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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


