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 حمرمات استهان بها كثري من الناس




భూమిక 

 ఇన్నల్ హంద లిల్లా హి న్హమదుహూ వ న్స్త ఈనుహూ వ 
న్స్త గ్ఫిరుహూ వ న్ఊజుబిల్లా హి మిన్ షురూరి అనుిసినా వ మిన్ 
స్య్యిఆతి అఅమాలినా, మఁయ్ిహ్ దిహిల్లా హు ఫల్ల ముజిల్ా ల్హ్, 
వ మఁయ్ యుజిా ల్ ఫల్ల హాదియ్ ల్హ్, వ అష్ హదు అల్లా  ఇల్లహ 
ఇల్ా ల్లా హు వఅష్ హదు అన్న ముహమమదన్ అబ్దు హూ వ రసూలుహ్, 
అమామబఅద్.  

 ప్రియ పాఠకులారా! నిశ్చయంగా అలాాహ్ కొనిి విధులను విధంచాడు 
వాటిని వృధా చేయడం యోగ్యం కాదు. కొనిి హదుులు నిర్ణయంచాడు. 
వాటిని మీర్డము యోగ్యం కాదు. మరి కొనిింటిని నిషేధంచాడు వాటికి 
పాలపడడం యోగ్యం కాదు. రవకవత  సలాలాాహు అలైహి వసలాం ఇలా 
ఉదేశంచారుః 
َم َفُهو َحَراٌم َوَما َسَكَت َعنُْه َفُهَو َعافىيٌَة فَاقْبَلُوا  َفُهَو َحالٌَل َوَما َحرَّ

 َما أََحلَّ اهللُ ِفى كىتَابىهى

يًّا. ُثمَّ َتالَ َهذى 
َن اهللى َعافىيَتَُه َفإىنَّ اهللَ ََلْ َيُكْن نَسى َُّك نَِسي ًّا]هى اآلَيَة مى  [َوَما ََكَن َرب 

"అలాాహ్ తన గ్రంథంలో దేనిని ధర్మసమమతం/హలాల్ చేశాడో అదే 
హలాల్. దేనిని నిషిద్ధం/హరాం చేశాడో అదే హరాం. మరి దేని గురించి 
ఊరకున్నిడో అది మీ కొర్కు కుశ్లం (ఆఫియత్), అలాాహ్ తర్ఫున 
ఉని ఈ కుశ్లానిి స్వీతరించండి. అలాాహ్ మర్చిపోలేదు సుమా". మళ్ళీ 
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రవకవత  ఈ ఆయతు పఠంచారుః ]నీ ప్రభువు ఎన్నడూ మరచిపోయేవాడు 
కాదు[. (మర్యం 19: 64). (హాకిం 2/375 . గాయతుల్ 
మరాం(14)లో షేఖ్ అలాానీ దీనిని సహీ అని అన్నిర). 
 అలాాహ్ నిషిద్ధపరిచినవనీి అలాాహ్ యొతక హదుులు. ఇత ]ఎవడు 
అల్లాహ్ నిరణయించిన్ హదుులను అ అక్రమిస్తాడో వ వాతవోవాని అ అుడు ున్  
తా అ అన్యాయిం చేసు న్నట్లా[. (తలాఖ్ 65: 1).  
 అతని హదుులను మితిమీరేవారిని, నిషేధాలకు పాలపడేవారిని అలాాహ్ 
ఇలా హెచచరించాడుుః 

ا فِيَ ] ا َخالِدًّ وَدهُّ يُّْدِخْلهُّ ََنرًّ دُّ  حُّ
ولَهُّ َويََتَعد َ ِهٌي َوََمْ يَْعِص هللَا َوَرسُّ  [ ا َولَهُّ عََذاٌب مُّ

]ఎవడు అల్లాహ్  , ఆయన్ ప్రవక్ో  అవిధేయు చూపుతూ, అల్లాహ్ 
హదుులను అ ఉలనుాింఘితాడో వ అల్లాహ్ అుడిని అగ్ననలో పడవేతాడోడు. అిందులో 
అు అ తవదా ఉింటాడు. మరియు అుని అ అవమాన్క్రమైన్ శిక్ష 
ఉింట్లింది[. (నిసా 4: 14). 
 రవకవత  సలాలాాహు అలైహి వసలాం ఆదేశానుసార్ం నిషేధాల నుండి 
దూర్ముండుట తపపనిసరి విధ: 

نُْه َما اْستََطْعتُمْ  ىبُوُه َوَما َأَمْرُتُكْم بىهى َفاْفَعُلوا مى  1337رواه مسلم. َما ََنَيْتُُكْم َعنُْه َفاْجتَن

"నేను దేని నుండి మిమమల్ని నివారించానో దాని నుండి దూర్ముండండి, 
దేని గురించి ఆదేశంచానో మీ శ్కా నుసార్ం దానిని ఆచరించండి". 
(ముస్ాం1337). 
 మనోవాంఛల్ని అనుసరించే, బలహీన హృద్యులు, అలపజ్ఞానులు 
కొంద్ర మాటిమాటికి నిషేధాల గురించి విని, ఉఫ్ అని విసుకుకంటూ 
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'రవకతీది నిషిద్ధమా? మీర నిషిద్ధ పర్చని ఏ వసు వు అంటూ లేదు, మీర 
మా జీవితాలను పాడు చేశార. మా హృద్యాల్ని ఇరకు చేశార. మీ 
వద్ు అది నిషిద్ధం, ఇది నిషిద్ధం అనడం తపప మరేమీ లేదా? ధర్మం చాలా 
సులభమైనది. అందులో చాలా విశాలతీం ఉంది. అలాాహ్ క్షమించే, 
తరణంచేవాడూ' అని అంటూ ఉంటార.  
 ఓ సోద్రలారా! ఇలాంటి వారికి సమాధానమిస్త  మేము చెప్పపది 
ఇదే:  
 నిశ్చయంగా అలాాహు తఆలా తాను కోరినట్లా ఆజ్ఞాపిసా డు. ఆయన 
ఆజ్ాలను ఆక్షేపించేవాడు ఎవడూ లేడు. ఆయన వివేచన్నపరడు,  
సమస ం తెల్నస్నవాడు. తాను కోరిన దానిని ధర్మంసమమతంగా చేసా డు. 
తాను కోరిన దానిని నిషిద్ధపరసా డు. ఆయన సర్ీ లోపాలకు అతీతుడు.  
అలాాహ్ పటా మన దాసయతీ పున్నదులోా ఒతటి ఏమిటంటే; ఆయన ఇచేచ 
రవకతి ఆజ్ాను సంతోషంతో స్వీతరించి దానికి యథాతథంగా 
శర్సావహించాల్న.  
 అలాాహ్ ఆదేశాలు పూరి  జ్ఞానం, వివేతం మరియు న్నయయంతో జ్ఞీ 
అవుతాయ. లక్షయర్హితంగా, వృధాగా ఏ ఆదేశ్మూ జ్ఞీకాదు. అలాాహ్ 
యొతక ఈ ఆదేశ్ం శ్రద్ధగా చద్వండి:  

ِميعُّ الَعلِيمُّ َوَت َْت ََكَِمةُّ َرب ِ ] َو الس َ  ِلََكَِماِتِه َوهُّ
َ
ل ِ َبد   ًَل مُّ

 {111}األنعام:[ َك ِصْدقًّا َوَعْدًلًّ

]తవుాిం రీతాా, న్యాయిం రీతాా నీ ప్రభువు వా ు పరిపూరణమైన్ది. 
ఆయన్ ఆదేశాలను అ మార్చవేాడు ఎవడూ లేడు. ఆయన్ అనీన వినేవాడు, 
తవరవిం ఎరిగ్నన్వాడు[. (అన్ఆమ్ 6: 115). 
 అలాాహ్ మనకు ఒత నియమం తెల్నపాడు, దాని ఆధార్ంగా మనం  
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హలాల్ (ధర్మసమమతం) హరాం (నిషిదాధ)లను సపషటంగా తెలుసుకో 
గ్లుగుతాము. చద్వండి అలాాహ్ ఈ ఆదేశ్ం: 

ْيِمُّ اخلََباِئَث ]
مُّ َعلَ َر ِ

َباِت َوُيُّ ي ِ
 لَهُّمُّ الط َ

ُّ ِل    {111}األعراف:[ َوُيُّ

]ఆయన్ వారికోతవిం పరిశుద్ధ వసుోవులను అ ధరమతవమముిం చేతాడడోు. అశుద్ధ 
వసుోవుల్నన నిషేధితాడోడు[. (అఅరాఫ్ 7: 157). 
 ఏ దానినైన్న హలాల్ లేదా హరాం అని నిర్ణయంచే హకుక అలాహా్ 
కు మాత్రమే ఉంది. ఈ హకుక అలాాహ్ కు గాకుండా తనకు ఉనిద్ని 
ఆరో పించేవాడు మరియు ఇలా ఆరోపణ చేసేవాడిని నిజ్ము అని 
నమేమవాడు ఇద్ురూ మహా ఘోర్మైన అవిశాీసానికి పాలపడి, ఇసాాం 
నుండి బహిషక రించబడతార. అలాాహ్ ఆదేశ్ం చద్వండి: 

َذْن ِبِه هللاُّ ]
ْ 
ْ يَأ

َ
نِي َما َل ِ ْم َِمَ الد  عُّوا لَهُّ ََكءُّ َُشَ َ ْم َلهُّْم ُشُّ

ورى:[ أ َ   {11}الشُّ

]అల్లాహ్ అ అమక్ించనిదే, ఏదైన్య ఓ ధరమమారగిం వారి కోతవిం నిరణయించే 
వారి భాగతాడవములు ఎవరైన్య ఉన్యనరా?[. (షూరా 42: 21). 
 ఏ దానినైన్న హలాల్ మరియు హరాం అని చెప్పప హకుక ఖుర్ఆన్, 
హదీసుల విద్యగ్లవారికి తపప మరెవీరికీ లేదు. ధారిమత జ్ఞానం లేకుం-  
డానే హలాల్, హరాం అని చెప్పపవారి గురించి తఠనమైన హెచచరిత ఉందిుః  

ْلِس ]
َ وا لَِما َتِصفُّ أ 

ولُّ  َوَهَذا َحَراٌم ِلَتْفََتُّوا لََعَ هللاِ َوًَل َتقُّ
ٌ
ل
َ
ِذَب َهَذا َحَل

َ
ُّ الك َنتُُّكُّ

ِذَب 
َ
  {111}النحل:[ الك

]అల్లాహ్ మీద్ అబదాధలు క్ల్నిస్ోూః 'ఇది ధరమతవమముిం, ఇది నిషిద్ధిం' అని 
మీ నోటికొచిేన్ట్లా అబదాధలు పలనుక్క్ిండి[. (నహ్ా 16: 116). 
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 నిషిద్ధము అని సంశ్యం లేనివాటి రవకసా వన ఖుర్ఆన్ మరియు 
హదీసులలో ఉనిది. ఉదాహర్ణకు ఖుర్ఆనులోని ఈ ఆయతు చద్వండిుః 

ْحَساَنًّ َوًَل ] ا َوِِبلَواِلَدنْيِ ا ِ وا ِبِه َشْيئًّ
كُّ ْْشِ

ُّ  ت
َ ًل 
ْ أ َ ْ َعلَْيُكُّ َم َرب ُُّكُّ ْتلُّ َما َحر َ

قُّْل َتَعاَلْوا أ َ
ق  
َ
ْمَل ْ َِمْ ا ِ

ُّ
ْوًَلَدُك

لُّوا أ َ   {111}األنعام:[ َتْقتُّ

]ప్రవకాో వారి అ ఇల్ల చెపిిండి, మీ ప్రభువు మీపై నిషేధిించిన్ వాటిని రిండి 
మీ  వినిపితాడో అూః 'ఎవరినీ ఆయన్  భాగతాడవములనుగా చేయక్ిండి, 
ులా్నద్ిండ్రులనుతో మించిగా ప్రవరిోించిండి, పేద్రికాని అ భయపడి మీ తవింతా 
న్యనిన హుా చేయక్ిండి[. (అన్ఆమ్ 6: 151). 
 అలాగే హదీసులో కూడా అనేత నిషిద్ధముల రవకసా వన ఉంది. 
ఉదాహర్ణకు రవకవత  సలలాాాహు అలైహి వసలాం యొతక ఈ ఆదేశ్ం:  

يرى َواأْلَْصنَامى  نْزى َم َبيَْع اْْلَْمرى َواْلَْيْتَةى َواْْلى  إىنَّ اهللَ َوَرُسوَلُه َحرَّ

“నిశ్చయంగా మతు పదారాలాు, మృతి చెందిన జ్ంతువు, పంది మాంసం 
మరియు విగ్రహాల వాయపారానిి అలాాహ్ మరియు ఆయన రవకవత  నిషిధధ 
పరిచార”. (బుఖారి 2236, ముస్ాం 1581). మరో ఆదేశ్ం: 

َم َثَمنَهُ َوإىنَّ اهللَ   َحرَّ
ح
َم أَْكَل َْيْ    َعزَّ َوَجلَّ إىَاا َحرَّ

"నిససందేహంగా అలాాహ్ ఒత వసు వును తినుట నిషిద్ధ పరిచినపుపడు 
దాని వెలను కూడా నిషిద్ధ పరిచాడు". (అహమద్,, అూదదాూదద్, 3488). 
 ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసుల కొనిి స్తత్రాలోా రవకత్యయతమైన కొనిి ర్కాల 
నిషిద్ధముల రవకసా వన కూడా ఉంది. ఉదాహర్ణకు ఆహార్ సంబంధమైన 
నిషిద్ధములను రవకసా విస్త  అలాాహ్ ఇలా తెల్నపాడుుః  
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رِي َو ] ْمُّ اخلِْْنِ
َ
مُّ َوَل

ُّ الَمْيَتةُّ َوالد َ َمْت َعلَْيُكُّ ر ِ  ِلَغْْيِ هللاِ ِبِه َوالمُّْنَخِنَقةُّ حُّ
َ ِهل 
َما أ ُّ

ِب  ِِبَ لََعَ الن ُّصُّ ْم َوَما ذُّ ْيتُّ
 َما َذك َ

َ ًل  بُّعُّ ا ِ
ََكَ الس َ

ِطيَحةُّ َوَما أ َ يَةُّ َوالن َ ِ ََتَد   َوالمُّ
َوالَمْوقُّوَذةُّ

ْزًَلِم 
وا ِِبل َ ْن تَْسَتْقِسمُّ

   {3}اْلائدة:[ َوأ َ

]మరణించిన్ (పశుపక్షాదులు), రక్ోిం, పింది మాింతవిం, అల్లాహ్ ుపి ఇు 
రులను పేరుతో వధిింపబడిన్వి మీ కొర  నిషిద్ధిం చేయబడా్డయ. ఇింకా 
ఊపిరాడక్, దెబబక్ని, ఎత్తో  అిండి పడి, దేనినైన్య ఢీ కొని, క్రూరమృగిం 
దాడితో మరణించిన్ పశుపక్షాదులు కూడ్డ నిషిద్ధిం చేయబడా్డయ. కాని 
(అవి చావక్ ముిందు) మీరు జిబహ్ చేసిన్ట్లాతే నిషిద్ధిం కావు. అల్లగే 
ఆతాడోన్యలను వద్ు వధిించబడిన్ది నిషేధిం. మరియు పాచిక్లను దావర అద్ృష్టిం 
తెలుసుకోవటిం కూడ్డ నిషేధిం[. (మాఇద్ 5: 3). 
 నిషిద్ధమైన వివాహ సంబంధాల గురించి అలాాహ్ ఇలా తెల్నపాడుుః  

[ ْ ْ َوَع َاتُُّكُّ َخَواتُُّكُّ
ْ َوأ َ ْ َوَبَناتُُّكُّ َهاتُُّكُّ م َ

ْ أ ُّ َمْت َعلَْيُكُّ ر ِ ِخ  حُّ
ْ َوَبَناتُّ ال َ َوَخاًَلتُُّكُّ

َهاتُّ  م َ
َضاَعِة َوأ ُّ ْ َِمَ الر َ َخَواتُُّكُّ

ْ َوأ َ ْرَضْعَنُكُّ
ِِت أ َ

َ 
ُّ الَل َهاتُُّكُّ م َ

ْخِت َوأ ُّ
َوَبَناتُّ ال ُّ
 ْ   {13}النسا :[ نَِساِئُكُّ

]మీ  ఈ స్త్రీలు నిషేధిించబడా్డరుూః మీ ులాులు,  మార్తోలు, సోద్రీమ 
ణులు, మేన్ుోలు, ులా్నసోద్రీమణులు, సోద్రులను  మార్తోలు, మేన్కోడళ్ళు, 
పాల్నచిేన్ ులా్న, మీతో పాట్ల పాలు త్రాగ్నన్ సోద్రీమణులు, మీ భారాలను 
ులాులు[. (నిసా 4: 23).  
 సంపాద్న మారాాలోా నిషిద్ధమైనదానిని అలాాహ్ ఇలా తెల్నపాడుుః  

َِب ] َم الر ِ
 هللاُّ الَبْيَع َوَحر َ

َحل َ
  {111}البقرة:[ َوأ َ
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]అల్లాహ్ వాాపారానిన హల్లల్ చేశాడు, వడ్డాని హరాిం చేశాడు[. (బఖర్ 
2:275). 
 అలాాహ్ తన దాసుల పటా తరణామయుడు తనుత ర్తర్కాల అనేత 
మంచి వాటిని మన కొర్కు హలాల్ చేశాడు. వాటి వివర్ం తెలుపని 
కార్ణం ఏమనగా అవి లెకికంచబడలేవు. మరియు నిషిద్ధమైన వాటిని 
వివర్ంగా తెలుపడానికి కార్ణం అవి లెకికంచబడుతాయ మరియు 
వాటిని తెలుసుకొని దూర్ముండ గ్లగాల్న. అలాాహ్ ఆదేశ్ం ఇలా ఉందిుః  

لَْيهِ ] ْم ا ِ
ِرْرتُّ  َما اْضطُّ

َ ًل  ْ ا ِ
َم َعلَْيُكُّ ْ َما َحر َ َل َلُكُّ   {111}األنعام:[ َوَقْد َفص َ

]గుాింురిం లేని పరిసిిత్తలనులో ుపి - స్గ్ను అనిన పరిసితి్తలనులోనూ 
అల్లాహ్ ఏ వసుోవులను ఉపయోగానిన నిషేధిించా వ వాటి వివరాలను అ మీ  
ఆయన్ ఇది వరకే తెల్నయజేశాడు[. (అన్ఆమ్ 6: 119). 
 ఇత మంచివి అనిియూ హలాల్ అని సంక్షిప ముగా తెల్నయజేశాడు. 
వాటి వివరాలు తెలుపలేదు. చద్వండి అలాాహ్ ఈ ఆదేశ్ం: 

ا] بًّ  َطي ِ
ًلًّ
َ
ْرِض َحَل

ُّوا ِم َا ِِف ال َ َا الن َاسُّ َكُّ ُّ ّي 
  {111}البقرة: [ََي أ َ

]ప్రజల్లరా! భూస్లోని ధరమతవమముమైన్, పరిశుభ్రమైన్ వాటిన్నినింటిని 
మీరు క్న్ిండి[. (బఖర్ 2: 168). 
 ఇది అలాాహ్ యొతక ఎంత గొపప తరణ; దేని గురించి హరాం అని 
నిద్ర్శన, రవకమాణాలు ఉన్నియో అవి తపప రవకతి దానిని ఆయన హలాల్ 
అని నిర్ణయం చేశాడు. వాస వానికి ఇది ఆ పర్మ పవిత్రుడైన అలాాహ్ 
యొతక అనుగ్రహము, తన దాసులపై విశాల తరణ. అందుకు ఆయన 
విధేయత, సో త్రం, తృతజ్ాతలు పాటించడం మనపై విధగా ఉంది.  
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 ఆశ్చర్యతర్మైన విషయం ఏమిటంటే; నిషిద్ధమైన వాటి వివరాల్ని, 
వాటి జ్ఞబితాలను చూచి కొంద్రి హృద్యాలు ధర్మం పటా 
ఇరకైపోతాయ. ఇది వారి బలహీన విశాీసం, ధర్మం పటా తకుకవ 
అవగాహన వలా జ్రగుతుంది. ధర్మం చాలా సులభమైనద్ని తెల్నయుటకు 
ధర్మసమమత మైనవి ఏమిటో వాటిని కూడా వివర్ంగా ఒకొకతకటి 
లెకికంచమని కోరతున్నిరా? ధర్మం వారి జీవితాలను చేదు చేయద్ని 
నమమతం వారికి తల్నగేలా సర్ీ ర్కాల మంచివాటిని క్రమంగా 
తెలుపుమంటరా?   
 ఒంటె, ఆవు, మేత, కుందేలు, లేడి, కొండలోా ఉండే మేత, కోడి, 
పావుర్ం, బాతు, పెద్ు బాతు, నిపుప కోడి జిబహ్ చేసే  హలాల్ అని, 
మరియు చేప మరియు మిడతా చనిపోయన్న హలాల్ అని ఒకొకతక 
దానిని లెతకతో వివర్ంగా చెపాపలా? 
 కూర్గాయలు, శాఖహారాలు, ఫలాలు, గొదుమ, జొని లాంటి 
లాభదాయతమైన గంజ్లు హలాల్. 
 నీళ్ళీ, పాలు, త్యనే, నూనే, వెనిగ్ర్ హలాల్. 
 ఉపుప, మిర్ప్పపడి, మసాలాలు వరారా హలాల్. 
 తలప, తటేట, ఇనుము, ఇసుత తంతర్ రాళ్ళీ, పాాస్టక్, గాజు మరియు 
ర్బార్ా  
వినియోగ్ం హలాల్.  
 రవకయాణానికి ఉపయోగ్పడే జ్ంతువుల మీద్, వాహన్నలలో, రెలు 
బండాలోా, విమాన్నలోా, స్వటమర్, పడవలోా రవకయాణంచుట హలాల్. 
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 ఏర్ తండీషన్, కూలర్, వాషింగ్ మిషిన్, డ్రై మిషిన్, పిండి చేసే 
మిషిన్, రొటెట ముద్ులు చేసే మిషిన్, ఖీమా చేసే మిషిన్, ర్సములు 
తయార చేసే మిషిన్ ల ఉపయోగ్ం హలాల్.  
 అదే విధంగా మెడితల్ (వైద్యం), ఇంజ్నీరింగ్, గ్ణత శాస్త్రం, ఖగోళ 
శాస్త్రంలో ఉపయోగ్పడే పరితరాలు. ఇంకా నీళ్ళీ, చముర, లోహములు 
వెల్నకి తీయుట, టెకాిలజీ ఉపయోగ్ం, ఉపుప నీళ్ళీ తీయగా చేయుట, 
ప్రింటరా, తంపూయటరా, కాయలుకలేటరా ఉపయోగంచుట హలాల్.  
 నూలు, న్నర్, ఉనిి, పాల్నసటర్, నైలాన్ మరియు యోగ్యమైన చర్మముల 
వసాాల ఉపయోగ్ం హలాల్.  
 వివాహం, క్రయవిక్రయాలు, తాతట్లట, పూచి, అపుప చెల్నాంచే బాధయత 
ఇతరలకు ఇవీడం, అద్దుపై ఇచిచపుచుచకోవడం హలాల్. 
 వడ్రంగ్ం, వెల్నడంగ్, రిప్పరింగ్, మెకానిక్ మరియు పశువులను మేపుట 
లాంటి పనులనీి హలాల్.  
 ఇలా ఒకొకతకటి లెకికంచుకుంటూ వెళ్త  అంతమనేది ఉంట్లందా? 
ఆక్షేపణ చేసేవార ఎందుకు అర్ాం చేసుకోర?? 
 అయత్య 'ధర్మం చాలా సులభమైనది' అని వారి పలుకులు నిజ్మై 
నపపటికీ వార తీసుకుంట్లని భావం మాత్రం తపుప. ఎందుతనగా ధర్మం 
సులభతర్మైనది అని భావం రవకజ్ల మనోవాంఛల రవకకార్ం కాదు ధర్మం 
తెల్నపిన ీతిలో చూడాల్న. 'ధర్మంసులభతర్ం' అని మాటతో వయర్ామైన 
ఆధార్ం తీసుకొని నిషిద్ధతాలకు పాలపడుట మరియు ధర్మం సీయంగా 
క్రంది విషయాలోా ఇచిచన సౌతరాయలను పాటించుటలో చాలా వయతాయసం 
ఉంది. ఉదాహర్ణకుుః రవకయాణంలో ఉనిపుపడు నమాజు ఖస్ర్ చేయుట, 
తల్నపి చేయుట, ఉపవాసాలు మానుకొనుట. సాానికుడు రెయంబళ్ళీ 
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మరియు బాటసారి మూడు రోజులు సంపూర్ణం మేజోళీపై మసా (సపర్శ) 
చేయుట. నీళీ ఉపయోగ్ం హానితర్ంగా ఉంటే తయముమం చేయుట. 
అన్నరోగ్యం మరియు వర్షం వలా రెండు నమాజులు తల్నపి చేయుట. నిశచ 
తారాడు తనకు కాబోయే వధువును ఒతసారి చూచుట. రవకమాణానికి 
వయతిరేతం జ్రిగనపుపడు క్రంది మూడిటోా ఏ ఒతా న్న చెల్నాంచుట: 
బానిసను విడుద్ల చేయుట. పది మంది ప్పద్లకు అనిం పెట్లటట. పది 
మంది ప్పద్లకు బటటలు పెట్లటట. గ్తయంతర్ం లేని పరిస్ాతిలో 
మృతమాంసం తినుట లాంటి ఇతర్ సౌతరాయలు / సెలవులు ఇసాాం 
ధర్మం తెల్నపినవే.  
 కొనిింటిని నిషిద్ధపర్చడంలో ఎనోి వివేచనతో కూడిన విషయాలు 
ఉన్నియ. అందులో కొనిి ఇవిుః 
1- వీటి దాీరా అలాాహ్ తన దాసులను పీక్షిసా డు. ఎవర వాటి పట ా
ఎలా రవకవరి సా రో చూసా డు.  
2- ఈ పీక్ష సీర్ావాసులు మరియు నర్తవాసులోా ఉని వయతాయసానిి 
చూపుతుంది. నర్తవాసులు తమ మనోవాంఛలు, కోరితలలో మునిగ 
ఉంటార. వీటితోనే నర్తం తపపబడి ఉనిది. సీర్ావాసులు తష్టటల, 
ఆపద్లపై సహనం వహిసా ర. వీటితోనే సీర్ాం తపపబడి ఉంది. ఈ 
పీక్షయే గ్నత లేకుంటే అవిధేయుడు, విధయునితో వేరగా సపషటంగా 
తనబడడు.  
 అలాాహ్ విధంచిన తట్లటబాటాను విశాీసులు పుణయఫలాప్పక్షతో స్వీతరి 
సా ర, ఆయన సంతృషిట ప్పంద్డానికే అలాాహ్ ఆదేశాలను  పాటిసా ర. 
అందుకే రవకతీ తషటం చాలా త్యల్నగాా వారి మీది నుండి దాటిపోతూ 
ఉంట్లంది. వీరికి భినింగా తపట విశాీసులు (మున్నఫిఖీన్) బాధయత 
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భారానిి అవస , నొపిప, ఏదో కోలోపతునిట్లా చూసా ర. అందువలా వారిపై 
ఎకుకవ ఒతి డి పడుతుంది. విధేయత తషటతర్మవుతుంది.  
 నిషిద్ధతాలకు దూర్ంగా ఉండి విధేయుడు దాని మాధూరాయనిి 
ఆసాీదిసా డుుః ఎవర అలాాహ్ కొర్కు ఒత వసు వును వదులుకుంటాడో 
అలాాహ్ అతనికి దానితంటే మేలైనదానిని రవకసాదిసా డు. మరియు అతడు 
తన మనసుసలో విశాీసమాధూర్యనిి ప్పందుతాడు.  
 ఈ పుస తంలో గౌర్వనీయులైన పాఠకులు కొనిి నిషిద్ధతాలు 
చదువబోతున్నిర. వాటి నిషిద్ధత ధర్మపర్ంగా రజువైనది. ఖుర్ఆన్ 
మరియు హదీసుల ఆధారాలతో వాటిని సపషట పర్చడం జ్రిగం ది(1). ఈ 
నిషిద్ధతాలు చాలా రవకబల్నపోయాయ. అనేత మంది ముస్ాములు వాటికి 
పాలపడుతున్నిర. అయత్య వాటిని సపషటపర్చి వాటికి దూర్ంగా 
ఉండమని ఉపదేశంచడమే న్న ముఖయ ఉదేుశ్యం. అలాాహ్ న్నకు, న్న 
ముస్ాం సోద్రలకు సన్నమర్ాం, సదాాగ్యం, ఆయన తట్లటబాటా వద్ు 
ఆగపోయే, నిషిద్ధతాలకు దూర్ంగా ఉండే భాగ్యం రవకసాదించుగాత. సర్ీ 
చెడుల నుండి కాపాడుగాత. అలాాహ్ యే ఉత మ ర్క్షకుడు. ఆయన గొపప 
తరణామయుడు.  

                                                           
(1 ) కొంద్ర పండితులు నిషిద్ధతాలకు లేదా దాని కొంత భాగ్ం; 'ఘోర్ 
పాపాలు' లాంటి కొనిి పుస కాలు ర్చించార. అయత్య నిషిద్ధతాలకు 
సంబంధంచిన మంచి పుస కాలోా ఇబుి నుహాస్ దిమిష్ఖ ీ ర్హిమహులాాహ్ గారి  
ర్చన 'తంబీహుల్ గాఫిలీన్ అన్ అఅమాల్నల్ జ్ఞహిలీన్' ఒతటి.  
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  అల్లాహ్ కు భాగస్వామిని కల్పించుట (షిర్క్) 
 ఇది నిషిద్ధతాలోా ఘోరాతిఘోర్మైనది. దీనికి ఆధార్ం అూద బక్ర 
ర్జియలాాహు అనుు ఉలేఖాంచిన ఈ హదీసుుః  

اُك بىاهللاْلى : َبََل َيا َرُسوَل اهلل َقاَل  :َقاُلوا، َثاَلًثا  (أَََل أَُنبِّئُُكْم بىأَْكََبى اْلَكبَائىرى )  .(ْْشَ

“ఘోర్పాపాలోానే మీ ఘోర్మైన పాపం ఏదో తెలుపన్న?” అని రవకవత  
సలాలాాహు అలైహి వసలాం  మూడు సారా రవకశించార. దానికి వార్న్నిరుః 
తపపత తెలుపండి రవకవత  అని. అపుపడు రవకవత  సలలాాాహు అలైహి వసలాం 
చెపాపరుః “అలాాహ్  కు భాగ్సాీములను తల్నపం చుట”. (బుఖారి 2654, 
ముస్ాం 87). 
 అలాాహ్ షిర్క తపప ఏ పాపాన్నిన్న క్షమించగ్లడు. దానికి రవకత్యయతమైన 
పశాచతా పంతో క్షమాభిక్ష కోర్డం (తౌబా చేయడం) తపపనిసరి. అలాాహ్ 
ఇలా ఆదేశంచాడుుః  

وَن َذلَِك لَِمْن ] َك ِبِه َويَْغِفرُّ َما دُّ ْن يُّْْشَ
ن َ هللَا ًَل يَْغِفرُّ أ َ   {81}النسا : [يََشاءُّ ا ِ

]నిశ్ేయింగా అల్లాహ్ ున్  భాగతాడవస్ని క్ల్నిించటానిన ఏ మాత్రిం 
క్షస్ించడు. అది ుపి దేనిన్యన్య తా అ కోరిన్వారిని క్షస్తాడడోు[. 
(నిసా 4: 48). 
 షిర్క లో ఒత ర్తం పెద్ు/ఘోర్మైన షిర్క (షిరెక అతార్). ఇది ఇసాాం 
నుండి బహిషకర్ణకు కార్ణమవుతుంది. తౌబా చేయకుండా అదే స్తాిలో 
మర్ణంచేవాడు నర్తంలో రవకవేశంచి అందులో శాశ్ీతంగా ఉంటాడు. 
ముస్ాం సమాజ్ంలో రవకబల్న ఉని ఈ ర్తమైన షిర్క యొతక కొనిి రూపాలు 
ఈ క్రంది విధంగా ఉన్నియుః 
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1. స్మాధుల్ పూజ 

 సమాధులను పూజించడం, మర్ణంచి సమాధులోా ఉని వలీలు 
(పుణయపురషులు) అవసరాలను తీరసా ర్ని, తష్టటలను తొల్నగసా ర్ని 
నమమడం మరియు అలాాహ్ ఆధీనంలోనే ఉనిదాని సహాయం వారితో 
కోర్డం, వారితో మొర్పెట్లటకోవడం లాంటివి పెద్ు షిర్క లో లెకికంచ 
బడతాయ. అలాాహ్ ఆదేశ్ం చద్వండిుః  

هُّ ] َي َ  ا ِ
َ ًل  وا ا ِ

دُّ  َتْعبُّ
َ ًل 
َُّك أ َ   {13}الرسا : [َوَقََض َرب 

]మీ ప్రభువు ున్ అ ుపి ఇురులను అ మీరు ఆరాధిింపకూడద్ని 
ఆదేశిించాడు[. (బనీఇస్రాఈల్ 17: 23).  
 అదే విధంగా చనిపోయన రవకవత లతో, పుణాయతుమలతో ఇంకెవరితోనైన్న 
వారి స్ఫార్సు ప్పందుటకు, తమ తష్టటలు దూర్మగుటకు వారితో దుఆ 
చేయడం కూడా షిర్క. చద్వండి అలాాహ్ యొతక ఈ ఆదేశ్ం: 

ِي] ْ ُيُّ
َ َم 
 أ َ

َ ْرِض أ 
لََفاَء ال َ ْ خُّ َعلُُّكُّ وَء َوَُيْ ُّ ِشفُّ الس 

ْ
َذا َدَعاهُّ َويَك َ ا ِ ْضَطر  لٌَه َمَع ا  بُّ المُّ

  {11}النمل: [هللاِ 

]బాధిత్తడు మొరపెట్లట న్నపుిడు అుని మొరలను అ ఆలను అించి అుని 
బాధ అ తొలనుగ్నించేవాడు ఎవడు? భూస్పై స్మమల్నన ప్రక్నిధులుగా 
చేసిన్వాడు ఎవడు? అల్లాహ్ తో పాట్ల (ఈ ప అలు చేసే) మరొక్ దేవుడు 
కూడ ఎవడైన్య ఉన్యనడ్డ?[. (నమ్ా 27: 62). 
 కొంద్ర కూరచన్ని, నిలబడిన్న, జ్ఞరిపడిన్న తమ పీర్, మురిషదుల 
న్నమములను సమరించుటయే తమ అలవాట్లగా చేసుకుంటార. ఎపుపడు 
ఏదైన్న కిాషటస్ాతిలో, తషటంలో, ఆపద్లో చికుకకునిపుపడు ఒతడు యా 
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ముహమమద్, అని, మరొతడు యా అలీ అని, ఇంకొతడు యా హుసైన్ 
అని, మరి కొంద్ర యా బద్వీ, యా జీలానీ, యా ష్టజులీ, యా 
రిఫాఈ, యా ఈద్, రూస్, యా సయయద్ జైనబ్, యా ఇబుి ఉలాీన్ 
అని, యా గౌస్ అల్ మద్ద్, అని, యా ముఈనుదీున్ చిష్ఖ  అని, యా 
గ్ీబునివాజ్ అని, న్నన్న ర్కాలుగా పలుకుతార. కాని అలాాహ్ ఆదేశ్ం 
ఏమిటని గ్మనించరుః 

ْن ] ْ ا ِ
وا لَُكُّ ْ َفْلَيْسَتِجيبُّ ْ َفاْدعُّوُهُّ ْمَثالُُّكُّ

وِن هللاِ ِعَباٌد أ َ ِذنَي َتْدعُّوَن َِمْ دُّ
َ ال َ ن  ا ِ

ْم َصاِدِقَي  ْنتُّ   {118}األعراف: [كُّ

]అల్లాహ్  అ వద్ల్న మీరు వేడు ింట్లన్న వారు మీ మాదిరిగానే కేవలనుిం 
దాసులు. మీరు వారిని ప్రారిిించి చూడిండి. మీ  వారి పటా ఉన్న భావాలు 
నిజమే అయతే మీ ప్రారిన్లను  వారు తవమాధాన్ిం ఇవావల్న[. (అఅరాఫ్ 
7: 194). 
 కొంద్ర సమాధ పూజ్ఞరలు సమాధుల రవకద్క్షిణం చేసా ర. వాటి 
మూలమూలలను చుంబిసా ర. చేతులు వాటికి తాకించి తమ శ్ీర్ంపై 
పూసుకుంటార. వాటి గ్డపను చుంబిసా ర. దాని మటిటని తీసుకొని తమ 
ముఖాలకు రదుుకుంటార. వాటిని చూస్నపుపడు సాష్టటంగ్ పడతార 
(సజ్ఞు చేసా ర). తమ అవసరాలను కోర్తూ రోగాల నుండి సీసాత 
ప్పందు టకు, సంతానం కావాలని, అవసర్ం తీరాలని వాటి యదుట 
భయభీతితో, వినయవినమ్రతలతో నిలబడతార. ఒకోకసారి సమాధలో 
ఉనివారిని ఉదేుశంచి ఇలా పిలుసా ర కూడాుః యా సయయదీ! ఓ మేరే 
బాబా! నేను చాలా దూర్ం నుండి మీ సమక్షంలో హాజ్ర్యాయను, న్నకు 
ఏమీ రవకసాదించత వెనకుక రిప్పిప పంపుతూ అవమాన పర్చకు. కాని 
అలాాహ్ ఆదేశ్ం ఏముందో గ్మనించారా? 
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 ِم َْن يَْدعُّو َِمْ دُّوِن هللاِ ََمْ ًَل يَْس ]
ُّ َضل 
ْ ََعْ َوََمْ أ َ ِم الِقَياَمِة َوُهُّ ََل ََيْ َتِجيبُّ َلهُّ ا ِ

ْم َغاِفلُّوَن  َعاِِئِ
  {1}األحقاف:[ دُّ

]అల్లాహ్  అ వద్ల్న ప్రళయిం వర  ుమ ప్రారిన్లను అ విని తవమాధాన్ 
స్వవలేన్ట్లవింటి వారిని ప్రారిిించే వారిక్ింటే, ఎ ువ మారగభ్రష్టటలెవరు? 
మరియు వారు వీరి (ప్రారిిించేవారి) ప్రారిన్లను అ ఎరుగ ిండ్డ ఉన్యనరు[. 
(అహాీఫ్ 46: 5). 
 ఇంకా రవకవత  సలాలాాహు అలైహి వసలాం ఇలా రవకబోధంచారుః  

ْن ُدونى اهللَمْن َماَت وَ ) ا َدَخَل النَّارَ  ْهَو َيْدُعو مى  (نىدًّ

“ఎవర అలాాహ్ ను కాద్ని ఇతరలను ప్రారిాస్త /దుఆ చేస్త  చనిపోతాడో 
అతను నర్తంలో రవకవేశసా డు”. (బుఖారి 4497).  
 కొంద్ర సమాధుల వద్ు తమ తల కొరిగంచుకుంటార. 'సమాధుల 
హజ్ చేసే విధానం' అని ప్పరగ్ల పుస కాలు కొంద్రి వద్ు లభిసా య. 
విశ్ీవయవసా నిర్ీహణ శ్కి  మరియు లాభనష్టటలు చేకూరేచ శ్కి  వలీలకు 
ఉనిద్ని కొంద్ర నముమతార. కాని అలాాహ్ యొతక ఈ ఆదేశ్ం పటా 
వార ఎలా అంధులైపోయారో గ్మనించండిుః  

[ 
َ
ْن ََيَْسْسَك هللاُّ ِبضُّ   َفَل َف َوا ِ َ ِلَفْضِلهِ  َكاشى  َراد 

َ
ْدَك ِِبَْْي  َفَل ِ ْن ريُّ َو َوا ِ  هُّ

ًل َ هُّ ا ِ
[ لَ

  {101}يونس:

]ఒక్వేళ అల్లాహ్ ని అన ఏదైన్య ఆపద్  గురి చేసేో తవవయింగా ఆయన్ 
ుపి ఆ ఆపద్ అ తొలనుగ్నించేవారు ఎవరూ లేరు. ఇింకా ఆయన్ గన్క్ నీ 
విష్యింలో మేలు చేయాలనుని తవింక్ల్నిసేో ఆయన్ అ అగ్రాహనిన మలా్నించే 
వాడు కూడ్డ ఎవడూ లేడు[. (యూనుస్ 10: 107). 
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2. మొక్కుబడులు 

 అలాాహ్ ను కాకుండా ఇతరల ప్పరన మొకుకకొనుట షిర్క 
అవుతుంది. ఈ రోజులోా రవకజ్లు సమాధలో ఉనివారి ప్పరన దీపాలు, 
కొవీతు లు, కోళ్ళీ, ఆసు లు మొద్లగునవి ఇసా నని మొకుకకుంటార. 
అయత్య ఇది ఘోర్మైన షిర్క అని విషయం మర్చిపోతార.  
3. జిబహ్ చేయుట 

 అలాాహ్ తపప ఇతరల కొర్కు జిబహ్ చేయుట (జ్ంతువును బల్న 
ఇచుచట) షిర్క. అలాాహ్ ఆదేశ్ం చద్వండిుః  

َِك َواْْنَْر ] ِ ِلَرب 
  {1}الكوثر:[ َفَصل 

]నీ ప్రభువు కొరకే న్మజు చేయు మరియు ఖురాబనీ ఇవువ[. (కౌసర్ 
108: 2). 
 అంటే అలాాహ్ కొర్కు మరియు అలాాహ్ ప్పరతో మాత్రమే జిబహ్ 
చేయ. రవకవత  సలాలాాహు అలైహి వసలాం ఇలా ఆదేశంచారుః  

 َلَعَن اهللُ َمْن َاَبَح لىَغْْيى اهلل

"అలాాహ్ కు కాత ఇతరల కోసం జిబహ్ చేయువానిపై అలాాహ్ 
శ్పించాడు". (ముస్ాం 1978). 
 జిబహ్ లో రెండు నిషేధాలు ఏతమవుతాయ. (1) అలాాహ్ కు తపప 
ఇతరల కోసం జిబహ్. (2) అలాాహ్ ప్పరతో కాకుండా ఇతరల ప్పరతో 
జిబహ్. ఈ రెండు కార్ణాల వలా ఆ జ్ంతువు మాంసం తినడం యోగ్యం 
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కాదు. ఈ రోజులోా జినుిల ప్పర మీద్ జిబహ్ చేసే షిర్క రవకభల్న ఉంది . 
అదేమనగా; ఇలుా కొనుగోళ్ళ చేస్న్న, నిరిమంచిన్న అందులో ఎతకడైన్న 
లేదా రవకత్యయకించి దాని గ్డప మీద్, అలాగే బావి త్రవిీన్న, అతకడే ఓ 
జ్ంతువు జిబహ్ చేసా ర. అది షైతాన్ (భూతాల)కు భయపడి, వాని 
నషటం నుండి దూర్ముండుటకు వాని ప్పర మీద్ జిబహ్ చేసా ర. (వాస  
వేమిటంటే అలాాహ్ ను కాత ఇతరలతో భయపడరాదు. ఇలాంటి జిబహ్ 
చేయరాదు). (తైస్వరల్ అజీజుల్ హమీద్, 158. దారల్ ఇఫా  ముద్రణ).  
4. అల్లా హ్ హరం చేసిన్దానిని హల్లల్ చేయుట, 
లేదా అల్లా హ్ హల్లల్ చేసిన్ దానిని హరం చేయుట 

 అలాాహ్ హరాం చేస్నదానిని హలాల్ చేయుట, లేదా అలాాహ్ 
హలాల్ చేస్నదానిని హరాం చేయుట, లేదా ఇలాంటి హకుక అలాాహ్ 
తపప ఇత రలకు ఉంది అని నముమట, లేదా సమసయల తీరప కొర్కు 
ఇసాాం ధర్మం కాకుండా ఇతర్ న్నయయసాాన్నలకు వెళ్ళీట, మరియు 
ఇసాామీయ చటాటలతో కాకుండా ఇతర్ చటాటలతో తీరప కోరట, లేదా 
అది యోగ్యమేనని సంతో షంగా నముమట ఎంతటి భయంతర్మైన 
అవిశాీసములోకి వసు ందో ఈ ఆయతు దాీరా తెలుసుకోండి. 

وِن هللاِ ] ْرَِبِبًّ َِمْ دُّ
ْهَباََنُّْم أ َ ْ َورُّ ْحَباَرُهُّ

وا أ َ َذُّ
  {31}التوبة:[ اّت َ

]వారు (యూదులుక్రైతవోవులు) అల్లహా్  అ కాద్ని ుమ పిండిత్తలను అ, ుమ 
తవన్యాసులను అ ుమ ప్రభువులుగా చేసు న్యనరు[. (తౌబా 9: 31). 
 ఈ ఆయతు రవకవత  సలలాాాహు అలైహి వసలాం పఠసు ండగా, అదీ బిన్ 
హాతిం ర్జియలాాహు అనుు విని, రవకవకా ! యూదులు, క్రైస వులు తమ 
పండితులను, సన్నయసులను ఆరాధంచేవార కార తదా? అని చెపపగా, 
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రవకవత  సలాలాాహు అలైహి వసలాం "అవును, కాని అలాాహ్ హరాం చేస్న 
దానిని వారి పండితులు, సన్నయసులు హలాల్ చేసే  వార దానిని హలాల్ 
గానే భావించేవార. ఇంకా అలాాహ్ హలాల్ చేస్నదానిని వారి పండితులు, 
సన్నయసులు హరాం చేసే  వార దానిని హరాంగానే భావించేవార. తనుత 
ఇది వారిని ఆరాధంచినట్లా" అని సమాధానం చెపాపర. (బైహఖీ ఫీ 
సుననిల్ కుబ్రా 10/116, తిరిమజి 3095, ఇది హసన్ అని షేఖ్ అలాానీ 
గాయతుల్ మరాం 19లో తెల్నపార).  
 నిషేధతాలను నిషేధంగా నమమనివార యూదులు, క్రైస వులు 
మరియు బహుదైవారాధకులు అని అలాాహ్ ఈ క్రంది ఆయతులలో 
సపషటం చేశాడుుః 

وَن دِ ] ولُّهُّ َوًَل يَِدينُّ َم هللاُّ َوَرسُّ وَن َما َحر َ مُّ َر ِ
ِ َوًَل ُيُّ

  {11}التوبة:[ نَي اَلَق 

]అల్లాహ్ మరియు ఆయన్ ప్రవక్ో నిషిద్ధింగా నిరణయించిన్ దానిని వారు 
నిషిద్ధింగా భావిించరు. ఇింకా తవుాధరామనిన వారు ుమ ధరమింగా 

చేసుకోరు[. (తౌబా 9: 29). 
ا َو ] ْم ِمْنهُّ َحَرامًّ ََعْلتُّ

َ
ْ َِمْ ِرْزق  َف  هللاُّ َلُكُّ

َ
ل ْْنَ

ْم َما أ َ ْيتُّ
َرأ َ
ْ قُّْل أ َ ِذَن لَُكُّ

ًلًّ قُّْل أ َهللُّ أ َ
َ
َحَل

ْم لََعَ هللاِ َتْفََتُّوَن 
  {11}يونس:[ أ َ

]ఇల్ల అ అూః మీరు ఆలోచిించరా! అల్లాహ్ మీ కొర  అవురిింపజేసిన్ 
జీవనోపాధిలో  అిండి మీరు తవవయింగానే కొనినింటిని హరాిం 
చేసు న్యనరు. మరికొనినింటిని హల్లల్ చేసు న్యనరు. ఇల్ల అడుగుూః 
ఇల్ల చేయడ్డని అ అల్లాహ్ మీ  అ అమక్ించాడ్డ? లేదా మీ బూటక్ 
క్లనుిన్లను అ అల్లాహ్   అింటగట్లటత్తన్యనరా?[. (యూనుస్ 10: 59). 
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5. చేతబడి 

 చేతబడి (చేయుట, చేయంచుట, నేరపట, నేరచకొనుట) అవిశాీసం 
లో లెకికంచబడుతుంది. అది విన్నశ్న్ననికి గురి చేసే ఏడు మహాపాపాలోా 
ఒతటి. అది నషటమే తలుగ్జేసు ంది తపప ఏమీ లాభం తలగ్జేయదు. 
దానిని నేరచకొనుట గురించి అలాాహ్ ఇలా తెల్నపాడుుః  

ْم ] هُّ ْ َوًَل يَْنَفعُّ ُهُّ مُّوَن َما يَضُّ ُّ
  {101}البقرة:[ َويََتَعل َ

]వారు నేరుే నేది వారి అ న్ష్టిం క్ల్నగ్నించేదే కాని ల్లభిం క్ల్నగ్నించేది 
ఎింు మాత్రిం కాదు[.  (బఖర్ 2: 102). మరో చోట ఇలా సెలవిచాచడుుః 

َِت ]
اِحرُّ َحْيثُّ أ َ   {11}طه:[ َوًَل يُّْفِلحُّ الس َ

]మాింత్రి డు ఎన్నడూ తవఫలుడు కానేరడు. వాడు ఎట్ల  అించి, ఎల్ల 
వచిేన్య తవర్చ[. (తాహా 19: 69). 
 చేతబడి చేయువాడు అవిశాీస్. అలాాహ్ ఇలా సెలవిచాచడుుః  

َياِطَي َكَفرُّ ]
نُّ َوَلِكن َ الش َ لمَْْيَ  لََعَ َوَما َكَفَر سُّ

َ
ل ْْنِ

ْحَر َوَما أ ُّ ِ وَن الن َاَس الس  ِمُّ
وا يَُّعل 

 
َ
نُّ ِفْتَنٌة َفَل َا َْنْ

ّن َ وًَل ا ِ
 يَقُّ
َ َحد  تََح 

َِماِن َِمْ أ َ
وَت َوَما يَُّعل  وَت َوَمارُّ ْيِ ِبَباِبَل َهارُّ

َ
الَملَك
ْر  فُّ
ْ
  {101}البقرة:[ َتك

]సులైమా అ ఎన్నడూ అవిశావతాడని అ ఒడిగటటలేదు. అతవలు అవిశావతాడని అ 
పాలనుిడిన్ది ప్రజలను  చేుబడిని బోధిించే షైతా అలే. వారు హారూత్, 
మారూత్ దేవదూులను దావరా (ఇరాఖ్ లోని) బాబీలోనియాలో అవురిింప 
జేసిన్దాని వింట బడా్డరు. ఎవడికైన్య ఆ విద్ా అ నేరిిన్పుిడు ఆ దేవ 
దూులు తవిష్టింగా ఇల్ల హెచేరిక్ చేసేవారుూః జాగ్రుో! మేము (మాన్వు 
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లను ) కేవలనుిం ఒక్ పరీక్ష మాత్రమే. క్ అక్ మీరు (జాలనువిద్ా అ నేరుేకొని) 
అవిశావసులు కాక్ిండి[. (బఖర్ 2: 102). 
 మాంరిప్కుని గురించిన ఆదేశ్మేమిటంటే అతడిి హతమారాచల్న. 
అతని సంపద్ కూడా నిషిద్ధమైన చెడు సంపద్. అజ్ఞానులు, దురామరాలు, 
బలహీన విశాీసులు మాంరిప్కుల వద్ుకు వెళ్ళీ , ఇతుర్లపై అన్నయయం, 
దౌర్జనయం చేయడానికి, లేదా రవకతీకార్ం తీరచకోడానికి చేతబడి చేయసా ర. 
మరికొంద్ర తనపై చేయబడిన చేతబడిని దూర్ం చేయంచుకోడానికి 
మాంరిప్కుని వద్ుకు వెళ్ళీ ఓ నిషిద్ధ కారాయనికి పాలపడతార. 
ఇలాంటపుపడు మాంరిప్కుల వద్ుకు వెళీకుండా అలాాహ్ వైపునకు మర్ల్న, 
'ముఅవిీజ్ఞత్' వంటి అలాాహ్ పవిత్రవచన్నల ఆధార్ంగా అలాాహ్ తో 
సీసాత కోరాల్న. (ముఅవిీజ్ఞత్ అంటే స్తర్ ఫలఖ్, స్తర్ న్నస్ మరియు 
దీనికి సంబంధంచిన రవకవత  సలాలాహాు అలైహి వసలాం నేరిపన దుఆలు).  
6. కహాన్, అరాఫ(1) 

 కాహిన్ మరియు అర్రాఫ్, వీరిద్ురూ అగోచర్ జ్ఞానం గ్లద్ని ఆరోపణ 
చేస్నందుకు సరోీత ముడైన అలాాహ్ పటా అవిశాీసానికి పాలపడాడర. 
వాస వమేమిటంటే అగోచర్ జ్ఞానం అలాాహ్ తపప ఎవరికీ లేదు. వీర 
అమాయకుల నుండి సొముమ కాజేసుకొనుటకు వారిని తమ వలలో 
చికికంచుకుంటార. అందుకు ఎనోి ర్కాల సాధన్నలు ఉపయోగసా ర. 

                                                           
1  తహాన అంటే భవిషయతు లో సంభవించేవాటిని, మనుసులో ఉండేవాటిని 
తెలుపుట. ఇలా తెల్నప్పవాడు కాహిన్.  
అర్రాఫ అంటే కొనిి మూల విషయాల ఆధార్ంగా దంగ్ల్నంచబడిన వసు వులను, 
తనబడని, తపిపపోయన వసు వులను తెలుపుతానని ఆరోపించుట. ఇలా 
ఆరోపించేవాడు అర్రాఫ్.  
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ఉదాహర్ణకుుః భూమిపై రేఖలు గీస్, గ్వీలకు ర్ంద్రాలు చేస్ తాయతు  
తటిట, అర్చేతిలో, పాత్ర అడుగులో, గాజులో, అద్ుంలో చూస్ మంత్రాలు 
చదివి (భవిషయం తెల్నప్ప ఆరోపణ చేసా ర). వార చెప్పప విషయాలోా 
ఎపుపడైన్న ఒతకసారి ఒతకటి సతయమైన్న 99 సారా అబదాధలే ఉంటాయ. 
కాని ఈ అసతయవాదులు ఒతకసారి చెప్పప నిజ్ఞనిి మాత్రమే అమాయకులు 
గుర  పెట్లటకొని తమ భవిషయతు  మరియు వివాహ, వాయపారాలోా అద్ృషటం 
- దుర్ద్ృషటం, ఇంకా తపిపపోయన వసు వుల గురించి తెలుసుకోవడానికి 
వారి వద్ుకు వెళ్ళ ంటార. ఎవర వారి మాటను సతయం, నిజ్ం అని నముమ 
తారో వార అవిశాీసులవుతార. ఇసాాం నుండి బహిషకరించబడతార. 
దీని నిరూపణ రవకవత  సలలాాాహు అలైహి వసలాం గారి ఈ హదీసుుః  

دح  َل َعََل ُُمَمَّ َقُه بىََم َيُقوُل َفَقْد َكَفَر بىََم ُأْنزى اًفا َفَصدَّ نًا َأْو َعرَّ
   ملسو هيلع هللا ىلص َمْن أََتى َكاهى

"ఎవడు కాహిన్ లేత అర్రాఫ్ వద్ుకు వచిచ అతను చెపిపనదానిని సతయం  అని 
నముమతాడో అతడు ముహమమద్, ملسو هيلع هللا ىلص పై అవతరించినదానిని తిర్సక 
రించినవాడవుతాడు". (ముసిద్, అహమద్, 2/429, సహీహుల్ జ్ఞమి 5939). 
 ఒతవేళ వారి వద్ుకు వెళ్తీవాడు వారికి అగోచర్ జ్ఞానం తలద్ని, వారి 
మాట సతయం అని నమమత కేవలం చూడడానికి, అనుభవం కొర్కు వెళ్త  
అతడు అవిశాీస్ కాడు. కాని అతని నలభై రోజుల నమాజు అలాాహ్ వద్ు 
స్వీతరించబడదు. దీనికి నిరూపణ రవకవత  ملسو هيلع هللا ىلص యొతక ఈ హదీసుుః 

 ََلْ ُتْقبَْل َلُه َصاَلٌة َأْرَبعىنَي َليَْلةً 
ح
اًفا َفَسأََلُه َعْن َْيْ   َمْن أََتى َعرَّ

"ఎవరైత్య అర్రాఫ్ వద్ుకు వచిచ అతనిని ఏదైన్న విషయం అడుగుతాడో 
అతని నలభై రోజుల నమాజు అంగీతరించబడదు". (ముస్ాం 2230). 
 అయన్న నమాజు మాత్రం చద్వడం మరియు తౌబా చేయడం 
(జ్రిగన తపుపపై పశాచతా ప పడడం) తపపనిసరి.  
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7. న్క్షతా్రల్ పా్భావ విశ్వాస్ం 

 మానవ జీవితంలో, విశ్ీంలో సంభవించే సంఘటనలోా నక్షత్రాల 
రవకభావం ఉంట్లంద్ని వశ్ీస్ంచుట కూడా షిర్క.  

ُه َقاَل َصَلَّ َلنَا َرُسوُل اهلل  يِّ َأنَّ
 اْْلَُهنى

ْبحى بىاْْلَُدْيبىَيةى  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َزْيدى ْبنى َخالىدح َصاَلَة الصُّ

َف َأْقَبَل َعََل النَّاسى َفَقاَل   َفَلَمَّ اْنََصَ
ْيَلةى ْن اللَّ َهْل َتْدُروَن  :َعََل إىْثرى َسََم ح َكاَنْت مى

ٌن ِبى  :َقاَل ،  َوَرُسوُلُه َأْعَلُم اهللُ  :َقاُلوا، ا َقاَل َربُُّكْم ااَ مَ  بَادىي ُمْؤمى ْن عى َأْصبََح مى

ا َمْن  ٌر َفَأمَّ
ٌن ِبى َوَكافىٌر بىاْلَكْوَكبى  َقاَل ُمطىْرَنا بىَفْضلى اهللَوَكافى َوَرْْحَتىهى َفَذلىَك ُمْؤمى

ا َمْن َقاَل بىنَْو ى َكَذا َوَكَذا فَ  ٌن بىاْلَكْوَكبى َوَأمَّ  َذلىَك َكافىٌر ِبى َوُمْؤمى

జైద్, బిన్ ఖాల్నద్, జుహనీ ర్జియలాాహు అనుు ఉలేఖాంచారుః హుదైబియా 
ప్రాంతంలో రవకవత  సలాలాాహు అలైహి వసలాం మాకు నమాజు చేయంచార. 
అదే రారిప్ వర్షం కురిస్ంది. నమాజు ముగంచి రవకజ్ల వైపునకు తిరిగ "మీ 
రవకభువు ఏమన్నిడో మీకు తెలుసా?" అని అడిగార. అలాాహ్ మరియు 
ఆయన రవకవత కే బాగా తెలుసు అని సహచరలు సమాధానం పల్నకార. 
అపుపడు రవకవత  సలాలాాహు అలైహి వసలంా అలాాహ్ ఇలా తెల్నపాడని విశ్ 
దీతరించారుః "ఈ రోజు ఉద్యం న్న దాసులోా కొంద్ర 
విశాీసులయాయర మరికొంద్ర అవిశాీసులయాయర. అలాాహ్ ద్యవలన 
మాకు వర్షం కురిస్ంది అని అనివార తారాబలానిి నిరాతరించి, ననుి 
విశ్ీస్ంచిన వార్యాయర. దీనికి భినింగా ఫలాన నక్షత్ర రవకభావంతో వర్షం 
కురిస్ంది అనివార నక్షత్ర విశాీసులయ, ననుి తిర్సకరించిన 
వార్యాయర". (బుఖారి 846, ముస్ాం 71). 
 అదే విధంగా పరిప్త, మాయగజనాలో వచేచ రాశచక్ర వివరాలను చదివి, అవి 
నక్షత్రాల రవకభావంతోనే ఉంటాయని విశ్ీస్సే  అతను బహుదైవారా ధ 



ఇస్లా మీయ నిషిద్ధతలు - జాగ్రతతలు 
 

 

15 

కుడవుతాడు. ఒతవేళ అతను తృపి  కొర్కు చదివిత్య పాపాతుమడవుతాడు. 
ఎందుతనగా? షిర్క విషయాలను చదివి తృపి  ప్పంద్డం యోగ్యం కాదు, 
దానిని విశ్ీస్ంచాలని షైతాన్ ప్రేరేపించవచుచ కూడా, అపపడు అది 
చద్వడం ఒత షిర్క పని కోసం ఆధార్ంగా మారిపోతుంది.  
8. ల్లభం లేని దాంట్లా  ల్లభం ఉందని విశ్ాసించుట 

 అలాాహ్ ఏ దానిలో లాభం తెలుపలేదో, అందులో లాభం ఉంద్ని 
విశ్ీస్ంచుట కూడా షిర్క లోకి వసు ంది. ఉదాహర్ణకుుః కాహిన్, లేదా 
మాంరిప్కుని మాటలోా పడి లేదా తాతముతా తల ఆచారానిి అనుసరిస్త  
తాయతు లు, దారాలు, గ్వీలు, తడాలు వరారాలు తమ మెడలో, తమ 
సంతాన్ననికి, బండాలోా, ఇండాలోా దిషిట దూర్ం కావాలని ఉపయోగంచట, 
వివిధ ర్కాల ర్తాిలు గ్ల ఉంగ్రాలు ఉపయోగంచి తష్టటలు రావని, 
వచిచన్న దూర్మవుతాయని విశ్ీస్ంచుట. ఇది అలాాహ్ పై నమమకానికి 
వెయతిరేతం. దీని వలన మరింత బలహీనత, రోగ్ం పెరగుతుంది. అంత్య 
కాదు ఇది నిషిద్ధమైన చికితస పద్ధతి. అనేత తాయతు లోా సపషటమైన షిర్క, 
షైతానుల సహాయం, అర్ాం లేని గీతలు, వ్రాతలు ఉంటాయ. మరి 
కొంద్ర గార్డీవాళ్ళా (Juggers) ఖుర్ఆన్ ఆయతులతో షిర్క పదాలు 
తల్నపి వ్రాసా ర. ఇంకొంద్ర ఖుర్ఆన్ ఆయతులు బహిషుట ర్త ంతో, ఇతర్ 
మల్ననమైన వసు వులతో వ్రాసా ర. అందుకే పైన రవకసా వించబడిన వాటిని 
ఉపయోగంచుట నిషిద్ధం. దీనికి నిరూపణ రవకవత  సలాలాాహు అలైహి 
వసలాం యొతక ఈ హదీసుుః  

كَ  يَمًة َفَقْد أَْْشَ  َمْن َعلََّق َتـمى

"ఎవర తాయతు  వేసుకుంటారో అతను షిర్క చేస్నవాడవుతాడు". 
(ముసిద్, అహమద్, 4/156. సహీహ 492). 
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 తాయతు లు వరారాలు ఉపయోగంచేవార లాభనష్టటలు చేకూరేచవాడు 
అలాాహ్ కాత, అవేనని నమిమత్య అతను ఘోర్మైన పెద్ు షిర్క కు పాలపడిన 
వాడవుతాడు. ఒతవేళ అవి లాభనష్టటలకు సాధనం అని నమిమత్య, అలాాహ్ 
వాటిని సాధనంగా చేయలేదు గ్నత అతను చిని షిర్క కు పాలపడినవా 
డవుతాడు. అపుపడు ఇది కార్ణాలకు సంబంధంచిన షిర్క అవుతుంది. 
9. ఆరధన్లో పా్దరశనాబ్దదిి 

 సతాకర్యం యొతక షర్తులో;ా రవకద్ర్శన్నబుదిధకి అతిదూర్ంగా 
మరియు రవకవత  పద్ధతికి అనుకూలంగా దానిని చేయుట తపపనిసరి. ఏదైన్న 
ఆరాధన రవకజ్లు చూడడానికి చేసేవాడు షిర్క చేస్నవాడవుతాడు. అతని 
ఆరాధన వయర్ాం అవుతుంది. ఉదాహర్ణకుుః రవకజ్లు చూస్ 
మెచుచకోవాలని ఉదేు శ్యంతో నమాజు చేయు వయకి . అలాహా్ ఈ ఆదేశ్ం 
చద్వండిుః  

ْم ] َو َخاِدعُّهُّ َاِدعُّوَن هللَا َوهُّ َناِفِقَي ُيُّ َ المُّ ن  وا كَُّساََل  ا ِ ِة َقامُّ
َ
َل ََل الص َ وا ا ِ َذا َقامُّ َوا ِ

 
ًّ
 َقِليَل

َ ًل  وَن هللَا ا ِ رُّ اَس َوًَل يَْذكُّ اءُّوَن الن َ َ   {181}النسا :[ ريُّ

]క్పటవిశావసులు అల్లాహ్  అ మోతవగ్నించుత్తన్యనరు. కాని ఆయనే వారిని 
మోతవింలో పడవేశాడు. వారు న్మాజు కొర  నిలుబడిన్య బద్ధక్ింగా, 
కేవలనుిం ప్రజలను  చూపేిందుకే నిలనుబడతారు. అల్లాహ్  అ అక్ ు ువగా 
తవమరితాడోరు[. (నిసా 4: 142). 
 అదే విధంగా ఏదైన్న గొపప కార్యం చేసు నిపుపడు నలువైపుల దాని 
సమాచార్ం చేరాలని, రవకజ్లోా ప్పరరవకఖాయతులు ప్రాపి ంచాలని ఉదేుశసే  
షిర్క లో పడినటేా. క్రంద్ ఇవీబడిన హెచచరితకు గురి అయనటేా; ఇబుి 
అబాాస్ ర్జియలాాహు అనుు ఉలేాఖంచిన హదీసులో ఉందిుః 
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َع اهللُ  َع َسمَّ   بىهى بىهى َوَمْن َراَ ى َراَ ى اهللُ  َمْن َسمَّ

"ఎవర రవకఖాయతి కొర్కు (ఏ పని అయత్య చేసా డో) అలాాహ్ దాని వలన 
అతనికి రవకఖాయతి రవకసాదిసా డు. ఎవర చూపుగోళ్ళ కొర్కు (ఏ పనైత్య 
చేసా డో) అలాాహ్ దాని వలన అదీ అతనికి రవకసాదిసా డు". (కాని 
పర్లోతసాఫలయం ప్రాపి ంచదు). (ముస్ాం 2986). 
 ఎవరైన్న ఏదైన్న ఆరాధన చేస్త  అలాాహ్ సంతృషిటతో పాట్ల రవకజ్ల 
నుండి కీరి  ప్పందాలని ఆశసా డో అతని ఆ ఆరాధన వయర్ాం అవుతుంది. 
హదీసె ఖుదుస్లో ఇలా వచిచందిుః  

َكهُ َأنَ  ْ
ي َتَرْكتُُه َوْشى َك فىيهى َمعىي َغْْيى َل َعَماًل أَْْشَ كى َمْن َعمى ْ  َعْن الُّشِّ

ى
َكا  َ  ا َأْغنَى الُّشُّ

"నేను ఇతర్ సహవర లతంటే అధతంగా షిర్క  కు అతీతుణణ. ఎవరైత్య 
మంచి పని చేస్ అందులో మరెవరినైన్న న్నకు భాగ్సాీమిగా నిలబెడిత్య 
నేను అతనిి అతని షిర్క తో పాట్ల వదిలేసా ను". (ముస్ాం 2985). 
 ఎవరైత్య ఒత మంచి కార్యం కేవలం అలాాహ్ సంతృషిట ఉదేుశ్ంతోనే 
మొద్లుపెటాటడు, కాని ఆ తరాీత రవకద్ర్శన్నబుదిధ గుణం చోట్ల 
చేసుకుంది, అలాంటపుపడు ఆ మనిషి దానిి అసహియంచుకొని, పూరి  
రవకయతింతో దానిి దూర్ం చేసే  అతని ఆ పని సరియైనది. ఒతవేళ 
అతను దానితో తృపి  పడి, అది అతని మనసుసలో స్ార్పడిత్య అధత 
సంఖాయత ధర్మవేత ల రవకకార్ం ఆ పని వయర్ాం.  
10. అప్శ్క్కన్ం 

وا ِِبُّوََس َوََمْ َمَعهُّ ] ُّ َ ْي  َئٌة َيط َ ِصْْبُّْم َسي ِ
ْن تُّ وا َلَنا َهِذِه َوا ِ

َذا َجاَءْْتُّمُّ اَلََسَنةُّ َقالُّ [ َفا ِ

  {131}األعراف:
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]ఆ పిద్ప వారి అ మించికాలనుిం వచిేన్పుడు వారుూః మేము దీనికే అరుులనుిం 
అని అనేవారు. కాని వారి అ క్ష్టకాలనుిం దాపురిించిన్పుడు, వారు మూతాడ 
మరియు అునితో పాట్ల ఉన్నవారిని ుమ  అపశ్ న్ింగా 
పరిగణించేవారు[. (అఅరాఫ్ 7: 131). 
 అర్బుాలోా ఎవరైన్న రవకయాణం లేదా మరేదైన్న పని చేయద్ల్ననపుడు 
ఏదైన్న పక్షిని వదిలేవాడు. అది కుడి వైపునకు ఎగరిపోత్య మంచి శ్కునంగా 
భావించి ఆ పని, రవకయాణం చేసేవాడు. ఒతవేళ అది ఎడమ వైపునకు 
ఎగరిపోత్య అపశ్కునంగా భావించి ఆ పనిని మానుకునేవాడు. అయత్య 
“అపశ్కునం పాటించుట షిర్క” అని రవకవత  సలాలాాహు అలైహి వసలాం 
సపషటపరిచార. (ముసిద్, అహమద్, 1/389. సహీహుల్ జ్ఞమి 3955).  
 తౌహీద్, కు వయతిరేతమైన ఈ నిషిద్ధ విశాీసంలో ఈ క్రంది విషయాలు 
కూడా వసా యుః 
 కొనిి మాసాలను అపశ్కునంగా పరిగ్ణంచుట. ఉదాహర్ణకుుః 
రెండవ అర్బీ మాసం సఫర్  ను అపశ్కునంగా పరిగ్ణంచి అందులో 
వివాహం చేయత, చేసుకోతపోవుట. (మన దేశాలోా కొంద్ర మొద్టి న్ల 
ముహర్రం ను అపశ్కునంగా పరిగ్ణసా ర). 
 రోజులను అపశ్కునంగా పరిగ్ణంచుట. ఉదాహర్ణకుుః రవకతి న్లలోని 
చివరి బుధవారానిి పూరి గా అరిషటదాయతమైనదిగా నముమట.  
 నంబర్ాలో 13వ నంబరను, ప్పర్ాలో కొనిి ప్పర్ాను అపశ్కునంగా 
పరిగ్ణంచుట.  
 వితలాంగుడిని చూస్ అపశ్కునంగా పరిగ్ణంచుట. ఉదాుః దుకాణం 
తెర్వడానికి పోతుని వయకి  దారిలో మెలాతనుివాడిని చూస్ దుశ్శకునంగా 
పరిగ్ణంచి ఇంటికి తిరిగవచుచట. పై విషయాలనిి నిషిద్ధమైన షిర్క 
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పనులు. ఇలా అపశ్కునం పాటించేవారిని రవకవత  సలాలాాహు అలైహి వసలాం 
అసహియంచుకున్నిర. ఇమ్రాన్ బిన్ హుసైన్  ఉలేాఖనంలో ఉందిుః  

َ َأْو ُتطُ  نَّا َمْن َتَطْيَّ
َ َليَْس مى َن َأْو ُتكُ ْيِّ َر َله َلُه َأْو َتَكهَّ َن َلُه أَْو َسَحَر أَْو ُسحى  هِّ

"అపశ్కునం సీయంగా పాటించేవాడు, లేదా ఇతరలతో తెలుసుకొని 
పాటించేవాడు, తహానత్ చేసేవాడు, చేయంచుకునేవాడు, చేతబడి 
చేసేవాడు, చేయంచేవాడు మాలోనివాడు కాడు". (తబ్రానీ ఫిల్ తబీర్ 
18/162. సహీహుల్ జ్ఞమి 5435). 
 ఎవరికైన్న దుశ్శకున భావం తల్నగత్య వార దాని ప్రాయశచతం ఈ 
క్రంది హదీసు ఆధార్ంగా చెల్నాంచాల్న. రవకవత  సలాలాాహు అలైహి వసలాం 
ఇలా రవకవచించార్ని అబుులాాహ్ బిన్ అమ్ర్ ర్జియలాాహు అనుు 
ఉలేాఖంచారుః  

َك َقاُلو ْن َحاَجةح َفَقْد أَْْشَ ُة مى ْتُه الطَِّْيَ اَرُة َالىَك َقاَل أَْن  ا َيا َرُسوَل اهللَمْن َردَّ َما َكفَّ

كَ  َلَه َغْْيُ
َك َوََل إى َلَّ َطْْيُ

َك َوََل َطْْيَ إى َلَّ َخْْيُ
 َيُقوَل أََحُدُهْم اللَُّهمَّ ََل َخْْيَ إى

"అపశ్కునం ఎవరినైన్న తన పని నుండి ఆపినదో అతను షిర్క చేస్నట్లా". 
రవకవకా ! అలాంటపుపడు దాని ప్రాయశచతం ఏమిటి? అని సహచరలు అడి 
గార. ఆయన సలాలాాహు అలైహి వసలాం చెపాపరుః "ఈ దుఆ చద్వండిుః 
అల్లాహుమ్మ ల్ల ఖైర ఇల్లా ఖైరుక వల్ల తైర ఇల్ల ాతైరుక వ ల్ల 
ఇల్లహ గైరుక". (నీ మంచి తపప ఎతకడా మంచి లేదు. నీ శ్కునం తపప 
ఎతకడా శ్కునం లేదు. నీవు తపప సతయమైన ఆరాధుయడు ఎవీడూ లేడు). 
(అహమద్, 2/220. సహీహ 1065). 
 అనుకోకుండా ఒకోకసారి ఎకుకవనో, తతకవనో అపశ్కున భావాలు 
మనసుసలో తలుగుతాయ, అలాంటపుపడు అలాాహ్ పై నమమకానిి ద్ృఢ 
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పరచుకొనుటయే దాని యొతక అతిముఖయమైన చికితస. అదే విషయానిి 
ఇబుి మస్ఊద్, ర్జియలాాహు అనుు ఇలా తెల్నపారుః  
“మనలో రవకతి ఒతకడు అపశ్కున్ననికి గుర్వుతాడు. కాని అలాాహ్ పై గ్ల 
ద్ృఢ నమమతం దాీరా అలాాహ్ దానిని దూర్ం చేసా డు”. (అూదదాూదద్, 
3910, సహీహ 430). 
 

11. అల్లా హ్ తప్ప ఇతరుల్ పా్మాణం 

 అలాాహ్ తన సృషిటలో తాను కోరిన దాని రవకమాణం చేసా డు. కాని 
ఆయన సృషిట అయన మనం మాత్రం ఆయన తపప మరెవీీ రవకమాణం 
చేయరాదు. అనేత మంది నోట అలాాహ్ తపప ఇతరల రవకమాణం ఏదైత్య 
వెలువడుతుందో అది సరియైనది కాదు. ఎవరి రవకమాణం 
చేయబడుతుందో అతడిని గౌర్వించబడుతుంద్ని మాట. ఇలాంటి 
గౌర్వం అలాాహ్ తపప ఇతరలకు ఇవీడం తగ్దు. రవకవత  సలలాాాహు 
అలైహి వసలాం ఉపదేశంచా ర్ని ఇబుి ఉమర్ ర్జియలాాహు అనుు 
ఉలేాఖంచారుః  

لىُفوا بىآَبائىُكْم َفَمْن َكاَن َحالىًفا َفْليَْحلىْف بىاهلل َوإىَلَّ َفْليَْصُمْت   َأََل إىنَّ اهللَ َينَْهاُكْم أَْن ََتْ

"వినండి! మీర మీ తాత ముతా తల ప్పర్ రవకమాణం చేయుట అలాాహ్ 
వారించాడు. ఎవరైన్న రవకమాణం చేయద్ల్నచిత్య కేవలం అలాాహ్ రవకమాణం 
మాత్రం చేయాల్న. లేదా మౌనం వహించాల్న". (బుఖారి 6108, ముస్ాం 
1646). 
 రవకవత  ملسو هيلع هللا ىلص చెపపగా వినిట్లా ఇబుి ఉమర్  ఉలేాఖంచారుః  

 كَ َفَقْد أَْْشَ  َمْن َحَلَف بىَغْْيى اهلل
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"అలాాహ్ తపప ఇతరల రవకమాణం చేస్నవాడు షిర్క చేస్నట్లా". (అూద 
దాూదద్, 3251, అహమద్, 2/125, సహీహుల్ జ్ఞమి 6204).  

نَّا  َمْن َحَلَف بىاأْلََماَنةى َفَليَْس مى

"ఎవరైత్య అమానతు (అపపగంత) రవకమాణం చేసా రో వార మాలోనివా ర 
కార". (అూదదాూదద్, 3253, సహీహ 94). 
 కాబా రవకమాణం, అమానతు రవకమాణం, గౌర్వపు రవకమాణం, మద్ుతు 
రవకమాణం, అతని శుభం, అతని జీవిత రవకమాణం, రవకవత  ఉనిత సాాన 
రవకమాణం, వలీల ఉనిత సాానం రవకమాణం, తండ్రి రవకమాణం, తల్నా 
రవకమాణం మరియు సంతాన న్తి  మీద్ చేయ పెటిట రవకమాణం. ఇలాంటి ఏ 
రవకమాణం ధర్మసమమతమైనది కాదు. పైగా నిషిద్ధం కూడాను. ఎవరైన్న 
ఇలాంటి ఏదైన్న రవకమాణం చేసే  (నిషిద్ధ కారాయనికి ఒడిగ్డిత్య) దాని 
ప్రాయశచతం "లాఇలాహ ఇలాలాాహ్" చద్వడం. దీనికి నిరూపణ ఈ 
హదీసుుః  

ى َفْليَُقْل ََل إىَلَه إىَلَّ اهللُ   َواْلُعزَّ
تى هى بىالالَّ  َمْن َحلََف َفَقاَل ِفى َحلىفى

"ఎవరైన్న రవకమాణం చేస్త  'లాత్, ఉజ్ఞజ రవకమాణంగా' అని అంటే అతను 
వెంటనే లాఇలాహ ఇలాలాాహ్ అన్నల్న". (బుఖారి 6650, ముస్ాం 1647). 
 ఈ కోవకు చెందిన కొనిి షిర్క మరియు నిషిద్ధ పదాలు కొంద్ర 
ముస్ాముల నోట వెలవడుతూ ఉంటాయ. ఉదాహర్ణకుుః అలాాహ్ శ్ర్ణు 
మరియు నీ శ్ర్ణు కోరతున్నిను - న్నకు అలాాహ్ పై మరియు నీపై 
నమమతం ఉంది - ఇది అలాాహ్ మరియు నీ తర్ఫున - న్నకు నీవు మరి 
యు అలాాహ్ తపప ఇంకెవరన్నిర - న్నకు ఆకాశ్ంలో అలాాహ్ ఉన్నిడు 
మరియు భూమిలో నీవు - అలాాహ్ మరియు ఫలాన లేకుంటే... - నేను 
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ఇసాాంను అసహియంచుకుంట్లన్నిను - అయోయ కాలం పాడుగాను - 
అలాగే కాలానిి దూషించునట్లా స్తచించే రవకతి మాట, పలుకు కూడా 
నిషిద్ధం. ఉదాహర్ణకుుః ఇది చెడడ కాలం - ఇది అశుభమయన ఘడియ 
- కాలం మోసగంచునది. ఇవి నిషిద్ధం ఎందుతనగ్ కాలానిి, సమయానిి 
దూషించడం వాస వానికి వాటిని పుటిటంచిన అలాాహ్  ను దూషించినటా్ల. 
అలాగే రవకతృతి కోరినట్లా అనడం మరియు అలాాహ్ తపప ఇతరల 
దాసయతీం స్తచించే పెరా కూడా నిషిద్ధం. ఉదాహర్కుుః అబుుల్ మస్వహ్ 
- అబుున్ నబీ - అబుుర్ ర్స్తల్ - అబుుల్ హుసైన్.  
 ఈ మాడ్రన్ కాలంలో కొనిి కొంగ్రొత  పదాలు పరిభాషితంగా ఉపయో 
గ్ంలో ఉన్నియ. అయత్య ఇవి తౌహీద్, కు వయతిరేతమైనవి గ్నత వాటిని 
విడన్నడాల్న. ఉదాహర్ణకుుః ఇసాామీయ సోషల్నజ్ం - ఇసాామీయ డెమక్రస్వ 
- జ్నుల కోరిత అలాాహ్ కోరితయే - ధర్మం అలాాహ్ ది దేశ్ం రవకజ్లది - 
దేశ్, భాష పర్మైన వాద్ం- విపావం ప్పరతో ... లాంటివి.  
 అదే విధంగా నిషిద్ధ పలుకులోా మానవులను రాజ్ఞధరాజు, మహా 
న్నయయాధపతి అని పిలుచుట. అవిశాీసులను, తపట విశాీసుల 
(మున్నఫిఖుల)ను 'సయయద్,' అని లేదా దాని భావంలో ఏ భాషలోనైన్న 
పిలవడం నిషిద్ధం. 'ఒతవేళ', 'అటెనానచో' అని పదాలు అయషటంగా, 
పశాచతా పంగా, కోపంగా మరియు బాధతో అనడం మానుకోవాల్న. లేనిచో 
వాటి దాీరా మూస్ ఉని చెడు దాీరాలను షైతాన్ తెరసా డు. అలాాహ్ 
నీవు తల్నసే నే ననుి క్షమించు అని దుఆ చేయడం కూడా సరియైనది 
కాదు. (మీ వివరాలకు అర్బీ తెల్నస్నవార బక్ర్ అూద జైద్, ర్చనుః 
'ముఅజ్ముల్ మన్నహిల్ లఫిజయయహ్' చద్వండి).  
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12. కప్టవిశ్వాసుల్తో, దుషుు ల్తో కల్సి ఉండుట 

 ఎవరి హృద్యాలోా విశాీసం పటిషటంగా సాానం ప్పంద్లేదో వార 
తపట విశాీసులతో, దుషుటలతో చనవుకోరతూ, లేదా వార 
తృపి పడడానికి వారితో కూరచంటూ ఉంటార. ఒకోకసారి అలాాహ్ 
ధర్మంలో వంతలు చూపుతూ, సతయధర్మంతో, దానిని అనుసరించే 
పుణాయతుమలతో పరిహాసా లాడుతూ, హేళన చేసేవారితో కూడా 
సమావేశ్మవుతార. ఇలా వారితో సమావేశ్మగుట, వారితో 
కూరచండుట నిషిద్ధం. దీని వలా విశాీసంలో కూడా లోట్ల తలుగుతుంది. 
అలాాహ్ ఆదేశానిి శ్రద్ధగా చద్వండిుః  

ِه ] وا ِِف َحِديث  َغْْيِ  َُيُّوضُّ
ْعِرْض َعْْنُّْم تََح َ

َ 
وَن ِِف أ َََيِتَنا َفأ ِذنَي َُيُّوضُّ

ْيَت ال َ
َذا َرأ َ َوا ِ

َك ال ا يُّْنِسَين َ م َ اِلِمَي َوا ِ
ْكَرى َمَع الَقْوِم الظ َ ِ

ْد َبْعَد الذ   َتْقعُّ
َ
ْيَطانُّ َفَل

  {11}األنعام:[ ش َ

]మా ఆయత్తలను అ గురిించి వారు ఆపహాతవాిం చేస్ో (క్రతవురిించడ్డనిన) 
నీవు గమనిసోే, వారు ఆ విష్యానిన మానేసి మరో విష్యిం మాటాాడు నే 
వర  వారి  అిండి తొలనుగ్నపో. ఒక్వేళ షైతా అ ని అన మరపిింపజేసేో 
జాాపక్ిం వచిేన్ ురావు అల్లింటి దురామరుగలైన్ వారితో క్లనుసి కూరో ే[. 
(అన్ఆమ్ 6: 68). 
 వార ఎంత ద్గ్ారి బంధువులైన్న, వారి సహవాసం ఎంత ప్రేమ పూర్ీ 
తమైన్న, వారి మాటలు ఎంత తీపిగా ఉన్ని ధర్మం మరియు ధారిమకులతో 
వారి ఈ స్తాి ఉనింత వర్కు వారితో కూరోచవడం ధర్మసమమతం కాదు. 
కాని వారికి బోధచేయుటకు, వారి తపుపను ఖండించి వారికి 
నచచజెపుపటకు వారితో కూరచండుట నిషిద్ధం కాదు. అయత్య వారితో 
వారి చేషటలతో సంతోషపడి కూరోచవడం ఏ మాత్రం సమంజ్సం కాదు.  
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అలాాహ్ ఆదేశ్ం: 
ََض ََعِ الَق ] ن َ هللَا ًَل رَيْ َضْوا َعْْنُّْم َفا ِ ْن ََتْ   {11}التوبة:[ ْوِم الَفاِسِقَي َفا ِ

]ఒక్వేళ నీవు వారి పటా ప్రతవన్ను చూపిన్య, అల్లహా్ మట్ల  అట్లవింటి 
విద్రోహులను  ఎన్నటికీ ప్రతవ అనడు కాడు[. (తౌబా 9: 96). 
 

13. న్మాజులో శ్వంతి, నిదాన్ం పాటంచకపోవుట 

 నమాజులో దంగ్తనం, దంగ్తన్నలోానే అతినేర్మైనది. రవకవత  
సలాలాాహు అలైహి వసలాం ఇలా రవకవచించారుః  

ْن َصاَل  ُق مى ي َيْْسى َقًة الَّذى ْن تىهى َقاُلوا َيا َرُسوَل اهللى َأْسَوُأ النَّاسى رَسى ُق مى  َوَكيَْف َيْْسى

مُّ ُرُكوَعَها َوََل ُسُجوَدَها
 َصاَلتىهى َقاَل ََل ُيتى

"నమాజులో దంగ్తనం చేసేవాడు రవకజ్లోా అతి చెడడ దంగ్". రవకవకా ! 
నమాజులో ఎలా దంగ్తనం చేసా డు అని సహచరలు రవకశించార. "తన 
రకూ, సజ్ఞులు పూరి  చేయనివాడు" అని రవకవత  సలాలాాహు అలైహి 
వసలాం విశ్దీతరించార. (ముసిద్, అహమద్, 5/310, సహీహుల్ జ్ఞమి 997). 
 నమాజులో నిదాన్ననిి పాటించత, రకూ, సజ్ఞులో వీపును నిటారగా 
ఉంచత, రకూ నుండి నిటారగా నిలబడత, రెండు సజ్ఞుల మధయ 
న్మమదిగా చతకగా కూరోచతపోవుట లాంటి లోపాలనీి ఈ రోజులోా 
రవకబల్నపోయాయ. ఏ ఒతక మస్జదులో కూడా నిదానంగా నమాజు 
పాటించేవార తనబడటం లేదు. నిదానం అనిది నమాజులోని ఒత రకున్ 
(ముఖయ అంశ్ం). అది లేనిది నమాజు కాదు. ఇది చాలా భయంతర్ 
విషయం. రవకవత  సలలాాాహు అలైహి వసలాం ఇలా చెపాపరుః  
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ُجودى  ُكوعى َوالسُّ  الرُّ
يَم َظْهَرُه ِفى ُجلى َحتَّى ُيقى ُئ َصاَلُة الرَّ  ََل ُُتْزى

"రకూ, సజ్ఞులో తన వీపును నిటారగా, చతకగా ఉంచనివారి నమాజు 
పూరి  కాదు". (అూదదాూదద్, 855. సహీహుల్ జ్ఞమి 7224). 
 నిశ్చయంగా ఇది తపుప. అలా చేయువారిని హెచచరించాల్న. అూద 
అబుులాాహ్ అష్అీ  ఉలేాఖంచారుః రవకవత   నమాజు చేయంచి, తమ 
సహచరలతో కూరచన్నిర. అపుపడు ఒత వయకి  వచిచ నమాజు ఆర్ంభిం 
చాడు. చుంచుఘటటనం మాది రిగా రకూ, సజ్ఞులు చేయసాగాడు. 
అపుపడు రవకవత   చెపాపరుః 

دح ، َينُْقُر َصالََتُه َكََم َينُْقُر اْلُغَراُب  ؟َهَذا َتَرْونَ أَ   ُُمَمَّ
لَّةى َلْو َماَت َعََل َهَذا َماَت َعََل َغْْيى مى

ى ُيَصَلِّ َوَلَ َيْرَكُع َوَينُْقُر ِفى ُسُجودىهى َكاْْلَائىعى َلَ َيأُْكُل إىَلَّ ََتَْرًة  ثُْل الَّذى َم ، إىنَََّم مى َأْو الدَّ

  ، َماَاا ُيْغنىيَانى َعنُْه؟ََتَْرَتنْيى 

"చూశారా ఇతడిని? ఎవర ఈ స్ాతిలో చనిపోతాడో, ముహమమద్, 
సలాలాాహు అలైహి వసలాం ధర్మంపై అతని చావు కాదు. కాకి, ర్త ంలో తన 
చుంచువును కొటిటనట్లా ఈ వయకి  నమాజులో తన చుంచువును 
కొడుతాడు. నమాజు చేస్త  ర్కూ చేయకుండా, సజ్ఞులో చుంచువుకొటేట 
వయకి  పోల్నత ఆతల్నగ్ల వాని లాంటిది. ఆ వయకి  ఒతటో రెండో ఖరూజర్పు 
ముతకలు తింటే ఏమి లాభం". (సహీ ఇబుి ఖుజైమా 1/332, స్ఫతు 
సలాతినిబీ ల్నల్ అలాానీ 131). 

ُجوَد َقاَل َما َصلَّيَْت َوَلْو ُمتَّ ُمتَّ  ُكوَع َوالسُّ مُّ الرُّ
َعََل َغْْيى َرَأى ُحَذْيَفُة َرُجاًل ََل ُيتى

ْطَرةى الَّتىي َفَطَر اهللُ  ًدا َصَلَّ اهللُ اْلفى   َعَليْهى َوَسلََّم َعَليَْها ُُمَمَّ

 జైద్, బిన్ వహబ్ ఉలేఖాంచారుః ఒతసారి హుజైఫా  ఒత వయకి ని 
రకూ, సజ్ఞులు సరిగాా చేయనిదిగా చూస్, 'నీవు నమాజు చేయలేదు, నీవు 
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గ్నత ఇదే స్తాిలో చనిపోత్య ముహమమద్,  ను అలాాహ్ ఏ సీభావంపై 
పుటిటంచాడో  దానిపై నీ చావు కానటేా'. (బుఖారి 791). 
 నిదానం పాటించకుండా నమాజు చేస్న వయకి కి నిదానం విధ అని 
విషయం తెల్నస్న వెంటనే, చేస్న నమాజు సమయం ఇంకా ఉంటే ఆ 
నమాజును తిరిగ మరోసారి నిదానంగా చేయాల్న. దాని గురించి తెల్నయత 
ముందు చేస్న నమాజుల గురించి అలాాహ్  తో సీచఛమైన తౌబా చేసుకో 
వాల్న. అయత్య వాటిని తిరిగ మరోసారి చేయనతకర్ లేదు. దీనికి నిరూపణ 
"తిరిగ మళ్ళీ నమాజు చేయ నీవు నమాజు చేయలేదు" అని వచిచన 
బుఖారి గ్రంథంలోని (757) హదీసు. 
14. న్మాజులో అధిక చల్న్ం, వృథా కారిం 

 ఈ గ్ండం నుండి క్షేమంగా, దూర్ంగా ఉని నమాజీలు చాలా 
అరదు. ఎందుతనగా వార అలాాహ్ యొతక ఈ ఆదేశానిి 
అమలుపర్చడం లేదు.  

وا هللِ َقاِنِتَي ]   {131}البقرة:[ َوقُّومُّ

]అల్లాహ్ తవనినధిలో విధేయులైన్ దాసులుగా నిలనుబడిండి[. (బఖర్ 2: 238). 
ఇంకా ఈ శుభవార్ ను కూడా అర్ాం చేసుకోవడం లేదు.  

ْفلَ ]
وَن َقْد أ َ ْؤِمنُّ وَن  ، َح المُّ ْم َخاِشعُّ ِْتِ

َ
ْ ِِف َصَل ِذنَي ُهُّ

  {.1، 1}اْلؤمنون[. ال َ

]నిశ్ేయింగా తాడఫలనుాిం పిందే విశావసులు ుమ న్మాజులో విన్మ్రు 
పాటితాడోరు[. (ముఅమినూన్ 23: 1,2). 
సజ్ఞులో పోతూఉండగా (సజ్ఞు చేసే చోట్ల ఉండే) మనుిను తొలగంచ 
వచుచన్న అని వచిచన రవకశ్ికు రవకవత   ఇలా సమాధానమిచాచరుః  
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َيَة اْْلََص  َدٌة َتْسوى اًل َفَواحى  ََل ََتَْسْح َوأَنَْت ُتَصِّلِّ َفإىْن ُكنَْت ََل ُبدَّ َفاعى

"నీవు నమాజులో ఉనిపుపడు తొలగంచకు. ఒతవేళ నీవు తపపనిసరిగా 
తొలగంచద్లచిత్య ఒతకసారి మాత్రమే అచచటి రాళీను తొలగంచు". 
(అూదదూూదద్, 946, సహీహుల్ జ్ఞమి 7452). 
 అనవసర్ంగా, ఎడతెగ్కుండా, అధత చలనం, తద్ల్నతల వలా నమాజు 
వయర్ామవుతుంద్ని ధర్మవేతాలు రవకసా వించార. ఇత ఎవరైత్య తమ నమా 
జులోనే అలాాహ్ ముందు నిలబడి వయర్ా పనులు చేస్త  ఉంటారో వారి 
సంగ్త్యమిటి? ఒతడు తన గ్డియార్ంలో ా ం చూసుకుంటే, మరొతడు 
దుసు లను సరిచేస్త  ఉంటాడు, ఇంకొతడు వ్రేళ్ళీ విరచుకుంటూ 
ఉంటాడు. మరొతడు కుడి, ఎడమ రవకతకలోా, ఆకాశ్ం వైపు చూస్త  
ఉంటాడు. అతని చూపులు తీసుకోబడవచుచ అని భయమే అతనికి 
ఉండదు. ఈ విధంగా షైతాన్ తన నమాజులో భాగ్ం తల్నపంచుకునే 
రవకయతిం చేసు న్నిడని భావించడు.  
 

15. తెలిసికూడ ఇమాంక్క ముందు పోవుట 

 తొంద్ర్పాట్ల మానవుని సీభావంలో ఉంది.  
نَْسانُّ ََعُّوًلًّ ]   {11}الرسا :[ َوََكَن اًل ِ

]మాన్వుడు నిజింగానే తొింద్రపాట్ల క్లనువాడు[. (బనీఇస్రాఈల్ 17: 11). 
రవకవత  సలలాాాహు అలైహి వసలంా ఇలా ఉపదేశంచారుః  

 انطَ يْ الشَّ  نَ مى  ةُ لَ جْ عُ الْ اهلل وَ  نَ  مى ّنِّ أ  التَّ 

"న్మమది అలాాహ్ వైపు నుండి మరియు తొంద్ర్పాట్ల షైతాన్ తర్ఫు  
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నుండి ఉంట్లంది". (బైహఖీ కుబ్రా 10/104, సహీహ 1795). 
 సామూహిత నమాజులో ఉని వయకి  తన కుడి, ఎడమ రవకతకన ఉని 
వారిలో, సీయంగా తానే రకూ, సజ్ఞులో, అలాాహు అతార్ అంటూ ఒత 
స్ాతి నుండి రెండవ స్తాిలోకి వెళ్తీటపుపడు చివరికి సలాంలో కూడా 
ఇమాంకు ముందు పోవటానిి ఎనోిసారా గ్మనించి ఉంటాడు. అనేత 
మంది దీనిని ఎంతో ముఖయం అని విషయం గ్మనించర. కాని రవకవత  
సలాలాాహు అలైహి వసలాం దీని గురించి ఎలా హెచచరించారో చద్వండిుః  

ي َيْرَفُع َرأَْسُه َقبَْل  َل اهللُ  َأَما ََيَْشى الَّذى َمامى أَْن ُُيَوِّ َارح اْلى   َرأَْسُه َرأَْس ْحى

"ఇమాం తంటే ముందుగా తల పైకెత్య  వాడికి అలాాహ్ తన తలను గాడిద్ 
తలగా మారసా డని భయం వేయదా?". (ముస్ాం 427, బుఖారి 691). 
 నమాజు కొర్కు వచేచ మనిషి నిదానంగా, హుందాతనంగా రావాలని 
చెపపబడినపుపడు సీయం నమాజులో ఎంత నిదానం పాంటించాలో గ్మ 
నించండి. 'ఇమాంకు ముందు' మరియు 'ఇమాంకు వెనత' అనే ఈ రెండు 
వేర వేర విషయాలోా కొంద్ర తన్ ఫ్యయసన్ లో పడి ఉన్నిర.  
 ఈ విషయంలో ధర్మశాస్త్రవేత లు స్తచించిన ఓ నియమం తపపత 
తెలుసుకోవాల్న. ముఖ దీ ఇమాంను అనుసరిస్త  ఏ స్ాతిలో వెళీద్లచిన్న, 
ఇమాం అలాాహు అతార్ అని పద్ం పూరి  చేస్న వెంటనే ముఖ దీ ఆ 
స్ాతిలోకి వెళీడం ఆర్ంభించాల్న. అంటే అలాాహు అతార్ యొతక 'ర్' విని 
వెంటనే ముఖ దీ ఆర్ంభించాల్న. దానికి ముందు చేయకూడదు. వెనత 
చేయకూడదు. ఇలా సరియైన పద్ధతి అనుసరించినటావుతంది. రవకవత  
సలాలాాహు అలైహి వసలాం సహచరలు రవకవత కు ముందు పోకుండా చాలా 
జ్ఞగ్రత  పడేవార. బరా బిన్ ఆజిబ్ ర్జియలాాహు అనుు ఇలా తెల్నపారుః 
సహచరలు రవకవత  వెనత నమాజు చేసు నిపుపడు రవకవత  రకూ నుండి 
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నిలబడినపుపడు వారిలో ఏ ఒతకర కూడా సజ్ఞు కొర్కు తమ వీపును 
వంచేవార కాదు. రవకవత  సజ్ఞులోకెళ్ళీ తమ నుదుటిని భూమిపై ఆనించిన 
తరాీత్య వార సజ్ఞు చేయుటకు వంగేవార. (ముస్ాం 474). 
 రవకవత   కొంచం లావుగా అయన తరాీత ఆయన చలనంలో కొంత 
ఆలసయం, దీర్ఘం అయేయది. అపుపడు ఆయన ఓసారి ఇలా హెచచరించారుః  

َ يَ   ودجُ السُّ وَ  وعى كُ الرُّ  بى وّنى قُ بى ْس تَ  الَ فَ  ُت نْ دَّ بَ  دْ  قَ ّنِّ إى  اُس ا النَّ ا أّيُّ

"రవకజ్లారా! నేను కొంచం లావుగా మారాను. మీర ర్కూ, సజ్ఞులో 
న్నతంటే ముందు వెళీతండి". (బైహఖీ 2/93. ఇరాీఉల్ గ్లీల్ 
2/290లో షేఖ్ అలాానీ హసన్ అన్నిర). 
 నమాజు చేయంచే ఇమాం తకీార్ చెప్పప విషయంలో రవకవత  సంరవకదా 
యానిి అనుసరించాల్న. అూదహురైరా ర్జియలాాహు అనుు ఉలేాఖంచారుః 

نَي َيْرَكُع  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهلل  ُ حى نَي َيُقوُم ُثمَّ ُيَكَبِّ
ُ حى  ُيَكَبِّ

اَلةى ُ  ...إىَاا َقاَم إىََل الصَّ ُثمَّ ُيَكَبِّ

نَي َيْسُجُد ُثمَّ يُ 
ُ حى نَي َيْرَفُع َرأَْسُه ُثمَّ ُيَكَبِّ

ُ حى ي ُثمَّ ُيَكَبِّ نَي َّيْوى
نَي َيْرَفُع َرأَْسُه ُثمَّ حى

ُ حى َكَبِّ

ْن الثِّنْتنَْيى َبْعَد اْْلُلُوسى  نَي َيُقوُم مى ُ حى يََها َوُيَكَبِّ
اَلةى ُكلَِّها َحتَّى َيْقضى َك ِفى الصَّ

 َيْفَعُل َالى

రవకవత  సలాలాాహు అలైహి వసలంా నమాజు కొర్కు నిలబడినపుపడు 
అలాాహు అతార్ అనేవార, రకూ చేసు నిపుపడు అలాాహు అతార్ 
అనేవార,... మళ్ళీ సజ్ఞు కొర్కు వంగుతూ అలాాహు అతార్ అనేవార, 
సజ్ఞు నుండి తమ తల లేపుతూ అలాాహు అతార్ అనేవార, మళ్ళీ సజ్ఞు 
చేస్త  అలాాహు అతార్ అనేవార, మళ్ళీ సజ్ఞు నుండి తల ఎతు తూ 
అలాాహు అతార్ అనేవార. నమాజు పూరి  అయే వర్కు ఇలాగే చేసేవార. 
రెండవ ర్కాతు తషహుుద్, కొర్కు కూరచని లేచేటపుపడు కూడా 
అలాాహు అతార్ అనేవార. (బుఖారి 789, ముస్ాం 392). 
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 ఇమాం చెప్పప తకీార్ తన తద్ల్నతకు అనుగుణంగా ఉంటే మరియు 
ముఖ దీలు పైన తెల్నపిన రవకకార్ం ఆచరించుటకు సంపూర్ణంగా రవకయతిిసే  
సామూహిత నమాజు స్ాతి చాలా బాట్లపడుతుంది.  
16. ఉలిా , వెలుా లిా , ల్లంటవి తిని మసిిద్ క్క వచుుట 

 అలాాహ్ ఇలా ఆదేశంచాడుుః  
 ِ َمْسِجد  ]

ْ ِعْنَد َكُّ وا ِزيَنَتُكُّ ذُّ   {31}األعراف:[ ََي َبِِن أ ََدَم خُّ

]ఆద్ిం తవింతాన్మా! ప్రక్ ఆరాధన్య తవమయింలో మీ వతాడాలనుింక్రణ పటా 
శ్రద్ధ వహించిండి[. (అఅరాఫ్ 7: 31). 
రవకవత   ఇలా ఉపదేశంచార్ని జ్ఞబిర్ ర్జియలాాహు అనుు ఉలేాఖంచారుః  

َدَنا َوْليَْقُعْد ِفى َبيْتىهى  ْل َمْسجى ْلنَا َأْو َقاَل َفْليَْعتَزى  َمْن َأَكَل ُثوًما َأْو َبَصاًل َفْليَْعتَزى

"ఉలా్ల, ఎలా్ల తిన్నవలరు మాకు ద్ూరంగల ఉండాల్ల" లేదా "మా 
మస్ిిద్ులకు ద్ూరంగల ఉండాల్ల, తన్ ఇంట్లా  కూరుచండాల్ల". 
(బుఖార ి855, ముస్ల ిం 564).). మరొక హదసీులో ఉింద ిః  
اَث َفاَل َيْقَرَبنَّ  ًة َمْن أََكَل اْلبََصَل َوالثُّوَم َواْلُكرَّ  الثُّومى و َقاَل َمرَّ

هى اْلبَْقَلةى ْن َهذى  َمْن أََكَل مى

َدَنا َفإىنَّ اْلاََْلئىَكَة َتتَأَ  نُْه َبنُو آَدمَ َمْسجى َّا َيتَأَاَّى مى
 اَّى ِمى

"ఎవర ఉల్నా, ఎల్నా, మరియు (Leek) తిన్నిరో వార మా మస్జద్, కు సమీ 
పించకూడదు. నిశ్చయంగా ఆద్ం సంతతి దేనిని సంతటమని భావిసా రో, 
దైవదూతలు కూడా దానిని సంతటంగా భావిసా ర". (ముస్ాం 564).  
(లీక్ (Leek)  అంటే ఉల్నా, ఎల్నా లాంటి దుర్వాీసన గ్ల ఓ కూర్గాయ). 
ఉమర్  ఓసారి జూమా ఖుతాా (రవకసంగ్ం) ఇస్త  ఇలా చెపాపరుః  
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ا إىَلَّ َخبىيثَتنَْيى َهَذا اْلبََصَل َوالثُّومَ   ََل َأَراُُهَ
َا النَّاُس َتأُْكُلوَن َشَجَرَتنْيى َلَقْد َرَأْيُت  َأّيُّ

ْن الرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اهلل
َُيُهََم مى يعى َفَمْن إىَاا َوَجَد رى َج إىََل اْلبَقى دى أََمَر بىهى َفأُْخرى ُجلى ِفى اْلَْْسجى

تُْهََم َطبًْخا  َأَكَلُهََم َفْليُمى

"రవకజ్లారా! మీర రెండు చెటా (ఫలాలు) తింటార. అవి (వాసనపర్ంగా) 
చెడడవి అని భావిసా ను. అవి ఉల్నా, వెలుాల్నా. నేను రవకవత  సలాలాాహు అలైహి 
వసలాంను చూశాను. ఆయన ఎవరి ద్గ్ారి నుంచి అయన్న వాటి వాసన 
వసే  వారిని బయటికి పంప్పయాలని ఆజ్ఞాపించేవార. ఆయన ఆజ్ా 
మేర్కు వారిని బఖీ శ్మశానవాటిత వర్కు గంటేయటం జ్రిగేది. తనుత 
చెబుతున్నిను, వాటిని తిన్నలనుకునే వార వాటిని వండి వాటి వాసనని 
పోగొటిట తినండి". (ముస్ాం 567).  
 ఎవరైత్య తమ పనుల నుండి నేరగా మస్జదులకు వచేచసా రో మరి వారి 
చంతల నుండి, మేజోళీ నుండి తంపు వాసన వస్త  ఉంట్లందో వార 
కూడా ఇందులో పరిగ్ణంచబడతార. (అంటే వార తనీసం ఈ 
దురాీసన దూర్ం చేసుకొని వచేచ రవకయతిం చేయాల్న).  
 దీనితంటే మీ చెడడవార ప్పగ్తాగేవార. ఎలా అంటే నిషిద్ధమైన 
(బీడి, స్గ్రేట్, గుటాక, ఇతర్ ప్పగాకుకు సంబంధంచిన) వసు వులు 
సేవించి నేరగా మస్జదుకు వచిచ అలాాహ్ దాసులైన దైవదూతలకు 
మరియు నమాజీలకు బాధ తల్నగసా ర.  
 

17. విభిచారం 

 ఇసాాం ధర్మ ఉదేుశాలోా మానము, గౌర్వముల ర్క్షణ మరియు 
సంతానోతపతి  ర్క్షణ చాలా ముఖయమైనవి. అందుకే ఇసాాం వయభిచారానిి  
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నిషేధంచింది. అలాాహ్ ఆదేశ్ం చద్వండిుః  
[ 

ًّ
هُّ ََكَن َفاِحَشةًّ َوَساَء َسِبيَل

ن َ ََن ا ِ ِ
ا الز    {31}الرسا :[ َوًَل َتْقَرُبُّ

]వాభిచారిం ద్రిదాపులను  కూడ్డ వళుక్ిండి. అది అక్దుష్ట కారాిం. బహు 
చెడా మారగిం[. (బనీఇస్రాఈల్ 17: 32). 
అంత్య కాదు, దాని వర్కు చేరిపంచే మారాాలను, సాధన్నలను కూడా 
మూస్వేస్ంది. అందుకే పరాు పాటించాలని, చూపులు క్రందికి ఉంచాలని 
ఆదేశంచింది. పర్స్త్రీలతో ఒంటరిగా, ఏకాంతంలో ఉండడం నిషేధంచింది.  
 వివాహితుడైన వయభిచారికి అతితఠనమైన శక్ష విధంచింది; అతను 
చనిపోయే వర్కు అతనిపై రాళ్ళీ రవీబడును. ఎందుతంటే తాను చేస్న 
చెడు కార్యపు ఫల్నతానిి అతడు చవిచూడాల్న. అతని శ్ీర్ము యొతక 
రవకతి భాగ్ం/అంగ్ం ఆ నిషిద్ధ కార్యం చేస్త  ఎలా సుఖానిి 
అనుభవించినదో అలాగే బాధను/నొపిపని అనుభవించాల్న. వివాహం కాని 
వయభిచారిపై వంద్ కొర్డా ద్దబాల శక్ష విధంచింది. ఇది ఇసాామీయ శక్షలోా 
నియమించబడిన అతి ఎకుకవ శక్ష. ఇంత్య కాదు, విశాీసుల సమూహ 
సమక్షంలో అతనిపై ఈ శక్ష విధంచి, ఆ తరాీత పూరి  ఒత సంవతసర్ం 
వర్కు ఈ నేరానికి పాలపడిన సాలం నుండి దూర్ం చేస్ మరింత 
అవమానం, అగౌర్వం పాలు చేయాల్న. (ఇది రవకపంచ శక్ష). 
 వారికి సమాధ శక్ష: పైన ఇరకుగా, క్రంద్ వెడలుపగా ఉండే (కుండ 
లాంటి) ఆవంలో వారిని నగ్ింగా వేయబడును. దాని క్రంద్ అగి మండు 
తుండును. అందులో జ్ఞీలలను రవకజ్ీల్నంపజేస్నపుడలాా వార అరస్త , 
దాని నుండి బైట పడడానికి పైకి వచుచను. కాని అపుపడే మంటలు చలాారి 
వార మళ్ళీ లోపల్నకి పడిపోవుదు. ఇలా రవకళయం వర్కు జ్రగుతూ 
ఉండును.  



ఇస్లా మీయ నిషిద్ధతలు - జాగ్రతతలు 
 

 

43 

 పరిస్తాి మరింత ఘోర్ంగా మారేది; మనిషి వృదాధపాయనికి చేరకొని, 
సమాధకి సమీపించే సమయం వచిచనపుపటికీ అలాాహ్ శక్షించకుండా 
అతనికిచిచన వయవధని (దురిీనియోగ్ం చేసుకొని) వయభిచార్ంలోనే 
మునిగత్యలాడుతునిపుపడుుః ఆ విషయమే రవకవత  సలలాాాహు అలైహి 
వసలాం ఇలా చెపాపర్ని అూద హురైరా  ఉలేాఖంచారుః  

ْم َوَُهُْم َعَذاٌب َألىيٌم َشيٌْ  ََل ُيَكلُِّمُهْم اهللُ َثاَلَثٌة  ْم َوََل َينُْرُر إىَليْهى يهى يَاَمةى َوََل ُيَزكِّ  َيْوَم اْلقى

 ٌ اٌب َوَعائىٌل ُمْستَْكَبى  َزانح َوَملىٌك َكذَّ

"రవకళయదిన్నన ముగురాితో అలాహా్ మాటాడాడు, వారిని శుద్ధపర్చడు 
మరియు వారి వైపు చూడడు. వారికి తఠన శక్ష తలుగునుుః వృద్ధ వయభి 
చారి. అబద్ధం పల్నకే రాజు. అహంకార్ం చూప్ప ప్పద్వాడు". (ముస్ాం 107). 
 సంపద్లోా అతి చెడడది వయభిచార్ సంపద్. ఏ వయభిచారిణ తన వయభి 
చార్ం దాీరా డబుా సంపాదిసు ందో అర్ా రారిప్ ఆకాశ్ దాీరాలు తెరవ 
బడే సమయాన ఆమె దుఆ సీతరించబడదు. (సహీహుల్ జ్ఞమి 
2971). ప్పద్రితము మరియు ఆగ్తయములు అలాాహ్ హదుులను 
మీర్డానికి ఎంత మాత్రం ధారిమత సబబులు కావు. వెనతటి సాత్రం ఎంత 
నిజ్ం: "సీతంత్రు రాలైన స్త్రీ ఆతల్నగొనిపుపడు తన రొముమల వాయపార్ం 
చేస్ (పాలు అమిమ) తినదు అలాంటపుపడు తన మాన్ననిి అమిమ ఎలా 
తింట్లంది".  
 నేటి కాలంలో ఈ అశ్లాల కారాయనికి రవకతి దాీర్ము తెరవబడింది. 
షైతాన్ తన మరియు తన అనుచరల కుట్రలలతో ఈ మారాాలను 
సులభం చేశాడు. అవిధేయులు, దుషుటలు వానిని అనుసరించార. 
ఇపుపడు పరాు లేకుండా తిర్గ్డం, చూపులు నలువైపులోా లేపి నిషిద్ధమైన 
వాటిని చూడడం, స్త్రీపురషులు విచచలవిడిగా తలసుకోవడం 
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సర్ీసాధార్ణమ యాయయ. కామవాంఛల్ని రెకేతి ంచే మాయగజనుా, నీల 
చిత్రాలు సర్ీ సామా నయమయాయయ. దురామర్ా రవకదేశాలకు రవకయాణాలు 
అధతమయాయయ. వేశాయగ్ృహాలు తెరవబడుతున్నియ. మానభంగాలు 
పెచచరిలుాతున్నియ. అసంఖాయత అక్రమ సంతాన్నలు తలుగుతున్నియ. 
అబార్షనా దాీరా పిండాలను హతమార్చడం జ్రగుతుంది. అలాాహ్! 
మేము నీ ద్య, తరణ దాీరా మా దుష్టకరాయల నుండి దూర్ముండే 
భాగ్యం కోరతున్నిము. ఇంకా మా హృద్యాలను శుదిధపర్చి, మా 
మాన్నలను కాపాడుము. మాకూ, నిషిద్ధ కారాయలకూ మధయ పఠషటమైన 
అడుడ నిలుపుము. అమీన్!! 
 

18. స్ాలింగస్ంప్రుం (Sodomy) 

 ఈ దుష్టకరాయనికి పాలపడింది లూత్ అలైహిససలాం జ్ఞతివార. 
అలాాహ్ ఆదేశ్ం ఇలా ఉందిుః 

َن الَفاِحَشَة ] ُتُّ
ْ 
ْ َلَتأ ُكُّ

ن َ  لَِقْوِمِه ا ِ
َ
ْذ َقال ا ا ِ وطًّ

َحد  َِمَ الَعالَِمَي َولُّ
ْ ِِبَا َِمْ أ َ  ، َما َسَبَقُكُّ
َر 
َ
ُّ المُّْنك َن ِِف ََنِديُكُّ ُتُّ

ْ 
ِبيَل َوَتأ  َوَتْقَطعُّوَن الس َ

َ
َجال َن الر ِ

ُتُّ
ْ 
ْ َلَتأ ِئن َُكُّ

 [. أ َ

]లూత్ ున్ జాక్ ప్రజలనుతో ఇల్ల అన్యనడుూః నిశ్ేయింగా మీరు చాల్ల 
అశ్లాలను కారాిం చేసుోన్యనరు.  మీ  పూరవిం లోక్ింలో ఎవవడూ ఇట్లవింటి 
పని చేయలేదు. ఇదేస్టి? (కామింతో) మీరు పురుష్టలను వద్ు  
పోత్తన్యనరు, దారి దోపిడ్డలు చేసుోన్యనరు. మీ తవభలో అతవభాక్రమైన్ 
ప అలు చేసుోన్యనరు[. (అనకూదత్ 29: 28, 29). 
 ఈ పాపం చాలా చెడడది, దుషటమైనది మరియు భయంతర్మైనది 
తనుత దానికి పాలపడిన వారిపై అలాాహ్ న్నలుగు ర్కాల శక్షలు పంపాడు. 
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మరే జ్ఞతిపై ఆ న్నలుగు శక్షలు తల్నపి పంపలేదు. 1. వారి తంటి 
చూపులను ప్పగొటాటడు. 2. వారి పటటన్ననిి తలక్రందులుగా చేశాడు. 3. 
దాని మీద్ కాల్నచన మటిటతో చేయబడిన రాళ్ళీ ఎడతెగ్కుండా 
కురిపించాడు. 4. వారిపై ఒత ప్రేలుడును వదిలాడు.  
 ఇలాంటి దుష్టకర్యం తన ఇషటంతో చేస్న వయకి , చేయంచుకుని వయకి  
ఇద్ురినీ ఖడాంతో హతమారాచలని శక్ష విధంచింది మన ధర్మం. ఇబుి 
అబాాస్ ర్జియలాాహు అనుు రవకవత తో ఉలేాఖంచిన హదీసులో ఇలా ఉందిుః 

َل وَ   اْلَْْفُعوَل بىهى َمْن َوَجْدَُتُوُه َيْعَمُل َعَمَل َقْومى ُلوطح َفاْقتُُلوا اْلَفاعى

"లూత్ అలైహిససలాం జ్ఞతివార చేస్నట్లవంటి పని ఎవరైన్న చేస్త  
మీర పట్లటకుంటే చేసుకునివాడు, చేయంచుకునివాడు ఇద్ురినీ హత 
మార్చండి". (అహమద్, 1/300. సహీహుల్ జ్ఞమి 6565). 
 పూర్ీకాలాలోా లేని మహామారి (Plague), ఎయడ్సస తదితర్ 
రోగాలు ఈ రోజులోా రవకబల్నపోతున్నియ అంటే ఇసాాం ధర్మం విధంచిన 
ఈ శక్ష సమాజ్ఞనికి ఎంత రవకయోజ్నతర్మో అర్ాం అవుతుంది.  
 

19. భరత  ప్డకపై కి పిలిచిన్ప్పుడు భారి తిరస్ురించడం 

 భర్  పడతపైకి పిల్నచినపుపడు భార్య తిర్సకరించడం నిషిద్ధం. రవకవత  
 ఉపదేశంచార్ని అూద హురైరా ర్జియలాాహు అనుు ఉలేాఖంచారుః  

هى َفأَبَْت َفبَاَت َغْضبَاَن َعلَيَْها َلَعنَتَْها اْلاََْلئىَكُة َحتَّى ُتْص  ُجُل اْمَرأََتُه إىََل فىَراشى  بىَح إىَاا َدَعا الرَّ

"భర్  తన భార్యను పడతపైకి పిల్నచినపుపడు ఆమె (అకార్ణంగా) 
రాతపోత్య, దానికిగాను భర్  ఆమె మీద్ అసంతృపి తో ఉంటే తెలాారే దాకా 
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దైవదూతలు ఆమెను శ్పిస్త  ఉంటార. (బుఖారి 3237, ముస్ాం 
1436). 
 అనేత మంది స్త్రీలు భర్ కు, మరియు తన మధయ ఏదైన్న చిని తగాద్ 
జ్రిగన్న తనపై ఉని భర్  పడత హకుకను నిరాతరించి శక్షించాలనిది 
ఆమె అభిప్రాయం. కాని ఇది ఎనోి భయంతర్ చెడులకు దారితీయవచుచ. 
భర్  ఏదైన్న నిషిద్ధ కార్యంలో పడవచుచ. లేదా ఈమె కుండ బోర్ాపడవచుచ 
అంటే భర్  మరో పెళ్ళీ గురించి నిశ్చయంచకోవచుచ. అందుకే భార్య భర్  
పిలుపును తీర్గా స్వీతరించాల్న. ఇందులో కూడా ఆమెకు రవకవత  ను 
అనుసరించిన (పుణయం లభిసు ంద్ని ఆశంచాల్న). రవకవత  ఇలా 
ఆదేశంచారుః 

 تبقَ  رى هْ ظَ  ََل عَ  ْت انَ كَ  نْ إى وَ  ْب جى تُ لْ فَ  هُ أتَ رَ امْ  ُل ُج ا الرَّ عَ ا دَ إاَ 

"భర్  తన భార్యను పడతపై పిల్నచినపుపడు ఆమె ఒంటె వీపుపై ఉన్ని 
రావాల్న". (జ్వాఈదుల్ బజ్ఞజర్ 2/181, సహీహుల్ జ్ఞమి 547). 
 భర్  భార్య స్ాతిగ్తులను గ్మనించాల్న. ఆమె రోగ్ంతో, గ్ర్ాంతో లేదా 
ఏదైన్న అవస తో ఉనిపుపడు జ్ఞగ్రత గా మెదులుకుంటూ ఉంటే వారి మధయ 
ప్రేమ, ఐతయత ఎలాకాలం ఉండి, విచిఛన్నినికి దూర్ంగా ఉండవచుచ. 
20. భారి అకారణంగా విడాక్కలు కోరడం 

 (కొనిి సమాజ్ఞలోా, కొనిి దేశాలోా) అనేత మంది స్త్రీలు తమ భర్ లతో 
ఏ చిని సమసయ ఎదురైన్న, తాము కోరిన సొముమ భర్  ఇవీతపోయన్న 
విడాకులు కోరతార. భర్ కు అసాధయమైన కోరెకలు కోరాలని ఒతపుపడు 
ఆమెకు ఆమె ద్గ్ారి బంధువు, లేదా ప్పరగువాళ్ళీ ప్రేరేపించి ఉంటార. 
మరి కొంద్ర రెచచగొటేట మాటలు ఛాలెంజీగా మాటాాడతార. ఉదాుః నీవు 
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మగాడివే అయత్య న్నకు విడాకుల్నచిచ చూడు. విడాకుల వలా కుట్లంబం 
విచిఛనిం కావడం, సంతానం అభాగుయలవడం లాంటి అనేత ఉపద్రవాలు 
జ్నిసా య. అపుపడు బుదిధ తెచుచకుంటే ఏమీ రవకయోజ్నం. పై కార్ణాల 
మరియు ఇతర్ కార్ణాల వలా విడాకులు కోర్డం నిషిద్ధమని వచిచన ఇసాాం 
ఆదేశ్ం ఎంత సముచితమో, వివేతముతో కూడినదో అర్ాం అవు తుంది. 
సౌబాన్  రవకవత   తో ఉలేాఖంచిన హదీసులో ఉందిుః  

ْن َغْْيى َما َبأْسح َفَحَراٌم َعَليَْها َرائىَحُة اْْلَنَّةى  ََم اْمَرَأةح َسَأَلْت َزْوَجَها الطَّاَلَق مى  َأيُّ

"ఏ స్త్రీ అయన్న అకార్ణంగా తన భర్ తో విడాకులు కోరతుందో ఆమెపై 
సీర్ాం యొతక సువాసన కూడా నిషిద్ధం". (అహమద్, 5/277, 
సహీహుల్ జ్ఞమి 2703). 
ఉఖాా బిన్ ఆమిర్  రవకవత   తో ఉలేాఖంచిన హదీసులో ఇలా ఉందిుః  

 ُهنَّ اْلُنَافىَقات
َعاتى  إنَّ اْلُْختَلىَعاتى َواْلُنْتَزى

"ఖులా మరియు విడాకులు కోరతూ భర్ ల నుండి దూర్ముండగోరే స్త్రీలే 
మున్నఫిఖులు" (తపటవిశాీస్నిలు). (తబ్రానీ తబీర్ 17/339, సహీ 
హుల్ జ్ఞమి 1934). 
 ఏదైన్న ధారిమత కార్ణం ఉంటే, ఉదాుః భర్  నమాజు చేయనివాడు, 
మతు  సేవించేవాడు, లేదా నిషిద్ధ కార్యం చేయుటకు భార్యపై ఒతి డి 
చేసేవాడు, కొటిట, బాధంచి మరియు ధర్మ పర్ంగా ఉని ఆమె హకుకలోా 
అడుడ పడి ఆమెపై దౌర్జనయం చేసేవాడు అయ, ఏ ఉపదేశ్ం కూడా అతని 
పటా రవకయోజ్నతర్ంగా లేకుంటే, సంధ, సంసకర్ణ యొతక ఏ రవకయతిం 
సఫలం కాకుంటే అపుపడు ఆమె తన ధరామనిి, తననూ కాపాడుకొనుటకు 
అతనితో విడాకులు కోర్వచుచను. అందులో ఏలాంటి పాపం లేదు.  
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21. జిహార్ 

 పూర్ీపు అజ్ఞాన కాలానికి సంబంధంచిన పద్ధతులోా కొనిి ఇపపటికీ 
ముస్ాం మాజ్ఞలోా ఉండడం చాలా శోచనీయం. అందులో ఒతటి 
"జిహార్". అంటే భర్  భార్యను "నీ వీపు న్నకు న్న తల్నా వీపు వంటిది", 
లేదా "న్న సోద్రి మాదిరిగా నీవు న్నపై నిషిద్ధం" లాంటి దుషపదాలు 
పలతడం. ఇందులో స్త్రీలపై ఓ ర్తమైన అన్నయయం ఉంది గ్నత ఇసాాం 
దీనిని ఇషటపడలేదు. చాలా చెడడదిగా భావించింది. చద్వండి అలాాహ్ 
ఆదేశ్ం: 

ِِئ َوَلْدََنُّْم َو ]
َ 
 الَل

َ ًل  ُّْم ا ِ َهاْتُّ
م َ
ْن أ ُّ ْم ا ِ َهاِْتِ

م َ
َ أ ُّ ْم َما هُّن  ْ َِمْ نَِساِِئِ

ُّ
وَن ِمْنُك ِذنَي يَُّظاِهرُّ

ُّْم ال َ َ َن  ا ِ
وٌر  ٌ َغفُّ و  ن َ هللَا َلَعفُّ ا َوا ِ ورًّ

ا َِمَ الَقْوِل َوزُّ رًّ
َ
ْنك ولُّوَن مُّ   {1}اْلجادلة:[ َلَيقُّ

]మీలో ఎవరు ుమ భారాలను అ 'జిహార్' దావరా దూరిం ఉించుతారో 
వారి అ వారి భారాలు ులాులు కాజాలనురు. వారిని క్న్నవార్చ వారి ులుాలు. 
వారు ఎింతో అ అచిుమైన్ మరియు ఎింతో అతవుామైన్ మాట అ పలు 
 త్తన్యనరు. నిశ్ేయింగా అల్లహా్ మనినించేవాడు, క్షమాశ్లలుడు[. 
(ముజాదలా 58: 2). 
 ఇసాాం ధర్మం దాని ప్రాయశచతం చాలా తఠనంగా నిర్ణయంచింది. అది 
ప్పర్పాట్లగా హతయచేస్నవానిపై విధంచిన మరియు ర్మజ్ఞను న్లలో 
ఉపవాస స్ాతిలో భార్యతో సంభోగ్ం చేస్నవారిపై విధంచిన 
ప్రాయశచతాలతో సమానం. ఈ ప్రాయశచతం చెల్నాంచనంత వర్కు జిహార్ 
చేస్న వయకి  తిరిగ తన భార్యతో తలసుకోలేడు. దాని వివర్ణ ఈ క్రంది 
ఆయుతులో ఉందిుః  
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ا َذ ] س َ ْن َيمََتَ
وَن ِلَما َقالُّوا َفَتْحِرريُّ َرَقَبة  َِمْ َقْبِل أ َ َ يَعُّودُّ ْم ثُّم  وَن َِمْ نَِساِِئِ ِذنَي يَُّظاِهرُّ

ْ َوال َ
ُّ

ِلُك
وَن ِبِه َوهللاُّ ِِبَا َتْعَملُّوَن َخِبٌْي  َعظُّ ْ َُيِْد َفِصَيامُّ َش  ، ُتُّ

َ
َْن َل

َ
ا َف س َ ْن يمَََتَ

َتَتاِبَعْيِ َِمْ َقْبِل أ َ ْهَرنْيِ مُّ
ودُّ هللاِ  دُّ وِلِه َوِتْلَك حُّ وا ِِبهللِ َوَرسُّ ْؤِمنُّ ا َذِلَك ِلتُّ َي ِمْسِكينًّ ْطَعامُّ ِست ِ ْ يَْسَتِطْع َفا ِ

َ
َْن َل

َ
َف

ِليٌم 
  {.8، 3}اْلجادلة[. َوِلْلََكِفِرنَي َعَذاٌب أ َ

]ఎవరైతే ుమ భారాలను అ జిహార్ దావరా దూరిం చేసి ురావు ుమ 
మాట అ వారు ఉపతవింహరిించుకోద్ల్నసేో వారిద్ురు క్లుసుకోక్ ముిందు 
ఒక్ బానితవ అ విడుద్లను చేయించాల్న. ఈ విధింగా మీ  ఉపదేశ్స్వవ 
బడుత్తింది. మరియు మీరు చేసుోన్నద్ింతా అల్లాహ్ ఎరుగు అ. కాని 
ఎవడైతే ఇల్ల చేయలే వ, అుడు ున్ భారా అ క్లుసుకోక్ ముిందు ర్తిండు 
నెలనులు వరుతవగా ఉపవాతవముిండ్డల్న. ఇది కూడ్డ చేయలేనివాడు, 
అరవైమింది నిరుపేద్లను  భోజన్ిం పెటాటల్న. ఇద్ింతా మీరు అల్లహా్  అ 
మరియు ఆయన్ ప్రవక్ో అ ద్ృఢింగా విశ్వసిించటాని అ. మరియు తవుా 
క్రతాడురులను  బాధాక్రమైన్ శిక్ష పడుత్తింది[. (ముజ్ఞద్ల 58: 2,3). 
 

22. భారితో రుతుసా్రవంలో స్ంభోగ్ఫంచడం 

అలాాహ్ ఆదేశ్ం: 
[ 

َ ن َ تََح  هُّ َساَء ِِف الَمِحيِض َوًَل َتْقَرُبُّ وا الن ِ
لُّ ذًّى َفاْعََتِ

َو أ َ لُّونََك ََعِ الَمِحيِض قُّْل هُّ
َ 
َويَْسأ
ْرَن    {111}البقرة:[ يَْطهُّ

]రుత్తస్రావాని అ తవింబింధిించిన్ ఉుోరువు ఏస్టి అని వారు ని అన 
అడుగుత్తన్యనరు. నీవు వారి అ ఇల్ల తెలుపుూః అదొక్ అపరిశుద్ధ సిిక్. క్ అక్ 
రుత్తకాలనుింలో భారాలనుతో (తవింభోగాని అ) దూరింగా ఉిండిండి. వారు 
పరిశుదుధలు కాన్ింు వర  వారి వద్ు  పోక్ిండి[. (బఖర్ 2: 222). 
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రతుస్రావంలో ఉని భార్య పరిశుదుధరాలయ, సాినం చేయనంత వర్కు  
ఆమెతో తలుసుకోవడం భర్ కు ఏ మాత్రం యోగ్యం కాదు. అలాాహ్ 
ఆదేశ్ం:  

ذَ ] ُّ هللاُّ َفا ِ
ُّ

َمَرُك
هُّن َ َِمْ َحْيثُّ أ َ ُتُّ

ْ 
ْرَن َفأ  {111}البقرة:[ ا َتَطه َ

]వారు పరిశుదుధలు అయన్ ురావు అల్లహా్ ఆదేశిించిన్ చోట్ల అిండి 
మీరు వారి వద్ు  పోవచేు[. (బఖర్ 2: 222). 
రతుస్రావంలో సంభోగంచడం ఎంతటి చండాలమైన పాపమో అూద 
హురైరా  ఉలేాఖంచిన రవకవత   ఈ ఆదేశ్ం దాీరా తెలుసు ందిుః 

نًا َفَقْد َكَفَر بىََم ُأْنزى  َها أَْو َكاهى دح َمْن أََتى َحائىًضا أَْو اْمَرأًَة ِفى ُدُبرى  ملسو هيلع هللا ىلصَل َعََل ُُمَمَّ

"రతువుస్రావంలో ఉని భార్యతో సంభోగంచువాడు, లేదా భార్యతో మల  
మార్ాం దాీరా సంభోగంచువాడు మరియు జోయతిషుయని వద్ుకు వెళ్తీవాడు 
ముహమమద్, సలాలాాహు అలైహి వసలాంపై అవతరించినదానిని తిర్సక 
రించినవాడగును". (తిరిమజి 135, సహీహుల్ జ్ఞమి 5918). 
 ఎవరైన్న ఇది పాపమని తెల్నయత, తపుపగా చేసే  అతనిపై ఏ దోషం, 
ప్రాయశచతమూ లేదు. ఎవరైత్య తెల్నస్, కావాలని చేసా డో అతనిపై 
ప్రాయశచతము ఉంది అని దీనికి సంబంధంచిన హదీసును సహీ అని 
తెల్నపిన ధర్మవేత లు చెపాపర. ఆ ప్రాయశచతం అనేది ఒత దీన్నర్ లేదా 
సగ్ం దీన్నర్. అయత్య మరికొంద్రి అభిప్రాయ రవకకార్ం ఈ తపుప చేస్న 
వయకి  తనిషట రవకకార్ం ఒత దీన్నర్ లేదా సగ్ం దీన్నర్ దానం చేయాలని 
చెపాపర. అయత్య మరికొంద్ర ఇలా చెపాపరుః రతుకాలం ఆర్ంభంలో 
ర్త ం స్రవిసు ని సంద్ర్ాంలో సంభోగంచినటెనాత్య ఒత దీన్నర్, ఒత వేళ 
చివరి కాలంలో ర్త స్రావం తగాపోయన తరాీత లేదా పూరి గా ఆగపోయన 
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తరాీత్య కాని సాినం చేసేకి ముందు సంభోగసే  సగ్ం దీన్నర్ దానం 
చేయాల్న అని. ఒత దీన్నర న్నలుగు గ్రాములు మరియు పావు గ్రాముల 
(4.25) బంగారానికి సమానం. అయత్య బంగార్ం దానం చేస్న్న లేదా 
దాని విలువకు సమానమైన తరెనీస అంటే డబుా దానం చేస్న్న సరే.  
 

23. భారితో మల్మారగ ం దాార స్ంభోగ్ఫంచడం  

 కొంద్ర బలహీనవిశాీసులు తమ భార్యలతో మలమార్ాం దాీరా 
సంభోగంచడంలో వెనకాడర. ఇది ఘోర్పాపాలోా పరిగ్ణంచబడుతుంది. 
ఇలా చేసేవారిని రవకవత   శ్పించార్ని అూద హురైరా  ఉలేాఖంచార.  

َها  َمْلُعوٌن َمْن َأَتى اْمَرَأَتُه ِفى ُدُبرى

"తన భార్యతో మలమార్ాం దాీరా సంభోగంచేవాడిపై శాపం 
కురియుగాత". (అహమద్, 2/479, సహీహుల్ జ్ఞమి 5865). 
దీనికి ముందు పాఠంలోని హదీసులో ఉందిుః  

دح  َمنْ  َل َعََل ُُمَمَّ نًا َفَقْد َكَفَر بىََم أُْنزى
َها َأْو َكاهى  ملسو هيلع هللا ىلصأََتى َحائىًضا َأْو اْمَرَأًة ِفى ُدُبرى

"రతువుస్రావంలో ఉని భార్యతో సంభోగంచువాడు, లేదా భార్యతో మల 
మార్ాం దాీరా సంభోగంచువాడు మరియు జోయతిషుయని వద్ుకు వెళ్తీవాడు 
ముహమమద్, సలాలాాహు అలైహి వసలాంపై అవతరించినదానిని తిర్సక 
రించినవాడగును". (తిరిమజి 135, సహీహుల్ జ్ఞమి 5918). 
 సీభావిత గుణంగ్ల ఎంద్రో భార్యలు ఈ పద్ధతిని తిర్సకరిసా ర కాని 
భర్ లే విడాకుల్నసా నని బెదిరిసా ర. పండితులతో రవకశించి తెలుసుకోవడా 
నికి స్గుాపడే తమ భార్యలను కొంద్ర భర్ లు మోసం చేస్, ఈ విధానం 
యోగ్యమని ఖుర్ఆన్ యొతక ఈ ఆయతు చూపుతార 
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ْم ]  ِشْئتُّ
َ  
ّن
ْ أ َ
ُّ

ا َحْرثَُك ُتُّ
ْ 
ْ َفأ

ُّ
ْ َحْرٌث َلُك

ُّ
ُك   {113}البقرة:[ نَِساؤُّ

]మీ భారాలు మీ  పింటపల్లలను (వింటివారు), కావున్ మీ పల్లలను  
మీరు కోరిన్ విధింగా పోవచేు[. (బఖర 2: 223). 
 రవకవత   హదీసులు ఖుర్ఆన్ ఆయతుల భావానిి విశ్దీతరిసా య 
అని విషయం తెల్నస్నదే. నిశ్చయంగా దీని గురించి రవకవత   ఇలా 
చెపాపరుః "భర్  తన భార్యతో సంభోగంచడానికి ఆమె ముందు నుం డి, 
వెనత నుండి ఎలా వచిచన్న సరే, కాని సంతానం తల్నగే దారి నుండే 
సంభోగంచాల్న". అయత్య మలము వచేచ దారి నుండి సంతానం తలగ్దు 
అని విషయం తెల్నయనిది కాదు.  
 ఇంతటి ఘోర్పాపానికి ఒడిగ్టేట కార్ణాలు ఏమిటంటే; పవిత్ర 
దాంపతయ జీవితంలో కాలు మోప్ప ముందు అజ్ఞానపు దుషేచషటలకు, 
నిషిద్ధమైన భినిమైన, అసాధార్ణ పద్ధతులకు అలవాట్ల పడి, లేదా 
నీలచిత్రాలోాని కొనిి సంఘటనలు జ్ఞాపతశ్కి లో న్నట్లకొని ఉని వాటిని 
వదులుకోర, అలాాహ్ తో సీచఛమైన తౌబా కూడా చేయర.  
 భార్యభర్ ల్నద్ురూ ఏతమై ఇషటపడి ఈ దుష్టకర్ం చేసుకున్ని అది నిషి 
ద్ధమే ఉంట్లంది. ఏదైన్న నిషిద్ధ కార్యం ఇషటపడి చేస్నంత మాత్రాన ధర్మం 
సమమతం కాజ్ఞలదు.  
24. భారిల్ మధి నాియ్ం పాటంచకపోవుట 

 అలాాహ్ తన గ్రంథంలో మనకు చేస్న తాకీదులో ఒతటి మనం భార్యల 
పటా న్నయయం పాటించటం. అలాహా్ ఆదేశ్ం: 

وَها ]  الَمْيِل َفَتَذرُّ
َ يلُّوا َكُّ   َتِ

َ
ْم َفَل ْو َحَرْصتُّ َساِء َولَ ْعِدلُّوا َبْيَ الن ِ ْن تَ

َ وا أ  لَْن تَْستَِطيعُّ  َو
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ن َ هللاَ  وا َفا ِ
قُّ وا َوَتت َ ْن تُّْصِلحُّ َقِة َوا ِ

َعل َ ا َرِحمْيًّ ََكلمُّ ورًّ   {111}النسا :[  ََكَن َغفُّ

]మీర ఎంత కోరిన్న, మీ భార్యల మధయ పూరి  న్నయయం చేయటం మీ 
చేతకాని పని. తనుత ఒత భార్య వైపునకు ఎకుకవగా మొగా, మరొకామెను 
డోలాయమాన స్ాతిలో వద్లతండి. మీర మీ రవకవర్ నను సరిజేసుకొని 
దైవభీతి తల్నగ ఉండండి! ఎందుతంటే నిశ్చయంగా, అలాాహ్ క్షమాశ్లలుడు, 
అపార్ తరణారవకదాత[. (నిసా 4: 129). 
 ఒతటి తంటే ఎకుకవ భార్యలుగ్ల వయకి  తన భార్యల పటా పాటించవల 
స్న న్నయయం ఇదిుః వారితో రాత్రులు గ్డపడంలో, వారి తిండి, బటటలోా 
వారికి తగన హకుక ఇవాీల్న. హృద్యంలో ఉండే ప్రేమలో న్నయయం 
పాటించమని కాదు. ఎందుతనగా అది మనిషి ఆధనంలో లేదు. బహు 
భార్యలుగ్ల కొంద్ర ఒత భార్య వైపు ఎకుకవ మొగుా చూపి, మరొకా మె 
పటా శ్రద్ధ వహించర. ఒత భార్య వద్ు ఎకుకవ రాత్రులు గ్డిపి, లేదా 
ఒకామెకు ఎకుకవ ఖరచలు ఇచిచ మరొకామెను వదిలేసా ర. ఇలా 
చేయడం నిషిద్ధం. అలాంటి వయకి  రవకళయదిన్నన ఎలా వసా డో అూద 
హురైరా  ఉలేాఖంచిన హదీసులో రవకవత   ఇలా హెచచరించారుః  

ُه َمائىٌل  قُّ يَاَمةى َوشى ا َجاَ  َيْوَم اْلقى  َفََمَل إىََل إىْحَداُُهَ
 َمْن َكانَْت َلُه اْمَرأََتانى

"ఏ వయకి తయన్న ఇద్ుర భార్యలుండి భర్  ఒకే భార్య వైపునకు మొగపాోత్య 
రవకళయదిన్నన అతడు ఒత పార్శవం పడిపోయన స్ాతిలో లేచి వసా డు". 
(అూదదాూదద్, 2133, సహీహుల్ జ్ఞమి 6491). 
 

25. ప్రస్త్రీ తో ఏకాంతంలో ఉండుట 

 షైతాన్ ఎలాపుపడూ మానవులను ఏదైన్న ఉపద్రవంలో పడవేయడానికి  
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మరియు నిషిద్ధ కారాయనికి గురిచేయడానికి పరితపిస్త  ఉంటాడు. 
అందుకే అలాాహ్ మనల్ని ఈ విధంగా జ్ఞగ్రత గా ఉండమని స్తర్ నూర్ 
24: 21 చెపాపడు: 

يَْطانى َفإىنَُّه ] يَْطانى َوَمْن َيتَّبىْع ُخُطَواتى الشَّ يَن َآَمنُوا ََل َتتَّبىُعوا ُخُطَواتى الشَّ َا الَّذى َيا َأّيُّ

 َواْلُنَْكرى 
ى
  {11}النور:[ َيْأُمُر بىالَفْحَشا 

]విశావసుల్లరా! షైతా అ అడుగుజాడలనులో న్డవక్ిండి, ఎవడు షైతాన్ 
అడుగుజాడలనులో న్డుతాడో వ నిశ్యేింగా షైతాన్ అునిని అశ్లాలనుమైన్ 
మరియు అతవభాక్రమైన్ ప అలు చేయటాని అ ప్రోుసహతాడోడు[.  

మనిషి శ్ీర్ంలో ర్త ం ఎలా రవకవహిసు ందో అలాగే షైతాన్ మానవ 
శ్ీర్ంలో తిరగుతుంటాడు. మానవుణణ అశ్లాల కార్యం (వయభిచార్ం)లో 
పడవేయడా నికి షైతాన్ మారాాలోా ఒతటి పర్స్త్రీతో ఒంటరిగా ఉండడం. 
అందుకే ఇసాాం ధర్మం ఆ మారాానిి మూస్వేస్ంది. రవకవత   ఇలా 
ఆదేశంచారుః  

يَْطاُن   َأََل ََل ََيْلَُونَّ َرُجٌل بىاْمَرَأةح إىَلَّ َكاَن َثالىثَُهََم الشَّ

"విన్ండి! ఏ పురుషుడ ైనా ఏ స్్త ీతో ఏకలంతంలో ఉంట్ాడో  
వలరిద్దరితో మడడోవలు  షతైతా్  ఉంట్ాు ". (తిరిిజి 2165. 
మిష్రాతుల్ మస్రబీహ్ 3118). 
ప్వాకత  ఇలా ప్వాచించారని అబుు లాల హ్ బిన్ అమ్ర ్  
ఉలలల ఖించార ిః  

ي َهَذا َعََل ُمغىيبَةح إىَلَّ َوَمَعُه َرُجٌل َأْو اْثنَانى    ََل َيْدُخَلنَّ َرُجٌل َبْعَد َيْومى

"ఈ రోజు తరవాత ఎవీరూ కుడా భర్  లేకుండా ఒంటరిగా ఉని స్త్రీ  
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ఇంటిలో రవకవేశంచకూడదు. (ఏదైన్న అవసర్ం ఉండి పోద్లుచుకుంటే) 
అతనితో ఒత వయకి  లేదా ఇద్ుర వయకు లు ఉండాల్న". (ముస్ాం 2173). 
 ఏ పురషుడు కూడా ఇంటిలోగాని, గ్దిలోగాని, వాహనములోగాని 
ఎతకడైన్న పర్స్త్రీతో ఏకాంతంలో ఉండకూడదు. ఆమె సోద్రని భార్య 
అయన్న, సేవకురాలు, ఆడ పనిమనిషి అయన్న, డాతటర్ వద్ు ఆడరోగ 
అయన్న ఎవరైన్న సరే. అనేత మంది తమపై లేదా ఇతరలపై నమమతంతో 
ఈ విషయంలో నిర్ాక్షయం వహిసా ర. అందువలా వయభిచార్ంలో లేదా దాని 
కార్ణంగ్ల విషయాలోా పడే భయం ఉంట్లంది. తరాీత వంశ్వృక్షంలో 
లోట్ల మరియు అక్రమ సంతాన్నలు అధతమవుతుని విష్టద్ వార్ లు 
వినవసా య. 
26. ప్రస్త్రీ తో కరచాల్న్ం (ముస్రఫహా) చేయుట 

 మన సమాజ్ంలోని కొనిి ఆచారాలు అలాాహ్ ధర్మం యొతక హదుు 
లను మీరాయ. రవకజ్ల అలవాట్లా, వారి అంధవైఖరి అలాాహ్ ఆదేశాలకు 
వెయతిరేతంగా మితిమీరతున్నియ. చివరికి పరిస్తాి ఎంతవర్కు చేరింద్ంటే 
నీవు వారిలోని ఏ ఒతకరికైన్న అలాాహ్ ధర్మం ఆదేశ్ం తెల్నపి, దాని నిరూ 
పణాలు, నిద్ర్శన్నలు చూపిసే  వార నినుి రవకగ్తివిరోధ, సంకీర్ణవాది, 
బంధుతీం తెంచువాడు మరియు సతసంతలాపలోా అనుమానపడేవాడు 
అని న్నన్నర్కాలుగా దూషిసా ర. పినతండ్రి మరియు పెత ండ్రి 
కూతుళీతో, మేనత  కూతుళీతో, చినిమమ మరియు పెద్ుమమ 
కూతుళీతో, సోద్రల భార్యలతో, పినతండ్రి మరియు పెత ండ్రి 
భార్యలతో మరియు మేనమామ భార్యలతో తర్చాలనం చేయడం మన 
సమాజ్ంలో నీళ్ళీ త్రాగ్డం లాంటి త్యల్నతగా మారింది. కాని ఇందులో 
ధారిమతంగా ఉని నష్టటలను తెల్నవైన ద్ృషిటతో చూసే  రవకజ్లు అలా చేయడం 
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మానుకుంటార. రవకవత  సలాలాాహు అలైహి వసలాం గారి ఈ హదీసు 
శ్రద్ధగా చద్వండిుః  

  َلَ  أةً رَ امْ  سَّ مُ ن أن يَ مى  هُ لَ  ْيٌ َخ  يدح دى َح  نْ مى  يطح خى مَ م بى كُ دى أحَ  أسى  رَ ِفى  نَ عَ طْ ألن يُ 
 هلَ  لُّ ََتى

"మీలో ఒతరి తలపై పెద్ుస్తది లేదా మొలతో గుచచడం ప ర్స్త్రీని ముట్లట 
కునేదానితంటే ఎంతో మేలు". (తబ్రానీ 20/212, సహీహుల్ జ్ఞమి 
4921). 
ఇది చేతుల దాీరా వయభిచార్ం అనడంలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు. 
రవకవత  సలలాాాహు అలైహి వసలంా గారి ఈ రవకవచనం చద్వండిుః  

ْجاَلنى   َوالرِّ
 َتْزنىيَانى َواْلَفْرُج َيْزّنى اْلَعيْنَانى َتْزنىيَانى َواْليََدانى َتْزنىيَانى

"రెండు తళ్ళీ వయభిచార్ం చేసా య. రెండు చేతులు వయభిచార్ం చేసా య. 
రెండు కాళ్ళీ వయభిచార్ం చేసా య. మరామంగ్ం వయభిచార్ం చేసు ంది". 
(అహమద్, 1/412, సహీహుల్ జ్ఞమి 4126). 
 రవకవత   తన్ని పవిత్రహృద్యం గ్లవాడు ఎవడైన్న ఉన్నిడా? 
(సమాధానం లేడు అనే వసు ంది.) అయన ఏమన్నిరో చద్వండిుః  

 ا َس النِّ  ُح افى َص  أُ  ََل إّنِّ 

"నేను స్త్రీలతో తర్చాలనం చేయను". (ముసిద్, అహమద్, 6/357, 
సహీహుల్ జ్ఞమి 2509). మరో సంద్ర్ాంలో ఇలా అన్నిరుః 

ي النِّسا   إىّنِّ َلَ أَُمسُّ أَيدى

"నేను స్త్రీల చేతులకు తాతను". (తబ్రానీ తబీర్ 24/342, సహీహుల్ 
జ్ఞమి 7054. ఇంకా చూడండిుః ఇసాబ 4/354, దారల్ కితాబిల్ 
అర్బీ ముద్రణ). 
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ఆయష్ట ర్జియలాాహు అన్ను ఇలా చెపాపరుః  
ْت َيُد َرُسولى اهلل  َوََل َواهلل  َقطُّ َغْْيَ َأنَُّه ُيبَايىُعُهنَّ بىاْلَكاَلمى  ملسو هيلع هللا ىلصَما َمسَّ

 َيَد اْمَرَأةح

"ఎనిడూ లేదు, అలాాహ్ సాక్షిగా! రవకవత   హస ం ఎనిడూ ఏ పర్స్త్రీ 
చేతిని కొంచమైన్న తాతలేదు. ఆయన  వారితో మాట దాీరా బైఅత్ 
(విధేయత రవకమాణం) చేసేవార". (ముస్ాం 1866, బుఖారి 5288). 
 జ్ఞగ్రతా ! తమ సోద్రలతో తర్చాలనం చేయని భార్యలను విడాకుల 
బెదిరింపులు ఇచేచ భర్ లు ఇతనైన్న అలాాహ్ తో భయపడాల్న. అలాగే ఏదైన్న 
వస్త్రము అడుడగా పెటిట తర్చాలనం చేయడం ఏ మాత్రం యోగ్యం కాదు. 
డైర్క్ట తర్చాలనం చేస్న్న, ఏదైన్న అడుడగా పెటిట చేస్న్న అనిి స్ాతులోా 
పర్స్త్రీలతో తర్చాలనం నిషిద్ధమే ఉంట్లంది.  
27. స్త్రీ  సుగంధం పూసుకొని బై టకి వెళ్ళుట 

 రవకవత   ఎంతో తఠనంగా హెచచరించినపపటికీ స్త్రీలు సువాసనలు 
రదుుకొని ఇంటి బైటికి వెళ్ళీట, పురషుల ముందు నుండి దాట్లట ఈ 
కాలంలో రవకబల్నపోతుంది. ఆయన ఆదేశ్ం ఇలా ఉందిుః  

َي َزانىيَةٌ  َُيَها َفهى ُدوا رى ْت َعََل اْلَقْومى لىيَجى  اْستَْعَطَرْت ُثمَّ َمرَّ
ََم اْمَرَأةح  َأيُّ

"ఏ స్త్రీ అయత్య సువాసన పూసుకొని ఆమె సువాసన పురషులు ఆఘ్ర 
ణంచాలని వారి ముందు నుండి దాట్లతుందో ఆమె వయభిచారిణ". 
(ముసిద్, అహమద్, 4/418, సహీహుల్ జ్ఞమి 105). 
 కొంద్ర స్త్రీలు నిర్ాక్షయపు భావనతో దీనిని చాలా చిని విషయం  అను 
కొని డ్రైవర, సేల్స మేన్ మరియు పాఠశాలల వాచ్ మేన్ ల ముందు నుండి 
వెళ్త ర. అయత్య సువాసన పూసుకుని స్త్రీ బైటికి వెళీద్లచినపుపడు, అది 
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మస్జద్, లాంటి పవిత్ర సలాానికైన్న సరే గుసెా జ్న్నబత్ (సీపిసలీనం వలా 
లేదా భార్యభర్ లు తలుసుకునిందు వలా సాినం) చేస్నట్లా సాినం చేస్న 
తరాీత్య వెళ్తీలని తఠనంగా ఆదేశ్ం ఇచిచంది ఇసాంా.  
نَْها َصاَلٌة َحتَّى  ْ ُيْقبَْل مى ُُيَها ََل

دى لىيُوَجَد رى  َتَطيَّبَْت ُثمَّ َخَرَجْت إىََل اْلَْْسجى
ََم اْمَرَأةح َأيُّ

ْن اْْلَنَاَبةى  َل اْغتىَساَُهَا مى  َتْغتَسى

"ఏ స్త్రీ అయత్య సువాసన పూసుకొని అతకడ ఉనివార ఆమె సువాసన 
ఆఘ్రాణంచాలని మస్జద్, వసు ందో, ఆమె జ్న్నబత్ వలా చేసే విధంగా 
సాినం చేస్రానంత వర్కు ఆమె నమాజు అంగీతరింపబడదు". (ముసిద్, 
అహమద్, 2/444, సహీహుల్ జ్ఞమి 2703). 
 ఈ రోజులోా స్త్రీలు ఉపయోగంచే క్రంద్ తెలుపబడే ర్తర్కాల 
సుగ్ంధాల విషయంలో ఇత అలాాహ్  తోనే మొర్పెట్లటకోవాల్న. ఆయనే 
మనకు మార్ాం చూపువాడు. ఎందుతనగా ఈ న్నటి స్త్రీలు పెళ్ళీలోా, 
ఉతసవాలోా వెళ్తీ ముందు ఉపయోగంచే సాంబ్రాణధూపమలు, అదే 
విధంగా బజ్ఞరలోా, వాహన్నలోా, అంద్రూ ఏతమై తలసే చోట చివరికి 
ర్మాజ్ఞను మాసము లో, ఇతర్ రోజులోా మస్జదులో వెళ్తీటపుపడు కూడా 
చాలా సేపటి వర్కు మరియు దూర్ం వర్కు ఆఘ్రాణంచగ్ల 
సుగ్ంధములు వాడుతుంటార. అయత్య పై సంద్రాాలోా అలాంటి 
సువాసనలు వాడడం నిషిద్ధం అని వార తెలుసుకోవడం లేదు. 
ధర్మపర్ంగా స్త్రీలు ఉపయోగంచవలస్న పరిమళ్తలోా వాటి ర్ంగు 
కానరావాల్న. కాని సువాసన రాకూడదు. అలాాహ్! మాలోని కొంద్ర 
మూఢ స్త్రీపురషులు చేస్న తపుపల వలా మాలోని పుణాయతుమలైన 
స్త్రీపుర్షులోాను శక్షించకు. మా అంద్రికీ సన్నమర్ాం ప్రాసదించుము ఓ 
రవకభువా! 
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28. మహాం లేక్కండా స్త్రీ  ఒంటరిగా పా్యాణంచడం 

 (మహ్రం అంటే భర్  లేదా వివాహ నిషిద్ధమైన బంధువు. ఉదాుః తండ్రి, 
కొడుకు, సోద్రడు వరారా).  
 రవకవత  సలాలాాహు అలైహి వసలాం ఇలా సెలవిచాచర్ని అూద హురైరా 
ర్జియలాాహు అనుు ఉలేాఖంచారుః  

ُن بىاهللََل َُيى  ْمَرأَةح ُتْؤمى َْيَة َيْومح إىَلَّ َمَع اىي َُمَْرمح  لُّ َلى رى ُتَسافىُر َمسى  َواْليَْومى اآْلخى

"అలాాహ్ మరియు అంతిమ దిన్ననిి విశ్ీస్ంచే ఏ స్త్రీ కూడా తనవెంట 
ఆమె మహ్రమ్ లేనిదే ఒత రోజు జ్రిగే రవకయాణం చేయుట యోగ్యం 
కాదు". (ముస్ాం 1339, బుఖారి 1088). 
 ఈ ఆదేశ్ం అనిి ర్కాల రవకయాణాలకు వరి సు ంది. చివరికి హజ్ 
రవకయాణం అయన్న సరే. మహ్రమ్ లేకుండా స్త్రీ రవకయాణం దురామరలాను 
ఆమె పటా ప్రేరేపణకు గురి చేసు ంది. అందుకు వార ఆమెను ఎదురకునే 
రవకయతిం చేసా ర. ఆమె సీభావితంగా బలహీనురాలు గ్నత వారి వలలో 
చికుకకుపోతుంది, అందువలా ఆమె తన అతివిలువైన గౌర్వమాన్ననిి 
కోలోపతుంది, లేదా తనీసం ఆమె పరవురవకతిషటలపై ఒత మచెనచన్న పడవచుచ.  
 అదే విధంగా విమానంలో ఒంటరిగా రవకయాణం చేయకూడదు. ఒత 
వైపు మహ్రమ్ వీడోకలు తెల్నపి మరో వైపు ఆమెను రిస్వవ్ చేసుకోడానికి 
మరో మహ్రమ్ వచిచన్న సరే. ఆమె రవకతక స్వట్లలో కూరెచండేవార ఎవరై 
ఉంటార? లేదా ఒతవేళ ఏదైన్న ఆటంతం తల్నగ విమానం వేరే విమాన్నశ్ర 
యంలో దిగత్య, లేదా ఆలసయం అయ సమయం తపిప వసే  ఆమె ఎలాంటి 
ఇబాందులకు గ్ర్వుతుందో ఆలోచించండి. ఇలా జ్ర్గ్వచుచ అని కాదు, 
వాస వంగా జ్రిగన ఎనోి సంఘటనలున్నియ. వివాహనిషిద్ధమైన ఏ 
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బంధువులో క్రంది న్నలుగు షర్తులుంటాయో అతడే మహ్రం కాగ్లడుుః 
1- ముస్ాం. 2- యుత వయసుకడు. 3- జ్ఞాని. 4- పురషుడు.  
 రవకవత   చెపాపర్ని అూదసఈద్, ఖుద్రీ  ఉలేాఖంచారుః  

ُن بىاهلل ََل َُيىلُّ  ْمَرَأةح ُتْؤمى ًدا إىَلَّ  َلى امح َفَصاعى َر َسَفًرا َيُكوُن َثاَلَثَة َأيَّ
رى أَْن ُتَسافى َواْليَْومى اآْلخى

نَْها  َوَمَعَها أَُبوَها َأْو اْبنَُها َأْو َزْوُجَها َأْو أَُخوَها َأْو ُاو َُمَْرمح مى

"అలాాహ్ మరియు పర్లోతదిన్ననిి విశ్ీస్ంచే ఏ స్త్రీ అయన్న మూడు, 
అంతతంటే ఎకుకవ రోజుల రవకయాణం ఒంటరిగా చేయడం యోగ్య 
కాదు. ఆమెతో అతని తండ్రి, లేదా కొడుకు, లేదా భర్ , లేదా సోద్రడు, 
లేదా మరెవరైన్న మహ్రమ్ తపపత ఉండాల్న". (ముస్ాం 1340). 
 

29. ప్రస్త్రీ ని ఉది్ధశ్పూరాకంగా చూచుట 

و قُّْل ] رُّ وا فُّ َفظُّ ْبَصاِرُِهْ َوَُيْ
وا َِمْ أ َ

ُّ ْؤِمِنَي يَغُّض  ن َ هللَا َخِبٌْي ِِبَا ِلْلمُّ ْم ا ِ ْزََك َلهُّ
ْم َذِلَك أ َ َجهُّ

  {30}النور:[ يَْصَنعُّوَن 

ప్రవక్ో! విశ్వసిించిన్ పురుష్టలను  ుమ చూపులను అ క్రింది అ దిించుకోిండి 
(అదుపులో ఉించుకోిండి) ుమ మరామింగాలను అ రక్షించుకోిండి అనీ చెపుి, 
ఇది వారి అ ఎింతో పరిశుధధమైన్ పద్ుక్. వారు చేసే దాని గురిించి అల్లాహ్ 
  బాగా తెలుసు. (నూర్ 24: 30).  
రవకవత   ఇలా ఉపదేశంచార్ని బుఖారి (6243)లో ఉందిుః َنا اْلَعنْيى النَّرر َفزى   

“(నిషిధధమైన వాటి వైపు) చూచుట తళీ వయభిచార్ం అవుతుంది”.  
 ధారిమత అవసర్ంతో (పర్స్త్రీని చూచుట తపుపకాదు). ఉదా: పెళ్ళీ  
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చేసుకునే ఉదేుశ్ంతో మంగీతర్ (నిశచతార్ామైన స్త్రీ)ని చూచుట. లేత డాతటర్ 
రోగనిని చూచుట. 
     స్త్రీలు పర్పురషుని వైపు దురెదేుశ్ంతో చూచుట కూడ నిషిధధం. 
అలాాహ్ ఇలా ఆదేశంచాడు: 

[ َ ن  وَجهُّ رُّ َفْظَن فُّ َ َوَُيْ ْبَصاِرِهن 
ْضَن َِمْ أ َ ْؤِمَناِت يَْغضُّ   {31}النور:[ َوقُّْل ِلْلمُّ

ప్రవకాో! విశ్వసిించిన్ మహళలను  ఇల్ల చెపుి: ుమ చూపులను అ క్రింది అ 
దిించుకోిండి (అదుపులో ఉించుకోిండి) ుమ మరామింగాలను అ రక్షించుకోిండి 
అనీ. (నూర్ 24: 31).  
అదే విధంగా గ్డడం, మీసాలు మొలవని అంద్మైన నవయవకుని వైపు 
కామోదేుశ్ంతో చూచుట నిషిధధం. ఇంకా పురషుడు పురషుని మరామం 
గానిి, స్త్రీ స్త్రీ మరామంగానిి చూచుట నిషిధధం. ఏ మరామంగాన్నిత్య చూచుట 
నిషిధధమో దానిి ముట్లటకొనుట కూడా నిషిధధం. అది ఏదైన్న అడుడ 
నుంచైన్న సరే. కొంద్ర సంచితలోా, మాయగజనాలో, ఫిల్మ లలో వచేచ 
ఫోటోలను చుస్త  ఉంటార. అవి కేవలం బొమమలు వాస వితతలు కావు 
అని ్రమమలో షైతాన్ వారిని పడవేసు న్నిడు. (నగ్ి, అర్ా నగ్ి ఫోటోలను 
మాయగజనాలో, టీ.వి. థేటర్ాలో చూడటం వలన) భావోద్రేకాలోా ఎలాంటి 
ఉత్య జ్ం తలుగుతుందో రవకతి తెల్నవిగ్లవాడూ గ్రహించగ్లడు.  అందుకు 
వాటికి దూర్మే ఉండాల్న.  
 

30. (ఇంట్లా  సిగ్గగ మాలిన్) ప్నుల్ను స్హించుట 

     రవకవత   ఉపదేశానిి అబుులాాహ్ బిన్ ఉమర్  ఉలేాఖచార: 
رُّ ِفى أَْهلىهى 

ي ُيقى يُّوُث الَّذى ُن اْْلَْمرى َواْلَعاقُّ َوالدَّ
ْم اْْلَنََّة ُمْدمى َم اهللُ َعلَيْهى  اْْلَبََث َثاَلَثٌة َقْد َحرَّ
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“ముగుారి పై అలాాహ్ సీరాానిి నిషేధంచాడు: (1) మతు పానియాలకు 
బానిస అయనవాడు. (2) తల్నాద్ండ్రులకు అవిధేయుడు. (3) తన ఇంటోా 
అశ్లాలత, స్గుామాల్నన వాటిని సహించు 'ద్యూయస్'”. (అహమద్,: 2/69. 
సహీహుల్ జ్ఞమి: 3047). 
     ఈ కాలంన్నటి ద్యూయస రూపాలోా ఒతటి: ఇంటోా కూతుర లేత 
భార్య పర్పురషునితో టెల్నఫోనాలో సంభాషిస్త  ఉండగా, అతను 
అలాంటి వాటిని సహించుట. తన ఇంటోా ఉని స్త్రీలలో ఏ ఒతరైన్న 
పర్పురషునితో ఏకాంతంలో గ్డుపుతూ ఉండడం చూచి ఊరకుండుట. 
లేత ఆమె ఒంటరిగా మహ్రంకాని డ్రైవర్ తో వాహనంలో వెళ్ళీటను చూచి 
నిరాతరించతపోవుట. వార ధారిమత పరాు లేకుండా బయటికి వెళ్ళీ, రవకతి 
వచ్చచ పోయే వాని విషచూపులకు గురి అవుతూ ఉండడం గ్మనించి 
సహించుట. ఇంకా అశ్లాలత, స్గుామాల్ననతన్ననిి రవకచార్ం చేసే ఫిల్మ 
(కాయసెట్లా, డిష్ కేబులుా) మాయగజనుా ఇంటోా తీసుకురావటానిి చూచి 
వారిని నిరాతరించతపోవుట. 
 

31. కన్న తండాిని కాదని ఇతరుల్ను తండాి అనుట 
మరియు కన్న కొడుక్కను తన్ క్కమారుడు కాదనుట 

     ఎవర అతని తండ్రి కాడో, అతనిి తండ్రి అనుట, ఏ జ్ఞతి నుండి 
అతడు లేడో, ఆ జ్ఞతి నుండి అని అనుట ఒత ముస్ంాకు ఎనిడూ 
యోగ్యం కాదు. కొంద్ర డబుా, ధన ఆశ్లో అలా చేసా ర. అఫీషియల్ 
డాకుయమెంటాలో (ద్సా వేజులోా) అలా వ్రాయసా ర. మరి కొంద్ర తన 
తండ్రి చిని తనంలో అతనిి వదిలేస్నందుకు, ఆ దేీషంలో అలా చేసా ర. 
ఇలాంటి వయవహారాలనిి నిషిధధం. ఇందువలన వివిధ ర్ంగాలలో అనేత 
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తలతలు తలెతు తాయ. ఉదా: మహ్రం, వివాహం మరి యు ఆస్  లాంటి 
విషయాలోా.  
 సఅద్, మరియు అూద బతర్  రవకవత  తెల్నపనట్లా ఉలేాఖంచార: 

 ى إىََل َغْْيى َأبىيهى َوُهَو َيْعَلُم َفاْْلَنَُّة َعَليْهى َحَراٌم َمْن ادَّعَ 

“ఎవర్యత్య తెల్నస్ కూడా ఇతరలను తన తండ్రి అని ఆరోపణ చేసా డో, 
అతనిపై సీర్ాం నిషిధధం”. (బుఖారి 4327, ముస్ాం 63). 
వంశ్పర్ంపర్లో మారప వచేచ, లేత అబద్ధంతో కూడిన విషయాలనీి 
నిషిధధం. కొంద్ర తమ భార్యతో గొడవ పెట్లటకొని, ఆమె దుష్టకరాయనికి 
పాలపడింది అని ఆమెపై అవనింద్ వేసా ర. ఆమె గ్ర్ాంతో ఉండి, 
అందులో అతని సంతానమే ఉనిపపటికి దానిి (తన సంతాన్ననిి) 
తిర్సకర్సా ర. మరి కొంద్ర స్త్రీలు తమ భర్ తో మోసం చేస్, 
వయభిచారానికి పాలపడి, గ్ర్ావతి అవుతార. ఇలా తన భర్  
వంశ్పర్ంపర్లో ఇతరలను చేరచ తార. దీనిపై చాలా తఠనమైన 
హెచచరిత ఉంది. స్తరె నూర్ (24) 3 నుండి 10 వర్కు ములాఅన 
ఆదేశ్మునకు సంబంధంచిన ఆయతులు అవత రించినపుపడు రవకవత   
చెపపగా వినిట్లా అూద హురైరా  ఉలేాఖంచారుః 

ََم اْمَرَأةح أَْدَخَلْت َعََل َقْومح  ْن اهللى  َمْن َليَْس َأيُّ نُْهْم َفَليَْسْت مى َلَها اهللُ   ِفى مى  َوَلْن ُيْدخى
ح
 َْيْ 

ََم َرُجلح َجَحَد َوَلَدُه َوُهَو يَ  نُْه َوَفَضَحُه َعََل ُرُ وسى نُْرُر إىَليْهى اْحتََجَب اهللُ َجنَّتَُه َوأَيُّ  مى

ينَ  رى لىنَي َواآْلخى  اأْلَوَّ

“ఏ స్త్రీ అయత్య ఒత వంశ్ంలో లేని అబాాయని ఆ వంశ్ంలో తలుపుతుందో 
(అంటే వయభిచార్ం దాీరా వచిచన సంతాన్ననిి తన భర్  వంశ్ంలో తలుపు 
తుందో) అలాాహ్ వద్ు ఆమె యొతక విలువ ఏ మాత్రం లేదు. ఆయన 



ఇస్లా మీయ నిషిద్ధతలు - జాగ్రతతలు 
 

 

64 

ఆమెను తన సీర్ాంలో చేరిపంచడు. ఏ వయకి  అయత్య తన వైప్ప చూసు ని 
తన సంతాన్ననిి తిర్సకరిసా డో, అలాాహ్ తనకూ మరియు అతనికి మధయ 
అడుడ ఉంచును. (అంటే తరణ చూపుతో చూడడు). పూరిీకుల 
వెనుతటి వార్ంద్రి ఎదుట అతనిి అవమానపరచును” (అూద దాూదద్, 
2263. షేఖ్ అలాానీ ర్హిమహులాాహ్ ఈ హదీసును జ్ఈఫ్ అని చెపాపర. 
జ్ఈఫా 1427, జ్ఈఫుల్ జ్ఞమి 2221. ). 
 

32. వడీ్డ తినుట 

     అలాాహ్ తన దివయ గ్రంథంలో వడీడ తినేవారితో తపప మరెవీరితోనూ 
యుధధరవకతటన చేయలేదు. 

ْؤِمِنَي ] ْم مُّ ْنتُّ ْن كُّ َِب ا ِ وا َما َبِِقَ َِمَ الر ِ وا هللَا َوَذرُّ قُّ
وا ات َ ِذنَي أ ََمنُّ

َا ال َ ُّ ّي 
ا ،  ََي أ َ َذُنُّ

ْ 
ْ َتْفَعلُّوا َفأ

َ
ْن َل َفا ِ

وِلهِ    {111،111}البقرة:[ ِِبَْرب  َِمَ هللاِ َوَرسُّ

విశ్వసిించిన్ ప్రజల్లారా! మీరు నిజింగా విశావసులే అయతే, అల్లహా్   
భయపడిండి, ఇింకా మీ  ప్రజలను  అిండి రావలనుసిన్ వడ్డాని విడిచి పెటటిండి. 
ఒక్వేళ మీరు అల్ల చెయాక్పోతే, మీపై అల్లాహ్ ురపున్ ఆయన్ ప్రవక్ో 
ురపున్ యుధధ ప్రక్టన్ ఉింది అనే విష్యిం తెలుసుకోిండి. (బఖర్ 2: 
278, 279).  
ఇది అలాాహ్ వద్ు ఎంత చెడడ పాపమో తెల్నయుటకు పై ఆయతులే చాలు. 
     రవకజ్లు, రవకభుతాీలు వడీడ కార్ణంగా విన్నశ్పు చివరి హదుులోకి చేర 
కున్నియని నిజ్ఞనిి వాటిపై ద్ృషిటసారించిన వయకి  గ్మనించగ్లడు. వడీడ 
వీవహార్ల వలన దారిద్రయం, మారెకటోా సరకు రాతపోవుట, ఆరిధత 
దీవాలా, అపుపలు చెల్నాంచే సోామత లేతవోవుట, జీవన్నభివృధధలో 
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ఆటంకాలు, నిరదోయగ్ సమసయలు పెరగుట, అనేత తంపనీలు, ఆరిధత 
సంసాలు మూత బడుట, ఇంకా రోజువారి తష్టటరిజతము, చెమట ధారాపోస్ 
సంపాదించే సంపాద్న కూడా వడీడ తీర్చడానికి సరిపడతపోవుట చూసు నే 
ఉన్నిము. లెతకలేనంత ధనం కొంద్రి చేతులోా తిర్గ్టం వలన 
సమాజ్ంలో వరాాల తార్తమయం ఉతపనిమవుతుంది. వడీడ వయవహార్ంలో 
పాలోానివారికి అలాాహ్ హెచచరించిన యుధధ రూపాలు బహుశా 
ఇవేకావచుచ. 
     రవకతయంక్షంగా లేత పరోక్షంగా ఏవిధంగానైన్న వడీడ వయవహార్ం చేసే 
వారినీ, అందుకు సహాయం చేసే వారినీ (ద్లాల్న, ఏజెంట్) అంద్రినీ 
రవకవత   శ్పించార:  

َدْيهى َوَقاَل ُهْم َسَوا ٌ  ملسو هيلع هللا ىلص َلَعَن َرُسوُل اهلل َبا َوُمْؤكىَلُه َوَكاتىبَُه َوَشاهى َل الرِّ
 آكى

“వడీడ తినేవారిని, తినిపించే వారినీ, ఆ వీవహారాలు వ్రాసేవారినీ, అందులో 
సాక్షయం పల్నకేవార్ంద్రినీ రవకవత   శ్పించార. ఆ పాపంలో వీర్ంద్రూ 
సమానమే” అని చెపాపర. (ముస్ాం 1598).  
ఈ హదీసు ఆధార్ంగా వడీడ ఇచిచపుచుచకొనుట, వడీడ బాయంకులోా డబుా 
డిపాజిట్ చేయుట, వడీడ వయవహారాలోా తారకగా, దాని లావాదేవీలు రిజిసటర్ 
చేయుటకు, మరియు అందులో వాచ్ మేన్ గా ఉదోయగ్ం చేయుట యోగ్యం 
కాదు. వాస వం ఏమిటంటే వడీడకి సంబంధంచిన ఏ వీవహార్ంలో కూడా, 
ఏ విధంగానైన్న పాల్గానుట నిషిధధం.  
 ఘోర్పాపంతో కూడిన ఈ చెడును రవకవత   ఎంత సపషటంగా 
చెపాపరో, అబుులాాహ్ బిన్ మన్ ఊద్,  ఉలేాఖంచార:  

ثُْل أَْن َينْكىَح  َها مى َبا َثاَلَثٌة َوَسبُْعوَن َباًبا أَْيَْسُ ُه  َالرِّ ُجُل ُأمَّ َبا عىْرُض ،  َالرَّ َوإىنَّ َأْرَبى َالرِّ

ُجلى اْلُْسلىمى   َالرَّ
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“వడీడలో 73 సాాయలున్నియ. వాటిలో అతయంత హీనమైన సాాయ (ద్శ్) 
యొతక పాపం; ఒత వయకి  తన తని తల్నాని పెళ్తీడటం వంటిది . వడీడ 
యొతక అతయంత తీవ్రసాాయ పాపం ఒత ముస్ాం పరవు రవకతిషఠలను 
మంటగ్లపటం”. (ముస ద్రక్ హాకిం: 2/37, సహీహుల్ జ్ఞమి: 3533. ).  
రవకవత   ఇలా చెపిపనట్లా అబుులాాహ్ బిన్ హంజ్లా  ఉలేాఖంచార: 

تَّةح َوَثاَلثىنَي َزْنيَةً  ْن سى ُجُل َوُهَو َيْعَلُم أََشدُّ مى ًبا َيْأُكُلُه الرَّ ْرَهم رى
 دى

“బుదిధపూర్ీతంగా ఒత దిర్ుం వడీడ తినడం 36 సార్ాతంటే ఎకుకవ వయభిచా 
ర్ం చేస్నదానితో సమానం”. (అహమద్,: 5/225, సహీహుల్ జ్ఞమి: 
3375.).  
 వడీడ అంద్రిపై నిషిధధం. బీద్వాళీ, ధనికుల మధయ ఏలాంటి త్యడా లేదు. 
త్యడా ఉంది అని కొంద్ర్నుకుంటార. కాని అది తపుప. అంద్రిపై, అనిి 
పరిస్ాతులోానూ నిషిధధం. పెద్ు పెద్ు వాయపారలు, ధనికులు దీని వలేా దీవాలా 
తీసు న్నిర. ఎనోి సంఘటనలు దీనికి సాక్ష్యయలుగా ఉన్నియ. వడీడ దాీరా 
వచేచ ధనం చూడడానికి ఎకుకవ తనబడిన్న ఆ ధనంలో బర్కత్ (శుభం) 
అనేది నశంచిపోతుంది. రవకవత   ఇలా సెలవిచాచర:  

 تَ  هُ تَ بَ اقى عَ  نَّ إى فَ  رَ ثُ كَ  نْ إى  ا وَ بَ الرِّ 
  قلََل إى  ْيُ صى

“వడీడ దాీరా ఎంత ధనం వచిచన్న దాని అంతం అలపంతోనే అవుతుంది”. 
(అహమద్,: 2/37, సహీహుల్ జ్ఞమి: 3542.).  
 వడీడ శాతం పెరిగన్న లేత తరిగన్న, ఎకుకవ ఉన్ని లేత తకుకవ ఉన్ని 
తీసుకోవడం, తినడం ఎటిటపర్స్ాతులోానూ యోగ్యం కాదు. అనిి విధాలుగా 
నిషిధధం. వడీడ తినే వయకి  ఉన్నమది వలే రవకళయదిన్నన నిలబడతాడు. ఇది 
ఎంత చెడు అయనపపటికి అలాాహ్ తౌబా చేయమని ఆజ్ఞాపించి, దాని 
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విధానం కూడా సపషటం చేశాడు. వడీడ తినేవార్నుదేుశంచి ఇలా 
ఆదేశంచాడు: 

وَن ] وَن َوًَل تُّْظَلمُّ ْ ًَل َتْظِلمُّ
ُّ

ْمَواِلُك
ءُّوسُّ أ َ ْ رُّ

ُّ
ْم َفَلُك ْن تُّْبتُّ   {111}البقرة:[ َوا ِ

ఇపుిడైన్య మీరు పశాతేాోప పడి (వడ్డాని వదులు ింటే) అతవలు సొముమ 
తీసుకోవటాని అ హ ుదారులనువుతారు. మీరూ అన్యాయిం చెయాకూడదు. 
మీకూ అన్యాయిం జరగకూడదు. (బఖర్ 2: 279).  
 ఇదే వాస వ న్నయయం. 
     విశాీసుని మనుసుస ఈ ఘోర్పాపానిి అసహియంచుకొనుట, దాని 
చెడును గ్రహించుట తపపనిసరి. దంగ్ల్నంచబడే లేత నషటమయేయ భయం 
లాంటి గ్తయంతర్ంతో వడీడ ఇచేచ భాయంకులోా తమ సొముమను డిపాస్ట్ 
చేసే వాళ్ళీ, వారి గ్తయంతర్ం ఎంతమట్లకు ఉంది, గ్తయంతర్ంలేత 
మర్ణంచిన జ్ంతువును తినువారి లాంటి లేదా అంతతంటే తఠన స్తాిలో 
ఉన్నిరా? అనేది గ్రహించాల్న. అందుకు అలాాహ్ క్షమాపణ కోరతూ 
ఉండాల్న. ఎంత సంభవమైత్య అంత వర్కు (దాని నుండి దూర్మై) దాని 
సాానంలో వేరే (ధర్మ సమమతమైన) రవకయతిం చేయాల్న. రవకసు తం తమ 
సొముమ ఉని బాయంకుల నుండి తమ సొముమపై రావలస్న వడీడని వారితో 
అడగ్కూడదు. వార సీయంగా తన అకౌంట్లలో జ్మ చేసే  దానిి దానం 
ఉదేుశ్ంతో కాకుండా ఆ పాపపు సొముమతో తన ప్రాణం వదులుకొనుటకు 
(తడు బీద్వారికి) ఇచేచయాల్న. నిశ్చయంగా అలాాహ్ పవిత్రుడు. పవిత్రమైన 
వాటినే స్వీతరి సా డు. దాని నుండి సీలాభం ప్పంద్డం ఎంత మాత్రం 
యోగ్యం కాదు. తినుత్రాగు, ధరించు రవకయాణ ఖరచ రూపంలో గాని లేత 
గ్ృహనిరామణం లేత అతనిపై విధగా ఉని భార్యబిడడల, తల్నాద్ండ్రుల ఖరచ 
రూపంలోగాని లేత అందులో నుంచి జ్కాత్, టాయక్స వరారా 
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చెల్నాంచడానికిగాని లేత తనీసం తనపై జ్రిగన అన్నయయానిి దూర్ం 
చేయడానికూకడా దానిి ఉపయో గంచరాదు. కేవలం అలాాహ్ యొతక 
బహుగ్టిట పట్లట నుండి తపిపంచుకో డానికి ఎవరికైన్న ఇచిచవేయాల్న. 
 

33. స్రుక్క లోపాలిన దాచి వికాయ్యంచడం 

ةى َطَعامح َفأَْدَخَل َيَدُه فىيَها َفنَاَلْت َأَصابىُعُه َبَلاًل َفَقاَل َما َهَذا َيا َب  َمرَّ َعََل ُصَْبَ َصاحى

ََمُ  َيا َرُسوَل اهلل الطََّعامى َقاَل أََصاَبتْهُ  َقاَل َأَفاَل َجَعْلتَُه َفْوَق الطََّعامى َكْي َيَراُه النَّاُس  السَّ

نِّي  َمْن َغشَّ َفَليَْس مى

 అూద హురైరా  ఉలేాఖనం రవకకార్ం: రవకవత   ధాన్నయల కుపప నుండి 
దాట్లతూ అందులోకి చెయయ పెటిట చూశార, వేళీకు తడి అనిపించింది. 
“ఇదేమిటి ఓ ధానయం మనిషి? అని అడిగార. అందుతతను 'వర్షం కురిస్ 
నందువలా తడిస్నవి రవకవకా ’ అని జ్వాబిచాచడు. “మర్యత్య రవకజ్లకు 
తనపడేలా పైన ఎందుకుంచలేదు. మోసము చేసేవాడు మాలోనివాడు 
కాదు” అని రవకవత   హెచచరించార. (ముస్ాం 102). 
 ఈ రోజులోా సరకు అమేమవాళీలో అలాాహ్ భయభీతి లేని అనేకులు 
దానిపై ఒత పాాస్టక్ తవర్ అంటించి, లేదా ఆ సరకును పెటటలో క్రంద్ 
పెటేటస్, లేదా ఏదైన్న కెమితల్ (ర్సాయనం) ఉపయోగంచి దానిి 
అంద్మైన రూపం లో చూపించి దాని లోపానిి తెల్నయనివీర. లేత 
ఎలకాానిక్ మిషిన్, ఇంజ్నుా మొద్టిసారి సాటట్ చేస్న వెంటనే వచేచ 
లోపంగ్ల శ్బాునిి దాచి పెడతార. అది కొనివాడు ఇంటికి తీసుకెలేా సరికి 
లేత కొదిు రోజుల తరవాత పాడైపోతుంది. మరి కొంద్ర సరకు యొతక 
చివరి తాీఖు (Expiry Date)ను మారేచసా ర. లేత సరకు కొనేవారికి 
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దానిి చూస్, చెక్ జేస్ అవసర్మైత్య అనుభవించే అనుమతీ ఇవీర. 
బండుా, వాహన్నలు, మిషినుా అమేమవార చాలా మంది అందులో ఉని 
లోపానిి సపషటం చేయర. ఇది నిషిద్ధం. రవకవత   ఇలా ఆదేశంచారుః 

 َعيٌْب إىَلَّ َبيَّ 
يهى َبيًْعا فىيهى ْن َأخى  نَُه َلهُ اْلُْْسلىُم أَُخو اْلُْْسلىمى ََل َُيىلُّ ْلىُْسلىمح َباَع مى

“ఒత ముస్ాం మరో ముస్ాంకు సోద్రడు. ముస్ాం తన సోద్రనికి ఒత 
సరకు అమిమనపుపడు అందులో ఏదైన్న లోపం ఉంటే దానిి అతనికి 
తపపత తెలుపాల్న”. (ఇబుి మాజ్ 2246, సహీహుల్ జ్ఞమి 6705). 
 బండుా అమేమ వార కొంద్ర వేలముపాట సంద్ర్ాంలో “ఇనుము 
భండార్ం”. “ఇనుము భండార్ం” అని అంటే సరిపోతుంది. కొనేవార 
బండంాటార. (అందులో ఉని లోపం చెపపవలస్న అవసర్ం రాదు) అని 
భావిసా ర. కాని ఈ వాయపార్ంలో బర్కత్ (శుభం) అనేది ఉండదు. 
రవకవత  సలలాాాహు అలైహి వసలంా ఇలా రవకవచించారుః 

َقا َفإىْن َصَدقَ  يَارى َما ََلْ َيتََفرَّ
َقْت اْلبَيَِّعانى بىاْْلى ََم َوإىْن َكتَََم َوَكَذَبا ُُمى َك َُهََُم ِفى َبيْعىهى ا َوَبيَّنَا ُبورى

ََم   َبَرَكُة َبيْعىهى

“కొనుగోలు చేయు వయకి  మరియు అమమతం చేయు వయకి  ఇద్ురికి (సర 
కును) స్వీతరించే, నిరాతరించే హకుక వారిద్ురూ విడిపోయేంతవర్కూ 
ఉంట్లంది. ఇద్ురూ సతయం పై ఉండి (లోపం లేత మరేదైన్న అవసర్మైన 
విషయం) విసపషటం చేసుకుంటే ఆ ఇద్ురికీ తమ సరకులో శుభం తలుగు 
తుంది. ఒతవేళ ఆ ఇద్ురూ అసతయ వయవహార్ం నడుపుకొని వాస వితతను 
తపిప ఉంచిత్య ఇద్ురి సరకులోా నుంచి శుభం నశంచిపోతుంది”. (బుఖారి 
2079, ముస్ాం 1532). 
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34. న్జ్ ష్ వికాయ్ం 

     నజ్ ష్ అంటే సరకు కొనే ఉదేుశ్ంలేకుడా, తొల్న కొనుగోలుదారడిని 
మోసగంచడానికై అమమకానికి స్ద్ధంగా ఉని వసు వు ధర్ను పెంచుతూ 
పోవడం. రవకవత   చెపాపరుః  
"క్రయవిక్రయాల సమయంలో బేర్ం మీద్ బేర్ం చేస్త  ధర్ను పెంచి 
మోసానికి పాలపడతండి". (బుఖారి 6066, ముస్ాం 2563).  
ఇది మోసానికి సంబంధంచిన ఓ ర్తం కావడంలో ఏలాంటి సందేహం 
లేదు. రవకవత   ఉపదేశ్ం బుఖారి, బాబున్ నజ్  ష్. సహీహ 1057లో 
ఉందిుః 

يَعُة ِفى النَّار  اْلَْكُر َواْلَدى

“పన్నిగ్ం మరియు మోసం నర్తంలోకి తీసుకువెళ్ళ ంది”.  
 అనేత మంది ద్ళ్తరలు వేలముల, కార్ షోరూంల దాీరా సంపాదిసు  
నిది అక్రమ సంపాద్న. ఎందుతనగా వార ఎనోి నిషిద్ధ కారాయలకు 
పాలపడుతార. అందులో పైన చెపిపన నజ్ష్ విక్రయం, మరియు కొనేవా 
రికి మోసం చేయుట. ఇంకా అమమటానికి వచిచన వాయపారి యొతక 
సొముమ ధర్ తకుకవ చేస్ మోసగంచుట. ఒతవేళ సరకు ఆ ద్ళ్తరిది 
అయత్య, వార వాయపారల వేషం వేసుకుని వచిచ ధర్లు పెంచుతార. 
ఇలా రవకజ్లకు మోసం చేసా ర. నషటం తలుగ్జేసా ర. 
 

35. జుమారోజు అజాన్ తరువాత వికాయ్యంచటం 

ََل ِذْكِر هللاِ ] َعِة َفاْسَعْوا ا ِ ِم اجلُّمُّ ِة َِمْ ََيْ
َ
َل ِدَي لِلص َ َذا ُنُّ وا ا ِ َمنُّ

ِذنَي أ َ
َ َا ال  ُّ ّي 

َ  ََي أ 
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ْ َخْْيٌ لَ  وا الَبْيَع َذِلُكُّ وَن َوَذرُّ ْم َتْعلَمُّ ْنتُّ ْن كُّ ْ ا ِ
  {1}اْلمعة:[ ُكُّ

విశాీసులారా! శుక్రవార్ం న్నడు నమాజుకై పిల్నచినపుపడు. అలాాుః 
సంసమర్ణ వైపునకు పరగత ండి. క్రయవిక్రయాలను వద్ల్నపెటటండి. మీర 
గ్రహించగ్ల్నగత్య, ఇదే మీకు అతయంత శ్రేయసకర్మైనది. (జుముఅ 62: 9). 
     కొంద్ర వాయపారలు రెండవ అజ్ఞన్ తరవాత కూడా తమ దుకాణా 
లోా లేత మస్జద్, ముందు అమమకాలోా నిమగుిలయ ఉంటార. అయత్య 
వారితో కొన్వాడు తనీసం మిసాీక్ కొన్ని వారితో పాపంలో ప్పతు  తల్నస్ 
నటేా. ఇలాంటి వాయపార్ం వయర్ాము, తుచఛము అనిదే సతయం. హోటల్, 
బేతరి మరియు ఫాయతటీ ల ఓనరా కొంద్ర జుమా సమయంలో కూడా పని 
చేయాలని తమ పనివాళీపై ఒతి డి చేసా ర. అలాంటి సంపాద్నలో 
బాహయంగా ఎకుకవ లాభం ఏర్పడిన్న, వాస వానికి వార నషటంలో పడి 
ఉన్నిర్నిది తెలుసుకోవాల్న. ఇత పనివాళ్ళీ రవకవత   యొతక ఈ 
ఆదేశ్ంపై నడవాల్నుః 

 اهلل يةى صى عْ  مَ ِفى  َُّشح بَ لى  ةَ اعَ طَ  َلَ 

“అలాాహ్ అవిధేయతకు గురి చేసే ఏ వీకి  మాటా వినకూడదు”. (ముసిద్, 
అహమద్,: 1/129. దీని సనద్, సహీ అని అహమద్, ష్టకిర్ చెపాపర. 1065) 
 

36. జూదము 

ْيَطاِن ََي ]
ِل الش َ ٌٌ َِمْ َعَ ْزًَلمُّ ِرْج

ْنَصابُّ َوال َ
ُّ َوال َ ِِ َا اخلَْمرُّ َوالَمْي

ّن َ وا ا ِ َمنُّ
ِذنَي أ َ

َا ال َ ُّ ّي 
 أ َ

وَن  ْ تُّْفِلحُّ
ُّ

ُك
وهُّ َلَعل َ   {10}اْلائدة:[ َفاْجَتِنبُّ

విశావసుల్లరా! తాడరాయ, జూద్ిం, దైవేుర మిందిరాలు, పాచిక్లనుదావరా  
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జోతవాిం – ఇవనీన అతవహాక్రమైన్ షైతా అలు. వాటిని వితవరిజించిండి. మీ  
తాడఫలనుాభాగాిం క్ల్నగే అవకాశ్ిం ఉింది. (మాఇద్ 5: 90). 
     అజ్ఞానపు కాలంలో జూద్ం ఆడేవార. వారిలో రవకఖాయతి చెందిన 
జూద్పు ఒత రూపం, పది మంది ఒత ఒంటెలో సమానంగా ప్పతు  తలస్, 
పాచితల దాీరా అద్ృషటం చూసేవార. అది వారిలో ఖుర్ఆ (చ్చటి) 
యొతక రూపం. అందులో ఏడుగురికి విభిని వాటా లబించేది. ముగురాికి 
ఏమి దర్తకపోయేది. 
ఈ కాలంలో జూద్ం రూపాలు ఎనోి ఉన్నియ. అందులో కొనిి క్రంద్ 
ఇవీబడపతపనివి: 
     లాటరి: ఇది ఎనోి ర్కాలుగా ఉంది. అందులో సామానయమైనది డబుా 
ఇచిచ నంబరా కొన్నల్న. ఆ నంబర్ామీద్ లాటరి వెళ్ళ ంది. మొద్టి 
బహుమతి. రెండవ బహుమతి అని ఇవీబడుతుంది. ఇలా అనేత విభిని 
బహుమతులు ఇవీబడుతాయ. దీనికి పాలపడేవార, రవకజ్ఞసేవ లాంటి ఏ 
మంచిప్పర పెట్లటకున్ని అది నిషిద్ధం.   
     మరో ర్తం: లోపల ఏమునిదో తెల్నయని ఓ వసు వు కొనుట. లేత ఒత 
వసు వు కొనిపుపడు ఒత నంబర ఇచిచ, తరవాత ఆ నంబర్ాపై లాటరి తీస్ 
బహుమతిప్పందే వారిని నిర్ణయంచుట. 
     ఇనూషరెన్స: ఇది కూడా జూద్ం యొతక రూపమే. జీవన భీమ, 
వాహన్నల భీమ, సరకుల భీమ, అగీి రవకమాద్ భీమ, ఇతరలతో నషటం 
తల్నగత్య భీమ, ఇలా రవకతిదానికి భీమ చేయంచుట నిషిద్ుం. కొంద్ర 
గాయకులు తమ శ్బుం(గ్ళం) యొతక భీమ కూడ చేయసా ర.(1) 

                                                           

1- “ఇనుషరెన్స ఆదేశాలు. దాని సాానంలో ఇసాాంలో ఏముంది ” అని వాయసం అర్బి 
మాయగజన్ “మజ్లాతుల్ బుహుస్ల్ ఇసాామియ ” 17, 19, 20 లో చూడవచుచను. 
ఇది “రిఆసతుల్ ఆమమ ల్నఇదార్తిల్ ూదహూస్ల్ ఇల్నియయ ” నుండి వెళ్ళ ంది. 
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     పైన తెల్నపినవే గాత అనిి ర్కాల పంద్దములు జూద్ంగానే లెకికంచ 
బడుతాయ. అభివృదిధ చెందిన ఈ రోజులోానైత్య జూద్మాడటానికి రవకత్యయత 
తాబుాలు తెరవబడాడయ. ఈ పెద్ుపాపం చేయడానికి అందులో గ్రీన్ 
టేబల్ ప్పరతో రవకత్యయతంగా ఒత సాలం ఉంట్లంది. అదే విధంగా ఫుట్ 
బాల్, క్రకెట్ వరారా ఆటల మాయచ్ లలో కాసే పంద్దములు జూద్ం 
క్రందికే వసా య. ఇంకా కొనిి ఆట రవకదేశాలోా, పారకలోానూ జూదానికి 
సంబంధం చిన ఆటలుంటాయ. అవి కూడ నిషిధధం. 
కాంపిటీషనుా , పోటీలు మూడు రకాలు: 

     1- ధారిమత ఉదేుశ్ంగ్లవి: (యుద్ుంలో ఉవయోగ్వడే) ఒంటెల, 
గుఱ్ఱాల మధయ లేత ఇందులో విలువిద్యపోటీలు, గురిపోటీలు 
బహుమాన్నలతో నిర్ణయంచవచుచను. బహుమాన్నలు లేకుండానూ 
నిర్ణయంచవచుచను. అదే విధంగా ఖుర్ఆన్ తంఠస ం చేసేలాంటి 
ధారిమతవిధయ పోటీలు కూడా ఈ కోవకే చెందుతాయ. 
     2- ముబాహ్: ఉదా: నమాజ్ నుండి దూర్ం చేసే, దుసు లతో 
దాచవలస్న భాగ్మును దాచలేనివంటి నిషిధధ కారాయలకు గురి కాకుండా 
ఫుట్ బాల్ మాయచ్ లేత పరగుల పోటి లాంటి ముబాహ్(1) క్రీడలు. ఇవి 
బహుమాన్నలు లేకుండా కూడా యోగ్యం. 
     3- సీయంగా నిషిధధమైనవి లేత నిషిధధం వర్కు చేరిపంచునవి: ఉదా: 
అందాలపోటి, ఒతరినొతర ముఖము పై కొట్లటకొనునట్లవంటి ముషిట 
యుధధం (బాకిసంగ్), కోళీ, మేతల పోటీలు నిషిద్ధం. 
 

                                                           

2- చేయడం వలా పుణయంగాని, చేయతపోవడం వలా పాపంగాని లేని, ధర్మసమమ 
తమైన రవకతి పనిని ‘ముబాహ్’ అంటార. 
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37. దంగతన్ం 

اِرقُّ ] َ َ  َوالس  ْيِدَّيَُّما َجَزاءًّ ِِبَا َكَسَبا نَََكًلًّ َِمَ هللاِ َوهللاُّ َعِززٌي َحِكيٌم َوالس 
َ وا أ   [ اِرَقةُّ َفاْقَطعُّ

  {31}اْلائدة:

దొింగ – స్త్రీ అయన్య పురుష్టడైన్య, ఉభయులను చేత్తలూ న్రక్ిండి. ఇది 
వారి తవింపాద్న్  ప్రక్ఫలనుిం. అల్లహా్ ురఫు అిండి గుణపాఠిం నేర్చి శిక్ష. 
అల్లాహ్ తవరవశ్ అమోింత్తడు, అుాింు వివేక్ తవింప అనిండు. (మాఇద్ 5: 38) 
     దంగ్తనపు నేరాలోాకెలా అతిచెడడది హజ్, లేత ఉమ్రా చేయుటకు 
కాబా వర్కు వచిచన వారి నుండి దంగ్ల్నంచడం. ఆ దంగ్ భువిలో అ తి 
ఉత మమైన, పవిత్ర క్షేత్రమైన, కాబా ఆవర్ణలో ఉండి దంగ్ల్నసు న్ని 
డంటే, అతను అలాాహ్ యొతక హదుులను ఏ మాత్రం ఖాతర చేయడం 
లేదు. ఒతసారి స్తర్యగ్రహణ సంద్ర్ాంలో రవకవత   నర్తం గురించి 
రవకసా విస్త  ఇలా చెపాపర:  
َها َوَحتَّى  ْن َلْفحى ىي مى يبَن ْرُت ََمَاَفَة َأْن ُيصى نَي َرَأْيتُُموّنى َتأَخَّ يَ  بىالنَّارى َوَالىُكْم حى َلَقْد جى

ى  َب اْلْ ْحَجنىهى َفإىْن ُفطىَن َرَأْيُت فىيَها َصاحى ُق اْْلَاجَّ بىمى ْحَجنى َُجُرُّ ُقْصبَُه ِفى النَّارى َكاَن َيْْسى

َل َعنُْه َاَهَب بىهى  ْحَجنىي َوإىْن ُغفى  َلُه َقاَل إىنَََّم َتَعلََّق بىمى

“నేను వెనకిక జ్రిగన ద్ృశ్యం మీర చూశార తదూ, అపుపడు న్న 
ముందు నర్కాగిని తీసుకురావడం జ్రిగంది, దాని ద్హించివేసే అగి 
న్నకు తాకు తుంద్ని భయంతో నేను వెనకుి జ్రిగాను. అందులో నేను 
వంతర్తర్ర వయకి ని చూశాను. తాను దానితో తన ప్రేవులను 
లాగుతున్నిడు. (అతని సంగ్త్యమిటంటే) అతను (రవకపంచములో) తన 
ఆ వంతర్తర్రతో హజ్ కు వచిచన వారి సామానులను తటాలున 
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అందుకునేవాడు. ఒతవేళ వార గ్మనించి మంద్ల్నసే  “(క్షమించండి) న్న 
తర్ర మీ సామానులో తలబడింది అని” అనేవాడు. వార గ్మనించకుంటే 
దంగ్ల్నంచుకొని వెళ్తీవాడు”. (ముస్ాం: 904). 
     అదే విధంగా అతి చెడడ దంగ్తన్నలోా పబిాక్ (రవకజ్ల) సొముమ ను 
దోచు కొనుట. ఇలా దంగ్ల్నంచేవార కొంద్ర, ఇతరల మాదిరిగా 
మేము దంగ్ ల్నసు న్నిము అని సాకు చెపుపకుంటార. కాని ఇది 
ముస్ాంలంద్రి సొముమ అని గ్రహించర. పబిాక్ ప్రాపరిట (ఆస్ ) అనిపుపడు 
(ముస్ాం దేశాలోా ముస్ాంలంద్రిది, వివిధ మతాల దేశాలోా) వార్ంద్రి 
ప్రాపరిట అవుతుంది. అలాాహ్ తో భయపడనివారెవరైన్న దంగ్ల్నసే  అది 
ముమామటికి ఆధార్ం, రవకమాణం కాదు. వారిననుసరించి తానూ (పాపం 
నుండి, దాని శక్ష నుండి) తపిపంచుకోలేడు. మరి కొంద్ర (ముస్ంాలు) 
ముస్ామేతరల సొముమను, వార అవిశాీసులు తదా అని సాకుతో 
దంగ్ల్నసా ర. ఇది కూడా ఘోర్ మైన తపుప. ఏ అవిశాీసులయత్య 
ముస్ాంలతో యుద్ధం చేసు న్నిరో, వార వారి సొముమ తీసుకొనుట 
మాత్రమే యోగ్యమైనది. వేరే ముస్ామే తరల తంపనీ (ఫాయతటీ )ల నుండి 
లేత రవకజ్ల నుండి తీసుకోవడం ఎంత మాత్రం యోగ్యంకాదు. 
     మరి కొనిి దంగ్తన్నలు ఇలా కూడా ఉంటాయ: ఇతరలకు తెల్నయ  
కుండానే వారి జేబులను ఖాలీ చేయడం. అతిథిగా ఒతరి ఇంటికి వెళ్ళీ 
ఆతిథయమిచిచనవారి ఇలుా ఖాలీ చేయడం. కొంద్ర తమ అతిథుల బాయగ్ 

లను, (విలువైన వసు వుల్ని) దంగ్ల్నసా ర. కొంద్ర స్త్రీ, పురషులు దుకా 
ణాలోాకెళ్ళా ఏదో ఒత సామాను తీసుకొని తమ జేబులోనో లేత దుసు లోానో 
దాచిపెట్లటకుంటార. కొంద్ర తకుకవ ధర్గ్ల, చిని సామానా 
దంగ్తన్ననిి దంగ్తనంగా భావించర. కాని రవకవత   ఉపదేశ్మేమిటో 
చూడండి: 
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ُق اْْلَبَْل َفتُْقَطُع َيُدُه َلَعَن اهللُ  ُق اْلبَيَْضَة َفتُْقطَُع َيُدُه َوَيْْسى َق َيْْسى ارى   السَّ

“దంగ్తన చేసేవాడిని అలాాహ్ శ్పించాడు. అతను కోడిగ్రుడుడను 
దంగ్ల్నం చిన్న అతని చేయ నరికివేయబడుతుంది. ఒత తాడు 
దంగ్ల్నంచిన్న అతని చేయ నరికివేయబడుతుంది.” (బుఖారి 6783). 
     ఏదైన్న వసు వు దంగ్ల్నంచిన వయకి  అలాాహ్ తో క్షమాపణ వేడుకోవాల్న, 
మరియు తౌబా చేయాల్న. ఆ వసు వు (ఎవరి నుంచి దంగ్ల్నంచాడో) 
అతనికి తిరిగఇవాీల్న. గుప ంగానైన్న, లేత నలుగురి ముందైన్న, సీయమైన్న 
లేత ఇతరలతో పంపించి అయన్న ఇవాీల్న. తన శ్కి రవకకార్ం రవకయతిం 
చేస్ నపపటికీ, దాని హకుకదారడు లేదా అతని వార్సులైన్న 
తనిపించకుంటే దానిి దానం చేస్, పుణయం ఆ సొముమ హకుకదారడికే 
లభించాలని సంత ల్నపంచాల్న. దుఆ చేయాల్న. 
 

38. ల్ంచం ఇచుుపుచుుకొనుట 

 (అన్నయయంగా ఒతరి) హకుకను తీసుకోవడానికి లేత సతాయనిి 
అసతయంగా మార్చడానికి లేత అసతయం యొతక పైర్వీలు చేయడానికి 
న్నయయాధపతులకు, న్నయయవాదు(అడీకేట్)లకు లంచం ఇచుచట పెద్ు 
నేర్ం. ఇది హకుకగ్లవానిపై అన్నయయం చేస్నట్లా అవుతుంది. తీరపలో 
అన్నయయం, అతాయచారానికి మరియు అలాతలోాలానికి దారి తీసు ంది. 
అందుకే అలాాహ్ దీనిని నివారించాడు. 

ْمَواِل ]
ا َِمْ أ َ ُّوا َفِريقًّ َكُّ

ْ 
ِم ِلَتأ

ََل اَلَُّك َ وا ِِبَا ا ِ
ْ ِِبلَباِطِل َوتُّْدلُّ

ُّ
ْ َبْيَنُك

ُّ
ْمَواَلُك

ُّوا أ َ َكُّ
ْ 
الن َاِس َوًَل َتأ

وَن  ْم َتْعلَمُّ ْنتُّ
ْثِم َوأ َ   {111}البقرة: [ِِبًل ِ
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మీలో మీరు ఒక్రి ఆసిోని మరొక్రు అన్యాయింగా క్బళించక్ిండి. బుధిధ 
పూరవక్ింగా, అరమిమమైన్రీక్లో ఇురులను ఆసిోలో కొింు భగిం కాజేసే అవ 
కాశ్ిం లనుభిసుోిందేమో అనే దురుదేుశ్ాింతో న్యాయాధికారులను  లనుించాలు 
ఇవవక్ిండి. (బఖర్ 2: 188).  
 రవకవత   ఉపదేశంచార్ని, అూద హురైర్  ఉలేాఖంచార: 

َ ِفى اْْلُْكمى َلَعَن اهللُ 
َ َواْلُْْرَتَيى

اْيى   الرَّ

“తీరప విషయంలో లంచం తీసుకునేవాడు మరియు ఇచేచవాడు, ఇద్ురిని 
అలాాహ్ శ్పించాడు”. (అహమద్,: 2/387. సహీహుల్ జ్ఞమి 5069).  
 ఒత వేళ తన హకుక తీసుకునే విషయంలోనో, లేత తనపైన జ్రిగే 
అతాయచారానిి రూపుమాపడానికో లంచం తపప వేరే దారి లేకుంటే అది 
ఈ హెచచరిత పరిధలోకి రాదు. 
     నేటి కాలంలో ముడుపుల రోగ్ం ఎంతగా రవకబల్న పోయంద్ంటే, 
కొంద్ర ఉదోయగులు, వార పుచుచకునే ముడుపులు వారి జీతాలతంటే 
మించి పోతాయ. కొనిి తంపనీల బడెజట్ లో ఉండే పదుులలో ఒత పదుు 
గుప మైన ప్పరతో ఉంట్లంది. (అది ముడుపులు అని అంద్ర దానిి 
గ్మనించలేర). చాలా వయవహారాల, పనుల ఆర్ంభం, సమాప ం అది 
లేనిది జ్ర్గ్దు. దీని వలన ప్పద్వాళ్ళీ చాలా నషటపోతున్నిర. దీని 
మూలంగానే అనేత సమా జ్ఞలు చెడిపోతున్నియ. యజ్మానీ నౌతరల 
మధయ తలతలకు కార్ణం ఇదే అవుతునిది. ఎవర్యత్య ముడుపులు 
చెల్నాసా రో వారి పనులే సక్రమంగ్, తొంద్ర్గా జ్రగుతాయ. ఎవర్యత్య 
చెల్నాంచరో వారి పనులు సక్రమంగా జ్ర్గ్వు, ఆలసయం అవుతుంది. 
ఒతవయకి  లైన్ లో నిలబడే ఉంటాడు, ఇతని వెనుత వచిచ, ముడుపులు 
చెల్నాంచినవారి పనులు ఇతని తంటే ముందే అయపోయ ఉంటాయ. ఇంకా 
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(తంపనీ, ఫాయతటరిల) ఓనర్ా వర్కు వచేచ లాభంలో కొంత భాగ్ం లంచం 
రూపంలో అతని ఏజెంట్, రెరవక సెంటేటివ్ జేబులోాకి వెళ్ళ ంది. అందు 
వలానూ మరియు ఇతర్ కార్ణాల వలానూ ఇలాంటి నేర్ంలో ప్పతు  
తల్నసేవారిని, అలాా: తన తరణ నుండి దూర్ముంచాలని రవకవత   
శ్పించడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు. అబుులాాహ్ బిన్ ఉమర్  ఉలేాఖంచిన 
హదీసులో రవకవత   ఇలా శ్పించారుః  

اْيى َواْلُْْرتََيى   َلْعنَُة اهلل َعََل الرَّ

“లంచం ఇచిచపుచుచకునే వారిద్ురిపైన్న అలాాహ్ శాపం తలుగుగాకా!”. 
(ఇబుి మాజ్: 2313. సహీహుల్ జ్ఞమి 5114). 
 

39. ప్రయ్య భూమిని ఆకామించుకొనుట 

     అలాాహ్ యొతక భయం లేనపపడు మనిషి వద్ు ఉని శ్కి  సామర్ధయం, 
బుదిధజ్ఞాన్నలు సీయంగా అతని పైనే ఒత విపతు , ఆపద్గా మారిపోతుం 
టాయ. అతను వాటిని ఇతరల సొముమ కాజేసుకొనుటకు, ఇతరలపై 
దౌర్జనయం, బలతాకర్ం చేయుటకు ఉపయోగసా డు. వీటిలో ఒతటి 
ఇతరల భూమిని అక్రమించుకొనుట కూడా. దీని శక్ష చాలా తఠనమైనది. 
రవకవత   ఇలా హెచచరించార్ని అబుులాాహ్ బిన్ ఉమర్  ఉలేాఖంచార: 

نيَ  يَاَمةى إىََل َسبْعى أََرضى َف بىهى َيْوَم اْلقى هى ُخسى ْن اأْلَْرضى َشيْئًا بىَغْْيى َحقِّ  َمْن أََخَذ مى

“ఎవర్యత్య ఇతరల భూమిని అక్రమంగా ఆక్రమించుకుంటాడో, రవకళయ 
దిన్నన అతడిని ఏడు భూముల క్రంద్ అణగ్ద్రొతకబడును”. (బుఖారి 
2454). 
రవకవత   ఇలా సెలవిచాచర్ని యఅలా బిన్ ముర్ర  ఉలేాఖంచారుః  



ఇస్లా మీయ నిషిద్ధతలు - జాగ్రతతలు 
 

 

79 

ا َْبً
ََم َرُجلح َظَلَم شى ْن اأْلَْرضى َكلََّفُه اهللُ  َأيُّ نَي، ُثمَّ مى

ر َسبْع َأَرضى َرُه َحتَّى َيبُْلَ  آخى  َأْن َُيْفى

يَاَمةى َحتَّى ُيْقََض َبنْيَ  َقُه َيْوَم اْلقى   النَّاسى ُيَطوَّ

“ఏ వయకి  ఒత జ్ఞన్డు భూమిని అన్నయయంగా ఆక్రమించుకుంటాడో, అదే 
చోట మొత ం ఏడు భూములను క్రంది వర్కు త్రవాీలని అలాాహ్ అతనికి 
శక్షసా డు. మళ్ళీ అలాాహ్ రవకజ్ల మధయ తీరప పూరి  చేసే అంత వర్కు ఆ 
ఏడుభూములు అతని మెడలో బంధనంగా వేయబడుతాయ”. (తబ్రాని 
ఫిల్ తబీర్: 22/270. సీహుల్ జ్ఞమి: 2719. ). 
     తన, మరియు తన ప్పరగువాని భూముల మధయ ఉని హదుులను, 
గుర లను మారిచ, తన భూమిని పెంచుకొనుట కూడా భూమి ఆక్రమణ 
క్రందికే వసు ంది. దాని గురించే రవకవత   ఇలా చెపాపర: 

َ َمنَاَر اأْلَْرضى   َلَعَن اهللُ َمْن َغْيَّ

“భూమి గుర ల్ని మారిచనవానిని అలాాహ్ శ్పించుగాకా”. (ముస్ాం 1978) 
 

40. సిఫారసు చేసి బహుమాన్ం స్త్రాకరించుట  

     ఎవరైన్న హోదా, అంతసు  తల్నగ, రవకజ్లోా గొపప సాానం ప్పంది 
ఉన్నిడో, ఇవి అతనికి అలాాహ్ ఇచిచన వరాలు. అతను వాటికి బదులుగా 
అలాాహ్ కు తృతజ్ాత తపపత తెలుపాల్న. అతను వాటిని ముస్ాంలకు లాభం 
చేకూరచ టకై ఉపయోగంచుట కూడా అలాాహ్ కు తృతజ్ాత తెల్నపనటా్ల 
అవుతుంది. ఇదే విషయానిి రవకవత   ఇలా చెపాపర:  

نُْكْم أَْن َينَْفَع أََخاُه َفْليَْفَعْل   َمْن اْستََطاَع مى

“ఎవర తన తోటి ముస్ాంకు ఏ లాభం చేకూర్చ గ్లుగుతాడో, అ లాభం  
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అతనికి చేకూరాచల్న”. (ముస్ాం 2199).  
 ఎవర తనకుని ఇలాంటి వరాలతో, సంతలపశుదిధతో అలాాహ్ సంతృపి  
కోరతూ తన ముస్ాం సోద్రల నుండి దౌర్జన్నయనిి దూర్ం చేసాసడో, లేత 
మరేదైన్న లాభం వారికి చేకూరచతాడో – అది కూడా ఏలాంటి నిషిధధ 
కారాయనికి పాలపడకుండా, లేత ఇతరలను వారి హకుక నుండి తొలగంచ 
కుండా – వార అలాాహ్ వద్ు పుణాయనికి అరులవుతార. రవకవత   
చెపాపరుః 

 اْشَفُعوا ُتْؤَجُروا

“స్ఫార్సు చేయండి, పుణాయలు సంపాదించండి”. (బుఖారి 1432, ముస్ాం 
2627). 
* ఇలాంటి స్ఫార్సులకు బదులుగా ఏమైన్న తీసుకోవడం ఎంత మాత్రం 
యోగ్యం కాదు. దీనికి నిరూపణ అూద ఉమామ ర్జియలాాహు అనుు 
రవకవత  సలలాాాహు అలైహి వసలంాతో ఉలేాఖంచిన ఈ హదీసు:  

َبا ْن الرِّ
ًة َفَقبىَلَها َفَقْد أََتى َباًبا َعرىيًَم مى يَّ

ََحدح َشَفاَعًة َفَأْهَدى َلُه َهدى  َمْن َشَفَع ألى

“ఎవర ఒతరికి స్ఫార్సు చేస్, దానిపై అతను ఇచేచ బహుమానం స్వీత 
రిసే , అతను వడీడకి సంబంధంచిన భాగాలోా ఒత పెద్ుదానికి గురైనట్లా”. 
(అహమద్,: 5/261. సహీహుల్ జ్ఞమి: 6292). 
     ఒత వయకి కి ఉదోయగ్ం ఇపిపంచడం, లేత ఒత ఆఫిసు నుండి మరో 
ఆఫిసు కు లేత ఒత రవకదేశ్ం నుండి మరో రవకదేశానికి బదిలీ చేయంచడం 
లేత రోగుల కు చికితస వరారాలు చేయంచడానికి కొంద్ర తమకుని 
హోదానూ, ఉనిత సాాన్ననిి ఉపయోగంచి దానికి బదులుగా కొంత 
డబుాను ముడుపుగా నిర్ణయంచుకుంటార. (నీవు ఇంత డబిాసే  నీ ఈ 
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పని చేయసా ను అని).  అబు ఉమామ యొతక పై హదీసు ఆధార్ంగా 
నిశ్చయంగా ఇది నిషిద్ధం అని తెలుసు ంది. ముందే నిర్ణయంచుకోత 
పోయన్నగాని డబుా తీసుకోవడం మాత్రం నిషిద్ధం అని కూడా హదీసు 
దాీరా తెలుసు ంది(1). డబుాను ఆశం చత ఇలాంటి పుణయకార్యం చేస్న 
వయకి కి రవకళయదిన్నన అలాాహ్ వద్ు ప్పందే రవకతిఫలమే చాలు. ఒత వయకి  
హసన్ బిన్ సహల్(2) వద్ుకు వచిచ తన ఓ అవసర్ంలో ఆయన స్ఫార్సు 
కోరాడు. ఆయన అతని పని పూరి  చేయంచిన తరవాత ఆ వయకి  
తృతజ్ాతలు తెలుపబోయాడు. అపుపడు హసన్ బిన్ సహల్ ఇలా 
చెపాపర: “దేనితని నీవు న్నకు తృతజ్ాతలు తెలుపుతున్నివు. ధనవంతుల 
ధనంలో జ్కాత్ ఉనిట్లా మాకు ఉని హోదాలో కూడా జ్కాత్ ఉంది అని 
మేము భానిసా ము”(3). 
     ఇతకడ ఒత విషయం తెలుసుకోవడం మంచిది. అదేమనగా: తన పని 
చేయంచుటకు, తన వయవహారాలను చూచుటకు, ఒత వయకి ని కిరాయ పై 
నియమించుకోవడానికి అభయంతర్ం లేదు. ఇది “ఇజ్ఞర్” (కిరాయకు పని 
చేయంచుకొనుట) పరిధలోకి వసు ంది. ధారిమత షర లకు లోబడి ఉంటే 
యోగ్యమే. కాని తనకుని హోదా, ఉనిత సధన్ననిి ఉపయోగంచి చేస్ 
నందుకు బదులు తీసుకోవడం నిషిధధం. (ఈ రెండింటిలోని వయతాయసానిి 
గురి ంచడం చాలా అవసర్ం). 

                                                           

1- ఈ విషయం షేఖ్ అబుుల్ అజీజ్ బిన్ బాజ్ తో విన్నిను. (ర్చయత). 
2- పూరి  ప్పర హసన్ బిన్ సహల్ బిన్ అబుులాాహ్ సర్ ఖస్వ, ఆయన తన కాలం 
లో రవకస్ధధ చెందిన లీడర్, దాత, సాహితయకారడు. అబాాస్య వంశ్పరి పాలనలోని 
మామూన్ రాజు కాలంలో మంరిప్గా ఉన్నిర. రాజు అతడిని చాలా గౌర్వించేవాడు. 
హిజ్రి శ్తం 166లో జ్నిమంచాడు. హిజ్రి శ్తం 238లో ఖూరాసాన్  లో సర్ ఖస్ 
నగ్ర్ంలో మర్ణంచార. (అఅ లాం: ఖైరదీున్ జ్ర్కలీ: 3/192). 
1- అదాబుష్ షర్ ఇయయ: ఇబుి ముఫిాహ్ ర్చన: 2/176. 
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41. ప్నివాళ్ుతో ప్ని తీసుకొని, కూలి ఇవాకపోవుట 

 పనివాళీకు వారి కూల్న వెంటనే ఇవాీలని రవకవత  చాలా ప్రోతసహించార: 
َْي أَْجَرهُ   َقبَْل أَْن َُجىفَّ َعَرُقهُ  َأْعُطوا اأْلَجى

“పనివాళాకు వారి చెమట ఆర్త ముందే వారి కూల్న ఇచేచయండి ”. 
(ఇబుిమాజ్ 2443. సహీహుల్ జ్ఞమి: 1055). 
 కొనిి ముస్ంా సమాజ్ఞలోా ఉని చాలార్కాల అన్నయయం, దౌర్జన్నయలలో 
తమ పనివాళీకు, కూల్నవాళీకు వారి హకుక ఇవీత పోవుట కూడా 
ఒతటి. దాని వివిధ ర్కాలు ఇలా ఉన్నియ. 
- పనివాడి పూరి  హకుకను తిర్సకరించడం. అపుపడు కూల్నవాని వద్ు 
ఏ సాక్షయం, రవకమాణం లేతపోవడం. అలాంటపుపడు ఒత వేళ అతను తన 
హకుకను ఈ లోతంలో కోల్గపయన్న రవకళయదిన్నన అలాాహ్ వద్ు ఏ 
మాత్రం కోలోపడు. బాధతుని సొముమ తిని దౌర్జనుయడు రవకళయదిన్నన 
అలాాహ్ వద్ుకు వచిచనపుపడు అతని పుణాయలు బాధతునికి ఇవీబడుతాయ. 
ఒతవేళ అతని వద్ు పుణాయలు లేనిచో, బాధతుని పాపాలు అతనిపై మోప 
బడుతాయ. తరవాత అతనిి నర్తంలోనికి పంపించడం జ్రగుతుంది. 
- పనివాడికి అతని పూరి  హకుక ఇవీకుండా అన్నయయంగా అతని 
హకుక లో కొర్త చేసేవారి గురించి స్తర్ ముతఫిపఫీన్ (83:1)లో 
అలాాహ్ ఇలా తెల్న పాడు: తూనితలలో, కొలతలలో తగాంచి ఇచేచవారికి 
విన్నశ్ం ఉనిది.  
 దీనికి ఉదాహర్ణ: కొంద్ర యజ్మానులు పనివాళీను వారి దేశ్ం 
నుండి తీసుకొని వచేచటపుపడు అతకడ వారితో జీతం నిర్ణయంచుకొని, 
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ఒపపంద్ం (అగ్రీమెంట్) వ్రాయంచుకుంటార. ఇతకడికొచిచ పని 
ప్రార్ంభిం చిన తరవాత ఆ అగ్రిమెంట్ ను మారిచ, అందులో ఉని 
దానితంటే తకుకవ జీతం నిర్ణయసా ర. పనివాళ్ళీ అయషటంగానే దానిి 
సహిసా ర. వారి వద్ు తమ హకుకను రజువుపర్చడానికి తగన శ్కి  
ఉండదు. అలాంటపుపడు వార అలాాహ్ తోనే మొర్పెట్లటకుంటార. 
ఒతవేళ దౌర్జనయం చేసే యజ్మాని ముస్ాం అయ, పనివాడు 
అవిశాీసుడయత్య, అతని యజ్మాని దుర్ీయ వహార్ం అతనిి (పనివాని) 
ఇసాాం నుండి దూర్ం చేసు ంది. ఈ పాపం యజ్మాని పై పడుతుంది. 
- అతనితో ఓవర్ ా ం డూయటి తీసుకొని, లేత అతని డూయటి సమయం 
పెంచి. దానిపై కేవలం బేస్క్ (మూల) జీతం ఇసా డు. ఓవర్ ా ం యొతక 
కూల్న ఇవీడు.  
- కొంద్ర యజ్మానులు జీతం ఇవీడంలో ఆలసయం చేసా ర. ఒత వేళ 
ఇచిచన్న ఎనోి ఇబాందుల, ఆటంకాల, పిటీషనా, కోరటల చుటూట తిరిగ 
చెపుపలు అరిగన తరవాత. ఆలసయం చేసే ఉదేుశ్ం ఏమనగా, పనివాడు 
అలస్పోయ, నిరాశ్ నిసపృహలకు గురి అయ, సీతహాగా తన హకుకనే 
వదులుకోవాలని, లేదా అడగ్టమే మానుకోవాలని, లేత పనివాని 
సొముమతో తన వాయపార్ం మరింత అభివృధధ చేసుకోవాలని. ఇంకొంద్ర 
తన పనిమనిషికి జీతాలు ఇవీత వాటితో వడీడ వాయపారాలు చేసా ర. ఆ 
దికుకమాల్నన పనివాని వద్ు ఒతరోజు ఖరచ ఉండదు. ఏ ఖరచల కొర్కు 
తన భారాయపిలాల్ని వద్ల్న వచాచడో వారికి అది కూడా పంపలేత పోతాడు. 
రవకళయదిన్నన తఠనశక్షకు గురి అయేయ ఇలాంటి దౌర్జనయపరలకు విన్నశ్మే 
తలుగుగాత!. రవకవత   సెలవిచాచర్ని, అూద హురైరా  ఉలేాఖంచార:  



ఇస్లా మీయ నిషిద్ధతలు - జాగ్రతతలు 
 

 

84 

يَاَمةى رَ  ا َفَأَكَل َقاَل اهللُ َثاَلَثٌة َأَنا َخْصُمُهْم َيْوَم اْلقى ُجٌل أَْعَطى ِبى ُثمَّ َغَدَر َوَرُجٌل َباَع ُحرًّ

نُْه َوََلْ ُيْعطى أَْجَرهُ  ًْيا َفاْستَْوَِف مى  َثَمنَُه َوَرُجٌل اْستَأَْجَر أَجى

“అలాహా్ ఇలా తెల్నపాడు: రవకళయదిన్నన నేను ముగురాికి [(ఇబుి మాజ్: 
2442)లో ఈ పదాలు ఉన్నియ. “నేను ఎవరికి రవకతయరధనిగా నిలబడాడనో, 
అతను గలవలేడు”] రవకతయరిధగా నిలబడతాను. న్న ప్పర మీద్ ఒతరికి 
శ్ర్ణు ఇచిచ, భంగ్పరిచేవాడు. సీతంత్రముగా ఉని వయకి ని బంధంచి 
(బానిసగా) అమిమ, దాని వెల తినేవాడు. ఒత పని మనిషిని పెట్లటకొని, 
అతనితో పూరి  పని తీసుకొని, అతనికి కూల్న ఇవీనివాడు”.(బుఖారి 2227). 
42. స్ంత్రనానికి కానుక ఇవాటంలో అనాియ్ం 

     కొంద్ర తమ సంతానంలో కొంద్రికి కానుత, బహుమానం ఇచిచ 
మరి కొంద్రికి ఇవీర. ఇలాంటి వయతాయసం నిషిధధం. ఒతవేళ ఏదైన్న 
ధారిమత కార్ణం ఉంటే అలా ఇవీచుచను. ఉదా: ఒతరికి ఉని అవసర్ం 
మరొతరికి ఉండతపోవచుచ. వారిలో ఒతకడు అవసాతకు గురి అయ, లేదా 
అపుపలో చికుకకుపోయ, లేదా ఖుర్ ఆన్ తంఠస ం చేస్త , లేదా 
నిరదోయగుడై, లేదా అధత సంతానం గ్లవాడై, లేదా విద్యభాయసం కొర్కు 
పని వదిల్న ఉండవచుచ(1). అలాంటి కుమారనికి అంద్రితని ఎకుకవ 
ఇచిచనపుపడు, ఇతర్ కుమారనికి కూడా అలాంటి అవసర్ం పడిత్య అలాగే 
ఇసా ననే ఉదేుశ్యం తండ్రిది ఉండాల్న. దీనికి సర్ీసాధార్ణమైన నిద్ర్శన 
అలాాహ్ యొతక ఈ ఆదేశ్ం:  

                                                           

1- ఇలాంటి మరే అవసర్ం అయన్న ఉండి సంతానంలో ఏ ఒ తకడు సంపాదించే 
శ్కి  లేనివాడై, తండ్రి ధనశ్కి గ్లవాడైత్య తండ్రి అలాంటి సంతానం పై రవకత్యయతంగా 
ఖరచ చేయవచుచను. (ఇబుి బాజ్). 
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وا هللاَ ] قُّ
ْقَوى َوات َ ْقَربُّ ِللت َ

َو أ َ   {1}اْلائدة:[ اْعِدلُّوا هُّ

న్యాయిం చెయాిండి. ఇది దైవభ అో అ తవరితవమాన్మైన్ది. అల్లాహ్   భయ 
పడుతూ వవవహరిించిండి. (మాఇద్ 5: 8).  
దీనికి సంబంధంచిన రవకత్యయత నిద్ర్శన ఇదిుః  

ْيح أَنَّ َأَباُه َأَتى بىهى إىََل َرُسولى اهلل  َفَقاَل إىّنِّ َنَحلُْت اْبنىي َهَذا ُغاَلًما  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن النُّْعََمنى ْبنى َبشى

ْعهُ  ثَْلُه َقاَل ََل َقاَل َفاْرجى َك َنَحْلَت مى  َفَقاَل َأُكلَّ َوَلدى

నౌమాన్ బిన్ బష్ఖర్  ఉలేాఖంచార: అతని తండ్రి అతడిి రవకవత   
వద్ుకు తీసుకొచిచ రవకవకా  “నేను న్న ఈ కుమారనికి ఒత బానిసను 
కానుతగా ఇచాచను అని అన్నిడు. రవకవత   అది విని “మరి నీవు నీ 
కుమారలంద్రికీ ఇలాగే కానుత ఇచాచవా?” అని అడిగార, దానికి అతను 
లేద్న్నిడు. “అయత్య అతని నుండి కూడా వాపసు తీసుకో” అన్నిర 
రవకవత  . (బుఖారి 2586, ముస్ాం 1623). మరో ఉలేాఖనంలో ఉందిుః 
“అలాా:కు భయపడండి, మీ కుమారల మధయ న్నయయానిి పాటించండి ”. 
దాంతో బష్ఖర్  ఇంటికి తిరిగొచిచ, కానుతను తనకొడుకు నుండి 
వాపసు తీసుకున్నిర. (బుఖారి 2587). మరో ఉలేాఖనంలో ఉందిుః బష్ఖర్ 
తన కుమారనికి కానుత ఇచిచ, రవకవత  వద్ుకు వచిచ దానికి ఆయన  
సాక్షిగా ఉండాలని కోరార. అపుపడు రవకవత   అన్నిరుః “అలాంట 
పుపడు ననుి సాక్షిగా నిలబెటటకు. అన్నయయ సంబంధమైన వాటిపై నేను 
సాక్షిగా ఉండను”. (ముస్ాం 1623, బుఖారి 2650). 
     కొనిి కుట్లంబాలోా అలాాహ్ తో భయపడని తండ్రులు, తమ సంతాన్న 
నికి కానుతలు ఇవీడంలో వయతాయసం పాటిసా ర. ఈ విధంగా వారి మధయ 
పర్సపర్ విరోధవిదేీష్టలను సృషిటసా ర. ఒతడు తన పినతండ్రి లాగే 
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ఉన్నిడని అతనికిచిచ, మరొతడు తన మేనమామల రూపంలో ఉన్ని  డని 
సాకుతో దూర్ము చేసా డు. లేత ఒత భార్య సంతాన్ననకి ఇసే  మరో భార్య 
సంతాన్ననికివీడు. ఒత భార్య పిలలా్ని చతకని ప్రైవేట్ ఫాఠశాలలోా చేరిపసే  
మరో భార్య పిలాల్ని అందులో చేరిపంచడు. 
     సంతానంలో ఇలాంటి అన్నయయాల పపతిఫలం తండ్రి తన తళ్తారా 
చూసే సమయం ఒతపుపడు వసు ంది. తన పితృప్రేమను నోచుకోని 
సంతానం రేపటి రోజు తమ తండ్రి సేవలో కూడా పాలుపంచుకోర. తన 
సంతానంలో వయతాయసం పాటించిన వయకి కి  రవకవత   ఇలా హెచచరించార:  

ِّ َسَوا ً   اْلَبى
َك أَْن َيُكوُنوا إىَليَْك ِفى  َأَليَْس َيُْسُّ

“నీకు సేవ చేయడంలో నీ పిలాలంద్రూ సమానంగా ఉండాలని నీకు ఇషటం 
లేదా?”. (అహమద్,:2/281, ముస్ాం:1623). 
 

43. అన్వస్రంగా భిక్షాటన్ 

     సహల్ బిన్ హన్ జ్ల్నయయ  తథనం: రవకవత   ఉపదేశంచార: 
ْن ََجْرى َجَهنَّ  نَْدُه َما ُيْغنىيهى َفإىنَََّم َيْستَْكثىُر مى  َوَما اْلغىنَى َم َفَقاُلوا َيا َرُسوَل اهللى َمْن َسَأَل َوعى

ي ََل  يهى الَّذى يهى َوُيَعشِّ  َتنْبَغىي َمَعُه اْلَْْسأََلُة َقاَل َقْدُر َما ُيَغدِّ

“తనకు సరిపడునంత ఉనివాడు భిక్ష్యటన చేసే  వాస వానికి అతను నర్త 
నిపుపలను కూడబెడుతున్నిడని మాట”. భిక్ష్యటన చేయకుండా 
ఉండుటకు సరిపడునది అంటే ఏమిటి? అని సహచరలు అడిగార. 
దానికి రవకవత   చెపాపరుః “పగ్లు, సాయంత్రం రెండు పూటల తిండికి 
సరిపడునది”. (అూద దాూదద్, 1629. సహీహుల్ జ్ఞమి: 6280). 
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అబుులాాహ్ బిన్ మస్ఊద్,  ఉలేాఖనం రవకకార్ం: రవకవత   ఉపదేశంచార:  
يَاَمةى ُخُدوًشا َأْو ُكُدوًشا ِفى َوْجهى   هى َمْن َسَأَل َوَلُه َما ُيْغنىيهى َجاَ ْت َيْوَم اْلقى

“తన వద్ు సరివడునది ఉండి కూడా యాచించువాడు రవకళయదిన్నన 
వచిచనపుపడు అతని ముఖం మీద్ భిక్షంగుర లు గాయాల వలే సపషటంగా 
ఉంటాయ”. (అహమద్,: 1/388. సహీహుల్ జ్ఞమి: 6255).  
సహీ ముస్ాంలో అూద హురైరా  రవకవత తో ఉలేాఖంచార:  

 ثًُّرا َفإىنَََّم َيْسأَُل ََجًْرا َفْليَْستَقىلَّ َأْو لىيَْستَْكثىرْ ُهْم َتكَ ـَمْن َسَأَل النَّاَس أَْمَوالَ 

“ధన్ననిి కూడబెటేట ఉదేుశ్యంతో అడుకుకనేవాడు వాస వానికి అగిజ్ఞీలల్ని 
కోరకుంట్లన్నిడు. తనుత అతను ఎకుకవ అడుకోకవచుచ లేదా తకుకవ 
అడుకోకవచుచ. (అది అతని ఇషటం). ”. (ముస్ాం 1041). 
     కొంద్ర భిక్షకులు రవకజ్ల ముందు మస్జద్,  లో నిలబడి తమ అరిధంపు 
లతో నమాజీలకు ఇబాంది తలుగ్ జేసా ర. కొంద్ర అబద్ధం చెబుతార. 
భూటతపు ప్పపరా, వాటిలో కొనిి అసతయపు సంఘటనలను వ్రాయంచు 
కొని వసా ర. కొంద్ర తమ కుట్లంబంలోని కొంద్రిని ఇతర్ మస్జద్, 
లలోకి పంపుతార. అతకడి నుండి తిరిగొచిచ మళ్ళీ వేరే మస్జద్, లలోకి 
వెళ్త ర. వార ఎంత ధనికులో అలాాహ్ తపప ఎవరికీ తెల్నయరాదు. వార 
చనిపోయన తరవాత వారి ఆస్  ఎంత అనేది తెలుసు ంది. సమాజ్ంలో 
ఒత ర్తం ఇలాంటివారిదైత్య, మరో వైపు వాస విత బీద్వాళ్ళీంటార. వార 
అవసర్ంగ్లవార అని ఎరగ్ని మనిషి వారి ఆతామభిమాన్ననిి చూస్ 
వార భాగ్యవంతులని భావిసా డు. వార లోకుల వెంటపడి సహాయం 
చెయయండి అని బ్రతిమాలే మనుషులు కార. వార గురి ంపబడర గ్నుత 
వారికి ఏలాంటి దానమూ దర్తదు. 
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44. తిరిగ్ఫ ఇవాలేని ఉద్ధు శ్ింతో అప్పు తీసుకొనుట 

 అలాాహ్ వద్ు అలాాహ్ దాసుల హకుక చాలా గొపపది. అలాాహ్ హకుకలో 
లోపం జ్రిగత్య అలాాహ్ తో క్షమాపణ వేడుకొని ఆ పాపం నుండి ర్క్షణ 
ప్పంద్వచుచ కాని మానవ హకుకలు చెల్నాంచడం తపప వేరే మార్ాం లేదు. 
అది కూడా దిర్ హం, దిన్నర్ లతో గాత పాపపుణాయలతో తీరప చేయబడే 
దినం రాతముందే చెల్నాంచాల్న. అలాాహ్ ఇలా ఆదేశంచాడు:  

[ َ ن  ْهِلَها ا ِ
ََل أ َ َماََنِت ا ِ

وا ال َ ُّ ْن تَُّؤد 
ْ أ َ
ُّ

رُُّك مُّ
ْ 
  {11}النسا : [هللَا يَأ

"అమాన్త్తలను అ (అపిగ్నింులు) యోగుాలైన్ వారి అ అపిగ్నించిండి" అని 
అల్లాహ్ స్మమల్నన ఆజాాపిసుోన్యనడు. (నిసా 4: 58).  
 అపుప తిరిగచేచ విషయంలో అలక్షయం మన సమాజ్ంలో సర్ీసామానయ 
మైపోయంది. కొంద్ర తమకు చాలా అవసర్ం ఉనిందుకు కాదు, తమ 
జీవితం భోగ్భాగాయలోా గ్డవడానికి మరియు ఇతరల గుడిడ అనుతర్ణలో 
పడి కొత  బండుా, హౌస్ ఫీిచర్ లాంటి నశంచిపోయేవాటిని కొనేందుకు 
అపుప తీసుకుంటార. అందుతని ఎకుకవ ఇన్నసాల్ మెంట్స పై విక్రయంచే 
దుకాణాలోాకి వెళ్త ర. అయత్య అనేత ఇన్నసాల్ మెంట్స వాయపారాలోా అను 
మానం, నిషిధధం ఉంట్లంద్ని విషయానిి కూడా గ్రహించర. 
     అతయవసర్మైన అతకర్ లేకున్ని అపుప తీసుకోవటం వలన, చెల్నాంచ 
వలస్నపుపడు 'రేపుమాపు' అని జ్ఞపయం జ్రగుతుంది. లేదా ఇచిచన వాడు 
నషటపోవలస్ వసు ంది. దీని దుషఫల్నతం నుండి హెచచరిస్త  రవకవత   
ఇలా తెల్నపార: 

يُد َأَداَ َها أَدَّى اهللُ  َمْن أََخَذ أَْمَواَل النَّاسى  يُيرى  ُد إىْتاَلَفَها َأْتَلَفُه اهللُ  َعنُْه َوَمْن أََخَذ ُيرى
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“ఎవర్యత్య తిరిగ ఇచేచ ఉదేుశ్యంతో ఇతరల నుండి (అపుపగా) సొముమ 
తీసుకుంటాడో, అలాాహ్ అతని తర్ఫున చెల్నాసా డు. (అంటే అలాాహ్ 
సహాయం చేసా డు). ఎవర్యత్య ఇతరలను నషటపర్చాలని ఉదేుశ్యంతో 
తీసుకుంటాడో, అలాాహ్ అతనేి నషటపరసా డు”. (బుఖారి 2387).  
 రవకజ్లు అపుప విషయంలో చాలా అశ్రధధ వహిసు న్నిర. దానిని 
తకుకవ విలువగ్లద్ని భావిసు న్నిర. కాని అలాాహ్ వద్ు అది చాలా పెద్ు 
విష యం. అంత్యకాదు; షహీద్, (అలాాహ్ మార్ాంలో తన రవకణానిి 
కోలోపయన వారి)కి చాలా ఘనత, లెతకలేననిి పుణాయలు మరియు 
ఉనితసాానం ఉనిపపటికీ అతను కూడా అపుప చెల్నాంచని బాధయత నుండి 
తపిపంచుకోలేడు. దీనికో నిద్ర్శనగా రవకవత   ఈ రవకవచనం చద్వండిుః  

 يَ  بى فسى ي نَ ذى الَّ  وَ  ينى  الدَّ ِفى  شديدى التَّ  نَ مى  َل نزى ا أُ ااَ اهلل مَ  انَ حَ بْ ُس 
اهلل  يلى بى  َس ِفى  َل تى  قُ اًل ُج رَ  نَّ و أَ لَ  هى دى

 قُ  مَّ ثُ  َي يى ْح أُ  مَّ ثُ 
 قُ  مَّ ثُ  َي يى ْح أُ  مَّ ثُ  َل تى

 هينُ دَ  هُ نْ  عَ ََض قْ ى يُ تَّ َح  ةَ نَّ اْلَ  َل َخ ا دَ مَ  ينٌ دَ  يهى لَ عَ  وَ  َل تى

“సుబ్  హానలాాహ్! అపుప గురించి ఎంత తఠనమైన విషయం 
అవతరించింది?! న్న ప్రాణం ఎవరి చేతిలో ఉందో అతని సాక్షి! ఒత వీకి  
అలాాహ్ మార్ాంలో షహీద్, అయ, మళ్ళీ లేపబడి మళ్ళీ షహీద్, అయ, 
మళ్ళీ లేపబడి, మళ్ళీ షహీద్, అయనపపటికీ  ఒతవేళ అతనిపై ఏదైన్న అపుప 
ఉంటే, అది అతని వైపు నుండి చెల్నాంపబడనంత వర్కు అతను సీర్ాంలో 
రవకవేశంచలేడు”. (నసాయ ముజ్ బా 7/314. సహీహుల్ జ్ఞమి: 3594).  

అశ్రద్ధ వహించేవాళ్ళీ ఇతనైన్న దారికి రావాల్న!!! 
 

45. అకామ స్ంపాదన్ 

     అలాాహ్ యొతక భయం లేనివాడు ఎలా సంపాదించాల్న, ఎందులో  
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ఖరచ చేయాల్న అని విషయానిి గ్రహించడు. ఎలారాన్న తన బాయంక్ 
బాయలెన్స పెర్గాల్న. అది దంగ్తనం, లంచం, అక్రమం, అపహర్ణ, 
అబద్ధం, నిషిద్ధ వాయపార్ం, వడీడ, అన్నథల సొముమ తిని అయన్న, లేదా 
జోయతిషయం, వయభిచార్ం లాంటి నిషిధధ పనులు చేస్ వాటి బతె ం తీసుకొని, 
లేదా బైతుల్ మాల్, పబిాక్ ప్రాపీటల నుండి అపహర్ణ చేస్, ఇతరలను 
ఇబాందికి గురి చేస్ వారి సొముమతిని, లేదా అనవసర్ంగా బిక్షమడిగ 
ఎలారాన్న డబుా కావాలని ఆశ్. ఈ డబుాతో అతను తింటాడు , దుసు లు 
ధరిసా డు, వాహాన్నలోా పయనిసా డు, ఇలుా నిరిమసా డు, లేదా కిరాయకి 
తీసుకుంటాడు మరియు అందులో అనిి ర్కాల భోగ్భాగాయలను 
సమకూరచకుంటాడు. ఇలా నిషిధధమైన వాటిని తన తడుపులోకి 
పోనిసా డు. రవకవత   చెపాపర:  

ْن ُسْحتح َفالنَّاُر َأْوََل بىهى   ُكلُّ َْلْمح َنبََت مى

“నిషిధధమైన వాటితో పెరిగన రవకతి శ్ీర్ం నర్తంలో చేర్డమే మేలు”. 
(తబ్రాని తబీర్: 19/136. సహీహుల్ జ్ఞమి: 4495).  
 అంత్య కాదు, రవకతి మనిషి, నీవు ఎలా సంపాదించావు? ఎందులో 
ఖరచ చేశావు? అని రవకళయదిన్నన రవకశించబడతాడు. అతకడ విన్నశ్మే 
విన్నశ్ం. తనుత ఎవరి వద్ు అక్రమ సంపద్ ఉందో, అతి తొంద్ర్గా దాని 
నుండి తన ప్రాణానిి విడిపించుకోవాల్న. అది ఎవరిదైన్న హకుక ఉంటే 
తొంద్ర్గా అతనికి అపపగంచి, అతనితో క్షమాపణ కోరాల్న. ఈ పని 
రవకళయం రాత ముందే చేసుకోవాల్న. ఎందుతనగ్ అతకడ దిర్ుం, దీన్నర్ లు 
చెలావు. కేవలం పుణాయలు, లేత పాపాల చెల్నాంపులుంటాయ. 
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46. మతుత పానీయాలు సేవించుట (ఒక గ్గట్కుడై నా) 

ُ َواألَ ]
يَن َآَمنُوا إىنَََّم اْلَْمُر َواْلَيْْسى َا الَّذى ْن َعَملى َيا َأّيُّ ْجٌس مى نَْصاُب َواألَْزََلُم رى

ىبُوُه َلَعلَُّكْم ُتْفلىُحونَ  يَْطانى َفاْجتَن   {10}اْلائدة:[ الشَّ

విశావసుల్లరా! తాడరాయ, జూద్ిం, విగ్రహాలు, పాచిక్లను దావరా జోతవాిం 
ఇవనీన అహతవాక్రమైన్ షైతా అ ప అలు. వాటిని వితవరిజించిండి. మీ  
తాడఫలనుా భాగాిం క్ల్నగే అవగాశ్ిం ఉింది. (మాఇద్ 5: 90).  
 సారాయ, మతు  నిషిధధమనడానికి “విసరిజంచండి” అని ఆదేశ్ం 
మరియు మతు పానీయాలను విగ్రహాలతో తల్నపి చెపపడం ఒత గ్టిట 
నిద్ర్శనం. ఇత తరవాత ఈ ఆయతులో ‘విసరిజంచండి’ అని వచిచంది 
‘నిషిధధం’ అని రాలేదు’ అని సాకులు చెపిప (దానిి ఉపయోగంచేవారి వద్ు) 
ఏ నిద్ర్శనమూ ఉండదు.  
 మతు సేవించేవారిని హెచచరిస్త  వచిచన రవకవత   స్తకు లు ఈ క్రంది 
విద్ంగా ఉన్నియ. జ్ఞబిర్ , రవకవత   నుండి ఉలేాఖంచార: 

 اْْلَبَ  إىنَّ َعََل اهلل
ْن طىينَةى يَُه مى ُب اْلُْْسكىَر أَْن َيْسقى اُلوا َيا الى قَ َعزَّ َوَجلَّ َعْهًدا ْلىَْن َيُّْشَ

 َوَما طىينَُة اْْلَبَالى َقاَل َعَرُق أَْهلى النَّارى َأْو ُعَصاَرُة أَْهلى النَّارى  َرُسوَل اهلل

“మతు  సేవించినవానికి “తీనతుల్ ఖబాల్” త్రాగసా నని అలాాహ్ నిశ్చ 
యంచాడు”. “తీనతుల్ ఖబాల్” అంటేమిటి? రవకవకా  అని 
అతకడునివార అడిగార. “నర్తవాసుల చెమట మరియు చ్చము” అని 
జ్వాబిచాచర రవకవత  . (ముస్ాం2002). ఇబుి అబాాస్  రవకవత తో 
ఉలేాఖంచార: 

 نح ثَ وَ  دى ابى عَ كَ  وَ هُ  وَ  اهللَ  َي قى لَ  رح َخْ  نُ مى دْ مُ  وَ هُ  وَ  اَت مَ  نْ مَ 
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“మతు  సేవించుటకు అలవాట్లపడినవాడు అదే స్ాతిలో చనిపోత్య, 
అలాాహ్ తో తలస్నపుపడు విగ్రహాల పుజ్ఞరిగా తలుసా డు”. (తబ్రానీ 
12/45. సహీహుల్ జ్ఞమి: 6525). 
 వివిధ ప్పర్ాతో, అనేత ర్కాల మతు పానీయాలు ఈ రోజులోా ఉన్నియ. 
ఉదా: భీర్ (Bear), హీర్ (Hear), బార్ బికాన్ (Barbican), బాయగ్ 
పైపర్ (Bagpiper), అల్ కోహల్ (Alcohol), అర్క్ (Arack), వద్, 

కా (vodka), ష్టంప్పన్ (champagne), విస్వక, బ్రాండి మరియు ర్మ్ 
లాంటివి ఇంకా అనేత ప్పర్ాతో మరెకట్ లో ఉన్నియ. రవకవత  తమ 
భవిషయస్తచనలో ఎవరి గురించి తెల్నపారో వార కూడా ఈరోజులోా 
ఉన్నిర. 

َها وََنَا بىَغْْيى اْسمى ي اْْلَْمَر ُيَسمُّ
تى ْن ُأمَّ

َبنَّ َناٌس مى  َليَُّْشَ

“న్న అనుచర్ సంఘంలోని కొంద్ర తపపత మతు పానియాలు సేవిసా ర. 
వాటి ప్పర మారచకుంటార”. (అహమద్, 5/342. సహీహుల్ జ్ఞమి 
5453). 
 వాస వాలపై ముసుగు వేస్ దానిి ఆతమశాంతినిచుచ ‘టానిక్’ అని 
కొంద్ర ్రమమింపజేసు ంటార. అలాా:నూ, విశాీసులనూ వార మోసం 
చేసు న్నిర. కాని యథార్ధంగా వార తమను తాము తపప మరెవీరినీ 
మోసం చెయయటం లేదు. (బఖర్ 2: 9). 
 ఇసాాం ధర్మం ఒత నిషకర్షమైన గొపప నియమానిి చూపింది. అందు 
వలన ధర్మంతో పరిహాసమాడేవారి పరిహాసం మటిటలో తలస్పోతుం ది. 
ముస్ాం గ్రంథం (2003)లో  రవకవత   ఆదేశ్ం ఇలా ఉందిుః 

 ْسكىرح َحَراٌم ُكلُّ ُمْسكىرح َخٌْر َوُكلُّ مُ 
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“మైకానికి గురి చేసే రవకతిదీ మతు పదార్ాం. రవకతి మతు పదార్ాం నిషిధధం”. 
 మతు లో పడవేసే మరియు బుధుని మాంద్యంచేసే రవకతిదీ నిషిధధం. అది 
కొంచెమైన్న, ఎకుకవైన్న. “ఏది ఎకుకవ ఉవయోగసే  నిష్ట (మైతం) 
వసు ందో అది కొంచం ఉవయోగంచుట కూడా నిషిధధం”. (అూద దాూదద్,  
3681).  
 ప్పరా ఎనిి మారిన్న, మూలవస వు ఒతకటే. అదే మతు పానీయం. అది 
నిషిధధం. 
     చివరిలో మతు  సేవించేవారికి రవకవత  హెచచరితను తెలుపుతున్నిము: 
(శ్రధుగా చదివి, అలాాహ్ శక్ష నుండి భయపడండి). 

َب اْْلَْمَر َوَسكىَر ََلْ ُتْقبَْل َلهُ  النَّاَر َفإىْن تَاَب َصاَلٌة أَْرَبعىنَي َصبَاًحا َوإىْن َماَت َدَخَل  َمْن َْشى

َب َفَسكىَر ََلْ ُتْقبَْل َلُه َصاَلٌة أَْرَبعىنَي َصبَاًحا َفإىْن َماَت َدَخَل النَّاَر َتاَب اهللُ   َعلَيْهى َوإىْن َعاَد َفَُّشى

َب  اهللُ َفإىْن َتاَب َتاَب  فََسكىَر ََلْ ُتْقبَْل َلُه َصاَلٌة أَْرَبعىنَي َصبَاًحا َفإىْن َماَت  َعلَيْهى َوإىْن َعاَد َفَُّشى

ا َعََل اهللَعلَيْهى َوإىْن  اهللُ َدَخَل النَّاَر َفإىْن َتاَب َتاَب  ْن َرَدَغةى اْْلَبَالى  َعاَد َكاَن َحقًّ يَُه مى أَْن َيْسقى

يَا  ُة اْْلَبَالى َقاَل ُعَصاَرُة أَْهلى النَّارى َوَما َرَدغَ  َمةى َقاُلوا َيا َرُسوَل اهللَيْوَم اْلقى

“మధయపానం, మతు లో పడవేసే వాటిని ఉపయోగంచేవాని 40 రోజుల 
నమాజు స్వీతరించబడదు. అతను అదే స్ాతిలో చనిపోత్య నర్తం పాలవు  
తాడు. ఒత వేళ తౌబ చేసే  అలాా: తౌబను అంగీతర్సా డు. అతను మళ్ళీ 
దానిి ఉపయోగసే , మళ్ళీ 40 రోజుల నమాజు స్వీతరించబడదు. అదే 
స్ాతిలో చనిపోత్య నర్తంలోకి చేరకుంటాడు. ఒత వేళ క్షమాపణ 
వేడుకుంటే, అలాాహ్ క్షమిసా డు. ఒత వేళ అతను మళ్ళీ దానిి 
ఉపయోగసే , మళ్ళీ 40 రోజుల నమాజు స్వీతరించబడదు. అదే స్తాిలో 
చనిపోత్య నర్తంలోకి రవకవేశసా డు. ఒత వేళ తౌబ చేసే  అలాా: తౌబను 
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అంగీతర్సా డు. ఒత వేళ అతను మళ్ళీ అదే అలవాట్లకు గురి 
అయాయడంటే, రవకశ్యదిన్నన తపపత అలాాహ్ అతనికి “ర్ద్, గ్తుల్ ఖబాల్” 
త్రాగసా డు. “ర్ద్, గ్తుల్ ఖబాల్” అంటేమిటి రవకవకా ? అని అడిగార 
అనుచరలు. “అది నర్తవాసుల చెమట, చ్చము, ర్త ం” అని జ్వాబిచాచర 
రవకవత  . (ఇబుి మాజ్ 3377. సహీహుల్ జ్ఞమి 6313).  
 ప్రియ సోద్రలారా! ఇపపటి వర్కు ఎనిి సారా దానిి విడన్నడి, తిరిగ 
మళ్ళీ దానికి బానిసయాయర. ఇపుపడు ఈ భయంతర్మైన శక్షలు విని 
తరవాతైన్న సంపూర్ణంగా విడన్నడండి. అలాాహ్ ఈ సదాాగ్యం అంద్రికీ 
ప్రాసాదించుగాకా!. 
     మతు , మధయం సేవించేవారికి ఇంతటి శక్ష ఉనిపుపడు ఇంతతంటే 
ఘోర్మైన మాద్తద్రవాయలు (చర్స, ఓపియం, గాంజ్ఞ లాంటివి) సేవించే 
వారి, దానికి అలవాట్ల పడువారి గ్తి ఏమవుతుందో విజుాలు గ్రహించాల్న. 
 

47. వెండి, బంగారం పాతాలు ఉప్యోగ్ఫంచుట 

     ఈ రోజులోా గ్ృహసామాగ్రి విక్రయంచే దుకాణాలోా వెండి, బంగార్పు 
గ్ృహసామాగ్రి లేత వెండి బంగార వన్ి ఎకికంచిన సామాగ్రి లేని 
దుకాణమే లేతపోవచుచ. అదే విధంగా ధనికుల గ్ృహాలు, పెద్ు హోటళ్ళీ. 
ఉతసవాలోా ఇలాంటి వసు వులు పర్సపర్ం ఇచుచకొనుట విలువగ్ల 
బహుమానంగా ప్పరొకనబడుతుంది. కొంద్ర తమ ఇండాలోా పెట్లటకోర. 
కాని ఇతర్ ఇండాలోా, ఆమంత్రణ, విందులో ఉవయోగసా ర. ఇవనిియూ 
ఇసాామీయ ధర్మంలో నిషిధధం. వీటిని ఉపయోగంచువారికి రవకవత   
హెచచరిత చాలా తఠనంగా ఉంది. ఉమెమ సలామ ర్జియలాాహు అన్ను ఇలా 
ఉలేాఖంచార: 
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ُر ِفى َبْطنىهى نَ   إىنَََّم ُُجَْرجى
ةى ضَّ  اْلفى

ى
ُب ِفى إىَنا  ي َيُّْشَ  اَر َجَهنَّمَ الَّذى

“వెండి, బంగార్ పాత్రలోా తినుత్రాగువాడు తన తడుపులో నర్కాగి 
నింపుతున్నిడు”. (బుఖారి 5634, ముస్ాం 2065).  
 ఈ ఆదేశ్ం ప్పాట్లా, గ్రిటెలు, ముళీ గ్రిటెలు, తతు లు మరియు 
అతిథుల ముందు పెటేట రవకత్యయత పాత్రలు, వివాహాలోా బహుమానంగా ఇచేచ 
స్వీట్ పాయకెట్లా ఇలాంటి అనిి పాత్రల రవకసా వన ఇందులో ఉంది. 
అవనిియు వెండి బంగార్పు పాత్రలైత్య నిషధధమే. 
     మేము ఉవయోగంచడం లేదు. అలామీలోా, షోకేసులోా పెడుతాము 
అని కొంద్ర అంటార. కాని ఇది కూడా ఒత ర్తమైన ఉపయోగ్మే గ్నత 
యోగ్యం కాదు. (ఈ ప్పర్గ్రాఫ్ షేఖ్ బిన్ బాజ్ ~ తో విని వ్రాస్నది). 
 

48. అస్తిస్రక్షిం 

وِر ] ُّ  الز 
َ
وا َقْول ْوََثِن َواْجَتِنبُّ

ٌَ َِمَ ال َ ْج وا الر ِ كَِي ِبهِ ،  َفاْجَتِنبُّ ْْشِ َنَفاَء هللِ َغْْيَ مُّ  [ حُّ

  {31، 30}اْلج:

మీరు విగ్రహాలను మాల్నన్యాని అ దూరింగా ఉిండిండి. అబధధపు మాటలు 
పలనుక్ుిండి. ఏకాగ్రుతో అల్లహా్   దాసులు అవిండి. దైవువింలో ఆయన్  
ఎవరినీ భగతాడవములుగా చేయక్ిండి. (హజ్ 22: 30, 31).  

اُك بىاهلل اُلوا َبََل َيا َرُسوَل اهللأَََل أُنَبِّئُُكْم بىأَْكََبى اْلَكبَائىرى َثاَلًثا قَ  ْْشَ
َوُعُقوُق اْلَوالىَدْينى  َقاَل اْلى

ُرَها َوَجلََس َوَكاَن ُمتَّكىئًا َفَقاَل أَََل َوَقْوُل  ورى َقاَل َفََم َزاَل ُيَكرِّ  َحتَّى ُقْلنَا َليْتَُه َسَكَت  الزُّ

 అూద బక్రా  ఉలేాఖనం రవకకార్ం: మేము రవకవత   వద్ు కూరోచని 
ఉండగా ఒతసారి రవకవత   “ఘోర్పాపాలు ఏమిటో మీకు తెలుపన్న? అని 
మూడు సారా అడిగార. తెలుపండి రవకవకా ! అని సహచరలన్నిర. 
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అపుపడు ఆయన  ఇలా అన్నిర: “అలాా:తో ఇతరలను భాగ్సాీము 
లుగా చేయుట. తల్నాద్ండ్రులకు అవిధేయులగుట”. అపపటివర్కు ఆనుకొని 
ఉనివార్లాా కూరొచని “వినండి! అబద్ధం పలుకుట” అని మాటిమాటికి 
అనసాగార. ఇత ఊరకుంటే బావుండు అని మేము మనుసులో 
అనుకున్నిము. (బుఖారి 2654, ముస్ాం 87).  
 రవకజ్లు అబధధసాక్షయం పలతడంలో అలక్షయం పర్చడం, దాని వలన 
ఉతపనిమయేయ దేీషం, శ్తృతీం అధతమవడం, ఇంకా దీని వలన 
హకుకదారల హకుక లభించతపోవడం, అమాయకులపై అన్నయయం జ్ర్ 
గ్డం, లేత హకుకలేనివానికి హకుక దర్తడం లేత ఒత వంశ్లో లేనివానిి 
ఆ వంశ్ంలో తలపడం లాంటి ఎనోి సం ఘటనలు అసతయసాక్షయం వలన 
జ్రగుతూ ఉంటాయ. అందుకే రవకవత   మీమీ దానిి నొకిక 
చెపాపర. 
     మరో ర్తమైన నిర్ాక్షయం ఇలాంటిది కూడా కొంద్రితో జ్రగుతుంది; 
కోరటలో ఒత వయకి  మరో వయకి తో తలస్ నీవు న్న విషయంలో సాక్షయం 
పలుకు నేను నీ విషయంలో సాక్షయం పలుకుతాను అని ఒత ఒపపంద్ం 
చేసుకుంటార. అలాంటి సాక్షయంలో వాస వ పరిస్ాతులనీి తెలుసకొనుట 
తపపనిసరి. కాని ఇవి లేకుండానే సాక్షయం ఇసా ర. ఆ సాక్షయం భూమి లేత 
ఇలుా యొతక పటాట గురించి కావచుచ. లేదా ఫలాన వయకి  గుణవంతుడు 
అని తెలుపడానికి కావచుచ. ఇలా కోరట గేట్ వద్ు, లేత దాని గ్డప వద్ు 
తలస్న వయకి  ఏ వాస వం తెల్నయకుండానే సాక్షయం పలతడం అబధధపు 
సాక్షయం క్రందే వసు ంది. ఖుర్ఆన్ లో అలాాహ్ తెల్నపిన విధంగా సాక్షయం 
పలకాల్న: 

 ِِبَا َعِلْمَنا]
َ ًل    {11}يوسف:[ َوَما َشِهْدََن ا ِ
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మా  తెల్నసిన్ దానిని మాత్రమే మేము తాడక్షయిం చెబుత్తన్యనము. 
(యూసుఫ్ 12 :81) 
49. స్ంగీతం విన్డం 

 ََعْ َسِبيِل هللاِ ِبَغْْيِ ِعْلم  ]
ي َلْهَو اَلَِديِث ِليُِّضل َ اِس ََمْ يَْشََتِ   {1}لقَمن:[ َوَِمَ الن َ

రవకజ్లను అలాాహ్ మార్ాం నుండి తపిపంచడానికి “లహ్ వల్ హదీన్” 
కొనేవాడూ.... (31: లుఖాిన్: 6) 

     పై ఆయతులోని “లహ్ వల్ హదీన్” అని పదానికి అర్ాం పాటలు, 
మూయజిక్ లు అని ఇబుి మన్ ఊద్,  రవకమాణం చేస్ చెప్పపవార. (తఫీసర్ 
ఇబెి తస్వర్).  
అూద ఆమిర్, అూద మూల్నక్ అష్ అీ  ఉలేాఖన్నల రవకకార్ం రవకవత   
ఇలా ఉపదేశంచార: 

َر وَ  لُّوَن اْْلى تىي أَْقَواٌم َيْستَحى ْن ُأمَّ
َف َليَُكوَننَّ مى يَر َواْْلَْمَر َواْلََْعازى  اْْلَرى

“తపపత న్న అనుచరలోా ఒత సంఘం వయభిచార్ం, పట్లట దుసు లు, మతు  
పానీయాలు మరియు సంగీత సామాగ్రి, వీటనిింటినీ ధర్మసమమతం 
చేసుకుంట్లంది”.  (వాస వానికి అవి నిషిధధం). (బుఖారి, కితాబుల్ 
అష్రిబ, బాబు మా జ్ఞఅ ఫీమన్ యస హిలుాల్ ఖమ్ర...). 
అనస్ ర్జియలాాహు అనుు రవకవత తో ఉలేాఖంచార: 

 مَّ األُ  هى ذى  هَ ِفى  نَّ ونَ كُ يَ لَ 
َ وَ  ورَ مُ وا اْلُ بُ ا َْشى اَ إى  َك لى اَ وَ  ٌ  ْس مَ وَ  ٌف ذْ قَ وَ  ٌف ْس َخ  ةى وا ذُ اّتَّ

 فى ازى عَ اْلَ وا بى بُ ُضى وَ  اتى ينَ القَ 

“ఈ అనుచర్ సంఘంలో ఇలాంటి విపతు లు వచిచ ఉంటాయ. అవేమనగా: 
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భూమిలో అణగ్ద్రొతకబడుట. రాళీ వర్షం కురియుట. ముఖాలను 
మారచట. ఎపుపడైత్య ఈ అనుచర్ సంఘంలో కొంద్ర మతు  
పానీయాలు సేవించడం, ఆట పాటతతైలను ఉంచుకొనడం, వాద్యం 
వాయంచడం లాంటి అలవాటకాు లోనవుతారో అపుపడు వారిపై ఈ 
విపతు లు కురసా య.” (సహీహ: 2203. ఈ భావం తిరిమజిలో కూడా 
ఉంది 2212).  
 రవకవత   ఢోల్ (డపుప) వాయంచడానిి నివారించార. సంగీత 
సామాగ్రి దురామరాని, బుధధహీనుల ధీని అని తెల్నపార. ఇమాం అహమద్, 
ర్హిమ హులాాహ్ లాంటి పూర్ీ పండితులు స్తార, వీణె, తంబురా 
లాంటి ఆటపాటలు, మూయజిక్ పరితరాలు నిషిధధం అని సపషటంగా 
చెపాపర. నిససందేహంగా ఇవనిియు మూయజిక్ పరితరాల్ని నివారించిన 
రవకవత  హదీసులోనే వసా య. ఇంకా పియానో (piano), గటార 
(guitar) వరారా కూడా ఈ కోవలోకే వసా య. ఏ పాత మూయజిక్ 
సాధన్నల గురించి నిషిధధత హదీసులో వచిచందో, వాటితంటే ఆధునిత 
సాధన్నల దాీరా వినువారిని మతు లో పడవేసే రవకభావం ఎకుకవ ఉంది. 
ఇబుి ఖయయం లాంటి పండితుల తథనం మూయజిక్ యొతక నిష్ట, మతు  
సారాయ మతు తంటే భయంతర్మైనది. 
 మూయజిక్ తో పాట, పాటతతైల (గాయకురాల్న) సీర్ం కూడా 
తలస్ంద్ంటే నిషిధధత మీ పెరిగపోతుంది. పాపం మీ ఎకుకవవుతుంది. 
ఒతవేళ ప్రేమ, మోహం మరియు అంద్తతైల అందాలను వరిణంచే పాటలు 
ఉంటే నిషిధధత సమసయ మరింత తీవ్రమౌతుంది. అందుకే పాట 
వయభిచారానికి ఒత సాధనం లాంటిద్న్నిర పండితులు. ఇంకా అది 
హృద్యంలో నిఫాఖ్ (వైర్ం) మొలతల్ని మొలకిసు ంది. ఇత ఈ కాలంలో 
పాటలు, మూయజిక్ లు మహా అలాతలోాలానిి సృషిటంచేవిగా 
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తయార్యన్నయ. దానిపై మరో సమసయ ఏమనగా గ్డియార్ం, బెలుా, 
అలార్ం, పిలావాళీ ఆట వసు వులు, తంపూయటరా, మరియు సెల్ ఫోన్, 
టెల్నఫోనోా కానుించి మూయజిక్ రాగాలు ఉన్నియ. ఇత దాని నుండి 
జ్ఞగ్రత  పడుట ధైర్యవంతుల పనే. 
50. ప్రోక్షనింద 

     ముస్ాంలకు పరోక్షంగా నిందించుట, వారి గౌర్వాభిమాన్నలోా జోతయం 
చేసుకోనుట అనేత సభలోా ఒత షోకుగా, ఆనంద్ంగానూ మారింది. 
అలాాహ్ దానిి నివారించాడు. తన దాసులను దాని నుండి అసహయం 
తల్నగంచాడు. దానిి అసహయతర్మైన దానితో పోల్నచ చూపాడు. 

[ 
َ َْم أ 

َ
َ َل َكُّ

ْ 
ْن يَأ

ْ أ َ
ُّ

ُك َحدُّ
ُّ أ َ ِب  ُيُّ

ا أ َ ْ َبْعضًّ
ُّ

ُك وهُّ َوًَل يَْغَتْب َبْعضُّ مُّ ِرْهتُّ
َ
ا َفك   {11}اْلجرات:[ ِخيِه َمْيتًّ

మీరు ఎవరూ ఎవరినీ పరోక్షింగా నిిందిించరాదు. మీలో ఎవరైన్య మీ 
మృు సోద్రుని మాింతవిం క్న్టాని అ ఇష్టపడతారా? చూడిండి, మీర్చ 
తవాయింగా దీనిని అతవహాించు ింటారు. (హుజురాత్ 49: 12).  
 పరోక్షనింద్ అంటేమిటో రవకవత   వివర్ంగా తెల్నపార. ఒతసారి రవకవత  
 తమ సహచరలతో “పరోక్షనిందేమిటో మీకు తెలుసా?” అని అడిగార. 
‘అలాాహ్ మరియు ఆయన రవకవత కే బాగా తెలుసు’ అని వార చెపాపర. 
“నీవు నీ సోద్రణణ గురించి, అతనికి బాధతల్నగే విధంగా రవకసా వించటం” 
అని రవకవత  చెపాపర. దానికి వార ఇలా అడిగార: ‘ఒతవేళ నేను రవకసా  
వించే విషయం న్న సోద్రనిలో ఉంటే, అపుపడు మీరేమంటార?’. దానికి 
ఆయన  “ఒతవేళ ఆ విషయం నీ సోద్రనిలో ఉంటేనే, నీవు అతనిని 
పరోక్షంగా నిందించినట్ల.ా ఒతవేళ అది అతనిలో లేతపోత్య, నీవు అతనిపై 
అభాండం వేస్నటేా” అని సెలవిచాచర. (ముస్ాం 2589). 
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 సారాంశ్ం ఏమనగా, నీ సోద్రడు అసహియంచుకునే విధంగా నీవు 
రవకసా వించుట పరోక్షనింద్. ఉదా: అతని శ్ీర్ం, ధర్మం, రవకవర్ న 
వరారాలో ఉని లోపాల్ని రవకసా వించుట. దానిలో వివిధ ర్కాలునివి. 
అందులో ఒతటి: అతని లోపాల్ని రవకసా వించుట లేత హాసయంగా అతని ఏ 
ఒత చలనం యొతక నతలు చేయుట. 
     కాని రవకజ్లు దాని పటా నిర్ాక్షయం వహిసు న్నిర. అది అలాాహ్ ద్ృషిటలో 
చాలా చెడడ విషయం. రవకవత   యొతక ఈ ఆదేశ్ం గ్రహించండి.  

 يَ تْ إى  ثُل ا مى اهَ نَ دْ ا أَ ابً بَ  ونَ عُ بْ َس وَ  انى نَ ا اثْ بَ الرِّ 
 لى جُ الرَّ  ةُ الَ طَ تى ا اْس بَ ى الرِّ بَ رْ أَ  نَّ إى وَ  هُ مَّ أُ  لى جُ الرَّ  انى

 يهى خى أَ  ضى رْ  عى ِفى 

“వడిడలో 72 సాాయలున్నియ. వాటిలో మీ చివరిదాని పాపం; తని 
తల్నాతో వయభిచారానికి పాలపడినట్లా. వడీడ యొతక అతయంత తీవ్రసాాయ 
పాపం ఒత ముస్ాం సోద్రని పరవు రవకతిషటలలో జోతయం చేసుకోవడం”. 
(అహమద్,. సహీహుల్ జ్ఞమి: 6238). 
     అలాంటి సభలోా కూరచని వయకి  ఈ చెడు (పల్నకే వయకి ని దాని) నుండి 
వారించాల్న. పరోక్షనింద్ చేయబడే వయకి  తర్ఫున సమాధానమివాీల్న. 
రవకవత   ఇందుకు చాలా ప్రోతసహించార. 

يَاَمةى  هى النَّاَر َيْوَم اْلقى  َردَّ اهللُ َعْن َوْجهى
يهى  َمْن َردَّ َعْن عىْرضى َأخى

“ఎవరైత్య తన సోద్రని మాన్ననిి కాపాడుటకు అడుడపడుతాడో, అలాాహ్ 
రవకళయదిన్నన అతని నుండి నర్కానిి దూర్ం చేసా డు”. (ముసిద్, 
అహమద్, 6/450. సహీహుల్ జ్ఞమి 6238). 
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51. చాడ్డలు చెప్పడం 

 పర్సపర్ం తలతలు సృషిటంచే ఉదేుశ్ంతో ఒతరి మాటను మరొతరికి 
చెపుపట అనేది సంబంధాలు దూర్మవటానికి, దేీషం, తపటం 
పెర్గ్టానికి ఒత పెద్ు కార్ణం. అలాంటి వారిని అలాాహ్ ధూతకరించాడు. 

ف  َمِهي  ]
َ 
 َحَل

اء  ِبَنِميم  ،  َوًَل تُِّطْع َكُّ َ
  {11، 10 }القلم:[ َه َاز  َمش َ

చీటి అ మాటి అ ఒట్లటవేసే నీచుడి అ ఏ మాత్రిం లింగ . వాడు 
ఎక్ోపడుస్ో ఉింటాడు. చాడ్డలు చెబుతూ క్రుగుతూ ఉింటాడు. 
(ఖలమ్ 68: 10,11). 
హుజైఫా  రవకవత తో ఉలేఖాంచార:  

 ََل َيْدُخُل اْْلَنََّة َقتَّاٌت 

“చాడీలు చెపుపవాడు సీర్ాంలో రవకవేశంచడు”. (బుఖారి 6056, ముస్ాం 105). 
అబుులాాహ్ బిన్ అబాాస్ ర్జియలాాహు అనుు ఉలేాఖనం రవకకార్ం:  

يطَ  ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ النَّبىيُّ  ْن حى َابىَحائىطح مى
ُهى َبانى ِفى ُقبُورى َع َصْوَت إىْنَساَننْيى ُيَعذَّ ينَةى َفَسمى  انى اْلَْدى

 َكبىْيح ُثمَّ َقاَل َبََل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَّبىيُّ 
َبانى ِفى َبانى َوَما ُيَعذَّ َكاَن { ْيبى }وِف رواية: وإنه َلكَ ُيَعذَّ

ْن َبْولىهى َوَكاَن اآْلَخُر َيْمَيى  ُ مى
ا ََل َيْستَِتى يَمةى َأَحُدُُهَ  ... بىالنَّمى

రవకవత   మదీన నగ్ర్ంలోని ఒత తోట నుండి వెళ్ళ ండగా ఇద్ుర మనుషు 
లకు వారి సమాధలో శక్ష పడుతునిట్ల ా విన్నిర. అపుపడు ఇలా చెపాపర: 
“వారిద్ుర శక్షించబడుతున్నిర, వార శ్క్షించబడేది పెద్ు పాపం 
చేస్నందుకు కాదు”. మళ్ళీ చెపాపర: “ఎందుకు కాదు. పెద్ు పాపం చేస్ 
నందుకే. వారిలో ఒతడు తన మూత్రతుంపర్ల నుండి జ్ఞగ్రత  పడేవాడు 
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కాదు. రెండోవాడు, చాడీలు చెపుపకుంట్ల తిరిగేవాడు.  (బుఖారి 216, 
ముస్ాం 292). 
* ఇందులో అతిచెడడ ర్తం భార్యభర్ ల మధయ తలతలు సృషించుటకు 
భార్యకు వెయతిరేతంగా భర్ కు చాడీలు చెపుపట. మరియు  భర్ కు 
వెయతిరేతంగా భార్యకు చాడీలు చెపుపట. అదే విధంగా కొంద్ర ఉదోయగులు, 
గుమాసాులు తమ తోటి వాళీకు నషటం చేకూర్చడానికి వారి మాటలు 
మేన్జ్ర్, లేత పెద్ు పోసుటలో ఉనివానికి చాడీలు చెపుపట. ఇవనీి నిషిధధం. 
 

52. అనుమతి లేనిద్ధ ఎవరి ఇండా లోా  తంగ్ఫచూడవదుు  

ْهِلَهاََي ]
وا لََعَ أ َ ِمُّ

َُّسل  وا َوت نِسُّ
ْ 
 تَْسَتأ

َ ْ تََح 
ُّ

يُّوِتُك ًًّ َغْْيَ بُّ و يُّ لُّوا بُّ وا ًَل َتْدخُّ ِذنَي أ ََمنُّ
َا ال َ ُّ ّي 

 [  أ َ

విశ్వసిించిన్ ప్రజల్లరా! మీ ఇిండుా ుపి, ఇురులను ఇిండాలోని అ వారి 
అ అమక్ లే ిండ్డ మరియు ఆ ఇింటివారి అ తవల్లమ్ చేయ ిండ్డ 
ప్రవేశిించక్ిండి. (నూర్ 24: 27).  
 ఇంటోా రవకవేశంచే ముందు అనుమతి కోర్ండి అనడానికి సబబు, ఆ 
ఇంటివార దాచి ఉంచవలస్న వాటి మీద్ చూపు పడకూడద్ని, ఈ 
విషయానిి రవకవత   ఇలా సపషటంచేశార:  

ْن أَْجلى اْلبَََصى  ْستىئَْذاُن مى  إىنَََّم ُجعىَل اَلى

“ద్ృషిట పడరాద్ని ఉదేుశ్యంతోనే అనుమతి తీసుకోవాలని ఆదేశంచడం 
జ్రిగంది”. (బుఖారి 6241).  
 కాని ఈ రోజులోా బిల్నడంగ్ లు ద్గ్ార్ ద్గ్ార్ ఉండి, అందులో తలుపులు, 
కిటికీలు ఎదురెదురగా ఉనిందు వలా (ఒతర అవసర్ం ఉండి తన 
తలుపు తెర్చిన్న) ఎదుటి వారి ద్ృషిట, మరియు (ఎదుటివార తెర్చిన్న) 
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వీరి ద్ృషిట, ఇలా పర్సపర్ం ఒతరి ద్ృషిట మరొతరిపై వార దాచి ఉంచవలస్న 
వాటిపై పడుతాయ. చాలా మంది తమ చూపులను క్రందికి దించుకొని 
ఉండర. మరికొంద్ర కావాలని ఉదేుశ్పూర్ీతంగా తమ, పై అంతసు లోాకి 
ఎకిక కిటికీల నుండే లేత పైనుండే, క్రంద్ఉని తమ ప్పరగువారిని త్రంగ 
చూసా ర. ఇది వారిని అవమానపర్చడంతో సమానం. ఇతర్ నిషిధధ 
కారాయలకు ఇది ఒత మార్ాం అవుతుంది. ఇలాంటి సంఘటనల వలన ఎనోి 
అలాతలోాలాలు, ఆపద్లు విరచుకు పడాడయ. ఈ దుషేచషట యొతక 
భయంతర్ రూపానిి తెలుసుకొనుటకు రవకవత   ఈ రవకవచనమే చాలు. 
త్రంగ చూసేవాని తనుి పగ్లగొటిటన్న పాపం లేద్ని తెల్నపార. 

ىْم َفَقْد َحلَّ َُهُْم أَْن َيْفَقئُوا َعيْنَهُ  َمنْ   اطََّلَع ِفى َبيْتى َقْومح بىَغْْيى إىْاَنى

“ఇంటివారి అనుమతి లేకుండా అందులో త్రంగ చూసేవాడి తనుి పగుల 
గొటటడం ఆ ఇంటివారికి యోగ్యం ఉంది”. (ముస్ాం2158, బుఖారి 
6888). మరో ఉలేాఖనంలో ఉంది:  

 ُه َفاَل دىَيَة َلُه َوََل قىَصاَص َفَفَقئُوا َعيْنَ 

“అతని తనుి పగ్లగొటిటనందుకు, దానిపై ఏ ర్త పరిహార్ం (దియత్) 
లేదు. రవకతీకార్మూ లేదు”. (అహమద్,: 2/385. సహీహుల్ జ్ఞమి: 6022). 
 

53. మూడో వికిత ని వదలి ఇదు రు రహస్ింగా 
మాట్లా డుకొనుట 

   ముస్ాంల ఐతయతను విఛ్ఛఛని పర్చడానికి, ఒతరి మనసులో మరొతరి పటా 
దేీషభావాలు పుటిటంచడానికి సభల ఆపద్లోా, షైతాన్ మారాాలోా ఒతటి 
ఇదీ కూడ. రవకవత   దాని కార్ణాలతో సహా దాని నివార్ణను సపషటంగా 
తెనిపార. 
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َنهُ  إىَاا ُكنْتُْم َثاَلَثًة َفاَل َيتَنَاَجى َرُجاَلنى ُدوَن اآْلَخرى َحتَّى َّتْتَلىُطوا بىالنَّاسى َأْجَل   أَْن ُُيْزى

“మీర ముగుారనిపుపడు మూడో వయకి ని వద్ల్న ఇద్ుర ర్హసయంగా 
మాటాాడుకోవదుు. అంద్రూ తలస్ మాటాాడుకోవాల్న. దాని వలన మూడో 
వయకి కి బాధ తలుగ్వచుచను.”. (బుఖారి 6290, ముస్ాం 2184).  
అదే విధంగా నలుగుర ఉనిపుపడు ముగుార తలస్, న్నలుగో వయకి ని వద్ల్న 
మాటాాడుకొనుట. అలాగే పై వర్కు. అదే విధంగా ముగుార ఉని చోట 
ఇద్ుర మూడో వానికి తెల్నయని భాషలో మాటాాడరాదు. ఇలా మూడో 
వయకి , తనకు విలువ ఇవీలేద్ని, లేత అతని గురించే మాటాటడు 
కుంట్లన్నిర్నీ లేనిపోని అనుమానంలో పడవచుచను. 
 

54. దుసుత లు చీల్మండల్ం కాిందికి ఉంచుట 

 రవకజ్లు దీనిి చినిదిగా, విలువలేనిదిగా భావిసా ర. కాని ఇది అలాాహ్ 
ద్ృషిటలో పెద్ు పాపాలోా ఒతటి. అంటే లుంగ, పాయంట్ వరారా చ్చల 
మండలం క్రందికి ఉంచుట. కొంద్రి దుసు లు నేలకు తాకుతూ 
ఉంటాయ. మరికొంద్రివి భూమిలో వ్రేలాడుతూ ఉంటాయ. అూదజ్ర్ 
 ఉలేాఖంచిన హదీసులో ఉందిుః 

 امَ يَ قى الْ  ومَ يَ  اهللُ  مُ هُ مُ لِّ كَ  يُ ََل  ةٌ ثَ الَ ثَ 
:  يمٌ لى أَ  اٌب ذَ عَ  مْ هُ ـلوَ  مْ يهى كِّ زَ يُ  َلَ وَ  مْ هى يْ لَ إى  رُ رُ نْ  يَ ََل وَ  ةى

( هُ نَّ  مَ َلَّ ا إى ئً يْ ي َش عطى  يُ ي ََل ذى ) وِف رواية : الَّ  انُ نَّ اْلَ ( وَ  هُ ارَ زَ ) وِف رواية : إى  ُل بى ْس اْلُ 

 بى ااى كَ الْ  فى لْ اْلَ بى  هُ تَ عَ لْ سى  ُق فى نْ اْلُ وَ 

“మూడు ర్కాల వయకు లున్నిర. అలాాహ్ వారితో సంభాషించడు. ద్యా 
భావంతో తన్ితి  చూడడు. వారిని పరిశుధధ పర్చడు. వారికి తీవ్రమైన శక్ష 
విధసా డు. తన లుంగ (పాయంట్ల...) ను చ్చలమండలానికి క్రంది వర్కు 
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ఉంచేవాడు. ఉపకార్ం చేస్ మాటిమాటికి చెపుపకునేవాడు. ద్దపిప ప్పడిచే 
వాడు. తన సరకును అసతయ రవకమాణాలతో అమేమవాడు.” (ముస్ాం 106). 
 కొంద్ర, నేను గ్ర్ీకార్ణంగా తొడగ్డం లేదు అని చెపిప తన పవి త్ర 
తను చాట్లకుంటాడు. కాని అతని మాట చెలాదు. గ్ర్ీం ఉధేధశ్యం ఉన్ని 
లేతపోయన్న అనిి స్ాతులోా అది నిషిధధం. రవకవత   యొతక ఈ 
హదీసును గ్మనించండి:  

َزارى َففىي النَّارى  ْن اْلى  َما ََتَْت اْلَكْعبنَْيى مى

“ఎవరి లుంగ (పాయంట్ల వరారా) చ్చలమండలానికి క్రందికి ఉండునో అది 
అగికి ఆహుతి అవుతుంది”. (నిసాయీ 5330, ముసిద్, అహమద్, 6/254). 
 ఒతవేళ గ్ర్ీంతో క్రందికి వదిల్నత్య. దాని శక్ష ఇంకా పెద్ుది, భయంతర్ 
మైనది. ఇదే తర్హా సపష్ఖటతర్ణ రవకవత గారి ఈ రవకవచనంలో ఉనిది:  

يَاَمةى ُه ُخياََلَ  ََلْ َينُْرْر اهللُ َمْن َجرَّ َثْوبَ    إىَليْهى َيْوَم اْلقى

“ఎవరైత్య తన వసానాిి గ్ర్ీంతో వ్రేలాడ దీసా డో రవకళయదిన్నన అలాాహ్ 
అతని వైపు తన్ితి  చూడడు”. (బుఖారి 3665, ముస్ాం 2085). 
 ఎందుతనగా అందులో రెండుర్కాల నిషిధధతలున్నియ. ఒతటి గ్ర్ీం, 
రెండవది చ్చలమండలం క్రందికి ధరించడం.  
 చ్చలమండలానికి క్రంద్ ధరించే నిషిధధత అనిి ర్కాల దుసు లపై ఉంది. 
అబుులాాహ్ బిన్ ఉమర్ ర్జియలాహాు అనుు రవకవత తో ఉలేాఖచార: 

نَْها َشيْئً اْلىْس   َمْن َجرَّ مى
يَاَمةى ا ُخياََلَ  ََلْ َينْرُْر اهللُ بَاُل ِفى اْلىَزارى َواْلَقمىيصى َواْلعىََمَمةى   إىَليْهى َيْوَم اْلقى

“లుంగీని, చొకాకను మరియు తలపాగ్ను వ్రేలాడదీయుట 
(ఘోర్పాపం). అయత్య ఎవరైత్య వీటిలో ఏ ఒతకటినైన్న గ్ర్ీంతో 
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వ్రేలాడతీసా డో, రవకళయ దిన్నన అలాాహ్ అతనివైపు తన్ితి  చూడడు”. 
(అూదదాూదద్, 4094, సహీహుల్ జ్ఞమి 2770).  
 ఈ నిషిద్ధత స్త్రీలకు కూడా వరి సు ంది. అయత్య వారి శ్ీర్ంలో ఏ 
కొంత భాగ్ం కూడా పర్పురషులకు తనబడకుండా ఉండుట తపపనిసరి 
గ్నత ఆమె తన పాదాలు తనబడకుండా ఒత జ్ఞన్డు లేదా రెండు జ్ఞన్డుా 
క్రందికి వ్రేలాడదీయవచుచను. కాని అంతతంటే ఎకుకవ వ్రేలాడదీయుట 
యోగ్యం కాదు. దీని గురించి తిరిమజి (1731) మరియు నిసాయ 
(5336)లో ఉమెమసలామ ర్జియలాాహు అన్ను సంఘటన చద్వండి.  
 కొంద్ర పెళ్ళీకూతుళ్ళీ ధరించే దుసు లు మీటర్ తంటే ఎకుకవ 
క్రందికి ఉంటాయ. ఒకోకసారి అంతతంటే ప్పడుగాా ఉంటాయ, వెనత 
ఉనివార ఎతి పట్లటకోవాల్నస వసు ంది. ఇలా యోగ్యం కాదు.  
 

55. పురుషులు బంగారం వేసుకొనుట 

 బంగార్ం ఏ రూపంలో ఉన్ని, దానిని పురషులు వాడుట నిషిద్ధం. 
రవకవత   తో అబు మూసా అష్ అరి  ఉలేాఖంచిన హదీసులో ఉంది: 

ي اْْلَ 
تى  ُأمَّ

َناثى ى لَّ لى َهاُأحى َم َعََل ُاُكورى َهُب َوُحرِّ يُر َوالذَّ  رى

“బంగార్ం, పట్లట న్న అనుచర్ సంఘంలోని స్త్రీలకు ధర్మసమమతం. పుర 
షులకు నిషిద్ధం”. (ముసిద్, అహమద్,: 4/393. సహీహుల్ జ్ఞమి 207). 
 ఈ రోజూ మారెకట్ లో గ్డియారాలు, అదాులు, బటనుా, పెనుిలు, 
చైనుా ఇంకా మెడల్ ప్పరతో బంగార్పు లేత బంగార వన్ి ఎకికంచినవి 
చాలా ఉనివి. ఇంకా పురషులకు సీర్ణగ్డియార్ం అని కొనిి కాంపిటి 
షనాలో రవకతటించబడుతుంది. అయత్య ఇవి నిషిద్ధం అని తెలుసుకోవాల్న. 
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ْن َاَهبح ِفى َيدى َرُجلح َفنََزَعُه َفَطَرَحُه َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ رُسوَل اهلل  ُد  :َرَأى َخاََتًا مى َيْعمى

هى أَ  ْن َنارح َفيَْجَعُلَها ِفى َيدى ُجلى َبْعَد َما َاهَ َحُدُكْم إىََل ََجَْرةح مى لرَّ
يَل لى  ملسو هيلع هللا ىلص َب َرُسوُل اهللَفقى

ْع بىهى َقاَل ََل َواهلل ََل آُخُذُه َأَبًدا َوَقْد َطَرَحُه َرُسوُل اهلل  ََك اْنَتفى  ملسو هيلع هللا ىلصُخْذ َخاَتى

     అబుులాాహ్ బిన్ అబాాస్  ఉలేాఖన రవకకార్ం: రవకవత   ఒత వయకి  
చేతికి బంగార్పు ఉంగ్ర్ం చూశార. ఆయన దానిని తీస్పారేశార. మళ్ళీ 
ఇలా హెచచరించార: “మీలో ఎవరికైన్న నర్తజ్ఞీల కావాలని ఉంటే దీనిని 
తన చేతిలో తొడగ్వచుచ”. రవకవత   వెళ్ళీన తరవాత అతకడ 
ఉనివార్న్నిర: ‘నీ ఉంగ్రానిి తీసుకో, వేరే విధంగా దానితో రవకయోజ్నం 
ప్పంద్వచుచ’. అపుపడు అతనన్నిడు: ‘లేదు. అలాాహ్ సాక్షిగా! రవకవత   
తీస్పారేస్న దానిి నేను ఎనిడూ తీసుకోను’. (ముస్ాం 2090). 
 

56. స్త్రీ లు చిన్న, ప్లుచని, ఇరుకై న్ దుసుత లు ధరించుట 

     ఈకాలంలో మన శ్త్రువులు మనపై చేసు ని దాడులోా కొత , కొత  
ఫాయషనా డ్రెసుసలు, వివిధ ర్కాల దుసు లు. ఇవి ముస్ాం సమాజ్ంలో బాగా 
వాయపించిపోయాయ. అవి చినిగా, పలుచగా లేత ఇరకుగా ఉనిందు 
వలన తపపనిసరిగా దాచి ఉంచవలస్న భాగాలను దాచలేత పోతునివి. 
అందులో కొనిి ర్కాలైత్య సీయంగా స్త్రీల మరియు (కొడుకు, తండ్రి 
లాంటి) మహ్రంల ముందు ధరించుట యోగ్యం కాదు. రవకళయానికి 
ముందు స్త్రీలు ఇలాంటి దుసు లు ధరిసా ర్ని రవకవత   భవిషయస్తచన 
ఇచాచర. ఆ విష యమే అూద హురైరా  ఉలేాఖనంతో ముస్ాం 
(2128) గ్రంథంలో ఉందిుః 
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يَاٌط َكأَْاَنابى اْلبَقَ  ا َقْوٌم َمَعُهْم سى ْ َأَرُُهَ  ََل
ْن َأْهلى النَّارى نَْفانى مى َا النَّاَس صى ُبوَن ِبى رى َيْْضى

اَلٌت ُرُ وُسُهنَّ َكأَْسنىَمةى اْلبُْختى اْلَْائىَلةى ََل َيْدُخلَْن 
ىياَلٌت َمائى َياٌت ُِم يَاٌت َعارى َونىَساٌ  َكاسى

َْيةى َكَذا َوَكَذا ْن َمسى َُيَها َليُوَجُد مى َُيَها َوإىنَّ رى  اْْلَنََّة َوََل َُجىْدَن رى

“నర్తవాసులోా రెండు ర్కాలు. నేను వారిని చూడలేదు. వారిలో ఒత ర్తం 
వారి వద్ు ఆవు తోతలాాంటి కొర్డాలు ఉంటాయ. వార వాటితో రవకజ్ల్ని 
కొడతార. రెండవ ర్తంవార స్త్రీలు. వీర దుసు లు ధరించి కూడా 
నగ్ింగానే ఉంటార. రవకజ్ల్ని ఆతరిశసా ర. రవకజ్లచేత ఆతరిశంచబడతార. 
వారి తలలు బుఖీ  (ఉబిా) ఒంటె మూపురాల మాదిరిగా ఉంటాయ. వీర 
సీర్ాంలో చేర్లేర. అంత్యకాదు, సీర్ా పరిమళ్తనిి కూడా 
ఆఘ్రాణంచలేర. వాస వానికి దాని పరిమళం అలాంత దూరాన 
ఆఘ్రాణంచవచుచను”.  
 క్రందినుంచి మధయలోకి తెర్చి ఉనివి లేత వివిధ రవకతకల నుండి తతి  
రించి ఉని డ్రెసుసలు, కూరచంటే తమ మరామంగ్ రవకదేశ్ం బైటపడునట్ల 
వంటివి కూడా నివారించబడిన దుసు లలో లెకికంచబడతాయ.  అదీగాత 
దీనివలన అవిశాీసులను, వారి ఫాయషనాను అనుసరించినటాగును. ఇలాంటి 
అశ్లాల దుసు ల నుండి అలాాహ్ యే కాపాడుగాత! 
     అదే విధంగా అశ్లాల చిత్రాలు, మూయస్షియనా (సంగీతకారల), గాయ 
కుల ఫోటోలు, మతు  పదారాధల బాటిళీపై ఉండే ఫోటోలు, జీవరాసుల 
ఫోటోలు, శలువ గుర , లేత వివిధ తాబుాలు, పాీటల గుర లు గౌర్వమా 
న్నలకు మచచ లాంటి అశ్లాల పదాలుగ్ల షరటలు, టీషరటలు ధరించుట 
కూడా చాలా గ్ంభీర్మైన విషయం. వాటిని ధరించకుండా వాటికి 
దూర్ం గానే ఉండాల్న. 
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57. స్త్రీ పురుషులు శిరోజాల్లో స్వరం పట్టు కొనుట 

َفَقاَلْت َيا َرُسوَل اهلل إىنَّ ِلى  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبىيِّ َعْن أَْسََمَ  بىنْتى أَِبى َبْكرح َقاَلْت َجاَ ْت اْمَرَأٌة إىََل 

َق َشْعُرَها أَ  ُلُه َفَقاَل اْبنًَة ُعَريًِّسا أََصاَبتَْها َحْصبٌَة َفتََمرَّ َلةَ َلَعَن اهللُ َفأَصى َلَة َواْلُْْستَْوصى   اْلَواصى

     అసామ బిన్  అూదబతర్ ఉలేాఖనం రవకకార్ం: ఒత స్త్రీ రవకవత   సనిిధకి 
వచిచ “రవకవకా ! న్న కూతురికి చర్మవాయది సోకింది. దాని మూలంగా ఆమె 
తలవెంట్రుతలు రాల్నపోయాయ. నేన్నమెకు పెళ్ళీ చేశాను. మరి నేను 
ఆమెకు సవర్ం పెటటవచాచ?” అని అడిగంది. దానికి రవకవత   “సవర్ం 
పెట్లటకునే స్త్రీని మరియు పెట్లటకోవటానికి తాపత్రయపడే స్త్రీని అలాాహ్ 
శ్పించాడు” అని అన్నిర. (ముస్ంా 2123, బుఖారి 5941).  

َهاَزَجَر النَّبىيُّ َصَلَّ اهللُ  َل اْلَْْرَأُة بىَرأْسى  َشيْئًا  َعَليْهى َوَسلََّم َأْن َتصى

జ్ఞబిర్ బిన్ అబుులాాహ్ ఉలేాఖంచార: “స్త్రీ తన శరోజ్ఞలోా సవర్ం పెట్లటకొ 
నుటను రవకవత   గ్టిటగా వారించార”. (ముస్ాం 2126). 
 ఈ రోజులోా “విగ్” రూపంలో ఇది చెలామణలో ఉంది. ఈ నిషిధధ 
కార్యం జ్రిగే ూదయటిపార్ార్ లలో ఇంకా చెపపరాని దుష్టక రాయలు 
జ్రగుతాయ. 
     దీనికి సంబంధంచిన మరో నిషిద్ధత ఎరవిచుచకునే వెంట్రుతలు. డ్రా 
మాలోా, ఫిలుమలో వనిచేసేవాళ్ళీ, (వాళీను అనుతరించేవాళ్ళీ) వీటి ని ఉప 
యోగసా ర. ఇలాంటివారికి పర్లోత సాఫలయంలో ఓ భాగ్మైన్న లభించదు. 
 

58. దుసుత లోా , మాటలోా  స్త్రీ పురుషుల్ ప్రస్పర అనుకరణ 

     పురషులు తమ పురషతాీనిి, స్త్రీలు తమ స్త్రీతాీనిి కాపాడు  
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కోవాల్న. ఇది అలాాహ్ తన దాసులోా ఉంచిన సీభావం. ఈ సీభావమే 
లేకుంటే జీవన వయవసా దారి తపిపపోతుంది. ఇత స్త్రీలు పురషుల పోల్నత, 
పురషులు స్త్రీల పోల్నత వహించుట మానవ సీభావానికి బధధవిరధధం. 
ఇందువలన ఎనోి ర్కాల చెడులు రవకబల్న, సమాజ్ఞలను అధోగ్తి పాలు 
చేసా య. అందుకే అపోస్ట్ సెక్స పోల్నతలు వహించుట నిషిధధం. పెద్ు 
(ఘోర్) పాపం అని. ఇబుి అబాాస్  రవకవత తో ఉలేాఖంచార: 

 َواْلُْتََشبَِّها ملسو هيلع هللا ىلصَلَعَن َرُسوُل اهلل 
ى
َجالى بىالنَِّسا  ْن الرِّ

نَي مى َجالى اْلُْتََشبِّهى  بىالرِّ
ى
ْن النَِّسا   تى مى

“స్త్రీల వేషం (పోల్నత) వేసుకునే పురషులను, పురషుల వేషము (పోల్నత) 
వేసుకునే స్త్రీలను రవకవత   శ్పించార”. (బుఖారి 5885). 

اَلتى   َواْلَُِْتَجِّ
َجالى ْن الرِّ

 َلَعَن النَّبىيُّ َصَلَّ اهللَُّ َعَليْهى َوَسلََّم اْلَُْخنَّثىنَي مى
ى
ْن النَِّسا   مى

ఇబుి అబాాస్  ఉలేాఖంచార: “స్త్రీల వేష్టధార్ణ, అలవాటా్ల అవలంభించే 
పురషులు, పురషుల వేష్టధార్ణ, అలవాట్లా అవలంభించే స్త్రీలను రవకవత  
 శ్పించార”. (బుఖారి 5886).  
* పోల్నత ఎనోి ర్కాలుగా ఉంట్లంది. తద్ల్నత, చలనము, నడతలో. ఉదా 
హర్ణకు కొంద్ర పురషులు తమ శ్ీరానిి స్త్రీల శ్ీర్ంలా, తమ 
మాటా, నడకా స్త్రీల వలే అవలంభిసా ర. 
*   దుసు లు ధరించడంలో కూడా పోల్నత ఉంట్లంది. పురషుడు తన 
మెడలో గొలుసు, న్కేాసు, చేతులలో గోట్లా, గాజులు, కాళీలోా పటీటలు చెవు 
లోా రింగులు. ఇలాంటి రోగ్ం ప్పడువైన శరోజ్ఞలు వద్ల్న, హిపిప 
వెంట్రుతలు ఉంచేవారిలో అధతంగా తనబడుతుంది. అదే విధంగా 
పుర్షులకు రవకత్యయత మైన సౌబ్ (అర్బుాలో చెలామణ ఉని తోప్), తమీజు 
స్త్రీలు ధరించుట యోగ్యం కాదు. డిజైన్, కుట్లటలలో వాటికి భినింగా 
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ఉండుట తపపనిసరి. ఇద్ురి దుసు లోా భినితీం ఉండుట తపపనిసరి 
అనుటకు నిద్ర్శనం అూద హురైరా  ఉలేాఖంచిన ఈ హదీసేుః 

ُجلى  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهلل  ََعنَ ل بَْسَة الرَّ
ُجَل َيْلبَُس لىبَْسَة اْلَْْرَأةى َواْلَْْرَأَة َتْلبَُس لى  الرَّ

“స్త్రీల దుసు లు ధరించిన పురషుణణ, పురషుల దుసు లు ధరించిన స్త్రీని 
రవకవత   శ్పించార”. (అూద దాూదద్, 4098, సహీహుల్ జ్ఞ మి 5071). 
 

59. శిరోజాల్ను న్ల్ా ని వన్ననతో మారుుట 

     శరోజ్ఞలను నలాని వన్ితో ర్ంగ్రించుట నిషిధధం. ఎందుతనగ్ దీని 
గురించి రవకవత   చాలా తఠనంగా హెచచరించార. 

ُُيوَن رَ  لى اْْلَََممى ََل َيرى َوادى َكَحَواصى  بىالسَّ
َمانى رى الزَّ بُوَن ِفى آخى  ائىَحَة اْْلَنَّةى َيُكوُن َقْوٌم ََيْضى

“చివరి కాలంలో ఒత జ్ఞతివార తమ శరోజ్ఞలను పావుర్ం గ్దువ క్రంద్ 
ఉనిట్లా నలాని ర్ంగులో ర్ంగ్రింసా ర. వార సీర్ాం యొతక పరిమళ్తనిి 
ఆఘ్రాణంచలేర.” (అూద దావుద్, 4212).  
తెలా వెంట్రుతలు వచిచన చాలా మంది నలాని వన్ితో ర్ంగ్రిసా ర. ఇది 
ఎనోి చెడులకు దారి తీసు ంది.  
 తన వాస వితత పై ముసుగు వేస్, రవకజ్ల్ని మోసగంచి తనకు తాను 
ూదటతపు తృపి  ప్పందుట. వాస వంగా ఇది తన వయకి తతీం మరియు తన 
నడవడితపై చెడు రవకభావం చూపుతుంది. తనకు తాను ఒతమోసం లో 
పడి ఉంటాడు. రవకవత  సలాలాాహు అలైహి వసలంా పసుపుపచచ లేత ఎర్ర  లేత 
బ్రౌన్ తలర్ మైదాకు ఉపయోగంచేవార. మకాకను జ్యంచిన రోజు 
(అూద బతర్ స్దీుఖ్ ర్జియలాాహు అనుు) తండ్రి అూద ఖుహాఫా 
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వచాచర. అతని తల మరియు గ్డడపు వెంట్రుతలు తెలాగా ఉండి ఒత 
తెలానిపువుీల గుచచ మాదిరిగా ఏర్పడుతుండే. రవకవత   అతడిి చూస్ 
“మీ శరోజ్ఞలను (మైదాకుతో) ర్ంగ్రించుకొండి. కాని నలాని ర్ంగుతో 
దూర్ముండండి.” అని సెలవిచాచర. (ముస్ాం 2102)  
స్త్రీలు కూడా పురషులాాగ్ నలాని ర్ంగులో ర్ంగ్రించకూడదు. 
 

60. పాాణుల్ ఫోట్లతీయుట 

 రవకవత   రవకవచించార్ని, అబుులాాహ్ బిన్ మస్ఊద్,  ఉలేాఖంచార:  
نَْد اهللالنَّاسى َعذَ إىنَّ أََشدَّ  ُرونَ  اًبا عى  اْلَُْصوِّ

يَاَمةى  َيْوَم اْلقى

“రవకళయదిన్నన అలాాహ్ వద్ు అంద్రితని ఎకుకవ తఠనమైన శక్ష ప్పందే 
వాడు, ఫోటోలు తీయువాడు, చిత్రాలు చిరిప్ంచేవాడు”. (బుఖారి 5950, 
మస్ాం 2109). అలాాహ్ ఆదేశంచాడని రవకవత   తెల్నపినట్లా 
అూదహురైరా  ఉలేాఖంచారుః  

ةً  ي َفْليَْخُلُقوا َحبًَّة َوْليَْخُلُقوا َارَّ
َّْن َاَهَب ََيُْلُق َكَخْلقى

 َوَمْن أَْظَلُم ِمى

“నేను పుటిటంచినట్లా పుటిటంచే రవకయతిం చేసేవానితన్ని ఎకుకవ దురామ 
రాడు మరెవీడు కాగ్లడు. అయత్య ఒతక ధానయపు గంజైన్న మరియు 
ఒతక ర్వీగంజైన్న పుటిటంచండి”. (బుఖారి 5953, ముస్ాం 2111).  
ఇబుి అబాాస్  ఉలేాఖంచార, రవకవత   సెలవిచాచర: “రవకతి ఫోటో 
గ్రాఫర్, చిత్రకారడు నర్తంపాలగును. అతను చిత్రీతరించిన రవకతి ఫోటో, 
చిత్రంలో ప్రాణం పోస్, ఒత రూపం ఇవీబడును. అది నర్తంలో అతనిి 
శక్షించును”. (మళ్ళీ ఇబుి అబాాస్  ఇలా చెపాపర: “ఒతవేళ నీవు 
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చిత్రం చిరిప్ంచాలనుకుంటే చెట్లా మరియు ప్రాణం లేని వాటిని 
చిరిప్ంచు”. (ముస్ాం 2110).  
 మానవులు, పశువులు మొ.న ప్రాణంగ్లదానిి చిరిప్ంచుట నిషిధధం 
అని పై హదీసుల దాీరా సపషటం అవుతుంది. అది ప్రింటింగ్ దాీరా, 
చేతుల నైపునయంతో అయన్న, లేదా ఏ దానిపైనైన్న చెకిక చేస్న్న, లేదా 
చిత్రలేఖనం దాీరా, తతి రింపులు చేసైన్న, అచుచల దాీరా, ఏ విధంగ్ 
చిరిప్ంచిన్న అది నిషిధధమే. 
     ముస్ాం, విశాీసుడు అనిపుపడు ధర్మం ఆదేశ్ం వచిచన వెంటనే 
శర్సావహించాల్న. వెయతిరేకించవదుు. ‘నేను దానిి పూజించడం లేదు. 
సాష్టటంగ్పడట లేదు’ అని సాకులు చెపపవదుు. 
     ఈ కాలంలో ఫోటోల వలన వాయపిసు ని కేవలం ఒతక చెడును బుధధ  
పూరిీతంగ్, దూర్పుద్ృషిటతో గ్రహిసే , ఇసాాం దీనిి నిషిధధ పర్చినందుకు 
ఎనిి లాభాలున్నియో సీయంగా తెలుసుకుంటాడు. కామోద్రేతం నుండి 
మొద్లుకొని వయభిచార్ంలో వర్కు పడవేసే ముఖయ సాధనం ఫోటోలు. 
అందుకే ఏ విశాీసుడు ప్రాణంగ్ల ఫోటో తన ఇంటోా ఉంచకూడదు. అది 
దైవదూతలు, మన ఇంటోా రవకవేశానికి ఆటంతం తలుగ్జేసా య. రవకవత   
ఇలా సెలవిచాచర: “ఏ ఇంటోా కుతక, ఫోటోలు, చిత్రాలు గ్లవో ఆ ఇంటోా 
దైవదూతలు రవకవేశంచర”. (ూదఖారి). 
 కొనిి ముస్ాం ఇళీలోా విగ్రహాలు, అవిశాీసుల దేవీదేవతలుగా భావించ 
బడేవారి ఫోటోలు కూడా ఉంటాయ. ఇవి అలంతర్ణ కొర్కు పెటాటము, 
లేత బహుమానంగా ప్పందినవి గ్నత భద్రపరిచాము అని అంటార. కాని 
వీటి నిషిధధత మీ తఠనంగా ఉంది. ఒతవేళ అవి తగల్నంచి, వ్రేలాడి ఉంటే, 
వాటి నిషిధధత తగల్నంచి లేనివాటి తంటే ఎకుకవ ఉంట్లంది. ఇలా వాటిని 
భద్రపర్చడం, తగల్నంచడం వలననే, వాటిని పూజించడం జ్రగుతుంది. 
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వాటిని చూస్ తమ దుుఃఖాలు దూర్ము అవుతాయని భావించబడుతుంది. 
దీని వలన ఎంద్రో తమ తాతముతా తల పై ూదటతపు గ్ర్ీంలో పడి, 
బడాయీలు కొడుతున్నిర. ఇవి జ్ఞాపకార్ధం కొర్కు అని అనరాదు. 
ఎందుతనగా తమ ముస్ాం సోద్రల, బంధు మిత్రుల వాస వ జ్ఞాపకార్ధం 
మనుసుసలో ఉంట్లంది. అది ఏమనగా వారిపై అలాాహ్ యొతక ద్య, 
తరణ క్షమాపణ కురవాలని దుఆ చేయుట. 
   అందుకే అనిి ఫోటో, చిత్రాలను తీసేయాల్న, చెరిప్పయాల్న. దేనిని తీయ 
డం, చెర్పడంలో తీవ్ర తషటమో దానిి అలాాహ్ పై వద్లాల్న. ఉదా: వివిధ 
డబుాలపై, నోటాపై, డిక్షనీలోా, కొనిి పుస కాలోా ఉండేటివి. తమ శ్కి మేర్ 
రవకయతిించాల్న. రవకత్యయతంగా అశ్లాల చిత్రాలను చెరిప్పయాల్న. కాని పాసోపర్ట, 
ఐడింటికార్డ లాంటి తీవ్ర అవసరాలకు ఫోటోలను ఉపయోగంచవచుచను. 
కొంద్ర ధర్మవేత లు, పండితులు కాళీ క్రంద్ వచేచ (దిండాపై, పడతలపై 
ఉండే) చిత్రాలను చెర్పకున్ని పర్వాలేదు అని చెపాపర. (ఎందుతనగా 
వాటిని గౌర్వించడం జ్రగ్దు). అయన్న మీకు సాధయమైనంత వర్కు 
అలాాహ్ తో భయపడుతూ ఉండండి. (64: తగాబున్: 16). 
61. స్ాప్నం చూశ్వన్ని అబదిం చెప్పుట 

 కొంద్ర సులభంగా రవకఖాయతి ప్పందుటకు, ప్పర తెచుచకొనుటకు, ఇత 
రల సొముమ చేజికికంచుకొనుటకు, లేత తన శ్తృవుల్ని భయపెట్లటటకు 
అసతయ తలల్ని వినిపిసా ర. కొంద్ర మూరలీు ఇలాంటి అసతయసీపాి  
లను గాఢంగా విశ్ీస్సా ర. తనుత అలాంటి వారికి అసతయ తలల్ని విని 
పించి వారిని మోసగంచడం జ్రగుతుంది. ఇలా తలలు చూడకుండానే 
చూశానని చెప్పపవానికి రవకవత   ఇలా హెచచరిత వినిపించార. 
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َي َعيْنَُه َما ََلْ َتَر أَ  ُجُل إىََل َغْْيى َأبىيهى أَْو ُيرى َي الرَّ
عى َرى أَْن َيدَّ ْن أَْعَرمى اْلفى ْو َيُقوُل َعََل إىنَّ مى

 َما ََلْ َيُقْل  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسولى اهلل

“తనకు జ్నమనిచిచన తండ్రిని గాత ఇతరల్ని తండ్రి అనుట. చూడని సీ 
పాినిి చూస్నట్లా చెపుపట, రవకవత  చెపపని మాటను ఆయన చెపాపర్ని ఒత 
మాటను ఆయనవైపు ఆపాదించుట, ఇవనీి అసతాయలోా అతి పెద్ు 
అసతాయలు”. (ూదఖారి 3509). మరో హదీసులో రవకవత   చెపాపర: 

لََّم بىُحْلمح ََلْ  َد َبنْيَ َشعىَْيَتنْيى َوَلْن َيْفَعَل َمْن ََتَ  ...َيَرُه ُكلَِّف أَْن َيْعقى

“చూడని సీపిను చూశానని అబధధం చెప్పపవానికి, రవకళయదిన్నన రెండు 
జొనిపు గంజ్లు తల్నపి ముడి వేయమని శక్ష ఇవీబడును”. (బుఖారి 7042). 
 

62. స్మాధిపై  కూరుుండుట, దానిపై  న్డుచుట 
మరియు శ్మశ్వనానిన మరుగ్గదడీిగా ఉప్యోగ్ఫంచుట 

రవకవత   ఉపదేశంచార్ని అూద హురైరా  ఉలేాఖంచారుః  
ْن أَْن َُجْلىَس 

 َخْْيٌ َلُه مى
هى ْلدى َق ثىيَاَبُه َفتَْخلَُص إىََل جى أَلَْن َُجْلىَس أََحُدُكْم َعََل ََجَْرةح َفتُْحرى

 َعََل َقَْبح 

“మీలో ఒత వయకి  నిపుపలపై కూరొచని, ఆ నిపుపలు అతని బటటలను కాల్నచ 
దాని సెగ్ శ్ీరానికి తల్నానపపటికినీ అది సమాధ పై కూరచనే దానితంటే 
మేలు”. (ముస్ాం 971). 
 కొంద్ర శ్వానిి ఖననం చేయడానికి వెళ్ళీనపుపడు సమాధులపై 
నడుసా ర. ఒకోకసారి చెపుపలతో వాటిని త్రోకుకకుంటూ వెళ్త ర, 
ముస్ాం శ్వం యొతక గౌర్వానిి కొంచెం కూడా పటిటంచుకోర. ఇది పెద్ు 
పాపం అని రవకవత   భయతంపితుల్ని చేశార: 
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َ َعََل َقَْبى 
ْن َأْن أَْمَيى  أََحبُّ إىَِلَّ مى

ْجِّلى َف َنْعِّلى بىرى َ َعََل ََجَْرةح َأْو َسيْفح َأْو أَْخصى
أَلَْن أَْمَيى

 ُمْسلىمح 

“నిపుపలపై, లేత ఖడాం యొతక చురకుద్నంపై నడుచుట, లేత  న్న చెపుప 
ను పాద్ంతో సహా కుట్లటకొనుట ఒత ముస్ాం సమాధపై నడుచుట తంటే 
ఇషటమైనది”. (ఇబుి మాజ్ 1567, సహీహుల్ జ్ఞమి 5038). 
     రవకతి బుధధమంతుడు ఆలోచించద్గ్ా విషయం! సమాధులపై కూరచం 
డుట, నడుచుట ఇంత పెద్ు పాపమైనపుపడు, శ్మశాన భూమిని ఆక్రమిం 
చుకొని, దానిపై తమరిషయల్ లేత రెస్డినిషయల్ స్వకంల పాానుా వేయుట 
ఎంత ఘోర్మైన పాపం. మరి కొంద్ర దుర్దుషటవంతులు శ్మశాన గోడలు 
కూడా దాటి తమ కాలతృతాయలు తీరచకుంటార. రవకవత   రవకవచించార: 

وقى  ي أَْو َوْسَط السُّ
 َوَما ُأَباِلى أََوْسَط اْلُقبُورى َقَضيُْت َحاَجتى

“కాలతృతాయలు శ్మశానంలో తీరచకొనుట, లేత నడి బజ్ఞరలో తీరచకొ 
నుట రెండూ సమానమే”. (ఇబుి మాజ్ 1567).  
దీని అర్ధమేమిటంటే నడి బజ్ఞరలో తమ మరామంగానిి తెర్చి, అవసర్ం 
తీరచకొనుట ఎంత అశ్లాలమో, చెడో, శ్మశానంలో చేయుట కూడ అంత్య 
అశ్లాలం, చెడు. అదే విధంగా శ్మశానంలో చెత చెదార్ం వేయువార కూడా, 
(రవకత్యయతంగా రవకహరి గోడలు లేని శ్మశానంలో) రవకవత   ఇచిచన పై 
హెచచరితల పరిధలోకే వసా ర. 
 

63. మూతా తుంప్రల్ నుండి జాగాతత  వహించర  

     ఇసాాం యొతక గొపపతనం ఏమనగా అది మానవునికి మేలు చేయు 
రవకతి విషయం గురించి ఆదేశంచింది. ఆ ఆదేశాలోా మల్నన్ననిి, అపరిశుద్ధ 
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తను దూర్ం చేస్, మలమూత్ర విసర్జన తరవాత నీళీతో లేత మటిట పెడడ 
లతో పరిశుధధ పర్చుకోవాలని ఆదేశ్ం కూడా ఉంది. పరిశుధధత ప్పందే 
విధానం సయతం సపషటంగా తెలుపబడినది. అయత్య కొంద్ర అపరిశు్రమ 
తను దూర్ం చేయడంలోనూ, సంపూర్ణ పరిశుధధతలోనూ అలక్షయం 
చేసా ర. ఆ కార్ణంగా వారి దుసు లు, శ్ీర్ం అపరిశు్రమంగా 
ఉండిపోతాయ. పైగా వారి నమాజు స్వీతరించబడదు. అది సమాధ శక్షకు 
కూడా కార్ణం అవుతుంద్ని రవకవత   తెల్నపినట్లా ఇబుి అబాాస్  
ఉలేాఖంచార:  

َع َصْوَت إىْنَساَننْيى  ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ النَّبىيُّ  ينَةى َفَسمى يَطانى اْلَْدى ْن حى َا بىَحائىطح مى
ُهى َبانى ِفى ُقبُورى ُيَعذَّ

 َكبىْيح ُثمَّ َقاَل َبََل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَّبىيُّ 
َبانى ِفى َبانى َوَما ُيَعذَّ َكاَن }وِف رواية: وإنه َلَكبىْي{ ُيَعذَّ

يَمةى  ْن َبْولىهى َوَكاَن اآْلَخُر َيْمَيى بىالنَّمى ُ مى
ا ََل َيْستَِتى  ...َأَحُدُُهَ

రవకవత   మదీన నగ్ర్ంలోని ఒత తోట నుండి వెళ్ళ ండగా ఇద్ుర మనుషు 
లకు వారి సమాధలో శక్ష పడుతునిట్లా విన్నిర. అపుపడు ఇలా చెపాపర: 
“వారిద్ుర శక్షించబడుతున్నిర, వార శ్క్షించబడేది పెద్ు పాపం 
చేస్నందుకు కాదు”. మళ్ళీ చెపాపర: “ఎందుకు కాదు. పెద్ు పాపం చేస్ 
నందుకే. వారిలో ఒతడు తన మూత్రతుంపర్ల నుండి జ్ఞగ్రత  పడేవాడు 
కాదు. రెండోవాడు, చాడీలు చెపుపకుంట్ల తిరిగేవాడు.  (బుఖారి 216, 
ముస్ాం 292). 
మరో హదీసులో ఉంది:        ْلى َأْكثَُر َعَذابى اْلَقَْبى ِفى اْلبَو  

“అధత శాతం సమాధ శక్ష మూత్ర విషయంలోనే తల్నగేది”. 
(అహమద్,:2/326). 
 మూత్ర విసర్జన పూరి గాత ముందే నిలబడుట. మూత్ర తుంపర్లు 
తనపై పడవచచని తెల్నస్ కూడా అదే చోట ముత్ర విసర్జన చేయుట. లేత 



ఇస్లా మీయ నిషిద్ధతలు - జాగ్రతతలు 
 

 

008 

నీళీతో లేత మటిట పెడడలతో పరిశు్రమ పరచుకోతపోవుట. ఇవనిియూ 
మూత్ర విషయంలో జ్ఞగ్రత  పడతపోవటం క్రందే లెకికంచబడుతాయ. 
     ఈ రోజులోా ఇంగీాషువాళా, అవిశాీసుల పోల్నత ఎంత వర్కు వచేచస్ం 
ద్ంటే, మూత్రశాలలోా గోడలకు తగల్నంచి మూత్రపాత్రలు పెటటబడాడయ. 
దాని నలువైపుల ఏ అడూడ ఉండదు. అంద్ర వచిచపోయేవారి ముందు, 
లజ్ఞజ, స్గుా లేకుండా మనిషి వచిచ అందులో మూత్రం చేసా డు. మళ్ళీ 
పరిశు్రమం చేసుకోకుండానే తన బటటను పైకి లాకుకంటాడు. ఇలా 
ఒతకసారి రెండు దుషట నిషిధాధలకు గురి కావలస్ వసు ంది. ఒతటి: తన 
మర్మసధలానిి రవకజ్ల చూపుల నుండి కాపాడతపోవటం, రెండు: మూత్ర 
తుంపర్ల నుండి జ్ఞగ్రత  వహించతపోవటం(1). 
 

64. ఒకరి మాటను రహస్ింగా వినుట 

అలాల హ్ ఆదేశిం: [وا سُّ  .ప్రజలను రహతాడాలను అ దోవుల్లడక్ిండి  [َوًَل ََتَس َ
(హుజురాత్: 12). 
 ఇబుి అబాాస్ ర్జియలాాహు అనుు ఉలేాఖంచార: 

يَاَمةى  ُهوَن ُصبَّ ِف ُأُاَنيْهى اآلُنُك َيْوَم القى  َقْومح َوُهْم َلُه َكارى
 َمنى اْستََمَع إىََل َحديثى

“ఎవర ఇతరల మాటలను గుప ంగా వింటాడో, అది వారికి ఇషటం 
లేకున్ని అతని చెవిలో స్వసం తరిగంచి పోయబడును”. (తబ్రానీ ఫిల్ 
తబీర్: 11/248. సహీహుల్ జ్ఞమి).  

                                                           

1- ఇంత్యగాకా, అతను మూత్ర విసర్జన తరవాత పరిశు్రమం కాలేదు. అదే స్ాతిలో 
బటటను పైకి చేసుకునిందుకు, అవి అపరిశు్రమమైనవి. శ్ీర్ము అపరిశు్రమం గానే 
ఉంది. అదే స్ాతిలో చేయబడే నమాజూ అంగీతరింపబడదు. సమాధ శక్షకు 
కూడా గురి కావలస్వసు ంది. అలాాహ్ యే కాపాడాల్న. కొంత అలసతీం, అలక్షయం 
వలన ఎనిి పాపాలు??. 
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 ఒతవేళ అతడు గుప ంగా విని మాటల్ని వారికి తెల్నయకుండా 
ఇతరలకు చెపిపత్య, ర్హసయంగా విని సంపాదించిన పాపమే గాకా, చాడీలు 
చెప్పపవారి పాపంలో కూడా పడుతాడు. రవకవత   సెలవిచాచర: “చాడీలు 
చెప్పపవాడు సీర్ాంలో చేర్డు”. (బుఖారి). 
 

65. చెడీ పొరుగ్గవాడు 

అలాాహ్ తన దివయగ్రంథంలో ప్పరగువారి విషయంలో ఇలా హితవు 
చేశాడుుః 

وا] دُّ ْرََب َوالَيَتاََم َوالَمَساكِِي  َواْعبُّ ْحَساَنًّ َوِبِذي القُّ ا َوِِبلَواِلَدنْيِ ا ِ وا ِبِه َشْيئًّ
كُّ ْْشِ

هللَا َوًَل تُّ
ْرََب َوا ن َ هللَا ًَل َواجلَاِر ِذي القُّ ْ ا ِ

ُّ
َْيَانُُّك

ْت أ َ
َ
ِبيِل َوَما َملَك اِحِب ِِبجلَْنِب َواْْبِ الس َ

ِب َوالص َ جلَاِر اجلُّنُّ
 ِ ُّ ُيُّ ا ب  ُّورًّ

َ
َْتاًلًّ َف  [ ََمْ ََكَن ُمُّ

మీరింతా అల్లాహ్   దాతవాిం చేయిండి. ఎవరినీ ఆయన్  భాగతాడవము 
లుగా చేయక్ిండి. ులా్నద్ిండ్రులను యడలను తవదాావింతో మెలనుగిండి. బింధువులు, 
అన్యధులు, నిరుపేద్లను పటా మించిగా వావహరిించిండి. పరుగున్ ఉన్న 
బింధువులు, అపరిచిత్తలనుయన్ పరుగువారు, ప్రక్ు అన్న స్త్రులు, 
బాటతాడరులు, మీ ఆధీన్ింలో ఉన్న దాతవదాసీజన్ిం పటా ఉదారబుదిధతో 
వావహరిించిండి. గరావక్ శ్యింతో క్నూనస్నూన కాన్నివారు, ుమ 
గొపిున్ిం గురిించి విర్రవీగేవారు అింటే అల్లాహ్ ఇష్టపడడు అని గటిటగా 
న్మమిండి. (నిసా 4: 36). 
     ప్పరగువారి హకుక చలా గొపపది తనుత వారికి బాధతల్నగంచుట 
నిషిధధం. అూద షురైహ్ ఉలేాఖంచిన హదీసులో ఉందిుః 

ُن َواهلل ُن َواهلل َواهلل ََل ُيْؤمى ُن  ََل ُيْؤمى ي  قىيَل َوَمْن َيا َرُسوَل اهللََل ُيْؤمى ََل َقاَل الَّذى

 َيْأَمُن َجاُرُه َبَوايىَقهُ 
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రవకవత   “అతడు విశాీసుడు కాడు. అతడు విశాీసుడు కాడు. అతడు 
విశాీసుడు కాడు.” అని తెల్నపార. ‘ఎవర? రవకవత   !’ అని 
అడిగనపుపడు “ఎవర తన ప్పరగువాడిని బాధపెటిట, అతనికి శాంతి తృపి  
ఇవీటంలేదో” అని వివరించార. (బుఖారి). 
     ఒత వయకి  మంచివాడా? లేత చెడడవాడా? అనిది తెలుసుకొనుటకు, 
అతని గురించి అతని ప్పరగువాడు ఇచేచ సాక్షయమే రవకమాణం అని రవకవత  
సలాలాాహు అలైహి వసలాం తెల్నపార. అబుులాా: బిన్ మన్ ఊద్,  
ఉలేాఖనం రవకకార్ం: ఒత వయకి  వచిచ, రవకవత  ! ‘నేను మంచి చేసు నిదీ, 
చెడు చేసు నిదీ న్నకు ఎలా తెల్నయాల్న’ అని అడిగత్య, దానికి “నీవు మంచి 
చేశావు అని నీ ప్పరగువార అంటే నీవు మంచి చేస్నట్లా, నీవు చెడు 
చేశావు అని వార్ంటే నీవు చెడు చేస్నట్లా”. అని రవకవత   సమాధానం 
పల్నకార. (అహమద్,: 1/402. సహీహుల్ జ్ఞమి 623). 
     ప్పరగువారికి పెటేట బాధలు న్నన్న ర్కాలుగా ఉంటాయ. ఇద్ురి భాగ్ 
సాీమయంలో ఉని గోడలో మొలకొటటనివీత పోవుట, అతని అనుమతి 
లేకున్ని తన భవనం ఎతు  (అంతసు లు) లేపి, అతనికి స్తర్య కిర్ణాలు, 
రవకతృతి గాల్న రాకుండా చేయుట. తన కిటికీలను అతని వైపు తెర్చు  
కొనునట్లా ఉంచి, అందులో నుంచి వారి ఇంటోానికి త్రంగ చూచుట. 
తలుపు తటిట, లేత అలారి చేస్ వారికి చికాకు, చింత తల్నగంచుట , రవకత్యయ 
తంగా పడుకునే లేత విశ్రంతి సంద్రాాలోా. లేదా వారి పిలాల్ని కొట్లటట, 
వారి తలుపు ముందు చెత చెదార్ము వేయుట. ఇలా తన రవకతకనే ఉని 
ప్పరగువానితో వీవహరిసే  పాపం మీ రెటిటంపవుతుంది. రవకవత   
యొతక ఈ హదీసునుగ్మనించండి: 

هى  َ بىاْمَرَأةى َجارى
ْن أَْن َيْزّنى ةى نىْسَوةح أَْيَْسُ َعَليْهى مى ُجُل بىَعُّْشَ َ الرَّ

َق ... أَلَْن َيْزّنى  أَلَْن َيْْسى
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َق  ْن أَْن َيْْسى ةى َأْبيَاتح أَْيَْسُ َعَليْهى مى ْن َعُّْشَ ُجُل مى هى  الرَّ ْن َجارى  مى

“ఒత వయకి  పది మంది ఆడవాళీతో వయభిచార్ం చేస్న పాపం, తన ఒత 
ప్పరగువారి స్త్రీతో వయభిచార్ం చేస్న పాపంతంటే తకుకవ. ఒత వయకి  పది 
ఇండాలోా దంగ్తనం చేస్న పాపం, తన ప్పరగువాని ఇంటోా దంగ్తనం 
చేస్న పాపం తంటే తకుకవ”. (అద్బుల్ ముఫ్రద్,: 103. సహీహ:65).  
 కొంద్ర మోసగాళ్ళీ, అంతరాతమ న్నమమాత్రం లేనివార తన ప్పర  
గువాడు నైట్ డూయటీకి వెళ్ళీనపుపడు, అతని ఇంటోా రవకవేశంచి, అతని 
(ఇంటి వారిపై అతాయచార్ం జ్రిపి) గౌర్వాభిమాన్ననిి మటిటలో తల్నపి 
అలాతలోాలం సృషిటసా ర. తఠనమైన శక్ష పడే రోజున అతనికి విన్నశ్మే 
విన్నశ్ం. 
 

66. వీలునామా దాార ఇతరుల్క్క న్షు ం చేకూరుుట 

 ఇసాాం స్తత్రాలోా ఒత స్తత్రం: “సీయంగా నషటంలో పడవదుు. 
ఇతర లకు నషటం తల్నగంచవదుు”. అయత్య ధారిమతంగా (ఆస్ లో) హకుక 
గ్లవార్ం ద్రికి లేత కొంద్రికి నషటం చేకూరచట నిషిధధం. అలా 
చేయువార ముసిద్, అహమద్, (3/453)లో రవకవత   నోట వచిచన ఈ 
హెచచరితను విన్నల్న:  

  َعَليْهى بىهى َوَمْن َشاقَّ َشقَّ اهللُ  َمْن َضارَّ أََضَّ اهللُ 

“ఎవర ఇతరలకు నషటం  చేకూరసా రో, అలాాహ్ వారికి నషటం 
చేకూరసా డు. ఎవర ఇతరలపై తషటం వేసా డో, అలాాహ్ అతనిపై తషటం 
వేసా డు”.  
 వార్సతీంలో నషటం తల్నగంచే వీలున్నమాల రూపాలుుః ఏ ఒతక  
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వార్సుడికైన్న ధర్మపర్ంగా రావలస్న హకుక లభించకుండా చేయుట. 
లేదా ధర్మం నిర్ణయంచినదాని తంటే తకుకవ లేత ఎకుకవ వస్యయత్ 
(వీలు) చేయుట. 
 ఇసాామీయ న్నయయసాాన్నలు లేనిచోట, (ఆస్ లో) హకుకగ్లవాడు 
అలాాహ్ నిర్ణయంచిన హకుక ప్పంద్డం చాలా తషటం. ఎందుతనగా 
అతకడి న్నయయ సాాన్నలోా ఇసాామేతర్ చటాటల పాలన ఉంట్లంది. చనిపోయే 
ముందు అడుీ కేట్ (Lawyer) వద్ు వ్రాయంచిన (ఫైల్ చేస్న) వీలు- 
న్నమానే అమలుపర్ చాలని అవి ఆదేశసా య. ఇలాంటి వీలున్నమాలు 
వ్రాసేవారికి, దాని నుండి సంపాదించేవారికి విన్నశ్మునిది. 
 

67. Backgammon (చొకట్లల్ వంట ఒకతరహా ఆట) 

ఈ రోజులోా రవకజ్ల మధయ రవకబల్న ఉని ఆటలోా నిషిధధమైనవి చాలా 
ఉన్నియ. ఇందులోనే పైన ప్పరొకనబడిన ఆట. దీని వలన ఇతర్ వేరే 
నిషిధధ ఆటల పటా మనిషి ఆతరిశతుడౌతాడు. జూద్ం లాంటి పాపంలో 
కూడా అతను ఇరకుకపోతాడు తనుత రవకవత   దీనిని నిషేధంచార:  

هى  يرح َوَدمى نْزى ْيى َفَكأَنَََّم َصبََ  َيَدُه ِفى َْلْمى خى  َمْن َلعىَب بىالنَّْرَدشى

“బాయక్ గ్మాన్ ఆట ఆడినవాడు, పంది మాంసంలో, ర్త ంలో తన చేయని 
ముంచినట్లా”. (ముస్ాం 2260).  
అూద మూసా  ఉలేాఖంచార, రవకవత   ఉపదేశంచార:  

  َوَرُسوَلهُ َفَقْد َعَص اهللَ  بىالنَّْردى  َمْن َلعىَب 

“బాయక్ గ్మాన్ ఆట ఆడినవాడు అలాాహ్ మరియు ఆయన రవకవత  అవిధే 
యతకు పాలపడినవాడవుతాడు”. (అహమద్,: 4/394). 



ఇస్లా మీయ నిషిద్ధతలు - జాగ్రతతలు 
 

 

013 

68. విశ్వాసుణి, అరహ తలేనివానిన శ్పించుట 

     కొంద్ర కోపం వచిచనపుపడు తమ న్నలుతను అదుపులో ఉంచుకో 
కుండా శ్పించడం మొద్లెడతార. ఇత నోటికి వచిచనట్లా మానవులను, 
పశువులను, జ్డపదారాధలను, రోజులను, గ్ంటలను చివరికి కొంద్ర 
తమకు తాము, తన సంతాన్ననిి శ్పిసా ర. భార్యభర్ లు పర్సపర్ం 
శ్పించుకుంటార. ఇది నిషిధధం. చాలా భయంతర్ం. అూద జైద్, సాబిత్ 
బిన్ జ్హాుక్  ఉలేాఖంచిన హదీసులో రవకవత   ఇలా హెచచరించార:  

نًا َفُهَو َكَقتْلىهى   َوَمْن َلَعَن ُمْؤمى

“విశాీసుణణ శ్పించుట, అతనిి నర్తడంతో సమానం”. (బుఖారి 6047). 
 ఎకుకవ శాతం స్త్రీలు శ్పిసు ంటార గ్నత వారి నర్త రవకవేశానికి కార్ణం 
అదే అని రవకవత   సపషటం చేశార. అలాగే శ్పించువార రవకళయదిన్నన 
ఎవరి స్ఫార్సు చేయలేర. ఇంతతంటే భయంతర్ విషయం: అధర్మంగా, 
అన్నయయంగా ఇతరల్ని శ్పించువాడు, ఆ శాపన అతనిపైనే పడుతుంది. 
ఇలా తనకుతాను సీయంగా అలాాహ్ తరణకు దూర్ం చేసుకుంటాడు.  
 

69. శోకం 

     కొంద్ర స్త్రీలతో జ్రిగే ఒత ఘోర్ పాపం; కేతలు వేస్ అర్చుట, మర్ 
ణంచినవాని రవకశ్ంసలు చేయుట మరియు తమ ముఖం పై కొట్లటకొనుట. 
ఇంకా వెంట్రుతలు పీకుకంటూ, దుసు లు చింపుకొనుట. ఇద్ంతా అలాా హ్ 
వ్రాస్న విధవ్రాతపై విశాీసం లేనందున, దుుఃఖసమయాన ఓరప వహించ 
లేనందు వలా జ్రగుతుంది. ఇలాంటి వారిని రవకవత   శ్పించార. అూద 
ఉమామ  ఉలేాఖనం రవకకార్ం:  
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يََة بىاْلَوْيلى َوالثُّبُورى َلعَ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهلل اعى اقََّة َجيْبََها َوالدَّ َشَة َوْجَهَها َوالشَّ  َن اْْلَامى

“తన ముఖానిి చెరపుకొని, తన వక్షసాల వసానాిి చించుకుంటూ విన్నశ్ం, 
మృతుయవు అని కేతలు వేసే స్త్రీలను రవకవత   శ్పించార”. (ఇబుి మాజ్ 
1585, సహీహుల్ జ్ఞమి 5068).  
 అూదులాాహ్ బిన్ మస్ఊద్,  ఉలేాఖంచార, రవకవత   ఆదేశంచార:  

يَّةى 
لى نَّا َمْن َلَطَم اْْلُُدوَد َوَشقَّ اْْلُيُوَب َوَدَعا بىَدْعَوى اْْلَاهى  َليَْس مى

“న్తీ  నోర బాదుకుంటూ, దుసు లు చించుకుంటూ మూఢకాలం 
పలుకులు పల్నకేవాడు మన (పద్ధతి అనుసరించే) వాడు కాదు”. (బుఖారి 
1294, ముస్ాం 103). 
 మరొత హదీసులో రవకవత   ఇలా హెచచరించార:  

ْن َقطىَرانح َودىْرٌع مىنْ  َباٌل مى ْ
يَاَمةى َوَعلَيَْها رسى َا ُتَقاُم َيْوَم اْلقى   َجَربح النَّائىَحُة إىَاا ََلْ َتتُْب َقبَْل َمْوِتى

“శోతం చేసే స్త్రీ తౌబ చేయకుండా చనిపోత్య రవకళయదిన్నన లేపబడినపుపడు 
ఆమెపై తారపైజ్ఞమా, గ్జిజ తల్నగంచే తమీజు ఉండును”. (ముస్ాం 934). 
 

70. ముఖం పై  కొట్టు ట, వాతలు పట్టు ట 

జ్ఞబిర్  ఉలేాఖనం రవకకార్ం:  
بى ِفى اْلَوْجهى َوَعْن اْلَوْسمى ِفى اْلَوْجهى  َعنى  ملسو هيلع هللا ىلص ََنَى َرُسوُل اهلل ْ  الْضَّ

“ముఖముపై కొట్లటట మరియు వాతలు పెట్లటట నుండి రవకవత   
నివారించార”. (ముస్ాం). 
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*   ముఖంపై కొట్లటట: కొంద్ర తండ్రులు, ఉపాధాయయులు / టీచరా, 
పిలా లకు శక్ష ఇచెచటపుపడు, కొంద్ర యజ్మానులు తమ నౌతర్ాను వారి 
ముఖంపై కొడుతార. ఇలా చేసే  అలాాహ్ మానవునికి అనుగ్రహించిన 
ముఖానికి విలువ ఇవీనట్లా అవుతుంది. దాని వలన ముఖములో 
ఉనిట్లవంటి శ్రోత్యంద్రియం, ద్ృగంద్రియము వరారాలు చెడి పోవచుచను. 
తరవాత పశాచతా ప పడవలస్ రావచుచ. నషటపర్హార్ం చెల్నాంచవలస్ 
ఉండవచుచ. 
*  పశువుల ముఖాలపై వాతలు పెట్లటట: జ్ంతువులు గ్ల వయకి  తన 
జ్ంతువును గురి ంచడానికి, లేత తపిపపోయనచో తిరిగ రావడానికీ వాతలు 
పెడుతాడు. ఇది నిషిధధం, ఇది శక్ష కూడా. మరెవరైన్న ఇది మా వంశ్ంలో 
ఉని ఆచార్ం అని అంటే, జ్ంతుశ్ీర్ంలో ఎతకడైన్న వాత పెటాటల్న, కాని 
ముఖం పై పెటటకూడదు. 
 

71. ఏ దారిమక కారణం లేన్ప్పుడు మూడు రోజుల్కంే 
ఎక్కువ తన్ ముసిా ం సోదరునితో మాట్లా డకపోవుట 

ముస్ాంల మధయ విబేదాల్ని సృషిటంచాలనిది షైతాన్ రవకయతిం. షైతాన్ 
అడుగు జ్ఞడలోా నడిచే అనేకులు ఏ ధారిమత కార్ణం లేకున్ని తమ ముస్ాం 
సోద్రలతో సంబంధాల్ని తెంచుకుంటార. అది ధన, ఆస్  గురించో, లేత 
తన వయర్ధమైన అభిప్రాయానికి భినింగా తన సోద్రడిని చూస్నచో 
జీవితాంతర్ం మాటాాడకుండా ఉంటార. కొంద్ర మాటాాడనని 
రవకమాణం చేసా ర. అతని ఇంటోా రవకవేశంచకూడద్ని మ్రొకుక కుంటార. 
అతను దారిలో తల్నసే  ముఖం రవకతకకు తిపుపకుంటార. ఏ సభలోనైన్న 
తల్నసే  అంద్రితో తర్చాలనం చేస్, అతనిి చూస్ చూడనట్లాగా 
వెళ్ళీపోతార. వాస వానికి ఇది ముస్ాం సమాజ్ఞనిి బలహీనపరచు 
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కార్ణాలోా ఒతటి. అందుకే ఇలాంటివారి గురించి ఇసాాం తఠనంగా 
ఆదేశస్త , భయంతర్ శక్ష ఉంద్ని హెచచరించింది. అూద హురైరా  
ఉలేాఖంచార: రవకవత   హెచచరించార: 

مح أَْن َّيُْجَر أََخاُه َفْوَق َثاَلثح َفَمْن َهَجَر َفْوَق َثاَلثح فَ 
 ََمَت َدَخَل النَّارَ ََل َُيىلُّ ْلىُْسلى

“ఏ ముస్ాం కూడా తన ముస్ాం సోద్రనితో మూడు రోజులకు పైగా 
సంబంధానిి తెంచుకొనుట ఎంత మాత్రం యోగ్యం కాదు. ఎవర 
మూడు రోజులకు పైగా సంబంధానిి తెంచుకొని, అదే స్తాిలో 
చనిపోతాడో అతను నర్తంలో రవకవేశసా డు”. (అూద దాూదద్,  4914, 
సహీహుల్ జ్ఞమి 7635).  
అూద ఖరాష్ అసామి  ఉలేాఖంచార. రవకవత   హెచచరించార:  

ه  َمْن َهَجَر َأَخاُه َسنًَة َفُهَو َكَسْفكى َدمى

“ఒత సంవతసర్ం పాట్ల తన సోద్రనితో సంబంధం  తెంచుకునివాడు, 
అతనిి హతయ చేస్నటేా”. (అూదదాూదద్, 4915, అద్బుల్ మఫ్రద్,: 406, 
సహీహుల్ జ్ఞమి 6557). 

సంబంధాలు తెంచుకోవడం వలన జ్రిగే నష్టటలనిింటినీ కాకున్ని 
తనీసం ఒతక నషటంపైనైన్న ద్ృషిట సారిసే  చాలు. అది సంబంధాలు తెంచు 
కుని వయకి ని అలాాహ్ క్షమించడు అనిది. రవకవత   ఉపదేశంచార్ని, 
అూద హురైర్  ఉలేాఖంచార. 

َتنْيى   َمرَّ
يسى َفيُْغَفُر لىُكلِّ َعبْدح ُتْعَرُض أَْعََمُل النَّاسى ِفى ُكلِّ َُجَُعةح ْثننَْيى َوَيْوَم اْْلَمى  َيْوَم اَلى

يئَا يهى َشْحنَاُ  َفيَُقاُل اْتُرُكوا َأْو اْرُكوا َهَذْينى َحتَّى َيفى نح إىَلَّ َعبًْدا َبيْنَُه َوَبنْيَ َأخى  ُمْؤمى

“రవకజ్ల తర్మలు రవకతి వార్ంలో రెండు రోజులు; సోమవార్ం, గురవార్ం 
అలాాహ్ ముందు ఉంచబడుతాయ. అపుపడు రవకతి విశాీసుడు క్షమించబ 
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డతాడు, కాని ఎవరి మధయ తపటం, దేీషం ఉందో వార  తపప. వారిద్ురినీ 
వదిలేయండి, లేత వార తమ తపటం, దేీషం దూర్ం చేసుకునేంత వర్కు 
వదిలేయండి అని చెపపబడుతుంది”. (ముస్ంా 2565).  
 ఇద్ురిలో ఎవర అలాాహ్ తో క్షమాపణ కోరకుంటాడో, అతను తన 
సోద్రనితో తలవాల్న, సలాం చేయాల్న. ఇలా చేస్నపపటికీ ఎదుటివాడు 
నిరాతరించి దూర్మవుత్య, మొద్టి వయకి  తనపై ఉని భాధయతను పూరి  
చేసుకుని వాడవుతాడు. తన నిరాతర్ణకు తానే బాధుయడవుతాడు. రవకవత  
 ఆదేశానిి అూద అయుయబ్ ఉలేఖాంచార: 

ىَرُجلح  ُض َهَذا ََل َُيىلُّ ل ُض َهَذا َوُيْعرى يَانى َفيُْعرى أَْن َّيُْجَر َأَخاُه َفْوَق َثاَلثى َليَالح َيْلتَقى

اَلمى  ي َيبَْدُأ بىالسَّ
ا الَّذى ُُهَ  َوَخْْيُ

“ఏ ముస్ాం అయన్న తన సోద్రనితో మూడు రోజులతంటే ఎకుకవ సం  
బంధం తెంచుకొని యుండుట యోగ్యం కాదు. ఇద్ుర పర్సపర్ం తలుసు 
కుంటార. కాని ఎడముఖం పెడముఖంతో, వారిద్ురిలో మంచివాడు 
ముంద్ంజ్ వేస్ సలాం చేసేవాడు”. (బుఖారి 6077, ముస్ాం 2560). 

సంబంధం తెంచుకొనుటకు ఒతవేళ ధారిమత కార్ణం ఉంటే పర్వా 
లేదు. ఉదాహర్ణకు నమాజు చద్వనివారితో, లేత దుష్టకర్యం చేసు ని 
వారితో సంబంధం తెంచుకోవడం వలన దుష్టకర్యం చేసేవారికి లాభం 
ఉండే ఆవకాశ్ం ఉంటే, అనగా అతను సన్నమరాసనిి అనుసరిసే , లేత తన 
తపుప ను గ్రహించగ్ల్నగత్య సంబంధం తెంచుకొనుట తపపనిసరి. ఒతవేళ 
దీని వలన అతను తలబిరసుతన్ననికి, తిర్సాకరానికి, తపటానికి వడి గ్టిట 
మరింత ఎకుకవ పాపంలో కాలు మోపుతాడనే భయం ఉంటే సంబంధం 
తెంచుకోకుండా మీ మీ ఉపదేశస్త , ఉపకార్ం చేస్త  ఉండాల్న. 
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     చివరిగా: సమాజ్ంలో రవకబల్నఉని నిషిధధ కారాయలోా కొనిింటిని 
సమకూర్చగ్ల్నగనందుకు అలాాహ్ కే తృతజ్ాతలు. ఆయన పవిత్ర న్నమాల 
‘వస్వల’తో ఇలా దుఆ చేసు న్నిను: ఓ అలాా:! మా మధయ మరియు పాపాల 
మధయ అడుడగా ఉండునట్లవంటి నీ భయానిి మాకు రవకసాదించు. నీ 
సీర్ాంలో చేరిపంచునట్లవంటి నీ విధేయత మాకు నొసంగు. మా 
తపుపలను, ప్పర్పాటాను మనిించు. మా పనులలో జ్రిగన నీ హదుుల 
అతిక్రమణను క్షమించు. హలాల్ రవకసాదించి, హరాం నుండి 
దూర్ముంచు. నీ ద్య మాపై అనుగ్రహించి ఇతరల నుండి అతీతునిగా 
చేయు. మా క్షమాపణ, తౌబాను స్వీతరించి, మా పాపాల్ని తడుగు. 
(ఆమీన్). నీవే వినువాడివి, అంగీతరించవాడివి. చద్వనూ వ్రాయనూ 
రాని రవకవత  ముహమద్, సలాలాాహు అలైహి వసలాం పై, వారి సంతతిపై, వారి 
సహచరలంద్రిపై ద్యా, తరణ, శాంతి కురిపించు. సర్ీసో త్రాలు సర్ీ 
లోకాల పోషకుడు అలాాహ్ కే తగును. 

*******  
 



విషయసూచిక 

  భూమిక 
  అల్లాహ్ కు భాగస్వామిని కల్పించుట (షిర్క్)  
 సమాధుల పూజ 
 మొకు్బడులు 
 జిబహ్ చేయుట 
 అల్లాహ్ హరిం చేసినదానిని హల్లల్ చేయుట, లేదా అల్లాహ్ 

హల్లల్ చేసిన దానిని హరిం చేయుట 
 చేతబడి  
 కహాన, అర్రాఫ (జ్యోతిష్ోిం) 
 నక్షత్రాల ప్రభావ విశ్వాసిం 
 ల్లభిం లేని దాింట్లా ల్లభిం ఉిందని విశ్ాసిించుట 
 ఆరధనలో ప్రదర్శనాబుద్ధి 
 అపశ్కునిం 
 అల్లాహ్ తపప ఇతరుల ప్రమాణిం 
 కపటవిశ్వాసులతో మరియు దుష్టులతో కలసి ఉిండుట  
 నమాజులో శ్వింతి, నిదానిం పాటించకపోవుట 
 నమాజులో అధిక చలనిం, వృథా కార్ోిం 
 తెల్సికూడ ఇమాింకు మిందు పోవుట 
 ఉల్ా, వెలుాల్ా, దురాసన వసుువు తిని మసజద్ కు వచుుట 
 వోభిచార్ిం 
 సాల్ింగసింపర్్ిం (Sodomy) 
 భర్ు పడకపైకి పిల్చినప్పపడు భార్ో తిర్స్రిించడిం 
 భార్ో అకార్ణింగా విడాకులు కోర్డిం 
 జిహార్క 
 భార్ోతో రుతుస్రావింలో సింభోగించడిం 
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 భార్ోతో మలమార్గిం దాార సింభోగించడిం 
 భార్ోల మధో నాోయిం పాటించకపోవుట 
 పర్స్త్రీతో ఏకాింతింలో ఉిండుట 
 పర్స్త్రీతో కర్చాలనిం (మస్వఫహా) చేయుట 
 స్త్రీ సుగింధిం పూసుకొని బైటకి వెళ్ళుట 
 మహ్రిం లేకుిండా స్త్రీ ఒింటరిగా ప్రయాణించడిం 
 పర్స్త్రీని ఉద్ధిశ్పూర్ాకింగా చూచుట 
 ఇింట్లా సిగ్గగమాల్న పనులను సహించుట 
 కనన తిండ్రిని కాదని ఇతరులను తిండ్రి అనుట మరియు కనన 

కొడుకును తన కుమారుడు కాదనుట 
 వడ్డీ తినుట 
 సరుకు లోపాల్న దాచి విక్రయించడిం 
 నజ్ ష్ విక్రయిం 
 జుమా రోజు అజాన్ తరువాత విక్రయించుట 
 జూదమ 
 దింగతనిం 
 లించిం ఇచుుప్పచుుకొనుట 
 పరయ భూమిని ఆక్రమిించుకొనుట 
 సిఫార్సు చేసి బహుమానిం స్వాకరిించుట 
 పనివాళ్ుతో పని చేయించుకొని, కూల్ ఇవాకపోవుట 
 సింతానానికి కానుక ఇవాటింలో అనాోయిం 
 అనవసర్ింగా భిక్షాటన 
 తిరిగ ఇవాలేని ఉద్ధేశ్ోింతో అప్పప తీసుకొనుట 
 అక్రమ సింపాదన 
 మతుుపానీయాలు సేవిించుట (అద్ధ ఒక గ్గట్క్డైనా) 
 వెిండి, బింగార్ పాత్రలు ఉపయోగించుట 
 అసతోప్పస్వక్షయిం 
 సింగీతిం వినడిం 
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 పరోక్షనిింద 
 చాడ్డలు చెపపడిం 
 అనుమతి లేకుిండా ఇతరుల ఇిండాలోాకి తింగ చూచుట 
 మూడో వోకిుని వదల్ ఇదేరు ర్హసోింగా మాట్లడాుకొనుట 
 దుసుులు చీలమిండలిం క్రింద్ధకి ఉించుట 
 ప్పరుష్టలు బింగార్ిం వేసుకొనుట 
 స్త్రీలు చిననవి, పలుచని, ఇరుకైన దుసుులు ధరిించుట 
 స్త్రీప్పరుష్టలు శిరోజాలలో సవర్ిం (wig) పెట్టుకొనుట 
 దుసుులోా, మాటలోా స్త్రీప్పరుష్టల పర్సపర్ అనుకర్ణ 
 శిరోజాలను నలాని వన్ననతో మారుుట 
 ప్రాణుల ఫోట్ల తీయుట 
 సాపనిం చూశ్వనని అబదిిం చెప్పపట 
 సమాధిపై కూరుుిండుట, దానిపై నడుచుట మరియు శ్మశ్వనానిన 

మరుగ్గదడిీగా ఉపయోగించుట 
 మూత్ర తుింపర్ల నుిండి జాగ్రతు వహించకపోవుట 
 ఒకరి మాటను ర్హసోింగా వినుట 
 చెడీ పొరుగ్గవాడు 
 వీలునామా దాార ఇతరులకు నష్ుిం చేకూరుుట 
 Backgammon (చొకట్లల వింట ఒకతర్హా ఆట) 
 విశ్వాసుణి, అర్హతలేనివానిన శ్పిించుట 
 శోకిం 
 మఖిం పై కొట్టుట, వాతలు పెట్టుట 
 ఏ దారిమక కార్ణిం లేనప్పపడు మూడు రోజులకింటే ఎకు్వ తన 

మసిాిం సోదరునితో సింభాషిించకపోవుట 
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