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))أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن تأممر عليكم عبد حبش ي، وإنه من 

يعش منكم فسيرى اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

 ومحدثات رمور فإن كل بدعة ضاللة((  اْلهديين عضوا عليها بالنواجذ، و إياكم

ఇర్ బ్బజ్ బిన్ స్థరియ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం, ఒక్స్థరి 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص బ్రహాిిండమైష ఉపన్నయసమిచాురు. హ్ృదయాలు క్ింపిించి- 
పోయాయి. క్ింట ఆశ్రువులు కారాయి. అయితే మేంన్నుులుః ఓ ప్రవకాత! 
ఇి  మీ అింతిం ప్రసింగ్ులగా మాకు అనిపిసుతషుి . మాకు వసియయత్ 
చేయిండి అషగా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈ విధింగా వసియయత్ చేశారుుః "అల్లాహ్ కు 
భయభకుతలు క్ల్నగ ఉిండిండి. మీ న్నయకుడు ఇథోపియాకు చెింి ష 
వయకిత అయిషపాటకి మీరు అతని మాట్ విషిండి. విధేయత ప్పటించిండి. 
న్న తరువాత మీో బ్రతికియుషువారు అేకక్ విబేధాలు చూస్థతరు. 
అల్లింట్పుాడు మీరు న్న పదుతి, న్న స్థింప్రదాయానిు ంరియు 
సన్నిరగింపై ఉషు ఖులఫాయె రాషిదీన్ పదుతిని ఆవశ్యక్మైషి గా 
భావిించిండి. దానిు దౌడపళుతో గ్టటమగా పట్లటమక్కిండి. జాగ్రతాత! 
(ధరిింో) క్రొతత క్రొతత వి్యాలు ప్రవేశ్పెట్టమక్ిండి. ప్రతి క్రొతత 
వి్యిం దురాిరగిం". (అబూదావూద్, తిరిిజి).  
విశేషాలుుః  
1- అల్లాహ్ గ్రింథానిు గ్టటమగా పట్లటమక్కవాలని ఆద్దశ్ిం. 
2- విచిిషుిం కావడిం, విభేదాోా పడట్ిం క్ఠషింగా నివారిించబడిింి . 
3- విభేదాలు ఏరాడిషపుాడ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పదుతిని గ్టటమగా పట్లటమక్కవాలని ఆద్దశ్ిం. 

90- అాణనతులన కాపాడాలన్న, దాన్ని (హకుక 
గలవారక్త) ఇచేచయాలన్న ఆదేశం 

ْقن  ] أ ْف   ا و  ِمْين ح  ْ ْي  أ ن ُي  ض  أ  ب اِل ف  اْْلِ ِض و  َْ اِت واأل  و  م  َل  السَّ ة  ع  ان  ْضن ا األ م  ر  ا ع   ِِنَّ
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ُحوالً  ُيوًما ج  ان  ظ  ُه ا  اُن ِِنَّ ا اإِلْنس  ح  ْح  ي  ا و   18األحزاب: [ِمنْح 

మేము ఈ అమానతును ఆక్తశ్వల ముందూ, భూమ ముందూ, పరాతాల 
ముందూ పెటాిము. అవేవీ దానిని మోయటానికి సిదధపడలేదు. దానికి 
భయపడాీయి. క్తని మానవుడు దానిా తనపై మోప్పకున్నాడు. 
నిససందేహ్ంగా, అతడు అన్నయయం చేయువాడు, మూరుుడుగా ఉన్నాడు. 
(33: అహాాబ్: 72). 

ح  ]
ان اِت َِِل  أ ْليِ وا األ م  ده ْأُمُرُاْم أ ْن ُتؤ   63النساء: [اِِنَّ اهللَّ  ي 

అమాషతులన్హ యోగ్నయలైష వారికి అపాగించిండి అని అల్లాహ్ మింిల్ను 
ఆజాాపిసుతన్నుడు. (4: నిస్థ: 58). 

ِويه األ ِمُي ] ْرت  اْلق  ِن اْست ْأج  ْْي  م   85القصص: [ِِنَّ خ 

బలవంతుడూ, నముకసుాడూ అయినవాడే మీకు నౌకరుగా పెటుికవటానికి 
అనిా విధాల్ల ఉతాముడు. (28: ఖసస్: 26). 

اُعون  ]  َ ْحِدِلْم  ع  اِِتِْم و  ان  ِذين  ُلْم أل م  الَّ  88اُمعاَج: [و 

తమ అమానతులను పరిరక్షంచేవారు, తమ వాగాదన్నలను 
నిలబెటుికునేవారు. (70: మఆరిజ్: 32). 

ث القوم جاء أعرابيع فقال: مت   ملسو هيلع هللا ىلصقال: ))بينوا النبي  عن ابي هريرة  في مجلس يحدع

ث. حت  إضا قض   حديثه قال: الساعة؟ فوض   ))أين السا ل عن  رسول هللا يحدع

عت رمانة فانتظر الساعة((، قال: ها أنا يا رسول هللا. قال:الساعة؟((  ِ
ي 
ُ
 ))إذا ض

د رمر إلَ غير أهله فانتظر الساعة(( قال: كيف إّاعتها؟ قال: ِ
  ))إذا ُوس 

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖించారు, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఓ 
సమావేశ్ులో కూరొుని మాటాాడుతుిండగా ఒక్ గ్రాంసుతడు ప్రవేశ్ించి 
'ప్రళయిం ఎపుాడు? అని ప్రశ్ుించాడు. అయిన్న ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص మాట్ోాేక 
నింగ్నులయి ఉన్నురు. మాట్ అయిపోయిష తరువాత "ప్రళయిం 
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గ్నరిించి ప్రశ్ుించిష వయకిత ఎక్ొడున్నుడు" అని అడిగారు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. 'ేకేక 
ఓ ప్రవకాత!' అని అతడు ులిందుకొచాుడు. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
చెప్పారుుః "అమాషతున్హ కాప్పడకుిండా, వృథా చేయబడిషపుాడు నీవు 
ప్రళయానిు నిరీక్షిించు" 'అి  వృథా ఎల్ల అవుతుింి ?' అని ఆ వయకిత 
ప్రశ్ుించాడు. దానికి "ఏ ఒక్ వి్యింో కూడా దానికి 
అషరుులైషవారిక్పాగించబడిషపుాడు నీవు ప్రళయానిు వేచిించు" అని 
చెప్పారు ంహాప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. (బ్నఖారి). 

ما خطبنا رسول هللا  عن أنس 
 
 قال: ))ال إيمان ْلن ال أمانة له،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قل

 
إال

  وال دين ْلن ال عهد له((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రసింగించిషపుాడుల్లా ఈ వి్యాలన్హ తపానిసరిగా 
ప్రస్థతవిించేవారుుః "ఎవరిోనైతే అమాషతు ల్లదో వారిో విశావసిం ల్లదు. 
ఎవరిక్యితే వాగాుషిం పట్ా గౌరవిం ల్లదో వారిో ధరిిం ల్లదు" అని 
అషస్ రజియల్లాహు అన్హు   ఉల్లాఖించారు. (అహ్ిద్). 
విశేషాలుుః 
1- అమాషతు చాల గొపా వి్యిం. దానిు కాప్పడాలని ఆద్దశ్ించబడిింి . 
2- అమాషతున్హ భద్రపరుచుట్ స్థఫలుయలైష విశావసుల గ్నణిం. 
3- ఎవరి అమాషతు వారికి అపాగించాలని ఆద్దశ్ించడిం జరిగింి . 
4- అమాషతు ల్లనివారిో విశావసిం ఉిండదు అని తెలుసుతింి . 

91- అల్లా హ్ వెై పునకు పలుచు ఘనత్ 

نِي ِمن  اُمُْْسيِِمي  ] ال  ِِنَّ ق  اُِلًا و  ِمل  ص  ع  ا َِِل  اهللَِّ و  ع  َّن د  ْوالً ُمِّ ُن ق  ْن أ ْحس  م   [ و 

అల్లాహ్ వైప్పనకు పిలిచి మంచి మనులు చేసి నేను ముసిాంను అని 
ప్రకట్టంచే వయకిా మాట్కంటే మంచి మాట్ మరెవరిది క్తగలదు. (41: 
హామీమ్ అససజాద: 33). 


