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పథఠ్యకరమం   

సమయం విషయం వథర్ం 

45 నిమిషథలు లల ఇలలహ ఇలాలలా హ్ اهلل إال إله ال  యొకక అరా్ం - 1 1 

45 నిమిషథలు లల ఇలలహ ఇలాలలా హ్ اهلل إال إله ال యొకక అరా్ం - 2 2 

45 నిమిషథలు      ముహమమదుర్రసూలులలా హ్  اهلل رسول حممد   యొకక అరా్ం - 1 3 

45 నిమిషథలు ముహమమదుర్రసూలులలా హ్  اهلل رسول حممد   యొకక అరా్ం - 2 4 

45 నిమిషథలు తౌహీద్ వివర్ణ - తౌహీద్ ర్ుబ్ూబియహ్ -  (1)  5 

45 నిమిషథలు తౌహీద్ వివర్ణ - తౌహీద్ ర్ుబ్ూబియహ్ -  (2)  6 

45 నిమిషథలు తౌహీద్ ఉలూహియహ్ 7 

45 నిమిషథలు మలధ్యమిక )మిడ్ టర్మమ( పరీ్క్షలు 8 

45 నిమిషథలు ఆర్థధ్నలు 9 

45 నిమిషథలు షిర్మక )బ్హు దెైవథర్థధ్న( & గులూ )హదుు  మీర్టం( ఎలల 
పథా ర్ంభమయింది? 10 

45 నిమిషథలు తౌహీద్ అస్థమ వ సిఫథత్ -  (1)  11 

45 నిమిషథలు తౌహీదె అస్థమ వ సిఫథత్ -  (2)  12 

45 నిమిషథలు ఇస్థా ం పర్వధి నుంచి బ్హిషకర్వంపజేసే  కథర్థయలు   (1)  13 

45 నిమిషథలు ఇస్థా ం పర్వధి నుంచి బ్హిషకర్వంపజేసే  కథర్థయలు  (2)  14 

45 నిమిషథలు పునసమర్ణ - ర్వవయయ 15 
 

 

 



  
తౌహీద్ - మొదటి స్థా యి     At-Touheed  Level  1 – Telugu المستوى األول -منهج التوحيد    تلغو             4 

 

 

 

 
 

 
 

ఇస్థా ం ధ్ర్మం నేర్ుుకోవటవనికి చేసిన 4 నెలల ఈ పాయత్నంలో, నేను ఎంత్వర్కు 
సఫలీకృత్మయలయను ......................  ? 

 

 

ప ందిన మలర్ుకలు 
పరీ్క్ష / హ ంవర్ుక - 
మొత్తం మలర్ుకలు 

తేదీ 
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బిసిమలలా  హిర్రహ్మమ నిర్రహీం  ْح ِحيمِ م  ـبِْسِم هللاِ الرَّ ِن الرَّ  
అనంత్ కర్ుణామయుడూ,  అపథర్కృపథశీలుడూ అయిన 

అలలా హ్ పేర్ుతో  
 

1.0  "లా  ఇలాహ  ఇలల లాల హ్"  యొక్క   నిబంధనలు 

 

లా = లేరు, ఇలాహ = ఆరథధయులు (ఎవ్వరూ), ఇలల లాల హ్ = ఒక్క ఆరథధయుడు 

(అలాల హ్) తప్ప. లా ఇలాహ ఇలల లాల హ్  అంటే ఆరథధయులు (ఎవ్రూ) లేరు 

ఒక్క ఆరథధయుడు (అలాల హ్) తప్ప. 

 

లా ఇలాహ ఇలల లాల హ్ స్వరగ మునక్ు తాళం చెవి లాంటిది. ప్రతి తాళం చెవికి 
దంతాలు ఉంటాయి. ఏ తాళం చెవికి దంతాలు ఉంటాయో, ఆ తాళం చెవి 

మాతరమే తాళం విప్పగలదయ. దంతాలు లేని తాళం చెవి, ఏ తాళాన్నీ 

విప్పలేదయ. అదే విధంగథ ఈ కిరంద తెలిపిన షరతులు లాఇలాహ ఇలల లాల హ్ 

యొక్క దంతముల (లా ఇలాహ ఇలల లాల హ్ నయ విశ్వసించయటక్ు) లాంటివి.  

 
1.1) లల ఇలలహ ఇలాలలా హ్ అర్ధం తెలుసుకొనుట. :- అలాల హ్ తప్ప వేరే 

ఇతర దేవ్ుళళెవ్వరూ లేరని, ఆయన ఒక్కడే స్క్ల ఆరథధనలక్ు 

అరుు డని హృదయప్ూరవక్ముగథ అరధం చేస్యకొని నమమటం.  

نَّهَ َۡعل مَۡٱف َ
 
َََأ َإَِلَّ َٰه  َإِل  ٓ َ ٱَل  َوَ َۡست ۡغفِرَۡٱوَ َّللَّ ۡؤمِننِي  لِلۡم  َو  ۢنبِك  َۡٱِِل  َِٰتَ ل ۡؤِمن  َ ٱوَ َم  ۡمََّللَّ لَّب ك  ت ق  َم  ۡعل م  ي 

ۡمَ َٰك  ى ۡثو  َ[19]حممد:َََََََََََََََََََََََََو م 
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దివయఖుర్మఆన్, ముహమమద్  47:19 :-  "మీరు నిశ్చయంగథ తెలుస్యక ండి, 
అలాల హ్ తప్ప ఆరథధనలక్ు అరుు లు వెరెవ్వరూ లేరు" 

 

 له إال هللا دخل الجنة(: )من مات وهو يعلم أنه ال إ   رسول هللا  وقال

 رواه مسلم 

 

ముసాిం హదీథ్ గరంథం:- ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల మ్ ఇలా 
ఉదబ ోధించారు. "ఎవ్రెైతే అలాల హ్ తప్ప ఆరథధనలక్ు అరుు లు వేరెవ్వరూ 
లేరని గరహించి మరణ ంచిన ఎడల అతనయ స్వరగ మున ప్రవేశంచయనయ." 

1.2) లల ఇలలహ ఇలాలలా హ్ యేి త్థయమని, ఎలలంటి సంకోచము 
లేకుండా నముమట:- స్క్లరథశుల స్ృష్ిి క్రౌ అయిన ఒకే ఒక్ అలాల హ్ 

మాతరమే ఆరథధనక్ు అరుు డని మనస్పపరతౌ గథ నముమట. 

 
ا ۡؤمِن ونَ ٱَإِنَّم  ِينَ ٱَلۡم  ََِِلَّ َْب ن وا َِٱء ام  وِلََِّللَّ ر س  َِفََۦو  ِسهِۡم نف 

 
أ َو  َٰلِهِۡم ۡمو 

 
َْبِأ وا د  َٰه  ج  َْو  َي ۡرت اب وا َل ۡم ََث مَّ بِيِل ِهَٱس  َّللَّ

َ م  َه  َٰٓئِك  ْول 
 
ِدق ونَ ٱأ َٰ 15َ:احلجراتَََََََََََََََلصَّ

 
దివయఖుర్మఆన్, హుజుర్థత్ 49:15 :- అలాల హ్ ఇలా స్ంబో ధించెనయ "అలాల హ్ ప ై 
మరతయు ప్రవ్కౌ్ ప ై ఏ విధమ ైన స్ంక చం (అనయమానం) లేక్ుండా 
హృదయప్ూరవక్ంగథ నమ్మమన వథరే నిజమ ైన విశ్థవస్యలు." 

 

)أشهد أن ال إله إال اهلل ، وأني رسول اهلل ال يلقى اهلل بهما عبد غري :   رسول اهلل  قال

  شاك ، فيحجب عن اجلنة ) رواه مسلم

ముసాిం హదీథ్ గరంథం :- ప్రవ్కౌ్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల మ్ ఇలా ఉదబ ోధించారు," 

నిశ్చయంగథ ఎవ్వరూ ఆరథధనలక్ు అరుు లు లేరు, కథని కేవ్లం అలాల హ్ 
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మాతరమే ఆరథధనలక్ు అరుు డు, మరతయు నిశ్చయంగథ ముహమమద్ స్లల లాల హు 

అల ైహి వ్స్లల మ్ అలాల హ్ యొక్క ప్రవ్కౌ్ ' అని ఎవ్రెైతే ఏ విధమ ైన అనయమానం 

లేక్ుండా నమ్మమ, స్థక్ష్ుమ్మచిచ, అలాల హ్ తో క్లియునో వథరు స్వరగ మున 

ప్రవేశంచయటలో ఆప్బడరు." 

 

1.3) మనసూూర్వతగథ నమిమ,  స్థక్షయమిచిు  లల ఇలలహ ఇలాలలా హ్   

నిబ్ంధ్నలను  సవికర్వంచుట:- 

مَۡ: َقال اهلل تعاىل ََإِنَّه  َإَِلَّ َٰه  َٓإِل  ۡمََل  َل ه  ن وٓاَْإِذ اَقِيل  َ ٱَك  ََّللَّ ون  [36-35]الصافات:      ي ۡست ۡكِِب 

َ
 

దివయఖుర్మఆన్, అస్థాఫథూత్ 37:35 - 36:- అలాల హ్ ఇలా స్ంబో ధించెనయ వథరు 

(అప్రథధయలు) ఎలాంటి వథరంటే, "అలాల హ్ తప్ప మరొక్ స్తుమ ైన ఆరథధయుడు 

లేడు"అని చెపిపనప్ుపడు, వథరు అహంకథరంతో, "మేము ఒక్ పిచిచక్వి క స్ం 

మా దేవ్ుళెనయ వ్దయలుక వథలా?" అని అనేవథరు. 

 

1.4) లల ఇలలహ ఇలాలలా హ్ కలిమల ఆజఞలను శిర్స్థవహించుట:-  

 

ََْ:قال اهلل تعاىل نِيب وٓا
 
أ َ َو  َْل  وا ۡسلِم 

 
أ َو  ۡم ب ِك  َر  َٰ َق بََۡۥإَِل  َمِن م  تِي ك 

ۡ
َي أ ن

 
َأ اب َٱِل ونَ َلۡع ذ  َت نَص   ََل  ََث مَّ

َ[54]الزمر:
దివయఖుర్మఆన్, అజుు మర్మ 39:54:- అలాల హ్ ఇలా స్ంబో ధించెనయ, "మీరంతా మీ 

అలాల హ్ (ప్రభువ్ు) వెైప్ుక్ు మరలండి మరతయు ఆయన ఆజఞ లనయ 

శరస్థవ్హిస్యౌ ండండి." 
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1.5) లల ఇలలహ ఇలాలలా హ్ ను నిజంగథ మర్వయు పటిషటంగథ 
సవికర్వంచుట (విశ్ిసించుట) :-  

ََ:قال اهلل تعاىل  ِسب  ح 
 
َٱأ ََنلَّاس  ۡفت ن ون  َي  ۡمََل  نَّاَو ه  ول وٓاَْء ام  ق  نَي 

 
وٓاَْأ ك  نَي ۡۡت 

 
د٢ََۡأ ل ق  ِينَ ٱف ت نَّاََو  مِنََِلَّ

َ نَّ ف ل ي ۡعل م  بۡلِهِۡمَۖۡ َ ٱق  ِينَ ٱَّللَّ ََِلَّ نَّ َل  ۡعل م  ق واَْو  د  َِٰذبنِيَ ٱص  َ[3-2ت:]العنكبوََََََلۡك 
అల్ అన్క్బూత్  29 : 2 - 3:-  అలాల హ్ ఇలా స్ంబో ధించెనయ " కేవ్లం మేము 

విశ్వసించాము అనీంత మాతరా న, వథరతని ప్రీకి్ంచక్ వ్దిలి 

వేయబడుతుందని భావిస్యౌ నాీరథ? వథసౌ్వ్ంగథ మేము వథరత ప్ూరతవక్ులిీ 

ప్రీకి్ంచాము, నిశ్చయంగథ అలాల హ్ స్తుప్రులనయ, అస్తుప్రులనయ 

తెలుస్యకొనయనయ." 

 

 صدقا   ورسوله عبده محمدا   وأن ، هللا إال إله ال أن يشهد أحد من ما: هللا رسول قال

  (عليه متفق).النار على هللا حرمه إال قلبه من
 

బ్ుఖలర్వ మర్వయు ముసాిం హదీథ్ గరంథాలు :- ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు 

అల ైహి వ్స్లల ం ఈ విధంగథ ఉదబ ోధించారు," మానవ్ుడు హృదయప్ూరవక్ంగథ ' 

అలాల హ్  తప్ప  ఎవ్వరూ  ఆరథధనక్ు  అరుు లు  లేరని,  మరతయు 

 ముహమమద్  స్లల లాల హు  అల ైహి  వ్స్లల ం  అలాల హ్  యొక్క  దాస్యడు,  మరతయు  

ప్రవ్కౌ్ ' అని స్థక్ష్ుమ్మచిచన ఎడల అలాల హ్ నరకథనిీ అతని ప ై నిష్ేధించెనయ."  

 

1.6) ఏకథగరత్ తో )sincere devotion) తో అలలా హ్ ను 
ఆర్థధించుట:-  

َٓ ا ََْو م  وا ََِل ۡعب د  َْإَِلَّ وٓا مِر 
 
َ ٱأ ََّللَّ َل   ۡلِِصني  ِينَ ٱُم  ََْل  وا ي قِيم  َو  آء  ن ف  ل وَٰة َٱح  ََْلصَّ ي ۡؤت وا هَٱو  وَٰة  ك  ََلزَّ َٰلِك  ذ  و 
َ ةَِٱدِين  ي ِم  5َالبينة:ََََََََلۡق 
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అల్ బయిున 98:5 అలాల హ్ ఇలా తెలిప నయ "వథరు అలాల హ్ నయ ఏకథగరతతో 
ఆరథధించమని మాతరమే ఆదేశంచబడాా రు " 

أسعد الناس بشفاعتي من قال ال إله إال هللا  خالصا  من قلبه،أو : )  قال رسول هللا
 نفسه( رواه البخاري

బ్ుఖలర్వ హదీథ్ గరంథం: ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల మ్ ఈ విధంగథ 

ఉదబ ోధించారు,"ప్రజలారథ! నా సిఫథరస్యక్ు వథరు మాతరమే అరుు లు, ఎవ్రెైతే 
ఏకథగరతతో హృదయప్ూరవక్ంగథ లాఇలాహ ఇలల లాల హ్  చదివథరో." 

 

: )إن هللا حرم على النار من قال : ال إله إال هللا  يبتغي بذلك وجه   قال رسول هللا
 .رواه مسلم  هللا عز وجل(

ముసాిం హదీథ్ గరంథం : ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల మ్ ఇలా 
ఉదబ ోధించారు, "ఎవ్రెైతే అలాల హ్ నయ నమ్మమ, అలాల హ్ యొక్క సవవక్రణ క స్ం 

లాఇలాహ ఇలల లాల హ్ ప్లికథరో వథరతప ై అలాల హ్ నరకథగతీని నిష్ేధించెనయ.” 

1.7) పేామభిమలనాలతో సకలర్థశి సృషిట కర్్తతన అలలా హ్ ఒకకడే ఆర్థధ్నకు 
అర్ుు డు అని నముమట:- 

ََنلَّاِسَٱَو مِنَ  َد وِن َمِن تَِّخذ  َي  ن َِٱم  ِبَ َّللَّ َُي  اٗدا ند 
 
َأ ِ ب  ح  َك  ۡم َِۖۡٱون ه  ِينَ ٱوَ َّللَّ ل ۡوََِلَّ َِِۗو  َّ ِ َّلل  ب ٗا َح  د  ش 

 
َأ ْ ن وٓا ء ام 

ىَ ِينَ ٱي ر  ََِلَّ ۡون  وٓاَْإِذَۡي ر  ل م  اب َٱظ  ََلۡع ذ  نَّ
 
وَّة َٱأ ََلۡق  نَّ

 
أ ِيٗعاَو  ََِج  َ ٱّلِلَّ ََّللَّ ِديد  ابَِٱش  َ[165]البقرة:ََلۡع ذ 

َ
అల్ బ్ఖర్ 2:165 :- అలాల హ్ ఈ విధంగథ స్ంబో ధించెనయ,”కథని కొందరు 

అలాల హ్ క్ు స్థటి క్లిపంచి, వథరతతో అలాల హ్ నయ పేరమ్మంచవ్లసినటలల గథ 

పేరమ్మస్థౌ రు,కథని విశ్థవస్యలు అలాల హ్ ప్టల  ప్టిషిమ ైన పేరమ క్లిగత ఉంటారు”  

 ورسوله هللا يكون أن:  اإليمان حالوة وجد فيه كن من ثالث) :  هللا رسول قال
 في يعود أن يكره وأن ، هلل إال يحبه ال المرء يحب وأن ، سواهما ما من إليه أحب
 .عليه متفق( النار في يقذف أن يكره كما ، منه هللا أنقذه إذ بعد الكفر
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ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల ం ఇలా ఉదబ ోధించారు,  “ఎవ్రెైతే ఈ 

మూడు గుణములు క్లిగత ఉంటారో, వథరు విశ్థవస్ప్ు మాధయరథునిీ 

ప ందయతారు.”  

1- అలాల హ్ మరతము ప్రవ్కౌ్నయ   అనిీంటి క్ంటే (తన పథర ణం క్ంటే) ఎక్ుకవ్గథ 

పేరమ్మంచడం (అభిమానించయట).  

2. ఎవ్వరతతో అయిన సేీహం (పేరమ) చేయాలనయక్ుంటే, కేవ్లం ఒక్క అలాల హ్ 

కొరకే చేయుట.   

3. అలాల హ్ అవిశ్థవసి నయండి విశ్థవసిగథ చేసినప్ుపడు, మరల అవిశ్థవసి 
అగుటనయ నరక్ంలో ప్డినటలల  అస్హిుంచయకొనయట.  
 

1.8) అనిన కలిిత్ ఆర్థధ్నలను అసహియంచుకుంటూ అలలా హ్ నే 
వేడుకొనుట :- 

َٓ َََل  َِف اه  ِيِنَ ٱإِۡكر  ََل  َتَّب نيَّ  ََلر ۡشدَ ٱق د هَٱمِن  ِ ََِلۡغ   َب ۡر َي ۡكف  ن غ وتَِٱف م  َٰ ََِلطَّ َب ي ۡؤمِۢن َِٱو  ِدََّللَّ ق  ف 
ك َٱ ََِۡست ۡمس  َِٱب ۡرو ة ََٰٱَلۡع  ۡثق  ََلۡو  امَ ٱََل  وَ َنفِص  َِۗ ا َ ٱل ه  لِيٌمََّللَّ مِيٌعَع  َ[256]البقرة:ََََس 

َ
 

అల్ బఖర 2:256 :- “(ఇస్థల ం) ధరమం విషయంలో ఎటలవ్ంటి ఒతౌిడి లేదయ. 

స్తు, అస్తాులు  (స్నామరగ ం నయండి దయరథమరగ ం) బహిరగ తమ ైనవి ఎవ్రెైతే బహు 

దెైవథరథధనని తిరస్కరతంచి (విడనాడి) అలాల హ్ ని విశ్వసించారో వథరు అతి 

బలిషఠ మ ైన, మరతయు స్యసిా రమ ైన ఆశ్రయం ప ందెనయ, అలాల హ్ అన్నీ 

వినయవథడు, తెలిసినవథడు.” 

 

)ومن قال ال إله إال هللا ، وكفر بما يعبد من دون هللا حرم ماله : قال رسول هللا 
 رواه مسلم ودمه(
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ముసాిం హదీథ్ గరంథం:- ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల మ్ ఇలా 
ఉదబ ోధించారు,”ఎవ్రెైతే బహుదెైవథరథధననయ తిరస్కరతంచి, విడనాడి, 
స్క్లరథశ స్ృష్ిి క్రెతౌ న అలాల హ్ నే నమ్మమ, స్థక్ష్మ్మచాచరో, వథరత పథర ణ స్ంప్దలు 

స్యరకి్త ప్రచబడినవి.”  

 

2.0 ముహమమదయరరస్పలులాల హ్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల ం యొక్క 
షరతులు: 
ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల ంనయ అలాల హ్ ప్ంపినటలల  మరతయు 

ఆయన తెలుప్ునది సవవక్రతంచి, విశ్వసించాలి. మరతయు ఆయన ఆదేశ్థనిీ 

శరస్థవ్హించి, అమలు చేయాలి మరతయు ఆయన నిష్ిధిధ ంచిన దానిని  

 

అంగీక్రతంచి వథటి నయండి దపరం గథ ఉండి మరతయు పథర రానలనయ ప్రవ్కౌ్ 
ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల ం చపపిన ప్ధ్ధ తిలో తూ. చ. తప్పక్ుండా 
చేయాలి మరతయు ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్ స్లల ం జగత్ ప్రవ్కౌ్ 
ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్ స్లల ం మరతయు చివ్రత స్ందేశ్ప్రుడు అని 

నమామలి. 

 

1. ఆయన ప్లుక్ులనయ గౌరవించి, ఆయన జీవిత విధానానిీ తప్పక్ 

అనయస్రతంచాలి. 

2.ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్ స్లల ం స్క్ల లోక్ములక్ు శుభ 

స్ందేశ్ము ఇచయచ వథనిగథ, రథబో వ్ు అతి భయంక్ర శక్ష్ నయండి హెచచరతంచయ 

వథనిగథ మరతయు అలాల హ్ వెైప్ునక్ు పిలుచయవథనిగథ ఆశ్థదీప్ము చేసి అలాల హ్ 

ప్ంపినటలల  ఆయననయ మనస్పపరతౌ గథ విశ్వసించి, అనయస్రతంచయటయిే అలాల హ్ 

ఆజఞ నయ పథటించయట. 
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విధ్ులు : 
2.1) స్థక్షమిచుుట :-  

اَ ىو م  و  ِنَالـْه  َع   (53:3) ي نِطق 

"మర్వయు ఆయన తామంత్ట తాను ఏమీ పలకర్ు" 

2.2) అనుసర్వంచుట: - 

ََق ۡلَ ِب ون  نت ۡمَُت  َ ٱإِنَك  ََتَّبِع وِنَٱف ََّللَّ م  ۡبِبۡك  َ ٱُي  وَ َّللَّ ۡمَه ۡمَذ ن وب ك  ي ۡغفِۡرَل ك  َ ٱو  ورَٞرَِّحيمََّٞللَّ ف  َغ 
 [31]آل عمران: 

అ) ఆలె ఇమలా న్ 3:31 :- “ ఓ! ప్రవ్కథౌ ! వథరతకి తెలుప్ండి “ మీరు అలాల హ్ నయ 

పేరమ్మస్యౌ ంటే ననయీ అనయస్రతంచండి, నిశ్చయంగథ అప్ుపడు అలాల హ్ 

మ్మముమలనయ పేరమ్మస్థౌ డు మరతయు మీ పథప్ములనయ క్ష్మ్మస్థౌ డు.” 

دَۡ: قال اهلل تعاىل    وِلََلَّق  ۡمَِفَر س  َل ك  ن  َِٱَك  ن ةََّٞللَّ س  ۡسو ةٌَح 
 
 [21]األحزاب:َأ

ఆ) అహ్ జాబ్ 33:21 :- “ నిశ్చయంగథ అలాల హ్ యొక్క ప్రవ్కౌ్ లో మీక్ు 

మంచి ఆదరశము ఉనీది” 

اََق ۡلَ: قال اهلل تعاىل ه  ي 
 
َٰٓأ َٱي  ََنلَّاس  ول  َر س  َِٱإِّن ِ ِيًعاََّللَّ ۡمََج  ۡك  ِيٱإَِل  َ َِلَّ ََۥل  لۡك  َٰتَِٱم  َٰو  م  ۡرِضَ ٱوَ َلسَّ

 
َۡۡل

َي ۡحَِ و  َه  َإَِلَّ َٰه  َإِل  ٓ ََۖۡۦَل  ي مِيت  َو  ََِ  َف  َْب َِٱامِن وا وِلََِّللَّ ر س  م ِ َِٱَنلَِّب َِٱو 
 
ِيٱَۡۡل ََِِلَّ َب َِٱي ۡؤمِن  َََّٰللَّ ِم  َك  وه َٱوَ َۦتِهَِو  َتَّبِع 

َ ون  ۡمَت ۡهت د  َ[158]األعراف:ل ع لَّك 
 

ఇ) అల్ ఆరథఫ్ 7:158 :- (ఓ! ప్రవ్కథౌ !) ప్రక్టించండి “మానవ్ులారథ! నేనయ 

మీ అందరత వెైప్ునక్ు అలాల హ్ చే ప్ంప్బడిన ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు  

 

అల ైహి వ్స్లల ం నయ. ఆయన భూమాుకథశ్థలక్ు రథజు. ఆయన తప్ప ఎవ్వరూ 

ఆరథధనక్ు అరుు లు కథరు. ఆయనే జీవితానిీ ప్రస్థదిస్థౌ డు. ఆయనే 
మృతుువ్ునయ ఇస్థౌ డు. క్నయక్ అలాల హ్ నయ విశ్వసించండి మరతయు ఆయన  
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ప్ంపిన నిరక్ష్రథసి ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల ం విశ్వసించండి. 
ఆయన అలాల హ్ నయ , ఆయన స్పక్ుౌ లనయ విశ్వసించయవథడు. ఆయననయ 

అనయస్రతంచండి, మీరూ స్రెైన మారగ ము ప ందగలరు. “ 

2.3) పాేమించుట : 
ٌَٰلََق ۡلَ: َقال اهلل تعاىل ۡمو 

 
أ َو  ۡم ت ك  ِشري  َو ع  ۡم ك  َٰج  ۡزو 

 
أ َو  ۡم َٰن ك  َِإَوۡخو  ۡم ۡبن آؤ ك 

 
َو أ ۡم َء اب آؤ ك  ن  ََك  َإِن

اٱ وه  ََقۡۡت  ۡفت م  ِن  مَم  ۡك  َإَِل  بَّ ح 
 
آَأ ۡون ه  َت ۡرض  َِٰكن  س  اَو م  اد ه  س  َك  ۡون  ۡش  َٰر ةََٞت  تِج  َِٱو  وِلََِّللَّ ر س  ادَِٖفََۦو  و ِجه 

بِيلِهَِ ََْۦس  وا بَّص  ََف ۡت   ِِت 
ۡ
َي أ َٰ َّتَّ َ ٱح  ََِّللَّ ۡمرِه

 
َبِأ َ ٱوَ َۗۦِ ۡهِديََّللَّ َي  وۡمَ ٱَل  َِٰسقنِيَ ٱَلۡق   َلۡف 

[24وبة:]الت 

అతౌత బ్వ 9:24:- (ఓ ప్రవ్కథౌ !) “ప్రక్టించండి. ఒక్వేళ మీ తండుర లు, మీ 

క్ుమారులు, మీ స్ో దరులు, మీ భారులు, మీ ఆప్ుౌ లు, మీరు స్ంపథదించిన 

ఆసిౌ పథస్యౌ లు, మందగతస్యౌ ందని భయప్డే మీ వథుపథరం, మీక్ు ఇషిమ ైన మీ 

గృహాలు అలాల హ్ క్ంటే ఆయన ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల ం 

క్ంటే, అలాల హ్ మారగ ంలో శ్రమ్మంచటం క్ంటే మీక్ు క్నయక్ ఎక్ుకవ్ పిరయమ ైతే, 
అలాల హ్ తన తీరుపనయ ప్ంపేటంత వ్రక్ూ నిరీకి్ంచండి. అలాల హ్ దబ షులక్ు 

స్నామరగ ం చపప్డు”  

ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس  : ) وقال النبي 
 .رواه البخاري  أجمعين (

బ్ుఖలర్వ హదీథ్ గరంథం :- ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల మ్ ఈ 

విధముగథ ఉదబ ోధించారు. “తలిల దండుర లు, భారథుపిలల లు, ప్రప్ంచములోని  

ఇతర మానవ్ులందరత క్నాీ ననయీ ఎక్ుకవ్గథ అభిమానించనంత వ్రక్ు 

మీలో ఏ ఒక్కడప నిజమ ైన విశ్థవసి కథజాలడు.”  

 

2.4) పావకత  ముహమమద్ సలాలలా హు అలెైహి వ సలాం చూపిన పధ్ుతి 

పాకథర్మే ఆర్థధ్నలు పథటించుట :- 
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ا  :قال اهلل تعاىل ِنََو م  َع  ىََٰٓٱي نِطق  و   [3]النجم:َلۡه 

అననజం  53:3 : “ మరతయు  ఆయన (ప్రవ్కౌ్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల ం) 

తనంతట  తానయ  ఏమీ  ప్లుక్రు ” 

 رواه مسلم ()من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو رد: قال رسول هللا 

 

ముసాిం హదీథ్ గరంథం:- ఎవ్రెైతే (ఇస్థల ం) ధరమములో నేనయ (ప్రవ్కౌ్ 
ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల ం) తెలుప్ని ప్ధ్ధ తిని అవ్లంభించారో, అది 
(మర దపద్) సవవక్రతంచబడదయ. (అంటే అది తప్ుప ప్దధ తి) 

ن: قال اهلل تعاىل ول َٱي ِطِعََمَّ ََلرَّس  اع  ط 
 
ۡدَأ ق  َۖۡٱف  فِيٗظاََّللَّ  ل يۡهِۡمَح  َع  َٰك  لۡن  رۡس 

 
آَأ َف م  َٰ َّلَّ نَت و  َو م 

)80النساء:) 

అనినస్థ  4:80 :-  “ప్రవ్కౌ్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్ స్లల ంనయ  అనయస్రతంచయట  నిజానికి  
అలాల హ్ ని  శరస్థవ్హించయట” 

 

2.5) పావకత  ముహమమద్ సలాలలా హు అలెైహి వ సలాంకు కషటం 

కలిగవంచకూడదు :- 
مَ َ:عاىلقال اهلل ت ِينَ ٱَو مِۡنه  ََِلَّ ََِنلَِّبََّٱي ۡؤذ ون  َب َي ۡؤمِن  ۡم َلَّك  رۡيٖ َخ  ذ ن 

 
َأ َق ۡل ذ ٞنه

 
َأ و  َه  ول ون  ي ق  َِٱو  َّللَّ

َوَ  ۡمه َمِنك  ْ ن وا َء ام  ِين  َل َِّلَّ ر ۡۡح ةٞ َو  ۡؤمِننِي  َلِلۡم  ي ۡؤمِن  ِينَ ٱو  ََِلَّ ول  َر س  َِٱي ۡؤذ ون  َِلمََّٞللَّ
 
َأ اٌب ذ  َع  ۡم                     َل ه 

[61]التوبة:

َ
అతౌత బ్వ 9:61 :- “వథరతలో కొందరు ప్రవ్కౌ్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల ం తమ 

మాటలతో నొపిపంచే వథరు ఉనాీరు. “ఈయన ఎప్ుపడప లోక్ుల మాటలు 

వింటాడు” అని అంటారు. ఇలా తెలుప్ండి “ఆయన మీ మేలు కొరకే అటాల  

ఉనాీరు. అలాల హ్ ని విశ్వసిస్థౌ డు మరతము విశ్వసించినవథరతని నముమతాడు.  
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మీలో విశ్థవస్యలకెై కథరుణుమూరతౌ . అలాల హ్ యొక్క ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ 
స్లల లాల హు అల ైహి వ్ స్లల ంనయ నొపిపంచయవథరతకి అతి కిల షిమ ైన శక్ష్ ప్డుతుంది.”  

 

నొపిపంచటం (క్షిప టిడం) అంటే ఏ విధంగథ నొపిపంచినా క్షిప టిి నటేల . ఉదా - 

ఆయన గురతంచి చెడు మాటాల డినా, ఆయన ప ై అవ్తరతంప్బడిన ఖయర ఆన్ 

గురతంచి చెడు మాటాల డినా, ఆయన బో ధనల గురతంచి గథని, ఆయన ఆచరణ 

ప్దద తి(స్యనీత్) గురతంచి గథని చెడు మాటాల డినా లేక్ ఆయన స్ంతతి, ఆయన 

భారులు లేదా ఆయన అనయచరుల గురతంచి చెడు ప్లికినా ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ 
స్లల లాల హు అల ైహి వ్ స్లల ం నయ క్షిప టిి నటేల .  
 

2.6) పావకత  ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల ం ప ై  దీవెనలు (దర్ూద్, 

సలలములు) పంపుట:- 

َ ٱَإِنََّ ت هَ َّللَّ َٰٓئِك  ل  م  ََۥو  َلَع   ل ون  هَٱي ص  ِ ََنلَِّب  ا ه  ي 
 
َٰٓأ ِينَ ٱي  َت ۡسلِيًماََِلَّ ْ وا ل ِم  َو س  ل يۡهِ َع  ْ ل وا َص  ْ ن وا ء ام 

َ[56]األحزاب:
అల్ అహ్ జాబ్  33:56 :- “ నిశ్చయం గథ అలాల హ్ మరతయు దెైవ్దపతలు 

దెైవ్ప్రవ్కౌ్ ప ై “దరూద్” నయ ప్ంప్ుతారు. ఓ విశ్థవస్యలారథ! మీరు క్ూడా 
ఆయన ప ై దరూద్ మరతయు స్లాములు ప్ంప్ండి.” 

َمْن َصلّى َعلَّي َواِحَدة , َصلّى هللا عَلَْيِه )قَاَل:  : أَّن َرُسوَل ّللّاِ  وَعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 
 ( صحيح مسلمَعْشرا  

ముసాిం హదీసు గరంథం:- అబుహురెైరథ రదియలాల హు అనయు  ఉలేల ఖన ప్రకథరం 

ప్రవ్కౌ్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల మ్ ఇలా ఉదబ ోదించారు - ఎవ్రెైతే నా ప ై ఒక్కస్థరత 
దరూద్ చదయవ్ుతారో  అలాల హ్ వథరతప ై ప్ది స్థరుల  క్రుణ క్ురతపిస్థౌ డు.  

 

على محمٍد وعَلَى آِل محمٍد كما صليَت  قولوا اللّهّم صل : ) لحديث كعب بن عجرة 
على إِبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم إنَك َحميٌد َمجيد, اللّهّم بارك على محمٍد وعلى آِل محمٍد 

 صحيح البخاري كما باركَت على إِبراهيم وعلى آِل إبراهيَم إِنَّك َحميٌد َمجيد(
 



  
తౌహీద్ - మొదటి స్థా యి     At-Touheed  Level  1 – Telugu المستوى األول -منهج التوحيد    تلغو             16 

బ్ుఖలర్వ హదీథ్ గరంథంలో తెలిపిన దర్ూద్ చదివే విధానం - “అలాల హుమమ స్లిల  
అలా ముహమమదిన్ వ్ అలా ఆలి ముహమమదిన్ క్మా స్ల లల త అలా 
ఇబరా హీమ వ్ అలా ఆలి ఇబరా హీమ ఇనీక్ హమ్మదయన్ మజీద్. అలాల హుమమ 

బారతక్ అలా ముహమమదిన్ వ్ అలా ఆలి ముహమమదిన్ క్మా బారకౌ్ అలా  
ఇబరా హీమ వ్ అలా ఆలి ఇబరా హీమ ఇనీక్ హమీదయన్ మజీద్.” - ఓ! 

అలాల హ్! న్నవ్ు (ప్రవ్కౌ్) ముహమమద్ ప ై క్రుణ ప్రస్థదించయ మరతయు 

ముహమమద్ యొక్క స్ంతతి (అనయచరుల) ప ై , ఏ విధంగథనైెతే (ప్రవ్కౌ్) 

ఇబరా హీమ్ ప ై మరతయు ఆయన స్ంతతి ప ై క్రుణ ప్రస్థదించావో. నిశ్చయంగథ 

స్క్ల స్ోౌ తరములు న్న కొరకే మరతయు స్క్ల ఘనతలక్ు అరుు డు న్నవే.  
 

ఓ! అలాల హ్! శుభాలు ప్రస్థదించయ ముహమమద్ ప ై మరతయు ముహమమద్ 

యొక్క స్ంతతి (అనయచరుల) ప ై, ఏ విధంగథనైెతే న్నవ్ు ప్రవ్కౌ్ ఇబరా హీం 

మరతయు ఆయన స్ంతతి ప ై శుభాలు ప్రస్థదించినావో. నిశ్చయంగథ స్క్ల 

స్ోౌ తరములక్ు మరతయు స్క్ల ఘనతలక్ు అరుు డవ్ు న్నవే.  
 

3.0 తౌహీద్ : ఒకేఒక  లేదా ఏక  దెైవత్ిం లేదా ఏకత్ిం అని అర్ుము. 
 

 

తౌహీద్ అలాల హ్! అలాల హ్ (దేవ్ుడు) ఒక్కడే అని నముమట. ఆయనే మా 
ప్రభువ్ు మరతయు ఆయనే నిశ్చయముగథ, నిజముగథ మా యొక్క పథలక్ుడు, 

పో షక్ుడు, చక్రవ్రతౌ , మాలిక్ అని నమామలి. అంతే కథక్  అలాల హ్ (ప్రభువ్ు) 

యొక్క శుభనామములనయ క్ూడా నమ్మమ, అలాల హ్ ఒక్కడే ఆరథధనక్ు 

అరుు డని నమామలి.  

దీనిని బటిి  అరధం అయిేుది ఏమ్మటంటే స్క్ల పథర రానలు, ఆరథధనలు విధేయత 

కేవ్లం ఒక్క అలాల హ్ కొరకే తగునయ. ఉచఛరతంచే పథర రధన కథన్నయండి, లేక్  
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అచరతంచే ఆరథధన కథన్నయండి, హృదయంలో భయప్డే లేదా అభిమానించే 
ఆలోచన కథన్నయండి ఒక్క అలాల హ్ కొరక్ు మాతరమే. దీనినే ఇస్థల ం అంటారు. 

ఇక్ దీనినయంచే ఆజఞ లు, విధానాలు, ప్ధ్ధ తులు తెలుస్య క వథలి. తౌహీద్ 

మూడు విధములుగథ విడమరతచ తెలుప్బడినది. 
 

3.1) తౌహీద్ రుబూబియహ్ - కేవ్లం అలాల హ్ మాతరమే అనిీ కథరథులు 

చేయగల స్మరుధ డు. 

3.2) తౌహీద్ ఉలూహియహ్ - కేవ్లం అలాల హ్ క్ు మాతరమే అనిీ రకథల 

ఆరథధనలు చెందయతాయి. 

3.3)  తౌహీద్ అస్థమ విసిఫథత్ - అతుుతౌమమ ైన పేరుల , గుణ గుణాలన్నీ 

కేవ్లం అలాల హ్ కే చెందయతాయి. 

 

 

తౌహీద్ (ఏక దెైవథర్థధ్న) యొకక  లలభవలు  
 

1) ఏక దెైవథర్థధ్న (తౌహీద్)యేి సిర్గమున పావేశింప జేయును మర్వయు 
నర్కం నుండి విముకిత కథవించును. 
అల్ మలయిద 5:72 :- “మరుమ్ క్ుమారుడెైన మసవహ్ యిే అలాల హ్” అని 

అనీ వథరు నిశ్చయంగథ అవిశ్థవస్థనికి పథలపడినటేల . వథసౌ్వథనికి మసవహ్ 

ఇలా అనాీడు “ ఓ ఇస్థర యిాలు స్ంతతి వథరథ! అలాల హ్ క్ు దాస్ుం చెయుండి 
(ఆరథధించండి). ఆయన నాక్ూ ప్రభువే, మీక్ూ ప్రభువే. ఇతరులనయ 

అలాల హ్ క్ు భాగస్థవములుగథ చేసే వథరతకి అలాల హ్ స్వరథగ నిీ నిష్ేధించెనయ.  

 

నరక్మే వథరత నివథస్ం. అటలవ్ంటి దయరథమరుగ లక్ు స్హాయం చేయు వథరు 

ఎవ్వరూ లేరు” 
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*  ఎవ్రెైతే అలాల హ్ క్ు స్థటి క్లిపంచక్ుండా అలాల హ్ తో క్లిస్థరో 
(మరణ ంచెనో), అతనయ స్వరగ మున ప్రవేశంచయనయ. ఎవ్రెైతే అలాల హ్ క్ు స్థటి 
క్లిపంచి మరణ ంచెనో, అతనయ నరక్మున ప్రవేశంచయనయ. (ముసిల ం). 

* ఎవ్రెైతే అలాల హ్ సవవక్రణ కొరక్ు లా ఇలాహ ఇలల లాల హ్ (ఒక్క అలాల హ్ తప్ప 

ఎవ్వరూ ఆరథధనక్ు అరుు లు లేరని) ప్రక్టించారో, వథరతప ై అలాల హ్ నరక్మునయ 

నిష్ేధించెనయ. 
 

2) పుణయకథర్థయల సవికర్ణకు ఏకదెైవథర్థధ్న మొదటి షర్త్ు, ఇంకథ 
బ్హుదెైవథర్థధ్న వలన కథర్థయలు నాశ్నమగును. 
 

జుమర్మ: 39:65 :-నిశ్చయంగథ “న్న వెైప్ు మరతయు న్నక్ు ప్ూరవప్ు ప్రవ్కౌ్ల 

వెైప్ు ఈవిధంగథ వ్హీ(దెైవ్వథణ ) ప్ంప్బడినది - ఒక్వేళ న్నవ్ు క్ూడా 
అలాల హ్ క్ు స్థటి క్లిపసేౌ  నిశ్చయంగథ న్న కథరథులన్నీ వ్ురధమ ై పో తాయి 

మరతయు న్నవ్ు నష్థి నికి గురౌతావ్ు.”  

 

అల్ కహ్మఫ్  18:110 :- ప్రవ్కథౌ ! ఇలా ప్లక్ండి “నిశ్చయంగథ నేనయ కేవ్లం 
మీ లాంటి ఒక్ మానవ్ుణ ి . నా ప ై దెైవ్వథణ  ప్ంప్బడుతుంది. నిశ్చయంగథ 
మీ దెైవ్ం కేవ్లం ఒక్కడే (అలాల హ్). క్నయక్ తన ప్రభువ్ునయ క్లుస్య  

క వథలని ఆశంచయవథరు స్తాకరథులు చేయాలి మరతయు ఆరథధనలో తన 
ప్రభువ్ుక్ు ఎవ్వరతన్న స్థటి క్లిపంచరథదయ” 

ఇమలం అబ్ూ అబ్ుు లలా హ్ అషత రీ్ (ర్హ) ఇలల తెలిపథర్ు  “విశ్వసించయట అనగథ, 

హృదయ ప్ూరవక్ంగథ విశ్వసించి, స్థక్ష్ుమ్మచిచ, స్యనీత్ ప్రకథరం అమలు 
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ప్రచయట. అమలు లేక్ుండా స్థక్ష్ుమ్మచిచన ఎడల అది అవిశ్థవస్ము 
అగునయ.  

 

స్థక్ష్ుం మరతయు అమలు ఉండి, విశ్థవస్ం లేని ఎడల అది క్ప్టమగునయ. 
విశ్థవస్ంతో స్థక్ష్ుమ్మచిచ అమలు క్ూడా ఉండి స్యనీతు ప్రకథరం లేని  ఎడల 
అది బిద్ అత్ (క్లిపతం) అగునయ. తౌహీద్(ఏక్దెైవథరథధన) తప్ుపలనయ  

చెరతపివేయునయ, చెడులనయ దపరం చేయునయ, పథపథలనయండి శుభరం చేయునయ. 
హదీస్ ఖయదసవలో ఇలా తెలుప్బడెనయ “ఓ! ఆదంక్ుమారుడా! న్నవ్ు భూమ్మ 
నిండినంత తప్ుపలతో ననయీ క్లిసిన యిెడల, ఒక్వేళ న్నవ్ు నాక్ు స్థటి  

క్లిపంచక్ుండా ఉంటే, నేనయ న్నక్ు భూమ్మ నిండినంత  క్ష్మాప్ణ ప్రస్థదిస్థౌ నయ” 
అంటే అలాల హ్ క్ు స్థటి క్లిపంచక్ుండా చనిపో తే అలాల హ్ మొతౌం పథపథలిీ 
క్ష్మ్మస్థౌ డని అరధం.    

 

 

తౌహీద్ యొకక భవగములు : 
 

3.1) తౌహీద్ యొకక మొదటి భవగం - తౌహీద్ ర్ుబ్ూబియహ్:- 

అలాల హ్ యొక్క స్థరవభౌమతవం. అలాల హ్ యిే స్ృష్ిి క్రౌ మరతయు ప్రభువ్ు. 

నిశ్చయంగథ అలాల హ్ యిే స్ృష్ిి క్రౌ, పో ష్ించయవథడు, ప్ుటిి ంచయవథడు, 

చావ్ునిచయచవథడు అని నముమట. అంటే స్క్ల కథరథులందయ అలాల హ్ క్ు  

 

ఎవ్వరూ తోడు లేరు. అనిీ కథరథులు ఒకే ఒక్క అలాల హ్ నిరవహిస్థౌ డు. అలాల హ్ 

ఒక్కడే స్ృష్ిి క్రౌ అని విగరహారథధక్ులు క్ూడా నమేమటి వథరు. అలాల హ్ క్ు స్థటి 
క్లిపంచేవథరు క్ూడా నముమతారు.  
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ل ئِن ََو  ل ق  َخ  ۡن َمَّ م ۡۡل ه 
 
أ َٰتَِٱس  َٰو  م  َٱوَ َلسَّ ۡرض 

 
ََۡۡل ول نَّ هَٱَل  ق  ََّللَّ  ونَ َحۡل ۡمدَ ٱق ِل ۡعل م  َي  ََل  ۡم ۡكَث  ه 

 
َأ َب ۡل ِه ََََََََََََََََََّلِلَّ

َ[25:لقمان]
లుఖ మలన్ 31:25 :- “ ఒక్వేళ మీరు వథరతని భూమాుకథశ్థలనయ, స్క్లరథశని 

ఎవ్రు స్ృష్ిి ంచారు?  అని అడిగథరనయ క ండి, వథరు తప్పక్ అలాల హ్ అని 

జవథబిస్థౌ రు. మీరు ప్రక్టించండి స్క్ల స్ోౌ ో తములు  అలాల హ్ కొరకే. కథని 

వథరతలో చాలా మంది అజాఞ నయలు.”  

 

ََق ۡلَ: قال اهلل تعاىل م َي ۡرز ق ك  ن َم  ِن  آءَِٱم  م  ۡرِضَٱوَ َلسَّ
 
ََۡۡل ۡملِك  َي  ن مَّ

 
ۡمعَ ٱأ َٰرَ ٱوَ َلسَّ بۡص 

 
ََۡۡل ۡرِج  َُي  ن و م 

ََّٱ ََلۡح  ي ِتَِٱمِن  ََلۡم  ي ۡخرِج  ي ِت َٱو  ََلۡم  ََلۡح  َِٱمِن  ب ِر  َي د  ن هَٱو م  ۡمر 
 
ََۡۡل ول ون  ي ق  هَٱف س  ََّللَّ  ون  َت تَّق  ف َل 

 
َأ ۡل ق  ٣١َف 

مَ  َٰلِك  َ ٱَف ذ  مَ َّللَّ ب ك  َۖۡٱَر  ََحۡل ق  اذ اَب ۡعد  ََحۡل ق َِٱف م  َۖۡٱإَِلَّ َٰل  ل  ف ونَ َلضَّ َت َۡص  َٰ ّنَّ
 
[32-31]يونس: َف أ

  

యూనుస్ 10:31 – 32 :-“వథరతని అడగండి! భూమాుకథశ్థల నయండి మీక్ు 

ఉపథధి ఎవ్రు ఇస్యౌ నాీరు? వినేశ్కిౌ , చపచేశ్కిౌ  ఎవ్రత ఆధీనంలో ఉనాీయి? 

నిరీీ వికి జీవ్ం పో సేవథడు ఎవ్రు? జీవినయండి పథర ణం తీసేవథరు ఎవ్రు?  ఈ 
విశ్వవ్ువ్సా్నయ నడుపించయవథరు ఎవ్రు? అలాల హ్! అని తప్పక్ుండా వథరు 
జవథబిస్థౌ రు. వథరతని అడగండి మరత మీరు ఎందయక్ు భయప్డటం లేదయ?  ఆ 
అలాల హ్ యిే మీ నిజమ ైన ప్రభువ్ు మరతయు వథసౌ్వ్ం తెలిసిన తరథవత  

 

(స్తాునిీ తృణీక్రతసేౌ ) మారగ భరషిత తప్ప మ్మగతలేది ఏమ్మటి?  అస్లు మీరు ఏ 
మారగ మున పో వ్ుచయనాీరు?”  

ل ئِن: قال اهلل تعاىل ََو  ل ق  َخ  ۡن َمَّ م ۡۡل ه 
 
أ َٰتَِٱس  َٰو  م  َٱوَ َلسَّ ۡرض 

 
ََۡۡل نَّ ه  ل ق  َخ  ول نَّ لِيمَ ٱَلۡع زِيزَ ٱَل  ق  َلۡع 

َ[9]الزخرف:
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జఖ ర్ుఖ  43:9 :- ఒక్ వేళ  మీరు వథరతని “ భూమాుకథశ్థలిీ స్ృష్ిి ంచింది 
ఎవ్రు అని” అడిగతతే నిశ్చయంగథ వథరు “ మహాబలవ్ంతుడు, మహాజాఞ ని 

(అలాల హ్) యిే స్ృష్ిి ంచాడు “ అని అంటారు. 

 

సృషిట కర్త  ఉనికి యొకక నిర్ూపణ :- స్ృష్ిి ంచయవథడు లేక్నే స్ృష్ిి  ఉనికి లోకి 
రథదయ. ఏ వ్స్యౌ వ్ు క్ూడా తనంతట తానయగథ ఉనికి లోకి రథదయ. ఏ ప్ని క్ూడా  
 

తనంతట తానయ అయిపో దయ. ఉనికి లో ఉనీ మూలక్ములనయ తీస్యకొని ఒక్ 

వ్స్యౌ వ్ు తయారు చేయుట కొరకే ఎనోీ ప దద  ప దద  క్రథమగథరములు కథవథలి.ఆ 

మూలక్ములు ఉనికిలోకి తెచిచనవథడే అలాల హ్ (స్క్ల రథశ 

స్ృష్ిి క్రౌ,పథలక్ుడు,పో షక్ుడు).అంటే అలాల హ్ యొక్క స్ృష్ిి  నయంచి మేము 

లబిద  ప ందటం తప్ప దానిని ఏం చేయలేము. దానినే స్ృష్ిి  అంటారు. దానిని   

 

స్ృష్ిి ంచిన వథనిని అలాల హ్ (స్ృష్ిి క్రౌ) అంటారు. అటలవ్ంటి స్ృష్ిి క్రౌనయ విడిచి 

స్ృష్ిి ని ఆరథధించయట ఎంత ఘోరమో ఆలోచించండి. 
َ: قال اهلل تعاىلَ م  ۡمَه 

 
ٍءَأ ۡ رۡيََِش  واَْمِۡنَغ  لِق  ۡمَخ 

 
ونَ ٱأ َٰلِق  َ[35]الطور:َلۡخ 

 
త్ూర్మ  52:35 :- “ ఏమ్మటీ వథరు (స్ృష్ిి క్రౌ లేక్ుండా)తమంతట తామే 
ప్ుటాి రథ? లేక్ వథరే స్ృష్ిి క్రౌలా?” 

 

َ ٱ: قال اهلل تعاىل كِيٞلََّللَّ ءَٖو  ۡ ََش  ِ
َك   َٰ َلَع   و  و ه  ءَٖ  ۡ ََش  ِ

َك   َٰلِق  َ[62]الزمر:خ 
َ

జుమర్మ 39:62:- “అలాల హ్ స్క్లరథశని స్ృష్ిి ంచినవథడు మరతయు అలాల హ్ 

స్ృష్ిి నంతటిన్న క్నిప టిి  ఉనీవథడు.” స్క్లరథశ స్ృష్ిి క్రౌ అలాల హ్ యిేనని 
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బహుదెైవథరథధక్ులు క్ూడా నమేమటి వథరు. (అంటే తౌహీద్ రుబూబియత్ ని 

ముష్ిరక్ లు క్ూడా నమేమటి వథరు) 

 

గమనిక :- స్క్లరథశ స్ృష్ిి క్రౌ అలాల హ్ యిే అని నమ్మమనంత మాతరా న 

విధేయుడు(ముసిల ం) కథజాలడు. అలాల హ్ యొక్క ఏక్తవం ప్రతి ఆరథధనలో 
తప్పక్ పథటించాలి. 

 

 

3.2) తౌహీద్ యొకక ర్్ండవ భవగం – తౌహీదె ఉలూహియహ్ 

(తౌహీద్ అల్ ఇబ్వదహ్) 

 

 “ఏక్దెైవథరథధన” అంటే స్క్ల విధాల ఆరథధనలు కేవ్లం అలాల హ్ కొరకే 
చేయాలి. అలాల హ్ యిే వథసౌ్వ్ంగథ ఆరథధనక్ు అరుు డు. వేరే ఎవ్వరూ, 

ఏవిధమ ైన ఆరథధనక్ు అరుు లు కథరు. ఎంత ప దద  వథరెైనా అలాల హ్ తో పథటల 

ఆరథధనక్ు ఎటిి  ప్రతసిా లోనయ అరుు లు కథనేకథరు.  

 

ప్రవ్కౌ్లు (స్తుస్ందేశ్ప్రులు) అందరూ తౌహీద్ రుబూబియత్ తో పథటల 

తౌహీద్ ఉలూహియత్ క్ూడా ఇచిచ ప్ంప్బడాా రు. అలాల హ్ , ప్రవ్కౌ్లందరతన్న 

స్క్లరథశ స్ృష్ిి క్రౌ అయిన ఒకే ఒక్ అలాల హ్ ని మాతరమే ఆరథధించమని, 

అలాల హ్ క్ు స్థటి క్లిపంచక్ండి అని చెప్పటానికి మరతయు వథరతని భరషిమారగ ము  

 

నయండి స్నామరగ ము వెైప్ుక్ు నడప్టానికి మాతరమే ప్ంపించెనయ. అలాల హ్ క్ు 

స్థటి క్లిపంచిన వథరతని భయంక్ర నరక్శక్ష్ గురతంచి భయప టిడానికి మరతయు 

అలాల హ్ ఆజఞ లనయ శరస్థవ్హించిన వథరతకి స్వరగ లోక్ స్ౌఖాుల గురతంచిన 

శుభవథరౌనయ చాటిచెప్పటానికి ప్ంపించెనయ. 
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َق ۡومِهََِ َٰ َإَِل  َن وًحا لۡن ا رۡس 
 
َأ ۡد ل ق  ََۦَٓو  بنٌِي َم  َن ِذيرٞ ۡم َل ك  ن٢٥َإِّن ِ

 
ََأ َْإَِلَّ وٓا َت ۡعب د  َۖۡٱَلَّ ۡمََّللَّ  ل يۡك  َع  اف  خ 

 
َأ ٓ إِّن ِ

َِلٖمَ
 
َي ۡوٍمَأ اب  ذ  َ[26-25]هود:ََََََََََََََََََََََََََََع 

 

హూద్ 11:26:- నిశ్చయంగథ మేము నపహ్ (అల ైహిస్సలామ్) నయ ఆయన 

స్మాజం వ్దద క్ు ప్రవ్కౌ్గథ ప్ంపథము. (ఆయన వథరతతో) “నేనయ మ్మముమలనయ 

స్పషింగథ హెచచరతంస్యౌ నాీనయ. అలాల హ్ నయ తప్ప మరెవ్వరతన్న ఆరథధించక్ండి. 
(అలా చేసేౌ ) మీ ప ై బాధాక్రమ ైన శక్ష్ వ్చిచ ప్డే రోజు గురతంచి భయప్డు 

తునాీనయ” 

 

{హూద్ 11:50:- మరతయు ఆద్ స్మాజం వెైప్ునక్ు వథరత స్ో దరుడు హూద్ 
(అల ైహిస్సలామ్)ని ప్ంపథము.ఆయన “ఓ నా జాతి ప్రజలారథ! కేవ్లం ఒక్క అలాల హ్ నే 
ఆరథధించండి. ఆయన తప్ప వేరే ఆరథధయుడు ఎవ్వరూ లేరు. (మీవ్న్నీ అభూతక్లపవ్లు 
తప్ప మరేమీ కథవ్ు) నిశ్చయంగథ మీరు అభాండము మొప్ువథరు.” హూద్ 11:61 :- 

స్మూద్ స్మాజం వెైప్ునక్ు వథరత స్ో దరుడు స్థలేహ్ (అల ైహిస్సలామ్) ని ప్ంపథము.  

 

ఆయన “ఓ నా ప్రజలారథ! ఒక్క అలాల హ్ నే ఆరథధించండి. ఆయన తప్ప వేరే దేవ్ుడు 
ఎవ్వరూ లేరు.” అని ప్లికెనయ. హూద్ 11:84:- మేము మదియన్ వ్దద క్ు వథరత స్ో దరుడు 

షుఅయిాబ్(అల ైహిస్సలామ్)ని ప్ంపథము. ఆయన చేసిన బో ధన - “ఓ నా జాతిప్రజలారథ! 
కేవ్లం అలాల హ్ నే ఆరథధించండి. ఆయన తప్ప వేరే దేవ్ుడెవ్వరూ లేరు” } 

 
 

మూస్థ(అల ైహిస్సలామ్) ఫిరౌన్ తో స్ంభాష్ించినది అలాల హ్ ఈ విధముగథ 
ఖయర ఆన్ లో వివ్రతంచెనయ. 

ََق ال َ َر ب  ا َو م  ۡون  َٰل مِنيَ ٱفِرۡع  ََق ال ٢٣َََلۡع  َٰتَِٱر ب  َٰو  م  ۡرِضَٱوَ َلسَّ
 
مَ َۡۡل َب يۡن ه  ا وقِننِيَ و م  َم  نت م َك  َإِن ۡٓۖ َََََََََا

24َ-23الشعراء:
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షూర్థ 26:23 – 24 :- ఫిరౌన్ మూస్థ (అల ైహిస్సలామ్) తో ఇలా అనెనయ. “విశ్వ 

ప్రభువ్ు అంటే ఎవ్రు? “(మూస్థ అల ైహిస్సలామ్) ఇలా ప్లికెనయ “ఆకథశ్థలక్ు, 

భూమ్మకి మరతయు వథటి మధు ఉనీ స్మస్థౌ నికి ప్రభువ్ు - న్నవ్ు నమేమ 

వథడివే అయితే !”  

 

 
{అర్థఫ్ 7:140 మూస్థ అల ైహిస్సలామ్) ఇలా అనాీరు “ఏమ్మటి అలాల హ్ ని కథక్ుండా వేరే వథటిని 

మీ కొరక్ు దెైవ్ంగథ నిశ్చయించాలా? వథసౌ్వథనికి ప్రప్ంచంలోని స్మసౌ్ స్మాజాలప ై మీక్ు 

ఔనీతాునిీ ప్రస్థదించింది అలాల హ్ యేి”}  

َ ٱَإِنََّ ۡمَف ََّللَّ ب ك  ر  َو  ِ ّب  هَٱر  وه  اَصََِۡعب د  َٰذ  ۡست قِيمَٞه  َٰٞطَم  َ[51]آل عمران:ر 
ఆలే ఇమలా న్ 3:51 :- (ఈస్థ అల ైహిస్సలామ్ తన ప్రజల నయదేద శంచి ఇలా 
ఉదబ ోదించారు) “ నిశ్చయంగథ నా యొక్క మరతయు మీ యొక్క ప్రభువ్ు 

అలాల హ్ యిే. మీరంతా ఆయనేీ ఆరథధించండి. ఇదియిే ఋజుమారగ ము.” 

అలాల హ్  చిటి చివ్రత ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ (స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల ం) తో  ఇలా 
ప్లక్మని ఆదేశంచెనయ. 

ََق ۡلَ: قال اهلل تعاىل ۡهل 
 
َٰٓأ َٰبَِٱي  ََلۡكِت  َإَِلَّ َن ۡعب د  َلَّ

 
ۡمَأ ب يۡن ك  ب يۡن ن اَو  َِۢ آء و  ةَٖس  ِم  ََك  َٰ ال ۡواَْإَِل  َ ٱت ع  ََّللَّ َل  و 

َبِهَِ ۡيََۦن ۡۡشِك  ۡرب ابٗاََ َٗش 
 
ن اَب ۡعًضاَأ َب ۡعض  تَِّخذ  َي  َل  ِنَد وِنَاَو  ِهَٱم  ول واََّْللَّ ق  َّۡواَْف  ل َْٱف إِنَت و  وا د  ََِۡشه  نَّاب

 
ۡسلِم ونَ َأ  ََََََََََََََََََََََم 

[64]آل عمران:

َ 

ఆలే ఇమలా న్ 3:64:-“(ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల ం) ఇలా 
అనండి - దైెవ్గరంధాలు నొస్ంగబడిన ప్రజలారథ! మాక్ు మీక్ు మధు  
స్మానమ ైన ఒకే విషయం వెైప్ునక్ు రండి. మనం అలాల హ్ క్ు తప్ప 

మరెవ్వరతకీ దాస్ుం చేయరథదయ. ఆయనక్ు భాగస్థవములుగథ ఎవ్వరతన్న 

చేయరథదయ. మనలోని వథరెవ్వరూ అలాల హ్ నయ తప్ప మరొక్రతని తమ దెైవ్ంగథ 

చేస్యక రథదయ”  
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ا: قال اهلل تعاىل ه  ي 
 
َٰٓأ َٱَي  َْٱَنلَّاس  وا ََۡعب د  م  بَّك  ِيٱر  ۡمَوَ َِلَّ ل ق ك  ِينَ ٱخ  ونَ َِلَّ ۡمَت تَّق  ۡمَل ع لَّك  َمِنَق بۡلِك 

َ[21]البقرة:
అల్ బ్ఖర్ 2:21:- “ఓ మానవ్ులారథ! మ్మముమలనయ మీ ప్ూరతవక్ులిీ 

స్ృష్ిి ంచిన ఆ ప్రభువ్ు (అలాల హ్) నే ఆరథధించండి (ప్ూజంచండి). దీని దావరథ 

నే తమనయ తాము రకి్ంచయక గలరు.” 

 

ا: قال اهلل تعاىل ي ه 
 
َٰٓأ َٱَي  َْٱَنلَّاس  وا ََۡعب د  م  بَّك  ِيٱر  َوَ َِلَّ ۡم ك  ل ق  ِينَ ٱخ  ۡمََِلَّ َل ع لَّك  ۡم َق بۡلِك  مِن

ونَ  َ[21:البقرة]َت تَّق 
َ

అననహల్ 16:36:-“మేము ప్రతిస్మాజం వ్దద క్ు ప్రవ్కౌ్లనయ ప్ంపథము (ఇలా 
తెలుప్ుటక్ు) ఏకెైక్ అలాల హ్(స్క్ల రథశ స్ృష్ిి క్రౌ) నే ఆరథధించండి మరతయు 

అలాల హ్ ని తప్ప స్వక్లిపత దేవ్ుళెనయ ఆరథధించక్ండి (మ్మథ్ాు దెైవథలక్ు 

దపరంగథ ఉండండి).ప ైన తెలుప్బడిన ఖయర ఆన్ యొక్క స్పక్ుౌ లోల  మనం 

గమనించింది - ప్రతి ప్రవ్కౌ్ తమ స్మాజం వథరతని ఉదేద శంచి ప్లికిన మొదటి 
హితోప్దేశ్ం.  

وِۡمَ َٰق  َي  َْٱق ال  وا َ ٱَۡعب د  رۡي ه ََّللَّ ٍَٰهَغ  ِۡنَإِل  مَم  اَل ك  ََۥٓهَم  ون  َت تَّق  ف َل 
 
َ[65]األعراف:َََََََََََََََََََأ

 
అల్ అర్థఫ్  7:65:- “ఒ నా జాతి ప్రజలారథ! మీరు ఒకే అలాల హ్ ని 

ఆరథధించండి, స్ో ర ోతించండి, పథర రతాంచండి. ఆయన తప్ప వేరే దేవ్ుళళెవ్రూ 

లేరు” 

 

ఆరథధన యొక్క అరధం (స్థరథంశ్ం) 
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విధేయత లేదా స్ంతోషంగథ విధేయత చపప్ుట. ఇస్థల ంలో ఆరథధన అంటే 
అలాల హ్ క్ు విధేయుడు అగుట. ఏ ఆజఞ లనెైతే అలాల హ్ ప్రవ్కౌ్ దావరథ మనక్ు 

తెలియజేస నో, వథటిని తు.చ. తప్పక్ుండా పథటించయటయిే విధేయత చపప్ుట 

అగునయ. అలాల హ్ క్ు ఇషిమ ైన ప్రతి ప్ని, అది ఏదెైనా స్రే, క్నప్డేది 
కథనివ్వండి క్నప్డనిది కథనివ్వండి, మనస్యలో ఆలోచన కథనివ్వండి, నోటితో 
ప్లికే ప్లుక్ులు కథనివ్వండి,  చేతులతో చేసే ప్నయలు కథనివ్వండి అంతా 
ఆరథధన (ఇబాదత్) అనబడుతుంది. అంటే ప్రతి ముసిల ం యొక్క బాధుత 

ఏమ్మటంటే, అలాల హ్ యొక్క ఆరథధనలో కథసౌ్ చినీపథటి భాగస్థవముం యొక్క 

వథస్న క్ూడా లేక్ుండా చేయాలి మరతయు ప్రతి కథరుమునయ మన ప్రవ్కౌ్ 
స్లల లాల హు వ్ అల ైహి వ్స్లల ం తెలిపిన విధంగథనే అమలు చేయాలి మరతయు 

స్వక్లిపత కథరుములు చేయరథదయ. 

 

సవికర్వంచబ్డే ఆర్థధ్నలు (ఇబ్వదహ్): నమాజు, కథబా యొక్క తవథఫు, 

హజ్, ఉప్వథస్ములు, దయఆ, స్జాద (స్థష్థి ంగం), రుక్ూ, అలాల హ్ యొక్క 
భయం, అలాల హ్ ప ైనే నమమక్ం ఉంచయట, అలాల హ్ నే స్హాయం క రుట, 

యాచించయట, ఆశంచయట, అలాల హ్ సవవక్రణ క స్ం ఎతేకథఫ్ పథటించయట, 

పథర రధన, ఆరథధన, విధేయత, శ్రణు వేడుట, దెైవ్భీతి, పేరమ, అభిమానం, 

మనస్యలోని ఏకథగరత,  

 

అలాల హ్ వెైప్ు మనస్యస లగీమ ై ఉండుట, బలి, దానం, వేడుకొనే స్క్ల 

విధానములు - కేవ్లం అలాల హ్ కొరకే ప్రతేుకించయట.... ఇంకథ ఏవెైతే ఖయర ఆన్  

 

మరతయు హదీస్యలలో చేయమని ఆదేశంప్బడినాయో వథటిని చేయుట 

మరతయు నిష్ేధింప్బడినాయో వథటి నయండి దపరంగథ ఉండుట. మరత ఎవ్రెైనా 
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వీటిని అలాల హ్ కొరక్ు కథక్ుండా వేరే వథరత కొరక్ు చేసిన ఎడల అతడు ముష్ిరక్ 

(బహుదెైవథరథధక్ుడు) అగునయ.  

ن ََو م  ع  َم  َِٱي ۡدع  ََّللَّ َٰن  َب ۡره  ََل  ر  َء اخ  ًَٰها َ إِل  اب هَ َۦبِهََِۥل  َِحس  ا ب ِهََِۥف إِنَّم  َر  َعِند  ََۥإِنَّهَ َۦٓه ۡفلِح  َي  ونَ ٱَل  َٰفِر  َلۡك 
َ[117]املؤمنون:

 
మూమినూన్ 23:117:- “ఎవ్రెైతే అలాల హ్ తో పథటల వేరే ఆధారం లేని వథరతని 

వేడుకొనే వథరత ల క్క వథరత ప్రభువ్ు వ్దద  ఉనీది. నిశ్చయంగథ అవిశ్థవస్యలు 

ఎప్పటికీ స్థఫలుం(ముకిౌ) ప ందలేరు.”  

: قال اهلل تعاىل
نََّ

 
أ َِٰجدَ ٱَو  ََلۡم س  ع  واَْم  َت ۡدع  َِف َل  َِٱّلِلَّ ٗداَّللَّ ح 

 
 [18]الـجن:ََََََََََََََأ

 

జిన్ 72:18:-“మసిీ ద్ లు ఒక్క అలాల హ్ కే ప్రతమ్మతం, మరత అలాల హ్ తో పథటల 

మరెవ్రతన్న యాచించక్ండి (పథర రతధంచక్ండి), వేడుక క్ండి” అంటే ఆరథధనలన్నీ 
ఒక్క అలాల హ్ కొరకే ప్రతేుకించి అంకితం చేయుట.    

 

 

షిర్మక (బ్హు దెైవథర్థధ్న లేదా విగరహ్మర్థధ్న) ఎలల 
పథార్ంభమ ైనది ? 

ష్ిరక (అలాల హ్ క్ు స్థటి క్లిపంచయట) గురతంచి తెలుస్యక్ునీ తరథవత, అది ఈ 

లోక్ంలో ఎలా పథర రంభమ ైనదబ  తెలుస్యక వ్టం తప్పనిస్రత. ష్ిరక మొటిమొదట 

నపహ్ అల ైహిస్సలాం క్ు ప్ూరవప్ుకథలంలో పథర రంభం అయినది. అలాల హ్ నపహ్ 

అల ైహిస్సలాం నయ వథరత స్ంతతి వ్దద క్ు ప్రవ్కౌ్గథ చేసి ప్ంపినప్ుపడు ఆయన 

వథరతని విగరహారథధననయ విడనాడవ్లసినదిగథ ఉదబ ోదించారు, స్క్లరథశ 

స్ృష్ిి క్రౌ అయిన ఒకే ఒక్ అలాల హ్ యొక్క ఆరథధన వెైప్ునక్ు పిలిచారు. 
దానితో వథరు ఆయననయ వ్ుతిరేకించారు, విగరహారథధనక్ు క్టలి బడి ఉంటానికి 
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ప్ూనయక్ునాీరు, ఆయననయ ఉప్దేశ్థలనయ తిరస్కరతంచారు, ఆయననయ 
క్షిప టిడం పథర రంభించారు. ఇంకథ వథరు ఇలా ప్రక్టించారు.  

 

నూహ్ 71:23:- “ మరతయు వథళళె అనాీరు - ఎటిి  ప్రతసిా తిలోనయ మన 
దేవ్ుళెనయ (విగరహారథధన నయ) వ్దలవ్దయద . 'వ్ద్' మరతయు 'స్యవథఅ' 
మరతయు 'యగూస్ ' మరతయు 'యఊఖ్ ' మరతయు 'నస్రథ ' నయ వ్దలవ్దయద  
అనాీరు.” 

 

ప ై వథక్ుం యొక్క వివ్రణ (స్హీ బుఖారీ) లో అబుద లాల హ్ ఇబనీ అబాోస్ 
రదియలాల హు అనయు మా యొక్క ఉలేల ఖన లో ఇలా వివ్రతంచబడినది - ఈ పేరల న్నీ 
నపహ్ అల ైహిస్సలాం కథలంనాటి ప్రజలలోని ప్ుణుప్ురుషుల పేరుల . వీరు 
చనిపో యిన తరథవత ష్ ైతాన్ ఇటాల  ఉసి కొల పనయ.” మీరు మీ స్భలలో ఆ 
ప్ుణుప్ురుషుల ఫ టోలు, విగరహములు చేసి ఉంచి వథరత గురతంచి 
తెలియజేస్యౌ ండండి” వథరు అదే విధముగథ చేయటం పథర రంభించారు.  కథని ఆ 
ప్రజలు వథరతని ఆరథధించలేదయ. తరథవత ఈ విధంగథ విగరహాలు తయారు చేసి  

 

వథరు చనిపో యారు. వథరత తరథవత వ్చిచన ప్రజలు ఆ విగరహాలనయ 
ఆరథధించటం (ప్ూజంచడం) పథర రంభించారు.  

 

హాఫిజ్ ఇబనీ అల్ ఖయిుం (రహిమహులాల హ్) ఇలా విశ్దీక్రతంచారు - 
“చాలామంది మతగురువ్ులు ఇలా తెలిపథరు. ఆ ప్ుణుప్ురుషులు 
చనిపో యినప్ుపడు ప్రజలు వథరత స్మాధయల వ్దద  గుమ్మగూడి  
తప్స్యసలు(ధాునం) చేస డివథరు. ఆ తరథవత వథరత ఫ టోలు(చితరప్టాలు) , 

విగరహాలు తయారు చేశ్థరు. ఇంకథ కథలం మారే కొదీద , వథరత తరువథత ప్రజలు 
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వథటిని ప్ూజంచటం పథర రంభించారు.” కథబటిి  దీని వ్లన అరాం మవ్ుతునీది 
ఏమ్మటంటే ష్ిరక (బహు దెైవథరథధన లేదా అలాల హ్ క్ు స్థటి క్లిపంచయట) 

పథర రంభమగుటక్ు అస్లు కథరణం ప్ుణుప్ురుషుల విషయంలో గులూ (హదయద  

మీరటం) చేయటమే. ప్ుణుప్ురుషుల విషయంలో హదయద  మీరత విధేయత 

చపప్టం వ్లన ప్రజలలో ష్ిరక చోటల చేస్యక్ుంటలంది. 
 

 

గులూ (హదుు  మీర్టం) :- ఎవ్రత గౌరవ్ంలో అయినా వథరతని 

అనయస్రతంచడంలో మ్మతిమీరత పో వ్టం. ఖయర ఆన్ లొ అలాల హ్ ఇలా 
స్ంభోధించెనయ.  

ۡهل َ: قال اهلل تعاىل
 
َٰٓأ َٰبَِٱَي  ََلۡكِت  َْلَع   ول وا ق  َت  َل  َو  ۡم َدِينِك  َِْف َت ۡغل وا َِٱَل  ََّللَّ هَٱإَِلَّ ََحۡل قَّ ا ِسيحَ ٱإِنَّم  َلۡم 

َ ََۡبنَ ٱِعيَس  ول  َر س  ۡري م  َِٱم  ت هَ َّللَّ ِم  َك  ََۖۡۥَٓو  ِنۡه  وٞحَم  ر  َو  ۡري م  َم  َٰ آَإَِل  َٰه  ى لۡق 
 
َ[171نساء:الَََأ

 
అనినస్థ 4:171:- “గరంథప్రజలారథ! మీ ధరమవిషయంలో మ్మతిమీరతపో క్ండి. 
మరతయు అలాల హ్ విషయంలో అస్లు నిజం తప్ప వేరేది అనక్ండి. 
నిశ్చయంగథ మసవహ్, మరతయం క్ుమారుడు ఈస్థ (అల ైహిస్సలాం) కేవ్లం 

అలాల హ్ చే ప్ంప్బడిన ప్రవ్కౌ్ మరతయు అలాల హ్ యొక్క ప్లుక్ు మరతయం 

వెైప్ు ప్ంప్బడినది మరతయు అలాల హ్ నయండి ప్ంప్బడిన రూహ్ పథర ణం” 

ప్రవ్కౌ్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల మ్ ఇలా ఉదబ ోదించారు.”ఓ నా వ్ంశ్ంవథరథ! మీరు 

ననయీ ప గడటంలో మ్మతి మీరత (హదయద లు దాటి) పో వ్దయద . మీరు ననయీ 

అలాల హ్ ప్రస్థదించిన స్థా నం నయండి ప ంచవ్దయద . ఏ విధంగథ అయితే కెైైసౌ్వ్ులు 

ఈస్థ అల ైహిస్సలాం విషయంలో హదయద  దాటి పో యారో, వథరు ఆయనిీ 

ఆరథధించటం పథర రంభించారు.”  
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కథని అజాఞ నయలు ప్రవ్కౌ్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల మ్ ఉదబ ోధనలు విడిచి, ఏదెైతే 
ప్రవ్కౌ్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల మ్ నివథరతంచారో దానికి వ్ుతిరేక్ంగథ హదయద లు దాటి  
 

కెైైసౌ్వ్ుల మాదిరతగథ, మత గురువ్ులు మరతయు ప్ుణుప్ురుషుల స్మాధయలు 

నిరతమంచి, ప దద  ప దద  క్టిడములు నిరతమంచి పథర రానలు, ఆరథధన మరతయు 

స్థష్థి ంగం చేయుచయనాీరు. 

 قالت: لما نزل برسول هللا   في الحديث عن عائشة رضي هللا عنها ، عن النبي 
عنة هللا وهو كذلك: )ل -طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال

. يحذر ما صنعوا ولوال ذلك  على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(
 ، أخرجه الشيخان.  برز قبره ، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا  أ
 

 
ముత్త ఫఖ అలెైహి: ఆయష్థ రదిఅలాల హు అనాు  ఇలా ఉలేల ఖంచారు. :- ప్రవ్కౌ్ 
స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల మ్ తన జీవితం యొక్క అంతిమదశ్లో (అంటే 
ఆఖరతఘాడియలో) ఆయన తన దయప్పటిని ముఖంప ై ఒక్స్థరత క్ప్ుపక్ుని 

మరల ముఖం నయంచి ప్క్కకి తీసి ఇలా ప్లికథరు. “యూదయలు మరతయు 

కెైైసౌ్వ్ుల ప ై అలాల హ్ యొక్క శ్థప్ం క్లుగుగథక్! వథరు తమ ప్రవ్కౌ్ ల 

స్మాధయలనయ పథర రధ నాసా్లములుగథ చేసివేశ్థరు.”  
 

ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల మ్ వథళళె చేసిన అంటే అలాల హ్ క్ు 

స్థటి క్లిపంచే ప్నయలనయండి తన వ్ంశ్థనిీ హెచచరతంచయచయండెనయ. మరతయు 

ప్రవ్కౌ్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల ం యొక్క స్మాధి బహిరగ తం కథక్ుండా 
ఉంచబడెనయ. ప్రవ్కౌ్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల మ్ అంత హెచచరతంచినప్పటికీ చాలా 
మంది క్ప్ట ముసిల ంలు స్మాధయలప ై గోరీలు క్టలి ట, మరతయు స్మాధయలనయ 

ప్టిషఠ ం చేసి వథటి వ్దద  పథర రానలు చేయడం, చేయించడం జరుగుతుంది. 
మరతయు ఎనోీ ఇస్థల ం వ్ుతిరేక్ కథరుక్లాపథలు జరుప్ుతునాీరు.  
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      అంతే కథక్ుండా ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల ం 

మరణ ంచలేదని, ఆయన ప్రథద  చేశ్థరని ప్రచారం క్ూడా చేస్యౌ నాీరు. వథరత 
యొక్క ఈ అవ్గథహన ఇస్థల ం యొక్క ప్ునాదయలకే వ్ుతిరేక్ం. అలాల హ్ ఇలా 
స్ంభోధించెనయ. 

ه َ َََ:قال اهلل تعاىل ََۥو ِعند  اتِح  ف  يۡبَِٱم  هََلۡغ  و  َه  آَإَِلَّ ه  ۡعل م  َي  َ[59]األنعام:َََل 
 

అల్ అన్ ఆమ్ 6:59 :- “అగోచరథల తాళం చెవ్ులు అలాల హ్ వ్దద నే ఉనీవి. 

ఆయన తప్ప మరెవ్వరూ ఎరుగరు.” 

َ ٱَإِنََّ    :قال اهلل تعاىل ه ََّللَّ ََۥعِند  ةَِٱعِلۡم  اع  ََلسَّ ِل  ي ن   يۡث َٱو  ََلۡغ  َِف ا َم  ي ۡعل م  اِمَ ٱو  رۡح 
 
َت ۡدرِيََۡۡل ا و م 

َ إِنَّ َه وت  ۡرٖضَت م 
 
َأ ي ِ

 
َبِأ ۢ اَت ۡدرِيَن ۡفس  و م  ٗداَۖۡ َغ  اذ اَت ۡكِسب  ۡفٞسَمَّ َ ٱن  ََّۢللَّ برِي  لِيٌمَخ  َ[34]لقمـان:َع 

 

లుఖ మలన్  31:34:- “ నిశ్చయంగథ అలాల హ్ వ్దద నే ప్రళయదిన జాఞ నం 

ఉనీది. ఆయనే వ్రషం క్ురతపస్యౌ నాడు. తలిల  గరోంలోనిది ఆయనకే తెలుస్యనయ. 

రేప్ు చేయబో వ్ునది ఎవ్వరతకీ తెలియదయ. ఏ ప్రదేశ్ంలో చావ్ు రథబో తుందబ  
ఎవ్వరతకీ తెలియదయ. గురుౌ ంచయక ండి-అలాల హ్ యిే అన్నీ తెలిసినవథడు.”  

 

ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల మ్ గురతంచి అలాల హ్ ఖయర ఆన్ లో ఇలా 
ప్రక్టించెనయ. 

ََق ل:  َقال اهلل تعاىل آء  َش  ا َم  َإَِلَّ ا ًّ ََض  َل  َو  َن ۡفٗعا َنِل ۡفَِس ۡملِك 
 
َٓأ هَٱَلَّ ََّللَّ  ۡعل م 

 
َأ نت  َك  ل ۡو َٱو  يۡب  َلۡغ 

َ ۡت َل  ََۡۡل رۡيَِٱَمِنَ َۡست ۡكَث  ِِن  سَّ اَم  هَٱو م  وٓء  ََلس  ۡومَٖي ۡؤمِن ون  ب ِشريَٞل ِق  َن ِذيرَٞو  ن اَ۠إَِلَّ
 
[188]األعراف: إِۡنَأ

అల్ ఆర్థఫ్ 7:188 :- “ఒక్వేళ నేనయ అగోచర జాఞ నం క్లిగత ఉంటే, నా కొరక్ు 

నేనయ ఎనోీ ప్రయోజనములు ప ందేవథణ ి  మరతయు ఏ నషిమూ క్లిగేది 
కథదయ.” 

 



  
తౌహీద్ - మొదటి స్థా యి     At-Touheed  Level  1 – Telugu المستوى األول -منهج التوحيد    تلغو             32 

نَِفَ اَواِت ـَيْعَلُم َمن ِفي السََّم ُقل ال :قال اهلل تعاىل َم  ۡعل م  َي  َٰتَِٱق لََلَّ َٰو  م  ۡرِضَٱوَ َلسَّ
 
َٱَۡۡل يۡب  ََلۡغ  هَٱإَِلَّ َّللَّ 

اَي شَۡ ث ونَ و م  بۡع  َي  يَّان 
 
َأ ون  ر  َ[65]النمل:َ        ع 

అననమల్ 27:65 :- “ ప్రక్టించండి ! అలాల హ్ క్ు తప్ప అగోచర జాఞ నం 

భూమాుకథశ్థలోల  మరెవ్వరతకీ లేదయ. “ 

 

3.3( తౌహీద్ యొకక మూడవ విభవగము - అలాల హ్ పేరుల , గుణ 

గణాలు - అలాల హ్ యొక్క పేరుల  మరతయు గుణగణాల గురతంచి ఖయర ఆన్ 

మరతయు హదీస్యలలో తెలిపిన విధంగథనే నమామలి. మన ఆలోచనలక్ు 

అతీతంగథ, ఊహలక్ు అందని విధంగథ, వేటికీ పో లచక్ుండా, అవ్గథహన 

చేయక్ుండా, అనిీటికీ ఉతౌమముగథ, ఉదాహారణలు స్పచించక్ుండా 
నమామలి. 

 

ََِ :قال اهلل تعاىل ّلِلَّ ث ل َٱو  ىَٱَلۡم  َٰ لَۡع 
 
ََۡۡل و   [60]النحل: ََحۡل كِيمَ ٱَلۡع زِيزَ ٱو ه 

అననహల్ 16:60 :- “ఆయనక్ు అందరత క్ంటే ఉనీతమ ైన గుణాలు 

ఉనాీయి.” 

 

َِ َ:قال اهلل تعاىل ّلِلَّ آءَ ٱو  ۡسم 
 
ََٰٱَۡۡل وه َٱف ََحۡل ۡسِن  واََْۡدع  و ذ ر  َۡۖ ا ِينَ ٱبِه  َٰٓئِهََِِلَّ ۡسم 

 
َِفَٓأ ون  َي لِۡحد  اََۦه َم  ۡون  ي ۡجز  س 

َ ل ون  ۡعم  ن واَْي  [.180]األعراف: َ  َك 

అల్ ఆర్థఫ్ 7:180:-“అలాల హ్ యిే మంచిపేరల క్ు అరుు డు.ఆ మంచిపేరల తోనే 
ఆయననయ వేడుక ండి” 

ََق ۡلَ:قال اهلل تعاىل  ِ ّب  َر  رَّم  اَح  َلَۡٱإِنَّم  َِٰحش  و  َوَ َف  ن  اَب ط  اَو م  َمِنۡه  ر  ه  اَظ  ۡثمَ ٱم  ََۡۡل ۡغَ ٱوَ َۡۡلِ رۡيِ نََحۡل ق َِٱبِغ 
 
و أ

َِ واَْب ۡۡشِك 
َِٱت  ِۡلَبِهََِّللَّ اَل ۡمَي ن   ََۦم  ول واَْلَع   نَت ق 

 
أ َٰٗناَو  لۡط  َِٱس  ََّللَّ َت ۡعل م ون  اََل   33األعراف:َ   م 
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అల్ ఆర్థఫ్ 7:33 :-“(ప్రవ్కథౌ !) ఇలా ప్లక్ండి.’వీటిని నా ప్రభువ్ు 

నిష్ేధించెనయ - సిగుగ మాలిన ప్నయలు, బహిరంగమ ైనవికథని లేక్ గుపౌ్ముగథ 

చేసే పథప్ములు మరతయు స్తాునికి వ్ుతిరేక్ంగథ మ్మతిమీరుట.అలాల హ్ ఏ 

విధమ ైన ప్రమాణము అవ్తరతంప్జేయనప్పటికీ, మీరు ఇతరులనయ అలాల హ్ క్ు 

భాగస్థవములుగథ క్లిపంచయట (అలాల హ్ అనాీడని). మీక్ు తెలియని 

విషయానిీ  మీరు అలాల హ్ పేరుతో చెప్పటం.’” 

 

َ َل  َبِهََِو  َل ك  َل يۡس  ا َم  ََۦت ۡقف  َإِنَّ ۡمعَ ٱعِلٌۡمه َ ٱوَ َلسَّ ادَ ٱوَ َۡۡل َص  ؤ  ۡسََلۡف  َم  نۡه  َع  ن  ََك  َٰٓئِك  ْول 
 
َأ وَٗلَََ َ ك  

َ[36]اإلسراء:
 

బ్ని ఇస్థాయిీల్  17:36 :- “మీక్ు తెలియని విషయం వెంట ప్డక్ండి. 
నిశ్చయముగథ క్ళళె, చెవ్ులూ, మనస్పస అనిీటి విషయములోనప 

విచారణ జరుగునయ.” 

َٰتَِٱَف اِطرَ قال اهلل تعاىل: َٰو  م  ۡرِضَىٱوَ َلسَّ
 
ََۡۡل َو مِن  َٰٗجا ۡزو 

 
َأ ۡم ِسك  نف 

 
َأ ِۡن َم  م َل ك  ل  ع  َٰمَِٱج  نۡع 

 
َٰٗجاََۡۡل ۡزو 

 
أ

مِثۡلِهَِ َك  ل يۡس  ۡمَفِيهَِى ؤ ك  ََۦي ۡذر  و  و ه  ءَٞۖۡ ۡ مِيعَ ٱَش  َ[11]الشورى:َ      َريَ ۡۡل صَِٱَلسَّ
 

 

అషూూ ర్థ 42:11:-“ఆయన లాంటిది ఏదీ ఉనికిలోనే లేదయ. ఆయన 

నిశ్చయంగథ వినయవథడు మరతయు చపచయవథడపనప.” 

َ:قال اهلل تعاىل ََِف َل  هَٱت ۡۡضِب واَّْلِلَّ ۡمث ال 
 
ََۡۡل َ ٱإِنَّ ََّللَّ َت ۡعل م ون  نت ۡمََل 

 
أ َو  ۡعل م  َي 

 [74]النحل:
 

అననహల్  16:74 :- “… అలాల హ్ క్ు పో లిక్లనయ  క్లిపంచక్ండి. అలాల హ్ 

ఎరుగునయ, మీరెరుగరు.” 
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ఇదే విధంగథ ఖయర ఆన్ & హదీథ్ లలో తెలుప్బడిన అలాల హ్ యొక్క పేరుల  

మరతయు గుణగణములనయ తప్పక్ విశ్వసించాలి. అంతేకథక్ అలాల హ్ యొక్క 

పేరుల  మరతయు గుణగణములనయ వేరే ఉనికిలోని వథటితో పో లచక్ూడదయ. 

అలాల హ్ ప్రతి విషయములోనప ఉతౌముడు, ఊహకి అందనంత ఉతౌముడు. 

అందయచే ఊహించి పో లచక్ూడదయ.”  

ۡعل مَ    قال اهلل تعاىل: َبِهََِي  ون  ِيط  َُي  َل  ۡمَو  ه  لۡف  اَخ  يِۡديهِۡمَو م 
 
َأ اَب نۡي  َ[110]طه:َ     عِلٗۡماََۦم 

 
 

తాహ్మ 20:110:-“స్ృష్ిి రథశుల జాఞ నం అలాల హ్ యొక్క ఔనీతాునిీకి 
చేరలేవ్ు.(మనిష్ి జాఞ నము అలాల హ్ యొక్క ఔనీతాునిీ తాక్లేవ్ు)” 

 

అలాల హ్ యొక్క పేరుల  కొందరు మానవ్ులు ప టలి క్ుంటారు. కథని అలాల హ్ 

యొక్క నామముల ఔనీతాునిీ మానవ్ులు ఎనీటికీ చేరలేరు. అదే 
విధంగథ అలాల హ్ యొక్క గుణగణాల ఔనీతాునిీ మానవ్ుల గుణగుణాలు 

చేరలేవ్ు.ఊదా :- స్మ్ ఆ (వినయట), బస్ర (చపచయట). మన చపప్ు, మన 

వినికిడి ప్రతమ్మతం, కథని అలాల హ్ చపప్ు, వినికిడి అప్రతమ్మతం, మానవ్ుల 

ఊహలక్ందనంత ఔనీతుంతో క్ూడుక్ునీవి.  

 

 

4.0 ఇస్థా ం పర్వధి నుంచి బ్హిషకర్వంప జేసే  కథర్థయలు: 

 

కిరంద తెలుప్ బడిన అతి ఘోరమ ైన ఈ ప్ది కథరుములు మానవ్ుణ ి  ఇస్థల ం 

ప్రతధి నయంచి బహిషకరతంప్చేయునయ. 

 

4.1) అలాల హ్ క్ు భాగస్థవములు క్లిపంచయవథరు ముసిల ంలు కథజాలరు.  
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َ ٱَإِنََّ َبِهََِّللَّ نَي ۡۡش ك 
 
َأ ۡغفِر  َي  ََِۦَل  نَي ۡۡشِۡكَب و م  َه آء  نَي ش  َلِم  َٰلِك  َذ  اَد ون  َم  ي ۡغفِر  َِٱو  ََّللَّ لَّ ۡدَض  ق  ف 

َب عِيًداَ ۢ ََٰل  ل  116َالنساء:َ       ض 
 

 

అనినస్థ 4:116 :- “అలాల హ్ క్ు స్థటి (భాగస్థవముం) క్లిపంచయ వథరతని అలాల హ్ 

అస్సలు క్ష్మ్మంచడు. ష్ిరక తప్ప వేరే పథప్ములనయ అలాల హ్ తన ఇష్థి నయస్థరం 

క్ష్మ్మస్థౌ డు” 

ََِ:قال اهلل تعاىل َب َي ۡۡشِۡك ن َِٱم  ََّللَّ رَّم  َح  ۡد ق  َ ٱف  ََّللَّ ل يۡهِ ََۡۡل نَّةَ ٱع  َٰه  ى و 
ۡ
أ م  َۖۡٱو  لََِنلَّار  َٰ َلِلظَّ ا َمِۡنَو م  مِني 

ارََٖ نص 
 
72َالـمـائدة:      أ

 
 

అల్ మలయిద 5:72:- “నిశ్చయంగథ అలాల హ్ క్ు భాగస్థవములిీ 

క్లిపంచయవథరతకి అలాల హ్ స్వరథగ నిీ నిష్ేధించెనయ మరతయు అతని నివథస్ము 

నరక్మే, పథపథతుమలక్ు స్హాయం చేయువథరు ఎవ్వరూ లేరు”. అంటే 
అలాల హ్ క్ు భాగస్థవములు క్లిపంచయవథరు అవిశ్థవస్యలు. చనిపో యిన వథరతని 

వేడుకొనయట, స్మాధయలక్ు మొక్ుకట, అలాల హ్ పేరుమీద కథక్ుండా వేరేవథని 

పేరుమీద బలి ఇచయచట..మొదల ైనవ్న్నీ ష్ిరక లోని విధానములు. 
4.2) తమకి మరతయు అలాల హ్ కి మధు ఎవ్రతనెైనా మధువ్రతౌ  (సిఫథరుస 

చేసేవథడు)గథ చేసి వేడుకొనయట, మరతయు వథరతని నముమట వథరత 
సిఫథరస్యప ై నమమక్ం ఉంచయట అవిశ్థవస్మే అవ్ుతుందని ఇస్థల మీయ 
ప్ండితులందరత అభిపథర యం. 

4.3) ఎవ్రెైనా, అవిశ్థవసిని, లేదా బహుదెైవథరథధక్ుడిని, అవిశ్థవసి అని 

నమమనివథరు మరతయు వథరత యొక్క అవిశ్థవస్ములో అనయమానం 
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ఉనాీ లేదా వథరత యొక్క ధరమం క్ూడా నిజమే అని నమ్మమనా స్రే, 
వథరు క్ూడా అవిశ్థవస్యలుగథ భావించబడతారు. 

4.4) ఎవ్రెైనా వేరే విధానానిీ ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హుఅల ైహి వ్స్లల మ్ 

తెచిచన నిబంధనల (షరతఅహ్) క్ంటే ఉతౌమమ ైన విధానమని 

అనయక్ుంటే వథరు అవిశ్థవస్యలు. వేరే వథరత మాటక్ు ప్రవ్కౌ్ స్లల లాల హు 

అల ైహివ్స్లల మ్ మాటప ై పథర ముఖుత ఇచయచవథరు అవిశ్థవస్యలు. 

4.5) ప్రవ్కౌ్ ముహమమద్ స్లల లాల హు అల ైహి వ్స్లల మ్ యొక్క షరతఅహ్ 

(నియమనిబంధనల) నయ  హృదయప్ూరవక్ంగథ సవవక్రతంచక్పో వ్ుట 

అవిశ్థవస్ము. అతనయ దానిప ై అమలు చేస్యౌ నాీ మనస్యస దానికి 
వ్ుతిరేక్ంగథ నిరియించిన ఎడల అతనయ అవిశ్థవసి అగునయ. 

 

َٰلِك َ    :قال اهلل تعاىل ََذ  ل  نز 
 
آَأ واَْم  رِه  ۡمَك  نَّه 

 
َ ٱبِأ ۡمََّللَّ َٰل ه  ۡعم 

 
َأ ۡحب ط 

 
َ[.9]حممد:َ   ف أ

 
ముహమమద్ 47:9:- “ఎందయక్ంటే వథరు అలాల హ్ అవ్తరతంచిన షరతయత్ నయ 

అంగీక్రతంచలేదయ. అందయచే అలాల హ్ వథరత కథరుములనయ వ్ురధము చేసేనయ.” 

 

4.6) అలాల హ్ గురతంచి గథని ప్రవ్కౌ్ గురతంచి గథని లేదా షరతఅహ్ నయ ఎగతాళి 

చేసినవథరు అవిశ్థవస్యలు. 

 
ل ئِن :قال اهلل تعاىل ََِو  ب

 
َأ َق ۡل ه ن لۡع ب  َو  نَّاََن  وض  اَك  َإِنَّم  ول نَّ ََل  ق  ۡم ۡۡل ه 

 
أ َِٱس  َٰتِهََِّللَّ وِلََِۦو ء اي  ر س  نت ۡمََۦو  ك 

َ ٦٥ََت ۡست ۡهزِء ون  َن ع ذ َََِل  ۡم ِنك  َم  ةٖ آئِف  َط  ن َع  َنَّۡعف  َإِن ۡمه َٰنِك  َإِيم  َب ۡعد  ۡرت م ف  َك  َْق ۡد وا َۢةَت ۡعت ِذر  آئِف  َط  ۡب
ۡرِِمنيَ  ن واَُْم  ۡمََك  نَّه 

 
66َ-65التوبة:     بِأ
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అతౌత బ్వ 9:65–66:-  “ప్రక్టించండి! ఏమ్మటీ, అలాల హ్ మరతయు ఆయన 

నిదరశనాలనయ ఎగతాళి చేయటానికథ? మరతయు ఆ ప్రవ్కౌ్తో ఎగతాళియా? ఇక్ 

స్థక్ులు చెప్పక్ండి. మీరు విశ్వసించిన తరథవత అవిశ్థవస్థనికి పథలపడాా రు” 

 

4.7) జాదయ (చేతబడి) చేయుట మరతయు చేయించయట క్ూడా అవిశ్థవస్యల 

ప్ని. 

 

 

َ:قال اهلل تعاىل َِٰكنَّ ل  َو  َٰن  ل يۡم  َس  ر  ف  اَك  َِٰطنيَ ٱو م  ي  ََلشَّ ون  ل ِم  واَْي ع  ر  ف  َٱك  ۡحرَ ٱَنلَّاس  ِ ََلس  نزِل 
 
آَأ و م 

َ نۡيَِٱلَع   ل ك  ََلۡم  َمِۡن اِن ل ِم  َي ع  ا هَو م  وت  َٰر  م  َو  وت  َٰر  َه  حَ بِب ابِل 
 
ََۖۡدٍَأ ۡر َت ۡكف  َفِتۡن ةَٞف َل  ۡن  ََن  ا َٓإِنَّم  وَل  ق  َي  َٰ َّتَّ ََََََََََََََََََََََََ ح 

 [102]البقرة:
 

అల్ బ్ఖర్ 2:102 :- "వథరతదద రూ అప్ుపడు వ్రక్ూ ఎవ్వరతకీ జాదయ 

నేరతపంచేవథరు కథదయ. ఇలా అనే వ్రక్ూ మేము ఒక్ ప్రీక్ష్ న్నవ్ు అవిశ్థవస్థనికి 
పథలపడక్ు" 

4.8) విశ్థిసులకు వయతిర్ేకంగథ అవిశ్థిసులకు సహ్మయం చేసేవథర్ు. 
 

اَ :قال اهلل تعاىل ه  ي 
 
َٰٓأ ِينَ ٱ۞ي  واََِْلَّ َت تَِّخذ  ن واََْل  ودَ ٱء ام  ىََٰٓٱوَ ََۡل ه  َٰر  ََنلَّص  َب ۡعٖضى ۡوَِل آء 

 
ۡمَأ ه  ب ۡعض  ََۘ ۡوَِل آء 

 
أ

ۡمَف إِنَّهَ  ِنك  مَم  َّه  ل ت و  نَي  ََۥو م  إِنَّ ۡمَِۗ َ ٱمِنۡه  ۡهِديََّللَّ َي  وۡمَ لَۡٱَل  لِِمنيَ ٱَق  َٰ َ[51]الـمـائدة:َ َََلظَّ
 

అల్ మలయిద 5:51:- "మీలో ఎవ్రెైనా వథరతతో (అవిశ్థవస్యలతో) సేీహం 

చేసిన యిెడల నిశ్చయంగథ వథరు వథరతలో వథరే. నిశ్చయంగథ అలాల హ్ 

దయరథమరుగ లక్ు ఎప్పటికీ ఋజుమారగ ం చపప్డు." 
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4.9) ఇస్థల మీయ షరతఅహ్ లో కొనిీంటిని విడిచిప టేి  స్దయపథయం 

కొందరతక్ుందని భావించయవథరు అవిశ్థవస్యలు. 
 

ن:قال اهلل تعاىل ََو م  رۡي  َغ  َٰمَِٱي بۡت ِغ ََۡۡلِۡسل  َِف و  َو ه  َمِنۡه  ۡقب ل  َي  َف ل ن َِٱدِيٗنا ََٓأۡلِخر ة َِِٰسِينَ ٱمِن  َََََََََََََََََََََََلۡخ 
 [85]آل عمران:

 

ఆలె ఈమలా న్  3:85 :- "ఎవ్రెైనా విధేయతా ధరమం (ఇస్థల ం) కథక్ుండా వేరే 
విధానానిీ అనయస్రతంచిన ఎడల, వథరత విధానం సవవక్రతంచబడదయ. 

ప్రళయదినం రోజున అతడు నషిపో యిేవథరతలోని వథడగునయ." 

 

4.10) అలాల హ్ యొక్క దీన్ (ధరమం)తో స్ంబంధం లేక్ుండా జీవించయవథరు, 

ఇస్థల ం గురతంచి నేరుచక నివథరు, ఆచరతంచనివథరు అవిశ్థవస్యలు. 

نَۡ َأَِبَو م  ِر  نَذ ك  َمِمَّ ۡظل م 
 
ََٰأ ب ِهَِي  ََۦِتَر  إِنَّاَمِن  َٓه ا نۡه  َع  ۡعر ض 

 
َأ ۡجرِِمنيَ ٱث مَّ ََلۡم  نت قِم ون   م 

 ( 22سجدةَ)

 

అసాజాు  32:22:- "తన ప్రభువ్ు వథకథుల దావరథ బో ధించబడినప్ుడు, వథటి 
ప్టల  విముఖయడయిేు వథనిక్ంటే దయరథమరుగ డెవ్రు? అటలవ్ంటి అప్రథధయలతో 
మేము తప్పక్ ప్రతీకథరం తీరుచక్ుంటాము." 

 

ప ైన తెలుప్బడిన అవిశ్థవస్కథరుముల నయండి మేము చాలా జాగరతౌ 

వ్హించాలి. అలాల హ్ యొక్క భయంక్ర శక్ష్ల నయండి భయప్డుతూ, 

అలాల హ్ నయ క్ష్మాప్ణ వేడుక్ుంటలండాలి మరతయు అలాల హ్ ఈ పథపథల నయండి 
మమమలిీ రకి్ంచమని, కథపథడమని వేడుక్ుంటలండాలి. యా అలాల హ్! 

మమమలిీ అవిశ్థవస్ం నయంచి కథపథడు. ఆమీన్.  
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ఈ పథఠథుంశ్ం లోని విషయాలనయ ఇంకథ ఉనీతంగథ తీరతచదిదద టానికి 
స్పచించదలచిన మీ అమూలుమ ైన అభిపథర యాలనయ దయచేసి. 
……………………...teluguwebmaster@gmail.com ….క్ు ప్ంప్ండి. 
 

తెలుగులో దివ్ుఖయరఆన్ భావ్ం యొక్క వివిధ అనయవథదాల క స్ం, ప్రసిదధ  
హదీథ్ గరంథ్ాల క స్ం, అనేక్ పథర మాణ క్ ఇస్థల మీయ గరంథ్ాల క స్ం, చారతతరక్ 
ప్ుసౌ్కథల క స్ం, వథుస్థల క స్ం, ఆడియో/వీడియో బో ధనల క స్ం -  

www.islamhouse.com లోని తెలుగు విభాగథనిీ తప్పక్ స్ందరతశంచండి. 
ఇక్కడ మీ అభిపథర యాలనయ క్ూడా వ్ుకౌ్ం చేయవ్చయచనయ. 

http://www.islamhouse.com/

