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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
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ُْم َِف اآْلِخ ] ي ق  َل  ئِك  ال  خ  يِهاًل ُاول  نًا ق  م  ِِنِْم ث  ْيًم  ا  ْحِد اهللِ و  ون  ضِع  ُ ْشَت  ِذين  ي  ِة اِنَّ الَّ ر 

لِْهمٌ  اٌب ا  ذ  ُْم ع  َل  ْهِحْم و  اِّ ال  ُيز  ِة و  ْوم  اْلِقه ام  ْهِحْم ي  ل 
نُْظُر اِ ال  ي  ُمُحُم اهلُل و  يِّ ال  ُيك  آل  [و 

  11عمران 

అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖష ప్రకారిం, ప్రవక్త 
 ఇల్ల సెలవిచాురుుః "ఎవరయితే ఒక్ ులసిాిం వయకిత సొులిపై ملسو هيلع هللا ىلص
అన్నయయింగా ప్రమాణిం చేస్థతడో, అతడు అల్లాహ్ న్హ 
క్లుసుకుషుపుాడు అల్లాహ్ అతని పట్ా క్కపింగా ఉింటాడు". ంళ్ళు 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص దీనికి ఆధారింగా ఈ ఖుర్ఆన్ ఆయతు పఠించారుుః {ఇక్ 
ఎవరు అల్లాహ్ కు చేసిష వాగాున్ననిు, తం ప్రమాణాలన్హ సవలామైష 
వెలకు విక్రయిస్థతరో, వారికి పరోక్ింో ఏ భాగ్మూ ల్లదు. ప్రళయిం 
రోజుష అల్లాహ్ వారిని పలుక్రిించడు. వారి వైపు చూడడు. వారిని 
పరిశుదుధలుగా చెయయడు. పైగా వారికి అతయింత బ్బధక్రంయిష శ్క్ష 
పడుతుింి " (3: సూర ఆలె ఇమ్రాన్: 77). (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

فقد ن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا عن أبى أمامة 

فقال رجل: وإن كان شيئا وسيرا يا رسول هللا؟  أوجب هللا له النار وحرم عليه الجنة

 وإن كان قضيبا من أراكقال: 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, అబూ ఉమాం రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఎవరయితే ఒక్ ులసిాిం వయకిత హ్కుొన్హ తష అసతయ 
ప్రమాణింతో అపహ్రిించుకుింటాడో అతనిపై షరక్ిం విధి చేసి, సవరాగనిు 
అల్లాహ్ నిషేధిించాడు". ఒక్ వయకిత ల్లచి 'ఒక్ వేళ అి  చిషు వసుతవు అయి 
ఉింటే?' అని అడిగాడు. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారుుః "అవున్హ అి  ఒక్ 
చెట్లటమ యొక్ొ చిషు ులక్ొయిన్న సరే" (అపహ్రిించుకుింటే అతని 
స్థాషిం షరక్ిం). (ులసిాిం).  

 الكبا ر: مشراك با ، وعقوق الوالدين، قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي و عن عبد هللا بن عور 
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 وقتل النفس، واليمين الغموس

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ అమ్ర్ ఉల్లాఖించారుుః 
"అల్లాహ్ తో స్థట క్ల్నాించుట్, తల్నాదిండ్రుల పట్ా అవిధేయత, హ్తయ 
చేయుట్ ంరియు 'యమీనె గ్మూస్' ఘోరంయిష ప్పప్పోా 
లెకిొించబడుతాయి". (బ్నఖారి). 

مشراك فقال: يا رسول هللا ما الكبائر؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوفى رواية: أن أعرابيا جاء النبي

الذى قلت ما اليوين الغووس؟ قال:  اليمين الغموسقال: ثم ماضا؟ قال: با  

 .يقتطع مال امرئ مسلم

ంరొక్ ఉల్లాఖషింో ఇల్ల ఉింి ుః 'ఒక్ గ్రామీణుడు ప్రవక్త వదుకు వచిు 
'ఘోరంయిష ప్పప్పలు ఏమిట?' అని అడిగాడు. దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
"అల్లాహ్ తో ఇతరుల్ను స్థట క్ల్నాించుట్" అని బదుల్నచాురు. అతన్హ 
ఇింకా ఏవి? అని అడిగాడు. "'యమీనె గ్మూస్' అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారు. 
'యమీనె గ్మూస్' అింటేమిట అని అడగాగ,"అన్నయయింగా ఒక్ ులసిాిం 
వయకిత సొులిన్హ అపహ్రిించుకొన్హట్కు అసతయ ప్రమాణిం చేయుట్" 
అని షులదాయిించారు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص.  
విశేషాలుుః 

1- అసతయ ప్రమాణాలతో ులసిాిం స్తదరుని సొులిన్హ అపహ్రిించు 
కొన్హట్ క్ఠషింగా నిషేధిించబడిషి .  
2- అల్ల చేయువానికి క్ఠష శ్క్ష ఉింి . అతని ఆ అసతయ ప్రమాణిం 
అతనిు షరక్ింో పడేసుతింి .  
3- ఇల్లింట దురుగణిం న్హిండి అతిదూరింగా ఉిండుట్ కూడా తపానిసరి. 

51- అబద్ధ పు సాక్షోం కఠినంగా న్నషేధించ్బడినది 

[ َِ و ْول  الزه اْجت نُِبوا ق   89اُلج  [و 


