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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
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ఖువైల్నద్ బిన్ ఉంర్ ఖుజాఈ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖష ప్రకారిం, 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారుుః "ఓ అల్లాహ్! ేకన్హ బలహన్హలైష ఇదురి 
హ్కుొల్ను ఆదరణీయమైషవిగా పరిగ్ణిసుతన్నున్హ. ఒక్టుః అన్నథల 
హ్కుొ. రిండవి ుః స్త్రీల హ్కుొ". (షస్థయి).  
విశేషాలుుః 
1- అన్నయయింగా అన్నధ్యల సొులి తిన్హట్ న్హిండి హెచురిించబడిింి . 
2- అి  ులసిాింన్హ న్నశ్షిం చేయు ప్పప్పోా ఒక్ట. 

34- మన్నషి త్న ేరర మంచువారతో ఉండున 
: مت  الساعة؟ قال له رسول ملسو هيلع هللا ىلصأن أعرابيا قال لرسول هللا  عن أنس بن مالك 

  اْلرأ مع من أحب   قال: حبع هللا ورسولهي قال: لها؟ ما أعددتهللا : 

అషస్ బిన్ మాల్నక్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః ఒక్ గ్రామీణుడు 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తో ప్రళయిం ఎపుాడని అడిగాడు. "నీవు దాని కొరకు ఏమి 
కూడగ్టాటమవు" అని ప్రశ్ుించారు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. 'అల్లాహ్ ప్రేం, ఆయష ప్రవక్త 
ప్రేం' అని జవాబిచాుడు ఆ ంనిషి. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారుుః "ంనిషి తన్హ 
ప్రేమిించువారితో ఉింటాడు". (ులసిాిం).  

فقال: يا رسول هللاي  ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاء رجل إلى رسول هللا  عن عبد هللا بن مسعود 

 اْلرء مع من أحب  : ملسو هيلع هللا ىلصكيف ترى في رجل أحبع قوما وْلا يلحْق بهم؟ قال رسول هللا 

అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ఒక్ వయకిత ప్రవక్త 
  వదుకు వచిు, ప్రవకాత! ఒక్ వయకిత వదు కొిందరి ప్రేం చాల్ల ఉింట్లింి ملسو هيلع هللا ىلص
గాని, అతనిో వారిల్లింట ఆచరణ ఉిండదు. అతని పట్ా మీరేంింటారు? 
అని అడిగాడు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెప్పారుుః "ంనిషి తన్హ ప్రేమిించువారితో 
ఉింటాడు". (ులసిాిం).   

دة فما تعارف منها قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  أبي هريرة  عن
َّ
ررواح جنود مجن

 تا تلف وما تناكر منها اختلف


