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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 
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"క్వితవింో వివేక్ింతో కూడిష వి్యులింట్లింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
తెల్నప్పరని, ఉబై బిన్ క్అబ్ రజియల్లహాు అన్హు ఉల్లఖాించారు.  (బ్నఖారి). 

اهج اْلشركين قال يوم قريظة لحسان:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ب عن البراء بن عاز 

  فإن جبريل معك

బరా బిన్ ఆజిబ్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: బనూ ఖురైజాతో యుదధిం 
జరిగష రోజుష ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص హ్స్థసన్ బిన్ స్థబిత్ తో ఇల్ల అన్నురుుః "(నీ 
క్వితవింతో) అవిశావసుల హేళషచేయి, జిబ్రీల్ నీతో ఉన్నుడు".  

ألن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  ريرة عن أبي ه

  .خير له من أن يمتلئ شعرا

"ఒక్ వయకిత క్డుపు చీులతో నిింపుక్కవడిం, తదుపరి అి  దానిు ప్పడు 
చేయడిం అేకి  క్వితాల కాలు్యింతో క్లుషితంవడింక్న్ను మేలైషి " 
అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచిుషట్లా అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- క్వితవింో (నైతిక్ ప్రమాణాల పరిపో్ణకు వినియోగ్పడే) ంించి 
క్వితవిం ఉింట్లింి . (నైతిక్ ప్రమాణాలన్హ భింగ్పరిచే) చెడు క్వితవిం 
కూడా ఉింట్లింి . (దీనిో మొదట రక్ిం మొదట రిండు హ్దీసుోా, 
రిండవ రక్ిం మూడవ హ్దీసుో వచిుింి ).  
2- ంనిషికి అల్లాహ్ 'జిక్రర ' (సిరణ), ఖుర్ఆన్ పఠషిం ల్లకుిండా 
క్వితాలన్హ క్ింఠసతిం చేయడిం ంించిి  కాదని హెచురిించబడిింి .  

54- చెడు ప్దాలు ఉచ్చరంచుట న్నవారంచ్బడింది 

ముస్జా ంన ఓ కాఫిర్ర అన్న అనట న్నవారంచ్బడింది.   

 ، فقد باء إذا قال الرجل ألخيه: يا كافر: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابن عور 


