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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబూహురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఆతిలు రక్రకాల సైషయిం ల్లింటవి. (అషగా ప్రతి ంనిషి 
సవభావిం, గ్నణిం ంరో ంనిషికి భిషుింగా ఉింట్లింి ). ఎవరి సవభావిం 
ఎవరితో సరిపోతుిందో వారు వారితో సహ్వాసిగా ఉింటారు. ఎవరి 
సవభావిం ఎవరికి భిషుింగా ఉింట్లిందో వారు వారితో దూరింగాేక 
ఉింటారు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుుః 
1- ంహాపురుష్యలన్హ, పుణాయతుిలన్హ ప్రేమిించుట్ో ఘషత ఉింి . ఆ 
ప్రేం, సవరగింో వారి తోడున్హ క్లుగ్జేసుతింి . ప్రేమికుని ఆచరణో ఏ 
కొింత కొరత ఉన్నుసరే.  
2- అవిశావసుల, ప్పప్పతుిల ప్రేంో ష్టమపోయ్య భయులషుి . 
3- ఎవరయితే ఒక్ జమాఅత్ తో ప్రేంతో ఉింటారో వారు ప్రళయి న్నష 
వారితో ఉిందురు.  

35- చిత్ర ప్టములు - వాటి ఆదేశాంలు 

 ه كلب وال صورةالتدخل اْلال كة بيتا في: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي طلحة 

"కుక్ొ ంరియు చిత్రుల ఉషు ఇింటో దైవదూతలు ప్రవేశ్ించరు" అని 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచిుషట్లా, అబూ తలు రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. 
(బ్నఖారి, ులసిాిం). 

إن أشد  الناس يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن عبد هللا بن مسعود 

رون عذابا عند هللا يوم القيامة اْلص ِ
  .و 

"ప్రళయి న్నష అల్లహా్ వదు ప్రజలో అిందరిక్ింటే క్ఠష శ్క్ష చిత్రాలు 
చిత్రిించేవారికి అగ్నన్హ" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని అబ్నుల్లహా్ 
బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లహాు అన్హు  ఉల్లఖాించారు. (బ్నఖారి, ంసిాిం). 
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ْورقة اشترت أنها  عائشة عن
َ
 على قام ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  رآها فلوا تصاويري فيها ن

 إلى أتوب هللا رسول  يا قلت: قالت الكراهيةي وجهه في فعرفت يدخلي فلم الباب
 عليها لتقعد اشتريتها: قالت النورقة؟ هذو بال ما: قال أضنبت؟ ماضا ورسولهي هللا

دهاي بون  الصور  هذه أ حاب إن: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  فقال وتوسع
َّ
 القيامة يوم يعذ

 : لهم ويقال
َ
 تدخله ال الصور  فيه الذي البيت إن: وقال خلقتم، ما ْحيواأ

  .اْلال كة
ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను క్థషిం: తన్హ ఒక్ ి ిండు కొన్నురు. దానిపై 
బొంిలు వేసి ఉన్నుయి. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص దానిు చూచి, తలుపు దగ్గరే 
ఆగపోయారు. ఇింట్లాకి ప్రవేశ్ించల్లదు. ేకన్నయష ులఖులో ఆగ్రహ్ 
చిహాులన్హ చూసి, 'ప్రవకాత! ేకన్హ అల్లాహ్ ులిందు, ఆయష ప్రవక్త 
ులిందు పశాుతాతపపడుతున్నున్హ (క్షమాపణ క్కరుకుింట్లన్నున్హ). ేకన్హ 
చేసిష తప్పామిట్ల సెలవియయిండి' అని అన్నున్హ. దానికి ఆయష "ఈ 
ి ిండేమిట?" అని అడిగారు. 'ఈ ి ిండుని మీరు ఆన్హకొని 
కూరుుింటారషు ఉద్దుశ్యింతో కొన్నున్హ' అని చెప్పాన్హ ేకన్హ. అపుాడు 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "బొంిలన్హ వేసి (తయారు చేసే) వాడిు అల్లాహ్ 
ప్రళయి న్నష శ్క్షిస్థతడు. నీవు సృషిటమించిష దీనికి ప్రాణిం పయియ 
అింటాడు అల్లాహ్ అతనితో. (అతన్న పని చేయల్లడు)" అని చెప్పారు 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. "బొంిలు, చిత్రులలుషు ఇిండాోా దైవదూతలు ప్రవేశ్ించరు" 
అని కూడా చెప్పారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 

1- ఫోట్లలు చిత్రిించుట్ నిషిదధిం. అి  ంహా ప్పప్పోా ఒక్ట.  
2- చిత్రాలుషు ఇిండాో ా దైవదూతలు ప్రవేశ్ించరు.  
3- ప్రళయి న్నష చిత్రకారులకు అిందరిక్ింటే ఎకుొవ శ్క్ష పడుతుింి . 


