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 పన్నెండవ పాఠెం               شرع ثانيلالدرس ا
2- దైవదూతల పై విశ్వాసెం                   ملالئكةبااإلميان  
 ఈమాన్ ముజ్మల్: అంటే ఒక ముస్లం సంక్షిప్త రూప్ంలో అల్లల హ్ దూతల గురంచి ఇల్ల విశ్వస్ంచాలి: అల్లల హ్ వారని 
పుట్టంచాడు. వార సవభావంలోనే విధేయతనంచాడు. వారలో అనేకానేక రకాలు గలవు. 'అర్ష్' (అల్లల హ్ స్ంహాసనము)న మోసేవారు, 
సవరగనరక భటులు, మానవుల కరమలన భద్రప్రుచువారు.  
 ఈమాన్ మఫససల్: అంటే అల్లల హ్ మరయు ఆయన ప్రవకత సలలల్లల హు అలైహి వసలలం ఎవర పేరలతో సహా ఏ వివరాలు తెలిపారో 
వారని అల్లగే విశ్వస్ంచాలి. ఉదాః జిబ్రీల్, మీకాఈల్, నరక పాలకుడు మాలిక్, శ్ంకు ఊదే బాధ్యత కలిగి ఉనన దూత ఇస్రాఫీల్.  
 అల్లల హ్ వారని కాంతితో పుట్టంచాడు. ప్రవకత సలలల్లల హు అలైహి వసలలం ఇల్ల సెలవిచాారని, ఆయిషా రజియల్లల హు అనా్హ 
ఉల్లలఖంచారుాః "అలా్లహ్ దూతలు నూర్ (కాంతి)తో పుట్టాంచబడా్డరు. జిన్నాతులు అగ్నా జ్వాలలతో మరియు ఆదము ముాందే 
మీకు ప్రస్తావాంచబడిన దానితో (మట్టతో) పుట్టాంచబడా్డరు". (ముస్ాాం 2996). 
3- గ్రెంథాల పై విశ్వాసెం                           اإلميان بالكتب 
 ఈమాన్ ముజ్మల్: అంటే గ్రంథములపై సంక్షిప్తంగా ఇల్ల విశ్వస్ంచుట విధిగా ఉంది: అల్లల హ్ తన ప్రవకతలపై గ్రంథాలన 
అవతరంప్జేశాడు. వారు వాట్ దవరా తమ జాతివార అల్లల హ్ హకుు వారపై ఏముందో తెలియజేస్తత, వారని అల్లల హ్ ఆరాధ్న వైపునకు 
పిలిచారు. 
 ఈమాన్ ముఫససల్: అంటే అల్లల హ్ ఏ గ్రంథముల పేరుల  తెలిపాడో వాట్ని వివరంగా విశ్వస్ంచాలి. ఉద: ప్రవకత మూసా 
అలైహిససల్లంపై 'తౌరాత్', ప్రవకత దవూద్ అలైహిససల్లంపై 'జబూర్ష', ప్రవకత ఈసా (యేసు క్రీసుత) అలైహిససల్లంపై 'ఇంజీల్' మరయు 
అంతిమ ప్రవకత ముహమమద్ సలలల్లల హు అలైహి వసలలంపై 'దివయ ఖుర్షఆన్'లు అవతరంప్జేశాడు. అనినట్లల  ఖుర్షఆన్ అతిగొప్పది మరయు 
చిటటచివరది. అది పూరవ గ్రంథాలన రుజువు ప్రుచునది మరయు ప్రరక్షించునది. దనిని అనసరంచుట, దని ప్రకారమే తీరుపలు 
చేయుట తప్పనిసర. అల్లల హ్ దనిని హృదయాల వాయధులకు సవసథతగా, ప్రతి విషయానిన విశ్దప్రచేదిగా మరయు సరవలోకాల కొరకు 
మారగదరశకతవంగా మరయు కారుణ్యంగా చేశాడు. అల్లల హ్ ఆదేశ్ం: మరియు ఇది (ఈ ఖుర్ ఆన ) మేము అవతరిాంపజేస్న ఒక 
శుభప్రదమైన గ్రాంథాం. కబట్ట మీరు దీనిని అనుసరిాంచాండి. భయభకుాలతో మెలగాండి. తదాారా మీరు కరుణాంచబడే 
అవకశాం ఉాంది. (అనఆమ్ 6:155). మేము నీపై ఈ గ్రాంథానిా అవతరిాంపజేశాము. అాందులో ప్రతి వషయాం 
వశదీకరిాంచబడిాంది. వధేయత చూపేవారికి (ముస్ాాంలకు) అది మార్గదర్శకాం, కరుణ్యాం, శుభవార్ా. (నహ్ా 16:89). 
4- ప్రవక్తల పై విశ్వాసెం                              اإلميان بالرسل 
 ఈమాన్ ముజ్మల్: ప్రవకతలపై సంక్షిప్తంగా ఇల్ల విశ్వస్ంచాలి: అల్లల హ్ ప్రతి జాతిలో ప్రవకతన ప్ంపాడు, వారు ఏకైక 
అల్లల హ్ ఆరాధ్న వైపునకు ప్రజలన ఆహావనించారు, అల్లల హ్ తప్ప ఇతరుల ఆరాధ్న నండి వారంచారు. ప్రవకతలోల  ఏ ఒకురనీ 
తిరసురంచిన్హ అందరనీ తిరసురంచడంతో సమానం. అల్లల హ్ ఆదేశ్ం: {మేము ప్రతి జ్వతిలోనూ ఒక ప్రవకాను 
ప్రభవాంపజేశాము. అతని దాారా అాందరికీ ఇల్ల హెచచరిక చేశాము: 'అలా్లహ్ ను ఆరాధాంచాండి. మిథాయ దైవాల 
ఆరాధనకు దూర్ాంగా ఉాండాండి'}. (సూరె నహ్ా 16: 36).  
  ప్రవకతలిన విశ్వస్ంచినవారే సాఫలయం పందువారు. వారని తిరసురంచినవారే నషటం, అవమానం పాలయేయవారు.  
  ప్రవకతలందర పిలుపు ఒకుటేనని మనం విశ్నస్ంచాలి. అది: “అలా్లహ్ ఏకత్వం మరియు సర్వ ఆరాధనల్లా  ఆయన్ని 
అద్వవతీయున్నగా నమమటం”. అయితే వారకి నొసంగబడిన ధ్రమశాసాాలు, ఆదేశాలు, శాసన్హలు వేరేవరుండవచుా. అల్లల హ్ కొందరకి 
మర కొందరపై ఘనత ప్రసాదించాడు. అందరలోకెల్లల  గొప్ప ఘనతగల మరయు చిటటచివర, అంతిమ ప్రవకత ముహమమద్ సలలల్లల హు 
అలైహి వసలలం. అల్లల హ్ ఆదేశాలుాః {మేము కాందరు ప్రవకాలకు మరికాందరు ప్రవకాల కాంటే ఉనాత స్తాన్నలను ఇచ్చచము}. 
(సూరె బనీ ఇస్రాఈల్ 17: 55). మరో చోట ఇల్ల ఆదేశాంచ్చడుః {(మానవుల్లరా!) ముహమమద్ మీలోని ఏ పురుషునికీ 
తాండ్రి కరు. కని ఆయన అలా్లహ్ యొకక ప్రవకా, దైవప్రవకాల పర్ాంపర్ను సమాపాాం చేసే చివరివారు}. (33: అహ్ జ్వబ్: 40).  
 ఈమాన్ ముఫససల్: అంటే ఏ ప్రవకతల పేరలతో సహా అల్లల హ్ ల్లక ఆయన ప్రవకత సలలల్లల హు అలైహి వసలలం తెలిపారో 
వారని అదే వివరంగా విశ్వస్ంచాలి. ఉద: నూహ్, హూద్, సాలిహ్, ఇబ్రాహం, వగైరా ప్రవకతలు. అల్లల హ్ వారందరపై అనేకానేక 
దయాకరుణా మేఘాలు కురపిస్తత ఉండుగాకా! ఆమీన్.  


