
  

  

 

 

 

 

అల్-ఇసా్లము. 

పవిత్ర ఖుర్ఆన్ మరియు సున్న త్'న్బవి వెలుగులో 

‘ఇసా్లాం ధర్మ ాం యొక్క  సాంక్షిపత వివర్ణ’ 

ఇది ఇసా్లాం గురిాంచి సాంక్షిపత పరిచయాన్నన  క్లిగి ఉన్న  ఒక్ ముఖ్య మైన్ పుసతక్ాం,ఇసా్లాం యొక్క  

మూల వన్రులైన్ 'పవిత్ర ఖురాన్ మరియు దైవత్పవక్ త’సున్న త్ వెలుగులో అతి ముఖ్య మైన్ 

సూత్ాలు,బోధన్లు మరియు సరో్వ రతమ త్పయోజనాలను వివరిసుతాంది ఈ పుసతక్ాం 

ముస్ాాంలు,ముస్మాేరరులాందరితో వారిభాషలో కాలాం,పరిసి్తులతో సాంబాంధాం లేకాండా 

మార్గదర్శ క్రో ాం చేసుతాంది. 

{ఈ కాపీ పవిత్ర ఖురాను మరియు దైవత్పవక్ త సున్న తు ఆధారాలతో ఇమిడి ఉాంది} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

1-ఇసా్లాం ధర్మ ాం’- ‘అలా్లహ్ రరుపున్ త్పజలాందరి 

కొర్క పాంపబడిన్ దైవసాందేశాం,ఇది 

శాశో రమైన్ దైవసాందేశాం,దైవసాందేశాలక 

ముగిాంపు పలుకతుాంది. 

‘అలా్లహ్ తరుపునుండి సర్వ మానవాళి కొర్కు వచి్చ న దైవసుందేశమే-ఈ ఇసా్ుం ధర్మ ుం. మహోనన తుడైన 

అలా్లహ్ తెలియజేశాడు:-{మరియు మేము నినన (ఓ ముహమమ ద్!) సర్వ మానవులకు శుభవార్తనిచి్చ  వానిగా 

మరియు హెచి్ రిక చ్చసేవానిగా మాత్తమే పుంపాము.కాని వాసతవానికి చాల్ల ముంది త్పజలకు ఇది 

తెలియదు}{సబా :28}:మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{(త్పవక త)చెపప ుండి!ఓ త్పజల్లరా 

నిశి యుంగా నేన మీ అుందరివైపుకు త్పభవిుంపబడిన అలా్లహ్ సుందేశహరుడన}{అల్ ఆరాఫ్ : 

158}మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{ఓ మానవుల్లరా! వాసతవుంగా మీ త్పభువు తర్ఫు 

నుండి, సతా్య నిన  తీస్తకొని మీ వదదకు ఈ సుందేశహరుడు వచ్చి వున్నన డు, కావున అతని మీద విశావ సుం 

కలిగి ఉుండుండి,ఇదే మీకు మేలైనది. మరియు మీరు గనక తిర్సక రిసేత! నిశి యుంగా భూమాా కాశాలలో 

ఉనన దుంత్య అలా్లహ్ కే చెుందినదని తెలుస్తకుండి. మరియు అలా్లహ్ సర్వ జ్ఞుడు, మహా వివేచ్న్న 

పరుడు}{అన్-నిస్ : 170}.ఇసా్ుం ధర్మ ుం’-ఇది శాశవ తమైన దైవసుందేశుం,దైవసుందేశాలన ముగిస్తతుంది 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{(ఓ మానవుల్లరా!) ముహమమ ద్ మీ పురుషులాో ఎవవ డికీ తుంత్డి 

కాడు. కాని అతన అలా్లహ్ యొకక  సుందేశహరుడు మరియు త్పవక తలలో చ్చవరివాడు. మరియు వాసతవానికి 

అలా్లహ్ యే త్పతి విషయపు జ్ఞ ు నుం గలవాడు.}{అల్ అహ్’ాబ్ :40 } 

2-‘ఇసా్లాం ధర్మ ాం’ ఒక్ జాతికి లేదా దేశాన్నకి 

త్పత్యయ క్మైన్ ధర్మ ాం కాదు,ఇది సరో్ మాన్వాళి 

కొర్క చాందిన్ అలా్లహ్ ధర్మ ాం. 

మరియు ‘ఇసా్ుం ధర్మ ుం’ ఒక ాతి లేదా దేశానికి త్పతా్య కమైన ధర్మ ుం కాదు,ఇది సర్వ మానవాళి కొర్కు 

చెుందిన అలా్లహ్ ధర్మ ుం,పవిత్త ఖురాన త్గుంధుం యొకక  మొదటిఆదేశుం;త్పకార్ుం అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిచిా డు:- 

{ఓ మానవుల్లరా! మిమమ లిన  మరియు మీకు పూర్వ ుం వారిని సృష్టుంచ్చన మీ త్పభువు (అలా్లహ్) నే 

ఆరాధుంచ్ుండి, తదావ రా మీరు భకి తపరులు కావచి్చ !} 

[అల్ బఖర్ :21] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:- 

{ఓ త్పజల్లరా మీ త్పభువుకు భయపడుండి,ఆయనే మిమమ లిన  ఒకత్పాణుం నుండి సృష్టుంచాడు,ఆ త్పాణుం 

నుండి దాని జుంటన సృజ్ఞష్టుంచాడు,మరియు వారిదదరి నుండి అనేక మగ,ఆడ త్పాణులన సృష్టుంచాడు.}. 

[అనిన స్ :1] 

ఇబ్నన  ఉమర్ ర్జియలా్లహు అనుమ కథనుం –మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ మకాక  

విజయుం రోజ్ఞన త్పసుంగిస్తత  త్పజలకు తెలిపారు:- 

ఓ త్పజల్లరా నిశి యుంగా అలా్లహ్ మీ నుండి అ ుానపు అుంధకారాలన మరియు త్యతముత్యతతల 

కీర్ తనలన తొలగిుంచాడు,త్పజలాో రుండు ర్కాలు ఉన్నన రు:- దేవునిపట ాభయబీతులతో ఉదార్వైఖరి కలిగిన 

పుణా్య తుమ డు,మరియు దేవుని పట ా లోభతవ ుం చెడువైఖరి కలిగిన పాపాతుమ డు,త్పజలుందరూ ఆదము 

అలైహిసస ల్లుం సుంత్యనుం,అలా్లహ్ ఆదమున మటిటతో సృష్టుంచాడు.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :-ఓ 

మానవుల్లరా మేము మిమమ లిన  ఒకే పురుషుడు ఒకే స్త్రత దావ రా సృష్టుంచాము మరి మీ పర్సప ర్ పరిచ్యుం 



  

  

కసుం మిమ మమ లిన  వివిధవరాాలుగా తెగలుగా చ్చశాము,యధారాానికి మీలో అుందరికన్నన  ఎకుక వ 

భయభకుతలు గలవాడే అలా్లహ్ సమక్షుంలో ఎకుక వగా ఆధర్ణీయుడు,నిశి యుంగా అజ్ఞలా్లహ్ అనీన  

తెలిసినవాడు అత్పమతుతడు][అల్ హుత్ాత్ 13]. 

తిరిమ జీ ఉలేఖానుం[3270] 

మీకు పవిత్త ఖురాన త్గుంధుం ఆదేశాలలో లేదా దైవత్పవక త ఆదేశాలలో ఏదేని ఒకాతీ,వర్ుాం కొర్కు వారి 

వుంశుం,ాతీ,లేదా లిుంగుం కార్ణుంగా త్పత్యా కిుంచ్బడిన ‘చ్టటుం,శాసనుం’ మీకు లభుంచ్దు. 

ఇసా్లాం ధర్మ ాం అనేది మునుపటి త్పవక్ తలు 

మరియు సాందేశహరులు రమ జాతుల కొర్క 

తెచిి న్(అలైహిముసస ల్లతు వసస ల్లాం) 

సాందేశాలను పూరిత చేయడాన్నకి వచిి న్ ఒక్ 

దైవిక్ సాందేశాం. 

మునపటి త్పవక తలు మరియు సుందేశహరులు తమ ాతుల కొర్కు తెచి్చ న(అలైహిముసస ల్లతు 

వసస ల్లుం) సుందేశాలన పూరిత చ్చయడానికి వచి్చ న ఒక దైవిక సుందేశుం ఈ ఇసా్ుం ధర్మ ుం-

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు : 

{(ఓ త్పవకాత!) నిశి యుంగా, మేము నూహ్ కు మరియు అతని తరావ త వచి్చ న త్పవక తలకు సుందేశుం (వహీ) 

పుంపినటా్ల, నీకు కూడా సుందేశుం పుంపాము. మరియు మేము ఇత్బాహీమ్, ఇస్మ యీల్, ఇస్ హాఖ్, 

యఅఖూబ్ లకు మరియు అతని సుంతతి వారికి మరియు ఈస్, అయా్య బ్, య్యనస్, హారూన్ మరియు 

స్తలైమాన్ లకు కూడా దివా ుా నుం (వహీ) పుంపాము. మరియు మేము దావూద్ కు జబూర్ త్గుంథానిన  

త్పస్దిుంచాము.} 

(అనిన స్ : 163) 

అలా్లహ్ఈ ధరామ నిన తన త్పవక త ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ పై దైవవాణి రూపుంలో 

వెలడాిుంచాడు,మునపటి త్పవక తల కసుం ఆయన ఈ ధరామ నిన  శాసనుంగా ఆ ుా పిుంచ్చ,వీలున్నమా 

చ్చశాడు,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

{ఆయన, నూహ్ కు విధుంచ్చన (ఇసా్ుం) ధరామ నేన , మీ కొర్కు శాసిుంచాడు; మరియు దానినే (ఓ 

ముహమమ ద్!) మేము నీకు దివా ుా నుం (వహీ) దావ రా అవతరిుంపజేశాము; మరియు మేము దానినే 

ఇత్బాహీమ్, మూస్ మరియు ఈస్లకు కూడా విధగా చ్చశాము. ఈ ధరామ నేన  జ్ఞస్ప పిుంచాలని మరియు దానిని 

గురిుంచ్చ భేదాభత్పాయాలకు గురి కాకుుండా ఉుండాలని. నీవు దాని వైపునకు పిలిచ్చది 

బహుదైవారాధకులకు ఎుంతో సహిుంపలేనిదిగా ఉుంది. అలా్లహ్ త్యన కరిన వానిని తన వైపునకు 

ఆకరిసి్తడు మరియు పశిా త్యతపుంతో తన వైపునకు మర్లేవానికి మార్దార్శ కతవ ుం చ్చస్తడు} 

[అష్ షూరా :13] 

ఈ ధరామ నిన ,అలా్లహ్ తన త్పవక త ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ కు దైవవాణి రూపుంలో 

వెలడాిుంచాడు,ఇది మారుప లకు గురికాని మునపటి దైవికత్గుంధాలైన తౌరాతు,ఇుంజీలుని 

దృవపరుస్తతుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

{మరియు (ఓ ముహమమ ద్!) మేము నీపై అవతరిుంపజేసిన త్గుంథమే నిజమైనది, దానికి పూర్వ ుం వచ్చి న 

త్గుంథాలలో (మిగిలి ఉనన  సతా్య నిన ) ధృవపరిచ్చది. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ తన దాస్తలన బాగా 

ఎరిగేవాడు, సర్వ సృష్టకర్ త} 

{ఫాతిర్ : 31} 



  

  

దైవత్పవక్ తలాందరి (అలైహిముసస ల్లాం) ధర్మ ాం 

ఒక్క టే,కానీ వారి శాసనాలు మాత్రాం 

విభిన్న మైన్వి; 

దైవత్పవక తల-(అలైహిముసస ల్లుం)-ధర్మ ము ఒకక టే కానీ వారి యొకక  చ్ట్టటలు 

విభనన మైనవి.మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు.{మరియు (ఓ త్పవకాత!) మేము ఈ త్గుంథానిన  నీపై 

సతా ుంతో అవతరిుంపజేశాము. ఇది పూర్వ  త్గుంథాలలో మిగిలి ఉనన  సతా్య నిన  ధృవపరుస్తతుంది. మరియు 

వాటిలో ఉనన  సతా్య సతా్య లన పరిషక రిస్తతుంది. కావున నీవు, అలా్లహ్ అవతరిుంపజేసిన ఈ శాసనుం 

త్పకార్ుం వారి మధా  తీరుప  చెయా్య . మరియు నీ వదదకు వచి్చ న సతా్య నిన  విడిచ్చ వారి కరికలన 

అనసరిుంచ్కు. మీలో త్పతి ఒకక  సుంఘానికి ఒక ధర్మ శాసన్ననిన  మరియు ఒక జీవన మారాానిన  

నియమిుంచ్చ ఉన్నన ము. ఒకవేళ అలా్లహ్ తలుచ్చకుుంటే, మిమమ లిన  అుంత్య ఒకే ఒక సుంఘుంగా 

రూపుందిుంచ్చ ఉుండేవాడు. కాని మీకు ఇచ్చి న దానితో (ధర్మ ుంతో) మిమమ లిన  పరీక్షుంచ్ట్టనికి (ఇల్ల 

చ్చశాడు). కావున మీరు ముంచ్చ పనలు చ్చయటుంలో ఒకరితో నొకరు పోటీ పడుండి. అలా్లహ్ వదదకే 

మీర్ుందరూ మర్లిపోవలసి వుుంది. అపుప డు ఆయన మీకునన  భేదాభత్పాయాలన గురిుంచ్చ మీకు 

తెలియజేస్తడు}[అల్ మాయ్యదా :48]మరియు దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:-

"త్పజలుందరిలో నేన ఈస్ అలైహిసస ల్లుం'కు ఇహపర్లోకుంలో అతా ుంత స్మీపుా డన,త్పవక తలుంత్య 

ఒకపితృ సోదరులు;వారి తలుాలు భనన ుంగా ఉుంట్టరు,కాని అుందరిధర్మ ుం ఒకటే"బ్నఖారీ 

ఉలేఖాుంచారు(3443) 

5-సమసత త్పవక్ తలు ఈమాను వైపుక 

పిలిచిన్టా్లగా:నూహ్,ఇత్ాహాం,మూస్ల, 

సులైమాన్,దావూద్ మరియు ఈస్ల 

అలైహిముసస ల్లాం వలె –ఇసా్లాం 

ధర్మ ాం'ఆహో్వ న్నసుతాంది అది'న్నశి యాంగా త్పభువు 

ఆయన్'అలా్లహ్’సరో్ సృష్టకి్ర్త,ఉపాధిక్ర్త,జీవన్మ

ర్ణాలక క్ర్త,విశో స్లత్మాజాయ ధినేర,మరియు 

ఆయనే సరో్ వయ వహ్వరాలను 

న్నరో్ హిాంచువాడు,వారస లయ వాంతుడు,క్రుణామ

యుడు. 

ఇసా్ుంధర్మ ుం – సమసత త్పవక తలు ఆహావ నిుంచ్చనటా్లగా -నూహ్,ఇత్బాహీుం,మూస్,స్తలైమాన్,దావూద్ 

మరియు ఈస్ అలైహిసస ల్లుం వలె-ఈమాన్ విశావ సుం వైపునకు ఆహావ నిస్తతుంది-అది త్పభువు నిశి యుంగా 

అలా్లహ్’యే ఆయన సృష్టకర్ త,ఉపాధకర్ త, జీవనమ ర్ణ్యలకు కర్ త,విశవ మహాచ్త్కవరి త, ఆయనే వా వహారాలన 

త్పణ్యళికరిుంచ్చవాడు,దయగలవాడు,కరుణ్యమయుడు.-మహోనన తుడైన అలహా్'సెలవిచిా డు{ఓ 

మానవుల్లరా! అలా్లహ్ మీకు చ్చసిన అనత్గహాలన జ్ఞ ు పకుం చ్చస్తకుండి! ఏమీ? భూమాా కాశాల నుండి మీకు 

జీవనోపాధ సమకూర్చి  సృష్టకర్ త అలా్లహ్ తపప  మరొకడు ఉన్నన డా? ఆయన తపప  మరొక ఆరాధా  దేవుడు 

లేడు! అయ్యత్య మీరు ఎుందుకు మోసగిుంప (సతా ుం నుండి మర్లిుంప) 

బడుతున్నన రు?}[ఫాతిర్:3]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిజ్ఞస్తతన్నన డు:-{వారిని అడుగు: "ఆకాశుం 



  

  

నుండి,భూమి నుండి, మీకు జీవనోపాధని ఇచి్చ వాడు ఎవడు? వినేశకీ త, చూసేశకీ త ఎవడి ఆధీనుంలో 

ఉన్నన య్య? త్పాణుం లేని దాని నుండి త్పాణమునన  దానిని మరియు త్పాణమునన  దాని నుండి త్పాణుం లేని 

దానిని తీసేవాడు ఎవడు? మరియు ఈ విశవ  వా వసపన నడుపుతునన వాడు ఎవడు?" వారు: "అలా్లహ్!" అని 

తపప కుుండా అుంట్టరు. అపుప డన: "అయ్యత్య మీరు దైవభీతి కలిగి 

ఉుండరా?"}(య్యనస్:31)మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{ఏమీ? ఆయనే కాడా? 

సృష్టని తొలిస్రి త్పార్ుంభుంచ్చ, తరువాత దానిని మర్ల ఉనికిలోకి త్యగలవాడు మరియు మీకు ఆకాశుం 

నుండి మరియు భూమి నుండి జీవనోపాధని సమకూరి్చ వాడు. ఏమీ? అలా్లహ్ తో పాట్ల మరొక దేవుడు 

ఎవడైన్న ఉన్నన డా? వారితో అన: "మీరు సతా వుంతులే అయ్యత్య మీ నిదర్శ న్ననిన  తీస్తకుర్ుండి!"}[అన్-

నమా్ :64]సమసత త్పవక తలు మరియు సుందేశహరులు ఏకైకుడైన అలా్లహ్ దేవుణి ిమాత్తమే ఆరాధుంచ్మని 

పిలుపునిచిా రు.{మరియు వాసతవానికి, మేము త్పతి సమాజుం వారి వదదకు ఒక త్పవక తన పుంపాము. 

(అతనన్నన డు) : "మీరు అలా్లహ్ న మాత్తమే ఆరాధుంచ్ుండి. మరియు మిథాా దైవాల (త్యగూత్ ల) 

ఆరాధనన తా జిుంచ్ుండి".వారిలో కొుందరికి అలా్లహ్ సన్నమ ర్ుాం చూపాడు. మరికొుందరి కొర్కు 

మార్తా్భషటతవ ుం నిశి్ ుంతమై పోయ్యుంది. కావున మీరు భూమిలో సుంచార్ుం చ్చసి చూడుండి, ఆ 

సతా తిర్స్క రుల గతి ఏమయ్యుందో!}[అన్-నహల్:36].మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-

{మరియు మేము, నీకు పూర్వ ుం ఏ త్పవక తన పుంపిన్న:"నిశి యుంగా, నేన (అలా్లహ్) తపప  మరొక 

ఆరాధా్య డు లేడు! కావున మీరు ననేన  (అలా్లహ్ నే) ఆరాధుంచ్ుండి." అని దివా ుా నుం (వహీ) 

ఇచి్చ పుంపాము.}[అల్ అుంబియా :25]నూహ్ అలైహిసస ల్లుం గురిుంచ్చ తెలుపుతూ అలా్లహ్ సెలవిచిా డు 

:{వాసతవుంగా, మేము నూహ్ న అతని ాతివారి వదదకు పుంపాము. అతన వారితో: "న్న ాతి త్పజల్లరా! 

అలా్లహ్ నే ఆరాధుంచ్ుండి. ఆయన తపప  మీకు మరొక ఆరాధా దైవుం లేడు. వాసతవానికి నేన మీపై రాబోయే 

ఆ గొపప  దినపు శ్క్షన గురిుంచ్చ భయపడుతున్నన న." అని అన్నన డు.}[అల్-ఆరాఫ్ :59]అలా్లహ్'తన 

మిత్తుడైన ఇత్బాహీుం అలైహిసస ల్లుం గురిుంచ్చ తెలుపుతూ ఇల్ల సెలవిచిా డు:-{మరియు (జ్ఞ ు పకుం 

చ్చస్తకుండి!) ఇల్లగే ఇత్బాహీమ్ కూడా తన ాతి వారితో: "కేవలుం అలా్లహ్ నే ఆరాధుంచ్ుండి మరియు 

ఆయన యుందు భయభకుతలు కలిగి ఉుండుండి. మీరు అర్పుం చ్చస్తకగలిగిత్య, ఇది మీకు ఎుంతో 

మేలైనది"}.[అల్-అన్'కబూత్:16]స్లిహ్ అలైహిసస ల్లుం చెపాప రు -అలా్లహ్ అతని గురిుంచ్చ తెలుపుతూ 

ఇల్ల సెలవిచిా డు:-{ఇక సమూద్ ాతి వారి వదదకు వారి సోదరుడైన స్లిహ్ న పుంపాము. అతన 

వారితో! "న్న ాతి సోదరుల్లరా! అలా్లహ్ నే ఆరాధుంచ్ుండి.ఆయన తపప  మీకు మరొక ఆరాధా దైవుం లేడు. 

వాసతవానికి, మీ వదదకు మీ త్పభువు తర్ఫు నుండి ఒక సప షటమైన స్తచ్న వచి్చ ుంది. ఇది అలా్లహ్ మీకు ఒక 

అదుు త స్తచ్నగా పుంపిన ఆడ ఒుంటె. కావున దీనిని అజ్ఞలా్లహ్ భూమిపై మేయట్టనికి వదలిపెటిటుండి. 

మరియు హాని కలిగిుంచ్చ ఉదేదశుంతో దీనిని ముట్లటకకుండి. ఆల్ల చ్చసేత మిమమ లిన  బాధాకర్మైన శ్క్ష 

పట్లటకుుంట్లుంది}[అల్-ఆరాఫ్ :73]షుఐబ్'అలైహిసస ల్లుం చెపాప రు -అలా్లహ్ అతని గురిుంచ్చ చెపిప నటా్ల-

{మరియు మేము మద్'యన్ ాతి వారి వదదకు వారి సహోదరుడు షుఐబ్ న (పుంపాము). అతన వారితో 

అన్నన డు: "న్న ాతి త్పజల్లరా! అలా్లహ్ నే ఆరాధుంచ్ుండి, మీకు ఆయన తపప  మరొక ఆరాధా  దైవుం 

లేడు. వాసతవుంగా, మీ వదదకు, మీ త్పభువు దగరా్ నుండి సప షటమైన (మార్దార్శ కతవ ుం) వచి్చ  వునన ది. 

కొలిచ్చటపుప డు మరియు తూచ్చటపుప డు పూరితగా ఇవవ ుండి. త్పజలకు వారి వస్తతవులన తగిుాంచ్చ ఇవవ కుండి. 

భూమిపై సుంసక ర్ణ జరిగిన తరువాత కలాోలా్లనిన  ర్చకెతితుంచ్కుండి. మీరు విశావ స్తలే అయ్యత్య, ఇదే మీకు 

మేలైనది}[అల్-ఆరాఫ్ :85]మొటటమొదటగా అలా్లహ్ మూస్ [అలైహిసస ల్లుం]కు చెపిప న సుందేశుం: అలా్లహ్ 

అతనితో చెపాప డు:-{మరియు నేన నినన  ('త్పవక తగా') ఎనన కున్నన న.నేన నీపై అవతరిుంపజేసే 

దివా ుాన్ననిన  (వహీని) ాత్గతతగా విన}.{నిశి యుంగా,నేనే అలా్లహ్ న! నేన తపప  మరొక ఆరాధా్య డు 

లేడు,కావున ననేన  ఆరాధుంచ్చ మరియు ననన  సమ రిుంచ్డానికి నమాజ్ న జ్ఞస్ప పిుంచ్చ.}[త్యహా :13-14 

]అలా్లహ్ మూస్ గురిుంచ్చ తెలియజేస్తత  చెపాప డు: అతన అలా్లహ్ శర్ణు కరాడు,ఇల్ల అన్నన డు:{మరియు 

మూస్ అన్నన డు:"నిశి యుంగా,నేన లెకక  తీస్తకబడే రోజ్ఞన విశవ సిుంచ్ని త్పతి దుర్హుంకారి నుండి 

ర్క్షణకై ,న్నకూ మరియు మీకూ కూడా త్పభువైన ఆయన (అలా్లహ్) శర్ణు 

వేడుకుుంట్లన్నన న!}[గాఫిర్:27]ఈస్ మరహ్ అలైహిసస ల్లుం గురిుంచ్చ తెలుపుతూ అలా్లహ్ సెలవిచిా డు 

:అతన ఇల్ల చెపాప డు:"నిశి యుంగా, అలా్లహ్'యే న్న త్పభువు మరియు మీ త్పభువు కూడాన, కావున మీరు 

ఆయననే ఆరాధుంచ్ుండి.ఇదే ఋజ్ఞమార్మాు."[ఆల్ ఇత్మాన్ :51]ఈస్ మరహ్ అలైహిసస ల్లుం గురిుంచ్చ 

తెలుపుతూ మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :అతన ఇల్ల చెపాప డు:{ఓ ఇత్స్యీలీ సుంతతి 

జనల్లరా !అలా్లహ్'నే ఆరాధుంచ్ుండి,ఆయనే న్నకు త్పభువు మరియు మీకు కూడా త్పభువు,ఎవడైత్య 

అలా్లహ్'కు ఇతరులన స్టికలిప స్తడో అతని కొర్కు అలా్లహ్ సవ ర్ుాం' నిషేదిుంచాడు,మరియు అతని 

నివాసుం నర్కాగిన  అవుతుుంది మరియు దౌర్జనా పరులకు సహాయుం చ్చసేవాడు ఎవడు ఉుండడు.}[అల్ 



  

  

మాయ్యదా : 72]అుంతెుందుకు తౌరాతు మరియు ఇుంజీలు లో కూడా ఏకైకుడైన అలా్లహ్ న ఆరాధుంచాలని 

త్యకీదు చ్చయబడిుంది,మూస్ మోషే చెపిప న విషయుం దివ తీయోపదేశకాుండుంలో త్పస్తవిుంచ్బడిుంది:-

{వినుండి ,ఓ ఇత్స్యీలీల్లరా 'అర్-ర్బ్ను 'త్పభువే'మనుందరికీ దైవుం,ఆయన త్పభువుఏకైకుడు}తౌహీదు 

ఏకత్యవ నిన  త్యకీదుపరుస్తత  'బైబిలు మార్క లో వచి్చ ుంది,అకక డ ఈస్ మరహ్ అలైహిసస ల్లుం ఇల్ల 

అన్నన రు:(మొదటి ఆజు:వినుండి ఓ ఇత్శాయేలీయుల్లరా,మన దేవుడైన యెహోవాదైవుం 

ఏకైకుడు)సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్'దేవుడు ఒక గొపప  మిషన్ కొర్కు త్పవక తలుందరినీ పుంపిుంచాడని 

స్తచ్చుంచాడు అదే తౌహీద్ ఏకతవ ుం వైపునకు ఆహావ నిుంచ్డుం;అలా్లహ్ దైవుం ఇల్ల అన్నన డు:-ి {మరియు 

వాసతవానికి, మేము త్పతి సమాజుం వారి వదదకు ఒక త్పవక తన పుంపాము.(అతనన్నన డు): "మీరు అలా్లహ్ న 

మాత్తమే ఆరాధుంచ్ుండి. మరియు మిథాా దైవాల (త్యగూత్ ల) ఆరాధనన తా జిుంచ్ుండి."వారిలో కొుందరికి 

అలా్లహ్ సన్నమ ర్ుాం చూపాడు. మరికొుందరి కొర్కు మార్తా్భషటతవ ుం నిశి్ తమై పోయ్యుంది. కావున మీరు 

భూమిలో సుంచార్ుం చ్చసి చూడుండి,ఆ సతా తిర్స్క రుల గతి ఏమయ్యుందో!}[అన్-నహల్:36]మరియు 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:-వారితో ఇల్ల అన: "అలా్లహ్ న వదలి మీరు త్పారి పస్తతనన  

వాటిని గురిుంచ్చ ఆలోచ్చుంచారా? అయ్యత్య న్నకు చూపుండి. వారు భూమిలో ఏమి సృష్టుంచారో? లేదా, వారికి 

ఆకాశాలలో ఏదైన్న భాగముుందా? మీరు సతా వుంతులే అయ్యత్య, దీనికి (ఈ ఖుర్ఆన్ కు) ముుందు వచి్చ న 

ఏదైన్న త్గుంథానిన  లేదా ఏదైన్న మిగిలి ఉనన  జ్ఞ ున్ననిన  తెచి్చ  చూపుండి.}[అల్ అహ్'ఖాఫ్:4]షైఖ్ 

స'అది'ర్హిమహులా్లహ్ చెపాప రు:-తెలిసిుందేమిటుంటే !బహుదైవారాధకులు వారుచ్చసే 

ష్రుక లో'ఎట్లవుంటి ఆధార్ుం,త్పమాణుం లేకుుండా వాదిస్తరు మరియు నిజమేమిటుంటే వారు తపుప డు 

ఊహలు,అనమాన్నలు,ముందకడి అభత్పాయాలు,అసతా పు ఆలోచ్నలపై ఆధార్పడాారు.వారి 

పరిసిపతులన అదా యనుం చ్చయడుం మరియు వారి జ్ఞ ు న,ఆచ్ర్ణలన అనసరిుంచ్డుం వల ా మీరు 

అసతా ుం వైపునకు మార్నాిర్చ దశుం చ్చయబడత్యరు,జీవిత్యుంతుం వాటి ఆరాధనకై గడిపివారిని 

గమనిుంచ్ుండి?అవి (అలా్లహ్ కాకుుండా ఈ మిథాా దైవాలు )వారికి కొుంచ్మైన ఈ త్పపుంచ్ుంలో లేక 

పర్లోకుంలో?త్పయోజనుం చ్చకూరిా యా?తైరరుల్ కరీముల్ మన్నన న్ :779 

6-పర్మపవిత్తుడు మరియు మహోన్న తుడైన్ 

అలా్లహ్ దేవుడు!అరనే సృష్టకి్ర్త మరియు 

ఆరాధన్క ఏకైక్ అరుుడు,మరియ అరన్నతో 

ఇరరులను ఆరాధిాంచకూడదు. 

అలా్లహ్ దైవుం! అతనే ఆరాధనకు ఏకైక అరుుడు,మరియ అతనితో మరవరినీ 

ఆరాధుంచ్కూడదు.మహానన తుడైన అలా్లహ్'సెలవిచిా డు:-{ఓ మానవుల్లరా! మిమమ లిన  మరియు మీకు 

పూర్వ ుం వారిని సృష్టుంచ్చన మీ త్పభువు (అలా్లహ్) నే ఆరాధుంచ్ుండి, తదావ రా మీరు భకి తపరులు 

కావచి్చ !}(21).ఆయన (అలా్లహ్) యే మీ కొర్కు భూమిని పరుపుగాన మరియు ఆకాశానిన  కపుప గాన 

చ్చశాడు. మరియు ఆకాశుం నుండి వరిానిన  కురిపిుంచ్చ, తదావ రా మీకు జీవనోపాధగా ఫల్లలన (పుంటలన) 

ఉతప తిత చ్చశాడు! కావున ఇది తెలుస్తకొని కూడా,మీరు ఇతరులన అలా్లహ్ కు స్టిగా 

నిలబెటటకుండి.}(22).[అల్ బఖర్ :21-22]మనన,మన ముుందు తరాలన సృష్టుంచ్చనవాడు.మనకసుం 

భూమిని పానప ల్ల చ్చసినవాడు,ఆకాశుం నుండి మనకు నీటిని కురిపిుంచ్చ,దాని దావ రా మన సదుపాయాల 

కసుం జీవనోపాధకసుం ఫల్లలన,సమకూరిి నవాడు ఆయనే ఏకైకుడు ఆరాధనకు అరుుడు.మరియు 

మహోనన తుడు ఇల్ల అన్నన డు:{ఓ మానవుల్లరా! అలా్లహ్ మీకు చ్చసిన అనత్గహాలన జ్ఞ ు పకుం 

చ్చస్తకుండి! ఏమీ? భూమాా కాశాల నుండి మీకు జీవనోపాధ సమకూర్చి  సృష్టకర్ త అలా్లహ్ తపప  మరొకడు 

ఉన్నన డా? ఆయన తపప  మరొక ఆరాధా  దేవుడు లేడు! అయ్యత్య మీరు ఎుందుకు మోసగిుంప (సతా ుం నుండి 

మర్లిుంప) బడుతున్నన రు?}.[ఫాతిర్:3]సృష్టుంచ్చవాడు,ఉపాధనొసగేవాడు అతనే ఏకైక ఆరాధనకు అసలు 

సిసలైన అరుుడు,మరియు అలా్లహ్'సెలవిచిా డు.ఆయనే అలా్లహ్! మీ త్పభువు, ఆయన తపప  మరొక 

ఆరాధా్య డు లేడు.ఆయనే సరావ నికి సృష్టకర్ త,కావున మీరు ఆయననే ఆరాధుంచ్ుండి.మరియు ఆయనే 

త్పతి దాని కారా్ కర్ త.{అల్ అన్'ఆమ్:102}.మరియు అలా్లహ్'తో పాట్ల ఆరాధుంచ్బడే ఏదీ ఆరాధనకు అర్ుత 

చెుందినది కాదు,ఎుందుకుంటే భూమాా కాశాలలోని చ్చనన అణువుపై కూడా వారికి అధకార్ుం లేదు.అలా్లహ్'కు 

ఏ విషయుంలో భాగస్వ మా ుం లేదు మరియు అలా్లహ్' కు సహాయకుడుగాని లేదా మిత్తుడు గానీ లేడు,మరి 



  

  

అల్లుంటపుప డు అలా్లహ్'తో పాట్ల ఎల్ల త్పారిసా్తరు లేదా ఆయనకు స్టి ఎల్ల కలిప స్తరు? 

అలా్లహ్'సెలవిచిా డు:-{వారితో ఇల్ల అన: "అలా్లహ్ న వదలి మీరు ఎవరినైత్య, (ఆరాధా దైవాలుగా) 

భావిస్తతన్నన రో,వారిని పిలిచ్చ చూడుండి!" ఆకాశాలలో గానీ మరియు భూమిలో గానీ ర్వవ  (పర్మాణువు) 

అుంత వస్తతవుపై కూడా వారికి అధకార్ుం లేదు. మరియు వారికి ఆ రుండిుంటిలో ఎల్లుంటి భాగస్వ మా మూ 

లేదు. మరియు ఆయనకు వారిలో నుండి ఎవవ డూ సహాయకుడునూ కాడు.}{సబా:22}అలా్లహ్ 

పర్మపవిత్తుడు మహోనన తుడు ఆయనే ఈ సర్వ జీవులన సృష్టుంచాడు,మరియు ఆది నుండి 

అసితత్యవ నిన  ఉనికిని కలిప ుంచాడు,వాటి ఉనికి అలా్లహ్ 

ఉనికిని,ఆయన(రుబూబియా త్,ఉలూహియా త్)పోశకతవ ుం,దైవతవ ుం'ని స్తచ్చస్తతుంది.మహోనన తుడైన 

అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{మరియు ఆయన స్తచ్నలలో ఒకటి మిమమ లిన  మటిట నుండి సృష్టుంచ్టుం.ఆ 

తరువాత మీరు మానవులుగా (భూమిలో) వాా పిస్తతన్నన రు!మరియు ఆయన స్తచ్నలలో;ఆయన మీ కొర్కు 

మీ ాతి నుండియే - మీరు వారి వదద సౌఖా ుం పుందట్టనికి - మీ సహవాస్తలన (అావ జ్ లన) పుటిటుంచ్చ, 

మీ మధా  త్ేమన మరియు కారుణా్య నిన  కలిగిుంచ్డుం. నిశి యుంగా, ఇుందులో ఆలోచ్చుంచ్చ వారికి ఎనోన  

స్తచ్నలున్నన య్య.మరియు ఆయన స్తచ్నలలో ఆయన ఆకాశాలనూ మరియు భూమినీ 

సృష్టుంచ్డుం;మరియు మీ భాషలలో మరియు మీ ర్ుంగులలో ఉనన  విభేదాలు కూడా 

ఉన్నన య్య.నిశి యుంగా,ఇుందులో జ్ఞ ునలకు ఎనోన  స్తచ్నలున్నన య్య.మరియు ఆయన 

స్తచ్నలలో,మీరు రాత్తిపూట మరియు పగటి పూట, నిత్ద పోవటుం మరియు మీరు ఆయన అనత్గహానిన  

అనేవ ష్ుంచ్డుం కూడా ఉన్నన య్య. నిశి యుంగా, ఇుందులో త్శదాతో వినేవారికి ఎనోన  

స్తచ్నలున్నన య్య.(23)మరియు ఆయన స్తచ్నలలో, ఆయన మీకు మెరుపున చూపిుంచ్చ, భయానిన  

మరియు ఆశన కలుగజేయడుం; మరియు ఆకాశుం నుండి నీటిని కురిపిుంచ్చ దానితో నిరీ జవి అయ్యన భూమికి 

త్పాణుం పోయడుం కూడా ఉన్నన య్య. నిశి యుంగా, ఇుందులో బ్నదిాముంతులకు ఎనోన  

స్తచ్నలున్నన య్య.(24).మరియు ఆయన స్తచ్నలలో, ఆయన ఆజుతో భూమాా కాశాలు నిలకడ కలిగి 

ఉుండటుం. ఆ తరువాత ఆయన మిమమ లిన  ఒకక  పిలుపు పిలువగానే మీర్ుంత్య భూమి నుండి లేచ్చ ఒకేస్రి 

బయటికి రావటుం కూడా ఉన్నన య్య.(25)మరియు ఆకాశాలలో మరియు భూమిలో ఉనన  సమసతమూ 

ఆయనదే. అనీన  ఆయనకే ఆ ుావర్ తనలై ఉుంట్టయ్య.(26)మరియు ఆయనే సృష్ట ఆర్ుంభుంచ్చన వాడు, ఆ 

తరువాత దానిని తిరిగి ఉనికిలోకి తెచి్చ వాడు. ఇది ఆయనకు ఎుంతో స్తలభమైనది. భూమాా కాశాలలో 

ఆయన స్మా మే సరోవ నన తమైనది. ఆయనే సర్వ శకి తముంతుడు, మహా వివేచ్న్న పరుడు.}[అత్రూమ్ :20-

27]నత్మూద్'- తన త్పభువు ఉనికిని ఖుండిుంచాడు,కాబటిట ఇత్బాహీుం,{అలైహిసస ల్లుం} అతనితో ఇల్ల 

అన్నన డు:-అపుప డు ఇత్బాహీమ్:"అలా్లహ్ స్తరాు ణి ి తూరుప  నుండి ఉదయ్యుంపజేస్తడు; అయ్యత్య నీవు 

(స్తరాు ణి)ి పడమర్ నుండి ఉదయ్యుంపజెయా్య ." అని అన్నన డు. దానితో ఆ సతా తిర్స్క రి చ్చకాకు పడాాడు. 

మరియు అలా్లహ్ దురామ జ్ఞర్ుాం అవలుంబిుంచ్చన త్పజలకు సన్నమ ర్ుాం చూపడు.}[అల్ బఖర్:258].ఇదే విధుంగా 

ఇత్బాహీుం అలైహిసస ల్లుం తన ాతీత్పజలకు స్తచ్చస్తత 'అలా్లహ్'యే తనకు ఋజ్ఞమార్ుాం త్పస్దిుంచాడు 

మరియు ఆయనే తనకు అనన పానీయాలు కలిప ుంచాడు'-తన అన్నరోగాా నికి గురైత్య సవ సపత 

చ్చకూరుస్తడు,మరియు ఆయనే మర్ణిుంపజేజ్ఞస్తడు,త్బతికిుంపజేస్తడు.అలా్లహ్'తన గురిుంచ్చ చెపిప నటా్ల 

ఆయన ఇల్ల అన్నన డు:-{ఆయనే ననన  సృష్టుంచాడు.ఆయనే న్నకు మార్దార్శ కతవ ుం చ్చస్తడు.ఆయనే 

న్నకు తినిపిస్తడు మరియు త్త్యగిస్తడు.మరియు నేన వాా ధత్గస్తతడనైత్య, ఆయనే న్నకు సవ సపత 

నిస్తడు.మరియు ఆయనే ననన  మర్ణిుంపజేజ్ఞస్తడు,తరువాత మళీ్ళ  త్బతికిుంపజేస్తడు.[షు'అరా: 78-

81]అలా్లహ్ మూస్ అలైహిసస ల్లుం గురిుంచ్చ తెలుపుతూ'- ఫిరౌన్ ఆయనతో వాదిస్తత  :నిశి యుంగా త్పభువు 

త్యనే':అనిచెపాప డు.{ఆయన త్పతీవస్తతవు నొసగాడు దానిన  సృష్టస్తడు మరియు మార్ుాంచూపాడు}{త్యహా 

:50 }అలా్లహ్ భూమాా కాశాలలో ఉనన  సమస్తనిన  మనిష్కి లోబరిా డు,మరియు అనేక అనత్గహాలతో 

అతనిని ఆవరిుంచాడు,తదావ రా అతన అలా్లహ్'న ఆరాధుంచాలి మరియు 

తిర్సక రిుంచ్కూడదు.మహోనన తుడైన అలా్లహ్' సెలవిచిా డు:{ఏమీ? ఆకాశాలలో మరియు భూమిలో 

ఉనన  సకల వస్తతవులన వాసతవానికి అలా్లహ్ మీకు ఉపయుక తుంగా చ్చశాడనీ మరియు ఆయన 

బహిర్ుంగుంగానూ మరియు గోపా ుంగానూ తన అనత్గహాలన, మీకు త్పస్దిుంచాడనీ, మీకు తెలియదా? 

మరియు త్పజలలో కొుందరు ఎల్లుంటి జ్ఞ ు నుం, మార్దార్శ కతవ ుం మరియు వెలుగు చూే సప షటమైన త్గుంథుం 

లేనిదే అలా్లహ్ న గురిుంచ్చ వాదుల్లడే వారున్నన రు!}{లుఖామ న్ :20}.భూమాా కాశాలలో ఉనన  

సమస్తనిన అలా్లహ్ మనిష్ కసుం లోబరిచ్చనటే,ాఆయనే మనిష్ని కూడా సృష్టుంచాడు,అతనికి అవసర్మైన 

త్పతీదీ చెవులు,కుంటిచూపు మరియు హృదయుం'అమరిా డు,తదావ రా అతన తన త్పభువున 

గురితుంచ్డానికి ,సృష్టకర్ త వైపుకు మార్నాిర్చ దశుం చ్చసే త్పయోజనకర్మైన జ్ఞ ున్ననిన  నేరిు కవాలి" అలా్లహ్' 

సెలవిచిా డు:-{మరియు అలా్లహ్, మిమమ లిన  మీ తలులా గరాు ల నుండి, బయటికి తీశాడు (పుటిటుంచాడు) 



  

  

అపుప డు మీకేమీ తెలియదు. మరియు మీకు వినికిడినీ, దృష్టనీ మరియు హృదయాలన త్పస్దిుంచాడు. 

బహుశా మీరు కృతజ్ఞులై ఉుంట్టర్ని.}[అన్-నహా్ : 78 ] 

మహోనన తుడు పర్మపవిత్తుడు సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ ఈ లోకాలనిన ుంటినీ సృష్టుంచాడు,మనిష్ని 

సృష్టుంచాడు మరియు అతనికి అవసర్మైన అవయవాలు,బల్లలతో సహా అతనిన  సిదాుం చ్చశాడు.పిదప 

అతన అలా్లహ్’న ఆరాధుంచ్డానికి మరియు భూ భవన్నలన నిరిమ ుంచ్చుందుకు సహాయపడే త్పతిదానిన  

అతనికి అుందిచాడు,ఆపై ఆకాశుం మరియు భూమిలోని త్పతిదీ అతనికి లోబరిా డు. 

అలా్లహ్ ఈ సమసత జీవులన సృష్టుంచ్చ తన రుబూబియా తు/పరిపోషకత్యవ నిన  నిరూపిుంచాడు ఇది ఆయనే 

వాసతవ దైవుం అనే విషయానిన  తపప నిసరిచ్చస్తతుంది.{వారిని అడుగు: "ఆకాశుం నుండి మరియు భూమి 

నుండి, మీకు జీవనోపాధని ఇచి్చ వాడు ఎవడు? వినేశకీ త, చూసేశకీ త ఎవడి ఆధీనుంలో ఉన్నన య్య? మరియు 

త్పాణుం లేని దాని నుండి త్పాణమునన  దానిని మరియు త్పాణమునన  దాని నుండి త్పాణుం లేని దానిని 

తీసేవాడు ఎవడు? మరియు ఈ విశవ  వా వసపన నడుపుతునన వాడు ఎవడు?" వారు: "అలా్లహ్!" అని 

తపప కుుండా అుంట్టరు. అపుప డన: "అయ్యత్య మీరు దైవభీతి కలిగి 

ఉుండరా?"}(య్యనస్:31)పర్మపవిత్తుడైన అలా్లహ్' సెలవిచిా డు :{వారితో ఇల్ల అన: "అలా్లహ్ న 

వదలి మీరు త్పారి పస్తతనన  వాటిని గురిుంచ్చ ఆలోచ్చుంచారా? అయ్యత్య న్నకు చూపుండి. వారు భూమిలో ఏమి 

సృష్టుంచారో? లేదా, వారికి ఆకాశాలలో ఏదైన్న భాగముుందా? మీరు సతా వుంతులే అయ్యత్య, దీనికి (ఈ 

ఖుర్ఆన్ కు) ముుందు వచి్చ న ఏదైన్న త్గుంథానిన  లేదా ఏదైన్న మిగిలి ఉనన  జ్ఞ ున్ననిన  తెచి్చ  

చూపుండి."}[అల్ అహ్'ఖాఫ్:4].మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{మీరు చూస్తతన్నన రు 

కదా! ఆయన ఆకాశాలన జ్ఞసపుంభాలు లేకుుండానే సృష్టుంచాడు. మరియు భూమిలో పర్వ త్యలన న్నట్టడు, 

అది మీతో పాట్ల కదలకుుండా ఉుండాలని; మరియు దానిలో త్పతి ర్కమైన త్పాణిని నివసిుంపజేస్డు. 

మరియు మేము ఆకాశుం నుండి నీటిని కురిపిుంచ్చ, దానిలో ర్కర్కాల త్ేషఠమైన (పదారాపలన) ఉతప తిత 

చ్చశాము.ఇదుంత్య అలా్లహ్ సృష్టయే! ఇక ఆయన తపప  ఇతరులు ఏమి సృష్టుంచారో న్నకు చూపుండి.అల్ల 

కాదు ఈ దురామ రాులు సప షటుంగా మార్తా్భషటతవ ుంలో పడి ఉన్నన రు.}{లుఖామ న్ :10-11}పర్మపవిత్తుడైన 

అలా్లహ్' సతా ుం సెలవిచిా డు :{వారు ఏ (సృష్టకర్ త) లేకుుండానే సృష్టుంపబడాారా? లేక వార్చ 

సృష్టకర్ తల్ల?}{లేక వారు ఆకాశాలన మరియు భూమిని సృష్టుంచారా? అల్ల కాదు, అసలు వారికి విశావ సుం 

లేదు.}{వారి దగరా్ నీ త్పభువు కశాగారాలు ఏవైన్న ఉన్నన యా? లేక వారు వాటికి అధకారుల్ల?}{అతూత ర్ :35-

37}షైఖ్ స్దీ ర్హిమహులా్లహ్ తెలిపారు :మరియు ఇది వారికి వా తిర్చఖుంగా ఒక ఆదేశుంతో రుజ్ఞవు 

పరుస్తతుంది,దీుంతో వారు సతా్య నిన  రవ కరిుంచ్డుం లేదా బ్నదిద,ధరామ ల నుండి తొలగిపోవడుం 

జరుగుతుుంది.తఫ్సస ర్ ఇబ్నన  స్దీ :816 

అలా్లహ్ ఆయనే విశో ాంలోన్న త్పతీ వసుతవుకి 

సృష్టకి్ర్త,అది మన్క క్న్నపిాంచవచిు  లేదా 

క్న్నపిాంచక్పోవచిు ,ఆయన్ మిన్హ్వ సమసతాం 

ఆయన్క సృష్టిా లే మరియు అలా్లహ్ యే 

భూమాయ కాశాలను ఆరు ర్వజులాో సృష్టిాంచాడు. 

అలా్లహ్ ఆయనే విశవ ుంలోని త్పతీ వస్తతవుకి సృష్టకర్ త,అుందులో మనుం కొనిన  చూడగలుగుత్యము మరికొనిన  

చూడలేము,ఆయన మినహా సమసతుం ఆయనకు సృష్టత్యలే;మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిచిా డు:-{ఇల్ల అడుగు: "భూమాా కాశాలకు త్పభువు ఎవరు?" నీవే ఇల్ల జవాబివువ : "అలా్లహ్!" 

తరువాత ఇల్ల అన: "అయ్యత్య మీరు ఆయనన వదలి తమకు త్యము మేలు గానీ, కీడు గానీ చ్చస్తకలేని 

వారిని, మీకు సహాయకులుగా (సుంర్క్షకులుగా) ఎనన కుుంట్టరా?" ఇుంకా ఇల్ల అడుగు: "ఏమీ? త్గుడాివాడు 

మరియు చూడగలిగే వాడూ సమానలు కాగలరా? లేక అుంధకారాలు మరియు వెలుగు సమానమేన్న? లేక 

వారు (అలా్లహ్ కు) స్టి కలిప ుంచ్చన వారు కూడా అలా్లహ్ సృష్టుంచ్చనటా్ల ఏమైన్న సృష్టుంచారా, 

అుందువలన సృష్ట విషయుంలో వారికి సుందేహుం కలిగిుందా?" వారితో అన: "అలా్లహ్ యే త్పతిదానికి 

సృష్టకర్ త. మరియు ఆయన అదివ తీయుడు, త్పబలుడు (తన సృష్టపై సుంపూర్ ి అధకార్ుం 



  

  

గలవాడు)}[అత్రాద్:16].మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{మరియు ఆయన మీకు తెలియనివి 

ఎనోన సృష్టస్తతన్నన డు.}[అన్-నహా్ :8]మరియు అలా్లహ్ యే భూమాా కాశాలన ఆరు రోజ్ఞలాో సృష్టుంచాడు:-

{ఆయనే ఆకాశాలన మరియు భూమిని ఆరు దినములలో (అయాా మ్ లలో) సృష్టుంచ్చన వాడు, తరువాత 

ఆయన సిుంహాసన్ననిన  (అర్ ిన) అధష్టుంచాడు. భూమిలోకి పోయేది మరియు దాని నుండి బయటికి 

వచి్చ ది మరియు ఆకాశుం నుండి దిగేది మరియు దానిలోకి ఎకేక ది అుంత్య ఆయనకు తెలుస్త. మరియు 

మీరకక డున్నన  ఆయన మీతో పాట్ల ఉుంట్టడు మరియు అలా్లహ్ మీరు చ్చసేదుంత్య చూస్తతన్నన డు.}[అల్ 

హదీదు :4]మరియు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{మరియు వాసతవుంగా! మేము 

ఆకాశాలన మరియు భూమిని మరియు వాటి మధా ననన  సమస్తనిన  ఆరు దినములలో (అయాా మ్ లలో) 

సృష్టుంచాము. కాని మాకు ఎల్లుంటి అలసట కలుగలేదు.}[ఖాఫ్ : 38 ] 

8-పర్మపవిత్తుడు మహోన్న తుడైన్ అలా్లహ్ క 

రన్ స్లత్మాజయ ాంలో ,సృష్టిలో,న్నరో్ హణలో లేదా 

ఆరాధన్లో ఎల్లాంటి భాగసో్ల మి లేడు. 

పర్మపవిత్తుడు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ యే 'విశవ స్త్మాాా లకు అధనేత,తన 

స్త్మాజా ుంలో,సృష్టలో,నిర్వ హణలో లేదా ఆరాధనలో ఆయనకు సరిస్టి ఏ భాగస్వ మి లేడు.అలా్లహ్ 

ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{వారితో ఇల్ల అన: "అలా్లహ్ న వదలి మీరు త్పారి పస్తతనన  వాటిని గురిుంచ్చ 

ఆలోచ్చుంచారా? అయ్యత్య న్నకు చూపుండి. వారు భూమిలో ఏమి సృష్టుంచారో? లేదా, వారికి ఆకాశాలలో 

ఏదైన్న భాగముుందా? మీరు సతా వుంతులే అయ్యత్య, దీనికి (ఈ ఖుర్ఆన్ కు) ముుందు వచి్చ న ఏదైన్న 

త్గుంథానిన  లేదా ఏదైన్న మిగిలి ఉనన  జ్ఞ ున్ననిన  తెచి్చ  చూపుండి."}[అల్ అహ్'ఖాఫ్:4]షైఖ్ స'అది' 

ర్హిమహులా్లహ్ చెపాప రు :-{అనగా:-అలా్లహ్'తోపాట్ల విత్గహాలన,సహచ్రులన స్టికలిప ుంచ్చ ఈ 

జనలకు {మీరు చెపప ుండి ఓ త్పవక త } వారు ఎల్లుంటి ల్లభనష్టటలకుగానీ,జీవనమర్ణ్యలకు 

గానీ,మర్ణ్యుంతర్జీవనుం పటగాానీ అనవుంతకూడా అధకార్ుం కలిగిలేరు.మీరు వారికి సప షటుంగా చెపప ుండి-

వారి ఆ విత్గహాలు చాల్ల బలహీనమైనవి మరియు ఆరాధనకు ఏమాత్తుం అర్ుత కలిగి లేవు’{న్నకు మీరు 

చూపిుంచ్ుండి భూమిలో వారు ఏమి సృష్టుంచారు?లేక ఆకాశాలలో వారికేమైన్న భాగస్వ మా ుం ఉుందా?}వారు 

భూమాా కాశాల నిరామ ణుం లో ఏదైన్న నిరిమ ుంచారా?వారు పర్వ త్యలు నిరిమ ుంచారా?వారు నదులన 

త్పవహిుంపచ్చస్రా?వారు జీవరాశులన వాా పిుంపచ్చశారా?వారు చెటనా వృక్షాలన న్నట్టరా?లేక వీటి 

నిరామ ణుంలో వారవరైన్న ఏదైన్న సహాయుం చ్చశారా?ఇుందులో వార్చ కాదు మరవరూ ఏమీ చ్చయలేదని 

సవ యుంగా వార్చ అుంగీకరిస్తరు,నిానికి ‘ అలా్లహ్ న తపప ఇతరుల ఆరాధన చ్చయడమనేది అన్నా యుం 

అని నిరూపిుంచ్డానికి ఇది ఒక హేతుబదామైన బలమైన గటిటరుజ్ఞవు.}ఆపై లిఖతపూర్వ క ఆధారాలు 

కూడా లేవనే విషయానిన  త్పస్తవిుంచ్చుంది:- ఇల్ల సెలవిచిా డు {దీనికి ముుందు ఏమైన్న పుసతకుం ఆధార్ుం 

ఉుంటే తీస్తకుర్ుండి}-ష్రుక  వైపుకు పిలిచ్చ ఏదైన్న ఒక ఆధార్ుం,త్పమాణుం {లేక విదా /జ్ఞ ు నపర్మైన 

ఆధార్ుం}దైవత్పవక తలతో వార్సతవ ుంలో ష్రుక  చ్చయమని ఆదేశ్ుంచ్చన ఏదైన రుజ్ఞవు’,కాబటిట 

తెలిసిుందేమిటుంటే వారు ఏ ఒకక  త్పవక త నుండి కూడా ష్రుక  ఆ ుా పిుంచ్చనటా్లగా నిరూపిుంచ్డుంలో 

విఫలమవుత్యరు,కానీ వాసతవానికి దైవత్పవక తలుందరూ’తమత్పభువు యొకక  తౌహీద్ ఏకతవ ుం 

వైపుకు’ఆహావ నిుంచారు మరియు ష్రుక బిలా్లహ్ న ఖుండిుంచారు అని మేము దృఢుంగా 

నముమ త్యము,మరియు ఇదియే వారినుండి జ్ఞ ు నపర్ుంగా లభుంచ్చన గొపప రుజ్ఞవు)తఫ్సస ర్ ఇబ్నన  స్దీ 

:779పర్మపవిత్తుడు మహోనన తుడైన అలా్లహ్'యే సర్వ స్త్మాాా ధనేత,తన స్త్మాజా ుంలో ఆయనకు 

ఎల్లుంటి భాగస్వ మి లేడు.{ఇల్ల అన: "ఓ అలా్లహ్, విశవ  స్త్మాాా ధపతి! నీవు ఇషటపడిన వారికి 

రాాా ధకారానిన  త్పస్దిస్తవు మరియు నీవు కరిన వారిని రాాా ధకార్ుం నుండి తొలగిస్తవు మరియు నీవు 

ఇషటపడిన వారికి గౌర్వానిన  (శకి తని) త్పస్దిస్తవు మరియు నీవు కరిన వారిని పరాభవుం పాలు చ్చస్తవు. నీ 

చ్చతిలోనే మేలునన ది. నిశి యుంగా, నీవు త్పతిదీ చ్చయగల సమరాుడవు}.[ఆలే ఇత్మాన్ :26]మరియు 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సప షటుంగా తెలిపాడు:- పర్లోకదిన్నన 'సర్వ స్త్మాజా ుం 'తన ఆధీనుం లో 

ఉుంట్లుంది.ఆ రోజ్ఞ వార్ుందరూ బయటికి వస్తరు. వారి ఏ విషయుం కూడా అలా్లహ్ నుండి ర్హసా ుంగా 

ఉుండదు. ఆ రోజ్ఞ విశవ  స్త్మాాా ధకార్ుం ఎవరిది? అదివ తీయుడూ, త్పబలుడూ అయ్యన అలా్లహ్ 

దే![గాఫిర్:16]8-పర్మపవిత్తుడు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ కు తన యజమానా ుంలో 

(స్వ ధీనుంలో),సృష్టలో,నిర్వ హణలో లేదా ఆరాధనలో ఎల్లుంటి భాగస్వ మి లేడు:-మహోనన తుడైన 



  

  

అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-ఇుంకా ఇల్ల అన: "సుంత్యనుం లేనట్లవుంటి మరియు తన రాజరికుంలో 

భాగస్వ ములు లేనట్లవుంటి మరియు తనలో ఎల్లుంటి లోపుం లేనట్లవుంటి మరియు సహాయకుడి 

అవసర్ుం లేనట్ల వుంటి అలా్లహ్ యే సర్వ సోత త్త్యలకు అరుుడు. మరియు మీరు ఆయన మహనీయతన 

గొపప గా కొనియాడుండి!"[అల్ ఇత్స్ :111]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:భూమాా కాశాల 

విశవ స్త్మాాా ధపతా ుం ఆయనకే చెుందుతుుంది. ఆయన ఎవవ రినీ సుంత్యనుంగా చ్చస్తకలేదు. 

విశవ స్త్మాాా ధపతా ుంలో ఆయనకు భాగస్వ ములెవవ రూ లేరు. మరియు ఆయన త్పతి దానిని సృష్టుంచ్చ, 

దానికొక విధని నిర్యి్యుంచాడు.[అల్ ఫురాాన్ : 2]ఆయనే సరావ ధనేత(యజమాని) మరియు 

మిగత్యవనీన పవిత్తుడైన ఆయనకే సుంతుం,ఆయనే సృష్టకర్ త, మరియు మిగత్యవనీన  ఆయనచ్చ 

సృష్టుంచ్బడాాయ్య,ఆయనే సర్వ వా వహారాలన నిర్వ హిస్తడు,ఈ కీరి త ఇుంకెవరికి ఉుంది,కనక ఆయనన 

ఆరాధుంచ్డుం విధ,ఇతరుల ఆరాధన పిచి్చ తన్ననిన స్తచ్చస్తతుంది,ష్రుక  త్పాపుంచ్చక,పర్లోక జీవిత్యనిన  

న్నశనుం చ్చస్తతుంది.మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:{మరియు వార్ుంట్టరు: "మీరు 

య్యదులుగా లేదా స్త్కైసతవులుగా ఉుంటేనే మీకు మార్దార్శ కతవ ుం లభస్తతుంది!" వారితో అన: "వాసతవానికి, 

మేము (అనసరిుంచ్చది) ఇత్బాహీమ్ మతుం, ఏకదైవ సిదాాుంతుం (హనీఫా). మరియు అతన బహు-

దైవారాధకుడు కాడు."}[అల్ బఖర్:135]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{మరియు తన 

ముఖానిన  (తనన త్యన) అలా్లహ్ కు సమరిప ుంచ్చకొని (ముసిుాం అయ్య), సజజనడై, ఇత్బాహీమ్ 

అనసరిుంచ్చన, ఏకదైవ సిదాాుంత్యనిన  (సతా ధరామ నిన ) అనసరిుంచ్చ వాని కుంటే ఉతతముడైన విశావ సి 

(ధారిమ కుడు) ఎవడు? మరియు అలా్లహ్ ! ఇత్బాహీమ్ న తన సేన హితునిగా చ్చస్తకున్నన డు.}[నిస్ 

:125]పర్మపవిత్తుడైన అలా్లహ్ న్నా యానిన సప జ్ఞషటపరుస్తత  చెపాప డు ‘ఎవరైత్య తనమితుడైన ఇత్బాహీుం 

ధరామ నిన  వదలి మరొక దానిన  అనసరిస్తడో అతన తనని అవివేకానికి 

గురిచ్చస్తకున్నన డు,మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :-మరియు ఇత్బాహీమ్ మతుం నుండి 

విముఖుడయాే వాడెవడు, తనన త్యన అవివేకిగా చ్చస్తకొనవాడు తపప ? వాసతవానికి మేము అతనిని 

(ఇత్బాహీమ్ న) ఈ లోకుంలో ఎనన కున్నన ము. మరియు నిశి యుంగా, అతన పర్లోకుంలో సదవ ర్ తనలతో 

పాట్ల ఉుంట్టడు.[అల్ బఖర్ :130] 

అలా్లహ్ పర్మపవిత్తుడు,మరియు అలా్లహ్ 

పర్మపవిత్తుడు అరను 

త్పసవిాంచలేదు,త్పసవిాంచబడలేదు,ఆయన్క 

సరిసమాన్మైన్ది కానీ పోలిన్దికానీ ఏదీ లేదు. 

అలా్లహ్ పర్మపవిత్తుడు అతన త్పసవిుంచ్లేదు,త్పసవిుంచ్బడలేదు,ఆయనకు సరిసమానమైనది కానీ 

పోలినదికానీ ఏదీ లేదు:-మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{ఇల్ల అన: "ఆయనే అలా్లహ్! 

ఏకైకుడు.}అలా్లహ్ ఏ అవసర్ుం లేనివాడు.(నిరుేక్షాపరుడు){ఆయనకు సుంత్యనుం లేదు (బిడాలన కనడు) 

మరియు ఆయన కూడా ఎవరి సుంత్యనమూ (ఎవరికీ జనిమ ుంచ్చన వాడునూ) కాడు.}{మరియు 

(సర్వ లోకాలలో) ఆయనతో పోలి దగినది ఏదీ లేదు."}[అల్ ఇఖాాస్:1-4]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:"ఆకాశాలకూ, భూమికీ మరియు వాటి మధా ననన  సమస్తనికీ ఆయనే త్పభువు, కావున 

మీరు ఆయననే ఆరాధుంచ్ుండి మరియు ఆయన ఆరాధనలోనే జ్ఞసిపర్ుంగా వుుండుండి. ఆయనతో సమానమైన 

జ్ఞస్పయ్యగల వానిని ఎవడినైన్న మీరరుగుదురా?"[మర్ా ుం :65]మరియు సతా వుంతుడు,సర్వ శకి తముంతుడైన 

అలా్లహ్ సెలవిచిా డుఆయనే ఆకాశాలు మరియు భూమి యొకక  సృష్టకి మూల్లధారి. ఆయన మీలో 

నుండే మీ కొర్కు జుంటలిన  మరియు పశువులలో కూడా జుంటలిన  చ్చశాడు. ఈ విధుంగా, ఆయన మిమమ లిన  

వాా పిుంప జేస్తతన్నన డు. ఆయనకు పోలిుంది ఏదీ లేదు. మరియు ఆయన సర్వ ుం వినేవాడు, సర్వ ుం 

చూసేవాడు.[షూరా :11] 

అలా్లహ్ పర్మపవిత్తుడు 

మహోన్న తుడు,ఆయన్ రన్ సృష్టిా లాో ఏ 



  

  

జీవిలోకి త్పవేశాంచడు మరియు ఏ జీవి 

శరీర్ఆక్ృతున్న దాలి డు 

పర్మపవిత్తుడు మహోనన తుడు అలా్లహ్,ఆయన తన సృష్ట జీవులాో ఏ జీవిలోకి త్పవేశ్ుంచ్డు మరియు 

వాటి ఏ ఆకృతుని దాలి డు.దేనిలో లీనమవవ డు,ఎుందుకుంటే ‘ఆయనే సృష్టకర్ త మిగత్యవనీన  ఆయన 

సృష్టత్యలు,ఆయన సజీవుడు మిగత్యవనీన  నశ్ుంచ్చపోత్యయ్య,త్పతీది ఆయన ఆధీనుంలో ఉుంది మరియు 

ఆయనే యజమాని,అలా్లహ్ తన సృష్ట యొకక  ఏ జీవిలో త్పవేశ్ుంచ్డు,మరియు సృష్టలోని ఏ జీవి 

పర్మపవిత్తుడైన ఆయన అసితతవ ుంలో త్పవేశ్ుంచ్దు,మరియు మహోనన తుడు పవిత్తుడైన అలా్లహ్ 

సమసతజీవుల కుంటే పెదదవాడు,మరియు అనిన ుంటికుంటే మహోనన తుడు.‘ఎవరైత్య అలా్లహ్’న ఈస్ 

మరహ్’లో త్పవేశ్ుంచాడని వెత్రికూతలు కుశారో వారిని మహోనన తుడైన అలా్లహ్ 

ఖుండిుంచాడు.{"నిశి యుంగా, మర్ా మ్ కుమారుడైన మరహ్ (ఏస్త) యే అలా్లహ్!" అని అనే వారు 

నిసస ుందేహుంగా! సతా  తిర్స్క రులు. (ఓ త్పవకాత!) వారితో ఇల్ల అన: "అలా్లహ్ గనక మరా్ మ్ కుమారుడైన 

మరహ్ (ఏస్త) న అతని తలినాి మరియు భూమిపై ఉనన  వార్ుందరినీ, న్నశనుం చ్చయగోరిత్య, ఆయనన 

ఆపగల శకి త ఎవరికి ఉుంది? మరియు ఆకాశాలలోన, భూమిలోన మరియు వాటి మధా  ఉనన  సమసతుం మీద 

ఆధపతా ుం అలా్లహ్ దే. ఆయన త్యన కరినది సృష్టస్తడు. మరియు అలా్లహ్ త్పతిదీ చ్చయ గల 

సమరాుడు."}[అల్ మాయ్యదా :17]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:మరియు తూరుప  

పడమర్లు అలా్లహ్ కే చెుందినవి. కావున మీరు (మీ ముఖాలన) ఏ దికుక కు త్తిపిప న్న మీకు అలా్లహ్ 

సముఖమే లభస్తతుంది. నిశి యుంగా, అలా్లహ్, సర్వ వాా పిత, సర్వ జ్ఞుడు.మరియు వారు: "అలా్లహ్ ఒక 

కుమారుణి ి కలిగి ఉన్నన డు (కన్నన డు)." అని అుంట్టరు. ఆయన సర్వ లోపాలకు అతీతుడు. వాసతవానికి 

భూమాా కాశాలలో ఉనన  వనీన  ఆయనకు చెుందినవే. అవనీన  ఆయనకు విధేయులై ఉన్నన య్య.ఆయనే 

ఆకాశాలనూ మరియు భూమినీ ఏ నమూన్న లేకుుండా ఆర్ుంభుంచ్చన (సృష్టుంచ్చన) వాడు. మరియు ఆయన 

ఏదైన్న చ్చయాలని నిర్యి్యుంచ్చకునన పుప డు దానిని కేవలుం: "అయ్యపో!" అని ఆ ుా పిస్తడు. అుంత్య అది 

అయ్యపోతుుంది.{అల్ బఖర్:115-117}మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{వారిల్ల అన్నన రు: 

"అనుంతకరుణ్యమయునికి కొడుకున్నన డు."}(88)వాసతవానికి, మీరు ఎుంత పాపిష్ఠకర్మైన విషయానిన  

కలిప ుంచారు.దాని వలన ఆకాశాలు త్ేలి పోవచి్చ ! భూమి చీలి పోవచి్చ ! మరియు పర్వ త్యలు ధవ ుంసమై 

పోవచి్చ !ఎుందుకుంటే వారు అనుంత కరుణ్యమయునికి కొడుకున్నన డని ఆరోపిుంచారు.(91)ఎవరినైన్న 

కొడుకునిగా చ్చస్తకవటుం అనుంత కరుణ్యమయునికి తగినది కాదు.ఎుందుకుంటే! భూమాా కాశాలలో ననన  

వార్ుందరూ కేవలుం అనుంత కరుణ్యమయుని దాస్తలుగా మాత్తమే హాజరు కానన్నన రు.వాసతవానికి, ఆయన 

అుందరినీ పరివేష్టుంచ్చ ఉన్నన డు మరియు వారిని సరిగాా లెకక  పెటిట ఉన్నన డు.మరియు పునరుత్యపన 

దినమున వార్ుందరూ, ఒుంటరిగానే ఆయన ముుందు హాజర్వుత్యరు.[మర్ా ుం :95-98]మరియు 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:అలా్లహ్! ఆయన తపప  మరొక ఆరాధా  దేవుడు లేడు. 

ఆయన సజీవుడు, విశవ వా వసపకు ఆధార్ భూతుడు. ఆయనకు కునకు రాదు మరియు నిదుర్ రాదు. 

భూమాా కాశాలలో ఉనన  సమసతమూ ఆయనకు చెుందినదే. ఆయన సముమ ఖుంలో - ఆయన అనజు 

లేకుుండా - సిఫార్స్త చ్చయగల వాడెవడు? వారి ముుందునన దీ మరియు వారి వెనక ననన దీ అనీన  

ఆయనకు బాగా తెలుస్త. మరియు ఆయన కరిత్య తపప , ఆయన జ్ఞ ు నవిేష్టలలో ఏ విషయమునూ వారు 

త్గహిుంచ్ాలరు. ఆయన కురీస  ఆకాశాలనూ మరియు భూమినీ పరివేష్ఠుంచ్చ ఉనన ది. వాటి సుంర్క్షణ 

ఆయనకు ఏ మాత్తుం అలసట కలిగిుంచ్దు. మరియు ఆయన మహోనన తుడు, సరోవ తతముడు.[అల్ 

బఖర్ :255 ]ఈ గొపప తనుం ఎవరిది?ఈ గొపప తనుం అతనిన  సృష్టుంచ్చనవాడిది,అపుప డు ఆయన వారిలో 

ఎుందుకు త్పవేశ్స్తడు?లేదా అతనిన  తన కుమారుడిగా ఎుందుకు చ్చస్తకుుంట్టడు? లేదా తనతో పాట్ల 

దైవుంగా ఎుందుకు చ్చస్తడు? 

మహోన్న తుడు పర్మపవిత్తుడైన్ అలా్లహ్ రన్ 

దాసుల పట్ా అమిరాంగా క్న్నక్రిాంచేవాడు 

మరియు దయచూపేవాడు కాబటిి ఆయన్ 



  

  

త్పవక్ తలను త్పభవిాంపచేశాడు మరియు 

త్గాంధాలను అవరరిాంపచేశాడు. 

మహోనన తుడు పర్మపవిత్తుడైన అలా్లహ్ తన దాస్తల పట ా అమిత వాతస లుా డు,మరియు 

దయచూేవాడు.ఆయన తన దాస్తలకు చూపిన ాలీదయలో ఒకటి ‘త్పవక తలన త్పజలవదదకు 

త్పభవిుంపచ్చయడుం మరియు త్గుంధాలన అవతరిుంపచ్చశాడు,తదావ రా వారిని ష్రుక  మరియు కుత్ఫ్ వుంటి 

అుంధకారాల నుండి తౌహీద్ మరియు హిదాయతు జా్య తి వైపుకు అతన తీస్తడు,మహోనన తుడైన 

అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{తన దాస్తని (ముహమమ ద్)పై సప షటమైన ఆయాత్ (స్తచ్నలు) అవతరిుంప 

జేసేవాడు ఆయనే! అతన వాటి దావ రా మిమమ లిన  అుంధకార్ుం నుండి వెలుతురులోకి తీస్తకు రావట్టనికి. 

మరియు నిశి యుంగా, అలా్లహ్ మిమమ లిన  ఎుంతో కనికరిుంచ్చవాడు, అపార్ కరుణ్య త్పదాత.}[అల్ హదీదు 

:9]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{మరియు మేము నినన  (ఓ త్పవకాత!) సర్వ లోకాల వారి 

కొర్కు కారుణా ుంగా మాత్తమే పుంపాము.}[అల్ అుంబియా :107]మరియు అలా్లహ్ తన త్పవక తతో అలా్లహ్ తన 

దాస్తలకు అమితమైన వాతస లా ుం కురిపిుంచ్చవాడు మరియు దయామయుడు'అని చెపప ుండి' 

ఆదేశ్ుంచాడు.{న్న దాస్తలకు ఇల్ల తెలియజెయా్య : "నిశి యుంగా నేన, కేవలుం నేనే! క్షమిుంచ్చ వాడన, 

కరుణిుంచ్చవాడన.}{అల్ హజర్ : 49 }మరియు ఆయన చూపిుంచ్చన ాలీ,కరుణలో ఇది కూడా ఒకటి 

:ఆయన కీడుని దూర్ుం చ్చస్తడు మరియు ముంచ్చని మేలున తన దాస్తలపై 

దిుంపుత్యడు,మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{ఒకవేళ అలా్లహ్ నీకు ఏదైన్న ఆపద 

కలిగిుంచ్దలిసేత ఆయన తపప  మరవవ రూ దానిని తొలగిుంచ్లేరు. మరియు ఆయన నీకు మేలు 

చ్చయదలిసేత, ఆయన అనత్గహానిన  ఎవవ డూ మళీి ుంచ్లేడు. ఆయన తన దాస్తలలో త్యన కరిన వారికి 

తన అనత్గహానిన  త్పస్దిస్తడు. మరియు ఆయనే క్షమాశీలుడు, అపార్ కరుణ్య త్పదాత.}[య్యనస్ :107 ] 

అలా్లహ్ ఆయన్ అరయ ాంర దయగల 

త్పభువు,ఆయన్ ఏకైకడు' పున్రుాిన్ ర్వజున్ 

అతిరో ర్లో రన్ సృష్టిా ల లెక్క  

తీసుకాంటాడు వార్ాందరినీ వారి సమాధుల 

నుాండి లేపుతూ పున్ర్జన్మ  ఇచిి న్ రదుపరి,త్పతీ 

వయ కి తకి అరను చేస్న్ మాంచి,చడులక రగ గ 

త్పతిఫలాం ఇస్లత డు,ఎవరైత్య ఒక్ 

మోమిన్’విశోా స్గా ఉాంటూ సాక రాయ లు 

ఆచరిస్లత డో అరన్నకొర్క [పర్లోక్ాంలో] 

అాంరమవో న్న శాశో ర అనుత్గహ్వలు 

ఉాంటాయి,మరెవరైత్య అవిశో స్ాంచి 

దుష్కక రాయ లక పాలప డుాడో అరన్నకొర్క 

పర్లోక్ాంలో అతిహన్మైన్ పెదద శక్ష ఉాంట్లాంది. 



  

  

అలా్లహ్ ఆయన అతా ుంత దయగల త్పభువు,ఆయన ఏకైకుడే అతీతవ ర్లో పునరుత్యపన రోజ్ఞన తన 

సృష్టత్యల లెకక  తీస్తకుుంట్టడు వార్ుందరినీ వారి సమాధ్యల నుండి లేపుతూ పునర్ జనమ  ఇచి్చ న 

తదుపరి,త్పతీ వా కి తకి త్యన చ్చసిన ముంచ్చ,చెడులకు తగ ా త్పతిఫలుం ఆయన ఇస్తడు,ఎవరైత్య ఒక 

మోమిన్’విశావ సిగా ఉుంటూ సత్యక రాా లు ఆచ్రిస్తడో అతని కొర్కు [పర్లోకుంలో] అుంతమవవ ని 

అనత్గహాలు ఉుంట్టయ్య,మరవరైత్య అవిశవ సిుంచ్చ దుష్టక రాా లకు పాలప డుత్యడో అతనికొర్కు పర్లోకుంలో 

అతిహీనమైన పెదద శ్క్ష ఉుంట్లుంది.ఇది సృష్టత్యలకు అలా్లహ్'న్నా యుం,వివేకమర్మ ుం మరియు దయన 

పరిపూర్పిరి్ డానికి జరుగుతుుంది‘ఈ త్పపుంచానిన  ఆచ్ర్ణల కొర్కు మైదానుంగా చ్చశాడు మరియు రుండవ 

నివాసుం ఏర్ప రిా డు,అుందులో బహుమతి,లెకిక ుంపు ,పుణా ఫల్లలు ఇవవ బడుత్యయ్య;చ్చవరికి సదవ ర్ తనడు 

తన ఉతతమవైఖరికి పుణా  ఫల్లనిన పుందుత్యడు,నీచ్చడు,దురామ రాుడు,అపరాధ తన తపుప కు,అన్నా యానికి 

బదులుగా శ్క్షన పుందుత్యడు,అయ్యత్య ఈ విషయుం కొుంతముందికి అర్గకపోవచి్చ  అుంచ్చత ఆ అలా్లహ్ 

దీని కొర్కు అనేక రుజ్ఞవులన సిదదుంచ్చశాడు,అవి మర్ణ్యుంతర్జనమ న నిశి యపరుస్తత  అుందులో 

ఎల్లుంటి సుందేహుంలేదు’అని నిరూపిస్తయ్య.మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :-{మరియు ఆయన 

స్తచ్న (ఆయాత్) లలో ఒకటి: నిశి యుంగా నీవు భూమిని పాడు నేలగా (ఎుండిపోయ్యన బుంజరు నేలగా) 

చూస్తతన్నన వు; కాని మేము దానిపై నీటిని (వరిానిన ) కురిపిుంచ్గానే, అది పులకిుంచ్చ, ఉబిు  పోతుుంది. 

నిశి యుంగా దీనిని (ఈ భూమిని) త్బతికిుంచ్చ లేే ఆయన (అలా్లహ్ యే) మృతులన కూడా త్బతికిుంచ్చ 

లేపుత్యడు. నిశి యుంగా, ఆయన త్పతిదీ చ్చయగల సమరుపడు.}[ఫురస లత్ :39]{మహోనన తుడైన అలా్లహ్ 

ఇల్ల సెలవిజ్ఞస్తతన్నన డు:}{ఓ మానవుల్లరా! ఒకవేళ (మర్ణిుంచ్చన తరువాత) మర్ల సజీవులుగా 

లేపబడట్టనిన  గురిుంచ్చ మీకు ఏదైన్న సుందేహముుంటే! (జ్ఞ ు పకముుంచ్చకుండి) నిశి యుంగా, మేము 

మిమమ లిన  మటిటతో సృష్టుంచాము, తరువాత వీర్ా బిుందువుతో, ఆ తరువాత నెతుతరు గడాతో, ఆ పైన 

మాుంసపు కుండతో; అది పూరితగా రూపుం పుందవచి్చ , లేక పూరితగా రూపుం పుందక పోవచి్చ . ఇదుంత్య 

మేము మీకు (మా శకి తని తెలుస్తకవట్టనికి) సప షటుం చ్చస్తతన్నన ము. ఆ తరువాత మేము కరిన వారిని ఒక 

నిరీతి కాలుం వర్కు గర్ు కశాలలో ఉుంచ్చత్యము. పిదప మిమమ లిన  శ్శువుల రూపుంలో బయటికి తీస్తము. 

ఆ తరువాత మిమమ లిన  యవవ న దశకు చ్చర్నిస్తము. మీలో ఒకడు (వృదాుడు కాక ముుందే) చ్నిపోత్యడు, 

మరొకడు నికృషటమైన వృదాాపా ుం వర్కు చ్చర్ి బడత్యడు; అపుప డతడు, మొదట అుంత్య తెలిసిన వాడైన్న 

ఏమీ తెలియని వాడిగా అయ్య పోత్యడు. నీవు భూమిని ఫలిుంపలేని దానిగా చూస్తవు. కాని ఒకవేళ మేము 

దానిపై నీటిని (వరిానిన ) కురిపిసేత, అది పులకరిుంచ్చ పుంగిపోయ్య అనిన  ర్కాల మనోహర్మైన వృక్షకటిని 

ఉతప నన ుం చ్చస్తతుంది}[అల్ హజ్జ  :5 ]ఈ మూడు ఆయతులాో అలా్లహ్ మూడు హేతుబదదమైన స్కా్షా లన 

త్పస్తవిుంచాడు అవి మర్ణ్యుంతర్ జీవనుం సతా మని నిరూపిస్తయ్య.అవి :- 

1- నిశి యుంగా మనిష్ని మొటటమొదట మటిటతో అలా్లహ్ యే సృష్టుంచాడు,ఎవడైత్య మటిటతో 

సృజిుంచ్డుంలో శకి తశామరాప ా లు కలిగిఉన్నన డో,అతనికి మటిటగా మారిన తరువాత తిరిగి జీవనుం 

పోయడుంలో కూడా శకి త ఉుంట్లుంది. 

2-వీర్ా ుం నుండి మానవులన సృష్టుంచ్చనవాడు ఆ మనిష్ని మర్ణుం తరువాత తిరిగి త్బతికిుంచ్డుంలో 

కూడా శకి తని కలిగి ఉుంట్టడు. 

3-మృతభూమికి వర్ుిం దావ రా తిరిగి జీవుం పోసేవాడు,త్పజలమర్ణుం తరువాత తిరిగి వారికి 

పర్లోకపునర్ జనమ  త్పస్దిుంచ్గలడు,ఈ గొపప  ఆయతు ఖుర్ఆన అదుు త్యనిన ’నిరూపిస్తతుంది,-ఈ ఆయతు 

పడువుగా లేనపప టికి-ఒక జ్ఞకిషాటసమసా కు మూడు ముఖా మైన ఆధారాలన స్తచ్చస్తతుంది. 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{(జ్ఞ ు పకముుంచ్చకుండి)! ఆ రోజ్ఞ మేము ఆకాశానిన , 

చ్చట్టట కాగిత్యలన (ఖాత్య త్గుంథాలన) చ్చటిటనట్లట చ్చటిటవేస్తము. మేము ఏ విధుంగా సృష్టని మొదట 

ఆర్ుంభుంచామో! అదే విధుంగా దానిని మర్ల ఉనికిలోకి తెస్తము. ఇది (మాపై బాధా తగా) ఉనన  మా 

వాగాదనుం మేము దానిని తపప క పూరిత చ్చస్తము.}[అల్ అుంబియా :104 ]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:-మరియు అతడు మాకు పోలికలు కలిప స్తత  తన సృష్టనే మర్చ్చపోయాడు.అతడు ఇల్ల 

అుంట్టడు: "కృశ్ుంచ్చపోయ్యన ఈ ఎముకలన తిరిగి ఎవడు త్బతికిుంచ్గలడు?"ఇల్ల అన: "మొదట వాటిని 

పుటిటుంచ్చన ఆయనే, మళీ్ళ  వాటిని త్బతికిస్తడు. మరియు ఆయన త్పతి సృష్ట సృజన పట ా

జ్ఞ ు నముకలవాడు"[య్యనస్ :78 ]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{ఏమీ? మిమమ లిన  

సృష్టుంచ్డుం కఠినమయ్యన పన్న? లేక ఆకాశాన్నన ? ఆయనే కదా దానిని నిరిమ ుంచ్చుంది!}(27)ఆయన దాని 

కపుప  (ఎతుత)న చాల్ల పైకి లేపాడు. తరువాత దానిని త్కమపరిచాడు;(28)మరియు ఆయన దాని రాత్తిని 

చీకటిగా చ్చశాడు. మరియు దాని పగటిని (వెలుగున) బహిర్తాుం చ్చశాడు.(29)మరియు ఆ పిదప భూమిని 



  

  

పర్చ్చనటా్ల చ్చశాడు.(30)దాని నుండి దాని నీళీ న మరియు దాని పచ్చి కన బయటికి 

తీశాడు;(31)మరియు పర్వ త్యలన జ్ఞసిపర్ుంగా పాతిపెట్టటడు.(32)[న్నజియాతు :27-32 ]భూమాా కాశాలది 

మరియు వాటిలో ఉనన దాని నిరామ ణుం కుంటే మనిష్ యొకక  నిరామ ణుం కఠినమైనదేమి కాదు,ఆకాశాలన, 

భూమిని సృష్టుంచ్గలవాడికి మనిష్ని రుండవస్రి పునఃసృష్టుంచ్డుంలో ఎల్లుంటి అడాు,బలహీనత 

ఉుండదు. 

13-పర్మపవిత్తుడైన్ మహోన్న తుడైన్ అలా్లహ్ 

ఆదమ్ ను మటిితో సృష్టాించాడు,రరువార 

అరన్న సాంానాన్నన అధిక్ాంగా 

వాయ పితపరిా డు,న్నజాన్నకి త్పజలాందరి మూల 

దాతువు ఒక్క టే,ఒక్రికి మరొక్రిపై గానీ,ఒక్ 

జాతికి మరొక్ జాతిపై గానీ ఎల్లాంటి 

విశీషరి,ఆధిక్య ర లేదు,ఉాంటే అది కేవలాం 

రఖ్వో  ఆధార్ాంగానే ఉాంది. 

పర్మపవిత్తుడైన మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఆదమ్ న మటిటతో సృష్టుంచాడు,తరువాత అతని 

సుంత్యన్ననిన అధకుంగా వాా పితపరిా డు,నిానికి త్పజలుందరి మూల దాతువు ఒకక టే,ఒకరికి మరొకరిపై 

గానీ,ఒక ాతికి మరొక ాతిపై గానీ ఎల్లుంటి విశీషటత,ఆధకా త లేదు,ఉుంటే అది కేవలుం తఖావ  

ఆధార్ుంగానే ఉుంది-మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{ఓ మానవుల్లరా! నిశి యుంగా మేము 

మిమమ లిన  ఒక పురుషుడు మరియు ఒక స్త్రత నుండి పుటిటుంచాము. మరియు మీరు ఒకరి నొకరు 

గురితుంచ్చకవట్టనికి మిమమ లిన  ాతులుగా మరియు తెగలుగా చ్చశాము. నిశి యుంగా, మీలో ఎకుక వ 

దైవభీతి గలవాడే, అలా్లహ్ దగరా్ ఎకుక వ గౌర్వుం గలవాడు. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ సర్వ జ్ఞుడు, సర్వ ుం 

తెలిసినవాడు}[అల్-హుజ్'రాత్ :13 ]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{మరియు అలా్లహ్ 

మిమమ లిన  మటిటతో సృష్టుంచాడు. తరువాత వీరా్ బిుందువుతో, ఆ తరువాత మిమమ లిన  (ఆడ-మగ) 

జుంటలుగా చ్చశాడు. మరియు ఏ స్త్రత కూడా ఆయనకు తెలియకుుండా గర్ు ుం దాలి ాలదు మరియు 

త్పసవిుంచ్నూ ాలదు. త్గుంధుంలో త్వాయబడనిదే, పెరుగుతునన  వాడి వయస్తస  పెర్గనూ ాలదు 

మరియు ఎవరి వయస్తస  తర్గనూ ాలదు. నిశి యుంగా, ఇదుంత్య అలా్లహ్ కు ఎుంతో స్తలభుం.}[అల్-

ఫాతిర్ :11]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{ఆయనే, మిమమ లిన  మటిటతో సృష్టుంచాడు. 

తరువాత వీర్ా బిుందువుతో, ఆ తరువాత పిుండుంతో (ర్క తముదదతో), ఆ తరువాత మిమమ లిన  శ్శువు రూపుంలో 

బయటికి తీస్తడు. ఆ తరువాత మిమమ లిన  యుకతవయస్తస లో బలుం గలవారిగా చ్చస్తడు; చ్చవర్కు 

మిమమ లిన  ముసలివారిగా మారిు త్యడు. మీలో కొుందరు దీనికి ముుందే చ్నిపోత్యరు. మరియు మీర్ుంత్య మీ 

నియమిత కాలుం వర్కే నివసిస్తరు. బహుశా మీరు అర్పుం చ్చస్తకుుంట్టర్ని (ఇదుంత్య మీకు 

వివరిుంచ్బడుతోుంది).}[గాఫిర్:67]మరియు అలా్లహ్ సప షటుంగా ఈ విషయానిన  తెలిపాడు:-ఆయన మరహ్ 

అలైహిసస ల్లుం న ‘అయ్యపో’అనే ఆజు దావ రా సృష్టుంచాడు,ఎల్లగైత్య ఆదమ్ న మటిటతో అయ్యపో ఆజు 

దావ రా సృష్టుంచాడు,మహోనన తుడైన అలా్లహ్ తెలిపాడు:-{నిశి యుంగా, అలా్లహ్ దృష్టలో ఈస్ 

ఉపమానుం, ఆదమ్ ఉపమానుం వుంటిదే. ఆయన (ఆదమ్ న) మటిటతో సృజిుంచ్చ: "అయ్యపో!" అని 

అన్నన డు. అుంత్య అతన అయ్యపోయాడు.}[ఆల్ ఇత్మాన్ :59]మరియు ఇది ేరా నెుంబర్ (2) లో 

త్పస్తవిుంచ్బడిుంది,మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ బోధుంచారు:- త్పజలుంత్య సమానమే 

ఒకరికి మరొకరిపై ఎల్లుంటి ఆధకా త,విశీషటత లేదు,కానీ అది కేవలుం ‘తఖావ ’ఆధార్ుంగా మాత్తమే ఉుంది 



  

  

14-త్పతీ శశువు ‘సహజ సో భావాం’పై 

పుటిిాంచబడాడు. 

త్పతీ శ్శువు'సహజసవ భావుం’పై పుటిటుంచ్బడత్యడు.మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-కావున నీవు నీ 

ముఖానిన , ఏకాత్గచ్చతతుంతో, సతా ధర్మ ుం (ఇసా్ుం) దిశలో జ్ఞసిపర్ుంగా నిలుపు. అలా్లహ్ మానవులన ఏ 

సవ భావుంతో పుటిటుంచాడో, ఆ సవ భావుం పైననే వారు ఉుంట్టరు. అలా్లహ్ సృష్ట సవ భావానిన  (ఎవవ రూ) 

మారి్ లేరు. ఇదే సరైన ధర్మ ుం, కాని చాల్ల ముంది ఇది ఎరుగరు.[రూమ్:30 ]'సిసలైన సన్నమ ర్ుాం'ఇత్బాహీుం 

ఖలీలులా్లహ్ వారిదే అలైహిసస ల్లుం'మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :-తరువాత మేము నీకు (ఓ 

ముహమమ ద్!) ఈ సుందేశానిన  పుంపాము: "నీవు ఇత్బాహీమ్ అనసరిుంచ్చన, ఏకదైవ సిదాాుంత్యనిన  

(సతా ధరామ నిన ) అనసరిుంచ్చ. అతన (ఇత్బాహీమ్) అలా్లహ్ కు స్టి కలిప ుంచ్చ వారిలోని వాడు 

కాడు."[అనన హా్ :123]ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:-{త్పతీ శ్శువు 

సహజగుణుం పై పుటిటుంచ్బడత్యడు,అయ్యత్య వారి తలిదాుంత్డులు అతనిన  య్యదునిగా,లేక స్త్కైసతవునిగా లేక 

మజూసిగా మారి్చ స్తరు,ఎల్లగైత్య ఒక జుంతువు పరిపూర్శి్శువున కుంట్లుంది అపుప డు దానిలో నీవేమైన 

లోపానిన  చూస్తవా?}పిదప అబూ హురైరా(ర్దియలా్లహు అను) ఇల్ల చెపాప రు :-{కావున నీవు నీ ముఖానిన , 

ఏకాత్గచ్చతతుంతో, సతా ధర్మ ుం (ఇసా్ుం) దిశలో జ్ఞసిపర్ుంగా నిలుపు. అలా్లహ్ మానవులన ఏ సవ భావుంతో 

పుటిటుంచాడో, ఆ సవ భావుం పైననే వారు ఉుంట్టరు. అజ్ఞలా్లహ్ సృష్ట సవ భావానిన  (ఎవవ రూ) మారి్ లేరు. ఇదే 

సరైన ధర్మ ుం, కాని చాల్ల ముంది ఇది ఎరుగరు}.[రూమ్ :30]సహీహ్ బ్నఖారి 4775ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు 

అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{‘తస్మ త్! నిశి యుంగా న్న త్పభువు న్నకు ఆదేశ్ుంచ్చనది ఏమనగా 

మీకు తెలియని విషయాలన ననన బోధుంచ్మని ఈ రోజ్ఞ వాటిని న్నకు తెలియజేశాడు,న్న దాస్తడికి నేన 

ఇచి్చ న త్పతీ సుంపద హల్లలుగావిుంచ్చనది,మరియు నేన న్న సమసత దాస్తలన ముసిమాులుగా 

పుటిటుంచాన,తరువాత వారి వదదకి షైత్యనలు వచ్చి  ధర్మ ుం నుండి వారిని మార్తా్బషుటలుగా 

మారిా రు,మరియు హల్లలు విషయాలన హరాముగా నిషేదిుంచారు మరియు వారికి న్నతో పాట్ల 

ఇతరులన భాగస్వ మాా నిన  కలిప ుంచ్మని ఆదేశ్ుంచాయ్య,యదార్మాేమిటుంటే అల్లచ్చయమని నేన 

ఎల్లుంటి రుజ్ఞవున పుంపలేదు.}ముసిుాం ఉలేఖానుం 2865 

15- ఏ మాన్వుడు పుటి్లక్తో పాపిగా లేదా 

ఇరరుల పాపాన్నకి వార్సుడిగా జన్నమ ాంచడు. 

మానవులాో ఎవరు పాపిగా లేదా ఇతరుల పాపానికి వార్స్తడిగా జనిమ ుంచ్లేదు,మరియు సర్వ శకి తముంతుడైన 

అలా్లహ్ మనకు తెలిపాడు : ఆదమ్ అలైహిసస ల్లుం దైవఆజున ఉలుాంఘుంచ్చనపుప డు - అతన మరియు 

అతని భార్ా  'హవావ ' చెట్లట నుండి తిన్నన రు పిమమ ట అతన చ్చసినదానికి సిగుపాడి పశిా త్యతపుం చెుందారు 

మరియు అలా్లహ్'నక్షమిుంచ్మని అరిుాంచారు,అపుప డు అలా్లహ్ అతనికి త్ేషటమైన వాకాా లతో 

త్పారిుాంచ్మని వాణి పుంపారు అతన అల్లగే త్పారిుాంచాడు ఆపై అలా్లహ్ వారిరువురి పశిా త్యతపానిన  

రవ కరిుంచ్చ క్షమిుంచాడు.అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు.{మరియు మేము (ఆదమ్ తో) అన్నన ము: "ఓ ఆదమ్! 

నీవూ మరియు నీ భారాా , ఈ సవ జ్ఞర్ుాంలో నివసిుంచ్ుండి మరియు మీరిదదరూ మీకు ఇషటమైనది యథేచ్ఛ గా 

తినుండి, కానీ ఈ చెట్లట దరిదాపులకు పోకుండి, అల్ల చ్చసేత మీరిదదరూ దురామ రాులలో చ్చరిన 

వార్వుత్యరు!"}{ఆ పిదప షైత్యన్ వారిదదరినీ దాని (సవ ర్ుాం) నుండి తపిప ుంచ్చ, వారిదదరినీ వారునన  జ్ఞసిపతి 

నుండి బయటికి తీశాడు. మరియు మేము (అలా్లహ్) అన్నన ము: "మీర్ుంత్య ఇకక డి నుండి దిగిపోుండి; మీరు 

ఒకరికొకరు విరోధ్యలవుత్యరు. ఒక నియమిత కాలుం వర్కు మీరు భూమిలో ఉుండి, అకక డే జీవితుం గడప 

వలసి ఉుంట్లుంది."}{తరువాత ఆదమ్, తన త్పభువు నుండి కొనిన  మాటలు త్గహిుంచ్చ, (పశిా త్యతప పడి 

క్షమాభక్ష కరాడు) మరియు ఆయన (అలా్లహ్) అతని పశిా త్యతపానిన  అుంగీకరిుంచాడు. నిశి యుంగా, 

ఆయనే పశిా త్యతపానిన  అుంగీకరిుంచ్చవాడు, అపార్ కరుణ్య త్పదాత.}{మేము (అలా్లహ్) ఇల్ల అన్నన ము: 

"మీర్ుంత్య ఇకక డి నుండి దిగి పోుండి." ఇక న్న తర్ఫు నుండి మీకు మార్దార్శ కతవ ుం తపప క వస్తత  

ఉుంట్లుంది. అపుప డు ఎవరైత్య న్న మార్దార్శ కత్యవ నిన  అనసరిస్తరో వారికి ఎల్లుంటి భయమూ ఉుండదు 

మరియు వారు దుఃఖపడరు కూడా!}[అల్ బఖర్ :35-38]అలా్లహ్ ఆదమ్ అలైహిసస ల్లుం యొకక  తౌబాన 

(క్షమాపణన)రవ కరిుంచ్చన ఆ తరువాత అతన పాపిగా పరిగణిుంచ్బడలేదు,అుందువల'ాపశిా త్యతపుం' 

దావ రా తొలగిుంచ్బడిన పాపానికి అతని సుంత్యనుం వార్స్తలు కారు,మరియు త్పాథమిక స్తత్తుం ఏమిటుంటే 



  

  

'ఒక వా కి త మరొక వా కి త భారానిన ఎనన టికీ మోయడు.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:{త్పతి త్పాణీ త్యన 

సుంపాదిుంచ్చుందే అనభవిస్తడు. మరియు బరువు మోసేవాడు ఎవవ డూ ఇతరుల బరువున మోయడు. 

చ్చవర్కు మీర్ుంత్య మీ త్పభువు వైపునకే మర్లి పోవలసి ఉుంది.అపుప డు ఆయన మీరు ఏ విషయాలన 

గురిుంచ్చ భేదాభత్పాయాలు కలిగి ఉుండేవారో,వాటిని మీకు తెలియజేస్తడు."}{అల్ అన్ఆమ్ 

:164}మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{ఎవడు సన్నమ రాానిన  అవలుంబిస్తడో, అతడు 

నిశి యుంగా, తన మేలుకే సన్నమ రాానిన  అవలుంబిస్తడు. మరియు ఎవడు మార్తా్భషుట డవుత్యడో, అతడు 

నిశి యుంగా, తన నష్టటనికే మార్తా్భషుట డవుత్యడు. మరియు బరువు మోసే వాడెవవ డూ మరొకని బరువున 

మోయడు.(a) మరియు మేము త్పవక తన పుంపనుంత వర్కు (త్పజలకు) శ్క్ష విధుంచ్చవార్ము కాము}[అల్ 

ఇత్స్ :15]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:మరియు బరువు మోసేవాడెవవ డూ మరొకని 

బరువున మోయడు. మరియు ఒకవేళ బరువు మోసేవాడు, దానిని ఎతుతకవడానికి ఎవరినైన్న పిలిచ్చన్న, 

దగరాి బుంధ్యవైన్న దాని నుండి కొుంతైన్న ఎతుతకడు. కాని నిశి యుంగా, నీవు వారినే హెచి్ రిుంచ్ గలవు 

ఎవరైత్య తమకు అగోచ్రుడైన తమ త్పభువుకు భయపడత్యరో! మరియు నమాజ్ న జ్ఞస్ప పిస్తరో. మరియు 

ఎవడైత్య నీతిముంతుడవుత్యడో అతడు తన సవ ుంత (ల్లభుం) కొర్కే నీతిముంతుడవుత్యడు. మరియు 

(అుందరికీ) అలా్లహ్ వైపునకే మర్లి పోవలసి ఉనన ది.[అల్ ఫాతిర్:18] 

త్పజల పుటి్లక్ పర్మార్ధాం,ముఖ్య  ఉదేదశయ ాం: 

ఏకైకడైన్ అలా్లహ్ ను మాత్రమే ఆరాధిాంచడాం. 

త్పజల పుట్లటక యొకక  ముఖా  ఉదేదశా ుం : ఏకైకుడైన అలా్లహ్ న మాత్తమే ఆరాధుంచ్డుం.మహోనన తుడైన 

అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :-{మరియు నేన జిన్నన తులన మరియు మానవులన కేవలుం న్న ఆరాధన కొర్కే 

సృష్టుంచాన.}[ారియాతు :56] 

ఇసా్లాం మన్నష్ట కి (స్త్రత-పురుషుడు)గౌర్వాం 

ఇచిి ాంది అరన్న పూరిత హకక లను 

సాంర్క్షిాంచిాంది,మరియు అరన్న 

ాధయ రలలో,ఆచర్ణలో,న్నరోా హణలో 

జవాబుదారుడిగా చేస్ాంది,మరియు 

జవాబుదారీరనాన్నన  అరన్న పై 

అన్నవార్య పరిచిాంది అాంటే అరన్న క్ర్మ ల దోా రా 

రో యహ్వనీ రలపెట్ిడాం లేదా ఇరరులక హ్వనీ 

రలపెట్ిడాం వాంటివి. 

ఇసా్ుం స్త్రత పురుషులన గౌర్విుంచ్చుంది,అలా్లహ్ మనిష్ని సృష్టుంచాడు తదావ రా అతన ఈ భూమికి 

ఉతతరాధకారి(ఖలీఫా)కాగలడు.మరియు (జ్ఞ ు పకుం చ్చస్తక!) నీ త్పభువు దైవదూతలతో: "వాసతవుంగా నేన 

భూమిలో ఒక ఉతతరాధకారిని (ఖలీఫాన) సృష్టుంచ్బోతున్నన న!" అని చెపాప డు[అల్ బఖర్ :30]ఈ గౌర్వుం 

ఆదమ్ యొకక  త్పతీ సుంత్యన్ననికి వరి తస్తతుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:{(జ్ఞ ు పకముుంచ్చకుండి!) ఒకరోజ్ఞ మేము 

మానవులుందరినీ వారి వారి న్నయకులతో (ఇమామ్ లతో) సహా పిలుస్తము. అపుప డు వారి కర్మ పత్త్యలు 

కుడిచ్చతిలో ఇవవ బడిన వారు, తమ కర్మ  పత్త్యలన చ్దువుకుుంట్టరు మరియు వారికి ర్వవ ుంత (ఖరూజ ర్ 

బీజపు చీలికలోని పర్ుంత) అన్నా యుం కూడా జర్గదు.}[అల్ ఇత్స్ :70 ]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:{వాసతవుంగా! మేము మానవుడిని సర్వ త్ేషఠమైన ఆకార్ుంలో సృష్టుంచాము.}[అత్ 



  

  

తీన్:4]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ మనిష్ని 'తనకు కాకుుండా ఇతర్ దైవాలకు, న్నయకులకు,పుండితులకు 

అనచ్రులుగా'సేవకులుగా మార్డానిన నిషేధుంచాడు.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{అయ్యన్న ఈ మానవులలో 

కొుందరు ఇతరులన, అలా్లహ్ కు స్టి కలిప ుంచ్చకుని, అలా్లహ్ న త్ేమిుంచ్వలసిన విధుంగా వారిని 

త్ేమిస్తరు. కాని విశావ స్తలు అుందరికుంటే అతా ధకుంగా అలా్లహ్ నే త్ేమిస్తరు. మరియు ఈ దురామ ర్ుాం 

చ్చస్తతనన  వారు త్పతా క్షుంగా చూడగలిగిత్య! ఆ శ్క్షన చూసినపుప డు, వారు నిశి యుంగా, సర్వ శకి త కేవలుం 

అలా్లహ్ కే చెుందుతుుంది మరియు నిశి యుంగా, అలా్లహ్ చాల్ల కఠినుంగా శ్క్షుంచ్చవాడు, (అని తెలుస్తకునే 

వారు).}[అల్ బఖర్ :165-166]మరియు పునరుత్యతన రోజ్ఞన అనచ్రుల మరియు న్నయకుల యొకక  

పరిసిపతి గురిుంచ్చ మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సప షటుంగా తెలిపాడు:-{దుర్హుంకారులైన న్నయకులు 

బలహీనలైన వారితో ఇల్ల అుంట్టరు: "ఏమీ? మీ వదదకు మార్దార్శ కతవ ుం వచి్చ నపుప డు మేము మిమమ లిన  

దాని నుండి నిరోధుంచామా? అల్ల కాదు, మీర్చ అపరాధానికి పాలప డాారు!"}(32)మరియు బలహీనలైన వారు 

దుర్హుంకారులైన న్నయకులతో ఇల్ల అుంట్టరు: "అల్ల కాదు! ఇది మీరు రాత్తిుంబవళీ్ళ  పనిన న కుత్ట. 

మీరు మమమ లిన  - అలా్లహ్ న తిర్సక రిుంచ్చ - ఇతరులన ఆయనకు స్టి కలిప ుంచ్మని ఆ ుా పిస్తత  

ఉుండేవారు." మరియు వారు శ్క్షన చూసినపుప డు, తమ పశిా త్యతపానిన  దాస్తరు. మరియు మేము 

సతా తిర్స్క రుల మెడలలో సుంకెళీ్ళ  వేస్తము. వారు తమ కర్మ లకు తగిన త్పతిఫలుం తపప  మర్చదైన్న 

పుందగలరా?[సబా :32-33]పర్లోక దిన్నన పర్మ పవిత్తుడు,మహోనన తుడైన అలా్లహ్ చ్చసే న్నా య 

పరిపూర్తిలో ఒకటి ఏమనగా-'మార్ ా త్బషుట లైన దాయీలు,ఇమాములు తమ రవ యపాపాలన 

మోయడుంతోపాట్ల,అ ుానుంతో వీరు మార్తా్బషుటలుగా మారిి న వారి పాపాల భారానిన కూడా ఆయన 

మోపిస్తడు.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-కావున పునరుత్యపన దినమున వారు తమ (పాపాల) భారాలన పూరితగా 

మరియు త్యము మార్ుాం తపిప ుంచ్చన అ ుానల భారాలలోని కొుంతభాగానిన  కూడా మోస్తరు. వారు మోసే 

భార్ుం ఎుంత దుర్ు ర్మైనదో చూడుండి![నహా్ :25]ఇసా్ుం మనిష్కి చెుందవలసిన హకుక లనిన  

ఇహపర్లోకాలాో పరిర్క్షుంచ్చుంది,మరియు ఇసా్ుం సుంర్క్షుంచ్చహకుక లాో అనిన ుంటికుంటే పెదదది మరియు 

త్పజలకు తెలియజేసినది ఏమనగా :- త్పజలు నెర్వేరిా లిస న అలా్లహ్'హకుక లు మరియు అలా్లహ్ 

తీరి్ వలసియునన  త్పజల హకుక లు.ముఆజ్ బిన్ జబల్ ర్దియలా్లహు అను ఉలేఖాస్తత  తెలిపారు 

:ఒకస్రి నేన దైవత్పవక త వెనక ఉన్నన న,అపుప డు ఆయన" ఓ మూఆజ్"అని పిలిచారు,నేన'లబైు క్ వ 

సఅదైక్"[హాజరు త్పవక త]అనిచెపాప న.త్పవక త మళీ్ళ  మూడు స్రాు అల్లగే పిలిచారు:{త్పజలు తీరి్ వలిస న 

అలా్లహ్ యొకక  హకుక లు ఏమిటోనీకు తెలుస్ ?}అని అడిగారు నేన 

'తెలియదు'అనిచెపాప న,త్పవజ్ఞక తచెపాప రు {త్పజలు తీరి్ వలిస న అలా్లహ్ యొకక  హకుక లు ఏమిటుంటే 

ఆయనన మాత్తమే ఆరాధుంచాలి మరియు ఆయనకు ఇతరులన భాగస్వ మా ుం 

కలిప ుంచ్కూడదు,}మళీ్ళ కాసత సమయుం గడిచాక 'ఓ ము ఆజ్'అని మళీ్ళ  పిలిచారు,అపుప డు నేన'లబైు క్ 

వ సఅదైక్"[హాజరు త్పవక త]అనిచెపాప న.త్పవక త అడిగారు:{అలా్లహ్ తీర్ి వలిస న త్పజల హకుక లు 

ఏమిటోనీకు తెలుస్?}వారు అల్ల చ్చసినపుప డు :- ఆయన వారిని శ్క్షుంచ్కూడదు}సహీహ్ బ్నఖారి 

(6840)మరియు ఇసా్ుం మనిష్ ధరామ నిన ,సుంత్యన్ననిన ,సుంపదన మరియు 

గౌర్వానిన పరిర్క్షస్తతుంది.మహనీయ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల పలికారు:-[నిశి యుంగా అజ్ఞలా్లహ్ మీపై 

మీ ర్కాతలన,మీ సుంపదలన మరియు మీగౌర్వాలన పవిత్తపరిా డు [నిషేధుంచాడు],మీఈరోజ్ఞ,మీ ఈ 

మాసము మరియు మీ ఈ నగర్ముకు నొసగిన పవిత్తతవలె}సహీహ్ బ్నఖారి (6501)దైవత్పవక త సలలాా్లహు 

అలైహివ సలమా్ ఈ గొపప త్పకటన హజజతుల్ విదా రోజ్ఞన చ్చస్రు,ఆ రోజ్ఞన లక్షముంది సహాబాలు 

హాజర్యాా రు,ఆయన ఈ అరాానిన  పునరావృతుం చ్చసి,నహర్ రోజ్ఞన త్యకీదు చ్చశారు.ఇసా్ుం మనిష్ని తన 

సమసత అధకారాలు ,కారా్ కల్లపాలు మరియు వా వహారాలకు జవాబ్న దారీగా చ్చసిుంది.మహోనన తుడైన 

అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{మరియు మేము త్పతి మానవుని మెడలో అతని కర్మ లన కటిట ఉుంట్టము. 

మరియు పునరుత్యపన దినమున అతని (కర్మ ) త్గుంథానిన  అతని ముుందుపెడాతము, దానిని అతడు 

సప షటమైనదిగా త్గహిస్తడు.}[అల్ ఇత్స్ :13]అనగా అతన చ్చసిన ముంచ్చ లేదా చెడున అలా్లహ్ అతని 

కొర్కు ఖచ్చి తుంగా లెకిక స్తడు,అతన చ్చసినవి ఇతరుల కొర్కు లెకిక ుంచ్డు మరియు ఇతరుల కర్మ లతో 

అతని కర్మ లన లెకిక ుంచ్డు.మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{ఓ మానవుడా! నిశి యుంగా, నీవు 

నీ త్పభువు వైపునకు, నీ (ముంచ్చ-చెడు) కర్మ లన తీస్తకొని మర్లుతున్నన వు, ఒక నిశి్ త మర్లుప . 

అపుప డు నీవు నీ (కర్మ ల ఫలిత్యనిన ) పుందుత్యవు.}[అల్ ఇనిఖిాక్:6 ]మరియు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ 

ఇల్ల సెలవిచిా డు:{ఎవడైత్య సత్యక ర్ా ుం చ్చస్తడో అతడు తన (మేలు) కొర్కే చ్చస్తడు. మరియు దుష్టక రా్ ుం 

చ్చసేవాడు దాని (ఫలిత్యనిన ) అనభవిస్తడు. మరియు నీ త్పభువు తన దాస్తలకు అన్నా యుం చ్చసేవాడు 

కాడు.}[ఫురస లత్:46]మరియు ఇసా్ుం మనిష్ చ్చసే త్పతీ కారాా నికి అది అతనికి హనీచ్చసిన లేక ఇతరులకు 

హనీ చ్చసిన్న సర్చ!'పనికి జవాబ్న దారీగా చ్చస్తతుంది.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{కాని ఎవడైన్న పాపానిన  అరిజసేత, 



  

  

దాని (ఫలితుం) అతడే సవ యుంగా భరిస్తడు. మరియు అలా్లహ్ సర్వ జ్ఞుడు, మహా వివేచ్న్నపరుడు.}[నిస్ 

:111]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{ఈ కారుణుం వలనాే మేము ఇత్స్యీల్ సుంతతి 

వారికి ఈ ఉతతరువు ఇచిా ము: "నిశి యుంగా - ఒక వా కి త (హతా కు) బదులుగా గానీ లేదా భూమిలో కలాోలుం 

వాా పిుంపజేసి నుందుకు గానీ గాక - ఎవడైన్న ఒక వా కి తని (అన్నా యుంగా) చ్ుంపిత్య, అతడు సర్వ  

మానవాతిని చ్ుంపినటే,ా మరియు ఎవడైన్న ఒక మానవుని త్పాణ్యనిన  కాపాడిత్య, అతడు సర్వ  మానవాతి 

త్పాణ్యలన కాపాడినటే!ా" }[అల్ మాయ్యదా:32]ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల 

త్పవచ్చుంచారు:అన్నా యుంగా ఒకరిని ఎవరైన్న హతా  చ్చసినటెలతా్య అుందులోని ఒక పాపుం ఆదమ్ యొకక  

మొదటి కుమారునికి చ్చరుతుుంది,ఎుందుకుంటే హతా  చ్చసే సుంత్పదాయానిన మొటటమొదట 

త్పార్ుంభుంచ్చుంది అతనేకాబటిటసహీహ్ ముసిుాం (5150) 

18-ఇసా్లాం,స్త్రతపురుషులిరువురిన్న 

క్ర్మ లలో,జవాబుదారీలో,పుణయ పాప ఫల్లలలో 

సమానులుగా చేస్ాంది 

ఇసా్ుం,స్త్రత పురుషులిరువురిని కర్మ లలో,జవాబ్నదారీలో,పుణా పాప ఫల్లలలో సమానలుగా 

చ్చసిుంది.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{మరియు సత్యక రాా లు చ్చసేవాడు పురుషుడైన్న, లేక స్త్రత అయ్యన్న, ఆ వా కి త 

విశావ సి అయ్య ఉుంటే, అల్లుంటి వారు సవ ర్ుాంలో త్పవేశ్స్తరు మరియు వారికి ఖరూజ ర్ బీజపు చీలిక (నఖీరా) 

అుంత అనా్న యుం కూడా జరుగదు.}[అనిన స్ 124]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{ఏ 

పురుషుడు గానీ, లేక స్త్రత గానీ విశావ స్తలై, సత్యక రాా లు చ్చసేత, అల్లుంటి వారిని మేము తపప క 

(ఇహలోకుంలో) ముంచ్చ జీవితుం గడిేల్ల చ్చస్తము. మరియు వారికి (పర్లోకుంలో) వారు చ్చసిన 

సత్యక రాా లకు ఉతతమ త్పతిఫలుం తపప క త్పస్దిస్తము.}[అన్-నహా్ :97]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:{దుష్టక రాా లు చ్చసిన వానికి, వాటికి సరిపోయే త్పతీకార్ుం మాత్తమే లభస్తతుంది. మరియు 

విశవ సిుంచ్చ సత్యక రాా లు చ్చసేవాడు,పురుషుడైన్న లేదా స్త్రత అయ్యన్న! అతడు (ఆమె) విశావ సి అయ్యత్య; 

అల్లుంటి వారు సవ ర్ుాంలో త్పవేశ్స్తరు. అుందు వారికి అపరిమితమైన జీవనోపాధ 

ఇవవ బడుతుుంది.}[గాఫిర్:40]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{నిశి యుంగా, ముసిుాం 

(అలా్లహ్ కు విధేయులైన) పురుషులు మరియు ముసిుాం స్త్రతలు; విశావ స్తలైన (ము'మిన్) పురుషులు 

మరియు విశావ స్తలైన (ము'మిన్) స్త్రతలు; భకి తపరులైన పురుషులు మరియు భకి తపరులైన స్త్రతలు; 

సతా వుంతులైన పురుషులు మరియు సతా వుంతులైన స్త్రతలు; ఓరుప  గల పురుషులు మరియు ఓరుప  గల 

స్త్రతలు; వినత్మత గల పురుషులు మరియు వినత్మత గల స్త్రతలు; దానశీలురైన పురుషులు మరియు 

దానశీలురైన స్త్రతలు; ఉపవాస్లు ఉుండే పురుషులు మరియు ఉపవాస్లు ఉుండే స్త్రతలు; తమ 

మరామ గాలన కాపాడుకునే పురుషులు మరియు (తమ మరామ ుంగాలన) కాపాడుకునే స్త్రతలు; మరియు 

అలా్లహ్ న అతా ధకుంగా సమ రిుంచ్చ పురుషులు మరియు అలా్లహ్ న అతా ధకుంగా సమ రిుంచ్చ స్త్రతలు; 

ఇల్లుంటి వారి కొర్కు అలా్లహ్ క్షమాభక్ష మరియు గొపప  త్పతిఫల్లనిన  సిదాపర్చ్చ ఉుంచాడు.}[అల్ 

అహ్'ాబ్:35] 

19-ఇసా్లాం స్త్రతలను గౌర్విసుతాంది ,మరియు 

స్త్రతలను పురుషులక సహోధరిమనులుగా 

పరిగణాంచిాంది,మరియు స్త త మర క్లిగిన్ 

పురుషులపై వారి పోషణ ఖ్రుి లను రపప న్నసరి 

చేస్ాంది,కూతురి పోషణ ఖ్రుి లను రాంత్డి పై 

మరియు రలాి సాంర్క్షణా ఖ్రుి లను 



  

  

యువకడు,సమరుధడైన్ కమారుడి పై ,అల్లగే 

భార్య  పోషణ ఖ్రుి లను [ాధయ రను]భర్త పై 

విధి పరిచిాంది. 

మరియు ఇసా్ుం స్త్రతలన పురుషులకు [సహవరుతలుగా]సహోధరిమనలుగా పరిగణిుంచ్చుంది.మహనీయ 

దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:-{నిశి యుంగా స్త్రతలు [షరీఅతు 

నిర్వ హణలో]పురుషులకు సహవరుతలు/సహోధరిమనలు}తిరిమ జీ ఉలేఖానుం[113]ఇసా్ుం స్త్రతకు ఇచ్చి న 

గౌర్వుంలో ఒకటి"తలి ా పోషణ ఖరిు లన సమరాుడైన ఆమె కుమారుడి పై విధపరిచ్చుంది.మహనీయ 

దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:"ఇచి్చ వారి చ్చయ్య గొపప ది,మొదట ఖరిు  

చ్చయుండి: మీ తలి ామరియు తుంత్డి పై, మీ సోదరి మరియు సోదరుడు, తరువాత మీకు సనిన హితుంగా 

ఉుండే మీ బుంధ్యవులు"దానిన  ఇమామ్ అహమ ద్ ఉలేఖాుంచారుతలిదాుంత్డుల జ్ఞస్ప నుం,విశీషటత గురిుంచ్చ 

వివర్ణ ేరా నెుం.(29’లో)రాబోతుుంది.[బిఇజినిలా్లహ్].ఇసా్ుం స్త్రతకు ఇచి్చ న గౌర్వుంలో ఒకటి-'భార్ా  పోషణ 

ఖరిు లన భర్తపై జ్ఞసోతమత మేర్కు తపప నిసరి చ్చసిుంది అలా్లహ్.సెలవిచిా డు.{సుంపనన డైన వా కి త తన 

ఆరి పక జ్ఞసోతమత త్పకార్ుం ఖరిు  పెట్టట లి. మరియు తకుక వ జీవనోపాధ గల వా కి త అలా్లహ్ తనకు 

త్పస్దిుంచ్చన విధుంగా ఖరిు పెట్టటలి. అలా్లహ్ ఏ వా కి తపై కూడా అతనికి త్పస్దిుంచ్చన దాని కుంటే మిుంచ్చన 

భార్ుం వేయడు. అలా్లహ్ కషటుం తరువాత స్తఖుం కూడా కలిగిస్తడు.}[అత్-తల్లక్ :7]మరియు ఒక వా కి త 

మహాదైవత్పవక త తో ఇల్ల త్పశ్న ుంచాడు :- భర్ త నెర్వేరి్ వలసిన భార్ా  హకుక లు ఏమిటి?దానికాయన 

సమాధానమిచిా రు:- {నీవు తినన ది ఆమెకు తినిపిుంచ్చ,నీవు ధరిుంచ్చనపుప డు ఆమెకు కూడా వస్త్సతధార్ణ 

చ్చయ్య,మరియు ఆమె ముఖుంపై కొటటకు మరియు ఆమెన చెడుగా దూష్ుంచ్కూ!}దానిన  ఇమామ్ అహమ ద్ 

ఉలేఖాుంచారుమరియు అలా్లహ్ త్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ భర్ త పై భార్ా లకు గల కొనిన  

హకుక లన సప షటుంగా తెలిపారు:-"మరియు వారి కొర్కు మీపై గల బాధా త వారికి ఉతతముంగా 

తినిపిుంచ్డుం,వస్త్స్తధార్ణ చ్చయడుం"సహీహ్ ముసిుాంమరియు సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల 

త్పవచ్చుంచారు:"ఒక వా కి తని పాపాతుమ డని భావిుంచ్డానికి ఇది చాలు అది ఏమనగా 'తన 

[సుంర్క్షణలో]బాధా తలో ఉనన వారిపట ా నిర్కాా్ష ుంవహిుంచ్డుం"ఇమామ్ అహమ ద్ దీనిని 

ఉలేఖాుంచారుమరియు ఇమామ్ ఖత్యతబీ తెలిపారు :-{(" يقوت من ")'అతని ఖరిు కు అసలు హకుక దారులు 

'అర్ుాం ఏమనగా’బహుశా దాత కు చెపిప  ఉుండవచి్చ  :- నీ ఇుంటిలిపాాదిని వదిలి పుణా ఫల్లర్జనకై 

త్పాముఖా త లేని దానిలో ఖరిు  చ్చయకూడదు,అల్ల చ్చసి నవువ  వారిని వృధాపరిసేత అది పాపుంగా నీకు 

చ్చట్లటకుుంట్లుంది.}ఇసా్ుం మహిళలకు నొసగిన గౌర్వాలాోఒకటి 'తుంత్డిపై కూతురి ఖరిు లన 

అనివార్ా పరి్ డుం,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{పూరిత రుండు సుంవతస రాల పాలగడువు పూరిత చ్చయవలెనని 

(తలిదాుంత్డులు) కరినటయా్యత్య,తలులాు తమ పిలలాకు పాలివావ లి. బిడా తుంత్డిపై, వారికి తగు రీతిగా 

భోజనుం మరియు వస్త్స్త లిచ్చి  పోష్ుంచ్వలసిన బాధా త ఉుంట్లుంది.}[అల్ బఖర్:233]అలా్లహ్ త్యల్ల 

బిడాకు జనమ నిచి్చ న తుంత్డి గురిుంచ్చ చెపూత  ‘తన బిడాకు ఉతతమరీతిలో తిుండి,బటట సౌకరాా నిన  కలిప ుంచాలి 

అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-ఒకవేళ వారు మీ బిడాకు పాలు పటటడానిన  సమమ తీసేత,వారికి వారి త్పతిఫలుం 

ఇవవ ుండి.[తల్లక్:6]శ్శువుకు అయాే  పాల ఖరిు లన అలా్లహ్ తుంత్డిపై అనివారా్ ుం చ్చశాడు,కాబటిట శ్శువు 

ఖరిు లు తుంత్డి యొకక  బాధా త,ఆ శ్శువు మగ లేదా ఆడ కూడా కావచి్చ ,ఈ త్కిుంది హదీస్త భార్ా  

మరియు పిలలా ఖరిు లు తుంత్డి పై తపప నిసరి అని స్తచ్చస్తతుంది.ఆయెష్ట ర్దియలా్లహు అన్ను  కథనుం:- 

ఒకస్రి హిుందా దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ వదదకి వచ్చి  ఇల్ల ఫిరాా దు చ్చస్తకుుంది :- 

నిశి యుంగా అబూ స్తఫాా న్ ఒక పిసిన్నరి వా కి త,కాబటిట న్నకు అతని డబ్ను  తీయవలసిన అవసర్ుం 

ఏర్ప డుతూ ఉుంట్లుంది’త్పవక త చెపాప రు:-నీకు మరియు నీ పిలలాకు సరిపడా డబ్ను న ఉతతమరీతిలో 

తీస్తక’అని చెపాప రు.దీనిని ఇమామ్ బ్నఖారీ ఉలేఖాుంచారుదైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ 

కూతుళపాై,అకక చెలళాపాై ఖరిు  చ్చసే త్పాముఖా తన గురిుంచ్చ ఈ విధుంగా తెలియజేశారు:-{ఎవరికైత్య 

ఇదదరు లేదా ముగుారు కుమారతలు లేదా ఇదదరు లేదా ముగుారు సదరీమనలు కలిగి వారిని తన మర్ణుం 

వర్కు పోష్ుంచ్చనటెలతా్య నేన మరియు అతన సవ ర్ుాంలో ఇల్ల ఉుంట్టము అని తన రుండు వేళీ తో 

చూపుడు వేలు,మధా వేలుతో సైగచ్చస్తత  చూపిుంచారు}సిల్'సిలతు సహీహా 296 



  

  

మర్ణాం జీవిాన్నకి శాశో ర ముగిాంపు 

కాదు,మర్ణాం అాంటే మన్నష్ట కారాయ చర్ణల 

గూటి నుాండి త్పతిఫల్లల గూటికి 

చేర్డాం'మృతుయ వు శరీర్ాం మరియు ఆరమ ను 

క్లిగి ఉాంట్లాంది,ఆరమ  యొక్క  చావు అాంటే 

శరీర్ాం నుాండి అది వేరు చేయబడట్ాం,పిదప 

పర్లోక్దినాన్ మళీ్ళ  తిరిగి 

మర్లిాంచడాం,మర్ణాాంరర్ాం ఆరమ  మరొక్ 

శరీరాన్నన  ధరిాంచదు,మరొక్ నూరన్ పున్ర్జన్మ  

ఉాండదు,పున్ర్జన్మ  అనే వాదన్ మెదడు,ఆచర్ణ 

పర్ాంగా ఏ విధాంగా రూడీ అవో లేదు,దైవత్పవక్ తల 

నుాండి దీన్నన్న రుజువుపర్చి  ఎట్లవాంటి 

స్లక్ష్యయ ధారాలు మన్క క్న్నపిాంచవు. 

మర్ణుం అనేది శాశవ త ముగిుంపు కాదు అలా్లహ్ తెలియజేశాడు:-{వారితో ఇల్ల అన: "మీపై 

నియమిుంచ్బడిన మృతాు దూత మీ త్పాణుం తీస్తడు. ఆ తరువాత మీరు మీ త్పభువు వదదకు 

మర్లిుంపబడత్యరు."}[స దా  :11]మృతాు వు శరీర్ుం మరియు ఆతమ న కలిగి ఉుంట్లుంది,ఆతమ  యొకక  చావు 

అుంటే శరీర్ుం నుండి దానిన  వేరుచ్చయడుం,మళీ్ళ  దానిన  పర్లోకదిన్నన తిరిగి పుంపడుం.అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:-అలా్లహ్ యే ఆతమ లన (త్పాణ్యలన) మర్ణ కాలమున వశపర్చ్చకునేవాడు మరియు 

మర్ణిుంచ్ని వాడి (ఆతమ లన) నిత్దావసపలో (వశపర్చ్చకునే వాడునూ). తరువాత దేనికైత్య మర్ణుం 

నిర్యి్యుంప బడుతుుందో దానిని ఆపుకొని, మిగత్య వారి (ఆతమ లన) ఒక నియమిత కాలుం వర్కు తిరిగి 

పుంపుత్యడు. నిశి యుంగా ఇుందులో ఆలోచ్చుంచ్చ వారికి గొపప  స్తచ్నలు (ఆయాత్) 

ఉన్నన య్య.[జ్ఞమర్:42]ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:‘ఆతమ  

వశపరిు కబడినపుప డు నిశి యుంగా కళీ్ళ  దానిని అనసరిస్తయ్య’ముసిుాం ఉలేఖానుం 920మనిష్ 

మర్ణ్యుంతర్ుం కారాా చ్ర్ణలగూటి నుండి త్పతిఫల్లల గూటికి చ్చరుత్యడు'అలా్లహ్'సెలవిచిా డు.{ఆయన 

వైపునకే మీర్ుందరూ మర్లి పోవలసి ఉుంది. అలా్లహ్ వాగాదనుం నిజమైనది. నిశి యుంగా, ఆయనే సృష్టని 

మొదట సరిత్కొతతగా త్పార్ుంభుంచాడు, మర్ల ఆయనే దానిని ఉనికిలోకి తెస్తడు. ఇది విశవ సిుంచ్చ 

సత్యక రాా లు చ్చసే వారికి నా్న యమైన త్పతిఫల మివవ ట్టనికి. మరియు సతా్య నిన  తిర్సక రిుంచ్చన వారికి - 

వారు సతా్య నిన  తిర్సక రిస్తత  ఉుండినుందుకు - త్త్యగట్టనికి సలసల కాగే నీళీ్ళ  మరియు బాధాకర్మైన శ్క్ష 

ఉుంట్టయ్య.}[య్యనస్:4] 

మర్ణ్యుంతర్ుం ఆతమ  మరొక నూతన శరీరానిన  ధరిుంచ్దు,పునర్ జనమ  లేదు,పునర్ జనమ  అనే వాదనకు 

మెదడు,ఆచ్ర్ణ రూపుంగా ఏ విధుంగా రూడీ అవవ లేదు,దీనిని దైవత్పవక తల నుండి రుజ్ఞవుపర్చి  

ఎట్లవుంటి స్కా్షా ధారాలు మనకు కనిపిుంచ్వు. 



  

  

ఇసా్లాం విశోా సపు [ఈమాన్] గొపప  

మౌలిక్సూత్ాల ఆధార్ాంగా విశో స్ాంచమన్న 

ఆహో్వ న్నసుతాంది,అవి అలా్లహ్ పట్ా,ఆయన్ (దైవ) 

దూరల పట్ా విశోా సాం,దైవత్గాంధాలగు 

తౌరాతు,ఇాంజీలు,జబూర్ (వాటి వత్ీక్ర్ణక 

మునుపు)మరియు పవిత్ర ఖురాను త్గాంధాం ను 

విశో స్ాంచడాం,సమసత 

దైవత్పవక్ తలను,సాందేశహరులను 

విశో స్ాంచడాంతో పాట్ల దైవత్పవక్ త ముహమమ ద్ 

సలాలా్లహు అలైహివ సలామ్ వార్ాందరిలో 

అాంతిమ త్పవక్ తగా విశో స్ాంచాలి,మరియు 

పర్లోక్ దినాన్నన విశో స్ాంచాలి,మన్క తెలుసు 

ఒక్వేళ ఈ త్పాపాంచిక్ జీవిరమే శాశో ర 

ముగిాంపు,అాంరాం అయిత్య మన్ ఈ జీవిర ఉన్నకి 

పన్నకిరాన్న చరతల్లాంటిది,మరియు రీ దర్ పట్ా 

విశోా సాం క్లిగి ఉాండట్ాం. 

ఇసా్ుం విశావ సుం [ఈమాన్] యొకక  గొపప  మౌలిక స్తత్త్యల ఆధార్ుంగా విశవ సిుంచ్మని 

ఆహావ నిస్తతుంది,సమసత త్పవక తలు,సుందేశహరులు{అలైహిముసస ల్లుం}కూడా దీని వైపునకే 

ఆహావ నిుంచారు.అవి:- 

మొదటిది :- అలా్లహ్ యే త్పభువు,సృష్టకర్ త,ఉపాధకర్ త మరియు త్పణ్యళిక నిర్వ హణ కర్ త’అని 

విశవ సిుంచాలి,ఎుందుకుంటే ఆయన ఏకైకుడు మాత్తమే ఆరాధనకు అరుుడు,ఆయన తపప  మిగత్య 

వార్ుందరి ఆరాధనలు ఖుండిుంచ్బడినవి,ఆయన తపప  ఆరాధుంచ్బడే త్పతీది అసతా మే,కేవలుం 

ఆయనకు మాత్తమే ఆరాధన శోభస్తతుంది,ఆయనకు చ్చయబడే ఆరాధన మాత్తమే ఫలిస్తతుంది,ఈ అుంశానికి 

సుంబుంధుంచ్చన ఆధారాలు ేరా నెుంబర్ (8) లో వివరిుంచ్బడాాయ్య. 

అలా్లహ్ తఆల్ల ఈ గొపప  మౌలిక స్తత్త్యలన పవిత్త ఖురాన త్గుంధుంలో అనేక ఆయతులాో త్పస్తవిుంచాడు 

అుందులోని ఒక ఆయతులో ఆయన ఇల్ల సెలవిచిా డు:-{ఈ త్పవక త తన త్పభువు తర్ఫు నుండి,తనపై 

అవతరిుంపజేయబడిన దానిని విశవ సిుంచాడు మరియు (అదే విధుంగా) విశావ స్తలు కూడా (విశవ సిుంచారు). 

వార్ుంత్య అలా్లహ్ న, ఆయన దూతలన, ఆయన త్గుంథాలన మరియు ఆయన త్పవక తలన 

విశవ సిుంచారు. వార్ుంట్టరు: "మేము ఆయన త్పవక తల మధా  ఎల్లుంటి భేదభావాలన చూపము. మరియు 

మేము (ఆదేశుం) విన్నన ము మరియు దానిని శ్ర్స్వహిుంచాము, నీ క్షమాభక్షన అరిపస్తతన్నన ము, ఓ మా 

త్పభూ! మా గమా స్ప నుం నీ వైపుకే ఉుంది}[అల్ బఖర్ :285]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:{(వినయ విధేయత,ధర్మ నిష్టఠపర్తవ ుం) సదాచార్ణ అుంటే మీరు మీ ముఖాలన తూరుప  



  

  

దికుక నక, లేక పడమర్ దికుక నక చ్చయటుం కాదు; కాని వినయ విధేయత (ధర్మ నిష్టఠపర్తవ ుం) అుంటే, 

అలా్లహ్ న, అుంతిమ దిన్ననిన , దైవదూతలన, త్పతి దివా త్గుంథానిన  మరియు త్పవక తలన 

హృదయపూర్వ కుంగా విశవ సిుంచ్డుం; మరియు ధనుంపై త్ేమ కలిగి ఉుండి కూడా, దానిని బుంధ్యవుల 

కొర్కు అన్నథుల కొర్కు, యాచ్చుంచ్ని ేదల కొర్కు, బాటస్రుల కొర్కు, యాచ్కుల కొర్కు మరియు 

బానిసలన విడిపిుంచ్డానికి వా యపర్చ్డుం, మరియు నమాజ్ న జ్ఞస్ప పిుంచ్డుం, జకాత్ ఇవవ డుం 

మరియు వాగాదనుం చ్చసినపుప డు తమ వాగాదన్ననిన  పూరిత చ్చయడుం. మరియు దుర్వసపలో మరియు 

అపత్యక ల్లలలో మరియు యుదా సమయాలలో జ్ఞసెలపరా్ ుం కలిగి ఉుండటుం. ఇల్లుంటి వార్చ సతా వుంతులు 

మరియు ఇల్లుంటి వార్చ దైవభీతి గలవారు.}[అల్ బఖర్ :177]అలా్లహ్ త్యల్ల ఈ మౌలిక స్తత్త్యలతోపాట్ల 

ఈమాన్ వైపుకు ఆహావ నిుంచాడు,మరియు వీటిని ధకక రిుంచ్చనవాడు తిర్సక రిుంచ్చనవాడు 

బహుదూర్త్బషటత్యవ నికి లోనయాా డు అని దైవుం తెలియజేశాడు,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు.{ఓ విశావ స్తల్లరా! 

అలా్లహ్ న, ఆయన సుందేశహరుణి,ి ఆయన తన సుందేశహరునిపై (ముహమమ ద్ పై) అవతరిుంపజేసిన 

త్గుంథానిన  మరియు ఆయన ఇుంతకు పూర్వ ుం అవతరిుంపజేసిన త్గుంథాలనిన ుంటినీ విశవ సిుంచ్ుండి. 

అలా్లహ్ న, ఆయన దూతలన, ఆయన త్గుంధాలన, ఆయన త్పవక తలన, అుంతిమ దిన్ననిన  

తిర్సక రిుంచ్చనవాడు, వాసతవానికి మార్తా్భషుట డై, మార్తా్భషటతవ ుంలో చాల్ల దూర్ుం పోయ్యనటే!ా}[నిస్ 

:136]ఉమర్ బిన్ అల్ ఖత్యతబ్ ర్దియలా్లహు అను కథనుం తెలియజేశారు:-మేము ఒకస్రి దైవత్పవక త 

సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ వదద కూరిు ని ఉన్నన ము అపుప డు మా వదదకి అతితెలనాి దుస్తతలతో,అతా ుంత 

నలనాి వెుంత్ట్లకలు కలిగి ఉనన ఒక వా కి త వచిా డు,అతని పై ఎట్లవుంటి త్పయాణ ఆనవాలు కనిపిుంచ్లేదు 

మరియు మాలోని ఎవవ రికీ అతని గురిుంచ్చ తెలియదు,అతన దైవత్పవక త వదదకి వచి్చ  తన మోకాళీ న 

త్పవక త మోకాళీ తో కలిపి కూరిు ని తన రుండు అర్చ్చతులన రుండు తొడలపై పెట్లటకుని ముఖాముఖీ 

కూరిు న్నన డు,ఇల్ల అడిగాడు :- ఓ ముహమమ ద్ న్నకు ఇసా్ుం అుంటే ఏమిటి?తెలియజేయుండి అపుప డు 

దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సమాధానమిస్తత  తెలియజేశారు :-{ ఇసా్ుం’అుంటే అలా్లహ్ తపప  

వాసతవ ఆరాధా  దైవుం మరొకడు లేడు,మరియు ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ దైవ 

సుందేశహరుడు అని నవువ  స్క్షా ుం చెపాప లి,నమాజ్ఞన జ్ఞస్ప పిుంచాలి,జకాతు చెలిుాంచాలి,ర్మదాన 

ఉపవాస్లు పాటిుంచ్డుం,కాబతులా్లహ్ యొకక  హజ్జ  అది చ్చయగలిగే జ్ఞసోతమత ఉుంటే.చ్చయడుం}దానికి ఆ 

వా కి త’మీరు సతా ుం చెపాప రు’అని దృవీకరిుంచాడు,ఉలేఖాఖుడు చెపుతన్నన రు ‘మాకు’అతన ఆశి ర్ా కర్ుంగా 

కనిపిుంచాడు అతన త్పశ్న ుంచాడు తిరిగి సమాధాన్ననిన  దృవీకరిస్తతన్నన డు’ఆపై మళీ్ళ ’న్నకు 

‘ఈమాన్’అుంటే ఏమిటి తెలియజేయుండి’?అని అడిగాడు త్పవక త ఇల్ల బదులిచిా రు : {నవువ  అలా్లహ్ న 

ఆయన దైవదూతలన,ఆకాశత్గుంధాలన,దైవత్పవక తలన మరియు పర్లోకదిన్ననిన  విశవ సిుంచ్డుం 

మరియు ముంచ్చ,చెడు విధత్వాతన విశవ సిుంచ్డుం} ఆ వా కి త ఇల్ల చెపాప డు { మీరు సతా ుం చెపాప రు,ఇల్ల 

అడిగాడు ‘న్నకు ఇహ్’స్న్’అుంటే ఏమిటి ?తెలియజేయుండి,త్పవక త బదులిచిా రు :{బహుశా నవువ  

అలా్లహ్ న చూస్తతనన టా్లగా భావిస్తత  ఆయనన ఆరాధుంచాలి,ఒకవేళ అది స్ధా పడకపోత్య ఆయన 

మిమమ లిన  చూస్తతన్నన డు అని భావిుంచ్చ ఆరాధుంచాలి}సహీహ్ ముసిుాం (8)ఈ హదీస్త త్పకార్ుం జీత్బీల్ 

అలైహిసస ల్లుం దైవత్పవక త ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ వదదకి వచాి రు,ధర్మ ుం యొకక  దశలు 

అనగా ‘అల్ ఇసా్ుం,అల్ ఈమాన్,అల్-ఇహ్’స్న్,గురిుంచ్చ ఆయనన అడిగారు,దైవత్పవక త సలలాా్లహు 

అలైహివ సలమా్ జీత్బీల్ అడిగిన త్పశన లకు సమాధానుం ఇచిా రు ఆ పిమమ ట దైవత్పవక త సహచ్రులతో మీ 

వదదకి జీత్బీల్ అలైహిసస ల్లుం మీకు జ్ఞ ు నబోధ చ్చయడానికి వచిా డు అని తెలిపారు,ఇదియే ఇసా్ుం 

దైవసుందేశుం,జీత్బీల్ అలైహిసస ల్లుం దానిన  తీస్తకొచిా రు,దైవత్పవక త ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ 

సలమా్ త్పజలకు భోదిుంచారు,దానిన  సహచ్రులు[ర్దియలా్లహు అనుమ్] కుంఠసతపరుచ్చకున్నన రు, 

దైవత్పవక త అనుంతర్ుం వారు త్పజలకు ఆ సుందేశానిన  చ్చరిా రు.రుండవది:- దైవదూతలన 

విశవ సిుంచ్డుం,వీరు అగోచ్ర్ లోకానికి చెుందినవారు,అలా్లహ్ వారిని సృష్టుంచాడు,ఒక నిరి దషట రూపుంలో 

సృజిుంచాడు,వారికి గొపప  కారా్ త్కమాల బాధా తన అపప గిుంచాడు,ఆ గొపప  కార్ా త్కమాలలో ఒకటి:-అలా్లహ్ 

సుందేశాలన, దైవాదేశాలన అలా్లహ్ త్పవక తలకు,సుందేశహరులకు (అలైహిముసస ల్లుం) చ్చర్వేయడుం,ఆ 

దైవదూతలలో గొపప వాడు,న్నయకుడు జీత్బీల్ అలైహిసస ల్లుం,దైవత్పవక తల వజ్ఞదదకి జీత్బీల్ అలైహిసస ల్లమ్ 

దైవవాణి తీస్తకుని అవతరిుంచాడని కొనిన  స్కా్షా ధారాలు రూడి పరుస్తతన్నన య్య:అలా్లహ్ తఆల్ల 

సెలవిచిా డు:-ఆయనే తన ఆజుతో,దైవదూతల దావ రా,దివా ుాన్ననిన (రూహ్ న) త్యన కరిన,తన 

దాస్తలపై అవతరిుంపజేస్తడు,వారిని (త్పజలన) ఇల్ల హెచి్ రిుంచ్ట్టనికి:"నిశి యుంగా,నేన తపప  మరొక 

ఆరాధా  దేవుడు లేడు! కావున మీరు న్నయుందే భయభకుతలు కలిగి ఉుండుండి!"}[అన్ నహా్ 

:2]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{మరియు నిశి యుంగా, ఇది సర్వ లోకాల త్పభువు 

అవతరిుంపజేసిన (త్గుంథుం)}(192)దీనిని నమమ దగిన ఆతమ  (రూహుల్ అమీన్) అవతరిుంపజేశాడు;(193)నీ 



  

  

హృదయుం మీద, నీవు హెచి్ రిక చ్చసేవారిలో చ్చరిపోవాలని;(194)సప షటమైన అర్బీ 

భాషలో!(195)నిశి యుంగా, దీని (త్పస్తవన) పూర్వ  దివా త్గుంథాలలో ఉుంది.(196)[షుఅరా:192-

196]మూడవది :- (వత్కీకర్ణకు మునపు)దైవత్గుంధాలగు తౌరాతు,ఇుంజీలు,జబూర్ మరియు పవిత్త 

ఖురానత్గుంధుం న విశవ సిుంచ్డుం,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{ఓ విశావ స్తల్లరా! అలా్లహ్ న, ఆయన 

సుందేశహరుణి,ి ఆయన తన సుందేశహరునిపై (ముహమమ ద్ పై) అవతరిుంపజేసిన త్గుంథానిన  మరియు 

ఆయన ఇుంతకు పూర్వ ుం అవతరిుంపజేసిన త్గుంథాలనిన ుంటినీ విశవ సిుంచ్ుండి. అలా్లహ్ న, ఆయన 

దూతలన, ఆయన త్గుంధాలన, ఆయన త్పవక తలన, అుంతిమ దిన్ననిన  తిర్సక రిుంచ్చనవాడు, వాసతవానికి 

మార్తా్భషుట డై, మార్తా్భషటతవ ుంలో చాల్ల దూర్ుం పోయ్యనటే!ా}[నిస్ :136]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:{ఆయన, సతా మైన ఈ దివా త్గుంథానిన  (ఓ ముహమమ ద్!) నీపై అవతరిుంపజేశాడు. ఇది 

పూర్వ ుం అవతరిుంపజేయబడిన త్గుంధాలలో నుండి (మిగిలి వునన  సతా్య నిన ) ధృవపరుసోతుంది. మరియు 

ఆయనే తౌరాత్ న మరియు ఇుంజీలున అవతరిుంపజేశాడు.}(3)దీనికి ముుందు త్పజలకు సన్నమ ర్ుాం 

చూపట్టనికి, మరియు (సతా్య సత్యా లన విశదీకరిుంచ్చ) ఈ గీట్లరాయ్యని కూడా 

అవతరిుంపజేశాడు.నిశి యుంగా, ఎవరైత్య అలా్లహ్ ఆజున తిర్సక రిస్తరో వారికి కఠినశ్క్ష 

ఉుంట్లుంది.మరియు అలా్లహ్ సర్వ శకి తముంతుడు,త్పతీకార్ుం తీరిు కగలవాడు.[ఆల్ ఇత్మాన్:3-

4]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{ఈ త్పవక త తన త్పభువు తర్ఫు నుండి, తన పై 

అవతరిుంపజేయబడిన దానిని విశవ సిుంచాడు మరియు (అదే విధుంగా) విశావ స్తలు కూడా (విశవ సిుంచారు). 

వార్ుంత్య అలా్లహ్ న, ఆయన దూతలన, ఆయన త్గుంధాలన మరియు ఆయన త్పవక తలన 

విశవ సిుంచారు. వార్ుంట్టరు: "మేము ఆయన త్పవక తల మధా  ఎల్లుంటి భేదభావాలన చూపము. మరియు 

మేము (ఆదేశుం) విన్నన ము మరియు దానిని శ్ర్స్వహిుంచాము, నీ క్షమాభక్షన అరిపస్తతన్నన ము, ఓ మా 

త్పభూ! మా గమా స్ప నుం నీ వైపుకే ఉుంది.}[అల్ బఖర్ :285]మరియు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిచిా డు:{(ఓ ముసిుాంల్లరా!) మీరు ఇల్ల అనుండి-"మేము అలా్లహ్ న మరియు ఆయన మా కొర్కు 

అవతరిుంపజేసిన సుందేశాలన మరియు ఇత్బాహీమ్, ఇస్మ యీల్, ఇస్ హాఖ్, యఅఖూబ్ మరియు అతని 

సుంతతి వారికి ఇవవ బడిన వాటినీ మరియు మూస్, 'ఈస్ మరియు ఇతర్ త్పవక తలుందరికీ వారి త్పభువు 

తర్పు నుండి ఇవవ బడిన వాటినీ (సుందేశాలన) విశవ సిస్తము.వారిలో ఏ ఒకక రి పటా్ట మేము భేదభావుం 

చూపము.మేము ఆయనకు విధేయులుం (ముసిుాంలుం) అయాా ము."}[ఆల్ ఇత్మాన్ 

:84]న్నలుగవది:సమసతత్పవక తలన,సుందేశహరులన(అలైహిముసస ల్లుం) విశవ సిుంచ్డుం,సమసతత్పవక తలన 

సుందేశహరులన విశవ సిుంచ్డుం మరియు వార్ుందరూ అలా్లహ్ వైపునుండి పుంపబడిన త్పవక తలుగా,తమ 

తమ ాతి త్పజలకు దైవ సుందేశాలన ఉపదేశ్ుంచార్ని నమమ డుం విధ,అనివారా్ ుం.అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:-{(ఓ ముసిుాంల్లరా!) మీరు ఇల్ల అనుండి: "మేము అలా్లహ్ న మరియు ఆయన మా కొర్కు 

అవతరిుంపజేసిన సుందేశాలన మరియు ఇత్బాహీమ్, ఇస్మ యీల్, ఇస్ హాఖ్, యఅఖూబ్ మరియు అతని 

సుంతతి వారికి ఇవవ బడిన వాటినీ మరియు మూస్, 'ఈస్ మరియు ఇతర్ త్పవక తలుందరికీ వారి త్పభువు 

తరుపు నుండి ఇవవ బడిన వాటినీ (సుందేశాలన) విశవ సిస్తము. వారిలో ఏ ఒకక రి పటా్ట మేము భేదభావుం 

చూపము. మేము ఆయనకు విధేయులుం (ముసిుాంలుం) అయాా ము."}[అల్ బఖర్ :136]మహోనన తుడైన 

అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{ఈ త్పవక త తన త్పభువు తరుపు నుండి, తనపై అవతరిుంపజేయబడిన 

దానిని విశవ సిుంచాడు మరియు (అదే విధుంగా) విశావ స్తలు కూడా (విశవ సిుంచారు). వార్ుంత్య అలా్లహ్ న, 

ఆయన దూతలన, ఆయన త్గుంథాలన మరియు ఆయన త్పవక తలన విశవ సిుంచారు. వార్ుంట్టరు: "మేము 

ఆయన త్పవక తల మధా  ఎల్లుంటి భేదభావాలన చూపము. మరియు మేము (ఆదేశుం) విన్నన ము మరియు 

దానిని శ్ర్స్వహిుంచాము, నీ క్షమాభక్షన అరిపస్తతన్నన ము, ఓ మా త్పభూ! మా గమా స్ప నుం నీ వైపుకే 

ఉుంది.}[అల్ బఖర్ :285]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{(ఓ త్పవకాత!) ఇల్ల అన: 

"మేము అలా్లహ్ న విశవ సిుంచాము; మరియు మాపై అవతరిుంపజేయబడిన దానిని మరియు ఇత్బాహీమ్, 

ఇస్మ యీల్, ఇస్ హాఖ్, యఅఖూబ్ లపై మరియు అతని సుంత్యనుంపై అవతరిుంపజేయబడిన వాటిని 

కూడా (విశవ సిుంచాము). ఇుంకా మూస్, ఈస్ మరియు ఇతర్ త్పవక తలపై వారి త్పభువు తరుపు నుండి 

(అవతరిుంపజేయబడిన వాటిని) కూడా విశవ సిుంచాము). మేము వారి మధా  ఎల్లుంటి విచ్క్షణ చ్చయము. 

మరియు మేము ఆయనకే విధేయులమై (ముసిుాంలమై) ఉన్నన ము."}[ఆల్ ఇత్మాన్ :84]మరియు దైవత్పవక త 

ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ ఆ సుందేశహరులలో చ్చటటచ్చవరివాడిగా,అుంతిమ త్పవక త అని 

విశవ సిుంచాలి.{మరియు అలా్లహ్ త్పవక తల నుండి తీస్తకునన  గటిట త్పమాణ్యనిన (a) (జ్ఞ ు పకుం చ్చస్తకుండి): 

"నేన మీకు ఒక త్గుంథానిన  మరియు వివేకానిన  త్పస్దిుంచ్చన తరువాత, ఒక సుందేశహరుడు (ముహమమ ద్) 

వచి్చ  (మీ త్గుంథాలలో నుండి మిగిలివునన ) సతా్య నిన  ధృవపరిసేత మీరు అతని (ధరామ నిన ) విశవ సిుంచ్చ, 

అతనికి సహాయుం చ్చయవలసి ఉుంట్లుంది."అని చెపిప  ఇల్ల త్పశ్న ుంచాడు: "ఏమీ? మీరు దీనికి 



  

  

అుంగీకరిస్తరా? మరియు న్న ఈ త్పమాణ్యనిన  రవ కరిస్తరా?" వార్న్నన రు: "మేము అుంగీకరిస్తము." అపుప డు 

ఆయన అన్నన డు:"అయ్యత్య, మీరు దీనికి స్క్షులుగా ఉుండుండి. మరియు నేన కూడా మీతోపాట్ల స్క్షగా 

ఉుంట్టన.}[ఆల్ ఇత్మాన్ :81]సమసత త్పవక తలన,సుందేశహరులన(అలైహిముసస ల్లుం) విశవ సిుంచ్డానీన  

ఇసా్ుం విధ పరిచ్చుంది అల్లగే ఆ సుందేశహరులలో చ్చటటచ్చవరి వాడిగా,అుంతిమ త్పవక తగా దైవత్పవక త 

ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్'ని విశవ సిుంచ్డానిన  తపప నిసరిచ్చసిుంది.{ఇల్ల అన: "ఓ త్గుంథ 

త్పజల్లరా! మీరు తౌరాత్ న, ఇుంజీల్ న మరియు మీ త్పభువు తరుపు నుండి మీపై 

అవతరిుంపజేయబడిన దానిని (ఈ ఖుర్ఆన్ న) ఆచ్రిుంచ్నుంత వర్కు, మీరు అసలు దేని (ఏ 

సతా మార్ుాం) మీద కూడా ఉుండనటే!ా"}[అల్-మాయ్యదా :68]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:ఇల్ల అన:" ఓ త్గుంథ త్పజల్లరా! మాకూ మరియు మీకూ మధా  ఉమమ డిగా ఉనన  ధర్మ  

విషయుం (ఉతతరువు) వైపునకు ర్ుండి, అది ఏమిటుంటే:'మనుం అలా్లహ్ తపప  మరవవ రినీ ఆరాధుంచ్రాదు, 

ఆయనకు భాగస్వ ములన ఎవవ రినీ నిలబెటటరాదు మరియు అలా్లహ్ తపప , మనవారిలో నుండి ఎవవ రినీ 

త్పభువులుగా చ్చస్తకరాదు." వారు (సమమ తిుంచ్క) తిరిగి పోత్య: "మేము నిశి యుంగా అలా్లహ్ కు 

విధేయులము (ముసిుాంలము), దీనికి మీరు స్క్షులుగా ఉుండుండి." అని పలుకు.[ఆల్ ఇత్మాన్ 

:64]ఇుందులో ఏ ఒకక  త్పవక తన తిర్సక రిుంచ్చన అతన సమసత త్పవక తలన,సుందేశహరులన 

ధకక రిుంచ్చనదానికి సమానుం.అలా్లహ్ తఆల్ల నూహ్ అలైహిసస ల్లుం ాతీ త్పజలనదేదశ్ుంచ్చ ఆదేశ్ుంచ్చన 

తన సుందేశుం గురిుంచ్చ ఇల్ల తెలిపాడు.{నూహ్ ాతి,సుందేశహరులన అసతా వాదులని 

తిర్సక రిుంచ్చుంది.}[అషిుఅరా :105]మనకు తెలుస్త నూహ్ అలైహిసస ల్లుం కు మునపు కానీ,ఆయనతో 

పాట్ల కానీ ఏ త్పవక త ఆవిర్ు విుంచ్లేదు నూహ్'ాతీయులు ఆయనన ధకక రిుంచారు అయ్యత్య ఈ దికక ర్ణ 

ఆ ాతీ త్పజల నుండి నూహ్’పట ాజరిగిుంది,ఆయనకు జరిగిన ధకాక ర్ణ సమసత త్పవక తల,సుందేశహరుల 

ధకాక ర్ణగా భావిుంచ్బడిుంది,ఎుందుకుంటే వార్ుందరి ఆహావ నుం ఒకక టే మరియు లక్షా ుం కూడా 

ఒకక టే.ఐదవది;- పర్లోకదినుం పట ావిశావ సుం కలిగియుుండటుం,అది త్పళయుం రోజ్ఞ,త్పాపుంచ్చక జీవితము 

ముగిుంపు రోజ్ఞ ఆ న్నడు అలా్లహ్ ‘ఇత్స్ఫ్సల్’దూతకు ‘సయ్యఖ్ ‘శుంకుం పూరిుంచ్మని ఆ ుా పిస్తడు,అతన 

సయ్యఖ్’న పూరిస్తడు,అలా్లహ్ తలచ్చన సమసతుం మర్ణిస్తతుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{మరియు బాకా 

(స్తర్) ఊదబడినపుప డు ఆకాశాలలో మరియు భూమిలో ఉనన  వార్ుందరూ మూరిఛ లి ాపడిపోత్యరు అలా్లహ్ 

కరిన వారు తపప . ఆ తరువాత రుండవస్రి (బాకా) ఊదబడుతుుంది అపుప డు వార్ుందరూ లేచ్చ చూడటుం 

త్పార్ుంభస్తరు.}[జ్ఞమర్:68]అయ్యదవది;-పర్లోకదినుం పట ా విశావ సుం కలిగియుుండటుం,అది 

త్పళయుంరోజ్ఞ,త్పాపుంచ్చక జీవితము ముగిుంపు రోజ్ఞ ఆ న్నడు అలా్లహ్ ‘ఇత్స్ఫ్సల్’దూతకు ‘సయ్యఖ్ ‘శుంకుం 

పూరిుంచ్మని ఆ ుా పిస్తడు,అతన సయ్యఖ్’న పూరిస్తడు,అలా్లహ్ తలచ్చన సమసతుం 

మర్ణిస్తతుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{(జ్ఞ ు పకముుంచ్చకుండి)! ఆ రోజ్ఞ మేము ఆకాశానిన , చ్చట్టట కాగిత్యలన 

(ఖాత్య త్గుంథాలన) చ్చటిటనట్లట చ్చటిటవేస్తము. మేము ఏ విధుంగా సృష్టని మొదట ఆర్ుంభుంచామో! అదే 

విధుంగా దానిని మర్ల ఉనికిలోకి తెస్తము. ఇది (మాపై బాధా తగా) ఉనన  మా వాగాదనుం మేము దానిని 

తపప క పూరిత చ్చస్తము.}[అల్ అుంబియా :104 ]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{వారు 

అలా్లహ్ స్మరాాా నిన  గురితుంచ్ వలసిన విధుంగా గురితుంచ్లేదు; పునరుత్యపన దినమున భూమి అుంత్య ఆయన 

పిడికిలిలో ఉుంట్లుంది; మరియు ఆకాశాలనీన  చ్చటటబడి ఆయన కుడిచ్చతిలో ఉుంట్టయ్య. ఆయన 

సర్వ లోపాలకు అతీతుడు మరియు వారు కలిప ుంచ్చ భాగస్వ ముల కుంటే 

అతుా నన తుడు.}[జ్ఞమర్:67]ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:-{‘త్పళయ 

దిన్నన అలా్లహ్ ఆకాశాలన చ్చటేటసి వాటిని తన కుడిచ్చతిలో పట్లటకుని తరువాత అుంట్టడు నేన 

స్త్మాాా ధనేతన ఎకక డ శకి తముంతులు,ఎకక డ గరివ షుటలు?ఆ పై భూములన చ్చటేటస్తడు పిదప వాటిని 

ఎడమ చ్చతిలో పట్లటకుని ‘నేన స్త్మాాా ధనేత న ఎకక డ శకి తముంతులు ఎకక డ గరివ షుటలు? అని 

త్పకటిస్తడు}దానిన  ముసిుాం ఉలేఖాుంచారుపిదప అలా్లహ్ దైవదూతకు ఆ ుా పిస్తడు,అతన 

వెుంటనే‘రుండవ శుంకుం’పూరిస్తడు,ఆపై వార్ుంత్య లేచ్చ నిలబడి వేచ్చచూస్తత  ఉుంట్టరు అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:-ఆ తరువాత రుండవస్రి (బాకా) ఊదబడుతుుంది అపుప డు వార్ుందరూ లేచ్చ చూడటుం 

త్పార్ుంభస్తరు.[జ్ఞమర్:68]అలా్లహ్ సృష్టత్యలన పునఃజీవితుం త్పస్దిుంచ్చన పిదప వార్ుందరినీ లెకక ల 

అపప చెపుప  కసుం సమీకరిస్తడు,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{ఆ రోజ్ఞ భూమి చీలిపోయ్య వార్ుందరూ 

పరుగెడుతూ బయటికి వస్తరు. అదే సమావేశ సమయుం. అది మాకెుంతో 

స్తలభుం.}[ఖాఫ్:44]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{ఆ రోజ్ఞ వార్ుందరూ బయటికి 

వస్తరు. వారి ఏ విషయుం కూడా అలా్లహ్ నుండి ర్హసా ుంగా ఉుండదు. ఆ రోజ్ఞ విశవ  స్త్మాాా ధకార్ుం 

ఎవరిది? అదివ తీయుడూ, త్పబలుడూ అయ్యన అలా్లహ్ దే!}[గాఫిర్:16]మరియు ఆరోజ్ఞన అలా్లహ్ 

సమసతత్పజలతో లెకక తీస్తకుుంట్టడు,దురామ రాుడితో త్పతీపీడితుని త్పతీకారానిన  తీరిు కుుంట్టడు మరియు 



  

  

త్పతీ మనిష్కు అతన చ్చసిన కర్మ లకు త్పతిఫలుం ముటటజెపుప త్యడు.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:{ఆ రోజ్ఞ త్పతి 

త్పాణికి త్యన సుంపాదిుంచ్చన దాని త్పతిఫలుం ఇవవ బడుతుుంది. ఆ రోజ్ఞ ఎవవ రికీ అన్నా యుం జరుగదు. 

నిశి యుంగా, అలా్లహ్ లెకక  తీస్తకవటుంలో అతి శీత్ుడు.}[గాఫిర్:17]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:{నిశి యుంగా, అలా్లహ్ ఎవరికీ ర్వవ ుంత (పర్మాణువుంత) అనా్న యుం కూడా చ్చయడు. 

ఒక సత్యక ర్ా ముుంటే ఆయన దానిని రుండిుంతలు చ్చస్తడు; మరియు తన తరుపు నుండి గొపప  

త్పతిఫల్లనిన  కూడా త్పస్దిస్తడు.}[నిస్:40]అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :- {మరవరైత్య ర్వవ ుంత 

(పర్మాణువుంత) మేలున చ్చసియునన  దానిని అతన చూస్తకుుంట్టడు(7){మరియు అల్లగే, త్పతివాడు 

త్యన ర్వవ ుంత (పర్మాణువుంత) చెడున చ్చసి ఉన్నన , దానిని చూస్తకుుంట్టడు.}[జల్'జల :7-

8]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{మరియు పునరుత్యపన దినమున మేము సరిగాా తూచ్చ 

త్త్యస్తలన ఏరాప ట్ల చ్చస్తము. కావున ఏ వా కి తకి కూడా ఏ మాత్తుం అన్నా యుం జరుగదు. ఒకవేళ 

ఆవగిుంజుంత కర్మ  ఉన్నన  మేము దానిని ముుందుకు తెస్తము. మరియు లెకక  చూడట్టనికి మేమే 

చాలు!}{అల్ అుంబియా :47}పునరీ జవనుం మరియు లెకక ల అపప చెపుప లు ముగిసిన తరువాత త్పతిఫల్లలు 

బహుమాన్నలు ఉుంట్టయ్య,ముంచ్చ చ్చసిన వాడికసుం అుంతు లేని శాశవ తమైన అనత్గహాలు ఉుంట్టయ్య,కీడు 

చ్చసినవాడికి సతా తిర్స్క రికి శ్క్ష ఉుంట్లుంది.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{ఆ రోజ్ఞ సరావ ధపతా ుం అలా్లహ్ దే. 

ఆయన వారి మధా  తీరుప  చ్చస్తడు. కావున విశవ సిుంచ్చ సత్యక రాా లు చ్చసేవారు పర్మానుందకర్మైన 

సవ ర్వాన్నలలో ఉుంట్టరు.}కాని, ఎవరైత్య సతా తిర్స్క రులై, మా స్తచ్నలన అబదాాలని తిర్సక రిుంచారో, 

వారికి అవమానకర్మైన శ్క్ష ఉుంట్లుంది.(57)[అల్ హజ్జ  :56-57]మరియు మనకు తెలుస్త ఒకవేళ ‘ఈ 

త్పాపుంచ్చక జీవితమే అుంతుం ముగిుంపు అయ్యనటెలతా్య ఈ జీవితుం మరియు ఉనికి’శుదద పనికిమాలినవని 

అజ్ఞర్ుాం. అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-"ఏమీ? వాసతవానికి మేము మిమమ లిన  వృథాగానే పుటిటుంచామని మరియు 

మీరు మా వైపునకు ఎనన డూ మర్లి రార్ని భావిుంచారా?"అల్ మోమినూన్:115ఆర్వది:- విధత్వాత,తీరుప  

పట ా విశావ సుం కలిగి ఉుండటుం.నిశి యుంగా ఈ ఈమాన విశవ సిుంచ్డుం’అనివారా్ ుం అలా్లహ్’కు 

గతము,భవిషా తుత మరియు ఈ విశవ ుంలో ఏుం జరుగబోతుుందో పూరితగా తెలుస్త,నిశి యుంగా అలా్లహ్ 

భూమాా కాశాల సృజనకు పూర్వ మే త్పతీదీ త్వాసిపెట్టటడు.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{మరియు అగోచ్ర్ 

విషయాల త్యళపు చెవులు ఆయన (అలా్లహ్) వదదనే ఉన్నన య్య. వాటిని, ఆయన తపప  మరవవ రూ ఎరుగరు. 

మరియు భూమిలోనూ, సముత్దుంలోనూ ఉనన దుంత్య ఆయనకు తెలుస్త. మరియు ఆయనకు 

తెలియకుుండా ఏ చెట్లట ఆకు కూడా రాలదు. మరియు భూమిలోని చీకటి పర్లలో ఉనన  త్పతి గిుంజ, అది 

పచి్చ ది కానీ ఎుండినది కానీ అుంత్య సప షటుంగా ఒక త్గుంథుంలో (త్వాయబడి) ఉుంది.}[అల్ 

అన్ఆమ్:59]నిశి యుంగా అలా్లహ్ జ్ఞ ు న పర్ుంగా త్పతీ దానిని ఆవరిుంచ్చ ఉన్నన డు,అలా్లహ్ 

తెలిపాడు:{అలా్లహ్ యే సపాత కాశాలన మరియు వాటిని పోలిన భూముండల్లనిన  సృష్టుంచ్చ, వాటి మధా  

ఆయన తన ఆదేశాలన అవతరిుంపజేస్తత  వుుంట్టడు. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ త్పతిదీ చ్చయగల సమరాుడు 

మరియు వాసతవానికి అలా్లహ్ తన జ్ఞ ు నుంతో త్పతిదానిని పరివేష్టుంచ్చ వున్నన డని మీరు 

తెలుస్తకవట్టనికి.}[తల్లఖ్ :12]{మరియు ఈ విశవ ుంలో జరిగే త్పతీవిషయుం అలా్లహ్ 

సుంకలప నస్ర్ుం,కరికత్పకార్ుం జరుగుత్యయ్య,ఆయన వాటిని పుటిటస్తడు మరియు ఆ వా వహారాలు 

పూరితకావడానికి సౌలభాా లన ఏరాప ట్లచ్చస్తడు.}{భూమాా కాశాల విశవ స్త్మాాా ధపతా ుం ఆయనకే 

చెుందుతుుంది. ఆయన ఎవవ రినీ సుంత్యనుంగా చ్చస్తకలేదు. విశవ స్త్మాాా ధపతా ుంలో ఆయనకు 

భాగస్వ ములెవవ రూ లేరు. మరియు ఆయన త్పతి దానిని సృష్టుంచ్చ, దానికొక విధని నిర్యి్యుంచాడు.}[అల్ 

ఫురాాన్ : 2]ఈ విషయుంలో ఆయనకు పరిపూర్ ి వివేచ్న'చాతురాా లు’ఉన్నన య్య,త్పజలు వాటిని 

చ్చరుకలేరు.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{కావలసినుంత వివేకమూ ఉుండేది. కాని ఆ హెచి్ రికలు వారికి 

త్పయోజనకర్ుం కాలేదు.}[అల్ ఖమర్:5]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{మరియు 

ఆయనే సృష్ట ఆర్ుంభుంచ్చన వాడు, ఆ తరువాత దానిని తిరిగి ఉనికిలోకి తెచి్చ వాడు. ఇది ఆయనకు 

ఎుంతో స్తలభమైనది. భూమాా కాశాలలో ఆయన స్మా మే సరోవ నన తమైనది. ఆయనే సర్వ శకి తముంతుడు, 

మహా వివేచ్న్న పరుడు.}[రూమ్ :27]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ తన కసుం ‘వివేకుం’లక్షణ్యనిన  రూఢీ 

పరిా డు,మరియు తనన ‘అల్ హకీుం’(వివేచ్న్నపరుడు)ేరుతో కొనియాడాడు.{నిశి యుంగా, ఆయన 

తపప  మరొక ఆరాధా నీయుడు లేడని, అలా్లహ్, దైవదూతలు మరియు జ్ఞ ు నవుంతులు స్కా్ష మిచిా రు; 

ఆయనే న్నా యపరిర్క్షకుడు. ఆయన తపప  మరొక ఆరాధా నీయుడు లేడు! ఆయన సర్వ  శకి తముంతుడు, 

మహా వివేకవుంతుడు.}[ఆలే ఇత్మాన్ :18]అలా్లహ్ తఆల్ల ఈస్ అలైహిసస ల్లుం గురిుంచ్చ త్పస్తవిస్తత  

పర్లోకదిన్నన అలా్లహ్ తఆల్ల తో ఇల్ల చెపాతడు అని పెరుక న్నన డు:{"ఒకవేళ నీవు వారిని శ్క్షుంచ్దలిసేత 

వారు నీ దాస్తలే! మరియు నీవు వారిని క్షమిుంచ్దలిసేత! నీవు సర్వ శకి తముంతుడవు, మహా 

వివేచ్న్నపరుడవు!"}[అల్ మాయ్యదా:118]అలా్లహ్ త్యల్ల మూస్ అలైహిసస ల్లుం తో అతనిన  తూర్’త్పదేశుం 



  

  

లో పిలిచ్చనపుప డు ఇల్ల చెపాప డు{ఓ మూస్! నిశి యుంగా ఆయన అలా్లహ్ న నేనే! 

సర్వ శకి తముంతుడన,మహా వివేకవుంతుడన}[అన్ నమా్ :9]మహోనన త పవిత్త ఖురాన కసుం 'అల్ 

హికామ 'అనే లక్షణుంతో కొనియాడబడిుంది.అలా్లహ్ త్యల్ల సెలవిచిా డు.{అలిఫ్ - ల్లమ్ - రా. (ఇది) ఒక 

దివా త్గుంథుం. దీని స్తకుతలు (ఆయాత్) నిరుదషటమైనవి మరియు మహా వివేచ్న్నపరుడు, సర్వ ుం 

తెలిసినవాడు అయ్యన (అలా్లహ్) తరుపు నుండి వివరిుంచ్బడాాయ్య.[అల్ హూద్:1 ]మహోనన తుడైన 

అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{ఇవి వివేకుంతో నిుండి ఉనన  విషయాలు. వాటిని నీ త్పభువు నీకు 

దివా ుానుం (వహీ) దావ రా తెలియజేశాడు. మరియు అలా్లహ్ తో పాట్ల మరొకరిని ఆరాధా  దైవుంగా 

చ్చస్తకకు. అల్ల చ్చసేత అవమాన్ననికి గురి అయ్య, బహిషక రిుంచ్బడి నర్కుంలో త్తోయబడత్యవు.}[అల్ ఇత్స్ 

:39] 

22-దైవత్పవక్ తలు (అలైహిముసస ల్లాం) అలా్లహ్ 

సాందేశాలను త్గహిాంచి వాయ పిత పరి్ డాంలో 

పావన్పరులు,బుదిదన్న,సత్క్మ నైతిక్రను 

పటాపాంచలు పరిచే త్పతీ విషయాం నుాండి 

పరిశుదుదలు,మరియు దైవసాందేశహరులు 

అలా్లహ్ ఆదేశాలను దాసులక ఉపదేశాంచే 

గొపప ాధయ ర 

పాందిన్వారు,త్పభురక,దైవరో ాం’క మాత్రమే 

త్పత్యయ క్మైన్ లక్షణాలలో ఏ ఒక్క టి వారికి 

లేదు,వారు కేవలాం మాన్వమాత్తులు ఇరర్ 

స్లమాన్య  మాన్వుల మాదిరిగా అయిత్య అలా్లహ్ 

వారికి రన్ దైవవాణ పాంపి దైవదౌరయ  త్పత్యయ క్ర 

నొసగాడు. 

దైవత్పవక తలు (అలైహిముసస ల్లుం) అలా్లహ్ సుందేశాలన త్గహిుంచ్చ వాా పిత పరి్ డుంలో 

పావనపరులు,ఎుందుకుంటే అలా్లహ్ తన సృష్టత్యల నుండి వారిని ఎనన కున్నన డు,తదావ రా వారు అలా్లహ్ 

సుందేశాలన వాా పితచ్చయగలరు. అలా్లహ్ సెలవిచిా డు-:{అలా్లహ్ దైవదూతల నుండి మానవుల నుండి 

తన సుందేశహరులన ఎనన కుుంట్టడు.నిశి యుంగా, అలా్లహ్ సర్వ ుం వినేవాడు, అుంత్య చూసేవాడు}[అల్ 

హజ్జ  :75]మరియు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:{నిశి యుంగా అలా్లహ్, ఆదమ్ న నూహ్ 

న, ఇత్బాహీమ్ సుంతతి వారిని మరియు ఇత్మాన్ సుంతతివారిని (ఆయా కాలపు) సర్వ లోకాల (త్పజలపై) 

త్పాధానా తనిచి్చ  ఎనన కున్నన డు.}[ఆలే ఇత్మాన్ :33]మరియు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిచిా డు:{(అలా్లహ్) అన్నన డు : "ఓ మూస్ నిశి యుంగా నేన న్న సుందేశాల దావ రా మరియు న్న 

సుంభాషణ దావ రా త్పజలుందరిలో, నినన  ఎనన కున్నన న. కావున నేన నీకిచ్చి న దానిని తీస్తక. మరియు 

నీవు కృతజ్ఞులలో చ్చరు"}[అల్ ఆరాఫ్:114]దైవత్పవక తలకు తెలుస్త వారికి ఇవవ బడేది దైవవాణి 

అని,అుంత్యకాదు వారు దైవదూతలన దైవవాణితో త్పత్యా క్షమవవ డానిన  సవ యుంగా వీక్షస్తరు,అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:-{ఆయనే అగోచ్ర్ జ్ఞ ు నుం గలవాడు, కావున ఆయన అగోచ్ర్ విషయాలు ఎవవ డికీ 

తెలియజేయడు -{26}త్యన కరి ఎనన కొనన  త్పవక తకు తపప  - ఎుందుకుంటే, ఆయన నిశి యుంగా, అతని (ఆ 



  

  

త్పవక త) ముుందు మరియు వెనక ర్క్షకభట్లలన నియమిస్తడు.(27)వారు, (త్పవక తలు) తమ త్పభువు యొకక  

సుందేశాలన యథాతథుంగా అుందజేస్తతన్నన ర్ని పరిశీలిుంచ్డానికి. మరియు ఆయన వారి అనిన  

విషయాలన పరివేష్టుంచ్చ ఉన్నన డు మరియు ఆయన త్పతి ఒకక  విషయానిన  లెకక  పెటిట 

ఉుంచ్చత్యడు.(28){అల్ జినన : 26-28}అలా్లహ్ తన సుందేశాలన త్పజలకు ఉపదేశ్ుంచాలని వారికి 

ఆ ుా పిుంచాడు అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{ఓ త్పవకాత! నీవు నీ త్పభువు తరుపు నుండి నీపై 

అవతరిుంపజేయబడిన దానిని తెలియజేయ్య. మరియు నవవ ల్ల చ్చయక పోత్య, ఆయన సుందేశానిన  పూరితగా 

తెలియజేయని వాడవవుత్యవు. మరియు అలా్లహ్ మానవుల నుండి నినన  కాపాడుత్యడు. నిశి యుంగా, 

అలా్లహ్ సతా తిర్స్క రులైన త్పజలకు మార్దార్శ కతవ ుం చ్చయడు.}[అల్ మాయ్యదా :67]మరియు 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:-{(మేము) త్పవక తలన శుభవార్తలు ఇచి్చ వారిగా మరియు 

హెచి్ రికలు చ్చసే వారిగా పుంపాము.(a) త్పవక తల (ఆగమనుం) తరువాత, అలా్లహ్ కు త్పతికూలుంగా 

వాదిుంచ్ట్టనికి, త్పజలకు ఏ స్కూ మిగల కూడదని!(b) మరియు అలా్లహ్ సర్వ  శకి తముంతుడు, మహా 

వివేచ్న్నపరుడు.}[నిస్:165]దైవసుందేశహరులు అలా్లహ్’కు తీత్వుంగా భయపడుతూ భీతిలుతాూ 

ఉుంట్టరు,అలా్లహ్ సుందేశాలలో హెచి్చ తగులాు చ్చయరు,అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:-{ఒకవేళ ఇతన (ఈ 

త్పవక త), మా (అలా్లహ్ న) గురిుంచ్చ ఏదైన్న అబదపాు మాట కలిప ుంచ్చ ఉుంటే!}44మేము అతని కుడి చ్చతిని 

పట్లటకునే వార్ుం.(45)తరువాత అతని (మెడ) ర్క తన్నళానిన  కసేవార్ుం.(46)అపుప డు మీలో నుండి ఏ 

ఒకక డు కూడా అతనిని (మా శ్క్ష నుండి) కాపాడ లేక పోయేవాడు.(47)[అల్ హాఖ ా :44-47]ఇబ్నన  కరర్ 

ర్హిమహులా్లహ్ చెపాప రు:-అలా్లహ్ సెలవిస్తతన్నన డు:{{ لَ  َولَو   َعلَي نَا تَقَوَّ }} అనగా ఒకవేళ ముహమమ ద్ సలలాా్లహు 

అలైహివ సలమా్ వారి వాదన త్పకార్ుం దైవదౌతా ుంలో ఏదైన్న సవ యుంగా జ్యడిుంచ్చన్న లేక తొలగిుంచ్చన లేక 

తన సుంత విషయానిన చెపిప  న్నకు (అలా్లహుక ) ఆపాదిుంచ్చనటెలతా్య-అల్లజరుగలేదు-నేన వెుంటనే 

అతనిన శ్క్షుంచ్చవాడిని,ఈవిషయానిన అలా్లహ్ తెలిపాడు {{ بِال يَِمينِ  ِمن ه   ََلََخذ نَا }చెపప బడిుంది :-దీనిఅర్ుాం అతనితో 

నేన న్న కుడిచ్చతితో త్పతీకారానిన తీరిు కుుంట్టన ఎుందుకుంటే ఆయన దృఢుంగా 

పట్లటకునేవాడు.మరియు ఇల్ల చెపప బడిుంది :- నేన న్న కుడి చ్చయ్యతో దాని త్పతీకార్ుం 

తీరిు కుుంట్టన.మరియు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:{మరియు (జ్ఞ ు పకముుంచ్చకుండి!) 

అపుప డు (పునరుత్యపన దినమున), అలా్లహ్ : "ఓ మర్ా మ్ కుమారుడా! ఈస్ (ఏస్త) ఏమీ? నీవు త్పజలతో: 

'అలా్లహ్ కు బదులుగా ననూన  మరియు న్న తలినాీ ఆరాధా్య లుగా చ్చస్తకుండి!" అని చెపాప వా?" అని 

త్పశ్న ుంచ్గా! దానికి అతన (ఈస్) అుంట్టడు: "నీవు సర్వ లోపాలకు అతీతుడవు. న్నకు పలకట్టనికి 

అర్ుతలేని మాటన నేన పలకటుం తగినపని కాదు. ఒకవేళ నేన అల్ల చెపిప  ఉుంటే నీకు తపప క తెలిసి 

ఉుండేది. న్న మనస్తస లో ఉనన ది నీకు తెలుస్త, కాని నీ మనస్తస లో ఉనన ది న్నకు తెలియదు. 

నిశి యుంగా, నీవే సర్వ  అగోచ్ర్ విషయాలు తెలిసినవాడవు! "నీవు ఆదేశ్ుంచ్చుంది తపప , నేన మర్చమీ 

వారికి చెపప లేదు, అుంటే: ' న్న త్పభువు మరియు మీ త్పభువు అయ్యన అలా్లహ్ నే ఆరాధుంచ్ుండి.' అని. 

నేన వారి మధా  ఉనన ుంత వర్కు వారికి స్క్షగా ఉన్నన న. నీవు ననన  పైకి లేపుకునన  తరువాత నీవే 

వారిని కనిపెట్లటకుని ఉన్నన వు. మరియు నీవే త్పతి దానికి స్క్షవి!"}[అల్ మాయ్యదా :116-

117]దైవసుందేశహరులకు,త్పవక తలపై అలా్లహ్ చ్చసిన కనికరాలలో అతుా తతమమైనది-‘తన సుందేశాలన 

వాా పితపర్ి డుంలో అలా్లహ్ వారికి జ్ఞసిపర్త్యవ నిన  అనత్గహిుంచాడు,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-"అతన (హూద్) 

జవాబిచిా డు:"ఆయన (అలా్లహ్) తపప ! మీరు ఆయనకు స్టి కలిప ుంచ్చ వాటితో నిశి యుంగా, న్నకు 

ఎల్లుంటి సుంబుంధుం లేదని, నేన అలా్లహ్ న స్క్షగా పెడుతున్నన న మరియు మీరు కూడా స్క్షులుగా 

ఉుండుండి; ఇక మీర్ుంత్య కలసి న్నకు వా తిర్చకుంగా కుత్టలు పనన ుండి. న్నకెల్లుంటి వా వధ 

ఇవవ కుండి.(55)నిశి యుంగా న్నకూ మరియు మీకూ త్పభువైన అలా్లహ్ నే నేన నముమ కున్నన న! త్పతీ 

త్పాణి జ్ఞట్లట ఆయన చ్చతిలో ఉుంది.నిశి యుంగా, న్న త్పభువే ఋజ్ఞమార్ుాంపై (సతా ుంపై) ఉన్నన డు.[హూద్ 

:54-56]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:(ఓత్పవకాత!)వాళా్ళ,మేము నీవదదకుపుంపిన వహీ 

గురిుంచ్చ నినన  తడబాట్లకు లోనచ్చసే ఉదేదశుంతో,దీనికి బదులు మరి దేనన య్యన్న మా ేరున కలిప ుంచ్చ 

తీస్తకురావాలని కరు తున్నన రు.నవేవ  గనక వారి కరికన మనిన ుంచ్చ ఉుంటే వాళా్ళ నినన  

సేన హితునిగాచ్చస్తకుని ఉుండేవారు.(73)మేమే గనక నీకు నిలకడన త్పస్దిుంచ్చ ఉుండకపోత్య,నవువ  

కొుంతైన్న వారివైపుకు మొగేవాాడివి.ఒకవేళ (నీ తర్ఫున) అదే గనక జరిగి ఉుంటే మేము ఈ జీవితుంలోనూ 

నీకు రటిటుంపు శ్క్షన విధుంచ్చవాళుాం.మర్ణుం తరావ త కూడా రుండిుంతల శ్క్షన విధుంచ్చ 

ఉుండేవాళీ ుం.మరి మాకు వా తిర్చకుంగా,నవువ  ఏ సహాయకుడినీ పుందలేక పోయేవాడివి.[అల్ ఇత్స్ :73-

75]ఇవి మరియు ఇుంతకుముుందు గడిచ్చన ఆయతులు ‘ఖురాన సర్వ లోకాల త్పభువు తరుపునుండి 

అవతరిుంచ్చుందనడానికి రుజ్ఞవులు’మరియు స్కా్షా లుగా ఉన్నన య్య.ఎుందుకుంటే ఒకవేళ అవి ముహమమ ద్ 

సలజా్ఞలా్లహు అలైహివ సలమా్ తరుపు నుండి సవ తహాగా వచి్చ యునన టెలతా్య ఆయనన ఉదేదశ్ుంచ్చ ఇల్లుంటి 



  

  

సుంభాషణ వచి్చ ది కాదు.అలా్లహ్ స్తబ్'హానహూ తఆల్ల తన త్పవక తలన త్పజలనుండి ర్క్షస్తడు"-అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:-{ఓ త్పవకాత! నీవు నీ త్పభువు తర్ఫు నుండి నీపై అవతరిుంపజేయబడిన దానిని 

తెలియజేయ్య. మరియు నీవట్లట చ్చయక పోత్య, ఆయన సుందేశానిన  పూరితగా తెలియజేయని వాడవవుత్యవు. 

మరియు అలా్లహ్ మానవుల నుండి నినన  కాపాడుత్యడు. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ సతా తిర్స్క రులైన 

త్పజలకు మార్దార్శ కతవ ుం చ్చయడు.}[అల్ మాయ్యదా :67]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:{మరియు వారికి నూహ్ గాథన వినిపిుంచ్చ. అతన తన ాతివారితో ఇల్ల అనన పుప డు: 

"న్న ాతి సోదరుల్లరా! నేన మీతో ఉుండటుం మరియు అలా్లహ్ స్తచ్న (ఆయాత్) లన బోధుంచ్టుం, 

మీకు బాధాకర్మైనదిగా ఉుంటే! నేన మాత్తుం అలా్లహ్ నే నముమ కున్నన న. మీరూ మరియు మీరు అలా్లహ్ 

కు స్టి కలిప ుంచ్చనవారూ, అుందరూ కలిసి ఒక (పన్నన గపు) నిర్యిుం తీస్తకుండి, తరువాత మీ నిర్యిుంలో 

మీకెల్లుంటి సుందేహుం లేకుుండా చూస్తకుండి. ఆ పిదప ఆ పన్నన గానిన  న్నకు వా తిర్చకుంగా త్పయోగిుంచ్ుండి; 

న్నకు ఏ మాత్తుం వా వధ నివవ కుండి.}[య్యనస్:71]అలా్లహ్ మూస్ అలైహిసస ల్లుం మాట గురిుంచ్చ 

తెలుపుతూ చెపాప డు :-(మూస్ మరియు హారూన్) ఇదదరూ ఇల్ల అన్నన రు: "ఓ మా త్పభూ! వాసతవానికి, 

అతడు మమమ లిన  శ్క్షస్త డేమోనని, లేదా తలబిరుస్తతనుంతో త్పవరి తస్త డేమోనని మేము 

భయపడుతున్నన ము!"(అలా్లహ్) సెలవిచిా డు:-"మీరిదదరు భయపడకుండి,నిశి యుంగా, మీరిదదరితో పాట్ల 

నేనూ ఉన్నన న. నేన అుంత్య విుంటూ ఉుంట్టన మరియు అుంత్య చూస్తత  ఉుంట్టన.}[త్యహా:45-46]అలా్లహ్ 

తెలియపరిచాడు ఆయన తన సుందేశహరులన శత్తువుల నుండి ర్క్షుంచాడు,వారు త్పవక తల వర్కు 

కీడిుంచ్చ ఉదేదశా ుంతో చ్చర్లేకపోయారు,అలా్లహ్ సతా్య నిన  తెలియజేస్డు ఆయన తన దైవవాణిని 

సుంర్క్షుంచాడు,అుందులో హెచి్చ లు కానీ తగులాు కానీ చ్చయబడలేదు.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{మేమే ఈ 

ఖుర్ఆన్ న అవతరిుంపజేశాము. మరి మేమే దీనిని ర్క్షస్తము}[అల్ హిత్జ్ :9]దైవత్పవక తలు 

అలైహిముసస ల్లుం బ్నదిదని,సత్కమనైతికత న విభేధుంచ్చ పట్టపుంచ్లు పరిచ్చ త్పతీ విషయుం నుండి 

పరిశుదదహస్తతలు. అలా్లహ్ తన త్పవక త ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ న శుదిదపరుస్తత  తెలిపాడు:-

మరియు నిశి యుంగా, నీవు ఉతతమమైన శీలవుంతుడవు![అల్ ఖలమ్:4]ఆయన గురిుంచ్చ మరొక చోట ఇల్ల 

త్పస్తవిుంచాడు:-{మరియు (ఓ త్పజల్లరా!) మీ సహచ్రుడు పిచ్చి వాడు కాడు!}[తఖీవ ర్:22 ]అుంచ్చత వారు 

సుందేశాలవాా పిత అతుా తతమ విధానుంలో జ్ఞస్ప పిుంచ్గలరు, మరియు దైవసుందేశహరులు అలా్లహ్ ఆదేశాలన 

దాస్తలకు ఉపదేశ్ుంచ్చ గొపప బాధా త పుందినవారు,త్పభుతకు,దైవతవ ుం’కు చెుందిన త్పతా్య కమైన 

లక్షణ్యలలో ఏ ఒకక టి వారికి లేదు,ఇతర్ స్మానా  మానవుల వలె వారు కూడా మానవ నిమితుతలే కానీ 

అలా్లహ్ వారికి తన దైవవాణి పుంపి దైవదౌతా  త్పత్యా కత నొసగాడు అలా్లహ్ సెలవిచిా డు.{వారి త్పవక తలు 

వారితో (ఇుంకా) ఇల్ల అన్నన రు: "నిశి యుంగా, మేము మీ వుంటి మానవులుం మాత్తమే! కాని అలా్లహ్ తన 

దాస్తలలో త్యన కరిన వారిని అనత్గహిస్తడు. మరియు - అలా్లహ్ అనమతిసేతనే తపప  - మీ కొర్కు 

త్పమాణుం తీస్తకు రావటమనేది మా వశుంలో లేదు. మరియు విశావ స్తలు కేవలుం అలా్లహ్ మీదనే 

దృఢనమమ కుం ఉుంచ్చకవాలని.}[ఇత్బాహీుం :11]అలా్లహ్ తఆల్ల తన త్పవక త ముహమమ ద్ సలలాా్లహు 

అలైహివ సలమా్ కు ఆ ుా పిస్తత  తన ాతిత్పజలకు ఉపదేశ్ుంచ్మని సెలవిచిా డు:{(ఓ త్పవకాత!) ఇుంకా 

ఇల్ల అన: "నిశి యుంగా, నేన కూడా మీల్లుంటి ఒక మానవుడనే! న్నపై దివా ుానుం (వహీ) 

అవతరిుంపజేయబడిుంది. నిశి యుంగా, మీ ఆరాధా  దేవుడు ఆ ఏకైక దైవుం (అలా్లహ్) మాత్తమే! కావున తన 

త్పభువున కలుస్తకవాలని ఆశ్ుంచ్చవాడు సత్యక రాా లు చ్చయాలి. మరియు ఆరాధనలో తన త్పభువుతో 

పాట్ల మరవవ రినీ భాగస్వ ములుగా (షరీక్ లుగా) కలిప ుంచ్చకరాదు."}{అల్ కహఫ్:110} 

23-ఇసా్లాం గొపప  ఆరాధన్ల సూత్ాలతో 

ఏకైకడైన్ అలా్లహ్ ఆరాధన్ వైపున్క 

ఆహో్వ న్నసుతాంది,అవి :-న్మాజు అన్గా ‘ఇాందులో 

ఖియాాం[న్నలబడట్ాం],రుకూ[వాంగట్ాం],సజాద  

[స్లషి్కాంగము]అలా్లహ్ సమ ర్ణ,త్పశాంస,మరియు 

దుఆ ఉాంటాయి,త్పతీ ర్వజు అయిదు న్మాజులు 



  

  

ముస్ాాం ఆచరిస్లత డు,ఇది న్మాజులో బేధాలను 

దూర్ాం చేసుతాంది,అన్గా 

ధన్నక్,బీధ,పాలకడు,పాలితుడు అాందరూ 

న్మాజులో ఒకే పాంకి తలో న్నలబడారు,మరియు 

జకాతు అాంటే సాంపదలోన్న ఒక్ చిన్న విలువ,-

అలా్లహ్ న్నరాద రిాంచిన్ షర్తులతో,కొలరలతో 

కూడి ఉాంది-ధన్నకల సాంపదలో అన్నవార్య ాం 

చేయబడిాంది,ఇది పేద,బీధ ఇరరాత్ర వరాగ లలో 

ఏడాదికొక్స్లరి పాంచబడుతుాంది,మరియు 

ఉపవాసాం:- ర్మదాను మాసాంలో పగటివేల 

అన్న పానీయాలను రయ జాంచి న్నషతిో త్వాన్నన  

ఆచరిాంచడాం.ఇది ఆరమ లో సాంక్లప ాం మరియు 

సహనాన్నన  భోదిసుతాంది.హజ్జజ  ‘అాంటే’-అలా్లహ్ 

గృహాం కాబతులా్ల’దర్శ న్ాం కొర్క పవిత్ర మకాక  

న్గరాన్నకి జీవిరాంలో ఒక్స్లరి స్లమర్ధయ ాం స్త త మర 

క్లిగిన్ త్పతీ ఒక్క రూ సాందరిశ ాంచడాం,ఈ హజ్జజ  

పుణయ  క్షేత్రాంలో పవిత్ర అలా్లహ్ ఆరాధన్ త్పతీ 

ఒక్క రిీ సమాన్ాంగా ఉాంట్లాంది,మరియు 

ఎల్లాంటి బేధాభావాలక,బాంధాలక ావు 

ఉాండదు. 

ఇసా్ుం గొపప  ఆరాధనలతోపాట్ల,ఇతర్ ఆరాధనల దావ రా అలా్లహ్ వైపుకు ఆహావ నిస్తతుంది,ఈ 

మహతతర్ఆరాధనలన దైవత్పవక తలపై సుందేశ హరులపై ఇుంతకు మునపు కూడా విధ చ్చయబడాాయ్య,ఈ 

గొపప ఆరాధనలలో కొనిన  ఇవి : 

మొదటిది:- నమాజ్ఞ’న ముసిమాులపై అలా్లహ్ విధ చ్చశాడు,గతిుంచ్చన సమసత త్పవక తలపై సుందేశహరులపై 

విధ చ్చయబడినటా్లగా,మరియు అలా్లహ్ తన మిత్తుడైన ‘ఇత్బాహీుం అలైహిసస ల్లుం’కు ఆదేశ్ుంచాడు తన 

గృహానిన  త్పదక్షణలు,నమాజ్ఞలు,రుకూ స దాలు చ్చసేవారి నిమితతుం పావనపరి్ మని ఆదేశ్ుంచాడు:అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:-{మరియు ఈ (కఅు హ్) గృహానిన  మేము మానవులన తర్చ్చగా సుందరిశ ుంచ్చ కేుంత్దుం 

(పుణా సపలుం)గా మరియు శాుంతి నిలయుంగా చ్చసి, ఇత్బాహీమ్ నిలబడిన చోట్లన మీరు నమాజ్ చ్చసే 



  

  

జ్ఞసపలుంగా చ్చస్తకుండనన  విషయానిన  (జ్ఞ ు పకుం చ్చస్తకుండి). మరియు మేము ఇత్బాహీమ్ మరియు 

ఇస్మ యీల్ లకు: "న్న ఈ గృహానిన  త్పదక్షణ చ్చసేవారి కొర్కూ, ఏకాుంత ధాా నుం (ఏతికాఫ్) పాటిుంచ్చవారి 

కొర్కూ, వుంగే (రుకూఉ చ్చసే) వారి కొర్కూ మరియు స దాలు చ్చసే వారి కొర్కూ పరిశుదుాంగా ఉుంచ్ుండి." 

అని నిర్చ దశ్ుంచాము.}{అల్ బఖర్ -125 }మూస్ అలైహిసస ల్లుం పై ఆయనకు ఇచి్చ న మొటటమొదటి 

పిలుపులో ఆయన కసుం విధ పరిచాడు అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{నిశి యుంగా, నేనే నీ త్పభువున, కావున 

నీవు నీ చెపుప లన విడువు. వాసతవానికి, నీవు పవిత్తమైన తువా లోయలో ఉన్నన వు.}{మరియు నేన నినన  

(త్పవక తగా) ఎనన కున్నన న. నేన నీపై అవతరిుంపజేసే దివా ుాన్ననిన  (వహీని) ాత్గతతగా 

విన.}{నిశి యుంగా, నేనే అలా్లహ్ న! నేన తపప  మరొక ఆరాధా్య డు లేడు, కావున ననేన  ఆరాధుంచ్చ 

మరియు ననన  సమ రిుంచ్డానికి నమాజ్ న జ్ఞస్ప పిుంచ్చ.}[త్యహా :12-14 ]ఈస్ మరహ్ అలైహిసస ల్లుం తనకు 

నమాజ్ఞ మరియు జకాతు గురిుంచ్చ అలా్లహ్ ఆదేశ్ుంచాడని చెపాప రు:- ఇల్ల చెపాప రు:- అలా్లహ్ ఆ 

విషయానిన ఇల్ల చెపాప రు :{మరియు నేనెకక డున్నన  సర్చ ఆయన ననన  శుభవుంతునిగా చ్చశాడు; నేన 

త్బతికి వునన ుంత కాలుం నమాజ్ చ్చయమని మరియు విధదానుం (జకాత్) ఇవవ మని ననన  

ఆదేశ్ుంచాడు.}[మర్ా ుం:31]ఇసా్మీయ నమాజ్ఞ విధానుంలో ఖయాుం,రుకూ స దాలు,దైవసమ ర్ణ 

,దైవత్పశుంసలు,దుఆ ఉన్నన య్య ముసిుాం త్పతీ రోజ్ఞ అయ్యదు పూటలు ఆచ్రిస్తడు,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-

{మీరు మీ నమాజ్ లన కాపాడుకుండి మరియు ముఖా ుంగా మధా  నమాజ్ న మరియు అలా్లహ్ 

సనిన ధానుంలో వినయవిధేయతలతో నిలబడుండి}.[అల్ బఖర్ :238]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:{మధాా హన ుం స్తరాు డు వాలినపప టి నుండి, రాత్తి అయ్య చీకటి పడే వర్కూ నమాజ్ 

లన నిలుపు. మరియు తెలవాారు ామున (నమాజ్ లో) ఖుర్ఆన్ పఠిుంచ్చ. నిశి యుంగా తెలవాీరు ామున 

ఖుర్ఆన్ పఠనుం (దైవదూతల దావ రా) వీక్షుంప బడుతుుంది.}[అల్ ఇత్స్ :78]ఆయన సలలాా్లహు అలైహి 

వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:(రుకూ విషయానికొసేత మీరు శకి తముంతుడైన త్పభువు మహోనన తన 

అధకుంగా కొనియాడుండి’ఇక స దాలో దుఆ ఎకుక వ చ్చయడానికి కృష్చ్చయుండి,మీ దుఆ లు 

ఆమోదిుంచ్బడట్టనికి దగరా్గా ఉుంట్టయ్య.)సహీహ్ ముసిుాంరుండవది:- జకాతు,ఇది వర్కు గతిుంచ్చన 

త్పవక తలపై,సుందేశహరుల పై (అలైహిముసస ల్లుం) విధ పరిచ్చనటా్లగా అలా్లహ్ దీనిని ముసిమాులపై కూడా 

విధ పరిచాడు,ఇది సుంపదలోని ఒక చ్చనన మొతతుం,-అలా్లహ్ దీని కొర్కు కొలమాన్నలు షర్తులు 

నిరాద రిుంచాడు- ధనికుల డబ్ను లో విధ పరి్ బడిుంది,బీధవరాాల పుంచ్డుం కసుం 

తీస్తకబడుతుుంది,సుంవతస రానికి ఒకస్రి ఉుంట్లుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు.{(కావున ఓ త్పవకాత!) నీవు వారి 

సుంపదల నుండి దానుం (సదఖహ్) తీస్తకొని, దానితో వారి పాపవిమోచ్నుం చెయా్య  మరియు వారిని 

సుంసక రిుంచ్చ. మరియు వారి కొర్కు (అలా్లహ్ న) త్పారి పుంచ్చ. మరియు నిశి యుంగా, నీ త్పార్ పనలు వారికి 

మనశాశ ుంతిని కలిగిస్తయ్య. అలా్లహ్ సర్వ ుం వినేవాడు, సర్వ జ్ఞుడు.}[తౌబా :103]దైవత్పవక త సలలాా్లహు 

అలైహివ సలమా్ ముఆజ్ బిన్ జబల్ ర్దియలా్లహు అను’న యమన్ వైపుకు పుంపిస్తతనన పుప డు ఇల్ల 

ఉపదేశ్ుంచారు:-{"నిశి యుంగా నీవు త్గుంధవహులకు చెుందిన ఒకాతి వదదకు వెళ్ళతన్నన వు,మొదట వారిని 

'అలా్లహ్ తపప  వాసతవ ఆరాధా  దైవుంలేడు మరియు నిశి యుంగా నేన అలా్లహ్ యొకక  సుందేశ 

హరుడన'అనే విషయుం వైపుకు ఆహావ నిుంచ్చ,ఒకవేళ వారు ఈ విషయానికి విధేయులైత్య అపుప డు వారికి 

'అలా్లహ్ వారిపై రాత్తిపగలు కలిపి రోజ్ఞకు ఐదు వేళల నమాజ్ఞలన విధ పరిచ్చన విషయుం 

తెలియజేయ్య,ఒకవేళ వారు దీనికి కూడా విధేయత చూపినటెలతా్య అపుప డు వారిపై అలా్లహ్ 'జకాతు'న విధగా 

చ్చశాడని తెలియజేయ్య,అది వారిధనికుల నుండి తీస్తకబడి బీదత్పజలకు పుంచ్బడుతుుంది,వారు ఒకవేళ 

దానికి కూడా విధేయత చూపినటెలతా్య అపుప డు వారి త్పియగౌర్వసుంపాదకు దూర్ుంగా ఉుండుండి.పీడితుని 

దుఆ కు గురి కాకుండి,ఎుందుకుంటే అలా్లహ్ కు మరియు అతని దుఆకు మధా  ఎట్లవుంటి తెర్ 

ఉుండదు”}తిరిమ జీ ఉలేఖానుం[625]మూడవది:- ఉపవాసుం,అలా్లహ్ ముసా్తము సముదాయుంపై దీనిని 

ఇదివర్కు గతిుంచ్చన త్పవక తలపై,సుందేశహరులపై(అలైహిముసస ల్లుం) విధ పరిచ్చనటా్లగా విధ 

పరిచాడు,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{ఓ విశావ స్తల్లరా! ఉపవాసుం మీకు విధగా నిర్యి్యుంచ్బడిుంది, ఏ 

విధుంగానైత్య మీ పూరీవ కులకు విధగా నిర్యి్యుంచ్బడిుందో బహుశా మీరు దైవభీతిపరులై ఉుంట్టర్ని!}[అల్ 

బఖర్:183]మరియు ఇది:- ర్మదాన మాసుంలో పగటివేల అనన పానీయాలన తా జిుంచ్చ నిషటతో త్వత్యనిన  

ఆచ్రిుంచ్డుం.ఇది ఆతమ లో సుంకలప ుం మరియు సహన్ననిన  బోధస్తతుంది.ఆయన సలలాా్లహు అలైహి 

వసలుాం ఇల్ల పలికారు:-అలా్లహ్ తెలుపుతున్నన డు:- {ఉపవాసుం న్నకొర్కు,నేన మాత్తమే దానికి త్పతిఫలుం 

ఇస్తన,అతన తన మనోవాుంఛలకు,అనన పానీయాల సేవనకు కేవలుం న్న కొర్కు దూర్ుంగా 

ఉుంట్టడు,ఉపవాసుం ఒక ఢాలు,ఉపవాసకుడికి రుండు సుంతోష్టలు ఉుంట్టయ్య:- ఒకటి ఇఫాత ర్ 

చ్చసేటపుప డు,రుండు తన త్పభువున కలిసినపుప డు}సహీహ్ బ్నఖారి 7492న్నలుగవది:-హజ్జ  ,అలా్లహ్ 

ముసిమాు సముదాయుంపై ఇది వర్కు గతిుంచ్చన త్పవక తలపై,సుందేశహరులపై(అలైహిముసస ల్లుం) విధ 



  

  

పరిచ్చనటా్లగా దీనిని విధ పరిచాడు,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-మరియు అలా్లహ్ తన త్పవక త ఇత్బాహీుం 

అలైహిసస ల్లుం' తో త్పజలన హజ్జ  కసుం పిలువమని ఆదేశ్ుంచాడు:- అలా్లహ్ సెలవిచిా డు-{మరియు 

త్పజలకు హజ్జ  యాత్తన గురిుంచ్చ త్పకటిుంచ్చ: "వారు పాదాచారులగా మరియు త్పతి బలహీనమైన ఒుంటె 

(సవారీ) మీద, విశాల (దూర్) త్పాుంత్యల నుండి మరియు కనమల నుండి నీ వైపుకు వస్తరు}అల్ హజ్జ  

:27మరియు ఆయనతో హాజీల కసుం బైతుల్ అతీక్ న పరిశుదదపరి్ మని అలా్లహ్ ఆదేశ్ుంచాడు,అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:మరియు మేము ఇత్బాహీమ్ కు ఈ గృహుం (కఅు హ్) యొకక  జ్ఞసపల్లనిన  నిర్చ దశ్ుంచ్చ (చూపుతూ) 

అతనితో: "ఎవవ రినీ న్నకు స్టిగా (భాగస్వ ములుగా) కలిప ుంచ్కు, మరియు న్న గృహానిన , త్పదక్షణ 

(తవాఫ్) చ్చసేవారి కొర్కు నమాజ్ చ్చసేవారి కొర్కు, వుంగే (రుకూఉ) మరియు స్ష్టటుంగుం (స దా ) చ్చసేవారి 

కొర్కు, పరిశుదుాంగా ఉుంచ్చ" అని అన్నన ము.అల్ హజ్జ :26అల్ హజ్జ  :-అలా్లహ్ గృహుం 

'కాబతులా్లహ్'సుందర్శ నకై జీవితుంలో ఒకస్రి మకాక నగర్ యాత్తకి నియమిత కార్ా త్కమాల నిమితతుం 

వెళీ డుం.{మరియు అలా్లహ్ కొర్కుత్పజలపై దైవగృహ సుందర్శ న హజ్జ  జ్ఞసోతమత కలిగి ఉనన వారు 

చ్చయవసలిస  ఉుంది;మరియు ఎవరైత్య తిర్సక రిుంచాడో నిశి యుంగా అలా్లహ్ సర్వ లోకాల కుంటే చాల్ల 

స్తసుంపనన డు'}[ఆలే ఇత్మాన్:97]మరియు హజ్జ  లో భాగుంగా హాజీ ముసిమాులుందరు ఒకే త్పదేశుంలో ఏకైక 

సర్వ సృష్టకర్ త కొర్కు ఆరాధననన చ్చతతశుదిదతో అుంకితుం చ్చస్తరు,మరియు హాజీలుందరూ హజ్జ  మన్నసిక్ 

(నియమిత త్పత్యా క కారా్ త్కమాలన)ఒకే విధుంగా పూరితచ్చస్తత ుంట్టరు, ఇుందులో పరాా వర్ణ,సుంసక ృతిక 

మరియు జీవనత్పమాణ్యలలోని త్యడాలన హజ్జ  రూపుమాపుతుుంది. 

24-ఇసా్లాంలో ఆరాధన్లను త్పత్యయ క్ పరిచే 

గొపప లక్షణాలలో ఒక్టి,-ఆరాధన్ 

విధానాలు,సమయాలు మరియు 

షర్తులు.సరో్ శకి తమాంతుడైన్ అలా్లహ్ వీటిన్న 

శాసనాలుగా చేశాడు,దైవత్పవక్ తలు 

(అలైహిముసస ల్లాం) వాయ పితపరాి రు,మరియు 

నేటి వర్క ఏ మాన్వుడు ఇాందులో ఏ 

హెచిు రగుగలు చేయలేదు,ఈ పెదదపెదద 

ఆరాధన్ల వైపున్క దైవత్పవక్ తలాంా 

(అలైహిముసస ల్లాం) పిలుపున్నచాి రు. 

ఇసా్ుం ఆరాధనలన త్పతా్య క పరిచ్చ గొపప  లక్షణ్యలలో ఒకటి, ఆరాధన విధాన్నలు,సమయాలు మరియు 

షర్తులు. సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ వాటిని శాసన్నలుగా చ్చశాడు మరియు దైవత్పవక తలు 

(అలైహిముసస ల్లుం) వాటిని వాా పితపరిా రు,మరియు నేటి వర్కు ఏ మానవుడు ఇుందులో ఏ హెచి్చ తగులాు 

చ్చయలేదు,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{ఈరోజ్ఞ మీకర్కు మీ ధరామ నిన  సుంపూర్పిరిచాన,మరియు న్న 

అనత్గహానిన పరిపూర్ుించ్చశాన మరియు మీకొర్కు ఇసా్ుం'న ధర్మ ుంగా ఇషటపడాాన}[అల్ 

మాయ్యదా:3]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:4{కావున నీవు దివా ుా నుం (వహీ) దావ రా 

వచి్చ న సుందేశుం మీద జ్ఞసిపర్ుంగా ఉుండు. నిశి యుంగా, నీవు ఋజ్ఞమార్ుాం మీద ఉన్నన వు.}[జ్ఞక్'రుఫ్:43 

]అలా్లహ్ త్యల్ల నమాజ్ఞ గురిుంచ్చ సెలవిచిా డు:-{ఇక నమాజ్ న పూరిత చ్చసిన తరువాత నిలుచ్చన్నన , 

కూరిు న్నన , పడుుండిన్న అలా్లహ్ న సమ రిస్తత  ఉుండుండి.కాని శాుంతిభత్దతలు నెలకొనన  తరువాత నమాజ్ 

న జ్ఞస్ప పిుంచ్ుండి. నిశి యుంగా నమాజ్ విశావ స్తలకు నియమిత సమయాలలో పాటిుంచ్డానికి విధగా 

నియమిుంచ్బడిుంది.}నిస్:103జకాతు ఖరిు ల గురిుంచ్చ అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :-{నిశి యుంగా దాన్నలు 

(సదఖాత్)(a) కేవలుం యాచ్చుంచ్చ నిరుేదలకు మరియు యాచ్చుంచ్ని ేదవారికి(b), (జకాత్) 



  

  

వా వహారాలపై నియమితులైన వారికి మరియు ఎవరి హృదయాలనైత్య (ఇసా్ుం వైపుకు) ఆకరిుించ్ వలసి 

ఉుందో వారికి, బానిసల విముకి త కొర్కు, ఋణత్గస్తతలైన వారి కొర్కు, అలా్లహ్ మార్ుాంలో (పోయేవారి) కొర్కు 

మరియు బాటస్రుల కొర్కు.ఇది అలా్లహ్ నిర్యి్యుంచ్చన ఒక విధ. మరియు అలా్లహ్ సర్వ జ్ఞుడు, మహా 

వివేకవుంతుడు.}తౌబా:60అలా్లహ్ తఆల్ల ఉపవాస్ల గురిుంచ్చ సెలవిచిా డు:-ర్మదాన్ నెల! అుందులో 

దివా  ఖుర్ఆన్ మానవులకు మార్దార్శ కతవ ుంగా, అవతరిుంపజేయబడిుంది(a)! మరియు అుందులో 

సన్నమ ర్ుాం చూే మరియు సతా్య సత్యా లన వేర్ప ర్చ్చ, సప షటమైన ఉపదేశాలున్నన య్య. కావున మీలో ఆ 

నెలన పుందిన వా కి త ఆ నెలుంత్య (విధగా) ఉపవాస ముుండాలి. కాని వాా ధత్గస్తతడైన వాడు, లేక 

త్పయాణుంలో ఉనన వాడు, (ఆ ఉపవాస్లన) వేర్చ దిన్నలలో పూరిత చ్చయాలి. అలా్లహ్ మీకు సౌలభా ుం 

చ్చయగోరుతున్నన డే కానీ, మిమమ లిన  కషటపెటటదలచ్చ కలేదు. ఇది మీరు ఉపవాస దిన్నల సుంఖా న పూరిత 

చ్చయగలగ ట్టనికి మరియు మీకు సన్నమ ర్ుాం చూపినుందుకు, మీరు అలా్లహ్ మహనీయతన (ఘనతన) 

కొనియాడట్టనికి మరియు మీరు కృతజుతలు తెలుపుకవట్టనికి!}[అల్ బఖర్ :185]అలా్లహ త్యల్ల హజ్జ  

గురిుంచ్చ తెలియజేశాడు:-{హజ్జ  మాసములు నిరాారితమై ఉన్నన య్య. ఈ నిరీతి మాస్లలో హజ్జ  చ్చయట్టనికి 

సుంకలిప ుంచ్చన వా కి త హజ్జ  (ఇత్హామ్)లో వునన  సమయుంలో (భార్ా తో) ర్తిత్కీడ (ర్ఫస్)కు, దుషటకారాా లకు 

మరియు కలహాలకు దూర్ుంగా ఉుండాలి. మీరు చ్చసే ముంచ్చపనలనీన  అలా్లహ్ కు తెలుస్త. (హజ్జ  

యాత్తకు) కావలసిన వస్తత స్మాత్గిని తీస్తకు వెళీ ుండి. దైవభీతియే నిశి యుంగా అనిన టికుంటే 

ఉతతమమైన స్మత్గి. కనక ఓ బ్నదాముంతుల్లరా! కేవలుం న్న యుందే భయభకుతలు కలిగి ఉుండుండి.}[అల్ 

బఖర్ :197]ఈ గొపప ఆరాధనల వైపునకే సమసత దైవత్పవక తలు అలైహిముసస ల్లుం ఆహావ నిుంచారు:- 

25- ఇసా్లాం యొక్క  త్పవక్ త ‘ముహమమ ద్ బిన్ 

అబుదలా్లహ్ ఆయన్ ఇత్ాహాం కమారుడైన్ 

ఇస్లమ యీల్ వాంశాన్నకి చాందిన్వారు,త్ీ.శ 571వ 

సాంవరస ర్ాంలో మకాక న్గర్ాం లో 

జన్నమ ాంచారు,అక్క డే త్పవక్ తగా త్పభవిాంచారు ఆపై 

మదీనాక వలస వెళా్లరు,ఆయన్ 

విత్గహ్వరాధన్లో ఏనాడూ రన్ జాతీత్పజలతో 

పాలుగన్లేదు కానీ త్పాపాంచిక్ 

ాహయ వయ వహ్వరాలలో వారితో క్లిస్ 

చేసేవారు,ఆయన్ దైవదౌరయ ాం పాందక్ మునుపు 

నుాంచే గొపప  నైతిక్రను క్లిగి ఉనాన రు.ఆయన్ 

ఆ జాతిత్పజలు ఆయన్క అల్ అమీన్’అనే 

బిరుదును ఇచాి రు,న్లబై సాంవరస రాల 

వయసుక చేరిన్ రరువార అలా్లహ్ గొపప  

దైవసూచన్లతో{అదుు ాలతో }త్పవక్ తగా 

పాంపారు. అాందులో అతిగొపప ది ‘అల్-



  

  

ఖుర్ఆను’పవిత్ర త్గాంధాం,ఇది దైవత్పవక్ తలక 

ఇవో బడిన్ గొపప సూచన్,మరి ఆ సూచన్ 

నేటివర్క అల్లగే మిగిలి ఉాంది.అలా్లహ్ 

దాన్నదోా రా ధరామ న్నన  పరిపూర్ణ పరిచాడు 

మరియు దాన్నన్న దైవత్పవక్ త సలాలా్లహు అలైహివ 

సలామ్ అహరిన శలు క్ష్టాించి త్పజలక 

చేరాి రు,మర్ణాంచారు,ఆయన్ వయసు ‘అర్వై 

మూడు 63 సాంవరస రాలు,దైవత్పవక్ త సలాలా్లహు 

అలైహివ సలామ్ న్గర్ాం మదీనాలో సమాధి 

చేయబడాారు,మరియు ముహమమ ద్ {స} దైవ 

సాందేశహరుల దైవ త్పవక్ తల పర్ాంపర్లో 

అాంతిమ త్పవక్ తగా త్పభవిాంపబడాారు,అలా్లహ్ 

ఆయన్క ‘హిదాయతు’మరియు సరయ ధరామ న్నన  

ఇచిి  పాంపిాంచాడు రదోా రా ఆయన్ త్పజలను 

విత్గహ్వరాధన్,కత్్,అజాాన్ాం ల్లాంటి అాంధకారాల 

నుాండి తీస్ తౌహదు ఏక్రో ాం,ఈమాన్ జ్యయ తి 

వైపున్క మార్గదర్శ న్ాం చేశారు,మరియు అలా్లహ్ 

సో యాంగా స్లక్ష్యయ మిసూత  ‘ానే సో యాంగా 

అనుమతిసూత  త్పవక్ తను అలా్లహ్ వైపుక 

ఆహో్వ న్నాంచే దాయీగా చేస్ పాంపాన్న్న చపాప డు. 

ఇసా్ుం యొకక  త్పవక త ‘ముహమమ ద్ బిన్ అబ్నదలా్లహ్ ఆయన ఇత్బాహీుం కుమారుడైన ఇస్మ యీల్ వుంశానికి 

చెుందినవారు,త్కీ.శ 571వ సుంవతస ర్ుంలో మకాక నగర్ుం లో జనిమ ుంచారు,అకక డే త్పవక తగా త్పభవిుంచారు ఆపై 

మదీన్నకు వలస వెళాారు,ఆయన విత్గహారాధనలో ఎనన డూ తన ాతీత్పజలతో పాలుానలేదు కానీ 

త్పాపుంచ్చక బాహా వా వహారాలలో వారితో కలిసి చ్చసేవారు,ఆయన దైవదౌతా ుం పుందక మునపు నుంచ్చ 

గొపప  నైతికతన కలిగి ఉన్నన రు,త్పభువు ఆయన గురిుంచ్చ 'గొపప నైతికతన'కలిగి ఉన్నన ర్ని 

పగిడారు;అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{మరియు నిశి యుంగా, నీవు ఉతతమమైన శీలవుంతుడవు!}[అల్ 

ఖలమ్:4]నలభై సుంవతస రాల వయస్తకు చ్చరిన తరువాత అలా్లహ్ గొపప  దైవ స్తచ్నలతో{అదుు త్యలతో 

}త్పవక తగా పుంపారు.అుందులో అతిగొపప ది ‘అల్-ఖురాన’పవిత్త త్గుంధుం.మరియు దైవత్పవక త సలలాా్లహు 

అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:-{దైవత్పవక తలాోని త్పతీ ఒకక  త్పవక తకు అదుు త్యలు ఇవవ బడాాయ్య,ఆ 



  

  

త్పకార్ుంగా త్పజలు విశవ సిుంచ్చవారు,నిశి యుంగా న్నకు దైవవాణి ఇవవ బడిుంది,అలా్లహ్’దానిన  న్న వైపుకు 

పుంపాడు,కాబటిట త్పళయదిన్నన అతా ధక అనచ్రులు న్నకు ఉుంట్టర్ని నేన నముమ తున్నన న}సహీహ్ 

అల్ బ్నఖారిమరియు పవిత్త ఖురాన త్గుంధుం ఇది అలా్లహ్ తరుపునుండి తన త్పవక త వైపుకు 

పుంపిుంచ్బడిన దైవవాణి!అలా్లహ్ తఆల్ల సెలవిచిా డు:-{ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) ఒక దివా  త్గుంథుం'ఇుందులో 

ఏ మాత్తుం సుందేహుం లేదు. దైవభీతి గలవారికి ఇది మార్దార్శ కతవ ము}[అల్ బఖర్ :2]మహోనన తుడైన 

అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{ఏమీ? వారు ఖుర్ఆన్ న గురిుంచ్చ ఆలోచ్చుంచ్రా? ఒకవేళ ఇది అలా్లహ్ 

తర్పు నుండి గాక ఇతరుల తర్పు నుండి వచి్చ  వుుంటే, అుందులో ఎనోన  పర్సప ర్ విరుదామైన 

విషయాలన చూసేవారు కదా!}[నిస్ :82]అలా్లహ్ మానవులతో,జిన్నన తులతో 'ఇల్లుంటి ఒక త్గుంధానిన  

త్యవాలని' సవాలు (ఛాలెుంజ్) విసిరాడు,అలా్లహ్ తఆల్ల సెలవిచిా డు:-ఇల్ల అన: "ఒకవేళ మానవులు 

మరియు జిన్నన తులు అుందరూ కలిసి, ఈ ఖుర్ఆన్ వుంటి దానిని కలిప ుంచ్చ తీస్తకు రావట్టనికి 

త్పయతిన ుంచ్చన్న - వారు ఒకరి కొకరు తోడప డినపప టికీ - ఇట్లవుంటి దానిని కలిప ుంచ్చ త్యలేరు."[అల్ 

ఇత్స్:88]మరియు అలా్లహ్ వారికి సవాలుచ్చస్తత  దీనిని పోలిన పదిస్తరాహాన త్యవాలని సవాలు విసిరాడు:- 

అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-లేదా వారు: "అతనే (త్పవక తయే) దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ న) కలిప ుంచాడు." అని 

అుంట్లన్నన రా? వారితో అన: "మీరు సతా వుంతులే అయ్యత్య - అలా్లహ్ తపప , మీరు పిలుచ్చకగల 

వారినుందరినీ పిలుచ్చకొని - దీని వుంటి పది స్తరాహ్ లన కలిప ుంచ్చ తీస్తకుర్ుండి!"[హూద్:13]ఆపై 

చ్చవరికి అలా్లహ్ వారికి సవాలుచ్చస్తత  దీనిని పోలిన ఒక స్తరాహున  త్యవాలని సవాలు విసిరాడు:- అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:-{మరియు మేము మా దాస్తని (ముహమమ ద్) పై అవతరిుంపజేసిన దానిని (ఈ ఖుర్ఆన్ న) 

గురిుంచ్చ, మీకు సుందేహముుంటే; దాని వుంటి ఒకక  స్తర్హ్ నైన్న మీరు (ర్చ్చుంచ్చ) తీస్తకుర్ుండి. మరియు 

అలా్లహ్ తపప  మీకు ఉనన  సహాయకులన అుందరినీ పిలుచ్చకుండి; మీరు సతా వుంతులే అయ్యత్య (ఇది 

చ్చసి చూపుండి).}[అల్ బఖర్ :23] 

[అల్ ఇత్స్:88] 

మరియు అలా్లహ్ వారికి సవాలుచ్చస్తత  దీనిని పోలిన పదిస్తరాహాన త్యవాలని సవాలు విసిరాడు:- అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:- 

లేదా వారు: "అతనే (త్పవక తయే) దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ న) కలిప ుంచాడు." అని అుంట్లన్నన రా? వారితో అన: 

"మీరు సతా వుంతులే అయ్యత్య - అలా్లహ్ తపప , మీరు పిలుచ్చకగల వారినుందరినీ పిలుచ్చకొని - దీని వుంటి 

పది స్తరాహ్ లన కలిప ుంచ్చ తీస్తకుర్ుండి!" 

[హూద్:13] 

ఆపై చ్చవరికి అలా్లహ్ వారికి సవాలుచ్చస్తత  దీనిని పోలిన ఒక స్తరాహున  త్యవాలని సవాలు విసిరాడు:- 

అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

{మరియు మేము మా దాస్తని (ముహమమ ద్) పై అవతరిుంపజేసిన దానిని (ఈ ఖుర్ఆన్ న) గురిుంచ్చ, మీకు 

సుందేహముుంటే; దాని వుంటి ఒకక  స్తర్హ్ నైన్న మీరు (ర్చ్చుంచ్చ) తీస్తకుర్ుండి. మరియు అలా్లహ్ తపప  

మీకు ఉనన  సహాయకులన అుందరినీ పిలుచ్చకుండి; మీరు సతా వుంతులే అయ్యత్య (ఇది చ్చసి చూపుండి).} 

[అల్ బఖర్ :23] 

‘అల్-ఖురాన’పవిత్త త్గుంధుం,ఇది దైవత్పవక తలకు ఇవవ బడిన గొపప స్తచ్న,మరి ఆ స్తచ్న నేటివర్కు 

అల్లగే మిగిలి ఉుంది.అలా్లహ్ దీని దావ రా ధరామ నిన  పరిపూర్ ి పరిచాడు మరియు దానిని దైవత్పవక త 

సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ అహరిన శలు కష్టుంచ్చ త్పజలకు చ్చరిా రు,పిమమ ట మర్ణిుంచారు,అపుప డు 

ఆయన వయస్త‘అర్వై మూడు 63 సుంవతస రాలు,దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ యొకక  నగర్ుం 

మదీన్నలో సమాధ చ్చయబడాారు. 

ముహమమ ద్ {స} దైవసుందేశహరుల,దైవత్పవక తల పర్ుంపర్లో అుంతిమ త్పవక తగా త్పభవిుంపబడాారు.{(ఓ 

మానవుల్లరా!) ముహమమ ద్ మీ పురుషులాో ఎవవ డికీ తుంత్డి కాడు. కాని అతన అలా్లహ్ యొకక  

సుందేశహరుడు మరియు త్పవక తలలో చ్చవరివాడు. మరియు వాసతవానికి అజ్ఞలా్లహ్ యే త్పతి విషయపు జ్ఞ ు నుం 

గలవాడు.}{అల్ అహ్’ాబ్ :40 }హత్జత్ అబూ హురైర్ (ర్) ఉలేఖానుం త్పకార్ుం. త్పవక త(స)ఇల్ల అన్నన రు :-

{న్నది మరియు న్నకు మునపు గతిుంచ్చన త్పవక తల ఉపమానుం ఆ వా కి త ల్లుంటిది అతన ఒక ఇుంటిని 

నిరిమ ుంచాడు,దానిన  అతాు తతముంగా మలచ్చ అతి స్తుందర్ుంగా తీరిి దిదాదడు కానీ ఒక మూల‘ఇట్లక’ పెటెట 



  

  

త్పదేశుం మాత్తుం వదిలేశాడు,త్పజలు ఆ ఇుంటిని చూడట్టనికి తర్లి వస్తతన్నన రు ఆ ఇుంటిని పరిశీలిస్తత  

ఆశి రా్ కితులవుతున్నన రు,కానీ దానితో పాట్ల ఎుందుకని ఇకక డ ఒక ఇట్లక’ పూరిుంచ్లేదు’అని 

అుంట్లన్నన రు,దైవత్పవక త సెలవిచిా రు:-నేనే ఆ ఇట్లకన మరియు నేనే త్పవక తలలో అుంతిమ 

దైవత్పవక తన}సహీహ్ అల్ బ్నఖారిఇుంజీలు త్గుంధుంలో ఈస్ మరహ్ అలైహిసస ల్లుం దైవత్పవక త ముహమమ ద్ 

సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ గురిుంచ్చ శుభవార్త తెలుపుతూ భవిషా వాణిని తెలియజేశారు:-

{కటటడనిరామ ణకులు వదిలిన ఆ రాయ్య మూల కేుంత్దబిుందువు!మీరు దాని గురిుంచ్చ పుజ్ఞసతకాలలో ఎపుప డు 

చ్దువలేదా:-యేస్త వారితో,"త్పభువు తరుపున ఇది జరిగిుంది,ఇది మా దృష్టలో అదుు తమైనది"అని 

అన్నన రు. తౌరాతు పుసతకుంలో మూస్’తో అలా్లహ్ చెపిప న ఈ విషయుం నేటివర్కు చెకుక చెదర్కుుండా 

ఉుంది{నేన వారి కొర్కు నీల్లుంటి ఒక త్పవక తన వారి సోదరుల నుండి నిలబెడత్యన,మరియు న్న 

మాటలన అతని నోటిదావ రా ఉపదేశ్స్తన’అపుప డు నేన ఉపదేశ్ుంచ్చ త్పతీదీ అతన త్పజలతో 

సుంభాష్స్తడు}.దైవత్పవక త ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ న అలా్లహ్ హిదాయతు మరియు 

సతా ధర్మ ుం తో పాట్ల త్పభవిుంపచ్చశాడు,ఆయన సతా ుంపై ఉన్నన రు,ఆయనన తన తరుపునుంచ్చ తన 

అనమతితో దాయీగా పుంపారు అని స్కా్షా మిచిా రు.{కాని (ఓ త్పవకాత!) అలా్లహ్ నీపై అవతరిుంపజేసిన 

దానికి (ఖుర్ఆన్ కు) స్కా్ష మిస్తతన్నన డు. ఆయన దానిని తన జ్ఞ ు నుంతో అవతరిుంపజేశాడు. మరియు 

దైవదూతలు కూడా దీనికి స్కా్ష మిస్తతన్నన రు. మరియు ఉతతమ స్క్షగా అలా్లహ్ యే చాలు.}{నిస్:166 

}మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{ఆయనే, తన త్పవక తన మార్దార్శ కతవ ుంతో మరియు 

సతా ధర్మ ుంతో అనిన  ధరామ లపై అది ఆధకా త కలిగి వుుండేల్ల చ్చసి పుంపాడు. మరియు స్క్షగా అలా్లహ్ 

యే చాలు.}{ఫతహ్:28 }అలా్లహ్ తఆల్ల త్పవక తన ఋజ్ఞమార్ుాంతో పుంపిుంచాడు తదావ రా ఆయన 

త్పజలన విత్గహారాధన,సతా తిర్స్క ర్ుం మరియు అ ుాన్నుంధకారాల నుండి బయటికి తీసి తౌహీదు 

ఏకతవ ుం మరియు ఈమాన జా్య తి వైపుకు మార్దార్శ నుం చ్చశాడు.అలా్లహ్ సెలవిస్తతన్నన డు:-{దాని దావ రా 

అలా్లహ్! తన త్పీతిని పుందగోర్చ వారికి శాుంతి పథాలన చూపుత్యడు మరియు తన ఆజుతో వారిని 

అుంధకార్ుం నుండి వెలుగులోకి తెచి్చ  వారికి ఋజ్ఞమార్ుాం వైపునకు మార్దార్శ కతవ ుం చ్చస్తడు.}[అల్ 

మాయ్యదా:16]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{అలిఫ్ - ల్లమ్ - రా. (ఇది) ఒక 

దివా త్గుంథుం. దీనిని మేము, త్పజలన - వారి త్పభువు అనమతితో - అుంధకారాల నుండి వెలుతురులోకి, 

సర్వ శకి తముంతుడు, సర్వ సోత త్త్యలకు అరుుడైన (అలా్లహ్) మార్ుాం వైపునకు తీస్తకు రావట్టనికి, (ఓ 

ముహమమ ద్!) నీపై అవతరిుంపజేశాము.}[ఇత్బాహీుం:1] 

{(ఓ మానవుల్లరా!) ముహమమ ద్ మీ పురుషులాో ఎవవ డికీ తుంత్డి కాడు. కాని అతన అలా్లహ్ యొకక  

సుందేశహరుడు మరియు త్పవక తలలో చ్చవరివాడు. మరియు వాసతవానికి అలా్లహ్ యే త్పతి విషయపు జ్ఞ ు నుం 

గలవాడు.} 

{అల్ అహ్’ాబ్ :40 } 

హత్జత్ అబూ హురైర్ (ర్) ఉలేఖానుం త్పకార్ుం. త్పవక త(స)ఇల్ల అన్నన రు :- 

{న్నది మరియు న్నకు మునపు గతిుంచ్చన త్పవక తల ఉపమానుం ఆ వా కి త ల్లుంటిది అతన ఒక ఇుంటిని 

నిరిమ ుంచాడు,దానిన  అతాు తతముంగా మలచ్చ అతి స్తుందర్ుంగా తీరిి దిదాదడు కానీ ఒక మూల‘ఇట్లక’ పెటెట 

త్పదేశుం మాత్తుం వదిలేశాడు,త్పజలు ఆ ఇుంటిని చూడట్టనికి తర్లి వస్తతన్నన రు ఆ ఇుంటిని పరిశీలిస్తత  

ఆశి రా్ కితులవుతున్నన రు,కానీ దానితో పాట్ల ఎుందుకని ఇకక డ ఒక ఇట్లక’ పూరిుంచ్లేదు’అని 

అుంట్లన్నన రు,దైవత్పవక త సెలవిచిా రు:-నేనే ఆ ఇట్లకన మరియు నేనే త్పవక తలలో అుంతిమ 

దైవత్పవక తన} 

సహీహ్ అల్ బ్నఖారి 

ఇుంజీలు త్గుంధుంలో ఈస్ మరహ్ అలైహిసస ల్లుం దైవత్పవక త ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ 

గురిుంచ్చ శుభవార్త తెలుపుతూ భవిషా వాణిని తెలియజేశారు:- 

{కటటడనిరామ ణకులు వదిలిన ఆ రాయ్య మూల కేుంత్దబిుందువు!మీరు దాని గురిుంచ్చ పుసతకాలలో ఎపుప డు 

చ్దువలేదా:-యేస్త వారితో,"త్పభువు తరుపున ఇది జరిగిుంది,ఇది మా దృష్టలో అదుు తమైనది"అని 

అన్నన రు. తౌరాతు పుసతకుంలో మూస్’తో అలా్లహ్ చెపిప న ఈ విషయుం నేటివర్కు చెకుక చెదర్కుుండా 

ఉుంది{నేన వారి కొర్కు నీల్లుంటి ఒక త్పవక తన వారి సోదరుల నుండి నిలబెడత్యన,మరియు న్న 



  

  

మాటలన అతని నోటిదావ రా ఉపదేశ్స్తన’అపుప డు నేన ఉపదేశ్ుంచ్చ త్పతీదీ అతన త్పజలతో 

సుంభాష్స్తడు}. 

దైవత్పవక త ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ న అలా్లహ్ హిదాయతు మరియు సతా ధర్మ ుం తో 

పాట్ల త్పభవిుంపచ్చశాడు,ఆయన సతా ుంపై ఉన్నన రు,ఆయనన తన తరుపునుంచ్చ తన అనమతితో 

దాయీగా పుంపారు అని స్కా్షా మిచిా రు. 

{కాని (ఓ త్పవకాత!) అలా్లహ్ నీపై అవతరిుంపజేసిన దానికి (ఖుర్ఆన్ కు) స్కా్ష మిస్తతన్నన డు. ఆయన దానిని 

తన జ్ఞ ు నుంతో అవతరిుంపజేశాడు. మరియు దైవదూతలు కూడా దీనికి స్కా్ష మిస్తతన్నన రు. మరియు ఉతతమ 

స్క్షగా అలా్లహ్ యే చాలు.} 

{నిస్:166 } 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:- 

{ఆయనే, తన త్పవక తన మార్దార్శ కతవ ుంతో మరియు సతా ధర్మ ుంతో అనిన  ధరామ లపై అది ఆధకా త కలిగి 

వుుండేల్ల చ్చసి పుంపాడు. మరియు స్క్షగా అలా్లహ్ యే చాలు.} 

{ఫతహ్:28 } 

అలా్లహ్ తఆల్ల త్పవక తన ఋజ్ఞమార్ుాంతో పుంపిుంచాడు తదావ రా ఆయన త్పజలన 

విత్గహారాధన,సతా తిర్స్క ర్ుం మరియు అ ుాన్నుంధకారాల నుండి బయటికి తీసి తౌహీదు ఏకతవ ుం 

మరియు ఈమాన జా్య తి వైపుకు మార్దార్శ నుం చ్చశాడు.అలా్లహ్ సెలవిస్తతన్నన డు:- 

{దాని దావ రా అలా్లహ్! తన త్పీతిని పుందగోర్చ వారికి శాుంతి పథాలన చూపుత్యడు మరియు తన ఆజుతో 

వారిని అుంధకార్ుం నుండి వెలుగులోకి తెచ్చి  వారికి ఋజ్ఞమార్ుాం వైపునకు మార్దార్శ కతవ ుం చ్చస్తడు.} 

[అల్ మాయ్యదా:16] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{అలిఫ్ - ల్లమ్ - రా. (ఇది) ఒక దివా త్గుంథుం. దీనిని మేము, త్పజలన - వారి త్పభువు అనమతితో - 

అుంధకారాల నుండి వెలుతురులోకి, సర్వ శకి తముంతుడు, సర్వ సోత త్త్యలకు అరుుడైన (అలా్లహ్) మార్ుాం 

వైపునకు తీస్తకు రావట్టనికి, (ఓ ముహమమ ద్!) నీపై అవతరిుంపజేశాము.} 

[ఇత్బాహీుం:1] 

26- ముహమమ ద్ త్పవక్ త సలాలా్లహు అలైహివ 

సలామ్ తెచిి న్ ఇసా్లాం షరీఅతు ఇది 

దైవసాందేశాలు మరియు త్పభురశాసనాలలో 

చిట్ిచివరిది,ఈ షరీఅతు 

పరిపూర్ణమైన్ది,ఇాందులో 

త్పజలధర్మ సాంసక ర్ణ,త్పాపాంచిక్ సాంసక ర్ణలు 

ఉనాన యి,ఇది అతిత్పధాన్ాంగా త్పజల 

ధరామ న్నన ,త్పాణాన్నన ,సాంపదను,బుదిదన్న మరియు 

సాంానాన్నన  సాంర్క్షిసుతాంది,అాంత్యకాదు 



  

  

మునుపటి శాసనాలు పర్సప ర్ాం ఒక్దాన్నన్న ఒక్టి 

ర్దుదపరుచుకన్న టా్లగా ఈ షరీఅతు మునుపటి 

శాసనాలను ర్దుద పరుసుతాంది. 

ముహమమ ద్ త్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ తెచి్చ న ఇసా్ుం షరీఅతు ఇది దైవసుందేశాలు మరియు 

త్పభుతశాసన్నలలో చ్చటటచ్చవర్ది,అలా్లహ్ తఆల్ల ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ వారిని 

త్పభవిుంపచ్చసి ఈ ధారిమ కషరీయతులన సుంపూర్పిరిచాడు మరియు తన అనత్గహానిన  పూరితచ్చశాడు. 

అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{ఈ రోజ్ఞ మీ కొర్కు మీ ధరామ నిన  పరిపూర్ుిం గావిుంచాన,మీ పై న్న అనత్గహానిన  

పూరితచ్చశాన ఇుంకా ఇసా్ుంన మీ ధర్మ ుంగా సుంతృపితసమమ తితో ఇషటపడాాన}{అల్ మాయ్యదా:3}ఇసా్మీయా 

షరీఅతు ఒక సుంపూర్ ిశాసనుం,ఇుందులో త్పజల త్పాపుంచ్చక,ధారిమ క సుంసక ర్ణలు ఉన్నన య్య,ఎుందుకుంటే 

గతిుంచ్చన సమసత శాసన్నలన ఇది సమీకరిుంచ్చుంది అుంత్యకాదు దానిని పరిపూర్ుింగావిుంచ్చుంది మరియు 

పూరితచ్చసిుంది అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{నిశి యుంగా, ఈ ఖుర్ఆన్ పూరితగా, సరైన (సవా మైన) మార్ుాం వైపుకు 

మార్దార్శ కతవ ుం చ్చస్తతుంది. మరియు సత్యక రాా లు చ్చస్తత  ఉుండే విశావ స్తలకు తపప క గొపప  

త్పతిఫలముుందనే శుభవార్తనూ అుందజేస్తతుంది;}[అల్ ఇత్స్:9]మునపటి ాతులలో త్పజలు 

అవలుంబిుంచ్చ కొనిన  చ్ట్టటలన ఇసా్మీయ షరీఅతు పెటిటుంది.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-"ఎవరైత్య ఈ 

సుందేశహరుణి ినిర్కా్ష రాసా్త డైన ఈ త్పవక తన అనసరిస్తరో! ఎవరి త్పస్తవన వారి వదద వునన  తౌరాత్ 

మరియు ఇుంజీల్ త్గుంథాలలో త్వాయబడి ఉనన దో, అతన వారికి ధర్మ మున ఆదేశ్స్తడు మరియు 

అధర్మ ము నుండి నిషేధస్తడు మరియు వారి కొర్కు పరిశుదామైన వస్తతవులన ధర్మ సమమ తుం చ్చసి 

అపరిశుదామైన వాటిని నిషేధస్తడు. వారిపై మోపబడిన భారాలన మరియు వారి నిర్ు ుంధాలన 

తొలగిస్తడు. కావున అతనిని సమరిపుంచ్చ, అతనితో సహకరిుంచ్చ, అతనిపై అతవరిుంపజేయబడిన జా్య తిని 

అనసరిుంచ్చ వారు మాత్తమే స్ఫలా ుం పుందేవారు."[అల్ ఆరాఫ్:157]ఇసా్మీయ షరీఅతు గడిచ్చన త్పతీ 

షరీఅతున ర్దుదపరుస్తతుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :{మరియు (ఓ త్పవకాత!) మేము ఈ త్గుంథానిన  నీపై 

సతా ుంతో అవతరిుంపజేశాము. ఇది పూర్వ  త్గుంథాలలో మిగిలి ఉనన  సతా్య నిన  ధృవపరుస్తతుంది. మరియు 

వాటిలో ఉనన  సతా్య సతా్య లన పరిషక రిస్తతుంది. కావున నీవు, అలా్లహ్ అవతరిుంపజేసిన ఈ శాసనుం 

త్పకార్ుం వారి మధా  తీరుప  చెయా్య . మరియు నీ వదదకు వచి్చ న సతా్య నిన  విడిచ్చ వారి కరికలన 

అనసరిుంచ్కు. మీలో త్పతి ఒకక  సుంఘానికి ఒక ధర్మ శాసన్ననిన  మరియు ఒక జీవన మారాానిన  

నియమిుంచ్చ ఉన్నన ము. ఒకవేళ అలా్లహ్ తలుచ్చకుుంటే, మిమమ లిన  అుంత్య ఒకే ఒక సుంఘుంగా 

రూపుందిుంచ్చ ఉుండేవాడు. కాని మీకు ఇచ్చి న దానితో (ధర్మ ుంతో) మిమమ లిన  పరీక్షుంచ్ట్టనికి (ఇల్ల 

చ్చశాడు). కావున మీరు ముంచ్చ పనలు చ్చయటుంలో ఒకరితో నొకరు పోటీ పడుండి. అలా్లహ్ వదదకే 

మీర్ుందరూ మర్లిపోవలసి వుుంది. అపుప డు ఆయన మీకునన  భేదాభత్పాయాలన గురిుంచ్చ మీకు 

తెలియజేస్తడు.}[అల్ మాయ్యదా : 48 ]పవిత్త అల్ ఖుర్ఆన-కరీుం షరీఅతున ఇమిడి ఉనన ది,గడిచ్చన 

దైవత్గుంధముల షరీఅతున సతా పరుస్తత,వాటిపట ాతీరుప చ్చస్తత  మరియు వాటిని ర్దుదపరుస్తత వచి్చ ుంది. 

{ఈ రోజ్ఞ మీ కొర్కు మీ ధరామ నిన  పరిపూర్ుిం గావిుంచాన,మీ పై న్న అనత్గహానిన  పూరితచ్చశాన ఇుంకా 

ఇసా్ుంన మీ ధర్మ ుంగా సుంతృపితసమమ తితో ఇషటపడాాన} 

{అల్ మాయ్యదా:3} 

ఇసా్మీయా షరీఅతు ఒక సుంపూర్ ి శాసనుం,ఇుందులో త్పజల త్పాపుంచ్చక,ధారిమ క సుంసక ర్ణలు 

ఉన్నన య్య,ఎుందుకుంటే గతిుంచ్చన సమసత శాసన్నలన ఇది సమీకరిుంచ్చుంది అుంత్యకాదు దానిని 

పరిపూర్ుింగావిుంచ్చుంది మరియు పూరితచ్చసిుంది అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

{నిశి యుంగా, ఈ ఖుర్ఆన్ పూరితగా, సరైన (సవా మైన) మార్ుాం వైపుకు మార్దార్శ కతవ ుం చ్చస్తతుంది. మరియు 

సత్యక రాా లు చ్చస్తత  ఉుండే విశావ స్తలకు తపప క గొపప  త్పతిఫలముుందనే శుభవార్తనూ అుందజేస్తతుంది;} 

[అల్ ఇత్స్:9] 

మునపటి ాతులలో త్పజలు అవలుంబిుంచ్చ కొనిన  చ్ట్టట లన ఇసా్మీయ షరీఅతు పెటిటుంది.అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:- 



  

  

"ఎవరైత్య ఈ సుందేశహరుణి ినిర్కా్ష రాసా్త డైన ఈ త్పవక తన అనసరిస్తరో! ఎవరి త్పస్తవన వారి వదద వునన  

తౌరాత్ మరియు ఇుంజీల్ త్గుంథాలలో త్వాయబడి ఉనన దో, అతన వారికి ధర్మ మున ఆదేశ్స్తడు 

మరియు అధర్మ ము నుండి నిషేధస్తడు మరియు వారి కొర్కు పరిశుదామైన వస్తతవులన ధర్మ సమమ తుం 

చ్చసి అపరిశుదామైన వాటిని నిషేధస్తడు. వారిపై మోపబడిన భారాలన మరియు వారి నిర్ు ుంధాలన 

తొలగిస్తడు. కావున అతనిని సమరిపుంచ్చ, అతనితో సహకరిుంచ్చ, అతనిపై అతవరిుంపజేయబడిన జా్య తిని 

అనసరిుంచ్చ వారు మాత్తమే స్ఫలా ుం పుందేవారు." 

[అల్ ఆరాఫ్:157] 

ఇసా్మీయ షరీఅతు గడిచ్చన త్పతీ షరీఅతున ర్దుదపరుస్తతుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు : 

{మరియు (ఓ త్పవకాత!) మేము ఈ త్గుంథానిన  నీపై సతా ుంతో అవతరిుంపజేశాము. ఇది పూర్వ  త్గుంథాలలో 

మిగిలి ఉనన  సతా్య నిన  ధృవపరుస్తతుంది. మరియు వాటిలో ఉనన  సతా్య సత్యా లన పరిషక రిస్తతుంది. కావున 

నీవు, అలా్లహ్ అవతరిుంపజేసిన ఈ శాసనుం త్పకార్ుం వారి మధా  తీరుప  చెయా్య . మరియు నీ వదదకు వచి్చ న 

సతా్య నిన  విడిచ్చ వారి కరికలన అనసరిుంచ్కు. మీలో త్పతి ఒకక  సుంఘానికి ఒక ధర్మ శాసన్ననిన  మరియు 

ఒక జీవన మారాానిన  నియమిుంచ్చ ఉన్నన ము. ఒకవేళ అలా్లహ్ తలుచ్చకుుంటే, మిమమ లిన  అుంత్య ఒకే ఒక 

సుంఘుంగా రూపుందిుంచ్చ ఉుండేవాడు. కాని మీకు ఇచ్చి న దానితో (ధర్మ ుంతో) మిమమ లిన  పరీక్షుంచ్ట్టనికి 

(ఇల్ల చ్చశాడు). కావున మీరు ముంచ్చ పనలు చ్చయటుంలో ఒకరితో నొకరు పోటీ పడుండి. అలా్లహ్ వదదకే 

మీర్ుందరూ మర్లిపోవలసి వుుంది. అపుప డు ఆయన మీకునన  భేదాభత్పాయాలన గురిుంచ్చ మీకు 

తెలియజేస్తడు.} 

[అల్ మాయ్యదా : 48 ] 

పవిత్త అల్ ఖుర్ఆన-కరీుం షరీఅతున ఇమిడి ఉనన ది,గడిచ్చన దైవత్గుంధముల షరీఅతున 

సతా పరుస్తత,వాటిపట ాతీరుప చ్చస్తత  మరియు వాటిని ర్దుదపరుస్తత వచి్చ ుంది. 

అలా్లహ్ సుబ్’హ్వన్హూ వ ాల్ల ముహమమ ద్ 

సలాలా్లహు అలైహివ సలామ్ తీసుకవచిి న్ 

ఇసా్లాం రపప  ఏ ఇరర్ ధరామ న్నన  

ఆమోదిాంచడు,మరియు ఎవరైత్య ఇసా్లమేరర్ 

ధర్మ ాం పై జీవనాన్నన  స్లగిస్లత డో అలా్లహ్ ఎన్న టిీ 

వారిన్న ఆమోదిాంచడు. 

అలా్లహ్ స్తబ్’హానహూ వ త్యల్ల ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ తీస్తకువచ్చి న ఇసా్ుం తపప  ఏ 

ఇతర్ ధరామ నిన  ఆమోదిుంచ్డు,మరియు ఎవరైత్య ఇసా్ుం తపప  మరొక ధరామ నిన  ఎుంచ్చకుుంట్టడో అలా్లహ్ 

ఎనన టికీ దానిని ఆమోదిుంచ్డు.మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{మరియు ఎవడైన్న 

అలా్లహ్ కు విధేయత (ఇసా్ుం) తపప  ఇతర్ ధరామ నిన  అవలుంబిుంచ్గోరిత్య అది ఏ మాత్తమూ 

రవ కరిుంచ్బడదు మరియు అతడు పర్లోకుంలో నషటపడేవారిలో చ్చరుత్యడు.}[ఆల్ ఇత్మాన్ 

:85]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:నిశి యుంగా, అలా్లహ్ కు సమమ తమైన ధర్మ ుం 

కేవలుం అలా్లహ్ కు విధేయులవటుం (ఇసా్ుం) మాత్తమే. కాని పూర్వ  త్గుంథ త్పజలు పర్సప ర్ ఈర్ిా తో, వారికి 

జ్ఞ ు నుం లభుంచ్చన తరువాతనే భేదాభత్పాయాలకు లోనయాా రు. మరియు ఎవరైత్య అలా్లహ్ స్తచ్నలన 

తిర్సక రిస్తరో! వారు నిశి యుంగా, అలా్లహ్ లెకక  తీస్తకవటుంలో అతి శీత్ుడు (అని తెలుస్తకవాలి).[ఆల్ 

ఇత్మాన్ :19]ఈ ఇసా్ుంయే'సిసలైన ఇత్బాహీుం ఖలీలులా్లహ్ మార్ుాం అలైహిసస ల్లుం':- మహోనన తుడైన 

అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{మరియు ఇత్బాహీమ్ మతుం నుండి విముఖుడయాే వాడెవడు, తనన త్యన 

అవివేకిగా చ్చస్తకొనవాడు తపప ? వాసతవానికి మేము అతనిని (ఇత్బాహీమ్ న) ఈ లోకుంలో 

ఎనన కున్నన ము. మరియు నిశి యుంగా, అతన పర్లోకుంలో సదవ ర్ తనలతో పాట్ల ఉుంట్టడు.}[అల్ 



  

  

బఖర్ :130]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{మరియు తన ముఖానిన  (తనన త్యన) 

అలా్లహ్ కు సమరిప ుంచ్చకొని (ముసిుాం అయ్య), సజజనడై, ఇత్బాహీమ్ అనసరిుంచ్చన, ఏకదైవ సిదాాుంత్యనిన  

(సతా ధరామ నిన ) అనసరిుంచ్చ వాని కుంటే ఉతతముడైన విశావ సి (ధారిమ కుడు) ఎవడు? మరియు అలా్లహ్ ! 

ఇత్బాహీమ్ న తన సేన హితునిగా చ్చస్తకున్నన డు.}[నిస్ :125]అలా్లహ్ తఆల్ల తన త్పవక త ముహమమ ద్ 

సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ కు ఆ ుా పిస్తత  సెలవిచిా డు:{వారితో ఇల్ల అన:"నిశి యుంగా,న్న త్పభువు 

న్నకు ఋజ్ఞమార్ుాం వైపునకు మార్దార్శ కతవ ుం చ్చశాడు. అదే సరైన ధర్మ ుం. ఏకేశవ రోపాసక ఇత్బాహీమ్ 

ధర్మ ుం. అతన అలా్లహ్ కు స్టి కలిప ుంచ్చ వారిలో చ్చరినవాడు కాడు!"}[అల్ అన్'ఆమ్:161] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{మరియు ఎవడైన్న అలా్లహ్ కు విధేయత (ఇసా్ుం) తపప  ఇతర్ ధరామ నిన  అవలుంబిుంచ్గోరిత్య అది ఏ 

మాత్తమూ రవ కరిుంచ్బడదు మరియు అతడు పర్లోకుంలో నషటపడేవారిలో చ్చరుత్యడు.} 

[ఆల్ ఇత్మాన్ :85] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

నిశి యుంగా, అలా్లహ్ కు సమమ తమైన ధర్మ ుం కేవలుం అలా్లహ్ కు విధేయులవటుం (ఇసా్ుం) మాత్తమే. కాని 

పూర్వ  త్గుంథ త్పజలు పర్సప ర్ ఈర్ిా తో, వారికి జ్ఞ ునుం లభుంచ్చన తరువాతనే భేదాభత్పాయాలకు 

లోనయాా రు. మరియు ఎవరైత్య అలా్లహ్ స్తచ్నలన తిర్సక రిస్తరో! వారు నిశి యుంగా, అలా్లహ్ లెకక  

తీస్తకవటుంలో అతి శీత్ుడు (అని తెలుస్తకవాలి). 

[ఆల్ ఇత్మాన్ :19] 

ఈ ఇసా్ుంయే'సిసలైన ఇత్బాహీుం ఖలీలులా్లహ్ మార్ుాం అలైహిసస ల్లుం':- మహోనన తుడైన అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:- 

{మరియు ఇత్బాహీమ్ మతుం నుండి విముఖుడయాే వాడెవడు, తనన త్యన అవివేకిగా చ్చస్తకొనవాడు 

తపప ? వాసతవానికి మేము అతనిని (ఇత్బాహీమ్ న) ఈ లోకుంలో ఎనన కున్నన ము. మరియు నిశి యుంగా, 

అతన పర్లోకుంలో సదవ ర్ తనలతో పాట్ల ఉుంట్టడు.} 

[అల్ బఖర్ :130] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{మరియు తన ముఖానిన  (తనన త్యన) అలా్లహ్ కు సమరిప ుంచ్చకొని (ముసిుాం అయ్య), సజజనడై, 

ఇత్బాహీమ్ అనసరిుంచ్చన, ఏకదైవ సిదాాుంత్యనిన  (సతా ధరామ నిన ) అనసరిుంచ్చ వాని కుంటే ఉతతముడైన 

విశావ సి (ధారిమ కుడు) ఎవడు? మరియు అలా్లహ్ ! ఇత్బాహీమ్ న తన సేన హితునిగా చ్చస్తకున్నన డు.} 

[నిస్ :125] 

అలా్లహ్ తఆల్ల తన త్పవక త ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ కు ఆ ుా పిస్తత  సెలవిచిా డు: 

{వారితో ఇల్ల అన:"నిశి యుంగా,న్న త్పభువు న్నకు ఋజ్ఞమార్ుాం వైపునకు మార్దార్శ కతవ ుం చ్చశాడు. అదే 

సరైన ధర్మ ుం. ఏకేశవ రోపాసక ఇత్బాహీమ్ ధర్మ ుం. అతన అలా్లహ్ కు స్టి కలిప ుంచ్చ వారిలో చ్చరినవాడు 

కాడు!"} 

[అల్ అన్'ఆమ్:161] 

అల్ ఖుర్ఆను అల్ క్రీాం’ ఈ పవిత్ర త్గాంధాం 

అలా్లహ్ రన్ త్పవక్ త ముహమమ ద్ సలాలా్లహు 

అలైహివ సలామ్ వైపుక వాణ రూపాంలో 



  

  

అవరరిాంపచేశాడు,ఇది సమసతలోకాల త్పభువు 

యొక్క  వాక్య ములు,అలా్లహ్ మాన్వులక 

జనాన తులక ఇల్లాంటి త్గాంధాన్నన  లేదా దీన్నన్న 

పోలిన్ ఒక్సూరాను రయారు చేస్ తెమమ న్న 

సవాలు విస్రాడు,ఈ సవాలు నేటివర్క అల్లగే 

స్తసి్ర్ాంగా ఉాంది,పవిత్ర ఖుర్ఆన్ మిలియన్ ా

మాంది త్పజలను అబుు ర్పరిచే అనేక్ 

ముఖ్య మైన్ త్పశన లక సమాధాన్మిసుతాంది,ఈ 

మహోన్న ర అల్ ఖుర్ఆన్ ఈ ర్వజు వర్క అది 

అవరరిాంచబడిన్ అర్బిక్ భాషలో 

భత్దాంగాఉాంది,ఒక్క  అక్షర్ాం కూడా 

పలాుపోలేదు,ఇది ముత్దిాంచబడిన్ది 

త్పచురిాంచబడిన్ది,ఇది అదుు రమైన్ 

ఒక్గొపప పుసతక్ాం,దీన్న పారాయణాం,లేదా 

అనువాద అరాధల పఠన్ాం 

పుణయ త్పదమైన్ది,ఇదేవిధాంగా దైవత్పవక్ త 

ముహమమ ద్ సలాలా్లహు అలైహివ సలామ్ 

సున్న తు’సాంత్పదాయాలు,బోధన్లు మరియు 

జీవిర చరిత్ర కూడా 

భత్దపర్చబడాాయి,అాంత్యకాదు విశోా సనీయ 

వరుస ఉలాేఖ్కల త్ేణ త్పకార్ాం న్నక్షిపతాం 

చేయబడాాయి,ఇది త్పవక్ త మాటాాడిన్ అర్బిక్ 

భాషలో ముత్దిాంచబడిాంది మరియు అనేక్ ఇరర్ 

భాషలలోకి అనువదిాంచబడిాంది.పవిత్ర అల్-



  

  

ఖుర్ఆను క్రీాం మరియు దైవత్పవక్ త సున్న తు 

స్లాంత్పదాయాలు ఇవి రెాండు ఇసా్లమీయ 

ఆదేశాలక మరియు షరీఅతుక ముఖ్య  మౌలిక్ 

పునాదులు.అల్ ఇసా్లము రన్వైపుక 

ఆపాదిాంచబడిన్ త్పముఖుల వయ వహ్వరాలను 

త్గహిాంచదు,ఇది కేవలాం దైవవాణ ఆధార్ాంగానే 

తీసుకోబడుతుాంది;అది అల్ ఖుర్ఆను అల్ 

క్రీాం మరియు దైవత్పవక్ త సున్న తు 

సాంత్పదాయాలు. 

అల్ ఖుర్ఆన అల్ కరీుం’ ఈ పవిత్త త్గుంధుం అలా్లహ్ తన త్పవక త ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ 

వైపుకు ఆకాశవాణి రూపుంలో అవతరిుంపచ్చశాడు,ఇది సమసతలోకాల త్పభువు యొకక  

వాకా ములు,అలా్లహ్'సెలవిచిా డు:-మరియు నిశి యుంగా, ఇది సర్వ లోకాల త్పభువు అవతరిుంపజేసిన 

(త్గుంథుం).దీనిని నమమ దగిన ఆతమ  (రూహుల్ అమీన్) అవతరిుంపజేశాడు;నీ హృదయుం మీద, నీవు 

హెచి్ రిక చ్చసేవారిలో చ్చరిపోవాలని;సప షటమైన అర్బీు  భాషలో!(195)[షుఆరా:192-195]మహోనన తుడైన 

అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:మరియు (ఓ ముహమమ ద్!) నిశి యుంగా నీవు ఈ ఖుర్ఆన్ న మహా 

వివేకవుంతుడు, సర్వ జ్ఞుడు అయ్యన వాడి (అలా్లహ్) నుండి పుందుతున్నన వు.[అన్ నమా్ :6]ఈ పవిత్త 

ఖుర్ఆన త్గుంధుం అలా్లహ్ తరుపునుండి అవతరిుంపబడిుంది,మరియు మునపటి దైవత్గుంధాలన 

దృవీకరిస్తతుంది:అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :మరియు అలా్లహ్ తపప  మరొకరి దావ రా ఈ ఖుర్ఆన్ 

కలిప ుంచ్బడటుం సుంభవుం కాదు; వాసతవానికి ఇది (పూర్వ త్గుంథాలలో) మిగిలి ఉనన  దానిని (సతా్య నిన ) 

ధృవపరుసోతుంది మరియు ఇది (ముఖా  స్తచ్నలన) వివరిుంచ్చ త్గుంథుం; ఇది సమసత లోకాల పోషకుని 

(అలా్లహ్) తరుపు నుండి వచ్చి ుందనటుంలో ఎల్లుంటి సుందేహుం లేదు![య్యనస్:37]ఈ మహోనన తమైన 

దైవత్గుంధుం అల్'ఖుర్ఆన’ య్యదులు మరియు స్త్కైసతవులు తమ ధర్మ ుంలో విభేధుంచ్చన అనేక 

సమసా లన వివర్ుంగా తీరుప చ్చసిుంది,అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు :-నిశి యుంగా, ఈ ఖుర్ఆన్ 

ఇత్స్యీల్ సుంతతి వారు విభేదిస్తత  వునన  పెకుక  విషయాల వాసతవానిన  వారికి తెలుపుతునన ది.[అన్ 

నమా్:76]ఈ ఖుర్ఆన త్గుంధుం అనేక సప షటమైన ఆధారాలన స్కా్షా లన కలిగి ఉుంది,ఈ స్కా్షా ధారాలు 

అలా్లహ్ కు చెుందిన వాసతవాలన,ఆయన ధరామ నికి మరియు త్పతిఫల్లనికి చెుందిన అనేక నిజవిషయాలన 

సమసత త్పజల పై తీరుప న జ్ఞస్ప పిస్తయ్య.అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:-మరియు వాసతవానికి మేము ఈ 

ఖుర్ఆన్ లో త్పజల కొర్కు అనిన ర్కాల ఉపమానములన ేరొక న్నన ము, బహుశా వారు గుణపాఠుం 

నేరిు కుుంట్టర్ని;[జ్ఞమర్:27]మరియు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:మరియు 

(జ్ఞ ు పకముుంచ్చకుండి) ఆ రోజ్ఞ మేము త్పతి సమాజుంలో నుండి వారికి వా తిర్చకుంగా స్కా్ష మిచి్చ  వానిని 

(త్పవక తన) లేపి నిలబెడాతము. మరియు (ఓ త్పవకాత!) మేము నినన  వీరికి వా తిర్చకుంగా స్క్షా మివవ ట్టనికి 

తీస్తకువస్తము. త్పతి విషయానిన  సప షటపర్చ్ట్టనికి నీపై ఈ దివా త్గుంథానిన  అవతరిుంపజేశాము. మరియు 

ఇుందులో అలా్లహ్ కు విధేయులు (ముసిుాంలు) అయ్యన వారికి మార్దార్శ కతవ ుం, కారుణా ుం మరియు 

శుభవార్తలూ ఉన్నన య్య.అన్ నహా్ :89పవిత్త ఖుర్ఆన్ మిలియన ాముంది త్పజలన అబ్ను ర్పరిచ్చ అనేక 

ముఖా మైన త్పశన లకు సమాధానమిస్తతుంది,ఈ ఖుర్ఆన కరీుం 'అలా్లహ్ భూమాా కాశాలన ఎల్ల 

సృష్టుంచాడనన ది' సప షటుంగా తెలుపుతునన దిఏమి? ఈ సతా తిర్స్క రులకు తెలియదా (చూడలేదా)? 

వాసతవానికి భూమాా కాశాలు (ఒకే ఒకక  భౌతికాుంశుంగా) కలుస్తకొని ఉుండేవని, అయ్యత్య మేమే వాటిని పగుల 

గొటిట వేరు చ్చశామని? మరియు మేమే త్పతి త్పాణిని నీటి నుండి పుటిటుంచాము. ఇకనైన వారు 

విశవ సిుంచ్రా?[అల్ అుంబియా:30]మరియు అలా్లహ్ త్యల్ల మనిష్ని ఎల్ల సృష్టుంచాడు అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:-ఓ మానవుల్లరా! ఒకవేళ (మర్ణిుంచ్చన తరువాత) మర్ల సజీవులుగా లేపబడట్టనిన  



  

  

గురిుంచ్చ మీకు ఏదైన్న సుందేహముుంటే! (జ్ఞ ు పకముుంచ్చకుండి) నిశి యుంగా, మేము మిమమ లిన  మటిటతో 

సృష్టుంచాము, తరువాత వీర్ా బిుందువుతో, ఆ తరువాత నెజ్ఞతుతరు గడాతో, ఆ పైన మాుంసపు కుండతో; అది 

పూరితగా రూపుం పుందవచి్చ , లేక పూరితగా రూపుం పుందక పోవచి్చ . ఇదుంత్య మేము మీకు (మా శకి తని 

తెలుస్తకవట్టనికి) సప షటుం చ్చస్తతన్నన ము. ఆ తరువాత మేము కరిన వారిని ఒక నిరీతి కాలుం వర్కు 

గర్ు కశాలలో ఉుంచ్చత్యము. పిదప మిమమ లిన  శ్శువుల రూపుంలో బయటికి తీస్తము. ఆ తరువాత 

మిమమ లిన  యవవ న దశకు చ్చర్నిస్తము. మీలో ఒకడు (వృదాుడు కాక ముుందే) చ్నిపోత్యడు, మరొకడు 

నికృషటమైన వృదాాపా ుం వర్కు చ్చరి్ బడత్యడు; అపుప డతడు, మొదట అుంత్య తెలిసిన వాడైన్న ఏమీ 

తెలియని వాడిగా అయ్య పోత్యడు. నీవు భూమిని ఫలిుంపలేని దానిగా చూస్తవు. కాని ఒకవేళ మేము దానిపై 

నీటిని (వరిానిన ) కురిపిసేత, అది పులకరిుంచ్చ పుంగిపోయ్య అనీన  ర్కాల మనోహర్మైన వృక్షకటిని 

ఉతప నన ుం చ్చస్తతుంది.{అల్ హజ్జ  :5}:- అతని నివాస జ్ఞసపలుం ఎకక డ ఉుంది,సజజనలకు దుర్జనలకు ఈ 

జీవితుం తరువాత లభుంచ్చ త్పతిఫలుం ఏమిటి? అనే ఈ సమసా కు సుంబుంధుంచ్చన స్కా్షా లు ఇపప టికే 

ేరా నెుంబర్ (20’) లో త్పస్తవిుంచ్బడాాయ్య మరియు ఈ ఉనికి అనకకుుండా జరిగిన యాదృచి్చ క 

పరిణ్యమామా లేదా గౌర్వత్పదమైన పర్మార్ుాంకసుం కనగొనబడిుందా?మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:ఏమీ? వారు భూమాా కాశాలపై గల (అలా్లహ్) ఆధపతా్య నిన  మరియు అలా్లహ్ సృష్టుంచ్చన 

త్పతివస్తతవున గమనిుంచ్చ చూసి, బహుశా తమ గడువు కూడా సమీపిుంచ్చుందేమోనని అనకలేరా? దీని 

తరువాత వారు మర్చవిధమైన సుందేశానిన  విశవ సిస్తరు?[అల్ ఆరాఫ్:185]మరియు మహోనన తుడైన 

అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:"ఏమీ? వాసతవానికి మేము మిమమ లిన  వృథాగానే పుటిటుంచామని మరియు మీరు 

మా వైపునకు ఎనన డూ మర్లి రార్ని భావిుంచారా?"అల్ ముమినూన్:115అల్ ఖుర్ఆన్ పవిత్త త్గుంధుం ఏ 

భాషలో అవతరిుంపబడినదో అదే భాషలో నేటి వర్కు స్తర్క్షతుంగా ఉుంది. అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:-

{మేమే ఈ ఖుర్ఆన్ న అవతరిుంపజేశాము. మరి మేమే దీనిని సుంర్క్షస్తము}[అల్ హిత్జ్ 

:9]ఇుందులోనుండి ఒకక  అక్షర్ుం కూడా పలుపాోలేదు,అుంత్యకాదు ఇుందులో విరుదాదలు,హెచి్చ తగులాు 

మారుప లు చ్చయబడటుం అస్ధా ుం.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{ఏమీ? వారు ఖుర్ఆన్ న గురిుంచ్చ 

ఆలోచ్చుంచ్రా? ఒకవేళ ఇది అలా్లహ్ తరుపు నుండి గాక ఇతరుల తరుపు నుండి వచి్చ  వుుంటే, అుందులో 

ఎనోన  పర్సప ర్ విరుదామైన విషయాలన చూసేవారు కదా!}[నిస్ :82]మరియు ఇది ముత్దిుంచ్బడినది 

త్పచ్చరిుంచ్బడినది,ఇది అదుు తమైన ఒక గొపప  పుసతకుం,దీని పారాయణుం,లేదా అర్అానవాద పఠనుం 

పుణా త్పదమైనది,ఇదేవిధుంగా దైవత్పవక త ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ 

స్తనన తు’సుంత్పదాయాలు,బోధనలు మరియు జీవిత చ్రిత్త కూడా భత్దపర్చ్బడాాయ్య,అుంత్యకాదు 

విశవ సనీయ వరుస ఉలేఖాకులత్ేణితో నిక్షపతుం చ్చయబడాాయ్య,ఇది త్పవక త మాటా్టడిన అర్బిక్ భాషలో 

ముత్దిుంచ్బడిుంది మరియు అనేక ఇతర్ భాషలలోకి అనవదిుంచ్బడిుంది.పవిత్త అల్-ఖుర్ఆన 

అలక రీుం మరియు దైవత్పవక త స్తనన తు స్ుంత్పదాయాలు ఇవి రుండు ఇసా్మీయ ఆదేశాలకు మరియు 

షరీఅతుకు ముఖా  మౌలిక పున్నదులు.ఇసా్ము తనవైపుకు ఆపాదిుంచ్బడిన త్పముఖుల వా వహారాలన 

త్గహిుంచ్దు,ఇది కేవలుం పావనపర్మైన దైవవాణి ఆధార్ుంగానే తీస్తకబడుతుుంది;అది అల్ ఖుర్ఆన 

అల్ కరీుం మరియు దైవత్పవక త స్తనన తు సుంత్పదాయాలు: అలా్లహ్ త్యల్ల పవిత్త ఖుర్ఆన త్గుంధుం 

విశీషటతన తెలుపుతూ ఇల్ల సెలవిచిా డు:-{తమ వదదకు హితోపదేశుం వచి్చ సినపప టికీ దానిన  

త్తోసిపుచి్చ న వారు కూడా మా నుండి దాగిలేరు అదొక త్పతిష్టటతమ కమైన త్గుంధుం,అసతా ుం దాని 

దరిదాపులాోకి కూడా దాని ముుందు నుండి గానీ దాని వెనక నుండి గానీ రాాలదు ఎుందుకుంటే అది ‘మహా 

వివేకవుంతుడు,త్పశుంసనీయడైన అలా్లహ్ తర్పున అవతరిుంప జేయబడినది}[ఫురస లత్:41-42]మరియు 

అలా్లహ్ తఆల్ల త్పవక త స్తనన తు స్ుంత్పదాయ గొపప తనుం గురిుంచ్చ తెలుపుతూ అది అలా్లహ్ తరుపునుండి 

దిగిన దైవవాణి అని చెపాప డు:-{మరియు త్పవక త మీకు ఇచ్చి న దానిని తీస్తకుండి మరియు అతన మీకు 

నిషేధుంచ్చన దానికి దూర్ుంగా ఉుండుండి. అలా్లహ్ పట ాభయభకుతలు కలిగి ఉుండుండి. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ 

శ్క్షుంచ్టుంలో చాల్ల కఠినడు.}[అల్ హత్ష్ :7] 

మరియు నిశి యుంగా, ఇది సర్వ లోకాల త్పభువు అవతరిుంపజేసిన (త్గుంథుం). 

దీనిని నమమ దగిన ఆతమ  (రూహుల్ అమీన్) అవతరిుంపజేశాడు; 

నీ హృదయుం మీద, నీవు హెచి్ రిక చ్చసేవారిలో చ్చరిపోవాలని; 

సప షటమైన అర్బీు  భాషలో!(195) 

[షుఆరా:192-195] 



  

  

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

మరియు (ఓ ముహమమ ద్!) నిశి యుంగా నీవు ఈ ఖుర్ఆన్ న మహా వివేకవుంతుడు, సర్వ జ్ఞుడు అయ్యన 

వాడి (అలా్లహ్) నుండి పుందుతున్నన వు. 

[అన్ నమా్ :6] 

ఈ పవిత్త ఖుర్ఆన త్గుంధుం అలా్లహ్ తరుపునుండి అవతరిుంపబడిుంది,మరియు మునపటి 

దైవత్గుంధాలన దృవీకరిస్తతుంది:అలా్లహ్ సెలవిచిా డు : 

మరియు అలా్లహ్ తపప  మరొకరి దావ రా ఈ ఖుర్ఆన్ కలిప ుంచ్బడటుం సుంభవుం కాదు; వాసతవానికి ఇది 

(పూర్వ త్గుంథాలలో) మిగిలి ఉనన  దానిని (సతా్య నిన ) ధృవపరుసోతుంది మరియు ఇది (ముఖా  స్తచ్నలన) 

వివరిుంచ్చ త్గుంథుం; ఇది సమసత లోకాల పోషకుని (అలా్లహ్) తరుపు నుండి వచ్చి ుందనటుంలో ఎల్లుంటి 

సుందేహుం లేదు! 

[య్యనస్:37] 

ఈ మహోనన తమైన దైవత్గుంధుం అల్'ఖుర్ఆన’ య్యదులు మరియు స్త్కైసతవులు తమ ధర్మ ుంలో 

విభేధుంచ్చన అనేక సమసా లన వివర్ుంగా తీరుప చ్చసిుంది,అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు :- 

నిశి యుంగా, ఈ ఖుర్ఆన్ ఇత్స్యీల్ సుంతతి వారు విభేదిస్తత  వునన  పెకుక  విషయాల వాసతవానిన  వారికి 

తెలుపుతునన ది. 

[అన్ నమా్:76] 

ఈ ఖుర్ఆన త్గుంధుం అనేక సప షటమైన ఆధారాలన స్కా్షా లన కలిగి ఉుంది,ఈ స్కా్షా ధారాలు అలా్లహ్ కు 

చెుందిన వాసతవాలన,ఆయన ధరామ నికి మరియు త్పతిఫల్లనికి చెుందిన అనేక నిజవిషయాలన సమసత 

త్పజల పై తీరుప న జ్ఞస్ప పిస్తయ్య.అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- 

మరియు వాసతవానికి మేము ఈ ఖుర్ఆన్ లో త్పజల కొర్కు అనిన ర్కాల ఉపమానములన ేరొక న్నన ము, 

బహుశా వారు గుణపాఠుం నేరిు కుుంట్టర్ని; 

[జ్ఞమర్:27] 

మరియు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు: 

మరియు (జ్ఞ ు పకముుంచ్చకుండి) ఆ రోజ్ఞ మేము త్పతి సమాజుంలో నుండి వారికి వా తిర్చకుంగా స్క్షా మిచి్చ  

వానిని (త్పవక తన) లేపి నిలబెడాతము. మరియు (ఓ త్పవకాత!) మేము నినన  వీరికి వా తిర్చకుంగా 

స్క్షా మివవ ట్టనికి తీస్తకువస్తము. త్పతి విషయానిన  సప షటపర్చ్ట్టనికి నీపై ఈ దివా త్గుంథానిన  

అవతరిుంపజేశాము. మరియు ఇుందులో అలా్లహ్ కు విధేయులు (ముసిుాంలు) అయ్యన వారికి 

మార్దార్శ కతవ ుం, కారుణా ుం మరియు శుభవార్తలూ ఉన్నన య్య. 

అన్ నహా్ :89 

పవిత్త ఖుర్ఆన్ మిలియన ా ముంది త్పజలన అబ్ను ర్పరిచ్చ అనేక ముఖా మైన త్పశన లకు 

సమాధానమిస్తతుంది,ఈ ఖుర్ఆన కరీుం 'అలా్లహ్ భూమాా కాశాలన ఎల్ల సృష్టుంచాడనన ది' సప షటుంగా 

తెలుపుతునన ది 

ఏమి? ఈ సతా తిర్స్క రులకు తెలియదా (చూడలేదా)? వాసతవానికి భూమాా కాశాలు (ఒకే ఒకక  

భౌతికాుంశుంగా) కలుస్తకొని ఉుండేవని, అయ్యత్య మేమే వాటిని పగుల గొటిట వేరు చ్చశామని? మరియు మేమే 

త్పతి త్పాణిని నీటి నుండి పుటిటుంచాము. ఇకనైన వారు విశవ సిుంచ్రా? 

[అల్ అుంబియా:30] 

మరియు అలా్లహ్ త్యల్ల మనిష్ని ఎల్ల సృష్టుంచాడు అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

ఓ మానవుల్లరా! ఒకవేళ (మర్ణిుంచ్చన తరువాత) మర్ల సజీవులుగా లేపబడట్టనిన  గురిుంచ్చ మీకు ఏదైన్న 

సుందేహముుంటే! (జ్ఞ ు పకముుంచ్చకుండి) నిశి యుంగా, మేము మిమమ లిన  మటిటతో సృష్టుంచాము, తరువాత 



  

  

వీర్ా బిుందువుతో, ఆ తరువాత నెతుతరు గడాతో, ఆ పైన మాుంసపు కుండతో; అది పూరితగా రూపుం 

పుందవచి్చ , లేక పూరితగా రూపుం పుందక పోవచి్చ . ఇదుంత్య మేము మీకు (మా శకి తని తెలుస్తకవట్టనికి) 

సప షటుం చ్చస్తతన్నన ము. ఆ తరువాత మేము కరిన వారిని ఒక నిరీతి కాలుం వర్కు గర్ు కశాలలో 

ఉుంచ్చత్యము. పిదప మిమమ లిన  శ్శువుల రూపుంలో బయటికి తీస్తము. ఆ తరువాత మిమమ లిన  యవవ న 

దశకు చ్చర్నిస్తము. మీలో ఒకడు (వృదాుడు కాక ముుందే) చ్నిపోత్యడు, మరొకడు నికృషటమైన వృదాాపా ుం 

వర్కు చ్చరి్ బడత్యడు; అపుప డతడు, మొదట అుంత్య తెలిసిన వాడైన్న ఏమీ తెలియని వాడిగా అయ్య 

పోత్యడు. నీవు భూమిని ఫలిుంపలేని దానిగా చూస్తవు. కాని ఒకవేళ మేము దానిపై నీటిని (వరిానిన ) 

కురిపిసేత, అది పులకరిుంచ్చ పుంగిపోయ్య అనీన  ర్కాల మనోహర్మైన వృక్షకటిని ఉతప నన ుం చ్చస్తతుంది. 

{అల్ హజ్జ  :5}:- అతని నివాస జ్ఞసపలుం ఎకక డ ఉుంది,సజజనలకు దుర్జనలకు ఈ జీవితుం తరువాత 

లభుంచ్చ త్పతిఫలుం ఏమిటి? అనే ఈ సమసా కు సుంబుంధుంచ్చన స్కా్షా లు ఇపప టికే ేరా నెుంబర్ (20’) లో 

త్పస్తవిుంచ్బడాాయ్య మరియు ఈ ఉనికి అనకకుుండా జరిగిన యాదృచ్చి క పరిణ్యమామా లేదా 

గౌర్వత్పదమైన పర్మార్ుాంకసుం కనగొనబడిుందా? 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

ఏమీ? వారు భూమాా కాశాలపై గల (అలా్లహ్) ఆధపతా్య నిన  మరియు అలా్లహ్ సృష్టుంచ్చన త్పతివస్తతవున 

గమనిుంచ్చ చూసి, బహుశా తమ గడువు కూడా సమీపిుంచ్చుందేమోనని అనకలేరా? దీని తరువాత వారు 

మర్చవిధమైన సుందేశానిన  విశవ సిస్తరు? 

[అల్ ఆరాఫ్:185] 

మరియు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు: 

"ఏమీ? వాసతవానికి మేము మిమమ లిన  వృథాగానే పుటిటుంచామని మరియు మీరు మా వైపునకు ఎనన డూ 

మర్లి రార్ని భావిుంచారా?" 

అల్ ముమినూన్:115 

అల్ ఖుర్ఆన్ పవిత్త త్గుంధుం ఏ భాషలో అవతరిుంపబడినదో అదే భాషలో నేటి వర్కు స్తర్క్షతుంగా 

ఉుంది. అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- 

{మేమే ఈ ఖుర్ఆన్ న అవతరిుంపజేశాము. మరి మేమే దీనిని సుంర్క్షస్తము} 

[అల్ హిత్జ్ :9] 

ఇుందులోనుండి ఒకక  అక్షర్ుం కూడా పలుాపోలేదు,అుంత్యకాదు ఇుందులో విరుదాదలు,హెచి్చ తగుాలు 

మారుప లు చ్చయబడటుం అస్ధా ుం.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

{ఏమీ? వారు ఖుర్ఆన్ న గురిుంచ్చ ఆలోచ్చుంచ్రా? ఒకవేళ ఇది అలా్లహ్ తరుపు నుండి గాక ఇతరుల 

తరుపు నుండి వచ్చి  వుుంటే, అుందులో ఎనోన  పర్సప ర్ విరుదామైన విషయాలన చూసేవారు కదా!} 

[నిస్ :82] 

మరియు ఇది ముత్దిుంచ్బడినది త్పచ్చరిుంచ్బడినది,ఇది అదుు తమైన ఒక గొపప  పుసతకుం,దీని 

పారాయణుం,లేదా అర్అానవాద పఠనుం పుణా త్పదమైనది,ఇదేవిధుంగా దైవత్పవక త ముహమమ ద్ సలలాా్లహు 

అలైహివ సలమా్ స్తనన తు’సుంత్పదాయాలు,బోధనలు మరియు జీవిత చ్రిత్త కూడా 

భత్దపర్చ్బడాాయ్య,అుంత్యకాదు విశవ సనీయ వరుస ఉలేఖాకులత్ేణితో నిక్షపతుం చ్చయబడాాయ్య,ఇది త్పవక త 

మాటా్టడిన అర్బిక్ భాషలో ముత్దిుంచ్బడిుంది మరియు అనేక ఇతర్ భాషలలోకి 

అనవదిుంచ్బడిుంది.పవిత్త అల్-ఖుర్ఆన అలక రీుం మరియు దైవత్పవక త స్తనన తు స్ుంత్పదాయాలు ఇవి 

రుండు ఇసా్మీయ ఆదేశాలకు మరియు షరీఅతుకు ముఖా  మౌలిక పున్నదులు.ఇసా్ము తనవైపుకు 

ఆపాదిుంచ్బడిన త్పముఖుల వా వహారాలన త్గహిుంచ్దు,ఇది కేవలుం పావనపర్మైన దైవవాణి 

ఆధార్ుంగానే తీస్తకబడుతుుంది;అది అల్ ఖుర్ఆన అల్ కరీుం మరియు దైవత్పవక త స్తనన తు 

సుంత్పదాయాలు: అలా్లహ్ త్యల్ల పవిత్త ఖుర్ఆన త్గుంధుం విశీషటతన తెలుపుతూ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- 



  

  

{తమ వదదకు హితోపదేశుం వచి్చ సినపప టికీ దానిన  త్తోసిపుచి్చ న వారు కూడా మా నుండి దాగిలేరు అదొక 

త్పతిష్టటతమ కమైన త్గుంధుం,అసతా ుం దాని దరిదాపులాోకి కూడా దాని ముుందు నుండి గానీ దాని వెనక 

నుండి గానీ రాాలదు ఎుందుకుంటే అది ‘మహా వివేకవుంతుడు,త్పశుంసనీయడైన అలా్లహ్ తర్పున 

అవతరిుంప జేయబడినది} 

[ఫురస లత్:41-42] 

మరియు అలా్లహ్ తఆల్ల త్పవక త స్తనన తు స్ుంత్పదాయ గొపప తనుం గురిుంచ్చ తెలుపుతూ అది అలా్లహ్ 

తరుపునుండి దిగిన దైవవాణి అని చెపాప డు:- 

{మరియు త్పవక త మీకు ఇచి్చ న దానిని తీస్తకుండి మరియు అతన మీకు నిషేధుంచ్చన దానికి దూర్ుంగా 

ఉుండుండి. అలా్లహ్ పట ా భయభకుతలు కలిగి ఉుండుండి. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ శ్క్షుంచ్టుంలో చాల్ల 

కఠినడు.} 

[అల్ హత్ష్ :7] 

29-రలాిదాంత్డుల పట్ా ఇహ్’స్లన్ చేయమన్న 

సాంానాన్నకి వస్యయ తు దోా రా ఇసా్లాం 

ఆదేశసుతాంది ఒక్వేళ వారు ఇసా్లమేరరులైన్ సర్చ. 

అల్ ఇసా్ుం తలిదాుంత్డుల పట ా అతుా తతముంగానడుచ్చకవాలని ఆ ుా పిస్తతుంది: అజ్ఞలా్లహ్ త్యల్ల 

సెలవిచిా డు :-{మరియు నీ త్పభువు: తనన తపప  ఇతరులన ఆరాధుంచ్కూడదనీ మరియు 

తలిదాుంత్డులతో ముంచ్చతనుంతో వా వహరిుంచాలనీ, ఆ ుా పిుంచ్చ ఉన్నన డు. ఒకవేళ వారిలో ఏ ఒకక రు గానీ, 

లేదా వారిరువురు గానీ ముసలివారైత్య, వారితో విస్తకుక ుంటూ: "ఛీ! (ఉఫ్)" అని కూడా అనకు మరియు 

వారిని గదిదుంచ్కు మరియు వారితో మరాా దగా మాటా్టడు.}[అల్ ఇత్స్:23]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:-{మరియు (అలా్లహ్ ఇల్ల ఆదేశ్స్తతన్నన డు): "మేము మానవునికి తన తలిదాుంత్డుల 

యెడల ముంచ్చతనుంతో మెలగటుం విధగా జేశాము. అతని తలి ా అతనిని బలహీనతపై బలహీనతన 

సహిస్తత  (తన గర్ు ుంలో) భరిస్తతుంది మరియు ఆ బిడా చ్నపాలు మానిప ుంచ్చ గడువు రుండు సుంవతస రాలు. 

నీవు న్నకు మరియు నీ తలిదాుంత్డులకు కృతజ్ఞుడవై ఉుండు. నీకు న్న వైపునకే మర్లి రావలసి 

ఉనన ది."}[లుఖామ న్ :14]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{మరియు మేము మానవునికి 

తన తలిదాుంత్డుల పట ాముంచ్చతనుంతో మెలగాలని ఆదేశ్ుంచాము. అతని తలి ాఅతనిని ఎుంతో బాధతో 

తన గర్ు ుంలో భరిుంచ్చుంది మరియు ఎుంతో బాధతో అతనిని కనన ది. మరియు అతనిని గర్ు ుంలో భరిుంచ్చ, 

అతనిని పాలు విడిపిుంచ్చ వర్కు ముపైై  నెలలు అవుత్యయ్య. చ్చవర్కు అతడు పెరిగి పెదదవాడవుత్యడు 

మరియు అతడు నలభై సుంవతస రాల వయస్తస కు చ్చరి ఇల్ల అుంట్టడు: "ఓ న్న త్పభూ! నీవు, న్నకూ 

మరియు న్న తలిదాుంత్డులకూ త్పస్దిుంచ్చన అనత్గహాలకు నేన మీకు కృతజుతలు తెలుపుకవట్టనికి 

మరియు నీవు ఇషటపడే సత్యక రాా లు చ్చయట్టనికి న్నకు సదుు దిాని త్పస్దిుంచ్చ మరియు న్న సుంత్యన్ననిన  

కూడా సదవ ర్ తనలుగా చ్చయ్య. నిశి యుంగా, నేన పశిా త్యతపుంతో నీ వైపునకు మర్లు తున్నన న. మరియు 

నిశి యుంగా, నేన నీకు విధేయులైన (ముసిుాంలైన) వారిలో ఒకడిని."}[అల్ అహ్ ఖాఫ్:15]అబూహురైర్ 

ర్దియలా్లహు అను ఉలేఖాస్తత  తెలిపారు:-ఒకవా కి త దైవత్పవక త వదదకి వచి్చ  ఇల్ల అడిగాడు-ఓ ర్స్తలులా్లహ్ 

! త్పజలాో న్న ఉతతమత్పవర్ తనకు ఎకుక వ అర్ుత ఎవరికి ఉుంది?త్పవక త చెపాప రు:(నీ తలి)ా అతన అడిగాడు 

‘తరువాత ఎవరు ?త్పవక త చెపాప రు :మళీ్ళ  నీ తలి,ాఅతన ఆ తరువాత ఎవరు?అని అడిగాడు,త్పవక త ‘ఆ పై 

కూడా నీ తలి ా అని చెపాప రు,అతన మళీ్ళ  ఎవరు? అని అడిగాడు అపుప డు త్పవక త ‘నీ తుంత్డి’అని 

చెపాప రు.సహీహ్ ముసిుాం.తలిదాుంత్డులు ముసిుాంలు అయ్యన లేదా ముసిమాేతరులు అయ్యన్న సర్చ 

వసియా తులో చ్చయబడిన ఈ ఆదేశుం వరి తస్తతుంది.అస్మ  బిుంత్ అబూ బకర్ తెలిపారు:- {దైవత్పవక త 

ఖురైష్’తో ఒపప ుందుం కుదురిు కునన రోజ్ఞలాో ఒకస్రి న్న వదదకి బహుదైవారాధకులైన న్న తలి ా తన 

తుంత్డితో కలిసి వచి్చ ుంది,అపుప డు నేనఈ విషయుం గురిుంచ్చ దైవత్పవక తన అడిగాన-‘న్న తలి ాన్న వదదకి 

త్ేమతో వచి్చ ుంది,నేన ఆమెతో ఉతతముంగా బుంధానిన  కొనస్గిుంచాల్ల?త్పవక త బదులిచిా రు:- {అవున,నీ 

తలితాో ఉతతముంగా మెలుగు}సహీహ్ అల్-బ్నఖారిఅయ్యత్య ఒకవేళ తలిదాుంత్డులు పిలలాన ఇసా్ుం నుండి 

అవిశావ స్నికి మారి్ డానికి త్పయతిన ుంచ్చనటెలతా్య అల్లుంటి సుందర్ు ుంలో వారికి విధేయత 



  

  

చూపకూడదని’ఇసా్ుం ఆదేశ్స్తత’చెపుతుంది,అలా్లహ్’న విశవ సిస్తత  నిలకడగా ఉుండాలి,మరియు వారిపట ా

అతుా తతముంగా వా వహరిస్తత  ఉుండాలి అలా్లహ్ త్యల్ల సెలవిచిా డు:-{"మరియు ఒకవేళ వారిరువురు - నీవు 

ఎర్గని దానిని - న్నకు (అలా్లహ్ కు) భాగస్వ మిగా చ్చర్ి మని, నినన  బలవుంతుం చ్చసేత, వారి మాటన నీవు 

ఏ మాత్తుం వినకు. మరియు ఇహలోక విషయాలలో ధర్మ సమమ తమైన వాటిలో వారికి తోడుగా ఉుండు. 

మరియు పశిా త్యతపుంతో న్న వైపుకు మర్లేవాని మారాానిన  అనసరిుంచ్చ. తరువాత మీర్ుంత్య న్న వైపునకే 

మర్లి రావలసి ఉనన ది. అపుప డు నేన మీరు చ్చసే కర్మ లన గురిుంచ్చ మీకు 

తెలుపుత్యన."}[లుఖామ న్:15]మరియు ఇసా్ుం ఎనన డూ ఒక ముసిమాు’న తన ముసిమాేతర్ బుంధ్యవులతో 

లేదా ముసిమాేతరులతో ‘ఇహాస న్’{ఉతతమ}వైఖరి నుంచ్చ ఆపదు,అతనితో వారు 

యుదదుంచ్చయనుంతవర్కు.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{ఎవరైత్య ధర్మ విషయుంలో మీతో యుదాుం చ్చయరో 

మరియు మిమమ లిన  మీ గృహాల నుండి వెళీ గొటటరో! వారి పట ామీరు సత్తప వర్ తనతో మరియు నా్న యుంతో 

వా వహరిుంచ్ట్టనిన  అలా్లహ్ నిషేధుంచ్లేదు. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ నా్న యవర్ తనలన త్ేమిస్తడు.}[అల్ 

ముమ్'తహీన :8]మరియు ఇసా్ుంధర్మ ుం సుంత్యనుం పట ా వసియా తు చ్చస్తతుంది,మరియు ఇసా్ుం 

తలిదాుంత్డులకు చ్చసిన గొపప  వసియా తులాో ఒకటి ‘తలిదాుంత్డులు తన సుంత్యన్ననికి వారిపై గల అలా్లహ్ 

హకుక ల గురిుంచ్చ నేరాప లి ,దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ తన బాబాయ్య కుమారుడు అబ్నదలా్ల బిన్ 

అబాు స్ ర్దియలా్లహు అనుమ తో చెపిప నటా్లగా:-{ఓ కుమారా !(లేదా ఓ చ్చనన కుమారా)-కొనిన  వాకాా లు 

నేన నీకు నేరిప ుంచాల్ల?అలా్లహ్ నీకు త్పయోజనుం చ్చకూరుస్తడు?నేన చెపప ుండి’అన్నన న,దైవత్పవక త 

సెలవిచాి రు:- అలా్లహ్’(ధర్మ ుం)న ర్క్షుంచ్చ ఆయన నినన  ర్క్షస్తడు,అలా్లహ్’ (ధర్మ ుం)న 

ర్క్షుంచ్చ’ఆయనన నీ ఎదుట నవువ  పుందుత్యవు’నీవు సుంతోషుంలో ఆయనన గురుతుంచ్చక నినన  

ఆయన నీ కష్టటలాోగురుతపెట్లటకుుంట్టడు’దుఆ’చ్చయదలిసేత కేవలుం ఆ అలా్లహ్’న మాత్తమే 

అరిుాంచ్చ’సహాయుం కర్దలిసేత కేవలుం ఆ అలా్లహ్’న మాత్తమే సహాయుం అరిుాంచ్చ’}అహమ ద్ ఉలేఖానుం 

4/287తలిదాుంత్డులకు అలా్లహ్ ఆదేశ్ుంచాడు’ఏమనగా ‘వారు తమ సుంత్యన్ననికి త్పాపుంచ్చక,పర్లోక 

త్పయోజన్నలన చ్చకూర్చి  వాటిని నేరిప ుంచాలి, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-4410{ఓ విశావ స్తల్లరా! మీరు 

మిమమ లిన  మరియు మీ కుట్లుంబుం వారిని, మానవులు మరియు రాళీ్ళ  ఇుంధనుం కాబోయే నర్కాగిన  

నుండి కాపాడుకుండి! దానిపై ఎుంతో బలిజ్ఞషుఠలూ, కఠినలూ అయ్యన దైవదూతలు నియమిుంపబడి 

ఉుంట్టరు. వారు అలా్లహ్ ఇచ్చి న ఆజున ఉలుాంఘుంచ్రు మరియు వారికిచి్చ న ఆజులనే నెర్వేరుస్తత  

ఉుంట్టరు.}[స్తరా తత్హీుం:6]అలీ ర్దియలా్లహు అను పవిత్త ఖుర్ఆన ఆయతు గురిుంచ్చ ఉలేఖాస్తత  ఇల్ల 

తెలిపారు:-{మీరు'మిమమ లిన  మరియు మీ కుట్లుంబీకులన నర్కాగిన  నుండి ర్క్షుంచ్ుండి}ఆయన 

చెపాప రు:-'వారికి మరాా దలు నేరిప ుంచ్ుండి మరియు విదా  నేరిప ుంచ్ుండి}దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ 

సలమా్ తుంత్డితో-‘సుంత్యన్ననికి నమాజ్ఞ నేరిప స్తత  సదుు దుదలు చెపూత  పెుంచ్మని చెపాప రు,దైవత్పవక త 

సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు:-{ఏడు సుంవతస రాల వయస్త కలిగినపుప డు మీ సుంత్యన్ననికి 

మీరు నమాజ్ఞన ఆదేశ్ుంచ్ుండి}దానిన  అబూ దావుద్ ఉలేఖాుంచారుఆయన సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం 

ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{మీలోని త్పతీ ఒకక రూ కాపరి,త్పతీఒకక రు తమ బాధా త గురిుంచ్చ 

త్పశ్న ుంచ్బడత్యరు,ఇమామ్ ఒక కాపరి తన పాలితుల పట ా త్పశ్న ుంచ్బడత్యడు,పురుషుడు తన 

కుట్లుంబానికి కాపరి,అతన తన బాధా త గురిుంచ్చ త్పశ్న ుంచ్బడత్యడు,స్త్రత తన భర్ త ఇుంటికి కాపరి తన 

బాధా తల గురిుంచ్చ త్పశ్న ుంచ్బడుతుుంది,సేవకుడు ఒక కాపరి తన యజమాని డబ్ను  గురిుంచ్చ అతనిన  

త్పశ్న ుంచ్బడుతుుంది,మీర్ుందరూ కాపరీలు,తమ బాధా తల గురిుంచ్చ త్పతీ ఒకక రూ 

త్పశ్న ుంచ్బడత్యరు}సహీహ్ ఇబ్నన  హిబాు నక ట్లుంబీకులపై సుంత్యనుం పై డబ్ను  ఖరిు  చ్చయమని ఇసా్ుం 

తుంత్డికి ఆదేశ్స్తతుంది,దీని గురిుంచ్చ ఇపప టికే ేరా నెుంబర్ (18) లో త్పస్తవిుంచ్బడిుంది,దైవత్పవక త 

సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సుంత్యనుం పై ఖరిు చ్చసే విశ్షటత గురిుంచ్చ ఇల్ల తెలిపారు:ఇల్ల 

చెపాప రు.విశ్షటమైన (దీన్నర్)రూపాయ్య ఒక పురుషుడు ఖరిు  చ్చసేది:-తన కుట్లుంబీకులపై ఖరిు  పెటేట 

దీన్నర్(రూపాయ్య),దైవమార్ుాంలో వెళడాానికి వాహనుం (జుంతువు)పై ఖరిు పెటేట (రూపాయ్య),దైవమార్ుాంలో 

తన మిత్తుల కసుం ఖరిు పెటేట దీన్నర్(రూపాయ్య)}అబూ ఖల్లబా చెపాప రు:- కుట్లుంబుం పై త్పథముంగా 

ఖరిు  చ్చయాలి,ఆపై మళీ్ళ  చెపాప రు:-చ్చనన పిలలా కసుం ఖరిు  చ్చసే మనిష్ కుంటే ఇుంకా ఏ మనిష్కి 

అధకపుణా ుం లభస్తతుంది,అలా్లహ్ అతని దావ రా వారిని సుంర్క్షస్తడు లేదా త్పయోజనుం చ్చకూరుస్తడు 

మరియు వారిని సుంపనన లుగా చ్చస్తడు.సహీహ్ ముసిుాం (994) 

{మరియు నీ త్పభువు: తనన తపప  ఇతరులన ఆరాధుంచ్కూడదనీ మరియు తలిదాుంత్డులతో 

ముంచ్చతనుంతో వా వహరిుంచాలనీ, ఆ ుా పిుంచ్చ ఉన్నన డు. ఒకవేళ వారిలో ఏ ఒకక రు గానీ, లేదా వారిరువురు 

గానీ ముసలివారైత్య, వారితో విస్తకుక ుంటూ: "ఛీ! (ఉఫ్)" అని కూడా అనకు మరియు వారిని గదిదుంచ్కు 

మరియు వారితో మరాా దగా మాటా్టడు.} 



  

  

[అల్ ఇత్స్:23] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:- 

{మరియు (అలా్లహ్ ఇల్ల ఆదేశ్స్తతన్నన డు): "మేము మానవునికి తన తలిదాుంత్డుల యెడల ముంచ్చతనుంతో 

మెలగటుం విధగా జేశాము. అతని తలి ాఅతనిని బలహీనతపై బలహీనతన సహిస్తత  (తన గర్ు ుంలో) 

భరిస్తతుంది మరియు ఆ బిడా చ్నపాలు మానిప ుంచ్చ గడువు రుండు సుంవతస రాలు. నీవు న్నకు మరియు నీ 

తలిదాుంత్డులకు కృతజ్ఞుడవై ఉుండు. నీకు న్న వైపునకే మర్లి రావలసి ఉనన ది."} 

[లుఖామ న్ :14] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:- 

{మరియు మేము మానవునికి తన తలిదాుంత్డుల పట ాముంచ్చతనుంతో మెలగాలని ఆదేశ్ుంచాము. అతని 

తలి ాఅతనిని ఎుంతో బాధతో తన గర్ు ుంలో భరిుంచ్చుంది మరియు ఎుంతో బాధతో అతనిని కనన ది. మరియు 

అతనిని గర్ు ుంలో భరిుంచ్చ, అతనిని పాలు విడిపిుంచ్చ వర్కు ముపైై  నెలలు అవుత్యయ్య. చ్చవర్కు అతడు 

పెరిగి పెదదవాడవుత్యడు మరియు అతడు నలభై సుంవతస రాల వయస్తస కు చ్చరి ఇల్ల అుంట్టడు: "ఓ న్న 

త్పభూ! నీవు, న్నకూ మరియు న్న తలిదాుంత్డులకూ త్పస్దిుంచ్చన అనత్గహాలకు నేన మీకు కృతజుతలు 

తెలుపుకవట్టనికి మరియు నీవు ఇషటపడే సత్యక రాా లు చ్చయట్టనికి న్నకు సదుు దిాని త్పస్దిుంచ్చ మరియు 

న్న సుంత్యన్ననిన  కూడా సదవ ర్ తనలుగా చ్చయ్య. నిశి యుంగా, నేన పశిా త్యతపుంతో నీ వైపునకు మర్లు 

తున్నన న. మరియు నిశి యుంగా, నేన నీకు విధేయులైన (ముసిుాంలైన) వారిలో ఒకడిని."} 

[అల్ అహ్ ఖాఫ్:15] 

అబూహురైర్ ర్దియలా్లహు అను ఉలేఖాస్తత  తెలిపారు:-ఒకవా కి త దైవత్పవక త వదదకి వచ్చి  ఇల్ల అడిగాడు-ఓ 

ర్స్తలులా్లహ్ ! త్పజలాో న్న ఉతతమత్పవర్ తనకు ఎకుక వ అర్ుత ఎవరికి ఉుంది?త్పవక త చెపాప రు:(నీ తలి)ా 

అతన అడిగాడు ‘తరువాత ఎవరు ?త్పవక త చెపాప రు :మళీ్ళ  నీ తలి,ాఅతన ఆ తరువాత ఎవరు?అని 

అడిగాడు,త్పవక త ‘ఆ పై కూడా నీ తలి ాఅని చెపాప రు,అతన మళీ్ళ  ఎవరు? అని అడిగాడు అపుప డు త్పవక త 

‘నీ తుంత్డి’అని చెపాప రు. 

సహీహ్ ముసిుాం. 

తలిదాుంత్డులు ముసిుాంలు అయ్యన లేదా ముసిమాేతరులు అయ్యన్న సర్చ వసియా తులో చ్చయబడిన ఈ 

ఆదేశుం వరి తస్తతుంది. 

అస్మ  బిుంత్ అబూ బకర్ తెలిపారు:- {దైవత్పవక త ఖురైష్’తో ఒపప ుందుం కుదురిు కునన రోజ్ఞలాో ఒకస్రి న్న 

వదదకి బహుదైవారాధకులైన న్న తలి ాతన తుంత్డితో కలిసి వచి్చ ుంది,అపుప డు నేనఈ విషయుం గురిుంచ్చ 

దైవత్పవక తన అడిగాన-‘న్న తలి ా న్న వదదకి త్ేమతో వచి్చ ుంది,నేన ఆమెతో ఉతతముంగా బుంధానిన  

కొనస్గిుంచాల్ల?త్పవక త బదులిచిా రు:- {అవున,నీ తలితాో ఉతతముంగా మెలుగు} 

సహీహ్ అల్-బ్నఖారి 

అయ్యత్య ఒకవేళ తలిదాుంత్డులు పిలలాన ఇసా్ుం నుండి అవిశావ స్నికి మారి్ డానికి త్పయతిన ుంచ్చనటెలతా్య 

అల్లుంటి సుందర్ు ుంలో వారికి విధేయత చూపకూడదని’ఇసా్ుం ఆదేశ్స్తత’చెపుతుంది,అలా్లహ్’న విశవ సిస్తత  

నిలకడగా ఉుండాలి,మరియు వారిపట ా అతుా తతముంగా వా వహరిస్తత  ఉుండాలి అలా్లహ్ త్యల్ల 

సెలవిచిా డు:- 

{"మరియు ఒకవేళ వారిరువురు - నీవు ఎర్గని దానిని - న్నకు (అలా్లహ్ కు) భాగస్వ మిగా చ్చర్ి మని, నినన  

బలవుంతుం చ్చసేత, వారి మాటన నీవు ఏ మాత్తుం వినకు. మరియు ఇహలోక విషయాలలో 

ధర్మ సమమ తమైన వాటిలో వారికి తోడుగా ఉుండు. మరియు పశిా త్యతపుంతో న్న వైపుకు మర్లేవాని మారాానిన  

అనసరిుంచ్చ. తరువాత మీర్ుంత్య న్న వైపునకే మర్లి రావలసి ఉనన ది. అపుప డు నేన మీరు చ్చసే 

కర్మ లన గురిుంచ్చ మీకు తెలుపుత్యన."} 

[లుఖామ న్:15] 



  

  

మరియు ఇసా్ుం ఎనన డూ ఒక ముసిమాు’న తన ముసిమాేతర్ బుంధ్యవులతో లేదా ముసిమాేతరులతో 

‘ఇహాస న్’{ఉతతమ}వైఖరి నుంచ్చ ఆపదు,అతనితో వారు యుదదుంచ్చయనుంతవర్కు.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

{ఎవరైత్య ధర్మ విషయుంలో మీతో యుదాుం చ్చయరో మరియు మిమమ లిన  మీ గృహాల నుండి వెళీ గొటటరో! 

వారి పట ా మీరు సత్తప వర్ తనతో మరియు నా్న యుంతో వా వహరిుంచ్ట్టనిన  అలా్లహ్ నిషేధుంచ్లేదు. 

నిశి యుంగా, అలా్లహ్ న్నా యవర్ తనలన త్ేమిస్తడు.} 

[అల్ ముమ్'తహీన :8] 

మరియు ఇసా్ుంధర్మ ుం సుంత్యనుం పట ా వసియా తు చ్చస్తతుంది,మరియు ఇసా్ుం తలిదాుంత్డులకు చ్చసిన 

గొపప  వసియా తులాో ఒకటి ‘తలిదాుంత్డులు తన సుంత్యన్ననికి వారిపై గల అలా్లహ్ హకుక ల గురిుంచ్చ 

నేరాప లి ,దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ తన బాబాయ్య కుమారుడు అబ్నదలా్ల బిన్ అబాు స్ 

ర్దియలా్లహు అనుమ తో చెపిప నటా్లగా:- 

{ఓ కుమారా !(లేదా ఓ చ్చనన కుమారా)-కొనిన  వాకాా లు నేన నీకు నేరిప ుంచాల్ల?అలా్లహ్ నీకు త్పయోజనుం 

చ్చకూరుస్తడు?నేన చెపప ుండి’అన్నన న,దైవత్పవక త సెలవిచిా రు:- అలా్లహ్’(ధర్మ ుం)న ర్క్షుంచ్చ ఆయన 

నినన  ర్క్షస్తడు,అలా్లహ్’ (ధర్మ ుం)న ర్క్షుంచ్చ’ఆయనన నీ ఎదుట నవువ  పుందుత్యవు’నీవు సుంతోషుంలో 

ఆయనన గురుతుంచ్చక నినన  ఆయన నీ కష్టటలాోగురుతపెట్లటకుుంట్టడు’దుఆ’చ్చయదలిసేత కేవలుం ఆ 

అలా్లహ్’న మాత్తమే అరిుాంచ్చ’సహాయుం కర్దలిసేత కేవలుం ఆ అలా్లహ్’న మాత్తమే సహాయుం అరిుాంచ్చ’} 

అహమ ద్ ఉలేఖానుం 4/287 

తలిదాుంత్డులకు అలా్లహ్ ఆదేశ్ుంచాడు’ఏమనగా ‘వారు తమ సుంత్యన్ననికి త్పాపుంచ్చక,పర్లోక 

త్పయోజన్నలన చ్చకూరి్చ  వాటిని నేరిప ుంచాలి, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-4410 

{ఓ విశావ స్తల్లరా! మీరు మిమమ లిన  మరియు మీ కుట్లుంబుం వారిని, మానవులు మరియు రాళీ్ళ  ఇుంధనుం 

కాబోయే నర్కాగిన  నుండి కాపాడుకుండి! దానిపై ఎుంతో బలిషుఠలూ, కఠినలూ అయ్యన దైవదూతలు 

నియమిుంపబడి ఉుంట్టరు. వారు అలా్లహ్ ఇచి్చ న ఆజున ఉలుాంఘుంచ్రు మరియు వారికిచి్చ న ఆజులనే 

నెర్వేరుస్తత  ఉుంట్టరు.} 

[స్తరా తత్హీుం:6] 

అలీ ర్దియలా్లహు అను పవిత్త ఖుర్ఆన ఆయతు గురిుంచ్చ ఉలేఖాస్తత  ఇల్ల తెలిపారు:- 

{మీరు'మిమమ లిన  మరియు మీ కుట్లుంబీకులన నర్కాగిన  నుండి ర్క్షుంచ్ుండి} 

ఆయన చెపాప రు:-'వారికి మరాా దలు నేరిప ుంచ్ుండి మరియు విదా  నేరిప ుంచ్ుండి} 

దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ తుంత్డితో-‘సుంత్యన్ననికి నమాజ్ఞ నేరిప స్తత  సదుు దుదలు చెపూత  

పెుంచ్మని చెపాప రు,దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సెలవిచిా రు:- 

{ఏడు సుంవతస రాల వయస్త కలిగినపుప డు మీ సుంత్యన్ననికి మీరు నమాజ్ఞన ఆదేశ్ుంచ్ుండి} 

దానిన  అబూ దావుద్ ఉలేఖాుంచారు 

ఆయన సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{మీలోని త్పతీ ఒకక రూ కాపరి,త్పతీఒకక రు తమ బాధా త గురిుంచ్చ త్పశ్న ుంచ్బడత్యరు,ఇమామ్ ఒక కాపరి 

తన పాలితుల పట ాత్పశ్న ుంచ్బడత్యడు,పురుషుడు తన కుట్లుంబానికి కాపరి,అతన తన బాధా త గురిుంచ్చ 

త్పశ్న ుంచ్బడత్యడు,స్త్రత తన భర్ త ఇుంటికి కాపరి తన బాధా తల గురిుంచ్చ త్పశ్న ుంచ్బడుతుుంది,సేవకుడు 

ఒక కాపరి తన యజమాని డబ్ను  గురిుంచ్చ అతనిన  త్పశ్న ుంచ్బడుతుుంది,మీర్ుందరూ కాపరీలు,తమ 

బాధా తల గురిుంచ్చ త్పతీ ఒకక రూ త్పశ్న ుంచ్బడత్యరు} 

సహీహ్ ఇబ్నన  హిబాు న్ 



  

  

కుట్లుంబీకులపై సుంత్యనుం పై డబ్ను  ఖరిు  చ్చయమని ఇసా్ుం తుంత్డికి ఆదేశ్స్తతుంది,దీని గురిుంచ్చ 

ఇపప టికే ేరా నెుంబర్ (18) లో త్పస్తవిుంచ్బడిుంది,దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సుంత్యనుం పై 

ఖరిు చ్చసే విశ్షటత గురిుంచ్చ ఇల్ల తెలిపారు:ఇల్ల చెపాప రు. 

విశ్షటమైన (దీన్నర్)రూపాయ్య ఒక పురుషుడు ఖరిు  చ్చసేది:-తన కుట్లుంబీకులపై ఖరిు  పెటేట 

దీన్నర్(రూపాయ్య),దైవమార్ుాంలో వెళడాానికి వాహనుం (జుంతువు)పై ఖరిు పెటేట (రూపాయ్య),దైవమార్ుాంలో 

తన మిత్తుల కసుం ఖరిు పెటేట దీన్నర్(రూపాయ్య)}అబూ ఖల్లబా చెపాప రు:- కుట్లుంబుం పై త్పథముంగా 

ఖరిు  చ్చయాలి,ఆపై మళీ్ళ  చెపాప రు:-చ్చనన పిలలా కసుం ఖరిు  చ్చసే మనిష్ కుంటే ఇుంకా ఏ మనిష్కి 

అధకపుణా ుం లభస్తతుంది,అలా్లహ్ అతని దావ రా వారిని సుంర్క్షస్తడు లేదా త్పయోజనుం చ్చకూరుస్తడు 

మరియు వారిని సుంపనన లుగా చ్చస్తడు. 

సహీహ్ ముసిుాం (994) 

30- మాట్లో,ఆచర్ణలలో నాయ యశీలరను 

అనుసరిాంచాలన్న,చివరికి శత్తువులతో 

కూడా’అనుసరిాంచాలన్న ఇసా్లాం ఆదేశసుతాంది. 

అలా్లహ్ తఆల్ల తన దాస్తలకు చెుందిన కార్ా త్కమాలలో,త్పణ్యళిక వా వహార్రూపకలప నలో 

న్నా యుం,ధర్మ పు’స్తగుణ్యలన జ్యడిుంచ్చకున్నన డు,ఆయన ఆదేశ్ుంచ్చన ఆజులలో నిషేధుంచ్చన ఆదేశాలలో 

ఆయన సృజనలో,వా వహార్నిర్వ హణలో సర్ళ మారాానిన  కలిగి ఉన్నన డు.{నిశి యుంగా, ఆయన తపప  

మరొక ఆరాధా నీయుడు లేడని, అలా్లహ్, దైవదూతలు మరియు జ్ఞ ు నవుంతులు స్కా్ష మిచిా రు; ఆయనే 

న్నా యపరిర్క్షకుడు. ఆయన తపప  మరొక ఆరాధా నీయుడు లేడు! ఆయన సర్వ  శకి తముంతుడు, మహా 

వివేకవుంతుడు.}[ఆల్ ఇత్మాన్ :18]అలా్లహ్ తఆల్ల న్నా యశీలుం గురిుంచ్చ ఆదేశ్ుంచాడు ఇల్ల సెలవిచిా డు 

:-{(ఓ ముహమమ ద్! వారితో) ఇల్ల అన: "న్న త్పభువు న్నా యానిన  పాటిుంచ్మని ఆదేశ్ుంచాడు.}[అల్ 

ఆరాఫ్:29]సమసత త్పవక తలు,సుందేశహరులు(అలైహిముసస ల్లుం) న్నా యశీలతతొ పుంపిుంచ్బడాారు:-అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:-వాసతవానికి, మేము మా సుందేశహరులన సప షటమైన స్తచ్లనిచ్చి  పుంపాము. మరియు 

వారితో బాట్ల త్గుంథానిన  అవతరిుంపజేశాము. మరియు మానవులు న్నా యశీలురుగా మెలగట్టనికి త్త్యస్తన 

కూడా పుంపాము మరియు ఇనమున కూడా త్పస్దిుంచాము. అుందులో గొపప  శకి త ఉుంది, మరియు 

మానవులకు ఎనోన  త్పయోజన్నలున్నన య్య. మరియు (ఇదుంత్య) అలా్లహ్ అగోచ్రుడైన తనకు మరియు తన 

త్పవక తలకు ఎవడు సహాయకుడవుత్యడో చూడట్టనికి చ్చశాడు. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ మహా బలశాలి, 

సర్వ శకి తముంతుడు.[అల్ హదీద్ :25]నా్న యశీలత’యే మాటలాో,ఆచ్ర్ణ్యలాో (మీాన్) కొలమానుం.మాటలాో 

చ్చతలాో నా్న యశీలతన కలిగి ఉుండాలని అది శత్తువులతోనైన్న సర్చ'-ఇసా్ుం ఆదేశ్స్తతుంది: అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:-{ఓ విశావ స్తల్లరా! మీరు నా్న యుం కొర్కు జ్ఞసిపర్ుంగా నిలబడి, అలా్లహ్ కొర్కే స్క్షా మివవ ుండి. 

మరియు మీ స్కా్ష ుం మీకు గానీ, మీ తలిదాుంత్డులకు గానీ, మీ బుంధ్యవులకు గానీ, విరుదాుంగా ఉన్నన  సర్చ. 

వాడు ధనవుంతుడైన్న లేక ేదవాడైన్న సర్చ! (మీ కుంటే ఎకుక వ) అలా్లహ్ వారిదదరి మేలు కర్చవాడు. కావున 

మీరు మీ మనోవాుంఛలన అనసరిసేత న్నా యుం చ్చయకపోవచి్చ . మీరు మీ స్కా్షా నిన  వత్కీకరిుంచ్చన్న, లేక 

దానిని నిరాకరిుంచ్చన్న! నిశి యుంగా, మీరు చ్చసేదుంత్య అలా్లహ్ బాగా 

ఎరుగున.}{నిస్:135}మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{మిమమ లిన  పవిత్త మసిజద్ 

(మసిజద్ అల్ హరామ్) న సుందరిశ ుంచ్కుుండా నిరోధుంచ్చన వారి పట ాగల విరోధుం వలన వారితో హదుదలు 

మీరి త్పవరి తుంచ్కుండి. మరియు పుణా కారాా లు మరియు దైవభీతి విషయాలలో, ఒకరికొకరు తోడప డుండి. 

మరియు పాపకారాా లలో గానీ, దౌర్జనా్న లలో గానీ తోడప డకుండి. అలా్లహ్ యుందు భయభకుతలు కలిగి 

ఉుండుండి. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ శ్క్ష విధుంచ్టుంలో చాల కఠినడు.}[అల్ మాయ్యదా:2]మహోనన తుడైన 

అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{ఓ విశావ స్తల్లరా! మీరు అలా్లహ్ కొర్కు నా్న యుంగా స్క్షా మివవ ట్టనికి 

జ్ఞసిపర్ుంగా నిలబడుండి. ఇతరుల పట ామీకునన  దేవ ష్టనికిలోనై, మీరు న్నా యానిన  తా జిుంచ్కుండి. న్నా యుం 

చ్చయుండి, అది దైవభకి తకి సమీపమైనది.}[అల్ మాయ్యదా:8]ఈ రోజ్ఞ మీరు ఏదైన ాతిలోకానీ లేదా త్పజలు 

అవలుంభస్తతనన  ఏదైన్న మతుంలో కానివవ ుండి ఇల్లుంటి వా వాహారానిన  పుందుత్యరా?నా్న యుం 

కసుం,సతా ుం కసుం తనకు వా తిర్చఖుంగా,తలిదాుంత్డులకు వా తిర్చఖుంగా,సమీప బుంధ్యవులకు వా తిర్చఖుంగా 

మరియు శత్తువులతో మిత్తువులతో న్నా యుంగా వా వహరిస్తత ’స్కా్షా మివవ డుం ల్లుంటివి.మహనీయ 



  

  

దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సుంత్యనుం మధా  న్నా యానిన  అవలుంబిుంచ్మని 

ఆ ుా పిుంచారు’ఆమిర్ కథనుం : నమాన్ బిన్ బషీర్ ర్దియలా్లహు అనుమ మిుంబర్ పై ఇల్ల చెపుతనన పుప డు 

నేన విన్నన న:న్న తుంత్డి న్నకు ఒక కానక ఇచిా రు,అపుప డు (న్న తలి)ా అత్మా బిుంతు ర్వాహ 

(ఆయనతో)ఇల్ల చెపాప రు:-‘నీవు దీనిపై దైవత్పవక తన స్క్షా ుంగా పెటటనుంత వర్కు నేన రవ కరిుంచ్లేన 

(ఒపుప కొన),అపుప డు ఆయన దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలుాం వదదకి వచ్చి  చెపాప రు;నిశి యుంగా 

నేన అత్మా బిుంత్ ర్వాహ తో కలిగిన న్న కొడుకుకి ఒక కానక ఇచిా న దానికి ఆమె మిమమ లిన  ‘నేన 

స్క్షా ుంగా పెట్టటలని’ఆదేశ్ుంచ్చుంది ఓ దైవత్పవక త,!-అపుప డు త్పవక త అతనితో ఇల్ల అడిగారు:{నీ మిగత్య 

సుంత్యన్ననికి కూడా ఇల్లుంటి కానకన ఇచిా వా?}అతన లేదు’అని చెపాప డు,ఆపై త్పవక త ఉపదేశ్స్తత 

{అలా్లహ్’కు భయపడు,నీ సుంత్యనముందరి మధా  నా్న యుంగా వా వహరిుంచ్చ}అని చెపాప రు,అపుప డు 

ఆయన తిరిగి వెళీి  తన కానకన తిరిగి తీస్తకున్నన రు}అని తెలియజేశారు.}సహీహ్ బ్నఖారి 2587 

{నిశి యుంగా, ఆయన తపప  మరొక ఆరాధా నీయుడు లేడని, అలా్లహ్, దైవదూతలు మరియు 

జ్ఞ ు నవుంతులు స్క్షా మిచాి రు; ఆయనే న్నా యపరిర్క్షకుడు. ఆయన తపప  మరొక ఆరాధా నీయుడు 

లేడు! ఆయన సర్వ  శకి తముంతుడు, మహా వివేకవుంతుడు.} 

[ఆల్ ఇత్మాన్ :18] 

అలా్లహ్ తఆల్ల నా్న యశీలుం గురిుంచ్చ ఆదేశ్ుంచాడు ఇల్ల సెలవిచిా డు :- 

{(ఓ ముహమమ ద్! వారితో) ఇల్ల అన: "న్న త్పభువు నా్న యానిన  పాటిుంచ్మని ఆదేశ్ుంచాడు.} 

[అల్ ఆరాఫ్:29] 

సమసత త్పవక తలు,సుందేశహరులు(అలైహిముసస ల్లుం) న్నా యశీలతతొ పుంపిుంచ్బడాారు:-అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:- 

వాసతవానికి, మేము మా సుందేశహరులన సప షటమైన స్తచ్లనిచ్చి  పుంపాము. మరియు వారితో బాట్ల 

త్గుంథానిన  అవతరిుంపజేశాము. మరియు మానవులు న్నా యశీలురుగా మెలగట్టనికి త్త్యస్తన కూడా 

పుంపాము మరియు ఇనమున కూడా త్పస్దిుంచాము. అుందులో గొపప  శకి త ఉుంది, మరియు మానవులకు 

ఎనోన  త్పయోజన్నలున్నన య్య. మరియు (ఇదుంత్య) అలా్లహ్ అగోచ్రుడైన తనకు మరియు తన త్పవక తలకు 

ఎవడు సహాయకుడవుత్యడో చూడట్టనికి చ్చశాడు. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ మహా బలశాలి, సర్వ శకి తముంతుడు. 

[అల్ హదీద్ :25] 

న్నా యశీలత’యే మాటలాో,ఆచ్ర్ణ్యలాో (మీాన్) కొలమానుం. 

మాటలాో చ్చతలాో నా్న యశీలతన కలిగి ఉుండాలని అది శత్తువులతోనైన్న సర్చ'-ఇసా్ుం ఆదేశ్స్తతుంది: 

అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

{ఓ విశావ స్తల్లరా! మీరు న్నా యుం కొర్కు జ్ఞసిపర్ుంగా నిలబడి, అలా్లహ్ కొర్కే స్కా్ష మివవ ుండి. మరియు మీ 

స్క్షా ుం మీకు గానీ, మీ తలిదాుంత్డులకు గానీ, మీ బుంధ్యవులకు గానీ, విరుదాుంగా ఉన్నన  సర్చ. వాడు 

ధనవుంతుడైన్న లేక ేదవాడైన్న సర్చ! (మీ కుంటే ఎకుక వ) అలా్లహ్ వారిదదరి మేలు కర్చవాడు. కావున మీరు 

మీ మనోవాుంఛలన అనసరిసేత నా్న యుం చ్చయకపోవచి్చ . మీరు మీ స్కా్షా నిన  వత్కీకరిుంచ్చన్న, లేక దానిని 

నిరాకరిుంచ్చన్న! నిశి యుంగా, మీరు చ్చసేదుంత్య అలా్లహ్ బాగా ఎరుగున.} 

{నిస్:135} 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:- 

{మిమమ లిన  పవిత్త మసిజద్ (మసిజద్ అల్ హరామ్) న సుందరిశ ుంచ్కుుండా నిరోధుంచ్చన వారి పట ా గల 

విరోధుం వలన వారితో హదుదలు మీరి త్పవరి తుంచ్కుండి. మరియు పుణా కారాా లు మరియు దైవభీతి 

విషయాలలో, ఒకరికొకరు తోడప డుండి. మరియు పాపకారాా లలో గానీ, దౌర్జన్నా లలో గానీ తోడప డకుండి. 

అలా్లహ్ యుందు భయభకుతలు కలిగి ఉుండుండి. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ శ్క్ష విధుంచ్టుంలో చాల కఠినడు.} 

[అల్ మాయ్యదా:2] 



  

  

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:- 

{ఓ విశావ స్తల్లరా! మీరు అలా్లహ్ కొర్కు నా్న యుంగా స్కా్ష మివవ ట్టనికి జ్ఞసిపర్ుంగా నిలబడుండి. ఇతరుల పట ా

మీకునన  దేవ ష్టనికిలోనై, మీరు న్నా యానిన  తా జిుంచ్కుండి. నా్న యుం చ్చయుండి, అది దైవభకి తకి 

సమీపమైనది.} 

[అల్ మాయ్యదా:8] 

ఈ రోజ్ఞ మీరు ఏదైన ాతిలోకానీ లేదా త్పజలు అవలుంభస్తతనన  ఏదైన్న మతుంలో కానివవ ుండి ఇల్లుంటి 

వా వాహారానిన  పుందుత్యరా?నా్న యుం కసుం,సతా ుం కసుం తనకు వా తిర్చఖుంగా,తలిదాుంత్డులకు 

వా తిర్చఖుంగా,సమీప బుంధ్యవులకు వా తిర్చఖుంగా మరియు శత్తువులతో మిత్తువులతో న్నా యుంగా 

వా వహరిస్తత ’స్కా్షా మివవ డుం ల్లుంటివి. 

మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సుంత్యనుం మధా  న్నా యానిన  అవలుంబిుంచ్మని 

ఆ ుా పిుంచారు’ 

ఆమిర్ కథనుం : నమాన్ బిన్ బషీర్ ర్దియలా్లహు అనుమ మిుంబర్ పై ఇల్ల చెపుతనన పుప డు నేన 

విన్నన న:న్న తుంత్డి న్నకు ఒక కానక ఇచాి రు,అపుప డు (న్న తలి)ా అత్మా బిుంతు ర్వాహ (ఆయనతో)ఇల్ల 

చెపాప రు:-‘నీవు దీనిపై దైవత్పవక తన స్క్షా ుంగా పెటటనుంత వర్కు నేన రవ కరిుంచ్లేన 

(ఒపుప కొన),అపుప డు ఆయన దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలుాం వదదకి వచ్చి  చెపాప రు;నిశి యుంగా 

నేన అత్మా బిుంత్ ర్వాహ తో కలిగిన న్న కొడుకుకి ఒక కానక ఇచిా న దానికి ఆమె మిమమ లిన  ‘నేన 

స్క్షా ుంగా పెట్టటలని’ఆదేశ్ుంచ్చుంది ఓ దైవత్పవక త,!-అపుప డు త్పవక త అతనితో ఇల్ల అడిగారు:{నీ మిగత్య 

సుంత్యన్ననికి కూడా ఇల్లుంటి కానకన ఇచిా వా?}అతన లేదు’అని చెపాప డు,ఆపై త్పవక త ఉపదేశ్స్తత 

{అలా్లహ్’కు భయపడు,నీ సుంత్యనముందరి మధా  నా్న యుంగా వా వహరిుంచ్చ}అని చెపాప రు,అపుప డు 

ఆయన తిరిగి వెళీి  తన కానకన తిరిగి తీస్తకున్నన రు}అని తెలియజేశారు.} 

సహీహ్ బ్నఖారి 2587 

ఎుందుకుంటే త్పజల మరియు రాాా ల వా వహారాలు కేవలుం న్నా యుం వల ామాత్తమే నెలకొలప బడత్యయ్య 

మరియు న్నా యుం తో మాత్తమే త్పజలు తమ మత్యల, త్పాణ్యలు,సుంత్యనుం,గౌర్వుం,ఆసిత మరియు 

మాతృభూమి యొకక  శాుంతిని పుందగలరు.అుందువల ామనుం చూస్తుం దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ 

సలుాం మకాక  యొకక  కాఫిర్ సతా తిర్స్క రులు ముసిమాులన ఇర్కాట్లకు,ఇబు ుందులకు 

గురిచ్చసినపుప డు వారికి అబిరనియా (అల్ హబిా)వైపుకు హిత్జతు వలుసవెళాాలని ఆదేశ్ుంచారు,దీనికి గల 

కార్ణుం అకక డ ఉనన  రాజ్ఞ న్నా యశీలుడు,ఏ ఒకక రిపై దౌర్జనా ుం చ్చసేవాడు కాదు. 

31–ఇసా్లాం సమసత సృష్టిా లతో ఉరతమాంగా 

మెలగాలన్న ఆదేశసుతాంది మరియు అతుయ రతమ 

న్డవడిక్,సరక రాయ ల వైపుక ఆహో్వ న్నసుతాంది. 

ఇసా్ుం ధర్మ ుం సమసత సృష్టత్యల పట ా అతుా తతముంగానడుచ్చకవాలని ఆ ుా పిస్తతుంది:అలా్లహ్ తఆల్ల 

సెలవిచిా డు:-{నిశి యుంగా, అలా్లహ్ న్నా యుం చ్చయమని మరియు (ఇతరులకు) మేలు చ్చయమని 

మరియు దగరాి బుంధ్యవులకు సహాయుం చ్చయమని మరియు అశీలాత, అధర్మ ుం మరియు దౌర్జన్నా లకు 

దూర్ుంగా ఉుండమని ఆ ుా పిస్తతన్నన డు.}[నహా్ :90]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-(వారి 

కొర్కు) ఎవరైత్య కలిమిలోనూ మరియు లేమిలోనూ (అలా్లహ్ మార్ుాంలో) ఖరిు  చ్చస్తరో మరియు తమ 

కపానిన  నిత్గహిుంచ్చకుుంట్టరో మరియు త్పజలన క్షమిస్తరో! అలా్లహ్ సజజనలన త్ేమిస్తడు.[ఆల్ 

ఇత్మాన్ :134]ఆయన సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{‘నిశి యుంగా అలా్లహ్ త్పతీ 

విషయుం పై ఇహాస న్ న(అతుా తతమత) విధ చ్చశాడు,కాబటిట మీరు ఉతతముంగా వదిుంచ్ుండి,ఉతతముంగా 

జ్ఞబాహ్ చ్చయుండి,మీ కతుతలన పదునపరిు కొుండి,జుంతువులకు శాుంతిని త్పస్దిుంచ్ుండి.}సహీహ్ 

ముసిుాం (1955)ఇజ్ఞసా్ుం అతాు తతమ నడవడిక మరియు సరోవ తతమకర్మ ల వైపుకు ఆహావ నిస్తతుంది,అలా్లహ్ 

తఆల్ల ర్స్తలులా్లహ్ ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ లక్షణ్యల గురిుంచ్చ మునపటి త్గుంధాలలో 



  

  

తెలియజేశాడు:-{"ఎవరైత్య ఈ సుందేశహరుణి ినిర్క్షా రాసా్త డైన ఈ త్పవక తన అనసరిస్తరో! ఎవరి త్పస్తవన 

వారి వదద వునన  తౌరాత్ మరియు ఇుంజీల్ త్గుంథాలలో త్వాయబడి ఉనన దో, అతన వారికి ధర్మ మున 

ఆదేశ్స్తడు మరియు అధర్మ ము నుండి నిషేధస్తడు మరియు వారి కొర్కు పరిశుదామైన వస్తతవులన 

ధర్మ సమమ తుం చ్చసి అపరిశుదామైన వాటిని నిషేధస్తడు. వారిపై మోపబడిన భారాలన మరియు వారి 

నిర్ు ుంధాలన తొలగిస్తడు. కావున అతనిని సమరిపుంచ్చ, అతనితో సహకరిుంచ్చ, అతనిపై 

అతవరిుంపజేయబడిన జా్య తిని అనసరిుంచ్చ వారు మాత్తమే స్ఫలా ుం పుందేవారు."}[అల్ 

ఆరాఫ్:157]ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:ఓ ఆయేష్ట! నిశి యుంగా 

అలా్లహ్’ మృధ్యవైనవాడు, మృదువత్యవ నిన త్ేమిస్తడు,మరియు మృధ్యవతవ ుం పై 

నొసగుత్యడు’కఠినతవ ుం పై ఇవవ డు మరియు మర్చ ఇతర్ విషయానికి ఆయన అనత్గహిుంచ్డు.సహీహ్ 

ముసిుాం (2593)ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{నిశి యుంగా అలా్లహ్ మీపై 

ఈ విషయాలు నిషేధుంచాడు:- తలిదాుంత్డుల అవిధేయత,ఆడపిలలాన జీవసమాధచ్చయడుం,విధ 

హకుక లన చెలిుాంచ్కపోవడుం,ఇతరుల డబ్ను న అన్నా యుంగా హరిుంచ్డుం,మరియు పనికిమాలిన 

ముచి్ టనా,హదుదమీరి త్పశ్న ుంచ్చటన మరియు సుంపదన,డబ్ను న వృథా ఖరిు  చ్చయడుం.}సహీహ్ 

బ్నఖారి 2408ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{‘మీరు విశవ సిుంచ్నుంత వర్కు 

సవ ర్ుాం లో త్పవేశ్ుంచ్లేరు,పర్సప ర్ుం త్ేమిచ్నుంతవర్కు విశవ సిుంచ్లేరు,నేన మీకు ఒక విషయుం 

చెపాప న అది చ్చసినటెలతా్య మీ మధా  త్ేమాభమాన్నలు చ్చగురిస్తయ్య?‘మీరు సల్లుం న మీ మధా  

వాా పిుంపచ్చయుండి'}సహీహ్ ముసిుాం (54) 

{నిశి యుంగా, అలా్లహ్ న్నా యుం చ్చయమని మరియు (ఇతరులకు) మేలు చ్చయమని మరియు దగరాి 

బుంధ్యవులకు సహాయుం చ్చయమని మరియు అశీలాత, అధర్మ ుం మరియు దౌర్జన్నా లకు దూర్ుంగా 

ఉుండమని ఆ ుా పిస్తతన్నన డు.} 

[నహా్ :90] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:- 

(వారి కొర్కు) ఎవరైత్య కలిమిలోనూ మరియు లేమిలోనూ (అలా్లహ్ మార్ుాంలో) ఖరిు  చ్చస్తరో మరియు తమ 

కపానిన  నిత్గహిుంచ్చకుుంట్టరో మరియు త్పజలన క్షమిస్తరో! అలా్లహ్ సజజనలన త్ేమిస్తడు. 

[ఆల్ ఇత్మాన్ :134] 

ఆయన సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{‘నిశి యుంగా అలా్లహ్ త్పతీ విషయుం పై ఇహాస న్ న(అతుా తతమత) విధ చ్చశాడు,కాబటిట మీరు ఉతతముంగా 

వదిుంచ్ుండి,ఉతతముంగా జ్ఞబాహ్ చ్చయుండి,మీ కతుతలన పదునపరిు కొుండి,జుంతువులకు శాుంతిని 

త్పస్దిుంచ్ుండి.} 

సహీహ్ ముసిుాం (1955) 

ఇసా్ుం అతాు తతమ నడవడిక మరియు సరోవ తతమకర్మ ల వైపుకు ఆహావ నిస్తతుంది,అలా్లహ్ తఆల్ల 

ర్స్తలులా్లహ్ ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ లక్షణ్యల గురిుంచ్చ మునపటి త్గుంధాలలో 

తెలియజేశాడు:- 

{"ఎవరైత్య ఈ సుందేశహరుణి ినిర్క్షా రాసా్త డైన ఈ త్పవక తన అనసరిస్తరో! ఎవరి త్పస్తవన వారి వదద వునన  

తౌరాత్ మరియు ఇుంజీల్ త్గుంథాలలో త్వాయబడి ఉనన దో, అతన వారికి ధర్మ మున ఆదేశ్స్తడు 

మరియు అధర్మ ము నుండి నిషేధస్తడు మరియు వారి కొర్కు పరిశుజ్ఞదామైన వస్తతవులన ధర్మ సమమ తుం 

చ్చసి అపరిశుదామైన వాటిని నిషేధస్తడు. వారిపై మోపబడిన భారాలన మరియు వారి నిర్ు ుంధాలన 

తొలగిస్తడు. కావున అతనిని సమరిపుంచ్చ, అతనితో సహకరిుంచ్చ, అతనిపై అతవరిుంపజేయబడిన జా్య తిని 

అనసరిుంచ్చ వారు మాత్తమే స్ఫలా ుం పుందేవారు."} 

[అల్ ఆరాఫ్:157] 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 



  

  

ఓ ఆయేష్ట! నిశి యుంగా అలా్లహ్’ మృధ్యవైనవాడు, మృదువత్యవ నిన త్ేమిస్తడు,మరియు మృధ్యవతవ ుం 

పై నొసగుత్యడు’కఠినతవ ుం పై ఇవవ డు మరియు మర్చ ఇతర్ విషయానికి ఆయన అనత్గహిుంచ్డు. 

సహీహ్ ముసిుాం (2593) 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{నిశి యుంగా అలా్లహ్ మీపై ఈ విషయాలు నిషేధుంచాడు:- తలిదాుంత్డుల అవిధేయత,ఆడపిలలాన 

జీవసమాధచ్చయడుం,విధ హకుక లన చెలిుాంచ్కపోవడుం,ఇతరుల డబ్ను న అనా్న యుంగా 

హరిుంచ్డుం,మరియు పనికిమాలిన ముచి్ టనా,హదుదమీరి త్పశ్న ుంచ్చటన మరియు సుంపదన,డబ్ను న 

వృథా ఖరిు  చ్చయడుం.} 

సహీహ్ బ్నఖారి 2408 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{‘మీరు విశవ సిుంచ్నుంత వర్కు సవ ర్ుాం లో త్పవేశ్ుంచ్లేరు,పర్సప ర్ుం త్ేమిచ్నుంతవర్కు 

విశవ సిుంచ్లేరు,నేన మీకు ఒక విషయుం చెపాప న అది చ్చసినటెలతా్య మీ మధా  త్ేమాభమాన్నలు 

చ్చగురిస్తయ్య?‘మీరు సల్లుం న మీ మధా  వాా పిుంపచ్చయుండి'} 

సహీహ్ ముసిుాం (54) 

32-ఇసా్లాం త్పశాంసనీయ త్పవర్తన్లను 

అలవరుి కోవాలన్న ఆదేశసుతనాన డు అవి : 

సరయ సాంధర,అమాన్తులు 

చలాిాంచడాం,పవిత్రర,బిడియాం,ధైర్య ాం,ఔదా

ర్య ాం,దయాజాలి, అవసరారుధలక 

సహ్వయాం,బలహనులక 

సహ్వయాం,ఆక్లిగొన్న వాళాక 

అన్న ాంపెట్ిడాం,పరుగువారితో 

సత్రప వర్తన్,బాంధుాో న్నన  క్లపడాం,జాంతువుల 

పట్ా దయచూపడాం మొదలైన్వి. 

ఇసా్ుం త్పశుంసనీయ నైతికతన సత్తప వర్ తనలన అలవరిు కవాలని ఆదేశ్స్తతుంది, మహనీయ దైవత్పవక త 

సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు :-{నిశి యుంగా నేన సత్తప వజ్ఞర్ తనలు,ఉతతమ నైతికతన 

సుంపూర్ుిం చ్చయడానికి పుంపిుంచ్బడాాన}సహీహ్ అల్ అదబ్నల్ ముత్ఫద్ 207.ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు 

అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{నిశి యుంగా మీలో న్నకు అతిత్పియమైన వారు,త్పళయ దిన్నన న్నకు 

దగరా్గా కూరిు నేవారు,ఎవర్ుంటే ‘నైతికత రీతా్య  ,ఉతతమ నడవడిక కలవార్చ’ మీలో న్నకు నచి్ ని వారు 

అసహా పరులు,పర్లోకదిన్నన న్నకు అతా ుంత దూర్ుంగా కూరిు నేవారు'ఎవర్ుంటే ‘ఎకుక వగా నోటిదూల 

కలిగి అన్నలోచ్నతో మాటా్టడేవారు మరియు నోటి దురుస్త కలిగినవారు,"ముతఫైహిఖూన’అుంటే ఏమిటి 

అని అడిగారు దానికి త్పవక త ‘గరావ నిన  త్పదరిశ ుంచ్చవారు అని బదులిచిా రు}సిల్'సిలతూసహీహ 

791అబ్నదలా్ల బిన్ అత్మ్ బిన్ అల్ ఆస్ ర్జియలా్లహు అనుమ మరైూ  ఉలేఖానుం;తెలిపారు’మహనీయ 

దైవత్పవక త ‘దూష్ుంచ్చవారు కాని జగడాలు పడువారు కానీ కాదు ఆయన ఎలపాుప డూ ఇల్ల అనేవారు ‘ 



  

  

నిశి యుంగా మీలోని మేలైనవారు’ఉతతమ సదాుణ్యలు కలిగిన వార్చ.సహీహ్ బ్నఖారి 3559ఇల్లుంటి ఎనోన  

ఆయతులు,హదీస్తలు -ఇసా్ుం ‘అతుా తతమ నైతికత,సత్తప వర్ తన,అతుా తతమ ఆచ్ర్ణలు 

సర్వ స్ధార్ణుంగా పాఠిుంచాలని త్పోతస హిస్తతుంది’ అనే విషయానిన రూఢీ పరుస్తతన్నన య్య.ఇసా్ుం ఆదేశ్ుంచ్చ 

త్పశుంసనీయ సత్తప వర్ తనలలో ఒకటి _సతా ుం పలకడుం_ మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ 

సలమా్ సెలవిచిా రు :-{సతా ుం పలకడుం మీ పై విధ,ఎుందుకుంటే అది ముంచ్చ వైపుకు మార్దార్శ నుం 

చ్చస్తతుంది,ఆ ముంచ్చ సవ రాానికి తీస్తకెళ్ళతుంది,ఒకవా కి త ఎలపాుప డు సతా ుంచెపూత ఉుంటూ,సతా ుంకసుం 

పాట్లపడతూ ఉుండటుంవల ా చ్చవరికి అతనిేరు’సిదీదఖ్’ గా అలా్లహ్ వదద నమోదు 

చ్చయబడుతుుంది.}సహీహ్ ముసిుాం (2607)ఇసా్ుం ఆదేశ్స్తతనన  సత్తప వర్ తనలో ఒకటి ‘అమానతులన 

అపప చెపప డుం’అలా్లహ్ త్యల్ల సెలవిచిా డు :-{పూచీలన (అమాన్నత్ లన) తపప క వాటికి అరుులైన వారికి 

అపప గిుంచ్ుండనీ అలా్లహ్ మిమమ లిన  ఆ ుా పిస్తతన్నన డు.}[నిస్ :58]ఇసా్ుం ఆదేశ్ుంచ్చ త్పశుంసనీయ 

సత్తప వర్ తనలలో ఒకటి _"పవిత్తత"_ మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సెలవిచిా రు :-

{ముగుారి సహాయుం అలా్లహ్ నుండి పూరితచ్చయబడుతుుంది:- అుందులో ఒకటి త్పస్తవిుంచ్బడిుంది : 

పవిత్తుంగా ఉుండట్టనికి వివాహుం చ్చస్తకునవాడు}స్తనన్ తిరిమ జీ 1655దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ 

సలమా్ వారి దుఆ లోనిది.ఆయన ఇల్ల దుఆ చ్చసేవారు:-{"అలా్లహుమమ  ఇనిన  అస్ అలుకల్ 

హుదా,వతుతఖా,వల్ అఫాఫ,వల్ ఘన్న”ఓ అలా్లహ్ నిశి యుంగా నినన  నేన 

మార్దార్శ న్ననిన ,దైవభీతిని,ర్క్షణని మరియు,కలిమిని (సుంతృపితని)అరిసా్తతన్నన న}సహీహ్ ముసిుాం 

2721ఇసా్ుం ఆదేశ్ుంచ్చ త్పశుంసనీయ సత్తప వర్ తనలలో ఒకటి _బిడియుం/సిగుా.'మహనీయ దైవత్పవక త 

సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు :-{సిగు,ాబిడియుం మేలున మాత్తమే త్పస్దిస్తతుంది}సహీహ్ 

బ్నఖారి 6117ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:-{త్పతీ ధరామ నికి ఒక 

త్పతా్య కమైన గొపప సత్తప వర్ తన ఉుంట్లుంది,ఇసా్ుం లో ఉనన గొపప  సత్తప వర్ తన అల్ హయా -బిడియుం 

సిగుా.అల్ బైహఖీ షోబల్ ఈమాన్'లో ఉలేఖాుంచారు 6/2619ఇసా్ుం ఆదేశ్ుంచ్చ త్పశుంసనీయ 

సత్తప వర్ తనలలో ఒకటి ' ధైర్ా ుం'అనస్' ర్దియలా్లహుఅను చెపాప రు:-{త్పజలాో అతా ుంతస్తుందరుడు,అతి 

ధైర్ా వుంతుడు,దానవుంతుడు మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలుాం!,ఒకస్రి మదీన్న 

వాస్తలు(నగర్ుం అవతల భయుంకర్ శబాదలకు)భయత్బాుంతులకు గుర్యాా రు,అపుప డు దైవత్పవక త 

సలలాా్లహు అలైహివ సలుాం గుత్ర్ుం తీస్తకుని ఒుంటరిగా అట్లవైపు మొదట బయలేదరివెళాారు}సహీహ్ 

బ్నఖారి 2820మహనీయ త్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్'పిరికితనుం నుండి ఎకుక వగా అలా్లహ్ యొకక  

శర్ణు వేడుకునేవారు:ఇల్ల దుఆ చ్చసేవారు :ఓ అలా్లహ్! పిరికితనుం నుండి నీ శర్ణు 

వేడుకుుంట్లన్నన న.(అలా్లహుమమ ఇనీన అవూజూబిక మినల్' జ్ఞబ్'ని).సహీహ్ బ్నఖారి 6374ఇసా్ుం 

ఆదేశ్స్తతనన  సత్తప వర్ తనలో ఒకటి ‘ఔదార్ా ుం,దయాలిచూపడుం’అలా్లహ్ త్యల్ల సెలవిచిా డు :-{అలా్లహ్ 

మార్ుాంలో తమ ధన్ననిన  ఖరిు  చ్చసేవారి ఉపమానుం: ఆ వితతనుం వలే ఉుంట్లుంది, దేని నుండి అయ్యత్య 

ఏడు వెనన లు పుటిట త్పతి వెనన లో నూర్చసి గిుంజలు ఉుంట్టయో! మరియు అలా్లహ్ త్యన కరిన వారికి 

హెచి్చ గా నొసుంగుత్యడు. మరియు అలా్లహ్ సర్వ వాా పిత, సర్వ జ్ఞుడు.}[అల్ బఖర్:261]మహనీయ దైవత్పవక త 

సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ యొకక  ఒక స్తగుణుం దయాాలి గుణుం'-ఇబ్నన  అబాు స్ ర్దియలా్లహు 

అనుమా కథనుం తెలియజేశారు:-{మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలుాం త్పజలాో అతాు తతమ 

దాతృతవ ుంగలవారు,ర్మదాన మాసుంలో జీత్బీల్’న కలిసిన తరువాత ఆయన దాతృతవ మనేది రటిటుంపు 

అవుతుుంది,జీత్బీల్ అలైహిసస లమ్ ర్మదానలో త్పతీ రాత్తి త్పవక తన కలిసేవారు అల్ల ఆ మాసుం 

గడిచ్చపోయేది,దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలుాం జీత్బీల్’కు ఖుర్ఆన పూరితగా వినిపిుంచ్చవారు,జీత్బీల్ 

అలైహిసస ల్లుం ఆయనన(స)కలిసిన తరువాత ముంచ్చలో ఔదారా్ ుంలో వీచ్చ గాలికుంటే అధకుంగా 

దాతృవృదిద జరిగేది}సహీహ్ బ్నఖారి 1902ఇసా్ుం ఆదేశ్ుంచ్చ మరికొనిన  సదాుణ్యలలోఒకటి 'నిరుేదలకు 

సహాయుం చ్చయడుం,బలహీనలకు ఉపశమనుం కలిగిుంచ్డుం,ఆకలిగొనన వాళకాు 

అనన ుంపెటటడుం,పరుగువారితో ఉతతముంగా మెలగడుం,బుంధ్యత్యవ నిన  కలపడుం,జుంతువుల పట ా

దయచూపడుం మొదలైనవి.అబ్నదలా్ల బిన్ అత్మ్ ర్జియలా్లహు అనుమ ఉలేఖానుం;నిశి యుంగా ఒక వా కి త 

మహనీయ దైవత్పవక తన త్పశ్న స్తత  'మేలైన ఇసా్ుం ఏమిటి? అని అడిగాడు ఆయన 

సమాధానమిస్తత ’అనన దానుం చ్చయడుం, స్తపరిచ్చతులకి,అపరిచ్చతులకి సల్లుం చ్చయడుం 

అని‘చెపాప రు.సహీహ్ బ్నఖారి 12ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{{ఒకమారు 

ఒకబాటస్రి మార్ుాం గుుండా వెళసా్గాడు,అతనికి తీత్వుంగా దపిప కవేసిుంది,దగరాో ా ఒక బావి 

కనపడిుంది,అుందులో దిగి నీటితో దపిప క తీరిు కుని బయటికి వచిా డు,పిదప అకక డ ఒక కుకక  దపిప క 

వల ానేలన న్నకట్టనిన  గమనిుంచాడు,అపుప డతన ‘ఈ కుకక ’కు కూడా న్నల్లగే తీత్వదపిప క కలిగినటా్ల 

ఉుంది’ అనకున్నన డు’ఆపై మళీ్ళ  బావిలోకి దిగి తన మేజ్యళలాో నీటిని నిుంపి దాని నోటివదద పెట్టటడు,ఆ 



  

  

కుకక  నీటిని త్త్యగిుంది,ఆపై అలా్లహ్’కు కృతజుత తెలుపుకున్నన డు,ఈ కార్ణుంగా అతన 

త్పక్షాళితుడయాా డు}సహచ్రులు అడిగారు:-‘ఓ దైవత్పవక త! మా ఈ పశువుల దావ రా మాకు పుణా ుం 

లభస్తతుందా?త్పవక త చెపాప రు:- {అవున,త్యమన కలిగిన త్పతీ కాలేయుంలో పుణా ుం ఉుంది}}సహీహ్ ఇబ్నన  

హిబాు న్ 544.ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{వితుంతువుల మరియు 

అన్నధాల బాగోగుల నిమితతుం పరితపిస్తత  కృష్చ్చసేవాడు ధర్మ పోరాటుంలో పాలుానన  ఒక 

ముాహిదు’ల్లుంటివాడు,రాత్తిభవళా్ళ తహజ్ఞజద్’నమాజ్ఞలన,ఉపవాస్లన జ్ఞస్ప పిుంచ్చవా కి త కి 

సమానుం.}సహీహ్ బ్నఖారి 5353మరియు ఇసా్ుం ర్క తసుంబుంధీకుల హకుక లన దృఢపరుస్తతుంది 

అుంత్యకాదు వారి పట ా బుంధ్యత్యవ నిన కొనస్గిుంచ్డుం తపప నిసరిచ్చస్తతుంది. అలా్లహ్ తఆల్ల ఇల్ల 

సెలవిచిా డు:-{దైవత్పవక త విశావ స్తలకు (ముసిుాంలకు),తమ త్పాణ్యలకుంటే కూడా ముఖాు డు.మరియు 

ఆయన భార్ా లు వారికి తలులాు. అలా్లహ్ త్గుంథుం త్పకార్ుం ర్క తసుంబుంధీకులు -ఇతర్ విశావ స్తల మరియు 

వలస వచి్చ న వారి (ముహాజిరీన్) కుంటే - ఒకరి కొకరు ఎకుక వగా పర్సప ర్ సుంబుంధుం (హకుక లు) 

గలవారు. కాని! మీరు మీ సేన హితులకు మేలు చ్చయగోరిత్య (అది వేర్చ విషయుం)! వాసతవానికి ఇదుంత్య 

త్గుంథుంలో త్వాయబడి వుుంది.}[అల్ అహ్'ాబ్ :6 ]భూమిపై అవినీతితో బుంధ్యతవ  సుంబుంధాలన 

తెుంచ్చకవదదని హెచి్ రిుంచ్చుంది, సర్వ శకి తముంతుడైన దేవుడు ఇల్ల అన్నన డు:-{(వారితో ఇల్ల అన): "ఏమీ? 

మీరు (అలా్లహ్) ఆ ుాపాలనకు విముఖులై, మర్ల భూమిలో సుంక్షోభుం ర్చకెతితస్తత  మీ బుంధ్యత్యవ లన 

తెుంపుకుుంట్టరా?"}ఇల్లుంటి వారినే అలా్లహ్ శపిుంచాడు (బహిషక రిుంచాడు). వారిని చెవిటి వారిగా చ్చశాడు 

మరియు వారి కుండనా త్గుడాి చ్చశాడు.ముహమమ ద్:22-23దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ బోధుంచారు 

:- {ర్క తసుంభుంధాలన తెుంచ్చకునే వాడు సవ ర్ుాంలో త్పవేశ్ుంచ్డు}సహీహ్ ముసిుాం (2556)బుంధ్యత్యవ నిన  

విధగా పాఠిుంచ్వలసిన ర్క తసుంబుంధీకులు వీరు :- 

తలిదాుంత్డులు,అన్నన తముమ ళీ్ళ ,అకాక చెలెళీా్ళ ,మేనమామలు,మేనతతలు,పెదదమమ ,చ్చనన మమ లు,పెదదన్న

నన  బాబాయ్య తదితరులు.ఇసా్ుం అవిశావ సి అయ్యన్న పరుగువారి హకుక లన 

ధృవీకరిస్తతుంది,సర్వ శకి తముంతుడు అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:-{మరియు మీరు అలా్లహ్ నే ఆరాధుంచ్ుండి 

మరియు ఎవవ రినీ ఆయనకు భాగస్వ ములుగా స్టి కలిప ుంచ్కుండి. మరియు తలిదాుంత్డులతో, దగరాి 

బుంధ్యవులతో అన్నథులతో, నిరుేదలతో, బుంధ్యవులైన పరుగువారితో, అపరిచ్చతులైన పరుగువారితో, 

త్పకక ననన  మిత్తులతో, బాటస్రులతో మరియు మీ ఆధీనుంలో ఉనన  బానిసలతో అుందరితోనూ ఉదార్ 

సవ భావుంతో వా వహరిుంచ్ుండి. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ గరివ తుణి,ి బడాయీలు చెపుప కునే వాణి ి

త్ేమిుంచ్డు.}{నిస్ :36}ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:జీత్బీల్ 

అలైహిసస ల్లుం న్నకు పరుగువాని గురిుంచ్చ పలుమారాు ఉపదేశ్ుంచారు నేన చ్చవరికి 'ఆసితలో వారికి కూడా 

వార్సతవ ుం'కలుతాుుందేమోనని సుందేహపడాాన.సహీ అబూదావూద్ 5152 

{నిశి యుంగా నేన సత్తప వర్ తనలు,ఉతతమ నైతికతన సుంపూర్ుిం చ్చయడానికి పుంపిుంచ్బడాాన} 

సహీహ్ అల్ అదబ్నల్ ముత్ఫద్ 207. 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{నిశి యుంగా మీలో న్నకు అతిత్పియమైన వారు,త్పళయ దిన్నన న్నకు దగరా్గా కూరిు నేవారు,ఎవర్ుంటే 

‘నైతికత రీత్యా  ,ఉతతమ నడవడిక కలవార్చ’ మీలో న్నకు నచి్ ని వారు అసహా పరులు,పర్లోకదిన్నన న్నకు 

అతా ుంత దూర్ుంగా కూరిు నేవారు'ఎవర్ుంటే ‘ఎకుక వగా నోటిదూల కలిగి అన్నలోచ్నతో మాటా్టడేవారు 

మరియు నోటి దురుస్త కలిగినవారు,"ముతఫైహిఖూన’అుంటే ఏమిటి అని అడిగారు దానికి త్పవక త 

‘గరావ నిన  త్పదరిశ ుంచ్చవారు అని బదులిచిా రు} 

సిల్'సిలతూసహీహ 791 

అబ్నదలా్ల బిన్ అత్మ్ బిన్ అల్ ఆస్ ర్జియలా్లహు అనుమ మరైూ  ఉజ్ఞలేఖానుం;తెలిపారు’మహనీయ 

దైవత్పవక త ‘దూష్ుంచ్చవారు కాని జగడాలు పడువారు కానీ కాదు ఆయన ఎలపాుప డూ ఇల్ల అనేవారు ‘ 

నిశి యుంగా మీలోని మేలైనవారు’ఉతతమ సదాుణ్యలు కలిగిన వార్చ. 

సహీహ్ బ్నఖారి 3559 

ఇల్లుంటి ఎనోన  ఆయతులు,హదీస్తలు -ఇసా్ుం ‘అతాు తతమ నైతికత,సత్తప వర్ తన,అతాు తతమ ఆచ్ర్ణలు 

సర్వ స్ధార్ణుంగా పాఠిుంచాలని త్పోతస హిస్తతుంది’ అనే విషయానిన రూఢీ పరుస్తతన్నన య్య. 



  

  

ఇసా్ుం ఆదేశ్ుంచ్చ త్పశుంసనీయ సత్తప వర్ తనలలో ఒకటి _సతా ుం పలకడుం_ మహనీయ దైవత్పవక త 

సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు :- 

{సతా ుం పలకడుం మీ పై విధ,ఎుందుకుంటే అది ముంచ్చ వైపుకు మార్దార్శ నుం చ్చస్తతుంది,ఆ ముంచ్చ సవ రాానికి 

తీస్తకెళ్ళతుంది,ఒకవా కి త ఎలపాుప డు సతా ుంచెపూత ఉుంటూ,సతా ుంకసుం పాట్లపడతూ ఉుండటుంవల ాచ్చవరికి 

అతనిేరు’సిదీదఖ్’ గా అలా్లహ్ వదద నమోదు చ్చయబడుతుుంది.} 

సహీహ్ ముసిుాం (2607) 

ఇసా్ుం ఆదేశ్స్తతనన  సత్తప వర్ తనలో ఒకటి ‘అమానతులన అపప చెపప డుం’అలా్లహ్ త్యల్ల సెలవిచిా డు :- 

{పూచీలన (అమాన్నత్ లన) తపప క వాటికి అరుులైన వారికి అపప గిుంచ్ుండనీ అలా్లహ్ మిమమ లిన  

ఆ ుా పిస్తతన్నన డు.} 

[నిస్ :58] 

ఇసా్ుం ఆదేశ్ుంచ్చ త్పశుంసనీయ సత్తప వర్ తనలలో ఒకటి _"పవిత్తత"_ మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు 

అలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు :- 

{ముగుారి సహాయుం అలా్లహ్ నుండి పూరితచ్చయబడుతుుంది:- అుందులో ఒకటి త్పస్తవిుంచ్బడిుంది : 

పవిత్తుంగా ఉుండట్టనికి వివాహుం చ్చస్తకునవాడు} 

స్తనన్ తిరిమ జీ 1655 

దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ వారి దుఆ లోనిది.ఆయన ఇల్ల దుఆ చ్చసేవారు:- 

{"అలా్లహుమమ  ఇనిన  అస్ అలుకల్ హుదా,వతుతఖా,వల్ అఫాఫ,వల్ ఘన్న”ఓ అలా్లహ్ నిశి యుంగా నినన  

నేన మార్దార్శ న్ననిన ,దైవభీతిని,ర్క్షణని మరియు,కలిమిని (సుంతృపితని)అరిసా్తతన్నన న} 

సహీహ్ ముసిుాం 2721 

ఇసా్ుం ఆదేశ్ుంచ్చ త్పశుంసనీయ సత్తప వర్ తనలలో ఒకటి _బిడియుం/సిగు.ా'మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు 

అలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు :- 

{సిగు,ాబిడియుం మేలున మాత్తమే త్పస్దిస్తతుంది} 

సహీహ్ బ్నఖారి 6117 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:- 

{త్పతీ ధరామ నికి ఒక త్పత్యా కమైన గొపప సత్తప వర్ తన ఉుంట్లుంది,ఇసా్ుం లో ఉనన గొపప  సత్తప వర్ తన అల్ 

హయా -బిడియుం సిగు.ా 

అల్ బైహఖీ షోబల్ ఈమాన్'లో ఉలేఖాుంచారు 6/2619 

ఇసా్ుం ఆదేశ్ుంచ్చ త్పశుంసనీయ సత్తప వర్ తనలలో ఒకటి ' ధైర్ా ుం'అనస్' ర్దియలా్లహుఅను చెపాప రు:- 

{త్పజలాో అతా ుంతస్తుందరుడు,అతి ధైరా్ వుంతుడు,దానవుంతుడు మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు 

అలైహివ సలుాం!,ఒకస్రి మదీన్న వాస్తలు(నగర్ుం అవతల భయుంకర్ శబాద లకు)భయత్బాుంతులకు 

గుర్యాా రు,అపుప డు దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలుాం గుత్ర్ుం తీస్తకుని ఒుంటరిగా అట్లవైపు మొదట 

బయలేదరివెళాారు} 

సహీహ్ బ్నఖారి 2820 

మహనీయ త్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్'పిరికితనుం నుండి ఎకుక వగా అలా్లహ్ యొకక  శర్ణు 

వేడుకునేవారు:ఇల్ల దుఆ చ్చసేవారు : 

ఓ అలా్లహ్! పిరికితనుం నుండి నీ శర్ణు వేడుకుుంట్లన్నన న.(అలా్లహుమమ ఇనీన అవూజూబిక మినల్' 

జ్ఞబ్'ని). 



  

  

సహీహ్ బ్నఖారి 6374 

ఇసా్ుం ఆదేశ్స్తతనన  సత్తప వర్ తనలో ఒకటి ‘ఔదార్ా ుం,దయాలిచూపడుం’అలా్లహ్ త్యల్ల సెలవిచిా డు :- 

{అలా్లహ్ మార్ుాంలో తమ ధన్ననిన  ఖరిు  చ్చసేవారి ఉపమానుం: ఆ వితతనుం వలే ఉుంట్లుంది, దేని నుండి 

అయ్యత్య ఏడు వెనన లు పుటిట త్పతి వెనన లో నూర్చసి గిుంజలు ఉుంట్టయో! మరియు అలా్లహ్ త్యన కరిన 

వారికి హెచి్చ గా నొసుంగుత్యడు. మరియు అలా్లహ్ సర్వ వాా పిత, సర్వ జ్ఞుడు.} 

[అల్ బఖర్:261] 

మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ యొకక  ఒక స్తగుణుం దయాాలి గుణుం'-ఇబ్నన  అబాు స్ 

ర్దియలా్లహు అనుమా కథనుం తెలియజేశారు:- 

{మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలుాం త్పజలాో అతుా తతమ దాతృతవ ుంగలవారు,ర్మదాన 

మాసుంలో జీత్బీల్’న కలిసిన తరువాత ఆయన దాతృతవ మనేది రటిటుంపు అవుతుుంది,జీత్బీల్ 

అలైహిసస లమ్ ర్మదానలో త్పతీ రాత్తి త్పవక తన కలిసేవారు అల్ల ఆ మాసుం గడిచ్చపోయేది,దైవత్పవక త 

సలలాా్లహు అలైహివ సలుాం జీత్బీల్’కు ఖుర్ఆన పూరితగా వినిపిుంచ్చవారు,జీత్బీల్ అలైహిసస ల్లుం 

ఆయనన(స)కలిసిన తరువాత ముంచ్చలో ఔదార్ా ుంలో వీచ్చ గాలికుంటే అధకుంగా దాతృవృదిద జరిగేది} 

సహీహ్ బ్నఖారి 1902 

ఇసా్ుం ఆదేశ్ుంచ్చ మరికొనిన  సదాుణ్యలలోఒకటి 'నిరుేదలకు సహాయుం చ్చయడుం,బలహీనలకు 

ఉపశమనుం కలిగిుంచ్డుం,ఆకలిగొనన వాళకాు అనన ుంపెటటడుం,పరుగువారితో ఉతతముంగా 

మెలగడుం,బుంధ్యత్యవ నిన  కలపడుం,జుంతువుల పట ాదయచూపడుం మొదలైనవి. 

అబ్నదలా్ల బిన్ అత్మ్ ర్జియలా్లహు అనుమ ఉలేఖానుం;నిశి యుంగా ఒక వా కి త మహనీయ దైవత్పవక తన 

త్పశ్న స్తత  'మేలైన ఇసా్ుం ఏమిటి? అని అడిగాడు ఆయన సమాధానమిస్తత ’అనన దానుం చ్చయడుం, 

స్తపరిచ్చతులకి,అపరిచ్చతులకి సల్లుం చ్చయడుం అని‘చెపాప రు. 

సహీహ్ బ్నఖారి 12 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{{ఒకమారు ఒకబాటస్రి మార్ుాం గుుండా వెళసా్గాడు,అతనికి తీత్వుంగా దపిప కవేసిుంది,దగరాో ా ఒక బావి 

కనపడిుంది,అుందులో దిగి నీటితో దపిప క తీరిు కుని బయటికి వచిా డు,పిదప అకక డ ఒక కుకక  దపిప క 

వల ానేలన న్నకట్టనిన  గమనిుంచాడు,అపుప డతన ‘ఈ కుకక ’కు కూడా న్నల్లగే తీత్వదపిప క కలిగినజ్ఞటా్ల 

ఉుంది’ అనకున్నన డు’ఆపై మళీ్ళ  బావిలోకి దిగి తన మేజ్యళలాో నీటిని నిుంపి దాని నోటివదద పెట్టటడు,ఆ 

కుకక  నీటిని త్త్యగిుంది,ఆపై అలా్లహ్’కు కృతజుత తెలుపుకున్నన డు,ఈ కార్ణుంగా అతన 

త్పక్షాళితుడయాా డు}సహచ్రులు అడిగారు:-‘ఓ దైవత్పవక త! మా ఈ పశువుల దావ రా మాకు పుణా ుం 

లభస్తతుందా?త్పవక త చెపాప రు:- {అవున,త్యమన కలిగిన త్పతీ కాలేయుంలో పుణా ుం ఉుంది}} 

సహీహ్ ఇబ్నన  హిబాు న్ 544. 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{వితుంతువుల మరియు అన్నధాల బాగోగుల నిమితతుం పరితపిస్తత  కృష్చ్చసేవాడు ధర్మ పోరాటుంలో 

పాలుానన  ఒక ముాహిదు’ల్లుంటివాడు,రాత్తిభవళా్ళ తహజ్ఞజద్’నమాజ్ఞలన,ఉపవాస్లన జ్ఞస్ప పిుంచ్చవా కి త కి 

సమానుం.} 

సహీహ్ బ్నఖారి 5353 

మరియు ఇసా్ుం ర్క తసుంబుంధీకుల హకుక లన దృఢపరుస్తతుంది అుంత్యకాదు వారి పట ా

బుంధ్యత్యవ నిన కొనస్గిుంచ్డుం తపప నిసరిచ్చస్తతుంది. అలా్లహ్ తఆల్ల ఇల్ల సెలవిచిా డు:- 

{దైవత్పవక త విశావ స్తలకు (ముసిుాంలకు),తమ త్పాణ్యలకుంటే కూడా ముఖాు డు.మరియు ఆయన భార్ా లు 

వారికి తలులాు. అలా్లహ్ త్గుంథుం త్పకార్ుం ర్క తసుంబుంధీకులు -ఇతర్ విశావ స్తల మరియు వలస వచి్చ న 

వారి (ముహాజిరీన్) కుంటే - ఒకరి కొకరు ఎకుక వగా పర్సప ర్ సుంబుంధుం (హకుక లు) గలవారు. కాని! మీరు 



  

  

మీ సేన హితులకు మేలు చ్చయగోరిత్య (అది వేర్చ విషయుం)! వాసతవానికి ఇదుంత్య త్గుంథుంలో త్వాయబడి 

వుుంది.} 

[అల్ అహ్'ాబ్ :6 ] 

భూమిపై అవినీతితో బుంధ్యతవ  సుంబుంధాలన తెుంచ్చకవదదని హెచి్ రిుంచ్చుంది, సర్వ శకి తముంతుడైన 

దేవుడు ఇల్ల అన్నన డు:- 

{(వారితో ఇల్ల అన): "ఏమీ? మీరు (అలా్లహ్) ఆ ుాపాలనకు విముఖులై, మర్ల భూమిలో సుంక్షోభుం 

ర్చకెతితస్తత  మీ బుంధ్యత్యవ లన తెుంపుకుుంట్టరా?"} 

ఇల్లుంటి వారినే అలా్లహ్ శపిుంచాడు (బహిషక రిుంచాడు). వారిని చెవిటి వారిగా చ్చశాడు మరియు వారి 

కుండనా త్గుడాి చ్చశాడు. 

ముహమమ ద్:22-23 

దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ బోధుంచారు :- {ర్జ్ఞక తసుంభుంధాలన తెుంచ్చకునే వాడు సవ ర్ుాంలో 

త్పవేశ్ుంచ్డు} 

సహీహ్ ముసిుాం (2556) 

బుంధ్యత్యవ నిన  విధగా పాఠిుంచ్వలసిన ర్క తసుంబుంధీకులు వీరు :- 

తలిదాుంత్డులు,అన్నన తముమ ళీ్ళ ,అకాక చెలెళీా్ళ ,మేనమామలు,మేనతతలు,పెదదమమ ,చ్చనన మమ లు,పెదదన్న

నన  బాబాయ్య తదితరులు. 

ఇసా్ుం అవిశావ సి అయ్యన్న పరుగువారి హకుక లన ధృవీకరిస్తతుంది,సర్వ శకి తముంతుడు అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిచిా డు:- 

{మరియు మీరు అలా్లహ్ నే ఆరాధుంచ్ుండి మరియు ఎవవ రినీ ఆయనకు భాగస్వ ములుగా స్టి 

కలిప ుంచ్కుండి. మరియు తలిదాుంత్డులతో, దగరాి బుంధ్యవులతో అన్నథులతో, నిరుేదలతో, బుంధ్యవులైన 

పరుగువారితో, అపరిచ్చతులైన పరుగువారితో, త్పకక ననన  మిత్తులతో, బాటస్రులతో మరియు మీ 

ఆధీనుంలో ఉనన  బానిసలతో అుందరితోనూ ఉదార్ సవ భావుంతో వా వహరిుంచ్ుండి. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ 

గరివ తుణి,ి బడాయీలు చెపుప కునే వాణి ిత్ేమిుంచ్డు.} 

{నిస్ :36} 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

జీత్బీల్ అలైహిసస ల్లుం న్నకు పరుగువాని గురిుంచ్చ పలుమారాు ఉపదేశ్ుంచారు నేన చ్చవరికి 'ఆసితలో వారికి 

కూడా వార్సతవ ుం'కలుతాుుందేమోనని సుందేహపడాాన. 

సహీ అబూదావూద్ 5152 

ఇసా్లాం సో చి మైన్,శుదదమైన్ తిను త్ాగు 

పదారాధలను హల్లలు చేస్ాంది,మరియు 

హృదయాలను,శరీరాన్నన ,ఇాంటిన్న పరిశుత్భాంగా 

ఉాంచుకోమన్న ఆదేశాంచిాంది,అల్లగే న్నకాహ్ ను 

కూడా,దైవత్పవక్ తలు ఆదేశాంచిన్టా్ల హల్లలు 



  

  

చేస్ాంది,వారు త్పతీ సో చి మైన్దాన్నన  

ఆజాాపిాంచారు. 

ఇసా్ుం త్పతీ సవ చి్ మైన తిన,త్త్యగు పదారాాలన హల్లలుచ్చసిుంది-దైవత్పవక త సలలాా్లహుఅలైహివ సలమా్ 

సెలవిచాి రు:-{ఓ త్పజల్లరా !నిశి యుంగా అలా్లహ్ పరిశుదుదడు కేవలుం పరిశుదదవస్తతవులన మాత్తమే 

ఆమోదిస్తడు,అలా్లహ్ ముసిమాులన త్పవక తలన ఆదేశ్ుంచ్చన మాదిరిగా ఆదేశ్ుంచాడు,అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు {“నిశి యుంగా అలా్లహ్ పరిశుదుదడు శుదదమైనవి మాత్తమే ఆమోదిస్తడు,నిసస ుంకచ్ుంగా 

అలా్లహ్ ముమినీన్ విశావ స్తలకు తన త్పవక తలకు మాదిరిగా{“ఓ సుందేశహరుల్లరా! శుదద మైన పదారాాలు 

మాత్తమే బ్నజిుంచ్ుండి,సత్యక రాా లు చ్చయుండి నిశి యుంగా మీరు చ్చస్తతనన  కారాా ల గురిుంచ్చ న్నకు 

తెలుస్త(ముమినూన్:51) {ఓ విశవ సిుంచ్చన త్పజల్లరా! నేన మీకు త్పస్దిుంచ్చన శుదదమైన పదారాాలన 

తినుండి,(బఖర్ -172)"}అని ఆదేశ్ుంచాడు ఒకవా కి త గురిుంచ్చ త్పస్తవిస్తత  అతన స్తదీర్తా్పయాణుం చ్చస్తడు 

దుముమ  ధూళితోనిుండిఉుంట్టడు ,అతన తన చ్చతులు లేపి దుఆ చ్చస్తత  ఓ న్న త్పభువా ఓ న్న త్పభువా 

అుంట్టడు చూసేత అతని బోజనము హరాము అతని పానీయుం హరాము,అతని దుస్తతలు హరాము అతని 

ఉపాది హరాము,ఎల్ల అతని దుఆ రవ కరిుంచ్బడుతుుంది?"}.సహీహ్ ముసిుాం 1015మహోనన తుడైన 

అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{ఇల్ల చెపుప :"అలా్లహ్ తన దాస్తల కొర్కు సృష్టుంచ్చన వస్త్స్త లుంకర్ణన 

మరియు ముంచ్చ జీవనోపాధని నిషేధుంచ్చవాడెవడు?" (ఇుంకా) ఇల్ల అన: "ఇవి ఇహలోక జీవితుంలో 

విశావ స్తల కొర్కే; పునరుత్యపన దినమున త్పతా్య కుంగా వారి కొర్కు మాత్తమే గలవు. ఈ విధుంగా మేము మా 

స్తచ్నలన జ్ఞ ు నుం గల వారికి సప షటుంగా వివరిస్తతన్నన ము."}[అల్ ఆరాఫ్:32]ఇసా్ుం 

హృదయాలన,శరీరానిన ,ఇుంటిని పరిశుత్భుంగా ఉుంచ్చకమని ఆదేశ్ుంచ్చుంది,అల్లగే నికాహ్ న 

కూడా,దైవత్పవక తలు ఆదేశ్ుంచ్చనటా్ల హల్లలు చ్చసిుంది,వారు త్పతీ సవ చి్ మైనదానిన  ఆ ుా పిుంచారు.అలా్లహ్ 

ఇల్ల సెలవిచిా డు:-{మరియు అలా్లహ్ మీ వుంటి వారి నుండియే మీ సహవాస్తలన (అావ జ్ లన) 

పుటిటుంచాడు. మరియు మీ సహవాస్తల నుండి మీకు పిలలాన మరియు మనమళీ న త్పస్దిుంచ్చ, మీకు 

ఉతతమమైన జీవనోపాధ్యలన కూడా సమకూరిా డు. అయ్యన్న వారు (మానవులు) అసతా మైన వాటిని 

(దైవాలుగా) విశవ సిుంచ్చ, అలా్లహ్ అనత్గహాలన తిర్సక రిస్తరా?}[అన్ నహా్ :72]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ 

ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{మరియు నీ దుస్తతలన నవువ  శుత్భపరిు క}మరియు అశుదదతన నీవు 

తొలగిుంచ్చక }[అల్ ముదదసిస ర్ :4,5]ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{ఎవరి 

మనస్తలో అనవుంత గర్వ ుం ఉన్నన అతన సవ ర్ుాంలో త్పవేశ్ుంచ్లేడు,అపుప డు ఒకవా కి త ఇల్ల 

అడిగాడు:{త్పతీ వా కి త తన దుస్తతలు,పాదర్క్షకాలన అుందుంగా ధరిుంచ్డానిన  ఇషటపడత్యడు కదా! త్పవక త 

జవాబిచిా రు-{నిశి యుంగా అలా్లహ్ అతా ుంత స్తుందరుడు,అుందానిన  త్ేమిస్తడు,-కిత్బూ’ అనగా- 

సతా్య నిన  తా జిుంచ్డుం త్పజలన హీనలుగా భావిుంచ్డుం.}సహీహ్ ముసిుాం (91) 

{ఓ త్పజల్లరా !నిశి యుంగా అలా్లహ్ పరిశుదుదడు కేవలుం పరిశుదదవస్తతవులన మాత్తమే 

ఆమోదిస్తడు,అలా్లహ్ ముసిమాులన త్పవక తలన ఆదేశ్ుంచ్చన మాదిరిగా ఆదేశ్ుంచాడు,అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు {“నిశి యుంగా అలా్లహ్ పరిశుదుదడు శుదదమైనవి మాత్తమే ఆమోదిస్తడు,నిసస ుంకచ్ుంగా 

అలా్లహ్ ముమినీన్ విశావ స్తలకు తన త్పవక తలకు మాదిరిగా{“ఓ సుందేశహరుల్లరా! శుదద మైన పదారాాలు 

మాత్తమే బ్నజిుంచ్ుండి,సత్యక రాా లు చ్చయుండి నిశి యుంగా మీరు చ్చస్తతనన  కారాా ల గురిుంచ్చ న్నకు 

తెలుస్త(ముమినూన్:51) {ఓ విశవ సిుంచ్చన త్పజల్లరా! నేన మీకు త్పస్దిుంచ్చన శుదదమైన పదారాాలన 

తినుండి,(బఖర్ -172)"}అని ఆదేశ్ుంచాడు ఒకవా కి త గురిుంచ్చ త్పస్తవిస్తత  అతన స్తదీర్తా్పయాణుం చ్చస్తడు 

దుముమ  ధూళితోనిుండిఉుంట్టడు ,అతన తన చ్చతులు లేపి దుఆ చ్చస్తత  ఓ న్న త్పభువా ఓ న్న త్పభువా 

అుంట్టడు చూసేత అతని బోజనము హరాము అతని పానీయుం హరాము,అతని దుస్తతలు హరాము అతని 

ఉపాది హరాము,ఎల్ల అతని దుఆ రవ కరిుంచ్బడుతుుంది?"}. 

సహీహ్ ముసిుాం 1015 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:- 

{ఇల్ల చెపుప :"అలా్లహ్ తన దాస్తల కొర్కు సృష్టుంచ్చన వస్త్స్త లుంకర్ణన మరియు ముంచ్చ జీవనోపాధని 

నిషేధుంచ్చవాడెవడు?" (ఇుంకా) ఇల్ల అన: "ఇవి ఇహలోక జీవితుంలో విశావ స్తల కొర్కే; పునరుత్యపన 



  

  

దినమున త్పతా్య కుంగా వారి కొర్కు మాత్తమే గలవు. ఈ విధుంగా మేము మా స్తచ్నలన జ్ఞ ు నుం గల వారికి 

సప షటుంగా వివరిస్తతన్నన ము."} 

[అల్ ఆరాఫ్:32] 

ఇసా్ుం హృదయాలన,శరీరానిన ,ఇుంటిని పరిశుత్భుంగా ఉుంచ్చకమని ఆదేశ్ుంచ్చుంది,అల్లగే నికాహ్ న 

కూడా,దైవత్పవక తలు ఆదేశ్ుంచ్చనటా్ల హల్లలు చ్చసిుంది,వారు త్పతీ సవ చి్ మైనదానిన  ఆ ుా పిుంచారు.అలా్లహ్ 

ఇల్ల సెలవిచిా డు:- 

{మరియు అలా్లహ్ మీ వుంటి వారి నుండియే మీ సహవాస్తలన (అ వా జ్ లన) పుటిటుంచాడు. మరియు మీ 

సహవాస్తల నుండి మీకు పిలలాన మరియు మనమళీ న త్పస్దిుంచ్చ, మీకు ఉతతమమైన 

జీవనోపాధ్యలన కూడా సమకూరిా డు. అయ్యన్న వారు (మానవులు) అసతా మైన వాటిని (దైవాలుగా) 

విశవ సిుంచ్చ, అలా్లహ్ అనత్గహాలన తిర్సక రిస్తరా?} 

[అన్ నహా్ :72] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{మరియు నీ దుస్తతలన నవువ  శుత్భపరిు క} 

మరియు అశుదదతన నీవు తొలగిుంచ్చక } 

[అల్ ముదదసిస ర్ :4,5] 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{ఎవరి మనస్తలో అనవుంత గర్వ ుం ఉన్నన అతన సవ ర్ుాంలో త్పవేశ్ుంచ్లేడు,అపుప డు ఒకవా కి త ఇల్ల 

అడిగాడు:{త్పతీ వా కి త తన దుస్తతలు,పాదర్క్షకాలన అుందుంగా ధరిుంచ్డానిన  ఇషటపడత్యడు కదా! త్పవక త 

జవాబిచిా రు-{నిశి యుంగా అలా్లహ్ అతా ుంత స్తుందరుడు,అుందానిన  త్ేమిస్తడు,-కిత్బూ’ అనగా- 

సతా్య నిన  తా జిుంచ్డుం త్పజలన హీనలుగా భావిుంచ్డుం.} 

సహీహ్ ముసిుాం (91) 

34-మరియు ఇసా్లాం న్నష్టదద మూల్లలను 

న్నషేధిాంచిాంది,ఉదాహర్ణక :-ష్టరుక  

బిలా్లహ్,కత్ు బిలా్లహ్,విత్గహ్వరాధన్,దైవాం 

గురిాంచి అజాాన్త్పేల్లపన్లు,సాంానాన్నన  

హరమారి్ డాం,పవిత్ర త్పాణాన్నన  

చాంపడాం,భూమిలో అలాక్లాోలాం 

ర్చకెతితాంచడాం,చేరబడి,గోపయ మైన్,సప షమిైన్ 

హేయక్ృరయ ములు,వయ బిచార్ాం,సో లిాంగ 

సాంపర్క ాం,మరియు వడాీన్న న్నషేధిాంచిాంది,మృర 

పదారిాలను తిన్డాం 

న్నషేధిాంచిాంది,విత్గహ్వలక,త్పతిమల కోసాం 



  

  

జాహ్ చేస్న్ది న్నషేధిాంచబడిాంది,మరియు 

పాంది 

మాాంసాం,సరో్ మాలినాయ లు,రాక్షసపనులను 

న్నషేధిాంచిాంది,అనాధాల సొముమ ను 

అనాయ యాంగా తిన్డాం,తూన్నక్లాోదాండి 

కొట్ిడాం,మరియు ర్క్ తసాంభాంధాన్నన  

తెాంచుకోవడాం న్నషేధిాంచిాంది,ఈ న్నష్టదాద లపై 

సమసత దైవత్పవక్ తలు ఏీభవిాంచారు. 

ఇసా్ుం నిష్దాద ల మూల్లలన సమూలుంగా నిషేధుంచ్చుంది ఉదాహర్ణకు 'అలా్లహ్'తో ష్రుక  

చ్చయడుం,కుత్ఫు చ్చయడుం,విత్గహారాధన చ్చయడుం,అలా్లహ్ గురిుంచ్చ అ ుానుంతో మాటా్టడటుం,సుంత్యన్ననిన  

చ్ుంపడుం.{ఇల్ల అన:ర్ుండి మీ త్పభువు మీపై నిషేదిుంచ్చన వాటిని మీకు చ్దివి వినిపిస్తన : మీరు 

ఆయనతోపాట్ల దేనిని స్టి (భాగస్వ ములన) కలిప ుంచ్కుండి. మరియు తలిదాుంత్డులతో ముంచ్చగా 

త్పవరి తుంచ్ుండి. మరియు ేదరికానికి భయపడి మీ సుంత్యన్ననిన  చ్ుంపకుండి. మేమే మీకూ మరియు వారికి 

కూడా ఆహారానిన  త్పస్దిస్తము. మరియు బహిర్ుంగుంగా గానీ, లేదా దొుంగచాట్లగా గానీ అశీలామైన 

(సిగుామాలిన) పనలన సమీపిుంచ్కుండి. అలా్లహ్ నిషేధుంచ్చన త్పాణిని,సతా బదుాంగా తపప  చ్ుంపకుండి. 

మీరు అర్పుం చ్చస్తకవాలని ఈ విషయాలన ఆయన మీకు ఆ ుా పిస్తతన్నన డు.}{మరియు అన్నథుడు తన 

యుకత వయస్తస కు చ్చర్నుంత వర్కు అతని ఆసితని, బాగుపర్చ్ట్టనికి తపప  ఇతర్ ఉదేదశా ుంతో 

సమీపిుంచ్కుండి. కొలవటుంలో మరియు తూచ్టుంలో నా్న యానిన  పాటిుంచ్ుండి. ఏ త్పాణిపై మేము దాని 

శకి తకి మిుంచ్చన భారానిన  మోపము. పలికిత్య నా్న యమే పలకుండి. అది మీ దగరాి బుంధ్యవుకు 

(త్పతికూలమైనది) అయ్యన్న సర్చ. అలా్లహ్ తో చ్చసిన ఒపప ుందమున పూరిత చ్చయుండి. మీరు హితోపదేశుం 

రవ కరిుంచాలని ఆయన మీకు ఈ విషయాలన ఆ ుా పిస్తతన్నన డు.}అల్ అన్'ఆమ్:151-

152మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{ఇల్ల అన:-"న్న త్పభువు బహిర్ుంగుంగా గానీ, లేదా 

ర్హసా ుంగా గానీ, అశీలా (అసహా కర్మైన) కారాా లన, పాపకారాా లన చ్చయట్టనిన  మరియు దౌర్జనా ుం 

చ్చయట్టనిన  మరియు ఆయన (అలా్లహ్) అవతరిుంపజేసిన త్పమాణుం ఏదీ లేనిదే ఇతరులన అలా్లహ్ కు 

స్టి (భాగస్వ ములుగా) కలిప ుంచ్ట్టనిన  మరియు మీకు జ్ఞ ు నుం లేనిదే ఏ విషయానిన  అయ్యన్న అలా్లహ్ పై 

మోపట్టనిన  నిషేధుంచ్చ వున్నన డు."}[అల్ ఆరాఫ్:33]మరియు ఇసా్ుం గౌర్వనీయమైన 

త్పాణ్యనిన చ్ుంపడానిన నిషేధజ్ఞస్తతుంది. సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ అన్నన డు:-{నా్న యానికి తపప , అలా్లహ్ 

నిషేధుంచ్చన ఏ త్పాణిని కూడా చ్ుంపకుండి. ఎవడు అన్నా యుంగా చ్ుంపబడత్యడో, మేము అతని వార్స్తనికి 

(త్పతీకార్) హకుక  ఇచి్చ  ఉన్నన ము. కాని అతడు హతా  (త్పతీకార్) విషయుంలో హదుదలన మీర్కూడదు. 

నిశి యుంగా, అతనికి (ధర్మ త్పకార్ుం) సహాయ మొసుంగబడుతుుంది.}[అల్ ఇత్స్:33]మహోనన తుడైన 

అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{మరియు ఎవరైత్య, అలా్లహ్ తో పాట్ల ఇతర్ దైవాలన ఆరాధుంచ్రో! 

మరియు అలా్లహ్ నిషేధుంచ్చన ఏ త్పాణిని కూడ న్నా యానికి తపప  చ్ుంపరో! మరియు వా భచారానికి 

పాలప బడరో. మరియు ఈ విధుంగా చ్చసేవాడు (అవిధేయుడిగా త్పవరి తుంచ్చవాడు) దాని ఫలిత్యనిన  తపప క 

పుందుత్యడు.}{అల్ ఫురాాన్:68}భూమిలో అలకాలాోలుం సృష్టుంచ్డానిన  ఇసా్ుం నిషేదిుంచ్చుంది.-అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:-{సుంసక రిుంచ్బడిన తరువాత భూమిలో మీరు ఉపత్దవానిన  ర్చకెతితుంచ్కుండి}[అల్ 

ఆరాఫ్:56]షు'అయ్యబ్ అలైహిసస ల్లుం గురిుంచ్చ తెలుపుతూ అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :అతన తన 

ాతీత్పజలతో ఇల్ల చెపాప డు:-{మరియు మేము మద్ యన్ ాతి వారి వదదకు వారి సహోదరుడు షుఐబ్ 

న (పుంపాము). అతన వారితో అన్నన డు: "న్న ాతి త్పజల్లరా! అలా్లహ్ నే ఆరాధుంచ్ుండి, మీకు ఆయన 

తపప  మరొక ఆరాధా  దైవుం లేడు. వాసతవుంగా, మీ వదదకు, మీ త్పభువు దగరా్ నుండి సప షటమైన 

(మార్దార్శ కతవ ుం) వచి్చ  వునన ది. కొలిచ్చటపుప డు మరియు తూచ్చటపుప డు పూరితగా ఇవవ ుండి. త్పజలకు 

వారి వస్తతవులన తగిుాంచ్చ ఇవవ కుండి. భూమిపై సుంసక ర్ణ జరిగిన తరువాత కలాోలా్లనిన  ర్చకెతితుంచ్కుండి. 



  

  

మీరు విశావ స్తలే అయ్యత్య, ఇదే మీకు మేలైనది.}[అల్-ఆరాఫ్ :85]ఇసా్ుం ముంత్తాల్లనిన /చ్చతబడిని 

నిషేధుంచ్చుంది.{నీ కుడిచ్చతిలో ఉనన దానిని విస్తరు! అది వారు కలిప ుంచ్చన వాటిని త్మిుంగి వేస్తతుంది. వారు 

కలిప ుంచ్చనది నిశి యుంగా, ముంత్తాలకుని తుంత్తమే! మరియు ముంత్తాలకుడు ఎనన డూ సఫలుడు 

కాలేడు. వాడు ఎట్ల నుంచ్చ, ఎల్ల వచి్చ న్న సర్చ!.}{త్యహా:69}ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల 

త్పవచ్చుంచారు:{'విన్నశకర్మైన ఏడు పాపాలనుండి మిమమ లిన  ర్క్షుంచ్చకుండి,సహాబాలు ఓ దైవత్పవక త అవి 

ఏమిటి?అని అడిగారు,త్పవక త బదులిస్తత "ష్రుక బిలా్లహ్(అలా్లహ్'కుఇతరులన భాగస్వ మా  

పరి్ టుం)2.చ్చతబడి 3.అకార్ణుంగా అలా్లహ్ నిషేదిుంచ్చన త్పాణి ని హతమారి్ టుం4.వడాీ తినడుం 

5.అన్నదల సముమ న అన్నా యుంగా తినటుం6.యుదదుం నుండి వెనతిరిగి పారిపోవటుం 

7,అభాగాు రాలైన,అమాయకులైన మహిళలపై అపనిుందలు మోపటుం" అని తెలియజేశారు}సహీహ్ 

బ్నఖారి 6857మరియు ఇసా్ుం అుంతర్తా,బాహా పర్మైన అనైతికతన,వా భచార్ుం,సవ లిుంగ సుంపర్క ుం 

నిషేధుంచ్చుంది, మరియు ఈ ేరా త్పార్ుంభుంలో దానిని స్తచ్చుంచ్చ ఆయతులన ేరొక న్నన రు మరియు 

ఇసా్ుం వడాీని నిషేధుంచ్చుంది. సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:-ఓ విశావ స్తల్లరా! అలా్లహ్ 

యుందు భయభకుతలు కలిగి ఉుండుండి మరియు మీరు (నిజుంగా) విశావ స్తలే అయ్యత్య, మీకు రావలసిన 

వడాీని విడిచ్చ పెటటుండి.{కాని, ఒకవేళ మీరు అల్ల చ్చయకపోత్య! అలా్లహ్ మరియు ఆయన సుందేశహరుని 

తరుపు నుండి యుదా త్పకటన ఉుందని తెలుస్తకుండి. కాని మీరు పశిా త్యతప పడిత్య (వడాీ వదులుకుుంటే), 

మీ అసలు సముమ  మీకు లభస్తతుంది. మీరు (ఇతరులకు) అన్నా యుం చ్చయకుండి మరియు మీకూ 

అన్నా యుం జరుగదు.(279)}[అల్ బఖర్ :278-279 ]అలా్లహ్’వడాీ పాపిని హెచి్ రిుంచ్చనటా్లగా యుదదపాపిని 

కూడా అల్ల హెచి్ రిుంచ్లేదు,ఎుందుకుంటే వడాీలో ధరామ లు,దేశాలు,డబ్ను  మరియు త్పాణ్యలు విన్నశనుం 

జరుగుతుుంది.మరియు ఇసా్ుం మృతువులన తినడానిన ,విత్గహాలకు,త్పతిమల కొర్కు జిబాహ్ 

చ్చయబడినది,మరియు పుంది మాుంస్నిన  నిషేధుంచ్చుంది. అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-మీ కొర్కు ఇవి 

నిషేధుంచ్బడినవి:మృత పశువు,ర్క తుం,పుంది మాుంసుం,అలా్లహ్ ేరుగాక వేరితరుల ేరు 

ఉచి్ రిుంచ్బడినది,గొుంతు పిసకబడటుంవల ాచ్చి్చ న పశువు,దెబు  తగిలి చ్నిపోయ్యన పశువు,ఎతతయ్యన 

జ్ఞసపలుం నుంచ్చ త్కిుందపడి చ్నిపోయ్యనది లేక కొముమ తగలటుం వల ాచ్చ్చి పోయ్యనది,త్కూర్మృగాలు చీలిి  

తినటుం వల ాచ్ని పోయ్యన పశువు (ఇవి మీ కొర్కు హరామ్ గావిుంచ్బడాాయ్య).కాని మీరు ఒకవేళ'జిబహ్' చ్చసేత 

అది మీ కొర్కు నిష్దుాం కాదు.అల్లగే ఆస్పన్నల వదద బలి ఇచి్చ నవి కూడా నిష్దామే అదేవిధుంగా బాణ్యల 

త్పయోగుం దావ రా అదృష్టటనిన పరీక్షుంచ్చ కవటుం కూడా నిష్దామే.ఇవనీన  అతా ుంత నీచ్మైన 

పాపకారాా లు}{అల్ మాయ్యదా:3}ఇసా్ుం మదా పాన్ననిన ,మలిన్నలన మరియు సమసత చెడులన 

నిషేధుంచ్చుంది.సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:-ఓ విశావ స్తల్లరా! నిశి యుంగా 

మధా పానుం, జూదుం, బలిపీఠుం మీద బలి ఇవవ టుం (అన్నస బ్) మరియు శకున్ననికై బాణ్యల త్పయోగుం 

(అాామ్) ఇవనీన  కేవలుం అసహా కర్మైన షైత్యన్ చ్చషటలు, కావున మీరు స్ఫలా ుం పుందాలుంటే వీటిని 

తా జిుంచ్ుండి.నిశి యుంగా, షైత్యన్ మధా పానుం మరియు జూదుం దావ రా మీ మధా  విరోధాలు మరియు 

విదేవ ష్టలు ర్చకెతితుంచాలని మరియు మిమమ లిన  అలా్లహ్ ధాా నుం నుండి మరియు నమాజ్ నుండి 

తొలగిుంచాలని కరుతున్నన డు. అయ్యత్య మీరు ఇపుప డైన్న మానకరా?}(91)[అల్ మాయ్యదా:90-91]ఇది 

ఇుంతకుముుందు 31 వ ేరా లో త్పస్తవిుంచ్బడిుంది,అుందులో అలా్లహ్ తఆల్ల ‘దైవత్పవక త సలలాా్లహు 

అలైహివ సలమా్ వారి స్తగుణ్యలు తౌరాతు త్గుంధుంలో ఉన్నన యని,అది అతన వారిపై 

హేయవిషయాలన హరాము చ్చస్తడు’అని తెలిపాడు.{"ఎవరైత్య ఈ సుందేశహరుణి ినిర్క్షా రాసా్త డైన ఈ 

త్పవక తన అనసరిస్తరో! ఎవరి త్పస్తవన వారి వదద వునన  తౌరాత్ మరియు ఇుంజీల్ త్గుంథాలలో త్వాయబడి 

ఉనన దో, అతన వారికి ధర్మ మున ఆదేశ్స్తడు మరియు అధర్మ ము నుండి నిషేధస్తడు మరియు వారి 

కొర్కు పరిశుదామైన వస్తతవులన ధర్మ సమమ తుం చ్చసి అపరిశుదామైన వాటిని నిషేధస్తడు. వారిపై 

మోపబడిన భారాలన మరియు వారి నిర్ు ుంధాలన తొలగిస్తడు. కావున అతనిని సమరిపుంచ్చ, అతనితో 

సహకరిుంచ్చ, అతనిపై అతవరిుంపజేయబడిన జా్య తిని అనసరిుంచ్చ వారు మాత్తమే స్ఫలా ుం 

పుందేవారు."}[అల్ ఆరాఫ్:157]మరియు ఇసా్ుం అన్నధల డబ్ను న అన్నా యుంగా 

తినడానిన నిషేధస్తతుంది. సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ అన్నన డు:-{మరియు అన్నధ్యల ఆసితపాస్తతలన 

వారికి తిరిగి ఇవవ ుండి. మరియు (మీ) చెడా వస్తతవులన (వారి) ముంచ్చ వస్తతవులతో మారి్ కుండి. మరియు 

వారి ఆస్తతలన మీ ఆస్తతలతో కలిపి తిని వేయకుండి. నిశి యుంగా, ఇది గొపప నేర్ుం (పాపుం)}.{నిస్ 

:2}మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{నిశి యుంగా, అన్నా యుంగా అన్నధ్యల ఆస్తతలన, 

తినేవారు వాసతవానికి తమ పటటలన అగిన తో నిుంపుకుుంట్లన్నన రు. మరియు వారు సమీపుంలోనే 

భగభగముండే నర్కాగిన లో కాలి బడత్యరు.}నిస్ :10మరియు ఇసా్ుం కొలతలలో తూనికలాో 

(దుండికొటటడానిన )మోసుంచ్చయడానిన  నిషేధుంచ్చుంది.సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-



  

  

{కొలతలలో, తూనికలలో తగిుాంచ్చ ఇచి్చ వారికి విన్నశముుంది}(1)వారు త్పజల నుండి తీస్తకునేటపుప డు 

పూరితగా తీస్తకుుంట్టరు.(2)మరియు త్యము త్పజలకు కొలిచ్చ గానీ లేక తూచ్చ గానీ ఇచి్చ టపుప డు మాత్తుం 

తగిుాంచ్చ ఇస్తరు.(3)ఏమీ? ఇల్లుంటి వారు తిరిగి త్బతికిుంచ్చ లేపబడర్ని భావిస్తతన్నన రా?(4){అల్ 

ముతఫైి ఫ్సన్ 1-4} 

{ఇల్ల అన:ర్ుండి మీ త్పభువు మీపై నిషేదిుంచ్చన వాటిని మీకు చ్దివి వినిపిస్తన : మీరు ఆయనతోపాట్ల 

దేనిని స్టి (భాగస్వ ములన) కలిప ుంచ్కుండి. మరియు తలిదాుంత్డులతో ముంచ్చగా త్పవరి తుంచ్ుండి. 

మరియు ేదరికానికి భయపడి మీ సుంత్యన్ననిన  చ్ుంపకుండి. మేమే మీకూ మరియు వారికి కూడా 

ఆహారానిన  త్పస్దిస్తము. మరియు బహిర్ుంగుంగా గానీ, లేదా దొుంగచాట్లగా గానీ అశీలామైన (సిగుామాలిన) 

పనలన సమీపిుంచ్కుండి. అలా్లహ్ నిషేధుంచ్చన త్పాణిని,సతా బదుాంగా తపప  చ్ుంపకుండి. మీరు అర్పుం 

చ్చస్తకవాలని ఈ విషయాలన ఆయన మీకు ఆ ుా పిస్తతన్నన డు.} 

{మరియు అన్నథుడు తన యుకత వయస్తస కు చ్చర్నుంత వర్కు అతని ఆసితని, బాగుపర్చ్ట్టనికి తపప  

ఇతర్ ఉదేదశా ుంతో సమీపిుంచ్కుండి. కొలవటుంలో మరియు తూచ్టుంలో న్నా యానిన  పాటిుంచ్ుండి. ఏ 

త్పాణిపై మేము దాని శకి తకి మిుంచ్చన భారానిన  మోపము. పలికిత్య నా్న యమే పలకుండి. అది మీ దగరాి 

బుంధ్యవుకు (త్పతికూలమైనది) అయ్యన్న సర్చ. అలా్లహ్ తో చ్చసిన ఒపప ుందమున పూరిత చ్చయుండి. మీరు 

హితోపదేశుం రవ కరిుంచాలని ఆయన మీకు ఈ విషయాలన ఆ ుా పిస్తతన్నన డు.} 

అల్ అన్'ఆమ్:151-152 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{ఇల్ల అన:-"న్న త్పభువు బహిర్ుంగుంగా గానీ, లేదా ర్హసా ుంగా గానీ, అశీలా (అసహా కర్మైన) కారాా లన, 

పాపకారాా లన చ్చయట్టనిన  మరియు దౌర్జనా ుం చ్చయట్టనిన  మరియు ఆయన (అలా్లహ్) అవతరిుంపజేసిన 

త్పమాణుం ఏదీ లేనిదే ఇతరులన అలా్లహ్ కు స్టి (భాగస్వ ములుగా) కలిప ుంచ్ట్టనిన  మరియు మీకు 

జ్ఞ ు నుం లేనిదే ఏ విషయానిన  అయ్యన్న అలా్లహ్ పై మోపట్టనిన  నిషేధుంచ్చ వున్నన డు."} 

[అల్ ఆరాఫ్:33] 

మరియు ఇసా్ుం గౌర్వనీయమైన త్పాణ్యనిన చ్ుంపడానిన నిషేధస్తతుంది. సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ 

అన్నన డు:- 

{న్నా యానికి తపప , అలా్లహ్ నిషేధుంచ్చన ఏ త్పాణిని కూడా చ్ుంపకుండి. ఎవడు అన్నా యుంగా 

చ్ుంపబడత్యడో, మేము అతని వార్స్తనికి (త్పతీకార్) హకుక  ఇచి్చ  ఉన్నన ము. కాని అతడు హతా  (త్పతీకార్) 

విషయుంలో హదుదలన మీర్కూడదు. నిశి యుంగా, అతనికి (ధర్మ త్పకార్ుం) సహాయ మొసుంగబడుతుుంది.} 

[అల్ ఇత్స్:33] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{మరియు ఎవరైత్య, అలా్లహ్ తో పాట్ల ఇతర్ దైవాలన ఆరాధుంచ్రో! మరియు అలా్లహ్ నిషేధుంచ్చన ఏ 

త్పాణిని కూడ నా్న యానికి తపప  చ్ుంపరో! మరియు వా భచారానికి పాలప బడరో. మరియు ఈ విధుంగా 

చ్చసేవాడు (అవిధేయుడిగా త్పవరి తుంచ్చవాడు) దాని ఫలిత్యనిన  తపప క పుందుత్యడు.} 

{అల్ ఫురాాన్:68} 

భూమిలో అలకాలాోలుం సృష్టుంచ్డానిన  ఇసా్ుం నిషేదిుంచ్చుంది.-అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

{సుంసక రిుంచ్బడిన తరువాత భూమిలో మీరు ఉపత్దవానిన  ర్చకెతితుంచ్కుండి} 

[అల్ ఆరాఫ్:56] 

షు'అయ్యబ్ అలైహిసస ల్లుం గురిుంచ్చ తెలుపుతూ అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :అతన తన ాతీత్పజలతో ఇల్ల 

చెపాప డు:- 

{మరియు మేము మద్ యన్ ాతి వారి వదదకు వారి సహోదరుడు షుఐబ్ న (పుంపాము). అతన వారితో 

అన్నన డు: "న్న ాతి త్పజల్లరా! అలా్లహ్ నే ఆరాధుంచ్ుండి, మీకు ఆయన తపప  మరొక ఆరాధా  దైవుం 



  

  

లేడు. వాసతవుంగా, మీ వదదకు, మీ త్పభువు దగరా్ నుండి సప షటమైన (మార్దార్శ కతవ ుం) వచి్చ  వునన ది. 

కొలిచ్చటపుప డు మరియు తూచ్చటపుప డు పూరితగా ఇవవ ుండి. త్పజలకు వారి వస్తతవులన తగిుాంచ్చ ఇవవ కుండి. 

భూమిపై సుంసక ర్ణ జరిగిన తరువాత కలాోలా్లనిన  ర్చకెతితుంచ్కుండి. మీరు విశావ స్తలే అయ్యత్య, ఇదే మీకు 

మేలైనది.} 

[అల్-ఆరాఫ్ :85] 

ఇసా్ుం ముంత్తాల్లనిన /చ్చతబడిని నిషేధుంచ్చుంది. 

{నీ కుడిచ్చతిలో ఉనన దానిని విస్తరు! అది వారు కలిప ుంచ్చన వాటిని త్మిుంగి వేస్తతుంది. వారు కలిప ుంచ్చనది 

నిశి యుంగా, ముంత్తాలకుని తుంత్తమే! మరియు ముంత్తాలకుడు ఎనన డూ సఫలుడు కాలేడు. వాడు 

ఎట్ల నుంచ్చ, ఎల్ల వచ్చి న్న సర్చ!.} 

{త్యహా:69} 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{'విన్నశకర్మైన ఏడు పాపాలనుండి మిమమ లిన  ర్క్షుంచ్చకుండి,సహాబాలు ఓ దైవత్పవక త అవి ఏమిటి?అని 

అడిగారు,త్పవక త బదులిస్తత "ష్రుక బిలా్లహ్(అలా్లహ్'కుఇతరులన భాగస్వ మా  పరి్ టుం)2.చ్చతబడి 

3.అకార్ణుంగా అజ్ఞలా్లహ్ నిషేదిుంచ్చన త్పాణి ని హతమార్ి టుం4.వడాీ తినడుం 5.అన్నదల సముమ న 

అన్నా యుంగా తినటుం6.యుదదుం నుండి వెనతిరిగి పారిపోవటుం 7,అభాగుా రాలైన,అమాయకులైన 

మహిళలపై అపనిుందలు మోపటుం" అని తెలియజేశారు} 

సహీహ్ బ్నఖారి 6857 

మరియు ఇసా్ుం అుంతర్తా,బాహా పర్మైన అనైతికతన,వా భచార్ుం,సవ లిుంగ సుంపర్క ుం నిషేధుంచ్చుంది, 

మరియు ఈ ేరా త్పార్ుంభుంలో దానిని స్తచ్చుంచ్చ ఆయతులన ేరొక న్నన రు మరియు ఇసా్ుం వడాీని 

నిషేధుంచ్చుంది. సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- 

ఓ విశావ స్తల్లరా! అలా్లహ్ యుందు భయభకుతలు కలిగి ఉుండుండి మరియు మీరు (నిజుంగా) విశావ స్తలే 

అయ్యత్య, మీకు రావలసిన వడాీని విడిచ్చ పెటటుండి. 

{కాని, ఒకవేళ మీరు అల్ల చ్చయకపోత్య! అలా్లహ్ మరియు ఆయన సుందేశహరుని తరుపు నుండి యుద ా

త్పకటన ఉుందని తెలుస్తకుండి. కాని మీరు పశిా త్యతప పడిత్య (వడాీ వదులుకుుంటే), మీ అసలు సముమ  

మీకు లభస్తతుంది. మీరు (ఇతరులకు) అన్నా యుం చ్చయకుండి మరియు మీకూ అన్నా యుం జరుగదు.(279)} 

[అల్ బఖర్ :278-279 ] 

అలా్లహ్’వడాీ పాపిని హెచి్ రిుంచ్చనటా్లగా యుదదపాపిని కూడా అల్ల హెచి్ రిుంచ్లేదు,ఎుందుకుంటే వడాీలో 

ధరామ లు,దేశాలు,డబ్ను  మరియు త్పాణ్యలు విన్నశనుం జరుగుతుుంది. 

మరియు ఇసా్ుం మృతువులన తినడానిన ,విత్గహాలకు,త్పతిమల కొర్కు జిబాహ్ చ్చయబడినది,మరియు 

పుంది మాుంస్నిన  నిషేధుంచ్చుంది. అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

మీ కొర్కు ఇవి నిషేధుంచ్బడినవి:మృత పశువు,ర్క తుం,పుంది మాుంసుం,అలా్లహ్ ేరుగాక వేరితరుల ేరు 

ఉచి్ రిుంచ్బడినది,గొుంతు పిసకబడటుంవల ాచ్చి్చ న పశువు,దెబు  తగిలి చ్నిపోయ్యన పశువు,ఎతతయ్యన 

జ్ఞసపలుం నుంచ్చ త్కిుందపడి చ్నిపోయ్యనది లేక కొముమ తగలటుం వల ాచ్చ్చి పోయ్యనది,త్కూర్మృగాలు చీలిి  

తినటుం వల ాచ్ని పోయ్యన పశువు (ఇవి మీ కొర్కు హరామ్ గావిుంచ్బడాాయ్య).కాని మీరు ఒకవేళ'జిబహ్' చ్చసేత 

అది మీ కొర్కు నిష్దుాం కాదు.అల్లగే ఆస్పన్నల వదద బలి ఇచి్చ నవి కూడా నిష్దామే అదేవిధుంగా బాణ్యల 

త్పయోగుం దావ రా అదృష్టటనిన పరీక్షుంచ్చ కవటుం కూడా నిష్దామే.ఇవనీన  అతా ుంత నీచ్మైన 

పాపకారాా లు} 

{అల్ మాయ్యదా:3} 

ఇసా్ుం మదా పాన్ననిన ,మలిన్నలన మరియు సమసత చెడులన నిషేధుంచ్చుంది.సర్వ శకి తముంతుడైన 

అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- 



  

  

ఓ విశావ స్తల్లరా! నిశి యుంగా మధా పానుం, జూదుం, బలిపీఠుం మీద బలి ఇవవ టుం (అన్నస బ్) మరియు 

శకున్ననికై బాణ్యల త్పయోగుం (అాామ్) ఇవనీన  కేవలుం అసహా కర్మైన షైత్యన్ చ్చషటలు, కావున మీరు 

స్ఫలా ుం పుందాలుంటే వీటిని తా జిుంచ్ుండి. 

నిశి యుంగా, షైత్యన్ మధా పానుం మరియు జూదుం దావ రా మీ మధా  విరోధాలు మరియు విదేవ ష్టలు 

ర్చకెతితుంచాలని మరియు మిమమ లిన  అలా్లహ్ ధాా నుం నుండి మరియు నమాజ్ నుండి తొలగిుంచాలని 

కరుతున్నన డు. అయ్యత్య మీరు ఇపుప డైన్న మానకరా?}(91) 

[అల్ మాయ్యదా:90-91] 

ఇది ఇుంతకుముుందు 31 వ ేరా లో త్పస్తవిుంచ్బడిుంది,అుందులో అలా్లహ్ తఆల్ల ‘దైవత్పవక త సలలాా్లహు 

అలైహివ సలమా్ వారి స్తగుణ్యలు తౌరాతు త్గుంధుంలో ఉన్నన యని,అది అతన వారిపై 

హేయవిషయాలన హరాము చ్చస్తడు’అని తెలిపాడు. 

{"ఎవరైత్య ఈ సుందేశహరుణి ినిర్క్షా రాసా్త డైన ఈ త్పవక తన అనసరిస్తరో! ఎవరి త్పస్తవన వారి వదద వునన  

తౌరాత్ మరియు ఇుంజీల్ త్గుంథాలలో త్వాయబడి ఉనన దో, అతన వారికి ధర్మ మున ఆదేశ్స్తడు 

మరియు అధర్మ ము నుండి నిషేధస్తడు మరియు వారి కొర్కు పరిశుదామైన వస్తతవులన ధర్మ సమమ తుం 

చ్చసి అపరిశుదామైన వాటిని నిషేధస్తడు. వారిపై మోపబడిన భారాలన మరియు వారి నిర్ు ుంధాలన 

తొలగిస్తడు. కావున అతనిని సమరిపుంచ్చ, అతనితో సహకరిుంచ్చ, అతనిపై అతవరిుంపజేయబడిన జా్య తిని 

అనసరిుంచ్చ వారు మాత్తమే స్ఫలా ుం పుందేవారు."} 

[అల్ ఆరాఫ్:157] 

మరియు ఇసా్ుం అన్నధల డబ్ను న అన్నా యుంగా తినడానిన నిషేధస్తతుంది. సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ 

అన్నన డు:- 

{మరియు అన్నధ్యల ఆసితపాస్తతలన వారికి తిరిగి ఇవవ ుండి. మరియు (మీ) చెడా వస్తతవులన (వారి) ముంచ్చ 

వస్తతవులతో మారి్ కుండి. మరియు వారి ఆస్తతలన మీ ఆస్తతలతో కలిపి తిని వేయకుండి. నిశి యుంగా, ఇది 

గొపప నేర్ుం (పాపుం)}. 

{నిస్ :2} 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{నిశి యుంగా, అన్నా యుంగా అన్నధ్యల ఆస్తతలన, తినేవారు వాసతవానికి తమ పటటలన అగిన తో 

నిుంపుకుుంట్లన్నన రు. మరియు వారు సమీపుంలోనే భగభగముండే నర్కాగిన లో కాలి బడత్యరు.} 

నిస్ :10 

మరియు ఇసా్ుం కొలతలలో తూనికలాో (దుండికొటటడానిన )మోసుంచ్చయడానిన  

నిషేధుంచ్చుంది.సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

{కొలతలలో, తూనికలలో తగిుాంచ్చ ఇచి్చ వారికి విన్నశముుంది}(1) 

వారు త్పజల నుండి తీస్తకునేటపుప డు పూరితగా తీస్తకుుంట్టరు.(2) 

మరియు త్యము త్పజలకు కొలిచ్చ గానీ లేక తూచ్చ గానీ ఇచి్చ టపుప డు మాత్తుం తగిుాంచ్చ ఇస్తరు.(3) 

ఏమీ? ఇల్లుంటి వారు తిరిగి త్బతికిుంచ్చ లేపబడర్ని భావిస్తతన్నన రా?(4) 

{అల్ ముతఫైి ఫ్సన్ 1-4} 

ఇసా్ుం ర్క తసుంభుంధుం తెుంచ్చకవడానిన  నిషేధుంచ్చుంది,ఈ విషయుం రుజ్ఞవు పరిచ్చ 

ఆయతులు,ఆహాదీస్తలు ఇుంతకుముుందు 31'వ ేరాలో గడిచాయ్య అవి దైవత్పవక తలు ఈ నిషేధాలన 

హరాముగా ఏకీభవిుంచారు'అని స్తచ్చస్తతన్నన య్య. 



  

  

ఇసా్లాం:చడు అనైతిక్రను 

వారిసుతాంది,అవి:అసరయ ాం,మోసాం,త్ోహాం,అమా

న్తులో త్ోహాం,అసూయ,చడు 

పనాన గాం,దాంగరన్ాం,దౌర్జన్య ాం,పీడ మరియు 

త్పతీ అసహయ  పన్న నుాండి ఆపుతుాంది. 

అల్ ఇసా్ుం చెడు అనైతికతన స్ధార్ణుంగా ఆపుతుుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{"మరియు నీ చెుంపలన 

గర్వ ుంతో త్పజల యెదుట ఉబిు ుంచ్కు. మరియు భూమిపై అహుంకార్ుంతో నడవకు. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ 

డాుంబికాలు చెపుప కొని, విత్ర్వీగే వాడుంటే ఇషటపడడు".}[లుఖామ న్:18]ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి 

వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:-ాబిర్ బిన్ అబ్నదలా్ల ర్జియలా్లహు అనుమా మరైూ  ఉలేఖానుం ;నిశి యుంగా 

మీలో న్నకు త్పియమైన వారు,త్పళయ దిన్నన న్నకు దగరా్గా కూరిు ుంట్టరు,వారుఎవర్ుంటే ‘త్పవర్ తన రీత్యా  

,ఉతతమ నడవడిక కలవార్చ’ మీలో న్నకు నచి్ ని వారు అసహా పరులు,పర్లోకదిన్నన న్నకు అతా ుంత 

దూర్ుంగా కూరిు ుంట్టరు వారుఎవర్ుంటే ‘ఎకుక వగా నోటి దూల కలిగి ఆలోచ్న లేకుుండా మాటా్టడేవారు 

మరియు నోటి దురుస్త కలిగినవారు,"ముతఫైహిఖూన’అుంటే ఏమిటి అని అడిగారు దానికి త్పవక త 

‘గరావ నిన  త్పదరిశ ుంచ్చవారు అని బదులిచాి రుసిల్'సిలతు సహీహా 791అల్-ఇసా్ుం;- అసతా ుం నుండి 

ఆపుతుుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{నిశి యుంగా, అలా్లహ్ మితిమీర్చ అసతా వాదికి సన్నమ ర్ుాం 

చూపడు!"}[అల్ గాఫిర్:28]ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:-{మీరు 

అసతా్య నికి దూర్ుంగా ఉుండుండి,ఎుందుకుంటే అసతా ుం మనిష్ని పాపుం వైపుకు తీస్తకెళ్ళతుంది,ఈ పాపుం 

నిశి యుంగా అతనిన  నర్కానికి గురిచ్చస్తతుంది,ఒకవా కి త ఎలపాుప డు అబదదుం చెపూత  ఉుంట్టడు,ఆ అబదాద నిన  

విధచ్చస్తకుుంట్టడు చ్చవరికి అలా్లహ్ వదద అతన అసతా వాది’అని లిఖుంచ్బడుతుుంది}సహీహ్ ముసిుాం 

(2607)ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:-{మున్నఫిఖుడికి మూడు 

సుంకేత్యలున్నన య్య:-మాటా్టడినపుప డు అసతా  

మాడుత్యడు,త్పమాణుంచ్చసితపుప త్యడు,అమానతుపెడిత్యత్దోహుం చ్చస్తడు.}సహీహ్ బ్నఖారి 6095ఇసా్ుం 

'మోస్నిన "నిషేధస్తతుంది.ఒక హదీస్తలో ఇల్ల వచ్చి ుంది :-మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ 

సలమా్ ఒకస్రి దానా పు నిలవ ల గుుండా వెళాారు అపుప డు తన చ్చతిని అుందులో జొపిప ుంచారు అపుప డు 

ఆయన వేళీ కు తడిత్యమ తగిలిుంది,వెుంటనే ఇల్ల {ఇది ఏమిటి?ఓ ధాన్నా ల వాా పారి?}అని 

అడిగారు,అతన ‘వర్ుింలో తడిసిుంది ఓ త్పవక త! అని చెపాప డు,త్పవక త ‘మరి అల్లుంటపుప డు ఆ ధానా్న నిన  

మీద ఎుందుకు పెటటలేదు,త్పజలు దానిన  గురితస్తరు కదా’?మోసుం చ్చసేవాడు మనలోని వాడు కాదు’అని 

చెపాప రు.సహీహ్ ముసిుాం (102)ఇసా్ుం త్దోహుం,నమమ కత్దోహుం మరియు మోస్నిన  నిషేధస్తతుంది.అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు :-{ఓ విశావ స్తల్లరా! మీరు అలా్లహ్ కు మరియు ఆయన త్పవక తకు నమమ కత్దోహుం చ్చయకుండి 

మరియు తెలిసి ఉుండి కూడా మీ (పర్సప ర్) అమానతుల విషయుంలో నమమ కత్దోహుం చ్చయకుండి.}[అల్-

అన్'ఫాల్:27 ]మరియు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:{వారు'అలా్లహ్ తో చ్చసిన వాగాదనుం 

పూరిత చ్చస్తరు మరియు తమ వాగాదన్ననిన  భుంగపర్చ్రు![రాద్ :20]మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ 

సలమా'సైనా్న నిన  పుంేముుందు ఇల్ల 

ఉపదేశ్ుంచ్చవారు{దైవపోరాటుంచ్చయుండి,మితిమీర్కుండి,త్దోహుంచ్చయకుండి,మృతులఅవయవాలు 

కయకుండి,పిలలాన చ్ుంపకుండి'}సహీహ్ ముసిుాం 1731మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ 

తెలిపారు:{న్నలుగు విషయాలు ఎవరిలోనైత్య ఉుంట్టయో అతన నికార్స య్యన కపటమున్నఫిక్ 

అవుత్యడు,ఆ గుణ్యలలోఏ ఒకక టి ఉనన  దానిన  తా జిుంచ్చవర్కు అతనిలో నిఫాక్ గుణుం ఉనన టే ాఅవి:-

అమానతులు పెడిత్య మోసుంచ్చస్తడు,మాటా్టడిత్య అబదదుంచెపాతడు,త్పమాణుం చ్చసేత 

తపుప త్యడు,గొడవపడినపుప డు (బూతులు)దూషణకుదిగుత్యడు’}సహీహ్ బ్నఖారి 34అల్-ఇసా్ుం;- అస్తయ 

నుండి ఆపుతుుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{లేదా! అలా్లహ్ తన అనత్గహుంతో త్పజలకు త్పస్దిుంచ్చన 

(సౌభాగాా నిన ) చూసి వారు ఈర్ిా  పడుతున్నన రా? వాసతవానికి (ఇుంతకు ముుందు) మేము ఇత్బాహీమ్ 

కుట్లుంబుం వారికి, త్గుంథానిన  మరియు వివేకానిన  త్పస్దిుంచాము. మరియు వారికి గొపప  స్త్మాాా నిన  

కూడా త్పదానుం చ్చశాము.}{నిస్ :54}మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{త్గుంధ త్పజలలోని 

పలువురు - వారి మనస్తస లలో ఉనన  అస్తయ వల ా - సతా ుం వారికి స్తసప షటుం అయ్యనపప టికీ, మీరు 



  

  

విశవ సిుంచ్చన తరువాత, మిమమ లిన  ఏదో ఒక విధుంగా, దాని (విశావ స మార్ుాం) నుండి మర్లిి  మళీ్ళ  

సతా తిర్స్క ర్ుం వైపునకు తీస్తకు పోదామని కరుతుుంట్టరు. అయ్యత్య (వారి పట)ా అలా్లహ్ తన ఆదేశుం 

ఇచి్చ వర్కు, మీరు (వారిని) మనిన ుంచ్ుండి, ఉేక్షుంచ్ుండి. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ త్పతిదీ చ్చయగల 

సమరాుడు}[అల్ బఖర్ :109]ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{మీలో 

గతాతులకు చెుందిన ఒక రోగుం చొర్బడిుంది: అస్తయ మరియు దేవ ష్టలు,ఇది గొరుగుతుుంది,నేన 

తలవెుంత్ట్లకలు గొర్గడుం గురిుంచ్చ మాటా్టడటుంలేదు’కానీ ధరామ నిన  గొర్గడుం గూరిి  

మాటా్టడుతున్నన న,ఎవరి చ్చతిలో న్న త్పాణుం ఉుందో ఆయన స్క్ష! మీరు విశవ సిుంచ్నుంత వర్కు సవ ర్ుాంలో 

త్పవేశ్ుంచ్లేరు,పర్సప ర్ుం త్ేమిుంచ్చకనుంత వర్కు విశవ సిుంచ్లేరు,నేన మీ పర్సప ర్ుం త్ేమ జనిుంచ్చ 

ఒక విషయుం గురిుంచ్చ తెలియజేయాల్ల?సల్లమున పర్సప ర్ుం వాా పిుంప జేయుండి!}స్తనన్ తిరిమ జీ 

2510అల్-ఇసా్ుం;ఇసా్ుం త్దోహానిన నిరోదిస్తతుంది! అలా్లహ్ సెలవిచిా డు!{మరియు ఇదే విధుంగా మేము త్పతి 

నగర్ుంలో, దానిలోని నేర్స్తపలైన పెదదవారిని, కుత్టలు పనేన వారిగా చ్చశాము. మరియు వారు చ్చసే కుత్టలు 

కేవలుం వారికే త్పతికూలమైనవి, కాని వార్ది త్గహిుంచ్డుం లేదు.}[అల్ అన్'ఆమ్:123]అలా్లహ్ 

తెలియజేశాడు 'నిశి యుంగా య్యదులు ఈస్ మరహ్ అలైహిసస ల్లుం న హతా చ్చయడానికి 

త్పయతిన ుంచారు,మరియు ఒక చెడు త్పణ్యళికన ర్చ్చుంచారు,కానీ అలా్లహ్ వారి కొర్కు ఒక త్పణ్యళిక 

ఏరాప ట్ల చ్చశాడు,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు 'చెడు త్పణ్యళికలు ర్చ్చుంచ్చవార్చ దానికి గుర్యాా రు . అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు.{ఈస్ వారిలో సతా తిర్స్క రానిన  కనగొని ఇల్ల త్పశ్న ుంచాడు: "అలా్లహ్ మార్ుాంలో న్నకు 

సహాయకులుగా ఎవరు ఉుంట్టరు?" (అపుప డతని) శ్షాు లు ఇల్ల జవాబిచిా రు: "మేము నీకు అలా్లహ్ 

మార్ుాంలో సహాయకులముగా ఉుంట్టము. మేము అలా్లహ్ న విశవ సిుంచాము మరియు మేము అలా్లహ్ కు 

విధేయులము (ముసిుాంలము) అయాా మని, నీవు మాకు స్క్షగా ఉుండు.}"ఓ మా త్పభూ! నీవు అవతరిుంప 

జేసిన సుందేశానిన  మేము విశవ సిుంచాము మరియు మేము ఈ సుందేశహరుణి ిఅనసరిుంచాము. కావున 

మమమ లిన  స్క్షులలో త్వాస్తక!"(53)మరియు వారు (ఇత్స్యీల్ సుంతతిలోని అవిశావ స్తలు, ఈస్ కు 

విరుదాుంగా) కుత్టలు చ్చశారు. మరియు అలా్లహ్ (వారి కుత్టలకు విరుదుాంగా) పన్నన గాలు పన్నన డు. ఎతుతలు 

వేయటుంలో అలా్లహ్ అతాు తతముడు!(54)(జ్ఞ ు పకుం చ్చస్తకుండి) అపుప డు అలా్లహ్ ఇల్ల అన్నన డు: "ఓ ఈస్! 

నేన నినన  పూరితగా తీస్తకుుంట్టన మరియు నినన  న్న వైపునకు ఎతుతకుుంట్టన మరియు 

సతా తిర్స్క రుల నుండి నినన  శుదాపరుస్తన మరియు నినన  అనసరిుంచ్చన వారిని, పునరుత్యపన దినుం 

వర్కు సతా తిర్స్క రులకు పైచ్చయ్యగా ఉుండేటటా్ల చ్చస్తన. చ్చవర్కు మీర్ుంత్య న్న వదదకే మర్లి రావలసి 

ఉుంది. అపుప డు నేన మీ మధా  తలెతితన విభేదాలన గురిుంచ్చ తీరుప  చ్చస్తన.[ఆలే ఇత్మాన్:52-

55]అలా్లహ్ త్యల్ల తెలియపరిా డు-స్లెహ్ అలైహిసస ల్లుం ాతీత్పజలు ఆయనన చ్ుంపడానికి 

సుంకలిప ుంచారు అుందరూ ఒక త్పణ్యళిక ఏరాప ట్లచ్చశారు అలా్లహ్ వారికసుం త్పణ్యళిక సిదదుం 

చ్చశాడు'మరియు ఆ ాతీత్పజలుందరిని వేర్తాో పెకిలిుంచ్చ సర్వ న్నశనుం చ్చశాడు'-అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-

{వారు పర్సప ర్ుం ఇల్ల అనకున్నన రు: "అలా్లహ్ పై త్పమాణుం చ్చసి ఇల్ల త్పతిజు చ్చయుండి. మనుం 

అతనిపై మరియు అతనితో పాట్ల ఉనన  వారిపై రాత్తివేళ దాడి చ్చదాదము.తరువాత అతని వార్స్తలతో:'మీ 

సుంబుంధీకులన వధుంచ్చుంది మేము చూడనే లేదు. మేము నిశి యుంగా, సతా ుం పలుకుతున్నన ము.' "అని 

అుందాము.}49మరియు ఈ విధుంగా, వారు పన్నన గుం పన్నన రు మరియు మేము కూడా ఒక పన్నన గుం 

పన్నన ము. కాని వారికది తెలియదు.(50)ఇక చూడుండి! వారి పన్నన గపు పర్ా వస్నుం ఏమయ్యుందో! 

వాసతవానికి మేము వారిని మరియు వారి వుంశుం వారినుందరినీ సర్వ న్నశనుం చ్చశాము.(51)[అన్ నమా్: 49-51 

]ఇసా్ుం దొుంగతన్ననిన  నిషేదిస్తతుంది,మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సెలవిచిా రు :-{ఒక 

వా భచారి వా భచ్రిుంచ్చటపుప డు విశావ సి కాాలడు,దొుంగ దొుంగిలిుంచ్చటపుప డు విశావ స జ్ఞసిపతిలో 

ఉుండడు,మదా పానసేవకుడు మదా ుం త్త్యగేటపుప డు విశావ సిగా ఉుండడు.తౌబా రవ కరిుంచ్బడుతుుంది ఆ 

తరువాత.}సహీహ్ బ్నఖారి 6810అల్-ఇసా్ుం;- దురాత్కమణ నుండి ఆపుతుుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-

{నిశి యుంగా, అలా్లహ్ న్నా యుం చ్చయమని మరియు (ఇతరులకు) మేలు చ్చయమని మరియు దగరాి 

బుంధ్యవులకు సహాయుం చ్చయమని మరియు అశీలాత, అధర్మ ుం మరియు దౌర్జన్నా లకు దూర్ుంగా 

ఉుండమని ఆ ుా పిస్తతన్నన డు. ఆయన ఈ విధుంగా మీకు బోధస్తతన్నన డు, బహుశా మీరు హితబోధ 

త్గహిస్త ర్ని.}[నహా్ :90]ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{నిశి యుంగా అలా్లహ్ 

న్న వైపుకు ఈ విషయాల వ'హీ వాణీ పుంపాడు : మీరు వినత్మతన కలిగి ఉుండుండి ఒకరిపై మరొకరు 

దురాత్కమణ'తో హదుదమీర్వదుద మరియు ఒకరిపట ామరొకరు గరివ ుంచ్వదుద}సహీ అబూదావూద్ 4895అల్-

ఇసా్ుం;- దౌర్జనా ుం,పీడ' నుండి ఆపుతుుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-అలా్లహ్ దురామ రాులు అుంటే 

ఇషటపడడు.[ఆలే ఇత్మాన్:57]మరియు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:నిశి యుంగా, 

దురామ రాులు ఎనన టికీ స్ఫలా ుం పుందరు.[అల్ అన్'ఆమ్:21 ]మరియు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 



  

  

సెలవిచిా డు:దురామ రాుల కసుం ఆయన బాధాకర్మైన శ్క్షన సిదుాం చ్చసి ఉుంచాడు[అల్ ఇన్నస న్ 

:31]ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{ముగుారి దుఆ'లు తిర్సక రిుంచ్బడవు :- 

న్నా యశీలుడైన న్నయకుడు,ఉపవాసకుడు ఇఫాత ర్ చ్చసెుంతవర్కు,పీడితుడి దుఆన'ఆకాశుంలోకి 

ఎతుతకుుంట్టడు,ఆకాశదావ రాలు తెరుచ్చకుుంట్టయ్య మరియు సర్వ శకి తముంతుడైన త్పభువు చెపాతడు:- ‘న్న 

గౌర్వుం స్క్షగా నేన ఖచి్చ తుంగా నీకు సహాయుం చ్చస్తన,అది కొుంచెుం ఆలసా ుం అయ్యన్న సర్చ!}దీనిని 

ముసిుాం (2749’)కొదిదగా త్యడాతో,సవ లప  వా తా్య స్లతో అల్-తిరిమ ధ (2526’).  ఉలేఖాుంచారు మరియు 

అహమ ద్ (8043’)వలఫా్'జూ లహూ'.మరియు దైవత్పవక త ము'ఆజ్'ని[ర్దియలా్లహు అను] ఇసా్ుం వాా పిత కై 

దాయీగా యమన్'కు పుంపినపుప డు అతనికి ఇల్ల ఉపదేశ్ుంచారు:-{పీడితుడి దుఆ'కు 

భయపడుండి,ఎుందుకుంటే అతనికి మరియు అలా్లహ్'కు మధా  ఎట్లవుంటి తెర్లేదు.}సహీహ్ అల్ బ్నఖారి 

1496ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{తస్మ త్! ాత్గతత ఎవరైత్య 

ఒపప ుందుంలో ఉనన  వా కి తని దౌర్జనా ుంతో పీడిుంచ్చన,అతని హకుక  అనా్న యుంగా కొలగాొటిటన,లేదా అతని పై 

శకి తకి మిుంచ్చ భార్ుం మోపిన్న’లేదా అతని ఇషటుంలేకుుండా అతని వస్తతవులన ల్లకుక న్నన  ర్చపు త్పళయదినుం 

రోజ్ఞన నేన ఆతనివైపు న్నా యవాదిగా ఉుంట్టన}స్తనన్ అబీ దావూద్ 3052ఇసా్ుం మీరు చూసినటా్లగా 

త్పతీ హేయమైన అనైతికతన లేదా దౌర్జనా  వా వహార్ుం లేదా దురామ రాానిన  నిషేదిస్తతుంది. 

{"మరియు నీ చెుంపలన గర్వ ుంతో త్పజల యెదుట ఉబిు ుంచ్కు. మరియు భూమిపై అహుంకార్ుంతో 

నడవకు. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ డాుంబికాలు చెపుప కొని, విత్ర్వీగే వాడుంటే ఇషటపడడు".} 

[లుఖామ న్:18] 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:- 

ాబిర్ బిన్ అబ్నదలా్ల ర్జియలా్లహు అనుమా మరైూ  ఉలేఖానుం ;నిశి యుంగా మీలో న్నకు త్పియమైన 

వారు,త్పళయ దిన్నన న్నకు దగరా్గా కూరిు ుంట్టరు,వారుఎవర్ుంటే ‘త్పవర్ తన రీతా్య  ,ఉతతమ నడవడిక 

కలవార్చ’ మీలో న్నకు నచి్ ని వారు అసహా పరులు,పర్లోకదిన్నన న్నకు అతా ుంత దూర్ుంగా 

కూరిు ుంట్టరు వారుఎవర్ుంటే ‘ఎకుక వగా నోటి దూల కలిగి ఆలోచ్న లేకుుండా మాటా్టడేవారు మరియు 

నోటి దురుస్త కలిగినవారు,"ముతఫైహిఖూన’అుంటే ఏమిటి అని అడిగారు దానికి త్పవక త ‘గరావ నిన  

త్పదరిశ ుంచ్చవారు అని బదులిచాి రు 

సిల్'సిలతు సహీహా 791 

అల్-ఇసా్ుం;- అసతా ుం నుండి ఆపుతుుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

{నిశి యుంగా, అలా్లహ్ మితిమీర్చ అసతా వాదికి సన్నమ ర్ుాం చూపడు!"} 

[అల్ గాఫిర్:28] 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:- 

{మీరు అసతా్య నికి దూర్ుంగా ఉుండుండి,ఎుందుకుంటే అసతా ుం మనిష్ని పాపుం వైపుకు తీస్తకెళ్ళతుంది,ఈ 

పాపుం నిశి యుంగా అతనిన  నర్కానికి గురిచ్చస్తతుంది,ఒకవా కి త ఎలపాుప డు అబదదుం చెపూత  ఉుంట్టడు,ఆ 

అబదాదనిన  విధచ్చస్తకుుంట్టడు చ్చవరికి అలా్లహ్ వదద అతన అసతా వాది’అని లిఖుంచ్బడుతుుంది} 

సహీహ్ ముసిుాం (2607) 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:- 

{మున్నఫిఖుడికి మూడు సుంకేత్యలున్నన య్య:-మాటా్టడినపుప డు అసతా  

మాడుత్యడు,త్పమాణుంచ్చసితపుప త్యడు,అమానతుపెడిత్యత్దోహుం చ్చస్తడు.} 

సహీహ్ బ్నఖారి 6095 

ఇసా్ుం 'మోస్నిన "నిషేధస్తతుంది. 

ఒక హదీస్తలో ఇల్ల వచి్చ ుంది :-మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ ఒకస్రి దానా పు 

నిలవ ల గుుండా వెళాారు అపుప డు తన చ్చతిని అుందులో జొపిప ుంచారు అపుప డు ఆయన వేళీ కు తడిత్యమ 



  

  

తగిలిుంది,వెుంటనే ఇల్ల {ఇది ఏమిటి?ఓ ధాన్నా ల వాా పారి?}అని అడిగారు,అతన ‘వర్ుింలో తడిసిుంది ఓ 

త్పవక త! అని చెపాప డు,త్పవక త ‘మరి అల్లుంటపుప డు ఆ ధానా్న నిన  మీద ఎుందుకు పెటటలేదు,త్పజలు దానిన  

గురితస్తరు కదా’?మోసుం చ్చసేవాడు మనలోని వాడు కాదు’అని చెపాప రు. 

సహీహ్ ముసిుాం (102) 

ఇసా్ుం త్దోహుం,నమమ కత్దోహుం మరియు మోస్నిన  నిషేధస్తతుంది.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :- 

{ఓ విశావ స్తల్లరా! మీరు అలా్లహ్ కు మరియు ఆయన త్పవక తకు నమమ కత్దోహుం చ్చయకుండి మరియు తెలిసి 

ఉుండి కూడా మీ (పర్సప ర్) అమానతుల విషయుంలో నమమ కత్దోహుం చ్చయకుండి.} 

[అల్-అన్'ఫాల్:27 ] 

మరియు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు: 

{వారు'అలా్లహ్ తో చ్చసిన వాగాదనుం పూరిత చ్చస్తరు మరియు తమ వాగాదన్ననిన  భుంగపర్చ్రు! 

[రాద్ :20] 

మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా'సైనా్న నిన  పుంేముుందు ఇల్ల ఉపదేశ్ుంచ్చవారు 

{దైవపోరాటుంచ్చయుండి,మితిమీర్కుండి,త్దోహుంచ్చయకుండి,మృతులఅవయవాలు కయకుండి,పిలలాన 

చ్ుంపకుండి'} 

సహీహ్ ముసిుాం 1731 

మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ తెలిపారు: 

{న్నలుగు విషయాలు ఎవరిలోనైత్య ఉుంట్టయో అతన నికార్స య్యన కపటమున్నఫిక్ అవుత్యడు,ఆ 

గుణ్యలలోఏ ఒకక టి ఉనన  దానిన  తా జిుంచ్చవర్కు అతనిలో నిఫాక్ గుణుం ఉనన టే ాఅవి:-అమానతులు 

పెడిత్య మోసుంచ్చస్తడు,మాటా్టడిత్య అబదదుంచెపాతడు,త్పమాణుం చ్చసేత తపుప త్యడు,గొడవపడినపుప డు 

(బూతులు)దూషణకుదిగుత్యడు’} 

సహీహ్ బ్నఖారి 34 

అల్-ఇసా్ుం;- అస్తయ నుండి ఆపుతుుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

{లేదా! అలా్లహ్ తన అనత్గహుంతో త్పజలకు త్పస్దిుంచ్చన (సౌభాగాా నిన ) చూసి వారు ఈర్ిా  

పడుతున్నన రా? వాసతవానికి (ఇుంతకు ముుందు) మేము ఇత్బాహీమ్ కుట్లుంబుం వారికి, త్గుంథానిన  మరియు 

వివేకానిన  త్పస్దిుంచాము. మరియు వారికి గొపప  స్త్మాాా నిన  కూడా త్పదానుం చ్చశాము.} 

{నిస్ :54} 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{త్గుంధ త్పజలలోని పలువురు - వారి మనస్తస లలో ఉనన  అస్తయ వల ా - సతా ుం వారికి స్తసప షటుం 

అయ్యనపప టికీ, మీరు విశవ సిుంచ్చన తరువాత, మిమమ లిన  ఏదో ఒక విధుంగా, దాని (విశావ స మార్ుాం) నుండి 

మర్లిి  మళీ్ళ  సతా తిర్స్క ర్ుం వైపునకు తీస్తకు పోదామని కరుతుుంట్టరు. అయ్యత్య (వారి పట)ా అలా్లహ్ 

తన ఆదేశుం ఇచి్చ వర్కు, మీరు (వారిని) మనిన ుంచ్ుండి, ఉేక్షుంచ్ుండి. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ త్పతిదీ 

చ్చయగల సమరాుడు} 

[అల్ బఖర్ :109] 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{మీలో గతాతులకు చెుందిన ఒక రోగుం చొర్బడిుంది: అస్తయ మరియు దేవ ష్టలు,ఇది 

గొరుగుతుుంది,నేన తలవెుంత్ట్లకలు గొర్గడుం గురిుంచ్చ మాటా్టడటుంలేదు’కానీ ధరామ నిన  గొర్గడుం గూరిి  

మాటా్టడుతున్నన న,ఎవరి చ్చతిలో న్న త్పాణుం ఉుందో ఆయన స్క్ష! మీరు విశవ సిుంచ్నుంత వర్కు సవ ర్ుాంలో 



  

  

త్పవేశ్ుంచ్లేరు,పర్సప ర్ుం త్ేమిుంచ్చకనుంత వర్కు విశవ సిుంచ్లేరు,నేన మీ పర్సప ర్ుం త్ేమ జనిుంచ్చ 

ఒక విషయుం గురిుంచ్చ తెలియజేయాల్ల?సల్లమున పర్సప ర్ుం వాా పిుంప జేయుండి!} 

స్తనన్ తిరిమ జీ 2510 

అల్-ఇసా్ుం;ఇసా్ుం త్దోహానిన నిరోదిస్తతుంది! అలా్లహ్ సెలవిచిా డు! 

{మరియు ఇదే విధుంగా మేము త్పతి నగర్ుంలో, దానిలోని నేర్స్తపలైన పెదదవారిని, కుత్టలు పనేన వారిగా 

చ్చశాము. మరియు వారు చ్చసే కుత్టలు కేవలుం వారికే త్పతికూలమైనవి, కాని వార్ది త్గహిుంచ్డుం లేదు.} 

[అల్ అన్'ఆమ్:123] 

అలా్లహ్ తెలియజేశాడు 'నిశి యుంగా య్యదులు ఈస్ మరహ్ అలైహిసస ల్లుం న హతా చ్చయడానికి 

త్పయతిన ుంచారు,మరియు ఒక చెడు త్పణ్యళికన ర్చ్చుంచారు,కానీ అలా్లహ్ వారి కొర్కు ఒక త్పణ్యళిక 

ఏరాప ట్ల చ్చశాడు,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు 'చెడు త్పణ్యళికలు ర్చ్చుంచ్చవార్చ దానికి గుర్యాా రు . అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు. 

{ఈస్ వారిలో సతా తిర్స్క రానిన  కనగొని ఇల్ల త్పశ్న ుంచాడు: "అలా్లహ్ మార్ుాంలో న్నకు సహాయకులుగా 

ఎవరు ఉుంట్టరు?" (అపుప డతని) శ్షాు లు ఇల్ల జవాబిచిా రు: "మేము నీకు అలా్లహ్ మార్ుాంలో 

సహాయకులముగా ఉుంట్టము. మేము అలా్లహ్ న విశవ సిుంచాము మరియు మేము అలా్లహ్ కు 

విధేయులము (ముసిుాంలము) అయాా మని, నీవు మాకు స్క్షగా ఉుండు.} 

"ఓ మా త్పభూ! నీవు అవతరిుంప జేసిన సుందేశానిన  మేము విశవ సిుంచాము మరియు మేము ఈ 

సుందేశహరుణి ిఅనసరిుంచాము. కావున మమమ లిన  స్క్షులలో త్వాస్తక!"(53) 

మరియు వారు (ఇత్స్యీల్ సుంతతిలోని అవిశావ స్తలు, ఈస్ కు విరుదాుంగా) కుత్టలు చ్చశారు. మరియు 

అలా్లహ్ (వారి కుత్టలకు విరుదాుంగా) పన్నన గాలు పన్నన డు. ఎతుతలు వేయటుంలో అలా్లహ్ 

అతుా తతముడు!(54) 

(జ్ఞ ు పకుం చ్చస్తకుండి) అపుప డు అలా్లహ్ ఇల్ల అన్నన డు: "ఓ ఈస్! నేన నినన  పూరితగా తీస్తకుుంట్టన 

మరియు నినన  న్న వైపునకు ఎతుతకుుంట్టన మరియు సతా తిర్స్క రుల నుండి నినన  శుదాపరుస్తన 

మరియు నినన  అనసరిుంచ్చన వారిని, పునరుత్యపన దినుం వర్కు సతా తిర్స్క రులకు పైచ్చయ్యగా 

ఉుండేటటా్ల చ్చస్తన. చ్చవర్కు మీర్ుంత్య న్న వదదకే మర్లి రావలసి ఉుంది. అపుప డు నేన మీ మధా  

తలెతితన విభేదాలన గురిుంచ్చ తీరుప  చ్చస్తన. 

[ఆలే ఇత్మాన్:52-55] 

అలా్లహ్ త్యల్ల తెలియపరిా డు-స్లెహ్ అలైహిసస ల్లుం ాతీత్పజలు ఆయనన చ్ుంపడానికి 

సుంకలిప ుంచారు అుందరూ ఒక త్పణ్యళిక ఏరాప ట్లచ్చశారు అలా్లహ్ వారికసుం త్పణ్యళిక సిదదుం 

చ్చశాడు'మరియు ఆ ాతీత్పజలుందరిని వేర్తాో పెకిలిుంచ్చ సర్వ న్నశనుం చ్చశాడు'-అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

{వారు పర్సప ర్ుం ఇల్ల అనకున్నన రు: "అలా్లహ్ పై త్పమాణుం చ్చసి ఇల్ల త్పతిజు చ్చయుండి. మనుం 

అతనిపై మరియు అతనితో పాట్ల ఉనన  వారిపై రాత్తివేళ దాడి చ్చదాదము.తరువాత అతని వార్స్తలతో:'మీ 

సుంబుంధీకులన వధుంచ్చుంది మేము చూడనే లేదు. మేము నిశి యుంగా, సతా ుం పలుకుతున్నన ము.' "అని 

అుందాము.}49 

మరియు ఈ విధుంగా, వారు పన్నన గుం పన్నన రు మరియు మేము కూడా ఒక పన్నన గుం పన్నన ము. కాని 

వారికది తెలియదు.(50) 

ఇక చూడుండి! వారి పన్నన గపు పరా్ వస్నుం ఏమయ్యుందో! వాసతవానికి మేము వారిని మరియు వారి వుంశుం 

వారినుందరినీ సర్వ న్నశనుం చ్చశాము.(51) 

[అన్ నమా్: 49-51 ] 

ఇసా్ుం దొుంగతన్ననిన  నిషేదిస్తతుంది,మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు :- 



  

  

{ఒక వా భచారి వా భచ్రిుంచ్చటపుప డు విశావ సి కాాలడు,దొుంగ దొుంగిలిుంచ్చటపుప డు విశావ స జ్ఞసిపతిలో 

ఉుండడు,మదా పానసేవకుడు మదా ుం త్త్యగేటపుప డు విశావ సిగా ఉుండడు.తౌబా రవ కరిుంచ్బడుతుుంది ఆ 

తరువాత.} 

సహీహ్ బ్నఖారి 6810 

అల్-ఇసా్ుం;- దురాత్కమణ నుండి ఆపుతుుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

{నిశి యుంగా, అలా్లహ్ న్నా యుం చ్చయమని మరియు (ఇతరులకు) మేలు చ్చయమని మరియు దగరాి 

బుంధ్యవులకు సహాయుం చ్చయమని మరియు అశీలాత, అధర్మ ుం మరియు దౌర్జన్నా లకు దూర్ుంగా 

ఉుండమని ఆ ుా పిస్తతన్నన డు. ఆయన ఈ విధుంగా మీకు బోధస్తతన్నన డు, బహుశా మీరు హితబోధ 

త్గహిస్త ర్ని.} 

[నహా్ :90] 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{నిశి యుంగా అలా్లహ్ న్న వైపుకు ఈ విషయాల వ'హీ వాణీ పుంపాడు : మీరు వినత్మతన కలిగి ఉుండుండి 

ఒకరిపై మరొకరు దురాత్కమణ'తో హదుదమీర్వదుద మరియు ఒకరిపట ామరొకరు గరివ ుంచ్వదుద} 

సహీ అబూదావూద్ 4895 

అల్-ఇసా్ుం;- దౌర్జనా ుం,పీడ' నుండి ఆపుతుుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

అలా్లహ్ దురామ జ్ఞరాులు అుంటే ఇషటపడడు. 

[ఆలే ఇత్మాన్:57] 

మరియు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు: 

నిశి యుంగా, దురామ రాులు ఎనన టికీ స్ఫలా ుం పుందరు. 

[అల్ అన్'ఆమ్:21 ] 

మరియు మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు: 

దురామ రాుల కసుం ఆయన బాధాకర్మైన శ్క్షన సిదుాం చ్చసి ఉుంచాడు 

[అల్ ఇన్నస న్ :31] 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{ముగుారి దుఆ'లు తిర్సక రిుంచ్బడవు :- నా్న యశీలుడైన న్నయకుడు,ఉపవాసకుడు ఇఫాత ర్ 

చ్చసెుంతవర్కు,పీడితుడి దుఆన'ఆకాశుంలోకి ఎతుతకుుంట్టడు,ఆకాశదావ రాలు తెరుచ్చకుుంట్టయ్య మరియు 

సర్వ శకి తముంతుడైన త్పభువు చెపాతడు:- ‘న్న గౌర్వుం స్క్షగా నేన ఖచ్చి తుంగా నీకు సహాయుం చ్చస్తన,అది 

కొుంచెుం ఆలసా ుం అయ్యన్న సర్చ!} 

దీనిని ముసిుాం (2749’)కొదిదగా త్యడాతో,సవ లప  వా తా్య స్లతో అల్-తిరిమ ధ (2526’).  ఉలేఖాుంచారు మరియు 

అహమ ద్ (8043’)వలఫా్'జూ లహూ'. 

మరియు దైవత్పవక త ము'ఆజ్'ని[ర్దియలా్లహు అను] ఇసా్ుం వాా పిత కై దాయీగా యమన్'కు పుంపినపుప డు 

అతనికి ఇల్ల ఉపదేశ్ుంచారు:- 

{పీడితుడి దుఆ'కు భయపడుండి,ఎుందుకుంటే అతనికి మరియు అలా్లహ్'కు మధా  ఎట్లవుంటి తెర్లేదు.} 

సహీహ్ అల్ బ్నఖారి 1496 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 



  

  

{తస్మ త్! ాత్గతత ఎవరైత్య ఒపప ుందుంలో ఉనన  వా కి తని దౌర్జనా ుంతో పీడిుంచ్చన,అతని హకుక  అనా్న యుంగా 

కొలగాొటిటన,లేదా అతని పై శకి తకి మిుంచ్చ భార్ుం మోపిన్న’లేదా అతని ఇషటుంలేకుుండా అతని వస్తతవులన 

ల్లకుక న్నన  ర్చపు త్పళయదినుం రోజ్ఞన నేన ఆతనివైపు నా్న యవాదిగా ఉుంట్టన} 

స్తనన్ అబీ దావూద్ 3052 

ఇసా్ుం మీరు చూసినటా్లగా త్పతీ హేయమైన అనైతికతన లేదా దౌర్జనా  వా వహార్ుం లేదా దురామ రాానిన  

నిషేదిస్తతుంది. 

36’- ఇసా్లాం ఈ త్కిాంది విషయాలతో కూడిన్ కొన్నన  

ఆరిధక్ వయ వహ్వరాలను న్నషేధిసుతాంది:- 

వడాీ,హ్వనీ,వాంచన్,మోసాం,అనాయ యాం,త్ోహాం,లే

దా రాజాయ లక, తెగలక,వయ స్తకతలక 

సరో్ స్లధార్ణాంగా హ్వన్న క్లిగాంచేవి ఇ యా దివి. 

ఇసా్ుం ఈ త్కిుంది విషయాలతో కూడిన కొనిన  ఆరికా వా వహారాలన నిషేధస్తతుంది:- 

వడాీ,హానీ,వుంచ్న,మోసుం,అన్నా యుం,త్దోహుం,లేదా రాాా లకు, తెగలకు,వా కుతలకు సర్వ స్ధార్ణుంగా 

హాని కలిుాంచ్చవి ఇతా్య దివి.ఈ ేరా త్పార్ుంభుంలో వడాీ,అనా్న యుం, మోసుం,భూమిలో ఉపత్దవాలు 

సృష్టుంచ్డుం ల్లుంటి విషయాలన నిషేధుంచ్చ ఆయతులు మరియు హదీస్తలన మేము త్పస్తవిుంచాము. 

సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:-{మరియు ఎవరైత్య, ఏ తపూప  చ్చయని, విశావ స్తలైన 

పురుషులకు మరియు స్త్రతలకు బాధ కలిగిస్తరో, వాసతవానికి వారు అపనిుందన మరియు సప షటమైన 

పాపభారానిన  తమ మీద మోపుకునన టే!ా}[అల్ అహ్'ాబ్:58]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:{ఎవడైత్య సత్యక ర్ా ుం చ్చస్తడో అతడు తన (మేలు) కొర్కే చ్చస్తడు. మరియు దుష్టక రా్ ుం 

చ్చసేవాడు దాని (ఫలిత్యనిన ) అనభవిస్తడు. మరియు నీ త్పభువు తన దాస్తలకు అన్నా యుం చ్చసేవాడు 

కాడు.}[ఫురస లత్:46]మరియు స్తనన తులో ఈ విషయుం త్పస్తవన వచి్చ ుంది :- {నిశి యుంగా దైవత్పవక త 

సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ ఇల్ల తీరుప  చ్చశారు 'హాని కలిగిుంచ్కూడదు,పర్సప ర్ుం హాని 

కలిగిుంచ్చకొకూడదు."}స్తనన్ అబీ దావూత్దస్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల 

త్పవచ్చుంచారు:ఎవరైత్య అలా్లహ్ న మరియు పర్లోక దిన్ననిన  విశవ సిస్తడో తన పరుగువారిని అతన 

గౌర్విుంచాలి, ఎవరైత్య అలా్లహ్ న మరియు పర్లోక దిన్ననిన  విశవ సిస్తడో అతన తన అథితి ని 

గౌర్విుంచాలి.ఎవరైత్య అలా్లహ్'న మరియు పర్లోక దిన్ననిన  విశవ సిస్తడో అతన మేలైన మాటలు 

మాటా్టడాలి లేకపోత్య మౌనుంగా ఉుండాలి.సహీహ్ ముసిుాం (47)ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం 

ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{ఒక స్త్రత’ పిలి ా వల ా శ్క్షకు గుర్యా్య ుంది,ఆమె దానిన  ఖైదుచ్చసిుంది చ్చవరికి 

చ్నిపోయ్యుంది,ఆ కార్ణుంగా ఆమె నర్కానికి త్పవేశ్ుంచ్చుంది. ఆమె దానిన  ఖైదు చ్చసినపుప డు దానికి నీరుకాని 

తిుండికాని పెటేటదికాదు,విడుదల కూడా చ్చసేది కాదు అల్లగైన్న నేలపై త్కిమికీటకాలన 

తినిత్బతికేది.}సహీహ్ బ్నఖారి 3482ఇది ఒక పిలినాి కషటపెటిటనుందుకు జరిగిుంది మరి త్పజలన 

కషటపెటేటవాడికి ఎట్లవుంటి గతిపడుతుుంది ?ఇబ్నన  ఉమర్ ర్దియలా్లహు అను కథనుం:ఇల్ల 

తెలిపారు'దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివసలుాం మిుంబర్ పై ఎకిక  హెచి్చ సవ ర్ుంతో పిలిచారు;ఇల్ల 

భోదిుంచారు :-{ఇసా్ుం’న నోటితో అుంగీకరిుంచ్చన ఓ సముదాయమా! ఈమాన ఇుంకా హృదయానికి 

చ్చర్లేదు! ముసిుాంలకు హాని చ్చయవదుద, వారిని తిటటవదుద, వారి ర్హస్ా లు బయటపెటటడానికి వారిపై నిఘా 

పెటటకుండి.వాసతవానికి ఎవరైత్య తన ముసిుాం సోదరుడి ర్హస్ా లన బహిర్తాుం చ్చయడానికి 

త్పయతిన ుంచ్చన్న,అలా్లహ్ తన ఇుంటి లోతులో ఉనన పప టికీ, తన ర్హస్ా లన విసతృతుంగా బహిర్తాుం 

చ్చస్తడు. అతన ఇల్ల అన్నన డు: ఒక రోజ్ఞ ఇబ్నన ‘ఉమర్ అల్ బైత్ - లేదా – కాబా వైపు చూస్తత  ఇల్ల 

అన్నన డు:- ‘నీకు ఎుంతో గౌర్వుం కలదు,నీ పవిత్తత ఎుంతో గౌర్వదాయకమైనది!కానీ ఒక ముమిన్’ గౌర్వుం 

అలా్లహ్ దృష్టలో నీ కుంటే చాల్ల పవిత్తమైనది’}.తిరిమ జీ ఉలేఖానుం :(2032) మరియు ఇబ్నన  

హిబాు న్:5763ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{ఎవరైత్య అలా్లహ్ న మరియు 

పర్లోక దిన్ననిన  విశవ సిస్తడో తన పరుగువారిని అతన గౌర్విుంచాలి, ఎవరైత్య అలా్లహ్ న మరియు 



  

  

పర్లోక దిన్ననిన  విశవ సిస్తడో అతన తన అథితి ని గౌర్విుంచాలి.ఎవరైత్య అలా్లహ్'న మరియు పర్లోక 

దిన్ననిన  విశవ సిస్తడో అతన మేలైన విషయాలు మాటా్టడాలి లేకపోత్య మౌనుంగా ఉుండాలి}సహీహ్ బ్నఖారి 

6018అబూ హురైర్ ర్జియలా్లహు అను మరైూ  ఉలేఖానుం“మీకు ముఫిసా్(ేదవాడు)అుంటే తెలుస్? అని 

త్పశ్న ుంచారు,దానికి సహచ్రులు ముఫిసా్ అుంటే మాలో(ఎవరివదద అయ్యత్య)డబ్ను లు దిర్ ుుంలు,సుంపద 

లేవో వారిని అుంట్టము,దానికి త్పవక త బదులిస్తత :న్న ాతి యొకక  ముఫిసా్ ఎవరు అుంటే ర్చపు త్పళయదినుం 

రోజ్ఞన నమాజ్,ఉపవాస్లు,జకాతులు తీస్తకుని వస్తడు కానీ ఒకరిని తిటిట ఉుంట్టడు,ఒకరి పై అపనిుంద 

వేసి ఉుంట్టడు,ఒకరి సముమ  దోచ్చకుని ఉుంట్టడు ఒకరిని హతా  చ్చసి ఉుంట్టడు,ఒకరిని అన్నా యుంగా కొటిట 

ఉుంట్టడు అయ్యత్య అతని పుణా్య లు బాధుంప బడా త్పజలాో పుంచ్బడుత్యయ్య అవి అయ్యపోవడుం వలన 

అతని పుణ్యా లు తకుక వ పడటుం వలన బాధుంపబడా పాపాలు కూడా ఇతని తలపై వేయబడుత్యయ్య 

పిదప నర్కుం లో విసిరివేయబడుత్యడు}.ముసిుాం ఉలేఖానుం :(2581)తిరిమ జీ ఉలేఖానుం (2418) తన 

పదాలతో అహమ ద్ ఉలేఖానుం (8029)ర్స్తలులా్లహ్ ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{ఒకమార్ుాంలో చెట్లటకొమమ  

పడిఉుంది అది త్పజలకు ఇబు ుంది కలిగిజ్ఞస్తతుంది,అపుప డు ఒక వా కి త దానిన  మార్ుాం నుండి 

తొలగిుంచాడు,దాుంతో అతనికి సవ ర్తా్పవేశుం కలిగిుంది'}.అల్-బ్నఖారీ (652’) ఈ అర్ుాంతో 

ఉలేఖాుంచారు,ముసిుాం (1914’)దీనిని పోలినది, ఇబ్నన ’మాా (3682) మరియు అహమ ద్ (10432’) మరియు 

వారి మాటలు,- మార్ుాం నుండి హానీ కలిుాంచ్చ వస్తతవున తొలగిుంచ్డుం వల ా అతనికి సవ ర్తా్పవేశుం 

కలిగిుంది,మరి త్పజలకు హనీ కలిగిుంచ్చవారికి’వారిని పటిటపీడిస్తతనన వారికి ఎట్లవుంటి గతిపడుతుుందో; 

ఈ ేరా త్పార్ుంభుంలో వడాీ,అనా్న యుం, మోసుం,భూమిలో ఉపత్దవాలు సృష్టుంచ్డుం ల్లుంటి విషయాలన 

నిషేధుంచ్చ ఆయతులు మరియు హదీస్తలన మేము త్పజ్ఞస్తవిుంచాము. సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిచిా డు:- 

{మరియు ఎవరైత్య, ఏ తపూప  చ్చయని, విశావ స్తలైన పురుషులకు మరియు స్త్రతలకు బాధ కలిగిస్త రో, 

వాసతవానికి వారు అపనిుందన మరియు సప షటమైన పాపభారానిన  తమ మీద మోపుకునన టే!ా} 

[అల్ అహ్'ాబ్:58] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{ఎవడైత్య సత్యక రా్ ుం చ్చస్తడో అతడు తన (మేలు) కొర్కే చ్చస్తడు. మరియు దుష్టక ర్ా ుం చ్చసేవాడు దాని 

(ఫలిత్యనిన ) అనభవిస్తడు. మరియు నీ త్పభువు తన దాస్తలకు అనా్న యుం చ్చసేవాడు కాడు.} 

[ఫురస లత్:46] 

మరియు స్తనన తులో ఈ విషయుం త్పస్తవన వచి్చ ుంది :- {నిశి యుంగా దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ 

సలమా్ ఇల్ల తీరుప  చ్చశారు 'హాని కలిగిుంచ్కూడదు,పర్సప ర్ుం హాని కలిగిుంచ్చకొకూడదు."} 

స్తనన్ అబీ దావూద్ 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

ఎవరైత్య అలా్లహ్ న మరియు పర్లోక దిన్ననిన  విశవ సిస్తడో తన పరుగువారిని అతన గౌర్విుంచాలి, 

ఎవరైత్య అలా్లహ్ న మరియు పర్లోక దిన్ననిన  విశవ సిస్తడో అతన తన అథితి ని గౌర్విుంచాలి.ఎవరైత్య 

అలా్లహ్'న మరియు పర్లోక దిన్ననిన  విశవ సిస్తడో అతన మేలైన మాటలు మాటా్టడాలి లేకపోత్య మౌనుంగా 

ఉుండాలి. 

సహీహ్ ముసిుాం (47) 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{ఒక స్త్రత’ పిలి ావల ాశ్క్షకు గుర్యా్య ుంది,ఆమె దానిన  ఖైదుచ్చసిుంది చ్చవరికి చ్నిపోయ్యుంది,ఆ కార్ణుంగా ఆమె 

నర్కానికి త్పవేశ్ుంచ్చుంది. ఆమె దానిన  ఖైదు చ్చసినపుప డు దానికి నీరుకాని తిుండికాని పెటేటదికాదు,విడుదల 

కూడా చ్చసేది కాదు అల్లగైన్న నేలపై త్కిమికీటకాలన తినిత్బతికేది.} 

సహీహ్ బ్నఖారి 3482 



  

  

ఇది ఒక పిలినాి కషటపెటిటనుందుకు జరిగిుంది మరి త్పజలన కషటపెటేటవాడికి ఎట్లవుంటి గతిపడుతుుంది 

?ఇబ్నన  ఉమర్ ర్దియలా్లహు అను కథనుం:ఇల్ల తెలిపారు'దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివసలుాం మిుంబర్ 

పై ఎకిక  హెచి్చ సవ ర్ుంతో పిలిచారు;ఇల్ల భోదిుంచారు :- 

{ఇసా్ుం’న నోటితో అుంగీకరిుంచ్చన ఓ సముదాయమా! ఈమాన ఇుంకా హృదయానికి చ్చర్లేదు! ముసిుాంలకు 

హాని చ్చయవదుద, వారిని తిటటవదుద, వారి ర్హస్ా లు బయటపెటటడానికి వారిపై నిఘా పెటటకుండి.వాసతవానికి 

ఎవరైత్య తన ముసిుాం సోదరుడి ర్హస్ా లన బహిర్తాుం చ్చయడానికి త్పయతిన ుంచ్చన్న,అలా్లహ్ తన ఇుంటి 

లోతులో ఉనన పప టికీ, తన ర్హస్ా లన విసతృతుంగా బహిర్తాుం చ్చస్తడు. అతన ఇల్ల అన్నన డు: ఒక రోజ్ఞ 

ఇబ్నన ‘ఉమర్ అల్ బైత్ - లేదా – కాబా వైపు చూస్తత  ఇల్ల అన్నన డు:- ‘నీకు ఎుంతో గౌర్వుం కలదు,నీ 

పవిత్తత ఎుంతో గౌర్వదాయకమైనది!కానీ ఒక ముమిన్’ గౌర్వుం అలా్లహ్ దృష్టలో నీ కుంటే చాల్ల 

పవిత్తమైనది’}. 

తిరిమ జీ ఉలేఖానుం :(2032) మరియు ఇబ్నన  హిబాు న్:5763 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{ఎవరైత్య అలా్లహ్ న మరియు పర్లోక దిన్ననిన  విశవ సిస్తడో తన పరుగువారిని అతన గౌర్విుంచాలి, 

ఎవరైత్య అలా్లహ్ న మరియు పర్లోక దిన్ననిన  విశవ సిస్తడో అతన తన అథితి ని గౌర్విుంచాలి.ఎవరైత్య 

అలా్లహ్'న మరియు పర్లోక దిన్ననిన  విశవ సిస్తడో అతన మేలైన విషయాలు మాటా్టడాలి లేకపోత్య 

మౌనుంగా ఉుండాలి} 

సహీహ్ బ్నఖారి 6018 

అబూ హురైర్ ర్జియలా్లహు అను మరైూ  ఉలేఖానుం“మీకు ముఫిసా్(ేదవాడు)అుంటే తెలుస్? అని 

త్పశ్న ుంచారు,దానికి సహచ్రులు ముఫిసా్ అుంటే మాలో(ఎవరివదద అయ్యత్య)డబ్ను లు దిర్ ుుంలు,సుంపద 

లేవో వారిని అుంట్టము,దానికి త్పవక త బదులిస్తత :న్న ాతి యొకక  ముఫిసా్ ఎవరు అుంటే ర్చపు త్పళయదినుం 

రోజ్ఞన నమాజ్,ఉపవాస్లు,జకాతులు తీస్తకుని వస్తడు కానీ ఒకరిని తిటిట ఉుంట్టడు,ఒకరి పై అపనిుంద 

వేసి ఉుంట్టడు,ఒకరి సముమ  దోచ్చకుని ఉుంట్టడు ఒకరిని హతా  చ్చసి ఉుంట్టడు,ఒకరిని అన్నా యుంగా కొటిట 

ఉుంట్టడు అయ్యత్య అతని పుణా్య లు బాధుంప బడా త్పజలాో పుంచ్బడుత్యయ్య అవి అయ్యపోవడుం వలన 

అతని పుణ్యా లు తకుక వ పడటుం వలన బాధుంపబడా పాపాలు కూడా ఇతని తలపై వేయబడుత్యయ్య 

పిదప నర్కుం లో విసిరివేయబడుత్యడు}. 

ముసిుాం ఉలేఖానుం :(2581)తిరిమ జీ ఉలేఖానుం (2418) తన పదాలతో అహమ ద్ ఉలేఖానుం (8029) 

ర్స్తలులా్లహ్ ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{ఒకమార్ుాంలో చెట్లటకొమమ  పడిఉుంది అది త్పజలకు ఇబు ుంది కలిగిస్తతుంది,అపుప డు ఒక వా కి త దానిన  మార్ుాం 

నుండి తొలగిుంచాడు,దాుంతో అతనికి సవ ర్తా్పవేశుం కలిగిుంది'}. 

అల్-బ్నఖారీ (652’) ఈ అర్ుాంతో ఉలేఖాుంచారు,ముసిుాం (1914’)దీనిని పోలినది, ఇబ్నన ’మాా (3682) 

మరియు అహమ ద్ (10432’) మరియు వారి మాటలు,- మార్ుాం నుండి హానీ కలిుాంచ్చ వస్తతవున తొలగిుంచ్డుం 

వల ా అతనికి సవ ర్తా్పవేశుం కలిగిుంది,మరి త్పజలకు హనీ కలిగిుంచ్చవారికి’వారిని పటిటపీడిస్తతనన వారికి 

ఎట్లవుంటి గతిపడుతుుందో; 

37-ఇసా్లాం మన్నష్ట బుదిదన్న మరియు దాన్నన  

న్షపిరిచే త్పతీ వసుతవు నుాండి ర్క్షిసుతాంది 

ఉదాహర్ణక: మదయ పాన్సేవన్ాం,మరియు దాన్న 

గొపప రనాన్నన  పెాంచుతుాంది,అల్లగే దాన్నన్న 

జవాబుదారిరన్ాం కొర్క కేాంత్దబిాందువుగా 



  

  

చేస్ాంది,దాన్నన్న విత్గహ్వరాధన్,అన్య చడుల 

సాంకెళీ  నుాండి విముకి త పరిచిాంది.ఇసా్లాంలో ఒక్ 

రర్గతివారికి మరొక్ రర్గతిపై త్పత్యయ క్ాంగా 

ర్హస్లయ లు లేదా తీరుప లు లేవు.సమసత 

ఆదేశాలు మరియు చటిాలుశాసనాలు 

సరైన్బుదిదకి అనుగుణాంగా ఉనాన యి.నాయ యాం 

మరియు వివేక్ తీరుప న్క ఇది అనుగుణాంగా 

ఉాంట్లాంది. 

మనిష్ బ్నదిదని కాపాడట్టనికి మరియు దానిస్పయ్యని పెుంచ్డానికి ఇసా్ుం వచి్చ ుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-

{మరియు (ఓ మానవుడా!) నీకు తెలియని విషయుం వెుంటబడకు. నిశి యుంగా చూపులూ, వినికిడీ 

మరియు హృదయుం వీటనిన ుంటినీ గురిుంచీ, (తీరుప  దినమున) త్పశ్న ుంచ్డుం జరుగుతుుంది.}[అల్ ఇత్స్ 

:36]కాబటిట ఒకవా కి తపై తన బ్నదిదని ర్క్షుంచ్చకవడుం అనివారా్ మైన విధ. అుంచ్చత ఇసా్ుం 

మదాా నిన ,మరియు ఇతర్ హేయమైనపానియాలన హరామ్ చ్చసిుంది,-మదా పాన్ననిన నిషేధుం గురిుంచ్చ 

ేరా నుంబరు (34)లో ఇుంతకు ముుందు అనేక ఆయతులు మరియు ఆహాదీస్తల వెలుగులో 

త్పస్తవిుంచ్బడిుంది,అలా్లహ్ యోకక  ఈ మాట దావ రా ముగిసిుందిబహుశా మీరు అర్పుం చ్చస్తకుుంట్టర్ని.[అల్ 

బఖర్:242]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:మరియు ఇహలోక జీవితుం ఒక ఆట మరియు 

ఒక కాలక్షేపము మాత్తమే! మరియు దైవభీతి గల వారికి పర్లోక వాసమే అతా ుంత త్ేషఠమైనది. ఏమీ? 

మీరు అర్పుం చ్చస్తకలేరా?[అల్ అన్ ఆమ్:32]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:వాసతవుంగా, 

మీరు బాగా అర్పుం చ్చస్తకవాలని, మేము ఈ ఖుర్ఆన్ న అర్బీు  భాషలో 

అవతరిుంపజేశాము.[య్యస్తఫ్:2]అలా్లహ్ తఆల్ల వివరిస్తతన్నన డు నిశి యుంగా ‘మార్దార్శ కుం,వివేకుం 

దావ రా కేవలుం బ్నదిదముంతులు మాత్తమే త్పయోజనుం పుందుత్యరు,వార్చ అసలైన వివేచ్న్నపరులు. 

అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-ఆయన త్యన కరిన వారికి వివేకానిన  త్పస్దిస్తడు. మరియు వివేకుం పుందిన 

వాడు, వాసతవుంగా సర్వ సుంపదలన పుందిన వాడే! కాని బ్నదిాముంతులు తపప  వేర్చవారు దీనిని 

త్గహిుంచ్లేరు.[అల్ బఖర్ :269]జవాబ్నదారీతన్ననికి ఇసా్ుం బ్నదిదని,వివేకానిన కేుంత్దబిుందువుగా 

చ్చసిుంది,మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు :-{ముగుారి పై నుంచ్చ కలుం 

ఎతుతకబడిుంది:- నిత్దిస్తతనన వా కి త మేలుక నెుంతవర్కు –పిలవాాడు త్పాజువయస్తస కు చ్చర్చవర్కు–

మతిుంచ్చనవాడు'బ్నదిదవచి్చ వర్కు.}ఇమామ్ బ్నఖారీ దీనిని ము’అలఖా్’గా రగా జజ్మ  తో 

హదీస్తకు(5269’)ముుందుగా ఉలేఖాుంచారు,మరియు అబూదావూద్ మౌస్తల్’త్పకార్ుంగా దీనిని 

ఉలేఖాుంచారు(4402),తిరిమ జీ (1423),నస్యీ ఫ్స (స్తననిల్ కుత్బా)(7346),అహమ ద్ 

(956)సవ లప త్యడాతో,ఇబ్నన  మాా (2042)సుంక్షపతుంగా’ఉలేఖాుంచారు.మరియు ఇసా్ుం విత్గహాలనుండి,ఇతర్ 

అనా చెడుల సుంకెళీ  నుండి బ్నదిదని విముకి త పరిచ్చుంది,అలా్లహ్ తఆల్ల ఆ విత్గహారాధనలలో 

పాతకుపోయ్య,హేయమైన కారా్ త్కమాలాో మునిగిపోయ్యన సముదాయాల జ్ఞసిపతిగతుల గురిుంచ్చ తెలుపుతూ 

ఇల్ల చెపాప డు, అలా్లహ్ వైపునుండి వచి్చ న సతా ుం ఇల్ల ఉుంది:-{మరియు ఇదే విధుంగా, నీకు ముుందు (ఓ 

ముహమమ ద్!) మేము హెచి్ రిుంచ్చ వాడిని ఏ పటటణ్యనికి పుంపిన్న దానిలోని ఐశవ ర్ా వుంతులు అనేవారు: 

"వాసతవానికి మేము మా తుంత్డిత్యతలన ఇల్లుంటి సమాానేన  (మత్యనేన ) అనసరిస్తత  ఉుండగా చూశాము. 

మరియు నిశి యుంగా, మేము కూడా వారి అడుగు ాడలనే అనసరిస్తము."}[జ్ఞక్'రుఫ్:23]"ఇత్బాహీుం 

అలైహిసస ల్లుం గురిుంచ్చ తెలుపుతూ అలా్లహ్ సెలవిచిా డు అతన తన ాతీత్పజలతో ఇల్ల చెపాప డు:-

అతన తన తుంత్డి మరియు తన ాతి త్పజలతో ఇల్ల అనన పుప డు: "మీరు భకి తతో ఆరాధస్తతనన  ఈ 

విత్గహాలు ఏమిటి?"(52)వార్న్నన రు: "మేము మా తుంత్డి త్యతలన, వీటినే ఆరాధస్తత  ఉుండగా 

చూశాము."(53){అల్ అుంబియా :52-53}ఇసా్ుం వచి్చ న పిదప త్పజలతో విత్గహారాధన 

తా జిుంచ్మని,త్యతముత్యతతల దావ ర్ సుంత్కమిుంచ్చన అనా చెడు స్ుంత్పదాయాలనుండి తెగత్తెుంపులు 



  

  

చ్చస్తకవాలని,మరియు దైవత్పవక తల(అలైహిముసస ల్లుం) మారాానిన  అనసరిుంచాలని ఆదేశ్ుంచ్చుంది.ఒక 

తర్గతివారికి మరొక తర్గతిపై త్పతా్య క పరిచ్చ ర్హసా్ లు లేదా తీరుప లు ఇసా్ుంలో లేవు.ఒకస్రి అలీ బిన్ 

అబూత్యలిబ్ ర్దియలా్లహు అను న అడగటుం జరిగిుంది ఆయన దైవత్పవక త యొకక  బాబాయ్య 

కుమారుడు,మరియు త్పవక త కుమారత కు భర్ త : దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ మీకు ఏదైన్న 

విషయానిన  త్పత్యా కుంగా చెపాప రా?ఆయన చెపాప రు:{దైవత్పవక త ఇతరులకు తెలియని ఏ విషయానిన  న్నకు 

త్పతా్య కుంగా చెపప లేదు’కానీ చెపిప న కొనిన  విషయాలు న్న ఈ ఖడాుం ఒర్లో ఉన్నన య్య, ఒక లిఖత పత్త్యనిన  

అుందులో నుంచ్చ తీశారు:- ‘అలా్లహ్’యేతరుల కొర్కు జిబాహ్ చ్చసినవాడిని అలా్లహ్ శపిుంచాడు,భూమి 

గురుతలన దొుంగిలిుంచ్చనవాడిని అలా్లహ్ శపిుంచాడు, తన తుంత్డిని శపిుంచ్చన వాడిని అలా్లహ్ 

శపిుంచాడు,మరియు ఒక బిద్అతీ’కు బస కలిప ుంచ్చనవాడిని అలా్లహ్ శపిుంచాడు}.సహీహ్ ముసిుాం 

(1978)సమసత ఆదేశాలు మరియు చ్ట్టటలుశాసన్నలు సరైనబ్నదిదకి అనగుణుంగా ఉన్నన య్య.న్నా యానికి 

మరియు వివేక తీరుప నకు ఇది అనగుణుంగా ఉుంట్లుంది. 

{మరియు (ఓ మానవుడా!) నీకు తెలియని విషయుం వెుంటబడకు. నిశి యుంగా చూపులూ, వినికిడీ 

మరియు హృదయుం వీటనిన ుంటినీ గురిుంచీ, (తీరుప  దినమున) త్పశ్న ుంచ్డుం జరుగుతుుంది.} 

[అల్ ఇత్స్ :36] 

కాబటిట ఒకవా కి తపై తన బ్నదిదని ర్క్షుంచ్చకవడుం అనివారా్ మైన విధ. అుంచ్చత ఇసా్ుం మదాా నిన ,మరియు 

ఇతర్ హేయమైనపానియాలన హరామ్ చ్చసిుంది,-మదా పాన్ననిన నిషేధుం గురిుంచ్చ ేరా నుంబరు (34)లో 

ఇుంతకు ముుందు అనేక ఆయతులు మరియు ఆహాదీస్తల వెలుగులో త్పస్తవిుంచ్బడిుంది,అలా్లహ్ యోకక  

ఈ మాట దావ రా ముగిసిుంది 

బహుశా మీరు అర్పుం చ్చస్తకుుంట్టర్ని. 

[అల్ బఖర్:242] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

మరియు ఇహలోక జీవితుం ఒక ఆట మరియు ఒక కాలక్షేపము మాత్తమే! మరియు దైవభీతి గల వారికి 

పర్లోక వాసమే అతా ుంత త్ేషఠమైనది. ఏమీ? మీరు అర్పుం చ్చస్తకలేరా? 

[అల్ అన్ ఆమ్:32] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

వాసతవుంగా, మీరు బాగా అర్పుం చ్చస్తకవాలని, మేము ఈ ఖుర్ఆన్ న అర్బీు  భాషలో అవతరిుంపజేశాము. 

[య్యస్తఫ్:2] 

అలా్లహ్ తఆల్ల వివరిస్తతన్నన డు నిశి యుంగా ‘మార్దార్శ కుం,వివేకుం దావ రా కేవలుం బ్నదిదముంతులు 

మాత్తమే త్పయోజనుం పుందుత్యరు,వార్చ అసలైన వివేచ్న్నపరులు. అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

ఆయన త్యన కరిన వారికి వివేకానిన  త్పస్దిస్తడు. మరియు వివేకుం పుందిన వాడు, వాసతవుంగా 

సర్వ సుంపదలన పుందిన వాడే! కాని బ్నదిాముంతులు తపప  వేర్చవారు దీనిని త్గహిుంచ్లేరు. 

[అల్ బఖర్ :269] 

జవాబ్నదారీతన్ననికి ఇసా్ుం బ్నదిదని,వివేకానిన కేుంత్దబిుందువుగా చ్చసిుంది,మహనీయ దైవత్పవక త సలలాా్లహు 

అలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు :- 

{ముగుారి పై నుంచ్చ కలుం ఎతుతకబడిుంది:- నిత్దిస్తతనన వా కి త మేలుక నెుంతవర్కు –పిలవాాడు 

త్పాజువయస్తస కు చ్చర్చవర్కు–మతిుంచ్చనవాడు'బ్నదిదవచి్చ వర్కు.} 

ఇమామ్ బ్నఖారీ దీనిని ము’అలఖా్’గా రగా జజ్మ  తో హదీస్తకు(5269’)ముుందుగా ఉలేఖాుంచారు,మరియు 

అబూదావూద్ మౌస్తల్’త్పకార్ుంగా దీనిని ఉలేఖాుంచారు(4402),తిరిమ జీ (1423),నస్యీ ఫ్స (స్తననిల్ 

కుత్బా)(7346),అహమ ద్ (956)సవ లప త్యడాతో,ఇబ్నన  మాా (2042)సుంక్షపతుంగా’ఉలేఖాుంచారు. 



  

  

మరియు ఇసా్ుం విత్గహాలనుండి,ఇతర్ అనా చెడుల సుంకెళీ  నుండి బ్నదిదని విముకి త పరిచ్చుంది,అలా్లహ్ 

తఆల్ల ఆ విత్గహారాధనలలో పాతకుపోయ్య,హేయమైన కార్ా త్కమాలాో మునిగిపోయ్యన సముదాయాల 

జ్ఞసిపతిగతుల గురిుంచ్చ తెలుపుతూ ఇల్ల చెపాప డు, అలా్లహ్ వైపునుండి వచి్చ న సతా ుం ఇల్ల ఉుంది:- 

{మరియు ఇదే విధుంగా, నీకు ముుందు (ఓ ముహమమ ద్!) మేము హెచి్ రిుంచ్చ వాడిని ఏ పటటణ్యనికి పుంపిన్న 

దానిలోని ఐశవ ర్ా వుంతులు అనేవారు: "వాసతవానికి మేము మా తుంత్డిత్యతలన ఇల్లుంటి సమాానేన  

(మత్యనేన ) అనసరిస్తత  ఉుండగా చూశాము. మరియు నిశి యుంగా, మేము కూడా వారి అడుగు ాడలనే 

అనసరిస్తము."} 

[జ్ఞక్'రుఫ్:23] 

"ఇత్బాహీుం అలైహిసస ల్లుం గురిుంచ్చ తెలుపుతూ అలా్లహ్ సెలవిచిా డు అతన తన ాతీత్పజలతో ఇల్ల 

చెపాప డు:- 

అతన తన తుంత్డి మరియు తన ాతి త్పజలతో ఇల్ల అనన పుప డు: "మీరు భకి తతో ఆరాధస్తతనన  ఈ 

విత్గహాలు ఏమిటి?"(52) 

వార్న్నన రు: "మేము మా తుంత్డి త్యతలన, వీటినే ఆరాధస్తత  ఉుండగా చూశాము."(53) 

{అల్ అుంబియా :52-53} 

ఇసా్ుం వచ్చి న పిదప త్పజలతో విత్గహారాధన తా జిుంచ్మని,త్యతముత్యతతల దావ ర్ సుంత్కమిుంచ్చన 

అనా చెడు స్ుంత్పదాయాలనుండి తెగత్తెుంపులు చ్చస్తకవాలని,మరియు దైవత్పవక తల(అలైహిముసస ల్లుం) 

మారాానిన  అనసరిుంచాలని ఆదేశ్ుంచ్చుంది. 

ఒక తర్గతివారికి మరొక తర్గతిపై త్పత్యా క పరిచ్చ ర్హసా్ లు లేదా తీరుప లు ఇసా్ుంలో లేవు. 

ఒకస్రి అలీ బిన్ అబూత్యలిబ్ ర్దియలా్లహు అను న అడగటుం జరిగిుంది ఆయన దైవత్పవక త యొకక  

బాబాయ్య కుమారుడు,మరియు త్పవక త కుమారత కు భర్ త : దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ మీకు 

ఏదైన్న విషయానిన  త్పత్యా కుంగా చెపాప రా?ఆయన చెపాప రు:{దైవత్పవక త ఇతరులకు తెలియని ఏ 

విషయానిన  న్నకు త్పత్యా కుంగా చెపప లేదు’కానీ చెపిప న కొనిన  విషయాలు న్న ఈ ఖడాుం ఒర్లో ఉన్నన య్య, 

ఒక లిఖత పత్త్యనిన  అుందులో నుంచ్చ తీశారు:- ‘అలా్లహ్’యేతరుల కొర్కు జిబాహ్ చ్చసినవాడిని అలా్లహ్ 

శపిుంచాడు,భూమి గురుతలన దొుంగిలిుంచ్చనవాడిని అలా్లహ్ శపిుంచాడు, తన తుంత్డిని శపిుంచ్చన వాడిని 

అలా్లహ్ శపిుంచాడు,మరియు ఒక బిద్అతీ’కు బస కలిప ుంచ్చనవాడిని అలా్లహ్ శపిుంచాడు}. 

సహీహ్ ముసిుాం (1978) 

సమసత ఆదేశాలు మరియు చ్ట్టటలుశాసన్నలు సరైనబ్నదిదకి అనగుణుంగా ఉన్నన య్య.న్నా యానికి మరియు 

వివేక తీరుప నకు ఇది అనగుణుంగా ఉుంట్లుంది. 

38-మరియు రపుప డు మాలు,దాన్నఉపాసకలు 

అాందులో ఉన్న  వైరుధాయ లను మరియు బుదిదన్న 

వయ తిర్చఖిాంచే విషయాలను అర్ాిం 

చేసుకోక్పోయిన్పుప డు,మాధికారులు బుదిదకి 

అాందన్న స్తసి్లయిలో మరాం ఉాందన్న,మాన్నన  

అర్ాిం చేసుకోవడాంలో దాన్నన  త్గహిాంచడాంలో 

మెదడుక,బుదిదక ఎట్లవాంటి శకి త లేదన్న 



  

  

ఉపాసకలక చపిప  త్భమక్లిగిస్లత రు.కానీ ఇసా్లాం 

‘ధర్మ ాం’ను బుదిదన్న త్పకాశాంపచేసే కాాంతిగా 

భావిాంచిాంది;రపుప డు మాలవారు మన్నష్ట రమ 

మెదడును వివేకాన్నన  వదలి కేవలాం వారిన్న 

అవలాంబిాంచాలన్న కోరుకాంటారు కానీ ఇసా్లాం 

ధర్మ ాం మాత్రాం మన్నష్ట రన్ బుదిదన్న మేల్కక లిపి 

అరను అనుసరిసుతన్న  విషయాల 

వాసతవాలను,స యా అసాయ లను 

తెలుసుకోవాలన్న కోరుకాంట్లాంది. 

మరియు తపుప డు మత్యలు,దానిఉపాసకులు అుందులో ఉనన  వైరుధాా లన మరియు బ్నదిదని 

వా తిర్చఖుంచ్చ విషయాలన అర్పుం చ్చస్తకకపోయ్యనపుప డు,మత్యధకారులు బ్నదిదకి అుందని జ్ఞస్పయ్యలో మతుం 

ఉుందని,మత్యనిన  అర్పుం చ్చస్తకవడుంలో దానిన  త్గహిుంచ్డుంలో మెదడుకు,బ్నదిదకు ఎట్లవుంటి శకి త లేదని 

చెపిప  త్భమకలిగిస్తరు.కానీ ఇసా్ుం ‘ధర్మ ుం న'బ్నదిదని త్పకాశ్ుంపచ్చసే కాుంతిగా భావిుంచ్చుంది;తపుప డు 

మత్యలవారు మనిష్ తమ మెదడున వివేకానిన  వదలి కేవలుం వారిని అవలుంబిుంచాలని కరుకుుంట్టరు 

కానీ ఇసా్ుం ధర్మ ుం మాత్తుం మనిష్ తన బ్నదిదని మేల్కక లిపి అతన అనసరిస్తతనన విషయాల 

వాసతవాలన,సత్యా  అసత్యా లన తెలుస్తకవాలని,ఆలోచ్న చ్చసి ఆదాా యనుం చ్చయాలని 

కరుకుుంట్లుంది.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{మరియు ఇదే విధుంగా (ఓ ముహమమ ద్!) మేము మా ఆజుతో నీ 

వదదకు దివా ుానుం (రూహ్) అవతరిుంపజేశాము. (దీనికి ముుందు) నీకు త్గుంథమేమిటో మరియు 

విశావ సమేమిటో తెలియదు. కాని మేము దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ న) జా్య తిగా జేసి, దీని దావ రా మా దాస్తలలో 

మేము కరిన వారికి, మార్దార్శ కతవ ుం చ్చస్తము. మరియు నిశి యుంగా, నీవు (త్పజలకు) ఋజ్ఞమార్ుాం 

వైపునకు దారి చూపుతున్నన వు.}[షూరా :52]దైవవాణి’ గటిట ఆధారాలన,తిరుగులేని రుజ్ఞవులన కలిగి 

ఉుంట్లుంది,అవి సవ చి్ మైన బ్నదిదముంతులకు సతా మైన వాసతవాల వైపుకు మార్నాిర్చ దశుం చ్చస్తయ్య.అవి 

వాటిసతా్య నిన  త్గహిుంచ్డానికి మరియు వాటిని విశవ సిుంచ్డానికి సహకరిస్తయ్య,సర్వ శకి తముంతుడైన 

అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:{ఓ మానవుల్లరా! మీ త్పభువు నుండి మీకు సప షటమైన నిదర్శ నుం వచి్చ ుంది. 

మరియు మేము మీపై సప షటమైన జా్య తిని (ఈ ఖుర్ఆన్ న) అవతరిుంపజేశాము.}[నిస్ :174]ఒక వా కి త 

మార్దార్శ కతవ ుం,జ్ఞ ు నుం మరియు సతా ుం వెలుగులో జీవిుంచాలని సర్వ శకి తముంతుడు పవిత్తుడైన అలా్లహ్ 

కరుకుుంట్టడు,అదే వా కి త అవిశావ సుం,అ ుానుం,అపమార్పాు అుంధకార్లాో జీవితుం గడపాలని షైత్యనలు 

మరియు మత్యధకారులు కరుకుుంట్టరు.సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు.{అలా్లహ్ 

విశవ సిుంచ్చన వారి సుంర్క్షకుడు, ఆయన వారిని చీకటి నుండి తీసి వెలుగులోకి తెస్తడు. మరియు 

సతా్య నిన  తిర్సక రిుంచ్చనవారి ర్క్షకులు కలిప తదైవాలు (త్యగూత్); అవి వారిని వెలుగు నుండి తీసి 

చీకటిలోనికి తీస్తకొని పోత్యయ్య}[అల్ బఖర్ :257] 

{మరియు ఇదే విధుంగా (ఓ ముహమమ ద్!) మేము మా ఆజుతో నీ వదదకు దివా ుానుం (రూహ్) 

అవతరిుంపజేశాము. (దీనికి ముుందు) నీకు త్గుంథమేమిటో మరియు విశావ సమేమిటో తెలియదు. కాని 

మేము దీనిని (ఈ ఖుర్ఆన్ న) జా్య తిగా జేసి, దీని దావ రా మా దాస్తలలో మేము కరిన వారికి, 

మార్దార్శ కతవ ుం చ్చస్తము. మరియు నిశి యుంగా, నీవు (త్పజలకు) ఋజ్ఞమార్ుాం వైపునకు దారి 

చూపుతున్నన వు.} 

[షూరా :52] 



  

  

దైవవాణి’ గటిట ఆధారాలన,తిరుగులేని రుజ్ఞవులన కలిగి ఉుంట్లుంది,అవి సవ చి్ మైన బ్నదిదముంతులకు 

సతా మైన వాసతవాల వైపుకు మార్నాిర్చ దశుం చ్చస్తయ్య.అవి వాటిసతా్య నిన  త్గహిుంచ్డానికి మరియు వాటిని 

విశవ సిుంచ్డానికి సహకరిస్తయ్య,సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు: 

{ఓ మానవుల్లరా! మీ త్పభువు నుండి మీకు సప షటమైన నిదర్శ నుం వచి్చ ుంది. మరియు మేము మీపై 

సప షటమైన జా్య తిని (ఈ ఖుర్ఆన్ న) అవతరిుంపజేశాము.} 

[నిస్ :174] 

ఒక వా కి త మార్దార్శ కతవ ుం,జ్ఞ ు నుం మరియు సతా ుం వెలుగులో జీవిుంచాలని సర్వ శకి తముంతుడు పవిత్తుడైన 

అలా్లహ్ కరుకుుంట్టడు,అదే వా కి త అవిశావ సుం,అ ుానుం,అపమార్పాు అుంధకార్లాో జీవితుం గడపాలని 

షైత్యనలు మరియు మత్యధకారులు కరుకుుంట్టరు.సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు. 

{అలా్లహ్ విశవ సిుంచ్చన వారి సుంర్క్షకుడు, ఆయన వారిని చీకటి నుండి తీసి వెలుగులోకి తెస్తడు. మరియు 

సతా్య నిన  తిర్సక రిుంచ్చనవారి ర్క్షకులు కలిప తదైవాలు (త్యగూత్); అవి వారిని వెలుగు నుండి తీసి 

చీకటిలోనికి తీస్తకొని పోత్యయ్య} 

[అల్ బఖర్ :257] 

39’- ఇసా్లాం న్నజమైన్ విజాాన్ శాస్త్స్లత న్నన  

గౌర్విసుతాంది,మనోవాంఛలక ావు లేన్న విజాాన్ 

పరిశోధన్లను కోరుతుాంది,మన్ 

ఉన్నకిన్న,మన్చుటిూ ఉన్న విశోా న్నన  

పరీక్షిాంచమన్న,ఆలోచిాంచమన్న ఆహో్వ న్నసుతాంది 

మరియు స్తజాానాన్నకి చాందిన్ న్నజమైన్ 

విజాాన్శాస్త్రతయ ఫలిాలు ఇసా్లాంక విరుదధాంగా 

విభేదిాంచలేవు. 

అల్-ఇసా్ుం;-జ్ఞ ున్ననికి ఒక గొపప స్ప నుం కలిప ుంచ్చుంది,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{మీలో విశవ సిుంచ్చన వారికి 

మరియు జ్ఞ ు నుం త్పస్దిుంచ్బడిన వారికి అలా్లహ్ ఉనన త జ్ఞస్పన్నలన త్పస్దిస్తడు. మరియు మీరు 

చ్చసేదుంత్య అలా్లహ్ బాగా ఎరుగున.}[అల్ ముాదల :11]ఒక గొపప  స్కా్ష ుం కసుం’ ధారిమ క ఉలమాల 

స్కా్షా నిన  అలా్లహ్ తన స్కా్ష ుంతో మరియు దైవదూతల స్క్షా ుంతో జ్యడిుంచాడు:అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-

{నిశి యుంగా, ఆయన తపప  మరొక ఆరాధా నీయుడు లేడని, అలా్లహ్, దైవదూతలు మరియు 

జ్ఞ ు నవుంతులు స్క్షా మిచాి రు;ఆయనే న్నా యపరిర్క్షకుడు. ఆయన తపప  మరొక ఆరాధా నీయుడు లేడు! 

ఆయన సర్వ  శకి తముంతుడు, మహా వివేకవుంతుడు.}[ఆలే ఇత్మాన్ :18]ఇది ఇసా్ుంలో ఉలమాల యొకక  

జ్ఞస్పన్ననిన  సప షటుంగా స్తచ్చస్తతుంది,మరియు దైవత్పవక త(ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్)కు అలా్లహ్ 

తఆల్ల కేవలుం జ్ఞ ు నవృదిద కసుం దూఆ చ్చయమని ఆదేశ్ుంచాడు:అలా్లహ్ త్యల్ల సెలవిచిా డు:-{మరియు 

నవువ  చెపుప 'ఓ న్న త్పభువా ! న్న జ్ఞ ు నుంలో వృదిదని అనత్గహిుంచ్చ}త్యహా:114ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు 

అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{ఎవరైత్య అలా్లహ్ త్పీతి త్పసనన తని పుందే సుంకలప ుంతో 

దైవమార్ుాంలో బయలేదరుత్యడో అతనికసుం అలా్లహ్ సవ ర్మాారాాలన స్తలభుం చ్చస్తడు,నిశి యుంగా 

దైవదూతలు ఆ విదాా రి ప అబాా స్నికి సుంతోష్స్తత  అతనికసుం తమ రకక లు పరుస్తయ్య,సర్వ లోకాలు 

,భూమాా కాశాలలో ఉనన సమసతము చ్చవరికి నీటిలోని చ్చపలు కూడా అతని మనిన ుంపులకసుం దుఆ చ్చస్తత  

ఉుంట్టయ్య,ధారిమ క పుండితునికి ఒక ఆరాధకుడిపై గల త్పాధానా త సమసత నక్షత్త్యలపై చ్ుంత్దుడికి గల 

త్పాదానా త వుంటిది’నిశి యుంగా పుండితులు (ఉలమాలు) త్పవక తలకు వార్స్తలు,ఆ త్పవక తలు దీన్నర్కాు 



  

  

దిర్ ుుంలన వార్సతవ ుం లో వదలరు నిశి యుంగా వారు విదాా ుాన్ననిన  వార్సతవ ుంలో 

వదిలేస్తరు’మరవరైత్య దానిన  అరిజుంచాడో పరిపూర్ుింగా పుందాడు.}అబ్నదావూద్ (3641),తిరిమ జీ 

(2682)ఇబ్నన 'మాా (223)వలఫాుజ లహు,అహమ ద్ (21715).39’-ఇసా్ుం మనోవుంఛలకు త్యవు లేని నిజమైన 

వి ుాన శాస్త్సత పరిశోధనలన త్పోతస హిస్తతుంది,మన ఉనికిని,మన చ్చటూట  ఉనన  విశావ నిన  

పరీక్షుంచ్మని,ఆలోచ్చుంచ్మని ఆహావ నిస్తతుంది.అలా్లహ్ తఆల్ల సెలవిచిా డు:-{ఇక తవ ర్లోనే మేము 

వారికి మా సుంకేత్యలన (ఆయాత్ లన), వారి చ్చటూట  ఉనన  ఖగోళుంలో మరియు వారియెుందున 

చూపుత్యము; చ్చవర్కు ఇదే (ఈ ఖుర్ఆనే) సతా మని వారికి సప షటమవుతుుంది. ఏమీ? నీ త్పభువు! 

నిశి యుంగా, ఆయనే త్పతిదానికి స్క్ష,అనే విషయుం చాలదా?}{ఫురస లత్:53}మహోనన తుడైన అలా్లహ్ 

ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{ఏమీ? వారు భూమాా కాశాలపై గల (అలా్లహ్) ఆధపతా్య నిన  మరియు అలా్లహ్ 

సృష్టుంచ్చన త్పతివస్తతవున గమనిుంచ్చ చూసి, బహుశా తమ గడువు కూడా సమీపిుంచ్చుందేమోనని 

అనకలేరా? దీని తరువాత వారు మర్చవిధమైన సుందేశానిన  విశవ సిస్తరు?}[అల్ 

ఆరాఫ్:185].మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{ఏమీ? వీరు భూమిపై త్పయాణుం 

చ్చయలేదా? వీరి పూరీవ కుల గతి ఏమయ్యుందో చూడట్టనికి? వారు, వీరి కుంటే ఎకుక వ బలవుంతులుగా 

ఉుండేవారు మరియు వారు భూమిని బాగా దునేన వారు, సేదా ుం చ్చసేవారు మరియు దానిపై, వీరి కటటడాల 

కుంటే ఎకుక వ కటటడాలు కట్టట రు మరియు వారి వదదకు వారి సుందేశహరులు, సప షటమైన స్తచ్నలు 

తీస్తకొని వచిా రు. అలా్లహ్ వారి కెల్లుంటి అన్నా యుం చ్చయలేదు, కాని వార్చ తమకు త్యము అన్నా యుం 

చ్చస్తకున్నన రు.}[రూమ్:9]వి ుాన శాస్త్సతుం యొకక  సరైన శాస్త్రతయ ఫలిత్యలు ఇసా్ుంన 

విభేదిుంచ్వు,పదాన లుగు వుందల సుంవతస రాల త్కితుం ఖుర్ఆన్ ఖచ్చి తమైన వివరాలన త్పస్తవిుంచ్చన 

ఒక ఉదాహర్ణన మేము ఇపుప డు త్పస్తవిస్తము,ఆ విషయానిన  ఆధ్యనిక వి ుాన శాస్త్సతుం తరువాతకాలుంలో 

ఆవిషక రిుంచ్చుంది.ఆ వి ుాన శాస్త్రతయ ఫలిత్యలు పవిత్త ఖుర్ఆన్’కు అనగుణుంగా వెళడాయాా య్య.అది తలి ా

గర్ు ుంలో పిుండుం యొకక  సృష్ట గురిుంచ్చ.అలా్లహ్ త్యల్ల ఇల్ల సెలవిచిా డు-:మరియు వాసతవుంగా, మేము 

మానవుణి ిమటిట యొకక  స్ర్ుంతో సృష్టుంచాము.}12తరువాత అతనిని ఇుంత్దియ బిుందువుగా ఒక కశుంలో 

భత్దుంగా ఉుంచాము.(13){ఆ తరువాత ఆ ఇుంత్దియ బిుందువున ర్క తపు ముదదగా (జలగగా) మారిా ము. ఆ 

పైన ఆ ర్క తపు ముదదన (జలగన) మాుంసపు ముదదగా (జీవాణువుల పిుండుంగా) మారిా ము, ఆ జీవాణువుల 

పిుండుంలో ఎముకలన ఏర్ప ర్చ్చ, ఆ ఎముకలన మాుంసుంతో కపాప ము. ఆ తరువాత దానిని మరొక (భనన ) 

సృష్టగా చ్చశాము. కావున శుభకరుడు (శుభత్పదుడు) అయ్యన అలా్లహ్ యే అతుా తతమ సృష్టకర్ త.(14 )}[అల్ 

ముమినూన్:12-14] 

{మీలో విశవ సిుంచ్చన వారికి మరియు జ్ఞ ు నుం త్పస్దిుంచ్బడిన వారికి అలా్లహ్ ఉనన త జ్ఞస్పన్నలన 

త్పస్దిస్తడు. మరియు మీరు చ్చసేదుంత్య అలా్లహ్ బాగా ఎరుగున.} 

[అల్ ముాదల :11] 

ఒక గొపప  స్క్షా ుం కసుం’ ధారిమ క ఉలమాల స్కా్షా నిన  అలా్లహ్ తన స్క్షా ుంతో మరియు దైవదూతల 

స్క్షా ుంతో జ్యడిుంచాడు:అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

{నిశి యుంగా, ఆయన తపప  మరొక ఆరాధా నీయుడు లేడని, అలా్లహ్, దైవదూతలు మరియు 

జ్ఞ ు నవుంతులు స్క్షా మిచాి రు;ఆయనే న్నా యపరిర్క్షకుడు. ఆయన తపప  మరొక ఆరాధా నీయుడు లేడు! 

ఆయన సర్వ  శకి తముంతుడు, మహా వివేకవుంతుడు.} 

[ఆలే ఇత్మాన్ :18] 

ఇది ఇసా్ుంలో ఉలమాల యొకక  జ్ఞస్పన్ననిన  సప షటుంగా స్తచ్చస్తతుంది,మరియు దైవత్పవక త(ముహమమ ద్ 

సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్)కు అలా్లహ్ తఆల్ల కేవలుం జ్ఞ ు నవృదిద కసుం దూఆ చ్చయమని 

ఆదేశ్ుంచాడు:అలా్లహ్ త్యల్ల సెలవిచిా డు:- 

{మరియు నవువ  చెపుప 'ఓ న్న త్పభువా ! న్న జ్ఞ ు నుంలో వృదిదని అనత్గహిుంచ్చ} 

త్యహా:114 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{ఎవరైత్య అలా్లహ్ త్పీతి త్పసనన తని పుందే సుంకలప ుంతో దైవమార్ుాంలో బయలేదరుత్యడో అతనికసుం 

అలా్లహ్ సవ ర్మాారాాలన స్తలభుం చ్చస్తడు,నిశి యుంగా దైవదూతలు ఆ విదాా రి ప అబాా స్నికి సుంతోష్స్తత  



  

  

అతనికసుం తమ రకక లు పరుస్తయ్య,సర్వ లోకాలు ,భూమాా కాశాలలో ఉనన సమసతము చ్చవరికి నీటిలోని 

చ్చపలు కూడా అతని మనిన ుంపులకసుం దుఆ చ్చస్తత  ఉుంట్టయ్య,ధారిమ క పుండితునికి ఒక ఆరాధకుడిపై గల 

త్పాధానా త సమసత నక్షత్త్యలపై చ్ుంత్దుడికి గల త్పాదానా త వుంటిది’నిశి యుంగా పుండితులు (ఉలమాలు) 

త్పవక తలకు వార్స్తలు,ఆ త్పవక తలు దీన్నర్కాు దిర్ ుుంలన వార్సతవ ుం లో వదలరు నిశి యుంగా వారు 

విదాా ుాన్ననిన  వార్సతవ ుంలో వదిలేస్తరు’మరవరైత్య దానిన  అరిజుంచాడో పరిపూర్ుింగా పుందాడు.} 

అబ్నదావూద్ (3641),తిరిమ జీ (2682)ఇబ్నన 'మాా (223)వలఫాుజ లహు,అహమ ద్ (21715). 

39’-ఇసా్ుం మనోవుంఛలకు త్యవు లేని నిజమైన వి ుాన శాస్త్సత పరిశోధనలన త్పోతస హిస్తతుంది,మన 

ఉనికిని,మన చ్చటూట  ఉనన  విశావ నిన  పరీక్షుంచ్మని,ఆలోచ్చుంచ్మని ఆహావ నిస్తతుంది.అలా్లహ్ తఆల్ల 

సెలవిచిా డు:- 

{ఇక తవ ర్లోనే మేము వారికి మా సుంకేత్యలన (ఆయాత్ లన), వారి చ్చటూట  ఉనన  ఖగోళుంలో మరియు 

వారియెుందున చూపుత్యము; చ్చవర్కు ఇదే (ఈ ఖుర్ఆనే) సతా మని వారికి సప షటమవుతుుంది. ఏమీ? నీ 

త్పభువు! నిశి యుంగా, ఆయనే త్పతిదానికి స్క్ష,అనే విషయుం చాలదా?} 

{ఫురస లత్:53} 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{ఏమీ? వారు భూమాా కాశాలపై గల (అలా్లహ్) ఆధపతా్య నిన  మరియు అలా్లహ్ సృష్టుంచ్చన త్పతివస్తతవున 

గమనిుంచ్చ చూసి, బహుశా తమ గడువు కూడా సమీపిుంచ్చుందేమోనని అనకలేరా? దీని తరువాత వారు 

మర్చవిధమైన సుందేశానిన  విశవ సిస్తరు?} 

[అల్ ఆరాఫ్:185]. 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{ఏమీ? వీరు భూమిపై త్పయాణుం చ్చయలేదా? వీరి పూరీవ కుల గతి ఏమయ్యుందో చూడట్టనికి? వారు, వీరి 

కుంటే ఎకుక వ బలవుంతులుగా ఉుండేవారు మరియు వారు భూమిని బాగా దునేన వారు, సేదా ుం చ్చసేవారు 

మరియు దానిపై, వీరి కటటడాల కుంటే ఎకుక వ కటటడాలు కట్టట రు మరియు వారి వదదకు వారి 

సుందేశహరులు, సప షటమైన స్తచ్నలు తీస్తకొని వచిా రు. అలా్లహ్ వారి కెల్లుంటి అన్నా యుం చ్చయలేదు, 

కాని వార్చ తమకు త్యము అన్నా యుం చ్చస్తకున్నన రు.} 

[రూమ్:9] 

వి ుాన శాస్త్సతుం యొకక  సరైన శాస్త్రతయ ఫలిత్యలు ఇసా్ుంన విభేదిుంచ్వు,పదాన లుగు వుందల సుంవతస రాల 

త్కితుం ఖుర్ఆన్ ఖచి్చ తమైన వివరాలన త్పస్తవిుంచ్చన ఒక ఉదాహర్ణన మేము ఇపుప డు 

త్పస్తవిస్తము,ఆ విషయానిన  ఆధ్యనిక వి ుాన శాస్త్సతుం తరువాతకాలుంలో ఆవిషక రిుంచ్చుంది.ఆ వి ుాన 

శాస్త్రతయ ఫలిత్యలు పవిత్త ఖుర్ఆన్’కు అనగుణుంగా వెళడాయాా య్య.అది తలి ాగర్ు ుంలో పిుండుం యొకక  

సృష్ట గురిుంచ్చ.అలా్లహ్ త్యల్ల ఇల్ల సెలవిచిా డు-: 

మరియు వాసతవుంగా, మేము మానవుణి ిమటిట యొకక  స్ర్ుంతో సృష్టుంచాము.}12 

తరువాత అతనిని ఇుంత్దియ బిుందువుగా ఒక కశుంలో భత్దుంగా ఉుంచాము.(13) 

{ఆ తరువాత ఆ ఇుంత్దియ బిుందువున ర్క తపు ముదదగా (జలగగా) మారిా ము. ఆ పైన ఆ ర్క తపు ముదదన 

(జలగన) మాుంసపు ముదదగా (జీవాణువుల పిుండుంగా) మారిా ము, ఆ జీవాణువుల పిుండుంలో ఎముకలన 

ఏర్ప ర్చ్చ, ఆ ఎముకలన మాుంసుంతో కపాప ము. ఆ తరువాత దానిని మరొక (భనన ) సృష్టగా చ్చశాము. 

కావున శుభకరుడు (శుభత్పదుడు) అయ్యన అలా్లహ్ యే అతుా తతమ సృష్టకర్ త.(14 )} 

[అల్ ముమినూన్:12-14] 



  

  

40-అలా్లహ్’ను విశో స్ాంచి,ఆయన్క విధేయర 

చూపిసూత ,దైవత్పవక్ తలను సరయ మన్న దృవీక్రిాంచి 

విశో స్ాంచేవారిన్న మిన్హ్వయిాంచి,పర్లోక్ాంలో ఏ 

ఇరరుల ఆచర్ణలు అలా్లహ్ 

అాంగీక్రిాంచడు,త్పతిఫలమివో డు.మరియు 

అలా్లహ్ షరీఅతు శాసనాల త్పకార్ాంగా జరిగే 

ఆరాధన్లు మాత్రమే ఆయన్ 

ఆమోదిస్లత డు,అల్లాంట్పుప డు మన్నష్ట 

అలా్లహ్’ను ఎల్ల తిర్సక రిాంచగలుగుతునాన డు 

మరియు క్ర్మ లక మాంచి 

త్పతిఫల్లన్నన ఆశసుతనాన డు? ఎవరైత్య దైవత్పవక్ త 

ముహమమ ద్ సలాలా్లహు అలైహివ సలామ్ తో 

పాట్ల’మిగా త్పవక్ తలాందరినీ కూడా విశో స్స్లత ర్వ 

వారి మిన్హ్వ అలా్లహ్ ఏ ఒక్క రి విశోా స్లన్నన  

ఆమోదిాంచడు. 

అలా్లహ్’న విశవ సిుంచ్చ,ఆయనకు విధేయత చూపిస్తత , దైవత్పవక తలన సతా మని దృవీకరిుంచ్చ 

విశవ సిుంచ్చవారిని మినహాయ్యుంచ్చ,పర్లోకుంలో ఏ ఇతరుల ఆచ్ర్ణలు అలా్లహ్ 

అుంగీకరిుంచ్డు,పుణా ఫలమివవ డు.{ఎవడు (ఇహలోక) త్యత్యక లిక స్తఖాలు కరుకుుంట్టడో - మేము కరిన 

వానికి - దానిలో మాకు ఇషటుం వచి్చ నుంత, ఒసుంగుత్యము. తరువాత అతని కొర్కు నర్కానిన  నియమిస్తము, 

దానిలో అతడు అవమానుంతో బహిషక రిుంచ్ బడినవాడై దహిుంపబడత్యడు.}(18 )మరియు ఎవడు విశావ సి 

అయ్య, పర్లోక (స్తఖానిన ) కరి దానికై కృష్ చ్చయవలసిన విధుంగా కృష్చ్చస్తడో, అల్లుంటి వారి కృష్ 

రవ కరిుంచ్బడుతుుంది.(19)[అల్ ఇత్స్ :18-19]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:{సత్యక రాా లు చ్చసేవాడు విశవ సిుంచ్చవాడై ఉుంటే, అతని త్శమ నిరాదరిుంచ్బడదు 

మరియు నిశి యుంగా, మేము దానిని త్వాసి పెడత్యము.}అల్ అుంబియా :94అలా్లహ్ నిరాదరిుంచ్చన శాసన్నల 

త్పకార్ుం తపప  వేర్చ ఆరాధనలన ఆమోదిుంచ్డు,-'అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{కాబటిట ఎవడైత్య 

అలా్లహ్'యొకక  కలయ్యక'న ఆశ్స్తడో అతన సత్యక రాా లన ఆచ్రిుంచాలిమరియు తన త్పభువు 

ఆరాధనతో ఎవవ రికీ స్టికలిప ుంచ్కూడదు.}{అల్ కహఫ్:110}కేవలుం సత్యక ర్ా ుం వల ాఅది పుణా కార్ా ుం 

కాలేదు,అలా్లహ్'షరీఅతు నియమాల త్పకార్ుం ఉుండాలి,అల్లగే ఆవా కి త తన'కార్ా ుంలో'చ్చతతశుదిదని కలిగి 

ఉుండాలి' అలా్లహ్’న విశవ సిస్తత  సమసత త్పవక తలన సతా మని విశవ సిుంచాలి’అని సప షటపర్చ్డుం జరిగిుంది 

ఇక ఎవరి కారాా లు దీనికి విరుదదుంగా ఉుంట్టయో వారి గురిుంచ్చ అలా్లహ్ త్యల్ల ఇల్ల సెలవిచిా డు:-

{మరియు మేము, వారు (అవిశావ స్తలు) చ్చసిన కారాా ల వైపుకు మర్లుత్యము, తరువాత వాటిని 

స్తక్షమ కణ్యల వలే (ధూళి వలే) ఎగుర్వేస్తము.}[అల్ ఫుర్ ఖాన్ :23]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:{కొనిన  ముఖాలు ఆ రోజ్ఞ వాలి (త్కుుంగి) పోయ్య ఉుంట్టయ్య.}(త్పపుంచ్ుంలోని వృథా) 

త్శమకు, (పర్లోకుంలో జరిగే) అవమాన్ననికి(3){వారు దహిుంచ్చ అగిన లో పడి కాలుత్యరు.(4)}{అల్ గాష్యా 



  

  

:2-4}కాబటిట ఈ ముఖాలు కర్మ లతో అలసిసోలసి,అవమాన్ననికి గుర్యాా య్య, అలా్లహ్ మార్దార్శ న్ననికి 

వా తిర్చఖుంగా ఆచ్రిుంచ్చనుందువల ా వారిని అలా్లహ్ నర్కాగిన లో నిుంపుత్యడు,ఎుందుకుంటే షరీయతుకు 

విరుదదుంగా మాత్తమే వారు జీవన్ననిన  స్గిుంచారు,అన్నా యమైన అసతా మైన ఆరాధనలు వారు 

సలిపారు,అసతా  మారాాలన,మత్యలన ఆవిషక రిుంచ్చన మార్తా్బషుట లన వారు అనసరిుంచారు,కానీ 

ఆమోదయోగా  వాసతవమైన సతక ర్మ లు అలా్లహ్ వదద ఉన్నన య్య,అవి దైవత్పవక తలు తెచి్చ న విషయాలకు 

అనగుణుంగా ఉన్నన య్య,అల్లుంటపుప డు మనిష్ ఎుందుకని అలా్లహ్’న తిర్సక రిుంచాడు ఆపై ఎుందుకని 

ఆయనతో త్పతిఫల్లనిన  ఆశ్స్తతన్నన డు??దైవత్పవక తలుందరినీ విశవ సిుంచ్చ ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ 

సలమా్'సుందేశానిన  విశవ సిసేత తపప  అలా్లహ్ త్పజలుందరి నమమ కానిన  అుంగీకరిుంచ్డు -దీనికి మేము 

ఇపప టికే కొనిన  ఆధారాలన ేరా నెుంబర్ (20’లో ేరొక న్నన ము మరియు సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ 

ఇల్ల అన్నన డు:-{ఈ త్పవక త తన త్పభువు తరుపు నుండి, తనపై అవతరిుంపజేయబడిన దానిని 

విశవ సిుంచాడు మరియు (అదే విధుంగా) విశావ స్తలు కూడా (విశవ సిుంచారు). వార్ుంత్య అలా్లహ్ న, ఆయన 

దూతలన, ఆయన త్గుంథాలన మరియు ఆయన త్పవక తలన విశవ సిుంచారు. వార్ుంట్టరు: "మేము ఆయన 

త్పవక తల మధా  ఎల్లుంటి భేదభావాలన చూపము. మరియు మేము (ఆదేశుం) విన్నన ము మరియు దానిని 

శ్ర్స్వహిుంచాము, నీ క్షమాభక్షన అరిపస్తతన్నన ము, ఓ మా త్పభూ! మా గమా స్ప నుం నీ వైపుకే ఉుంది.}[అల్ 

బఖర్ :285]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{ఓ విశావ స్తల్లరా! అలా్లహ్ న, ఆయన 

సుందేశహరుణి,ి ఆయన తన సుందేశహరునిపై (ముహమమ ద్ పై) అవతరిుంపజేసిన త్గుంథానిన  మరియు 

ఆయన ఇుంతకు పూర్వ ుం అవతరిుంపజేసిన త్గుంథాలనిన ుంటినీ విశవ సిుంచ్ుండి. అలా్లహ్ న, ఆయన 

దూతలన, ఆయన త్గుంధాలన, ఆయన త్పవక తలన, అుంతిమ దిన్ననిన  తిర్సక రిుంచ్చనవాడు, వాసతవానికి 

మార్తా్భషుట డై, మార్తా్భషటతవ ుంలో చాల్ల దూర్ుం పోయ్యనటే!ా}[నిస్ :136]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:{మరియు అలా్లహ్ త్పవక తల నుండి తీస్తకునన  గటిట త్పమాణ్యనిన  (జ్ఞ ు పకుం చ్చస్తకుండి): 

"నేన మీకు ఒక త్గుంథానిన  మరియు వివేకానిన  త్పస్దిుంచ్చన తరువాత, ఒక సుందేశహరుడు (ముహమమ ద్) 

వచి్చ  (మీ త్గుంథాలలో నుండి మిగిలివునన ) సతా్య నిన  ధృవపరిసేత మీరు అతని (ధరామ నిన ) విశవ సిుంచ్చ, 

అతనికి సహాయుం చ్చయవలసి ఉుంట్లుంది." అని చెపిప  ఇల్ల త్పశ్న ుంచాడు: "ఏమీ? మీరు దీనికి 

అుంగీకరిస్తరా? మరియు న్న ఈ త్పమాణ్యనిన  రవ కరిస్తరా?" వార్న్నన రు: "మేము అుంగీకరిస్తము." అపుప డు 

ఆయన అన్నన డు: "అయ్యత్య, మీరు దీనికి స్క్షులుగా ఉుండుండి. మరియు నేన కూడా మీతోపాట్ల స్క్షగా 

ఉుంట్టన.}[అలే ఇత్మాన్:81] 

{ఎవడు (ఇహలోక) త్యత్యక లిక స్తఖాలు కరుకుుంట్టడో - మేము కరిన వానికి - దానిలో మాకు ఇషటుం 

వచి్చ నుంత, ఒసుంగుత్యము. తరువాత అతని కొర్కు నర్కానిన  నియమిస్తము, దానిలో అతడు 

అవమానుంతో బహిషక రిుంచ్ బడినవాడై దహిుంపబడత్యడు.}(18 ) 

మరియు ఎవడు విశావ సి అయ్య, పర్లోక (స్తఖానిన ) కరి దానికై కృష్ చ్చయవలసిన విధుంగా కృష్చ్చస్తడో, 

అల్లుంటి వారి కృష్ రవ కరిుంచ్బడుతుుంది.(19) 

[అల్ ఇత్స్ :18-19] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{సత్యక రాా లు చ్చసేవాడు విశవ సిుంచ్చవాడై ఉుంటే, అతని త్శమ నిరాదరిుంచ్బడదు మరియు నిశి యుంగా, 

మేము దానిని త్వాసి పెడత్యము.} 

అల్ అుంబియా :94 

అలా్లహ్ నిరాద రిుంచ్చన శాసన్నల త్పకార్ుం తపప  వేర్చ ఆరాధనలన ఆమోదిుంచ్డు,-'అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు: 

{కాబటిట ఎవడైత్య అలా్లహ్'యొకక  కలయ్యక'న ఆశ్స్తడో అతన సత్యక రాా లన ఆచ్రిుంచాలిమరియు తన 

త్పభువు ఆరాధనతో ఎవవ రికీ స్టికలిప ుంచ్కూడదు.} 

{అల్ కహఫ్:110} 

కేవలుం సత్యక ర్ా ుం వల ాఅది పుణా కార్ా ుం కాలేదు,అలా్లహ్'షరీఅతు నియమాల త్పకార్ుం ఉుండాలి,అల్లగే 

ఆవా కి త తన'కార్ా ుంలో'చ్చతతశుదిదని కలిగి ఉుండాలి' అలా్లహ్’న విశవ సిస్తత  సమసత త్పవక తలన సతా మని 



  

  

విశవ సిుంచాలి’అని సప షటపర్చ్డుం జరిగిుంది ఇక ఎవరి కారాా లు దీనికి విరుదదుంగా ఉుంట్టయో వారి గురిుంచ్చ 

అలా్లహ్ త్యల్ల ఇల్ల సెలవిచిా డు:- 

{మరియు మేము, వారు (అవిశావ స్తలు) చ్చసిన కారాా ల వైపుకు మర్లుత్యము, తరువాత వాటిని 

స్తక్షమ కణ్యల వలే (ధూళి వలే) ఎగుర్వేస్తము.} 

[అల్ ఫుర్ ఖాన్ :23] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{కొనిన  ముఖాలు ఆ రోజ్ఞ వాలి (త్కుుంగి) పోయ్య ఉుంట్టయ్య.} 

(త్పపుంచ్ుంలోని వృథా) త్శమకు, (పర్లోకుంలో జరిగే) అవమాన్ననికి(3) 

{వారు దహిుంచ్చ అగిన లో పడి కాలుత్యరు.(4)} 

{అల్ గాష్యా :2-4} 

కాబటిట ఈ ముఖాలు కర్మ లతో అలసిసోలసి,అవమాన్ననికి గుర్యాా య్య, అలా్లహ్ మార్దార్శ న్ననికి 

వా తిర్చఖుంగా ఆచ్రిుంచ్చనుందువల ా వారిని అలా్లహ్ నర్కాగిన లో నిుంపుత్యడు,ఎుందుకుంటే షరీయతుకు 

విరుదదుంగా మాత్తమే వారు జీవన్ననిన  స్గిుంచారు,అన్నా యమైన అసతా మైన ఆరాధనలు వారు 

సలిపారు,అసతా  మారాాలన,మత్యలన ఆవిషక రిుంచ్చన మార్తా్బషుట లన వారు అనసరిుంచారు,కానీ 

ఆమోదయోగా  వాసతవమైన సతక ర్మ లు అలా్లహ్ వదద ఉన్నన య్య,అవి దైవత్పవక తలు తెచి్చ న విషయాలకు 

అనగుణుంగా ఉన్నన య్య,అల్లుంటపుప డు మనిష్ ఎుందుకని అలా్లహ్’న తిర్సక రిుంచాడు ఆపై ఎుందుకని 

ఆయనతో త్పతిఫల్లనిన  ఆశ్స్తతన్నన డు?? 

దైవత్పవక తలుందరినీ విశవ సిుంచ్చ ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్'సుందేశానిన  విశవ సిసేత తపప  

అలా్లహ్ త్పజలుందరి నమమ కానిన  అుంగీకరిుంచ్డు -దీనికి మేము ఇపప టికే కొనిన  ఆధారాలన ేరా నెుంబర్ 

(20’లో ేరొక న్నన ము మరియు సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల అన్నన డు:- 

{ఈ త్పవక త తన త్పభువు తరుపు నుండి, తనపై అవతరిుంపజేయబడిన దానిని విశవ సిుంచాడు మరియు 

(అదే విధుంగా) విశావ స్తలు కూడా (విశవ సిుంచారు). వార్ుంత్య అలా్లహ్ న, ఆయన దూతలన, ఆయన 

త్గుంథాలన మరియు ఆయన త్పవక తలన విశవ సిుంచారు. వార్ుంట్టరు: "మేము ఆయన త్పవక తల మధా  

ఎల్లుంటి భేదభావాలన చూపము. మరియు మేము (ఆదేశుం) విన్నన ము మరియు దానిని 

శ్ర్స్వహిుంచాము, నీ క్షమాభక్షన అరిపస్తతన్నన ము, ఓ మా త్పభూ! మా గమా స్ప నుం నీ వైపుకే ఉుంది.} 

[అల్ బఖర్ :285] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{ఓ విశావ స్తల్లరా! అలా్లహ్ న, ఆయన సుందేశహరుణి,ి ఆయన తన సుందేశహరునిపై (ముహమమ ద్ పై) 

అవతరిుంపజేసిన త్గుంథానిన  మరియు ఆయన ఇుంతకు పూర్వ ుం అవతరిుంపజేసిన త్గుంథాలనిన ుంటినీ 

విశవ సిుంచ్ుండి. అలా్లహ్ న, ఆయన దూతలన, ఆయన త్గుంధాలన, ఆయన త్పవక తలన, అుంతిమ 

దిన్ననిన  తిర్సక రిుంచ్చనవాడు, వాసతవానికి మార్తా్భషుట డై, మార్తా్భషటతవ ుంలో చాల్ల దూర్ుం పోయ్యనటే!ా} 

[నిస్ :136] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{మరియు అలా్లహ్ త్పవక తల నుండి తీస్తకునన  గటిట త్పమాణ్యనిన  (జ్ఞ ు పకుం చ్చస్తకుండి): "నేన మీకు ఒక 

త్గుంథానిన  మరియు వివేకానిన  త్పస్దిుంచ్చన తరువాత, ఒక సుందేశహరుడు (ముహమమ ద్) వచి్చ  (మీ 

త్గుంథాలలో నుండి మిగిలివునన ) సతా్య నిన  ధృవపరిసేత మీరు అతని (ధరామ నిన ) విశవ సిుంచ్చ, అతనికి 

సహాయుం చ్చయవలసి ఉుంట్లుంది." అని చెపిప  ఇల్ల త్పశ్న ుంచాడు: "ఏమీ? మీరు దీనికి అుంగీకరిస్తరా? 

మరియు న్న ఈ త్పమాణ్యనిన  రవ కరిస్తరా?" వార్న్నన రు: "మేము అుంగీకరిస్తము." అపుప డు ఆయన 

అన్నన డు: "అయ్యత్య, మీరు దీనికి స్క్షులుగా ఉుండుండి. మరియు నేన కూడా మీతోపాట్ల స్క్షగా 

ఉుంట్టన.} 



  

  

[అలే ఇత్మాన్:81] 

న్నశి యాంగా సమసత దైవసాందేశహరుల లక్షయ ాం 

మన్నష్టకి నాయ యమైన్ ధర్మ ాం 

అాందిాంచడాం,అపుప డు అరను సమసతలోకాల 

త్పభువు అలా్లహ్ పట్ా చిరతశుదిదగల దాసుడుగా 

మారుాడు మరియు మన్నష్ట ఆరాధన్ 

నుాండి,ాాక లిక్ సుఖ్భోగాలనుాండి 

హేయకార్య ముల నుాండి 

విముకి తపాందుాడు,మీరు చూసుతన్న టా్లగా ఇసా్లాం 

ఏ మన్నష్టన్న 

మహిమాన్నో తుడిగా'చేయదు,స్తసి్లయికి 

మిాంచివారిన్న పైకి లేపదు,వారిన్న త్పభువులుగా 

దైవాలుగా మారి్ దు. 

నిశి యుంగా సమసత దైవసుందేశహరుల లక్షా ుం మనిష్కి న్నా యమైన ధర్మ ుం అుందిుంచ్డుం,అపుప డు 

అతన సమసతలోకాల త్పభువు అలా్లహ్ పట ాచ్చతతశుదిదగల దాస్తడుగా మారుత్యడు మరియు మనిష్ ఆరాధన 

నుండి,త్యత్యక లిక స్తఖభోగాల నుండి హేయకార్ా ముల నుండి విముకి త పుందుత్యడు,మీరు చూస్తతనన టా్లగా 

ఇసా్ుం ఏ మనిష్ని మహిమానివ తుడిగా'చ్చయదు,జ్ఞస్పయ్యకి మిుంచ్చవారిని పైకి లేపదు,వారిని త్పభువులుగా 

దైవాలుగా మారి్ దు.దైవత్పవక త'సలలాా్లహు అలైహివసలుాం తెలిపారు:-{దీన్నరు ఆరాధకుడు,దిర్ ుుం 

ఆరాధకుడు,చార్లపట్లటవస్త్స్తల ఆరాధకుడు న్నశనమయాా రు,ఒకవేళ వారికి ఏదైన్న ఇసేత 

సుంతోష్స్తరు,ఒకవేళ ఇవవ కపోత్య ఆత్గహానికి గుర్వుత్యరు}{సహీహ్ బ్నఖారి 6435}ఒక స్ధార్ణవా కి త 

అలా్లహ్’కు'మాత్తమే లోబడి అనకువతో ఉుంట్టడు,డబ్ను ,త్పతిషట,పదవి,తెగ ఏది అతనిన  

ల్కుంగదీస్తకలేవు,మరియు ఈ కథలో దైవదౌతా్య నికి ముుందు త్పజలు ఎల్ల ఉుండేవారు ఆ తరువాత ఎల్ల 

మారారు?అనే విషయుం పాఠకుడికి తెలుస్తతుంది.త్పథమముసిమాులు హబిా అబిరనియా వైపుకు హిత్జత్ 

చ్చసి వెళినాపుప డు ,వారిని హబిా రాజ్ఞ అుందాక్ -అనన ాష్-త్పశ్న ుంచాడు ,ఇల్ల వారితో చెపాప డు :-అసలు 

ఈ ధర్మ ుం ఏమిటి ?దీని వల ామీ ాతి నుండి మీరు విడిపోయారు,న్న మతుంలోకి చ్చర్లేదు,నేటి ాతులకు 

చెుందిన మతుంలోకి త్పవేశ్ుంచ్లేదు?ాఫర్ బిన్ అబూ త్యలిబ్ ర్దియలా్లహు అను తెలిపారు:-ఓ 

మహారాా!మేము అుంధకార్ుంలో అ ుానలుగా జీవిస్తత  

ఉుండేవార్ము,‘విత్గహాలన’ఆరాధుంచ్చవార్ము,మృతజీవులన’తినేవార్ము,అశీలా్లనికి,అనైతికతకు’పాలప

డేవార్ము,బుంధ్యత్యవ లన త్తెుంచ్చవార్ము,మాలోని బలవుంతుడు బలహీనడిని దోచ్చకునేవాడు,ఈ 

విధుంగా జీవిస్తతనన తరుణుంలో మా వైపుకు అలా్లహ్ ఒక త్పవక తన పుంపాడు’అతని వుంశుం, 

సతా సుంధత,అమానతు,పవిత్తత గురిుంచ్చ మాకు చాల్ల బాగా తెలుస్త.ఆయన ఒక అలా్లహ్ వైపుకు 

ఆహావ నిుంచాడు,మేము అలా్లహ్ ఏకత్యవ నిన  విశవ సిస్తత  ఆయనన ఆరాధుంచాలి,మేము ఆరాధుంచ్చవి 

వదిలిపెట్టట లి,అపుప డు మేము మాపూరీవ కులు అలా్లహ్’న కాకుుండా రాళీ న,విత్గహాలన 

ఆరాధుంచ్చవార్ము,ఆయన మాకు ఈ విషయాలు భోదిుంచారు :- మేము సతా ుం మాటా్టడాలి,అమానతులు 

తిరిగి అపప చెపాప లి,బుంధ్యత్యవ లన కలుపుకవాలి,పరుగువారితో ఉతతముంగా మెలగాలి, 

దురాత్కమణ,ర్క తపాతుం నుండి ఆగిపోవాలి,అల్లగే ఈ విషయాల నుండి మమమ లిన  వారిుంచారు అవి :- 



  

  

అశీలా్లనికి దూర్ుంగా ఉుండాలి,అబదదస్కా్ష ుం చెపప కూడదు,అన్నధ సముమ న అన్నా యుంగా 

తినకూడదు,శీలగుణవుంతులపై అబాుండాలు మోపకూడదు,అదేవిధుంగా మాకు ఈ విషయానిన కూడా 

ఆ ుా పిుంచారు;-మేము కేవలుం అలా్లహ్’న మాత్తమే ఆరాధుంచాలి,ఆయనతో పాట్ల మరొకరిని స్టి 

కలిప ుంచ్కూడదు,నమాజ్ఞ జ్ఞస్ప పిుంచాలి,జకాతు చెలిుాంచాలి,ఉపవాస్లు పాటిుంచాలి.”అతన ఇల్ల 

అన్నన రు: ఆయన ఇసా్ుం యొకక  తదితర్ విషయాలన వివరిుంచాడు మేము వాటిని సతా మని 

అుంగీకరిుంచాము అతనిని విశవ సిుంచాము,ఆయన తెచ్చి న దానిత్పకార్ుం అనసరిుంచాము’పిమమ ట మేము 

అలా్లహ్’ఏకైకుడన మాత్తమే ఆరాధుంచాము,ఆయనకు ఇతరులన స్టి కలిప ుంచ్లేదు,ఆయన మాకు 

హరాము చ్చసినవాటిని మేము నిషేదిుంచ్చకున్నన ము,ఆయన మాకు హల్లలు చ్చసినవాటిని మేము 

హల్లలుగా భావిుంచాము"ఇమామ్ అహమ ద్ (ర్) దీనిని సవ లప  త్యడాతో ఉలేఖాుంచారు:(1740 );అబూనయీమ్ 

హిలా తుల్ఔలియా' సుంక్షపతుంగా (1/115)మీరు చూసినటా్లగా’ ఇసా్ుం,వా కుతలకు పవిత్తత ఇవవ దు,వారి 

జ్ఞస్పయ్య కుంటే పైకి వారిని లేపదు,వారిని త్పభువులుగా,దైవాలుగా మారి్ దు.మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిస్తతన్నన డు:{ఇల్ల అన: " ఓ త్గుంథ త్పజల్లరా! మాకూ మరియు మీకూ మధా  ఉమమ డిగా ఉనన  ధర్మ  

విషయుం (ఉతతరువు) వైపునకు ర్ుండి, అది ఏమిటుంటే: 'మనుం అలా్లహ్ తపప  మరవవ రినీ ఆరాధుంచ్రాదు, 

ఆయనకు భాగస్వ ములన ఎవవ రినీ నిలబెటటరాదు మరియు అలా్లహ్ తపప , మనవారిలో నుండి ఎవవ రినీ 

త్పభువులుగా చ్చస్తకరాదు."వారు (సమమ తిుంచ్క) తిరిగి పోత్య: "మేము నిశి యుంగా అలా్లహ్ కు 

విధేయులము (ముసిుాంలము), దీనికి మీరు స్క్షులుగా ఉుండుండి." అని పలుకు}.[ఆల్ ఇత్మాన్ 

:64]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{మరియు మీరు దైవదూతలనో, లేదా త్పవక తలనో 

త్పభువులుగా చ్చస్తకుండని అతన మిమమ లిన  ఎనన డూ ఆ ుా పిుంచ్డు. అయ్యత్య! అల్లుంటపుప డు మీరు 

అలా్లహ్ కు విధేయులు (ముసిుాంలు) అయ్యన తరువాత మిమమ లిన  సతా తిర్స్క రులు కమమ ని 

ఆదేశ్ుంచ్గలడా?}[ఆల్ ఇత్మాన్ :80]ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల 

త్పవచ్చుంచారు:{నస్ర్}స్త్కైసతవులు మర్ా ుం పుత్తుడైన ఈస్ విషయము లో అతిత్కమిుంచ్చనటా్ల న్న విషయుం 

లోమీరు న్న హోదా కు,(జ్ఞస్పయ్య కి) మిుంచ్చ అతిశయ్యళకాుండి (మితిమీర్కుండి),నిశి యుంగా నేన ఒక 

దాస్తడన మాత్తమే కాబటిట"అలా్లహ్ దాస్తడు మరియు ఆయన త్పవక త" అని మాత్తమే పలకుండి}సహీహ్ 

బ్నఖారి 3445 

{దీన్నరు ఆరాధకుడు,దిర్ ుుం ఆరాధకుడు,చార్లపట్లటవస్త్స్త ల ఆరాధకుడు న్నశనమయాా రు,ఒకవేళ వారికి 

ఏదైన్న ఇసేత సుంతోష్స్తరు,ఒకవేళ ఇవవ కపోత్య ఆత్గహానికి గుర్వుత్యరు} 

{సహీహ్ బ్నఖారి 6435} 

ఒక స్ధార్ణవా కి త అలా్లహ్’కు'మాత్తమే లోబడి అనకువతో ఉుంట్టడు,డబ్ను ,త్పతిషట,పదవి,తెగ ఏది 

అతనిన  ల్కుంగదీస్తకలేవు,మరియు ఈ కథలో దైవదౌతా్య నికి ముుందు త్పజలు ఎల్ల ఉుండేవారు ఆ 

తరువాత ఎల్ల మారారు?అనే విషయుం పాఠకుడికి తెలుస్తతుంది. 

త్పథమముసిమాులు హబిా అబిరనియా వైపుకు హిత్జత్ చ్చసి వెళినాపుప డు ,వారిని హబిా రాజ్ఞ అుందాక్ -

అనన ాష్-త్పశ్న ుంచాడు ,ఇల్ల వారితో చెపాప డు :- 

అసలు ఈ ధర్మ ుం ఏమిటి ?దీని వల ామీ ాతి నుండి మీరు విడిపోయారు,న్న మతుంలోకి చ్చర్లేదు,నేటి 

ాతులకు చెుందిన మతుంలోకి త్పవేశ్ుంచ్లేదు? 

ాఫర్ బిన్ అబూ త్యలిబ్ ర్దియలా్లహు అను తెలిపారు:- 

ఓ మహారాా!మేము అుంధకార్ుంలో అ ుానలుగా జీవిస్తత  

ఉుండేవార్ము,‘విత్గహాలన’ఆరాధుంచ్చవార్ము,మృతజీవులన’తినేవార్ము,అశీలా్లనికి,అనైతికతకు’పాలప

డేవార్ము,బుంధ్యత్యవ లన త్తెుంచ్చవార్ము,మాలోని బలవుంతుడు బలహీనడిని దోచ్చకునేవాడు,ఈ 

విధుంగా జీవిస్తతనన తరుణుంలో మా వైపుకు అలా్లహ్ ఒక త్పవక తన పుంపాడు’అతని వుంశుం, 

సతా సుంధత,అమానతు,పవిత్తత గురిుంచ్చ మాకు చాల్ల బాగా తెలుస్త.ఆయన ఒక అలా్లహ్ వైపుకు 

ఆహావ నిుంచాడు,మేము అలా్లహ్ ఏకత్యవ నిన  విశవ సిస్తత  ఆయనన ఆరాధుంచాలి,మేము ఆరాధుంచ్చవి 

వదిలిపెట్టట లి,అపుప డు మేము మాపూరీవ కులు అలా్లహ్’న కాకుుండా రాళీ న,విత్గహాలన 

ఆరాధుంచ్చవార్ము,ఆయన మాకు ఈ విషయాలు భోదిుంచారు :- మేము సతా ుం మాటా్టడాలి,అమానతులు 

తిరిగి అపప చెపాప లి,బుంధ్యత్యవ లన కలుపుకవాలి,పరుగువారితో ఉతతముంగా మెలగాలి, 

దురాత్కమణ,ర్క తపాతుం నుండి ఆగిపోవాలి,అల్లగే ఈ విషయాల నుండి మమమ లిన  వారిుంచారు అవి :- 



  

  

అశీలా్లనికి దూర్ుంగా ఉుండాలి,అబదదస్కా్ష ుం చెపప కూడదు,అన్నధ సముమ న అన్నా యుంగా 

తినకూడదు,శీలగుణవుంతులపై అబాుండాలు మోపకూడదు,అదేవిధుంగా మాకు ఈ విషయానిన కూడా 

ఆ ుా పిుంచారు;-మేము కేవలుం అలా్లహ్’న మాత్తమే ఆరాధుంచాలి,ఆయనతో పాట్ల మరొకరిని స్టి 

కలిప ుంచ్కూడదు,నమాజ్ఞ జ్ఞస్ప పిుంచాలి,జకాతు చెలిుాంచాలి,ఉపవాస్లు పాటిుంచాలి.”అతన ఇల్ల 

అన్నన రు: ఆయన ఇసా్ుం యొకక  తదితర్ విషయాలన వివరిుంచాడు మేము వాటిని సతా మని 

అుంగీకరిుంచాము అతనిని విశవ సిుంచాము,ఆయన తెచ్చి న దానిత్పకార్ుం అనసరిుంచాము’పిమమ ట మేము 

అలా్లహ్’ఏకైకుడన మాత్తమే ఆరాధుంచాము,ఆయనకు ఇతరులన స్టి కలిప ుంచ్లేదు,ఆయన మాకు 

హరాము చ్చసినవాటిని మేము నిషేదిుంచ్చకున్నన ము,ఆయన మాకు హల్లలు చ్చసినవాటిని మేము 

హల్లలుగా భావిుంచాము" 

ఇమామ్ అహమ ద్ (ర్) దీనిని సవ లప  త్యడాతో ఉలేఖాుంచారు:(1740 );అబూనయీమ్ హిలా తుల్ఔలియా' 

సుంక్షపతుంగా (1/115) 

మీరు చూసినటా్లగా’ ఇసా్ుం,వా కుతలకు పవిత్తత ఇవవ దు,వారి జ్ఞస్పయ్య కుంటే పైకి వారిని లేపదు,వారిని 

త్పభువులుగా,దైవాలుగా మారి్ దు. 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{ఇల్ల అన: " ఓ త్గుంథ త్పజల్లరా! మాకూ మరియు మీకూ మధా  ఉమమ డిగా ఉనన  ధర్మ  విషయుం 

(ఉతతరువు) వైపునకు ర్ుండి, అది ఏమిటుంటే: 'మనుం అలా్లహ్ తపప  మరవవ రినీ ఆరాధుంచ్రాదు, 

ఆయనకు భాగస్వ ములన ఎవవ రినీ నిలబెటటరాదు మరియు అలా్లహ్ తపప , మనవారిలో నుండి ఎవవ రినీ 

త్పభువులుగా చ్చస్తకరాదు."వారు (సమమ తిుంచ్క) తిరిగి పోత్య: "మేము నిశి యుంగా అలా్లహ్ కు 

విధేయులము (ముసిుాంలము), దీనికి మీరు స్క్షులుగా ఉుండుండి." అని పలుకు}. 

[ఆల్ ఇత్మాన్ :64] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{మరియు మీరు దైవదూతలనో, లేదా త్పవక తలనో త్పభువులుగా చ్చస్తకుండని అతన మిమమ లిన  ఎనన డూ 

ఆ ుా పిుంచ్డు. అయ్యత్య! అల్లుంటపుప డు మీరు అలా్లహ్ కు విధేయులు (ముసిుాంలు) అయ్యన తరువాత 

మిమమ లిన  సతా తిర్స్క రులు కమమ ని ఆదేశ్ుంచ్గలడా?} 

[ఆల్ ఇత్మాన్ :80] 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{నస్ర్}స్త్కైసతవులు మర్ా ుం పుత్తుడైన ఈస్ విషయము లో అతిత్కమిుంచ్చనటా్ల న్న విషయుం లోమీరు న్న 

హోదా కు,(జ్ఞస్పయ్య కి) మిుంచ్చ అతిశయ్యళకాుండి (మితిమీర్కుండి),నిశి యుంగా నేన ఒక దాస్తడన మాత్తమే 

కాబటిట"అలా్లహ్ దాస్తడు మరియు ఆయన త్పవక త" అని మాత్తమే పలకుండి} 

సహీహ్ బ్నఖారి 3445 

ఇసా్లాంలో తౌా'ను అలా్లహ్ 

షరీఅతుబదదమైన్దిగా చేశాడు'అర్ధాం :- మన్నష్ట 

రన్ త్పభువు వైపుక మర్లడాం పాపాన్నన  

విడిచిపెట్ిడాం,మరియు ఇసా్లాం మన్నష్ట యొక్క  

వెనుక్టి పాపాలను 

త్పక్ష్యలిసుతాంది',తౌా'చేసుకోవడాం వలా వెనుక్టి 



  

  

పాపాలు మన్నన ాంచబడాయి మనుషుల ఎదుట్ 

మన్నష్ట చేస్న్ రపిప దాలను ఒపుప కోవాలిస్న్ 

అవసర్ాంలేదు. 

ఇసా్ుంలో తౌబా'న అలా్లహ్ షరీఅతుబదదమైనదిగా చ్చశాడు'అది :- మనిష్ తన త్పభువు వైపుకు మర్లడుం 

పాపానిన  విడిచ్చపెటటడుం. అలా్లహ్ తఆల్ల సెలవిచిా డు:-మరియు ఓ విశావ స్తల్లరా! మీర్ుందరూ కలిసి 

అలా్లహ్ న క్షమాపణకై వేడుకుండి,బహుశా మీరు స్ఫలా ుం పుందవచి్చ ![నూర్ :31]మహోనన తుడైన 

అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{ఏమీ? వాసతవానికి అలా్లహ్ తన దాస్తల పశిా త్యతపానిన  (తౌబహ్ న) 

అుంగీకరిస్త డని మరియు వారి దాన్నలన (సదఖాత్ లన) రవ కరిస్త డని వారికి తెలియదా? నిశి యుంగా, 

అలా్లహ్! ఆయన మాత్తమే, పశిా త్యతపానిన  అుంగీకరిుంచ్చవాడు, అపార్ కరుణ్య త్పదాత.}[తౌబా 

:104]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:{ఆయనే తన దాస్తల పశిా త్యతపానిన  

రవ కరిుంచ్చవాడు. మరియు పాపాలన మనిన ుంచ్చవాడు. మరియు మీరు చ్చసేదుంత్య ఆయనకు బాగా 

తెలుస్త.}[షూరా:25]ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు:{నిశి యుంగా అలా్లహ్ 

తన ముమిన్ దాస్తడి తౌబాతో విపరీతుంగా సుంతోష్స్తడు’ త్పాణ్యలుతీసే ఎడారిలో ఒక ముమిన్ వా కి త తన 

ఒుంటెన వెుంటబెట్లటకుని త్పయాణిస్తతన్నన డు అతనికి కావలిసిన తిన,త్త్యగు పదారాాలు దానిపై 

ఉన్నన య్య,పిదప పడుకుుంట్టడు కాసేపటికి మేలుక ుంట్టడు’చూసేత ఆ ఒుంటె పారిపోయ్యుంది’దానిన  తీత్వుంగా 

వెతుకుత్యడు,చ్చవరికి అతనికి దపిప కవేస్తతుంది’అపుప డు ఇల్ల అుంట్టడు :నేన నివసిుంచ్చ చోట్లకి తిరిగి 

వెళిపాోత్యన,మర్ణుం వచి్చ వర్కు పడుకుుంట్టన,అని తన తల న భుజుంపై చావడానికి 

పెడత్యడు,తరువాత లేచ్చ చూసేత అతనివదద తన ఒుంటె అతనివదద ఉుంది,దాని పై 

తన’ఆహార్ుం,తిన,త్త్యగుపదారాాలు ఉన్నన య్య,అలా్లహ్ తఆల్ల ముమిన్ దాస్తడి తౌబాపట ా ఈ దాస్తడి 

ఒుంటె,అనన పానియాల వల ా కలిగిన సుంతోషుం కుంటే అధకుంగా సుంతోష్స్తడు.సహీహ్ ముసిుాం 

(2744)ఇసా్ుం మనిష్ గత పాపాలన త్పక్షాలిస్తతుంది'మరియు తౌబా'చ్చస్తకవడుం వల ా వెనకటి పాపాలు 

మనిన ుంచ్బడత్యయ్య మనషుల ఎదుట మనిష్ తపిప దలన ఒపుప కవాలిసిన 

అవసర్ుంలేదు.{సతా తిర్స్క రులతో ఇల్ల అన : ఒకవేళ వారు మానకుుంటే గతిుంచ్చన పాపములు వారి 

కొర్కు మనిన ుంచ్బడుత్యయ్య. కాని వారు (పూర్వ  వైఖరినే) మళీ్ళ  అవలుంబిసేత! వాసతవానికి, (దుషుటలైన) 

పూరీవ కుల (విషయుంలో) స్ుంత్పదాయుం జరిగి ఉనన ది.[అల్- అన్నై ల్ :38]అలా్లహ్ స్త్కైసతవులన'తౌబా 

చ్చస్తకమని ఆహావ నిస్తతన్నన డు'అలా్లహ్ త్యల్లసెలవిచిా డు :-{వారుందుకు అలా్లహ్ వైపునకు పశిా త్యతపుంతో 

మర్లి ఆయనన క్షమాభక్ష కొర్కు వేడుకరు? మరియు అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, అపార్ కరుణ్య 

త్పదాత.}[అల్ మాయ్యదా :74]అలా్లహ్ పాపులుందరికి,దుర్జనలుందరికి తౌబా చ్చస్తకమని 

త్పోతస హిస్తతన్నన డు;అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు-{ఇల్ల అన: "సవ యుంగా మీకు (మీ ఆతమ లకు) మీర్చ 

అన్నా యుం చ్చస్తకునన  న్న దాస్తల్లరా! అలా్లహ్ కారుణా ుం పట ానిరాశ చెుందకుండి. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ 

అనిన  పాపాలన క్షమిస్తడు. నిశి యుంగా ఆయన! కేవలుం ఆయనే క్షమాశీలుడు, అపార్ కరుణ్య 

త్పదాత."}[జ్ఞమర్:53]అత్మ్ బిన్ అల్ ఆస్ ఇసా్ుం రవ కరిుంచ్దలచ్చనపుప డు 'గత జీవితుంలో ఇసా్ుం కు 

ముుందు త్యన చ్చసిన పాపాలు మనిన ుంచ్బడవేమో అని ఆుందోళనచెుందారు,అత్మ్ ర్ది'ఈ విషయానిన  

ఉలేఖాన రూపుంలో తెలిపారు:-{అలా్లహ్ త్యల్ల న్న మనస్తలో ఇసా్ుం వేసినపుప డు ఆయన ఇల్ల చెపాప రు: 

నేన దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ వదదకి వచిా న,ఆయన న్నకు బైత్ చ్చయ్యుంచ్ దలిచారు 

అపుప డు తన చ్చతిని ఆయన న్న వైపుకు చాపారు,నేన ఇల్ల చెపాప న:- ఓ దైవత్పవక త నేన మీ చ్చతులపై 

బైత్ త్పమాణుం చ్చయలేన న్న గత పాపాలు మీరు క్షమాపన చ్చయ్యుంచ్నుంత వర్కు’అపుప డు దైవత్పవక త 

న్నకు ఇల్ల చెపాప రు:- ఓ అత్మ్ నీకు ఈ విషయుం తెలియదా?హిత్జతు మనిష్ చ్చసిన గతపాపాలనీన  

త్పక్షాలిస్తతుంది,ఓ అత్మ్ నీకు ఈ విషయుం తెలియదా?నిశి యుంగా ఇసా్ుం’మనిష్చ్చసిన గత 

పాపాలనిన ుంటిని త్పక్షాలిస్తతుంది.}.దీనిని ముసిుాం (121’) మతూలన్'ఉలేకాిుంచారు,మరియు అహమ ద్ (17827’) 

తన పదాలతో 

మరియు ఓ విశావ స్తల్లరా! మీర్ుందరూ కలిసి అలా్లహ్ న క్షమాపణకై వేడుకుండి,బహుశా మీరు స్ఫలా ుం 

పుందవచి్చ ! 

[నూర్ :31] 



  

  

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{ఏమీ? వాసతవానికి అలా్లహ్ తన దాస్తల పశిా త్యతపానిన  (తౌబహ్ న) అుంగీకరిస్త డని మరియు వారి 

దాన్నలన (సదఖాత్ లన) రవ కరిస్త డని వారికి తెలియదా? నిశి యుంగా, అలా్లహ్! ఆయన మాత్తమే, 

పశిా త్యతపానిన  అుంగీకరిుంచ్చవాడు, అపార్ కరుణ్య త్పదాత.} 

[తౌబా :104] 

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు: 

{ఆయనే తన దాస్తల పశిా త్యతపానిన  రవ కరిుంచ్చవాడు. మరియు పాపాలన మనిన ుంచ్చవాడు. మరియు 

మీరు చ్చసేదుంత్య ఆయనకు బాగా తెలుస్త.} 

[షూరా:25] 

ర్స్తలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలుాం ఇల్ల త్పవచ్చుంచారు: 

{నిశి యుంగా అలా్లహ్ తన ముమిన్ దాస్తడి తౌబాతో విపరీతుంగా సుంతోష్స్తడు’ త్పాణ్యలుతీసే ఎడారిలో 

ఒక ముమిన్ వా కి త తన ఒుంటెన వెుంటబెట్లటకుని త్పయాణిస్తతన్నన డు అతనికి కావలిసిన తిన,త్త్యగు 

పదాజ్ఞరాాలు దానిపై ఉన్నన య్య,పిదప పడుకుుంట్టడు కాసేపటికి మేలుక ుంట్టడు’చూసేత ఆ ఒుంటె 

పారిపోయ్యుంది’దానిన  తీత్వుంగా వెతుకుత్యడు,చ్చవరికి అతనికి దపిప కవేస్తతుంది’అపుప డు ఇల్ల అుంట్టడు 

:నేన నివసిుంచ్చ చోట్లకి తిరిగి వెళిపాోత్యన,మర్ణుం వచి్చ వర్కు పడుకుుంట్టన,అని తన తల న 

భుజుంపై చావడానికి పెడత్యడు,తరువాత లేచ్చ చూసేత అతనివదద తన ఒుంటె అతనివదద ఉుంది,దాని పై 

తన’ఆహార్ుం,తిన,త్త్యగుపదారాాలు ఉన్నన య్య,అలా్లహ్ తఆల్ల ముమిన్ దాస్తడి తౌబాపట ా ఈ దాస్తడి 

ఒుంటె,అనన పానియాల వల ాకలిగిన సుంతోషుం కుంటే అధకుంగా సుంతోష్స్తడు. 

సహీహ్ ముసిుాం (2744) 

ఇసా్ుం మనిష్ గత పాపాలన త్పక్షాలిస్తతుంది'మరియు తౌబా'చ్చస్తకవడుం వల ా వెనకటి పాపాలు 

మనిన ుంచ్బడత్యయ్య మనషుల ఎదుట మనిష్ తపిప దలన ఒపుప కవాలిసిన అవసర్ుంలేదు. 

{సతా తిర్స్క రులతో ఇల్ల అన : ఒకవేళ వారు మానకుుంటే గతిుంచ్చన పాపములు వారి కొర్కు 

మనిన ుంచ్బడుత్యయ్య. కాని వారు (పూర్వ  వైఖరినే) మళీ్ళ  అవలుంబిసేత! వాసతవానికి, (దుషుటలైన) పూరీవ కుల 

(విషయుంలో) స్ుంత్పదాయుం జరిగి ఉనన ది. 

[అల్- అన్నై ల్ :38] 

అలా్లహ్ స్త్కైసతవులన'తౌబా చ్చస్తకమని ఆహావ నిస్తతన్నన డు'అలా్లహ్ త్యల్లసెలవిచిా డు :- 

{వారుందుకు అలా్లహ్ వైపునకు పశిా త్యతపుంతో మర్లి ఆయనన క్షమాభక్ష కొర్కు వేడుకరు? మరియు 

అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, అపార్ కరుణ్య త్పదాత.} 

[అల్ మాయ్యదా :74] 

అలా్లహ్ పాపులుందరికి,దుర్జనలుందరికి తౌబా చ్చస్తకమని త్పోతస హిస్తతన్నన డు;అలా్లహ్ ఇల్ల 

సెలవిచిా డు- 

{ఇల్ల అన: "సవ యుంగా మీకు (మీ ఆతమ లకు) మీర్చ అన్నా యుం చ్చస్తకునన  న్న దాస్తల్లరా! అలా్లహ్ 

కారుణా ుం పట ానిరాశ చెుందకుండి. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ అనిన  పాపాలన క్షమిస్తడు. నిశి యుంగా ఆయన! 

కేవలుం ఆయనే క్షమాశీలుడు, అపార్ కరుణ్య త్పదాత."} 

[జ్ఞమర్:53] 

అత్మ్ బిన్ అల్ ఆస్ ఇసా్ుం రవ కరిుంచ్దలచ్చనపుప డు 'గత జీవితుంలో ఇసా్ుం కు ముుందు త్యన చ్చసిన 

పాపాలు మనిన ుంచ్బడవేమో అని ఆుందోళనచెుందారు,అత్మ్ ర్ది'ఈ విషయానిన  ఉలేఖాన రూపుంలో 

తెలిపారు:- 



  

  

{అలా్లహ్ త్యల్ల న్న మనస్తలో ఇసా్ుం వేసినపుప డు ఆయన ఇల్ల చెపాప రు: నేన దైవత్పవక త సలలాా్లహు 

అలైహివ సలమా్ వదదకి వచిా న,ఆయన న్నకు బైత్ చ్చయ్యుంచ్ దలిచారు అపుప డు తన చ్చతిని ఆయన న్న 

వైపుకు చాపారు,నేన ఇల్ల చెపాప న:- ఓ దైవత్పవక త నేన మీ చ్చతులపై బైత్ త్పమాణుం చ్చయలేన న్న గత 

పాపాలు మీరు క్షమాపన చ్చయ్యుంచ్నుంత వర్కు’అపుప డు దైవత్పవక త న్నకు ఇల్ల చెపాప రు:- ఓ అత్మ్ నీకు 

ఈ విషయుం తెలియదా?హిత్జతు మనిష్ చ్చసిన గతపాపాలనీన  త్పక్షాలిస్తతుంది,ఓ అత్మ్ నీకు ఈ విషయుం 

తెలియదా?నిశి యుంగా ఇసా్ుం’మనిష్చ్చసిన గత పాపాలనిన ుంటిని త్పక్షాలిస్తతుంది.}. 

దీనిని ముసిుాం (121’) మతూలన్'ఉలేకాిుంచారు,మరియు అహమ ద్ (17827’) తన పదాలతో 

43’-ఇసా్లాంలో,మన్నష్టకి మరియు అలా్లహ్'కి మధయ  

సాంబాంధాం త్పరయ క్షాంగా ఉాంది,కాబటిి మీక 

మరియు దేవున్నకి మధయ  ఎవరు మధయ వరితగా 

ఉాండన్వసర్ాం లేదు.ఇసా్లాం రన్ త్పభువు 

యొక్క  దైవరో ాంలో'పోషక్రో ాంలో మన్నష్టన్న 

దైవాంగా చేయడాన్నన  లేదా ఇరరులను 

ఆయన్క స్లటి క్లిప ాంచడాన్నన ఇసా్లాం 

న్నషేధిసుతాంది. 

ఇసా్ుంలో మనిష్ పాపాలన మనిష్ ముుందు ఒపుప కవాలిసిన అవసర్ుం లేదు ' ఇసా్ుంలో మనిష్కి 

మరియు అలా్లహ్'కు మధా  త్పత్యా క్ష సుంభుంధుం ఉుంది వారిమధా  ఏ మధా వరి త సిఫార్స్త అవసర్ుంలేదు' 

ేరా నెుంబర్ (36’) లో ేరొక నన టా్ల'అలా్లహ్' త్యల్ల సర్వ జనలన తనవైపుకు మర్ల్లలని,తౌబా 

క్షమాపనకై అరిుాంచాలని పిలుపునిస్తతన్నన డు'అల్లగే తనకు మరియు తన దాస్తలకు మధా  

త్పవక తలన,దైవదూతలన మధా వరుతలుగా సిఫార్సకులుగా చ్చస్తకకూడదని అలా్లహ్ 

వారిుంచాడు.{మరియు మీరు దైవదూతలనో, లేదా త్పవక తలనో త్పభువులుగా చ్చస్తకుండని అతన 

మిమమ లిన  ఎనన డూ ఆ ుా పిుంచ్డు. అయ్యత్య! అల్లుంటపుప డు మీరు అలా్లహ్ కు విధేయులు (ముసిుాంలు) 

అయ్యన తరువాత మిమమ లిన  సతా తిర్స్క రులు కమమ ని ఆదేశ్ుంచ్గలడా?}[ఆల్ ఇత్మాన్ :80]–మీరు 

చూస్తతనన టా్లగా-అలా్లహ్ పోషకతవ ుంలో,ఆయన దైవతవ ుంలో’మానవులన దైవుంగా చ్చయడుం లేదా 

ఇతరులన ఆయనకు స్టికలిప ుంచ్డుం వుంటివి చ్చయకూడదని ఇసా్ుం మనలిన  

ఆపుతుుంది.మహోనన తుడైన అలా్లహ్ స్త్కైసతవుల గురిుంచ్చ తెలిపాడు :-{వారు (య్యదులు మరియు 

స్త్కైసతవులు) అలా్లహ్ న వదిలి తమ య్యద మత్యచారులు (అహ్ బార్) లన మరియు (స్త్కైసతవ) 

సనా్న స్తలన (రుహ్ బాన్ లన) మరియు మర్ా మ్ కుమారుడైన మరహ్ న (ఏస్తత్కీస్తతన) తమ 

త్పభువులుగా చ్చస్తకుుంట్లన్నన రు. వాసతవానికి, వారు ఒకే ఒకక  దైవానిన  మాత్తమే ఆరాధుంచాలని 

ఆ ుా పిుంచ్బడాారు. ఆయన (అలా్లహ్) తపప  మరొక ఆరాధా దైవుం లేడు. ఆయన వారు స్టి కలిప ుంచ్చ 

వాటికి అతీతుడు.}తౌబా:31అలా్లహ్ అవిశావ స్తలన ఖుండిుంచాడు 'వారు తమకు మరియు అలా్లహ్'కు 

నడుమ మధా వరుతలన నియమిుంచ్చకున్నన రు;అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{వినుండి! భకి త కేవలుం అలా్లహ్ 

కొర్కు మాత్తమే త్పత్యా కిుంచ్బడిుంది! ఇక ఆయనన వదలి ఇతరులన సుంర్క్షకులుగా చ్చస్తకునే వారు 

(ఇల్ల అుంట్టరు): "వారు మమమ లిన  అలా్లహ్ స్నిన ధాా నికి చ్చరిు త్యర్ని మాత్తమే మేము వారిని 

ఆరాధస్తతన్నన ము!" నిశి యుంగా అలా్లహ్ వారిలో ఉనన  భేదాభత్పాయాలకు తగినటా్లగా వారి మధా  తీరుప  

చ్చస్తడు. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ అసతా వాదికి, కృతున నికి మాజ్ఞర్దార్శ కతవ ుం 

చ్చయడు.}[జ్ఞమర్:3]మరియు అలా్లహ్ తెలియజేశాడు నిశి యుంగా బహుదైవారాధకులు -అ ుానపరులు- 

తమకు మరియు అలా్లహ్'కు నడుమ మధా వరుతలన చ్చస్తకున్నన రు మరియు వారు ఇల్ల అుంట్టరు:-

'నిశి యుంగా వారు తమన అలా్లహ్'కు సమీప పరుస్తరు.అలా్లహ్ త్పజలతో తనకు మరియు 

తనదాస్తలమధా  'త్పవక తలన లేదా దైవదూతల'వుంటివారినే మధా వరుతలుగా చ్చస్తకవడానిన  



  

  

నిషేధుంచ్చనపుప డు,ఇతరులన మధా వరుతలుగా ఎల్ల చ్చస్తకుుంట్టరు?దైవత్పవక తలు 

సుందేశహరులు'అలైహిముసస ల్లుం'అలా్లహ్'స్మీపాా నిన పుందట్టనికి తవ ర్పడేవారు 

దైవత్పవక తల,సుందేశహరుల జ్ఞసిపతి తెలుపుతూ అలా్లహ్ సెలవిచిా డు.ఈ సదవ ర్ తనలు సత్యక రాా ల కసుం 

తవ ర్పడేవారు,ఆశతోనూ భయుంతోనూ మమమ లిన  వేడుకునేవారు,మా ముుందు ఆశక తతన అనకువన 

కనబర్చి వారు }[అల్ అుంబియా:90]మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:-{వారు, ఎవరినైత్య 

వీరు త్పారి పస్తత  ఉన్నన రో, వార్చ తమ త్పభువు స్నిన ధాా నిన  పుందట్టనికి మారాానిన  వెతుకుతున్నన రు. 

మరియు వారిలో ఆయనకు ఎవరు ఎకుక వ స్నిన ధా ుం పుందుత్యరో అని త్పయతిన స్తతన్నన రు. మరియు 

ఆయన కారుణా్య నిన  ఆశ్స్తతన్నన రు మరియు ఆయన శ్క్షకు భయపడుతున్నన రు. నిశి యుంగా నీ త్పభువు 

శ్క్ష, దానికి భయపడ వలసిుందే!}{అల్ ఇత్స్ : 57}అనగా నిశి యుంగా అలా్లహ్'న వదిలి మీరు 

పిలుస్తతనన వారు -త్పవక తలు మరియు సతుప రుషులలో -వారు అలా్లహ్' స్మిపాా నిన పుందేవారు మరియు 

ఆయన ాలికరుణన ఆశ్ుంచ్చవారు,ఆయన శ్క్షలకు భయపడేవారు.మరి అల్లుంటపుప డు అలా్లహ్'న 

కాదని వారు ఎల్ల పిలువబడత్యరు?. 

{మరియు మీరు దైవదూతలనో, లేదా త్పవక తలనో త్పభువులుగా చ్చస్తకుండని అతన మిమమ లిన  ఎనన డూ 

ఆ ుా పిుంచ్డు. అయ్యత్య! అల్లుంటపుప డు మీరు అలా్లహ్ కు విధేయులు (ముసిుాంలు) అయ్యన తరువాత 

మిమమ లిన  సతా తిర్స్క రులు కమమ ని ఆదేశ్ుంచ్గలడా?} 

[ఆల్ ఇత్మాన్ :80] 

–మీరు చూస్తతనన టా్లగా-అలా్లహ్ పోషకతవ ుంలో,ఆయన దైవతవ ుంలో’మానవులన దైవుంగా చ్చయడుం లేదా 

ఇతరులన ఆయనకు స్టికలిప ుంచ్డుం వుంటివి చ్చయకూడదని ఇసా్ుం మనలిన  

ఆపుతుుంది.మహోనన తుడైన అలా్లహ్ స్త్కైసతవుల గురిుంచ్చ తెలిపాడు :- 

{వారు (య్యదులు మరియు స్త్కైసతవులు) అలా్లహ్ న వదిలి తమ య్యద మత్యచారులు (అహ్ బార్) లన 

మరియు (స్త్కైసతవ) సనా్న స్తలన (రుహ్ బాన్ లన) మరియు మరా్ మ్ కుమారుడైన మరహ్ న 

(ఏస్తత్కీస్తతన) తమ త్పభువులుగా చ్చస్తకుుంట్లన్నన రు. వాసతవానికి, వారు ఒకే ఒకక  దైవానిన  మాత్తమే 

ఆరాధుంచాలని ఆ ుా పిుంచ్బడాారు. ఆయన (అలా్లహ్) తపప  మరొక ఆరాధా దైవుం లేడు. ఆయన వారు 

స్టి కలిప ుంచ్చ వాటికి అతీతుడు.} 

తౌబా:31 

అలా్లహ్ అవిశావ స్తలన ఖుండిుంచాడు 'వారు తమకు మరియు అలా్లహ్'కు నడుమ మధా వరుతలన 

నియమిుంచ్చకున్నన రు;అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 

{వినుండి! భకి త కేవలుం అలా్లహ్ కొర్కు మాత్తమే త్పత్యా కిుంచ్బడిుంది! ఇక ఆయనన వదలి ఇతరులన 

సుంర్క్షకులుగా చ్చస్తకునే వారు (ఇల్ల అుంట్టరు): "వారు మమమ లిన  అలా్లహ్ స్నిన ధాా నికి చ్చరిు త్యర్ని 

మాత్తమే మేము వారిని ఆరాధస్తతన్నన ము!" నిశి యుంగా అలా్లహ్ వారిలో ఉనన  భేదాభత్పాయాలకు 

తగినటా్లగా వారి మధా  తీరుప  చ్చస్తడు. నిశి యుంగా, అలా్లహ్ అసతా వాదికి, కృతున నికి మార్దార్శ కతవ ుం 

చ్చయడు.} 

[జ్ఞమర్:3] 

మరియు అలా్లహ్ తెలియజేశాడు నిశి యుంగా బహుదైవారాధకులు -అ ుానపరులు- తమకు మరియు 

అలా్లహ్'కు నడుమ మధా వరుతలన చ్చస్తకున్నన రు మరియు వారు ఇల్ల అుంట్టరు:-'నిశి యుంగా వారు 

తమన అలా్లహ్'కు సమీప పరుస్తరు. 

అలా్లహ్ త్పజలతో తనకు మరియు తనదాస్తలమధా  'త్పవక తలన లేదా దైవదూతల'వుంటివారినే 

మధా వరుతలుగా చ్చస్తకవడానిన  నిషేధుంచ్చనపుప డు,ఇతరులన మధా వరుతలుగా ఎల్ల 

చ్చస్తకుుంట్టరు?దైవత్పవక తలు సుందేశహరులు'అలైహిముసస ల్లుం'అలా్లహ్'స్మీపాా నిన పుందట్టనికి 

తవ ర్పడేవారు దైవత్పవక తల,సుందేశహరుల జ్ఞసిపతి తెలుపుతూ అలా్లహ్ సెలవిచిా డు. 

ఈ సదవ ర్ తనలు సత్యక రాా ల కసుం తవ ర్పడేవారు,ఆశతోనూ భయుంతోనూ మమమ లిన  వేడుకునేవారు,మా 

ముుందు ఆశక తతన అనకువన కనబరి్చ వారు } 

[అల్ అుంబియా:90] 



  

  

మహోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిస్తతన్నన డు:- 

{వారు, ఎవరినైత్య వీరు త్పారి పస్తత  ఉన్నన రో, వార్చ తమ త్పభువు స్నిన ధాా నిన  పుందట్టనికి మారాానిన  

వెతుకుతున్నన రు. మరియు వారిలో ఆయనకు ఎవరు ఎకుక వ స్నిన ధా ుం పుందుత్యరో అని 

త్పయతిన స్తతన్నన రు. మరియు ఆయన కారుణా్య నిన  ఆశ్స్తతన్నన రు మరియు ఆయన శ్క్షకు 

భయపడుతున్నన రు. నిశి యుంగా నీ త్పభువు శ్క్ష, దానికి భయపడ వలసిుందే!} 

{అల్ ఇత్స్ : 57} 

అనగా నిశి యుంగా అలా్లహ్'న వదిలి మీరు పిలుస్తతనన వారు -త్పవక తలు మరియు సతుప రుషులలో -వారు 

అలా్లహ్' స్మిపాా నిన పుందేవారు మరియు ఆయన ాలికరుణన ఆశ్ుంచ్చవారు,ఆయన శ్క్షలకు 

భయపడేవారు.మరి అల్లుంటపుప డు అలా్లహ్'న కాదని వారు ఎల్ల పిలువబడత్యరు?. 

44-ఈ సాందేశపు చివర్లో మేము 

గురుతచేసుతన్న విషయాం అది త్పజలు 

విభిన్న కాల్లలు,విభిన్న జాతీయరలు మరియు 

విభిన్న దేశాలుగా చీలి 

ఉనాన రు,జీవన్విధాన్ాంలో,కార్య క్ల్లపాలలో,వా

ావర్ణాంలో పూరిత మాన్వ సమాజాం ఆలోచన్ల 

రీాయ  భిన్న ాంగా ఉాంది,వారి లక్ష్యయ లు 

వేరువేరుగా ఉనాన యి,కాబటిి వారికి మార్గన్నర్చదశాం 

చేయడాన్నకి ఒక్ గైడ్'మార్గదర్శ న్ాం,వారిన్న 

ఒక్చోట్ చేర్చి  వయ వసి,ర్క్షిాంచడాన్నకి ఒక్ 

పాలకడు అవసర్ాం ఉాంది,అాంచేర మహనీయ 

దైవత్పవక్ తలు దైవవాణ నీడలోవార్సులుగా 

ఉదయిాంచారు,వారు త్పజలను 

మాంచిమార్గదర్శ క్మైన్ రుజుమార్గాంలోకి 

న్డిపిస్లత రు,దేవున్న ధర్మ శాస్త్సతాం త్పకార్ాం వారిన్న 

సాంసక రిస్లత రు,వారి మధయ  

సరయ బదదమైన్,నాయ యమైన్ తీరుప  ఇస్లత రు,ఈ 

త్పవక్ తలను మరియు దైవత్పవక్ తల సమీపకాల్లన్నకి 

చాందిన్ సజజనులను అాంగీక్రిాంచడాం వలా 



  

  

త్పజల వయ వహ్వరాలు సర్ళమార్గాంలోకి వస్లత యి 

అలా్లహ్ రఆల్ల ముహమమ ద్ సలాలా్లహు 

అలైహివ సలాాం యొక్క  దైవదౌరయ ాంతో ముగిసూత  

సమసత దైవదౌరయ లక రలు వేశాడు,మరియు 

అలా్లహ్’ను చేర్డాన్నకి త్పజల కొర్క ఆయన్ను 

మార్గదర్శ న్ాంగా,కారుణయ ాంగా,జ్యయ తిగా,చేశాడు. 

44-ఈ సుందేశుం చ్చవర్లో మేము గురుతచ్చస్తతనన విషయుం అది త్పజలు 

విభనన కాల్లలు,విభనన ాతీయతలు మరియు విభనన దేశాలుగా చీలి 

ఉన్నన రు,జీవనవిధానుంలో,కార్ా కల్లపాలలో,వాత్యవర్ణుంలో పూరిత మానవ సమాజుం ఆలోచ్నల రీతా్య  

భనన ుంగా ఉుంది,వారి లకా్షా లు వేరువేరుగా ఉన్నన య్య,కాబటిట వారికి మార్నాిర్చ దశుం చ్చయడానికి ఒక 

గైడ్'మార్దార్శ నుం,వారిని ఒకచోట చ్చర్చి  వా వసప,ర్క్షుంచ్డానికి ఒక పాలకుడు అవసర్ుం ఉుంది,అుంచ్చత 

మహనీయ దైవత్పవక తలు దైవవాణినీడలోవార్స్తలుగా ఉదయ్యుంచారు,వారు త్పజలన 

ముంచ్చమార్దార్శ కమైన రుజ్ఞమార్ుాంలోకి నడిపిజ్ఞస్తరు,దేవుని ధర్మ శాస్త్సతుం త్పకార్ుం వారిని 

సుంసక రిస్తరు,వారి మధా  సతా ుంతోన్నా యమైన తీరుప  ఇస్తరు,ఈ త్పవక తలన మరియు దైవత్పవక తల 

సమీపకాల్లనికి చెుందిన సజజనలన అుంగీకరిుంచ్డుం వల ా త్పజల వా వహారాలు సర్ళమార్ుాంలోకి 

వస్తయ్య'ఎపుప డైత్య మార్తా్బషటత'ఎకుక వై' అ ుానుం సర్వ స్ధార్ణమైపోయ్య,విత్గహారాధన చ్చయబడిుందో ఆ 

అలా్లహ్ త్యల్ల తన త్పవక తన ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలుాం'కు మార్దార్శ కతవ ుం,నిజమైన ధర్మ ుం 

ఇచి్చ పుంపాడు'తదావ రా ఆయన త్పజలన అవిశావ సకుత్ఫ్'అ ుానుం,విత్గహారాధన నుండి 

ఈమాన,మరియు హిదాయతు వైపుకు నడిపిుంచ్స్గారు. 

45-కాబటిి ఓ మన్నష్ట 

మూఢసాంత్పాదాయాలను,మూఢ అనుసర్ణలు 

వదిలి అలా్లహ్ కొర్క చిరతశుదిదతో సో చఛ ాంగా 

న్నలబడమన్న న్ననున  నేను 

ఆహో్వ న్నసుతనాన ను’మరియు నీ మర్ణాాంరర్ాం ఆ 

అలా్లహ్ వైపుక మర్లడాం న్నశి యాం’అనే 

విషయాన్నన  గురుతపెటి్లకో!నీ రో య 

మనుగడను,నీ చుటిూ ఆవర్ణాలను 

పరిశీలిాంచు,ఇసా్లాం రో క్రిాంచు ఇహపర్లోకాల 

సాంతోష్కలు నీ కైవసాం అవుాయి,ఒక్వేళ నీవు 

ఇసా్లాం రో క్రిాంచాలన్న ఆశసేత నువుో  పెదద 



  

  

కొాండలేమీ ఎతుతకోవాలిస న్ అవసర్ాం లేదు 

కేవలాం’-అష్’హదు అలా్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్ వ 

అన్న  ముహమమ దన్ ర్సూలులా్లహ్’అన్న 

స్లక్ష్యయ మివాో లి,మరియు అలా్లహ్’ను వదిలి 

ఆరాధిాంచే త్పతీ బూట్క్పు దైవాంతో 

తెగత్తెాంపులు చేసుకోవాలి,మరియు అలా్లహ్ 

సమాధులలో ఉన్న వారిన్న తిరిగి త్బతికిాంచి 

లేపుాడు,లెక్క లు,త్పతిఫల్లలు,శక్షలు 

సరయ ాం’అన్న మన్ాం విశో స్ాంచాలి,ఈ స్లక్ష్యయ న్నన  

ఇచిి న్ రదుపరి నువోు  ఒక్ ముస్మాుగా 

మారుావు,దీన్న రరువార అలా్లహ్’ను నువుో  

ఆయన్ షరీఅతు శాసన్ాం త్పకార్ాం 

ఆరాధిాంచాలి,అన్గా 

‘న్మాజు’జకాతు’ఉపవాస్లలు 

పాటిాంచాలి,స్త త మర ఉాంటే హజ్జజ  కూడా 

చేయవలిస్ ఉాంట్లాంది. 

అుంచ్చత ఓ మనిష్ నేన నినన  ఆహావ నిస్తతన్నన న'అలా్లహ్ కొర్కు జ్ఞసిపర్ుంగా సతా బదదుంగా త్పతీ 

అుంధఅనసర్ణ,అలవాట్లన పరితా జిుంచ్చ నిలబడు,అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{(ఓ ముహమమ ద్!) వారితో 

ఇల్ల అన: "వాసతవానికి, నేన మీకు ఒక విషయుం బోధస్తన: 'మీరు అలా్లహ్ కొర్కు ఇదదరిదదరిగా, 

ఒకొక కక రిగా నిలవుండి. తరువాత బాగా ఆలోచ్చుంచ్ుండి!' మీతోపాట్ల ఉనన  ఈ వా కి తకి (త్పవక తకు) పిచ్చి  

పటటలేదు. అతన కేవలుం, మీపై ఒక ఘోర్శ్క్ష రాకముుందే,దానిని గురిుంచ్చ మిమమ లిన  హెచి్ రిుంచ్చవాడు 

మాత్తమే!}[సబా:46]మరియు తెలుస్తక!నిశి యుంగా నీ మర్ణ్యుంతర్ుం నీ త్పభువు వైపుకు నవువ  

మర్లుత్యవు.మరియు మానవునికి త్యన చ్చసిన దాని ఫలితుం తపప  మరొకటి లభుంచ్దు;మరియు 

నిశి యుంగా అతని కృష్ని అతి తవ ర్లో చూపిుంచ్బడుతుుంది.{అపుప డు అతనికి తన కృష్కి పూరిత 

త్పతిఫలుం ఇవవ బడుతుుందని;(41)మరియు నిశి యుంగా, నీ త్పభువు వదదనే (త్పతిదాని) ముగిుంపు 

ఉనన దని;(42)[అన్-నజ్మ  :39-42 ]మరియు మిమమ లిన  మరియు మీ చ్చటూట  ఉనన  త్పపుంచానిన  

గమనిుంచ్ుండి,మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:ఏమీ? వారు భూమాా కాశాలపై గల (అలా్లహ్) 

ఆధపతా్య నిన  మరియు అలా్లహ్ సృష్టుంచ్చన త్పతివస్తతవున గమనిుంచ్చ చూసి, బహుశా తమ గడువు కూడా 

సమీపిుంచ్చుందేమోనని అనకలేరా? దీని తరువాత వారు మర్చవిధమైన సుందేశానిన  విశవ సిస్తరు?[అల్ 

ఆరాఫ్:185]ఇసా్ుం'రవ కరిుంచ్ుండి-ఇహపర్లోకుంలో శాుంతిని పుందుత్యరు,మీరు ఇసా్ుంలో 

త్పవేశ్ుంచాలనకుుంటే"-{ల్ల ఇల్లహ ఇలా్లలా్లహ్ వ అనన ముహమమ దన్ ర్స్తలులా్లహ్}"అలా్లహ్ తపప  వాసతవ 

దేవుడు మరొకడు లేడని మరియు ముహమమ ద్ అలా్లహ్ త్పవక త అని మీరు స్క్షా ుం చెపాప లి.మరియు 

దైవత్పవక త ము'ఆజ్'ని[ర్దియలా్లహు అను] ఇసా్ుం వాా పిత కై దాయీగా యమన్'కు పుంపినపుప డు అతనికి 



  

  

ఇల్ల ఉపదేశ్ుంచారు:-"నిశి యుంగా నీవు త్గుంధవహులకు చెుందిన ఒకాతి వదదకు వెళ్ళతన్నన వు,మొదట 

వారిని 'అలా్లహ్ తపప  వాసతవ ఆరాధా దైవుంలేడు మరియు నిశి యుంగా నేన అలా్లహ్ యొకక  సుందేశ 

హరుడన'అనే విషయుం వైపుకు ఆహావ నిుంచ్చ,ఒకవేళ వారు ఈ విషయానికి విధేయులైత్య అపుప డు వారికి 

'అలా్లహ్ వారిపై రాత్తిపగలు కలిపి రోజ్ఞకు ఐదు వేళల నమాజ్ఞలన విధ పరిచ్చనవిషయుం 

తెలియజేయ్య,ఒకవేళ వారు దీనికి కూడా విధేయత చూపినటెలతా్య అపుప డు వారిపై అలా్లహ్ 'జకాతు'న విధగా 

చ్చశాడని తెలియజేయ్య,అది వారిధనికుల నుండి తీస్తకబడి బీదత్పజలకు పుంచ్బడుతుుంది,వారు ఒకవేళ 

దానికి కూడా విధేయతచూపినటెలతా్య అపుప డు వారి త్పియగౌర్వసుంపాదకు దూర్ుంగా ఉుండుండి.సహీహ్ 

ముసిుాం 19అలా్లహ్'న వదలి ఆరాధుంచ్బడే త్పతీదానిన  నీవు నిరాకరిుంచాలి,అల్ల అలా్లహ్'న వదలి 

ఆరాధుంచ్బడే త్పతీదానిన  నిరాకరిుంచ్డమే ఇత్బాహీుం అలైహిసస ల్లుం ధర్మ ుం'-అల్-హనీఫియా  

అవుతుుంది."వాసతవానికి ఇత్బాహీమ్ మరియు అతనితో ఉనన  వారిలో మీ కొర్కు ఒక ముంచ్చ ఆదర్శ ుం ఉుంది. 

వారు తమ ాతి వారితో ఇల్ల అనన పుప డు: "నిశి యుంగా, అలా్లహ్ న వదలి మీరు ఆరాధుంచ్చ వాటితో 

మరియు మీతో, మాకు ఎల్లుంటి సుంబుంధుం లేదు. మేము మిమమ లిన  తా జిుంచాము మరియు మీరు 

అదివ తీయుడైన అలా్లహ్ న విశవ సిుంచ్నుంత వర్కు, మాకూ మీకూ మధా  విరోధుం మరియు దేవ షుం 

ఉుంట్లుంది."[అల్ ముమతహీన :4]మరియు సమాధ వాస్తలన అలా్లహ్ తిరిగి త్బతికిుంచ్చ లేపుత్యడని 

విశవ సిుంచాలి.మహోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-{ఇదుంత్య ఎుందుకుంటే! నిశి యుంగా, అలా్లహ్ ! 

ఆయనే సతా ుం, మరియు నిశి యుంగా ఆయన మాత్తమే చ్చి్చ న వారిని తిరిగి త్బతికిుంచ్గలవాడు 

మరియు నిశి యుంగా ఆయనే త్పతిదీ చ్చయగల సమరాుడు.(6)మరియు అుంతిమ ఘడియ నిశి యుంగా 

రాననన ది.అుందులో ఎల్లుంటి సుందేహుం లేదు మరియు నిశి యుంగా, అలా్లహ్ గోరీలలో ననన  వారిని 

మర్ల త్బతికిుంచ్చ లేపుత్యడు.{అల్ హజ్జ  : 6-7}నిశి యుంగా లెకక లు మరియు త్పతిఫల్లలు 

సతా ుం.సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల అన్నన డు:-మరియు అలా్లహ్ ఆకాశాలనూ మరియు భూమినీ 

సతా ుంతో సృష్టుంచాడు మరియు త్పతి వా కి తకి తన కర్మ లకు తగిన త్పతిఫల మివవ బడుతుుంది మరియు 

వారికి ఎల్లుంటి అన్నా యుం జరుగదు.}[అల్ ాసియా :22 ] 

{(ఓ ముహమమ ద్!) వారితో ఇల్ల అన: "వాసతవానికి, నేన మీకు ఒక విషయుం బోధస్తన: 'మీరు అలా్లహ్ 

కొర్కు ఇదదరిదదరిగా, ఒకొక కక రిగా నిలవుండి. తరువాత బాగా ఆలోచ్చుంచ్ుండి!' మీతోపాట్ల ఉనన  ఈ వా కి తకి 

(త్పవక తకు) పిచ్చి  పటటలేదు. అతన కేవలుం, మీపై ఒక ఘోర్శ్క్ష రాకముుందే,దానిని గురిుంచ్చ మిమమ లిన  

హెచి్ రిుంచ్చవాడు మాత్తమే!} 

[సబా:46] 

మరియు తెలుస్తక!నిశి యుంగా నీ మర్ణ్యుంతర్ుం నీ త్పభువు వైపుకు నవువ  మర్లుత్యవు. 

మరియు మానవునికి త్యన చ్చసిన దాని ఫలితుం తపప  మరొకటి లభుంచ్దు; 

మరియు నిశి యుంగా అతని కృష్ని అతి తవ ర్లో చూపిుంచ్బడుతుుంది. 

{అపుప డు అతనికి తన కృష్కి పూరిత త్పతిఫలుం ఇవవ బడుతుుందని;(41) 

మరియు నిశి యుంగా, నీ త్పభువు వదదనే (త్పతిదాని) ముగిుంపు ఉనన దని;(42) 

[అన్-నజ్మ  :39-42 ] 

మరియు మిమమ లిన  మరియు మీ చ్చటూట  ఉనన  త్పపుంచానిన  గమనిుంచ్ుండి,మహోనన తుడైన అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు: 

ఏమీ? వారు భూమాా కాశాలపై గల (అలా్లహ్) ఆధపతా్య నిన  మరియు అజ్ఞలా్లహ్ సృష్టుంచ్చన త్పతివస్తతవున 

గమనిుంచ్చ చూసి, బహుశా తమ గడువు కూడా సమీపిుంచ్చుందేమోనని అనకలేరా? దీని తరువాత వారు 

మర్చవిధమైన సుందేశానిన  విశవ సిస్తరు? 

[అల్ ఆరాఫ్:185] 

ఇసా్ుం'రవ కరిుంచ్ుండి-ఇహపర్లోకుంలో శాుంతిని పుందుత్యరు,మీరు ఇసా్ుంలో త్పవేశ్ుంచాలనకుుంటే"-{ల్ల 

ఇల్లహ ఇలా్లలా్లహ్ వ అనన ముహమమ దన్ ర్స్తలులా్లహ్}"అలా్లహ్ తపప  వాసతవ దేవుడు మరొకడు లేడని 

మరియు ముహమమ ద్ అలా్లహ్ త్పవక త అని మీరు స్కా్ష ుం చెపాప లి. 



  

  

మరియు దైవత్పవక త ము'ఆజ్'ని[ర్దియలా్లహు అను] ఇసా్ుం వాా పిత కై దాయీగా యమన్'కు పుంపినపుప డు 

అతనికి ఇల్ల ఉపదేశ్ుంచారు:- 

"నిశి యుంగా నీవు త్గుంధవహులకు చెుందిన ఒకాతి వదదకు వెళ్ళతన్నన వు,మొదట వారిని 'అలా్లహ్ తపప  

వాసతవ ఆరాధా దైవుంలేడు మరియు నిశి యుంగా నేన అలా్లహ్ యొకక  సుందేశ హరుడన'అనే విషయుం 

వైపుకు ఆహావ నిుంచ్చ,ఒకవేళ వారు ఈ విషయానికి విధేయులైత్య అపుప డు వారికి 'అలా్లహ్ వారిపై 

రాత్తిపగలు కలిపి రోజ్ఞకు ఐదు వేళల నమాజ్ఞలన విధ పరిచ్చనవిషయుం తెలియజేయ్య,ఒకవేళ వారు 

దీనికి కూడా విధేయత చూపినటెలతా్య అపుప డు వారిపై అలా్లహ్ 'జకాతు'న విధగా చ్చశాడని 

తెలియజేయ్య,అది వారిధనికుల నుండి తీస్తకబడి బీదత్పజలకు పుంచ్బడుతుుంది,వారు ఒకవేళ దానికి 

కూడా విధేయతచూపినటెలతా్య అపుప డు వారి త్పియగౌర్వసుంపాదకు దూర్ుంగా ఉుండుండి. 

సహీహ్ ముసిుాం 19 

అలా్లహ్'న వదలి ఆరాధుంచ్బడే త్పతీదానిన  నీవు నిరాకరిుంచాలి,అల్ల అలా్లహ్'న వదలి ఆరాధుంచ్బడే 

త్పతీదానిన  నిరాకరిుంచ్డమే ఇత్బాహీుం అలైహిసస ల్లుం ధర్మ ుం'-అల్-హనీఫియా  అవుతుుంది. 

"వాసతవానికి ఇత్బాహీమ్ మరియు అతనితో ఉనన  వారిలో మీ కొర్కు ఒక ముంచ్చ ఆదర్శ ుం ఉుంది. వారు తమ 

ాతి వారితో ఇల్ల అనన పుప డు: "నిశి యుంగా, అలా్లహ్ న వదలి మీరు ఆరాధుంచ్చ వాటితో మరియు మీతో, 

మాకు ఎల్లుంటి సుంబుంధుం లేదు. మేము మిమమ లిన  తా జిుంచాము మరియు మీరు అదివ తీయుడైన 

అలా్లహ్ న విశవ సిుంచ్నుంత వర్కు, మాకూ మీకూ మధా  విరోధుం మరియు దేవ షుం ఉుంట్లుంది." 

[అల్ ముమతహీన :4] 

మరియు సమాధ వాస్తలన అలా్లహ్ తిరిగి త్బతికిుంచ్చ లేపుత్యడని విశవ సిుంచాలి.మహోనన తుడైన అలా్లహ్ 

సెలవిచిా డు:- 

{ఇదుంత్య ఎుందుకుంటే! నిశి యుంగా, అలా్లహ్ ! ఆయనే సతా ుం, మరియు నిశి యుంగా ఆయన మాత్తమే 

చ్చ్చి న వారిని తిరిగి త్బతికిుంచ్గలవాడు మరియు నిశి యుంగా ఆయనే త్పతిదీ చ్చయగల సమరాుడు.(6) 

మరియు అుంతిమ ఘడియ నిశి యుంగా రాననన ది.అుందులో ఎల్లుంటి సుందేహుం లేదు మరియు 

నిశి యుంగా, అలా్లహ్ గోరీలలో ననన  వారిని మర్ల త్బతికిుంచ్చ లేపుత్యడు. 

{అల్ హజ్జ  : 6-7} 

నిశి యుంగా లెకక లు మరియు త్పతిఫల్లలు సతా ుం.సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల అన్నన డు:- 

మరియు అలా్లహ్ ఆకాశాలనూ మరియు భూమినీ సతా ుంతో సృష్టుంచాడు మరియు త్పతి వా కి తకి తన 

కర్మ లకు తగిన త్పతిఫల మివవ బడుతుుంది మరియు వారికి ఎల్లుంటి అన్నా యుం జరుగదు.} 

[అల్ ాసియా :22 ] 

మీరు ఈ 'షహాద'యొకక  స్క్షా మిచ్చి నపుప డు,మీరు ముసిుాం అవుత్యరు,అపుప డు మీరు తపప కుుండా 

అలా్లహ్ శాసిుంచ్చనటా్లగా 'నమాజ్'ఉపవాసుం'మరియు జ్ఞసోతమత కలిగి ఉుంటే హజ్జ 'చ్చయడుం వుంటివి 

ఆచ్రిస్తత  ఆరాధుంచాలి. 

19’-11-1441 "న్నటి కాపీ 

త్పఫెసర్ డాక టర్ ముహమమ ద్ బిన్ అబ్నదలా్ల అల్ సహీమ్'- దీనిన  ర్చ్చుంచారు. 

ఇసా్మిక్ అధా యన్నల విభాగుంలో 'అఖీదా త్పఫెసర్'(మాజీ) 

స్త్ైనిుంగ్ కళాశాల,కిుంగ్ సౌద్ విశవ విదాా లయుం 

రియాద్,సౌదీ అర్చబియా రాజా ుం 
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పుంకి తలో నిలబడత్యరు,మరియు జకాతు అుంటే సుంపదలోని ఒక చ్చనన విలువ,-అలా్లహ్ నిరాదరిుంచ్చన 

షర్తులతో,కొలతలతో కూడి ఉుంది-ధనికుల సుంపదలో అనివార్ా ుం చ్చయబడిుంది,ఇది ేద,బీధ 

ఇతరాత్త వరాాలలో ఏడాదికొకస్రి పుంచ్బడుతుుంది,మరియు ఉపవాసుం:- ర్మదాన మాసుంలో పగటివేల 

అనన పానీయాలన తా జిుంచ్చ నిషటతో త్వత్యనిన  ఆచ్రిుంచ్డుం.ఇది ఆతమ లో సుంకలప ుం మరియు సహన్ననిన  

భోదిస్తతుంది.హజ్జ  ‘అుంటే’-అలా్లహ్ గృహుం కాబతులా్ల’దర్శ నుం కొర్కు పవిత్త మకాక  నగరానికి జీవితుంలో 

ఒకస్రి స్మర్ాా ుం జ్ఞసోతమత కలిగిన త్పతీ ఒకక రూ సుందరిశ ుంచ్డుం,ఈ హజ్జ  పుణా  క్షేత్తుంలో పవిత్త అలా్లహ్ 

ఆరాధన త్పతీ ఒకక రికీ సమానుంగా ఉుంట్లుంది,మరియు ఎల్లుంటి బేధాభావాలకు,బుంధాలకు త్యవు 

ఉుండదు. .......................................................................................................................................... 28 

24-ఇసా్ుంలో ఆరాధనలన త్పతా్య క పరిచ్చ గొపప లక్షణ్యలలో ఒకటి,-ఆరాధన విధాన్నలు,సమయాలు 

మరియు షర్తులు.సర్వ శకి తముంతుడైన అలా్లహ్ వీటిని శాసన్నలుగా చ్చశాడు,దైవత్పవక తలు 

(అలైహిముసస ల్లుం) వాా పితపరిా రు,మరియు నేటి వర్కు ఏ మానవుడు ఇుందులో ఏ హెచి్చ తగులాు 

చ్చయలేదు,ఈ పెదదపెదద ఆరాధనల వైపునకు దైవత్పవక తలుంత్య (అలైహిముసస ల్లుం) పిలుపునిచాి రు. .... 31 



  

  

25- ఇసా్ుం యొకక  త్పవక త ‘ముహమమ ద్ బిన్ అబ్నదలా్లహ్ ఆయన ఇత్బాహీుం కుమారుడైన ఇస్మ యీల్ 

వుంశానికి చెుందినవారు,త్కీ.శ 571వ సుంవతస ర్ుంలో మకాక నగర్ుం లో జనిమ ుంచారు,అకక డే త్పవక తగా 

త్పభవిుంచారు ఆపై మదీన్నకు వలస వెళాారు,ఆయన విత్గహారాధనలో ఏన్నడూ తన ాతీత్పజలతో 

పాలునాలేదు కానీ త్పాపుంచ్చక బాహా వా వహారాలలో వారితో కలిసి చ్చసేవారు,ఆయన దైవదౌతా ుం పుందక 

మునపు నుంచ్చ గొపప  నైతికతన కలిగి ఉన్నన రు.ఆయన ఆ ాతిత్పజలు ఆయనకు అల్ అమీన్’అనే 

బిరుదున ఇచిా రు,నలబై సుంవతస రాల వయస్తకు చ్చరిన తరువాత అలా్లహ్ గొపప  

దైవస్తచ్నలతో{అదుు త్యలతో }త్పవక తగా పుంపారు. అుందులో అతిగొపప ది ‘అల్-ఖుర్ఆన’పవిత్త 

త్గుంధుం,ఇది దైవత్పవక తలకు ఇవవ బడిన గొపప స్తచ్న,మరి ఆ స్తచ్న నేటివర్కు అల్లగే మిగిలి 

ఉుంది.అలా్లహ్ దానిదావ రా ధరామ నిన  పరిపూర్ ిపరిచాడు మరియు దానిని దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ 

సలమా్ అహరిన శలు కష్టుంచ్చ త్పజలకు చ్చరిా రు,మర్ణిుంచారు,ఆయన వయస్త ‘అర్వై మూడు 63 

సుంవతస రాలు,దైవత్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ నగర్ుం మదీన్నలో సమాధ చ్చయబడాారు,మరియు 

ముహమమ ద్ {స} దైవ సుందేశహరుల దైవ త్పవక తల పర్ుంపర్లో అుంతిమ త్పవక తగా 

త్పభవిుంపబడాారు,అలా్లహ్ ఆయనకు ‘హిదాయతు’మరియు సతా ధరామ నిన  ఇచి్చ  పుంపిుంచాడు తదావ రా 

ఆయన త్పజలన విత్గహారాధన,కుత్ఫ్,అ ుానుం ల్లుంటి అుంధకారాల నుండి తీసి తౌహీదు 

ఏకతవ ుం,ఈమాన్ జా్య తి వైపునకు మార్దార్శ నుం చ్చశారు,మరియు అలా్లహ్ సవ యుంగా స్కా్షా మిస్తత  ‘త్యనే 

సవ యుంగా అనమతిస్తత  త్పవక తన అలా్లహ్ వైపుకు ఆహావ నిుంచ్చ దాయీగా చ్చసి పుంపానని చెపాప డు. ....... 32 

26- ముహమమ ద్ త్పవక త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ తెచ్చి న ఇసా్ుం షరీఅతు ఇది దైవసుందేశాలు మరియు 

త్పభుతశాసన్నలలో చ్చటటచ్చవరిది,ఈ షరీఅతు పరిపూర్మిైనది,ఇుందులో త్పజలధర్మ సుంసక ర్ణ,త్పాపుంచ్చక 

సుంసక ర్ణలు ఉన్నన య్య,ఇది అతిత్పధానుంగా త్పజల ధరామ నిన ,త్పాణ్యనిన ,సుంపదన,బ్నదిదని మరియు 

సుంత్యన్ననిన  సుంర్క్షస్తతుంది,అుంత్యకాదు మునపటి శాసన్నలు పర్సప ర్ుం ఒకదానిని ఒకటి 

ర్దుదపరుచ్చకునన టా్లగా ఈ షరీఅతు మునపటి శాసన్నలన ర్దుద పరుస్తతుంది. ..................................... 36 

అలా్లహ్ స్తబ్’హానహూ వ త్యల్ల ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ తీస్తకువచి్చ న ఇసా్ుం తపప  ఏ 

ఇతర్ ధరామ నిన  ఆమోదిుంచ్డు,మరియు ఎవరైత్య ఇసా్మేతర్ ధర్మ ుం పై జీవన్ననిన  స్గిస్తడో అలా్లహ్ 

ఎనన టికీ వారిని ఆమోదిుంచ్డు. .......................................................................................................... 38 

అల్ ఖుర్ఆన అల్ కరీుం’ ఈ పవిత్త త్గుంధుం అలా్లహ్ తన త్పవక త ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ 

వైపుకు వాణి రూపుంలో అవతరిుంపచ్చశాడు,ఇది సమసతలోకాల త్పభువు యొకక  వాకా ములు,అలా్లహ్ 

మానవులకు జిన్నన తులకు ఇల్లుంటి త్గుంధానిన  లేదా దీనిని పోలిన ఒకస్తరాన తయారు చ్చసి తెమమ ని 

సవాలు విసిరాడు,ఈ సవాలు నేటివర్కు అల్లగే జ్ఞసిపర్ుంగా ఉుంది,పవిత్త ఖుర్ఆన్ మిలియన ాముంది 

త్పజలన అబ్ను ర్పరిచ్చ అనేక ముఖా మైన త్పశన లకు సమాధానమిస్తతుంది,ఈ మహోనన త అల్ ఖుర్ఆన్ 

ఈ రోజ్ఞ వర్కు అది అవతరిుంచ్బడిన అర్బిక్ భాషలో భత్దుంగాఉుంది,ఒకక  అక్షర్ుం కూడా 

పలుపాోలేదు,ఇది ముత్దిుంచ్బడినది త్పచ్చరిుంచ్బడినది,ఇది అదుు తమైన ఒకగొపప పుసతకుం,దీని 

పారాయణుం,లేదా అనవాద అరాాల పఠనుం పుణా త్పదమైనది,ఇదేవిధుంగా దైవత్పవక త ముహమమ ద్ 

సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ స్తనన తు’సుంత్పదాయాలు,బోధనలు మరియు జీవిత చ్రిత్త కూడా 

భత్దపర్చ్బడాాయ్య,అుంత్యకాదు విశావ సనీయ వరుస ఉలేఖాకుల త్ేణి త్పకార్ుం నిక్షపతుం చ్చయబడాాయ్య,ఇది 

త్పవక త మాటా్టడిన అర్బిక్ భాషలో ముత్దిుంచ్బడిుంది మరియు అనేక ఇతర్ భాషలలోకి 

అనవదిుంచ్బడిుంది.పవిత్త అల్-ఖుర్ఆన కరీుం మరియు దైవత్పవక త స్తనన తు స్ుంత్పదాయాలు ఇవి 

రుండు ఇసా్మీయ ఆదేశాలకు మరియు షరీఅతుకు ముఖా  మౌలిక పున్నదులు.అల్ ఇసా్ము తనవైపుకు 

ఆపాదిుంచ్బడిన త్పముఖుల వా వహారాలన త్గహిుంచ్దు,ఇది కేవలుం దైవవాణి ఆధార్ుంగానే 

తీస్తకబడుతుుంది;అది అల్ ఖుర్ఆన అల్ కరీుం మరియు దైవత్పవక త స్తనన తు సుంత్పదాయాలు. ......... 39 
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32-ఇసా్ుం త్పశుంసనీయ త్పవర్ తనలన అలవరిు కవాలని ఆదేశ్స్తతన్నన డు అవి : 

సతా సుంధత,అమానతులు చెలిుాంచ్డుం,పవిత్తత,బిడియుం,ధైర్ా ుం,ఔదార్ా ుం,దయాాలి, అవసరారాులకు 

సహాయుం,బలహీనలకు సహాయుం,ఆకలిగొనన వాళకాు అనన ుంపెటటడుం,పరుగువారితో 

సత్తప వర్ తన,బుంధ్యత్యవ నిన  కలపడుం,జుంతువుల పట ాదయచూపడుం మొదలైనవి. ................................ 53 

ఇసా్ుం సవ చి్ మైన,శుదదమైన తిన త్త్యగు పదారాాలన హల్లలు చ్చసిుంది,మరియు 

హృదయాలన,శరీరానిన ,ఇుంటిని పరిశుత్భుంగా ఉుంచ్చకమని ఆదేశ్ుంచ్చుంది,అల్లగే నికాహ్ న 

కూడా,దైవత్పవక తలు ఆదేశ్ుంచ్చనటా్ల హల్లలు చ్చసిుంది,వారు త్పతీ సవ చి్ మైనదానిన  ఆ ుా పిుంచారు. ........ 58 

34-మరియు ఇసా్ుం నిష్దద మూల్లలన నిషేధుంచ్చుంది,ఉదాహర్ణకు :-ష్రుక  బిలా్లహ్,కుత్ఫు 

బిలా్లహ్,విత్గహారాధన,దైవుం గురిుంచ్చ అ ుానత్ేల్లపనలు,సుంత్యన్ననిన  హతమార్ి డుం,పవిత్త త్పాణ్యనిన  

చ్ుంపడుం,భూమిలో అలకాలాోలుం ర్చకెతితుంచ్డుం,చ్చతబడి,గోపా మైన,సప షటమైన 

హేయకృతా ములు,వా బిచార్ుం,సవ లిుంగ సుంపర్క ుం,మరియు వడాీని నిషేధుంచ్చుంది,మృత పదారాపలన 

తినడుం నిషేధుంచ్చుంది,విత్గహాలకు,త్పతిమల కసుం జిబాహ్ చ్చసినది నిషేధుంచ్బడిుంది,మరియు పుంది 

మాుంసుం,సర్వ మాలిన్నా లు,రాక్షసపనలన నిషేధుంచ్చుంది,అన్నధాల సముమ న అనా్న యుంగా 

తినడుం,తూనికలాోదుండి కొటటడుం,మరియు ర్క తసుంభుంధానిన  తెుంచ్చకవడుం నిషేధుంచ్చుంది,ఈ నిష్దాద లపై 

సమసత దైవత్పవక తలు ఏకీభవిుంచారు..................................................................................................... 60 

ఇసా్ుం:చెడు అనైతికతన వారిస్తతుంది,అవి:అసతా ుం,మోసుం,త్దోహుం,అమానతులో త్దోహుం,అస్తయ,చెడు 

పన్నన గుం,దొుంగతనుం,దౌర్జనా ుం,పీడ మరియు త్పతీ అసహా  పని నుండి ఆపుతుుంది. ............................. 66 

36’- ఇసా్ుం ఈ త్కిుంది విషయాలతో కూడిన కొనిన  ఆరికా వా వహారాలన నిషేధస్తతుంది:- 

వడాీ,హానీ,వుంచ్న,మోసుం,అన్నా యుం,త్దోహుం,లేదా రాాా లకు, తెగలకు,వా కుతలకు సర్వ స్ధార్ణుంగా 

హాని కలిుాంచ్చవి ఇతా్య దివి. ................................................................................................................... 72 

37-ఇసా్ుం మనిష్ బ్నదిదని మరియు దానిన  నషటపరిచ్చ త్పతీ వస్తతవు నుండి ర్క్షస్తతుంది ఉదాహర్ణకు: 

మదా పానసేవనుం,మరియు దాని గొపప తన్ననిన  పెుంచ్చతుుంది,అల్లగే దానిని జవాబ్నదారితనుం కొర్కు 

కేుంత్దబిుందువుగా చ్చసిుంది,దానిని విత్గహారాధన,అనా చెడుల సుంకెళీ  నుండి విముకి త పరిచ్చుంది.ఇసా్ుంలో 

ఒక తర్గతివారికి మరొక తర్గతిపై త్పత్యా కుంగా ర్హసా్ లు లేదా తీరుప లు లేవు.సమసత ఆదేశాలు మరియు 

చ్ట్టటలుశాసన్నలు సరైనబ్నదిదకి అనగుణుంగా ఉన్నన య్య.న్నా యుం మరియు వివేక తీరుప నకు ఇది 

అనగుణుంగా ఉుంట్లుంది. ................................................................................................................... 74 

38-మరియు తపుప డు మత్యలు,దానిఉపాసకులు అుందులో ఉనన  వైరుధాా లన మరియు బ్నదిదని 

వా తిర్చఖుంచ్చ విషయాలన అర్పుం చ్చస్తకకపోయ్యనపుప డు,మత్యధకారులు బ్నదిదకి అుందని జ్ఞస్పయ్యలో మతుం 

ఉుందని,మత్యనిన  అర్పుం చ్చస్తకవడుంలో దానిన  త్గహిుంచ్డుంలో మెదడుకు,బ్నదిదకు ఎట్లవుంటి శకి త లేదని 

ఉపాసకులకు చెపిప  త్భమకలిగిస్తరు.కానీ ఇసా్ుం ‘ధర్మ ుం’న బ్నదిదని త్పకాశ్ుంపచ్చసే కాుంతిగా 

భావిుంచ్చుంది;తపుప డు మత్యలవారు మనిష్ తమ మెదడున వివేకానిన  వదలి కేవలుం వారిని 

అవలుంబిుంచాలని కరుకుుంట్టరు కానీ ఇసా్ుం ధర్మ ుం మాత్తుం మనిష్ తన బ్నదిదని మేల్కక లిపి అతన 

అనసరిస్తతనన  విషయాల వాసతవాలన,సతా్య అసత్యా లన తెలుస్తకవాలని కరుకుుంట్లుంది. ................ 77 

39’- ఇసా్ుం నిజమైన వి ుాన శాస్త్స్తనిన  గౌర్విస్తతుంది,మనోవుంఛలకు త్యవు లేని వి ుాన పరిశోధనలన 

కరుతుుంది,మన ఉనికిని,మనచ్చటూట  ఉనన విశావ నిన  పరీక్షుంచ్మని,ఆలోచ్చుంచ్మని ఆహావ నిస్తతుంది 

మరియు జ్ఞ ున్ననికి చెుందిన నిజమైన వి ుానశాస్త్రతయ ఫలిత్యలు ఇసా్ుంకు విరుదుాంగా విభేదిుంచ్లేవు. ....... 79 

40-అలా్లహ్’న విశవ సిుంచ్చ,ఆయనకు విధేయత చూపిస్తత ,దైవత్పవక తలన సతా మని దృవీకరిుంచ్చ 

విశవ సిుంచ్చవారిని మినహాయ్యుంచ్చ,పర్లోకుంలో ఏ ఇతరుల ఆచ్ర్ణలు అలా్లహ్ 

అుంగీకరిుంచ్డు,త్పతిఫలమివవ డు.మరియు అలా్లహ్ షరీఅతు శాసన్నల త్పకార్ుంగా జరిగే ఆరాధనలు 

మాత్తమే ఆయన ఆమోదిస్తడు,అల్లుంటపుప డు మనిష్ అలా్లహ్’న ఎల్ల తిర్సక రిుంచ్గలుగుతున్నన డు 

మరియు కర్మ లకు ముంచ్చ త్పతిఫల్లనిన ఆశ్స్తతన్నన డు? ఎవరైత్య దైవత్పవక త ముహమమ ద్ సలలాా్లహు 

అలైహివ సలమా్ తో పాట్ల’మిగత్య త్పవక తలుందరినీ కూడా విశవ సిస్త రో వారి మినహా అలా్లహ్ ఏ ఒకక రి 

విశావ స్నిన  ఆమోదిుంచ్డు. ................................................................................................................ 82 



  

  

నిశి యుంగా సమసత దైవసుందేశహరుల లకా్ష ుం మనిష్కి న్నా యమైన ధర్మ ుం అుందిుంచ్డుం,అపుప డు 

అతన సమసతలోకాల త్పభువు అలా్లహ్ పట ాచ్చతతశుదిదగల దాస్తడుగా మారుత్యడు మరియు మనిష్ ఆరాధన 

నుండి,త్యత్యక లిక స్తఖభోగాలనుండి హేయకార్ా ముల నుండి విముకి తపుందుత్యడు,మీరు చూస్తతనన టా్లగా 

ఇసా్ుం ఏ మనిష్ని మహిమానివ తుడిగా'చ్చయదు,జ్ఞస్పయ్యకి మిుంచ్చవారిని పైకి లేపదు,వారిని త్పభువులుగా 

దైవాలుగా మారి్ దు. .......................................................................................................................... 85 

ఇసా్ుంలో తౌబా'న అలా్లహ్ షరీఅతుబదదమైనదిగా చ్చశాడు'అర్ుాం :- మనిష్ తన త్పభువు వైపుకు మర్లడుం 

పాపానిన  విడిచ్చపెటటడుం,మరియు ఇసా్ుం మనిష్ యొకక  వెనకటి పాపాలన 

త్పక్షాలిస్తతుంది',తౌబా'చ్చస్తకవడుం వల ావెనకటి పాపాలు మనిన ుంచ్బడత్యయ్య మనషుల ఎదుట మనిష్ 

చ్చసిన తపిప దాలన ఒపుప కవాలిసిన అవసర్ుంలేదు. .......................................................................... 87 

43’-ఇసా్ుంలో,మనిష్కి మరియు అలా్లహ్'కి మధా  సుంబుంధుం త్పతా క్షుంగా ఉుంది,కాబటిట మీకు మరియు 

దేవునికి మధా  ఎవరు మధా వరి తగా ఉుండనవసర్ుం లేదు.ఇసా్ుం తన త్పభువు యొకక  

దైవతవ ుంలో'పోషకతవ ుంలో మనిష్ని దైవుంగా చ్చయడానిన  లేదా ఇతరులన ఆయనకు స్టి 

కలిప ుంచ్డానిన ఇసా్ుం నిషేధస్తతుంది. ................................................................................................... 90 

44-ఈ సుందేశపు చ్చవర్లో మేము గురుతచ్చస్తతనన విషయుం అది త్పజలు 

విభనన కాల్లలు,విభనన ాతీయతలు మరియు విభనన దేశాలుగా చీలి 

ఉన్నన రు,జీవనవిధానుంలో,కార్ా కల్లపాలలో,వాత్యవర్ణుంలో పూరిత మానవ సమాజుం ఆలోచ్నల రీతా్య  

భనన ుంగా ఉుంది,వారి లకా్షా లు వేరువేరుగా ఉన్నన య్య,కాబటిట వారికి మార్నాిర్చ దశుం చ్చయడానికి ఒక 

గైడ్'మార్దార్శ నుం,వారిని ఒకచోట చ్చర్చి  వా వసప,ర్క్షుంచ్డానికి ఒక పాలకుడు అవసర్ుం ఉుంది,అుంచ్చత 

మహనీయ దైవత్పవక తలు దైవవాణి నీడలోవార్స్తలుగా ఉదయ్యుంచారు,వారు త్పజలన 

ముంచ్చమార్దార్శ కమైన రుజ్ఞమార్ుాంలోకి నడిపిజ్ఞస్తరు,దేవుని ధర్మ శాస్త్సతుం త్పకార్ుం వారిని 

సుంసక రిస్తరు,వారి మధా  సతా బదదమైన,న్నా యమైన తీరుప  ఇస్తరు,ఈ త్పవక తలన మరియు దైవత్పవక తల 

సమీపకాల్లనికి చెుందిన సజజనలన అుంగీకరిుంచ్డుం వల ాత్పజల వా వహారాలు సర్ళమార్ుాంలోకి వస్తయ్య 

అలా్లహ్ తఆల్ల ముహమమ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలుాం యొకక  దైవదౌతా ుంతో ముగిస్తత  సమసత 

దైవదౌతా లకు రలు వేశాడు,మరియు అలా్లహ్’న చ్చర్డానికి త్పజల కొర్కు ఆయనన 

మార్దార్శ నుంగా,కారుణా ుంగా,జా్య తిగా,చ్చశాడు. ...................................................................................... 92 

45-కాబటిట ఓ మనిష్ మూఢసుంత్పాదాయాలన,మూఢ అనసర్ణలు వదిలి అలా్లహ్ కొర్కు చ్చతతశుదిదతో 

సవ చ్ఛ ుంగా నిలబడమని నినన  నేన ఆహావ నిస్తతన్నన న’మరియు నీ మర్ణ్యుంతర్ుం ఆ అలా్లహ్ వైపుకు 

మర్లడుం నిశి యుం’అనే విషయానిన  గురుతపెట్లటక!నీ రవ య మనగడన,నీ చ్చటూట  ఆవర్ణ్యలన 

పరిశీలిుంచ్చ,ఇసా్ుం రవ కరిుంచ్చ ఇహపర్లోకాల సుంతోష్టలు నీ కైవసుం అవుత్యయ్య,ఒకవేళ నీవు ఇసా్ుం 

రవ కరిుంచాలని ఆశ్సేత నవువ  పెదద కొుండలేమీ ఎతుతకవాలిస న అవసర్ుం లేదు కేవలుం’-అష్’హదు అలా్ల 

ఇల్లహ ఇలలాా్లహ్ వ అనన  ముహమమ దన్ ర్స్తలులా్లహ్’అని స్కా్షా మివావ లి,మరియు అలా్లహ్’న వదిలి 

ఆరాధుంచ్చ త్పతీ బూటకపు దైవుంతో తెగత్తెుంపులు చ్చస్తకవాలి,మరియు అలా్లహ్ సమాధ్యలలో ఉనన వారిని 

తిరిగి త్బతికిుంచ్చ లేపుత్యడు,లెకక లు,త్పతిఫల్లలు,శ్క్షలు సతా ుం’అని మనుం విశవ సిుంచాలి,ఈ స్కా్షా నిన  

ఇచి్చ న తదుపరి నవువ  ఒక ముసిమాుగా మారుత్యవు,దీని తరువాత అలా్లహ్’న నవువ  ఆయన షరీఅతు 

శాసనుం త్పకార్ుం ఆరాధుంచాలి,అనగా ‘నమాజ్ఞ’జకాతు’ఉపవాస్లు పాటిుంచాలి,జ్ఞసోతమత ఉుంటే హజ్జ  
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