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 పండితడు చదివినటల అతని వంట వంటనే చదువుతూ 
పారాయణంలో ఆయన్బన అన్బసరిసూత ఉండాలి. 
 పండితల్ దాారా విదయనభయస్ంచే పదితి ఏమిటంటే, వార చెబుతనన 
విషయానిన తొందరగా గురతంచ్చకోవాలి. వ్రాసుకోవాలి.
 క్రమంగా, కొంచెం కొంచెం విదయ నేరుకోవాలి. ఒకేస్కరి అధక్ 
భాగంలో తీసుకనన వయకిత, అంత్య భాగంలో పోగుటటకంటాడు. 
 విదయ స్ారంగా ఉండడానికి అడపాదడపా దానిన నెమరవేసూత 
(reviewచేసూత) ఉండాలి. ఈ విషయానికి ఆధారం " జిబ్రీల్ వళ్ళళ 
పోయాక్ ఆయన చదివినటేల ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
చదివేవార", అనన హదీసు భాగం. 
 విదయభాయసంలో క్షటపడుట, అందులో క్లిగే ఆపదల్ పై ఓప్తక్ 
వహించ్చట చాల్ల అవసరం. ధరమ విదయ అంతటి గొపపది గన్బక్. 

నిఫాఖ్ చిహ్నాలు 
َوََخاِ ُعُهْمََوإِذََ] ُِ اِ ُعوَنَاهللَََو َامُلنَافِِقَيَُُيَ ََلِةََقاُمواَإِنَّ اََقاُمواَإَِ َالصَّ

ََقلِيًَلَ ََ{418}النتاء:[َُكَتاَ َُهَراُءوَنَالنَّاَسََوَلََهْ ُكُروَنَاهللََإِلَّ

]ఈ క్పట్టలు (మున్నఫిఖులు) అల్లాహ్ న మోసుం చేస్తతన్నారు. 
వాసతవానిక అల్లాహ్ య్య వారని మోసుంలో పడవేశాడు. వారు నమాజ్ 
కొర్కు లేస్తత, బదాక్ుంగా, కేవలుం ప్రజలకు చూపేుందుకే లేసాతరు. అల్లాహ్ న 
చాల్ల తకుకవగా సమరసాతరు[. (నిసా 4: 142). 

َرْهَرةََ ُِ َ ََأِِب ََََعْن َالنَّبِ ِّ َ َ)َ:َقاَلَََعْن ََحدَّ َإَِذا ََثََلٌ  َامْلُنَافِِق آَهُة

ََوإَِذاََوَعَدََأْخَلَفََوإَِذاَاْؤَُتَِنََخانََ َِ َ(.َكَ 
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82- "మునాఫిఖు చహ్యనలు మూడుుః మాటాలడిత్య అబదిం పలుక త్తడు. 
వాగాేనం చేసేత వయతిరేక్మే చేస్కతడు. అతనిన నమిమ ఏదైనా అమానత 
(అపపగింత) అతని వదే పెడిత్య దానిన కాజేస్కతడు" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లం చెపాపరని అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు 
ఉల్లలఖంచార. (బుఖారి 33, ముస్లం 59).  
ఈ హదీసులోః 
 నిఫ్యఖ్ రెండు రకాలుుః- ఒక్టిుః విశాాస్కనికి సంబంధంచనది, 
రెండవదిుః క్రమల్క సంబంధంచనది. ఇక్ాడ క్రమల్క సంబంధం- చనదే 
ఉదేిశింపబడినది. ముస్లంలో నిఫ్యఖ్ క సంబంధంచన ఒక్ భాగం ల్లదా 
అనేక్ భాగాలు ఉండవచ్చు. నిఫ్యఖ్ భాగాలు అనేక్ం. అందులో కొనిన, 
మరి కొనినటి క్నాన ఎకావ భయంక్ర మైనవి. ఎవర నిఫ్యఖ్ గుణం 
అవల్ంబించ దానిన విడనాడ కండా ఉంటాడో అల్లంటి వయకిత మునాఫిఖ్ 
లో లెకిాంచబడత్తడు. నిఫ్యఖ్ యొక్ా చహ్యనలునానయి. ఎవరిలో అవి 
ఉనానయో అంత మేరక అతనిలో నిఫ్యఖ్ ఉననటల. 
 అబదిం మాటాలడడం నిషిదిం అని, అది మునాఫిఖుల్ గుణం అని 
తెలిస్ంది. వాగాేన వయతిరేక్ం నిషిదిం. అది విశాాస్ గుణం కాదు. 
అమానతలో మోసం చేయడం నిషిదిం. అల్ల చేయువానిలో నిఫ్యఖ్ 
ఉననటల. విశాాస సంబంధమైన నిఫ్యఖ్ ఇస్కలం న్బండి బహిషారణక 
కారణం అవుతంది. కాని క్రయ సంబంధమైన నిఫ్యఖ్ అల్ల కాదు. 
అందు వల్ల మనిషి ఇస్కలం న్బండి బహిషారింపబడడు. అది క్బీర 
గునాహ్ (ఘోర పాపాలోల) లెకిాంచబడుతంది. 

َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ فِيِه َكاَن ) َقاَل: َأنَّ النَّبييَّ  َعْن َعْبدي اهللي ْبني َعْمٍرو 

ا َوَمْن َكاَنْت فِيِه َخْصَلٌة ِمنُْهنَّ َكاَنْت فِيِه َخْصَلٌة ِمنَ  ا َخالِصا النرَفاِق  ُمنَافِقا
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َث َكَذَب َوإَِذا َعاَهَد َغَدَر َوإَِذا  َحتَّى َيَدَعَها إَِذا اْؤُُتَِن َخاَن َوإَِذا َحدَّ

 َخاَصَم َفَجَر(.

83- "ఏ వయకితలో ఈ నాలుగు గుణ్యలుంటాయో అతన్బ అసలైన 
మునాఫిఖ్. ఒక్ వేళ్ అతనిలో వీటిలోని ఒక్ా గుణం ఉనాన అతన్బ 
దానిని వదల్నంత వరక అతనిలో నిఫ్యఖ్ క సంబంధంచన ఒక్ గుణం 
ఉననటేల. ఆ నాలుగు గుణ్యలు ఇవిుః అతనిన నమిమ ఏదయినా అమానత 
అపపగించనపుపడు అతన్బ దానిన కాజేస్కతడు. నోర విప్తపత్య అబదిం 
పలుకత్తడు. మాటిసేత దానిన నిల్బ్నటటకోడు. ఎవరితోనయినా జగడం 
జరిగిత్య అనాయయానికి దిగుత్తడు" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
తెలిపారని అబుేల్లలహ్ బిన్ అమ్ర్ } ఉల్లలఖంచార. (బుఖారి 34, ముస్లం 
58). 
ఈ హదీసులోః 
 నిఫ్యఖ్ గుణ్యలు బాహుళ్యంగా, నానారకాలుగా ఉనానయి. ఈ 
హదీసులో చెపపబడిన సంఖయ వాటి పరిమితం తెలుపుటక కాదు. అవే 
కాకండా మునాఫిఖుల్ గుణ్యలు ఇంకనోన ఉననవి. నిఫ్యఖ్ గుణ్యలు 
ప్రజలోల విభనన రీతలోల ఉనానయి. కొందరిలో చాల్ల తకావ, 
మరికొందరిలో చాల్ల ఎకావ, కొందరిలో ఏ మాత్రం ల్లవు. 
 వాగేనం చేస్ భంగపరచకూడదని ఇందులో తెలిస్ంది. ఇది 
మునాఫిఖుల్ ప్రత్యయక్ గుణం. జగడముల్లడినపుపడు ధరమం న్బండి 
వైదొలుగుట నిషిదిం. ఇల్ల చేయువాడు మునాఫిఖని, ధరమం పటల హేళ్న 
చేయువాడని నిదరశనం. 

ََََأَنسَ َعن َالنَّبِ ِّ ََوآَهُةَ)َ:َقاَلَََعْن َاْأَْنَصاِر َُحبُّ هَمِن َاْْلِ آَهُة

َ(.النَِّفاِقَُبْغُضَاْأَْنَصارَِ
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84- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని అనస్ రజియల్లలహు 
అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "అనాసరల్న్బ ప్రేమించడం విశాాస చహనం 
(నిదరశనం). అనాసరల్న్బ అసహియంచ్చట నిఫ్యఖ్ చహనం". (బుఖారి 
17, ముస్లం 74). 
ఈ హదీసులోః 
 అనాసర్ -రజియల్లలహు అన్బుం-ల్ ఘనత ఉంది. విశాాస్కనికి చహ్యనలు, 
నిదరశనాలు ఉంటాయి. అల్లగే నిఫ్యఖ్ క కూడాన్బ. 'అనాసర్' ఖుర్ఆన్, 
హదీసులో వచున ధారిమక్ పేర. ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం మదీన 
నగరానికి వల్స వచాుక్ ఆయనక అనిన విధాలుగా సహ్యయపడినవారి పేర 
ఇది. వారి వారి క్రమలు, ఇస్కలంలో వారి త్తయగాల్ పరంగా ప్రజలు వేర వేర 
స్కానాలోల ఉంటార. అనాసర్ ఈ శ్రేషఠ నామానిన ప్రవక్తక సహ్యయం చేస్ 
పందార. దీనిన బటిట తెలిసే ఒక్ విషయం ఏమిటంటే ధరామనికి 
సహ్యయపడడ ప్రతీవానితో ప్రేమించడం కూడా విశాాసమే. అల్లగే హృద- 
యానికి సంబంధంచన క్రమలు కూడా విశాాసంలో లెకిాంచబడత్తయి. 
సాయంగా విశాాసం కూడా ఒక్ క్రమయే. అందరిలో విశాాసం ఒకే రక్ంగా 
ఉండదు. తరగుతంది, పెరగుతంది. ప్రేమ, అసహయం కూడా క్రమల్ల. 
వాటిపై కూడా మనిషికి సతఫలితం, దుషఫలిత్తలు ల్భస్కతయి.  

'కుఫ్్ర' అనా ప్దానికి వేరు వేరు అరాిలు గలవు 
َََعْبدََِعن َالنَّبِ َّ َامْلُْتلِِمَُفُتوٌقََوِقَتاُلُهَُكْفرٌَ)َ:َقاَلََاهللََِأنَّ ُِ َ(.ِسَبا

85- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని అబుేల్లలహ్ 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "స్కటి ముస్లంని దూషించడం "ఫిస్"ా 
(దురామరుం, క్డు హేయమైన విషయం), అతనితో పోరాడటం 
"కఫ్ర్"తో సమానం".  


