حصن المسلم
 من االمراض واألوبئة
تلغو


హిస్ను ల్ ముస్ిం
ల (విశ్వా స్ యొక్క స్నరక్షిత కోట)


క్ష్టాలు మరియు వ్యా ధుల నిండి రక్షిించుకునే స్నరక్షిత కోట

1. “ఏ దాస్నడైతే ప్రతి ఉదయిం మరియు ఆ రాప్తి

యొక్క సాయింప్తము మూడు సార్లల “బిస్ి ల్లలహి ల్ల

యజుప్ర్ల షై అన్ ఫిల్ ఆర్ జి వల్ల ఫి స్స మాయి వ
హువ స్స మీ ఉల్ అలిం” చదువుతాడో అతనికి ఏదీ హాని
క్లిగించజాలదు”.

ض اوالا ِفي
ْ س ِم للاِ الَّذِي الا ياضُر ام اع ا
ْ ِب
ِ س ِم ِه ش ْايء ِفي األا ْر
س ِمي ُع ا ْل اع ِلي ُم
ِ س ام
َّ اء اوهُ او ال
َّ ال
“అల్లలహ్ యొక్క పేర్లతో భూమీ మరియు ఆకాశింలోని ఏ
వస్నువూ కూడా నష్ిం
ా క్లిగించజాలదు, మరియు
ఆయన బాగా వినేవ్యడు మరియు అన్ను

తెలిస్నవ్యడు”.

(స్హీహ్ ఇబ్ను మాజా-3134)

మరో ఉల్లలఖనింలో ఈ విధింగా ఉింది : ఎవరైతే దీనిని సాయింప్తిం మూడు సార్ల

చదువుతాడో అతడు ఉదయిం వరకూ ఆక్స్ి క్ విరత్తు ఎదురోక డు, ఎవరైతే దీనిని
ఉదయిం మూడు సార్లల చదువుతాడో సాయింప్తిం వరకూ అతడు ఆక్స్ి క్ విరత్తు
ఎదురోక డు. (స్హీ అబూ దావూద్- 5088)
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2. మహన్నయ ప్రవక్ ు ముహమి ద్ (స్) వ్యర్ల ఇల్ల
ఉరదేశించార్ల :

నవుా

‘ఖుల్ హువ్యల్లలహు అహద్’ మరియు

‘ముఅవిా జతైన్’ (సూరా ఫలఖ్ మరియు సూరా నాస్)

ప్రతి సాయింప్తిం మరియు ప్రతి ఉదయిం మూడు సార్లల
చదివితే ఏ కీడునిండైనా కాపాడుకోవడానికి ఇది న్నకు
స్రిపోత్తింది”.

(స్హీ అల్ జామే – 4406)

3. ఇింటి నిండి బయలుదేరినపుడు ఎవరైతే మూడు
సార్లల

ُ يقا ُل له،اَّلل
ّللا تو َّك ْلتُ ا
ْ ِب
ِ َّ ِحو ال اوال قُوةا إالَّ ب
ْ  اوال،ّللا
ِ َّ علاى
ِ َّ سم
ش ْي ا
طا ُن
َّ ع ْنهُ ال
 وتن َّحى ا، وو ِقيتا
ُ هُديتا او ُك ِفيت
“బిస్ి ల్లలహి తవక్క ల్’త్త అలల్లలహి ల్ల హౌల వల్ల
ఖువా త ఇల్లల బిల్లలహి”

చదువుతాడో అతనినిండి షైతాన దూరింగా ఉింటాడు
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“అల్లలహ్ పేర్లతో (నేన బయలు దేర్లత్తనాు న), నేన

అల్లలహ్ పైనే నా నమి క్మింతా ఉించాన, నిరోధించే

శకి ు మరియు నిజమైన బలిం అనేది కేవలిం అల్లలహ్’కు
మాప్తమే ఉింది”.
(అల్ జామే అల్ స్హీహ్ – 6419)

4. ఖౌల్ల బిింతె హకీిం వ్యరి ఉల్లలఖనిం : ప్రవక్ ు (స్) వ్యర్ల
ఇల్ల సెలవిచాా ర్ల : “ఒక్ ప్రదేశింలో బస్చేసేటపుడు



ق
ُ أا
ِ ّللا التَّا َّما
ِ عوذُ ِب اك ِل اما
ت ِم ْن ش ِار اما اخلا ا
ِ َّ ت

“అఊజు బిక్లిమాతిల్లలహి తాుమాి తి మిన్ ష్ప్రి మా

ఖలఖ్” చదివితే అతన మరల్ల అక్క డనిండి
ప్రయాణిం క్ట్టావరకూ ఏదీ అతనికి నష్ిం
ా
క్లిగించజాలదు”.
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అల్లలహ్ యొక్క రరిపూర ణ వచనాల దాా రా ఆయన
స్ృష్ిం
ా చిన వ్యటి కీడు నిండి నేన ఆయన శరణు
వేడుకుింటునాు న.

(స్హీహ్ ముస్ిం
ల 2708)

5. వ్యా ధ ల్లదా ఇతర ఏదైనా విరత్తులో చికుక కును

వా కి ుని చూస్నపుు డు ఈ వేడుకోలున చేయాలని ప్రవక్ ు
(స్) వ్యర్ల సెలవిచాా ర్ల.

َّ َّلل الَّذِي عاا افانِي ِم َّما ا ْبتاالاكا ِب ِه او اف
علاى اكثِير ِم َّم ْن
ضلانِي ا
ِ َّ ِ ا ْل اح ْم ُد
ق ت ا ْف ِضيالا
اخلا ا
ు క్ బిహీ, వ
“అల్’హిందు లిల్లలహిలలజీ ఆఫాన్న మిమి బిల్ల
ఫజల
జ న్న ఆల్ల క్సీరిన్ మిమి న్ ఖలఖ తఫ్ జీల్ల”.
“ఏ విరత్తులో అయితే న్నవు గురై రరీక్ష

ఎదుర్లక ింటునాు వో దాని నిండి నను కాపాడిన
అల్లలహ్’కే స్రా స్నుత్తలు, క్ృతజత
ఞ ల. ఆయన
స్ృష్ిం
ా చిన ఎన్ను
ఇచాా డు.

వ్యటిపై నాకు ఆయన ప్పాధానా తన

(ఈ వేడుకోలుతో)ఆ విరత్తు అతని దరిచేరదు”.
(స్హీహ్ అల్ జామే-6248)
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6. అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర) వ్యరి ఉల్లలఖనిం : ప్రవక్ ు (స్)
వ్యర్ల ఈ దుఆ చేసేవ్యర్ల:

س ِي ِئ
ون اوا ْل ُجذا ِام او ِم ْن ا
ِ اللَّ ُه َّم ِإنِي أاعُوذُ ِبكا ِم ان ا ْلبا ار
ِ ُص اوا ْل ُجن
سقا ِام
ْ األا
“అల్లలహుమి ఇన్ను

అవూజుబిక్ మినల్ బరస్, వల్

జునూని, వల్ జుజామీ, వ మిన్ స్యిా యిల్ అస్ఖామి''.
“ఓ అల్లలహ్! తెలలమచా ల రోగిం నిండి, పిచిా తనిం

నిండి, కుష్టా వ్యా ధ నిండి, ఇతర హీనమైన రోగాల
నిండి నేన న్న శరణు వేడుకుింటునాు న”.

(స్హీహ్ అల్ జామే -1281)

7. అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర) వ్యరి ఉల్లలఖనిం : “ప్రవక్ ు (స్)
వ్యర్ల ఈ దుఆ చేసూు ఉిండేవ్యర్ల :

اللَّ ُه َّم إِنِي أاعُوذُ بِكا ِم ْن از اوا ِل نِ ْع امتِكا اوتا احو ِل عاا ِف ايتِكا اوفُ اجا اء ِة
س اخ ِطكا
يع ا
ِ نِ ْق امتِكا او اج ِم
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“అల్లలహుమి ఇన్ను

అవూజు బిక్ మిన్ జవ్యలి నేమతిక్

వ తహవుా లి ఆఫియతిక్ వ ఫుజాఅతి నిఖ్మతిక్ వ
జమీయి స్ఖతిక్''
“ ఓ మా ప్రభువ్య న్న అనప్గహాలు నా నిండి దూరిం

అయిపోవడిం నిండి, న్న రక్షణ నా నిండి దూరిం

అయిపోవడిం నిండి, న్న ఆక్స్ి క్ ఆప్గహిం నిండి నేన
న్న శరణు కోర్లకుింటునాు న”.
స్హీహ్ అల్ జామే (1281)

8. అబూ హురైరా (ర) వ్యరి ఉల్లలఖనిం : ప్రవక్ ు (స్) వ్యర్ల

ఇల్ల బోధించార్ల : “దాస్నడు చేసే దుఆలలో ఈ దుఆకు
మిించినది ల్లదు”



اآلخ ار ِة
ِ سأالُكا ا ْل ُمعاا افاةا ِفي الد ْن ايا او
ْ اللَّ ُه َّم إِنِي أ ا

“అల్లల హుమి ఇన్ను

అస్అలుక్ అల్ ముఆఫాత

ఫిదుునియా వ్యల్ఆఖిరా”.
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“ఓ అల్లలహ్ న్నతో నేన ఇహరర లోకాల ప్ేయస్నస న
కోర్లకుింటునాు న”

(స్హీ బుఖారీ : 5703)

9. ప్రవక్ ు (స్) వ్యర్ల ఇల్ల సెలవిచాా ర్ల : “చేర క్డుపులో

చికుక కును పుు డు చేరవ్యడు(యూనస్(అ)) అల్లలహ్ తో
ఇల్ల వేడుకునాు ర్ల” :



َّ س ْب احاناكا ِإنِي ُك ْنتُ ِم ان ال
ظا ِل ِم ا
ين
ُ الا ِإلاها ِإالَّ أا ْنتا

“ల్ల ఇల్లహ ఇల్లల అింత స్నబాానక్ ఇన్ను

కుింత్త

మినజాజలిమీన్”.

“న్నవు తరు ఆరాధనకు ఎవా డూ అర్లాడు ల్లడు, న్నవు

రరిశుదుుడవు, నిశా యింగా నేనే దురాి ర్లుడన”

ఏ విష్యింలోనైనా స్రే ఒక్ విశ్వా స్ ఈ దుఆతో
వేడుకుింట్ట, అతని వేడుకోలున అల్లలహ్ తరు కుిండా
ఆలకిసాుడు.
(స్హీహ్ అల్ తరీబ్న
ు – 1644)
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ఇబ్ను ఖయిా ిం రహిమాహుల్లలహ్ వ్యర్ల ఇల్ల
సెలవిస్నునాు ర్ల : ఎింత పెదు క్ష్మై
ా నా తౌహీద్

(స్రా స్ృష్ా క్ర ు అయిన అల్లలహ్’న మాప్తమే
ఆరాధించడిం, వేడుకోవడిం ) దాా రా

దూరమయిపోత్తింది, అిందువలలనే క్ష్టాలకు చిందిన
దుఆలన్ను

తౌహీద్’తోనే కూడుకుని ఉింటాయి, క్ష్టాలోల

ఉను పుు డు ఆ చేరవ్యడు చేస్న దుఆ చేసేు క్ష్టాలు
తరు కుిండా దూరమవుతాయి.

10 . మహన్నయ ప్రవక్ ు (స్) వ్యర్ల ఇల్ల బోధించార్ల :

اللَّ ُه َّم إِنِي أاعُوذُ ِبكا ِم ْن اج ْه ِد ا ْلبا ا
وء
َّ  اود اار ِك ال،ال ِء
ِ س
ِ شقا
ُ  او،اء
ا ْلقا ا
ااء
 او ا،اء
ِ ش اماتا ِة األ ا ْعد
ِ ض
“అల్లలహుమి ఇన్ను

అఊజు బిక్ మిన్ జహ్’దిల్ బల్లయి

వ దరకిష్కాయి వ సూయిల్ ఖజాయి వ ష్మాతతిల్
ఆదాయి”.
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“విరత్తు యొక్క తీప్వత నిండి, వినాశనిం నిండి,

శప్త్తవు యొక్క దేా ష్పూరిత స్ింతోష్ిం నిండి మీర్ల
అల్లలహ్’తో శరణు వేడుకోిండి”.
(స్హీ బుఖారీ – 6616)

11. అబుుల్ రహాి న్ బిన్ అబీ బప్క్త వ్యరి ఉల్లలఖనిం :

ఆయన ఒక్సారి తన తింప్డితో ఇల్ల ఉనాు ర్ల : మీర్ల

ప్రతి రోజూ ఉదయిం మరియు సాయింప్తిం ఈ దుఆ
మూడు సార్లల చదవడిం నేన చూస్నునాు న.

ََّّاللَّ ُه ََّّمَّعَا ِفنِي،س ْم ِعي
َ ََّّاللَّ ُه ََّّمَّعَا ِفنِيَّ ِفي،اللَّ ُه ََّّمَّعَا ِفنِيَّ ِفيَّبَ َدنِي
ت
ََّ َّ َّلََّ ِإلَهَََّّ ِإ َّلََّّأَ ْن،ص َِّري
َ َِفيَّب
َّن
َّْ كَّ ِم
ََّ َّاللَّ ُه ََّّمَّ ِإ ِنيَّأَعُو َّذَُّ ِب،نَّا ْل ُك ْف َِّرَّ َوا ْلفَ ْق ِر
ََّ كَّ ِم
ََّ اللَّ ُه ََّّمَّ ِإ ِنيَّأَعُو َّذَُّ ِب
ت
ََّ َّ َّلََّ ِإلَهَََّّ ِإ َّلََّّأَ ْن،بَّا ْلقَ ْب ِر
َِّ عذَا
َ

“అల్లలహుమి ఆఫిన్న ఫీ బదన్న, అల్లలహుమి ఆఫిన్న ఫీ

స్మఈ, అల్లలహుమి ఆఫిన్న ఫీ బస్రీ, ల్లఇల్లహ ఇల్లల
అింత, అల్లలహుమి ఇన్ను

అఊజుబిక్ మినల్ కుప్ఫి వల్

ఫప్కి, వ అఊజు బిక్ మిన్ అజాబిల్ ఖప్బి, ల్లఇల్లహ
ఇల్లల అింత”.
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“ఓ అల్లలహ్! నా శరీరింలో నాకు స్ా స్థత ప్రసాదిించు, ఓ
ు ప్రసాదిించు, ఓ
అల్లలహ్! నా చవి,వినికిడిలో స్ా స్త

అల్లలహ్! నా క్ిండుల,దృష్లో
ా
స్ా స్థత ప్రసాదిించు, న్నవు
తరు స్తా ఆరాధుా డు ఎవా డూ ల్లదు. ఓ అల్లలహ్!

స్తా తిరసాక రిం మరియు బీదరిక్ిం నిండి న్న యొక్క
శరణుకోర్లత్తనాు న, ఓ అల్లలహ్! స్మాధ శక్ష నిండి న్న
యొక్క శరణుకోర్లత్తనాు న. న్నవు తరు స్తా
ఆరాధుా డు ఎవా డూ ల్లడు”.
దానికి స్మాధానింగా వ్యరి తింప్డి ఇల్ల సెలవిచాా ర్ల :

ఇల్ల ఈ దుఆన ప్రవక్ ు (స్) వ్యర్ల చదవడిం నేన

చూశ్వన, ఆయన (స్) స్నను త్తపై అమలు చేయడిం
అింట్ట నాకు ఎింతో మకుక వ.

(స్హీ అబూ దావూద్ 5090)

12. అబుుల్లల బిన్ ఉమర్ (ర) వ్యరి ఉల్లలఖనిం : ప్రవక్ ు (స్)

వ్యర్ల ప్రతి ఉదయిం మరియు సాయింప్తిం ఈ దుఆ లు
తరు క్ చదువుతూ ఉిండేవ్యర్ల:
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َّ,َّ َو َما ِلي,َّ َوأ َ ْه ِلي,اي
ََّ َّ َو ُد ْن َي,كَّا َ ْل َعا ِف َي َّةََّ ِفيَّدِي ِني
ََّ ُسأَل
ْ َ اَللَّ ُه ََّّمَّ ِإ ِنيَّأ
َّ,َي
ََّّ نَّيَد
َِّ نَّبَ ْي
َّْ َّ َواحْ فَ ْظنِيَّ ِم,نَّ َر ْوعَاتِي
َّْ آم
ِ َّ َو,ست ُ َّْرَّع َْو َراتِي
ْ اَللَّ ُه ََّّمَّا
ََّّ َُّ َوأَعُو َّذ,نَّ َف ْو ِقي
َّْ َّ َو ِم,ش َما ِلي
َّْ َّ َوع,َنَّ َي ِمي ِني
َّْ َّ َوع,نَّ َخ ْل ِفي
َّْ َو ِم
ِ ََّّ َن
َ ََِّبع
َّ.نَّتَ ْحتِي
َّْ نَّأ ُ ْغتَا ََّلَّ ِم
َّْ َ كَّأ
ََّ ِظ َمت

” అల్లలహుమి ఇన్ను అస్అలుక్ల్ ఆఫియత ఫిదుునాా
వల్ ఆఖిరహ్, అల్లలహుమి ఇన్ను

అస్అలుక్ అఫా వల్

ఆఫియత పీ దీన్న వ దునాా య వ అహీల వ మాల,
అల్లలహుమి స్త్తర్ ఔరాతీ వ ఆమిన్ రౌఆతీ,

అల్లలహుమి హ్ ఫజన్న మిన్ బైని యదయా వ మిన్
ఖలు వ అన్ యమీన్న వ అన్ ష్మాల వ మిన్ ఫౌఖీ. వ
అవూజు బి అజమతిక్ అన్ ఉఘతాల మిన్ తహ్తీ”
“ఓ అల్లలహ్! నేన ఇహరరాలోల న్న నిండి క్షేమ కుశలతన
కోర్లకుింటు నాు న. ఓ అల్లలహ్! నేన న్న నిండి నా
ప్పారించిక్ వా వహారాలలో, నా ధరి ింలో, నా

రరివ్యరింలో, నా ధనింలో క్షమన, ప్ేయో సాఫల్లా లన
అరిస్న
థ ునాు న. ఓ అల్లలహ్! నా రహస్ా తపిు దాలన

క్పిు ఉించు. నా భయాలన తొలగించు. ఓ అల్లలహ్! నా
ముిందు నిండి, నా వెనక్ నిండి, నా కుడి నిండి, నా
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ఎడమ వైపు నిండి, నా పై నిండి నను

రక్షిించు. ఓ

అల్లలహ్! న్న ఘనత గౌరవ్యల ఆధారింగా

అడుగుత్తనాు న, నేన నా ప్కిింది వైపు నిండి
మోస్పూరిత దాడికి గురవా డిం నిండి నను కాపాడు”.

(స్హీహ్ అల్ క్లిమతుయిా బ్న – 27)

13 “ఎవరైతే ఉదయపు నమాజు (ఫజర్) చదువుతాడో
అతడు అల్లలహ్ యొక్క రక్షణలో ఉింటాడు”.

. ّللا
ع ِان النَّ ِبي ِ صلى للا عليه وسلم قاا ال " ام ْن ا
ِ َّ صلَّى الص ْب اح فا ُه او ِفي ِذ َّم ِة
నవవీ రహిమాహుల్లలహ్ ఇల్ల సెలవిస్నునాు ర్ల : ఇక్క డ

‘జిమాి ’ అనగా హామీ, మదుత్త మరియు రక్షణ అనే అరిం
ు
వస్నుింది అని చరు బడిింది.

(ష్ర్’హు ముస్ిం
ల - 5/158)

14. ప్రవక్ ు (స్) వ్యర్ల ఇల్ల సెలవిచాా ర్ల: “ఎవరైతే

రాప్తిపూట సూరా బఖరా లోని చివరి రిండు ఆయత్తలు
చదువుతాడో అతడికి ఈ రిండూ స్రిపోతాయి".
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ْ " : عن النبي صلى للا عليه وسلم قال
سور ِة
ِ من قا ارأا باآليتا ْي ِن ِم ْن
ُ آخ ِر
.)البقار ِة فِي لا ْيلاة اكفاتااهُ " (متفق عليه
నవవీ రహిమాహుల్లలహ్ ఇల్ల సెలవిచాా ర్ల : దీని అరిం
ు

తహజుద్
జ నమాజులో చదవడానికి స్రిపోతాయి అని
చరు బడిింది, షైతాన నిండి రక్షిించుకోవడానికి
(స్రిపోతాయి)అని చరు బడిింది, క్ష్టాల నిండి

కాపాడుకోవడానికి అని కూడా చరు బడిింది. అయితే
ు చవచుా .
వీటనిు టికీ వరిిం
(ష్ర్’హును వవి అల్ల ముస్ిం
ల )

15. అబూ హురైరా (స్) వ్యరి ఉల్లలఖనిం : ఆయనకు
షైతాన ఇల్ల చపాు డు : నవు నిప్దకు

ఉరప్క్మిించినపుడు ఆయతల్’కురీస ని మొదటి నిండీ

చివరి వరకూ చదువు, దీని దాా రా అల్లల తరపున
నిరింతరింగా న్న వదు ఒక్ రక్షకుడు ఉింటాడు, దానితో
ఉదయిం వరకూ షైతాన న్న దరిచేరడు. ప్రవక్ ు (స్) వ్యరి

అనచర్లలు ప్రతి మించిన్న వెింటనే
అిందిపుచుా కోవడానికి ఎలపు
ల ు డూ స్దుింగా ఉిండేవ్యర్ల.
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(ఈ జరిగన) దానిపై ప్రవక్ ు (స్) వ్యర్ల ఇల్ల అనాు ర్ల :

“అతడు (షైతాన) న్నకేదైతే చపాు డో అది స్తా మే, కాన్న
యదారాునికి అతడు పెదు అబదాులకోర్ల”.

ّللاُ الا إِلاـها إِالَّ ُه او ا ْل احي ا ْلقايو ُم
ఆయత్తల్ కురీస : "అల్లలహు ల్ల ఇల్లహ ఇల్లల హువల్

హయుా ల్ ఖయూా ము ల్ల తాఖుజుహూ స్నత్తవ్ వా ల్ల
నౌమ లలహూ మా ఫిస్స మావ్యతి వమా ఫిల్ అర్’జి , మన్
జలలజీ యష్ ఫఉ ఇన్ దహూ ఇల్లల బి ఇజిు హీ
యాలము మా బైన ఐదీహిమ వమా ఖల్ ఫహుిం వల్ల
యుహీతూన బిష్యిా మిి న్ ఇలిి హీ ఇల్లల బి మాష్ట అ
వస్అ కుర్ స్యుా హు స్స మావతి వల్అర జ వల్ల య
ఊదుహూ హిఫ్’జుహుమా వహువల్ అలియుా ల్ అజీిం
(ఖుర్ ఆన్ 2:255).

(స్హీహ్ అల్ రారీబ్న
ు – 610)

16. ప్రవక్ ు ముహమి ద్ (స్) వ్యర్ల ఇల్ల సెలవిచాా ర్ల :
“అవతరిించిన విరత్తు, అవతరిించని విరత్తు ఈ

రిండిింటికీ దుఆ ప్రయోజనిం చేకూర్లస్నుింది, విరత్తు
అవతరిించినపుు డు దుఆ(వేడుకోలు) ఆ విరత్తుతో
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క్లుస్నుింది, ఇక్ ఆతర్లవ్యత ఇదురూ ప్రళయదినిం
స్ింబవిించింతవరకూ పోటాలడుకుింటూనే ఉింటార్ల”.

عن النبي صلى للا عليه وسلم قال الدعااء يا ْنفا ُع ِم َّما نا از ال او ِم َّما ال ْم
َّ
 فيعتلجان إلى يوم القيامة،لينزل فيتلقَّاه الدعا ُء
يا ْن ِز ْل
ِ وإن البالء
(హస్న్, స్హీహ్ అల్ జామే - 7739)

17. మహన్నయ ప్రవక్ ు (స్) వ్యర్ల ఇల్ల సెలవిచాా ర్ల:

َّين
ََّ صا ِل ِح
َُّ ْامَّاللَّ ْي َِّلَّ َف ِإنَّ َّهَُّدَأ
َِّ َع َل ْي ُك َّْمَّبِ ِقي
َ ََّللاَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلم
َِّ َّ َّسو َِّل
َّ بَّال
ُ قَا ََّلَّ َر
َِّ س ِيئَا
َّللداء
َِّ ََّّإلثْ َِّم وَّمطردة
َّ قَ ْبلَ ُك َّْمَّ َو ُه ََّوَّقُ ْربَةََّّإِ َلىَّ َربِ ُك َّْمَّ َو َم َّْكفَ َرةََّّ ِلل
ِ تَّ َو َم ْن َهاةََّّ ِل
عنَّالجس َِّد
َِّ

“మీర్ల రాప్తిపూట నమాజు (తహజుద్
జ ) తరు కుిండా
చదువుతూ ఉిండిండి, మీకు మనము గడిచిన

స్జన
జ లిందరూ దీనిపై చాల్ల గటిాగా అమలు
చేసేవ్యర్ల, ఇది అల్లలహ్ వైపు మీ సామీపాా నిు
పెించుత్తింది, చడు కారాా లనిండి దూరింగా
ఉించుత్తింది, పాపాలకు ప్పాయశా తుింగా ఉింటుింది,
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మరియు ఇది శరీరానిు
ఉించుత్తింది”.

రోగాలకు దూరింగా

(స్హీహ్ అల్ జామే- 4079)

18. ప్రవక్ ు (స్) వ్యర్ల ఇల్ల సెలవిచాా ర్ల :

ََّّوأهلَّالمعروف،الهلكات
َّ
َّسوءَّوَّاآلفاتَّو
ُّ صنائعَّالمعروفَّتقيَّمصارعَّال
فيَّالدُّنياَّهمَّأهلَّالمعروفَّفيَّاآلخرة
“స్తాక రాా లనేవీ చడు నిండి, విరత్తుల నిండి,

వినాశనాల నిండి కాపాడుతాయి, ఇహలోక్ములో మించి
చేస్నవ్యర్ల మాప్తమే రరలోక్ములో మించిగా
ఉింటార్ల”.
(జామే అల్ స్హీహ్ – 3795)

19. మహా ప్రవక్ ు (స్) వ్యర్ల ఇల్ల బోధించార్ల :

ُّ غ
َ
ََّّسنَ َِّةَّلَ ْيلَةََّّيَ ْن ِز َُّلَّفِي َهاَّ َوبَاءََّّ َّلََّيَ ُم َُّّرَّ ِب ِإنَاء
ََّّ السقَا ََّءََّّفَ ِإ
ِ َّاإلنَا ََّءَّ َوأَ ْوكُوا
َّ نَّفِيَّال
ِ َّطوا
َِّ َكَّا ْل َوب
اء
ََّ نَّذَ ِل
َّْ علَ ْي َِّهَّ ِوكَاءََّّ ِإ َّلََّّنَ َز ََّلَّفِي َِّهَّ ِم
َ َّْس
ََّ سقَاءََّّلَي
َ َّْس
ََّ لَي
ِ َّعلَ ْي َِّهَّ ِغ َطاءََّّأَ َّْو
“పాప్తలపై మూత వేస్ ఉించిండి, న్నటికుిండలన

క్పిు ఉించిండి, ఎిందుక్ింట్ట స్ింవతస రింలోని ఒక్

రాప్తిలో అింటువ్యా ధ అవతరిస్నుింది, మూతవేస్
ఉించని పాప్తలగుిండా, మూస్ ఉించని న్నటి కుిండల
గుిండా అది రయనిించేటపుు డు తరు కుిండా వ్యటిలోల
అది దిగపోత్తింది”.
(స్హీహ్ ముస్ిం
ల – 2014)

20. అబుుల్ రహాి న్ బిన్ ఔఫ్ రజియాల్లలహు అన్ హు

వ్యరి ఉల్లలఖనిం : ఒక్సారి ఉమర్ బిన్ ఖతాుబ్న (ర) వ్యర్ల
ష్టమ (స్రియా) దేశ్వనికి వెళడా
ల నికి బయలు దేరార్ల,

వ్యర్ల స్రగ్ అనే ప్పాింతానికి చేరినపుడు ష్టమ దేశింలో
అింటువ్యా ధ ప్రభలి ఉిందనే స్మాచారిం అిందిింది,
అపుు డు అబుుల్ రహాి న్ బిన్ ఔఫ్ (ర) వ్యర్ల ప్రవక్ ు (స్)
వ్యరి ఒక్ హదీస్నన ఆయనకు తెలియజేశ్వర్ల. “ఒక్
ప్పాింతింలో అింటువ్యా ధ ప్రభలి ఉిందని మీకు
తెలిస్నపుడు మీర్ల ఆ ప్పాింతిం వైపు వెళళ క్ిండి,

ఒక్వేళ మీర్లను ప్పాింతములో అింటువ్యా ధ ప్రభలితే
ఆ ప్పాింతిం నిండి పారిపోయి బయటకి వెళళ క్ిండి”.

َّ ْنَّا ْل َخ
ََّّامَّ َفلَ َّماَّ َجا ََّء
َِّ جَّ ِإلَىَّالش
ََّ َّ َخ َر،َّ ب
ََّ ع َم ََّرَّب
ُ َّن
ََّّ َنَّع َْوفََّّأ
َُّ نَّ ْب
َِّ الرحْ َم
َ ََّّعن
ِ طا
َّ َّع ْب َُّد
ََّّ َغَّبَلَ َغ َّهَُّأ
ََّ س ْر
َّسو ََّل
ََّّ َنَّع َْوفََّّأ
َُّ نَّ ْب
َِّ الرحْ َم
َ َََُّّّامَّ َفأ َ ْخ َب َره
َِّ نَّا ْل َوبََّأ ََّقَ َّْدَّ َوقَ ََّعَّبِالش
َ
ُ نَّ َر
َّ َّع ْب َُّد

19

علَ ْي َِّهَّ َو ِإذَاَّ
لَّتَ ْق َد ُمواَّ َ
س ِم ْعت ُ َّْمَّ ِب َِّهَّ ِبأ َ ْرضََّّفَ ََّ
َّ َِّ
َللاَّصلىَّهللاَّعليهَّوسلمَّقَا ََّلََّّ"َّ ِإذَاَّ َ
نَّا ْل َخ َّ
بَّ
طا َِّ
ع َم َُّرَّ ْب َُّ
لَّتَ ْخ ُر ُجواَّفِ َراراَّ ِم ْن َّهَُّ"ََّّ.فَ َر َج ََّعَّ ُ
َوقَ ََّعَّبِأ َ ْرضََّّ َوأَ ْنَّت ُ َّْمَّبِ َهاَّفَ ََّ
غَّ(متفقَّعليه)
س ْر ََّ
ِ .م ْنََّّ َ
)(స్హీహ్ అల్ బుఖారీ – 6973
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