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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



విశ్వాస పాఠాలు 
 

9 

هَمُنَبِاهللِ ُةََأْنََلَإَِلنَهََشنَها ََ)َََوَرُسنوُلُهََأْعَلنُمََقناَل:اهلُلَ:َقاُلواَ(ََوْحَدهَُاْْلِ

َاهلُل ننًداَرََإِلَّ ََُحَمَّ َكنناِةََوِ ننَياُمَُسننوُلَاهللََِوَأنَّ ننََلِةََوإِهَتنناُءَالزَّ ََوإَِقنناُمَالصَّ

ْعُطواَِمْنَامْلَْغنَِمَاْْلُُمَسَ ُُ ََعنْنَاْْلَنْنَتِمََ(َرَمَضاَنََوَأْنَ ْمََعنْنََأْرَبن   ُِ َوََنَنا

ََوَقناَل: ِ َمََقاَلَامْلَُقيَّ ََوُربَّ
ِْ ََوالنَِّقِيََوامْلَُزفَّ

ِ
اء بَّ واَ)ََوالدُّ ََوَأْخنِِبُ نَّ ُِ اْحَفُظنو

ََمْنََوَراَءُكمَْ ََ.(ِِبِنَّ

2- హజ్రత్ ఇబ్నన అబాుస్ రజియల్లలహు అన్బు ప్రకారం: అబుేల్ ఖైస్ 
మన్బషులు కొందర ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం సనినధకి వచాుర. 
అపుపడు ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "మీరెవర, ఏ తెగక 
చెందినవార?" అని అడిగార. దానికి వార 'మేము రబీఅ తెగక చెందిన 
వాళ్ళము' అని అనానర. "ఓహో! మీరా, స్కాగతం! గౌరవనీయుల్లరా!" 
ఏల్లంటి స్గుు, అవమానం ల్లకండా రావచ్చు!" అని ప్రవక్త అనానర. 
వారనానరుః "ప్రవకాత! మాకూ, మీకూ మధయ సతయతిరస్కారి అయిన ఈ 
ముజర్ తెగ అడుడ గోడగా ఉంది. అందువల్ల మేము పవిత్ర మాస్కలోల తపప 
ఇతర సమయాలోల మీ సనినధకి రాల్లము. ఇపుపడు మాకేమైనా సారు 
ప్రవేశానికి ఉపయోగపడే విషయాలు, సపషటమైన గీటరాయి ఆదేశాలు 
ఇవాండి. వీటిని మేము మాతో పాట మీ దగురికి రానటవంటి వారికి 
కూడా వినిపస్కతము. అంత్య కాదు, పానీయాల్న్బ గురించ కూడా వార 
ప్రవక్తని అడిగార.  
 అపుపడు ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం వారికి నాలుగు విషయాల్న్బ 
ఆచరించాల్ని, నాలుగు విషయాల్న్బ మాన్బకోవాల్ని ఆదేశించార. ఏకైక్ 
అల్లలహ్ న్బ విశ్ాస్ంచాల్ని చెబుతూ "ఏకైక్ అల్లలహ్ న్బ విశ్ాస్ంచాల్ంటే 
ఏమిటో మీక తెలుస్క?" అని అడిగార. దానికి వార అల్లలహ్ క 
మరియు ఆయన ప్రవక్తక మాత్రమే బాగా తెలుసు. (మాక తెలియదు) 
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అని అనానర. అపుపడు ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల విశ్దపరిచారుః 
"ఏకైక్ అల్లలహ్ న్బ విశ్ాస్ంచటమంటే అల్లలహ్ తపప సతయమైన 
ఆరాధ్యయడు ల్లడని, ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఆయనచేత 
నియమించబడిన ప్రవక్త అని స్కక్ష్యమివాాలి. నమాజు వయవసాన్బ 
నెల్కొల్లపలి, జకాత్ (పేదల్ ఆరిాక్ హకా) చెలిలంచాలి, రమజ్ఞన్బ 
ఉపవాస్కలు పాటించాలి, యుది ప్రాప్తతలో ఐదవ వంత సొముమ, ప్రభుతా 
ధనగారానికి ఇవాాలి". ఆ తరాార, హనతమ్, దుబాు, నఖీర్, ముజఫఫత్(1). 
అనే నాలుగు రకాల్ పాత్రల్లో నీళ్ళళ ఉంచడానిన, త్రాగడానిన  వారించార. 
హదీసు ఉల్లలఖకలు ఇబున అబాుస్ రజియల్లలహు అన్బు ఒకోాస్కరి 
ముజఫఫత్ అనడానికి బదులు ముఖయయర్ అని పలికేవార. ప్రవక్త సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లం ఈ విషయాలు బోధసూత "ఈ ఆదేశాల్న్బ బాగా 
గురతంచ్చకోండి. మీతో పాట ఇక్ాడికి రాని మీ ప్రాంతం వాళ్ళక 
కూడా తెలియజేయండి" అని అనానర. (బుఖారి 53, ముస్లం 17). 
ఈ హదీసులోః 
 ఆచరణలు విశాాసములో ఓ భాగము. గురవు, మొదట సంక్షిపతంగా  

                                                           
(1) హనతమ్:- పచు ల్లక్ ఎర్ర రంగు మటిట క్డవన్బ అంటార. దీనికి మూతి పై 
భాగాన కాకండా పారశవ భాగాన ఉంటంది. మటిటలో రక్తం, వండ్రుక్లు క్లిప్త ఈ 
క్డవన్బ తయార చేస్కతర. ల్లదా ల్క్ా, గాజు క్లిప్తన ఎరపు రంగు పూయబడిన 
క్డవన్బ కూడా అంటార. దుబాుుః- పాత్రగా ఉపయోగించే బోలు సోరకాయన్బ 
దుబాు అంటార. నఖీర్:- ఖరూ్రపు చెటట వేరలో గుంట చేస్ దానిన 
మధ్యపాత్రగా ఉపయోగిస్కతర. ముజఫఫత్:- ఉమిమ నీటితో ల్లపనం చేస్న మటిట 
పాత్రన్బ అంటార. ముఖయయర్:- చరామనిన ఎండబ్నటిట, కాలిు ఒక్ విధమైన 
ల్లపనం తయార చేస్కతర. దాంతో ల్లపనం చేయబడిన పాత్రన్బ అంటార. ఈ 
ల్లపనానిన ఓడల్కూాడా ఉపయోగిస్కతర.  
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చెప్తపన మాటన్బ తరాాత వివరించ చెపుపట అభల్షణీయం. అందువల్ల 
అతని మాట అరామవుతంది. గురవు హితబోధ చేసుతననపుపడు 
'మూల్జ్ఞానం మరియు అతిముఖయమైన విషయాలు ముందుగా చెపాపల్ని 
మరియు అరామగుటక సంగ్రహముగా చెపాపల్ని కూడా ఈ హదీసు 
సూచసుతంది. చూడడానికి ఇందులో ఐదు ఆదేశాలు క్నబడుతనానయి. 
అయిత్య యుదిప్రాప్తతలోని ఐదో వంత విషయం జకాత్ పరిధలోనే 
వసుతంది. ఎందుక్నగా అది ధనం, సొముమక సంబంధంచనదే క్దా. ఇల్ల 
ఆదేశాలు నాలుగే అవుత్తయి.  
 కొందర హదీసువేతతల్ అభప్రాయ ప్రకారం పైన చెపపబడిన నాలుగు 
నివారణలు రదేయినాయి. అంటే ఇతర సహీ హదీసుల్ ఆధారంగా ఆ 
పాత్రలు ధరమసమమతమైన పానీయాలు త్రాగడానికి ఉపయోగించవచ్చు.  
 (మదిలో, ఆచరణ రూపంలో) విదయన్బ భద్రపరచ, ఇతరల్క 
అందజేయడం గురించ ఈ హదీసులో ప్రోతసహించబడింది. విదయభాయసం 
క్రమపదితిలో ఉండడం మంచదని చెపపబడింది.  
 ఇందులో హజ్ ప్రస్కతవన రాల్లదు. ఎందుక్నగా ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం ఈ ఆదేశాలు ఇచేుటపపడు హజ్ యాత్ర విధగా 
నిరణయించబడల్లదు అని కొందర పండితలు చెపాపర.  
 వచేువారితో వారి పేర, వంశ్ం గురించ అడగడం జరిగింది. ఇది 
సుననత్ (ప్రవక్తవారి సతసంప్రదాయం). వచేు అతిథుల్ మన్బసు 
చూరగొని, ఒంటరితన భావానిన దూరం చేయుటక మంచ పదితిలో 
స్కాగతం పల్కాల్ని ఈ హదీసులో ఉంది.  
 ఈ హదీసులో ఇస్కలం యొక్ా అరాాన్ (మౌలిక్ విషయా)ల్న్బ  
ఈమాన్ యొక్ా వాయఖాయనంలో తెలుపడం జరిగింది. దీనితో 
తెలిస్ందేమిటంటే ఇస్కలం మరియు ఈమాన్ ప్రస్కతవన విడివిడిగా 
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వచునపుపడు ప్రతి దాంటోల ఇస్కలం మరియు ఈమాన్ రెండింటికి 
సంబంధంచన అరాాన్బలు వస్కతయి. మరెపుపడైత్య రెండింటి ప్రస్కతవన 
ఒక్చోట వసుతందో దేని భావం దానికే ఉంటంది.  

َ  ِ َْبِنََعاِز
ِ
اء َََعِنَاْلَِبَ َ)ََفَقاَل:َملسو هيلع هللا ىلصَقاَل:َُكنَّاَُجُلوًساَِعنَْدَالنَّبِ ِّ َأيُّ

ْسََلِمََأْوَسَ ََلُةََقاَل:َ(طَُُعَرىَاْْلِ ا)ََقاُلوا:َالصَّ َ َِِبَ
ِِ َقاُلوا:ََ(َحَتنٌَةََوَماَ

ََقاَل: َكاُة ا)َالزَّ َِِبَ  َ
ِِ َ ََوَما ََقاَل:َ(َحَتنٌَة ََرَمَضاَن َِ َياُم َحَتٌنَ)ََقاُلوا:

َبِهَِ َو ُِ َ ََقاَل:َ(َوَما َاْْلَجُّ َبِهَِ)ََقاُلوا: َو ُِ َ ََوَما ََقاَل:َ(َحَتٌن َهاُ  َاْْلِ ََقاُلوا:

َبِهَََِحَتنٌَ) َو ُِ َ َ)ََقاَل:َ(َوَما بَّ
َُُتِ ََأْن هَمِن َاْْلِ َُعَرى ََأْوَسَط َاهللِإِنَّ َِِف

ْبِغَضَ ُُ َ.(اهللَِِِفَََو

3- బరా బిన్ ఆజిబ్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: మేము 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం సమక్ష్ంలో కూరొుని ఉండగా "ఇస్కలం 
యొక్ా గటిట, బల్మైన క్డియం ఏది?" అని ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం అడిగార. నమాజ్ అని మేమనానము. ప్రవక్త చెపాపరుః "అది 
మంచదే. కాని నేన్బ కోరిన సమాధానం అది కాదు". జకాత్ కావచ్చు 
అని మేమనానము. ప్రవక్త అనానరుః "అది మంచదే. కాని నా ప్రశ్నక 
జవాబు అది కాదు". అయిత్య రమజ్ఞన్బ ఉపవాస్కలు అయి యుండాలి 
అని మేమనానము. ప్రవక్త అనానరుః "అది మంచదే. కాని నేన్బ కోరిన 
సమాధానం కాదు". హజ్ కావచ్చునా అని అడిగాము. "అది మంచదే. 
కాని నేన్బ అడిగింది అది కాదు" అనానరాయన.  అయిత్య అది జిహ్యద్ 
అయి యుండాలి అని అనానము. దానికి కూడా ప్రవక్త చెపాపరుః "అదీ 
మంచదే. కాని నేన్బ కోరిన సమాధానం అది కాదు". తరాాత ఆయనే 
దాని సమాధానం ఇల్ల చెపాపరుః "నీవు ఒక్రిని ప్రేమించనా అల్లలహ్ 
కొరకే ప్రేమించాలి. దేాషించనా అల్లలహ్ కొరకే దేాషించాలి. ఇది 
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ఈమాన్ యొక్ా బల్మైన క్డియము". (అహమద్ 4/286. సహీహుత్ 
తరీీబ్ 3030).  
ఈ హదీసులోుః 
 ఇస్కలం యొక్ా విభనన క్డియాలునానయి. సేనహం, శ్తృతాం మరియు 
ప్రేమ, దేాషాలు అల్లలహ్ కొరకే ఉంచ్చట ధరమంగా పరిగణంచబడత్తయి. 
అల్లలహ్ యొక్ా విధేయుల్న్బ ప్రేమించ్చట, అవిధేయుల్న్బ దేాషించ్చట 
ముస్లంపై విధగా ఉంది. రక్త సంబంధం వల్ల గాని మరే ఇతర ప్రాపంచక్ 
సంబంధాల్ వల్ల గాని ఉండే ప్రేమల్ క్ంటే అధక్ంగా అల్లలహ్ కొరక ప్రేమ 
ఉండాలి. ప్రతి మనిషితో అతనిలో ఎంత విధేయత ఉంటందో అంత్య 
ప్రేమ, ఎంత అవిధేయత ఉంటందో అంత్య దేాషం ఉండాలి. ఒకే 
మనిషితో కొంత ప్రేమ, కొంత దేాషం రెండూ ఉండవచ్చు. అది అతనిలో 
ఉనన విధేయత మరియు అవిధేయతల్న్బ బటిట. ఒక్ మనిషి ఎవరితో 
ప్రేమించనా, దేాషించనా అది ధారిమక్ పునాదిపై ఉండాలి.  

 

                                         

                  (41)الحجرات 

ఈ సాంచార అరబ్బులు, "మేము విశ్ాసాంచాము" అని 
అాంటారు. వారితో ఇలా చెప్పాండిోః "మీరు విశ్ాసాంచలేదు. 

మేము లాంగిపోయాము" అని అనాండి. విశ్వాసాం ఇాంకా మీ 
హృదయాలలకి ప్రవేశాంచలేదు. (సూర హుజురాత్ 49: 14). 

َ ََوقَّاص  ََأِِب َْبِن ََسْعِد َاهللََِعْن ََرُسوَل ََوَسْعدٌََََأنَّ ًطا ِْ ََر ََأْعَطى

َاهللِ ََرُسوُل َك ََفََتَ ُبهََََُجالٌِس َْ ََأْع َو ُِ َ ََرُجًَل ُْ ََفُقْل َإََِلَّ ََ:ْم َرُسوَلََها

ََفَواهللَِاهللِ ََلَكََعْنَُفََلن  ََفَقاَلََما َُمْؤِمنًا ََأََراُه ِِّ َُمْتلًِمَ)َ:َإِ ََ(َأْو ُّْ َفَتَك
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َ ُْ ََفُقْل ََقاَلتِ 
َملِ ََفُعْدُت َِمنُْه ََأْعَلُم ََما ََغَلَبنِ  َُثمَّ يًَل

ََ:َقلِ َُفََلن  ََعْن ََلَك َما

ََأَرَََفَواهللِ ِِّ ََغَلَبنِ ََماََأْعَلُمَِمنُْهََفُعْدُتََ(َأْوَُمْتلًِمَ)َ:اُهَُمْؤِمنًاََفَقاَلََإِ ُثمَّ

َاهللِملََِ ََرُسوُل ََوَعاَ  ََقاَلََََقاَلتِ  ُجَلَ)َ:ُثمَّ َالرَّ  
ََأُْعطِ ِِّ َإِ ََسْعُد َها

َِمنْ َإََِلَّ ُهََأَحبُّ َ.(َِِفَالنَّارَُِهََخْشَيَةََأْنََهُكبَُّهَاهلُلَوَغْيُ

4- సఅద్ బిన్ అబీ వఖాాస్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: ఓస్కరి 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం కొంత మందికి ధనం పంచ పెటాటర. కాని 
నాక ఇషటమయిన ఒక్ వయకితకి మాత్రం ఏమీ ఇవాకండా వదిల్లశార. 
అపుపడు నేన్బ (ఆశ్ురయపోతూ) ప్రవకాత! మీర ఈ వయకిత పటల ఇల్ల ఎందుక 
వయవహరించార? అల్లలహ్ స్కక్షి! నేన్బ మాత్రం ఇతడిన మోమిన్ (విశాాస్)గా 
భావిసుతనానన్బ అని అనానన్బ. దానికి ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "ఏమిటి, 
మోమినా ల్లక్ ముస్లమా? అని అడిగార. ఆయన మాటలు విని నేన్బ 
కాసేసపు మౌనంగా ఉండిపోయాన్బ. కాని ఆ తరాాత ఆ వయకిత గురించ 
నాక తెలిస్న విషయాలు నన్బన మరోస్కరి ఈ సంగతి అడిగేందుక ఒతితడి 
చేశాయి. నేన్బ సంగతిని తిరిగి ప్రస్కతవిసూత మీర ఈ మనిషి పటల ఇల్ల 
ఎందుక వయవహరించార? అల్లలహ్ స్కక్షిగా! నా దృషిటలో ఇతన్బ మోమినే 
అని అనానన్బ. దానికి ప్రవక్త "ఏమిటి, మోమినా ల్లక్ ముస్లమా?" అని 
అనానర. దాంతో నేన్బ మరోస్కరి మౌనంగా ఉండిపోయాన్బ. అయిత్య 
కాసేసపటి తరాాత అతడిన గురించ నేనెరిగిన విశేషాలు నన్బన మళ్ళళ 
ప్రశినంచేల్ల చేశాయి. నేనా సంగతిని మళ్ళళ ప్రస్కతవించాన్బ. ప్రవక్త కూడా 
తిరిగి అదే సమాధానమిచు ఊరకనానర. ఆ తరాాత కాసేసపటికి ఇల్ల 
అనానరుః "సఅద్! ఒకోాస్కరి నేన్బ నాకంతో ఇషుటడయిన మినిషిని 
వదిల్లస్ అంతక్ంటే తకావ ఇషుటడైన మరొక్తనికి ఇసుతంటాన్బ. (అల్ల 
ఇవాని పక్ష్ంలో అతన్బ ఇస్కలంక దూరమయిపోవచ్చు. తతఫలితంగా) 
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అల్లలహ్ అతడిన నరక్ంలోకి విస్రి బోరాల పడవేస్కతడేమోననన భయంతో 
నేనతనికి ధనం ఇసుతంటాన్బ". (బుఖారి 27, ముస్లం 150).  
ఈ హదీసులోుః 
 ఈమాన్, ఇస్కలం క్ంటే గొపపది. ప్రతి మోమిన్ ముస్లం, కాని ప్రతి 
ముస్లం, మోమిన్ కాడు. సందేహం తొలిగిపోవుట కోసం, గురవు 
ఆపనంత వరక, దండించనంతవరక అడిగిన/చెప్తపన విషయమే తిరిగి 
అడగ/చెపపవచ్చు. ప్రజలోల ఎకావ విశాాసం గల్వారికే ఎకావ ధనం 
ల్భంచాల్ననదేమి నియమం ల్లదు. ధనం దాారా ఇస్కలమీయ ప్రచారం 
ముందుక స్కగించవచ్చు దాని దాారా హృదయాలు చూరగొనవచ్చు. 
తమ అన్బచరలు సనామరుంపై ఉండాల్ని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
ఎంతగా కాక్షించేవారో మరియు వారి పటల ఆయన ఎంత క్నిక్రం 
గల్వారో తెలిస్ంది. గురవు తన శిషుయల్న్బ సందిగాంలో పడవేసే 
విషయాలిన విశ్దపరచడం, తమ ఉదేేశాయనిన సపషటం చేయడం ధరమం అని 
తెలిస్ంది. తమ మన్బసుసలో ఏ విషయం గురించ క్ల్త, సందేహముందో 
దానిన గురవు ముందు ప్రస్కతవిసేత ఆయన అది తొలిగిపోయే మారుం 
చూప్తంచవచ్చు. నాయకడు ప్రజల్ ధనానిన ధరామభవృదిి ఉదేేశ్యంతో 
అవసరం గల్ ప్రజల్క ఇవాచ్చున్బ.  
 

ఇస్లాం ప్రచారాం చేయాండి 
                                     

                         (802)البقرة 

విశ్వసుంచిన ప్రజల్లర్మ! మీరు పూరతగా ఇసాాుంలో ప్రవేశిుంచుండి. షైతాన 

అడుగుజాడలన అనసరుంచక్ుండి. అతడు మీకు బహర్ుంగ శ్త్రువు. 
(సూరె బఖర 2: 208). 


