
విశ్వాస పాఠాలు 
 

65 

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



విశ్వాస పాఠాలు 
 

66 

َ 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 
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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  



విశ్వాస పాఠాలు 
 

70 

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 


