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10. 'హజ్జ ్ ఆచరణల పుసత కం

'హజ్జ ్ అంటే ముఖ్య ఉదే్దశ్యం అని అర్థ ం. ఇసా్లమీయ 
పరిభాషలో పర త్యేక  దైవారాధన కోసం పర త్యేక పద్ధ తిలో 
దైవగృహానిి సంద్రిశంచడానికి 'హజ్జ ్ అంటారు. 
ఇసా్లమ్ ఐదు మూల సత ంభాలాో 'హజ్జ ్ కూడా ఒక మూల 
సత ంభం. ఇది ఆరి్థకంగా మర్థయు భౌతికంగా శకిి ఉని పర తి 
ముస్ల ంపై విధంచబడంది. దీని విధ, ప్రర ముఖ్ేతల 
గురించి ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'లలో పేర్కొనబడంది. శకిి 
ఉండి కూడా, దానికి తగిన వారు 'హజ్జ ్ చేయకపోత్య 
చాలా పద్ద నేర్స్తు లుగా పరిగణంచబడతారు. 
ఇటువంటి వారు యూదునిగానో, కై్ైసత వునిగానో 
మర్ణస్లత రు. ఇది జీవితంలో ఒకకస్లరి మాతర మే 
విధంచబడింది. 'హజ్జ ్ చేయడంవలా ప్రప్రలనిి 
తొలగిపోతాయి. ప్రప్రలనిి ఎలా తొలగిపోతాయంటే 
మనిషి ఆనాడే తలా్ల కడుపు నండి జనిమంచి నటాు 
అయిపోతాడు.   

'హజ్జ ్ ర్కాలు: 1. ఇఫ్రాద్ 2. ఖిరాన్ 3. తమత్తత 'ఉ.   
1. ఇఫ్రాద్: అంటే ఒంటరి వాడు అని అర్థ ం. 
ఇసా్లమీయ పరిభాషలో కేవలం హజ్జ ్న సంకల్లపంచు 
కొని, దీని విధులన ఆచరించటానిి ఇఫ్రాద్ 
అంటారు. దీని విధానం ఏమిటంటే మీరు మీఖాత్ చేరి 
కేవలం 'హజ్జ ్ సంకలపంతో ఇ'హ్రామ్ ధరించాల్ల 
('ఉమ్ర్హ్ సంకలపం చేయకూడదు). మకొహ్ 
ముకర్ర మహ్ చేరి బైత్తలాాహ్ చుట్టు  7 సార్లల  ప్ర దకి్షణలు 
('తవాఫ్) చేసి, సఫా-మరాాల మధే 7 ప్చార్లల  (స'యీ) 
చేస్, శిరో ముండనం ('హలఖ్) చేయించుకొని ఇ'హ్రామ్ 
విప్రపల్ల. 8 జి'ల్'హజ్జ ్ నాడు మినా వెళ్ళాల్ల. 9వ త్యదీన 
అర్ఫాత్ వెళ్ళా ప్గలు గడపాల్ల. అకకడ ''జుహ్ర ్, 'అస్ర ్ 
నమా'జులు కలిపి చదవాలి. దు'ఆలు చేయాలి. ఆ రోజు 
సూర్యాస్ు మం తర్లవాత ము'జ్ద్ల్లఫహ్ వచిి రాతిి 
గడపాలి. మ'గి్రబ్ 'ఇషాఅ' నమా'జులు కలిపి చదవాలి. 
ముజ్ద్ల్లఫాలో దు'ఆలు చేయాలి. 51 కంకర ర్యళ్ళు 
ఎత్తు కోవాలి.10వ తేదీన మినా వెళ్ళాల్ల. మొదటి 

షై'తాన్ (జ్మరత్తల్-'అఖబహ్) కు మాతిమే, 7 
కంకరర్యళ్ళల  ర్లవాాలి. శిరోముండనం ('హలఖ్) 
చేయించుకొని ఇ'హ్రామ్ విప్రపల్ల. ఆ తర్లవాత 
మకొహ్ వెళ్ళు 'తవాఫె ఇఫా'దహ్ చేస్ మళ్ళా మినా 
తిరిగి వెళ్ళాల్ల. మూడు (10,11,12) రోజులు మినాలో 
గడపాల్ల. మినాలో దు'ఆలు చేసూు  ఉండాలి. 11,12 వ 
తేదీలలో కూడా ''జుహ్ర ్ తర్లవాత, మూడు షై'తాన్ 
(జ్మర్యత్త)లకు, ప్ర తి దానిక్ష 7 కంకరర్యళ్ళల  ర్లవాాలి. 
12 వ తేదీ రోజు సూర్యాస్ు మయానిక్ష ముందు, మినా 
విడవాలి. 12 వ తేదీన సూర్యాస్ు మయానిక్ష ముందు, 
మినా విడవతేక పోతే, ఆ ర్యతిి అకకడే గడపి, 13వ తేదీన 
'జుహ్ర ్  తర్లవాత మూడు షై'తాన్ (జ్మర్యత్త)లకు, 
ప్ర తి దానిక్ష 7 కంకరర్యళ్ళల  ర్లవిాన తర్లవాత, మినా 
విడచి, మకొహ్ వెళ్ళు 'తవాఫె విదా'అ చేసి ఆ తర్లవాత 
ఎప్పుడైనా తమ తమ ఇండల కు తిరిగి వెళ్ళుపోవాలి. ఇదే 
స్ంకి్షప్ు  ఇఫ్రర ద్ 'హ్జ్జ ్ విధానం.  

2. ఖిరాన్: అంటే రండు వసుత వులన కలపటం అని 
అర్థ ం. ఇసా్లమీయ పరిభాషలో హజ్జ ్ మరియు 'ఉమ్ర్హ్ 
రంటి ఇ'హ్రామ్ ధరించి ఒకేస్లరి 'హజ్జ ్ మరియు 
'ఉమ్ర్హ్ చేయటానిి ఖిరాన్ అంటారు. ఎందుకంటే 
'హజ్జ ్ మరియు 'ఉమ్ర్హ్ రండూ ఒకేస్లరి ఆచరించటం 
జరుగుత్తంది. దీని పద్ధ తి ఏమిటంటే, మీఖాత్ చేరి 
'హజ్జ ్ మరియు 'ఉమ్ర్యహ్ల సంకలపంతో ఇ'హ్రామ్ 
ధరించాల్ల. మకొహ్ వెళ్ళా 'తవాఫ్, స'యీ చేసి, 
శిరోముండనం చేయర్యదు, ఇ'హ్రామ్ విపపరాదు. 
ఇ'హ్రామ్లోనే ఉంటూ, 8వ త్యదీన మినా వెళ్ళాల్ల. 
మిగిల్లన ప్నలన్ని ఇఫ్రాద్ లాగే చేయాల్ల.  

'హజ్జ ్ ఇఫ్రాద్లో కేవలం 'హజ్జ ్ సంకలపం చేయాల్ల. 
ఖిరాన్లో 'ఉమ్ర్హ్, 'హజ్జ ్ రంటి సంకలపం చేయాల్ల. 
ఇఫ్రాద్లో ఖుర్బాన్న తపపనిసరి కాదు. ఖిరాన్లో 
ఖుర్బాన్న తపపనిసరి అవుత్తంది. ఖిరాన్ మరియు 
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తమత్తత 'ఉ మకొహ్ వాసులకు ధర్మసమమతం కాదు. 
ఖిరాన్లో ఒక 'తవాఫ్ ఒక స'యీ సరిపోత్తంది. పర వకత  
(స) ఖిరాన్ చేసారు. పర వకి (స) ఒక 'తవాఫ్ మాతర మే 
చేస్లరు. పర వకి (స) పర వచనం, '' 'హజ్జ ్ మరియు 
'ఉమ్ర్హ్ల ఇ'హ్రామ్ ధరిస్తత , రంటి తర్ఫున ఒక 
'తవాఫ్ ఒక 'సయీ సరిపోతాయి.'' (తిరిమజి')  
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఖిరాన్ చేస్లరు. ఒక 

'తవాఫ్ చేశారు. (తిరిమజి') పర వకి (స) అనచరులు, 
తాబయీనా ఖిరాన్లో ఒక 'తవాఫ్, ఒక స'యీ చేస్లరు. 
(అల్-ము'గ్న్న) ఒక పద్ద  హదీసులో 'ఆయి'షహ్ (ర్) 
కథనం: 'హజ్జ ్ మరియు 'ఉమ్ర్హ్లన కల్లపి 
చేసినవారు ఒక 'తవాఫ్ మాతర మే చేస్లరు.  

'ఆయి'షహ్ (ర్) 'హజజ త్తల్ విదాలో ప్ర వకత (స్) వెంట 
ఖారిన్గా ఉనాార్ల. అప్పుడు ప్ర వకత (స్) ఆమెతో  నీ 
'తవాఫ్ నీ 'హజ్జ ్ మరియు 'ఉమ్ర్హ్లకు సరిపోత్తంది' 
అని అనాిరు. అ'హ్మద్ బిన్ 'హంబల్ ఖిరాన్ చేస్త 
వారికి ఇఫ్రాద్లో ఉనివే సరిపోతాయని, ఖారిన్ 
'హజ్జ ్ 'ఉమ్ర్హ్లకు ఒక 'తవాఫ్, ఒక స'యీ 
సరిపోత్తంద్ని అభిపార యప్డాార్ల. (అల్-ముగ్న్న)  
ఖారిన్పై ఖుర్బాన్న తపపనిసరి అవుత్తంది. ఇది 
కృతజ్ఞ తా పూర్ాకంగా ఉంటుంది. పరిహారంగా మాతర ం 
కాదు. ఖారిన్ తన వెంట ఖుర్బాన్న జంత్తవున 
తీసుకొని వెళ్ళాల్ల. మినాలో 10వ త్యదీన దానిి జిబహ్ 
చేయాల్ల. ఖుర్బాన్న స్తత మత లేనివారు 10 ఉపవాస్లలు 
ఉంచాల్ల. 3 రోజులు మకకహ్ లో, 7 రోజులు ఇంటిక్ష 
వెళ్ళున తరాాత. అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: ''...'హజ్జ ్, 
'ఉమ్ర్హ్ కలిపి చేస్నవార్ల, తన శక్షత క్ష తగగ ట్టు  ఖుర్యానీ 
చేయాలి. శకిి లేని వారు 'హజ్జ ్ కాలంలో (మకకహ్ లో) 3 
ఉపవాస్లలు మర్థయు ఇంటిక్ష తిర్థగ్రవచిిన తరాాత 7 
ఉపవాస్లలు ఉండాల్ల. మొతత ం 10 అవుతాయి...'' (సూ. 
బఖ్ర్హ్, 2:196)  
ఖిరాన్ అంద్రి కోసం కాదు. ఇది కేవలం దూర్ ప్రర ంతాల 
వారికే. ఖిరాన్ మకొహ్ వాసులకు వరిించదు. అలాాహ్ 
ఆద్దశ్ం:''...ఈ ఖిరాన్, తమత్తత 'ఉ మసిజ ద 'హరామ్ వదద  
నివస్ంచని వార్థక్ష మాతిమే. (సూ. బఖ్ర్హ్, 2:196) 

3. తమత్తత ఉ: అంటే లాభం పందటం అని అర్థ ం. 
ఇసా్లమీయ పరిభాషలో మీఖాత్ చేరి కేవలం 'ఉమ్ర్హ్ 
సంకలపంతో ఇ'హ్రామ్ ధరించాలి. మకొహ్ చేరి 
'ఉమ్ర్హ్ విధులు నిర్ారిించి ఇ'హ్రామ్ తొలగించాల్ల. 
ఆ తరువాత మళ్ళా 8వ త్యదీన 'హజ్జ ్ ఇ'హ్రామ్ 
ధరించాల్ల. 'హజ్జ ్ ఇఫార ద్లోని విధులన్ని నిర్ారిించాల్ల. 
తమత్తత 'ఉ అంటే లాభం పంద్డం, 'ఉమ్ర్హ్ మరియు 
'హజ్ల మధ్ా ఇ'హ్రామ్ తొలగించి లాభం 
పంద్గలరు. ఖారిన్ ఇలా లాభం పంద్లేడు. 
ఎందుకంటే ఖారిన్ ఉమ్ర్హ్ నిర్ారిించిన తరువాత 
ము'హ్రిమ్ గానే ఉంటాడు. ముతమతిత  'ఉమ్ర్హ్ 
తరాాత ఇహ్రామ్ తొలగించి లాభం పంద్గలడు. 
తమత్తత 'ఉలో ముందు 'ఉమ్ర్హ్ చేయాల్ల. ఆ 
తరువాత 'హజ్జ ్. తమత్తత 'ఉ చేస్త వారిపై ఖుర్బాన్న 
తపపనిసరి అవుత్తంది. స్తత మత లేకుంటే ఖారిన్లా 10 
ఉపవాస్లలు ప్రటించాల్ల.  
ఇ'హ్రామ్: 'హజ్ సంకలపం ద్ృఢంగా చేయాల్ల. 
మీఖాత్ చేరి అలంకర్ణలనిింటిన్న దూర్ంచేసి సాధారణ 
దుసుత ల్లి ధరించి, తల్బియ పలకటానిి ఇ'హ్రామ్ 
అంటారు. ఇలా చేయటం వలా ధర్మ సమమతమైన అనేక 
విషయాలు ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో నిషిద్ధ ం అయిపోతాయి. 
ఈ ఆచర్ణవలా 'హజ్జ ్ లో పర వేశంచారు. తక్బీర 
త'హ్రీమ్ దాారా నమా'జ్లో పర వేశంచినటాు. ఆ 
తరువాత సలామ్ వర్కు అనిి నిషిద్ధ ం 
అయిపోయినటాు. ఈ విధంగా ఇ'హ్రామ్ దాారా అనేక 
విషయాలు నిషిద్ధ ం అవుతాయి. అందువలాే దీనిి 
ఇ'హ్రామ్ అంటారు. మూడు నెలలాో 'హజ్జ ్ ఇ'హ్రామ్ 
ధరించ వచుిన. షవాాల్, జు'ల్ ఖ్'అద్హ్, జు'ల్ 
'హిజజ హ్ మొద్టి తొమిిది దినాలు. ఈ దినాలాో 'హజ్ 
ఇహ్రామ్ ధరించవచుి.  
ఇహ్రామ్ ఉద్దద శేం: చకర వరిి ద్రాారు నియమాలాో ఒక 
పర త్యేక నియమం ఏమిటంటే అకొడికి వెళ్ళానపుపడు 
ధరించవలసిన దుసుత లు ధరించి చకర వరిి సభలో 
పర వేశంచాల్ల. ఇతర్ దుసుత లు ధరించి వెళ్ాడం 
మహాపరాధం అవుత్తంది. 
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'హజ్జ ్ వారిిక ఉతసవం వంటిది. ఈ ఉతసవంలో 
ప్రలొ్గనే వారికి అలాాహ్ (త) ఈ విధమైన దుసుత లు ధరించి 
ర్మమని ఆద్దశంచాడు. అందువలా ఈ దుసుత లన ధరించి 
వెళ్ళాటమే ఉతత మం. ఆద్దశంచిన సిథ తిలోనే వెళ్ాడం 
మంచిది. మీఖాత్ నండే సభలోకి వెళా్ల సనాిహాలు 
ప్రర ర్ంభంచాల్ల. ఆయనకు ఇషట మైన సిథ తిలో వెళ్ళాల్ల. 
అంటే వినయ వినమర తలు, విధేయత, హందాతనం 
మొద్లైన వాటిని అనసరించాల్ల. అందువలాే అలాాహ్ 
(స్త.త) ఇ'హ్రామ్కు చాలా స్లధార్ణ దుసుత లన 
నిర్ణ యించాడు. ప్రర పంచిక చకర వరిుల సభలకు వెళ్లా 
వారు తముమతామే అనేక విధాలుగా అలంకరించుకొని 
వెళ్తారు. ఇందులో ఇసా్లమీయ సమానతాం కూడా 
కనబడుత్తంది. పేద్వాడు, ధనవంత్తడు, బిచిగాడు, 
చకర వరిి అంద్రూ ఒకే దుసుత లాో ఉంటారు. ఈ దుసుత లు 
కఫన్న పోల్ల కూడా ఉంటాయి. దీనివలా మానవునికి ఈ 
లోకం నండి వెళ్ళానపుడు ఇటువంటి దుసుత లే 
లభస్లత యని, ఇంతకనాి మరేమీ లభంచద్ని 
హెచిరించటం జరుగుత్తంది. దీనివలా మానవునికి 
తన ప్రర ర్ంభ సిథ తి, అంతిమ సిథ తి గురిుకు వస్లత యి.  
ఇ'హ్రామ్ ధరించే పద్ధ తి: 1. క్షవర్ం చేయించు 
కోవాల్ల. 2. నాభకిర ంద్ వెంటుర కల్లి తీయించుకోవాల్ల. ఆ 
తరువాత 3. సంపూర్ణ  స్లినం చేసుకోవాల్ల. పర వకి (స) 
ఇ'హ్రామ్కి ముందు స్లినం చేసుకునాిరు. 
(తిరిమజి'). పర వకి (స) 'ఆయి'షహ్ (ర్)న, అస్లమ' (ర్)న 
ఇ'హ్రామ్ సమయాన స్లినం చేయమని ఆద్దశంచారు. 
(అబూ-దావూద్). 4. మగవార్ల వు'దూ చేసుకొని 
కుటట బడిన దుసుత ల్లి తీసివేసి, ఒక దుపపటిని నడుము 
నండి కాళ్ావర్కు కట్టు కోవాలి, మరో దుపపటిని 
కపుపకోవాలి. ఇహ్రామ్లో మగవార్ల ఈ రండు 
దుసుత లిా ధరించాల్ల. ఆ తరువాత సుగంధ 
పరిమళ్ళలు పూసుకోవాల్ల. స్త్ు ీలకు వార్థ దుస్తు లే 
ఇహ్ర ం. ఆయిషహ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) ఇ'హ్రామ్ 
ధరించినపుడు నేన పరిమళ్ళలు పూస్తదానిి. 
ఇ'హ్రామ్కి ముందు ఇ'హ్రామ్ తొలగించిన తరువాత 
కూడా పరిమళ్ళలు పూస్తదానిి.'' (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

ఆ తరువాత ఒకవేళ్ ఫర్'ద్ నమా'జు అయిత్య ఫర్'ద్ 
నమా'జు చదివిన తరువాత, తల్బియహ్ చద్వాల్ల. 
ఒకవేళ్ ఫర్'ద్ నమా'జు వేళ్ అవకపోత్య ఇ'హ్రామ్ 
సంకలపంతో రండు ర్కాత్తలు నఫిల్ చద్వాల్ల. ఇబి 
'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'హజ్జ ్ చేయడానికి 
బయలుద్దరారు. జు'ల్ 'హలైఫలోని మసిజ ద్లో రండు 
ర్కాత్తలు నమా'జ్ చేసిన తరువాత 'హజ్జ ్ 
సంకలపంతో ఇ'హ్రామ్ ధరించారు. (అబూ-దావూద్, 
అ'హమద్) 
మొద్టి ర్కాత్తలో సూర్హ్ ఫాతిహా తరాాత 
సూర్త్తల్ కాఫిరూన్ మరియు రండవ ర్కాత్తలో 
సూర్హ్ ఫాతిహా తరాాత సూర్త్తల్ ఇ'ఖ్లాస్ 
పఠంచాల్ల. నమా'జు ముగించిన తరువాత తల 
విపిపవేయాల్ల. ఇంకా మనసులో 'హజ్జ ్ ఇఫ్రర ద్, 'హజ్జ ్ 
ఖిరాన్ లేదా 'హజ్జ ్ తమత్తత ఉ సంకలపం చేసుకోవాల్ల. 
అంటే ఒక వేళ్ 'ఉమ్ర్హ్ చేయద్లచిత్య 'ఉమ్ర్హ్ 
సంకలపం ఇలా చేయాల్ల. ''ఓ నా పర భూ! నేన 'ఉమ్ర్హ్ 
చేయద్లచుకునాిన, న్నవు దానిి స్వాకరించు. 
దానిి నా కొర్కు సులభతర్ం చేయి.'' ఒకవేళ్ కేవలం 
'హజ్జ ్ చేయాలనకుంటే కేవలం 'హజ్జ ్ సంకలపం 
చేయాల్ల. ఒకవేళ్ 'హజ్జ ్ 'ఉమ్ర్హ్ రండూ కలిపి 
చేయాలన కుంటే రంటి సంకలపం చేసుకోవాల్ల. విధ 
'హజ్జ ్ చేయాలన కుంటే ఫర్'ద్ 'హజ్జ ్ సంకలపం 
చేయాల్ల. అద్నంగా చేయాలన కుంటే అద్నం అని 
సంకలపం చేయాల్ల. సంకలపం తపపకుండా చేయాల్ల. 
సంకలపం చేయకుండా ఏ ఆచర్ణ స్వాకరించబడదు. 
ఒకవేళ్ పురుషులైత్య ఇ'హ్రామ్ నండి ఖుర్బాన్న వర్కు 
తలవిపిప ఉంచాల్ల. పర వకి (స) పర వచనం: పురుషుని 
ఇ'హ్రామ్ తలపై ఉంది. మరియు స్వత ై ఇహ్రామ్ 
ముఖ్ంపై ఉంది. ఆ తరువాత బిగొర్గా తల్బియహ్ 
పఠంచాల్ల. వాటి పదాలు ఇవి. పర వకి (స) ఈ 
తల్బియహ్న పఠంచేవారు.  

''లబ్బయెక్ అలాాహుమ్మ లబ్బయెక్, లబ్బయెక్ 
లాషరీక లక లబ్బయెక్, ఇన్నల్ హమ్ద వన్ననమ్త 
లకవల్ముల్క, లా షరీక లక్.'' -- -- 'ఓ అలాాహ్! నేన 
న్న సనిిధలో, న్న ఆరాధన కొర్కు హాజర్యాేన. న్నకు 
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ఎవరూ స్లటిలేరు. నేన న్న సనిిధలో హాజర్యాేన. 
నిససంద్దహంగా స్తత తర ం, అనగర హం అన్ని న్నవే. అధకార్ం 
న్నకే సంతం. న్నకు స్లటి ఎవరూ లేరు.' (బుఖారీ, 
ముసాిమ్)  

''లబాయెక్ ఇలాహల్ హఖి్ఖ లబాయెక్'' -- 'ఓ నా 
వాసత వ ఆరాధుేడా! నేన న్న సనిిధలో హాజర్యాేన.' 
(ఇబి మాజహ్) 
లబాయెక్ ప్రర ధానేత: పర వకి (స) పర వచనం: ఒక 
ముసాిమ్ 'హాజీల లబాయెక్ శబద ం విని అతనికి 
ఇరువైెపుల ఉని చెటాు, రాళా్ల అన్ని లబాయెక్ అని 
పలుకుతాయి, (తిరిమజి'). లబాయెక్న విధ 
నమా'జుల తరాాత, రాతీర  పగలు ఎకుొతూ దిగుతూ, 
బిడారం వెళ్ళతూ ఉనాప్పుడు, ఎలాపుపడూ పఠసూత  
ఉండాల్ల.  
పర వకి (స) పర వచనం: నా వద్ద కు జిబ్రర ల్ వచాిరు. నేన 
నా అనచరులకు: 'లా ఇలాహ ఇలాలాాహ్, 
లబాయెక్లన,' బిగొర్గా పఠంచమని ఆద్దశంచమని 
అనాిరు. బిగొర్గా లబాయెక్ పఠంచబడేద్ద అనిిటి 
కంటే ఉతత మమైన 'హజ్జ ్.  

----- 

పవితర  'హరమ్లో పర వేశంచే నియమాలు, 
దు'ఆలు 

బైత్తలాాహ్ చుటుట  కొనిి మైళ్ా వర్కు గల పరిధని 
హరమ్ అంటారు. ఇది మకొహ్ కు అనిివైెపుల కొనిి 
మైళ్ా వర్కు వాేపించి ఉంది. జిద్ద హ్ వైెపు 10 
కిలోమీటరా్ వర్కు ఉంది. ఇకొడ ఎదురదురుగా 
చిహ్ాలు నిరిమంచబడి ఉనాియి. వాటి మధే నండి 
పర జలు వెళ్తారు. 'హర్మ్లో యుద్ధ ం, పోరాటం, వేట, 
చెటాన కోయటం, మొకొలన పీకటం అన్ని నిషిధ్ధ ం.  
పర వకి (స) పర వచనం: ''ఈ మకొహ్ నగర్ం పవితర  
మైనది. ఇందులో ముళ్లా కోయటం, గడిి కోయటం, వేట 
జంత్తవున వెంటాడటం, కిర ంద్ ప్డిఉని వసుత వున 
తీసుకోవటం నిషిద్ధ ం. అయిత్య పర కటించే వాడు 
ఎతత గలడు, (బు'ఖారీ).  

'హజజ త్తల్ విదాఅ' సంద్ర్భంగా పర వకి (స), ఇలా 
పర వచించారు, ''భూమాేకాశాలు పుటిట నపపటి నంచి ఈ 
మకొహ్ నగర్ం పవితర మైనది. దీనిి అలాాహ్ 'హర్మ్గా 
నిర్ణ యించాడు. ఇకొడ హతేలు, యుదాధ లు, 
పోరాటాలు, సంగార మాలు అన్ని నిషిద్ధ ం. ఇకొడ 
వేటాడటం, ముళ్లా కోయటం రండూ నిషిద్ధ ం, 
(బు'ఖారీ).  

'హర్మ్లో పర వేశంచేటపుపడు పఠంచే దు'ఆన ద్దనిన్న 
పర వకి (స) పర వచించలేదు.  
అయిత్య 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) 'హర్మ్లో 
పర వేశంచినపుడు ఈ దు'ఆ పఠంచేవారు: ''లా ఇలాహ 
ఇలాలాాహు, వ'హ్దహూ లా షరీక లహూ, లహుల్ 
ములుు వలహుల్ హమ్దు, వహువ అలా కులా్ల 
షయ్ఇన్ ఖ్దీర్.'' ---- 'అలాాహ్ తపప వాసత వ 
ఆరాధుేలవరూ లేరు, ఆయన ఒకే ఒకొడు. ఆయనకు 
ఎవరూ స్లటిలేరు. రాజేం ఆయనద్ద, స్తత తర మూ 
ఆయనద్ద. సమసత  విషయాలపై ఆయన అధకార్ం 
గలవాడు,' (ముసిద్ అ'హమద్).  
ఆ తరువాత తర్ం వారిలో ఈ దు'ఆన కూడా చదివే 
వారునాిరు: ''అలాాహుమ్మ హాజ్'హ్ 'హరముక వ 
అమ్నుక ఫ'హరిిమ్ ల'హ్మీ వదమీ వబ్షరీ 
అలన్ననరి వ ఆమిన్నన అజాబ్క యౌమి తబ్అసు 
'ఇబాదక్ వజ్అల్న్న మిన్ అవ్ల్లయాయిక వ అహ్ల్ల 
తాఅతిక,'' -- -- 'ఓ అల్లల హ్! ఇది న్న 'హర్మ, న్న శాంతి 
కేంద్ర ం. నా ర్కిమాంస్లలపై నర్కాగిిని నిషేధంచు. ఇంకా 
న్న శక్ష నండి ర్కిష ంచు. తీరుపదినం నాడు నని 
సజజ నలాో చేరుి,' (ఈ'దా'హ్ అల్ 'హ్జ్జ హ్).  
ఈ పవితర  'హర్మ్న చాలా గౌర్వించాల్ల. పర్సపర్ం 
అతాేచార్ం చేయరాదు. త్తఫాన సమయంలోనూ పద్ద  
చేప, చిని చేపన మింగలేదు. కనక మానవులాో కూడా 
చినిలు, బలహీనలపై అతాేచార్ం చేయరాదు. 
ఎలాపుపడూ వినయ విధేయతలతో మలగాల్ల. 
ఎటువంటి అసభేకర్మైన మాటలన, పనలన 
చేయరాదు.  

-------- 
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మ్కుహ్ మ్రియు ఇతర న్గరాలను చూచి ఈ 

దు'ఆ పఠంచాల్ల 
''అలాాహుమ్మ రబ్బససమావాతిససబ్'యి వమా 
అ''జ్లల్న్, వ రబ్బల్ అర్్'దీన్ససబ్'యి వమా 
అఖ్లల్న్, వరబ్బ షియా'తీన్ వమా అ''జ్లల్న్, 
వరబ్బరిియా'హి వమా జ్'రైన్, ఫ ఇన్నన న్స్అలుక 
'ఖైరహాజి'హిల్ ఖ్ర్్యతి వ'ఖైర అహ్ల్లహా వఖైర 
మాఫీహా వ న్'ఊజు'బిక మిన్షరిి అహ్ల్లహా వ షరిి 
మాఫీహా.'' -- -- 'ఓ అలాాహ్! సప్రత కాశాలకు, వాటిమధే 
ఉనివాటికి, సపత  భూములకు, వాటిపై ఉనివాటికి 
పర భువువు. ఓ అలాాహ్! నీవు షైతానలకు వారు 
మారొ్భర షట తాానికి గురిచేస్తవారికి పర భువువు. ఓ 
అలాాహ్! న్నవు గాలులకు అవి ఎగుర్వేస్త వాటికి 
పర భువువు. మేము నిని ఈ పటట ణంలో ఉని 
శుభాన్ని, ఈ పటట ణ వాసులాో ఉని శుభానిి 
అరిథ సుత నాిము. అద్దవిధంగా మేము నిని ఈ 
పటట ణంలో ఉని చెడునంచి ఈ పటట ణవాసులలో ఉనా 
చెడు నండి శర్ణు కోరుత్తనాిము.'' (నస్లయి')  
పర వకి (స) స్లథ నికులన చూచి ఈ దు'ఆ పఠంచే వారు. 
మకొహ్ ముకర్ర మహ్ లో పర వేశంచినపుడు స్లినం 
చేయడం పర వకి (స) స్లంపర దాయం. ఇబి 'ఉమర్ (ర్) 
కథనం: పర వకి (స) మకొహ్ లో పర వేశంచినపుడు ''ఫఖ్'' 
అనే చోట స్లినం చేస్లరు, (తిరిమజి'). 'అబుద లాాహ్ బిన్ 
'ఉమర్ మకొహ్ వచిి నపుడు స్లయంతర ం అయిత్య ''జీ-
త్తవా'' అనే చోట రాతిర  గడిపి ఉద్యం జీ-తువా బావి 
న్నటితో స్లినం చేసి పగటిపూట మకొహ్ లో 
పర వేశంచేవారు. ఇంకా పర వకి (స) ఇలాగే చేస్తవార్ని 
అనేవారు, (బు'ఖారీ). 
కనక ఈ సథ లం నండి వు'దూ, స్లినం చేసి నగర్ంలో 
పైవైెపు నండి గోర్స్లత న్ ముఅలాా నండి బాబుససలామ్ 
దాారా పర వేశంచాల్ల. ఈ మారొానేి 'హజూన్ అని, 
సనియేత్తల్ 'ఉల్యా అని కూడా అంటారు.  

'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) మకొహ్ లో 
పర వేశంచినపుడు పై వైెపునండి పర వేశంచారు. కిర ంది వైెపు 
నండి బయటకు వెళ్ళారు. (తిరిమజి).  

పై భాగానిి సనియేత్తల్ 'ఉల్యా అని అంటారు. 
కిర ంది భాగానిి సనియేత్త సుసఫ్లా  అని అంటారు. 
మకొహ్ నగర్ంలో పర వేశంచినపుడు పఠంచే దు'ఆ 
గురించి ఎటువంటి ప్రర మాణక 'హదీసు' లేదు. అయిత్య 
కొంతమంది ఈ దు'ఆన పఠంచడం అభలషణీయంగా 
భావిస్లత రు.  

''అలాాహమమ బారిక్లనా ఫీహా, అలాాహమమ బారిక్ 
లనా ఫీహా, అలాాహమమ బారిక్లనా ఫీహా, 
అలాాహమమర్'జుఖ్నా జనాహా, వహబిాబ్నా ఇలా 
అహ్ల్లహా, వ హబిాబ్ 'స్లల్లహీ అహ్ల్లహా ఇలైనా.'' 
('హి'స్న 'హ'సైన్). -- 'ఓ అలాాహ్! ఈ నగర్ంలో మా 
కొర్కు శుభం పర స్లదించు. ఓ అలాాహ్! ఈ నగర్ంలో మా 
కొర్కు శుభానిి పర స్లదించు. ఓ అలాాహ్ ఈ నగర్ంలో 
మా కొర్కు శుభానిి పర స్లదించు. ఓ అలాాహ్! ఈ 
నగరానికి చెందిన పళ్లా ఫలాలు మాకు అన్ని 
అనగర హించు. ఇంకా మమమల్లి ఈ నగర్ పర జల 
హృద్యాలాో, ఈ పటట ణంలోని పుణ్యేత్తమలన మా 
హృద్యాలాో పిర యమైనవారుగా చేయి. 
సూచన్: మకొహ్ ముకర్ర మహ్ చేరిన వెంటనే 
అనిిటికంటే ముందు అల్లల హ్ గృహద్ర్శనం, 'తవాఫ్, 
స'యీ చేయాల్ల. పర వకి (స) ఇలాగే చేస్లరు, (తిరిమజి'). 
కొంతమంది ముందు తాము బస చేసుత ని సథ లానికి 
వెళ్ళా కొంతస్తపు విశార ంతి తీసుకుని తరాాత 
బైత్తలాాహ్ ద్ర్శనానికి వెళ్తారు. అయిత్య ఇది పర వకి 
(స) స్లంపర దాయానికి వేతిరేకం. 
కాబ్తులాాహ్ను చూచి ఈ దు'ఆ పఠంచడం పర వకి 

(స) సంపర దాయం: పర వకి (స) బైత్తలాాహ్న చూచి రండు 
చేత్తలు ఎతిత  ఈ దు'ఆన పఠంచేవారు: ''అలాాహమమ 
జిద్ హాజ'ల్ బైత తష్రీఫన్ వ త'అ''జీమన్ వ తక్రీమన్ 
వ మహ్బతన్ వ జిద్ మన్ షర్ర ఫహ వ కర్ర మహూ 
మిమమన్ 'హజజ హ వ'అతమర్హ తష్రీఫన్ వ 
తక్రీమన్ వ బర్ర న్,'' (షాఫ'యీ). -- 'ఓ అలాాహ్! న్నవు ఈ 
పవితర  గృహానికి ఔనితాేనిి, గొపపతనానిి, 
గౌర్వానిి అతేధకంగా పర స్లదించు. దీనిి 
సంద్రిశంచిన వారికి 'ఉమ్ర్హ్ చేసిన వారికి, 'హజ్జ ్ 
చేసిన వారికి పరిశుద్ధ తన, గొపపతనానిి, శుభానిి 
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అతేధకంగా పర స్లదించు.' ఈ దు'ఆన పఠంచిన 
తరాాత ఉభయలోకాలాో శ్రరయసుసకోరే ఇతర్ దు'ఆలు 
పఠంచ వచుిన. ఎందుకంటే ఇది స్వాకార్యోగేమైన 
సమయం.  

----- 

మ్సి్జదె 'హరమ్లో పర వేశంచే దు'ఆ 
''అ'ఊజుబిలాాహిల్అ''జీమి వ బివజ్హి హిల్ కరీమి, 
వ సు'లాత నిహిల్ ఖ్దీమి మినషై'తానిర్ర జీమ్.'' 
(మిష్కాత్) -- 'నేన మహోనిత్తడైన అలాాహ్ ఆయన 
ద్యామయ ముఖ్వర్ిసుస, ఆయనప్రర చీన రాజాేధ 
కార్ంతో షై'తాన్ చెడుల నండి శర్ణు కోరుత్తనాిన.' 
మసిజ ద హరామ్లో 'మఖామ ఇబార హీమ్' వద్ద కు 
వచిినప్పుడు, ఈ దు'ఆ పఠంచాల్ల. పర వకి (స) 
పర వచనం: ''మసిజ ద్లో పర వేశంచినపుడు ఈ దు'ఆన 
పఠంచినవారి పర తి వసుత వు షైతాన్ నండి భద్ర ంగా 
ఉంటుంది.'' (అబూ-దావూద్) ఈ దు'ఆన కూడా 
పఠంచడం పర వకి స్లంపర దాయం. 

''బిసిమలాాహ్ వససలాత్త వససలాము అలా 
ర్సూల్లలాాహి , ర్బిాగ్ఫిర్లీ జు'నూబీ వఫ్త'హ్లీ 
అబ్వాబ ర్హమతిక'' -- 'అలాాహ్ పేరుతో నేన 
పర వేశసుత నాిన. ఇంకా ఆయన పర వకి (స) పై ద్రూద్ 
పంపుత్తనాిన. ఓ అలాాహ్ నవుా నా ప్రప్రలన 
క్షమించు. ఇంకా న్న కారుణేదాారాలు తెరువు.' 
తల్బియహ్ పలకడం ఆపివేయాలి: 'ఉమర్హ్ 
చేస్తవారు 'హజర అసాద్ వద్ద కు చేరి లబాయెక్ 
పలకడం మానివేయాల్ల. పర వకి (స) పర వచనం: '' 
'ఉమ్ర్హ్ చేస్తవారు 'హజర అసాద్కు ఇస్వత లామ్ వర్కు 
లబాయెక్ పలకాల్ల. ఇస్వత లామ్ సమయంలో లబాయెక్ 
పలకడం మానివేయాల్ల. 

'హజ్ర అసవద్: ఇదొక నలారాయి. బైత్తలాాహ్లో 
తూర్పు మూలలో అమర్ిబడిఉంది. దాని చుట్టట  
వెండి పరిధ వృతాత  కార్ంగా ఉంది. ఇది పర పంచానికి 
అలాాహ్ చేయివంటిది. దైవ పేర మ గలవారు దానితో 
కర్చాలనం చేస్లత రు. అంటే దైవంతో కర్చాలనం 
చేస్లత ర్నిమాట. దానిి ముదుద పటుట కునివారు 
అలాాహ్ చేతిని ముదుద పటుట కునిటాు. ఇది అలాాహ్ (త) 

విధేయతకు, ప్రర ముఖ్ేతకు నిద్ర్శనం. ఇకొడ 
తనవాడు పరాయివాడు త్యల్లపోతాడు. మంచివారు 
చెడివారు తెల్లసి పోతార్ల. దీనిి గురించి పర వకి (స) 
పర వచనం: ''హజర అసాద్ సారొ్ం నండి 
అవతరించబడింది. ఇది ప్రలకంటే ఎకుొవ తెలుపుగా 
ఉండేది. కాని మానవ ప్రప్రలు దానిి నలాగా 
మారిివేస్లయి.'' (తిరిమజి') 
పర వకి (స) ఈ నలారాయి గురించి వివరిసూత  అల్లల హ్ 
స్లకిష ! తీరుపదినం నాడు అలాాహ్ (స్త. త) దానిి 
లేపుతాడు. దానికి రండు కళ్లా ఉంటాయి. వాటి దాారా 
అది చూసుత ంది. నోరు ఉంటుంది. దానితో అది 
మాటాాడుత్తంది. చితత శుదిధ తో దానిి ముటుట కుని 
వారి గురించి స్లక్షేం ఇసుత ంది, (తిరిమజి). పర వకి (స) 
పర వచనం: ''అరుర క్న వల్ ముఖాము యా ఖూతాని 
మిన్యువాఖీత్తల్ జనితి వలౌలా అనిలాాహ 
తమస నూర్హమా లఅజాతామా బైనల్ మష్రిఖి 
వల్మగ్రిబి.'' -- 'హజర అసాద్ మరియు మఖామ 
ఇబార హీమ్ సారొ్ంలోని పగడాలాోని రండు పగడాలు. 
ఒకవేళ్ అలాాహ్ (త) వాటి వెలుగున తొలగించ కుంటే, 
వాటి వెలుగు వలా తూరుప నండి పడమర్ వర్కు వెలుగే 
వెలుగు ఉండేది. 
ఒక ఉలాేఖ్నం పర కార్ం: హజర అసాద్, మఖామ 
ఇబార హీమ్ సారొ్ంలోని పగడాలాోని రండు పగడాలు. 
ఒకవేళ్ అవిశాాసుల ప్రప్రలు వాటిని ముటట కుండా 
ఉంటే తూరుప పడమర్ల మధే మరుసూత  ఉండేవి. 
కషట ంలో ఉనివారు, అంధులు, కుషుట వాేధ గలవారు 
మొద్లైనవారు దానిి ముటుట కుంటే సాసథ త 
పందుతారు. భూమిలో ఉని వసుత వులనిిటిలో 'హజర 
అసాద్ మాతర మే సారొ్ం నండి వచిింది, (బైహఖీ, 
తర్'గీబ్).  
ఈ 'హదీసు'ల దాారా ప్రప్రలు తెలాని వసుత వులన 
నలాగా మారుస్లత యని తెల్లసింది. దీనివలా మనం 
గుణప్రఠం నేరుికోవాల్ల. ప్రప్రత్తమల చేత్తలు తగిల్లత్య 
తెలారాయి నలాగా మారిపోత్తంది. మరి ప్రప్రత్తమల 
హృద్యాల సంగతి ఏమవుత్తంది? హృద్యం 
సునిితంగా ఉంట్టంది. చాలా తార్గా పర భావిత 
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మౌత్తంది. 'హదీసు'లో ఇలా ఉంది: ''ఎవరైనా ప్రపం చేస్తత  
అతని హృద్యంపై నలాని మచి ఏర్పడుత్తంది. ఒక 
వేళ్ అతడు పశాితాత పం చెందిత్య, ఆ నలాని మచి 
చెరిగిపోత్తంది. లేకుంటే అలాగే ఉంటుంది. ఆ తరువాత 
అతడు మరో ప్రపం చేస్తత , హృద్యంపై మరోచోట నలాని 
మచి ఏర్పడుత్తంది. క్షమాపణ, పశాితాత పం చెందిత్య 
అది చెరిగి పోత్తంది. లేకుంటే అది అలాగే ఉంటుంది. ఈ 
విధంగా ప్రప్రలు చేసూత  హృద్యమంతా నలాగా 
మారిపోత్తంది. ఖుర్ఆన్లో దీనేి ర్య'న అని అనటం 
జరిగింది. ఏది ఏమైనా ప్రప్రలన పీలుితూ 'హజర 
అసాద్ నలాగా మారిపోయింది. తాన నలాగా మారి 
హృద్యాలన తెలాగా మారుసుత ంది.  
పర వకి (స) పర వచనం: ''ఇని ఇస్వత లా మహమా 
యుహతాత నిల్ ఖ్తాయా'' -- 'హజర అసాద్న ముటుట  
కోవటంవలా ప్రప్రలు క్షమించబడతాయి,'' (తర్గీబ్).  
అంటే 'హజర అసాద్ అలాాహ్ (త) చేయివంటిది. 
దానిపై చేయి ఉంచడం దైవం చేతిపై చేయి ఉంచడం 
వంటిది. పర వకి (స) పర వచనం, ''మన్ఫావజల్ హజర్ల్ 
అన్వద్ ఫకఅనిమా యుఫావిజు' యదుర్ర హామని'' ---- 
'హజర అసాద్న ఇస్వత లామ్ చేసినవారు ద్దవునితో 
కర్చాలనం చేసినటేట .' (ఇబి మాజహ్)  
ఇబ్నన అబాబస్ అభప్రర యం: ''ఇని 'హాజరుర క్నల్ 
అస్వద్ వహవ యమీనలాాహి ఫిల్ అర్'ది 
యుస్లఫిహ బిహీ 'ఇబాద్హ ముస్లఫిహ తర్ర జుల్ల 
అఖాహ.'' ---- 'ఈ 'హజర అసాద్ భూమిపై అలాాహ్ 
కుడిచేయి ,తన పిర యభకిులతో కర్చాలనం చేస్లత డు. 
తన స్తద్రునితో కర్చాలనం చేసి నటుట .'' (త్త'హ్ఫత్తల్ 
అహ్వ'జి', ఇబి ఖు'జైమహ్, తర్'గీబ్). 

'ఉమ్ర్్ (ర్) హజర అసాద్న ముదుద పటిట నపుడు 
ఇలా అనాిరు, ''ఇన్ని అ'అలము అనిక 'హజరున్ 
లాత'దురుర  వలా తన్ఫ'ఉ, వలౌలా ఇన్ని ర్అయ్త్త 
ర్సూలలాాహి సలాలాాహ అలైహి వ సలామ్ 
యుఖ్బిాలుక మా ఖ్బాల్త్తక,'' (బు'ఖారీ) -- -- 
''నిససంద్దహంగా న్నవు రాయివని నాకు తెలుసు. న్నవు 
లాభం గాన్న, నషట ంగాన్న చేకూర్ిలేవు. పర వకత  (స) నిని 
ముదుద పటుట కుంట్ట ఉండగా చూసి ఉండక పోత్య నేన 

నిని ముదుద పటుట కునేవాడిని కాన. ఆయని 
అనసరిసూత  నేనిలా చేసుత నాిన.'' 
ఇబ్నన 'ఉమ్ర్్ (ర్) 'హజర అసాద్న ముదుద  పటుట  
కునిపుపడు ఈ దు'ఆ పఠంచేవారు. ''అలాాహమమ 
ఈమానమ్ బిక, వ త'స్దీఖ్న్ బికితాబిక, వ వఫాఅన్ 
బిఅ'హ్దిక, వ ఇతిత బా'అన్ ల్లసునితి నబియిేక 
'సలాలాాహ అలైహి వ సలామ్. (నైెలుల్ అవ్'తార్) -- 'ఓ 
అలాాహ్ నేన నిని విశాసించాన. న్నగర ంథానిి 
ధృవీకరించాన, న్న వాగాద నానికి బదుధ డన. న్న పర వకిన 
అనస రిసూత  ఈ రాయిని ముటుట కుంటునాిన.' 
అంటే 'హజర అసాద్కు ఇస్వత లామ్ పర వకిన 
అనసరిసూత  చేయడం జరిగింది. దాని ఆరాధనగా కాదు. 
దానిి దైవంగా భావించి కాదు, దాని ఆపద్ 
మొకుొలవాడుగా భావించి కాదు. లాభనషాట లు 
చేకూరేిదిగా భావించికాదు. 'హజర అసాద్ యొకొ ఈ 
పర త్యేకతల వలా పర తి ఒకొరూ దానిి ముదుద  పటుట కునే 
పర యతిం చేస్లత ర్ల. ఇకొడ 'తవాఫ్ సమయంలో చాలా 
సంద్డిగా ఉంటుంది. చాలా సులభంగా ముదుద  
పటుట కోవటమే మంచిది. ముటుట  కునే అవకాశం 
లేనపుపడు అనవసర్ంగా వెళ్ళా ముదుద  పటుట కునే 
అవసర్ం ఏమాతర ం లేదు.  
రుక్మమ యమాని: ఇది బైత్తలాాహ్లో యమన్ (దకి్షణ) 
వైెపుకు ఉంది. అందువలాే దీనిి రుక్మ యమాన్న 
అంటారు. ఇది కూడా పవితర మైన స్లథ నం దీనిి గురించి 
పర వకి (స) నోట వినండి. పర వకి (స) పర వచనం: 
''అలాాహమమ ఇన్ని అస్అలుకల్ అఫ్వ వల్ 'ఆఫియత 
ఫిదుద నియా వల్ ఆ'ఖిర్తి, ర్బానా ఆతినా ఫిదుద నియా 
'హసనతన్ వఫిల్ ఆ'ఖిర్తి హసనతన్ వఖినా 
అజాబనాిర్.'' ---- 'ఓ అలాాహ్ నేన నిని క్షమాపణ, 
ఉభయలోకాలాో కేష మం అరిథ సుత నాిన. ఓ మా పర భూ! 
మాకు పర పంచంలో మంచిని, పర్లోకంలో మంచినీ 
పర స్లదించు, ఇంకా అగిి శక్ష నండి మమమల్లి ర్కిష ంచు.'' 
(అ'హ్మద్, నైెల్, తర్'గీబ్).  
పర వకి(స) పర వచనం: రుక్నాయమాన్నపై 70వేల మంది 
దూతలు నియమించబడి ఉనాిరు. ఎవరు ఈ 
దు'ఆన పఠస్తత  దానిపై వారు ఆమీన్ అని పలుకుతారు. 
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ముల్త'జిమ్: 'హజర అసాద్కి బైత్తలాాహ్ 
దాారానికి మధే సథ లానిి ముల్తజిమ్ అంటారు. 
అంటే కౌగలించుకోవటం అని అర్థ ం. ఇకొడ నిలబడి 
రండు చేత్తలు ఎతిత  బైత్తలాాహ్ గోడలకు అత్తకుొని 
ర్కముమన ముఖానిి గోడపై ఉంచి దీనావసథ న 
పర ద్రిథ సూత  దు'ఆ చేయబడుత్తంది. ఇది చాలా 
పవితర మైన సథ లం. ఇకుడ దు'ఆ స్వవకరించడం జ్రుగు 
తుంది. పర వకి (స) దు'ఆ స్వాకరించబడే సథ లానేి 
ముల్తజిమ్ అంటార్ని అనాిరు. అకొడ దు'ఆ చేస్తత  
అలాాహ్ స్వాకరిస్లత డు. ఇబి మాజహ్, అబూ-దావూద్లో 
ఇలా ఉంది, పర వకి (స) పర వచనం: కషాట లాో ఉని వారు, 
ఆపద్లాో ఉనివారు ఇకొడ దు'ఆ చేస్తత  అతని 
ఆపద్లన్ని తొలగిపోతాయి.  
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: ఇబి అబాాస్ ఆ 
స్లథ నంలో నిలబడి తన ర్కముమన, ముఖానిి గోడకు 
ఆనించి, రండు చేత్తలన గోడపై పర్చి ఇలా అనాిరు, 
''పర వకి (స) నా ఈ స్లథ నంలో ఈ విధంగా చేసూత  ఉండటం 
చూస్లన.'' (అబూ-దావూద్)  
అర్'జఖీ తన చరితర లో ఇలా వార స్లరు: ''ఆదమ్ (అ) 
మ్కుహ్ వచిి అనిిటికంటే ముందు బైత్తలాాహ్ 
'తవాఫ్ చేస్లరు. ఆ తరువాత క'అబహ్ వైెపు తిరిగి 
రండు ర్క'అత్తలు నమా'జ్ చేసారు. ఆ తరువాత 
ముల్తజి'మ్ వద్ద కు వెళ్ళా ఈ దు'ఆ పఠంచారు.'' 

''అలాాహమమ ఇనిక త'అలము సిరీర  వ 
అల్లనియేతీ ఫ అఖ్బిల్మ'అజి'ర్తీ వ త'అలము 
మాఫీ నఫ్స్వ వమా 'ఇందీ, ఫ'గ్ఫిర్లీ జు'నూబీ, వ 
త'అలము 'హాజతీ ఫఅ'అతిన్న సుఆలీ, అలాాహమమ 
ఇన్ని అస్అలుక ఈమానన్ యుబాషిరు ఖ్ల్బీ, 
వయఖీనన్ 'స్లదిఖ్న్ 'హతాత  అ'అలము అనిహూ 
లంయుే'స్వబన్న ఇలాా మా కతబ్తలీ వరిర 'దా బిమా 
ఖ్'దైత.'' (తబ్రాన్న) -- 'ఓ అలాాహ్! న్నకు నా 
అంతరాాహాేలు తెలుసు. నా వినిప్రనిి స్వాకరించు. 
నా హృద్యంలో, నా వదద  ఉనిది కూడా న్నకు తెలుసు. 
నవుా నా ప్రప్రలన మనిించు, న్నకు నా అవసర్ం 
తెలుసు. నా కోరికన తీరుి. ఓ అలాాహ్ నేన నిని 
పర గాఢ విశాాస్లనిి అరిథ సుత నాిన. ఇంకా వాసత వ 

నమమకాన్ని అరిథ సుత నాిన. నాకు దానిి గురించి పూరిి 
మనశాశంతిని పర స్లదించు. న్నవు నా విధి వార తలో వార సింద్ద 
నాకు చేరుత్తంది. ఇంకా న్నవు నా పటా చేసిన తీరుపపటా 
నేన సంతృపిత కర్ంగా ఉనాిన.  
ఆద్మ్ (అ) ఈ దు'ఆ ముగించిన వెంటనే దివావాణ 
అవతరించింది. ఈ దివాసంద్దశం అందింది: ''ఓ ఆద్మ్! 
నేన న్న ప్రప్రనిి క్షమించాన. ఇంకా న్న సంతతిలో ఎవరు 
ఈ పదాలతో నని ప్రర రిథ స్లత రో, నేన అతడ బాధలన, 
విచారాలన, చింతలన తొలగిస్లత న. ఇంకా అతడు 
పోగొటుట కుని దానిక్ష బదులుగా పర స్లదిస్లత న, అతడ 
హృద్యం నండి దారిదాేైనిి తీసివేస్లత న. 
నిర్పేక్షతతో అతని హృద్యానిి నింపివేస్లత న. 
వాేప్రరి వాేప్రర్ంలో శుభానిి పర స్లదిస్లత న. అతడు 
పర పంచం పటా పటిట ంచుకోడు. పర పంచం అతని ప్రదాల 
కిర ంద్ ఉంటుంది.'' (తబ్రాన్న, బైహఖీ, ఇబి 'అస్లకిర్ 
మనాసిక్, ములాా అలీ ఖారీ) 
నవవీ అభప్రర యం: ఈ దు'ఆన ముల్తజిమ్లో 
పఠంచాల్ల. ఆ తరువాత తానకోరింది అరిథ ంచాల్ల. 
''అలాాహమమ లకల్ 'హమ్దు 'హమ్ద్న్ యువాఫీ 
ని'అమక వయుకాఫీ మ'జీద్క అ'హ్మదుక బిజమీ'యి 
మ'హామిదిక, మా 'అల్లమ్త్త వమాలమ్ అ'అలమ్ 
అలా జమీ'యి ని'అమిక మా 'అల్లమ్త్త మిన్హా 
వమాలమ్ అ'అలమ్, వ 'అలాకులా్ల 'హాల్లన్, 
అలాాహమమ 'సలా్ల 'అలా ము'హమమదిన్ వ 'అలా ఆల్ల 
ము'హమమదిన్, అలాాహమమ అ'యిజ్'నీ 
మినషై'తానిర్ర జీమ్, వ అ'యిజ్'న్న మిన్ కులా్ల సూయి'న్ 
వఖ్నిి'యిన్న బిమా ర్'జఖ్తన్న వబారిక్లీ ఫీహి, 
అలాాహమమజ్అల్న్న మిన్ అక్ర్మి వఫ్దిక అలైక 
వఅల్'జిమ్న్న సబీలల్ ఇసిత ఖామతి 'హతాత  అల్ఖాక 
యా ర్బాల్ 'ఆలమీన్.'' (అజ్కారుల్ అబ్రార్) ---- 'ఓ 
నా మహోపకారి అల్లల హ్! స్తత తార  లనిిటికీ అరుు డివి న్నవే. 
నేన న్నవు పర స్లదించిన అనగర హాలకు బదులుగా నిని 
సుత తిసుత నాిన. దానికంటే అధకంగా పర స్లదించిన దానికి 
బదులుగా, నాకు తెల్లసిన, తెల్లయని అనగర హా 

లనిిటికీ వాటి పర త్యేకతలతో ప్రటు కృతజఞ తలు 
తెలుపు కుంటునాిన. ఎలాపుపడూ నినేి కొనియాడు 
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త్తనాిన. ఓ శాంతిమయుడా! న్నవు న్న పర వకత  (స), వారి 
కుటుంబీకులంద్రిపై, అతని అనచరులపై 
కారుణ్యేన్ని శాంతిని అవతరింపజేయి, ఓ మహా ప్ర భూ! 
న్నవు నని షై'తాన్ నండి, పర తిచెడు నండి న్న శర్ణులో 
ఉంచు. న్నవు నాకు పర స్లదించిన వాటిపటా సంతృపిత ని 
పర స్లదించు. శుభానిి పర స్లదించు. ఓ సృషిట తాలనిిటి 
పర భూ! న్నవు నని ముఖా అతిథిగా పరిగణంచు. 
జీవితాంతం నని రుజుమారొ్ంపై నిలకడగా ఉండే 
భాగాేనిి పర స్లదించు. ఆమీన్! 

'హతీమ్: ఇదొక చిని భాగం. ఇది కాబాకు వేరుగా 
ఉంది. అంటే బై్నతులాాహ్ ప్ర ంగణం అనిమాట. ఇది 
బై్నతులాాహ్లోని భాగమే. 
మ్'తాఫ్: బైత్తలాాహ్ చుట్టట  'తవాఫ్ చేస్త పర ద్దశానిి 
మ'తాఫ్ అంటారు. ఇది గృడాు ఆకారంలో ఉంది. పూరాం 
దీని పడవు (ఉతు ర-దకి్షణాల దూరం) 55 గజాలు, 
వెడలుప (తూర్లు-ప్డమరల దూరం) 45 గజాలు. 
ఒకస్లరి పర ద్క్షణ 120 గజాలు ఉంటుంది. ఒక తవాఫ్లో 
840 గజాలు చుట్టట  తిర్గవలసి ఉంటుంది. 8వ హిజీర  
నండి ఈనాటి వర్కు కేవలం విధ నమాజులు 
చదివినపుపడే మ'తాఫ్ ఖాళ్ళగా ఉంటుంది. రాతీర  పగలు 
'తవాఫ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. 'తవాఫ్ పర త్యేకతల 
గురించి రానని పేజీలాో వివరిస్లత ము.  
మ్ఖామె ఇబార హీమ్ (అ): మఖామ ఇబార హీమ్కి 
హర్మ్లో ఒక పర త్యేక స్లథ నం ఉంది. దీనిి గురించి 
ఖుర్ఆన్లో ఆయత్త అవతరింప్జేయబడింది. ''ఇనా 
అవాల బైతిన్ వు'ది'అ లినాాస్ లలల జీ' బిబకకత 
ముబారకన్ వ హుదలిల ల్ 'ఆలమీన్. ఫీహి ఆయాత్తం 
బయిానాత్తన్, మఖాము ఇబార హీము...'' (సూ. ఆల 
ఇమార న్, 3:96-97) ---- 'నిశియంగా, మానవ జాతి 
కొరకు మొటు  మొదట నియమించబడన (ఆర్యధ్నా) 
గృహ్ం బకకహ్ లో (మకకహ్ లో) ఉనాదే, శుభాలతో 
నిండనది స్మస్ు  లోకాల ప్ర జ్లకు మారగ దరశకతాానిా 
ప్ర సాదించేది. అందులో స్ుష్ు మైెన స్ంకేతాలు 
ఉనాాయి. ఇబార హీమ్్ నిలిచిన సి్లం ఉంది... ' 
ఈ సపషట మైన నిద్ర్శనాలాో 'హజర అసాద్ ఒకటి. ఇది 
సారొ్ం నండి వచిింది. మర్కకటి మఖామ ఇబార హీమ్. 

దీనిపై ఇబా్రహీమ్ ప్దాల చిహానలు ఉనాియి. 
అలాాహ్ (త) దీనిని 'హర్మ్గా నిర్ణ యించాడు. ఇకొడ 
అడవి జంత్తవున వేటాడరాదు. ఇకొడ గర ద్ద లు, 
కాకులు కనబడవు. ఇది ఎంత పవితర మైన సథ లం అంటే 
ఇకొడ అలాాహ్(త) నమా'జు చేయమని ఆద్దశంచాడు. 
ఇంత గొపప స్లథ నం మరే పర ద్దశానికీ లేదు. అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: 
''మఖామ ఇబార హీమ్ను నమా'జు చేసే పర ద్దశంగా 
చేసుకోండి.'' (సూ. బఖ్ర్హ్, 2:125). మఖామ 
ఇబార హీమ్ అనిది ఒక రాయి పేరు. క'అబహ్ నిర్యిణం 
చేస్తు నాప్పుడు, ఇబార హీమ్ (అ) దానిపై నిలబ్డా్డరు. 
అతని అడుగుల చిహాిలు దానిపై ఉనాియి. 
మ్సి్జదుల్ హరామ్: ఇది ఒక గొపప మహతత ర్మైన, 
పవితర మైన భవన నిరామణం. దీని మధే క'అబహ్ 
గృహం ఉంది. దీనికి నాలుగు వైెపుల దాారాలు 
ఉనాియి. సత ంభాల మధే పంకిుల కర మం ఉంది. మధే 
విశాలమైన ప్ర ంగణం ఉంది. జన వాస్లల పర కార్ం 
క'అబహ్ నగరానికి మధే ఉంది. దీని త్తర్కక వార్థ 
నిరామణంలో 535 సత ంభాలు ఉండేవి. వీటిలో 301 ప్రల 
రాతితో నిరిమంచబడినవి, 244 ఎర్ర ని రాతితో 
నిరిమంచబడినవి. ప్రర చీన కాలంలో వెలుగు కోసం దీప్రలు 
ఉండేవి. వీటిలో 'జైతూన్ నూనె వాడబడేది. కాని 
ఇపుపడు విదుేదీద ప్రలు ఉనాియి. పర సుత త సౌదీ 
పర భుతా కాలంలో విసాు ర్ణ కార్ేకరమాలు జర్లగు 
త్తనాాయి. పటిషట మైన భవన నిరామణం జర్లగు 
త్తనాది. ఖుర్ఆన్లో అనేకచోటా దీనిి గురించి 
పేర్కొనడం జరిగింది.  

'తవాఫ్ పర త్యేకతలు: 'తవాఫ్ అంటే చుట్టట  
తిర్గటం, పర ద్క్షణ చేయటం, బైత్తలాాహ్ చుట్టట  
తిర్గటానిి పర ద్కిష ణం చేయటానిి 'తవాఫ్ అంటారు. 
'తవాఫ్ 6 ర్కాలు. 1. 'తవాఫె ఖుదూమ్. మకొహ్ వచిి 
అనిిటి కంటే ముందు చేస్త 'తవాఫ్. దీనిి 'తవాఫుల్ 
వురూద్, 'తవాఫులా్లఖా', 'తవాఫు తత హియేహ్ అని 
కూడా అంటారు. 2. 'తవాఫు జిజ యార్హ్. దీనిి జిల్ 
హిజ్జ హ్ 10వ త్యదీన 'హ్జ్జ ్ చేసేవార్ల చేస్లత రు. ఇది 
హజ్లోని ఒక భాగం, దీనిి 'తవాఫె రుకిన్, తవాఫె 
'హజ్జ ్ అని కూడా అంటారు. 3. 'తవాఫె సద్ర్ 
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బైత్తలాాహ్ నండి తిరిగి వెళ్ళానపుపడు చేస్లత రు. దీనిి 
'తవాఫుల్ విదా' అని కూడా అంటారు. 4. 'తవాఫుల్ 
'ఉమ్ర్హ్ అంటే 'ఉమ్ర్హ్లో చేస్త 'తవాఫ్. ఇది 
'ఉమ్ర్హ్లోని భాగం. 5. 'తవాఫె న్''జ్ర్్ అంటే మొకుొ 
బడి'తవాఫ్. ఇది మొకుొబడిచేసుకుని వారిపై 
తపపనిసరి. 6. 'తవాఫు న్నఫిల్ అంటే ఎపుపడైనా చేస్త 
అద్నపు 'తవాఫ్.  

'తవాఫ్, 'హజర అసాద్, రుక్ి యమాన్న, 
ఇస్వత లామ్ల పర త్యేకతల గురించి అనేక 'హదీసు'లు 
ఉనాియి. కిర ంద్ కొనిా 'హదీసు'లన ఇవాడం 
జరిగింది. పర వకి (స) పర వచనం: ''బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్ చేసి 
రండు ర్క'అత్తలు నమా'జు చదివిత్య అతనికి బానిసన 
విడుద్ల చేసినంత పుణేం లభసుత ంది. (ఇబి 
మాజహ్). అద్దవిధంగా మరో పర వచనం: 7 స్లరాు 
బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్ చేస్తత , అలాాహ్ (త) అడుగడుగునా 
అతని ప్రప్రలు క్షమిస్లత డు. అడుగడుగునా పుణ్యేలు 
పర స్లదిస్లత డు. అడుగడు గునా తర్గత్తలు ఉనితం 
చేస్లత డు. (ఇబా 'ఖు'జైమ, ఇబి 'హిబాాన్, తర్'గీబ్). 
ఇబిమాజహ్, మున్తఖా ఉలాేఖ్నంలో ఇలా ఉంది. 
పర వకి (స) పర వచనం: ''7 స్లరాు బైత్తలాాహ్ తవాఫ్ చేసి, 
'సుబ్'హానలాాహ్, అల్'హమ్దుల్లలాాహ్, లా ఇలాహ 
ఇలాలాాహ్, అలాాహ అకార్, వలా హౌల వలా ఖువాత 
ఇలాాబిలాాహ్' అని పల్లకిత్య అతని 10 ప్రప్రలు 
క్షమించబడతాయి. 10 పుణ్యేలు వార య బడతాయి, 
ఇంకా 10 తర్గత్తలు ఉనితం చేయబడతాయి.''  
పర వకి (స) పర వచనం: అలాాహ్ (త) రుక్ి యమాన్నపై 

70 మంది దైవదూతలన నియమించాడు. ఇకొడ ఈ 
దు'ఆ పఠస్తత  దైవదూతలు ఆమీన్ అంటారు.  

''అలాాహుమ్మ ఇన్నన అస్అలుకల్ 'అఫ్వ వల్ 
'ఆఫియత ఫిదేునియా వల్ ఆ'ఖిరతి రబ్బన్న ఆతిన్న 
ఫిదేునియా 'హసన్తన్ వఫిల్ ఆ'ఖిరతి 'హసన్తన్ 
వఖిన్న 'అజాబ్న్ననర్్.'' (ఇబిమాజహ్, మున్తఖా) 
-- -- 'ఓ అలాాహ్! నేను నినుా ఉభయలోకాలాో క్షమాపణ, 
కేషమానిి అరిథ సుత నాిన. ఓ అలాాహ్! పర పంచంలోనూ 
మంచిని పర స్లదించు పర్లోకంలోనూ మంచిని పర స్లదించు. 
ఇంకా నర్క శక్ష నండి నని కాప్రడు.' 

'అబుద లాాహ్ బిన్ 'అమర న్ బిన్ ఆస్ (ర్) ఉలాేఖ్నం: 
''చకొగా వు'దూచేసి 'హజర అసాద్న ఇస్వత లామ్ చేస్తత  
దైవకారుణేంలో పర వేశస్లత డు. ఇస్వత లామ్ చేసినపుపడు, 
''బిసిమలాాహి వలాాహ అకారు. అష్హదు అలాా ఇలాహ 
ఇలాలాాహ వహ్ద్హ లా షరీకలహ, వఅష్హదు 
అని ము'హమమద్న్ 'అబ్దుహూ వ ర్సూ లుహ.'' -- -
- 'నేన అలాాహ్ పేరుతో ప్రర ర్ంభసుత నాిన. ఆయన 
చాలా గొపపవాడు, అలాాహ్ తపప ఆరాధుేలవరూ 
లేరు, ము'హమమద్ (స) ఆయన దాసులు మరియు 
పర వకి అని నేన స్లక్షేం ఇసుత నాిన,' అని పల్లకిత్య 
అలాాహ్ (త) కారుణేం అతనిి కపుపకుంటుంది. 
అద్దవిధంగా బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్ చేసినపుడు అలాాహ్ 
(త) అతని పర తి అడుగుకు 70 వేల పుణ్యేలు వార స్లత డు. 
70 వేల ప్రప్రలు క్షమిస్లత డు. 70 వేల తర్గత్తలు 
ఉనితం చేస్లత డు. ఇంకా అతని కుటుంబానికి చందిన 
70మంది యొకక స్ఫ్రరస్త స్త్ాకర్థసాు డు. మఖామె 
ఇబార హీమ్ వదద కు  వచిి చితత శుదిధ తో రండు ర్క'అత్తలు 
నమా'జు చదివిత్య నలుగురు అర్బుా బానిసలన 
విడుద్ల చేసినంత పుణేం లభసుత ంది. అంత్యకాదు, ఈ 
రోజు పుటిట నటాు ప్రప్రల నండి పరిశుదుధ డై పోతాడు. 
(తర్గీబ్)  
రమ్ల్: 'తవాఫె ఖుదూమ్, 'తవాఫె 'ఉమ్ర్హ్లో 
మొదటి మూడు పర ద్కిష ణ్యలాో మలాగా పరిగెతత టానిి 
ర్మ్ల్ అంటారు. 
ఇ'ద్తి'బ్ర'అ: తవాఫ్ సమయంలో వీర్తాానిి 
పర ద్రిశసూత  కుడి భుజ్ం విప్పి ఉంచాల్ల. ఇ'హ్రామ్ 
దుపపటిని చంక కిర ంద్ నండి తీసుకొని ఎడమ భుజంపై 
వేయటానిి ఇ'ద్'తిబా'అ, అంటారు. ర్మ్ల్ మరియు 
ఇ'ద్'తిబా'అ, కేవలం పురుషులకు మాతర మే, స్వత ైలకు 
కాదు. దీనికి కార్ణం ఏమిటంటే 'హదైబియా ఒపపంద్ం 
తరువాత పర వకి (స), అనచరుల 'ఉమ్ర్త్తల్ ఖ్'దాఅ' 
చేయడానికి మకొహ్ ముకర్ర మహ్ వచాిరు. వీరిని 
చూస్ అవిశాాసులు మదీనహ్ వాతావర్ణం 
ముసాిములన బలహీనతకు గురి చేసింద్ని, వీరు 
మాతో పోరాటం ఏమిటి? 'తవాఫ్ కూడా చేయలేర్ని 
ఎగతాళ్ళ చేయస్లగారు. ముసాిముల 'తవాఫ్ చూడిానికి 
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వారు దారున్నద్వా మరియు ఇళా్ పైకపుపలపై నండి 
చూడస్లగారు. పర వకి (స)కు ఈ విషయం తెల్లసి ఆయన 
అనచరులకు 'తవాఫ్లోని మొదటి మూడు 
పర దకి్షణలలో ర్మ్ల్, ఇ'ద్'తిబా'అ చేయమని 
అనాిరు. ఎందుకంటే అవిశాాసులకు వీరులాా 
కనబడాలని. మిగిల్లన నాలుగు పర ద్కిష ణ్యలాో 
మామూలుగా నడవాల్ల. అవిశాాసులు ముసాిములన 
ఈ విధంగా పరిగెత్తత తూ చూచి తమ అనమానానిి 
తపుపడుగా భావించి చాలా సిగొుపడిారు. ఇంకా ''వారు 
లేడిలా ఎగురుతూ గెంత్తతూ ఉనాిరు. మా కంటే 
శకిిమంత్తలుగా ఉనాిర్ని అనాిరు. ప్రర ర్ంభంలో 
ర్మ్ల్ గురించి ఇలా ఆద్దశంచడం జరిగింది. కాని 
తరువాత అదొక తపపనిసరి స్లంపర దాయంగా 
నిర్ణ యించడం జరిగింది. అనచరులు, ఇతర్ 
ముసాిములు దీనిి అనసరించారు. ఒకస్లరి 'ఉమర్ (ర్) 
దానిి తొలగించాలని అనకునాిరు. కాని బాగా 
ఆలోచించి పర వకి (స) చేసూత  ఉని దానిి మనం 
వద్లకూడద్ని నిర్ణ యించుకునాిరు. (బు'ఖారీ) 

'తవాఫె ఖుదూమ్ పద్ధ తి: 1. పురుషులు వు'దూ చేసి 
తన ఇ'హ్రామ్ దుపపటిని కుడి భుజం కిర ంద్ నండి తీసి 
ఎడమ భుజంపై వేసుకోవాల్ల. కుడి భుజం విపిప 
ఉంచాల్ల. 'హజర అసాద్ వద్ద కు వచిి దానిి ముదుద  
పటుట కోవాల్ల లేదా ఇస్వత లామ్ చేయాల్ల. ఇసిత లామ్ 
చేసినపుడు, ''బిసిమలాాహి వలాాహ అకార్'' -- అంటే,-- 
'అలాాహ్ పేరుతో తవాఫ్ చేసుత నాిన. అలాాహ్ 
గొపపవాడు.' ఆ తరువాత ఈ దు'ఆ పఠంచాల్ల.  

''అలాాహమమ ఈమానన్ బిక వత'స్దీఖ్న్  బికితా 
బిక వ వఫా'అన్ బి 'అహ్దిక వఇతిత బా'అన్ ల్ల సునితి 
నబియిేక సలాలాాహ అలైహి వ సలామ్'' ---- 'ఓ అలాాహ్ 
నేన నిని విశాసించి, న్న గర ంథానిి ధృవీకరించి, న్న 
వాగాద నానికి బదుధ డనైె, న్న పర వకి (స)న అనసరిసూత  
ఇస్వత లామ్ చేసుత నాిన.' (నైెలుల్ అవ్'తార్)  
ఇలా పఠంచి బైత్తలాాహ్న తన ఎడమ వైెపు ఉంచి 

'తవాఫ్ ప్రర ర్ంభంచాల్ల. రుక్ియమాన్న వర్కు భుజాలు 
ఎగురేసూత  నడవాల్ల. ఈ దు'ఆన మలామలాగా పఠసూత  
ఉండాల్ల. దానిి కిర ంద్ పేర్కొనడం జరిగింది. 

''సుబ్హానలాాహి, వల్ 'హమ్దుల్లలాాహి, వలా 
ఇలాహ ఇలాలాాహ, వలాాహ అకారు, వలా 'హౌల వలా 
ఖువాత ఇలాా బిల్లల హ్.'' -- -- 'అలాాహ్ పరిశుదుధ డు 
స్తత తర ం ఆయనకే. ఆయన తపప ఆరాధుే లవరూ లేరు. 
ఆయన గొపపవాడు. శకిి యుకిులు ఏమాతర ం లేవు కాని 
అలాాహ్ వలాే.' (ఇబి మాజహ్, మున్తఖా, నైెలుల్ 
అవ్'తార్). 
రుక్ి యమాన్న వర్కు ఈ దు'ఆ పఠసూత  ఉండండి. 
రుక్ి యమాన్న వద్ద కు చేరి ఈ దు'ఆన పఠంచండి. 

''అలాాహమమ ఖ్నిా'ఇన్న బిమా ర్జఖ్తన్న వబారిక్ లీ 
ఫీహి వ అ'ఖ్ల్లఫ్ 'అలాకులా్ల 'గాయిబతిన్ లీ బి'ఖైరిన్.'' --  
-- 'ఓ అలాాహ్! న్నవు నాకు పర స్లదించిన వాటిపై 
సంతృపిత ని పర స్లదించు. అందులో శుభం పర స్లదించు. 
ఇంకా నా భారాేబిడిలు, ర్హస్లేలపై మంచిగా 
పర్ేవేకిష ంచు.'  

''అలాాహమమ ఇన్ని అ'ఊజు'బిక మినషష కిొ వ షిష ర్కి 
వనిిఫాఖి వషిష ఖాఖి వసూయిల్ అ'ఖ్లాఖి.'' -- -- 'ఓ నా 
పర భూ! నేన నిని అనమానం నండి, షిర్ొన్ నండి 
కాపటేం నండి, వేతిరేకత నండి, చెడు గుణ్యల నండి 
శర్ణుకోరుత్తనాిన.' (నైెలుల్ అవ్'తార్) 
పర వకి (స) పైన పేర్కొని రండు దు'ఆలన 
పఠంచేవారు. (నైెల్) 
రుక్మనయమాన్న దు'ఆ: ఈ మూలన కేవలం చేతోత  
తాకాల్ల.  
పర వకి (స) పర వచనం: ఈ స్లథ నంలో 70 మంది 
దైవదూతలు నియమించబడి ఉనాిరు. కిర ంది దు'ఆ 
పఠంచబడినపుడు వారు ఆమీన్ అని అంటారు. రుక్ి 
యమాన్నపై ఇసిత లామ్ తరాాత ఈ దు'ఆన రండు 
మూలల మధే పఠంచండి. పర వకి (స) దీనిి ఈ పర ద్దశంలో 
పఠంచారు. ఆ దు'ఆ ఇది:  

''అలాాహుమ్మ ఇన్నన అస్అలుకల్ 'అఫ్వ వల్ 
'ఆఫియత ఫిదేునియా వల్ ఆ'ఖిరతి, రబ్బన్న 
ఆతిన్న ఫిదేునియా 'హసన్తన్ వఫిల్ ఆ'ఖిరతి 
'హసన్తన్ వఖిన్న'అజా'బ్న్ననర్్.'' --- 'ఓఅలాాహ్! 
నేన, నిని ఉభయ లోకాలాోనూ క్షమాపణన, 
కేషమాన్ని అరిథ సుత నాిన. ఓ మా పర భూ! మాకు 
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ఇహలోకంలో మంచిన్న, పర్లోకంలోనూ మంచిని 
పర స్లదించు, ఇంకా మమమల్లి అగిి శక్ష నండి ర్కిష ంచు.' 
(అహమద్, అబూ దావూద్) 
ఈ దు'ఆన పఠసూత  'హజర అసాద్ వద్ద కు ర్ండి. 
ఇపుపడు ఒక పర ద్క్షణ పూరత యిాంది. ఒకవేళ్ 'హజర 
అసాద్న ముదుద పటుట కునే అవకాశం ఉంటే ముదుద  
పటుట కోండి. లేకపోత్య ఇస్వత లామ్ మరియు చేతోత , కర్ర తో 
సైగచేసి వెనకటి దు'ఆలన పఠసూత  రండవ పర ద్కిష ణ 
ప్రర ర్ంభంచండి. ఇందులో కూడా వీర్తాానిి 
పర ద్రిశంచండి. పేర్కొని దు'ఆలన పఠంచండి. 
మూడవ పర ద్కిష ణ కూడా ఈ విధంగానే చేయండి. ఆ 
తరువాత ర్మ్ల్, ఇ'ద్తి'బా'అ చేయకండి. ఈ విధంగా 
ఏడు పర ద్కిష ణ్యలు పూరిిచేస్తత  ఒక 'తవాఫ్ పూరి్వుత్తంది. 
'హజర అసాద్ నండి 'తవాఫ్ ప్రర ర్ంభంచి, 'హజర 
అసాద్ ద్గొరే ముగించండి. ఒకవేళ్ హజర అసాద్కి 
ముదుద పటుట కోవటం స్లధేం అయిత్య ముదుద పటుట కోండి. 
లేకపోత్య ఇస్వత లామ్ చేసి మఖామ ఇబార హీమ్ వైెపునకు 
ర్ండి.  
తవాఫ యొకక రండు రక'అతులు: ''వతత ఖిజూ' 
మిమమఖామి ఇబార హీమ'' పఠసూత  మఖామ ఇబార హీమ్ 
వద్ద కు ర్ండి. మఖామ ఇబార హీమ్న తనకి బైత్తలాాహ్కి 
మధే ఉంచి తవాఫ్కి చెందిన రండు ర్కాత్తలు 
ఆచరించండి. మొద్టి ర్కాత్తలో సూర్త్తల్ ఫాతిహా 
తరువాత అల్-కాఫిరూన్ (109), రండవ ర్కాత్తలో 
సూర్హ్ ఫాతిహా తరువాత సూర్త్తల్ అల్-ఇ'ఖ్లాస్ 
(112) పఠంచండి. (బు'ఖారీ) 
సలామ్ తరువాత దు'ఆ: సలామ్ చేసిన తరాాత 
ఎంతో వినయ వినమర తలతో తన గురించి తన 
కుటుంబానిి గురించి దు'ఆ చేయండి. ఎందుకంటే ఇది 
స్వాకార్ పర ద్దశం. ఇంతకు మించి దీని గురించి మరేదీ 
ప్రర మాణక 'హదీసు' లేదు. ఖుర్ఆన్ 'హదీసు'లాో నండి 
మీరు కోరిన దు'ఆలన పఠంచ వచుిన. కాని 
తబ్రాన్న, బైహఖీల ఉలాేఖ్నాల దాారా ఆద్మ్ (అ) 
'తవాఫ్ రండు ర్కాత్తల తరాాత ఈ కిర ంది దు'ఆన 

పఠంచార్ని, అలాాహ్ దానిి స్వాకరించాడని 
తెలుసుత ంది. 

''అలాాహమమ ఇనిక త'అలము సిరీర  వ 
'అలానియతీ ఫఅఖ్బిల్ మ'అజి'ర్తి, వత'అలము 
'హాజతీ ఫా'తిన్న స్తవాలీ వత'అలము మాఫీ నఫ్స్వ 
ఫ'గ్ఫిర్లీ జు'నూబీ. అలాాహమమ ఇన్ని అస్అలుక 
ఈమానన్ యుబాషిరు ఖ్ల్బీ వ యఖీనన్ 'స్లదిఖ్న్ 
'హతాత  ఆలమ అనిహ లా 'యుస్వబన్న ఇలాా మా 
కతబ్తలీ వరి'దన్ బిమా ఖ్సమ్త లీ యా 
అర్'హమరార 'హిమీన్.'' ---- 'ఓ నా పర భూ! న్నకు నా 
అంతరాాహాేలు అన్ని తెలుసు. నా క్షమాపణన 
స్వాకరించు. నా పరిసిథ తి న్నకు తెలుసు, నా కోరిక తీరుి. 
న్నకు నా హృద్య ర్హస్లేలు తెలుసు. నా తపుపలన 
క్షమించు. ఓ అలాాహ్! నేన నిని హృద్యంలో 
నాటుకు పోయే విశాాస్లనిి అరిథ సుత నాిన. న్నవు నాకు 
గటిట  నమమకానిి పర స్లదించు. దానివలా న్నవు రాసింద్ద 
నాకు లభసుత ంద్ని తెలుసు కుంటాన. న్నవు నాకు 
రాసిన విధి పటా నేన సంతృపిత కర్ంగా ఉనాిన. న్నవే 
అంద్రికంటే అధకంగా కరుణంచేవాడవు.' 
దు'ఆ పఠంచిన తరాాత మళ్ళా 'హజర అసాద్ 
వద్ద కు ర్ండి. దానిి ముదుద పటుట కొని లేదా ఇస్వత లామ్ 
చేసి 'జమ్'జమ్ న్నటి వద్ద కు వచిి 'జమ్'జమ్ న్నరు 
తార గండి. తార గిన తరాాత సయీ కొర్కు వెళ్ుండి. 
సూచన్: 1. ఇది 'తవాఫ్ ఖుదూమ్ గురించి. ఇందులో 
ర్మ్ల్ మరియు ఇ'ద్తి'బా'అ ఉంది. ఇందులో తపప 
మరి ద్దనిలోనూ ర్మ్ల్, ఇ'ద్తి'బా'అ చేయకూడదు. 
స్వత ైలు తవాఫె ఖుదూమ్లో ర్మ్ల్, ఇ'ద్తి'బా'అ 
చేయకూడదు. మిగతా 'తవాఫ్ అంతా పురుషులాాగే 
చేయాల్ల. స్లధేమయినంత వర్కు పురుషులకు 
దూర్ంగా ఉండి 'తవాఫ్ చేయాల్ల. పురుషులు కూడా 
వారిని తలా్ల, కూత్తర్ల,చెలా్లలా భావించి చెడు ద్ృషిట తో 
చూడకూడదు. ఇది దైవ సనిిధ. చూపులు సైగలు చేస్త 
పర ద్దశం కాదు. దీనివలా పుణ్యేలు వేర్థ ం అవుతాయి. 

2. ముసత 'హా''దహ్ స్వత ై మరియు బవాస్వర్ మరియు 
సిల్సిలుల్ బౌల్ల గలవారు 'తవాఫ్, నమా'జు చేయ 
వచుి. అయిత్య రుత్త స్లర వం, జనమమిచిిన స్త్ు ీ, ఈ 
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సిథ త్తలలో బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్ చేయకూడదు. నమా'జు 
చేయకూడదు. ఇవి తపప మిగతా 'హాజీలు చేసే 
పనలన్ని చేయవచుిన. స్వత ైలు ఈ సిథ త్తల నండి 
పరిశుదుధ లైన తరాాత 'తవాఫ్ చేయాల్ల. (బు'ఖారీ)  

3. వాేధగర సుత లు, వికలాంగులు 'తవాఫ్ చేయలేక 
పోత్య, వారిని పటుట కొని మీతో వాహనంపై కూరోిబటిట  
'తవాఫ్, స'యీ చేయించవచుిన. (మిష్కాత్) 

4. జన సంద్డివలా ఒకవేళ్ 'హజర అసాద్కి ముదుద  
పటట టం స్లధేం కాకపోత్య, దాని ముందు నిలబడి దు'ఆ 
పఠంచండి. లేకపోత్య చేతోత  లేదా కర్ర తో తాకి చేతిని లేదా 
కర్ర న ముదుద  పటుట కోండి. అది స్లధేం కాకపోత్య దూర్ం 
నండే దాని వైెపు చేతోత  లేదా కర్ర తో సైగచేసి దానిి 
ముదుద పటుట కోండి. (మిషాకత్) 

'హజర అసాద్న ముదుద పటుట కోవటానికి చాలా స్తపు 
వర్కు అకొడ నిలబడటం, పర జల కుముమలాట, 
తొకిొసలాటలో ప్రలొ్గనడం, జనసంద్డిలో దూరి 
పర జలకు కషట పటిట  దానిి ముదుద కోవటం పుణేం కాదు. 
షరీ'అత్లో చాలా సౌకర్ేం ఉంది. ఆ సౌలభాేనిి 
వినియోగించుకోవాల్ల. దానిి గురించి పైన పేర్కొనడం 
జరిగింది. 'హజర అసాద్ వద్ద  ఎలాపుపడూ జనసంద్డి 
ఉండనే ఉంటుంది.  

5. స్వత ైలు ఆ సంద్డిలో పర వేశంచరాదు, ఇకొడ చాలా 
అపర మతత ంగా ఉండాల్ల. దూర్ం నండి ఇస్వత లామ్ 
చేయటమే మంచిది. 

6. 'తవాఫ్లో స్లంపర దాయక దు'ఆలు చద్వటం పర వకత  
స్లంపర దాయం. కొంద్రు 'తవాఫ్ చేసుత నిపుపడు అసతే 
కల్లపత దు'ఆలన పఠసూత  ఉంటారు. మొదటి సార్థ ఈ 
దు'ఆ అని, రండవసార్థ ఈ దు'ఆ అని. ఇద్ంతా మహా 
ప్రపం. 'తవాఫ్లో, ''సుబ్హా న్లాాహ్, అల్హమ్దు 
ల్లలాాహి, వలా ఇలాహ ఇలల  ల్లల హు'' అంత్య కాదు, 
ఖుర్ఆన్ మర్థయు 'హ్దీస్త' లోని దు'ఆలన 
అతేధకంగా పఠసూత  ఉండాల్ల.  

7. 'తవాఫ్ చేసుత నిపుపడు ఫ'రద ్నమా'జుకు 
జమా'అత్ నిలబడిత్య, 'తవాఫ్న ఆపి నమాజులో 
కలసిపోవాల్ల. నమా'జు తరాాత ఎకొడి నండి వదిలారో 

అకొడి నండి పూరిిచేసు కోవాలి. ఒకవేళ్ తవాఫ్ మధ  ే
కాలకృతాేల అవసర్ం  ఏర్పడిత్య 'తవాఫ్ వద్ల్ల వెళ్ళా 
వాటిని ముగించుకొని తిరిగి వచిి 'తవాఫ్ 
పూరిిచేసుకోవాల్ల.  

8. 'తవాఫ్ 7 పర ద్కిష ణ్యలాో ఒకవేళ్ హెచుితగొుల 
అనమానం వస్తత , ఏ అనమానం అధకంగా ఉంటే దానిి 
అనసరిసూత  ఆచరించాల్ల. నమా'జు విషయంలో 
చేసినటాు.  

9. పరిశుభర మైన చెపుపలు ధరించి 'తవాఫ్ 
చేయవచుిన.   

10. 'తవాఫ్లో రండు మూలలు, 'హజర అసాద్, 
రుక్ి యమాన్నలన ముటుట కోవాల్ల. రండు షామీ 
మూలలన ముటట రాదు. 

11. బైత్తలాాహ్ గోడలకు సమీపంగా 'తవాఫ్ 
చేయాల్ల. జన సంద్డి వలా దూర్ంగా ఉండి కూడా 
చేయవచుిన.  

12. ఖారిన్ 'హజ్జ ్ 'ఉమ్ర్హ్లతో ఇహ్రామ్ 
ధరించిన వారు రంటికీ ఒక 'తవాఫ్, ఒక స'యీ మాతర మే 
చేయాల్ల. రండేసి 'తవాఫ్, రండేసి స'యీలు అవసర్ం 
లేదు. (బు'ఖారీ)  

13. కొంద్రు అమాయకులు 'తవాఫ్ రండు ర్కాత్తల 
నమా'జ్ చదివిన  తరాాత మఖామ ఇబార హీమ్ 
జాలీలన పటుట కొని దు'ఆలు చేసూత  ఉంటారు. ఇది 
కల్లపతం. బిద్'అత్ అవుత్తంది. ఇలా ఎంతమాతర ం 
చేయరాదు.  
స'యీ ఉద్దద శేం: 'హాజిర్హ్ (అ) న్నళ్లా వెదుకుతూ 
ఇలా చేస్లరు. అలాాహ్ (త)కు 'హాజిర్హ్ యొకొ ఈ 
ఆచర్ణ చాలా నచిింది. దీనిి 'హజ్లోని ఒక భాగంగా 
చేస్వేస్లడు. 'హాజిర్హ్ యొకొ ఈ స్లంపర దాయం ఎలా 
కాలం నిల్లచి ఉండాలని, ఆమె పడిన కషాట లు, నషాట లు 
అంద్రికీ తెల్లయాలని అపుపడు ఇసా్లంకు కేంద్ర ం 
మకొహ్ పరిసిథ తి ఎలా ఉండేదో తెలుసుత ంద్ని. ఆనాడు 
ఆమ హృద్యంలో ఎంత తపన ఉండేదో ఈనాడు 
కూడా అంత్య తపన ఉంటే స్లఫలేం సిదిధ సుత ంద్ని. పర వకి 
(స) స్'యీ దైవస్ిరణ కోస్ం నియమించబడింద్ని 
ప్ర వచించారు. ''ఇనిమా జు'యిల'తత వాఫు బిల్ బైతి వ 
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బిససఫా' వల్ మర్వతి వర్మ్అల్జిమార్థ ల్ల ఇఖామతి 
జి'క్రిలాాహిత'ఆలా.'' ---- 'తవాఫ్ మరియు స'యీ, 
ర్మ్అల్ జమర్యత్, దైవధాేనం కోసం నియమించ 
బడిాయి.' (అహమద్, అబూ-దావూద్) 
పర వకి (స) సాయంగా తాన ఆచరించి చూప్రరు. ఇలా 
అనాిరు, ''కుతిబ 'అలైకుముసస'అయు ఫస్'అవ్.'' 
(అహమద్) -- 'మీపై స'యీ విధంచడం జరిగింది. స'యీ 
చేయండి.'  
స'యీ చేయకుండా 'హజ్ పూరిికాదు, 'ఉమ్ర్హ్ 
పూరిి కాదు. పర వకి (స) పర వచనం: ''మా అతమమలాాహ 
'హజజ  ఇమ్ర్యిన్ వలా 'ఉమ్ర్తహు లమ్ య'త్తఫ్ 
బైన 'ససఫా వల్మర్వతి.'' (ముసాిమ్) ---- 'సయీ 
చేయకుండా అలాాహ్ (త) 'హజ్ 'ఉమ్ర్హ్లన 
స్వాకరించడు.' 
స'యీ పదధ తి: 'తవాఫ్ ఖుదూమ్న ముగించిన 
తరాాత మళ్ళా 'హజర అసాద్న ఇస్వత లామ్ చేయాల్ల. 
ఇది స'యీని ప్రర ర్ంభంచే ఇస్వత లామ్. స్'యీ కొరకు 
బయలుద్దరినపుడు ఇంతకు ముందు పేర్కొని 
దు'ఆలనే పఠంచాల్ల. 'సఫా కొండపై వెళ్ళాన తరాాత 
''ఇని'ససఫా వల్ మర్వత మిన్ష'ఆ యిరిలాాహి'' (సూ. 
అల్ బఖరహ్, 2:158) అని పఠంచండి. అంటే సఫా-
మరాాలు అలాాహ్ నిద్ర్శనాలు. ఆ తరాాత, 
''అబ్ద్'ఉ బిమా బద్అ'లాాహ'' పఠంచండి. అంటే 
'అలాాహ్ (త) ప్రర ర్ంభంచిన దానిండి నేన 
ప్రర ర్ంభసుత నాిన.' ఇలా పల్లకి మటానండి 'సఫా కొండపై 
బైత్తలాాహ్ కనబడేవర్కు ఎకొండి. పర వకి (స) ఇలాగే 
చేస్లరు (అబూ-దావూద్). ఆ తరువాత ఖిబాా వైెపు తిరిగి 
రండు చేత్తలన ఎతిత  మొద్టి మూడు స్లరాు 'అలాాహ 
అకార్' అని పల్లకి ఈ దు'ఆ పఠంచాల్ల. పర వకి (స) దీనిి 
ఇకొడ పఠంచారు. (ముసాిమ్)  

''లా ఇలాహ ఇలాలాాహు వ'హ్ద్హ లాషరీక లహ 
లహల్ ముల్కు వలహల్ 'హమ్దు వహవ 
'అలాకులా్ల షయ్ఇన్ ఖ్దీర. లా ఇలాహ ఇలాలాాహ 
వ'హ్ద్హ ,అన్జ'జ వ'అద్హ వ న'సర్ 'అబ్ద్హ వ 
హ'జమల్ అహ్జా'బ వ'హ్ద్హ.'' -- 'అలాాహ్ తపప 
వాసత వ ఆరాధుేలవరూ లేరు. ఆయన ఒకే ఒకొడు. 
ఆయనకు ఎవరూ స్లటిలేరు. ఆయన రాజాేనికి 

రారాజు. స్తత తర ం ఆయనకే చెలాు. ఆయన పర తి విషయంపై 
శకిి గలవాడు. ఆయన తపప ఆరాధుే లవరూ లేరు. 
ఆయన ఒకే ఒకొడు. ఆయన తన వాగాద నానిి 
పూరిిచేస్లడు. తన దాసునికి సహాయం చేస్లడు. ఆయన 
ఒకొడే అవిశాాసుల సైనాేనిి తరిమి వేస్లడు.' 
(ముసాిమ్) 
ఈ దు'ఆన పఠంచిన తరువాత ద్రూద్ పఠంచాల్ల. 
తన గురించి, తన బంధుమిత్తర ల గురించి దు'ఆ 
చేయండి. ఇది స్వాకార్యోగేమైన సథ లం. మళ్ళా తిరిగి 
రావడానికి ముందు చేత్తలతిత  'సఫాపై కిర ంది దు'ఆ పఠంచి 
చేత్తలతో ముఖానిి త్తడుచుకోవాల్ల. ఆ దు'ఆ ఇది: 

''అలాాహమమ ఇనిక ఖుల్త ఉద్'ఊన్న 
అసత జిబ్లకుమ్, వ ఇనిక లా త్త'ఖ్ల్లఫుల్ మీ'ఆద్, 
ఇన్ని అస్అలుక కమా హదైతన్న ల్లల్ ఇసా్లమి అన్లా 
త్తన్'జిఅహ మినీా 'హతాత  తవఫాాన్న వ అనా 
ముసాిమ్.'' ---- 'ఓ నా పర భూ! న్నవు దు'ఆ స్వాకరిస్లత వని 
వాగాద నం చేస్లవు. న్నవువాగాద నానిి భంగం చేయవు. 
న్నవు నాకు ఇసా్లమ్ భాగేం పర స్లదించినటాే, చావున 
కూడా నని ఇసా్లమ్ సిథ తిలోనే ఇవుా.' (మువ'తాత  
ఇమామ్ మాల్లక్) 
ఆ తరాాత 'సఫా నండి దిగి మరాా వైెపు ఈ దు'ఆన 
పఠసూత  నడవండి:  

''రబిబ'గ్ఫిర్్ వర్్'హమ్, వ అఫ్ వతకరర మ్ ఇన్నక 
అన్తల్ అ'అ'జిుల్ అక్రము.'' ---- 'ఓ నా పర భూ! నా 
తపుపలన క్షమించు, నా సిథ తిపై ద్యచూపు, న్నవే 
గౌర్వం ఘనతలు గలవాడవు.'  (తబారాన్న) 

''రబిబ'గ్ఫిర్్ వర్్'హమ్ వ తజావ'జ్ అమామ 
త'అలము ఇన్నక అన్తల్ అ'అజిుల్ అక్రము. 
రబ్బన్న ఆతిన్న ఫిదేునియా 'హసన్తన్ వఫిల్ 
ఆ'ఖిరతి 'హసన్తన్ వఖిన్న 'అ'జాబ్న్ననర్్.'' 
(ఈ'దాహ్) -- -- 'ఓ నా పర భూ! న్నవు నా తపుపలన 
క్షమించు, నా సిథ తిపై ద్యచూపు. న్నకుతెల్లసిన నా 
ప్రప్రలన్ని క్షమించు. న్నవే గౌర్వ ఘనతలు గలవాడవు. 
ఓ మా పర భూ! మాకు ఇహ లోకంలోనూ మంచిని 
పర స్లదించు. మరియు పర్లోకం లోనూ మంచిని 
పర స్లదించు.' 
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పచి చిహానల మ్ధ్య పరుగెతుు ట: ఈ దు'ఆన 
మరియు ఖుర్ఆన్ 'హదీసు'లాో ఉని ఇటువంటి 
దు'ఆలన పఠసూత  మర్వహ్ వైెపు మలామలాగా 
నడవండి. 'సఫా మరాాల మధే మరాాకు వెళ్లతూ 
ఎడమ పర కొ రండు పచిచిహాిలు ఉనాియి. వీటిని 
పచి మైలురాళ్లా అంటారు. వాటిలో మొద్టి దానికి 
సమీపిస్తత  5-6 గజాల దూర్ం ఉంటే మెలల గా పరిగెతత టం 
ప్రర ర్ంభంచండి. రండవ చిహిం వద్ద కు చేర్గానే 
పరుగెతత టం ఆపివేయండి. ఆతర్లవాత స్లధార్ణంగా 
నడవండి. చివరికి మరాాన చేరుకోండి. మరాాపై 
బైత్తలాాహ్ కనబడేవర్కు ఎకొండి. మరాాపై 
ఎకేకటప్పుడు, ''ఇన్న'ససఫా వల్ మ్ర్్వత మిన్ష'ఆ 
యిరిలాాహి'' (సూ. అల్ బఖరహ్, 2:158) అని 
పఠంచండి.  కుడివైెపు తిరిగి బైత్తలాాహ్ వైెపు తిరిగి 
నిలబడండి. సఫాలో పఠంచిన దు'ఆలన పఠంచండి. 
చాలాస్తపు వర్కు దు'ఆలో నిమగిమయి ఉండండి. 
ఎందుకంటే ఇకొడ దు'ఆ స్వాకరించబడు త్తంది. 'సఫా 
నండి మరాా వర్కు ఒక పర ద్కిష ణ అవుత్తంది. మళ్ళా 
మరాా నండి దిగి, ''ర్బిా'గ్ఫిర్ వర్'హమ్'' దు'ఆ, 
అంతా పఠసూత  స్లధార్ణంగా నడవండి. పచి చిహిం 
రాగానే మెలల గా పరుగెతత టం ప్రర ర్ంభంచండి. రండవ 
చిహిం వద్ద  పరుగెతత టం ఆపివేయండి. స్లధార్ణంగా 
నడుసూత  దు'ఆలు పఠసూత  'సఫాపై చేర్ండి. 'సఫాపై 
ఎకేకటప్పుడు కూడా, ''ఇని'ససఫా వల్ మర్వత 
మిన్ష'ఆయిరిలాాహి'' (సూ. అల్ బఖరహ్, 2:158) 
దు'ఆను పఠంచండి. ఇపుపడు 2 పర ద్కిష ణలు 
అయాేయి. మళ్ళా 'సఫా నండి మరాా వర్కు 3, 
మరాా నండి 'సఫా వర్కు 4 పర ద్కిష ణలు అవుతాయి. 
మళ్ళా 'సఫా నండి మరాా వర్కు 5, మరాా నండి 'సఫా 
వర్కు 6 మరియు 'సఫా నండి మరాావర్కు 7 
పర ద్కిష ణ్యలు పైవిధంగా చేయండి. మెలల గా 
పరుగెతత వలసిన చోట పరుగెతిత , తర్లవాత స్లధార్ణంగా 
నడచి దు'ఆలచోట దు'ఆలు పఠంచి స'యీ 7 
పర ద్కిష ణ్యలు పూరిిచేయండి. 
స'యీ తరావత: స'యీని పూరిి చేసిన తరాాత 
ఒకవేళ్ 'ఉమ్ర్హ్ ఇ'హ్రామ్ అయిత్య తల గీయించు 
కోండి లేదా వెంటుర కలు చినివి చేయించి ఇ'హ్రామ్ 
తొలగించండి. ఒకవేళ్ ఖారిన్ అయిత్య (లేక ముఫ్రర ద్ 

యెకక తవాఫె ఖుదూమ్ మర్థయు 'హ్జ్జ ్ స్యీ' 
అయితే) తల గీయించటం గాన్న, వెంటుర కలు కతిత రించ 
టం గాన్న చేయకండి. మీ ఇహ్రామ్న కొనస్లగించండి. 
10వ త్యదీన ర్మీ, జు'బ'హ్, తలగీయించటం, మొద్ 
లైనవి చేసి ఇ'హ్రామ్ తొలగించండి. స'యీ తరాాత 
మసిజ ద్లో రండు ర్క'అత్తలు నమా'జ్ చేయడం అభలష్
ణీయం. అబూ ద్ర్యద  (ర్) కథనం: పర వకి (స) స'యీ 
ముగించి బైత్తలాాహ్ వదద కు వెళ్ళా మతాఫ్కి ఒక మూల 
రండు ర్క'అత్తలు నమా'జు చద్వడం నేన చూస్లన. 
(అ'హమద్, ఇబి మాజహ్, ఇబి 'హిబాాన్). 

'హలఖ్ ఖ్స్ర్్ల ప్ర ముఖ్యత: 'హలఖ్, ఖ్'స్ర్లు 
కూడా 'హజ, 'ఉమ్ర్హ్లోని కారాేలే. ఖుర్ఆన్లో 
అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: ''వాసత వానికి అలాాహ్ తన పర వకికు, 
అతని సాప్రినిి నిజం చేసి చూప్రడు. అలాాహ్ కోరిత్య, 
మీరు తపపక శాంతి భద్ర తలతో మీ తలలన పూరిిగా 
గొరిగించుకొని లేదా తల వెంటుర కలన కతిత రించుకొని 
మసిజ ద్ అల్'హరామ్లోకి భయపడ కుండా పర వేశసాు రు.'' 
(సూ. అల్ ఫత్హ్, 48:27) 
పర వకి (స) తల గీయించుకునే వారి కోస్ం మూడు 
స్లరాు, తలవెంటుర కలు చినివి చేసుకునివారికోస్ం ఒక 
స్లరి దు'ఆ చేస్లరు: ''ఓ అలాాహ్ తల గీయించు కుని 
వారిని క్షమించు, వెంటుర కలు కతిత రించు కుని వారికి 
కూడా.'' (బు'ఖారీ). ఇంకా ఇలా పర వచించారు: ''తల 
గీయించుకుంటే పర తి వెంటుర కకు బదులు ఒక పుణేం 
లభసుత ంది. ఒకప్రపం క్షమించబడుత్తంది.'' (తర్గీబ్). 
ఇంకా ఇలా పర వచించారు, ''తల గీయించటం వలా 
కిర ంద్పడిన పర తి వెంటుర కకు బదులు తీరుపదినం నాడు 
వెలుగు లభసుత ంది.'' (తర్'గీబ్) 
స'యీ తరావత ఏమి చేయాల్ల? స'యీ ముగించిన 
తరాాత ముతమతిత  ఇ'హ్ర మ్ ను తొలగించాలి. ఖార్థన్ 
అయిత్య (లేక ముఫ్రర ద్ యెకక తవాఫె ఖుదూమ్ మర్థయు 
'హ్జ్జ ్ స్యీ' అయితే) ఇహ్రామ్న కొనస్ల గించాల్ల.  
జ్మ్జ్మ్ న్నరు: స'యీ మరియు క్షవర్ం ముగించిన 
తరాాత 'జమ్'జమ్ న్నటి బుగగ  వద్ద కు వచిి 'జమ్'జమ్ 
న్నరు తార గాల్ల. కడుపునిండా తార గాల్ల. పర వకి (స) 
పర వచనం: మనకూ కపటులకు త్యడా ఏమిటంటే 
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కపటులకు పర కొటెముకలు నిలదొకొవు. ముసాిముల 
పర కొటెముకలు నిలదొకుొ కుంటాయి. (ఇబి 
మాజహ్) 'జమ్'జమ్ న్నటి ప్రర ముఖ్ేత గురించి అనేక 
'హదీసు'లు ఉనాియి. కొనిి 'హదీసు'లన కిర ంద్ 
పేర్కొంటునాిము. పర వకి (స) పర వచనం, '' 'జ్మ్ 'జ్మ్ 
న్నరు ఏ ఉదే్దశ్యంతో తాగితే, అది పూరత వుతంది.  
ఒకవేళ్ మీర్ల ఆరోగాం పందాలని తిాగ్రతే మీకు ఆరోగాం 
లభసుత ంది. ఒకవేళ్ మీరు ఆకల్లకి తార గిత్య మీ ఆకల్ల 
తీరుత్తంది. దాహానికి తార గిత్య మీ దాహం తీరుత్తంది. 
దీనిి జిబ్రర 'ల్(అ)  తర వాారు. ఇస్లమ'యీల్ (అ) గురించి 
(దారు ఖు'త్తన్న). 'జమ్ 'జమ్ న్నరు చాలా 
శుభకర్మైనది. ఆకల్లగొని వారికి భోజనం వంటిది. 
వాేధగర సుత లకు సాసథ తవంటిది. (అబూదావూద్, నైెల్) 
జ్మ్ జ్మ్ తార గే విధాన్ం: 'జమ్'జమ్ న్నటిని ఖిబాా 
వైెపు తిరిగి నిలబడి మూడు శాాసలాో తార గాల్ల. పర తిస్లరి 
''బిస్జమలాాహ్ చివర్ అల్'హమ్దుల్లలాాహ్'' అని 
పలకాల్ల. ఎంత తార గాలంటే పర కొటెముకలు ఇరుగొా 
అయిపోవాల్ల. కపటులు ఈ విధంగా తార గరు. (దారు 
ఖు'తన్న). తార గినపుడు ఈ దు'ఆ పఠంచాల్ల. ఇబి 
'అబాాస్ 'జమ్ 'జమ్ న్నరు తార గినపుడు ఈ దు'ఆన 
పఠంచేవారు.  

''అలాాహమమ ఇన్ని అస్అలుక ఇల్మన్ నాఫి'అన్ వ 
రి'జ్ఖ్న్ వాసి'అన్ వ షిఫాఅ'న్ మిన్కులా్ల దాయిన్.'' -- 'ఓ 
అలాాహ్! నేన నిని లాభం చేకూరేి జాఞ నానిి, విశాల 
ఉప్రధని, రోగాలనిిటి నండి సాసథ తన 
అరిథ సుత నాిన.' 
దు'ఆ స్వవకరించబ్డే సాానాలు: స్లమూహిక నమా'జ్ 
తరాాత, అద్నపు 'తవాఫుల తరాాత దు'ఆ 
స్వాకరించబడుత్తంది. ఇది ఆరాధనకు మూలం 
వంటిది. దు'ఆ ఎకొడైనా చేయవచుి. అయిత్య 
బైత్తలాాహ్లో మాతర ం అది స్వాకరించబడుత్తంది. కిర ంద్ 
వాటిని పేర్కొనడం జరిగింది. దు'ఆ స్వాకరించబడే 
స్లథ నాలాో భయభకిులతో దు'ఆ చేయాల్ల.  

1. 'తవాఫ్ చేసుత నిపుపడు, 2. 'హజర అసాద్ వద్ద , 
3. రుక్ి యమాన్న వద్ద , 4. ముల్త'జిమ్ వద్ద , 5. 
బైత్తలాాహ్ లోపల, 6. 'హర్మ్లో అరధ  ర్యతిిపూట, 7. 

బైత్తల్లల  పైనుండ నీళ్ళు ప్డేచోట (మీజాబ ర్'హమత్), 
8. 'హర్మ్లో మధాేహిం వేళ్, 9. 'జమ్'జమ్ నీటి 
బుగగ  వదద , 10. 'హర్మ్లో సూరాేసత మయం 
సమయాన, 11. మఖామ ఇబార హీమ్ వదద , 12. స'యీ' 
సమయాన 'సఫా మరాాలపై, 'సఫా మరాాల మధే, 
13. 'అర్ఫాత్లో, 14. ముజ్ద్ల్లఫాలో, 15. మినాలో, 
16. మష్'అర్థల్ 'హరామ్లో, 17. జమరాత్ల వద్ద . 
ఇవన్ని దు'ఆ స్వాకరించబడే స్లథ నాలు. అర్బ్రాలో లేదా 
తన భాషలో వినయ వినమర తలతో దీనావసథ లో దు'ఆ 
చేయాల్ల. ఇటువంటి అవకాశాలు రోజూ రావు. 
ముల్త'జిమ్: ఇది దు'ఆ స్వాకరించబడే స్లథ నాలాోని 
ఒక స్లథ నం. ముల్త'జిమ్లో దు'ఆల పటా పర త్యేక శరదాధ  
భకిులు కల్లగి ఉండాల్ల. ఇది 'హజర అసాద్ మరియు 
క'అబహ్ దాారానికి మధేఉంది. ఇకొడనిలబడి రండు 
చేత్తలు ఎతిత  బైత్తలాాహ్ గోడకు అంటుకొని, 
ముఖానిి గోడపై ఉంచి ఏడిి ఏడిి దు'ఆ చేయాల్ల. 
భయభకిులతో పశాితాత పం, క్షమాపణలు కోరాల్ల. 
ఇకొడ దు'ఆ స్వాకరించబడుత్తంది. పర వకి (స) 
పర వచనం: ''ఆపద్లకు, కషాట లకు గుర్యినవారు 
ఇకొడ దు'ఆ చేస్తత  అతనికి కేష మం లభసుత ంది.'' (అబూ 
దావూద్)  
పర వకి (స), అనచరులు ముల్త'జిమ్న 
కౌగల్లంచుకొని ర్కముమలన గోడపై పర్చి చేత్తలన 
చాచి దు'ఆ చేస్తవారు. (అబూ దావూద్ - 'జాదుల్ 
మ'ఆద్) ఇకొడ కిర ంద్ పేర్కొని దు'ఆ పఠంచాల్ల.  

''అలాాహమమ లకల్'హమ్దు, 'హమ్ద్న్ యువాఫీ 
నిఅమక, వయుకాఫీ మ'జీద్క, అ'హ్మదుక బిజమీ'ఇ 
మ'హామిదిక, మా 'అల్లమ్త్త వమాలమ్ 'ఆలమ్. వ 
'అలా కులా్ల 'హాల్లన్. అలాాహమమ 'సలా్ల వసలా్లమ్, 'అలా 
ము'హమమదిన్ వ 'అలా ఆల్ల ము'హమమదిన్. 
అలాాహమమ అ'ఇజ్'న్న మినషైశ'తా నిర్ర జీమ్. వ 
అ'ఇజ్న్న మిన్కులా్ల సూఇ'న్, వ ఖ్నిి'అన్న బిమా 
ర్'జఖ్తన్న, వ బారిక్లీ ఫీహి. అలాాహమమజ్అల్న్న 
మిన్ అక్ర్థమి వఫ్దిక అలైక. వ అల్'జిమ్న్న సబీలల్ 
ఇసిత ఖామతి 'హతాత  అల్ఖాక యా ర్బాల్ ఆలమీన్.'' -- -
- 'ఓ అలాాహ్! స్తత తార లన్ని న్న కొర్కే. అవి న్న 
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అనగర హాలకు, ఇంకా న్న ఇతర్ అనగర హాలకు 
సమానంగా ఉనాియి. నాకు తెల్లసిన అనగర హాలన 
సుత తిసుత నాిన. ఎలాపుపడూ నినేి సుత తిసుత నాిన. ఓ 
అలాాహ్! న్న పర వకత  ము'హమమద్ (స)పై, వారి 
కుటుంబంవారిపై ద్రూద్ వసలామ్ అవతరింపజేయి. 
ఓ పర భూ! నని షై'తాన్ నండి ర్కిష ంచు ఇంకా అనిి 
ర్కాల చెడులనండి ర్కిష ంచు. ఇంకా న్నవు నాకు 
పర స్లదించిన వాటి వలా సంతృపిత ని, శుభానిి పర స్లదించు. 
ఓ అలాాహ్! నని న్న పర త్యేక అతిథిగా పరిగణంచు. 
చివరి క్షణం వర్కు రుజుమారొ్ంపై సిథ ర్ంగా ఉండే 
భాగాేనిి పర స్లదించు.'' (అజ్'కార నవవీ) 
ఇద్దకాక ఖుర్ఆన్ 'హదీసు'లో మీకు అనగుణంగా 
ఉనా దు'ఆలన పఠంచండి. మీ దు'ఆలాో ఈ నిమితత  
మాత్తర ణి కూడా గురిుంచండి. కృతజఞ తలు. మీకు 
ఎలాంటి నషట ం లేదు. 
మిన్నవైపు బ్యలుద్దరుట: ఒకవేళ్ మీరు 
తమత్తత 'ఉ ఇ'హ్రామ్ ధరించి ఉండి 'ఉమ్ర్హ్ కొర్కు 
ఇ'హ్రామ్ తొలగించి ఉంటే, లేక ముఫ్రర ద్ అయితే 
జి'ల్'హిజజ  8న ఎకొడునాి ఉద్యం స్లినంచేసి 
వు'దూ చేసి ఇ'హ్రామ్ ధరించి రండు ర్క'అత్తలు 
నమా'జు చద్వండి. ఒకవేళ్ ఖారిన్ అయి ఇ'హ్రామ్లో 
ఉంటే మళ్ళా ఇ'హ్రామ్ ధరించే అవసర్ం లేదు. 
ఇపుపడు మీరు మీ ముఅలిల ం ('హ్జ్ గైడ్) వెంట, 
స్లమానాను తీసుకొని లబాయెక్ పలుకుతూ మినా వైెపు 
వెళ్ాండి. మినా చేరి అకొడ మీకోస్ం ఏర్యుట్ట 
చేయబడన ప్ర దేశంలో  బస చేయండి. చోటు పంద్టానికి 
తగాదాలు ప్డకండి. ఎకొడ ఎవరు ముందు 
ఆకర మించుకుంటే, ఆ చోట్ట వార్థదే. పర వకి (స) పర వచనం: 
''మినా లిమన్ సబఖ్,'' (తిరిమజి').- 'మినాలో ఎవరు 
ముందు వెళ్ళత్య అది వారిదే, ఎవరూ అతనిా 
అకకడనుండ తొలగ్రంచ ర్యదు. 
మినాలోని మూడు పనలు స్లంపర దాయబద్ధ మైనవి. 

1. ''జుహ్ర్, 'అ'స్ర్, మ'గ్రిబ్, 'ఇషా, ఫజ్ర్ నమాజులు 
మినాలో చద్వాల్ల, 2. జి'ల్'హిజజ హ్ 8 మరియు 9 మధ్ా 
రాతిి మినాలో గడప్రల్ల, 3. జి'ల్'హిజజ హ్ 9వ త్యదీన 
సూరుేడు ఉద్యించిన తరాాత మినా నండి 

'అర్ఫాత్ వైెపు బయలుద్దరాల్ల. మినాలో ''జుహ్ర్, 
'అస్ర్ మరియు 'ఇషాల ఖ్'స్ర్ చేయాల్ల. మ'గ్రిబ్, 
ఫజ్ర్లన పూరిిగా చద్వాల్ల. ఈ ఐదు నమా'జులన 
వీలైతే మసిజ ద్లో చద్వాల్ల. జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
వాహనంపై మినా వచాిరు. ''జుహ్ర్, 'అ'స్ర్, మ'గ్రిబ్, 
'ఇషా మరియు ఫజ్ర్ల నమా'జులు మినాలో చదివారు.  

9న్ 'అరఫాత్ వైపు బ్యలుద్దరాల్ల: 9వ త్యదీన 
సూరుేడు పూరిిగా ఉద్యించిన తరాాత కొండలపై 
దాని వెలుగు పడగానే మినా నండి 'అర్ఫాత్కు 
బయలుద్దరాల్ల. మినా నండి వెళ్లతూ ఈ దు'ఆన 
పఠంచాల్ల.  

''అలాాహమమజ్అల్హా 'ఖైర్ 'గద్వతిన్ 'గదౌత్తహా, 
వ అఖ్ర్బహా ఇలా రి'ద్వానిక వ అబ్'అద్హా మిన్ 
స'ఖ్'తిక, అలాాహమమ ఇలైక తవజజ హ్త్త, వవజ్హకల్ 
కరీమ అర్త్తత , ఫజ్అల్ 'హజీజ  మబ్రూర్న్ వ స'యీ 
మష్కూర్న్ వ జ'న్బీ మ'గ్ఫూర్న్ యా 
అర్'హమరార 'హిమీన్.'' --- 'ఓ నా పర భూ! నా 
ఉద్యానిి మంచి ఉద్యంగా, న్న పీర తి చేకూరేిదిగా, 
న్న ఆగర హానిి దూర్ం చేస్తదిగా చేయి. ఓ అలాాహ్! నేన న్న 
పీర తిని పంద్టానికి న్న వైెపు మర్లాన. ఓ అంద్రికంటే 
అధకంగా కరుణంచేవాడా! నవుా నా 'హజ్న మంచి 
'హజ్గా, స్వాకరించబడే 'హజ్గా, నా స'యీని 
స్వాకరించబడే స'యీగా చేయి. నా ప్రప్రలన 
క్షమించు. (రి'హ్లత్తసిసదీద ఖ్) 
ఈ దు'ఆన, ఇతర్ దు'ఆలన పఠసూత  తహ్లీల్, 
తస్బీ'హ్, తక్బీర్, తల్బియహ్ పలుకుతూ నడవండి. 
మినాకు కొంత ముందుకు వెళ్ళత్య ము'జ్ద్ల్లఫా వసుత ంది. 
తర్లవాత తినిగా 'అర్ఫాత్కు వెళ్ళాపోండి. మధే 
ఆగకండి.  
న్మిరహ్: అర్ఫాత్కి ముందు ఒక మైదానానిా 
నమిర్హ్ అంటారు. ఇకొడ ఒక మసిజ ద్ ఉంది. దానిి 
మసిజ ద ఆదమ్ లేదా మసిజ ద ఇబార హీమ్ మరియు 
మసిజ ద న్మిరహ్ అంటారు. మీరు జిబ్ మారొ్ం దాారా 
వచిి అకొడే దిగండి. షామియానా లేదా మరేదైనా న్నడ 
ఏరాపటు చేసి దానికిర ంద్ కొదిద స్తపు విశార ంతి తీసుకోవాల్ల. 
స్లినం, వు'దూ చేసుకోవాల్ల. ఏదైనా తినాల్ల, 
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సూరుేడు వాలగానే ''జుహ్ర్, 'అ'స్ర్ నమాజులన 
కల్లపి స్లమూహికంగా మసిజ ద నమిర్హ్లో చద్వాల్ల. 
ఇకొడ ముందు పర సంగం అవుత్తంది. దానిి వినండి, ఆ 
తరువాత నమా'జు స్లమూహికంగా కల్లపి ఖ్'స్ర్ 
చేయాల్ల. ఆ తరువాత 'అర్ఫాత్కు వెళ్ళాల్ల.  

'అర్ఫాత్ చేరిన తరాాత: అర్ఫాత్ ఒక విశాలమైెన 
మైదానం. అందులో లక్షలాది మంది ఏకం కాగలరు. 
మకొహ్ ముకర్ర మహ్ నండి 15 మైళ్ా దూర్ంలో ఉంది. 
ఇకొడకు వచిి బస చేయడం తపపనిసరి విధ. 
'అర్ఫాలో బస చేయడం 'హజ్ విధులాో ఒక ముఖ్ేమైన 
విధ. పర వకి పర వచనం: '' 'అర్ఫాలో బసచేయటమే 
'హజ్.'' 'అర్ఫాలో బసచేయనివారి 'హజ్ అవదు. ఇది 
ఇబార హీమ్ (అ) జాఞ పకార్థ ం. పర వకి (స) పర వచనం: 'మీరు 
మీ మీ స్లథ నాలాో ఉండండి. ఎందుకంటే మీ తండిర  
ఇబార హీమ్ (అ) వార్సతా భూమిపై ఉనాిరు.' (అబూ 
దావూద్, తిరిమజి') 
ఈ పవితర  మైదానంలో మీరు మీ ప్రప్రల పటా క్షమాపణ 
కోర్ండి. మిమమల్లి మీరు 'హష్ర్ మైదానంలో ఉనిటాు 
ఊహించండి. అందువలాే దానికి 'అర్ఫాత్ అనే పేరు 
పటట బడింది. పర పంచ 'హాజీ లంద్రూ ఒకచోట చేరి 
పర్సపర్ం కలుసుకుంటారు. పరిచయం చేసు్

కుంటారు. దానిి తీరుప మైదానంగా భావించి అల్లల హ్ 
ముందు అకొడ నిలబడే స్లమరాథ ేనిి జనింపజేస్లత రు.  

'అరఫాదిన్ం, 'అరఫాత్ మైెదాన్ం విశషఠ త: 
'అర్ఫహ్ అంటే జి'ల్'హిజజ  9వ త్యదీకి చాలా పర త్యేకత 
ఉంది. పర వకి (స) పర వచనం: ''అలాాహ్ వద్ద  'అర్ఫహ్ 
దినానికి చాలా ప్రర ముఖ్ేత ఉంది. అలాాహ్ (త) 
ప్రర పంచిక ఆకాశంపై అవతరిస్లత డు. భూవాసుల గురించి 
ఆకాశవాసులలో గర్ాం పర ద్రిశస్లత డు. 'నా దాసులన 
చూడండి. దూర్ ప్రర ంతాల నండి దుముమ ధూళ్ళతో 
ఇకొడకు వచాిరు. నా కారుణ్యేనిి కోరుత్తనాిరు. 
ఇంకా నా శక్షన చూడ లేదు.' 9వ త్యదీన అలాాహ్ (త) 
అనేకమందిని నర్కం నండి విడుద్ల చేస్లత డు. (బ'జాజ ర్, 
ఇబి 'ఖు'జైమహ్) 

'అర్ఫహ్ రోజు పర వకి (స) ఇలా పర వచించారు, 
''పర జలారా! ఇకొడ మీరు హాజర్యినందుకు అలాాహ్ 

(త) దైవదూతలపై గరిాస్లత డు. ఇంకా ఇలా అంటాడు, 
''మీ ప్రప్రలన క్షమిసుత నాిన. కాని దాసుల 
హకుులను కాదు, పుణ్యేత్తమల పర్ప్రటాన 
క్షమిసుత నాిన. పుణ్యేల అభేర్థ నన పూరిిచేస్లత న. 
అలాాహ్ పేరుతో ము'జ్ద్ల్లఫహ్ పద్ండి. 
ము'జ్ద్ల్లఫహ్లో కూడా అలాాహ్ (త) పుణ్యేత్తమలన 
క్షమిస్లత డు. ఇంకా వారి సిఫార్సున స్వాకరిస్లత డు. 
దైవకారుణేం అంద్రిన్న ఆవరించు కుంటుంది. భూమిపై 
ఆయన క్షమాపణ వాేపిసుత ంది. ఇంకా ఎవరు తన 
నోటిని చేతిని తన అధీనంలో ఉంచుతారో వారిని 
కారుణేం చుటుట కుంటుంది. ఇబాీసు మరియు అతని 
సంతతి 'అర్ఫాత్ కొండల పైక్కిొ 'హాజీలన చూచి నిరాశ 
చెందుతూ, ఆందోళ్నకు గురై కేకలు వేసుత ంటారు. 
(తర్గీబ్)  
అనస్ బిన్ మాల్లక్ (ర్) కథనం: ''పర వకి (స) 'అర్ఫాత్ 
మైదానంలో విడిదిచేస్లరు. సూరాేసత మ యానికి 
ముందు బిలాల్న పర జలన నిశశబద ంగా ఉండమను అని 
పర వకి (స) ఆద్దశంచారు. బిలాల్ నిలబడి పర జలన 
మౌనంగా ఉండండని అనాిరు. అపుపడు పర వకి (స) 
ఇలా పర వచించారు, ''పర జలారా! ఇపుపడిపుపడే జిబ్రర 'ల్ 
(అ) వచాిరు. అల్లల హ్ సలామ్ నాకు అందించారు. 
ఇంకా ఇలా అనాిరు, 'అలాాహ్ (త) 'అరఫాత్లో 
ఉన్నవారందరినీ క్షమించివేసాడు.' '' అపుపడు ఉమర్ 
(ర్), 'కేవలం అనచరులకు మాతర మేనా లేక ముసాిమ్ 
సమాజంలోని వార్ంద్రికీనా?' అని పర శించారు. 
అపుపడు పర వకి (స), ''ఇది మీకు మీ తరువాత 
తీరుపదినంవర్కు వచేి వార్ంద్రికీన.'' కొంత మంది 
అభప్రర యం, '' 'అర్ఫ్రత్ మైదానానికి తూరుపన 
నోమాన్ లోయ ఉంది. అకొడ అలాాహ్ (త) మొటట  
మొద్టి దినం నాడు మనంద్రితో 'నేన మీ పర భువున 
కానా?' అని అనాిడు. మనమంద్ర్ం సమాధానంగా 
'ఎందుకు కార్ల, నిససంద్దహంగా తమరు మా 
పర భువులు,' అని అనాిము.  

'అరఫాత్లోని పర తేయక దు'ఆలు: 'అర్ఫాత్లో 
హాజర్వడం కేవలం దు'ఆల కోసమే అని అర్థ మవు 
త్తంది. దీనిి గురించి మనం ఇంతకు ముందు 
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తెలుసుకునాిం. దు'ఆలన విసమరించకండి. ఖుర్ఆన్ 
'హదీసు'లలో మీకు అనగుణంగా ఉని దు'ఆలన 
పఠంచండి. అయిత్య కొనిి దు'ఆలు అర్ఫాత్కి 
పర త్యేకించబడి ఉనాియి. వాటిని గురించి ఈ కిర ంద్ 
పేర్కొనడం జరిగింది. పర వకి (స) పర వచనం: 'అరఫహ్ 
న్నడు చేసే దు'ఆ అనినటి కంటే అతుయతు మ్మైెన్ది.' 
(తిరిమజి', అ'హమద్) 

'అర్ఫాత్లో పర వకిల అత్తేతత మమైన దు'ఆలు: పర వకి 
(స) పర వచనం: 'దు'ఆలలో అనిిటికంటే 
అత్తేతత మమైన దు'ఆలు 'అర్ఫహ్ నాటి దు'ఆలు, 
నేనూ నాకంటే ముందు గతించిన పర వకిలంద్రి 
దు'ఆలలో అనినటి కంటే ఉతు మ్మైెన్ దు'ఆ ఇది. 

''లాఇలాహ ఇలాలాాహు వ'హ్దహు లా షరీక లహు 
లహుల్ ములుు వలహుల్'హమ్దు వహువ అలా 
కులా్ల షయ్ఇన్ ఖ్దీర్.'' -- -- 'అలాాహ్ (త) తపప ఇతరు 
లవారూ వాస్ు వ ఆరాధుేలు లేరు. ఆయన ఒకే 
ఒకొడు. ఆయనకు ఎవరూ స్లటిలేరు. రాజేం 
ఆయనద్ద, స్తత తర ం ఆయన కొర్కే, ఆయన సర్ాశకిులు 
గలవాడు.' (తిరిమజి') 
జాబిర్ బిన్ అబుద లాాహ్ (ర్) కథనం: 'పర వకి (స) పర వ 
చనం: ముసాిములాోని ఎవరైనా 'అర్ఫాత్లో స్లయంతర ం 
వేళ్ ఖిబాా వైెపు తిరిగి 100 స్లరాు ఈ దు'ఆన, 100 స్లరాు 
సూర్హ్ ఇఖ్లాస్న, 100 స్లరాు ద్రూద్న పఠస్తత  ఈ 
దు'ఆ పఠంచిన వారి కొర్కు అలాాహ్ (త) ఓ నా 
దూతలారా! ఈ దాసునికి ఏ పర తిఫలం లభంచాల్ల? 
ఇతడు నా స్తత తర ం పల్లకాడు, తస్వాహ, త'హ్లీల్, 
తక్బీర్, త'అ''జీమ్లన సుత తించాడు, నా పర వకత  (స)పై 
ద్రూద్ పఠంచాడు, ఓ నా దూతలారా! మీరు స్లకిష గా 
ఉండండి. నేన ఇతనిి క్షమించివేస్లన. అతని 
సిఫార్సున స్వాకరించాన. ఒకవేళ్ అతడు 'అర్ఫాత్ 
వాళ్ాంద్రి గురించి సిఫార్సుచేస్నా అతని సిఫార్సు 
స్వాకరించేవాడిి. (తర్'గీబ్)  

''లా ఇలాహ ఇలాలాాహు వహ్ద్హ లా షరీక లహూ 
లహల్ ముల్కు వలహల్ 'హముద  యుహ్యీ 
వయుమీత్త వహవ అలా కులా్ల షయ్ఇన్ ఖ్దీర్.''--  -- 

-- 'అలాాహ్ తపప వాసత వ ఆరాధుేలవరూ లేరు, 
ఆయన ఒకే ఒకొడు. ఆయనకు ఎవరూ స్లటిలేరు, 
రాజేం ఆయనద్ద, స్తత తర ం ఆయనకే సంతం, ఆయనే 
జీవం పోస్లత డు, జీవం తీస్లత డు. ఆయన సమసత  
విషయాలపై శకిిగలవాడు.' 

''అలాాహమమ సలా్లఅలా ము'హమమదిన్ కమా సలైత 
'అలా ఇబార హీమ వ 'అలా ఆల్ల ఇబార హీమ ఇనిక 
'హమీదుమమజీదున్ వ అలైనా మఅహమ్.'' ---- 'ఓ 
అలాాహ్! ఇబార హీమ్ (అ) పై కారుణేం అవతరింపజేసి 
నటాు ముహమమద్ (స)పై, ఆయన కుటుంబంపై కూడా 
కారుణేం కురిపించు. వారితో ప్రటు మాపైకూడా 
కారుణేం కురిపించు.' (బైహఖీ)  
ఆ తరువాత ఈ కిర ంది దు'ఆలన చితత శుదిధ తో 
పఠంచాల్ల: 

''లా ఇలాహ ఇలాలాాహ వ'హ్ద్హ లా షరీకలహ 
లహల్ ముల్కు వలహల్ 'హమ్దు వహవ అలాకులా్ల 
షయ్ఇన్ ఖ్దీర్. అలాాహమమజ్'అల్ ఫీ ఖ్ల్బీ నూర్న్ 
వ ఫీ సమ్'యీ నూర్న్ వ ఫీ బ'సరీ నూర్న్. 
అలాాహమమ ష్ర్హ్లీ 'సద్రీ వయసిసర్లీ అమ్రీ 
అ'ఊజుబిక మిన్ వస్లవిసి 'సద్రీ వ షతాత తిల్ అమ్రి వ 
ఫిత్నతిల్ ఖ్బ్రి. అలాాహమమ ఇన్ని అ'ఊజుబిక మిన్ 
షరిర  మా యల్లజు ఫిలైల్ల వ షరిర  మా యల్లజు ఫినిహార్థ వ 
షరిర  మా తహబుా బిహిరిరయా'హ వ షరిర  బి 
వాఇఖిద్ద హ్రి.'' ('తబ్రాన్న, 'హి'స్న 'హ'సైన్) -- -- 
'అలాాహ్ తపప వాసత వ ఆరాధుేలవరూ లేరు, ఆయన 
ఒకే ఒకొడు. ఆయనకు ఎవరూ స్లటిలేరు, రాజేం 
ఆయనద్ద, స్తత తర ం కూడా ఆయనద్ద. సమసత  విషయాలపై 
ఆయన శకిి గలవాడు. ఓ అలాాహ్! న్నవు నా 
హృద్యంలో, చెవిలో, కళ్ాలాో వెలుగు పర స్లదింపజేయి. 
ఓ అలాాహ్! నా హృద్యానిి వికసింపజేయి. ఇంకా నా 
పనలన నా కొర్కు సులభతర్ం చేయి, ఓ అలాాహ్! 
హృద్యాల చెడు ఆలోచనల నండి, చెడు పనల 
చెడు ఫల్లతాల నండి, సమాధ కలాోలాల నండి నేన న్న 
శర్ణు కోరుత్తనాిన. ఓ అలాాహ్! న్న దాారా రాతీర  
పగలు మరియు గాలుల చెడునండి, కాలం యొకొ 
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చెడునండి న్న శర్ణు కోరుత్తనాిన. ('తబ్రాన్న, 
'హి'స్న 'హ'సైన్)  

----- 

పర వకత  (స) దు'ఆలు 
''అలాాహమమ లకల్ 'హమ్దు కలాజీ తఖూలు వ 
ఖైర్న్ మిమామ నఖూలు, అలాాహమమ లక 'సలాతీ, వ 
నసుకీ వమ'హ్యాయ వ మమాతీ, వ ఇలైక మఆబీ 
వలక ర్బిా త్తరాస్వ', అలాాహమమ ఇన్ని అ'ఊజుబిక 
మిన్ అజా'బిల్ ఖ్బ్రి వ వస్వసతి'ససద్రి వ షతాత తిల్ 
అమ్రి. అలాాహమమ ఇన్ని అస్అలుక మిన్ 'ఖైరి మా 
తజీఉ బిహిరీర 'హ వ అ'ఊజుబిక మిన్ షరిర మా తజీఉ' 
బిహిరీర 'హ.'' -- -- 'ఓ నా పర భూ! న్నవు పోగిడినటాే ఉంది న్న 
గొపపతనం. మేము చేసిందాని కంటే ఉనితంగా ఉంది. 
ఓ నా పర భూ! నా నమా'జు, నా తాేగం, నా జీవితం, నా 
మర్ణం, నా ధనం అన్ని న్న కోసమే, ఇంకా నా నివాసం 
కూడా న్నవద్ద నే ఉంది. ఓ నాపర భూ! సమాధ శక్షనండి, 
హృద్యాల దురాలోచనలనండి కర్మల చెడునండి 
నేన న్న శర్ణు కోరుత్తనాిన. ఓ అలాాహ్! గాలుల 
చెడునండి నేన న్న శర్ణు కోరుత్తనాిన.' (తిరిమజి') 
పర వకి (స) 'అర్ఫాత్ మైదానంలో అతేధకంగా పఠంచే 
దు'ఆ ఇది.  

''అలాాహమమ ఇనిక తస్మ'ఉ కలామీ వ త'అలము 
మకాన్న వ త'అలము సిరీర  వ 'అలానియతీ లా య'ఖ్ఫా 
అలైక షయ్ఉన్ మిన్ అమ్రీ. వ అనల్ బాయి'సుల్ 
ఫఖీరుల్ ముస్త'గీసు'ల్ ముసత జీరుల్ వజ్లుల్ 
ముష్ఫిఖుల్ ముఖిరుర ల్ ము'అతరిఫు బి జ'న్బీ, 
అస్అలుక మస్అ'లతల్ మిస్కీని. వఅబ్తహిలు ఇలైక 
ఇబ్తిహాలల్ ముజ్'నిబిజజ 'లీల్ల. వ అద్'ఊక దు'ఆ అల్ 
'ఖాయిఫి'దధ రీరి మన్ ఖ్'ద'అత్ లక ర్ఖ్బత్తహ వ 
ఫా'దత్లక 'అయ్నాహ వ న'హిల లక జసదుహ వ 
ర్'గిమ లక అనాహ. అలాా హమమ లా తజ్'అల్న్న 
బిదు'ఆ'ఇక, ర్బిా షఖియేన్ వకున్బీ ర్ఊ'ఫన్ 
ర్'హీమన్ యా 'ఖైర్ల్ మస్'ఊలీన యా 'ఖైర్ల్ 
ము'అ'తీన, యా అర్'హమ రార 'హిమీన 
వల్'హమ్దుల్లలాాహి ర్బిాల్ 'ఆలమీన్.'' ('తబ్రాన్న, 
మజ్మ'ఉ'జజ వాయి'ద్) -- 'ఓ అలాాహ్! న్నవు నా 

పర తిమాట వింటునాివు. నా నివాసం, నా అంతరాా 
హాేలన గురించి న్నకు బాగా తెలుసు. నా ఏ విషయం న్న 
నండి దాగిలేదు. నేన న్న సనిిధలో ఒక ద్రిదుర నిగా, 
బిచిగానిగా, ఫిరాేదు చేస్తవానిగా, శర్ణుకోరేవానిగా, 
భయపడేవానిగా, తపుపన ఒపుపకునేవానిగా, 
అగతేపరునిగా నిని అరిథ సుత నాిన. ఇంకా నేనొక 
అవమానానికి గురైన ప్రప్రత్తమనిగా న్న సనిి ధలో 
విలవిలలాడు త్తనాిన. నేన నిని భయపడే 
ఆపద్లకు గురైన వాడిగా మొర్పటుట కుంటునాిన. 
నా మడ న్న ముందు వంగి ఉంది, నా కన్నిళ్లా న్న కోసం 
ప్రరుత్తనాియి. నా శరీర్ం న్న కొర్కు అవమా నానికి 
గుర్యింది. నా ముకుొ న్న కొర్కు తెగి పోయింది. ఓ 
అంద్రికనాి అధకంగా ఇచేివాడా! ఓ అంద్రికంటే 
అధకంగా కరుణంచే వాడా! నా వంటి అరిథ ంచేవాడిని ఉతత  
చేత్తలతో పంపకు, నా పటా ఉదార్ంగా, ద్యన్నయంగా 
వేవహరించు. స్తత తార లన్ని అలాాహ్ కొర్కే. ఆయనే 
సర్ాలోకాలకు పర భువు. ఓ అల్లల హ్! నా ఈ వినిప్రనిి 
స్వాకరించు.' 
పర వకత  (స) పర వచనం: ''అర్ఫాత్లో ఈ దు'ఆన 
అతేధకంగా పఠంచండి, ''రబ్బన్న ఆతిన్న ఫిదేునియా 
హసన్తన్ వ ఫిల్ ఆఖిరతి హసన్తన్ వఖిన్న అజా 
బ్న్ననర్్.'' ---- 'ఓ మా పర భూ! మాకు ఇహలోకం లోనూ 
మంచిని పర స్లదించు, పర్లోకంలోనూ మంచిని 
పర స్లదించు. ఇంకా మమమల్లి నర్క శక్ష నండి కాప్రడు.'  

'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) 'అర్ఫాత్లో 'అ'స్ర్, 
''జుహ్ర్ నమా'జుల తరాాత రండు చేత్తలు ఎతిత  
మూడు స్లరాు ''అలాాహ అకార్ వ ల్లలాాహిల్ 'హమ్దు'' 
మరియు మూడుస్లరాు ''లా ఇలాహ ఇలాలాాహ 
వ'హ్ద్హ లా షరీక లహ లహల్ ముల్కు వల హల్ 
'హమ్దు'' అని పలుకుతారు. ఇంకా, ''అల్లల హు 
మిజ్'అల్ హు  'హ్జ్జ న్ మబూర రన్ వ జ్ంబన్ 
మ'గ్ఫూరన్.'' -- -- 'ఓ అల్లల హ్ నా 'హ్జ్ ను స్త్ాకర్థంచు, 
ఇంకా నా పాపాలను మనిాంచు.' (ఇబా అబ్ర షైబహ్)  
ఇలా పల్లకి రండు చేత్తలతో ముఖానిి త్తడుచు 
కునే వారు. పర వకి (స) 'అర్ఫాత్ మైదానంలో ఈ దు'ఆన 
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పఠంచేవారు. ఇంకా ఈ దు'ఆలే కాక ఇంకా అనేక 
దు'ఆలన మేము ఇసాామీ వ''జాయిఫ్లో వివర్ంగా 
పందుపరిచాము. 

----- 

అరఫాత్ నుండి తిరిగి వళ్ళటం 
''జుహ్ర్ తరువాత నండి సూరాేసత మయం వర్కు 
అర్ఫాత్ మైదానంలో గడిపి అల్లల హ్ స్ిర్ణ, అల్లల హ్ 
ధాానం, దు'ఆలన పఠంచిన తరువాత 
సూరాేసత మయం అయిన తరాాత ము'జ్ద్ల్లఫహ్ 
వైెపు వెళ్ాండి. సూరాేసత మయం అయిన వెంటనే 
అకొడి నండి కద్లకండి, పర వకి (స) ఇలా పర వచించారు, 
''అజాఞ న కాలంలో పర జలు 'అర్ఫాత్ మైదానం నండి 
సూరాేసత మయం అవకముంద్ద బయలుద్దరేవారు. 
అద్దవిధంగా ము'జ్ద్ల్లఫహ్ నండి సూరోేద్యం 
తరువాత బయలుద్దరేవారు. మనం 'అర్ఫాత్ మైదానం 
నండి సూరాేసత మయం తరువాత బయలుద్దరుతాం. 
ము'జ్ద్ల్లఫహ్ నండి సూరోేద్యానికి ముందు 
వెళ్ళుపోదాము. మనం అవిశాాసులు మరియు 
విగర హారాధకుల వకరమారొానికి వేతిరేకంగా సరైన మారొ్ం 
చూపబడిాము. (బైహఖీ) 
ము'జ్దల్లఫహ్: మినా మరియు 'అర్ఫాత్లకు 
మధే ఉంది. ఇది 'హర్మ్ స్ర్థహ్దుద లోప్ల ఉంది. 
ఇకొడ అజాఞ న కాలంలో అర్బుాలు తమ తాత 
ముతాత తల ఘనకారాేలన చెపుపకొని గర్ాపడే వారు. 
దీనిి మష్అర్థల్ 'హరామ్ అని కూడా అంటారు. 
ఖుర్ఆన్లో అలాాహ్ ఆద్దశ్ం:'...అరఫ్రత్్ నుండ 
బయలు దేర్థన తర్లవాత మష్్అర్థల్్ 'హ్ర్యమ్్ 
(ముజ్్'దలిఫ్ర) వదద  (ఆగ్ర) అల్లల హ్్ను స్ిర్థంచండ. 
మర్థయు ఆయన మీకు బోధించిన విధ్ంగా ఆయనను 
స్ిర్థంచండ, వాస్ు వానిక్ష మీర్ల పూరాం మారగ భర ష్టు లుగా 
ఉండేవార్ల.' (సూ. బఖ్ర్హ్, 2:198) 
అల్లల హ్ సమర్ణలో ఉభయలోకాల అనగర హాలనిి 
లభస్లత యి. పార చీన 'హజ్ కాలంలో ఇకొడ ఒక బజారు 
తగులుత్తండేది. ఆహార్ స్లమాగిర , ఇతర్ స్లమాగిర  కూడా 
లభించేవి. దీనిి జ్మహ్ మర్థయు మష్అరుల్ 

'హరామ్ అని కూడా అంటారు. మష్అరుల్ 'హరామ్ 
కొండన ఖ్జ'హ్ కొండ అని కూడా అంటారు. 
ము'జ్దల్లఫహ్లో న్మా'జు: ము'జ్ద్ల్లఫహ్ చేరిన 
తరాాత ఎకొడ చోటు దొరికిత్య అకొడే నివాసం 
ఏర్పర్చుకోండి. అనిిటికంటే ముందు అజా'న్ తక్బీర్ 
చెపిపంచి ముందు మ'గ్రిబ్ నమా'జున స్లమూహికంగా 
ఆచరించండి. మళ్ళా రండవ ఇఖామత్ తరాాత 'ఇషా 
నమా'జున ఖ్'స్ర్ చేసి స్లమూహికంగా ఆచరించండి. 
ఇకొడ ఈ రండు నమా'జులన ఒకచోట చేరిి 
ఆచరించాల్ల.  
పర వకి (స) ము'జ్ద్ల్లఫహ్లోనికి వచాిరు. ఒక అజా'న్ 
మరియు రండు ఇఖామత్తలతో మ'గ్రిబ్ మరియు 
'ఇషా నమా'జులన ఆచరించారు. ఆ రంటి మధే ఏమీ 
చద్వలేదు. కనక వెనకా ముందూ ఏమీ 
ఆచరించకండి. వి'త్ర్న అపుపడైనా చద్వవచుి లేదా 
తహజుజ ద్ సమయంలో అయినా చద్వవచుి. 
ము'జ్ద్ల్లఫహ్లో రాతిర  గడపటం తపపనిసరి. ఎకొడ 
చోటు దొరికిత్య అకొడే నివాసం ఏరాపటు చేసుకోండి. 
అయిత్య వచేిపోయే మారొ్ంలో, ము'హస్జసర్్ లోయలో 
బసచేయకండి. రాతిర  స్లధేమైననిి అతేధకంగా 
దు'ఆలు, అల్లల హ్ సమర్ణ చేయండి. ఇకొడ దు'ఆ 
స్వాకరించబడుత్తంది. ఈ రాతిర  మేల్గొని దైవారాధనలో 
నిమగిమయి ఉంటే హృద్యం వెలుగుతో 
నిండిపోత్తంది. సారొ్ం తపపని సరి అవుత్తంది. ఒక 
'హదీసు'లో పర వకి (స) ఇలా పర వచించారు: ''చితత శుదిధ తో, 
సతసంకలపంతో రండు పండుగల రాత్తర లాో ఆరాధనలో 
నిమగిమయి ఉండే వారి హృద్యం ఇతరుల 
హృద్యాలు నశంచేరోజు నశంచదు.'' (ఇబి మాజహ్)  

''ఐదు రాత్తర లు మేల్గొని ఉండే వారి కొర్కు సారొ్ం 
తపపని సరి అయిపోత్తంది. 1. జి'ల్ 'హిజజ హ్ 8వ త్యదీ 
రాతిర , 2. 9వ త్యదీ రాతిర , 3. ఖుర్బాన్న 10వ  రాతిర , 4. లైల 
త్తల్ ఖ్ద్ర్, 5. ష'అబాన్ 15వ త్యదీ రాతిర .'' (తర్'గీబ్)  
ము'జ్దల్లఫహ్లో రాతిర  గడుపుట: ము'జ్ద్ల్ల్
ఫహ్లో రాతిర  గడపటం తపపనిసరి. అయిత్య స్వత ైలు, 
పిలాలు, బలహీనలు మినహాయించ బడిారు. వారు 
రాతిర  చివరి భాగంలో కొంత స్తపు మష్అర్థల్ 'హరామ్ 
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వద్ద  దైవసమర్ణ దు'ఆలు చేసి మినా వెళ్ళాపోవచుిను. 
మినా చేరి సూరుయడు ఉదయించిన్ తరావత ర్మీ చేసి 
ఇ'హ్రామ్ తొలగించాల్ల. స్వత ైలు సూరోేద్యానికి 
ముందు ఉద్యానేి ర్మీ చేయ గలరు. (బు'ఖారీ)   
పర వకి(స) సౌద్(ర)కు, ఇతర్ బలహీనలకు, పిలాలకు 
రాతిర సమయాన వచేి అనమతి ఇచాిరు. 
(అ'హ్మద్) 
ము'జ్దల్లఫహ్లో ఫజ్ర్్ న్మా'జు: రాతిర  జాగర్ణ 
చేసిన తరాాత ము'జ్ద్ల్లఫహ్లో ఫజ్ర్ నమా'జు 
సమయం కాగానే అజా'న్ మరియు ఇఖామత్తో 
ఆచరించాల్ల. మష్అర్థల్ 'హరామ్ వద్ద కు వచిి 
దైవసమర్ణలో నిమగిమవాాల్ల. (ముసాిమ్)  
జాబిర్ (ర్) ఉలాేఖ్నం: పర వకి (స) ము'జ్ద్ల్లఫహ్ 
వచాిరు. ఒక అజా'న్ మరియు రండు ఇఖామత్లతో 
మ'గ్రిబ్, 'ఇషా నమా'జులు ఆచరించారు. ఈ రండు 
నమా'జుల మధే సునిత్తలు చద్వలేదు. ఆ 
తరువాత పర వకి (స) పండుకునాిరు. చివరికి 
తెలావారిపోయింది. తెలావార్గానే అజా'న్, ఇఖామత్ 
లతో ఫజ్ర్ నమా'జు చదివారు. ఆ తరువాత ఆడ 
ఒంటెపై ఎకిొ మష్అర్థల్ 'హరామ్ వద్ద కు వెళ్ళారు. 
ఖిబాా వైెపు తిరిగి అలాాహ్ (త)న ప్రర రిథ ంచార్ల. ఇంకా 
''అలాాహ అకారు లా ఇలాహ ఇలాలాాహ'' ఇంకా ద్దవుని 
ఏకతాం సుత తిసూత  ఉనాిరు. చివరికి వెలుగు 
వాేపించింది. ఆ తరువాత సూరోేద్యానికి ముందు 
బయలుద్దరారు. ము'హస్జసర్్ లోయలోకి వచిి 
ఒంటెన కొదిద  వేగం పంచారు. మధే మారగ ం దాార్య 
జమ్ర్త్తల్ 'అఖబహ్ వద్ద కు వచాిరు. 7 కంకర్రాళ్లా 
కొటాట రు. పర తి కంకర్రాయితో ''అలాాహ అకార్'' అని 
పల్లకేవారు. ఆ తరువాత ఖుర్బాన్న కమేలాకు 
చేరుకునాిరు. (ముసాిమ్)  
మ్ష్అరుల్ హరామ్ వదే అల్లల హ్ సమరణ: 
ము'జ్ద్ల్లఫహ్ పవితర  మైదానంలో ఒక మస్జ ద్ (స్ు ంభం 
ఉంది, దాని పర కొన ఒక పరిధ కంచె వేయబడి) ఉంది. 
దానిి మష్అర్థల్ 'హరామ్ అంటారు. మీరు దానివద్ద  
వాహనంపై లేదా నిలబడి ఖిబాావైెపు ముఖంచేస్ 
అల్లల హ్ ను సమరించండ. అల్లల హ్ ఏకతాానిి 

కొనియాడండి. బాగా వెలుత్తరు వాేపించేవర్కు 
తక్బీరాు, తస్బీహ్లు పఠంచండి. మరియు ''లా 
ఇలాహ ఇలాలాాహు వ'హ్దహు లా షరీక లహు 
లహుల్ ముల్కు వలహుల్ 'హమ్దు వహువ 
అలాకులా్ల షయ్ఇన్ ఖ్దీర్్'' పఠసూత  ఉండండి. జాబిర్ 
(ర్) కథనం, పర వకి (స) మష్అర్థల్ 'హరామ్ వద్ద కు 
వచాిరు. అకకడ దు'ఆ చేస్లరు. ఇంకా తక్బీరాు, 
తహ్లీళ్లా మరియు తమ్హీద్లు పల్లకారు. (ము'గ్న్న)  
ఇకొడ దు'ఆ స్వాకరించబడుత్తంది. పర వకి (స) 'అర్ 
ఫాత్లో అతాేచారాల కోస్ం మరియు దాసుల 
హకుొల క్షమాపణ కొర్కు దు'ఆ చేస్లరు. కాని పర వకి (స) 
దు'ఆ స్వాకరించ బడలేదు. మష్అర్థల్ 'హరామ్లో 
కూడా ఈ దు'ఆనే చేస్లరు. ఇకొడ స్వాకరించబడింది. 
'అబాాస్ మర్దాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) తన అనచర్ 
స్మాజ్ం కొర్కు 'అర్ఫాత్లో స్లయంతర ం వేళ్ దు'ఆ 
చేస్లరు. అయిత్య దాసుల హకుులు తప్ు మిగతా 
ప్రప్రలనిిటిన్న నేన క్షమించానని అలాాహ్ తర్ఫున 
సమాధానం లభంచింది. అపుపడు పర వకి (స) ఇలా 
వినివించు కునాిరు, ''ఓ నా పర భూ! ఒకవేళ్ న్నవు 
కోరిత్య బాధత్తలను సారొ్ంలో పర వేశంప జేయగలవు, 
అతాేచారిని క్షమించగలవు. 'అర్ఫాత్ స్లయంతర ం ఈ 
దు'ఆ స్వాకరించబడలేదు. ము'జ్ద్ల్లఫహ్ ఉద్యం 
మళ్ళా పర వకి (స) ఈ దు'ఆన పఠంచారు. అపుపడు 
స్వాకరించబడింది. (ఇబి మాజహ్, తర్'గీబ్) 
ము'జ్ద్ల్లఫహ్ నండి 70  కంకర్రాళ్లా ఏరు కొనండ, 
లేదా అంతకంటే కొనిా ఎకుకవ  ఏరుకునాా 
ఫరవాలేదు. 
ము'జ్ద్ల్లఫహ్ మరియు మినాల మధే ముహసిసర్ 
అనే మైదానం ఉంది. దీని వెడలుు 545 గజాలు. ఇది 
మటిట  ర్ంగు కల్లగి ఉంది. ఇకొడి నండి తొంద్ర్గా 
వెళ్ళాపోండి. ఇది చాలా పర మాద్కర్మైన పర ద్దశం. 
బైత్తలాాహ్న పడగొటట డానికి అబర్హ్ వసుత నిపుపడు  
దైవాద్దశంతో  పిచుికలు తమ ముకుొలాో కంకర్ రాళా్న 
తీసుకొని అతనిపై, అతని సైనేంపై విసిరివేసి వాళ్ాన 
అంతమొందించడం జరిగింది ఇకకడే. ఈ సంఘటన 
ఖుర్ఆన్లో సూర్త్తల్ ఫీల్ (105)లో పేర్కొనబడంది.  
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మీరు లబాయెక్ పలుకుతూ, ''అలాాహఅకార్'' అని 
పలుకుతూ తినిగా జమ్ర్త్తల్'ఉఖ్బహ్ వద్ద కు 
ర్ండి. ఇది మినా చివరిలో బైత్తల్లల హ్ వైెప్ప ఉనా ఒక 
సత ంభం. జాబిర్ (ర్) కథనం, ''పర వకి(స) ముహసిసర్ 
లోయలో వాహనం వేగానిి పంచారు. ఒకవేళ్ కాల్ల 
నడకన అయిత్య అకొడి నండి తొంద్ర్గా వెళ్ళాపోండి. 
'జాదుల్ మ'ఆద్లో ఇలా ఉంది, పర వకి (స) మధే 
మారొాన మినా వచాిరు. జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్ కు 
ర్మీ చేస్లరు.  
జి'ల్ 'హిజి్హ్ 10వ తేదీ: జి'ల్ 'హిజజ హ్ 10వ త్యదీన 
ము'జ్ద్ల్లఫహ్ నండి మినా చేరి రమీ, 
జు'బ్'హ్,'హలఖ్ చేసి మకొహ్ ముకర్ర మహ్ వెళ్ళా 
'తవాఫె ఇఫా'దహ్ చేయాల్ల.  
రమీ జిమార్్: ర్మీ అంటే కంకర్రాళ్ాన విసర్టం. 
జిమార్ జమర్హ్కి బహవచనం. జమర్హ్ కంకర్ 
రాయిని అంటారు. ఎందుకంటే జమ్ర్హ్ 'ఉఖ్బ్హ్, 
వు'సాు , ఊలాపై కంకర్ రాళ్ాన విసర్టం జరుగు 
త్తంది. అందువలా వాటిని జమరాత్ లేదా జిమార్ 
అంటారు. మినా మధే మారొ్ంలో ఈ మూడు స్లథ నాలు 
ఉనాియి. ఇకొడ ఎత్తత గా సత ంభాలు నిరిమంచబడి 
ఉనాియి. ఈ మూడింటిన్న జమరాత్ లేదా జిమార్ 
అంటారు. వేరువేరుగా ఒకొొకొ దానిి జమ్ర్హ్ 
అంటారు. వీటిలో మకొహ్ వైెపు ఉనిదానిి జమర్ 
త్తల్ 'ఉఖ్బహ్ లేక జమ్ర్త్తల్ కుబ్రా లేక 
జమ్ర్త్తల్ 'ఉ'ఖ్రా అంటారు. మధే దానిి జమర్ 
త్తల్ వుస్'తా అంటారు. ఇంకా మూడవది, మస్జ ద ఖీఫ్ 
కు దగగ రగా ఉనాదానిా జ్మరత్తల్ ఊల్ల అంటార్ల. 
ఈ జమరాత్లపై కంకర్రాళ్లా విసర్డానిి గురించి 
పర వకి (స) ఇలా పర వచించారు, ''ఇబార హీమ్ (అ) 'హజ్ 
విధులు నిర్ారిించడానికి వచిినపుడు జమర్త్తల్  
'ఉఖ్బ్హ్ వద్ద  షై'తాన్ కనిపించాడు. ఇబార హీమ్ (అ) 
వాడికి 7 కంకర్రాళ్లా కొటాట రు. చివరికి వాడు భూమిలో 
దిగబడి పోయాడు. ఆ తరువాత అతను ముందుకు 
స్లగార్ల, జమర్త్తల్ వుసాు  వద్ద  షై'తాన్ మళ్ళా 
కనబడిాడు. అకొడ కూడా అతడికి 7 కంకర్రాళ్లా 
కొటాట రు. చివరికి వాడు భూమిలో దిగబడి పోయాడు. 

అతడు ఇంకా ముందుకు పోస్లగార్ల. జమర్త్తల్ ఊలా 
వద్ద  షై'తాన్ మళ్ళా కనబడిాడు. ఇబార హీమ్ (అ) మళ్ళా 
వాడికి 7 కంకర్రాళ్లా కొటాట రు. చివరికి వాడు 
భూమిలోక్ష దిగబడిపోయాడు. ఇబి 'అబాాస్ (ర్) 
కథనం, ''షైతాన్న కొడుతూ ఉండండి, మీ తండిర  
ఇబార హీమ్ ధర్మంపై నడుసూత  ఉండండి.'' ('స్. ఇబి 
ఖుజైమహ్) 
కొంద్రు ర్మీని తపపనిసరిగా భావిస్లత రు. 
మాల్లకియేహ్ వద్ద  ర్మీ జమ్ర్హ్ 'ఉఖ్బహ్, 'హజ్ 
విధులాోని ఒక విధ. దానిి వదిల్లత్య 'హజ్జ ్ ర్ద్ద వుత్తంది. 
(నైెలుల్ అవ్'తార్). పద్వ త్యదీన కేవలం జమ్ర్త్తల్ 
'ఉఖ్బహ్కు ర్మీ అవుత్తంది. జమ్ర్త్తల్ వుస్లత , 
జమ్ర్త్తల్ ఊలాకు అవదు. మినాలో బకీర దు పండుగ 
నమా'జు చద్వడం జర్గదు. జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్కు 
ర్మీ చేయడం రండు పండుగ ర్క'అత్తలకు సమానంగా 
భావించాల్ల. కంకర్రాళ్ళు కొటేట  సమయం 10 జి'ల్ 
'హిజజ హ్ సూరోేద్యం తరువాత నండి సూరుేడు 
వాలే వర్కు ఉంటుంది. వీలవకపోత్య పదుద వాల్లన 
తరువాత కూడా కొటట వచుిన. పర వకి (స) మధాేహిం 
వేళ్ కంకర్ రాళ్లా కొటాట రు. జాబిర్ (ర్) కథనం, ''పర వకి 
(స) జి'ల్'హిజజ హ్ 10వ త్యదీన జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్పై 
మధాేహిం వేళ్ కంకర్రాళ్లా కొటాట రు. తరువాతి 
త్యదీలాో పదుద వాల్లన తరాాత.'' (బు'ఖారీ) 
ఇంకా ఖురైష్ యువకులతో, ''సూరుేడు 
ఉద్యించక ముందు కంకర్రాళ్లా కొటట టం ప్రర ర్ం 
భంచకండి'' అని ఉపద్దశంచారు. (అబూదావూద్). 
స్వత ైలు ఫజ్ర్కు ముంద్ద కంకర్రాళ్లా కొటట గలరు. 
ఉమమసలమహ్ కొటిట నటాు. (అబూ దావూద్).  
జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్న కొటిట నపుడు లబాయెక్న 
ఆపివేయాల్ల. 'ఉఖ్బహ్న వాహనం పైనండి కూడా 
కంకర్ రాళ్లా కొటట వచుి. అయిత్య ఇతరులకు దానివలా 
ఆటంకం కలుగరాదు. మిగతా జమరాత్లన నిలబడి 
కొడిత్య మంచిది. అయిత్య కుడిచేతోత  ర్మీ చేయాల్ల. 
ఎడమచేతోత  ర్మీ చేయడం పర వకి స్లంపర దాయానికి 
విరుద్ధ ం. ర్మీ చేసినపుడు చేతిని చంక కనబడి నటాు 
ఎతాత ల్ల. ఇబి మస్ఊద్ జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్న దాని 
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దగగ రకుకు వచిి బైత్తలాాహ్న ఎడమ వైెపు మినాన 
కుడి వైెపు ఉంచి 7 కంకర్రాళ్లా, పర తి కంకర్ రాయితో 
''అలాాహ అకార్'' పలుకుతూ పోయారు. ఇంకా ఇలా 
అనాిరు, ''పర వకి (స) ర్మీ ఈవిధంగా చేస్లరు. ఆ 
వెంటనే సూర్హ్ బఖ్ర్హ్ అవతరించబడింది. 
(బు'ఖారీ). పర వకి (స) జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్ వర్కు 
లబాయెక్ పలుకుతూ ఉనాిరు. (బు'ఖారీ) 
కంకరరాళ్ళళ కొటేే పదధ తి: జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్  
వద్ద కు వెళ్ళా లబాయెక్ పలకటం మానివేయండి. దాని 
ముందు కిర ంద్ నిలబడండి. బైత్తలాాహ్న ఎడమ వైెపు, 
మినాకు కుడివైెపు ఉంచి బొటనవేర ల్లపై కంకర్ రాయి 
ఉంచి, చూపుడు వేలుతో 7 కంకర్రాళ్లా వేరు వేరుగా 
గురిచూసి జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్న  కొటట ండి. ఒకవేళ్ 
ఇది కషట ంగా ఉంటే బొటన వేలు, చూపుడు వేలుతో 
పటుట కొని కొటట ండి. మొద్టి కంకర్రాయి విసిరినపుడు 
లబాయెక్ పలకడం మానివేయండి. కంకర్రాయి 
విసర్డానికి ముందు ఈ దు'ఆ పఠంచండి.  

''బిస్ిల్లల హి అల్లల హు అకార్ ర'గిన్ లిషై'తాని, వ 
ర్థ'దన్ లిరి'హ్ిని, అల్లల హుమిజ్'అల్ హు 'హ్జ్జ న్ 
మబూర రన్ వ జ్'న్ బన్ మ'గ్ఫూరన్ వస్'అయన్ 
మష్కకరన్.'' -- 'అలాాహ్ పేరుతో కంకర్రాయి 
విసురుత్తనాిన. అలాాహ్యే గొపపవాడు. షై'తాన్ 
అవమానం ప్రలయాేడు. అలాాహ్ సంతృపిత చెందాడు. 
ఓ అలాాహ్ 'హజ్న స్వాకరించు. ప్రప్రలన క్షమించు, 
మా ఈ పర యతాినిి ఫలవంతం చేయి.' (నైెల్, 
ఫత'హల్బారీ) 
ఖుర్్బాన్న దు'ఆ: ర్మీ జిమార్ తరాాత ఖుర్బాన్న 
చేస్తచోట వచిి ఖుర్బాన్న చేసినపుడు ఈ దు'ఆ 
పఠంచాల్ల. 

''ఇనీా వజ్జ హుు  వజ్ హియ లిలల జీ' ఫ'తర స్సమావాతి 
వల్అ'రద  'హ్నీఫన్ ,వమా అనా మినల్ ముష్రర కీన్. ఇనా 
'స్ల్లతీ వ నుస్తకీ వ మ'హ్ాయ వ మమాతీ, లిల్లల హి 
రబిాల్'ఆలమీన్. ల్ల ష్ర్కక లహూ, వబిజా'లిక ఉమిర్లత  
వ అనా మినల్ ముస్ల మీన్. అల్లల  హుమి తఖబాల్ 
మినీా కమా తఖబాలు  మిన్ 'ఖలీ లిక ఇబార హీమ, వ 
మిన్ 'హ్బ్రబిక ము'హ్మిదిన్ 'స్లల ల్లల హు 'అలైహి వ 

స్లల మ్, బిస్ిల్లల హి వల్లల హు అకార్.'' -- 'నేన నా 
ముఖానిి ఏకాగర తతో భూమాాకాశాల సృషిట కరి్ 
వైెపునకు మర్లాిన. నేన అవిశాాసులలోనివాడిని 
కాన. నా నమా'జు, నా ఖురాాన్న, నా జీవనమర్ణ్యలు 
సకలలోకాల పర భువు అయిన అలాాహ్ కోసమే. 
ఆయనకు స్లటి ఎవరూ లేరు. ఈ విషయమే నాకు 
ఆద్దశంచబడింది. నేన ముసాిములలోని ఒకడిని.'  

 అలాాహ్! న్నవు న్న మిత్తర డు ఇబార హీమ్ (అ) మరియు న్న 
పిర య పర వకి ము'హమమద్ (స) నండి స్వాకరించినటాుగానే 
నానుండ స్వాకరించు. అలాాహ్ పేరుతో దీనిని జిబహ్ 
చేసుత నాిన. అలాాహ్ చాలా గొపపవాడు. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్)  
పర వకి (స) ఈ దు'ఆన కూడా పఠంచేవారు: 
''అల్లల హుమి తఖబాల్ మిన్ ము'హ్మిదిన్ వ ఆలి 
ము'హ్మిదిన్ వ మిన్ ఉమితి ము'హ్మిదిన్ 
స్లల ల్లల హు అలైహి వస్లల మ్.'' -- 'ఓ అలాాహ్! 
ము'హమమద్, ము'హమమద్ కుటుంబం, ము'హమమద్ 
అనచర్ సంఘం తర్ఫున స్వాకరించు.' (ముసాిమ్) 
క్షవర్ం చేయించుకొని ఇ'హ్రామ్ తొలగించండి: 
ఖుర్బాన్న చేసిన తరాాత క్షవర్ం చేయించుకోండి. దాని 
స్లంపర దాయ మైన పద్ధ తి ఏమిటంటే ఖిబాావైెపు తిరిగి 
కూరోిండి. తన కుడివైెపు నండి తల గీయించడం లేదా 
కతిత రించడం ప్రర ర్ంభంచండి. తల గీయించటానిి 
'హలఖ్ కతిత రించటానిి ఖ్'స్ర్ అంటారు. రండూ ధర్మ 
సమమతమే. అయిత్య గీయించడం ఉతత మం. పర వకి (స) 
ఈ సంద్ర్భంగా తలగీయించుకునే వారికొర్కు మూడు 
స్లరాు కారుణే దు'ఆ చేస్లరు. మరియు కతిత రించుకునే 
వారి కోసం ఒకస్లరి దు'ఆ చేస్లరు. (ముసాిమ్) 
స్వత ైలు తలగీయించరాదు. తమ తల వెంటుర కల 
నండి కొంత భాగం కతిత రించుకుంటే చాలు. పర వకి (స) 
స్వత ైలు తల గీయించటం తపపనిసరి కాదు, కతిత రించు 
కుంటే సరిపోత్తంది అని సలవిచాిరు. (అబూ దావూద్)  
ఇపుపడు మీరు ఇ'హ్రామ్ తొలగించండి. స్లినం 
చేయండి, సుగంధ పరిమళ్ళలు పూసుకోండి. ఇ'హ్రామ్ 
సిథ తిలో నిషిద్ధ మైనవన్ని ఇపుపడు ధర్మ సమమతం 
అయిపోయాయి. అయిత్య 'తవాఫె ఇఫా'దహ్ 
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చేయనంత వర్కు భార్ేతో సంభోగం చేయలేరు. పర వకి 
(స) పర వచనం, ''మీరు జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్ని ర్మీ 
చేసివేస్తత , స్వత ైలు తపప మిగిల్లనవన్ని ధర్మసమమతం 
అయిపోతాయి. ఒకవేళ్ ఎవరైనా బటట  తలవారైత్య 
తలపై బొతిత గా వెంటుర కలు లేకపోత్య తలపై మంగల్ల 
కతిత తో గీసివేస్తత  సరిపోత్తంది. (ముగ్న్న)  
ఈ రోజు క్షవర్ం చేయించడానికి చాలా ప్రర ముఖ్ేత 
ఉంది. పర తి వెంటుర కకు బదులు ఒక పుణేం లభసుత ంది. 
ఒక ప్రపం క్షమించబడుత్తంది. పర వకి (స) పర వచనం: 
మీరు తల గీయిస్తత  పర తి వెంటుర కకు బదులు ఒక పుణేం 
లభసుత ంది. ఒక ప్రపం క్షమించబడు త్తంది. (తర్'గీబ్) 
ఈ వెంటుర క తీరుపదినం నాడు వెలుగుగా 
తయార్వుత్తంది. ఉబాద్హ్ బిన్ స్లమిత్ 'హదీసు'లో 
ఇలా పర వచించారు, ''గీయించటం వలా న్న తలనండి 
కిర ంద్పడిన పర తివెంటుర కకు బదులు తీరుపదినం నాడు 
వెలుగు లభసుత ంది. (తర్'గీబ్)  

'తవాఫె ఇఫా'దహ్ కొరకు మ్కుహ్ వళ్ళండి: ర్మీ, 
ఖుర్బాన్న, క్షవర్ం మొద్లైనవి చేసిన తరాాత 'తవాఫె 
ఇఫా'దహ్ కొర్కు మకొహ్ ముకర్ర మహ్ వెళ్ాండి. బాబ్ 
బన్న షీబ దాారా పర వేశంచి తినిగా 'హజర అసాద్ 
వద్ద కు ర్ండి. 'హజర అసాద్ దు'ఆ పఠంచి దాని 
ఇస్వత లామ్ చేయండి. ముదుద పటుట కోండి. మళ్ళా 'తవాఫ్ 
దు'ఆ పఠసూత  ఇంతకు ముందులా 'తవాఫ్  
ప్రర ర్ంభంచండి. 7 పర ద్కిష ణ్యలు పూరిిచేసి రండు 
ర్కాత్తలు నమా'జు 'తవాఫ్ మఖామ ఇబార హీమ్ వద్ద  
చేయండి. ఒకవేళ్ మీరు ముతమతిత  అయిత్య నమా'జు 
తరాాత 'సఫా మర్వహ్ల స'యీ చేయండి. 
ఎందుకంటే ముతమతిత పై 'తవాఫె ఇఫా'దహ్ తరాాత 
స'యీ చేయాల్ల. ఒకవేళ్ మీరు ఖారిన్ మరియు 
ముఫ్రిద్ అయిత్య ప్రర ర్ంభంలో 'తవాఫె ఖుదూమ్ 
తరాాత 'సఫా మరాాల మధే సయీ చేసి ఉంటే 
ఇపుపడు ఏకగీర వంగా 'సఫా మరాాల సయీ అవసర్ం 
లేదు. మరియు 'తవాఫె ఇఫా'దహ్లో ర్మ్ల్ మరియు 
ఇ'ద్'తిబా'అ కూడా చేయకూడదు. ఎందుకంటే 'హలఖ్ 
మరియు జు'బహ్ తరువాత ఇ'హ్రామ్ తొలగించి 
ఉనాిరు. అయిత్య మకాొహ్ వాసులపై 'తవాఫె 

ఇఫా'దహ్లో ర్మల్ మరియు ఇ'ద్'తిబా'అ మరియు 
'సఫా మరాాల సయీ తపపనిసరి.  

'తవాఫె 'జియార్త్ చేసి మళ్ళా మినా తిరిగి వెళ్ళాల్ల:  
'తవాఫె 'జియార్త్ తరువాత మినా తిరిగి వెళ్ళాల్ల. 

''జుహ్ర్ నమా'జు మకొహ్లో చద్వకపోత్య మినా వెళ్ళా 
చద్వండి. ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం, పర వకి (స) 
ఖుర్బాన్న రోజు 'తవాఫె ఇఫా'దహ్ చేస్లరు. మళ్ళా 
మకొహ్ నండి మినా తిరిగి వెళ్ళారు. ''జుహ్ర్ నమా'జు 
మినాలో ఆచరించారు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
యౌమున్నహర్్ తరువాత మినాలో మూడు (11, 

12, 13 తేదీల) రాత్తర లు గడపటం తపపనిసరి. 
అకార్ణంగా పర త్యేకంగా మకొహ్లో రాతిర  గడిపే అవసర్ం 
లేదు. ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం, పర వకి (స) మకొహ్లో 
ఎవరికీ రాతిర గడిపే అనమతి ఇవా లేదు. 
ఇబి'అబాాస్ తపప, ఎందుకంటే అతనికి 'హాజీలకు 
'జమ్'జమ్ న్నరు తార పించే బాధేత ఇవా బడింది. (ఇబి 
మాజహ్) 
పదవ తేదీ వరుసకిమ్ కారాయలు:  యౌము్

నిహర్లో ము'జ్ద లిఫహ్ నండి  తిరిగి వచిిన తరాాత 
మినాలో ముందు రమీ ఆ తరువాత ఖుర్్బాన్న, ఆ 
తరువాత క్షవరం దాని తరాాత మకొహ్లో 'తవాఫె 
ఇఫా'దహ్ ్ఆ తరువాత మినాలో రాతిర  గడపటం. పర వకి 
(స) వీటిని ఈ వరుస కర మంలోనే ఆచరించారు. (అబూ 
దావూద్) 
పర తి పని కర మంగా పర వకి స్లంపర దాయాని అనగుణంగా 
చేయాల్ల. ఒకవేళ్ తెల్లయక, మర్చి ఈ పనలు 
నిర్ారిించటంలో కర మం తపిపత్య మరేం ఫరాాలేదు. ఎటు 
వంటి ప్రపమూ అంటుకోదు. (ముసాిమ్, దార్ ఖు'తన్న) 
ఎందుకంటే 'హజ్జ ్ లో అనేక 'హజ్జ ్ కారాయలు 
నెరవేరిబ్డతాయి. అందువలా దీనిి 'హజి్జ అకబర్్ 
అంటారు. (బు'ఖారీ). అంటే ఇ'హ్రామ్ ధరించి 
బైత్తలాాహ్ వెళ్ాటం, బైత్తలాాహ్ నండి మినా, మినా 
నండి అర్ఫాత్, అర్ఫాత్ నండి ము'జ్ద్ల్లఫహ్, 
ముజ్ద్ల్లఫహ్ నండి మినా, మినాలో ర్మీ, న'హ్ర్, 
'హలఖ్, మకొహ్లో 'తవాఫె ఇఫా'దహ్, మినాలో 
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రాత్తర లు గడుపుట వీటనిిటి పేరే 'హజజ  అకార్. 
'ఉమ్రహ్ను 'హజ్జజ  అస్'గర్్ అంటారు.  
అయాయమె తష్రీఖ్ పర వచన్నలు: 11 నండి 13 వ 
త్యదీ వర్కు అయాేమ తష్రీఖ్ అంటారు. ఈ దినాలకు 
చాలా ప్రర ముఖ్ేత ఉంది. ఇవి దైవ ఆతిథే దినాలు. 
అంటే అలాాహ్ (త) ఈ దినాలాో తన దాసులకు ఆతిథాం 
ఇస్లత డు. అందువలా ఈ దినాలాో ఉపవాసం ఉండ 
కూడదు. ఇవి తినే, తార గే, దైవధాేనంలో గడిపే దినాలు. 
పర వకి (స) పర వచనం: తష్రీఖ్ దినాలు తినే తార గే, 
దైవానిి సమరించే దినాలు. (ముసాిమ్) 
ఈ దినాలాో రోజూ మినాలో సూరుేడు వాల్లన తరాాత 

''జుహ్ర్ నమా'జుకు ముందు మూడు షైతానలకు కంకర్ 
రాళ్లా కొటాట ల్ల. 'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం, ''పర వకి (స) 
''జుహ్ర్ నమా'జు వర్కు తవాఫె ఇఫా'దహ్న 
పూరిిచేసుకునాారు. ఆ తరువాత మినా వచిి, 
అయాేమ తష్రీఖ్లో మినాలోనే ఉనాారు. సూరుేడు 
వాల్లన తరాాత జమరాత్లపై ర్మీ చేశారు. పర తి 
జమ్ర్హ్కు 7 కంకర్రాళ్లా, పర తి కంకర్ రాయితో 
'అలాాహ అకార్' అని పల్లకి కొటాు రు. మొద్టి మరియు 
రండవ జమ్ర్హ్ల వద్ద  నిలబడి దు'ఆలు చేసారు. 
మూడవ జమ్ర్హ్వదద  ర్మీచేసి అకకడ ఆగరు.(అబూ 
దావూద్) 

1. జ్మ్రహ్ ఊలా: ఇది మినా వైెప్ప నుండ మొద్టి 
సత ంభం. దీనిి మొద్టి షై'తాన్ అంటారు. ఇది మసిజ ద 
ఖీఫ్ వైెపు బజారులో ఉంది. 11వ త్యదీన దీనిండే 
కంకర్రాళ్లా కొటట టం ప్రర ర్ంభస్లత రు. కంకర్రాళ్లా 
కొటిట నపుడు బైత్తలాాహ్న ఎడమవైెపు మినాన 
కుడివైెపు ఉంచాల్ల. 'అలాాహ అకార్' అని పల్లకి 
కంకర్రాయిని విసరాల్ల. 7 కంకర్రాళ్లా అయిపోత్య 
ఖిబాా వైెపు తిరిగి కొనిి అడుగులు ముందుకు వెళ్ళాల్ల. 
ఖిబాా వైెపు తిరిగి నిలబడి రండు చేత్తలు ఎతిత  
తస్బీహ్, తహ్లీల్, తహ్'మీద్, తక్బీర్ పలకాల్ల. 
దు'ఆ చేయాల్ల. ఒకవేళ్ అంత స్తపు నిలబడ లేక పోత్య 
మీకు స్లధేమైనంత స్తపు చేయాల్ల. (బు'ఖారీ)  

2. జ్మ్రతల్ వుసాు : ఇది మధే సత ంభం. 
జమ్ర్త్తల్ ఊలాన కంకర్రాళ్లా కొటిట నటాు 
జమ్ర్త్తల్ వుస్లత ను కూడా కొటట ండి. జమ్ర్త్తల్ ఊలా 
వద్ద  దైవసమర్ణ, పర వచనాల దు'ఆలు చేసినటాు ఇకొడ 
కూడా చేయండి. 

3. జ్మ్రతల్ 'ఉఖ్బ్హ్: ఇది బైత్తలాాహ్ వైెపు 
ఉంది. దీనిి పదే షై'తాన్ అని కూడా అంటారు. దీనిక్ష 
కూడా 7 కంకర్రాళ్లా కొటట ండి. కాని ఇకొడ ఆగకండి. 
స్వత ైలకు పురుషులకు ర్మీ ఆద్దశాలు సమానమైనవే. 
అయిత్య స్వత ైలు రాతిర వేళ్ ర్మీ చేయడం ఉతు మం. ఇబి 
'అబాాస్ (ర్) కథనం: సూరుేడు వాల్లన తరాాత పర వకి 
(స) ర్మీ చేస్తవారు. (అహమద్, ఇబి మాజహ్) 
స్లల్లమ్ తన తండిర  'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ దాారా 
ఉలాేఖిసుత నాిరు: అతను అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ 7 
కంకర్ రాళ్ాతో ర్మీ చేస్తవారు. పర తి కంకర్రాయితో 
అలాాహ అకార్ అని పల్లకేవారు. ఆ తరువాత కొంత 
ముందుకు పోయి ఖిబాా వైెపు తిరిగి రండు చేత్తలన 
ఎతిత  చాలాస్తపు వర్కు దు'ఆ చేస్తవారు. ఆ తరువాత 
మధే జమ్ర్హ్కి ర్మీ చేస్తవారు. ఆ తరువాత 
జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్కి ర్మీ చేస్తవారు. ఇకొడ 
ఆగేవారు కాదు. ఇంకా పర వకి (స)న ఇలాగే చేసూత  ఉండగా 
చూస్లనని చెపేప  వారు. (బు'ఖారీ)  
అన్ని కల్లపి 70 కంకర్ రాళ్లా అవుతాయి. 10వ 
త్యదీన సూరుేడు ఉద్యించిన తరువాత పద్ద  
షై'తాన్కు 7 కంకర్ రాళ్లా కొటాట ల్ల. 11, 12, 13 త్యదీలాో 
సూరుేడు వాల్లన తరాాత పర తి జమర్హ్కు ఏడేసి 
అంటే పర తిరోజూ 21 కంకర్ రాళ్లా కొటాట ల్ల. ఇవన్ని కల్లపి 
70 అవుతాయి. అయాేమ తష్రీఖ్ మూడు రోజులాో 
కంకర్రాళ్లా కొటాట ల్ల. ఒకవేళ్ ఎవరైనా ఏదైనా కార్ణం 
వలా అసహాయత వలా రండు రోజుల కంకర్ రాళ్లా ఒక 
రోజులోనే కొటిట  తిరిగి వెళ్ళాపోత్య దానికి కూడా అనమతి 
ఉంది. అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: ''...ఎవడైనా తారగా రండు 
రోజులలోనే వెళ్ళు పోయినా, అతనిపై ఎల్లంటి 
దోష్ంలేదు. మరవడైనా నిదానించి (13వ తేదీ వరకు) 
నిలిచి పోయినా, అతనిపై ఎల్లంటి దోష్ం లేదు...'' (సూ. 
అల్ బఖ్ర్హ, 2:203)  
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ము'హ'స్జసబ్లో దిగటం: ము'హసిసబ్ అనేది ఒక 
మైదానం పేరు. ఇది రండు కొండల మధే ఉంది. దీనిి 
అ'బు హ్ మరియు 'ఖీఫ్ బన్న కనాన మరియు 'హ'స్బా 
అని కూడా అంటారు. ఇకొడ ఇపుపడు జనవాస్లలు 
ఏర్పడిాయి. పర సుత తం దీనిి ము'ఆబ్ద్హ్ అంటారు. 
ఎందుకంటే ఈ పర ద్దశంలోనే ఖురైషులు పర వకి (స) 
మరియు బనూ 'హాషిమ్ల పటా సహాయ నిరాకర్ణ 
ఒపపంద్ం జరిగింది. 'హజజ త్తల్ విదా' సంద్ర్భంగా 
ఇకొడే బసచేస్లరు. (బు'ఖారీ)  
ఇకొడ బస చేయడం 'హజ్జ ్ విధులాో లేదు. పర వకి (స) 
మినా నండి వెళ్ళానపుపడు ముహసిసబ్లో బస 
చేస్తవారు. ఇకొడ నండి వెళ్ాడం సులభతర్ంగా 
ఉండేది. అనస్ (ర్) కథనం, ''పర వకి (స) ''జుహ్ర్ 'అ'సర న్ 
మ'గ్రిబ్ 'ఇషా నమా'జులు ము'హ'స్సబ్లో చదివారు. 
ఆ తరువాత ఇకొడ కొంతస్తపు విశార ంతి తీసుకునాిరు. 
ఆ తరువాత వాహనంపై ఎకిొ బైత్తలాాహ్ వెళ్ళా 'తవాఫ్ 
చేస్లరు. (బు'ఖారీ) 
కనక ఈ పర ద్దశంలో బసచేయడం ''జుహ్ర్, 'అ'స్ర్ 
మ'గ్రిబ్ 'ఇషా నమా'జులు ఆచరించడం పర వకి 
స్లంపర దాయం. కాని ఒకవేళ్ ఎవరైనా బస చేయకపోత్య, 
మరేం ఫరాాలేదు. ఏం ప్రపం కాదు. 'హజ్లో ఎటువంటి 
మారుప రాదు. 'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం, ము'హ'సిసబ్లో 
బసచేయటం తపపనిసరి కాదు. చేయకపోత్య నషట ం ఏమీ 
లేదు. అయిత్య పర వకి (స) ఇకొడి నండి పర యాణం 
సౌలభేం కోస్ం ఇకొడ బసచేస్లరు. (ముసాిమ్)  

మిన్న మ్రియు ము'హ'స్జసబ్ల నుండి 
మ్కుహ్ పర యాణం: 

ర్మీ మొద్లైనవి, ము'హ'సిసబ్లో బసచేసి మకొహ్ 
వెళ్ళాల్ల. ఇకొడ నివసించడానిి ఉభయ లోకాల మహా 
భాగేంగా భావించాల్ల. నమా'జులు, ఉపవాస్లలు, 
దానధరామలు ఇతర్ పుణేకారాేలు అతేధకంగా 
చేయండి. అద్నపు 'తవాఫులు అతేధ కంగా చేయండి. 
ఖుర్ఆన్ పఠనం చేయండి. మకొహ్ వాసులన 
చెడుద్ృషిట తో చూడకండి. వారి అధర్మ కారాేల వలా 
వారిని గురించి చెడుగా మాటాాడకండి. వారిని గురించి 
పరోక్షంగా పలకడం చాడీలు వాేపింప చేయడం మంచిది 

కాదు. వారిని గౌర్వించండి, అభమానించండి. వారిపటా 
మంచిగా పర వరిించండి.  
బై్నతులాాహ్లో పర వేశంచటం: లంచం ఇవాకుండా 
ఇతరులకు హాని చేయకుండా లోపల్లకి పర వేశంచడం 
ధర్మసమమతమే. పర వకి (స) క'అబహ్లో పర వేశంచారు. 
కాని భవిషేత్తత లో జనసందోహం గురించి ఊహించి ఇలా 
అనాిరు: ''పర వేశంచకుంటే బాగుండేది, నా తరువాత 
నా అనచర్ సంఘానికి చాలా కషట తర్ంగా ఉంటుంది.'' 
(తిరిమజి')  
అయిత్య లంచం ఇచిి ఇతరులకు బాధ కల్లగించి 
పర వేశంచడం మంచిది కాదు. 'ఉమర్ బిన్ 'అబుద ల్ 
'అ'జీ'జ్ క'అబహ్లోకి పర వేశంచి ఇలా దు'ఆ చేస్తవారు.  

''అల్లల హుమి ఇనాక  వ'అద్ త అల్ అమాన లి 
దాఖ్ఖలీ బైతిక  వ అంత 'ఖైర్ల మనుజూలిన్ బిహీ. అల్లల  
హుమి ఫజ్అల్ అమానీ  అన్ తక్ ఫ్రయనీ  మఊ'న 
తదుద నియా  వ కులల  హౌలిన్ దూనల్ జ్నాతి 'హ్తాు  అబ్ 
లు'గహ్  బిర'హ్ితిక.'' ---- 'ఓ అల్లల హ్! న్నవు న్న 
గృహంలో పర వేశంచేవారి కోసం అభయ వాగాద నం చేస్ 
ఉనాివు. న్నవు న్న అతిథులన అంద్రికంటే అధకంగా 
గౌర్వించేవాడివి. నాకు అభయం పర స్లదించు. ఓ 
అలాాహ్! ననుా ఈ ప్రర పంచిక కషట నషాట ల నండి ర్కిష ంచు. 
న్న ద్యవలా నేన సారొ్ంలో పర వేశంచగలన.' (ఈ'దా'హ్) 
నవవీ దు'ఆయే మాసూరాను దాని స్లథ నంలో 
పేర్కొనాిరు. 

''యారబిా అతయ్ త్తక మిన్ ష్టఫుతిన్ 
బయీదతిన్ ముఅమిిలన్ మ'అరూఫక త్త'గ్ నీనీ 
బిహీ, అన్ మ'అరూఫ్రన్ మిన్ స్వాక, యా మ'అరూఫన్ 
బిల్ ఖైర్.'' -- -- 'ఓ అలాాహ్! నేన న్న అనగర హాల పటా 
ఆశతో ఉనాిన. నేన చాలా దూర్ం నండి వచిి 
ఉనాిన. నేన ఇతరుల ద్యా దాకిషణ్యేల పటా 
నిర్పేకాష భావం కల్లగి ఉండేటటాు నాకు అనగర హాలు, 
పర స్లదాలు పర స్లదించు. ' (అజ్'కార్) 
పర వకి (స) మకకహ్ విజ్యం నాడు బైత్తలాాహ్లో 
పర వేశంచి బైత్తలాాహ్లోని రండు సత ంభాలకు తగిల్ల ఉని 
దాార్ం మధే కూర్కిని దైవస్తత తర ం, దైవసమర్ణ చేసి 
క్షమాపణ కోరారు. ఆ తరువాత లేచి దానిపై ర్కముమ, 
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చెంపలు పటిట  చాలాస్తపు వర్కు దైవ స్తత తార నిి, 
ధాేనానిి, తహ్లీల్ని, తస్బీహ్ని చేస్లరు. ఆ 
తరువాత క'అబహ్ వైెపు తిరిగి రండు ర్క'అత్తలు 
నమా'జు చేస్లరు. తరువాత బయటకు వచాిరు. 

'తవాఫె విదా'అ: విదా' అంటే వీడ్కొలుపలుకుట. 
'హజ్జ ్ తరాాత బైత్తలాాహ్ నండి తిరుగు పర యాణం 
చేస్నప్పడు వీడ్కొలు పల్లకేటపుపడు చేస్త 'తవాఫ్న 
'తవాఫె విదా' అంటారు. ఇది ఇతరులపై తపపనిసరి. 
మకొహ్ వాసులపై కాదు. ఈ 'తవాఫ్లో ర్మ్ల్ 
,ఇ'ద్'తిబా'అ చేయరాదు. దీని తరాాత స'యీ కూడా 
లేదు. 'తవాఫ్ తరాాత 'తవాఫ్ యొకొ రండు 
ర్క'అత్తలు మఖామ ఇబార హీమ్ వెనక ఆచరించండి. 
ఇంకా ముల్త'జిమ్ వద్ద కు వచిి దానిి కౌగల్లంచు కొని 
ర్కముమ భాగానిి కుడిచెంపలన దానికి తగిల్లంచి 
కుడిచేయి పైకి ఎతిత  బైత్తలాాహ్ తెర్న పటుట కొని భకిి 
శర ద్ధ లతో చితత శుదిధ తో అతేధకంగా దు'ఆలు చేయాల్ల. 
ఇది చివరి సమయం అడగ వలసింద్లాా అడగండి. 
ఎందుకంటే ఈ అద్ృషట ం మరపుపడు కలుగుత్తందో లేదో 
తెల్లయదు. దు'ఆ చేసిన తరాాత సంతృపిత  చెంద్ండి. ఆ 
తరువాత  ఇబార హీమ్ దాారం నండి బయటకువచిి 
తిర్లగు ప్ర యాణం చేయండ.  

ముఖయసూచన్: కొంద్రు తిరిగి వచేిటపుపడు 
వెనక అడుగులు వేసూత  వెళ్ళత రు. ఇది పర వకి (స) 
స్లంపర దాయానికి వేతిరేకం. పర వకి (స) గాన్న, 
అనచరులు గాన్న ఇలా చేయలేదు. ఇతర్ మసిజ దుల 
నండి తిరిగి వెళ్ళానటాు ఇకొడి నండి కూడా తిరిగి 
వెళ్ాండి. 'తవాఫె విదా'అ చేయకుండా తిరిగి వెళ్ా 
కండి. ప్రర చీనకాలంలో పర జలు 'హజ్ చేసిన తరాాత 
అట్ట ఇట్ట వెళ్లావారు. 'తవాఫె విదా'అ చేస్తవారు 
కాదు. అందువలా పర వకి (స) ఇలా పర వచించారు, ''ఎవరూ 
తిరిగి వెళ్లాటపుపడు 'తవాఫె విదా'అ చేయ కుండా 
వెళ్ారాదు. అయిత్య బహిషుు  సిథ తిలో ఉని స్వత ై 'తవాఫ్ 
చేయకుండా వెళ్ావచుి. (బు'ఖారీ) 
ఇబి 'అబాాస్ 'హదీసు'లో ఇలా ఉంది. పర వకి (స) 
బహిషుట  సిథ తిలోఉని స్వత ైకి 'తవాఫె విదా'అ చేయకుండా 
వెళ్లా అనమతి ఇచాిరు. అయిత్య ఆమ 

యౌమునిహర్లో 'తవాఫె ఇఫా'ద చేసి ఉండాల్ల. 
('అహమద్). ఒకవేళ్ 'తవాఫె విదా'అ చేసి ఉండి, ఆ 
తరువాత ఏ కార్ణంగానైెనా మకాొలో కొనిి రోజులు 
ఉంటే, వెళ్ళుటపుడు మళ్ళా 'తవాఫె విదా'అ 
చేసుకోవాల్ల. 'తవాఫ్ విదా'అ చేయకుండా మకొహ్ 
నండి బయలుద్దరి 'హర్మ్లో ఉంటే వెనకకు 
వచేియండి, 'తవాఫె విదా'అ చేసి తిరిగి వెళ్ాండి. 
శుభపర సాదాలు (బరకాత్): 'జమ్'జమ్ న్నటిని 
శుభంగా భావించి తీసుకొని వెళ్ాటం పర వకి (స) 
స్లంపర దాయం. పర వకి (స) పర వచనం, '' 'జమ్'జమ్ న్నరు 
శుభకర్మైనది. ఆకల్లగొని వారికి అనిం వంటిది. 
వాేధగర సుత లకు సాసథ త వంటిది. పర పంచంలో ఉని 
న్నళ్ానిింటిలోనూ ఇది శ్రర షు మైనది. పర వకి (స) ఉపద్దశం: 
ఏ సంకలపంతో 'జమ్'జమ్ న్నరు తార గిత్య అది 
నెరవేర్లత్తంది. మరో పర వచనం: భూమిపై ఉని 
న్నళ్ానిింటిలోనూ 'జమ్'జమ్ నీర్ల శ్రర షు మైనది. పర వకి 
(స) ఈ న్నటిని శుభంగా భావించి తీసుకు వెళ్లావారు. 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం, ఆమ సాయంగా 'జమ్ 'జమ్ 
న్నరు తీసుకువచేివారు. పర వకి (స) కూడా 'జమ్ 'జమ్ 
న్నరు తీసుకువచేివార్ని చెప్రపరు. (తిరిమజి') 
కనక 'జమ్'జమ్ న్నటిని తీసుకువెళ్ాడం పర వకి 
స్లంపర దాయం. ఇంకా తస్బీ'హ్, రుమాల్, సుర్మ 
మొద్లైన వాటిని శుభంగా భావించి తీసుకొని వెళ్ాడం 
ధర్మసమమతం కాదు. అయిత్య కానకలు, సంతోష 
సూచకాలుగా భావించి తీసుకొని వెళ్ళత్య ఎటువంటి 
అభేంతర్ం లేదు. 

'జ్మ్'జ్మ్ న్నరు తార గిన్పుడు పఠంచే దు'ఆ: దీనిి 
గురించి పర వకి (స) దాారా ఎటువంటి దు'ఆ లేదు. 
అయిత్య 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'అబాాస్ (ర్) 'జమ్ 'జమ్ న్నరు 
తార గిన తరాాత ఈ దు'ఆ పఠంచేవారు.  

''అల్లల హుమి ఇనీా అస్అలుక 'ఇలిన్ నాఫ్ర'అన్ వ 
ర్థ'జి్నా్ వాస్'అన్ వ ష్రఫ్రఅ'న్ మిన్ కులిల దా'ఇన్.'' -- -- 
'ఓ అలాాహ్ నేన నిని లాభం చేకూరేి జాఞ నానిి 
విశాలమైన ఉప్రధని, రోగాలనిిటి నండి సాసథ తన 
అరిథ సుత నాిన.' (ముసత ద్ర్క్, హాకిమ్)  
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మ్సి్జదె న్బ్వీ మ్రియు పర వకత  (స) సమాధిని 

సందరిశంచటం  
మసిజ ద నబవీని  సంద్రిశంచటం ఇసా్లమీయ 
స్లంపర దాయం. అకొడకు వెళ్ళా పర వకి (స) సమాధని 
ద్రిశంచటం పుణేకార్ేం. మదీనహ్ వాసులన చూచి 
మకొహ్ వాసులన చూచి పఠంచిన దు'ఆనే పఠంచాల్ల. 
ఈ దు'ఆ కూడా ఇసా్లమీయ స్లంపర దాయం లోనిద్ద. 
''ఆయిబూన తాయిబూన 'ఆబిదూన లిరబిానా 
'హ్మిదూన్.'' -- -- 'మేము తిరిగి మర్లేవార్ం. 
పశాితాత పం చెంద్దవార్ం, మా పర భువు గొపపతనానిి 
సుత తించేవార్ం.' (ముసాిమ్) 
మసిజ ద నబవీలో పర వేశంచినపుడు స్లధార్ణంగా 
మసిజ దులాో పర వేశంచినపుడు పఠంచే దు'ఆనే పఠంచాల్ల. 
తహియేత్తల్ మసిజ ద్ రండు ర్కాత్తలు చద్వాల్ల. 
మసిజ ద్ నండి బయటకు వెళ్ళానపుడు ఆ దు'ఆనే 
పఠంచాల్ల. మసిజ ద నబవీలో నిరాటంకంగా 40 
నమా'జులు చదివేవార్ల నర్కం, సమాధ శక్ష మరియు 
కాపటేం నండి ర్కిష ంచబడతార్ల. (ముససద్ అ'హమద). 

 పర వకి (స) సమాధని సంద్రిశంచి నపుడు ద్రూద్ 
మరియు సలామ్ చద్వాల్ల. పర వకి (స) మనకు నేరిపన 
పదాలనే చద్వాల్ల.  

''అససల్లము అలైక అయ్యయహన్ిబియ్యయ 
వర'హమ తల్లల హి వ బరకాతహూ.'' ---- 'ఓ పర వకిా! 
మీపై అలాాహ్ శాంతి మరియు కారుణేం, మరియు 
ఆయన శుభాలు కురియుగాక!' (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

''అలాాహమమ 'సలా్ల 'అలా ము'హమమదిన్ వ'అలా 
ఆల్ల ము'హ మమదిన్ కమా 'సలైత 'అలా ఇబ్రాహీమ 
వ'అలా ఆల్ల ఇబార హీమ ఇనిక 'హమీదుమమజీద్. 
అలాాహమమ బారిక్ 'అలా ము'హ మమదిన్ వ 'అలా 
ఆల్ల ము'హమమదిన్ కమా బార్క్త 'అలా ఇబార హీమ వ 
'అలా ఆల్ల ఇబార హీమ ఇనిక 'హమీదుమమజీద్.'' ---- 'ఓ 
అలాాహ్! ఏవిధంగా న్నవు ఇబార హీమ్ (అ)న, అతని 
అనచరుల్లి కరుణంచావో అద్దవిధంగా ము'హమమద్ 
(స)న అతని అనచరుల్లి కరుణంచు. నిససంద్దహంగా 
న్నవే మహతత ర్ గుణ సంపత్తు లు కలవాడవు. ఓ అలాాహ్! 
ఏవిధంగా న్నవు ఇబార హీమ్ (అ)కు, అతని 
అనచరులకు శుభాలు పర స్లదించావో అద్ద విధంగా 
ము'హమమద్ (స)కు అతని అనచరులకు శుభాలు 
పర స్లదించు, నిససంద్దహంగా న్నవే మహతత ర్మైన గుణ 
సంపద్లు, ఘనతలు గలవాడవు. ('స్'హ్'హ్ స్తు హ్)  
పైన 'హజ్జ ్ విధానానిి గురించి వివర్ంగా పేర్కొనడం 
జరిగింది. ఇపుపడు కిర ంద్ పేర్కొని 'హదీసు'లలో దాని 
స్లకాష ేధారాలన, ప్రర ముఖ్ేతన చద్వండి. 

===== 
 

لْفَ  َ لُ ْص ا    మొదటి విభాగం ُل اْْلَو َ
( 2/772) [ ) صحيح ( 1]  - 2505  

َ ْن عَ  ْيَرةَ قَاَل: أ   سلمه وي صىل الل عل َخَطَبَنا َرُسْوُل اللِ  ِِبْ ُهَر
ْوا"عَلَْيُكْم ا َض رِ فُ   قَْد فََقاَل: "يَا أَي َُها الن َاُس  فََقاَل . لَْحج ُ فَُحج ُ

لََها ثَََلثًااللِ أَكُل َ عَاٍم يَا َرُسْوَل  َرُجٌل:  فََقاَل: .؟ فََسكََت َحّت َ قَا
لََما اْسَتَطْعُتْم"نَ  "لَْو قُلُْت  ا مَ  ذَُرْوِنْ  اَل:ثُم َ قَ .َعْم لََوَجَبْت َو

َ َركْ تَ  ُكْم بَِكثَْرةِ ُسَؤالِِهْم  لَ قَبْ  َن اُتُكْم فَإِن ََما َهلََك َمْن ك
َ  فِِهْم َعىَل أَْنِبَيائِِهْم فَإِذَاَواْخِتََل  َمْرُتُكْم بَِشْيٍء فَأَُتْوا ِمْنُه َما أ

 .ْسِلٌم . رَواهُ مُ " فََدُعْوهُ نُِهْيُتُكْم َعْن َشْيءٍ  اْسَتَطْعُتْم َوإِذَا 
2505. (1) [2/772 -దృఢం]  

అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం, దైవ పర వకత  (స్)మాకు 
ఉపనాేసం ఇసూత , ''పర జలారా! మీపై 'హజ్జ ్ యాతర  
విధగా నిర్ణ యించబడంది. కనక మీరు 'హజ్జ ్ 
చేయండి,'' అనాిరు. ఇంతలో ఒక వేకిి ''పర తి 
సంవతసర్ం చేయాలా దైవపర వకిా?'' అని అడిగాడు. 
అందుకు దైవపర వకి (స) మౌనం వహించారు. ఆ వేకిి అద్ద 
పర శి మూడుస్లరాు అడిగాడు. అపుపడు దైవపర వకి (స), 
''నేన గనక, ''ఔన'' అంటే దానిి మీరు తపపనిసరిగా 
ప్రటించవలసి ఉంటుంది. కాని మీలో ఆ శకిి లేదు,'' ఇంకా 
''ఏ విషయాలనయిత్య నేన మీకు చెపపకుండా 
వదిలేసుత నాినో వాటిని గురించి మీరు నని 
అడకొండి. నిససంద్దహంగా మీకు పూర్ాం గతించిన 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 921 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
జాత్తలు ఈ విధంగా అనవసర్ పర శిలు వేయటం 
మూలంగా, తమ పర వకిలతో విభేదించటం మూలంగానే 
నాశనమయి పోయాయి. కనక నేన మీకు 
ద్దనిాగురించయినా ఆద్దశంచినపుడు మీరు మీ 
శకిిమేర్కు దానిి ఆచరించండి. ఒకవేళ్ ఏద్యినా 
చేయకూడద్ని వారిస్తత  దానిని వదిలేయండి, అని 
అనాిరు. 1  (ముసాిమ్) 

 (2/772)[ ) متفق عليه (  2]  - 2506
ه وسلم: أَي ُ الَْعَمِل ليَعْنُه قَاَل: ُسْئَل َرُسْوُل الِل صىل الل عوَ 

قِْيَل: ثُم َ َماذَا؟ قَاَل:  .َوَرُسْولِِه"أَفَْضُل؟ قَاَل: "إِْيَماُن بِالِل 
لْجِ  َ ْوٌر"مَ  ج ٌ "حَ  ا؟ قَاَل:. قِْيَل: ثُم َ َماذَ " للِ  اْيِل َهادُ ِِفْ َسبِ "ا  .ْْبُ

2506. (2) [2/772-ఏకీభవితం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: దైవపర వకి (స) న, 

''ఆచర్ణలనిిటిలోక్లాా శ్రర షు మైనది ఏది?'' అని 
పర శించడం జరిగింది. దానికి ప్ర వకత (స్) సమాధానం 
ఇసూత , ''అలాాహ్న, దైవపర వకిన విశాసించటం,'' అని 
అనాిరు. 'ఆ తరాాత ఏది?' అని అడిగిత్య, ''అల్లల హ్ 
మారొ్ంలో పోరాడటం,'' అని చెప్రపరు. 'ఆ తరాాత 
ఏది?' అని్ అడిగిత్య, ''స్త్ాకర్థంచబడన (మబ్రూర్), 
'హజ్జ ్ '' అని చెప్రపరు, దైవపర వకత  (స్).2  (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 (2/772) ق عليه ([ ) متف  3]  - 2507
 

1) వివర్ణ-2505: శకిి ఉంటే జీవితంలో ఒకొస్లరి 'హజ్ 

చేయడం తపపనిసరి విధి. ఆ తరువాత అద్నపు స్లథ నం. 

ఆ వేకిి పర వకి (స) న 'పర తి సంవతసర్ం చేయాలా?' అని 

అనాిడు. పర వకి (స) మౌనం వహించారు, సమాధానం 

ఇవాలేదు. ఎందుకంటే అపుపడు ఎటువంటి దైవవాణ 

రాలేదు. అందుకని పర వకి (స) సమాధానం ఇవాలేదు. ఆ 

తరువాత జీవితంలో ఒకస్లరి 'హజ్ తపపనిసరి అని 

తెల్లయపర్ిబడింది. 

2) వివర్ణ-2506: ఉతు మ కారాేల గురించి అనేక 

'హదీసు'లు ఉనాియి. మధేస్ు  మారొ్ం ఏమిటంటే 

వివిధ ర్కాల సతాొరాేలు వివిధ కోణ్యల దాారా శ్రర షు ంగా 

ఉంటాయి. 'హజ్ మబ్రూర్ అంటే 'హజ్జ ్ సిథ తిలో ధర్మ 

వేతిరేక కార్ేకలాప్రలకు ప్రలపడకుండా చేస్త 'హజ్జ ్. 

అటువంటి 'హజ్జ ్ మాతర మే స్వాకార్యోగేం అవుత్తంది. 

ِ  الل ىلص ْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل الِل عَ وَ  عليه وسلم: "َمْن َحج َ لِِل 
لَْم يَْفُسْق َرَجَع كََيْوِم و َ فَلَْم يَْرفُ     .َدْتُه أُم ُُه"َل ْث َو

2507. (3) [2/772-ఏకీభవితం] 
పర వకి (స) పర వచిసూత  ఉండగా తాన వినాినని అబూ 
హరైర్హ్ తెల్లయజేశారు: ఎవర్యిత్య చితు శుధిధ తో, 
లైంగ్రక విషయాలకు ప్రలపడకుండా, దైవ 
అవిధేయతకు ఒడిగటట  కుండా జాగర తత పడుతూ 'హజ్జ ్ 
చేస్లత డ్క అతడు ఆ రోజే తలా్ల గర్భం నండి పుటిట నటుట  
తిరిగి వస్లత డు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/772)[ ) متفق عليه (  4]  - 2508
لُْعْمَرةُ إََِل   ه وسلم: علي للىل اُل الِل ص قَاَل َرُسوْ  َعْنُه قَاَل:وَ  َ "ا
ْوُر لَْيَس لَ  .ف َاَرةٌ لَِما بَْيَنُهَماكَةِ رَ مْ الْعُ  َ  َوالَْحج ُ الَْمْْبُ ُه َجَزاٌء إِّل 
 .َجن ََة"اْل 

2508. (4) [2/772-ఏకీభవితం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ఒక 

'ఉమ్ర్హ్ నండి మరో 'ఉమ్ర్హ్ వర్కు వాటి మధే 
ప్రప్రలకు పరిహార్ం అవుత్తంది. మబ్రూర్ 'హజ్జ ్కు 
పర తిఫలం సారొ్ం తపప మరేమీ కాదు. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 (2/772) ( [ ) متفق عليه 5]  - 2509
بِْن َعب َاٍس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اللِ وَ   صىل الل عليه وسلم:  َعِن ا

َ  َرَمَضاَن "إِن َ ُعْمَرةً ِِفْ   ."ةً َتْعِدُل َحج 
2509. (5) [2/772-ఏకీభవితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: దైవపర వకి (స) ''ర్మ'దాన్ 
మాసంలో చేస్త 'ఉమ్ర్హ్, 'హజ్జ ్ కు సమానం.'' అని 
పర వచించారు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 ( 2/773)[ ) صحيح (  6]  - 2510
ِب َ صىل الل عليه و َعْنُه قَاَل:وَ  ا  بً سلم لَِقَي َركْ إِن َ الن َ
ْوَحاِء فََقاَل:بِا لُْوا:قَ ُم؟"وْ قَ "َمِن الْ  ْلر َ لُْمْسِلُمْوَن. ا َ لُْوا َمْن   ا فََقا

لَْت:عَ فََرفَ  ."َرُسْوُل الِل" قَاَل: أَْنَت؟  ْت إِلَْيِه اْمَرأَةٌ َصِبي ًا فََقا
 .َرَواهُ ُمْسِلٌم . لَِك أَْجر""نََعْم وَ  قَاَل: ؟أَلَِهَذا َحج  

2510. (6) [2/773-దృఢం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: ఒకస్లరి దైవపర వకి (స) 
రౌ'హా' ప్రర ంతంలో ఒక బాటస్లరుల బృందానిి 
కల్లస్లరు. ఆయన వారిని ఉద్దద శంచి, ''ఎవరు మీరు?'' 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 922 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  

అని అడిగారు. దానికి వారు సమాధానమిసూత , ''మేము 
ముసాిములము. మీరవరు?'' అని అడిగారు. ''నేన 
దైవపర వకిన,'' అని సమాధానమిచాిరు పర వకి (స). 
ఇంతలో ఒక మహిళ్ ఒక అబాాయిని ఎతిత  చూపుతూ, 
''ఇతని 'హజ్జ ్ ఉందా?'' అని వినివించుకుంది. దానికి 
పర వకి (స) ''అవును. దాని పుణేం న్నకు లభసుత ంది.'' అని 
అనాిరు. 3 (ముసాిమ్) 

 (2/773)[ ) متفق عليه (  7]  - 2511
لَْت:َخثَْعَم ْن مِ  إِن َ اْمَرأَةً  َعْنُه قَاَل:وَ    ن َ  إِ للِ ايَا َرُسْوَل  قَا

ْيَضَة الِل ِعبَ  ا َّل فَِر ْثُبُت َعىَل  يَ  اِدةِ ِِفْ الَْحج ِ أَْدَركَْت أَِِبْ َشْيًخا كَِبْْيً
اِحلَِة أَفَأَُحج ُ َعْنُه؟ ُة الِْودَاِع نََعْم" قَاَل: " الر َ لَِك َحج َ  .ذَ

2511. (7) [2/773-ఏకీభవితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: ఒక స్వత ై పర వకి (స) ద్గొర్కు 
వచిి, ''పర వకిా! అల్లల హ్(త) తన దాసులపై విధగా చేసిన 
'హజ్జ ్ మా నానిగారికి తపపనిసరి అయినపపటికీ 
అతడు వృదాధ ప్రేనికి చేరుకునాిరు. వాహనం మీద్ 
సరిగా కూరోిలేని పరిసిథ తిలో ఉనాిర్ల. మరి అతడ 
తర్ఫున నేన 'హజ్జ ్ చేయవచుినా?'' అని 
వినివించుకుంది. అందుకు పర వకి (స), ''చేయవచుి'' 

 

3) వివర్ణ-2510: రౌ'హా', ఇది ఒక పర ద్దశం పేరు. ఇది 

మదీనహ్కు 36 కోసుల దూర్ంలో ఉంది. ఇకొడ ఆ 

బృందానిి కల్లస్లరు. వారితో మాటాాడటం జరిగింది. ఒక 

స్వత ై ఒక చిని అబాాయిని ఎతిత  సైగజేసూత  పర వకి (స)న 

ఈ అబాాయి 'హజ్ అవుత్తందా? అని పర శించింది. 

పర వకి (స) ఈ అబాాయిపై 'హజ్ విధ కాదు, కాని తలా్ల ఆ 

అబాాయి ఇహ్రామ్ ధరించి 'హజ్ చేస్తత  ఆ అబాాయి 

అద్నపు 'హజ్ అయిపోత్తంది. దాని పుణేం అతడి 

తలా్లకి లభసుత ంది. యుకి వయసుసకు చేరిన తరాాత 

స్తత మత ఉంటే మళ్ళా 'హజ్ చేయడం తపపనిసరి 

అయిపోత్తంది. పర వకి (స) పర వచనం: బాలేంలో 'హజ్ 

చేసినా యుకివయసుస తరాాత అతనిపై 'హజ్ విధ 

అవుత్తంది. అద్దవిధంగా బానిస 'హజ్ చేస్లడు. ఆ 

తరువాత విడుద్ల అయాేడు. అతడు మళ్ళా 

తపపనిసరిగా 'హజ్ చేయాల్ల. 

అని సమాధానం ఇచాిరు. ఈ సంఘటన 'హజజ త్తల్ 
విదా'లో సంభవించింది. 4 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

  (2/773) [ ) متفق عليه ( 8]  - 2512
  ن َ إِ  : فََقالَ  .ه وسلمأَََت َرُجُل الن َِب َ صىل الل علي َعْنُه قَاَل:وَ 

 َ ِب ُ صىل الل عليه   .ا َماَتْت هَ ن َ إِ وَ  أُْخِِتْ نََذَرْت أَْن َتُحج  فََقاَل الن َ
قَاَل:  .َت قَاِضَيُه؟" قَاَل: نََعْم نْ "لَْو كَاَن عَلَْيَها دَْيٌن أَكُ وسلم:

لَْقَضاِء" للِ "فَاقِْض دَْيَن ا  . فَُهَو أََحق ُ بِا
2512. (8) [2/773-ఏకీభవితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) వద్ద కు ఒక వేకిి 
వచిి, ''నా స్తద్రి 'హజ్జ ్ చేదాద మని మొకుొ కుంది. కాని 

 

4) వివర్ణ-2511: ఈ 'హదీసు'లో 'హజ్జజ  బద్ల్కు స్లకాష ే 

ధారాలు లభంచాయి. 'హజజ  బద్ల్ ఒక ర్కమైన 'హజ్. 

స్తత మత ఉనిపపటికీ అనారోగేం అంగవైెకలేం, లేదా 

మృతి చెందిన వేకిి తర్ఫున ప్రర తినిధేం వహించడం. 

ఉదాహర్ణకు 'జైద్పై 'హజ్ తపపనిసరి అయిపోయింది. 

కాని అతడు ఎంత ముసల్లవాడంటే నడవలేడు. లేదా 

కుంటివాడయిపోయాడు. లేదా 'హజ్ చేయకుండానే 

చనిపోయాడు. ఇటువంటి పరిసిథ తిలో 'జైద్ తర్ఫున 

మర్కక వేకిి 'హజ్ చేస్లత డు. 'హజ్ చేయించేవాడిని 

'ఆమిర్, 'హజ్ చేస్త వాడిని మా'మూర్ అంటారు. 

'హజజ బద్ల్కు అయేే ఖ్ర్ింతా 'ఆమిర్ లేదా వార్సులు 

భరిస్లత రు. అయిత్య మా'మూర్ అంటే 'హజజ  బద్ల్ 

చేస్తవారు తన 'హజ్ చేసి ఉండాల్ల. తన 'హజ్ 

చేయకుండా ఇతరుల తర్ఫున 'హజ్ ఎంతమాతర ం 

చేయలేడు. ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఒక 

వేకిి ఇలా అంట్ట ఉండగా వినాిరు, ''లబాయెక్ 'అన్ 

షుబ్రుమహ్'' - 'లబాయెక్ షుబ్రుమహ్ తర్ఫున' అని 

పలుకుత్తనాిడు. పర వకి (స), 'షుబ్రుమహ్ ఎవరు' 

అని అనాిరు. దానికి ఆ వేకిి, 'మా ద్గొరి బంధువు,' 

అని అనాిడు. పర వకి (స), 'నవుా న్న 'హజ్ చేస్లవా?' 

అని అడిగారు. దానికి ఆ వేకిి, 'లేదు,' అని అనాిడు. 

ఈ 'హజ్న న్న తర్ఫున చేసుకో, ఆ తరువాత అతని 

తర్ఫున చేసుకో,' అని అనాిరు. (ఇబి మాజహ్, 

అ'హమద్, అబూ దావూద్)  

ఇది షాఫయీ మరియు 'అ'హమద్ల అభప్రర యం. 

అల్ము'గ్న్నలో ఇలాగే ఉంది. షౌకాన్న గారి అభప్రర యం 

కూడా ఇద్ద. అతేధక ధారిమక పండిత్తలంద్రి అభప్రర  

యం ఇద్ద. ఫత్'హల్ బారీలో కూడా ఇలాగే ఉంది.  



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 923 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
ఆమ మొకుొబడి తీరుికోవడానికి ముంద్ద 
చనిపోయింది,'' అని వినివించుకునాిడు. అపుపడు 
పర వకి (స), ''ఒకవేళ్ ఆమపై రుణం ఉంటే న్నవు దానిి 
తీరివా?'' అని అడిగారు. దానికి ఆ వేకిి, 'అవున,' అని 
అనాిడు. అపుపడు పర వకి (స) అలాాహ్(త) బాకీ కూడా 
తీరిివెయిే. ఎందుకంటే దానిి తీర్ిటం అంత కనాి 
చాలా అవసర్ం, అద్ద సరైనది.'' 5 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/773) [ ) متفق عليه ( 9]  - 2513
"َّل يَْخلون َ  ليه وسلم: عالل  صىلْوُل اللِ قَاَل َرُس  َعْنُه قَاَل:وَ 
َ ْمرَ ابِ  َرُجٌل  فََقاَل   إِّل َ َوَمَعَها ُمْحَرٌم".ةٍ و ََّل ُتَسافَِرن َ اْمَرأَةٌ أ
ْكُتِتْبُت ِِفْ َغْزَوةِ كََذا َوكََذاوْ يَا َرُس  َرُجٌل: َجِت  َخرَ وَ  .َل الِل ا

ةً  َ قَاَل: "اذَْهْب فَاْحُج  .اْمَرأَِِتْ َحاج َ    ."َك تِ ْج َمَع اْمَرأ
2513. (9) [2/773-ఏకీభవితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఇలా 
పర వచించారు, ''ఏ పర్ పురుషుడు పర్ స్వత ై వెంట 
ఏకాంతంగా గడపరాదు. అద్దవిధంగా ఏ స్వత ై కూడా 
మహర మ్ తన వెంట లేకుండా పర యాణం చేయరాదు.'' 
అది విని ఒక వేకిి, ''ఓ అలాాహ్ పర వకిా! నా పేరు 
యుద్ధ ంలో వార యబడి ఉంది. ఇటు నా భార్ే 'హజ్జ ్కు 
బయలుద్దరింది, అని వినివించు కునాిడు. అపుపడు 
పర వకి (స), ''నవుా న్న భార్ేతో వెళ్లా. ఆమకు 'హజ్జ ్ 
చేయించు,'' అని అనాిరు. 6 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/773) [ ) متفق عليه ( 10]  - 2514
 

5) వివర్ణ-2512: 'హజ్జ ్ మరియు 'ఉమ్ర్హ్ 

మొకుొబడి ధర్మసమమతమే. దానిి చెలా్లంచడం 

తపపనిసరి. అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: ''...మర్థయు వారు వారి 

మొకుొబడులు పూర్థత  చేస్తకోవాల్ల...'' (సూ.్ అల్ 

'హ్జ్జ ్, 22:29) ఒకవేళ్ పూర్థత చేస్త కోకుండా చనిపోత్య 

వార్సులు దానిి పూర్థత చేయాల్ల. ఇద్ంతా ఈ 'హదీసు' 

దాారా తెలుసుత ంది. 

6) వివర్ణ-2513: స్వత ై హజ్ విధ నిర్ాహించాలంటే 

మహర మ్ భరి్, లేదా తండిర  లేదా కొడుకు వెంట 

తపపకుండా ఉండాల్ల. మహర మ్ లేకుండా ఆమ పరయాణం 

చేయలేదు, 'హజ్జ ్ చేయలేదు. చేయటం ధర్మసమమతం 

కాదు. పర వకి (స) పర వచనం, ''స్వత ై మహర మ్ లేకుండా 'హజ్ 

చేయరాదు.'' 

 لم ِِفْ سو هىل الل عليذَْنُت الن َِب َ ص َتأْ اْس  لَْت:ئَِشَة قَاَعْن عَاوَ 
"الِْجَهاِد. فَقَ  ُكن َ الَْحج ُ  .اَل: "ِجَهادُ

2514. (10) [2/773-ఏకీభవితం]  
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: ''నేన పర వకి (స) న జిహాద్లో 
ప్రలొ్గనడానిక్ష అనమతి కోరాన. దానికి పర వకి (స) మీ 
జిహాద్ 'హజ్జ ్ అని అనాిరు. అంటే 'హజ్జ ్ చేయటం 
వలా జిహాద్ పుణేం లభసుత ంది. (బు'ఖారీ, ముసాిమ)  

 (2/773)[ ) متفق عليه (  11]  - 2515
ْيَرةَ قَالَ وَ   قَاَل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم: :َعْن أَِِبْ ُهَر
لَْيلٍَة إِّل َ وَ َسافِرُ َّل تُ " ةَ يَْوٍم و َ    ."ٍم ْحرَ َمَعَها ذُْو مَ  اْمَرأَةٌ َمِسْْيَ

2515. (11) [2/773-ఏకీభవితం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''స్వత ై 
మహర మ్ లేకుండా ఒక రాతిర  ఒక పగటి పర యాణం చేయ 
కూడదు.'' (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

  (2/773) تفق عليه ([ ) م  12]  - 2516
بِْن َعب َاٍس قَاَل:وَ   عليه وسلم  الل صىل ُل اللِ َرُسوْ  َوق ََت  َعِن ا
 َ اِم:الُْح ذَا  ِة:نَ يْ ْهِل الَْمدِ ِْل الُْجْحَفَة َوِْلَْهِل   لَْيَفِة َوِْلَْهِل الش َ

لَِمْن أََِت  فَُهن َ لَُهن َ وَ  .يَلَْملََم  ِْلَْهِل الَْيَمِن:وَ قَْرَن الَْمَناِزَل  نَْجٍد:
ْيُد  ْيِهن َ ِمْن َغْْيِ أَْهِلِهن َ لَِمْن عَلَ  َ اْل  كَاَن يُِر   َوالُْعْمَرةَ فََمْن كَاَن َحج 
اَك َحّت َ أَْهُل َمك َُة يُِهل ُْوَن  َذ فَُمَهل ُُه ِمْن أَْهلِِه َوكََذاَك َوكَ  ُهن َ نَ وْ دُ 

 .اِمْنهَ 
2516. (12) [2/773-ఏకీభవితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) మ్దీన్హ్ 
వాసులకు జు'ల్'హులైఫహ్, స్జరియా వాసులకు 
జు'హ్ఫహ్, న్జ్ద్ వాసులకు ఖ్ర్్నుల్ మ్న్న'జిల్, 
యమ్న్ వాసులకు యలమ్లమ్ లను, మీఖాత్ 
లుగా నిర్ణ యించారు. ఇంకా ఇలా అనాిరు, ''ఈ నిరీణ త 
స్లథ నాలు దూర్ ప్రర ంతాల నండి వచేివారికి. అయిత్య ఈ 
నిరీణ త స్లథ నాలపై ఉండే వారికి, ఈ పరిధలోపల 
ఉండేవారు. చివరికి మకొహ్ వాసులు కూడా తమ 
ఇంటి వద్ద నండే ఇ'హ్రామ్ ధరించాల్ల. 7 (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్)  

 

7) వివర్ణ-2516: ఈ 'హదీసు' దాారా మీఖాత్ 

నియామకం అర్థ మవుత్తంది. మీఖాత్ అంటే నిరీణ త 

పర ద్దశం, నిరీణ త సమయం. మీఖాత్తల్ 'హజ్జ ్ రండు 
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ర్కాలు. 1. నిరీణ త కాలం అంటే ఆ కాలంలోనే 'హజ్జ ్ 

ఇ'హ్రామ్ ధరించడం, 'హజ్జ ్ చేయడం జరుగుత్తంది. 

ఆ నెలలు షవాాల్, జి'ల్ ఖ్'అద్హ్ మర్థయు 10 

రోజులు జి'ల్ 'హిజజ హ్వి. 2. నిరీణ త పర ద్దశం అంటే 

'ఇహ్రామ్ ధరించ వలస్న చోట్ట. అది మూడు ర్కాలు. 

(I) బయటి (అఫ్రఖ్ఖ) వారి మీఖాత్, (II) నిరీణ త పరిధ 

లోపల్ల వారి మీఖాత్, (III) హర్మ్ హ్దుద లలోప్ట ఉని 

(అహ్లల  హ్రమ్) వారి మీఖాత్.  

(I) బయటి (అఫ్రఖ్ఖ) వారి మీఖాత్లు: 1. జు'ల్-

'హలైఫహ్: ఇది మదీనహ్ మరియు మదీనహ్ 

వైెపునండి వచేివారి మీఖాత్. 2. అల జు'హ్ఫహ్: ఇది 

సిరియా మరియు సిరియా వైెపునండి వచేివారి 

మీఖాత్. 3. ఖ్ర్నల్ మనా'జిల్: నజ్ద్ మరియు నజ్ద్ 

వైెపు నండి వచేివార్థ మీఖాత్. 4. జా'త్త 'ఇర్ఖ్: 

'ఇరాఖ్ మరియు 'ఇరాఖ్ వైెపు నండి వచేివారి 

మీఖాత్. 5. యలమ్లమ్: యమన్ మరియు యమన్ 

వైెపు నండి వచేివారి మీఖాత్. భార్తీయుల మీఖాత్ 

కూడా యలమ్లమ్ మాతర మే అవుత్తంది. (II) నిరీణ త 

పరిధలోపల్ల వారి మీఖాత్: అంటే 'హర్మ్ హ్దుద ల 

బయట కాని అఫ్రఖ్ఖ హ్దుద ల లోప్ల ఉండే వార్థ మీఖాత్ 

మర్థయు (III) మకొహ్ (హ్రమ్) హ్దుద ల లోపల ఉండే 

వారి 'హ్జ్జ ్ మీఖాత్ వారి  నివాససథ లాలు. ఒకవేళ్ 

ఎవరైనా 'హజ్ లేదా 'ఉమ్ర్హ్ సంకలపంతో కాక 

పర్ేటించే లేదా వాేప్రర్ సంకలపంతో మీఖాత్ల 

మీదుగా వస్తత  అటువంటి వారికి 'ఇహ్రామ్ ధరించడం 

తపపనిసరికాదు. ఇ'హ్రామ్ ధరించకుండానే లోపల్లకి 

వెళ్ావచుి. జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) మకొహ్ 

విజయం నాడు మకొహ్లో 'ఇహ్రామ్ ధరించకుండానే 

పర వేశంచారు. అపుపడు పర వకి (స) తలపై నలాని 

అమామహ్ ఉండేది. మాల్లక్ అభప్రర యం పర కార్ం పర వకి 

(స) అపుపడు 'ఇహ్రామ్లో లేరు. (బు'ఖారీ) నైెలుల్ 

అవ్తార్లో 'హజ్ లేదా 'ఉమ్ర్హ్ సంకలపం లేనివారు 

'ఇహ్రామ్ ధరించకుండానే పర వేశంచవచిని ఉంది. ఒక 

'హదీసు', '' 'ఇహ్రామ్ ధరించకుండా ఎవరూ 

పర వేశంచలేరు'' అనేది బలహీనమైన ఉలాేఖ్నం. 'హజ్లో 

ఒక పర త్యేక సమయానిి నిర్ణ యించడంలో ర్హసేం 

ఏమిటంటే ముసాిములంద్రూ ఒకే సమయంలో ఒక చోట 

చేరి ఇసా్లమీయ చిహాిలన, గొపపతనానిి బహిరొ్తం 

చేస్లత రు. పర ద్రిశస్లత రు. అంద్రూ ఒకేస్లరి ఒక పనిని 

చేయడంలో సౌకర్ేం ఉంటుంది. పర్సపర్ం సహాయ 

 ( 2/774)[ ) صحيح (  13]  - 2517
"ُمَهل ُ  م قَاَل:سل َعْن َجاِبٍرَعْن َرُسْوِل الِل صىل الل عليه ووَ 

ْيُق اْْلَخُر الُْجْحَفُة َوُمهَ ِمْن ِذي الُْحلَْيَفِة َوالط َ أَْهِل الَْمِدْيَنِة  ل ُ ِر
 قَْرٌن َوُمَهل ُ أَْهِل  نَْجدٍ  أَْهِل ل ُ هَ ِمْن ذَاِت ِعْرٍق َومُ  اِق رَ عِ أَْهِل اْل 

 .َرَواهُ ُمْسِلٌم   . لَُم"الَْيَمِن يَلَمْ 
2517. (13) [2/774-దృఢం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) మదీనహ్ వారు 

'ఇహ్రామ్ ధ్రించే చోటు 'జుల్'హలైఫహ్ అని, మరో 
మారొ్ంలో జు'హ్ఫహ్ అని, ఇరాఖ్వారు ఇహ్రామ్ 
ధరించే చోటు, జా'త్త 'ఇర్ఖ్ అని, నజ్ద్ వారు 
ఇహ్రామ్ ధరించేచోటు ఖ్ర్న్ అని, యమన్ వారు 
ఇహ్రామ్ ధరించేచోటు యలమ్లమ్ అని 
నిర్ణ యించారు. (ముసాిమ్) 

  (2/774) [ ) متفق عليه ( 14]  - 2518
يه وسلم أَْربََع  عل  للا ْوُل الِل صىلاْعَتَمَرَرُس  َعْن أَنٍَس قَاَل:وَ 
ُ  رٍ ُعمَ  ِتهِ ْي الَْقْعَدةِ إِ  ذِ ُهن َ ِِفْ ل ُ ك ُعْمَرةً م َِن   ّل َ ال َِِتْ كَانَْت َمَع َحج َ

َن اْل  الُْحَدْيِبي َِة ِِفْ  َعاِم الْمُْقِبٍل ِِفْ ِذي  ِذْي الَْقْعَدةِ َوُعمََرةً م ِ
نَِة َحْيُث َوُعَمَرةً م َِن الِْجِعر َ  الَْقْعَدةِ  ِذْي   َغَنائَِم ُحَنْْيٍ ِِفْ  َم س َ قَا
ِتِه" َدةِ الَْقعْ   .َوُعْمَرةً َمَع َحج 

2518. (14) [2/774-ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర్) కథనం, పర వకత  (స) 4 'ఉమ్రహ్లు చేస్లరు. 
మూడు జు'ల్ఖ్'అద్హ్లో చేస్లరు. అయిత్య తన 
'హజ్జ ్తో ప్రటు చేసిన 'ఉమ్ర్హ్న జి'ల్ 'హిజజ హ్ 
నెలలో చేస్లరు. 4 'ఉమ్ర్హ్ల వివరాలు: ఒక 'ఉమ్ర్హ్ 
'హదైబియహ్ నండి దీనిి జి'ల్ ఖ్'అద్హ్మాసంలో 
చేస్లరు. 2వది 'హదైబియా తరువాతి సంవతసర్ం జి'ల్ 
ఖ్'అద్హ్ మాసంలో చేస్లరు. 3వది 'ఉమ్ర్హ్ జీ'రానహ్ 
నండి చేస్లరు. ఇకొడ 'హనైెన్ యుద్ధ ధనం 
పంచబడింది. దీనిి కూడా జి'ల్ ఖ్'అద్హ్లో చేస్లరు. 

 

సహకారాలు అందుతాయి. ఇలా కాకపోత్య ఎవరికీ 

ఎటువంటి సౌకర్ేం ఉండదు. లాభమూ చేకూర్దు. 

నిరీణ త స్లథ నానిి నియమించడంలో కూడా ఇటువంటి 

లాభమే ఉంది. దైవసనిిధలో వెళ్లాటపుపడు పర త్యేక 

వసత ైధార్ణ, నియమ నిబంధనలతో పర వేశంచడం 

తపపనిసరి అవుత్తంది. 
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4వ 'ఉమ్ర్హ్ తన 'హజ్జ ్తో ప్రటు జి'ల్'హిజ్జ ్ 
మాసంలో చేస్లరు.8  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 

8) వివర్ణ-2518: 'ఉమ్ర్హ్ అంటే దరశన్ం. ఇసా్లమీయ  

పరిభాషలో దీని అర్థ ం మీఖాత్ నండి 'ఉమ్ర్హ్ 

సంకలపంతో 'ఇహ్రామ్ ధరించడం బైత్తలాాహ్ వచిి 

'తవాఫ్ చేసి, ఆ తరువాత 'సఫా మరాాల మధే స'యీ 

చేసి క్షవర్ం చేసి 'ఇహ్రామ్ తొలగించడం. దీనిి 'హజ్ 

అ'స్'గర్్ అంటారు. దీనిి ఎపుపడైనా చేయవచుి. 

'హజ్వలే దాని కోసం కాల, సమయ పరిమిత్తలు లేవు. 

'హజ్ సమయం తపిపత్య ఇతర్ సమయాలాో 'హజ్కి 

బదులు 'ఉమ్ర్హ్ ఉంటుంది. ఎపుపడు వెళ్ళాలన 

కుంటే అపుపడు వెళ్ావచుి. 'ఉమ్ర్హ్ 'హజ్తో ప్రటు 

కూడా చేయవచుిన. విడిగా కూడా చేయవచుిన. 

ఖుర్ఆన్లో అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: ''అలాాహ్ కోసం 'హజ్, 

'ఉమ్ర్హ్లన పూరిిచేయండి.'' (సూ.్ అల్ బఖరహ్, 

2:196) 'హజ్ 'ఉమ్ర్హ్లకు చాలా ప్రర ధానేత ఉంది. 

వీటి 'హదీసు'లన తార్లో పేర్కొంటాము.  
'ఉమ్రహ్ చేసే పదధ తి: మీఖాత్లో 'హజ్లా ఇ'హ్రామ్ 

ధరించాల్ల. ఇ'హ్రామ్లోని నిషిదాధ లకు, అసహేకర్మైన 

విషయాలకు, అధర్మ కారాేలకు దూర్ంగా ఉండాలి. 

మకొహ్ ముకరిమహ్ వచిి 'హర్మ్లో గౌర్వభావంతో 

మలగాల్ల. మసిజ దుల్ 'హరామ్ లోనికి బాబుససలామ్ 

దాారా పర వేశంచాల్ల. ర్మ్ల్, ఇ'ద్'తిబాహ్లతో 

'తవాఫ్చేసి, 'హజర అసాద్ మొద్టి ఇసిత లామ్ 

చేసినపుడు లబాయెక్ ఆపివేసి, 'తవాఫ్ తరాాత 

మఖామ ఇబార హీమ్ వద్ద  రండు ర్క'అత్తలు నమా'జు  

ఆచరించాల్ల. మళ్ళా 'హజర అసాద్ ఇస్వత లామ్ చేసి 

బాబు'ససఫా దాారా వచిి 'సఫ్ర నండి స'యీ 

ప్రర ర్ంభంచి  మరాాపై ముగ్రంచి క్షవర్ం చేయించుకొని 

'ఇహ్రామ్ తొలగించాలి. ఈ విధ్ంగా 'ఉమ్ర్హ్ పూరత  

అవుత్తంది. 

'హజ్ మరియు 'ఉమ్ర్హ్లో భేదం: 'ఉమ్ర్హ్న చిని 

'హజ్ అని అంటారు. 'హజ్లో ఉని షర్త్తలే 

'ఉమ్ర్హ్కూ ఉనాియి. 'హజ్ ఆద్దశాలే 'ఉమ్ర్హ్కూ 

వరిిస్లత యి. కేవలం త్యడా ఏమిటంటే 'హజ్ కోసం పర త్యేక 

కాలపరిమితి ఉంది. 'ఉమ్ర్హ్ ఎపుపడైనా చేయవచుి. 

'హజ్లో 'అర్ఫహ్లో నిలబడటం, ముజ్ద 'ల్లఫహ్లో 

బసచేయడం, మినా మరియు ర్మీ జ్మర్హ్ తపపనిసరి 

అవుత్తంది. 'ఉమ్ర్హ్లో ఇవేవీ ఉండవు. 'ఉమ్ర్హ్లో 

 ( 2/774)[ ) صحيح (  15]  - 2519
اِء بِْن عَاوَ   الل عليه  ٍب قَاَل: اْعَتَمَر َرُسْوُل الِل صىلزِ َعِن الَْْبَ

 .ي ُ ارِ ُبخَ اْل  َرَواهُ  .َتْْيِ  قَْبَل أَْن ي َُحج َ َمر َ وسلم ِِفْ ِذْي الَْقْعَدةِ 
2519. (15) [2/774-దృఢం] 
బరా'బిన్ 'ఆజి'బ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
జి'ల్ఖ్'అద్హ్ మాసంలో 'హజ్జ ్ కు ముందు రండు 
'ఉమ్ర్హ్లు చేస్లరు. 9  (బు'ఖారీ)  

----- 

لَْفْصُل ال  َ   రండవ విభాగం   ث َاِنْ ا
  (2/774) [ ) لم تتم دراسته ( 16]  - 2520

بِْن عَ وَ  وسلم:   عليه  صىل الل للِ ا  َل َرُسْولُ قَاَل: قَاٍس اب َ َعِن ا
. فََقاَم اْْلَقَْرعُ بُْن  "ن َ الَل كََتَب عَلَْيُكُم الَْحج َ "يَا أَي َُها الن َاُس إِ 

 ،"لَْو قُلُْتَها نََعْم  اٍم يَا َرُسْوَل الِل؟ قَاَل:اِبٍس فََقاَل: أَِِفْ كُل ِ عَ حَ 
لَْو َوجَ  لََوَجَبْت  ةً ْوا ْسَتِطْيعُ تَ  ْم َل َتْعَملُْوا بَِها وَ ْم لَ  َبْت َو َوالَْحج ُ َمر َ

عٌفَ  َرِمي ُ . َرَواهُ أَْحَمُد " َمْن َزادَ فََتَطو ُ ا  .َوالن ََسائِ ُ َوالد َ
2520. (16) [2/774-అప్ర్థశోధితం]  

 

'తవాఫ్ ప్రర ర్ంభంచినపుడు లబైాక్ పలకటం మాని్

వేయాల్ల. హజ్లో 'జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్'న కొటిట నపుడు 

ఆపి వేయాల్ల.  'ఉమ్ర్హ్ విధులు ఈవిధంగా ఉనాియి. 

సంకలపం, 'ఇహ్రామ్ 'తల్బియహ్, 'తవాఫ్, స'యీ, 

'హలఖ్. ర్మ'దాన్లో 'ఉమ్ర్హ్ చేయడం చాలా 

ఉతత మం. ఎందుకంటే రమ్'దాన్లో 'ఉమ్రహ్ చేసేు  

'హజ్కు సమాన్ంగా పుణయం లభిసుు ంది. 

9) వివర్ణ-2519: మొద్టి 'హదీసు' దాారా 'హజ్కు 

ముందు పర వకి (స) మూడు 'ఉమ్ర్హ్లు చేస్లర్ని 

తెల్లసింది. ఈ 'హదీసు' దాారా రండు 'ఉమ్ర్హ్లు 

చేస్లర్ని తెల్లసింది. ఈ రండు 'హదీసు'ల విషయంలో 

సరైన మారొ్ం ఏమిటంటే 'హజ్కు ముందు పర వకి (స) 

రండు 'ఉమ్ర్హ్లే చేస్లరు. హదైబియాలో పర వకి (స) 

'ఉమ్ర్హ్ చేయలేదు. 'ఉమ్ర్హ్ చేయకుండానే 

'ఇహ్రామ్ తొలగించారు. అయిత్య అలాాహ్ (త) 

'ఉమ్ర్హ్ పుణేం పర స్లదించాడు. మూడు 'ఉమ్ర్హ్లు 

ఉని 'హదీసు పర కార్ం 3 'ఉమ్ర్హ్లు అయాేయి. 2 

ఉమ్ర్హ్లు ఉని 'హదీసుపర కార్ం, వాసత వికంగా రండు 

'ఉమర హ్ లు అయాేయి. కనక వీటిలో ఎటువంటి 

వేతిరేకత లేదు.  



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 926 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
ఇబా 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ''పర జలారా! 
అలాాహ్ (త) మీపై 'హజ్జ ్ విధగా చేస్లడు,'' అని 
అనాిరు. అఖ్ర్ బిన్ 'హ్బిస్ (ర్) నిలబడి, ఓ అలాాహ్ 
పర వకిా! పర తి సంవతసర్ం తపపనిసరి విధగా 
చేయబడిందా? అని పర శించాడు. అపుపడు పర వకి (స) 
'ఒకవేళ్ నేన అవునని అంటే పర తి సంవతసర్ం 'హజ్జ ్ 
విధ అయిపోత్తంది. దానిి మీరు చేయలేరు. దాని శకిీ 
మీకులేదు.' 'హజ్జ ్ ఒకేస్లరి విధ చేయబడింది. దానికి 
మించి చేస్తత  అది అద్నపు (నఫ్రల్) 'హజ్జ ్ అవుత్తంది. 
(అ'హమద్, నస్లయి', దార్మి) 

  (2/775) استه (در[ ) لم تتم  17]  - 2521
قَاَل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه   َعْنُه قَاَل:َرِضَي الُل  َعْن عَلِي ٍ وَ 
لَ وس لَْم يَُحج َ فَََل الِل  ْيِت ُه إََِل بَ غُ ل ِ ا و ََراِحلًَة ُتبَ ادً  زَ َك لم: "َمْن م َ َو

لَِك أَن َ  نِي ًا َوذَ َك َوَتَعاَل الَل َتَبارَ  عَلَْيِه أَْن ي َُمْوَت يَُهْوِدي ًا أَْو نَْصَرا
ِ َعىَل الن َاِس ِحج ُ الَْبْيِت َمِن ا ْوُل:يَقُ  :  3ًَل لَْيِه َسِبيْ ْسَتَطاعَ إِ )َولِِل 
ِمذِ رَ  .(97 ْ    ي ُ َواهُ الّت ِ
ْيٌب. َوِِفْ إِْسَناِدهِ َمَقاٌل َوِهََلُل بُْن َعْبِد َحِديْ َذا هَ  قَاَل:وَ  ٌث َغِر

ُف ِِفْ الَْحِدْيِث  الِل َمْجُهْوٌل َوالَْحاِرُث   .يََضع َ
2521. (17) [2/775-అప్ర్థశోధితం]  
'అలీ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర యాణ ఖ్రుిలు, 
వాహనం, ఆరోగేం స్తత మత ఉండి కూడా 'హజ్జ ్ చేయని 
వాడు కై్ైసత వుడగా లేదా యూదుడగా మర్ణంచి నట్టల . 
ఇలా ఎందుకంటే అలాాహ్ (త) ఖుర్ఆన్లో 
ఆద్దశంచాడు, ''అలాాహ్ కోసం దైవగృహానిి సంద్రిశం 
చటం విధ అయింది. అకొడి వర్కు వెళ్లా స్తత మత 
ఉనివారికే అంటే 'హజ్జ ్ ఖ్రుిలన పర యాణ్యనిి 
భరించే వారిపై తపపనిసరి విధ.'' 10  

 

10) వివర్ణ-2521: 'హజ్ విధ అవడంలో (తపపనిసరి) 5 

విషయాలు ఉనాియి. 1. ముసాిమ్, 2. యుకి 

వయసుసకు చేరాల్ల, 3. బుదిధ జాఞ నాలు కల్లగి ఉండాల్ల, 4. 

స్తత మత కల్లగి ఉండాల్ల, అంటే తిరిగి వచేి వర్కు 

భారాేబిడిల ఖ్రుిలు ఇచిిన తరాాత ఇంటి నండి 

మకొహ్ వర్కు రానపోన ఖ్రుిలు భరించే శక్షత  

ఆరోగేం కలిగ్ర ఉండాలి, 5. మారొ్ం శాంతియుతంగా 

ఉండాలి. ఇల్లంటివి ఉండ, 'హజ్ సమయం పందిన 

తిర్థిజి దీనిా ఏకోలేల ఖనంగా పేర్కకనాార్ల. ఇంకా దీని 
పార మాణికత చరినీయ అంశంగా ఉంది. ఇందులో 
హిల్లల్ బిన్ అబుద ల్లల హ్, 'హ్ర్థస్' కథకులపై విమరశలు 
ఉనాాయి.  

 (2/775)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 2522
ْبِن وَ    عليه وسلم:للا  َرُسْوُل الِل صىلالَ قَ :الَ َعب َاٍس قَ َعِن ا
ْس  َرةَ ُروْ َّل َص   .رَواهُ أَبُْو دَاُودَ  .ََلِم"ِِفْ اْْلِ

2522. (18) [2/775-అప్ర్థశోధితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''ఇసా్లమ్లో 'సరూర్త్  లేదు.'' 11 (అబూ దావూద్) 
  (2/775) لم تتم دراسته ([ )  19]  - 2523

 أََرادَ  ىل الل عليه وسلم: "َمْن  ص َرُسْوُل اللِ  الَ قَ :َعْنُه قَالَ وَ 
ْل  ِ َرِمي ُ  . َرَواهُ "الَْحج َ فَلُْيَعج  ا  .أَبُْو دَاُودَ َوالد َ

2523. (19) [2/775-అప్ర్థశోధితం] 
 

వేకిిపై 'హజ్ తపపనిసరి విధ. 'హజ్ కొర్కు మూడు 

నెలలు షవాాల్, జి'ల్ఖ్అద్హ్, జి'ల్'హిజజ హ్లోని 10 

దినాలు. అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: '' 'హ్జ్జ ్్ నియమిత 

నెలలలోనే జ్ర్లగుత్తంది. ఈ నిరీ్కత మాసాలలో 'హ్జ్జ ్్ 

చేయటానిక్ష స్ంకలిుంచిన వాక్షత  'హ్జ్జ ్్ (ఇ'హ్ర మ్్)లో 

వునా స్మయంలో (భారాతో) రతికిీడ (రఫ'స్్) కు, 

దుష్ు కార్యాలకు మర్థయు కలహ్లకు దూరంగా 

ఉండాలి...''(సూ.్అల్ బఖరహ్, 2:197) 

ఇబి 'అబాాస్ (ర్) అభప్రర యం: అష్హరుల్ 'హజ్. 

అంటే షవాాల్, జి'ల్ఖ్అద్హ్, జి'ల్'హిజజ  10 దినాలు. 

యౌమునిహ్ర్ పద్వ త్యదీలో ఉంది. (అల్ము'గ్న్న) 

ఒకవేళ్ శకిి ఉనిపపటికీ ఈ నెలలు రాకముందు చనిపోత్య 

ప్రప్రత్తమడు కాడు.  

11) వివర్ణ-2522: 'సరూర్త్ అంటే ఆగిపోవటం, నిషేధం 

అని అర్థ ం. అంటే నికా'హ్ నండి ఆగిపోవటం, ఒంటరిగా 

ఉండటం. దీని అర్థ ం ఏమిటంటే ఇసా్లమ్లో నికా'హ్ నండి 

ఆగిపోవటం లేదు. పళ్ళా చేసుకోకపోవటం ధర్మసమమతం 

కాదు. నికా'హ్ చేయటం పర వకి స్లంపర దాయం. 'సరూర్త్ 
అంటే మర్కక అర్థ ం 'హజ్ చేయకపోవటం. అంటే 'హజ్ 

చేయకపోవటం ఇసా్లమ్ పద్ధ తి కాదు. శకిి ఉంటే 'హజ్ 

తపపనిసరి అవుత్తంది. మరి కొంద్రు ఈవిధంగా కూడా 

అనవాద్ం చేస్లరు. ఒకవేళ్ ఎవరైనా 'హర్మ్ పరిధలో 

హతేచేస్తత  అతని నండి పరిహార్ం తీసుకోబడుత్తంది.  



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 927 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'హజ్జ ్ 
సంకలపం చేసుకునివారు స్లధేమైనంత తొంద్ర్గా 
'హజ్జ ్ చేసుకోవాల్ల అని పర వచించారు. 12 (అబూ 
దావూద్, దార్మి)  

 ( 2/775)[ ) صحيح (  20]  - 2524
ْبِن َمْسُعْوٍد قَاَل:وَ  ىل الل عليه وسلم:  ص  قَاَل َرُسْوُل اللِ  َعِن ا
نُْوَب الُْعْمَرةِ فَإِن َُهَما يَْنِفَياِن الَْفقْ ُعْوا بَْْيَ الَْحج ِ وَ "َتاِب   َماكَ َر َوالذ ُ

ةِ  َواَبَث الَْحِدْيدِ خَ  يَْنِفي اْلِكْْيُ  لَْيَس لِلَْحج َ ِة َو هَِب َوالِْفض َ   لذ َ
ْوَرةِ ثَوَ  ْ  . َرَواهُ " اٌب إِّل َ الَْجن َةَ الَْمْْبُ  .ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ الّت ِ

2524. (20) [2/775-దృఢం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఇలా 
పర వచించారు, ''మీరు 'హజ్జ ్, 'ఉమ్ర్హ్లన ఒకేస్లరి 
చేయండి. రంటిన్న కల్లపి చేయండి అంటే ఒక దాని 
తరాాత ఒకటి చేయండి. అంటే 'హజ్జ ్ ఖిరాన్ 
చేయండి. లేదా ముందు 'హజ్జ ్ చేసి, ఆ తరాాత 
'ఉమ్ర్హ్ చేయండి. లేదా ముందు 'ఉమ్ర్హ్ చేసి 
తరువాత 'హజ్జ ్ చేయండి. ఈ పర్ంపర్న 
కొనస్లగించండి. ఎందుకంటే ఈ రండూ దారిదాేైనిి, 
ప్రప్రలన  – అగ్రా, బంగారానిి వెండిని శుభర పర్చి 
నటాు – శుభర ం చేసాు యి. 'హజి్జ మ్ఖ్బూల్కు పర తిఫలం 
కేవలం సవరగ మే. (తిర్థిజి', నసాయి')  

  (2/775) [ ) لم تتم دراسته ( 21]  - 2525
ْبُن وَ   .ِدْيِد" الَْح َث بَ خَ " ََل قَْولِِه: إِ َمرَ َماَجُه َعْن عُ  َرَواهُ أَْحَمُد َوا

2525. (21) [2/775-అప్ర్థశోధితం] 
'ఉమర్ (ర్) కథనం: (అ'హ్ిద్, ఇబి మాజహ్) 

 (2/776)[ ) لم تتم دراسته (  22]  - 2526
ْبِن ُعمَ وَ  ِب ِ صىل الل عليه  َر قَاَل: َجاَء رَ َعِن ا ُجٌل إََِل الن َ

ادُ  َل:اق  فَ  ؟يُْوِجُب الَْحج َ ا  مَ اللِ  ا َرُسْولَ فََقاَل: يَ  .وسلم  "الز َ
اِحلَُة".َوا بُْن َماَجهُ  َرَواهُ  لر َ ِمِذي ُ َوا ْ  .الّت ِ

 

12) వివర్ణ-2523: 'హజ్ ఆచరణలో అకార్ణంగా 

ఆలసేం చేయ రాదు. స్లధేమైనంత తార్గా 

ఆచరించాల్ల. పర వకి (స) ''ఎటువంటి ఆటంకాలు 

లేకుండా 'హజ్ చేయకుండా మర్ణంచినవారు కై్ైసత వుడై 

మర్ణంచినా, యూదుడై మర్ణంచినా ఫర్వాలేదు.'' 

(నైెలుల్ అవ్తార్) 

2526. (22) [2/776-అప్ర్థశోధితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: ఒక వేకిి పర వకత  

(స) వద్ద కు వచిి, ''ఓ అలాాహ్ పర వకిా! ఏ విషయం 
'హజ్జ ్న తపపనిసరి చేసుత ంది,'' అని వినివించు 
కునాిడు. పర వకి (స) సమాధానం ఇసూత , ''రాన పోన 
ఖ్రుిలు, వాహ్నం, తిరిగి వచేివర్కు భారాేబిడిల 
ఖ్రుిలు ఇతర్ ఖ్రుిలు కల్లగి ఉండటం,'' అని 
అనాిరు. (తిరిమజి', ఇబా మాజ్హ్) 

   (2/776) [ ) حسن ( 23]  - 2527
  .ه وسلمليع صىل الل  َل اللِ وْ َرُس  َسأََل َرُجٌل  :َعْنُه قَالَ وَ 
؟ قَاَل:اْل  َما :فََقالَ  ِعُث الن  َحاج ُ يَا   ِفُل". فََقاَم آَخُر فََقاَل:ت َ "الش َ

َ  َرُسْوَل الِل أَي ُ الَْحج ِ  ".ج ُ وَ "الْعَ  فَْضُل؟ قَاَل:أ فََقاَم آَخُر   الث َج ُ
بِ  فََقاَل: ِِفْ   هُ اوَ رَ  . و ََراِحلٌَة" ادٌ زَ ْيُل؟ قَاَل: "يَا َرُسْوَل الِل َما الس َ
 ِة.ن َ ِح الس ُ َشرْ 
بُْن َماَجُه ِِفْ ُسَنِنِه إِّل َ أَن َُه لَْم وَ   .يَْذكُِر الَْفْصُل اْْلَِخْْيَ   َرَوى ا

2527. (23) [2/776-పార మాణికం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: ఒక వేకిి పర వకి 

(స)న, '' 'హజ్జ ్ పర త్యేకత ఏమిటి? అంటే 'హాజీ పర త్యేక 
చిహిం ఏమిటి?'' అని పర శించాడు. పర వకి (స) ''అతని 
తల ధూళ్ళతో నిండి ఉండడం, అంటే అలంకరణకు 
దూరంగా ఉండటం,'' అని అనాిరు. మరోవేకిి నిలబడి, 
''ఓ అలాాహ్ పర వకిా! 'హజ్జ ్లో ఏ ఆచర్ణ అనిిటికంటే 
ఉతత మమైనది?'' అని పర శించాడు. పర వకి (స) 
సమాధానం ఇసూత , ''లబాయెక్ అని బిగొర్గా పలకడం, 
ఖుర్బాన్న చేయడం,'' అని అనాిరు. మూడవ వేకిి 
నిలబడి, ''ఓ అలాాహ్ పర వకిా! సబ్రల్ అంటే ఏమిటి?'' అని 
పర శించాడు. దానికి పర వకి (స), ''వాహనం మరియు 
పర యాణ ఖ్రుిలు,'' అని అనాిరు. 13 

(షర్హసుసనిహ్, ఇబి మాజహ్)  
 

13) వివర్ణ-2527: ఖుర్ఆన్లో అలాాహ్ (త) ఇలా ఆద్ద 

శసుు న్ననడు, ''...మర్థయు అకకడక్ష పోవటానిక్ష, శక్షత గల 

వార్థక్ష ఆ గృహ్యాతి ('హిజుజ ల్్ బైత్్) అల్లల హ్ 

(ప్ర స్నాత) కొరకు చేయటం, విధిగా్ చేయబడంది. 

ఎవర్ల దీనిని తిరస్కర్థసాు రో! వార్ల నిశియంగా, అల్లల హ్ 

స్మస్ు లోకాల వార్థ అవస్రంలేని స్ాయం స్మృదుధ డు 

(అని తెలుస్తకోవాలి).'' (సూ.్ఆల ఇమార న్, 3:97) ఈ 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 928 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
  (2/776) تم دراسته (ت لم [ ) 24]  - 2528

ْ َرِزْيٍن الَْعْقْيلِي ِ أَن َُه أَََت الن َِب َ صىل الل عليه وسلم  وَ  َعْن أَِِب
ْسَتِطْيُع الَْحج َ َوَّل  َشْيٌخ َكِبْْيٌ َّل يَ َل الِل إِن َ أَِِبْ وْ يَا َرُس  فََقاَل:

. َرَواهُ  "رْ مِ تَ عْ ْن أَبِْيَك َوا عَ ج َ حُ ْعَن قَاَل: "الُْعْمَرةَ َوَّل الظ َ 
ْ ا : ، دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ ِمِذي ُ َوأَبُوْ لّت ِ ِمِذي ُ ْ َهَذا َحِدْيٌث   َوقَاَل الّت ِ

 .َحَسٌن َصِحْيٌح 
2528. (24) [2/776-అప్ర్థశోధితం] 
అబూ ర్'జీన్ 'ఉఖైలీ (ర్) కథనం: వీరు పర వకి (స) వద్ద కు 
వచిి,''ఓ అలాాహ్ పర వకిా! మా తండిర గారు చాలా 
వృదుధ లు. 'హజ్జ ్, 'ఉమ్ర్హ్ రండూ చేయ లేర్ల. 
వాహనంపై కూరోి లేర్ల,'' అని వినివించు కునాిడు. 
అపుపడు పర వకి (స), ''న్న తండిర  తర్ఫున నవుా 'హజ్జ ్, 
'ఉమ్ర్హ్ చేయి,'' అని అనాిరు. (తిరిమజి' / పార మాణికం 
- దృఢం, అబూ దావూద్, నస్లయి') 

 ( 2/776)[ ) صحيح (  25 ] - 2529
ْبِن َعب َ وَ  إِن َ َرُسْوَل الِل صىل الل عليه وسلم  قَاَل: اٍس َعِن ا

َمَة قَالَ  َمَة" قَ :َسِمَع َرُجًَل يَُقْوُل لَب َْيَك َعْن ُشْْبُ أَُخ  اَل:"َمْن ُشْْبُ
ْ قَاَل: ْيٌب ّل ِ ْ أَْو قَِر  :لَ اقَ .َّل  قَاَل: ؟""أََحَجْجَت َعْن نَْفِسَك  ّل ِ

َمَة"ْن شُ ثُم َ ُحج َ عَ  .َك ِس "ُحج َ َعْن نَفْ  افِِعي ُ وَ  .ْْبُ أَبُْو رَواهُ الش َ
بُْن َماَجهُ   .دَاُودَ َوا

2529. (25) [2/776-దృఢం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఒక వేకిిని 

''షుబ్రుమహ్ తర్ప్పన హాజర్యాేన. ఇపుపడు 
అతని తర్ఫున 'హజ్జ ్ చేసుత నాిన.'' అని అంట్ట 
ఉండగా వినాిర్ల, ''షుబ్ర్లమహ్ ఎవర్ని,'' అడిగారు.  
దానికి ఆ వేకిి, ''నా స్తద్రుడు లేదా ద్గొరి బంధువు,'' 
అని అనాిడు. పర వకి (స), ''న్నవు 'హజ్జ ్ చేస్లవా?'' అని 
అడిగారు. దానికి ఆ వేకిి, ''లేదు,'' అని సమాధానం 
ఇచాిడు. పర వకి (స), ''ముందు న్న 'హజ్జ ్ చేసుకో, ఆ 
తరువాత షుబ్ర్లమహ్ తర్ఫున 'హజ్జ ్ చేయి,'' అని 
అనాిరు. 14 (షాఫయీ', అబూ దావూద్, ఇబి 
మాజహ్) 

 

ఆయత్తలో ''సబీలున్'' అంటే ''పరయాణ ఖ్రుిలు, 

భారాేబిడిల ఖ్రుిలు'' అని పేర్కొనడం జరిగింది.  

14) వివర్ణ-2529: మరో ఉలాేఖ్నంలో ఇలా ఉంది. ''అంటే 

ఈ 'హజ్న న్న తర్ఫున చేసుకో. తరువాత షుబ్రుమహ్ 

 (2/776)[ ) لم تتم دراسته (  26]  - 2530
 عليه وسلم ِْلَْهِل  ْوُل الِل صىل اللقَاَل: َوق ََت َرُس  هُ َعنْ وَ 

ِمذِ اهُ . َروَ الَْعِقْيَق الَْمْشِرِق   ْ َ  ي ُ الّت ِ  .دَاُودَ بُْو َوأ
2530. (26) [2/776-అప్ర్థశోధితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) తూరుప వైెపు 
ఉని వారి కొర్కు అఖీఖ్ను మీఖాత్గా నిర్ణ యించారు. 
అంటే తూరుపన ఉనివారు అఖీఖ్లో ఇ'హ్రామ్ 
ధరిస్లత రు. (తిరిమజి', అబూ దావూద్) 

 (2/777) ه (ت[ ) لم تتم دراس  27]  - 2531
ِل   صىل الل عليه وسلم َوق ََت ِْلَهْ  اللِ  أَن َ َرُسْولَ ةَ َش ئِ َعْن عَاوَ 

 .دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ  . َرَواهُ أَبُوْ ذَاَت ِعْرٍق الِْعَراِق  
2531. (27) [2/777-అప్ర్థశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'ఇరాఖ్ వారి కోసం 
జా'తు ఇర్్ఖ్ను మీఖాత్గా నిర్ణ యించారు. అంటే వారు 
జాత్త ఇర్ఖ్ నండి 'హజ్జ ్ లేదా 'ఉమ్ర్హ్ల ఇ'హ్రామ్ 
ధరిస్లత రు. (అబూ దావూద్, నస్లయి') 

   ( 2/777) [ ) ضعيف ( 28]  - 2532
ُ َعْن وَ  لَْت أ َسِمْعُت َرُسْوَل الِل صىل الل عليه وسلم   :م ِ َسلََمَة قَا

َ  "َمْن أََهل َ  يَُقْوُل: ٍة أ َن الَْمْس رَ ُعمْ  وْ بَِحج َ َ  دِ جِ ةٍ م ِ   قََْص إََِل اْْل
َر أَْو  َمْسِجِد الَْحَراِم اْل  َم ِمْن ذَْنِبِه َوَما َتأَخ َ  ُغِفَر لَُه َما َتَقد َ

ْب أَبُْو دَ  . َرَواهُ ةُ َوَجَبْت لَُه الَْجن َ   .ُن َماَجهُ اُودَ َوا
2532. (28) [2/777-బలహీనం] 
ఉమమ సలమహ్ (ర్) కథనం: నేన పర వకి (స)న ఇలా 
అంట్ట ఉండగా వినాిన, ''బైత్తల్ ముఖ్ద్ద స్ నండి 
బైత్తలాాహ్ వర్కు 'హజ్జ ్ లేదా 'ఉమ్ర్హ్ సంకలపంతో 
ఇ'హ్రామ్ ధరిస్తత  అతని వెనకా ముందూ ప్రప్రలన్ని 
క్షమించ బడతాయి. అతని కొర్కు సారొ్ం తపపనిసరి 
అయిపోత్తంది. (అబూ దావూద్, ఇబి మాజహ్) 

----- 

لَْفْصُل ال  َ    మూడవ విభాగం    ِلُث اث َ ا
   (2/777) يح ([ ) صح  29]  - 2533

 

తర్ఫు నండి 'హజ్ చేయి. దీనిి్బటిట  తన 'హజ్ చేసిన 

తరువాతనే ఇతరుల తర్ఫున 'హజ్ చయగలర్ని 

తెల్లసింది. 
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بِْن َعب َاٍس قَاَل:عَ  ْوَن فَََل يََتَزو َدُْوَن   ِن ا كَاَن أَْهُل الَْيمَِن يَُحج ُ

َيُقْولُْوَن:  فَإِذَا قَِدُمْوا َمك ََة َسأَلُْوا الن َاَس  .ك ِلُْوَن ْحُن الُْمَتوَ نََو
اِد الت َ ْْيَ خَ و َدُْوا فَإِن َ زَ تَ وَ ) لُل َتَعاَل:فَأَْنَزَل ا   .(197: 2، ىْقوَ  الز َ

 ُ  .َرَواهُ الُْبَخاِري 
2533. (29) [2/777-దృఢం]  
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: యమన్ నండి పర జలు 

'హజ్జ ్ చేయడానికి వచేివారు. తమతో ప్రటు ఆహార్ 
సామాగి్ర తీసుకొని వచేివారు కాదు. ఇంకా మేము 
అలాాహ్(త)నే నముమకునాిం అని అనేవారు. వారు 
మకాొ వచిి బిచిమత్తత కునే వారు. పర జలన అడిగే 

వారు, అపుపడు అలాాహ్ (త) ఈ వాకాేనిి 
అవతరింపజేస్లడు. ''…('హ్జ్జ ్ యాతికు) కావలస్న 
వస్తు సామాగి్రని తీస్తకువెళ్ుండ. దైవభీతియే 
నిశియంగా, అనిాటికంటే ఉతు మమైెన సామగి్ర...'' 
(సూ. అల్ బఖరహ్, 2:197) అంటే బిచిమతత టం, 
అడుకోకవటం మంచిది కాదు. 15 (బు'ఖారీ)   

 ( 2/777)[ ) صحيح (  30]  - 2534
لَْت: قُلُْت:وَ   ِجَهادٌ؟َساِء لن ِ يَا َرُسْوَل الِل َعىَل ا َعْن عَائَِشَة قَا
. َرَواهُ "ةُ رَ مْ َحج ُ َوالْعُ َّل قَِتاَل فِْيِه: اْل .عَلَْيِهن َ ِجَهادٌ  ."نََعْم  قَاَل:
ْبُن مَ   .هُ جَ اا

2534. (30) [2/777-దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: నేన పర వకి (స)న ''ఓ అలాాహ్ 
పర వకిా! స్వత ైలపై జిహాద్ విధంచబడిందా?'' అని 
వినివించుకునాిన. దానికి పర వకి (స), ''వారిపై 
ఎలాంటి జిహాద్ విధంచబడింద్ంటే అందులో యుద్ధ ం, 
ర్కిప్రతం, వివాద్ంలేదు. అది 'హజ్జ ్ మరియు 
'ఉమ్ర్హ్. అంటే వారు 'హజ్జ ్ మరియు 'ఉమ్ర్హ్ 

 

15) వివర్ణ-2533: 'హజ్ ధనవంత్తలపై విధంచబడింది. 

ఎందుకంటే వారు పరయాణ ఖ్రుిలు భారాేబిడిల 

ఖ్రుిలు భరించగలరు. పేద్లపై 'హజ్ విధకాదు. 

'హజ్కు బయలు ద్దరుతూ పరయాణస్లమాగిర  తీసుకు 

రాకుండా పర జలన అడుకుొనే వారు ప్రప్రత్తమలు. 

అందువలా అలాాహ్ (త) ఇలా ఆద్దశంచాడు, ''పరయాణ 

స్లమగిర తీసుకొని 'హజ్కు వెళ్ాండి. అనిిటికంటే ఉతత మ 

మైన పరయాణ స్లమగిర  అభేర్థ నకు గురికాక పోవటం. 

ఆచరిస్తత  వారికి జిహాద్ పుణేం లభసుత ంది, అని 
ప్ర వచించార్ల. (ఇబి మాజహ్)  

 ( 2/777) ) ضعيف ([  31]  - 2535
َمَة قَاَل:وَ    عليه وسلم:قَاَل َرُسْوُل الِل صىل الل  َعْن أَِِبْ أَُما
َرةٌ أَْو ُسلَْطاٌن َجائٌِر أَْو َظاهِ ج ِ َحاَجٌة َح اْل  لَْم يَْمَنُعُه ِمَن  ْن مَ "

لَْم يَُحج َ فَلَْيُمْت إِْن َشاَء يَُهْوِدي ًا َوإِْن َشاَمَرٌض َحا  ءَ ِبٌس فََماَت َو
َرِمي ُ  .ي ًا"ِن نَْصَرا ا  .َرَواهُ الد َ

2535. (31) [2/777  -బలహీనం]  
అబూ ఉమామహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం: 
అనివారా కారణం గానీ, దౌరజ నాప్ర్లడైన ప్ర్థపాలకుడు 
గానీ, భయంకరమైెన వాాధి గానీ లేనప్ుటికీ, 'హజ్జ ్ 
చేయకుండా మర్ణించే వాక్షత ,  యూదునిగా 
మరణించినా లేదా కై్ైసత వునిగా మర్ణంచినా మరణించ 
నివాండ. 16 (దార్మి)  

 (2/778)سته ( [ ) لم تتم درا 32]  - 2536
ْيَرةَ عَ  ْن عَ وَ  ِب ِ صىل ِن أَِِبْ ُهَر  عليه وسلم أَن َُه قَاَل: الل الن َ

لَْحاج ُ َوالُْعم َاُر َوْفُد الِل إِْن دََعْوهُ أََجاَبُهْم َوإِِن اْسَتْغَفُرْوهُ غَ  َ َر  فَ "ا
بُْن َماَجهُ "ْم هُ لَ   .. َرَواهُ ا

2536. (32) [2/778-  అప్ర్థశోధితం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

'హజ్జ ్ మరియు 'ఉమ్ర్హ్ చేస్తవారు అలాాహ్ (త) 
అతిథులు. వారు దు'ఆ చేస్తత  అలాాహ్ (త) వారి దు'ఆ 
స్వాకరిస్లత డు. వారు క్షమాపణ కోరిత్య అలాాహ్ (త) వారిని 
క్షమిస్లత డు. (ఇబి మాజహ్) 

   (2/778) [ ) حسن ( 33]  - 2537
ْوُل:  يَقُ  مل س صىل الل عليه واللِ َل َسِمْعُت َرُسوْ  َعْنُه قَاَل:وَ 
لَْغاِزْي َوالَْحاج ُ َوالُْمْعَتِمُر". َرَواهُ الن ََسائِ ُ  لِل ثَََلثٌَة اُد ا"َوْف 

 .اِن ِقي ُ ِِفْ ُشَعِب اْْلِْيمَ َوالَْبْيهِ 
 

16) వివర్ణ-2535: 'హజ్ విధ అయిన తరాాత సరైన 

కార్ణం లేనపపటికీ అవసర్ం లేనపపటికీ, అతాే 

చారానికి గురి కానపపటికీ, అనారోగాేనికి గురి 

కానపపటికీ 'హజ్ చేయకపోత్య వాడు కై్ైసత వుడై లేదా 

యూదుడై మర్ణంచినా మర్ణంచ నివాండి. ఎందుకంటే 

యూదులు, కై్ైసత వులు బైత్తలాాహ్ 'హజ్ చేయరు. 
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2537. (33) [2/778- పార మాణికం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స)న ఇలా 
అంట్టఉండగా నేన వినాిన. ''ఈ ముగొురు అలాాహ్ 
అతిథులు. జిహాద్ చేస్తవారు, 'హజ్జ ్చేస్తవారు, 
'ఉమ్ర్హ్ చేస్తవారు.'' (నస్లయి', బైహఖీ--ష్ట'అబిల్ 
ఈమాన్)  

   ( 2/778) [ ) ضعيف ( 34]  - 2538
 قَاَل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم: َر قَاَل:ُعمَ  ِن ْب ا َعِن وَ 

ِف ْم ل ِ َس  الَْحاج َ فَ "إِذَا لَِقْيَت  ْغِفَر لََك  ْستَ ْرهُ أَْن ي َ َومُ  هُ ْح عَلَْيِه َوَصا
 . َرَواهُ أَْحَمُد  .َل أَْن يَْدُخَل بَْيَتُه فَإِن َُه َمْغُفْوٌر ل َُه" قَبْ 

2538. (34) [2/778 -బలహీనం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, మీరు 'హాజీని కల్లసినపుడు, అతనికి సలామ్ 
చేయండి. కర్చాలనం చేయండి, అతడు తన 
ఇంటిలోనికి పర వేశంచటానికి ముందు మీ క్షమాపణ 
గురించి ప్రర రిథ ంచమని అతనిి కోర్ండి. ఎందుకంటే 
అతడు పరిశుదుధ డై ఉనాిడు. 17 (అ'హమద్) 

 (2/778)[ ) لم تتم دراسته (  35]  - 2539
ْيَرةَ قَاَل:وَ   وسلم:  الل عليهصىل للِ اَل َرُسْوُل ا قَ َعْن أَِِبْ ُهَر
َ َخَرَج َحاج ً ْن "مَ  ْيِقهِ ْو ُمْعَتِمًرا أَْو غَاا أ كََتَب   .ِزيًا ثُم َ َماَت ِِفْ َطِر

َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ ُشَعِب   ِر".مِ الُل لَُه أَْجَر الَْغاِزْي َوالَْحاج ِ َوالُْمْعتَ 
ْيَماِن   .اْْلِ

2539. (35) [2/778 -అప్ర్థశోధితం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 
ఎవరైనా 'హజ్జ ్ లేదా, 'ఉమ్ర్హ్ లేదా జిహాద్ కోసం 
ఇంటి నండి బయలుద్దరి దారిలో మర్ణస్తత , అలాాహ్ (త) 
అతనికి జిహాద్, 'హజ్జ ్, 'ఉమ్ర్హ్ చేసినంత పుణేం 
పర స్లదిస్లత డు. 18 (బైహఖీ-ష్ట'అబిల్ ఈమాన్) 

 
17) వివర్ణ-2538: ఇంటిలోనికి పర వేశంచడానికి ముందు 

అని కటుట బడి ఎందుకు విధంచబడింద్ంటే ఇంకా అతడు 

బాటస్లరిగా ఉనాిడు. దైవమారొ్ంలో ఉనాిడు. కనక 
అతని దు'ఆ స్వాకరించబడుత్తంది. ఇంటిలోపల్లకి 
పర వేశంచి భారాే బిడిలతో కల్లసిన తరాాత ఆ పరిశుద్ధ త 

ఉండదు. 

18) వివర్ణ-2539: ఖుర్ఆన్లో అలాాహ్ (త) ఇలా 

ఉపద్దశంచాడు, ''తన ఇంటి నండి అలాాహ్ మరియు 

===== 

ِبَيةِ لْ الت َ ْحَراِم وَ اْْلِ   َباُب   -1  
1. ఇ'హ్రామ్ ధ్రించడం తలిియహ్ పలకడం 
ఇహ్రామ్ ర్కాలు: ఇ'హ్రామ్ నాలుగు ర్కాలు. 1. 
ఇఫ్రాద్ అంటే కేవలం 'హజ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించడం. 
కేవలం 'హజ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించే వారిని ముఫ్రిద్ 
అంటారు. 2. తమతత 'ఉ అంటే 'హజ్ కాలంలో ముందు 
'ఉమ్ర్హ్ చేసి ఇ'హ్రామ్ తొలగించి, ఆ తరువాత 
'హజ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించి 'హజ్ చేస్తవారిని ముతమతిత 'అ 
అంటారు. 3. ఖిరాన్ అంటే 'హజ్ మరియు 'ఉమ్ర్హ్ 
రంటికీ ఒకస్లరి ఇ'హ్రామ్ ధరించే వారిని ఖారిన్ 
అంటారు. 4. 'హజ్ కాలంలో కాకుండా ఇతర్ 
సమయాలాో 'ఉమ్ర్హ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించేవారిని 
ము'అతమిర్ అంటారు. ఇవన్ని ధర్మసమమతమైనవే. 
పర వకి (స) మరియు పర వకి అనచరులు వీటిని 
ఆచరించారు. 'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం, '' 'హజజ త్తల్ 
విదా'లో మేము పర వకి (స) వెంట 'హజ్ కోసం బయలు 

ద్దరాము. అపుపడు పర వకి (స) ఇలా పర వచించారు. కోరిన 

వారు 'హజ్, 'ఉమ్ర్హ్ రంటి ఇ'హ్రామ్ ధరించండి. 
కోరినవారు కేవలం 'హజ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించండి. 
కోరినవారు ఉమ్ర్హ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించండి. పర వకి (స) 
'హజ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించారు. కొంద్రు 'హజ్, 'ఉమ్ర్హ్ 
రంటి ఇ'హ్రామ్ ధరించారు. మరికొంద్రు కేవలం 
'ఉమ్ర్హ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించారు. నేన కూడా 'ఉమ్ర్హ్ 
ఇ'హ్రామ్ ధరించాన.'' 

 
ఆయన పర వకి వైెపు బయలుద్దరి మారొ్ంలో మర్ణస్తత  
అతని పుణేం అతనికి ద్కిొనటాే.'' పర వకి (స) ఇలా 

పర వచించారు, ''హజ్ లేదా ఉమ్ర్హ్ కోసం బయలుద్దరి 

పరయాణంలో మర్ణస్తత , తీరుప దినం వర్కు అతని 

ప్రప్రలు ముందుంచబడవు, అతనిి విచారించటమూ 

జరుగదు. ఇంకా అతనితో న్నవు సారొ్ంలోనికి పర వేశంచు 

అని ఆద్దశంచడం జరుగుత్తంది. అలాాహ్ (త) తవాఫ్ 
చేస్తవారి పటా గరిాస్లత డు.'' (తర్గీబ్) ఇంకా ఇలా 

పర వచించారు, ''ఈ గృహం ఇసా్లమ్ సత ంభాలాో ఒక సత ంభం 
వంటిది. ఈ గృహం యొకొ హజ్ లేక ఉమ్ర్హ్ చేసిన 

వారు అతని బాధేత అలాాహ్పైనే.  
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ఇహ్రామ్ దుసుు లు: పురుషుల ఇ'హ్రామ్ 
పరిశుభర మైెన్ తెలాని రండు దుపిటా్ల, చెపుపలు, పర వకి 
(స) ఇలా పర వచించారు, ''లుంగీ లభంచని పక్షంలో 
పైజామా ధరించండి. చెపుపలు లభంచకపోత్య బూటాు 
ధరించండి.''  
అయిత్య ఇ'హ్రామ్ దుసుత లు తెలాగా ఉండటం శ్రర షు ం. 
ఎందుకంటే పర వకి (స) ఇలా పర వచించారు, ''దుసుత లాో 
అనిిటికంటే తెలాని దుసుత లు శ్రర షు మైనవి.'' సజీవులకు 
ధరించండి, మృత్తలకు కూడా తెలాని దుసుత లాోనే కఫన్ 
సమకూర్ిండి. ఒకవేళ్ ఒకే వసత ైంలో ఇ'హ్రామ్ ధరిస్తత  
అది మొతత ం శరీరానిి కపిప ఉంచగల్లగిత్య అలా 
చేయవచుిన. లభంచనిపక్షంలో మరీ అనమతి 
ఉంది. పురుషులు ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో ఇటువంటి 
దుసుత లు ధరించకూడదు: కురిా, పైజామా, పగిడీ, కోట్, 
సగం కోట్, కట్బన్నన్, టోపీ, గాౌజులు, స్లకుసలు, కాషాయ 

ర్ంగు దుసుత లు.  
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: ఒక వేకిి పర వకి 

(స)న ము'హిర మ్ ఏ దుసుత లు ధరించగలడు అని 
పర శించాడు. పర వకి (స), ''కురిా, పైజామా ధరించరాదు. 
మొలతాడు కటట రాదు, కోట్ ధరించరాదు, మేజోళ్ళు 
ధరించరాదు, చెపుపలు లభంచని పక్షంలో బూటాు 
ధరించ వచుి, కాషాయ ర్ంగు దుసుత లు ధరించరాదు,'' 
అని పర వచించారు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  
స్వత ైల ఇ'హ్రామ్ దుసుత లే.  అంటే వార్ల, కురిా, 
పైజామా, కోటు, లంగా, స్లకుసలు, బూటాు, లుంగీ, 
దుపపటి ఆభర్ణ్యలు మొద్లైనవి ధరించవచుిన. 
కాషాయరంగు దుసుత లు ధరించరాదు. ముఖానిన 
పదాలను దాచకూడదు.  
జాబిర్ (ర్) కథనం, '' 'ఆయి'షహ్ (ర్) ఇ'హ్రామ్ 
సిథ తిలో ఆభర్ణ్యలు, నలాబటట , గులాబీ బటట న, 
స్లకుసలు ధరించటంలో ఏమీ అభేంతర్ం అనకోలేదు. 
ఇబార హీమ్ కథనం: ము'హిర మ్ ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో 
దుసుత లు మార్ిగలడు. (బు'ఖారీ). ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో 
స్వత ై ముఖ్ం దాచరాదు కాని పర్ పురుషులు ఎదురైత్య 
పైటల (ఘంఘట్) దాారా కపుపకోవాల్ల. వారు 
వెళ్ళాపోగానే దానిి ఎతిత వేయాల్ల.  

'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం, ''బాటస్లరుల బృంద్ం మా 
పర కొ నండి వెళ్ళానపుడు మేము పర వకి (స) వెంట 
ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో ఉనిపుపడు పరాయి పురుషులు 
మా ముందు నండి వెళ్ళానపుడు పైటల దాారా 
ముఖాలన కపుపకునేవార్ం, వాళ్లా వెళ్ళాపోగానే 
పైటలన తీసివేస్త వార్ం. (అబూ దావూద్) 
బహిషుట , పర సవద్శలో ఉని స్వత ైలు స్లినం చేసి 
నమా'జు చద్వకుండా లబాయెక్, లబాయెక్ అని 
పలుకుతూ ఉండాల్ల. ఇంకా 'హాజీ చేయవలసిన 
వాటినిటిన్న చేయాల్ల. అయిత్య బై్నతులాాహ్ 'తవాఫ్ 
చేయకూడదు. పరిశుదుధ లైన్ తరావత చేయాల్ల. పర వకి 
(స) పర వచనం: బహిషుట , పర సవ ద్శల వలా ర్కి స్లర వం గల 
స్వత ైలు మీఖాత్కు చేరి స్లినం చేసి ఇ'హ్రామ్ 
ధరించాల్ల. 'తవాఫ్ తపప మిగిల్లన కారాేలన్ని 
నిర్ారిించాల్ల. 'ఆయి'షహ్ (ర్)కు, అస్లమ' (ర్)కు, 
పర వకి(స) ఈ విధంగానే ఆద్దశంచారు. (ముసాిమ్, అబూ 
దావూద్, ము'గ్రా).   
స్వు ీలు ఇ'హ్రామ్లో, 1. గాౌజులు, ధరించరాదు. పర వకి 

(స) స్వత ైలకు గాౌజులు ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో నిషేధంచారు, 
(అబూ దావూద్). 2. ముఖానిి కపపరాదు. (గైర్ల 
మహ్ర ం వార్థ ముందు ముఖం కప్పుకోవచుి) 
ఎందుకంటే పర వకి (స) 'ఇహ్రామ్ సిథ తిలో స్వత ైలన ముఖ్ం 
విపిపఉంచాలని ఆద్దశంచారు, (ముగ్న్న). 3. కాషాయ 
(ఎరర ) రంగు దుసుత లు ధ్రించరాదు. పర వకి (స) స్వత ైలన 
ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో గాౌజులు, ముఖం కపుపకోవటానిి 
(గైర్ల మహ్ర ం వార్థ ముందు ముఖం కప్పుకోవచుి). 
కాషాయ ర్ంగు దుసుత లు ధరించటానిి వారించారు. 
అయిత్య పటుట  వస్లత ైలు, ఊలు వస్లత ైలు, కాటన్ వస్లత ైలు 
పైజామా మరియు స్లకుసలు ద్రించవచిని అనమతి 
ఇచాిరు. (అబూ దావూద్). 4. వెంటుర కలు, గోళ్లా 
కతిత రించ రాదు. 5. అడవి జంత్తవులన వేటాడరాదు. 
6. నికా'హ్ చేస్తకోరాదు, చేయించరాదు. 7. సంభోగం, 
సంభోగ కార్ణ్యలు, ఇతర్ కలహాల వివాదాల 
విషయాలు మాటాాడరాదు. 8. బిగొర్గా లబాయెక్ 
పలుకరాదు. మలామలాగా పలకాల్ల, (నైెల్, ము'గ్న్న). 9. 
సుగంధ పరిమళాలు, సుర్మ ఉపయోగించరాదు. 10. 
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'తవాఫ్లో ఇ'ద్'తిబా'అ ర్మ్ల్ చేయరాదు. 11. 
పేళ్ాన చంపరాదు.  
ఇ'హ్రామ్ సా్జతిలో పురుషుల నిషిదాధ లు: 
ఇహ్రామ్ సిథ తిలో పురుషులు ఈ పనలకు ప్రలపడటం 
ధర్మసమమతం కాదు: 1. సంభోగం చేయటం, 
ముదుద పటుట కోవటం, కలహం చేయటం నిషిద్ధ ం. అలాాహ్ 
ఆద్దశ్ం: '' 'హ్జ్జ ్్ నియమిత నెలలలోనే జ్ర్లగుత్తంది. 
ఈనిరీ్కత మాసాలలో 'హ్జ్జ ్్ చేయటానిక్ష స్ంకలిుంచిన 
వాక్షత  'హ్జ్జ ్్ (ఇ'హ్ర మ్్)లో వునా స్మయంలో (భారాతో) 
రతికిీడ (రఫ'స్్)కు, దుష్ు  కార్యాలకు మర్థయు 
కలహ్లకు దూరంగా ఉండాలి...'' (సూ. అల్ బఖ్ర్హ్, 
2:197) 

2. తనదైనా, ఇతరులదైనా నికా'హ్ చేయరాదు. 
నికా'హ్ సంద్దశమూ ఇవారాదు. పర వకి (స) పర వచనం, 
''ము'హ్రిమ్ ఇతరులదైనా, తనదైనా నికా'హ్ 
చేయరాదు. నికా'హ్ సంద్దశమూ ఇవారాదు.'' 

3. అడవి జంత్తవులన వేటాడరాదు, వేటాడేవారికి 
సహాయమూ చేయరాదు. దాని వైెపు సైగకూడా 
చేయరాదు. అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: ''ఓ విశాాసులారా! 
ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో వేటాడకండి...'' (సూ. అల్ 
మాఇ'దహ్, 5:95). ''...కానీ, మీర్ల ఇ'హ్ర మ్్ సి్తిలో 
ఉనాంతవరకూ భూమిపై వేటాడటం మీకు 
నిషేధించబడంది...'' (సూ. అల్ మాఇ'దహ్, 5:96). 
పర వకి (స) సైగ చేయడం, సహాయం చేయటానిి కూడా 
నిషేధంచారు. (బుఖారీ, ముసాిమ). ఎందుకంటే ఇలా 
చేయటం కూడా వేటాడినటేట  అవుత్తంది. అబూ 
ఖ్తాద్హ్ అడవి గాడిద్న వేటాడి తెచిినపుడు పర వకి 
(స) తన అనచరులతో మీరు అబూ ఖ్తాదాన 
వేటాడమని ఆద్దశంచారా లేక సైగచేస్లరా? అని 
అనాిరు. (ముసాిమ్) 
ఒకవేళ్ ము'హిర మ్ కాని వేకిికి వేటమాంసం 
తినిపించాలనే ఉద్దద శేం ఉంటే దాని మాంసం ము'హ్రిమ్ 
తినకూడదు. పర వకి (స) 'స'అబ్ బిన్ జస్ల'మహ్ వేట 
కానకన ఈ కార్ణం గానే తిపిప పంపించివేస్లరు. పర వకి 
(స) అపుపడు ము'హిర మ్గా ఉనాిరు. (బు'ఖారీ)  

4. ఇహ్రామ్ సిథ తిలో సుగంధ పరిమళ్ళలు 
పూసుకోవడం ధర్మసమమతం కాదు. ఒక వేకిి ఇ'హార మ్ 
సిథ తిలో మర్ణస్తత  అతని గురించి పర వకి (స), ''అతనికి 
సుగంధ పరిమళ్ళలు పూయకండి ఎందుకంటే 
తీరుపదినం నాడు అతడు లబాయెక్ అంట్ట లేస్లత డు,'' 
అని అనాిరు. (ముసాిమ్) 

5. కాషాయర్ంగు దుసుత లు, సుగంధపరిమళ్ళలు 
పూసిన దుసుత లు ధరించడం ధర్మసమమతంకాదు. 
(ము'గ్న్న)  

6. వెంటుర కలు గీయించడం, కతిత రించడం, గోరాు కతిత  
రించడం ధర్మసమమతకం కాదు. అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: 
''ఖుర్బాన్న చేస్త వర్కు మీ తల వెంటుర కలన 
గీయించకండి. అయిత్య అతేవసర్ పరిసిథ తిలో ఒకవేళ్ 
ఎవరైనా గీయించుకుంటే పరిహార్ం చెలా్లంచాల్ల.'' క'అబ్ 
బిన్ 'ఉజ్ర్హ్ తలలో అతేధకంగా పేళ్లా ఉండను. 
అపుపడు పర వకి (స) నవుా తల గీయించుకో. దానికి 
బదులుగా మూడు రోజులు ఉపవాస్లలు ఉండు లేదా 
ఆరుగురు పేద్లకు అనిం పటుట  లేదా ఒక మేక జిబహ్ 
చేయి అని ఆద్దశంచారు. ఖుర్ఆన్లో దీనిి గురించే 
పేర్కొనడం జరిగింది. 
ము'హ్రిమ్ చేయగల పనులు: 1. ము'హిర మ్ 
అవసర్మైత్య స్లినం చేయగలడు. తలన న్నటితో శుభర  
పర్చగలడు. అబూ అయూేబ్ (ర్) ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో 
తల కడుకుొనేవారు, (బు'ఖారీ). అయిత్య తల శుభర  
పర్చడంలో వెంటుర కలు రాల కుండా జాగర తత పడాల్ల. 2. 
అద్దవిధంగా కొముి చికితస చేయించుకోవచుిన. 
పర వకి (స) ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో కొముి చికితస 
చేయించుకునాిరు, (బు'ఖారీ). 3. పర మాద్కర్మైన 
జంత్తవులన చంపటంలో ఎటువంటి అభేంతర్ం 
లేదు. గర ద్ద లు, కాకులు, ప్రము, త్యలు, సింహం, పుల్ల, 
తోడేలు మొద్లైనవి. పర వకత  (స) పర వచనం: 'హర్మ్లో 
ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో పైన పేర్కొని హానికర్మైన 
జంత్తవులన చంపటంలో ఎటువంటి అభేంతర్ం 
లేదు. ఎలుక, కాకి, గర ద్ద , త్యలు, కూర ర్మృగాలు వేటాడే 
కుకొలు, సింహం మొద్లైనవి. 4. తీరిక వేళ్లాో 
వాేప్రర్ం చేయడంలో ఎటువంటి అభేంతర్ం లేదు. 
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అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: ''('హ్జ్జ ్్  యాతిలో) మీర్ల (వాేప్రర్ం 
దాారా) మీ ప్ర భువు అనుగిహ్లు అనేాష్రసేు  అందులో 
దోష్ం లేదు. (సూ. అల్ బఖరహ్, 2:198).  5. సువాసన 
లేని నూనె ఉపయోగించవచుిన. 'అబుద లాాహ్ (ర్) 
కథనం, పర వకి (స) ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో సువాసన లేని 
'జైతూన్ నూనె ఉపయోగించే వారు, (తిరిమజి'). 6. 
సువాసన లేని, ర్ంగరించి మందుగా ఉపయోగించటంలో 
ఎటువంటి అభేంతర్ం లేదు. పర వకి (స) కళ్ానొపిపతో 
బాధపడుత్తనా వేకిిని మందు ర్ంగరించి రాయమని 
అనమతి ఇచాిరు, (ముసాిమ్). 7. ఇహ్రామ్ 
దుసుత లన ఉతకడం, మార్ిడం, శీతాకాలంలో తలన 
వద్ల్ల శరీర్ంపై కుటట బడని దుసుత లు ధరించడం, 
వేసవిలో వేడినండి ర్క్షణ పంద్టానికి గొడుగు 
ఉపయోగించటం ధర్మసమమతమే. ఉమమ 'హసైన్ 
కథనం: 'ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో ఉస్లమాన, బిలాల్న నేన 
చూస్లన. వారిలో ఒకరు పర వకి (స) ఒంటె కళ్ళానిి 
పటుట కొని ఉనాిరు. రండవ వేకిి దుపపటితో పర వకి 
(స)కు న్నడ కల్లపసుత నాిడు, (మునుఖా, ముసాిమ్). 8. 
అతేవసర్ పరిసిథ త్తలాో ఆయుధాలు తమ ద్గొర్ 
ఉంచవచుిన, (బు'ఖారీ, ముంతఖా'). 9. ఒకవేళ్ 
ము'హ్రిమ్, సహాయ సహకారాలు, సైగలు లేకుండా 
ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో లేని వేకిి అడవిలో తన కోసం వేటాడి, 
అందులో నండి కానకగా ము'హ్రిమ్కి ఇస్తత  ము'హ్రిమ్ 
ఆ మాంస్లనిి తినవచుిన. అబూ ఖ్తాద్హ్ వేటాడి 
పర వకి (స)కు ఇచాిరు. పర వకి (స) దానిి స్వాకరించారు, 
(బు'ఖారీ). 10. సముద్ర ం, నదులలో వేటాడం 
ధర్మసమమతమే. అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: సముద్ర పు వేట 
మీకు ధర్మసమమతం చేయబడింది.  
యుకత  వయసుసకు చేరని, మ్తి సా్జమితం లేనివారి, 
సిృహలేనివారి ఇ'హ్రామ్: వారిపై 'హజ్ విధకాదు. 
ఒకవేళ్ చేస్తత  'హజ్జ ్ స్వాకరించబడుత్తంది. ఒకవేళ్ 
యుకి వయసుసకు చేర్ని యువకుడు బుదిధ మంత్తడైత్య 
తాన సాయంగా ఇ'హ్రామ్ ధరించాల్ల. 'హజ్జ ్ 
కారాేలన్ని నిర్ారిించాల్ల. ఒకవేళ్ ఇంకా తెల్లవిత్యటలు 
రాకుండా ఉంటే, అతని తర్ఫున అతని సంర్క్షకుడు 
ఇ'హ్రామ్ ధరించి 'హజ్జ ్ చేయించాల్ల. ఒక స్వత ై పర వకి 

(స) న 'ఈ అబాాయి 'హజ్జ ్ చేయవచుినా?' అని 
పర శించింది. దానికి పర వకి (స) అవున, పుణేం న్నకు 
లభసుత ంది అని సమాధానం ఇచాిరు. (ముసాిమ్) 
మతిసిథ మితం లేని వేకిికి కూడా ఈ ఆద్దశమే 
వరిిసుత ంది. ఒకవేళ్ ఇ'హ్రామ్ సమయంలో సపృహ 
కోలోపత్య, అతని మిత్తర లు అతని తర్ఫున ఇ'హ్రామ్ 
సంకలపంతో తల్బియహ్ మొద్లైన వాటిని పఠంచాల్ల. 
(ము'గ్న్న)   
సపృహ వచిిన తర్లవాత అతడు సాయంగా 'హజ్ 
విధులన్ని నిర్ారిించాల్ల. అర్థ నారీశారులు ఒకవేళ్ 
పురుషునిలా ఉంటే పురుషులాా, స్వత ైలాా ఉంటే 
మహిళ్లాా ఇ'హ్రామ్ దుసుత లు ధరించాల్ల.  
ఇ'హ్రామ్ ఉదే్దశ్ం: 'హజ్జ ్ మరియు 'ఉమ్ర్హ్ ల 
ఇ'హ్రామ్ నమా'జులోని తక్బీర త'హీర మ్్ల వంటిది. 
నమా'జుకు 'అలాాహ్ అకార్' అని భకిి శర ద్ధ లతో వినయ 
విధేయతలో ప్రర ర్ంభంచినటాు. ఆ సమయం నండి అనేక 
విషయలు నిషిద్ధ మౌతాయి. అద్దవిధంగా ఇ'హ్రామ్ 
ధరించటం వలా 'హజ్ తపప మిగతా విషయాలన్ని 
నిషిద్ధ మౌతాయి. ఇంకా ఇందులో సమానతాం 
ఉటిట పడుత్తంది. ఇందులో పేద్ గొపప అంద్రూ 
అలాాహ్(త) సనిిధలో ఒకే ర్కమైన దుసుత లాో ఉంటారు. 
ఒకరికి ఇంకొకరిపై ఆధకేత గర్ాం పర ద్రిశంచే అవకాశం 
ఎంతమాతర ం లభంచదు. 
లబియెక్: లబాయెక్ అంటే న్న సనిిధలో 
హాజర్యాేన. ఇది ఇబార హీమ్ (అ) పిలుపు. దీనికి 
సమాధానంగా అద్ృషట వంత్తలు అలాాహ్(త) సనిిధలో 
హాజర్వడానికి వెళ్తారు. అకొడకు చేరిన వార్ంద్రూ 
ఇలాగే పలుకుతారు. పర వకి (స) పర వచనం, ''ఎవరైనా 
ముసాిమ్ లబాయెక్ అని పల్లకినపుడు అతనికి కుడి 
పర కొ, ఎడమపర కొ రాళ్లారపపలు, చెటాు అన్ని కూడా 
'లబాయెక్,' అని పలుకుతాయి. అద్దవిధంగా భూమి 
లోపల్ల వర్కు ఈ పర్ంపర్ ఉంటుంది. ఇది 'హజ్ 
చిహిం. దీనివలా 'హజ్ గొపపతనం రటిట ంపు 
అయిపోత్తంది. దైవదూతలు, అలాాహ్ (త) కూడా 
లబాయెక్కు సమాధానం ఇస్లత రు. కనుజ ల్'ఉమామల్లో 
ఇలా ఉంది, ''మూస్ల (అ) లబాయెక్ అని పల్లకినపుడు 
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దానికి సమాధానంగా అలాాహ్ లబాయెక్ అని 
పల్లకేవాడు.'' ఒక 'హదీసు'లో ఇలా ఉంది, ''పర వకి (స) 
మూస్ల (అ) లబాయెక్ గురించి ఇల్ల పర వచించారు, 
''మూస్ల (అ) తన చెవిలో చూపుడు వేలు పటిట  లబాయెక్ 
అని పలుకుతూ ఈ మైదానం గుండా వెళ్ళారు. 
అద్దవిధంగా యూనస్ (అ) ఎర్ర  ఒంటెపై ఎకిొ ఈ 
మైదానం గుండా లబాయెక్ అని పలుకుతూ 
వెళాురు.'' (ఇబి మాజహ్, ముసాిమ్) 
ఈ లబాయెక్కు చాలా ప్రర ధానేత ఉంది. పర వకి (స) 
ఇలా పర వచించారు: '' 'హాజీ సూరాేసత మయం వర్కు 
లబాయెక్ పలుకుతూ ఉంటే, అతని ప్రప్రలన్ని 
తొలగిపోతాయి. ఫల్లతంగా తలా్ల గర్భం నండి పుటిట న 
బిడిలా తయార్వుతాడు.'' (అ'హమద్, ఇబి మాజహ్) 
లబియక్ పలకటంలోని రహసయం: ఇసా్లమీయ 
సైనేం 'హాజీల నినాద్ం లబాయక్. ఇ'హ్రామ్ ధరించి 
నపపటి నండి 'హాజీ ఇ'హ్రామ్ తొలగించే వర్కు 
వినయ విధేయతలతో, భకిి శర ద్ధ లతో తపపనిసరిగా 
లబాయక్ పలకడం జరుగుత్తంది. ఈ పదాలన 
ఇంతకు ముందు పేర్కొనడం జరిగింది. దీని అరాథ నిి 
గమనిస్తత  అనేక విషయాలు వెలాడి అవుతాయి.  

1. దైవసనిిధలో అనేకస్లరాు హాజర్వుతానని 
అనేకస్లరాు ఒపుపకోవటం. 2. ద్దవుని ఏకతాానిి 
సమమతించడం. 3. అనగర హాలన్ని దైవం తర్ఫునండే 
అని ఒపుపకోవడం. 4. దైవాధకార్మే చెలాుత్తంద్ని 
స్వాకరించటం. వాసత వ చకర వరిి కేవలం అలాాహ్ మాతర మే. 
ఒక 'హదీసు'లో ''బిగొర్గా లబాయెక్ పలకడం 'హజ్ 
చిహిం'' అని పర వచించబడింది. (ఇబి మాజహ్) 
ఇ'హ్రామ్లో షర్త్త పటట నకొర్ లేదు. కాని ఒకవేళ్ 
ఇ'హ్రామ్ ధరించినపుడు షర్త్త పటుట కుంటే అది 
ధర్మసమమతమే. పర వకి (స) 'దుబా'అహ్ బిన్తె 
'జుబైర్న, ''న్నవు 'హజ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించు. ఇంకా ఓ 
అలాాహ్! న్నవు నని ఎకొడ ఆపివేస్తత  అకొడే నేన 
ఇ'హ్రామ్న తొలగించి వేస్లత న అని షర్త్త పటుట ,'' అని 
హితబోధ చేస్లరు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  
ఇ'హ్రామ్ ధరించినపుడు ఎవరైనా, ''ఫలానా వేకిి్
ల్లంటి నియాత్ తో   నేన ఇ'హ్రామ్ ధరిసుత నాిన'' 

అని అంటే ఇలా అనవచుిన. 'అలీ (ర్) ఇ'హ్రామ్ 
ధరించినపుడు ''నేన పర వకి (స) ల్లంటి నియాత్ తో 
ఇ'హ్రామ్ ధరిసుత నాిన,'' అని అనాిరు. (నస్లయి', 
నైెల్). పర వకి  (స) అతని ఇ'హ్రామ్న సరైనదిగా 
ఆమోదించారు. అబూ మూస్ల కూడా ఇటువంటి 
ఇ'హ్రామ్నే ధరించారు. (నైెల్). పర వకి (స) దాని  ి
సరైనదిగా ఆమోదించారు. 'ఉమ్ర్హ్ ఇ'హ్రామ్ 
ధరించారు. కొంతస్తపు తరాాత దానికి తోడు 'హజ్ 
ఇ'హ్రామ్ కూడా ధరించారు. (బు'ఖారీ)  

----- 

 َ لَْفْصُل اْْل َ    మొదటి విభాగం  لُ و َ ا
 (2/779)[ ) متفق عليه (  1]  - 2540

لَْت: عَ  ُسْوَل الِل  ُب رَ كُْنُت أَُطي ِ  ْن عَائَِشَة َرِضَي الُل َعْنَها قَا
لِِحل ِ ي ُْحرِ عليه وسلم ِْلِْحَراِمِه قَْبَل أَْن  اللصىل     أَْن ِه قَْبَل َم َو
لْبَ ُط ي َ  َ ٍب فِْيِه ِمْس يْ بِطِ  ِت يْ ْوَف بِا ْ أَْنُظُر إََِل ٌك ك ْيِب ِِفْ  أَن ِ ِ  َوِبْيِص الط 

 .الل عليه وسلم َوُهَو ُمْحِرٌم  َمَفاِرِق َرُسْوِل الِل صىل
2540. (1) [2/779-ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్(ర్) కథనం: పర వకి (స)కు ఇ'హ్రామ్ 
ధరించేటపుపడు, ఇ'హ్రామ్కు ముందు, ఇ'హ్రామ్ 
తొలగించినపుడు, 'తవాఫ్కు ముందు నేన సువాసన 
ద్ర వాేలన పూస్తదానిి. అంటే నేన పర వకి (స) పాప్టిలో 
సువాసన యొకొ మరుపు ఆయన ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో 
ఉనిపుపడు చూసుత నాిన. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/779)[ ) متفق عليه (  2]  - 2541
ْبِن عُ وَ    ْوَل الِل صىلَرُس  َسِمْعُت  قَاَل:ا مَ هُ َعنْ  ِضَي اللُ رَ  رَ مَ َعِن ا

لَب َْيَك  ،"لَب َْيَك الل ُهم َ لَب َْيَك  يُِهل ُ ُملَب ًِدا يَُقْوُل: :الل عليه وسلم
ْيَك  ْيَك  ،َحْمَد َوالن ِْعَمَة لََك َوالُْملَْك اْل إِن َ  ،لَب َْيَك  لََك َّل َشِر َّل َشِر

 .اِت ِلمَ كَ ْل  َهُؤَّلِء اَعىَل ُد َّل يَِزْي  َك".لَ 
2541. (2) [2/779- ఏకీభవితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: నేన పర వకి (స)న 
లబాయె'క్న బిగొర్గా పఠసూత  ఉండటం వినాిన. ఆ 
సమయంలో పర వకి (స) తన తలకు జిగురు వంటి వసుత వు 
రాసివునాిరు. ''లబాయి'క్, అలాాహమమ 
లబాయి'క్, లబాయి'క్ లాషరీక లక లబాయి'క్, 
ఇనిల్ 'హమ్ద్హ్ వనిా'అమత లక వలుమలక్, లా 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 935 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
షరీక లక్.'' ఈ పదాలకు మించి ఏమీ చదివేవారు 
కారు.19 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

  (2/779) ) متفق عليه ([  3]  - 2542
  سلم إِذَا دَخَل كَاَن َرُسْوُل الِل صىل الل عليه و  َعْنُه قَاَل:وَ 
أََهل َ ِمْن ِعْنِد َمْسِجِد   .ُه قَائَِمةً اقَتُ َوْت بِِه نَ ْستَ َوا زِ ُه ِِفْ الَْغرْ لَ ِرجْ 

 . ِذي الُْحلَْيَفةِ 
2542. (3) [2/779 -ఏకీభవితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
వాహనంపై ఎకిొనపుడు తనకాల్లని ర్థకాబులో పటాు ర్ల. 
ప్ర వకత  (స్) ఒంటె అతనిా తీసుకొని నిలబడింది. పర వకి (స) 
జు'ల్ 'హులైఫహ్ నండి 'ఉమ్ర్హ్ ఇ'హ్రామ్ (దీక్ష) 
పూనార్ల. 20  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 

19) వివర్ణ-2541: ఇకొడ తల్బీద్ అంటే ఇహ్రామ్ 

ధరించేవారు తమ తల వెంటుర కలలో జిగురు వంటి 

ద్ర వానిి రాస్లత రు. దానివలా, వెంటుర కలు ఎగుర్కుండా 

ఉంటాయి. ఇహ్రామ్ సిథ తిలో వెంటుర కలు అట్ట ఇట్ట 

ఎగుర్కుండా, దుముమ ధూళ్ళ పడకుండా, తెగకుండా, 

పేళ్లా పడకుండా, కాలుషే పర భావం పడకుండా 

ఉంటాయి. పర వకి (స) ఇ'హ్రామ్ ధరించేటపుడు తల 

వెంటుర కలకు గమ్వంటి ద్ర వానిి రాసుకునాిరు. 

'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ ఈ తల్బియహ్నే పఠంచేవారు. 

ఇంతకు మించి ఏమీ పల్లకేవారు కారు. కాని ఇటువంటి 

పదాలు అధకం చేస్తత  ఏమంత అభేంతర్ం లేదు. 

అయిత్య లబాయెక్న బిగొర్గా పఠంచడం 

అభలషణీయం.  
20) వివర్ణ-2542: జు'ల్'హులైఫహ్ ఒక పర ద్దశం పేరు. 

పర వకి (స) 'హజ్ సంకలపం చేసినపుడు, ఈ సంగతి 

అంద్రికీ తెల్లసిపోయింది. తోడుగా ఉండటానికి 

చాలామంది మదీనహ్ వచాిరు. మదీనహ్ నండి పర వకి 

(స) ''జుహ్ర్ నమా'జు చదివి బయలుద్దరారు. ''జుహ్ర్ 

నాలుగు ర్కాత్తలు చదివి, పర జలకు పర సంగం చేస్లరు. 

వారికి ఇ'హ్రామ్ మరియు 'హజ్ నియమ నిబంధనలన 

తెల్లయజేస్లరు. ఆతరువాత ''జుహ్ర్ 'అ'సర్ల మధే 

బయలుద్దరారు. జు'ల్'హులైఫలో బసచేస్లరు. ఇకొడ 

'అ'స్ర్ రండు ర్కాత్తల నమా'జు చదివారు. అంటే ఖ్సర్ 

చేస్లరు. రాతిర  ఇకొడే ఉండిపోయారు. మ'గ్రిబ్ 'ఇషా 

మరియు ఫజ్ర్ మరియు ''జుహ్ర్ ఐదు నమా'జులు 

ఇకొడ ఆచరించారు. రాతిర  తన భార్ేలంద్రి ద్గొర్కు 

 ( 2/780)[ ) صحيح (  4]  - 2543
: َخَرْجَنا َمَع َرُسْوَل الِل صىل الل  لَ ْي قَاِعْيِد الُْخْدرِ  َس َعْن أَِِبْ وَ 

لَْح ْص نَ  .عليه وسلم  .ٌم ْسِل مُ  َراًخا. َرَواهُ ُص  ج ِ َرُخ بِا
2543. (4) [2/780- దృఢం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) కథనం: మేము పర వకి (స) 
వెంట 'హజ్జ ్ కోసం బయలుద్దరాము. దారిలో 
లబాయె'క్ అని బిగొర్గా పలుకుతూ ఉనాిం. 
(ముసాిమ్) 

   (2/780) [ ) صحيح ( 5]  - 2544
َ  ْنُت َرِدْيَف : كُالَ الُل َعْنُه قَ َعْن أَنٍَس َرِضَي وَ   ْم ُُ ه َوإِن َ  َطلَْحةَ  ِِبْ أ

لَْحج ُ َوالْعُ  َ  .ْمَرةِ. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ لََيْصَرُخْوَن بِِهَما َجِمْيًعا: ا
2544. (5) [2/780- దృఢం] 
అనస్ (ర్) కథనం: నేన వాహనంపై అబూ  'తల్'హా 
వెనక కూరుినాిన. పర వకి (స) అనచరులు 'హజ్జ ్, 
'ఉమ్ర్హ్ కోసం బిగొర్గా గొంతెతిత  లబాయి'క్ అని 
పలుకు త్తనాిరు. (బు'ఖారీ) 

 

వెళ్ళారు. చివరికి ఒక స్లినం చేస్లరు. అయిత్య 

ఇ'హ్రామ్ సంకలపం చేసినపుడు మళ్ళా స్లినం చేస్లరు. 

'ఆయి'షహ్ (ర్) పర వకి (స) తలలో సువాసన పూస్లరు. ఆ 

తరువాత పర వకి (స) ఒక లుంగీ ధరించారు. ఒక 

దుపపటిని కపుపకునాిరు. ''జుహ్ర్ రండు ర్కాత్తలు 

చదివించారు. తన ముసలాా పైనే లబాయెక్ బిగొర్గా 

పల్లకారు. అపుపడు పర వకి (స) ముందు కూరుిని వారు 

అది విని ''పర వకి (స) మసిజ ద జు'ల్'హలైఫా నండి ''జుహ్ర్ 

నమా'జు తరాాత ఇ'హార మ్ ధరించారు'' అని 

ఉలాేఖించారు. ఆ తరువాత పర వకి (స) లేచి తన ఒంటె 

కూరుిని చోటికి వచాిరు. తన ఒంటెపై కూర్కిని 

లబాయెక్, బిగొర్గా పలకస్లగారు. ఇకొడ పర వకి (స)న 

లబాయెక్ పలుకుతూ ఉండగా చూచిన వారు ఒంటెపై 

కూరుినిపుపడు పర వకి (స) ఇ'హ్రామ్ ధరించార్ని 

ఉలాేఖించారు. ఆ తరువాత పర వకి (స) అకొడి నండి 

వెళ్ళారు. బై్నదా గుటేపై వెళ్ళా బిగొర్గా లబాయెక్ 

పలకటం ప్రర ర్ంభంచారు. దారిలో కొంద్రు పర వకి (స) 

వెంట వెళ్ళారు. వీరు పర వకి (స) బైదా కొండపై ఇ'హ్రామ్ 

ధరించార్ని భావించారు. ఎవరు ఎలా చూస్తత  అలా 

ఉలాేఖించారు. అయిత్య ఈ ఉలాేఖ్నాలాో ఎటువంటి 

వేతిరేకత లేదు. దీనిి గురించి ఇతర్ వివరాలు 

'జాదుల్ మ'ఆద్, ఫత్'హల్ బారీలో చూడండి. 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 936 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
 (2/780)[ ) متفق عليه (  6]  - 2445

لَْت: َخَرْجَنا َمَع َرُسْوِل الل صىلوَ   عليه   اللَعْن عَائَِشَة قَا
ِمن َ  ةِ وسلم عَاَم َحج َ  ا َمْن أََهل َ الَْودَاِع فَِمن َا َمْن أََهل َ بُِعْمَرةٍ و َ

لَْح َمْن أََهل َ بِ  ن َامِ وَ و َُعْمَرةٍ  ج ٍ َح بِ  َوأََهل َ َرُسْوُل الِل صىل الل   .ج ِ ا
لَْحج ِ  ا ِمْن أََهل َ بُِعْمَرةٍ فََحل َ  .عليه وسلم بِا   ْن أََهل َ ا مَ َوأَم َ  .فَأَم َ

 َ لَْحج ِ أ  .ْحرِ ن َ ال   كَاَن يَْوُم  َجَمَع الَْحج ُ َوالُْعْمَرةَ فَلَْم َيِحل ُْوا َحّت َ وْ بِا
2545. (6) [2/780- ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: మేము పర వకి (స) వెంట 

'హజజ త్తల్ విదా' అంటే చివరి 'హజ్జ ్ కోసం బయలు 
ద్దరాము. మాలో కొంద్రు 'ఉమ్ర్హ్ ఇ'హ్రామ్ 
ధరించారు. కొంద్రు 'ఉమ్ర్హ్ మరియు 'హజ్జ ్ 
ఇ'హ్రామ్ ధరించారు. కొంద్రు కేవలం 'హజ్జ ్ 
ఇ'హ్రామ్ ధరించారు. పర వకి (స) 'హజ్జ ్ ఇ'హ్రామ్ 
ధరించారు. కేవలం 'ఉమ్ర్హ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించిన 
వారు 'తవాఫ్ మరియు సయీ' చేసిన తరాాత 
ఇ'హ్రామ్ తొలగించారు. 'హజ్జ ్ లేదా 'హజ్జ ్ 
'ఉమ్ర్హ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించినవారు ఇ'హ్రామ్ 
తొలగించలేదు. చివరికి 10వ త్యదీన ఇ'హ్రామ్ 
తొలగించారు. అంటే బలి (ఖుర్బాన్న) రోజు ఇ'హార మ్ 
తొలగించారు. 21 (బు'ఖారీ) 

 

21) వివర్ణ-2545: 'హజ్ మూడు ర్కాలు: 1. ఇఫ్రాద్ 2. 

తమత్తత 'ఉ 3. ఖిరాన్. ఈ మూడు ధర్మసమమతమే. 

అయిత్య వీటి ఔనితేంపై అభప్రర య భేదాలు 

ఉనాియి. కొంద్రు ఇఫ్రాద్న ఉతత మంగా భావిస్లత రు. 

మరికొంద్రు ఖిరాన్న ఉతత మంగా భావిస్లత రు. 

మరికొంద్రు తమత్తత 'ఉన ఉతత మంగా భావిస్లత రు. 

వీర్ంద్రి అభప్రర య భేదాలు పర వకి (స) 'హజ్పై 

ఉనాియి. పర వకి (స) ఏ 'హజ్ చేస్లర్నిది, ఈ 'హదీసు' 

దాారా పర వకి (స) 'హజ్ చేస్లర్ని తెల్లసింది. అంటే 

ఆయన ముఫ్రిద్. కొనిి 'హదీసు'ల దాారా పర వకి (స) 

ఖారిన్ అని తెలుసుత ంది. మరికొనిి 'హదీసు'ల దాారా 

ముతమ'తిత 'అ, అని తెలుసుత ంది. 'హదీసు'వేతత లు ఇలా 

వివరించారు. మొద్ట పర వకి (స) 'హజ్ సంకలపం చేస్లరు. 

కొంతదూర్ం వెళ్ళాన తరాాత పర వకి (స) 'ఉమ్ర్హ్ 

సంకలపం కూడా చేసుకునాిరు. అంటే 'హజ్ మరియు 

'ఉమ్ర్హ్ రంటి ఇ'హ్రామ్ ధరించారు. అంటే పర వకి (స) 

 (2/780)[ ) متفق عليه (  7]  - 2546
بِْن ُعَمَر َرِضَي الُل َعْنُهَما قَاَل: تَ وَ  َع َرُسْوُل الِل صىل  َمت َ َعِن ا
لُْعْمَرةِ إََِل  الل ِة الَْودَاِع بِا َ  الَْحج ِ بََد عليه وسلم ِِفْ َحج َ َ  فَ أ َهل َ  أ
لْعُ  لَْح ل َ بِ م َ أَهَ ةِ ثُ رَ مْ بِا  .ج ِ ا

2546. (7) [2/780 -ఏకీభవితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్(ర్) కథనం: పర వకి (స) 'హజజ  
త్తల్ విదా'లో 'ఉమ్ర్హ్న 'హజ్జ ్తో కల్లపి ఆచరించి 
లాభంపందారు. అంటే మొటట  మొద్ట 'ఉమ్ర్హ్ 
చేసార్ల. ఆ తరువాత 'హజ్జ ్ చేసార్ల. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

-------- 

ْل  َ   రండవ విభాగం     ْصُل الث َاِنْ فَ ا
 (780/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  8]  - 2547

دَ  صىل ْن َزْيِد بِْن ثَاِبٍت أَن َُه َرأَى الن َِب ُ عَ  الل عليه وسلم َتَجر َ
رِ  اغَْتَسَل. َرَواهُ وَ ِْلِْهََللِِه  ا ِمِذي ُ َوالد َ ْ  .ِمي ُ الّت ِ

2547. (8) [2/780-అప్ర్థశోధితం] 
'జైద్ బిన్ స్ల'బిత్ (ర్) కథనం: అతన పర వకి (స)న 
ఇలా చూస్లరు, ''పర వకి (స) ఇ'హ్రామ్ స్లినం చేయ 

 

ఖారిన్ అయాేరు. ప్రర ర్ంభంలో ఇ'హ్రామ్ ధరించి 

నపుడు పర వకి (స) ముఫ్రిద్. 'హజ్లోనే పర వకి (స) ఖారిన్ 

అయాేరు. ఒకే పరయాణంలో పర వకి (స) 'హజ్ 'ఉమ్ర్హ్ 

రండూ చేసి లాభం పందారు. ఈ కార్ణంగా పర వకి (స) 

ముతమతిత 'అ అయాేరు. లేదా పర వకి (స) తన 

అనచరులకు తమత్తత 'ఉ చేయమని ఆద్దశంచారు. ఈ 

కార్ణంగా పర వకి ముతమతిత 'అ అయాేరు. వీటనిిటి 

ద్ృషాట ే 'హదీసు'వేతత లు ఒకవేళ్ 'హాజీ తనతోప్రటు 

ఖుర్బాన్న జంత్తవు తీసుకొని వెళ్ళత్య ఖిరాన్ ఉతత మం 

అని, ఎందుకంటే పర వకి (స) తమవెంట ఖుర్బాన్న 

జంత్తవు తీసుకొని వెళ్ళారు, ఖిరాన్ చేస్లరు. ఒకవేళ్ 

తమవెంట ఖుర్బాన్న జంత్తవున తీసుకొని వెళ్ాకపోత్య, 

ఇఫ్రాద్ ఉతత మమైనది. షాఫయీ, మాల్లక్ల వద్ద  

ఇఫ్రాద్, ఆ తరువాత తమ్తుు 'ఉ, ఆ తరువాత 

ఖిరాన్. కాని ఇమామ్ 'అహమద్ వద్ద  తమ్తుు 'ఉ 

ఉతత మమైనది. అబూ-'హన్నఫా వద్ద  ఖిరాన్ 

ఉతత మమైనది. పర వకి (స) ఖిరాన్ చేస్లర్ని 'జాదుల్ 

మ'ఆద్లో ఉంది. 
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టానికి ఇతర్ దుసుత లన తీసివేసి కేవలం లుంగీ కటుట కొని 
ఇ'హ్రామ్ స్లినం చేస్లరు.'' (తిరిమజి', దార్మి) 

  (780/ 2) م دراسته ([ ) لم تت 9]  - 2548
ْبِن ُعمَ وَ  ِب َ ص أَن َ  رَ َعِن ا  عليه وسلم لَب ََد َرأَْسُه  ىل الل  الن َ
ْل   .ِغْسِل. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ بِا

2548. (9) [2/780-అప్ర్థశోధితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) తన 
తలవెంటుర కలన తలన శుభర పరిచే వసుత వుల దాారా 
శీకకాయలాంటి ప్దారింతో నొకిొ ఉంచారు, దుముి 
ధూళ్ళనండి సుర్కిష తంగా ఉండాలని. (అబూ దావూద్) 

 ( 2/781)[ ) صحيح (  10]  - 2549
ائِِب َعْن أَبِْيِه قَ وَ  ِد بِْن الس َ قَاَل َرُسْوُل الِل صىل   اَل:َعْن َخَل َ

ْيُل فَأََمَرِنْ أَْن  :لموسالل عليه    أَْن  آُمَر أَْصَحاِِبْ  "أََتاِنْ ِجْْبِ
 َ َتُهْم بِاْْلِ وَ ْص ي َْرفَُعْوا أ ُ   . لت َلِْبَيِة"ِل أَِو اْهََل ا ِمِذي  ْ لٌِك َوالّت ِ َرَواهُ َما

بُْن َماَجُه وَ  َرِمي ُ الد َ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ َوا  . ا
2549. (10) [2/781-దృఢం] 
'ఖ్లాాద్ బిన్ స్లయి'బ్ (ర్) తన తండిర దాారా ఇలా 
పేర్కొనాిరు, ''పర వకి (స) పర వచనం, ''నా వద్ద కు జిబ్రర ల్ 
(అ) వచాిరు. ఇ'హ్రామ్ ధరించినపుడు బిగొర్గా 
లబాయి'క్ పలకమని నేన నా అనచరులకు 
ఆద్దశంచాలని నని ఆద్దశంచారు.'' (మాల్లక్, తిరిమజి', 
అబూ దావూద్, నస్లయి', ఇబి మాజ, దార్మి) 

 ( 2/781)يح ( [ ) صح  11]  - 2550
   صىل الل عليه ُل اللِ قَاَل َرُسوْ  :لَ اقََسْهِل بِْن َسْعٍد  ْن عَ وَ 

لِهِ  وسلم: ْ إِّل َ لَّب َ َمْن َعْن ي َِمْيِنِه َوِشَما ِمْن  ، "َما ِمْن م ُْسِلٍم يُلَب ِ
  هُ رَوا .ِطَع اْْلَْرُض ِمْن هُهَنا َوَهُهَنا"قَ ٍرأَْو َمَدٍر َحّت َ َتنْ أَْو َشَج َجرٍ حَ 

 ُ ِمِذي  ْ ْب  وَ الّت ِ  .هُ ُن َماجَ ا
2550. (11) [2/781-దృఢం] 
సహ్ల్ బిన్ స'అద్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''ఒక ముసాిమ్ 'హజ్జ ్లో లబాయి'క్ బిగొర్గా పల్లకిత్య, 
అతనికి ఇరువైెపుల ఉని చెట్టల , రాళ్లా, మటిు  పడిలు 
మొద్లైనవన్ని లబాయి'క్ అని పలుకుతాయి. చివరికి 
అతనికి లబాయి'క్ శబద ం అట్ట ఇట్ట అనిివైెపుల్ల 
వాేపిసుత ంది. అంటే అతని లబాయి'క్ శబద ంతో ప్రటు 

పర పంచంలోని అనిి వసుత వులు లబాయి'క్ పలకటం 
ప్రర ర్ంభస్లత యి.'' (తిరిమజి', ఇబి మాజహ్) 

 (2/781) ( [ ) متفق عليه 12]  - 2551
بِْن ُعمََر قَاَل: َُ و عليه وسلم   لل  اىلالِل ص  ُسْولُ كَاَن رَ  َعِن ا
َتْْيِ ثُم َ إِذَا اْسَتَوْت بِِه الن َاقَُة قَائَِمًة َُ َرْكع َفِة  الَْحلَيْ ِذْي بِ  عُ يَْركَ 

يَُقْوُل: َّل ِعْنَد َمْسِجِد ِذْي الُْحلَْيَفِة أََهل َ بُِهؤَ    َك "لَب َيْ  ِء اْلكَِلَماِت َو
لل ُهم َ لَب َْيَك  َ  لَب َْيَك  ،َدْيَك  يَ ِِفْ  َك َوالَْخْْيُ لَب َْيَك َوَسْعَديْ  ،ا

ْغَباُء وَ  لَْفُظُه لُِمْسِلٍم    َوالَْعَمُل".لَْيَك إِ الر َ  ُمت ََفٌق عَلَْيِه َو
2551. (12) [2/781- ఏకీభవితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) జు'ల్ 

'హులైఫహ్ ప్రర ంతంలో రండుర్కా'త్తలు నమా'జు 
ఆచరించి తనవాహనంకూరుిని పర ద్దశానికి వచాిరు. 
మసిజ ద్ జు'ల్ 'హలైఫహ్ కు సమీపంగా పర వకి (స) ఆడ 
ఒంటె పర వకి (స)న తీసుకొని తినిగా నిలబడన వెంటనే 
ఈ వచనాల దాారా ఇ'హ్రామ్ ధర్థంచారు. ఇంకా ఇలా 
అనాారు, ''లబాయి'క్, అలాాహమమలబాయి'క్, 
లబాయి'క్ వ స'అదైక, వల్ ఖైరుఫీ యదైక లబాయి'క్ 
వర్ర గ్బాఉ ఇలైక వల్అమలు.'' --- 'ఓ అలాాహ్! నేన న్న 
సనిిధలో హాజర్యాేన. సౌభాగాం పంద్టానికి వచిి్
ఉనాిన. మంచి అంతా న్న చేత్తలాోనే ఉంది. నేన న్న 
సనిిధలో హాజర్యాేన, పీర తి సంతోషం శరదాధ  
భకిులన్ని న్నవైెపే ఉనాియి. కారాేలన్ని న్న కొర్కే.'' 22 

(బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  
 (2/781)( لم تتم دراسته  [ ) 13 ] - 2552

ِب ِ صىل  وَ  َعْن ُعَماَرةَ بِْن ُخَزْيَمَة بِْن ثَاِبٍت َعْن أَبِْيِه َعِن الن َ
َ الل عليه وسلم أَن َ  َ ُه ك نَُه  لَ اَن إِذَا فََرغَ ِمْن َتلِْبَيِتِه َسأ  الُل ِرْضَوا
افِِعي ُ ال  هُ الن َاِر. َروَ ا َن  مِ هِ اهُ بَِرْحَمتِ َوالَْجن ََة َواْسَتْعفَ   .ش َ

 

22) వివర్ణ2551: జు'ల్'హలైఫాలో పర వకి (స) రండు 

ర్క'అత్తలు నమా'జ్ చదివారు. కొంద్రు దానిి ''జుహర్ 

రండు ర్కాత్తల ఖ్స్ర్గా భావించారు. అంటే ''జుహ్ర్ 

రండు ర్కాత్తల నమా'జ్ చదివిన తరాాత ఇ'హ్రామ్ 

ధరించారు. మరికొంద్రు అవి ఇ'హ్రామ్ రండు 

ర్కాత్తలు అంటే ఇ'హ్రామ్ ధరించటానికి ముందు రండు 

ర్కాత్తల సునిత్ చదివార్ని వాటిలో సూర్త్తల్ 

కాఫిరూన్ (109), సూర్త్తల్ ఇ'ఖ్లాస్ (112) 

పఠంచార్ని భావించారు.  



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 938 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
2552. (13) [2/781-అప్ర్థశోధితం] 
'ఉమార్హ్ బిన్ 'ఖుజైమహ్ తన తండిర  'ఖుజైమహ్ 
దాారా ఉలాేఖిసుత నాిరు. అతడ కథనం: పర వకి (స) 
లబాయి'క్ అని పల్లకిన తరాాత దైవపీర తిని, సార్యగ నిా 
అరి్థంచార్ల, అల్లల హ్ కారుణేం దాారా నర్కం నండి 
శర్ణు కోర్యర్ల. అంటే ఇలా అనాారు,  

''అలాాహమమ ఇన్నిఅస్అలుక రి'ద్వానక వల్జని 
త వ అ'ఊజు బిర్'హ్మతిక మిననాిరి.'' (షాఫయీ)  

----- 

لَْفْصُل الث َا  َ     మూడవ విభాగం    لُِث ا
 ( 2/782)[ ) صحيح (  14]  - 2553

َ لَ  م الل عليه وسل ْن َجاِبٍر أَن َ َرُسْوَل الِل صىلعَ   ج َ َح ا أََرادَ اْل م 
 َ   َتَمُعْوا فَلَم َا أَََت الَْبْيَداَء أَْحَرَم. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ فَاجْ اِس ذ ََن ِِفْ الن َ أ

2553. (14) [2/782- దృఢం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'హజ్ద ్ సంకలపం చేసిన 
తరాాత పర జ్లోల  ప్ర కటన చేయించారు. పర జలంద్రూ 
వచిిన తరాాత పర వకి (స) బై్నదా'లో ఇ'హ్రామ్ 
ధరించారు.23 (బు'ఖారీ) 

 ( 2/782)[ ) صحيح (  15]  - 2554
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:وَ  َّل  ْيَك ب َ لَ " كَاَن الُْمْشِركُْوَن يَُقْولُْوَن: َعِن ا

ْيَك لََك  ْيلَُكْم   صىل الل عليه وسلم:للِ فََيُقْوُل َرُسْوُل ا ."َشِر "َو
َ  ٍد قٍَد"قَ ُقْولُْوَن َهَذا َوُهْم  . يَ ُه َوَما َملََك ِلكُ مْ تَ ا ُهَو لََك كً يْ َشرِ  إِّل 

لَْبْيِت. َرَواهُ ُمْسِلٌم  يَُطْوفُْوَن    .بِا
2554. (15) [2/782- దృఢం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: అవిశాాసులు తమ 

'హజ్జ ్లోని తల్బియహ్ పల్లకనపుడు ఇలా అనేవారు. 
 

23) వివర్ణ-2553: ఇంతకు్ ముందు పర వకి (స) 

జు'ల్'హలైఫహ్లో ఇ'హ్రామ్ ధరించార్ని తెల్లసింది. ఈ 

'హదీసు' దాారా పర వకి (స) బైదా'లో ఇ'హ్రామ్ ధరించా 

ర్ని తెల్లసింది. ఇందులో మధేేమారొ్ం ఏమిటంటే పర వకి 

(స) బైదా'లో రండవ స్లరి లబాయిక్ అని పలుకుతూ 

తన ఇ'హ్రామ్న పర ద్రిశంచారు. దారిలో ఆయని 

కలసినవారు పర వకి (స) బైదాలో ఇ'హ్రామ్ ధరించార్ని 

భావించారు. అసలు విషయం ఏమిటంటే పర వకి (స) 

జు'ల్'హలైఫహ్ నండి ఇ'హ్రామ్ ధరించారు. 

''లబాయి'క్ లా షరీక లక'' అంటే - 'ఓ మా పర భూ! నేన న్న 
సనిిధలో హాజరై ఉనాిన. న్నకు స్లటి ఎవరూ లేరు'. 
ఇది విని పర వకి (స) మీ ప్రడుగాన మీరు ఈ మాతర మే 
పలకండి, ''లబాయిక్ లా షరీక లక'' మరేమీ పలకకండి,' 
అని అనాిరు. అయిత్య అవిశాాసులు దీనితో ప్రటు, 
''ఇలాా షరీకన్ హువ లక తమ్ల్లకుహ వమా మలక''- 
'కాని న్నకు స్లటి అయిన ఆ ఒకొడు తప్ు న్నవు అతని 
పర భువువు. కాని ఆ స్లటి గలవాడు న్నకు పర భువు కాడు. 
అవిశాాసులు ఈ వచనాలన బైత్తలాాహ్లో 'తవాఫ్ 
చేసుత నిపుడు పఠంచేవారు.''  24  (ముసాిమ్)   

===== 

2-   َ ِة َحج   ِة الَْوَداِع َباُب قِص َ
2. వీడ్కకలు 'హజ్జ ్ 

విదా'అ అంటే వీడ్కకలు ప్లకటం. ఇది ప్ర వకత (స్) 
యొకక చివర్థ 'హ్జ్. ఈ 'హ్జ్ లో కొనిా అసాధారణ 
స్ంఘటనలు చొట్ట చేస్తకునాాయి, వీడ్కకలు ప్లికే 
వార్థ మాటల్లల  అనిపించాయి. అందువలల  ఈ 'హ్జ్ ను 
'హ్జ్జ త్తల్ విదా'అ అంటార్ల. ప్ర వకత  (స్) ఈ 'హ్జ్ లో 
అందర్థక్ష వీడ్కకలు ప్లికార్ల. హిజ్ర త్ తర్లవాత ప్ర వకత  

 

24) వివర్ణ-2554: అవిశాాసులు కూడా బైత్తలాాహ్ 

'హజ్ 'ఉమ్ర్హ్ చేస్తవారు. లబాయిక్ కూడా 

పల్లకేవారు. అసలు లబాయిక్ అర్థ ం ఏమిటంటే, ''ఓ 

అలాాహ్ నేన న్న సనిిధలో హాజర్యాేన. న్నకు స్లటి 

ఎవరూ లేరు.''  'హజజత్తల్ విదా సంఘటన: విదా' అంటే 

వీడ్కొలు అనే అర్థ ం వసుత ంది. ఎందుకంటే ఇది పర వకి (స) 

చివరి 'హజ్. ఈ 'హజ్లో పర వకి (స) దాారా ఎటువంటి 

సంఘటనలు సంభవించాయంటే వెళ్ళునవారే ఇలా 

మాటాాడగలరు అనే విషయం తెలుసుత ంది. అందువలాే ఈ 

'హజ్న హజజ త్తల్ విదా' అనే పేరు వచిింది. అంటే 

వీడ్కొలు 'హజ్. పర వకి (స) ఈ 'హజ్లో అంద్రికీ వీడ్కొలు 

పల్లకారు. హిజర త్ తరాాత పర వకి (స) ఒకే 'హజ్ చేస్లరు. 

ఇందులో 'హజ్కు సంబంధంచిన విషయాలనిిటిన్న 

బోధంచారు. ఆ సంద్ర్భంగా అనేకస్లరాు  నా నండి 'హజ్ 

సిదాధ ంతాలన నేరుికోండి అని అంట్టనే ఉనాిరు. 

ఎందుకంటే వచేి సంవతసర్ం కలుస్లత మో లేదో 

చెపపలేము,' అని కూడా అనాార్ల. ఈ 'హజ్కు చాలా 

ప్రర ధానేత ఉంది. 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 939 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
(స్) ఒకక 'హ్జ్ చేసార్ల. అందులో 'హ్జ్ కు స్ంబం 
ధించిన విష్యాలనిాటినీ బొధించార్ల. ఇంకా  నా నుండ 
'హ్జ్జ ్ విష్యాలను నేర్లికోండ, వచేి స్ంవతసరం 
కలుస్తకోవడం సాధ్ాం కాకపోవచుి అని అనేకసార్లల  
అనాార్ల. అందుకే ఈ 'హ్జ్ కు చాల్ల పార ధానాత ఉంది. 

----- 
 َ لَْفْصُل اْْل َ لُ ا     మొదటి విభాగం و َ

   (2/783) ( [ ) صحيح  1 ] - 2555
 َعْبِد الِل أَن َ َرُسْوَل الِل صىل الل عليه وسلم  ِبِر بِْن ا جَ ْن عَ 

لَْمِدْيَنِة تِْسَع ِسنِ  لَْحج ِ ْْيَ َمَكَث بِا  لَْم يَُحج َ ثُم َ أَِذَن ِِفْ الن َاِس ِبا
  َم ٌج فََقدِ َحالم سصىل الل عليه واِشَرةِ: أَن َ َرُسْوَل الِل عَ ِِفْ اْل 
َ إِذَا أََتْيَنا ذَا الُْحلَْيَفةَ  ْْيٌ َنَة بََشٌر كَثِ لَْمِديْ ا   .فََخَرْجَنا َمَعُه َحّت 

ُمَحم ََد بَْن أَِِبْ بَْكٍر فَأَْرَسلَْت إََِل  ،ٍس فََولََدْت أَْسَماُء بِْنُت ُعَميْ 
لِْي ِس غْتَ اَنُع؟ قَاَل: "صىل الل عليه وسلم: كَْيَف أَْص  َرُسْوِل اللِ 

فََصىل  َرُسْوُل الِل صىل الل عليه   ." ْي ِرمِ بِثَْوٍب َوأَحْ ِقِرْي ثْ تَ ْس َوا
ا اْسَتَوْت بِِه نَاقَُتُه  إِذَ وسلم ِِفْ الَْمْسِجِد ثُم َ َرِكَب الَْقْصَواِء َحّت َ 

لت َ  لل ُهم َ " .ِحْيدِ وْ َعىَل الَْبْيَداِء أََهل َ بِا َ   َّل ْيَك لَب َ  ،لَب َْيَك لَب َْيَك ا
يْ  ْعمَ َحمْ إِن َ اْل  ،ْيَك َك لَب َ لَ  َك َشِر ْيَك  ،َة لََك َوالُْملَْك َد َوالن ِ َّل َشِر
 لَْسَنا نَْعِرُف الُْعْمَرةَ َحّت َ  َحج َ . قَاَل َجاِبٌر: لَْسَنا نَْنِوْي إِّل َ اْل "لََك 
 َ ْكَن فَ َت َتْيَنا الَْبيْ إِذَا أ  .اثً َل ثَََل مَ فَرَ  .َطاَف َسْبًعا َمَعُه اْسَتلََم الر ُ

َم إََِل  َتقَ ثُم َ  .أَْربًَعاَوَمََش  ت َِخُذْوا  د َ  َمَقاِم إِبَْراِهْيَم فََقَرأَ: )َوا
َقاِم إِبَْراِهْيَم ُمَصىل   فََجَعَل  .( فََصىل  َرْكَعَتْْيِ 125: 2 ،ِمْن م َ

يٍَة: الَْمَقاَم بَْيَنُه َوَبْْيَ  َ  الَْبْيَت َوِِفْ ِرَوا :   ْْيِ ْكَعتَ الر َ  ِِف أَن َُه قََرأ
( ثُم َ َرَجَع 112-َو قُْل ُهَو الُل أََحٌد  109- ُرْوَن فِ كَايَا أَي َُها اْل )قُْل 

ْكِن فَاْسَتلََمُه ثُم َ َخرَ  َفا فَلَم َا دَنَا ِمَن َج إََِل الر ُ ِمَن الَْباِب إََِل الص َ
َفا  َ قَرَ الص َ َفا َوا:  أ َ  (158: 2-للِ  ارِ َشَعائِ ةَ ِمْن لَْمْروَ )إِن َ الص َ ُ بْ أ   َدأ

َ اللُ بِ  َفا فََرََق عَلَ  بِهِ َما بََدأ لص َ َ بِا ْيِه َحّت َ َرأَى الَْبْيَت  فََبَدأ
َد  هُ  اللَ فَاْسَتْقَبَل الِْقْبلََة فََوح َ َ َ َّل إِلََه إِّل َ الُل َوْحَدهُ  : " َوقَالَ  . َوكَْب 

ْيَك لَُه لَُه الُْملُْك َّل  لَُه الَْحمْ   َشِر ُ  َو َعىَل هُ  وَ ُد َو َّل   .قَِدْيرٌ   َشْيءٍ ل ِ ك
لُل َوْحَدهُ أَْنَجَز َوعَْدهُ َونََصَر َعْبَدهُ َوَهَزَم اْْلَْحَزاَب   إِّل َ ا إِلَهَ 

لَِك عَا بَْْيَ  دَ . ثُم َ "َوْحَدهُ  اٍت ثُم َ  . ذَ َزَل نَ  قَاَل ِمثَْل َهَذا ثَََلَث َمر َ
ْنَصب َ َوَمََش إََِل الَْمْرَوةِ   َسَع  لَْواِدْي ثُم َ بَْطِن ا ِِفْ َدَماهُ قَ  ْت  َحّت َ ا
َ إِذَا َصِعَدن َمََش َحّت َ أَََت الْمَْرَوةَ فََفَعَل َعىَل الَْمْرَوةِ كََما  تاَحّت 

َ إِذَا كَاَن آِخُر َطَواٍف َعىَل الَْمْرَوةَ َعىَل فََعَل  َفا َحّت  ادَى َوُهَو  نَ   الص َ
ْ  وْ لَ "َقاَل:  فَ َتهُ َوالن َاُس َتْح  َعىَل الَْمْرَوةِ  أَْمِرْي َما   ِمْن اْسَتْقَبلُْت  أَن ِ

اْسَتْدبَْرُت لَْم أَُسِق الَْهْدَي َوَجَعلُْتَها ُعْمَرةً فََمْن كَاَن ِمْنُكْم  
لَْيْجَعلَْها ُعْمَرةً". فََقاَم  ْيَس لَ  َراقَُة بُْن ُس  َمَعُه َهْدٌي فَلَْيِحل َ َو

لِِك بُْن ُجعْ  مِ  للِ َل اُسوْ رَ  يَا فََقاَل: .ُشٍم َما َ  َنا َهَذا أَْم أَلَِعا بٍَد؟ ِْل
 عليه وسلم أََصاِبَعُه َواِحَدةً ِِفْ فََشب ََك َرُسْوُل الِل صىل الل

َتْْيِ َّل بَْل ِْلَبَدٍ َخلَِت الْعُ : "دَ َوقَالَ  .اْْلُْخَرى   ْمَرةُ ِِف الَْحج ِ َمر َ
ِب ِ ال  ِن ُد  الَْيَمِن بِب. َوقَِدَم عَلِي ٌ م َِن "أَبَدٍ    . ه وسلمالل علي ىلص  ن َ
ْ : "َماذَا قُلْ لَهُ  فََقالَ  لل ُهم َ إِن ِ َ ؟ "قَاَل: قُلُْت: ا َت ِحْْيَ فََرْضَت الَْحج َ

. "بِِه َرُسْولَُك قَاَل: "فَإِن َ َمِعَي الَْهْدَي فَََل َتِحل َ ل َ أُِهل ُ بَِما أَهَ 
َن الْ  ٌي لَ بِِه عَ َم قَدِ  َهْدِي ال َِذْي قَاَل: فَكَاَن َجَماَعُة اْل  َيَمِن  م ِ

َ ْي َوال َذِ  ِب ُ صىل الل عليه وسلم مائةأ فََحل َ  قَاَل: .ََت بِِه الن َ
ُرْوا إِّل َ  ِب َ صىل الل عليه وسلم َوَمْن كَاَن   الن َاُس كُل ُُهْم َوقَص َ الن َ

َي لَ ُه من َهْدٌي فَ َمعَ  ِو ْ ُهْوام َا كَاَن يَْوُم الّت َ َ ِمََن فَ  إََِل  ِة َتَوج َ ْوا ل ُ هَ أ
لَْحج ِ َوَركِ بِ  ْهَر  ن َ ل َب اا ِب َ صىل الل عليه وسلم فََصىل َ بَِها الظ ُ

َر ثُم َ َمَكَث قَِلْيًَل َحّت َ َطلََعِت َفْج َوالَْعْصَر َوالَْمْغِرَب َوالِْعَشاَء َواْل 
ْمُس َوأََمرَ  ْن َشْعٍر ُتْضَرُب بِ  الش َ لِل ا لُ َر َرُسوْ َسافَ  لَُه بَِنِمَرةَ  ُقب ٍَة م ِ

ْيٌش م َوَّل الل عليه وسل   صىل  إِّل َ أَن َُه َواقٌِف ِعْنَد   َتُشك ُ قَُر
ْيٌش  َز َتْص الَْمْشَعِر الَْحَراِم كََما كَانَْت قَُر َنُع ِِف الَْجاِهِلي َِة فَأََجاَ

 ةَ رَ مِ ُه بِنَ  لَ َبْت ب ََة قَْد ُضرِ  أَََت َعَرفََة فََوَجَد الْقُ َرُسْوُل الِل َصىل َ َحّت َ 
لَْقْصَواِء فَُرِحلَْت لَُه  اإِذَ  َل بَِها َحّت َ فََنَ  ْمُس أََمَر بِا َزاَغِت الش َ

 َوقَاَل: "إِن َ ِدَماَءكُْم َوأَْمَوالَُكْم  اُس فَأَََت بَْطَن الَْواِدْي فََخَطَب الن َ 
ْم كُدِ ِِفْ َبلَ ا َهَذ  ِِفْ َشْهِركُْم  كَُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذا ْم َحَراٌم عَلَْيكُ 

ِمْن أَْمِر الَْجاِهِلي َِة َتْحَت قََدِمي ُ َمْوُضْوعٌ َوِدَماُء   ْيءٍ أََّل كُل ُ شَ  َهَذا
َ َوإِ  .الَْجاِهِلي َِة َمْوُضْوَعةٌ  ْبُن ن َ أ َل دٍَم أََضُع ِمْن ِدَمائَِنا دََم ا و َ

ٌل  ُهَذيْ هُ لَ تَ ٍد فَقَ َسعْ  َضًعا ِِفْ بَِنْ ِن الَْحاِرِث َوكَاَن ُمْسَّتْ بْ  َربِْيَعةَ 
َنا ِربَا َعب َاِس بِْن ِل اهِ َوِربَا الَْج  ُل ِربًا أََضُع ِمْن ِربَا ي َِة َمْوُضْوعٌ َوأَو َ

لِِب فَ  َتق ُْوا الَل ِِفْ الن َِساِء فَ  .ُه َمْوُضْوعٌ كُل ُهُ إِن َ َعْبِد الُْمط َ ن َُكْم إِ فَا
 َ ُكْم  َل  وَ بِكَِلَمِة اللِ  َجُهن َ وْ رُ فُ لُْتْم ْحلَ تَ ْس َماِن الِل َواأََخْذُتُمْوُهن َ بِأ

ِل  .عَلَْيِهن َ أَن َ َّل يُْوِطْئَن فُُرَشُكْم أََحًدا َتْكَرُهْونَهُ  َك فَإِن َ فََعْْلَ ذَ
لَُهن َ عَلَْيُكْم اْضِربُْوُهن َ َضْرًبا غَ فَ  ٍِح َو ْزقُُهن َ َوِكْسَوُتُهن َ رِ  ْْيَ ُمَْب 
إِِن   .َدهُ بَعْ  لَْن َتِضل ُْواْم َما كُ يْ فِ  َتَرْكُت قَْد وَ  .لَْمْعُرْوِف بِا

اْعَتَصْمُتْم بِِه ِكَتاُب الِل َوأَْنُتْم َتْسأَلُْوَن َعِنْ فََما أَْنُتْم 
لُْوا: ْوَن قَائِلُ  .  "َصْحَت نَ نَْشَهُد أَن ََك قَْد بَل َْغَت َوأَد َْيَت وَ "؟" قَا

ب َاَبِة يَ فََقاَل بِأْصَبِعِه ا َيْنُكُتَها إِ  َماِء س َ ل ا ا إََِل ُعهَ فَ رْ لس َ ََل  َو
لل ُهم َ  َ اٍت الن َاِس: "ا ثُم َ أَذ ََن   . اْشَهْد الل ُهم َ اْشَهْد" ثَََلَث َمر َ

 َ ْهَر ثُم َ أَقَاَم قَابََِلٌل ثُم َ أ لَْم  .فََصىل  الَْعْصرَ  َم فََصىل  الظ ُ َصل ِ  يُ َو
  نَاقَِتهِ بَْطَن َجَعَل فَ  َف الَْمْوقِ  أَََت  ِكَب َحّت   رَ ثُم َ  .بَْيَنُهَما َشْيًئا



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 940 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
ْخَراِت اْل   َوَجَعَل َحْبَل الُْمَشاةِ بَْْيَ يََدْيِه  َقْصَواِء إََِل الص َ

ْمُس  فَ َواْسَتْقَبَل الِْقْبلَةَ   .لَْم يََزْل َواقًِفا َحّت َ َغَرَبِت الش َ
َ ْفَرةُ قَِلْيًَل َحّت َ غَاَب لص ُ َوذََهَبِت اا دَفََع  وَ  ةَ أَُسامَ  َف ْردَ  الُْقْرُص َوأ
لَِفَة فََصىل  بَِها الَْمْغِرَب َوالِْعَشاَء بِأَذَاٍن و َاِحٍد  دَ ُمزْ ّت َ أَََت اْل حَ 

َمَتْْيِ  لَْم يَُسب ِ  .و َإِقَا ًئا ثُم َ اْضَطَجَع َحّت َ َطلََع  بَْيَنُهَما َشيْ  ْح َو
َ فَ الَْفْجُر  َ بْ َصىل  الَْفْجُر َحْْيَ َتَبْي  َ  بِ ُح  لَُه الص ُ َمٍة ثُ قَإِ ذَاٍن و َ أ م َ  ا

َء َحّت َ أَََت الَْمْشَعَر الَْحَراَم فَاْسَتْقَبَل الِْقْبلََة  اْصوَ َرِكَب الْقَ 
هُ َوَهل َلَ  َ َ َدهُ فَلَْم يََزْل َواقًِفا َحّت َ أَْسَفَر ِجًدا  ُه فََدعَاهُ َوكَْب  َوَوح َ

مْ فَ فََد    اٍس َحّت َ ب َ عَ َل بَْن ْض لْفَ اُس َوأَْردََف َع قَْبَل أَْن َتْطلَُع الش َ
ْيَق الُْوْسََط ال َِِتْ س ِ ُمَح  أَََت بََطَن  ِر َك قَِلْيًَل ثُم َ َسلََك الط َ ٍر فََحر َ

َجَرةِ  اْل َتْخُرُج َعىَل الَْجْمَرةِ   ُكْْبَى َحّت َ أَََت الَْجْمَرةَ ال َِِتْ ِعْنَد الش َ
ُ َرَماَها بَِسْبِع َحَصَياٍت يُ فَ  ُ َمَع ك ِ َحََص  ا ِمثَْل هَ نْ َصاةٍ م ِ حَ  ل ِ َكْب 

ْنَصَرَف إََِل الَْمْنَحِر فََنَحَر  َم  رَ الَْخْذِف   ِمْن بَْطِن الَْواِدْي ثُم َ ا
 هُ َيِدهِ ثُم َ أَْعََط عَِلي ًا فََنَحَر َما َغَْبَ َوأَْشَركًَة بِ ثَََلثًا و َِسِتْْيَ بََدنَ 

 قِْدٍر ِِفْ لَْت عِ ُج فَ  .ْضَعةٍ بَ  بِ ةٍ ْن كُل ِ بََدنَ ِِفْ َهِدْيِه ثُم َ أََمَر مِ 
ا ِمْن َمَرقَِها ثُم َ َرِكَب َرُسْوُل الِل  فَأَكًََل ِمْن لَْحِمَها َوَشِرَب  َخْت بِ فَُط 

ْهَر فَأَََت  م فَ صىل الل عليه وسل  أَفَاَض إََِل الَْبْيِت فََصىل  بَِمك ََة الظ ُ
لِِب ىَل عَ  ْنِزعُ " :لَ اَم فَقَ ْمزَ زَ  يَْسُقْوَن َعىَل  بَِنْ َعْبِد الُْمط َ   ْوا بَِنْ ا
لِِب فَلَْوَّل أَْن ي َ ِد اْل َعبْ  نََزْعُت  َُ ْغِلَبُكْم الن َاُس َعىَل ِسَقاَيِتُكْم لمُط َ

ُل . فََنا"َمَعُكْم  لْوً َو   .ِرَب ِمْنُه. َرَواهُ ُمْسِلٌم ا فََش ْوهُ دَ
2555. (1) [2/783-దృఢం] 
జాబిర్ బిన్ 'అబుద లాాహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) వలస 
వెళ్ళాన తరాాత మదీనహ్ లో 9 సంవతసరాలు 
ఉనాిరు. ఈ కాలంలో పర వకి (స) 'హజ్జ ్ చేయలేదు. ఆ 
తరువాత 10వ సంవతసర్ం పర వకి (స) పర జలాో 'హజ్జ ్ 
గురించి, ఇంకా పర వకి (స) ఈ సంవతసర్ం 'హజ్జ ్ కు 
వెళ్లత్తనాిర్ని పర కటించారు. ఈ వారి్ వినగానే పర వకి 
(స) అనచరులు పద్ద  సంఖ్ేలో పర వకి (స) వద్ద కు 
తర్ల్లవచాిరు. ఆ తరాాత మేము పర వకత  (స) వెంట 
మదీనహ్ నండి బయలుద్దరాము. మేము జు'ల్ 
'హలైఫహ్ చేరిన వెంటనే అస్లమ బిన్తె 'ఉమైస్, 
ము'హమమద్ బిన్ అబీ బక్ర్ను ప్ర స్వించింది. అంటే 
అస్లమ' బిన్తె 'ఉమైస్ గర్భవతిగా ఉనిపుపడు మా 
వెంట 'హజ్జ ్కు బయలుద్దరింది. ఆమ జు'ల్ 'హలైఫహ్ 
చేరిన తరాాత అతనిని ప్ర స్వించింది. అతనికి ము'హ 
మమద్ బిన్ అబీ-బక్ర్ అనే పేరు పటట టం జరిగింది. 

అస్లమ' (ర్) అబూ బక్ర్ (ర్) భార్ే. ము'హమమద్ 
అబూ బక్ర్ కుమారులు జనిమంచారు. ఆమ పర వకి (స) 
వద్ద కు ఒక వేకిిని ఇటువంటి సమయంలో నేనేమి 
చేయాల్ల కనగొనమని పంపింది. దానికి పర వకి (స) 
ఆమెను స్లినం చేయమని ఒక గుడితో లంగోట్ 
కటుట కోని ఇ'హ్రామ్ ధరించ మని చెపిప పంపించారు. 
పర వకి (స) జు'ల్'హలైఫహ్ మసిజ ద్లో నమా'జు చేస్లరు. ఆ 
తరువాత ఖ్'స్లా ఆడ ఒంటెపై కూరుినాిరు. అది 
పర వకి (స)న తీసుకొని తినిగా బైదా' కొండపై ఎకిొంది. 
అపుపడు పర వకి (స) బిగొర్గా తల్బియ పలకడం 
ప్రర ర్ంభంచారు.  

''లబాయి'క్ అలాాహమమ లబాయి'క్, 
లబాయి'క్లా షరీకలక లబాయి'క్, ఇనిల్ 
'హమ్ద్హ్ వనిా'అమత లక వల్ముల్క్, లా షరీక లక్'' -
--- 'నేన హాజర్యాేన ఓ అల్లల హ్! నేన హాజ్
ర్యాేన, నేన హాజర్యాేన, న్నకు స్లటి ఎవరూ 
లేరు. స్తత తార లన్ని న్న కొరకే. అనగర హాలు న్నవే, రాజేం 
అంతా న్నద్ద. ఇందులో ఇతరుల భాగస్లామేం లేదు.' 
జాబిర్ (ర్) కథనం: మేము కేవలం 'హజ్జ ్ సంకలపం 
చేస్లము. 'హజ్జ ్ కాలంలో 'ఉమ్ర్హ్ అంటే మాకు ఏమీ 
తెల్లయదు. మేము పర వకి (స) వెంట బైత్తలాాహ్లో 
పర వేశంచాము. పర వకి (స) 'హజర అసాద్న 
ముదుద పటుట కునాిరు. బైత్తలాాహ్ చుటుట  7 స్లరాు 
పర ద్కిష ణ్యలు చేస్లరు. మొద్టి మూడు పర ద్కిష ణ్యలాో ర్మ్ల్ 
చేస్లరు. అంటే భుజాలు ఎగుర్వేసుకుంట్ట వేగంగా 
నడిచారు. మిగిల్లన నాలుగు పర ద్కిష ణ్యలాో నిదానంగా 
తన అలవాటు పర కార్ం నడిచారు. ఆ తరువాత 
మఖామ ఇబార హీమ్ వద్ద కు వచిి, ''వతత 'ఖ్ఖజూ' మిన్ 
మఖామి ఇబార హీమ ము'సలాా'' (సూ. అల్ బఖరహ్, 
2:125) పఠంచారు. మఖామ ఇబార హీమ్న తనకు 
బైత్తలాాహ్కు మధే ఉంచి. మరో ఉలాేఖ్నంలో మఖామ 
ఇబార హీమ్ దగగ ర్ రండు ర్క'అత్తలు చదివారు. 
వాటిలో సూరహ్ అల్-కాఫ్రరూన్ (109) మరియు 
సూరహ్ అల్-ఇఖాల స్ (112) లన పఠంచారు. ఆ 
తరువాత మఖామ ఇబార హీమ్ నండి తిరిగి వచి  ి
'హజర అసాద్ వద్ద కు్ వచాిరు. దానిి ముదుద పటుట ్
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కునాిరు. ఆ తరువాత మళ్ళా మసిజ ద్లోని 'సఫా 
దాార్ం నండి బయటకు వచిి 'సఫా కొండపైకి 
వచాిరు. 'సఫా కొండ సమీప్రనికి చేర్గానే, ''ఇని 'ససఫా 
వల్ మర్వత మిన్ ష'ఆయిరిలాాహి'' (సూ. అల్ 
బఖరహ్, 2:158) పఠంచి 'అలాాహ్ ద్దనిండి 
ప్రర ర్ంభంచాడ్క నేనూ దానిండే ప్రర ర్ంభసుత నాిన.' 
అని అనాార్ల. 
పర వకి (స) 'సఫా నండి సయీ' ప్రర ర్ంభంచారు. 'సఫా 
కొండపైకి ఎకాొరు. చివరికి బైత్తలాాహ్న చూశారు. 
ఖిబాావైెపు తిరిగి నిలబడి ద్దవుని ఏకతాానిి 
కొనియాడారు. ఆయన గొపపతనానిి సుత తించారు. 
ఇంకా ఇలా అనాిరు.  

''లా ఇలాహ ఇలాలాాహ వ'హ్ద్హ లా షరీక లహ 
లహల్ ముల్కు వలహల్ 'హమ్దు. వహవ 'అలా 
కులా్ల షయ్ఇన్ ఖ్దీర్. లా ఇలాహ ఇలాలాాహ 
వ'హ్ద్హ అన్జ'జ్ వ'అద్హ, వ న'సర్ 'అబ్ద్హ వ 
'హ'జమల్ అ'హ్జా'బ వ'హ్ద్హ.'' --- 'అలాాహ్ (త) 
తపప ఆరాధుేలవరూ లేరు. ఆయన ఒకే ఒకొడు. 
ఆయనకు స్లటి ఎవరూ లేరు. రాజేం ఆయనద్ద, స్తత తర ం 
ఆయనద్ద ఆయన సర్ాశకిులు గలవాడు. అలాాహ్ (త) 
తపప ఆరాధుేలవరూ లేరు. ఆయన తన వాగాద నం 
పూరిిచేస్లడు. ఇంకా ఆయన తన దాసునికి సహాయం 
చేస్లడు. ఆయన ఒకొడే అవిశాాసుల సైనాేనిి 
ఓడించాడు.'  
వీటితో ప్రటు ఇంకా అనేక దు'ఆలు ఉనాియి. ఇలా 
మూడుస్లరాు అనాిరు. ఆ తరువాత 'సఫా నండి కిర ందికి 
దిగారు. మరాా వైెపు బయలుద్దరారు. చివరికి ఆయన 
తన రండు ప్రదాలు లోయకిర ందికి వచిినప్పుడు, 
పరుగెతత స్లగారు. మరాాపై వెళ్ళానపుడు మలామలాగా 
నడిచారు. చివరికి మరాా కొండపైకి చేరుకునాిరు. 
పర వకి (స) 'సఫాపై చేసినటాే మరాాపై చేస్లరు. పర వకి (స) 
మరాా కొండపై చివరి పర ద్కిష ణలో చేరి మరాాపై ఎకాొరు. 
పర జలు కిర ంద్ నిలబడిారు. అపుపడు పర వకి (స) పర జలతో 
తరువాత తెల్లసిన విషయం నాకు ముంద్ద తెల్లపి ఉంటే 
నేన ఖుర్బాన్న జంత్తవున వెంట తెచేివాడిికాన. 
'హజ్ద ్, 'ఉమ్ర్హ్ చేస్తవాడిి అంటే తమత్తత 'ఉ 

చేస్తవాడిి. మీలో ఎవరి ద్గొర్ ఖుర్బాన్న లేదో వారు 
ఇహ్రామ్ తొలగించి 'ఉమ్రాహ్ పూర్థత చేసుకోండ, అని 
అనాిరు. అది వినా సురాఖ్హ్ బిన్ మాల్లక్ బిన్ 
జు'అషుమ్, 'అలాాహ్ పర వకిా! ఈ ఆద్దశం ఈ ఒకొ 
సంవతసర్మేనా లేక శాశాతంగానా' అని పర శించారు. 
అపుపడు పర వకి (స) తన ఒక చేతివేళ్ాన మరో 
చేతివేళ్ాలో వేసి, '' 'ఉమ్ర్హ్ 'హజ్జ ్లో విలీనమయి 
పోయింది,'' అని అనాిరు. ఈ విధంగా రండు స్లరాు 
అనాిరు. ఇంకా ఈ అనమతి కేవలం ఈ ఒకొ 
సంవతసరానికే కాదు. ఇది అంద్రికీ వరిిసుత ంది. 'అలీ (ర్) 
యమన్ ద్దశం నండి పర వకి (స) కోసం తన వెంట 
ఖుర్బాన్న జంత్తవున తెచాిరు. ఎందుకంటే అపుపడు 
'అలీ యమన్ గవర్ిర్గా ఉండేవారు. యమన్ నండి 
'హజ్జ ్ చేయడానికి వచాిరు. పర వకి (స) 'అలీని న్నవు 
ఇ'హ్రామ్ ధరించినపుడు ఏమనాివు? ఏమని 
సంకలపం చేస్లవు?' అని అడి గారు. దానికి 'అలీ (ర్) ఓ 
అలాాహ్ పర వకిా! ఇ'హ్రామ్ ధరించినపుడు నేన ''ఓ 
అలాాహ్! న్న పర వకి సంకలపం చేసిన విధంగా నేన 
సంకలపం చేసుత నాిన,'' అని పల్లకానని చెప్రపరు. 
అపుపడు పర వకి (స) నా వెంట కూడా ఖుర్బాన్న జంత్తవు 
ఉంది నేను ఖిరాన్ ఇ'హ్రామ్ ధ్రించాను. నవుా్
కూడా ఖారిన్గా ఉండు. 'హజ్జ ్ కారాేలు చేయనంత 
వర్కు ఇ'హ్రామ్ తొలగించవదుద . ఇ'హ్రామ్లోనే 
ఉండు. ఉలాేఖ్నకరి్ కథనం: పర వకి (స) తెచిిన 
జంత్తవులు 'అలీ యమన్ నండి తెచిిన జంత్తవులు 
అన్ని కల్లపి 100 ఉండేవి. జాబిర్ (ర్) కథనం: 
చాలామంది 'ఉమ్ర్హ్ చేసి ఇ'హ్రామ్ తొలగించారు. 
తమ తలలన గీయించుకునాిరు. అంటే 'ఉమ్ర్హ్ 
విధులన పూరిి చేస్లరు. కాని పర వకి (స) ఇంకా తమ వెంట 
ఖుర్బాన్న జంత్తవున తెచిినవారు ఇ'హ్రామ్ 
తొలగించ లేదు. వారు ఇంకా ఇ'హ్రామ్లోనే ఉనాిరు. 
జి'ల్'హిజజ  8వ త్యదీనాడు మినా వైెపు వెళ్లా సమయం 
వచిి నపుడు 'ఉమ్ర్హ్ చేసి ఉనివారు 'హజ్జ ్ 
ఇ'హ్రామ్ ధరించి మినావైెపు బయలు ద్దరారు. ఇటు 
పర వకి్(స) ఆడ ఒంటెపై కూర్కిని మినా చేరారు. అకొడ 
పర వకి (స) ''జుహ్ర్, 'అ'స్ర్, మ'గ్రిబ్, 'ఇషా', ఫజ్ర్ 
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అంటే 5 నమా 'జులు మినాలో చదివించారు. 9వ త్యదీన 
మినాలో ఫజ్ర్ నమా'జు తరాాత కొదిద స్తపు ఆగారు. 
సూరుేడు బాగా పైకి వచాిడు. పర వకి (స) 'అర్ఫాత్కు 
తగిల్ల ఉని న్మిరహ్ లోయలో టెంట్ వేయమని 
ఆద్దశంచారు. 
ఈ టెంట్ వెంటుర కలు ఉని చర్మంతో వేస్లరు. పర వకి 

(స) మినా నండి బయలుద్దరారు. పర వకి (స) మష్'అర్థల్ 
హరామ్ ముజ్'ద్ల్లఫహ్లో విశార ంతి తీసుకుంటార్ని 
అవిశాాసులు భావించారు. అజాఞ న కాలంలో ఖురైషులు 
మిన్న నుండి బ్యలు ద్దరి ముజ్'దల్లఫహ్లో విడిది 
చేసేవారు. 'అర్ఫాత్ వెళ్లావారు కారు. కాని పర వకి (స) 
మినా నండి ముజ్'ద్ల్లఫాలో ఆగకుండా ఇంకా 
ముందుకు వెళ్ళా 'అర్ఫాత్ మైదానం చేరుకునాిరు. 
పర వకి (స) నమిర్హ్ లోయలో తన కోసం టెంట్ వేసి 
ఉండటం చూస్లరు. అపుపడు సూరుేడు వాల్ల 
ఉనాిడు. పర వకి (స) ఖసవ ఆడ ఒంటెన తెమిని 
ఆద్దశంచారు. ఆ ఒంటెన పర వకి (స) వద్ద కు తెపిపంచడం 
జరిగింది. పర వకి (స) దానిపై ఎకిొ నమిర్హ్ లోయలోకి 
వెళ్ళారు. అంద్రి ముందు పర సంగించారు. దాని పదాలు 
ఇలా ఉనాియి.  

''మీ ప్రర ణ్యలు, మీ ధనం మీపై నిషేధంచబడిాయి. ఏ 
విధంగా ఈ దినం ఈ నెల, ఈ నగర్ంలో నిషేధంచ 
బడిాయో, అంటే ఈ నెలలో, ఈనగర్ం మకొహ్ 
ముకర్ర మహ్ లో మరియు 'హర్మ్లో హతేలు 
మొద్లైనవి నిషేధంచబడిాయో. అద్దవిధంగా 
శాశాతంగా ఎకొడైనా అనవసర్ంగా హతేలు, 
దోపిడీలు నిషేధంచబడిాయి. గురిుంచుకోండి. అజాఞ న 
కాలపు ఆచారాలన్ని నా ప్రదాలకిర ంద్ నల్లపివేయ 
బడిాయి. అంటే అజాఞ నకాలానికి చెందిన మూఢా్

చారాలు పద్ధ త్తలు ఇపుపడు ఇసా్లమ్లో ఎంతమాతర ం 
ధర్మసమమతం కావు. వాటికి ఎటువంటి విలువలేదు. 
అవన్ని ర్దుద చేయబడిాయి. అద్ద విధంగా 
అజాఞ నకాలపు హతేలు క్షమించబడిాయి. అంటే 
అజాఞ న కాలంలో ఒకరు మర్కకరిని హతేచేస్తత , ఇపుపడు 
దానికి పర తీకార్ం తీరుికోవడం జరుగదు. పర తిఫలం 
లేదు. పరిహార్మూ లేదు. అంద్రికంటే ముందు నేన 

క్షమిసుత నాిన. హతే ఇబుి ర్బీ'అ బిన్ 'హారిస్'ది. 
ఇతడు ఒక చిని పసివాడు. ఇతడు బన్న స'అద్ తెగలో 
ప్రలు తార గేవాడు. అతడిి 'హజై'ల్ తెగవాడు హతే్
చేస్లడు. ఇపుపడు నేనతడి హతేన క్షమిసుత నాిన. 
అతడి హంతకుడి నండి పరిహార్ం తీసుకోన. పర తిఫలం 
తీసుకోన. అద్దవిధంగా అజాఞ నకాలపు వడిీని విడచిపడు 
త్తనాిన. అంటే ఆ వడిీ సముమ ఇపుపడు తీసుకో్
బడదు. అంద్రి కంటే ముందు నా కుటుంబం వడిీ 
సముమన చినాిని 'అబాాస్ వడిీ సముమన విడచి 
పడుత్తనాిన. ఇద్ంతా ద్దవునిపై వదులుత్తనాిన. 
మీ భార్ేల పటా అలాాహ్కు భయపడుతూ ఉండండి. 
ఎందుకంటే మీరు అలాాహ్ ర్క్షణ, పర మాణ్యల దాారా 
వారిని స్వాకరించారు. ఇంకా అలాాహ్ వచనాల దాారా 
అంటే ఆమోద్ం, స్వాకర్ణ దాారా మీరు వారిని 
ధర్మసమమతం చేసుకునాిరు. మీ హకుొ వారిపై 
ఏమిటంటే మీ ఇంటిలోనికి మీకు ఇషట ం లేనివారిని 
రాన్నయ రాదు. ఒకవేళ్ వారు అలా చేస్తత  పర మాద్కర్మైన 
విధంగా కాకుండా కొటట వచుిన. స్వత ైల హకుొ మీపై 
ఏమిటంటే వారిని కేష మంగా ఉంచండి. మంచిగా 
తినిపించండి. దుస్తు లు తొడగ్రంచండి. పర జలారా!మీలో 
కొనిివిషయాలు వద్ల్ల వెళ్లత్తనాిన. ఒకవేళ్ మీరు 
వాటిని ద్ృఢంగా పటుట కొని ఉంటే మీరు ఎంతమాతర ం 
మారొ్భర షట తాానికి గురికారు. అది అలాాహ్ గర ంథం 
ఖుర్ఆన్. ఒకవేళ్ తీరుప దినంనాడు నా గురించి 
అడిగిత్య మీరేం సమాధానం ఇస్లత రు?' అని అనాిరు 
పర వకత  (స). దానికి పర వకి (స) అనచరులు, 'తమరు 
దైవాద్దశాలనిింటిన్న అంద్జేస్లర్ని తమ బాధేతన 
నిర్ారిించార్ని చెబుతాం' అని అనాిరు. ఆతరువాత 
పర వకి(స) తనచూపుడువేలున ఆకాశం వైెపు ఎతిత  
మూడుస్లరాు ఇలా అనాిరు, ''ఓ అలాాహ్ న్నవు స్లకిష గా 
ఉండు,'' అని అనాార్ల.  
ఆ తరువాత బిలాల్ (ర్) అజా'న్ ఇచాిరు. ఇఖామత్ 
పల్లకారు. పర వకి (స) ''జుహ్ర్ నమా'జు చదివారు. మళ్ళా 
రండవస్లరి ఇఖామత్ పల్లకారు. 'అ'సర్ నమా'జు 
చదివారు. ఈ రండు నమా'జుల మధే ఎటువంటి నఫిల్ 
మరియు సునిత్ నమా'జు చద్వలేదు. ఆ తరువాత 
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పర వకి (స) వాహనంపై ఎకిొ 'అర్ఫాత్ మైదానంలోనికి 
విచేిశారు. పర వకి (స) తన ఆడఒంటె ఖ్స్లా కడుపున 
రాళ్లా ఉని వైెపుచేసి, ముషాత్ కొండన తన ముందు 
ఉనిటుట  చేస్లరు. ఈ విధంగా ఖిబాా వైెపు తిరిగి 
నిలబడిారు. సూరాేసత మయం వర్కు నిరిారామంగా 
నిలబడిారు. ఈ మధే దైవసమర్ణ చేసూత  ఉనాిరు. 
చివరికి సూరుేడు అసత మించాడు. దాని తరువాత 
ఆకాశంలో ఉని పసుపు పచిర్ంగు కూడా పోయింది. 
సూర్ేగోళ్ళకార్ం కూడా పూరిిగా అద్ృశేమయింది. 
'ఉస్లమహ్ బిన్ 'జైద్న తన వాహనంపై కూరోి 
బటుట కొని ముందుకు స్లగారు. చివరికి ము'జ్ద్ల్లఫా 
చేరుకునాిరు. ఇకొడ పర వకి (స) మ'గ్రిబ్, ఇషా'లన 
ఒక అ'జాన్ రండు ఇఖామత్ల దాారా ఆచరించారు. 
ఈ రండు నమా'జుల మధే నఫిల్ గాన్న, సునిత్గాన్న 
చద్వలేదు. ఆ తరువాత విశార ంతి తీసుకునాిరు. 
చివరికి ఉషోద్యకాలం అయిపోయింది. ఉషోద్య 
కాలం తరాాత పర వకి (స) అజా'న్ మరియు 
ఇఖామత్లతో ఫజ్ర్ నమా'జు ఆచరించారు. ఆ 
తరువాత ఖ్'స్లా ఆడ ఒంటెపై కూరుిని మష్'అర్థల్ 
'హరామ్లోనికి వచాిరు. (ఇది ముజ్ద్ల్లఫాలోని పర త్యేక 
స్లథ నం, ఇప్పుడు అకకడ ఒక మస్జ ద్ ఉంది) ఆ తరువాత 
ఖిబాావైెపు నిలబడి దు'ఆ చేస్లరు.  
అలాాహ అకార్, లా ఇలాహ ఇలాలాాహ అని పల్లకిన 
తరువాత ద్దవుని ఏకతాానిి కొనియాడారు. పర వకి (స) 
నిరిారామంగా నిలబడిారు. చివరికి తెలావారి అనిి 
వైెపుల వెలుగు వాేపించింది. ఆ తరువాత సూరుయడు 
ఉదయించడ్డనిక్ష కొనిన నిమిషాల ముందు 
ము'జ్దల్లఫా నుండి బ్యలుద్దరారు.  
ఫ'ద్ల్ బిన్ 'అబాాస్ (ర్)న తన వెనక వాహనంపై 
కూరోి బటుట కొని ము'హ'సిసర్ లోయలోనికి 
పర వేశంచారు. పర వకి (స) ఇకొడ తన వాహనవేగానిి 
పంచి జమర్త్తల్ 'అఖబహ్కు వెళ్లా మధే మారొ్ం 
గుండా ముందుకు స్లగారు. పదద  జమ్ర్హ్ వద్ద కు చేరి, 
(అకొడ ఒక వృక్షం ఉంది / ఇప్పుడు లేదు), దానిక్ష 7 
కంకర్ రాళ్లా ర్లవాారు. పర తి కంకర్ రాయితో ప్రటు 
'అలాాహ అకార్ ' అని పలుకుతూఉనాిరు. ఈ కంకర్ 

రాయి శ్న్గ గింజ్ంత ఉండేది. కంకర్రాళ్లా విసిరిన 
తరాాత కమేలా లోనికి వచాిరు. ఇకకడ తన 
చేత్తలతో 63 ఒంటెల ఖుర్బాన్న చేస్లరు. 100లో 
మిగిల్లన ఒంటెలన 'అలీ (ర్)కి అపపజప్రపరు. 'అలీ (ర్) 
మిగిల్లన 37 ఒంటెల ఖుర్బాన్న చేస్లరు. పర వకి (స) తన 
ఖుర్బాన్న జంత్తవులలో 'అలీ (ర్)న కూడా చేరుి 
కునాిరు. (100 ఒంటెల ఖుర్బాన్న తరాాత) పర తి 
జంత్తవు నండి ఒక ముకొ మాంసం కోస్ తెమమని 
ఆద్దశంచారు. ఒకొొకొ ముకొ కోసి తీసుకురావటం 
జరిగింది. ఒక గినెిలో వేసి ఆ మాంస్లనిి వండడం 
జరిగింది. పర వకి (స), 'అలీ (ర్) ఆ మాంసప్ప కూర్న 
ఆర్గించారు. ఆ తరువాత పర వకి (స) వాహనంపై 
కూర్కిని మకొహ్ వచాిరు. బైత్తలాాహ్ చుట్టట  
'తవాఫె ఇఫాదహ్ చేస్లరు. పర వకి (స) ''జుహ్ర్ నమా 
'జున మకొహ్ లో ఆచరించారు. ఆతరువాత 'అబుద ల్ 
ము'తత ల్లబ్ సంతానం అంటే తన చినాిని వారి్
సంతానం వద్ద కు వచాిరు. వీరు 'జమ్'జమ్న్నటినితోడి 
పర జలకు తార పిసుత నాిరు. పర వకి (స) ఇది చూచి వారితో 
ఓ 'అబుద ల్ ముతత ల్లబ్ కుటుంబ సభుేలారా! మీరు 
'జమ్'జమ్ న్నటిని తోడి పర జలకు తార పిసూత  ఉండండి. 
న్నళ్లా తార పించటంలో పర జలు మీపై విరుచుకు 
పడతార్నే భయం నాకు లేకపోత్య నేనూ మీతో ప్రటు 
'జమ్'జమ్ న్నరు తోడి తార పించేవాడిని' అని అనాిరు. 
ఆ తరువాత ము'తత ల్లబ్ కుటుంబం వారు పర వకి (స) కు 
ఒక చేద్ 'జమ్'జమ్ న్నరు ఇచాిరు. పర వకి (స) తాన 
తార గిననిి న్నళ్లా తార గారు. (ముసాిమ్)  

 (2/787)[ ) متفق عليه (  2]  - 2556
َل َعْن عَائَِشَة َرِضَي الُل َعْنَها َُ و ِب ِ صىل الل عَ ْت: َخَرْجَنا مَ قَا    الن َ

  ا َمْن أََهل َ ْمَرةٍ َوِمن َ بِعُ  أََهل َ ا َمْن اِع فَِمن َ ِة الَْودَ ج َ  حَ عليه وسلم ِِفْ 
ْمَنا َمك ََة قَاَل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم:   فَلَم َا قَدِ ج ٍ َح بِ 

لَْم يُْهِد فَلَْيْح  ى  بُِعْمَرةٍ َوأَْهَد  َوَمْن أَْحَرَم  .ِلْل "َمْن أََهل َ بُِعْمَرةٍ َو
ْل فَلُْيِهل َ بِ   . "ّت َ يَِحل ُ ِمْنَها حَ ثُم َ َّل يَِحل َ  .ُعْمَرةٍ  َمَع اْل َحج ِ ا

َي وَ رِ  ِِفْ وَ  َوَمْن أََهل َ   .ٍة: "فَََل يَِحل َ َحّت َ يَِحل َ بَِنْحِر َهْديِهِ ا
هُ  لَْت: فَِحْضُت "بَِحج ٍ فَلُْيِتم َ َحج َ ْل  وَ . قَا ْيِت َوَّل بَْْيَ  بَ لَْم أَُطْف بِا

َفا َوالْمَ  لَْم أَْهِلْل ُم َعَرفََة يَوْ   كَاَن ا َحّت َ ْل َحائًِض فَلَْم أَزَ  ةِ ْروَ الص َ َو
َ إِ  َ  ّل  ِب ُ صىل الل عليه وسلمبُِعْمَرةٍ فَأ أَْن أَْنُقَض َرأِْسْي   .َمَرِن الن َ
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لَْحج ِ َوأَتْ  ُت  لُْت َحّت َ قََضيْ عَ الُْعْمَرةَ فَفَ  ُرَك َوأَْمَتِشَط َوأُِهل َ بِا

ْي بَعَ  ِ ْحَمِن ْي َعْبَد اعِ  مَ َث َحج  َ  لر َ   َوأََمَرِنْ أَْن أَْعَتِمرَ  .ْكرٍ ِِبْ بَ بِْن أ
لَْت: فََطاَف ال َِذْيَن كَانُْوا أََهل ُْوا َن ُعْمَرِِتْ ِمَن الت َْنعِ اكَ مَ  ْيِم قَا

لَْبْيِت َوبَْْيَ ا لُْعْمَرةِ بِا   اً طواف   َطافُْواثُم َ َحل ُْوا ثُم َ  َفا َوالَْمْرَوةَ لص َ بِا
إِن ََما َرةَ فَ مْ عُ ْل اِذْيَن َجَمُعوا الَْحج َ وَ ا ال َ  ِمَن َ َوأَم َ ُعْوا ِمْن َد أَْن َرجَ عْ بَ 

 .اِحًدا َطافُْوا َطَوافًا و َ 
2556. (2) [2/787- ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: మేము హజజ త్తల్ విదా'అలో 
పర వకి (స) వెంట బయలుద్దరాము. మాలో కొంద్రు 
'ఉమ్ర్హ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించారు. మరి కొంద్రు 'హజ్ 
ఇ'హార మ్ ధరించారు. మేమంతా మకొహ్ చేరిన తరాాత 
పర వకత  (స) 'ఉమర హ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించి ఖుర్బాన్న 
జంత్తవున తమవెంట తీసుకురానివారు ఇ'హ్రామ్ 
తొలగించాలని, 'ఉమ్ర్హ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించి 
ఖుర్బాన్న జంత్తవున తన వెంట తీసుకువచిిన వారు 
'ఉమ్ర్హ్తో ప్రటు 'హజ్ ఇ'హ్రామ్న కూడా 
ధరించాల్ల. అంటే ఇహ్రామ్ తొలగించరాదు. అంటే 
'హజ్ చేయనంత వర్కు ఇ'హ్రామ్ తొలగించరాదు.'' 
అని అనాిరు.  
మరో ఉలాేఖ్నంలో ఇలా ఉంది, ''ఖుర్బాన్న 
జంత్తవున తమ వెంట తెచిిన వారు ఖుర్బాన్న 
చేయనంత వర్కు ఇ'హ్రామ్ తొలగించరాదు, కేవలం 
'హజ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించిన వారు తమ 'హజ్ పూరిి 
చేసుకోవాల్ల.'' అని అనాిరు. 'ఆయి'షహ్ కథనం: 
''నేన బ్హిషేు సిథ తికి గుర్యాేన. బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్ 
చేయలేదు. 'సఫా మరాాల మధే స'యీ కూడా 
చేయలేదు. నేన 9వ త్యదీ వర్కు బహిషుట  సిథ తిలో 
ఉనాిన. అంతకు ముందు నేన 'ఉమ్ర్హ్ ఇహ్రామ్ 
ధరించి ఉనాిన. పర వకి (స) నని నా తల 
వెంటుర కలను విపిపవేయమని, తల దువుాకోమని 
ఆద్దశంచారు. అంటే 'ఉమ్ర్హ్ ఇ'హ్రామ్న ర్దుద చేసి 
'హజ్ ఇ'హ్రామ్న ధరించమని ఆద్దశంచారు. నేన 
అలాగే చేస్లన. నేన నా 'హజ్ కారాేలన్ని నిర్ారిించిన 
తరాాత పర వకి (స) నా స్తద్రుడు 'అబుద ర్ర 'హామన్ బిన్ 
అబీ బక్ర్న నా వెంట పంప్రరు. ఇంకా నని నా 
'ఉమ్ర్హ్ కు బదులు మరో 'ఉమర హ్ కొరకు తన్'యీమ్ 
ప్ర దేశం్నుండ ఇ'హ్ర మ్  ధరించమని ఆద్దశంచారు. నేన 
అలాగే చేస్లన.'' 'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: 'ఉమ్ర్హ్ 

ఇ'హ్రామ్ ధరించిన వారు బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్చేసి, 
'సఫా మరాాల స'యీ చేసి ఇ'హ్రామ్ తొలగించారు. 
ఆ తరాాత వార్ల మినా నండి తిరిగి వచిిన తరాాత 
మరో 'తవాఫ్ చేస్లరు. 'హజ్ మరియు 'ఉమ్ర్హ్ 
ఇ'హ్రామ్ ధరించినవారు కేవలం ఒక 'తవాఫ్ మాతర మే 
చేస్లరు. 25 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 

25) వివర్ణ-2556: 'ఆయి'షహ్ (ర్) ఇ'హ్రామ్ 

ధరించడం గురించి అనేక ఉలాేఖ్నాలు ఉనాియి. అంటే 

ఇఫ్రాద్ ఇ'హ్రామ్ ధరించార్ని తెలుసుత ంది. ఆ 

తరువాత పర వకి (స) ఆమన 'హజ్ ఇహ్ర ంన ర్దుద చేసి 

'ఉమ్ర్హ్ నియాత్ చేయమని ఆద్దశంచారు. 'ఆయి'షహ్ 

(ర్) బహిషుట కు గుర్యినపుడు పర వకి (స) ఆమకు తన 

'ఉమర హ్ ఇహ్ర ంన ర్దుద చేయమని అంటే 'ఉమ్ర్హ్ 

విధులన నిర్ారిించవద్ద ని, 'హజ్ ఇ'హ్రామ్ నియాత్ 

చేయమని ఆద్దశంచారు. అపుపడామ 'ఉమర హ్పై 'హజ్ 

ఇ'హ్రామ్ ధరించి ఖారిన్ అయిపోయారు. అయిత్య 

కొంద్రు ఆమ మొద్టి ఇ'హ్రామ్న ద్ృషిట లో పటుట కొని 

ఇఫ్రాద్ ఇ'హ్రామ్ ధరించార్ని చెప్రపరు. మరికొంద్రు 

ఆమ రండవ ఇ'హ్రామ్న ద్ృషిట లో పటుట కొని 'ఉమ్ర్హ్ 

ఇ'హ్రామ్ ధరించార్ని చెప్రపరు. అంటే 'హజ్ ఇ'హ్రామ్ 

ర్దుద  చేసి 'ఉమ్ర్హ్ చేయడం. మరి కొంద్రు ఆమ 

'ఉమ్ర్హ్పై 'హజ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించడం వలా ఖారిన్గా 

భావించారు. ఈ విధంగా ఉలాేఖ్నాలన్ని పర్సపర్ం 

కలసిపోత్తనాియి. ఇకొడ తన ఉ'మ్ర్హ్ వద్లడం 

అంటే దానిి ర్దుద చేయటం కాదు. అంటే విధులన 

పరిశుద్ధ త పంద్దవర్కు నిర్ారిించవద్ద ని 'హజ్ విధులు 

నిర్ారిించడం ప్రర ర్ంభంచమని అర్థ ం. ఎందుకంటే హజ్ 

విధులు అంటే అరఫాత్లో ఉండటం, నిలబ్డటం లేదా 

రమీ జిమార్్, ఇవి బ్హిషేుసా్జతిలో కూడ్డ నేరవేరి 

వచ్చిను. దీనికి వేతిరేకంగా 'ఉమ్ర్హ్లోని 'తవాఫ్ ఇది 

మసిజ ద్ అల్-హ్ర్యం లోపలే అవుత్తంది. అయిత్య ఇది 

బహిషుట  సిథ తిలో నెర్వేర్దు. దీనిి గురించి ఒక ఉలాేఖ్నం 

ఉంది. ఇబి 'తావూస్ తన తండిర  దాారా అతన 

'ఆయి'షహ్ (ర్) దాారా ఉలాేఖిసుత నాిరు. అద్దమిటంటే 

'ఆయి'షహ్ (ర్) 'ఉమ్ర్హ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించారు. 

మకొహ్ వచిిన తరాాత 'తవాఫ్ చేయడానికి ముందు 

ఆమ బహిషుట కు గుర్యాేరు. ఇంకా 'హజ్ ఇ'హ్రామ్ 

ధరించారు. 'హజ్ విధులన నిర్ారిించారు. పర వకి (స) 

మినా నండి తిరిగి వచిిన రోజు ఆమతో, ''ఇపుపడు 

నవుా'తవాఫ్ స'యీ చేసుకో, 'హజ్, 'ఉమ్ర్హ్ రంటి 
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 (2/787)(  ليهق عف [ ) مت  3]  - 2557

ت ََع َرُسْوُل  مَ تَ  : َرِضَي الُل َعْنُهَما قَالَ ُعَمرَ بِْن ِد الِل َعْن َعبْ وَ 
لُْعْمَرةِ إََِل الَْحج ِ   ِة الَْودَاِع بِا الِل صىل الل عليه وسلم ِِفْ َحج َ

َ فَأََهل َ  ْن ِذي الُْحلَْيَفةِ  مِ فََساَق َمَعُه الَْهْدَي  لُْعْمَرةِ َوَبَدأ  م َ ثُ   بِا
لَْحج ِ فَ أََهل َ بِ  ِب َ اُس ت ََع الن َ َتمَ ا  مسل و صىل الل عليه َمَع الن َ

لُْعْمَرةِ بِ  ْ َمْن لَْم  .  إََِل الَْحج ِ ا فَكَاَن ِمَن الن َاِس َمْن أَْهَدى َوِمهْْنُ
ِب ُ    اِس: ك ََة قَاَل لِلن َ مَ صىل الل عليه وسلم  يُْهِد فَلَم َا قَِدَم الن َ

 َ َ  ِمْن ُه َّل يَِحل ُ ى فَإِن َ ْم أَْهَد كُ ِمنْ َن ا"َمْن ك َشْيٍء َحُرَم ِمْنُه َحّت 
لَْبْيِت  حَ َي ِض قْ يَ  ُه َوَمْن لَْم يَُكْن ِمْنُكْم أَْهَدى فَلَْيُطْف بِا ج َ

َفا وَ  لص َ رْ  َوِبا لُْيَقص ِ لَْيْح الَْمْرَوةِ َو لُْيهِ ام َ لُِيِهل َ بِ ُُ  ثِلْل َو ْد  لَْحج ِ َو
ًة إِذَا   الَْحج ِ َوَسْبعَ  ِِفْ ثََة أَي َاٍم ََل ثَ  ْم َيُص فَلْ  َهْديًاْد جِ يَ فََمْن لَْم 

َل   فََطاَف ِحْْيَ . لِِه"ََل أَهْ إِ  عَ جَ رَ  ْكَن أَو َ قَِدَم َمك ََة َواْسَتلََم الر ُ

 

తర్ఫున తవాఫ్ మరియు స'యీ నిర్ారిించినటాు 

అవుత్తంది,'' అని అనాిరు. దీనివలా 'ఉమ్ర్హ్ 

కొనస్లగుత్తంద్ని, ర్దుద  కాలేద్ని తెల్లసింది. మరో 

ఉలాేఖ్నంలో పర వకి(స) 'ఆయి'షహ్ (ర్)న అబుద ర్ర 'హామన్ 

వెంట తన్'యీమ్కు పంపుతూ ఇది మీ 'ఉమ్రహ్ 

మీఖాత్ అని అనాార్ల . ఇతర్ పర వకి్భార్ేలు కూడా 

ఇలా చేస్లరు. అద్దవిధంగా హదీ తమ వెంట తీసుకురాని 

వారు కూడా 'ఉమ్ర్హ్ చేసి ఇ'హ్ర ం తొలగ్రంచార్ల. మళ్ళా 

'హజ్ ఇ'హ్రామ్న రండవ స్లరి యౌముతు ర్వియహ్ 

(8వ జి'ల్ 'హిజ్జ హ్ రోజున) ధరించారు. అంటే వారి 

'ఉమ్ర్హ్ వేరుగా అయింది. 'హజ్ వేరుగా అయింది. 

ఆమ కూడా తన 'ఉమ్ర్హ్ కూడా వేరుగా అవాాలని 

కోరుకునే వారు. పర వకి(స) ఆమన తన'యీమ్ నండి 

ఒక 'ఉమ్ర్హ్ చేసుకోవాలని ఇది ఆ 'ఉమ్ర్హ్కి 

బదులుగా పని చేసుత ంద్ని అనాిరు. 'హజ్ మ్రియు 

'ఉమ్రహ్ను ఒకే ఇహ్ర ంతో ఒకేసారి చేసేవారు ఖారిన్ 

అనబడతారు. వారికి ఒక 'తవాఫ్, 'హజ్, 'ఉమ్ర్హ్ 

రండంటి తర్ఫున సరిపోత్తంది. ఎందుకంటే అతని 

'ఉమ్ర్హ్ 'హజ్లో విలీనమైపోయింది. షాఫ'యీ దీనిి 

సమరిథ సుత నాిరు -- ఇబి 'ఉమర్, జాబిర్, 'ఆయి'షహ్ 

ల ఆధారంగా -- మాల్లక్, 'అహమద్, ఇస్'హాఖ్, 

దావూద్ల అభప్రర యం ఇద్ద. అయిత్య అబూ'హన్నఫా 

రండు 'తవాఫ్లు, రండు స'యీలు తపపనిసరి 

అంటార్ల. దీనిి సమరిథ సుత ని వారు 'అలీ బిన్ అబీ 

'తాల్లబ్ ఇబి మస్'ఊద్, షూబీ, నఖ్యీ. వీటనిిటిన్న 

నవవీ సంకిష పత ంగా పేర్కొనాిరు.  

ِحْْيَ قَََض   عَ  أَْربًَعا فََركَ َمََش َشْيٍء ثُم َ َخب ِ ثَََلثََة أَْطَواٍف وَ 
لْبَ َط  ْنَصَرَف فَأَََت   ل ََم م َ َس َتْْيِ ثُ اِم َرْكعَ ْنَد الْمَقَ عِ  ِت يْ َوافَُه بَا فَا

فَ  َفا َوالَْمْروَ اَف َط فَ  االص َ لص َ ةِ َسْبَعَة أَْطَواٍف ثُم َ لَْم يَِحل َ ِمْن  بِا
ُه َونَ َشْيٍء َحُرَم ِمْنهُ   ْحِر وَ ن َ َهْديَُه يَْوَم ال َحرَ  َحّت َ قَََض َحج َ

لْبَ فََطاَف  أَفَاَض  ُ م َ َحل َ  ثُ ْيِت  بِا   َوفََعَل ِمْنهُ ُرَم ٍء حَ َشْي  ل ِ ِمْن ك
 َساَق الَْهْدَي   صىل الل عليه وسلم َمْن اللِ  لُ وْ ُس رَ فََعَل  ِمثَْل َما

 . ِمَن الن َاِس 
2557. (3) [2/787- ఏకీభవితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) 

'హజి్తుల్ విదా'లో, 'ఉమ్రహ్ మ్రియు 
'హజ్జ ్లను ఒకే ఇహ్ర ంతో చేసి లాభం పందారు. అంటే 
పర వకి (స) ఒకే ఇహ్ర ంతో, ముందు 'ఉమ్ర్హ్ ఆ తరువాత 
'హజ్జ ్ చేసారు. జు'ల్'హులైఫహ్ నండి తమ వెంట 
ఖుర్బాన్న జంత్తవున తీసుకొని బయలుద్దరారు. 
పర జలు పర వకి (స) వెంట 'హజ్జ ్ మరియు 'ఉమ్ర్హ్న 
కల్లపి ఆచరించి లాభం పందారు. కొంద్రు తమవెంట 
ఖురాాన్న జంత్తవున తీసుకువచాిరు. కొంద్రు 
తీసుకు రాలేదు. పర వకి (స) మకొహ్ చేరిన తరాాత 
పర జలతో, ''ఖుర్బాన్న జంత్తవున తెచిిన వారు 'హజ్జ ్ 
పూరి్యేే వర్కు ఇ'హ్రామ్ తొలగించరాద్ని, 
మర్థయు తమ వెంట ఖుర్బాన్న జంత్తవున 
తీసుకురాని వారు బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్ చేసి 'సఫా 
మరాాల సయీ' చేసి, తల వెంటుర కలు గీయించి 
ఇ'హ్రామ్ తొలగించాలి,'' అని (అంటే 'హజ్జజ  తమతత 'ఉ 
చేయాలని) అనాార్ల. ''ఆ తరువాత మళ్ళా 'హజ్జ ్ 
ఇ'హ్రామ్ ధరించి ఖుర్బాన్న జంత్తవున తీసుకొని 
వెళ్ళా 10వ త్యదీన జి'బ'హ్చేయాల్ల. ఖురాబన్న 
జ్ంతువు లభించని వారు 'హజ్జ ్ కాలంలో 3 
ఉపవాస్లలు, ఇంటికి వెళ్ళా 7 ఉపవాసాలు అంటే 
మొతత ం 10 ఉపవాసాలు ఉండాల్ల,'' అని అనాార్ల. 
పర వకి (స) మకొహ్ లో పర వేశంచిన తరాాత అనిిటి కంటే 
ముందు 'తవాఫ్ చేస్లరు. అంటే అనిిటికంటే ముందు 
'హజర అసాద్న ముదుద పటుట  కునాిరు. ఆ తరువాత 
'తవాఫ్లోని మొదటి మూడు పర దకి్షణాలాో వేగంగా 
న్డిచారు (రమల్ చేసార్ల). మిగిల్లన 4 పర ద్క్షణ్యలాో 
స్లధార్ణంగా నడిచారు. 'తవాఫ్న పూరిిచేసిన తరాాత 
మఖామ ఇబార హీమ్ వద్ద కు వచిి రండు ర్కాత్తలు 
నమా'జ్ చదివారు. నమా'జు ముగించిన తరాాత 'సఫా 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 946 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
కొండవైెపు బయలు ద్దరారు. 'సఫా-మరాాల మధే 7 
పర ద్కిష ణ్యలు చేస్లరు. ఆ తరువాత ఇ'హ్రామ్ తొలగించ 
కుండా 'హజ్జ ్ చేస్లరు. ఖుర్యానీ రోజు ఖుర్యానీ చేసార్ల. 
10వ త్యదీన తవాఫె ఇఫా'దహ్ చేస్. 'హ్ల్లల్ అయాారు. 
అద్దవిధంగా తమ వెంట ఖుర్బాన్న జంత్తవున 
తీసుకొని వచిిన వారు కూడా పర వకి (స) చేసినటాే 
చేస్లరు.''  26 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 ( 2/788) [ ) صحيح ( 4 ] - 2558
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:وَ   :ُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم رَ لَ اقَ َعِن ا

ل َ َيحِ "َهِذهِ ُعْمَرةٌ اْسَتْمَتْعَنا بَِها فََمْن لَْم َيُكْن ِعْنَدهُ الَْهْدُي فَلْ 
َمةِ ِم اإََِل يَوْ  الَْحج ِ ِِفْ ْت َرةَ قَْد دََخلَ فَإِن َ الُْعمْ  .الِْحل َ كُل َهُ  ".  لِْقَيا

 .َواهُ ُمْسِلٌم رَ 
2558. (4) [2/788 -దృఢం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'హజజ త్తల్ 
విదా'లో ఇలా పర వచించారు, ''ఇది 'ఉమ్ర్హ్. మేము 
దీని దాారా లాభం పందాము. ఖుర్బాన్న జంత్తవు 
తీసుకురాని వారు ఇ'హ్రామ్ తొలగించాల్ల. 
ఎందుకంటే 'హజ్ కాలంలో 'ఉమ్ర్హ్ చేయడం 
తీరుపదినం వర్కు నిర్ణ యించడం జరిగింది. 27 

(ముసాిమ్) 
 

26) వివర్ణ-2557: ఈ 'హదీసు'లో తమత్తత 'ఉన కూడా 

పేర్కొనడం జరిగింది. ఎందుకంటే కొందర్ల స్హ్బ్రలు -

ఎవరైతే తమవెంట ఖుర్యానీ జ్ంత్తవును తేలేదో - 

వార్థక్ష, '' 'ఉమార  చేస్, ఇ'హ్ర ం వదలి, 'హ్జ్జ ్ కు పోయే 

ముందు మరల ఇ'హ్ర ం ధ్ర్థంచమని ఆదేశించడం 

జ్ర్థగ్రంది.'' కాని ప్ర వకత  (స్) 'హజ్జ ్, 'ఉమ్ర్హ్ ఒకే 

ఇహ్ర ంతో చేసార్ల. ఎందుకంటే పర వకి (స) తమ వెంట 

ఖుర్యాని జ్ంత్తవును తెచాిర్ల. పర వకత  (స) ఖారిన్గా 

ఉన్ననరు. ఖారిన్ ఒకే ఇ'హ్ర ంలో 'ఉమ్ర్హ్న 'హజ్జ ్తో 

ప్రటు కలిపి ఆచరించే లాభం పందుతాడు. అంటే 

మీఖాత్ నుండ కట్టు కునా ఇ'హ్ర ంతోనే 'ఉమార  చేస్, 

ఇహ్ర ంను తోలగ్రంచకుండా ఉండ, హ్జ్జ ్ ను కూడా అదే 

ఇహ్ర ంతో పూర్థత  చేస్తకుంటాడు.  

27) వివర్ణ-2558: ఇసా్లమ్కు ముందు అజాఞ న కాలంలో, 

'హజ్జ ్ సమయంలో 'ఉమ్ర్హ్ చేయడానిి ప్రపంగా 

భావించే వారు. ఈ మూఢనమమకాలన ఖ్ండించడానికి 

పర వకి (స) 'హజ్జ ్ కాలంలో 'ఉమ్ర్హ్ చేస్లరు. అంత్యకాదు 

----- 

 .َهَذا الَْباُب َخاٍل َعِن الَْفْصِل الث َاِنْ 
ఇందులో రండవ విభాగం లేదు 

----- 

لَْفْصُل الث َ  َ ِل ا   మూడవ విభాగం  ُث  ا
   (2/788) يح (صح [ )  5]  - 2559

  ِِفْ نَاٍس َمِعَي قَاَل:اللِ  دِ َر بَْن َعْب ُت َجاِب عْ َسمِ  قَاَل: اءٍ َط عَ ْن عَ 
ِلًصا َوْحَدهُ لْ لَ أَهْ  لَْحج ِ َخا قَاَل َعَطاٌء: قَاَل  .َنا أَْصَحاَب ُمَحم ٍَد ِبا

ِبَعٍة َمَضْت ِمْن  يه و َجاِبٌر: فََقِدَم الن َِب ُ صىل الل عل  سلم ُصْبَح َرا
ِة فَأَمَ لَْح ْي اذِ  ْوا َوأَِصْيُبْوا ُحل ُ قَاَل:"َطاُء: قَاَل عَ  .أَْن نَِحل َ ا َرنَ ج َ

َلِكْن أََحل َُهن َ لَُهْم   َطاٌء: عَ لَ اقَ ".الن َِساءَ  ْ َو لَْم يَْعِزْم عَلهَْْيِ َو
  أََمَرنَا أَْن  .فََة إِّل َ َخْمَس َعرْ فَُقلَْنا لَم َا لَْم يَُكْن بَْيَنَنا َوَبْْيَ 

كِ  ْقُطرُ فََة تَ َعرَ فََنأِِْتَ ا ئِنَ اإََِل نَِس  ِضَي نُفْ  نَ َمَذا   . قَاَل: ا الَْمِن َ ْْيُ
قال فقام  .كأَن ِ أنُظر إَل قوله بيِده يحركهاه بَيد رُ ب ايُقوُل ج

ْ  فقال: .النب ُ صىل الل عليه و سلم غينا  "قَْد عَِلْمُتْم أَن ِ
 َ ِ َوأَْصَدقُ أ ُكْم لِِل  َ ُكْم وَ ْتَقا لَْوَّل كُبَر ُ أ كََما  ُت ْي لََحلَلْ ْديِ هَ  ْم َو

لَوْ َتِحلوْ  بَْرُت لَْم اَْسِق الَْهْدَي  ْد تَ ْس ا ا َتْقَبلُْت ِمْن أَْمِري مَ  اِْس َن َو
َم  فََقدِ  قَاَل َجاِبٌر:  قَاَل َعَطاٌء: . فََحلَلَْنا َوَسِمْعَنا َوأََطْعَنا. فَِحل ُْوا"
َ بِ  ْن ِسَعاَيِتِه فََقاَل:عَلي ٌ مِ  ِب ُ ا أََهل َ بِ مَ بِ  قَالَ  لَْت؟ْهلَ َم أ  صىل ِه الن َ
  عليه وسلم:الل صىل فََقاَل لَُه َرُسْوُل اللِ  .لميه وسالل عل 

فََقاَل  .َوأَْهَدى لَُه عَلِي ٌ َهْديًا قَاَل: ."فَأَْهِد َواْمُكْث َحَراًما"
ِل  َ ٍك بْ ُسَراقَُة بُْن َما   ا َهَذا أَْم ِمنَ َعالِ ُن ُجعُشٍم: يَا َرُسْوَل الِل أ

 َ  .ِلٌم َرَواهُ ُمْس  .""ِْلَبَدٍ  ٍد؟ قَاَل:بَ ِّل
2559. (5) [2/788 -దృఢం]  
'అ'తా' (ర్) కథనం: నా వెంట కొంతమంది ఉనాిరు. 
వారిలో జాబిర్ బిన్ 'అబుద లాాహ్న, ఇలా అంట్ట 
ఉండగా నేనవినాిన, ''మేము అంటే పర వకి (స) 
అనచరులు 'హజ్జ ్ ఇ'హ్రామ్ మాతర మే ధరించాము.'' 
అపుపడు 'అ'తా' ఇలా అనాిరు, జాబిర్ కథనం: ''జి'ల్ 
'హిజజ హ్ 4వ త్యదీ ఉద్యం పర వకి (స) మకొహ్ విచేిసి 
ఇ'హ్రామ్ తొలగించమని మమమల్లి ఆద్దశంచారు. 
అది విని 'అ'తా,' 'అంద్రూ ఇ'హ్రామ్ తొలగించండి, 
స్వత ైల వద్ద కు కూడా వెళ్ాండి, వారితో సంభోగం కూడా 

 

తీరుపదినం వర్కు 'హజ్జ ్ కాలంలో 'ఉమ్ర్హ్ చేయడం 

'హజ్జ ్లోని భాగమేనని పర కటించారు.  
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చేయండి,' అని అనాిర్ని భావించాడు. 'అ'తా' ఇలా 
అనాిరు, ''పర వకి (స) స్వత ైల వద్ద కు వెళ్ామని చెపిపంది 
ఆద్దశంగా కాద్ని, వాళ్లా కూడా ధర్మసమమతం 
అయిపోతార్ని తెల్లయజేయటానికే,' అని చెప్రపరు. ఈ 
ఆద్దశం విని మేము ఆశిర్ేం వేకిపరిచాము. మాలో 
మేము  మినాకు 'అర్ఫాత్కు మధే కేవలం 5 రోజులు 
మాతర మే ఉనాియి కాని పర వకి (స) స్వత ైలతో సంభోగం 
చేసిన తరువాతనే 'అర్ఫాత్కు వెళ్ామని ఆద్దశంచారు. 
అయిత్య అజాఞ నకాలంలో దీనిి చెడుగా భావించేవారు. 
'అ'తా' ఇలా చెపిపనపుపడు, జాబిర్ (ర్) తన చేతిని 
కదుపుతూ మరామంగము నండి వీర్ేము కార్టానిి 
గురించి సైగ చేస్లరు. అపుపడు నేన అతని చేతి వైెపు 
చూసుత నాిన అని అనాిరు. జాబిర్ ఇలా అనాిరు, 
''మా ఆశిరాేనిి గురించి పర వకి (స)కు తెల్లసింది. పర వకి 
(స) మా మధే పర సంగిసూత , 'నేన మీ అంద్రి కంటే 
అలాాహ్కు భయపడేవాడను, మీ అంద్రికంటే సతే్
వంత్తడను, మీ అంద్రికంటే సజజ నడను,' అని మీ 
అంద్రికీ తెలుసు. ఒకవేళ్ నా వెంట ఖుర్బాన్న జంత్తవు 
లేకుండా ఉంటే ఇంకా నేన ఖిరాన్ సంకలపం చేసి 
ఉండకపోత్య మీలాగే నేన కూడా ఇహ్రామ్ తొలగ్రంచే 
వాడిని. నాకు తరువాత తెల్లసిన విషయం ముందు 
తెల్లసి ఉంటే నేన నా వెంట ఖుర్బాన్న జంత్తవున 
తీసుకొని వచేివాడిని కాదు. సరే, మీరు ఇహ్రామ్ 
తొలగించండి,' అని అనాిరు. మేమంద్ర్ం ఇహ్రామ్ 
తొలగించాం. పర వకి (స) ఆద్దశానిి వినాిం, ప్రల్లంచాం. 
'అ'తా' ఇలా అనాిరు. జాబిర్ ఇలా అనాిరు, '' 'అలీ 
తన ప్రర ంతం నండి తిరిగి వచాిరు. అంటే 'అలీ 
యమ్న్ గవరనర్్గా బాధేతలు స్వాకరించారు. 
అకొడి నండి 'హజ్జ ్ చేయడానికి మకొహ్ వచాిరు. 
పర వకి (స) 'అలీ (ర)తో. 'న్నవు ఎలాంటి ఇ'హ్రామ్ 
ధరించావు, అని పర శించార్ల. దానికి 'అలీ(ర) 
సమాధానం ఇసూత , 'పర వకి (స) ధరించిన విధంగానే నేనూ 
ఇహ్రామ్ ధరించాన,' అని అనాిరు. అపుపడు పర వకి 
(స) అతనిి, 'ఖుర్బాన్న జంత్తవున న్న వెంట ఉంచు 
ఇహ్రామ్లోనే ఉండు. ఎందుకంటే నేన ఖారిన్ న్నవు 
కూడా ఖారిన్వే' అని అనాిరు. జాబిర్ ఇలా అనాిరు, 

'' 'అలీ(ర్) పర వకి (స) కోసం ఖుర్బాన్న జంత్తవున 
తీసుకొని వచాిరు. సురాఖహ్ బిన్ మాలిక్ బిన్ 
జు'అషుమ్ పర వకి(స)తో, 'ఓ అలాాహ్ పర వకిా! ఈ ఆద్దశం 
కేవలం మా కోసం ఈ సంవతసర్ం మాతర మేనా లేక ఇది 
శాశాత ఆద్దశమా?' అని వినివించుకునాిరు. దానికి 
పర వకి(స), 'ఇది శాశాతమైన ఆద్దశం,' అని అనాిరు. 28 

(ముసాిమ్)  
 ( 2/789)[ ) صحيح (  6]  - 2560

لَْت  الُل َعْنَها أَن َهَ ِضَي َعْن عَائَِشَة رَ وَ    صىل للِ َم َرُسْوُل ادِ قَ :ا قَا
َ  الل عليه ِة أَْو َخْمٍس ف ِمْن  ِضْْيَ ْربٍَع مَ وسلم ِْل   َل خَ َد ِذي الَْحج َ

ُهَو َغْضَباٌن فَُقلُْت: َمْن أَْغَضَبَك يَا َرُسْوَل الِل أَْدَخلَُه الُل  ي َ وَ لَ عَ
ْ أََمْرُت  ْرَت "أَْو َما َشعُ  الن َاَر.قَاَل: َ أَن ِ ذَا ُهْم فَإِ ٍر مْ الن َاَس بِأ

َل د َ َّتَ يَ  ْ  وْ دُْوَن َو  ُت ُسقْ ا أَْمِرْي َما اْسَتْدبَْرُت مَ ِمْن َبلُْت اْسَتقْ  أَن ِ
 .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "ا َحل ُْواَي َمِعَي َحّت َ أَْشَّتِيَُه ثُم َ أُِحل ُ كَمَ لَْهْد ا

2560. (6) [2/789 -దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) జి'ల్ 'హిజజ హ్ 4 
లేదా 5వ త్యదీన నా వద్ద కు వచాిరు. ఆ సమయంలో 
పర వకి (స) కోపంతో నిండి ఉనాిరు. అపుపడు నేన, 'ఓ 
అలాాహ్ పర వకిా! మీకు కోపం తెపిపంచిన వారిని అలాాహ్ 
(త) నర్కంలో వేయుగాక!' అని వినివించుకునాిన. 
అపుపడు పర వకి (స), '' 'ఆయి'షహ్ (ర్) న్నకీ సంగతి 
తెల్లయదా! నేన పర జలకు ఒక పనిచేయమని ఆద్దశస్తత  
వారు దానిలో సందిగధ ంలో పడిపోయారు. అంటే నేన 
వారిని 'ఉమ్ర్హ్ చేసిన తరాాత ఇ'హ్రామ్ 
తొలగించమని ఆద్దశంచాన. ఒకవేళ్ నాకు తరాాత 
తెల్లసిన పర్ేవస్లనం ముంద్ద తెల్లసి ఉంటే నేన నా వెంట 
ఖుర్బాన్న జంత్తవున తీసుకొని వచేివాడని కాన. 
ఇకుడి నుండే కొనుకుునే వాడిని మరియు ఇతరులు 

 

28) వివర్ణ-2559: పర వకి (స) ఇది శాశాతమైన ఆద్దశం 

అని ఎందుకు అనాిర్ంటే, 'హజ్ దినాలలో 'ఉమ్ర్హ్ 

చేయటం ధర్మసమమతం అని తెల్లయజేయటానికే. అంటే 

తీరుపదినం వర్కు అనమతించబడింది. ఎందుకంటే 

అజాఞ న కాలంలో 'హజ్లో 'ఉమ్ర్హ్ చేయటానిి 

అశుభంగా భావించేవారు. ఆ మూఢ నమమకానిి 

ఖ్ండించడానికే ఇలా చేయడం జరిగింది.  
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ఇహ్రామ్ తొలగించి నటాు ఇహ్రామ్ తొలగించే్
వాడిని,' అని అనాిరు. 29 (ముసాిమ్) 

===== 
َواُف   -3  َباٌب ُدُخْوِل َمك ََة َوالط َ

3. మకకహ్ పా్వేశం మరియ్య 'తవాఫ్ 
 َ لَْفْصُل اْْل َ     మొదటి విభాగం  لُ و َ ا

  (2/790) ه (عليفق مت [ )  1]  - 2561
ِفٍع قَالَ  نَ ْن عَ  ْي  ذِ بِ  َت ا يَْقَدُم َمك ََة إِّل َ بَ َن َّل َمَر كَابَْن عُ إِن َ ا : ا

يُِصل َي فََيْدُخَل َمكَة نََهاًرا َيْغَتِسُل َو َوإِذَا   .ُطوى َحّت َ يُْصِبَح َو
َيْذ ُطو  نََفَر ِمْنَها َمر َ بِِذْي  َ  رُ كُ ى َوَباَت بَِها َحّت َ يُْصِبَح َو   ن َ الن َِب َ أ

 .لَِك ذَ  يَْفَعُل م كَاَن سل الل عليه وىل ص 
2561. (1) [2/790-ఏకీభవితం] 
నా'ఫె (ర్) కథనం: 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ మకొహ్ 
వచిినపుడు రాతిర   జీ' 'తువాలో గడిపి ఉద్యం 
అకొడే స్లినం చేసి ఫజ్ర్ నమా'జు ఆచరించి పగటి 
పూట మకొహ్ లో పర వేశంచేవారు. అద్దవిధంగా 'హజ్జ ్ 
చేసి తిరిగి జీ' 'త్తవా మారొాన వెళ్ళానపుడు అకొడ రాతిర  
గడిపి తెలావారిన తరాాత అకొడి నండి బయలు 

 

29) వివర్ణ-2560: కొంద్రు పర వకి (స) అనచరులు, 

పర వకి (స)  ఆద్దశం పటా సంకోచంగా పర వరిించారు. 

ఫల్లతంగా పర వకి (స) ఆగర హం చెందారు. ఎందుకంటే 

ధారిమక విషయాలాో సంకోచించడం సరైన పని కాదు. 

దానిి సంతోషంగా చేయాల్ల. అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: 

''అలాకాదు, న్న పర భువు స్లకిష గా! వారు తమ పర్సపర్ 

విభేదాల విషయంలో నిని నాేయనిరేణ తగా 

స్వాకరించనంత వర్కు మరియు (ఓ పర వకిా!) న్నవు ఏ 

నిర్ణ యంచేసినా దానిని గురించి వారి మనసుసలలో 

ఏమాతర ం సంకోచంలేకుండా దానికి యథా తథంగా 

శర్స్లవహించనంత వర్కు వారు (నిజమైన) విశాా సులు 

కాలేరు! (సూ. అన్ నిసా', 4:65) ఇసా్లమీయ ఆద్దశాలకు 

వేతిరేకంగా ప్రలపడేవారిని శపించడం, విచారించడం 

ధర్మ సమమతమే అని ఈ పర వకి (స) 'హదీసు' దాారా 

తెలుసుత ంది.  

ద్దరేవారు. అంత్యకాదు, పర వకి (స) కూడా ఇలాగే 
చేస్తవార్ని కూడా చెపేపవారు. 30 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/790)[ ) متفق عليه (  2 ] - 2562
لَْت: إِ  َهانْ عَ َرِضَي الُل  ةَ َش َعْن عَائِ وَ  عليه  الل  ِب َ صىلن َ الن َ قَا

 .لََها ِمْن أَعََْلَها َوَخَرَج ِمْن أَْسَفِلَهاخَ دَ  ةَ وسلم لَم َا َجاَء إََِل َمك َ 
2562. (2) [2/790-ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'హజజ త్తల్ విదా'లో 
మకొహ్ వచిినపుడు ఎతుు  ప్ర ంతం వైపు నుండి అంటే 
జీ' 'తువా వైపు నుండి పర వేశంచారు. తిరిగి వెళ్ళా 
నపుడు మకొహ్ పలాపు ప్రర ంతం వైెపు నండి వెళ్ళారు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

  (2/790) [ ) متفق عليه ( 3]  - 2563
بَْْيِ قَاوَ  ِب ُ صىل الل عليه  َل:َعْن ُعْرَوةَ بِْن الز ُ قَْد َحج َ الن َ
َ فَ  لموس ْتِنْ أ َ ئَِش عَا ْخَْبَ َل َشْي َة أَن َ أ َ و َ  قَِدَم َمك ََة  ِحْْيَ   بِهِ ٍء بََدأ

لَْبْيِت ثُم َ لَْم َتُكْن ُعْمَرةٌ ثُم َ َحج َ أَبُْو بَْكٍر   أَ ض َ أَن َُه َتوَ  ثُم َ َطاَف بِا
ُل َشْيٍء بََدأَ بِهِ  لَْبْيِت ثُم َ لَْم َتُكْن الط َ  فَكَاَن أَو َ ةٌ ثُم َ رَ مْ عُ َواُف بِا

 .لَِك ِمثَْل ذَ   ُعثَْماُن م َ  ثُ رُ ُعمَ 
2563. (3) [2/790-ఏకీభవితం] 
'ఉర్వహ్ బిన్ 'జుబైర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'హజజ త్తల్ 
విదా' ఆచరించారు. 'ఆయి'షహ్ (ర్) నాతో ఇలా 
అనాిరు, ''పర వకి (స) మకొహ్లో పర వేశంచిన తరాాత 
అనిిటి కంటే ముందు వు'దూ చేస్లరు. ఆ తరువాత 
బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్ చేస్లరు. ఇంకా 'ఉమ్ర్హ్ అవలేదు. 
అంటే పర వకి (స) తన 'హజ్జ ్న ర్దుద చేసి 'ఉమ్ర్హ్ 
చేయలేదు. పైగా్ 'ఉమ్ర్హ్న 'హజ్జ ్న, 
కొనస్లగించారు. అంటే 'హజ్జ ్ మరియు 'ఉమ్ర్హ్ 
రండూ కల్లపిచేస్లరు. పర వకి (స) తరువాత అబూ బకర్ 
(ర్) 'హజ్జ ్ చేస్లరు. మకొహ్లో వచిిన తరాాత 

 

30) వివర్ణ-2561: జీ' 'తువా ఒక పర ఖాేత పర ద్దశం. 

చాలా కాలం కిర తం ఇది మకొహ్కు పర కొనే ఉండేది. 

ఇపుపడు  మకొహ్ నగర్ం వాేపించి నందున అది 

మ్కుహ్ న్గరంలోని ఒక భాగంగా తయారయింది. జీ' 

'త్తవాలో ఒక పర ఖాేత బావి ఉంది. దీనిి బీర జీ' 'త్తవా 

అంటారు. 'హజ్ చేయడానికి వెళ్లా 'హాజీలకు జీ' 

'త్తవాలో రాతిర  గడపటం ఉద్యం స్లినం చేసి పగటివేళ్ 

మకొహ్లో పర వేశంచడం పర వకి స్లంపర దాయం. 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 949 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
అనిిటికంటే ముందు బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్ చేస్లరు. ఆ 
తరువాత 'ఉమ్ర్హ్ ఇంకా కాలేదు. అంటే 'హజ్జ ్న 
వద్ల్ల 'ఉమ్ర్హ్ చేయలేదు. పైగా 'హజ్జ ్ మరియు 
'ఉమ్ర్హ్ రంటిన్న ఒకేస్లరి చేస్లరు. ఆ తరువాత 'ఉమర్, 
'ఉస్లమన్ మొద్లైనవారు కూడా ఈ విధంగానే చేస్లరు. 31 

(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
 (2/790)ه ( ) متفق علي[  4]  - 2564

كَاَن َرُسْوُل الِل صىل الل   َل:قَا امَ َرَرِضَي الُل َعْنهُ ْبِن ُعمَ ا ِن عَ وَ 
 ثَةَ عليه وسلم إِذَا َطاَف ِِفْ الَْحج ِ أَِوالُْعْمَرةِ َما يَْقُدُم َسَع ثَََل 

َفا  ْْيَ الص َ يَُطْوُف بَ  ثُم َ   َسْجَدَتْْيِ َد َج َمََش أَْربََعًة ثُم َ َس  أَْطَواٍف و َ 
 .ةِ ْروَ َوالْمَ 

2564. (4) [2/790- ఏకీభవితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్(ర్) కథనం: పర వకి (స) 'హజ్జ ్ 

'ఉమ్ర్హ్ల 'తవాఫ్ చేసినపుడు మొద్టి 3 పర ద్కిష ణలాో 
వేగంగా నడిచేవారు. మిగిల్లన 4 పర ద్కిష ణలాో మామూ 
లుగా నడిచేవారు. 'తవాఫ్ ముగించిన మఖామ 
ఇబార హీమ్ దగగ ర రండు ర్క'అత్తలు సునిత్తలు 
ఆచరించేవారు. ఆతరువాత 'సఫా మరాాల మధే 
స'యీ' చేస్తవారు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

   (2/791) [ ) صحيح ( 5]  - 2565
َحَجِر   الل عليه وسلم ِمَن اْل  صىلَرَمَل َرُسْوُل اللِ  َعْنُه قَاَل: وَ 

َ َوَمََش  .ثَََلثًا ريإَل الحج   إِذَا  ِسْيِل بَِبْطِن الْمَ  َن يَْسَع ًعا َوكَابَ رْ  أ
َفا  .ْرَوةِ. َرَواهُ ُمْسِلٌم مَ ْل اوَ  َطاَف بَْْيَ الص َ

2565. (5) [2/791-దృఢం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'హజర 
అసాద్ నండి 'హజర అసాద్ వర్కు, మొద్టి 3 
పర ద్కిష ణలాో పరుగెతాు రు (వేగంగా నడచారు). మిగిల్లన 4 
పర ద్కిష ణలాో మలాగా మామూలుగా నడచారు. మరియు 
'సఫా మరాాల మధే స'యీ చేసినపుడు ఆకుపచిని 
చిహాిల మధే వేగంగా న్డిచారు. (ముసాిమ్) 

 ( 2/791)[ ) صحيح (  6]  - 2566
 

31) వివర్ణ-2563: 'హదీసు'వేతత ల అభప్రర యం పర కార్ం 

'తవాఫ్కు వు'దూ తపపనిసరిగా చేయాల్ల. వు'దూ 

లేకుండ్డ 'తవాఫ్ స్వవకరించబ్డదు. దీని వివరాలు 

ముందు పేర్కొన బడతాయి. 

  َم قَدِ  ه وسلم لَم َالي: إِن َ َرُسْوَل الِل صىل الل عِبٍر قَالَ َجا َعْن وَ 
َ  َمك َةَ  ثَََلًثا  َل مَ م َ َمََش َعىل يَِمْيِنِه فَرَ ُه ثُ مَ َر فَاْسَتلَ الَْحَج  ََت أ
 . أَْربًَعا. َرَواهُ ُمْسِلٌم َوَمََش 

2566. (6) [2/791- దృఢం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) మకొహ్ విచేిసి 'తవాఫ్ 
ప్రర ర్ంభంచినపుడు 'హజర అసాద్న ముదుద ్

పటుట కునాిరు. ఇంకా తన కుడివైెపు్ నండి 'తవాఫ్ 
ప్రర ర్ంభంచారు. 'తవాఫ్లోని మొద్టి 3 పర ద్కిష ణ్యలాో 
వేగంగా మిగిల్లన 4 పర ద్కిష ణలాో మలాగా నడిచారు. 
(ముసాిమ్)  

 ( 2/791) [ ) صحيح ( 7]  - 2567
بَْْيِ وَ  ْبَن ُعمَ  :بِْن َعَرِِب ٍ قَالَ  َعِن الز ُ ِم  َعِن اْسِتََل  رَ َسأََل َرُجٌل ا
 هُ ىل الل عليه وسلم يَْسَتِلمُ  ص اللِ ُت َرُسْوَل : َرأَيْ الَ قَ َحَجِر فَ اْل 
 .ب ِلُُه. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ ُيقَ وَ 

2567. (7) [2/791-దృఢం] 
'జుబైర్ బిన్ 'అర్బీ (ర్) కథనం: 'అబుద లాాహ్ బిన్ 

'ఉమర్న ఒక వేకిి 'హజర అసాద్న ముదుద పటుట  
కోవటం గురించి పర శించాడు. 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ 
సమాధానం ఇసూత , ''పర వకి (స) 'హజర అసాద్న చేతోత  
తాకుతూ, ముదుద పటుట  కుంట్ట ఉండగా నేన 
చూస్లన,'' అని సమాధానం ఇచాిరు. (బు'ఖారీ) 

  (2/791) (ليه [ ) متفق ع 8]  - 2568
بِْن ُعَمَر قَاَل: لَْم أَرَ وَ  م  عليه وسل  الل الن َِب َ صىل َعِن ا
َ   ِمَن الَْبْيِت َتِلُم ْس يَ  نِي َ  ا إِّل  ْكَنْْيِ الَْيَما ِ لر ُ ِ  .ْي 

2568. (8) [2/791-ఏకీభవితం] 
అబుద లాాహ్ బిన్ ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) న నేన 
కేవలం 'హజర అసాద్ మరియు రుక్ి యమాన్నలన 
ఇస్వత లామ్ చేసూు  ఉండగా చూస్లన. 32 (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 

32) వివర్ణ-2568: రుకి్ అంటే మూల. బైత్తలాాహ్కు 

నాలుగు మూలలు ఉనాియి. ఒక మూల పేరు 'హజర 

అసాద్, రండవ మూల పేరు రుక్ి యమాన్న. ఈ రంటిన్న 

రుక్నైెన్ యమానైెన్ అంటారు. మూడవ మరియు 

నాలొల మూలలన రుక్మన షామీ అంటారు. అయిత్య 

రుక్ి షామీలన ఇస్ులామ్ చేయడం పర వకి స్లంపర దాయం 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 950 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
 (2/791)( يهمتفق عل [ ) 9]  - 2569

الل عليه وسلم ِِفْ    صىلِب ُ ن َ ل اَطاَف  اٍس قَاَل:بِْن َعب َ ا ِن عَ وَ 
ِة الَْودَاِع َعىَل بَِعْْيٍ ي َ  ْكَن بِِمْحَجٍن َحج َ  .ْسَتِلُم الر ُ

2569. (9) [2/791- ఏకీభవితం] 
ఇబి అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'హజి్తుల్ 
విదా'లో ఒంటెపై కూర్చిని 'తవాఫ్ చేసారు. ఇంకా 
'హజర అసాద్న చేతికర్ర ్దాారా ఇస్వత లామ్ చేస్లరు.33 

(బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  
 ( 2/791)[ ) صحيح (  10]  - 2570

لَْبْيِت َعىَل  وسل  َعْنُه أَن َ َرُسْوَل الِل صىل الل عليهوَ  م َطاَف بِا
ْك  بَِعْْيٍ كُل ََما أَََت  َ َن َعىَل الر ُ َر إِلَ شَ  أ َ كَوَ ِِفْ يَِدهِ  َشْيءٍ  بِ ْيهِ ا َواهُ  . رَ ْب َ

 .الُْبَخاِري ُ 
2570. (10) [2/791-దృఢం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఒంటెపై 
కూర్కిని 'తవాఫ్ చేస్లరు. 'హజర అసాద్ వద్ద కు 
వచిినపుడు తన చేతిలో ఉని బతత ంతో 'హజర 
అసాద్ వైెపు సైగచేసి దానిి ముదుద పటుట కొని 'అలాాహ 
అకార్' అని అనాారు. (బు'ఖారీ) 

 ( 2/791)يح ( ح ص  ) [ 11]  - 2571
َفْيِل قَاَل:وَ  َرأَْيُت َرُسْوَل الِل صىل الل عليه وسلم  َعْن أَِِبْ الط ُ

لَْبْيِت  َي يَُطْوُف بِا ُل  َو ُيقب ِ ْكَن بِِمْحَجٍن َمَعُه َو ْسَتِلُم الر ُ
 .ُمْسِلٌم  اهُ وَ رَ  ِمْحَجَن.اْل 

2571. (11) [2/791-దృఢం] 
ఆబుత్తత ఫైెల్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) న బైత్తలాాహ్ 

'తవాఫ్ చేసూత  ఉండగా, 'హజర అసాద్ వైెపు బతత ంతో 
 

(సునిత్) కాదు. అందువలాే 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ 

నేన పర వకి (స)న ఎపుపడూ చూస్లనని, రుక్నైెన్ షామైన్ 

ఇస్వత లామ్ చేసుత ండగా చూడలేద్ని అనాిరు. 

33) వివర్ణ-2569: మ్'హ్జ్న్ అంటే చేతికరి దాని ఒక 

మూల వంగి ఉంటుంది. ఒంటెపై కూరుిని వారు 

కిర ంద్పడిన వసుత వులన దాని దాారా ఎత్తత కునేవారు. 

రండవ మూలదాారా ఒంటెన తోలేవారు. ఒకవేళ్ జనం 

అధకంగా ఉండి 'హజర అసాద్న ముటుట కోలేక 

పోయినపుపడు ఆ బతత ం దాారా దానిి తాకి దానిి 

ముదుద పటుట కొనేవార్ల. 

సైగచేసి బతాత నిి ముదుద పటుట కుంట్ట ఉండగా నేన 
చూస్లన. (ముసాిమ్) 

 (2/791)[ ) متفق عليه (  12]  - 2572
لَْت:قَ ةَ َش َعْن عَائِ وَ  ِب ِ صىل ا َمعَ ْجنَ َخرَ  ا عليه وسلم َّل  الل الن َ

ِب ُ صىل الل  اْل  ّل َ نَْذكُُر إِ  َحج َ فَلَم َا كُن َا ِبَسَرٍف َطِمثُْت فََدَخَل الن َ
 نََعْم قَاَل: قُلُْت:  ِفْسِت؟"ِك نَ ل َ عَ "لَ  عليه وسلم َوأَنَا أَبِْكْي فََقاَل:

ْف بَِناِت آ َعىَل  اللُ ُه بَ تَ َك َشْيٌء كَِل "فَإِن َ ذَ  يَْفَعُل   َماَعلِْي دََم فَا
َ  الَْحاج ُ َغْْيَ  لَْبْيِت َحّت َ َتْطُهِرْي"  َتُطْوِِفْ َّل  ْن أ  .بِا

2572. (12) [2/791 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: మేము కేవలం 'హజ్జ ్ 
సంకలపంతో పర వకి (స) వెంట బయలుద్దరాము. 'హజ్జ ్ 
ఇ'హ్రామ్ ధరించాము. మేము 'సరిఫ్ ప్ర ంతం్చేరిన 
వెంటనే నాకు బహిషుట  సిథ తి ప్రర ర్ంభమైంది. పర వకి (స) నా 
వద్ద కు వచాిరు. ఇటు నేన బహిషుట  సిథ తి ప్రర ర్ంభమయి 
నందుకు ఏడుసుత నాిన. పర వకి (స), 'న్నకు బహిషుట  సిథ తి 
ప్రర ర్ంభమయినటుట ంది,' అని అడిగారు. నేన, 
'అవునని,' అనాిన. పర వకి (స), ''మరేం ఫరాాలేదు. 
అలాాహ్ (త) బహిషుట  సిథ తిని స్వత ైలంద్రిపై విధంచాడు. 
'హాజీలు చేస్త పనలనిిటిన్న నవూా చేయి. కాని 
బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్ మాతర ం పరిశుద్ధ త పంద్నంత్
వర్కు చేయకు,'' అని ఓదారాిరు. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 (2/792)عليه ( ق [ ) متف  13]  - 2573
ْيَرةَ قَْن أَِِبْ هُ عَ وَ  ةِ َُ ْو ب أَبُ بََعثَِنْ  اَل:َر َرُه ل َ ا ْكٍر ِِفْ الَْحج َ ِِتْ أَم َ
ِب ُ  ِة الِْودَاِع يَْوَم الن َْحِر  الن َ صىل الل عليه وسلم عَلَْيَها قَْبَل َحج َ

  اِم عَ ْل ج َ بَْعَد اُح "أََّل َّل يَ  َرهُ أَْن ي َُؤذ َِن ِِفْ الن َاِس:أَمَ  ِِفْ َرْهٍط 
لَْبيْ وْ  يَُط َّل  وَ ُمْشِرٌك  َياٌن"ِت عُ فَن َ بِا  .ْر

2573. (13) [2/792 -ఏకీభవితం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఒక 'హజ్జ ్లో 
అబూ బ్కర్్ను 'హజ్జ ్ న్నయకునిగా నియమించి 
పంప్రరు. అది 'హజజ త్తల్ విదాకి ఒక సంవతసర్ం 
ముందు 'హజ్జ ్. అబూ బకర్ నని ఖుర్బాన్న (10వ) 
త్యదీన ఇలా పర కటించమని పంప్రరు, ''ఈ సంవతసర్ం 
తరువాత ఇక ముందు ఏ అవిశాాసి 'హజ్జ ్ చేయలేడు, 
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(బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  
----- 

 రండవ విభాగం    الَْفْصُل الث َاِنْ  
  (2/792) [ ) لم تتم دراسته ( 14]  - 2574

َرى  ِل يَ جُ ٌر َعِن الر َ َل َجاِب ئِ : ُس ْي قَالَ ك ِ مَ ْل لُْمَهاِجِر اا ِن عَ 
ِب ِ صىل الل عليه   .ْيهِ َد يَ  عُ الَْبْيَت يَْرفَ  فََقاَل قَْد َحَجْجَنا َمَع الن َ

ْ وسلم فَلَْم نَُكْن ن َْفَعلُُه. َرَواهُ   .ْو دَاُودَ ي ُ َوأَبُ ِمذِ الّت ِ
 

34) వివర్ణ-2573: పర వకి (స) మకొహ్ అవిశాాసులతో 

ఒపపంద్ం కుదురుికొని ఉనాిరు. ఇంకా వారికి ఇనిి 

రోజులాో ఇసా్లమ్ స్వాకరించాల్ల లేదా యుదాధ నికి 

సిద్ధ పడాలని గడువు కూడా నిర్ణ యించిపటాట రు. 9వ 

హిజీర లో పర వకి(స) అబూ బకర్(ర్)న 'హజ్ నాయకునిగా 

నియమించి పంప్రరు. ఇంకా అతడ వెంట 'అలీ, అబూ 

హరైర్హ్ మొద్లైన వారిని కూడా -- వారు పర జలన 

'హజ్ పద్ధ త్తలన నేరుపతార్ని, అవిశాాసులన 

నగింగా తవాఫ్ చేయటానిండి వారిస్లత ర్ని. ఇక 

ముందు అవిశాాసులు 'హజ్ చేయకూడద్ని వారిస్లత ర్ని -

- పంప్రరు. దీనిి గురించి సూర్హ్ తౌబహ్లో ఈ విధంగా 

వచిింది. ''అల్లల హ్్ తరఫునుండ మర్థయు ఆయన ప్ర వకత  

తరఫునుండ (ఓ విశాాస్తల్లర్య!) మీర్ల ఒడంబడక 

చేస్తకునా బహుదైవార్యధ్కులతో (ముష్రర కీన్్లతో) 

ఎల్లంటి స్ంబంధ్ం లేదు, అని ప్ర కటించబడుతోంది. 

కావున (ఓ ముష్రర కుల్లర్య!) మీర్ల నాలుగు నెలలవరకు 

ఈదేశంలో సేాచఛగా తిరగండ. కాని మీర్ల అల్లల హ్్ (శిక్ష) 

నుండ తపిుంచుకోలేరని తెలుస్తకోండ. మర్థయు 

నిశియంగా, అల్లల హ్్! స్తాతిరసాకర్లలను అవమానం్

పాలు్చేసాు డు మర్థయు అల్లల హ్్ మర్థయు ఆయన ప్ర వకత  

తరఫు నుండ పదద  'హ్జ్జ ్్రోజున స్రా మానవజాతిక్ష 

ప్ర కటన చేయబడుతోంది: ''నిశియంగా, అల్లల హ్్ 

మర్థయు ఆయన ప్ర వకత కు, బహుదైవార్యధ్కులతో, 

ఎల్లంటి స్ంబంధ్ం లేదు. కావున మీర్ల (ఓ 

ముష్రర కుల్లర్య!) ప్శాితాు ప్ప్డతే, అది మీ మేలుకే. కాని 

మీర్ల విముఖులైతే, మీర్ల అల్లల హ్్ (శిక్ష) నుండ 

తపిుంచుకోలేరని తెలుస్తకోండ.'' మర్థయు 

స్తాతిరసాకర్లలకు బాధాకరమైెన శిక్ష (విధించబడ) 

నునాదనే వారత ను వినిపించు.'' (సూ.్అతౌత బహ్, 9:1-3) 

ఈ ఆయత్తలకు చెందిన మిగిల్లన వివరాలన్ని 

వాేఖాేన గర ంథాలాో ఉనాియి.   

2574. (4) [2/792-అప్ర్థశోధితం] 
ముహాజిర్ మకీొహ్ కథనం: జాబిర్ (ర్)న ''ఎవరైనా 
బైత్తలాాహ్న చూచి తన రండు చేత్తలు ఎతాత లా 
లేదా?'' అని పర శించడం జరిగింది. జాబిర్ (ర్) 
సమాధానం ఇసూత , ''మేము పర వకి (స) వెంట వెళ్ళా 'హజ్జ ్ 
చేస్లము కాని అలా చేయలేదు,'' అని సమాధానం 
ఇచాిరు. (తిరిమజి', అబూ దావూద్) 
అంటే బైత్తలాాహ్ (క'అబహ్)న చూచినపుపడు 
చేత్తలు ఎత్యత  అవసర్ం లేదు. 

  (2/792) ه (راستد متت م[ ) ل  15]  - 2575
ْيَرةَ قَاَل:وَ  أَقَْبَل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم   َعْن أَِِبْ ُهَر

ْل َة فَ فََدَخَل َمك َ  َ بَ أَقَْبَل إََِل الَْحَجِرفَاْسَتلََمُه ثُم َ َطاَف بِا   ََت ْيِت ثُم َ أ
 َ يَْذكُُر الَل   َل َجعَ فَ  هِ يْ َبْيِت فََرفََع يََد  اْل ََل  يَْنُظَر إِ  َحّت َ هُ َعََل َفا فَ الص 

َي   .ْدُعْو. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َما َشاَء َو
2575. (15) [2/792 -అప్ర్థశోధితం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'హజ్జ ్ కోసం 
వచాిరు. మకొహ్లో పర వేశంచి 'హజర అసాద్ వైెపు 
తిరిగి దానిి ముదుద పటుట కునాిరు. ఆ తరాాత 
బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్ చేస్లరు. ఆ తరువాత 'సఫా పైకి 
వచాిరు. కొంత ఎత్తత కు ఎకిొ బైత్తలాాహ్ వైెపు 
చూడస్లగారు. దు'ఆ కోసం రండు చేత్తలు ఎతాత రు. 
అల్లల హ్ ధాేనంలో అంటే తక్బీర్, త'హ్లీల్ 
మొద్లైనవి చేసూత  ఉనాిరు. తమకు తోచిన విధంగా 
దు'ఆ చేస్లరు. (అబూ దావూద్) 

 ( 2/792) ( ح [ ) صحي  16]  - 2576
ِب َ صىل الل عليه وسلم قَاَل:وَ  ْبِن َعب َاٍس أَن َ الن َ  َعِن ا

َواُف َحْوَل الَْبْيِت ِمثَْل  َ أَن َُكْم َتَتكَل َُمْوَن الص َ  "الط َ  فِْيِه فََمْن  ََلةِ إِّل 
ِمِذي ُ اهُ ا. َروَ "بَِخْْيٍ إِّل َ  َمن َ َتكَل َ  يَََل فَ ل ََم فِْيِه كَ تَ  ْ  ئِ ُ اَس  َوالن َ لّت ِ
َك وَ  َرِمي ُ َوذَ ا ِمِذي ُ َجَماَعًة وَ الد َ ْ بِْن َعب َاٍس َر الّت ِ  .ق َُفْوهُ َعىَل ا

2576. (16) [2/792 -దృఢం]  
ఇబి అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం: 
బైత్తలాాహ్ కు 'తవాఫ్ చేయడం నమా'జ్ వంటిది, 
అయితే మీరు 'తవాఫ్లో మాటాాడవచుి. ఏం 
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(తిరిమజి', నస్లయి', దార్మి) 
 ( 2/792)[ ) صحيح (  17]  - 2577

َل  ْوُل الِل صىل الل عليهَرُس  َعْنُه قَاَل: قَالَ وَ  وسلم: "نَز َ
َ  وَ ةِ ن َ  ِمَن الَْج دُ وَ الَْحَجُر اْْلَْس  َن الل ََبِ َياًض  بَ َشد ُ ُهَو أ دَْتُه  فَ ا م ِ َسو َ

ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث  . َم" آدَ  ِنْ بَ  َخَطاَيا ْ َرَواهُ أَْحَمُد َوالّت ِ
 .َحَسٌن َصِحْيٌح 

2577. (17) [2/792- దృఢం] 
ఇబి అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం: 

''హజర అసాద్ సారొ్ం నండి వచిినపుడు ప్రలకంటే 
తెలాగా ఉండేది. కాని మానవుల ప్రప్రలు దానిి నలాగా 
మారిివేస్లయి.'' 36 (అ'హమద్, తిరిమజి' / పార మాణికం-
దృఢం)  

 ( 2/793)[ ) صحيح (  18]  - 2578
 :  ْوُل الِل صىل الل عليه وسلم ِِفْ الَْحَجرِ َرُس  الَ قَ َعْنُه قَاَل:وَ 

َمةِ ِقيَ َم الْ  يَوْ للُ  اهُ َيْبَعثَن َ لَ  "َواللِ  لَِسايُبْ  لَُه عَْيَناِن  ا   ٌن ِصُر بِِهَما َو
".بِهِ  ِطُق نْ يَ  بُْن    يَْشَهُد َعىَل َمن اْسَتلََمُه بَِحق ٍ ِمِذي ُ َوا ْ َرَواهُ الّت ِ

َرِمي ُ  ا  .َماَجُه َوالد َ
2578. (18) [2/793-దృఢం] 

 

35) వివర్ణ-2576: బై్నతులాాహ్ యొకు 'తవాఫ్ 

న్మా'జు వంటిది. అంటే నమా'జ్ కోసం పరిశుభర త, 

మరామంగాలన కపుపకోవటం ఎంత అవసర్మో దీనికీ 

అంత్య అవసర్ం. ఈ రంటి మధే త్యడా ఏమిటంటే 

నమా'జులో మాటాాడకూడదు. తవాఫ్లో అవసర్ 

మయిత్య మాటాాడ వచుిన. అయిత్య మంచి విషయాలే 

మాటాాడాల్ల.  

36) వివర్ణ-2577: 'హజర అసాద్ అనేది ఒక నలారాయి. 

ఇది బైత్తలాాహ్కు ఒక్మూలలో అమర్ిబడి్ఉంది. దీని 

నాలుగువైెపుల వృతాత కార్ంలో వెండిచటిం (ఫ్రర మ్) ఉంది. 

ఇది పర పంచంలో అలాాహ్ (త) చేయి వంటిది. 

అలాాహ్(త)తో పేర మ ఉనివాడు దానితో కర్చాలనం 

చేస్లత డు. అంటే అలాాహ్తో కర్చాలనం చేస్లత డు. దానిి 

ముదుద  పటుట కునివాడు అలాాహ్(త) చేతిని ముదుద పటుట  

కునిటాే. అంటే ఇది అలాాహ్(త) విధేయతకు, 

తాేగానికి నిద్ర్శనం. ఇకొడ మంచీ, చెడు అసలు నకిలీ 

తెల్లసి పోతాయి. 

ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'హజర అసాద్ 
గురించి మాటాాడుతూ అల్లల హ్ స్లకిష ! తీరుప దినం నాడు 
అలాాహ్ (త) దానిి లేపినపుడు దానికి రండు 
కళ్లాంటాయి. వాటి దాారా అది చూసుత ంది. దానికి 
నోరు ఉంటుంది. చితత శుదిధ తో ముదుద  పటుట కుని వారి 
గురించి స్లక్షేం ఇసుత ంది. (తిరిమజి', ఇబి మాజహ్, 
దార్మి) 

 (2/793)( تم دراسته [ ) لم ت 19]  - 2579
ْب َعِن وَ  الل عليه وسلم  َل الِل صىل وْ ُس رَ  ُت عْ َسمِ  قَاَل:ِن ُعَمَر  ا

ْكَن َوالَْمَقاَم يَاقُْوَتَتاِن ِمْن يَاقُْوِت  ن َِة َطَمَس  الَْج يَُقْوُل: "إِن َ الر ُ
لَْو لَْم يَْطِمْس نُْورَ  ِرِق الَْمْش ْْيَ بَ  َما َْلََضاءَ  اُهمَ الُل نُْوَرُهَما َو

مِ  اهُ َروَ  .ِرِب"َمغْ َواْل  ْ  .ِذي ُ الّت ِ
2579. (19) [2/793 -అప్ర్థశోధితం] 
ఇబి 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఇలా అంట్ట 
ఉండగా నేన వినాిన, '' 'హజర అసాద్ మరియు 
మఖామ ఇబార హీమ్ సారొ్ంలోని ముతాేలాోని రండు 
ముతాేలు. అలాాహ్ (త) వాటి వెలుగున హరించి 
వేస్లడు. ఒకవేళ్ వాటి వెలుగు హరించకుండా ఉంటే 
తూరుప పడమర్ల వర్కు వెలుగు ఉండేది. (తిరిమజి') 

   (2/793) [ ) صحيح ( 20]  - 2580
ْب  َعْن عَُبْيِد بِْن ُعَمْْيٍ:وَ  ْكَنْْيِ  َمَر كَاَن يُ َن عُ أَن َ ا َزاِحُم َعىَل الر ُ

ًما َما َرأَيْ  َ  ُت ِزَحا َ ْن َحًدا م ِ أ  عليه صىل اللالِل  ُِ ل َرُسوْ  َحاِب ْص  أ
َ  :لَ اَزاِحُم عَلَْيِه قَسلم يُ و ْ َسِمْعُت َرُسْوَل الِل صىل فَْعْل إِْن أ  فَإِن ِ

َوَسِمْعُتُه  . لَْخَطاَيا"ةٌ لِ "إِن َ َمْسَحُهَما كَف َارَ  الل عليه وسلم يَُقْوُل:
 ْتِق َن كَعِ هُ كَاْحَصافَأا عً  أُْسُبوْ ِت َبيْ "َمْن َطاَف بَِهَذا اْل  يَُقْوُل:
فَُع أُْخَرى إِّل َ َحط َ ًما َوَّل يَرْ ْد ُع قََض يَ  "َّل  ُتُه يَُقْوُل:َسِمعْ َرقََبٍة". وَ 

ِمِذي ُ . "َنةً الُل َعْنُه بَِها َخِطْيَئًة َوكََتَب لَُه بَِها َحَس  ْ  .َرَواهُ الّت ِ
2580. (20) [2/793 -దృఢం] 
'ఉబైద్ బిన్ 'ఉమైర్ (ర్) కథనం: 'అబుద లాాహ్ బిన్ 

'ఉమర్ రంటిని అంటే 'హజర అసాద్ మరియు రుక్ి 
యమాన్నలన ముదుద పటుట కోవటానికి పర జల జన 
సమూహంలో దూసుకు పోయేవారు. పర వకి అనచరులాో 
ఇతరుల్లి ఈ విధంగా దూసుకుపోవడం నేన 
చూడలేదు. అంటే రంటిన్న ముదుద  పటుట కునే వారు. 
పర జల సంద్డిలో దూసుకుపోవటానిక్ష అతను కషాట నిి 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 953 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
శరమన లకొచేస్తవారుకారు. ఇంకా, ''నేనిలా చేసుత నాి 
నంటే ఆశిర్ేకర్మైన విషయం కాదు. ఎందుకంటే పర వకి 
(స)న కూడా ఈ విధంగా చేయడం నేన చూసి 
ఉనాిన.'' పర వకి (స), ''ఈ రంటిన్న ముటుట కోవటం, 
తాకటం ప్రప్రల పరిహార్ం,'' అని అనాిరు. 'ఇంకా పర వకి 
(స) ఈ బై్నతులాాహ్ చ్చటే్ల 7 పర దక్షణల 'తవాఫ్ చేస్జన్ 
వారిక్ష ఒక బానిసను విడుదల చేస్జన్ంత పుణయం 
లభిసుు ందని, 'హాజీ 'హజ్జ ్ కోసం అడుగు ముందుకు 
వేసినా, లేదా 'తవాఫ్ కోసం అడుగు ముందుకు వేసినా 
అలాాహ్ (త) అతని ప్రప్రలన క్షమిస్లత డు. ఇంకా అతని 
ఖాతాలో పుణ్యేలు చేరుితాడు,' అని ప్ర వచించార్ని'' 
అనాిరు. (తిరిమజి') 

  (2/793) ( دراسته متت م[ ) ل  21]  - 2581
ائِِب قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل الِل صىل الل  وَ  َعْن َعْبِد الِل بِْن الس َ

نْ يَقُ عليه وسلم  : )َرب ََنا آتَِنا ِِفْ الد ُ ْكَنْْيِ   َيا ْوُل َما بَْْيَ الر ُ
َ  (  َرَواهُ 201: 2ارِ ن َ ال قَِنا عََذاَب  و َ َسَنةً َرةِ حَ ْْلخِ  اِِفْ َسَنًة و َ حَ   وْ بُ أ
 .دَ دَاوُ 

2581. (21) [2/793 -అప్ర్థశోధితం] 
 బిన్ స్లయి'బ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స)న 'హజర అసాద్ 
మరియు రుక్ి యమాన్నల మధే ఈ దు'ఆ పఠసూత  
ఉండటం, నేన వినాిన.  

''రబ్బన్న ఆతిన్న ఫిదేునియా 'హసన్తన్ వ ఫిల్ 
ఆ'ఖిరతి 'హసన్తన్ వఖిన్న 'అజాబ్న్ననర్్.'' (సూ. 
అల్ బఖరహ్, 2:201) -- 'ఓ అలాాహ్! మాకు పర పంచం 
లోనూ మంచిని పర స్లదించు, పర్లోకంలోనూ మంచిని 
పర స్లదించు. ఇంకా నర్కశక్ష నండి మమమల్లి ర్కిష ంచు.'' 
(అబూ దావూద్) 
అంటే 'తవాఫ్ చేసినపుడు పర వకి (స) రుక్ి యమాన్న 
మరియు 'హజర అసాద్ల మధే ఈ దు'ఆన 
పఠంచేవారు. 

 (2/793)دراسته ( لم تتم  )[  22]  - 2582
لَْت:وَ  ْتِنْ بِْنُت أَِِبْ ُتْجَراةً  َعْن َصِفي ََة بِْنَت َشْيَبَة قَا  أَْخَْبَ
لَْت:قَ ِل أَِِبْ حُ  ا َرآ ْيٍش دَا   ََل إِ  ْنُظرُ نَ َسْْيٍ دََخلُْت َمَع نِْسَوةٍ م ِْن قَُر

ْرَوةِ َوالْمَ ا فَ ص َ يَْسَع بَْْيَ ال  ُهوَ  عليه وسلم وَ للالِل صىل َرُسْوِل ا
ةِ السْعِي َوَسِمْعُتُه   َوإِن َ ِمْئَزَرهُ لَِيُدْورُ َرأَْيُتُه يَْسَع فَ  ِمْن ِشد َ

ْعِي""اِْسُعْوا فَإِن َ اللَ  :ْولُ يَقُ  ْرِح شَ  هُ ِِفْ َرَوا . كََتَب عَلَْيُكُم الس َ
 .  َمَع اْخِتََلٍف  َمُد  أَحْ َواهُ ِة َورَ نَ لس ُ ا

2582. (22) [2/793- అప్ర్థశోధితం] 
'సఫియే బిన్తె షయ్బహ్ కథనం: నాకు అబీ 
త్తజ్రాహ్ కూత్తరు ఇలా తెల్లపింది, ''నేన కొంతమంది 
ఖురైష్ మహిళ్ల వెంట 'హసైన్ కుటుంబం వారి ఇంటికి 
పర వకి (స)న 'సఫా మరాాల మధే సయీ' చేసూత  ఉండగా 
చూదాద మని వెళా్ళన. అకొడ నేన పర వకి (స)న స'యీ 
చేసూత  ఉండగా చూస్లన. పర వకి (స) వేగంగా నడవటం 
వలా ఆయన లుంగీ తిరుగుతూ ఉంది. ఇంకా పర వకి(స), 
''పర జలారా! స'యీ చేయండి, ఎందుకంటే అలాాహ్ (త) 
స'యీని మీపై విధంచాడు,'' అని అనాార్ల. 37 (షర్'హ 
సుసనిహ్, అ'హమద్)  

  (2/794) تتم دراسته ( [ ) لم 23 ] - 2583
َرأَْيُت َرُسْوَل الِل  الِل بِْن َعم َاٍر قَاَل:   َعْبدِ ِن بْ  ةَ َعْن قََدامَ وَ 

َفا لَْمْرَوةِ َعىَل بَِعْْيٍ َّل  َوا صىل الل عليه وسلم يَْسَع بَْْيَ الص َ
ن َةِ  َشْرِح ال ِِفْ هُ  ا َروَ  .إِلَْيَك  َضْرَب َوَّل َطْردَ َوَّل إِلَْيَك   .س ُ

2583. (23) [2/794 -అప్ర్థశోధితం] 
ఖుదామహ్ బిన్ 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'అమామర్ (ర్) 
కథనం: నేన పర వకి (స)న 'సఫా మరాాల మధే ఒంటెపై 
కూర్కిని స'యీ చేసూత  ఉండగా చూస్లన. అందులో 
పర వకి (స) వేగంగా నడవటానికి ఒంటెన కొటట నూ లేదు. 
తోలనూ లేదు. పర కొకు జర్గండి పిలాలూ, పర కొకు 
జర్గండి పిలాలూ అని అననూ లేదు. 
(షర్'హసుసనిహ్) 

  (2/794) [ ) لم تتم دراسته ( 24]  - 2584
َل الِل صىل الل عليه وسلم  ُسوْ َعْن يَْعىَل بِْن أَُمي ََة قَاَل: إِن َ رَ وَ 

لَْبْيِت ُمْض  دٍ َطاَف بِا ِمِذي ُ ا اهُ َروَ  . أَْخَضرَ َطِبًعا بُِْبْ ْ دَاُودَ    َوأَبُوْ لّت ِ
ْبُن  رَ  َماَوا ا  .ي ُ مِ َجُه َوالد ُ

2584. (24) [2/794- అప్ర్థశోధితం] 
య'అలా బిన్ ఉ'మయే (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్ ఒక ఆకుపచిని వసత ైం కపుపకొని 

 

37) వివర్ణ-2582: 'సఫా మరాాల మధే సయీ 

చేయడం తపపనిసరి. 'హజ్జ ్లో ఎవరైనా స'యీ 

చేయకపోత్య, అతని 'హజ్జ ్ నెర్వేర్దు.  
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ఇ'ద్'తి బ'అతో చేస్లరు. 38 (తిరిమజి', అబూ దావూద్, 
ఇబి మాజహ్, దార్మి)  

  (2/794) دراسته () لم تتم  [ 25]  - 2585
ْبِن َعب َاعَ وَ  َ  ٍس ِن ا َل الِل صىل الل عليه وسلم  َرُسوْ ن َ أ

َنِة فََرَملُْوا بِا ا ِت ثَََلثًا َوَجَعلُْوا َبيْ ْل َوأَْصَحابَُه اْعَتَمُرْوا ِمَن الِْجِعر َ
ْ َتْحَت آَباِطِهْم ثُم َ قَ  ِتِقِهُم اْل َعوَ  ىَل عَ َذفُْوَها أَْرِديهََتُ ُيْسَرى.  ا

 .اُودَ ْو دَ َواهُ أَبُ ر
 

38) వివర్ణ-2584: 'తవాఫ్ సా్జతిలో వీరతవం పర దరిశంచ 

డ్డనిక్ష కుడి భుజ్ం తెరచి ఉంచాల్ల. ఇ'హ్రామ్ దుపపటి 

చంక కిర ంది నండి తీసి ఎడమ భుజంపై వేయటానిి 

ఇ'ద్'తిబ్ర'అ అంటారు. రమ్ల్ మరియు ఇ'ద్'తిబా'అ 

కేవలం పురుషులే చేయాల్ల. స్వత ైలు చేయరాదు. ఈ 

రండూ శాసనాంగంగా ఎందుకు చేర్ిబడాాయంటే 

'హదైబియా ఒపపంద్ం తరాాత పర వకి (స) మరియు 

పర వకి (స) అనచరులు 'ఉమ్ర్త్తల్ ఖ్'దా' కొర్కు 

మకొహ్ వచాిరు. అది చూచిన అవిశాాసులు 

ముసాిములన మదీనహ్ వాతావర్ణం బలహీనపరిింది, 

'వీరు మమమల్లి ఎదురోొవడం ఏమిటి 'తవాఫ్ కూడా 

చేయలేరు' అని ఎగతాళ్ళ చేసూత  ముసాిముల 'తవాఫ్ 

చూడిానికి దారున్నదవలో ఇంకా ఇళ్ాకపుపలపై 

కూర్కిని చూడస్లగారు. పర వకి (స)కు ఈ సంగతి 

తెల్లసింది. పర వకి (స) తన అనచరులకు 'తవాఫ్లో 

మొద్టి 3 పర దకి్షణలాో రమ్ల్ మ్రియు ఇ'ద్'తిబ్ర'అ 

చేయమని తదాారా అవిశాాసులు ముసాిములన 

బలవంత్తలుగా భావిస్లత ర్ని, మిగిల్లన 4 పర ద్కిష ణలాో 

స్లమానేంగా పరుగెతత డం చూసి తమ అనమానం 

తపపని, సిగొుపడి, ''వీరు, లేడులాా, జింకలాా 

గెంత్తత్తనాిరు, వీరు మా కంటే బలంగా ఉనాిరు,'' 

అని పర్సపర్ం చెపుపకోస్లగారు. ఈ విధంగా ర్మ్ల్ 

ప్రర ర్ంభం అయింది. కాని తరువాత దీనిి శాశాత 

స్లంపర దాయంగా నియమించడం జరిగింది. పర వకి (స), 

అనచరులు, ఇతర్ ముసాిములు దీనిి ఆచరించారు. 

ఒకస్లరి 'ఉమర్ (ర్) దీనిి ర్దుద  చేదాద మని 

సంకల్లపంచారు. కాని, పర వకి (స) చేసూత  ఉనిదానిి 

మనం ఎలా వద్లగలం అని తమ నిర్ణ యం 

మారుికునాిరు. (బు'ఖారీ)  

ఈ ఇ'ద్'తిబ'అ మొదటి 3 పర ద్కిష ణలాో మాతర మే ఉంది. 

2585. (25) [2/794- అప్ర్థశోధితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) జి'అర్రర న్హ్ 
నండి 'ఉమ్రహ్ చేసారు. బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్లో 
మొద్టి 3 పర ద్కిష ణలాో ర్మ్ల్ చేస్లరు. ఇంకా తన 
దుపపటిని కుడిచంక కిర ంది నండి తీసి ఎడమ భుజంపై 
వేసుకునాిరు. (అబూ దావూద్) 

----- 

لَْفْصُل الث َا َ   మూడవ విభాగం      ُث ِل ا
 (2/794)[ ) متفق عليه (  26]  - 2586

بِْن ُعَمَر قَاَل:عَ  :َهَذ  َما َتَرْكَنا اْسِتََلَم  ِن ا ْكَنْْيِ  ْيِن الر ُ
ةٍ َوَّل  َ رَ َرَخاٍء ُمْنُذ الَْيَماِن ِ َوالَْحَجِر ِِفْ ِشد َ الل   الِل صىلُت َرُسْوَل يْ أ

  .ِلُمُهَمايَْستَ عليه وسلم 
2586. (26) [2/794- ఏకీభవితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: మేము, పర వకి (స) 

'హజర అసాద్ రుక్ి యమాన్నలన ఇస్వత లామ్ చేసూత  
ఉండగా చూసినపపటి నండి ఆ రంటి ఇస్వత లామ్ 
చేయడం వద్ల లేదు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/795) ) متفق عليه ( [ 27]  - 2587
َي وَ  ْبَن ُعَمَر يَْسَتِلُم الَْحَجَر   نَاِفٌع:الَ قَ َما:هُ لَ  ةٍ ِِفْ ِرَوا َرأَْيُت ا

 صىل  َما َتَرْكُتُه ُمْنُذ َرأَْيُت َرُسْوَل اللِ  َل:ابَِيِدهِ ثُم َ قَب ََل يََدهُ َوقَ
 .ْفَعلُهُ الل عليه وسلم يَ 

2587. (27) [2/795- ఏకీభవితం] 
మరో ఉలాేఖ్నంలో ఇలా ఉంది: నాఫె (ర్) కథనం, '' 

'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) 'హజర అసాద్న తన 
చేతోత  ఇస్వత లామ్ చేసి, తన చేతిని ముదుద పటుట కోవటం 
చూస్లన. ఇంకా, 'పర వకి (స)న ఇలా చేసూత  ఉండగా 
చూస్లన, అందువలా నేన కూడా ఇలాగే చేసుత నాిన, 
ఎపుపడు ఇలా చేయడం మానన'' అని అనాిరు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 (2/795)) متفق عليه ( [  28]  - 2588
لَْت: وَ  يه   عل َشَكْوُت إََِل َرُسْوِل الل صىل الل َعْن أُم ِ َسلََمَة قَا

ْ أَْشَتِكْي. فََقاَل: كِ  "ُطْوِِفْ ِمْن و ََراِء الن َاِس  وسلم أَن ِ " ةٌ بَ َوأَْنَت َرا
ْيِت ِب الْبَ نْ جَ  ََل سلم يَُصل ِْي إِ ليه و لِل صىل الل عَرُسْوُل افَُطْفُت َو 

ْوِر َوِكَتاٍب م َْسُطْورٍ يَْقرَ      .(52-أُ ِب )الط ُ
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2588. (28) [2/795- ఏకీభవితం] 
ఉమమ సలమహ్ (ర్) కథనం: నేన 'హజ్జ ్లో నా 
వాేధని గురించి పర వకి(స)న వినివించుకునాిన. 
అది విని పర వకి (స), 'నవుా వాహనంపై ఎకిొ పర జల్లి 
అనసరిసూత  బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్ చేసుకో' అని 
అనాిరు. నేన అలాగే 'తవాఫ్ చేస్లన. నేన 'తవాఫ్ 
చేసుత నిపుపడు పర వకి (స) బైత్తలాాహ్కు ఒక మూలలో 
నమా'జు చేసుత నాిరు. అందులో సూర్హ్ 'తూర్ (52) 
పఠంచారు.'' (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/795) ه ([ ) متفق علي 29]  - 2589
ُل الَْحَجَر   ْيَعَة قَاَل:ِن َربِ  بْ ِس ِب اَعْن عَ وَ  َرأَْيُت ُعَمَر يَُقب ِ

َيُقْوُل: ْ َْلَعْلَُم أَن ََك  َو ْ َرأَْيُت   .ٌر َما َتْنَفُع َوَّل َتُضر ُ َحَج  إِن ِ لَْوَّل أَن ِ َو
  .ُتَك ا قَب َلْ م يَُقب ُل مَ سل و هي صىل الل عل َرُسْوَل اللِ 

2589. (29) [2/795 -ఏకీభవితం] 
'ఆబిస్ బిన్ ర్బీ'అహ్ (ర్) కథనం: నేన 'ఉమర్ (ర్) న 

'హజర అసాద్కు ముదుద పటుట కుంట్ట ఉండగా, ఇంకా, 
''ఓ 'హజర అసాద్ నిససంద్దహంగా న్నవు రాయివి, న్నవు 
ఎవారికీ లాభనషాట లు చేకూర్ిలేవని నాకు తెలుసు. 
ఒకవేళ్ నేన పర వకి (స) నిని ముదుద పటుట కుంట్ట 
ఉండగా చూసి ఉండకపోత్య, నేన, న్నకు ఎనిడూ ముదుద  
పటుట కునే వాడని కాన,'' అని అనటం చూస్లన. 39 

(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
 

39) వివర్ణ-2589: నేన పర వకి (స) న అనసరిసూత  

నిని ముదుద పటుట కుంటునాిన. అందువలాే 'ఉమర్ 

(ర్) ముదుద పటిట  నపుడు ఇలా్ అనేవారు. ''ఓ అలాాహ్ 

నేన నినివిశాసించాన, న్నగర ంథానిి ధృవీకరించాన, 

న్న వాగాద నానికి బదుధ డనైె ఉనాిన. న్న పర వకిన అనస 

రిసూత  ఈ రాయిని ముటుట కుంటునాిన.''  దీని వలా 

తెల్లసిన విషయం ఏమిటంటే, హజర అసాద్ ఇస్వత లామ్ 

పర వకి (స)న అనసరిసూత  చేయబడుత్తంది. దానిి 

పూజించడం గాన్న, ఆరాధంచడం గాన్న జరుగదు. దానిి 

లాభ నషాట లు చేకూరేిదిగా భావించడం జరుగదు. దైవ 

విధేయతలో,పర వకి అనసర్ణలో ఇలా్చేయబడుత్తంది. 

కొనిి ఉలాేఖ్నాల దాారా ఇబార హీమ్ (అ) కాలంలో 

విధేయతా పర తిజఞ  తీసుకునే ఆచార్ం ఉండేది. అది ఎలా 

అంటే ఒక రాయిపై చేయి పటట డం జరిగేది. దాని అర్థ ం ఏ 

   ( 2/795) [ ) ضعيف ( 30]  - 2590
ْيَرةَ َرِضَي الُل َعْنُه أَن َ وَ  ِب َ َعْن أَِِبْ ُهَر  عليه وسلم  للا   صىل الن َ
 فََمْن قَاَل: . َيَماِنَ"ْكَن اْل لر ُ ا  يَْعِنْ .َملَكًا" ْوَن بِِه َسْبعُ  َل "ُوك ِ  :الَ قَ
ِفَيَة ِِف " لل ُهم َ إِن ِ أَْسأَلَُك الَْعْفَو َوالَْعا َ ِتَنا  .ْنَيا َواْْلِخَرةِ لد ُ اا َرب ََنا آ

ْنَيا َحَسَنًة و َ ِِفْ ا لُْوا:، " الن َارِ قَِنا عََذاَب و َ  ةً نَ ْْلخَرةِ َحَس ِِفْ الد ُ  قَا
بُْن  ". ْْيَ آمِ   . َجهُ امَ  َرَواهُ ا

2590. (30) [2/795- బలహీనం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 
రుక్ి యమాన్నపై 70 వేల మంది దైవదూతలు 
నియమించబడిారు. ఎవరు ఈ దు'ఆ పఠస్తత  వారి పటా 
'ఆమీన్' అని అంటారు. ఆ దు'ఆ్ ఇది:  

''అల్లల హుమమ ఇనీి అస్అలుకల్'అఫ్వ వల్ 
'ఆఫియత ఫిద్దు నియా వల్ఆ'ఖిరహ్. రబినా 
ఆతినా ఫిద్దు నియా 'హసన్తన్ వఫిల్ఆ'ఖిరతి 
'హసన్తన్ వఖినా 'అజా బనాిర్.'' -- -- 'ఓ అలాాహ్ 
నేన నిని క్షమాపణ మరియు ఉభయలోకాల 

 

వాగాద నం గురించి ఆ రాయి నియమించడంజరిగిందో 

దానిి వారు స్వాకరించారు. దాని వాగాద నానిి రాయిలా 

తమ హృద్యంలో నిలుపుకునాిరు. ఈ ఆచార్ం 

పర కార్ం ఇబార హీమ్ (అ) తన అనసర్ణకొర్కు ఈరాయి 

'హజర అసాద్న నియమించారు. బైత్తలాాహ్ లోనికి 

వచిిన వారు ఆ రాయిపై చేయిపటేట వారు. దాని అర్థ ం ఆ 

వేకిి, ద్దవుని ఏకతాానిి, పర భుతాానిి చితత శుదిధ తో 

స్వాకరించాడనిమాట. ఈ విషయంలో ప్రర ణ్యలు కూడా 

అరిపంచవలసివస్తత  వెనకడుగువేయడు. తబ్రీ కథనం: 

'ఉమర్ (ర్) ఇలా పర కటించారు, ''హజర అసాద్ యొకొ 

ఇస్వత లామ్ పర వకి స్లంపర దాయానిి అనసరిసూు  చేయడం 

జరుగుత్తంది. దానిి లాభనషాట లు చేకూరేి దానిలా 

భావించబడదు.'' ఇలా ఎందుకు పర కటించార్ంటే పర జలు 

ఇపుపడిపుపడే ఇసా్లమ్ స్వాకరించారు. ఇసా్లమ్కు ముందు 

వీళ్లా రాళా్న గొపపగా భావించేవారు, గౌర్వించేవారు. 

అందువలా ఈ అమాయక పర జలు అజాఞ న కాలంలో 

రాళ్ాన గౌర్వించినటాు ఇపుపడు కూడా గౌర్వించడం 

జరుగుత్తంద్ని ఎకొడ భావిస్లత రో అని భయపడి 'ఉమర్ 

(ర్) ఈ రాళ్లా ఆరాధనకు, గౌర్వానికి అరుు లుకార్ని, 

లాభనషాట లు్ చేకూర్ివని ఇది కేవలం పర వకి 

స్లంపర దాయానిి అనసరించడమేనని సపషట ం చేస్లరు. 
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కేషమానిి అరిథ సుత నాిన. ఓ నా పర భూ! న్నవు మాకు 
ఇహలోకం లోనూ మంచిని పర స్లదించు మరియు 
పర్లోకంలోనూ మంచిని పర స్లదించు మరియు అగిి శక్ష 
నండి మమమల్లి కాప్రడు.' (ఇబి మాజహ్)  

  (2/795)[ ) لم تتم دراسته (  31]  - 2591
َ َعنْ وَ  لَْبْيِت   ِب َ صىل الل عليه وسلم قَاَل:ن َ الن َ ُه أ "َمْن َطاَف بِا

َ إِ  يََتكَل َُم َسْبًعا َوَّل  ِ  ،َن اللِ ُسْبَحا"   ب: ّل  َ إِ  َوَّل إِلَهَ  ، َوالَْحْمُد لِِل    ّل 
ةَ إِّل َ بِاللِ  ، أَْكَْبُ  َواللُ اللُ  ُمِحَيْت َعْنُه   ." َوَّل َحْوَل َوَّل قُو َ

ئَ َعْشُرَس   َناٍت َو ُرِفَع لَُه َعْشُردََرَجاٍت.اٍت َوكُِتَب لَُه َعْشُرَحَس ي ِ
 هِ ِة بِِرْجلَيْ ْحمَ َخاَض ِِفْ الر َ الَْحاِل   ِِفْ تِلَْك وَ هُ وَ َم َف فََتكَل َ َوَمْن َطا

بُْن َماَجهُ  لَْيِه".اِء بِِرجْ ِض الْمَ َخائِ كَ   .َرَواهُ ا
2591. (31) [2/795- అప్ర్థశోధితం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''ఎవరైనా బైత్తలాాహ్ చుట్టట  7 పర ద్కిష ణలు చేసి, 
అందులో కేవలం,  

''సుబ్'హాన్లాాహ్, వల్'హమ్దుల్లలాాహ్ వ లా 
ఇలాహ ఇలాలాాహు వలాాహు అకబర్్ వలా 'హౌల 
వలా ఖువవత ఇలాా బిలాాహ్.'' అని పఠస్తత , అతని 10 
సంవతసరాల ప్రప్రలు క్షమించబడతాయి. 10 
పుణ్యేలు ల్లఖించబడతాయి. 10 తర్గత్తలు 
ఉనితం చేయబడతాయి. అద్దవిధంగా ఎవరైనా 
'తవాఫ్లో ఈ వచనాలే పల్లకి ఉంటే, అతడు న్నటిలో తన 
రండు కాళ్లా ముంచినటాు కారుణే సముద్ర ంలో మునిగి 
పోతాడు. (ఇబి మాజహ్) 

===== 
 اُب الُْوقُْوِف بَِعَرفَةَ َب   ---4

4. అరఫాత్ మైెదాన్ంలో ఆగటం 
لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగం   ا

 (2/796)[ ) متفق عليه (  1]  - 2592
َ  ِن ْن ُمَحم َِد بْ عَ  ِل ُس بَْن مَ  أَنَ  أَن َُه َسأَلَ لث ََقِفي ِ ِِبْ بَْكر اأ ا  َوُهمَ  ٍك ا
  ْوَم كَْيَف كُْنُتْم َتْصَنُعْوَن ِِفْ َهَذا الْيَ "َن إََِل َعْرفََة: اِن ِمْن م ِ غَاِديَ 

فََقاَل: كَاَن يُِهل ُ ِمن َا   "َمَع َرُسْوِل الِل صىل الل عليه وسلم؟
ُيكَ عَ  رُ  فَََل يُْنكَ الُْمِهل ُ  ُ الْمُ لَْيِه َو ِ ُ ْب   .هِ يْ لَ عَ   يُْنَكرُ فَََل  ِمن َا َكْب ِ

2592. (1) [2/795 -ఏకీభవితం] 

ము'హమమద్ బిన్ అబీ బక్ర్ స'ఖ్ఫీ మరియు అనస్ 
బిన్ మాల్లక్ ఇద్ద రూ ఉద్యం పూట మినా నండి 
అర్ఫాత్ వెళ్లత్తనాిరు. అపుపడు ము'హమమద్ బిన్ 
అబీ బక్ర్ స'ఖ్ఫీ, అనస్ బిన్ మాల్లక్న, ''మీరు ఈ 
రోజున పర వకి (స) వెంట ఏం చేస్తవారు,'' అని పర శించారు. 
దానికి అతన సమాధానం ఇసూత , 'మాలో కొంద్రు 
లబాయి'క్, లబాయి'క్ అని అంట్ట ఉంటారు. వార్థని 
వారించడం జరుగదు. మరి కొంద్రు "అలాాహ అకార్, 
అలాాహ అకార్" అని అనేవారు. వారిన్న వారించడం 
జర్గలేదు,'' అని అనాిరు. 40  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 2/796)(  [ ) صحيح  2 ] - 2593
َعْن َجاِبٍر أَن َ َرُسْوَل الِل صىل الل عليه وسلم قَاَل: "نََحْرُت  وَ 
لُِكْم. َوَوقَْفُت َهُهَنا ُهنَ هَ  ْنَحُرْوا ِِفْ ِرَحا   ا َوِمَن كُل َُها َمْنَحٌر فَا
اهُ وَ رَ . "قٌِف َموْ ا هَ ا َوَجْمٌع كُل ُ ُت َهُهنَ ٌف. َوَوقَفْ قِ َموْ  َرفَُة كُل َُهاَوعَ 
 .ِلٌم ْس مُ 

2593. (2) [2/796 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి(స) పర వచనం, ''నేన ఈ 
పర ద్దశంలో ఖుర్బాన్న చేస్లన, మిన్నలో ఎకుడైన్న 
ఖుర్్బాన్న చేయవచ్చిను. కనక మీరు మీ 
షామియానాలాో ఖుర్బాన్న చేసుకోవచుి. అయిత్య నేన 
ఈ పర ద్దశంలో ఆగాన, 'అర్ఫాత్మైదానంలో ఎకొడైనా 
ఆగవచుిన. నేన ఈ పర ద్దశంలో విడిదిచేస్లన. అయిత్య 
ముజ'ద్ల్లఫా మైదానంలో ఎకొడైనా విడిది 
చేయవచుిన.''  (ముసాిమ్) 

   (2/796) [ ) صحيح ( 3]  - 2594
لَْت: وَ   :ه وسلم قَالَ لي عالل َل الِل صىلإِن َ َرُسوْ  َعْن عَائَِشَة قَا

ًدا م َِن الن َاِرِمْن يَْوِم  بْ  عَ فِْيهِ  الُل َق تِ عْ  أَْن ي ُ َرِمْن أَْكثَ   يَْوٍم "َما ِمْن 
ادَ َما أَرَ  ِبِهُم الَْمََلئَِكًة فََيُقْوُل: ِهْي اَعَرفََة َوإِن َُه لََيْدنُْو ثُم َ يُبَ 

 .َرَواهُ ُمْسِلٌم  َهُؤَّلِء". 
2594. (3) [2/796- దృఢం] 

 

40) వివరణ-2592: అంటే మినా నండి 'అర్ఫాత్కు 

వెళ్లత్తనిపుపడు మారొ్ంలో 'లబాయి'క్' అని లేదా 

'అలాాహ అకార్' అని పలుకవచుిన. రంటిలో 

ద్దనియినా పలుకుతూ వెళ్ావచుిన. 
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'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: పర వకి(స) పర వచనం, 'అర్ఫాత్ 
నాడు అలాాహ్ (త) అనేకమందిని నర్కం నండి విడుద్ల 
చేస్లత డు. ఈ విధంగా ఇతర్ దినాలాో విడుద్ల చేయడు. 
ఈ రోజు అలాాహ్ (త) తన దాసులకు ద్గొరౌతాడు. వీరి 
గురించి దైవదూతలాో గరాంగా చప్పుకుంటాడు. ఇంకా 
ఈ 'హజ్జ ్ చేసిన వారు ఏం కోరుకుంటునాిరు, అంటే 
వీరు కోరుత్తనివన్ని పర స్లదిస్లత న, ఇంకా, 'వీరిని 
క్షమించివేస్లత న, ' అని అంటాడు. (ముసాిమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ   َ   రండవ విభాగం    ا
 ( 2/797)[ ) صحيح (  4]  - 2595

 ُد يْ يَزِ ُه َخاٍل يََقاُل لَ ْن َعْمِرو بِْن َعْبِد الِل بِْن َصْفَواَن َعْن عَ 
ْن  عُِدهُ َعْمٌرو م ِ َة يَُباا بَِعَرفَ نَ ل َ  ٍف ْوقِ  مَ كُن َا ِِفْ  قَاَل:اَن َشْيبَ بُْن 

ْبُن مِ  َنا ا ا فَأََتا ْ    اْْلَْنَصاِري ُ فََقاَل: َبِع رْ م َْوقِِف اْْلَِماِم ِجد ً إِن ِ
  َعىَل  "قُِفْوا ْم:كُ لَ  ُُ يَُقْول  .َرُسْوُل َرُسْوَل الِل صىل الل عليه وسلم

َ  ِث رْ ْن إِ ٍث مِ ُكْم َعىَل إِرْ ن َ ْم فَإِ ِعِركُاَمَش  لَْيِه َم عَ بَْراِهيْ بِْيُكْم إِ أ
ََلُم" ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  .الس َ ْ ْبُن َماَجهُ َسائِ ُ لن َ اوَ َرَواهُ الّت ِ  . َوا

2595. (4) [2/797- దృఢం] 
'అమర ్ బిన్ 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'సఫాాన్ తన మామ 
గారైన య'జీద్ బిన్ షైబాన్ దాారా పేర్కొనాిరు: 
మేము 'అర్ఫాత్లో మా స్లథ నంలో నిలబడి ఉనాిం. 
'అమర ్ ఉలాేఖ్న్ కరి్, 'వీరు ఇమామ్ నిలబడి ఉని 
పర ద్దశానికి దూర్ంగా నిలబడి ఉనాిర్ల,' అని అనాిరు. 
అద్ద సమయంలో మా వద్ద కు ఇబుి మిరా'అ అ'నాసరీ 
వచిి నేన పర వకి (స) సంద్దశహరునిగా మీ వద్ద కు 
వచాిన. పర వకత  (స), 'మీరు 'అర్ఫాత్లో ఎకొడ 
ఉనాిరో అకొడే ఉండండని, ఎందుకంటే మీరు మీ తండిర  
ఇబార హీమ్ (అ) వార్సతా సంపద్పై ఉనాిర్ని,' 
అనాిరు,'' అని చెప్రపరు. 41 (తిరిమజి', అబూ దావూద్, 
నస్లయి', ఇబి మాజహ్) 

 

41) వివర్ణ-2595: అర్ఫాత్లో పర తి వరొానికి ఒక పర త్యేక 

స్లథ నం ఉండటం అర్బుాల ఆచార్ం. అకొడేవారు వెళ్ళా 

వేచి ఉండేవారు. యజీద్ బిన్ షైబాన్ పర ద్దశం పర వకి (స) 

వేచిఉండే పర ద్దశానికి దూర్ంగాఉండేది. కనక పర వకి (స) కు 

చేరువగా చోటు లభంచాలనే కోరిక అతనికి ఉండేది. 

 (797/ 2)دراسته (  [ ) لم تتم 5]  - 2596
 "كُل ُ  م قَاَل:ل وس يهل عالل ْوَل الِل صىل َرُس  أَن َ ِبٍر اَعْن جَ وَ 
ُ ةَ َعَرفَ  لَِفِة َمْوقٌِف  َمْوقٌِف َوك ُ  ل ُ ِمَن َمْنَحٌر َوكُل ُ اْلُمْزدَ ل ُ فَِجاِج َوك

ْيٌق َوَمْنَحٌر". َرَواهُ  َرِمي ُ  َمك ََة َطِر ا  .أَبُْو دَاُودَ َوالد َ
2596. (5) [2/797- అప్ర్థశోధితం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి(స) పర వచనం, '' 'అర్ఫాత్ 
మైదానమంతా ఆగే, వేచి్ ఉండే చోటు, మినా 
మైదానమంతా ఖుర్బాన్న చేస్త చోటు, ము'జ్ద్ల్లఫహ్ 
మైదానమంతా విడిది చేస్త చోటు. మ్కుహ్ లోని ఏ 
వీధిలో నైెన్న ఖుర్్బాన్న చేయ వచ్చిను. అంటే 
మకొహ్ లో మారొాలాో ఎకొడైనా ఖుర్బాన్న 
చేయవచుిన. (అబూ దావూద్, దార్మి) 

  (797/ 2) راسته (د متم ت[ ) ل  6]  - 2597
لِدِ َعْن وَ    وسلم َرأَْيُت الن َِب َ صىل الل عليه بِْن َهْوذَةَ قَاَل: َخا

.يَْخُطُب الن َاَس يَْوَم َعَرفََة َعىَل  َبْْيِ كَا ِ َرَواهُ أَبُْو    بَِعْْيٍقَائًِما ِِفْ الر 
 .اُودَ دَ 

2597. (6) [2/797 -అప్ర్థశోధితం] 
'ఖాల్లద్ బిన్ హౌజ'హ్ (ర్) కథనం: నేన పర వకి (స)న 

'అర్ఫాత్ మైదానంలో 'అర్ఫహ్ నాడు ఒంటెపై కూర్కిని 
పర జల ముందు పర సంగిసూత  ఉండగా చూచాన. అపుపడు 
పర వకి (స) ఒంటెపై ప్రద్పీటలపై నిలుచొని ఉనాిరు. 42 

(అబూ దావూద్)  
 ( 2/797)) صحيح (  [ 7]  - 2598

ِ جَ ْن ِه عَ ٍب َعْن أَبِيْ ُشَعيْ  بِْن ِرو مْ َعْن عَ وَ    الل   صىل الن َِب َ هِ أَن َ د 
عَاِء دُعَاُء يَْوِم َعَرفَ  عليه وسلم قَاَل: الد ُ َما قُلُْت  َة وَ "َخْْيُ َخْْيُ

 

పర వకి (స) వివాద్ం తలత్యత  అనమానంతో అతని కోరిక 

తీర్నివా లేదు. ''న్నవు నిలుచొని ఉనిచోటే వేచి ఉండు 

ఇమామ్కు ద్గొర్గా ఉండటం ఎంతమాతర ం అవసర్ం 

లేదు, న్నవు న్న తండిర  ఇబార హీమ్ (అ) వార్సతా సంపద్పై 

ఉనాివు, 'అర్ఫాత్ మైదానమంతా నిలబడి ఉండే, వేచి 

ఉండే పర ద్దశం,'' అని చెపిప పంపించారు. 

42) వివరణ-2597: అంటే తన పర సంగం అంద్రికీ 

వినబడాలని పర వకి (స) ప్రద్పీటలపై కాళ్లా పటిట  

నిలబడిారు. (అబూ దావూద్) 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 958 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
ْيَك لَُه لَهُ َّل إِلََه إِّل َ الُل َوْحَدهُ َّل شَ " ْن قَْبلِْي: أَنَا َوالن َِبي ُْوَن مِ    ِر

ُ َوُهَو َعىَل  َحْمُد اْل  لَهُ وَ لُْك مُ اْل  ْ ْيٌر". َرَواقَدِ  ءٍ َشْي ل ِ ك  .ِمِذي ُ هُ الّت ِ
2598. (7) [2/797- దృఢం] 
'అమర న్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర , తాతల దాారా 
కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''అనిిటి కంటే 
అత్తేతత మమైన దు'ఆ 'అర్ఫహ్ నాటి దు'ఆ. ఇంకా 
అనిిటి కంటే ఉతత మమైన దు'ఆ నేన చేసినది, నా కంటే 
ముందు దైవపర వకిలంద్రూ చేసిన దుఆ. అది :  

''లా ఇలాహ ఇలాలాాహు వ'హ్దహు లా షరీక 
లహూ లహుల్ ముల్కు వల హుల్ 'హమ్దు 
వహువ 'అలాకులా్ల షయ్ఇన్ ఖ్దీర్్.'' (తిరిమజి') 

   (2/798) [ ) صحيح ( 8]  - 2599
لٌِك عَ وَ   ْيَك "َّل َشرِ  لِِه: قَوْ إََِل  اللِ ْيِد بَ  عُ ِن ْن َطلَْحَة بْ َرَوى َما
   ."هُ لَ 

2599. (8) [2/798 -దృఢం] 
ఈ 'హ్దీసే', 'త'ల్ హ్ బిన్ 'ఉబైదుల్లల హ్ (ర) దాార్య 
కూడా ఉలేల ఖ్ఖంచబడంది. (మాల్లక్) 

   ( 2/798) [ ) ضعيف ( 9]  - 2600
لِِه َوَعْن َطلَْحَة بِْن عَُبْيِد الِل ِْلِ  ْيزٍ ْرَسا َ  .بِْن كَِر   اللِ  لَ َرُسوْ  ن َ أ
ْيَطاُن ئَِ ارُ  امَ " َل:ا عليه وسلم قَىل اللص  ُهَو فِْيِه أَْصَغُر   يَْوًما لش َ

َ َحَر َوَّل أَْحَقَر َوَّل َوَّل أَدْ  َوَما ذَاَك إِّل َ لَِما  َظ ِمْنُه ِِفْ يَْوٍم َعَرفََة ْغيَ أ
ْحمَِة َوَتَجاوُ  َما  إِّل َ اِم ِعَظ ْل ِب انُوْ ذ ُ ل ِز الِل َعِن ايََرى ِمْن َتَن ُِل الر َ

؟ قَاَل:"فَإِن َُه قَْد َرأَى  َم بَْدرٍ وْ يَ  ئََِما رُ  . فَِقْيَل:"رٍ ْد بَ َم وْ ُرئَِ يَ 
ْيَل يََزعُجِ  ن َِة ََلئَِكَة"الْمَ  ْْبِ لٌِك ُمْرَسًَل َوِِفْ َشْرِح الس ُ . َرَواهُ َما

 .بِلَْفِظ الَْمَصاِبْيِح 
2600. (9) [2/798 - బలహీనం]  
'తల్'హా బిన్ 'ఉబేదులాాహ్ బిన్ కరీ'జ్ కథనం: పర వకి 

(స) పర వచనం: 'అర్ఫహ్ నాడు షై'తాన్ న్నచ 
అవమానానికి గుర్యినటాు, తని తాన హీనంగా 
భావించినటాు, చాలా కోప్రనికి గురియినటాు ఇతర్ 
దినాలాో జరుగదు. అంటే 'అర్ఫహ్ నాడు చాలా న్నచ 
అవమానానికి గుర్యినటాు కనబడింది. ఎందుకంటే ఆ 
రోజు షై'తాన్ అలాాహ్ (త) కారుణేం అవతరిసూత  ఉండగా 
చూస్లత డు. ఇంకా అలాాహ్ (త) క్షమాపణన పద్ద పద్ద  
ప్రప్రల క్షమాభక్షన చూచి భరించలేడు. అయిత్య 

ఇంతకు ముందు బద్ర న్ యుద్ధ ం నాడు కూడా న్నచ 
పరాభవానికి గుర్యినటాు కనబడింది. అపుపడు జిబ్రర ల్ 
(అ) శత్తర వులతో యుద్ధ ం చేయటానికి పంకిులన 
సరిచేసుత నిపుపడు కూడా షై'తాన్ న్నచ అవమానానికి 
గుర్యాేడు. (మువ'తాత , షర్'హసుసనిహ్ / 
తాబయీ్ పోర కత ం) 

 (2/798)[ ) لم تتم دراسته (  10] - 2601
الل عليه   قَاَل َرُسْوُل الِل صىل َعْن َجاِبٍر َرِضَي الُل َعْنُه قَاَل:َُ و

ْنيَ َماِء الس َ إََِل  لُ ْنِ  يَ إِن َ اللَ  . ةَ  َعَرفَ ُم وْ يَ  ا كَاَن ذَ "إِ  :وسلم ا  الد ُ
ْنُظرُ  ِهُم الَْمََلئَِكَة فََيُقْوُل: فَُيَباِهْي بِ  ْي أََتْوِنْ ُشْعثًا  ََل ِعَباِد ا إِ وْ ا

ْْيَ ِمْن كُل ِ فَج  َعِمْيِق  ا َضاج ِ ْ قَ .ًغْْبً   ْم هُ ْد َغَفْرُت لَ أُْشِهُدكُْم أَن ِ
َ  ٌن ََل يَا َرب ِ فُ  ُة:ََلئِكَ مَ اْل  َيُقْولُ فَ  ُق  يُرَ َن اك  ََلنٌَة قَاَل:فُ ٌن وَ  َوفََُل ه ِ

: قَاَل َرُسْوُل الِل صىل الل   ُهْم".ُت لَ قَْد َغَفرْ  يَُقْوُل الُل َعز َ َوَجل َ
َن الن َارِ  عليه وسلم: ِمْن يَْوِم  "فََما ِمْن يَْوٍم أَْكثََر عَِتْيًقا م ِ

ن َةِ   َشْرِح ِِفْ  هُ َرَوا ."ةَ فَ رَ عَ   .الس ُ
2601. (10) [2/798- అప్ర్థశోధితం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''అలాాహ్ (త) 

'అర్ఫహ్ నాడు ఇహలోక ఆకాశంపై అవతరిస్లత డు. తన 
హాజీలన గురించి దైవదూతల మధే గర్ాపడుతూ 
ఇలా అంటాడు, ''నా ఈ దాసులన చూడండి! మాసిన 
వెంటుర  కలతో ధూళ్ళతో నిండిన శరీర్ంతో దూర్ ప్రర ంతాల 
నండి లబాయి'క్ పలుకుతూ, కేకలు వేసూత  నా 
సనిిధలో హాజర్యాేరు. నేన మిమిలిా స్లకిష గా 
నిలబడుత్తనాిన! నేన వీర్ంద్రిన్న క్షమించివేస్లన.'' 
అది విని దైవదూతలు, ''ఓ అల్లల హ్! ఫలానా వేకిి ఈ 
ప్రపం చేస్తవాడు, ఫలానా స్వత ై ఈ ప్రప్రనికి ప్రలపడేది, 
తమరు వారిని కూడా క్షమించారా?'' అని 
వినివించుకుంటే, అలాాహ్ (త) ''నేన వారిని కూడా 
క్షమించాన,'' అని అంటాడు. పర వకి (స), '' 'అర్ఫహ్ 
దినం కంటే అధక సంఖ్ేలో ఇతర్ ఏదినాలాో కూడా 
అల్లల హ్ ఇంత పద్ద  సంఖ్ేలో నర్కం నండి ప్ర జ్లను 
విడుద్ల చేయడు,'' అని పర వచించారు. (షర్'హ్ 
స్తనిహ్) 

----- 

 َ ِلُث  ث َ ل ا ُل  َفْص ْل ا    మూడవ విభాగం    ا
 (2/799)[ ) متفق عليه (  11]  - 2602



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 959 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
َل عَ  يٌَش َوَمْن دَاَن ِدْيَنَها يَِقُفْوَن   ْت: ْن عَائَِشَة قَا كَاَن قُْر

لَفِة َوكَانُْوا يَُسم ُْوَن الُْحْمَس  لُْمْزدَ  َن ِب يَِقُفوْ َعرَ اْل  فَكَاَن َسائِرُ  .بِا
َ ََل ْس اْْلِ اَء فَلَم َا جَ  .ةِ فَ عرِ بِ   الل عليه َل نَِبي َُه َصىل َتَعاَمَر اللُ ُم أ

لُُه  ِقَف بَِها ثُم َ يَِفْيَض ِمْنَها فََذلََك قَوْ فَيَ  وسلم أَْن ي َأِِْتَ َعَرفَاٍت 
: )ثُم َ أَفِْيُضوْ  َ َعز َ َوَجل َ   .(199: 2 -فَاَض الن َاُس ا ِمْن َحْيُث أ

 ه. متفق علي
2602. (11) [2/799 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: ఖురైషులు వారి మితర  
వరాాల వార్ప ము'జ్దల్లఫాలోనే విడిది చేసేవారు 
('అర్ఫాత్ వెళ్లావారు కాదు) దానిక్ష 'హుమస- అంటే 
వీర్తాం్ -అనే పేర్ల పటాట రు. ఇతర అర్బుాలు ముందు 
'అర్ఫహ్లో విడిది చేసి (సూర్యాస్ు మయానిక్ష ముందు) 
అరఫహ్ నుండ బయలు దేర్థ, ము'జ్ ద్ల్లఫహ్ లో రాతిర  
గడపి, (సూర్లాడు ఉదయించిన తర్లవాత మినా 
వైెపుకు పోయేవార్ల).  ఇసా్లమ్ వచిిన తరాాత అలాాహ్ 
(త) తన పర వకిన, ''అంద్రూ వచిి ముందు 'అర్ఫహ్లో 
ఆగి (సూర్యాస్ు మయం వరకు) వేచి ఉండి, ఆ తరువాత 
అకొడి నండి ము'జ్ద్ల్లఫహ్ కు వెళ్ళు అకకడ (ర్యతిి) 
బసచేసి అకొడి నండి (ఉషోదయం తర్లవాత, కానీ 
సూర్లాడు కనపించక ముందు) మినా / మకకహ్ వైెపుకు 
పండ'' అని ఆదేశించాడు. అలాాహ్ (త) ఆద్దశం, ''పర జలు 
ఎకొడి నండి వెళ్తారో, మీరూ అకొడి నండే 
వెళ్ాండి.'' (సూ. అల్ బఖరహ్, 2:199)క్ష అర్థ ం ఇద్ద. 43 

(బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  
   ( 2/799) [ ) ضعيف ( 12]  - 2603

 

43) వివర్ణ-2602: ము'జ్ద్ల్లఫహ్ అనేది ఒక పర ద్దశం 

పేరు. ఇది 'హర్మ్ స్ర్థహ్దుద లోప్ల ఉంది. కాని 'అర్ఫాత్ 

'హర్మ్కు బయట ఉంది. ఖురైషులు వారి తెగవారు 

తముమతాము వీరులుగా దైవభకిులుగా భావించేవారు. 

'హజ్ కాలంలో 'హర్మ్ నండి బయటకు వెళ్లావారు 

కాదు. ఇతరులు 'హర్మ్కు వెలుపల 'అర్ఫాత్కు వెళ్ళా, 

అకొడి నండి ము'జ్ద్ల్లఫహ్ వచిి, అకొడి నండి 

తిరిగి మినా్ / మకొహ్ వచేివారు. అలాాహ్ (త) 

అంద్రినీ 'అర్ఫాత్ వెళ్ామని ఆద్దశంచాడు. వారు 

మకొహ్ వారైనా, దూర్ప్రర ంతాల వారైనా ఏమాతర ం 

పర త్యేకత లేదు. ఖుర్ఆన్లోని ఈ వాకాేప్ప అర్థ ం ఇద్ద.  

  أَن َ َرُسْوَل الِل صىل الل عليه وسلم  بِْن ِمْردَاٍس َعْن َعب َاِس وَ 
لَْمْغِفَرةِ فَأُِجْيَب: ِتِه َعِشي ََة َعَرفََة بِا ْ قَْد َغَفْرُت لَُهْم   دَعَا ِْلُم َ "إِن ِ

لَِم فَ َما َخََل  ْ  الَْمَظا "أَْي َرب ِ إِْن   قَاَل:  ُه".لُْوِم ِمنْ لَْمْظ  آِخٌذ ل ِ إِن ِ
ِلِم"ْئَت أَْعَطْيَت الَْمْظلُْوَم ِش  ا فَلَْم يَُجْب  .ِمَن الَْجن َِة َوَغَفْرَت لِلظ َ

عَاَء فَأُِجْيَب إََِل َما َس  لَِفِة أَعَادَ الد ُ لُْمْزدَ  أََل. َعِشي ََتُه فَلَم َا أَْصَبَح بِا
َم  .ه وسلمىل الل عليلِل ص َرُسْوُل ا َضِحَك فَ  قَاَل:  .أَْو قَاَل َتَبس َ

َساَعٌة َما كُْنَت لَ هِ بِأَِِبْ أَْنَت َوأُم ِْي إِن َ َهذِ  ُر:َقاَل لَُه أَبُْو بَْكٍر َوُعمَ فَ 
  "إِن َ  قَاَل: أَْضَحَك الُل ِسن ََك؟ .َتْضَحُك فِْيَها فََما ال َِذْي أَْضَحكََك 

َ إِبِْل  عَُدو َ اللِ   دُعَائِْ  َعز َ َوَجل َ قَْد اْسَتَجاَب َم أَن َ اللَ ا عَِل ْيَس لَم 
ِِتْ  اَب فََجَعَل َوَغَفَر ِْلُم َ َ َيْدُعْو  .َعىَل َرأِْسهِ  ْوهُ يَْحثُ  أََخَذ الّت ُ َو

ْيِل َوالث ُُبْورِ  لَْو بُْن  فَأَْضَحَكِنْ َما َرأَْيُت ِمْن َجَزِعِه". َرَوا .بِا هُ ا
 .هُ لَْبْعِث َوالن ُُشْوِر نَْحوَ ِب اِِفْ ِكَتا ِقي ُ ى الَْبْيهَ َوَروَ  َماَجهُ 

2603. (12) [2/799 -బలహీనం] 
'అబాాస్ బిన్ మిర్దాస్ కథనం: పర వకి(స) 'అర్ఫహ్ 
నాడు అంటే జి'ల్ 'హిజజ హ్ 9వ త్యదీన స్లయంతర ం తన 
అనచర్ సమాజ క్షమాపణ కోసం ప్రర రిథ ంచారు. ఇది 
స్వాకరించబడింది. అంటే, అలాాహ్ (త), ''అతాయ 
చారాలు, దాసుల హకుులు తపి మిగిల్లన 
ప్రప్రలనిిటిన్న క్షమించివేస్లన - అయిత్య బాధత్తని 
తర్ఫున అతాేచారితో పర తీకార్ం తీరుికుంటాన,'' 
అని అనాిడు.  పర వకి (స) ఇలా ప్రర రిథ ంచారు, ''ఓ నా 
పర భూ! ఒకవేళ్ న్నవు కోరిత్య బాధత్తడిి సారొ్ంలో 
పర వేశంప జేయగలవు. అతాేచారిని క్షమిం గలవు.'' కాని 
ఈ ప్రర ర్థ న 'అర్ఫహ్ స్లయంతర ం స్వాకరించబడలేదు. 
ము'జ్ద్ల్లఫహ్ చేరిన తరాాత పర వకి (స) ఉద్యం 
మళ్ళా ఇద్దవిధంగా దు'ఆ చేస్లరు. అలాాహ్ (త), పర వకి 
(స) దు'ఆన స్వాకరించాడు. అంటే అతాేచారి ప్రప్రనిి 
పశాి తాత పం తరాాత క్షమించివేసాు డు. ఇది తెల్లసి పర వకి 
(స) నవాస్లగారు లేక చిరునవుా నవాారు. అది చూసి 
అబూ బకి్, 'ఉమర్ (ర్) ఇలా వినివించుకునాిరు, 
''మా తలా్ల ద్ండుర లు మీ కోసం తాేగం గాన. ఓ అలాాహ్ 
పర వకిా! ఇది నవేా సమయం కాదు, మరి మీ నవుాకు 
కార్ణం ఏమిటి? తమకు అలాాహ్ (త) ఎలాపుపడూ 
నవుాతూ ఉంచుగాక! - అంటే అలాాహ్ (త) ఎలాపుపడూ 
సంతోషంగా ఉంచుగాక - అనాిరు.'' పర వకి (స) 
సమాధానం ఇసూత , ''అలాాహ్ శత్తర వు షైతాన్, అలాాహ్ 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 960 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
(త) నా దు'ఆ స్వాకరించాడని, నా అనచర్ సమాజ 
ప్రప్రలన క్షమించివేస్లడని తెల్లసి మటిట  తన తలపై 
వేసుకోస్లగాడు. చింతించి ప్రరిపోయాడు. వాడి మతి 
సిథ మితం తపపటం చూసి నాకు నవుా వచిింది,'' అని 
అనాిరు. (ఇబి మాజహ్, బైహఖీ-బ'అస్ వనాష్కర్)  

===== 
لَِفةِ   َباُب   -5 فِْع ِمْن َعَرفََة َوالُْمْزَد  الد َ

5. అరఫాత్, ము'జ్దల్లఫహ్ నుండి తిరుగు పర యాణం 
దీని వివరాలన్ని కితాబుల్ 'హజ్జ ్ ప్రర ర్ంభంలో 
పేర్కొనడం జరిగింది. ఇకొడ కేవలం 'హదీసు'ల 
అనవాద్ం ఇవాబడుతోంది. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం  ا
 (2/801)يه ( ل [ ) متفق ع 1]  - 2604

اِم بِْن ُعْرَوةَ َعْن أَبِْيِه قَاَل: ُسِئَل أَُساَمُة بُْن َزْيٍد:  عَ  ْن ِهش َ
ِة الَْودَاِع ِِفْ حَ يَِسْْيُ م يه وسل صىل الل عل الِل  كَاَن َرُسْولُ  كَْيَف  ج َ
 .فَإِذَا َوَجَد فَْجَوةً ن َص َ  َق فََع؟ قَاَل: كَاَن يَِسْْيُ الَْعنَ ِحْْي دَ 

2604. (1) [2/801 -ఏకీభవితం] 
హిషామ్ బిన్ 'ఉర్వ తన తండిర  'ఉర్వ దాారా కథనం: 
ఉస్లమా బిన్ 'జైద్న పర వకి (స),'' 'హజజ త్తల్ వదా'అలో 
'అర్ఫాత్ నండి తిరుగు పర యాణంలో ఎలా వచాిరు,''  
అని పర శించడం జరిగింది. దానికి అతన, ''పర వకి(స), 
''ఒంటెన మలాగా తోలేవారు, మారొ్ం విశాలంగా 
ఉనిచోట, వాహనానిి పరిగెతిత ంచేవారు అని 
స్మాధానం ఇచాిర్ల. 44 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 2/801)(  ح [ ) صحي  2]  - 2605
ْبِن  َعِن وَ  َ عَ  ا ِب ِ صىل ن َهُ ب َاٍس أ  الل عليه وسلم يَْوَم دَفََع َمَع الن َ

ِب ُ صىل الل عليه وسلم وَ َعَرفََة فَ  اَءهُ َزْجًرا َشِدْيًدا  رَ َسِمَع الن َ
 ْ َر بَِسْوِطِه إِلهَْْيِ بِْل فَأََشا ا الن َاُس َوقَاَل: "يَا أَي ُهَ  .َوَضْرًبا لِْْلِ

ِكيْ  ْيُكْم عَلَ  لس َ  .اِري ُ َواهُ الُْبخَ . رَ "لَْيَس بِاْْلِْيَضاِع ِْب َ ن َ اْل فَإِ َنِة بِا
 

44) వివర్ణ-2604: 'అనఖ్ మరియు న'స్ ఒక వేగం పేరు. 

వాహనానికి ఉపయోగించడం జరుగుత్తంది. 'అనఖ్ 

మధేే వేగానిి అంటారు. ఇది పరిగెతత టానికి, 

నడవటానికి మధే ఉంటుంది. అయిత్య న'స్ అతివేగానిి 

అంటారు. 

2605. (2) [2/801 -దృఢం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: అతను పర వకత  (స) వెంట 

'అర్ఫహ్ నాడు బయలుద్దరార్ల. పర వకి (స) తన వెనక 
శబాద లు కేకలు అరుపులు ఒంటెలన గటిట గా కొటట డం 
వినాిరు. పర వకి (స) తన కొర్డాతో వారివైెపు సైగ చేసూత , 
''పర జలారా! నిదానంగా శాంతంగా కద్లండి ఎందుకంటే 
వేగంగా పరుగెతిత ంచడం వలా ఎటువంటి లాభము 
లేదు,'' అని అనాిరు. (బు'ఖారీ) 

 (2/801) [ ) متفق عليه ( 3]  - 2606
ِب ِ  َعْنُه أَن َ أَُساَمَة بَْن َزْيٍد كَاَن وَ  وسلم الل عليه   صىلِرْدَف الن َ
َ  إََِل َعَرفَةَ  ْن مِ  لََفِة ثُم َ أ ِل  الُْمْزدَ َفِة إََِل ِمََن  ْردََف الَْفْضَل ِمَن الُْمْزدَ

ْ حَ  فَكََِلُهَما قَاَل: لَْم  ِب ُ صىل الل عليه وسلم يُلَب ِ ّت َ َرَم يََزِل الن َ
 .َجْمَرةَ الَْعَقَبةِ 

2606. (3) [2/801 -ఏకీభవితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: 'అర్ఫహ్ నాడు పర వకి (స) 

'అర్ఫహ్ మైదానం నండి ము'జ్ద్ల్లఫహ్ వైెపు బయలు 
ద్దరారు. వాహనంపై తమ వెనక ఉస్లమా బిన్ 'జైద్న 
కూరోిబటుట కునాిరు. అయిత్య ము'జ్ ద్ల్లఫహ్ నండి 
మినా వైెపు బయలుద్దరి నపుడు వాహనంపై తమ వెనక 
ఫ'దల్ బిన్ 'అబాాస్న కూరోిబటుట కునాిరు. 
వీరిద్ద రూ, పర వకి (స) ఈ 'హజ్జ ్లో నితేం లబాయి'క్ 
లబాయి'క్ అని పలుకుతూ ఉనాిరు. చివరికి పర వకి 
(స) జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్కు ర్మీ చేస్లరు. అంటే 
జ్మ్రతల్ 'ఉఖ్బ్హ్ రమీ వరకు పర వకత  (స) 
లబియి'క్ అని పలుకుతూ ఉన్ననరు. ఆ తరువాత 
పర వకి (స) లబాయి'క్ పలకటం ఆపివేస్లరు అని 
పేర్కకనాార్ల. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

   (2/801) [ ) صحيح ( 4]  - 2607
ِب ُ صىل بِْن ُعَمَر قَاَل:َعِن اوَ  الل عليه وسلم الَْمْغِرَب   َجَمَع الن َ

لَْم يَُسب ِ  َمٍة َو ْح بَْيَنُهَما  َوالِْعَشاَء بَِجْمٍع كُل ُ َواِحَدةٍ م ِْنُهَما بِإِقَا
 . ُهَما. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ م ِنْ  ِحَدةٍ  َوا كُل ِ َعىَل إِْثرِ َّل وَ 

2607. (4) [2/801-దృఢం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 

'హజజ త్తల్ విదా'లో ము'జ్దల్లఫహ్ లో మ్'గ్రిబ్, 
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'ఇషా'లను ఒకే సమ్యంలో ఆచరించారు. అయిత్య 
పర తి నమా'జుకు ఇఖామత్ పలుకబడింది. ఈ రండు 
నమా'జుల మధే ఎటువంటి నఫిల్ నమా'జు 
చద్వలేదు. కేవలం మ'గ్రిబ్ మూడు ర్కాత్తలు, ఇషా 
రండు ర్కాత్తలు మాతర మే చదివారు. (బు'ఖారీ) 

  (2/802) [ ) متفق عليه ( 5]  - 2608
صىل الل   َما َرأَْيُت َرُسْوَل اللِ  َعْن َعْبِد الِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل:وَ 

:ِتَها ْيَقا لِمِ إِّل َ  ىل  َصََلةً لم َص سعليه و  الَْمْغِرِب َصََلةَ  إِّل َ َصََلَتْْيِ
متفق  . ْيَقاِتَهامِ ٍع َوَصىل  الَْفْجَر يَْوَمِئٍذ قَْبَل َوالِْعَشاِء بَِجمْ 

 .عليه
2608. (5) [2/802 -ఏకీభవితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర్) కథనం: నేన పర వకి 

(స)న ఏనాడూ ఏ నమా'జునూ దాని సమయం కంటే 
ఆలసేంగా చద్వటం చూడలేదు. వాసత వం ఏమిటంటే 
పర తి నమా'జున దాని నిరీణ త సమయంలో ఆచరించే్
వారు. కాని ఈ రండు నమా'జులన అంటే మ'గ్రిబ్, 
'ఇషా' నమా'జులన ము'జ్ద్ల్లఫహ్ లో ఒకేస్లరి 
ఆచరించారు. అంటే మ'గ్రిబ్ నమా'జున 'ఇషా' 
సమయంలో ఆచరించారు. దీనిి జమ్'అ 
బైనససలాతైెన్ అంటారు. కాని ఫజ్ర ర్ న్మా'జును దాని 
నిరీీత సమ్యం కంటే ముందుగా ఆచరించారు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

  (2/802) عليه ( ق[ ) متف  6]  - 2609
ِب ُ صىل الل عليه  وَ  َم الن َ بِْن َعب َاٍس قَاَل: أَنَا ِمم َْن قَد َ َعِن ا

لِفَ َة الُْمزْ وسلم لَْيلَ   .هِ أَْهِل   َضَعَفةِ ِة ِِفْ دَ
2609. (6) [2/802 -ఏకీభవితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ము'జ్ద్ల్లఫహ్  
రాతిర కి రాత్యర  తన కుటుంబంలోని బలహీనలన మినా 
పంపివేస్లరు. నేన కూడా వారిలో ఉనాిన. 45 

(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
 

45) వివర్ణ-2609: ము'జ్ద్ల్లఫాహ్ లో రాతిర గడిపిన 

తరాాత ఫజ్ర్్ న్మా'జు చదివిన్ తరావత 

(ఉషోదయా నికి ముంద్ద) ము'జ్దల్లఫహ్ నుండి 

మిన్న వైపు బ్యలు ద్దరాల్ల. కాని స్వు ీలు, ప్పలాలూ, 

 ( 2/802)[ ) صحيح (  7]  - 2610
َ ِن َعب َاٍس ِل بْ ْض َعِن الْفَ وَ  ِب ِ صىل الل عليه   الن َ ِدْيَف اَن رَ  َوك

  دَفَُعْوا:َعَرفََة َوغََداةِ َجْمٍع لِلن َاِس ِحْْيَ أَن َُه قَاَل ِِفْ َعِشي َِة وسلم 
ًرا َوُهَو   ِكْيَنِة "َوُهَو كَاف ٌ نَاقََتُه َحّت َ دََخَل ُمَحس َ لس َ "عَلَْيُكْم بِا

  َم بِِه الَْجْمَرةُ". يُرْ  ِذْي ِف ال َ لَْخْذ  بَِحََص اُكْم يْ "عَلَ  ََن قَاَل:ِمْن مِ 
ْ َحّت َ رَ لَْم يََزْل َرُسْوُل اللِ  اَل:َوقَ   َم  صىل الل عليه وسلم يُلَب ِ

 .الَْجْمَرةَ. َرَواهُ ُمْسِلٌم 
2610. (7) [2/802 -దృఢం] 
ఫ'ద్ల్ బిన్ 'అబాాస్ కథనం: అతను వాహనంపై పర వకి 

(స) వెనక కూరుిని ఉనాిరు. పర వకి (స) 'అర్ఫాత్ 
స్లయంతర ం, ము'జ్ద్ల్లఫహ్ ఉద్యం ప్ర జ్లు తమ 
వాహ్నాలను వేగంగా తోలటం చూసార్ల. అప్పుడు 
ప్ర వకత (స్), ''పర జలారా! తిర్లగు ప్ర యాణంలో 
పర శాంతంగా, నిశింతగా అంటే మలామలాగా నిదానంగా 
నడవండి''. అని అనాార్ల. ఆ సమయంలో పర వకి (స) 
తన వాహనానిి వేగంగా నడవకుండా ఆపి ఉంచారు. ఆ 
తర్లవాత  పర వకి (స) ముందుకు సాగ్ర ము'హస్జసర్్ 
మైదానంలో పర వేవించారు. ఇది  మినా మైెదానంలోని 
భాగమే. పర వకి(స) పర జలతో, 'ఈ ము'హసిసర్ మైదానం 
నండి చినా చిని కంకర్రాళ్లా ఏరు కొని వెళ్ాటమే 
సౌకర్ేంగా ఉంటుంది. వీటి దాారా జమ్ర్హ్లన 
కొటట వచుిన,' అని అనాిరు. పర వకి (స) నిరాటంకంగా 
జమ్ర్హ్న ర్మీ చేస్త వర్కు లబాయి'క్ అని 
పలుకుతూ ఉనాిర్ని ఉలాేఖ్నకరి్ పేర్కొనాిరు. 46 

(ముసాిమ్) 

 

వాయధిగిసుు లు, బ్లహీనులు రాతిర  సమ్యంలోనే 

మిన్న వళ్ళవచ్చిను. దీనివలా జన సంద్డికి గురి్

కాకుండా ఉంటారు. 

46) వివర్ణ-2610: ము'జ్ద్ల్లఫహ్ మినాల మధే ఉని 

మారొ్ంలో ము'హస్జసర్్ అనే మైదానం ఉంది. దీని 

వెడలుు 545 గజాలు. ఇకొడ కంకర్ రాళ్ావంటి ఇసుక 

ఉంది. ఇవి మటిట  ర్ంగు కల్లగి ఉనాియి. ఇకొడి నండి 

శనగ గింజంత 70 కంకర్రాళ్లా ఏరుకోవాల్ల. పడిపోయే 

భయంతో కొనిి ఎకుొవ కంకర్రాళ్లా ఏరుకునాి 

ఫరాాలేదు. ఇకొడి నండి స్లధే మైనంత తొంద్ర్గా 

వెళ్ళాపోవాల్ల. ఇది చాలా పర మాద్కర్మైన పర ద్దశం. 
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  (802/ 2) [ ) لم تتم دراسته ( 8]  - 2611

ِب ُ صىل  َعْن َجاِبٍر قَاَل:وَ  ْمٍع  جَ  ْن الل عليه وسلم مِ أَفَاَض الن َ
كِ ْيِه و َعَلَ  ِكْيَنِة ُة وَ ْينَ الس َ لس َ .  رٍ َوأَْوَضَع ِِفْ َواٍدي ُمَحس َ أََمَرُهْم بِا

ُكْم   ِل َحََص الَْخْذِف َوقَاَل:ي َْرُمْوا بِِمثْ  َوأََمَرُهْم أَْن  "لََعل ِْي َّل أََرا
ِمْي َهَذا". ِحْيَح  لَْم أَِجْد َهَذا الَْحِدْيَث  بَْعَد عَا   إِّل َ ِِفْ  ْْيِ ِِفْ الص َ

مِ  ْ َجا  .ْْيٍ  َمَع َتْقِدْيٍم و ََتأْخِ ِذي ُ مِ ِع الّت ِ
2611. (8) [2/802 -అప్ర్థశోధితం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ము'జ్ద్ల్లఫహ్ నండి 
మినా వెళ్ళానపుడు నిదానంగా పర శాంతంగా 
బయలుద్దరారు. పర జలకు కూడా నిదానంగా 
పర శాంతంగా వెళ్ామని ఆద్దశంచారు. అయిత్య పర వకి (స) 
ము'హసిసర్ లోయలోనికి చేర్గానే తన వాహన వేగానిి 
పంచారు. ఎందు కంటే, అకొడి నండి తార్గా 
వెళ్ళాపోవాలని. మినా మైదానం లోనికి చేర్గానే, 
''అంద్రూ చిని (శనగ గింజంత) కంకర్ రాళ్ాన 
విసర్యలి,'' అని ఆద్దశంచార్ల.  ఇంకా, ''నా నండి 'హజ్ద  ్
ఆద్దశాలన నేరుికోండ, దీని తరాాత వచేి 
సంవతసర్ం మీతో కలుస్లత నో లేదో తెల్లయదు,'' అని 
అనాిరు. (తిరిమజి')  

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ  َ    రండవ విభాగం     ا
  (803/ 2) [ ) لم تتم دراسته ( 9]  - 2612

الِل  َخَطَب َرُسْوُل  َعْن ُمَحم ِد بِْن قَْيِس بِْن َمْخَرَمَة قَاَل:وَ 
َن لَي َِة كَانُْوا يَْدفَُعوْ اهِ َج  أَْهَل اْل "إِن َ  فََقاَل: لم ليه وسصىل الل ع

ْمُس كَأَن ََها َعَمائُِم ال ِمْن َعَرفََة ِحْْيَ تَ  َجاِل ِِفْ ر ِ ُكْوُن الش َ
لَِفِة بَْعَد أَْن َتْطلَُع  .ُوُجْوِهِهْم قَْبَل أَْن َتْغُرَب  َوِمَن الُْمْزدَ

ْمُس ِحْْيَ  َ الش َ ِجَ َمائُِم عَ  ن ََها َتُكْوُن كَأ َوإِن َا َّل  ِهِهْم.وْ جُ اِل ِِفْ وُ الر 
ْمُس ونَْدفَُع ِمَن الُْمْزدَ ُع ِمْن َعَرفََة َحّت َ َتغْ نَْدفَ  َفِة  ِل ُرَب الش َ

لٌِف لَِهْدِي َعَبَدةِ اْْلَْوثَاِن   ْمُس َهْديَُنا ُمَخا قَْبَل أَْن َتْطلَُع الش َ
ْرِك".  َخَطَبَنا   ِه:فِيْ  اِن َوقَالَ ْيمَ َعِب اْْلِ  شُ  ِِفْ اهُ الَْبْيَهِقي ُ َروَ  َوالش ِ
 .َنْحِوهِ َوَساقَُه بِ 

 

ఎందుకంటే బైత్తలాాహ్న పడగొటట టానికి సైనేంతో 

వసుత ని అబ్రహ్ ను దైెవాజ్ఞ వలా ప్పచ్చికలు కంకర 

రాళ్ళళ కొటేి చంప్పంది ఈ  పర ద్దశ్ంలోనే. ఖుర్ఆన్లో 

దీనిి గురించి సూర్హ్ ఫీల్ (105)లో వివర్ంగా ఉంది. 

2612. (9) [2/803- అప్ర్థశోధితం] 
ము'హమమద్ బిన్ ఖైస్ బిన్ మ'ఖ్ర్మహ్ (ర్) కథనం: 
పర వకి (స) తన పర సంగంలో ఇలా పర వచించారు, ''అజాఞ న 
కాలంలో పర జలు 'అర్ఫాత్ నండి సూరుేడు పర జల 
తలలపై వారి ముఖాలపై అమామ ఉనిటుట  అంటే 
సూరాేసత మయానికి ముంద్ద 'అర్ఫాత్ నండి బయలు్

ద్దరేవారు. అద్ద విధంగా ము'జ్ద్ల్లఫహ్ నండి కూడా 
సూరుేడు వారి నెతిత న అంటే వారి ముఖాలపై అమామ 
ఉనిటుట  అంటే సూరుేడు ఉద్యించిన తరాాత 
బయలుద్దరేవారు. అయిత్య ముసాిములు 'అర్ఫహ్ 
నండి సూరాేసత మయం తరాాత బయలుద్దరుతార్ల. 
మర్థయు ము'జ్ద్ల్లఫా నండి సూరోేద్యానికి ముందు 
బయలుద్దరుతార్ల. మన పద్ధ తి అవిశాాసుల పద్ధ తికి 
వేతిరేకంగా ఉంట్టంది. (బైహఖీ – ష్ట'అబిల్ ఈమాన్) 

   (2/803) [ ) صحيح ( 10]  - 2613
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:وَ  َمَنا َرُسْوُل  َعِن ا ليه  الِل صىل الل عقَد َ
لَِفِة الْمُ  لَْيلَةَ لم وس ُ ْزدَ لِِب َعىَل ُحُمَراٍت  ِلَمَة بَِنْ َعْبِد الْمُ َغيْ أ ط َ
َيُقْوُل:فَ  َ   َجَعَل يَلَْطُح أَفََخاذُنَا َو "أُبَْيِن َ َّل َتْرُمْوا الَْجْمَرةَ َحّت 

ْمُس". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ وَ  ْبُن َماَجهَتْطلَُع الش َ  .ا
2613. (10) [2/803- దృఢం] 
ఇబి అబాాస్ (ర్) కథనం: ము'జ్ద్ల్లఫహ్ రాతిర  పర వకి 

(స) మమమల్లి అంటే 'అబుద ల్ ముతత ల్లబ్ సంతానానిా 
గాడిద్లపై ఎక్షకంచి ప్ంపివేసార్ల. వీడ్కొలు పల్లకి్
నపుడు పర వకి (స) ఎంతో పేర మ పూర్ాకంగా మా తొడలపై 
చేయి పటిట  తడుతూ, ''ఓ పిలాల్లర్య! సూరుేడు పూరిిగా 
ఉద్యించనంత వర్కు జమరాహ్ల ర్మీ చేయకండి. 
అంటే సూరోయదయం పూరిత  అయిన్ తరావతనే రమీ 
చేయాల్ల,'' అని అనాార్ల. (అబూ దావూద్, నస్లయి', 
ఇబి మాజహ్)  

 (2/803)[ ) لم تتم دراسته (  11]  - 2614
لَْت:وَ  ِب ُ صىل  َعْن عَائَِشَة قَا  أُم ِ الل عليه وسلم بِ أَْرَسَل الن َ
َفْجِر ثُم َ َمَضْت  َمِت الَْجْمَرةَ قَْبَل اْل رَ فَ   الن َْحرِ ْيلَةَ لََمَة لَ َس 
 َ لَِك الَْيْوُم الَْيوْ فَأ  ال َِذْي يَُكْوُن َرُسْوُل الِل صىل  ُم فَاَضْت َوكَاَن ذَ

   .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  الل عليه وسلم ِعْنَدَها.
2614. (11) [2/803 -అప్ర్థశోధితం] 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 963 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 10వ త్యదీ రాతిర  
ఉమమ సలమహ్న రాతిర  సమయంలోనే మినాకు పంపి 
వేస్లరు. ఆమ ఉషోద్యానికి ముంద్ద జమర్హ్లన 
కంకర్ రాళ్లాకొటాట రు. ఆ తరువాత అకొడి నండి 
బయలుద్దరి మకొహ్ వచిి 'తవాఫె ఇఫా'దహ్ చేస్లరు. 
అపుపడు పర వకి (స) ఆమ వద్ద  ఉనాిరు. అది ఆమ 
వంత్తదినం.47 (అబూ దావూద్)  

2615 - [ 12   ]  (?) (2/804 ) 
بِْن َعب َاٍس َرِِضَ اللُ َوَعِن   ْ الُْمِقْيُم ا    َعْنُهَما قَاَل يُلَّب ِ

بُْو دَاُؤدَ َوقَاَل َوَرَوى   .اَِوالُْمْعَتِمُر َحّت َ يَْسَتِلَم الَْحَجرَ  َ َرَواهُ ا
ْبِن   . َعب َاٍس َمْوقُْوفًا َعىَل ا

2615. (12) [2/804 -? ] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: సిథ ర్నివాసి లేదా 

'ఉమ్ర్హ్ చేస్తవారు 'హజర అసాద్న ఇస్వత లామ్ 
చేస్తవర్కు లబాయి'క్ పలుకుతూ ఉండాల్ల. ఇస్వత లామ్ 
తరాాత లబాయి'క్ పలకటం మానివేయాల్ల. ఈ 
ఆద్దశం కేవలం 'ఉమ్ర్హ్ చేస్తవారికే. (అబూ దావూద్) 

----- 

لَْفْصُل  َ ِلُث   الث َ ا    మూడవ విభాగం  ا
 (2/804)لم تتم دراسته ( [ )  13]  - 2616

ْيَد يَُقْوُل:  عَاِصِم بِْن ُعْرَوةَ أَن َُه َسِمَع الش َ ْن يَْعُقْوَب بِْن عَ  ِر
ْت قََدَماهُ  أَفَْضُت َمَع َرُسْوِل الِل صىل الل عليه وسلم فََما َمس َ

 َ َ أ َ ْمًعا. َروَ ََت جَ اْْلَْرَض َحّت   .دَ بُْو دَاوُ اهُ أ
2616. (13) [2/804- అప్ర్థశోధితం] 
య'అఖూబ్ బిన్ 'ఆ'సిమ్ బిన్ 'ఉర్వహ్ (ర్) కథనం: 
అతన, పర వకి  (స) అనచరులైన షరీద్న ఇలా అంట్ట 
ఉండగా వినాిరు, ''పర వకి (స) వెంట నేనూ 'అర్ఫాత్ 
నండి తిరిగి వచాిన. ము'జ్ద్ల్లఫహ్ చేరుకునే 

 

47) వివర్ణ-2614: ఈ 'హదీసు' దాారా స్వత ైలు 

ఉషోద్యానికి ముందు కూడా రాతిర వేళ్ ర్మీ 

చేయవచుి. ఇతరులు మాతర ం రాతిర  వేళ్ ర్మీ 

చేయకూడదు. సూరోేద్యం తరాాత చేయాల్ల అనే 

విషయం తెల్లసింది. 

వరకు, పర వకి (స) అడుగు భూమిపై పడలేదు. 48 (అబూ 
దావూద్)  

 ( 2/804)[ ) صحيح (  14]  - 2617
بِْن ِشَهاوَ  لٌِم أَن َ اْل  ٍب قَاَل:َعِن ا ِنْ َسا اَج بَْن يُْوُسَف  َح أَْخَْبَ ج َ

بَْْيٍ  كَْيَف نَْصَنُع ِِفْ الَْمْوقِِف   َسأََل َعْبَد الِل: .عَاَم نََزَل ِباْبِن الز ُ
ِلٌم فََقا يَْوَم َعَرفََة؟ يْ ْن كُإِ َل َسا ن َ ُد اْنَت ُتِر لص َ لس ُ ْر ِبا ِ ََلةِ َة فََهج 
إِن َُهْم كَانُْوا  َصَدَق  فََقاَل َعْبُد الِل بُْن ُعَمَر: .يَْوَم َعَرفَةَ 

ْهِر َوالَْعْصِر ِِفْ الُسن َةِ  ِلٍم: أَفََعَل   .يَْجَمُعْوَن بَْْيَ الظ ُ فَُقلُْت لَِسا
ِل  ِل فَ  م؟سل الل عليه و  صىل َك َرُسْوُل اللِ ذَ َوَهْل  ٌم:َقاَل َسا

ُ  ن ََتُه؟لَِك إِّل َ ُس يَت ََبُعْوَن ِِفْ ذَ   .َرَواهُ الُْبَخاِري 
2617. (14) [2/804 -దృఢం] 
ఇబి షిహాబ్ కథనం: స్లల్లమ్ బిన్ 'అబుద లాాహ్ బిన్ 

'ఉమర్ నాకు ఇలా తెల్లయజేస్లరు,'' 'హజాజ జ్ బిన్ 
యూసుఫ్ అబుద లాాహ్ బిన్ 'జుబైర్న, అతని మిత్తర  
లన హతమారిిన సంవతసర్ం, అతడు 'అబుద లాాహ్ 
బిన్ 'ఉమర్ (ర)న, '' 'అర్ఫహ్లో వేచి ఉండే రోజు ఏ ఏ 
పనలు చేయాల్ల,'' అని పర శించాడు. స్లల్లమ్ 
సమాధానం ఇసూత , ''ఒకవేళ్ న్నవు పర వకి స్లంపర దా 
యానిి అనసరించాలనకుంటే 'అరఫహ్ న్నడు 
''జుహ్ర్్, 'అ'స్ర్్ న్మా'జులను కల్లప్ప తవరగా 
చద్దవు అని అనాార్ల. 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) 
అతని మాటను  ధ్ృవీకర్థసూు , ''పర వకి (స) అనచరులు 
పర వకి స్లంపర దాయానిి అనస సూత  'అరఫహ్లో 
''జుహ్ర్్, 'అ'స్ర్్లను కల్లప్ప ఒకేసారిచదివేవారు,'' 
అని అనాార్ల.  ఇబుాష్రహ్బ్ కథనం: నేన స్లల్లమ్న 

 

48) వివర్ణ-2616: అంటే అర్ఫహ్ నండి ముజ్ద్ల్లఫహ్ 

వర్కు పర వకి (స) వాహనంపై ఉనాిరు. మధేలో 

కాల్లనడక నడవలేదు. అంటే దీని అర్థ ం మధేలో ఎకొడా 

కాలకృతాేలకు దిగలేద్ని కాదు. బుఖారీలోని ఒక 

ఉలాేఖ్నంలో ఇలా ఉంది. దారిలో ఒకచోట మూతర విసర్జ న 

కోసం ఆగి వాహనంపై నండి దిగి మూతర విసర్జ న చేసి 

వు'దూ చేస్లరు. అపుపడు ఉస్లమహ్ (ర్) 'ఓ అలాాహ్ 

పర వకిా! నమా'జు వేళ్ అయింది. నమా'జు చదువుకోండి' 

అని అనాిరు. పర వకి (స), 'మనం ము'జ్ద్ల్లఫహ్ లో 

నమా'జు చదువుదాం,' అని అనాిరు. ఆ తరు వాత 

అకొడి నండి వాహనం ఎకిొ ము'జ్ద్ల్లఫహ్ వచాిరు.  



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 964 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
పర వకి (స), ''ఈ రోజు ఇలాగే  చేసార్య,'' అని అడగాను . 
దానిక్ష సాలిమ్, ''పర జలు పర వకి (స) స్లంపర దాయానిి 
అనసరిసూు , ఇల్ల చేసార్ల,'' అని అనాార్ల. 49 

(బు'ఖారీ) 
===== 

 َباُب َرْمِي الِْجَمارِ   -6
6. జ్మర్రతల పై కంకర్రర ళ్ళళ ర్పవవటం 
రమ్యి జిమార్్: ర్మీ అంటే కంకర్రాయి విసర్డం. 
జిమార, జమరాత్, జమ్ర్కి బహవచనాలు, అంటే 
నిరీణ త సత ంభాలు. జమ్ర్ అంటే కంకర్రాయి. ఎందుకంటే 
జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బ్హ్, జమ్ర్త్ వుసాు , జమ్ర్త్తల్ 
ఊ'లాకు కంకర్రాళ్లా విసర్డం జరుగుత్తంది. 
అందువలా వీటిని కూడా జ్మ్రాత్ లేదా జిమార్్ అని 
అంటారు. మినా మారొ్ మధేలో ఈ మూడు పర ద్దశాలు 
ఉనాియి. ఈ పర ద్దశాలాో ఎతైెన రాతి సత ంభాలు 
నిలబటట బడ ఉనాాయి. ఈ మూడింటిని జమరాత్ 
లేదా జిమార్ అంటారు. పర తి ఒకొదానిి వేరేారుగా 
జమ్ర్హ్ అంటారు. వీటిలో మకొహ్ వైెపు ఉని దానిి 
జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్ మరియు జమ్ర్త్తల్ కుబ్రా 
మరియు జమ్ర్త్తల్ ఉఖ్రా' అంటారు. మధే ఉని 
దానిి జమ్ర్త్తల్ వుస్తా అంటారు. మసిజ ద ఖీఫ్కి 
ద్గొర్ ఉనిదానిి జమ్ర్త్తల్ ఊ'లా అంటారు. ఈ 
జమరాత్లపై కంకర్రాళ్లా విసర్డం గురించి పర వకి(స) 
ఇలా పర వచించారు, ''ఇబార హీమ్ (అ) 'హజ్జ ్ విధులన 

 

49) వివర్ణ-2617: హజిాజ్ బిన్ యూసుఫ్ రాజ్ 

పా్తినిధులాో పర ఖాయత దురామరాుడు. ఇతడు తన 

కాలంలో ఒక లకాష  ఇర్వైెవేల మందిని కటిట వేసి చంప్రడు. 

మ్కుహ్ ఖ్లీఫా 'అబే్దలాాహ్ బిన్ 'జుబై్నర్్పై 

ద్ండతాత డు. అతనిి అతని మిత్తర లన చంపివేస్లడు. 

అపుపడు 'అబే్దల్ మ్ల్లక్ బిన్ మ్రావన్ ఇతనిన 

మ్కుహ్ న్గరానిక్ష అధికారి (గవరిర్) గా 

నియమించి, 'హజ్ సమ్సయలను గురించి 'అబే్దలాాహ్ 

బిన్'ఉమ్ర్్ను అడిగి తెలుసుకోమ్ని సూచించాడు. 

అనంతర్ం 'అబే్దలాాహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్్ 'హజాజ జ్ బిన్ 

యూసుఫ్కు 'హజ్ విషయాలు నేరేపవారు. 

నిర్ారిించడానికి వచాిరు. అపుపడు జమ్ర్త్తల్ 
'ఉఖ్బహ్ వద్ద  షై'తాన్ కనబడిాడు. ఇబార హీమ్ (అ) 
వాడికి 7 కంకర్రాళ్లా కొటాట రు. చివరికి వాడు భూమిలో 
దిగబడి పోయాడు. ఆ తరువాత ఇబార హీమ్ కొంత 
ముందుకు నడిచారు. జమర్త్తల్ వుస్తహ్ వద్ద  
షై'తాన్ మళ్ళా కనబడిాడు. అకొడ కూడా ఇబార హీమ్ 
(అ) వాడికి 7 కంకర్ రాళ్లా కొటాట రు, వాడు భూమిలోక్ష 
దిగబడి పోయాడు. మళ్ళా ఇబార హీమ్ (అ) ముందుకు 
నడిచారు. మళ్ళా జమర్త్తల్ ఊ'లా వద్ద  షై'తాన్ 
కనబడిాడు. ఇబార హీమ్ (అ) 7 కంకర్ రాళ్లా తీసుకొని 
కొటాట రు. మళ్ళా షై'తాన్ భూమిలోక్ష దిగబడిపోయాడు. 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: ''షై'తాన్న కొడుతూ 
ఉండండి. మీ తండిర  ఇబార హీమ్ (అ) ధరామనిి అనస 
రిసూత  ఉండండి. ('స'హీ'హ్ ఇబి 'ఖుజైమహ్) 
కొంద్రు ర్మీని తపపనిసరిగా భావిస్లత రు. మాల్లకీలు 
రమీ జ్మ్రత్ ఉఖ్బ్ 'హజ్జ ్ విధులాో ఒక విధి, దీనిి 
నిర్ారిించక పోత్య 'హజ్జ ్ రదుద చేయబడుత్తంది 
అంటార్ల. (నైెలుల్ అవ్తార్) 

10వ త్యదీన కేవలం జమ్ర్త్ 'ఉఖ్బహ్ కు ర్మీ 
చేయబడత్తంది. జమ్ర్త్త వుస్తహ్, జమ్ర్త్త 
'ఊలాకు జరుగదు. మినాలో బకీర దు ('ఈదుల్ అ'దాా) 
పండుగ నమా'జు చద్వబడదు. జమ్ర్త్ 'ఉఖ్బహ్ 
ర్మీ పండుగ రండు ర్కాత్తలకు సరిసమానంగా 
భావించాల్ల. కంకర్రాళ్లా కొటేట  సమయం జి'ల్ 'హిజజ హ్ 
10వ త్యదీ సూరోేద్యం తరువాత నండి సూరుేడు 
వాలే వర్కు ఉంటుంది. అతేవసర్ పరిసిథ త్తలాో 
సూరుేడు వాల్లన తరాాత కూడా కొటట వచుిన. పర వకత  
(స) మధాేహిం వేళ్ కంకర్రాళ్లా కొటాట రు. జాబిర్ (ర్) 
కథనం, పర వకి (స) జి'ల్ 'హిజజ హ్ 10న జమ్ర్త్ 'ఉఖ్బహ్ 
కు కంకర్రాళ్లా కొటాట రు. తరువాతి త్యదీలాో సూరుేడు 
వాల్లన తరువాత. (బు'ఖారీ) 
పర వకి (స) ఖురైష్ యువకులన, ''సూరుయడు 
ఉదయించి తరావత కంకరరాళ్ళళ కొటేాల్ల. స్వు ీలు 
సూరోయదయానిక్ష ముంద్ద కంకరరాళ్ళళ కొటే 
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వచ్చిను, ఉమమ సలమహ్ చేసినటాు'' అని అనాార్ల. 
(తిరిమజి', అబూ దావూద్) 
అయిత్య రమీ జ్మ్రతల్ 'ఉఖ్బ్హ్ చేస్జన్పుడు 
లబియి'క్ ఆప్పవేయాల్ల. జమ్ర్త్ 'ఉఖ్బహ్న 
వాహనంపై కూర్కిని కొటట వచుి. అయిత్య ఇతరులకు 
హాని కల్లగించరాదు. మిగిల్లన జమరాహ్లన నిలబడి 
కొటట టం మంచిది. కుడిచేతోు  రమీ చేయాల్ల. 
ఎడమచేతోత  ర్మీ చేయడం పర వకి (స) స్లంపర దాయానికి 
వేతిరేకం. ర్మీ చేస్తటపుపడు చంక కనబడినటాు 
చేత్తలు ఎతాత ల్ల. ఇబి మస్'ఊద్ జమ్ర్హ్ 'ఉఖ్బహ్ 
వద్ద కు చేరి బైత్తలాాహ్న ఎడమ వైెపు మినాన కుడి 
వైెపు ఉంచి 7 కంకర్రాళ్లా కొటాట రు. పర తి రాయితో 
'అలాాహ అకార్ ' అని పలుకుతూ ఉండేవారు. ఇంకా ఈ 
విధంగానే పర వకి (స) చేస్తవార్ని అనేవారు. ఆ వెంటనే 
సూర్హ్ బఖ్ర్హ్ అవత రించింది. (బు'ఖారీ)  
పర వకి (స) జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్ వర్కు లబాయి'క్, 
పల్లకే వారు. (బు'ఖారీ)  
కంకరరాళ్ళళ కొటేే పదధ తి: జమ్ర్హ్ 'ఉఖ్బహ్ వద్ద కు 
వెళ్ళాన తరాాత లబాయి'క్ పలకడం మానివేయాల్ల. 
దాని ముందు పలాపు ప్రర ంతంలో నిలబడాల్ల. 
బైత్తలాాహ్న ఎడమ వైెపు మరియు మినాన కుడివైెపు 
ఉంచి బొటన వేల్ల గోరుపై కంకర్రాయి ఉంచి చూపుడు 
వేలుతో 7 కంకర్రాళ్లా వేరు వేరుగా కొటాు లి. ఒకవేళ్ 
ఇలా కొటట టం కషట ంగా ఉంటే వేలుతో పటుట కొని కొటాు లి. 
మొద్టి కంకర్రాయిపై లబాయి'క్ పలకటం 
ఆపివేయాలి. పర తి కంకర్ రాయిని కొటట టానికి ముందు 
ఈ దు'ఆ పఠంచాలి.  

''బిస్జమలాాహి అలాాహు అకబర్్ ర'గ్మ్న్ ల్లషై'తాని, 
వరి'దన్ ల్లరి'హామని అలాాహుమ్మజ్అల్హు 'హజి్న్ 
వ మ్బ్రూరన్ వ జ్'న్బ్న్ మ్'గ్ఫూరన్ వ స'అయన్ 
మ్ష్కూరన్.'' -- 'అలాాహ్ పేరుతో కంకర్రాయి  
కొడుత్తనాిను. అలాాహ్ అంద్రికంటే గొపపవాడు, 
షై'తాన్ న్నచ అవమానానికి గుర్వు గాక! అల్లల హ్ 
సంతృపిత చెందుగాక, ఓ అలాాహ్! 'హజ్జ ్న స్వాకరించు, 
తపుపలన క్షమించు, మా పర యతాిలన గురిించు. 
(నైెలుల్ అవ్తార్, ఫత్'హల్ బారీ) 

----- 

لَْفْص  َ لُ ا     మొదటి విభాగం  ُل اْْلَو َ
 ( 2/805) ح (صحي  [ ) 1]  - 2618

ِب َ صىل الل عليه وسلم يَرْ  اَل: قَْن َجاِبرٍ عَ  ِمْي َعىَل َرأَْيُت الن َ
ْ َّل أَْدِرْي   َيُقْوُل:وَ َراِحلَِتِه يَْوَم الن َْحِر  "لَِتأُْخُذْوا َمَناِسَكُكْم فَإِن ِ
ِِتْ َهذِ لََعل ِْي َّل أَُحج ُ بَْعَد   . ِلٌم َواهُ ُمْس هِ". رَ  َحج َ

2618. (1) [2/805 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: నేన పర వకి (స)న జి'ల్ హిజజ హ్ 

10వ త్యదీన తన వాహనంపై కూర్కిని, ''కంకర్ రాళ్లా 
కొటట టం, నానండి 'హజ్జ ్ ఆద్దశాలు నేరుికోండి, ఎందు 
కంటే దీని తరువాత వచేి సంవతసర్ం నేను 'హ్జ్జ ్ 
చేస్లత నో చెయేనో, చెపపలేన,'' అని అనటం 
చూస్లన.50 (ముసాిమ్) 

   (2/805) يح (صح  [ ) 2]  - 2619
 ةَ الِل صىل الل عليه وسلم َرَم الَْجْمرَ َعْنُه قَاَل: َرأَْيُت َرُسْوَل وَ 

 . الَْخْذِف . َرَواهُ ُمْسِلٌم بِِمثِْل َحََص 
2619. (2) [2/805- దృఢం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) చిని చిని కంకర్ 
రాళ్లా విసురుత్తండగా నేన చూస్లన. (ముసాిమ్) 

  (2/805) [ ) متفق عليه ( 3]  - 2620
لَْجْمَرةَ يَْوَم  اَرَم َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم َعْنُه قَاَل: وَ 

ا بَْعَد ذَ  ًُ.الن َْحِر ُضح  ْمُس َوأَم َ  .لَِك فَإِذَا َزالَِت الش َ
2620. (3) [2/805 -ఏకీభవితం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) యౌము న్న'హర్్లో 
చాషు ర్ ('ద్దహ్') వేళ్ రమీచేసారు. ఆ తరువాత 
దినాలాో సూరుేడు వాల్లన తరాాత ర్మీ చేస్లరు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ) 

 (2/805)[ ) متفق عليه (  4]  - 2621
ْنَتَه  َعْن َعْبِد الِل بِْن َمْسُعْوٍد:وَ  ْلُكْْبَى َرةِ ا إََِل الَْجمْ أَن َُه ا
ِرهِ َوَمََن  ْيَت  الْبَ َجَعَل فَ  ِمْيِنِه َوَرَم بَِسْبِع َحَصَياٍت  ْن ي َ  عَ َعْن ي ََسا

 

50) వివర్ణ-2618: 10వ త్యదీన మినా చేరి జమ్ర్త్తల్ 

'ఉఖ్బహ్కు  వాహనంపై కూర్కిని ర్మీ చేయడం పర వకి 

స్లంపర దాయం. నిలబడి కూడా చేయవచుిన.  
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ُ َمَع كُل ِ َحَصاةٍ يُكَ  ِ  عَلَْيِه  َكَذا َرَم ال َِذْي أُْنِزلَْت هَ  ثُم َ قَاَل: .ْب 

 .ُسْوَرةُ الَْبْقَرةِ 
2621. (4) [2/805 -ఏకీభవితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర్) కథనం: అతన 
జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్ వద్ద కు వెళ్ళా బైత్తలాాహ్ ఎడమ 
వైెపు ఉనిటాు, మినా కుడి పర కొ ఉనిటాు నిలబడి 7 
కంకర్ రాళ్ళు కొటాట రు, కొటిట నపుడు పర తి కంకర్రాయితో 
ప్రటు 'అలాాహ అకార్ ' అని పల్లకారు. ఆ తరువాత 
పర జలతో, 'సూరహ్ బఖరహ్ అవతర్థంచబడన వాక్షత  
కూడ అంటే ప్ర వకత  (స్) కూడా ఈవిధంగానే కంకర్రాళ్లా 
కొటాట రు,' అని అనాార్ల.51 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

   (2/805) [ ) صحيح ( 5]  - 2622
 قَاَل: قَاَل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم: رٍ َعْن َجاِب وَ 

عْ  "اَّْلِْسِتْجَماُر َتو ٌ َوَرْمُي الَْجَمارِ  فَ ُي بَْْيَ َتو ٌ َوالس َ و ٌ ةِ تَ َمْروَ ا َواْل  الص َ
َواُف َتو ٌ  ٍ" اْسَتْجَمَر أََحُدكُْم فَلَْيْسَتْجِمرْ إِذَا  وَ َوالط َ َرَواهُ    . بََتو 

 . ُمْسِلٌم 
2622. (5) [2/805 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనాలు, ''మల 
మూతర  విసర్జ న కోసం బేసి సంఖ్ేలో మటిట  పడిలన 
ఉపయోగించాల్ల. (3, 5, 7) అద్దవిధంగా షై'తాన్న 
కొటట డానికి కూడా బేసి కంకర్రాళ్లా ఉపయోగించాల్ల. 
(7) అద్దవిధంగా సఫా మరాాల మధే సయీ కూడా 
బేసిస్లరాు స్'యీ చేయాల్ల. (7). అద్దవిధంగా 
బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్ కూడా బేసి అంటే 7 స్లరాు పర ద్కిష ణలు 
చేయాల్ల. అద్దవిధంగా మీలో ఎవరైనా ధూప్ం 
తీసుకుంటే బేసి సంఖ్ేలో తీసువాల్ల. అంటే (3, 5, 7 
స్లరాు). (ముసాిమ్)   

 

51) వివర్ణ-2621: పర వకి (స)పై ఖుర్ఆన్ అంతా అవత 

రించబడింది. సూర్హ్ బఖ్ర్హ్న ఎందుకు పేర్కొనాి 

ర్ంటే అందులో 'హజ్ ఆద్దశాలు ఉనాియి. బైహఖీ 

ఉలాేఖ్నంలో ఇలా ఉంది, ''పర వకి (స) పర తి కంకర్రాయి తో 

ప్రటు 'అలాాహ అకార్ అలాాహ అకార్' ఇంకా 

''అలాాహమమజ్అల్హ 'హజజ న్ మబ్రూర్న్ వ జన్బన్ 

మ'గ్ఫూర్న్ వ 'అమలన్ మష్కూర్న్,'' అనేవారు.  

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ   َ    రండవ విభాగం   ا
 ( 2/806)[ ) صحيح (  6]  - 2623

ِب َ صىل الل   ْن قََداَمَة بِْن َعْبِد الِل بِْن َعم َاٍر قَاَل:عَ  َرأَْيُت الن َ
َباَء لَْيَس نَاقٍَة َصهْ َعىَل  الن َْحرِ يَْوَم  ِمي الَْجْمَرةَ سلم يَرْ  عليه و
لَْيَس قِ ْردٌ  َط َّل َضْرٌب وَ  افِِعي ُ   .: إِلَْيَك إِلَْيَك ْيُل  َو َرَواهُ الش َ

ِمِذي ُ  ْ َرِمي ُ  َوالّت ِ ا ْبُن َماَجُه َوالد َ  .َوالن ََسائِ ُ َوا
2623. (6) [2/806 -దృఢం] 
ఖుదామహ్ బిన్ 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'అమామర్ (ర్) 
కథనం: నేన ఖుర్బాన్న రోజున పర వకి (స)న 'సహ్బా' 
అంటే ఎరుపు, తెలుపు ర్ంగు ఆడఒంటెపై కూర్కిని 
కంకర్రాళ్లా కొడుత్తండగా చూస్లన. అకొడ జంత్త 
వులన కొటట టం గాన్న, తోలటం గాన్న, 'పర కొకు జర్గండి 
పిలాలూ,' అని అనటం గాన్న జర్గలేదు. (షాఫ'యీ, 
తిరిమజి', నస్లయి', ఇబి మాజహ్, దార్మి,) 

   ( 2/806) يف (ع[ ) ض  7]  - 2624
"إِن ََما َجَعَل  اَل:َعِن الن َِب  صىل الل عليه وسلم قََة ئَِش عَاَعْن وَ 

ْكِر الِل". وَ َرْمُي الِْجَماِر  َمِة ِذ َفا َوالَْمْرَوةِ ِْلِقَا ْعُي بَْْيَ الص َ   الس َ
ِمِذي ُ َوالد َ  ْ َرِمي ُ َرَواهُ الّت ِ ْ َوقَا .ا َسٌن  حَ ا َحِدْيٌث َهَذ  :ِمِذي ُ َل الّت ِ

 .َصِحْيٌح 
2624. (7) [2/805 -బలహీనం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం: 
జమ్రాత్ ల ర్మీ మరియు 'సఫా మరాాల మధే 
స'యీ అల్లల హ్ సమర్ణ కోసం నియమించబడిాయి. 
(దార్మి, తిరిమజి'  /  పార మాణికం - దృఢం) 

 (806/ 2)ه ( دراست [ ) لم تتم 8]  - 2625
لَْت َعنْ وَ  َ  اللِ لَ يَا َرُسوْ  قُلَْنا: :َها قَا َك َّل نَْبِنْ لََك بَِناًء يُِظل ُ  أ

بُْن   ْن َسَبَق"."َّل ِمَن  ُمَناُخ مَ  قَاَل: بِِمًَن؟ ِمِذي ُ َوا ْ َرَواهُ الّت ِ
َرِمي ُ  ا  .َماَجُه َوالد َ

2625. (8) [2/806 -అప్ర్థశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: మేము పర వకి (స)న ''ఓ 
అలాాహ్ పర వకిా! తమరు విశార ంతి తీసుకోవడానికి 
మినాలో ఏదైన కుటీర్ం లాంటిది నిరిమదాద ం.'' అని 
వినివించుకునాిం. దానికి పర వకి (స) ''వదుద , మినాలో 
ముందు వెళ్ళా, తన ఒంటెన కూరోి బటుట కునివారిద్ద, 
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ఆచోట్ట.'' అంటే మినాలో ఎవరికీ ఏ పర త్యేక స్లథ నం లేదు. 
అంటే ముందు వెళ్ళా ఎవరు ఎకొడ విశార ంతి తీసుకుంటే 
ఆ సథ లం వారిద్ద అవుత్తంది.'' అని పర వచించారు. 
(తిరిమజి', ఇబి మాజహ్, దార్మి) 

----- 

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం   ا
 ( 2/806)[ ) صحيح (  9]  - 2626

ِفٍع قَاَل:عَ  ْبَن ُعَمرَ إِ  ْن نَا   لَْجْمَرَتْْيِ ْنَد ا يَِقُف عِ  كَاَن ن َ ا
 َ لََيْْيِ وُ اْْل ُيَسب ِ وِ ْوفًا َط قُْو ُ الَل َو ِ َيْدُعْو  ْيًَل يَُكْب  يَْحَمُدهُ َو ُحُه َو

لٌِك يَِقُف ِعْنَد َجْمرَ  الَل َوَّل   .ةِ الَْعَقبِة. َرَواهُ َما
2626. (9) [2/806- దృఢం] 
నా'ఫె (ర్) కథనం: 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ 
జమ్ర్త్తల్ ఊలా, జమ్ర్వుస్లత  వద్ద  చాలాస్తపు వర్కు 
ఆగి 'అలాాహ అకారు సుబ్హానలాాహ్, అల్ 
హమ్దుల్లలాాహ్,' అని పలుకుతూ దు'ఆ చేసూత  
ఉండేవారు, జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్ వద్ద  ఆగేవారు 
కారు.52 (మువ'తాత  ఇమామ్ మాల్లక్) 

===== 
 َباُب الَْهْدِي   -7

7. ఖుర్్బాన్న జ్ంతువుల విషయాలు 
'హజ్జ ్లో 'హాజీ తన వెంట తీసుకొని వెళ్లా జంత్త 
వున హదీ అంటారు. ఇవి మూడు ర్కాలు. 1. మేక, 
గొరర , పటేట లు, 2. ఆవు, ఎదుద , గేద, 3. ఒంటె. కనిషట  
పరిమితి మేక. అతేధక పరిమితి ఒంటె. ఖుర్బాన్న 
జంత్తవుకు చెందిన మాంస్ం నిరుపేద్లకు ఇవాటం 
ఉతత మం. తమత్తత 'ఉ ఖిరాన్కు చెందిన మాంసం 
అయిత్య దానిండి కొంతమాంసం తీసుకోవచుిన . 

 

52) వివర్ణ-2626: అంటే జమ్ర్త్తల్ 'ఊలా మరియు 

జమ్ర్త్తల్ వుస్తాపై కంకర్రాళ్లా కొటిట న తరాాత 

'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) చాలాస్తపు వర్కు ఆగి 

దు'ఆ, దైవసమర్ణ చేస్తవారు. కొంద్రు సూర్హ్ బఖ్ర్హ్ 

పఠంచినంతస్తపు ఆగాలని అభప్రర య పడుత్తనాిరు. 

మరికొంద్రు  కాళ్లావాచి పోయే వర్కు నిలబడేవారు. 

దాని పేర గులన, చరామనిి పేద్లాో దానం చేస్వేయాల్ల. 
హదీ చిహింగా ఒంటె మడలో చెపుపల హార్ం వేయడం 
పర వకి స్లంపర దాయం. దీనిితఖ్లీద్ అంటారు. అయిత్య 
షి'ఆర్్ చేయడం కూడా పర వకి స్లంపర దాయమే. అంటే 
ఖుర్బాన్న ఒంటె కుడి భుజం చరామనిి చీల్లి వేయడం 
మాంసం తెగిపోకుండా జాగర తత పడాల్ల. ఒకవేళ్ హదీ 
జంత్తవు మారొ్ం మధేలో మర్ణ సమయం ఆసని 
మయిత్య దానిి అకొడే జి'బ'హ్ చేయాల్ల. దాని ర్కింతో 
హారానిి ర్ంగరించాల్ల. దాని శఖ్ర్ంపై చిహింగా 
ఏదైనా తగిల్లంచాల్ల. ధనవంత్తలు దానిండి ఏమీ 
తినకుండా ఉండటానికి. ఎందుకంటే ఇది పేద్వారి 
హకుొ. వీటనిిటి గురించి కిర ంద్ 'హదీసు'లాో పేర్కొనడం 
జరిగింది. 

----- 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం   ا
 ( 2/807)[ ) صحيح (  1]  - 2627

ْبِن َعب َاٍس قَاَل:عَ   َصىل  َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم ِن ا
َ بَِنا ثُم َ دَعَاَفِة بِِذْي الُْحلَيْ  ِمهَ   َصْفَحةِ ْشَعَرَها ِِفْ قَِتِه فَأ ا ِسَنا

 َ َم اْْل ِكَب َراِحلََتُه فَلَم َا رَ  َعْنَها َوقَل ََدَها نَْعلَْْيِ ثُم َ ْيَمِن َوَسلَُت الد َ
. َرَواهُ ُمْسِلٌم اْسَتَوْت بِِه َعىَل الَْبْيَداِء أََهل َ  لَْحج ِ  . بِا

2627. (1) [2/807 -దృఢం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'హజ్జ ్కు 
వెళ్లతూ జు'ల్ 'హలైఫహ్లో ''జుహ్ర్ నమా'జు 
చదివారు. ఆ తరువాత తన ఖుర్బాన్న జంత్తవున 
తెపిపంచారు. చిహింగా దాని వీపుపై కుడివైెపు ఒక 
మూల కొంత చీలాిరు. ఆ ర్కిం అకొడే త్తడిచి వేస్లరు. 
ఇంకా దానిమడలో చెపుపల హారానిి వేస్లరు. ఆ 
తరువాత తన వాహనంపై కూరుినాిరు. ఆయన 
ఒంటె ఆయని తీసుకొని బై్నదా' చేరగానే పర వకి (స) 
లబా యిక్ అని బిగొర్గా పలకస్లగారు. 53 (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ)  

 

53) వివర్ణ-2627: జు'ల్'హులైఫహ్ ఒక పర ద్దశం పేరు. 

ఇది మదీనహ్ కు సమీపంలో ఉంది. మదీనహ్ వైెపు నండి 

వచేి వారికి ఇద్ద ఇహ్రామ్ ధరించే స్లథ నం. పర వకి (స) 

'హజ్కు వెళ్లతూ ఇకొడ ఆగారు. ''జుహ్ర్ నమా'జు 
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 (2/807)[ ) متفق عليه (  2]  - 2628

لَْت:وَ    صىل الل َدى الن َِب ُ أَهْ  َعْن عَائَِشَة َرِضَي الُل َعْنَها قَا
 .َدَهاا فََقل َ لَْبْيِت َغَنمً ا ةً إََِل م َمر َ عليه وسل 

2628. (2) [2/807-ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: ఒకస్లరి పర వకి (స) ఖుర్బాన్న 
మేకలన బైత్తలాాహ్కు పంప్రరు, వాటి మడలో 
హారాలు వేస్లరు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

   (2/807) [ ) صحيح ( 3]  - 2629
ْن  ه وسلم عَ  صىل الل عليُسْوُل اللِ َح رَ ذَبَ قَاَل: اِبرٍ َعْن جَ وَ 
 .. َرَواهُ ُمْسِلٌم َم الن َْحرِ ةً ي َوْ َة بََقرَ عَائَِش 

2629. (3) [2/807-దృఢం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఖుర్బాన్న నాడు 'ఆయి 

'షహ్ (ర్) తర్ఫున ఒక ఆవు ఖుర్బాన్న ఇచాిరు. 
(ముసాిమ్) 

 ( 2/807)(  ) صحيح [  4]  - 2630
ِب ُ نَ  ُه قَاَل:َعنْ وَ  ن َِسائِِه بََقَرةً سلم َعْن  عليه ولل صىل اَحَر الن َ
ِتِه . َرَواهُ ُمْسِلٌم ِِفْ   . َحج َ

2630. (4) [2/807-దృఢం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) తన 'హజజ త్తల్ విదా 

'అలో తన భారాల తర్ఫున ఆవు ఖుర్బాన్న ఇచాిరు. 
(ముసాిమ్) 

  (2/807) ليه (متفق ع[ )  5]  - 2631
لَْت: فََتلُْت قَ  َعْنَهاِضَي اللُ ئَِشَة رَ َعْن عَاوَ  ََلئَِد بُْدِن الن َِب ِ  قَا

وسلم بَِيَدي َ ثُم َ قَل ََدَها َوأَْشَعَرَها َوأََهَداَها فََما  صىل الل عليه
 .َم عَلَْيِه كَاَن أُِحل َ لَهُ َحرُ 

2631. (5) [2/807-ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) యొకొ ఖుర్బాన్న 
జంత్తవుల హారాల తార డున నేన నా చేత్తలతో 

 

చదివారు. ఇంకా తన ఖుర్బాన్న జంత్తవుకు షి'ఆర్ 

చేస్లరు. ఇంకా దాని మడలో హార్ం వేస్లరు. ఇది ఖుర్బాన్న 

జంత్తవని అంద్రూ తెలుసుకోవడానికి, దానికి హాని 

తలపటట కుండా ఉండటానికి షి'ఆర్ చేయడం, హార్ం 

వేయడం పర వకి (స) స్లంపర దాయం.  

తయరు చేస్లన. ఆ తరువాత పర వకి (స) ఆ హారాలన 
జంత్తవుల మడలో వేస్లరు. ఆ తరువాత వాటిని షి'ఆర్ 
చేస్లరు. అంటే ఒంటె వీపు కుడి పర కొ శఖ్ర్ం కిర ంద్ చర్మం 
చీల్లివేస్లరు. ఆ జంత్తవులన వెళ్లత్తని 'హాజీల 
వెంట మకొహ్ పంపి వేస్లరు. ఆ జంత్తవులన పంపటం 
వలా పర వకి (స) ధర్మసమమతమైనవేవీ నిషిద్ధ ం కాలేదు. 
అంటే ఖుర్బాన్న జంత్తవులన పంపటం వలా పర వకి (స) 
ము'హ్రిమ్ కాలేదు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/808)[ ) متفق عليه (  6]  - 2632
لَْت َعْنَها قَوَ  َث م َ بَعَ ثُ  ِعْنِدْي ِعْهٍن كَاَن  َدَها ِمْن قَََلئِ : فََتلُْت ا
 .َمَع أَِِبْ  بَِها

2632. (6) [2/808-ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఖుర్బాన్న 
జంత్తవుల హారాలన నా ద్గొర్ ఉని ఒంటె ఉనిితో 
నేన తయారు చేసాన. ఆ తరువాత పర వకి (స) ఆ 
ఖుర్బాన్న జంత్తవులన మా తండిర గారు అయిన అబూ 
బకర్ వెంట మకొహ్ పంపించారు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/808)متفق عليه ( [ )  7]  - 2633
يْ وَ  ةَ أَن َ َرُسْوَل الِل صىل الل عليه وسلم َرأَى  رَ َعْن أَِِبْ ُهَر

ْركَْبَها". َرُجًَل ي َُسْوُق بََدنًَة فََقاَل:  قَاَل: ٌة.بََدنَ إِن ََها  َقاَل:فَ  "اِ
ْركَ ْركَْبهَ قَاَل:  .بََدنَةٌ  اَل: إِن ََهافَقَ  ْبَها"."ا ْيلََك" ِِفْ "ا نَِيِة أَْو  الث َ  ا َو ا

لِثَةِ   .الث َا
2633. (7) [2/808-ఏకీభవితం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఒక వేకిిని 
చూస్లరు. అతడు తన ఖుర్బాన్న జంత్తవున 
తోలుతూ తీసుకువెళ్లత్తనాిడు. పర వకి (స) అతనిి 
ఉద్దద శంచి, 'నవుా దానిపై ఎకిొకూరోి,' అని అనాిరు. 
దానికి ఆ వేకిి, 'ఇది ఖుర్బాన్న జంత్తవు, నేన దానిపై 
ఎలా కూరోిగలన?' అని అనాిడు. పర వకి (స) మళ్ళా, 
'నవుా దానిపై ఎకిొకూరోి,' అని అనాిరు. దానికి ఆ 
వేకిి మళ్ళా 'ఇది ఖుర్బాన్న జంత్తవు, దీనిపై నేనెలా 
కూరోిగలన?' అని అనాిడు. పర వకి (స) రండవస్లరి 
లేదా మూడవస్లరి చాలా విచారించవలసిన విషయం, 
'నవుా దానిపై ఎకిొకూరోి,' అని అనాిరు. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్)   
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 ( 2/808)[ ) صحيح (  8]  - 2634

 َعْن  ُسِئَل  ْبِد اللِ ْبَن عَ َسِمْعُت َجاِبرَ  َعْن أَِِبْ الُزبَْْيِقَاَل:وَ 
  م يَُقْوُل:  صىل الل عليه وسل الن َِب َ  َسِمْعُت  :فََقالَ  ْوِب الَْهْدِي ُركُ

ِف  لَْمْعُرْو ْركَْبَها بِا َرَواهُ    . َد َظْهًرا"إِذَا أُلِْجْئَت إِلَْيَها َحّت َ َتجِ  "اِ
 .ُمْسِلٌم 

2634. (8) [2/808 -దృఢం] 
అబూ 'జుబైర్ (ర్) కథనం: నేన జాబిర్ బిన్ 

'అబుద లాాహ్ దాారా ఇలా వినాిన. ఖుర్బాన్న 
జంత్తవులపై ఎకిొ కూరోివటానిి గురించి అతనిి 
పర శించడం జరిగింది. అంటే, 'హాజీ తన వెంట 
తీసుకువెళ్లత్తని ఖుర్బాన్న జంత్తవుపై ఎకిొ 
కూరోివటం ధర్మసమమతమా కాదా?' అని పర శించడం 
జరిగింది. దానికి అతడు, సమాధానం ఇసూత , 'పర వకి 
(స)న అతేవసర్ పరిసిథ త్తలాో మంచి తనంతో మరో 
వాహనం లభంచనంతవర్కు దానిపై కూర్కిని 
పర యాణంచవచుినని పర వచిసూత  ఉండగా నేన 
వినాినని' సమాధానం ఇచాిరు. 54 (ముసాిమ్) 

 ( 2/808)[ ) صحيح (  9]  - 2635
بِْن َعب َاٍس َرِض وَ  ىل  ُل الِل ص َرُسوْ  بََعَث  اَل:َما قََي الُل َعْنهُ َعِن ا

 فََقاَل: َرهُ فِْيَها.َمَع َرُجٍل و َأَم َ بََدنًَة   َعَشرَ ةَ لم ِست َ الل عليه وس
ْنَحْرَها   كَْيَف أَْصَنُع بَِما أُبِْدعَ عَلَي َ ِمْنَها؟ قَاَل:يَا َرُسْوَل اللِ  "ا

ُ ِتَها ىَل َصْفَح َها عَ َها ثُم َ اْجَعلْ ثُم َ اْصَبْغ نَْعلَْيَها ِِفْ دَمِ  ْل َوَّل َتأْك
 .اهُ ُمْسِلٌم  . َروَ " ِل ُرْفَقِتَك م ِْن أَهْ أََحٌد  َت َوَّل ِمْنَها أَنْ 

2635. (9) [2/808 - దృఢం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 16 ఒంటెలన 
మకొహ్ లో ఖుర్బాన్న చేయటానికి ఒక వేకిి వెంట 

 

54) వివర్ణ-2634: అనవసర్ంగా ఖుర్బాన్న జంత్తవుపై 

కూరోివటం మంచిది కాదు. ప్రర చీన కాలంలో పర జలు 

దీనిపై కూర్కిని పరయాణం చేయటానిి అశుభంగా 

భావించేవారు. పర వకి (స)న దీనిి గురించి పర శించడం 

జరిగింది. దానికి పర వకి(స) ఒకవేళ్ అది తపప మీ వదద  

మరో వాహనం లేనపుపడు, ఎకిొ పరయాణంచే పరిసిథ తి 

ఏర్పడినపుడు దానిపై కూర్కిని పరయాణం చేయగలరు. 

అయిత్య దానిి కొటట రాదు, హాని తలపటట రాదు. మీకు 

మరో వాహనం లభస్తత  దానిి వద్ల్ల దీనిపై ఎకిొ 

పరయాణం చేయండి. 

మకొహ్ పంప్రరు. ఇంకా అతనిి నాయకుడిగా 
నియమించారు. అంటే నవుా ఈ ఒంటెలన 
కాప్రడుతూ ఉండమని, మకొహ్ చేరిన తరాాత నా 
తర్ఫు నండి ఖుర్బాన్న చేయాలని ఆద్దశంచారు. 
దానికి ఆ వేకిి, 'ఓ అలాాహ్ పర వకిా! ఈ ఒంటెలాో ఏదైనా 
ఒంటె వాేధవలా లేదా ఇతర్ కార్ణ్యల వలల  నడవలేకపోత్య 
లేదా అలసిపోయి కూరుిండి పోత్య లేదా దారిలో 
చనిపోయే పరిసిథ తి ఏర్పడిత్య నేన ఏం చేయాల్ల,' అని 
పర శించాడు. దానికి పర వకి (స) ఇటువంటి పరిసిథ తిలో 
నవుా దానిి అకొడే జి'బ'హ్ చేసివేయి. దాని ర్కింతో 
దాని మడలో హార్ంగా ఉని చెపుపలన ర్కింలో ముంచి 
దాని వీపుపై గురిువేయాల్ల. అంటే చీల్లివేయాల్ల 
దానిండి న్నవుగాన్న న్న స్తిహిత్తలు గాన్న తినరాదు అని 
ప్ర వచించార్ల.55 (ముసాిమ్) 

 ( 2/808)) صحيح (  [ 10]  - 2636
َحْرنَا َمَع َرُسْوِل الِل عَاَم الُْحَدْيِبي َِة  نَ َعْن َجاِبٍر قَاَل: وَ 

 .ٌم . َرَواهُ ُمْسِل ْن َسْبَعةٍ الَْبَدنََة َعْن َسْبَعٍة َوالَْبَقَرةَ عَ 
2636. (10) [2/808- దృఢం] 
 జాబిర్ (ర్) కథనం: 'హదైబియా సంవతసర్ం పర వకి 

(స) వెంట మేము ఒక ఒంటెన 7 గురు వేకిుల తర్ఫున, 
ఒక ఆవున 7 గురు వేకిుల తర్ఫున ఖుర్బాన్న 
ఇచాిము. 56 (ముసాిమ్) 

 (2/808)[ ) متفق عليه (  11]  - 2637
ْبِن ُعَمرَ وَ  ُه يَْنَحُرَها َخ بََدنَتَ أَنَا َرُجٍل قَْد َعىَل أَن َُه أَََت  :َعِن ا
ْب  قَاَل: َقي َ  َعثَْهاا ًما م ُ  .َة ُمَحم ٍَد صىل الل عليه وسلمَدةً ُسن َ قَِيا

2637. (11) [2/808- ఏకీభవితం]  
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: అతన ఒక వేకిి 
వద్ద కు వెళ్ళారు. ఆ వేకిి తన ఒంటెన కూరోిబటిట  

 

55) వివర్ణ-2635: ఎందుకు తినవద్ద ని చెప్రపర్ంటే 

ఖుర్బాన్న జంత్తవున దారిలో ఈ కార్ణం చూపటిట  తినే 

పర యతిం చేయకూడద్ని.  

56) వివర్ణ-2636:  అంటే ఒంటె, ఆవులలో 7గురు 

వేకిులు భాగస్లాములుగా చేరి ఖుర్బాన్న ఇవా 

వచుిన. అంద్రికీ ఖుర్బాన్న పుణేం లభసుత ంది. 
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న'హ్ర్ చేసుత నాిడు. అపుపడు అతన ఆ వేకిితో, 
'నవుా ఈ ఒంటెన నిలబటిట  దాని కాళ్లా కటిట వేసి 
న'హ్ర్ చేయి. ఎందు కంటే ఇద్ద పర వకి (స) స్లంపర దాయం 
అని అనాార్ల. 57 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/809)[ ) متفق عليه (  12]  - 2638
ىل الل عليه  ُل الِل ص َرُسوْ   أََمَرِنْ  قَاَل:رضي الل َعْنُه َعْن عَلِي ٍ وَ 

َ  وسلم أَْن  َق بِلَْحِمَها َوُجلُْوِدَها أَْن أَتَ َعىَل بُْدنِِه وَ قُْوَم أ َصد َ
َر ِمْنَها قَاَل:ل َ َوأَجِ  ا ُن نُْعِطْيِه ِمْن  "نَْح  ِتَها َوأَْن ّل َ أُْعِطَي الَْجز َ

 .ِعْنَدنَا"
2638. (12) [2/809- ఏకీభవితం] 
'అలీ (ర్) కథనం: పర వకి (స) నని అతని (స్), 
ఖుర్బాన్న ఒంటెలన ఖుర్బాన్న చేయమని, ఖుర్బాన్న 
తరాాత వాటి మాంస్లనిి చరామనిి, పేర గులన దానం 
చేయమని అందులో నండి కస్లయికి ప్రరితోషికం 
ఇవావద్ద ని, అతనికి తన వద్ద  నండి ప్రరితోషికం 
ఇవామని ఆద్దశంచారు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 (2/809)عليه ( متفق  [ ) 13]  - 2639
ِم بُْدنَِنا فَْوَق َثََلٍث ْن لُُحوْ َّل نَأْكُُل مِ  كُن َا :لَ اَعْن َجاِبٍر قَوَ 

َص لَ  "كُلُْوا  َنا َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم فََقاَل: فََرخ َ
 .فَأَكَلَْنا َوَتَزو َْدنَا ْوا".َوَتَزو َدُ 

2639. (13) [2/809- ఏకీభవితం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: మేము మా ఖుర్బాన్న మాంస్లనిి 
మూడు రోజులకు మించి తినేవార్ము కాము. ఆ 
తరువాత పర వకి (స) మమమల్లి మీరు మాంస్లనిి 
ఆహార్ స్లమగిర గా మూడు రోజుల కంటే ఎకుొవ దినాలు 

 

57) వివర్ణ-2637: ఒంటె ర్కముమలో బలాంతో పడవ 

టానిి న్'హ్ర్్ అంటారు. అద్దవిధంగా మేక, ఆవు 

మొద్లైన వాటి మడన కతిత తో కొయటానిి జిబ్'హ్ 

అంటారు. ఒంటెలో న'హ్ర్ పర వకి (స) స్లంపర దాయం. దీని 

పద్ధ తి ఏమిటంటే ఎడమ మోకాలు తార డుతో కటిట , 

మూడు కాళ్ాపై దానిి నిలబటిట  దాని ర్కముమలో జిబహ్ 

సంకలపంతో బలాం పడవాల్ల. అది పడి పోత్తంది. 

కిర ంద్పడిన తరువాత కతిత తో కోయాల్ల. ఒంటెన న'హ్ర్ 

చేయటం ఉతత మం. ఒకవేళ్ ఎవరైనా జిబ'హ్ చేసినా 

ధర్మసమమతమే. అయిత్య ఆవు, మేకలన జిబహ్ 

చేయడమే ఉతత మం. 

ఉంచి తినవచుిన అని ఆదేశించార్ల. అపపటి నండి 
మేము ఖుర్బాన్న మాంస్లనిి మూడు రోజులకంటే 
ఎకుొవ దినాలు ఉంచి తినేవార్ం. 58 (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

----- 

 َ    రండవ విభాగం   َفْصُل الث َاِنْ  ْل ا
  (2/809) ه (ت[ ) لم تتم دراس  14]  - 2640

ِب َ صىل الل عليه وسلم أَْهَدى عَاَم  عَ  ْبِن َعب َاٍس: أَن َ الن َ ِن ا
 َمًَل كَاَن وسلم جَ الل عليه   صىلَيا َرُسْوِل اللِ الُْحَدْيِبَيِة ِِفْ َهَدا

ٍة وَ ِه َرأِْس  ِْلَِِبْ َجْهٍل ِِفْ  ْن فِض َ َيٍة م ِْن ذََهٍب يَِغْيُظ  بَُرةٌ م ِ ِِفْ ِرَوا
. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ لَِك الُْمْشرِ بَِذ   .ِكْْيَ

2640. (14) [2/809-అప్ర్థశోధితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: 'హదైబియా ఒపపంద్ం 
జరిగిన సంవతసర్ం పర వకి (స) ఖుర్బాన్న ఒంటెలన తన 
వెంట తీసుకు వెళ్ళారు. వాటిలో అబూ జహల్  ఒంటె 
కూడా ఉండేది. అది బద్ర న్ యుద్ధ ంలో యుద్ధ  ధనం 
రూపంలో పర వకి (స) వంత్తలోకి వచిింది. ఆ ఒంటె 
ముకుొలో ఒక వెండి ముకుొపుడక ఉండేది. మరో 
ఉలాేఖ్నం పర కార్ం బంగార్ం ముకుొ పుడక ఉండేది. దీని 
ఉద్దద శం ఏమిటంటే ఆ ఒంటెన చూసి అవిశాాసుల కోపం 
కటట లు తెర ంచుకుంటుంద్ని. 59 (అబూ దావూద్) 

  (2/809) [ ) لم تتم دراسته ( 15]  - 2641
 

58) వివర్ణ-2639: మదీనహ్ మునవార్హ్ చుటుట  

పర కొల ప్రర ంతాలాో కర్వు కాటకాలు తాండవించాయి. 

ఖుర్బాన్న సంద్ర్భంగా వారు ఖుర్బాన్న మాంసం 
తినడానికి లభసుత ంద్ని మదీనహ్ వచాిరు. ఈ 

సంవతసర్ం పర వకి (స) పర జలకు ఖుర్బాన్న మాంస్లనిి 

మూడు రోజులకు మించి ఉంచరాద్ని, తమ అవసర్ం 
తీర్గా మిగిల్లన మాంస్లనిి అగతేపరులకు ఇచిి 
వేయండని ఆద్దశంచారు. కాని ఆ తరువాతి సంవతసర్ం 
దాని అవసర్ం ఏర్పడలేదు. అందువలా మూడు రోజులకు 

మించి ఉంచి, దానిి తినవచిని అనమతించారు. 

అర్బుాలు ఖుర్బాన్న మాంస్లనిి ఎండబటిట  ఉంచి నెలల 

తర్బడి తినేవారు. 

59) వివర్ణ-2640: 'హదైబియా ఒపపంద్ం సంఘ టనన 

ఇంతకు ముంద్ద పర స్లత వించటం జరిగింది. 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 971 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
يَا َرُسْوَل الِل كَْيَف أَْصَنُع   قُلُْت: َعْن ن َاِجَيَة الُْخَزاِعي ِ قَاَل:وَ 

ْنَح  ُبْدِن؟ قَاَل:بَِما َعِطَب ِمَن اْل  ا ِِفْ دَِمَها ْس نَْعلَهَ اْغمِ  ْرَها ثُم َ "ا
لٌِك وَ  ."فََيأْكُلُْونََها الن َاِس َوَبْيَنَها ْْيَ ل َ بَ ثُم َ خَ  ْ ال َرَواهُ َما ِمِذي ُ  ّت ِ

ْبُن َماَجهُ   .َوا
2641. (15) [2/809 -అప్ర్థశోధితం] 
నాజియ 'ఖు'జా'యీ (ర్) కథనం: నేన పర వకి (స) న, 

'ఖుర్బాన్న కొర్కు నేన నా వెంట తీసుకు వెళ్లత్తని 
ఒంటె ఒకవేళ్ అది దారిలో చనిపోయే భయం ఉంటే నేన 
ఏం చేయాల్ల?' అని వినివించుకునాిన. దానికి పర వకత  
(స), 'నవుా దానిి న'హ్ర్ చేసివెయిే, దాని మడలో 
ఉని చెపుపల హారానిి ర్కిం పటిట ంచు, ఇంకా చిహింగా 
దాని కుహర్ంపై ఒక గంటుపటుట . ఆ తరువాత దాని  ి
ప్ర జల మధే వద్ల్ల వెయిే. మీ స్తిహిత్తలు తపప 
ఇతర్ పేద్ పర జలు తింటారు' అని అనాిరు. (తిరిమజి', 
ఇబి మాజహ్) 

  (2/809) [ ) لم تتم دراسته ( 16]  - 2642
َرِمي ُ َعْن نَاِجَيَة اْْلَْسلَِمي ِ وَ  ا  .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالد َ

2642. (16) [2/810-అప్ర్థశోధితం] 
దార్మి, అబూ దావూద్, ఈ 'హ్దీస్త'ను, నాజియహ్ 
అస్ల మి దాార్య ఉలేల ఖ్ఖంచార్ల.  

   (2/810) [ ) صحيح ( 17]  - 2643
ِب ِ صىل الل  بْ َعْن َعْبِد الِل وَ  ِن قُْرٍط َرِضَي الُل َعْنُه َعِن الن َ

م َ  ْحِرثُ لِل يَْوَم الن َ "إِن َ أَْعَظَم اْْلَي َاِم ِعْنَد ا سلم قَاَل: عليه و
".الْقَ  يَْوُم  ِ َب  قَاَل: اِنْ.لث َ ُم اوْ ُهَو الْيَ  وَ  :ثَْورٌ  قَالَ  ر  ِ   لَِرُسْوِل اللِ  َوقُر 

لِْفَن  بََد  صىل الل عليه وسلم نَاٌت َخْمٌس أَْو ِست ٌ فََطِفْقَن يَْزدَ
َمٍة َم بِكَِل َتكَل َ قَاَل فَ  ْوُبَها.ُجنُ  فَلَم َا َوَجَبْت  إِلَْيِه بِأَي َِتِهن َ يَْبَدأُ قَاَل:

. َرَواهُ  "اِقَْتَطعَ "َمْن َشاَء  قَاَل: َل؟قَا َما :ْم أَفَْهْمَها فَُقلُْت ِفي ٍَة لَ خَ 
بِْن َعب َاٍس َوجَ كِ أَبُْو دَاُودَ َوذُ   .اِبٍر ِِفْ بَاِب اْْلَْضِحَيةِ َر َحِدْيثُا ا

2643. (17) [2/810 -దృఢం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ ఖు'రి్న్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ''అలాాహ్ వద్ద  దినాలాోక్లాా జి'ల్'హిజజ హ్ 10వ 
త్యదీ ఖుర్బాన్న దినం అనిిటికంటే గొపపదినం. ఆ 
తరువాత ఖ్ర్్ దినం. ఉలాేఖ్నకరత  సౌ'రీ, ఖ్ర్ అంటే 
ఖుర్బాన్న రండవ దినం అంటే 11వ త్యదీ,' అని 
అనాిరు. ఉలాేఖ్నకరి్ కథనం: పర వకి (స) ముందుకు 

ఖుర్బాన్న చేయటానికి 5 లేక 6 ఒంటెలు ర్పిపంచ 
బడిాయి. ఈ ఒంటెలు వాటంతట అవే పర వకి (స)కు 
ద్గొర్ ర్యస్లగాయి. అనిిటికంటే ముందు ద్దనిి జి'బహ్ 
చేయాలో తెల్లయలేదు. పర తి ఒంటె పర వకత  (స) ముందు 
తనన జి'బహ్ చేయాలనే కోరుకుంటుంది. ఉలాేఖ్నకరి్ 
కథనం: న'హ్ర్ చేసిన తరాాత ఈ ఒంటెలు పడిపోగానే 
పర వకి (స) మలాగా ఏదో అనాిరు, అది నాకు అర్థ ం 
కాలేదు. ద్గొరుని వేకిితో పర వకి (స) ఏమనాిర్ని 
అడిగాన. దానికి ఆ వేకిి పర వకి (స),'ఈ జంత్తవుల 
మాంసం నండి ఎవరికి ఎంత కావాలో కోసుకోండి' అని 
అనాిర్ని చెప్రపడు. (అబూ దావూద్) 

----- 

 మూడవ విభాగం        ث ِل االث َ ل  ْص الفَ 
 (2/810)[ ) متفق عليه (  18 ] - 2644

 : يه وسلمل قَاَل الن َِب ُ صىل الل ع اَل:َوِع قََسلََمَة بِْن اْْلَكْ  ْن عَ 
لِثٍَة َوِِفْ بَْيِتِه ِمْنُه َشْيٌء".  "َمْن َضح َ ِمْنُكْم فَََل يُْصِبَحن َ بَْعَد َثا

لُْوا: ْقِبُل  الَْعاُم الْمُ فَلَم َا كَاَن  ا نَ نَْفَعُل كََما فََعلْ  ُسْوَل اللِ يَا رَ  قَا
لَِك الَْعاَم إِ ا َوأَْطِعُمْوا َواد َِخُرْوا فَ "كُلُوْ  قَاَل:  الَْماِضَي؟اَم الْعَ  ن َ ذَ

لن َاِس ُجْهٌد فَأََردْ  "كَاَن بِا ْ  .ت ُ أَْن ُتِعْيُنْوا فِهْْيِ
2644. (18) [2/810 -ఏకీభవితం] 
సలమహ్ బిన్ అకా'అ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ''మీలో ఎవరైనా ఖుర్బాన్న చేస్తత , తన 
ఖుర్బాన్న మాంసం నండి మూడు రోజులకు మించి తన 
ఇంటాో ఉంచరాదు. అంటే పర జలాో పంచివేయాల్ల. మరో 
సంవతసర్ం వచిింది. అపుపడు పర జలు పర వకి (స)న, 
'ఈ సంవసర్ం కూడా మేము ఆవిధంగానే అంటే గత 
సంవతసర్ం చేసినటాు చేయాలా?' అంటే ఖుర్బాన్న 
మాంస్లనిి మూడు రోజులకు మించి ఉంచకూడదా?' 
అని వినివించుకునాిరు. అపుపడు పర వకి (స) 'మీరు 
తినండి, తినిపించండి, ఆహార్ స్లమాగిర గా చేసి ఉంచు 
కోండి. ఎందుకంటే గత సంవతసర్ం పర జలు కర్వు కాట 
కాలకు గుర్యాేరు. అందువలా మీరు మాంస్లనింతా 
పర జలాో పంచివేసి ఈ విధంగా వారికి సహాయం చేయడం 
సబబుగా ఉంటుంద్ని భావించాన.' అని అనాిరు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/810)لم تتم دراسته (  [ ) 19]  - 2645
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قَاَل َرُسْوُل الِل صىل الل   َعْن نَُبْيَشَة َرِضَي الُل َعْنُه قَاَل:وَ 

أْكُلُْوَها فَْوَق َها أَْن تَ ُحْومِ ُكْم َعْن لُ ْيَناإِن َ كُن َا نَهْ عليه وسلم: " 
َعِة فَكُلُْوا َواد َِخُرْوالُل بِ َتَسَعُكْم. َجاَء ا ْي  لِكَ ٍث ثَََل  لس َ  َوأََتِجُرْوا. ا

ْكِر ا  .دَ َرَواهُ أَبُْو دَاوُ  . لِل" أََّل َوإِن َ َهِذهَ اْْلَي َاَم أَي َاُم أَكٍْل و ََشْرٍب َوِذ
2645. (19) [2/810  -అప్ర్థశోధితం] 
నబైషహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ''గత సంవతసర్ం 
నేన మూడు రోజులకు మించి ఖుర్బాన్న మాంస్లనిి 
తినటానిి నిషేధంచాన. దానికి కార్ణం మాంసం 
దాారా పేద్లకు సహాయం జరుగుత్తంద్ని. ఇపుపడు 
అలాాహ్ (త) ఆ కషాట నిి, ఆందోళ్నన దూర్ంచేస్లడు. 
ఇపుపడు ఒకవేళ్ మీరు కోరిత్య మూడు రోజులకు మించి 
ఉంచండి, దానధరామలు చేయండి. ఎందుకంటే ఈ 
ఖుర్బాన్న దినాలు తినే, తార గే, దైవానిి సమరించే 
దినాలు.'' అని అనాిరు. (అబూ దావూద్)  

===== 
 َباُب الَْحلِق -8

8. తల గొరిగంచ్చకోవటం 
ఖుర్బాన్న చేసిన తరువాత ఇ'హ్రామ్ 
తొలగించడానికి తల వెంటుర కలు గీయించటం లేదా 
కతిత రించటం తపపనిసరి. దీని స్లంపర దాయపద్ధ తి 
ఏమిటంటే ఖిబాా వైెపు తిరిగి కూరోివాల్ల. తన కుడి 
వైెపు నండి తల వెంటుర కలన గీయించటం లేదా 
కతిత రించటం ప్రర ర్ంభంచాల్ల. తల వెంటుర కలు 
గీయించటానిి 'హలఖ్ అంటారు, కతిత రించటానిి 
ఖ్'స్ర్్ అంటారు. ఈ రండూ ధర్మసమమతమే. కాని 
గీయించటమే ఉతత మం. ఖుర్ఆన్లో అలాాహ్ (త) 
ఆద్దశ్ం, ''..అల్లల హ్్ కోర్థతే, మీర్ల తప్ుక శాంతి 
యుతంగా మీ తలలను పూర్థత గా గొర్థగ్రంచు కొని లేదా 
తల వెంటి్ట కలను కతిు ర్థంచుకొని, మస్జ ద్్ అల్్ 'హ్ర్యమ్్ 
లోక్ష భయప్డకుండా ప్ర వేశించేవార్ల...'' (సూ. అల్ 
ఫ'తా్, 48:27)  

----- 

 َ     మొదటి విభాగం   لُ ُل اْْلَو َ لَْفْص ا
  (2/812) [ ) متفق عليه ( 1]  - 2646

بِْن ُعَمَر: عَ  لِل صىل الل عليه وسلم َحلََق َرأَْسُه  ا أَن َ َرُسْوَل  ِن ا
 َ ْن أ ِة الَْودَاِع َوأُنَاٌس م ِ َر بَْعُضُهْم ِِفْ َحج َ  .ْصَحابِِه َوقَص َ

2646. (1) [2/812-  ఏకీభవితం] 
ఇబి 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి  (స)  ఇంకా అతని(స్) 
అనచరులాోని కొంద్రు 'హజజ త్తల్ విదాలో 
తలగీయించారు. మరి కొంద్ర్ల తల వెంటుర కలు 
కతిత రించు కునాిరు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

  (2/812) [ ) متفق عليه ( 2]  - 2647
ْبِن َعب َاٍس قَوَ  ْ ُمَعاوِ اَل: قَاَل ِّلْ َعِن ا ْرُت ِمْن  قَ َيُة: إِن ِ َرأِْس  ص َ

ِب َ صىل   .ْرَوةِ بِِمْشَقٍص مَ م ِعْنَد اْل ه وسل  علياللالن َ
2647. (2) [2/812-  ఏకీభవితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: నాతో ము'ఆ వియహ్ (ర్) 
ఇలా అనాిరు, ''నేన పర వకి (స) తలవెంటుర కలన 
బాణం ముందు భాగం దాారా మరాా కొండపై 
కతిత రించాన. 60 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/812)( عليه  فق[ ) مت  3]  - 2648
لل عليه وسلم قَاَل ِِفْ االِل صىل  أَن َ َرُسْولَ  ْبِن ُعَمَر:ا َعِن وَ 

ِة الَْودَاِع: ".  َحج َ ْرَحِم الُْمَحل ِِقْْيَ لل ُهم َ ا َ لُْوا:  "ا ْيَن يَا  قَا ِر َوالْمَُقص ِ
ْرحَ  "الل ُهم َ  قَاَل:َرُسْوَل الِل؟  ".َم الُْمَحل ِ ا لُْوا:  ِقْْيَ  قَا

ْيَن يَا َرُس ُمَقص ِ ْل َوا ْيَن" "َوالُْمقَ  قَاَل:  ؟َل اللِ وْ ِر ِر  .متفق عليه . ص ِ
2648. (3) [2/812 -ఏకీభవితం] 
ఇబి 'ఉమర్ (ర్) కథనం:  పర వకి (స) 'హజజ త్తల్ 
విదా'లో, ''ఓ అలాాహ్! తలగీయించుకుని వారిని 
కరుణంచు.'' అని ప్రర రిథ ంచారు. అప్పుడు ప్ర జ్లు, 'ఓ 
అల్లల హ్ ప్ర వకాత , కతిు ర్థంచుకునా వార్థని గుర్థంచి కూడా 
పార ర్థధ ంచండ,' అని వినావించుకునాార్ల. అప్పుడు 
ప్ర వకత (స్) 'ఓ అల్లల హ్! తల గీయించుకుని వారిని 
కరుణంచు,' అని ప్రర రిథ ంచారు. మరల ప్ర జ్లు, 'ఓ 
అల్లల హ్ ప్ర వకాత , కతిు ర్థంచుకునా వార్థని గుర్థంచి కూడా 

 

60) వివర్ణ-2647: ము'ఆవియహ్ పర వకి (స) తలవెంటుర  

కలన ఒక 'ఉమ్ర్హ్లో కతిత రించారు. అయిత్య పర వకి (స) 

తల వెంటుర కలన హజజ త్తల్ విదా'అలో గీయించటం 

ఇబి 'ఉమర్ 'హదీసు' దాారా తెల్లసిన విషయమే. 

ముందు కూడా రాబోత్తంది. 
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పార ర్థధ ంచండ,' అని వినావించుకునాార్ల. అప్పుడు 
ప్ర వకత  (స్) 'ఓ అల్లల హ్! కతిు ర్థంచుకునావార్థని కూడా 
కర్లణించు' అని పార ర్థధ ంచార్ల. 61 (బు'ఖారీ, ముసాిమ) 

   (2/812) [ ) صحيح ( 4]  - 2649
 صىل ِب َ َعِت الن َ ا َسمِ تِِه أَن َهَ َجد َ  الُْحَصْْيِ َعْن َعْن يَْحََي بِْن وَ 

ِة الَْودَاِع  حَ ِِفْ  الل عليه وسلم ثًا عَا لِلُْمَحل ِِقْْيَ ثَََل دَ  ج َ
لِلمْ  ةً َو ْيَن َمر َ ِر  . و َاِحَدةً. َرَواهُ ُمْسِلٌم َقص ِ

2649. (4) [2/812 -దృఢం] 
య'హ్యా బిన్ 'హ'సైన్ తన నానమమ దాారా 
ఉలాేఖిసుత నాిరు: అతని నానమమ 'హజజ త్తల్ విదాలో 
పర వకి (స) తల గీయించుకునేవారి కొర్కు మూడు స్లరాు, 
కతిత ర్థంచుకునేవారి కొర్కు ఒకస్లరి దు'ఆ చేసినటాు 
వినాిరు. 62 (ముసాిమ్) 

 (2/812)[ ) متفق عليه (  5]  - 2650
َ  َعْن أَنٍَس:وَ  ِب َ صىل الل عليه وسلم أ  ََت ِمَن  فَأَََت أَن َ الن َ
ا ُسَكُه ثُم َ دَعَ  نُ َحرَ َمْنِلَُه بِِمَن َونَ  ا ثُم َ أَََت َماهَ ْمَرةَ فَرَ الَْج 
ِق َونَاَولَ بِ  لَْحَل َ لَِق ِش الَْح  ا ثُم َ دَعَا أَبَا َطلَْحَة  فحل َقه ِه اْْلَْيَمَن ق َ ا

 

61) వివర్ణ-2648: తలగీయించుకునేవారి కొర్కు, పర వకి 

(స) రండుస్లరాు కారుణేం కొర్కు దు'ఆ చేస్లరు. 

కతిత రించుకునే వారి కొర్కు ఒకస్లరి దు'ఆ చేస్లరు. 

దీనివలా తలగీయించటం ఉతత మమని తెల్లసింది. 

కతిత రించుకోవటం కూడా ధర్మసమమతమే. 'హజ్లో 

తలవెంటుర కలన గీయించటం లేదా కతిత రించటం 

తపపనిసరి విధ. అయిత్య స్వత ైలు కతిత రించుకుంటే 

సరిపోత్తంది. గీయించుకునే అవసర్ం లేదు. ఒకవేళ్ 

గీయించుకునాి ఆమ విధ పూరి్వుత్తంది కాని పర వకి 

స్లంపర దాయానికి విరుద్ధ ం అవుత్తంది. 

62) వివర్ణ-2649: ఇంతకుముందు 'హదీసు'లో పర వకి 

(స) తల గీయించుకునేవారి కొర్కు రండుస్లరాు, 

కతిత రించుకునే వారి కొర్కు ఒకస్లరి దు'ఆ చేస్లర్ని ఉంది. 

అయిత్య ఈ 'హదీసు'లో గీయించుకునేవారి కొర్కు 3 

స్లరాు దు'ఆ చేస్లర్ని ఉంది. ఇవి వేరేారు సభలలో జరిగిన 

సంఘటనలు. ఎవరు ఏ విధంగా వింటే ఆవిధంగా 

ఉలాేఖించారు.  

 َ ق َ اْْل ْق" "اْحِل  :ْيَسَر فََقالَ اْْلَْنَصاِري َ فَأَْعَطاهُ إِي َاهُ ثُم َ َناَوَل الش ِ
 . الن َاِس"بَْْيَ ُه : "اقِْسمْ َحَة فََقالَ لْ أَْعَطاهُ َط ُه فَ فََحلَقَ 

2650. (5) [2/812- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) మినాలో వచిిన తరాాత 
ముందు జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్ వద్ద కు వెళ్ళారు. దానికి 
కంకర్రాళ్లా కొటాట రు. ఆ తరువాత మినాలోని తన 
నివాస సథ లంలో ఒంటె ఖురాాన్న ఇచాిరు. ఆ తరువాత 
మంగల్లని పిల్లపించి తన తల వెంటుర కలన కుడి 
వైెపునండి గీయమనాిరు. ఆ మంగల్ల కుడివైెపు 
గీస్లడు. ఆ తరువాత పర వకి (స) అబూ 'తల్'హా 
అనాసరీని పిల్లపించారు. అతన రాగానే గీసిన 
వెంటుర కలన అతనికి ఇచాిరు. ఆ తరువాత 
ఎడమవైెపు తిరిగారు. మంగల్లఎడమవైెపు ఉని 
వెంటుర  కలన గీస్లడు. పర వకి (స) ఆ వెంటుర కలన కూడా 
అబూ 'తల్'హాకు ఇచిి, 'ఈ వెంటుర కలన పర జలాో 
పంచిపటుట ,' అని అనాిరు.63 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

  (2/813) [ ) متفق عليه ( 6]  - 2651
لَْت: َعْن عَائَِشَة َرِضَي الُل َعْنَها قَوَ  ُ  ا الِل   َرُسْوَل َطي ُِب كُْنُت أ

َل أَْن  قَبْ  يَْوَم الن َْحرِ وَ  ِرَم وسلم قَْبَل أَْن ي ُْح  يهصىل الل عل 
لَْبيْ   .ٌُ ٍب فِْيِه ِمْسكِت بِِطيْ ي َُطْوَف بِا

2651. (6) [2/813 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) కు ఇ'హ్రామ్ 
ధరించటానికి ముందు సువాసన ద్ర వాేలు రాస్తదానిి 
అద్దవిధంగా ఖుర్బాన్నరోజు బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్ 
చేయడానికి ముందు సువాసన ద్ర వాేలు రాస్తదానిి. 
వాటిలో కసూత రి కూడా ఉండేది. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

   (2/813) [ ) صحيح ( 7]  - 2652
 

63) వివర్ణ-2650: ఈ 'హదీసు' దాారా కుడి వైెపునండి 

క్షవర్ం చేయించుకోవటం పర వకి (స) సంపర దాయం అని 

తెల్లసింది. ఇంకా పర వకి (స) ఆ వెంటుర కలన 

శుభసూచకంగా పర జలాో పంచివేస్లరు. ఆ తరువాత అవి 

చాలా కాలం వర్కు పర వకి (స) అనచరుల వద్ద  ఇతరుల 

వద్ద  ఉండేవి. 
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ْبِن ُعَمَر:وَ  اَض أَن َ َرُسْوَل الِل صىل الل عليه وسلم أَفَ  َعِن ا

 .ِلٌم بِِمََن. َرَواهُ ُمْس  رَ هْ  الظ ُ فََصىل َ  م َ َرَجعَ ْحِر ثُ يَْوَم الن َ 
2652. (7) [2/813 -దృఢం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్'ఉమర్(ర్) కథనం: పర వకి (స)  జు'ల్  

'హిజ్జ హ్ పద్వ త్యదీన మకకహ్ లో పర వేశంచి 'తహఫె 
ఇఫా'దహ్ చేస్లరు. ఆ తరువాత మినా తిరిగి వచిి 
''జుహ్ర్ నమా'జున మినాలోఆచరించారు. (ముసాిమ్) 

----- 

ْل  َ  రండవ విభాగం     ْصُل الث َاِنْ  فَ ا
  (813/ 2) راسته () لم تتم د[  8]  - 2653

َّل:وَ  ْن عَلِي ٍ عَ  نََه َرُسْوَل الِل صىل   عَائَِشَة َرِضَي الُل َعْنُهَما قَا
ْ الل عليه وسلم أَْن َتْحِلَق الَْمْرأَةُ َرأَْسَها  . ِمِذي ُ . َرَواهُ الّت ِ

2653. (8) [2/813- అప్ర్థశోధితం] 
'అలీ (ర్), 'ఆయి'షహ్ (ర్)ల కథనం: పర వకి (స) స్వత ైలన 
తలగీయించటానిండి వారించారు. (తిరిమజి') 

 (813/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 2654
بِْن َعب َاٍس قَاَل:وَ    م: قَاَل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسل  َعِن ا

".  الن َِساِء الت َْقِص ىَل إِن ََما عَ لُْق َساِء الَْح الن ِ   َعىَل  "لَْيَس  َواهُ أَبُْو  ر ْْيُ
َرِمي ُ  اُودَ َوالد َ دَ   . ا

2654. (9) [2/813- అప్ర్థశోధితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''స్వత ైలు తలవెంటుర కలు గీయించటం ధర్మసమమతం 
కాదు. వారు తల వెంటుర కలు కతిత రించుకుంటే 
సరిపోత్తంది.'' 64 (తిరిమజి', అబూ దావూద్, దార్మి) 

----- 

َن الَْفْصِل َذا الَْباُب خَ هَ  لُِث اٍل م ِ   الث َا
ఇందులో మూడవ విభాగం లేదు 

===== 

 

64) వివర్ణ-2654: అంటే హజ్లో 10వ త్యద్న ఖుర్బాన్న 

చేసిన తరాాత పురుషులు తలవెంటుర కలన గీయిం 

చాల్ల లేదా కతిత రించాల్ల. స్వత ైలు తల వెంటుర కలన కతిత రిం 

చటం తపపనిసరి విధ. గీయించటం వారికి తగదు. 

 َباُب ِِفْ الت َْحلل َباٌب ِِفْ َتْقِدْيِم َوَتأِْخْْيِ َبْعِض الَْمَناِسِك   -9
9. హజ్ విధులను కర మం మారిి 

ఆచరించవచ్చి 
యౌముని'హర్లో 'అర్ఫాత్ నండి తిరిగి వచిిన 
తరువాత మినాలో ముందు ర్మీ ఆ తరువాత 
ఖుర్బాన్న, ఆ తరువాత క్షవర్ం, ఆ తరువాత  
మకొహ్లో 'తవాఫె ఇఫా'దహ్, ఆ తరువాత మినాలో 
రాతిర  గడపటం, పర వకి (స) వీటిని ఈ కర మంలోనే 
ఆచరించారు. (అబూ  దావూద్)  
పర తి విధని వరుస కర మంలో పర వకి (స) సంపర దాయానికి 
అనగుణంగా నిర్ారిించాల్ల. కాని ఒకవేళ్ మతిమరుపు 
వలా వరుసకరమానికి వేతిరేకంగా జరిగిత్య మరేం 
ఫరాాలేదు. 'హదీసు'ల పర కార్ం ప్ండత్తల అభప్రర యం 
ఇద్ద. 

----- 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం   ا
  (2/814) ه ([ ) متفق علي 1]  - 2655

 الل  ىلالِل ص أَن َ َرُسْوَل  َعاِص:ْل ِرو بِْن اِن َعمْ ِد الِل بْ  َعبْ ْن عَ 
ِة ا عليه و  يَْسأَلُْونَُه فََجاَءهُ   لِلن َاِس لَْودَاِع بِِمََن سلم َوقََف ِِفْ َحج َ

َّل  "اذْبَْح وَ  فََقاَل: لَْم أَْشُعْرفََحلَْقُت قَْبَل أَْن أَذْبََح. َرُجٌل فََقاَل:
َ نَ أَْشُعْر فَ  : لَْم َخَرفََقالَ اَء آفََج  .َحَرَج"  ْرِمْي. َحْرُت قَْبَل أَْن أ
ْرِم  فََقاَل: ِب ُ فََما ُس   َوَّل َحَرَج"."ا يه وسلم  صىل الل عل  ِئَل الن َ

َر إِّل َ قَ َم َوَّل أُخ ِ ِ  .  َحَرَج""اْفَعْل َوَّل  اَل:َعْن َشْيٍء قُد 
َيٍة لُِمْسِلٍم:وَ   َي.مِ  أَْن أَرْ قَْبَل  َحلَْقُت  :فََقاَل أََتاهُ َرُجٌل  ِِفْ ِرَوا
ْرِم َوَّل  قَاَل: ْبَل  ََل الَْبْيِت قَ أَفَْضُت إِ  َخُر فََقاَل:َوأََتاهُ آ ." َرَج  حَ "ا
 َ ْرِم َوَّل َحَرَج"ْرِمَي. أَْن أ  . قَاَل: "اِ

2655. (1) [2/814-ఏకీభవితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'అమర న్ బిన్ 'ఆస్ (ర్) కథనం: పర వకత  

(స) 'హజజ త్తల్ విదా'అలో అంద్రిముందు మినాలో 
నిలబడిారు. పర జలు తనన 'హజ్జ ్కు సంబంధంచిన 
పర ధాన విషయాలన అడిగి తెలుసుకుంటార్ని, అద్దవి 
ధంగా పర జలు వచిి అడిగే వారు, పర వకి (స) వారి పర శి 
లకు సమాధానాలు ఇచేివారు. ఒకవేకిి వచిి పర వకి 
(స)న, 'తెల్లయక ఖుర్బాన్నకి ముందు తలగీయించు 
కునాిన. ఏం చేయాల్ల.' - అంటే ముందు ఖుర్బాన్న 
చేసి ఆ తరువాత తలగీయించు కోవలసింది. కనక 
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కర మం తప్రపన. మర్చి ముందు నేన తలగీయించు 
కునాిన,' అని వినివించుకునాిడు. దానికి పర వకి 
(స), 'ఇపుపడు నవుా వెళ్ళా ఖుర్బాన్న చెయిే. వరుస 
కర మం వేతిరేకతవలా మరేం ఫర్ాలేదు,' అని అనాిరు. 
ఆ తరువాత మరోవేకిి వచిి, 'ఓ అలాాహ్ పర వకిా! నేన 
కంకర్రాళ్లా కొటట డానికి ముందు, ఖుర్బాన్న చేస్లన. 
నేన ముందు కంకర్ రాళ్లా కొటట వలసింది. ఆ తరువాత 
ఖుర్బాన్న చేయవలసింది. కాని నేన మర్చి పోయి 
ఖుర్బాన్న చేసివేస్లన,' అని వినివించుకునాిడు. 
దానికి పర వకి (స), 'నవుా వెళ్ళా కంకర్రాళ్లా కొటుట , 
జరిగిన దానికి ప్రపమేమీ చుటుట కోదులే,' అని అనాిరు. 
స్లరాంశం ఏమిటంటే వెనకా ముందు జరిగ్రన దానిని 
గురించి పర శించిన వార్థకి సమాధానంగా పర వకి (స), 
'మరేం ఫరాాలేదు,' అని మాతర మే చెపాురు. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్). 
ముసాిమ్లోని ఒక ఉలాేఖ్నంలో ఇలా ఉంది, ఒక వేకిి 
వచిి, 'కంకర్రాళ్లా కొటట డానికి ముందు తల 
గీయించుకునాిన,' అని వినివించుకునాిడు. 
దానికి పర వకి (స) నవుా కంకర్రాళ్ళు కొటుట , 
జరిగిందానికి ప్రపం ఏమీ లేదులే,' అని అనాిరు. 
మరోక వేకిి వచిి, కంకర్రాళ్లా కొటట డానికి ముందు 
బైత్తలాాహ్ తవాఫ్ చేస్లన అని అంటే, పర వకి (స), 
'నవుా కంకర్రాళ్లా కొటుట  ముందూ వెనకా 
జరిగిందానికి మరేం ప్రపం లేదులే,' అని అనాార్ల. 

 ( 2/814)[ ) صحيح (  2]  - 2656
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:وَ  ِب ُ صىل  كَاَن  َعِن ا  ْسأَلُ ليه وسلم يُ الل عالن َ
ج""َّل ح  :ْحِر بَِمَن فََيُقْولُ الن َ  يَْوَم   ُل فََقاَل:فََسأَلَُه َرجُ . ر

ُ  .َرَج""َّل حَ  اَل:. فَقَ بَْعَد َماأَْمَسْيُت  َرَمْيتث  .َرَواهُ الُْبَخاِري 
2656. (2) [2/814- దృఢం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'అబాాస్ (ర్) కథనం: ఖుర్బాన్న రోజు 
మినాలో పర వకి (స)న వివిధ విషయాలన గురించి 
పర శించడం, అంటే ముందూ వెనకా జరిగింద్ని 
వినివించుకోవడం జరిగింది. పర తిదానికి, 'దీనిి చేయి 
మరేంఫరాాలేదు,' అని్అనాిరు. ఒక వేకిి వచిి 'నేన 
స్లయంతర ం ర్మీ చేస్లన దాని అసలు సమయం 

ఉద్యం ఉంది,' అని వినివించుకోగా పర వకి (స), 'మరేం 
ఫరాాలేదు,' అని అనాిరు. (బు'ఖారీ) 

----- 

 َ    రండవ విభాగం   اِنْ   الث َ لَْفْصُل ا
 (815/ 2) (لم تتم دراسته [ )  3]  - 2657

ْ أَفَْضُت قَْبَل   أََتاهُ َرُجٌل فََقاَل:  عَلِي ٍ قَاَل:ْن عَ  يَا َرُسْوَل الِل إِن ِ
َ أَْن أَْحِلَق فَقَ  ْر َوَّل ْو قَ اَل: "اْحِلْق أ آَخُر فََقاَل:  َوَجاءَ   ."َحَرَج  ص ِ

ْرِم َوَّل حَ أَْرِمَي. قَالَ أَْن   قَْبَل ذَبَْحُت  ْ رَ  .َرَج": "ا  .ِذي ُ مِ َواهُ الّت ِ
2657. (3) [2/815- అప్ర్థశోధితం] 
'అలీ (ర్) కథనం: ఒక వేకిి వచిి, 'ఓ అలాాహ్ పర వకిా! 
నేన తల గీయించటానికి ముందు 'తవాఫె ఇఫా'దహ్ 
చేస్లన.' దానికి పర వకి (స), 'నవుా తల గీయించుకో్

లేదా తలవెంటుర కలు కతిత రించుకో. కర మం తపిపత్య మరేం 
ఫరాాలేదు,' అని అనాిరు. మరో వేకిి వచిి, 
'కంకర్రాళ్లా కొటట డానికి ముందు ఖ్ర్బాన్న చేస్లన,' 
అని అనాిడు. దానికి పర వకి (స), 'ఇపుపడు వెళ్ళా 
కంకర్రాళ్లా కొటుట , కర మం తపిపన దానికి మరేం ప్రపం 
లేదులే,' అని సమాధానం ఇచాిరు. (తిరిమజి') 

----- 

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం   ا
 (815/ 2)تتم دراسته (  [ ) لم 4]  - 2658

ْيَك قَاَل:عَ    َخَرْجُت َمَع َرُسْوِل الِل صىل الل  ْن أَُساَمَة بِْن َشِر
 َل اللِ يَا َرُسوْ  ْن قَائٍِل:مَ ُتْوَنُه فَ  يَأْ اَن الن َاُس ا فَكَ عليه وسلم َحاجً 

ْرُت َشْيئً ُت قَْبَل أَْن َسَعيْ  ْمُت َشْيًئا فَ ا أَْو قَ أَُطْوَف أَْو أَخ َ كَاَن  د َ
ِلٌم  يَُقْوُل: "َّل َحَرَج إِّل َ َعىَل َرُجٍل اقَّْتََض ِعْرَض ُمْسِلٍم َوُهَو َظا
َ َروَ  .لََك"َج َوهَ َك ال َِذْي َحرَ فََذلِ   .دَ بُْو دَاوُ اهُ أ

2658. (4) [2/815 -అప్ర్థశోధితం] 
ఉస్లమా బిన్ షరీక్ (ర్) కథనం: నేన పర వకి (స) వెంట 

'హజ్జ ్ చేయడానికి బయలుద్దరాన. దారిలో పర జలు 
'హజ్జ ్ విషయాలన గురించి తెలుసుకోవడానికి పర వకి 
(స) వద్ద కు వసూత  ఉనాిరు. వారిలో కొంద్రు, 'ఓ 
అలాాహ్ పర వకిా! నేన 'తవాఫ్ చేయడానికి ముంద్ద 'సఫా 
మరాాల స'యీ చేస్లన.' లేదా, 'ఫలానా పనిని నేన 
తరువాత నిర్ారిించాన. దానిి ముందు చేయ 
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వలసింది.' లేదా, 'ఫలానా పనిని నేన ముందుచేస్లన 
దానిి తరువాత చేయవలసింది,' అని వినివించు 
కునేవారు. దానికి పర వకి (స) అంద్రికీ, 'ఇందులో 
ఎటువంటి ప్రపం లేదు,' అని అనేవారు. అయిత్య అతాే 
చార్ం, అగౌర్వం్ ప్రలుచేయటం, శీలం దోచుకోవటం 
మొద్లైన వాటికి మాతర ం ఇది మహా ప్రపం, దీనికి శక్ష 
తప్ునిస్ర్థ,' అని అనేవారు. (అబూ దావూద్).  

===== 
ْيِق أَي َاِم الت َْش   َوَرْمِي    بَاُب ُخْطَبِة َيْوِم الن َْحرِ  -10  ِدْيِع  َوالت َوْ ِر

10. ఖుర్్బాన్నరోజు పర సంగం, తష్రీఖ్ దినాలలో 
కంకర్రర ళ్ళళ రవవటం, వీడ్కులు 'తవాఫ్ 
జి'ల్-'హిజజ హ్ 10వ త్యదీన ము'జ్ద్ల్లఫహ్ నండి మినా 
చేరిన తరాాత అనిిటికంటే ముందు కంకర్రాళ్లా 
కొటాట ల్ల, ఆ తరువాత ఖుర్బాన్న చేయాల్ల, ఆ తరువాత 
తలగీయించుకోవాల్ల. ఆ తరువాత మకొహ్ వెళ్ళా 
'తవాఫె ఇఫా'దహ్ చేయాల్ల. దీనిి గురించి పైన 
పేర్కొనడం జరిగింది. 
జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్ పై కంకర్రాళ్లా విసిరిన 
తరాాత, మినా మైదానంలో ఇమాముల్ 'హజ్జ ్ పర సంగం 
చేస్లత డు. తౌ'హీద్ మరియు సునిత్లకు అనగుణంగా 
యౌముని'హర్ పర త్యేకతలన మరియు ఖుర్బాన్న 
నియమాలన పర త్యేకతలన ఇంకా 'హజ్కు 
సంబంధంచిన మరియు ఖుర్బాన్న నియమాలన 
పర త్యేకతలన ఇంకా 'హజ్జ ్కు సంబంధంచిన ఇతర్ 
ఆద్దశాలన గురించి పర సంగం చేస్లత డు. మీరు ఈ పర సంగం 
వినడానికి తపపకుండా వెళ్ాండి. పర శాంతంగా పర సంగం 
వినండి, అది మీకు అర్థ ం అయినా అవకపోయినా సరే. 
పర వకి (స) ర్మీ జిమార్ తరాాత పర భావ పూరితమైన 
పర సంగం చేస్లరు. ఇందులో షరీ'అత్ ఆద్దశాలన పేర్కొ 
నాిరు. హితబోధనలన హితోపద్దశాలన వినిపిం 
చారు. అయిత్య వాటిలో అధకశాతం 'అర్ఫాత్లో పర సం 
గంలో చెపిపనవే ఉనాియి. వీటిని మళ్ళా ఎందుకు 
చెపపడం జరిగింద్ంటే అకొడ విననివారు ఇకొడ 

వింటార్ని. అకొడ విని ఉంటే మరీ బాగా గురిుంటా 
యని. కొనిి కొర తత  విషయాలు కూడా పర వచించారు. 

----- 

لَْفْصُل  َ َ  ا ا لُ ْْل    మొదటి విభాగం    و َ
 (2/816)[ ) متفق عليه (  1]  - 2659

ه  ىل الل علي ص َخَطْبَنا الن َِب ُ  ْن أَِِبْ بَْكَرةَ َرِضَي الُل َعْنُه قَاَل:عَ 
َر كََهْيئَ قَْد اْسَتَد َماَن "إِن َ الز َ  ْحِر قَاَل:يَْوَم الن َ  وسلم ِتِه يَْوَم  ا

َماَواِت  ثْ  وَ َخلَْق الُل الس َ َنُة ا ْنَها  اْْلَْرَض الس َ َنا َعَشَر َشْهًرا م ِ
َتَوالَِياٌت ذُْو الَْقْعَدةِ  ةِ  أَْربََعٌة ُحُرٌم ثَََلٌث م ُ ُم  َواْل  وذُو الَْحج َ ُمَحر َ

ٍر  "أَي ُ َشهْ  :َوقَالَ . َن"َشْعَباْيَن ُجَمادَى وَ َُ ِذْي ب  ُمَضَر ال َ َرَجُب وَ 
َ الُل َوَرُسْولُهُ  َهَذا؟"قُلَْنا: َ  أ َظَنن َا أَن َُه َسُيَسم َِيِه  عْلَُم فََسكََت َحّت 

ٍد  "أَي ُ بَلَ  اَل:لَْنا: بَىَل. قَ؟" قُةِ بَِغْْيِ اِْسِمِه فََقاَل:" أَلَْيَس ذَا الَْحج َ 
َ َسكََت َحّت َ لَُم فَ الُل َوَرُسْولُُه أَعْ  :ا؟"قُلَْناَهَذ  ن َُه َسُيَسم ِْيِه   َظَنن َا أ

قَاَل"فَأَي ُ يَْوٍم   .بَىَل  ةُ؟ " قُلَْنا:أَلَْيَس الَْبلََد " اَل: قَبَِغْْيِ اِْسِمهِ 
َسم ِْيِه  ُه َسيُ ن َا أَن َ  َظنَ ُم فََسكََت َحّت َ الُل َوَرُسْولُُه أَعْلَ  قُلَْنا: َهَذا؟"

"فَإِن َ   قَاَل: بىََل. َنا:قُلْ  ن َْحر؟"َس يَْوُم ال "أَلَيْ  قَاَل: َغْْيِ اْسِمِه.بِ 
ِة َُ اَضُكْم عَلَْيُكْم َحَراٌم كَُحْرم َوأَْمَوالُُكْم َوأَْعرَ  ْم ِدَماَءكُ

ُكْم َقْوَن َرب ََسَتلْ ِركُْم َهَذا وَ يَْوِمُكْم َهَذا ِِفْ بَلَِدكُْم َهَذا ِِفْ َشهْ 
َ ْم فََيْسأَلُكُ  لُِكْم أ َضََلًّل ي َْضِرُب  ا بَْعِدْي  َتْرِجُعوْ َّل فَََل  َعْن أَْعَما

لُْوا: نََعْم. قَاَل: ؟"ٍض أََّل َهْل بَل َْغُت عْ بَ  اَب بَْعُضُكْم ِرقَ لل ُهم َ  قَا َ "ا
اِهُد الَْغائَِب  .اْشَهْد   . اِمٍع"ََع ِمْن َس  أَوْ َبل ٍَغ فَُرب َ مُ فَلُْيَبل ِِغ الش َ

2659. (1) [2/816-ఏకీభవితం] 
అబూ బకిహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) యౌము 
ని'హర్లో మా ముందు ఈ విధంగా పర సంగించారు. 
''కాలం తిరిగి తిరిగి మళ్ళా అలాాహ్ (త) భూమాేకా 
శాలన సృషిట ంచిన బిందువు పైకి వచేిసింది. సంవతస 
రానికి 12నెలలు, వీటిలో 4గౌర్వన్నయమైనవి. మూడు 
వరుసగా జు'ల్ ఖ్'అద్హ్, జు'ల్ 'హజజ హ్, ము'హర్ర మ్ 
(11, 12, 01) మరియు ఒకటి వేరుగా ఉంది, అంటే 
ర్జబ్ (7) ము'దర్ నెల. ఇది జమాదిస్లసన్న మరియు 
ష'అబాన్ల మధే ఉంది. ఆ తరువాత పర వకి (స), ''ఇది 
ఏ నెల,' అని అకొడుని వారిని అడిగారు. దానికి 
మేము అలాాహ్కు, ఆయన పర వకికే తెలుసు అని 
అనాిము. అది విని పర వకి (స) మౌనం వహించారు. 
తమరు దానికి ఏదైనా వేరు పేరు పడతార్ని మేము 
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అనకునాిం. ఆ తరువాత పర వకి (స), 'ఇది జు'ల్-
హజజ హ్ కాదా?' అని అడిగారు. దానికి మేము 'అవున,' 
అని అనాిము. ఆ తరువాత పర వకి (స) మళ్ళా, 'ఇది ఏ 
నగర్ం,' అని అడిగారు. దానికి మేము, 'అలాాహ్ 
మరియు ఆయన పర వకికే తెలుసు,' అని అనాిము. 
పర వకి (స) మళ్ళా మౌనం వహించారు. చివరికి మేము 
పర వకి (స) దానికి వేరే పేరు పడతార్ని భావించాం. పర వకి 
(స), 'ఇది  మకొహ్ నగరం కాదా?' అని అనాిరు. దానికి్
మేము, 'అవున,' అని అనాిము. ఆ తరువాత పర వకి 
(స) మమమల్లి, 'ఇది ఏ దినం,' అని్అడిగారు. దానికి్
మేము, 'అలాాహ్ మరియు ఆయన పర వకికే అంతా్
తెలుసు,' అని అనాిము. పర వకి (స) మౌనం 
వహించారు. దానికి వేరే పేరు పడతార్ని భావించాం. 
పర వకి(స),'ఇది ఖుర్బాన్న దినం్కాదా?' అని అనాిరు. 
దానికి మేము, 'అవున,' అని అనాిము. 
ఆ తరువాత పర వకి (స) ఇలా పర సంగించారు: ''మీ ర్కిం, 
మీ ధనం, మీ గౌర్వమరాేద్లు ఈనాడు మీపై ఈ రోజు 
ఈ నగర్ం, ఈ నెలలో హతేలు, యుదాధ లు, దోపిడీలు, 
అగౌర్వ పర్ిడం నిషేధంచబడినటాు నిషేధంచబడిాయి. 
అతి తార్లో మీరు దైవంతో కలుసుకుంటారు. ఆయన 
మిమమలిా  కర్మల గురించి పర శిస్లత డు. కనక మీరు 
అపర మతత ంగా ఉండండి. నా తరువాత మీరు 
మారొ్భర షట తాానికి గురికాకూడదు. మీరు పర్సపర్ం 
హతేలకు, దోపిడీలకు ప్రలపడకండి. గురిుంచు కోండి,'' 
''దైవాద్దశాలన నేన మీకు అంద్జేస్లనా?'' అని 
అనాార్ల. దానికి పర జలు, 'అవును,' అని అనాిరు. ఆ 
తరువాత పర వకి (స), ''ఓ అలాాహ్! న్నవు స్లకిష గా ఉండు,'' 
అని అనాిరు. ఆ తరువాత, ''ఇకొడ ఉనివారు 
ఇకొడ లేని వారికి ఈ సంద్దశానిి అంద్జేయాల్ల. 
ఎందుకంటే నా సంద్దశం అంద్జేయబడినవారు 
వినివారి కంటే చాలా బాగా గురిుంచుకుంటారు.'' అని 
అనాార్ల. (బు'ఖారీ, ముస్ల మ్) 
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ا قَاَل: إِذَ  َمَّت أَْرِمي الِْجَماَر؟ ْبَن ُعَمَر:َسأَلُْت ا :ةَ قَالَ َعْن َوِبرَ وَ 
ُمَك فَاْرِمهِ ر ُ   .َم إَِما َ فَأَعَْدت ُ عَلَْيِه اْلَمْسأَلََة. فََقاَل: كُن َا نََتَحْي 

 . ِري ُ هُ الُْبَخا َرَوا ْمُس َرَمْيَنا.فَإِذَا َزالَِت الش َ 
2660. (2) [2/817-దృఢం] 
వబిర్హ్ (ర్) కథనం: నేన 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ 

(ర్)న, 'నేన కంకర్రాళ్లా ఎపుపడు కొటాట ల్ల,' అని 
అడిగాన. దానికి అతను, 'మీ ఇమాము కొటిట నపుడు 
నవుా కూడా కొటుట ,' అని సమాధానం ఇచాిరు. నేన 
మళ్ళా అద్ద పర శి అడిగాన. దానికి అతను, 'మేము 
కంకర్రాళ్లా కొటట టానికి వేచి ఉండేవాళ్ాం. సూరుేడు 
వాల్లన తరాాత కంకర్రాళ్లా కొటేట వాళ్ాం,' అని 
అనాిరు. 65 (బు'ఖారీ) 
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بِْن ُعَمَر:وَ  ِلٍم َعِن ا ْنَيا أَن َُه كَاَن يَْرِمْي َجْمَرةَ الد ُ  َعْن َسا

ُ َحَصيَ بَِسْبِع  ُ ىَل إِْثِر  عَ اٍت ي َُكْب ِ ُم ل ِ َحَصاةٍ ثُم َ يَتَ ك َحّت َ َقد َ
ْيًَل َل فََيُقْوُم يُْسهِ  َي  ُمْسَتْقِبَل الِْقْبلَِة َطِو َيْرفَُع يََديْ َو ِه ْدُعْو َو

ُ كُل ََما َرَم بَِحَصاٍة ثُ  ِ م َ ثُم َ يَْرِمْي الَْوْسََط بَِسْبِع َحَصَياٍت يَُكْب 
َماِل َذاِت يَأُْخُذ بِ  َيقُ فَُيْس الش ِ م َ  لَِة ثُ ُم ُمْسَتْقِبَل الِْقبْ وْ ِهُل َو
َيْرفَُع يَ يَْدُعْو  ْيًَل ثُم َ يَ َو َيُقْوُم َطِو َقَبِة  ْي َجْمَرةَ ذَاِت الْعَ ْرمِ َدْيِه َو

ُ ِعْنَد كُل ِ َحَصاةٍ َوَّل  ِ  يَِقُف ِمْن بَْطِن الَْواِدْي بَِسْبِع َحَصَياٍت ي َُكْب 
ِب َ كَ هَ  ُقْوُل:ُف فَيَ  يَْنَصرِ ا ثُم َ ِعْنَدهَ   عليه  صىل اللَذا َرأَْيُت الن َ
 .َرَواهُ الُْبَخاِري ُ َعلُُه. يَفْ وسلم 

2661. (3) [2/817-దృఢం] 
తన తండిర  'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ దాారా స్లల్లమ్ 
కథనం: 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ జమ్ర్త్తల్ ఊ'ల్లకు 7 
కంకర్రాళ్లా కొటేట వారు. పర తి కంకర్రాయితో ప్రటు 
'అలాాహ అకార్,'  పల్లకి ముందుకు స్లగేవారు, మతత ని 
నేలపైకి వెళ్ళా ఖిబాా వైెపు తిరిగి చాలాస్తపు వర్కు 
నిలబడి దు'ఆ చేస్తవారు. దు'ఆలో తన రండు 
చేత్తలన ఎత్యత వారు. ఆ తరువాత జమ్ర్త్తల్ 
వుసత హ్న 7 కంకర్రాళ్లా కొటేట  వారు. పర తి కంకర్్

 

65) వివర్ణ-2660: పద్వత్యదీ నాడు సూరుేడు 

ఉద్యించిన తరువాత కంకర్రాళ్లా కొటట వచుిన. 

అయిత్య 11, 12, త్యదీలాో సూరుేడు వాల్లన తరాాత 

కంకర్రాళ్లా కొటాట ల్ల. 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 978 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
రాయితో ప్రటు 'అలాాహ అకార్ ', పల్లకేవారు. ఆ 
తరువాత ఎడమ వైెపునకు కొదిద గా ముందుకు పోయి 
మతత ని నేలపైకి వెళ్ళా ఖిబాా వైెపు నిలబడి చాలాస్తపు 
వర్కు దు'ఆ చేస్తవారు. దు'ఆలో చేత్తలన ఎత్యత వారు. 
చాలా స్తపు వర్కు నిలబడి ఉండేవారు. ఆ తరువాత 
అకొడి నండి బయలుద్దరి జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్ 
వద్ద కు వచిి పలాపు ప్రర ంతంలో నిలబడి 7 కంకర్రాళ్లా 
కొటేట వారు. పర తి కంకర్ రాయితో 'అలాాహ అకార్ ' అని 
పల్లకేవారు. అయిత్య ఇకొడ ఆగేవారు కారు. కంకర్్
రాళ్లా కొటిట  వెంటనే అకొడి నండి వెళ్ళాపోయేవారు. 
ఇంకా పర వకి (స) న ఇలాగే చేసూత  ఉండగా చూస్లనని,' 
అనాిరు. (బు'ఖారీ)  
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ْب وَ  لِِب  ْسَتأْذََن اَر قَاَل: اِ ِن ُعمَ َعِن ا لَْعب َاُس بُْن َعْبِد الُْمط َ
وسلم أَْن ي َِبْيَت بَِمك ََة لََياِّلَ ِمََن م ِْن  َل الِل صىل الل عليه وْ ُس رَ 
 َ  .ْجِل ِسَقاَيِتِه فَأَِذَن لَهُ أ

2662. (4) [2/817-ఏకీభవితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్(ర్) కథనం: 'అబాాస్ బిన్ 

'అబుద ల్ ము'తత ల్లబ్ పర వకి (స)న మినాలో రాతిర  జాగర్ణ 
చేస్త రాత్తర లాో మకొహ్ లో ఉండే అనమతి ఇవామని 
తదాారా పర జలకు 'జమ్'జమ్ న్నరు తార పించగలనని 
వినివించుకునాిరు. పర వకి (స) అతనికి దానికి 
అనమతించారు. 66  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 

66) వివర్ణ-2662: ఆ కాలంలో 'జమ్'జమ్ న్నటిని తవాఫె 

ఇఫా'దహ్ తరాాత పర జలకు తార పించేవారు. దీనికిగాన 

దీని నిరాాహకులు ఒక పదద  టాంకు తయారు చేస్లరు. 

'హజ్ కాలంలో బావి నండి 'జమ్'జమ్ న్నటిని చేది 

టాేంకులో వేస్తవారు. హాజీలకు 'జమ్'జమ్ న్నటిని 

తార పించేవారు. 'హజ్ చేస్తవారికి మినాలో 3 రాత్తర లు 

న్నళ్లా తార పించే ఉద్దద శేంతో మినాలోని జాగర్ణ చేస్త 

మూడు రాత్తర లాో మకొహ్ లో ఉండే అనమతి కోరారు. 

పర వకి (స) అతనికి అనమతి ఇచాిరు. ర్మీ 

చేయటానికి మినా వెళ్ళా ర్మీ చేసిన తరాాత తిరిగి 

వచేివారు. అయిత్య ఎటువంటి కార్ణం లేనివారు 

మినాలో మూడు రాత్తర లు గడపడం తపపనిసరి. 
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ْب وَ  َجاَء إََِل   موسل أَن َ َرُسْوَل الِل صىل الل عليه  :ِن َعب َاٍس َعِن ا

َقاَي  َك  فََقاَل الَْعب َاُس: ِة فَاْسَتْسََق.الس ِ يَا فَْضُل اذَْهْب إََِل أُم ِ
  .اهَ ْن ِعْنَد اٍب م ِ وسلم بَِشرَ   عليهَل الِل صىل اللفَأَِت َرُسوْ 
ن َُهْم يَْجَعلُْوَن أَْيِدْيِهْم َل الِل إِ يَا َرُسوْ  اَل:فَقَ . " "اِْسِقِنْ  فََقاَل:

".  قَاَل: هِ فِيْ  َشِرَب ِمْنُه ثُم َ أَََت َزْمَزَم َوُهْم يَْسُقْوَن  فَ  "اِْسِقِنْ
َيْعَملُْوَن فِْيَها. فََقالَ  لٍِح َمٍل ْم َعىَل عَ إِن َكُ "اْعَملُْوا فَ  :َو   م َ . ثُ "َصا

لْ  ُتْغلَ قَاَل: "لَْوَّل أَْن  َ ُبْوا لََنَ َ أ َر  . َوأََشا"َضَع الَْحْبَل َعىَل َهِذهِ ُت َحّت 
ُ  ََل عَاِتِقِه. َرَواهُ إِ   . الُْبَخاِري 

2663. (5) [2/817-దృఢం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'జమ్'జమ్ 
టాంకు వద్ద కు వచాిరు. అది 'జమ్ 'జమ్ న్నటితో నిండి 
ఉండేది. పర వకి (స) 'జమ్'జమ్ న్నరు తార గుతాననే కోరిక 
వెల్లబుచాిరు. 'అబాబస్ (ర్) తన్ కుమారుడు 
ఫ'దల్తో 'నవుా న్న తలా్ల ద్గొర్కు వెళ్ళా ఆమ ద్గొర్ 
నండి పర వకి (స) కొర్కు తార గడానికి న్నళ్లా తీసుకు రా,' 
అని అనాిరు. అది విని పర వకి (స), 'నాకు ఈ 
టాంకులో ఉని న్నరే తార పించండి,' అని అనాిరు. దానికి 
'అబాాస్ (ర్), 'ఓ అలాాహ్ పర వకిా (స్)! ప్ర జ్లు ఈ 
టాంక్లో తమ చేత్తలన ముంచుతూ ఉంటారు. 
కొంద్రి చేత్తలు పరిశుభర ంగా ఉండవు. అందువలా మీరు 
ఈ న్నరు తార గడం బాగుండలేదు,' అని అనాిరు. దానికి 
పర వకి (స), 'నాకు ఇకొడి నండే తార పించండి,' అని 
అనాిరు. పర వకి (స) కడుపునిండా న్నళ్లా తార గారు. ఆ 
తరువాత 'జమ్'జమ్ బావి వద్ద కు వచాిరు. అకొడ 
పర జలు 'జమ్'జమ్ న్నటిని తోడి పర జలకు 
తార పిసుత నాిరు. పర వకి (స) అది చూచి, 'మీరు ఒక మంచి 
పనిలో నిమగిమయి ఉనాిరు.  దీనిి ఇలాగే చేసూత  
ఉండండి. ఆ తరువాత పర వకి (స) ఒకవేళ్ నేన తోడటం 
వలా పర జలు 'జమ్'జమ్ న్నరు తోడే స్లంపర దాయానిి 
అమలు చేస్లత ర్నే భయం లేకపోత్య నేన కూడా తార డు పటిట  
'జమ్'జమ్ న్నరు తోడేవాడిని. పర జలకు తార పించేవాడిని,' 
అని అనాిరు. (బు'ఖారీ) 

 ( 2/818)ح ( [ ) صحي  6]  - 2664



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 979 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
وسلم َصىل َ   ىل الل عليه  الن َِب َ ص ْنُه أَن َ أَنٍَس َرِضَي الُل عَ  َعْن وَ 

ْهَر َوالَْعْصَر وَ  ِب  ْغِرَب َوالِْعَشاَء ثُ مَ اْل الظ ُ لُْمَحص َ م َ َرقََد َرقَْدةً بِا
 .هُ الُْبَخاِري ُ َواثُم َ َرِكَب إََِل الَْبْيِت فََطاَف بِِه. رَ 

2664. (6) [2/818 దృఢం] 
అనస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ''జుహ్ర్, 'అ'స్ర్, 
మ'గ్రిబ్, 'ఇషా' నమా'జులు చదివారు. ఆ తరువాత 
ము'హ'స్సబ్లో కొంతస్తపు నిద్ర పోయారు. ఆ తరువాత 
అకొడి నండి వాహనం ఎకిొ బైత్తలాాహ్ వచిి 'తవాఫె 
విదా'అ చేస్లరు. 67  (బు'ఖారీ) 

 (2/818)ق عليه ( ) متف  [ 7]  - 2665
َ  َل:ْيٍع قَاالَْعِزْيِز بِْن ُرفَ  دِ َعْن َعبْ وَ  لٍِك. نََس بَْن مَ َسأَلُْت أ   ا
ِنْ بَِشْيٍء  قُلُْت:  صىل الل عليه  َتُه َعْن َرُسْوِل اللِ لْ َعقأَْخِْبْ
َيِة؟ وسلم: ِو ْ ْهَر يَْوَم الّت َ َن  فَأَيْ  قُلُْت:  .بِِمَن َ  قَاَل: أَْيَن َصىل َ الظ ُ

كََما َعْل قَاَل اْف  . ثُم َ ؟ قَاَل: بِاْْلَبَْطِح رِ ْوَم الن َفَ َر يَ ىل َ الَْعْص َص 
 .ُل أَُمَراُؤَك يَْفعَ 

2665. (7) [2/818-  ఏకీభవితం] 
'అబుద ల్ 'అ'జీ'జ్ బిన్ ర్లఫయ్'ఇ (ర్) కథనం: నేన 
అనస్ బిన్ మాల్లక్న మీరు పర వకి (స)నండి 
నేరుికుని దానిి ద్దనియినా నాకు ఉపద్దశంచండి. 
అంటే పర వకత  (స) 8వ త్యదీన ''జుహ్ర్ నమా'జు ఎకొడ 
చదివారు. అని వినావించుకునాాను.  దానికి అతను 
(ర) మినాలో అనాిరు. ఆ తరువాత మళ్ళా 'హజ్జ ్ 
నండి తిరుగు పర యాణంలో 13వ త్యదీన 'అ'స్ర్ నమా'జు 
ఎకొడ చదివారు అని అడిగాను. దానికి అతను(ర), 
''అబ్'త'హ ప్రర ంతంలో'' అని చెపిప మీ ఇమాము ఎలా 
చేసేు  అలా చేయండ,' అని అనాిరు. 68  (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్)  

  (2/818) [ ) متفق عليه ( 8]  - 2666
 

67) వివర్ణ-2664: అంటే 'హజ్ నిర్ారిించిన తరాాత 

ము'హ'ససబ్ స్లథ నంలో విశార ంతి తీసుకునాిరు. ఆ 

తరువాత తవాఫె విదా'అ చేయడానికి మకొహ్ వచిి 

తవాఫె విదా' చేసిన తరాాత మదీనహ్ తిరుగు 

పరయాణమయాేరు.  

68) వివర్ణ-2665: అబ్'త'హ్, ము'హ'ససబ్, 'ఖీఫ్ 

బ్న్న-కన్నన్ అనేవి ఒకే ప్ర ంతపు పేరా్ల. 

لَْت:َعْن عَائَِشَة َرِض وَ  نُُزْوُل اْْلَبَْطِح لَْيَس   َي الُل َعْنَها قَا
َ ُه كَاَن ِْلَن َ   عليه وسلمىل اللَرُسْوُل الِل ص بُِسن َِة إِن ََما نََزلَُه  ْسَمَح أ

 .َج ذَا َخرَ لُِخُرْوِجِه إِ 
2666. (8) [2/818-  ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: అబ్'త'హ్ ప్రర ంతంలో విడిది 
చేయడం పర వకి స్లంపర దాయం కాదు. అంటే 'హజ్జ ్ విధ 
కాదు. పర వకి (స) అకొడ ఎందుకు విడిది చేస్త వార్ంటే 
అటు నండి మదీనహ్ వైెపు రావటంలో సౌకర్ేం ఉండేది. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 (818/ 2)ته ( [ ) لم تتم دراس  9]  - 2667
لَْت: أَْحَرْمُت ِمَن اوَ  َخلُْت فََقَضْيُت  ْنِعْيِم بُِعْمَرةٍ فََد لت َ َعْنَها قَا

ْنَتَظَرِنْ َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم بِ    اْْلَبَْطِح َحّت َ ُعْمَرِِتْ َوا
ل َر ال ْغُت فَأَمَ فَرَ  ْل ِحْيِل فََخَرَج فََمر َ ر َ ن َاَس بِا ِه َبْيِت فََطاَف بِ  بِا
ْبِح ثُم َ َخَرَج إََِل اقَْبَل  ْيُث َما  ِدْيَنِة. َهَذا الَْحدِ لْمَ  َصََلةِ الص ُ

َيِة أَِِبْ دَاُودَ َمعَ  ْيَخْْيِ بَْل بَِرَوا َيِة الش َ ْخِتََلٍف   اَوَجْدت ُُه بِِرَوا
 .ِِفْ آِخِرهِ ْْيٍ يَِس 

2667. (9) [2/818-  అప్ర్థశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: నేన తన్'యీమ్ ప్రర ంతం 
నండి 'ఉమ్ర్హ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించాన. ఆ తరువాత 
నేన మకొహ్ లో పర వేశంచాన. 'ఉమ్ర్హ్ చేస్లన. ఇటు 
పర వకి (స) అబ్'త'హ పర ద్దశంలో నా గురించి ఎదురు 
చూసుు న్ననరు. చివరికి నేన 'ఉమ్ర్హ్ పూరిి చేస్లన. 
పర వకి (స) పర జలను బయలుద్దర్మని ఆద్దశంచారు. 
అతను (స్) బయలుద్దరి బైత్తలాాహ్ చేరారు. ఫజ్ర్ 
నమా'జుకు ముందు బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్ విదా'అ 
చేస్లరు. ఆ తరువాత మదీనహ్కు బయలు ద్దరారు. 
ఈ 'హదీసు' బు'ఖారీ, ముసాిమ్లో లభంచలేద్ని, 
అబూ  దావూద్లో మామూలు వేతాేసంతో లభంచిం 
ద్ని మిష్కాత్ స్ంకలనకరత ్ పేర్కొనాిరు. 

 (2/819)متفق عليه ( [ )  10]  - 2668
بِْن َعب َاٍس وَ    .ِرفُْوَن ِِفْ كُل ِ َوْجهٍ كَاَن الن َاُس يَْنَص  :لَ قَاَعِن ا

   َحّت َ َرن َ أََحُدكُْم فََقاَل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم: "َّل يَْنفِ 
َ اَعْهِدهِ بِ  آِخرُ  يَُكْوَن  َ أ َف ن َهُ لَْبْيِت إِّل   ." َعِن الَْحائِِض  ُخف ِ

2668. (10) [2/819-   ఏకీభవితం] 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 980 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  

ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: 'హజ్జ ్ నిర్ారిించిన 
తరాాత పర జలు అట్ట ఇట్ట వెళ్ాస్లగారు. అపుపడు 
పర వకి (స) మీలో ఎవరూ బైత్తలాాహ్న కలుసుకోనంత 
వర్కు తన ఇంటికి వెళ్ాడానికి మకొహ్ వెలుపలకు 
వెళ్ారాదు. అంటే వీడ్కొలు 'తవాఫ్ చేసుకోవాల్ల. 
అయిత్య బహిషుట  సిథ తిలో ఉనా స్వత ైలన 
మినహాయించడం జరిగింది. అంటే ఒకవేళ్ బ్హిషేు, 
పర సవదశ్ల వలా స్వు ీలు 'తవాఫె వి'దా చేయకపోతే 
మ్ర్లం ఫరావలేదు.69 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 

69) వివర్ణ-2668: విదా'అ అంటే వీడ్కొలు పలకటం. 

'హజ్ తరువాత బైత్తలాాహ్ వీడ్కకలు 'తవాఫ్ ను  

'తవాఫె విదా'అ అంటారు. ఇది దూర్ప్రర ంతాల నండి 

వచిిన వారిపై తపపనిసరి. మకొహ్ వాసులపై కాదు. ఈ 

'తవాఫ్లో ర్మ్ల్, ఇ'ద్'తిబా'అ చేయనవసర్ం లేదు. 

దీని తరాాత స'యీ కూడా లేదు. 'తవాఫ్ తరాాత 

'తవాఫ్లోని రండు ర్కాత్తలు నమా'జు మఖామ 

ఇబార హీమ్ వెనక నిర్ారిించాల్ల. ఆ తరువాత 

ముల్త'జిమ్ వద్ద కు వచిి ముల్త'జిమ్న పూరిిగా 

అంటుకొని ర్కముమ కుడి బుగొ దానికి తగిల్లంచి కుడి 

చేయి పైకి ఎతిత  బైత్తలాాహ్ తెర్పటుట కొని భకిిశర ద్ధ లతో, 

చితత శుదిధ తో, పేర మతో అతేధకంగా దు'ఆలు చేయాల్ల. 

ఇది చివరి సమయం. అడగ వలసిందిలాా ఇకొడే 

అడగాల్ల. ఎందుకంటే మళ్ళా ఈ అద్ృషట ం కలుగుత్తందో 

లేదో చెపపలేము. అరిథ సూత  తన కోరికలన్నితీరుికోవాల్ల. 

ఆ తరువాత ఇబార హీమ్ దాార్ం గుండా బైత్తలాాహ్ 

వెలుపలకువచిి తిరుగు పరయాణం చేయాల్ల. 

హెచిరిక: కొంద్రు తిరిగి వెళ్లత్తనిపుపడు వెనకడు 

గులు వేసూత  వెళ్తారు. ఇది పర వకి (స) సంపర దాయానికి 

విరుద్ధ ం. ఏ పర వకిగాన్న, ఏ పర వకి అనచరులుగాన్న ఇలా 

చేయలేదు. ఇతర్ మసిజ దుల నండి ఎలా తిరిగి 

వెళ్తారో అలాగే ఇకొడి నండి తిరిగి వెళ్ళాల్ల. అయిత్య 

'తవాఫె విదా'అ చేయకుండా మాతర ం తిరిగి వెళ్ారాదు. 

ప్రర చీన కాలంలో పర జలు 'హజ్ తరాాత అట్ట ఇట్ట 

వెళ్ళాపోయే వారు. 'తవాఫె విదా'అ చేస్తవారు కారు. ఈ 

కార్ణంగా పర వకి (స) ఎవారూ 'తవాఫె విదా'అ 

చేయకుండా తిరిగి వెళ్ారాద్ని, అయిత్య బహిషుట సిథ తిలో 

ఉని స్వత ై, జనమమిచిిన తలా్ల 'తవాఫె విదా'అ 

  (2/819) متفق عليه ([ )  11]  - 2669
لَْت : َحاَض عَ َعْن وَ  لَْت : ما  لن َفَ ي َُة لَْيلََة اْت َصفِ ائَِشَة قَا ِر فََقا

ِب ُ صىلْم كُ أََراِنْ إِّل َ َحاِبَستَ   الل عليه وسلم : "َعْقَرى   . قَاَل الن َ
نْ  َحلََْق أََطافَْت يَْوَم الن َْحِر؟ " قِْيَل : نََعْم.  "  .ِفِرْي قَاَل : " فَا

2669. (11) [2/819-ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: 'సఫియే తిరుగు పర యాణం 
చేస్త రోజు బహిషుట కు గుర్యాేరు. అంటే 13వ త్యదీన 
తిరుగు పర యాణమై మదీనహ్ రావలసి ఉంది. అపుపడు 
ఆమ బహిషుట కు గుర్యాేరు. 'ఆయి'షహ్ (ర్) '' 
'సఫియే అంద్రిన్న ఆపివేసుత ంద్ని నా అనమానం'' అని 
అనాిరు. అది విని పర వకి (స), 'ఆమ ప్రడుగాన ఆమ 
10వ త్యదీన 'తవాఫ్ చేయలేదా,' అని అనాిరు. 
'అవున ఆమ 'తవాఫ్ చేసింది,' అని వినివించుకోవడం 
జరిగింది. అపుపడు పర వకి (స), 'ఇక ఆమ వెళ్ావచుి,' 
అని అనాిరు.70 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 

చేయకుండా వెళ్ావచుిన. ఇబి 'అబాాస్ 'హదీసు'లో 

ఇలా ఉంది, ''పర వకి (స) బహిషుట సిథ తిలో ఉని స్వత ైకి 

'తవాఫె విదా'అ చేయకుండా తిరిగి వెళ్లా అనమతి 

ఇచాిరు. అయిత్య ఆమ యౌమునిహర్లో 'తవాఫె 

ఇఫా'దహ్ చేసి ఉండాల్ల. ఒకవేళ్ మీరు 'తవాఫె ఇఫా'దహ్ 

చేసి ఉండి, ఆ తరువాత కొనిి కార్ణ్యల వలా మకొహ్ 

లో కొనిి దినాలు ఉండవలసి వచిినపుడు వెళ్ళా 

నపుపడు మళ్ళా రండవస్లరి తవాఫె విదా'అ చేసుకోవాల్ల. 

ఒక వేళ్ ఎవరైనా 'తవాఫె విదా'అ చేయకుండా మకొహ్ 

నండి తిరిగి వెళ్లతూ ఇంకా 'హర్మ్ పరిధలోనే ఉంటే 

తిరిగి వచిి 'తవాఫె విదా'అ చేసి తిరిగి వెళ్ళాల్ల. 

70) వివర్ణ-2669: 'హజ్జ ్ నిర్ారిించిన తరువాత 13వ 

త్యదీన మదీనహ్ తిరుగు పరయాణ్యనికి సిద్ధ మౌ 

త్తనిపుపడు పర వకి (స) భార్ే 'సఫియయ బ్హిషేుసా్జతిక్ష 

గురియింది. ఈ కార్ణంగా తవాఫె విదా'అ చేయలేక్

పోయింది. అది తెల్లసిన 'ఆయి'షహ్ (ర్) 'తవాఫె విదా'అ 

చేయకుండా వెళ్ాడం తగద్ని, ఆమ వలా ఇతరులకూ 

ఆగవలసి వసుత ంద్ని, ఆమ పరిశుద్ధ మైన తరాాత 

అంద్రికీ ఇకొడి నండి వెళ్ావలసి వసుత ంద్ని తన అభ 

ప్రర యం వెల్లబుచిింది. 'సఫియే అంద్రిన్న ఆపుకుంది. 

అంద్రిన్న సమసేలో పడవేసింది. ఈ విషయం పర వకి 
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ْل  َ    రండవ విభాగం     َفْصُل الث َاِنْ ا
 (2/819)لم تتم دراسته ( ) [  12]  - 2670

َ ْن عَ عَ  َسِمْعُت َرُسْوَل الِل صىل الل   ِص قَاَل:ْحوَ ْمِرو بِْن اْْل
ِة اْل وس عليه لُْوا:يَْوُم  "أَي ُ يَْوٍم َهَذا؟" َودَاِع:لم يَُقْوُل ِِفْ َحج َ   قَا

كْب اَضُكْم  أَْعرَ الَُكْم وَ أَْموَ  ِدَماَءكُْم وَ "فَإِن َ  قَاَل: . الحج ِ اّل
ِدكُْم َهَذا أََّل َّل يَْجِنْ  بَلَ  ُكْم َهَذا ِِفْ ِة يَْومِ ُكْم َحَراٌم كَُحْرمَ نَ بَيْ 

لَِدهِ َوَّل َمْولُْودٌ َعىَل  يَْجِنْ َجاٍن  ّل  َّل أ ِسِه فْ نَ َعىَل إّلَجاٍن   َعىَل َو
ْيَطاَن  َ كُْم َهَذا بَلَدِ َبَد ِِفْ  ي ُعْ قَْد أَيَِس أَْن  َوالِِدهِ أََّل َوإِن َ الش َ بًَدا  أ

َلِكْن َسَتُكوْ  لُِكْم  َتْح  َطاَعٌة فِْيَما ُن لَهُ َو َتِقُرْوَن ِمْن أَْعَما
َِض بِِه" ْبُن َماجَ رَ  .فََسَْيْ ْ َواهُ ا َحهُ ُه َوالّت ِ  .ِمِذي ُ َوَصح َ

2670. (12) [2/819-అప్ర్థశోధితం] 
'అమర న్ బిన్ అ'హ్వ'స్ (ర్) కథనం: 'హజజ త్తల్ 
విదా'అలో నేన పర వకి (స)న ఇలా అంట్ట ఉండగా 
వినాిన. ''ఈ రోజు ఏ దినం'' అని పర శించారు. దానికి 
పర జలు, 'ఈ రోజు 'హజ్జ ్ గొపపదినం. అంటే 9వ త్యదీ.' ఆ 
తరువాత పర వకి (స) ''మీ ప్రర ణ్యలు, మీ ధనం, మీ గౌర్వ 
మరాేద్లు, మీ మధే ఈ దినం, ఈ నగర్ంలాగే గౌర్వ 
ప్ర దమైెనవి. గురిుంచుకోండి! ఎవరూ ఎటువంటి 
దౌరజ నాంచేసినా దానిశక్ష అతనిపైనే పడుత్తంది. ఇంకా 
తండిర  దౌరజ నాం చేస్తత  తండిర నే శకిష ంచడం జరుగుత్తంది. 
కొడుకున కాదు. అద్ద విధంగా కొడుకు దౌరజ నాం చేస్తత  
తండిర ని కాదు, కొడుకునే శకిష ంచడం జరుగుత్తంది. ఇటు 
వంటి ఆచార్ం అజాఞ న కాలంలో ఉండేది. ఇక ఈ నగర్ంలో 
షై'తాన్ తన పూజ ఎనిడూ జర్గద్ని నిరాశ చెందాడు. 
అంటే తీరుపదినం వర్కు మకొహ్ నండి విగర హా్
రాధనన తొలగించడం జరిగింది. అయిత్య పర జలు 

 

(స)కు తెల్లసి ఆమ ప్రడుగాన అని ఆగర హం వేకిం 

చేస్లరు. అంటే ఇది శాపం కాదు. ఆ తరువాత పర వకి (స) 

ఆమ 10వ త్యదీన తవాఫె ఇఫా'దహ్ చేయలేదా అని 

అడిగారు. 'తవాఫె విదా'అ మిగిల్ల ఉంది. తెల్లయ్

జేయటం జరిగింది. కేవలం అది విని పర వకి (స), 'అలా 

అయిత్య వెళ్ావచుి. ఎందుకంటే 'తవాఫె విదా'అ నండి 

బహిషుట , పర సవద్శల స్వత ైలన మినహాయించడం జరిగింది' 

అని పర వచించారు. 

షై'తాన్న అనసరిస్లత రు. మీరు కూడా కొనిి పనలన 
చినివిగా భావించి చేస్లత రు. వాటిలో షై'తాన్ విధేయత 
ఉంటుంది. షై'తాన్ వాటి పటా సంతోషిస్లత డు. ఉదా: 
అసతయం పలకటం, అసతే స్లక్షేం ఇవాటం, శత్తర తాం, 
కలమషం, మోసం మొద్లైనవి. వీటిని మీరు చినివిగా 
భావిస్లత రు. కాని షై'తాన్ వీటివలా చాలా సంతోషిస్లత డు. 
అంటే ఈవిధంగా అనేకమంది షై'తాన్న అనసరిస్లత రు. 
అంటే స్లటి కల్లపంచటం అవిశాాసం తప్ు మిగిల్లన 
ప్రపకారాేలాో పర జలు చికుొకుంటారు. వీటివలా షై'తాన్ 
వారిని రచి గొటట టానికి అవకాశం లభసుత ంది. (తిరిమజి', 
ఇబి మాజహ్)  

  (2/819) لم تتم دراسته ([ )  13]  - 2671
 صىل الل   اللِ َرأَْيُت َرُسْولَ  َعْن َراِفِع بِْن َعْمٍرو َوالُْمَزِن ِ قَاَل:وَ 

ْرَتفَ الن َاَس بِِمَن  ِحْْيَ  سلم يَْخُطُب عليه و َح عَ  ا ْغلٍَة ىَل بَ َع الض ُ
ُ َعْنُه وَ  َشْهَباَء وَ  ِ ٍد. َرَواهُ أَبُْو  اعِ اُس بَْْيَ قَائٍِم َوقَالن َ عَلِي ٌ يَُعْب 

 .دَاُودَ 
2671. (13) [2/819-అప్ర్థశోధితం] 
రా'ఫె బిన్ 'అమర న్, ము'జన్న (ర్) కథనం: నేన పర వకి (స) 
న మినాలో బాగా పదద కిొన తరాాత పర జల ముందు 
పర సంగిసూత  ఉండగా చూచాన. పర వకి (స) షహ్బా' కంచర్ 
గాడిద్పై కూర్కిని ఉనాిరు. అంటే దాని వెంటుర కలు 
ఎరుపు తెలుపుగా ఉనాియి. 'అలీ (ర్) పర వకి (స) 
పర సంగానిి పర జల ముందు వలా్లంచే వారు. ఆ 
సమయంలో కొంతమంది నిలబడి ఉనాిరు. 
మరికొంతమంది కూర్కిని ఉనాిరు. (అబూ దావూద్) 

 (2/820)) لم تتم دراسته ( [  14]  - 2672
ْب وَ  ْ ُن عَ َعْن عَائَِشَة َوا  أَن َ َرُسْوَل الِل  ب َاٍس َرِضَي الُل َعهْْنُ

َياَرةِ يَوْ  َر َطَواَف الز ِ ل َْيِل. ََل ال َم الن َْحِر إِ صىل الل عليه وسلم أَخ َ
ِمذِ َواهُ رَ  ْ  .َجهُ ْبُن َماأَبُْو دَاُودَ َوا وَ ي ُ الّت ِ

2672. (14) [2/820-అప్ర్థశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) మరియు ఇబి 'అబాాస్ల కథనం: 
పర వకి (స) 'తవాఫె 'జియార్త్ కోసం యౌము ని'హర్ 
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రాతిర  వర్కు వేచి ఉనాిరు. అంటే రాతిర  చేస్లరు.71 

(తిరిమజి', అబూ దావూద, ఇబి మాజహ్) 
  (2/820) لم تتم دراسته ( ) [ 15]  - 2673

بِْن َعب َاعَ وَ  َ ِن ا   ِِفْ  ن َ الن َِب َ صىل الل عليه وسلم لَْم يَْرُمْل ٍس: أ
ْبِع ال َِذْي أَفَاَض  ْبُن َماَجهُ   فِْيِه. َرَواهُ الس َ  .أَبُْو دَاُودَ َوا

2673. (15) [2/820-అప్ర్థశోధితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'తవాఫె 

'జియార్త్లో 7 పర ద్కిష ణలాోనూ ర్మ్ల్ చేయలేదు. 72 

(అబూ దావూద్, ఇబి మాజహ్) 
  (2/820) ( راستهد[ ) لم تتم  16]  - 2674

 أَن َ الن َِب َ صىل الل عليه وسلم قَاَل: "إِذَا َرَم  َعْن عَائَِشةَ وَ 
َ  كُل ُ  َحل َ لَهُ  فََقْد ةَ الَْعَقَبِة أََحُدكُْم َجْمرَ  ِِفْ  . َرَواهُ " الن َِساءَ َشْيٍء إِّل 

ن َةِ شَ   .ْسَنادُهُ َضِعْيٌف اَل: إِ َوقَ ْرِح الس ُ
2674. (16) [2/820-అప్ర్థశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్)  కథనం: పర వకి (స) పర వ చనం, ''మీలో 
ఎవరైనా జమ్ర్త్తల్ 'అఖబహ్కు ర్మీ చేసేు , అతనికి 
భార్ే్ తపప మిగిల్లనవన్ని ధర్మసమమతం అయి 
పోతాయి. (ష్రా్ స్తనాహ్,్ -బ'గవీ్ / బలహీన 
ఆధార్యలు).  

  (2/820) لم تتم دراسته ( [ ) 17]  - 2675
َيِة أَحْ وَ  بِْن َعب َاَد َوالن َ مَ ِِفْ ِرَوا ٍس قَاَل: " إِذَا َرَم  َسائِ ِ َعِن ا

 ُ  .الن َِساَء"ل ُ َشْيٍء إِّل َ الَْجَمَرةَ فََقْد َحل َ لَُه ك
2675. (17) [2/820-అప్ర్థశోధితం] 

 

71) వివర్ణ-2672: యౌమునిహర్లో అంటే ఖుర్బాన్న 

10వ త్యదీన 'తవాఫె జియార్త్ చేయవచుిన. పర వకి 

(స) యౌమునిహర్లో''జుహ్ర్కి ముందు్లేదా్ ''జుహ్ర్ 

తరాాత 'తవాఫె జియార్త్ చేస్లరు. ఇకొడ ఆలసేంగా 

అంటే స్వత ైలకు, బలహీనలకు రాతిర  వర్కు 'తవాఫె 

జియార్త్ చేస్త అనమతి ఉంది. అంటే పగలే చేయాలని 

కాదు రాతిర  సమయంలో చేసినా స్వాకరించబడుత్తంది. 

72) వివర్ణ-2673:ర్మ్ల్ అంటే్వేగంగానడవటం మలాగా 

పరిగెతత టం. 'తవాఫె ఖుదూమ్, 'తవాఫె 'ఉమ్ర్హ్లలో 

ర్మ్ల్ చేయాల్ల. 'తవాఫె జియార్త్, 'తవాఫె విదా'అ 

మరియు ఇతర్ అద్నపు 'తవాఫులలో ర్మ్ల్ లేదు.  

మర్కక ఇబా 'అబాాస్ (ర) కథనం దాార్య, అ'హమద్ 
మర్థయు నసాయీ' ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ప్ర వకత  (స్) 
ప్ర వచనం, 'జ్మరహ్ ను కంకరర్యళ్ళు కొటిు న తర్లవాత, 
స్త్ు ీ తప్ు, మిగతా విష్యాలనీా ధ్రిస్మిత 
మయిపోతాయి.'  

2676 -  [18 ](?)  (2/820 ) 
لَْت َعْنَها وَ  ِر  الل عليه وسلم ِمْن آخِ  ُل الِل صىلَرُسوْ : أَفَاَض قَا
هَر ثُم َ َرَجَع إََِل ِمَن  فََمَكَث بِهَ َصىل َ ِمِه ِحْْيَ يَوْ   أَي َاِم ا لََياِّلَ  الظ 

ْيِق  ْمُس كُل ُ َجْمَرةٍ بَِسْبِع الت َْشِر يَْرِمي الَْجْمَرَة إِذَا َزالَِت الش َ
ُ مَ َحَصي َ  ِ ُ اٍت يَُكْب  َيقِ  ل ِ َحَصاةٍ َع ك َ ُف ِعْنَد َو نَِيةِ اْْل ََل َوالث َا   ْو
لِثََة فَََل يَِقُف اَم وَ ْيُل الِْقيَ فَُيطِ  َيْرِمي الث َا عُ َو ا. َرَواهُ  ِعْنَدهَ  َيَتَضر َ
 .اُودَ أَبُْو دَ 

2676. (18) [2/820-?] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఖుర్బాన్న రోజు 
చివరి సమయంలో ''జుహ్ర్ నమా'జు ఆచరించి 'తవాఫె 
ఇఫా'దహ్ చేస్లరు. ఆ తరువాత మకొహ్ నండి మినా 
తిరిగి వచాిరు. మినాలో తష్రీఖ్ దినాల వర్కు 

ఉనాిరు. ఈ దినాలాో సూరుేడు వాల్లన తరాాత పర తి 
జమ్ర్హ్పై 7 కంకర్రాళ్లా కొడుతూ ఉనాిరు. పర తి 
కంకర్రాయితో 'అలాాహ అకార్,' అని పలుకుతూ 
ఉనాిరు. అయిత్య జమ్ర్త్తల్ ఊలా, జ్మ్ర్్
త్తసాసనియలపై కంకర్రాళ్ళు కొటిట న తరాాత చాలా్
స్తపు వర్కు నిలబడి వినయ, వినమర తలతో దు'ఆ 
చేసూత  ఉనాిరు. కాని జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బపై కంకర్్
రాళ్లా విసిరి వెంటనే అకొడి నండి ముందుకు 
స్లగిపోయే వారు. (అబూ దావూద్)  

 (2/820)ته ( م دراس [ ) لم تت 19]  - 2677
اِح بِْن َعْن أَِِب الْبَ وَ  َص  اَل:عَاِصِم بِْن عَِدي ٍ َعْن أَبِْيِه قَد َ َرخ َ

ِل ِِفْ الَْبْيُتْوَتِة: أَْن  اِء اْْلِبْ عَ عليه وسلم لِرِ َرُسْوُل الِل صىل الل 
  ْعَد يَْوِم ْْيَ بَ مِ ا َرْمَي يَوْ ي َْرُمْوا يَْوَم الن َْحِر ثُم َ يَْجَمُعوْ 

ِمِذي ُ َوالن َِسا َرَواهُ  َما.ُمْوهُ ِِفْ أََحِدهِ فََْيْ ْحرِ الن َ  ْ لٌِك َوالّت ِ  ئِ ُ َما
مِ  ْ  .ٌح ِدْيٌث َصِحيْ ِذي ُ : َهَذا حَ َوقَاَل الّت ِ

2677. (19) [2/820-అప్ర్థశోధితం] 
అబుల్ బదాద 'హ్ బిన్ 'ఆసిమ్ బిన్ 'అదీ తన తండిర  
దాారా కథనం: పర వకి (స) ఒంటెల కాపరులకు రాతిర  



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 983 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
మినాలో గడిపే అవసర్ం లేద్ని, 10వ త్యదీన జమ్ర్త్తల్ 
'ఉఖ్బహ్పై కంకర్రాళ్లా కొటిట , యౌముని'హర్ 
తరాాత రండురోజుల కంకర్రాళ్లా ఒకే రోజు 
చేసుకోవాలని ప్ర వచించార్ల, అంటే రండు రోజుల 
కంకర్రాళ్లా ఒకేరోజులో కొటాట ల్ల. ఖుర్బాన్న రండవ 
రోజైనా లేదా మూడవ రోజైనా చేయవచుి. 73 (తిరిమజి' 
/ దృఢం, నస్లయి', మాల్లక్) 

----- 

لُِث  الث َ َهَذا الَْباُب َخاٍل َعِن الَْفْصِل   ا
ఇందులో మూడవ విభాగం లేదు 

===== 
 لُْمْحِرُم َما َيْجَتِنُبُه ا   َباُب   -11

11. ము'హ్రిమ్ దూరంగా ఉండవలస్జన్ 
విషయాలు 

'హజ్జ ్ ఇ'హ్రామ్ ధరించిన తరాాత ము'హ్రిమ్కు 
కొనిా కటుట బాటాు తపపనిసరి అవుతాయి. 
ఇ'హ్రామ్కు వేతిరేకంగా ప్రలపడరాదు. స్వత ై పురుషు్
ల్లరువురికీ ఈ కటుట బాటాు సరిసమానంగా ఉంటాయి. 
కొనిి విషయాలాో ఇద్ద రూ సమానలే. మరికొనిి 
విషయాలాో ఇద్ద రిలో త్యడా ఉంది.  
ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో పురుషులు ఈ పనలు చేయ 
రాదు: 1. భార్ేతో సంభోగం చేయరాదు. 2. ముదుద  
పటుట  కోరాదు. 3. కలహాలు జగడాలు చేయరాదు. 4. 
తన లేదా ఇతరుల నికా'హ్ చేయరాదు. 5. అడవి 
జంత్తవులన వేటాడరాదు.  6. సుగంధ ద్ర వాేలు 
ఉపయోగించరాదు. 7. తల వెంటుర కలన కతిత రించ 

 

73) వివర్ణ-2677: జిల్ హిజజ హ్ 10వ త్యదీ నండి 13వ 

త్యదీ వర్కు మినాలో రాతిర  గడప్డం తపపనిసరి. కాని, 

ఒంటె కాపరులకు తపపనిసరి కాదు. ఎందుకంటే వారు 

ఒంటెలన మేపటానికి, సుదూర్ అడవులాోనిక్ష వెళ్ా 

వలసి ఉంటుంది. పర తిరాతిర  వచిి మినాలో గడప్డం 

వారికి కషట ంగా పరిణమిసుత ంది. అందువలా పర వకి (స) వారి 

కషాట నిి ద్ృషిట లో పటుట కొని 10వ త్యదీన ర్మీ చేసి 

ఒంటెలన మేపటానికి వెళ్ావచిని ఆ తరువాత 11 

లేదా 12వ త్యదీలకు వచిి రండురోజుల ర్మీ ఒకేరోజు 

పూరిి చేసుకోవచిని అనమతి ఇచాిరు. 

రాదు, గీయించుకోరాదు. 8. గోళ్లా కతిత రించరాదు. 9. 
పేళ్ాన చంపరాదు. 10. కమీ'జు, పైజామా ధ్రించ 
రాదు. 11. పగిడీ ధరించరాదు. 12. టోపీ ధరించరాదు. 
13. తల కపపరాదు. 14. మేజోళ్ళు (స్లకుసలు), చేతి 
మేజోళ్ళు్ /  తొడుగులు (గాౌజులు) ధరించరాదు. 
ఇహ్రామ్ సిథ తిలో స్వత ైలు ఈ పనలు చేయరాదు: 1. 
ముఖ్ం కపపరాదు. 2. గోళ్లా కతిత రించరాదు. 3. తల 
వెంటుర కలు గీయించరాదు. 4. అడవి జంత్తవులన 
వేటాడరాదు. 5. నికా'హ్ చేయరాదు, చేయించరాదు. 
6. సంభోగం, దానికి గురిచేస్త వాటికి దూర్ంగా ఉండాల్ల. 
7. జగడాలు, కలహాలు చేయరాదు. 8. స్వత ైలు 
లబాయిక్ అని, బిగొర్గా పలుకరాదు. వీటి గురించి 
కిర ంది 'హదీసు'లో పేర్కొనడం జరిగింది. 

----- 

 َ لَْفْصُل اْْل َ لُ ا     మొదటి విభాగం   و َ
 (2/821) [ ) متفق عليه ( 1]  - 2678

 الل َسأََل َرُسْوَل الِل صىل ْن َعْبِد الِل بِْن ُعَمَر: أَن َ َرُجًَل عَ 
ْوا لَْبُس فََقاَل: "َّل تَ  ِمَن الث َِياِب؟ الُمْحِرُم  عليه وسلم: َما يَلَْبُس 

َرامَ َّل الْعَ َص وَ الُْقمُ  ْيََلِت وَ ائَِم َوَّل الس َ نَِس َوَّل ِو ا َّل الَْْبَ
َ الِْخَفاَف إِّل َ  لَْيْقَطُعُهَما   َحٌد َّل يَِجُد نَْعلَْْيِ فََيلَْبُس ُخف َْْيِ  أ َو

َياِب َشْيًئا أَْسَفَل  اٌن ُه َزْعَفرَ َمس َ  اْلَكْعَبْْيِ َوَّل َتلَْبُسْوا ِمَن الث ِ
 ِه  يْ َفٌق عَلَ ُمت َ  .َّل َوْرٌس"وَ 

َ اِري ُ ِِفْ َزادَ الُْبخَ وَ  َيٍة: "َوَّل َتْنَتِقُب الَْمْرأ َوَّل ُمحِرَمُة ةِ اْل ِرَوا
 . َتلَْبُس الُْقف َاَزْيِن"

2678. (1) [2/821-ఏకీభవితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: ఒక వేకిి పర వకి 

(స)న ఇ'హ్రామ్లో ఎటువంటి దుసుత లు ధరించ 
వచిని పర శించాడు. పర వకి (స) ము'హ్రిమ్ కమీ'జు, 
పగిడి, పైజామా, టోపీ మొద్లైనవి ధరించరాద్ని, 
శరీరానిి తలతో ప్రటు పూరిిగా కపపరాద్ని, బూటాు 
ధరించరాద్ని, ఒకవేళ్ చెపుపలు లేకపోతే బూటాన 
చీలమండల వర్కు కోసి తొడగ వచుిన. అద్ద విధంగా 
కాషాయ ర్ంగు వసుత వులు సుగంధ పరిమళ్ళలు గల 
దుసుత లు ధరించరాద్ని పర వచించారు. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 984 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
బు'ఖారీ ఉలాేఖ్నంలో ఇలా ఉంది: ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో 
ఉని స్వత ైలు ముఖానిా కపపరాదు, చేతి గాౌజులు 
ధరించరాదు, అని ఉంది.  

 (2/821)[ ) متفق عليه (  2]  - 2679
بِْن َعب َ وَ   صىل الل عليه  ُسْوَل اللِ ُت رَ َسِمعْ  اَل:اٍس قََعِن ا

ُم نَْعلَْْيِ لَِبَس  ْحرِ "إِذَا لَْم يَِجِد الْمُ  ُهَو يَُقْوُل:يَْخُطُب وَ  وسلم
ًرا ل َِبَس َسَراوِ  ْد ُخف َْْيِ َوإِذَا لَْم يَجِ   .ْيَل"إَِزا

2679. (2) [2/821-ఏకీభవితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: నేన పర వకి (స)న 
పర సంగంలో ఇలా అంట్ట ఉండగా వినాిన, 
''ము'హ్రిమ్కు చెపుపలు లభంచని పక్షంలో బూటాు 
చీల మండల వర్కు కతిత రించి ధరించవచుిన. అద్ద్
విధంగా లుంగీ లభంచని పక్షంలో పైజామా ధరించ్
వచుిన.'' (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/821)[ ) متفق عليه (  3]  - 2680
ُ َعْن يَْعىَل بْ وَ  ِب ِ صىل الل  ا ِعْنَد كُن َ  ل:َمي ََة قَاِن أ عليه وسلم  الن َ
َ بِ  َنِة إِذْ َجاَء َرُجٌل أ ا لِْجِعر َ ِِب ٌ عَلَْيِه ُجب ٌَة َوُهَو ُمَتَضم ٌِخ  ْعَراا
ْل  لُْعْمَرةِ َوَهِذهِ   يَا َرُسْولَ  ْوِق فََقاَل:لُ خُ بِا ْ أَْحَرْمُت بِا الِل إِن ِ
ِ  "أََما .فََقاَل:عَلَي َ  اٍت لْ  فَاْغِس ْي بَِك ْيُب ال َذِ الط  ا ُه ثَََلَث َمر َ َوأَم َ
ْنِزْعَها ثُم َ اْصَنْع ِِفْ اْل  َك"ْمَرتَِك  عُ ُجب َُة فَا ِ  . كََما َتْصَنُع ِِفْ َحج 

2680. (3) [2/821-ఏకీభవితం] 
య'అలా బిన్ 'ఉమయేహ్ (ర్) కథనం: మేము 
జి'ఇరార నహ్ ప్రర ంతంలో పర వకి (స) వద్ద  కూర్కిని 
ఉనాిము. ఒక బదూ' వచాిడు. అతడు ఇ'హ్రామ్ 
సిథ తిలో సువాస నలతో కూడిన జుబా ధరించి ఉనాిడు. 
ఆ వేకిి, 'ఓ అలాాహ్ పర వకిా! నేన 'ఉమ్ర్హ్ ఇ'హ్రామ్ 
ధరించి ఉనాిన. నేన ఈ జుబాన ధరించి ఉనాిన, 
దీనికి సువాసనలు కూడా పూసి ఉనాిన. ఇపుపడు 
నేన ఏం చేయాల్ల,' అని వినివించుకునాిడు. 
పర వకి(స) సమాధానం ఇసూత , ''సువాసనన మూడు స్లరాు 
కడిగివేయి, జుబాన విపిపవేయి, న్నవు 'హజ్జ ్లో చేయ్

వలసింద్ద ఇ'హ్రామ్లో చేయి'' అని అనాిరు. 
(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

   (2/822) [ ) صحيح ( 4]  - 2681

  سلم: "َّل عليه و صىل الل  اللِ : قَاَل َرُسْولُ َعْن ُعثَْماَن قَالَ وَ 
 .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "ُح َوَّل يَْخُطُب َوَّل يُْنكِ ْنِكُح الُْمْحِرُم يَ 

2681. (4) [2/822-దృఢం] 
'ఉస్లమన్ (ర్) కథనం: ము'హ్రిమ్ వేకిి నికా'హ్ చేస్తకో 
రాదు, చేయించరాదు. వివాహ్్ స్ందేశం కూడా 
ప్ంప్రాదు. (ముసాిమ్) 

 (2/822)(  ق عليه[ ) متف  5]  - 2682
ْبِن عَ  َعِن وَ  ِب َ ب َ ا عليه وسلم َتَزو ََج  صىل الل اٍس: أَن َ الن َ

 .ِرٌم ْح َو مُ َمْيُمْونََة َوهُ 
2682. (5) [2/822-ఏకీభవితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఇ'హ్రామ్ 
సిథ తిలో మైమూనహ్తో నికా'హ్ చేస్లరు. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 ( 2/822)) صحيح (  [ 6]  - 2683
بِْن أُخْ ، ْيَد بِْن اْْلََصم ِ زِ َعْن يَ وَ  َ ا ن َ  ِت َمْيُمْونََة َعْن َمْيُمْونََة أ

َرَواهُ  َو َحََلٌل.هُ وَ َرُسْوَل الِل صىل الل عليه وسلم َتَزو ََجَها 
 .ٌم ُمْسِل 
ْيُخ قَ ن َِة َرِحمَ  اْْلَِماُم  اَل الش َ َ  ُه الُل:ُمْحِي الس ُ   ْوَن َعىَل ْكثَرُ َواْْل
يِْجَها َوُهَو ُمْحِرٌم ثُم َ بَ َرأَْمُر تَ َظهَ  َها َحََلًّل وَ جَ ُه َتَزو َ أَن َ  َها ََن بِ ْزِو

ْيِق َمك َ   . ةَ َوُهَو َحََلٌل بَِسِرَف ِِفْ َطِر
2683. (6) [2/822-దృఢం] 
య'జీద్ బిన్ అ'సమ్, మైమూనహ్ చెలాలు కొడుకు, 
మైమూనహ్ దాారా కథనం: పర వకి (స) మైమూనహ్తో 
నికా'హ్ చేస్లరు. అపుపడు పర వకి (స) ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో 
లేరు. (ముసాిమ్)  
ఇమామ్ ము'హ్యుసుసనిహ్ (రహ్ి) మర్థయు 
ఇతర ధారిమక పండిత్తలాో అతేధకులు, పర వకి (స) 
మైమూనహ్ (ర్) తో ఇ'హ్రామ్లో లేని సిథ తిలో పళ్ళా 
చేసుకునాిర్ని, అయిత్య అతని (స్) పళ్ళా విషయం 
ఇ'హ్రామ్ ధరించిన తరాాత అంద్రికీ తెల్లసింద్ని, ఆ 
తరువాత అతను (స) తన భార్ేతో ఇ'హ్రామ్లో లేని 
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సిథ తిలో సంభోగం చేస్లర్ని, ఆ సథ లం మకొహ్ మారొ్ంలో 
ఉని సరిఫ్ అని అభప్రర య పడిారు. 74  

  (2/822) [ ) متفق عليه ( 7]  - 2684
َ َعْن أَِِبْ وَ  ْغِسُل  كَاَن يَ  لم عليه وسىل الل لن َِب َ ص ن َ ا أَي ُْوَب: أ
 ْ  .ُمْحِرٌم َسُه َوُهَو َرأ

2684. (7) [2/822-ఏకీభవితం] 
అబూ అయూేబ్ (ర్) కథనం: ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో 
పర వకి (స) తన తలన కడుకుొనేవారు.75 (బు'ఖారీ). 

 

74) వివర్ణ-2683: మైెమూన్హ్ వితంతువు. పర జలు 

ఆమన గురించి పర వకి (స)కు తెల్లయపరాిరు. పర వకి 

(స) ఉ'మ్ర్హ్ కొర్కు వెళ్లత్తనాిరు. సర్థఫ్లో ఆగారు. 

ఆ సమయంలో మైమూనహ్ కూడా అకొడే ఉనాిరు. 

అకొడే వివాహం జరిగింది. శోభనం కూడా అకొడే 

జరిగింది. ఆ తరువాత పర వకి (స) ఇ'హ్రామ్ ధరించారు. 

ఇది పర వకత  (స) చివరి నికాహ్. మైెమూన్హ్ పర వకత  (స) 

చివరి భారయ. (తబ్రీ). అంత్యకాదు మైమూనహ్ కూడా 

తన పళ్ళా పర వకి (స) ఇ'హ్రామ్లో లేనపుపడు 

జరిగింద్ని తెల్లయజేస్లరు. అంటే ఇ'హ్రామ్ 

ధరించలేదు. 'ఉస్లమన్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''ము'హ్రిమ్ వేకిి నికా'హ్ చేసుకోరాదు, చేయించ 

రాదు.'' ఈ రండు ఉలాేఖ్నాల దాారా తెల్లసిన విషయం 

ఏమిటంటే ము'హ్రిమ్ వేకిి ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో నికా'హ్ 

చేయరాదు. మాల్లక్, షాఫయి, 'అహ్మద్, ధారిమక 

పండిత్తలు 'హదీసు' వేతత లు ఇ'హ్రామ్లో నికా'హ్ 

చేయరాద్ని అభప్రర యపడిారు. అయిత్య ఇబి 'అబాాస్ 

(ర్) 'హదీసు' దాారా పర వకి (స) ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో 

నికా'హ్ చేస్లర్ని తెలుసుత ంది. దీనిి గురించి ఇమాము 

ము'హ్యుసుసనిహ్ మరియు 'హదీసు'వేతత లు ఇలా 

అభప్రర యపడుత్తనాిరు. ''పర వకి (స) పళ్ళా ఇ'హ్రామ్ 
లో లేనపుపడు జరిగింది. అయిత్య పళ్ాయిన సంగతి 

ఇ'హ్రామ్ ధరించిన తరువాత తెల్లసింది. లేదా మరో్

విధంగా పర వకి (స) 'హర్మ్లో ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో 

లేనపుపడు పళ్ళా జరిగింది. 'హర్మ్లో ఉండేవారిని 

కూడా ము'హ్రిమ్ అంటారు. అందువలా ఇలా అనడం 

జరిగింది. 

75) వివర్ణ-2684: ఈ 'హదీసు' దాారా ము'హ్రిమ్ 

స్లినం చేసినా, తల కడుకుొనాి మరేం ఫర్వాలేద్ని 

తెల్లసింది. అయిత్య వెంటుర కలు రాలరాదు. 

 (2/822) [ ) متفق عليه ( 8]  - 2685
بِْن وَ  ه وسلم  ليىل الل ع ص َجَم الن َِب ُ اْحتَ  َعب َاٍس قَاَل: َعِن ا

 .ٌم َوُهَو ُمْحرِ 
2685. (8) [2/822-ఏకీభవితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఇ'హార మ్ సిథ తిలో 
కొముి (హిజామహ్) చేయించుకునాిరు. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 ( 2/822)[ ) صحيح (  9]  - 2686
َث َعْن َعْن ُعثْمَ وَ  ِِفْ  لم عليه وسىل اللِل الِل ص َرُسوْ  اَن َحد َ

ُجِل إِذَ  ِْبِ.ا بِ ْيَنْيِه َوُهَو ُمْحِرٌم َضم ََدُهمَ ا اْشَتََك عَ الر َ لص َ َرَواهُ  ا
 .ُمْسِلٌم 

2686. (9) [2/822-దృఢం] 
'ఉస్లమన్ (ర్) కథనం: పర వకి (స)న ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో 
ఉని ఒక వేకిి తన కళ్లా నొపిపగా ఉనాియని 
వినివించుకునాిడు. దానికి పర వకి (స) మందు 
రాసుకోమని అనమతి ఇచాిరు. 76 (ముసాిమ్)  

 ( 2/822) حيح ([ ) ص  10]  - 2687
َ وَ  لَْت: َرأ ُدُهَما آِخٌذ  أَُساَمَة َوبََِلًّل َوأَحَ  ُت يْ َعْن أُم ِ الُْحَصْْيِ قَا

ُر َراِفٌع  اْْلخَ وَ  . عليه وسلمبِِخَطاِم نَاقَِة َرُسْوِل الِل صىل الل 
َب  ِ َحّت َ ُه يَْسُّتُ ثَْو  .الَْعَقَبِة . َرَواهُ ُمْسِلٌم  ْمَرةَ  َرَم جَ هُ ِمَن الَْحر 

2687. (10) [2/822-దృఢం] 
ఉముమల్ 'హ'సైన్ (ర్) కథనం: నేన ఉస్లమహ్న 
మరియు బిలాల్న చూచాన. వారిలో ఒకరు పర వకి (స) 
యొకొ ఒంటె కళ్ళానిి పటుట కొని ఉనాిరు. మర్కకరు 
పర వకి (స) తలపై వసత ైం దాారా న్నడ కల్లపసుత నాిరు, 
పర వకి (స)పై ఎండ పడకుండా ఉండటానికి చివరికి పర వకి 
(స) జమ్ర్త్తల్ 'ఉఖ్బహ్న ర్మీ చేసుకునాిరు. 77 

(ముసాిమ్) 
 

76) వివర్ణ-2686: ఈ 'హదీసు' దాారా ఇ'హ్రామ్ 

సిథ తిలో కంటి చికితస చేయించుకోవచుి. అయిత్య 

సువాసనతో కూడినది కాకూడదు. 

77) వివర్ణ-2687: ఈ 'హదీసు' దాారా ఒకవేళ్ ఎండ 

నండి ర్క్షణ కోసం గొడుగు ఉపయోగిస్తత  ఉపయోగించ్

వచుిన. అయిత్య తలపై వసత ైం పడరాదు. 
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 (2/823)) متفق عليه ( [  11]  - 2688

لل عليه  صىل ا  الن َِب َ  أَن َ  َي الُل َعْنهُ َعْن كَْعِب بِْن ُعْجَرةِ َرِض وَ 
لُْحَديْ  لم َمر َ بِِه َوُهوَ وس  ُمْحِرٌم  َوُهوَ ِبَيِة قَْبَل أَْن ي َْدُخَل َمك ََة بِا

 فََقاَل: َتَتَهافَُت َعىَل َوْجِههِ  ْمُل َوُهَو يُْوقُِد َتْحَت قِْدٍر َوالْقَ 
ْ "فَاْحِل  قَاَل: نََعْم.  قَاَل:  اُم َُك؟". "أَُتْؤِذْيُكُهوَ  ِعْم َسَك َوأَْط ْق َرأ

ِكْْيَ ْْيَ فََرقًا بَ  َة ََلثَ َرُق: ثَََلثَُة آُصٍع: "أَْو ُصْم ثَ ". َوالْفَ  ِست ٍَة َمَسا
 َ ْنُسْك نَِسْيَكًة" أ  .ي َاٍم أَِوا

2688. (11) [2/823-ఏకీభవితం] 
క'అబ్ బిన్ 'ఉజ్ర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి(స) అతని పర కొ 
నండి వెళ్ళారు. అపుపడతన హదైబియహ్లో 
ఉనాిరు. ఇంకా మకొలో పర వేశంచలేదు. అపుపడతన 
ము'హ్రిమ్గా ఉనాిరు. పయిేమీద్ గినెి ఉంది. కిర ంద్ 
మంట పడుత్తనాిరు. అతని తలలోని పేలు అతని 
ముఖ్ంపై పడుత్తనాియి. అది చూచి పర వకి (స) 
అతనిి ఉద్దద శంచి, ''న్న తలలోని పేలు న్నకు బాధ 
పడుత్తనాియా?'' అని అనాిరు. దానికి అతన, 
'అవున,' అని అనాిరు. అపుపడు పర వకి (స), 'నవుా 
న్న తల వెంటుర కలన గీయించుకో, దానిక్ష బదులు ఒక 
ఫర్ఖ్ ఆహార్ ధానాేలు, 6 గురు పేద్లాో పంచిపటుట ,' 
అని అనాార్ల . ఒక ఫర్ఖ్ 3 'స్ల'అలు అవుత్తంది. (ఒక 
'స్ల'అ 2 ½ సేర్లల  అవుత్తంది. అంటే సుమారు 10 ½ సేరాు 
అవుతాయి). లేదా 3 ఉపవాస్లలు ఉండు. లేదా ఒక మేక 
ఖుర్్బాన్న ఇవుా అని ఉప్దేశించార్ల.78 (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 

78) వివర్ణ-2688: ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో తల వెంటుర కలు 

కతిత రించటం, గీయించటం నిషేధంచబడింది. ఒకవేళ్ 

ఎవరికై్నా అతేవసర్ పరిసిథ త్తలాో గీయించుకునే 

అవసర్ం ఏర్పడిత్య దాని పరిహార్ం తపపకుండా 

చెలా్లంచాల్ల. అంటే 6 గురు పేద్లకు అనిం పటాట ల్ల. 

లేదా 3 ఉపవాస్లలు ఉండాల్ల. లేదా ఒక మేకన 

ఖుర్బాన్న చేయాల్ల. ఖుర్బాన్నలో అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: 

''...కానీ, మీలో ఎవడైనా వాాధిగిస్తు డై ఉంటే లేదా అతని 

తలకు బాధ్ ఉంటే  (శిరోముండనం చేస్తకొని) దానిక్ష 

ప్ర్థహ్రంగా (3 రోజులు) ఉప్వాస్ం ఉండాలి. లేదా దాన 

ధ్ర్యిలు చేయాలి (6 గుర్ల నిర్లపేదలకు భోజ్నం 

పటాు లి), లేదా బలి్(ఖుర్బాన్న) ఇవాాలి... '' (సూ.్అల్ 

బఖరహ్, 2:196) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ  َ     రండవ విభాగం     ا
 (2/823)[ ) لم تتم دراسته (  12]  - 2689

ْبِن ُعَمَر:عَ  وسلم  عليه   الِل صىل اللأَن َُه َسِمَع َرُسْولَ  ِن ا
َقاِب َوَما َمس َ   الُْقف َازَ  إِْحَراِمِهن َ َعِن َساَء ِِفْ  الن ِ يَْنِهَ  ْيِن َوالن ِ
لَْتلَْبْس بَ ُس وَ الَْورْ  َياِب َو ْعَفَراُن ِمَن الث ِ لَِك عْ الز َ َما أََحب َْت   َد ذَ

َياِب ُمْعَصْفٍر أَْوَخز ٍ أَْو ُحلِي ٍ ِمْن أَلَْوا ْيَل  ِن الث ِ قَِمْيٍص    أَوْ أَْو َسَرواِ
 َ ٍ . َروَ خُ  وْ أ  .هُ أَبُْو دَاُودَ اف 

2689. (12) [2/823  -అప్ర్థశోధితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) పర వకి (స)న ఇలా 
అంట్ట ఉండగా వినాిను, ''పర వకి (స) స్వత ైలన 
ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో గాౌజులుధరించటానిండి, ముఖ్ం 
కపుపకోవటానిండి, కాషాయర్ంగు దుసుత లు ధరించ 
టానిండి వారించేవారు. ఇ'హ్రామ్ దుసుత లు తొల 
గించిన తరాాత తనకిషట మైన దుసుత ల్లి ధరించ 
వచుిన. అంటే ర్ంగుర్ంగుల దుసుత లు, అలా్లకలు 
గలవి, పటుట దుసుత లు, ఆభర్ణ్యలు, కమీ'జు, పైజామా, 
స్లకుసలు, బూటాు మొద్లైనవి. (అబూ దావూద్) 

 ( 2/823)( [ ) صحيح  13]  - 2690
لَْت  َة َرِضَي عَائَِش َعْن وَ  ْوَن بَِنا  كَاَن الر ُ  : الُل َعْنَها قَا ْكَباُن يَُمر ُ

ْوا ذَا َجاذُ َرُسْوِل الِل صىل الل عليه وسلم ُمْحِرَماٌت فَإِ َع َونَْحُن مَ 
َونَا فَإِذَا َجاَوزْ  َنا ِجلَْباَبَها ِمْن ر َأِسَها َعىَل َوْجِهَهابَِنا َسَدلَْت إِْحَدا

 .اهُ اَجُه َمْعنَ دَ َوِّلِبِْن مَ اوُ دَ  هُ أَبُوْ َرَوا كََشفَناهُ.
2690. (13) [2/823- - దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: ''మేము స్వత ైలు ఇ'హ్రామ్ 
సిథ తిలో పర వకి (స) వెంట ఉండేవార్ం. మా పర కొనండి 
బిడారాలు వెళ్లావి. వాళ్లా మా పర కొ నండి వెళ్ళా 
నపుపడు మేము మా దుపపటాన మా ముఖాలపై 
వేసుకునే వార్ం, వాళ్లా వెళ్ళాన తరాాత మళ్ళా మా 
దుపపటాన దించుకునే వార్ం. (అబూ దావూద్, ఇబి  
మాజహ్)  

 (2/823) [ ) لم تتم دراسته ( 14]  - 2691
ْبِن ُعَمَر َرِضَي اوَ  ِب َ صىل الل عليه  َعِن ا لُل َعْنُهَما أَن َ الن َ
هِ و ْيِت وَ ُن بِ سلم كَاَن يَد َ لز َ   ْعِنْ َغْْيَ ْْيَ الُْمَقن َِت يَ غَ ُمْحِرٌم ُهَو ا

ِمِذي ُ الُْمَط  ْ  .ي َِب. َرَواهُ الّت ِ



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 987 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
2691. (14) [2/823- అప్ర్థశోధితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
ము'హ్రిమ్గా ఉనిపుపడు సువాసన లేని 'జైతూన్ 
నూనె వినియో గించే వారు. 79 (తిరిమజి')  

----- 

ْل  َ ِلُث  لث َ َفْصُل ا ا    మూడవ విభాగం  ا
2692 - [ 15  ](?) (2/824)   

ِفٍع أَن َ عَ  بَْن ُعَمَر َوَجَد الُْقر َ فََقاَل:ْن نَا ِفُع  أَلِْق عَلَي َ  ا ًبا نَا ثَْو
  ُل اللِ ْد نََه َرُسوْ ُتلِْقْي عَلَي َ َهَذا َوقَ  ًسا فََقاَل:فَأَلَْقْيُت عَلَْيِه بُْرنُ 

   .أَبُْو دَاُودَ  َرَواهُ   ُم؟لَْبَسُه الُْمْحرِ ي َ  وسلم أَْن عليه  صىل الل
2692. (15) [2/824-?] 
నా'ఫె (ర్) కథనం: 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్కు చల్ల 
తగల స్లగింది. అతన నని, 'ఓ నా'ఫె బటట కపుప' అని 
అనాిరు. నేన అతనిపై వర్ష ంలో ఉపయోగించే దుపపటి 
కప్రపన. దానికి అతన న్నవు నాపై ఎలాంటి వసత ైం 
వేస్లవంటే, పర వకి (స) ము'హ్రిమ్న అటువంటి వసత ైం 
ధరించరాద్ని వారించారు.80 (అబూ దావూద్) 

 (2/824) [ ) متفق عليه ( 16]  - 2693
لِِك بْ َعْن عَ وَ  الِل  ِن بَُحْيَنَة قَاَل: اْحَتَجَم َرُسْوُل ْبِد الِل بِْن َما

ْيِق   بِلَْحِي ْحِرٌم لم َوُهَو مُ ليه وسصىل الل ع ْن َطِر    َمك ََة ِِفْ َجَمٍل م ِ
 .َوَسِط َرأِْسهِ 

2693. (16) [2/824-  ఏకీభవితం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ మాల్లక్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో తన తల్మధే కొముి చేయించు 
కునాిరు. ఇది మకొహ్ మారొ్ంలో ఉని ల'హ్యి 
జ్మ్ల్  పర ద్దశంలో జరిగింది. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

  (2/824) دراسته ( [ ) لم تتم 17]  - 2694
الل   اْحَتَجَم َرُسْوُل الِل صىل َي الُل َعْنُه قَاَل:ِض َعْن أَنٍَس رَ وَ 

  َرَواهُ  لَْقَدِم ِمْن و ََجٍع كَاَن بِِه. َو ُمْحِرٌم َعىَل َظْهِر اعليه وسلم َوهُ 
 .َسائِ ُ َوالن َ  أَبُْو دَاُودَ 

 

79) వివర్ణ-2691: అంటే స్లధార్ణ నూనె వినియోగించ 

వచుి. సువాసన గల నూనె వినియోగించరాదు. 

80) వివర్ణ-2692: బ్దర్్నున్ అంటే రయిన్ కోట్ 

వంటిది. దీనిి వర్ష ంలో ఉపయోగిస్లత రు. అబుద లాాహ్ 

దానిి ఎందుకు వద్ద నాిర్ంటే అది కుటట బడి ఉంట్టంది. 

ఇంకా తల కూడా కపపబడిపోత్తంది. 

2694. (17) [2/824- అప్ర్థశోధితం] 
అనస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ప్రదాల కింద్ చాలా 
నొపిపగా ఉండేది. అందువలా పర వకి (స) కొముి 
చేయించు కునాిరు. (అబూ దావూద్, నస్లయి') 

2695 -  [18  ](?) (2/824 ) 
ْ َراِفٍع قَاَل:وَ  لم  لل عليه وسصىل ا  َرُسْوُل اللِ َتَزو ََج  َعْن أَِِب
ُسوْ  بَِها َوهُ ُهَو َحََلٌل َوَبََن وَ  ُمْونَةَ َميْ   لَ َو َحََلٌل َوكُْنُت أَنَا الر َ

ُ   بَْيَنُهَما. ِمِذي  ْ  . َحَسٌن اَل: َهَذا َحِدْيٌث َوقََرَواهُ أَْحَمُد َوالّت ِ
2695. (18) [2/824-?] 
అబూ రా'ఫె (ర్) కథనం: పర వకి (స) ము'హ్రిమ్గా 
లేనపుపడు మైమూనహ్ (ర్) తో నికా'హ్ చేసుకునాిరు. 
అంటే ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో లేరు. ఆ తరువాత శోభనం 
జరిగింది. నేన వారిద్ద రి మధే రాయబారిగా ఉనాిన. 
(అ'హమద్, తిరిమజి')  

===== 
ْيَد ُم َيْجَتِنُب ا الُْمْحرِ ُب  َبا   -12 لص َ  

12. ము’హ్రిమ్ వేటాడరాదు 
అంటే ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో అడవి జంత్తవులన వేటాడ 
రాదు, వేటాడేవారికి సహాయమూ చేయరాదు. అడవి 
జంత్తవువైెపు సైగకూడా చేయరాదు. అయిత్య 
సముద్ర పు వేట చేయవచుిన. అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: ''ఓ 
విశాాస్తల్లర్య! మీర్ల ఇ'హ్ర మ్్ సి్తిలో ఉనాప్పుడు 
వేటాడకండ. మీలో ఎవరైనా బుధిధ  పూరాకంగా వేటచేసేు , 
అతడు చంపిన జ్ంత్తవుతో స్ర్థతూగే ఒక ప్శువును 
ప్ర్థహ్రంగా స్మర్థుంచుకోవాలి. దానిని (ఆ ప్శువును) 
మీలో నాాయ వర్లత లైన ఇదద ర్ల వాకుత లు నిరీయించాలి. 
ప్శువును ఖుర్యానీ కొరకు క'అబహ్ వదద కు చేర్యిలి. 
లేదా దానిక్ష ప్ర్థహ్రంగా కొందర్ల పేదలకు భోజ్నం్
పటాు లి, లేదా దానిక్ష ప్ర్థహ్రంగా – తాను చేస్న దాని 
ప్ర తిఫల్లనిా చవిచూడటానిక్ష – ఉప్వాస్ముండాలి. 
గడచిపోయిన దానిని అల్లల హ్్ మనిాంచాడు. కాని ఇక 
ముందు ఎవరైనా మళ్ళు అల్ల చేసేు  అల్లల హ్్ అతనిక్ష 
ప్ర తీకారం చేసాు డు. మర్థయు అల్లల హ్్ స్రా్ శక్షత ్
స్ంప్నుాడు, ప్ర తీకారం చేయగలవాడు.  స్ముదర  
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జ్ంత్తవులను వేటాడటం మర్థయు వాటిని తినటం, 
జీవనోపాధిగా మీకూ (సి్రనివాస్తలకూ) మర్థయు 
ప్ర యాణీకులకూ ధ్రిస్మితం చేయబడంది. కానీ, 
మీర్ల ఇ'హ్ర మ్్ సి్తిలో ఉనాంతవరకూ భూమిపై 
వేటాడటం మీకు నిషేధించబడంది. కావున మీర్ల 
(ప్పనర్లతిానదినమున) ఎవర్థ ముందు అయితే 
స్మావేశప్రచబడతారో ఆ అల్లల హ్ యందు భయ 
భకుత లు కలిగ్ర ఉండండ.'' (సూ. అల్ మాయిద్హ్, 
5:95-96) 
అంటే ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో ఎటువంటి అడవి 
జంత్తవునైెనా వేటాడకండి. ఒకవేళ్ వేటాడిత్య తగిన 
పరిహార్ం చెలా్లంచటం తపపనిసరి. అవి మూడు ర్కాలు. 

1. వేటాడిన జంత్తవులాంటిద్ద ఏదైనా జంత్తవున 
జిబ'హ్ చేసి పేద్వారిలో పంచివేయాల్ల. అవి రండు 
ర్కాలు. (1) ఆ జంత్తవు గురించి ఇద్ద రు ముసాిమ్ 
నాేయనిరేణ తలు ఈ జంత్తవు వేటాడిన జంత్తవులా 
ఉంద్ని నిర్ణ యించాల్ల. అంటే లేడికి బదులు మేక, 
నిప్పుకోడక్ష బదులు ఒంటె, ప్రవురానికి బదులు కోడి 
మొద్లైనవి. (2) ఆ ఖుర్బాన్న జంత్తవున కానకగా 
క'అబహ్కు పంప్రల్ల. 'హర్మ్లో జిబ'హ్ చేసి అకొడి 
నిరుపేద్లకు పంచటానికి. 

2. ఒకవేళ్ దానిలాంటి జంత్తవు లభంచకపోత్య, దాని 
ధ్రకు సమానమైన ఆహార్ధానాేలు కొని పేద్లకు 
పంచిపటాట ల్ల. ఒకవేళ్ ఇది స్లధేం కాకపోత్య పర తి ఒకొ 
పేద్వాని తర్ఫున ఉపవాసం ప్రటించాల్ల. ఉదా: జింకన 
వేటాడారు. ఒక జింక ఖ్రీదు 5 రూప్రయాలు అయింది. 
5 రూప్రయల ఆహార్ ధానాేలు 75 స్తరాు అవుతాయి. 
ఈ పర కార్ం 30 మంది పేద్లకు పంచిపటాట ల్ల. ఆహార్ 
ధానాేలు పంచిపడిత్య ఉపవాసం ఉండనకొర్ లేదు. ఈ 
పరిహార్ం ఎందుకంటే తాన చేసిన దానిని రుచి 
చూడటానికి. అయిత్య సముద్ర పు వేట చేయవచుిన. 
కాని భూమిపై సంచరించే జంత్తవులన వేటాడటం 
నిషిద్ధ ం. పర్ప్రటువలా అడవి జంత్తవు వేటకు 
గుర్యినా పైన పేర్కొని పరిహారానేి చెలా్లంచాల్ల. 

ఒకవేళ్ ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో అనకోకుండా ఏదైనా 
ఆపద్ వస్తత  అంటే యుద్ధ ం, కలాోలం, దబా, వాేధ మొద్  
లైన వాటి వలా మకొహ్ వర్కు వెళ్ాలేకపోత్య ఒక జంత్త 
వున అలాాహ్ పేర్ జిబ'హ్ చేసి ఇ'హ్రామ్ 
తొలగించాల్ల. ఆతరువాత తిరిగి ఇంటిదారి్ పటాట ల్ల. 
మరుసటి సంవతసర్ ఆటంకాలు లేకుంటే 'హజ్జ ్ 
చేయాల్ల. పర వకి (స) 'హదైబియాలో చేసినటాు. 
(బు'ఖారీ) 
మరో ఆద్దశ్ం: '' మర్థయు అల్లల హ్్ (ప్ర స్నాత) కొరకు 

'హ్జ్జ ్్  మర్థయు 'ఉమర హ్ పూర్థత చేయండ. మీకు అకకడ 
చేరటానిక్ష (వాటిని పూర్థత చేయటానిక్ష) ఆటంకం 
కలిగ్రనటై్లతే, మీర్ల ఇవా దలుచుకునా బలి (ఖుర్యానీ) 
ఇవాండ. బలి జ్ంత్తవు దాని గమాసిానానిక్ష చేరనంత 
వరకు మీర్ల శిరోముండనం చేస్తకోకండ... '' (సూ. అల్ 
బఖరహ్, 2:196)  
అద్దవిధంగా ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో చనిపోత్య అతనిి ర్లగి 
ఆకుల న్నటితో స్లినం చేయించి, ఇ'హ్రామ్ దుసుత లాోనే 
అతనికి కఫన్ సమకూరాిల్ల. తలన, ముఖానిి 
కపపరాదు. సువాసన పులమరాదు. ఎందుకంటే 
తీరుపదినం నాడు అతడు లబాయిక్ అంట్ట 
తిరిగిలేస్లత డు. 
ఒకవేళ్ ఎవరైనా ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో తన భార్ేతో 
సంభో గం చేసివేస్తత , అతని 'హజ్జ ్ ర్ద్ద వుత్తంది. అతడు 
మళ్ళా సంవతసర్ం 'హజ్జ ్ చేయాల్ల. అయిత్య సరైన 
నిర్ణ యం ఏమిటంటే అతడు పరిహార్ం చెలా్లస్తత  
సరిపోత్తంది. 'హజ్జ ్ స్వాకరించబడుత్తంది. వివరాలు 
రౌ'దత్తనిదియే లో చూడండి.  

'హజ్జ ్ విధులాో ఒక ముఖ్ేమైన విధ 'అర్ఫాత్లో 
ఉండటం. ఒకవేళ్ ఇది జర్గకపోత్య 'హజ్జ ్ నెర్వేర్దు. 
పర వకి (స) పర వచనం, ''అరఫాత్లో ఉండటమే 'హజ్జ ్. 
ము'జ్దల్లఫహ్ రాతిర , సూరోయదయానిక్ష ముందు 
అరఫాత్ కు వచిిన్ వారి 'హజ్జ ్ పూరత వుతుంది.''  

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగం  ا
 (2/825)عليه (  ُق [ ) متفَ  1]  - 2696
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ْعِب بِْن عَ  عليه الل  ُسْوِل الِل صىلَمَة أَن َُه أَْهَدى لِرَ اَجثَ ِن الص َ

فََرد َ عَلَْيِه فَلَم َا  .د َاَن ِء اَْو بِوَ َوُهَو بِاْْلَبَْوا اا َوْحِشيً َمارً وسلم حِ 
َ  َوْجِهِه قَاَل: "إِن َا لَْم نَُرد َهُ عَلَْيَك  ِِفْ َرأَى َما      .ا ُحُرٌم" أَن َ إِّل 

2696. (1) [2/825 -ఏకీభవితం] 
'స'అబ్ బిన్ జసాస'మహ్ (ర్) కథనం: అతడు అబ్వా' 
లేదా వదేాన్ ప్రర ంతంలో అడవి గాడిద్న వేటాడి పర వకి 
(స) కు కానకగా ఇచాిరు. పర వకి (స) దానిి తిరిగి ఇచిి 
వేస్లరు. పర వకి (స) అతనిి విచారించడం చూసి అతనిి 
ఓదార్ిటానికి, 'మేము మీ కానకన తిర్సొరించటం 
లేదు. మేము ము'హ్రిమ్గా ఉనాిం. అందువలా మేము 
అడవి్ జంత్తవుల వేట మాంసం తినకూడదు,' అని 
అనాార్ల. 81 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
దీని వివరణ కొరకు 'హ. 2700 చూడండ. 

 (2/825)[ ) متفق عليه (  2]  - 2697
الِل صىل الل عليه وسلم  أَن َُه َخَرَج َمَع َرُسْوِل  َعْن أَِِبْ قََتادَةَ وَ 
َ فَ  ٍم رِ ْْيُ ُمْح َو غَ ُمْوَن َوهُ ُمْحرِ  ْصَحابِِه َوُهْم َتَخل ََف َمَع بَْعِض أ

ْوهُ َحّت َ َرآهُ أَبُو  كُا قَْبَل أَْن ي ََراهُ فََما َرأَْوهُ َترَ ْحِشي ً  ا وَ فََرأَْوا ٍحَمارً 
لُْوهُ َسْوَطُه فَأَبَوْ لَُه فََسأَلَُهْم أَْن ي ُنَ  اقََتادَةَ فََرِكَب فَْرًس  لَُه اِو ا فََتَناَو

َ  م َ أَكََل َرهُ ثُ عَلَْيِه فََعقَ  فََحَمَل  َ  .ِدُمْوانَ لُْوا فَ فَأَك ُسْوَل  ْدَركُْوا رَ فَلَم َا أ
"َهْل َمَعُكْم ِمْنُه َشْيٌء؟  قَاَل:. الِل صىل الل عليه وسلم َسأَلُْوهُ 

لُْوا: ِب ُ صىل الل عليه وسل فَأََخَذَها ا  .َعَنا ِرْجلُهُ مَ  "قَا  .م فَأَكَلََهالن َ
َيٍة لَُهَما:ِِفْ رِ وَ  َ  َوا ىل الل عليه وسلم ص  َل اللِ َرُسوْ  ا أََتْوافَلَم 
َر إِلَْيَها ؟" هَ ُكْم أََحٌد أََمَرهُ أَْن ي َْحِمَل عَلَيْ اَل: "أَِمنْ قَ ا ؟ أَْو أََشا

لُْوا:َّل قَاَل:  .ْحِمَها"َي ِمْن ل َ "فَكُلُْوا َما بَقِ  قَا
2697. (2) [2/825 -ఏకీభవితం] 

 

81) వివర్ణ-2696: ము'హ్రిమ్ అడవి జంత్తవున 

వేటాడటం గాన్న, వేటగాడికి వేటవైెపు సైగ చేయడంగాన్న 

చేయరాదు. అద్దవిధంగా అడవి జంత్తవు మాంసం 

కొనడం గాన్న, కానకగా స్వాకరించటంగాన్న చేయరాదు. 

ఒకవేళ్ ము'హ్రిమ్ కాని వేకిి తాన తినటానికి అడవి 

జంత్తవున వేటాడి, అందులో నండి ము'హ్రిమ్కు 

కానకగా ఇస్తత  ము'హ్రిమ్ తీసుకోవచుిన. తిన్

వచుిన. అబూ ఖ్తాదా వేటాడి పర వకి (స)కు కానకగా 

ఇచాిరు. దానిి గురించి రాబోయే పేజీలాో పేర్కొనడం 

జరిగింది. 

అబూ ఖ్తాద్హ్ కథనం: హదైబియా సంవతసర్ం 
పర వకి (స) వెంట బయలుద్దరారు. తన కొంత మంది 
స్తిహిత్తలతో పాట్ట వెనక ఉండిపోయారు. అబూ 
ఖ్తాద్హ్ స్తిహిత్తలంద్రూ ఇ'హ్రామ్ ధరించారు. 
అబూ ఖ్తాద్హ్ ఇంకా ఇ'హ్రామ్ ధరించలేదు. అతని 
మిత్తర లు దారిలో అడవి గాడిద్న చూచారు. అయిత్య 
దానిి అబూ ఖ్తాద్హ్ చూడలేదు. అతని మిత్తర లు 
ఇ'హ్రామ్ వలా ఆ వేటన వద్ల్లవేస్లరు. వేటాడలేదు. 
చివరికి అబూ ఖ్తాద్హ్ ఆ అడవి గాడిద్న చూడనే 
చూచారు. వేటాడటానికి తన గుర్ర ంపైకి ఎకాొరు. 
కొర్డా తీసుకోవడం మరిిపోయారు. తన 
స్తిహిత్తలతో, 'నా కొర్డా తీసి ఇవాండి,' అని 
అనాిరు. వారు దానికి తిర్సొరించారు. అబూ 
ఖ్తాద్హ్ సాయంగా గుర్ర ంపై నండి దిగి కొర్డా 
తీసుకునాిరు. వేటకు వెళ్ళా వేటాడారు. దానిి 
చంపివేస్లరు. ఆ తరువాత దాని మాంస్లనిి అబూ 
ఖ్తాద్హ్ కూడా తినాిరు. అతని స్తిహిత్తలు కూడా 
తినాిరు. అయిత్య అతని స్తిహిత్తలు వేట మాంసం 
తినాలో తినకూడదో అనే విషయంలో ఆందోళ్నకు 
గుర్యాేరు. వీరు పర వకి (స) వద్ద కు చేరుకుని 
తరాాత పర వకత (స)న దీనిి గురించి వినివించు 
కునాిరు. దానికి పర వకి (స), 'మీ ద్గొర్ దాని మాంసంలో 
నండి ఏమైనా మిగిల్ల ఉందా?' అని అనాిరు. దానికి 
వారు, 'అవున మా ద్గొర్ ఒక తొడ (కాలు) మిగిల్ల్
ఉంది,' అని అనాిరు. పర వకి (స) దానిి తీసుకునాిరు, 
తినాిరు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
మరో ఉలాేఖ్నంలో ఇలా ఉంది, ''వీరు పర వకి (స) వద్ద కు 
చేరి, దానిి గురించి పర శించారు. దానికి పర వకి (స), 
'మీలో ఎవరైనా అబూ ఖ్తాద్హ్న వేటాడమని 
చెప్రపరా? లేక దానివైెపు సైగచేస్లరా,' అని అనాార్ల. 
వారు, 'లేదు,' అనాిరు. అపుపడు పర వకి (స), 'మిగిల్లన 
మాంస్లనిి తినేయండి,' అని అనాిరు.'' 82  

 

82) వివర్ణ-2697: ఈ 'హదీసు' దాారా తెల్లసిన 

విషయం ఏమిటంటే ఒకవేళ్ ము'హ్రిమ్ కానివారు తాన 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 990 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
  (2/825) [ ) متفق عليه ( 3]  - 2698

"َخْمٌس   :لَ بِْن ُعَمَر َعِن الن َِب ِ صىل الل عليه وسلم قَاا َعِن وَ 
َ  َرِم َواْْلِْحَراِم:َمْن قََتلَُهن َ ِِفْ الَْح  َّل ُجَناَح َعىَل  ُب ُغَرالَْفأَْرةُ َواْل ا

ْ َد َوالْحِ   . ُقْوُر"ُب َواْلكَلُْب الْعَ رَ الَْعقْ  وَ ةُ أ
2698. (3) [2/825 -ఏకీభవితం] 
ఇబి 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 5 ప్రర ణులన 

'హర్మ్లో ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో చంపే అనమతి 
ఇచాిరు. వీటిని కొటట డంలో ఎటువంటి ప్రపం లేదు. 
అవి: ఎలుక, కాకి, గర ద్ద , త్యలు, పిచిికుకొ. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

   (2/826) [ ) صحيح ( 4]  - 2699
ِب ِ صىل الل عليوَ  "َخْمُس   وسلم قَاَل: هَعْن عَائَِشَة َعِن الن َ

لَْحي َةُ  ل ِ َوالَْحَرِم: فََواِسٍق يُْقَتْْلَ ِِفْ الْحِ  َ َوالُْغَراُب اْْلَبَْقُع   ا
 .ي ًا" لُْحَد الَْعُقْوُر َوا ُب الَْفأَرةُ َواْلكَلْ وَ 

2699. (4) [2/826-దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) ఈ ఐదు హానికర్ 
మైన ప్రర ణులను, ఇహ్రామ్లో ఉనాి లేకునాి 
చంపవచిని పర వచించారు. అవి: 1. ప్రము 2. కాకి 3. 
ఎలుక 4. పిచిి కుకొ 5. గర ద్ద  (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

----- 

لَْفْصُل ا  َ    రండవ విభాగం  لث َاِنْ  ا
 (826/ 2)راسته ( د ) لم تتم [ 5]  - 2700

 عليه وسلم للَي الُل َعْنُه أَن َ َرُسْوَل الِل صىل اَجاِبٍر َرِض  ْن عَ 
ْيِد لَُكْم ِِفْ اْْلِ  قَاَل: "لَحْم  ْوهُ أَْو  ْحَراِم َحََلٌل َما لَْم َتِصْيُد الص َ
ْ َرَواهُ أَبُْو دَ  يَُصادُ لَُكْم".  . ائِ ُ  َوالن ََس ِمِذي ُ اُودَ َوالّت ِ

2700. (5) [2/826-అప్ర్థశోధితం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ఇ'హ్రామ్ 
సిథ తిలో వేటమాంసం మీకోసం ధర్మసమమతం 
చేయబడింది. అయిత్య మీరు సాయంగా వేటచేసిగాని, 

 

తినడానికి వేటాడి దాని మాంస్లనిి ము'హ్రిమ్కు 

కానకగా ఇస్తత  ము'హ్రిమ్ తీసుకోగలడు, తిన గలడు. 

మీకోసం వేటచేయబడటం గాన్న జరిగి ఉండరాదు. 83 
(అబూ దావూద తిరిమజి', నస్లయి') 

  (826/ 2) استه (تتم در[ ) لم  6]  - 2701
ْيَرةَ عَ َعْن أَِِبْ هُ وَ  َجَرادُ  "اْل  ِن الن َِب ِ صىل الل عليه وسلم قَاَل:َر

ِمِذي ُ وُ أَبُْو دَاَرَواهُ .  ِمْن َصْيِد الَْبْحِر"  ْ  .دَ َوالّت ِ
2701. (6) [2/826 -అప్ర్థశోధితం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) మిడుతల 
వేటను సముద్ర పు వేటగా పేర్కొనాిరు.84 (అబూ  
దావూద్, తిరిమజి') 

 (826/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 2702
َ وَ  ليه وسلم  عِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ َعِن الن َِب ِ صىل الل َعْن أ
ُبَع الَْعاِدَي"."يَْقُتُل الُْمْحرِ  قَاَل: مِ  ُم الس َ ْ   اُودَ ِذي ُ َوأَبُْو دَ َرَواهُ الّت ِ

ْبُن مَ   . اَجهُ َوا
2702. (7) [2/826-అప్ర్థశోధితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ''దాడిచేస్త అడవి జంత్తవులన ము'హ్రిమ్ 
చంపవచుిన. (తిరిమజి', అబూ దావూద్, ఇబి 
మాజహ్) 
ఉదా: సింహం, పుల్ల, చిరుత, తోడేలు మొద్లైనవి.  

 (826/ 2) ته (م دراس [ ) لم تت 8]  - 2703
ْ ا ْن َعْبدِ عَ وَ  ْحمَِن بِْن أَِِب َسأَلُْت َجاِبَر بَْن َعْبِد   قَاَل: َعم َاٍر لر َ

ْبِع أََصْيٌد ِهَي؟ فََقاَل نََعْم فَُقلُْت الِل عَ   فََقاَل: أَيُْؤكَُل؟ :ِن الض َ
 َل: عليه وسلم؟ قَاِل الِل صىل اللَسِمْعَتُه ِمْن َرُسوْ  لُْت:فَقُ  .نََعْم 

 

83) వివర్ణ-2700: ఒకవేళ్ మీరు ఇహ్రామ్ సిథ తిలో 

వేటాడినా లేదా మీరు తినటానికి వేటాడబడినా ఇటు్

వంటి పరిసిథ త్తలాో ఆ వేట మాంసం మీకు ధర్మసమమతం 

కాదు. అయిత్య ఒకవేళ్ ఎవరైనా తనకోసం వేటాడి మీకు 

కానకగా ఇస్తత  దానిి మీరు తినగలరు. 

84) వివర్ణ-2701: ముహ్రిమ్ కోసం సముద్ర పు వేట 

ధర్మసమమతం చేయబడింది. అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: ''మీరు 

ము'హ్రిమ్గా ఉనిపపటికీ సముద్ర పు వేట మీ కోసం 

ధర్మసమమతం చేయబడింది.'' (అల్ మాయిదహ్, 

5:96) టిడిీ పకుష లు ఒకవేళ్ సముద్ర పు వేట అయిత్య 

ఇందులో ఎలాంటి పరిహార్మూ లేదు. అంటే దీనిి 

జిబ'హ్ చేయకుండానే ఉపయోగించవచుి.  



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 991 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
ْ َعْم. َرَوانَ  افِِعي ُ َوالن ََسائِ ُ َوا ِمِذي ُ هُ الّت ِ :  .لش َ ِمِذي ُ ْ َوقَاَل الّت ِ

 .َسٌن َصِحْيٌح  َهَذا َحِدْيٌث حَ 
2703. (8) [2/826 -అప్ర్థశోధితం] 
'అబుద ర్ర హామన్ బిన్ అబీ 'అమామర్ (ర్) కథనం: నేన 
జాబిర్ బిన్ 'అబుద లాాహ్న ఉడుము వేట జంత్తవా? అని 
పర శించాన. దానికి అతన, 'అవున అది వేట్
జంత్తవు,' అని అనాిరు. ఆ తరువాత మళ్ళా ,'నేన 
దానిి తినవచుినా?' అని అడిగాన. దానికి అతన, 
'అవున,' అని అనాిరు. దానికి నేన ''మీరు పర వకి (స) 
దాారా వినాిరా?'' అని పర శించాన. అతన, 
'అవున,' అని అనాిరు. (నస్లయి', షాఫ'యీ, తిరిమజి' 
/ పార మాణికం్-దృఢం) 
ఉడుము అడవి జంత్తవు. ము'హ్రిమ్ వేటాడ రాదు. 
ఒకవేళ్ వేటాడిత్య ఖుర్బాన్న ఇవాాల్ల. 

 (827/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 2704
   صىل الل عليه وسلم َعِن َسأَلُْت َرُسْوَل اللِ  ْن َجاِبٍر قَاَل:عَ وَ 

ْبِع؟ قَالَ  يَْج "ُهَو َصْيٌد  :الض َ َ ا إِذَا كَْبًش   َعُل فِْيهِ َو  .َصابَُه الُْمْحِرُم"أ
 َ رَ َرَواهُ أ ا بُْن َماَجُه َوالد َ  .ِمي ُ بُْو دَاُودَ َوا

2704. (9) [2/827 -అప్ర్థశోధితం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) న నేన ఉడుము 
గురించి అడిగాన. పర వకి (స) అది వేట జంత్తవు, 
ఒకవేళ్ ము'హ్రిమ్ దానిి వేటాడిత్య, పరిహార్ంగా ఒక 
గొరర న ఖుర్బాన్న ఇవాాలని పర వచించారు. (అబూ 
దావూద్, ఇబి మాజహ్, దార్మి)  

 (2/827) [ ) لم تتم دراسته ( 10]  - 2705
 صىل الل عليه  َسأَلُْت َرُسْوَل اللِ  َن َجَزي ٍ قَاَل:بْ َعْن ُخَزْيَمَة وَ 

ْبِع وسلم َعْن  ْبعَ أْكُُل "أَْو يَ  قَاَل: .أَكِْل الض َ َ  ؟.أََحٌد   الض َ ُتُه  لْ َوَسأ
ْئِب. قَاَعْن أَكِْل ال  ِ ْئَب أََحٌد ذ  ِ ؟"فِ َل: "أَْو يَأْكُُل الذ  َرَواهُ  ْيِه َخْْيٌ

ِمِذي ُ َوقَاَل: لَْيَس  ْ لَْقِوي ِ   الّت ِ  .إِْسَنادُهُ بِا
2705. (10) [2/827-అప్ర్థశోధితం] 
'ఖుజైమ బిన్ జ'జయిా (ర్) కథనం: నేన పర వకి (స) న 
ఉడుమున తినటం గురించి పర శించాన. పర వకి (స), 
'ఉడుమున ఎవరైనా తింటారా? అంటే ఉడుమున 
ఎవరూ తినరు,' అని అనాిరు. ఆ తరువాత నేన 
తోడేలు తినటం గురించి పర శించాన. దానికి పర వకి (స) 

ఎవరైనా తోడేలున తింటారా? అందులో ఏమైనా 
మంచి ఉందా? అంటే సజజ నలు పుణ్యేత్తమలు తోడేలు 
తినరు,' అని అనాిరు. 85  (తిరిమజి' / దీని పర్ంపర్ 
బలమైనది కాదు). 

----- 

لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం  ُث  ِل ا
   (2/827) [ ) صحيح ( 11]  - 2706

ْحمَِن بْ عَ  َة بِْن  كُن َا َمَع َطلَْح   قَاَل: ِن ُعثَْماَن الت َْيمِي ِ ْن َعْبِد الر َ
ن َا َمْن  َطلَْحُة َراقٌِد فَمِ وَ  َطْْيٌ َي لَهُ ٌم فَأُْهدِ  ُحرُ ِد الِل َونَْحُن عَُبيْ 
 َ  َل:اُة َوافََق َمْن أَكَلَُه قَلَم َا اْسَتْيَقَظ َطلَْح فَ كََل َوِمن َا َمْن َتَور َعَ أ

 .ليه وسلم. َرَواهُ ُمْسِلٌم فَأَكَلَْناهُ َمَع َرُسْوِل الِل صىل الل ع
2706. (11) [2/827-దృఢం] 
'అబుద ర్ర హామన్ బిన్ 'ఉస్లమన్ తైెమీ (ర్) కథనం: మేము 
తల్'హా బిన్ 'ఉబైదులాా వెంట ఇ'హ్రామ్ సిథ తిలో 
ఉనాిం. ఆ సమయంలో పకిష  మాంసం అతనికి కానకగా 
పంపబడింది. అపుపడు తల్'హా నిద్ర పోత్తనాిరు. 
మాలో కొంద్రు ఆ మాంస్లనిి తినాిరు. కొంద్రు 
తినలేదు. అతన మేల్గొని తరువాత అతనిి దానిి 
గురించి అడగటం జరిగింది. అతన తినివారిని 
స్మర్థధ ంచార్ల. ఇంకా, 'మేము పకిష  మాంస్లనిి పర వకి 
(స)తో కలసి తినాిము,' అని అనాిరు. (ముసాిమ్)  

===== 
 اْْلِْحَصاِر َوفَْوِت الَْحج ِ   ُب ا بَ   -13

13. హజ్జ ్ మారగ ంలో ఆటంకం, 'హజ్జ ్ 
తప్పిపోవటం 

ఇ'హ్'స్లర్ అంటే వారించడం, ఆపటం. ఇసా్లమీయ 
షరీ'అత్తత లో శత్తర వు లేదా వాేధవలా 'హజ్జ ్ మరియు 
'ఉమ్ర్హ్లకు వెళ్ాకుండా ఆగిపోవటానిా ఇ'హ్'స్లర్ 
అంటారు. ఆపివేయబడిన వారిని ము'హ్'సిర్ 

 

85) వివర్ణ-2705: ఉడుము గురించి ఇమాముల మధే 

భేదాభప్రర యాలు ఉనాియి. మొద్టి రండు 'హదీసు'ల 

దాారా ధర్మసమమతం అని తెలుసుత ంది. అయిత్య ఈ 

'హదీసు' దాార్య అధ్రిం అని తెలుస్తు ంది. కాని ఈ 

'హదీసు' బలహీనంగా ఉంది. 
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అంటారు. ఇ'హ్రామ్ ధరించిన తరువాత శత్తర వు లేదా 
వాేధ మొద్లైన వాటివలల  'హజ్జ కు వెళ్ాకుండా 
ఆగిపోయి ఇ'హ్రామ్ తొలగించి ఒక జ్ంతువును 
అలాాహ్ మారాంలో జి'బ్'హ్ చేయాల్ల. పర వకి (స)న 
అవిశాాసులు 'ఉమ్ర్హ్ చేయకుండా 'హుదైబియహ్ 6 
హిజీర  (628 కిీ. శ.) లో, ఆపివేస్లరు. ఫల్లతంగా పర వకి (స) 
ఇ'హ్రామ్ తొలగించారు.  

----- 

 َ لَْفْصُل اْْل َ لُ ا     మొదటి విభాగం  و َ
 ( 2/828)ح ( [ ) صحي  1]  - 2707

ْبِن َعب َاٍس قَالَ  ِن عَ  ليه  ع َر َرُسْوُل الِل صىل اللقَْد أُْحِص  :ا
َمَع نَِساَءهُ َونَ  ًماوسلم فََحلََق َرأَْسُه َوَجا  َحَر َهْديَُه َحّت َ اْعَتَمَرعَا

 .ُبَخاِري ُ َرَواهُ الْ  قَابًَِل.
2707. (1) [2/828 -దృఢం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స)న 'ఉమ్ర్హ్లో 
వెళ్ాకుండా ఆపివేయడం జరిగింది. అంటే మకొహ్ 
అవిశాాసులు 'హదైబియహ్ సంవతసర్ం పర వకి (స) న 
'ఉమ్ర్హ్ చేయకుండా ఆపివేస్లరు. అపుపడు పర వకి (స) 
ఇ'హ్రామ్ తొలగించడానికి తన తల వెంటుర కలన 
గీయించి తన భార్ేలతో సంభోగం చేస్లరు. తన 
ఖుర్బాన్న జంత్తవులన ఖుర్బాన్న చేస్లరు. ఆ 
తరువాత మరుసటి సంవతసర్ం పర వకి (స) ఈ 
'ఉమ్ర్హ్కు బదులు మరో 'ఉమ్ర్హ్ చేస్లరు. 
(బు'ఖారీ) 

 ( 2/828)(  ح [ ) صحي  2]  - 2708
لل  ا َمَع َرُسْوِل الِل صىل اَعْن َعْبِد الِل بِْن ُعمََر قَاَل: َخَرْجنَ وَ 

ْيٍش دُ اُر وسلم فََحاَل كُف َ عليه    َنَحَر الن َِب ُ صىلفَ لَْبْيِت ْوَن اقَُر
َياهُ َوَحل ََق الل عليه  َر أَْصَحابُُه. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ قَ وَ  وسلم َهَدا  . ص َ

2708. (2) [2/828 -దృఢం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: మేము పర వకి (స) 
వెంట బయలుద్దరాము. ఈ విషయం తెల్లసిన మకొహ్ 
అవిశాాసులు క'అబత్తలాాహ్ చేర్డానికి ముంద్ద అడిు 
కునాిరు. అపుపడు పర వకి (స) తాన తీసుకొని వచిిన 
జంత్తవులన జి'బ'హ్ చేస్లరు. తన తల వెంటుర కలన 

గీయించారు. అయిత్య కొంతమంది అనచరులు 
ఇ'హ్రామ్ తొలగించడానికి తమ తలవెంటుర కలన 
కతిత రించుకునాిరు. (బు'ఖారీ) 

   (2/828) [ ) صحيح ( 3]  - 2709
 عليه  الل ىل: إِن َ َرُسْوَل الِل ص َرَمَة قَالَ لِْمْسَوِر بِْن َمخْ ا َعِن وَ 

 أَْصَحابَُه بَِذلَِك. َرَواهُ  رَ وسلم نََحَر قَْبَل أَْن ي َُحل َِق َوأَمَ 
 ُ  .الُْبَخاِري 

2709. (3) [2/828-దృఢం] 
మిస్వర్ బిన్ మ'ఖ్ర్మహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) తల 
వెంటుర కలు గీయించటానికి ముందు జంత్తవులన 
జి'బ'హ్ చేస్లరు. ఇంకా తన అనచరులకు కూడా 
ఆద్దశంచారు. (బు'ఖారీ)  

   (2/828) [ ) صحيح ( 4]  - 2710
ْبِن ُعَمَر أَن َُه قَاَل: َة َرُسْوِل الِل صىل  أَلَْيَس َحْسُبُكْم ُسن َ  َوَعِن ا

َ  ؟عليه وسلمالل  َبْيِت  ْل َطاَف بِاَحج ِ ْم َعِن اْل َحُدكُ إِْن ُحِبَس أ
َفا  لص َ ًما قَاِبًَل َشْي   ثُم َ َحل َ ِمْن كُل ِ َوالَْمْرَوةِ َوِبا ٍء َحّت َ يَُحج َ عَا
 .. َرَواهُ الَْبَخاِري ُ يَُصْوَم إِْن ل َْم يَِجْد َهْديًا فَُيْهِدَي أَوْ 

2710. (4) [2/828-దృఢం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) పర జలతో ఇలా 
అనాిరు, ''మీ కోసం పర వకి (స) సంపర దాయం సరిపోదా? 
ఒకవేళ్ మీలో ఎవరైనా 'హజ్జ ్ నండి ఆపివేయబడిత్య 
అంటే 'హజ్జ ్లోని పర ధాన విధ తపిపపోయే భయం ఉంటే 
బైత్తలాాహ్ 'తవాఫ్, 'సఫా మరాాల మధే స'యీ 
చేసుకోవాల్ల. ఆ తరువాత ఇ'హ్రామ్ తొలగించాల్ల. 
వచేి సంవతసర్ం దీనికి బదులు 'హజ్జ ్ చేసుకోవాల్ల. 
ఒకవేళ్ ఖుర్బాన్న జంత్తవు లభస్తత  ఖుర్బాన్న చేయాల్ల. 
ఒకవేళ్ లభంచకపోత్య ఉపవాస్లలు ఉండాల్ల''.86 

(బు'ఖారీ) 
 

86) వివర్ణ-2710: ఇది ఖారిన్కు తపపనిసరి. అలాాహ్ 

ఆద్దశం: ''కాని శాంతి భదర తలు ఉనా స్మయాలలో 

ఎవడైనా 'హ్జ్జజ  తమతు 'ఉ చేయదలచుకుంటే, అతడు 

తన శక్షత మేరకు బలి్ ఇవాాలి. కాని ఎవడైతే ఖుర్యానీ 

ఇవాలేడ్క 'హ్జ్జ ్్ కాలంలో 3 దినాలు మర్థయు (ఇంటిక్ష) 

తిర్థగ్ర్వచిిన పిమిట 7దినాలు ఉప్వాస్ం ఉండాలి. ఈ 

విధ్ంగా మొతు ం 10 దినాలు ఉప్వాసాలు ఉండాలి. ఇది 
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  (2/828) تفق عليه (م [ )  5]  - 2711

لَْت:وَ   الِل صىل الل عليه وسلم  دََخَل َرُسْولُ  َعْن عَائَِشَة قَا
بَْْيِ اَعَة بِْنِت ال َعىَل ُضبَ  لَْت:   ؟" أََرْدت ِ الَْحج ِ ِك "لََعل َ  : لََها  فََقالَ ز ُ قَا

َ إِ َوالِل َما أَِجُدِنْ  ْي َواْشَّتِطِْي  َوِجَعُة. فََقاَل لََها: ّل  ِ ِّلْ:   "ُحج  َوقُْو
لل ُهم َ  َ "ا  .َمِحل ِْي َحْيُث َحَبْسَتِنْ

2711. (5) [2/828 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'దుబా'అహ్ బిన్తె 

'జుబైర్ ఇంటికి వెళ్ళారు. ఇంకా ఆమతో, ''నవుా 'హజ్జ ్ 
సంకలపం చేసుకునాివు అనకుంటా? అంటే ఈ 
సంవతసర్ం 'హజ్జ ్ చేయాలనకుంటే, మాతో కలసి 
నడువు'' అని అనాిరు. దానికి ఆమ, ''అల్లల హ్ స్లకిష ! 
నేన చాలా వాేధతో ఉనాిన. ఈ వాేధవలా నాకు 
'హజ్జ ్ చేయడం స్లధేం కాకపోవచుి,'' అని అనాిరు. 
అపుపడు పర వకి (స), ''నవుా మాతో పాట్ట బయలు 
దేర్ల, ఇ'హ్రామ్ ధరించు. ఇంకా 'ఓ అలాాహ్ (త) న్నవు 
ఆపినచోట నేన ఇ'హ్రామ్ తొలగించివేస్లత న,' అని 
షర్త్తపటుట ,'' అని అనాిరు.''  87 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

----- 

لَْفْصُل ال  َ    రండవ విభాగం    ث َاِنْ ا
  (829/ 2) ( [ ) لم تتم دراسته 6 ] - 2712

ْبِن َعب َاٍس َرِض عَ   َعْنُهَما أَن َ َرُسْوَل الِل صىل الل عليه  اللُ  َي ِن ا
لُْوا الَْهْدَي ال َِذْي نََحُروْ و ِ ا عَاَم  سلم أََمَرأَْصَحابَُه أَْن يَُبد 

ٌة َوِِفْ َس يْ اُودَ َوِف ْو دَ َرَواهُ أَبُ  اِء.ُعْمَرةِ الَْقَض  الُْحَدْيِبَيِة ِِفْ  َنِدهِ  ِه قِص َ
 .م َُد بُْن إِْسَحاَق ُمَح 

2712. (6) [2/829-అప్ర్థశోధితం] 
 

మస్జ ద్్ అల్్'హ్ర్యమ్్ దగగ ర నివస్ంచనివార్థక్ష మాతిమే.'' 

(సూ.్అల్ బఖ్ర్హ్, 2:196) 

87) వివర్ణ-2711: ఈ 'హదీసు' దాారా తెల్లసిన 

విషయం ఏమిటంటే ఎవరికై్నా ఏదైనా వాేధవలా అంటే 

ఫిటసన్వలా, ఆస్లత మ వాేధవలా 'హజ్జ ్ భంగం కాగలద్నే 

భయం ఉంటే, ఇ'హ్రామ్ ధరించినపుడు ఒకవేళ్ నేన 

వాేధకిగురైత్య 'హజ్జ న పూరిిచేయలేకపోత్య దారిలోనే 

ఇ'హ్రామ్ తొలగిస్లత నని షర్త్త పటాట ల్ల. అతేధక 

'హదీసు'వేతత ల అభప్రర యం ఇద్ద. 

ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) తన 
అనచరులన ఇలా ఆద్దశంచారు, '' 'హదైబియహ్ 
సంవతసర్ం అసహా యత వలా ఖుర్బాన్న జంత్తవులన 
సమయానికి ముందు జి'బ'హ్ చేస్నందుకు బదులు, 
తరువాత 'ఉమ్ర్హ్లో మరో జంత్తవున జి'బ'హ్ 
చేయండి.'' (అబూ్ దావూద్) 

 (829/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 2713
ىل  قَاَل َرُسْوُل الِل ص  اِج بِْن َعْمٍرو اْْلَْنَصاِري ِ قَاَل:َعِن الَْحج َ وَ 

  ْن َحج ُ مِ ِه اْل ل َ َوعَلَيْ ْد حَ َرأَْوَعِرَج فَقَ ِس "َمْن كُ  الل عليه وسلم:
ِمِذي ُ َرَواهُ ا قَاِبٍل". ْ بُْن َماَجُه َسا َوأَبُْو دَُوادَ َوالن َ لّت ِ ئِ ُ َوا

َرِمي ُ  ا  .َوالد َ
َيٍة أُْخَرى:  َزادَ أَبُوْ وَ  ْ  "أَْو َمِرَض". دَاُودَ ِِفْ ِرَوا : َوقَاَل الّت ِ  ِمِذي ُ

 .ِح: َضِعْيٌف اِبيْ َوِِفْ الْمََص . ٌن َهَذا َحِدْيٌث َحَس 
2713. (7) [2/829 -అప్ర్థశోధితం] 
'హజాజ జ్ బిన్ 'అమర న్ అనాసరీ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, '' 'హజ్కి వెళ్లతూ దారిలో కాలువిరిగి కుంటి 
వాడైపోత్య ముందుకు స్లగే శకిిలేకపోత్య ఆ వేకిి 'హజ్జ ్ 
ఇ'హ్రామ్న తొలగించాల్ల. అయిత్య తరువాతి 
సంవతసర్ం మళ్ళా 'హజ్జ ్ చేయటం తపపనిసరి. (అబూ 
దావూద్, నస్లయి', ఇబి మాజ, దార్మి; తిరిమజి' / 
పార మాణికం, మ'సాబ్ర'హ్ / బలహీనం)  
అబూ దావూద్లోని ఒక ఉలాేఖ్నంలో, ''ఒకవేళ్ 
వాేధకి గురైత్య,'' అని ఉంది. 

   (2/829) [ ) صحيح ( 8]  - 2714
ْحَمِن وَ  ِ بْ َعْن َعْبِد الر َ ِب ُ ِمْعُت َس   قَاَل:ْيلِي ِ ِن يَْعُمَر الد   صىل  الن َ

لَْحج ُ َعَرفَةُ " يَُقْوُل: الل عليه وسلم َ َرَك َعَرفََة لَْيلََة  أَدْ َمْن  .ا
َ أَي َاُم ِمَن َ َثََلثٌَة أَي َاُم َجْمٍع قَْبَل ُطلُْوِع الَْفْج   .ِر فََقْد أَْدَرَك الَْحج 

َل ِِفْ يَوْ ) َ ْيِه َوَمْن َم عَلَ ْْيِ فَََل إِثْ مَ فََمْن َتَعج َ َرفَََل  َتأ  .  (إِْثَم عَلَْيهِ   خ َ
ْ رَ  َرِمي ُ  وَ ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َواهُ الّت ِ ا ْبُن َماَجُه َوالد َ  .الن ََسائِ ُ َوا

:لَ َوقَا ِمِذي ُ ْ   .َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َصِحْيٌح   الّت ِ
2714. (8) [2/829-దృఢం] 
'అబుద ర్ర హామన్ బిన్ య'అముర అదీద లి (ర్) కథనం: 
నేన పర వకి (స)న ఇలా అంట్ట ఉండగా వినాిన, '' 
'హజ్జ ్ అంటే 'అర్ఫాత్. అంటే 'హజ్జ ్లోని అనిిటికంటే 
గొపప విధ 9వ త్యదీన 'అర్ఫాత్ మైదానంలో ఉండటం. 
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'అరఫాత్ను పందిన్వాడు అంటే ము'జ్దల్లఫహ్ 
రాతిర  ఉషోదయానిక్ష ముందు 'అరఫాత్లో 
పర వేశంచిన్ వారు, 'హజ్జ ్ పందిన్టేే. మినాలో మూడు 
రోజులు ఉండాల్ల. అంటే 11, 12, 13 త్యదీలు. అల్లల హ్ 
ఆదేశం: ''మర్థయు నియమిత రోజులలో అల్లల హ్్ ను 
స్ిర్థంచండ. ఎవడైనా తారగా రండు రోజులలోనే 
వెళ్ళుపోయినా, అతనిపై ఎల్లంటి దోష్ంలేదు. 
మరవడైనా నిదానించి (13వ తేదీ వరకు) 
నిలిచిపోయినా, అతనిపై ఎల్లంటి దోష్ంలేదు...'' (సూ. 
బఖరహ్,్ 2:203) (తిరిమజి' / పార మాణికం.్ -దృఢం 
నస్లయి', అబూ దావూద, దార్మి, ఇబి మాజహ్) 

----- 

لُِث َذا الَْباُب َخاٍل َعِن الَْفْصِل الث َ هَ   ا
ఇందులో మూడవ విభాగం లేదు 

===== 
 ََل َسَها الُل َتَعا َحر َ َباُب َحَرُم َمك ََة    -14

14. మ్కుహ్ పవితర త, దానికి అలాాహ్ (త) రక్షణ 
మకొహ్ ముకర్ర మహ్ గౌర్వం పవితర త ఆది్నండి 
ఉంది. అంటే భూమాేకాశాలన పుటిట ంచినపపటి నండి. 
అపపటి నండే ఈ నగరం, శాంతి నగర్ంగా, గౌర్వన్నయ 
స్లథ నంగా పేరుగాంచింది. ఇకొడ ఉని పర తీది 
ఆద్ర్ణీయమైనది. అలాాహ్ (త) ఇబార హీమ్ (అ) దాారా 
ఈ గౌర్వోనిత్తలన వేకిం చేశాడు: ''మర్థయు 
ఇబార హీమ్్ ఇల్ల పార రి్థంచిన విష్యం (జాాప్కంచేస్త 
కోండ): 'ఓనా పా్భూ! ఈ నగర్యనిా(మకకహ్ను) శాంతి 
నిలయంగా ఉంచు! మర్థయు ననూా నా స్ంతానానీా 
విగిహ్ర్యధ్న నుండ తపిుంచు! 'ఓ నా పా్భూ! 
నిశియంగా, అవి అనేక మానవులను మారగ  భర ష్టు లుగా 
చేశాయి. ఇక నా విధానానిా అనుస్ర్థంచేవాడు, 
నిశియంగా, నావాడు. మర్థయు ఎవడైనా నా విధా 
నానిా ఉలల ంఘిసేు ! నిశియంగా, నీవు క్షమాశీలుడవు, 
అపార కర్లణాప్ర దాతవు. 'ఓ మా పా్భూ! వాస్ు వానిక్ష 
నేను నా స్ంతానంలో కొందర్థని నీ ప్వితి గృహ్ం 
(క'అబహ్) దగగ ర, పైర్లప్ండని, ఎండపోయిన 
కొండలోయలో నివస్ంప్జేశాను. ఓ మా ప్ర భూ! వార్థని 

అకకడ నమా'జ్్  సిాపించటానిక్ష ఉంచాను. కనుక నీవు 
ప్ర జ్ల హ్ృదయాలను, వార్థవైెప్పకు ఆకరి్థంప్జేయి 
మర్థయు వార్ల కృతజాులై ఉండటానిక్ష వార్థక్ష 
జీవనోపాధిగా ఫల్లలను స్మకూర్లి. 'ఓ మా పా్భూ! 
నిశియంగా, మేము దాచేదంతా మర్థయు వాకత ప్రచే 
దంతా నీకు తెలుస్త. మర్థయు భూమిలోగానీ, 
ఆకాశంలో గానీ అల్లల హ్్ నుండ దాగ్రఉనాది ఏదీలేదు.' '' 
(సూ. ఇబార హీమ్, 14:35--38)  
అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: ''(ఓ ము'హ్మిద్్! వార్థతో ఇల్ల 
అను): "నిశియంగా, ఈ (మకకహ్) నగరప్ప ప్ర భువునే 
ఆర్యధిం చాలని నాకు ఆజా్ ఇవాబడంది. ఆయనే! దీనిని 
ప్వితి కిేతింగా చేశాడు  మర్థయు ప్ర తి వస్తు వు ఆయనకు 
చందినదే! మర్థయు నేను ఆయనకు విధేయుడనైె 
(ముస్ల ంనైె) ఉండాలని నాకు ఆజా్ ఇవాబడంది.'' (సూ. 
అన్నమాన్, 27:91) 
ఈ ఆయత్తలో బలద్హ్ అంటే మకకహ్ ముకర్ర మహ్ 
ప్రర ధానేతన తెలపటం జరిగింది. ఓ పర వకిా! ఈ నగర్ం 
మకొహ్ పర భువున మాతర మే ఆరాధస్లత నని, ఆయనకే 
విధేయత చూపుతానని పర కటించు అని ఆద్దశంచడం 
జరిగింది. ఇంకా ఈ పవితర  నగర్ం యొకొ ప్రర ముఖ్ేతన 
గురించి ఇలా ఆద్దశంచ బడింది: ''వార్ల ఇల్ల అంటార్ల: 
'ఒకవేళ్ నీతో పాట్ట మేము కూడా ఈ 
మారగ దరశకతాానిా అవలంబిసేు ! మేము మా భూమి 
నుండయే పారదోర ల బడతాము.' ఏమీ? మేము వార్థని 
శాంతిక్ష నిలయమైెన ఒక ప్వితిసి్లం (మకకహ్) లో 
సి్రనివాస్ము నొస్ంగ్ర వార్థక్ష మా తరఫు నుండ 
జీవనోపాధిగా అనిారకాల ఫల్లలను స్మకూరి లేదా? 
కాని వాస్ు వానిక్ష వార్థలో చాల్ల మందిక్ష ఇది తెలియదు.'' 
(సూ. అల్ ఖ్సస్, 28:57) 
అవిశాాసులు తాము విశాసించకపోవటానికి ఒక 
కార్ణంగా: ''ఒకవేళ్ మేము మీ ధరామనిి స్వాకరిస్తత  మా 
చుటుట పర కొల అధకసంఖ్ేలో ఉనివారు ధనవంత్తలు 
మా శత్తర వులుగా మారిపోతారు. మాకు హాని చేకూ 
రుస్లత రు. మమమల్లి నాశనం చేస్లత రు'' అని చెబుతారు. 
అయిత్య అలాాహ్ (త) వారి ఈ స్లకు కూడా తపపని 
సపషట ం చేస్లడు. అలాాహ్ (త) వారిని శాంతి నిలయంలో 
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ఉంచాడు. ప్రర ర్ంభం నండి శాంతి భద్ర తల పర ద్దశంగా 
ఉంది. మరి అవిశాాసంలో మీరు సుర్కిష తంగా ఉండటం, 
అల్లల హ్ ధరామనిి అనసరిస్తత  అశాంతికి గురికావటం 
ఎలా స్లధేం అవుత్తంది. ఇది ఎలాంటి నగర్ం అంటే 
'తాయిఫ్ మొద్లైన దూర్ ప్రర ంతాల నండి అనేక ర్కాల 
పళ్లా ఫలహ్రాలు వాేప్రర్ స్లమాగిర  మొద్లైనవి 
అతేధకంగా వస్లత యి. వసుత వులన్ని దీని వైెపునకే 
ఆకరిష ంచబడతాయి. ఇకొడుని వారికి ఎటువంటి శరమ్
లేకుండా ఉప్రధ అందించబడుత్తంది. అయిత్య వీరిలో 
చాలామందికి ఈ విషయం తెల్లయదు. అందువలాే 
అనవసర్మైన స్లకులు వెదుకుత్తనాిరు. 
అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: ''ఏమీ? వార్థక్ష తెలియదా? 
నిశియంగా మేము 'హ్రమ్్ను (మకకహ్ ను) ఒక శాంతి 
నిలయంగా నెలకొల్లుమని! మర్థయు వార్థ 
చుట్టు ప్ర కకల ఉనా ప్ర జ్లు వార్థ్ నుండ ల్లకోక్
బడుత్తనాారని? అయినా వార్ల అస్తాానిా నమిి, 
అల్లల హ్్ అనుగిహ్నిా తిరస్కర్థసాు ర్య?'' (సూ. అల్ 
అంకబూత్, 29:67) 
అలాాహ్ (త) మకొహ్ అవిశాాసులకు తన 
ఉపకారాలన గురిుచేసుత నాిడు. ఆయన తన 
హర్మ్లో వారికి చోటిచాిడు. అందులో 
పర వేశంచినవాడు సుర్కిష తంగా ఉంటాడు. దాని చుటుట  
పర కొల హతేలు, దోపిడీలు, దొంగతనాలు, అలారాు 
జరిగేవి. కాని ఇకొడి పర జలు శాంతి భద్ర తలతో కాలం 
గడుపుత్తంటారు. సూర్హ్ ఖురైష్లో(106) ఇలా 
ఉంది: ''(అల్లల హ్్ రక్షణ మర్థయు ఆయన కర్లణతో) 
ఖురైష్టలు (ప్ర యాణాలకు) అలవాట్టప్డాార్ల. 
(అల్లల హ్్ కర్లణ మర్థయు ఆయన రక్షణతో) వార్ల 
శీతాకాలప్ప మర్థయు వేస్వి కాలప్ప ప్ర యాణాలు 
చేయగలుగుత్తనాార్ల. కావున వార్ల ఈ ఆలయ 
(క'అబహ్) ప్ర భువు (అల్లల హ్్)ను మాతిమే 
ఆర్యధించాలి! వార్ల ఆకలితో ఉనాప్పుడు ఆయనే 
వార్థక్ష ఆహ్రమిచాిడు మర్థయు ఆయనే వార్థని 
భయం (ప్ర మాదం) నుండ కాపాడాడు.'' (సూ. ఖురైష్, 
106:1-4) 

అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: ''నిశియంగా, ఎవరైతే స్తాానిా 
తిరస్కర్థసూు  (ప్ర జ్లను) అల్లల హ్్ మారగ ం నుండ 
మర్థయు మస్జ ద్్ అల్్'హ్ర్యమ్్ నుండ ఆటంకప్ర్లసాు రో – 
దేనినైెతే మేము అందర్థకొరకు స్మానంగా చేస్ 
ఉనాామో – వార్ల అకకడ నివస్ంచే వారైనా స్రే, లేదా 
బయట నుండ వచిిన వారైనాస్రే. మర్థయు ఎవరైనా 
అందులో అప్వితిత మర్థయు అనాాయం 
చేయగోర్లతారో, అల్లంటి వార్థక్ష మేము బాధా కరమైెన 
శిక్షను ర్లచిచూప్పతాము. మరియ్య మేము 
ఇబార హీమ్్కు ఈ గృహ్ం (క'అబహ్) యొకక సి్ల్లనిా 
నిరేద శించి (చూప్పతూ)  అతనితో: "ఎవార్థనీ నాకు 
సాటిగా (భాగ సాాములుగా) కలిుంచకు. మర్థయు నా 
గృహ్నిా, ప్ర దకి్షణ ('తవాఫ్్) చేసేవార్థ కొరకు నమా'జ్్ 
చేసేవార్థ కొరకు, వంగే (ర్లకూ'ఉ)్ చేసే మర్థయు 
సాషాు ంగం (స్జాద ) చేసే వార్థ కొరకు, ప్ర్థశుధ్ధ ంగా ఉంచు." 
అని అనాాము. మరియ్య పా్జ్లకు 'హజ్జ ్  యాతిను 
గుర్థంచి ప్ర కటించు:  వార్ల పాదాచార్లలుగా మర్థయు 
ప్ర తి బలహీనమైెన ఒంట్ల (స్వార్క) మీద, విశాల (దూర) 
పార ంతాల నుండ మర్థయు కనుమల నుండ నీ వైెప్పకు 
వసాు ర్ల. వార్ప, తమ కొరకు ఇకకడ ఉనా 
ప్ర యోజ్నాలను అనుభవించటానిక్ష మర్థయు ఆయన 
వార్థక్ష జీవనోపాధిగా ప్ర సాదించిన ప్శువుల మీద, 
నిరీ్కతదినాలలో అల్లల హ్్ పేర్లను స్ిర్థంచి (జి"బా్ చేయ 
టానిక్ష). కావున దానిని (వాటి మాంసానిా) తినండ 
మర్థయు లేమిక్ష గుర్థ అయిన నిర్లపేదలకు 
తినిపించండ. తర్పవాత వార్ప 'హజ్జ ్  ఆచార్యలు 
(తఫస్్') మర్థయు మొకుకబడులు (నుజు'ర్్) పూర్థత  
చేస్తకొనిన పిదప్ ఆ పార చీన గృహ్ం (క'అబహ్) యొకక 
ప్ర దకి్షణ చేయాలి.'' (సూ. అల్ 'హజ్జ ్, 22:25--29) 
ఈ గృహానికి ఈ గౌర్వం, పవితర త, ఔనితేం 
ఇబార హీమ్ (అ) దు'ఆల మరియు వారి సంతానం 
సిథ ర్పడటం వలా కాదు. అలాాహ్ (త) తన ఆజఞ తో దాని 
గొపపతనానిి, గౌర్వానిి తెల్లయపరిచాడు. వాసత వం 
ఏమిటంటే దాని పర త్యేకత, గౌర్వం ఆది నండి ఉంది. 
అలాాహ్ ఆద్దశ్ం:  ''నిశియంగా, మానవ జాతి కొరకు 
మొటు మొదట నియమించబడన (ఆర్యధ్నా) గృహ్ం 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 996 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
బకకహ్ లో (మకకహ్ లో) ఉనాదే, శుభాలతో నిండనది 
స్మస్ు లోకాల ప్ర జ్లకు మారగ దరశకతాానిా 
ప్ర సాదించేది.''  (సూ. ఆల్ల-ఇమార న్, 3:96)  
వీటి దాారా మకొహ్ పవితర త, ప్రర ముఖ్ేత, గౌర్వం 
నిరూపించబడతాయి. 

----- 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగం  ا
 (2/830)[ ) متفق عليه (  1]  - 2715

ْبِن َعب اٍس عَ  قَاَل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم   :قَالِن ا
  ُتْنِفْرُتْم َوإِذَا اْس  .نِي َةٌ وَ   ِجَهادٌ َلِكْن ِهْجَرةَ وَ  "َّل  :ِح َمك َةَ  فَتْ يَْوَم 

نِِفُرْوا".  َمُه الُل يَْوَم "إِن َ َهَذا الَْبلََد َحر َ  م فَْتِح َمك ََة:اَل يَوْ َوقَفَاْ
َماَواِت َواْْلَْرِض فَُهَو َحَراٌم بُِحْرَمِة الِل إََِل يَْوِم   َخلََق الس َ

لَْم يَِحل َ  ِْلََحٍد قَْبلِْي هِ َتاُل فِيْ الْقِ  ْم يَِحل َ ُه لَ َمِة َوإِن َ ِقَيااْل  َ  َو  ِّلْ إِّل 
ْن  َعةً َسا َمةِ  ن ََهاٍر فَُهَو َحَراٌم بُِحْرَمِة الِل إََِل م ِ َّل   .يَْوِم الِْقَيا

فَ ّل َ مَ يُْعَضُد َشْوكُُه َوَّل يَُنف َُر َصْيُدهُ َوَّل يُلَْتِقُط لُْقَطُتُه إِ  َها ْن َعر َ
  ِخرَ الِل إِّل َ اْْلذْ ا َرُسْوَل يَ  َقاَل الَْعب َاُس:فَ  ََلَها".خَ ىَل َّل يُْختَ وَ 
لُِبُيْوتِِهْم؟ فَ فَإِن َ  ْ َو  .ّل َ اْْلَذِْخَر"إِ "َقاَل:ُه لَِقْيهِْنِ

2715. (1) [2/830-  ఏకీభవితం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ''మకొహ్ 
విజయం నాడు ఇపుపడు వలస్పోవటంజర్గదు. కాని 
జిహాద్, సతాొరాేల సంకలపం మిగిల్ల ఉంటుంది. 
ఒకవేళ్ మీకు జిహాద్ కోసం పిలుపు ఇస్తత , జిహాద్కు 
వెళ్ాండి,'' ఇంకా పర వకి (స) మకొహ్ విజయం నాడు, 
''అలాాహ్ భూమాేకాశాలు సృషిట ంచి నపపటి నండి ఈ 
నగరానికి పవితర త పర స్లదించాడు, తీరుి దిన్ం వరకు, 
దీనిక్ష ఆ సాాన్ం ఉంట్లంది, ఇంకా ఈ పవితి మకొహ్ లో 
యుదాధ లు, పోరాటాలు, ర్కిప్రతాలు నా కంటే ముందు 
ధర్మసమమతం అయి ఉండలేదు. నా తరాాత కూడా 
ధర్మసమమతం కావు. అయిత్య నాకు కేవలం ఒక గంట 
కాలం ప్రటు యుద్ధ ం చేస్త అనమతి ఇవాబడింది. కాని 
అది కూడా ఇపుపడు ర్ద్ద యిపోయింది. తీరుపదినం 
వర్కు ఇది పవితర ంగానే ఉంటుంది. ఇకొడి ముళ్ా్

చెటుట ను కూడా పీక కూడదు, ఇకొడ ఏ అడవి 
జంత్తవునూ వెంటాడటకూడదు. ఇకొడ కిర ంద్పడి 
ఉని వసుత వునూ తీసుకోకూడదు. అయిత్య దాని 

అసలు యజమానికి ఇచేి ఉద్దద శేంతో తపప. ఇకొడి 
గడిి కోయరాదు'' అని పర వచించారు. అపుపడు ఇబి 
'అబాాస్, ''ఓ అలాాహ్ పర వకిా! పచిగడిిక్ష అనమతి 
ఇవాండి. ఎందుకంటే అది కంస్లల్లకి, ఇనప పనిచేస్త 
(కమిర్థ) వారికి పనికి వసుత ంది'' అని వినివించు్
కునాిరు. అపుపడు పర వకి (స) ''అయిత్య పచిగడిి కోస్త 
అనమతి ఉంది అని పర వచించారు.'' (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 (2/830)ليه ( [ ) متفق ع 2]  - 2716
ْ ِِفْ وَ  َيِة ِْلَِِب ْيَرةَ  ِرَوا َّل يُلِْتَقُط ُرَها وَ  َشَج : "َّل يُْعَضُد  ُهَر

   ."َساقَِطَتَها إِّل َ ُمْنِشٌد 
2716. (2) [2/830-ఏకీభవితం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) ఉలాేఖ్నంలో ఇలా ఉంది, ''ఇకొడి 
ఏ వృకాష నిి నర్కకూడదు, కిర ంద్పడి ఉని వసుత వులన 
ఎతత కూడదు, అయిత్య దాని యజమానికి ఇచేి 
ఉద్దద శేంతో ఎత్తత  కోవచుిన.''  88  

 

88) వివర్ణ-2716: పండిత్తల అభప్రర యం: ''దారుల్ 

హర్బ్ నండి దారుల్ ఇసా్లమ్ వైెపు తీరుపదినం వర్కు 

వలస వెళ్ావచుిన. అయిత్య అతేవసర్ పరిసిథ త్తలాో. 

ఈ 'హదీసు' అర్థ ం ఏమిటంటే మకొహ్ నండి మదీనహ్ 

వైెపు మకొహ్ విజయం తరాాత వలస వెళ్ాటం తపపని 

సరి కాదు. ఎందుకంటే ఇపుపడు మకొహ్ ముకర్ర మహ్ 

కూడా దారుల్ ఇసా్లమ్ అయిపోయింది. తీరుపదినం 

వర్కు ఉంటుంది. మరో అర్థ ం ఏమిటంటే ఇపుపడు 

మకొహ్ నండి మదీనహ్ వైెపు వలస వెళ్ళత్య ఇంతకు 

ముందు లభంచినంత పుణేం లభంచదు. అంటే మకొహ్ 

విజయం తరాాత అంత పుణేం లభంచదు.   
అలాాహ్ ఆద్దశ్ం: ''(మకకహ్) విజ్యానిక్ష ముందు 

(అల్లల హ్్ మారగ ంలో) ఖర్లిపటిు న వార్థతో మర్థయు 

పోర్యడనవార్థతో (మకకహ్ విజ్యం తర్లవాత పోర్యడన 

వార్ల మర్థయు ఖర్లి పటిు నవార్ల) స్మానులు 

కాజాలర్ల! అల్లంటి వార్థ సిానం (విజ్యం తర్లవాత 

అల్లల హ్్ మారగ ంలో) ఖర్లిపటిు న మర్థయు పోర్యడన వార్థ 

కంటే గొప్ుది. కాని వారందర్థకీ అల్లల హ్్ ఉతు మమైెన (ప్ర తి 

ఫలం) వాగాద నం చేశాడు. మర్థయు మీర్ల చేసేదంతా 

అల్లల హ్్ బాగా ఎర్లగును..'' (సూ.్అల్ హ్దీద్, 57:10)   

వలసపోవటం తపపనిసరి కాదు. కాని జిహాద్ సంకలపం 

చేయటం సతాొర్ేమే. అంటే పుణేం సంప్రదించటానికి 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 997 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
   (2/830) صحيح ( [ ) 3]  - 2717

ُت َرُسْوَل الِل صىل الل عليه وسلم  عْ َسمِ  َعْن َجاِبٍر قَاَل:وَ 
 . َرَواهُ "ََلَح "َّل يَِحل َ ِْلََحِدكُْم أَْن يَْحِمَل بَِمك ََة الس ِ  يَُقْوُل:
 .ِلٌم ُمْس 

2717. (3) [2/830 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) మకొహ్ ముకర్ర  మహ్లో 
ఎవరికీ ఆయుధాలన ఎతత టం ధర్మసమమతంకాద్ని 
అంట్ట ఉండగా నేన వినాిన. 89 (ముసాిమ్) 

  (2/831) [ ) متفق عليه ( 4]  - 2718
ِب َ صىل الل وَ    َة يَْوَم َل َمك َ سلم دَخَ  عليه وَعْن أَنٍَس أَن َ الن َ
ْبَن  :َوقَالَ  َرُجٌل نََزَعُه َجاَء ُر فَلَم َا  َرأِْسِه الِْمْغفَ ىَل ْتِح َوعَ لْفَ ا إِن َ ا

َتَعل ٌِق بِأْسَتارِ   .َبِة. فََقاَل: "اقُْتلُْه" اْلَكعْ  َخَطٍل م ُ
2718. (4) [2/831-ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) మకొహ్ విజయం 
సంద్ర్భంగా మకొహ్ లో పర వేశంచినపుడు అతని(స్) 
తలపై పగిడి(తలగడ) ఉండేది. అతను(స్) తన పగిడి 
దించారు. అపుపడు ఒక వేకిి వచిి, ''ఇబి 'ఖ్తల్ 
బైత్తలాాహ్ తెర్లాో దాకుొనాిడు,'' అని అనాిడు. 
అపుపడు పర వకి (స) ఆ వేకిితో, ''వెళ్ళా వాడిి 
చంపివేయి'' అని అనాిరు. 90 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 

ఒక మారొ్ం. మంచి సంకలపంతో సతాొరాేలు చేసూత  

ఉండాల్ల. వీటివలా హిజర త్ వంటి పుణేం లభసుత ంది. 

అలాాహ్ (త) ఈ నగర్ం మకొహ్ కు ప్రర ర్ంభం నండి 

అంతం వర్కు పవితర ంగా చేస్లడు. దీనిి గురించి 

ఇబార హీమ్ (అ) దాారా తెల్లయపరాిడు. ఇకొడ 

యుద్ధ ంచేస్త అనమతి లేదు. ఇకొడ చెటాన నర్కరాదు. 

గడిిని పీకరాదు, కిర ంద్పడి ఉని వసుత వులన ఎతత రాదు. 

అయిత్య దాని అసలు యజమానికి ఇచేిందుకు ఎతత  

వచుిన.  

89) వివర్ణ-2717: అంటే అకార్ణంగా ఆయుధం 

ఎతత రాదు. ఒకవేళ్ శత్తర భయం ఉంటే ఆయుధానిి 

తనతోడు ఉంచవచుిన.  

90) వివర్ణ-2718: మరో ఉలాేఖ్నంలో ఇలా ఉంది, ''పర వకి 

(స) తలపై నలాని పగిడి ఉండేది.'' ఈ రండు ఉలాేఖ్నాల 

ద్ృషాట ే పర వేశంచినపుడు టోపీ ఉండేద్ని, ఆ తరువాత 

దానిి తొలగించి పగిడి ధరించార్ని చెపపవచుి. ఈ 

'హదీసు' దాారా తెల్లసిన విషయం ఏమిటంటే మకొహ్ 

 ( 2/831)( [ ) صحيح  5 ] - 2719
لم دََخَل يَْوَم  عليه وس  الل ُسْوَل الِل صىلٍر: أَن َ رَ َعْن َجاِب وَ 

َمٌة َسْودَاُء بَِغْْيِ إِْحَرافَْتِح َمك ََة َوعَلَْيِه عِ   .ٍم . َرَواهُ ُمْسِلٌم َما
2719. (5) [2/831-దృఢం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) మకొహ్ విజయం 
సంద్ర్భంగా మకొహ్ లో పర వేశంచారు. అపుపడు పర వకి 
(స) తలపై నలాని పగిడి ఉండేది. పర వకి (స) ఇ'హ్రామ్ 
సిథ తిలో లేరు. 91 (ముసాిమ్) 

 (2/831)[ ) متفق عليه (  6]  - 2720
لَْت:وَ   قَاَل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم:  َعْن عَائَِشَة قَا

َ  ذَاْعَبَة فَإِ  اْلكَ َجْيٌش  "يَْغُزوْ  ِض يُْخَسُف  ْيداَء ِمَن اْْلَرْ بَ انُْوا بِ ك
لِِهْم وَ  لِِهْم  بِ لُْت: يَا َرُسْوَل الِل َوكَْيَف يُْخَسُف قُ ِهْم".آِخرِ بِأَو َ أَو َ

؟ ْ ْ أَْسَواقُُهْم َوَمْن لَْيَس ِمهْْنُ   "يُْخَسُف  قَاَل: َوآِخِرِهْم َوفهِْْيِ
ِل   .ِهْم" ِت  نِي َاىَل َن عَ ْبَعثُوْ يُ  ثُم َ  ِرِهْم َوآخِ  ِهْم بِأَو َ

2720. (6) [2/831-ఏకీభవితం]  
 

లో పర వేశంచినపుడు ఇ'హ్రామ్ ధరించడం తపపనిసరి 

కాదు. అయిత్య 'హజ్జ ్, 'ఉమ్ర్హ్ కోసం వెళ్లావారు 

ఇ'హ్రామ్ ధరించి పర వేశంచాల్ల. మకొహ్ విజయం నాడు 

పర వకి (స) అంద్రికీ అభయహసత ం పర కటించారు. కాని 

కొంతమందికి అభయం ఇవాలేదు. వారినద్దద శంచి వారు 

ఎకొడ కనబడిత్య అకొడ వారిని నరికి వేయమని 

ఆద్దశంచారు. వారిలో ఇబి 'ఖ్తల్ కూడా ఒకడు. వీడు 

ఇసా్లమ్ స్వాకరించిన తరాాత మళ్ళా అవిశాాస్లనికి 

ప్రలపడిాడు. ప్రర ణ్యలు ర్కిష ంచుకోవడానికి ప్రరిపోయి 

బైత్తలాాహ్ తెర్లలో దాకుొనాిడు. ఒక అనచరుడు 

వచిి పర వకి (స)న ఇబి 'ఖ్తల్ బైత్తలాాహ్ తెర్లలో 

దాకుొనాిడని, అతనిి చంప్రలా వదాద  అని 

వినివించుకునాిడు. పర వకి (స) అతనిి నరికి్

వేయమని ఆద్దశంచారు.  

91) వివర్ణ-2719: ఒక 'హదీసు'లో వేకిి యొకొ 

ఇ'హ్రామ్ అతని తలలో ఉంటుంది. అంటే పురుషులు 

ఇహ్రామ్ సిథ తిలో తల తెర్చి ఉండాల్ల. పర వకి (స) 

మకొహ్ లో పర వేశంచినపుడు ఆయన తలపై టోపీ లేదా 

పగిడి ఉండేది. అంటే తల కపిపవేయబడి ఉండేది. 

దీనివలా పర వకి (స) ఇ'హ్రామ్లో లేర్ని తెల్లసింది. జాబిర్ 

'హదీసు' దాారా పర వకి (స) స్లమానేడిగా మకొహ్ లో 

పర వేశంచార్ని సపషట ంగా తెల్లసిపోయింది. 
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'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''ఒక 
సైనేం బైత్తలాాహ్న పడగొటట డానికి ద్ండతిత వసుత ంది. 
అది బైదా మైదానం వర్కు చేరుకుంటుంది. వార్ంద్రూ 
భూమిలో దింపివేయబడతారు. నేన, ''ఓ అలాాహ్ 
పర వకిా! అంద్రూ ఒకేస్లరి ఎలా భూమిలో దింపి 
వేయబడతారు. వారిలో కొంద్రు వాేప్రర్సుత లు కూడా 
ఉంటారు. ఇతరులు కూడా ఉంటారు,'' అని 
వినివించుకునాిన. దానికి పర వకి (స), ''అవున 
అంద్రూ భూమిలో దింపివేయబడతారు, అయిత్య 
వారిని వారి సంకలాపల రీతాే మర్ల లేపడం 
జరుగుత్తంది.'' (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

  (2/831) تفق عليه (م  [ ) 7]  - 2721
ْيَرةَ قَالَ َعْن أََِبْ وَ  ْوُل الِل صىل الل عليه وسلم  َل َرُس قَا:  ُهَر

ُب اْلكَ  ِ ْيَقَتْْيِ ِمَن الَْحْبَشِة"ْعَبَة ذُو الس َ "يَُخر   .َو
2721. (7) [2/831-ఏకీభవితం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 
బైత్తలాాహ్న న్నగోర  ('హబషీ) జాతికి చెందిన అంద్ 
వికార్ంగా ఉని వేకిి పడగొడతాడు. వాడు చిని చిని 
పలుచని చీలమండలు కల్లగి ఉంటాడు. 92 (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్)  

   (2/831) [ ) صحيح ( 8]  - 2722
ِب ِ صىل الل عليه وسوَ  ْبِن َعب َاٍس َعِن الن َ ْ لم قَاَل: "َعِن ا   كَأَن ِ
 . الُْبَخاِري ُ َرَواهُ . ا"ُعَها َحَجًرا َحَجرً لَ َحَج يَقْ  أَفْ ِه أَْسَودَ بِ 

2722. (8) [2/831-దృఢం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''బైత్తలాాహ్న పడగొటేట వాడిని నేన చూసుత నాిన. 
 

92) వివర్ణ-2721: బైత్తలాాహ్కు చాలా గొపప 

గౌర్వస్లథ నం ఉంది. దీనిపై చెడు ద్ృషిట  వేసిన పర తి ఒకొరికీ 

అలాాహ్ (త) తీవర ంగా శకిష ంచాడు. అబ్ర'హా 

క'అబత్తలాాహ్న పడగొటట టానికి పర యతిించాడు. 

ము'హ'స్జసర్్ లోయలో పకుష లు రాళ్ా వర్ష ం కురిపించి 

వాడిని, వాడి సైనాేనిి సర్ానాశనం చేస్లయి. కాని 

పర ళ్యానికి ముందు ఒక స్లమానే వేకిి, అంద్ 

వికారుడు, బైత్తలాాహ్న పడగొడతాడు. ఆ వేకిి 

ఒకొొకొ రాయిని తీసివేరుచేస్లత డు. ఇక బైత్తలాాహ్ 

లేనందున పర పంచం కూడా సర్ానాశనం అయిపోత్తంది.  

అతడు నలాగా ఉంటాడు, అతడి కాళ్ా వేళ్లా కలసి 
ఉంటాయి. అతడు బైత్తలాాహ్ యొకొ ఒకొొకొ 
రాయిని ఏరి ప్రరేసూత  ఉంటాడు. 93  (బు'ఖారీ) 

----- 

لْفَ  َ    రండవ విభాగం    لث َاِنْ ا   ْصُل ا
 (832/ 2)ته ( س [ ) لم تتم درا 9]  - 2723

ْن يَعىَل بِْن أَُمي ََة قَاَل: إِن َ َرُسْوَل الِل صىل الل عليه وسلم عَ 
َعاِم قَاَل: "اْحتِ  ُر الط َ  .ُودَ َرَواهُ أَبُْو دَا ."هِ يْ ادٌ فِ إِلَْح الَْحَرِم    ِِفْ كَا

2723. (9) [2/832-అప్ర్థశోధితం] 
య'అలా బిన్ ఉమయేహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, '' 'హర్మ్లో ఆహార్ధానాేలన ఆపి ఉంచడం 
నాసిత కతాానికి నిద్ర్శనం.''  94 (అబూ దావూద్) 

 

93) వివర్ణ-2722: అఫ్'హజ్ అంటే కాల్ల వేళ్లా కలసి 

ఉండేవాడు అని అర్థ ం. వేళ్లా, చీలమండలు దూర్ంగా 

ఉండేవాడు. 

94) వివర్ణ-2723: కొంద్రు వాేప్రర్సుత లు అతాేసకు 

పోయి ఆహార్ ధానాేలన ఆపిఉంచుతారు. దానివలా 

పర జలకు చాలా ఇబాంది కలుగుత్తంది. దీనిి అర్బీలో 

ఇ'హ్తికార్్ అంటారు. పర జల ఇబాందిని లకొచేయర్ల. 

ఇది ధారిమకంగా, నైెతికంగా చాలా పద్ద  పర్ప్రటు. నేర్ం.  

పర వకి పర వచనం, ''ఇతర్ పటట ణ్యల నండి ఆహార్ధానాేలు 

తెచేి వారికి ఆమేమ వారికి ఉప్రధ అందించబడుత్తంది. 

ఆపేవాడిని దైవకారుణ్యేనికి దూర్ం చేయడం జరుగు్

త్తంది. (ఇబి మాజహ్)  

బయట నండి ఆహార్ ధానాేలు తీసుకొనివచిి, 

అమేమవారికి ఉప్రధ ఇవాబడుత్తంది. అతని ఉప్రధలో 

శుభం పర స్లదించబడుత్తంది. ఎందుకంటే అతడు 

దైవదాసులన సంర్కిష సుత నాిడు. వారి కషాట లన దూర్ం్

చేస్లత డు. ఆహార్ ధానాేలన ఆపేవాడు శాప్రనికి 

గుర్వుతాడు. దైవకారుణ్యేనికి దూర్మవుతాడు. 

ఎందుకంటే అతడు తన లాభానేి కోరుకుంటునాిడు. 

అలాాహ్ (త) ఆహార్ధానాేలు అంద్రికోసం పండిం 

చాడు. వాేప్రర్సుత లు తమ లాభం కోసం ఆపి 

ఉంచటానికి కాదు. వినియోగదారులన కషాట లకు గురి 

చేయటానికి కాదు. ఇది ఎకొడైనా అధర్మమే. 

'హర్మ్లోనైెత్య ఇది ఎంతమాతర ం ధర్మసమమతం కాదు. 

ఇ'హ్తికార్ గురించి వాేప్రర్ అధాేయంలో వసుత ంది. 
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   (2/832) ([ ) صحيح  10]  - 2724

ْب َعِن وَ  عليه وسلم  ْوُل الِل صىل الل ُس قَاَل رَ  قَاَل: َعب َاٍس ِن  ا
لَْوَّل أَن َ  َبِك ِمْن أَْطيَ "َما  َمك ََة: لِ  قَْوِمْي أَْخَرُجْوِنْ  بَلٍَد َوأََحب َِك إَِّل َ َو

ِك  ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث "ِمْنِك َما َسَكْنُت َغْْيَ ْ  . َرَواهُ الّت ِ
 .دًا إِْسَنا ٌب يْ َغرِ  َحَسٌن َصِحْيٌح 

2724. (10) [2/832-దృఢం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) మకొహ్ నండి 
మదీనహ్ కు వలసపోతూ మకొహ్ ముకర్ర మహ్ న 
ఉద్దద శంచి, ఓ మకొహ్! నవుా చాలా మంచి నగరానివి. 
అనిి నగరాలకంటే పీర తికర్మైన నగర్యనివి. ఒకవేళ్ నా 
జాతి నని న్న నండి బహిషొ రించకపోత్య నినివద్ల్ల 
నేన మరకొడా నివసించేవాడని్ కాను. (తిరిమజి' / 
పార మాణికం-, దృఢం్-ఏకోలేల ఖన్-ఆధార్యలు బలహీనం) 

 ( 2/832) ([ ) صحيح  11]  - 2725
َعْن َعْبِد الِل بِْن عَِدي ِ بِْن َحَمَراء َرِضَي الُل َعْنُه قَاَل:  وَ 

 فََقاَل: ةِ َحْزَورَ  اْل اقًِفا َعىَل وَ  وسلم صىل الل عليه َرأَْيُت َرُسْوَل اللِ 
َ الِل  أَْرِض ن َِك لََخْْيُ "َوالِل إِ  لَْوَّل أَن ِْيئ  حب ُ اللِ َوأ  إََِل الِل َو
ْبُن َماَجهُ  ُت ِمْنِك َما َخَرْجُت". َرَواهُ جْ أُْخرِ  ِمِذي ُ َوا ْ  .الّت ِ

2725. (11) [2/832-దృఢం] 
 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'అదీ బిన్ 'హ్మర్యఅ' (ర్) కథనం: 
నేన పర వకి (స)న 'హ'జ్వర్హ్ పర ద్దశంలో నిలబడి ఇలా 
అంట్ట ఉండగా వినాిన. ''ఓ మకొహ్! న్నవు అలాాహ్ 
నేలపై అనిిటి కంటే ఉతత మనేలవు. అలాాహ్(త) వద్ద  
అనిిటికంటే పిర యమైనదానవు. ఒకవేళ్ న్న నండి 
నని బహిషొరించకుండా ఉండిఉంటే నేన ఎనిడూ 
న్ననండి వెళ్ళువాడని కాను.'' 95 (తిరిమజి', ఇబి 
మాజహ్) 

----- 

لَْفْصُل  َ ِلُث ا    మూడవ విభాగం     الث َا
 (2/832)[ ) متفق عليه (  12]  - 2726

ُيِح الَْعَدِوي ِ أَن َُه قَاَل لَِعْمِرو بِْن َسِعْيٍد َوُهَو يَْبَعُث   ْن عَ  أَِِبْ ُشَر
ْ  َة:الُْبُعْوَث إََِل َمك َ  َ اْئَذْن ّل َ ِ ِمْْيُ ا اْْلَ ي ُهَ  أ  ْوًّل قَاَم بِهِ َك قَثْ  أَُحد 

 

95) వివర్ణ-2725: ఈ రండు 'హదీసు'ల దాారా మకొహ్ 

ముకర్ర మహ్కు చాలా గొపప ప్రర ముఖ్ేత, ప్రర ధానేత, 

ఔనితేం ఉనాియని తెలుసుత ంది. 

ْل  .سلمه و عليلِل صىل اللَرُسْوُل ا َ َغَد ِمْن يَْوِم الَْفْتِح َسِمَعْتُه  ا
 ُ َحِمَد الَل   أَبَْصَرْتُه عَْيَناي ِحْْيَ َتكَل ََم بِِه: نَاَي َوَوعَاهُ قَلِْبْ وَ ذُ أ

ْمَها الن َ ْم َل ا الُل وَ َمهَ َة َحر َ َمك َ إِن َ "  ثُم َ قَاَل:َوأَْثََن عَلَْيهِ  ِ اُس يَُحر 
 بَِها دًَما َك الِل َوالَْيْوِم اْْلِخِر أَْن ي َْسفِ ْؤِمُن بِ  يُ ْمِرٍئ يَِحل ُ ِّلِ فَََل 

َص  .َوَّل يَْعُضَد بَِها َشَجَرةً  ِقَتاِل َرُسْوِل الِل صىل  بِ فَإِن َ أََحٌد َتَرخ َ
َ قَ الَل إِن َ  :ا لَهُ ْولُوْ ا فَقُ وسلم فِْيهَ  عليهالل  لَْم  ِذَن لَِرُسْولِ ْد أ ِه َو
لَْم يَ ِه ُسْولِ أْذَْن لِرَ يَ  ْيَها َساَعًة م ِْن  َوإِن ََما أَِذَن ِّلْ فِ  .أْذَْن ل َُكْم َو

لُْيَبل ِِغ    ن ََهاٍر َوقَْد عَادَْت ُحْرَمُتَها الَْيْوَم َكُحْرِمَتَها بِاْْلَْمِس َو
اِهُد اْل  َ ِقْيَل فَ  ".َغائَِب الش َ   : قَالَ  ْمٌرو؟لََك عَ  َما قَالَ  ٍح:ْي ِِبْ ُشرَ  ِْل

َ  قَاَل: َ أ ْيِح إِن َ اْل لَُم بَِذ عْ نَا أ َرَم َّل يُِعْيُذ  َح لَِك ِمْنَك يَا أَبَا ُشَر
ا بَِخْرَبٍة. ُمت ََفٌق عَلَْيِه.    عَاِصًيا َوَّل فَاًرا بَِدٍم َوَّل فَار ً

ْل ِِفْ اْل وَ  َ : ا لَْج ُة  َخْرَب ُبَخاِري ِ َ  .  َناَيةُ ا
2726. (12) [2/832-ఏకీభవితం] 
అబూ షురై'హ్ 'అద్వీ (ర్) కథనం: అతడు మకొహ్ 
ముకర్ర మహ్ వైెపు యుదాధ నికి సైనేం పంపుత్తని 
'అమూర  బిన్ స'యీద్ను ఓ నాయకుడా! పర వకి (స) 
మకొహ్ విజయం తరాాత రండవ రోజు నిలబడి 
పర సంగంలో ఇలా అని దానిి వినిపించనా! ''నా 
చెవులు వినాియి, నా హృద్యం గురిుంచింది, నా 
కళ్లా పర వకి (స)న చూస్లయి. అపుపడు పర వకి (స) 
మాటాాడుత్తనాిరు. పర వకి (స), అనిిటి కంటే ముందు 
అల్లల హ్ (త) సుత తించారు. ఆ తరువాత, 'అలాాహ్ (త) 
మకొహ్న 'హర్మ్గా చేస్లడు. ఇతరు లవారూ దానిి 
'హర్మ్గా చేయలేదు. ఇకొడ ర్కిప్రతం సృషిట ంచే 
అధకార్ం ఏ విశాాసికీ లేదు, అద్దవిధంగా ఎటువంటి 
చెటుట నూ నరికే అధకార్ం ఎవారికీ లేదు. ఒకవేళ్ 
ఎవరైనా పర వకి (స) మకొహ్ విజయం నాడు ఇకొడ 
యుద్ధ ం చేస్లర్ని. అంటే న్నవు అతనితో అలాాహ్ (త) 
తన పర వకికు ఈ అనమతి ఇచాిడు, మీకు అనమతి 
ఇవాలేద్ని చెపపండి. అయిత్య ప్ర వకత కు కూడా కేవలం 
ఒకొగంట కాలానికే అనమతి ఇవాబడింది. దాని 
గౌర్వం, ప్రర ధానేత, ఔనితేం ఇంకా అలాగే 
కొనస్లగుత్తంది. అంటే ఆ నాడు ఎంత పవితర మైనదో 
ఈనాడూ అంతే పవితర మైనది. ఇకొడునివారు ఇకొడ 
లేని వారికి తెల్లయజేయండి,' అని అనాిరు. 'అబూ 
షురై'హ్కు సమాధానంగా 'అమర న్ బిన్ స'యీద్ 
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ఏమనాిడు,' అని పర శించడం జరిగింది. దానికి 
అతడు(ర) ఇలా అనాిడు, 'ఓ అబూ షురై'హ్! ఈ 
విషయం న్నకంటే బాగా నాకు తెలుసు. ప్రప్రత్తమలకు, 
హతేచేసి ప్రరిపోయే్ వారికి, అతాేచార్ం చేసి 
ప్రరిపోయే వారికి, 'హర్మ్ అభయం ఇవాదు,' అని 
అనాిరు.96 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/833)راسته ( [ ) لم تتم د 13 ] - 2727
ْ  ي َاِش َعْن عَ وَ  َرُسْوُل الِل   قَالَ   َربِْيَعَة الَْمْخُزْوِمي ِ قَاَل:بِْن أَِِب

ُمْوا َهِذهِ   ُة بَِخْْيٍ َما َعظ َ صىل الل عليه وسلم: "َّل َتَزاُل َهِذهِ اْْلُم َ
بُْن  َروَ  . ُكْوا"َهلَ َك ِل ُعْوا ذَ ا َضي َ فَإِذَ  ِمَهاْعِظيْ ْرَمِة َحق َ تَ الُْح  اهُ ا
 .اَجهُ مَ 

2727. (13) [2/833-అప్ర్థశోధితం] 
 

96) వివరణ-2726: 'అమూర  బిన్ స'యీద్ - 'అబే్దల్ 

మ్ల్లక్ బిన్ మ్ర్్వాన్ తర్ఫు్ నండి మదీనహ్ 

మునవార్హ్ కు ప్రలకుడుగా ఉండేవాడు. ఇటు 

'అబే్దలాాహ్ బిన్ 'జుబై్నర్్ (ర్) మకొహ్ ముకర్ర మహ్ 

ప్రలకులుగా ఉండేవారు. 'అబుద ల్ మల్లక్, 'అమూర  బిన్ 

స'యీద్న, 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'జుబైర్ (ర్)న చంపటానికి 

మకొహ్ ముకర్ర మహ్ పై దాడిచేయమని ఆద్దశంచాడు. 

'అబుద ల్ మల్లక్ ఆద్దశానస్లర్ం మకొహ్పై దాడిచేస్లత నని 

ఒపుపకునాిడు. అబూ షురైహ్, 'అమూర  బిన్ 

స'యీద్న మకొహ్పై దాడి చేయవద్ద ని వారించాడు. 

పర వకి (స) 'హదీసు'న వినిపించాడు. దానికి 

సమాధానంగా 'అమూర  బిన్ స'యీద్ న్నకంటే ఎకుొవ 

నాకు తెలుసునని, మకొహ్ ప్రప్రత్తమలకు శర్ణు 

ఇవాద్ని, ర్కిప్రతం సృషిట ంచి ప్రరిపోయి వచిిన వారిక్ష 

అభయం ఇవాద్ని, దోర హం తలపటిట  ప్రరిపోయి 

వచేివారిక్ష అభయం ఇవాద్ని కూడా నాకు 

తెలుసునని. కాని 'అబుద లాాహ్ బిన్ 'జుబైర్ (ర్) 'అబుద ల్ 

మల్లక్ ఖలీఫహ్ యొక్క దోర హి. కాబటిు  అతడు 

మర్ణశక్షకు తగినవాడు. అందుకే పండిత్తలు, 

'సతేవచనం కాని సంకలపంచెడిది,' అని అంటారు. 
్'అబుద లాాహ్ బిన్ 'జుబైర్ (ర్) దోర హి మరియు ధకాొరి్

కార్ల. ఇతన ఎవరిన్న చంపలేదు. ఎవరి హకుొలన 

కొలాగొటట లేదు, 'అమూర  బిన్ స'యీద్, 'అబుద లాాహ్ బిన్ 

'జుబైర్న చంపటానికి ఒకస్లకు వెదికాడు. ఇది చాలా 

తపుపడు తలంపు.  

'అయాేష్ ఇబి ర్బీ'అ అల్మ'ఖ్'జూమీ (ర్) కథనం: 
పర వకి (స) పర వచనం, ''అలాాహ్ (త) పవితర ం గావించిన 
వసుత వులన గౌర్వించినంత్ వర్కు, ఆద్రించినంత 
వర్కు, ముసాిమ్ సమాజం నిర్ంతర్ం శుభాలతో 
కూడుకొని ఉంటుంది. వాటిని అగౌర్వపర్చినపుడు 
వినాశానికి గుర్వుత్తంది. 97 (ఇబి మాజహ్) 

===== 
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15. మ్దీన్హ్ మున్వవరహ్ పవితర త, 
అల్లల హ్ (త) రక్షణ 

పర వకి (స) వలసపోవటానికి ముందు ఈ నగర్ం 
యస్'రిబ్ అనే పేరుతో పేరుగాంచింది. ఇసా్లమ్లో ఇది 
మ్దీన్హ్ తయియబ్హ్గా పేరుగాంచింది. ఈ నగర్ం 
మకొహ్ నండి ఉతత రాన 260 మైళ్ా (421 క్ష.మీ.) 
దూర్ంలో ఉంది. ఇంకా అర్బ్ ద్దశంలో 'హిజా'జ్ రాషట ైంలో 
జనాభాన్ బటిట  రండవ స్లథ నంలో ఉంది. ఇది కూడా 
చాలా పవితర మైెన నగర్ం. ఈ నగర్ంలోనే పర వకి (స) 
సమాధ ఉంది. పర వకి (స) అనచరులు మకొహ్ నండి 
ఇకొడికి వలసవచిి సిథ ర్పడిారు. అందువలా దీనిి 
దారుల్ హిజ్ర త్ అంటారు. అన్నసరాు ఇకొడి స్లథ నికులు. 
పర పంచంలో ఇసా్లమ్ వాేపిత  ఇకొడి నండే ప్రర ర్ంభం 
అయింది. మకొహ్ ముకర్ర మహ్తో పాట్ట ఈ 
నగర్ంలోని కొనిి ప్రర ంతాలు పవితర  సథ లాలు ('హర్మ్) 
గా తీరామనించబడిాయి. 
మదీనహ్ మునవార్హ్ 'హర్మ్ అనే విషయంలో 
ధారిమక పండిత్తల మధే భేదాభప్రర యాలు ఉనాియి. 
కాని కిర ంది 'హదీసు'ల దాారా ఇది కూడా 'హర్మ్ అని 
సపషట ంగా తెలుసుత ంది. 

----- 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగం  ا
  (2/834) ه (ق عليف [ ) مت  1]  - 2728

 

97) వివర్ణ-2727: పర జలు కాబత్తలాాహ్న గౌర్వ ద్ృషిట  

తో చూసినంతవర్కు నిర్ంతర్ం శుభంతో కూడుకొని 

ఉంటార్ల. దానిి అగౌర్వ పరిస్తత  నాశనం అవుతార్ల. 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 1001 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
َرُسْوِل الِل صىل  َنا َعْن بْ ا كَتَ مَ  ُه قَاَل:  الُل َعنْ ي ٍ َرِضَي ْن عَِل عَ 

ِحْيَفِة قَاَل: الل عليه وسلم إِّل َ  قَاَل   الُْقْرآَن َوَما ِِفْ َهِذهِ الص َ
لَْمِدْينَ  َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم:  َ َعْْيٍ  ْْيَ ُة َحَراٌم َما بَ "ا

ُة الِل ِه لَْعنَ لَيْ ا فَعَ ى ُمْحِدثً ًثا أَْو آوَ ْيَها َحَد أَْحَدَث فِ  فََمْن  .رٍ ثَوْ  إََِل 
 َ ُة   .َمِعْْيَ جْ َوالَْمََلئَِكِة َوالن َاِس أ َّل يُْقَبُل ِمْنُه َصْرٌف َوَّل عَْدٌل ِذم َ

َ الُْمْسِلِمْْيَ َواِحَدةٌ ي َْسَع بَِها أَدْ  ْيِه َعلَ فَ ُمْسِلًما ْخَفرَ نَاُهْم فََمْن أ
ُل ِمْنُه َصْرٌف َوَّل   يُْقبَ َّل  .ِعْْيَ اِس أَْجمَ َكِة َوالن َ الَْمََلئِ ُة الِل وَ نَ لَعْ 

فََعلَْيِه لَْعَنُة الِل  .ََل قَْوًما بَِغْْيِ إِذِْن َمَوالِْيهِ ا عَْدٌل َوَمْن و َ 
 ْدٌل" َّل عَ ُه َصْرٌف وَ  ِمنْ َّل يَُقَبُل  .َوالَْمََلئَِكِة َوالن َاِس أَْجَمِعْْيَ 

َيةٍ ِِفْ وَ  َ  َغْْيِ ََع إََِل "َمِن اد َ  ا: ل َُهمَ  ِرَوا َ أ ْو َتَوَل  َغْْيَِمَوالِْيِه  بِْيِه أ
َّل يُْقَبُل ِمْنُه   .الَْمََلئَِكِة َوالن َاِس أَْجَمِعْْيَ  ْعَنُة الِل وَ لَ فََعلَْيِه 

 .َصْرٌف و ََّل عَْدٌل "
2728. (1) [2/834-ఏకీభవితం]  
'అలీ (ర్) కథనం: పర వకి (స) నండి నేన ఈ పలకలాో 
ఉని ఖుర్ఆన్ తపప మరేదీ రాయలేదు. పర వకి (స) పర వ 
చనం, ''మదీనహ్ మునవార్హ్  పవితర మైనది్
('హర్మ్). 'ఐర్్ నుండి సౌ'ర్్ వర్కు. ఎవరైనా 
మదీనహ్లో, ధర్మంలో కల్లపతానిి సృషిట సేు , కల్లపతాలు 
సృషిట ంచిన వారిక్ష ఆశరయం ఇసేు , అతనిపై అలాాహ్, 
దైవదూతల, ఇంకా పర జల శాపం పడుత్తంది. అతని విధ 
నమా'జులు, అద్నపు నమా'జులు, ఇతర్ ఆరాధనలు, 
ప్రర ర్థ నలు స్వాకరించబడవు. ముసాిములంద్రిదీ ఒకే 
వాగాద నం. ముసాిములాో ఒక స్లమానే ముసాిమ్ చేసిన 
వాగాద నానికి కూడా ముసాిములంద్రూ కటుట బడి 
ఉండాల్ల. ముసాిములతో ఎవరైనా వాగాద న భంగం చేస్తత  
అతనిపై అలాాహ్ (త), దైవదూతల, ముసాిములంద్రి 
శాపం పడుత్తంది. అతని విధి ఆర్యధ్నలు, అద్నపు 
ఆరాధనలు ఏవీ స్వాకరించబడవు. (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

 మరో ఉలాేఖ్నంలో ఇలా ఉంది, ''ఒకవేళ్ ఎవరైనా తన 
తండిర ని కాద్ని, మర్కకరిి తన తండిర గా గురిించినా లేదా 
ఒక బానిస తన యజమానిని కాద్ని మర్కకరిి తన 
యజమానిగా గురిించినా, వార్థపై కూడా అలాాహ్(త), 
దైవదూతల, పర జల శాపం పడుత్తంది. అతని ఏ విధ, 

అద్నపు ఆరాధనలు స్వాకరించబడవు,'' అని 
పర వచించారు. 

 ( 2/834)[ ) صحيح (  2]  - 2729
ْ " ليه وسلم:لل عاالِل صىل  ُسْولُ قَاَل رَ  قَاَل: َعْن َسْعدٍ وَ  إِن ِ
ُم مَ أُحَ  ِ ْقَطَع ِعَضاُهَها أَْو يُْقَتَل  أَْن ي ُ  : ةِ ِدْينَ الْمَ  بََِتِ َّل ا بَْْيَ ر 

لَْمِدْيَنُة َخْْيٌ ل َُهْم لَْو كَانُْوا يَْعلَُمْوَن  "َوقَاَل:اَصْيُدهَ  َ َّل يََدُعَها  ."ا
ْنُه وَ ُهَو َخْْيٌ  َمْن  الُل فِْيهَ َدَل ا َها إِّل َ أَبْ أََحٌد ر َْغَبًة َعنْ  ُبُت  َّل يَثْ  م ِ

ا يَْوَم  ًد إِّل َ كُْنُت لَُه َشِفْيًعا أَْو َشِهيْ  ُجْهِدَهاوَ ئَِها َواّلَ َعىَل أََحٌد 
َمةِ   .َرَواهُ ُمْسِلٌم   ."الِْقَيا

2729. (2) [2/834-దృఢం] 
స'అద్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, నేన మదీనహ్ 
మునవార్హ్లోని రండు రాళ్ా ప్రర ంతాలన  పవితర  
మైనవిగా ('హర్మ్గా) తీరామనిసుత నాిన. మదీనహ్ 
లోని ఈ పార ంతప్ప చెటాను, ముళ్ాచెటాు నర్కరాదు. 
ఇకొడ వేటాడరాదు. ఇంకా పర వకి (స) మదీనహ్ అంద్రికీ 
యోగేమైనది. అకొడునివారు, ఒకవేళ్ ఈ 
విషయానిి తెలుసుకుంటే దానిి వద్లరు. అకొడి్
నండి మరో ప్రర ంతానికీ వెళ్ారు. ఒకవేళ్ ఎవరైనా 
మదీనహ్న వద్ల్ల మరోప్రర ంతానికి వెళ్ళాపోత్య, అలాాహ్ 
(త) అతని కంటే ఉతత ముడిి అకొడకు పంపిస్లత డు. 
అద్దవిధంగా మదీనహ్లో ఆకల్ల ద్పుపలన, కషట  
సుఖాలన భరిసూత , మదీనహ్లోనే జీవిసూత  మరకొడికీ 
వెళ్ా కుండా ఉంటే తీరుపదినం నాడు అతని కోసం నేన 
సిఫార్సు చేస్లత న, స్లక్షేం ఇస్లత న.'' (ముసాిమ్) 

 ( 2/835) ) صحيح ( [ 3]  - 2730
ْيَرةَ أَن َ رَ وَ  "َّل  ُسْوَل الِل صىل الل عليه وسلم قَاَل:َعْن أَِِبْ ُهَر

تَِها أََحٌد  ِِتْ يَْصِْبُ َعىَل َْلََواِء الْمَِدْيَنِة َوِشد َ ْن أُم َ   كُْنُت لَهُ  إِّل َ م ِ
مَ  اْل َم ْيًعا يَوْ َشفِ   .اهُ ُمْسِلٌم . َروَ " ةِ ِقَيا

2730. (3) [2/835-దృఢం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''ఎవరైనా మదీనహ్ ఆకల్ల ద్పుపలన, కషాట లన 
భరిసూత , మదీనహ్లోనే నివసిస్తత , నేన తీరుపదినం నాడు 
అతనిని గురించి సిఫార్సు చేస్లత న. (ముసాిమ్) 

   (2/835) يح (صح [ )  4]  - 2731



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 1002 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
ِب ِ  َل الث ََمَرةِ َجاُءْوا بِِه إََِل الن َ أَْوا أَو َ رَ إِذَا َن الن َاُس كَا :قَالُه َعنْ وَ 

لل ُهم َ بَاَرَك لََنا ِِفْ ثََمِرنَا   صىل الل عليه وسلم فَإِذَا أََخَذهُ قَاَل: َ "ا
نَا لََنا ِِفْ ا َوباَِرْك نَ ِِفْ َصاعِ َنا لَ َوَباِرْك  ِتَناَنا ِِفْ َمِدْينَ بَاِرْك لَ  وَ  ِ   ُمد 

لل ُهم َ  َ ْ َم َعْبُدَك َوَخِلْيلَُك َونَِبي َُك َوإِ بَْراِهيْ إِ إِن َ ا  َعْبُدَك َونَِبي َُك  ن ِ
عَاَك لَِمك ََة  َوإِن َُه دَعَاَك لَِمك ََة َوأَنَا أَْدُعْوَك لِلَْمِدْيَنِة بِِمثِْل َما دَ 

ِل ْدُعْو أَْص يَ   قَاَل:. ثُم َ "لِِه َمَعهُ َوِمثْ    لَِك ذَ  فَُيْعِطْيهِ ْيٍد ل َُه َغَر َو
 .َرَواهُ ُمْسِلٌم  الث ََمر.

2731. (4) [2/835-దృఢం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) అనచ రులు 
వివిధకాలాలకు చెందిన పండానండి కొతత  ఫలాలన 
పర వకి (స) వద్ద కు తీసుకొని వచేివారు. వాటిని పర వకి (స) 
తన చేతిలోకి తీసుకొని ఇలా దు'ఆ చేస్త వారు, ''ఓ 
అలాాహ్(త) మా ఫలాలాో, మా నగర్ంలో ఇంకా మా 
'సా'అ, ముద్లలో శుభం పర స్లదించు. అంటే 'స్ల'అ 
మరియు ముద్ల దాారా కొల్లచే ఆహార్ధానాేలాో శుభం 
పర స్లదించు. ఓ అలాాహ్! ఇబార హీమ్ (అ) న్న దాసులు, న్న 
మిత్తర లు, న్న సంద్దశహరులు. నేన కూడా న్న దాసుడిి, 
న్న పర వకిన, ఇబార హీమ్ (అ) మకొహ్ గురించి నిని 
ప్రర రిథ ంచారు, నేన నిని మదీనహ్ గురించి, అతనిలాగే 
దు'ఆ చేసుత నాిన.'' ఆ తరువాత ఒక అబాాయిని 
పిల్లచి ఆ ఫలానిి ఇచిివేస్తవారు. (ముసాిమ్)  

   (2/835) ح () صحي  [ 5]  - 2732
ِب ِ ِعْيٍد َعِن َس  ْن أَِِبْ عَ وَ  ن َ  "إِ  َل:عليه وسلم قَا  صىل الل الن َ
َم َمك ََة فََجَعلََها َحَراإِبْ  ْمُت الَْمِدْيَنَة مً َراِهْيَم َحر َ ْ َحر َ ا َوإِن ِ

ا فِْيهَ   َوَّل يُْحَمَل َحَراًما َما بَْْيَ َمأِزَمْيَها أَْن ّل َ يُْهَراَق فِْيَها دَُم 
 .ُمْسِلٌم َواهُ لَِعلٍَف". رَ  َرةٌ ِإّل َ ْيَها َشَج ُتْخَبَط فِ  اٍل َوَّل ِقتَ ل ِ ِسََلٌح 

2732. (5) [2/835-దృఢం] 
అబూ స'యీద్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 
ఇబార హీమ్ (అ) మకొహ్ పవితర తన వేకిపరిచారు. 
'హర్మ్గా నిర్ణ యించారు. నేన మదీనహ్ రండు వైెపుల 
ప్రర ంతానిి 'హర్మ్గా నిర్ణ యిసుత నాిన. ఇకొడ 
ఎవారూ ర్కిం చిందించరాదు, హతే చేయటానికి 
ఆయుధం ఎతత రాదు. ఇకొడ చెటాన నర్కరాదు. కాని 
పశువుల మేత కొర్కు నర్క వచుిన. (ముసాిమ్) 

 ( 2/835)[ ) صحيح (  6]  - 2733

ِمِر بِْن َسْعٍد:وَ  ْيِق  َعقِ ْل ْصِرهِ بِاََل قَ َسْعًدا َرِكَب إِ أَن َ  َعْن عَا
ا َرَجَع َسْعٌد  فَلَم َ  هُ لَبَ  يَْخِبَطُه فََس َشْجًرا أَوْ  ي َْقَطعُ َد َعْبًدا جَ فَوَ 

ْ َما أََخَذ  َجاَءهُ أَْهُل الَْعْبِد فَكَ  ل َُمْوهُ أَْن ي َُرد َ َعىَل غََُلِمِهْم أَْو عَلهَْْيِ
ْوُل الِل  ُس ِنْيِه رَ ف َلَ  َشْيًئا نَ أَُرد َ اذَ الِل أَْن َمعَ  ِمْن غََُلِمِهْم فََقاَل:

ْ لَ  عَ أَََب أَْن يَُرد َ عليه وسلم وَ صىل الل   . . َرَواهُ ُمْسِلٌم هْْيِ
2733. (6) [2/835-దృఢం] 
'ఆమిర్ బిన్ స'అద్ (ర్) కథనం: స'అద్ (ర్) వాహనం 
ఎకిొ తన భవనం ఉని 'అఖీఖ్ ప్రర ంతానికి వెళ్ళారు. 
అంటే 'అఖీఖ్ ప్రర ంతంలో అతని భవనం ఉండేది. 
వాహనం ఎకిొ అకొడిక్ష వెళ్ాస్లగారు. అపుపడు ఒక 
బానిసన చెటుట న నరుకుతూ లేక ఆకులు రాలుితూ 
ఉండటం చూస్లరు. వాడి స్లమానింతా లాకుొనాిరు. 
అతన తిరిగి వచిిన తరాాత ఆ బానిస బంధువులు 
స'అద్ (ర్) వద్ద కు వచాిరు. మీరు లాకుొనివన్ని 
తిరిగి ఇచిివేయమని వినివించుకునాిరు. అపుపడు 
స'అద్ అలాాహ్ (త) క్షమించాల్ల అంటే ఈ మాట నండి 
నేన అలాాహ్ (త) శర్ణు కోరుత్తనాిన. పర వకత  (స) 
నాకు ఇపిపంచిన దానిి నేన తిరిగి ఇచిివేయాలా? 
స'అద్ లాకుొనివాటిని తిరిగి ఇవాటానికి 
నిరాకరించారు.98 (ముసాిమ్)  

 (2/836) ليه (ع[ ) متفق  7]  - 2734
لَْت: الُل َعنْ َة َرِضَي َعْن عَائَِش وَ  ُسْوُل الِل صىل  ِدَم رَ قَلَم َا  َها قَا

لَْمِدْيَنةَ  َ بََِلٌل فَِجْئُت َرُسْوَل  َوعِ  .الل عليه وسلم ا َك أَبُو بَْكٍرو َ
 

98) వివర్ణ-2733: స'అద్, అంటే స'అద్ బిన్ అబీ 

వఖాా'స్ (ర్). ఇతన పర వకి అనచరులాో ఒకరు. 

అంత్యకాదు వీరు 'అష్రహ్ ముబ్షిరహ్లో ఒకరు. 

ఇతని ఇలాు 'అఖీఖ్ లోయలో ఉండేది. దారిలో ఒక 

బానిసన చూస్లరు. మదీనహ్లో ఒక చెటుట  

నరుకుత్తనాిడు. లేదా ఆకులన రాలుిత్తనాిడు. 

మదీనహ్ 'హర్మ్లో చెటాన నరికేవారి బటట లు, స్లమానా 

లాకుొనే శాసనం ఉండేది. అద్దవిధంగా జిహాద్లో 

ఎవరైనా అవిశాాసిని చంపివేస్తత  వాడి స్లమానాన్ని 

ముజాహిద్కి ఇవాబడతాయి. పర వకి (స) మదీనహ్ లోని 

చెటాన నరికిన వారికి అతని స్లమానా లాకుొనే శాసనం 

నిర్ణ యించారు. అందువలా స'అద్ అతని స్లమానా 

ఇవాటానికి నిరాకరించారు.  



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 1003 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
ُتُه فََقاَل: ْيَنا ْب إِلَ "الل ُهم َ َحب ِ  الِل صىل الل عليه وسلم فَأَْخَْبْ

ِ أَْو أَشَ  َنا َمك َةَ َة كَُحب ِ ِدْينَ الْمَ  اِعَها ِِفْ َص ا ْحَها َوَباِرْك لَنَ د َ َوَصح 
ْنُقْل ُحم َاهَ  َها َوا ِ لُْجْحَفِة"بِ ا فَاْجَعلَْها َوُمد    .ا

2734. (7) [2/836 -ఏకీభవితం]  
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) మదీనహ్ 
మునవార్హ్ వచిిన కొర తత లో అబూ బకర్కు, బిలాల్కు 
జార్ం వచిింది. నేన పర వకి (స) వద్ద కు వెళ్ళాన. అబూ 
బకర్, బిలాల్ (ర్) లకు జార్ం వచిింద్ని చెప్రపన. 
అపుపడు పర వకత  (స) ఇలా ప్రర రిథ ంచారు, ''ఓ అలాాహ్! 
మకొహ్ పటా మాకు ఉనిటువంటి పేర మన మదీనహ్ 
పటా మా హృద్యాలాో పర వేశంపజేయి. అంతకంటే 
ఎకుొవ పేర మన పర వేశంపజేయి. మదీనహ్ 
వాతావర్ణ్యనిి పరిశుభర ంగావించు. ఇకొడి పర జలకు 
ఎటువంటి రోగం రాకూడదు. ఇంకా మదీనహ్ ముద్ 
మరియు 'స్ల'అలో శుభం పర స్లదించు. అంటే ముద్ 
మరియు 'స్ల'అలతో కొలవబడే ఆహార్ ధానాేలాో శుభం 
పర స్లదించు. ఇంకా ఇకొడి జారానిి ఇకొడి నండి 
తీసివేయి. నీ శతి్తవులునా జు'హ్ఫహ్ ప్రర ంతానికి 
పంపివేయి. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 2/836)[ ) صحيح (  8]  - 2735
 عليه وسلم ِِفْ  ِِفْ ُرْؤيَا الن َِب ِ صىل الل رَ مَ َعْن َعْبِد الِل بِْن عُ وَ 

أِْس اَء ثَائَِرةَ ال َرأَْيُت اْمَرأَةً ُسْودَ " الَْمِدْيَنِة: َن مِ  َخَرَجْت ر َ
لُْتَها:َهْيَعًة فَتَ ْت مَ لَ  َحّت َ نَزَ ةِ لَْمِدْينَ ا لَْمِدْيَنِة نُِقَل  اَباَء وَ  أَن َ  أَو َ

ُ  .ُة"إََِل َمْهَيَعَة َوِهَي الُْجْحفَ   . َرَواهُ الُْبَخاِري 
2735. (8) [2/836- దృఢం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) పర వకి (స) సాపిం 
గురించి ఇలా ఉలాేఖిసుత నాిరు, ''పర వకి (స) కథనం: నేన 
కలలో ఒక నలాని స్వత ైని చూస్లన. ఆమ వెంటుర కలు చెలాా 
చెదురుగా ఉనాియి. ఆమ మదీనహ్ నండి 
ప్రరిపోయింది. ముహ్య'అ వెళ్ళాపోయింది.'' పర వకి (స) 
ఈ సాప్రినికి పర్మార్ధ ంగా మదీనహ్ వాేధ 
ముహ్య'అహ్ వెళ్ళాపోయింద్ని దానికి మరోపేరు 
జుహ్ఫహ్, అని అనాిరు. (బు'ఖారీ) 

  (2/836) فق عليه ([ ) مت  9]  - 2736

ِمْعُت َرُسْوَل َس  َياَن بِْن أَِِب ُزَهْْيٍَرِضَي الُل َعْنُه قَاَل:ْن ُسفْ عَ وَ 
"يُْفَتُح الَْيَمُن فََيأِِْتْ قُْوٌم   الِل صىل الل عليه وسلم يَُقْوُل: 

ْوَن فَيَ ي َ  َ َتَحم َ ُبس ُ ْ هْ لُْوَن بِأ ْْيٌ  ِدْيَنُة خَ  َوالْمَ  أََطاَعُهْم ْن  َومَ ِلهْْيِ
اُم فََيأِِْتْ قَْوٌم  .لَُمْوَن ْوا يَعْ نُ لَُهْم لَْو كَا ُيْفَتُح الش َ ْوَن  س ُ ي َبُ َو

ْ َوَمْن أََطاَعُهْم َوالَْمِدْيَنِة َخْْيٌ ل َُهْم لَ  ْو كَانُْوا فَيتَحم َلُْوَن بِأَْهِلهْْيِ
ُيْفتَ  .َن لَُموْ يَعْ  َتَحم َلُْوَن ْوَن فَيَ س ُ ي َبُ ٌم َيأِِْتْ قَوْ فَ ِعَراُق  اْل ُح َو
ْ ِل بِأَهْ   .  كَانُْوا يَْعلَُمْوَن"وْ َوَمْن أََطاَعُهْم َوالَْمِدْيَنُة َخْْيٌ ل َُهْم لَ  هْْيِ

2736. (9) [2/836-  ఏకీభవితం] 
సుఫియాన్ బిన్ అబీ 'జుహై్లర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స)న 
ఇలా అంట్ట ఉండగా నేన వినాిన, ''యమన్ ద్దశం 
జయించడుత్తంది. మదీనహ్ వాసులాోని కొంతమంది 
తమ భారాేబిడిలు, బంధువుల సమేతంగా మదీనహ్ 
నండి బయలుద్దరుతారు. మదీనహ్ విడిచి వెళ్ళా్
పోతారు. అయిత్య మదీనహ్ వారికి కేష మంగా ఉండేది. 
ఒకవేళ్ వారికి ఈ విషయం తెల్లసిఉంటే ఎనిడూ వద్ల్ల 
వెళ్లా వారు కారు. సిరియా ద్దశం జయించబడుత్తంది. 
మదీనహ్ నండి కొంద్రు తమ భారాే బిడిలు, 
బానిసలు, స్తవకులు, తమ స్లమానలనిిటిన్న 
తీసుకొని మదీనహ్ వద్ల్ల సిరియా వెళ్ళాపోతారు. 
సిరియాలో నివాసం ఏర్పర్చుకుంటారు. వాసత వం 
ఏమిటంటే మదీనహ్ లోనే వాళ్ాకు బాగుండేది. వారికి 
ఈ విషయం తెల్లసిఉంటే, వెళ్ళా ఉండేవారు కారు. ఇంకా 
'ఇరాఖ్ జయించబడుత్తంది. మదీనహ్ నండి కొంద్రు 
తమ భారాేబిడిలు, బంధుమిత్తర ల సమేతంగా 
మదీనహ్ వద్ల్ల 'ఇరాఖ్ ద్దశం వెళ్ళా అకొడ 
సిథ ర్పడతారు. అయిత్య మదీనహ్లోనే వారికి 
బాగుండేది. ఒకవేళ్ వారికి ఈ విషయం తెల్లస్తత  ఎనిడూ 
వెళ్లావారు కాదు.99 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 

99) వివర్ణ-2736: పర వకి (స) ఇలా భవిషేవాణ 

పల్లకారు, ''భవిషేత్తత లో యమన్, షామ్, 'ఇరాఖ్ ద్దశాలు 

జయించబడతాయి. ఇవన్ని స్లగుభూములు. ఇకొడ 

భోగవిలాస్లలు అధకంగా ఉనాియి. అందువలా 

కొంతమంది మదీనహ్ వద్ల్ల అకొడకు వెళ్ళాపోతారు. 

ప్రర పంచిక వాంఛలు, భోగవిలాస్లలు అనభవిస్లత రు. కాని 

ఏది ఏమైనా మదీనహ్యే వారికి సౌకర్ేంగా ఉండేది.'' 

పర వకి (స) ఈ భవిషేవాణ చెపిపంది చెపిపనటాే జరిగింది. 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 1004 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
 (2/837)يه ( [ ) متفق عل  10]  - 2737

ْيَرةَ قََعْن وَ   َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم: قَالَ  َل:اأَِِبْ ُهَر
يَثِْرُب َوِهَي الَْمِدْيَنُة   يَُقْولُْوَن: ٍة َتأْكُُل الُْقَرى.َي "أُِمْرُت بَِقرْ 

   ."دِ َث الَْحِديْ  َخبَ ْنِفْي اْلِكْْيُ َتْنِفي الن َاَس كََما يَ 
2737. (10) [2/837 -ఏకీభవితం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''నాకు ఒక నగరానికి వలసవెళ్ామని ఆద్దశంచడం 
జరిగింది. అది న్గరాలనినటిపై ఆధికయత 
పందుతుంది. పర జలు ఆ నగరానిి యస్'రిబ్ 
అంటారు. అద్ద మదీనహ్. అది దుర్జ నలన, అగొి్
కుంప్టి ఇనమున పరిశుభర పర్చినటాు దూర్ం 
చేసుత ంది. 100 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 ( 2/837)صحيح (  )[  11]  - 2738
ُسْوَل الِل صىل الل عليه رَ َعْن َجاِبِر بِْن َسُمَرةَ قَاَل: َسِمْعُت وَ 

 . هُ ُمْسِلٌم . َرَوا"وسلم يَُقْوُل: "إِن َ الَل َسّم َ الَْمِدْيَنَة َطاَبةَ 
2738. (11) [2/837- దృఢం] 
జాబిర్ బిన్ సముర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఇలా 
అంట్ట ఉండగా నేన వినాిన, ''అలాాహ్ (త) మదీ 
నహ్కు 'తాబ్హ్ అనే పేరు పటాట డు.'' 101  (ముసాిమ్) 

  (2/837) [ ) متفق عليه ( 12]  - 2739
َ  َعْن َجاِبِرْبِن َعْبِد الِل:وَ  بًِيا بَاَي أَن َ أ ىل   ص ُسْوَل اللِ َع رَ ْعَرا

َ فَأََصا .سلم و  الل عليه لَْمِديْ ْعَراِِب َ َب اْْل َ  .ةِ نَ َوعٌْك بِا  الن َِب َ  ََت فَأ
فَأَََب َرُسْوُل   .ُد أَقِْلِنْ بَْيَعِِتْ م َ يَا ُمَح  سلم فََقاَل: صىل الل عليه و 

فَأَََب  .َعِِتْ أَقِْلِنْ بَيْ  ثُم َ َجاَءهُ فََقاَل: .الِل صىل الل عليه وسلم
َ فَأَ  .َعِِتْ  بَيْ أَقِْلِنْ  اَل:قَ اَءهُ فَ  جَ م َ ثُ  فََقاَل  .َراِِب ُ عْ ََب فََخَرَج اْْل

 

100) వివర్ణ-2737: ఆధకేత పంద్టం అంటే ఇకొడ 

ఉండే పర వకి (స) అనచరులు పర పంచంలో అనిి వైెపులా 

వాేపిస్లత రు. అనేక నగరాలన జయిస్లత రు. అలాగే 

జరిగింది.  

101) వివర్ణ-2738: అంటే అలాాహ్(త) ఆద్దశంతో నేన 

మదీనహ్ పేరు 'తాబ్హ్ పటాట న. కొనిి ఉలాేఖ్నాలాో 

తయియబ్హ్ అని ఉంది. అంటే పరిశుద్ధ  ముసాిమ్ ఇకొడ 

సిథ ర్నివాసం ఏర్పర్చుకుంటే, అతడు అవిశాాస్లనికి, స్లటి 

కల్లపంచటానికి ఇంకా ఇతర్ చెడులకు దూర్ంగా 

ఉంటాడు. 

ْلِكْْيِ َتْنِفْي  "إِن َمَ  َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم: ا الَْمِدْيَنُة كَا
بهَ  ُع َطي ِ  .ا"َخَبثََها َوُتَنص ِ

2739. (12) [2/837 -ఏకీభవితం] 
జాబిర్ బిన్ 'అబుద లాాహ్ (ర్) కథనం: ఒక బదూ వచిి 
పర వకి (స) చేతిపై బై'అత్ చేస్లడు. ఆ తరువాత అతనికి 
మదీనహ్లో జార్ం వచిింది. ఆ వేకిి పర వకి (స) వద్ద కు 
వచిి నా బై'అత్ నాకు తిరిగి ఇచేియండి, అని 
అనాిడు. పర వకి (స) బై'అత్ తిరిగి ఇవాడానికి 
నిరాకరించారు. ఆ వేకిి మళ్ళా పర వకి (స) వద్ద కు వచిి నా 
బై'అత్ నాకు తిరిగి ఇవాండి, అని అనాిడు. పర వకి (స) 
మళ్ళా నిరాకరించారు. మళ్ళా మూడవ స్లరి వచిి ఇద్ద్
విధంగా అనాిడు. పర వకి (స) మళ్ళా తిర్సొరించారు. ఆ 
తరువాత ఆ వేకిి మదీనహ్ నండి బయటకు 
వెళ్ళాపోయాడు. అపుపడు పర వకి (స), ''మదీనహ్ ఒక 
కుంపటి వంటిది. తన మలినానిా దూర్ం చేసుత ంది. తన 
మంచిని మిగిల్లి ఉంచుత్తంది.'' అని అనాార్ల. 102 

(బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 
   (2/837) يح (ح [ ) ص  13]  - 2740

ْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم:"َّل  وَ  َعْن أَِِبْ ُهَر
اَعةُ َتقُ  َ  ْوُم الس َ َرَها كََمارَ ْيَنُة ِش َمدِ اْل  َتْنِفَي َحّت    ْي اْلِكْْيُ يَْنفِ  ا

 .ُمْسِلٌم  . َرَواهُ "دِ لَْحِديْ َخَبَث ا
 

102) వివర్ణ-2739: ఆ గార మీణుడు మదీనా వచిి ఇసా్లమ్ 

స్వాకరించాడు. పర వకి (స) చేత్తలపై బైఅత్ (పర మాణం) 

చేస్లడు. ఆ తరువాత అతనికి జార్ం వచిింది. అతడు 

అవివేకంగా, బై'అత్ చేసినందువలాే ఇసా్లమ్ 

స్వాకరించినందువలాే జార్ంవచిింద్ని భావించి ఇసా్లమ్న 

వద్ల్ల తన ధరామనిి స్వాకరించాలని భావించాడు. 

అందువలా అతన పర వకి (స) వద్ద కు వచిి నా ఇసా్లమ్న, 

నా బై'అత్న తిరిగి ఇచేియండని విని్

వించుకునాిడు. అయిత్య పర వకి (స) తిర్సొరించారు. 

అనమతి లేనిద్ద మదీనహ్ నండి బయటకు వెళ్ళా్

పోయాడు. అపుపడు పర వకి (స) ఉదాహర్ణగా మదీనహ్ 

కుంపటి వంటిద్ని తన వేరాథ నిి దూర్ం చేసుత ంద్ని 

మంచిని మిగిల్లి ఉంచుత్తంద్ని అనాిరు. అంటే 

కపటాచారి, అవిశాాసి, దురామరొులు మదీనహ్ నండి 

బయటకు వెళ్ళాపోతారు. మంచివారు ఉండిపోతారు. 
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2740. (13) [2/837 -దృఢం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 
మదీనహ్ దురామరొులన, న్నచులన బయటకు 
తీస్తు ంత్ వర్కు పర ళ్యం సంభవించదు. కుంపటి 
ఇనము నండి మాల్లనాేనిి దూర్ం చేసినటాు. 
(ముసాిమ్).  
అంటే తీరుప దినానికి ముందు మదీనహ్లో అంద్రూ 
సజజ నలే ఉంటారు. చెడివారు ఎవరూ ఉండరు. 

 (2/837)فق عليه ( ت [ ) م  14]  - 2741
"َعىَل أَْنَقاِب   قَاَل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم: :َعْنُه قَالَ وَ 
اعُ هَ ُخلُ ٌة َّل يَْد ئِكَ لَْمِدْيَنِة َمََل ا الُ ُن َوَّل الد َ وْ ا الط َ  . " ج َ

2741. (14) [2/837-  ఏకీభవితం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 
మదీనహ్ మారొాలాో, దాారాల వద్ద  ర్క్షక దైవదూతలు 
నియమించబడి ఉనాిరు. ఇందులోకి పాేగువాయధి, 
దజిాల్ పర వేశంచలేరు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

  (2/837) ه (لي) متفق ع [ 15]  - 2742
"لَْيَس    عليه وسلم:لل صىل اُل اللِ قَاَل َرُسوْ  :أَنٍَس قَالَ َعْن وَ 

اُل إِّل َ َمك ََة َوالَْمِدْيَنةَ  ِمْن بَلٍَد إِّل َ َسَيَطَؤهُ  ج َ لَْيَس نَْقٌب م ِْن   .الد َ
ف ِْْيَ الَْمََلئَِكُة َص أَْنَقاِبَها إِّل َ عَلَْيِه  َبَخةَ ا فََيْنِ نَهَ وْ  يَْحِرُس ا  ُل الس َ

ِه كُل ُ كَافٍِر َجَفاٍت فََيْخُرَج إِلَيْ رَ ثَََلَث ِلَها ْيَنُة بِأَهْ ُجُف الَْمدِ فََّتْ 
ُمَنا  . ٍق"ِف و َ

2742. (15) [2/837-ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''పర పంచంలో 
పర తి పటట ణ్యనికి ద్జాజ ల్ వెళ్తాడు. ఉపద్ర వాలు 
సృషిట స్లత డు. కాని మకొహ్ ముకర్ర మహ్, మదీనహ్ 
మునవార్హ్లలో పర వేశంచలేడు. వీటి దాారాల వద్ద , 
మారొాలాో ర్క్షక దైవదూతలు నిలబడి్ఉంటారు. వీరు 
అతేధక సంఖ్ేలో కాపలా కాసుత ంటారు. ద్జాజ ల్ మదీ 
నహ్లోని ఒక బంజరు భూమిపై దిగుతాడు. అపుపడు 
మదీనహ్ తన స్లథ నికుల సమేతంగా మూడుస్లరాు 
కంపిసుత ంది. దానివలల  అందులో ఉని అవిశాాసులు, 
కపటాచారులు మదీనహ్ నండి బయటకు వెళ్ళా 
పోతారు. ద్జాజ ల్తో కలసిపోతారు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/838)[ ) متفق عليه (  16]  - 2743

"َّل   :ه وسلم صىل الل عليقَاَل َرُسْوُل اللِ  َعْن َسْعٍد قَاَل:وَ 
َ ْيُد يَكِ  ْنَماعَ ٌد إِّل َ ِدْيَنَة أَحَ مَ ْهَل اْل  أ  . الَْماِء"لُْح ِِفْ الْمِ  َماعُكََما يَنْ  ا

2743. (16) [2/838 -ఏకీభవితం] 
స'అద్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''మదీనహ్ 
వాసులన మోసం చేసినవాడు న్నటిలో ఉపుప కరిగినటాు 
కరిగిపోతాడు.'' 103 (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 ( 2/838)(  يح [ ) صح  17]  - 2744
َ عَ وَ  ِب َ صىل أَن َ  نٍَس:ْن أ كَاَن إِذَا قَِدَم ِمْن   عليه وسلمالل الن َ

ِت الَْمِدْيَنِة أَْوَضَع َراِحلََتُه َوإِْن كَاَن َعىَل اَسَفٍر فََنَظَر إََِل ُجُدرَ 
كََها ِمْن حُ  ب ٍَة َحر َ  .اِري ُ َرَواهُ الُْبخَ  ب َِها.دَا

2744. (17) [2/838-దృఢం] 
అనస్ (ర్) కథనం: పర వకత  (స) పర యాణం నండి తిరిగి 
వసుత నిపుపడు మదీనహ్ ఇళ్ాగోడలన చూడగానే 
తన వాహనం అంటే ఒంటె వేగం పంచేవారు. ఒకవేళ్ 
గుర్ర ం లేదా గాడిద్పై ఉంటే మదీనహ్ పేర మవలా మదీనహ్ 
తొంద్ర్గా చేరుదామని వాహనానిి తొంద్ర్గా నడిపే 
వారు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్) 

 (2/838) عليه ([ ) متفق  18]  - 2745
"َهَذا  عليه وسلم َطلََع لَُه أُُحٌد فََقاَل:  صىل اللِب َ ْنُه أَن َ الن َ عَ وَ 
ْ أُحَ  .ِحب َُنا َونُِحب ُهُ ي ُ َجَبٌل  َم ِمك ََة َوإِن ِ لل ُهم َ إِن َ إِبَْراِهْيَم َحر َ ُم اَ ِ  ر 
 .َها"بََتيْ َّل  َما بَْْيَ 

2745. (18) [2/838-ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ముందు ఉ'హుద్ కొండ 
కనబడగానే, పర వకి (స) ఉ'హుద్ కొండను చూచి ''ఈ 
కొండ మమమల్లి పేర మిసుత ంది. మేము దానిి 
పేర మిసుత నాిము. ఓ అలాాహ్! ఇబార హీమ్ (అ) 
మకొహ్న 'హర్మ్గా నిర్ణ యించారు. నేన మదీనహ్ 
రండు మూలలన 'హర్మ్గా నిర్ణ యిసుత నాిన.'' అని 
అనేవారు. (బు'ఖారీ, ముసాిమ్)  

 ( 2/838)) صحيح (  [ 19]  - 2746
َل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه  اقَ :قَالَعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد وَ 

 .ُبَخاِري ٌ . َرَواه اْل ""أُُحٌد َجَبٌل ي ُِحب َُنا َونُِحب ُهُ  وسلم:
 

103) వివర్ణ-2743: అంటే అతడు సర్ానాశనం 

అయిపోతాడు. 
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2746. (19) [2/838  -దృఢం] 
సహల్ బిన్ స'అద్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''ఉ'హుద్ కొండ మమమల్లి పేర మిసుత ంది, మనం దానిి 
పేర మిసుత నాిం.'' (బు'ఖారీ)  

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ   َ    రండవ విభాగం  ا
 (2/838)[ ) لم تتم دراسته (  20]  - 2747

ْ  ُسلَْيَماَن بِْن ْن عَ  َ  اَل: قَ َعْبِد اللِ أَِِب  َوق َاٍص ُت َسْعَد بِْن أَِِبْ يْ َرأ
 َ َم َرُسْوُل الِل ص حَ ُد ِِفْ ي َِصيْ َخَذ َرُجًَل أ   ىلَرِم الَْمِدْيَنِة ال َِذْي َحر َ

 الل عليه وسلم فََسلََبُه ثَِيابَُه فََجاَءهُ َمَوالِْيِه فَكَل َُمْوهُ فِْيِه فََقاَل:
 :َذا الَْحَرَم َوقَالَ هَ َم َحر َ  ه وسلمىل الل عليلِل ص إِن َ َرُسْوَل ا 
. فَََل أَُرد َ عَلَْيُكْم ُطْعَمًة  لَْيْسلُْبُه"فَ  فِْيِه ِصْيُد َذ أََحًدا ي َ "َمْن أَخَ 

َلِكْن إِْن ِشْئُتْم  أَْط  َعَمِنْيَها َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم َو
 . دَاُودَ أَبُوْ  َمَنُه. َرَواهُ دَفَْعُت إِلَْيُكْم ثَ 

2747. (20) [2/838 -అప్ర్థశోధితం] 
సులైమాన్ బిన్ అబీ 'అబుద లాాహ్ (ర్) కథనం: నేన 
స'అద్ బిన్ అబీ వఖాాస్న చూస్లన, ''పర వకి (స) 
'హర్మ్గా నిర్ణ యించిన మదీనహ్లో ఒక వేకిిని 
వేటాడుత్తండగా చూచి అతని బటట లు లాకుొనాిరు. 
ఆ వేకిి యజమాని స'అద్ వద్ద కు వచిి అతని బటట ల 
గురించి మాటాాడారు. దానికి అతన, 'పర వకి (స) ఈ 
మదీనహ్న 'హర్మ్గా నిర్ణ యించారు. ఇకొడ 
ఎవరైనా వేటాడుత్తండగా చూస్తత  అతనిి పటుట కోమని 
ఇంకా అతని బటు లు లాకోొమని ఆద్దశంచారు. పర వకి 
(స) నాకు ఇపిపంచిన దానిి నేన తిరిగి ఇవాలేన. 
ఒకవేళ్ మీరు కోరిత్య నేన దాని ఖ్రీదున ఇచిి వేస్లత న,' 
అని అనాిరు. (అబూ దావూద్)  

 (2/839)م دراسته ( ت[ ) لم ت 21]  - 2748
َ وَ  لِِح َمْوَل ل َِسْعٍد أ ن َ َسْعًدا َوَجَد عَِبْيًدا م ِْن عَِبْيِد  َعْن َصا

َل َوقَا .ُهْم َتاعَ َنِة فَأََخَذ مَ الَْمِدْيَنِة يَْقَطُعْوَن ِمْن َشَجِر الَْمِديْ 
ْ َسِمْعُت وَ  لِمَ ِنْ يَعْ  أَْن  م يَْنَه عليه وسل  صىل الل َرُسْوَل اللِ الهِْْيِ

"َمْن قََطَع ِمْنُه َشْيًئا فَِلَمْن   :لَ َشْيٌء َوقَا ي ُْقَطَع ِمْن َشَجِرالَْمِدْيَنةِ 
 .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   أََخَذهُ َسلَُبُه".

2748. (21) [2/839-అప్ర్థశోధితం]  

స'అద్ విడుద్ల చేసిన బానిస 'స్లల్ల'హ్ కథనం: స'అద్ 
(ర్) మదీనహ్లోని కొంద్రు బానిసలన చెటాు నరుకు 
త్తండగా చూస్లరు. అతన వారి స్లమానా 
లాకుొనాిరు. ఆ తరువాత వారి యజమానలతో, 
''పర వకి (స) మదీనహ్లో చెటాన నర్కవద్ద ని వారిసూత  
ఉండగా నేన వినాిను, ఇంకా ఎవరైనా నరుకుతూ 
ఉంటే అతని స్లమానా లాకోొమని, అతనిి 
పటుట కునివాడు అతని స్లమానా లాకోొవచిని 
పర వచించార్ని.'' అనాిరు. (అబూ దావూద్) 

  (2/839) م دراسته (ت[ ) لم ت 22]  - 2749
بَْْيِ وَ    "إِن َ  قَاَل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم: :قَالَعِن الز ُ

ِ ر َ  م َُح ْرٌم حَ اَهُه ِعَض َصْيَد َوج ِ و َ   دَاُودَ  َرَواهُ أَبُْو  ".ٌم لِِل 
ن َ  اَل ُمْحَِي قَوَ  ٌ  ِة:الس ُ ائِِف "َوج  َكُرْوا أَن ََها ِمْن نَاِحَيِة الط َ  ." ذَ
اِِب ُ: "إِن َُه "بَْدلَ َوقَ    ."إِن ََها" .اَل الَْخط َ

2749. (22) [2/839 -అప్ర్థశోధితం] 
'జుబైర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''వజ్జ ్ 
ప్రర ంతంలో వేటాడటం, చెటాన నర్కడం నిషేధం. వీటిని 
అలాాహ్ (త) నిషేధంచాడు. 104 (అబూ దావూద్)  

 ( 2/839)[ ) صحيح (  23]  - 2750
ْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه وسلم: َعِن وَ   ا

لَْمِدْينَ "َمِن اْسَتَطاعَ أَْن ي َُموْ  ْ فَإِ  .اهَ بَيُمْت ِة فَلْ َت بِا َ ن ِ َفُع لِمَْن  ْش  أ
ْ َواهُ أَْحمَ بَِها". رَ  ي َُمْوُت   َوقَاَل:َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن  ِمِذي ُ ُد َوالّت ِ

ْيٌب إِ   .َنادًا ْس َصِحْيٌح َغِر
2750. (23) [2/839- దృఢం] 
'అబుద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, మదీనహ్లో చనిపోయే శకిి ఉనివారు 
మదీనహ్లోనే మర్ణంచాల్ల. ఎందుకంటే తీరుపదినం 
నాడు మదీనహ్లో మర్ణంచిన వారి గురించి నేను 
సిఫార్సు చేస్లత న. 105 (తిరిమజి' / పార మాణికం – దృఢం - 
ఏకోలేల ఖనం) 

 

104) వివరణ-2749: వజ్జ ్ ఒక ప్రర ంతం పేర్ని, ఇది 

'తాయిఫ్కి సమీపంగా ఉంద్ని ఇమామ్ ము'హ్యు్

సుసనిహ్ పేర్కొనాిరు. 

105) వివరణ-2750: అంటే మదీనహ్ లో మర్ణంచే శకిి 

ఉండటం అంటే అకొడకు వెళ్ళా సిథ ర్పడటం. అంటే 
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 (2/839)[ ) لم تتم دراسته (  24]  - 2751

ْيَرةَ قَاَل:وَ    سلم: الل عليه و صىل َل َرُسْوُل اللِ قَا َعْن أَِِبْ ُهَر
بًا الْمَ ََلِم َخرَ ْس ٍة م ِْن قَُرى اْْلِ َي قَرْ آِخُر " ُ   َرَواهُ  .ِدْيَنُة"ا ِمِذي  ْ الّت ِ

يْ  َوقَاَل:  .  ٌب َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َغِر
2751. (24) [2/839- అప్ర్థశోధితం] 
అబూ హరైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''ఇసా్లమీయ నగరాలాో అనిిటికంటే వెనక మదీనహ్ 
మునవార్హ్ చెడిపోత్తంది. అంటే తీరుప దినానికి 
ముందు పర పంచంలోని నగరాలన్ని చెడిపోతాయి. 
అనిిటి కంటే తరువాత మదీనహ్ మునవార్హ్ కూడా 
చెడిపోత్తంది. దాని తరాాత పర ళ్యం సంభవిసుత ంది,'' 
అని పర వచించారు. (తిరిమజి' / పార మాణికం - ఏకోలేల ఖనం) 

  (2/839) ه (م تتم دراست[ ) ل  25]  - 2752
ْيِر بِْن َعبْ عَ وَ  لم  س عليه و صىل اللِن الن َِب ِ  الِل عَ دِ ْن َجِر
 الث َََلثَِة نََزلَْت فَِهَي ءِ أَي َ هُؤَّل  "إِن َ الَل أَْوََح إَِّل َ: قَاَل:

ْيِن أَْو قِنِ  ُرِهْجَرتَِك الَْمِدْيَنِة أَِو الَْبْحَر ْيَن"س ِ دَا رواه   . ِر
 .لّتمذيا

2752. (25) [2/839-అప్ర్థశోధితం] 
జరీర్ బిన్ 'అబుద లాాహ్ (ర్) కథనం: పర వకి(స) 
పర వచనం, ''అలాాహ్ (త) నా వైెపునకు ఇలా దైవవాణ 
పంప్రడు. ''ఈ మూడు ప్రర ంతాలాో న్నవు ఎకొడికి వెళ్ళత్య 
అద్ద న్న వలస నివాసం అవుత్తంది. మదీనహ్, బ'హ్రైన్, 
ఖ్ఖనిస్సరీన్. 106 (తిరిమజి') 

----- 

 

అకొడ నివసించే శకిి కల్లగి ఉంటే అకొడే సిథ ర్పడాల్ల. 

ఫల్లతంగా అకొడే మర్ణం సంభవిసుత ంది. అకొడే 

మర్ణంచిన వారికి పర త్యేకంగా సిఫార్సు చేస్లత న. ఈ 

'హదీసు' దాారా మదీనహ్ లో మర్ణంచే ప్రర ధానేత 

నిరూపించబడింది. అందువలాే 'ఉమర్ (ర్) ఇలా 

ప్రర రిథ ంచేవారు, ''అలాాహమమర్'జుఖ్న్న షహాద్తన్ ఫీ 

సబీల్లక వజ్'అల్ మౌతీ ఫీ బలది ర్సూల్లక.'' అలాాహ్ 

(త) 'ఉమర్ (ర్) దు'ఆ స్వాకరించాడు. 

106) వివరణ-2752: చరితర  స్లక్షేంగా ఉంది. పర వకి(స) 

మదీనహ్ వలస వెళ్ళారు. అందువలా అద్ద వలస నివాసం 

అయింది. బ్'హ్రైన్ ఒక దీాపం పేరు. ఖినిసిసరీన్ అనేది 

షామ్ లోని ఒక పటట ణం పేరు. 

لَْفْص  َ ِلُث  ُل ال ا    మూడవ విభాగం  ث َا
 ( 2/840)(  يح صح )  [ 26]  - 2753
 َ ْدُخُل  "َّل يَ  ةَ َعِن الن َِب ِ صىل الل عليه وسلم قَاَل:رَ ِِبْ بَكْ َعْن أ

اِل  ج َ ىَل  لََها يَْوَمَئٍذ َسْبَعُة أَبَْواٍب عَ  .الَْمِدْيَنَة ُرْعُب الَْمِسْيِح الد َ
لَكَ كُل ِ بَاٍب   .ي ُ لُْبَخارِ اهُ اَروَ   .اِن"م َ

2753. (26) [2/840- దృఢం]   
అబూ బక్ర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, మదీ 
నహ్లో మస్వ'హద్జాజ ల్ భయంఉండదు. మదీనహ్కు  7 
దాారాలు ఉంటాయి. పర తి దాార్ం వద్ద  ఇద్ద రు ర్క్షక దైవ 
దూతలు నియమించబడి్ఉనాిరు. (బుఖారీ') 

  (2/840) يه (تفق عل [ ) م  27]  - 2754
لل ُهم َ  :لم قَالَ يه وسالل عل َعِن الن َِب ِ صىل  ْن أَنٍَس عَ وَ  َ   "ا

لَْمِدْيَنِة ِضْعَفْي َما َجَعلَْت  اْجَعْل  كَِة"َن  بَِمك ََة م ِ بِا  . الَْْبَ
2754. (27) [2/840-ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) మదీనహ్ కోసం ఇలా 
ప్రర రిథ ంచారు: ''ఓ అలాాహ్! ఈ మదీనహ్లో రటిట ంపు 
శుభానిి పర స్లదించు. న్నవు మకొహ్కు పర స్లదించిన 
శుభానికి రటిట ంపు శుభానిి పర స్లదించు.'' (బు'ఖారీ, 
ముసాిమ్) 

   ( 2/840) [ ) ضعيف ( 28 ] - 2755
اِب َعِن الن َِب ِ صىل الل عليه وسوَ  ِل الَْخط َ ْن آ لم  َعْن َرُجٍل م ِ

َرِنْ قَاَل: "َمْن  ِرْي يَْوَم اْل  كَاَن ِِفْ ًدا  ُمَتَعم ِ َزا مَ َجَوا َمْن  ِة وَ ِقَيا
ًعا يَْوَم َْبَ َعىَل بَََلئَِها كُْنُت لَُه َشِهْيًدا َوَشِفيْ َنَة َوَص َكَن الَْمِديْ َس 

َمِة َوَمْن م َاَت ِِفْ أََحِد الَْحَرَمْْيِ بََعثَُه الُل ِمَن اْْل  ْْيَ  ِمنِ الِْقَيا
مَ يَْوَم الْقَ   .ِة" َيا

2755. (28) [2/840-బలహీనం] 
'ఖ్'తాత బ్ కుటుంబంలోని ఒక వేకిి కథనం: పర వకి (స) 
ఇలా పర వచించారు. ఉద్దద శపూర్ాకంగా కేవలం నని 
ద్రిశంచటానికి మదీనహ్ మునవార్హ్ వస్తత  తీరుప 
దినం నాడు అతన నా పరుగువాడుగా ఉంటాడు. 
అద్దవిధంగా మదీనహ్ వచిి సిథ ర్పడి మదీనహ్లోని 
కషట నషాట లన భరిస్తత  నేన తీరుపదినం నాడు అతని 
కొర్కు స్లక్షేం ఇస్లత న. ఇంకా అతని కొర్కు సిఫార్సు 
చేస్లత న. అద్దవిధంగా ఎవరైనా మకొహ్, మదీనహ్ల 
లోని ఏ ఒకొ చోట మర్ణంచినా అలాాహ్ (త) తీరుప 



10. 'హజ్జ ్ : 2505-2758    ;      సంపుటం :  I 1008 10-  ِلدالج      ؛   2758-2505 :  ح  ِكتَاُب اْلَمنَاِسك   :I  
దినం నాడు అతనిి శాంతి భద్ర తలుగల వాడిగా 
లేపుతాడు. (బైహఖీ,్-ష్ట'అబిల్్ఈమాన్) 

 ( 2/840)يف ( [ ) ضع 29]  - 2756
بِْن ُعَمرَ وَ  ْي بَْعَد َمْوِِتْ كَاَن  َر قَْْبِ ْن َحج َ فََزاا: "مَ ْوعً  َمْرفُ َعِن ا

َرِنْ ِِفْ َحيَ  ْيَماِن  . اِِتْ" كََمْن َزا  .َرَواُهَما الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ ُشَعِب اْْلِ
2756. (29) [2/840-బలహీనం] 
ఇబి 'ఉమర్ (ర్) కథనం: ప్ర వకత  (స) పర వచనం, '' 

'హజ్జ ్ చేసి నా సమాధని ద్రిశంచినవారు నా జీవి తంలో 
నని కలవడానికి వచిినటాు.'' (బైహఖీ-ష్ట'అబిల్ 
ఈమాన్) 

   ( 2/840) يف (ع[ ) ض  30]  - 2757
لِِه َوَعْن يَْحََي بِْن َسِعْيٍد أَن َ َرُسْوَل الِل صىل الل عليه  ِْلِ  ْرَسا
لًِس  سلمو لَْمِديْ َفُرِب ْْبٌ ي ُْح ا َوقَكَاَن َجا لََع َرُجٌل  .ةِ نَ ا ْْبِ لْقَ  ِِفْ افَاط َ
فََقاَل َرُسْوُل الِل صىل الل عليه   .الُْمْؤِمِن  َمْضَجعُ  بِْئَس  َقاَل:فَ 
ُ   ."بِْئَس َما قُلَْت  سلم:و ْ لَْم أَِرْد َهَذا إِن ََما أََرْدت  ُجُل إِن ِ "قَاَل الر َ

  "َّل  الل عليه وسلم: صىلُل الِل َرُسوْ فََقاَل  . اللِ َل ِِفْ َسِبْيِل الَْقتْ 
ا َعىَل اْْلَْرِض بُْقَعٌة أَِحب ُ إَِّل َ أَْن  مَ  الِل  ِِفْ َسِبْيِل َقْتِل  اْل ِمثَْل 
ْرَسًَل ي َ  لٌِك م ُ اٍت. َرَواهُ َما  .ُكْوَن قَْْبِْي بَِها ِمْنَها "َثََلَث َمر َ

2757. (30) [2/840-బలహీనం] 
'యహ్యా బిన్ స'యీద్ (ర్) కథనం: ఒకస్లరి 
మదీనహ్లో పర వకి (స) సమశానంలో కూర్కిని ఉనాిరు. 
అద్ద సమయంలో ఒక సమాధ తర వాబడుత్తంది. 
అపుపడు ఒక వేకిి సమాధలో తొంగి చూసూత , 'విశాాసికి 
ఈ సమాధ చాలా చెడి పర ద్దశం,' అని అనాిడు. పర వకి 
(స) అది విని, 'న్నవు చాలా తపుపడు మాట అనాివు,' 
అని అనాిరు. దానికి ఆ వేకిి, 'నా ఉద్దద శేం ఏమిటంటే, 
నాకు అలాాహ్(త) మారొ్ంలో వీర్మర్ణం పందాలని 
ఉంది, అంటే విశాాసి అలాాహ్(త) మారొ్ంలో వీర్మర్ణం 
పంద్డం మంచిది. స్లమానే మర్ణం పంది సమాధలో 
ఖ్ననం చేయబడే కంటే,' అని అనాిడు. దానికి పర వకి 
(స), 'దైవమారొ్ంలో వీర్మర్ణం పంద్డానికి 
సమానమైనది ఏదీ లేదు,' అని అనాిరు. ఆ తరువాత 
మళ్ళా పర వకి (స), 'భూమండలంపై ఎకొడా నా సమాధ 
ఉండడం నాకు ఇషట ం లేదు. కేవలం నాకు మదీనహ్ లో 
మర్ణంచడం, మదీనహ్ లో నా సమాధ ఉండటం 
మాతర మే నాకు ఇషట ం.' ఇలా మూడుస్లరాు అనాిరు.'' 
(మువ'తాత ) 

   (2/841) صحيح ([ )  31]  - 2758
بِْن َعب َاٍس وَ  ْعُت َرُسْوَل  مِ َس  اِب: بُْن الَْخط َ   ُعَمرُ قَالَ  قَاَل: َعِن ا

أََتاِنَ   ْي الَْعِقْيِق يَُقْوُل: دِ الِل صىل الل عليه وسلم َوُهَو بَِوا
ْ فََقاَل: ْن ر ِب ِ   ْمَرةٌ عُ  َوقُْل:  اَرِك الَْواِد الُْمبَ  َصل ِ ِِفْ َهَذا الل َْيلََة آٍت م ِ

 َ َيةٍ  ". ةٍ ِِفْ َحج  ٌة"َرةٌ وَ ُعمْ  : "قُْل َوِِفْ ِرَوا ُ  بُ َواهُ اْل رَ  .َحج َ  .َخاِري 
2758. (31) [2/841-దృఢం] 
ఇబి 'అబాాస్ (ర్) కథనం: 'ఉమర్ (ర్) కథనం: 

'అఖీఖ్ లోయలో పర వకి (స) ఇలా అంట్ట ఉండగా నేన 
వినాిన. ''ఈ రోజు రాతిర  నా పర భువు ద్గొర్ నండి ఒక 
దూత వచాిడు. అంటే ఒక దైవదూత వచాిడు. అతన 
నని ఈ పవితర  మైదానంలో నమా'జు చేయండని, ఇంకా 
'ఉమ్ర్హ్ 'హజ్జ ్లో ఒక భాగమని పలకండని 
అనాిడు.  
మరో ఉలాేఖ్నంలో ఇకొడ నమా'జు చదివిత్య 'హజ్జ ్, 

'ఉమ్ర్హ్లకు సమానంగా పుణేం లభసుత ంది అని 
ఉంది. 107  (బు'ఖారీ) 

***** 

 

107) వివర్ణ-2758: పైన పేర్కొని 'హదీసు'లే కాక 

మదీనహ్ ప్రర ముఖ్ేతల గురించి అనేక 'హదీసు'లు, 

సంఘటనలు ఉనాియి. ఇకొడి పర తి వసుత వు 

శుభపర ద్మైనది. ఇంకా మదీనహ్ మునవార్హ్కు చెందిన 

మటిట , ధూళ్ళ కూడా సాసథ తతో కూడుకునివి. పర వకి (స) 

తబూక్ యుద్ధ ం నండి తిరిగి వసుత నిపుపడు మదీనహ్ 

పేద్ పర జలు పర వకి (స)కు స్లాగతం పల్లకారు. వచిి 

కల్లస్లరు కూడా. దానివలా ధూళ్ళ ఎగిరి వచిింది. 

అపుపడు పర వకి (స) వెంట ఉని కొంద్రు అనచరులు 

ముకుొ మూసుకునాిరు. నోటిపై రుమాలు 

కపుపకునాిరు. పర వకి (స) వారి రుమాళ్ాన తొలగించి 

ఎవరి చేతిలో నా ప్రర ణం ఉందో ఆయన(త) స్లకిష ! ఈ 

ఎగిరి వచిిన ధూళ్ళ కణ్యలలో కూడా రోగాలనిిటి 

సాసథ త ఉంది. చివరికి కుషుు వాేధ, తెలామచిల వాేధకి 

కూడా ఇందులో సాసథ త ఉంది అని పర వచించారు. అంత్య్

కాదు, మదీనహ్ ఖ్రూజ రాలాో, పళ్ాలో కూడా అలాాహ్ 

(త) మానసిక శారీర్క వాేధులకు సాసథ త ఉంచాడు. 

పర వకి (స) పర వచనం, ''ఉద్యం వేళ్ 7 అజ్వహ్ 

ఖ్రూజ రాలన తిని వేకిికి ఆ రోజంతా విషం కాని, 

మంతార లు కాని హాని కల్లగించలేవు.'' 
*** 


