
విశ్వాస పాఠాలు 
 

50 

َ ََْ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 
َ  َ   َ َ   َ    َ  َ     َ      َ   َ   َ َ

  َ  َ     َ   َ        َ     َ     َ   َ   َ

  َ   َ  َ     َ      َ      َ   َ   َ      َ  َ

   َ   َ    َ   َ    َ     َ     َ  َ


