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78- సహనపోర త్సహం. కషట మొచిచనప్పుడు ఏమ 
చ్ద్వాలి? 

ْهِحمْ ] ي  ئِك  ع  اِجُعون   ُأول   َ ْهِه  ا ِِل  ِِنَّ ا هللَِِّ و  اُلوا ِِنَّ ِصهب ٌة ق  ْتُحْم مه اض  ا أ ص  ِذين  ِِذ   الَّ

ئِك  ُلُم اُمُْْحت ُدون   ُأول  ْْح ٌة و   َ ِْم و  ِبِّ ََّ ن  اٌت مِّ و  ي   361و365البقرة: [ص 

కష్ిక్తలం దాప్పరించినప్పుడు "మేము అల్లాహ్ కే చెందినవారము అల్లాహ్ 
వైప్పనకే మరలిపోవలసినవారము" అని అనేవారికి, వారి ప్రభువు తన 
అపూరా అనుగ్రహ్ములను కురిుస్తాడు. ఆయన క్తరుణయ ఛాయలు వారికి 
ఆశ్రమస్తాయి. వారే సన్నురగముపై ఉనావారు. (2: బఖరుః 156,157). 

  ))الصبر عند الصدمة رولَ((قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أنس 

"ఆపద ప్రారింభింో వహిించే సహ్షమే (అసలు) సహ్షిం" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
సెలవిచాురని, అషస్ రజియల్లహాు అన్హు  ఉల్లఖాించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

))ما من مسلم يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأم سلوة رض ي هللا عنها قالت: سوعت رسول هللا  عن

تصيبه مصيبة فيقول ما أمره هللا: إنا   وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في 

 لي خيرا منها، إال أخلف هللا له خيرا منها((
ْ

ِلف
ْ
  مصيبتي، َواخ

"క్్టమిం దాపురిించిష విశావసుడు అల్లాహ్ ఆద్దశాన్హస్థరిం "ఇన్ను 
ల్నల్లాహి వ ఇన్ను ఇలైహి రాజిఊన్, అల్లాహుంిఅజుర్ నీ ఫీ ులస్వబతీ 
వఖ్ లుఫ్ లీ ఖైరమ్ మిన్ హా" చి వాడింటే అల్లాహ్ అల్లాహ్ అతనికి 
దానికి ంించి ప్రతిఫలిం నొసింగ్నన్హ". (ులసిాిం). 

))عجبا ألمر اْلؤمن إن أمره كله خير : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ىهيب 

 للمؤمن، إ
 
اء وليس ذلك إال اء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضر  ن أصابته سر 

  صبر فكان خيرا له((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, సుహైబ్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః 
"విశావసుని వయవహారిం విచిత్రమైింి . అతన్హ చేసే ప్రతి పనీ 
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శుభక్రమైషద్ద. ఈ శుభిం ఒక్ విశావసికి తపా ంరవరికీ లభిించదు. 
అతనికి సింతో్ిం క్ల్నగతే అల్లాహ్ క్ృతజాతా భావింో ులనిగపోతాడు 
అి  అతనికి శుభిం క్లుగ్జేసుతింి . బ్బధ క్ల్నగతే సహ్షిం వహిస్థతడు. 
అి  కూడా అతనికి శుభింగాేక పరిణమిసుతింి ". (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- క్షాటమలపై ఓరుా వహిించు ఘషత.  
2- క్షాటమరింభింోేక ఓరుా వహిించుట్ ప్రశ్ింసనీయమైషి . 
3- క్షాటమలు దాపురిించిషపుాడు సహ్షింతో మెలుగ్నట్ విశావసుల గ్నణిం. 
4- క్్టమిం దాపురిించషపుాడు పైష తెల్నపిష దుఆ చదవాల్న.  

79- వీలునాాణ - దాన్న ఆదేశాంలు 
))ما حق امريء مسلم له ش يء يريد أن قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن ابن عور 

 ووصيته مكتوبة عنده(( 
 
 همتفق علييوص ي فيه يبيت ليلتين إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెల్నప్పరని, ఇబ్ను ఉంర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఒక్ ులసిాిం ఏదైన్న వసుతవు క్ల్నగ యుిండి, దాని 
వి్యింో వీలున్నమా వ్రాయదలచిషపుాడు (వెింట్ేక వ్రాయాల్న). 
రిండు రాత్రులు గ్డిచిన్న వీలున్నమా వ్రాయక్ దాషుల్లగే ఉించడిం 
అతనికి ధరిిం కాదు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

 ابنة قال:  عن سعد بن أبي وقاص 
 
 ))قلت يا رسول هللا: أنا ذو مال واليرثني إال

ق بثلثي مالي؟ قال  ق بشطره؟ قال: ال. ملسو هيلع هللا ىلصلي واحدة، أفأتصد  : ال. قلت: أفأتصد 

ق بثلثه؟ قال: الثلث، الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير  قلت: أفأتصد 

  ناس((من أن تذرهم عالة يتكففون ال

సఅద్ బిన్ అబీ వఖాస్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ేకన్హ (ఒక్ 
సిందరాింో) ప్రవకాత! ేకన్హ ధషవింతుణిణ. న్నకు ఒక్ొ కూతురు తపా 


