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ალლაჰის წყალობა 
 

   

დიდება ალლაჰს! 

უზენაესი ალლაჰი მოწყალეა, მწყალობელია, უსაზ

ღვროწყალობის მქონეა, ისე რომ 

მისი წყალობა სამყაროში ყველაფერს მოიცავს. 

უზენაესი ალლაჰი თავის წმინდა წიგნში ასე ბრძან

ებს:  

ء   َّ ََشم َعتم ُكل َِتي وَسي  َورمَحم

“ჩემი წყალობა გარემოიცავს ყველაფერს.”[1] 

აბუ ჰურეირასგან (რ.ა.) გადმოცემის მიხედვით 

ალლაჰის შუამავალმა (ს.ა.ს.) თქვა: 

 ، َهَوامِّ ََهائيمي َوالـم مسي َواْلم ن نِّ َواإلي ي
َ اجلم َدًة َبْيم ًَة َواحي نمَها رمَحم نمَزَل مي

َ
: أ َة  ائََة رمَحم ي مي إينَّ لِلي

ًعا  يسم َر اهللل ت خَّ
َ
َها، َوأ شل لََعَ َوََلي موَحم فل ال امَحلوَن، َوبيَها َتعمطي وَن، َوبيَها َيََتَ فَبيَها َيتََعاَطفل

عي  يسم يَاَمةي َوت َم المقي بَاَدهل يَوم ًَة، يَرمَحمل بيَها عي  .َْي رمَحم

„ჭეშმარიტად ალლაჰი ასმაგად შემბრალებელია. 

მან აქედან მხოლოდ ერთი (წილი) ჩამოავლინა 

დედამიწაზე (მყოფ) ადამიანებზე, ჯინებზე, 
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ცხოველებზე და ქვეწარმავლებზე. სწორედ ამ 

გრძობით არიან ლმობიერნი, ამით არიან ურთიერთ 

შემბრალებელნი. ამ გრძნობით ზრუნავს გარეული 

ცხოველიც საკუთარ ნაშიერზე. ალლაჰმა 

ოთხმოცდაცხრამმეტჯერ (დიდი) შეწყალების გრძნობა 

თავისთვის დაიტოვა, რათა განკითხვისდღეს ხალხი 

შეიბრალოს.“[2] 

ომარ ბინ ხატტაბი (კ.ა.მ.) გადმოვცემს: 

، إيَذا  ي تَبمتَِغي
ْبم َن السَّ ٌة مي

َ
َرأ ، فَإيَذا امم  

يَسْبم ولي اهللي صىل اهلل عليه وسلم ب َم لََعَ رَسل قَدي

ولي اهللي صىل اهلل  ، َفَقاَل ََلَا رَسل رمَضَعتمهل
َ
نيَها َوأ مَصَقتمهل بيبَطم ل

َ
َخَذتمهل فَأ

َ
ي أ

ْبم وََجَدتم َصبييًّا ِفي السَّ

َن َهذي  تََروم
َ
رل لََعَ عليه وسلم : أ دي َ َتقم ؟ قللمنَا: ال َواهللي، َوِهي َها ِفي اَلَّاري َة َطاريَحًة َوََلَ

َ
أ َمرم هي الـم

ولي اهللي صىل اهلل عليه وسلم : ، َفَقاَل رَسل رََحهل نم ال َتطم
َ
رمَحمل  هللي   أ

َ
هي  أ بَادي َها بيعي هي بيَوََلي نم َهذي  مي

„შუამავალთან (ს.ა.ს.) ტყვეები მოიყვანეს, მათ 

შორის იყო ქალი რომელიც შვილს ეძებდა. ტყვეებს 

შორის როგორც კი იპოვა შვილი მაშინვე ხელში 

აიყვანა, გულში ჩაიკრა და ძუძუს მოწოვება დაუწყო. 

ამაზე შუამავალმა (ს.ა.ს.) თქვა: 
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-რას იტყვით ეს ქალი ამ ბავშვს ცეცხლში 

ჩააგდებს? 

ჩვენ: არა, ალლაჰს ვფიცავართ ეს ქალი არავითარ 

შემთხვევაში არ ჩააგდებს მას ცეცხლში. 

ამაზე შუამავალმა (ს.ა.ს.) თქვა: 

ალლაჰს ვფიცავარ, ალლაჰი მორწმუნეთა მიმართ 

უფრომეტად შემბრალებელია ვიდრე ეს ქალი თავისი 

შვილის მიმართ.“[3] 

ალლაჰის წყალობაა ასევე შუამავლების 

მოვლინება, წმინდა წიგნების მოვლინება და 

ყოველგვარი სირთულისგან შორს მყოფი, სწორ გზაზე 

მატარებელი შარიათი, რომელიც ალლაჰმა 

დაგვიდგინა. 

უზენაესი ალლაჰი ასე ბრძანებს: 

ْيَ  ِّلمَعالَمي ًَة لي رمَسلمنَاَك إيالَّ رمَحم
َ
 َوَما أ

„შენ (სხვა არაფრისთვის) არ წარმომიგზავნიხარ 

თუ არაწყალობად სამყაროთათვის.“[4] 
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ასევე ალლაჰის წყალობაა რამაც მორწმუნე განკით

ხვისდღეს სამოთხეში უნდა შეიყვანოს, თორემ მხოლო

დ მისი ნამოქმედარით ვერავინ ვერ შევა სამოთხეში. 

ამის შესახებ ალლაჰის შუამავალი (ს.ა.ს..) ბრძანებს

: 

نمَت يَ 
َ
لوا: َواَل أ َجنََّة. قَال َحًدا َعَمللهل الـم

َ
َل أ خي نَا، إيال لَنم يلدم

َ
وَل اهللي؟ قَاَل: ال، َوال أ ا رَسل

ا  َمومَت، إيمَّ مم الـم كل َحدل
َ
بلوا، َوال َيتََمنََّْيَّ أ دلوا َوقَاري ، فََسدِّ َة  ل  َورمَحم

َدِني اهللل بيَفضم نم َيتََغمَّ
َ
أ

تَ  نم يَسم
َ
يئًا فَلََعلَّهل أ سي ا مل ا، َوإيمَّ ً نم يَزمَداَد َخْيم

َ
نًا فَلََعلَّهل أ سي ـحم تيَب مل  عم

 

 „საკუთარი ნამოქმედარი (კეთილი საქმით) ვერავი

ნ ვერშევა სამოთხეში! 

საჰაბეებმა ჰკითხეს: 

-ალლაჰის შუამავალო ვერც შენ ვერ შეხვალ? 

-ვერა, თუნდაც მე... მხოლოდ ალლაჰის პატივითა 

და წყალობით. მთელი ძალღონით კეთილი და სწორი 

საქმის კეთებას ეცადეთ. სიკვდილს ნუ მოისურვებს 

რომელიმე თქვენგანი. რადგან კაცი თუ კეთილი 
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პიროვნებაა სიცოცხლის მანძილზე კეთილის ქმნას, 

ხოლო თუ ბოროტია მონანიებას ვიმედოვნებთ.“[5] 

მორწმუნე ყოველთვის ალლაჰის წყალობის 

იმედად უნდა იყოს და ამავე დროს მისი შიშიც უნდა 

ჰქონედს. 

უზენაესი ალლაჰი ბრძანებს: 

مل  ِلي
َ َو المَعَذابل اْلم نَّ َعَذاِبي هل

َ
يمل َوأ ورل الرَّحي نَا المَغفل

َ
ِّ أ

ِني
َ
ي أ بَادي  نَبيِّئم عي

„(შუამავალო!) აცნობე ჩემს მსახურთ, რომ 

ჭეშმარიტად (თუ კი მოინანიებენ) მე ვარ (ცოდვების) 

მიმტევებელი, (მე ვარ მორწმუნეების) შემბრალებელი 

და ასევე (აცნობე თუ არმოინანიებენ) ჭეშმარიტად ჩემი 

სასჯელი მწარე სასჯელია.“[6] 

ღმერთო შეგვწყალე, მოწყალეთა მოწყალეო! 

    

 ------------------------------- 

[1] სურა, ა’რაფ, 7/156-ე აიათი. 

[2] მუსლიმ, ჰ.ნ. 6908. 

[3] ბუხარი, ჰ.ნ. 5653; მუსლიმ, ჰ.ნ. 6912. 

[4] სურა ენბია, 21/107-ე აიათი. 

[5] ბუხარი, ჰ.ნ. 5349; მუსლიმ, ჰ.ნ. 7042. 

[6] სურა ჰიჯრ, 15/49-50-ე აიათი.  
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