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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
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َُُّْشَِ ََأْوَلَ ُكْمَُكواَبِاهللَِعََلََأْنََلَ ْقُتُلوا َُ َ ََوَل ْزُنوا َُ َ ََوَل ُقوا َُْْسِ ََوَلَ ََشْيًئا

ََأْهِدهُكْمََوَأْرُجلُِكْمََوَلَ وَنُهََبْيَ ْفََتُ َُ َ
ُُواَبُِبْهَتان  ْت َُ ََوَلَ ْعُصواَِِفََمْعُروف  َُ

ََوَفَ َاهللََِفَمْن ََعََل ََفَتْجُرُه َِِفَِمنُْكْم ََفُعوقَِب ََشْيًئا ََذلَِك َِمْن َِ ََأَ ا ََوَمْن

ََسََتََ َِمْنََذلَِكََشْيًئاَُثمَّ َِ اَرٌةََلُهََوَمْنََأَ ا ْنَياََفُهَوََكفَّ َُهَاهلُلََفُهَوَإَِ َاهللِالدُّ

ََفَباَهْعنَاُهََعََلََذلِكَ(َشاَءََعاَقَبهََُإِْنََشاَءََعَفاََعنُْهََوإِنَْ

86- ఉబాద బిన్ స్కమిత్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార -అతన్బ 
బద్ర్ యుదింలో పాల్గునడమేగాకండా రెండవ అఖబా ప్రమాణ 
స్వాకారంలోనూ పాల్గునన ప్రతినిధ్యల్లో ఒక్ర-: ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం తమ అన్బచరల్ మధయ ఉననపుపడు ఇల్ల అనానరుః "ఈ 
విషయాల్న్బ గురించ మీర నా ముందు ప్రమాణం చేయండి. మీర ఏ 
విధంగానూ అల్లలహ్  క స్కటి క్లిపంచర. దొంగతనం చేయర. 
వయభచారానికి పాల్పడర. సంత్తనానిన చంపర. ఎవరి మీద 
అపనిందల్న్బ మోపర. ధరమసమమతమైన ఏ ఆదేశానిన 
శిరస్కవహించడానికీ నిరాక్రించర. ఈ ప్రమాణంపై మీలో స్ారంగా 
ఉననవాడు అల్లలహ్ వదే సతఫలితం పందుత్తడు. ఇక్ మీలో ఎవరైనా 
వాటిలో ఏ ఒక్ాదానికి పాల్పడి, దానికి ఇహలోక్ంలోనే శిక్ష్ అన్బభవిసేత, 
ఆ శిక్ష్ అతని పాపానికి పరిహ్యరమవుతంది. ఒక్వేళ్ అతన్బ నేరం 
చేస్నపపటికీ (ఇహలోక్ంలో శిక్ష్క గురికాకండా) అల్లలహ్ అతని 
నేరానిన క్ప్తప పుచుడం జరిగిత్య అతని వయవహ్యరం అల్లలహ్ చేతిలో 
ఉంటంది. అల్లలహ్ తల్చ్చకంటే అతడిన క్ష్మించవచ్చు ల్లదా 
శిక్షించవచ్చు". ఈ విషయాల్న్బ అంగీక్రిసూత మేమంత్త ప్రవక్త సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లం చేతిలో చేయి వేస్ ప్రమాణం చేశాము.   
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ఈ హదీసులోః 
 అవసరముననపపడల్లల, వేరేార సందరాభలోల ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం ప్రమాణ స్వాకారాలు తీసుకనానర. అతి ముఖయమైన విషయం 
తౌహీద్. పాపాలోల మహ్యఘోరమైనది అల్లలహ్ క ఇతరల్న్బ భాగస్కామిగా 
క్లిపంచ్చట (షిర్ా). దొంగతనం నిషిదిం. అది ఘోరపాపాలోల ఒక్టి. 
వయభచారం నిషిదిం. అది అతి చెడడ పాపం. వారిపై ఖరు చేయవల్స్ 
వసుతందనన భయంతో సంత్తనానిన హతమారుడం నిషిదిం. అది పూరాపు 
అజ్ఞాన కాల్ం నాటి ఆచారం. అబదిం, నింద మరియు అపవాదాలు 
నిషిదిం. ధరమసమమతమైన ఆదేశాల్ పటల శిరస్క వహించాలి. వాటి పటల 
అవిధేయత చూపుట నిషిదిం. సత్తారాయల్ పుణయం అల్లలహ్ తో మాత్రమే 
కోరాలి. ఇతరల్తో కాదు. అల్లలహ్ వదే ఉననవాటిని మనిషి తన 
సతారమల్ దాారా అడగాలి. అల్లలహ్ క స్కటి క్లిపంచ్చట ఒక్ క్రమగా 
పరిగణంచబడుతంది. ఎవడు పాపాల్క దూరంగా ఉంటాడో, అతడు 
వాటికి దూరంగా ఉననందుక, అందుకై ఓప్తక్ వహించనందుక అల్లలహ్ 
అతనికి సతఫలితం ఇస్కతడు. హదుేలు (అంటే కొనిన పాపాల్క నిరీణత 
శిక్ష్లు) పాపాల్ ప్రక్ష్యళ్న, మరియు పరిహ్యరమవుత్తయి. అల్లగే 
ఆపదలు కూడాన్బ. హదుేక గురి చేసే పాపం ఎవడైనా చేసేత ముందుక 
వచు తెలియజేయడం తపపనిసరేమీ కాదు. దానిన తెలియకండా ఉంచ, 
తౌబా చేసేత సరిపోతంది. ఘోరపాపానికి పాల్పడినవార అల్లలహ్ ఇషటం 
మీద ఆధారపడి ఉంటార. అల్లలహ్ ఇషటపడిత్య శిక్షిస్కతడు. ఇషటముంటే 
మనినస్కతడు. ఘోరమైనపాపం చేస్నవాడు ముస్లమే అనబడుత్తడు. 
అందువల్ల కాఫిర్ కాడు. దానిన హల్లల్ (ధరమసమమతం)గా భావిసేత తపప. 
ఘోరపాపానికి పాల్పడిన వయకిత నరక్ంలో ప్రవేశించవచ్చు. అయిత్య తౌహీద్ 
కారణంగా మళ్ళళ దాని న్బండి బయటక తీయబడత్తడు. క్రమలు 
విశాాసంలో వస్కతయి. విశాాసం సతారమల్ దాారా పెరగుతంది. 
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దుషారమల్ దాారా తరగుతంది. కొందర దీనికి భనానభప్రాయంలో 
పడిఉనానర. కాని వార తపుపలో ఉనానర.  

َََأِِبَعنَ ََ:َقاَلَََذرر َالنَّبِ َّ ُْ ْي َُ َوَنََََأ ُِ ْيُتُهََفإَِذاََو َُ ََأ ََأْبَيُضَُثمَّ ٌِ ٌمََعَلْيِهََثْو
ائِ

ََفَقاَلَ َإَِلْيِه ُْ َلْت َْ ََف َاْسَتْيَقَظ ََوَقْد ْيُتُه َُ ََأ َُثمَّ ٌم
ََنائِ َو َإَِلَهَ)َ:ُِ ََل ََقاَل ََعْبد  َِمْن َما

ََ َخَلَاْْلَنَّةََ ََماَتََعََلََذلَِكَإِلَّ َاهلُلَُثمَّ ََ(إِلَّ ُْ َقََقاَلََوإِْنََزَنىََوإََِ:ُقْل َ:ْنََْسَ

َقَ) ََْسَ ََوإِْن ََزَنى ََ(َوإِْن ُْ ََقاَلََ:ُقْل َق ََْسَ ََوإِْن ََزَنى ََوإِْنَ)َ:َوإِْن ََزَنى َوإِْن

َقَ ابَِعةََِ(َْسَ ََقاَلَِِفَالرَّ َ(.َعََلََرْغِمََأْنِفََأِِبََذرَر)َ:َثََلًثاَُثمَّ

87- అబూ జర్ర్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః నేనొక్స్కరి ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం సనినధకి వళ్ళళన్బ. ఆ సమ యంలో ఆయన 
తెల్లదుపపటి క్పుపకొని గాఢంగా నిద్రపోతనానర. నేన్బ మళ్ళళ వచు చూసేత 
ఆయన పడుకనే ఉనానర. మళ్ళళ వచు చూశాన్బ ఆయన మేల్గాని 
ఉనానర. నేన్బ ఆయన సనిన- ధలో కూరునానన్బ. అపుపడాయన (నన్బన 
చూస్) "అల్లలహ్ తపప మరో ఆరాధ్యయడు ల్లడని స్కక్ష్యమిచు, అదే 
మాటపై చనిపోయే దాకా నిల్క్డగా ఉండేవార తపపకండా సారాునికి 
వళ్ళతర" అని అనానర. "వయభచారం చేస్నా, దొంగతనానికి పాల్పడినా 
(వార సారాునికి వళ్ళతరా?)" అని నేనడిగాన్బ. "ఔన్బ, వయభచారం చేస్నా, 
దొంగతనానికి ఒడిగటిటనా సరే వళ్ళతర" అనానర ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం. నేన్బ ఆశ్ురయపోతూ "ఏమిటీ, వయభచారం, దొంగతనం ల్లంటి 
నేరాలు చేస్ ఉనాన (సారాునికి వళ్ళతరా?)" అని అడిగాన్బ. అపుపడు ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "వయభచారం, దొంగతనం చేస్ ఉనాన సరే" అని 
మూడు స్కరల చెప్తప నాల్ువ స్కరి చెపాపరుః "అబూ జర్ర్ తన ముకాక 
మన్బన తగిలించ్చకనాన సరే!" (అంటే ఈ విషయాలు అబూ జర్ర్  క 
ఎంత ఆందోళ్న క్లిగిసుతనాన సరే) అని చెపాపర.  
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 ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తమ అన్బచర సంఘం పటల చాల్ల 
ప్రేమ, వాతసల్యం గల్వార. 
 ఘోరపాపానికి పాల్పడిన వయకిత దానిన హల్లల్ గా నమిమత్య తపప కాఫిర్ 
కాడు. మువహిుద్ (ఏ మాత్రం అల్లలహ్ క భాగస్కామి క్లిపంచని 
ఏక్దైవారాధకడు) పాపాతమడు, ఎననటికైనా సారుం లో చేరి ఉంటాడు. 
తౌహీద్ పాపాల్ పరిహ్యరంలో అతి గొపపది. ఇస్కలం ధరామనిన 
తయజించనవాని సరా సత్తారాయలు వయరామవుత్తయి.
 అంతిమ క్రయన్బ బటిట లెక్ా ఉంటంది. ఏదైనా సమసయక పరిషాారం 
ఆలింతో కోరడం, సందిగింగా ఉనన విషయానిన మరీ తెలుసుకోవడం 
మంచది. శిషుయడి ఉదేశేాయనిన గ్రహించ్చటక గదిేంచనూ వచ్చు. 

సఫారసు (ష్ఫాఅత్) 
َ َرْهَرَة ُِ َ ََأِِب ََقاَلَََعْن ُه َُقلََْ:َأنَّ َاهللَِ:ُْ ََرُسوَل َالنَّاِسََ!َها ََأْسَعُد َمْن

ََفَقاَلَ َاْلِقَياَمِة ََهْوَم ََلَ)َ:َبَِشَفاَعتَِك ََأْن َرْهَرَة ُِ َ ََأَبا ََها ُْ ََظنَنْ َلَقْد

ََعََلَ َِحْرِ َك َِمْن ُْ ََرَأْه َا
َملِ َِمنَْك ُل ََأوَّ ََأَحٌد َاْْلَِدهِث َ ا َِ َ ََعْن َهْتَتَلنِ 

َالنَّاسَِ ََأْسَعُد َاهلُلََاْْلَِدهِث َإِلَّ َإَِلَه ََل ََقاَل ََمْن َاْلِقَياَمِة ََهْوَم بَِشَفاَعتِ 

َ(.َخالًِصاَِمْنَِقَبِلََنْفِتهَِ

88- అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ప్రవకాత! 
ప్రళ్యదినాన మీ స్ఫ్యరసుక అరుత పందే మహ్య అదృషటవంతడెవడు? 
అని నేనడిగాన్బ. దానికాయన ఇల్ల చెపాపరుః "ఈ విషయం గురించ 
నీక్ంటే ముందు మరెవార అడగర అని నేనన్బకనానన్బ. ఎందుక్ంటే 
నీలో హదీసుల్ పటల కాంక్ష్, శ్రది ఎకావ ఉంది. (అయిత్య విన్బుః) 


