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 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 
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నరకవాసి, అకుడ అతడు శ్వశ్ాతంగా ఉంటాడు. అల్లాహ్ వడ్డీని 
నశ్ంపజేస్తాడు. దానధ్రాులను పెంచి అధకం చేస్తాడు. కృతఘ్నాడూ, 
దుష్టిడూ అయిన వయకిాని అల్లాహ్ ప్రేమంచ్డు. (2: బఖర: 275, 276). 

[ ْ اِْن َل  ضوا اِْن ُانُْتْم ُمْؤِمنِي ف  ِقي  ِمن  الرِّ ا ض  وا م  َُ ذ  ُقوا اهلل  و  ُنوا اتَّ ِذين  آم  ا  ا َيه ا الَّ ي 

ُسولِهِ   َ ْرٍب ِمن  اهللِ و  ُنوا ضِح  ْاذ  ُيوا ف  ْ ع   813،816البقرة  [ت 

విశ్ాసించిన ప్రజ్ల్లరా! మీరు నిజ్ంగా విశ్వాసులే అయితే అల్లాహ్డీకు 
భయపడండి. ఇంక్త మీకు ప్రజ్ల నుండి రావలసిన వడ్డీని విడచిపెట్ిండి. 
క్తని ఒకవేళ  మీరు అల్ల చెయయకపోతే మీపై అల్లాహ్ మరియు ఆయన 
ప్రవకా తరఫు నుండి యుదధ ప్రకట్న ఉంది అనే విష్యానిా తెలుసుకండి. 
(2: బఖరాః 278,279). 

قالوا: يا رسول  )) اجتنبوا السبع اْلوبقات((،قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي عن أبي هريرة 

؟ قال:  بالحق،  هللا وما هنع
 
م هللا إال ))الشرك با ، والسحر، وقتل النفس التي حر 

وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف اْلحصنات اْلؤمنات 

 الغافالت(( 

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఇల్ల ఉల్లాఖించారుుః ఒక్ స్థరి ప్రవక్త 
 అన్హచరల్ను ఉద్దుశ్ించి, "మింిల్ను సరవ న్నశ్షిం చేసే పన్హలకు ملسو هيلع هللا ىلص
దూరింగా ఉిండిండ"ని హెచురిించారు. 'ఆ పన్హల్లమిట పవకాత? అని 
అడిగారు అన్హచరులు. అపుాడాయష ఇల్ల సెలవిచాురుుః "(1) అల్లాహ్ 
కు స్థట క్ల్నాచడిం. (2) చేతబడి. (3) ధరిసంితింగా తపా అల్లాహ్ 
హ్తమారుకూడదని నిషేధిించిష ప్రాణిని హ్తమారుడిం. (4) వడ్డీ 
సొులి తిషడిం. (5) అన్నధ సొులిన్హ హ్రిించి వేయడిం. (6) ధరి 
యుదధింో వెన్హు జూపి ప్పరిపోవడిం. (7) ఏ ప్పపమెరగ్ని అమాయక్ 
ులసిాిం స్త్రీలపై అపనిిందలు మోపడిం". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

 آكل الربا وموكله(.  ملسو هيلع هللا ىلص)لعن رسول هللا  ل:قا عن ابن مسعود 
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అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: వడ్డీ సొులి 
తిేకవాడు, తినిపిించువాడు ఇదురినీ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص శ్పిించారు. (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః  

1- చాల్ల క్ఠషింగా వడ్డీ నిషేధిించబడిింి . అి  విన్నశానికి గ్నరి చేసే 
ంహా ప్పప్పోా ఒక్ట.  
2- అి  బరొత్ (శుభుల)న్హ హ్రిింపజేసుతింి . హ్ఠుల స్థధిించి వడ్డీ 
తిేకవారు అల్లాహ్, ఆయష ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తో యుదాధనికి సిదధమైష 
వారగ్నదురు. 
3- వడ్డీ తిన్హవారు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص న్నట్ శాపగ్రసుతలయాయరు. 

63- ఖుర్రఆన్ పార్యయం  ఘనత్ 

رجع الَ اهله ان  ))أيحب أحدكم إذا: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابى هريرة 

))فثالث آيات يقراهن قلنا: نعمي قال:  يجد فيه ثالث خلفات عظام سمان؟((

  احدكم في صالته خير له من ثالث خلفات عظام((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "మీో ఒక్ వయకిత తష ఇింటకి పోయిషపుాడు అక్ొడ 
అతనికి బల్నసిష, చూలుగ్ల మూడు ఒింట్టలు లభిించడిం 
సింతో్మేన్న, ఇ్టమమేన్న? అని అడిగారు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. 'అవున్హ' అని 
మేంన్నుుల. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "మీో ఒక్ వయకిత షమాజుో మూడు 
ఆయతులు చి వాడింటే అి  అతనికి బలసిష, చూలుగ్ల మూడు 
ఒింట్టలక్ింటే ఎింతో ఉతతంిం" అని విశ్దపరిచారు. (ులసిాిం).  

))من قرأ حرفا من كتاب هللا  : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  بن مسعود عن عبد هللا 

فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ال اقول: الم حرف، ولكن ألف حرف، والم 

 أخرجه الترمذي حرف، وميم حرف،((


