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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".  
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ఈ హదీసులోః 
 తనక తెలియకండానే తన క్రమలు వృధా అవుత్తయని విశాాస్ 
భయపడత్తడు.  
 కొందర పండితలు చెపాపరుః ఇందులో ఉపయోగ పడిన "కఫ్ర్" 
పదం వాసతవ కఫ్ర్ కాదు. అంటే ఇస్కలం న్బండి బహిషా- రణక 
కారణమయేయ కఫ్ర్ కాదు. అల్లంటి పన్బలు చేయకండా జ్ఞగ్రతతగా 
ఉండడానికి ఈ విధంగా హెచురించడం జరిగింది. మరి కొందర 
ఇమాములు ఇల్ల చెపాపరుః ముస్లంతో పోరాడటానిన ధరమసమమతంగా 
భావించేవార కఫ్ర్ క పాల్పడినటల.  
  క్బీర గునాహ్ (ఘోర పాపా)లు, వాటికి పాల్పడిన వయకితని ఫ్యస్ఖ్ 
(దురామగుడిని)గా  చేసేస్కతయి. అతడు ముస్లమయిత్య ఆ క్బీర గునాహ్ 
వల్ల అతడు ఫ్యస్ఖ్ అయినటల.  
 ముస్లం గౌరవం, మానం గల్వాడు, గన్బక్ అతనిన దూషిం- చడం 
నిషిదిం. ఇందులోనే పరోక్ష్నింద, తిటల, శాపనాలు, అవహే- ళ్నల్నీన 
వస్కతయి. ముస్లంన్బ హతయ చేయడం నిషిదిమని, అతని హతయన్బ 
ధరమసమమతంగా భావించేవాడు కాఫిరవుత్తడని తెలిస్ంది. ఈ హదీసు 
ప్రవక్తగారికి నొసంగబడిన "జవామిఉల్ క్లిమ్"లో పరిగణంచబడుతంది. 
అంటే సంక్షిపత పదాలోల అధక్ భావాలు, అరాాలుంటాయని అరాం. 
ఇందులో రెండు వేరేార మాటలు చెపపబడాడయి. కాని అందులో 
అనేకాదేశాలునానయి.  
ఘోరపాపానికి పాలపడిన ముసలాంన కాఫిర్క అనరాదు 

َاهلُلَُعَباَ َةَْبنََِعن ََرِِضَ ِْ اِم َالصَّ
ِ
َوََأَحُدَالنَُّقَباء ُِ ََو ََوَكاَنََشِهَدََبْدًرا ََعنُْه

ََرُسَََلْيَلةََ َ)َ:َقاَلََوَحْوَلُهَِعَصاَبٌةَِمْنََأْ َحابِهَََِوَلَاهللِاْلَعَقَبِةََأنَّ ِِ َباهُِعو


