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32- అనాథల బాధోత్ వహించు ఘనత్ - వారన్న 
ేరర మతో చూసుకొనట అభిలషణీయం 

رْ ] ْقح  ا اْله تِهم  ف ال  ت  أ مَّ  6الضحى: [ف 

అన్నథల పట్ా క్ఠషింగా ప్రవరితించకూడదు. (93: జుహా: 9). 
أ ِسًْيأ] تِهًًم و  ي  هنًا و 

َل  ُحبِِّه ِمْسكِ ام  ع  ُيْطِعُمون  الطَّع   3اإلنسان: [و 

అల్లాహ్ ప్రేంతో ప్పదలకూ, అన్నథలకూ, ఖైదీలకూ అషుిం పెటేటమవారు. 
(76: ద్హ్ర : 8). 

الجنة هكذا، أنا وكافل اليتيم في : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن سهل بن سعد 

 وأشار بالسبابة والوسطى وفر   بينهما

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, సహ్ల్ బిన్ సఅద్ ఉల్లాఖించారుుః "ేకన్హ 
ంరియు అన్నథ పో్ణ బ్బధయతా వహిించిషతన్హ సవరగింో ఇల్ల 
ఉింటాుల" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తం ంధయ వ్రేలుకు చూపుడు వ్రేలుకు ంధయ 
కొించెిం ఎడిం ఉించి చూపిించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

كافل اليتيم ى له أو لغيره ى أنا وهو : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 

 وأشار الراوي باسبابة والوسطى.  .كهاتين في الجنة

"అన్నథ సింరక్షకుడు -ఆ అన్నథ అతని దగ్గరి వాడైన్న దూరపు 
వాడైన్న- ంరియు ేకన్హ సవరగింో ఇల్ల ఉింటాుల". ఉల్లాఖషక్రత తష 
చూపుడు వ్రేలు ంధయ వ్రేలు క్ల్నపి చూపిించాడు. (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః 
1- అన్నథుల్ను పరిరక్షిించుట్ చాల ఘషతగ్ల వి్యిం ఇి  
ప్రోతసహిించబడిింి .  
2- అన్నథుల బ్బధయత వహిించుట్ సవరగ ప్రవేశానికి, అిందుో ఉషుత  
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స్థాన్నలకు కారణంవుతుింి . 
3- దగ్గరి వారిో న్హషు అన్నథుల సింరక్షణో కూడా ఇద్ద పుణయిం 
లభిసుతింి .  

33- అనాథల సొముమ తినట న్నషిద్ధ ం 

ه ْصي ْون  ] س  ا و  ًَ ا ْأُاُيون  ِِف ُضُطوِِنِْم ن  ًم  ي  ى ُظْيًًم ِِنَّ ال  اْله ت ام  ْأُاُيون  أ ْمو  ِذين  ي  ِِنَّ الَّ

ِعًْيا  [س 

అన్నథల ఆసితని అన్నయయింగా తిేకవారు వాసతవానికి తం పట్టమలన్హ 
అగుతో నిింపుకుింటారు. వారు తపాకుిండా ంిండే షరకాగుో 
త్రోయబడుతారు. (4: నిస్థ: 10).  

 رسول  يا: قالوا اْلوبقات، السبع اجتنبوا: قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عن  هريرة أبي عن
؟ وما هللا م التي النفس وقتل والسحر، با ، الشرك: قال هن    هللا حر 

 
 إال

 ناتاْلحص وقذف الزحف، يوم والتولي اليتيم، مال وأكل الربا، وأكل بالحق،
 .الغافالت اْلؤمنات

అబూహురైర ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం: "మింిల్ను సరవ న్నశ్షిం చేసే పన్హలకు 
మీరు దూరింగా ఉిండిండి" అని హెచురిించారు. 'అవేమిట ప్రవకాత!' అని 
అడిగారు సహ్చరులు. అపుాడాయష ఇల్ల సెలవిచాురుుః "(1) అల్లాహ్ 
కు స్థట క్ల్నాించడిం. (2) చేతబడి. (3) ధరియుక్తింగా తపా అల్లాహ్ 
హ్తమారుడానిు నిషేధిించిష ప్రాణిని హ్తమారుడిం. (4) వడ్డీ సొులి 
తిషడిం. (5) అన్నథ సొులిన్హ హ్రిించి వేయడిం. (6) ధరి 
యుదధింో వెన్హు జూపి ప్పరిపోవడిం. (7) ఏ ప్పపమెరగ్ని అంయాక్ 
ులసిాిం స్త్రీలపై అపనిిందలు మోపడిం". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

حر ِ  حق : ملسو هيلع هللا ىلصل: قال النبي قا عن خويلد بن عور الخزاعيع 
ُ
ي أ

 
اللهم إن

 .الضعيفين: اليتيم واْلرأة


