
దిన చర్యల పాఠాలు 
 

157 

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). 
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ن ةِ ] ِة اُْل س  اُمْ ْوِعظ  ِة و  ْكم 
ضِّك  ضِاُْلِ  َ بِهِل   386النحل: [اْدُع َِِل  س 

ప్రవక్తా! నీ ప్రభువు మారగం వైప్పనకు ఆహాానించు, వివేకంతో మరియు 
చ్కుని హతబోధ్తో. (16: నహ్ల్: 125). 

نِي] ب ع  ِن اتَّ م  ا و  ن  ٍة أ  َل  ض ِصْي  بِهِِل أ ْدُعوا َِِل  اهللَِّ ع  ِذِه س   393يوسف: [ُقْل ل 

ఇది న్న మారగం. నేను, ననుా అనుసరించినవారు సుష్ిమైన సూచ్నను 
అనుసరించి అల్లాహ్ వైప్ప పిలుచుచున్నాము. (12: యూసుఫ్: 108). 

يوم خيبر: ))انفذ  قال لعلي  بن أبي طالب  ملسو هيلع هللا ىلصان النبي  سهل بن سعد عن 

علَ رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم ألَ مسالم وأخبرهم بما يجب عليهم من 

  حق هللا تعالَ فيه، فوهللا ألن يهدي هللا بك رجال واحدا خير لك من حمر النعم((

సహ్ల్ బిన్ సఅద్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ఖైబర్ రోజుష ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
అలీ బిన్ అబీ తాల్నబ్ రజియల్లాహు అన్హు  ని ఉద్దుశ్ించి ఇల్ల అన్నురుుః 
"శాింతింగా వారి ప్రాింతులషకు వెళ్ళు వారిని ఇస్థాిం వైపుషకు 
ఆహావనిించు. ఇస్థాింో వారిపై విధిగా ఉషు అల్లాహ్ హ్కుొల్ను గ్నరిించి 
వారికి తెలుపు. అల్లాహ్ స్థక్షిగా! నీ (హితబోధతో) అల్లాహ్ ఒక్ 
వయకితకన్న సన్నిరగిం చూప్పడింటే అి  నీకు ఎర్ర ఒింట్టల క్ింటే అతి 
ఉతతంిం. (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

قال: ))من دعا إلَ هدى كان له من رجر  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن أبي هريرة 

مثل أجور من تبعه الينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلَ ضاللة كان 

  بعه الينقص ذلك من آثامهم شيئا((عليه من مثم مثل آثام من ت

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఎవరైతే సన్నిరగిం వైపుషకు పిలుస్థతరో, వారికి 
దానిషన్హసరిించిష వారికి లభిించిషింత పుణయిం లభిసుతింి . దాని వలష 
అన్హసరిించిష వారి పుణాయోా ఏల్లింట తగగింపు జరగ్దు. అల్లగే 
దురాిరగిం వైపుషకు పిల్నచిషవారికి దానిషన్హసరిించిష వారికెింత ప్పపిం 
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క్లుగ్నన్న అింతే ప్పపిం క్లుగ్నన్హ. దానిషన్హసరిించిషవారి ప్పప్పోా ఏ 
మాత్రిం తగగింపు జరగ్దు". (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- అల్లాహ్ వైపుషకు పిలుచు ఘషత. 
2- ఒక్రి హితబోధతో అల్లాహ్ ఎవరికన్న సన్నిరగిం ప్రస్థి సేత, అిందువలా 
అతనికి గొపా ప్రతిఫలిం లభిించున్హ. 
3- ఎవరైతే ప్రజల్ను సతాొరాయ ాోని ఒక్ సతాొరయమైన్న చేయుట్కు 
బోధిస్థతరో వారికి, దానిషన్హసరిించిష వారికెింత పుణయిం లభిించున్న అింతే 
పుణయిం లభిించున్హ.  

92- అతిశయంతో కూడిన ప్ర శంస 
న్నవారంచ్బడింది 

فقال: ))ويحك قطعت عنق  ملسو هيلع هللا ىلصال عند النبي قال: مدح رجل رج عن أبي بكرة 

صاحبك، قطعت عنق صاحبك، ى مرارا ى إذا كان أحدكم مادحا صاحبه ال محالة 

ي علَ هللا أحدا ى إن كان يعلم ذلك ى كذا وكذا((
 
  فليقل: فالنا وهللُا حسيبه وال أزك

అబూ బక్రా రజియల్లహాు అన్హు క్థషిం: ంహా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సంక్షింో ఒక్ 
వయకిత ంరో వయకితని ప్రశ్ింసిించాడు. ఆయష "అయోయ, నీవు నీ స్తదరుని 
మెడ షరికావు" అని అేకక్ స్థరాన్నురు. తరావత "మీో ఎవరైన్న ంరొక్రిని 
ప్రశ్ింసిించట్ిం తపానిసరి అయితే, 'ఫల్లన్న వయకిత న్న దృషిటమ  
ఇల్లింటవాడు. అల్లాహ్ కే అనీు తెలుసు. అల్లాహ్ సదృశ్ింగా ేకన్హ ఎవరినీ 
పగ్డన్హ' అని పలకాల్న. ఆ పగ్డబడే వయకిత గ్నరిించి అతనికి వాసతవింగా 
ఆ విధింగా తెల్నసియుింట్టేక అల్ల అన్నల్న. (బ్నఖారి, ులసిాిం). 

ريه في اْلدحة،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ))سمع النبي  وعن أبي موَ ى 
ْ
ني علَ رجل وُيط

ْ
رجال ُيث

  فقال: لقد أهلكتم ى أو قطعتم ظهر ى الرجل((


