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40- షై తాన్ ముస్జా ముల మధో సృషిట ంచే కలహాల 
నండి జాగర త్ి గా ఉండుట త్ప్పన్నసర 

ُن ِِنَّ ] تِي ِلي  ّأْحس  ُقوُلوا الَّ ِعب اِدي ي  ُقْل لِّ ْهط ان  ي   و  ْهن ُحمْ الشَّ ُغ ض   68اإلرساء: [نْز 

ప్రవకాత! న్న (విశావసులయిష) దాసులకు వారు తం న్నట్ 
అతుయతతంంయిష మాట్ేక పలుకుతూ ఉిండాల్న అని చెపుా. అసలు 
మాషవుల ంధయ క్లహాలు సృషిటమించటానికి ప్రయతుిం చేసేవాడు 
షైతాేక. (17: బనీ ఇస్రాఈల్: 53). 

))إن الشىىىىيطان أيىىىىىس أن يعبىىىىىده يقنننننول:  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسىىىىىول قنننننال: سننننوعت  عننننن جننننابر 

ون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم(( 
 
 اْلصل

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "అరబియా దీవపింోని షమాజ్ చేసేవారు తన్హు 
ఆరాధిస్థతరషు ఆశ్ షైతాన్ కు ఇక్ ల్లదు. కాని ులసిాులల ంధయ 
వై్మాయగుని (క్లహాల్ను) రేకెతితించే వి్యింో అతన్హ 
నిరాశ్చెిందల్లదు".  

إن عرش إبليس علَ البحر فيبعث يقنول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا   عن جابر

 
ً
 سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఇబీాసు పీఠుల సులద్రింపై ఉింి . తన్హ అక్ొడి న్హిండి 
తష సైన్నయనిు పింపుతూ ఉింటాడు. వారు క్లహాలు సృషిటమసూత ఉింటారు. 
వారిో ఎవడైతే అతి పెదు క్లహ్ిం, వైరిం సృషిటమస్థతడో అతడే 
అతిగొపావాడు". (ులసిాిం).   

 وقىىىد مىىىا مىىىنكم مىىىن أحىىىد إال : ملسو هيلع هللا ىلصقنننال: قنننال رسنننول هللا  عنننن عبننند هللا بنننن مسنننعود 

، ل به قرينه من الجن  ِ
 
 أن هللا قىد أعىانني  قالوا: وإياك يا رسنول هللا؟ قنال: وك

 
وإيىاي، إال

 بخير
 
 عليه فأسلم فال يأمرني إال
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు 
అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "మీో ప్రతి వయకితతో ఒక్ సహ్చరుడు జిన్హుల 
న్హించి నిరణయిించబడాీడు". మీకు సయితిం ఇల్ల ఉిందా ప్రవకాత? అని 
అన్హచరులు అడుగ్గా "అవున్హ న్నతో కూడా, కాని అల్లాహ్ న్నకు 
సహాయిం చేశాడు. న్నతో ఉషువాడు ులసిాంయాయడు అతడు న్నకు 
ంించిని తపా ంరో వి్యిం చెపుాడు". (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 

1- ఇబీాసు యొక్ొ శ్త్రుతవిం విశావసులతో క్ఠషింగా ఉింి .  
2- ంన్హష్యలో ఉతాషుంయ్యయ క్లహాల న్హిండి జాగ్రతతగా ఉిండాల్న. 
ఎిందుక్షగా అి  షైతాన్ పని. వాటని అింతిం చేసి ప్రేం భావాలు 
కుి రిించాల్న.  

41- వాగాద న భంగం న్నషిద్ధ ం 

ُنوا أ ْوُفوا ضِاْلُعـُقودِ ] ِذين  آم  ا أ َيه ا الَّ  3اُمائدة:  [ي 

ఓ విశావసుల్లరా! ఒడింబడిక్లన్హ (ఒింపాిందాలన్హ) పూరిత చేయిండి. 
(5: మాఇద: 34). 

ْسُئوالً ] ان  م  ْحد  ا  ْحِد ِِنَّ اْلع  أ ْوُفوا ضِاْلع   .83اإلرساء: [و 

చేసిష వాగాున్ననిు నెరవేరుిండి. నిససింద్దహ్ింగా వాగాుష వి్యింో 
మీరు సమాధాషిం చెపావలసి ఉింట్లింి . (17: ఇస్రా: 34). 

أربىع مىن كىن  فيىه كىان منافقىا خالصىا، ال: قن ملسو هيلع هللا ىلصأن النبني  عن عبد هللا بن عونرو 

مىىىن 
ُ
ت
ْ
ومىىن كانىىت فيىىىه خصىىلة مىىنهن كانىىىت فيىىه خصىىىلة مىىن نفىىاق حتىىىى يىىدعها: إذا اؤ

ث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر  خان، وإذا حد 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ అమ్్ర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఏ వయకితో ఈ న్నలుగ్న గ్నణాలుింటాయో అతన్హ అసలైష 


