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చేయకండా అల్లలహ్  తో క్లుసుకనన వయకిత సారుంలో చేరత్తడు". 
(బుఖారి 129). 
ఈ హదీసులోః 
 మనిషి ప్రళ్యదినాన అల్లలహ్ న్బ నిరమల్ హృదయంతో క్లుసుకొన్బ- 
టక ఎల్లపుపడూ తన విశాాసంలో వచేు లోపాలిన దూరం చేసూత, షిర్ా 
యొక్ా కాలుషయం న్బండి తౌహీదున్బ పరిశుది పరసూత ఉండుటక 
ప్రయతినంచాలి. నిశ్ుయంగా అల్లలహ్ ముష్రిక్ పై సారాునిన నిషేధంచాడు.   
తౌహీదుపై సిరాంగా ఉాండే పాపాత్ములు శ్వశ్ాతాంగా 

నరక్ాంల ఉాండరు 
َ َاْْلُْدِريِّ

ََسِعيد  ََأِِب َََعْن َالنَّبِ ِّ َاْْلَنَّةَِ)َ:َقاَلَََعْن ُل ِْ ََأ ََهْدُخُل

ُلَالنَّ ِْ ََهُقوُلَاهلُلاْْلَنََّةََوَأ َعاَ ََأْخِرُجواَِمْنَالنَّاِرََمْنََكاَنَِِفَاِرَالنَّاَرَُثمَّ َُ َ

واَ َاْسَو ُّ ََقْد َِمنَْها ََفُيْخَرُجوَن
َإِهَمن  َِمْن ََخْرَ ل  َِمْن ََحبَّة  َِمْثَقاُل َقْلبِِه

ََفَينْ َاْْلََياِة ََأْو َاْْلََيا ْيِلََفُيْلَقْوَنَِِفَََنَِر َالتَّ َِِفََجانِِب بَُّة
َاْْلِ ُْ نُْب َُ َ ََكَم ُبُتوَن

ُرُجََ ْفَراَءَُمْلَتِوَهةًَ َاََُتْ َرََأَنَّ َُ َ(.َأََلَْ

27- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల ప్రవచంచారని, అబూ సఈద్ 
ఖుద్రీ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "పరలోక్ంలో క్రమల్ విచారణ 
ముగిస్న తరాాత సారువాసులు సారుంలో, నరక్వాసులు నరక్ంలో 
ప్రవేశిస్కతర. ఆ తరాాత హృదయంలో ఆవగింజంత విశాాసమునన 
వారిని నరక్ం న్బండి బయటక తీయండి అని అల్లలహ్ ఆజ్ఞాప్తస్కతడు. 
ఈ ఆజాతో చాల్ల మంది బయటపడత్తర. వారిలో కొందర (బాగా 
కాలిపోయి బొగుుల్ల) నల్లగా మారిపోత్తర. అల్లంటి వారిని వరషనది ల్లక్ 
జీవనదిలో పడవేస్కతర. దాంతో వార యేటి ఒడుడన ధానయపు వితతనం 
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మొల్కతితనటల మొల్కతతత్తర. ఆ మొక్ా పస్మి వనెనతో ఎంత 
అందంగా ముస్కతబయి మొల్కతతతందో మీర చూడల్లదా". (బుఖారి 
22, ముస్లం 184). 
ఈ హదీసులోః 
 విశాాస పరంగా ప్రజలు వేరవేర స్కానాలోల ఉంటార. తౌహీద్ పై 
స్ారంగా ఉననవార నరక్ంలో శాశ్ాతంగా ఉండర. విశాాస్ తన పాపాల్ 
కారణంగా నరక్ంలో ప్రవేశించవచ్చు. క్రమలు విశాాసంలో లెకిాంచ- 
బడత్తయి. విశాాసం పెరగుతూ తరగుతూ ఉంటంది. సత్తారయం 
ఎంత చననదైనా మానవుడు దానిని విలువల్లనిదిగా భావించరాదు. 
ప్రళ్యదినాన క్రమలు తూక్ం చేయబడుత్తయి. ప్రజల్క అవగాహమునన 
విషయాల్ దాారా ఉదాహరణ ఇవాాలి. నరకాగిన శిక్ష్ చాల్ల క్ఠనమైనది. 
-అల్లలహ్ మనందరిని దాని న్బండి కాపాడుగాక్! ఆమీన్- ప్రజల్క 
పరిచయం ఉననవాటి దాారా ఉదాహరణలు ఇవాాల్ని తెలిస్ంది. 
ఇందులో అల్లలహ్ యొక్ా విశాల్ కారణయం క్నబడుతంది. ఆయన తన 
దాసులోల కొందరిన, వారి వదే సత్తారాయలు తకావ ఉననపపటికీ (తౌహీద్ 

పై స్ారంగా ఉననందు వల్ల) నరక్ం న్బండి బయటక తీస్కతడు.  
ََََعْنََأَنسَ  ُرُجَِمنََ)َ:َقاَلَََعْنَالنَّبِ ِّ َمََََُيْ َالنَّاِر َإِلَّ َإَِلَه ََل ََقاَل ْن

َمَِاهلُل ََشِعَية  ََوْزُن َمََََوِِفََقْلبِِه َالنَّاِر َِمْن ُرُج ََوَُيْ ََخْي  َْن َإِلَّ َإَِلَه ََل ََقاَل ْن

َمََاهلُل ُرُجَِمْنَالنَّاِر ََوَُيْ َِمْنََخْي  ة  َُبرَّ ََوْزُن َاهلُلََوِِفََقْلبِِه َإِلَّ َْنََقاَلََلَإَِلَه

.) ة َِمْنََخْي  ََوِِفََقْلبِِهََوْزُنََذرَّ

28- అనస్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార, ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసలల్ం ప్రవచంచార: "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ పఠంచన వయకిత హృదయంలో 
జొనన గింజంత విశాాసమునాన నరక్ం న్బండి వలికి వస్కతడు. ఏ వయకిత 



విశ్వాస పాఠాలు 
 

16 

ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ చదివాడో అతని హృదయంలో గోదుమ గింజంత 
విశాాసమునాన నరక్ం న్బండి వలికి వస్కతడు. అల్లగే ఎవర ల్లఇల్లహ 
ఇల్లల్లలహ్ చదివాడో అతని మన్బసుసలో రవాంత విశాాసమునాన అతనూ 
నరక్ం న్బండి వలికి వస్కతడు". (బుఖారి 44, ముస్లం 193).  
ఈ హదీసులోః 
 తౌహీద్ పై స్రాంగ ఉనన పాపాతమలు నరక్ం న్బండి వలికి వస్కతర. 
ఘోరపాపాలు (క్బీరా గునాహ్) చేయువాడు నరక్శిక్ష్క గురవుత్తడు. 
అయిత్య "మురియ్ా" వరుంవారి విశాాసం దీనికి భననంగా ఉంది. వారి 
విశాాసం ఈ హదీసుక విరదిం. అల్లగే ఘోరపాపానికి గురైన (తౌహీద్ 
గల్) వయకిత నరక్ం న్బండి వలికి వస్కతడు. అయిత్య "ఖవారిజ్" వరుంవారి 
విశాాసం దీనికి భననంగా ఉంది. వారి విశాాసం ఈ హదీసుక విరదిం. (పై 
రెండు వరాుల్వార సనామరుం న్బండి వైదొలిగినవార). ఈమాన్ అననది 
నోటిపలుక, (ఆచరణ) మరియు హృదయవిశాాస్కనికి మారపేర. ఎల్ల 
అంటే ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ అని పఠంచడం 
మరియు దాని విశాాసం జొనన గింజంతైనా హృదయంలో ఉండడం, ఈ 
రెండిటిని క్లిప్త చెపాపర. ఏదైనా విషయం సుల్భంగా అరాం అవడానికి 
ఉదాహరణలు ఇవావచ్చు అని తెలిస్ంది. అల్లలహ్ యొక్ా విశాల్ 
కారణయం తెలిస్ంది. ఆయన తన దాసుని సత్తారాయల్న్బ వయరాపరచడు. 
విశాాసం తరగుతంది, పెరగుతంది అని కూడా తెలిస్ంది.  
 

షిర్కక నాండి హెచచరిక్ 
َ َ ََ   َ َ   َ  َ    َ َ َ َ  َ   ََ  َ   َ

  َ  َ    َ   َ   َََ:{12}النتاءََ


