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2- ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ేకరిాష విధింగా శ్ిశాషవాటక్ో ప్రవేశ్ించుషపుాడు సల్లిం 
చేసి ప్రవేశ్ించుట్ అభిల్ణీయిం.  
3- సమాధ్యల వైపు (ులఖుల చేసి) షమాజు చేయుట్ నిషిదధిం.  

45- మతిు సేవించుట న్నషిద్ధ ం 

لِ ] م  ْن ع  ْجٌس مِّ َِ األ ْزآلُم  اُب و  األ ْنص  اُمْ ْهِِسُ و  ًم  اْْل ْمُر و  اْجت نُِبوهُ  ِِنَّ اِن ف  ْهط   [الشَّ

 69اُمائدة:

విశావల్లరా! స్థరాయి, జూదుల, విగ్రహాలు, ప్పచిక్ల దావరా జ్యసయిం. 
ఇవనిుయు అసహ్యక్రమై షైతాన్హ పన్హలు. వాటని విసరిిించిండి. (5: 
మాఇద: 90). 

كىىل مسىىكر خمىىر وكىىل مسىىكر حىىرام، ومىىن : ملسو هيلع هللا ىلصقننال: قننال رسننول هللا  عننن ابننن عوننر 

 تب، لم يشربها في خخرةسفمات وهو يدمنها ولم يشرب الخمر في الدنيا 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ఉంర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ప్రతి ంతుతగ్ల వసుతవు ంధయప్పషిం. ప్రతి ంతుతగ్ల 
వసుతవు నిషిదధిం. ఇహ్ోక్ులో ంధయప్పషిం సేవిించిషవాడు దానికి 
బ్బనిస అయిషవాడు క్షమాపణ క్కరక్ ులింద్ద చనిపోయిషచో, 
పరోక్ింో దానిు న్నచుక్కల్లడు". (ులసిాిం).  

كىىىىل مسىىىىكر حىىىىىرام، إن علىىىىَ هللا عهىىىىدا ْلىىىىىن  :ملسو هيلع هللا ىلصقننننال: قننننال رسنننننول هللا  عننننن جننننابر 

شرب اْلسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسىول هللا ومىا طينىة الخبىال؟ 

 قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఆద్దశ్ించారని, జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః 
"ప్రతి ంతుతగ్ల వసుతవు నిషిదధిం. నిశ్ుయింగా ంతుత సేవిించిషవ వారికి 
అల్లాహ్ 'తీషతుల్ ఖబ్బల్' త్రాగస్థతషని నిశ్ుయిించాడు". 'తీషతుల్ 
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ఖబ్బల్' అింటేమిట ప్రవకాత? అని అక్ొడుషువారడిగారు. "షరక్వాసుల 
చెంట్ ల్లక్ వారి చీుల(1)" అని జవాబిచాురు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. (ులసిాిం).  

عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعه  ملسو هيلع هللا ىلصسأل النبي أنه  عن طارق بن سويد 

 للدواء؟ فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء

తారిఖ్ బిన్ సువైద్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు: తన్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
తో ంధయప్పషిం వి్యింో ప్రశ్ుించారు, అయితే ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
నివారిించారు. 'ేకన్హ ఔ్ధిం కొరకు తయారు చేస్థతన్హ' అని అింటే ప్రవక్త 
  .అి  ఔ్ధిం కాదు, వాయధి" అని షచుజెప్పారు. (ులసిాిం)" ملسو هيلع هللا ىلص

من شرب الخمر في الدنيا لم : ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول هللا  عن عبد هللا بن عور 

لم يقبل هللا  يقبل هللا له صالة أربعين صباحا، فإن تاب تاب هللا عليه فإن عاد

له صالة اربعين صباحا، فإن تاب تاب هللا عليه، فإن عاد لم يقبل هللا له صالة 

أربعين صباحا، فإن تاب تاب هللا عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل هللا له صالة 

 أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب هللا عليه وسقاه من نهر الخبال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల బోధిించారని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ఉంర్ రజియల్లహాు అన్హు  
ఉల్లఖాించారుుః "ఇహ్ోక్ులో ంధయప్పషిం సేవిించేవారి 40రోజుల 
షమాజు స్వవక్రిించబడదు. అతడు తౌబ్బ చేసేత అల్లహా్ అతనిు ంనిుస్థతడు. 
తిరిగ అద్ద అలవాట్లకు ోషయుతే 40 రోజుల షమాజు స్వవక్రిించబడదు. 
ంళ్ళు తౌబ్బ చేసేత అల్లహా్ అతనిు ంనిుస్థతడు. తరువాత తిరిగ అద్ద పని 
చేసేత అతని 40 రోజుల షమాజు స్వవక్రిించబడదు. ఇక్ న్నలగవస్థరి కూడా 
అతడు తిరిగ అద్ద పని చేశాడింటే అతడు తౌబ్బ చేసిన్న అల్లహా్ అతనిు 
ంనిుించడు. అతనికి షరక్ింో 'ఖబ్బల్' షి  యొక్ొ (చెులట్, చీుల) 
త్రాగస్థతడు". (తిరిిజి).  

                                                 
1 అరబీ పదిం 'ఉస్థర' ఉింి . దీని భావిం షరక్వాసుల చీుల, రక్తుల ఇింకా 
శ్రీరుల న్హిండి వెళ్ళు చెడు పదారాిం అనీ కొిందరు పిండితులు చెప్పారు 
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విశేషాలుుః  
1- ంధయిం సేవిించుట్ నిషిదధిం. 
2- సేవిించేవారికి క్ఠష శ్క్ష ఉింి . 
3- అి  వాయధి, ఔ్దిం కాదు.  

46- జగడం, వాగ్వవవాద్ం చేయుట గురంచి 
హెచ్చరంచ్బడింది 

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابي أمامة 
 
ما ضل  قوم بعد هدًى كانوا عليه إال

الً ]أوتوا الجدل، ثم قرأ  د  ُضوُه ل ك  ِاِلَّ ج  ا ُض    [م 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారని, అబూ ఉమాం రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఏ జాతి కూడా సన్నిరగింపై ఉషు తరువాత దురాిరగింో 
పడిషి  కేవలిం వారిో జగ్డుల వచిుషిందు వలష మాత్రమే. ంళ్ళు 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈ ఆయతు పఠించారు, భావిం: ఈ అభయంతరానిా వారు 
కేవలం పిడివాదం కసమే నీ ముందుకు తీసుకువచాురు. (43:58). 
(తిరిిజి).  

 إن أبغف الرجال إلَ هللا رلد  الخِصم: ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسول هللا  عن عائشة 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెల్నప్పరని, ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖించారుుః 
"అల్లాహ్ దృషిటమో అిందరిక్ింటే పరం అసహ్యక్రమైష వయకిత క్రడుగ్టటమష 
జగ్డాలమారి". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  అబూ దావూద్ ో ఉింి ుః 

أنا زعيم ببيٍت في ربف الجنة ْلن ترك  :ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي أمامة  قال: قال رسول هللا 

ا، وبيٍت في وسَ الجنة ْلن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيٍت 
ًّ
اْلراء وإن كان مِحق

لقه
ُ
 في أعلَ الجنة ْلن حُسن خ

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల శుభవారత ఇచాురని, అబూ ఉమాం రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఎవరయితే హ్కుొ తషదైషపాటకి వివాదానిు, జగ్డానిు 


