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తొలి పలుకులు

ఇస్ల ాం ఇహపరలోక్లలో శుభాలను కలిగిాంచే ధర్ాం, ఇది వ్యక్తిగత 
మరియు స్మాజిక జీవితాలకు శుభప్రదమ�ైన  మార్గా లను చూపుతుాంది, 
మానవ జీవితాల నుాండి అధర్్న్ని, అన�ైతికతను రూపు మాపుతుాంది. ఈ 
రోజు ప్రపాంచాంలో మన్షి తన  అవివేకాం మరియు మూర్ఖత్ాంతో కొనస్గిసుతి నని 
దుర్్రగాాం, దుర్్తి వలల  ఈ ప్రపాంచాంలో వేగాంగ్ శ్ాంతి అనేది తరిగిపో తూ 
వసుతి ననిది, దీనాంతటిక్ క్రణాం మన్షి యొక్క ఆత్కు సత్య ధర్మ�ైన  ఇస్ల ాం 
యొక్క న్జమ�ైన జ్ఞా నాం మరియు  మారగా దర్శకత్ాం చెరక పో వడమే. అాందుకన్ 
ఈ ధర్ జ్ఞా నాన్ని సో దర సో దర్మనులాందరూ అాంది పుచుచుకోవ్లన్ మరియు 
ఇతరులకు అాందజేయాలన్ కోరుతునానిము, ప్రవకతి మొహమ్ద్ (స) వ్రు 
మనకోసాం మనమధ్య ఈ జ్ఞా నాన్ని తీసుకొన్ వచాచురు, వ్రి (స) ప్రవచనాలలో 
కొన్నిాంటిన్ ఎాంపిక చేసి మీముాందు  ఉాంచడాం మా గౌరవాంగ్ భావిసుతి నానిము, 
ఇవి మన కర్లను, సాంకలాపాలను మరిాంత పతిష్టపరుస్తి యి.

పి్రయమ�ైన  ప్ఠకులార్ ! సుననిత్ అాంటే ఏమిటి?  ప్రవకతి మొహమ్ద్ 
(స) వ్రి హదీసునే సుననిత్ అాంటారు. ప్రవకతి (స) వ్రి ప్రవచనాలు, క్రియలు 
మరియు విభినని ప్రరిసితితుల దా్ర్ అాందిన సాందేశ్ల సమే్ళనానేని హదీసు 
అాంటారు, స్ధారణాంగ్  మేము హదీసును కూడా  సుననిత్ అన్ అాంటుాంటాము.

ఈ పుసతికాంలో తెలుప బడిన ప్రయోజనాలను ప్రముఖ ఇస్ల మీయ 
విధా్ాంసులు ఇమామ్ షరుఫుదీదీన్  యహ్్య బిన్  షర్ఫు నవవి (ఇమామ్ నవవి), 
హ్ఫిజ్ బిన్ హజర్ అల్  అస్కలాన్ (ఇబ్ని హజర్), మరియు అలాల మా అల్ 
బస్సామ్ వ్రి పుసతిక్ల నుాండి కూడా తీసుకోబడాడా యి. ఇస్ల ాంకు వీరు చేసిన 
సేవకు అలాల హ్ వ్రిక్ ఘనమ�ైన ప్రతిఫలాం ఇవు్గ్క్. ఆమీన్

ఈ పుసతికాం దా్ర్ ఇస్ల ాం సాందేశ ప్రచారాం (దావ్) మరియు ఇతర జ్ఞా న 
సాంబాంద విషయాలను కూడా  తెలుసుకునే  ప్రయతనిాం జరిగిాంది. అలాల హ్ వీటిన్ 
అాంగ్కరిాంచు గ్క్ ఆమీన్ !

ఈ చిరు పుసతికాంలో పొ ాందు పరచిన హదీసులలో సహీహ�ైన్ (బుఖారి, 
ముసిల ాం) లేదా ఈ రెాండిటిలో ఏదో  ఒక దాన్  నుాంచి  వచిచున హదీసుల యొక్క 
విశ్సనీయత ప�ై అాందరి సమ్తాం ఉాంది, అయితే మిగిలిన నాలుగు హదీసు 
పుసతిక్లు  అనగ్ సునన్ అర్బా (అబూ దావూద్, తిరి్జి, నస్యి మరియు 
ఇబ్ని మాజ్)  నుాంచి వచిచున హదీసుల ప్్ర మాణికత సమాచార్న్ని అలాల మా  
నాసిరుదీదీన్ అలాబాన్ వ్రి నుాండి తీసుకోవడాం జరిగిాంది. సునన్ తిరి్జి 
విషయాంలో  ఇమామ్ తిరి్జి వ్రి సమాచార్న్ని కూడా తీసుకోవడాం జరిగిాంది  
ఎాందుకటే వ్రు హదీసుల ప్్ర మాణికతకు సాంబాంధిాంచి పరిజ్ఞా నాం మరియు 
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సమర్ధత  కలిగిన వ్యకుతి లలో ఒకరు క్బటి్ట . అలాల హ్  ఈ పుణ్య పురుషులప�ై  తన 
కరుణా కటాక్షాలను కురిపిాంచుగ్క్! అమీన్ .

హదీసుల ఎాంపికలో విశ్్స్లు, ఇస్ల మియా చటా్ట లు(షర్అత్) మరియు 
న�ైతిక అాంశ్లకు చెాందిన వ్టిన్  ప్్ర ధాన్యాం ఇవ్డాం జరిగిాంది, 1436 లో జరిగే 
పో టీలో అాందరూ దీన్నుాండి ప్రయోజనాం పొ ాందాలనే ఉదేదీశాంతో మా ఐదు పో టీ 
విభాగ్లోల  కూడా ఈ హదీసులను చేరచుడాం జరిగిాంది.

ఈ పుసతికాంతో అాందరిక్ ప్రయోజనాం చేకూర్లన్, ఇది విజయాం స్ధిాంచాలన్ 
అలాల హ్ ను వేడుకుాంటునానిము.

గౌరవ నీయుల�ైన షేక్  ఖాలిద్ బిన్  అలీ ఆబా ఖెైల్ (రియాద్ లోన్ ర్బా్ 
‘మకతిబ్ దావ్’ యొక్క డెైరెక్టర్) వ్రిన్ కృతఙఞాతలు తెలుపుకుాంటునానిము, 
ఈ పన్లో వీరు మాకు అమూల్యమ�ైన సలహ్లను ఇచిచు మాకు మారగాదర్శకాం 
చేస్రు.

 అలాగే గౌరవనీయుల�ైన నాసిర్ బిన్ ముహమ్ద్  అల్  హువ�ైష్ (మకతిబ్ 
జ్లియాత్ లోన్ ఇస్ల ాం ప్రచార శ్ఖ డెైరెక్టర్) వ్రిన్ కూడా మనసూపారితిగ్ 
కృతఙఞాతలు తెలుపుకుాంటునానిము  వీరి న్రాంతర పో ్ర తాసాహాం మరియు చొరవ 
వలల  ఈ పుసతికాం చాలా భాషలలో అనువ్దాం చేయబడిాంది, ఈ పో టీలు  వీరి వలేల  
నడుసుతి ననివి అాంటే ఇాందులో అతిశయోక్తి లేదు.

ఈ విషయాంలో మాకు విలువ�ైన సలహ్లు ఇచిచు పో ్ర తసాహిాంచిన వ్రాందరికీ, 
ప్రతే్యక్ాంచి మా విభాగాంలోనే మాతో ప్టు పన్చేసుతి నని మా సహో దో్యగులాందరిక్ 
హృదయ పూర్కాంగ్ కృతఙఞాతలు తెలుపుకుాంటునానిము అలాగే మా ఆఫిస్ 
స�కెరిటర్ గౌరవనీయుల�ైన అబుదీ ల్ అజీజ్ మద్'ఊఫ్ మగిరిబీ గ్రు ఇచిచున 
సహక్ర్న్క్ కూడా మా కృతఙఞాతలు తెలుపుకుాంటునానిము.

ఈ మా సహో దరులాందరికీ ఇస్ల ాం మరియు ముసిలముల తరుపున ఇహపర 
లోక్ల శుభాలు అాందాలన్ అలాల ను వేడుకుాంటునానిము.

వ సలలలాల హు వసలలమ అలా నబియి్యనా ముహమ్దిన్  వ అలా  ఆలిహీ వ 
అస్'హ్బిహీ, వ అతాబాయిహీ, వల్'హాండులిలాల హి రబిబాల్ ఆలమీన్.

దకూతి ర్ ముహమ్ద్ మూరతిజ్ బిన్ ఆయిెష్  ముహమ్ద్.
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01
َة«. )�صحيح  ُه اَل ِإَلَه ِإالَّ اللُه َدَخَل اْلَجنَّ َعْن ُعثـَْماَن  َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهلِل : »َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم أَنَّ

م�صلم، رقم احلديث 41 - )26((.

ఉస్్న్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు  అల�ైహి 
వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: ఎవరెైతే చన్పో యిేటపుపాడు అలాల హ్  తపపా వేరే 
ఆర్ధ్యదెైవాం లేదు అనే జ్ఞా నాన్ని కలిగి ఉాంటాడో  అతను స్రగాాంలో ప్రవేశిస్తి డు.

(సహీ ముసిల ాం: హదీసు న�ాంబరు 41-(26)).

 ఈ హదీసు యొక్క ఉల్లే ఖకులు:
ఉస్్న్ బిన్ అఫ్ఫున్ (రదియలాల హు అన్’హు): వీరి పూరితి పేరు ఉస్్న్ బిన్ 
అఫ్ఫున్ బిన్ అబిల్’ఆస్  అల్’ కరషి, వీరు మక్్క నగరాంలో  ఆమ్’అల్’ఫీల్ 
(ఏనుగుల సాంవతసారాం)కు ఏడు సాంవతసార్ల తరువ్త జన్్ాంచారు.
(ఆమల్’ఫీల్  అనగ్ దెైవగృహమ�ైన క్బాను కూలిచువేయడాన్క్ అబ్రహ్  అనే 
ర్జు ఏనుగులతో కూడిన స�ైన్యాంతో దాడి చేయడాన్క్ వచిచు  చినని చినని 
పిచుచుకల దా్ర్ అలాల హ్ ఇచిచున శిక్షకు అతడు మరియు అతడి పూరితి  
స�ైన్యాం న�లకొరిగిాంది, ఈ దాడి జరిగిన సాంవతసార్నేని ఆమ్’అల్’ఫీల్ (ఏనుగుల 
సాంవతసారాం) అాంటారు). 
 ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహివసలల ాంవ్రు ప్రవకతి అయిన కొనానిళలలోనే వీరు ఇస్ల ాం 
సీ్కరిాంచారు, ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహివసలల ాంతరువ్త ఉనని నలుగురు 
ఖులాఫ్- ఏ-ర్షిదీన్’లో వీరు మూడవ వ్రు. 
మొదటగ్ హబాషా  వ�ైపు వలస వ�ళ్ళినవ్రిలో వీరు ఒకరు, ఆమ� భార్య మరియు 
ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహివసలల ాంవ్రి కుమారెతి అయిన రుకయా్య వ్రితో 
వీరు హబాషా కు హిజ్రత్ చేశ్రు, వీరు ధనవాంతులుగ్ ఉనానిరు, తన ధనాంతో 
ఇస్ల ాంకు అనీని విధాలుగ్ సహ్యాననిాందిాంచారు, ఇస్ల ాం స�ైన్యాం కోసాం 950 
ఒాంటెలను, 50 గుర్రి లను, సమకూర్చురు. ముసిలములు నీళళి కొరతతో కటకట 
లాడుతుననిపుపాడు  ‘రోమా’ అనే బావిన్ ఇరవ�ైవేల దిర్’హాంలకు కొన్ ఇచాచురు. 
 ప్రవకతి వ్రి మసీదు అయిన మసిజిద్ ఏ నబవిను విసతిరిాంచవలసి వచిచునపుపాడు 
ఇరవ�ై ఐదు వేల దిర్’హాంలు దానాం చేశ్రు, ఖలీఫ్ ఉమర్ (రదియలాల హు 
అన్’హు) వ్రి మరణాాంతరాం హిజీ్ర శ్ఖాం 23 నా ఖలీఫ్గ్ న్యమిాంపబడాడా రు, 
జమచేసి ఉనని ఖుర్న్ యొక్క కొతతి  ప్రతులను వ్్ర యిాంచి పలుప్్ర ాంతాలకు 
వ్్యపిాంపజేశ్రు. వీరి హ్యాంలో ఆసియా మరియు ఆఫి్రక్ దేశ్లప�ై విజయాం 
స్ధిాంచడాం జరిగిాంది.  వీరి దా్ర్ మొతతిాం 146 హదీసులు ఉలేల ఖాంచబడినవి. 
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  హిజీ్ర శఖాం 35లో  తన 90వ  లేదా 80వ ఏటా కొాందరు ముష్కరులు చేసిన 
దాడిలో  దెైవమారగాాంలో ప్్ర ణాలు కొలాపాయారు.

 ఈ హదీథు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. ఎటువాంటి బహుదెైవ్ర్ధన చేయకుాండా మరణిాంచే వరకూ ఏకదెైవ్ర్ధన 

మీదే ఉాంటే అటువాంటి వ్యక్తిక్ స్రగాాం దకు్కతుాంది.

2. ఒక విశ్్సి తన జీవితాంలోన్ అనీని సాంధార్భాలలో ఏకదెైవ్ర్ధన 
విశ్్స్న్ని విడువకూడదు. తన ఆలోచనలలో, సాంకలాపాలలో, మాటలోల , 
చేతలోల , అాంతరాంగ్, బాహ్యాంగ్ అన్నివిధాలుగ్ ఏకదెైవ్ర్ధనా(తౌహీద్) 
విశ్్సాం పఠిష్టాంగ్ ఉాంచుకోవ్లి.  

3. ఏకదెైవ్ర్ధనను నష్టాం కలిగిాంచే వ్టి నుాండి ప్రతి ముసిలము దూరాంగ్ 
ఉాండాలి.  

02
ِبيُّ : »َمْن َقَرأَ ِباْلَيَتْيِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة الَبَقَرِة ِفي َلْيَلٍة َكَفَتاُه«. )�صحيح  َعْن اأَِبْي َم�ْصُعْوٍد ، َقاَل: َقاَل النَّ

البخاري، رقم احلديث 5009، و�صحيح م�صلم، رقم احلديث 256 - )808(، واللفظ للبخاري(.

అబూ మస్’ఊడ్  వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా 
ప్రవచిాంచారు : సూర్ బకర్ి లోన్ చివరి రెాండు ఆయతులను ఎవరెైతే చదువుతాడో 
అతన్క్ అవి సరిపో తాయి (ఆ ర్తి్రక్).
(సహీహ్ బుఖారి, హదీసు న�ాంబరు 5009, సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు న�ాంబరు 
256- (808)  ఈ హదీసులోన్ వ్ఖా్యలు బుఖార్కు చెాందినవి).

 ఈ హదీసు యొక్క ఉల్లే ఖకులు:

అబూ మస్ఊద్ ఉకబా బిన్ అమ్ర్ అబూ మస్ఊద్ అల్ అనాసారి. 'ఉకబాయిె 
స్న్యా'లో  ప్లుపాంచుకునని వ్రిలో అాందరికనాని పినని వయసు కలిగి 
ఉనానిరు, ఆ తరువ్త అన్ని సాందర్భాలలోనూ  ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం వ్రిక్ తోడుగ్  ఉనానిరు. తరువ్త క్లాంలో కూఫ్లో  సిథిరన్వ్సాం 
ఏరపారచుకునానిరు.  వీరి తరువ్త  సిఫీఫున్ యుద్ధ  సమయాంలో అలీ 
రదియలాల హు అన్’హు  కూడా కూఫ్ చేరుకునానిరు. వీరు మొతతిాం 102 
హదీసులను ఉలేల ఖాంచి ఉనానిరు. హిజీ్రశకాం   41 లో వీరు  గతిాంచారు. వీరు  
మరణిాంచిన  సాంవతసారాం విషయాంలో  వేరే విధాంగ్ కూడా చెపపాబడి వుాంది.

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5680
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5680
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 ఈ హదీథు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1.   ప్రతి రోజూ ర్తి్ర సూర్ బక్రి  యొక్క ఈ రెాండు ఆయతులు చదువుతుాండడాంవలల  

జీవితాంలో శుభాం కలగడాంతో ప్డు చెడు మరియు కీడు నుాండి సురక్ితాంగ్ 
ఉాండగలరు.

2. ప్రతిరోజూ ఈ ఆయతులు చదివే వ్యక్తిక్ అలల  ప�ై విశ్్సాం పటిష్ఠ మవుతుాంది.

3. ప్రతి ముసిలము  ఈ రెాండు ఆయతులను కాంఠసతి ాం చేసుకుాంటే చాలా మాంచిది, 
ఎపుపాడెైనా ఎక్కడెైనా చదువుకోవచుచు. 

ِه َواْلُوؤِْمُنوَن----- )285-1( ا اأُْنِزَل اإَِلْيِه ِمْن َربِّ �ُصوُل ِبَ اآََمَن الرَّ

03
ٍغ  َغُه؛ َفُربَّ ُمَبلَّ ا َحِدْيثًا؛ َفَبلَّ َر اللُه اْمَرًأ، َسِمَع ِمنَّ بّيِ  َقاَل: »نضَّ َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َم�ْصُعْوٍد ، َعِن النَّ
أَْحَفُظ ِمْن َساِمٍع«. )�صنن ابن ماجه، رقم احلديث 232، وجامع الرتمذي، رقم احلديث 2657، واللفظ البن 

ماجه، َقاَل االإمام الرتمذي عن هذا احلديث: ح�صن �صحيح، و�صححه االألباين(.

అబుదీ లాల  బిన్  మస్’ఊడ్ రదియలాల హు అన్’హు  వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు:  నా నుాండి అాందుకునని 
హదీసును ఇతరులకు అాందిాంచే వ్యక్తి ముఖాన్ని అలాల  ప్రక్శవాంతాం చేయుగ్క్! 
(ఎాందుకనగ్)  నేరుచుకునేవ్డు బహుశ్  నేరిపాాంచేవ్న్ కనాని బాగ్ 
గురుతి ాంచుకునే అవక్శాం ఉాంది.
(సునన్ ఇబ్నిమాజ్, హదీసు న�ాంబరు 232,  జ్మే తిరి్జీ, హదీసు న�ాంబరు 
2657, ఈ హదీసులోన్ వ్ఖ్యలు ఇబ్నిమాజ్లోన్వి. ఇమామ్ తిరి్జీ ఈ 
హదీసును హ్సన్, సహీహ్ అన్ తెలిప్రు, నాసిరుదీదీన్  అలాబాన్ వ్రు దీన్న్ 
సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు)

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1.   ప్్ర మాణిక, విశ్సనీయ హదీసులను ప్రచారాం చేసే వ్రిక్ ఇహపర లోకాంలో  

అలాల  ఉననితమ�ైన స్థి నాం ప్రస్దిాంచడాంతో ప్టు తీరుపాదినాన స్రగాాంలో 
ప్రవేశిాంపజేస్తి డు.

2. సహీ హదీసుల విషయాంలో  సతసాాంకలపాాం మరియు విశ్్సప్త్రాంతో 
వ్యవహరిాంచేవ్రిక్ ఈ హదీసులో పేరొ్కననిటుల గ్ ప్రవకతి వ్రి ఈ దుఆకు 
అరుహు ల�ై స్రగాాంలో ప్రవేశిస్తి రు.
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3. అన్ని రక్ల వనరులు మరియు స్ధనాలు విన్యోగిాంచి ప్్ర మాణిక 
హదీసులను అాందరికీ వ్్యపిాంప జేయాలన్ ఈ హదీసులో  
పో ్ర తసాహిాంపబడుతుననిది.

04
بيِّ  َقاَل: »اَل َتُقْوُلْوا: َما َشاَء اللُه َوَشاَء ُفاَلٌن؛ َولِكْن ُقْوُلْوا: َما َشاَء اللُه، ُثمَّ  َعْن ُحَذْيَفَة  َعِن النَّ

َشاَء ُفاَلٌن«. )�صنن اأبي داود، رقم احلديث 4980، و�صححه االألباين(.

 హుజెైఫ్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి
 వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: అలాల  మరియు ఫలానా వ్యక్తి తలచాడు అన్
 చెపపాకాండి, దాన్క్ బదులుగ్ ఇలా అనాండి: “అలాల  తలచాడు, ఆప�ై (తరువ్త)

.“ఫలానా వ్యక్తి తలచాడు

(సునన్ అబూదావూద్ , హదీసు న�ాంబరు 4980, అలాల మా నాసిరుదీదీన్ అలాబానీ 
వ్రు దీన్న్ సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. బహుదెైవ్ర్ధనా సాంబాంధమ�ైన అనీని రక్ల ప్రభావ్లనుాండి స్చచుమ�ైన 

ఏకదెైవ్ర్ధన విశ్్స్న్ని క్ప్డుకోవ్లన్ నొక్్క చెపపాబడినది.

2. ఈ ప్రవచనాంతో సపాష్టమయిేదేమాంటే అలాల  ఏకెైకుడు మరియు ఎటువాంటి 
అక్కర(అవసరాం) లేన్వ్డు. అతన్ నామాలు, గుణగణాలు, ఆదేశ్లు 
మరియు క్రియలలో వేరెవ్రి జోక్యాం లేదు.

3. అలాల  యొక్క ఏకతా్న్క్ విరుద్ధాంగ్ వ�ళ్ళి ఏ పదాన్ని కూడా 
విన్యోగిాంచకూడదన్ దీన్లో సపాష్టపరచబడినది.

05
ْي أَُعْوُذ ِبَك ِمْن  ُهمَّ ِإنِّ ا َكاَن َر�ُصْوُل اهلِل  َيْدُعْو ِبِه اهلَل؛ َقاَلْت: َكاَن َيُقْوُل: »اللَّ َها �ُصِئَلْت َعمَّ َعْن َعاِئ�َصَة ، اأَنَّ

َشرِّ َما َعِمْلُت، َوِمْن َشرِّ َما َلْم أَْعَمْل«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 66 - )2716((.

 ఆయిెష్ (రదియలాల హు అన్’హ్)వ్రి ఉలేల ఖనాం: అలాల తో ప్రవకతి సలలలాల హు
 అల�ైహి వసలల ాం వ్రి వేడుకోలు గురిాంచి ఆమ�ను అడగడాం జరిగిాంది. దాన్క్ వ్రు
 (ఆయిెష్ (రదియలాల హు అన్’హ్) ఇలా సమాధానమిచాచురు: ప్రవకతి సలలలాల హు
 అల�ైహి వసలల ాం వ్రు అలాల తో  ఇలా వేడుకునేవ్రు: “ఓ అలాల  నేను చేసిన
 క్రియల కీడునుాండి మరియు నేను చేయన్ క్రియల కీడునుాండి నేను నీ శరణు

.“వేడుకుాంటునానిను
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(సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు న�ాంబరు 66-(2716)).

 ఈ హదీసు యొక్క ఉల్లే ఖకులు: 

ఉము్ల్ ముమినీన్ (విశ్్సుల మాతృమూరి) అయిన ఆయిెష్ (రదియలాల హు 
అన్’హ్): ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహివసలల ాంవ్రి ఆపతిమితు్ర లు, పురుషులలో 
ఇస్ల ాం సీ్కరిాంచిన మొదటి వ్యక్తి, ఇస్ల ాం యొక్క మొదటి ఖలీఫ్ అయిన అబూ 
బక్రి (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి కుమారెతి. మదీన  హిజ్రత్’కు ముాందే వీరిన్ 
ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహివసలల ాంప�ళ్ల డారు, అాందరికనాని ఎకు్కవగ్ ధారి్క 
జ్ఞా నాం, వివేకాం కలిగి ఉనానిరు, ధారి్క విషయాలు వివరిాంచేటపుపాడు దాన్క్ 
సాంబాందిాంచి మాంచి ప్యిాంట్సా  వివరిాంచి  చెపేపావ్రు, ప�దదీ  ప�దదీ  సహ్బీలు స�ైతాం 
ఏమ�ైనా ధర్ సాందేహ్లు తల�తితినపుపాడు ప్రశనిలను వీరి వదదీకు పాంపిాంచేవ్రు, 
బీదవ్రి విషయాంలో ఎాంతో ఉదారాంగ్ ఉాండేవ్రు, దాన ధర్్లు ఎకు్కవగ్ 
చేసేవ్రు, ధాతృత్ మనసుసా కలిగిఉాండేవ్రు.  
వీరి దా్ర్ చాలా హదీసులు ఉలేల ఖాంచబడినవి, మొతతిాం 2210 హదీసులు వీరి 
దా్ర్ ఉలేల ఖాంచబడినవి, హిజీ్ర శఖాం 57  లేదా 58 నా రమదాన్ 17, లేదా 
షవ్్ల్ 17న  మాంగళవ్రాం ర్తి్ర మరణిాంచారు, అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు 
అన్’హు) వీరి జనాజ్ నమాజు చదివిాంచారు    

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. ఒక ముసిలము ప్ప్లనుాండి దూరాంగ్ ఉాండాలి ఎాందుకాంటే ప్ప్లవలల  

మరిన్ని ప్ప్లు, చెడు క్ర్్యలు ఉతపాననిమవుతాయి.

2. మన్షి చేసే ప్ప్ల కీడు నుాండి అలాల హ్ యొక్క శరణు వేడుకోవ్లన్ ఈ 
హదీసులో పో ్ర తసాహిాంపబడినది.

3. ఈ లోకాంలో సర్సృషి్టర్సులకు అలాల హ్ తపపా మరే శరణు లేదన్ 
సపాష్టపరచబడినది.

06
َعْن َعاِئ�َصَة  اأُمِّ اْلُوؤِْمِنْيَ َقاَلْت: �َصِمْعُت َر�ُصْوَل اهلِل  َيُقْوُل: »ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َلُيْدِرُك ِبُحْسِن ُخُلِقِه َدَرَجَة 

اِئِم الَقاِئِم«. )�صنن اأبي داود، رقم احلديث 4798، و�صححه االألباين(. الصَّ

ఆయిెష్ (రదియలాల హు అన్’హ్) వ్రి ఉలేల ఖనాం:  ఒక ఉపవ్సి తన ఉపవ్స 
సమయమాంతా నుాంచోన్ పూరితిచేసేతి  ఎాంత ఉననిత స్థి యిలో ఉాండగలడో  ఒక 
విశ్్సి తన  సత్’ప్రకరతిన  దా్ర్ ఆ ఉననిత సిథితిలో ఉాంటాడు. 
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(సునన్ అబూ దావూద్,హదీసు న�ాంబరు 4798, నాసురుదీదీన్ అలాబాన్ వ్రు ఈ 
హదీసును సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు)

�صبق ذكر الراوي يف احلديث برقم 5.

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. సత్ప్రవరతినకు మరియు విశ్్స్న్క్  చాలా దగగార సాంబాందాం ఉాంది, క్వున 

ఒక ముసిలము మనసుసాలో విశ్్సము ఎాంత సౌాందర్యాంతో కూడుకొన్ 
ఉాంటుాందో  అతన్ ప్రవరతిన కూడా అాంతే సౌాందర్యాంతో ఉాంటుాంది. మనసుసాలో 
విశ్్సాం బలహీనాంగ్ ఉాంటే అతన్ ప్రవరతిన కూడా బలహీనాంగ్, చేదుగ్ 
ఉాంటుాంది. క్వున ఈ రెాంటి సాంబాందాం విస్రిాంచలేన్ది.

2. సత్ప్రవరతిన విషయాంలో పటిష్ఠ ాంగ్ ఉాండాలన్ ఈ హదీసులో నొక్్క 
చెపపాబడినది.

3. సత్'ప్రవరతిన, విశ్్సాం మరియు సత్'క్రియలు సృషి్టకరతి అయిన అలాల కు 
దగగారవ్డాన్క్ మాంచి స్ధనాలు.

07
اْلِقَياَمِة«.  َيْوَم  ُشَهَداَء  َواَل  ُشَفَعاَء  اُنْوَن  عَّ اللَّ َيُكْوُن  »اَل   : اهلِل  َر�ُصوُل  َقاَل  َيُقْوُل:    ْرَداِء  الدَّ اأَِبي  َعْن 

)�صحيح م�صلم، رقم احلديث 85 - )2598((.

అబూ దర్’దా (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం ఇలా స�లవిచాచురు: ఎకు్కవగ్  శపిసూతి  ఉాండేవ్రు తీరుపాదినాన 
సిఫ్రుసా చేసేవ్రుగ్, స్క్షులుగ్ చేయబడరు.
(సహీహ్ ముసిల ాం , హదీసు న�ాంబరు 85 – (2598),)

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1.   ఈ హదీసు యొక్క వివరణలో కొాందరు మోహదిదీసీన్(హదీసు పాండితులు)

ల వ్్యఖా్యలు ఈ దిగువన ఇవ్బడాడా యి.

• ఇలాాంటి వ్రి స్క్ష్యాం ఈ  ప్్ర పాంచిక జీవితాంలో చెలలదు.

• దెైవ మారగాాంలో షహీద్ అయిే్య అవక్శాం కూడా ఇటువాంటి వ్రిక్ 
దక్కదు.

• కొాందరు విశ్్సుల సహో దరులు నరక్న్క్ అరుహు ల�ైనపుపాడు ఈ 
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విశ్్సులు తమ సహో దరులకోసాం  ప్రళయ దినాన చేసే సిఫ్రుసా 
అాంగ్కరిాంపబడదు.

2. శ్పనార్్ధ లు ప�ట్టడాం, దుర్భాషలాడడాం నుాండి ఈ హదీసులో న్వ్రిాంప 
బడినది, ఎాందుకాంటే ఇది సత్ప్రవరతినకు పూరితి విరుద్ధమ�ైనది.

3.  దెైవధర్మ�ైన ఇస్ల ాం కరుణ, దయ, దెైవభీతీ, పరసపార సహ్య సహక్ర్లు 
మరియు సత్ప్రవరతినలతో కూడుకుననిది, శ్పనార్్ధ లు ప�ట్టడాం, 
దుర్భాషలాడడాం వాంటి విషయాలకు మరియు ఇస్ల ాం’కు  ఎటువాంటి 
సాంబాంధాం లేదు.

08
َعْن اأََن�ٍس  َقاَل: َقاَل َر�ُصْوُل اهلِل : »َما َكاَن الُفْحُش ِفْي َشْيٍء ِإالَّ َشاَنُه، َوَما َكاَن احَلَياُء ِفْي َشْيٍء 
إالَّ َزاَنُه«. )جامع الرتمذي، رقم احلديث 1974، و �صنن ابن ماجه، رقم احلديث 4185، واللفظ للرتمذي، َقاَل 

االإمام الرتمذي: هذا حديث ح�صن غريب، و�صححه االألباين(.

అబూ దర్’దా  (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు:  “దేన్లో అయితే అశ్లలత ఉాంటుాందో 
ఖచిచుతాంగ్ అది దాన్న్ అసహ్యాంగ్ మారుసుతి ాంది, దేన్లోన�ైతే సభ్యత, సిగుగా  
ఉాంటుాందో  ఖచిచుాంతాంగ్ అది దాన్న్ అాందాంగ్ తీరిచుదిదుదీ తుాంది”.
(జ్మే తిరి్జీ, హదీసు న�ాంబరు 1974, సునన్  ఇబునిమాజ్, హదీసు న�ాంబరు, 
4185, ఈ హదీసులోన్ పదాలు తిరి్జీలోన్వి, ఈ హదీసు గురిాంచి ఇమాాం 
తిరి్జీ వ్రు  హ్సన్,సహీహ్ అన్ తెలిప్రు. నాసిరుదీదీన్ అలాబాన్ వ్రు దీన్న్ 
సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1.   ఇస్ల ాం ఎాంతో ఔననిత్యము మరియు సత్ప్రవరతిన కలిగిన ధర్ాం, అాందువలలనే 

ఇటువాంటి దుష్ప్రవరతిన నుాండి దూరాంగ్ ఉాండాలన్ బో ధిాంచబడిాంది.

2.  ఇస్ల ాం ప్రక్రాంగ్ సిగూగా , బిడియాం అనేవి మేలిమి గుణాలు, ఒక న్జమ�ైన 
ముసిలము దీన్న్ తపపాకుాండా కలిగి ఉాండాలి.

3. ఈ సిగుగా , బిడియాం అనేది మన్షిన్ అలాల కు విధేయతతో ఉాండడాం వ�ైపు 
పో ్ర తసాహిసుతి ాంది మరియు చెడు నుాండి దూరాంగ్ ఉాంచుతుాంది.
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09
أَْطَعَم  ِذْي  الَّ ِه  ِللَّ »اْلَحْمُد  َقاَل:  �َصِرَب  ْو  اأَ اأََكَل    اإَِذا  اهلِل  َر�ُصوُل  َكاَن  َقاَل:    ، اِريِّ  االأَْن�صَ اأَيُّوَب  َعْن   اأَِبْي 

َغُه،   َوَجَعَل َلُه َمْخَرجا«. )�صنن اأبي داود، رقم احلديث 3851، و�صححه االألباين(. َوَسَقى،   َوَسوَّ

మాజ్ బిన్ అనస్ వ్రి తాండి్ర దా్ర్ ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: భోజనాం ముగిాంచిన పిదప (ఈ దుఆ) 
చదవాండి. “అల్’హాందు లిలాల హిలాల జీ అత్’అమనీ హ్జ్, వ రజఖనీహి, మిన్ గెైరి 
హవ్’లిన్  మినీని వ్లా ఖువ్తిన్” (సమసతి  సోతి త్రములు ననుని తిన్పిాంచిన 
అలాల కు చెాందును, నా ఏ విధమ�ైన కృషి, ఎలాాంటి శక్తి లేకుాండానే ఆయన నాకు 
ప్రస్దిాంచాడు).
(సునన్ అబూ దావూద్, హదీసు న�ాంబరు 3/347, తిరి్జీ హదీసు న�ాంబరు 
4/288)

 ఈ హదీసు యొక్క ఉల్లే ఖకులు: 

అబూ అయూబ్ అనాసార్ (రదియలాల హు అన్’హు): ఖాలిద్ బిన్ జెైద్ బిన్ 
కలీబ్,  అబూ అయూ్యబ్ అనాసార్ రదియలాల హు అన్’హు పేరుతో అాందరికీ 
సుపరిచితులు, వీరు మదీనాలోన్ ప్రఖా్యత తెగ ఖజ్రజ్ కు చెాందినవ్రు, బద్్ర, 
ఊహద్ మరియు ఇతర ప్రఖా్యత యుదా్ధ లలో వీరు ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాంకు తోడుగ్ నడిచారు. గొపపా సహనశ్లులు, దెైవమారగాాంలో పరిశరిమకు, 
పో ర్టాన్క్ ఎాంతో ఇష్టపడేవ్రు. ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు 
మక్్క నుాండి మదీనా వలస వ�ళ్లనపుపాడు వీరి గృహాంలోనే న్వ్సమునానిరు. 
మసిజిదె నబవి మరియు ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం గృహ న్ర్్ణాం వరకు 
ప్రవకతివ్రు వీరి వదదీనే బసచేశ్రు.
వీరి దా్ర్ మొతతిాం 155 హదీసులు ఉలేల ఖాంచబడినవి,
యజీద్ బిన్ ముఆవియా వ్రి సమక్షాంలో జరిగిన కుసుతి ాంతున్యా(ఇస్తి ాం
బుల్(టర్్క)) యుదదీాం జరుగుతునని సమయాంలో వీరు మరణిాంచారు, పిదప 
యజీద్’ బిన్ ముఆవియా వ్రు వీరి జనాజ్ నమాజు చదివిాంచారు,పిదప 
కుసుతి ాంతున్యా యొక్క కోటలో ఖననాం చేయబడాడా రు.

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. పరిశుభ్రమ�ైన మరియు హలాల్ ఆహ్రాం అలాల  యొక్క గొపపా అనుగరిహాం 

మరియు వరాం. క్వున ప్రతి ముసిలము అలాల  యొక్క ఇటువాంటి సౌభాగ్్యలు 
మరియు అనుగరిహ్లప�ై  అతన్క్ సుతి తులు మరియు కృతజఞాతలు 
తెలుపుకోవ్లి.
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2. అలాల  ప్రస్దిాంచిన ఈ అనుగరిహ్ల విలువను అనుభూతి చెాందడాం కూడా 
ఆర్ధనలో భాగమే.

3. తన సృషి్టకరతి మరియు పో షకుడెైన ఆ అలలహ్'ను గురితిాంచడాం, అతను 
ప్రస్దిాంచిన అనుగరిహ్లప�ై కృతజఞాత తెలుపుకోవడాం ప్రతి ముసిలముకు 
తపపాన్సరి.

10
ُل؟ َقاَل: »َما اْصَطَفى اللُه ِلَمالِئَكِتِه أَْو ِلِعَباِدِه:  َعْن اأَِبْي َذرٍّ ، اأَنَّ َر�ُصْوَل اهلِل  �ُصِئَل: اأَيُّ اْلَكاَلِم اأَْف�صَ

ُسْبَحاَن اللِه َوَبِحْمِدِه«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 84 - )2731((.

అబూజర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రిన్ ఇలా అడగడాం జరిగిాంది : వ్ఖా్యలలో ఏ వ్ఖ్యాం 
ఉతతిమమ�ైనది?(దాన్క్) ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా 
సమాధానమిచాచురు: “అలాల  తన దెైవదూతల కోసాం లేదా తన దాసులకోసాం 
(ఈ పదాలను) ఎాంచుకునానిడు(అవి) “సుబ్’హ్నలాల హి వబిహాందిహి” (అలాల హ్  
పరమపవితు్ర డు(అన్ని రక్ల బలహీనతలకు అతీతుడు), సర్ సుతి తులు 
ఆయనకే చెాందుతాయి.)
(సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు న�ాంబరు 84-(2731)).

 ఈ హదీసు ఉల్లే ఖకున్ పరిచయం:
అబూజర్ జునుదీ బ్ బిన్  జునాదాహ్ అల్ గిఫ్ర్ రదియలాల హు అన్’హు  ప్రముఖ 
సహ్బీలలో ఒకరు, ఎాంతో దయా గుణాం కలిగిన వ్రు, తన దగగారునని ధనాననిాంతా 
దానాం చేసేసేవ్రు, మదీనాలో ముఫీతి గ్ ఉాండి ధర్సాందేహ్లకు సమాధానాలు, 
ఫతా్లు ఇచేచువ్రు. వీరి నుాండి 281 హదీసులు ఉలేల ఖాంచబడి ఉనానియి.
ష్ాం(అపపాట్ల  సిరియా మరియు దాన్ చుటు్ట పక్కల దేశ్లు కలిపి ఒక దేశాంగ్ 
ఉాండేది) దేశ్న్క్ వలస వ�ళ్ల అక్కడ రబాజి  (మదీనా నుాండి రియాద్’కు వచేచు 
మారగాాంలో వాంద క్లో మీటరల తరువ్త ఈ ప్్ర ాంతాం ఉాంది)అనే ప్రదేశాంలో 
న్వ్సమునానిరు. హిజీ్ర శఖాం 31 లేదా 32 లో అక్కడే మరణిాంచారు, అబుదీ లాల  
బిన్ మసూద్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రు వీరి జనాజ్ నమాజు  చదివ్రు.

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. “సుబ్’హ్నలాల హి వబిహాందిహి” ఈ వ్ఖ్యాం దా్ర్ అలాల హ్ యొక్క పవిత్రత 

మరియు సుతి తి యొక్క ప్్ర ముఖ్యతను తెలుపబడినది.

2. దెైవస్రణలో మనసుసా ఎాంతో సాంతృపితి  మరియు మానసిక తృపీతిన్ 
పొ ాందుతుాంది.

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2187
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3. ఎకు్కవ దెైవ స్రణ ఈ వ్ఖ్యాం దా్ర్  చేయాలన్ పో ్ర తసాహిాంచబడినది.

11
«. )�صحيح م�صلم، رقم  َعْن َعاِئ�َصَة  اأَنَّ َر�ُصْوَل اهلِل  َقاَل: »َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَلْيِه أَْمُرَنا َفُهَو َردٌّ

احلديث 18- )1718(، و�صحيح البخاري، رقم احلديث 2697، واللفظ ل�صلم(.

ఆయిెష్ (రదియలాల హు అన్’హ్) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి ముహమ్ద్ సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా స�లవిచాచురు: మేము ఆదేశిాంచన్ వ్టి(తమనుతాము 
కలిపాాంచుకొనని)ప�ై ఎవరెైతే అమలు చేస్తి డో  అది తిరస్కరిాంచబడుతుాంది.
(సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 18-(1718), సహీ బుఖారి హదీసు న�ాంబరు 
2697, ఈ హదీసులోన్ పదాలు ముసిల ాంలోన్వి).

�صبق ذكر الراوي يف احلديث برقم 5.

 ఈ హదీథు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. ధర్ాంలో కొతతి  పో కడలను సృషి్టాంచడాం అనేది మారగాభ్రష్టతకు దారి తీసుతి ాంది, 

ఇటువాంటి వ్టిక్ ఇస్ల ాం ధర్ాంలో ఎటువాంటి ఆస్్కరాం లేదు.

2. సృషి్టకరతి అయిన అలాల హ్ యొక్క ఖుర్న్ మరియు ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రి హదీసులప�ై  పఠిష్టాంగ్ ఉాండాలి, తమ ఇష్్ట నుస్రాంగ్ 
ధర్ాంలో  కొతతిపో కడలు తీసుకుర్కుాండా ఈ ఖుర్న్ మరియు హదీసులో 
ఉననిటు్ట గ్నే అమలు చేయాలన్ ఈ హదీసు నొక్్క చెబుతుననిది. 

3. ధర్్న్క్ సాంబాంధాం లేన్ కొతతి  పో కడలలో న్మగనిమయి ఉాండడాం అనేది 
మారగాభ్రష్టత్ాం తపపా మరేమీక్దు.

12
بيِّ : »ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الخرة حسنة وقنا عذاب  ْكَثُ ُدَعاِء النَّ َعْن اأََن�ٍس  َقاَل: َكاَن اأَ
النار« )�صحيح البخاري، رقم احلديث 6389، و�صحيح م�صلم، رقم احلديث 23- )2688(، واللفظ للبخاري(.

అనస్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి ముహమ్ద్ సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఈ దుఆ ఎకు్కవగ్ చేసూతి  ఉాండేవ్రు:  “అలాల హుమ్ 
రబబానా  ఆతినా  ఫిదుదీ న్యా  హసనతన్’  వఫిల్ ఆఖరతి హ్సాంతాన్’  వఖనా  
అజ్బనానిర్” (“ప్రభూ మాకు ప్రపాంచాంలోనూ మేలును ప్రస్దిాంచు, పరలోకాంలో 
కూడా మేలును నొసగు, నరక్గిని నుాండి మాకు విముక్తి నొసగు”) (2-201).
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(సహీహ్ బుఖారి హదీసు న�ాంబరు 6389, సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు23-
(2688), ఈ హదీసులోన్ వ్ఖా్యలు బుఖార్లోన్వి).

 హదీసును ఉల్లే ఖంచిన వారి పరిచయము:

అబూ హాంజ్ అనస్ బిన్ మాలిక్ అల్ అనాసారి రదియలాల హు అన్’హు: 
ఈ సహ్బీ(రదియలాల హు అన్’హు)  ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం 
సేవకులుగ్ ఉాండేవ్రు, హిజీ్ర శకాం పూర్ాం పది సాంవతసార్లకు మదీనా 
పట్టణాంలో జన్్ాంచారు, చినని వయసుసాలోనే ఇస్ల ాం సీ్కరిాంచి ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం సేవకుడిగ్  వ్రు (సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం) గతిాంచే 
వరకు  పదేళళిప్టు ఆయన చెాంతనే ఉనానిరు, ఆ తరువ్త డమాస్కస్’కు 
వ�ళ్ళిపో యారు మరలా అక్కడనుాంచి బస్్ర లో న్వ్సమునానిరు. వీరు 2286 
హదీసులను ఉల�ల ఖాంచారు. నూరేళ్ళి దాటిన వయసులో  బస్్ర లో హిజీ్ర శకాం 93 
లో తన 120వ యిేట  మరణిాంచారు.

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. ఇస్ల ాం ధర్ాం ఇహపరలోక్లలో శ్ాంతి, సౌభాగ్్యలను అాందిాంచే ధర్ాం.  
సత్ప్రవరతిన, ధర్ న్యమాలు, విశ్్స్న్క్ సాంబాందిాంచి సరెైన జ్ఞా నాం 
కలిగినవ్డే దీన్ నుాండి ప్రయోజనాం పొ ాందగలడు.

2. అన్నిరక్ల శుభాలకు ఈ దుఆ వరితిసుతి ాంది. ఇస్ల ాం దా్ర్ న్షేదిాంచిన 
అాంశ్ల నుాండి మరియు సాందేహ్సపాద విషయాలనుాండి తమనుతాము 
క్ప్డుకోవడాన్క్ ఈ దుఆ ఎాంతో ఉపయుకతిమ�ైనది.

13
ِه  ِه َمَساِجُدَها، َوأَْبَغُض اْلِباَلِد ِإَلى الَلّ َعْن اأَبْي ُهَرْيَرَة  اأَنَّ َر�ُصْوَل اهلِل  َقاَل: »أََحُبّ اْلِباَلِد ِإَلى الَلّ

أَْسَواُقَها«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 288 -)671((.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: “మసీదులు అలాల కు అత్యాంత ఇష్టమ�ైన 
ప్్ర ాంతాలు,(దాన్క్ విరుద్ధాంగ్) బజ్రుల  అత్యాంత అయిష్టమ�ైన ప్్ర ాంతాలు” 

(సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు: 288- (671)).
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 హదీసును ఉల్లే ఖంచిన వారి పరిచయము:

ఈ హదీసును ఉలేల ఖాంచిన సహ్బీ అసలు పేరు అబుదీ రరిహ్్న్ బిన్ సఖ్ర్ అదౌదీ సి 
అల్ యమానీ.  ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం. ఈ సహ్బీన్ “పిలిలగలవ్డు” 
అన్  ముదుదీ  పేరుతో సాంభోదిాంచేవ్రు, ఎాందుకాంటే ఆయన (ర) ఎపుపాడు 
ఖాళీ దొరిక్నా తన ప�ాంపుడు పిలిలతో ఆడుకుాంటూ ఉాండేవ్రు (అరబీ భాషలో 
పిలిలన్ ‘హిరరిహ్’ అన్ కూడా అాంటారు). వీరు (ర) గొరెరిలను క్చేవ్రు. ఖెైబర్ 
యుధాం గెలిచిన హిజీ్ర శకము 7 న ఇస్ల ాం సీ్కరిాంచారు, తదనాంతరాం నాలుగు 
సాంవతసార్లు ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహివసలల ాం వ్రి చెాంతనే  ఉనానిరు. వ్రు 
(ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం) ఎక్కడుాంటే ఆయన కూడా అక్కడే ఉాండేవ్రు.  
ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం  ప్రవచనాలను నేరుచుకోవడాంలో అమితమ�ైన 
ఆసక్తిన్ కలిగి ఉాండేవ్రు, ఈ విధాంగ్ ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహివసలల ాం 
వ్రి నుాండి  చాలా హదీసులను కాంఠసథిము చేసుకునానిరు, కరిమాంగ్ ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహివసలల ాం వ్రి అనుచరులోల  అాందరికాంటే ఎకు్కవగ్ హదీసుల  
ఉలేల ఖకున్గ్ ఎదిగిన వ�ైనాం ఆయనది. అత్యధికాంగ్  5374 ఉలేల ఖనాలు వీరి(ర) 
పేరున ఉనానియి, దీన్క్ తోడూ మదీనా పట్టణాంలోన్ పాండితులలో ఒకరిగ్ 
పేరుగ్ాంచారు, హిజీ్ర శకము 57 లో తనువు చాలిాంచిన  పిదప  జననితుల్ 
బఖీలో ఖననాం చేయబడాడా రు.

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. మసీదులనేవి దెైవస్రణ చేసే ప్రదేశ్లు, ఈ దెైవస్రణలో ఐదు పూటల  

నమాజులు అత్యాంత ముఖ్యమ�ైనవి.

2. దెైవ గృహ్ల�ైన మసీదులు ఎలలపుపాడూ పరిశుభ్రతను మరియు సువ్సనలు 
కలిగిఉాండేటటుల  ఏర్పాటుల  చేసుకోవ్లి.

3. స్ధారణాంగ్ బజ్రు అనేది మాంచి ప్రదేశాం క్దు, చాలా సాంధార్భాలలో 
అక్కడ అన�ైతిక పనులు, మోస్లు, అబదా్ధ లు వాంటివి సర్స్ధారణాంగ్ 
నడుసుతి ాంటాయి.

14
ِئ  َسيِّ َو  َواْلَبَرِص،  َواْلُجَذاِم،  اْلُجُنوِن،  ِمَن  ِبَك  أَُعوُذ  ي  ِإنِّ ُهمَّ  »اللَّ َيُقْوُل:  َكاَن    ِبيَّ  النَّ اأنَّ    اأن�س  َعْن 
اأَلْسَقاِم«. )�صنن الن�صائي، رقم احلديث 5493، �صنن اأبي داود، رقم احلديث 1554، واللفظ للن�صائي، و�صححه 

االألباين(.
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అనస్ (రదియలాల హు అన్’హు)  వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం వ్రు  ఇలా వేడుకొనేవ్రు:  “పిచిచు, కుషు్ట , బొ లిల వాంటి వ్్యధులతో 
ప్టు ఇతర చెడడా  వ్్యధుల నుాండి ఓ అలాల హ్  నేను నీ శరణు వేడుకుాంటునానిను”
(సునన్ నస్యి, హదీసు న�ాంబరు 5493, సునన్ అబూదావూద్, హదీసు 
న�ాంబరు 1554, ఈ హదీసులోన్ పదాలు నస్యిలోన్వి, అలాల మా నాసిరుదీదీన్ 
అలాబానీ వ్రు దీన్న్ సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
వ్్యధుల నుాండి అలాల  యొక్క శరణు వేడుకోవడాం
1. మన్షి జీవితాన్క్ ఎాంతో నష్టాం కలిగిాంచే తీవ్రమ�ైన వ్్యధులనుాండి ప్రవకతి 

సలలలాల హు అల�ైహివసలల ాం వ్రు శరణు వ�డుకునానిరు, వ్్యధుల నుాండి 
క్ప్డుకోవడాన్క్ ఎలలపుపాడూ మనాం అలాల హ్’ను శరణు వేడుకుాంటూ 
ఉాండాలి.

2. ఆరోగ్యాం అనేది మహ్ భాగ్యాం, దీన్న్ క్ప్డుకోవడాం ప్రతి ముసిల ాం యొక్క 
బాధ్యత. ఎాందుకాంటే ఆరోగ్్యన్ని పో గొటు్ట కుాంటే మన్షి తన బాధ్యతలను 
సకరిమాంగ్ న్ర్రితిాంచలేడు, అలాల  మరియు దాసుల హకు్కలను 
క్ప్డుకోలేడు.

3. ఆరోగ్్యన్ని క్ప్డుకోవడాం విషయాంలో సృషి్టకరతి అయిన అలాల  చేసిన 
న్యమాలను గౌరవిాంచాలి, ఆరోగ్య న్యమాలను ప్ఠిాంచాలి, వ్టిన్  
క్లర్సి జీవితాలకు నష్టాం కలిగిాంచుకోకూడదు.

15
ِتْي  َنَة الَّ َر السَّ ِه أَْن ُيَكفِّ ْي أَْحَتِسُب َعَلى اللَّ ِبيَّ  َقاَل: »ِصَياُم َيْوِم َعَرَفَة، ِإنِّ َعْن اأَبْي َقَتاَدَة ، اأَنَّ النَّ
ِتْي َبْعَده«. )جامع الرتمذي، رقم احلديث 749، و�صحيح م�صلم، جزء من رقم احلديث 196-  َنَة الَّ َقْبَلُه َوالسَّ

)1162(، واللفظ للرتمذي، وَقاَل االإمام الرتمذي عن هذا احلديث: باأنه حديث ح�صن، و�صححه االألباين(.

అబూకతాదా (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా స�లవిచాచురు: “అరఫ్ రోజు ఉపవ్స్న్క్ బదులుగ్ 
అలాల హ్ గత ఒక సాంవతసారాం మరియు వచేచు ఒక సాంవతసారాం రెాండు సాంవతసార్ల 
ప్ప్లిని మన్నిస్తి డన్ నానమ్కాం".
(జ్మే తిరి్జీ, హదీసు న�ాంబరు 749,సహీహ్ ముసిల ాం 196-(1162), ఈ 
హదీసులోన్ పదాలు తిర్్జీలోన్వి,ఇమామ్ తిరి్జీ ఈ హదీసు గురిాంచి  
హసన్ అన్ తెలిప్రు, ఇమామ్ నాసిరుదీదీన్ అలాబానీ వ్రు దీన్న్ సహీహ్’గ్ 
న్ర్్ధ రిాంచారు).
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 ఈ హదీసు యొక్క ఉల్లే ఖకులు :

అబూ కతాదా బిన్ రబీ  అల్‘అనాసార్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రు ప్రముఖ 
సహ్బీలలో ఒకరు. ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం మరియు ముసిలములతో 
కలసి చాలా యుదా్ధ లలో ప్ల్గా నానిరు, ప్రయాణ సాందరభాాంలో ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రిక్ ముఖ్య  రక్షకులుగ్ ఉాండేవ్రు.
ఒమర్ బిన్ ఖతాతి బ్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రు వీరిన్ ఫ్రస్ దేశాంప�ై 
యుదాదీ న్క్  వ�ళ్ళి స�ైన్యాంలో  పాంపిాంచారు, వీరు ఆ దేశ ర్జును స్యాంగ్  తన 
చేతులతో అాంతమొాందిాంచారు.
వీరు మరణిాంచిన తార్కు విషయాంలో విభినని వ్ఖా్యలు ఉనానియి. హిజీ్ర శఖాం 
38 లో చన్పో యారన్ కొాందరాంటే హిజీ్ర 54 లో చన్పో యారన్ మరికొాందరు 
అనానిరు.

 ఈ హదీథు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
అరఫ్ రోజు యొక్క ప్్ర ముఖ్యత

1. ఈ రోజున ఉపవ్సముాండాలన్ హజ్’లో ప్ల్గా నన్వ్రిన్ 
పో ్ర తసాహిాంచబడుతుననిది.

2.  ఈ హదీసులో ప్రస్తి విాంచిన ప్ప్లు అనగ్ చినని ప్ప్లు మాత్రమే. 
ఎాందుకాంటే ప�దదీ  ప్ప్లు ఎాంతో ప్రశ్చుతాతి పాంతో వేడుకుాంటే తపపా 
క్షమిాంపబడవు.

3. పుణ్యక్ర్్యలు అలాల  వదదీ  మన్షి యొక్క స్థి యిన్ ప�ాంచుతాయి.

16
ِبيَّ ، َيُقوُل: »اَل َيُصْوُم أََحُدُكْم َيْوَم اْلُجُمَعِة، إالَّ َيْوما َقْبَلُه، أَْو َبْعَدُه«.   َعْن اأَِبْي ُهَرْيَرَة  َقاَل: �َصِمْعُت النَّ

.))�صحيح البخاري، رقم احلديث 1985، و�صحيح م�صلم، رقم احلديث 147- )1144(، واللفظ للبخاري

అబూ హురెైర్ రదియలాల హు అన్’హు వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి ముహమ్ద్ 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: మీలో ఎవరూ కూడా 
శుకరివ్రాం రోజున ఉపవ్సాం ఉాండకాండి, (శుకరివ్ర్న్క్ )ఒక రోజు ముాందు లేదా 
తరువ్త ఉాండాండి.
(సహీహ్ బుఖారి హదీసు న�ాంబరు 1985, మరియు సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు 
న�ాంబరు 147-(1144), ఈ హదీసులోన్ వ్ఖ్యలు బుఖార్లోన్వి).
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 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

కేవలాం శుకరివ్రాం రోజు మాత్రమే ఉపవ్సాం ఉాండడాం సమాంజసాం క్దు.
1. అయా్యమే బీజ్ (పౌర్ణమి 13,14,15 న ఉాండే ఉపవ్స్లు) మరియు ఇతర 

నఫిల్(ఐచిఛిక)  ఉపవ్స్లు ఉాంటునని సమయాంలో మధ్యలో శుకరివ్రాం 
వసుతి ాంటే తపపా ప్రతే్యక్ాంచి శుకరివ్రమే ఉపవ్సాం ఉాండడాన్ని ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం  వ్రు వ్రిాంచారు.

2. జుమా రోజు దెైవనామస్రణాం, ఆర్ధన, వేడుకోలు చేసుకునే రోజు క్బటి్ట  ఈ 
రోజున ప్రతే్యకాంగ్ ఉపవ్సాం ఉాండకూడదు.

3. జుమా రోజున బయట క్ర్యకరిమాలను త్రగ్ విరమిాంచుకొన్ ఆర్ధనకోసాం 
మసీదుకు ర్వ్లి.

17
َعْن اأَبْي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل َر�ُصْوُل اهلِل : »َثالُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت اَل َشكَّ ِفْيِهنَّ : َدْعَوُة اْلَمْظُلْوِم، 
َوَدْعَوُة اْلُمَساِفِر، َوَدْعَوُة اْلَواِلِد َعَلى َوَلِدِه ». )جامع الرتمذي، رقم احلديث 1905، و�صنن اأبي داود، رقم 
الرتمذي: هذا حديث  االإمام  َقاَل  للرتمذي،  واللفظ   ،3862 رقم احلديث  ماجه،  ابن  و�صنن   ،1536 احلديث 

ح�صن، وح�صنه االألباين(.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా స�లవిచాచురు:  మూడు రక్ల వేడుకోళ్ళి తపపాకుాండా 
సీ్కరిాంపబడతాయి, అాందులో ఎటువాంటి అనుమానాం లేదు(అవి): “పీడితున్ 
శ్పాం(వేడుకోలు), ప్రయాణికుడి వేడుకోలు మరియు తాండి్ర తన సాంతానాం కోసాం 
చేసే వేడుకోలు”.
(జ్మే తిరి్జీ, హదీసు న�ాంబరు 1905, మరియు సునన్ అబూ దావూద్, 
హదీసు న�ాంబరు1536. సునన్  ఇబ్నిమాజ్, హదీసు న�ాంబరు,3862. ఈ 
హదీసులోన్ పదాలు తిర్్జీలోన్వి, ఇమామ్ తిరి్జీ వ్రు ఈ హదీసు గురిాంచి 
హసన్ అన్ తెలిప్రు, అలాల మా నాసిరుదీదీన్ అలాబానీ వ్రు దీన్న్ సహీహ్’గ్ 
న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. పీడితున్ ఆకరిాందన(మజూల మ్’క్ బదుదీ వ్): పీడితుడు విశ్్సి అయినా 

అవిశ్్సి(క్ఫిర్) అయినా సరే అలాల హ్ అతన్ పక్షాంలో ఉాంటాడు, అతన్ 
ఆకరిాందనను ఆలక్స్తి డు, సీ్కరిస్తి డు. అనా్యయాంగ్ ఎవరిప�ైనా దౌరజినా్యన్ని, 
అతా్యచార్న్ని అలాల  సహిాంచడు.
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2. ప్రయాణికున్ వేడుకోలు: ప్రయాణికున్ వేడుకోలును అలాల  సీ్కరిస్తి డు, 
క్వున ప్రయాణాంలో ఉననిపుపాడు ఈ  అవక్శ్న్ని సది్న్యోగాం 
చేసుకోవ్లి. అయితే ప్రయాణికుడు తన ప్రయాణాంలో దెైవ్దేశ్లను 
ప్ఠిాంచాలి, ధర్విరుద్ధ  క్ర్్యలు చేయకూడదు, అపుపాడే అతన్ దుఆ 
సీ్కరిాంచబడుతుాంది. ఉమరా్  మరియు హజ్  లాాంటి దెైవమారగాాంలో చేసే 
ప్రయాణాంలో అలాల  మీ వేడుకోలును సీ్కరిాంచే అవక్శాం చాలా ఎకు్కవగ్ 
ఉాంటుాంది.

3.  ఒక తాండి్ర తన కుమారున్ కోసాం చేసే వేడుకోలు(దుఆ)ను  అలాల  సీ్కరిస్తి డు. 
ఎాందుకాంటే తాండి్రక్ తన కుమారుడిప�ై ఉాండే పే్రమ, దయ, కరుణ క్రణాంగ్ 
మనసుసా లోతులోల నుాండి ఆ దుఆ వసుతి ాంది క్బటి్ట  అలాల  దాన్న్ సీ్కరిస్తి డు, 
ఇాందులో మరో విషయమేమాంటే ఏదెైనా ప్రతికూల పరిసిథితులోల  తాండి్ర తన 
కొడుకుకు వ్యతిరేకాంగ్ శ్పనార్్ధ లు ప�ట్టకూడదు, ఎాందుకాంటే ఇలాాంటివి 
తొాందరగ్ సీ్కరిాంపబడే అవక్శాం ఉాంది.

4.  తాండి్ర వేడుకోలును అలాల  సీ్కరిాంచినటేల  కుమారున్ వేడుకోలును కూడా అలాల  
సీ్కరిస్తి డు. క్వున కుమారుడు కూడా తన తాండి్రకోసాం దుఆ చేయాలి.

18
ْوا  َعْن اأَبْي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َر�ُصْوُل اهلِل : »اَل َتْجَعُلْوا ُبُيْوَتُكْم ُقُبْوًرا، َواَل َتْجَعُلْوا َقْبِرْي ِعْيًدا، َوَصلُّ

؛ َفِإنَّ َصاَلَتُكْم َتْبُلُغِنْي َحْيُث ُكْنُتْم«. )�صنن اأبي داود، رقم احلديث 2042، و�صححه االألباين(. َعَليَّ

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం : ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: మీ ఇళలను సమాధులుగ్ మారచుకాండి, 
నా సమాధి దగగార వేడుకలను, ఉతసావ్లను జరపకాండి. (అయితే)నాకు  
దరూద్’(దీవ�నలు) పాంపాండి, మీరెక్కడునాని అది నా వదదీకు చేరచుబడుతుాంది.
(సునన్ అబూ దావూద్, హదీసు న�ాంబరు 2042, ఇమామ్ నాసిరుదీదీన్ అలాబానీ 
వ్రు దీన్న్ సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1.   ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం ఔననిత్యాంలో అతిశయోక్తిక్ ప్లపాడకూడదు.

2. ఇాంట్ల  నఫిల్ నమాజులు, దెైవస్రణ, దుఆ మరియు ఖుర్న్ ప్ర్యణాం 
వాంటివి చేసుతి ాండాలి, ఇళ్ళి అనేవి ఆర్ధనాపరాంగ్ న్ర్జివ, న్ర్్నుష్య 
శ్శ్నాలుగ్ తలపిాంచకూడదు.
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3. ప్రవకతి మహమ్ద్ సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం  వ్రి సమాధి సాందర్శనను 
ఒక వేడుకలా చేయడాన్ని న్వ్రిాంచబడిాంది, ఈ విషయాంలో  ఆజ్ఞా నులు 
హదుదీ లు దాటడాం అనేది ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం  ఆదేశ్లకు 
విరుద్ధమనడాంలో ఎటువాంటి అనుమానాం లేదు.

4.   ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రి సమాధిన్ లేదా ఇతరుల సమాధులను 
దాందరి్శాంచడాన్కన్ ప్రతే్యకాంగ్ ప్రయాణాం కటి్ట   వ�ళలడాన్ని వ్రిాంచబడిాంది, 
ఎాందుకాంటే ఇలా చేయడాం కూడా సమాధిన్ వేడుక ప్రదేశాంగ్ చేయడాం 
క్ాందే వసుతి ాంది.

5. ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం ప�ై పే్రమ, గౌరవాం, అభిమానాం న్ాండిన 
మనసుసాతో మనసూఫురితిగ్ దరూద్(ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం ప�ై  
దెైవక్రుణ్యాం కురవ్లన్ చేసే దుఆ) పాంపిాంచడాం ప్రతి ముసిల ాం యొక్క విధి.

19
اِس َعَذاًبا ِعْنَد اللِه َيْوَم اْلِقَياَمِة:  ِبيَّ  َيُقْوُل: »إنَّ أشدَّ النَّ ِ بن م�صعود  َقاَل: �َصِمْعُت النَّ َعْن َعْبِد اهللَّ
ُرْوَن«. )�صحيح البخاري، رقم احلديث 5950، و�صحيح م�صلم، رقم احلديث 98 - )2109(، واللفظ  اَْلُمَصوِّ

للبخاري(.

అబుదీ లాల  ఇబ్ని మస్’ఊడ్ (రదియలాల హు అన్’హు)  వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా చెపపాడాన్ని నేను ఆలక్ాంచాను : “ 
చిత్ార లను మలచేవ్రు ప్రళయదినాన అత్యాంత కఠిన శిక్షను అనుభవిస్తి రు”.
(సహీహ్ బుఖారి హదీసు న�ాంబరు 5950, మరియు సహీహ్  ముసిల ాం హదీసు 
న�ాంబరు 98-(2109), ఈ హదీసులోన్ పదాలు బుఖార్లోన్వి).

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
అనవసరాంగ్ చితీ్రకరణ చేయడాం న్షిదదీాం.
1. ప్్ర ణులను చితీ్రకరిాంచడాం ఇస్ల ాంలో న్షిదదీమన్ ఈ హదీసు దా్ర్ 

తెలుసుతి ననిది.

2. ప్్ర ణుల చితీ్రకరణను ఈ హదీసులో తీవ్రాంగ్ వ్రిాంచబడిాంది, ఎాందుకాంటే 
ఇాందులో అలాల  యొక్క సృషి్ట  యొక్క  ప్రతిరూపాం చేసినటలవుతుాంది, అాంతే 
క్కుాండా ఈ చిత్ార లే బహుదెైవ్ర్ధన పుటు్ట కకు క్రక్లు  కూడా అయిే్య 
అవక్శాం ఉాంది.
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3.   ఆర్ధన కోసాం చిత్ార లను, ప్రతిమలను తయారు చేసే వ్రికోసాం మాత్రమే ఈ 
హదీసులో హ�చచురిాంచబడినదన్ కొాందరి అభిప్్ర యాం. క్నీ వీటిక్ దూరాంగ్ 
ఉాండడమే ఉతతిమాం. 

20
ُكْم،  َربَّ ُقْوا اللَه  ِة اْلَوَداِع؛ َفَقاَل: »اتَّ َيُقْوُل: �َصِمْعُت َر�ُصْوَل اهلِل  َيْخُطُب يِفْ َحجَّ  ، ِّاأَُماَمَة اْلَباِهِلي اأَِبْي  َعْن 
ُكْم«. )جامع  َة َربِّ ْوا َزَكاَة أَْمَواِلُكْم، َوأَِطيُعْوا َذا أَْمِرُكْم، َتْدُخُلْوا َجنَّ ْوا َخْمَسُكْم، َوُصْوُمْوا َشْهَرُكْم، َوأَدُّ َوَصلُّ

الرتمذي، رقم احلديث 616، َقاَل االإمام الرتمذي عن هذا احلديث: باأنه ح�صن �صحيح، و�صححه االألباين(.

అబూ ఉమామా అల్’బాహిలీ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: 
ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం ప్రసాంగిాంచేటపుపాడు నేను ఆలక్ాంచాను, 
వ్రు (సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం) ఇలా ఉపదేశిాంచారు: “మీ ప్రభువుకు 
భయపడాండి, మీ ఐదు పూటల  నమాజులు ఆచరిాంచాండి, మీ (రమదాన్) న�లలో 
ఉపవ్స్లు ఉాండాండి, మీ ధనాం నుాండి జక్తు (విధి దానాం) ఇవ్ాండి, (మీ ప�ై 
న్యమిాంపబడడా) మీ ప�ైవ్రిక్ విధేయులుగ్ ఉాండాండి, (ఇలా చేయడాం దా్ర్) 
మీరు స్రగాాంలో ప్రవేశిస్తి రు”.
(జ్మే తిరి్జీ, హదీసు న�ాంబరు 616 ఇమామ్ తిరి్జీ వ్రు ఈ హదీసు గురిాంచి 
హసన్, సహీహ్  అన్ తెలిప్రు, నాసిరుదీదీన్ అలాబానీ వ్రు దీన్న్ సహీహ్’గ్ 
న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. దెైవభీతి, అయిదుపూటల  నమాజు, రమజ్న్ ఉపవ్స్లు, జక్త్ మరియు 

దెైవవిధేయతలు స్రగాాంలో ప్రవేశిాంచడాన్క్ మార్గా లు మరియు క్రక్లు.

2. అన్ని రక్ల చెడులనుాండి తమను తాము క్ప్డుకుాంటూ ధర్ాం వ�ైపు, 
సద్’క్ర్్యల వ�ైపు కొనస్గడాన్ని  తక్్(దెైవ భీతి)అాంటారు.

3.  ముసిల ాం ఉమ్త్  ప�ై న్యమితుల�ైన ఖలీఫ్లు, ర్జులు, ధర్న్ష్ఠ  కలిగిన 
ఇస్ల మీయ పాండితులకు (ఉలమా- ఏ-స్లిహీన్) విధేయులుగ్ ఉాండాలి.

21
َعْن َعْبِداهلِل ْبِن َم�ْصُعْوٍد  َقاَل: َقاَل َر�ُصْوُل اهلِل : َلْيَس أََحٌد أََحبَّ ِإَلْيِه اْلَمْدُح ِمَن اللِه، ِمْن أَْجِل َذِلَك 
اْلَفَواِحَش«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث  َم  َحرَّ َذِلَك  أَْجِل  ِمْن  اللِه،  ِمْن  أَْغَيَر  أََحٌد  َوَلْيَس  َنْفَسُه،  َمَدَح 

32- )2760(، و�صحيح البخاري، رقم احلديث 5220، واللفظ ل�صلم(.
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“అలాల కు అతన్ సుథి తిన్  మిాంచి ఇష్టమ�ైనది మరెదీ లేదు, ఈ క్రణాంగ్నే అలాల  
తనకుతానే సుథి తిాంచుకునానిడు, అలాల  కనాని ఎకు్కవ స్్భిమానాం కలవ్రెవరూ 
లేరూ అాందువలలనే హేయమ�ైన పనులను అతడు న్షేదిాంచాడు”.
(సహీహ్ ముసిల ాం , హదీసు న�ాంబరు 32-(2760), సహీహ్ బుఖార్ హదీసు 
న�ాంబరు 5220, ఈ హదీసులోన్ పదాలు ముసిల ాం లోన్వి)

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1.   విధేయత, ఆర్ధన, స్రణను ఇష్టపడినటేల  అలాల హ్ తనను సుథి తిాంచడాన్ని, 

కృతజఞాతలు తెలుపుకోవడాన్ని కూడా ఇష్టపడతాడు, అాందువలల  ఒక విశ్్సి 
విధేయత, ఆర్ధనలతో ప్టు అలాల ను ఎకు్కవగ్ సుథి తిాంచాలి దీన్వలల  
సృషి్టకరతితో సాంబాందము మరిాంత బలపడి  జీవితాం మరిాంత శుభప్రదాంగ్ 
మారుతుాంది.

2.  మన సుథి తి వలల  అలాల కు ఎటువాంటి లాభాం జరగదు, మనకే దాన్ ప్రయోజనాం 
చేకూరుతుాంది, అతన్ సాంతుష్టతతో జీవితాం ఎలలవేళలా సనా్రగాాంలో 
నడుసుతి ాంది.

22
بيِّ  َقاَل: »اَل َيِبْع َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض، َواَل َيْخُطْب َبْعُضُكْم َعَلى  َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر  َعِن النَّ
ِخْطَبِة َبْعٍض«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 49 -)1412((، و�صحيح البخاري، رقم احلديث 5142، واللفظ 

ل�صلم(.

అబుదీ లాల  బిన్ ఉమర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు,  ఒక వ్యక్తి మరో వ్యక్తితో ఏమ�ైనా 
అమ్క లావ్దేవీ జరుపుతుననిపుడు అదే చోట మరో వ్యక్తి అదే విషయాంలో 
మరో లావ్దేవీ జరుపకూడదు. అలాగే ఒక వ్యక్తి ఒకచోట ప�ళ్ల సాంబాందాం పాంపి 
ఉననిపుపాడు (ఆ వ్యవహ్రాం నడుసుతి ననిపుడు) ఆదేచోట మరొకరు ప�ళ్లసాంబాందాం 
పాంపకూడదు.
(సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 49-(1412), సహీహ్ బుఖారి హదీసు 
న�ాంబరు5142, హదీసులోన్ వ్ఖ్యలు ముసిల ాంలోన్వి).
ప్రముఖ సహ్బీ అబుదీ లాల  బిన్ ఉమర్ బిన్ ఖతాతి బ్ రదియలాల హు అనుహు :  వీరు 
తాండి్రతో ప్టు చిననితనాంలోనే ఇస్ల ాం సీ్కరిాంచారు, హిజ్రత్ సమయాంలో తన 
తాండి్ర కాంటే ముాందు మదీనా వలస వ�ళ్ళిరు, మొదటగ్ ఖాందక్ యుద్ధాంలో 
ప్ల్గా నానిరు, ఆ తరువ్త  ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం ప్ల్గా నని ప్రతి 
యుద్ధాంలోనూ వ్రితో ప్టు ఉనానిరు, అలాగే ఈజిపు్ట , ష్ాం(మధ్య ప్్ర చ్య 
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దేశ్లు), ఇర్క్, బస్్ర , ఫ్రస్ (ఇర్న్) లాాంటి ప�దదీ  ప�దదీ  ఇస్ల ాం దాండయాత్రలలో 
ప్ల్గా నానిరు. వ్యక్తిగతాంగ్ ఎాంతో ధెైర్య స్హస్లు కలిగి ఉాండేవ్రు అలాగే  ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం అనుచరులోల  మాంచి ధర్జ్ఞా నాం కలిగిన వ్యక్తిగ్ 
మరియు విదా్ాంసుడిగ్ కూడా మాంచి  స్థి నాం కలిగి ఉాండేవ్రు. వీరి దా్ర్ 
2630  హదీసులు  ఉలేల ఖాంచ బడాడా యి. ఆర్ధనలలో, భక్తిలో ఆదరు్శలుగ్ 
చెపపాబడేవ్రు  తన 86 వ ఏట హిజీ్ర సఖాం 73 లో మరణిాంచారు.

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. ఇదదీరు వ్యకుతి ల మధ్య వ్్యప్ర లావ్దేవి జరుగుతుననిపుపాడు మధ్యలో 

మరోవ్యక్తి అదే  లావ్దేవీలో జోక్యాం చేసుకోకూడదు.

2. ఒక వ్యక్తి ఒక చోట ప�ళ్ల సాంబాందాం పాంపినపుపాడు అదే చోట మరో వ్యక్తి ప�ళ్ల 
సాంబాందాం పాంపడాం న్షిద్ధాం, ప్రతే్యక్ాంచి ఆ సాంబాంధాం కుదురిపో యినపుపాడు.

3. సమాజాంలోన్ వ్యకుతి ల మధ్య అసూయ, దే్షాం ర్గలిగే దా్ర్లనీని ఇస్ల ాం 
మూసివేసుతి ాంది, ఈ  సాంస్్కర్న్ని ఇస్ల ాం తనను అనుసరిాంచే వ్రిక్  
నేరుపాతుాంది.

23
 ، اْلَغِنيَّ  ، ِقيَّ التَّ اْلَعْبَد  ُيِحبُّ  اللَه  »إنَّ  َيُقْوُل:    اهلِل  َر�ُصْوَل  �َصِمْعُت  َقاَل:   ، ا�ٍس  َوقَّ اأَِبْي  ْبِن  �َصْعِد  َعْن 

«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 11- )2965((. اْلَخِفيَّ

స్ద్ బిన్ అబీ వక్్కస్ రదియలాల హు అన్’హు వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం  వ్రు ఇలా స�లవిసుతి ననిపుపాడు నేను ఆలక్ాంచాను: “సజజినత, 
ఆత్సాంతృపితి , ఏక్ాంతాంలో దెైవ్ర్ధనను కోరుకునే వ్యక్తి అాంటే అలాల కు చాలా 
ఇష్టాం”
(సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు న�ాంబరు 11-(2965)).

 ఈ హదీసు ఉల్లే ఖకున్ కులే ప్త  పరిచయం: 

అబూ ఇస్’హ్క్  స్ద్ బిన్ అబూ వక్్కస్ (రదియలాల హు అన్’హు): వీరు ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రి మదీనాకు వలస(హిజ్రత్)కు 23 సాంవతసార్ల 
ముాందు మక్్కలో జన్్ాంచారు, మొట్టమొదటగ్ ఇస్ల ాం సీ్కరిాంచిన వ్రిలో 
వీరు కూడా ఒకరు, బ్రతికుాండగ్నే ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం దా్ర్ 
స్రగా శుభవ్రతి అాందుకునని పది మాందిలో వీరుకూడా ఒకరు. ఖలీఫ్ ఉమర్ 
(రదియలాల హు అన్’హు) వ్రు తన మరణాన్క్ ముాందు తన తదుపరి ఖలీఫ్ 
కోసాం ప్రతిప్దిాంచిన ఆరుగురి పేరలలో వీరి ప�రుకూడా ఒకటి
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మదీనాకు వలస వ�ళ్ళిన తరువ్రు వీరు బద్్ర మరియు ఇతర యుదా్ధ లలో 
ప్ల్గా నానిరు, వీరు ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రి తలిల గ్రి బాబాయి(సొ ాంత 
బాబాయి క్దు) కుమారులలో ఒకరు. అాందుకన్ ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం వీరిన్ మామయ్యగ్రూ అన్ పిలిచేవ్రు. వీరు ఎాంతో ధెైర్య స్హస్లు 
కలిగి ఉాండేవ్రు, గురరిపు సవ్ర్లో చాలా నేరపారి. ఉమర్ రదియలాల హు అన్’హు 
వ్రి హ్యాంలో గొపపా ఆలోచనాపరుడిగ్ పేరుగ్ాంచారు, అలాగే కూఫ్ ప్్ర ాంతాం 
యొక్క గవరనిర్’గ్ కూడా సేవలాందిాంచారు. తరువ్తి  క్లాంలో రేకెతితిన 
కలోల లాలనుాండి వీరు దూరాంగ్ ఉనానిరు
మొతతిాం 270 హదీసులు వీరి దా్ర్ ఉలేల ఖాంచబడినవి
మదీనాకు  ఏడు మ�ైళళి దూరాంలో ఉనని అకీక్ అనే ప్్ర ాంతాంలో  హిజీ్ర శకాం 55 
లో గతిాంచారు, వ్రి భౌతిక క్యాన్ని మదీనా తీసుకువచిచు  అపపాటి మదీనా 
గవరనిర్ మార్్న్’ బిన్ హకమ్ జనాజ్ నమాజు చదివిాంచి  బకీగర్కద్  లో ఖననాం 
చేయబడాడా రు, మూహ్జిర్న్’లలో  చన్పో యినవ్రిలో వీరు చిట్టచివరివ్రు.

 ఈ హదీథు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. దెైవభీతి, సజజినత కలిగిన వ్యక్తిన్ అలాల  ఎలలవేళలా ఇష్టపడతాడు, ‘తకీ’ అనగ్ 

బహుదెైవ్ర్ధన మరియు ఇతర అన్నిరక్ల చెడులనుాండి తననుతాను 
క్ప్డుకుాంటూ సనా్రగాాంప�ై నడిచేవ్డు.

2. దెైవ్దేశ్లకు వ్యతిరేకాంగ్ ఉాండే ఆస్్కరమునని అనుమానాసపాద 
పనులనుాండి, ప్ప్ల నుాండి  దూరాంగ్ ఉాండాలి.

3. తనకుననిాంతలో ఆత్సాంతృపితితో, కృతజఞాతా భావాంతో బ్రతక్లి, అత్యవసర 
పరిసిథితి తపపా తొాందరపడి ఇతరుల ముాందు చేయి చాపకుాండా సహనాంతో, 
మరిాంత కష్టపడుతూ స్్భిమానాంతో ముాందుకు స్గ్లి.

24
ى  َحتَّ ِلَصاِحِبَها؛  َشَفَعْت  آَيًة،  َثاَلُثْوَن  اْلُقْرآِن  ِفي  ُسْوَرًة  »ِإنَّ  َقاَل:    ِبيِّ  النَّ َعِن   ، ُهَرْيَرَة  اأَبْي  َعْن 
اأبي داود،  و �صنن  ابن ماجه، رقم احلديث 3786،  ]اللك: 1[. )�صنن  )ٱ  ٻ  ٻ     ٻ(  َلُه،  ُغِفَر 
رقم احلديث 1400، وجامع الرتمذي، رقم احلديث 2891، واللفظ البن ماجه، َقاَل االإمام الرتمذي عن هذا 

احلديث: باأنه حديث ح�صن، و�صححه االألباين(.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు:  ఖుర్నులో  ముప�ైపా  ఆయతులు గల 
ఒక సూర్ ఉాంది, అది తన ప్ర్యణాం చేసే వ్యక్తిన్ పూరితిగ్ క్షమిాంచబడే దాక్ 
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అలాల  వదదీ  సిఫ్రుసా చేసుతి ాంది. (అనగ్ సూర్ ముల్్క).  {َتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُْلُك} 
(సునన్ ఇబ్ని  మాజ్ హదీసు న�ాంబరు 3786, సునన్ అబూదావూద్ హదీసు 
న�ాంబరు 1400, జ్మే తిరి్జీ హదీసు న�ాంబరు 2891, ఈ హదీసులోన్ వ్ఖా్యలు 
ఇబ్నిమాజ్లోన్వి. ఇమామ్ తిరి్జీ  ఈ హదీసు గురిాంచి హసన్ అన్ తెలిప్రు, 
నాసిరుదీదీన్ అలాబాన్ వ్రు దీన్న్ సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

సూర్ ముల్్క యొక్క ప్్ర ముఖ్యత
1.  ఈ హదీసులో సూర్ ముల్్క యొక్క కొన్ని ప్్ర ముఖ్యతలను తెలుపబడిాంది.

2.   ఎవరెైతే దీన్న్ పఠిస్తి రో మరియు దాన్ ప్రక్రాం అమలు చేస్తి రో ప్రళయదినాన 
ఈ సూర్ వ్రికోసాం అలాల  వదదీ  సిఫ్రుసా చేసుతి ాంది.

25
اَلُة؛ َفَمْن  ِذِي َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم: اَلصَّ ْيِب ااْلأَ�ْصَلِميِّ ، َقاَل: َقاَل َر�ُصْوُل اهلِل : »اَْلَعْهُد الَّ َعْن ُبَرْيَدِة ْبِن احُل�صَ
َتَرَكَها؛ َفَقْد َكَفَر«. )جامع الرتمذي، رقم احلديث 2621، و�صنن ابن ماجه، رقم احلديث 1079، قال االإمام 

الرتمذي عن هذا احلديث: باأنه ح�صن �صحيح غريب، و�صححه االألباين(.

బురెైదా  బిన్’హుస�ైబ్  అసుసాలలమీ వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: వ్రికీ(అవిశ్్సులు) మనకు మధ్య ఉనని 
వ్యతా్యసాం కేవలాం  ‘నమాజు’ మాత్రమే. ఎవరెైతే దీన్న్ వదిలేశ్డో  అతను 
అవిశ్్స్న్క్ గురెైనటేల .
(జ్మే తిరి్జీ హదీసు న�ాంబరు: 2621, సునన్ ఇబ్నిమాజ్లో హదీసు న�ాంబరు 
1079, ఈ హదీసు గురిాంచి ఇమామ్ తిరి్జీ వ్రు హసన్, సహీహ్, గర్బ్ అన్ 
తెలిప్రు. షేక్ అలాబాన్ వ్రు ఈ హదీసును సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీథు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. ముసిల ాం మరియు ముసిలమేతరున్ మధ్య వ్యతా్యసాం సమాజు మాత్రమేనన్  

ఇస్ల ాం చెబుతుననిది.

2. నమాజు విషయాంలో ఎటి్ట  పరిసిథితులోల నూ న్రలక్ష్యాంగ్ ఉాండకూడదన్ ఈ 
హదీసు తెలుపుతుననిది.

3. నమాజు అనేది దెైవ ధర్మ�ైన ఇస్ల ాంకు ఆత్ వాంటిది, దాన్న్ వీడితే ఒక 
మన్షిక్ ఇస్ల ాంతో ఎటువాంటి సాంబాందమనేదే మిగలదు.
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26
ْهَر َواْلَعْصَر َجِمْيًعا،  ي َالظُّ َعْن ُمَعاٍذ  َقاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسْوِل اللِه  ِفْي َغْزَوِة َتُبْوَك؛ َفَكاَن ُيَصلِّ

َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َجِمْيًعا . )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 52- )706((.

మాజ్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: మేము ప్రవకతి ముహమ్ద్ 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రితో తబూక్ యుదా్ధ న్క్ బయలుదేర్ము, 
అపుపాడు ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు జొహ్ర్, అసర్ నమాజులను 
కలిపి చదివేవ్రు మరియు  మగిరిబ్, ఇష్ నమాజులను కూడా కలిపి చదివేవ్రు.

(సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు న�ాంబరు 52-(706).

 ఈ హదీథు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. ఇస్ల ాం అర్ధాంచేసుకోవడాన్క్, అమలు చేయడాన్క్ చాలా తేలికెైన ధర్ాం, మనాం 

మోయగలిగే భార్న్ని మాత్రమే అలాల హ్ ధర్పరాంగ్ మనప�ై మోప్డు.

2. దూర ప్రయాణాం ఎలలపుపాడూ కష్టతరాం ఉాంటుాంది క్బటి్ట  జూహ్ర్-అసర్  
మరియు మగిరిబ్-ఇష్ నమాజులను కలిపి చదువుకునే సౌలభ్యాం ఇస్ల ాం 
ఇసోతి ాంది.

3. ఈ అనుమతి కేవలాం ప్రయాణాంలో మాత్రమే, స్థి న్కాంగ్ ఉననిపుపాడు క్దు.

27
ُه ُمْؤَنَة  اِس َكَفاُه اللَّ ِه ِبَسَخِط النَّ ِ  َيُقْوُل: »َمِن اْلَتَمَس ِرَضا اللَّ َعْن َعاِئ�َصَة ، َقاَلْت: �َصِمْعُت َر�ُصْوَل اهللَّ
رقم احلديث  الرتمذي،  )جامع  اِس«.  النَّ ِإَلى  ُه  اللَّ َوَكَلُه  ِه؛  اللَّ ِبَسَخِط  اِس  النَّ ِرَضا  اْلَتَمَس  َوَمِن  اِس،  النَّ

2414، �صكت االإمام الرتمذي هنا ومل يقل عن هذا احلديث �صيئا، و�صححه االألباين(.

ఆయిెష్ (రదియలాల హు అన్’హ్) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచడాన్ని నేను ఆలక్ాంచాను: “ఎవరెైతే మనుషుల 
ఆగరిహాం దా్ర్ అలాల  యొక్క సాంతుష్ఠ తను కోరుకుాంటాడో  అతన్ జీవితాన్క్ అలాల  
సరిపో తాడు, ఎవరెైతే అలాల  ఆగరిహాం దా్ర్ జనుల సాంతుష్ఠ తను కోరుకుాంటాడో 
అతన్ని అలాల హ్’ ఆ జనులకే అపపాగిాంచేస్తి డు.
(జ్మే తిరి్జీ, హదీసు న�ాంబరు 2414, ఇమామ్ తిరి్జీ వ్రు ఈ హదీసు 
గురిాంచి ఎటువాంటి వ్్యఖా్యనాం చేయలేదు, షేక్ నాసిరుదీదీన్ అలాబాన్ వ్రు ఈ 
హదీసును సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).
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 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1.  సృషి్టకరతి అయిన అలాల ప�ై దాసులకు ప్్ర ధాన్యాం ఇవ్కూడదు.

2. విధేయత మరియు ఆర్ధన అనేది కేవలాం అలాల కు మాత్రమే ఉాండాలి.

3. ఎలలపుపాడూ సృషి్టకరతికు మాత్రమే ల్ాంగ్లి, ఆర్ధిాంచాలి అాంతేతపపా సృషి్టన్ 
ఆర్ధిాంచకూడదు.

28
َتْمُحَها،  احَلَسَنَة؛  َئَة  يِّ السَّ َوأَْتِبِع  ُكْنَت،  َحْيُثَما  اللَه  ِق  »اتَّ  : اهلِل  َر�ُصْوُل  ِلْ  َقاَل  َقاَل:    اأَبْي ذر  َعْن 
اَس ِبُخُلٍق َحَسٍن«. )جامع الرتمذي، رقم احلديث 1987، قال االإمام الرتمذي عن هذا احلديث  َوَخاِلِق النَّ

باأنه: ح�صن �صحيح، وح�صنه االألباين(.

అబూ జర్  (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం వ్రు ఇలా స�లవిచాచురు: నువ�్క్కడునాని అలాల తో భయపడుతూ 
ఉాండూ, నీ దా్ర్ (ఏదెైనా) తపుపా జరిగితే వ�నువాంటనే ఏదెైనా సతా్కర్యాం చేయి 
మరియు జనుల పటల   సత్’ప్రవరతిన  కలిగి ఉాండు.
(జ్మే తిరి్జీ హదీసు న�ాంబరు 1987, ఈ హదీసు గురిాంచి ఇమామ్ తిరి్జీ 
వ్రు హసన్, సహీహ్ అన్ తెలిప్రు. అలాల మా నాసిరుదీదీన్ అలాబాన్ వ్రు దీన్న్ 
హసన్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. ‘తక్్’ అనగ్ అన్నిరక్ల చెడుల నుాండి తనను తాను క్ప్డుకుాంటూ 
దెైవ్భీష్్ట న్క్ అనుగుణాంగ్ జీవితాం గడపడాం. దీన్  దా్ర్ మన్షి  నరక్గిని 
నుాండి తనను తాను క్ప్డుకోగలుగుతాడు.

2. తోటి మానవులతో ఎలలపుపాడూ సత్ప్రవరతిన కలిగి ఉాండాలి, వ్రిన్ ఎననిడూ 
బాధిాంచకూడదు, అాందరి పటల  క్షమాగుణాం కలిగి ఉాండాలి, కష్ట సమయాలలో 
వ్రిన్ ఆదుకోవ్లి.

3. సతా్కర్్యలు ప్ప్లను తుడిచివేస్తి యి, ఇది తన దాసులప�ై అలాల హ్ చూపిన 
కరుణ.

4. ప్్ర పాంచిక, ధారి్క అనీని విషయాలలో ఎలలవేళలా సత్ప్రవరతిను కలిగి ఉాండాలి.
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29
ُهمَّ اْغِفْر  َنا َوِبَحْمِدَك، اَللَّ ُهمَّ َربَّ ِبيُّ  َيُقْوُل يِفْ ُرُكْوِعِه َو�ُصُجْوِدِه: »ُسْبَحاَنَك اَللَّ َعْن َعاِئ�َصَة  َقاَلْت: َكاَن النَّ

ِلْي«. )�صحيح البخاري، رقم احلديث 794، و�صحيح م�صلم، رقم احلديث 217 - )484(، واللفظ للبخاري(.

ఆయిెష్ (రదియలాల హు అన్’హ్) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం వ్రు  రుకూ మరియు స్ష్్ట ాంగాం (సజ్దీ ) లో ఈ దుఆ చదివేవ్రు: 
“సుబ్’హ్నక  అలాల హుమ్ రబబానా  వబిహాందిక, అలాల హుమ్గ్’ఫిర్ల ”   (ఓ మా 
ప్రభువ్ సర్సుథి తులతో కూడుకునని పరమ పవిత్రత(అన్నిరక్ల బలహీనతల 
నుాండి అతీతమ�ైనవ్డు)నీదే, ఓ అలాల  ననుని క్షమిాంచు).
(సహీహ్ బుఖార్ హదీసు న�ాంబరు 794, మరియు సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు 
న�ాంబరు 217-(484),  ఈ హదీసులోన్ పదాలు బుఖార్ లోన్వి).

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. ఈ దుఆను రుకూ మరియు సజ్దీ  రెాండుచోటాల  చదవవచుచు.

2. ఈ సాంధరభాాంలో చదివే దుఆలు ఇవే క్కుాండా వేరే కూడా ఉనానియి.

30
َما  ِة، ُكلَّ بيِّ  َقاَل: »َمْن َغَدا ِإَلى اْلَمْسِجِد َوَراَح، أََعدَّ اللُه َلُه ُنُزَلُه ِمَن اْلَجنَّ َعْن اأَبْي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَّ
واللفظ  رقم احلديث 285- )669(،  م�صلم،  و�صحيح  رقم احلديث 662،  البخاري،  )�صحيح  َراَح«.  أَْو  َغَدا 

للبخاري(.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: ఎవరెైతే పొ దుదీ నా మరియు మదా్యహనిాం 
మసీదుకు వ�ళతాడో  అతన్కోసాం అలాల  స్రగాాంలో గౌరవప్రదమ�ైన, ఉననితమ�ైన 
స్థి నాన్ని మరియు ఆతిదా్యన్ని ఏర్పాటు చేస్తి డు. పొ ్ర దుదీ నా, మాదా్యహనిాం అతను 
(మసీదుకు) వ�ళ్ళిన ప్రతీస్ర్ అలాల  ఈ ఏర్పాటు చేస్తి డు.
(సహీహ్ బుఖార్ హదీసు న�ాంబరు 662, మరియు సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు 
న�ాంబరు 285-(669), ఈ హదీసులోన్ వ్ఖా్యలు బుఖార్లోన్వి).

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. సృషి్టకరతి అయిన అలాల హ్ ఆర్ధన మరియు ధర్ాం ప�ై నడిచే విషయాంలో  

మసీదులు అత్యాంత కీలకమ�ైనవి.



34

80 హదీసుల సంకలనం  

2. ప్రతి నమాజుకు సమయాంలో ఈ దెైవ గృహ్న్క్ వ�ళ్ళివ్రికోసాం  అలాల హ్ 
తన స్రగాాంలో ప్రతే్యక ఆతిదా్యన్ని  సిద్ధపరుస్తి డు, ఇహపరలోకాంలో మాంచి 
స్ఫలా్యన్ని ప్రస్దిస్తి డు.

3. దెైవగృహ్ల�ైన మసీదులలో ఎలలపుపాడూ నమాజులను స్థి పిాంచాలి, పరిశుభ్రాంగ్ 
ఉాంచాలి, పరిశుభ్రతతో ప్రవేశిాంచాలి, ఎలలవేళలా దాన్న్ గౌరవిాంచాలి.

31
ُه َعْثَرَتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة«. )�صنن ابن  ِ : »َمْن أََقاَل ُمْسِلًما؛ أََقاَلُه اللَّ َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َر�ُصْوُل اهللَّ

ماجه، رقم احلديث 2199، و�صنن اأبي داود، رقم احلديث 3460، واللفظ البن ماجه، و�صححه االألباين(.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం; ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: ఎవరెైనా ఒక ముసిలము తన తోటి 
ముసిలముతో ఏదెైనా లావ్దేవిన్ (రదుదీ  చేయాలిసాన అవసరాం ఏరపాడితే) రదుదీ ను 
అాంగ్కరిసేతి  ప్రళయ దినాన అలాల హ్ అతన్ ప్ప్లు క్షమిాంచివేస్తి డు.
(సునన్ ఇబ్నిమాజ్, హదీసు న�ాంబరు 2199. మరియు సునన్ అబూ దావూద్ 
హదీసు న�ాంబరు 3460, హదీసులోన్ పదాలు ఇబ్నిమాజ్ లోన్వి, షేక్ అలాబానీ 
వ్రు ఈ హదీసును సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1.  ఏదెైనా వ్్యప్ర లేదా ఇతర లావ్దేవిన్ రదుదీ  చేసుకోవడాం ఉతతిమమ�ైతే 

ఇరువురి ఇష్టాంతో రదుదీ చేసుకోవడాన్క్ మొగుగా  చూపడాం ఉతతిమాం.

2. రదుదీ  చేసుకోవడాంలోనే తోటి సో దరున్ ప్రయోజనాం ఉాంటే దయతలచి 
అతన్ ఇబబాాందిన్ తొలగిాంచాలి. అలా చేయడాంవలన అలాల  కూడా ఇతన్ 
ఇబబాాందులను తొలగిస్తి డు.

3. ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి మరోవ్యక్తితో ఏదెైనా  కొనని తరువ్త వ్యక్తిగత 
క్రణాలవలల  దాన్న్ తిరిగి ఇచేచుయ దలచుకుాంటుాంటే దాన్క్ సహకరిాంచాలి.

32
ِ  َقاَل: َقاَل َر�ُصْوُل اهلِل : »ِإَذا َوَزْنُتْم َفأَْرِجُحْوا«. )�صنن ابن ماجه، رقم احلديث  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللَّ

2222، و�صححه االألباين(.

జ్బిర్ బిన్ అబుదీ లాల  (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం : ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: “మీరు తూకాం వేసేటపుపాడు కుాంచెాం 
ఎకు్కవ (కొసరు) తూయాండి”.
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(సునన్ ఇబ్నిమాజ్, హదీసు న�ాంబరు 2222, నాసిరుదీదీన్ అలాబానీ వ్రు ఈ 
హదీసును సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. న్జమ�ైన విశ్్సి ఎలలపుపాడూ నా్యయాం, న్జ్యితీ కలిగి ఉాంటాడు. 

తూకమేసినపుపాడు కస్టమర్’కు కొసరుగ్ కొాంచెాం ఎకు్కవగ్నే ఇవ్్లి తపపా 
తకు్కవ ఇవ్కూడదు, తకు్కవ ఇవ్డాం అనేది న్జ్యితీ, నా్యయాన్క్ 
విరుద్ధాం. క్వ్లన్ తూకాంలో తగిగాాంచి  వేయడమనేది మహ్ ప్పాంగ్ ఇస్ల ాం 
పరిగణిసుతి ాంది.

2. ఒక విశ్్సి అయిన ముసిలము ఎలలపుపాడూ  ఒకరిక్ లాభాం కలిగిాంచాలిగ్నీ 
నష్టాం కలిగిాంచకూడదు.

3. తూకాంలో అపమారగాాం తోకే్కవ్రు తీసుకునేటపుపాడు పూరితిగ్ తీసుకుాంటారు, 
క్నీ ఇతరులకు ఇచేచు సమయాంలో వ్రి హకు్కను తినేయడాన్క్ 
ప్రయతినిస్తి రు. ఇలాాంటి వ్రిక్ సృషి్టకరతి అయిన అలాల హ్ యొక్క శిక్ష 
ఎదురు చూసుతి ననిది.

33
َعْن اأِبْي ُمْو�َصى  َقاَل: َقاَل َر�ُصْوُل اهلِل : »اَْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنياَِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعضًا«. )�صحيح 

البخاري، رقم احلديث 2446، و�صحيح م�صلم، رقم احلديث 65 - )2585(، واللفظ ل�صلم(.

అబూ మూస్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం : ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: “ఒక విశ్్సి వేరొక విశ్్సిక్ పునాది 
ర్యి వాంటి వ్డు, ఒక ర్యి వేరొక ర్యిన్ పతిష్ట పరుసూతి  ఉాంటుాంది”.
(సహీహ్ బుఖార్, హదీసు న�ాంబరు 2446, మరియు సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు 
న�ాంబరు 65-(2585), ఈ హదీసులోన్ పదాలు ముసిల ాంలోన్వి).

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1.  ఒకవిశ్్సి ఎలలపుపాడూ తన తోటివ్రిక్ అన్నిరక్లుగ్ సహకరిాంచడాన్క్ 

సిద్ధాంగ్ ఉాండాలి, కరుణ, దయ కలిగి ఉాండాలి, ఒకరినొకరు కష్్ట లోల  
ఆడుకోవ్లి, అలాగే ఎవరెైనా చెడు మారగాాంలో వ�ళ్తుాంటే పే్రమతో నచచుజెపిపా 
సరెైన మారగాాంలో తీసుకుర్వడాన్క్ ప్రయతినిాంచాలి.
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2.  పునాది ర్ళ్ళి కట్టడాన్ని న్లబ్ట్టడాన్క్ ఎలా ఒకదాన్కొకటి కలసిగటు్ట గ్ 
ఉాంటాయో అలాగే విశ్్సులాండరూ ఒకరినొకరు కలగలసి ఉాండాలి, దాన్వలల  
అలాల హ్  ఇహపర లోక్లోల  ఎన్ని ప్రయోజనాలు, శుభాలు కలుగజేస్తి డు.

34
َب اْلِفَتَن، ِإنَّ  ِعيَد َلَمْن ُجنِّ َعْن اْلِْقَداِد ْبِن ااْلأَ�ْصَوِد ، َقاَل اأَْيُ اهلِل َلَقْد �َصِمْعُت َر�ُصْوَل اهلِل  َيُقْوُل: »ِإنَّ السَّ
َب اْلِفَتُن، َوَلَمْن اْبُتِلَي؛ َفَصَبَر َفَواًها«. )�صنن اأبي داود،  ِعيَد َلَمْن ُجنِّ َب اْلِفَتُن، ِإنَّ السَّ ِعيَد َلَمْن ُجنِّ السَّ

رقم احلديث 4263، و�صححه االألباين(.

మిక్’దాద్ బిన్ అస్ద్ (రదీయలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల కణాం: దెైవ ప్రమాణాంగ్ 
చెబుతునానిను, ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచడాం నేను 
వినానిను : “కఠినమ�ైన వివ్దాసపాద అాంశ్ల (కఠిన పర్క్షల) నుాండి దూరాంగ్ 
ఉాండే వ్యక్తి  న్శచుయాంగ్  భాగ్యవాంతుడు,  కఠినమ�ైన వివ్దాసపాద అాంశ్ల 
(కఠిన పర్క్షల) నుాండి దూరాంగ్ ఉాండే వ్యక్తి  న్శచుయాంగ్  భాగ్యవాంతుడు,  
కఠినమ�ైన వివ్దాసపాద అాంశ్ల (కఠిన పర్క్షల) నుాండి దూరాంగ్ ఉాండే వ్యక్తి  
న్శచుయాంగ్  భాగ్యవాంతుడు,  అయితే (దురదృష్టవశ్తూతి  )ఎవరెైనా  ఇలాాంటి 
బాధాకరమ�ైన  పరిసిథితులోల  చికు్కకుాంటే  వ్టిన్ సహనాంతో ఎదురు్కనేవ్డు  
ఎాంతో ఉతతిమమ�ైనవ్డు.
(సునన్ అబూ దావూద్, హదీసు న�ాంబరు 4263, షేక్ అలాబానీ రహిమహులాల హ్  
ఈ హదీసును సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీథు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. కఠినమ�ైన వివ్దాసపాద అాంశ్లు(ఫితాని), కలోల లాలు, ఉపద్రవ్ల  నుాండి 

దూరాంగ్ ఉాండే వ్యక్తి  న్శచుయాంగ్  అదృష్టవాంతుడు.

2. ఇస్ల ాం కరుణ, శ్ాంతి కలిగిన ధర్ాం, అాందువలలనే ఇటువాంటి విపత్కర 
విషయాలనుాండి దూరాంగ్ ఉాండడాం ఉతతిమమన్ బో ధిసోతి ాంది.

దీన్ గురిాంచి అలాల హ్ ఇలా ఉపదేశిసుతి నానిడు:  “ఏ ఉపద్రవమ�ైతే మీలోన్ 
దుర్్రుగా లకు మాత్రమే పరిమితాం క్కుాండా (స్ధారణాంగ్ సమాజాంలోన్ 
వ్రాందరినీ) కబళ్సుతి ాందో  దాన్ బారి నుాండి మిమ్లిని మీరు క్ప్డుకోాండి, 
అలాల  చాలా కఠినాంగ్ శిక్ిాంచేవ్డనని సాంగతిన్ తెలుసుకోాండి”. (8-25).

3. ఎవరెైనా అనుకోకుాండా ఇటువాంటి వ్టిలో చికు్కకుాంటే అయినాంతమేర్ 
సతా్కర్్యలు చేసూతి , దెైవ్ర్ధనలో గడుపుతూ సహనాం వహిాంచాలి.
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»َمْن َجَلَس ِفْي َمْجِلٍس؛ َفَكُثَر ِفْيِه َلَغُطُه؛ َفَقاَل َقْبَل أْن   : َقاَل: َقاَل َر�ُصْوُل اهلِل ، َعْن اأَبْي ُهَرْيَرَة

ُهّم َوِبَحْمِدَك أَْشَهُد أْن اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت أَْسَتْغِفُرَك َوأُتْوُب ِإَلْيَك،  َيُقْوَم ِمْن َمْجِلِسِه َذِلَك : ُسْبَحاَنَك اللَّ

ِإالَّ ُغِفَر َلُه ماَ َكان َ ِفْي َمْجِلِسِه َذِلَك«. )جامع الرتمذي، رقم احلديث 3433، قال االإمام الرتمذي عن هذا 

احلديث: باأنه ح�صن �صحيح غريب، و�صححه االألباين(.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ఉపదేశిాంచారు:  నలుగురు కలసి కూరుచున్ 
మాటాల డుకునే సాంధరభాాంలో అనవసరమ�ైన మాటలు ఎకు్కవ�ైపో యినపుపాడు 
అక్కడనుాండి లేచి వ�ళ్ళిముాందు ఈ దుఆ చదవాండి: “సుబ్’హ్నక అలాల హుమ్ 
వబిహాందిక అష్’హదు ఆన్’లాయిలాహ ఇలాల  అాంత అసతిగ్’ఫిరుక  వ అతూబు 
ఇల�ైక”.

(సర్సుథి తులతో కూడిన పరమ పవిత్రత(అన్నిరక్ల బలహీనతల 
నుాండి అతీతమ�ైనవ్డు)నీదే, నీవు తపపా వేరే ఆర్ధ్య దెైవాం లేదన్ నేను 
స్క్షా్యమిసుతి నానిను, న్నేని క్షమాపణ వేడుకుాంటునానిను మరియు నీ ముాందు 
వగచుతూ ప్్ర శ్చుతాతి పాం చెాందుతునానిను).

(ఈ దుఆ దా్ర్) మాటలలో  జరిగిన ప్ప్లు తపపాకుాండా క్షమిాంపబడతాయి.

(జ్మే తిరి్జీ, హదీసు న�ాంబరు 3433, ఇమామ్ తిరి్జీ వ్రు ఈ హదీసును 
హసన్, సహీహ్, గర్బ్’గ్ పేరొ్కనానిరు. అలాల మా నాసిరుదీదీన్ అలాబాన్ వ్రు 
దీన్న్ సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. ఒక విశ్్సి ఏ మాత్రాం ఖాళీ సమయాం దొరిక్నా అనీని సాందర్భాలలో  
దెైవస్రణ చేసుతి ాండాలి.

2. మాటల దరిమిలా అనుకోకుాండా ఏమ�ైనా చెడు మాటలు దొరిలతే ఈ దుఆ దా్ర్ 
ఆ ప్ప్లు క్షమిాంచబడతాయి, అయితే క్వ్లన్ చెడు మాటాల డుకుాంటూ 
చివరిలో ఈ దుఆ చదివితే సరిపో తదనుకుాంటే మాత్రాం అది పొ రప్టే, 
ఇలాాంటివి అలాల కు ఆగరిహాం కలిగిస్తి యి, ఏదెైనా శిక్షకు కూడా గురవ్వచుచు. 
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اْلُمْسِلَم«.  اْلَكاِفُر  َواَل  اْلَكاِفَر،  اْلُمْسِلُم  َيِرُث  »اَل  َقاَل:    ِبيَّ  النَّ اأنَّ  َعْنُهَما،  اهلُل  َي  َر�صِ زيٍد  بِن  اأُ�َصاَمَة  َعْن 

)�صحيح البخاري، رقم احلديث 6764، و�صحيح م�صلم، رقم احلديث 1 - )1614(، واللفظ للبخاري(.

ఉస్మా బిన్ జెైద్ (ర) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు 
ఇలా ప్రవచిాంచారు “ఒక ముసిలము ఒక అవిశ్్సిక్ మరియు ఒక అవిశ్్సి ఒక 
ముసిలముక్ వ్రసుడు క్జ్లదు”
(సహీహ్ బుఖారి హదీసు న�ాంబరు 6764, సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 
1-(1614), ఈ హదీసులోన్ పదాలు బుఖార్లోన్వి).

 హదీసి ఉల్లే ఖకున్ కులే ప్త  పరిచయం:
ఉస్మా బిన్ జెైద్(రదియలాల హు అన్’హు): వీరు ఎాంతో ధెైర్య స్హస్లు 
కలిగి, ఎాంతో వివేకమూ తెలివి తేటలు కలిగి  ఉాండడాంతో ప్టు ఎాంతో దెైవ 
భీతి కలిగిన వ్యక్తిగ్ ఉనానిరు. అాందరూ వీరిన్ ఎాంతో ఇష్టపడేవ్రు, ఇాంతో 
తకు్కవ వయసుసాలోనే ఎన్ని సుగుణాలతో తన వ్యక్తితా్న్ని మలచుకునానిరు. 
ఇటువాంటి ఎన్ని అధూభాతమ�ైన లక్షణాల క్రణాంగ్ తకు్కవ వయసుసా అయినా 
కూడా ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు వీరిన్ యుద్ధాంలో స�ైనా్యధిపతిగ్ 
న్యమిాంచారు, అపుపాడు వ్రి వయసుసా కేవలాం 20 సాంవతసార్లు. ఆ 
సమయాంలో మాంచి అనుభవాం కలిగిన, ప�దదీప�దదీ  వ్రునానికూడా ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు వీరినే ఎాంచుకునానిరు. ఈ స�ైన్యాం బయలుదేరక ముాందే 
మహ్ ప్రవకతి మహమ్ద్ సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు తుదిశ్్స విడిచారు, 
ఆ తరువ్త ఖలీఫ్ అబూబక్రి  సిదీదీక్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రు వీరిన్ 
అదే స్థి యిలో యుదా్ధ న్క్ పాంప్రు, ఆ సమయాంలో ఉస్మా బిన్  జెైద్  వ్రు 
తనకు తోడుగ్  ఉమర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రిన్ తీసుకెళలడాన్క్  ఖలీఫ్ 
అబూబక్రి వ్రిన్ అనుమతి అడిగ్రు. ఉస్మా బిన్  జెైద్ వ్రి నాయకత్ాంలో 
వ�ళ్ళిన ఈ స�ైన్యాం సురక్ితాంగ్ తిరిగివచిచుాంది
ఖలీఫ్ ఉస్్న్ బిన్ అఫ్ఫున్’ రదియలాల హు అన్’హు  హత్యకు గురెైన తరువ్త  
రేకెతితిన కలోల లాల నుాండి వీరు  దూరాంగ్ ఉనారు, ఆ సమయాంలో  డెమస్కస్   
ప్్ర ాంతాన్క్  దగగారలోన్ ఒక ప్్ర ాంతాంలో న్వ్సాం ఉనానిరు, ఆ తరువ్త మరలా 
మదీనా తిరిగివచాచురు.  తన 61 వ ఏటా హిజీ్ర శఖాం 54 లో మదీనా దగగారలోన్ 
జర్ఫు  అనే ప్ాంతాంలో మరణిాంచారు, మదీనాలో ఖననాం చేయబడాడా రు.

 ఈ హదీసు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. ఒక ముసిలము ఒక అవిశ్్సిక్(క్ఫిర్) అలాగే ఒక అవిశ్్సి ఒక 

ముసిలముకు వ్రసుడు క్జ్లడు, ఆసితి  పాంచక ముాందే అతను ఇస్ల ాం 
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సీ్కరిాంచినా సీ్కరిాంచక పో యినా సరే. ఇదే ఆదేశాం ముర్’తద్(ధర్్న్ని 
వీడి వ�ళ్ళిపో యినవ్డు)కు కూడా వరితిసుతి ాంది. ధర్ పాండితుల మ�జ్రిటీ 
వరగాాం దీన్నే ధృవీకరిసోతి ాంది.

2. ఈ విషయాంలో పాండితులలో భినని  ఆలోచనలు కూడా ఉనానియి, ఒక 
ముసిలము క్ఫిర్’కు వ్రసులవ్వచుచు క్నీ ఒక క్ఫిర్’ ముసిలముకు 
వ్రసుడు క్లేడన్ కొాందరి అభిప్్ర యాం. అాంటే ఆసితి  పాంచకముాందే ఎవరెైనా 
ఇస్ల ాం సీ్కరిసేతి  ఆ ఆసితి క్ అతడు అరుహు డవుతాడు లేకుాంటే లేదు.

3. వ్రసత్ాం, ఆసితి  పాంపక్న్క్ సాంబాందిాంచి అన్ని విషయాలను ఇస్ల ాం 
చాలా సపాష్టాంగ్ విశదపరచిాంది, ఈ విషయాంలో ఎక్కడా కూడా ఎటువాంటి 
గాందరగోళాం కన్పిాంచదు, ఇలాాంటి సపాష్ఠ త మరే మతాంలో కన్పిాంచదు.

37
ُهمَّ  َد أََحُدُكْم؛ َفْلَيْسَتِعْذ ِباللِه ِمْن أَْرَبٍع، َيُقْوُل: اَللَّ َعْن اأَبْي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َر�ُصْوُل اهلِل : »ِإَذا َتَشهَّ
ِفْتَنِة  َشرِّ  َوِمْن  َواْلَمَماِت،  اْلَمْحَيا  ِفْتَنِة  َوِمْن  اْلَقْبِر،  َعَذاِب  َوِمْن  َم،  َجَهنَّ َعَذاِب  ِمْن  ِبَك  أَُعْوُذ  ْي  ِإنِّ
رقم احلديث 1377،  البخاري،  و�صحيح  رقم احلديث 128- )588(،  م�صلم،  اِل«. )�صحيح  جَّ الدَّ اْلَمِسيِح 

واللفظ ل�صلم(.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు:  మీరు  (నమాజులోన్) తషహుహు ద్ 
సిథితిలో ఉననిపుపాడు ఈ నాలుగు విషయాల  నుాండి అలాల ను శరణు వ�డుకోాండి: 
“ అలాల హుమ్ ఇనీని అఊజూబిక మిన్  అజ్బి జహ్ననిాం, వమిన్ అజ్బిల్ 
ఖబి్ర, వమిన్ ఫితానితిల్  మహ్’యా వల్  మమాతి, వమిన్ షరిరి ఫితనితిల్ 
మసీహిదదీజ్జి ల్ “ (ఓ అలాల హ్! నేను నీ శరణు వేడుతునానిను నరకయాతన నుాండి 
మరియు సమాధి యాతన నుాండి, శరణువేడుకుాంటునానిను జీవన్రణాల కీడు 
నుాండి మరియు మసీహ్ దజ్జి ల్ ఉపద్రవాం నుాండి).
(సహీహ్ ముసిల ాం , హదీసు న�ాంబరు128-(588), సహీహ్ బుఖార్, హదీసు 
న�ాంబరు 1377, ఈ హదీసులోన్ వ్ఖా్యలు ముసిల ాం లోన్వి).

 ఈ హదీథు యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. ఈ నాలుగు విషయాలలో అలాల హ్  యొక్క శరణు వేడుకోవడాంలో 

అలాల హ్ ముాందు దాసున్ యొక్క దాస్యాం మరియు వినయవినమర్తలు 
వ్యకతిమవుతునానియి.
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2. ఈ దుఆ నమాజు యొక్క చివరి తషహుహు ద్’ లో చదవ్లి.

3. ఈ హదీసు దా్ర్ మసీహ్’దజ్జి ల్  ఉన్క్ ఆధారాం లభిసుతి ాంది. మానవ 
చరిత్రలోనే అత్యాంత కఠిన పర్క్షను, ఉపద్రవ్న్ని ఇతన్ దా్ర్ మనుషులు 
ఎదురొ్కాంటారు. కలోల లాలను సృషి్టాంచే స్మర్ధ్ాం అలాల హ్ దా్ర్ ఇతడిక్ 
లభిాంచి  ఉాంటుాంది.

4. ఇక్కడ సమాధి అాంటే ‘బర్’జక్ అనబడే లోకాంలో ఆత్ ఉాండే ప్రదేశాం, 
మరణాం మరియు ప్రళయాం సాంభవిాంచడాన్క్ మధ్యలో ఉాండే సిథితిన్ బర్’జక్  
అాంటారు. సమాధి శిక్ష అాంటే ఆ బర్’జక్’లో జరిగే శిక్ష. సజజినులు ఇదే 
బర్’జక్’లో సుఖాంగ్ ఉాంటారు.

38
اِتِهْم«. )�صنن ابن ماجه، رقم احلديث 4230،  اُس َعَلى ِنيَّ َعْن َجاِبٍر  َقاَل: َقاَل َر�ُصْوُل اهلِل : »ُيْحَشُر النَّ

و�صححه االألباين، و�صحيح م�صلم، جزء من رقم احلديث 83 - )2878(، واللفظ البن ماجه(.

జ్బిర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం వ్రు ఇలా  స�లవిచాచురు: (ప్రళయ దినాన) జనులు వ్రి వ్రి 
సాంకలాపాలకు తగగాటు్ట గ్ లేపబడతారు”
(సునన్ ఇబ్ని మాజ్, హదీసు న�ాంబరు 4230, షేక్ అలాబాన్ దీన్న్ సహీహ్’గ్ 
న్ర్్ధ రిాంచారు. సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 83-(2878), ఈ హదీసులోన్ 
పదాలు ఇబ్నిమాజ్లోన్వి).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. ఈ హదీసు దా్ర్ ఇస్ల ాం’లో  న్య్యత్(సాంకలపాాం) యొక్క ప్్ర ముఖ్యత 

తెలుసోతి ాంది, సృషి్ట  కరతి అయిన అలాల హ్ యొక్క ధర్ాం ప�ై అమలు చేయడాం 
అాంతా ఈ మన్ సాంకలపాాం ప�ైనే ఆధారపది ఉాంది.

2.  ఏదెైనా చేయడాన్క్ సాంకలిపాాంచడాన్ని ‘న్య్యత్’ అాంటారు.
3. క్రియల సాంబాందిత సతసాాంకలపాాం గురిాంచి ఖుర్న్’లో పలుచోటల  

ప్రస్తి విాంచబడిాంది, అనగ్ కేవలాం ‘అలాల హ్ కోసాం’, ‘ఆఖరత్ కోసాం’, ‘అలాల హ్ 
యొక్క సాంతుష్టత కోసాం’ చేయడాం అనే పదాలు ఉపయోగిాంచబడాడా యి.

39
ْيِل َساَعًة، اَل ُيَواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم، َيْسأَُل اللَه َخْيًرا، ِإالَّ  َعْن َجاِبٍر ، اأَنَّ َر�ُصْوَل اهلِل  َقاَل: »ِإَنّ ِمَن الَلّ

اُه«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 167 - )757 ((. أَْعَطاُه ِإَيّ
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జ్బిర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం వ్రు ఇలా స�లవిచాచురు : “(ప్రతి) ర్తి్ర ఒక శుభ గడియ ఉాంటుాంది, 
ఎవరెైతే దాన్న్ అాందుకుాంటారో దాన్లో వేడుకునని  ప్రతి మాంచి విషయాం వ్రిక్ 
తపపాకుాండా దకు్కతుాంది”.
(సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 167 – (757)).

ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

 రాత్్రపూట వేడుకోలు(దుఆ) చేయడం ప�ై ప్్ర తాసాహం:

1. ర్తి్రపూట దుఆ సీ్కరిాంపబడే శుభఘడియ పొ ాందడాన్క్ ర్తి్రళ్ళి దుఆ 
చేయాలన్ ఈ హదీసు పో ్ర తసాహిసోతి ాంది.

2. దాసుడు ర్తి్రపూట ఎకు్కవ భాగాం ఆర్ధనలో గడపడాన్క్ ప్రతి ర్తి్ర ఉాండే 
ఈ గడియను అలాల  రహస్యాంగ్ ఉాంచాడు.

3. ర్తి్ర యొక్క చివరి భాగాం నుాండి ఫజర్ వరకు మరియు ఆ తరువ్త దాసుడు 
వేడుకోలులో గడప్లి, క్షమాపనలు కోర్లి(ఇసితి గ్ఫుర్), ఈ విషయాంలో ర్తి్ర 
యొక్క మొదటి భాగాం కనాని చివరి భాగాం ఉతతిమమ�ైనది.

40
ى. )�صنن اأبي داود، رقم احلديث 1319، وح�صنه  َبُه أَْمٌر َصَلّ ِإَذا َحَز    ُّبي َعْن ُحَذْيَفَة  َقاَل: َكاَن النَّ

االألباين(.

హుజెైఫ్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం వ్రిక్ ఏదెైనా కష్టాం ఎదురెైనపుపాడు నమాజు చదివేవ్రు.
(సునన్ అబూ దావూద్, హదీసు న�ాంబరు 1319, షేక్ అలాబాన్ వ్రు ఈ 
హదీసును హసన్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1.   ఏదెైనా  కష్టాం ఎదురెైనపుడు నమాజు చదవడాం దా్ర్ అలాల హ్ ను సహ్యాం 

అరి్ధాంచాలి.
2.  అలాల  తన గరిాంధమ�ైన  ఖుర్న్’లో ఇలా స�లవిచాచుడు “మీరు ఓరుపా దా్ర్, 

నమాజు దా్ర్ సహ్యాం అరి్ధాంచాండి” (1-45)
3.  జీవితాంలోన్ పర్క్షా క్లాంలో, కష్ట క్లాంలో నమాజు దా్ర్ శక్తిన్ పొ ాందాలన్ 

ఇస్ల ాం చెబుతుాంది. ఇలాాంటి సమయాలలో మన ప్రవకతి ముహమ్ద్ 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇదే చేసేవ్రు
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41
َها ِمْن َخْيِر ِثَياِبُكْم،  ِ : »ِاْلَبُسوا ِمْن ِثَياِبُكْم اْلَبَياَض؛ َفِإنَّ ا�ٍس  َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهللَّ َعْن َعْبِداهلِل ْبِن َعبَّ
ُنْوا ِفْيَها َمْوَتاُكْم«. )جامع الرتمذي، رقم احلديث 994، و�صنن اأبي داود، رقم احلديث 3878، و�صنن ابن  َوَكفِّ
للرتمذي،  واللفظ  �صحيح،  ح�صن  باأنه:  احلديث  هذا  عن  الرتمذي  االإمام  وقال   ،1472 احلديث  رقم  ماجه، 

و�صححه االألباين(.

అబుదీ లాల  బిన్ అబాబాస్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు:” మీ దుసుతి లలో తెలలవ్టిన్ 
ఎాంచుకోాండి, దుసుతి లలో ఇవి  ఉతతిమమ�ైనవి.  చన్పో యిన వ్రిన్ ఈ తెలలటి 
వస్తి రా లలో ప్తిప�ట్టాండి”.
(జ్మే తిరి్జీ, హదీసు న�ాంబరు 994, సునన్ అబూదావూద్, హదీసు న�ాంబరు 
3878, సునన్ ఇబ్ని మాజ్ హదీసు న�ాంబరు 1472, ఈ హదీసు ఇమామ్ తిరి్జీ 
వ్రు హసన్, సహీహ్,గ్ పేరొ్కనానిరు. ఈ హదీసులోన్ పదాలు తిరి్జీలోన్వి. 
అలాల మా నాసిరుదీదీన్ అలాబాన్ వ్రు ఈ హదీసును సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1.   తెలల దుసుతి లను ధరిాంచడాం, ఎవరెైనా చన్పో తే తెలల టి వసతి ా్ం తొడగడాం ఉతతిమాం 

అన్ ఈ హదీసు దా్ర్ తెలుసుతి ననిది.
2. తెలల టి దుసుతి లు పరిశుభ్రమగ్, అాందాంగ్ కన్పిస్తి యి. ఏదెైనా మురిక్ 

తగిలితే వ�ాంటనే దాన్న్ శుభ్రపర్చాలిసా వసుతి ాంది తదా్ర్ మురిక్ నుాండి 
దూరాంగ్ ఉాండడాం తేలికవుతుాంది.

3. ఈ తెలల  దుసుతి లు ధరిాంచడాం అనేది ఆడా మగ్ అాందరి కోసాం చెపపాబడిాంది, 
ఇరువురిలో ఒక్కరికే ప్రతే్యక్ాంచబడలేదు.

42
َتُكْن  َلْم  َفِإْن  َي؛  ُيَصلِّ أَْن  َقْبَل  ُرَطَباٍت  َعَلى  ُيْفِطُر    اللِه  َرُسوُل  »َكاَن  َيُقْوُل:   ، َماِلٍك  ْبِن  اأََن�ِس  َعْن 
ُرَطَباٌت؛ َفَعَلى َتَمَراٍت؛ َفِإْن َلْم َتُكْن؛ َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماٍء«. )�صنن اأبي داود، رقم احلديث 2356، وجامع 
داود،  الأبي  واللفظ  باأنه: ح�صن غريب،  الرتمذي عن هذا احلديث  االإمام  قال  الرتمذي، رقم احلديث 696، 

وح�صنه االألباين و�صححه(.

అనస్ బిన్ మాలిక్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: “నమాజుకు ముాందు 
కొన్ని  తాజ్ ఖరూజి ర్లతో ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం తన ఉపవ్స్న్ని 
విరమిాంచేవ్రు, ఆవిలేకుాంటే కొన్ని ఎాండు ఖరూజి ర్లతో విరమిాంచేవ్రు, 
అవికూడా లేకుాంటే ఒకటీ రెాండు స్రుల  న్టిన్ాండా నీళ్ళి న్ాంపుకొన్ త్ార గేవ్రు”.

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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(సునన్ అబూ దావూద్, హదీసు న�ాంబరు 2356, జ్మే తిరి్జీ హదీసు న�ాంబరు 
696, ఇమామ్ తిరి్జీ వ్రు ఈ హదీసును హసన్, గర్బ్’గ్ పేరొ్కనానిరు. ఈ 
హదీసులోన్ పదాలు అబూ దావూద్’కు చెాందినవి. ఈ హదీసును షేక్ నాసిరుదీదీన్ 
అలాబానీ వ్రు హసన్ మరియు సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. కొన్ని తాజ్ ఖరూజి ర్లతో ఉపవ్స్న్ని విరమిాంచవచుచు, అదీలేకుాంటే ఏది 

అాందుబాటులో ఉాంటే దాన్తో విరమిాంచవచుచు, అసలేమీ లేకపో తే గుకె్కడు 
మాంచి నీటితో కూడా ఉపవ్స్న్ని విరమిాంచవచుచు.

2. అలాల  యొక్క ఆర్ధనా సాంకలపాాంతో సూరో్యదయాం ముాందు నుాండి 
సూర్్యసతిమాం అయిపో యిేవరకు ఏమీ తినకుాండా ఉాండడాన్ని ఉపవ్సాం 
అాంటారు .

43
ِبيُّ : »ُأِمْرُت أَْن أَْسُجَد َعَلى َسْبَعِة أَْعُظٍم َعَلى اْلَجْبَهِة َوأََشاَر ِبَيِدِه  ا�ٍس  َقاَل: َقاَل النَّ َعْن َعْبِداهلِل ْبِن َعبَّ
البخاري، رقم  )�صحيح  َعَر«.  َوالشَّ َياَب  الثِّ َنْكِفَت  َواَل  اْلَقَدَمْيِن،  َوأَْطَراِف  ْكَبَتْيِن  َوالرُّ َواْلَيَدْيِن  أَْنِفِه  َعَلى 

احلديث 812، و�صحيح م�صلم، رقم احلديث 230- )490(، واللفظ للبخاري(.

అబుదీ లాల  బిన్ అబాబాస్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా  ప్రవచిాంచారు: ఏడు అాంగ్లప�ై  స్ష్్ట ాంగాం 
చేయాలన్ ననుని ఆదేశిాంచడాం జరిగిాంది. నుదురు మరియు ముకు్క(ఈ రెాండూ 
కలిపి ఒకటి) రెాండు చేతులు, రెాండు మోక్ళ్ళి మరియు రెాండుక్ళళి అాంచుల 
వ�ైపు సాంజఞా చేసూతి  చూపిాంచారు,(స్ష్్ట ాంగ సమయాంలో) వ�ాంటు్ర కలను లేదా 
దుసుతి లను దగగారకు లాకో్కకూడదు”.
(సహీహ్ బుఖార్, హదీసు న�ాంబరు 812, సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు న�ాంబరు 
230-(490), ఈ హదీసులోన్ పదాలు బుఖార్లోన్వి).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1.  సజ్దీ  (స్ష్్ట ాంగాం) సమయాంలో కేవలాం ఈ ఏడు అాంగ్లు మాత్రమే నేలను 

తాక్లన్ ఈ హదీసు దా్ర్ తెలుసుతి ననిది, ఇాందులో ముకు్క మరియు 
నుదురు కలిపి ఒకటిగ్  పరిగణిాంచబడిాంది

2. ఇవి తపపా వేరే అాంగ్లు నేలను తాక్కుాండా చూసుకోవ్లి. ఉదాహరణకు 
చేతులలో అరచేతులు వేళ్ళి తపపా మోచేతులు ఆనకూడదు వగెైర్.

3. ఈ ఆదేశాం ఆడా, మగ్ ఇదదీరికీ సమానము.
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44
َبْيَن  َها  ُكلَّ آدَم  َبِنْي  ُقُلْوَب  »إنَّ  َيُقْوُل:    اهلِل  َر�ُصْوَل  �َصِمَع  ُه  اإِنَّ َيُقْوُل:    اْلَعا�ِس  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن   ِ َعْبِداهللَّ َعْن 
ُهمَّ  »اللَّ  : اللِه  َرُسْوُل  َقاَل  ُثمَّ  َيَشاُء«،  َحْيُث  َيْصِرُفُه  َواِحٍد،  َكَقلٍب  ْحَمِن  الرَّ أََصاِبِع  ِمْن  ِإْصَبَعْيِن 

ْف ُقُلْوَبَنا َعَلى َطاَعِتَك«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 17 - )2654((. َف الُقُلْوِب َصرِّ ُمَصرِّ

అబుదీ లాల  బిన్ అమ్ర్ బిన్ ఆస్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ఉపదేశిాంచడాన్ని వ్రు ఆలక్ాంచారు: 
“ఆదాం సాంతానాం యొక్క మనసులనీని  అనాంత కరుణామయుడి రెాండు వ�ళళి 
మధ్య ఒకే  మనసుసా రూపాంలో ఉనానియి, తను కోరినటుల గ్ అతను వ్టిన్ 
మారుచుతాడు” ఆ తరువ్త ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా 
స�లవిచాచురు: “ ఓ మనసుసాలను మరలేచువ్డా ! మా మనసుసాలను నీ విధేయత 
వ�ైపునకు మరలుచు”. (సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 17-(2654),).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. అలాల  యొక్క ధర్ాం ప�ై నడవడాన్క్ క్వలసిన క్రక్లను మనాం 

మరువకూడదు, మన సాంకలాపాలను బటే్ట  మన క్రియలు, అలాల  యొక్క 
తోడాబాటు ఉాంటుాంది.

 2. మాంచెైనా, చెడెైనా మనాం బలాంగ్ ఏదెైతే కోరుకుాంటామో దాన్ ప్రక్రమే అలాల  
మనకు మార్గా లు తెరుస్తి డు.

 3. దాసున్ యొక్క సాంకలపాాంతోప్టే అలాల  ఉాంటాడన్ ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం వ్రు పేరొ్కనానిరు.

45
: »َربِّ اْغِفْر ِلي، َربِّ اْغِفْر ِلي«. )�صنن ابن ماجه، رقم  ْجَدَتْيِ ِبيَّ  َكاَن َيُقْوُل َبْيَ ال�صَّ َعْن ُحَذْيَفَة  اأنَّ النَّ
احلديث 897، و�صنن اأبي داود، رقم احلديث 874 ، و�صنن الن�صائي، رقم احلديث 1145، واللفظ البن ماجه، 

و�صححه االألباين(.

హుజెైఫ్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: రెాండు స్ష్్ట ాంగ్ల(సజ్దీ ల) 
మధ్య  ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం (ఈ దుఆను) చదివేవ్రు” రబీబాగ్’ఫిర్ల , 
రబీబాగ్’ఫిర్ల ” (ఓ నా ప్రభువ్ ననుని క్షమిాంచు, ఓ నా ప్రభువ్ ననుని క్షమిాంచు).
(సునన్ ఇబ్ని మాజ్, హదీసు న�ాంబరు 897, మరియు సునన్ అబూ దావూద్, 
హదీసు న�ాంబరు 874, మరియు సునన్ నాస్యి, హదీసు న�ాంబరు 1145, 
ఈ హదీసులోన్ పదాలు ఇబ్ని మాజ్లోన్వి, ఈ హదీసును షేక్ నాసిరుదీదీన్ 
అలాబానీ వ్రు సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).
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 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. రెాండు సజ్దీ ల మధ్య ఈ దుఆ ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం  వ్రి నుాండి 
న్రూపితమ�ై వుాంది, ఇదే క్కుాండా వేరే దుఆలు కూడా ఉనానియి.

46
ِلي  اْغِفْر  »َربِّ  اللَّْيِل:  اَلِة  �صَ يِفْ  ْجَدَتْيِ  ال�صَّ َبْيَ  َيُقْوُل    اهلِل  َر�ُصوُل  َكاَن  َقاَل:    ا�ٍس  َعبَّ ْبِن  َعْبِداهلِل  َعْن 
َواْرَحْمِني َواْجُبْرِني َواْرُزْقِني َواْرَفْعِني«. )�صنن ابن ماجه، رقم احلديث 898، و�صنن اأبي داود، رقم احلديث 
850 وجامع الرتمذي، رقم احلديث 284، واللفظ البن ماجه، َقاَل االإمام الرتمذي: هذا حديث غريب، و�صحح 

االألباين حديث ابن ماجه والرتمذي(.

ఇబ్ని అబాబాస్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రి ఉలేల ఖనాం : ర్తి్ర పూట (తహజుజి ద్) నమాజు చదివేటపుపాడు 
(ఈ దుఆ) పఠిాంచేవ్రు “ రబీబాగ్’ఫిర్ల  వర్’హాంనీ, వజ్’బుర్’నీ ,వర్’జుక్’నీ, 
వరఫ్నీ”.
(సునన్ ఇబ్నిమాజ్, హదీసు న�ాంబరు 898. మరియు సునన్ అబూ దావూద్, 
హదీసు న�ాంబరు 850, జ్మే తిరి్జీ, హదీసు న�ాంబరు 284, ఈ హదీసులోన్ 
పదాలు ఇబ్నిమాజ్లోన్వి. ఇమామ్ తిరి్జీ ఈ హదీసును హ్సన్, గర్బ్,గ్ 
ప�రు్కనానిరు. షేక్ నాసిరుదీదీన్ అలాబానీ వ్రు దీన్న్ సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. ఇహపర లోక్లలో మన్షిక్ స్ఫలా్యన్క్ అవసరమ�ైనవి ఈ దుఆలో 

ప్రస్తి విాంచబడాడా యి.
2. ఇస్ల ాం యొక్క బో ధనలనీని సుభాలతో కూడుకుననివి, దురదృష్టవాంతుడు 

మాత్రమే వీటిన్ తిరస్కరిస్తి డు.
47

يُل عليه ال�صالم؛ َفَقاَل: َما ااْلإِمَياُن؟ َقاَل:  ا�ِس؛ َفاأََتاُه ِجْبِ ِبيُّ  َباِرًزا َيْوًما ِللنَّ َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َكاَن النَّ
َقاَل: َما ااْلإِ�ْصاَلُم؟ َقاَل:  ِباْلَبْعِث«،  َوُتْؤِمَن  َوُرُسِلِه،  َوِبِلَقاِئِه  َوُكُتِبِه،  َوَماَلِئَكِتِه  ِه  ِباللَّ ُتْؤِمَن  أَْن  مَياُن:  »اْلِ
َرَمَضاَن،  َوَتُصوَم  اْلَمْفُروَضَة،  َكاَة  الزَّ َي  َوُتَؤدِّ اَلَة،  َوُتِقيَم الصَّ ِبِه،  ُتْشِرَك  َواَل  َه  اللَّ َتْعُبَد  أَْن  ْساَلُم:  »اْلِ
اَعُة؟ َقاَل:  ُه َيَراَك«، َقاَل: َمَتى ال�صَّ َك َتَراُه، َفِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه؛ َفِإنَّ َه َكأَنَّ َقاَل: َما ااْلإِْح�َصاُن؟َقاَل: »أَْن َتْعُبَد اللَّ
َها، َوِإَذا َتَطاَوَل  اِئِل، َوَسُأْخِبُرَك َعْن أَْشَراِطَها: ِإَذا َوَلَدِت اأْلََمُة َربَّ »َما اْلَمْسُئوُل َعْنَها ِبأَْعَلَم ِمَن السَّ

ِبيُّ : )ائ  ەئ  ەئ    وئ   ُه، ُثمَّ َتال النَّ ِبِل اْلُبْهُم ِفي اْلُبْنَياِن، ِفي َخْمٍس اَل َيْعَلُمُهنَّ ِإالَّ اللَّ ُرَعاُة اْلِ
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اَس  ُم النَّ وُه«؛ َفَلْم َيَرْوا �َصْيًئا؛ َفَقاَل: »َهَذا ِجْبِريُل، َجاَء ُيَعلِّ وئ( ]لقمان: 34[، ُثمَّ أَْدَبَر، َفَقاَل: »ُردُّ
ِديَنُهْم«. )�صحيح البخاري، رقم احلديث 50، و�صحيح م�صلم، رقم احلديث 1 - )9(، واللفظ للبخاري(.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం:   ఒకరోజు ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం అాందరితో కలసి కూరొచున్ ఉనానిరు, అాంతలో 
జీబ్రఈల్ అల�ైహిససాలాాం వచిచు ఈమాన్ గురిాంచి తెలుపాండి అన్ ప్రశినిాంచారు. 
ఈమాన్ అాంటే నీవు దెైవ్న్ని, ఆయన ప్రవకతిలను, అాంతిమ దినాం  యధార్ధమన్ 
విశ్సిాంచడాం అలాగే మాంచయినా చెడయినా అదృష్్ట న్ని విశ్సిాంచడాం, అన్ 
స�లవిచాచురు. ఇస్ల ాం అాంటే ఏమిట్ చెపపాాండి ఆన్ అడిగ్రు  ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం ఇస్ల ాం అాంటే నీవు అలాల హ్ తపపా మరో ఆర్ధు్యడు లేడన్, 
ముహమ్ద్ సలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం దెైవసాందేశహరుడన్ స్క్ష్యాం పలకడాం, 
నమాజుస్థి పిాంచడాం, జక్త్ చెలిలాంచడాం, రమజ్న్ మాసాంలో ఉపవ్స వ్రతాం 
ప్ఠిాంచడాం, ప్రయాణ సోథి మత ఉాంటే హజ్ చేయడాం అన్ స�లవిచాచురు. ఇహ్సాన్ 
అాంటే ఏమిట్ చెపపాాండి అన్ అడిగ్రు, ప్రవకతి సలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం ఇలా 
స�లవిచాచురు: ఇహ్సాన్ అాంటే నువు్ దెైవ్ర్ధన ఆయన(అలాల )ను నీ కళళితో 
చూసుతి ననిటుల గ్ చెయి్య, ఎాందుకాంటే నువు్ ఆయనను చూడలేకపో యినా 
ఆయన మాత్రాం న్నుని చూసూతి నే ఉనానిడు. ఆ తరువ్త ప్రళయాం 
గురిాంచి(అదెపుపాడొసుతి ాందన్) తెలపాండి అన్ అడిగ్రు.  ప్రశినిాంచే వ్డికాంటే 
ప్రశినిాంపబడేవ్డికే ఎకు్కవగ్ ఏమీ తెలియదు అన్ బదులిచాచురు. నేను మీకు 
ప్రళయాన్క్ సాంబాంధిాంచి కొన్ని గురుతి లు తెలుపుతాను అనానిరు, ఆవేమాంటే : 
సేవిక (బాన్స సీతి )్ తన యాజమానుర్లిన్, యజమాన్నీ కాంటుాంది, మరో గురుతి  
ఏమిటాంటే, ఒాంటెల క్పరులు ప�దదీ  ప�దదీ  భవాంతుల న్ర్్ణాంలో పో టీ  పడుతూ 
ఒకరిని మిాంచి మరొకరు మిాంచిపో వ్డాన్క్  ప్రయతినిసూతి  ఉాంటారు, అలాల కు 
మాత్రమే తెలిసిన  ఐదిాంటిలో ప్రళయాం వచేచు సమయాం ఒకటి. ఆ తరువ్త 
ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఈ ఆయతు చదివ్రు: (న్ససాాందేహాంగ్ 
ప్రళయ దినాన్క్ సాంబాందిాంచిన జ్ఞా నాం అలాల హ్  వదదీ  మాత్రమే ఉాంది (31:34). 
తరువ్త వ్రు (జిబ్రఈల్’ అల�ైహిససాలాాం) వ�ళ్ళిపో యారు. (ఆ వ�ాంటనే) ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రిన్ (జిబ్రఈల్) తీసుకు రమ్న్ తన సహచరులను 
అడిగ్రు, క్నీ వ్రిక్ అక్కడ ఎవరూ కన్పిాంచలేదు. పిదప ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం ఇలా స�లవిచాచురు “ఇపుపాడొచిచున వ్రు జిబ్రఈలు,  జనులకు 
ధర్ాం గురిాంచి నేరిపాాంచడాన్క్ వచాచురు”.
(సహీహ్ బుఖార్ హదీసు న�ాంబరు 50, సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు న�ాంబరు 1 –
(9). ఈ హదీసులోన్ పదాలు బుఖార్లోన్వి).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1.విశ్్సాం మరియు అమలు ఈ రేటి కలయికయిే ఇస్ల ాం.  విశ్్సాం లేన్ 
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క్రియలు సీ్కరిాంచబడవు అలాగే  అమలు లేకుాండా కేవలాం విశ్్సాం 
సీ్కరిాంపబడదు.

2. విశ్్సాం ఏదెైతే ఉాంటుాందో  అది క్రియల రూపాంలో బహిరగాతమవుతుాంది.
3. ‘సాంకలపాాం, మాట మరియు క్రియ’  ఈ మూడిాంటి కలయికయేి విశ్్సాం 

(ఈమాన్), విశ్్సాం అనేది మనసుసాతో సాంకలిపాాంచాలి, న్టితో ఉచచురిాంచాలి 
మరియు క్రియారూపాంలో వ�లువడాలి.

48
ى اْلُب�ْصَرى يِفْ َوْجِهَك!؛  ا َلَنَ َعْن اأَِبْي َطْلَحَة  اأَنَّ َر�ُصْوَل اهلِل  َجاَء َذاَت َيْوٍم َواْلُب�ْصَرى يِفْ َوْجِهِه؛ َفُقْلَنا: اإِنَّ
ْي َعَلْيَك أََحٌد ِإالَّ  ُه اَل ُيَصلِّ َك َيُقْوُل: أََما ُيْرِضْيَك؟ أَنَّ ُد! ِإنَّ َربَّ ُه أََتاِنَي اْلَمَلُك؛ َفَقاَل َيا ُمَحمَّ َفَقاَل: ِإنَّ
ْمُت َعَلْيِه َعْشًرا«. )�صنن الن�صائي، رقم احلديث 1283،  ُم َعَلْيَك أََحٌد ِإالَّ َسلَّ ْيُت َعَلْيِه َعْشًرا، َواَل ُيَسلِّ َصلَّ

وح�صنه االألباين(.

అబూ తల్’హ్ వ్రి ఉలేల ఖనాం: ఒక రోజు ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం 
(మా సమక్షాంలో) వచాచురు, వ్రు ఎాంతో సాంతోషాంతో కన్పిాంచారు, అపుపాడు 
మేము వ్రితో ఇలా అనానిము : సాంతోషకరమ�ైన  మీ ముఖములో  మేము 
ఏదో   శుభవ్రతిను చూసుతి నానిము. (దాన్క్) ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం 
ఇలా సమాధానాం ఇచాచురు: “నా వదదీకు ఒక దెైవదూత వచిచు ఇలా స�లవిచాచుడు: 
ఓ ముహమ్ద్ (సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం) నీ ప్రభువు ఇలా అనడాం మీకు 
సాంతోషాం కలిగిాంచదా?(అదేమాంటే) ఎవరెైతే మీప�ై ఒకస్రి దీవ�నలు(దరూద్) 
పాంపిస్తి డో  అతడిప�ై నేను పది స్రుల  దీవ�నలు పాంపిస్తి ను, ఎవరెైతే మీప�ై ఒక 
స్రి సలాాం పాంపిస్తి డో  అతడిప�ై నేను పది స్రుల  సలాాం పాంపిస్తి ను”.
(సునన్ నస్యి, హదీసు న�ాంబరు 1283, షేక్ నాసిరుదీదీన్ అలాబానీ వ్రు ఈ 
హదీసును హసన్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. అయినాంత ఎకు్కవగ్ ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రిప�ై దరూద్ 

(దీవ�నలు) పాంప్లన్ ఈ హదీసు దా్ర్ తెలుసుతి ననిది.
2. దరూద్ పాంపడాంలో  దరూదే  ఇబ్ార హీమి ఉతతిమమ�ైనది “అలాల హుమ్ సలిల అలా 

ముహమ్దిన్  వ అలా ఆలి ముహమ్దిన్ కమా సల�లల త అలా ఇబ్ార హీమ 
వ అలా ఆలి ఇబ్ార హీమ ఇననిక హమీదుమ్ మజీద్. అలాల హుమ్ బారిక్ 
అలా ముహమ్దిన్ వ అలా ఆలి ముహమ్దిన్ కమా బారక్ త అలా 
ఇబ్ార హీమ వ అలా ఆలి ఇబ్ార హీమ ఇననిక హమీదుమ్ మజీద్”
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(ఓ అలాల హ్! ముహమ్ద్ ( సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం ) ప�ై కరుణ 
చూపిాంచు మరియు ఆయన పరివ్రాం ప�ై కూడా  ఏ విధాంగ్న�ైతే నీవు 
ఇబ్ార హీాం అల�ైహిససాలాాం ప�ై మరియు ఆయన పరివ్రాం ప�ై కరుణ చూపిాంచావో, 
న్శచుయాంగ్ నీవు ప్రశాంనీయుడవూ, విధాతవూనూ.

ఓ అలాల హ్! ముహమ్ద్ ( సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం ) ప�ై శుభాలు 
కురిపిాంచు మరియు ఆయన పరివ్రాం ప�ై కూడా ,ఏ విధాంగ్న�ైతే నీవు ఇబ్ార హీాం 
అల�ైహిససాలాాం ప�ై  మరియు ఆయన పరివ్రాం ప�ై శుభాలు కురిపిాంచావో, 
న్శచుయాంగ్ నీవు ప్రశాంసనీయుడవూ, విధాతవూనూ).
3.మనాం పాంపే ఈ దరూద్ దెైవదూతల దా్ర్ ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం 

వ్రిక్ చేరచుబడుతుాంది.
4.ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం ప�ై సలాము పాంపిాంచే విధానాం: “అససాలాము 

అల�ైక అయూ్యహననిబియు్య  వ  రహ్తులాల హి వ బరక్తుహు”( ఓ 
ప్రవక్తి ! మీ ప�ై అలాల  యొక్క  శ్ాంతి మరియు కరుణ కురువుగ్క !).

5. ‘అససాలాము అల�ైక యా రసూలలాల హ్’  లేదా  ‘అససాలాము  అల�ైక యా 
నబీయలాల ’  అన్ కూడా సలాము పాంపవచుచు.

49
ِه  اْلُيْمَنى ِلَطُهوِرِه َوَطَعاِمِه، َوَكاَنْت َيُدُه اْلُيْسَرى ِلَخالِئِه،  َعْن َعاِئ�َصَة ، َقاَلْت: َكاَنْت َيُد َرُسوِل اللَّ
َوَما َكاَن ِمْن أًَذى«. )�صنن اأبي داود، رقم احلديث 33، و�صحيح البخاري، رقم احلديث 168، و�صحيح م�صلم، 
 ،3288 احلديث  رقم  ماجه،  ابن  و�صنن   ،1888 احلديث  رقم  الرتمذي،  وجامع   ،)268(  -66 احلديث  رقم 

واللفظ الأبي داود، و�صححه االألباين(.

ఆయిెష్ (రదియలాల హు అన్’హ్) వ్రి ఉలేల ఖనాం: (స్ధారణాంగ్)
శుభ్రపరచుకోవడాన్కీ, అననిాం తినడాన్క్ ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం 
వ్రు తన కుడిచేతిన్ ఉపయోగిాంచేవ్రు, మరియు బహిరూభామిక్ వ�ళ్లనపుపాడు 
శుభ్రపరచుకోవడాన్క్ లేదా ఇతర అపరిశుభ్రమ�ైన వ్టిక్ ఎడమ చేతిన్ 
ఉపయోగిాంచేవ్రు.
(సునన్ అబూదావూద్ హదీసు న�ాంబరు 33, సహీహ్  బుఖార్ హదీసు న�ాంబరు 
168, సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు న�ాంబరు 66-(268). జ్మే తిరి్జీ హదీసు 
న�ాంబరు 1888, సునన్ ఇబ్ని  మాజ్ హదీసు న�ాంబరు 3288. ఈ హదీసులోన్ 
పదాలు అబూదావూద్’లోన్వి. ఇమామ్ నాసిరుదీదీన్ అలాబానీ దీన్న్ సహీహ్’గ్ 
న్ర్్ధ రిాంచారు).
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 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. ప్రతి గౌరవనీయ పన్న్ కుడి చేతితోనే చేయాలన్ ఇస్ల ాం  బో ధిసోతి ాంది.
2. మాలినా్యన్ని శుభ్రపరచుకోవడాం వాంటివి ఎడమ చేతితో చేయాలి.
3. ఒక విశ్్సి తన ప్రతి పన్లో ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం  వ్రిన్ 

అనుసరిాంచాలి.

50
َجْمًرا؛  َيْسأَُل  َما  َفِإنَّ ًرا؛  َتَكثُّ أَْمَواَلُهْم  اَس  النَّ َسأََل  »َمْن   : اهلِل  َر�ُصْوُل  َقاَل   : َقاَل   ، ُهَرْيَرَة  اأَِبي  َعْن 

َفْلَيْسَتِقلَّ أَْو ِلَيْسَتْكِثْر«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 105 - )1041(

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం:  ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: కేవలాం తన ధనాన్ని వృది్ధ  చేసుకోవ్లనే 
ఆక్ాంక్షతో ఇతరుల నుాండి ధనాన్ని అడిగేవ్డు వ్సతివ్న్క్ అతడు న్పుపా 
కణికలను అడుగుతునానిడు, అది కొాంతెైనా, ఎకు్కవ�ైనా సరే.
(సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు న�ాంబరు 79- (719)).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1.   అనవసరాంగ్ జనాల నుాండి డబుబా అడగడాన్ని ఈ హదీసులో వ్రిాంచబడిాంది, 

ఇలా అనవసరాంగ్ డబుబా అడగడాం కూడా ప్పక్ర్యమే అవుతుాంది.
2. మన్షి తన అవసర్లను స్యాంగ్ తీరుచుకోకుాండా ఇతరులప�ైనే 

ఆధారపడడాం అలవరుచుకుాంటే అతన్ అవసర్లు ఎపపాటికీ తీరవు, అలాగే 
ఇతరుల ముాందు చేయి చాపడాం అనేది కూడా ఆగదు, ఎవరెైతే సృషి్టకరతిను 
వేడుకొన్ తన కష్్ట న్ని నము్కుాంటాడో , సహనాం వహిాంచవలసిన చోట 
సహనాం వహిస్తి డో  అతడిక్ ఆ సృషి్టకరతి తపపాకుాండా అతన్యొక్క 
అవసర్లను తీరచుడాంతోప్టు గౌరవనీయమ�ైన జీవితాన్ని ప్రస్దిస్తి డు.

51
َعْن َعاِئ�َصَة ، َقاَلْت: َكاَن َرُسْوُل الّلِه  ُيَصّلي الّضَحى أَْرَبًعا، َوَيِزيُد َما َشاَء الّلُه. )�صحيح م�صلم، 

رقم احلديث 79- )719((

ఆయిెష్ (రదియలాల హు అన్’హ) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం వ్రు (కనీసాం) నాలుగు రెక్తులు ‘దుహ్’ (ఇష్’ర్క్) నమాజు 
చెదివేవ్రు, ఆ ప�ై వ్రు కోరుకుననిన్ని రెక్తులు చదివేవ్రు.
(సహీహ్ ముసిల ాం హ�దీసు న�ాంబరు 79- (719),)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. దుహ్(ఈష్్ర క్) నమాజు యొక్క సమయాం సూరో్యదయాం తరువ్త 

సూరు్యడు కొాంత ప�ైక్ (వేటకు ఉపయోగిాంచే బలేల మాంత) వచిచున తరువ్త 
నుాండి మిట్టమధా్యహనిాం మొదలవ్డాన్క్ ముాందు వరకూ ఉాంటుాంది.  ఈ 
నమాజును ‘దెైవాం వ�ైపు మరలేవ్రి’ నమాజు అన్ కూడా అాంటారు.

2. ఈష్్ర క్  నమాజు రెాండు నుాండి ఎన్మిది రెక్తుల వరకూ చదవవచుచు, 
కొాందరు ధర్ పాండితులు కనీసాం రెాండు ఆప�ై ఎననియినా చదవవచచున్ 
అనానిరు. రెాండు రెాండు రెక్తులుగ్ ఎననియినా చదవవచుచు.

52
َلَواُت  ُه َتَعاَلى؛ َفالصَّ اَن  َقاَل: َقاَل َر�ُصْوُل اهلِل : »َمْن أََتمَّ اْلُوُضْوَء، َكَما أََمَرُه اللَّ َعْن ُعثـَْماَن ْبِن َعفَّ

«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 11 - )231((. اَراٌت ِلَما َبْيَنُهنَّ اْلَمْكُتْوَباُت، َكفَّ

ఉస్్న్ బిన్ అఫ్ఫున్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం ఇలా ప్రవచిాంచారు: ఎవరెైతే  అలాల  ఆదేశిాంచిన విధాంగ్ వజూ 
చేసి ఐదు పూటల  నమాజులు ఆచరిస్తి డో  అతడి ఈ నమాజుల మధ్య సమయాం 
అతన్(ప్ప్లకు) ప్్ర యాశిచుతమవుతుాంది.
(సునన్ అబూ దావూద్, హదీసు న�ాంబరు 2345, ఇమామ్ అలాబానీ వ్రు 
దీన్న్ సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. వదూ కూడా ప్రతే్యకమ�ైన ఆర్ధనే, దీన్వలల  కూడా ప్ప్లు 

కడిగివేయబడతాయి, వదూ లేకుాండా నమాజు అవ్దనే విషయాం అాందరికీ 
తెలిసిాందే. క్వున ప్రతి ఒక్కరూ వదూకు సాంబాందిాంచిన అాంశ్లన్నిటి 
గురిాంచి అవగ్హన కలిగి ఉాండాలి.

2.  వదూను పరిపూర్ణాంగ్, ఆర్ధనా భావాంతో మనసు లగనిాం చేసి చేయాలి.
3. ఈ హదీసులో పేరొ్కననిటుల  ఐదు పూటల  నమాజుల దా్ర్ ప్ప్లు 

క్షమిాంపబడతాయి, అయితే ప�దదీ  ప్ప్లు మాత్రాం పూరితిస్థి యి ప్రశ్చుతాతి పాం 
దా్ర్నే క్షమిాంప బడతాయి.

53
رقم احلديث 2345،  داود،  اأبي  )�صنن  ْمُر«.  َالتَّ اْلُوؤِْمِن:  �ُصُحْوُر  »ِنْعَم  َقاَل:    ِبيِّ  النَّ َعِن    ُهَرْيَرَة  اأَِبْي  َعْن 

و�صححه االألباين(.
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అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: “(ఉపవ్సాం కోసాం) సహర్ సమయాంలో  
ఖరూజి రపు పాండుల  విశ్్సిక్ ఎాంత మాంచి ఆహ్రాం !”
(సునన్ అబూ దావూద్, హదీసు న�ాంబరు 2345, ఇమామ్ నాసిరుదీదీన్ అలాబాన్ 
వ్రు దీన్న్ సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1.  ఉపవ్సముాండడాన్క్ సహర్ సమయాంలో కూడా ఖరూజి ర్లను తినడాం 

ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రి ఆదర్శాం. చాలా  మాంది కేవలాం 
ఉపవ్సాం విరమిాంచే సమయాంలోనే వీటిన్ తినాలనుకుాంటారు.

2. ఖరూజి రాం ఒక శుభప్రధమ�ైన ఆహ్రాం, సహ్’ర్లో కూడా దీన్న్ తినడాం 
శుభప్రదాం.

3. సహర్ చేయడాం వలల  పగలు ఫరజ్  నమాజులు చేయడాన్క్ శక్తి లభిసుతి ాంది, 
క్వున సహర్లో కొాంచమ�ైనా తినాలి, ప్రతే్యక్ాంచి ఖరూజి ర్లు.

54
َماِء: آِمنَي؛  َعْن اأَِبْي ُهَرْيَرَة  اأَنَّ َر�ُصْوَل اهلِل  َقاَل: »ِإَذا َقاَل أََحُدُكْم: آِمنَي، َوَقاَلِت اْلَماَلِئَكُة ِفي السَّ

َم ِمْن َذْنِبِه«. ْخَرى؛ ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َفَواَفَقْت ِإْحَداُهَما اأْلُ

)�صحيح البخاري، رقم احلديث 781، و�صحيح م�صلم، رقم احلديث 72- )410(، واللفظ للبخاري(.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: మీలో ఎవరెైనా ఆమీన్ అననిపుపాడు 
ఆక్శాంలో దెైవదూతలు కూడా ఆమీన్ అాంటాయి, ఈ రెాండిట్ల  ఒకటి మరోదాన్తో 
సరిపో లితే అతన్ గత ప్ప్లనీని క్షమిాంచబడతాయి”.
(సహీహ్ బుఖార్, హదీసు న�ాంబరు 781, మరియు సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు 
న�ాంబరు 72-(410), ఈ హదీసులోన్ పదాలు బుఖార్లోన్వి).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. ఆమీన్ అనగ్ ఓ అలాల  సీ్కరిాంచు అన్ అర్ధాం. ప్రతే్యక్ాంచి సూర్ ఫ్తిహ్ 

చదివినపుపాడు ఇది చెపపాబడుతుాంది.
2. సమూహాంగ్ నమాజు చదువుతుననిపుడు ఇమాముతోప్టు అాందరూ, 

అలాగే ఒాంటరిగ్ చదివేటపుపాడు ఆ వ్యక్తి అమీన్ చెప్పాలి.
3. దెైవదూతల ఉన్క్న్ విశ్సిాంచాలన్ ఈ హదీసు దా్ర్ తెలుసుతి ననిది.
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55
َمْن  َواْلُمْؤِمُن  َوَيِدِه،  ِلَساِنِه  ِمْن  اُس  النَّ َسِلَم  َمْن  »اْلُمْسِلُم  َقاَل:    َر�ُصْوِل اهلِل  َعْن    ُهَرْيَرَة  اأَبْي  َعْن 
اُس َعَلى ِدَماِئِهْم َوأَْمَواِلِهم«. )�صنن الن�صائي، رقم احلديث 4995، و�صحيح م�صلم، رقم احلديث  أَِمَنُه النَّ

65 - )41(، واللفظ للن�صائي، وح�صنه االألباين(.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: “ఎవరి న్రు మరియు చేతితో జనులు 
సురక్ితాంగ్ ఉాంటారో అతడే ముసిలము, మరియు ఎవరి నుాంచెైతే జనుల 
ప్్ర ణాలు, ధనాం సురక్ితాంగ్ ఉాంటాయో అతడే మోమిన్(విశ్్సి)”.
(సునన్ నాస్యి, హదీసు న�ాంబరు 4995, మరియు సహీహ్ ముసిల ాం, 
హదీసు న�ాంబరు 65-(41). ఈ హదీసులోన్ వ్ఖా్యలు నాస్యి లోన్వి. 
ఇమామ్ నాసిరుదీదీన్ అలాబానీ వ్రు ఈ హదీసును హసన్ మరియు సహీహ్’గ్ 
న్ర్్ధ రిాంచారు).

56
ِذي  ْيَطاَن َيْنِفُر ِمَن اْلَبْيِت الَّ َعْن اأَِبْي ُهَرْيَرَة  اأَنَّ َر�ُصوَل اهلِل  َقاَل: اَل َتْجَعُلْوا ُبُيْوَتُكْم َمَقاِبَر؛ ِإنَّ الشَّ

ُتْقَرُأ ِفْيِه ُسْوَرُة اْلَبَقَرِة«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 212 - )780((.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ఉపదేశిాంచారు:  మీ ఇళలను సమాధులుగ్ 
మారచుకాండి, ఏ ఇాంట్ల  అయితే “సూర్ బకర్ి ” చదవబడుతూ ఉాంటదో  ఆ ఇాంటిన్ 
ష�ైతాను అసహి్యాంచుకున్ దూరాంగ్ ఉాంటాడు.
(సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు న�ాంబరు 212, - (780),)

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. ఆర్ధన, దెైవస్రణ చేసుతి ాండడాంతోప్టు సూర్బకర్ి  ఇళళిలోల  

చదువుతుాండాలన్ ఈ హదీసు దా్ర్ తెలుసుతి ననిది, దీన్ దా్ర్ ష�ైతాన్ ఆ 
ఇాంటి నుాండి దూరాంగ్ ప్రిపో తాడన్ తెలుసుతి ననిది.

2. ఇాంటిన్ ఆర్ధన, దెైవస్రణ మరియు ఖుర్న్ యొక్క ప్ర్యాంనుాండి 
దూరాంగ్ ఉాంచడాం ఒక ముసిలముకు తగదు, ఇలా చేయడాం దా్ర్ ఆ 
గృహము దెైవ శుభాలు న్చుకోకుాండా శ్శ్న న్ర్్నుష్యతను తలపిసుతి ాంది.
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57
َنا  ُهمَّ َربَّ َماُم: َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمَدُه؛ َفُقْوُلْوا: اَللَّ َعْن اأَبْي ُهَرْيَرَة  اأَنَّ َر�ُصْوَل اهلِل  َقاَل: »ِإَذا َقاَل اْلِ
َم ِمْن َذْنِبِه«. )�صحيح البخاري، رقم  ُه َمْن َواَفَق َقْوُلُه َقْوَل اْلَماَلِئَكِة؛ ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َلَك اْلَحْمُد؛ َفِإنَّ

احلديث 796، واأي�صًا �صحيح م�صلم، رقم احلديث 71- )409((.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ఉపదేశిాంచారు: ఇమాము “సమీయలాల హు లిమన్ 
హమిదహ్”  అననిపుపాడు మీరు “ అలాల హుమ్ రబబానా  లకల్’హాంద్” అనాండి. 
ఎవరి ఈ వ్ఖ్యమ�ైతే దెైవదూతల వ్క్యాంతో సరిపో లుతుాందో  అతన్ గత ప్ప్లనీని 
క్షమిాంపబడతాయి”.
(సహీహ్ బుఖార్, హదీసు న�ాంబరు 796, మరియు సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు 
న�ాంబరు 71-(406),).

1.  అలాల యొక్క అనాంత కరుణ ఎలా ఉాంటుాందో  మనకు ఈ హదీసుతో తెలుసోతి ాంది. 

2. ఇాందులో  ఏ మాత్రాం కష్టాం లేన్ అతి చినని క్రియతో ఎాంతో ప్రతిఫలాన్ని పొ ాందే 
ఆస్్కరముాంది, రుకూ తరువ్త ఆ చిరు సమయాంలో  ‘రబబానా వ లకల్’ 
హమ్దీ ’ అనే వ్ఖ్యాం దెైవదూతల యొక్క ఇదే వ్ఖ్యాంతో సరిపో లితే అలాల  
దాసున్ యొక్క గత ప్ప్లనీని క్షమిాంచి వేస్తి డు.

58
َعْن اأَبْي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َذَكَر َر�ُصْوُل اهلِل  َاْلِهاَلَل؛ َفَقاَل: »ِإَذا َرأَْيُتُمْوُه َفُصْوُمْوا، َوِإَذا َرأَْيُتُمْوُه؛ َفأَْفِطُروا؛ 

ْوا َثاَلِثنَي«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 20- )1081((. َفِإْن ُأْغِمَي َعَلْيُكْم َفُعُدّ

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు న�లవాంక గురిాంచి ఇలా ఉపదేశిాంచారు: మీరు దాన్న్ 
(న�లవాంక) చూసి (రమదాన్) ఉపవ్స్లు ఆరాంభిాంచాండి, మరియు దాన్న్ 
చూసి ఉపవ్స్లు ముగిాంచాండి, ఒకవేళ ఆక్శాం మేఘావృతాం అయి ఉాంటే 
ముప�ైపా రోజులు పూరితి చేయాండి”.

(సహీహ్ ముసిల ాం , హదీసు న�ాంబరు 20- (1081),).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. రమదాన్ న�ల  ప్్ర రాంభాం మరియు ముగిాంపు సమయాం విషయాంలో  

ఎటువాంటి అనుమానాన్క్ ఆస్్కరాం ఉాండకూడదు, అనగ్ ఆక్శాం 
మేఘావృతాం అయిఉాండి న�లవాంక కన్పిాంచకపో తే ఆ రోజు వదిలివేయాలి, 
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అాంటే  ష్బాన్ 29 న న�లవక కన్పిాంచకపో తే మరో రోజు పూరితిచేసుకొన్ 
రమదాన్ ఉపవ్సాం మొదలుప�టా్ట లి, రమదాన్ న�ల ముగిాంపులో 29 న 
న�లవాంక కన్పిాంచకపో తే ఆ న�ల 30 వ రోజు కూడా పూరితిచేసుకొన్ ఈదుల్’ 
ఫిత్్ర (రమదాన్ పాండుగ) జరుపుకోవ్లి.

2. రమదాన్ న�ల ఆరాంభాం అవకముాందునుాంచ ేఉపవ్స్లు మొదలుప�ట్టకూడదు.

59
بيِّ  َقاَل: »ِإَذا َقاَم أََحُدُكْم َعْن َمْجِلِسِه، ُثمَّ َرَجَع ِإَلْيِه؛ َفُهَو أََحقُّ ِبِه«. )�صنن  َعْن اأَِبْي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَّ
و�صححه  ماجه،  البن  واللفظ   )2179(  - احلديث31  رقم  م�صلم،  و�صحيح   ،3717 احلديث  رقم  ماجه،  ابن 

االألباين(.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ఉపదేశిాంచారు: “కూరుచునని చోటినుాండి ఎవరెైనా 
లేచివ�ళ్ల  తిరిగివసేతి  అతనే ఆ చోటుకు (మరలా కూరోచువడాన్క్) హకు్కదారుడు”.
(సునన్ ఇబ్నిమాజ్, హదీసు న�ాంబరు 3717, సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు న�ాంబరు 
31-(2179). ఈ హదీసులోన్  పదాలు ఇబ్నిమాజ్లోన్వి, షేక్ నాసిరుదీదీన్ 
అలాబానీ వ్రు దీన్న్ సహీహ్'గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

1. నలుగురు కలిసి కూరుచుననిచోట అక్కడ  ప్ఠిాంచవలసిన కొన్ని మర్్యదలు 
ఉాంటాయి, ఒకరిక్ ఇబబాాంది కలిగిాంచే ఎటువాంటి పన్ అక్కడ చేయకూడదు.

2. కలసి కూరుచుననిపుపాడు ఒక వ్యక్ ఏదెైనా పన్ మీద బయటకు వ�ళ్ళి వసేతి  
ఆదేచోట అతను మరలా కూరుచునే హకు్క అతన్క్ ఉాంటుాంది, ఇతరులు 
దాన్న్ తిరస్కరిాంచలేరు.

60
ِبيِّ ، َقاَل: »ِإنَّ اْلُمْسِلَم ِإَذا أَْنَفَق َعَلى أَْهِلِه َنَفَقًة َوُهَو َيْحَتِسُبَها  َعْن أَِبْي َمْسُعْوٍد اْلَبْدِريِّ  َعِن النَّ
َكاَنْت َلُه َصَدَقًة«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 48- )1002(، و�صحيح البخاري، رقم احلديث 55، واللفظ 

ل�صلم(.

అబూ మస్'ఊద్ అల్'బది్ర (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం : ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ఉపదేశిాంచారు: ఒక ముసిలము(దెైవాం 
నుాండి ప్రతిఫలాన్ని ఆశిసూతి ) తన కుటుాంబాం ప�ై ఖరుచు చేసే డబుబా కూడా 
సదక్(దెైవ మారగాాంలో ఖరుచు చేయడాం) క్ాంద ల�క్క కట్టబడుతుాంది.
(సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు న�ాంబరు 48-(1002), సహీహ్ బుఖార్ హదీసు 
న�ాంబరు 55, ఈ హదీసులోన్ వ్ఖా్యలు ముసిల ాం లోన్వి).

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5680
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 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. భార్్య బిడడాలప�ై ఖరుచు చేసే ప్్ర ముఖ్యత గురిాంచి ఈ హదీసులో తెలుపబడిాంది, 
దెైవమారగాాం మరియు బీదలకనాని ముాందు తన సొ ాంత కుటుాంబాన్క్ 
ప్్ర ధాన్యత ఇవ్్లన్ ఇస్ల ాం బో ధిసుతి ాంది, వీరిప�ై చేసే ఖరుచు కూడా 
సదాక్(దెైవ మారగాాంలో ఖరుచుచేయడాం) కోవలోకే వసుతి ాంది.

2. తన కుటుాంబాం కోసాం అవసరమ�ైన మేర్ అలాల హ్ యొక్క సాంతుష్ఠ త 
కోసాం ఖరుచుచేయడాం అనుమతిాంచబడిాంది,  ఎటువాంటి ల�క్క లేకుాండా 
అనవసరవ్టిలో దుబార్గ్ ఖరుచు చేయడాం, దెైవ సాంతుష్టతకు విరుద్ధాంగ్ 
వ�ళళిడాం మాత్రాం న్షేదిాంచడమ�ైనది.

61
اِر، َوَلْو ِبِشقِّ  ِبيَّ ، َيُقوُل: »َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم أَْن َيْسَتِتَر ِمَن النَّ َعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتٍ ، َقاَل: �َصِمْعُت النَّ
َتْمَرٍة؛ َفْلَيْفَعْل«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 66- )1016(، و�صحيح البخاري، رقم احلديث 1413، واللفظ 

ل�صلم(.

అదీ బిన్ హ్తిమ్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: “ఒక చినని ఖరూజి రపు ముక్క దా్ర్ 
(దాన్న్ దానాం చేయడాం దా్ర్) అయినా సరే మిమ్లిని మీరు నరక్గిని నుాండి 
క్ప్డుకోగలిగితే క్ప్డుకోాండి”.
(సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 66-(10-16), సహీహ్ బుఖార్ హదీసు 
న�ాంబరు 1413, ఈ హదీసులోన్ పదాలు ముసిల ాంలోన్వి).

 హదీసు ఉల్లే ఖకున్ కులే ప్త  పరిచయం: 

 అదీ బిన్ హ్తిమ్ (రదియలాల హు అన్’హు) : వీరి ఇాంటి పేరు అబూతర్ఫ్ 
లేదా అబూ వహీబ్, వీరి వాంశిక పేరు అదీ బిన్ హ్తిమ్ బిన్ అబుదీ లాల  అతాతి యి్, 
వీరు ధాతృత్ాంలో చాలా ప్రసిదు్ధ లు, ఎాంతో వివేకవాంతులు మరియు మాంచి 
నాయకులు, వీరు ఇస్ల ాంకు మునుపు అజ్ఞా న సమయాంలో మరియు ఆ 
తరువ్త తమవ్రిక్ నాయకున్గ్ ఉనానిరు, న్రభాయాంగ్, ప్రభావితాంగ్ 
ప్రసాంగాం చేయడాంలో మాంచి సమర్ధత కలిగిఉాండేవ్రు
వీరు ఇస్ల ాం సీ్కరిాంచి తమకు తోడుగ్ ఉాంటే ఎాంతో బాగుాంటుాందనీ ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు తలచేవ్రు, ఒక స్రి ఇస్ల ాం మరియు  ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రి గురిాంచి తెలుసుకోవడాన్క్ మదీనా వచాచురు, 
ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రి మసీదు అయిన మసిజిద్ ఎ  నబవిలో వ్రి 
సమావేశాం జరిగిాంది.

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5575
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ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇదాంతా కేవలాం నాయకత్ాం కోసాం, 
ర్జ్యాం కోసాం చేసుతి నానిరేమోననే అపో హ వ్రిలో ఉాండేది,  క్నీ ఎపుపాడెైతే వ్రి 
సమావేశాం మసీదులో  జరిగిాందో  కొదిదీ  సమయాంలోనే వ్రిక్ ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం గురిాంచి అర్ధాం అయిపో యిాంది, ఇదాంతా ర్జ్యాం కోసాంక్దు 
వీరొక ప్రవకతి (సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం) అన్ అర్ధాం  అయిపో యిాంది. వ్రిన్  
ప్రవకతి  సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం తన ఇాంటిక్ తెసుకెళ్ల ఆతిధ్యాం ఇచాచురు, 
ఇస్ల ాం యొక్క సాందేశ్న్నిఅాందజేశ్రు,  వ�ాంటనే అదీ బిన్  హ్తిాం వ్రు ఇస్ల ాం 
సీ్కరిాంచారు
ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం మరణాాంతరాం కొాంతమాంది ఇస్ల ాం వీడి 
వ�ళళిడాం దాన్క్ కొాంతమాంది అవిశ్్సులు రెచచుగొట్టడాంతో కలోల లాం తల�తితి ాంది, 
ఆ సమయాంలో అదీ బిన్ హ్తిమ్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రు ఎాంతో 
చాకచౌక్యాంతో దీన్న్ ఎదురు్కనానిరు, తనవ్రిన్ దీన్లో చికు్కకోకుాండా 
క్ప్డారు, కొతతిగ్ ఇస్ల ాం సీ్కరిాంచి అపరిపక్తతో ఉనని  కొాంత మాందిలో 
ఇటువాంటి క్లష్ఠ  పరిసిథితులు తల�తాతి యి. 
ఇస్ల ాం తరుపున కూడా వీరు అనేక యుదా్ధ లలో  ప్ల్గా నానిరు, ఇర్క్, 
మదాయిెన్, ఖాదీసియా  లాాంటి ప�దదీప�దదీ  యుదా్ధ లలో ప్ల్గా నానిరు
వీరి దా్ర్ మొతతిాం 66 హదీసులు ఉలేల ఖాంచబడినవి.
చివరిలో వీరు కూఫ్లో న్వ్సమునానిరు, అలాల  వీరిక్ శతాధిక జీవితాన్ని 
ప్రస్దిాంచాడు తన 120 వ ఏట హిజీ్ర శఖాం 67 లో కూఫ్లో మరణిాంచారు.

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. దాన ధర్్లు చేయాలన్ ఈ హదీసులో పో ్ర తసాహిాంచబడినది, మీరు దానాం 
చేసే డబుబా లేదా ఏదెైనా వసుతి వు అత్యాంత తకు్కవగ్ ఉనాని కూడా దాన్న్ 
తేలికగ్ తీసుకోకూడదు, విలువలేన్దిగ్ భావిాంచకూడదు. ఎాందుకాంటే ఆ 
అతిచిననిదే నరక్గిని నుాండి విముక్తిక్ దోహదాం చేయవచుచు.

2.  నరకాం నుాండి తమను తాము క్ప్డుకోాండి అన్ ఈ హదీసులో పేరొ్కనబడిాంది, 
అనగ్ మీరు ఒకరిక్ చేసే సహ్యాం మీకు మరియు నరక్గినిక్ మధ్య 
ఒక అడుడా  తెరగ్ పన్చేసుతి ాంది. ఒక చినని ఖరూజి రపు ముక్క అయినా సరే 
ఎదుటివ్రిక్ దాన్ అవసరాం ఉాంటే తపపాకుాండా దానాం చేయాండి, ఇాంతేకదా 
అనుకోవదుదీ , సాందర్భాన్ని బటి్ట  దాన్క్ ఎాంతో విలువ ఉాండవచుచు.
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62
اَرٌة ِلَما َبْيَنُهَما، َواْلَحجُّ اْلَمْبُرْوُر َلْيَس  َعْن اأَبْي ُهَرْيَرَة  اأَنَّ َر�ُصْوَل اهلِل  َقاَل: »اْلُعْمَرُة ِإَلى اْلُعْمَرِة َكفَّ
 -437 احلديث  رقم  م�صلم،  �صحيح  واأي�صًا   ،1773 احلديث  رقم  البخاري،  )�صحيح  ُة«.  اْلَجنَّ ِإالَّ  َجَزاٌء  َلُه 

)1349(، واللفظ للبخاري(.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: “ఒక ఉమరా్  తరువ్త మరో ఉమరా్  
చేసినపుపాడు ఈ రెాంటి మధ్య జరిగిన ప్ప్లనీని  క్షమిాంపబడతాయి, 
పరిపూర్ణతతో చేయబడి అలాల హ్  దా్ర్ సీ్కరిాంపబడిన హజ్’ యొక్క ప్రతిఫలాం 
స్రగాాం తపపా మరేమీ క్దు”.
(సహీహ్  బుఖార్ హదీసు న�ాంబరు 1773, సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 
437-(1349), ఈ హదీసు యొక్క  పదాలు బుఖార్లోన్వి).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1.  ఎకు్కవస్రుల  ఉమరా్  చేయవచచున్ ఈ హదీసు దా్ర్ తెలుసుతి ననిది, ఒక ఉమరా్  
నుాండి మరొక ఉమార్  మధ్యలోన్ ప్ప్లనీని క్షమిాంచబడతాయి, అయితే 
ఇవి చినని ప్ప్లే, ప�దదీ  ప�దదీ  ప్ప్లు క్షమిాంపబడాలాంటే పూరితిస్థి యి 
ప్రశ్చుతాతి పాంతో వేడుకోవడాం అవసరాం.

2. ఈ హదీసు దా్ర్ హజ్ మరియు ఉమరా్  యొక్క ప్్ర ముఖ్యత తెలుసోతి ాంది, 
రెాండు ఉమరా్ ల మధ్య ప్ప్లు క్షమిాంపబడతాయి అలాగే అలాల హ్ 
అాంగ్కరిాంచిన హజ్ వలల  దొరికే ప్రతిఫలాం స్రగాాం.

3. ఏ హజ్’లో అయితే అలాల  యొక్క ఆదేశ్లు తు.చ. తపపాకుాండా ప్ఠిాంచడాం 
మరియు దీన్క్ సాంబాందిాంచిన బాధ్యతలు దెైవ్భీష్్ట న్క్ అనుగుణాంగ్ 
జ్గరితతి గ్, సకరిమాంగ్ న్ర్రితిాంచడాం జరిగిాందో  దాన్నే హజ్’ఎ  మబ్’రూర్ 
అాంటారు, హజ్’ఎ మబూ్ర ర్ యొక్క ప్రతిఫలాం స్రగాాం తపపా మరేమీ క్దన్ 
ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు స�లవిచాచురు.

63
أَْبَواُب  َقْت  َوُغلِّ ِة،  اْلَجنَّ أَْبَواُب  َحْت  ُفتِّ َرَمَضاُن  َدَخَل  »ِإَذا   :  ِ َر�ُصوُل اهللَّ َقاَل  َيُقْوُل:    ُهَرْيَرَة  اأَِبي  َعْن 
َياِطْيُن«. )�صحيح البخاري، رقم احلديث 3277، و�صحيح م�صلم، رقم احلديث 1 -  َم، َوُسْلِسَلِت الشَّ َجَهنَّ

)1079(، واللفظ للبخاري(.

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం : ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు:  “రమదాన్ మాసము వచిచునపుపాడు  
స్రగా దా్ర్లు తెరచివేయబడతాయి, నరక దా్ర్లు మూసివేయ బడతాయి 
మరియు ష�ైతానులు బ్డీలలో బాందీ అవుతాయి”.
(సహీహ్ బుఖార్ హదీసు న�ాంబరు 3277, సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 
1-(10-79), ఈ హదీసులోన్ పదాలు బుఖార్లోన్వి).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. రమదాన్ న�ల  ప్రతే్యకతలలో ముఖ్యమ�ైన విషయమేమాంటే ఈ మాసాంలో 
స్రగాదా్ర్లు తెరవబడి  నరకదా్ర్లు మూయబడతాయి, నరకాం నుాండి 
విముక్తి పొ ాంది స్ర్గా న్క్ వ�ళలదలచుకునేవ్రు ఈ న�లలో  స్చచుమ�ైన 
సాంకలపాాంతో తమ సృషి్టకరతిను ఆర్ధిాంచాలి, మనసూఫురితిగ్ తమ 
ప్ప్ల క్షమాపణ కోసాం అతన్ ముాందు వేడుకోవ్లి, తమ జీవితాలను 
ఇదివరకటికనాని ఎకు్కవగ్ పుణా్యత్కాంగ్ మారుచుకోవ్లి.

2. ఈ న�లలో ష�ైతానులు బాందీ చేయబడతాయి, స్ధారణ రోజులోల  ఉాండే 
వ్రి ప్రభావాం ఈ న�లలో ఉాండదు. అయితే చెడు వ�ైపు లాగే మనసుసా, 
చెడుఅలవ్టుల  మాత్రాం తోడుగ్నే ఉాంటాయి, ఈ న�లలో ఆర్ధనలు 
చేయడాం తేలిక క్బటి్ట  మనసుసాను సాంస్కరిాంచడాన్క్ ప్రయతినిాంచాలి, ఈ 
విషయాంలో సాంకలపా శుది్ధ  ఉాంటే అలాల  తపపాకుాండా సహకరిస్తి డు.

64
َياَم َقْبَل اْلَفْجِر؛ َفاَل ِصَياَم َلُه«. )جامع  ِبيِّ  َقاَل: »َمْن َلْم ُيْجِمِع الصِّ َة اأم الوؤمني  َعِن النَّ َعْن َحْف�صَ
 ،  2334 احلديث  رقم  الن�صائي،  و�صنن   ،2454 احلديث  رقم  داود،  اأبي  و�صنن   ،730 احلديث  رقم  الرتمذي، 

واللفظ للرتمذي، و�صححه االألباين(.

ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రి భార్య అయిన హఫ్సా (రదియలాల హు 
అన్’హ్) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా 
ప్రవచిాంచారు: “వేకువజ్ము(ఫజర్)కు ముాందే ఉపవ్స సాంకలపాాం  చేయన్దే ఆ 
ఉపవ్సాం పరిగణలోక్ ర్దు”.
(జ్మే తిరి్జీ హదీసు న�ాంబరు 730, సునన్ అబూ దావూద్ హదీసు న�ాంబరు 
2454, మరియు సునన్ నాస్యి హదీసు న�ాంబరు, 2334, ఈ హదీసులోన్ 
పదాలు తిరి్జీక్ చెాందినవి, ఇమామ్ నాసిరుదీదీన్  అలాబానీ వ్రు ఈ హదీసును 
సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 హదీసు ఉల్లే ఖకురాలి కులే ప్త  పరిచయం:  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2457
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2457
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విశ్్సుల మాతృమూరితి హఫ్సా బిాంతె  ఉమర్ (రదియలాల హు అనహు) : ప్రవకతి 
మహమ్ద్ సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు జన్్ాంచడాన్క్ ఐదు సాంవతసార్ల 
ముాందు మక్్కలో జన్్ాంచారు, వీరు ప్రముఖ సహ్బీ అయిన ఉమర్ బిన్ 
ఖతాతి బ్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి కుమారెతి, వీరు ఖున�ైస్ బిన్ హుజ్ఫ్ 
వ్రి భార్యగ్ ఉనానిరు, హబ్’ష్  వ�ైపు హిజ్రత్ చేసినపుపాడు వ్రితో ఉనానిరు, 
ఆ తరువ్త కొనానిళళికు మదీనా తిరిగి వచాచురు. అపుపాడు బద్్ర యుద్ధాం 
జరిగినపుపాడు ఖున�ైస్ బిన్ హుజ్ఫ్ వ్రు కూడా ఈ బద్్ర యుద్ధాంలో 
ప్ల్గా నానిరు, యుద్ధాంలో తీవ్ర గ్యమ�ై చన్పో యారు, అపుపాడు హఫ్సా వ్రి 
వయసుసా ఇరవ�ై సాంవతసార్లు ఉాండిాంది, భరతిను కోలోపాయిన తన కుమారెతి 
విషయాంలో ఉమర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రు  చాలా బాధలో  ఉాండేవ్రు, 
ఈ సాంధరభాాంలో ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు వీరి కోసాం ప�ళ్ల సాంబాందాం 
పాంపిాంచారు, ఉమర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ�ాంటనే ఒపుపాకునానిరు, హిజీ్ర 
శకాం 3 లో వీరి ప�ళ్ల జరిగిాంది.
హఫ్సా (రదియలాల హు అన్’హ) దా్ర్ మొతతిాం 60 హదీసులు ఉలేల ఖాంచబడినవి.
ఖుర్న్’ను కాంఠసథిాం చేసివునని (హ్ఫిజే ఖుర్న్) వ్రు క్లకరిమాంలో కొాందరు 
చన్పో వుతుాండడాంతో  ఖలీఫ్ అబూ బక్రి సిదీదీక్ (రదియలాల హు అన్’హు) 
ఖుర్న్ ప్రతిన్ ర్యిాంచారు, దాన్న్ హఫ్సా (రదియలాల హు అన్’హ) మొతతిాం 
కాంఠసతి ాం చేసుకునానిరు. ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రిక్ వచేచు వహీను 
ర్సేవ్రిలో హఫ్సా (రదియలాల హు అన్’హ) కూడా ఒకరు. ఖలీఫ్ ఉస్్న్ 
(రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి హ్యాం  వరకూ ఈ ప్రతి వీరిదగగారే ఉాంది, 
ఉస్్న్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రు వీరి నుాండి ఈ ప్రతిన్ అడిగి తీసుకొన్ 
దాన్క్ మరికొన్ని నకళలను తయారు చేయిాంచి దేశాంలోన్ విభినని ప్్ర ాంతాలకు 
పాంపిాంచారు, ఆ తరువ్త ఆ ప్రతిన్ హఫ్సా వ్రికే తిరిగి ఇచేచుశ్రు. వీరు 
మరణిాంచే వరకు ఈ ప్రతి వీరి దగగారే ఉాండిాంది, తాను మరణిాంచిన తరువ్త ఈ 
ప్రతి తన సో దరుడెైన  అబుదీ లాల  వ్రిక్ చెాందాలన్ చెపిపా ఉాంచారు.
ఉము్ల్ మూమినీన్ హఫ్సా (రదియలాల హు అన్’హ) వ్రు ఎకు్కవగ్ 
దెైవ్ర్ధనలో ఉాండేవ్రు, ర్తు్ర ళ్ల  కూడా ఎకు్కవ సమయాం ఆర్ధనలోనే 
గడుపుటుాండేవ్రు, హిజీ్ర శ్ఖాం 41 లేదా 45 లో వీరు మదీనా పట్టణాంలో 
మరణిాంచారు, అపపాటి మదీనా గవరనిర్ అయిన మర్్న్ వ్రు వీరి జనాజ్ 
నమాజు చదివిాంచారు. 

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1.  రమదాన్ యొక్క విధి ఉపవ్స్లు, లేదా ఇతర ఉపవ్స్లు ఉాండడాన్క్ 
న్య్యత్(సాంకలపాాం) ఫజర్ సమయాం మొదలవడాన్క్ ముాందే చేసుకోవ్లి.

2. న్య్యత్ మనసుసాలో చేసుకోవ్లి న్టితో ఉచచురిాంచి క్దు.   ఉచచురిాంచి 
న్య్యత్ చేయడాం అనేది బిద్’అత్ (కొతతి  పో కడ) అవుతుాంది.
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65
نَي ِإَلى اْلِماَئِة آَيًة. )�صحيح  ِتّ َعْن اأَِبْي َبْرَزَة  َقاَل: َكاَن َرُسْوُل اللِه  َيْقَرُأ ِفي اْلَغَداِة َما َبْيَن الِسّ

م�صلم، رقم احلديث 172 - )461(، و�صحيح البخاري، رقم احلديث 541، واللفظ ل�صلم(.

అబూ బర్’జ్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: “ఫజర్ నమాజులో 
ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ప్ర్యణాం చేసే ఆయతుల సాంఖ్య  
డెబ్ైభా నుాండి వాందకు మధ్య ఉాండేది”.
(సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు, 172-(461) మరియు సహీహ్  బుఖార్ 
హదీసు న�ాంబరు 541, ఈ హదీసులోన్ పదాలు ముసిల ాంలోన్వి).

 అబూ బర్’జా (రదియల్లే హు అన్’హు): 

వీరి పూరితి పేరు అబూ బర్’జ్ నద్’లా  బిన్ ఉబ్ైడ్ అసలమీ, మక్్క నగరాం ప�ై 
విజయాం స్ధిాంచినపుపాడు వీరు ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాంతోప్టు 
ఉనానిరు, తరువ్తి క్లాంలో  వీరు ‘బస్్ర ’, ‘ఖుర్స్న్’ మరియు  ‘మరు’  అనే  
ప్్ర ాంతాలలో న్వ్సముాండి చివరన మరలా బస్్ర కు తిరిగివచేచుశ్రు.
వీరి నుాండి మొతతిాం 40 హదీసులు ఉలేల ఖాంచబడినవి.  వీరు హిజీ్ర శఖాం 60 లేదా 
64 లో  బస్్ర లోనే తుది శ్్స విడిచారు, అపపాటి అమీర్ ముఆవియా కనాని 
వీరు ముాందు చన్పో యారు.

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. హదీసులో పేరొ్కనబడిన సలాతుల్ “గదా” అనగ్ ఫజర్ నమాజు, ఫజర్ 
నమాజులో ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహివసలల ాం వ్రు అరవ�ై నుాండి వాంద 
ఆయతుల ప్ర్యణాం చేసేవ్రు.

2.  స్మూహికాంగ్(జమాత్) నమాజు చదివేటపుపాడు బలహీనులను దృషి్టలో 
ఉాంచుకొన్ చదివిాంచాలి, వ్రిక్ ఎటువాంటి బాధ కలగ కూడదన్ ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఉపదేశిాంచారు.

66
أَْن  اِر  النَّ َعَلى  ُه  اللَّ َم  َحرَّ ُجْوِد؛  السُّ أَثَر  ِإالَّ  آَدَم  اْبَن  اُر  النَّ »تأُكُل  َقاَل:    ِبيِّ  النَّ َعِن    ُهَرْيَرَة  اأَبْي  َعْن 
ُجْوِد«. )�صنن ابن ماجه، رقم احلديث 4326، و�صحيح البخاري، جزء من رقم احلديث 7437،  َتْأُكَل أََثَر السُّ

و�صحيح م�صلم، جزء من رقم احلديث 299 - )182(، واللفظ البن ماجه، و�صححه االألباين(.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: “ఆదాం సాంతానమ�ైన 
మన్షిక్ నరక్గిని స్ష్్ట ాంగ గురుతి లునని చోట తపపా అన్ని చోటల  క్లుచుతుాంది, 
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స్ష్్ట ాంగ గురుతి లు నరక్గిని దా్ర్ క్లకుాండా అలాల హ్ న్షేదిాంచాడు”.
(సునన్ ఇబ్నిమాజ్ హదీసు న�ాంబరు 4326, సహీహ్ బుఖార్ హదీసు న�ాంబరు 
7437, సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 299 –(182), ఈ హదీసులోన్ 
వ్ఖా్యలు ఇబ్ని మాజ్లోన్వి, నాసిరుదీదీన్ అలాబానీ వ్రూ దీన్న్ సహీహ్’గ్ 
న్ర్్ధ రిాంచారు)

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1.     అలాల హ్ ముాందు స్ష్్ట ాంగాం యొక్క ప్్ర ముఖ్యతను ఈ హదీసు తెలుపుతుాంది, 
స్ష్్ట ాంగాం చేయడాం దా్ర్ నుదుటిప�ై ఏరపాడే గురుతి ను నరక్గిని క్లచుదు 
అన్ ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు స�లవిసుతి నానిరు.

2. దెైవ సాంతుష్టత కోసాం చేసే ఎకు్కవ స్ష్్ట ాంగ్ల దా్ర్ మన్షి స్్ర్గా న్క్ 
అరుహు డవుతాదన్ వేరొక హదీసుతో తెలుపబడిాంది.

67
ِرْيَق. )�صحيح البخاري، رقم احلديث 986(. ِبُيّ ،ِإَذا َكاَن َيْوُم ِعْيٍد، َخاَلَف الَطّ َعْن َجاِبٍر  َقاَل: َكاَن الَنّ

జ్బిర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం : ఈద్ రోజున ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు స్ధారణ మారగాాం క్కుాండా వేరే మారగాాం గుాండా వ�ళ్ళివ్రు.
(సహీహ్ బుఖార్ హదీసు న�ాంబరు 986).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. ఈద్ నాడు నమాజు నుాండి తిరిగి వ�ళ్ళిటపుపాడు వేరొక మారగాాం నుాండి వ�ళ్ల లన్ 
సూచిాంచడాం జరిగిాంది, దెైవ్ర్ధనకు వ�లుతుననిపుపాడు ఆ వ�ళ్ళిన మారగాాం 
కూడా ప్రళయదినాన స్క్ష్యాం ఇసుతి ాంది క్బటి్ట  మరో మార్గా న్ని ఎాంచుకోమన్ 
సూచిాంచి ఉాండవచుచు.

2. విశ్్సులు తమ ఆధిక్్యన్ని అాందరికీ ప్రదరి్శాంచడాంవలల  ఎలలపుపాడూ 
న్రోధిాంచడాన్క్ ప్రయతినిాంచే  అవిశ్్సుల మనసులోల  వీరి శక్తి గురిాంచి 
భయాం కలిగిాంచడాన్క్ కూడా ఇలా సూచిాంచి ఉాండవచుచు.

68
ْسِلْيُم«.  ْكِبيُر، َوَتْحِليُلَها التَّ ُهْوُر، َوَتْحِرْيُمَها التَّ اَلِة الطُّ ِ : »ِمْفَتاُح الصَّ َعْن َعِليٍّ  َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهللَّ
)�صنن اأبي داود، رقم احلديث 61، وجامع الرتمذي، رقم احلديث 3، و�صنن ابن ماجه، رقم احلديث 275، َقاَل 

االإمام الرتمذي: هذا حديث باأنه: اأ�صح �صيٍء يف هذا الباب اأح�صن، وح�صنه االألباين و�صححه(.
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అలీ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: వదూ నమాజు యొక్క తాళాంచెవి, 
(నమాజు ప్్ర రాంభిాంచడాన్క్) అలాల హు అకబార్ చెపపాగ్నే మిగితా పనులనీని 
న్షిదదీమయిపో తాయి, (నమాజు ముగిాంపు సమయాంలో) అస్సాలాము 
అల�ైకుమ్ వ రహ్తులాల హ్ అనగ్నే  న్షిదదీమ�ైనవనీని హలాల్ అయిపో తాయి.
(సునన్ అబీ దావూద్ హదీసు న�ాంబరు 61, జ్మే తిరి్జీ హదీసు న�ాంబరు 3, 
మరియు సునన్ ఇబ్ని మాజ్ హదీసు న�ాంబరు 275, ఈ హదీసును ఇమామ్ 
తిరి్జీ వ్రు సహీహ్, హ్సన్’గ్ ప�రో్కనానిరు, నాసిరుదీదీన్ అలాబానీవ్రు దీన్న్ 
సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. ఎటువాంటి నమాజు అయినా వదూచేయడాం తపపాన్సరి. వదూ లేన్దే ఏ 
నామాజూ అవ్దు.

2. ఒక స్రి అలాల హు అక్’బర్ అన్ నమాజు మొదలు ప�టి్టన తరువ్త నమాజుకు 
ముాందు హలాల్  ఉనని అనీని హర్మ్(న్షిద్ధాం) అయిపో తాయి, అనగ్ 
మాటాల డడాం, తినడాం, త్ార గడాం వగెైర్ అన్నిరక్ల పనులు.

69
ِتْي  َنَة الَّ َر السَّ ِه أَْن ُيَكفِّ ْي أَْحَتِسُب َعَلى اللَّ ِبيَّ  َقاَل: »ِصَياُم َيْوِم َعاُشْوَراَء، ِإنِّ َعْن اأَبْي َقَتاَدَة ، اأَنَّ النَّ
َقْبَلُه«. )جامع الرتمذي، رقم احلديث 752، و�صحيح م�صلم، جزء من رقم احلديث 196- )1162(، و�صنن اأبي 
داود، جزء من رقم احلديث 2425، واللفظ للرتمذي، ومل يحكم االإمام الرتمذي هذا احلديث ب�صيٍء، و�صححه 

االألباين(.

అబూ కదాదా (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ఉలేల ఖాంచారు: ఆషూర్ రోజున(ముహరరిాం న�ల పదవ 
తార్కు) ఉాండే ఉపవ్స్న్క్ బదులుగ్ అలాల  క్రిత సాంవతసారపు ప్ప్లు (చినని 
ప్ప్లు) మన్నిస్తి డన్ నేను ఆశిసుతి నానిను”.
(జ్మే తిరి్జీ , హదీసు న�ాంబరు 752, సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 
196- (1162), సునన్ అబూదావూద్ హదీసు న�ాంబరు 2425. ఈ హదీసులోన్ 
వ్ఖా్యలు తిరి్జీ లోన్వి, ఈ హదీసు గురిాంచి ఇమామ్ తిరి్జీ ఏమీ పేరొ్కనలేదు, 
షేక్ నాసిరుదీదీన్ అలాబానీ వ్రు దీన్న్ సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు)

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:



63

80 హదీసుల సంకలనం  

1. ఈ హదీసులో మొహరరిాం న�ల పదో  తార్కున ఉపవ్సాం ఉాండాలన్ 
పో ్ర తసాహిాంచబడిాంది. ఈ ఒక్క ఉపవ్సాం క్రణాంగ్ అలాల హ్ మన గత 
సాంవతసారపు ప్ప్లనీని క్షమిాంచి వేస్తి డు. ఇక్కడ కూడా చినని ప్ప్లే 
క్షమిాంచ బడతాయి, ప�దదీ  ప�దదీ  ప్ప్లకు పూరితి స్థి యి ప్రశ్చుతాతి పాం అవసరాం.

2. మొహరరిాంన ‘తొమి్దీ  పది’  లేదా  ‘పది  పడకుాండు’ తార్కులోల  రెాండు 
రోజులు ఉపవ్సాం ఉాండాలి, ఇాందులో తొమి్దీ పది తార్కులోల  ఉాండడాం 
ఉతతిమాం. కేవలాం పదవ తార్కు మాత్రమే ఉపవ్సమునాని పరువ్లేదు.

3. ‘ఆషూర్’ అనగ్ ‘పడవది’ అన్ అర్ధాం, అనగ్ పదవ తార్కున ఉాండే ఉపవ్సాం.

70
َعْن اأَبْي َذرٍّ  َقاَل: َقاَل ِلَ النبيُّ : »اَل َتْحِقَرنَّ ِمْن اْلَمْعُروِف َشْيًئا، َوَلْو أَْن َتْلَقى أََخاَك ِبَوْجٍه َطْلٍق«. 

)�صحيح م�صلم، رقم احلديث 144 - )2626((.

అబూ జర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: “ఏ చినని సతా్కర్్యన్ని కూడా హీనాంగ్ 
చూడకాండి, అది చిరునవు్తో ఒక సో దరుడిన్ పలకరిాంచడమ�ైనా సరే”.
(సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు, 144 –(2626)).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. తోటి వ్యక్తితో కలిసినపుపాడు చిరునవు్తో పలకరిాంచాలన్ ఈ హదీసు 
చెబుతుననిది.

2. కుటుాంబ సభు్యలు, బయట వ్రు ఎవరు కలిసినా కూడా ఎాంతో పే్రమతో, 
చిరునవు్తో, వ్రి మనసులను గెలుగుచుకునే విధాంగ్ మన ప్రవరతిన 
ఉాండాలి.

3.  ఒకరితో మాంచి ప్రవరతిన కలిగి ఉాండడాం కూడా దెైవ్ర్ధన కోవలోకే వసుతి ాంది.

71
ِبيَّ ، َقاَل: »َصالُة اْلَمْرِء ِفْي َبْيِتِه أَْفَضُل ِمْن َصالِتِه ِفْي َمْسِجِدْي َهَذا  َعْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت ، اأَنَّ النَّ
ِإالَّ اْلَمْكُتوَبَة«. )�صنن اأبي داود، رقم احلديث 1044، و�صحيح البخاري، جزء من رقم احلديث 731، واللفظ 

الأبي داود، و�صححه االألباين(.

జెైద్ బిన్ స్బిత్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు: “ఒక వ్యక్తి తన ఫరజ్’ నమాజులు తపపా 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3131


64

80 హదీసుల సంకలనం  

మిగితా నమాజులు నా ఈ మసీదులో చదవడాం కనాని తన ఇాంట్ల  చదవడాం 
ఉతతిమాం”.
(సునన్ అబూ దావూద్, హదీసు న�ాంబరు 1044, సహీహ్ ముసిల ాం  హదీసు 
న�ాంబరు 731, ఈ హదీసులోన్ వ్ఖా్యలు అబూదావూద్’లోన్వి, షేక్ నాసిరుదీదీన్ 
అలాబానీ వ్రు దీన్న్ సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు)

 హదీసు ఉల్లే ఖకున్ కులే ప్త  పరిచయం : 

 జెైద్  బిన్ స్బిత్: వీరి పూరితి పేరు జెైద్  బిన్ స్బిత్  బిన్  దహ్హు క్, వీరు 
అన్’స్ర్ యొక్క  గొపపా సహ్బీలోల  ఒకరు,  ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం 
వ్రిప�ై అవతరిాంచే ఖుర్న్’ను  వ్్ర సేవ్రిలో వీరు కూడా ఒకరు.
ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు తన సాందేశ్న్ని ఎవరెైనా చకరివరుతి లకు 
పాంపిాంచాలన్, ఉతతిర్లు పాంపిాంచాలన్  తలచినపుపాడు  వ్రు సాంబాందిత  
భాషణకు నేరుచుకోమన్ వీరిక్ ఆదేశిాంచేవ్రు,  ఆ ఆదేశ్న్క్ శిరస్ వహిాంచి 
అనతిక్లాంలోనే దాన్న్ నేరుచుకొనేవ్రు, ఈ విధాంగ్ జెైద్ (రదియలాల హు 
అన్’హు) కొన్ని భాషలను నేరుచుకునానిరు. ఉదాహరణకు:  సుర్్యనీ, ఫ్రసీ 
వగెైర్.
జెైద్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రు ఎాంతో జ్ఞా నాం మరియు మేధో  సాంపద 
కలిగి మదీనా నగరాంలో అత్యాంత గౌరవనీయమ�ైన  వ్యకుతి లలో ఒకరిగ్ 
ఉనానిరు. ఖుర్న్’ను పూరితిగ్  కాంఠసతి ాం చేసుకోవడాంతో ప్టు, మాంచి 
మేధావిగ్  కొలవబడేవ్రు, ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రితో హదీసులు 
ఉలేల ఖాంచారు, అాంటే క్కుాండా ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రి దగగార 
ఖుర్న్  నేరుచుకునానిరు. ఖలీఫ్ ఉమర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రు హజ్  
చేయడాన్క్ బయలుదేరినపుపాడు తన తన స్థి నాంలో వ్రిన్ కూరోచుప�టి్ట  వ�ళ్ల రు 
అాంటే క్కుాండా నా్యయమూరితిగ్ కూడా న్యమిాంచి వ్రిక్ ప్రతే్యక జీతాం కూడా 
న్ర్ణయిాంచారు.
ఖలీఫ్ ఉస్్న్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి హ్యాంలో ఖుర్న్’ను 
వ్్యపిాంపజేయడాంలో కీలక ప్త్ర పో షిాంచారు, వీరి దా్ర్ మొతతిాం 92 హదీసులు 
ఉలేల ఖాంచబడినవి, తన 56 వ యిేట హిజీ్ర శఖాం 45 లో  వీరు గతిాంచారు.

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. నఫిల్(ఐచిఛిక) నమాజులు ఇాంట్ల  చదవడాం ఉతతిమాం. దీన్వలల  ఇాంటిన్ 
కూడా ఆర్ధనా ప్రదేశాంగ్ చేసినటలవుతుాంది, దాన్వలల  దెైవ శుభాలు 
కలుగుతాయి, అలాగే నలుగురి ముాందు ప్రదర్శనా బుది్ధక్(రియాక్ర్) 
ల్ాంగ కుాండా ఉాండడాన్క్ ఈ నమాజులను ఇాంట్ల  చదవడమే ఉతతిమాం.

2. సూర్య, చాంద్ర గరిహనాల సమయాంలో చదివే నఫిల్’ నమాజులు మసీదులలో 
స్మూహికాంగ్ చదవడమే ఉతతిమమ�ైనది.



65

80 హదీసుల సంకలనం  

72
ِإَلَه ِإالَّ اللُه،  َعْن اأَِبْي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل َر�ُصْوُل اهلِل : »أَلْن أَُقْوَل: ُسْبَحاَن اللِه، َواْلَحْمُد للِه، َواَل 

ْمُس«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 32 - )2695(( ا َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّ َواللُه أَْكَبُر، أََحبُّ ِإَليَّ ِممَّ

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం ఇలా ప్రవచిాంచారు: “సబ్’హ్నలాల హి వల్’హాందులిలాల హి 
వ్లాయిలాహ ఇలలలాల హు వలాల హు అకబార్” (సర్ సుథి తులతో కూడుకునని 
పరమ పవిత్రత(అన్నిరక్ల బలహీనతలకు అతీతుడు) అలాల కే చెాందును, అలాల  
తపపా మరే ఆర్ధ్య దెైవాం లేదు మరియు అలాల  అతుతి ్ననితుడు) అన్ చెపపాడాం 
నాకు సూర్య క్ాంతి ప్రసరిాంచేవ్టన్నిటిలోకెలల   అత్యాంత  పి్రయమ�ైనది”.

(సహీహ్ ముసిల ాం, హదీసు న�ాంబరు 32 – (2695),)

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. ఈ నాలుగు వ్ఖా్యలు అలాల హ్ వదదీ  ఎాంతో ప్్ర ముఖ్యాం కలవి, వీటిలో అలాల హ్ 
యొక్క ఔననిత్యాం గురిాంచి తెలుపబడిాంది.

2. ఈ వ్ఖా్యలతో అలాల హ్ యొక్క స్రణ చేయడాం దా్ర్ చాలా ఎకు్కవ 
పుణా్యన్ని గడిాంచవచుచు.

73
اِس«. )�صحيح م�صلم،  اَعُة ِإالَّ َعَلى ِشَراِر النَّ بيِّ  َقاَل: »اَل َتُقْوُم السَّ َعْن َعْبِداهلِل ابن م�صعود  َعِن النَّ

رقم احلديث 131 - )2949((.

అబుదీ లాల  (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం : ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం ఇలా ప్రవచిాంచారు: “ ప్రళయాం సాంభవిాంచేటపుపాడు(ఈ భూమిప�ై) 
అత్యాంత చెడడావ్రు న్వ్సమ�ై ఉాంటారు”.
(సహీహ్  ముసిల ాం, హదీసు న�ాంబరు 131- (2949).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. ప్రళయాం సాంభవిాంచేటపుపాడు ఈ భూమిప�ై అత్యాంత చెడడా  వ్యకుతి లు ఉాంటారన్ 
ఈ హదీసు దా్ర్ తెలుసుతి ననిది, వ్రు అన్నిరక్ల చెడు క్ర్్యలు కలిగి 
ఉాంటారు.

2. ప్రళయాం సాంభవిాంచేతపుపాడు విశ్్సులేవ్రూ బ్రతిక్ ఉాండరు, ప్రళయాం 
ర్వడాన్క్ ముాందు అలాల హ్ ఒక చలలటి గ్లిన్ పాంపిస్తి డు, దాన్ క్రణాంగ్ 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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విశ్్సులాందరూ చన్పో తారు, ఆ తరువ్త ఈ ధరణి ప�ై అవిశ్్సులు 
తపపా విశ్్సులు మిగిలి ఉాండరు.

3. ఆ గ్లి ర్క ముాందు వరకూ కూడా ఈ భూమి ప�ై విశ్్సులనేవ్రు ఉాంటారు.

74
َوَمْن  ُيْسِلُمُه،  َواَل  َيْظِلُمُه  اَل  اْلُمْسِلِم  أَُخو  »اْلُمْسِلُم  َقاَل:    اهلِل  َر�ُصْوَل  اأَنَّ   ، ُعَمَر  ْبِن  َعْبِداهلِل  َعْن 
َكاَن ِفْي َحاَجِة أَِخْيِه، َكاَن اللُه ِفْي َحاَجِتِه«. )�صحيح البخاري، رقم احلديث 6951، و�صحيح م�صلم، رقم 

احلديث 58- )2580(، واللفظ للبخاري(.

ఒక ముసిలము తన తోటి ముసిలముకు సో దరుడు. అతడిప�ై దౌరజిన్యాం చేయడాం, 
అణచడాం వాంటివి చేయడు, ఎవరెైతే తన తోటి సహో దరుడి సహ్యాంలో ఉాంటాడో 
అలాల హ్  కూడా అతన్ సహ్యాంలో ఉాంటాడు.
(సహీహ్ బుఖార్ హదీసు న�ాంబరు 6951, సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 
హదీసు న�ాంబరు 58 – (2580). ఈ హదీసులోన్ పదాలు బుఖార్ లోన్వి).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. ఒక విశ్్సి అయిన ముసిలము మరో ముసిలము ప�ై దౌరజిన్యాం చేయడాం, 
బాధిాంచడాం తగదు, అయినాంత మేర్ తోటి ముసిలమును ఆడుకోవడాన్క్, 
సహ్యాం చేయడాన్క్ ప్రయతినిాంచాలి.

2. ఒకరినొకరు మనసుసాలను గ్య పరచుకోవడాం అనేది అలాల కు ఆగరిహాం 
కలిగిాంచే విషయాం.

75
ِ  َيُقْوُل: »َخْيُر اْلَمَجاِلِس أَْوَسُعَها«. )�صنن اأبي داود، رقم  ْدِريِّ  َقاَل �َصِمْعُت َر�ُصْوَل اهلَلّ َعْن اأَِبْي �َصِعْيٍد اْلُ

احلديث 4820، و�صححه االألباين(.

అబూ సయి్ద్ ఖుదీ్ర (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి 
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ఉపదేశిాంచడాం నేను వినానిను: “(ఏదెైనా) 
సమావేశ్న్క్ విశ్లమ�ైన ప్రదేశాం ఉతతిమాం”.
(సునన్ అబూ దావూద్, హదీసు న�ాంబరు 4820, షేక్ నాసిరుదీదీన్ అలాబానీ 
వ్రు ఈ హదీసును సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు)

 హదీసును ఉల్లే ఖంచిన వారి పరిచయము:
అబూ సయి్ద్ ఖుదీ్ర: వీరి పూరితి పేరు , స్ద్ బిన్ మాలిక్ బిన్ సనాన్ అల్ అనాసారి 
అల్ ఖజ్’రజీ. ప్రముఖుల�ైన మరియు విదా్ాంసుల�ైన ప్రవకతి (సలలలాల హు అల�ైహి 
వసలల ాం) అనుచరులోల  ఒకరు. వీరు ప్ల్గా నని మొదటి ధర్ యుద్ధాం  'ఖన్ దక్', 
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ప్రవకతి (స)వ్రితో కలసి 12 యుదాదీ లలో ప్ల్గా నానిరు, హదీసు పుసతిక్లలో వీరి 
దా్ర్ 1170 ప్రవచనాలు ఉల�ల ఖాంచబడాడా యి.
తన 86 వ ఏట హిజీ్ర శఖాం 74 లో మరణిాంచిన పిదప జననితుల్ బకీలో ఖననాం 
చేయబడాడా రు.

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. ఏదెైనా పన్మీద నలుగురు కూరొచున్ మాటాల డుకునేటపుపాడు ప్రదేశాం 
విశ్లాంగ్ ఉాండేటటుల  చూసుకోవ్లి, దీన్వలల  ఒకరి నుాండి మరొకరిక్ 
ఇబబాాంది కలుగకుాండా ఉాంటుాంది.

2. ప్రదేశాం ఇరుకుగ్ ఉాంటే అక్కడి ఇబబాాందుల వలల  ఒకరినుాండి మరొకరిక్ 
ఇబబాాంది లేదా ఇతర క్రణాల వలల  మనసపార్్ధ లు కలిగే అవక్శాం కూడా 
ఉాండవచుచు.

76
وِح«.  َوالرُّ اْلَماَلِئَكِة  َربُّ  ْوٌس،  ُقدُّ ْوٌح  ُرُكْوِعِه و �ُصُجْوِدِه: »ُسبُّ َيُقوُل يِفْ  َكاَن    َر�ُصْوَل اهلِل  اأَنَّ    َعْن َعاِئ�َصَة 

)�صحيح م�صلم، رقم احلديث 223 - )487((.

ఆయిషె్ (రదయిలాల హు అన్’హ) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలలాం 
వ్రు రుకూ మరియు సజ్దీ లో ఈ దుఆ చదవివే్రు “సుబూబాహున్  ఖుదూదీ సున్  
రబుబాల్  మలాయికతి  వరూరి హ్ ”. (అత్యాంత దవి్యమ�నైవ్డు, అత్యాంత పరిశుదుదీ డు, 
దెవైదూతలకు మరియు ఆత్(జిబ్రఈల్ అల�ైహిససాలాాం)కు ప్రభువు).
(సహీహ్  ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 223-(487) ).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. ఈ దుఆను కూడా ప్రవకతివ్రు రుకూలో చదివ్రు క్బటి్ట  తరచుగ్ ఈ దుఆ 
కూడా రుకూలో చదువుతూ ఉాండాలి.

2. ఈ హదీసులో పేరొ్కనబడిన ‘రూహ్’ అాంటే దాన్ స్ధారణ అర్ధాం ‘ఆత్’.  అయితే  
జీబ్రఈల్  అల�ైహిససాలాాంను కూడా రూహ్ అనే నామాంతో పిలవబడిాంది, 
ఈ హదీసులో రూహ్ అాంటే జీబ్రఈల్ అల�ైహిససాలాాం అయి ఉాండవచుచు 
ఎాందుకాంటే  ఈ పేరుతో వీరి ప్రస్తి వన మలాయిక్తో (దెైవదూతలు)తో 
కలసి వసూతి  ఉాంటుాంది.  సూర్ కద్్ర లో ఇలా ప్రస్తి విాంచబడిాంది “ తనజజిలుల్ 
మలాయికతు వరూరి హు బి ఇజ్’న్ రబీబాహిమ్ మిన్’ కులిల అమ్ర్”. (ఆ 
ర్తీ్రయాందు దెైవ దూతలు, ఆత్(జిబ్రయి్ల్) తమ ప్రభువు ఉతతిరు్ప�ై 
సమసతి  విషయాల (న్ర్హణ) న్మితతిాం (దీవి నుాండి భువిక్)దిగి వస్తి రు).

3. నమాజులోన్ రుకూ సిథితిలో అలాల హ్ యొక్క ఔననితా్యన్ని తలచడాం మరియు 
సజ్దీ లో స్రణాంతోప్టు దుఆ చేయడాం ఉతతిమాం.
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77
أَْو  َخْيًرا  َفْلَيُقْل:  اْلِخِر؛  َواْلَيْوِم  ِباللِه  ُيْؤِمُن  َكاَن  »َمْن  َقاَل:    اهلِل  َر�ُصْوَل  اأَنَّ    ُهَرْيَرَة  اأَِبْي  َعْن 
ِه َواْلَيْوِم اْلِخِر؛  ِلَيْصُمْت، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباللِه َواْلَيْوِم اْلِخِر؛ َفاَل ُيْؤِذ َجاَرُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباَللَّ
َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه«. )�صحيح البخاري، رقم احلديث 6475، و�صحيح م�صلم، رقم احلديث 74- )47(، واللفظ 

للبخاري(.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు, ఎవరెైతే  అలాల హ్ మరియు 
ప్రళయదినాం ప�ై విశ్్సముాంచుతారో వ్రు ఏమ�ైనా మాటాల డితే మాంచే 
మాటాల డాలి లేకుాంటే మౌనాంగ్ ఉాండాలి. ఎవరెైతే  అలాల హ్ మరియు ప్రళయదినాం 
ప�ై విశ్్సముాంచుతారో వ్రు తమ పొ రుగువ్రిన్ బాధిాంచ కూడదు, ఎవరెైతే  
అలాల హ్ మరియు ప్రళయదినాం ప�ై విశ్్సముాంచుతారో వ్రు తమ ఇాంట వచిచున 
అతిధిన్ గౌరవిాంచాలి”.
(సహీహ్ బుఖార్ హదీసు న�ాంబరు 6475, సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 
74-(47), ఈ హదీసులోన్ పదాలు బుఖార్లోన్వి).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1.  కేవలాం మాంచిన్ మాత్రమే మాటాల డాలన్, అయినాంత మేర్ ఇతరులకు 
తోడాబాటుగ్ ఉాండాలన్ ఈ హదీసు తెలుపుతుననిది.

2. అలాల  మరియు ప్రళయదినాం ప�ై విశ్్సాం మాంచి క్ర్్యలన్నిటికీ 
పునాదివాంటిది. దెైవ సాంతుష్టత మరియు  ప్రళయ దినాన మాంచి ఫలితాం 
పొ ాందడాన్క్ సతా్కర్్యలు చేయాలి.

3. పొ రుగువ్రితో మాంచి సాంబాందాలు కలిగిఉాండాలన్, ఎలలపుపాడూ సహక్ర్న్క్ 
సిద్ధాంగ్ ఉాండాలన్ ప్రవకతి సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం వ్రు చాలా నొక్్క 
చెబుతుాండేవ్రు. తమ పొ రుగువ్రితో ఎలలపుడూ సత్ప్రవరతిన కలిగి 
ఉాండాలన్ ఇస్ల ాం విశ్్సులకు ఆదేశిసుతి ాంది.

4. పొ రుగువ్రితో మాంచి సాంబాందాలు, సహ్య సహక్ర్ల గురిాంచి ప్రవకతి  
సలలలాల హు అల�ైహి వసలల ాం ఎాంత సీరియస్’గ్ ఉాండేవ్రాంటే ఒక సహ్బీ 
మాటలోల  చెప్పాలాంటే “బహుశ్ ఏదో  ఒక నాడు పొ రుగువ్రిక్ కూడా ఆసితి  
హకు్క కలిపాస్తి రేమోనానని అనుమానాం కలిగేది.”

5. ఎాందుకాంటే స్మాజిక సాంబాందాలు చాలావరకు దీన్ మీదే ఆధారపడి 
ఉాంటాయి.

6. అతిధుల పటల  గౌరవ మర్్యదలు కలిగి ఉాండడాం అనేది విశ్్స సాంబాందిత 
విషయాం, అతిధులను విలువివ్డాం ఎపుపాడూ మరువకూడదు.
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7. మాటను అదుపులో ఉాంచుకోవడాం, పొ రుగువ్రితో మాంచి సాంబాంధాలు 
కలిగి ఉాండడాం మరియు అతిధుల పటల  గౌరవ మర్్యదలు కలిగి ఉాండడాం 
ఇస్ల మీయ విశ్్సాంలో ఒక భాగాం.

78
َتْيِن«. )�صحيح البخاري،  ُه َقاَل: »اَل ُيْلَدُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ بيِّ  اأَنَّ َعْن اأَبْي ُهَرْيَرَة  َعِن النَّ

رقم احلديث 6133، و�صحيح م�صلم، رقم احلديث 63- )2998(، واللفظ للبخاري(.

అబూ హురెైర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ఉపదేశిాంచారు: “ఒక విశ్్సి ఒకే రాంధ్రాం(ప్ము, తేలు 
వాంటి విషతుల్యమ�ైన జీవులు ఉాండే పుట్ట) నుాండి రెాండు స్రుల  క్టువేయబడడు”
(సహీహ్ బుఖార్ హదీసు న�ాంబరు, 6133, సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 
63-(2998), ఈ హదీసులోన్ వ్ఖా్యలు బుఖార్కు చెాందినవి).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. విశ్్సి ఎపుపాడూ ముాందుచూపుతో, దార్శన్కాంతో ఉాండాలన్ ఈ హదీసు 
తెలుపుతుననిది. మోసపో కుాండా జ్గరితతి గ్ ఉాండాలి.

2. మాటిమాటిక్ మోసపో యిే పరిసితితి తల�తతినీయకూడదు.

3. చేసే ప్రతిపన్లో తెలివితేటలు, వివేకాం ఉపయోగిాంచాలి.

79
َعْن اأُ�َصاَمَة ْبِن َزْيٍد  َقاَل: َقاَل َر�ُصْوُل اهلِل : »َمْن ُصِنَع ِإَلْيِه َمْعُرْوٌف؛ َفَقاَل ِلَفاِعِلِه: َجَزاَك اللُه َخْيًرا؛ 
)جامع الرتمذي، رقم احلديث 2035، قال االإمام الرتمذي عن هذا احلديث باأنه:  َناِء«.  أَْبَلَغ ِفي الثَّ َفَقْد 

ح�صن جيد غريب، و�صححه االألباين(.

ఉస్మా బిన్ జెైద్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ప్రవచిాంచారు:  “తనపటల  మేలుచేసిన వ్న్క్ 
‘జజ్కలాల హు ఖెైర్’ (అలాల హ్ నీకు మాంచి ప్రతిఫలాం నొసాంగుగ్క) అన్ చెపపాడాం 
అతన్ కోసాం అతు్యతతిమ ప్రశాంస అవుతుాంది”.
(జ్మే తిరి్జీ, హదీసు న�ాంబరు 2035. ఈ హదీసు గురిాంచి ఇమామ్ తిరి్జీ 
వ్రు హసన్,జయి్యద్,గర్బ్  అనానిరు, షేక్ నాసిరుదీదీన్ అలాబానీ వ్రు దీన్న్ 
సహీహ్’గ్ న్ర్్ధ రిాంచారు).
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 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:
1. మీకు ఎవరెైనా ఏదెైనా మేలు చేసేతి  అతన్క్ మీరు ఇచేచు అత్యాంత విలువ�ైన 

బదులు ఏమిటాంటే “జజ్కలాల హు  ఖెైర్”(అలాల  మీకు అత్యాంత మాంచి 
ప్రతిఫలాం న్సాంగుగ్క) అన్ అనడాం.

2. ఇలా చెపపాడాం కృతజఞాత యొక్క అతు్యననిత సిథితి అన్ ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు స�లవిచాచురు..

3. ఇది కేవలాం కృతజఞాత మాత్రమే క్దు ఇది మీరు అతన్ కోసాం చేసుతి నని దుఆ 
(వేడుకోలు) కూడా అవుతుాంది. 

4. మీరు ఇవ్గలిగే బదులు కనాని అలాల హ్’తో మీ వేడుకోలు దా్ర్ ఇన్’ష్అలాల  
వ్రిక్ అాందేదీ అతు్యననితాంగ్ ఉాంటుాంది. ఉదాహరణకు ఒక ప�దదీ  ధన్కుడు 
మీకు ధన స్యాం చేసేతి  తిరిగి మీరు అతన్క్ సరిపడా ఊననితమ�ైన బదులు 
బహుశ్ ఇవ్లేరు, అలాల  మాత్రమే అతన్క్ సరిపడా బదులు ఇవ్గలడు. 

80
ْي أَُتْوُب ِفي اْلَيْوِم  اُس ُتْوُبْوا ِإَلى اللِه؛ َفِإنِّ َها النَّ َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ، َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهلِل : »َيا أَيُّ

ٍة«. )�صحيح م�صلم، رقم احلديث 42 - )2702((. ِإَلْيِه ِماَئَة َمرَّ

అబుదీ లాల  బిన్ ఉమర్ (రదియలాల హు అన్’హు) వ్రి ఉలేల ఖనాం: ప్రవకతి సలలలాల హు 
అల�ైహి వసలల ాం వ్రు ఇలా ఉపదేశిాంచారు: “ఓ జనులార్ అలాల హ్  వ�ైపు 
ప్రశ్చుతాతి ప భావాంతో మరలాండి, నేను ఒక రోజులో అతన్క్ వాంద స్రుల  క్షమాపణ 
వేడుకుాంటాను”
(సహీహ్ ముసిల ాం హదీసు న�ాంబరు 42-(2702)).

 ఈ హదీసు  యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1.  ఇస్ల ాంలో ప్రశ్చుతాతి పాం(తౌబా) అనేది చాలా కీలకమ�ైనది, అలాల హ్’కు మనాం 
చేసే ఆర్ధనలలో అలాల కు ఇష్టమ�ైన వ్టిలో ఈ ప్రశ్చుతాతి పాం కూడా ఒకటి, 
క్వున తపుపా జరిగినపుపాడు ప్రశ్చుతాతి ప పడడాం తపపాన్సరి.

2. తౌబా ప్ప్లను కడిగివేసుతి ాంది, మనసుసాను పరిశుదదీపరుసుతి ాంది, అలాల  
అభీష్్ట న్ని బటి్ట  ప్ప్లుకూడా పుణా్యలుగ్ మారచుబడతాయి.

3. ఎవరూకూడా అలాల హ్ యొక్క కరుణా, కటాక్షాల విషయాంలో న్ర్శ 
చెాందకూడదు, స్చచుమ�ైన సాంకలపాాంతో చేసిన తౌబాను అలాల హ్ తపపాకుాండా 
సీ్కరిస్తి డు.

4. ప్ప్లు ఎన్ని ఉనాని కూడా అలాల హ్ ముాందు ప్రశ్చుతాతి ప ప్డడాన్క్ 
వ�నుక్డకూడదు, ఈ తౌబా అనేది అలాల హ్  వదదీ  అాంగ్కరిాంపబడాలాంటే 
దాన్క్ కొన్ని షరతులునానియి.
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80 హదీసుల సంకలనం  

 

1. అలాల హ్ యొక్క సాంతుష్ఠ త పొ ాందడాన్కే మాత్రమే తౌబా చేయాలి.

2. దెైవ వ్యతిరేఖ క్ర్్యలను పూరితిగ్ విడనాడాలి.

3. చేసిన తపుపాలప�ై బాధ కలిగి ఉాండాలి.

4. మరలా ఆ తపుపా జరగకూడదనే ధృఢ సాంకలపాాం కలిగి ఉాండాలి.

5. మానవ హకు్కల ఉలల ాంఘన జరిగి ఉాంటే ఆ హకు్కలను తిరిగి ఇవ్గలిగితే 
వ�ాంటనే ఇవ్్లి, ఇవ్లేన్ పరిసితితి ఉాంటే వ్రిన్ క్షమాపణ కోర్లి. 
ఎాందుకాంటే అలాల హ్ హకు్కలను ఉలల ాంఘిసేతి  బహుశ్ అతను క్షమిాంచవచుచు, 
క్నీ మనుషుల హకు్కల  విషయాంలో వ్రు క్షమిాంచనతవరకూ అలాల  
కూడా క్షమిాంచడు.

6. ప్రశ్చుతాతి పాం అనేది సూరు్యడు పడమర నుాండి ఉదయిాంచక  ముాందే 
(ప్రళయాం ర్కముాందు) మరియు మరణ సాంకేతాలు మొదలవక మునుపే 
జరగ్లి.

   

సర్ మాంచి క్ర్్యలు అలాల హ్ దా్ర్నే పూరితి అవుతాయి

అల్’హాందులిలాల హ్
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