
విశ్వాస పాఠాలు 
 

5 

 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


