
విశ్వాస పాఠాలు 
 

51 

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). 


