
దిన చర్యల పాఠాలు 
 

89 

 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 
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అసతయ పలుకుల న్హిండి దూరింగా ఉిండిండి. (22: హ్జ్: 30). 
اد  اُ ] اْلُ ؤ  اْلب َص   و  ْمع  و  ْهس  ل ك  ضِِه ِعْيٌم اِنَّ السَّ ا ل  ْقُف م  ال  ت  نُْه و  ان  ع  ئِك  ا  له ُاول 

ْسُؤوالً   [م 

మీకు తెల్నయని వి్యిం వెింట్ పడక్ిండి. నిశ్ుయింగా క్ళ్తు, 
చెవులూ, ంన్హసుస అనిుింట వి్యింోనూ విచారణ జరుగ్తుింి . 
(17: బనీ ఇస్రాఈల్: 36).   

قلنا: بلى  أال أنبئكم بأكبر الكبا ر؟: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أبي بكرة 

أال وكان متكئا فجلس فقال:  .مشراك با ، وعقوق الوالدين: يارسول هللاي قال

 فوا زال يكررها حت  قلنا ليته سكت.  .وقول الزور

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ంంిల్ను ఉద్దుశ్ించి ఇల్ల ప్రశ్ుించారని, అబూ బక్ర 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "అనిుింటక్ింటే ఘోరమైష ప్పప్పల 
గ్నరిించి ేకన్హ మీకు తెలుపన్న?". దానికి మేుల 'తపాకుిండా తెలుపిండి 
ప్రవకాత!' అని అన్నుుల. అపుాడాయష "అల్లాహ్ తో ఇతరులన్హ స్థట 
క్ల్నాించడిం, తల్నాదిండ్రుల మాట్ విషక్పోవడిం" అని తెల్నప్పరు. ఆ 
తరావత ఆయష ఆన్హకొని కూరుుషు వారలా ఒక్ొస్థరిగా ల్లచి సరిగాగ 
కూరొుని "జాగ్రతతగా విషిండ్డ! అబదుమాటాాడీిం (అనిుింటక్ింటే 
ఘోరమైష ప్పపిం)" అని అన్నురు. ఇల్ల ంరీ ంరీ చెబ్నతూ పోయారు. 
చివరికి మేుల ంన్హసుసో 'అయోయ! ఈయష ఈ మాట్లు ఇక్ చాల్నసేత 
బ్బగ్నిండున్హ' అని అన్హకున్నుిం. (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  

1- అసతయ స్థక్షయిం ఇచుుట్ క్ఠషింగా నిషేధిించబడిింి . 
2- అి  అబదధిం ంరియు ఇిందుో ులసిాులల హ్కుొల అపహ్రణ 
జరుగ్నతుింి , కాబటటమ ప్పప్పోా అతి ఘోరమైషి గా పరిగ్ణిించబడిింి . 


