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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
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لكم وآخركم وإنسكم وجنكم   أو 
 
واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن

قاموا في صعيد واحد فيسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي 

حصيها لكم ثم 
ُ
دخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أ

ُ
 كما ينقص اْلخيَ إذا أ

 
إال

و 
ُ
 نفسه(( أ

 
اها، فمن وجد خيرا فليحمد هللا ومن وجد غير ذلك فال يلومن  إال يكم إي 

 
 ف

అల్లాహ్ ఈ విధింగా బోధిించిషట్లా ప్రవక్త ంహానీయులు ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరని 
అబూజర్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "ఓ న్న దాసుల్లరా! ేకన్హ 
దౌరిన్నయనిు నిషేధిసుతన్నున్హ. మీరు కూడా ఒక్రిపై నొక్రు దౌరిషయిం 
చేయడిం నిషిదధిం అని భావిించిండి, అల్లగే ఆచరిించిండి. న్న 
దాసుల్లరా! మీరిందరు మారగిం తపిాషవారు, ేకన్హ సన్నిరగిం ఎవరికి 
ప్రస్థి ించాన్న వారుతపా. క్న్హక్ న్నతోేక సన్నిరగిం కొరక అరిాించిండి. 
ేకన్హ సన్నిరగిం చూపుతాన్హ. న్న దాసుల్లరా! మీరిందరు షగ్ుింగా 
ఉిండేవారు ేకన్హ దుసుతలు ప్రస్థి ించిషవారు తపా, క్న్హక్ దుసుతలక 
న్నతో అరిాించిండి ేకన్హ మీకు దుసుతలు ప్రస్థి స్థతన్హ. న్న దాసుల్లరా! 
మీరు రాత్రిింభవళ్ళు ప్పప్పలు చేసూత ఉింటారు ేకన్హ సరవ ప్పప్పల్ను 
క్షమిసూత ఉింటాన్హ. క్న్హక్ న్నతో క్షమాపణ క్కరిండి ేకన్హ మింిల్ను 
ంనిుస్థతన్హ. న్న దాసుల్లరా! మీరు న్నకు ష్టమిం చేకూరుడానికి ఎింత 
ప్రయతుిం చేసిన్న, ష్టమిం చేకూరుల్లరు. ల్లభిం చేయాలన్హకున్ను ల్లభిం 
చేయల్లరు. న్న దాసుల్లరా! మీోని మొదటవారు, చివరివారు, 
మాషవులు, జిన్నుతులు సయితిం అిందురూ మీోని ఎకుొవ దైవభీతి 
క్ల్నగష వయకితల్ల అయిపోయిన్న దాని వలా న్న రాజయింో ఏ కొించమూ 
ఎకుొవ కాదు. న్న దాసుల్లరా! మీోని మొదటవారు, వెషక్టవారు 
మాషవులూ, జిన్నుతులు అిందరూ మీోని ఒక్ దురాిరుగనిల్ల 
అయిపోయిన్న న్న రాజయింో ఏ మాత్రిం ోట్ల క్లుగ్దు. న్న 
దాసుల్లరా! మీోని మొదటవారు, వెషక్టవారు మాషవులూ, 
జిన్నుతులూ క్ల్నసి ఒక్ మైదాషింో గ్నమికూడి ేకన్హ మీో ప్రతి 
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ఒక్ొడు అడిగషింత ఇచిుషపాటకినీ సులద్రింో సూి ని ులించి తీసేత 
(ఎింత నీరు తరుగ్నతుిందో) అింత కూడా న్న వదు ఉషు దానిో 
తరుగ్దు. న్న దాసుల్లరా! మీరు చేసే కారాయల్ను ేకన్హ లెకిొస్థతన్హ. దాని 
ప్రతిఫలిం సింపూరణింగా మీకు నొసింగ్నతాన్హ. ఎవరైతే సతిల్నతిం 
పిందుతాడో అతడు అల్లాహ్ స్తతత్రుల పఠించాల్న. అల్లగాక్ 
దు్ిల్నతిం పింి షవాడు తష ఆతిేక నిింి ించుక్కవాల్న. (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  
1- పవిత్రుడైష అల్లాహ్ ద్ద గొపాతషిం. ంరియు విసతృతమైష రాజయిం 
అతనిద్ద. 
2- అల్లాహ్ శ్కిత, బలుల, చాల్ల గొపాి . ఆయష ఏ మాత్రిం 
అక్ొరల్లనివాడు. తష సృషిటమ న్హిండి అతీతుడు.  
3- మాషవులు అల్లాహ్ తరఫుష సన్నిరగిం, ఆహారిం, ంనిుింపు 
పిందుట్కు చాల్ల అవసరిం క్ల్నగయున్నురు.  

  


