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))ما من أحد يسلم علي إال رد هللا علي : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أبي هريرة 

 أخرجه أبوداود روحي حتى أرد عليه السالم((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "న్నకు సల్లిం పింపిషపుాడల్లా, అల్లాహ్ న్న ఆతిన్హ న్న 
ద్దహ్ులో పింపుతాడు. ేకన్హ సల్లిం పింపిష వయకితకి జవాబిస్థతన్హ". 
(అబూ దావూద్).  

))رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة  

 أخرجه الترمذي يصل علي((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఏ వయకిత యెదుట్ ేకన్హ ప్రస్థతవిించబడుతాన్న, అతడు 
న్నపై దరూద్ పింపనిచో అతని ులకుొ ంటటమో క్లువుగాకా". 
(తిరిిజి). 
విశేషాలుుః  
1- ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పై దరూద్ పింపడిం అభిల్ణీయిం. 
2- ప్రతేయక్ింగా జుమా రోజుష ఎకుొవగా పింప్పల్న. 
3- ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పై దరూద్ పింప్పవారికి చాల పుణయిం గ్లదు. 

61- ఋం గర సిున్నక్త వోవధి ఇచుచటలోన్న ఘనత్ 

))تلقت اْلال كة روح رجل ممن كان : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن حذيفة 

قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: ال، قالوا: تذكر، قال: كنت أدين 

الناس فآمر فتياني أن ُينِظروا اْلعسر ويتجوزوا عن اْلوسر، قال: قال هللا 

  : تجوزوا عنه((عزوجل

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించారని, హుజైఫ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "మీక్ింటే ులిందు కాలింో దైవదూతలు ఒక్ వయకిత 
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ఆతితో క్లసి, 'నీవు ఏదైన్న సతాయరయిం చేసియున్నువా?' అని అడిగారు. 
అతన్హ 'ల్లదు' అని బదుల్నచాుడు. వారు 'గ్నరుత తెచుుక్క' అషగా 
అతడన్నుడుుః 'ేకన్హ ప్రజలకు అపిాచేువాణిణ, తరావత న్న పనివాళుకు 
ఇల్ల ఆద్దశ్ించేవాణిణుః బీదవాడైష ఋణగ్రసుతనికి వీలయిషింత వయవధి 
ఇవవిండి. క్ల్నమిో న్హషు ఋణగ్రసుతని పట్ా మెతక్వైఖరి 
అవలింభిించిండి. ఆ తరావత ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అతని గ్నరిించి ఇల్ల చెప్పారుుః 
"అతనిు ంనిుించిండి" అని అల్లాహ్ చెప్పాడు. (ులసిాిం).  

))كان رجل يداين الناس فكان يقول قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن أبي هريرة 

لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل هللا يتجاوز عنا، فلقي هللا فتجاوز 

 أخرجه مسلم عنه((

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
ప్రవచిించారుుః "ఒక్ వయకిత ప్రజలకు అపుా ఇసూత తష పనివాళుకు ఇల్ల 
చెప్పావాడుుః మీరు నిరుప్పద ఋణగ్రసుతని వదుకు వసూలుక వెళ్ళుషపుాడు 
(అతడు వయవధి క్కరితే) వయవధి ఇవవిండి. అల్లాహ్ ంష పట్ా ంనిుింపు 
వైఖరిని అవలింభిించగ్లడు. అతన్హ చనిపోయిష తరావత అల్లాహ్ 
అతనిు ంనిుించాడు". (ులసిాిం).  

طلب غريوا له فتوارى ثم وجدوي فقال: إني معسري فقال: أنه  عن أبي قتادة 

))من سره أن ينجيه هللا من آهلل؟ قال: آهللي قال: فإني سوعت رسول هللا يقول: 

  كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه((

అబూ ఖతాద రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: అతన్హ తష న్హిండి అపుా 
తీసుకుషు వయకిత వదుకు వసూలుక వెళ్ళుషపుాడు (ఋణగ్రసుతడు అబూ 
ఖతాదన్హ చూసి) దాకుొన్నుడు. ంళ్ళు అతన్హ క్లసి 'ేకన్హ చాల్ల పసుతో ా 
ఉన్నున్హ' అని అన్నుడు. 'అల్లాహ్ ప్రమాణిం చేసి చెపాగ్లవా?' అని అబూ 
ఖతాద అడగ్గా, 'అల్లాహ్ ప్రమాణిం చేసి చెపా గ్లన్హ' అని అన్నుడు. 
అపుాడు అబూ ఖతాద రజియల్లాహు అన్హు  ఇల్ల చెప్పారుుః 'ేకన్హ ప్రవక్త 



దిన చర్యల పాఠాలు 
 

110 

 చెపాగా విన్నున్హుః "ప్రళయ ి న్నష క్ల్నగే వయధా భరితమైష శ్క్ష న్హిండి ملسو هيلع هللا ىلص
తంన్హ అల్లాహ్ రక్షిించడానిు ఇ్టమపడేవవారు ఋణగ్రసుతనికి 
వీలయిషింత వయవధి ఇవావలని ల్లదా అతనిపై న్హిండి ఋణ భారానిు 
పూరితగా ంనిుించివేయాల్న". (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః  

1- పసుతో ా ఉషు ఋణగ్రసుతనికి వయవధి ఇచుుట్ ల్లదా అపుాన్హ 
ంనిుించుట్ో ఘషత చాల్ల ఉింి . 
2- ప్రళయి న్నష క్ల్నగే క్షాటమల న్హిండి రక్షణకు అదీ ఒక్ కారణిం.  
3- అి  అల్లాహ్ ంనిుింపున్హ పిందుట్కు కూడా ఒక్ మారగిం. 

62- వడీ్డ - దాన్న నండి హెచ్చరక 

وا ال  ي  ] ض  ْاُاُيون  الرِّ ِذين  ي  لَّ اُن ِمن  اُمْ سِّ ا  ْهط  بَُّطُه الشَّ ت خ  ِذي ي  ُقوُم الَّ ًم  ي  ُقوُمون  ااِلَّ ا 

هُ  اء  ْن ج  م  وا ف  ض  م  الرِّ رَّ لَّ اهلُل اْلب ْهع  و  ح  وا و  ا ح  ض  ًم  اْلب ْهُع ِمْثل  الرِّ اُلْوا اِنَّ ُْم ق  لِك  ضِا ِنَّ  ذ 

ا س   ُه م  ي  ى ف  اْنت ح  ِه ف  ضِّ ََّ ٌة ِمْن  ْوِعظ  اُب م  ئِك  ا ْصح  ُاول  اد  ف  ْن ع  م  ْمُرُه اَِل  اهللِ و  ا  ي ف  و 

 ٍَ ا اهلُل ال  ُُيِبه ُاله ا  َّ اِت و  ق  د  ُيْرضِى الصَّ وا و  ض  ُق اهلُل الرِّ ْمح  الُِدون،  ي  ا خ  َِ ُلْم فِهح  النَّا

ثِهمٍ   816،815البقرة  [ا 

వడ్డీ తినేవారి సిితి షైతాను సోకడం వలా ఉన్నుది అయిన వయకిా సిితి 
ల్లంట్టది. ఈ సిితికి వారు గరిక్తవటానికి క్తరణం వారు 'వాయపారం కూడా 
వడ్డీ ల్లంట్టదేగా' అని అనట్మే. వాసావానికి అల్లాహ్ వాయపారానిా 
ధ్రుసముతం చేశ్వడు. వడ్డీని నిషిదధం చేశ్వడు. కనుక తన ప్రభువు చేసిన 
ఈ హతబోధ్ అందే వయకిా మునుుందు వడ్డీ తినట్ం తయజిస్తా, అతను పూరాం 
తినాదేదో తిన్నాడు. అతని వయవహారం చివరకు అల్లాహ్ వదదకే పోతుంది. 
ఈ ఆదేశ్ం తరాాత మళ్ళీ ఈ దుశ్చుష్ికు పాలుడేవాడు నిశ్ుయంగా 


