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تلغو
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క్షా్టలు మరియు వా్య ధుల నిండి రక్షిించుకునే స్నరక్షిత కోట 
 

 

 

 

 

 

 

 



3

 

1. “ఏ దాస్నడైతే ప్రతి ఉదయిం మరియు ఆ రాప్తి 
యొక్క  సాయింప్తము మూడు సార్లల “బిస్ి ల్లల హి ల్ల 
యజుప్ర్ల షై అన్ ఫిల్ ఆర్ జి వల్ల ఫి స్స మాయి వ 
హువ స్స మీ ఉల్ అలిం” చదువుతాడో అతనికి ఏదీ హాని 
క్లిగించజాలదు”.  

عا  ياُضر   الا  الَِّذي للاِ  بِْسمِ  الا  األاْرِض  ِفي شاْيء    اْسِمهِ  ما   ِفي وا
اءِ  هُوا  السَّما اْلعاِليمُ  السَِّميعُ  وا  

 

“అల్లల హ్ యొక్క  పేర్లతో భూమీ మరియు ఆకాశింలోని ఏ 
వస్నువూ కూడా నష్ిాం 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 :  

 

నవాు   ‘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  

ِ  بِْسم ِ، ىعالا  توكَّْلتُ  ّللاَّ ال ّللاَّ ال حْولا  وا ِ، إالَّ  قُوةا  وا  لهُ  يقالُ  بِاَّللَّ
ُكِفيت هُديتا  ، وا ْنهُ  وتنحَّى وُوقِيتا الشَّْيطاانُ  عا  

“బిస్ి ల్లల హి తవక్క ల్’త్త అలల్లల హి ల్ల హౌల వల్ల 
ఖువా త ఇల్లల  బిల్లల హి” 

 చదువుతాడో అతనినిండి షైతాన దూరింగా ఉింటాడు 
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“అల్లల హ్ పేర్లతో (నేన బయలు దేర్లత్తనాు న), నేన 
అల్లల హ్ పైనే నా నమి క్మింతా  ఉించాన, నిరోధించే 
శకి ు మరియు నిజమైన బలిం అనేది కేవలిం అల్లల హ్’కు 
మాప్తమే ఉింది”.  

(అల్ జామే అల్ స్హీహ్ – 6419)  

 

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

ِ  بِكاِلمااتِ  وذُ أاعُ  ا شار ِ  ِمنْ  التَّامَّاتِ  ّللاَّ لاقا  ما خا  

 “అఊజు బిక్లిమాతిల్లల హి  తాు మిా తి మిన్ ష్ప్రి మా 
ఖలఖ్” చదివితే అతన మరల్ల అక్క డనిండి 
ప్రయాణిం క్టా్టవరకూ  ఏదీ అతనికి నష్ిాం 
క్లిగించజాలదు”.   
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అల్లల హ్ యొక్క  రరిపూరణ వచనాల దాా రా ఆయన 
స్ృష్ిాంచిన వ్యటి కీడు నిండి నేన ఆయన శరణు 
వేడుకుింటునాు న. 

(స్హీహ్ ముస్లిం 2708)   

5. వా్య ధ ల్లదా ఇతర ఏదైనా విరత్తులో చికుక కును  
వా కి ుని చూస్నపుు డు ఈ వేడుకోలున చేయాలని ప్రవక్ ు 
(స్)  వ్యర్ల సెలవిచాా ర్ల. 

ْمدُ  ِ  اْلحا ا عاافاانِي الَِّذي َّلِلَّ لانِي بِهِ  اْبتاالاكا  ِممَّ فاضَّ  ِممَّنْ  كاثِير   عالاى وا
لاقا  تاْفِضيالا  خا  

“అల్’హిందు లిల్లల హిలలజీ  ఆఫాన్న మిమి బిుల్లక్ బిహీ, వ 
ఫజజలన్న ఆల్ల క్సీరిన్ మిమి న్ ఖలఖ తఫ్ జీల్ల”. 

“ఏ విరత్తులో అయితే న్నవు గురై రరీక్ష 
ఎదుర్లక ింటునాు వో దాని నిండి నను  కాపాడిన 
అల్లల హ్’కే స్రా   స్నుత్తలు, క్ృతజఞతల. ఆయన 
స్ృ ష్ిాంచిన ఎన్ను  వ్యటిపై  నాకు ఆయన ప్పాధానా తన 
ఇచాా డు. 

(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: 

ِص  ِمنا  بِكا  أاُعوذُ  إِن ِي اللَُّهمَّ   اْلُجنُونِ  اْلبارا ِمنْ  اْلُجذاامِ وا  وا   ساي ِئِ  وا
 األاْسقاامِ 

 “అల్లల హుమి  ఇన్ను  అవూజుబిక్ మినల్  బరస్, వల్  
జునూని, వల్  జుజామీ, వ మిన్  స్యిా యిల్  అస్ ఖామి''. 

“ఓ అల్లల హ్ ! తెలలమచా ల రోగిం నిండి, పిచిా తనిం 
నిండి, కుషా్ట వా్య 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 :  

الِ  ِمنْ  بِكا  أاُعوذُ  إِنِ ي اللَُّهمَّ  وا تِكا  زا لِ  نِْعما و  تاحا ةِ  عاافِياتِكا  وا اءا فُجا  وا
تِكا  ِميعِ  نِْقما جا ِطكا  وا ساخا   
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“అల్లల హుమి  ఇన్ను  అవూజు బిక్ మిన్  జవ్యలి నేమతిక్ 
వ తహవాు లి ఆఫియతిక్ వ ఫుజాఅతి నిఖ్ మతిక్ 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”  

الُكا  إِن ِي اللَُّهمَّ  ْنياا ِفي اْلُمعاافااةا  أاْسأ ةِ  الد  اآلِخرا وا  
  
“అల్లల  హుమి  ఇన్ను  అస్అలుక్ అల్ ముఆఫాత 
ఫిదుునియా వ్యల్ఆఖిరా”. 
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“ఓ అల్లల హ్ 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)) అల్లల హ్ తో 
ఇల్ల వేడుకునాు ర్ల” : 

اناكا  أاْنتا  إاِلَّ  إِلاها  الا  الظَّاِلِمينا  ِمنا  ْنتُ كُ  إِنِ ي ُسْبحا  
 “ల్ల ఇల్లహ ఇల్లల  అింత స్నబాానక్ ఇన్ను  కుింత్త 
మినజాజ లిమీన్”. 

“న్నవు తరు  ఆరాధనకు ఎవా డూ అరా్లడు ల్లడు, న్నవు 
రరిశుదుుడవు, నిశా యింగా నేనే దురాి ర్లుడన”  

ఏ విష్యింలోనైనా స్రే ఒక్ విశా్వ స్ ఈ దుఆతో 
వేడుకుింట్ట, అతని వేడుకోలున అల్లల హ్ తరు కుిండా 
ఆలకిసాు డు.  

(స్హీహ్ అల్ తరీుబ్న – 1644)  
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ఇబ్ను  ఖయిా ిం రహిమాహుల్లల హ్ వ్యర్ల ఇల్ల 
సెలవిస్నునాు ర్ల : ఎింత పెదు క్ష్మాైనా తౌహీద్ 
(స్రా స్ృష్ ాక్రు అయిన అల్లల హ్’న మాప్తమే 
ఆరాధించడిం, వేడుకోవడిం ) దాా రా 
దూరమయిపోత్తింది, అిందువలలనే క్షా్టలకు చిందిన 
దుఆలన్ను  తౌహీద్’తోనే కూడుకుని ఉింటాయి, క్షా్టలోల  
ఉను పుు డు ఆ చేరవ్యడు చేస్న దుఆ చేసేు క్షా్టలు 
తరు కుిండా దూరమవుతాయి.   
 

10 . మహన్నయ ప్రవక్ ు (స్) వ్యర్ల ఇల్ల బోధించార్ల  :  

ْهدِ  ِمنْ  بِكا  أاُعوذُ  إِنِ ي اللَُّهمَّ   كِ  اْلباالاِء، جا دارا ُسوءِ  الشَّقااِء، وا  وا
اِء، اتاةِ  اْلقاضا شاما األاْعدااءِ  وا  

 

“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  దాే ష్పూరిత స్ింతోష్ిం నిండి మీర్ల 
అల్లల హ్’తో శరణు వేడుకోిండి”.  

(స్హీ బుఖారీ – 6616)  

 

11. అబుుల్ రహిా 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.  

 َعافِنِي اللَُّهمَّ  َسْمِعي، ِفي َعاِفنِي اللَُّهمَّ  بََدنِي، ِفي َعافِنِي اللَُّهمَّ 
أَْنتَ  إِلَّ  إِلَهَ  لَ  ي،بََصرِ  ِفي  

 ِمنْ  بِكَ  أَُعوذُ  إِن ِي اللَُّهمَّ  َواْلفَْقِر، اْلُكْفرِ  ِمنَ  بِكَ  أَُعوذُ  إِن ِي اللَُّهمَّ 
أَْنتَ  إِلَّ  إِلَهَ  لَ  اْلقَْبِر، َعذَابِ   

“అల్లల హుమి  ఆఫిన్న ఫీ బదన్న, అల్లల హుమి  ఆఫిన్న ఫీ 
స్మ ఈ, అల్లల హుమి  ఆఫిన్న ఫీ బస్రీ, ల్లఇల్లహ ఇల్లల  
అింత, అల్లల హుమి  ఇన్ను  అఊజుబిక్ మినల్  కుప్ఫి వల్  
ఫప్కి, వ అఊజు బిక్ మిన్  అజాబిల్  ఖప్బి, ల్లఇల్లహ 
ఇల్లల  అింత”. 
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“ఓ అల్లల హ్ ! నా శరీరింలో నాకు సా్ స్థత ప్రసాదిించు, ఓ 
అల్లల హ్ ! నా చవి,వినికిడిలో సా్ స్ుత ప్రసాదిించు, ఓ 
అల్లల హ్ ! నా క్ిండుల,దృష్లాో సా్ స్థత ప్రసాదిించు, న్నవు 
తరు  స్తా  ఆరాధాు డు ఎవా డూ ల్లదు. ఓ అల్లల హ్ ! 
స్తా తిరసాక రిం మరియు బీదరిక్ిం నిండి న్న యొక్క  
శరణుకోర్లత్తనాు న, ఓ అల్లల హ్ ! స్మాధ శక్ష నిండి న్న 
యొక్క  శరణుకోర్లత్తనాు న. న్నవు తరు  స్తా  
ఆరాధాు 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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, َوَماِلي, َوأَْهِلي, َوُدْنيَايَ , ِدينِي ِفي اَْلعَافِيَةَ  أَْسأَلُكَ  إِن ِي اَللَُّهمَّ 
, يََديَّ  بَْينِ  ِمنْ  َواْحفَْظنِي, َرْوَعاتِي َوآِمنْ , َعْوَراتِي اْستُرْ  اَللَُّهمَّ 
  َوأَُعوذُ , فَْوِقي َوِمنْ , ِشَماِلي  َوَعنْ , يَِمينِي َوَعنْ , َخْلِفي َوِمنْ 

. تَْحتِي ِمنْ  أُْغتَالَ  أَنْ  عََظَمتِكَ بِ   
” అల్లల హుమి  ఇన్ను  అస్ అలుక్ల్  ఆఫియత ఫిదుునాా  
వల్  ఆఖిరహ్ , అల్లల హుమి  ఇన్ను  అస్ అలుక్ అఫా  వల్  
ఆఫియత పీ దీన్న వ దునాా య వ అహీల  వ మాల, 
అల్లల హుమి స్ త్తర్  ఔరాతీ వ ఆమిన్  రౌఆతీ, 
అల్లల హుమి హ్  ఫజ న్న మిన్  బైని యదయా  వ మిన్  
ఖలు  వ అన్  యమీన్న వ అన్  ష్మాల వ మిన్  ఫౌఖీ. వ 
అవూజు బి అజమతిక్ అన్  ఉఘ తాల మిన్  తహ్ తీ” 

“ఓ అల్లల హ్ ! నేన ఇహరరాలోల  న్న నిండి క్షేమ కుశలతన 
కోర్లకుింటు నాు న. ఓ అల్లల హ్ ! నేన న్న నిండి నా 
ప్పారించిక్ వా వహారాలలో, నా ధరి ింలో, నా 
రరివ్యరింలో, నా ధనింలో క్షమన, ప్ేయో సాఫల్లా లన 
అరిథస్నునాు న. ఓ అల్లల హ్ ! నా రహసా్  తపిు దాలన 
క్పిు  ఉించు. నా భయాలన తొలగించు. ఓ అల్లల హ్ ! నా 
ముిందు నిండి, నా వెనక్ నిండి, నా కుడి నిండి, నా 
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ఎడమ వైపు నిండి, నా పై నిండి నను  రక్షిించు. ఓ 
అల్లల హ్ ! న్న ఘనత గౌరవ్యల ఆధారింగా 
అడుగుత్తనాు న, నేన నా ప్కిింది వైపు నిండి 
మోస్పూరిత దాడికి గురవా డిం నిండి నను  కాపాడు”.  

(స్హీహ్ అల్ క్లిమతుయాి బ్న – 27)   

 

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

ِ  عانِ   . لَّ  مانْ  "    قاالا  وسلم عليه للا صلى  النَّبِي  ْبحا  ىصا ةِ   فِي فاُهوا   الص  ِ  ِذمَّ ّللاَّ  

నవవీ రహిమాహుల్లల హ్ ఇల్ల సెలవిస్నునాు ర్ల : ఇక్క డ 
‘జిమాి ’ అనగా హామీ, మదుత్త మరియు రక్షణ అనే అరుిం 
వస్నుింది అని చరు బడిింది.  

(ష్ర్’హు ముస్లిం - 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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أا  منْ  " : قال وسلم عليه للا صلى النبي عن  ُسورةِ  آِخرِ  ِمنْ  باآليتاْينِ  قارا
.(عليه متفق) " كافاتااهُ  لاْيلاة   فِي البقارةِ   

నవవీ రహిమాహుల్లల హ్ ఇల్ల సెలవిచాా ర్ల : దీని అరుిం 
తహజుజద్ నమాజులో చదవడానికి స్రిపోతాయి అని 
చరు బడిింది, షైతాన నిండి రక్షిించుకోవడానికి 
(స్రిపోతాయి)అని చరు బడిింది, క్షా్టల నిండి 
కాపాడుకోవడానికి అని కూడా చరు బడిింది. అయితే 
వీటనిు టికీ వరిుించవచాు .  

(ష్ర్’హును వవి అల్ల ముస్లిం)  

 

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 ఎలలపుు 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 
యదారాు నికి అతడు పెదు అబదాు లకోర్ల”.   

 ُ ي   ُهوا  إاِلَّ  إِلاـها  الا  ّللا  اْلقاي ومُ  اْلحا  
ఆయత్తల్ కురీస  : "అల్లల హు ల్ల ఇల్లహ ఇల్లల  హువల్ 
హయాు ల్ ఖయాూ 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 స్యాు హు స్స మావతి వల్అరజ వల్ల  య 
ఊదుహూ హిఫ్’జుహుమా వహువల్ అలియాు ల్ అజీిం 
(ఖుర్ ఆన్ 2:255). 

(స్హీహ్ అల్ రారీుబ్న – 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 పోటాల డుకుింటూనే ఉింటార్ల”.  

ا ياْنفاعُ  الد عااء  قال وسلم عليه   للا صلى النبي عن لا   ِممَّ ا نازا ِممَّ   لامْ   وا
القيامة يوم إلى فيعتلجان الد عاُء،  فيتلقَّاه لينِزل  البالء وإنَّ    ياْنِزلْ   

 

(హస్న్, స్హీహ్ అల్ జామే - 7739)  

 

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

اِلِحينَ  َدأْبُ  َفِإنَّهُ  اللَّْيلِ  بِِقيَامِ  َعَلْيُكمْ  وسلم عليه هللا صلى َللاَِّ  َرُسولِ  قَالَ   الصَّ
ِي ئَاتِ  فََرة  َوَمكْ  َربِ ُكمْ  إَِلى قُْربَة   َوُهوَ  قَْبلَُكمْ   للداءِ  مطردة   و ِلإِلثْمِ  َوَمْنَهاة   ِللسَّ

الجسدِ  عنِ   
“మీర్ల రాప్తిపూట నమాజు (తహజుజద్)  తరు కుిండా 
చదువుతూ ఉిండిండి, మీకు మనము గడిచిన 
స్జజనలిందరూ దీనిపై చాల్ల గటిాగా  అమలు 
చేసేవ్యర్ల, ఇది అల్లల హ్ వైపు మీ సామీపాా నిు  
పెించుత్తింది, చడు కారాా లనిండి దూరింగా 
ఉించుత్తింది, పాపాలకు ప్పాయశా తుింగా ఉింటుింది, 



మరియు ఇది శరీరానిు  రోగాలకు దూరింగా 
ఉించుత్తింది”.  

(స్హీహ్ అల్ జామే- 4079)  

 

18. ప్రవక్ ు (స్) వ్యర్ల ఇల్ల సెలవిచాా ర్ల :  

 المعروف وأهل الهلكات،َّ و اآلفات و السُّوء مصارع تقي المعروف صنائع
اآلخرة في عروفالم أهل هم الدُّنيا في  

“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 : 

قَاءَ  َوأَْوُكوا اإِلنَاءَ  َغطُّوا  ِبِإنَاء   يَُمرُّ  لَ  َوبَاء   فِيَها يَْنِزلُ  لَْيلَة   السَّنَةِ  فِي ِإنَّ فَ  الس ِ
اْلَوبَاءِ  ذَِلكَ  ِمنْ  فِيهِ  نََزلَ  إِلَّ  ِوَكاء   َعلَْيهِ  لَْيسَ  ِسقَاء   أَوْ  ِغَطاء   َعلَْيهِ  لَْيسَ   

 “పాప్తలపై  మూత వేస్ ఉించిండి, న్నటికుిండలన 
క్పిు  ఉించిండి, ఎిందుక్ింట్ట స్ింవతస రింలోని ఒక్ 
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రాప్తిలో అింటువా్య ధ అవతరిస్నుింది, మూతవేస్ 
ఉించని పాప్తలగుిండా, మూస్ ఉించని న్నటి కుిండల 
గుిండా అది రయనిించేటపుు డు తరు కుిండా వ్యటిలోల  
అది దిగపోత్తింది”.  

(స్హీహ్ ముస్లిం – 2014)  

 

20. అబుుల్ రహిా న్ బిన్ ఔఫ్ రజియాల్లలహు అన్ హు 
వ్యరి ఉల్లలఖనిం : ఒక్సారి ఉమర్ బిన్ ఖతాు బ్న (ర) వ్యర్ల 
ష్టమ (స్రియా) దేశ్వనికి వెళలడానికి బయలు దేరార్ల, 
వ్యర్ల స్రగ్ అనే ప్పాింతానికి చేరినపుడు ష్టమ దేశింలో 
అింటువా్య ధ ప్రభలి ఉిందనే స్మాచారిం అిందిింది, 
అపుు డు అబుుల్ రహిా న్ బిన్ ఔఫ్ (ర) వ్యర్ల ప్రవక్ ు (స్) 
వ్యరి ఒక్ హదీస్నన ఆయనకు తెలియజేశ్వర్ల. “ఒక్ 
ప్పాింతింలో అింటువా్య ధ ప్రభలి ఉిందని మీకు 
తెలిస్నపుడు మీర్ల ఆ ప్పాింతిం వైపు వెళళ క్ిండి, 
ఒక్వేళ మీర్లను  ప్పాింతములో అింటువా్య ధ ప్రభలితే 
ఆ ప్పాింతిం నిండి  పారిపోయి బయటకి వెళళ క్ిండి”.   

ْحَمنِ  َعْبدُ  عن  ا الشَّامِ  ِإلَى َخَرجَ  اْلَخطَّاِب،  ْبنَ  ُعَمرَ  أَنَّ  َعْوف   ْبنُ  الرَّ  َجاءَ  َفلَمَّ
َ  أَنَّ  بَلََغهُ  َسْرغَ  ْحَمنِ  َعْبدُ  َفأَْخَبَرهُ  بِالشَّامِ  َوقَعَ  قَدْ  اْلَوبَأ  َرُسولَ  أَنَّ  َعْوف   ْبنُ  الرَّ
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 َوإِذَا َعلَْيهِ  تَْقَدُموا فَلَ  بِأَْرض   بِهِ  َسِمْعتُمْ  إِذَا "  قَالَ  وسلم عليه هللا صلى َللاَِّ 
ا تَْخُرُجوا فَلَ  بَِها مْ َوأَْنتُ  بِأَْرض   َوقَعَ   اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  فََرَجعَ  . " ِمْنهُ  فَِرار 

(عليه متفق) َسْرغَ  ِمنْ  . 
 

(స్హీహ్ అల్ బుఖారీ – 6973)     
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