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52- శపంచుట న్నవారంచ్బడింది 

 لعن اْلؤمن كقتله: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ثابت بن الضحاك 

"విశావసిని దూషిించడిం అతడిు హ్తయ చేయడింతో సమాషిం" అని 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరని, స్థబిత్ బిన్ జహాుక్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు.   

 لعانا يكون  أن لصديق ينبغي ال: قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  أن  هريرة أبي عن
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص బోధిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "సతయవింతుడు శ్పిించువాడు కావట్ిం సంితమైష 
వి్యిం కాదు". (ులసిాిం).  

ال يكون اللعانون شفعاء وال شهداء : ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول هللا عن أبي الدرداء 

 يوم القيامة

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించారని, అబూ దరాు రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "దూషిించువారు ప్రళయి న్నష సిఫారసు చేయల్లరు. 
స్థక్షయమూ ఇవవల్లరు". (ులసిాిం).   

للعان وال ليس اْلؤمن بالطعان وال ا: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابن مسعود 

 الفاحش وال البذيء

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, ఇబ్ను ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఒక్రి ోప్పలు ఎించేవాడు, దూషిించేవాడు, అశీాల 
పదాలు పల్నకేవాడు, దురాా్ల్లడేవాడు విశావసుడు కాడు". (తిరిిజి).  

عدت صإذا لعن شيئا إن العبد : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي الدرداء 

اللعنة إلَ السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبَ إلَ ررض فتغلق أبوابها 

ِعن فإن كان 
ُ
دونها ثم ىاخذ يمينا وشماال فإذا لم تجد مساغا رجعت إلَ الذي ل

  أهال لذلك وإال رجعت لقا لها
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల బోధిించారని, అబూ దరాు రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "మాషవుడు ఎవరినైన్న శ్పిించిషపుాడు, ఆ శాపిం 
ఆకాశ్ిం వైపు వెళ్ళతింి . అక్ొడ దాని తలుపులు మూసి ఉింటాయి. 
అపుాడు ి గ భూమి వైపుకు వసుతింి . దాని తలుపులూ మూసి 
ఉింటాయి. కుడి వైపు, ఎడం వైపు వెళ్ళతింి . ఎక్ొడా సిందు 
పిందనిచో, శ్పిించబడిషవాని వైపు వెళ్ళతింి . ఒక్ వేళ అతడు దానికి 
అరుుడై ఉింటే అతనిపై, ల్లనిచో తిరిగ శ్పిించిషవాడిపై పడుతుింి . 
అషగా ఆ శాపిం వానికే తగ్నలుతుింి ". (అబూ దావూద్). 
విశేషాలుుః 

1- విశావసుల్ను శ్పిించడిం గ్నరిించి హెచురిించబడిింి . 
2- అధరిింగా, అన్నయయింగా శ్పిించిషచో ఆ శాపిం తిరిగ శ్పిించిష-
వానికే తలుగ్నతుింి . 
3- శ్పిించడిం సతయవింతుల, భకుతల లక్షణిం కాదు.  

53- కవిత్వం 

ا ال  ] ُقوُلون  م  ُْم ي  ا ِنَّ ، و  ِهُمون  اٍد َي  ُْم ِِف ُالِّ و  ر  ا ِنَّ ْ ت  ، ا َل  اُوون  تَّبُِعُحُم اْلغ  اُء ي  ْعر  الشه و 

ثِْْيً  ُروا اهلل  ا  ا  ذ  اُِل اِت و  ِمُيوا الصَّ ع  ُنوا و  ِذين  آم  ، ااِلَّ الَّ ُيون  ْ ع  اْنت  ي  ْعِد ا و  وا ِمْن ض  ُ َص 

ا ُظيُِموا  [م 

క్వులు, వారి వెషక్ మారగభ్రష్యటమల్ల షడుసూత ఉింటారు. వారు ప్రతి 
ోయో దారి తపాటానిు, తాుల ఆచరిించని దానిు చెపాటానిు 
చూడట్ిం ల్లదా? విశ్వసిించి ంించి పన్హలు చేసేవారు అల్లాహ్ న్హ 
అమితింగా సిరిించేవారూ, తంకు అన్నయయిం జరిగషపుాడు కేవలిం 
ప్రతికార చరయ తీసుకుేకవారు తపా. (26: ష్యఅరా: 224-227). 

 إن من الشعر حكمةقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: إن النبي  عن أبي بن كعب 


