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మ ుందుమాట 

అన్ంత కరకణామయుడు, అపార కృపాశీలుడదైన్ అలాల హ్ పేరకతో పరా రంభం 

 

అలుముద లిలాల హి రబ్బిల్ ఆలమీన్, వల్ ఆఖిబతు లిల్ ముతత ఖీన్, వ సలల లాల హహ వ సలల మ అలా అబ్బద హి వ 
రసూలిహి న్బ్బయ్యయనా ముహమిద్, వ అలా ఆలిహ ివ అసాు బ్బహ ీఅజియ్యీన్. (సుు తులన్నన సరాలోకాల 
పరభువ్ైన్ అలాల హ్ కే, మంచి పరయవాసన్ం దదైవభీతి కలవారి క రక,ే అలాల హ్ మన్ పరవకత అయ్యన్ ముహమిద్ 
ప ై, ఆయన్ కుట ంబముప ై, ఆయన్ సహచరకలందరిప  ైశుభాలన్ు, శ్ాంతిని కలిగించుగాక). 

అమాి బాద్:  

ఇసాల ం ధరిం గురించి పరజలు తదలుసుకోవలసిన్ క నిన పదాల పరకటన్లో ఇవి సంక్షిపత  పదాలు. వాటిని నేన్ు 
అదుద రూసుల్ ముహిమితు లి ఆమితిల్ ఉమి (సాధారణ ముసిల ంలందరి క రకు ముఖ్య పాఠాలు) అని 
నామకరణం చేశ్ాన్ు. 

వాటితో ముసిల ములకు పరయోజన్ం కలిగించమని మరియు నా న్ుండ ివాటిని సవా కరించమని నేన్ు అలాల హ్ 
తో వేడుకుంట నానన్ు. నిశ్చయంగా ఆయన్ ఉదారమ ైన్వాడు మరియు దయగలవాడు. 

 

- అబ్ ు ల్ అజీజ్ బిన్ అబ్ ు ల్ాా హ్ బిన్ బ్ాజ్ 
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మొదటి పాఠం సూరతుల్ ఫాతిహ మరియు చిన్న సూరాలు. 
సూరతుల్ ఫాతిహ మరియు చిన్న సూరాలు అంట ే జిల్ జాల్ సూరా న్ుండి నాస్ సూరా వరకు 
అయ్యన్ంతవరకు చదివించటం, ఖిరాఅత్ న్ు సరిచేయటం, కంఠసత ం చేయటం మరియు అరుం చేసుకునే 
వాటిని వివరించటం. 

ర ండవ పాఠం ఇసాల ం ములసత ంభాలు. 
ఇసాల ం యొకు ఐదు మూలసత ంభాల గురించి తదలపటం. వాటిలో మొదటిద ిమరియు వాటిలో గొపపది:  లా 
ఇలాహ ఇలల లాల హ్, ముహమిదురరసులులాల హ్ న్ు వాటి అరుముల వివరణతో మరియు లా ఇలాహ 
ఇలల లాల హ్ యొకు షరతులన్ు తదలుపుతూ సాక్ష్యం పలకటం. మరియు వాట ిఅరధం:  (లా ఇలాహ) అలాల హ్ 
న్ు వీడ ి ఆరాధించబడ ే దదైవాలనినంటిని తిరసురించటం, (ఇలల లాల హ్) అలాల హ్ ఒకుడ ి క రకు ఆరాధన్ 
చేయటమున్ు, ఆయన్కు ఎవరక సాట ిలేరని నిరూపంిచటం. అయ్యత ే(లా ఇలాహ ఇలల లాల హ్) షరతులు 
ఇవి:  అజాా న్మున్కు విరకదద మ ైన్ జాా న్ము, సందహేమున్కు విరకదధ మ ైన్ న్మికము, షిర్కు న్కు 
విరకదధ మ ైన్ చితత శుదిధ , అసతయమున్కు విరకదధ మ ైన్ సతయము, ధేాషమున్కు విరకదధ మ ైన్ పేరమ, షిరకున్కు 
విరకదధ మ ైన్ విధేయత, తిరసాురమున్కు విరకదధ మ నై్ సవాకరణ, అలాల హ్ న్ు వీడి ఆరాధించబడ ే వాటి 
తిరసాురము. మరియు అది ఈ ర ండు కవితాములలో సమీకరించబడిన్ద:ి  

జాా న్ము, న్మికము, చితత శుదిధ , నిజాయ్యతీ మరియు ఎనిమిదో  విషయం అధికం చేయబడింద.ి 

పేరమ, విధయేత, వాటనిి సవాకరించడం మరియు అలాల హ్ న్ు వీడ ి ఆరాధంిచబడే ఆరాధయ దదైవాల 
తిరసాురము. 

ముహమిద్ సలల లాల హహ అల ైహి వసలల ం అలాల హ్ పరవకత అని సాక్ష్యం పలకటముతో పాట  దాని లక్షయయలన్ు 
పూరిత చేయాలి. అవి:  ఆయన్ తదలిపిన్ విషయములలో ఆయన్న్ు సతయవంతుడిగా గురితంచటము, ఆయన్ 
ఆదేశంచిన్ వాటి విషయంలో ఆయన్కు విధేయత చూపటం, ఆయన్ వారించిన్ వాటి న్ుండ ిదూరంగా 
ఉండటం మరియు అలాల హ్ మరియు ఆయన్ పరవకత ధరిబదధ ం చేసిన్ వాటితోనే అలాల హ్ ఆరాధన్ చేయటం. 
ఆ తరకవాత అభయసించే వారికి ఇసాల ం యొకు ఐదు మూల సత ంభాలలో న్ుంచి మిగతా వాటి గురించి 
తదలియపరచాలి. అవి:  న్మాజ్, జకాత్, రమజాన్ మాసపు ఉపవాసాలు మరయిు సతత మత కలిగిన్వారక 
అలాల హ్ గృహపు హజ్ చయేటం. 
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మూడవ పాఠం ఈమాన్ (విశ్ాాస) మూలసత ంభాలు. 
అవి ఆరక:  ఈమాన్ అంటే న్నవు అలాల హ్ ప ై, ఆయన్ దూతలప ై, ఆయన్ గరంధములప ై, ఆయన్ పరవకతలప ై 
మరియు అంతిమ దిన్ంప  ైవిశ్ాాసమున్ు చూపటం మరియు అలాల హ్ తరపు న్ుంచి అయ్యన్ మంచి చదడు 
విధివరా తప ై విశ్ాాసం చూపటం. 

నాలగ వ పాఠం తౌహీద్ రకాలు మరియు షిరకు రకాలు. 
తౌహీద్ యొకు మూడు రకాలు కలవు అవి:   

▪ తౌహీదద రకబూబ్బయత్,  
▪ తౌహీదద ఉలూహియత్,  
▪ తౌహీదద అసాి వసిాఫాత్. 

తౌహీదద రకబూబ్బయత్:  అలాల హ్ పరతీది సృషిట ంచిన్వాడని, పరతీ వసుత వులో అధికారము కలవాడని మరియు 
ఆయన్కు ఎవరక సాటి లేరని విశ్ాసించడం. 

తౌహీదద ఉలూహియత్:  అలాల హ్ వాసత వ ఆరాధయ దదవైమని, అందులో ఆయన్కు ఎవరక సాటి లేరని 
విశ్ాసించడం. ఇదే లా య్యలాహ ఇలల లాల హ్ అరుము. అలాల హ్ తపప వాసత వ ఆరాధయ దదైవం ఎవరూ లేరని 
దాని అరుము. కావున్ న్మాజు, ఉపవాసాలు మరయిు తదితర ఆరాధన్లనిన అలాల హ్ ఒకుడ ి క రకు 
పరతేయకించటం తపపని సర.ి వాటిలో న్ుంచి దేనిన్న ఇతరకల క రకు చయేటం సమితం కాదు. 

తౌహీదద అసాి వసిాఫాత్:  ఖ్ుర్కఆన్ లో లేదా సహహీ్ హదీసులలో వచిచన్ అలాల హ్ పేరలన్ు మరియు 
గుణాలన్ు అనినంటిని విశ్ాసించడం. మరియు వాటిని ఎట వంట ివకరరకరణ, అంతరాయం, వరణత, పత లిక 
లేకుండా అలాల హ్ ఒకుడ ిక రకు ఆయన్కు తగిన్ విధంగా నిరూపించటం.  

 

 

 

 

అలాల హ్ యొకు ఈ వాకుుప ై ఆచరిసూత :   

మీరక ఇలా చదపేపయండి ఆ అలాల హ్ ఒకుడ ే(1) అలాల హ్ నిరపేక్షయపరకడు (2) {ఆయన్కు సంతాన్ం లేదు 
(బ్బడడ లన్ు కన్డు) మరియు ఆయన్ కూడా ఎవర ిసంతాన్మూ (ఎవరికర జనిించిన్ వాడున్ూ) కాడు. 
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(3) {మరియు (సరాలోకాలలో) ఆయన్తో పత లచదగిన్ది ఏదీ లేదు.1[సమద్:  పూరితగా] మరియు 
మహ్సశ్కితసంపన్ునడదైన్ అలాల హ్ ఇలా చదపాపడు: {ఆయన్న్ు పత లిన్దేదీ లేదు మరియు ఆయన్ సరాం 

వినేవాడూ, సరాం చూసేవాడూన్ు}.2[షూరా: 11] 

క ందరక పండితులు వాటిని ర ండు రకాలుగా విభజించారక. వారక తౌహీదద అసాి వసిాఫాత్ న్ు తౌహీదద 
రకబూబ్బయత్ లో చేరాచరక. అందులో ఎట వంటి అభయంతరం లేదు. ఎందుకంటే ర ండు విభజన్లలో 
ఉదేద శ్ము సపషట మవుతుంది. 

షిరకు మూడు రకాలు:   

▪ ప దద  షిరకు,  
▪ చిన్న షిరకు,  
▪ గోపయమ ైన్ షిరకు 

ప దద  షిరకు:  ఆచరణ వృధా అవటమున్ు మరియు దానిప ై మరణ ంచ ే వాడిని న్రకంలో శ్ాశ్ాతంగా 
ఉండటమున్ు అనివారయం చసేుత ంది.  

అలాల హ్ ఇలా స లవిచాచడు:  

 ఒకవేళ వారక దదైవతాంలో భాగసాామాయనికి ఒడిగటిట ఉంట ేవారక చేసుకున్న కరిలన్నన కూడా 
వృధా అయ్యపత తాయ్య3. [అన్ఆమ్:  88]  

 

 

 

అలాల హ్ ఇలా స లవిచాచడు:  

బహహదదైవారాధకులు (ముషిరకరన్), తాము సతయతిరసాురకలమని సాక్ష్యమిసూత , అలాల హ్ 

మసిి దులన్ు నిరాహించటానికి (సేవ చేయటానికి) అరకు లు కారక. అలాంటి వారి కరిలు వయరుమ ై 
పత తాయ్య మరియు వారక న్రకాగినలో శ్ాశ్ాతంగా ఉంటారక.4[తౌబా:  17]  

 
1 సూరతుల్ ఇఖ్ాల స్:  1-4 
2 సూరతుష్ షూరా: 11. 
3 సూరతుల్ అన్'ఆమ్ 88వ ఆయతు. 
4 సూరతు తౌబా 17వ ఆయతు 
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మరియు దానిప ైనే మరణ ంచిన్ వాడి పాపములు మనినంచబడవు. మరియు సారగము అతని ప ై 
నిషేధము.  

అలాల హ్ ఇలా స లవిచాచడు:   

నిశ్చయంగా అలాల హ్ తన్కు భాగసాామిగా మరొకరిని కలిపంచటానిన క్ష్మించడు. ఇది తపప 

ఆయన్ తాన్ు కోరిన్ వారి ఇతర పాపాలన్ు క్ష్మిసాత డు5. [నిసా:  48]  

మరియు అలాల హ్ ఇలా స లవిచాచడు:   

ఎవడదైతే అలాల హ్'కు ఇతరకలన్ు సాటికలిపసాత డో  అతని క రకు అలాల హ్ సారగం' నిషేధించాడు, 
మరియు అతని నివాసం న్రకాగిన అవుతుంద ిమరియు దౌరిన్యపరకలకు సహ్సయం చేసేవాడు 

ఎవడు ఉండడు6. [అల్ మాయ్యదా:  72] 

మరియు మృతులన్ు, విగరహ్సలన్ు వేడుకోవటం మరియు వారితో సహ్సయం క రకు మొరప ట ట కోవడం, వార ి
క రకు మొకుుకోవటం, వార ి క రకు వధించటం మరియు అట వంట ి ఇతర కారాయలు చయేటం దాని 
రకాలలోంచివే. 

ఇక షిర ు అసగ ర్క (చిన్న షిరకు) అది ఏదదైతే ఖ్ుర్కఆన్ లేదా హదసీుల ఆధారాలతో షిర్కు అనే పేరకతో 
నిరూపించబడిన్దో . కాని అది షిర ు అకిర్క (ప దద  షిరకు) లోంచి కాదు. ఉదాహరణకు క నిన ఆచరణలన్ు 
పరదరశనా బుదిద తో చేయటం, అలాల హేతరకలప ై పరమాణం చేయటం, అలాల హ్ తలచుకుంటే మరియు ఫలా 
తలచుకుంటే అని పలకటం మరియు అట వంటి ఇతర కారాయలు. ఎందుకన్గా పరవకత సలల లాల హహ అల ైహి 
వసలల ం ఇలా పలికారక:  ‘మీ విషయం లో న్న్ున ఎకుువగా భయాందో ళన్లకు గురిచేసుత న్న విషయం 
‘షిరేు అసగ ర్క( చిన్న షిర్కు) దాని గురించి అడిగితే ‘పరవకత అరిరయ ‘పరదరశనాబుదిద ’ అని తదలియజేశ్ారక.7దీనిని 
ఇమామ్ అహిద్ మరియు తబరా న్న మరయిు బ ైహఖీ మంచి సన్దుతో మహమిద్ బ్బన్ లబీద్ అల్ అనాారీ 
న్ుండి ఉలేల ఖించారక. మరయిు తబరా న్న మంచి సన్దులతో మహమిద్ బ్బన్ లబీద్ న్ుండి మరియు ఆయన్ 
రాఫ  బ్బన్ ఖ్దీజ్ న్ుండ ి మరియు ఆయన్ పరవకత ముహమిద్ సలల లాల హహ అల ైహ ి వసలల ం న్ుండి 
ఉలేల ఖించారక.8 
ఆయన్ సలల లాల హహ అల ైహి వసలల ం పరవచన్ం:  

 
5 సూరతునినసా 48వ ఆయతు 
6 సూరతుల్ మాయ్యదా 72వ ఆయతు 
7 అహిద్ (5/428) 
8 అహిద్ (5/428) 
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{అల్ాా హ్ ను వదిలి ఏద ైన వస్ుు వుప  ైప్రమాణుం చేసినవాడు షిర్క్ చేశాడు}9 

దీనిని ఇమామ్ అహిద్ గారక ఉమర్క బ్బన్ ఖ్తాత బ్ రజియలాల హహ అన్ుు  న్ుండ ిపరా మాణ కమ నై్ సన్దుతో 
ఉలేల ఖించారక. మరియు అబూ దావూద్, తిరిిజీ గారక అబుద లాల హ్ బ్బన్ ఉమర్క రజియలాల హహ అన్ుు మ 
యొకు పరా మాణ కమ ైన్ సన్దుతో దదైవ పరవకత సలల లాల హహ అల ైహి వసలల ం న్ుండ ిఉలేల ఖించారక - ఆయన్ 
ఇలా పలికారని:  ఎవర ైత ేఅలాల హ్ ఏతర ప ై పరమాణం చేసాత డో  అతన్ు కుఫ్రర లేక షరికు కు ఒడగటిట న్టేల 10/ 
ఆయన్ సలల లాల హహ అల హైి వసలల ం పరవచన్ం: మీరక (మా షా అలాల హ్ వ షాఅ ఫులాన్ ) అలాల హ్ మరియు 
ఫలా కోరిన్ట ల  అని అన్కండ ికాన్న (మా షా అలాల హ్ సుమి షాఅ ఫలా) అలాల హ్ కోరిన్ట ల  పిదప ఫలా 
కోరిన్ట ల  అని పలకండ.ి11దీనిని అబూ దావూద్ గారక హహజ ైఫా బ్బన్ యమాన్ రజియలాల హహ అన్ుు  న్ుండ ి
పరా మాణ కమ నై్ సన్దుతో ఉలేల ఖించారక. 

మరియు ఈ రకము మతభరషట తామున్ు అనివారయం చేయదు మరియు న్రకములో శ్ాశ్ాతంగా 
ఉండటమున్ు అనివారయం చయేదు. కాన్న అది అనివారయ ఏకేశ్ారవాదం యొకు పరపిూరణతకు విరకదధ ం. 

ఇక మూడో  రకము:  గోపయమ ైన్ షిర్కు. దదవై పరవకత సలల లాల హహ అల హైి వసలల ం యొకు ఈ పలుకులు దానికి 
ఆధారం- తసాిత్ జాగరతత ! మసవహ్ దజాి ల్' ఉపదరవం కంట ేకూడా నాకు మీ పటల  ఎకుువ ఆందో ళన్ చదందించే 
విషయం ఒకట ి తదలుపనా ?. ఖ్చిచతంగా చదపపండి దదైవపరవకత అంటూ అన్ుచరకలు అనానరక 'పరవకత 
చదబుతూ "షరికుల్ ఖ్ఫవ"(కన్పడని షిర్కు), ఒక వయకిత నిలుచని న్మాజున్ు పరా రంభంచి దానినకేవలం 
మరొకరక చూసుత నానరని అందంగా చకుగా శ్రదద  తో చదువుతూ ఉండటం.12దీనిని ఇమామ్ అహిద్ గారక 
తన్ ముసనద్ లో అబూ సయ్యీద్ ఖ్ుదీర రజియలాల హహ అన్ుు  న్ుండ ిఉలేల ఖించారక. 

షిరకున్ు కేవలం ర ండు రకాలుగా విభజించటం సమితమగున్ు:  

ప దద ది, చిన్నద.ి ఇక గోపయమ ైన్ షిరకు ర ండిటిలోన్ు వసుత ంది. 

 
9 బుఖ్ారీ: అల్ ఈమాన్ వన్ునజూర్క (6271), ముసిల ం: అల్ ఈమాన్ (1646), తిరిిజీ: అన్ునజూర్క వల్ ఈమాన్ 
(1533), న్సాయ్యీ: ఈమాన్ వన్ునజూర్క (3764), అబూదావూద్: అల్ ఈమాన్ వన్ునజూర్క (3249).ఇబ న మాజ: 
అల్ కఫాారాత్ (2094), అహిద్ (1/47), మాలిక్: అన్ునజూర్క వల్ ఈమాన్ (1037), అదాద రీి: అన్ునజూర్క వల్ 
ఈమాన్ (2341). 
10 బుఖ్ారీ: అల్ అదబ్ (5757), ముసిల ం: అల్ ఈమాన్ (1646), తిరిిజీ: అన్ునజూర్క వల్ ఈమాన్ (1535), 
న్సాయ్యీ: ఈమాన్ వన్ునజూర్క (3766), అబూదావూద్: అల్ ఈమాన్ వన్ునజూర్క (3251).ఇబ న మాజ: అల్ 
కఫాారాత్ (2094), అహిద్(2/69), మాలిక్: అన్ునజూర్క వల్ ఈమాన్ (1037), అదాద రీి: అన్ునజూర్క వల్ 
ఈమాన్ (2341). 
11 అబూ దావూద్: అల్ అదబ్ (4980), అహిద్ (5/399). 
12 ఇబ న మాజ: అజిుహహద  (4204), అహిద్ (3/30). 
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కావున్ అద ిప దద  షిరకులో కూడా వసుత ంది. ఉదాహరణకు కపట ల షిరకు. ఎందుకంటే వారక తమ అసతయ 
విశ్ాాసాలన్ు దాచేవారక. మరియు పరదరశనా బుదిద తో తమ పరా ణముల ప ై భయంతో ఇసాల ంన్ు బహిరగతం 
చేసేవారక. 

మరియు గోపయమ ైన్ షిరకు చిన్న షిరకులో వసుత ంద.ి ఉదాహరణకు పరదరశనా బుదిద . మహమిద్ బ్బన్ లబీద్ 
అల్ అనాార ీ యొకు మున్ుపటి హదసీులో వచిచన్ట ల  మరయిు అబూ సయ్యీద్ యొకు హదీసులో 
ఉన్నట ల . అలాల హ్ భాగయమున్ు కలిగించేవాడు. 

ఐదవ పాఠం ఇహ్సాన్ 
ఇహ్సాన్ మూలము. ఇహ్సాన్ అంట ేన్నవు అలాల హ్ న్ు చూసుత న్నట ల  ఆయన్న్ు ఆరాధించటం. ఒకవేళ న్నవు 
ఆయన్న్ు చూడకపత య్యన్ ఆయన్ నిన్ున చూసుత నానడు. 

 

 

 

 

ఆరవ పాఠం న్మాజు షరతులు 
అవి తొమిిది:  

▪ ఇసాల ం,  
▪ బుదిద ,  
▪ వయతాయసం,  
▪ వుజూతో ఉండటం,  
▪ మాలిన్యములన్ు తొలగించటం,  

▪ మరాింగమున్ు కపపటం,  
▪ సమయం అవటం,  
▪ ఖిబాల కి అభముఖ్మవటం,  
▪ సంకలపం. 

ఏడవ పాఠం న్మాజు యొకు విధులు 
అవి పదానలుగు:  

▪ శ్కిత ఉంట ేనిలబడటం,  
▪ తకరిర  తహీీ మా,  
▪ ఫాతిహ సూర చదవటం,  
▪ రకూ చేయటం, 

▪  రకూ తరకవాత తిన్నగా నిలబడటం, 
▪  ఏడు అవయవములప ై సజాద  చేయటం,  
▪ సజాద  న్ుండ ితల ప ైకి లేపటం, 
▪  ర ండు సజాద ల మధయ కూరోచవటం,  
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▪ న్మాజ్ యొకు అనిన కారాయలన్ు 
మన్శ్ాశంతిగా చేయటం,  

▪ విధులలో కరమ పదద తిని పాటించటం,  
▪ చివర ితషహహు ద్,  

▪ చివర ితషహహు ద్ క రకు కూరోచవటం,  
▪ దదైపరవకత సలల లాల హహ అల హైి వసలల ంప ై దరూద్ 

చదవటం,  
▪ ర ండు వ్ైపుల సలాం తిరగటం. 

ఎనిమిదో  పాఠం న్మాజులో అనివారయ కారాయలు 
అవి ఎనిమిది:  

▪ తకరిర  తహీీ మా కాకుండా మిగిలిన్ తకరి రకలనిన,  
▪ ఇమామ్ మరయిు ఒంటరిగా చదివేవాడు సమిఅలాల హహ లిమన్ హమిదహ్ పలకటం,  
▪ పరతి ఒకురక రబినా వలకల్ హమ్ద  పలకటం,  
▪ రకూలో సుబాు న్ రబ్బియల్ అజీమ్ చదవటం,  
▪ సజాద లో సుబహ్సన్ రబ్బియల్ ఆలా చదవటం,  
▪ ర ండు సజాద ల మధయ రబ్బిగిా రీల చదవటం,  
▪ మొదట ితషహహు ద్,  
▪ మొదట ితషహహు ద్ లో కూరోచవటం. 

తొమిిదవ పాఠం తషహహు ద్ యొకు వివరణ. 
తషహహు ద్ లో ఇది చదవాలి:  

అత్ుహియ్ాాత్ు లిల్ాా హి వస్సల్వాత్ు వత్ుయ్యాబ్ాత్ు, అస్సల్ామ  అల్ ైక అయ్ ాహననబియ్ ా, వ 
రహమత్ుల్ాా హ ివ బ్రకాత్ుహు, అస్సల్ామ  అల్ ైనా వ అల్ా ఇబ్ాదిల్ాా హిస్ాసలిహనీ్, అష్హదు అల్ాా  ఇల్ాహ 

ఇలా్ల్ాా హు, వ అష్హదు అనన మ హమమదన్ అబ్ ు హూ వ రస్ూల్ుహు. 

ఆ తరకవాత దదైవ పరవకత సలల లాల హహ అల హైి వసలల ం ప  ైదరూద్ చదవటం మరియు ఆయన్ ప ై శుభాలు 
కలగాలని దుఆ చేయటం. కావున్ ఇలా చదవాలి:   

‘అల్ాా హుమమ స్లాి అల్ా మ హమమద్ వ అల్ా ఆలీ మ హమమద్, కమా స్ల్ లా త్ అల్ా ఇబ్ార హీమ వఅల్ా ఆలి 
ఇబ్ార హీమ ఇననక హమీదుమమజీద్’ అల్ాా హుమమ బ్ారిక్ అల్ా మ హమమద్ వ అల్ా ఆలీ మ హమమద్ 

కమా బ్ారకు అల్ా ఇబ్ార హమీ వఅల్ా ఆలి ఇబ్ార హీమ ఇననక హమీదుమమజీద్ 

(ఓ అలాల హ్! న్నవు ఇబరా హంీ న్ు ఆయన్ కుట ంబం వారిని కరకణ ంచిన్ట ల గానే ముహమిద్'న్ు మరియు 
ఆయన్ కుట ంబానినకరకణ ంచు'సతత తరా నికి అరకు డవు, ఘన్త కలవాడవు న్నవే'ఓ అలాల హ్! ఇబరా హీం ప  ై
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ఆయన్ కుట ంబం ప ై శుభాలు కురిపించిన్ట ల గానే ముహమిద్' మరియు ఆయన్ కుట ంబంప  ైశుభాలు 
కురకపించు.) 

ఆ తరకవాత చివర ితషహహు ద్ లో న్రకము యొకు శక్ష్ న్ుండ,ి సమాధి శక్ష్ న్ుండి, జీవితం, మరణం 
యొకు ఉపదరవాల న్ుండ ిమరియు మసవహె దజాి ల్ ఉపదరవాల న్ుండ ిఅలాల హ్ శ్రణు కోరాలి. ఆ తరకవాత 
ఏ దుఆ ఇషటముంటే ఆ దుఆ చేయాలి. ముఖ్యంగా మాస్ూరహ్ దుఆల్ను చేయలి. వాటిలో న్ుంచి:  

అల్ాా హుమమ అయ్యన్నన అల్ా జికరిక వష్ుకరిక వహుసిన ఇబ్ాదతిక, అల్ాా హుమమ ఇన్నన జల్మ ు  నఫ్సస 
జుల్మన్ కససరన్, వల్ా య్గ్ిిరుజుు నూబ్ ఇల్ాా  అను , ఫగ్ిిరలా మగ్ిిరత్న్ మిన్ ఇుందిక వరహమిన ఇననక అనుల్ 

గఫూరురిహీమ్. 

(ఓ అలాల హ్ న్న సిరణ చయేుటమున్కు మరియు న్న కృతజాతలు తదలుపుటకు మరియు న్న ఆరాధన్ 
మంచిగా చయేుటకు నాకు సహ్సయము చేయ్య. ఓ అలాల హ్ నిశ్చయంగా నేన్ు నా మన్సుాప ై బాగా హింసకు 
పాలపడాడ న్ు, న్నవు తపప పాపములన్ు మనినంచే వాడు ఎవడూ లేడు, కావున్ న్నవు న్న యందు న్ుండి 
న్న్ున మనినంచు మరియు నాప ై కరకణ ంచు. నిశ్చయంగా న్నవే మనినంచేవాడవు కరకణ ంచేవాడవు. 

ఇక మొదట ి తషహహు ద్ లో షహ్సదతదైన్ తరకవాత జుహర్క, అసర్క, మగిరబ్ మరియు ఇషా న్మాజులలో 
మూడవ రకాతు క రకు నిలబడాలి. ఒకవేళ దదైవ పరవకత సలల లాల హహ అల ైహ ివసలల ం ప  ైదరూద్ చదివిత ేఅది 
మంచిది. దీని గురించి చాలా హదీసులు ఉన్నవి. ఆ తరకవాత మూడవ రకాతు క రకు నిలబడాలి. 

పదవ పాఠం న్మాజు యొకు సున్నతులు 
అవి:  

1) ఇసిత ఫ్ాత హ్ దుఆ చదవటం. 
2) నిలబడిన్పుపడు, రకకూ ముందు మరయిు రకూ తరకవాత కుడి చదయ్యయని ఎడమ చదయ్యయప ై ప టిట 

ఛాతీ ప ై కట ట కోవటం. 
3) మొదట ి తకరిర్క చదివేటపుపడు, రకూ చసేేటపుపడు, రకూ న్ుండ ి తల లేపిన్పుపడు మరియు 

మొదట ితషహహు ద్ న్ుండ ిమూడవ రకాతు క రకు లేచిన్పుపడు ర ండు చేతుల వేళళన్ు జమ చేస ి
ర ండు ముండదములకు లేదా చదవులకు సమాంతరంగా లేపటం. 

4) రకకూ మరియు సజాద లో ఒక సారి కంట ేమించి తసవిహ్ చదవటం. 
5) రకకూ న్ుండ ిలేచిన్ తరకవాత రబినా వలకల్ హముద  కి మించి చదవటం. మరియు ర ండు సజాద ల 

మధయ మనినంపు దుఆన్ు ఒక సారికి మించి చదవటం. 
6) రకకూలో తలన్ు వీపుక ిసమాంతరంగా ఉంచటం. 
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7) సజాద లో ర ండు ర కులన్ు ర ండు పరకుల న్ుండ,ి పొ టట న్ు ర ండు తొడల న్ుండ ి మరియు ర ండు 
తొడలన్ు ర ండు పికుల న్ుండ ిఎడంగా ఉంచటం. 

8) సజాద  చేసిన్పుపడు ర ండు మోచేతులన్ు నేల న్ుండ ిప ైక ిఎతిత  ఉంచటం. 
9) న్మాజ్ చదివ ేవయకిత.మొదట ితషహహు ద్ లో మరియు ర ండు సజాద ల మధయలో ఎడమ కాలున్ు పరచి 

కూరొచని, కుడి కాలున్ు నిలబ టిట ఉంచడం. 
10) నాలుగు రకాతుల, మూడు రకాతుల న్మాజులో చివర ితషహహు ద్ లో తవరకర క్ చేయటం అంటే 

కుడి కాలున్ు నిలబ టిట దాని కిరంద ి న్ుంచి ఎడమ కాలున్ు తీసి పిరకదులన్ు నేలకు ఆనించి 
కూరోచవటం. 

11) మొదట,ి ర ండవ తషహహు ద్ లో కూరకచన్నపపటి న్ుంచి తషహహు ద్ ముగింపు వరకు చూపుడి 
వేరలితో స ైగ చయేటం మరియు దుఆ చసేే సమయంలో దానిని కదపటం. 

12) మొదట ి తషహహు ద్ లో ముహమిద్ సలల లాల హహ అల ైహి వసలల ంప ై మరియు ఆయన్ 
కుట ంబముప ై మరియు ఇబరా హీం అల హైిసాలాం ప  ై మరియు ఆయన్ కుట ంబముప ై దరూద్ 
చదవటం, శుభాల క రకు దుఆ చేయటం (దరూదద ఇబరా హీం చదవటం). 

13) చివర ితషహహు ద్ లో దుఆ చేయటం. 
14) ఫజర్క న్మాజులో, జుమా న్మాజులో, ర ండు పండుగల న్మాజులలో, వరషం కోరటం కోసం చసే ే

న్మాజులో మరియు మగిరబ్, ఇషా న్మాజుల మొదటి ర ండు రకాతులలో ఖిరాఅత్ న్ు బ్బగగరగా 
చదవటం. 

15) జుహర్క, అసర్క, ఇషా న్మాజు యొకు చివర ిర ండు రకాతులలో మరియు మగిరబ్ న్మాజు యొకు 
మూడవ రకాతులో ఖిరాఅత్ న్ు న్మిదిగా లోలోపల చేయటం. 

16) సూరే ఫాతిహ్సనే కాకుండా ఖ్ుర్కఆన్ న్ుండి ఇతర సూరాలన్ు చదవటం. మేము పరసాత వించిన్ ఈ 
సున్నతులే కాకుండా ఇంకా వచిచన్ సున్నతులప ై కూడా శ్రదధ  చూపాలి. వాటిలో న్ుంచి రకకూ 
న్ుండ ిప ైక ిలేచిన్ తరకవాత ఇమామ్, ముఖ్త దీ మరియు ఒంటరిగా న్మాజు చదివవేాడు రబినా 
లకల్ హమ్ద  కన్న మించి దుఆ చదవటం. ఎందుకంటే ఇది సున్నత్. ఇంకా వాటిలో న్ుంచి:  రకకూ 
చేసిన్ సమయంలో ర ండు చేతులన్ు మోకాళళప  ైవళేళన్ు ఎడంగా చేసి ఉంచడం. 

పదక ండవ పాఠం న్మాజున్ు భంగం చేసేవి. 
అవి ఎనిమిది:  

1) జాా న్ము, గరకత ండి ఉదేద శ్పూరాకంగా న్మాజులో మాటాల డటం. ఇక మరచిపత య్య, అజాా న్ంతో 
మాటాల డే వార ిన్మాజు భంగం కాదు. 

2) న్వాటం. 
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3) తిన్టం. 
4) తరా గటం. 
5) మరాింగము బహిరంగము అవటం 
6) ఖిబాల  వ్ైపు న్ుండ ిఅధికంగా తిరిగిపత వటం. 
7) న్మాజులో నిరిారామంగా అధికంగా సంబంధం లేని కారాయలు చేయటం. 
8) వుజూ భంగమవటం. 

పన్నండవ పాఠం: వుజూ షరతులు. 
అవి పది:  

1) ఇసాల ం,  
2) బుదిద ,  
3) వయతాయసం చూపటం,  
4) సంకలిపంచటం,  
5) వుజూ పూరతయ్యే వరకు సంకలపంన్ు ఉంచటం,  
6) వుజూ యొకు కారణం ముగియటం,  
7) వుజూకి ముందు న్నటితో లేదా రాయ్యతో ఇసిత ంజా చేయటం, 
8)  దాని న్నరక పరిశుభరంగా ఉండటం మరియు దానిని వాడటం సమితమవటం,  
9) చరిం వరకు న్నటిని చేరకుండా ఆటంకమున్ు కలిగించ ేవాటిని తొలగంిచటం,  
10) ఎలల పుపడు అశుదధ త కలిగి ఉండ ేవయకితకి న్మాజు వేళ అవటం. 

పదమూడవ పాఠం వుజూలో తపపనిసరి చేయవలసిన్ కారాయలు. 
అవి ఆరక:  

1) ముఖ్మున్ు కడగటం. పుకిులించటం, ముకుులో న్నటిని తీసుకుని ఛీదరించటం ముఖ్ము 
కడగటంలోనే వసాత య్య.  

2) ర ండు చేతులన్ు మోచేతులతో సహ్స కడగటం.  
3) పూరిత తలన్ు మసాహ్ చయేటం. చదవులు కూడా అందులోన ేవసాత య్య.  
4) ర ండు కాళళన్ు చీలమండలంతో సహ్స కడగటం.  
5) కరమ పదద తి.  
6) వరకసగా నిరిారామంగా చయేటం. ముఖ్ము, ర ండు చేతులన్ు, ర ండు కాళళన్ు కడగటం మూడు 

సారకల  చేయటం మంచిది. అలాగే పుకిులించటం మరియు ముకుులో న్నటిని తీసుకుని ఛీదరించటం 
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కూడా మూడుసారకల  చేయటం మంచిది. వాటిని ఒకసార ిచేయటం తపపనిసరి. ఇక తల మసాహ్ 
చేయటం ఒకసారి కన్న ఎకుువ చేయటం సమితం కాదు. సహహీ్ హదీసుల దాారా అది 
బో ధపడుతుంది. 

పదానలగ వ పాఠం వుజూన్ు భంగపరిచే విషయాలు. 
అవి ఆరక:  

1) మలమూతర విసరిన్ చోట  న్ుండి వ్లువడే వసుత వు,  
2) శ్రీరం న్ుండ ిబయటకు వచేచ దృఢమ ైన్ మలిన్ం,  
3) నిదర వలన్ లేదా మరోవిధంగా బుదిద  కోలోపవటం,  
4) ముందు వ్ైపు న్ుండ ి లేదా వ్న్ుక వ్ైపు న్ుండ ి ఎట వంట ి అడుడ  లేకుండా మరాింగములన్ు 

చేతితో ముట ట కోవటం,  
5) ఒంట ెమాంసము తిన్టం,  
6) ఇసాల ం న్ుండ ిమరలిపత వటం అలాల హ్ మమిలిన మరియు ముసిల ములని దాని న్ుండ ిరక్షించుగాక. 

ముఖ్య గమనిక:   
ఇక మృతుడనిి గుసుల్ చయే్యంచటం:  వాసత వమేమిటంటే దాని న్ుండ ి వుజూ భంగమవదు. దాని 
గురించి ఎట వంట ి ఆధారం లేకపత వటం వలన్, ఇది చాలా మంద ి పండితుల మాట. కాన్న గుసుల్ 
చేయ్యంచ ేవయకిత చేయ్య ఎట వంట ిఅడుడ  లేకుండా మృతుని మరాింగమున్కు తగిలిత ేఅతని ప ై వుజూ 
అనివారయమగున్ు. 

గుసుల్ చయే్యంచ ే వయకిత మృతుడి మరాింగమున్ు ఎట వంట ి అడుడ  లేకుండా ముట ట కోకూడదు. 
మరియు ఇలాగే సవత నీి ముట ట కోవటం వలన్ చాలా మంద ి పండితుల అభపరా యం పరకారం వుజూ 
భంగమవదు. అద ి కామంతో అయ్యన్ లేదా కామంతో కాకపత య్యనా అతని న్ుండ ి ఏదదనై్ 
వ్లువడన్ంతవరకు. ఎందుకంట ేదదైవ పరవకత సలల లాల హహ అల ైహ ివసలల ం గారక సతీమణులలో న్ుంచి 
ఒకరిని ముదుద  ప ట ట కుని ఆ తరకవాత న్మాజు చదివారక. ఆయన్ వుజూ చేయలేదు. 

ఇక సూరే నిసా మరియు మాయ్యదా యొకు ర ండు ఆయతులలో అలాల హ్ వాకుు:   

{లేదా మీరక సవత ీలతో సమాగమం జరిప ిఉంట}ే13[నిసా:  43] [మాయ్యద:  6]  

 
13 సూరతునినసా-43 ఆయతు 
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పండితుల సర ైన్ మాట పరకారం దాని అరుం సంభోగము. మరియు అది ఇబ న అబాిస్ రజియలాల హహ 
అన్ుు  మరయిు పూరిాకులలోంచి ఒక జమాఅత్ యొకు మాట. మరియు అలాల హ్ భాగయమున్ు 
కలిగించేవాడు. 

పదిహేనొవ పాఠం పరతీ ముసిల ం చటట బదధ మ ైన్ గుణములతో అలంకరించుకోవటం 
వాటిలో న్ుంచి:  

▪ న్నతి,  
▪ నిజాయ్యతీ, పవితరత,  
▪ నిరాడంబరత, 
▪  ధదైరయం,  
▪ ఔదారయం,  
▪ విశ్ాసన్నయత అలాల హ్ నిషధేించిన్ వాటి న్ుండ ిదూరంగా ఉండటం, 
▪  పొ రకగు వారనిి ఆదరించటం,  
▪ శ్కిత పరకారం అవసరమ ైన్ వారికి సహ్సయం చేయడం మరియు చటట బదద మ ైన్వని ఖ్ుర్కఆన్ లేదా 

సున్నత్ దాారా నిరూపించబడిన్ ఇతర విషయాలు. 

పదహ్సరవ పాఠం ఇసాల మీయ పదద తులన్ు అవలంభంచటం. 
వాటిలో న్ుంచి:   

▪ సలాం చేయటం,  
▪ న్గుమోముతో పలకరించటం,  
▪ కుడి చేయ్యతో తిన్టం మరియు తరా గటం, 
▪  తిన్టం, తరా గటం ఆరంభంచేటపుపడు బ్బసిిలాల హ్ అని, ముగించిన్పుపడు అలుముద లిలాల హ్ అని 

పలకటం,  
▪ తుమిిన్ తరకవాత అలుముద లిలాల హ్ పలకటం, తుమిిన్ వాడు అలుముద లిలాల హ్ అని పలికిన్పుపడు 

అతనిక ిజవాబు యర్క హముకలాల హ్ అని ఇవాటం,  
▪ వాయధిగరసుత డిని పరామరిశంచటం,  
▪ జనాజా న్మాజు చేయటానిక,ి పూడచటానికి జనాజా వ్న్ుక వ్ళళటం.  
▪ మసిి దులో లేదా ఇంటిలో పరవేశంచేటపుపడు, వాటి న్ుండ ిబయటకు వచేచటపుపడు, 
▪  పరయాణం చసేేటపుపడు, 
▪  తల్లలదండుర లతో, బంధువులతో, పొ రకగువారితో, ప దద వారితో, చిన్నవారితో ఉన్పపుపడు,  
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▪ అపుపడే పుటిటన్ బ్బడడ  గురించి శుభవారతనిచేచటపుపడు,  
▪ వివాహం గురంిచి శుభాకాంక్ష్లు చదపేపటపుపడు,  
▪ ఆపదకు గుర ైన్ వారిని ఓదారేచటపుపడు,  
▪ దుసుత లు ధరించేటపుపడు, విడిచటేపుపడు మరియు  
▪ చదపుపలు తొడగిేటపుపడు విడిచేటపుపడు ఇసాల మీయ పదద తులన్ు అవలంభంచాలి. 

పదిహేడవ పాఠం షిరకు మరియు తదితర పాపముల న్ుండి హెచచరించటం. 
వాటిలో న్ుంచి:   
వినాశకరమ ైన ఏడు పాపాల్ు అవి  
1) షిరకుబ్బలాల హ్ (అలాల హ్'కుఇతరకలన్ు భాగసాామయ పరచటం)  
2) చేతబడి  
3) అకారణంగా అలాల హ్ నిషేధంిచిన్ పరా ణ ని హతమారచటం  
4) వడడడ  తిన్డం  
5) అనాధల సొ ముిన్ు అనాయయంగా తిన్టం  
6) యుదద ం న్ుండ ివ్న్ుతిరిగ ిపారిపత వటం  
7) అభాగుయరాల ైన్, అమాయకుల ైన్ మహళిలప ై అపనిందలు మోపటం. 

ఇుంకా వాటిల్ో నుుంచి:   

▪ తలిలదండుర ల పటల  అవిధేయత,  
▪ బంధుతామున్ు తదరంచటం,  
▪ అబదద పు సాక్ష్యం పలకటం, 
▪  అబదద పు పరమాణాలు చయేటం,  
▪ పొ రకగువారిని బాధించటం, 
▪  రకతం విషయంలో, సంపదల 

విషయంలో, మాన్ం విషయంలో 
పరజలప ై దురాిరగమున్కు పాలపడటం,  

▪ మతుత  పదారధములన్ు సేవించటం,  
▪ జూదమాడటం, వీపు వ్న్ుక చదడు 

మాటాల డుకోవటం,  
▪ చాడడలు చదపపటం మరియు  
▪ అలాల హ్ మరయిు ఆయన్ పరవకత 

సలల లాల హహ అల ైహి వసలల ం వారించిన్ 
ఇతర కారాయలు. 
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పదదద నిమిదవ పాఠం మృతుని జనాజా సిదధ ం చేయటం, అతని జనాజా న్మాజు చదవటం, 
అతనిని పూడచటం. 
దాని వివరణ ఇది మీ ముందు ఉన్నది:  

1) మరణం ఆసన్నమ ైన్ వారకి ికలిమా ఉపదేశంచటం 

ఎరిక ైన్ మరణఘడియలు దగగర ైన్పుపడు అతనిక ి లా య్యలాహ ఇలల లాల హ్ గురించి ఉపదేశంచాలి. 
ఎందుకంటే దదైవపరవకత సలల లాల హహ అల ైహి వసలల ం ఇలా ఉపదేశంచారక:   

మీరు మీ మృత్ుల్కు ల్ా య్యల్ాహ ఇలా్ల్ాా హ్ ఉప్దేశుంచుండ.ి14మ సిా ుం త్న స్హీహ్ ల్ో ఉల్లా ఖుంచారు. 
ఈ హదీస్ుల్ో మృత్ుల్ుంటే మృత్ుావుకర దగగర ైనవారు. మృత్ుావు స్ూచనల్ు ఎవరిప ైన ైత ేబ్హిరగత్ుం 

అవుతాయో వారు. 

2) మరణమున్ు దృవీకరించిన్పుపడు మృతుని కళళన్ు మూసివేయాలి. మరియు ర ండు దవడలన్ు 
కటిట వేయాలి. 

ఎందుకంటే దాని గురించి హదీసులో వచిచ ఉన్నది. 

3) ముసిల ం మృతుని శ్రీరమున్కు గుసుల్ చేయ్యంచటం అనివారయము. కాని యుదద ంలో అమరగతి 
పొ ందిన్వార ైత ే

అతనిక ి గుసుల్ చేయబడదు. జనాజా న్మాజు చదవబడదు. కాని అతనిని అతని బటట లలోనే 
సమాధి చయేబడున్ు. ఎందుకంటే దదైవపరవకత సలల లాల హహ అల హైి వసలల ం ఉహద్ లో అమరగతి 
పొ ందిన్వారిక ిగుసుల్ చేయ్యంచలేదు మరియు వార ిజనాజా న్మాజు చదివించలేదు. 

4) మృతునిక ిగుసుల్ చేసే పదద తి 

మృతుని మరాివయవాలన్ు కపిపవేయాలి. ఆ తరకవాత అతనిని క దిద గా ప ైక ిలేపి పొ టట న్ు క దిద గా 
నొకాులి. ఆ తరకవాత గుసుల్ చేయ్యంచ ే వయకిత తన్ చేతిప ై గుడడ న్ు లేదా అట వంటిద ే ఏదదైనా 
చుట ట కుని అతని మరాింగము న్ుండి వల్ువడిన్ మాలిన్యమున్ు శుభరం చేయాలి. ఆ తరకవాత 
న్మాజు యొకు వుజూన్ు చేయ్యంచాలి. ఆ తరకవాత తలన్ు మరయిు గ డడ మున్ు న్నటితో మరియు 
రేగుపండల  ఆకులతో లేదా అట వంటి వాటితో కడగాలి. ఆ తరకవాత కుడివ్ైపు భాగమున్ు తరకవాత 
ఎడమవ్ైపు భాగమున్ు కడగాలి. ఆ తరకవాత ర ండవసారి, మూడవసారి ఇదవేిధంగా గుసుల్ 

 
14 ముసిల ం: అల్ జనాయ్యజ్ (916), తిరిిజీ: అల్ జనాయ్యజ్ (976), న్సాయ్యీ: అల్ జనాయ్యజ్ (1826), అబూ 
దావూద్: అల్ జనాయ్యజ్ (3117), ఇబ న మాజ: మా జాఅ ఫిల్ జనాయ్యజ్ (1445), అహిద్ (3/3). 



15 
 

చేయాలి. పరతీసారీ చేతిని పొ టట ప ైభాగముప ై పత నిచిచ నొకాులి. ఒకవేళ ఏమ ైన్ బయటకు వసేత  
దానిని కడగాలి. ఆ తరకవాత మరాింగ పరదేశ్మున్ు దూదితో లేదా అట వంట ి దానితో 
మూసివేయాలి. ఒక వేళ ఆగకపత తే మ తత ని మటిట లేదా ఆధునిక వ్ైదయ సాధనాలు అయ్యన్ టేపు 
వంట ివాటిని అతికించాలి. 

మరియు మరల వుజూ చయే్యంచాలి. ఒక వేళ మూడు సారకల  గుసుల్ చేయటం వలన్ శుభరం 
కాకపత తే ఐదు లేదా ఏడు సారకల  చేయ్యంచాలి. ఆ తరకవాత పూరిత శ్రీరమున్ు గుడడ తో తుడవాలి. 
మరియు కరలు భాగములకు, వుజూ పరదేశ్ములకు సుగంధమున్ు పూయాలి. ఒకవేళ పూరిత 
శ్రీరమున్కు సుగంధం పూసినా మంచిది. మరియు అతని కఫన్ కి సాంబరా ణ  పొ గ ఇవాాలి. 
ఒకవేళ మీసాలుగాని గోళళళ గాని ప దద విగా ఉంట ేకతిత రించాలి. ఒకవేళ అలాగే వదిలేసినా ఎట వంటి 
దో షం లేదు. కాని దువ్ాన్ చేయకూడదు. బొ డుడ  కిరంద ివ్ంట ర కలన్ు గొరకకూడదు. మరియు సున్నత  
చేయకూడదు. ఎందుకంట ే అలా చేయాలని ఎట వంట ి ఆధారం లేదు. సవత  ీ అయ్యత ే ఆమ  తల 
వ్ంట ర కలన్ు మూడు జడలుగా చేసి వ్న్ుకకు వదిలివేయాలి. 

5) మృతునిక ికఫన్ తొడిగించటం 

పురకషుడిని తదలల టి మూడు వసత మీులలో కఫన్ ఇవాటం ఎంతో ఉతత మం. అందులో చొకాు 
మరియు తలపాగ ఉండకూడదు. ఏ విధంగాన్ైత ే దదైవపరవకత సలల లాల హహ అల ైహి వసలల ంకు 
ఇవాబడిన్దో  అలా. వాటిలో మృతుడిని పూరితగా చుటిట వేయాలి. ఒక వేళ చొకాు, షరాయ్య మరియు 
దుపపటిలో కఫన్ ఇచిచనా ఏమి పరవాలేదు. 

మరియు సవత నీి ఐదు వసత మీులు చొకాు, వోణ , ప జైామా మరయిు ర ండు దుపపటల లో కఫన్ 
ఇవాబడున్ు. మరియు చిన్నపిలల వాడదైతే ఒకట ి న్ుంచి మూడు వసత మీులలో కఫన్ 
ఇవాబడున్ు.మరియు చిన్నపాప అయ్యత ేఒక చొకాు ర ండు దుపపటల లో కఫన్ ఇవాబడున్ు. 

అందరిని ఒక వసత ంీలో కఫన్ ఇవాటం తపపనిసరి. అది మృతుడిని పూరితగా కపేపదదై ఉండాలి. కాని 
మృతుడు ఇహీ్సమ్ సిు తిలో ఉంటే అతడిని న్నటితో, రేగు ఆకులతో గుసుల్ చయే్యంచబడున్ు. 
మరియు అతని కిరంద ివసత మీు మరియు ప ై వసత మీులో లేదా వేర ేదానిలో కఫన్ ఇవాబడున్ు. 
మరియు అతని తల మరియు ముఖ్ము కపపబడదు. మరియు సుగంధము పూయబడదు. 
ఎందుకంటే పరళయదిన్మున్ అతడు తలిియ చదువుతూ ఉండగా లేపబడుతాడు. దీని గురించి 
దదైవపరవకత సలల లాల హహ అల హైి వసలల ం యొకు సహీ హదీసు వచిచ ఉన్నది. ఒక వేళ ఇహీ్సమ్ సిు తిలో 
సవత  ీ ఉంట ే ఇతర సవత లీవల  ఆమ కు కఫన్ ఇవాబడున్ు. కాన్న ఆమ కు సుగంధము పూయబడదు 
మరియు ఆమ  ముఖ్ము ముసుగుతో కపపబడదు మరియు చేతులు గలల జులతో కపపబడవు. కాని 
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ఆమ  ముఖ్మున్ు మరయిు చేతులన్ు కఫన్ ఇచిచన్ వసత మీుతోనే కపపబడున్ు. ఇంతకు ముంద ే
సవత కిీ కఫన్ ఎలా ఇవాబడునో పరసాత వించబడిన్ది. 

6) మృతుడిక ి గుసుల్ చేయ్యంచటానికి మరయిు అతని జనాజా న్మాజ్ చదివించటానికి మరియు 
అతడిని పూడచటానికి పరజలోల  ఎకుువ హకుుదారకడు 

మృతుడిక ి గుసుల్ చేయ్యంచటానికి మరయిు అతని జనాజా న్మాజ్ చదివించటానికి మరియు 
అతడిని పూడచటానికి పరజలోల  ఎకుువ హకుుదారకడు:  అతడు ఈ విషయంలో ఎవరక చేయాలని 
మరణశ్ాసన్ం (వసియయత్) చేశ్ాడో  అతన్ు. ఆ తరకవాత తండిర. ఆ తరకవాత తాత. ఆ తరకవాత 
మృతుడ ిసమీప బంధువులు. 

అలాగే సవత కిీ గుసుల్ ఇవాటానికి ఎకుువ హకుుదారకలు:  ఆమ  మరణశ్ాసన్ం చేసిన్ సవత .ీ ఆ 
తరకవాత ఆమ  తలిల. ఆ తరకవాత నాయన్మి. ఆ తరకవాత ఆమ కు సమీప బంధువుల ైన్ సవత లీు. 
భారయభరతలోల ంచి ఒకరక ఇంక కరికి గుసుల్ ఇచేచ హకుు కలదు. ఎందుకంటే అబూబకర్క సిదీద ఖ్ 
రజియలాల హహ అన్ుు న్ు ఆయన్ సతీమణ  గుసుల్ ఇచిచంది. మరయిు అల్ల రజియలాల హహ అన్ుు  
తన్ సతీమణ  ఫాతిమా రజియలాల హహ అనాు కు గుసుల్ ఇచాచరక. 

7) జనాజా న్మాజు పదద తి 
▪ జనాజా న్మాజులో నాలుగు తకరిరకలు పలకబడున్ు. 
▪  మొదట ి తకరిర్క తరకవాత సూరే ఫాతిహ్సన్ు చదవాలి. ఒకవేళ దానితో పాట  ఏదదైన్ చిన్న 

సూరాన్ు గాని ఒక ఆయతున్ు లేదా ర ండు ఆయతులన్ు చదవటం మంచిది. ఎందుకంట ేఈ 
విషయంలో ఇబనన అబాిస్ రజియలాల హహ అన్ుు మా యొకు పరా మాణ కమ నై్ హదీసు 
వచిచన్ద.ి  

▪ ఆ తరకవాత ర ండవ తకరిర్క న్ు పలిక ితషహహు ద్ లో దదైవపరవకత సలల లాల హహ అల హైి వసలల ం ప ై 
దరూద్ పఠించిన్ట ల  ఆయన్ప  ైదరూద్ పఠించాలి.  

▪ ఆ తరకవాత మూడవ తకరిర్క పలిక ిఈ దుఆ చదవాలి:   
అల్ాా హుమమగ్ిిర్క లిహయ్యానా వమయ్యాతినా, వ షాహదిినా వగ్ాయ్యబినా, వస్గ్లరినా 

వకబీరినా, వజకరినా వ ఉనాసనా, అల్ాా హుమమ మన్ అహ్, య్య్ త్హు మినాన ఫఅహ్, 
య్యహీ అల్ల్ ఇస్ాా మ్, వమన్ త్వఫియ్ త్హు మినాన ఫత్వఫిహు అల్ల్ ఈమాన్, 

అల్ాా హుమమగ్ిిరాహూ, వరహమహహ , వఆఫ్ిహీ, వఅఫు అనుహ , వఅకరిమ్ నుజూల్హూ, వవసిసఅ ్
మ దఖల్హు, వగ్ిసల్ుహ  బిల్ మాయ్య వస్సలిు వల్ బ్రిు, వనఖ్ఖఖహ ిమినల్ ఖతాయ్ా కమా 

య్ నఖ్ఖస్ససబ్ ల్ అబ్ాజు మినదునసి, వ అబిుల్ుహ  దారన్ ఖ ైరన్ మిన్ దారిహీ, వ అహాన్ ఖ ైరన్ 
మిన్ అహిా హి, వ అదిఖల్ుహ ల్ జననత్, వ అయ్యజ్, హు మిన్ అజాబిల్ ఖబిర, వ అజాబినానర్క, 
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వఫసహ్ ల్హూ ఫ్స ఖబిరహీ, వ నవిిర్క ల్హూ ఫ్సహి, అల్ాా హుమమ ల్ా త్హిిమాన అజరహు, 
వల్ా త్ుజిలా్నా బ్ాదహూ.  

❖ ఆ తరకవాత నాలగ వ తకరిర్క పలిక ికుడివ్పైుకు ఒక సలాం చేసి తిరగాలి. 
❖  పరతీ తకరిర్క తరకవాత చేతులు ప ైక ిఎతత టం (రఫ్రఉల్ యదదైన్ చేయటం) మంచిది. 
❖  మరణ ంచిన్ వారక ఒక సవత  ీఅయ్యతే అలాల హహమిగిార్క లహ్స అని చదవాలి.  
❖ ర ండు జనాజాలు అయ్యత ేఅలాల హహమిగిా ర్క లహహమా అని చదవాలి.  
❖ ఒకవేళ ర ండుకన్న ఎకుువ జనాజాలు అయ్యత ేఅలాల హహమిగిార్క లహహమ్ అని చదవాలి. 
❖ ఇక మృతుడు చిన్న పిలల వాడదైతే మనినంపు క రకు దుఆకు బదులు గా ఈ దుఆ చదవాలి: 
(అల్ాా హుమమజ్అల్ుహ  ఫరున్ వ జుఖరన్ లివాలిద ైహి, వ ష్ఫ్స అమ్, మ జాబ్న్, అల్ాా హుమమ స్ఖ్ఖఖల్ 
బిహి మవాజీనహుమా, వఅఅ్ జిమ్ బిహి ఉజూరహుమా, వఅలిహఖ్ుహ  బిస్ాలిహి స్ల్ఫ్ిల్ మ అ,్ 
మిన్నన, వజ్, అల్ుహ  ఫ్స కరఫాల్తి ఇబ్ార హమీ అల్ ైహిస్సల్ాత్ు వస్సల్ాుం, వఖహి బిరహమతిక 

అజాబ్ల్ జహీమ్) 
❖ మరియు సున్నత్ ఏమిటంటే ఇమామ్ పురకషుని తల వదద  నిలబడాలి, సవత కిీ మధయలో 

నిలబడాలి. ఒకవేళ ఎకుువ జనాజాలు ఉంట ే పురకషుని జనాజా ఇమామ్ కు ఆన్ుకుని 
ఉండలి. సవత  ీజనాజా ఖిబాల వ్పైు ఉండాలి. ఒకవేళ వారితో పాట  పిలల లు ఉంట ేబాలుడిని సవత  ీకన్న 
ముందు ఉంచాలి. ఆ తరకవాత సవత నీి ఆ తరకవాత పాపన్ు ఉంచాలి. బాబు తల పురకషుని 
తలకు సమాన్ంగా ఉంచాలి. మరియు సవత  ీమధయ భాగమున్ు పురకషుని తలకు సమాన్ంగా 
ఉంచాలి. మరియు అలాగే పాప తలన్ు సవత  ీతలకు సమాన్ంగా ఉంచాలి. మరియు ఆమ  మధయ 
భాగమున్ు పురకషుని తలకు సమాన్ంగా ఉంచాలి. న్మాజ్ చదివేవారందరక ఇమామ్ వ్న్ుక 
నిలబడాలి. ఒక వేళ ఒకుడ ే న్మాజీ ఉండ ి ఇమామ్ వ్న్ుక నిలబడటానికి చోట  లేకపత త ే
అతడు ఇమామ్ కి కుడివ్పైున్ నిలబడాలి. 

 

8) మృతుడిని పూడేచ విధాన్ం 

పురకషుని సమాధిని న్డుము లోతు తీయటం ఆన్వాయ్యతి. మరియు అందులో ఖిబాల  వ్పైు 
లహద్ న్ు తీయాలి. మృతుడిని కుడి వ్పైు న్ుండ ిలహద్ లో ఉంచాలి. ఆ తరకవాత కఫన్ యొకు 
ముడులన్ు విపాపలి. కఫన్ న్ు తీయకుండా అలాగే వదిలివేయాలి. మృతుడు పురకషుడదైన్గాని సవత  ీ
అయ్యనా గాని ముఖ్ంప ై న్ుండి వసత మీున్ు తొలగించకూడదు. ఆ తరకవాత అతనిప ై మటిట 
పడకుండా ఉండటానిక ి ప ై న్ుండి ఇట కలన్ు మటిట తో పేరాచలి. ఒక వేళ ఇట కలు లేకపత త ే
బలల లన్ు లేదా రాళళన్ు లేదా కటెట లన్ు మటిట పడకుండా ఉండటానికి ఉంచాలి. ఆ తరకవాత ప ై 
న్ుండ ిమటిట తో కపిపవేయాలి. మటిట ని వేసేటపుపడు "బ్బసిిలాల హ ివ అలా మిలల తి రసూలిలాల హ"ి 
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చదవటం మంచిది. సమాధిని ఒక జాన్డు ప ైక ి ఉండేటట ల  చేయాలి. ఒకవళే కంకర రాళళళ 
అందుబాట లో ఉంట ేప ై న్ుంచి వేసి ప ై న్ుండ ిన్నటితో తడపాలి. 

మరియు జనాజాతో వ్ళ్ళళన్వారక సమాధ ివదద  నిలబడి మృతుని క రకు దుఆ చేయటం సున్నత్. 
ఎందుకంటే దదైవపరవకత సలల లాల హహ అల ైహి వసలల ం మృతుడిని ఖ్న్న్ం చేసిన్ తరకవాత సమాధి వదద  
నిలబడి ఇలా పలికేవారక:  మీరక మీ సత దరకని మనినంపు క రకు వేడుకోండి. మరియు అతని 
సిు రతాం క రకు వేడుకోండి. ఎందుకంటే అతన్ు ఇపుపడు పరశనంచబడుతాడు15. 

9) ఎవరిక ైన్ జనాజా న్మాజు దొ రకకపత తే ఖ్న్న్ం తరకవాత జనాజా న్మాజు చదవటం ధరిబదధ ము. 

ఎందుకంటే దదైవపరవకత సలల లాల హహ అల హైి వసలల ం అలా చేశ్ారక. అది కూడా న్ల లోపలే అయ్య 
ఉండాలి. ఒక వేళ న్ల కన్న ఎకుువ కాలం అయ్యత ేసమాధిప ై జనాజా న్మాజ్ చదవటం ధరిబదధ ం 
కాదు. ఎందుకంట ేఖ్న్న్ం జరిగ ిఒక న్ల తరకవాత దదవై పరవకత సలల లాల హహ అల హైి వసలల ం సమాధి 
వదద  జనాజా న్మాజు చేసని్ట ల  ఎట వంటి ఆధారం లేదు. 

10) మృతుని ఇంటివారక పరజల క రకు భోజన్ ఏరాపట  చయేటం సమితం కాదు. 

పరవకత అన్ుచరకలు జరీర్క బ్బన్ అబ్బద లాల హ్ అల్ బజల్ల రజియలాల హహ అన్ుు  మాట - మేము ఖ్న్న్ం 
తరకవాత మృతుడి ఇంటివారి వదద  సమావేశ్మవటమున్ు, భోజన్ం సిదధ ం చేయటమున్ు నౌహ్సలో 
షుమారక చసేేవారము. దనీిని ఇమామ్ అహిద్ హసన్ సన్ద్ తో ఉలేల ఖించారక. ఇక మృతుడి 
ఇంటివారి క రకు లేదా వారి అతిధుల క రకు అన్నం వండటంలో ఎట వంటి దో షం లేదు. మృతుడ ి
బంధువులు మరియు ఇరకగుపొ రకగువారక మృతుడి ఇంటివారి క రకు భోజన్ం ఏరాపట  చేయటం 
ధరిబదధ ం. ఎందుకంట ే షామ్ న్ుండి జాఫర్క బ్బన్ అబీ తాలిబ్ రజియలాల హహ అన్ుు  మరణ వారత 
వచిచన్పుపడు దదైవ పరవకత సలల లాల హహ అల ైహి వసలల ం తన్ ఇంట ివారిని జాఫర్క ఇంటివారి క రకు 
భోజన్ం సిదధ ం చేయమని ఆదేశంచి ఇలా పలికారక:  నిశ్చయంగా వారి వదద కు వారిని తీరిక 
లేకుండా చేసే విషయం వచిచన్ది16. 

మృతుని ఇంటివారక తమ వదద కు కాన్ుకగా వచిచన్ భోజన్మున్ు తిన్టానిక ి తమ 
ఇరకగుపొ రకగువారిని గాని ఇతరకలన్ు పిలుచుకోవటంలో ఎట వంటి పాపం లేదు. షరీఅ న్ుండి 
మన్కు తదలిసిన్ దానిలో దాని క రకు ఒక పరిమిత సమయం లేదు. 

 
15 అబూదావూద్: అల్ జనాయ్యజ్ (3221). 
16 తిరిిజీ: అల్ జనాయ్యజ్ (998), అబూదావూద్: అల్ జనాయ్యజ్ (3132), ఇబ న మాజ: మా జాఅ ఫిల్ జనాయ్యజ్ 
(1610). 
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11) సవత  ీక రకు మృతునిప ై మూడు రోజుల కన్న ఎకుువ దుుఃఖించటం సమితం కాదు కాన్న తన్ భరతప ై 
లేదా ఆమ  గరిిణీ అయ్యత.ే 

సవత  ీక రకు మృతునిప ై మూడు రోజుల కన్న ఎకుువ దుుఃఖించటం సమితం కాదు. కాని తన్ భరతప ై 
నాలుగు న్లల పది దిన్ముల వరకు దుుఃఖించటం తపపనిసరి. ఒక వేళ ఆమ  గరిిణీ అయ్యతే 
పిలల వాడిని జన్ినిచేచంతవరకు దుుఃఖించవచుచ.ఎందుకంట ే దీని గురించి దదైవ పరవకత సలల లాల హహ 
అల ైహి వసలల ం సహీహ్ హదీసు నిరూపణ ఉన్నది. 

ఇక పురకషుడిక ితన్ బంధువుల లేదా ఇతరకల మరణంప  ైదుుఃఖించటం సమితం కాదు. 

12) సమయం ఉన్నపుపడు సమాధుల సందరశన్ం వారి క రకు దుఆ చేయటానికి, వార ి క రకు 
కారకణయమున్ు కోరటానికి మరియు మరణమున్ు, దాని తరకవాత దానిని గురకత  చేసుకోవటానికి 
పురకషుల క రకు ధరిబదద ం చేయబడిన్ది. 

ఎందుకంటే పరవకత సలల లాల హహ అల ైహ ి వసలల ం ఇలా పరవచించారక: మీరక సమాధులన్ు 
సందరిశంచండి అది మీకు పరలోకమున్ు గురకత చేసుత ంది. 17 దీనిని ఇమామ్ ముసిల ం 
రహిమహహలాల హ్ తన్ సహహీ్ లో ఉలేల ఖించారక.  

మరియు దదవైపరవకత సలల లాల హహ అల హైి వసలల ం తన్ అన్ుచరకలకు మీరక సమాధులన్ు 
సందరిశంచిన్పుపడు ఈ దుఆన్ు చదవండి అని బో ధించేవారక:   

అస్సల్ామ  అల్ ైకుమ్ అహాదిుయ్ార్క మినల్ మ మిన్నన వల్ మ సిామీన్ , వ ఇనాన ఇన్ షా 
అల్ాా హు బికుమ్ ల్ాహిఖూన్’నస్ అల్ుల్ాా హల్ ల్నా వల్కుమ ల్ ఆఫ్సయ్. 

అలాల హ్ మన్కన్న ముందు వారిని వ్న్ుకవారిని కరకణ ంచుగాక.18 ఇక సవత లీ క రకు సమాధుల 
సందరశన్ లేదు. ఎందుకంటే దదైవపరవకత సలల లాల హహ అల ైహి వసలల ం సమాధులన్ు సందరిశంచే 
సవత లీన్ు శ్పించారక. ఎందుకంట ే వారి సందరశన్ం వలన్ ఉపదరవాలు తల తేత  మరయిు 
అసహన్మున్ు పరదరిశంచే పరమాదము ఉన్నది. మరయిు ఇలాగ ేశ్ిసాన్ం వరకు జనాజా వ్న్ుక 
వ్ళళటం వార ిక రకు సమితం కాదు. ఎందుకంటే దదైవపరవకత సలల లాల హహ అల హైి వసలల ం వారిని 
దాని న్ుండ ి వారించారక. ఇక మసిి ద్ లో లేదా న్మాజు చేసే చోట జనాజా న్మాజు చయేటం 
పురకషులకు మరియు సవత లీకు ధరిబదద ం చేయబడిన్ద.ి 

 
17 ముసిల ం: అల్ జనాయ్యజ్ (976), న్సాయ్యీ: అల్ జనాయ్యజ్ (2034), అబూ దావూద్: అల్ జనాయ్యజ్ (3234), 
ఇబ న మాజ: మా జాఅ ఫిల్ జనాయ్యజ్ (1569), అహిద్ (2/441). 
18 ముసిల ం: అల్ జనాయ్యజ్ (975), న్సాయ్యీ: అల్ జనాయ్యజ్ (2040), ఇబ న మాజ: మా జాఅ ఫిల్ జనాయ్యజ్ 
(1547), అహిద్ (5/353). 
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సేకరించటం సులభమ ైన్ చివర ివిషయం ఇది. 

 

 

 

అలాల హ్ మన్ పరవకత అయ్యన్ ముహమిద్ ప ై, ఆయన్ కుట ంబముప ై, ఆయన్ 
సహచరకలందరిప ై శుభాలన్ు, శ్ాంతిని కలిగించుగాక. 


