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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 
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ులన్నఫిఖ్ (క్పట్ విశావసి). ఒక్ వేళ అతనిో వీటోని ఒక్ొ గ్నణిం 
ఉన్ను అతన్హ దానిు విసరిిించషింత వరకు అతనిో ులన్నఫఖత్ 
(క్పట్తవిం)కు సింబింధిించిష ఒక్ గ్నణిం ఉషుటేా. ఆ న్నలుగ్న గ్నణాలు 
ఇవిుః (1) అతనిు షమిి ఏదయిన్న అమాషతు అపాగించిషపుాడు అతన్హ 
దానిు కాజేస్థతడు. (2) న్నరు విపిాతే అబదుిం పలుకుతాడు. (3) 
వాగాుషిం చేసేత దానిు నిలబ్నట్లటమక్కడు. (4) ఎవరితోషయిన్న తగ్నవుల్లట్ 
జరిగతే తిట్ాకు ి గ్నతాడు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

لكىىىل غىىىادر لىىىواء يىىىوم القيامىىىة، يقىىىال هىىىذه : ملسو هيلع هللا ىلصقنننال: قنننال النبننني  عنننن ابنننن مسنننعود 

 غدرة فالن

"ప్రళయి న్నష వాగాుష భింగ్ిం చేసిష ప్రతి వయకితతో ఒక్ పతాక్ిం 
ఉిండున్హ. ఇి  ఫల్లన్న వాగాుషిం భింగ్పరచిషవాని పతాక్ిం అని 
చెపాబడున్హ" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరని ఇబ్ను ంస్ఊద్ రజియల్లాహు 
అన్హు ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).    
విశేషాలుుః 

1- వాగాుష భింగ్ిం నిషిదధిం. దాని గ్నరిించి హెచురిించబడిింి .  
2- అి  క్పట్ విశావసుల గ్నణిం.  
3- ప్రళయి న్నష వాగాుషిం భింగ్పరచిషవాని గ్నరిించిష ప్రక్ట్ష అతన్హ 
చేసిష ఆ ప్పప్పనిు బటటమ జరుగ్నతుింి .  

42- మోసం - దాన్న గురంచిన హెచ్చరక 

مىىر  علىىَ ُصىىْبرة طعىىام فأدخىىل يىىده فيهىىا فنالىىت  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسىىول هللا عننن أبنني هريننرة 

ذا يىىا صىىاحب الطعىىام؟ قىىال: أصىىابته السىىماء يىىا رسىىول أصىىابعه بلىىال، فقىىال: مىىا هىى

 هللا، قال: افال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش  فليس مني


