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58- ముస్జా ముల అవసర్యలు తీులచ ఘనత్ 

يظلمه وال ييسلمه، ))اْلسلم أخو اْلسلم ال قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن ابن عور 

ومن كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته، ومن فر  عن مسلم كربة فر  هللا 

  مسلما ستره هللا يوم القيامة(( عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ఉంర్ రజియల్లాహు 
అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "ఒక్ ులసిాిం ంరో ులసిాింకు స్తదరుడు. క్న్హక్ 
అతనికి ఏల్లింట అన్నయయిం చేయడు. అతనిు నిససహాయ సిాతిో 
వదడు. ఎవరైతే తష స్తదరుడి అవసరానిు తీరుసూత ఉింటారో, అల్లాహ్ 
అతని అవసరానిు తీరుసూత ఉింటాడు. ఎవరైతే ఒక్ ులసిాిం యొక్ొ 
ోట్లపోట్ాన్హ ంరుగ్నపరుస్థతడో, అతని తపిాదాలన్హ అల్లాహ్ క్పిా 
పుచుుతాడు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

))من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   عن أبي هريرة

لقيامة، ومن يسر علَ معسر يسر هللا عليه في نفس هللا عنه كربة من كرب يوم ا

الدنيا وخخرة، ومن ستر مسلما ستره هللا في الدنيا وخخرة، وهللا في عون العبد 

ما كان العبد في عون أخيه، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا يتلون كتاب 

، وحفتهم هللا ويتدارسونه فيما بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة

  اْلال كة وذكرهم هللا فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
తెల్నప్పరుుః "ఇహ్ోక్ిం ో ఒక్ విశావసునికి ఎదురయ్యయ క్షాటమోా ఏ ఒక్ 
క్షాటమనిు ఎవరైతే దూరిం చేస్థతడో, పరోక్ింో అతనికి ఎదురయ్యయ 
క్షాటమోా ఒక్ పెదు క్షాటమనిు అల్లాహ్ దూరిం చేస్థతడు. ఎవరైతే ఋణ- 
గ్రసుతనికి వయవధి ఇస్థతడో, ఇహ్పరాోా అతడికి అల్లాహ్ సుఖసింపదలు 
నొసింగ్నతాడు. ఎవరైతే విశావసుని ోప్పల్ను ంరుగ్నపరుస్థతడో, 
ఇహ్పరాోా అతని దో్ులలన్హ అల్లాహ్ క్పిా పుచుుతాడు. ఏ 
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మాషవుడైతే తష స్తదరుడి సహాయింో ఉింటాడో అల్లాహ్ అతని 
సహాయులో ఉింటాడు. ఎవరైతే అల్లాహ్ గ్రింథానిు పఠించుట్కు, 
ేకరుుకొన్హట్కు అల్లాహ్ గ్ృహాోాని ఒక్ గ్ృహ్ింో సమావేశ్ంవుతారో 
వారిపై శాింతిం అవతరిసుతింి . ఆయష కారుణయిం వారిని క్పిా వేసుతింి . 
దైవదూతలు వారిని ులట్టమడిించుకుింటారు. తష సమీపింోన్హషు 
దూతోత అల్లాహ్ గ్రవింగా వారి గ్నరిించి ప్రస్థతవిించి, వారిని 
ప్రశ్ింసిస్థతడు. అయితే ఎవరైతే తం ఆచరణో వెషక్బడతారో వారి 
వింశ్ిం వారి పురోగ్తికి తోడాడదు". (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- విశావసుల అవసరాలన్హ తీరుుట్, ప్రతేయక్ింగా నిరుప్పదల, బలహన్హల 
అవసరాలన్హ తీరుుట్ చాల్ల ఘషతగ్ల వి్యిం.  
2- ంసిాిం స్తదరునికి సహాయపడే వారికి, వారి నిససహాయ సిాతిో 
అల్లాహ్ సహాయపడతాడు.  

59- బిద్అత్ర నండి దూరముండి, ప్ర వకి  న  ملسو هيلع هللا ىلص 
అనసరంచుట విధి 

ُكْم ُذُنوض ُكمْ ] ْغِ ْرل  ي  بِْبُكُم اهلل  و   ُُيْ
ِِ بُِعو اتَّ بهون  اهلل  ف 

 83آل عمران  [ُقْل اِْن ُانُْتْم ُُتِ

నీవు ప్రజలకు ఇల్ల చెపుాులుః మీకు నిజింగాేక అల్లాహ్ పట్ా ప్రేం ఉింటే 
షన్హు అన్హసరిించిండి. అపుాడు అల్లాహ్ మింిల్ను ప్రేమిస్థతడు. మీ 
ప్పప్పలన్హ క్షమిస్థతడు. (3: ఆలె ఇమ్రాన్: 31).  

ُِدو] ْهن ُحْم ُثمَّ ال  َي  ر  ض  ج  ُموك  فِهًم  ف  تَّى ُُي كِّ ضِّك  ال  ُيْؤِمُنون  ح   َ ْنُ ِسِحْم ف ال  و  ن  ِِف أ 

ْسيِْهًًم  يُِّموا ت  ُيس  ْهت  و  َّا ق ض  جًا ُمِّ ر   56النساء  [ح 

నీ ప్రభువు స్థక్షిగా! వారు తం పరసార విభేదాల వి్యింో నిన్హు 
న్నయయ నిరేణతగా స్వవక్రిించషింత వరకు, ఇింకా నీవు ఏ నిరణయిం చేసిన్న 


