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తృతీయ వనం 
అల్లి హ్ మారగ ంలో దానధరాాలు చేయుట 

 ప్రియ సోదర్య! దైవ వాగాదనాలు, అపుిలిచేివారికి రండితలు లభంచే 
పుణాయలు, ఉతూమ ఫలితాలు, ఎలలకాలం ఉండే ఫల్లలు, నీడలు గల 
స్వర్యగలు. ఎవరికీ? మనస్ూృప్పూతో, ఆతమస్ంతోషంతో, ఉదార గుణంతో 
దానం చేస్తవారికి. అతని ముందు ఉతూమ వాగాదన ఖుర్ఆన్ ఆయతలు 
అటేల వచేిస్తూయిుః  

ُض اللَ ] ي ُيْقر  يمٌ  َقْرًاً حَ َمن َذا الاذ  َفُه َلُه َوَلُه أَْجٌر َكر    [َسناً فَيَُحال 

]అలీ్లహ్ కు రుణిం ఇచేువ్యడెవ్డైనా ఉనాాడా? మేలైన రుణిం: 
అటువ్ింటి వ్యనికి అలీ్లహ్ ద్వనిని ఎన్నా రెటుీ పించి తిరిగి ఇసాుడు. 
అతనికి ఎింతో శ్రేష్ఠమైన ప్రతిఫలిం లభిసుుింది[. (హ్దీద్ 57: 11). 

يَن ُينْف ُقوَن أَمْ ] ذ  نَْد َرِّب  ْم الا
ا َوَلََّلن يًَة َفلَُهْم أَْجُرُهْم ل  ًّ

َواََلُْم ب اللايْل  َوالناَهار  ِس 

ْم َوََل ُهْم َُيَْزُنونَ    {672}البقرة:[ َوََل َخْوٌف َلَليْه 

]తమ సింపదను రెయిింబవ్ళ్ళు బహిరింగింగానూ, రహసయింగానూ 
ఖరుు చేసే వ్యరు తమ ప్రతిఫల్లనిా తమ ప్రభువు వ్దద పిందు- 
తారు[. (బఖర 2: 274). 
 దానధర్యమలు ఐశవరయవంతమన చెలమ. దాని ప్రవాహ్ంతో జీవత 
పాపాలు, కష్కటలనీి కటటకపోతాయి. మంచ్చ వషయాలోల ఖరుి పెటటట 
ఎనోి పెదద రోగాలకు బలసమ్ చ్చకితస ల్లంటిది. గుపూంగా ఖరుి పెటటట 
వలన ధనంలో అభవృదిా, శుభాలు కలుగుతాయి. భూమాయకాశాల ప్రభువు 
వీటి వాగాదనం చేశాడు.  
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 [ 
ٍ
ء ْن ََشْ ُر َلُه َوَما أَنَْفْقُتْم م  ْن ل بَاد ه  َوَيْقد  ْزَق ْل َْن َيَشاُء م  ُقْل إ نا َرِب  َيبُْسُط الر 

ق نيَ  از  ُفُه َوُهَو َخْْيُ الرا
  {91}سبأ:[ َفُهَو ُُيْل 

]ఇల్ల చెపుిండిిః నా ప్రభువు తన ద్వసులలో తన కిష్టమైన వ్యరికి 
విసుృతమైన ఉపాధని ఇసాుడు. తన కిష్టమైన వ్యరికి ఆచితూచి 
ఇసాుడు. మీరు దేనిని ఖరుు చేసినపుటికీ ద్వని సాానింలో ఆయనే 
మీకు మరిింత ఇసాుడు. ఆయనే సరాశ్రేష్ఠఠడైన జీవ్న్నపాధప్రద్వత[. 
(స్బా 34: 39). 
 ఔదారుయడా! నీవు చేస్త దానం ఒక బీజం ల్లంటిది. ఈ నేలపై కాలు 
మోప్పన అతి ఉతూమమనవారు; అంటే ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం 
దాని బీజం నాటారు. "వాస్ూవానికి దానధర్యమలు చేయడంలో ఆయన 
స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం ప్రభంజనం కనాి చురుకుగా ఉండేవారు". 
(బ్దఖారి 6, ముస్లం 2308). 
 ఈ వనంలోని పూవులోల ఒక పూవును స్మీప్పంచడానికి ఈ పేజ్జలో 
ఈ స్ంఘటన చదువుదాము. తెలల జ్జతివారి ఇంట్లలని ఓ వయకిూ మధయలో 
ఉని మంచం మీద స్ంపూరణ జడతావనికి గురి అయిఉనాిడు. అతని 
ప్రకానే ఉని నాడిమితి (Pulsimeter), శావస్ను కంట్రోల్ చేస్త యంత్రం 
మరియు మెడికల్ సుల్యయషన్ ట్యయబ్దల   గురించ్చ అతనికి ఏమీ తెలియదు. 
 స్ంవతసరం పైగా ఎడతెగ కుండా ప్రతి రోజు అతని భారయ మరియు 
14 స్ంవతసర్యల ఓ కడుకు అతని వదదకు వచ్చి, ప్రేమ, వాతసలయంతో 
అతని వైపు చూస్, అతనికి బటటలు మారిి, అతని క్షేమ వషయాలు 
తెలుసుకుంట్య, అతని గురించ్చ డాకటర్ తో కూడా మరినిి వవర్యలు 
తెలుసుకుంట్య ఉండేవారు. అతనిలో ఏ కతూ మారుి లేకుండా, ఎకుావ 
తకుావ కాకుండా అదే ఆరోగయ స్ితిలో స్ంపూరణ జడతవం (Coma)లో 
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ఉనాిడు. అల్లలహ్ తపి అతని స్వస్ిత ఆశ ఎకాడా లేకుండా 
అయిపోయింది. కాని ఓరుిగల స్త్రీ మరియు యౌవనారంభదశలో ఉని 
అబాాయి ఇదదరూ వనయ నమ్రతతో తమ చేతలు అల్లలహ్ వైపు ఎతిూ 
అతని స్వస్ూత, ఆరోగయం గురించ్చ దుఆ చేయనిదే అకాడి నుండి 
వెళ్ళువారు కారు.  
 అదే రోజు మళ్ళు తిరిగి ర్యవడానికి హాస్ిటల్ నుండి వెళ్ళుపోయేవారు. 
ఇల్ల ఎడతెగకుండా చ్చకాకు, అలస్ట లేకుండా ప్రతి రోజు వస్తూ 
ఉండేవారు. హ్ృదయాలు ప్రేమతో ఏకమనాయి, స్తయంతో 
కలస్పోయాయి, కష్కటలోల ఓరుి, స్తనుభూతి, జ్జలి ల్లంటి పూరణసందరయ 
పుష్కిలు పుష్టించాయి.  
 ఏ కతూ మారుి లేని ఈ శవం ల్లంటి రోగి దరశనానికి వసుూని స్త్రీ 
మరియు అబాాయిని చూస్ పేషంటల, నరుసలు, డాకటరేల 
ఆశిరయపోయేవారు. అల్లలహ్! అల్లలహ్!! ఎంతటి వచ్చత్రమన స్ందరభం! 
తన ప్రకాన ఏముందో తెలియని రోగి దరశనం రోజుకు రండు స్తర్యల? 
డాకటరుల మరియు వారి అస్సెటంటలు వారిదదరిపై జ్జలి, దయ చూపుతూ 
అతని దరశనమవస్రం లేదు. వారంలో ఒకస్తరి రండి చాలు అని స్ిషటం 
చేశారు. అపుిడు "అల్లలహుల్ ముస్ూఆన్, అల్లలహుల్ ముస్ూఆన్" 
(స్హాయం కోస్ం అరిింపదగినవాడు అల్లలహ్ మాత్రలు) అని పదాలే ఆ 
శ్రేయోభల్లష గుణం గల ఆడపడచు నోట వెళ్ళలవ.  
 ఒకరోజు ... భారయ, కడుకుల దర్యశనినికి కంచెం ముందు ప్రభా- 
వతమన ఓ వంత స్ంఘటన స్ంభవంచ్చంది; కోమలో ఉని మనిష్ట తన 
మంచంలో కదులుతనాిడు, ప్రకా మారుితనాిడు, క్షణాలు గడవక 
ముందే కళ్ళు తెరుసుూనాిడు, ఆకిసజన్ యంత్రానిి తన నుండి దూరం 
జేస్తూ, స్రిగాగ కూరుింటనాిడు, నరుసను ప్పలుస్తూ ఓ  మక వేసుూనాిడు. 
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ఆమె బితూరపోయి వెంటనే హ్జరయింది. అతడు ఆమెతో వైదయ 
యంత్రాలనిిటి (Medical equipents)ని తీయమని కోర్యడు. ఆమె 
నిర్యకరించ్చ వెంటనే డాకటర్ ను ప్పలిచ్చంది. అతడు దిగ్భభరంతి చెందాడు. 
వెంటనే ఎనోి రకాల చెకప్ లు చేశాడు. కాని ఆ మనిష్ట స్ంపూరణ 
ఆరోగయంగా ఉనాిడు. అపుిడు డాకటర్ అవును ఈ యంత్రాలనిిటిని 
తీస్తస్ అతని శరీర్యనిి శుభ్రపరచండని ఆదేశించాడు.  
 నిషఠగల భారయ దరశన స్మయం స్మీప్పంచ్చంది. భారయ మరియు 
కడుకు తమ ప్రియమనవారి వదదకు వచాిరు. నేను ఏ వధంగా ఆ 
దయారి క్షణాలను వరిణంచాలో, ఏ పదాలను కూరిి నీ ముందు ఉంచాలో, 
వాస్ూవానికి (వర్యణతీతమన ఘడియ అది) చూపులు చూపులను 
కౌగలించుకుంటనాియి, ఆశ్రువులు ఆశ్రువులోల మిశ్రమం 
అయిపోతనాియి. చ్చరునవువలు పెదవులపై నివెవర పరుసుూనాియి. 
అనుభూతలు నోరుమూతపడవేశాయి.  మవలం అమిత దయాలుడు, 
మహోపకారుడైన అల్లలహ్ సోూత్రములు తపి. ఆయనే ఆమె భరూకు స్వస్ూత 
వరం ప్రస్తదించాడు.  
 ఓ పుణాయతమల్లర్య ఈ స్ంఘటన ఇకాడి మ అంతం కాలేదు. 
ఇందులో ఓ గపి రహ్స్యం ఉంది. అది స్ిషటమయేయ వరకు డాకటర్  మ ఓప్పక 
లేదు. వెంటనే అతని భారయను 'నీవెపుిడైనా ఇతడిి ఈ స్ితిలో 
చూడగలుతావని ఆశించావా?' అని ప్రశిించాడు. ఆమె చెప్పిందిుః 
'అవును, అల్లలహ్ స్తక్షిగా! ఒక రోజు తపిక ర్యనుంది ఆయన మా ర్యక 
గురించ్చ కూరుిండీ వేచ్చస్తూరు అని నేను ఆశించాను'.  
 డాకటర్ చెపాిడు: అతను ఈ స్ితికి ర్యవడానికి ఎదో వషయముంది. 
అందులో వైదయశాల మ గాని లేదా వైదుయల మ గాని ఏ ప్రలుయం, ఏ పాత్ర 
లేదు. అల్లలహ్ స్తక్షిగా అడుగుతనాిను నీవు తపిక చెపేి తీర్యలి. అవును? 
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రోజుకు రండేస్ స్తరుల నీవు ఎందుకని వస్తూ ఉంటివ? నీవు ఏమి చేస్తూ 
ఉంటివ?  
 ఆమె చెప్పింది: నీవు నాపై అల్లలహ్ పేరున ప్రమాణం చేస్ అడగావు 
గనక చెబ్దతనాినుుః నేను మొదటి దరశనానికి ఆయన తృప్పూ మరియు 
ఆయన గురించ్చ దుఆ చేయుటకు వచేిదానిని. మళ్ళు నేను, నా కడుకు 
అల్లలహ్ స్తమీపయం కోరుతూ, అల్లలహ్ ఆయనకు స్వస్ిత ప్రస్తదించాలని 
బీదవాళ్ు మరియు నిరుపేదల వదదకు వెళ్ళు దానధర్యమలు చేస్తవాళ్ుము. 
 అల్లలహ్ ఆమె ఆశను, దుఆను నిర్యశగా చేయలేదు. ఆమె చ్చవరి 
దరశనానికి వచ్చి, ఆయన ర్యక కరకు వేచ్చస్తూ ఉని ఆమె, ఆయనిి తన 
వెంట తీసుకువెళ్ుస్తగింది. ఆమె, ఆమె ఇంటి వారి కరకు చ్చరునవువలు, 
స్ంతోష్కలు తిరిగి ర్యస్తగాయి.  
 ఎంత పరిపకవమన ఫలము అది. మరంత రుచ్చగల పండు. 

يَن ُينْف  ] ذ  نَْد َرِّب  ْم الا
ا َوَلََّلن يًَة َفلَُهْم أَْجُرُهْم ل  ًّ

ُقوَن أَْمَواََلُْم ب اللايْل  َوالناَهار  ِس 

ْم َوََل ُهْم َُيَْزُنونَ    {672}البقرة:[ َوََل َخْوٌف َلَليْه 

]తమ సింపదను రేయిింబవ్ళ్ళు బహిరింగింగానూ, రహసయింగానూ 
ఖరుు చేసేవ్యరు తమ ప్రతిఫల్లనిా తమ ప్రభువు వ్దద పిందుతారు. 
వ్యరికి ఏ విధ్మైన భయింగాని, దుిఃఖింగాని కలిగే అవ్కాశిం 
లేదు[. (బఖర 2: 274). 
 ఈ స్ంఘటనను గౌరవనీయులైన అధాయపకులు అహ్మద్ స్తలిమ్ బా 
దువైల్లన్ "ల్ల తయ్అస్" అని తన రచనలో పేరొానాిరు. అల్లలహ్ వారికి 
మరింత స్దాభగయం ప్రస్తదించుగాక. మరియు మా వైపున ఉతూమ ఫలితం 
నొస్ంగుగాక.  
 అల్లలహ్ దయ చాల్ల గపిది. ఆయనే ఇల్ల ఆదేశించాడుుః 
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بُّونَ ]
اا ُُت 

ا َحتاى ُتنْف ُقوا ِم    {16}آل لمران:[ َلْن تَنَاُلوا الِب 

]మీరు అమితింగా ప్రేమిించే వ్సుువులను (అలీ్లహ్ మారుింలో) ఖరుు 
పట్టనింత వ్రకు మీరు సతాారయ సాాయికి చేరుకోలేరు[. 
(ఆలిఇమ్రాన్ 3: 92). 
 దానధర్యమలు ఏ చోట చేస్తూ చాల్ల లులు ఉందో వెతకాలి. అయితే 
అనిిట్లల కెల్లల అతిఉతూమమన స్తినం అల్లలహ్ వదద అతి చేరువ స్తినం 
పొందుటకు ఇల్లలలు, ప్పలలలకు మరియు బంధ్యవులపై ఖరుి చేయాలి.  

ْن أَْجٍر ِف  َبن ي أَِب   َهْل ل   ملسو هيلع هللا ىلص ُقْلُت َيا َرُسوَل اللريض الل لنها  َمةَ َلْن ُأم  َسلَ  م 

يا َقاَل َسَلَمَة 
ََم ُهْم َبن  ْم َهَكَذا َوَهَكَذا إ نا ه 

َكت  ْم َوَلْسُت ب َتار  َق َلَلْيه  َنَعْم ) :َأْن ُأْنف 

مْ   (.َلك  أَْجُر َما أَْنَفْقت  َلَليْه 

ఉమెమ స్ల్లమ రజ్జయల్లలహు అనాా ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం వదదకు 
వచ్చి 'ప్రవకాూ! నేను అబూ స్లమ స్ంతానం కరకు ఖరుి చేస్తూ నాకు 
పుణయం లభసుూందా? నేను వారిని (దీన స్ితిలో చూస్తూ) వదలలేను. 
వాళ్ళు కూడా నా ప్పలలలే కదా?' అని అడిగింది. దానికి ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص చెపాిరుుః 
"అవును, నీవు వారి కరకు ఖరుి చేసుూనిదాని ప్రతిఫలం నీకు తపిక 
లభసుూంది". (బ్దఖారి 5369, ముస్లం 1001). 
 మనం మన భారయప్పలలలపై ఖరుి చేయని రోజంట ఏదైనా ఉంటందా? 
కావలస్ందేమిటంటే మనం స్రవ లోకాల ప్రభువైన అల్లలహ్  తో 
పుణాయనాిశించాలి. ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం ఇల్ల సెలవచాిరు: 

َق َنَفَقًة تَ ) َ إ ناَك َلْن تُنْف  ي ِّب 
ْرَت َلَليَْها َحتاى َما ََتَْعُل ِف  َفم   ا َوْجَه اللبْتَغ  إ َلا أُج 

 (.اْمَرأَت َك 
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"నీవు అల్లలహ్ ప్రస్నిత కోరుతూ ఖరుి చేస్త ప్రతీదానికి నీకు తపికుండా 
పుణయం లభసుూంది. చ్చవరికి నీవు నీ భారయ నోటికందించే దాని(ముదద, గుటక) 
పై కూడా నీకు పుణయం దొరుకుతంది". (బ్దఖారి 56, ముస్లం 1628). 
 అల్లలహ్ నీ ఉపాధలో వృదిా చేస్ ఉంటే నీవు స్వయం నీపై మరియు 
దేశ, వదేశాలోల ఉని నీ సోదరులపై ఎకుావైనా, తకుావైనా శుభప్రదమన 
ఖరుి చేస్తూ ఉండడంలో ప్పస్నారితనం వహించకు.  
 తకుావదాని ఉదాహ్రణ ఒక మస్ాద్ ఇమాం ఇల్ల ప్రస్తూవంచాడుుః 
మస్ాద్ శుభ్రపరిచే పనిమనుషులోల ఒకరి వషయం చాల్ల గపిగా ఉంది; 
అల్లలహ్ మారగంలో ఖరుి చేయుటకు ఎపుిడు చెప్పినా వెంటనే 
అంగీకరించ్చ, తాను స్వయంగా ఆరిికంగా బలహీనుడు, దీనుడయినపిటికీ 
వెనకాడకుండా అతని శకిూ ప్రకారంగా అరి రూపాయి దానం చేస్తవాడు.  
  మవలం అరి రూపాయి!! జ్జగ్రతూ! చాల్ల తకుావే కదా అని హీనభావం 
నీలో కలగకూడదు. నిశియంగా అల్లలహ్ వదద దాని వలువ చాల్ల గపిగా 
ఉంది. ఎందుకో నీకు తెలుస్త? ఎందుకనగా, ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల చెపాిరుుః  

ْن َكْس )  َق ب َعْدل  ََتَْرةٍ م   َيتََقبالَُها َوإ نا اللَ إ َلا الطاي َ   ٍ  طَي ٍ  َوََل َيْقبَُل اللُ َمْن َتَصدا

ثَْل اْْلَبَل   ُه َحتاى َتُكوَن م   َكََم ُيَرِب  أََحُدُكْم فَلُوا
ب ه   ُثما ُيَرب يَها ل َصاح 

ين ه   (.ب يَم 

"అల్లలహ్ ధరమస్మమతమన స్ంపాదన (నుండి ఇచేి దానాలిి) మాత్రలు 
స్వవకరిస్తూడు. అందు మ ఎవరైనా ధరమస్మమతమన స్ంపాదన నుండి 
ఖరూారపుటంత వసుూవేదైనా దానం చేస్తూడో అల్లలహ్ దానిని కుడి చేతోూ 
అందుకని మీరు గుర్రపు ప్పలలను పెంచ్చ పెదద చేస్నటలగా దానిని దానం 
చేస్నవాడి కోస్ం పెంచుతాడు. అల్ల పెరుగుతూ చ్చవరకు అది 
పరవతమంత పెదదదిగా అయిపోతంది". (బ్దఖారి 1410). 
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 అది అరి రూపాయి మాత్రలు.. కాని అల్లలహ్ ఆజఞతో నరకాగిి నుండి 
రక్షణకై గపి కారణం కావచుి. నాతో పాట మీరు కూడా  
ప్రవకూ ఈ ప్రవచనం గురుూ చేసుకోలేర్య?  

ق  ََتَْرةٍ )   (اتاُقوا النااَر َوَلْو ب ش 

"మిమమలిి మీరు నరకం నుండి కాపాడుకోండి, ఒక ఖరూారపు ముకా 
(దానం)తోనైనా స్రే". (బ్దఖారి 1417).  
 మనం నింపాదిగా అడుగులు ముందు మస్తూ ఒక స్వచఛంద స్తవ స్ంస్ి 
వైపుకెళ్తదము, అకాడ ఓ దాతృతవ దృశాయనిి వీక్షిదాదముుః పండుగకు 
ఒకరోజు ముందు ర్యత్రి వేళ్ అకాడి ఒక అధకారి వదదకు పది 
స్ంవతసర్యలు కూడా దాటని ఒక అబాాయి వచ్చి సుమారు రండు వందల 
రూపాలు దానం చేస్తూడు. ఎంతో ఆశిరయంతో 'నీకీ డబాలు ఎకాడివ, 
లుము వీటిని ఏమి చేయాలి' అని అతను అడుగుతాడు. అబాాయి ఇల్ల 
స్మాధానమిస్తూడుుః ఈ డబ్దాలు నాకు నా తండ్రి పండుగ కరకు బటటలు 
ఖరీదు చేసుకోమని ఇచాిడు. అయితే ఈ డబ్దాలతో అనాధ అబాాయి 
ఎవరైనా పండుగ స్ందరభంగా తన కరకు కతూ బటటలు ఖరీదు చేసుకుంటే 
బాగుంటందని నా కోరిక. ఇక పోతే నాకు నా శరీరంపై ఉని ఈ బటటలే 
చాలు అని అనాిడు. 
 అల్లలహ్ మరింత స్దాభగయం ప్రస్తదించుగాక ఆ ఇంటివారికి 
ఎందులోనైతే నీవు పెరుగుతనాివో ఎవరి ఒడిలో నీవు పెదదగవుతనాివో! 
అల్లలహ్ ఇహ్పర్యలోల నినుి వారి కళ్ుకు చలలదనంగా చేయుగాక.  
 ప్రియపాఠకుడా! ఒకవేళ్ నీవు ఎకుావ ధనం గలవాడివై ఉంటే అనస్ 
బిన్ మాలిక్ రజ్జయల్లలహు అనుా ఉలేలఖంచ్చన స్ంఘటనను గురుూచేసుకోుః  
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ْن َنْخٍل َوَكاَن َأَح ُّ َأْمَوال ه   ينَة  َماًَل م  َكاَن َأُبو َطْلَهَة َأْكثََر اْْلَْنَصار  ب اْلَْد 

َحا  َبْْيُ
د  َوَكاَن َرُسوُل اللَء َوَكاَنْت ُمْستَْقب َلَة اإ َليْه  َيْدُخُلَها  ^ ْلَْْسج 

ه  اْْلَيةُ  َلْت َهذ  يَها َطي ٍ  َقاَل َأَنٌس َفَلَما ُأْنز 
 ف 
ٍ
ْن َماء ُب م  َلْن َتنَاُلوا ] َوَيَْشَ

بُّونَ 
اا ُُت 

ُقوا ِم  ا َحتاى ُتنْف  َفَقاَل َيا  ^ الل و َطْلَهَة إ ََل َرُسول  َقاَم َأبُ  [اْلِب 

اا ]  َتبَاَرَ  َوَتَعاََل َيُقوُل َرُسوَل الل إ نا اللَ
ُقوا ِم  ا َحتاى ُتنْف  َلْن َتنَاُلوا اْلِب 

بُّونَ 
َح  [ُُت  َلا َبْْيُ

َا َصَدَقٌة لل َوإ نا َأَح ا َأْمَوال  إ  َها َأْرُجو ب را  اَء َوإ ْنا

نَْد الل  َفَقاَل َرُسوُل  :َقاَل  َها َيا َرُسوَل الل َحيُْث َأَراَ  الُلَفَحعْ  َوُذْخَرَها ل 

ْعُت َما ُقْلَت َوإ  ي  ) :^ الل
َبٍخ َذل َك َماٌل َراب ٌح َذل َك َماٌل َراب ٌح َوَقْد َسم 

 َأْفَعُل َيا َرُسوَل الل :َهةَ َفَقاَل َأُبو َطلْ  (أََرى أَْن ََتَْعَلَها ِف  اْْلَْقَرب نيَ 

ه  َفَقَس  ي َلم 
ب ه  َوَبن   .َمَها َأُبو َطْلَهَة ِف  َأَقار 

మదీనాలోని అనాసర్ ముస్లములలో అందరికంటే ఎకావ ఖరూారపు తోటల 
స్ంపద కలిగి ఉని వయకిూ అబూ తల్లాయే ఉండిరి. తన స్ంపదలో 
ఆయనకు 'బైరుహా' అనే తోటంటే చాల్ల ఇషటం. అది మస్ాదె నబవకి 
ఎదురుగా ఉండింది. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص కూడా ఆ తోటలోకి వెళ్ళూండేవారు. 
అకాడ లభంచే మంచ్చ నీళ్ళు త్రాగేవారు. ]మీకు అతయంత ప్రీతికరమన 
దానిని మీరు దానం చేయనంత వరకు మీరు పుణయ స్తియికి చేరుకోలేరు[ 
అనే అల్లలహ్ ఆయత అవతరించ్చనపుిడు అబూ తల్లా లేచ్చ, 
'ప్రవకాూ! ]మీకు అతయంత ప్రీతికరమన దానిని మీరు దానం చేయనంత 
వరకు మీరు పుణయ స్తియికి చేరుకోలేరు[ అనే ఆయత అల్లలహ్ మీపై 
అవతరింప జేశాడు. నా స్ంపద మొతూంలో 'బైరుహా' తోట నాకు అతయంత 
ప్రీతికరమనది. అందుకు నేను దానిని అల్లలహ్ కోస్ం దానం చేసుూనాిను. 
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దానిపై నాకు పుణయం లభసుూందని, అల్లలహ్ వదద అది నిలువచేస్ 
ఉంచబడుతందని ఆశిసుూనాిను. కనుక ప్రవకాూ! మీరు దీనిని అల్లలహ్ 
మీకు చూప్పన పదుదలోల వనియోగించండి' అని అనాిరు. అపుిడు ప్రవకూ 
 ఓహో! ఇదెంతో ల్లభదాయకమన స్ంపద, నిజంగా ఇది ఎంతో" ملسو هيلع هللا ىلص
ల్లభదాయకమన స్ంపద. ఇపుిడు నువవని మాటలనీి నేను వనాిను. 
అయితే నీవు దానిని నీ బంధ్యవులోల పంచ్చపెడితే బాగుంటందని నేను 
భావసుూనాిను" అని అనాిరు. దానికి అబూ తల్లా 'నేను అల్లగే చేస్తూను 
ప్రవకాూ!' అని అనాిరు. అని ప్రకారలు ఆయన దానిని తన బంధ్యవులకు, 
పెదదనాని, చ్చనాిని ప్పలలలకు పంచ్చపెటాటరు". (బ్దఖారి 1461). 
 ప్రియసోదర్య! దైవదూతలు ఎవరి కరకు దుఆ చేస్తూరో వారిలో 
ఒకానివ నీవు అయిపోుః 

ًقا َخَلًفا)  (اللاُهما أَْلط  ُمنْف 

"ఓ అల్లలహ్! నీ (మారగంలో) దానం చేస్తవారికి నీవు వెంటనే మరింత 
ప్రస్తదించు". (బ్దఖారి 1442, ముస్లం 1010). 
 ప్రియసోదర్య! అల్లలహ్ ఎవరిపై ఖరుి చేస్తూడో వారిలో ఒకనివ నీవు 
ఐపో, ఆయనే స్వయంగా ఒక హ్దీసె ఖుదుస్లో ఇల్ల చెపాిడుుః  

ْق َلَليَْك ) ْق َيا اْبَن آَدَم أُْنف   (َأْنف 

"ఆదము కుమార్య నీవు ఖరుి చేయి నేను నీపై ఖరుి చేస్తూను". (బ్దఖారి 
5352). 
 ప్రియసోదర్య! నీవు దానం చేస్ందే నీ కరకు మిగిలి ఉండేది. అది 
అంతం అయేయది కాదు. ఏదైతే నీవు ఖరుి చేయకుండా ఆప్ప ఉంచుతావో 
అదే నిజ్జనికి నీకు కానిది అని నముమ. 
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ُْم َذَبُهوا َشاًة َفَقاَل الناب يُّ   َلْن َلائ َشةَ  نَْها) ^:َأْنا َما  :َقاَلْت  ؟(َما َبق َي م 

نَْها إ َلا َكت ُفَها َقاَل  َي م  َها) :َبق  َي ُكلَُّها َغْْيَ َكت ف 
 (.َبق 

ఆయిష్క రజ్జయల్లలహు అనాా ఉలేలఖనం ప్రకారం: వారు ఓ లుకను 
కోశారు. (దాని మాంస్ంలో చాల్ల భాగం ప్రజలకు పంచ్చ పెటాటరు). ఆ 
స్ందరభంగా ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఆయిష్క  తో "ఆ మాంస్ంలో ఇంకా ఎంత 
మిగిలి ఉంది?" అని అడిగారు. 'అంతా అయిపోయింది, ఒకా భుజ 
భాగం మాత్రలు మిగిలి ఉంది అని చెపాిర్యమె. దానికాయన "(కాదు) ఆ 
భుజ భాగం తపి తతిమామ మాంస్మంతా మిగిలి ఉంది" అని చెపాిరు. 
(ఇమాం తిరిమజ్జ దీనిని ఉలేలఖంచ్చ ఇది స్హీ హ్దీసు అని చెపాిరు). 
కాదు.. మనం దానం చేస్ంది మిగిలి ఉండడలు కాదు. అది పెరుగుతూ 
ఉంటంది. ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص చెపాిరుుః  

ْن َمالٍ )  {2588  }مسلم (َما َنَقَصْت َصَدقٌَة م 

"దానధర్యమలు ఎపుిడూ స్ంపదలో లోట ఏరిరచవు". (ముస్లం). 
 ధరమప్రచారంలో ఉని నా సోదరుడు డా. ఖాలిద్ బిన్ స్ఊద్ అల్ 
హులైబీ తెలిపాడుుః దాతృత గుణంగల ఒక పెదద వాయపారి అహ్  స్త 
పటటణంలోని గపి ధనవంతలోలని ఒకరు షేఖ్ అబ్దదల్లలహ్ బిన్ అబ్దదల్ 
అజీజ్ అనుిఐమ్  ఇల్ల చెపేివారు: నేను అల్లలహ్ మారగంలో ఏది ఖరుి 
చేస్నా, దాని ఘనత వలల అందులో చాల్ల శుభం నా కళ్తుర చూస్తవాడిని.  
 ఈ హ్దీసుపై శ్రదా వహించు, ఇది ఈ సుందర వనం ఫల్లలోలని ఓ 
ఫల్లనిి నీకు అతి చేరువుగా చేసుూందిుః  

َع  بَيْنَا َرُجٌل ب َفََّلةٍ م نْ ) :َقاَل  ^الناب ي  َلْن   َلْن َأِب  ُهَرْيَرةَ  اْْلَْرض  فََسم 

ةٍ   َحرا
َهاُب َفأَفَْرَغ َماَءُه ِف  َك السا

ى َذل  يَقَة فََُّلٍن َفتَنَها
َصْوتًا ِف  َسَهابٍَة اْسق  َحد 
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َك اْلَْاَء ُكلاُه َفتَتَباَع اْلَْاَء فَإ َذا َرُجٌل 
اج  َقْد اْستَْوَلبَْت َذل  َ ْن ت ْلَك الَش  َجٌة م  َفإ َذا ََشْ

ْسَهات ه  فََقاَل َلُه َقائ ٌم ِف   ُل اْلَْاَء ب م   ُُيَو 
يَقت ه  َما اْسُمَك َقاَل فََُّلٌن  َيا َلبَْد الل َحد 

َهابَ   السا
َع ِف  ي َسم  ْسم  الاذ   َفَقاَل َلُه َيا َلبَْد الل  ل َّل 

َ َتْسأَُلن ي َلْن اْسم ي فََقاَل ة   َل 

ذ   َهاب  الا  السا
يَقَة فََُّلٍن إ  ي  َسم ْعُت َصْوًتا ِف  ي َهَذا َماُؤُه َيُقوُل اْسق  َحد 

نَْها  ا إ ْذ ُقلَْت َهَذا َفإ  ي  أَنُْظُر إ ََل َما َُيُْرُج م  يَها َقاَل أَما
َك فَََم تَْصنَُع ف 

ْسم  َل 

يَال  ُثلُثًا َوأَُردُّ 
ُق ب ُثُلث ه  َوآُكُل أََنا َول  أَْجَعُل ُثلُثَهُ وَ ) ِف رواية:و  (ف يَها ُثلُثَهُ َفأََتَصدا

ب يل   نَي َوابْن  السا
ائ ل   َوالسا

 (ِف  اْلََْساك ني 

ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం తెలిపారని అబూ హురైర్య రజ్జయల్లలహు 
అనుా ఉలేలఖంచారుుః "ఒక వయకిూ ఓ మదానం గుండా వెళ్ళూండగా ఏదో ఓ 
లుఘం నుంచ్చ "ఫల్లనా వయకిూ తోటలో వరషం కురిప్పంచు" అని శబదం 
వనపడింది. మళ్ళు ఆ లుఘం పకాకు జరిగి ఓ నలలని ర్యతి నేలపై 
కురిస్ంది. (దాంతో చ్చని చ్చని కాలవలు ఏరిడాాయి) చ్చవరకు ఒక (పెదద) 
కాలువ మిగతా కాలువలనిిటిని తనలో కలుపుకని ప్రవహించస్తగింది. 
ఆయన కూడా ఆ ప్రవాహ్ం వెంట నడవస్తగాడు. అట ఓ మనిష్ట 
పారతో తన తోటకు నీళ్ళు కడుతనాిడు. 'ఓ దైవ దాసుడా! నీ పేరేమిటి 
అని అతడిి అడిగాడు. ఫల్లన పేరు అని ఇతను లుఘంలో వనిపేరే 
అతడు చెపాిడు. 'ఓ దైవదాసుడా! నా పేరందుకు అడుగుతనాివు' అని 
అతడడిగాడు. ఇతడనాిడుుః నీవు చెప్పిన పేరే చెబ్దతూ ఫల్లన తోటలో 
వరషం కురిప్పంచు అని నేను ఏ లుఘంలో వనాినో దాని నీళ్ళు ఇవ. అయితే 
అస్లు నీవు చేసుూని పనేమిటి? అతడనాిడుుః నీవు అడిగావు గనక 
చెబ్దతనాినుుః పంట పండిన తర్యవత నేను దాని అంచనా వేసుకని, 
మూడో వంత భాగం దానం చేస్తూను. మరో మూడో వంత నేను, నా 
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ఆలుబిడాలు తినడానికి (ఉంచుకుంటాను). మరో మూడో వంత తిరిగి 
వతూనంగా వేయుటకు ఉపయోగిస్తూను". మరో ఉలేలఖనంలో ఉందిుః "నేను 
మూడో వంతను పేదవాళ్ులోల, అడిగేవారిలో మరియు బాటస్తరులోల 
దానం చేస్తూను". (ముస్లం 2984). 
 దానధర్యమలు చేయడం కూడా ఓ స్దుగణలు. ఎకాడైతే అవస్రం, 
బీదరికం ఉందో అకాడ దాని అందం మరీ పెరుగుతంది. అందులో 
దాతృతవం మరియు ప్రధానయత గుణాలు కలస్ ఏకమవుతాయి. అతయంత 
దాతృతడు, మహోపకారుడైన అల్లలహ్ స్వయంగా ఆశిరయ(స్ంతోష) 
పడాాడని హ్దీసు ఒకటి శ్రదాగా చదువుుః అబూ హురైర్య  దానిని 
ఉలేలఖంచారుుః ఒక వయకిూ ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص వదదకు వచ్చి 'నేను తిండి లేక 
పరితప్పసుూనాిను' అని చెపాిడు. అందుకు ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص తమ ఒక భారయకు 
ఈ వారూ పంపారు. 'మిమమలిి స్తయ ధరమం ఇచ్చిపంప్పన అల్లలహ్ స్తక్షిగా! 
నా దగగర నీళ్ళు తపి మరేమీ లేదు" అని ఆమె చెపింప్పంది. తర్యవత మరో 
భారయ వదదకు పంపారు. ఆమె కూడా అల్లగే జవాబ్ద చెప్పింది. చ్చవరికి 
ఆయన భారయలందరూ "మిమమలిి స్తయధరమం తో పంప్పన అల్లలహ్ 
స్తక్షిగా! నా దగగర నీళ్ళు తపి మరేమీ లేదు" అనే చెపాిరు. అపుిడు 
ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص తమ స్హ్చరులనుదేదశించ్చ "ఈ ర్యత్రి ఇతనికి ఆతిథ్యమిచేి 
వారవరైనా మీలో ఉనాిర్య" అని అడిగారు. ఒక అనాసర్ వయకిూ లేచ్చ, నేను 
ఇస్తూను ప్రవకాూ! అని అనాిరు. ఆయన అతడిి తనింటికి తీసుకెళ్తుడు. 
తన భారయతో 'ఇతను ప్రవకూగారి అతిథి, ఇతనికి మంచ్చ ఆతిథ్యమివావలి' 
అని చెపాిడు. మరో ఉలేలఖనంలో ఉందిుః 'ఇంట్లల భోజనానికి ఏదైనా 
ఉందా' అని తన భారయను అడిగారు. దానికి ఆమె 'ప్పలలలకు స్రిపోయేంత 
మాత్రలు ఉంది' అని చెప్పింది. అపుిడాయన చెపాిరుుః ర్యత్రి భోజనం 
నుండి ప్పలవాళ్ు మనసుస మళ్ళుంచు. ఎపుిడు వారు ర్యత్రి భోజనం 
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కోరుతారో అపుిడు వారిని పడుకోబెటట. ఇక అతిథి ఇంట్లలకి ర్యగానే 
(అనిం వడిాంచ్చ, తినేముందు) దీపం ఆరియియ. ఆయన ముందు మనం 
కూడా అనిం తినిటల నటిదాదం. అందరూ భోజనానికి కూరుినాిరు. 
(ఆమె దీపం ఆరేిస్ంది) వచ్చిన అతిథి (కడుపునిండా) భోజనం చేశాడు. 
కాని ఆ దంపతలు మాత్రం పసుూండిపోయారు. ఆ అనాసర్ స్హ్చరుడు 
మరునాడు ఉదయం ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص వదదకు వెళ్ుగా ఆయన ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
చెపాిరుుః  

َ  اللُ )  ُكََم اللايْلَةَ َقْد َلج  ْن َصن يع ُكََم ب َحيْف   ( م 

"నిశియంగా ర్యత్రి మీరు మీ అతిథికి చేస్న స్తవ చూస్ అల్లలహ్ చాల్ల 
స్ంతోష్టంచాడు". (ముస్లం 2054). 
 ఈ స్మాజం ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص చూప్పన స్దుగణాలపై శిక్షణపొందిన, 
స్వచిమన చెలమ నుండి ఆస్తవదించ్చన స్మాజం. అహ్ం, స్తవరిం అంటే 
తెలియని స్మాజం. ఇదిగో; స్మాజంలో ఒక రకమన స్మాజ్జనిి వారిలో 
ఉని ఆదరశవంతమన ఉతూమ గుణానిి ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ప్రశంస్ంచారు. ఆ 
మనుగడపై గనక నేటి అనుచర స్ంఘం నడిచ్చ ఉంటే వారిలో ఒకా 
బీదవాడు అంట్య ఉండడు. వారు అష్అరీ తెగకు చెందినవారు. వారి 
గురించే ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం ఇల్ల ప్రవచ్చంచారుుః  

ي نَي إ َذا أَْرَمُلوا ِف  اْلَغْزو  أَْو َقلا َطَعاُم ) ينَة  ََجَُعوا َما َكاَن إ نا اْْلَْشَعر  ْم ب اْلَْد  ل يَاَل  

ن ي َوأََنا  ياة  فَُهْم م  و  ٍد ب السا
 َواح 

ٍ
ٍد ُثما اْقتََسُموُه َبيْنَُهْم ِف  إ َناء

نَْدُهْم ِف  ثَْوٍب َواح  ل 

نُْهمْ   (م 

"అష్అరీ తెగవాళ్ళు యుదారంగంలో ఉనిపుిడు వారి ఆహార పదారి్యలు 
అయిపోవస్తూ లేదా (స్వస్ిలం) మదీనాలో ఉనిపుిడు తమ ఆలుబిడాల 
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ఆహారపదార్యిలోల కరత ఏరిడితే ఎవరి వదద ఏ కంత ఆహారం ఉనాి 
వారు దానిి ఒక వస్త్రంలో పోగుచేస్తూరు. మళ్ళు ఒక పాత్రతో అందరూ 
స్మానంగా వాటిని పంచుకుంటారు. అందు మ వారు నాతో పాట 
ఉనాిరు. నేను వారితో పాట ఉనాిను". (బ్దఖారి 2486, ముస్లం 
2500). 
 జ్జగ్రతాూ! ఓ ఉదారుడా! నిర్యశ నిస్ిృహ్లు నీపై తిషటవేయకుండా 
జ్జగ్రతూగా ఉండు. ఇపిటికీ ఈ అనుచర స్ంఘంలో ప్రవకూ 
అడుగుజ్జడలోల, పూరవపు పుణయపురుషుల బాటలో నడిచే ఉపకా- 
రులునాిరు. ప్రతి చోట మన బలహీన సోదరుల కరకు వర్యళ్తల 
మరియు దానాల ఉదయమాలు మనం ఎనిటికీ మరవలేము. వర్యళ్తల, 
దానాల ఈ రకాలిి చూస్ మనసుస స్ంతోష్టసుూంది, హ్ృదయం 
ఆనందిసుూంది. వీటిని చూస్తవాడు, వాస్ూవానికి ఇవ భూమీమద ఓ మంచ్చ 
రక్షక వధానం అని మరియు భూవాసుల శాంతి క్షేమాల రహ్స్యమని 
గ్రహించగలుగుతాడు. అల్లలహ్   మ స్రవ సోూత్రాలు, కృతజఞతలు.  
 రండు స్ంఘటనలు ననుి చాల్ల ఆశిరయపరచాయి. వాటిని షేఖ్ అలీ 
తంతావీ రహిమహుల్లలహ్ "జ్జక్రయాత్" అని తన రచనలోని భూమికలో 
ప్రస్తూవంచాడుుః మా తండ్రిగారి అధాయపకులు షేఖ్ స్లీమ్ అల్ మస్తతీ 
రహిమహుల్లలహ్ స్వయంగా ఎంతో బీదవారైనపిటికీ ఏ ఒకా బీదవాడిని 
ఎపుిడూ నెటటలేదు. అతను ఓ చొకాా ధరించ్చ బైటికి వెళ్ళువారు, దారిలో 
చలితో వణికిపోతని ఓ మనిష్టని చూస్ ఆ చొకాా అతనికి ఇచేిస్, 
తాను  మవలం ల్లగు మీద ఇంటికి తిరిగి వచేివారు. ఒకోాస్తరి తన 
ఆలుబిడాలతో కలస్ భోజనం చేసుూండగా వారు తింట్య ఉని 
ఆహారపదార్యిలు తీస్ ఇంటి ముందు వచ్చిన భక్షకునికి ఇచేివారు. 
ఒకస్తరి రమజ్జనులో ఇఫ్తూర్ గురించ్చ తినుత్రాగు పదార్యిలు (దస్ూర్ ఖావన్ 
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మీద) పెటిట సైరన్ గురించ్చ వేచ్చసుూండగా ఒక భక్షకుడు వచ్చి తనకు తన 
ఆలుబిడాలకు తినడానికి ఏమీ లేదు అని ప్రమాణాలు చేశాడు. షేఖ్ తన 
ఆవడ అశ్రదాను గమనించ్చ ఇఫ్తూర్ గురించ్చ వడిాంచ్చన మొతూం ఆహారం 
అతనికిచేిశారు. కాని ఆవడ చూస్ అరవడం, వలప్పంచడం మొదలెటిట, నీ 
దగగరే కూరోిను పో! అని ప్రమాణం చేస్ంది. ఆయన గారు మౌనంగా 
ఉనాిరు. అరి గంట కూడా గడవక ముందే ఎవరో తలుపు తటటతని 
శబదం వనాిరు. చూస్త స్రికి ఒక వయకిూ పెదద పళ్ుం ఎతూకువసుూనాిడు. 
అందులో ఎనోి రకాల తినుభంఢార్యలు, స్వవటల, ఫల్లలునాియి. ఏమిటి? 
అని అడిగితే, ఇకాడి మన నగర పాలకుడు కంతమంది పెదదమనుషులను 
ఆహావనించాడు. వారు ర్యనటలగా వనివంచుకోగా, ఆయన కోపంతో 
నేనూ తినను అని ప్రమాణం చేస్ ఇదంతా షేఖ్ స్లీం అల్ మస్తతీ 
ఇంటికి తరలించండని ఆదేశించాడు అని వారు చెపాిరు.  
 రండవ స్ంఘటనుః ఒక ఆడపడచు స్ంఘటన. ఆమె కడుకు ఏదో 
ప్రయాణానికి వెళ్తుడు. ఒకరోజు ఆమె తినడానికి కూరుింది. ఆమె 
ముందు ఓ రొట్టట ముకా, దానికి స్రిపడు కంత కూర ఉంది. అంతలోనే 
ఒక భక్షకుడు వచాిడు. అందుకు ఆమె తన నోట్లలకి తీసుకుపోయే 
ముదదను ఆపేస్, అతనికిచేిస్ంది. తాను పసుూండి పోయింది. ఆమె 
కడుకు ప్రయాణం నుండి తిరిగి వచాిక ప్రయాణంలో చూస్న 
వషయాలిి చెపిస్తగాడు. అనిిట్లలకెలల చాల్ల ఆశిరయకరమన స్ంఘటన 
ఒకటేమిటంటేుః ఒక దారిలో ఓ పులి ననుి ఒంటరిగా చూస్ 
వెంబడించ్చంది. నేను పరుగులు తీశాను. ఒకాస్తరి కంచెం 
దగగరునిపుిడు అమాంతం దూకి నా మీద పడింది. ఇక నేను దాని నోట్లల 
పోయానని భావసుూని వేళ్ ఒక మనిష్ట తెలలని దుసుూలోల నా ముందుకు 
వచ్చి ననుి పులి నుండి వడిప్పంచ్చ "ముదదకు బదులు ముదద" అనాిడు. 
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కాని ఏమిటదేదశయం నాకు అరిం కాలేదు. అపుిడే అతని తలిల స్ంఘటన 
జరిగిన రోజు, స్మయం అడిగింది. అదే స్మయానికి ఇకాడ తలిల 
బీదవానికి దానం చేస్న వేళ్. తన నోట్లలకి పోయే ముదదను వెనకిా 
తీసుకని అల్లలహ్ మారగంలో దానం చేస్ంది. ఇల్ల తన కడుకు పులి 
నోట్లల నుండి బయటికి తీయబడాాడు. ఇకాడికి షేఖ్ తంతావీ మాట 
స్మాపూమయింది.  
 ఓ! ఇంతనా ప్పస్నారితనం? ప్పస్నారితనం, ప్పస్నారిని అవమానం, 
అవహేళ్న పాలు జేసుూంది. దాని పరయవస్తనం వనాశకరం. దాని వాస్న 

దురగంధమనది. వయకిూగతంగాగాని, జ్జతియపరంగాగాని అది వనాశనం 
పాలుజేసుూంది. స్తయస్ంధ్యలైన ప్రవకూ మహానీయ ముహ్మమద్ స్లలల్లలహు 
అలైహి వస్లలం ఇల్ల ప్రవచ్చంచారుుః  

حا َفإ نا )  حا أَْهلََك َمْن َكاَن َقبَْلُكْم ََحََلُهْم َلََل أَْن َسَفُكوا  اتاُقوا الشُّ الشُّ

َمُهمْ   (د َماَءُهْم َواْستََهلُّوا ََمَار 

"ప్పస్నారితనానికి బహుదూరంగా ఉండండి. ఈ ప్పస్నారితనలు మీకు 
పూరవం గతించ్చనవారిని స్రవనాశనం చేస్ంది. తమవారి రకూం 
చ్చందించేందుకు, నిష్టదా వషయాలిి ధరమస్మమతం(హ్ల్లల్) గా 
చేసుకోవడానికి ప్రేరేప్పంచ్చంది". (ముస్లం 2578). 

*  *  * 
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