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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((
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"న్న అన్హచరుోా కొిందరు వయభిచారానిు, పట్లటమన్హ, ంతుతప్పనీయాలన్హ, 
వాదయులన్హ ధరిసంితమైషవిగా చేసుకుింటారు. (వాసతవానికి అవి 
నిషిదధిం) వారిో కొిందరు ఒక్ పరవతపుట్ించుష నిలుస్థతరు. 
స్థయింకాలులష వారి వదుకు వారి మేక్లకాపరి వస్థతడు. ఒక్ బీదవాడు 
అతనికి అవసరులషు వసుతవున్హ అడుగ్నతూ వస్థతడు. 'నీవు రేపు 
వచేుయి' అని వారింటారు. అద్ద రాత్రి అల్లాహ్ వారిపై ఆ పరవతానిు 
పడవేసి న్నశ్షిం చేస్థతడు. అిందుో ంరి కొిందరిని క్కతి, పింి గా 
మారేుస్థతడు. వారు ప్రళయిం వరకు (అద్ద శ్క్ష అన్హభవిసూత 
ఉింటారు)" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా విషుట్లా అబూ మాల్నక్ అష్అరి ملسو هيلع هللا ىلص  
ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి). 
విశేషాలుుః  
1- వాదయుల, ప్పట్లు నిషిదధిం. అవి పనికిమాల్నషవి, నిషిదధమైషవి. 
2- వాటని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అన్హచరజాతిో కొిందరు ధరిసంితింగా 
చేసుకుింటారు. 

94- మహానభావుడై న అల్లా హ్ దే గొప్పత్నం. 
విసి ృత్మై న ర్యజోం అత్న్నదే 

ال: )يا عبادي إني فيما يروى عن هللا تبارك وتعالَ أنه ق ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وعن أبي ذر 

، فال تظاْلوا يا عبادي كلكم حرمت الظلم علَ نفس ي وجعلته بينكم محرما، فال تظاْلوا

 من أطعمته 
 
 من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إال

 
ضال  إال

كسكم، يا 
ُ
 من كسوته فاستكسوني أ

 
طعمكم، يا عبادي كلكم عاٍر إال

ُ
فاستطعموني أ

ون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم تخطئ

وني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن  عبادي إنكم لن تبلغوا ضر ي فتضر 

أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علَ أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك في 

كم وجنكم كانوا علَ أفجر قلب رجل ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنس


