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సపత వనం 
ముస్లి ంల కొరకు స్లఫారసు చేయుట 

 ఈ వనం, దీని యొకా ఆచరణలో మన నుండి చాల్ల అలస్తవం 
జరుగుతంది. అల్లలహ్ ఆదేశం చదవండిుః  

نَْها] يٌ  م    {52}النساء:[ َمْن َيْشَفْع َشَفاَلًة َحَسنًَة َيُكْن َلُه َنص 

]మించి విష్యిం నిమితుిం సిఫారసు చేసేవ్యనికి అిందులో భాగిం 
లభిసుుింది[. (నిసా 4: 85). 
 ఇది అల్లలహ్ యొకా వాగాదనం; నీవు చేస్త మంచ్చ స్ఫ్తరసుకు 
బదులుగా ఓ వాట లులు నీకు లభసుూంది. ఇంకా నీవు చేస్న స్ఫ్తరసు 
యొకా పుణయం అదనంగా ఉంటంది. తన సోదరుల పటల ప్రేమ కలిగి 
ఉనివవకిూకి ఇవ అల్లలహ్ వాగాదనాలు. అతను ఈ ప్రేమకు ప్రతీకగా 
చురుకతనంతో తన శకాూనుస్తరం తన పరపతి, మాట దావర్య వారి 
అవస్ర్యలు పూరిూ చేస్తూడు. స్హీ హ్దీసులో ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
ప్రవచ్చంచ్చనటల ఉందిుః  

 َيُشدُّ َبْعُحُه بَْعًحا ُثما َشبا )
ن  َكاْلبُنْيَان  ُن ل لُْمْمم  َوَكاَن الناب يُّ  َك َبنْيَ أََصاب ع ه  اْلُْْمم 

ه  فََقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َجال ًسا إ ْذ َجاَء َرُجٌل َيْسأَُل أَْو َطال ُ  َحاَجٍة أَْقبََل َللَيْنَا ب َوْجه 

 َنب ي ه  َما َشاءَ َفلْتُْمَجُروا َوْليَْقض  اللُ  اْشَفُعوا
 ( َلََل ل َسان 

"వశావసులు పరస్ిరం కటటడంల్ల రూపొందాలి; అందులోని ఒక ఇటక 
మరో ఇటకతో కలస్ బలపడినటల. మళ్ళు ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص తమ ఒక చేతి 
వ్రేళ్ును మరో చేతి వ్రేళ్ులో జొప్పించ్చ కలిప్ప చూప్పంచారు. ఈ వషయం 
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చెబ్దతనిపుిడు ప్రవకూ స్లలల్లలహు అలైహి వస్లలం కూరుిండి ఉనాిరు. 
అపుిడే ఒక వయకిూ ఏదో ప్రశిిస్తూ లేదా ఏదో అవస్రం గురించ్చ అడుగుతూ 
వచాిడు. అది వని ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص వెంటనే మా వైపు తిరిగి "స్ఫ్తరసు 
చేయండి పుణయం పొందండి, అల్లలహ్ తలచుకుంటే తన ప్రవకూ నోట 
వెలవడిన మాటను పూరిూ చేస్తూడు" అని అనాిరు. (బ్దఖారి 6028, 
ముస్లం 2585, 2627). 
 ప్రియ సోదర్య! నీ స్ఫ్తరసు అంగీకరింపబడకపోయిన, లేదా నీ కోరిక 
పూరిూ కాకపోయినా నీవు చేస్న స్ఫ్తరసుకు బదులుగా నీకు పుణయం 
లభంచుట స్రిపోదా?. ఇందులో నీకు ఆదరశం ప్రియ ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص. ఆయన 
స్ఫ్తరసు చేశారు, అయినా అది అంగీకరింప బడలేదు. ఇబ్ది అబాాస్  
ఉలేలఖనం ప్రకారం: బరీర  అను ఒక స్త్రీ యొకా భరూ బానిస్గా 
ఉండేవాడు. అతని పేరుుః ముఘీస్ . అతను తన భారయ బరీర్య వెనక 
వెనకనే తిరుగుతూ ఉండేవాడు. ఆమె కూడా బానిస్గా ఉండినది. 
అయితే ఆమెకు వముకిూ ఇవవ బడింది. కాని అతడికి వముకిూ లభంచలేదు. 
అందుకు ఆమె అతని వవాహ్ బంధం నుండి వడిపోదామని 
నిరణయించ్చంది. (కాని అతనికి బరీర్య అంటే ఎనలేని ప్రేమ). అందుకు 
అతను చాల్ల ఏడుస్తూ ఉండేవాడు. అతని అశ్రువులు గడాం మీద 
పారుతూ ఉండేవ. అపుిడు ప్రవకూ ملسو هيلع هللا ىلص అబాాస్  తో ఇల్ల చెపాిరుుః  

يَرَة ُمغ يثًا) ْن بُْغض  َبر  يَرَة َوم  ْن ُح   ُمغ يٍث َبر  َفَقاَل  (َيا َلبااُس أَََل َتْعَجُ  م 

 :َقاَلْت  (إ ناََم أَنَا أَْشَفعُ ) :َتْأُمُر ي  َقاَل  َيا َرُسوَل الل :اَلْت قَ  ،ت ه  َلْو َراَجعْ  ملسو هيلع هللا ىلصالناب يُّ 

 ََل َحاَجَة ل  ف يه  

"బరీర్య పటల ముఘీస్ ప్రేమ మరియు ముఘీస్ పటల బరీర్య దేవష్కలిి 
చూస్తూ వచ్చత్రం అనిప్పంచడం లేదా?" (ఆ స్ందరభంలో) ప్రవకూ బరీర్యతో 
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చెపాిరుుః "నీవు తిరిగి ముఘీస్ తో ఉంటే బావుంటంది" అని. అపుిడు 
బరీర్య అడిగిందిుః ప్రవకాూ! మీరు ఆదేశిసుూనాిర్య? అని. అందుకు ప్రవకూ 
చెపాిరుుః "లేదు, నేను స్ఫ్తరసు చేసుూనాిను". "నాకు అతని అవస్రం 
లేదు" అని బరీర్య నికాచ్చిగా చెపేిస్ంది. (బ్దఖారి 5283). 
 అనుభవం చేస్ చూడు; ప్రజలోల ఎవరికైనా అతని ఓ అవస్రం లో 
స్ఫ్తరసు చేయి. నీ సోదరుడిి స్ంతోష పెటిటన స్తాారయం నీ గుండెను 
ఎల్ల చలలబరుచుతందో, అతని దుఆ వలల నీ హ్ృదయానికి ఎంత 
స్ంతోషం కలుగుతందో తెలుసుూంది. అది క్షణం పాట శ్రమ కావచుి 
కాని దీరఘ కాల స్ంతోష్కనిి తెసుూంది. ఓ గడియ స్మయం వెచ్చించుటయే 
కావచుి కాని సుఖుస్ంతోష జీవతానికి కారణం అవుతంది.  

*  *  * 
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