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షశ్ింపజేసుతింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని అబూ హురైర 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).  

اكم وكثرة الحِلف فإنه ينفق ثم يمحقيقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سوع رسول هللا  عن ابي قتادة   إي 

"చీటకీ మాటకీ ప్రమాణిం చేయక్ిండి. ఇి  వృి ధ పరిచేి గా క్నిపిించిన్న, 
చివరికి  ష్టమపరుసుతింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా అబూ ఖతాద 
రజియల్లాహు అన్హు  విషుట్లా ఉల్లాఖసుతన్నురు. (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- కొన్హగోలు, అంిక్ింో మోసిం చేయుట్ నివారిించబడిింి . అి  
పెదు ప్పప్పలో ఒక్ట.  
2-  కొన్హగోలు చేసిష వయకిత అంిక్ిం చేసిష వయకిత ంధయ సరుకు వెషకిొ 
ఇచేు తీసుకుేక హ్కుొ ఇదురు విడిపోయ్య వరకు ఉింట్లింి .  
3- సరుకు విక్రయిించడింో ప్రమాణిం చేయుట్ నివారిించబడిింి . అి  
వాయప్పరింో శుభానిు షశ్ింపజేసుతింి .  

49- మతిమీరన నవువ న్నవారంచ్బడింది 

روا الضحك فإن كثرة الضحك ال تكث: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبى هريرة 

 تميت القلب

"మితిమీరి షవవక్ిండి. మితిమీరిష షవువ హ్ృదయానిు చింపుతుింి " అని 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص హెచురిించిషట్లా అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు. (అహ్ిద్). 

مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه  ملسو هيلع هللا ىلصما رأيت النبي عن عائشة رض ي هللا عنها قالت: 

 ما كان يتبسملهواته، إن

'ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص కొిండన్నలుక్ అగ్నపడే విధింగా విరగ్బడి షవివింి  ేకనెపుాడూ  
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చూడల్లదు. ఆయష చిరుషవువ షవేవవారు' అని ఆయి్ రజియల్లాహు 
అన్ను తెల్నప్పరు. (బ్నఖారి).  

تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا عن أبى ضر 

إرشادك الرجل فَ أرض الضالل لك باْلعروف ونهيك عن اْلنكر صدقة، و 

صدقة، وبصرك للرجل الرديِء الَبَصِر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة 

 أخيك لك صدقة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారని, అబూ జర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ులసిాిం స్తదరుణిణ చిరుషవువ షవువతూ 
క్లుసుక్కవడింో నీకు ఒక్ పుణయిం. ంించిని ఆద్దశ్ించి చెడున్హ 
నివారిించుట్ో నీకు ఒక్ పుణయిం. దారి తపిాషవారికి నీవు దారి 
చూపుడిం కూడా నీకు పుణయిం. తకుొవ చూపుగ్ల వయకితకి (దారిో 
తషకు అవసరులషుదానిు) చూపుట్ నీకు పుణయిం. దారి న్హిండి 
ులళ్ళు, రాయి, బొక్ొన్హ పక్ొకు చేయుట్ నీకు పుణయిం. నీ స్తదరునికి 
ఒక్ బొకెొష నీళ్ళు తీసి ఇచుుట్ కూడా నీకు పుణయిం". (తిరిిజిుః 
1956). 
విశేషాలుుః  

1- మితిమీరి షవువట్ నివారిించబడిింి .  
2- అి  హ్ృదయానిు న్నశ్షిం చేసుతింి .  
3- అి  ప్రవక్త పదుతి కాదు.   

50- అసత్ో ప్ర ాణం ం చేయుట కఠినంగా 
న్నవారంచ్బడింది 

من حلف علَ مال امرئ مسلم بغير قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن عبد هللا بن مسعود 

 :هللامصداقه من كتاب  ملسو هيلع هللا ىلصحق لقي هللا وهو عليه غضبان، قال: ثم قرأ رسول هللا


