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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 
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(ప్రళయ)ి న్నష అల్లాహ్ ఏడు గ్నణాలవారిని తష నీడ పట్లటమష 
ఆశ్రయమిస్థతడు. వారిో (1) న్నయయింగా ప్పలష చేసే పరిప్పలకుడు. 
(2) తష యౌవష జీవితిం అల్లాహ్ ఆరాధషో గ్డిపిష యువకుడు. 
(3) ంషసింతా ంసిిదుోేక ఉిండేట్ట్లవింట వయకిత. (4) కేవలిం 
అల్లాహ్ ప్రసషుత క్కసిం పరసార అభిమానిించుకుేక, అల్లాహ్ ప్రసషుత 
క్కసమే పరసారిం క్లుసుకొని విడిపోయ్య ఇదురు వయకుతలు. (5) 
అింతసుత, అిందచిందాలు గ్ల స్త్రీ అసభయకారాయనికి పిల్నచిషపుాడు, తాన్హ 
అల్లాహ్ కు భయపడుతున్నుషింటూ ఆమె క్కరిక్న్హ తిరసొరిించిష 
వయకిత. (6) కుడి చేతోత ఇచిుింి  ఎడం చేతికి సయితిం తెల్నయషింత 
గోపయింగా దాషధరాిలు చేసిష వయకిత. (7) ఏకాింతులో అల్లాహ్ న్హ 
తలచుకొని క్ింట్ తడి పెటేటమ వయకిత". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుుః   

1- గ్నపత దాషిం బహిరింగ్ింగా చేసేదాషింక్ింటే ఉతతంిం. 
2- గ్నపత దాషిం చేసిషవారికి ప్రళయి న్నష అల్లాహ్ అర్ా (సిింహాసష) 
ఛాయో చోట్ల లభిసుతింి . దీనితో గ్నపతదాషిం ఘషత సా్టమిం 
అవుతుింి . 
68- సముచిత్ కారం ం వలన బహిరంగంగా దానం 

చేయుట సమమత్మే 

ا عند رسول هللا قال:  عن جرير 
 
في صدر النهار، فجاء قوم حفاة عراة  ملسو هيلع هللا ىلص))كن

دي السيوف عامتهم من مضر ى بل كلهم من مضر ى 
 
مجتابي النمار والعباء متقل

ر وجه رسول هللا  ن  ملسو هيلع هللا ىلصفتمع 
 
 فأذ

ً
ِْلا رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خر  فأمر بالال

َ ثم خطب فقال: 
 
ا أ َيه  ]وأقام فصل ٍة ي  اِحد  ْن نَّْ ٍس و  ُكْم مِّ ي ق  ُكْم الَِّذي خ  ضَّ  َ ُقوا  ا النَّاُس اتَّ

 َْ األ  ِه و  ُلون  ض  اء  ُقوا اهللَّ  الَِّذي ّتس  اتَّ اًء و  نِس  ثًِْيا و  االً ا  ج 
َِ ض ثَّ ِمنُْحًم   ا و  ح  ْوج  ا ز  ي ق  ِمنْح  خ  ام  ِِنَّ و  ح 

ِقهًبا  َ ْهُكْم  ي  ان  ع  ْلت نُْظْر ن ْ ٌس ]التي في الحشر ية وخ  [اهللَّ  ا  ُقوا اهللَّ  و  نُوا اتَّ ام  ِذين  ء  ا أ َيه ا الَّ ي 


