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66- ఉత్ి మమై న దానం 

: ))خير الصدقة ما كان علَ ظهر ِغًنى، ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال الرسول  عن أبي هريرة 

  وابدأ بمن تعول(( 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రబోధిించారని, అబూ హురైర ملسو هيلع هللا ىلص ఉల్లాఖించారుుః "ఉతతంమైష 
దాషిం ఏదింటే, అి  చేసిష తరావత కూడా సింపషుత మిగ్ల్లల్న. 
ంరియు ులిందుగా నీ పో్ణో ఉషు వారితో ప్రారింభిించుుల". 
(బ్నఖారి).  

فقال: يا رسول هللا أيع الصدقة  ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاء رجل إلى رسول هللا  عن ابي هريرة 

 وأنت  حيح شحيح تخش ى الفقر وتأمل الغنى، وال  أعظم أجرا؟ قال:
 
ق ))أن تصد 

ْمِهل حتى إذا بل
ُ
: لفالن كذا ولفالن كذا، وقد كان لفالن((ت

َ
قوَم قلت

ْ
ُحل

ْ
ِت ال

َ
  غ

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం ఇల్ల ఉింి ుః ఒక్ వయకిత ప్రవక్త 
 సనిుధికి వచిు, ప్రవకాత! ఎవరి దాషధరాిల పుణయఫలిం అిందరిక్ింటే ملسو هيلع هللا ىلص
అధిక్ింగా ఉింట్లింి ? అని అడిగాడు. దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
సమాధాషమిచాురుుః "నీవు ఆరోగ్యింగా ఉిండి, అతయధిక్ింగా ధన్నశ్ క్ల్నగ 
ఉషు రోజుోా (ఖరుు చేసేత), ప్పదవాణణయిపోతాషషు భయింతో ప్పట్ల 
ధనికుడయిపోవాలషు క్కరిక్ క్ల్నగ ఉషుపాటకీ చేసే దాషిం అతయింత 
ఉతతంమైషి . క్న్హక్ దాషిం చేయడింో నీవు అింతయకాలిం 
దాపురిించేదాకా వేచి ఉిండకు. ప్రాణిం క్ింఠింో వచిు కొష ఊపిరితో 
కొట్లటమకుేక సిాతి వచిుషపుాడు ేకన్హ ఫల్లన్న వయకితకి అింతిస్థతన్హ, ఫల్లన్న 
ంనిషికి ఇింతిస్థతన్హ అని చెబితే ఎల్లింట ప్రయోజషిం ఉిండదు. 
ఇపుాడి  ఫల్లన్న, ఫల్లన్న వారిదయిపోయిషటేా (నీవిచేుద్దమి ల్లదు)". 
(బ్నఖారి, ులసిాిం).    

الصدقة علَ اْلسكين صدقة، )): ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن سلوان بن عامر 

  وهي علَ ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة((
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, సల్లిన్ బిన్ ఆమిర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "నిరుప్పదకు దాషిం ఇచుుట్ ఒక్ దాషిం (పుణయ ఫలిం 
అయితే, నిరుప్పద) బింధ్యవుకు ఇసేత ఒక్ట దాషిం చేసిష పుణయఫలమైతే 
ంరొక్ట బింధ్యప్రేంకు సింబింధిించిష పుణయఫలిం లభిించున్హ". 
(అహ్ిద్). 
విశేషాలుుః 

1- నిరుప్పద బింధ్యవులకు దాషిం చేయడిం, ఇతరులకు చేయడిం క్ింటే 
శ్రే్ఠిం. 
2- ఆరోగ్యింగా ఉిండి, దీరఘ వయసుస పింద్ద ఆశ్తో, ప్పదవాణణయి-
పోతాషషు భయింతో కూడి చేసిష దాషిం చాల శ్రే్ఠమైషి .  

67- గుప్ి దానపు ఘనత్ 

ُكْم{ِِْن ُتْبُدو الصَّ ] ْْيٌ لَّ ُحو  خ  اء  ف  ر  ا اْلُ ق  ُتْؤُتول  ا و  ُ ول  ِِْن ُُتْ نِِعًمَّ ِلي  و  اِت ف  ق  [ د 

 813البقرة:

మీరు మీ దాషధరాిలన్హ బహిరింగ్ింగా చేసిన్న ంించిద్ద, కాని 
రహ్సయింగా నిరుప్పదలకు దాషిం ఇవవట్ిం మీకు ఎకుొవ మేలు 
చేకూరుసుతింి . (2: బఖరుః 271).  

 قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي عن أبي هريرة 
 
ه يوم ال ظل  إال

 
هم هللا في ظل

 
)) سبعة ُيِظل

ق باْلساجد، ورجالن 
َّ
ه: إمام عادل، وشاب  نشأ في عبادة هللا، ورجل قلبه معل

 
ظل

قا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال  ا في هللا اجتمعا عليه وتفر  تحاب 

ق بصدقة حتى ال تعلم شمال ه ما تنفق يمينه، فقال: إني أخاف هللا، ورجل تصد 

  ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః 
"అల్లాహ్ యొక్ొ అర్ా (సిింహాసష) నీడ తపా ంరల్లింట నీడ లభిించని 


