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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((
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ఒక్ వయకిత ంరో వయకితని అతిశ్యోకితగా ప్రశ్ింసిసుతిండగా ంహాప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
అి  విని, "మీరు అతనిు న్నశ్షిం చేశారు" అని ల్లక్ "అతని వీపు 
విరగొగటాటమరు" అని అన్నురని అబూ మూస్థ రజియల్లాహు అన్హు  
తెల్నప్పరు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

احين التراب(( قال: )) أمرنا رسول هللا  عن اْلقداد     أن نحثو في وجوه اْلد 

"ులఖసుతతులు చేసేవారిని మేుల చూసేత వారి ులఖాష ఇింత ంన్హు 
వేయాల"ని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ంంిల్ను ఆద్దశ్ించేవారు. (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  
1- అతిశ్యోకితగా ప్రశ్ింసిించడిం నివారిించబడిింి . 
2- ప్రశ్ింసిించు వయకిత ఒక్ పరిధిో ఉిండి అతనికి తెల్నసిషింత వరకే 
ప్రశ్ింసిసూత ఇల్ల అన్నల్నుః మా దృషిటమో ఇల్లింటవాడు. అల్లాహ్ య్య అనీు 
తెల్నసిషవాడు.  
3- ులఖసుతతి చేసేవారి ులఖాష ంన్హు పోయాలని అద్దశ్ించట్ిం జరిగింి . 

93- పాటల న్నషిద్ధ త్ 

ْْيِ ِعْيٍم ] بِهِل اهللَِّ ضِغ  ْن س  ْو  اُْل ِديِث لِهُِضلَّ ع  ي َل  ِ ْن ي ْشَت  ِمن  النَّاِس م    [ويتخذلا لزواو 

జాఞనం లేకుండానే ప్రజ్లను అల్లాహ్ మారగం నుండి తపిుంచ్టానికీ, ఈ 
మారగం వైప్పనకు పిలిచే పిలుప్పను ఎగతాళి చేయటానికీ, మానవులలోనే 
మనసుసను రంజింపజేస్త ప్రసంగానిా కొనుకొుని తీసుకు వచేువాడు కూడా 
ఒకడు ఉంటాడు. (31: లుఖ్యున్: 6).  

متي أقوام يقول: ))ليكونن من أ ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع النبي  عن أبي مالك رشعري 

ون الحر والحرير والخمر واْلعازف، ولينزلن  أقوام إلَ جنب علم يروح 
 
يستحل

عليهم بسارحة لهم، يأتيهم ى يعني الفقير ى لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم 

  هللا، ويضع العلم ويمسخ خخرين قردة وخنازير إلَ يوم القيامة((


