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 دروس يف العقيدة
విశ్వాస పాఠాలు 

ُسوُلَََآَمنََ] هََِِمنَإَِلْيهََُِأْنِزَلََبَِمََالرَّ َََوامُلْؤِمُنونََََربِّ ََوَمََلئَِكتِهََِبِاهللََِآَمنَََُكل 

ُقَََلَََوُرُسلِهَََِوُكُتبِهَِ ََوَأَطْعنَاََسِمْعنَاََوَقاُلواَُرُسلِهََِِمنَََْأَحدَ ََبْيَََُنَفرِّ

نَاَُغْفَراَنَكَ ََ{582َ}البقرة:[َامَلِصيَََُوإَِلْيَكَََربَّ

ప్రవక్త తనపై తన ప్రభువు నుండి అవతరుంచినదానిని విశ్వసుంచాడు. ఈ 
ప్రవక్తన విశ్వసుంచినవారు కూడా దానిని హృదయ పూర్వక్ుంగా 

విశ్వసుంచారు. వార్ుంతా అల్లాహ్ నూ, ఆయన దూతలనూ, ఆయన 
గ్రుంథాలనూ, ఆయన ప్రవక్తలనూ విశ్వసుంచారు. వారు ఇల్ల అుంటారుుః 
"మేము అల్లాహ్ పుంపిన ప్రవక్తలలోని ఏ ఒక్కరనీ భేదభావుంతో చూడము. 
మేము ఆదేశ్ుం విన్నాము, శిర్సావహుంచాము. ప్రభువా! క్షమాభిక్ష 

పెట్టుమని మేము నినా అరిస్తతన్నాము. చివర్కు మేముంతా నీవదదకే మర్లి 
వసాతము. (సూరె బఖర 2:285). 

َََعْنَُعَمَرَْبننَِ ِِ نا نَمَاْأَْعنَمُلَ)َ:ملسو هيلع هللا ىلصََلََرُسنوُلَاهللَِقناََقناَل:َاْْلَطَّ إِنَّ

ََماََنَوىََفَمننَْ َاْمِرئ  َمَلُِكلِّ نُهَإَِ َاهللَِبِالنِّيَّاِتََوإِنَّ ُُ َر ْْ
ِِ َ ْْ ُسنولِِهَََورَََكاَنن

ُهَإَِ َاهللِ ُُ َر ْْ ََفِه نُهَلِنُدْنَياَُهِصنيُبَهاََأْوَاْمنَرَأة  ُُ َر ْْ
ِِ َ ْْ ََوَرُسنولِِهََوَمنْنََكاَنن

ُجهََ اَجَرَإَِلْيهََِهَتَزوَّ َِ ُهَإَِ ََماَ ُُ َر ْْ َ.(اََفِه

1- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ప్రవచంచారని ఉమర్ బిన్ ఖత్తతబ్ 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "ఆచరణలు కేవల్ం మనో సంక్ల్పంపై 
ఆధారపడి ఉంటాయి. మనిషి దేని సంక్ల్పం చేసుకంటాడో, అతనికి 
అదే ప్రాపతమవుతంది. (ఉదాహరణకుః) ఎవర అల్లలహ్ మరియు 
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ఆయన ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం కొరక వల్సపోత్తడో అతని 
వల్స మాత్రమే నిజమయినది. ఎవర ప్రపంచం కొరక ల్లదా ఏదైనా స్త్రీని 
వివాహమాడటానికి వల్సపోత్తడో, అతని వల్స ప్రపంచం కొరక ల్లదా 
స్త్రీ కొరక అనే పరిగణంచబడుతంది". (బుఖారి 1, ముస్లం 1907).  
ఈ హదీసులోః  
 ఈ హదీసు ప్రతి ఆచరణక పునాది ల్లంటిది. క్రమల్ అంగీ కారం, 
తిరస్కారం మరియు అవి మంచవా ల్లదా చెడడవా అనన విషయం 
మనోసంక్ల్పంపై ఆధారం పడి ఉంటంది. ఎవర ఏ సంక్ల్పం చేస్కతరో 
అతనికి అదే ప్రాపతమవుతంది. ఒక్పుపడు ఆచరణ బాహయంగా 
(చూడటానికి) చాల్ల మంచగా ఉండవచ్చు. కాని సతసంక్ల్పం ల్లని 
కారణంగా అది చేస్న వానికి ఏ ల్లభమూ దొరక్ాపోవచ్చు. దీనికి 
సంబంధంచన నిదరశనాలు ఖుర్ఆన్బలో మరీ సపషటంగా ఉనానయిుః  

َاْلَالُِصَ] هُن َالدِّ َهللِ ََأَل مر:[ هنََ]َ{3}الزُّ َالدِّ ََلُه َُُمْلِِصَي َ{2}البيِّنة:[

ََعمََ] ََلَيْحَبَطنَّ َْ ْك مر:[َُلَكََلئِْنََأْْشَ ََ{52}الزُّ

జాగ్రతాత! ధర్ముం ప్రత్యేక్ుంగా అల్లాహ్ కు చుందిన హకుక మాత్రమే. (సూరె 
జుమర్ 39:3). పూరత ఏకాగ్రతతో తమ ధర్మమనిా అల్లాహ్ కే ప్రత్యేకుంచు- 
కోవాలి. (సూరె బయియనహ్ 98: 5). మీరు షిర్కక చేస్తత మీ క్ర్మలనీా 
వేరి్మైపోతాయి. (సూరె జుమర్ 39: 65). 
 ఈ హదీసులో తెలిస్న మరో విషయం ఏమనగాుః మనసుస కారయమే 
(సంక్ల్పశుదిియే) అనినటికి మూల్ం. మనిషి త్తన్బ చేసే ప్రతీ కారయం తన 
ప్రభువు కొరకే ప్రత్యయకించ చేయుటక, దానిన షిర్ా దరిదాపుల్క, ఇతర 
ఉదేేశాల్క దూరంగా ఉంచ్చటక ప్రయతనం చేయాలి. ఆ కారయం దాారా 
అల్లలహ్ సంతృప్తత, ఆయన దరశనం పందే ఉదేేశ్యం మాత్రమే ఉంచాలి. 
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 సరాకారాయలు, వాటి ఉదేేశాయలిన బటిట ఉంటాయి తపప బాహయ 
రూపంతో కాదు. ఎవరూ మరొక్రి బాహయ రూపం, బాహ్యయచరణల్తో 
మోసపోకూడదు. అతని సంక్ల్పంలో కీడు చోట చేసుకోవచ్చు. 
అయినా ప్రజల్ పటల సదుదేేశ్ం క్లిగి ఉండటమే అసలైన విషయం.  
 ఆరాధనలు చేసేవారి పుణ్యయలోల వయత్తయసం వారి మనససంక్ల్లపనిన 
బటిట ఉంటంది అని కూడా తెలుసుతంది.  
 ప్రమాణం, మ్రొకాబడి, విడాకలు, అల్లగే షరతలు, వాగాానం, 
ఒపపందాల్లలంటి విషయాలోల సంక్ల్పం (నియయత్) తపపనిసరిగా ఉండాలి. 
మరచపోయేవాడు, బల్వంతం చేయబడినవాడు, అజ్ఞాని, ప్తచువాడు 
మరియు చనన ప్తల్లలు చేసే పన్బలు (ఉదేేశ్పూరాక్ంగా ఉండవు గనక్) 
వారిపై ఇస్కలమీయ ఆదేశాలు విధగా ల్లవు. ఎవర ఏ సంక్ల్పం చేస్కతరో 
అతనికి అదే ప్రాపతమవుతంది. వేరేది కూడా ల్భంచవచ్చునా ల్లదా? అనన 
విషయం సందిగింలో ఉంది. మన్బషుల్ సంక్ల్లపల్న్బ అల్లలహ్ తపప 
మరెవరూ ఎరగర.  
 ప్రదరశనాబుదిి, పేరప్రఖాయతలు పందే సంక్ల్పం ప్రశ్ంసనీయమైనది 
కాదు అని ఈ హదీసు దాారా తెలుసుతంది. అది అల్లలహ్ యేతరల్తో 
ఏదైనా పందే ఉదేేశ్యం క్రంద లెకిాంచబడుతంది. సతసంక్ల్పం ల్లనిదే ఏ 
కారాయలూ, సత్తారాయలుగా పరిగణంపబడవు. ఎవరైత్య ప్రాపంచక్ ల్లభానికి 
ప్రాముఖయతనిచు పరలోక్ ల్లభానిన విసమరిస్కతరో అతన్బ పరలోక్ ల్లభానిన 
కోలోపత్తడు. మరెవరైత్య పరలోక్ ల్లభానికి ప్రాముఖయతనిచు, దానితో 
పాట ప్రాపంచక్ ప్రయోజనం కూడా పందాల్న్బకంటాడో అతనికి 
ప్రాపంచక్ ల్లభం ల్భసుతంది మరియు పరలోక్ంలో కూడా సతఫలితం 
ప్రాప్తతసుతంది. ఎవరైత్య త్తన్బ చేసే ఆచరణ దాారా ప్రజల్ ప్రసననత 
పందాల్ని ఉదేేశిస్కతడో అతడు షిర్ా చేస్నవాడవుత్తడు. 
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 అల్లలహ్ చాల్ల సూక్ష్మజ్ఞాని అని మరియు అతి రహసయ విషయాలు 
కూడా ఎరగువాడని ఈ హదీసు దాారా తెలుసుతంది. ఇంకా దుషుటల్న్బ 
వారి దుషసంక్ల్పం వల్ల హీనపరచకండా వారి విషయం దాచ ఉంచ 
అల్లలహ్ తన దాసుల్పై చేస్న మేలు కూడా ఈ హదీసు దాారా 
తెలుసుతంది.  
 స్కఫల్లయనికి సబబు ఆచరణలు ఎకావ ఉండటం కాదు. అవి 
మంచవి అయి ఉండటం. ఇఖాలస్ (అల్లలహ్ సంతృప్తత కొరక, ఆయనకే 
ప్రత్యయకించ) మరియు ప్రవక్త పదితి ప్రకారం చేయబడినపుపడే ఏదైనా 
కారయం సత్తారయం అవుతంది. చనన కారయమైనా సరే ఇఖాలస్  తో 
కూడుకంటే అదే చాల్ల గొపపది. దీనికొక్ హదీసు కూడా స్కక్ష్యముంది. 
మనిషి ఏదైనా కారయం మొదలుపెటేట ముందు తన నియయత్ (సంక్ల్లపనిన) 
నిరాారణ చేసుకోవాలి. ఫర్్ అయినా, నఫిల్ అయినా, ఏ కారయమైనా 
నియయత్ ల్లనిది అంగీక్రింపబడదు. నియయత్ కొరక నోటితో పదాలు 
ఉచురించ్చట అనవసరం, దేని విషయంలో సపషటమైన నిదరశనం ఉందో 
అది తపప. (ఉదాుః హజ్). 
ఇస్లాం మరియు ఈమాన్ రాండిటి భావాలు ఒక్కటే 

َ ََوْفَدََعْبِدَاْلَقْيِسََلنَقاَلَإَِ َعنَاْبِنََعبَّاس  َننَّ َمَّ نْواَالنَّبِن َّ َُ ََقناَل: ملسو هيلع هللا ىلصََأ

َمْرَحًباَبِناْلَقْوِمََأْوَبِاْلَوْفنِدَ)ََقاُلوا:ََربِيَعُةََقاَل:َ(اْلَقْوُمََأْوََمْنَاْلَوْفدَََُمنَْ)

ََخَزاَهاََوَلََنَداَمى َوَلَاهللَِفَقاُلوا:ََهاََرُسََ(َغْيَ اََلََنْتَتطِيُ ََأْنََنْتُِيَكَإِلَّ َإِنَّ

ن ََ َِ ْهِرَاْْلََراِمََوَبْينَنَناََوَبْينَنَكَ َِِفَالشَّ نََفُمْرَنناَبِنَتْمر  ناِرَُمَ َ َِمنْنَُكفَّ اَاْْلَن ُّ

ْمَ ُِ َبِةََفَتَمَر َبِِهََمْنََوَراَءَناََوَنْدُخْلَبِِهَاْْلَنََّةََوَسَتُلوُهََعْنَاْأَْْشِ َُنْخِِبْ َفْصل 

َ ْمََعْنََأْرَب   ُِ ََوََنَا هَمِنَبِاهللِبَِتْرَب   ْمَبِاْْلِ ُِ ن)َََوْحنَدُهََقناَل:َأَمَر َُ َمناََْدُرونَََأ



విశ్వాస పాఠాలు 
 

9 

هَمُنَبِاهللِ ُةََأْنََلَإَِلنَهََشنَها ََ)َََوَرُسنوُلُهََأْعَلنُمََقناَل:اهلُلَ:َقاُلواَ(ََوْحَدهَُاْْلِ

َاهلُل ننًداَرََإِلَّ ََُحَمَّ َكنناِةََوِ ننَياُمَُسننوُلَاهللََِوَأنَّ ننََلِةََوإِهَتنناُءَالزَّ ََوإَِقنناُمَالصَّ

ْعُطواَِمْنَامْلَْغنَِمَاْْلُُمَسَ ُُ ََعنْنَاْْلَنْنَتِمََ(َرَمَضاَنََوَأْنَ ْمََعنْنََأْرَبن   ُِ َوََنَنا

ََوَقناَل: ِ َمََقاَلَامْلَُقيَّ ََوُربَّ
ِْ ََوالنَِّقِيََوامْلَُزفَّ

ِ
اء بَّ واَ)ََوالدُّ ََوَأْخنِِبُ نَّ ُِ اْحَفُظنو

ََمْنََوَراَءُكمَْ ََ.(ِِبِنَّ

2- హజ్రత్ ఇబ్నన అబాుస్ రజియల్లలహు అన్బు ప్రకారం: అబుేల్ ఖైస్ 
మన్బషులు కొందర ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం సనినధకి వచాుర. 
అపుపడు ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "మీరెవర, ఏ తెగక 
చెందినవార?" అని అడిగార. దానికి వార 'మేము రబీఅ తెగక చెందిన 
వాళ్ళము' అని అనానర. "ఓహో! మీరా, స్కాగతం! గౌరవనీయుల్లరా!" 
ఏల్లంటి స్గుు, అవమానం ల్లకండా రావచ్చు!" అని ప్రవక్త అనానర. 
వారనానరుః "ప్రవకాత! మాకూ, మీకూ మధయ సతయతిరస్కారి అయిన ఈ 
ముజర్ తెగ అడుడ గోడగా ఉంది. అందువల్ల మేము పవిత్ర మాస్కలోల తపప 
ఇతర సమయాలోల మీ సనినధకి రాల్లము. ఇపుపడు మాకేమైనా సారు 
ప్రవేశానికి ఉపయోగపడే విషయాలు, సపషటమైన గీటరాయి ఆదేశాలు 
ఇవాండి. వీటిని మేము మాతో పాట మీ దగురికి రానటవంటి వారికి 
కూడా వినిపస్కతము. అంత్య కాదు, పానీయాల్న్బ గురించ కూడా వార 
ప్రవక్తని అడిగార.  
 అపుపడు ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం వారికి నాలుగు విషయాల్న్బ 
ఆచరించాల్ని, నాలుగు విషయాల్న్బ మాన్బకోవాల్ని ఆదేశించార. ఏకైక్ 
అల్లలహ్ న్బ విశ్ాస్ంచాల్ని చెబుతూ "ఏకైక్ అల్లలహ్ న్బ విశ్ాస్ంచాల్ంటే 
ఏమిటో మీక తెలుస్క?" అని అడిగార. దానికి వార అల్లలహ్ క 
మరియు ఆయన ప్రవక్తక మాత్రమే బాగా తెలుసు. (మాక తెలియదు) 
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అని అనానర. అపుపడు ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల విశ్దపరిచారుః 
"ఏకైక్ అల్లలహ్ న్బ విశ్ాస్ంచటమంటే అల్లలహ్ తపప సతయమైన 
ఆరాధ్యయడు ల్లడని, ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఆయనచేత 
నియమించబడిన ప్రవక్త అని స్కక్ష్యమివాాలి. నమాజు వయవసాన్బ 
నెల్కొల్లపలి, జకాత్ (పేదల్ ఆరిాక్ హకా) చెలిలంచాలి, రమజ్ఞన్బ 
ఉపవాస్కలు పాటించాలి, యుది ప్రాప్తతలో ఐదవ వంత సొముమ, ప్రభుతా 
ధనగారానికి ఇవాాలి". ఆ తరాార, హనతమ్, దుబాు, నఖీర్, ముజఫఫత్(1). 
అనే నాలుగు రకాల్ పాత్రల్లో నీళ్ళళ ఉంచడానిన, త్రాగడానిన  వారించార. 
హదీసు ఉల్లలఖకలు ఇబున అబాుస్ రజియల్లలహు అన్బు ఒకోాస్కరి 
ముజఫఫత్ అనడానికి బదులు ముఖయయర్ అని పలికేవార. ప్రవక్త సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లం ఈ విషయాలు బోధసూత "ఈ ఆదేశాల్న్బ బాగా 
గురతంచ్చకోండి. మీతో పాట ఇక్ాడికి రాని మీ ప్రాంతం వాళ్ళక 
కూడా తెలియజేయండి" అని అనానర. (బుఖారి 53, ముస్లం 17). 
ఈ హదీసులోః 
 ఆచరణలు విశాాసములో ఓ భాగము. గురవు, మొదట సంక్షిపతంగా  

                                                           
(1) హనతమ్:- పచు ల్లక్ ఎర్ర రంగు మటిట క్డవన్బ అంటార. దీనికి మూతి పై 
భాగాన కాకండా పారశవ భాగాన ఉంటంది. మటిటలో రక్తం, వండ్రుక్లు క్లిప్త ఈ 
క్డవన్బ తయార చేస్కతర. ల్లదా ల్క్ా, గాజు క్లిప్తన ఎరపు రంగు పూయబడిన 
క్డవన్బ కూడా అంటార. దుబాుుః- పాత్రగా ఉపయోగించే బోలు సోరకాయన్బ 
దుబాు అంటార. నఖీర్:- ఖరూ్రపు చెటట వేరలో గుంట చేస్ దానిన 
మధ్యపాత్రగా ఉపయోగిస్కతర. ముజఫఫత్:- ఉమిమ నీటితో ల్లపనం చేస్న మటిట 
పాత్రన్బ అంటార. ముఖయయర్:- చరామనిన ఎండబ్నటిట, కాలిు ఒక్ విధమైన 
ల్లపనం తయార చేస్కతర. దాంతో ల్లపనం చేయబడిన పాత్రన్బ అంటార. ఈ 
ల్లపనానిన ఓడల్కూాడా ఉపయోగిస్కతర.  
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చెప్తపన మాటన్బ తరాాత వివరించ చెపుపట అభల్షణీయం. అందువల్ల 
అతని మాట అరామవుతంది. గురవు హితబోధ చేసుతననపుపడు 
'మూల్జ్ఞానం మరియు అతిముఖయమైన విషయాలు ముందుగా చెపాపల్ని 
మరియు అరామగుటక సంగ్రహముగా చెపాపల్ని కూడా ఈ హదీసు 
సూచసుతంది. చూడడానికి ఇందులో ఐదు ఆదేశాలు క్నబడుతనానయి. 
అయిత్య యుదిప్రాప్తతలోని ఐదో వంత విషయం జకాత్ పరిధలోనే 
వసుతంది. ఎందుక్నగా అది ధనం, సొముమక సంబంధంచనదే క్దా. ఇల్ల 
ఆదేశాలు నాలుగే అవుత్తయి.  
 కొందర హదీసువేతతల్ అభప్రాయ ప్రకారం పైన చెపపబడిన నాలుగు 
నివారణలు రదేయినాయి. అంటే ఇతర సహీ హదీసుల్ ఆధారంగా ఆ 
పాత్రలు ధరమసమమతమైన పానీయాలు త్రాగడానికి ఉపయోగించవచ్చు.  
 (మదిలో, ఆచరణ రూపంలో) విదయన్బ భద్రపరచ, ఇతరల్క 
అందజేయడం గురించ ఈ హదీసులో ప్రోతసహించబడింది. విదయభాయసం 
క్రమపదితిలో ఉండడం మంచదని చెపపబడింది.  
 ఇందులో హజ్ ప్రస్కతవన రాల్లదు. ఎందుక్నగా ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం ఈ ఆదేశాలు ఇచేుటపపడు హజ్ యాత్ర విధగా 
నిరణయించబడల్లదు అని కొందర పండితలు చెపాపర.  
 వచేువారితో వారి పేర, వంశ్ం గురించ అడగడం జరిగింది. ఇది 
సుననత్ (ప్రవక్తవారి సతసంప్రదాయం). వచేు అతిథుల్ మన్బసు 
చూరగొని, ఒంటరితన భావానిన దూరం చేయుటక మంచ పదితిలో 
స్కాగతం పల్కాల్ని ఈ హదీసులో ఉంది.  
 ఈ హదీసులో ఇస్కలం యొక్ా అరాాన్ (మౌలిక్ విషయా)ల్న్బ  
ఈమాన్ యొక్ా వాయఖాయనంలో తెలుపడం జరిగింది. దీనితో 
తెలిస్ందేమిటంటే ఇస్కలం మరియు ఈమాన్ ప్రస్కతవన విడివిడిగా 



విశ్వాస పాఠాలు 
 

01 

వచునపుపడు ప్రతి దాంటోల ఇస్కలం మరియు ఈమాన్ రెండింటికి 
సంబంధంచన అరాాన్బలు వస్కతయి. మరెపుపడైత్య రెండింటి ప్రస్కతవన 
ఒక్చోట వసుతందో దేని భావం దానికే ఉంటంది.  

َ  ِ َْبِنََعاِز
ِ
اء َََعِنَاْلَِبَ َ)ََفَقاَل:َملسو هيلع هللا ىلصَقاَل:َُكنَّاَُجُلوًساَِعنَْدَالنَّبِ ِّ َأيُّ

ْسََلِمََأْوَسَ ََلُةََقاَل:َ(طَُُعَرىَاْْلِ ا)ََقاُلوا:َالصَّ َ َِِبَ
ِِ َقاُلوا:ََ(َحَتنٌَةََوَماَ

ََقاَل: َكاُة ا)َالزَّ َِِبَ  َ
ِِ َ ََوَما ََقاَل:َ(َحَتنٌَة ََرَمَضاَن َِ َياُم َحَتٌنَ)ََقاُلوا:

َبِهَِ َو ُِ َ ََقاَل:َ(َوَما َاْْلَجُّ َبِهَِ)ََقاُلوا: َو ُِ َ ََوَما ََقاَل:َ(َحَتٌن َهاُ  َاْْلِ ََقاُلوا:

َبِهَََِحَتنٌَ) َو ُِ َ َ)ََقاَل:َ(َوَما بَّ
َُُتِ ََأْن هَمِن َاْْلِ َُعَرى ََأْوَسَط َاهللِإِنَّ َِِف

ْبِغَضَ ُُ َ.(اهللَِِِفَََو

3- బరా బిన్ ఆజిబ్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: మేము 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం సమక్ష్ంలో కూరొుని ఉండగా "ఇస్కలం 
యొక్ా గటిట, బల్మైన క్డియం ఏది?" అని ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం అడిగార. నమాజ్ అని మేమనానము. ప్రవక్త చెపాపరుః "అది 
మంచదే. కాని నేన్బ కోరిన సమాధానం అది కాదు". జకాత్ కావచ్చు 
అని మేమనానము. ప్రవక్త అనానరుః "అది మంచదే. కాని నా ప్రశ్నక 
జవాబు అది కాదు". అయిత్య రమజ్ఞన్బ ఉపవాస్కలు అయి యుండాలి 
అని మేమనానము. ప్రవక్త అనానరుః "అది మంచదే. కాని నేన్బ కోరిన 
సమాధానం కాదు". హజ్ కావచ్చునా అని అడిగాము. "అది మంచదే. 
కాని నేన్బ అడిగింది అది కాదు" అనానరాయన.  అయిత్య అది జిహ్యద్ 
అయి యుండాలి అని అనానము. దానికి కూడా ప్రవక్త చెపాపరుః "అదీ 
మంచదే. కాని నేన్బ కోరిన సమాధానం అది కాదు". తరాాత ఆయనే 
దాని సమాధానం ఇల్ల చెపాపరుః "నీవు ఒక్రిని ప్రేమించనా అల్లలహ్ 
కొరకే ప్రేమించాలి. దేాషించనా అల్లలహ్ కొరకే దేాషించాలి. ఇది 
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ఈమాన్ యొక్ా బల్మైన క్డియము". (అహమద్ 4/286. సహీహుత్ 
తరీీబ్ 3030).  
ఈ హదీసులోుః 
 ఇస్కలం యొక్ా విభనన క్డియాలునానయి. సేనహం, శ్తృతాం మరియు 
ప్రేమ, దేాషాలు అల్లలహ్ కొరకే ఉంచ్చట ధరమంగా పరిగణంచబడత్తయి. 
అల్లలహ్ యొక్ా విధేయుల్న్బ ప్రేమించ్చట, అవిధేయుల్న్బ దేాషించ్చట 
ముస్లంపై విధగా ఉంది. రక్త సంబంధం వల్ల గాని మరే ఇతర ప్రాపంచక్ 
సంబంధాల్ వల్ల గాని ఉండే ప్రేమల్ క్ంటే అధక్ంగా అల్లలహ్ కొరక ప్రేమ 
ఉండాలి. ప్రతి మనిషితో అతనిలో ఎంత విధేయత ఉంటందో అంత్య 
ప్రేమ, ఎంత అవిధేయత ఉంటందో అంత్య దేాషం ఉండాలి. ఒకే 
మనిషితో కొంత ప్రేమ, కొంత దేాషం రెండూ ఉండవచ్చు. అది అతనిలో 
ఉనన విధేయత మరియు అవిధేయతల్న్బ బటిట. ఒక్ మనిషి ఎవరితో 
ప్రేమించనా, దేాషించనా అది ధారిమక్ పునాదిపై ఉండాలి.  

 

                                         

                  (41)الحجرات 

ఈ సాంచార అరబ్బులు, "మేము విశ్ాసాంచాము" అని 
అాంటారు. వారితో ఇలా చెప్పాండిోః "మీరు విశ్ాసాంచలేదు. 

మేము లాంగిపోయాము" అని అనాండి. విశ్వాసాం ఇాంకా మీ 
హృదయాలలకి ప్రవేశాంచలేదు. (సూర హుజురాత్ 49: 14). 

َ ََوقَّاص  ََأِِب َْبِن ََسْعِد َاهللََِعْن ََرُسوَل ََوَسْعدٌََََأنَّ ًطا ِْ ََر ََأْعَطى

َاهللِ ََرُسوُل َك ََفََتَ ُبهََََُجالٌِس َْ ََأْع َو ُِ َ ََرُجًَل ُْ ََفُقْل َإََِلَّ ََ:ْم َرُسوَلََها

ََفَواهللَِاهللِ ََلَكََعْنَُفََلن  ََفَقاَلََما َُمْؤِمنًا ََأََراُه ِِّ َُمْتلًِمَ)َ:َإِ ََ(َأْو ُّْ َفَتَك
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َ ُْ ََفُقْل ََقاَلتِ 
َملِ ََفُعْدُت َِمنُْه ََأْعَلُم ََما ََغَلَبنِ  َُثمَّ يًَل

ََ:َقلِ َُفََلن  ََعْن ََلَك َما

ََأَرَََفَواهللِ ِِّ ََغَلَبنِ ََماََأْعَلُمَِمنُْهََفُعْدُتََ(َأْوَُمْتلًِمَ)َ:اُهَُمْؤِمنًاََفَقاَلََإِ ُثمَّ

َاهللِملََِ ََرُسوُل ََوَعاَ  ََقاَلََََقاَلتِ  ُجَلَ)َ:ُثمَّ َالرَّ  
ََأُْعطِ ِِّ َإِ ََسْعُد َها

َِمنْ َإََِلَّ ُهََأَحبُّ َ.(َِِفَالنَّارَُِهََخْشَيَةََأْنََهُكبَُّهَاهلُلَوَغْيُ

4- సఅద్ బిన్ అబీ వఖాాస్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: ఓస్కరి 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం కొంత మందికి ధనం పంచ పెటాటర. కాని 
నాక ఇషటమయిన ఒక్ వయకితకి మాత్రం ఏమీ ఇవాకండా వదిల్లశార. 
అపుపడు నేన్బ (ఆశ్ురయపోతూ) ప్రవకాత! మీర ఈ వయకిత పటల ఇల్ల ఎందుక 
వయవహరించార? అల్లలహ్ స్కక్షి! నేన్బ మాత్రం ఇతడిన మోమిన్ (విశాాస్)గా 
భావిసుతనానన్బ అని అనానన్బ. దానికి ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "ఏమిటి, 
మోమినా ల్లక్ ముస్లమా? అని అడిగార. ఆయన మాటలు విని నేన్బ 
కాసేసపు మౌనంగా ఉండిపోయాన్బ. కాని ఆ తరాాత ఆ వయకిత గురించ 
నాక తెలిస్న విషయాలు నన్బన మరోస్కరి ఈ సంగతి అడిగేందుక ఒతితడి 
చేశాయి. నేన్బ సంగతిని తిరిగి ప్రస్కతవిసూత మీర ఈ మనిషి పటల ఇల్ల 
ఎందుక వయవహరించార? అల్లలహ్ స్కక్షిగా! నా దృషిటలో ఇతన్బ మోమినే 
అని అనానన్బ. దానికి ప్రవక్త "ఏమిటి, మోమినా ల్లక్ ముస్లమా?" అని 
అనానర. దాంతో నేన్బ మరోస్కరి మౌనంగా ఉండిపోయాన్బ. అయిత్య 
కాసేసపటి తరాాత అతడిన గురించ నేనెరిగిన విశేషాలు నన్బన మళ్ళళ 
ప్రశినంచేల్ల చేశాయి. నేనా సంగతిని మళ్ళళ ప్రస్కతవించాన్బ. ప్రవక్త కూడా 
తిరిగి అదే సమాధానమిచు ఊరకనానర. ఆ తరాాత కాసేసపటికి ఇల్ల 
అనానరుః "సఅద్! ఒకోాస్కరి నేన్బ నాకంతో ఇషుటడయిన మినిషిని 
వదిల్లస్ అంతక్ంటే తకావ ఇషుటడైన మరొక్తనికి ఇసుతంటాన్బ. (అల్ల 
ఇవాని పక్ష్ంలో అతన్బ ఇస్కలంక దూరమయిపోవచ్చు. తతఫలితంగా) 
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అల్లలహ్ అతడిన నరక్ంలోకి విస్రి బోరాల పడవేస్కతడేమోననన భయంతో 
నేనతనికి ధనం ఇసుతంటాన్బ". (బుఖారి 27, ముస్లం 150).  
ఈ హదీసులోుః 
 ఈమాన్, ఇస్కలం క్ంటే గొపపది. ప్రతి మోమిన్ ముస్లం, కాని ప్రతి 
ముస్లం, మోమిన్ కాడు. సందేహం తొలిగిపోవుట కోసం, గురవు 
ఆపనంత వరక, దండించనంతవరక అడిగిన/చెప్తపన విషయమే తిరిగి 
అడగ/చెపపవచ్చు. ప్రజలోల ఎకావ విశాాసం గల్వారికే ఎకావ ధనం 
ల్భంచాల్ననదేమి నియమం ల్లదు. ధనం దాారా ఇస్కలమీయ ప్రచారం 
ముందుక స్కగించవచ్చు దాని దాారా హృదయాలు చూరగొనవచ్చు. 
తమ అన్బచరలు సనామరుంపై ఉండాల్ని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
ఎంతగా కాక్షించేవారో మరియు వారి పటల ఆయన ఎంత క్నిక్రం 
గల్వారో తెలిస్ంది. గురవు తన శిషుయల్న్బ సందిగాంలో పడవేసే 
విషయాలిన విశ్దపరచడం, తమ ఉదేేశాయనిన సపషటం చేయడం ధరమం అని 
తెలిస్ంది. తమ మన్బసుసలో ఏ విషయం గురించ క్ల్త, సందేహముందో 
దానిన గురవు ముందు ప్రస్కతవిసేత ఆయన అది తొలిగిపోయే మారుం 
చూప్తంచవచ్చు. నాయకడు ప్రజల్ ధనానిన ధరామభవృదిి ఉదేేశ్యంతో 
అవసరం గల్ ప్రజల్క ఇవాచ్చున్బ.  
 

ఇస్లాం ప్రచారాం చేయాండి 
                                     

                         (802)البقرة 

విశ్వసుంచిన ప్రజల్లర్మ! మీరు పూరతగా ఇసాాుంలో ప్రవేశిుంచుండి. షైతాన 

అడుగుజాడలన అనసరుంచక్ుండి. అతడు మీకు బహర్ుంగ శ్త్రువు. 
(సూరె బఖర 2: 208). 
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َ َرْهَرَة ُِ َ ََأِِب َاهللََِعْن ََرُسوِل ََقاَل:َََعْن ُه َ)ََأنَّ د  ََُحَمَّ ِ يََنْفُس َوالَّ

ِ ِهَاْأُمََّ َِ ََهُموُتََوََلَْبَِيِدِهََلََهْتَمُ َِِبََأَحٌدَِمْنَ َُثمَّ  
ِِ ا ََوَلََنْْصَ ِةَََيُوِ ي 

َالنَّارَِ ِِ ََكاَنَِمْنََأْ َحا َبِِهَإِلَّ ُْ ِ يَُأْرِسْل َ.(ُهْؤِمْنَبِالَّ

5- "ముహమమద్ ప్రాణం ఎవరి చేతిలో ఉందో ఆయన స్కక్షిగా! 
యూదుడైనా, క్రైసతవుడైనా మరింకవరైనా నా గురించ విని, నాతో 
పంపబడిన ధరామనిన విశ్ాస్ంచకండానే మరణసేత అతడు నరక్వాసులోల 
చేరిపోత్తడ"ని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెప్తపనటల అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార. (ముస్లం 153). 
ఈ హదీసులోః 
 ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తీసుకొచున ధరమం ప్రజల్ందరికి, అనిన 
మత్తల్వారికి మారుదరశక్తాం. ఈ ధరమం వచాుక్ పూరా మత్తల్నినయూ 
రదేయినాయి. మాక ఇస్కలం గురించ ఎవర తెలుపల్లదు అనన స్కకలు 
ప్రళ్యదినాన ప్రజలు చెపపకూడదంటే ఇస్కలం యొక్ా సతయసందేశ్ం 
వారికి అందజేయుట మన క్రతవయం. ప్రమాణం చేయమని కోరడం 
జరగకనాన త్తకీదు కొరక ప్రమాణం చేయవచ్చు. అల్లలహ్ క చేయి 
ఉందని తెలిస్ంది. అది అల్లలహ్ క తగిన రీతిలో ఉందని నమామలి. కాని 
సృషిటరాసుల్ చేతల్తో పోల్ువదుే. ఇస్కలం సందేశ్ం ఎవరి వరక చేరల్లదో 
వారి విషయం అల్లలహ్ యే చూసుకంటాడు. ప్రవక్త ముహమమద్ 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఆగమనం తరాాత ఇస్కలం తపప ఏ ఇతర ధరమమూ 
చెల్లదు. ఇదే విషయానిన అల్లలహ్ ఇల్ల తెలిపాడుుః  

                                         

         (28)آل عمران 
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ఎవడైన్న ఈ విధేయతా విధానుం (ఇసాాుం) కాక్ మరొక్ మారా్మనిా 
అవలుంబుంచదలిస్తత, ఆ మారా్ుం ఎుంతమాత్రుం ఆమోదిుంచబడదు. అతడు 
పర్లోక్ుంలో విఫలుడౌతాడు, నష్ుపోతాడు. (సూరె ఆలి ఇమ్రాన్ 3: 85). 

ََرُسوَلَاهللََِعْنَاْبِنَُعَمَرَ ُأِمْرُتََأْنَُأَقاَُِلَالنَّاَسَ)ََقاَل:َََأنَّ

ََهْشَهدَُ َاهلُلَحتَّى َإِلَّ َإَِلَه ََل ََأْن َاهللَِوا ََرُسوُل ًدا ََُحَمَّ ََوُهِقيُمواََوَأنَّ

ْمَال ُِ َِ َماَء َِمنِّ  ََعَصُموا ََذلَِك ََفَعُلوا ََفإَِذا َكاَة َالزَّ وا ُُ ََوُهْؤ ََلَة صَّ

ْسَ َاْْلِ َبَِحقِّ ْمََعََلَاهللَِوَأْمَواََلُْمَإِلَّ َ.(ََلِمََوِحَتاُِبُ

6- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల బోధంచారని ఇబున ఉమర్ 
రజియల్లలహు అన్బుమా ఉల్లలఖంచారుః "అల్లలహ్ తపప మరో ఆరాధ్యయడు 
ల్లడని, ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం అల్లలహ్ ప్రవక్త అని ప్రజలు 
స్కక్ష్యమిచు, నమాజు స్కపా్తంచ, విధ దానం చెలిలంచనంత వరక వారితో 
యుదిం చేసూత ఉండాల్ని నాక ఆజా ల్భంచంది. వార ఈ విధ్యలు 
పాటిసేత వారి ధనప్రాణ్యల్క నా న్బండి రక్ష్ణ  ఉంది.  ధరమ  రీత్తయ  తపప. 
మరియు వారి లెక్ా అల్లలహ్ చూసుకంటాడు". (బుఖారి 25, ముస్లం 22). 
ఈ హదీసులోః 
 ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఏ పని చేస్నా అల్లలహ్ ఆదేశ్ంతోనే 
చేసేవార. ఆయన అల్లలహ్ సందేశానిన అందజేసే వార. దానిన 
ఆచరణలోకి తెచేు, తెప్తపంచే ప్రయతనం చేసేవార. ఆచరణలు కూడా 
ఈమాన్బలోనే వస్కతయి. నమాజు మరియు జకాత విధ్యల్న్బ 
నెరవేరునివాడు అవిశాాస్కనికి ఒడిగటిటన వాడవుత్తడు. అనిన కారాయలోల 
తౌహీదే మొదటి స్కానంలో ఉంది. ఇందులో "అచరణలు ఈమాన్బలో 
లెకిాంచబడవు" అని చెపేప "మురియ్" వరుం వారి ఖండన ఉంది. నమాజు, 
జకాత్ విధ్యల్న్బ పాటించని వారితో (ప్రభుతాం) పోరాడాల్ని ఉంది. 
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నమాజు మరియు జకాతలో వయత్తయసం పాటించరాదు. ధరమభ్రషటతక 
గురైన వారితో యుదిం చేయుటక అబూ బక్ర్ రజియల్లలహు అన్బు ఇదే 
హదీసున్బ ఆధారంగా తీసుకనానర. బాహయంగా తనక త్తన్బ ముస్లమునని 
ప్రక్టించనవాని ధనప్రాణ్యల్క రక్ష్ణ గల్దు. అతని ఆంతరయ విషయం 
అల్లలహ్ యే ఎరగున్బ. మునాఫిఖ్ (క్పట విశాాస్) ఇస్కలమీయ 
భాహ్యయకారాయలు ఆచరిస్కతడు, క్న్బక్ అతనితో యుదిం చేయరాదు. అతని 
విషయం అల్లలహ్ యే చూసుకంటాడు. "పవిత్ర వచనం" (ల్లఇల్లహ 
ఇల్లల్లలహ్ ముహమమదుర్రసూలుల్లలహ్) పఠంచన వయకిత ముహమమద్ 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "రిస్కల్త్" (ప్రవక్త తత్తానిన) నమిమనటేల.  

ََأَنسَ  ََََعْن َاهللِ ََرُسوَل َََأنَّ : َلَِرُجل  ََ:َقاَلََ(َأْسلِمَْ)َقاَل ِِ َأِجُد

اََقاَلَ ًِ ا)َ:َكاِر ًِ ََكاِر َْ َ.(َأْسلِْمََوإِْنَُكنْ

7- అనస్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం ఒక్ వయకితకి ఇస్కలం దరమం గురించ బోధసూత "నీవు ఇస్కలం 
స్వాక్రించ్చ" అని చెపాపర. (ఇస్కలమంటే నాక అసహయత్యమి ల్లదు కాని) 
ఇపుపడు స్వాక్రించాల్నన ఇషటం నాక ల్లదు అని చెపాపడు. "నీక ఇషటం 
ల్లకనాన సరే నీవు ఇస్కలం స్వాక్రించ్చ" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం ఉపదేశించార. (అహమద్ 3/109, 181. సహీహ 1454). 
ఈ హదీసులోః  
 మంచ పన్బలు చేయుటక మనిషి తన మనసుసన్బ ఒప్తపంచాలి. 
మనసుసక భారం ఏరపడినా సత్తారాయలు చేయుటక ముందడుగు 
వేయాలి. ప్రతి కారయ సమాపతం సంపూరణంగా ఉందా ల్లదా 
చూడబడుతంది. కాని ఆరంభంలో ఉనన కొరతన్బ కాదు. పరిశీల్న, 
యోచనక ముందే ఇస్కలం స్వాక్రించాలి. మనసుస ప్రశాంతంగా ల్లనపుపడు 
చేస్న సత్తారయం కూడా స్వాక్రించబడవచ్చు.  
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ఇస్లాం ఘనత 
َاْلَعاصَِ َْبَن ََعْمَرو َنا ََحَ ْ ََقاَل َامْلَْهِريِّ َِشَمَسَة َاْبِن َِِفََََعْن َو ُِ َو

َلَ َعَلَاْبُنُهََهُقوُلََهاََِسَياَقِةَامْلَْوِتََفَبَكىََطِوهًَلََوَحوَّ َْ َداِرََف َوْجَهُهَإَِ َاْْلِ

َكََرُسوُلَاهللََأَبَتاهَُ َ َكََرُسوُلَاهللَبَِكَ اََملسو هيلع هللا ىلصَََأَماََبَّشَّ َ بَِكَ اَََملسو هيلع هللا ىلصََأَماََبَّشَّ

ََأْنََلَإَِلهََ ََشَهاَ ُة ََأْفَضَلََماَُنِعدُّ ََفَقاَلَإِنَّ َاهلُلََقاَلََفَتْقَبَلَبَِوْجِهِه ََوَأنَََّإِلَّ

ًداََرُسوُلَاهللِ ََلَقْدََرَأْهُتنِ ََوَماََأَحدٌََُحَمَّ ََثََل   ََعََلََأْطَباق  ُْ َُكنْ ِِّ َََإِ َأَشدَّ

َِمنُْهََملسو هيلع هللا ىلصَُبْغًضاَلَِرُسوِلَاهلل ُْ ََأْنََأُكوَنََقْدَاْسَتْمَكنْ َإََِلَّ ِمنِّ ََوَلََأَحبَّ

َمَِ ُْ ََلُكنْ َاْْلَاِل َُِْلَك ََعََل ُّْ َُم ََفَلْو لََِفَقَتْلُتُه ِْ ََأ َاهلُلَْن ََجَعَل ََفَلمَّ َالنَّاِر

َ َالنَّبِ َّ ُْ ْي َُ ََأ ََقْلبِ  َِِف ْسََلَم ََفْْلَُباهِْعَكََملسو هيلع هللا ىلصاْْلِ ََهِمينََك َاْبُتْط ُْ َفُقْل

ََهِديََقاَلَ ُْ ََفَقَبْض ََقاَل ََهِمينَُه ََعْمُرو)َ:َفَبَتَط ََها ََلَك ََ:َقاَلََ؟(َما ُْ ُقْل

ََقاَلَ َط ََأْشََتِ ْشَ)َ:َأَرْ ُتََأْن َبَِمَذاَُ ُط ََ؟(ََتِ ُْ ََقاَلََ:ُقْل ََِل َُهْغَفَر َأَماَ)َ:َأْن

َاَلَِْ ََوَأنَّ ََقْبَلُه ََكاَن ََما َََيِْدُم ْسََلَم
َاْْلِ ََأنَّ َْ ََقْبلَعلِْم ََكاَن ََما ِدُم َََتْ َرَة َهاَْْ

ََقْبَلهَُ ََكاَن ََما َََيِْدُم َاْْلَجَّ ََأَحََ(.َوَأنَّ ََأَحٌد ََكاَن ََرُسولََِوَما َِمْن َإََِلَّ َاهللَبَّ

َِمنُْهَإِْجََلًلََملسو هيلع هللا ىلص ََعْينَ َّ يُقََأْنََأْمَْلَ
َُأطِ ُْ َِِفََعْينِ َِمنُْهََوَماَُكنْ َوَلََأَجلَّ

َ ُّْ َِمنُْهََوَلْوَُم ََعْينَ َّ َََلََْأُكْنََأْمَْلُ ِِّ َِأَ ُْ ََأْنََأِ َفُهََماََأَطْق ُْ ْل
َلُهََوَلْوَُسئِ

ََأُكونََ ََأْن ََلَرَجْوُت َاْْلَاِل َُِْلَك ََماَََعََل ََأْشَياَء ََولِينَا َُثمَّ َاْْلَنَِّة ِل ِْ ََأ ِمْن

ََفإَِذاَ ََناٌر ََوَل ََنائَِحٌة ْصَحْبنِ  َُ َ ََفََل ُّْ َُم ََأَنا ََفإَِذا َفِيَها ََحاَِل ََما َأْ ِري

ََشنًّا َِ ا َ َالَتُّ ََعََلَّ ََفُشنُّوا
ِِ نَْحُرَََ َفنُْتُمو ُُ َ ََما يََقْدَر ََقِْبِ ََحْوَل ََأِقيُموا ُثمَّ

َُرُسَلَََجُزورٌَ َبِِه َُأَراِجُ  ََماَذا ََوَأْنُظَر َبُِكْم ََحتَّىََأْسَتْتنَِس ََْلُْمَها َوُهْقَتُم

َ َ(.َرِبِّ
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8- ఇబున షిమాస అల్ మహ్రీ ఉల్లలఖంచార: మేము అమ్్ర బిన్ ఆస్ 
రజియల్లలహు అన్బు మరణ సమీపాన అతని వదే కూరొుని ఉండగా, 
అతన్బ చాల్ల సేపు ఏడిు తన ముఖానిన గోడ వైపు త్రిపుపకనానడు. 
అపుపడే అతని కమారడు నానాన! ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం మీక 
ఫల్లనా, ఫల్లనా శుభవారతలు ఇవాల్లదా? అని తృప్తతనిచాుర. ఇది విని 
అతన్బ తన ముఖానిన (మావైపు) త్రిప్తప ఇల్ల చెపాపరుః "ల్లఇల్లహ 
ఇల్లల్లలహు ముహమమదుర్ రసూలుల్లలహ్" స్కక్ష్యయనిన అనినటి క్ంటే 
అతిఉతతమముగా భావించేవారము. విషయమేమిటంటే, నా జీవితంలో 
మూడు దశ్లు గడిచాయి. ప్రవక్తక్ంటే ఎకావ దేాషం మరెవారితో ల్లని 
రోజులు గడిచాయి. అపపటోల నాక మరీ ఇషటమైన కారయం ఏదైనా ఉంటే 
ఆయన్బన వశ్పరచ్చకొని హతమారాుల్ననదే. కాని ఒక్వేళ్ నేన్బ ఆ స్ాతిలో 
చనిపోయి ఉంటే నరక్వాసులోల చేరేవాడిన. కాని అల్లలహ్ క దయ 
క్లిగింది. అల్లలహ్ ఇస్కలం కొరక నా హృదయానిన తెరిచాడు. నేన్బ ప్రవక్త 
వదేక వచు, ప్రవకాత! మీ కడి చేతిని చాపండి. నేన్బ ఇస్కలం స్వాక్రిసూత 
శ్పథం చేస్కతన్బ అని అనానన్బ. ప్రవక్త తమ చెయియ చాపార. కాని నేన్బ 
వంటనే నా చేతిని వనకిా తీసుకనానన్బ. "నీకేమయింది, అమ్ర్!" అని 
ప్రవక్త ఆశ్ురయంతో అడిగార. నేన్బ ఒక్ షరత పెటటదలుచ్చకనానన్బ అని 
చెపాపన్బ. "నీ షరత ఏమిటి?" అని ప్రవక్త అడిగార. నా పాపాల్నీన 
మనినంపబడాల్ని నేన్బ చెపాపన్బ. అపుపడు ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
ఇల్ల తృప్తత పరిచారుః "ఏమీటి, నీక తెలియదా? ఇస్కలం (స్వాక్రణ) గత 
పాపాల్నినటిని తడిచ పెడుతంది. హిజ్రత్ (ధరమ రక్ష్ణకై 
వల్సపోవుట) పూరా పాపాల్నినటిని తడిచ పెడుతంది. మరియు 
హజ్ కూడా పూరా తప్తపదాల్న్బ తడిచ పెడుతంది". (ఆ ప్తదప నేన్బ 
ఇస్కలం స్వాక్రించాన్బ). 
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 ఆ నాటి న్బండి నాక ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం క్ంటే 
ప్రియమైనవార, మరియు నా దృషిటలో ఆయనక్ంటే గొపపవార 
మరెవారూ ల్లర. వారి ఔననతయపు గాంభీరయం వల్ల నేన్బ వారిని నా క్ళ్ళళరా 
చూడగలిగేవాణణ కాదు. ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం రూపు రేఖలిన 
వరిణంచమని ఎవరైనా నన్బన అడిగిత్య నేన్బ వరిణంచల్లన్బ. ఎందుక్నగ నేన్బ 
ఎననడూ వారిని నా క్ళ్ళళరా చూడనేల్లదు. ఇదే స్ాతిలో గనక్ నేన్బ 
చనిపోత్య నిశ్ుయంగా సారువాసులోల ఒక్డిని అని ఆశించేవాడిని. 
 ఆ తరాాత నాపై (ప్రభుతాపరంగా) ఎనోన బాధయతలు మోపబడాడయి. 
వాటి గురించ (నేన్బ ప్రశినంపబడినపుపడు) నా పరిస్ాతి ఏమవుతందో 
తెలియదు? 
 నేన్బ చనిపోయిన తరాాత నా జనాజ వంట రోదించే, కేక్లు పెటేట 
స్త్రీలుగాని, అగినగాని రాకూడదు. నన్బన ఖననం చేసుతననపుపడు నా 
సమాధపై కొదిే కొదిేగా మటిట పోయండి. ఒంటెన్బ కోస్ దాని మాంసం 
పంచపెటిటనంత సేపు మీర నా సమాధ వదేనే నిలిచ ఉండండి. నేన్బ 
ధైరయం, తృప్తత పందుత్తన్బ. నా ప్రభువు పంపే దూతల్క నేనేమి 
సమాధానం చెబుత్తనో చూస్కతన్బ. (ముస్లం 121). 
ఈ హదీసులోః 
 ఇస్కలం స్వాక్రణ గత పాపాల్ విమోచనానికి మంచ సబబు. ఎవర 
ఇస్కలంపై స్ారంగా ఉంటాడో అతన్బ పూరా పాపాల్ గురించ పటటబడడు. 
అల్లగే హిజ్రత్ మరియు హజ్ కూడా పూరా పాపాల్ మనినంపుల్క 
కారణమవుత్తయి. గమనిక్ుః ఇస్కలం స్వాక్రణ వల్ల చననవి, పెదేవి అనిన 
పాపాల్ ప్రక్ష్యళ్న జరగు తంది. కాని హిజ్రత్, మరియు హజ్ వల్ల 
చననవి, పెదేవి అనిన పాపాల్ మనినంపు విషయంలో భేదాభప్రాయం ఉంది. 
ఎందుక్నగా పెదే పాపాల్ మనినంపుకై సాచఛమైన తౌబా తపపనిసరి. 
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సత్తారాయలు కూడా పాపాల్ మనినంపుకై కారణమవుత్తయి. ఎంత పెదే 
సత్తారయముండునో అంత్య పాపాలు మనినంచబడుత్తయి. (ఖనన 
సంస్కారాలు పూరెతతన తరాాత సమాధ వదే కొంత సేపు ఉండి 
దైవదూతలు వచు అడిగే ప్రశ్నల్క అతన్బ సరియైన సమాధానం 
చెపపగల్గాల్ని అల్లలహ్ తో అతని కొరక దుఆ చేయాల్ని ఇతర 
హదీసులోల ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెప్తప ఉనానర. ఉుః 
అబూదావూద్, కిత్తబుల్ జనాయిజ్, బాబుల్ ఇస్తగాఫరి ఇందల్ ఖబ్రి 
లిల్ మయియత్... -అన్బవాదకడు-). 

َ ََ:َِقيَلَلَِرُسوِلَاهللَِ:َقاَلَََعِنَاْبِنََعبَّاس  َإَِ ََأيُّ ََاهللِاْأَْ َهاِنََأَحبُّ

ْمَحةَُ)ََقاَل: َ.(اْْلَنِيِفيَُّةَالتَّ

9- ఇబున అబాుస్ రజియల్లలహు అన్బుమా ఉల్లలఖనం ప్రకారం, ధరామలోల ఏ 
ధరమం అల్లలహ్ క చాల్ల ప్రియమైనదని ప్రవక్త వదేక వచున ప్రశ్నక 
ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "అతిసుల్భమైన, షిర్ా  క దూరమైన 
ఇస్కలం ధరమం" అని సమాధానమిచాుర. (అహమద్ 1/236. హ్యఫిజ్ 
ఇబున హజర్ రహిమహుల్లలహ్ ఫతుల్ బారి (హ. 38 తరాాత) లో ఈ 
హదీసున్బ "హసన్" అని చెపాపర). 
ఈ హదీసులోః 
 ప్రవక్త ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంతో పంపబడిన ఇస్కలం 
ధరమం, ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలైహిససల్లం క ఇవాబడిన సవయమైన ధరమమే. 
అది చాల్ల సుల్భమైనది. ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం మెతతగా 
ప్రవరితంచ్చటక, వారిపై మోపబడిన భారానిన తగిుంచ్చటక, వారి 
శ్ృంఖల్లల్న్బ తెంచ్చటక పంపబడాడర. అల్లలహ్ ప్రేమిస్కతడని తెలిస్ంది. 
కాని అది ఆయనక తగిన రీతిలో అని నమామలి. సృషిటరాసుల్ పరసపర 
ప్రేమతో పోల్ురాదు.  
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 ఘనత పరంగా ధరామలోల వయత్తయసం గల్దు. ఇబ్రాహీం అలైహిససల్లం 
క అతి చేరవుగా ఉననవార మన ప్రవక్త ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం. మెతతగా ప్రవరితంచ్చట, శుభవారత వినిప్తసూత మెల్గుట మంచదని, 
క్షటం క్లిగించకండా, విరకిత క్లిగించకండా ఉండాల్ని చెపపబడింది. ఈ 
విషయంలో ఈ హదీసు చాల్ల సపషటంగా ఉందిుః "మెతతగా మెల్గండి, 
క్ఠనంగా మెల్గక్ండి. సంతృప్తత క్లిగించండి. విరకిత క్లిగించక్ండి". 
(బుఖారి 69, ముస్లం 1732). 

َرْهَرَةَ ُِ َََعْنََأِِبَ هَنَ)ََقاَل:ََعْنَالنَّبِ ِّ َالدِّ ََوَلْنَُهَشا َّ هَنَُهْْسٌ َالدِّ إِنَّ

ََغَلَبهَُ َإِلَّ ْوَحِةَََأَحٌد ََوالرَّ َبِاْلَغْدَوِة ََواْسَتِعيُنوا وا ََوَأْبَِّشُ ََوَقاِرُبوا ُ وا َفَتدِّ

ْْلَةَِ َِمْنَالدُّ
 
ء َ.(َوََشْ

10- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ప్రవచంచారని, అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నిశ్ుయంగా ధరమం సులువైనది. ఏ 
వయకిత అయినా ధరమం అన్బసరణలో కాఠనయ వైఖరి అవల్ంబిసేత ధరమమే 
అతనిపై ఆధక్యత  స్కధసుతంది. (హెచ్చుతగుులు ల్లకండా) సంపూరణ 
విధానానిన అవల్ంభంచండి. ల్లదా దాని (సంపూరణతక) సమీపాన 
చేరండి. (మీక ల్భంచే ప్రతిఫల్ంతో) సంబర పడండి. 
ఉదయస్కయంకాల్, మరి కొంత రాత్రి సమయాలోల (ఆరాధన 
చేయటం) దాారా సహ్యయానిన అరిాంచండి". (బుఖారి 39). 
ఈ హదీసులోః  
 దీరీ కాల్ం వరక అల్లలహ్ ఆరాధన చేసూత ఉండడానికి మనిషి 
చ్చరకగా ఉండే సమయాల్ సహ్యయం తీసుకోవాలి. అంటే ఆ 
సమయాలోల ఆరాధనలు పాటించాలి. ఎల్లపుపడూ చేసూత ఉండే అల్పమైన 
ఆచరణలు కొంత కాల్ం చేస్ వదిల్లసే అధక్ ఆచరణల్ క్ంటే మేలైనవి. 
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ఇస్కలం ధరమం ప్రత్యయక్తలోల ఒక్టి ఏమిటంటే అది చాల్ల సుల్భమైన 
ధరమం. దాని ఆదేశాలు, నివారణలు మనిషి పాటించగలిగినవే. (అంటే 
మనిషి శ్కితకి మించనవి కావు). శ్కితకి మించన శ్రమ భారానిన, ప్రవక్త 
స్కంప్రదాయానికి భననంగా అదనపు ఆరాధనల్ పాటింపున్బ నెతితన 
వేసుకోవడం నివారించబడినది. ఎల్లంటి హెచ్చుతగిుంపులు ల్లకండా 
మధేయమారాునిన అవల్ంభంచాల్నన త్తకీదు ఉంది. అదే రజుమారుం. 
మనిషి తన ఆరాధనలో పరిపూరణతక చేరకోల్లక్ పోయినా దాని 
సమీపానికి చేరకనే ప్రయతనం చేయాలి. ఉదయం చేసే ఆరాధన, 
సత్తారాయల్ ఘనత తెలిస్ంది. ఆ సమయం సత్తారాయల్ అంగీకార 
రీత్తయ, మరియు వాటిని పాటించ్చట కూడా చాల్ల అన్బకూల్మైనది. 
రాత్రి పూట కొంత సమయం తహజు్ద్ లో గడిపే ఘనత కూడా 
తెలిస్ంది. అది అల్లలహ్ దయతో సదుదేేశాలు సంపూరణమగుటక ఆయన 
సహ్యయం ల్భంచ్చన్బ. అస్్ర అయిన వంటనే మరియు మగ్రిబ్ క ముందు 
ఖుర్ఆన్ పారాయణం, అల్లలహ్ సమరణ (జిక్్ర)లో ఉండుట 
అభల్షణీయం. మధేయమారుంలో ఉండి, అల్లలహ్ ప్రసననత పందే 
సత్తారాయలు చేసూత, ప్రవక్త సంప్రదాయానిన ఖచుతంగా అన్బసరిసుతనన 
విశాాసునికి మంచ శుభవారతలు ఇవాబడాడయి.  

َ َاْْلُْدِريِّ
َاهللَََِعْنََأِِبََسِعيد  ََرُسوَل َأََ)ََقاَل:َََأنَّ َمَََها ََسِعيد  ْنََبا

َبِاهللِ ََلُهَاْْلَنَّةََُرِِضَ ْْ ََنبِيًّاََوَجَب
د  ْسََلِمَِ هنًاََوبُِمَحمَّ اََوبِاْْلِ َ.(ََربًّ

11- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారని, అబూ సఈద్ 
ఖుద్రీ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "ఓ అబూ సఈద్! అల్లలహ్ న్బ 
తన పోషకనిగా విశ్ాస్ంచ, ఇస్కలంన్బ తన ధరమంగా స్వాక్రించ, 
ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంన్బ తన ప్రవక్తగా నమిమనవాడు 
తపపక్ సారుంలో ప్రవేశిస్కతడు". (ముస్లం 1884). 
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ఈ హదీసులోః 
 ఈ మూడింటిని ఎవరైత్య పూరిత విశాాసముతో, సాచఛత, 
సంక్ల్పశుదిితో నోటి దాారా పలుకత్తడో తపపక్ అల్లలహ్ అతనిని 
సారుంలో ప్రవేశింపజేస్కతడు. ఎందుక్నగా మూడు విషయాలిన అతడు 
వాసతవం చేస్చూపాడు. మరియు ధరామనికి సంబంధంచన ముఖయ 
పునాదులిన నమామడు. అవిుః అల్లలహ్ పటల విశాాసం. సతయధరమ స్వాకారం. 
సతయవంతలైన ప్రవక్త ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం పై నమమక్ం.  

ََحََبنََِفيانَََُسَأِِبََ ََمَََتِحَفََالََْومََهَََاءَََجََهَُنََّأََمروَعَََبنََِائ َِعَََنَْعََ  ِ َوُلَُسَرََوَََر

َأبَُ َََََِ:واالَُقََفَََهَُبَُاحََهَأْ َولَََحَََاهللِ َاَلَقََمروَفََعَََبنََُ َُائَِعََوَََفيانََوَُسَا

َبُنََعمروََوأبوَُسفَيانََ):ََاهللَِوُلَُسَرََ َ اََعائُِ  ََِ،ََ ََأَعزُّ ِمْنَاْلْسََلُم

َ.(ُلوََولََُهعَلَذلَِك،َاْلسََلُمََهعَْ

12- ఆయిజ్ బిన్ అమ్్ర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం, మకాా 
జయింప బడిన రోజు అతన్బ అబూ సుఫ్యయన్(2)తో క్ల్స్ ప్రవక్త సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లం వదేక వచాుడు. ఆయన చ్చట్టట కూరొుని ఉనన 
సహచరలు (వీర వసుతననది చూస్) అదిగో అబూ సుఫ్యయన్ మరియు 
ఆయిజ్ బిన్ అమ్ర్ అని అనానర. అపుపడు ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం చెపాపరుః "వీర ఆయిజ్ బిన్ అమ్ర్ మరియు అబూ సుఫ్యయన్. 
ఇస్కలం ధరమం ఇతనిక్ంటే గౌరవనీయమైనది, గొపపది. ఇస్కలం ధరమం 
ఎననటికీ అగ్రస్కానం లో ఉంటంది తపప క్రందికి వంగి ఉండదు సుమా". 
(సునన్ దార్ ఖుతీన, సునన్బల్ కబ్రా బైహఖీ. అల్ ఇరాా 1268). 

                                                           
(2) ఆ సమయాన అబూ సుఫ్యయన్ ఇంకా ఇస్కలం స్వాక్రించల్లదు. కాని ఆయిజ్ 
బిన్ అమ్ర్  అపపటికే ఇస్కలం ధరామనిన స్వాక్రించ ఉనానర. 
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 సరా మత్తలోలకల్లల ఇస్కలం మాత్రమే అల్లలహ్ యొక్ా సతయ ధరమం. 
విశాాస్, అవిశాాస్క్నాన ఎకావ గౌరవ, మరాయదల్క అరుడు. ఆ 
అవిశాాస్ ఎంత గొపప స్కానం, హోదా అంతసుతలు క్లిగి ఉననవాడైనా సరే. 
ఎందుక్ంటే ఇస్కలం వీటనినటిక్ంటే గొపపది. గౌరవం, ప్రతిషట, ప్రేమ 
మరాయదలోల విశాాస్, అవిశాాసులు సమాన్బలు కాజ్ఞల్ర. ముస్లం వదే 
ఇస్కలం ఉననందు వల్ల అతని మాటే వేర. 
 విశాాస్, అవిశాాస బంధ్యవుల్ ఆస్తలో హకాదారడవుత్తడు కాని 
అవిశాాస్, తన విశాాస బంధ్యవుల్ ఆస్తలో హకాదారడు కాడని 
కొందర పండితలు స్దాింతీక్రించార. కాని నిజమైన మాటేమిటంటే 
విశాాస్, అవిశాాసులిదేరూ పరసపరం ఆస్తలో హకాదారలు కాజ్ఞల్ర.  

َ َاْْلُْدِريِّ
ََأْسَلَمَاْلَعْبُدَ)َ:ََقاَلََرُسوُلَاهللَِ:َقاَلََََعْنََأِِبََسِعيد  إَِذا

َََلُهََتَبَاهلُلَفَحُتَنَإِْسََلُمُهَكََ ََسيَِّئة  ََعنُْهَُكلُّ ْْ َي
ََكاَنََأْزَلَفَهاََوَُحِ ََحَتنَة  ُكلَّ

ََسْبِ َ َإَِ  ََأْمَثاَِلَا ِة َبَِعَّْشَ َاْلِقَصاُصَاْْلََتنَُة ََذلَِك ََبْعَد ََكاَن َُثمَّ ََأْزَلَفَها َكاَن

اَوَزَا َْ ََأْنََهَت يَِّئُةَبِِمْثلَِهاَإِلَّ ََوالتَّ
َهللُِماَئِةَِضْعف  ََوَجلَّ َ(َعنَْهاَََعزَّ

13- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ప్రవచంచారని అబూ సఈద్ ఖుద్రీ 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "ఏ దాసుడు ఇస్కలం స్వాక్రించ, దాని 
ప్రకారం ఆచరిస్కతడో అతన్బ గతంలో చేస్న ప్రతి పుణ్యయనిన అల్లలహ్ వ్రాస్ 
పెడత్తడు. గతంలో చేస్న అతని ప్రతి పాపం మనినంచబడుతంది. ఆ 
తరాాత పుణయపాపాల్ ఫలిత్తల్ లెక్ా కొతతగా మొదల్వుతంది. ఒక్ 
సత్తారయ పుణయం పది రెటల న్బండి ఏడువందల్ వరక ల్భసుతంది. 
దుషాారయ పాపము దానంత్య ల్భసుతంది. అల్లలహ్ దయ తలుసేత 
మనినంచనూవచ్చు". (నిస్కయీ 4912). 
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 కొందర సంపూరణంగా ఇస్కలం ప్రకారం నడిచేవారంటే మరికొందర 
అసంపూరణంగా నడిచేవారంటార. అందుచేత వారిలో ఒక్రిపై మరొక్రికి 
ఘనత ఉంటంది. అందుకే అది (ఇస్కలం, ఈమాన్) తరగుతంది, 
పెరగుతంది. ఇస్కలంలో ప్రవేశ్ం దాారా పూరా పాపాల్నీన 
మనినంచబడత్తయి. అల్లగే తౌబా (నిజమైన పశాుత్తతపంతో కూడిన 
క్ష్మాభక్ష్) దాారా పాపాలు మనినంచబడత్తయి. అంత్యకాదు సంక్ల్పశుదిి 
మరియు ప్రవక్త పదితిని అన్బసరించ చేస్న సత్తారాయలు కూడా 
దుషాారాయల్క పరిహ్యరమవుత్తయి.  
 అల్లలహ్ కారణయం చాల్ల విశాల్మైనది. అందుకే సత్తారయ పుణ్యయనిన 
పది రెటల న్బండి ఏడువందల్ రెటల వరక పెంచాడు. దుషాారయ పాపం 
దానంత్య ఉంచాడు. ఒకోాస్కరి అల్లలహ్ దయ తల్చ సత్తారాయల్క 
బదులుగా కాకండా తనిషటంతో పాపాలిన మనినస్కతడు. కాని పెదే పాపాల్ 
మనినంపుకై తపపనిసరిగా తౌబా చేయవల్స్ందేనని ఆధారాలు గల్వు. 
అవిశాాసుని ఏ ఒక్ా కారయం స్వాక్రించబడదు అనన విషయం తెలిస్నదే. 
అయినా ఈ హదీసు దాారా కూడా తెలిస్ంది. ఈ హదీసులో దాసుడు 
అని స్కదారణంగా చెపపబడినది, అయిత్య స్త్రీల్క కూడా ఇదే పదితి 
వరితసుతంది.  

َ ََمْتُعو   َاْبِن ََرُجٌلََ:َقاَلَََعْن َاهللَِ:َقاَل ََرُسوَل َبَِمََََها َأُنَؤاَخُ 

يَّةَِ
لِ ِِ ْسََلِمَََلَْ)َ:َقاَلََ؟َعِمْلنَاَِِفَاْْلَا

َُهَؤاَخْ َبَِمََعِمَلَِِفََمْنََأْحَتَنَِِفَاْْلِ

ِلََواْْلِخرَِ ْسََلِمَُأِخَ َبِاْأَوَّ يَِّةََوَمْنََأَساَءَِِفَاْْلِ
لِ ِِ َ(.اْْلَا

14- ఇబున మస్ఊద్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః 'ప్రవకాత! మేము 
అజ్ఞాన కాల్ంలో (ఇస్కలం స్వాక్రించక్ ముందు) చేస్న దుషాారాయల్ 
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గురించ పటటబడత్తమా?' అని ఒక్ వయకిత ప్రశినంచాడు. "ఎవర ఇస్కలం 
స్వాక్రించ తరాాత సతారమలు ఆచరిసూత ఉంటాడో, అతన్బ అజ్ఞాన 
కాల్ంలో చేస్న దుషారమల్ గురించ నిల్దీయడం జరగదు. అయిత్య 
ఇస్కలం స్వాక్రించన తరాాత కూడా దుషాారాయలు చేసూత ఉంటే, అతన్బ 
గతంలో చేస్నవాటితో పాట మొతతం పాపకారాయల్ విషయంలో 
పటటబడిపోత్తడు" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం బదులిచాుర. 
(బుఖారి 6921, ముస్లం 120). 
ఈ హదీసులోః 
 ఎవరైత్య సతారమలు చేసూత, ఇస్కలంపై స్ారంగా ఉంటారో వారి గత 
పాపాల్కే ఇస్కలం పరిహ్యరమవుతంది. పాపాల్ పరిహ్యరానికి ఇస్కలంలో  
వటిట  ప్రవేశ్ం  సరిపోదు. ఇస్కలంపై నిల్క్డ చూప్త, సరా  
వయవహ్యరాలోల సతయవంతనిగా మెల్గాలి.  
 ఇస్కలం స్వాక్రించన తరాాత కూడా దుషారమలు చేసూత, దురామరు 
జీవితం గడుపుతూ ఉండేవారి పూరా పాపాలు కూడా అల్లగే 
ఉంటాయని తెలిస్ంది. పాపం యొక్ా నషటము, ప్రభావము ఎల్ల 
ఉంటదనేది తెలిస్ంది. పాపాలోల మునిగి యుండుట ఎంత భయంక్ర 
విషయమో కూడా తెలిస్ంది.  

َاهللَِِحَزامَ ََحكِيمَْبنََعنَ َلَِرُسوِل ََقاَل ُه َاهللَََِأنَّ ََرُسوَل ََأْي َْ ََأَرَأْه

َ ََرِحم  َِ َلِة ََأْو ََعَتاَقة  ََأْو ََ َدَقة  َِمْن يَِّة
لِ ِِ َاْْلَا َِِف ا َِِبَ نَُّث ََأَُتَ ُْ َُكنْ ُأُموًرا

َِمْنََخْيَ )َ:ََرُسوُلَاهللَِفَقاَلََ؟َهاََأْجرٌََأفِي َْ ََعََلََماََأْسَلْف َْ َ(.َأْسَلْم

15- హకీం బిన్ హిజ్ఞం ఉల్లలఖంచారుః నేన్బ ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లంతో మాటాలడుతూ 'ప్రవకాత! నేన్బ నా అవిశాాస జీవితంలో 
దానధరామలు, బానిసల్ విముకిత, బంధ్యవుల్ పటల దయాదాక్షిణ్యయలు 
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మొదలైన సత్తారాయలు చేశాన్బ. మరి నాక వాటి సుక్ృతఫల్ం 
ల్భసుతందా? అని అడిగాన్బ. దానికి ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల 
సమాధానం ఇచాురుః "నీవు ఇస్కలం స్వాక్రించన కారణంగా నీ గత 
సత్తారాయల్క కూడా ఇపుపడు పుణయఫల్ం ల్భసుతంది". (బుఖారి 
1436, ముస్లం 123).  
ఈ హదీసులోః 
 ఇస్కలంలో అడుగు పెటిటన వయకిత, గతంలో చేస్న సతారమలు అల్లలహ్ 
దయతో సతారమల్ జ్ఞబిత్తలో లిఖంచబడత్తయి. ఇస్కలం సతారమల్ 
గురించ బోధసుతంది, దుషారమల్న్బ వారిసుతంది. సతారమల్, సదాచనాల్ 
స్కాపనక, దుషారమల్, దురాచనాల్ నిరూమల్లనికే ఇస్కలం ధరమం వచుంది. 
అందుకే ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఓ సందరభంలో ఇల్ల చెపాపరుః 
"నన్బన ఉతతమ నైతిక్ ప్రమాణ్యల్ పరిపూరణతకై పంపడం జరిగింది". 
(సునన్బల్ కబ్రా బైహఖ 10/192). 

َُِبَِأَََنَْعََ َ(.هَُلَََوََهَُئَفََََشَََلَعَََمََلََْسَأَنَْمََ)َ:اَلَقَََاهللََوَلَُسَرَََنََّأََََةََهرََرََىَ

16- "ఒక్ వయకిత ఇస్కలం స్వాక్రించనపుపడు అతనిది ఏదైనా హకా ఉంటే 
ఆ హకా అతనికి ల్భంచ్చన్బ" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
తెలిపారని అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార. (ముసనద్ 
అబూ యఅల్ల. ఇరాాఉల్ గలీల్ 1716). 
ఈ హదీసులోః 
 ఆస్త, భూమి, ధనం మొదలైన వాటిలో ఏదైనా హకా ఒక్ వయకితకి 
రావల్స్న సందరభంలో అతన్బ ఇస్కలం స్వాక్రిసేత ఆ వయకిత తనక రావల్స్న 
(యోగయమైన) హకాన్బ గురించ అడగవచ్చు, అది ల్భంచనపుపడు 
నిససంకోచంగా తీసుకోవచ్చు. కాని అది అతనిది కాదు అని ఏదైనా బల్మైన 
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ఆధారం ఉంటే తపప. ఇస్కలం అనిన రకాల్ యోగయమైన హకాల్న్బ 
కాపాడుటక, యోగయమైన ఒపపందాలు నెరవేరుటక వచుంది.  

واََعْنََأْرِضِهْمَِحَيََََ ْخِرَْبِنََعْيَلةَََعنَ ََفرُّ ََقْوًماَِمْنََبنِ َُسَلْيم  َأنَّ

َ َالنَّبِ ِّ َإَِ  َفِيَها
ِِ ََفَخاَ ُمو ََفَتْسَلُموا ا ََفَتَخْ َُتَ ْسََلُم َاْْلِ اََجاَء َِ َفَر َّ

َبَِتْرِضِهََوَمالِهَِإَِذاََأْسلََ)َ:َعَلْيِهْمََوَقاَلَ ُجُلََفُهَوََأَحقُّ َ(.َمَالرَّ

17- సఖ్ర్ బిన్ ఐల్ల రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ఇస్కలం వచున 
రోజులోల 'బనూ సులైమ్' తెగక చెందినవార కొందర తమ భూముల్న్బ 
వదిల్లస్ పారిపోయార. నేన్బ వాటిని కాజేసుకనానన్బ. వార ఇస్కలం 
స్వాక్రించన తరాాత వాటి విషయంలో నాతో వాదించ, నన్బన ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం వదేక తీసుకళ్ళళర. ప్రవక్త వారి భూములు 
వారికి ఇప్తపంచ ఇల్ల చెపాపరుః "ఎవరైనా ఇస్కలం స్వాక్రించారంటే అతనికి 
చెందిన భూమి, సొముమ అతనిదే ఉంటంది". (వాటిని ఆక్రమించ్చకనే 
హకా ఇతరల్క ఉండదు). (అహమద్. సహీహ 1230). 
ఈ హదీసులోః 
 ఎవరైనా ఇస్కలం స్వాక్రిసేత వారికి చెందిన భూములు, ఆసుతల్క వారే 
అరులు. వారి న్బండి ల్లగుకనే హకా ఎవరికీ ఉండదు. ఏ ఆస్త 
ఒపపందాలు ఇస్కలంక వయతిరేక్ంగా ల్లవో ఆ ఆస్తకి హకా దారడైన ఒక్ 
వయకిత ఇస్కలం స్వాక్రించనచో అవి అతని సొత్యత.  
 

ఇస్లాం పునాదులు 
َ)َ:ََرُسوُلَاهللَِ:ََقاَلََقاَلََْبِنَُعَمَرَاَعِنَ ََعََلَََخْس  ْسََلُم َاْْلِ ُبنَِ 

َ
ِ
ََلِةََوإِهَتاء ًداََعْبُدُهََوَرُسوُلُهََوإَِقاِمَالصَّ ََُحَمَّ َاهلُلََوَأنَّ َشَهاَ ِةََأْنََلَإَِلَهَإِلَّ

ََوَ ْوِمََرَمَضَ ِْ َاْلَبْي َكاِةََوَحجِّ َ(.انََالزَّ
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18- "ఇస్కలం పునాది ఐదు విషయాల్పై ఉందిుః అల్లలహ్ తపప 
ఆరాధ్యయడు మరొక్ాడు ల్లడు అని, ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం అల్లలహ్ దాసుడు మరియు ప్రవక్త అని స్కక్ష్యమిచ్చుట. నమాజ్ 
స్కాప్తంచ్చట. జకాత్ చెలిలంచ్చట. హజ్ చేయుట. రమజ్ఞన్బ మాసమెల్లల 
ఉపవాసముండుట". (ముస్లం 16, బుఖారి 8). 
ఈ హదీసులోః 
 సత్తారాయలోల కొనినటకి మరికొనినటిపై ఘనత గల్దు. అందులో కొనిన 
ముఖయమైనవి అయిత్య మరికొనిన అతిముఖయమైనవి. అందు లో పునాదులు 
(మౌలిక్ విషయాలు), విధ్యలు, సుననతలు కూడా ఉనానయి. అయిత్య 
ఇస్కలమీయ పునాదులు ఐదునానయి. కొందర ఐదుక్ంటే ఎకావ అని, 
మరి కొందర అంతక తకావ అని చెపాపర. (కాని నిజమైన మాట 
ఐదే). ఆచరణలు విశాా సములో పరిగణంచబడత్తయి. ‘మురి్యా’ 
పేరగల్ ఓ వరుం యొక్ా అభప్రాయం దీనికి భననంగా ఉంది. కాని వారి 
అభప్రాయం తపుప. పవిత్ర వచనం (ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్) యొక్ా 
స్కక్ష్యం పల్క్డంలో తటపటాయించడంగాని, ఆలోచనలుగాని 
ఉండకూడదు. ఇస్కలమీయ పునాదుల్న్బ పాటించ్చవాడు 
ముస్లమనబడున్బ. అతడు వాటిని (మనసూఫరితగా కాకండా) బాహయ 
రూపంలో పాటిసేత అతడు బాహయ రూపంలో ముస్లం అగున్బ. 
మనసూఫరితగా పాటిసేత బాహ్యయంతరంగా నిజమైన ముస్లం అగున్బ. 
కొందర ఉల్లలఖకలు హదీసు భావానిన దృషిటలో ఉంచ్చకొని ఉల్లలఖస్కతర. 
అందుకే కొనిన ఉల్లలఖనాలోల ఉపవాస ప్రస్కతవన హజ్ క ముందు ఉంది. 
అయిత్య మొదటి పునాది "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ ముహమమదుర్ 
రసూలుల్లలహ్" స్కక్ష్యం పల్క్నిదే ఇతర ఏ ఆచరణ నిజము కాదు. 
అంగీకారయోగయం పందదు.  
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ఇస్లమీయ చిహ్నాలు 
َُِِِبَأَََعنَ اَارًَنَمََىَوََوًَُ ََمَََِلَإلْسَلََِنََّإَِ»:ََاَلَقَََهَُنََّأَََ َبَِالنََّنَِعََََةََهرََرَََ

َأنَْنهََمََِ،َهِقَرَِالطَََّارَِنَمََكََ :َ َوََبََِنََؤمَََُُِا ،َ َوََيئًََشََهَِبََِكَََِّشَََُُلََاهلل ،َ َةَِامََقََإَِا

َ َوَََةََِلََالصَّ َهتََإَِ،
ِ
َوَََاةَِكََالزَََّاء َوَََانَََضَمََرَََومََِ َ، ََحَ، َيَْبََالََْجِّ

َوَََِْ َمرَِاْأََ،

َلََْخَاَ ََذََإَََِكَلَََِِْأََََلَعَََمََلََِّتَََُُنَْأََ،َوََرَِنكََاملََُنَِعَََِ َهَْالنَّ،َوَََوِفَرَُعَْاملََبَِ مَيهَِلََعََََْ

َوََ َمََذََإََِومَِقَََالَََْلَعَََمََلََِّتَََُُنَْأََ، َفَََمَِِْبََِرَتَرََا َفََيئًََشَََكَلَِذَََنَْمََِكََرَََََُنَْمََ، َدَْقََا

َوَََدَْقََفَََنََّهَُكََرَََََُنَْمََ،َوَََمَََِلَْسَاْْلََِنَََمًَِمَهََْسََكََرََََُ َ.«َهَُرََهَْظَََمََََلَْسََاْْلَِ َّ

19- "మైలు రాయి ల్లంటివి ఇస్కలంలో కూడా ఉనానయి. వాటిలో కొనిన 
ఇవిుః అల్లలహ్ న్బ విశ్ాస్ంచ్చట, ఆయనతో పాట ఎవారినీ స్కటి క్లిపంచక్ 
పోవుట, నమాజు స్కాప్తంచ్చట, జకాత్ చెలిలంచ్చట, రమజ్ఞన్బ 
ఉపవాస్కలు పాటించ్చట, హజ్ చేయుట. మంచని బోధంచ్చట. చెడున్బ 
ఖండించ్చట. ఇంకా నీవు ఇంటోల ప్రవేశించ నపుపడు ఇంటోల ఉనన వారికి 
సల్లం చేయి. ఎవరి ముందున్బండైనా నీవు దాటతననపుపడు వారికి 
సల్లం చేయి. వీటిలో ఏ ఒక్ాదానిని విడనాడినా ఇస్కలంలోని ఒక్ భాగానిన 
విడనాడినటేల. వీటనినటినీ విడనాడినవాడు ఇస్కలం న్బండి విముఖుడైనటేల" 
అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెపాపరని అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార. (ఖాస్ం బిన్ సల్లలమ్ "ఈమాన్" 
పుసతక్ంలో ఉల్లలఖంచార. సహీహ 333). 
ఈ హదీసులోః 
 ఇస్కలం పరిచయం, దాని కొనిన గుణ్యలు ఇందులో తెలుపబడినాయి. 
ఇస్కలంలో కొనిన సపషటమైన ఆచరణలునానయి ఉదాుః నమాజ్, 
ఉపవాస్కలు, దానధరామలు మొదలైనవి. వీటి దాారా మనిషి ముస్లం అని 
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గురితంపబడత్తడు. ఇంకా ఇవి ముస్లం మరియు ముస్లమేతరల్ మధయ 
సపషటమైన వయత్తయస్కనిన తెలుపుత్తయి. ఇందులో ఇస్కలం గొపపతనం 
తెలిస్ంది. ఇతర మత్తల్క్ంటే విల్క్ష్ణమైన ధరమం ఇది. ఇస్కలం ధరామనికి 
ఇతర మత్తల్పై గొపపతనం, గౌరవస్కానాల్ ప్రత్యయక్తలు గల్వు.  

َ ََمالِك  َاهللَِ:َقاَلََََعْنََأَنِسَْبِن ََرُسوُل نَاَ)َ:ََقاَل َُ ََ ََل ََ َلَّ َمْن

َامْلُْتَ ََفَ لَِك ََذبِيَحَتنَا ََوَأَكَل َِقْبَلَتنَا َاهللَِواْسَتْقَبَل ُة َِذمَّ ََلُه ِ ي َالَّ ُةَلُِم ََوِذمَّ

ِفرَُرََ تِهَِواَاهللَُسولِِهََفََلَُُتْ َ(.َِِفَِذمَّ

20- "మా ల్లంటి నమాజు చేసేవాడు, మా ఖబాల దిశ్క అభముఖం 
అయేయవాడు, మా చేత జిబహ్ చేయబడిన దానిన తినేవాడు ముస్లం. 
ఇల్లంటి ముస్లంక అల్లలహ్ మరియు ప్రవక్త తరఫున రక్ష్ణ గల్దు. 
అయిత్య మీర అల్లలహ్ మరియు (ఆయన ప్రవక్త) తరఫున ఇవాబడిన 
రక్ష్ణలో ఏల్లంటి మోసం చేయకండా జ్ఞగ్రతతగా ఉండండి" అని ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెపాపరని అనస్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార. 
(బుఖారి 391). 
ఈ హదీసులోః 
 నమాజు విడనాడేవాడు ముస్లం కాడని, అతనికి అల్లలహ్ మరియు 
ప్రవక్త తరఫున రక్ష్ణ ఉండదని తెలిస్ంది. ఇస్కలం యొక్ా బాహయచహనమే 
నమాజ్. నమాజుతో పాట జిబహ్ (బలిదానం)న్బ జోడించ చెపేప 
మరమం ఏమిటంటే అవి రెండూ తౌహీద్ క సంబంధంచన చహ్యనలు. 
దీనికి స్కక్ష్యయధారమైన అల్లలహ్ ఆదేశాలు ఇవిుః  

َالَعامَلَِي[ ِِّ  ََوََحَْياَيََوََمَاِِتَهللََِر
ََ ََلِِتََوُنُتكِ َ{255َاأنعام:َ]ُقْلَإِنَّ

]ఇల్ల చపపుండిుః న్న నమాజులు, న్న జుంతుబలి, న్న జీవనుం, న్న మర్ణుం 
సమసతమూ సక్ల లోకాలకూ ప్రభువైన అల్లాహ్ కొర్కే[. (అన్ఆమ్ 6: 162). 
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َلَِربَِّكََواْنَحرَْ]َ َ{5َ}الكوثر:[ََفَصلِّ

]నీవు నీ ప్రభువు కొర్కే నమాజు చయిే. ఖుర్మానీ కూడా ఇవువ[. (కౌసర్ 
108: 2). 
బహుదైవారాధకలు పాల్పడిన షిర్ా (బహుదైవారాధన) రకాలోల అధక్ 
శాతం అల్లలహ్ యేతరల్క సజ్ఞే చేయడం, మరియు జంత 
బలిదానాలు ఇవాడం. అయిత్య ఇవి ఏకైకడైన అల్లలహ్ కొరక మాత్రమే 
చేయాల్ని దైవఏక్తాపు సందేశ్ంలో చెపపబడినది. నమాజీయులు ఏ 
రక్ష్ణలో ఉనానరో అందులో ఏల్లంటి మోసం చేయుట ఏ ముస్లంకూ 
యోగయం కాదు. ముస్లముల్తో స్కమూహిక్ంగా నమాజు పాటించ్చ వయకిత 
యొక్ా ధన, ప్రాణ్యనికి రక్ష్ణ గల్దు, హకాపరమైనది తపప. ఇంకా 
ప్రజల్ బాహ్యయనిన బటేట వారితో ప్రవరితంచబడున్బ.  

وََعْنََعْبِدَاهللِ َََْبِنََعْمر  ََرُجًَلََسَتَلَالنَّبِ َّ ْسََلِمََخْيٌَََأنَّ َاْْلِ َ؟َأيُّ

ْعِرْفَ)َ:َقاَلَ َُ ََوَمْنَََلَْ َْ ََلَمََعََلََمْنََعَرْف ْقَرُأَالتَّ َُ َعاَمََو ْطِعُمَالطَّ ُُ.)َ

21- అబుేల్లలహ్ బిన్ అమ్ర్ { ఉల్లలఖంచారుః ఒక్ వయకిత 'ఏ ఇస్కలం చాల్ల 
ఉతతమమైనద'ని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంన్బ అడిగాడు. దానికి 
ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "అననం తినిప్తంచడం మరియు 
పరిచతడు, అపరిచతడు (ప్రతి ముస్లం) క సల్లం చేయడం" అని 
చెపాపర. (బుఖారి 12, ముస్లం 39).  
ఈ హదీసులోః 
 ఇస్కలంలో కొనిన పన్బల్క మరికొనిన పన్బల్పై శ్రేషఠత ఉననది. ఈ 
హదీసులో అననం పెటాటల్ని, దానం చేయాల్ని ప్రోతసహించ బడింది. అది 
సరా కారాయలోల చాల్ల శ్రేషఠమైనది. ప్రవక్తగారి సమాధానం పరిస్ాతల్న్బ, 
ప్రజల్న్బ బటిట భననంగా ఉండవచ్చు. పరిచతల్కే కాదు అపరిచతల్క 
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కూడా సల్లం చేయుట ధరమమని, సల్లంన్బ చాల్ల విసతృతం చేయాల్ని 
ఉంది. సతారమలు, సదారతనలు ఇస్కలంలో లెకిాంచబడత్తయి. నియయత్ 
(సంక్ల్పం) మంచగా ఉండి, ప్రవక్త పదితిని అన్బసరించ చేస్న చననపాటి 
సత్తారయం కూడా గొపప విలువగల్ది. సల్లం చేయడంలో 
ముందంజవేస్న వారి ఘనత తెలుసుతంది.  

َاهللِ ََعْبِد ََعْن و ََعْمر  َََْبِن َالنَّبِ ِّ ََسلَِمَ)َ:َقاَلَََعْن ََمْن امْلُْتلُِم

َرََماَََنَىَاهلُلَمْنَامْلُْتلُِموَنَِمْنَلَِتانِِهََوَهِدِهََوامْلَُهاِجُرَ َْ َ(.ََعنْهََُِ

22- ప్రవక్త మహ్యనీయులు సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని 
అబుేల్లలహ్ బిన్ అమ్్ర  రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "ముస్లం అంటేుః 
తన నాలుక్ మరియు చేతల్తో ఇతర ముస్లముల్క హ్యని 
క్లుగనివానివాడు. ముహ్యజిర్ అంటేుః అల్లలహ్ వారించన వాటికి 
దూరముననవాడు". (బుఖారి 10).). 
ఈ హదీసులోః 
 ముస్లం సోదరల్క హ్యని క్లుగనివానివాడే నిజమైన ముస్లం.  
ఇతరల్క హ్యని క్లిగించడంలో ఎకావగా ఉపయోగపడే అవయవాలు 
చేయి మరియు నాలుక్. ముస్లంక హ్యని క్లిగించడం పెదే పాపాలోల 
లెకిాంచబడుతంది. సమనాయ పదితి దాారా ముస్లం సోదరల్తో 
మెలుగుట ఉతతమ ముస్లముల్ గుణం.  
 (ధరామనిన కాపాడుకొన్బటక సాదేశానిన వదలి వల్సపోవుటయే 
కాకండా) నిషిదికారాయల్న్బ విడనాడుట, వారించన వాటికి 
దూరముండుట, పాపాల్న్బ మాన్బకొన్బట, అవిధేతయక గురికాకండా 
ఉండుట, పాపాల్ న్బండి తౌబా చేయుట. ఇవనినయు కూడా 'హిజ్రత్' 
భావంలో వస్కతయని ఈ హదీసు తెలుపుతంది.  
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తౌహీద్ వైపు పిలుచుట 
ََعِنَاْْلَاِرِ َاْأََ َاهللََِْشَعِريِّ ََنبِ َّ َاهللَ)َ:َقاَلََََأنَّ ََأَمَرَإِنَّ ََوَجلَّ ََعزَّ

ََوَأنَْ ََهْعَمَلَِِبِنَّ ََأْن
ََلمَبَِخْمِسََكلَِمت  َالتَّ ََعَلْيِهَم ا َيىَْبَنََزَكِرهَّ َهْتُمَرََََيْ

ََقْدَ َإِنََّك َِعيَتى ََلُه ََفَقاَل َُهْبطَِئ ََأْن ََوَكاَ  َِِبِنَّ ََهْعَمُلوا ََأْن يَل
ائِ َإِْْسَ َبنِ 

َ يَلََأْنََهْعَمُلواَِِبِنَّ
ائِ ْتُمَرََبنِ َإِْْسَ َُ ََو ْعَمَلَِِبِنَّ َُ ََأْنَ

ُأِمْرَتَبَِخْمِسََكلَِمت 

اََأْنَأَُ ََوإِمَّ َغُهنَّ َبلِّ ُُ اََأْنَ ََأْخَشىَإِْنََسَبْقَتنِ ََأْنََفإِمَّ ِِّ ََفَقاَلََهاََأِخ َإِ َغُهنَّ َبلِّ

َامْلَْقِدِسَ ِْ ََبْي َِِف ائِيَل َإِْْسَ ََبنِ  َيى َََيْ َمَ  َْ ََف ََقاَل َِِب َُُيَْتَف ََأْو َِ ُأَع َّ

ُدََفُقِعدََ ِْ َامْلَْت ِفََفَحِمَدَاهللَََحتَّىَاْمَتَْلَ َ ََََوَأْثنَىَعََلَالَّشُّ ََعَلْيِهَُثمَّ َقاَلَإِنَّ

ْعَمُلواَاهللَ َُ َ ََأْن ََوآُمَرُكْم َِِبِنَّ ََأْعَمَل ََأْن
َبَِخْمِسََكلَِمت  ِِ ََأَمَر ََوَجلَّ ََعزَّ

َ:ِِبِنََّ

َاهللَأَََ ْعُبُدوا َُ َ ََأْن َُلُنَّ َوَّ ََرُجل  ََمَثُل ََذلَِك ََمَثَل ََفإِنَّ ََشْيًئا َبِِه ُكوا َُُّْشِ َ ََل

ََمالِهَِ ََخالِِص َِمْن ىََعْبًدا ََوُهَؤ ِّيََاْشََتَ ََهْعَمُل َعَل َْ ََف ب  َِ ََذ ََأْو بَِوِرق 

ََهُكونََ ََأْن ُه ََْسَّ ُكْم ََفَتهُّ ََسيِِّدِه ََغْيِ َإَِ  َتُه َاهللَََغلَّ ََوإِنَّ ََكَ لَِك ََعْبُدُه ََعزَّ

ُكواَبِِهََشْيًئاَ َُُّْشِ ََخَلَقُكْمََوَرَزَقُكْمََفاْعُبُدوُهََوَلَ ََوَجلَّ

ََلةََِوآمََُ َاهللََُرُكْمَبِالصَّ ََهنِْصُبََوْجَهُهَلَِوْجِهََعْبِدِهََماَََلََْفإِنَّ ََوَجلَّ ََعزَّ

ْلَتِفُتواَ َُ ْيُتْمََفََلَ ََفإَِذاََ لَّ ْْ ََهْلَتِف

ََ َِمْتك  َِمْن ٌة َُُصَّ ََمَعُه ََرُجل  ََكَمَثِل ََذلَِك ََمَثَل ََفإِنَّ َياِم َبِالصِّ َوآُمُرُكْم

ُهْمَََيُِدَِرهَحَامْلَِ َُكلُّ َُخلَُِِفَِعَصاَبة  ائِِمَِعنَْدَاهللِْتِكََوإِنَّ ََوَفََفِمَالصَّ
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ََأْطَيُبَِمْنَِرهِحَامْلِْتِكَ

واََ ََفَشدُّ َاْلَعُدوُّ ُه ََأَْسَ ََرُجل  ََكَمَثِل ََذلَِك ََمَثَل ََفإِنَّ َدَقِة َبِالصَّ َوآُمُرُكْم

ََلكَُ ْل َِ َ ََفَقاَل َُعُنَقُه ُبوا َلَِيْ ِ ُموُه ََوَقدَّ َُعُنِقِه َإَِ  ََنْفِِسََهَدْهِه ََأْفَتِدَي ََأْن ْم

ََنفَْ َعَلََهْفَتِديََنْفَتُهَِمنُْهْمَبِاْلَقلِيِلََواْلَكثِِيََحتَّىََفكَّ َْ ََتُهَِمنُْكْمََف

ََطَلَبُهََوآُمُرُكْمَبِِ ْكِرَاهللَِ ََمَثَلََذلَِكََكَمَثِلََرُجل  ََكثًِياََوإِنَّ ََوَجلَّ ََعزَّ

ََفتََ ََأَثِرِه َِِف اًعا َِْسَ َاْلَعْبَدَاْلَعُدوُّ ََوإِنَّ َفِيِه َن ََفَتَحصَّ ََحِصينًا َِحْصنًا َُى

ْيطََ ََوَجَاِنَإَِذاََكاَنَِِفَِذْكِرَاهللَِأْحَصُنََماََهُكوُنَِمْنَالشَّ َََعزَّ َ(.لَّ

َاهللَِ:َقاَلََ ََرُسوُل َاهلُل)َ:ََفَقاَل َبَِخْمس  َآُمُرُكْم ََوَأَنا َِِبِنَّ ِِ ََأَمَر

َوََ ْمِ  ََوالتَّ َرةَِبِاْْلََمَعِة ْْ
ََواَْلِ اَعِة َاهللَِالطَّ ََسبِيِل َِِف َهاِ  ََمْنََواْْلِ ُه ََفإِنَّ

َِمن ََأْنَََخَرَج َإِلَّ َُعُنِقِه َِمْن ْسََلِم َاْْلِ َِرْبَقَة ََخَلَ  ََفَقْد َِشِْب  َِقيَد اْْلََمَعِة

ََجهََ
ِ
َُجَثاء َِمْن ََفُهَو يَِّة

لِ ِِ َاْْلَا َبَِدْعَوى ََ َعا ََوَمْن َهاََ:َقاُلواَ(نَّمَََهْرِجَ 

َاهللِ ََقاَلََرُسوَل ََ َلَّ ََوإِْن ََ اَم ُهَ)َ:ََوإِْن ََأنَّ ََوَزَعَم ََ َلَّ ََوإِْن ََ اَم َوإِْن

َبَِتْسَ َامْلُْتلِِمَي ََفاْ ُعوا َاهلُلُمْتلٌِم ْم ُِ ََسمَّ َبَِم ِهْم
َامْلُْتلِمََِمئِ ََوَجلَّ َيَََعزَّ

َامْلُْؤِمنَِيَِعَباَ َاهللِ ََوَجلَّ َ(.ََعزَّ

23- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తెలిపారని, హ్యరిస్ అష్అరీ 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "యహ్యయ బిన్ జక్రయా అలైహిససల్లం  
క అల్లలహ్ ఐదు విషయాల్ గురించ ఆదేశించ, వాటిని త్తన్బ 
సాయంగా ఆచరించ, బనీ ఇస్రాయీల్ కూడా వాటిని ఆచరణలో 
తీసుక రావాల్ని ఆదేశించాల్ని తెలిపాడు. ఆయనతో కొంచెం ఆల్సయం 
జరగబోతండగా, ఈస్క అలైహిసలల్లం "ఐదు విషయాల్న్బ నీవు 
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అచరిసూత బనీ ఇస్రాయీల్  న్బ కూడా ఆదేశించాల్ని నీక 
ఆదేశ్మివాబడింది క్దా?" అయిత్య నీవు ఈ బాధయత నెరవేరస్కతవా, 
ల్లదా? నేన్బ నెరవేరబోతనానన్బ అని గురత చేశార. హజ్రత్ యహ్యయ  
చెపాపరుః సోదరా! నీవు గనక్ నాక్ంటె ముందు ఈ పని చేశావా, నాపై 
ఏదైనా విపతత వచు పడుతందని, ల్లదా నేన్బ భూమిలో 
అణగద్రొక్ాబడత్తనని భయపడుతనానన్బ. ఆ తరాాత యహ్యయ 
అలైహిససల్లం బనీ ఇస్రాయీల్  న్బ బైతిల్ మఖేసులో సమకూరాుర. 
మస్్ద్ నిండిపోయింది. ఆయన కూరుండుటక ఒక్ ఎతెతతన ప్రదేశ్ం 
ఏరాపట చేయబడింది. దానిపై కూరుండి ఆయన అల్లలహ్ సోతత్రము 
పఠంచ ఇల్ల అనానరుః ఐదు విషయాలు, వాటిపై నేన్బ ఆచరిసూత వాటి 
గురించ మీక ఆదేశించాల్ని అల్లలహ్ నాక ఆదేశించాడుుః  
 మొదటి ఆదేశ్ం: అల్లలహ్  న్బ మాత్రమే ఆరాధంచండి. ఆయన తో 
ఎవారినీ స్కటి క్లిపంచక్ండి. దీని స్కమెత ఎల్లంటిదంటేుః ఒక్ వయకిత తన 
సాంత సొమెతమన బంగారం ల్లదా వండితో బానిసన్బ కొనానడు. బానిస 
క్షటము చేస్, తన యజమానికి ఇవావల్స్న క్షాటరి్తం ఇతరల్క 
ఇస్కతడు. ఇల్లంటి బానిస మీలోని ఒక్ని వదే ఉండడం మీక ఇషటమేనా? 
మిమమలిన సృషిటంచంది, మీక ఆహ్యరం నొసంగేది అల్లలహ్ మాత్రమే. 
అందుక మీర ఆయనిన మాత్రమే ఆరాధంచండి. ఆయనక ఎవారినీ 
స్కటి క్లిపంచక్ండి.  
 (రెండవ ఆదేశ్ం:) నేన్బ నమాజు గురించ మిమమలిన ఆదేశిసుతనానన్బ. 
(మీర దానిన స్కాప్తంచండి). దాసుడు తన దృషిటని అట్ట, ఇట్ట 
మలిలంచనంత వరక నిశ్ుయంగా అల్లలహ్ కూడా తన దృషిట తన 
దాసునిపైనే ఉంచ్చత్తడు. అందుక మీర నమాజ్ చేసుతననపుపడు మీ 
చూపుల్న్బ అట్ట, ఇట్ట త్రిపపక్ండి.  
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 (మూడవ ఆదేశ్ం:) నేన్బ మీక ఉపవాస్కల్ ఆదేశ్మిసుతనానన్బ. దాని 
ఉదాహరణ ఏల్లంటిదంటేుః సమూహంలో ఒక్ వయకిత వదే క్సూతరి ఉంది. 
వారందరూ దాని న్బండే సువాసన పీలుసూత ఉంటార. ఉపవాసమునన 
వయకిత నోటి న్బండి వళ్ళళ వాసన అల్లలహ్  క క్సూతరి సువాసన క్ంటే 
ఉతతమ సువాసన ల్లంటిది.  
 (నాల్ువ ఆదేశ్ం:) నేన్బ మీక దానధరామల్ ఆదేశ్మిసుతనానన్బ. దీని 
ఉదాహరణ ఏల్లంటిదంటేుః కొందర శ్త్రువులు ఒక్ వయకితని పటటకొని 
అతని చేతల్న్బ మెడక క్టేటస్ అతనిన నరికివేయడానికి తీసుకొని 
వళ్ళతండగా ఆ వయకిత నా ప్రాణ్యనికి బదులు ఏదైనా పరిహ్యరం ఇసేత నన్బన 
వదిల్లస్కతరా అని అడిగాడు. ఇల్ల తన ప్రాణ్యనికి బదులు కొంచమో, 
ఎకావనో పరిహ్యరం చెలిలంచ తన ప్రాణ్యనిన కాపాడుకంటాడు.  
 (ఐదవ ఆదేశ్ం:) మీర అల్లలహ్ సమరణ అధక్ంగా చేయండని 
ఆదేశిసుతనానన్బ. దీని దృషాటంతం ఇల్ల ఉందిుః శ్త్రువులు ఒక్ మనిషి 
వన్బక్ పరగెతతకంట్ట వసుతననపుపడు ఆ మనిషి దృఢమైన కోటలో 
ప్రవేశించ (వారి చేతికి చక్ాకండా భద్రంగా దాగి ఉంటాడు). అల్ల 
మానవుడు అల్లలహ్ న్బ సమరిసుతననంత కాల్ం షైత్తన్ (చేతిలో 
చక్ాకండా) అతి భద్రంగా ఉంటాడు".  
 ప్రవక్త ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారుః "నేన్బ 
మీక ఐదు విషయాల్ గురించ ఆదేశిసుతనానన్బ. వాటిని అల్లలహ్ నాక 
ఆదేశించాడు. సంఘానిన (జమాఅత్) విడనాడకండా ఐక్యంగా 
ఉండండి. మీలోని నాయకని మాట విని, అతని ఆజా పాలించండి. 
సమయం వచునపుపడు హిజ్రత్ (వల్స) చేయండి, అల్లలహ్ మారుంలో 
యుదిం (జిహ్యద్) చేయండి. (ధరమంపై ఐక్యంగా ఉనన) సంఘానిన 
వదలి ఒక్ జ్ఞనెడు దూరమైన వయకిత తిరిగి అందులో చేరనంత వరక 
ఇస్కలం మాల్న్బ తన మెడ న్బండి తీస్పారేస్న వాడవుత్తడు. మూఢ 
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కాల్పు నాటి పలుకలు పలికేవాడు (మోకాళ్ళ మీద/ నరక్వాసుల్తో 
క్ల్స్) నరక్ంలో పడత్తడు". ప్రవకాత! అతడు నమాజు, ఉపవాస్కలు 
పాటించనపపటికీ నరక్ం లో పడత్తడా అని మేము అడిగినందుక ఇల్ల 
సమాధానమిచాురుః "అవున్బ, అతడు నమాజు, ఉపవాస్కలు 
పాటించనా త్తన్బ ముస్లం అని భావించనా అందు లో పడత్తడు. 
అయిత్య మీర ముస్లముల్న్బ ముస్లమీన్, మూమినీన్, ఇబాదల్లలహ్ 
అని అల్లలహ్ నామక్రణం చేస్న పేరలతోనే ప్తల్వండి". (అహమద్ 4/130. 
తిరిమజి/ కిత్తబుల్ అమాసల్... / మా జ్ఞఅ ఫీ మసలిససల్లతి... / 2863. 
సహీహుల్ జ్ఞమి 2604). 
ఈ హదీసులోః 
 పూరా జ్ఞతల్, ప్రవక్తల్ ప్రస్కతవన వచుంది. వారి సంఘటనలు 
గుణపాఠం కొరక ప్రజల్క తెలుపాలి. మనిషి మంచ పన్బలు చేయుటక 
తొందరపడాలి. రేపు మాపు అని వాయిదాలు వేసుకో కూడదు. ప్రవక్తలు 
అల్లలహ్ క చాల్ల భయపడేవారని తెలిస్ంది. విదయ నేరపటక ప్రజలిన పోగు 
చేయవచుని తెలిస్ంది. మాట ఆరంభం అల్లలహ్ సోతత్రముతో కావాలి. 
మంచని ఆదేశించ, చెడున్బ ఖండించే వయకిత సాయంగా మంచ చేయాలి. 
చెడుక దూరంగా ఉండాలి. అపుపడే ల్లభం ఉంటంది. విదయలో 
మొటటమొదటిది తౌహీద్. సుల్భంగా బోధపడేందుక స్కమెతలు, 
ఉదాహరణలు ఇవావచ్చున్బ. పాపాలోల అతి ఘోరమైనది షిర్ా (అల్లలహ్ 

క భాగస్కామిని క్లిపంచడం). అనవసరంగా నమాజులో అట్ట, ఇట్ట 
చూడవదుే. ఎకావస్కరల అల్ల చేసేత నమాజే భంగమయిపోతంది. క్రమల్ 
ప్రకారం ఫలితముంటంది. (జైసే క్రీన వైసే భరీన). ఉపవాసమునన వయకిత 
ఆక్లి, దాహ్యనిన భరించనందున అతని నోటి వాసన మారతంది. కాని 
అది అల్లలహ్ క క్సూతరి క్ంటే మరీ ఇషటమైనది. దానధరామలు మనిషిని 
పాపాల్ బంధనం న్బండి విముకితనిస్కతయి. ముస్లం తనక త్తన్బ షైత్తన్ 
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న్బండి కాపాడుకొన్బటక గొపప స్కధనం అల్లలహ్ సమరణ. ముస్లం తన 
సంఘంతో ఐక్యంగా ఉండుట తపపనిసరి. ముస్లం నాయకడు అల్లలహ్ 
అవిధేయతక గురికాని ఆదేశాలు ఇవానంత వరక అతనికి విధేయులై 
ఉండాలి. మూఢ కాల్పు నాటి పలుకలు పల్క్డం నిషిదిం. అవి ఇస్కలంక 
బది విరదిం.  

َامْلُِغيََ ََعِن َالنَّبِ َّ ُْ ْي َُ ََأ ََقاَل ِه ََعمِّ ََعْن ََأْو ََأبِيِه ََعْن
ََسْعد  َْبِن بَِعَرَفَةََِة

ََفَقاَلَ ََعنُْه ُْ ََفَدَفْع َبِِخَطاِمَها ََأْو ََناَقتِِه ََماَ)َ:َفَتَخْ ُتَبِِزَماِم ٌِ ََفَتَر َ ُعوُه

ُبنِ َإَِ ََ(َجاَءَبِهَِ َُهَقرِّ ََنبِّْئنِ َبَِعَمل  ُْ َِمنَاْْلَنَِّةَوَََفُقْل ِِ ََفَرَف َََ:النَّاِرََقاَلََُهْبِعُد

ََقاَلَ َُثمَّ
ِ
َمء َالتَّ َإَِ  َ)َ:َرْأَسُه َْ ََأْعَظْم ََلَقْد َاْْلُْطَبِة ََأْوَجْزَتَِِف َْ َُكنْ ََلئِْن

َاهللَ ْعُبُد َُ َ َْ ََأْطَوْل َكاَةََأْو َالزَّ ْؤِِت ُُ ََو ََلَة َالصَّ ِقيُم ُُ ََو ََشْيًئا َبِِه ُك َُُّْشِ َ ََل

َاْلَبيَْ جُّ َإَِلْيَكََوَُتُ وُه ُُ ََأْنَُهْؤ بُّ
َالنَّاِسََماَُُتِ ْتِِتَإَِ  َُ َُُصوُمََرَمَضاَنََو ََو َْ

َلِنَْفِتَكََفَدْعَالنَّاَسَِمنْهَُ َْ ِْ ََعْنَِزَماِمَالنَّاَقةََِ،ََوَماََكِر َ(.َخلِّ

24- ముఘీరా బిన్ సఅద్ తన తండ్రి ల్లక్ ప్తనతండ్రి దాారా 
ఉల్లలఖసుతనానడు. నేన్బ అరఫ ప్రాంతములో ప్రవక్త వదేక వచు, ఆయన 
ఒంటె క్ళ్ళళనిన ల్లక్ త్రాడున్బ పటటకనానన్బ. వంటనే నేన్బ అక్ాడి న్బండి 
నెటేటయయబడాడన్బ. ఇది చూస్న ప్రవక్త "అతనిన వదల్ండి. ఏదైనా 
అవసరంతో రావచ్చు" అని అనానర. సారుంలో చేరేు మరియు నరక్ం 
న్బండి దూరముంచే కారాయలు నాక తెలుపండి అని నేన్బ 
విననవించ్చకనానన్బ. ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తన తల్న్బ 
ఆకాశ్ం వైపునక ఎత్తతర. మళ్ళళ ఇల్ల అనానరుః "నీవు సంక్షిపత మాటలోల 
గొపప విషయం అడిగావు. అయిత్య విన్బుః అల్లలహ్ న్బ మాత్రమే 
ఆరాధంచ్చ. ఆయనతో మరెవారినీ స్కటి క్లిపంచక. నమాజ్ 
స్కాప్తంచ్చ. జకాత్ చెలిలంచ్చ. హజ్ చేయు. రమజ్ఞన్బ ఉపవాస్కలు 
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పాటించ్చ. ప్రజలు నీతో ఎల్ల వయవహరించడం నీక ఇషటమో అల్లగే నీవు 
వారితో మసలుకో. నీ కొరక నీవు ఏది ఇషటపడవో దానిన ప్రజల్క 
దూరముంచ్చ". ఇక్ నా ఒంటె క్ళ్ళం వదల్రాదు". (అహమద్ 4/77. 
సహీహ 1477). 
ఈ హదీసులోః 
 క్రమలు విశాాసంలో లెకిాంచబడుత్తయి. తౌహీద్ తరాాత అనినటోల 
గొపపది, ప్రాముఖయత గల్ది నమాజ్. ఫర్్ నమాజులు తపప మిగిలినవనీన 
నఫిల్ క్రంద లెకిాంచబడత్తయి, వాజిబ్ క్రంద కాదు. సదారతన 
విశాాసంలో ఒక్ భాగమే. ప్రజల్తో ఉతతమ వైఖరిని అవల్ంబించడం 
శ్రేషఠమైన గుణం. ఇందులో ఉపదేశ్ం సంక్షిపతంగా ఉనాన, అతిముఖయమైన 
పెదే విషయాల్క ప్రాముఖయత ఇవాబడింది. ఇస్కలం ధరమం విశాాసం, 
వాచాక్రమల్క అనినటికి సంబంధంచనది.  

తౌహీద్ ఘనత 
ََعْنَُعَباَ َةَ ِْ ام ََبِنَالصَّ ََمْنََشهَِ)َ:َقاَلَََعْنَالنَّبِ ِّ َدََأْنََلَإَِلَهَإِلَّ

دًَاهلُل ََُحَمَّ ََوَأنَّ هَكََلُه ََلََْشِ ََوَرُسوََوْحَدُه ََعْبُدُه َِعيَتىََعْبُدَاهللِا ََوَأنَّ َُلُه

َ ََحق  ََوالنَّاُر ََحق  ََواْْلَنَُّة َِمنُْه ََوُروٌح ََمْرَهَم َإَِ  ا َِ ََأْلَقا َمُتُه
ََوَكلِ َوَرُسوُلُه

َ(.َاْْلَنََّةََعََلََماََكاَنَِمْنَاْلَعَملََِأْ َخَلُهَاهلُل

25- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని, ఉబాదా బిన్ 
స్కమిత్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "అల్లలహ్ తపప నిజమైన 
ఆరాధ్యయడు మరొక్డు ల్లడని, ఆయన ఒక్ాడేనని, ఆయనక మరెవరూ 
భాగస్కామి ల్లరని, ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం అల్లలహ్ 
యొక్ా దాసుడు మరియు ప్రవక్త అని, ఈస్క అలైహిససల్లం అల్లలహ్ 
యొక్ా దాసుడు, ఆయన ప్రవక్త అనీ, కాక్పోత్య ఆయన హజ్రత్ మరయం 
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(గరభం)లో అవతరించన అల్లలహ్ వాకా, ఆయన ఆతమ అని, 
సారునరకాలు ఉనానయి అననది యదారామని ఎవరైత్య స్కక్ష్యమిస్కతరో ఆ 
వయకిత క్రమలు ఏల్లంటివయినా సరే అల్లలహ్ అతడిన సారుంలో 
ప్రవేశింపజేస్కతడు". (బుఖారి 3435, ముస్లం 28)  
ఈ హదీసులోః 
 తౌహీదె ఖాలిస్ (సాచఛమైన ఏకేశ్ారవాదాని)కి సంబంధంచన కొనిన 
విషయాలు ఇందులో తెలుపబడాడయిుః  
 ఈస్క అలైహిససల్లం అల్లలహ్ యొక్ా దాసుడు, ఆయన ప్రవక్త అని 
విశ్ాస్ంచాలి. ఎందుక్నగా త్రిత్తానిన (Trinity) నమేమ క్రైసతవులు ఈ 
గొపప విషయంలో అల్లలహ్ న్బ తిరసారించార.  
 ఏకైకడైన అల్లలహ్ ఈస్క అలైహిససల్లంన్బ తన వాకాతో సృషిటంచాడని, 
ఆ వాకాన్బ మరయం గరభంలో పంపాడని మరియు ఆయన అల్లలహ్ వైపు 
న్బండి పంపబడిన ఆతమ అని విశ్ాస్ంచాలి. ఇల్ల విశ్ాస్ంచన భకతడు 
క్రైసతవుల్క భననంగా ఏ సందేహమూ ల్లని సత్తయనిన నమిమనవాడవుత్తడు.  
 సారునరకాలు ఇపుపడునానయని మరియు చనిపోయిన తరాాత తిరిగి 
ల్లపబడుట సతయం అని విశ్ాస్ంచాలి. పై విషయాలిన విశ్ాస్ంచన వయకితకి 
సారు ప్రవేశ్ం ల్భసుతంది. అతని న్బండి కొనిన పాపాలు జరిగినపపటికీ 
ఏదైనా ఒక్రోజు క్ల్కాల్ం ఉండే మహ్యభాగాయల్తో నిండి ఉనన సారుంలో 
చేరత్తడు. మరొక్ హదీసులో సారాునికి ఎనిమిది దాారాల్ని ఉంది. 

ََْبنَََِأَنسََِعنَ َََمالِك  َالنَّبِ َّ َاهللَ)َ:َقاَلَََأنَّ ََلِقَ  َبِِهََمْن ُك َُهَّْشِ ََل

َ(.َشْيًئاََ َخَلَاْْلَنَّةََ

26- అనస్ బిన్ మాలిక్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల ప్రవచంచారుః "ఏ మాత్రం షిర్ా 



విశ్వాస పాఠాలు 
 

11 

చేయకండా అల్లలహ్  తో క్లుసుకనన వయకిత సారుంలో చేరత్తడు". 
(బుఖారి 129). 
ఈ హదీసులోః 
 మనిషి ప్రళ్యదినాన అల్లలహ్ న్బ నిరమల్ హృదయంతో క్లుసుకొన్బ- 
టక ఎల్లపుపడూ తన విశాాసంలో వచేు లోపాలిన దూరం చేసూత, షిర్ా 
యొక్ా కాలుషయం న్బండి తౌహీదున్బ పరిశుది పరసూత ఉండుటక 
ప్రయతినంచాలి. నిశ్ుయంగా అల్లలహ్ ముష్రిక్ పై సారాునిన నిషేధంచాడు.   
తౌహీదుపై సిరాంగా ఉాండే పాపాత్ములు శ్వశ్ాతాంగా 

నరక్ాంల ఉాండరు 
َ َاْْلُْدِريِّ

ََسِعيد  ََأِِب َََعْن َالنَّبِ ِّ َاْْلَنَّةَِ)َ:َقاَلَََعْن ُل ِْ ََأ ََهْدُخُل

ُلَالنَّ ِْ ََهُقوُلَاهلُلاْْلَنََّةََوَأ َعاَ ََأْخِرُجواَِمْنَالنَّاِرََمْنََكاَنَِِفَاِرَالنَّاَرَُثمَّ َُ َ

واَ َاْسَو ُّ ََقْد َِمنَْها ََفُيْخَرُجوَن
َإِهَمن  َِمْن ََخْرَ ل  َِمْن ََحبَّة  َِمْثَقاُل َقْلبِِه

ََفَينْ َاْْلََياِة ََأْو َاْْلََيا ْيِلََفُيْلَقْوَنَِِفَََنَِر َالتَّ َِِفََجانِِب بَُّة
َاْْلِ ُْ نُْب َُ َ ََكَم ُبُتوَن

ُرُجََ ْفَراَءَُمْلَتِوَهةًَ َاََُتْ َرََأَنَّ َُ َ(.َأََلَْ

27- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల ప్రవచంచారని, అబూ సఈద్ 
ఖుద్రీ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "పరలోక్ంలో క్రమల్ విచారణ 
ముగిస్న తరాాత సారువాసులు సారుంలో, నరక్వాసులు నరక్ంలో 
ప్రవేశిస్కతర. ఆ తరాాత హృదయంలో ఆవగింజంత విశాాసమునన 
వారిని నరక్ం న్బండి బయటక తీయండి అని అల్లలహ్ ఆజ్ఞాప్తస్కతడు. 
ఈ ఆజాతో చాల్ల మంది బయటపడత్తర. వారిలో కొందర (బాగా 
కాలిపోయి బొగుుల్ల) నల్లగా మారిపోత్తర. అల్లంటి వారిని వరషనది ల్లక్ 
జీవనదిలో పడవేస్కతర. దాంతో వార యేటి ఒడుడన ధానయపు వితతనం 
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మొల్కతితనటల మొల్కతతత్తర. ఆ మొక్ా పస్మి వనెనతో ఎంత 
అందంగా ముస్కతబయి మొల్కతతతందో మీర చూడల్లదా". (బుఖారి 
22, ముస్లం 184). 
ఈ హదీసులోః 
 విశాాస పరంగా ప్రజలు వేరవేర స్కానాలోల ఉంటార. తౌహీద్ పై 
స్ారంగా ఉననవార నరక్ంలో శాశ్ాతంగా ఉండర. విశాాస్ తన పాపాల్ 
కారణంగా నరక్ంలో ప్రవేశించవచ్చు. క్రమలు విశాాసంలో లెకిాంచ- 
బడత్తయి. విశాాసం పెరగుతూ తరగుతూ ఉంటంది. సత్తారయం 
ఎంత చననదైనా మానవుడు దానిని విలువల్లనిదిగా భావించరాదు. 
ప్రళ్యదినాన క్రమలు తూక్ం చేయబడుత్తయి. ప్రజల్క అవగాహమునన 
విషయాల్ దాారా ఉదాహరణ ఇవాాలి. నరకాగిన శిక్ష్ చాల్ల క్ఠనమైనది. 
-అల్లలహ్ మనందరిని దాని న్బండి కాపాడుగాక్! ఆమీన్- ప్రజల్క 
పరిచయం ఉననవాటి దాారా ఉదాహరణలు ఇవాాల్ని తెలిస్ంది. 
ఇందులో అల్లలహ్ యొక్ా విశాల్ కారణయం క్నబడుతంది. ఆయన తన 
దాసులోల కొందరిన, వారి వదే సత్తారాయలు తకావ ఉననపపటికీ (తౌహీద్ 

పై స్ారంగా ఉననందు వల్ల) నరక్ం న్బండి బయటక తీస్కతడు.  
ََََعْنََأَنسَ  ُرُجَِمنََ)َ:َقاَلَََعْنَالنَّبِ ِّ َمََََُيْ َالنَّاِر َإِلَّ َإَِلَه ََل ََقاَل ْن

َمَِاهلُل ََشِعَية  ََوْزُن َمََََوِِفََقْلبِِه َالنَّاِر َِمْن ُرُج ََوَُيْ ََخْي  َْن َإِلَّ َإَِلَه ََل ََقاَل ْن

َمََاهلُل ُرُجَِمْنَالنَّاِر ََوَُيْ َِمْنََخْي  ة  َُبرَّ ََوْزُن َاهلُلََوِِفََقْلبِِه َإِلَّ َْنََقاَلََلَإَِلَه

.) ة َِمْنََخْي  ََوِِفََقْلبِِهََوْزُنََذرَّ

28- అనస్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార, ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసలల్ం ప్రవచంచార: "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ పఠంచన వయకిత హృదయంలో 
జొనన గింజంత విశాాసమునాన నరక్ం న్బండి వలికి వస్కతడు. ఏ వయకిత 
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ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ చదివాడో అతని హృదయంలో గోదుమ గింజంత 
విశాాసమునాన నరక్ం న్బండి వలికి వస్కతడు. అల్లగే ఎవర ల్లఇల్లహ 
ఇల్లల్లలహ్ చదివాడో అతని మన్బసుసలో రవాంత విశాాసమునాన అతనూ 
నరక్ం న్బండి వలికి వస్కతడు". (బుఖారి 44, ముస్లం 193).  
ఈ హదీసులోః 
 తౌహీద్ పై స్రాంగ ఉనన పాపాతమలు నరక్ం న్బండి వలికి వస్కతర. 
ఘోరపాపాలు (క్బీరా గునాహ్) చేయువాడు నరక్శిక్ష్క గురవుత్తడు. 
అయిత్య "మురియ్ా" వరుంవారి విశాాసం దీనికి భననంగా ఉంది. వారి 
విశాాసం ఈ హదీసుక విరదిం. అల్లగే ఘోరపాపానికి గురైన (తౌహీద్ 
గల్) వయకిత నరక్ం న్బండి వలికి వస్కతడు. అయిత్య "ఖవారిజ్" వరుంవారి 
విశాాసం దీనికి భననంగా ఉంది. వారి విశాాసం ఈ హదీసుక విరదిం. (పై 
రెండు వరాుల్వార సనామరుం న్బండి వైదొలిగినవార). ఈమాన్ అననది 
నోటిపలుక, (ఆచరణ) మరియు హృదయవిశాాస్కనికి మారపేర. ఎల్ల 
అంటే ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ అని పఠంచడం 
మరియు దాని విశాాసం జొనన గింజంతైనా హృదయంలో ఉండడం, ఈ 
రెండిటిని క్లిప్త చెపాపర. ఏదైనా విషయం సుల్భంగా అరాం అవడానికి 
ఉదాహరణలు ఇవావచ్చు అని తెలిస్ంది. అల్లలహ్ యొక్ా విశాల్ 
కారణయం తెలిస్ంది. ఆయన తన దాసుని సత్తారాయల్న్బ వయరాపరచడు. 
విశాాసం తరగుతంది, పెరగుతంది అని కూడా తెలిస్ంది.  
 

షిర్కక నాండి హెచచరిక్ 
َ َ ََ   َ َ   َ  َ    َ َ َ َ  َ   ََ  َ   َ

  َ  َ    َ   َ   َََ:{12}النتاءََ
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]నిశ్చయుంగా అల్లాహ్ తనకు భాగసావమిని క్లిపుంచటానిా క్షమిుంచడు. 
అది తపప ఏ పాపానిా అయిన్న ఆయన తాన ఇష్ుపడిన వార కొర్కు 
క్షమిసాతడు. ఇతరులన అల్లాహ్ కు భాగసావములుగా చేస్తవాడు, ఎుంతో 
ఘోర్మైన అబదాానిా క్లిపుంచాడు అనామాట. ఎుంతో తీవ్రమైన పాపపు 
మాటలు అన్నాడాని భావుం[. (నిసా 4: 48). 

َ   َ  َ   َ   َ   َ َ   َ  َ    َ     َ   َ

     َ َ     َََ ( 58)الزمر 

]నీ వదదకూ, నీకు పూర్వుం గతుంచిన ప్రవక్తల వదదకూ ఇల్ల వహీ 
(దివేవాణి) పుంపబడిుంది. ఒక్ వేళ మీరు షిర్కక (బహు దైవార్మధన) చేస్తత, 
మీ క్ర్మలనీా వేరి్మైపోతాయి మరయు మీరు నష్టునిక గుర్వుతారు[. 
(జుమర్ 39: 65). 

َ   َ َ   َ  َ  َ  َ َ   َ    َ    َ  ََ  َ

    َ َ  ََ  َ:{28َ}املائدةََ

]ఇతరులన అల్లాహ్ కు భాగసావములుగా చేస్తవారక అల్లాహ్ సవరా్మనిా 

నిషిదాుం చేశాడు. వార నివాసుం నర్క్ుం. అట్టవుంటి దుర్మమరాులకు సహాయుం 
అుందిుంచువారెవరూ లేరు[. (మాయిద 5: 72). 

                                      

                   َ:{14}اْلجََ

]ఇతరులన అల్లాహ్ కు భాగసావములుగా చేస్తవాడు, ఆకాశ్ుం నుండి 
క్రుంద పడిపోయినటా్ల. అతనిని, ఇక్ పక్షులైన్న తనాకు పోతాయి, లేదా 
గాలి అతనిని ముక్కలు ముక్కలయ్యే ప్రదేశానికైన్న విసరవేస్తతుంది[. 
(హజ్ 22: 31). 
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َ َرْهَرَة ُِ َ ََأِِب َََعْن َالنَّبِ ِّ َامْلُوبَِقاِتَ)َ:َقاَلَََعْن ْبَ  َالتَّ َ(اْجَتنُِبوا

نََََّهاََرُسوَلَاهللَِ:َقاُلوا ُِ ُكَبِاهللِ)َ:َقاَلََ؟َوَماَ ْ ْحُرََوَقْتُلَالَّشِّ النَّْفِسََََوالتِّ

َاهلُل َم ََحرَّ تِ  ََهْوَمَالَّ ََوالتََّوَلِّ َاْلَيتِيِم ََماِل ََوَأْكُل َبا َالرِّ ََوَأْكُل َبِاْْلَقِّ َإِلَّ

ْحِفََوَقْ ُفَامْلُْحَصنَاِتَامْلُْؤِمنَاِتَاْلَغافََِلِتَ َ(.الزَّ

29- అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ప్రవక్త సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లం తమ సహచరలిన ఉదేేశించుః "మిమమలిన సరానాశ్నం చేసే 
ఏడు పన్బల్క మీర దూరంగా ఉండండి" అని హెచురించార. 'ఆ 
పన్బల్లమిటి ప్రవకాత?' అని సహచరలు అడిగార. అపుపడాయన 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురుః "అల్లలహ్  క స్కటి 
క్లిపంచడం, చేతబడి చేయడం, ధరమయుక్తంగా తపప అల్లలహ్ 
హతమారుకూడదని నిషేధంచన ప్రాణని హతమారుడం, వడ్డడ తినడం, 
అనాథల్ సొముమన్బ హరించవేయడం, ధరమయుదింలో వన్బనూపప్త 
పారిపోవడం, ఏ పాపమెరగని (సదారతన్బలైన) అమాయక్ ముస్లం స్త్రీల్పై 
అపనింద మోపడం". (బుఖారి 2767, ముస్లం 6857). 
ఈ హదీసులోః 
 పాపాలోల వయత్తయసం గల్దు. కొనిన పాపాలు, వాటికి పాల్పడిని వానిని 
వినాశ్నానికి గురి చేస్కతయి. షిర్ా అనినటోల అతిఘోరమైన పాపం. అది 
సతయధరామనికి విరదిం. అల్లలహ్ యొక్ా ఉలూహియత్ (ఈశ్ారతాం)లో 
లోపం క్లిుంచనటలగున్బ.  
 చేతబడి. దీనిని వినాశ్నానికి గురిచేసే వాటిలో లెకిాంచే కారణం 
ఏమంటేుః అందులో అగోచర జ్ఞానపు ఆరోపణ ఉంది. ప్రజల్క నషటముంది. 
 ఏ మనిషినైనా హతమారుడం. ఎందుక్నగ రక్తం చందించ, ప్రాణం 
తీయడం మరియు మానవజ్ఞతి పెరగుదల్క అడుడ క్లిగించడం ఎంత 
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మాత్రం సమంజసం కాదు. అయిత్య హత్తయ ప్రతీకారం మరియు ధరమపర- 
మైన హతయల్ విషయం వేర. వాటి హకా సాయంగా అల్లలహ్ ఇచాుడు.  
 అశ్కతడైన అనాథ సొముమన్బ హరించవేయడం. 
 వడ్డడ సొముమ తినడం. ఎందుక్నగా వడ్డడని ఉపయోగించ్చట అల్లలహ్ తో 
పోరాటానికి దిగినటల, మరియు ధనంలో అల్లలహ్ నిరణయించన హదేల్న్బ 
మితిమీరనటలగున్బ. 
 ధరమయుదిం న్బండి వన్బనూపప్త పారిపోవడం. ఎందుక్నగా దీని వల్ల 
తన ధరామనిన, దాని అన్బయాయుల్న్బ కించపరచ, బల్హీనతక గురి 
చేస్, అధరమమారుంలో ఉననవారికి సహ్యయపడి, బల్లనినచునటలగున్బ.  
 పాపం, దాని మారాులు ఎరగని, తమ శీల్లనిన కాపాడుకంట్ట ఉండే 
అమాయక్ ముస్లం స్త్రీల్పై అపనిందమోపడం కూడా నిషిదిం. 
 ఈ హదీసులో ఏడింటిని మాత్రమే ప్రస్కతవించే కారణం ఏమిటంటే అవి 
సరా పాపాల్క మూల్ం ల్లంటివి కావడం. అయిత్య ఇల్లంటి పాపాలు 
ఏడిటిక్ంటే ఎకావ ఉనానయని కూడా కొందర పండితలు చెపాపర.  

َكاِء َعنِ ) :َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل   َعْن َأِبي ُهَريَرةَ  َ  َأَنا َأْغنَى الُّشر

َكهُ  ي َتَرْكُتُه َوِْشْ َك فِيِه َمِعي َغْْيِ ِك َمْن َعِمَل َعَمًلا َأْْشَ ْ  (.الُّشر

30- "ఇతర భాగస్కాముల్క్ంటే అధక్ంగా నేనే షిర్ా (భాగస్కామాయని)కి 
అతీతడిని, ఎవరైనా ఒక్ పని చేస్, అందులో నాతో ఇతరలిన 
భాగస్కామిగా చేస్కతడో నేన్బ అతడిన, అతని ఆ పనిని స్వాక్రించన్బ". 
అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం. (ముస్లం 2985). 
ఈ హదీసులోః 
 షిర్ా చేయువాని ఏ సత్తారయమూ స్వాక్రించబడదు. విధేయతలో 
సంక్ల్పశుదిి తపపనిసరి. ప్రదరశనాబుదిి షిర్ా లో పరిగణంచ బడుతంది. 
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ప్రదరశనాబుదిితో చేస్న పుణయం అంగీక్రింపబడదు. అతన్బ చేసే 
సత్తారయంలో కొంత స్వాక్రించబడి మరి కొంత రదుే కావడం జరగదు. 
పూరిత సత్తారయం రదేగున్బ. మనిషి త్తన్బ చేసే కారయంలో అల్లలహ్ 
సంతృప్తతని కోరకోవాలి. తన సంక్ల్లపనిన షిర్ా న్బండి దూరముంచాలి.  

َ َََأِِبََعن
ِ
ْرَ اء َاهللََِالدَّ ََرُسوَل ُْ ََسِمْع َ)َ:َهُقوُلََََهُقوُل ََذْنب  ُكلُّ

ًداَعَتىَاهلُل ًكاََأْوَُمْؤِمٌنََقَتَلَُمْؤِمنًاَُمَتَعمِّ ََمْنََماَتَُمَّْشِ َ(.ََأْنََهْغِفَرُهَإِلَّ

31- "ప్రతి పాపానిన అల్లలహ్ క్ష్మించగల్డు. కాని షిర్ా చేసూత 
చనిపోయినవానిని మరియు ముస్లంన్బ హతమారిున ముస్లంన్బ 
క్ష్మించడు" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెపపగా త్తన్బ విననటల 
అబూ దరాే రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార. (అబూ దావూద్ 4270, 
సహీహ 5110). 
ఈ హదీసులోః 
 ముష్రిక్ ని అల్లలహ్ క్ష్మించడు. అతని ఏ కారయమూ 
అంగీక్రించబడదు. ఏ సత్తారయం ల్లభానిన ఇవాదు.  
 ఘోరపాపాలు చేస్న వయకిత తౌబా చేయకననటలయిత్య, అల్లలహ్ 
ఇషటముంటే అతడిని మనినంచవచ్చు ల్లదా శిక్షించవచ్చు. ఉదేేశ్పూరాక్ంగా 
విశాాస్ని వధంచడం నరక్ంలో శాశ్ాత స్కానానికి కారణం. అయిత్య 
విశాాస్ని వధంచడం ధరమసమమతమే (నిశిదిం కాదు) అని భావించ 
హతయక పాల్పడేవానికే శాశ్ాత స్కానం అని (ఇల్ల భావించని వానికి 
శాశ్ాత స్కానం కాదు అని) కొందర దరమవేతతల్ అభప్రాయం.  

َ
ِ
ْرَ اء ََخلِيَِلََََعْنََأِِبَالدَّ ِِ ْكَبِاهللََأنَْ)َ:َقاَلََأْوَ ا َُُّْشِ َوإِْنَََشْيًئاََلَ

َرَكَهاَُمتََ َُ ًداََفَمْنَ ْكََ ََلًةََمْكُتوَبًةَُمَتَعمِّ ََُْتُ ََوَلَ َْ ْق ََوُحرِّ َْ ًداَُقطِّْع ََفَقدََْعمِّ
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َ ََْشر َاَِمْفَتاُحَُكلِّ َاْْلَْمَرََفإَِنَّ ِْ ََُّْشَ ُةََوَلَ مَّ َِمنُْهَال ِّ ْْ َ(.َبِرَئ

32- నా ప్రాణమిత్రులైన ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం నాక ఇల్ల 
త్తకీదు చేశారని అబూ దరాే రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నిన్బన 
ముక్ాలు ముక్ాలు చేయడం జరిగినా, నీవు అగినలో వేయబడినా సరే 
అల్లలహ్  క ఇతరల్న్బ భాగస్కామిగా చేయక. తెలిస్ కూడా ఫర్్ 
నమాజు వదల్క. కావాల్ని దానిన వదలిన వారి కొరక అల్లలహ్ తరఫున 
రక్ష్ణ ఉండదు. మతత సేవించక అది సరా పాపాల్క త్తళ్ం చెవి 
(మూల్కారణం) ల్లంటిది". (ఇబున మాజ 4034).  
ఈ హదీసులోః 
 పరిస్ాతలు ఎంత ఘోరంగా ఉనాన, విశాాస్కనిన విడనాడడం నిషిదిం. 
భరించల్లని యాతనల్క గురవుతననపుపడు నోటితో ఏదైనా అవిశాాసపు 
పలుక వచునా, హృదయం విశాాసం పటల తృప్తతక్రంగా ఉండడం 
తపపనిసరి. మనుఃపూరాక్ంగా అవిశాాస్కనికి పాల్పడడం నిషిదిం. నమాజు 
విడనాడిన వయకిత సతయతిరస్కారల్క పోలినవాడు, ధరామనిన తన వీపు 
వనక్ విస్రిన వాడవుత్తడు. విశ్ామంతటిలో ప్రతి చెడుక మూల్ం మతత 
పదారాాల్ల. ఎల్ల అనగా దానిన సేవించనవాడి బుదిిజ్ఞానాల్పై పర(పరే)లు 
పడిపోత్తయి, (విచక్ష్ణ్య బుదిి కోలోపత్తడు) ప్తదప అతడు ప్రతి 
పాపానికి, చెడుక ఒడిగడత్తడు.  

విశ్వాస శ్రేష్ఠత 
ََْبنََُِعَمرَََعنَ ِِ ا ََأْقَبَلََنَفٌرَِمْنََ َحاَبِةََ:َقاَلَََاْْلَطَّ مَلَّاََكاَنََهْوُمََخْيَِبَ

َ ََفَقاُلواَ:َفَقاُلواَالنَّبِ ِّ واََعََلََرُجل  َ:ُفََلٌنََشِهيٌدَُفََلٌنََشِهيٌدََحتَّىََمرُّ

َ):ََََشِهيٌدََفَقاَلََرُسوُلَاهللَُفََلنٌَ َهاَََكَلَّ ََغلَّ ََرَأْهُتُهَِِفَالنَّاِرَِِفَُبْرَ ة  ِِّ إِ
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ََعَباَءةَ  َاهللَِ(َأْو ََرُسوُل ََقاَل َِِفَ)َ:َُثمَّ ََفنَاِ  ْب َِ َاْذ ِِ ا َاْْلَطَّ َاْبَن َها

ُهََلَ ََأَلَإِنَّ ُْ ََفنَاَ ْه ُْ َامْلُْؤِمُنوَنََقاَلََفَخَرْج ُهََلََهْدُخُلَاْْلَنََّةَإِلَّ النَّاِسََأنَّ

َامْلُْؤِمُنونَََهدَْ َ(ُخُلَاْْلَنََّةَإِلَّ

33- ఉమర్ బిన్ ఖత్తతబ్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ఖైబర్ 
యుదిం జరిగిన రోజున కొందర ప్రవక్త సహచరలు ఒక్ వయకితని ఉదేేశించ 
"ఫల్లనా వయకిత షహీద్" అని అనానర. మరో వయకిత న్బండి దాటతూ 
"ఫల్లనా వయకిత షహీద్" అని చెపాపర. అపుపడు ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం చెపాపరుః "ఎంత మాత్రం కాదు. అతడు యుది ధనం న్బండి 
దొంగలించన దుపపటి, ల్లదా చాదర కారణంగా నేన్బ అతడిన నరక్ంలో 
చూశాన్బ". మళ్ళళ ప్రవక్త ఇల్ల చెపాపరుః "ఖత్తతబ్ కమారడా! వళ్ళళ 
ప్రజలోల ఇల్ల ప్రక్టన చేయిుః సారుంలో విశాాసులు తపప మరెవారూ 
ప్రవేశించల్లర". అయిత్య నేన్బ వళ్ళళ "వినండ్డ! సారుంలో విశాాసులు తపప 
మరెవారూ ప్రవేశించ ల్లర" అని ప్రక్టన చేశాన్బ. 
ఈ హదీసులోః 
 ఈ చాటింపు దాారా ఉమర్ రజియల్లలహు అన్బు ఘనత తెలిస్ంది. 
ల్లభక్రమైన విదయ ప్రజల్క అందజేయాల్ని తెలిస్ంది. బాధయత భారం 
దించ్చకొన్బటక, ప్రజల్ వదే మాక తెలియదనన స్కక మిగల్కండా, 
అజ్ఞానం తొలిగిపోవుటక. పండితడు మూల్ విదయన్బ, ముఖయమైన 
విషయాలిన ముందు ప్రస్కతవించాలి.  

َرْهَرةََ ُِ َ ََأِِب َاهللَََعْن ََرُسوَل ََفَقاَلََََأنَّ ََأْفَضُل َاْلَعَمِل ََأيُّ َل
َ:ُسئِ

ََماَذاََقاَلََ:ِقيَلََ(إِهَمٌنَبِاهللََوَرُسولِهَِ) َهاُ َِِفََسبِيِلَاهلل)َ:ُثمَّ ََ:ِقيَلََ(اْْلِ ُثمَّ

ورٌَ)َ:َماَذاََقاَلَ ََمِْبُ َ(.َحج 
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34- అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "సత్తారాయలోల 
అతిశ్రేషఠమైనది ఏది" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం వదేక ఒక్ 
ప్రశ్న వచుంది. దానికి ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "అల్లలహ్ 
మరియు ఆయన ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంన్బ విశ్ాస్ంచ్చట" అని 
చెపాపర. మళ్ళళ ఏది? అని ప్రశ్న వచునపుపడు "అల్లలహ్ మారుంలో జిహ్యద్ 
చేయుట" అని జవాబిచాుర. ఆ తరాాత ఏది? అని అడగాు "అంగీకార- 
యోగయం పందే హజ్" అని సమాధానం ఇచాుర. (బుఖారి 26). 
ఈ హదీసులోః 
 విశాాసము (ఈమాన్) యొక్ా శాఖల్లో ఘనత పరంగా వయత్తయసం 
గల్దు. విశాాసులోల ఘనత, వారి క్రమల్ ప్రకారం గల్దు. క్రమలు 
విశాాసంలో లెకిాంచబడవు అని వాదించే 'మురి్యా' వరుం యొక్ా 
ఖండన ఇందులో ఉంది. ప్రశినంచేవారిని బటిట సమాధానం ఉంటంది. 
అల్లలహ్, ఆయన ప్రవక్తపై విశాాసం ల్లనిది ఏ సత్తారయమూ 
స్వాక్రించబడదు. ఇందులో జిహ్యద్ ఘనత ఉంది. అది అల్లలహ్ స్కనినధయం 
పందే కారాయలోల గొపప కారయం. శ్రేషఠమైన కారాయలోల పాపాల్క దూరంగా 
ఉండి చేస్న హజ్జ్ మబ్రూర్ కూడా ఉంది. అధక్ విదయభాయసన కోరిక్తో 
మరీమరి ప్రశ్న అడగడం మంచదే కాని మీతిమీరడం మంచది కాదు.   

విశ్వాస గుణాలు, దాని చిహ్నాలు 
َ  َ   َ َ   َ    َ  َ     َ      َ   َ   َ َ

  َ  َ     َ   َ        َ     َ     َ   َ   َ

  َ   َ  َ     َ      َ      َ   َ   َ      َ  َ

   َ   َ    َ   َ    َ     َ     َ  َ
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   ََ     َ َ      َ     َ  َ    ََ     َ   َ

   ََ      َ َ     ََََ:{422}البقرةََ

]సతాకర్ేుం అుంట్ల మీరు మీ ముఖాలన తూరుపకో పడమర్కో త్రిపపటుం 
కాదు. సతాకర్ేుం అుంట్ల మనిషి అల్లాహ్ న, అుంతమ దిన్ననీా, దూతలన, 
అల్లాహ్ అవతరుంపజేసన గ్రుంథానీా, ఆయన ప్రవక్తలన హృదయ 
పూర్వక్ుంగా విశ్వసుంచటుం. ఇుంకా ధనప్రేమ క్లిగి ఉుండి కూడా, దానిని 
బుంధువుల, అన్నథల, యాచిుంచని పేదల, బాటసారుల, యాచకుల 
కొర్కూ మరయు ఖైదీలన విడుదల చయేటానికీ వేయపర్చటుం. ఇుంకా 
నమాజున సాిపిుంచటుం, జకాత్ ఇవవటుం, వాగాదనుం చేస్తత దానిని 
పూరతచేస్తవారూ, క్ష్ుకాలుంలో, లేమిలో సతాేసతాేల మధే జరగే 
పోర్మటుంలో స్థిర్ేుం చూపేవారూ సతుపరుషులు. వాసతవుంగా సతేసుంధులు, 
అల్లాహ్ ఎడల భయభకుతలు క్లవారు వీరే[. (బఖర 2: 177). 

ََََََََََََََ

َََََََََََ

َََََََََََََ

َََََََََََ

َََََََََََ

ََََََََََ..}املؤمنون{ََ

]నిశ్చయుంగా సాఫలేుం పుందే విశావస్తలు తమ నమాజులో వినమ్రతన 
పాటిుంచువారు, వేరి్విష్యాల జోలికపోనివారు, జకాత్ విధాన్ననిా 
ఆచరుంచువారు, తమ మర్మముంగాలన పరర్క్షుంచువారు, -తమ భార్ేల, 
తమ ఆధీనుంలో ఉనా స్త్రీల విష్యుంలో తపప. అల్లుంటపుపడు వారు 
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నిుందారుులు కారు. కాని ఎవరైన్న దీనిని మిుంచి కోరుకుుంట్ల వారే 
హదుదలన దాట్లవారు- తమ అమానతుల(అపపగిుంతల)కు, తమ 
వాగాదన్నలకు క్ట్టుబడి ఉుండేవారు. తమ నమాజులన శ్రదాగా 
కాపాడుకునేవారు. వారే సవరా్మనిా వార్సతవుంగా పుందేవారు. అుందులో 
వారు శాశ్వతుంగా ఉుంటారు[. (మూమినూన్ 23: 1-11). 

َرْهَرةَََعْنَأََ ُِ َََِِبَ هنَمُنَبِْضنٌ ََوَسنْبُعوَنَُشنْعَبةًَ)َ:َقاَلَََعْنَالنَّبِ ِّ ََاْْلِ

ِرهنِقََواْْلََيناُءَََقْوُلَََفَتْفَضُلَها اَإَِماَطُةَاْأََذىََعْنَالطَّ َِ َاهلُلََوَأْ َنا َلَإَِلَهَإِلَّ

هَمنَِ َ(.ُشْعَبٌةَِمْنَاْْلِ

35- "విశాాస్కనికి చెందిన శాఖలుడెబ్నతుకి పైగా ఉనానయి. అందు లో 
శ్రేషఠమైనదిుః "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్". చవరి శాఖుః దారి న్బండి 
ఇబుందిక్ర వసుతవున్బ ప్రక్ాక జరపుట. బిడియం (స్గుు) కూడా 
విశాాస్కనికి చెందిన శాఖయే" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
ఉపదేశించారని అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార. 
(ముస్లం 35, బుఖారి 9). 
ఈ హదీసులోః 
 విశాాస శాఖలునానయని తెలిస్ంది. వాటిలో కొనినంటికి మరి 
కొనినంటిపై ఘనత గల్దు. అందులో ఉతతమమైనది, గొపపదిుః "ల్లఇల్లహ 
ఇల్లల్లలహ్". ఆచరణ విశాాసంలో లెకిాంచబడుతంది. అల్లగే ప్రవరతన 
కూడా. విశాాస శాఖలోల కొనిన ఎకావ ఘనత గల్వి మరి కొనిన తకావ 
ఘనత గల్వైనపుపడు అది (విశాాసం) తరగు పెరగుతందని అటేల 
తెలుసుతంది. ఏ చనన సత్తారయమైనా మనిషి దానిన తకావైనదిగా 
చూడగూడదు. క్నీసం, అది దారి న్బండి ఇబుందిక్ర వసుతవు 
తీస్పడేయడమైనా సరే. ఏ సత్తారయమూ తౌహీద్ ల్లనిదే సంపూరణం కాదు.  
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لِِبََعْنَاْلَعبََّ ُهََسِمَ ََرُسوَلَاهللََاِسَْبِنََعْبِدَامْلُطَّ َذاَقَ)َ:َهُقوُلََََأنَّ

َبِاهللَطْعَمَا هَمِنََمْنََرِِضَ ََرُسوًلََْْلِ د  ْسََلِمَِ هنًاََوبُِمَحمَّ اََوبِاْْلِ َ(.َربًّ

36- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని అబాుస్ బిన్ 
అబుేల్ ముతతలిబ్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "ఎవరయిత్య 
అల్లలహ్  న్బ ప్రభువుగా, ఇస్కలంన్బ ధరమంగా, ముహమమద్ సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లంన్బ ప్రవక్తగా స్వాక్రించ ఆనందాన్బభవం పందాడో ఆ 
వయకిత విశాాస రచని ఆస్కాదించాడు". (ముస్లం 34). 
ఈ హదీసులోః 
 ఒక్ విషయానిన బోధంచడానికి అన్బకూల్మైన మంచ స్కమెత చెపపడం 
జరిగింది. పైన చెపపబడిన మూడు మూల్ సూత్రాలు ఇస్కలం ధరామనికి 
పునాది ల్లంటివి. దీని భావం రీత్తయ ముస్లముల్ మధయ వయత్తయసం గల్దు. 
విశాాస ఆనందాన్బభవం పందుట హృదయం పని. తౌహీద్ పై నిల్క్డ, 
విశాాసంలో సాచఛత ఏ మనిషిలో ఎంత పరిమాణంలో ఉంటందో 
అతడు అంత్య విశాాస మాధ్యరాయనిన ఆస్కాదిస్కతడు.  

َ ََمالِك  َْبِن ََأَنِس َََعْن َالنَّبِ ِّ ََوَجَدَ)َ:َقاَلَََعْن َفِيِه َُكنَّ ََمْن َثََلٌ 

هَمِنََأْنََهُكوَنَاهلُلََحََلَوةََ َاملَْرَْاْْلِ اََوَأْنََُيِبَّ َإَِلْيِهََِمَّاَِسَواَُمَ َءَََوَرُسوُلُهََأَحبَّ

َ َ(.َوَأْنََهْكَرَهََأْنََهُعوَ َِِفَاْلُكْفِرََكَمََهْكَرُهََأْنَُهْقَ َفَِِفَالنَّارَََِهللَِلََُيِبُُّهَإِلَّ

37- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల ప్రవచంచారని అనస్ బిన్ 
మాలిక్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "మూడు ల్క్ష్ణ్యలు ఎవరిలో 
ఉనానయో అతన్బ విశాాస మాధ్యరాయనిన ఆస్కాదించనటేలుః (1) 
అందరిక్ంటే ఎకావ అల్లలహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్తన్బ ప్రేమిం చాలి. 
(2) ఎవరిని ప్రేమించనా కేవల్ం అల్లలహ్ ప్రసననత కోసం ప్రేమించాలి. 
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(3) అగినలో పడటానికి మనిషి ఎంత అసహియంచ్చకంటాడో, అవిశాాస 
స్ాతి వైపుక మరలిపోవడానికి కూడా అతన్బ అంతగా 
అసహియంచ్చకోవాలి". (బుఖారి 16, ముస్లం 43).  
ఈ హదీసులోః 
 విశాాస్కనికి మాధూరయముంటందని, తన విశాాస్కనిన సంపూరణ స్తాికి 
చేరిపంచే వయకిత ఆ మాధూరాయనిన పందుత్తడని తెలిస్ంది. అల్లలహ్ 
మరియు ప్రవక్త పటల ప్రేమ క్లిగియుండుట, మరియు వారి ప్రేమ అందరి 
పటల ఉండే ప్రేమల్క్ంటే ఎకావగా ఉండుట కూడా విధగా ఉంది. ఆయన 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ప్రేమ, అల్లలహ్ ప్రేమలో ఇమిడి యుంది. అల్లలహ్ 
కొరక ఇతరల్న్బ ప్రేమించ్చట విశాాసంలో ఓ భాగమే. అల్లగే దీని భనన 
భావం. అంటే అవిశాాసుల్తో దేాషం కూడా విశాాసంలో ఓ భాగమే. 
అవిశాాస్కనిన, అవిశాాసుల్ చేషటల్న్బ అసహియంచ్చ- కొన్బట కూడా విధగా 
ఉంది. ఇస్కలంన్బ విడనాడడం, మతభ్రషటతక గురి కావడం న్బండి 
హెచురించబడింది. అల్లలహ్ మరియు ప్రవక్త ప్రేమన్బ వదలి ఇతరల్న్బ 
అధక్ంగా ప్రేమించడం నిషిదిం. చదవండి అల్లలహ్ ఆదేశ్ం: ]ఒక్ వేళ మీ 
తుండ్రులు, మీ కుమారులు, మీ సోదరులు, మీ భార్ేలు, మీ బుంధువులు, మీ 
ఆపుతలు, మీరు సుంపాదిుంచిన ఆసతపాస్తతలు, ముందగిసాతయ్యమోనని మీరు 
భయపడే మీ వాేపార్మలు, మీరు ఇష్ుపడే మీ గృహాలు అల్లాహ్ క్ుంట్ల 
ఆయన ప్రవక్త క్ుంట్ల ఆయన మారా్ుంలో జిహాద్ క్ుంట్ల మీకు ఎకుకవ 
ప్రియతర్మైత్య, అల్లాహ్ తన తీరుపన మీ ముుందుకు తీస్తకువచేచ వర్కు 
నిరీక్షుంచుండి. అల్లాహ్ అవిధేయులకు మారా్ుం చూపడు[. (తౌబా 9: 24). 

َقَِاَلَقََََرَ ابََِجََنَْعََ َهََيَلَ: َرََ: َأَََوُلَُسَا َاهلل! َقََُلََضَفَْأَََاْلهمنََِيُّ :َاَلَ؟

َ)اْلهمنَُ َوَََِبَُ:َالصَّ َ(.َةََُحََمَالتَّ

38- జ్ఞబిర్ బిన్ అబులే్లలహ్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: ఎల్లంటి  
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విశాాసం అతి ఉతతమమైనదని వచున ప్రశ్నక "సహనం మరియు ఉదార 
గుణ్యల్తో కూడి ఉనన విశాాసం" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
సమాధానమిచాుర. (ఇబున షైబా 'ఈమాన్'లో, షేఖ్ అల్లునీ 'సహీహ్య' 
1495లో).  
ఈ హదీసులోః 
 ఇందులో విశాాస వాయఖాయనం దాని సపషటమైన, గొపప గుణ్యల్తో 
చేయబడింది. అవిుః సహనం, దాతృతాం. సహనం విశాాసం యొక్ా 
శిఖరం. అది ఉంటెనే ఆదేశాల్ పాల్న జరగుతంది. వారింపుల్న్బ 
తయజించడం జరగుతంది. క్రమ ప్రకారం వచేు ఆపదల్పై ఓప్తక్ 
వహించడం జరగుతంది. దాతృతాం వల్ల అల్లలహ్ వద ేఉనన గొపప పుణయం 
పటల నమమక్ం పెరగుతంది. ఆయన చేస్న వాగానేాల్తో మనసుసక తృప్తత 
ల్భసుతంది. ఈమాన్ అనన పదంలో విశాాస్కలు, ఆచరణలు మరియు 
ప్రవరతనల్నీన వస్కతయి.  

هَمنََََُرُجًَلََسَتَلََرُسوَلَاهللََأنَََََّعْنََأِِبَُأَماَمةََ إَِذاَ)َ:َقاَلََ؟َماَاْْلِ

َُمْؤِمنٌَ َْ ََفَتْن َُْكََسيَِّئُتَك َُْكََحَتنَُتَكََوَساَء َهَََ(َْسَّ َاهللَقاَل ََرُسوَل َفَمََا

ْثُمََقاَلَ ٌءََفَدْعهَُ)َ:اْْلِ َ(إَِذاََحاَكَِِفََنْفِتَكَََشْ

39- అబూ ఉమామ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: 
'విశాాసమంటే ఏమిటి?' అని ఒక్ వయకిత ప్రవక్తన్బ అడిగాడు. దానికి ఆయన 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "నీవు చేస్న సత్తారయం నిన్బన సంతోషం 
క్లిగించనపుపడు, నీవు చేస్న పాపం నిన్బన బాధంచనపుపడు నీవు 
విశాాస్వి" అని సమాధానమిచాుర. 'పాపమంటేమిటి?' అని అతన్బ 
మళ్ళళ అడిగాడు. "ఏ పని చేయుటక నీవు జంకతనానవో దానిన 
వదిల్లయి. అదే పాపం" అని చెపాపర. (అహమద్. సహీహ 550). 
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ఈ హదీసులోః 
 విశాాస్కి అతని సత్తారయం సంతోషానిన, విధేయత ఆనందానిన 
ఇసుతంది. పాపం చంతక గురి చేసుతంది. కాని క్పట విశాాస్ మరియు 
పాపాతమడు పుణయకారాయల్తో ఆనందించడు. వాటి దాారా ఏ 
మాధ్యరయమూ పందడు. పాపంతో అతని మనసుస జంక్దు. పాపం 
అతనికి చేదుగా అనిప్తంచదు. సత్తారయంతో సంతోషించ్చట పుణయఫల్ 
రెటిటంపుక, పాపంతో భయపడుట, దిగులు చెందుట శిక్ష్లో తగిుంపుక 
మంచ సబబు. విశాాస్ వదే హృదయపు గీటరాయి ఉంటంది. దాని 
దాారా అతన్బ తన విశాాస పరిణ్యమానిన తెలుసుకంటాడు. 

ِةَاْلَوَ اعََََِقاَلََرُسوُلَاهللَ:َقاَلَََُعَبْيدَ َْبنَََِفَضاَلةَََعْنَ َّْ َأَلَ)َ:ِِفََح

ََمْنَُأْخَ ََوامْلُْتلُِم ََوَأْنُفِتِهْم ْم ََأْمَواَِلِ ََعََل َالنَّاُس ََأِمنَُه ََمْن َبِامْلُْؤِمِن ُكْم ِِبُ

ََِ ََجا ََمْن ُد ِِ ا َْ ََوامْلُ ََوَهِدِه َلَِتانِِه َِمْن َالنَّاُس َاهللَسلَِم ََطاَعِة َِِف ََنْفَتُه ََد

َرَاْْلََطاَهاََوال َُّ َْ َِ ََوامْلَُهاِجُرََمْنَ َِ َ(.ُنو

40- ఫజ్ఞల్ల బిన్ ఉబైద్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః హజ్తల్ 
విదాఅ సందరభంగా ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల తెలిపారుః "విశాాస్ 
ఎవరో మీక తెలుపనా? ప్రజలు ఎవరి న్బండి తమ ధనప్రాణ్యల్క రక్ష్ణ 
ఉందని నముమత్తరో అతనే విశాాస్. ప్రజలు ఎవరి నోటి మరియు చేతల్ 
దాారా బాధంపబడరో అతనే ముస్లం. అల్లలహ్ క విధేయునిగా ఉండడానికి 
తన మనోవాంఛల్తో పోరాడే వయకితయే ముజ్ఞహిద్. పాపాల్న్బ, అవిధే- 
యత్త విధానానిన విడనాడే వయకితయే ముహ్యజిర్". (అహమద్. సహీహ 549). 
ఈ హదీసులోః 
 ఇందులో విశాాస్ని అతని ఉతతమ గుణం, ఉననత సదారతన దాారా 
నిరాచంచడం జరిగిందిుః అల్లలహ్ దాసుల్న్బ క్షటపెటటక్ పోవడం. అతని 
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కీడు న్బండి ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండడం. వారి ధన ప్రాణ్యలు అతని 
న్బండి భద్రంగా ఉండడం. అల్లగే ముహ్యజిర్ యొక్ా వివరణ కూడా అతి 
గొపప విషయంతో ఇవాడం జరిగిందిుః అవిధేయత్త విధానానిన, పాపాలిన 
వదులుకొనడం, అగోచర జ్ఞానం గల్ ప్రభువుతో సాచఛమైన తౌబా 
చేయడం.  

ََْنَُسْفَياَنَْبِنََعْبِدَاهللعََ ََ:َقاَلَََالثََّقِف ِّ ُْ ُقْلََِلَِِفََ!َهاََرُسوَلَاهللَ:ُقْل

ْسََلِمََقْوًلََلََأْسَتُلََعنُْهََأَحًداََبْعَدَكَ َبِاهللََفاْسَتِقمَْ)َ:َقاَلَاْْلِ ُْ َ(ُقْلَآَمنْ

41- సుఫ్యయన్ బిన్ అబుేల్లలహ్ సఖఫీ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః 
'ప్రవకాత! ఇస్కలంలో ఒక్ మాట నాక తెలుపండి దాని గురించ మళ్ళళ నేన్బ 
ఎవరినీ అడగన్బ' అని విననవించ్చకనానన్బ. అందుక ప్రవక్త సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లం "ఆమంత బిల్లలహ్ (నేన్బ అల్లలహ్  న్బ మాత్రమే 
విశ్ాస్ంచాన్బ) అని పలికిన తరాాత ఆ విషయం లో స్ారంగా నిల్బడి 
ఉండు" అని చెపాపర. (ముస్లం 38). 
ఈ హదీసులోః 
 ఈ సదాచనమే ఇస్కలం ధరమం యొక్ా స్కరాంశ్ం. మరియు 
ముస్లముల్ ఐక్యతక మూల్ం. దాని భావం: దానిని మనస్క, వాచా, క్రామ 
విశ్ాస్ంచడం మరియు ఎల్లపుపడూ దానిపై స్ారంగా ఉండడం. "ఆమంత 
బిల్లలహ్" అనన పదంలో అల్లలహ్ యొక్ా రబూబియత్, ఉలూహియత్, 
అస్కమ వ స్ఫ్యతల్( 3 )న్బ మరియు ఆయన పంప్తన ప్రవక్తల్న్బ, 

                                                           
( 3 ) "రబూబియత్" అంటే అల్లలహ్ మాత్రమే సృషిటక్రత, పోషకడు, 
జీవనమరణల్ ప్రధాత, సరా జగతత నిరాహకడు అని, "ఉలూహియత్" అంటే 
సరా ఆరాధనల్క అల్లలహ్ మాత్రమే అరుడు అని, "అస్కమ వస్ఫ్యత్" అంటే 
ఆయనక ఉతతమ నామములు, ఉననత గుణముల్ గల్వని విశ్ాస్ంచాలి. 
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అవతరింపజేస్న గ్రంథాలనల్న్బ విశ్ాస్ంచడం కూడా వస్కతయి. "దానిపై 
స్ారంగా ఉండు" అంటే సరా ధరామజాలు ఉతతమ రీతిలో పాటించ్చ. (సరా 
వారింపుల్క దూరంగా ఉండు). ఇదే సంపూరణ ధరమం. 

ََ:اَلَقَََََعْنََأَنسَ  َ)َ:َقاَلَالنَّبِ ُّ َلَُهْؤِمُنََأَحُدُكْمََحتَّىََأُكوَنََأَحبَّ

َ(.إَِلْيِهَِمْنََوالِِدِهََوَوَلِدِهََوالنَّاِسََأْْجَِعيََ

42- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని, అనస్ 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "తన తండ్రి, తన బిడడ, ప్రపంచంలోని 
ఇతర మానవుల్ందరిక్నాన ఎకావగా నన్బన ప్రేమించనంత వరక మీలో 
ఏ ఒక్ాడూ నిజమైన విశాాస్ కాజ్ఞల్డు". (బుఖారి 15, ముస్లం 44). 
ఈ హదీసులోః 
 ఇందులో "మీలో" అనగా సహ్యబా (ప్రవక్త సహచరలు) మాత్రమే 
కాదు. విశాాసుల్ందరూ అని భావం. ప్రేమ, దేాషం హృదయానికి 
సంబంధంచన పన్బలు. అవి ధరామనికి సంబంధంచనవే. విశాాస పరంగా 
విశాాసుల్ందరూ సమానంగా ఉండర. విశాాసం పెరగుతంది మరియు 
తరగుతంది. ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం పటల ప్రేమ 
అన్బచరల్పై విధగా ఉంది. బల్మైన ధరమ క్డియాలోల ఆయన పటల ప్రేమ 
కూడా ఒక్ క్డియం. తండ్రి, కొడుక మరియు తదితరల్ ప్రేమలు 
ఆయన పటల గల్ ప్రేమ క్ంటే ఎకావగా ఉండుట నిషిదిం. 

ََََعْنََأَنسَ  َِأَِخيِهَ)َ:َقاَلَََعْنَالنَّبِ ِّ َلَُهْؤِمُنََأَحُدُكْمََحتَّىََُيِبَّ

َلِنَْفِتهَِ َ(.َماََُيِبُّ

43- "తన కోసం ఇషటపడిన దానిని తన సోదరని కోసం కూడా 
ఇషటపడనంత వరక మీలో ఏ ఒక్ాడూ నిజమైన విశాాస్ కాజ్ఞల్డు" అని 
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ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తెలిపారని, అనస్ రజియల్లలహు అన్బు 
ఉల్లలఖంచార. (బుఖారి 13, ముస్లం 45). 
ఈ హదీసులోః 
 ఒక్ ముస్లం తనక త్తన్బ కోరకననటవంటి మేల్ల తన ముస్లం 
సోదరని కోసం కూడా కోరట ఒక్ ముస్లంక మరో ముస్లంపై ఉనన 
హకాలోల ఒక్టి. అల్లగే తన కొరక దేనిని ఇషటపడడో తన సోదరని 
కొరక కూడా దానిని ఇషటపడకూడదు. ఇల్ల ముస్లములు పరసపరం 
మోసం చేసుకొన్బట తగదు అని చెపపబడింది. మోసం చేయుట 
విశాాసుల్ గుణం కాదు అని అరాం. 

విశ్వాసాం తరుగుట, పెరుగుట 
َ َاْأَُسيِِّديِّ ََحنَْظَلَة ََ:َقاَلَََعْن ََرُسوُل ََنْفِِسَ)َ:َاهللَقاَل ِ ي َوالَّ

ََلَصاَفَحْتُكْمَ ْكِر َال ِّ ََوِِف َِعنِْدي ُكوُنوَن َُ َ ََما ََعََل ُدوُموَن َُ َ ََلْو َإِْن بَِيِدِه

ََوَساَعةًَ ََساَعًة ََحنَْظَلُة ََها ََوَلكِْن َُطُرِقُكْم ََوِِف َُفُرِشُكْم ََعََل َ(امْلَََلئَِكُة

َ ات  َ.َثََلَ ََمرَّ

44- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని హంజల్ల 
ఉసయియదీ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నా ప్రాణం ఎవరి చేతిలో 
ఉందో ఆయన స్కక్షి! నా వదే ఉననపుపడు మీర ఎల్ల ఉంటారో అల్లగే 
ఎల్లపుపడూ ఉననటలయిత్య మరియు అల్లలహ్ సమరణలోనే ఉననటలయిత్య, 
మీర మీ పడక్ల్పై ఉండగా, దారిలో నడుసుతండగా దైవదూతలు వచు 
మీతో క్రచాల్నం చేసేవార. కాని ఓ హంజల్ల!  కొంత దైవ ధాయనం 
మరి కొంత ఆలుప్తల్లల్ భాధయత భారం తపపదు". ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం ఈ చవరి మాట మూడు స్కరల అనానర. (ముస్లం 2750). 
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ఈ హదీసులోః 
 విశాాసుని స్ాతి అనిన వేళ్లోల ఒకేరక్ంగా ఉండదు. ఒక్పుపడు అశ్రది 
ఏరపడుతంది. సహచరల్ అతి ఉతతమ సందరభం ప్రవక్త సనినధలో 
ఉననపపటిది. మనిషి న్బండి పాపం జరగుట తపపని సరే. ఇల్ల 
స్కాతిశ్యం, అహంభావం దూరమయి, దైవదాసయం లో ఉననత స్కానం 
ల్భంచ్చటక మరియు మనిషి అల్లలహ్ తో క్ష్మాభక్ష్ కోరతూ ఉండుట 
కోసం. త్తన్బ కోరిన దానిని సృషిటం- చడం, ల్లదా నశింపజేయడం 
అల్లలహ్ క చాల్ల సులువు.  

َنََّإَِ):َاهللََوُلَُسَرَََاَلَ:َقَََاَلَقََََاصَِعََالََْنَِوَبَْرَِمَْعَََنَِاهللَبََْدَِبَْعَََنَْعََ

َالثَََُّقَلَََُُيََْمَكَََمَْكَُدََِحَأَََوِفَََجَِِفََُقَلََخَْيَُلَََنََهَمَاْلَِ ُِ َاهللَلَُتََاْسَ،َفَََلُقَاْلَََو َوا

َ.َ(مكَُوبَِلََُقَُِِفََنََهَمَاْْلََِ ََدََُِّيَََنَْأََ

45- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారని అబుేల్లలహ్ బిన్ అమ్్ర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నిశ్ుయంగా మీ దుసుతలు 
పాతబడినటల మీలోని మీ విశాాసం కూడా పాతబడుతంది. అందు 
చేత అల్లలహ్ మీ విశాాస్కనిన నూతనంగా, త్తజ్ఞగా ఉంచాల్ని మీర 
ఆయనిన ప్రారిాసూత ఉండండి". (ముసతద్రక్ హ్యకిం 5. సహీహ 1585). 
ఈ హదీసులోః 
 పాపంతో విశాాసం బల్హీనపడుతంది. అశ్రది వల్ల అది 
హృదయంలో పాతబడుతంది. బటటన్బ ఉతికి కొతతదనానికి తీసుకొచేు 
పదితిలో, అల్లలహ్ సమరణం (జిక్్ర), దుఆ, ఖుర్ఆన్ పారాయణం, 
సతారమల్ దాారా దానిని పునరదిరించాలి. విశాాసంపై నిల్క్డగా 
ఉండుటక, అది పెరగుతూ ఉండుటక, అదే స్ాతిలో చచేు 
పరియంతరం ఉండుటక అల్లలహ్ తో దుఆ చేసూత ఉండాలి.  
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َرْهَرةَََََأِِبََنَْعََ ُجُلََخَرَجَ)َ:َقاَلََرُسوُلَاهللََ:َهُقوُلَََُِ إَِذاََزَنىَالرَّ

هَمُنََكاَنََعَلْيِهَ هَمنَُِمنُْهَاْْلِ ِةََفإَِذاَاْنَقَطَ ََرَجَ َإَِلْيِهَاْْلِ لَّ َ(.َكالظُّ

46- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ప్రవచంచారని అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "ఒక్ వయకిత వయభచారం చేసుతననపుపడు 
అతని న్బండి విశాాసం బయటక వళ్ళళ, అతనిపై  నీడ మాదిరిగా 
ఉండిపోతంది. ఆ దుషాారయం వదలినపుపడు విశాాసం తిరిగి అతని 
వైపు వచేుసుతంది". (అబూ దావూద్ 4690, తిరిమజి 2625. సహీహ 
509). 
ఈ హదీసులోః 
 పాపాల్ నషటం తెలుపబడింది. దాని వల్న సంపూరణ విశాాసం లో 
కొరత ఏరపడుతంది. ఒకోాస్కరి విశాాసం ప్రక్ాక జరిగిపోతంది. 'పాపం 
వల్ల విశాాస్కనికి ఏ నషటం వాటిల్లద'ని చెపేప "మురియ్ా" వరుం వారి 
స్దాింత్తల్ ఖండన ఇందులో జరిగింది. "నీడ మాదిరిగా ఉండిపోతంది" 
అని సుల్భంగా అరామయేయ మంచ స్కమెత ఇవాబడింది. పాప కారాయలోల 
వయభచారం అతి నీచమైనది, చెడడది. పాపాల్ న్బండి దూరముంట్ట, 
సాచఛమైన తౌబా చేసూత విశాాసం కోలోపకండా చాల్ల జ్ఞగ్రతతగా ఉండాలి.  

َرْهَرةََ ُِ َ ََرُسوَلَاهللََََعْنََأِِب َ)َ:َقاَلَََأنَّ ِِ ََهْز َِحَي ِِ ا َالزَّ ِِ ََهْز َل

ُقَ ََهْْسِ ََوَل َُمْؤِمٌن َو ُِ ََو ُِ ََهَّْشَ َِحَي َاْْلَْمَر ُِ ََهَّْشَ ََوَل َُمْؤِمٌن َو ُِ َو

َوَُمْؤمَِ ُِ ُقََو اِرُقَِحَيََهْْسِ َفِيَهاَالتَّ ََهْرَفُ َالنَّاُسَإَِلْيِه ٌنََوَلََهنَْتِهُبََُنَْبًة

َوَُمْؤِمنٌَ ُِ ْمََو ُِ َ(.َأْبَصاَر

47- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం సెల్విచాురని అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "వయభచారి వయభచారం చేసుతననపుపడు 
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విశాాస్గా ఉండడు. త్రాగుబోత మధయం సేవిసుతననపుపడు విశాాస్గా 
ఉండడు. దొంగ దొంగతనం చేసుతననపుపడు విశాాస్గా ఉండడు. ప్రజలు 
క్ళ్ళళరా చూసుతండగా దోప్తడి దొంగ పెదే ఎతతన లూటీ చేసుతననపుపడు 
విశాాస్గా ఉండడు". (బుఖారి 5578, ముస్లం 57).  
ఈ హదీసులోః 
 ఘోరపాపాలు సంపూరణ విశాాసంలో లోట క్లుగజేస్కతయి. సంపూరణ 
విశాాసంగల్ వయకితని అతని విశాాసం పాపాల్ న్బండి, అవిధేయత న్బండి 
కాపాడుతంది. ఘోరపాపాల్క సమీప్తంచే వారికి ఇందులో క్ఠనంగా 
హెచురిక్ ఉంది. పాపాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయిుః చననవి మరియు 
పెదేవి. 

లాఇలాహ ఇలలలాలహ్ యొక్క ష్రత్మలు 
َرْهَرةََََأِِبَعنَ َاهللُِكنََّ:َقاَلَََُِ ََرُسوِل ََحْوَل َُقُعوً ا َََا ََأُبوََبْكر  َمَعنَا

ََفَقاَمََرُسوُلَاهللَِوُعَمُرَ ََوَخِشينَاَََِِفََنَفر  ََعَلْينَا ََأْظُهِرَناََفَتْبَطَت ِمْنََبْيِ

ََأْبتََ ُْ ََفَخَرْج ََفِزَع ََمْن َل ََأوَّ ُْ ََفُكنْ ََفُقْمنَا ََوَفِزْعنَا َُ وَننَا َُهْقَتَطَ  ِغ ََأْن

ْلَََوَلَاهللَِرُسَ َِ َ اِرََفُدْرُتَبِِه َّْ ًطاَلِْْلَْنَصاِرَلَِبنِ َالنَّ
ََحائِ ُْ ْي َُ َحتَّىََأ

َ ََخاِرَجة  َِمْنَبِْئر  َأِجُدََلُهََباًباََفَلْمََأِجْدََفإَِذاََربِيٌ ََهْدُخُلَِِفََجْوِفََحائِط 

َالثََّ َتِفُز َََيْ بِيُ َاْْلَْدَوُلََفاْحَتَفْزُتََكَم َاهللَِْعَلُبََوالرَّ ََعََلََرُسوِل ُْ ََفَدَخْل

َرْهَرةََ)َ:َفَقاَلََ ُِ ََ(َأُبوَ ُْ ََشْتُنَكَ)َ:ََقاَلََنَعْمََهاََرُسوَلَاهللَِ:َفُقْل َ؟(َما

َُ وَننَاَ ْقَتَطَ  ُُ َ ََأْن ََفَخِشينَا ََفَتْبَطْتَتََعَلْينَا َْ ََفُقْم ََأْظُهِرَنا ََبْيَ َْ َُكنْ ُْ ُقْل

َلَ ََأوَّ ُْ ََفُكنْ َتِفُزَََفَفِزْعنَا َََيْ ََكَم ََفاْحَتَفْزُت َط
َاْْلَائِ َ ا َِ َ ُْ ْي َُ ََفَت ََفِزَع ِمْن

ََفَقاَلَ ََوَرائِ  َالنَّاُس
ِ
ُؤَلء َِ ََو َرْهَرةََ)َ:الثَّْعَلُب ُِ َ ََأَبا ََنْعَلْيِهََ(َها ِِ َوَأْعَطا
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َ اَاْْلَائِِطَهََ)َ:َقاَلَ َِ َ
ِ
َِمْنََوَراء َْ ََفَمْنََلِقي ْيِ َُ ا َِ َ ْبَبِنَْعََلَّ َِ ُدََأْنََلَْشهََاْذ

َاهلُل َإِلَّ َبِاْْلَنَّةَِإَِلَه ُه ْ ََفَبَّشِّ ََقْلُبُه ا َِِبَ َُعَمُرََ(َُمْتَتْيِقنًا ُْ ََلِقي ََمْن َل ََأوَّ َفَكاَن

ََنْعََلَ اِن َُ ا َِ َ ُْ ََفُقْل َرْهَرَة ُِ َ ََأَبا ََها َالنَّْعََلِن اِن َُ ا َِ َ ََما َاهللَِفَقاَل ََََرُسوِل

َهََ ُْ ََلِقي ََمْن َِِبَِم َاهلُلْشهَََبَعَثنِ  َإِلَّ َإَِلَه ََل ََأْن ُهَُد ُُ ْ ََبَّشَّ ََقْلُبُه ا َِِبَ َُمْتَتْيِقنًا

ََأَباَ ََها َاْرِجْ  ََفَقاَل ََفَخَرْرُتَِلْستِ  ََثْدَه َّ ََبْيَ َبَِيِدِه َُعَمُر َِ ََفَ َ بِاْْلَنَِّة

َرْهَرةََ َاهللَُِِ ََرُسوِل َإَِ  ُْ ََََفَرَجْع ََوَركَِبنِ  َُبَكاًء ُْ ََفإَِذاََفَتْجَهْش ُعَمُر

َأََ ََعََل َو َاهللُِِ ََرُسوُل ََِل َرْهَرةََ)َََثِريََفَقاَل ُِ َ ََأَبا ََها ََلَك ََ؟(َما ُْ َ:ُقْل

َبًةََخَرْرُتَ َََضْ ََثْدَه َّ ََبْيَ َِ ََفَ َ ِ يََبَعْثَتنِ َبِِه َبِالَّ ُه ُُ َُعَمَرََفَتْخَِبْ ُْ َلِقي

ََقاَلَ َاهللَِ،اْرِج ََْ:ِلْستِ  ََرُسوُل ََلُه َُعَمرَُ)َ:َفَقاَل ََماََ!َها ََعََل َََحََلَك َما

َ َْ َاهللَِ:َقاَلََ(َفَعْل ََرُسوَل َبِنَْعَلْيَكََ!َها َرْهَرَة ُِ َ ََأَبا َْ ََوُأمِّ ََأَبَعْث َْ ََأْن بَِتِِب

ََهْشهََ ََلِقَ  َاهلُلَمْن َإِلَّ َإَِلَه ََل ََأْن ََقاَلَُد َبِاْْلَنَِّة ُه َ ََبَّشَّ ََقْلُبُه ا َِِبَ َ:َُمْتَتْيِقنًا

ِهْمََ:َقاَلََ(َنَعمَْ) ََفَخلِّ ََعَلْيَها َالنَّاُس ََهتَّكَِل ََأْن ََأْخَشى ِِّ ََفإِ ْفَعْل َُ َ َفََل

ِهمَْ)ََ:هللَِهْعَمُلوَنََقاَلََرُسوُلَا َ.(َفَخلِّ

48- అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బుఉల్లలఖనం ప్రకారం: అబూ బక్్ర, 
ఉమర్ రజియల్లలహు అన్బుతో సహ్య మేము కొంత మంది ప్రవక్త చ్చట్టట 
కూరొుని యుండగా, హఠాతతగా ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం మా 
మధయ న్బండి వళ్ళళపోయార. చాల్ల సమయం గడిచనపపటికీ రానందుక 
శ్త్రు- వుల్ న్బండి ఏదైనా అపాయం క్లిగిందా అనన భయం మాక క్లిగి 
మేము నిల్బడాడము. అందరిక్ంటే ముందు నాక ఈ భయం క్లిగింది. 
ప్రవక్త జ్ఞడ క్న్బగొన్బటక నేన్బ బయలుదేరి అనాసర- లోని బనీ నజ్ఞ్ర్ 
క చెందిన ఒక్ తోట వదేక చేరకొని, అందులో ప్రవేశించడానికి 



విశ్వాస పాఠాలు 
 

67 

దాారమున్బ వతకతూ దాని చ్చట్టట తిరిగాన్బ. కాని దాారము 
చూడల్లదు. అయిత్య ఆ తోటక కొంత దూరము లో ఉనన ఒక్ బావి 
న్బండి చనన కాలువ ప్రవహిసూత ఆ తోటలో చేరతంది. దాని గుండా 
నక్ా మాదిరిగా నేన్బ ముడుచ్చకొని లోపలికి వళ్ళళన్బ. అక్ాడ ప్రవక్త 
క్నబడాడర. (నా రాక్న్బ గమనించన ప్రవక్త) "అబూ హురైరా?" అని 
అడిగార. 'అవున్బ' అని నేననానన్బ. "ఎందుకొచాువు?" అని అడిగార. 
'మీర మా మధయ కూరుననవార హఠాతతగా వళ్ళళ ఆల్సయం చేస్నందుక, 
మీర ఏదైనా అపాయంలో చకాకనానరా అని మాక ఆందోళ్న 
క్లిగింది. అందరిక్ంటే ముందు నేన్బ క్ంగార పడి, నక్ా ముడుచ్చకొని 
వచునటల ఈ తోటలో ప్రవేశించాన్బ. నా వనక్ సహచరలు మీ కొరక 
వేచ యునానర అని చెపాపన్బ. అపుపడు ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
తమ పాదరక్ష్ల్న్బ నాక ఇసూత "అబూ హురైర! ఇదిగో నా చెపుపలు 
తీసుక వళ్ళళ, ఈ తోట ఆవల్ నీక క్ల్స్నవారిలో సంపూరణ 
హృదయాంతర నమమక్ంతో "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" స్కక్ష్యం 
ఇచునవారికి సారుం శుభవారత ఇవుా" అని ఆదేశించార. నేన్బ వళ్ళళన్బ. 
ఎదురగా నాక ఉమర్ రజియల్లలహు అన్బు క్ల్స్, ఈ చెపుపల్లమిటి 
అబూ హురైర అని మందలించార. ఇవి ప్రవక్త గారి చెపుపలు. ఆయన ఇవి 
నాక ఇచు, సంపూరణ హృదయాంతర నమమక్ంతో "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" 
స్కక్ష్యం పలికిన వారికి సారుం శుభవారత ఇవుామని చెపాపర అని అనానన్బ. 
ఇది వినన ఉమర్ నా ఛాతిపై ముషిట కొటాటర. నేన్బ వల్లకిల్ పడాడన్బ. 
'అబూ హురైర! ప్రవక్త వదేక వనకిా తిరగు' అని ఉమర్ అనానర. నేన్బ 
ఏడుపు ముఖము తో ప్రవక్త వదేక వచాున్బ. నా వనకే ఉమర్ వచాుర. 
"అబూ హురైర! నీక ఏమైనది?" అని ప్రవక్త మందలించార. అపుపడు 
నేన్బ చెపాపన్బుః 'బయటికి వళ్ళళ సరికి ఉమర్ క్లిశార. మీర ఇచున 
సందేశానిన నేన్బ వారికి తెలిపాన్బ. అందుక ఆయన నా ఛాతిపై ఒక్ 
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ముషిట దెబు కొటాటర. అందువల్ల నేన్బ వల్లకిల్ పడాడన్బ. ఆ తరాాత 'తిరిగి 
వళ్ళళ' అని కూడా చెపాపర. "ఉమర్! నీవు ఇతనితో ఇల్ల ఎందుక 
ప్రవరితంచావు" అని ప్రవక్త మందలించార. దానికి ఉమర్ రజియల్లలహు 
అన్బు ఇల్ల సమాధానమిచాురుః 'ప్రవకాత! నా తలిలదండ్రులు మీకై 
అరిపతమవుగాక్! సంపూరణ హృదయాంతర విశాాసంతో "ల్లఇల్లహ 
ఇల్లల్లలహ్" యొక్ా స్కక్ష్యం ఇచునవార క్ల్స్నచో వారికి సారుం 
శుభవారత ఇవామని, మీర తమ పాదరక్ష్లు అబూ హురైరక ఇచు 
పంపారా?. "అవున్బ" అని ప్రవక్త అనానర. 'అయిత్య అల్ల 
ఆదేశ్మివాక్ండి ప్రవకాత! ప్రజలు దానిపై మాత్రమే నమమక్ముంచ్చకోని 
(ఆచరణ వదిల్లస్కతరని) నాక భయంగా ఉంది. అందుచేత వారిని 
సత్తారాయలు చేసూత ఉండనివాండి' అని ఉమర్ చెపాపర. అపుపడు ప్రవక్త 
 .సరే అల్లగే ఉండనివాండి" అని అనానర. (ముస్లం 31)" ملسو هيلع هللا ىلص
ఈ హదీసులోః 
 తన్బ చెపేప మాట నిజమని తెలియడానికి ఒక్ గురత ఇచు పంపడం 
మంచది. సంతోషవారత అందరికీ తెలియజేయాలి. అది ప్రజలోల ఎవరైనా 
సందేహ్యల్క గురి కాకండా, ఆచరణ వదలుకోరని నమమక్ం ఉననపుపడు. 
ఉమర్ అబూ హురైరన్బ నెటేటస్, ప్రవక్త వదేక వచు ప్రజలు దీని 
ఆధారంగా ఆచరణ వదులుకంటారని చెపపడం, ప్రవక్త దానిన 
అంగీక్రించడం దాారా ఉమర్ రజియల్లలహు అన్బు ఘనత తెలిస్ంది.  

َرْهَرةََ ُِ َاهلُل)َ:ََقاَلََرُسوُلَاهللَ:َقاَلََََعْنََأِِبَ َإِلَّ ََأْشَهُدََأْنََلَإَِلَه

ََرُسوُلَاهللََلََهْلَقىَاهللَ ِِّ ََ َخَلَاْْلَنََّوَأ َفِيِهَمَإِلَّ ََشاكر َمََعْبٌدََغْيَ
َ(.ةَََِِبِ

49- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "అల్లలహ్ తపప సతయ ఆరాధ్యయడు 
ఎవాడూ ల్లడు మరియు నేన్బ అల్లలహ్ ప్రవక్త అని స్కక్ష్యమిచ్చుచ్చనానన్బ. 
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ఏ వయకిత ఈ రెండు పదాల్న్బ ఏల్లంటి సందేహం ల్లకండా పలుకత్తడో 
అతన్బ అల్లలహ్  తో క్ల్స్న తరాాత సారుంలోకే వళ్ళతడు". (ముస్లం 27).  
ఈ హదీసులోః 
 పై రెండు విషయాల్ స్కక్ష్యం ఇవానిదే ఎవడూ విశాాస్ కాడు. ఆ 
రెండింటిని క్లిప్త, రెండింటి గురించ స్కక్ష్యమివాాలి. అందులో ఏ ఒక్ా 
దానిని వదలినా ఆ స్కక్ష్యం సంపూరణం కాదు. దాని స్కక్ష్యమిచ్చువాడు 
సంపూరణ నమమక్ంతో స్కక్ష్యమివాాలి. ఏ కొంచెం అన్బమానం, సందేహ్యనికి 
గురైనా స్కక్ష్యమివానటేల. ఈ విధంగా స్కక్ష్యమిచునవారి స్కానం సారుం. 
"ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" న్బ పూరిత నమమక్ంతో విశ్ాస్ంచాలి అంటే దాని 
ప్రకారం జీవితం గడపాలి అని అరాం. హృదయాంతరంతో విశ్ాస్ంచడం 
సత్తారాయలోల వసుతంది. కేవల్ం నోటితో పలుకట సరిపోదు.  

ََ:َقاَلَََ}اأشعري{ََعْنََأِِبَُموَسىَ َالنَّبِ َّ ُْ ْي َُ َِمْنَََأ َوَمِع ََنَفٌر

ََمْنََشهَِ)َ:َقْوِم ََفَقاَلَ ُه َإِنَّ ََوَراَءُكْم ََمْن وا ُ ََوَبَّشِّ وا ََأْبَِّشُ َإِلَّ َإَِلَه ََل ََأْن َد

َ ََاهلُل ا َِِبَ َاْْلَنَّةََََ اِ ًقا ََ(َخَل َالنَّبِ ِّ َِعنِْد َِمْن َالنَّاَسَََفَخَرْجنَا ُ ُنَبَّشِّ

ََرُسوِلَاهللَ َإَِ  َبِنَا ََفَرَجَ  ِِ ا َْبُنَاْْلَطَّ َُعَمُر ََهاَََفاْسَتْقَبَلنَا َفَقاَلَُعَمُر

ََرُسوُلَاهللَ َْ ََرُسوَلَاهللَإَِذْنََهتَّكَِلَالنَّاُسََقاَلََفَتَك

50- అబూ మూస్క అష్అరీ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః నేన్బ నా 
జ్ఞతివారితో ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం సనినధలో హ్యజరయాయన్బ. 
అపుపడు ఆయన ఇల్ల ఆదేశించారుః "శుభవారత వినండి! మీ వనక్ 
ఉననవారికి ఈ శుభవారత ఇవాండిుః ఎవర పూరిత (హృదయాంతర) 
సత్తయల్తో ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ స్కక్ష్యం పలుకత్తడో అతడు తపపక్ 
సారుంలో ప్రవేశిస్కతడు". మేము ప్రవక్త వదే న్బండి బయలుదేరి ప్రజల్క 
ఈ శుభవారత ఇసూత వళ్ళలము. అంతలో ఉమర్ రజియల్లలహు అన్బు మాక 
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క్లిశార. మమమలిన ప్రవక్త వదేక తీసుకొచు, 'ప్రవకాత! ఇక్ ప్రజలు దీనిపైనే 
ఆధారపడి పోత్తర. (సత్తారాయలు చేయడం మాన్బకంటార) అని 
అనానర. దానికి ప్రవక్త మౌనం వహించార. (అహమద్. సహీహ 712). 
ఈ హదీసులోః 
 మంచ విషయాల్ శుభవారత ఇవాాలి. మనసూపరాక్ంగా తౌహీద్ న్బ 
నమిమ, దాని ప్రకారం ఆచరించే వారికి సారుం అననది అతి గొపప శుభవారత. 
"ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" హృదయంతో, సంపూరణ విశాాసంతో, నోటితో 
పల్క్డంలో పూరిత సతయతన్బ పాటించ, చతతశిదిితో అల్లలహ్ సంతృప్తత 
కొరక దాని ప్రకారం ఆచరించనచో అది ఆ వయకితకి ల్లభానినసుతంది. 
దానితో ఈ విధంగా వయవహరించనవారి స్కానం భోగభాగాయల్తో నిండి 
ఉనన సారు వనాలు. కేవల్ం "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" స్కక్ష్యం ఇచ్చుట 
సరిపోదు. "ముహమమదుర్ రసూలుల్లలహ్" స్కక్ష్యం కూడా ఇవాాలి. సరా 
పన్బలోల ఉతతమమైనది "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ ముహమమదుర్ 
రసూలుల్లలహ్" అని స్కక్ష్యం ఇచ్చుట. ప్రవక్తల్ందరూ తమ జ్ఞతి వారిని 
ఈ స్కక్ష్యం ఇవాాల్నే బోధంచార.  

َوََهْعَلمََُمْنَمََ)َ:ََقاَلََرُسوُلَاهللَ:َنََقاَلََعْنَُعْثَمَ ُِ ََاَتََو ُهََلَإَِلَهَإِلَّ َأنَّ

َ(.ََ َخَلَاْْلَنَّةََاهلُل

51- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారని ఉస్కమన్ బిన్ 
అఫ్యపన్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "అల్లలహ్ తపప ఆరాధ్యయడు 
మరొక్ాడు ల్లడని తెలుసుకనన వయకిత చనిపోయిన తరాాత సారుంలో 
చేరకంటాడు". (ముసలం 26).  
ఈ హదీసులోః 
 తెలుసుకొన్బట అంటే అల్లలహ్ ఏక్త్తానిన, ఆయనే ఆరాధ్యయడని  
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తెలుసుకొని పూరిత నమమక్ంతో విశ్ాస్ంచ్చట. ఈ విశాాసం చతతశుదిితో 
ఉండాలి. నోటితో పలుకటలో సతయవంతలై ఉండాలి. అల్లలహ్ సంతోషం 
కోసం, సారుం పందడానికి ఇతరల్క దానిని భోధంచాలి. "ల్లఇల్లహ 
ఇల్లల్లలహ్"లో రెండు విషయాలునానయి. 1. నిరాక్రించ్చట. అంటే 
ఆరాధనల్క అరుడు ఇతరలు ఎవారూ ల్లరని నముమట. 2. అంగీక్రిం- 
చ్చట. అంటే అల్లలహ్ మాత్రమే ఆరాధనల్క అరుడని నముమట. 
 

లాఇలాహ ఇలలలాలహ్ ఘనత 
َ)َ:ََقاَلََرُسوُلَاهللَِ:َهُقوُلََََعْمِروَْبِنَاْلَعاصََِْبنََِاهللََِعْبدََِعنَ إِنَّ

ََهْوَمَاهللَ َاْْلَََلئِِق َُرُءوِس ََعََل تِ  َُأمَّ َِمْن ََرُجًَل ََهْتَتْخلُِص ََوَجلَّ ََعزَّ

ََهُقوُلَ َُثمَّ َاْلَبَْصِ ََمدَّ لر ِْ َِس َُكلُّ َلًّ ِْ ََعَلْيِهَُِْتَعًةََوُِْتِعَيَِس اْلِقَياَمِةََفَينَُّْشُ

نْكُِرَِمنَْ ُُ ََفَيُقوُلَََلُهََأ ِِّ َ اََشْيًئاََأَظَلَمْتَكََكَتَبتِ َاْْلَافُِظوَنََقاَلََلََهاََر َِ

ََلَكَ ََفَيُقوُلََبََلَإِنَّ ِِّ ُجُلََفَيُقوُلََلََهاََر َالرَّ ُْ َأَلَكَُعْ ٌرََأْوََحَتنٌَةََفُيْبَه

ََلهَُ ََعَلْيَكََفُتْخَرُج َاْلَيْوَم ََلَُظْلَم ََواِحَدًة ََأْشهَََِعنَْدَناََحَتنًَة َفِيَها ُدَبَِطاَقٌة

َاهلُل َإِلَّ َإَِلَه ََل ََهاََأْن ََفَيُقوُل وُه ََأْحِ ُ ََفَيُقوُل ََوَرُسوُلُه ََعْبُدُه ًدا ََُحَمَّ ََوَأنَّ

ََقاَلَ ْظَلُم ُُ َ ََل َإِنََّك ََفُيَقاُل ِت َلَّ ِْ َالتِّ ِ ِه َِ َ ََمَ  َاْلبَِطاَقُة ِ ِه َِ َ ََما ِِّ َر

ََكفََّ َِِف ُت َلَّ ِْ َالتِّ َاْلبَِطاَقُةََفُتوَضُ  ْْ ََوَثُقَل ُت َلَّ ِْ َالتِّ ْْ ََفَطاَش ََقاَل
ة 

ٌءَبِْتِمَاهللَوَلَ ِحيمَََِهْثُقُلَََشْ َْحَِنَالرَّ َ(.الرَّ

52- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తెలిపారని అబుేల్లలహ్ బిన్ అమ్్ర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నా అన్బచర సంఘంలోని ఒక్ వయకితని 
ప్రళ్యదినాన ప్రజల్ందరి ముందు అల్లలహ్ తీసుకొస్కతడు. 
తొంబైతొమిమది క్రమపత్రాల్ (Files)న్బ అతని ముందు పరస్కతడు. ప్రతి 



విశ్వాస పాఠాలు 
 

71 

ఫైల్ పడవు దృషిట పడేంత దూరం ఉంటంది. అపుపడు 'ఇందులో నీవు 
చేస్న పాపాల్నీన ఉనానయి. ఇందులో దేనినైనా నీవు తిరసారిస్కతవా? 
కాపాల్లదురలుగా ఉనన నా ల్లఖకలైన దైవదూతలు నీపై ఏదైనా 
అనాయయం చేశారా?' అని అల్లలహ్ అడుగుత్తడు. 'ల్లదు ప్రభువా!' అని 
అతడు జవాబిస్కతడు. "నీ వదే ఏదైనా స్కక, ల్లదా పుణయం ఉందా" అని 
అల్లలహ్ ప్రశిన- స్కతడు. ఆ మనిషి బితతరపోయి 'ల్లదు ప్రభువా' అని 
విననవించ్చ- కంటాడు. "ఎందుక ల్లదు, మా వదే నీదొక్ పుణయం 
ఉంది. నీపై ఈ రోజు ఏల్లంటి అనాయయం జరగదు" అని అల్లలహ్ 
అంటాడు. అపుపడు ఒక్ా చనన ముక్ా తీయబడుతంది. అందులో 
"అష్  హదు అల్లలఇల్లహ ఇల్లల్లలహు వఅనన ముహమమదన్ అబుేహూ 
వరసూలుహు" అని వ్రాస్ ఉంటంది. "ఆ వయకితని ఇక్ాడికి 
తీసుకరండి" అని అల్లలహ్ ఆజా ఇస్కతడు. ఆ వయకిత ముక్ాన్బ చూస్, 
అల్లలహ్! ఈ ఫైళ్ళ ముందు ఇంతటి చనన ముక్ాది ఏమి లెక్ా? అని 
అంటాడు. "నీపై ఎంత మాత్రం అనాయయం జరగదు అని 
అనబడుతంది. తరాాత త్రాసు యొక్ా ఒక్ పళ్ళము లో ఫైళ్ళళ, మరో 
పళ్ళంలో ఆ ముక్ా పెటటబడుత్తయి. ముక్ా ఉనన పళ్ళం బరవుతో 
వంగిపోతూ ఉంటంది. ఫైళ్ళళ ఉనన పళ్ళం త్యలిక్గా ఉండి మీదికి 
ల్లసుతంది. క్రణ్యమయుడు, క్ృపాశీలుడైన అల్లలహ్ పేరగల్ వసుతవే 
చాల్ల బరవుగా ఉంటంది". (అహమద్. తిరిమజి 2639, ఇబునమాజ 
4300. సహీహ 135). 
ఈ హదీసులోః 
 "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" యొక్ా ఘనత మరియు అది త్రాసులో చాల్ల 
బరవుగా ఉంటంది అని తెలిస్ంది. సరా పుణ్యయలోల అది ఎకావ బరవు 
గల్ది. సరా సత్తారాయలోల అతి పెదేది. విధేయతలోల అతిగొపపది. 
"ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" వాసతవిక్తన్బ తెలుసుకొని, సాచఛంగా దానిని పలికి, 
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సంక్ల్పశుదిితో విశ్ాస్ంచన వారికి మేల్ల మేలు. దాని ప్రకారంగా తమ 
జీవిత్తనిన మల్చ్చకననవారి పాపాలు మనినంచబడత్తయి. ఈ హదీసులో 
అల్లలహ్ దయ, క్రణ విశాల్త తెలుసుతంది. దాసుడు ఎల్లవేళ్లోల అల్లలహ్ 

పై నమమక్ం బాగుగా ఉంచాలి. ఆయన క్రణన్బ ఆశించాలి. ఆయన 
మనినంపు పటల నిరాశ్ చెందరాదు. ఆయన క్ష్మించ్చవాడు, మనినంపు 
గుణం గల్వాడు.  
 ప్రళ్యదినాన కొందరి లెక్ాల్ తీరప ప్రజల్ ముందు ప్రతయక్ష్ంగా 
జరగున్బ. అల్లలహ్ తన దాసుల్పై ఎంత మాత్రం అనాయయం చేసేవాడు 
కాడు. అల్లలహ్ ప్రళ్యదినాన తన దాసునితో సాయంగా లెక్ా 
తీసుకంటాడు. అల్లలహ్ క మరియు దాసునికి మధయ అన్బవాదకడు 
ఉండడు. సత్తారాయలు, దుషాారాయలు వ్రాయబడత్తయి. పాపపుణ్యయల్ 
ఫైళ్ళళ హ్యజర చేయబడత్తయి. ఇందులో తౌహీద్ ఘనత ఉంది. 
కాపాల్లదారలుగా, క్రమలు వ్రాయడానికి నియమింపబడిన దైవదూతల్న్బ 
నమామలి. సత్తారాయలు దుషాారాయలిన తూడిచవేస్కతయి.  

ََقاَلَ ََزْهد  َْبِن َُأَساَمَة َاهللَ:َعْن ََرُسوُل ََفَصبَّْحنَاََََبَعَثنَا
ة  هَّ ََْسِ ِِف

ََرُجًَلََاْْلَُرَقاِتَِمْنَُجَهْينَةََ ُْ َاهلُلََفَتْ َرْك ََفَطَعنُْتُهََفَوَقَ َِِفََفَقاَلََلَإَِلَهَإِلَّ

َ َلِلنَّبِ ِّ ُه ُُ َأَقاَلََلَإَِلَهَ)َ:ََفَقاَلََرُسوُلَاهللََنْفِِسَِمْنََذلَِكََفَ َكْر

َاهلُل ََقاَلََ(ََوَقَتْلَتهَُإِلَّ :َ ُْ َاهللَ:ُقْل ََرُسوَل ََخْوًفاََها ََقاََلَا َم ََلِحََإِنَّ َالتِّ ِمْن

ََلَ)َ:َقاَلَ ََأْم ََأَقاََلَا ْعَلَم َُ ََحتَّىَ ََقْلبِِه ََعْن َْ ََشَقْق اََ(َأَفََل َِ ُر َُهَكرِّ ََزاَل َفَم
ََهْوَمئِ َ  ُْ ََأْسَلْم ِِّ ََأ ُْ ََحتَّىَََتَنَّْي َ.َعََلَّ

53- ఉస్కమా బిన్ జైద్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఒక్స్కరి మమమలిన ఒక్ సైనిక్ దళ్ంలో 
పంపార. మేము (మరనాడు) ఉదయానేన 'జుహైనాక' సంబంధంచన 
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'హురఖాత్' తెగపై దాడి చేశాము. నేన్బ ఒక్ వయకితని పటటకనానన్బ. 
అపుపడు అతడు "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" చదివాడు. నేన్బ ఈటె విసరి 
అతడిన క్డత్యరాున్బ. కాని నాక మన్బసుసలో ఒక్ ఆవేదన క్లిగింది. 
అందుకే ప్రవక్త ముందు ఈ విషయానిన ప్రస్కతవించాన్బ. "అతన్బ 
ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ అననపపటికీ నీవు అతనిన నరికావా?" అని ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం నిల్దీశార. 'అవున్బ. కాని అతడు ఆయుధ 
భయంతో చదివాడు' అని నేననానన్బ. అపుపడు ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం బాధతో "అతని గుండె సయితం చీరి చూడక్పోతివి, అతడు 
మనసూపరితగా అనానడా ల్లదా తెలిస్పోవున్బ" అని అనానర. ఈ మాటలు 
ఆయన మాటి మాటికి అంట్ట నన్బన నిల్దీశార. దాంతో నేన్బ 
(భయపడిపోయి) నేన్బ ఈ రోజే ముస్లమయి ఉంటే ఎంత బాగుండేది 
అని నా మన్బసులో కోరకనానన్బ. (ముస్లం 96, బుఖారి 4269). 
ఈ హదీసులోః 
 "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" అననవారి ప్రాణ్యనికి రక్ష్ణ ఉంది. వారి 
మిగిలిన విషయాల్ సంగతి అల్లలహ్ చూసుకంటాడు. సదాచనం 
పఠంచన వయకితపై ఆయుధం ఎతతరాదు. ఇహలోక్ంలో మునాఫిఖు 
(క్పటవిశాాస్)తో అవిశాాస్ మాదిరిగా వయవహరించరాదు, అతని తో 
ఒక్పుపడు ఏదైనా నషటం వాటిలిలనా సరే. ఎందుక్నగా అతన్బ లోలోపల్ 
అవిశాాస్కనిన దాచ ఉంచనా బాహయంగా ఇస్కలం ప్రకారం జీవిసుతననటల 
వయవహరిసుతనానడు గనక్. "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" సంక్ల్ప శుదిితో 
పలికినవానికి ప్రళ్యదినాన ల్లభం చేకూర- తంది. యుదిమైదానంలో 
వీరడు అనయంపుణయం తెలియనివారి రకాతలు చందించడం, విశ్ాస్ంచన 
ప్రజలిన చంపుట ల్లంటి విషయాల్ న్బండి చాల్ల జ్ఞగ్రతతగా ఉండాలి. 
ఎదుటివాడు మనస్కరా విశ్ాస్ంచాడా ల్లదా పరిశీలించే, అనేాషించే పని 
ఏ మనిషిది కాదు. దానిన అల్లలహ్ చూసుకంటాడు.  
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అలాలహ్ యొక్క మాంచి నామములు, 
ఉతతమ గుణాలు 

َالَّ َِ] َاهلُل َو َْحَُنَُِ َالرَّ َو ُِ َ َهاَ ِة ََوالشَّ َالَغْيِب ُ ََعاَِل َو ُِ َ َإِلَّ َإَِلَه يََل

ِحيمَُ َامُلْؤِمُنََ،الرَّ ََلُم َالتَّ وُس َالُقدُّ َامَللُِك َو ُِ َ َإِلَّ َإَِلَه ِ يََل َالَّ َاهلُل َو ُِ

ُكونََ َُهَّْشِ ََعمَّ َاهللِ َُسْبَحاَن ُ َامُلَتَكِبِّ َاْلَبَّاُر َاهلُلَاْلَالُِقَََُِ،امُلَهْيِمُنَالَعِزهُز َو

َمَواِتََواأَْرِضَ ََماَِِفَالتَّ َاُْلْتنَىَُهَتبُِّحََلُه ُرََلُهَاأَْسَمُء الَباِرُئَامُلَصوِّ

َوَالَعِزهُزَاْلَكِيمَُ ُِ َ{.52-55}اْلَّش[.ََو

]ఆయనే అల్లాహ్; ఆయన తపప ఆర్మధుేడెవడూ లేడు. దృశాేదృశ్ే 
విష్యాలనీా ఎరగినవాడు. ఆయనే క్రుమయమయుడు, క్ృపాశీలుడు. 
ఆయనే అల్లాహ్; ఆయన తపప ఆర్మధుేడెవడూ లేడు. ఆయన చక్రవరత, 
ఎుంతో పరశుదుాడు, స్తర్క్షతుం, శాుంత ప్రధాత, సుంర్క్షకుడు, సర్మవధికుడు, 
తన ఉతతరువులన తరుగులేని విధుంగా అమలు పర్చేవాడు, ఎలాపుపడూ 
గొపపవాడుగానే ఉుండేవాడు. ప్రజలు క్లిపుంచే దైవతవపు భాగసావమేుం 
వరుంచని పరశుదుాడు. అల్లాహ్ సృషిువ్యేహానిా ర్చిుంచేవాడు, దానిని 
చక్కగా అమలుపర్చేవాడు. ఆపై దాని ప్రకార్ుం రూపక్లపన చేస్తవాడు. 
ఆయనకు ముంచి పేరాు ఉన్నాయి. ఆకాశాలలోన, భూమిలోనూ ఉనా ప్రత 
వస్తతవ్య ఆయనన సమరసోతుంది. ఆయన సర్మవధికుడు, వివేక్వుంతుడూన[. 
(హష్ర్ 59: 22-24). 

ََأْسَمئِِهَ] َِِف َُهْلِحُدوَن ِ هَن َالَّ ََوَذُروا ا َِِبَ ََفاْ ُعوُه َاُْلْتنَى َاأَْسَمُء َوهللِ

َزْوَنََماََكاُنواََهْعَمُلونََ ْْ ََ{281}اأعراف:َ[َسُي

]అల్లలహ్ మంచ పేరలక అరుడు. ఆయనన్బ మంచ పేరలతోనే 
వేడుకోండి. ఆయనన్బ మంచ పేరలతో ప్తలిచే విషయంలో సతయం న్బండి 
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వైదొలిగే వారిని వదలిపెటటండి. వార త్తము చేసుతనన దానికి ప్రతిఫల్ం 
పంది తీరత్తర[. (ఆరాఫ్ 7: 180). 

َرْهَرةََ ُِ ََََعْنََأِِبَ َهللَُِِْتَعًةََوُِْتِعَيَاْسًمَِماَئًةَ)َ:َقاَلَََعْنَالنَّبِ ِّ إِنَّ

اََ َخَلَاْْلَنََّةَ َِ ََواِحًداََمْنََأْحَصا رََإِنََّ،َإِلَّ ُْ َاْلِو ٌرََُيِبُّ ُْ َ(ُهَِو

54- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారని అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "అల్లలహ్  క తొంబై తొమిమది 
పేరలనానయి. అంటే ఒక్టి తకావ వంద పేరల. ఈ పేరలన్బ జ్ఞాపక్ం 
చేసేవాడు (అంటే ఈ పేరలన్బ సమరించేవాడు) సారాునికి పోత్తడు. 
నిశ్ుయంగా అల్లలహ్ ఒక్ాడే (అదిాతీయుడు). ఆయన ఒక్ాడే గన్బక్ 
ఒక్టిని (బేస్ని) ప్రేమిస్కతడు". (ముస్లం 2677, బుఖారి 2736). 
ఈ హదీసులోః 
 ఆయన ఏక్తాములో అదిాతీయుడు. భాగస్కామి ల్లనివాడు. ప్రేమ 
అల్లలహ్ గుణ్యలోల ఒక్ గుణం. ఆయన మన్బషులోల, మాటలోల, పన్బలోల, 
సాల్లలోల, కాల్లలోల కొనినంటిని ప్రేమిస్కతడు. బేస్ సంఖయన్బ ప్రేమిస్కతడు. 
అనేక్ ధారిమక్ పన్బలు బేస్ సంఖయలో గల్వు. పగలు సమాపతమవుతంది 
బేస్ సంఖయ గల్ మగ్రిబ్ నమాజుతో. రాత్రి యొక్ా చవరి నమాజు విత్ర్ 
బేస్ సంఖయంలో ఉంది. కాబా ప్రదక్షిణం, సఫ్యమరాాల్ మధయ పరగులు 
(సఈ) ఏడు స్కరల. సుబ్ హ్యనల్లలహ్ (తదితర జిక్రులు) 33స్కరల.  

ََنََّإَِ»َ:َاهللََوُلَُسَرَََاَلَ:َقَََاَلَقََََسَ نََأَََنَْعََ ََمَْسَأَََنَْمََِمٌَاْسََمََََلَالتَّ
ِ
َء

ََُ َُشَفَْتََ،َفَََضَِرََْاْأَِِفََ ََِضَ،َوَُاَ َعََاهللَ َ«مَكَُينَبَََمََََلَواَالتَّ

55- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారని అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నిశ్ుయంగా సల్లం అల్లలహ్ పేరలలో 
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ఒక్ పేర. అది భూమి మీద ఉంచబడింది. మీర పరసపరం సల్లంన్బ 
విసతృత పరచండి". (అదబుల్ ముఫ్రద్. సహీహ 184).  
ఈ హదీసులోః 
 సల్లం అల్లలహ్ పేరలలో ఒక్ పేర. ఆయనక అనేక్ పేరల గల్వు. 
ఖుర్ఆన్, హదీసులో ప్రస్కతవించబడిన విధంగానే ఆయన పేరలన్బ నమామలి. 
అల్లలహ్ యొక్ా గుణనామముల్ ప్రభావం ఎల్ల ఉంటంది చదివి 
తెలుసుకోవాలి. ప్రతి పేరకగల్ భావానిన బటిట మనిషి మసలుకోవాలి. 
ఉదాహరణకుః సల్లం, రహ్యమన్, క్రీం, హలీం. ముస్లములు పరసపరం 
సల్లంన్బ విసతృతం చేసుకోవాలి. దాని వల్న సోదరభావం, ప్రేమ, 
అపాయయతలు పెరగుత్తయి. సల్లం ఉదేేశ్మేమిటంటే విశాాసులు 
పరసపరం ఒక్రికొక్ర ఏ నషటం క్లిగించకండా ఉండాలి. ధరమం యొక్ా 
ఉదేేశ్ం కూడా ఇదే. తన నాలుక్, చేతల్ దాారా ఇతర ముస్లముల్క 
హ్యని క్ల్గనివానివాడే నిజమైన ముస్లం.  

ََهْعََلَعََ َاهللََْن ََرُسوَل ََرأَََََأنَّ َإَِزار  َبََِل اِز َبِاْلَِبَ ََهْغَتِتُل ىََرُجًَل

ََفَحِمَدَاهللَفَصعََ ََقاَلَََدَامْلِنَِْبَ َاهللَ»َ:َوَأْثنَىََعَلْيِهَُثمَّ َإِنَّ ََحيِ   ََوَجلَّ ََعزَّ

ََفإَِذاَاْغَتَتَلََأَحُدُكْمََفْلَيْتَتَِتَْ َْتَ َاْْلََياَءََوالتَّ  .«ِستٌِّيََُيِبُّ

56- యఅల్ల బిన్ ఉమయయ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ఒక్ 
వయకిత బహిరంగ ప్రదేశ్ంలో ఏ అడుడ ల్లకండా స్కననం చేస్ంది ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చూశార. ఆ తరాాత (మస్్దులోకి వచు) 
మింబర్ (ప్రసంగ పీఠం)పై ఎకిా, అల్లలహ్ సోతత్రములు పఠంచ, ఇల్ల 
బోధంచారుః "నిశ్ుయంగా అల్లలహ్ "హయియ్యయ" మరియు "స్తీతర్". 
అంటే బిడియం గల్వాడు మరియు క్ప్తప ఉంచడానిన ఇషటపడువాడు. 
అందుచేత మీలో ఎవరైనా స్కననం చేయదల్చనపుపడు నాలుగు గోడల్ 
మధయలో స్కననం చేయాలి". (అబూ దావూద్ 4012, సహీహుల్ జ్ఞమి).  
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ఈ హదీసులోః 
 "హయియ్యయ" (స్గుు, బిడియం గల్వాడు), "స్తీతర్" (క్ప్తపఉంచే 
వాడు) అల్లలహ్ పేరలలో రెండు పేరల. చదవండి అల్లలహ్ ఆదేశ్ం: ]దోమ, 
ల్లక్ దానిక్ంటే మరీ అల్పమైన వసుతవున్బ దృషాటంతంగా చెపపటానికి 
అల్లలహ్ ఎంత మాత్రం స్గుుపడడు[. (2: 26). అల్లలహ్ బిడియం 
గల్వాడు. కాని అది ఆయన గౌరవానికి తగినటలండున్బ. మానవుల్క 
ఉననటల కాదు.  
 ప్రతి ముస్లం స్కననం చేయునపుపడు, మల్మూత్ర విసర్న 
చేయునపుపడు ప్రజల్ చూపుల్క దూరంగా వళ్ళళలి. ల్లదా నాలుగు 
గోడల్ మధయలో ఆ అవసరానిన తీరుకోవాలి. స్గుు పడుట విశాాసుల్ 
గుణం. అది విశాాస భాగాలోల ఒక్టి. స్గుు సరా మేళ్ళన్బ 
సమకూరసుతంది.  

َاْلَفا ََسْلَمَن ََعْن َََِرِسِّ َالنَّبِ ِّ ََكِرهٌمَ)َ:َقاَلَََعْن ََحيِ   َاهللَ إِنَّ

اَِ ْفًراََخائَِبَتْيَِ َُمَ ُجُلَإَِلْيِهََهَدْهِهََأْنََهُر َّ َ(.َهْتَتْحيِ َإَِذاََرَفَ َالرَّ

57- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారని సల్లమన్ ఫ్యరీస 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నిశ్ుయంగా అల్లలహ్ బిడియం 
గల్వాడు, దాతృతాడు. ఒక్ వయకిత తన రెండు చేతలు ఎతిత (ఏదైనా 
అడిగినపుపడు) ఆ రెండు చేతల్న్బ ఏమీ ప్రస్కదించకండా త్రిపపడానిన 
అల్లలహ్ ఇషటపడడు". (తిరిమజి 3556. సహీహుల్ జ్ఞమి). 
ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ "హయా" (స్గుు), "క్ర్మ" (దయ) గుణ్యలు గల్వాడు. కాని 
ఆయనక తగినరీతిలో. మానవుల్ గుణ్యల్ మాదిరిగా కాదు. ఎందుక్నగా 
అల్లలహ్ గుణ్యలు మానవ గుణ్యల్లలంటివి ఎంత మాత్రం కావు. దుఆ 
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పదేతలోల ఒక్టి దుఆ సందరభంలో చేతలు ఎతతడం. దుఆ చేసూత 
ఉండడం ఎంత శుభప్రదమో తెలుసుతంది. ఎపుపడూ అల్లలహ్ దయ పటల 
నిరాశ్ చెందవదుే. ఆయన దయ, మేలు చాల్ల విశాల్మైనది అంతటిని 
ఆవరించ ఉంది.  

َ ََمالِك  َْبِن ََأَنِس ََ:َقاَلََََعْن َاهلل ََرُسوِل ََعْهِد ََعََل ْعُر َالتِّ َغََل

ََفَقاَلََ:َفَقاُلوا ْرَت ََسعَّ ََلْو َاهللِ ََرُسوَل َاْلَقابُِضَ)َ:َها َاْْلَالُِق َو ُِ َ َاهللَ إِنَّ

ََوإَِ ُر َامْلَُتعِّ اِزُق َالرَّ ََأَحٌدَاْلَباِسُط ََهْطُلُبنِ  ََوَل َاهللَ ََأْلَقى ََأْن ََأَْرُجو ِِّ
ََوَلََمالَ  اُهَِِفََ م  ََظَلْمُتَهاَإِهَّ

َ(بَِمْظَلَمة 

58- అనస్ బిన్ మాలిక్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం కాల్ంలో వసుతవుల్ ధరలు బాగా పెరిగిపోయాయి. 
ఈ విషయం గురించ ప్రజలు, 'దైవప్రవకాత! (ధరలు చాల్ల 
పెరిగిపోయాయి) తమర మా కొరక ధరలు నిరాిరించండి' అని 
విననవించ్చకనానర. దానికి ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల 
ప్రబోధంచారుః "నిశ్ుయంగా అల్లలహ్  యే సృషిటక్రత, పరిమితంగా 
ఇచేువాడు, పుషాల్ంగా ఇచేువాడు, జీవనోపాధ ప్రస్కదించేవాడు 
మరియు ధరలు నిరాిరించేవాడు. మీలో ఏ ఒక్ారూ రక్తం మరియు 
ఆస్త విషయంలో తనక అనాయయం జరిగిందంట్ట నాపై నిందమోపని 
స్ాతిలో నేన్బ సరోాననతడైన అల్లలహ్  న్బ క్లుసుకోగోరతనానన్బ". 
(అబూ దావూద్ 3451, తిరిమజి 1314, ఇబునమాజ 2200). 
ఈ హదీసులోః 
 ఈ హదీసులో వచున అల్లలహ్ యొక్ా గుణ్యల్న్బ, ప్రవక్త సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లం తెలిప్తనటల నమామలి. ఎందుక్నగా ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం సృషిటలోకల్లల అందరిక్ంటే ఎకావగా అల్లలహ్ గురించ 
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తెలిస్నవార. ప్రజల్క వారి ఆస్తలో అనాయయం చేయుట, వారికి 
నషటపరచ్చట న్బండి హెచురించ- బడింది. వాయపారసుతల్ ల్లభాలు, ధరల్ 
నిరాారణలు స్కంప్రదాయ ప్రకారంగా ఉండి, వార ఏల్లంటి సపషటమైన 
మోస్కలు చేయనపుపడు వారిని ఇబుందుల్క గురి చేయడం న్బండి 
దూరముండాల్ని త్తకీదు చేయబడింది. ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
అల్లలహ్ పటల ఎంత భయభీతగల్వారో, ప్రజల్ కొరక ఏ విధంగా నాయయం 
కోరేవారో తెలిస్ంది.  

َ انِئ  َِ َ ََعْن ََهِزهد َمَلََّبِن ُه َاهللَأنَّ ََرُسوِل َإَِ  ََوَفَد ََسِمَعُهْمَََا ََقْوِمِه َمَ 

َاْْلََ َبَِتِِب َاهللَهْكُنوَنُه ََرُسوُل ََفَدَعاُه َاهلل)َ:َفَقاَلََََكِم َاْْلََكُمََإِنَّ َو ُِ

ْكنَىََأَباَاْْلََكمَِ ُُ َ ََ(َوإَِلْيِهَاْْلُْكُمََفلَِم
 
ء ََقْوِم َإَِذاَاْخَتَلُفواَِِفَََشْ َفَقاَلَإِنَّ

َاْلَفرَِ َكََِل ََفَرِِضَ ََبْينَُهْم ُْ ََفَحَكْم ِِ ْو َُ َاهللَأ ََرُسوُل ََفَقاَل َماَ)َ:َهَقْيِ

َاْلَوَلدَِ ََلَكَِمْن ََفَم َ ا َِ َ ََ:َقاَلََ(َأْحَتَن َاهللَِلَُْشَ ََوَعْبُد َ:َقاَلََْهٌحََوُمْتلٌِم

مَْ) ُِ ََ(َفَمْنََأْكَِبُ ُْ ْهٌحََقاَلََ:ُقْل ْهح َ)َ:ُْشَ ََأُبوَُْشَ َْ َ(.َفَتْن

59- హ్యనీ బిన్ యజీద్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: ఆయన 
ఒక్స్కరి తమ తెగవారితో ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం వదేక 
వచాుర. అపుపడు ఆయన తమ విశేషనామము (Surname) 'అబుల్ 
హక్ం'తో ప్తలువబడేవార. ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం అతనికి ఇల్ల 
ఉపదేశించారుః "నిశ్ుయంగా హక్ం అల్లలహ్ మాత్రమే. హుకం (ఆజా, 
ఆదేశ్ం, తీరప) కూడా ఆయనది మాత్రమే చెలులతంది. సరే! నీ 
విశేషనామం 'అబుల్ హక్ం' అని ఎల్ల పడింది?" అని అడిగార. 
అందుక ఆయన ఇల్ల చెపాపరుః 'నా తెగవార విభేదాలోల పడినపుపడు నా 
వదేక వచేువార. నేన్బ వారి మధయ తీరప చేసేవాడిన. ఇరవరాులు 
నాతీరపతో తృప్తత పడేవి'. "ఇది చాల్ల మంచ విషయమే. నీకేమైనా 
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సంత్తనం ఉందా?" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం అడిగార. 
'షురైహ్, ముస్లం, అబుేల్లలహ్' అని ఆయన చెపాపర. "వారిలో పెదే 
ఎవర?" అని ప్రవక్త అడిగార. 'షురైహ్' అని ఆయన చెపాపర. "అయిత్య 
నీవు ఈ నాటి న్బండి అబూ షురైహ్" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం చెపాపర. (అబూ దావూద్ 4955, నిస్కయి 5292). 
ఈ హదీసులోః 
 హుకం, అల్లలహ్ గుణం. అందరి హక్ంలోకల్లల గొపప హక్ం అల్లలహ్ 
మాత్రమే. అల్లలహ్ ఆదేశ్ం చదవండిుః ]అల్లలహ్ పై నమమక్ం గల్వారి 
దృషిటలో అల్లలహ్ క్ంటే మంచ తీరప చెయయగల్వాడెవడు?[. (5: 50). 
అల్లలహ్ తన మాటలోల, పన్బలోల, తీరపలోల, క్రమ నిరణయాలోల నాయయంగా 
తీరప చేయువాడు. సరా వయవహ్యరాలు చేరకనేది ఆయన వదకేే. చవరి 
తీరప (అంతిమ జడి్మెంట్) ఆయన వదే ే జరగుతంది. ప్రళ్యదినాన 
ప్రజల్ మధయ తీరప ఇచ్చువాడు ఆయన మాత్రమే. అపుపడు ఆయన 
బాధతనికి బాధంచనవాని న్బండి నాయయం ఇప్తపంచ ఉంటాడు. రవాంత 
అనాయయం ల్లకండా, ఎవరి ఇసుమంత పుణయం వృధాపోకండా ప్రజల్ 
లెక్ా తీసుకంటాడు. ఆయన వచనాలు సతయమైనవి. ఆదేశాలు 
నాయయంతో కూడినవి. ]సతేుం రీతాే, న్నేయుం రీతాే నీ ప్రభువు వాకుక 
పరపూర్ణమైనది[.  (6: 115). ఒక్ దుఆలో ఈ పదాలు వచాుయిుః 
(వబిక్ ఖాసముత వఇలైక్ హ్యక్ముత) అంటే; నా సరా వయవహ్యరాలు నీ ముందే 
ఉంచ్చతనానన్బ. నాయయ తీరప కొరకై నీవైపే వసుతనానన్బ. నాయయంగా 
తీరప చేసేవాడు అల్లలహ్, చాల్ల పరిశుదుిడు. ఆయన తీరప, నిరణయాల్న్బ 
పునుఃపరిశీలించగలిగే వాడెవడూ ల్లడు. ఆయన వినేవాడు, అనీన తెలిస్నవాడు. 
నోట్: హుకం అనగా ఆదేశ్ము ల్లదా తీరప. హక్ం అనగా 
ఆదేశించ్చవాడు ల్లదా తీరపనిచ్చువాడు.  
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اسَََِعن ََرُسوَلََ:َقاَلََََسْمَعاَنَاْلكََِلِِبََِّْبنََِالنَّوَّ ُْ :ََهُقوُلََاهللََسِمْع

َْحَِنََهْرَفُ ََأْقَواًماََوَُيِْفُضَآَخِرهَنَإَِ ََهْوِمَاْلِقَياَمةَِ) َ(امْلِيَزاُنَبَِيِدَالرَّ

60- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని నవాస్ బిన్ 
సమ్ఆన్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "ప్రళ్యదినాన త్రాసు 
రహ్యమన్ చేతిలో ఉంటంది. ఆయన దాని దాారా కొందరికి ఉననత 
స్కానం ప్రస్కదిసేత మరి కొందరిని పతనానికి గురి చేస్కతడు". (ఇబున మాజ 
199. సహీహుల్ జ్ఞమి 5747). 
ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ యొక్ా చేయి మరియు త్రాసు విషయం ఖుర్ఆన్, 
హదీసులో వచున రీతిలో నమామలి. అల్లలహ్ చేతిని మానవుల్ చేతల్తో 
పోల్ువదుే. అబదాిలు పలికే, నిందలు మోపేవారి చేషటల్క అల్లలహ్ 
అతీతడు, ఉననతడు. ఉననత స్కానం ప్రస్కదించడం, పతనానికి గురి 
చేయడం అల్లలహ్ తరఫున జరగుతంది. అల్లలహ్ ఎవరికి ఉననతం 
ప్రస్కదించాల్న్బకంటాడో అతడిన ప్రజలు ఛీ అని దూరము చేస్నా, 
అల్లలహ్ వాసతవ రూపంలో అతనికి ఉననతం ప్రస్కదిస్కతడు. ఎవరిని 
పతనానికి గురి చేయాల్న్బకంటాడో, ప్రజల్ందరూ క్ల్స్ అతనిన పైకి 
ల్లప్తనా, అల్లలహ్ అతడిన పతనానికి గురి చేసే తీరత్తడు.  

َرْهَرةََََعْنَأَِِبَ َََُِ َالنَّبِ ِّ ََهِمَيَاهلل)َ:َقاَلَََعْن َمْْلَىََلََهِغيُضَهاََنَفَقٌةََإِنَّ

َوََ َاللَّيَْل اُء َََلََْسحَّ ََواْأَْرَضََفإِنَُّه َمَواِت َالتَّ ََخَلَق َُمنُْ  ََأْنَفَق ََما ََأَرَأْهتُْم النََّهاَر

ََوبِيَِدِهَاْأُْخَرىَاْلَقبُْضََهْرَفُ ََوَُيِْفُضَ
ِ
َ(َهنُْقْصََماَِِفََهِمينِِهََوَعْرُشُهََعََلَاملَْاء

61- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారని అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "అల్లలహ్ చేయి (సక్ల్ విధాల్ 
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స్రిసంపదల్తో) నిండుగా ఉంది. దానిన రేయింబవళ్ళళ నిరిారామంగా 
ఖరు చేస్నా తరగదు. అల్లలహ్ భూమాయకాశాల్న్బ సృషిటంచనపపటి 
న్బండి ఎంత ఖరు చేశాడో మీరెపుపడైనా ఆలోచంచారా? ఇంత ఖరు 
చేస్నా ఆయన చేతిలో ఉనన నిధ నిక్షేపాల్లో రవాంత కూడా తగుల్లదు. 
ఆయన స్ంహ్యసనం నీళ్ళ మీద ఉంది. ఆయన మరో చేతిలో త్రాసు 
ఉంది. ఆయన తల్చ్చకంటే ఎవరినైనా ఉచఛ స్కాయికి తీసుక రాగల్డు 
అల్లగే ఎవరినైనా అధోగతి పాలు చేయగల్డు". (బుఖారి 7419, 
ముస్లం 993). 
ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ క రెండు చేతల్నానయని, అవి ఆయనక తగిన రీతిలో 
ఉనానయని నమామలి. ఏ మాత్రం 'తహ్ రీఫ్', 'తఅతీల్', 'తక్ యీఫ్', 
'తమ్ స్వల్'(4) ల్లకండా నమామలి. అవి రెండూ కడి చేతల్ల. వాటిలో 
అంతంకాని మేళ్ళళనానయి. ఈ హదీసులో పరమపవిత్రుని అపార దాన 
గుణం, మహ్యదయాదాక్షిణ్యయల్ ప్రస్కతవన ఉంది. ఆయన నిధ నిక్షేపాలు 
ఎల్లపుపడూ నిండే ఉనానయి. ఎపుపడూ అంతం కావు. ఆయన 
స్ంహ్యసనం నీళ్ళపై ఉందని నమామలి. క్రమ, అదృషటం, సత్తారాయలు, 
దుషాారాయల్ త్రాసు ఆయన వదే ఉంది. ఆయన త్తన్బ కోరిన జ్ఞతల్న్బ, 
దాసుల్న్బ ఉచఛ- స్కాయికి తీసుకవళ్ళతడు. కోరినవారిని అధోగతి 
పాలుజేస్కతడు. ఉననత్తనికి చేరుట, అధోగతి పాలు చేయుట మరియు 

                                                           
( 4 ) 'తహ్ రీఫ్' అంటేుః ఏ ఆధారము ల్లకండా నామగుణ్యల్ భావానిన మారుట.  
త్తరమార చేయుట. 'తఅతీల్' అంటేుః అల్లలహ్ గుణనామాల్నినటిని ల్లదా కొనినటిని 
తిరసారించ్చట. అల్లలహ్ న్బ నిరాకారనిగా నముమట. 'తక్ యీఫ్' అంటేుః అల్లలహ్ గుణ్యల్న్బ 
మాట, ఊహ దాారా ఏదైనా ఒక్ రూపం ఇచేు ప్రయతనం చేయుట. అల్లలహ్ చేయి అల్ల 
ఉంటంది, ఇల్ల ఉంటంది అని అన్బట. 'తమ్ స్వల్' అంటేుః అల్లలహ్ గుణ్యల్న్బ సృషిట 
గుణ్యల్తో పోలుుట.  ల్లదా సృషిట గుణ్యల్ మాదిరిగా ఉంటాయని విశ్ాస్ంచ్చట.  
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పటట- కొన్బట ఇవనీన అల్లలహ్ పన్బలోల లెకిాంచ బడుత్తయి. అల్లలహ్ 
ఆదేశ్ం: ]తగిాుంచటుం, అధిక్ుం చేయటముంతా అల్లాహ్ చేతలోనే ఉుంది, 
ఆయన వైపునకే మీర్ుంతా తరగి పోవలస ఉుంది[. (2: 245). 

ََََعْنََأَنسَ  َالنَّبِ ِّ َُهْلَقى)َ:َقاَلَََعْن ََهَزاُل َََل  َهْل ]فِيَها
ُ
َوَتُقول

يد   ْ َمزن ََفَينَْزِويََ{31ق:}َ.[ِمن ََقَدَمُه َاْلَعامَلَِي ُِّ ََر َفِيَها ََهَضَ  َحتَّى

َاْْلَنَُّةَ َزاُل َُ َ ََوَل ََوَكَرِمَك َُِك َبِِعزَّ ََقْد ََقْد ُقوُل َُ َ َُثمَّ ََبْعض  َإَِ  َبْعُضَها

ْفُضُلََحتَّىَُهنِْشَئَاهلُلَََلَاََخْلًقاََفُيْتكَِ َ(نَُهْمََفْضَلَاْْلَنَّةََُِ

62- "నరక్వాసులు నరక్ంలో వేయబడుతూ ఉంటార, నరక్ం 
]ఇుంకేమయిన్న ఉుంట్ల తెచిచ పడేయుండి[ అని అంటంది. చవరికి 
సరాలోకాల్ ప్రభువు తన కాలున్బ దాని మీద పెడత్తడు. నరక్ం 
తనంతటత్తన సంకోచంచపోతంది. ఇంకా ఇల్ల అంటందిుః "నీ 
గౌరవప్రతిషఠల్ స్కక్ష్యం! చాలు, చాలు". సారుంలో సాల్ం ఎల్లపుపడూ 
ఖాళ్ళగానే ఉంటంది. అల్లలహ్ దాని కొరక కొతతగా కొందరిని 
సృషిటస్కతడు. ఆ ఖాళ్ళ సాల్ంలో వారిని నివస్ంపజేస్కతడు" అని ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తెలిపారని అనస్ రజియల్లలహు అన్బు 
ఉల్లలఖంచార. (బుఖారి 7384, ముస్లం 1185). 
ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ క కాలు ఉననదని తెలిస్ంది. అది అతనికి తగినటలగా 
ఉంటంది, మానవుల్ కాళ్ళతో పోల్ురాదు. ]ఆయనన పోలినది ఏదీ 
లేదు. ఆయన వినేవాడు. అనీా చూస్తవాడు[. (42: 11). ఈ హదీసులో 
ఆ పరమపవిత్రుని ఔననతయం, ప్రాబల్యం తెలుపబడింది. ఆయన పటట 
చాల్ల పఠషటంగా ఉంటంది. అల్లలహ్ అన్బమతితో నరక్ం 
మాటాలడుతంది. అల్లలహ్ యొక్ా కారణయం ఆయన కోపంపై 
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గెలుపందింది. అందుకే నరక్ంలో ఎకావ అయినవారిని కూడా 
తీశాడు. సారుంలో ఖాళ్ళ సాల్ం ఉననందుక మరి కొందరిన సృషిటంచాడు. 
ఇందులో నరక్ం ఎంత భయంక్ర సాల్మో తెలిస్ంది. అల్లలహ్ మనలిన 
దాని న్బండి కాపాడుగాక్! ఆమీన్! అల్లలహ్ గుణనామముల్ గురించ 
మరియు అగోచర విషయాల్ గురించ వచున హదీసుల్న్బ ప్రవక్త 
సహచరలు విని విశ్ాస్ంచార. వాటిని త.చ. తపపకండా నమామర. 
వాటిని సతయం అని తృప్తత చెందార. వాటి ప్రకారం ఆచరించార. వాటిని 
తిరసారించల్లదు. వాటి పోలిక్ ఇతరల్తో ఉంది అని చెపపల్లదు.  

ََقاَلَ ََحاُِم  َْبِن ََعِديِّ ََ:َعْن َاهلل ََرُسوُل َ)َ:َقاَل َإِلَّ ََأَحٌد َِمنُْكْم َما

ََماَ ََهَرىَإِلَّ ََفََل َِمنُْه ََأْهَمَن ََفَينُْظُر اٌن ْرُْجَ ُُ َ ََوَبْينَُه ََبْينَُه ََلْيَس ُه ََربُّ ُمُه َسُيَكلِّ

َمَِمْنََعَملِِهََوَهنُْظُرََأْشَتَمَِمنْهَُ ََهَدْهِهََفََلَََقدَّ َمََوَهنُْظُرََبْيَ ََماََقدَّ َفََلََهَرىَإِلَّ
َََتَْرةَ  ُقواَالنَّاَرََوَلْوَبِِشقِّ َُّ َالنَّاَرَُِْلَقاَءََوْجِهِهََفا َ(.َهَرىَإِلَّ

63- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల ప్రవచంచారని అదీ బిన్ 
హ్యతిం రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "అతి తారలోనే అల్లలహ్ 
ప్రళ్యదినాన మీలోని ప్రతి వయకితతో ప్రతయక్ష్ంగా మాటాలడత్తడు. ఆ 
రోజు అల్లలహ్  క, దాసునికి మధయ ఎల్లంటి అన్బవాదకడు ఉండడు. 
దాసుడు తన కడి వైపు చూస్కతడు. అక్ాడ తన్బ ఆచరించన క్రమల్ 
తపప మరేమీ క్నబడదు. ఎడమ వైపు చూస్కతడు. అక్ాడా త్తన్బ 
ముందుక పంపుకనన క్రమలు తపప మరేది చూడడు. తన ముందు 
చూస్కతడు. అచుట అతనిన ఆహ్యానిసుతననటవంటి అగిన క్నిపసుతంది. 
అందువల్ల మీలో ఎవరైనా ఓ ఖరూ్రపు ముక్ాయినా సరే దానం చేస్ 
తనన్బత్తన్బ నరక్ం న్బండి కాపాడుకో గలిగిత్య కాపాడుకోవాలి".  
(బుఖారి 7512, ముస్లం 1016). 
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ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ మాటాలడుత్తడు. అది ఆయన గౌరవానికి తగినటల. 
ప్రళ్యదినాన తన దాసునితో అన్బవాదకని సహ్యయం ల్లకండా 
మాటాలడుత్తడు. తీరప దినాన నరక్ం మానవుని ముందుక 
తీసుకరాబడుతంది. ఆ నాటి క్ఠనమైన శిక్ష్ న్బండి తప్తపంచ్చ- కనే 
ఒక్ గొపప మారుం అపారంగా దానధరామలు చేయడం. మనిషి ఏ చనన 
సత్తారాయనిన కూడా విలువల్లనిదని భావించవదుే. సత్తారాయలు మనిషి 
మోక్ష్యనికి గొపప సబబు అవుత్తయి.

ََََعائَِشةَََعنَ ْْ ََأْ ُعوََ:َقاَل ََفبَِم َاْلَقْدِر ََلْيَلَة ُْ ََواَفْق َاهللَإِْن ََرُسوَل َها

َاْلَعْفَوََفاْعُفَعََ)َ:ُقوَِلََ:َقاَلَ بُّ
َُُتِ َإِنََّكََعُفو  ُهمَّ َ(.نِّ اللَّ

64- ఆయిష రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: ఒక్స్కరి నేన్బ 'ప్రవకాత! 
నేన్బ లైల్తల్ ఖద్ర్ న్బ పందిన యడల్ ఏ దుఆ చదవాలి?' అని అడిగాన్బ. 
అందుక ఆయన "అల్లలహుమమ ఇననక్ అఫువుాన్ తహిబుుల్ అఫా, 
ఫఅఫు అనీన" చదవమని చెపాపర. అంటే ఓ అల్లలహ్ నీవు అమితంగా 
మనినంచ్చవానివి. మనినంపు గుణ్యనిన ప్రేమించ్చవానివి. నన్బన మనినంచ్చము.  
ఈ హదీసులోః 
 మనినంచ్చట, ప్రేమించ్చట ఇవి రెండు అల్లలహ్ గుణ్యల్ని, అవి 
ఆయనక తగిన రీతిలో ఉనానయని నమామలి. ప్రజల్తో మనినంపు వైఖరి 
అవల్ంభంచ్చవారిని అల్లలహ్ ప్రేమిస్కతడు. అల్లలహ్ ఇషటపడే సదుుణ్యల్న్బ 
మనిషి అవల్ంబించే ప్రయతనం చేయాలి. మనిషి ఆచరణక తగినటల 
ఫలితం ఉండున్బ. ప్రజలిన మనినంచనవాడిని అల్లలహ్ మనినస్కతడు. అల్లలహ్ 
మనినంపు పందుటక మనిషి చాల్ల కాంక్షించాలి. అల్లలహ్ తన 
తప్తపదాల్న్బ క్ష్మించ, పాపాల్ ప్రక్ష్యళ్నం చేయాల్ని ఆయనిన వేడుకోవాలి. 
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َ ََقاََعنََجابِر  َََْتََهََ):ََل:ََقاَلَالنَّبِ ُّ َ.(ةَِامََيََقَِالََْومََاَهََكًَاحَِاََضَنَبَُّاَرََنََلَََلَّ

65- "ప్రళ్యదినాన మా ప్రభువు నవుాకంట్ట మన ముందు 
ప్రతయక్ష్మవుత్తడు" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తెలిపారని 
జ్ఞబిర్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార. (సహీహుల్ జ్ఞమి 8018).  
ఈ హదీసులోః 
 ఈ హదీసులో తెలుపబడిన అల్లలహ్ యొక్ా రెండు గుణ్యల్న్బ 
ఆయనక తగినరీతిలో నమామలి. ఒక్టిుః ప్రతయక్ష్మగుట. రెండవదిుః 
నవుాట. పుణ్యయతమల్క ఇది అల్లలహ్ యొక్ా గొపప వరం. అల్లలహ్ వారి 
ముందు ప్రళ్యదినాన ప్రతయక్ష్మవుత్తడు. వార అల్లలహ్ న్బ చూస్కతర. 
వారిని చూస్ అల్లలహ్ నవుాత్తడు. అవిశాాసులు అల్లలహ్ న్బ చూడల్లర. 
(అల్లలహ్ మనందరికీ తన దరశన భాగయం ప్రస్కదించ్చగాక్! ఆమీన్!!). 

َرْهَرةََ ُِ َ ََأِِب َاهللََََعْن ََرُسوَل َاهلُل)َ:َقاَلَََأنَّ ََهْضَحُك ََرُجَلْيِ َإَِ 

اََهْدُخُلَاْْلَنَّةََ اَاْْلَخَرَكََِلَُمَ َ(.َهْقُتُلََأَحُدَُمَ

66- "అల్లలహ్ ఇదేర మన్బషుల్న్బ చూస్ (సంతోషంతో) నవుాత్తడు. 
వారిలో ఒక్డు మరొక్డిన వధస్కతడు. అయినపపటికీ ఇదేరూ సారాునికి 
వళ్ళతర" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తెలిపారని అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లఖంచార. (బుఖారి 2826, ముస్లం 1890). 
ఈ హదీసులోః 
 నవుాట అల్లలహ్ గుణం అని, అది అల్లలహ్ క తగినరీతిలో 
ఉంటందని నమామలి. ప్రవక్త సహచరలు విశ్ాస్ంచార. ఎల్ల 
ఎందుక అని వాదించల్లదు. దానికి తపుపడు భావాలు వతక్ల్లదు. 
అల్లలహ్ నవుా మానవుల్ నవుా ల్లంటిది కాదు. ]ఆయనన పోలినది ఏదీ 
లేదు. ఆయన వినవాడు, అనీా చూచువాడు[. (42: 11). 
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 ఈ హదీసులో అల్లలహ్ యొక్ా విశాల్మైన క్రణ, తౌబా 
చేయువానిని మనినస్కతడనన శుభవారత ఉంది. హంతకడు సయితం తౌబా 
చేస్, సత్తారాయలు చేస్నచో అల్లలహ్ అతని తౌబాన్బ స్వాక్రిస్కతడు. అతనిన 
క్ష్మించ సారుంలో ప్రవేశింపజేస్కతడు. 

َرْهَرةََََأِِبََعنَ ََرُسوَلَاهللََسِمعََْ:َهُقوُلَََُِ نَاَ)َ:َهُقوُلََُْ َبََربُّ ِْ َع

ََلِسلَِ َُهَقاُ وَنَإَِ َاْْلَنَِّةَِِفَالتَّ َِمْنََقْوم  ََوَجلَّ َ(.َعزَّ

67- "సంకళ్ళలో బంధంపబడి సారుంలో పంపబడేవారిని చూస్ మన 
ప్రభువు ఆశ్ురయపోయాడు" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెపపగా 
త్తన్బ విననటల అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార. (అబూ 
దావూద్ 2677, బుఖారి 3010). 
ఈ హదీసులోః 
 ఆశ్ురయం పడుట కూడా అల్లలహ్ గుణం అని అది ఆయనక 
తగినరీతిలో ఉంటందని నమామలి. మానవులోల ఉండే ఆశ్ురయ గుణం 
రీతిలో ఉంటందని భావించనూ వదుే. ]ఆయనన పోలినది ఏదీ లేదు. 
ఆయన వినవాడు, అనీా చూచువాడు[. (42: 11). మనిషి తన అల్ప 
దృషిట, ఆలోచన వల్న ఇతరల్ సల్హ్య, అభప్రాయం ల్లనిది సాయంగా 
మంచని ఎన్బనకోల్లడు. సతయం స్వాక్రించమని, దుషాారయం తయజించమని 
ఒక్ వయకితకి మాటిమాటికి చెపపడం వల్ల అతనికి ప్రయోజనం క్లుగవచ్చు. 
అతని వల్ల బోధకనికి ఏదైనా బాధ క్లిగినా సరే. ఎంతైనా మనసుస చెడుకై 
ప్రేరేప్తసూత ఉంటంది. ఇందులో సదుుణసంపన్బనడైన మిత్రుడు, 
సదోుధచేసే సేనహితడు మరియు పుణయకారాయలోల సహ్యయపడే- వారి 
ఘనత ఉంది. అల్లలహ్ ఆదేశ్ం: ]ముంచి మరయు దైవభకత విష్యాలోా 
అుందరతోనూ సహక్రుంచుండి. పాప కార్మేలోా అతాేచార్మలలో 
ఎవరతోనూ సహక్రుంచక్ుండి[. (5: 2).
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 కొందర సత్తారాయలు చేయుటక బల్వంతము చేయబడుత్తర. 
అల్ల వారి మనసుస మెతతబడి ఆ పని చేస్కతర. సారుం మనసుసక 
రచంచని విషయాల్తో క్పపబడి ఉంది. సత్తారయం మొదటిస్కరి 
చేస్నపుపడు మనసుసక భారం ఏరపడుతంది. ప్రజలు సతయం స్వాక్రించ, 
నరక్ం న్బండి రక్ష్ణ పందుటక, వారిపై కొంచెం బల్వంతం 
చేయవచ్చున్బ. వార తమ ఇషటంతో చెడున్బ ఎన్బనకంటే, వారి ఇషటం 
వారిది అని మౌనం వహించరాదు. ఆ చెడు న్బండి వారిని ఆపాలి. ఈ 
హదీసులో ప్రవక్త అన్బచర సంఘం ఘనత తెలుపబడింది. వార 
సారుంలో చేరడానికి పరసపరం సహ్యయపడత్తర. 

ِيََقاَلَََعْبدََِنَْعََ خِّ ََ:اهللَْبِنَالشِّ ََسيُِّدَََجاَءََرُجٌلَإَِ َالنَّبِ ِّ َْ َفَقاَلََأْن

َ َالنَّبِ ُّ ََفَقاَل َاهلُل)َ:ُقَرْهش  يُِّد ََقْوًلََ(التَّ َفِيَها ََأْفَضُلَها َْ ََأْن َقاَل

َاهللَ ََرُسوُل ََفَقاَل ََطْوًل َفِيَها َبَِقوَْ)َ:َوَأْعَظُمَها ََأَحُدُكْم ََوَلَلَِيُقْل لِِه

ْيَطانَُ ُهَالشَّ رُّ
ِْ َ(َهْتَت

68- అబుేల్లలహ్ బిన్ షిఖీరా్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ఒక్ వయకిత 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం వదేక వచు, 'మీర ఖురైషుల్ సయియద్' 
అని అనానడు. దానికి ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "సయియద్ అల్లలహ్ 
మాత్రమే" అని చెపాపర. అయిత్య 'మాట రీత్తయ మీర ఖురైషులో 
అందరిక్నాన ఎకావ ఘనతగల్వార. వారిలో ఎకావ గౌరవ, మరాయదలు 
గల్వార' అని ఆ వయకిత చెపాపడు. అపుపడు ప్రవక్త చెపాపరుః "మీలో 
ఎవరైనా ఈ వయకిత చెప్తపనటవంటి మాట చెపపవచ్చు. కాని అతడిన 
షైత్తన్ తన వల్లో చకిాంచకండా జ్ఞగ్రతత పడాలి". (అహమద్. 
సహీహుల్ జ్ఞమి 3700). 
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ఈ హదీసులోః 
 సయియద్ అన్బ పదం స్కమానయంగా అల్లలహ్ కొరకే ఉపయోగ 
పడుతంది. నాయక్తాం, గౌరవంలో అగ్ర స్కానం గల్వాడు. 
దాతృతాములో హదుేలు అధగమించనవాడు, ఎవరి అమితమైన దయ 
అందరికి ఆవరించ ఉందో, ఎవని భయం అందరికి ఉందో అతడు 
సయియద్. ఇల్లంటి గుణ్యల్నినయూ అల్లలహ్ తపప ఎవరికి ల్లవు. 
మానవుడు సయియద్ అని అనబడత్తడు. కాని అతనికి ఇల్లంటి గుణ్యలు 
ల్లవు, ఉండవు. 

ََرُسوَلَاهللَ ُْ ََسِمْع ْيُخَِمْنََبنِ َِغَفار  َ)َ:َهُقوُلَََقاَلَالشَّ ََوَجلَّ َاهللَََعزَّ إِنَّ

ََفَينْطُِقَ َِ َحا ِحِكَُهنِْشُئَالتَّ َ(َأْحَتَنَاملَْنْطِِقََوَهْضَحُكََأْحَتَنَالضَّ

69- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెపపగా త్తన్బ విననటల బనీ ఘిఫ్యర్ లోని 
ఒక్ షేఖ్ ఉల్లలఖంచారుః "అల్లలహ్ మేఘానిన సృషిటంచాడు. అది చక్ాగా 
మాటాలడుతంది. అందంగా నవుాతంది". (అహమద్. సహీహుల్ జ్ఞమి) 
ఈ హదీసులోః 
 ఈ హదీసులో తెలుపబడిన విషయాలిన ఎల్ల తెలుపబడాడయో అల్లగే 
నమామలి. ఏల్లంటి సందేహం, అన్బమానాల్క గురి కాకూడదు. 
మేఘానిన సృషిటంచడం, అది మాటాలడడం, నవాడం అల్లలహ్ శ్కిత మరియు 
ఆయన సంపూరణ వివేచనక సూచనాలు. ఉరము మేఘాల్ మాట, 
మెరపు దాని నవుా అని కొందరనానర. మేఘాల్ ప్రస్కతవన ఖుర్ఆన్బలో 
ఇల్ల ఉందిుః ]ఆయనే నీళళతో బరువెకకన మేఘాలన సృషిుసాతడు. 
ఉరుము (మేఘాల గర్జన) ఆయనన సోతత్రుం చేస్తత ఆయన పవిత్రతన 
కొనియాడుతుంది. దైవదూతలు ఆయన భయుం వల ా వణికపోతూ 
ఆయనన కీరతస్తత ఉుంటారు. ఆయన ఫెళఫెళమనే పిడుగులన 
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పుంపుతాడు. (తర్చుగా) వాటిని తాన కోరనవారపై పడవేసాతడు. అయిన్న 
వీరు అల్లాహ్ న గురుంచి ఘర్షణపడుతున్నారు. వాసతవుంగా ఆయన యుకత 
అతశ్కతవుంతమైనది[. (13: 12,13). 

َُعَمرََ َاْبِن ََقاَلََََعِن َقَاَل َاهلل: ََكاَنَ)َ:ََرُسوُل َاْْلَكِيَم َُلْقَمَن َأنَّ

َاهللََ:َهُقوُلَ َ(َشْيًئاََحِفَظهَََُإَِذاَاْسُتْوِ عََإِنَّ

70- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల తెలిపారని ఇబున ఉమర్ 
రజియల్లలహు అన్బుమా ఉల్లలఖంచారుః "లుఖామన్ హకీం ఇల్ల చెపేపవారుః 
అల్లలహ్ క ఏదైనా అపపగించనచో అల్లలహ్ దానిన కాపాడుత్తడు". 
(అహమద్. సహీహుల్ జ్ఞమి). 
ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ గుణ్యలోల ఒక్టి కాపాడుట కూడా. మనిషి చేసే ప్రతి దానిని 
అల్లలహ్ భద్రపరచ్చత్తడు. అందుక మానవుడు తన ధరమం, అపపగింత 
మరియు ఆచరణల్ ముగింపున్బ అల్లలహ్  క అపపగించాలి. ప్రయాణకడిన 
స్కగనంపేటపుపడు చదవవల్స్న దుఆ సహీ హదీసులో ఇల్ల ఉందిుః 
"అస్తతదిఉల్లలహ దీనక్ వ అమానతక్ వ ఖవాతీమ ఆమాలిక్". (భావం: 
నేన్బ నీ ధరమం, అపపగింత మరియు నీ ఆచరణల్ ముగింపున్బ అల్లలహ్  క 
అపపగిసుతనానన్బ). అల్లలహ్ క సరామూ తెలుసు. ఏ చనన విషయం కూడా 
ఆయనక దాగిల్లదు. అల్లలహ్ ఆదేశ్ం ఇల్ల ఉందిుః ]నీవు నీ మాటన 
బగార్గా పలికన్న పర్వాలేదు. ఆయన మెలాగా పలికన మాటన మాత్రమే 
కాదు, దానిక్ుంట్ల అత గోపేమైన మాటన సైతమూ ఎరుగున[. (20: 7). 

َرْهَرةََ ُِ ََوَأِِبَ َاْْلُْدِريِّ
َ)َ:َقاَلََرُسوُلَاهللََ:َقاَلََََعْنََأِِبََسِعيد  اْلِعزُّ

ْبُتهَُ َهاُءَِرَ اُؤُهََفَمْنَُهنَاِزُعنِ ََع َّ َ(.إَِزاُرُهََواْلكِِْبِ
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71- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తెలిపారని అబూ సఈద్ ఖుద్రీ 
రజియల్లలహు అన్బు మరియు అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు 
ఉల్లలఖంచారుః "గౌరవం అల్లలహ్ వస్త్రం, అహంకారం ఆయన దుపపటి". 
(అల్లలహ్ ఇల్ల చెపాపడుుః) "ఈ రెండిటోల ఏ ఒక్దానిలోనైనా నాతో 
గొడవక దిగినవాడిని నేన్బ శిక్షిస్కతన్బ". (ముస్లం 2620). 
ఈ హదీసులోః 
 అనిన రకాల్ గౌరవం, అధకారం మరియు గొపపతనం, అహంకారం 
అల్లలహ్ కే తగునని రజువవుతంది. ఈ రెండు గుణ్యలోల మానవుడు తన 
ప్రభువుతో పోరాటానికి (పోటికి) దిగవదుే. అవి ఆయనక ప్రత్యయక్మైనవి. 
అల్లలహ్ ఎల్లవేళ్లోల సరాాధకారం, ప్రాబల్యం గల్వాడయి, పరాజితడు 
కానివాడయి ఉండుట ఆయన రబూబియత్, ఉలూహియత్ యొక్ా 
హకా. మానవుడు ఈ రెండిటోల ఏ ఒక్ా గుణం అయినా అతనిలో 
ఉందనన భావనలో పడిత్య అల్లలహ్ తో ఆయన గుణగణ్యలోల పోటిపడినటేల, 
అల్లలహ్ గొపపతనంలో భాగస్కామయ వాదన చేస్నటేల. అందుచేత తన 
యజమాని ఎదుట వినయ వినమ్రత చూప్త, తల్ వొగిు ఉండుట దాసునిపై 
తపపనిసరి. ఈ దాసయతా, వినయవినమ్రత గుణమే తన దాసులోల 
ఉండాల్ని అల్లలహ్ కోరాడు. దానిని విధగా చేశాడు. అహంకారభావానికి 
గురి అయేయవారికి తపపనిసరిగా శిక్షిస్కతనని హెచురించాడు. 

َعََ)َ:ََقاَلََرُسوُلَاهللََْبُنََقْيسَ ََقاَلََعْبُدَاهلل ََلََأًذىََماََأَحٌدََأْ َِبَ

َِمنَََهْتَ ََمَ َاهللََِمُعُه َو ُِ ََو ََوَلًدا ََلُه َعُلوَن ََوََيْ ا َنِدًّ ََلُه َعُلوَن َََيْ ُْم َإَِنَّ َعاَ  َُ َ

َ(َذلَِكََهْرُزُقُهْمََوُهَعافِيِهْمََوُهْعطِيِهمَْ

72- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారని అబూ మూస్క 
అష్అరీ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "క్షటం క్లిగించే మాటలు 
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విని సహనం వహించడంలో అల్లలహ్  క మించన వాడెవడూ ల్లడు. 
మానవులు ఇతరల్న్బ ఆయనక స్కటి క్లిపస్కతర. ఆయనక సంత్తనం 
ఉందని ఆరోప్తస్కతర. అయినా అల్లలహ్ వారిని వంటనే శిక్షించకండా 
వారికి ఉపాధనిస్కతడు, అన్బగ్రహ్యలు ప్రస్కదిస్కతడు". (ముస్లం 2804, 
బుఖారి 6099). 
ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ వహించే సహనం ఆయన గౌరవానికి తగినటలంది. 
మానవుల్లలంటి సహనం కాదు. అల్లలహ్ శ్కితసంపన్బనడు, క్ఠనంగా 
శిక్షించ్చవాడయినపపటికీ, తన దాసుల్ పటల నిగ్రహం చూపుత- నానడు. 
ఎందుక్నగా ఆయన క్రణ, ఆయన కోపంపై ఆధక్యత పందింది. 
పాపాలోల అతిఘోరమైనది అల్లలహ్ క స్కటి క్లిపంచ్చట. ఆయనక 
భారాయ, సంత్తనాలునానయని భావించ్చట. అల్లలహ్ అవిశాాసుడిన, అతన్బ 
అవిశాాసుడైనపపటికీ దయ చూప్త, ఇహలోక్ంలో ఉపాధనిసుతనానడు. 
శిక్షించకండా వయవధనిసుతనానడు. పరలోక్ంలో సంపూరణ శిక్ష్ ఇస్కతడు. ఈ 
హదీసులో అల్లలహ్ తన దాసుల్ మాటన్బ విన్బవాడు అని 
రజువవుతంది. వినడంలో ఆయనక పోలినవాడెవడు ల్లడు. 
]ఆయనకు పోలినది ఏదీ లేదు. ఆయన వినవాడు, చూచువాడు[. 

అలాలహ్ గురిాంచి ఏ విష్యానిా నిరాక్రిాంచుట 
విధిగా ఉాంది 

َاََقاَلََ:َقاَلَََأِِبَامْلَلِيِحََوالِِدََعْنَ هٌكَ)َ:َلنَّبِ ُّ َ(.َلْيَسَهللََِِْشِ

73- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం సెల్విచాురని అబూ ములైహ్ 
తండ్రి ఉల్లలఖంచారుః "అల్లలహ్  క ఎవరూ స్కటి ల్లర". (అబూ దావూద్ 
3933. సహీహుల్ జ్ఞమి). 
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ఈ హదీసులోః 
 ప్రవక్తలు మరియు ఆకాశ్ గ్రంథాలనలు హెచురించన దాని స్కరంశ్మే పై 
వాక్యం. అంటే అల్లలహ్ ఒక్ాడూ, అదిాతీయుడు. ఆయనక స్కటి ల్లడు. 
"ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" అరామే ఇది. ఆరాధనల్క అరుడు ఆయనే. 
ఉలూహియతలో అదిాతీయుడు ఆయనే. రబూబియతలో 
అదిాతీయుడు ఆయనే. తన గుణగణ్యలోల, నామ సారూపాలోల అనిన రకాల్ 
లోటపాటలక అతీతడు ఆయనే. 

َ ََعبَّاس  َاْبِن َََعْن َالنَّبِ ِّ َاهلُل)َ:َقاَلَََعْن ََقاَل َآَ َم َاْبُن َبنِ  َوََلَََْك َّ

ََلَ ِِّ اَيََفَزَعَمََأ ْكِ هُبُهَإِهَّ َُ اَ َهُكْنََلُهََذلَِكََوَشَتَمنِ ََوََلََْهُكْنََلُهََذلَِكََفَتمَّ

َ َِ ََأْنََأُتَّ ِِ اَيََفَقْوُلُهََِلََوَلٌدََفُتْبَحا اََشْتُمُهَإِهَّ َأْقِدُرََأْنَُأِعيَدُهََكَمََكاَنََوَأمَّ

َ(.َ اِحَبًةََأْوََوَلًدا

74- అల్లలహ్ ఇల్ల సెల్విచాుడని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
తెలుపుతననటల అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః 
"మానవుడు నన్బన తిరసారించాడు, అది అతనికి తగదు. నన్బన 
దూషించాడు, అదీ అతనికి తగదు. నేన్బ అతనిన తిరిగి 
జీవింపజేయల్లనని భావించ్చట నన్బన తిరసారించనటల. నాక సంత్తనం 
ఉందని భావించ్చట నన్బన దూషించనటల. నేన్బ పరిశుదుిణణ. భారయ 
సంత్తనాల్ అవసరం నాక ఎంత మాత్రం ల్లదు. (బుఖారి 4482). 
ఈ హదీసులోః 
 తన దాసుల్పై అల్లలహ్ కారణయం, సహనం అపారమైనవి. క్షటం 
క్లిగించే మాటలు విని సహించ్చవారిలో అల్లలహ్ క మించనవార 
ఎవరూ ల్లర. అల్లలహ్ క భారయ, సంత్తనం ల్లర. ఆయన ఏకైకడు, 
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అదిాతీయుడు, ఏ అవసరం ల్లనివాడు, ఎవరిని క్నల్లదు, ఎవరికి 
పుటటల్లదు, ఆయనక సమాన్బడు, స్కటిగల్వాడు ల్లడు. విశాాసుడు, 
మానవుల్ న్బండి క్లిగే క్షాటల్పై సహనం వహించాలి. సృషిటక్రత, 
పోషణక్రత అయిన మహోననతడు, మహోపకారి, దూషణల్క గురి 
అవుతననపుపడు అశ్కతడు, లోపభూయిషుటడైన మానవుని మాటేమిటి

ََفَقاَلََََقاَمَفِينَاََرُسوُلَاهللَ:اَلَقَََََعْنََأِِبَُموَسى َ)َ:بَِخْمِسََكلَِمت  إِنَّ

ََلََهنَاُمََوَلََهنَْبِغ ََلُهََأْنََهنَاَمََُيِْفُضَاْلِقْتَطََوَهْرَفُعُهَُهْرَف َُ ََوَجلَّ إَِلْيِهََاهللََعزَّ

اُبُهَالنُّورَُ َْ َلْوَََعَمُلَاللَّْيِلََقْبَلََعَمِلَالنََّهاِرََوَعَمُلَالنََّهاِرََقْبَلََعَمِلَاللَّْيِلَِح

ُهَِمْنََخْلِقهَِ َُسبَُحاُتََوْجِهِهََماَاْنَتَهىَإَِلْيِهََبَْصُ ْْ َ(َكَشَفُهََأَْحَرَق

75- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం మా మధయ నిల్బడి ఐదు 
విషయాలు తెలిపారని అబూ మూస్క అష్అరీ రజియల్లలహు అన్బు 
ఉల్లలఖంచారుః "నిససందేహంగా అల్లలహ్ నిద్రపోడు. నిద్రపోవుట 
ఆయనక తగదు. (త్రాసు ఆయన చేతలో ఉంది.) ఆయనే దానిన పైకి 
ల్లపుత్తడు. క్రందికి దించ్చత్తడు. రాత్రి ఆచరణలు పగటి ఆచరణల్ 
క్ంటే ముందు ఆయన వైపుక ల్లపబడత్తయి. పగటి ఆచరణలు రాత్రి 
ఆచరణల్క్ంటే ముందు ఆయన వైపుక ల్లప- బడత్తయి. ఆయనక/ 
తెరలు కాంతివి. ఆయన దానిన తెరచా- డంటే ఆయన చూపు ఎంత 
వరక వళ్ళతందో అంత దూరం వరక ఆయన పవిత్ర ముఖ కాంతలు 
కాల్లస్కతయి". (ముస్లం 179). 
ఈ హదీసులోః 
 విశ్ా వయవసాక సంపూరణ ఆధారము అల్లలహ్ యే. ఆ నితయడు, 
సజీవుడు సృషిటకి మూల్లధారడైన అల్లలహ్! నిదురపోడు, ఆయనక 
కన్బక రాదు. నిద్ర ఒక్ లోపం. అల్లలహ్ ఈ లోపానికి అతీతడు. 
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కాంతల్ తెరలుననవని దీని దాారా రజువవుతంది. త్రాసులు ఆయన 
వదే ఉనానయి. కోరిన వారికి వృదిి పరస్కతడు. కోరిన వారికి తగిుస్కతడు. 
ప్రతి రాత్రి మరియు పగలోల ఆచరణలు ఆయన వదేక ల్లపబడత్తయి 
(చేరత్తయి). ప్రతి దానికి రక్ష్కడు ఆయనే. ]యధారి్మేమిటుంట్ల 
ఆకాశాలన, భూమిని (తమ సాిన్నల నుండి) తలిగిపోకుుండా ఆపి 
ఉుంచినవాడు అల్లాహ్ య్య. ఒక్వేళ అవి తలగిపోత్య, అల్లాహ్ తరువాత 
వాటిని నిలిపి ఉుంచేవాడు మరొక్డెవడూ లేడు. నిససుందేహుంగా అల్లాహ్ 
సహనశీలుడు, క్షమిుంచేవాడు[. (35: 41). అల్లలహ్ సాయంగా తన 
గురించ మరియు ప్రవక్త అల్లలహ్ గురించ తెలిప్తన గుణగణ్యల్న్బ త.చ. 
తపపకండా ఏ మాత్రం 'తహ్ రీఫ్', 'తఅతీల్', 'తక్ యీఫ్', 'తమ్ స్వల్  
ల్లకండా నమామలి.  

దైవదూతల గురిాంచి 
َ)َ:َقاَلََرُسوُلَاهللََ:َقاَلَََ َ َعْنَاْبِنََمْتُعو ُّْ هَلََوَلُهَِس َِجِْبِ ُْ َرَأْه

َ َ:َهنَْتثُِرَِمْنَِرهِشِهَالتََّهاِوهُلَ)َ:وزا َأَحدَ}رواهَالبخاريَومتلم{(َِماَئِةََجنَاح 

ََواْلَياُقوُتَ رُّ  }قالَابنَكثي:َإسنا هَجيدَقوي{.َ(.الدُّ

76- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని అబుేల్లలహ్ బిన్ 
మస్ఊద్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నేన్బ జిబ్రీల్ న్బ చూశాన్బ. 
ఆయనక ఆర వందల్ రెక్ాలునానయి". (బుఖారి 3232, ముస్లం 
174). అహమద్ లో ఈ విషయం అదనంగా ఉందిుః "ఆయన అందమైన 
రెక్ాల్ న్బండి ముత్తయలు, పగడాలు రాలుతంటాయి". (దీని సనద్ 
మంచది, బల్మైనదని ఇబున క్స్వర్ చెపాపర). 
ఈ హదీసులోః 
 జిబ్రీల్ క ఎకావ రెక్ాలు ఉండడం అల్లలహ్ సూచనలోల ఒక్ సూచన.  
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బహుశా జిబ్రిల్ న్బ అల్లలహ్ పుటిటంచంది ఇదే రూపంలో కావచ్చు. 
ఖుర్ఆన్బలో ఉందిుః ]ఆయన దైవదూతల్న్బ సందేశ్హరలుగా 
నియమిస్కతడు. వారికి రెండేస్, మూడేస్, నాలుగేస్ బాహువులు 
ఉంటాయి[. జిబ్రీల్ ఘనత ఇతర దూతత క్ంటే ఎకావ ఉంది. క్న్బక్ 
అతనికి రెక్ాలు కూడా అధక్ సంఖయలో ఉండవచ్చు.  

ప్రవక్త వదదకు వహీ (దైవవాణి) ఎలా వచేచది? 
َ َامْلُْؤِمنَِي َُأمِّ َشَة

ََعائِ َََعْن َشام  ِِ َ َاْْلَاِرَ َْبَن َاهللََأنَّ ََرُسوَل ََسَتَل

ََرُسوَ:َفَقاَلََ َاهللَها َاهللَ؟َكْيَفََهْتُِيَكَاْلَوْحُ ََ!َل ََرُسوُل َ:ََفَقاَل

ََفُيْفَصُمََعنِّ ََوَقْدَ) ُهََعََلَّ َوََأَشدُّ ُِ َأْحَياًناََهْتُِينِ َِمْثَلََ ْلَصَلِةَاْْلََرِسََو

ََفَتعَِ ُمنِ  ََفُيَكلِّ ََرُجًَل َامْلََلُك ََِل ََهَتَمثَُّل ََوَأْحَياًنا ََقاَل ََما ََعنُْه ُْ  ََماََوَعْي

ََ(َهُقوُلَ ََعائَِشُة ْْ َاْلَيْوِمََ:َقاَل َِِف َاْلَوْحُ  ََعَلْيِه ََهنِْزُل ََرَأْهُتُه َوَلَقْد

ُدََعَرًقا ََجبِينَُهََلَيَتَفصَّ ِ ََفَيْفِصُمََعنُْهََوإِنَّ ِدهِدَاْلَِبْ ََ.الشَّ

77- ఆయిష రజియల్లలహు అనాు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: ప్రవకాత! మీపై వహీ 
(దైవవాణ) ఎల్ల వసుతంది అని హ్యరిస్ బిన్ హిషాం రజియల్లలహు అన్బు 
అడిగార. దానికి ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సమాధానమిచాురుః 

"వహీ అవతరించనపుపడు ఒకోాస్కరి అది నాక గంట మోతల్ల 
వినిపసుతంది. ఈ పరిస్ాతి నాక చాల్ల క్షటతరంగా ఉంటంది. ఆ పరిస్ాతి 
తొలిగి పోగానే నాక చెపపబడిన విషయాలు నా మేధలో నిక్షిపతమయి 
పోత్తయి. ఒకొాక్ాస్కరి వహీ తీసుకవచేు దూత నా వదేక 
మానవాక్రంలో వచు నాతో సంభాషిస్కతర. ఆయన చెప్తపనది నేన్బ 
గురతంచ్చకంటాన్బ". ప్తదప ఆయిష రజియల్లలహు అనాు ఇల్ల 
తెలిపారుః ఒక్స్కరి తీవ్రమైన చలి ఉనన రోజున ఆయన పై వహీ 
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అవతరిసుతండగా చూశాన్బ, వహీ అవతరణ పూరిత అయిన తరాాత 
ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం న్బదుటి న్బండి సేాద బిందువులు 
రాల్స్కగాయి".  (బుఖారి 22, ముస్లం 2333). 
ఈ హదీసులోః 
 మన ప్రవక్తపై వహీ రెండు రకాలుగా అవతరించేది. ఆ సందరభంలో 
ఆయనక చాల్ల క్షటం క్లిగేది. అది దాని భారం, దాని విలువ మరియు 
గౌరవం కారణంగా. అల్లలహ్ ఖుర్ఆన్బలో ఇల్ల తెలిపాడు: ]ఒక్వేళ్ మేము 
ఈ ఖుర్ఆన్ న్బ ఏ పరాతంపైనైనా అవతరింపజేసేత, అది అల్లలహ్ భయం 
వల్ల క్రుంగిపోయి బ్రదిలైపోవటానిన నీవు చూస్కతవు[. (హష్ర్ 59: 21).  
 ఏదైనా పోలిక్ కారణంగా చెడడ విషయానిన ఉపమాణంగా ఇచ్చుట 
యోగయమైనదే. ఎల్ల అనగా గంట చెడడది అయినా కేవల్ం దాని శ్బేం 
ఉదాహరణ ఇవాబడింది.  
 దైవదూతలు అల్లలహ్ అన్బమతితో మానవ రూపం దాలుుత్తరని 
తెలిస్ంది. ఈ హదీసులో దైవదూత అంటే జిబ్రీల్ అలైహిససల్లం . 
 వహీ అవతరణ సందరభంలో ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంక 
శ్రీరం బరవు పెరిగినటల ఏరపడేది. అది గొపప సంబోధన, గౌరవ వాక్యం 
మరియు వహీ భారం వల్ల మరియు ఆయన దాని పటల చూపే అధక్ శ్రది 
వల్ల అల్ల ఏరపడేది. ఇంత ఏరపడినా అల్లలహ్ తమ ప్రవక్తపై క్రణ చూప్త, 
సహ్యయం అందించ వహీ భారానిన మోయడానిన సుల్భం చేశాడు. 
ల్లకననటలయిత్య దాని భారం ఎంతటిదో ఈ క్రంది ఆయతలో 
తెలుపబడింది. కాసత గమనించండిుః  

َاهللَِ] ًعاَِمْنََخْشيَِة ََلَرأَْهتَُهََخاِشًعاَُمتََصدِّ َالُقْرآََنََعََلََجبَل  َ ا َِ ََ...[.َلْوَأَْنَزْلنَاَ

َ{52}اْلَّش:
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]ఒక్వేళ మేము ఈ ఖుర్కఆన్ న ఏ పర్వతుంపైనైన్న అవతరుంప జేస్తత, అది 
అల్లాహ్ భయుం వలా క్రుంగిపోయి బ్రదాలైపోవటానిా నీవు చూసాతవు[. 
(హష్ర్ 59: 21). 

ప్రవక్త వదదకు తొలిస్రి వహీ ఎలా వచిచాంది? 
78- ఆయిష రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: ప్రారంభంలో 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంక కొనిన నిజమైన క్ల్లు వచేువి. అవి పగటి 
వలుతరల్ల సపషటంగా ఉండేవి. ఈ విధంగా ఆయనపై వహీ అవతరించడం 
మొదల్యింది. దాంతో ఆయన ఏకాంతం, ఏకాగ్రతల్న్బ కోరకొని 
హిరా అన్బ పేరగల్ కొండ గుహలో ఒంటరిగా గడపనారంభంచార. ఆ 
గుహలో ఆయన రోజుల్ తరబడి ఇంటికి వళ్ళకండా అల్లలహ్ ఆరాధనలో 
నిమగునల్యి ఉండేవార. ఈ పని కోసం ఆయన అననపానీయాలు 
కూడా వంట తీసుకళ్ళళ పెటటకనేవార. అవి అయిపోయిన తరాాత 
(ఇంటికి అంటే తన సతీమణ అయిన) హజ్రత్ ఖదీజ రజియల్లలహు 
అనాు దగురక వచేువార. అయిత్య మళ్ళళ ఆయన అదే విధంగా 
అననపానీయాలు తీసుకొని గుహక తిరిగి వళ్ళళపోయేవార.  
ఇల్ల కొనానళ్ళళ గడిచాక్, ఓ రోజు ఉననటటండి ఆ కొండ గుహలో 
హఠాతతగా సతయం (వహీ) స్కక్ష్యతారించంది. ఆయన దగురక ఓ 
దైవదూత (జిబ్రీల్) వచు "చదువు" అనానడు. దానికి ప్రవక్త త్తన్బ 
చదువురాని వాడినని సమాధానమిచాుర. ఆయన ఈ సంఘటనన్బ 
ప్రస్కతవిసూత ఇల్ల తెలియజేశారుః- 
"అపుపడు దైవదూత నన్బన పటటకొని గటిటగా అదిమి వదలి పెటాటర. ఆ 
సమయంలో నాక శాాస ఆగినంత పనయింది. తరవాత ఆయన 
"చదువు" అనానర. నేన్బ తిరిగి "నాక చదువురాదు" అనానన్బ. 
దైవదూత నన్బన మరోస్కరి పటటకొని గటిటగా అదిమి వదిల్లశార. నాక 
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మళ్ళళ శాాస ఆగిపోయినంత బాధ క్లిగింది. దైవదూత మళ్ళళ "చదువు" 
అనానర. నేన్బ యథాలన ప్రకారం నాక చదువు రాదని చెపాపన్బ. దైవదూత 
నన్బన మూడోస్కరి పటటకొని గటిటగా అదిమి వదలి పెటాటర. దాంతో నాక 
మళ్ళళ శాాస ఆగిపోయినంత బాధవేస్ంది. ఆ తరాాత అతన్బ "చదువు! 
సరా సృషిటక్రత అయిన నీ ప్రభువు పేరతో. ఆయన మానవుడిన నెతతటి 
ముదేతో సృషిటంచాడు. చదువు! నీ ప్రభువు ఎంతో అన్బగ్రహశాలి" అని 
అనానడు. (సూర అల్ఖ్ 96: 1-3). 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం భయక్ంప్తతల్యి (ఎల్లగో) ఈ 
మాటలు ఉచఛరించార. ఆ తరవాత ఆయన (తన ఇంటికి అంటే) 
హజ్రత్ ఖదీజ బినెత ఖువైలిద్ రజియల్లలహు అనాు దగురక వచాుర. వచీు 
రాగానే (పడక్ మీద పడి) "దుపపటి క్పపండి, దుపపటి క్పపండి" అనానర. 
హజ్రత్ ఖదీజ తొందరగా దుపపటి తెచు క్పాపర. దాంతో కాసేసపటికి 
ఆయనక ఆవహించన భయాందోళ్నలు కాసత తగుు ముఖం పటాటయి. 
అపుపడాయన హజ్రత్ ఖదీజక జరిగిన వృత్తతంతం పూస గుచునటల చెప్తప, 
తన ప్రాణ్యనికేదో ముపుప వాటిలిలనటల అనిప్తసుతందని అనానర. హజ్రత్ 
ఖదీజ రజియల్లలహు అనాు ఆయనక ధైరయం చెబుతూ "దైవస్కక్ష్యం! అల్ల 
ఎననటికీ జరగదు. మీర బంధ్యవులిన ఆదరిస్కతర, అభమానిస్కతర. ఇతరల్ 
బరవు బాధయతల్న్బ మోస్కతర. ఆపదలోల ఉననవారిని ఆదుకంటార. 
సంపాదించల్లని వారికి సంపాదించపెడాతర. అతిథులిన సతారిస్కతర. 
సతయమారుంలో ఎదురయేయ క్షటనషాటల్న్బ భరిస్కతర. ఈ విషయంలో 
ఇతరల్కూాడా సహ్యయం చేస్కతర. అల్లంటి మిమమలిన అల్లలహ్ ఎననటికీ 
అవమానపరుడు" అని అనానర.  
ఆ తరాాత హజ్రత్ ఖదీజ రజియల్లలహు అనాు ప్రవక్తన్బ తన పెద నానన 
కొడుక అయిన వరఖ బిన్ నౌఫల్ బిన్ అసద్ బిన్ అబుేల్ ఉజ్ఞ్ దగురక 
ప్తలుచ్చక వళ్ళళర. ఈయన పూరాం అజ్ఞాన కాల్ంలో క్రైసతవ మతసుడాిగా 
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ఉండేవాడు. హెబ్రూ భాష మాటాలడటం, చదవడం వ్రాయడం ఆయనక 
బాగా తెలుసు. హెబ్రూ భాషలో ఆయన ఇంజీల్ రాసుతండేవార. చాల్ల 
వృదుిడయిపోయాడు. క్ళ్ళళ కూడా కానరాకండా పోయాయి.  
ఖదీజ రజియల్లలహు అనాు ఆయన దగురక చేరకొని "అనాన! మీ 
అబాుయి చెపేప మాటలు కాసత వినండి" అనానర. అపుపడు వరఖా 
ప్రవక్తన్బ ఉదేేశించ "అబాుయి! న్బవేామి చూశావో చెపుప" అనానర. ప్రవక్త 
త్తన్బ క్ననది, విననది అంత్త వివరంగా ఆయనక తెలియజేశార. వరఖా 
ఈ మాట విని ఇల్ల అనానరుః "అయిత్య అతన్బ (దైవదూత జిబ్రీల్) 
మూస్క ప్రవక్త దగురక అల్లలహ్ వహీనిచు పంప్తన దైవదూత్య. అందులో 
ఎల్లంటి సందేహం ల్లదు. అయిత్య నీ జ్ఞతి ప్రజలు నిన్బన (మకాా న్బండి) 
బహిషారించేనాటికి నేన్బ బ్రతికి ఉంటే ఎంత బాగుండేది!".  
ఈ మాటల్క దైవప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఆశ్ురయపోతూ 
"ఏమిటి, ప్రజలు నన్బన ఇక్ాడునంచ వళ్ళగొడాతరా" అనానర. దానికి 
వరఖ అనానరుః "ఔన్బ నాయనా! నీవు ఈనాడు చెబుతననటవంటి 
విషయాల్ల గతంలో కూడా కొందర ప్రవక్తలు చెపాపర. వారిలో ప్రతీ 
ఒక్ారీన ఈ లోక్ం విరోధంచంది. అపపటి దాకా నేన్బ జీవించ ఉంటే నా 
శ్కిత వంచన ల్లకండా నీక సహ్యయపడత్త". వరఖ ఆ తరాాత ఎకావ 
రోజులు బ్రతక్ల్లదు, పరమపదించార. అట ప్రవక్త వదేక వహీ రావడం 
కొదిే రోజుల్ వరక ఆగిపోయింది. (ఆ తరాాత మళ్ళళ రాస్కగింది). 
(బుఖారి 4, ముస్లం 160).  
ఈ హదీసులోః 
 ప్రవక్తల్ క్ల్లు నిజమౌత్తయి. అల్లలహ్, ఇబ్రాహీం అలైహిససల్లం 
మరియు ఆయన కమారడు (ఇస్కమఈల్ అలైహిససల్లం) ల్ విషయం 
ఇల్ల తెలిపాడుుః  [َََأْذَبُحَك ِِّ ََأ َاملَنَاِم ََأَرىَِِف ِِّ فات:َ[إِ {215}الصَّ  ]నేన 
నినా జిబహ్ చేస్తతనాట్టా క్లలో చూశాన[(37: 102).
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 సమాజంలో చెడు ప్రబలినపుపడు, ల్లదా ఏదైనా కారణంగా 
ఉదాహరణక ఏకాగ్రతతో అల్లలహ్ ఆరాధన కొరక, ల్లదా ప్రజల్ కీడు 
న్బండి రక్ష్ణ కొరక ఏకాంతంలో ఉండవచ్చున్బ. 
 ప్రయాణం మరియు ఇతర సందరాభలోల అననపానీయాలు వంట 
తీసుకోవాలి. ఇది అల్లలహ్ పై నమమకానికి వయతిరేక్మేమి కాదు. ఒక్ స్కధనం 
ల్లంటిది. 
 ఖుర్ఆన్బలో మొదటిస్కరిగా అవతరించన సూరా, సూర అల్ఖ్.
 విదయ, జ్ఞానం మరియు ధరమవగాహన పందాల్ని ప్రోతసహించ 
బడింది. 
 ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "ఉమీమ" అంటే చదవడం, వ్రాయడం 
తెలియనివార. 
 శిషుయడు విషయానిన గ్రహించ్చటక అతని శ్రీరం యొక్ా ఓ భాగానిన 
పండితడు పటటకొని బోధంచవచ్చు. 
 మొదటి వహీ హిరా గుహలో వచుంది. అదేుః సూర అల్ఖ్ లోని తొలి 
ఆయతలు. 
 ఇందులో ఖదీజ రజియల్లలహు అనాు ఘనత కూడా ఉంది.
 ప్రవక్తలు కూడా ఒక్పుపడు భయక్ంప్తతల్వుత్తర. 
 ప్రవక్త మానవుడేననన ఆధారం ఇందులో ఉంది. 
 మనిషి తన అల్సట, భయం గురించ భారయక చెపుపకోవచ్చు నని 
ఉంది.
 ఇందులో ఖదీజ రజియల్లలహు అనాు తెలివి, చైతనయం, సరైన 
అభప్రాయం తెలిస్ంది. 
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 మంచ కారాయలు క్షట సమయాలోల పనికొస్కతయి. సతపరషుల్ పటల 
అల్లలహ్ పదితి ఏమిటంటే ఆయన వారిని కాపాడుత్తడు, ఉతతమ 
మరియు అంతిమ ఫలితం వారిదే అవుతంది. అల్లలహ్ పటల మంచ 
నమమక్ం ఉంచాల్ని ఉంది. ఆయనే తన భకతల్న్బ కాపాడువాడు. తన 
దాసుల్ సహ్యయకడు. అవమానం, దుషఫలితం అల్లలహ్ శ్తృవుల్క. అది 
వార చేసే క్రమల్క సంపూరణ ఫలితం. 
 బంధ్యవుల్తో క్లిస్, వారికి మేలు చేయాల్ని ఉంది. ఇది అల్లలహ్ 
పంప్తన ప్రవక్తల్ ఉతతమ గుణం. మోక్ష్యనికి మరియు ఇహపరాల్ 
సంక్షేమానికి కారణం. 
 నిరాధారలైన బల్హీన్బల్క సహ్యయపడుతూ, వారికి తోడుగా నిలిచ, 
ఉపకారం చేసూత ఉండాల్ని, బీదవాళ్ళళ, నిరపేదల్తో స్కన్బభూతి 
చూప్తంచాల్ని, వారికి మేలు చేయాల్ని ఉంది. ఇది ప్రవక్త సదుుణమని 
తెలిస్ంది. అతిథుల్క మరాయదనిచు, వచుపోయేవాళ్ళక దానాలు, 
బహుమానాలు ఇవాాల్ని ఉంది. అల్లలహు తఆల్ల ప్రత్యయక్ దాసుల్ గుణ్యలివి. 
బాధతల్న్బ ఆదుకొని, వారి క్షాటలు తగిుంచే ప్రయతనం చేయాలి. 
 మాటలోల సతయం పాటించడం పుణయకారయం. సతయం ప్రవక్త గుణ్యలోల 
అతి ఉతతమ గుణం. 
 అమానతల్న్బ (అపపగింతల్న్బ) వారి హకాదారల్క అపపగించాల్ని, 
వాగాేనానిన నిల్బ్నటటకోవాల్ని ఉంది. దాసుల్తో ఉదారగుణంగా మెలిగే 
వారితో అల్లలహ్ కూడా అల్లగే మెలుగుత్తడు. ఆపదలో ఉననవారిని 
ఓదారిు, ఆపద భారం స్కధయమైనంత వరక తగిుంచడం అభల్షణీయం. 
ఎవరికైనా ఏదైనా క్షటం వసేత దాని గురించ మేధావుల్క (పండితల్క) 
తెలియజేయడం మంచది. సహ్యయ- పరంగానైనా, మంచ సల్హ్య 
ఇవాడంలోనైనా ఉతతమ భారయ ప్రభావం చాల్ల ఉంటంది. అతని వదే ఏ 
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విషయముందో తెలుసుకొన్బటక గ్రంథ జ్ఞానం గల్వారి (పండితల్) 
మాట వినవచ్చు. 
 ప్రవక్తల్ందరి ప్తలుపు (సందేశ్ం) ఒక్టే ఉండింది. పరసపరం 
ఒక్రినొక్ర ధృవీక్రించేవార. ప్రవక్త అన్బయాయుల్తో శ్తృతాం 
జరగడం పూరాం న్బంచ వసుతనన సంప్రదాయమే. అల్లగే జరగుతూ 
ఉంటంది. 
 అల్లలహ్ తన ప్రవక్తల్, భకతల్ అదృషటంలో క్షాటలు వ్రాస్కడు. వారిని 
పరీక్షించాల్ని. అయిత్య అంతిమ విజయం వారిదే అగున్బ. 
 అన్బభవజుాల్ అన్బభవాలిన వినాల్ని, వివేక్ విషయాలిన తీసుకోవాల్ని 
ప్రోతసహించబడింది. పూరా ఆకాశ్ గ్రంథాలనల్నినంటిలో ల్లదా కొనినంటిలో 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం భరించన క్షాటల్ ప్రస్కతవన ఉంది. 
 మన ప్రవక్త వదేక వచున రీతిలోనే దైవదూత జిబ్రీల్, ప్రవక్త మూస్క 
అలైహిససల్లం వదేక కూడా వచేువార.  
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َ)َ:َقاَلَِِفََحِدهثِهَِ ُْ ََأَناََأْمِِشََسِمْع ََرْأِسَََفَبْينَا ُْ ََفَرَفْع
ِ
َمء اَِمْنَالتَّ ًُ َ ْو

ََواْأَْرِضَ
ِ
َمء َالتَّ ََبْيَ َُكْرِسر ََعََل ََجالًِتا

 
َبِِحَراء ِِ َامْلََلُكَالَِّ يََجاَء َفإَِذا

َ َاهللِ ََرُسوُل َََقاَل ِِ ُلو ََزمِّ
ِِ ُلو ََزمِّ ُْ ََفُقْل ُْ ََفَرَجْع ََفَرًقا َِمنُْه ُْ ئِْث ُْ َف

ََفَتنَْ ِِ ُرو ََفَدثَّ َعاَ  َُ ََو َباَرَك َُ َ َاهلُل َ]َزَل ْ ََوَربََّكََفَكِبِّ ََفَتْنِ ْر َُقْم ُر ثِّ َاملُْدَّ َا ََأَيُّ َها

رَْ ُْ ِْ ْجَزََفا ْرََوالرُّ َ َاْأَْوَثاُنََقاَلََ[َوثَِياَبَكََفَطهِّ ِِ َتاَبَ َاْلَوْحُ ََ:َو َُ َ َ(.ُثمَّ

79- హజ్రత్ జ్ఞబిర్ బిన్ అబులే్లలహ్ రజియల్లలహు అన్బు ప్రవక్త సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లంక వహీ త్తత్తాలిక్ంగా నిలిచపోయిన రోజుల్న్బ గురించ 
మాటాలడుతూ (ప్రవక్త ఇల్ల తెలిపారని) చెపాపరుః "ఓ రోజు నేన్బ నడిచ 
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వళ్ళతంటే (దారిలో ఓ చోట) హఠాతతగా నాక ఆకాశ్ం న్బండి ఓ (క్ంఠ) 
సారం వినిపంచంది. నేన్బ వంటనే తల్ పైకతిత చూశాన్బ. చూసేత 
ఇంకేముంది, హిరా గుహలో నా దగురక వచు వళ్ళళన దైవదూత్య 
భూమాయకాశాల్ మధయ ఓ కరీు మీద కూరొుని ఉనానడు. అతడిన అతని 
మహ్యకాయం, గాంభీరయతన్బ చూడగానే నా గుండె ఝలులమంది. నేన్బ 
భయంతో వణకిపోతూ ఇంటికి తిరిగి వచాున్బ. పడక్ మీద మేన్బ వాలిు 
"దుపపటి క్పపండి, నాక దుపపటి క్పపండి" అనానన్బ. సరిగాు అదే 
సమయంలో ]దుపపటి క్పిప పడుకునావాడా! లే, లేచి ప్రజలన హెచచరుంచు, 
నీ ప్రభువు ఘనతన చాటి చపుప, నీ దుస్తతలన పరశుభ్రుంగా ఉుంచుకో, 
మాలిన్నేనిక (అుంట్ల విగ్రహాలకు) దూర్ుంగా ఉుండు[. (సూర ముదేస్సర్ 
74: 1-5). అనన ఆయతలు నాపై అవతరించాయి. ఆ తరవాత వహీ 
నిరాఘాటంగా రావడం మొదల్యింది". (బుఖారి 4925, ముస్లం 161). 
ఈ హదీసులోః 
 భూమాయకాశాల్ మధయలో కూరుననవార జిబ్రీల్ అలైహిససల్లం. 
ఇంతక ముందు అతన్బ వచునటల ఇదే హదీసులో ఆధారం ఉంది. 
దైవదూతల్న్బ వివిధ ఆకారాలోల మారేు శ్కిత అల్లలహ్ క ఉంది.  
 ప్రవక్తల్ గుండెలోల కూడా భయం చోట చేసుకంటంది.  
 (ఖుర్ఆన్ ప్రవక్తపై ఒకేస్కరి అవతరించల్లదు) దశ్ల్వారీగా 
అవతరించంది. బాహుల్యం మరియు క్రమం పరంగా ఒకోాస్కరి 
ఎకావగా అవతరించేది.  
 ఇందులో దుసుతల్న్బ మాలినాయనికి దూరముంచాల్ని ఉంది. దీని 
ఆధారంగానే కొందర పండితలు నమాజులో దుసుతలు శుభ్రంగా ఉండ- 
డం ఒక్ షరతగా స్దాింతీక్రించార. ఇది వాసతవానికి దూరమేమి ల్లదు.  
 (పై హదీసు, ఈ హదీసు మరియు బుఖారిలోని 4922వ హదీసుల్  



విశ్వాస పాఠాలు 
 

016 

దాారా తెలిస్న ఒక్ విషయం ఏమిటంటే) సహ్యబీల్ మధయ "మస్కఇలె 
ఫురూఇయాయ"లో బినానభప్రాయం ఉండింది. ఆయిష రజియల్లలహు 
అనాు మరి కొందర సహ్యబీల్ అభప్రాయ ప్రకారం తొలిస్కరిగా 
అవతరించన సూర, సూర అల్ఖ్. అయిత్య జ్ఞబిర్ రజియల్లలహు అన్బు 
అభప్రాయ ప్రకారం సూర ముదేస్ర్.  
 "ల్ల, ల్లచ హెచురించ్చ" అంటే నిన్బన విశ్ాస్ంచని ప్రజలిన అల్లలహ్ 
యొక్ా శిక్ష్ న్బండి హెచురించ్చ అని భావము.  
వహీ అవతరిాంచునపుపడు ప్రవక్త ప్రిసితి? 

َ ِْ اِم َْبِنَالصَّ ََََعْنَُعَباَ َة َاهللِ ََنبِ ُّ َََقاَلََكاَن َِ َُكِر ََعَلْيِه َُأْنِزَل إَِذا

َدََلُهََوْجُههَُ َربَّ َُ َ.لَِ لَِكََو

80- ఉబాద బిన్ స్కమిత్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంపై వహీ అవతరించే సందరభంలో ఆయనక 
చాల్ల క్షటం ఏరపడేది. ముఖ క్వళ్ళక్లు పూరితగా మారిపోయేవి. (ముస్లం 
1630, 2334). 
ఈ హదీసుల ోః 
 ఇందులో "క్రబ" అనన పదం వచుంది. అంటే వహీ పటల పూరిత శ్రది 
వల్ల ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంక చాల్ల క్షటం, బాధ క్లిగేది. 
మరియు "తరబుద వజ్ హుహు" అంటే ముఖం ఎరపుగా 
మారిపోయేది. అవతరించే విషయం మహ్య గొపపది గన్బక్. ఎల్ల అనగా 
వహీ అల్లలహ్ వాక్యం. అందులో ఆదేశాలు, వారింపులు, గదిేంపులు, 
సమాచారాలు ఉంటాయి. అవి వినానరంటే బాల్ల్ తల్లోల కూడా 
ముసలితనం వచేుసుతంది. శ్రీరం క్ంప్తసుతంది. సపృహ గల్వార సపృహ 
తప్తపపోయేటంత పనవుతంది. అల్లలహ్ సహ్యయమే శ్రణం.  
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َ َعاَ  َُ َ ََقْولِِه َِِف ََعبَّاس  َاْبِن َبِهَِ]َعْن َل َْ َلَِتْع َلَِتاَنَك َبِِه ْك رِّ َُُتَ َقاَلََ[َل

ُكََشَفَتْيِهََفَقاَلََََكاَنََرُسوُلَاهللِ رِّ ًةََوَكاَنََِمَّاََُيَ ُهَعالُِجَِمْنَالتَّنِْزهِلَِشدَّ

َ ُكُهَم َُأَحرِّ ََفَتَنا ََعبَّاس  ََكَمَاْبُن َاهللََِلُكْم ََرُسوُل كَََََكاَن ََفَحرَّ ُكُهَم رِّ ََُيَ

َعاَ ََشَفَتْيِهََفَتْنَزَلَاهلُل َُ َلَبِهَِ]َ َْ ْكَبِِهَلَِتاَنَكَلَِتْع رِّ َعُهََ،ََلَُُتَ ََعَلْينَاََْجْ إِنَّ

ْقَرَأُهََ[َوُقْرآَنهَُ َُ ََلَكَِِفََ ْدِرَكََو ُعُه َُقْرآنََ]َقاَلََْجْ بِْ  َُّ ََفا ََقَرْأَناُه َ[هََُفإَِذا

َ ْْ ََوَأْنِص ََلُه ََفاْسَتِمْ  ََبَياَنهَُ]َقاَل ََعَلْينَا َإِنَّ ََ[ُثمَّ ََأْن ََعَلْينَا َإِنَّ ْقَرَأُهَُثمَّ َُ

َاهللِ ََرُسوُل َاْنَطَلَقََََفَكاَن ََفإَِذا َاْسَتَمَ  هُل َِجِْبِ اُه َُ ََأ َإَِذا ََذلَِك َبْعَد

َ هُلََقَرَأُهَالنَّبِ ُّ َ(.َكَمََقَرَأهََُِجِْبِ

81- హజ్రత్ ఇబున అబాుస్ రజియల్లలహు అన్బు సూర ఖయామలోని 
ఆయత [ََِبِه َل َْ َلَِتْع َلَِتاَنَك َبِِه ْك رِّ َُُتَ [َل  "ప్రవకాత! ఈ వహీని 
జాాపక్ముుంచుకోవడానిక తుందర్తుందర్గా న్నలుక్ తపపకు" యొక్ా 
వాయఖాయనం చేసుత ఇల్ల చెపాపరుః ఖుర్ఆన్ అవతరణ సందరభంలో ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తమ పెదవుల్న్బ క్దిలించేవార. దానివల్ల 
ఆయనక చాల్ల బాధ క్లిగేది. ప్రవక్త క్దిలించే విధంగా నేన్బ క్దిలిస్కతన్బ 
చూడండని ఇబున అబాుస్ రజియల్లలహు అన్బు తమ పెదవుల్న్బ 
క్దిలించార. అపుపడు అల్లలహ్ [َََعَلْين َإِنَّ ،َ َبِِه َل َْ َلَِتْع َلَِتاَنَك َبِِه ْك رِّ َُُتَ اََل

ََوُقْرآَنهََُْجْعََ [ُه  "ప్రవకాత! ఈ వహీని జాాపక్ముుంచుకోవడానిక 
తుందర్తుందర్గా న్నలుక్ తపపకు. దానిా నీకు గురుత చేయిుంచడుం, నీ 
చేత చదివిుంచడుం మా పని" అనే ఆయతల్న్బ అవతరింపజేశాడు. అంటే 
మీ హృదయంలో సమకూరుడం మా పని, ఆ తరాాత మీర అటేల 
చదవగల్ర. [َِب َُّ ََفا ََقَرْأَناُه َُقْرآَنهََُفإَِذا  ْ]  "అుంచేత మేము పఠిస్తతనాపుపడు 
నీవు దానిా శ్రదాగా ఆలకస్తత ఉుండు చాలు". అంటే మీర నిశ్శబేంగా 
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ఉండి, శ్రదిగా వినండి. [َََُبَياَنه ََعَلْينَا َإِنَّ [ُثمَّ  "ఆ తరువాత మీకు దాని 
భావుం తెలియజేయడుం కూడా మా బాధేత్య". అంటే మీర చదివే విధంగా 
మీక సుల్భం చేయడం మా బాధయత. అపపటి న్బంచ జిబ్రీల్ 
అలైహిససల్లం వహీ తీసుకొని వచునపుపడల్లల ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం శ్రదిగా ఆల్కించేవార. జిబ్రీల్ వళ్ళళ పోయాక్ ఆయన చదివినటేల 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చదివేవార. (అంటే జిబ్రీల్ నోట 
ఒక్ాస్కరి వినగానే ప్రవక్తక గురితండిపోయేది).  
ఈ హదీసులోః 
ఖుర్ఆన్ పారాయణం నెమమదిగా ఆగిఆగి చేయాలి. వహీ అవతరణ 
సందరభంలో ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంక అధక్ శ్రది వల్ల చాల్ల 
బాధ, భారం క్లిగేది. హేళ్న, పరిహ్యసం ల్లంటి ఉదేేశ్ం ల్లనపుపడు ప్రవక్త 
ఇల్ల చేసేవారని ఏదైనా చల్నం చేస్ చూప్తంచడం తపుప కాదు. 
 తన పవిత్ర గ్రంథం వృధా కాకండా కాపాడే పూచ అల్లలహ్ 
తీసుకనానడు. ప్రవక్త తమ హృదయంలో అల్లలహ్ గ్రంథాలననిన 
భద్రపరచ్చకొన్బట కూడా ఒక్ మహతయం. ఎందుక్నగా ఆయన "ఉమీమ". 
 సంభాషణ సమయంలో వివరణ ఇవాకండా ఆల్సయం చేయవచ్చునని 
తెలిస్ంది. ఖుర్ఆన్ అవగాహన, అందులో యోచంచటానికి దాని 
పారాయణ సందరభంలో మౌనం వహించ, శ్రదిగా వినడం ధరమం. 
 శిషుయడు పండితని ముందుననపుపడు శ్రదిగా వింట్ట, నిశ్శబేంగా 
ఉండాల్ని, ఆయన మాట మధయలో ఆపకూడదని తెలిస్ంది. 
 విదయ మరచపోకండా మరియు వృధా కాకండా ఉండడానికి దానిన 
క్ంఠసతం చేసుకొన్బట, లిఖతపూరాక్ంగా భద్రపరచ్చట, దాని పటల 
ఎల్లపుపడూ శ్రది వహించ్చటలో మనసుస ల్గనం చేస్ ఉండాలి. 
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 పండితడు చదివినటల అతని వంట వంటనే చదువుతూ 
పారాయణంలో ఆయన్బన అన్బసరిసూత ఉండాలి. 
 పండితల్ దాారా విదయనభయస్ంచే పదితి ఏమిటంటే, వార చెబుతనన 
విషయానిన తొందరగా గురతంచ్చకోవాలి. వ్రాసుకోవాలి.
 క్రమంగా, కొంచెం కొంచెం విదయ నేరుకోవాలి. ఒకేస్కరి అధక్ 
భాగంలో తీసుకనన వయకిత, అంత్య భాగంలో పోగుటటకంటాడు. 
 విదయ స్ారంగా ఉండడానికి అడపాదడపా దానిన నెమరవేసూత 
(reviewచేసూత) ఉండాలి. ఈ విషయానికి ఆధారం " జిబ్రీల్ వళ్ళళ 
పోయాక్ ఆయన చదివినటేల ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
చదివేవార", అనన హదీసు భాగం. 
 విదయభాయసంలో క్షటపడుట, అందులో క్లిగే ఆపదల్ పై ఓప్తక్ 
వహించ్చట చాల్ల అవసరం. ధరమ విదయ అంతటి గొపపది గన్బక్. 

నిఫాఖ్ చిహ్నాలు 
َوََخاِ ُعُهْمََوإِذََ] ُِ اِ ُعوَنَاهللَََو َامُلنَافِِقَيَُُيَ ََلِةََقاُمواَإِنَّ اََقاُمواَإَِ َالصَّ

ََقلِيًَلَ ََ{418}النتاء:[َُكَتاَ َُهَراُءوَنَالنَّاَسََوَلََهْ ُكُروَنَاهللََإِلَّ

]ఈ క్పట్టలు (మున్నఫిఖులు) అల్లాహ్ న మోసుం చేస్తతన్నారు. 
వాసతవానిక అల్లాహ్ య్య వారని మోసుంలో పడవేశాడు. వారు నమాజ్ 
కొర్కు లేస్తత, బదాక్ుంగా, కేవలుం ప్రజలకు చూపేుందుకే లేసాతరు. అల్లాహ్ న 
చాల్ల తకుకవగా సమరసాతరు[. (నిసా 4: 142). 

َرْهَرةََ ُِ َ ََأِِب ََََعْن َالنَّبِ ِّ َ َ)َ:َقاَلَََعْن ََحدَّ َإَِذا ََثََلٌ  َامْلُنَافِِق آَهُة

ََوإَِذاََوَعَدََأْخَلَفََوإَِذاَاْؤَُتَِنََخانََ َِ َ(.َكَ 
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82- "మునాఫిఖు చహ్యనలు మూడుుః మాటాలడిత్య అబదిం పలుక త్తడు. 
వాగాేనం చేసేత వయతిరేక్మే చేస్కతడు. అతనిన నమిమ ఏదైనా అమానత 
(అపపగింత) అతని వదే పెడిత్య దానిన కాజేస్కతడు" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లం చెపాపరని అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు 
ఉల్లలఖంచార. (బుఖారి 33, ముస్లం 59).  
ఈ హదీసులోః 
 నిఫ్యఖ్ రెండు రకాలుుః- ఒక్టిుః విశాాస్కనికి సంబంధంచనది, 
రెండవదిుః క్రమల్క సంబంధంచనది. ఇక్ాడ క్రమల్క సంబంధం- చనదే 
ఉదేిశింపబడినది. ముస్లంలో నిఫ్యఖ్ క సంబంధంచన ఒక్ భాగం ల్లదా 
అనేక్ భాగాలు ఉండవచ్చు. నిఫ్యఖ్ భాగాలు అనేక్ం. అందులో కొనిన, 
మరి కొనినటి క్నాన ఎకావ భయంక్ర మైనవి. ఎవర నిఫ్యఖ్ గుణం 
అవల్ంబించ దానిన విడనాడ కండా ఉంటాడో అల్లంటి వయకిత మునాఫిఖ్ 
లో లెకిాంచబడత్తడు. నిఫ్యఖ్ యొక్ా చహ్యనలునానయి. ఎవరిలో అవి 
ఉనానయో అంత మేరక అతనిలో నిఫ్యఖ్ ఉననటల. 
 అబదిం మాటాలడడం నిషిదిం అని, అది మునాఫిఖుల్ గుణం అని 
తెలిస్ంది. వాగాేన వయతిరేక్ం నిషిదిం. అది విశాాస్ గుణం కాదు. 
అమానతలో మోసం చేయడం నిషిదిం. అల్ల చేయువానిలో నిఫ్యఖ్ 
ఉననటల. విశాాస సంబంధమైన నిఫ్యఖ్ ఇస్కలం న్బండి బహిషారణక 
కారణం అవుతంది. కాని క్రయ సంబంధమైన నిఫ్యఖ్ అల్ల కాదు. 
అందు వల్ల మనిషి ఇస్కలం న్బండి బహిషారింపబడడు. అది క్బీర 
గునాహ్ (ఘోర పాపాలోల) లెకిాంచబడుతంది. 

َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ فِيِه َكاَن ) َقاَل: َأنَّ النَّبييَّ  َعْن َعْبدي اهللي ْبني َعْمٍرو 

ا َوَمْن َكاَنْت فِيِه َخْصَلٌة ِمنُْهنَّ َكاَنْت فِيِه َخْصَلٌة ِمنَ  ا َخالِصا النرَفاِق  ُمنَافِقا



విశ్వాస పాఠాలు 
 

000 

َث َكَذَب َوإَِذا َعاَهَد َغَدَر َوإَِذا  َحتَّى َيَدَعَها إَِذا اْؤُُتَِن َخاَن َوإَِذا َحدَّ

 َخاَصَم َفَجَر(.

83- "ఏ వయకితలో ఈ నాలుగు గుణ్యలుంటాయో అతన్బ అసలైన 
మునాఫిఖ్. ఒక్ వేళ్ అతనిలో వీటిలోని ఒక్ా గుణం ఉనాన అతన్బ 
దానిని వదల్నంత వరక అతనిలో నిఫ్యఖ్ క సంబంధంచన ఒక్ గుణం 
ఉననటేల. ఆ నాలుగు గుణ్యలు ఇవిుః అతనిన నమిమ ఏదయినా అమానత 
అపపగించనపుపడు అతన్బ దానిన కాజేస్కతడు. నోర విప్తపత్య అబదిం 
పలుకత్తడు. మాటిసేత దానిన నిల్బ్నటటకోడు. ఎవరితోనయినా జగడం 
జరిగిత్య అనాయయానికి దిగుత్తడు" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
తెలిపారని అబుేల్లలహ్ బిన్ అమ్ర్ } ఉల్లలఖంచార. (బుఖారి 34, ముస్లం 
58). 
ఈ హదీసులోః 
 నిఫ్యఖ్ గుణ్యలు బాహుళ్యంగా, నానారకాలుగా ఉనానయి. ఈ 
హదీసులో చెపపబడిన సంఖయ వాటి పరిమితం తెలుపుటక కాదు. అవే 
కాకండా మునాఫిఖుల్ గుణ్యలు ఇంకనోన ఉననవి. నిఫ్యఖ్ గుణ్యలు 
ప్రజలోల విభనన రీతలోల ఉనానయి. కొందరిలో చాల్ల తకావ, 
మరికొందరిలో చాల్ల ఎకావ, కొందరిలో ఏ మాత్రం ల్లవు. 
 వాగేనం చేస్ భంగపరచకూడదని ఇందులో తెలిస్ంది. ఇది 
మునాఫిఖుల్ ప్రత్యయక్ గుణం. జగడముల్లడినపుపడు ధరమం న్బండి 
వైదొలుగుట నిషిదిం. ఇల్ల చేయువాడు మునాఫిఖని, ధరమం పటల హేళ్న 
చేయువాడని నిదరశనం. 

ََََأَنسَ َعن َالنَّبِ ِّ ََوآَهُةَ)َ:َقاَلَََعْن َاْأَْنَصاِر َُحبُّ هَمِن َاْْلِ آَهُة

َ(.النَِّفاِقَُبْغُضَاْأَْنَصارَِ
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84- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని అనస్ రజియల్లలహు 
అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "అనాసరల్న్బ ప్రేమించడం విశాాస చహనం 
(నిదరశనం). అనాసరల్న్బ అసహియంచ్చట నిఫ్యఖ్ చహనం". (బుఖారి 
17, ముస్లం 74). 
ఈ హదీసులోః 
 అనాసర్ -రజియల్లలహు అన్బుం-ల్ ఘనత ఉంది. విశాాస్కనికి చహ్యనలు, 
నిదరశనాలు ఉంటాయి. అల్లగే నిఫ్యఖ్ క కూడాన్బ. 'అనాసర్' ఖుర్ఆన్, 
హదీసులో వచున ధారిమక్ పేర. ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం మదీన 
నగరానికి వల్స వచాుక్ ఆయనక అనిన విధాలుగా సహ్యయపడినవారి పేర 
ఇది. వారి వారి క్రమలు, ఇస్కలంలో వారి త్తయగాల్ పరంగా ప్రజలు వేర వేర 
స్కానాలోల ఉంటార. అనాసర్ ఈ శ్రేషఠ నామానిన ప్రవక్తక సహ్యయం చేస్ 
పందార. దీనిన బటిట తెలిసే ఒక్ విషయం ఏమిటంటే ధరామనికి 
సహ్యయపడడ ప్రతీవానితో ప్రేమించడం కూడా విశాాసమే. అల్లగే హృద- 
యానికి సంబంధంచన క్రమలు కూడా విశాాసంలో లెకిాంచబడత్తయి. 
సాయంగా విశాాసం కూడా ఒక్ క్రమయే. అందరిలో విశాాసం ఒకే రక్ంగా 
ఉండదు. తరగుతంది, పెరగుతంది. ప్రేమ, అసహయం కూడా క్రమల్ల. 
వాటిపై కూడా మనిషికి సతఫలితం, దుషఫలిత్తలు ల్భస్కతయి.  

'కుఫ్్ర' అనా ప్దానికి వేరు వేరు అరాిలు గలవు 
َََعْبدََِعن َالنَّبِ َّ َامْلُْتلِِمَُفُتوٌقََوِقَتاُلُهَُكْفرٌَ)َ:َقاَلََاهللََِأنَّ ُِ َ(.ِسَبا

85- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని అబుేల్లలహ్ 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "స్కటి ముస్లంని దూషించడం "ఫిస్"ా 
(దురామరుం, క్డు హేయమైన విషయం), అతనితో పోరాడటం 
"కఫ్ర్"తో సమానం".  
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 తనక తెలియకండానే తన క్రమలు వృధా అవుత్తయని విశాాస్ 
భయపడత్తడు.  
 కొందర పండితలు చెపాపరుః ఇందులో ఉపయోగ పడిన "కఫ్ర్" 
పదం వాసతవ కఫ్ర్ కాదు. అంటే ఇస్కలం న్బండి బహిషా- రణక 
కారణమయేయ కఫ్ర్ కాదు. అల్లంటి పన్బలు చేయకండా జ్ఞగ్రతతగా 
ఉండడానికి ఈ విధంగా హెచురించడం జరిగింది. మరి కొందర 
ఇమాములు ఇల్ల చెపాపరుః ముస్లంతో పోరాడటానిన ధరమసమమతంగా 
భావించేవార కఫ్ర్ క పాల్పడినటల.  
  క్బీర గునాహ్ (ఘోర పాపా)లు, వాటికి పాల్పడిన వయకితని ఫ్యస్ఖ్ 
(దురామగుడిని)గా  చేసేస్కతయి. అతడు ముస్లమయిత్య ఆ క్బీర గునాహ్ 
వల్ల అతడు ఫ్యస్ఖ్ అయినటల.  
 ముస్లం గౌరవం, మానం గల్వాడు, గన్బక్ అతనిన దూషిం- చడం 
నిషిదిం. ఇందులోనే పరోక్ష్నింద, తిటల, శాపనాలు, అవహే- ళ్నల్నీన 
వస్కతయి. ముస్లంన్బ హతయ చేయడం నిషిదిమని, అతని హతయన్బ 
ధరమసమమతంగా భావించేవాడు కాఫిరవుత్తడని తెలిస్ంది. ఈ హదీసు 
ప్రవక్తగారికి నొసంగబడిన "జవామిఉల్ క్లిమ్"లో పరిగణంచబడుతంది. 
అంటే సంక్షిపత పదాలోల అధక్ భావాలు, అరాాలుంటాయని అరాం. 
ఇందులో రెండు వేరేార మాటలు చెపపబడాడయి. కాని అందులో 
అనేకాదేశాలునానయి.  
ఘోరపాపానికి పాలపడిన ముసలాంన కాఫిర్క అనరాదు 

َاهلُلَُعَباَ َةَْبنََِعن ََرِِضَ ِْ اِم َالصَّ
ِ
َوََأَحُدَالنَُّقَباء ُِ ََو ََوَكاَنََشِهَدََبْدًرا ََعنُْه

ََرُسَََلْيَلةََ َ)َ:َقاَلََوَحْوَلُهَِعَصاَبٌةَِمْنََأْ َحابِهَََِوَلَاهللِاْلَعَقَبِةََأنَّ ِِ َباهُِعو
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َُُّْشَِ ََأْوَلَ ُكْمَُكواَبِاهللَِعََلََأْنََلَ ْقُتُلوا َُ َ ََوَل ْزُنوا َُ َ ََوَل ُقوا َُْْسِ ََوَلَ ََشْيًئا

ََأْهِدهُكْمََوَأْرُجلُِكْمََوَلَ وَنُهََبْيَ ْفََتُ َُ َ
ُُواَبُِبْهَتان  ْت َُ ََوَلَ ْعُصواَِِفََمْعُروف  َُ

ََوَفَ َاهللََِفَمْن ََعََل ََفَتْجُرُه َِِفَِمنُْكْم ََفُعوقَِب ََشْيًئا ََذلَِك َِمْن َِ ََأَ ا ََوَمْن

ََسََتََ َِمْنََذلَِكََشْيًئاَُثمَّ َِ اَرٌةََلُهََوَمْنََأَ ا ْنَياََفُهَوََكفَّ َُهَاهلُلََفُهَوَإَِ َاهللِالدُّ

ََفَباَهْعنَاُهََعََلََذلِكَ(َشاَءََعاَقَبهََُإِْنََشاَءََعَفاََعنُْهََوإِنَْ

86- ఉబాద బిన్ స్కమిత్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార -అతన్బ 
బద్ర్ యుదింలో పాల్గునడమేగాకండా రెండవ అఖబా ప్రమాణ 
స్వాకారంలోనూ పాల్గునన ప్రతినిధ్యల్లో ఒక్ర-: ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం తమ అన్బచరల్ మధయ ఉననపుపడు ఇల్ల అనానరుః "ఈ 
విషయాల్న్బ గురించ మీర నా ముందు ప్రమాణం చేయండి. మీర ఏ 
విధంగానూ అల్లలహ్  క స్కటి క్లిపంచర. దొంగతనం చేయర. 
వయభచారానికి పాల్పడర. సంత్తనానిన చంపర. ఎవరి మీద 
అపనిందల్న్బ మోపర. ధరమసమమతమైన ఏ ఆదేశానిన 
శిరస్కవహించడానికీ నిరాక్రించర. ఈ ప్రమాణంపై మీలో స్ారంగా 
ఉననవాడు అల్లలహ్ వదే సతఫలితం పందుత్తడు. ఇక్ మీలో ఎవరైనా 
వాటిలో ఏ ఒక్ాదానికి పాల్పడి, దానికి ఇహలోక్ంలోనే శిక్ష్ అన్బభవిసేత, 
ఆ శిక్ష్ అతని పాపానికి పరిహ్యరమవుతంది. ఒక్వేళ్ అతన్బ నేరం 
చేస్నపపటికీ (ఇహలోక్ంలో శిక్ష్క గురికాకండా) అల్లలహ్ అతని 
నేరానిన క్ప్తప పుచుడం జరిగిత్య అతని వయవహ్యరం అల్లలహ్ చేతిలో 
ఉంటంది. అల్లలహ్ తల్చ్చకంటే అతడిన క్ష్మించవచ్చు ల్లదా 
శిక్షించవచ్చు". ఈ విషయాల్న్బ అంగీక్రిసూత మేమంత్త ప్రవక్త సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లం చేతిలో చేయి వేస్ ప్రమాణం చేశాము.   
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 అవసరముననపపడల్లల, వేరేార సందరాభలోల ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం ప్రమాణ స్వాకారాలు తీసుకనానర. అతి ముఖయమైన విషయం 
తౌహీద్. పాపాలోల మహ్యఘోరమైనది అల్లలహ్ క ఇతరల్న్బ భాగస్కామిగా 
క్లిపంచ్చట (షిర్ా). దొంగతనం నిషిదిం. అది ఘోరపాపాలోల ఒక్టి. 
వయభచారం నిషిదిం. అది అతి చెడడ పాపం. వారిపై ఖరు చేయవల్స్ 
వసుతందనన భయంతో సంత్తనానిన హతమారుడం నిషిదిం. అది పూరాపు 
అజ్ఞాన కాల్ం నాటి ఆచారం. అబదిం, నింద మరియు అపవాదాలు 
నిషిదిం. ధరమసమమతమైన ఆదేశాల్ పటల శిరస్క వహించాలి. వాటి పటల 
అవిధేయత చూపుట నిషిదిం. సత్తారాయల్ పుణయం అల్లలహ్ తో మాత్రమే 
కోరాలి. ఇతరల్తో కాదు. అల్లలహ్ వదే ఉననవాటిని మనిషి తన 
సతారమల్ దాారా అడగాలి. అల్లలహ్ క స్కటి క్లిపంచ్చట ఒక్ క్రమగా 
పరిగణంచబడుతంది. ఎవడు పాపాల్క దూరంగా ఉంటాడో, అతడు 
వాటికి దూరంగా ఉననందుక, అందుకై ఓప్తక్ వహించనందుక అల్లలహ్ 
అతనికి సతఫలితం ఇస్కతడు. హదుేలు (అంటే కొనిన పాపాల్క నిరీణత 
శిక్ష్లు) పాపాల్ ప్రక్ష్యళ్న, మరియు పరిహ్యరమవుత్తయి. అల్లగే 
ఆపదలు కూడాన్బ. హదుేక గురి చేసే పాపం ఎవడైనా చేసేత ముందుక 
వచు తెలియజేయడం తపపనిసరేమీ కాదు. దానిన తెలియకండా ఉంచ, 
తౌబా చేసేత సరిపోతంది. ఘోరపాపానికి పాల్పడినవార అల్లలహ్ ఇషటం 
మీద ఆధారపడి ఉంటార. అల్లలహ్ ఇషటపడిత్య శిక్షిస్కతడు. ఇషటముంటే 
మనినస్కతడు. ఘోరమైనపాపం చేస్నవాడు ముస్లమే అనబడుత్తడు. 
అందువల్ల కాఫిర్ కాడు. దానిన హల్లల్ (ధరమసమమతం)గా భావిసేత తపప. 
ఘోరపాపానికి పాల్పడిన వయకిత నరక్ంలో ప్రవేశించవచ్చు. అయిత్య తౌహీద్ 
కారణంగా మళ్ళళ దాని న్బండి బయటక తీయబడత్తడు. క్రమలు 
విశాాసంలో వస్కతయి. విశాాసం సతారమల్ దాారా పెరగుతంది. 
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దుషారమల్ దాారా తరగుతంది. కొందర దీనికి భనానభప్రాయంలో 
పడిఉనానర. కాని వార తపుపలో ఉనానర.  

َََأِِبَعنَ ََ:َقاَلَََذرر َالنَّبِ َّ ُْ ْي َُ َوَنََََأ ُِ ْيُتُهََفإَِذاََو َُ ََأ ََأْبَيُضَُثمَّ ٌِ ٌمََعَلْيِهََثْو
ائِ

ََفَقاَلَ َإَِلْيِه ُْ َلْت َْ ََف َاْسَتْيَقَظ ََوَقْد ْيُتُه َُ ََأ َُثمَّ ٌم
ََنائِ َو َإَِلَهَ)َ:ُِ ََل ََقاَل ََعْبد  َِمْن َما

ََ َخَلَاْْلَنَّةََ ََماَتََعََلََذلَِكَإِلَّ َاهلُلَُثمَّ ََ(إِلَّ ُْ َقََقاَلََوإِْنََزَنىََوإََِ:ُقْل َ:ْنََْسَ

َقَ) ََْسَ ََوإِْن ََزَنى ََ(َوإِْن ُْ ََقاَلََ:ُقْل َق ََْسَ ََوإِْن ََزَنى ََوإِْنَ)َ:َوإِْن ََزَنى َوإِْن

َقَ ابَِعةََِ(َْسَ ََقاَلَِِفَالرَّ َ(.َعََلََرْغِمََأْنِفََأِِبََذرَر)َ:َثََلًثاَُثمَّ

87- అబూ జర్ర్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః నేనొక్స్కరి ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం సనినధకి వళ్ళళన్బ. ఆ సమ యంలో ఆయన 
తెల్లదుపపటి క్పుపకొని గాఢంగా నిద్రపోతనానర. నేన్బ మళ్ళళ వచు చూసేత 
ఆయన పడుకనే ఉనానర. మళ్ళళ వచు చూశాన్బ ఆయన మేల్గాని 
ఉనానర. నేన్బ ఆయన సనిన- ధలో కూరునానన్బ. అపుపడాయన (నన్బన 
చూస్) "అల్లలహ్ తపప మరో ఆరాధ్యయడు ల్లడని స్కక్ష్యమిచు, అదే 
మాటపై చనిపోయే దాకా నిల్క్డగా ఉండేవార తపపకండా సారాునికి 
వళ్ళతర" అని అనానర. "వయభచారం చేస్నా, దొంగతనానికి పాల్పడినా 
(వార సారాునికి వళ్ళతరా?)" అని నేనడిగాన్బ. "ఔన్బ, వయభచారం చేస్నా, 
దొంగతనానికి ఒడిగటిటనా సరే వళ్ళతర" అనానర ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం. నేన్బ ఆశ్ురయపోతూ "ఏమిటీ, వయభచారం, దొంగతనం ల్లంటి 
నేరాలు చేస్ ఉనాన (సారాునికి వళ్ళతరా?)" అని అడిగాన్బ. అపుపడు ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "వయభచారం, దొంగతనం చేస్ ఉనాన సరే" అని 
మూడు స్కరల చెప్తప నాల్ువ స్కరి చెపాపరుః "అబూ జర్ర్ తన ముకాక 
మన్బన తగిలించ్చకనాన సరే!" (అంటే ఈ విషయాలు అబూ జర్ర్  క 
ఎంత ఆందోళ్న క్లిగిసుతనాన సరే) అని చెపాపర.  



విశ్వాస పాఠాలు 
 

007 

ఈ హదీసులోః 
 ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తమ అన్బచర సంఘం పటల చాల్ల 
ప్రేమ, వాతసల్యం గల్వార. 
 ఘోరపాపానికి పాల్పడిన వయకిత దానిన హల్లల్ గా నమిమత్య తపప కాఫిర్ 
కాడు. మువహిుద్ (ఏ మాత్రం అల్లలహ్ క భాగస్కామి క్లిపంచని 
ఏక్దైవారాధకడు) పాపాతమడు, ఎననటికైనా సారుం లో చేరి ఉంటాడు. 
తౌహీద్ పాపాల్ పరిహ్యరంలో అతి గొపపది. ఇస్కలం ధరామనిన 
తయజించనవాని సరా సత్తారాయలు వయరామవుత్తయి.
 అంతిమ క్రయన్బ బటిట లెక్ా ఉంటంది. ఏదైనా సమసయక పరిషాారం 
ఆలింతో కోరడం, సందిగింగా ఉనన విషయానిన మరీ తెలుసుకోవడం 
మంచది. శిషుయడి ఉదేశేాయనిన గ్రహించ్చటక గదిేంచనూ వచ్చు. 

సఫారసు (ష్ఫాఅత్) 
َ َرْهَرَة ُِ َ ََأِِب ََقاَلَََعْن ُه َُقلََْ:َأنَّ َاهللَِ:ُْ ََرُسوَل َالنَّاِسََ!َها ََأْسَعُد َمْن

ََفَقاَلَ َاْلِقَياَمِة ََهْوَم ََلَ)َ:َبَِشَفاَعتَِك ََأْن َرْهَرَة ُِ َ ََأَبا ََها ُْ ََظنَنْ َلَقْد

ََعََلَ َِحْرِ َك َِمْن ُْ ََرَأْه َا
َملِ َِمنَْك ُل ََأوَّ ََأَحٌد َاْْلَِدهِث َ ا َِ َ ََعْن َهْتَتَلنِ 

َالنَّاسَِ ََأْسَعُد َاهلُلََاْْلَِدهِث َإِلَّ َإَِلَه ََل ََقاَل ََمْن َاْلِقَياَمِة ََهْوَم بَِشَفاَعتِ 

َ(.َخالًِصاَِمْنَِقَبِلََنْفِتهَِ

88- అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ప్రవకాత! 
ప్రళ్యదినాన మీ స్ఫ్యరసుక అరుత పందే మహ్య అదృషటవంతడెవడు? 
అని నేనడిగాన్బ. దానికాయన ఇల్ల చెపాపరుః "ఈ విషయం గురించ 
నీక్ంటే ముందు మరెవార అడగర అని నేనన్బకనానన్బ. ఎందుక్ంటే 
నీలో హదీసుల్ పటల కాంక్ష్, శ్రది ఎకావ ఉంది. (అయిత్య విన్బుః) 
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ప్రళ్యదినాన నా స్ఫ్యరసున్బ పందే అదృషటవంతడు తన హృద- 
యాంతర సాచుతతో ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ చదివినవాడు". (బుఖారి 99). 
ఈ హదీసులోః 
 మువహిుదీనలక ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం స్ఫ్యరసు 
ల్భంచ్చన్బ. వారిలో ఘోరపాపాల్క పాల్పడిన వారికి కూడా ల్భంచ్చన్బ. 
మునాఫిఖుల్క ఈ అదృషటం ల్భంచదు. వార ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ 
పలికినా, అందులో సతయత మరియు సాచఛత ఉండదు గన్బక్. ప్రవక్త 
అన్బచరల్క ఆయన స్ఫ్యరసు ల్భంచ్చనని ఈ హదీసు గొపప ఆధారం. 
ఇందులో ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ ఘనత తెలిస్ంది. అది సరా క్రమల్క 
మూల్మైనది. హదీసుల్, ధరమ విదయ కాంక్ష్ యొక్ా ఘనత తెలిస్ంది. 
అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఘనత మరియు హదీసులో 
ఆయనక ఉనన అధక్ కాంక్ష్ గురించ తెలిస్ంది.  
సారగాంల విశ్వాసులకు అలాలహ్ దరశనాం లభాంచున 

َََقاَلَ:ََقاَلََََعْنََجِرهِرَْبِنََعْبِدَاهللِ ُكْمََكَمَ)َ:النَّبِ ُّ ْوَنََربَّ ُكْمََسََتَ إِنَّ

ْغَلُبواََعََلَ ُُ َاْسَتَطْعُتْمََأْنََلَ ََفإِْن وَنَِِفَُرْؤَهتِِه َُُضامُّ َاْلَقَمَرََلَ َ ا َِ َرْوَنَ َُ

ْمِسََوَقْبَلَُغُروِِبََ ََقْبَلَُطُلوِعَالشَّ َ(.اََفاْفَعُلواَ ََلة 

89- జరీర్ బిన్ అబుేల్లలహ్ ఉల్లలఖంచార ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
ఇల్ల ఉపదేశించారుః "ఇపుపడు మీర చంద్రుడిన ఎల్ల సపషటంగా 
చూసుతనానరో అదే విధంగా తారలోనే మీర (ప్రళ్యదినాన) మీ 
ప్రభువుని చూస్కతర. ఆయనన్బ దరిశంచడంలో మీక ఎల్లంటి 
ఆటంక్ం ఉండదు. అందువల్ల మీర సూరోయదయానికి ముందు ఉనన 
(ఫజ్ర్) నమాజున్బ, సూరాయసతమయానికి ముందు ఉనన (అస్ర్) 
నమాజున్బ చేయడంలో వీల్యినంత వరక మీ ముందు ఎల్లంటి 
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ఆటంక్ం ఏరపడకండా ఉండేల్ల క్ృషి చేయండి (అశ్రది, అల్సత్తాల్క ఏ 

మాత్రం త్తవీయక్ండి)". (బుఖారి 554, ముస్లం633). 
ఈ హదీసులోః 
 ప్రళ్యదినాన విశాాసుల్క అల్లలహ్ దరశనం ల్భంచ్చనని ఇందులో 
ఆధారం ఉంది. వార తమ ప్రభువున్బ ఎంత సపషటంగా చూస్కతరో దాని 
ఉదాహరణ చంద్ర దరశనం దాారా ఇవాబడింది. చంద్రుని ఉదాహరణ 
అల్లలహ్ తో ఇవాబడుతందనన భావం కాదు. అల్లలహ్ దరశనానికి 
తోడపడు స్కధనాలోల ఒక్టి నమాజు. వాటిలో ఫజ్ర్ మరియు అస్ర్ 
నమాజులు అతి ముఖయమైనవి. ఈ చల్లని వేళ్లో గల్ నమాజుల్న్బ 
కాపాడినవాడు సారుంలో ప్రవేశిస్కతడు. చల్లని వేళ్లోల గల్ నమాజుల్ంటే 
ఫజ్ర్ మరియు అస్ర్. ఎందుక్నగా అవి నిద్ర మరియు అల్సట (దూరం 
చేసే చల్లని) వేళ్లు. సత్తారాయలు సరా మేళ్ళక ముఖయ సబబు. అల్లలహ్ 
దరశన భాగయం సరాాన్బగ్రహ్యలోల అతి గొపపది. అల్లలహ్ మనందరికీ తన 
దరశనం ప్రస్కదించ్చగాక్. ఆమీన్! 

امََْنَْعََ َبَِالنََّاَلَ:َقََاَلَقََُعَبا َةَبنَالصَّ َزََّعَََمَْكَُبََّاَرََوَْرَََََُنَْلَََمَْكَُ)إنََّ:ََ ُّ

ََجَوََ َُتَََّحََلَّ َوا(.وَُُىَََت

90- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని ఉబాద బిన్ 
స్కమిత్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నిశ్ుయంగా మీర 
మరణంచన తరాాత గాని మీ ప్రభువున్బ చూడల్లర". (నిస్కయి కబ్రా, 
సహీహుల్ జ్ఞమి 2459).  
ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ న్బ ఇహలోక్ంలో చూడల్లము అనడానికి ఇది గొపప 
నిదరశనం. ఆయన దరశనం పరలోక్ంలోనే స్కధయం. ఆయనన్బ 
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విశాాసులు మాత్రమే చూడగలుగుత్తర. ఆయనక శ్త్రువులుగా, 
అవిశాాసులుగా ఉననవారికి ఈ భాగయం ల్భంచదు. ప్రళ్యదినాన అల్లలహ్ 
దరశనానిన నమమని కొందరి బిద్అతీల్ ఖండన కూడా ఇందులో ఉంది. 
ఎల్ల అనగా విశాాసులు చనిపోయాక్, వారికి అల్లలహ్ దరశనం క్లుునని 
ఇందులో రజువైంది. 

َ َاْْلُْدِريِّ
ََسِعيد  ََأِِب ََََعْن َاهللِ ََرُسوِل ََزَمِن َِِف ََناًسا َهاََ:َقاُلواََأنَّ

َاهللِ َاْلِقَياَمةََِ!َرُسوَل ََهْوَم نَا ََربَّ ََنَرى ْل ََ؟َِ َاهللِ ََرُسوُل َ(َنَعمَْ)َ:َقاَل

َلََ)َ:َقاَلَ ََ ْحًوا ِهَيِة َبِالظَّ ْمِس َالشَّ َُرْؤَهِة َِِف وَن َُُضارُّ َ ْل ََمَعَهاََِ ْيَس

َ ٌِ َفِيَهاََ؟َسَحا ََلْيَس ََ ْحًوا َاْلَبْدِر ََلْيَلَة َاْلَقَمِر َُرْؤَهِة َِِف وَن َُُضارُّ َ ْل َِ َو

َ ٌِ َباَرَكَ)َ:َلََهاََرُسوَلَاهللََِقاَلََ:َقاُلواَ؟(َسَحا َُ َ وَنَِِفَُرْؤَهِةَاهللِ َُُضارُّ َماَ

َِِفَ وَن َُُضارُّ َ ََكَم َإِلَّ َاْلِقَياَمِة ََهْوَم َعاَ  َُ اَو ََأَحِدَِمَ ََهْوُمََ.َُرْؤَهِة ََكاَن إَِذا

نٌَ َُمَؤذِّ َن ََأذَّ ْعُبدََُ:اْلِقَياَمِة َُ َ ْْ ََكاَن ََما
ة  َُأمَّ َُكلُّ ََكاَنََ.لَِيتَّبِْ  ََهْبَقىََأَحٌد َفََل

ََهَتَتاَقُطوَنَِِفَالنَّارَِ َإِلَّ ِِ َُسْبَحاَنُهَِمْنَاْأَْ نَاِمََواْأَْنَصا َاهللِ َ.َهْعُبُدََغْيَ

ََحَ ِِ ِلَاْلكَِتا ِْ ََأ ِ ََوُغِبَّ ََوَفاِجر  َِمْنََبرر ََمْنََكاَنََهْعُبُدَاهللَ َ.تَّىَإَِذاَََلََْهْبَقَإِلَّ

ََفُيَقاُلَََلُمَْ ْعُبُدونَََ:َفُيْدَعىَاْلَيُهوُ  َُ َاْبَنََ:َقاُلواَ؟َماَُكنُْتْمَ ُكنَّاََنْعُبُدَُعَزْهَر

َاهلُلَ:َفُيَقاُلََ.اهللِ  َ َ َاُتَّ ََما ََوَلدَ َكَ ْبُتْم ََوَل ََ اِحَبة  ْبُغونَََ.َِمْن َُ َ َ؟َفَمَذا

نَاَ.َعطِْشنَاَ:َقاُلوا ََربَّ َإَِلْيِهمََْ.َفاْسِقنَاَ!َها ِرُ ونَََ.َفُيَشاُر َُ َ وَنََ؟َأَل َفُيْحََّشُ

ََبْعًضا ََبْعُضَها َََيْطُِم ٌِ ا ََْسَ َا ََكَتَنَّ َالنَّاِر َالنَّارََِ.إَِ  َِِف ََ.َفَيَتَتاَقُطوَن ُثمَّ

َََلُمَُْهْدعََ ْعُبُدونَََ:ىَالنََّصاَرىََفُيَقاُل َُ َ َُكنُْتْم َامْلَِتيَحََ:َقاُلواَ؟َما ََنْعُبُد ُكنَّا

ََوَلََوَلدَ َ:َفُيَقاُلَََلُمََْ.اْبَنَاهللِ َ َاهلُلَِمْنََ اِحَبة  َ َ:َفُيَقاُلَََلُمََْ.َكَ ْبُتْمََماَاُتَّ
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ْبُغونََ َُ نََ.َعطِْشنَاَ:َفَيُقوُلونَََ؟َماَذاَ َأَلََ.َفُيَشاُرَإَِلْيِهمََْ:َقاَلََ.َفاْسِقنَاَ!اَهاََربَّ

ِرُ ونََ ََبْعًضاََ؟َُ ََبْعُضَها َََيْطُِم ٌِ ا ََْسَ َا ََكَتَنَّ ََجَهنََّم َإَِ  وَن َفُيْحََّشُ

ََ.َفَيَتَتاَقُطوَنَِِفَالنَّارَِ َعاَ َِمْنََبرر َُ َ ََمْنََكاَنََهْعُبُدَاهللَ ََْهْبَقَإِلَّ َحتَّىَإَِذاَََل

َ تِ ََوَفاِجر  َالَّ َِمْن َُ وَرة  ََأْ َنى َِِف َعاَ  َُ ََو َُسْبَحاَنُه َاْلَعامَلَِي ُِّ ََر ْم ُِ ا َُ َأ

َفِيَها نَْتظُِرونَََ:َقاَلََ.َرَأْوُه َُ َ ْعُبدََُ؟َفَم َُ َ ْْ ََكاَن ََما
ة  َُأمَّ َُكلُّ ْتَبُ  َهاََ:َقاُلواَ.َُ

نَا َإََِ!َربَّ َُكنَّا ََما ََأْفَقَر ْنَيا َالنَّاَسَِِفَالدُّ َُْنَصاِحْبُهمََْفاَرْقنَا ََوََل َ:َفَيُقوُلََ.َلْيِهْم

ُكمَْ ََربُّ َِمنَْكََ:َفَيُقوُلونَََ.َأَنا َبِاهللِ ََ.َنُعوُذ ََشْيًئا َبِاهللِ ُك َُنَّْشِ ََأْوَ}َل ْيِ َُ َمرَّ

ََهنَْقلَِبََ{َثََلًثا ََأْن ََبْعَضُهْمََلَيَكاُ  َآَهٌةََ:َفَيُقوُلََ.َحتَّىَإِنَّ ََوَبْينَُه ََبْينَُكْم ْل َِ

اَفَتْعرَِ َِِبَ ََ.َنَعمََْ:َفَيُقوُلونَََ؟ُفوَنُه ََساق  ََكاَنََ.َفُيْكَشُفََعْن ََهْبَقىََمْن َفََل

و َِ ُْ َبِالتُّ ََأِذَنَاهلُلََلُه َإِلَّ ََنْفِتِه
ِ
َِمْنَُِْلَقاء ُدَهللِِ ُْ َوَلََهْبَقىََمْنََكاَنََ.َهْت

ََجَعَلَاهلُلََظْهَرُهََطَبَقًةَ َقاًءََوِرَهاًءَإِلَّ ُِّ ُدَا ُْ َدََهْت ُْ َمََأَراَ ََأْنََهْت َواِحَدًةَُكلَّ

ََقَفاهَُ ََعََل ََرَأْوُهََ.َخرَّ تِ  َالَّ َُ وَرُِِه َِِف َل وَّ ََُتَ ََوَقْد َُرُءوَسُهْم ََهْرَفُعوَن ُثمَّ
ةَ  َلََمرَّ ُكمََْ:َفَقاَلََ.فِيَهاََأوَّ نَاَ:َفَيُقوُلونَََ.َأَناََربُّ ََربُّ َْ ََ.َأْن ْْسُ

َاْْلِ ُِ َُهْ َ ُثمَّ

ََجهََ َفاَعةََُ.نَّمَََعََل َالشَّ ُهمَََّ:َوَهُقوُلونَََ.َوَُتِلُّ ََسلِّمََْ!اللَّ َهاََ:ِقيَلََ(.َسلِّْم

ََ!َرُسوَلَاهلل ْْسُ
ٌةَفِيِهََخَطاطِيُفََوَكََللِيُبَ)َ:َقاَلََ؟َوَماَاْْلِ َ،َ ْحٌضََمِزلَّ

َََلَا َُهَقاُل َُشَوْهَكٌة َفِيَها د  ْْ َبِنَ ُكوُن َُ َ ْعَدانََُ:َوَحَتٌك ََ.التَّ امْلُْؤِمُنوَنََفَيُمرُّ

َ ِِ َكا ََوَكَتَجاِوهِدَاْْلَْيِلََوالرِّ ْيِ هِحََوَكالطَّ ِقََوَكالرِّ ََوَكاْلَِبْ
َ.َكَطْرِفَاْلَعْيِ

َُمَتلَّمٌَ َُمْرَسٌلََ.َفنَاج  ََجَهنَّمَََ.َوَُمُْدوٌش ََناِر َِِف َإَِذاََ.َوَمْكُدوٌس َحتَّى

ِ يََنْفِِسََ،َخَلَصَامْلُْؤِمُنوَنَِمْنَالنَّارَِ ََ!َبَِيِدهََِفَوالَّ َبَِتَشدَّ َماَِمنُْكْمَِمْنََأَحد 
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َ َاْْلَقِّ
ِ
َاْستِْقَصاء َِِف َهللِِ ْخَواَِنِْمََ،ُمنَاَشَدًة َِْلِ َاْلِقَياَمِة ََهْوَم َهللِِ َامْلُْؤِمنَِي ِمْن

ِ هَنَِِفَالنَّاِرََهُقوُلونََ نَاَ:الَّ ونَََ!َربَّ ُّْ َ.َكاُنواََهُصوُموَنََمَعنَاََوُهَصلُّوَنََوََيُ

ْمََعََلَالنَّارََِ.َأْخِرُجواََمْنََعَرْفُتمََْ:َقاُلَََلُمََْفيَُ ُِ ُمَُ َوُر َفُيْخِرُجوَنََ.َفُتَحرَّ

ََهُقوُلونَََ.َخْلًقاََكثًِياََقْدََأَخَ ْتَالنَّاُرَإَِ َنِْصِفََساَقْيِهََوإَِ َُرْكَبَتْيهَِ َ:ُثمَّ

نَا نَاَبََِ!َربَّ َُ ْمَِِفََ:َفَيُقوُلََ.هََِماََبِقَ َفِيَهاََأَحٌدََِمَّْنََأَمْر ُُ اْرِجُعواََفَمْنََوَجْد

ََفَتْخِرُجوهَُ ََخْي  َِمْن َِ هنَار  َِمْثَقاَل ََكثًِياَ.َقْلبِِه ََخْلًقا ََ.َفُيْخِرُجوَن ُثمَّ

نَاَ:َهُقوُلونََ نَاَ!َربَّ َُ ََأَمْر ََِمَّْن ََأَحًدا َفِيَها ََنَ ْر ْ ََهُقوُلََ.ََل َفَمْنََ.اْرِجُعواَ:ُثمَّ

َِِفَ ْم ُُ ََفَتْخِرُجوهََُوَجْد ََخْي  َِمْن َِ هنَار  َنِْصِف َِمْثَقاَل َفُيْخِرُجوَنََ.ََقْلبِِه

ََكثًِيا ََهُقوُلونَََ.َخْلًقا نَاَ:ُثمَّ ََأَحًداَ!َربَّ نَا َُ ََأَمْر ََِمَّْن َفِيَها ََْنَ ْر ََهُقوُلََ.ََل َ:ُثمَّ

ََخْيَ َ.اْرِجُعوا َِمْن ة  ََذرَّ َِمْثَقاَل ََقْلبِِه َِِف ْم ُُ ََوَجْد َ.ََفَتْخِرُجوهََُفَمْن

ََهُقوُلونَََ.َفُيْخِرُجوَنََخْلًقاََكثًِيا نَاَ:ُثمَّ اَ!َربَّ َوَكاَنََأُبوََ(.ََلََْنَ ْرَفِيَهاََخْيً

َِشْئُتْمَ َإِْن ََفاْقَرُءوا َاْْلَِدهِث َ ا َِِبَ
ِِ ُقو َُُصدِّ َ ْ َََل َإِْن ََهُقوُل َاْْلُْدِريُّ

َسِعيد 

َاهللََََّلََهْظلُِمَِمْثَقاَلَ]ِإ َُُكََحَتنًَةَُهَضاِعْفَهاََوُهْؤِتَِمْنََلُدْنُهََنَّ ََوإِْنَ ة  َذرَّ

ََعظِيًمَ َ)َ.[َأْجًرا ََوَجلَّ ََ:َفَيُقوُلَاهلُلََعزَّ ِْ َالنَّبِيُّوَنَََشَفَع ََوَشَفَ  َكُة
امْلَََلئِ

اَِحِيََ َالرَّ ََأْرَحُم َإِلَّ ََهْبَق ْ ََوََل َامْلُْؤِمُنوَن َِمنََْ.َوَشَفَ  ََقْبَضًة النَّاِرَََفَيْقبُِض

ََقطَُّ ا ََخْيً ََهْعَمُلوا ْ َََل ََقْوًما ًمََ.َفُيْخِرُجَِمنَْها ََُحَ ََعاُ وا ََ.َقْد َََنَر  َِِف َفُيْلِقيِهْم

َاْْلََياةَِ َََنَُر ََلُه َُهَقاُل َاْْلَنَِّة ََأْفَواِه َََحِيِلََ.ِِف َِِف بَُّة
َاْْلِ ُرُج ََُتْ ََكَم َفَيْخُرُجوَن

ْيلَِ كََُ.التَّ َُ َرْوََنَاَ َُ ْمِسََأَلَ ِرََماََهُكوُنَإَِ َالشَّ َْ ِرََأْوَإَِ َالشَّ َْ وُنَإَِ َاْْلَ

ََأْبَيَضَ ََهُكوُن َالظِّلِّ َإَِ  َِمنَْها ََهُكوُن ََوَما ََوُأَخْيِ ُ َهاََ:َفَقاُلواَ(.ُأَ ْيِفُر
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َاهللِ ْرَعىَبِاْلَباِ َهةََِ!َرُسوَل َُ َ َْ َُكنْ ََ:َقاَلََ؟َكَتنََّك ْؤُلِؤ ََكاللُّ ِِفََفَيْخُرُجوَن

َاْْلََواُِمَُ ََأْ َخَلُهْمََ.ِرَقاِِبِْم ِ هَن َالَّ َاهللَِّ َُعَتَقاُء
ِ
ُؤَلء َِ َ َاْْلَنَِّة ُل ِْ ََأ َهْعِرُفُهْم

ُموهَُ ََقدَّ ََعِمُلوُهََوَلََخْي  ََعَمل  ََهُقوُلََ.اهللََُّاْْلَنََّةَبَِغْيِ اْ ُخُلواَاْْلَنََّةََفَمََ:ُثمَّ

ْعِطََأَحًداَِمْنَاْلَعامَلِيَََ:ُقوُلونَََفيَََ.َرَأْهُتُموُهََفُهَوََلُكمَْ ُُ نَاََأْعَطْيَتنَاََماَََلَْ َ.َربَّ

َ اَ:َفَيُقوُلَ َِ نَاَ:َفَيُقوُلونَََ.َلُكْمَِعنِْديََأْفَضُلَِمْنَ ََأْفَضُلََ!َهاََربَّ
 
ء َََشْ َأيُّ

َ ا َِ َ(ََفََلََأْسَخُطََعَلْيُكْمََبْعَدُهََأَبًداَ.ِرَضاَيََ:َفَيُقوُلََ؟ِمْنَ

91- అబూ సఈద్ ఖుద్రీ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం కాల్ంలో కొంత మంది "దైవ ప్రవకాత! 
ప్రళ్యదినాన మేము మన ప్రభువున్బ చూస్కతమా?" అని ప్రశినంచార. 
దానికి ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "అవున్బ" అని సమాధానం ఇచు 
ఇల్ల ఎదుర ప్రశ్న వేశారుః "మిటట మధాయనం ఏ మాత్రం మేఘం ల్లని వేళ్ 
సూరయడిని చూడడంలో మీకేమైనా ఇబుంది క్లుగుతందా? అల్లగే 
మేఘాలు ల్లని పౌరణమి రాత్రి చంద్రుడిన చూడడంలో మీకేమైనా 
ఇబుందా?" "ల్లదు ప్రవకాత!" అని వార సమాధానం పలికార. అపుపడు 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెపాపరుః "ప్రళ్యదినాన శుభప్రదుడైన, 
మహోననత- డైన అల్లలహ్ న్బ దరిశంచడంలో ఏ ఇబుందీ ఉండదు. 
ఏదైనా ఉంటే ఆ రెండిటోల ఒక్దానిన చూడడంలో క్లిగినంత ఇబుంది 
మాత్రమే ఉంటంది. (మళ్ళళ ఇల్ల చెపాపరుః) ప్రళ్యదినాన ఒక్ ప్రక్టన 
క్రత (దైవదూత) "ఏ వరుం వార ఎవరిని ఆరాధసూత ఉండేవారో వారంత్త 
అతని వన్బక్ ఉండండి" అని ప్రక్టిస్కతడు. పరిశుదుిడైన అల్లలహ్  న్బ 
కాకండా ఇతరల్న్బ అంటే విగ్రహ్యల్న్బ, మూరతల్న్బ పూజించేవారిలో ఏ 
ఒక్ాడు మిగల్కండా అందరూ నరక్ంలో పడిపోత్తర. చవరోల 
సదాచారలు, దురాచారలైన అల్లలహ్ న్బ ఆరాధంచేవార మరియు 
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గ్రంథప్రజల్లో కూడా కొందర మిగిలి పోత్తర. అపుపడు యూదుల్న్బ 
ప్తల్వడం జరగుతంది. "మీర ఎవరిని ఆరాధసూత ఉండేవార?" అని 
ప్రశినంచబడుతంది. "మేము ఉజైరన్బ అల్లలహ్ కమారడిగా 
(విశ్ాస్సూత) ఆయనేన పూజిసూత ఉండేవారం" అని వారంటార. వారికి 
ఇల్ల సమాధానం ఇవాబడుతందిుః "మీర అబదిం పలికార. అల్లలహ్ 
ఎవరినీ భారాయగాగానీ, సంత్తనంగాగానీ చేసు- కోల్లదు. సరే మీరేం 
కోరతనానర?" అని అడగబడుతంది. "మాక దాహం క్లుగుతంది", 
ఓ మా ప్రభూ! త్రాగడానికేదైనా మాక ప్రస్కదించ్చ" అని కోరత్తర. 
"(త్రాగడానికి) రేవు వదేక వళ్ళరేమిటి అని వారికి సైగ చేయబడుతంది. 
మళ్ళళ వారిని నరక్ం వైపునక పోగు చేయబడుతంది. అది 
(చూసేవారికి) ఎండమావుల్ల (క్నిప్తసుతంది). నరక్ంలోని ఒక్ భాగం 
మరొక్ భాగానిన న్బజు్ న్బజు్ చేసేసుతంది. వార అందులో పడిపోత్తర. 
మళ్ళళ క్రైసతవుల్న్బ ప్తలువడం జరగుతంది. "మీర ఎవరిని ఆరాధసూత 
ఉండేవార"ని ప్రశినంచ బడుతంది. "మేము (యేసు) మస్వహ్ ని అల్లలహ్ 
కమారనిగా విశ్ాస్సూత ఆయనేన ఆరాధసూత ఉండేవారము" అని వార 
సమాధానమిస్కతర. "మీర అసతయం పలికార. అల్లలహ్ ఎవరినీ తనక 
భారయగా, సంత్తనంగా చేసుకోల్లదు". "సరే మీరేమి కోరతనానర" అని 
అడిగినపుపడు, "మాక దాహం క్లుగుతంది. ఓ మా ప్రభూ! త్రాగడానికి 
మాకేదైనా ప్రస్కదించ్చ" అని వారంటార. (త్రాగడానికి) రేవు మీదికి 
వళ్ళరేమిటి అని వారికి సైగ చేయబడుతంది. మళ్ళళ వారిని నరక్ం 
వైపునక పోగు చేయడం జరగుతంది. అది చూసేవారికి ఎండమావుల్ల 
క్నిప్తసుతంది. దాని ఒక్ భాగం మరో భాగానిన న్బజు్ న్బజు్ చేసేసుతంది. 
అందులో వార పడిపోత్తర. ఆ తరాాత అల్లలహ్ న్బ మాత్రమే 
ఆరాధసూత ఉండేవార మిగిలిపోత్తర. వారిలో సజ్న్బలూ ఉంటార, 
దుర్న్బలూ ఉంటార. పరిశుదుిడైన, మహోననతడైన సరాలోకాల్ 
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ప్రభువు, వార ఇంతక ముందు చూస్న రూపానికి (భననంగా, కాని 
దానికి) ఇంచ్చమించ్చ రూపంలో వారి ముందు ప్రతయక్ష్మయి, "మీర 
దేనికై వేచ ఉనానర, ప్రతి వరుం, వార ఆరాధంచే దాని వంట వళ్ళళర 
క్దా?" అని మందలిస్కతడు. వారంటారుః "ఓ ప్రభూ! మేము ప్రపంచంలో 
అందరిక్ంటే ఎకావ అవసరం గల్వారము అయినపపటికీ ఆ ప్రజలిన 
విడనాడాము. వారి వంట ఉండల్లదు". (ఇపుపడు ఎందుక్ని మేము వారి 
వంట వళ్ళతము). "నేనే మీ ప్రభువుని" అని అంటాడు అల్లలహ్. "నీ న్బండి 
మేము అల్లలహ్ శ్రణు కోరత్తము. మేము ఎవరినీ అల్లలహ్ క స్కటి 
క్ల్పము" అని రెండు ల్లక్ మూడు స్కరల అంటార వార. కొందరైత్య 
తిరగు ముఖం పెటటబోత్తర. అపపడు అల్లలహ్ "ఆయన పరిచయానికి 
మీక ఆయనక మధయ ఏదైనా గురత ఉందా" అని అడుగుత్తడు. 
వారంటారుః "అవున్బ". అపుపడు ప్తక్ా తెరవబడుతంది. (దానిన చూస్) 
తనక త్తన్బ (ఇషటపూరాక్ంగా ప్రపంచంలో) సజ్ఞే చేసూత ఉండేవారిలో 
ఏ ఒక్ాడు మిగల్కండా అందరూ అల్లలహ్ అన్బమతితో సజ్ఞే చేస్కతర. 
పేర కొరక మరియు తప్తపంచ్చకొన్బటక (ప్రపంచంలో) సజ్ఞే చేసూత 
ఉండేవారి నడుముల్న్బ అల్లలహ్ బల్ల మాదిరిగా చేసేస్కతడు. వార సజ్ఞే 
చేయడానికి వంగినపుపడల్లల వనక్క పడిపోత్తర. మళ్ళళ తమ తల్ 
ల్లపుత్తర. అపపటికీ అల్లలహ్ రూపం మారిపోయి వార మొదటిస్కరి 
దరిశంచనటలగా అయిపోతంది. "నేన్బ మీ ప్రభువుని" అని అంటాడు. 
"(అవున్బ) నీవు మా ప్రభువు" అని వారంటార. ఆ తరవాత నరక్ం 
మీద వంతెన నిరిమంచబడుతంది. స్ఫ్యరసు చేయుటక అన్బమతి 
ల్భసుతంది. (వంతెనన్బ చూస్ ప్రవక్తలు) "అల్లలహ్ రక్షించ్చ, రక్షించ్చ" 
అని అంటార. "ప్రవకాత! వంతెన సంగత్యమిటి? అని అక్ాడుననవార 
అడిగార. దానికి ప్రవక్త సల్లల్లహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సమాధానమిచాురుః 
"అదొక్ (భయంక్రమైన) జ్ఞరడు చోట. దాని మీద మొనదేలిన 
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కొండ్డలు వంటి పెదే పెదే ముండుల ల్లచ ఉంటాయి. ఇవి నజ్ే ప్రాంతంలో 
ఉండే స్కదాన్ చెటల ముండల మాదిరిగా చాల్ల పడవుగా, ల్లవుగా ల్లచ 
ఉంటాయి. విశాాసులు రెపప పాటలో, మెరపు వేగంతో, తూఫ్యన్బ 
వేగంతో, వేగంగా పరగెత్యత గురాల్ల్లల, వాహనాల్లల దాటిపోత్తర. వారిలో 
కొందర ఎల్లంటి ప్రమాదం ల్లకండా క్షేమంగా బయటపడత్తర. 
మరికొందర తీవ్రంగా గాయపడి నరక్ంలో పడకండా దాటిపోత్తర. 
ఇంకొందర తీవ్ర గాయాల్క గురై నరక్ంలో పడిపోత్తర. చవరికి 
నరక్ంలో పడకండా మిగిల్లది విశాాసుల్ల. నా ప్రాణం ఎవరి చేతిలో 
ఉందో ఆయన స్కక్షి! మీక ఒక్రి న్బండి రావల్స్న హకాన్బ గురించ 
ఎంత గటిటగా అడుగుత్తరో, అంతక్ంటే మరీ ఎకావగా నరక్ంలో 
పడిపోయిన తమ విశాాస సోదరలిన కాపాడేందుక (సారుంలో ఉనన) 
విశాాసులు ప్రళ్యదినాన అల్లలహ్ తో పరివిధాల్ల ప్రారిాస్కతర. వార ఇల్ల 
అంటారుః "ప్రభువా! వార మాతో పాట ఉపవాస్కలు పాటించేవార, 
నమాజు చేసేవార మరియు హజ్ చేసేవార". "మీక గురతననవారిని 
తీయండి" అని ఆదేశ్ం వసుతంది. అపుపడు వార అనేక్ మందిని నరక్ం 
న్బండి బైటికి తీస్కతర. అపపటికీ నరకాగిన వారిని ప్తక్ాల్ వరక మరియు 
మొకాళ్ళ వరక పటిట ఉంటంది. కాని వారి ముఖాల్ వైపు అగిన 
నిషేధంచబడుతంది. (అది వారి ముఖాల్న్బ కాల్ుదు). మళ్ళళ 
వారంటారుః "ప్రభువా! ఎవరి గురించ నీ ఆదేశ్ముండెనో వారిలో ఏ 
ఒక్ారూ మిగల్ ల్లదు". అల్లలహ్ అంటాడుుః "తిరిగి వళ్ళండి, ఎవరి 
హృదయంలో ఒక్ దీనార విలువంత విశాాసముందో వారిని నరక్ం 
న్బండి తీయండ్డ". వార చాల్ల మందిని వలికి తీస్, మళ్ళళ అల్లలహ్ వదేక 
వచు "ప్రభువా! నీవు ఆదేశించనవారిలో ఏ ఒక్ారినీ వదల్కండా అందరీన 
వలికి తీశాము" అని విననవించ్చకంటార. "సరే వళ్ళండి, ఎవరి 
హృదయంలో అరా దీనారంత విశాాసముందో వారిని కూడా బయటికి 
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తీయండి" అని అల్లలహ్ ఆదేశిస్కతడు. వార అనేక్ మందిని బైటికి తీస్, 
"ప్రభువా! నీవు ఆదేశించన- వారిలో అందరీన తీసేశాము. ఏ ఒక్ాడూ 
మిగల్ల్లదు" అని విననవించ్చకంటార. అపపడు కూడా "మీర తిరిగి 
వళ్ళండి, హృదయంలో అణుమాత్రం విశాాసముననవారిని కూడా నరక్ం 
న్బండి వలికి తీయండ"ని అల్లలహ్ ఆదేశ్మిస్కతడు. వార చాల్ల మందిని 
దాని న్బండి వలికి తీస్, "ప్రభువా! ఇక్ ఏ ఒక్ా విశాాస్ కూడా అందులో 
మిగిలి ల్లడు" అని వార విననవించ్చకంటార. అబూ సఈద్ ఖుద్రీ 
రజియల్లలహు అన్బు చెపాపరుః "మీర ఈ మాటన్బ నమమల్లక్పోయి- 
నటలయిత్య, ఖుర్ఆన్బలోని ఈ వాక్యం చదవండిుః ]అల్లాహ్ ఎవర పటాా 
అణు మాత్రుం అన్నేయుం కూడా చయేడు. ఎవరైన్న ఒక్ ముంచి పని చేస్తత, 
దానిని అల్లాహ్ రెుండిుంతలు చేసాతడు. ఇుంకా తన తర్ఫు నుండి పెదద 
ప్రతఫలుం కూడా ప్రసాదిసాతడు[. (4: 40). అపపడు అల్లలహ్ అంటాడుుః 
దైవదూతలు స్ఫ్యరసు చేశార, ప్రవక్తలు స్ఫ్యరసు చేశార మరియు 
విశాాసులు కూడా స్ఫ్యరసు చేశార. ఇక్ అనంత క్రణ్యమయుడు 
మాత్రం మిగిలి- యునానడు. అపుపడు అల్లలహ్ ఒక్ గుపెపడు మందిని 
నరక్ం న్బండి బైటికి తీస్కతడు. వార ఎపుపడూ ఏ సత్తారయం చేస్ 
ఉండర. నరక్ంలో కాలి కాలి బొగుుగా మారిపోత్తర. వారిని తీస్ సారుం 
అంచ్చన ఉనన ఒక్ సెల్యేరలో పడవేస్కతడు. దానిని "జీవన నది" 
అనబడుతంది. ఆ సెల్యేరలో పడగానే, నది ఒడుడ మీద వితతనాలు 
మొల్కతిత ససయశాయమల్మైనటల వార (నూతన శ్కిత స్తందరాయల్తో 
నవనవల్లడుతూ ల్లస్కతర). చెటల ప్రక్ానో, రాళ్ళ ప్రక్ానో వితతనాలు 
మొల్కతతడానిన మీర చూడల్లదా? అల్ల మొల్కత్యత మొక్ాలోల ఎండ తగిల్ల 
మొక్ాలు పచుగా ఉంటాయి. ఎండ తగల్కండా నీడ పడే మొక్ాలు 
పాలిపోత్తయి". ప్రవకాత! మీర పచుక్బయల్లోల మేపుటక వళ్ళళనటలంది? 
అని సహచరలు అడిగార. ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెపాపరుః "వార 
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సెల్యేర న్బండి ముత్తయల్లల మెరిస్పోతూ బయటికి వస్కతర. వారి మెడల్ 
మీద ముద్ర ఉంటంది. "అల్లలహ్ న్బండి విముకిత పందిన వార వీరే, వీర 
ఏ సత్తారయం చేయక్పోయినా, ఏ మంచ చేస్ ముందుక పంప్తంచ్చకోక్ 
పోయిన అల్లలహ్ వీరిని సారుంలో ప్రవేశింప- జేశాడు" అని సారువాసులు 
గురత పడత్తర. మళ్ళళ అల్లలహ్ ఇల్ల అంటాడుుః మీర సారుంలో 
ప్రవేశించండి. మీర చూసుతననదంత్త మీదే. వారంటారుః "ప్రభూ! మీర 
మాకొసంగినంత సరాలోకాలోల ఎవరికీ నొసంగల్లదు". "మీ కొరక 
దీనిక్ంటే మరీ ఉతతమమైనది నా వద ే ఉంది" అని అల్లలహ్ అంటాడు. 
"ఇంతక్ంటే ఉతతమమైనది మరేముంటంది, ప్రభూ!" అని వారంటార. 
"అది నా సంతోషం. ఇక్ న్బండి నేన్బ ఎననడూ మీ మీద ఆగ్ర హించన్బ" 
అని అల్లలహ్ అంటాడు". (ముస్లం 183, బుఖారి 7439). 
ఈ హదీసులోః 
 ప్రళ్యదినాన విశాాసుల్క అల్లలహ్ దరశనం ల్భంచ్చననన గొపప 
నిదరశన ఉంది. ప్తక్ా తెరవబడునని రజువైనది. ఇందు లో ఎల్ల వచు 
ఉందో అల్లగే విశ్ాస్ంచడం మన క్రతవయం. ఎల్లంటి తష్ బీహ్, తమ్ స్వల్ 
ల్లకండా నమామలి. ]ఆయనన పోలినది ఏదీ లేదు. ఆయన వినవాడు, 
అనీా చూచువాడు[. (42: 11). 
 అల్లలహ్ న్బ గాకండా ఇతరల్న్బ ఆరాధయదైవంగా చేసుక- నన వారి 
తపుప, దురమరాుం సపషటంగా తెలిస్ంది. 
 తౌహీదున్బ పాటించన (ఏ మాత్రం షిర్ా చేయని) పాపాతమలు 
శాశ్ాతంగా నరక్ంలో ఉండర. ఘోరపాపాల్క పాల్పడినవారిని అల్లలహ్ 
క్ష్మించకననటలయిత్య వార శిక్షించబడుత్తర. 
 ప్రదరశనాబుధి భయంక్రమైనదని, అది చననపాటి నిఫ్యఖ్ 
(మునాఫిఖుల్ గుణం) అని తెలిస్ంది. ప్రదరశనా బుదిితో చేస్న ప్రతి 



విశ్వాస పాఠాలు 
 

019 

సత్తారయం వయరామవుతంది. అది  నమాజు, రోజ్ఞ మరియు హజ్ ల్లంటి 
ఏ ఆరాధనైనా సరే. బాహయ క్రమల్న్బ బటేట ప్రపంచంలో వయవహ్యరం 
ఉండున్బ, కాని వారి అంతరాయలు అల్లలహ్ గురెతరగున్బ.
 దైవదూతలు, ప్రవక్తలు మరియు విశాాసులు స్ఫ్యరసు చేస్కతరని 
రజువైనది. అల్లలహ్ సంతృప్తత చెందుత్తడు. ఆగ్రహపడు త్తడు. అంటే 
అల్లలహ్ తన సేనహితల్తో సంతృప్తత చెందుత్తడు. తన శ్త్రువుల్తో 
ఆగ్రహించ్చకంటాడు. ఈ రెండు గుణ్యలు కూడా అల్లలహ్ గౌరవానికి 
తగినటలగా ఉంటాయని విశ్ాస్ంచాలి. 
 నరక్ంపై వంతెన వేయబడునని నమామలి. క్రమల్ ప్రకారం దాని న్బండి 
దాటడం జరగుతంది. 
 పవిత్రుడు, పరిశుదుిడయిన అల్లలహ్ క ముఖము ఉందని 
రజువైనది. అది ఆయన గౌరవానికి తగినటలగా ఉంటంది. సృషిటరాసుల్ 
ముఖాల్ మాదిరిగా కాదు. 
 అగోచర మరియు పరలోక్ విషయాలు సరిగాు అరాం కావడానికి 
ప్రజలు తమ జీవితంలో గోచరించే వాటితో పోలిక్ ఇవాడం కూడా 
రజువైంది.
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