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ఈ హదీసులోః 
 ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తమ అన్బచర సంఘం పటల చాల్ల 
ప్రేమ, వాతసల్యం గల్వార. 
 ఘోరపాపానికి పాల్పడిన వయకిత దానిన హల్లల్ గా నమిమత్య తపప కాఫిర్ 
కాడు. మువహిుద్ (ఏ మాత్రం అల్లలహ్ క భాగస్కామి క్లిపంచని 
ఏక్దైవారాధకడు) పాపాతమడు, ఎననటికైనా సారుం లో చేరి ఉంటాడు. 
తౌహీద్ పాపాల్ పరిహ్యరంలో అతి గొపపది. ఇస్కలం ధరామనిన 
తయజించనవాని సరా సత్తారాయలు వయరామవుత్తయి.
 అంతిమ క్రయన్బ బటిట లెక్ా ఉంటంది. ఏదైనా సమసయక పరిషాారం 
ఆలింతో కోరడం, సందిగింగా ఉనన విషయానిన మరీ తెలుసుకోవడం 
మంచది. శిషుయడి ఉదేశేాయనిన గ్రహించ్చటక గదిేంచనూ వచ్చు. 

సఫారసు (ష్ఫాఅత్) 
َ َرْهَرَة ُِ َ ََأِِب ََقاَلَََعْن ُه َُقلََْ:َأنَّ َاهللَِ:ُْ ََرُسوَل َالنَّاِسََ!َها ََأْسَعُد َمْن

ََفَقاَلَ َاْلِقَياَمِة ََهْوَم ََلَ)َ:َبَِشَفاَعتَِك ََأْن َرْهَرَة ُِ َ ََأَبا ََها ُْ ََظنَنْ َلَقْد

ََعََلَ َِحْرِ َك َِمْن ُْ ََرَأْه َا
َملِ َِمنَْك ُل ََأوَّ ََأَحٌد َاْْلَِدهِث َ ا َِ َ ََعْن َهْتَتَلنِ 

َالنَّاسَِ ََأْسَعُد َاهلُلََاْْلَِدهِث َإِلَّ َإَِلَه ََل ََقاَل ََمْن َاْلِقَياَمِة ََهْوَم بَِشَفاَعتِ 

َ(.َخالًِصاَِمْنَِقَبِلََنْفِتهَِ

88- అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ప్రవకాత! 
ప్రళ్యదినాన మీ స్ఫ్యరసుక అరుత పందే మహ్య అదృషటవంతడెవడు? 
అని నేనడిగాన్బ. దానికాయన ఇల్ల చెపాపరుః "ఈ విషయం గురించ 
నీక్ంటే ముందు మరెవార అడగర అని నేనన్బకనానన్బ. ఎందుక్ంటే 
నీలో హదీసుల్ పటల కాంక్ష్, శ్రది ఎకావ ఉంది. (అయిత్య విన్బుః) 
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ప్రళ్యదినాన నా స్ఫ్యరసున్బ పందే అదృషటవంతడు తన హృద- 
యాంతర సాచుతతో ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ చదివినవాడు". (బుఖారి 99). 
ఈ హదీసులోః 
 మువహిుదీనలక ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం స్ఫ్యరసు 
ల్భంచ్చన్బ. వారిలో ఘోరపాపాల్క పాల్పడిన వారికి కూడా ల్భంచ్చన్బ. 
మునాఫిఖుల్క ఈ అదృషటం ల్భంచదు. వార ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ 
పలికినా, అందులో సతయత మరియు సాచఛత ఉండదు గన్బక్. ప్రవక్త 
అన్బచరల్క ఆయన స్ఫ్యరసు ల్భంచ్చనని ఈ హదీసు గొపప ఆధారం. 
ఇందులో ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ ఘనత తెలిస్ంది. అది సరా క్రమల్క 
మూల్మైనది. హదీసుల్, ధరమ విదయ కాంక్ష్ యొక్ా ఘనత తెలిస్ంది. 
అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఘనత మరియు హదీసులో 
ఆయనక ఉనన అధక్ కాంక్ష్ గురించ తెలిస్ంది.  
సారగాంల విశ్వాసులకు అలాలహ్ దరశనాం లభాంచున 

َََقاَلَ:ََقاَلََََعْنََجِرهِرَْبِنََعْبِدَاهللِ ُكْمََكَمَ)َ:النَّبِ ُّ ْوَنََربَّ ُكْمََسََتَ إِنَّ

ْغَلُبواََعََلَ ُُ َاْسَتَطْعُتْمََأْنََلَ ََفإِْن وَنَِِفَُرْؤَهتِِه َُُضامُّ َاْلَقَمَرََلَ َ ا َِ َرْوَنَ َُ

ْمِسََوَقْبَلَُغُروِِبََ ََقْبَلَُطُلوِعَالشَّ َ(.اََفاْفَعُلواَ ََلة 

89- జరీర్ బిన్ అబుేల్లలహ్ ఉల్లలఖంచార ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
ఇల్ల ఉపదేశించారుః "ఇపుపడు మీర చంద్రుడిన ఎల్ల సపషటంగా 
చూసుతనానరో అదే విధంగా తారలోనే మీర (ప్రళ్యదినాన) మీ 
ప్రభువుని చూస్కతర. ఆయనన్బ దరిశంచడంలో మీక ఎల్లంటి 
ఆటంక్ం ఉండదు. అందువల్ల మీర సూరోయదయానికి ముందు ఉనన 
(ఫజ్ర్) నమాజున్బ, సూరాయసతమయానికి ముందు ఉనన (అస్ర్) 
నమాజున్బ చేయడంలో వీల్యినంత వరక మీ ముందు ఎల్లంటి 


