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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 
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ُيون   ْعم  بٌِْي ضًِم  ت  ُقوا اهللَّ  ِِنَّ اهللَّ  خ  اتَّ ٍد و  ْت لِغ  م  دَّ ا ق  ق رجل من ديناره من درهمه من  [مَّ تصد 

ه من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة، قال: فجاء رجل من  ثوبه من صاع ُبر 

ه تعجز عنها ى بل قد عجزت ى قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت 
 
ة كادت كف رنصار بصر 

ل كأنه ُمذَهبة فقال  ملسو هيلع هللا ىلصكومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول هللا 
 
يتهل

: من سن  في مسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بعده من ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

ئة كان عليه وزرها غير أن ينقص من أجورهم ش يءٌ  ، ومن سن  في مسالم سنة سي 

  ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم ش يٌء((

జరీర్ రజియల్లహాు అన్హు  క్థషిం: మేుల ఉదయిం పూట్ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
సనిుధిో ఉిండగా, వటటమ కాళుతో, షగ్ు ద్దహ్ింతో, మెడ న్హించి క్రింద 
వ్రేల్లడుతతుిండే తోలుదుసుతలు ధరిించి, తలవారి తగల్నించుకొని కొింత 
ంింి  వచాురు. అిందుో అేకకులు - కాదు- అిందరూ 'ులజర్' వింశానికి 
చెింి షవారు. వారి ప్పదరికానిు చూసిష ప్రవక్త ులఖుల మారిపోయిింి . 
ోనికి వెళ్ళు ంళ్ళు వచాురు. బిల్లల్ రజియల్లహాు అన్హు  కు ఆద్దశ్ించారు. 
అతన్హ అజాన్ ఇచిు ఇఖాంత్ చెప్పారు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص షమాజ్ చేయిించి (ఈ 
ఆయతులు పఠించి) ప్రసింగించారుుః మానవుల్లరా! మీ ప్రభువుకు 
భయపడండి. ఆయన మములిా ఒకే ప్రాణి నుండి ప్పట్టించాడు. అదే ప్రాణి 
నుండి దాని జ్తను సృషిించాడు. ఇంక్త ఆ జ్ంట్ దాారా ఎంతో మంది 
ప్పరుష్టలను, స్త్రీలను అవనిలో వాయపింపజేశ్వడు. ఏ అల్లాహ్ పేరు చెప్పుకొని 
మీరు పరసురం మీ మీ హ్కుును కరుకుంటారో, ఆ అల్లాహ్ కు 
భయపడండి. బంధుతా సంబంధాలను తెంచుట్ మానుకండి. అల్లాహ్ 
మములిా పరిక్షసుాన్నాడనే విష్యానిా తెలుసుకండి. (4: నిస్థుః 1). ంళ్ళు 
సూర హ్్ర్ న్హిండి ఈ ఆయతులన్హ పఠించారుుః విశ్ాసించిన ఓ 
ప్రజ్ల్లరా! అల్లాహ్ కు భయపడండి. ప్రతి వయకి ా తాను రేపట్ట కొరకు ఏమ 
సమకూరుుకున్నాడో చూసుకవాలి. అల్లాహ్ కు భయుడుతూ ఉండండి. 
నిశ్ుయంగా అల్లాహ్ కు మీరు చేస్త పనులనీా తెలుసు. (59:18). (ప్రవక్త 
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ప్రసింగ్ిం ులగసిష తరావత) ఒక్ వయకిత ఒక్ ి రుమ్, బట్టమలు, ఒక్ స్థఅ 
గోదుంలు, ఒక్ స్థఅ ఖరూరిిం (ఎవరి వదు ఏదుింటే అి  ప్రవక్త ులిందు 
తీసుకువచిు దాషధరాిల వరాిం కురిపిించారు). చివరికి "ఒక్ ఖరూరిిం 
ులక్ొయిన్న సరే" దాషిం చెయయిండని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్దశ్ించారు. ఒక్ అన్నసర్ 
వయకిత బరువైష ఒక్ సించి అతిక్్టమింగా మోసుకుింటూ తీసుకొచాుడు. 
సహ్చరులు ఒక్రి వెన్హకొక్రు తీసుకురావడిం మొదలెటాటమరు. చివరికి 
ధాన్నయలు, దుసుతల రిండు కుపాలు చూశాషని, అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
ులఖులన్హ సవరణింల్ల తలతలల్లడుతూ, ఇల్ల ఉపద్దశ్ించగా చూశాషని 
(జరీర్ రజియల్లహాు అన్హు ) తెల్నప్పరుుః "ఏ వయకిత ఇస్థాిం-ోని ఒక్ 
(విడన్నడబడిష) సతాసింప్రదాయానిు ఆచరిించడిం ప్రారింభిస్థతడో, 
అతనికి తన్హ ఆచరిించిష పుణయిం, ఇింకా అతని తరావత దానిు 
ఆచరిించేవారి పుణయిం - వారి పుణాయో ా ఏల్లింట కొరత ల్లకుిండా- 
అతనికి లభిించున్హ. ంరవడయితే ఇస్థాింో ఒక్ దుషాసింప్రదాయానిు 
ప్రారింభిస్థతడో అతనికి తాన్హ చేసిష ప్పప భారిం, ఇింకా అతని తరావత 
దానిు ఆచరిించేవారి ప్పప భారుల -వారి ప్పప్పో ా ఏల్లింట తగగింపు 
జరగ్కుిండా- అతడిపై వేయబడున్హ". (ులసిాిం).   
విశేషాలుుః  

1- ఔచితయ కారణింగా దాషిం బహిరింగ్ింగా చేయుట్ యోగ్యిం.  
2- అి  'రియా' (చూపుగోలుతషిం)ో లెకిొించబడదు. ంించికి 
ఆదరశింగా ఉింట్లింి .  

69- భిక్షాటన న్నవారం , అరథ ంపు లేకుండా 
ఆత్మసంత్ృపి తో తీసుకొనట యోగోం 

))ما يزال الرجل يسأل الناس حتى : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي   عن عبد هللا بن عور

 لحم((
ُ
  يأتي يوم القيامة ليس في وجهه ُمزعة


