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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ���ف ���اد ه�ا ا����ب
ðÑÜ�Übi�pbïÜb§a�óïÈím�ójÉ’ 

�� وا�و��ف وا����ة وا�رش�د��  وزارة ا��!ون ا��
  064234466:  ت182: ب.ص -11932ا�%�$# 

  6959/3:  ا�:�5ب ا��9م- 6960/1: �56ب ا��34��
   ?�ع ا�%�$#-�=�ف ا��ا>:# 

 قوق حمفوظة احل

 @A5ی C Dزی��E� Cإ �G����34� H����ط ��م . ا��NAن# ?D34�KL أي 
�ف ا��Rر># وآ��C P یA5@ �ي Sا� Tا ش��ا��=�ف ?# أي ش#ء �

�D ا����  �VE3L�5G? ت�W6�Aا� ��  وا��L�ی��9�یT أو �6ف أو إ�X?� أ

ఈ �ర� ప�స�క ప�చురణ బ�ధ�తఈ �ర� ప�స�క ప�చురణ బ�ధ�తఈ �ర� ప�స�క ప�చురణ బ�ధ�తఈ �ర� ప�స�క ప�చురణ బ�ధ�త 

!ా"#న%& ఇ(ా) *+ ,#-.ె0& ఆ1సిు3ార� వ56ం89ర�  

P.O. Box:182 ZULFI 11932 , Saudi Arabia,  

Tel: 06 423 4466, Fax: 06 423 4477 

 

కా; అల�) = ప�సన>త క?రక� ప�చు"@ం�, పంBిణC 
8ేయ�లనుక�EF3ార� కవర�BGH తపI ప�స�కమJలK 

ఏల�ంటN మ�ర�I 8ేయక�ం.9 ప�చు"@ంచవచుOను. అల�,Q 
(ాRS ్ కాBీలK ఏ.ిటNంW ,ా; 5XచుOతగJZ ల� ,ా; 8ేయ"ాదు. 
లKట\]ాట\)  ,^చ"@ం�న3ార� మ�క� _̀a జQcG�  ధను�లవ�d9ర� 
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        كام احلج والعمرةكام احلج والعمرةكام احلج والعمرةكام احلج والعمرةححححأأأأ
�SEا�� �SE� YA<و�� Z��أ  

ðÑÜ�Üa�À�pbïÜb§a�óïÈím�ójÉ’ðÑÜ�Üa�À�pbïÜb§a�óïÈím�ójÉ’ðÑÜ�Üa�À�pbïÜb§a�óïÈím�ójÉ’ðÑÜ�Üa�À�pbïÜb§a�óïÈím�ójÉ’��������
��  هـ2/1428: ا��934 ا�]�ن

���������ójÉ’�ójÉ’�ójÉ’�ójÉ’ðÑÜ�Übi�pbïÜb§a�óïÈímðÑÜ�Übi�pbïÜb§a�óïÈímðÑÜ�Übi�pbïÜb§a�óïÈímðÑÜ�Übi�pbïÜb§a�óïÈím    ح      
  

  ��Gء ا��Gأث ��G_ا�� �V? PEA�3 ا���� ���V?  
��ت ���%�$#ش9  ��Nا� ����� �3  
  هـ1428 ا�%�$#  –أ��6م ا�:` وا��A9ة   
  P�  9660-813-51-7 :رد

   )�SEا�� �SE��� dGا�(  
  ا��A9ة -2          :`ا� -1  
    

   ا��G9ان-  أ   زی�رة ا�N5A� ا��3Gي -3   
  

  4306/19          252.5دی�ي   
  

  4306/19: ر�f اCی�اع
P�  9960-813-51-7: رد
  ’ðÑÜ�Übi�pbïÜb§a�óïÈím�ójÉ: ا�=i وا�خ�اج 
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  أحكام احلج
హ� ఆ	శేంహ� ఆ	శేంహ� ఆ	శేంహ� ఆ	శేం, , , , 	9; fgషSత	9; fgషSత	9; fgషSత	9; fgషSత:::: 
 ప�j మJcి) ం cీ� k ప�ర�షl;Bmౖ ofతంలK 
ఒకq(ా"@ హ� 8ేయJట frి,ా ఉం	ి. ఇ	ి 
ఇ(ా) ం మtల స�ంu�లలK ఐదవ	ి. అల�) = 
ఆ	ేశం:  

� ���� ��	
�� � ����� �� ����� �� ���� � �� � � �� �� � � � � �� � �� �
����� � �  ������� 	
:97{  

 ప�జలBmౖ అల�) =ప�జలBmౖ అల�) =ప�జలBmౖ అల�) =ప�జలBmౖ అల�) =     క� ఉన> హక�q ఏ*క� ఉన> హక�q ఏ*క� ఉన> హక�q ఏ*క� ఉన> హక�q ఏ*-    
టంటwటంటwటంటwటంటw, , , , ఈ గృy;కz 3{|}~ శకz�గల3ార� 	9; ఈ గృy;కz 3{|}~ శకz�గల3ార� 	9; ఈ గృy;కz 3{|}~ శకz�గల3ార� 	9; ఈ గృy;కz 3{|}~ శకz�గల3ార� 	9; 
హ�హ�హ�హ�     ను fr,ిా 8యె���ను fr,ిా 8యె���ను fr,ిా 8యె���ను fr,ిా 8యె����.... (ఆ� ఇమ�� 0 3: 
97). ప�వక� సల) ల�) హ� అల�ౖ56 వసల) ం 8ె]ాIర�ః 

!"�#$ %& �� '��(� )�*� � +� � , � � � + � �� � � �+�� -� ��� - ./ 0� �� �� � � � � 
���� 12�3 �456 ./+ + � �� � + � � 0�78�� 9�
:�� 0�;�� '�<�� � � �� � � � �� � �� � � 
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.�=�3 '2>� �?��� � � � � � � � @ ���AB  �������8 ����� 16 
""""ఇ(ా) ం మtల స�ంu�ల� ఐదున>fః ఇ(ా) ం మtల స�ంu�ల� ఐదున>fః ఇ(ా) ం మtల స�ంu�ల� ఐదున>fః ఇ(ా) ం మtల స�ంu�ల� ఐదున>fః ((((1111) ) ) ) 
అల�) = తపIఅల�) = తపIఅల�) = తపIఅల�) = తపI    సత� ఆ"ాధు�.వెడ� ల�డ;సత� ఆ"ాధు�.వెడ� ల�డ;సత� ఆ"ాధు�.వెడ� ల�డ;సత� ఆ"ాధు�.వెడ� ల�డ;, , , , 
మJహమ�� మJహమ�� మJహమ�� మJహమ�� సల) ల�) హ� అల�ౖ56 వసల) ం అల�) = అల�) = అల�) = అల�) = 
ప�వక� అ; (ాప�వక� అ; (ాప�వక� అ; (ాప�వక� అ; (ా��������    *చుOట*చుOట*చుOట*చుOట. (. (. (. (2222) ) ) ) నమ�� నమ�� నమ�� నమ�� 
(ా� Bించుట(ా� Bించుట(ా� Bించుట(ా� Bించుట. (. (. (. (3333) ) ) ) fr ి	9నమJ fr ి	9నమJ fr ి	9నమJ fr ి	9నమJ ((((జకా�జకా�జకా�జకా�) ) ) ) 8ె�)ం8ె�)ం8ె�)ం8ె�)ం    
చుటచుటచుటచుట. (. (. (. (4444) ) ) ) హ� 8యేJటహ� 8యేJటహ� 8యేJటహ� 8యేJట. (. (. (. (5555) ) ) ) రమజ�ను E{ల రమజ�ను E{ల రమజ�ను E{ల రమజ�ను E{ల 
ఉప3ాసం ఉండ�టఉప3ాసం ఉండ�టఉప3ాసం ఉండ�టఉప3ాసం ఉండ�ట".".".".    (బJఖ�"@ 8, మJcి) ం 16). 

	9; ఘనతః	9; ఘనతః	9; ఘనతః	9; ఘనతః అల�) = (ా;>ధ�ంలK 
8ే"@Iంచు సd9q"ా�లలK హ� అj,�పI	ి. 
ప�వక� సల) ల�) హ� అల�ౖ56 వసల) ం 8ె]ాIర�ః  

! CD3 EFG: H� IJK: LMJ ����� �NO �� �� � � � � � � �� + � � � � � �� � + �� � � � �� �
��/ �P4�� '2�7+ + � �� �+ � � � � �AB  �������1819 ���� � 1350 

""""ఎవ"#-dేఎవ"#-dేఎవ"#-dేఎవ"#-dే    ఏల�ంటNఏల�ంటNఏల�ంటNఏల�ంటN    3ాంఛలక� లKనవక�ం.93ాంఛలక� లKనవక�ం.93ాంఛలక� లKనవక�ం.93ాంఛలక� లKనవక�ం.9, , , , 
	ైవ 	ైవ 	ైవ 	ైవ ఆఆఆఆజ��> ఉల) ం�6ంచక�ం.9 హ� 8ేcిజ��> ఉల) ం�6ంచక�ం.9 హ� 8ేcిజ��> ఉల) ం�6ంచక�ం.9 హ� 8ేcిజ��> ఉల) ం�6ంచక�ం.9 హ� 8ేcి    
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j"@,@ 3{| � "^j"@,@ 3{| � "^j"@,@ 3{| � "^j"@,@ 3{| � "^, , , , 3ార� తమ3ార� తమ3ార� తమ3ార� తమ    త�)త�)త�)త�)     గర¡మJగర¡మJగర¡మJగర¡మJ    

నుం�నుం�నుం�నుం�    ప�టNSనప�టNSనప�టNSనప�టNSన-    పIటN స�jపIటN స�jపIటN స�jపIటN స�jలK j"@,@ 3{| � ర�లK j"@,@ 3{| � ర�లK j"@,@ 3{| � ర�లK j"@,@ 3{| � ర�".".".". 
(బJఖ�"@ 1819, మJcి) ం 1350). 
 

హ� ;బంధనల�ఃహ� ;బంధనల�ఃహ� ;బంధనల�ఃహ� ;బంధనల�ః 
 dె�fగల, యJక�వయసు&క� 8ే"@న ప�j 
మJcి) ంBmౖ హ� frి,ా ఉం	ి. అతను 	9;కz 
అర�£ .ౖెనప¤డ�. అంటw తన బ�ధ�తలK ఉన> 
3ా"@ ఖర�Oల� 8ె�)ం89క, అత; వద¥  మకాq 
"ాను, ]¦ను ప§"@� ప�య�ణ ఖర�Oల� ఉం- 
.9�. ప�య�ణ 	9"@ ;ర¡యం,ా ఉం.9�. 
�ా"̈రకం,ా ఆ"^గ�వంతl.ౖె యJం.9�. హ� 
8ేయJటక� ఆటంకం క�,@ం8ే అంగ3{ౖకల�ం 
మ"Q �ా"̈రక "^గం ఉండ క©డదు. ఇక cీ� k 
fషయంలK గత ;బంధనలdª ]ాట\ తనdª 
తన 'మహ«¬' (f3ాహ ;ిద®_̄°న బంధు- 
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వ�) ఉం.9�. అంటw భర�, ల�క ఆ_̄ దగZ"@ 
మహ«¬ లK ఏవ"#-E9 ఒకర� ఉం.9�. ఆ_̄ 

(తన భర� చ;]¦²నందుక� ల�	9 f.9క�ల� 
]³ం	ినందుక�) గడ�వ�లK క©.9 ఉండ 
క©డదు. ఎందుకన,ా గడ�వ�లK ఉన>3ార� 
ఇంటN బౖ́టNకz 3{ళ¶~ట అల�) = ;Grిం89డ�. 
ఎవ"@కz ఇల�ంటN ఆటంకాల� ఎదురగJE· 
3ా"@Bmౖ హ� frి,ా ఉండదు.  
 

హ� cి	9® ంతమJల�ః హ� cి	9® ంతమJల�ః హ� cి	9® ంతమJల�ః హ� cి	9® ంతమJల�ః  
1- yH హ� క?రక� పయణమ²¸� మJందు 
హ�, ఉమ��  cి	9® ంd9లను dెల�సుక?; 
యJం.9�. 	9;కz సంబంrిం�న ప�స�కాల� 
చ	ిf ల�	9 పం.ితlలdª ప�g>ం� ఇంకQ 
fధం,ాE{ౖE9 స"Q.  
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2- _̀ల� fషయ�లK)  సyయప.ే మం� 
*తl� ణC¹  ]³ం	ే ప�యత>ం 8ేయ��. ఒక 
3Fళ ధర�జ�� ;, ల�	9 ధర�జ�� న f	9�"@� 
తనక� dªడ�,ా ఉంటw మ"̈ మం�	ి. 

3- హ� ఉ	ే¥శం అల�) = అº»ాS ;>, ఆయన 
స;>r9నమJను ]³ందుట²̧ ఉం.9�.  

4- వృr9 మ�టల నుం.ి E9ల�కను 
కా]ా.9�.  

5- ఎవ"@క¼ బ�ధ క�,@ంచక�ం.9 ఉం.9�.  

6- cీ� k పర¥ 8ేయJ fషయంలK, జన సమt 
హం నుం.ి దూరమJండ�టక� అ;> రకాల 
ప�యత>ం 8ేయ��.  

7- yH తనక� d9ను అల�) = ఆ"ాధనలK 
ఉన>ట\) , లKక సం89రమJలK కాద; u�fం 
89�. క?ందర� హ� య�j�క�ల� అల�) = 
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3ా"@కz సE9�రZమJ చూప�,ాకా! 3ార� హ� 
య�త�ను fE·ద fy- రమJనక�, !¦ట¿ల�, 
À.ిÁల� ÂయJటక� స	9వకాశమJ,ా 
u�f(ా� ర�. (ఇ	ి తప¤). 
 

ఇy«¬ఇy«¬ఇy«¬ఇy«¬: : : :  
'ఇy«¬' హ� ఆ"ాధనలKకz ప�3FశమJ. హ� 
ల�క ఉమ��  8ేయ�లనుక�న> ప�j వ�కz�Bmౖ 
'ఇy«¬' frి,ా ఉం	ి. హ� ల�క ఉమ��  
8ేయJ వ�కz� మకాq 3{ల�ప� నుం.ి వ8ేO 
3ార²dే ప�వక� ;య*ం�న Ãఖ�తlలK)  
ఏ ఒక Ãఖ�తl నుం.ౖెE9 ఇy«¬ 8ేయ��. 
ఆ Ãఖ�తlల� ఇfః 
1- '�a హ�ల�ౖఫ�a హ�ల�ౖఫ�a హ�ల�ౖఫ�a హ�ల�ౖఫ': అ	ి మ	ీనమ	ీనమ	ీనమ	ీనక�    సÃపంలK 
ఒక �న> పల�) టÆర�. ఇప¤డ� 	9; BGర� 
'అÇ య�"# అÈ'. అ	ి మ	ీన3ాసుల Ãఖ�తl. 
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2- 'అa �=అa �=అa �=అa �=    ఫఫఫఫ': అ	ి "ాÉW"ాÉW"ాÉW"ాÉW  సÃపంలK  
ఒక పల�) టÆర�. ఈ "^�లK)  "ాÉW నుం8ే 
ఇy«¬ 8ేసు� E9>ర�. అ	ి cి"̈య� 3ా"@ 
Ãఖ�తl.  
3- 'ఖర�>a మE9Haఖర�>a మE9Haఖర�>a మE9Haఖర�>a మE9Ha' ('అcmౖ&ల�a కÊ%'). 
అ	ి d9²Ë క� సÃ]ాన ఒక ]�ా ంతం. 
అ	ి న�¥  3ా"@ Ãఖ�తl.  

4- 'యల¬ ల¬': మకాq నుం.ి సుమ�ర� 
80 కz. Ã. దూ"ానుంట\ం	ి. ఇ	ి యమ0యమ0యమ0యమ0 
3ా"@ Ãఖ�తl. 

5- 'జ�తl ఇ%Ì': ఇ	ి ఇ"ాÍఇ"ాÍఇ"ాÍఇ"ాÍ 3ా"@ Ãఖ�తl.  

 Bmౖ Ãఖ�తlల� ప�వక� సల) ల�) హ� అల�ౖ56 
వసల) ం ;య*ం89ర�. అf _̀మJ dె�Bిన 

3ా"@ ]�ా ంత ;3ాసుల మ"@యJ 3ా"@ తపI 
ఎవ"#-dే హ� ల�క ఉమ��  8ేయJటక� 3ాటN 
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నుం.ి 	9ట\d9"^ 3ా"@కz క©.9ను. ఇక 
మకాq ;3ాసుల� మ"@యJ 'అహ�) a 56a) ' 
(మకాq నగ"ా;కz 3{ల�పల మ"@యJ 
Ãఖ�తl లKపల ;వcించు3ార�) తమ 
ఇంటN నుం.ే ఇy«¬ 8ేయ��. 
 

ఇy«¬ ధర�మJల�ఃఇy«¬ ధర�మJల�ఃఇy«¬ ధర�మJల�ఃఇy«¬ ధర�మJల�ః 
ఇy«¬ క� మJందు 8ేయవలcిన ధ"ా�ల�ః 

1- ,^ర�) , చంకల మ"@యJ E9Î కzÏం	ి 
3{ంట\� కల� Âయ��. Ã(ాల� కj�"@ం89�. 
(ా>నం 8ేcి, శ"̈"ా;కz సు3ాసన ప§సు 
కÐ3ా�. ఇy«¬ దుసు� లక� ప§సుకÐవదు¥ . 

2- క�టNSన బటSల� Âcి, ఒక పం� కట\S క?;, 
ఒక దుపIటN 3FసుకÐ3ా�. cీ� k తనకzషS_̄°న 
దుసు� ల� ధ"@ంచవచుOను. అ²dే ప§"@� 
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పర¥ 8ేయ��. అలంకరణ ప�ద"@Ñంచక�ం.9 
ఉం.9�. పర ప�ర�షlల� ఎదుర²̧� సమ 
య�న మJఖమJ మ"@యJ అర8ేతlల పర¥ 
క©.9 8ేయJటక� ప�యj>ం89�. 8ేతlలK)  
,Ò) సుల�, మJఖమJBmౖ నఖ�Ç 3Fయ క©డదు. 

3- మcిÓ� క� 3{Ô~ నమ�� సమయమ²dే 
జమ�అతldª నమ�� 8ేసుకÐ3ా�. ల�;8ో 
"#ండ� రకాతlల� 'త56య�తla వ�Ö' 
8ేసుకÐ3ా�. ఆ తర�3ాత ఇy«¬ 8ేయ��.  
 

అE9&క�a హ� మtడ� రకాల�ఃఅE9&క�a హ� మtడ� రకాల�ఃఅE9&క�a హ� మtడ� రకాల�ఃఅE9&క�a హ� మtడ� రకాల�ః 
1- హజ#Ó  తమతl� అ����:::: మJందు ఉమ��  ×కq 
ఇy«¬ మ�త�_̀ 8ేయ��. ఉమ��  8ేcిన 
తర�3ాత హల�a అ²]¦², మØ) హ� 
"^�న yH మకాqలK తనున> ]�ా ంతమJ 
నుం.ే హ� క?రక� ఇy«¬ 8ెయ���. 
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Ãఖ�తlలK తను ఇల� అE9�. లబౖ́Ù+ 
ఉమ�త0 మJతమj�అ0 Éy ఇలa హ�. 
హజ#Ó  తమతl� అ���� *,@త "#ండ� రకాల కంటw 
89ల� �ÚÏషÛ _̄°న	ి. అ	ి మJఖ�ం,ా yH హ� 
సమయ�;కz మJందు,ా మకాqలK వ�O 
ఉంటw. ఇందులK yo ఒక బ�	9నమJ 
తపIక ఇ3ాÜ�. ఒక వ�కz� తరఫ�న ఒక 
_̀క మ"@యJ ఏడ�గJ"@ తరఫ�న ఒక 
ఒంటÝ ల�క ఒక ఆవ� స"@]¦తlం	ి.  

2- 'హజ#Ó  Þ"ా0': ఒకQ సమయంలK ఉమ��  
మ"@యJ హ� ఇy«¬ 8ేయ��. లబౖ́Ù+ 
ఉమ�త0 వ హజÓ0 అE9�. మJందు ఉమ��  
8ేcి (అంటw d93ాË, సఈ 8ేcి, తల 
3{ంట\� కల� Âయక�ం.9) అ	ే ఇy«¬ లK 
'యÒమJన>హ%' (10వ dే	ి) వరక� 
ఉం.9�. ఇల� ఉమ��  తర�3ాత హల�a 
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,ాక�ం.9 హ� లK 8ేరడమవ�తlం	ి. ఈ 
రక_̄°న హ� (ామ�న�ం,ా హ� 
ఆరంu�;కz అj సÃపంలK వ�Oన3ార� 
8ే(ా� ర�. ఉమ��  8ేcి హల�a అ² మØ~ 
హ� క?రక� ఇy«¬ 8ేcG సమయం 
ఉండదు గనక. ల�	9 బ� జంతlవ� తమ 
3{ంట Âసుక?�Oన 3ార� 8ే(ా� ర�. ఈ హ� 
లK క©.9 బ�	9నం తపI;స"@.  

3- 'హజ#Ó  ఇ!�ా �': కQవలం హ� సంకలIం 
మ�త�_̀ 8ేయ��. Ãఖ�� లK లబౖ́Ù+ హజÓ0 
అE9�. ఇందులK బ�	9నం అవసరం ల�దు. 

 fమ�నంలK ప�య�ణCంచు3ార� Ãఖ�� 

క� సమ�న ]�ా ంతం వద¥EF ఇy«¬ 8ేయ��. 
Ãఖ�� ఏ"ాIట\ కషSం,ా ఉంటw 	9;కz 
క?ం8ెం మJందు క©.9 8ేయవచుOను. ఇక 
Ãఖ�� వద¥  8ేcG పనుల�; ,^ళ¶~ Âయడం, 
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(ా>నం 8ేcి, శ"̈"ా;కz ను3ాసన ప§సుకÐ 
వడం మ"@యJ ఇy«¬ దుసు� ల� ధ"@ంచడం 
ల�ంటNవß> fమ�నంలK ల�	9 అందులK 
పయనమ²̧� మJందు ప§"@� 8ేసుకÐ3ా�. 
Ãఖ�� వద¥  ల�	9 	9;కz క?ంచం మJందు 

8ేర�క�న>ప¤డ� ఇy«ం సంకంలIం 8ేయ��. 
 

ఇy«¬ fr9నంఇy«¬ fr9నంఇy«¬ fr9నంఇy«¬ fr9నం:::: 
ఇy«¬ ఈ fధం,ా 8]ెాI�ః ఇy«¬ ఈ fధం,ా 8]ెాI�ః ఇy«¬ ఈ fధం,ా 8]ెాI�ః ఇy«¬ ఈ fధం,ా 8]ెాI�ః  
1- హజ#Ó  తమతl� అ� 8ేయ�లనుక�EF3ార�. 
లబ´Ùౖ+ ఉమ�త0 మJతమj�అ0 Éy లబ´Ùౖ+ ఉమ�త0 మJతమj�అ0 Éy లబ´Ùౖ+ ఉమ�త0 మJతమj�అ0 Éy లబ´Ùౖ+ ఉమ�త0 మJతమj�అ0 Éy 
ఇలa హ�Óఇలa హ�Óఇలa హ�Óఇలa హ�Ó  అE9�. 
2- హజ#Ó  Þ"ా0 8ేయJ3ార� లబ´Ùౖ+ ఉమ�లబ´Ùౖ+ ఉమ�లబ´Ùౖ+ ఉమ�లబ´Ùౖ+ ఉమ�    
త0 వ హజÓ0 త0 వ హజÓ0 త0 వ హజÓ0 త0 వ హజÓ0 అE9�.  
3- హజ#Ó  ఇ!�ా � 8ేయJ3ార� లబ´Ùౖలబ´Ùౖలబ´Ùౖలబ´Ùౖ+ హజÓ0 + హజÓ0 + హజÓ0 + హజÓ0 
అE9�.  
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 ఇహ«¬ నుం.ి àదల�క?; కాబ� 
ప�దáిణం ]�ా రంÎం8ే వరక� "తa Éయ" 
చదువ�తâ ఉం.9�ః లబ´ౖÙ+ అల�) హ�మ�లబ´ౖÙ+ అల�) హ�మ�లబ´ౖÙ+ అల�) హ�మ�లబ´ౖÙ+ అల�) హ�మ�    
లబ´Ùౖ+లబ´Ùౖ+లబ´Ùౖ+లబ´Ùౖ+, , , , లబ´Ùౖక ల� ష"క̈ లక లబ´Ùౖ+లబ´Ùౖక ల� ష"క̈ లక లబ´Ùౖ+లబ´Ùౖక ల� ష"క̈ లక లబ´Ùౖ+లబ´Ùౖక ల� ష"క̈ లక లబ´Ùౖ+, , , , 
ఇన>a హంద వ;>అఇన>a హంద వ;>అఇన>a హంద వ;>అఇన>a హంద వ;>అ����మత లక మత లక మత లక మత లక వవవవa a a a 
మJలqమJలqమJలqమJలq, , , , ల� ష"క̈ లకల� ష"క̈ లకల� ష"క̈ లకల� ష"క̈ లక. . . .  

Q - R��� R��� L#M�� R���� � � � � �� � � �� � �� � � �+ R��� R� R:� � �� � � �
� R� S5T���� 45?� .�� � �� � � � �@ � � � �U�+R� R:Q - RM� � �� �� � � 

 

ఇy«¬ ;ిã®తల�ఃఇy«¬ ;ిã®తల�ఃఇy«¬ ;ిã®తల�ఃఇy«¬ ;ిã®తల�ః 
 ఇy«¬ cి�jలK ఉన> వ�కz�Bmౖ ఇy«¬ క� 
మJందు Áగ�మJన> క?;> fషయ�ల� 
;ిద®మగJను. ఎందుకన,ా అతడ� ఒక 
]�ా ర�నలK ప�3Fgం89డ�. అత;Bmౖ కzÏం	ి fష 
య�ల� ;ిద®మగJను.  
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1- తల 3{ంట\� కల� మ"@యJ శ"̈ర 3{ంట\�  
కల� Âయడం. కా; అవసరమJన>ప¤డ� 
_̄ల) ,ా తల ,^క�ట EFరం కాదు.  
2- ,^ళ¶~ ÂయJట. కా; ,^ర� f"@,@E9 
ల�	9 EäBిI ఉండటం వలన 	9;> ÂcిE9 
]ాపం ల�దు.  
3- సుగంధం మ"@యJ సు3ాసన సబJÙల 
ఉపÁగం.  
4- సంuåగం మ"@యJ 	9;కz సంబంrిం�న 
fషయ�ల�. ఉ	9ః BmÔ~ 8ేసుక?నుట, 
8ే²ంచుట, u�ర�భర�ల సర(ాలడడం వ,#-"ా. 
5- 8ేతlలలK ,Ò) సుల� 3Fసుక?నుట.  
6- 3Fట�డటం. 
 Bmౖ fషయ�ల� cీ� k ప�ర�షlలంద"@Bmౖ ;ిద® ం. 
ఇక ప�dే�కం,ా ప�ర�షlలBmౖ ;ిద®మJన> 
fషయ�ల� 	ిగJవ dెల�ప బడ�తlన>f. 
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1- క�టNSన బటSల� ధ"@ంచడం. కా; అవసర 
మJంటw బ́aS , గ.ియ�రం మ"@యJ కళ~ 
జæళ¶~ ఉపÁ,@ంచవచుOను.  

2- తలక� అంట\క?; యJం.ే ఏ	ౖెE9 
వసు� వ� ఉపÁ,@ంచడం. కా; అంట\క?; 
ఉండ; ,�డ�గJ, 3ాహణమJ మ"@యJ 

గJ.9"ాల� ల�ంటNf ఉపÁ,@ంచవచుOను. 

3- _̀జæళ¶~ dçడ�గJట. కా; cmౖం.ిa 
మ"@యJ 8ెప¤ల� ల�నప¤డ� మడమల� 
కనబడ�నట\వంటN బtట\)  ఉపÁ,@ంచ 
వచుOను.  
 

    Bm ౖ ;ది®  కా"ా�ల� 8cేని3ా; Bm ౖ ;ది®  కా"ా�ల� 8cేని3ా; Bm ౖ ;ది®  కా"ా�ల� 8cేని3ా; Bm ౖ ;ది®  కా"ా�ల� 8cేని3ా; 
మtడ� cి�తlల�ఃమtడ� cి�తlల�ఃమtడ� cి�తlల�ఃమtడ� cి�తlల�ః 
1- అకారణం,ా 8ేcినతను ]ా]ాతl�డగJను.  
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ఇంకా అత;Bmౖ '1ిద�' (]�ా యgOతం) క©.9 
frియగJను. 

2- ఏ	ౖెE9 అవసరం ఉం.ి 8ేcిన3ాడ� 
]ా]ాతl�డ� కాడ�. కా; ]�ా యgOతం 
8ె�)ం89�. 

3- ఏ	ో కారణం,ా -ఉ	9ః dె�యక, 
మర�]¦², ల�	9 ఒక"@ ఒj� .ిdª ;స&y 
యJ.ౖె- 8ేcిన3ాడ� ]ా]ాతl�డూ కాడ�, 
అత;Bmౖ ]�ా యgOతమt ల�దు. 
 

త3ాËత3ాËత3ాËత3ాË: : : :  
 ఇతర మcిÓదుల మ�	ి"@,ా మcిÓ 	ె హ"ాం 
లK క©.9 క�.ి కాల�dª ప�3Fgసూ�  ఈ దుఆ 
చదవడం ధర�ం. Écి�ల�) 56 వస&ల�తl Écి�ల�) 56 వస&ల�తl Écి�ల�) 56 వస&ల�తl Écి�ల�) 56 వస&ల�తl 
వస&ల�వస&ల�వస&ల�వస&ల�మJమJమJమJ    అల�అల�అల�అల�    రసూ�ల�) =రసూ�ల�) =రసూ�ల�) =రసూ�ల�) =, , , , అల�)అల�)అల�)అల�)     
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హ�మ�W 1"ి¨)  �నూÉ వËహ�మ�W 1"ి¨)  �నూÉ వËహ�మ�W 1"ి¨)  �నూÉ వËహ�మ�W 1"ి¨)  �నూÉ వË     త=త=త=త=     È È È È 
అబ�Üబ రహ�jకఅబ�Üబ రహ�jకఅబ�Üబ రహ�jకఅబ�Üబ రహ�jక. . . .  

�� LF*� � � 0�;��� + � � ��� 12�3 �� '�F���� + � + �� � �� 
 R
V3 W�2*/ X Y
J�� Z2[\ X KG]� L#M��� �� �� � � � � �� � � �� � �� � � + + + � 

కాబ� త3ాË 8ేయJటక� 	9;3{ౖప�న 3{| ~�.  

త3ాËత3ాËత3ాËత3ాË:::: అంటw అల�) = ×కq ఇబ�ద� 
ఉ	ే¥శ�ం dª కాబ� చుట\S న ఏడ� (ార�)  ప�ద 
áిణం 8ేయJట. అ	ి హజ#� అసÜ� నుం.ి 
]�ా రంÎం� అకq.ే మJ,@ం89�. àదటN 
మt.ిట¿)  దగZర దగZర అడ�గJల� 3Fcి 
పర�,#తl� ట ధర�ం. కా; ఎవ"@క¼ ఇబÙం	ి 
కల,@ంచక©డదు. 	ీ;EF 'ర¬) ' అంట�ర�. 
Bmౖన కప¤క�న> దుపIటN; క�.ి భJజమJ 
కzÏం	ి నుం.ి Âసుక?; ఎడమ భJజమJBmౖ 
3FసుకÐ3ా�. అంటw క�.ి భJజమJ Bmౖన బటS  

http://Teluguislam.net
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ఉండక©డదు. 	ీ;; 'ఇH�బ�అ�' అంట�ర�. 
ఇf "#ండ� (ర¬) , ఇH�బ�అ�) ఉమ��  ల�క 
హ� ఉ	ే¥శ�ంdª మకాq వ�O 8ేcG dç� 
త3ాË లK మ�త�_̀ 8ేయ��. కాబ� ఎడమ 
3{ౖప� ఉం.9�. త3ాË వ�Ö cి�jలK 
8ేయJట తపI;స"@. ఇక త3ాË ఈ 
fధం,ా 8ేయ��ః 
1- హజ#� అసÜ� వద¥క� 3{Ô~ క�.ి 8ే²dª 
	9;> మJట\S క?; Éc�ిల�) 56 వల�) హ� Éc�ిల�) 56 వల�) హ� Éc�ిల�) 56 వల�) హ� Éc�ిల�) 56 వల�) హ� 
అకÙ%అకÙ%అకÙ%అకÙ% అE9�. Àలవ�dే 	9;> చుంÉం89�. 
చుంÉంచడం Àల� కాక�ంటw 	9;> 8ె²�dª 
మJట\S క?; 8ె²�; చుంÉం89�. 8ె²�dª 
మJట\S క?నుట క©.9 (ాధ�పడక�ంటw 	9; 
సూటN,ా ;లబ.ి 	9; 3{ౖప� 8ె²�dª cmౖగ 
8ేసూ�  Écి�ల�) 56 వల�) హ� అకÙ%Écి�ల�) 56 వల�) హ� అకÙ%Écి�ల�) 56 వల�) హ� అకÙ%Écి�ల�) 56 వల�) హ� అకÙ% అE9�. 
కా; 8ె²�; చుంÉంచక©డదు. త3ాË 
]�ా రంÎం89�. ఇ»ాS ను(ారం, తన u�షలK 
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తన క?రక�, తను కÐ"@న3ా"@ క?రక� దుఆ 
8ేసూ�  ల�	9 ఖు%ఆ0 ]ారయణం 8ేసూ�  
ఉం.9�. ఇచOట ప�dే�కం,ా ఏ దుఆ ల�దు.  

2- ర�క#> యమ�; వద¥ 8ేర�క�E9>క 
Àలవ�dే 	9;> మJట\S క�ంటÆ అల�) హ� 
అకÙ% అE9�. కా; 8ె²�; చుంÉంచ 
క©డదు. Àల� కాక�ంటw (త3ాË 8ేసూ�  

ఉం.9�). 8ె²�dª cmౖగ 8ేయక©డదు. 
అల�) హ� అకÙ% అనక©డదు. ఈ ర�క#> 
యమ�; మ"@యJ హజ#� అసÜ� మధ� ఈ 
ఆయతl చద3ా�ః రబÙE9 ఆjE9 రబÙE9 ఆjE9 రబÙE9 ఆjE9 రబÙE9 ఆjE9 
1ిదు¥ 01ిదు¥ 01ిదు¥ 01ిదు¥ 0     య� హసనdౌఁ వ1ిa ఆÞయ� హసనdౌఁ వ1ిa ఆÞయ� హసనdౌఁ వ1ిa ఆÞయ� హసనdౌఁ వ1ిa ఆÞ    
రj హసనdౌఁ వÞE9 అజ�బE9>%రj హసనdౌఁ వÞE9 అజ�బE9>%రj హసనdౌఁ వÞE9 అజ�బE9>%రj హసనdౌఁ వÞE9 అజ�బE9>%. . . .  

  S�F� 0K^_� `� S�F� ��[4�� ` ��Pa ��*3� �� � � � �� � � � �� � � �� � �� � �� �
3���� W�N� ��<�� � �� � �� � �!�"�#���:201{�  
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3- హజ#� అసÜ� వద¥  8ేర�క?; 	9;> 
8ె²�dª మJట\S క�ంటÆ, Àల� కాక�ంటw 
	9; 3{ౖప� 8ె²�dª cmౖగ 8ేసూ�  అల�) హ� 
అకÙ% అE9�.  

ఈ fధం,ా ఏడ� ప�దáిణ9లK)  ఒకటN ఈ fధం,ా ఏడ� ప�దáిణ9లK)  ఒకటN ఈ fధం,ా ఏడ� ప�దáిణ9లK)  ఒకటN ఈ fధం,ా ఏడ� ప�దáిణ9లK)  ఒకటN 
ప§ర�²ం	ిప§ర�²ం	ిప§ర�²ం	ిప§ర�²ం	ి. . . .  
4- *,@తf àదటN 	9; ల�,Q 8ేసూ� , 
హజ#� అసÜ� 8ేర�క�న>ప¤డల�)  అల�) హ� 
అకÙ% అE9�. ఏడవ	ి ప§ర�²న తర�3ాత 
క©.9 అE9�. 
 

త3ాË తర�3ాతఃత3ాË తర�3ాతఃత3ాË తర�3ాతఃత3ాË తర�3ాతః 
 త3ాË తర�3ాత మఖ�_̄ ఇబ�� 5ëం 
3{నక - అన,ా అ	ి తనక� మ"@యJ కాబ�క� 
మధ�లK ఉన>ట\) ,ా- ;లబ.ి "#ండ� రకా 
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తlల నమ�� 8ేయJట ధర�ం. నమ�� 
8ేసు� న>ప¤డ� దుపIటN "#ండ� భJజ�లBmౖ 
ఉండ�ట తపI;స"@. ఏ ఒకq భJజమJ 
నగ>ం,ా ఉండక�డదు. àదటN రకాతlలK 
సూ"# !ాjy తర�3ాత ఖుa య� ఖుa య� ఖుa య� ఖుa య� 
అయJ�హa కా1ిరì0అయJ�హa కా1ిరì0అయJ�హa కా1ిరì0అయJ�హa కా1ిరì0 "#ండవ రకాతlలK 
సూ"# !ాjy తర�3ాత ఖుa హ�వల�) హ� ఖుa హ�వల�) హ� ఖుa హ�వల�) హ� ఖుa హ�వల�) హ� 
అహ� అహ� అహ� అహ� చద3ా�. జనసమ�ర�ంలK 	9; 
3{నక నమ�� 8ేయJట (ాధ�పడక�ంటw 
మcిÓదులK ఏకq.ౖెE9 8ేయవచుOను.  
 

సఈఃసఈఃసఈఃసఈః 
 ఇక 'మíఅ' (స!ా, మ"ాÜల మధ�లK 
'సఈ' 8ేcG స�లం) 3{ౖప�క� 3{Ô~ స!ా దగZ"@కz 
8ేర�క�ంటÆ """"ఇన>స&!ా వa మరÜత ఇన>స&!ా వa మరÜత ఇన>స&!ా వa మరÜత ఇన>స&!ా వa మరÜత 
*0 షఆఇ"@ల�) =*0 షఆఇ"@ల�) =*0 షఆఇ"@ల�) =*0 షఆఇ"@ల�) =" " " " చ	ి3ా�. స!ా క?ండBmౖ 
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ఎకzq కాబ� 	ిశలK ;లబ.ి 8ేతlల� ఎj�  
అల�) = (¦� త�మJ పî@ం�, ఈ దుఆ మtడ� 
(ార�)  చద3ా�. 	9; మధ�లK "#ండ� (ార�)  
త;»ాS ను(ారం దుఆ 8ేసుకÐ3ా�ః """"ల�ఇల�హ ల�ఇల�హ ల�ఇల�హ ల�ఇల�హ 
ఇల)ల�) హ� వల�) హ� అకÙ%ఇల)ల�) హ� వల�) హ� అకÙ%ఇల)ల�) హ� వల�) హ� అకÙ%ఇల)ల�) హ� వల�) హ� అకÙ%, , , , ల�ఇల�హ ల�ఇల�హ ల�ఇల�హ ల�ఇల�హ 
ఇల)ఇల)ఇల)ఇల) ల�) హ� వ=ల�) హ� వ=ల�) హ� వ=ల�) హ� వ=     దహ� ల�ష"¨కలహï దహ� ల�ష"¨కలహï దహ� ల�ష"¨కలహï దహ� ల�ష"¨కలహï 
లహ�a మJల�q వలహ�aలహ�a మJల�q వలహ�aలహ�a మJల�q వలహ�aలహ�a మJల�q వలహ�a    హమJ¥  హమJ¥  హమJ¥  హమJ¥  
యJ=యJ=యJ=యJ=     ²  వ యJÃతl ²  వ యJÃతl ²  వ యJÃతl ²  వ యJÃతl వహ�వ అల� వహ�వ అల� వహ�వ అల� వహ�వ అల� 
క��) mౖఇ0 ఖ	%ీక��) mౖఇ0 ఖ	%ీక��) mౖఇ0 ఖ	%ీక��) mౖఇ0 ఖ	%ీ. . . . ల�ఇల�హ ఇల)ల�) హ� ల�ఇల�హ ఇల)ల�) హ� ల�ఇల�హ ఇల)ల�) హ� ల�ఇల�హ ఇల)ల�) హ� 
వ= దహï అంజజ వఅదహï వనసర వ= దహï అంజజ వఅదహï వనసర వ= దహï అంజజ వఅదహï వనసర వ= దహï అంజజ వఅదహï వనసర 
అబ¥హï వహజమa అ= జ�బ వహ¥ హïఅబ¥హï వహజమa అ= జ�బ వహ¥ హïఅబ¥హï వహజమa అ= జ�బ వహ¥ హïఅబ¥హï వహజమa అ= జ�బ వహ¥ హï". ". ". ".  

+�� -� ��� -� �� �� � ,c7/ ���  � �� �+�� -� ��� -� �� �� � - d4�� � + � ��
R:Q� � � 45?� ��� RMU� �� �� + � � ++ � + +� � � �+ ��5: � e�f+ � + � � � +

9g h7 �� 2O�, � � @ �+ � � + �+�� -� ��� - K:4< � �� �� � i � � d4�� + � ��
d4�� W�8�j� '8O� d4�� k[� d4�� 8l[/+ � � � � � � + � � � + � � �� � � � � �� � � � � � � � 
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 ఆ తర�3ాత స!ా నుం.ి 	ి,@ మ"ాÜ 
3{ౖప� నడ3ా�. పచOరంగJ స� ంభం వద¥క� 
8ే"@నప¤డ� శకz� ప�కారం పర�గJÂయడం 
ధర�ం. ఇల� "#ండవ పచOరంగJ స� ంభం 

వరక�. ఇతర�లక� బ�ధ క�,@ంచక©డదన> 
షరతlను మరవవదు¥ . ఈ పర�గJ ప�ర�షlల 
వరకQ ప"@*తం. cీ� kలక� 	ీ; అర£త ల�దు. 
మ"ాÜ 8ేర�క?; 	9;Bmౖ ఎకzq Þబ�)  	ిశలK 
;లబ.ి 8ేతlల� ఎj�  స!ాBmౖ 8ేcినట\ 
వంటN దుఆ 8ెయ���. అ²dే మన 
u�షలK మనకzషSమJన> దుఆ క©.9 8ేసు 
కÐ3ా�. ఇకq.ికz ఏ.ిట¿)  ఒకటN ప§ర�²ం	ి. 
*,@త ఆర� ఇల�,Q ప§"@� 8ేయ��. ప�Â 
(ా"@ స!ా మ"@యJ మ"ాÜల వద¥  దుఆ 
8ేయ��. పచO రంగJల స� ంu�ల మధ� 
పర�గJÂయ��. సఈ మధ�లK దుఆ 
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ఎక�qవ 8ేయ��. ఏ.ిట¿)  ప�Â ఒక 	9;క?క 
3Fర� దుఆ అంటÆ ప�వక�dª ర��వ� ల�దు.  

 yH తమతl� అ� 8ేయJ3ా.ౖెdే సఈ 
త"ాÜత తల 3{ంట\� కల� Â²ంచుక?; ఉమ��  
మJ,@ం89�. (ాr9రణ దుసు� ల� ధ"@ం� 
ఇy«¬ నుం.ి హల�a అ3ాÜ�. Ha 56జÓ  
ఎ;*దవ "^�న జðహర� నమ��క� 
క?ం8ెం మJందు తనున> ]�ా ంతం నుం.ే 
హ� క?రక� ఇy«ం 8ేసూ� , ఉమ��  క?రక� 
ఇy«¬ 8ేయJ సందర¡ంలK 8ేcిన పనుల� 
ఇప¤డ� 8ేcి హ� సంకంలIం మనుసులK 
8ేసుక?; లబౖ́Ù+ హజÓ0 అE9�. ఆ 
తర�3ాత తa Éయ చద3ా�. లబ´Ùౖ+ లబ´Ùౖ+ లబ´Ùౖ+ లబ´Ùౖ+ 
అల�) హ�మ� లబ´Ùౖ+అల�) హ�మ� లబ´Ùౖ+అల�) హ�మ� లబ´Ùౖ+అల�) హ�మ� లబ´Ùౖ+, , , , లబ´Ùౖక ల� ష"క̈ లబ´Ùౖక ల� ష"క̈ లబ´Ùౖక ల� ష"క̈ లబ´Ùౖక ల� ష"క̈ 
లక లబ´Ùౖ+లక లబ´Ùౖ+లక లబ´Ùౖ+లక లబ´Ùౖ+, , , , ఇన>a ఇన>a ఇన>a ఇన>a హంద వ;>అమత హంద వ;>అమత హంద వ;>అమత హంద వ;>అమత 
లక వa మJలq ల� లక వa మJలq ల� లక వa మJలq ల� లక వa మJలq ల� ష"క̈ లకష"క̈ లకష"క̈ లకష"క̈ లక. . . .  
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 .� R��� R� R:Q - R��� R��� L#M�� R���� � � � � � � �� � � � �� � � �� � � � � �� � � +
R� R:Q - RMU�� R� S5T���� 45?�� � � �� � �� � �� + �� � �� �@ �  

 

Ha 56జÓ  ఎ;*దవ "^�ఃHa 56జÓ  ఎ;*దవ "^�ఃHa 56జÓ  ఎ;*దవ "^�ఃHa 56జÓ  ఎ;*దవ "^�ః 
 ఈ "^� yH *E9 3{Ô~ జð=«, అí�, 
మ,@ÇÏ , ఇ»ా మ"@యJ ఫ�� నమ��ల� 
8ేయ��. ప�j నమ�� 	9; సమయంలK 
మ"@యJ E9ల�గJ రకాతlల నమ�� ఖí� 
8ేcి "#ండ� రకాతlల� 8ేయ��.  

dç*�దవ "^� dç*�దవ "^� dç*�దవ "^� dç*�దవ "^� ((((అరఫ "^�అరఫ "^�అరఫ "^�అరఫ "^�)))):::: 
 ఈ "^� 8ేయJ ధర�మJల� ఇfః 
1- సూ"^�దయమJ తర�3ాత yH అర!ా� 
3{Ô~ అచOట సూ"ా�స�మయం వరక� ఉం- 
.9�. ]³దు¥  3ా�న తర�3ాత జð=«, అí� 
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క�Bి ఖí� 8ేయ��. నమ�� తర�3ాత 
అల�) = స�రణమJ, దుఆ మ"@యJ తa 

ÉయలK ;మగJ>ల�ౖ, fనయ frేయతdª 
అల�) = ను 3Fడ�క�ంటÆ తన క?రక� 
మ"@యJ మJcి)మJల క?రక� అల�) = dª 
అడ�గJతâ త;షS ప�కారం దుఆ 8ేసుకÐ3ా�. 
8ేతlల� ఎj�  దుఆ 8ేయడం 89ల� మం�	ి. 
అర!ా� లK ;లవడం హ� ర�క�0 లలK 
ఒకటN. ఇచOట ;లవ;3ా"@ హ� కాEFకాదు. 
ఇచOట ;ల�చు సమయం dç*�దవ Ha 
56జÓ  సూ"^�దయమం నుం.ి పదవ Ha 
56జÓ  ఉ»¦దయం వరక�. ఎవ"#-dే ఈ పగల� 
మ"@యJ "ాj�లK ఏ క?ంత సమయం ;��E9 
3ా"@ హ� స"@యగJను. yH అర!ా� 
హదు¥ లKపల ఉండ�ట తపI;స"@. ఆ "^�న 
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హదు¥  లKపల ఉండక�ం.9 బౖ́ట ఉన>3ా"@ 
హ� E{ర3Fరదు.  

2- అరఫ "^� క�Oతం,ా సూ"ా�స�మయం 
అ²న తర�3ాత అర!ా� నుం.ి మJ� 

ద�!ా 3{ౖప�నక� ప§"@� �ాంj, మ"ా�దdª 
ఘన_̄°న శబ¥మJdª తa Éయ చదువ�తâ 
3{| ~�.  
 

మJ�మJ�మJ�మJ�    ద�!ాఃద�!ాఃద�!ాఃద�!ాః 
 మJ� ద�!ా 8ేర�క?; మ,@Ç మ"@యJ Ï
ఇ»ా నమ��ల� క�Bి ఖí� 8ేయ��. 
నమ�� తర�3ాత తన సÜంత పనుల� 
8ేసుకÐవచుOను. అ	ి uåజనం తయ�"@, 
త	ితర పనుల�. చుర�క�దనంdª ఫ�� 
నమ��క� _̀లñqనుటక� dçందర,ా పడ� 
కÐవడం 89ల� మం�	ి.  
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పదవ "^� పదవ "^� పదవ "^� పదవ "^� ((((పండ�గ "^�పండ�గ "^�పండ�గ "^�పండ�గ "^�)))):::: 
1- ఫ�� నమ�� సమయమ²న 3{ంటEF 
నమ�� 8ేసుక?; అకq.ే క©"^O; ప�కాశ- 
మ�న వరక� అrికం,ా H+Ï, దుఆల� 8ేసూ�  
ఉం.9�.  

2- ఏడ� �న> "ాళ¶~ Âసుక?; సూ"^� 
దయమJక� మJం	ే తa Éయ చదువ�తâ 
*E9 3{| ~�.  

3- జమ� అఖబ (జమ� క�బ�� , (ామ�E9�ం,ా 
ప�జల� 	9;> Bmద¥  mౖd90 అంట�ర�) 8ేర�క�EF 
వరక� తa Éయ చదువ�తâ ఉం.9�. ఏడ� 
"ాళ¶~, ప�j "ా² అల�) హ� అకÙ% అంటÆ 
ఒక?qకqటwcి జమ� అఖబBmౖ fస"ా�.  
4- "ాళ¶~ fcి"@న తర�3ాత తమతl� అ�, 
మ"@యJ Þ"ా0 8ేcG3ార� ఖు"ాÙß 
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8ెయ���. మ"@యJ అందులK నుం� 3ార� 
సÜయం,ా jనడం, ఇతర�లక� 	9నం 
8ేయడం, బహ�మ�నం,ా పంపడం మం�	ి. 
5- ఖు"ాÙß తర�3ాత తల క?"@,@ం89�. 
ల�	9 కటNంW 8ే²ంచుకÐ3ా�. తల క?"@,@ం- 
చడం ఎక�qవ ప�ణ�ం. cీ� kల� తమ తల 
3{ంట\� కలను 3F�ల� మందమJ అన,ా 
మtడ� cmంటNÃటర�)  కj�"@ంచుకÐ3ా�.   
 ఇప¤డ� yH (ా>నం 8ేcి, సు3ాసన 
ప§సుక?నుట, దుసు� ల� ధ"@ంచుట మం�	ి. 
ఎందుకన,ా yHBmౖ ఇy«¬ వలన ;ిద® - 
మJన>; క�టNSన బటSల� ధ"@ంచడం, సు3ాసన 
ప§సుకÐవడం, ,^ళ¶~, 3{ంట\� కల� Âయడం 
ల�ంటN fషయ�ల� Áగ�మగJను. కా; 
u�ర�భర�ల సంuåగ ;ిద®త కాబ� ×కq 
త3ాË మJ,@cG వరక� ఉండ�ను.  
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6- కాబ� వద¥క� 3{Ô~ త3ా1m హ� (త3ా1m 
ఇ!ాజ) 8ెయ���. అ	ి ఈ fధం,ా: మJందు 
కాబ� చుట\S న ఏడ� (ార�)  ప�దáిణం 
8ెయ���. మఖ�_̄ ఇబ�� 5ëం వద¥  "#ండ� 
రకాతlల నమ�� 8ెయ���. హజ#Ó  తమతl� అ 
8ేయJ3ార� స!ా మ"ాÜల మధ� సఈ 
8ెయ���. కా; Þ"ా0 మ"@యJ ఇ!�ా � 
హ� ల� 8ేయJ3ార� dç� త3ాË dª సఈ 
8ేcియJంటw 3ార� ఇప¤డ� సఈ 8ేయవ- 
లcిన అవసరం ల�దు. అ	ే హ� ×కq 
సఈ అగJను. అప¤డ� సఈ 8ేయక�న>ట) - 
²dే ఇప¤డ� తపIక 8ేయ��.  

    సఈసఈసఈసఈ    తర�3ాతతర�3ాతతర�3ాతతర�3ాత    ఇy«ం ;ది®తలß> ఇy«ం ;ది®తలß> ఇy«ం ;ది®తలß> ఇy«ం ;ది®తలß> 
మJ,@(ా� ²మJ,@(ా� ²మJ,@(ా� ²మJ,@(ా� ². . . . u�"ా�భర�ల సంuåగ ;ిu�"ా�భర�ల సంuåగ ;ిu�"ా�భర�ల సంuåగ ;ిu�"ా�భర�ల సంuåగ ;ి    
ద®త క©.9ద®త క©.9ద®త క©.9ద®త క©.9. . . .  
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7- yo 11వ, 12వ  "ాj� *E9లK గడపటం 
తపI;స"@. (ఇషSమJన>3ార� 13వ "ాj� 
క©.9 ఉండ వచుOను). "ాj� గడపటం 
అంటw "ాj� ×కq అrిక u�గం *E9లK 
ఉం.9�.  
(1)"ాళ¶~ fసరడం, (2)ఖు"ాÙß 8ేయడం, 
(3)áÒరం, త"ాÜత (4)త3ాË. ఈ E9ల�గJ 
పనుల� ఇ	ే కÏమం,ా 8ేయడం సున>�. 
ఒక 3Fళ ఇందులK 3{నకా మJందు జ"@,@E9 
ఏÃ అభ�ంతరం ల�దు. 
 

పదక�ండవ "^�పదక�ండవ "^�పదక�ండవ "^�పదక�ండవ "^� 

 ఈ "^� yH ర_̄ Hమ�% ("ాళ¶)  
fసుర�ట) ఆవశ�కం. 	9; సమయం ]³దు¥  
3ా�న 3{ంటEF àదలవ�తlం	ి. అంతక� 
మJందు fసుర�ట Áగ�ం ల�దు. మర�సటN 
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"^� ఉ»¦దయం వరక� 	ీ; సమయం ఉం- 
ట\ం	ి. మJందు �న> జమరBmౖ, త"ాÜత 
మధ� 	9;Bmౖ, ఆ తర�3ాత అఖబ అంటw 
Bmద¥ 	9;Bmౖ fస"ా�. కzÏంద dెల�పబ.ే 
"̈jలK ర_̄ Hమ�% 8ెయ���. 

1- తన 3{ంట 21 "ాళ¶~ (శనగ ,@ంజంత) 
�న>f, Âసుక?; మJందు �న> జమరBmౖ 
ఒక?qకqటwcి ఏడ� "ాళ¶~ fస"ా�. ప�j 
"ా²dª అల�) హ� అకÙ% అE9�. ప�j 
"ా² �న> జమర చుట\S న> హౌ�లK 
పడ�నట\)  fcి"Q ప�యత>ం 8ేయ��. Bిదప 
ఆ జమరక� క?ంచం క�.ి 3{ౖప�న జ"@,@ 
;లబ.ి 	ీరòం,ా దుఆ 8ేయJట సున>�. 

2- మధ�లK నున> జమర వద¥క� 3{Ô~ ఒక?q 
కqటwcి ఏడ� "ాళ¶~ 	9;Bmౖ fస"ా�. ప�j 
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"ా²Bmౖ అల�) హ� అకÙ% అE9�. 	9;కz 
క?ం8ెం ఎడమ 3{ౖప�క� జ"@,@ 	ీరòం,ా దుఆ 8ేయ��. 

3- ఆ తర�3ాత Bmద¥  జమర వద¥క� 3{Ô~ 
ఏడ� "ాళ¶~ ఒక?qకqటwcి fస"ా�. ప�j 
"ా²dª అల�) హ� అకÙ% అE9�. ఇక 
అకqడ ఆగక�ం.9 3{Ô~]¦3ా�. 
 

పE{>ండవ "^�ః పE{>ండవ "^�ః పE{>ండవ "^�ః పE{>ండవ "^�ః  
1- ఈ "^� పదక�ండవ "^� 8ేcిన Âర� 
8ేయ��. yH 13వ "^� ఉం.9లనుక�ంటw 
89ల� మం�	ి. ఆ "^� 11 మ"@యJ 12వ 
"^� 8ేcినటw)  8ేయ��. 

2- 12వ "^� (మ"@యJ 13వ "^� ఉన> 
3ార� ఆ "^�) "ాళ¶~ fcిరన తర�3ాత 
కాబ� వద¥క� 3{Ô~ త3ా1m f	9అ� 8ెయ���. 
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త"ాÜత మఖ�_̄ ఇబ�� 5ëం 3{నక, అకqడ 
(ాధ�పడక�ంటw ఎకq.ౖెE9 "#ండ� రకాతlల� 
8ెయ���. బ56షlS  మ"@యJ బ�లంత cీ� kల� 
ఈ త3ాË 8ేయక�ం.9 j"@,@ తమ 	ే�ా;కz 
3{Ô~E9 ]ాప_̀* ల�దు.  

 ఎవ"#-E9 పదవ d9"̈క�న 8ేయవలcిన 
త3ా1m ఇ!ాజ అప¤డ� 8ేయక�ం.9 
ఇప¤డ� 8ేcిE9 ఫర3ా ల�దు, Áగ�_̀. 
అ	ే ఈ త3ా1m f	9అ� క� బదుల�,ా 
స"@]¦తlం	ి. అంటw తమ 	ే�ా;కz j"@,@ 
3{|}~ మJందు 8ేcG త3ా1m f	9అ� క� 
బదుల�,ా ఈ త3ా1m ఇ!ాజ స"@]¦తlం	ి. 
అ²dే ఇల� 8ేcG3ార� త3ా1m f	9అ� 
సంకలIంdª కాక�ం.9, త3ా1m ఇ!ాజ 
సంకలIం 8ేసుకÐ3ా�.  
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3- ఆ తర�3ాత yH ఆలస�ం 8ేయక�ం.9 
తన సమయ�;> H+Ï, దుఆ మ"@యJ 
తనక� ల�భం 8ేక©"QO fషయ�లK)  గడ�- 
ప�తâ మకాq నుం.ి 3{Ô~]¦3ా�. అ²dే 
ఎవ"#-E9 ఏ	ౖెE9 అవసరం,ా, ఉ	9ః తన 
*తl� ; క?రక� 3F�సూ� , ల�	9 తనక� 
	9"@లK అవసరమJం.ే (ామ�నుల క?ను,^ళ¶ 
వ,#-"ాలక#- క?ంత సమయం మ�త�_̀ ఆగJdే 
]ాపం ల�దు. కా; దూర 	ే�ాల నుం.ి 
వ�Oన3ార� హ� తర�3ాత మకాqలK 
క?	ి¥  "^�ల ;3ాసం 8ేcG�  3ార� మకాqను 
వద� 3{Ô~]¦²¸ "^�న త3ా1m f	9అ� 
8ేయ��.  
 

హ� ×కq ర�క�0హ� ×కq ర�క�0హ� ×కq ర�క�0హ� ×కq ర�క�0     ల�ల�ల�ల�:::: 
1- ఇy«¬.   
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2- అర!ా� లK ;లవడం. 
3- త3ా1m ఇ!ాజ (త3ా1m హ�). 
4- స!ా మ"ాÜ మధ�లK సఈ. 
    Bm ౖ E9�,@ట¿)  ఏ ఒకq ర�క�0 Bm ౖ E9�,@ట¿)  ఏ ఒకq ర�క�0 Bm ౖ E9�,@ట¿)  ఏ ఒకq ర�క�0 Bm ౖ E9�,@ట¿)  ఏ ఒకq ర�క�0 
వద�E9 అత; హ� E{ర3Fరదువద�E9 అత; హ� E{ర3Fరదువద�E9 అత; హ� E{ర3Fరదువద�E9 అత; హ� E{ర3Fరదు.... 
 

హ� ×కq 3ాHబJల�హ� ×కq 3ాHబJల�హ� ×కq 3ాHబJల�హ� ×కq 3ాHబJల�:::: 
1- Ãఖ�� నుం.ి ఇy«ం 8ేయడం.  
2- పగల� వ�Oన3ార� సూ"ా�స�మయం 
వరక� అర!ా� లK ;లవడం.  
3- మJ� ద�!ాలK ఫ�� తర�3ాత ప�కాశ 
మ�న వరక� "ాj� గడపడం. అ²dే వృదు®  
ల�, cీ� kల� అర� "ాj� వరక� ఉం.ి తర�]¦dే 
]ాపం ల�దు.  
4- 11, 12, (13వ) "ాతl� ల� *E9లK గడపడం. 
5- Bmౖ మtడ� "^�లK)  "ాళ¶~ fసరడం.  
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6- áÒరం 8ే²ంచుకÐవడం.  
7- త3ా1m f	9అ�.  

    Bmౖ ఏ.టి¿)  ఏ ఒకq 3ాHÇ వద�E9 Bmౖ ఏ.టి¿)  ఏ ఒకq 3ాHÇ వద�E9 Bmౖ ఏ.టి¿)  ఏ ఒకq 3ాHÇ వద�E9 Bmౖ ఏ.టి¿)  ఏ ఒకq 3ాHÇ వద�E9 
అత;Bm ౖ ద¬ frిఅత;Bm ౖ ద¬ frిఅత;Bm ౖ ద¬ frిఅత;Bm ౖ ద¬ frి,ా అవ�తlం	ి,ా అవ�తlం	ి,ా అవ�తlం	ి,ా అవ�తlం	ి. . . . అ	ి అ	ి అ	ి అ	ి 
ఒక _క̀ బ�	9నమJ ల�	9 ఆవ� ఒక _క̀ బ�	9నమJ ల�	9 ఆవ� ఒక _క̀ బ�	9నమJ ల�	9 ఆవ� ఒక _క̀ బ�	9నమJ ల�	9 ఆవ� 
మ"@యJ ఒంటÝలK ఏడవ వంతl హరంమ"@యJ ఒంటÝలK ఏడవ వంతl హరంమ"@యJ ఒంటÝలK ఏడవ వంతl హరంమ"@యJ ఒంటÝలK ఏడవ వంతl హరం    
లK ఉం. ేÊద3ా"@కz 	9నం 8ేయ��లK ఉం. ేÊద3ా"@కz 	9నం 8ేయ��లK ఉం. ేÊద3ా"@కz 	9నం 8ేయ��లK ఉం. ేÊద3ా"@కz 	9నం 8ేయ��.... 
 

మcిÓ	ె నబf దరÑనంమcిÓ	ె నబf దరÑనంమcిÓ	ె నబf దరÑనంమcిÓ	ె నబf దరÑనం:::: 
 నమ�� 8ేcG ఉ	ే¥శ�ంdª మcిÓ 	ె నబf 
దరÑనం ప�ణ�కార�ం. స5ë హ	ీసు ప�కారం 
అందులK 8ేcG ఒక నమ�� ప�ణ�ం ఇతర 
మcిÓదులK 8ేcG 3{²� నమ��ల కE9> 
అjఉత�మం. మcిÓ 	ె హ"ాం మకాq తపI. 
(అందులK ఒక నమ�� ప�ణ�ం మcిÓ 	ె 
నబfలK; వంద నమ��లక� సమ�నం). 

http://Teluguislam.net
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మcిÓ	ె నబf దరÑనం సంవత>ర_̄ల�)  
ఎప¤డ� 8ేcిE9 ప�ణ�_̀. 	9;క?క ప�dే�క 
సమయ_̀* ల�దు. అ	ి హ� లK ఒక 
u�గం క©.9 ఎంత మ�త�ం కాదు. అచOట 
ఉన>ంత cGపట¿)  ప�వక� మ"@యJ 3ా"@ 
ఉత�మ సహచర�ల�ౖన అబt బ+Ï, ఉమ% 
రHయల�) హ� అను£ మ�ల సమ�ధుల 
దరÑనం 8ేయడం ప�ణ�కార�ం. సమ�ధుల 
దరÑనం ప�dే�కం,ా ప�ర�షlలక� మ�త�_̀ 
ఉం	ి. cీ� kలక� ల�దు. మcిÓ 	ె నబf ×కq 
ఏ వసు� వ�ను క©.9 మJట\S క?; శ"̈"ా;కz 
తlడ�చు క?నుట, సమ�rి ×కq త3ాË 
8ేయJట, దుఆ సమయ�న 	9; 3{ౖప� 
మJఖమJ 8ేయJట ల�ంటN పనుల� ధ"ా� 
;కz fర�ద®_̄°నf గనక Áగ�ం ల�వ�.  
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  أحكام العمرة
ఉమ��  fr9నంఉమ��  fr9నంఉమ��  fr9నంఉమ��  fr9నం 

 ప�Â మJcి) ం cీ� k ప�ర�షl;Bmౖ ofతంలK 
ఒక(ా"@ ఉమ��  8ేయJట frి,ా ఉం	ి. 
అల�) = ఆ	ేశం:  

 (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ???? rr rr&&&& uu uuρρρρ ¢¢ ¢¢kkkk uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$#### nn nnοοοο uu uu���� ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! 44   )196ا��L3ة ( 〉〉〉〉 44

{అల�) = క?రక� హ�అల�) = క?రక� హ�అల�) = క?రక� హ�అల�) = క?రక� హ�, , , , ఉమ��  ప§"@� 8యేంఉమ��  ప§"@� 8యేంఉమ��  ప§"@� 8యేంఉమ��  ప§"@� 8యేం    
.ి..ిి.}ి. . . . (2: బఖరః 196). 

 అ	ి సరÜ సd9q"ా�ల�లK అj ఉత�మ 
_̄°న	ి గనక శకz�గల మJcి) ం మ"Q మ"@ 
8ేసూ�  ఉండ�ట ప�ణ� కార�ం. మJఅ�త*% 
ఉమ��  fధులK)  అ;>టNకz మJందు ఇy«¬ 
8ేయ��. 
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ఇy«¬ఇy«¬ఇy«¬ఇy«¬: : : :  
 'ఇy«¬' ఉమ��  ఆ"ాధనలKకz ప�3Fశం. 
మJ56«¬ (ఇy«¬ cి�jలK ఉన> వ�కz�)Bmౖ 
ఇy«¬ క� మJందు Áగ�మJన> క?;> 

fషయ�ల� ;ిద®మగJను. ఎందుకన,ా 
అతడ� ఒక ]�ా ర�నలK ప�3Fgం89డ�. ఉమ��  
8ేయ�లనుక�న> ప�j వ�కz�Bmౖ 'ఇy«¬' 
frి,ా ఉం	ి. మJఅ�త*% మకాq 3{ల�ప� 
నుం.ి వ8ేO 3ార²dే ప�వక� సల) ల�) హ� 
అల�ౖ56 వసల) ం ;య*ం�న Ãఖ�తlలK)  ఏ 
ఒక Ãఖ�తl నుం.ౖెE9 ఇy«¬ 8ెయ���. 
ఆ Ãఖ�తlల� ఇfః 

1- '�a హ�ల�ఫౖ�a హ�ల�ఫౖ�a హ�ల�ఫౖ�a హ�ల�ఫౖ': అ	ి మ	ీనమ	ీనమ	ీనమ	ీనక�    
సÃపమJలK ఒక �న> పల�) టÆర�. 
ఇప¤డ� 	9; BGర� 'అÇ య�"# అÈ'. అ	ి 
మ	ీన3ాసుల Ãఖ�తl.  
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2- 'అa �=అa �=అa �=అa �=    ఫఫఫఫ': అ	ి "ాÉW"ాÉW"ాÉW"ాÉW సÃపమJలK 
ఒక పల�) టÆర�. ఈ "^�లK)  "ాÉW నుం8ే 
ఇy«¬ 8ేసు� E9>ర�. అ	ి cి"̈య� 3ా"@ 
Ãఖ�తl.  

3- 'అcm&ౖల�a కÊ%అcm&ౖల�a కÊ%అcm&ౖల�a కÊ%అcm&ౖల�a కÊ%':::: d9²Ë క� సÃ]ాన 
ఒక ]�ా ంతం. అ	ి న�¥  3ా"@ Ãఖ�తl.  

4- 'యల¬యల¬యల¬యల¬     ల¬ల¬ల¬ల¬': మకాq నుం.ి 
సుమ�ర� 80 కz.Ã. దూ"ానుంట\ం	ి. ఇ	ి 
యమ0యమ0యమ0యమ0 3ా"@ Ãఖ�తl.  

5- 'జ�తl ఇజ�తl ఇజ�తl ఇజ�తl ఇ%Ì%Ì%Ì%Ì': ఇ	ి ఇ"ాÍఇ"ాÍఇ"ాÍఇ"ాÍ 3ా"@ Ãఖ�తl.  
 Bmౖ Ãఖ�తlల� ప�వక� సల) ల�) హ� అల�ౖ56 
వసల) ం ;య*ం89ర�. అf _̀మJ dె�Bిన 
3ా"@ ]�ా ంత ;3ాసుల మ"@యJ 3ా"@ తపI 
ఎవ"#-dే హ� ల�క ఉమ��  8ేయJటక� 3ాటN 
నుం.ి 	9ట\d9"^ 3ా"@కz క©.9ను. ఇక 
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మకాq ;3ాసుల� మ"@యJ 'అహ�) a 
56a) ' (మకాq నగ"ా;కz 3{ల�పల మ"@యJ 
Ãఖ�తl లKపల ;వcించు3ార�) తమ 
ఇంటN నుం.ి ఇy«¬ 8ేయ��.  
 

ఇy«¬ ధర�మJల�ఃఇy«¬ ధర�మJల�ఃఇy«¬ ధర�మJల�ఃఇy«¬ ధర�మJల�ః 
ఇy«¬ క� మJందు 8ేయవలcిన ధర�మJల�ః 
1- ,^ర�) , చంకల మ"@యJ మ"ా�ంగ 3{ంట\�  
కల� Âcి, Ã(ాల� కj�"@ం89�. (ా>నం 
8ేcి, శ"̈"ా;కz సు3ాసన ప§సుకÐ3ా�. 
బటSలక� కాదు.  
2- క�టNSన బటSల� Âcి, ఒక పం� కట\S క?;, 
ఒక దుపIటN 3FసుకÐ3ా�. cీ� k తనకzషS_̄°న 
దుసు� ల� ధ"@ంచవచుOను. అ²dే ప§"@� 
పర¥dª, అలంకరణ ప�ద"@Ñంచక�ం.9 ఉం.9�. 
పర ప�ర�షlల మJందు మJఖమJ మ"@యJ 
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అర8ేతlల పర¥ క©.9 8ేయJటక� ప�య 
j>ం89�. 8ేతlలలK ,Ò) సుల�, మJఖమJBmౖ 
నఖ�Ç 3Fయ క©డదు.  

3- మcిÓ� క� 3{Ô~ నమ�� సమయమ 
²dే జమ�అతldª నమ�� 8ేసుకÐ3ా�. 
ల�;8ో "#ండ� రకాతlల� 'త56య�తla 
వ�Ö' 8ేసుకÐ3ా�. ఆ తర�3ాత లబౖ́Ù+ 
ఉమ�త0 అ; ఇy«¬ 8ేయ��.  

 fమ�నంలK ప�య�ణCంచు3ార� Ãఖ�� 
వద¥EF ఇy«¬ 8ేయ��. Ãఖ�� ఏ"ాIట\ 
కషSం,ా ఉంటw 	9;కz క?ం8ెం మJందు 
క©.9 8ేయవచుOను. ఇక Ãఖ�� వద¥  
8ేcG పనుల�; ,^ళ¶~ Âయడం, (ా>నం 
8ేcి, శ"̈"ా;కz ను3ాసన ప§సుకÐవడం 
మ"@యJ ఇy«¬ దుసు� ల� ధ"@ంచడం 
ల�ంటNవß> fమ�నంలK ల�	9 మJం	ే 
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8ేసుకÐ3ా�. Ãఖ�� వద¥  ల�	9 	9;కz 
క?ంచం మJందు 8ేర�క�న>ప¤డ� ఇy«ం 
సంకంలIం 8ేయ��.  
 ఇహ«¬ నుం.ి àదల�క?; కాబ� 
×కq త3ాË ]�ా రంÎం8ే వరక� "తa 

Éయ" చదువ�తâ ఉం.9�ః లబ´Ùౖ+ లబ´Ùౖ+ లబ´Ùౖ+ లబ´Ùౖ+ 
అల�) హ�మ� లబ´Ùౖ+అల�) హ�మ� లబ´Ùౖ+అల�) హ�మ� లబ´Ùౖ+అల�) హ�మ� లబ´Ùౖ+, , , , లబ´Ùౖక ల� ష"క̈ లబ´Ùౖక ల� ష"క̈ లబ´Ùౖక ల� ష"క̈ లబ´Ùౖక ల� ష"క̈ 
లక లబ´Ùౖ+లక లబ´Ùౖ+లక లబ´Ùౖ+లక లబ´Ùౖ+, , , , ఇన>a హంద వ;>అఇన>a హంద వ;>అఇన>a హంద వ;>అఇన>a హంద వ;>అ    
మత లక వa మJలq ల� ష"క̈ లకమత లక వa మJలq ల� ష"క̈ లకమత లక వa మJలq ల� ష"క̈ లకమత లక వa మJలq ల� ష"క̈ లక. . . .  

:Q - R��� R��� L#M�� R���� � � � � �� � � �� � �� � � �+ .� R��� R� R� � � � �� � � �
R� R:Q - RMU�� R� S5T���� 45?�� � � �� � �� � �� + �� � �� �@ �  

 

ఇy«¬ ;ిã®తల�ఃఇy«¬ ;ిã®తల�ఃఇy«¬ ;ిã®తల�ఃఇy«¬ ;ిã®తల�ః 
 మJ56« ంBmౖ కzÏం	ి fషయ�ల� ;ిద®ం,ా 
ఉE9>²ః  
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1- తల 3{ంట\� కల� మ"@యJ శ"̈ర 3{ంట\�  
కల� Âయడం. కా; అవసరమJన>ప¤డ� 
_̄ల) ,ా తల ,^క�ట EFరం కాదు.  
2- ,^ళ¶~ ÂయJట. కా; ,^ర� f"@,@E9 
ల�	9 EäBిI ఉండటం వలన 	9;> ÂcిE9 
]ాపం ల�దు. 
3-  సుగంధం మ"@యJ సు3ాసన సబJÙల 
ఉపÁగం. 
4- సంuåగం మ"@యJ 	9;కz సంబంrిం�న 
fషయ�ల�. ఉ	9ః BmÔ~ 8ేసుక?నుట, 
8ే²ంచుట, u�ర�భర�ల సర(ాలడడం వ,#-" .ా 
5- 8ేతlలలK ,^) సుల� 3Fసుక?నుట.  
6- 3Fట�డటం. 
Bmౖ fషయ�ల� cీ� k ప�ర�షlలంద"@Bmౖ ;ిద®ం. 
ఇక ప�dే�కం,ా ప�ర�షlలBmౖ ;ిద®మJన> 
fషయ�ల� 	ిగJవ dెల�పబడ�తlన>f. 
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1- క�టNSన బటSల� ధ"@ంచడం. కా; మJ56« ం 
అవసరమJంటw బ́aS , గ.ియ�రం మ"@యJ 
కళ~ జæళ¶~ ఉపÁ,@ంచవచుOను.  
2- తలక� అంట\క?; యJం.ే ఏ	ౖెE9 
వసు� వ� ఉపÁ,@ంచడం. కా; అంట\క?; 
ఉండ; ,�డ�గJ, 3ాహణమJ మ"@యJ 

గJ.9"ాల� ల�ంటNf ఉపÁ,@ంచవచుOను. 
3- _̀జæళ¶~ dçడ�గJట. కా; cmౖం.ిa 
మ"@యJ 8ెప¤ల� ల�నప¤డ� మడమల� 
కనబడ�నట\వంటN బtట\)  ఉపÁ,@ంచ 
వచుOను.  
Bm ౖ ;ది®  కా"ా�ల� 8cేని3ా; మtడ� Bm ౖ ;ది®  కా"ా�ల� 8cేని3ా; మtడ� Bm ౖ ;ది®  కా"ా�ల� 8cేని3ా; మtడ� Bm ౖ ;ది®  కా"ా�ల� 8cేని3ా; మtడ� 
cి�తlల�ఃcి�తlల�ఃcి�తlల�ఃcి�తlల�ః 
1- అకారణం,ా 8ేcినతను ]ా]ాతl�డగJను. 
ఇంకా అత;Bmౖ '1ిద�' (]�ా యgOతం) క©.9 
frియగJను. 
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2- ఏ	ౖెE9 అవసరం ఉం.ి 8ేcిన3ాడ� 
]ా]ాతl�డ� కాడ�. కా; ]�ా యgOతం 
8ె�)ం89�. 

3- ఏ	ో కారణం,ా -ఉ	9ః dె�యక, 
మర�]¦², ల�	9 ఒక"@ ఒj� .ిdª ;స&y 
యJ.ౖె- 8ేcిన3ాడ� ]ా]ాతl�డూ కాడ�, 
అత;Bmౖ ఏ ]�ా యgOతమJ ల�దు. 
 

త3ాËత3ాËత3ాËత3ాË: : : :  
 ఇతర మcిÓదుల మ�	ి"@,ా మcిÓ 	ె 
హ"ాంలK క©.9 క�.ి కాల�dª ప�3Fgసూ�  
ఈ దుఆ చదవడం ధర�ం. Éc�ిల�) 56 Éc�ిల�) 56 Éc�ిల�) 56 Éc�ిల�) 56 
వస&ల�తl వస&ల�మJవస&ల�తl వస&ల�మJవస&ల�తl వస&ల�మJవస&ల�తl వస&ల�మJ    అల�అల�అల�అల�    రసూ�రసూ�రసూ�రసూ�    
ల�) =ల�) =ల�) =ల�) =, , , , అల�) హ�మ�Wఅల�) హ�మ�Wఅల�) హ�మ�Wఅల�) హ�మ�W     1"ి¨)  �నూÉ వË1"ి¨)  �నూÉ వË1"ి¨)  �నూÉ వË1"ి¨)  �నూÉ వË    

త=త=త=త=    È అబ�Üబ రహ�jకÈ అబ�Üబ రహ�jకÈ అబ�Üబ రహ�jకÈ అబ�Üబ రహ�jక. . . .  
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�� LF*� � �� 0�;��� � � �+ � �� '�F��� � + ���� 12�3� + � 
R
V3 W�2*/ X Y
J�� Z2[\ X KG]� L#M��� �� �� � � � � �� � � �� � �� � � + + + � 

కాబ� త3ాË 8ేయJటక� 	9;3{ౖప�న 
3{| ~�.  
త3ాËత3ాËత3ాËత3ాË:::: అంటw అల�) = ×కq ఇబ�ద� 
ఉ	ే¥శ�ంdª కాబ� చుట\S న ఏడ� (ార�)  
ప�దáిణం 8ేయJట. అ	ి హజ#� అసÜ� 
నుం.ి ]�ా రంÎం� అకq.ే మJ,@ం89�. 
àదటN మt.ిట¿)  దగZర దగZర అడ�గJల� 
3Fcి పర�,#తl� ట ధర�ం. కా; ఎవ"@క¼ 
ఇబÙం	ి కల,@ంచక©డదు. 	ీ;EF 'ర¬) ' 
అంట�ర�. Bmౖన కప¤క�న> దుపIటN; క�.ి 
భJజమJ కzÏం	ి నుం.ి Âసుక?; ఎడమ 
భJజమJBmౖ 3FసుకÐ3ా�. అంటw క�.ి 
భJజమJBmౖ బటS ఉండక©డదు. 	ీ;; 



హ� హ� హ� హ�  - ఉమ��ఉమ��ఉమ��ఉమ��  ఆ	�ేాల�ఆ	�ేాల�ఆ	�ేాల�ఆ	�ేాల� 

    

 

52 

'ఇH�బ�అ' అంట�ర�. ఇf "#ండ� (ర¬) , 
ఇH�బ�అ) ఉమ��  ల�క హ� ఉ	ే¥శ�ంdª 
మకాq వ�O 8ేcG dç� త3ాË లK మ�త�_̀ 
8ేయ��. కాబ� ఎడమ 3{ౖప� ఉం.9�. 
త3ాË వ�Ö cి�jలK 8ేయJట తపI;స"@. 
ఇక త3ాË ఈ fధం,ా 8ేయ��ః 

1- హజ#� అసÜ� వద¥క� 3{Ô~ క�.ి 8ె²�dª 
	9;> మJట\S క?; Éc�ిÉc�ిÉc�ిÉc�ిల�) 56 వల�) హ� ల�) 56 వల�) హ� ల�) 56 వల�) హ� ల�) 56 వల�) హ� 
అకÙ%అకÙ%అకÙ%అకÙ% అE9�. Àలవ�dే 	9;> చుంÉం89�. 
Àల� కాక�ంటw 	9;> 8ె²�dª మJట\S క?; 
8ె²�; చుంÉం89�. 8ె²�dª మJట\S క? 
నుట క©.9 (ాధ�పడక�ంటw 	9; సూటN,ా 
;లబ.ి 	9; 3{ౖప� 8ె²�dª cmౖగ 8ేసూ�  
Éc�ిల�) 56 వల�) హ� అకÙ%Éc�ిల�) 56 వల�) హ� అకÙ%Éc�ిల�) 56 వల�) హ� అకÙ%Éc�ిల�) 56 వల�) హ� అకÙ% అE9�. కా; 
8ె²�; చుంÉంచక©డదు. త3ాË ]�ా రం 
Îం89�. ఇ»ాS ను(ారం, తన u�షలK తన 
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క?రక�, తను కÐ"@న3ా"@ క?రక� దుఆ 8ేసూ�  
ల�	9 ఖు%ఆ0 ]ారయణం 8ేసూ�  ఉం.9�. 
ఇచOట ప�dే�కం,ా ఏ దుఆ ల�దు.  

2- ర�క#> యమ�; వద¥  8ేర�క�E9>క Àల 
వ�dే 	9;> మJట\S క�ంటÆ అల�) హ� అకÙ% 
అE9�. కా; 8ె²�; చుంÉంచక©డదు. 
Àల� కాక�ంటw (త3ాË 8ేసూ�  ఉం.9�). 
8ె²�dª cmౖగ 8ేయక©డదు. అల�) హ� అకÙ% 
అనక©డదు. ర�క#> యమ�; మ"@యJ 
హజ#� అసÜ� మధ� ఈ ఆయతl చద3ా�ః 
రబÙE9 ఆjE9 1దిు¥ 0రబÙE9 ఆjE9 1దిు¥ 0రబÙE9 ఆjE9 1దిు¥ 0రబÙE9 ఆjE9 1దిు¥ 0    య� హసనdౌఁ య� హసనdౌఁ య� హసనdౌఁ య� హసనdౌఁ 
వ1aి ఆÞరj హసనdౌఁ వÞE9 వ1aి ఆÞరj హసనdౌఁ వÞE9 వ1aి ఆÞరj హసనdౌఁ వÞE9 వ1aి ఆÞరj హసనdౌఁ వÞE9 
అజ�బE9>%అజ�బE9>%అజ�బE9>%అజ�బE9>%. . . . (2: 201). 

  ` ��Pa ��*3� � �� � � � S�F� 0K^_� `� S�F� ��[4�� � �� � �� � � �� � �� � � � �
3���� W�N� ��<�� � �� � �� ��! �"�#���:201{�  
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3- హజ#� అసÜ� వద¥  8ేర�క?; 	9;> 
8ె²�dª మJట\S కÐ3ా�. Àల� కాక�ంటw 
	9; 3{ౖప� 8ె²� dª cmౖగ 8ేcి అల�) హ� 
అకÙ% అE9�. ఈ fధం,ా ఏడ� ప�దáిణ9లK)  
ఒకటN ప§ర�²ం	ి. *,@తf àదటN 	9; 
ల�,Q 8ేసూ� , హజ#� అసÜ� 8ేర�క�న>ప¤ 
డల�)  	9;> చుంÉం�, ల�	9 క�.ి 8ె²� 
ఎj�  అల�) హ� అకÙ% అE9�. ఏడవ	ి 
ప§ర�²న తర�3ాత క©.9 అE9�.  
 

త3ాË తర�3ాతఃత3ాË తర�3ాతఃత3ాË తర�3ాతఃత3ాË తర�3ాతః 
 త3ాË తర�3ాత మఖ�_̄ ఇబ�� 5ëం 
3{నక - అన,ా అ	ి తనక� మ"@యJ కాబ�క� 
మధ�లK ఉన>ట\) ,ా- ;లబ.ి "#ండ� 
రకాతlల నమ�� 8ేయJట ధర�ం. àదటN 
రకాతlలK సూ"# !ాjహ తర�3ాత ఖుa ఖుa ఖుa ఖుa 
య� అయJ�హa కా1రిì0య� అయJ�హa కా1రిì0య� అయJ�హa కా1రిì0య� అయJ�హa కా1రిì0 "#ండవ 
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రకాతlలK సూ"# !ాjహ తర�3ాత ఖుa ఖుa ఖుa ఖుa 
హ�వల�) హ� అహ� హ�వల�) హ� అహ� హ�వల�) హ� అహ� హ�వల�) హ� అహ� చద3ా�. జన 
సమ�ర�ంలK 	9; 3{నక నమ�� 8ేయJట 
(ాధ�పడక�ంటw మcిÓదులK ఏకq.ౖెE9 8ేయ 
వచుOను. ఆ త"ాÜత జ¬ జ¬ ßళ¶~ 
కడ�ప� ;ం.9 d9� గJట ధర�ం. 
 

సఈఃసఈఃసఈఃసఈః 
 ఇక 'మíఅ' (స!ా, మ"ాÜల మధ� 
పర�గJల� ÂయJ స�లం) 3{ౖప�క� 3{Ô~ 
స!ా దగZ"@కz 8ేర�క�ంటÆ """"ఇన>స&!ా ఇన>స&!ా ఇన>స&!ా ఇన>స&!ా 
వa మరÜత *0 షఆఇ"@ల�) =వa మరÜత *0 షఆఇ"@ల�) =వa మరÜత *0 షఆఇ"@ల�) =వa మరÜత *0 షఆఇ"@ల�) =" " " " 
చ	ి3ా�. స!ా క?ండBmౖ ఎకzq కాబ� 	ిశలK 
;లబ.ి 8ేతlల� ఎj�  అల�) = (¦� త�మJ 
పî@ం�, ఈ దుఆ మtడ� (ార�)  చద3ా�. 
	9; మధ�లK "#ండ� (ార�)  త;»ాS ను(ారం 
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దుఆ 8ేసుకÐ3ా�ః """"ల�ఇల�హల�ఇల�హల�ఇల�హల�ఇల�హ    ఇల)ల�) హ�ఇల)ల�) హ�ఇల)ల�) హ�ఇల)ల�) హ�    

వల�) హ�వల�) హ�వల�) హ�వల�) హ�    అకÙ%అకÙ%అకÙ%అకÙ%, , , , ల�ఇల�హ ఇల) ల�) హ� ల�ఇల�హ ఇల) ల�) హ� ల�ఇల�హ ఇల) ల�) హ� ల�ఇల�హ ఇల) ల�) హ� 
వ=వ=వ=వ=    దహ� ల�ష"¨కలహï లహ�a మJల�q దహ� ల�ష"¨కలహï లహ�a మJల�q దహ� ల�ష"¨కలహï లహ�a మJల�q దహ� ల�ష"¨కలహï లహ�a మJల�q 
వలహ�a హమJ¥  వహ�వ అల� క��) mఇౖ0 వలహ�a హమJ¥  వహ�వ అల� క��) mఇౖ0 వలహ�a హమJ¥  వహ�వ అల� క��) mఇౖ0 వలహ�a హమJ¥  వహ�వ అల� క��) mఇౖ0 
ఖ	ీ%ఖ	ీ%ఖ	ీ%ఖ	ీ%. . . . ల�ఇల�హ ఇల)ల�) హ� వ=ల�ఇల�హ ఇల)ల�) హ� వ=ల�ఇల�హ ఇల)ల�) హ� వ=ల�ఇల�హ ఇల)ల�) హ� వ=     దహï దహï దహï దహï 
అంజజ వఅదహï వనసర అబ¥హï అంజజ వఅదహï వనసర అబ¥హï అంజజ వఅదహï వనసర అబ¥హï అంజజ వఅదహï వనసర అబ¥హï 
వహజమవహజమవహజమవహజమa అ=a అ=a అ=a అ=    జ�బ వహ¥ హïజ�బ వహ¥ హïజ�బ వహ¥ హïజ�బ వహ¥ హï". ". ". ".  

�� -� ��� -� �� �� � ,c7/ ���  � �� �+�� -� ��� -� �� �� � - d4�� � + � ��
 h7 �� 2O� 45?� ��� RMU� �� �� R:Q@ � � � � �+ � � + � + � + ++ � � ++ � � �

 9g, � �+�� -� ��� - K:4<� �� �� � i � � d4�� 8l[/ d4�� + � � � + � �� � �� �
j� '8O� d4�� k[�� � � � �� � + � � �� � �d4�� W�8�+ � � � �� � 

 ఆ తర�3ాత స!ా నుం.ి 	ి,@ మ"ాÜ 
3{ౖప� నడ3ా�. పచOరంగJ స� ంభం వద¥క� 
8ే"@నప¤డ� "#ండవ పచOరంగJ స� ంభం 
వరక� శకz� ప�కారం పర�గJÂయడం ధర�ం. 
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ఇతర�లక� బ�ధ క�,@ంచక©డదన> షర 
తlను మరవవదు¥ . ఈ పర�గJ ప�ర�షlల 
వరకQ ప"@*తం. ఇ	ి cీ� kలక� Áగ�ం 
ల�దు. మ"ాÜ 8ేర�క?; 	9;Bmౖ ఎకzq Þబ�)  
	ిశలK ;లబ.ి 8ేతlల� ఎj�  స!ాBmౖ 
8ేcినట\వంటN దుఆ 8ెయ���. అ²dే 
మన u�షలK మనకzషSమJన> దుఆ క©.9 
8ేసుకÐవచుOను. ఇకq.ికz ఏ.ిట¿)  ఒకటN 
ప§ర�²ం	ి. *,@త ఆర� ఇల�,Q ప§"@� 
8ేయ��. ప�Â(ా"@ స!ా మ"@యJ మ"ాÜల 
వద¥ దుఆ 8ేయ��. పచOరంగJల స� ంu�ల 
మధ� పర�గJÂయ��. సఈ మధ�లK దుఆ 
ఎక�qవ 8ేయ��. ఏ.ిట¿)  ప�j ఒక 	9;క?క 
3Fర� దుఆ అంటÆ ప�వక�dª ర��వ� ల�దు. 
(స!ా నుం.ి మ"ాÜ వరక� ఒకటN. మ"ాÜ 
నుం.ి స!ా వరక� "#ండ� పర�గJలగJను. 
ఇల� àదటN పర�గJ స!ా నుం.ి àదల�ౖ 
ఏడవ పర�గJ మ"ాÜBmౖ మJ,@యJను). 
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 సఈ తlర3ాత g"^మJండనం 8ేయ��. 
ఇందులK ఎక�qవ ప�ణ�ం ఉం	ి. కటNంW 
క©.9 8ే²ంచు కÐవచుO. ఇక ఇy«¬ 
దుసు� ల� Âcి ఉమ��  మJ,@ం89�. ఇy«¬ క� 
సంబంrిం�న ;ిద®తల� ఇక మJ,@ం89². 
 

అ"ాqE{ ఉమ�� ఃఅ"ాqE{ ఉమ�� ఃఅ"ాqE{ ఉమ�� ఃఅ"ాqE{ ఉమ�� ః 
1- ఇy«¬.  2- త3ాË.  3- సఈ.  

 ఇందులK ఏ ఒకq ర�క�0 వద�E9 j"@,@ 
అ	ి 8ేయనంత వరక� ఉమ��  E{ర3Fరదు.  
 

3ాHబ�dె ఉమ�� ః3ాHబ�dె ఉమ�� ః3ాHబ�dె ఉమ�� ః3ాHబ�dె ఉమ�� ః 
1- Ãఖ�� నుం.ి ఇy«¬ 8ేయJట.  
2- g"^మJండనం.  
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 ÀటNలK ఏ ఒకqటN వద�E9 అత;Bmౖ 
ద¬ frి అవ�తlం	ి. అంటw ఒక _̀క 
Hబ= 8ేcి ల�	9 ఒంటÝ మ"@యJ 
ఆవ�లK; ఏ.ిట¿)  ఒక u�గం హర¬ లK 
ఉం.ే Êద3ాళ~క� 	9నం 8ేయ��. 

అల�) = మనంద"@కz ప�వక� చూBిన 
పద®jలK ప�j ఆ"ాధన 8ేcG u�గ�ం 

ప�(ా	ించు,ాక! ఆÃ0 

 

                            E·óE·óE·óE·ó 

Bి�య]ాఠక�ల�"ా! హ� క� సంబంrిం�న 
�d9� ల ఆr9రంdª, పవ% ]ా²ంó లK, 
dెల�గJలK u�షలK తయ�ర� 8ేcిన హ� 
fr9నం 1mౖa ను ]³ం	ి మ"̈ fవరం,ా 
హ� ఉమ��  fr9E9ల� EFర�OకÐం.ి.  
 



హ� హ� హ� హ�  - ఉమ��ఉమ��ఉమ��ఉమ��  ఆ	�ేాల�ఆ	�ేాల�ఆ	�ేాల�ఆ	�ేాల� 
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fషయసూ�కfషయసూ�కfషయసూ�కfషయసూ�క 

4 హ� ఆ	ే�ాల�, 	9; fgషÛ త 

6 హ� ;బంధనల� 
7 హ� cి	9® ంతమJల� 
9 ఇy«¬ 
11 ఇy«¬ ధర�మJల� 
12 హ� మtడ� రకాల� 
15 ఇy«¬ fr9నం 
16 ఇy«¬ ;ిద®తల� 
19 త3ాË (కాబ� ప�దáిణం) 
24 సఈ (స!ామ"ాÜల మధ� పర�గJ) 
28 Ha 56జÓ  8వ "^� 
28 Ha 56జÓ  9వ "^� (అరఫ "^�) 
30 మJ�  ద�!ా 
31 Ha 56జÓ  10వ "^� (పండ�గ "^�) 
34 Ha 56జÓ  11వ "^� 
36 Ha 56జÓ  12వ "^� 
38 హ� ×కq ర�క�0  ల� 
39 హ� ×కq 3ాHబJల� 
40 మcిÓ	ె నబf దరÑనం 
42 ఉమ��  8ేయJ fr9నం 
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