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2- వాటని చి విషవారి (మోక్షిం కొరకు అల్లాహ్ తో) అవి వాి స్థతయి.  
3- సూర బఖర చదువుతే ఇింట న్హిండి షైతాన్ దూరంవుతాడు.  
4- సూర బఖరోని చివరి రిండు ఆయతుల ఘషత.  
65- అల్లా హ్ ాణరగ ంలో దానధర్యమలు చేయు ఘనత్ 

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 
 
))ما من يوم يصبح العباد فيه إال

قول أحدهما: اللهم  أعَ منفقا خلفا، ويقول خخر: اللهم  أعَ ملكان ينزالن في

  اْلمسك تلفا((

"ప్రతి రోజు ఉదయిం ప్రజలు నిద్ర న్హిండి మేల్కొషగాేక ఇదురు దూతలు 
అవతరిస్థతరు. వారిో ఒక్రు అల్లాహ్ న్హ ప్రారిాసూత, ఓ అల్లాహ్! దాషిం 
ఇచేువాడికి ంరిింత ప్రస్థి ించు అని. రిండో దూత ఓ అల్లాహ్! పిసిన్నరి 
సింపదన్హ న్నశ్షిం చెయియ అని ప్రారిాస్థతరు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరని, 
అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు.   

))ما نقصت صدقة من مال، وما زاد : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابي هريرة 

وجل    رفعه هللا عز 
 
ا، وما تواضع أحٌد   إال  ِعزًّ

 
 (( هللا عبدا بعفٍو إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "సదఖా వలా సింప్పదషో కొరత ఏరాడదు. ంనిుింపు 
వైఖరి అవలింభిించిష దాసుని గౌరవానిు అల్లాహ్ ి వగ్నణీక్ృతిం చేస్థతడు. 
ఎవరైతే అల్లాహ్ కొరకు విషమ్రుడవుతాడో అల్లాహ్ అతనిు ఉషుతునిగా 
చేస్థతడు". (ులసిాిం). 

ق بعدل تمرة من كسب : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة  ))من تصد 

ي  يها لصاحبها، كما يرب  ِ
ٍب وال يقبل هللا إال الطيب، فإن هللا يقبلها بيمينه ثم يرب  طي 

َوة حتى تكون مثل الجبل(( 
ُ
ل
ُ
 أحدكم ف

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల  
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సెలవిచాురుుః "అల్లాహ్ వదుకు పవిత్ర వసుతవు మాత్రమే చేరుతుింి . 
అిందువలా ఎవరైన్న తష పవిత్ర సింప్పదష న్హిండి ఒక్ ఖరూిరపుట్ింత 
దాషిం చేసిన్న సరే అల్లాహ్ దానిు కుడిచేతోత స్వవక్రిస్థతడు. ఆ తరావత 
మీరు గ్నర్రపు పిలాన్హ పెించి పెదు చేసిషట్లా ఆయష ఆ దాన్ననిు వృి ధ 
పరుస్థతడు. అల్ల వృి ధ చెిందుతూ చివరిక్ి  పరవతిం ల్లగా 
పెరిగపోతుింి ". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

 في اثنتين: رجل آتاه هللا : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابن مسعود 
 
))ال حسد إال

كته بالحق، ورجل آتاه هللا الحكمة فهو يقض ي بها ويعلمها((
َ
طه علَ َهل

 
 فسل

ً
  ماال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల బోధిించారని, ఇబ్ను ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఇదురు తపా ఇతర వయకుతల పట్ా అసూయ చెిందడిం 
ధరిసంితిం కాదు. ఒక్రుుః అల్లాహ్ సిరిసింపదలు అన్హగ్రహిించగా 
వాటని రేయిింబవళ్ళు సతాొరాయోా వినియోగించే వయకిత. రిండోవాడుుః 
అల్లాహ్ (ఖుర్ఆన్, హ్దీసు) విదయ ప్రస్థి ించగా దానిు రేయిింబవళ్ళు 
చి విించడింో, దానిక్న్హగ్నణింగా తీరుా చేయడింో నింగ్నుడయి 
ఉిండే వయకిత". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

ْي  ] ْعُروٍف أ ْو ِِْصال ٍح ض  ٍة أ ْو م  ق  د  ر  ضِص  ْن أ م  اُلْم ِاِلَّ م  ْن نَّْجو  ثٍِْي مِّ ْْي  ِِف ا  ال  خ 

اء  م   لِك  اْضتِغ  ْل ذ  ْ ع  ْن ي  م  ظِهًًم النَّاِس و  ْوف  ُنْؤتِهِه أ ْجًرا ع  اِت اهللَِّ ف س  النساء:  [ْرض 

333 

ప్రజ్లు జ్రిపే రహ్సయ సమాలోచ్నలోా స్తధారణంగా ఏ మేలూ ఉండదు. 
క్తనీ ఎవరైన్న రహ్సయంగా దానధ్రాులు చెయయండి అని బోధస్తా లేక 
ఏదైన్న సతాురయం కొరకు లేదా ప్రజ్ల వయవహారాలను చ్కుబరిచే 
ఉదేదశ్ంతో ఎవరితోనైన్న ఏదైన్న రహ్సయం చెబితే అది మంచి విష్యమే. 
ఎవరైన్న అల్లాహ్ సంతోష్ం కొరకు ఈ విధ్ంగా చేస్తా వారికి మేము గొపు 
ప్రతిఫల్లనిా ప్రస్తదిస్తాము. (4: నిస్తాః 114). 
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يُِ هُ ] ُحو  ُُيْ  ف 
ٍ
ء ِ ْقُتْم ِمْن َش  ْن   ا أ  م   86سبأ: [و 

మీరు దేన్నాన్న ఖరుు చేసినపుట్టకీ దాని స్తినంలో ఆయనే (అల్లాహ్) మీకు 
మరింత ఇస్తాడు. (34: సబా: 39). 

اُثرُ ]وهو يقرأ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أتيت النبي  عن عبد هللا بن الشخير  ُكُم التَّك  َْلـ  قال:  [أ 

 
َ

 ما أكلت
 
))يقول ابن آدم: مالي مالي، قال: وهل لك ياابن آدم من مالَك إال

قت فأمضيت؟((   فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصد 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సూర {అల్ హాకుులతతకాసుర్} పఠసుతిండగా ేకన్హ 
చేరుకున్నున్హ. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "మాషవుడు న్న ధషిం, న్న సింపద 
అని అింటాడు. ఓ మాషవుడా! నీవు తిని షశ్ింపజేసిషదీ, ధరిించి 
ప్పడుచేసిషదీ, దాషధరాిలు చేసి ులిందుకు పింపుకుషుదీ తపా 
ఇింకెక్ొడ? నీ ధషిం" అని బోధిించారని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ష్యఖైర్ 
రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం. (ులసిాిం).   

)) بينما رجل بفالة فسمع صوتا في سحابة: قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أبي هريرة 

ة، فإذا شرجة من  َ ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حر  اسِق حديقة فالن، فتنح 

تلك الشرا  قد استوعبت ذلك اْلاء كله، فتتبَع اْلاء فإذا رجل قا م في حديقته 

ِل اْلاء بمسحاته فقال: يا عبد هللا مااسمك؟ قال فالن لالسم الذي سمع في ي
حو 

 صوتا في 
ُ

السحابة، فقال له يا عبد هللا ِلَم تسالني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت

ذي هذا ماؤه يقول اسِق حديقة فالن السمك، فما تصنع فيها؟ قال: 
 
السحاب ال

ي أنظر إلَ ما يخر 
 
 هذا فإن

َ
 قلت

ْ
ا إذ  بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه أم 

َ
ق ُ  منها فأتصد 

   وأردُّ فيها ثلثه((

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖష ప్రకారిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
తెల్నప్పరుుః "ఒక్ వయకిత ఓ మైదాషింో వెళ్ళతిండగా ఒక్ మేఘుల న్హిండి 
'ఫల్లష తోట్ో కురిాించు' అని శ్బుిం విన్నుడు. ఆ మేఘుల పక్ొకు 
జరిగ ఓ బింజరు భూమిో కురిసిింి . అక్ొడి న్హిండి ఆ నీళునిుయూ 
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ఒక్ కాలువ గ్నిండా (ఒక్ తోట్ోకి) వెళ్ళుయి. ఆ వయకిత ఆ కాలువన్హ 
అన్హసరిించి (ఆ తోట్ో ప్రవేశ్ించాడు). అక్ొడ ఒక్ ంనిషి తష 
తోట్ో ప్పరతో నీళ్ళు క్డుతున్నుడు. (ఈ వయకిత ఆ ంనిషిని ఉద్దుశ్ించి) 
ఓ 'అబ్నుల్లాహ్'! (అల్లాహ్ దాసుడా) నీ ప్పరేమిట? అని అడిగాడు. (ఈ 
వయకిత) మేఘులో విషు ప్పరే ఆ ంనిషి చెప్పాడు. 'అబ్నుల్లాహ్' నీవు న్న 
ప్పరు ఎిందుకు అడుగ్నతున్నువు అని (ఆ ంనిషి) అడిగాడు. (కాలువ 
గ్నిండా ప్పరుతూ వచిుష నీళు వైపు సైగ్ చేసూత) ఈ నీళ్ళు కురిాించిష 
మేఘంతో ఫల్లష వయకిత తోట్ో కురిాించు అషు శ్బుిం విన్నున్హ. నీవు 
చేసేద్దమిట? అని ఆ వయకిత అడిగాడు. అపుాడు ఆ ంనిషి నీవు 
అడిగషిందుకు చెబ్నతున్నున్హ. (ల్లకుింటే ేకన్హ చెప్పావాణిణ కాన్హుః క్కత 
అయి, పింట్ ఇింట్లా) తెచిుష తరావత దానిు చూసి మూడు భాగాలు 
చేసి, ఒక్ భాగ్ుల దాషిం చేస్థతన్హ. ఒక్ భాగ్ుల న్న పిలాలు ేకన్హ 
తిింటాుల. ంరొక్ భాగ్ుల (వితతషింగా) తిరిగ భూమిో వేస్థతన్హ". 
(ులసిాిం).  

ْْيٍ ف أل ْنُ ِسُكمْ ] ا ُتنِْ ُقوا ِمْن خ  م   818البقرة:  [و 

మంచి మారగంలో మీరు ఖరుు చేస్త ధ్నం మీకే మేలు చేకూరుసుాంది. (2: 
బఖరాః 272). 

 ))كل امريء في ظل  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن عقبة بن عامر 

  حتى ُيفصل بين الناس(( تهصدق

"ప్రజల తీరుా పూరిత అయ్యయ వరకు ప్రతి వయకీత తష దాషధరాిల ఛాయో 
ఉింటాడు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని ఉఖాా బిన్ ఆమిర్ 
రజియల్లాహు అన్హు  అల్లాఖించారు. (అహ్ిద్).    

  ر ولو بشق تمرة(()) اتقوا الناقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن عدي بن حاتم 

"ఒక్ ఖరూిరపు ులక్ొ అయిన్న సరే దాషిం చేసి, షరకాగు న్హిండి 



దిన చర్యల పాఠాలు 
 

119 

మింిల్ను మీరు కాప్పడుక్కిండి" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించగా ేకన్హ 
విన్నున్హ అని అదీ బిన్ హాతిిం ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం). 

 ))إذا مات ابن منسان انقطع ع قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن أبي هريرة 
 
مله إال

 من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له((
 
  من ثالث: إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రబోధిించారని, అబూ హురైర ملسو هيلع هللا ىلص ఉల్లాఖించారుుః "ంనిషి 
చనిపోయిషపుాడు అతని ఆచరణలు అింతంవుతాయి. కాని మూడు 
రకాల ఆచరణలు ఇింకా కొషస్థగ్నతూేక ఉింటాయి. (1) సదఖ 
జారియ (సుదీరఘ కాలిం వరకు ప్రజలకు ప్రయోజషక్రింగా ఉిండే 
సతాొరయిం) (2) ప్రయోజషక్రంయిష విదాయజాాషిం. (3) అతనిక 
ప్రారిాించే ఉతతం సింతాషిం. (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః  

1- అల్లాహ్ మారగింో దాషధరాిలు చేయు ఘషత. 
2- ధరిసంితింతో సింప్పి ించి చేసిష దాషమే స్వవక్రిించబడుతుింి .  
3- ధష సింపదో వృి ధ, శుభిం క్లుగ్నట్కు దాషధరాిలు కూడా ఒక్ 
కారణిం.  
4- దాషిం చేసిష ధషమే చివరికి ులసిాింకు (పరోక్ సౌఖాయనికి) 
మిగల్లి . 
5- దాషధరాిల సబబ్నగాేక ప్రళయిం న్నట క్ఠష సింఘట్షల న్హిండి 
మోక్షిం ప్రాపితయగ్నన్హ. 
6- అి  ప్పక్షిక్ింగా అయిషపాటకినీ షరక్ిం న్హిండి దూరులిండుట్కు 
కారణంగ్నన్హ. 
7- దాషధరాిలు చేసిష వయకిత ంరణిించిషపుాటకీ వాట పుణాయలు అతనికి 
లభిసుతేక ఉింటాయి.  


