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ఇస్లాం ఘనత 
َاْلَعاصَِ َْبَن ََعْمَرو َنا ََحَ ْ ََقاَل َامْلَْهِريِّ َِشَمَسَة َاْبِن َِِفََََعْن َو ُِ َو

َلَ َعَلَاْبُنُهََهُقوُلََهاََِسَياَقِةَامْلَْوِتََفَبَكىََطِوهًَلََوَحوَّ َْ َداِرََف َوْجَهُهَإَِ َاْْلِ

َكََرُسوُلَاهللََأَبَتاهَُ َ َكََرُسوُلَاهللَبَِكَ اََملسو هيلع هللا ىلصَََأَماََبَّشَّ َ بَِكَ اَََملسو هيلع هللا ىلصََأَماََبَّشَّ

ََأْنََلَإَِلهََ ََشَهاَ ُة ََأْفَضَلََماَُنِعدُّ ََفَقاَلَإِنَّ َاهلُلََقاَلََفَتْقَبَلَبَِوْجِهِه ََوَأنَََّإِلَّ

ًداََرُسوُلَاهللِ ََلَقْدََرَأْهُتنِ ََوَماََأَحدٌََُحَمَّ ََثََل   ََعََلََأْطَباق  ُْ َُكنْ ِِّ َََإِ َأَشدَّ

َِمنُْهََملسو هيلع هللا ىلصَُبْغًضاَلَِرُسوِلَاهلل ُْ ََأْنََأُكوَنََقْدَاْسَتْمَكنْ َإََِلَّ ِمنِّ ََوَلََأَحبَّ

َمَِ ُْ ََلُكنْ َاْْلَاِل َُِْلَك ََعََل ُّْ َُم ََفَلْو لََِفَقَتْلُتُه ِْ ََأ َاهلُلَْن ََجَعَل ََفَلمَّ َالنَّاِر

َ َالنَّبِ َّ ُْ ْي َُ ََأ ََقْلبِ  َِِف ْسََلَم ََفْْلَُباهِْعَكََملسو هيلع هللا ىلصاْْلِ ََهِمينََك َاْبُتْط ُْ َفُقْل

ََهِديََقاَلَ ُْ ََفَقَبْض ََقاَل ََهِمينَُه ََعْمُرو)َ:َفَبَتَط ََها ََلَك ََ:َقاَلََ؟(َما ُْ ُقْل

ََقاَلَ َط ََأْشََتِ ْشَ)َ:َأَرْ ُتََأْن َبَِمَذاَُ ُط ََ؟(ََتِ ُْ ََقاَلََ:ُقْل ََِل َُهْغَفَر َأَماَ)َ:َأْن

َاَلَِْ ََوَأنَّ ََقْبَلُه ََكاَن ََما َََيِْدُم ْسََلَم
َاْْلِ ََأنَّ َْ ََقْبلَعلِْم ََكاَن ََما ِدُم َََتْ َرَة َهاَْْ

ََقْبَلهَُ ََكاَن ََما َََيِْدُم َاْْلَجَّ ََأَحََ(.َوَأنَّ ََأَحٌد ََكاَن ََرُسولََِوَما َِمْن َإََِلَّ َاهللَبَّ

َِمنُْهَإِْجََلًلََملسو هيلع هللا ىلص ََعْينَ َّ يُقََأْنََأْمَْلَ
َُأطِ ُْ َِِفََعْينِ َِمنُْهََوَماَُكنْ َوَلََأَجلَّ

َ ُّْ َِمنُْهََوَلْوَُم ََعْينَ َّ َََلََْأُكْنََأْمَْلُ ِِّ َِأَ ُْ ََأْنََأِ َفُهََماََأَطْق ُْ ْل
َلُهََوَلْوَُسئِ

ََأُكونََ ََأْن ََلَرَجْوُت َاْْلَاِل َُِْلَك ََماَََعََل ََأْشَياَء ََولِينَا َُثمَّ َاْْلَنَِّة ِل ِْ ََأ ِمْن

ََفإَِذاَ ََناٌر ََوَل ََنائَِحٌة ْصَحْبنِ  َُ َ ََفََل ُّْ َُم ََأَنا ََفإَِذا َفِيَها ََحاَِل ََما َأْ ِري

ََشنًّا َِ ا َ َالَتُّ ََعََلَّ ََفُشنُّوا
ِِ نَْحُرَََ َفنُْتُمو ُُ َ ََما يََقْدَر ََقِْبِ ََحْوَل ََأِقيُموا ُثمَّ

َُرُسَلَََجُزورٌَ َبِِه َُأَراِجُ  ََماَذا ََوَأْنُظَر َبُِكْم ََحتَّىََأْسَتْتنَِس ََْلُْمَها َوُهْقَتُم

َ َ(.َرِبِّ
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8- ఇబున షిమాస అల్ మహ్రీ ఉల్లలఖంచార: మేము అమ్్ర బిన్ ఆస్ 
రజియల్లలహు అన్బు మరణ సమీపాన అతని వదే కూరొుని ఉండగా, 
అతన్బ చాల్ల సేపు ఏడిు తన ముఖానిన గోడ వైపు త్రిపుపకనానడు. 
అపుపడే అతని కమారడు నానాన! ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం మీక 
ఫల్లనా, ఫల్లనా శుభవారతలు ఇవాల్లదా? అని తృప్తతనిచాుర. ఇది విని 
అతన్బ తన ముఖానిన (మావైపు) త్రిప్తప ఇల్ల చెపాపరుః "ల్లఇల్లహ 
ఇల్లల్లలహు ముహమమదుర్ రసూలుల్లలహ్" స్కక్ష్యయనిన అనినటి క్ంటే 
అతిఉతతమముగా భావించేవారము. విషయమేమిటంటే, నా జీవితంలో 
మూడు దశ్లు గడిచాయి. ప్రవక్తక్ంటే ఎకావ దేాషం మరెవారితో ల్లని 
రోజులు గడిచాయి. అపపటోల నాక మరీ ఇషటమైన కారయం ఏదైనా ఉంటే 
ఆయన్బన వశ్పరచ్చకొని హతమారాుల్ననదే. కాని ఒక్వేళ్ నేన్బ ఆ స్ాతిలో 
చనిపోయి ఉంటే నరక్వాసులోల చేరేవాడిన. కాని అల్లలహ్ క దయ 
క్లిగింది. అల్లలహ్ ఇస్కలం కొరక నా హృదయానిన తెరిచాడు. నేన్బ ప్రవక్త 
వదేక వచు, ప్రవకాత! మీ కడి చేతిని చాపండి. నేన్బ ఇస్కలం స్వాక్రిసూత 
శ్పథం చేస్కతన్బ అని అనానన్బ. ప్రవక్త తమ చెయియ చాపార. కాని నేన్బ 
వంటనే నా చేతిని వనకిా తీసుకనానన్బ. "నీకేమయింది, అమ్ర్!" అని 
ప్రవక్త ఆశ్ురయంతో అడిగార. నేన్బ ఒక్ షరత పెటటదలుచ్చకనానన్బ అని 
చెపాపన్బ. "నీ షరత ఏమిటి?" అని ప్రవక్త అడిగార. నా పాపాల్నీన 
మనినంపబడాల్ని నేన్బ చెపాపన్బ. అపుపడు ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
ఇల్ల తృప్తత పరిచారుః "ఏమీటి, నీక తెలియదా? ఇస్కలం (స్వాక్రణ) గత 
పాపాల్నినటిని తడిచ పెడుతంది. హిజ్రత్ (ధరమ రక్ష్ణకై 
వల్సపోవుట) పూరా పాపాల్నినటిని తడిచ పెడుతంది. మరియు 
హజ్ కూడా పూరా తప్తపదాల్న్బ తడిచ పెడుతంది". (ఆ ప్తదప నేన్బ 
ఇస్కలం స్వాక్రించాన్బ). 
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 ఆ నాటి న్బండి నాక ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం క్ంటే 
ప్రియమైనవార, మరియు నా దృషిటలో ఆయనక్ంటే గొపపవార 
మరెవారూ ల్లర. వారి ఔననతయపు గాంభీరయం వల్ల నేన్బ వారిని నా క్ళ్ళళరా 
చూడగలిగేవాణణ కాదు. ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం రూపు రేఖలిన 
వరిణంచమని ఎవరైనా నన్బన అడిగిత్య నేన్బ వరిణంచల్లన్బ. ఎందుక్నగ నేన్బ 
ఎననడూ వారిని నా క్ళ్ళళరా చూడనేల్లదు. ఇదే స్ాతిలో గనక్ నేన్బ 
చనిపోత్య నిశ్ుయంగా సారువాసులోల ఒక్డిని అని ఆశించేవాడిని. 
 ఆ తరాాత నాపై (ప్రభుతాపరంగా) ఎనోన బాధయతలు మోపబడాడయి. 
వాటి గురించ (నేన్బ ప్రశినంపబడినపుపడు) నా పరిస్ాతి ఏమవుతందో 
తెలియదు? 
 నేన్బ చనిపోయిన తరాాత నా జనాజ వంట రోదించే, కేక్లు పెటేట 
స్త్రీలుగాని, అగినగాని రాకూడదు. నన్బన ఖననం చేసుతననపుపడు నా 
సమాధపై కొదిే కొదిేగా మటిట పోయండి. ఒంటెన్బ కోస్ దాని మాంసం 
పంచపెటిటనంత సేపు మీర నా సమాధ వదేనే నిలిచ ఉండండి. నేన్బ 
ధైరయం, తృప్తత పందుత్తన్బ. నా ప్రభువు పంపే దూతల్క నేనేమి 
సమాధానం చెబుత్తనో చూస్కతన్బ. (ముస్లం 121). 
ఈ హదీసులోః 
 ఇస్కలం స్వాక్రణ గత పాపాల్ విమోచనానికి మంచ సబబు. ఎవర 
ఇస్కలంపై స్ారంగా ఉంటాడో అతన్బ పూరా పాపాల్ గురించ పటటబడడు. 
అల్లగే హిజ్రత్ మరియు హజ్ కూడా పూరా పాపాల్ మనినంపుల్క 
కారణమవుత్తయి. గమనిక్ుః ఇస్కలం స్వాక్రణ వల్ల చననవి, పెదేవి అనిన 
పాపాల్ ప్రక్ష్యళ్న జరగు తంది. కాని హిజ్రత్, మరియు హజ్ వల్ల 
చననవి, పెదేవి అనిన పాపాల్ మనినంపు విషయంలో భేదాభప్రాయం ఉంది. 
ఎందుక్నగా పెదే పాపాల్ మనినంపుకై సాచఛమైన తౌబా తపపనిసరి. 
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సత్తారాయలు కూడా పాపాల్ మనినంపుకై కారణమవుత్తయి. ఎంత పెదే 
సత్తారయముండునో అంత్య పాపాలు మనినంచబడుత్తయి. (ఖనన 
సంస్కారాలు పూరెతతన తరాాత సమాధ వదే కొంత సేపు ఉండి 
దైవదూతలు వచు అడిగే ప్రశ్నల్క అతన్బ సరియైన సమాధానం 
చెపపగల్గాల్ని అల్లలహ్ తో అతని కొరక దుఆ చేయాల్ని ఇతర 
హదీసులోల ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెప్తప ఉనానర. ఉుః 
అబూదావూద్, కిత్తబుల్ జనాయిజ్, బాబుల్ ఇస్తగాఫరి ఇందల్ ఖబ్రి 
లిల్ మయియత్... -అన్బవాదకడు-). 

َ ََ:َِقيَلَلَِرُسوِلَاهللَِ:َقاَلَََعِنَاْبِنََعبَّاس  َإَِ ََأيُّ ََاهللِاْأَْ َهاِنََأَحبُّ

ْمَحةَُ)ََقاَل: َ.(اْْلَنِيِفيَُّةَالتَّ

9- ఇబున అబాుస్ రజియల్లలహు అన్బుమా ఉల్లలఖనం ప్రకారం, ధరామలోల ఏ 
ధరమం అల్లలహ్ క చాల్ల ప్రియమైనదని ప్రవక్త వదేక వచున ప్రశ్నక 
ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "అతిసుల్భమైన, షిర్ా  క దూరమైన 
ఇస్కలం ధరమం" అని సమాధానమిచాుర. (అహమద్ 1/236. హ్యఫిజ్ 
ఇబున హజర్ రహిమహుల్లలహ్ ఫతుల్ బారి (హ. 38 తరాాత) లో ఈ 
హదీసున్బ "హసన్" అని చెపాపర). 
ఈ హదీసులోః 
 ప్రవక్త ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంతో పంపబడిన ఇస్కలం 
ధరమం, ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలైహిససల్లం క ఇవాబడిన సవయమైన ధరమమే. 
అది చాల్ల సుల్భమైనది. ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం మెతతగా 
ప్రవరితంచ్చటక, వారిపై మోపబడిన భారానిన తగిుంచ్చటక, వారి 
శ్ృంఖల్లల్న్బ తెంచ్చటక పంపబడాడర. అల్లలహ్ ప్రేమిస్కతడని తెలిస్ంది. 
కాని అది ఆయనక తగిన రీతిలో అని నమామలి. సృషిటరాసుల్ పరసపర 
ప్రేమతో పోల్ురాదు.  
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 ఘనత పరంగా ధరామలోల వయత్తయసం గల్దు. ఇబ్రాహీం అలైహిససల్లం 
క అతి చేరవుగా ఉననవార మన ప్రవక్త ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం. మెతతగా ప్రవరితంచ్చట, శుభవారత వినిప్తసూత మెల్గుట మంచదని, 
క్షటం క్లిగించకండా, విరకిత క్లిగించకండా ఉండాల్ని చెపపబడింది. ఈ 
విషయంలో ఈ హదీసు చాల్ల సపషటంగా ఉందిుః "మెతతగా మెల్గండి, 
క్ఠనంగా మెల్గక్ండి. సంతృప్తత క్లిగించండి. విరకిత క్లిగించక్ండి". 
(బుఖారి 69, ముస్లం 1732). 

َرْهَرَةَ ُِ َََعْنََأِِبَ هَنَ)ََقاَل:ََعْنَالنَّبِ ِّ َالدِّ ََوَلْنَُهَشا َّ هَنَُهْْسٌ َالدِّ إِنَّ

ََغَلَبهَُ َإِلَّ ْوَحِةَََأَحٌد ََوالرَّ َبِاْلَغْدَوِة ََواْسَتِعيُنوا وا ََوَأْبَِّشُ ََوَقاِرُبوا ُ وا َفَتدِّ

ْْلَةَِ َِمْنَالدُّ
 
ء َ.(َوََشْ

10- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ప్రవచంచారని, అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నిశ్ుయంగా ధరమం సులువైనది. ఏ 
వయకిత అయినా ధరమం అన్బసరణలో కాఠనయ వైఖరి అవల్ంబిసేత ధరమమే 
అతనిపై ఆధక్యత  స్కధసుతంది. (హెచ్చుతగుులు ల్లకండా) సంపూరణ 
విధానానిన అవల్ంభంచండి. ల్లదా దాని (సంపూరణతక) సమీపాన 
చేరండి. (మీక ల్భంచే ప్రతిఫల్ంతో) సంబర పడండి. 
ఉదయస్కయంకాల్, మరి కొంత రాత్రి సమయాలోల (ఆరాధన 
చేయటం) దాారా సహ్యయానిన అరిాంచండి". (బుఖారి 39). 
ఈ హదీసులోః  
 దీరీ కాల్ం వరక అల్లలహ్ ఆరాధన చేసూత ఉండడానికి మనిషి 
చ్చరకగా ఉండే సమయాల్ సహ్యయం తీసుకోవాలి. అంటే ఆ 
సమయాలోల ఆరాధనలు పాటించాలి. ఎల్లపుపడూ చేసూత ఉండే అల్పమైన 
ఆచరణలు కొంత కాల్ం చేస్ వదిల్లసే అధక్ ఆచరణల్ క్ంటే మేలైనవి. 
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ఇస్కలం ధరమం ప్రత్యయక్తలోల ఒక్టి ఏమిటంటే అది చాల్ల సుల్భమైన 
ధరమం. దాని ఆదేశాలు, నివారణలు మనిషి పాటించగలిగినవే. (అంటే 
మనిషి శ్కితకి మించనవి కావు). శ్కితకి మించన శ్రమ భారానిన, ప్రవక్త 
స్కంప్రదాయానికి భననంగా అదనపు ఆరాధనల్ పాటింపున్బ నెతితన 
వేసుకోవడం నివారించబడినది. ఎల్లంటి హెచ్చుతగిుంపులు ల్లకండా 
మధేయమారాునిన అవల్ంభంచాల్నన త్తకీదు ఉంది. అదే రజుమారుం. 
మనిషి తన ఆరాధనలో పరిపూరణతక చేరకోల్లక్ పోయినా దాని 
సమీపానికి చేరకనే ప్రయతనం చేయాలి. ఉదయం చేసే ఆరాధన, 
సత్తారాయల్ ఘనత తెలిస్ంది. ఆ సమయం సత్తారాయల్ అంగీకార 
రీత్తయ, మరియు వాటిని పాటించ్చట కూడా చాల్ల అన్బకూల్మైనది. 
రాత్రి పూట కొంత సమయం తహజు్ద్ లో గడిపే ఘనత కూడా 
తెలిస్ంది. అది అల్లలహ్ దయతో సదుదేేశాలు సంపూరణమగుటక ఆయన 
సహ్యయం ల్భంచ్చన్బ. అస్్ర అయిన వంటనే మరియు మగ్రిబ్ క ముందు 
ఖుర్ఆన్ పారాయణం, అల్లలహ్ సమరణ (జిక్్ర)లో ఉండుట 
అభల్షణీయం. మధేయమారుంలో ఉండి, అల్లలహ్ ప్రసననత పందే 
సత్తారాయలు చేసూత, ప్రవక్త సంప్రదాయానిన ఖచుతంగా అన్బసరిసుతనన 
విశాాసునికి మంచ శుభవారతలు ఇవాబడాడయి.  

َ َاْْلُْدِريِّ
َاهللَََِعْنََأِِبََسِعيد  ََرُسوَل َأََ)ََقاَل:َََأنَّ َمَََها ََسِعيد  ْنََبا

َبِاهللِ ََلُهَاْْلَنَّةََُرِِضَ ْْ ََنبِيًّاََوَجَب
د  ْسََلِمَِ هنًاََوبُِمَحمَّ اََوبِاْْلِ َ.(ََربًّ

11- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారని, అబూ సఈద్ 
ఖుద్రీ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "ఓ అబూ సఈద్! అల్లలహ్ న్బ 
తన పోషకనిగా విశ్ాస్ంచ, ఇస్కలంన్బ తన ధరమంగా స్వాక్రించ, 
ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంన్బ తన ప్రవక్తగా నమిమనవాడు 
తపపక్ సారుంలో ప్రవేశిస్కతడు". (ముస్లం 1884). 
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ఈ హదీసులోః 
 ఈ మూడింటిని ఎవరైత్య పూరిత విశాాసముతో, సాచఛత, 
సంక్ల్పశుదిితో నోటి దాారా పలుకత్తడో తపపక్ అల్లలహ్ అతనిని 
సారుంలో ప్రవేశింపజేస్కతడు. ఎందుక్నగా మూడు విషయాలిన అతడు 
వాసతవం చేస్చూపాడు. మరియు ధరామనికి సంబంధంచన ముఖయ 
పునాదులిన నమామడు. అవిుః అల్లలహ్ పటల విశాాసం. సతయధరమ స్వాకారం. 
సతయవంతలైన ప్రవక్త ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం పై నమమక్ం.  

ََحََبنََِفيانَََُسَأِِبََ ََمَََتِحَفََالََْومََهَََاءَََجََهَُنََّأََمروَعَََبنََِائ َِعَََنَْعََ  ِ َوُلَُسَرََوَََر

َأبَُ َََََِ:واالَُقََفَََهَُبَُاحََهَأْ َولَََحَََاهللِ َاَلَقََمروَفََعَََبنََُ َُائَِعََوَََفيانََوَُسَا

َبُنََعمروََوأبوَُسفَيانََ):ََاهللَِوُلَُسَرََ َ اََعائُِ  ََِ،ََ ََأَعزُّ ِمْنَاْلْسََلُم

َ.(ُلوََولََُهعَلَذلَِك،َاْلسََلُمََهعَْ

12- ఆయిజ్ బిన్ అమ్్ర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం, మకాా 
జయింప బడిన రోజు అతన్బ అబూ సుఫ్యయన్(2)తో క్ల్స్ ప్రవక్త సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లం వదేక వచాుడు. ఆయన చ్చట్టట కూరొుని ఉనన 
సహచరలు (వీర వసుతననది చూస్) అదిగో అబూ సుఫ్యయన్ మరియు 
ఆయిజ్ బిన్ అమ్ర్ అని అనానర. అపుపడు ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం చెపాపరుః "వీర ఆయిజ్ బిన్ అమ్ర్ మరియు అబూ సుఫ్యయన్. 
ఇస్కలం ధరమం ఇతనిక్ంటే గౌరవనీయమైనది, గొపపది. ఇస్కలం ధరమం 
ఎననటికీ అగ్రస్కానం లో ఉంటంది తపప క్రందికి వంగి ఉండదు సుమా". 
(సునన్ దార్ ఖుతీన, సునన్బల్ కబ్రా బైహఖీ. అల్ ఇరాా 1268). 

                                                           
(2) ఆ సమయాన అబూ సుఫ్యయన్ ఇంకా ఇస్కలం స్వాక్రించల్లదు. కాని ఆయిజ్ 
బిన్ అమ్ర్  అపపటికే ఇస్కలం ధరామనిన స్వాక్రించ ఉనానర. 



విశ్వాస పాఠాలు 
 

16 

ఈ హదీసులోః 
 సరా మత్తలోలకల్లల ఇస్కలం మాత్రమే అల్లలహ్ యొక్ా సతయ ధరమం. 
విశాాస్, అవిశాాస్క్నాన ఎకావ గౌరవ, మరాయదల్క అరుడు. ఆ 
అవిశాాస్ ఎంత గొపప స్కానం, హోదా అంతసుతలు క్లిగి ఉననవాడైనా సరే. 
ఎందుక్ంటే ఇస్కలం వీటనినటిక్ంటే గొపపది. గౌరవం, ప్రతిషట, ప్రేమ 
మరాయదలోల విశాాస్, అవిశాాసులు సమాన్బలు కాజ్ఞల్ర. ముస్లం వదే 
ఇస్కలం ఉననందు వల్ల అతని మాటే వేర. 
 విశాాస్, అవిశాాస బంధ్యవుల్ ఆస్తలో హకాదారడవుత్తడు కాని 
అవిశాాస్, తన విశాాస బంధ్యవుల్ ఆస్తలో హకాదారడు కాడని 
కొందర పండితలు స్దాింతీక్రించార. కాని నిజమైన మాటేమిటంటే 
విశాాస్, అవిశాాసులిదేరూ పరసపరం ఆస్తలో హకాదారలు కాజ్ఞల్ర.  

َ َاْْلُْدِريِّ
ََأْسَلَمَاْلَعْبُدَ)َ:ََقاَلََرُسوُلَاهللَِ:َقاَلََََعْنََأِِبََسِعيد  إَِذا

َََلُهََتَبَاهلُلَفَحُتَنَإِْسََلُمُهَكََ ََسيَِّئة  ََعنُْهَُكلُّ ْْ َي
ََكاَنََأْزَلَفَهاََوَُحِ ََحَتنَة  ُكلَّ

ََسْبِ َ َإَِ  ََأْمَثاَِلَا ِة َبَِعَّْشَ َاْلِقَصاُصَاْْلََتنَُة ََذلَِك ََبْعَد ََكاَن َُثمَّ ََأْزَلَفَها َكاَن

اَوَزَا َْ ََأْنََهَت يَِّئُةَبِِمْثلَِهاَإِلَّ ََوالتَّ
َهللُِماَئِةَِضْعف  ََوَجلَّ َ(َعنَْهاَََعزَّ

13- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ప్రవచంచారని అబూ సఈద్ ఖుద్రీ 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "ఏ దాసుడు ఇస్కలం స్వాక్రించ, దాని 
ప్రకారం ఆచరిస్కతడో అతన్బ గతంలో చేస్న ప్రతి పుణ్యయనిన అల్లలహ్ వ్రాస్ 
పెడత్తడు. గతంలో చేస్న అతని ప్రతి పాపం మనినంచబడుతంది. ఆ 
తరాాత పుణయపాపాల్ ఫలిత్తల్ లెక్ా కొతతగా మొదల్వుతంది. ఒక్ 
సత్తారయ పుణయం పది రెటల న్బండి ఏడువందల్ వరక ల్భసుతంది. 
దుషాారయ పాపము దానంత్య ల్భసుతంది. అల్లలహ్ దయ తలుసేత 
మనినంచనూవచ్చు". (నిస్కయీ 4912). 
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ఈ హదీసులోః 
 కొందర సంపూరణంగా ఇస్కలం ప్రకారం నడిచేవారంటే మరికొందర 
అసంపూరణంగా నడిచేవారంటార. అందుచేత వారిలో ఒక్రిపై మరొక్రికి 
ఘనత ఉంటంది. అందుకే అది (ఇస్కలం, ఈమాన్) తరగుతంది, 
పెరగుతంది. ఇస్కలంలో ప్రవేశ్ం దాారా పూరా పాపాల్నీన 
మనినంచబడత్తయి. అల్లగే తౌబా (నిజమైన పశాుత్తతపంతో కూడిన 
క్ష్మాభక్ష్) దాారా పాపాలు మనినంచబడత్తయి. అంత్యకాదు సంక్ల్పశుదిి 
మరియు ప్రవక్త పదితిని అన్బసరించ చేస్న సత్తారాయలు కూడా 
దుషాారాయల్క పరిహ్యరమవుత్తయి.  
 అల్లలహ్ కారణయం చాల్ల విశాల్మైనది. అందుకే సత్తారయ పుణ్యయనిన 
పది రెటల న్బండి ఏడువందల్ రెటల వరక పెంచాడు. దుషాారయ పాపం 
దానంత్య ఉంచాడు. ఒకోాస్కరి అల్లలహ్ దయ తల్చ సత్తారాయల్క 
బదులుగా కాకండా తనిషటంతో పాపాలిన మనినస్కతడు. కాని పెదే పాపాల్ 
మనినంపుకై తపపనిసరిగా తౌబా చేయవల్స్ందేనని ఆధారాలు గల్వు. 
అవిశాాసుని ఏ ఒక్ా కారయం స్వాక్రించబడదు అనన విషయం తెలిస్నదే. 
అయినా ఈ హదీసు దాారా కూడా తెలిస్ంది. ఈ హదీసులో దాసుడు 
అని స్కదారణంగా చెపపబడినది, అయిత్య స్త్రీల్క కూడా ఇదే పదితి 
వరితసుతంది.  

َ ََمْتُعو   َاْبِن ََرُجٌلََ:َقاَلَََعْن َاهللَِ:َقاَل ََرُسوَل َبَِمََََها َأُنَؤاَخُ 

يَّةَِ
لِ ِِ ْسََلِمَََلَْ)َ:َقاَلََ؟َعِمْلنَاَِِفَاْْلَا

َُهَؤاَخْ َبَِمََعِمَلَِِفََمْنََأْحَتَنَِِفَاْْلِ

ِلََواْْلِخرَِ ْسََلِمَُأِخَ َبِاْأَوَّ يَِّةََوَمْنََأَساَءَِِفَاْْلِ
لِ ِِ َ(.اْْلَا

14- ఇబున మస్ఊద్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః 'ప్రవకాత! మేము 
అజ్ఞాన కాల్ంలో (ఇస్కలం స్వాక్రించక్ ముందు) చేస్న దుషాారాయల్ 
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గురించ పటటబడత్తమా?' అని ఒక్ వయకిత ప్రశినంచాడు. "ఎవర ఇస్కలం 
స్వాక్రించ తరాాత సతారమలు ఆచరిసూత ఉంటాడో, అతన్బ అజ్ఞాన 
కాల్ంలో చేస్న దుషారమల్ గురించ నిల్దీయడం జరగదు. అయిత్య 
ఇస్కలం స్వాక్రించన తరాాత కూడా దుషాారాయలు చేసూత ఉంటే, అతన్బ 
గతంలో చేస్నవాటితో పాట మొతతం పాపకారాయల్ విషయంలో 
పటటబడిపోత్తడు" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం బదులిచాుర. 
(బుఖారి 6921, ముస్లం 120). 
ఈ హదీసులోః 
 ఎవరైత్య సతారమలు చేసూత, ఇస్కలంపై స్ారంగా ఉంటారో వారి గత 
పాపాల్కే ఇస్కలం పరిహ్యరమవుతంది. పాపాల్ పరిహ్యరానికి ఇస్కలంలో  
వటిట  ప్రవేశ్ం  సరిపోదు. ఇస్కలంపై నిల్క్డ చూప్త, సరా  
వయవహ్యరాలోల సతయవంతనిగా మెల్గాలి.  
 ఇస్కలం స్వాక్రించన తరాాత కూడా దుషారమలు చేసూత, దురామరు 
జీవితం గడుపుతూ ఉండేవారి పూరా పాపాలు కూడా అల్లగే 
ఉంటాయని తెలిస్ంది. పాపం యొక్ా నషటము, ప్రభావము ఎల్ల 
ఉంటదనేది తెలిస్ంది. పాపాలోల మునిగి యుండుట ఎంత భయంక్ర 
విషయమో కూడా తెలిస్ంది.  

َاهللَِِحَزامَ ََحكِيمَْبنََعنَ َلَِرُسوِل ََقاَل ُه َاهللَََِأنَّ ََرُسوَل ََأْي َْ ََأَرَأْه

َ ََرِحم  َِ َلِة ََأْو ََعَتاَقة  ََأْو ََ َدَقة  َِمْن يَِّة
لِ ِِ َاْْلَا َِِف ا َِِبَ نَُّث ََأَُتَ ُْ َُكنْ ُأُموًرا

َِمْنََخْيَ )َ:ََرُسوُلَاهللَِفَقاَلََ؟َهاََأْجرٌََأفِي َْ ََعََلََماََأْسَلْف َْ َ(.َأْسَلْم

15- హకీం బిన్ హిజ్ఞం ఉల్లలఖంచారుః నేన్బ ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లంతో మాటాలడుతూ 'ప్రవకాత! నేన్బ నా అవిశాాస జీవితంలో 
దానధరామలు, బానిసల్ విముకిత, బంధ్యవుల్ పటల దయాదాక్షిణ్యయలు 
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మొదలైన సత్తారాయలు చేశాన్బ. మరి నాక వాటి సుక్ృతఫల్ం 
ల్భసుతందా? అని అడిగాన్బ. దానికి ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల 
సమాధానం ఇచాురుః "నీవు ఇస్కలం స్వాక్రించన కారణంగా నీ గత 
సత్తారాయల్క కూడా ఇపుపడు పుణయఫల్ం ల్భసుతంది". (బుఖారి 
1436, ముస్లం 123).  
ఈ హదీసులోః 
 ఇస్కలంలో అడుగు పెటిటన వయకిత, గతంలో చేస్న సతారమలు అల్లలహ్ 
దయతో సతారమల్ జ్ఞబిత్తలో లిఖంచబడత్తయి. ఇస్కలం సతారమల్ 
గురించ బోధసుతంది, దుషారమల్న్బ వారిసుతంది. సతారమల్, సదాచనాల్ 
స్కాపనక, దుషారమల్, దురాచనాల్ నిరూమల్లనికే ఇస్కలం ధరమం వచుంది. 
అందుకే ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఓ సందరభంలో ఇల్ల చెపాపరుః 
"నన్బన ఉతతమ నైతిక్ ప్రమాణ్యల్ పరిపూరణతకై పంపడం జరిగింది". 
(సునన్బల్ కబ్రా బైహఖ 10/192). 

َُِبَِأَََنَْعََ َ(.هَُلَََوََهَُئَفََََشَََلَعَََمََلََْسَأَنَْمََ)َ:اَلَقَََاهللََوَلَُسَرَََنََّأََََةََهرََرََىَ

16- "ఒక్ వయకిత ఇస్కలం స్వాక్రించనపుపడు అతనిది ఏదైనా హకా ఉంటే 
ఆ హకా అతనికి ల్భంచ్చన్బ" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
తెలిపారని అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార. (ముసనద్ 
అబూ యఅల్ల. ఇరాాఉల్ గలీల్ 1716). 
ఈ హదీసులోః 
 ఆస్త, భూమి, ధనం మొదలైన వాటిలో ఏదైనా హకా ఒక్ వయకితకి 
రావల్స్న సందరభంలో అతన్బ ఇస్కలం స్వాక్రిసేత ఆ వయకిత తనక రావల్స్న 
(యోగయమైన) హకాన్బ గురించ అడగవచ్చు, అది ల్భంచనపుపడు 
నిససంకోచంగా తీసుకోవచ్చు. కాని అది అతనిది కాదు అని ఏదైనా బల్మైన 
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ఆధారం ఉంటే తపప. ఇస్కలం అనిన రకాల్ యోగయమైన హకాల్న్బ 
కాపాడుటక, యోగయమైన ఒపపందాలు నెరవేరుటక వచుంది.  

واََعْنََأْرِضِهْمَِحَيََََ ْخِرَْبِنََعْيَلةَََعنَ ََفرُّ ََقْوًماَِمْنََبنِ َُسَلْيم  َأنَّ

َ َالنَّبِ ِّ َإَِ  َفِيَها
ِِ ََفَخاَ ُمو ََفَتْسَلُموا ا ََفَتَخْ َُتَ ْسََلُم َاْْلِ اََجاَء َِ َفَر َّ

َبَِتْرِضِهََوَمالِهَِإَِذاََأْسلََ)َ:َعَلْيِهْمََوَقاَلَ ُجُلََفُهَوََأَحقُّ َ(.َمَالرَّ

17- సఖ్ర్ బిన్ ఐల్ల రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ఇస్కలం వచున 
రోజులోల 'బనూ సులైమ్' తెగక చెందినవార కొందర తమ భూముల్న్బ 
వదిల్లస్ పారిపోయార. నేన్బ వాటిని కాజేసుకనానన్బ. వార ఇస్కలం 
స్వాక్రించన తరాాత వాటి విషయంలో నాతో వాదించ, నన్బన ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం వదేక తీసుకళ్ళళర. ప్రవక్త వారి భూములు 
వారికి ఇప్తపంచ ఇల్ల చెపాపరుః "ఎవరైనా ఇస్కలం స్వాక్రించారంటే అతనికి 
చెందిన భూమి, సొముమ అతనిదే ఉంటంది". (వాటిని ఆక్రమించ్చకనే 
హకా ఇతరల్క ఉండదు). (అహమద్. సహీహ 1230). 
ఈ హదీసులోః 
 ఎవరైనా ఇస్కలం స్వాక్రిసేత వారికి చెందిన భూములు, ఆసుతల్క వారే 
అరులు. వారి న్బండి ల్లగుకనే హకా ఎవరికీ ఉండదు. ఏ ఆస్త 
ఒపపందాలు ఇస్కలంక వయతిరేక్ంగా ల్లవో ఆ ఆస్తకి హకా దారడైన ఒక్ 
వయకిత ఇస్కలం స్వాక్రించనచో అవి అతని సొత్యత.  
 

ఇస్లాం పునాదులు 
َ)َ:ََرُسوُلَاهللَِ:ََقاَلََقاَلََْبِنَُعَمَرَاَعِنَ ََعََلَََخْس  ْسََلُم َاْْلِ ُبنَِ 

َ
ِ
ََلِةََوإِهَتاء ًداََعْبُدُهََوَرُسوُلُهََوإَِقاِمَالصَّ ََُحَمَّ َاهلُلََوَأنَّ َشَهاَ ِةََأْنََلَإَِلَهَإِلَّ

ََوَ ْوِمََرَمَضَ ِْ َاْلَبْي َكاِةََوَحجِّ َ(.انََالزَّ


