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అన్ంత కరుణామయుడు, అపవర కృపవశీలుడ ైన్ అలలా హ్ పరరుతో పవారంభం 

అలహముు లిలలా హి వహు హ్, వససలలతు వససలలం అలల మన్ాా  న్బియయబఅదహ్ వఅలల ఆలిహ ివసహబిహి.   
అమలాబాద్: సరియి ైన్ విశ్వాసము ఇస్వా ం ధరాము యొకక మూలము మరియు ధరాము యొకక పున్ాది.  
అందుకన్ ేన్ేన్ు పసాంగ్ము యొకక అంశము దానిప  ైఉండాలని న్ేన్ు భావించాన్ు.  మరియు ఖుర్ఆన్ 
హదీసు ధారిాక ఆధారవల దాారవ త లిస్రదేమటంటే ఆచరణలు మరయిు మలటలు సరియి ైన్ విశ్వాసముతో 
జరిగ ి ఉంట ే సరిఅవుతాయి మరియు స్వాకరించబడుతాయి.  ఒక వ్ేళ విశ్వాసము సర ి కవకపో తే ఆ 
ఆచరణలు, మలటలు నిరవారయమ ైపో తాయి.  అలలా హ్ తఆలల ఇలల స్ లవిచాాడు:  

ఈన్ాడు మీ కొరకు పరిశుదధమ ైన్ వసుా వులన్నన ధరాసమాతం (హలలల్) చేయబడాా యి.  మరయిు 
గ్రంథ పజాల ఆహారం మీకు ధరా సమాతమ ైన్ది మరయిు మీ ఆహారం వ్వరికి ధరా సమాతమ నై్ది.  
మరియు సుశీలురు అయిన్ విశ్వాస (ముస్ ా ం) స్వా ీలు గవన్న మరియు సుశీలురు అయిన్ పూరా గ్రంథ 

పజాల స్వా ీలు గవన్న, మీరు వ్వరిక ివ్వరి మహ్్ చ లాించి, న్ాయయబదధంగవ వ్వరితో వివ్వహ జీవితం 
గ్డపండ.ి  కవని వ్వరితో స్రాచాా కవమకరరడలు గవన్న, లేదా ద ంగ్చాటు సంబంధాలు గవన్న ఉంచుకోకండ.ి  

ఎవడు విశ్వాస మలరవా నిన తిరసకరిస్వా డో  అతడి కరాలు వయరథమవుతాయి.  మరియు అతడు 
పరలోకంలో న్షటం ప ందేవ్వరిలో చేరుతాడు.  [అల్ మలయిద: 5] 

మరియు మహో న్నతుడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  
మరియు వ్వసావ్వనికి! న్నకూ మరియు న్నకంట ేముందు వచిాన్ (పతాి పవాకాకూ) దివయజఞా న్ం (వహీ) 
దాారవ ఇలల త లుపబడింది: "ఒకవ్ేళ న్నవు బహుద ైవ్వరవధన్ (ష రుక) చేస్ న్ట్లా తే న్న కరాలన్నన 
వయరథమ ై పో తాయి మరియు నిశాయంగవ, న్నవు న్ష్వట నికి గ్ురి అయిన్ వ్వరిలో చేరిపో తావు".  

[జుమర్: 65] 
ఈ అరథములో చాలల ఆయతులు కలవు.  అలలా హ్ యొకక సపషటమ ైన్ గ్రంధము మరియు న్నతిమంతుడ ైన్ 
ఆయన్ పవాకా సలాలలా హు అల ైహి వసలాం యొకక సున్నత్ త లియపరచిన్ సరిఅయిన్ అఖీదా ఏమటంటే 
అలలా హ్ ప ై, ఆయన్ దూతలప ై, ఆయన్ గ్రంధములప ై, ఆయన్ పవాకాలప ై, అంతిమ దిన్ముప ై మరియు 
మంచి, చ డు విధివ్వాతప ై విశ్వాసం చూపటంలో ఇమడి ఉంద.ి  ఈ ఆరు విషయలలు సర ైన్ అఖీదా యొకక 
పున్ాదులు.  వీటిని తీసుకుని సరా శకిామంతుడ ైన్ అలలా హ్ గ్రంధం అవతరించింది.  మరియు అలలా హ్ తన్ 
పవాకా ముహమాద్ సలాలలా హు అల హై ి వసలాంన్కు వ్వటిని ఇచిా పంప ంచాడు.  మరియు అగోచర 
విషయలలు వ్ేటిని విశాస్ ంచటం తపపనిసరో మరయిు వ్ేటి గ్ురించి అలలా హ్ మరియు ఆయన్ పవాకా 
సలాలలా హు అల ైహి వసలాం త లియపరచారో అనిన ఈ పున్ాదుల న్ుండ ిఉధభవించిన్వి.  ఈ ఆరు పున్ాదుల 
యొకక ఆధారవలు గ్రంధములో మరయిు సున్నతులో చాలల ఉన్నవి.  వ్వటిలో న్ుంచి అలలా హ్ 
సుబహాన్హు వతఆలల యొకక ఈ వ్వకుక:  

మీరు మీ ముఖములన్ు తూరుప దికుకకో, పడమర దకిుకకో తిపపటమే సదాచరణ కవదు.  
సదాచరణ అంట ేఅలలా హ్ న్ు, అంతిమ దని్ాన్నన, ద ైవదూతలన్ూ, ద వైగ్రంధానిన, ద ైవపవాకాలన్ూ 

విశాస్ ంచటం.  [అల్ బఖర: 177] 



 

 

మరియు పరశిుదుధ డ ైన్ అలలా హ్ వ్వకుక: 
ఈ పవాకా తన్ పభాువు తరుపు న్ుండి, తన్ప  ైఅవతరింపజేయబడిన్ దానిని విశాస్ ంచాడు మరయిు 

(అదే విధంగవ) విశ్వాసులు కూడా (విశాస్ ంచారు).  వ్వరంతా అలలా హ్ న్ు, ఆయన్ దూతలన్ు, 
ఆయన్ గ్రంథాలన్ు మరియు ఆయన్ పవాకాలన్ు విశాస్ ంచారు.  (వ్వరంటారు :) మేము ఆయన్ 

పవాకాల మధయ ఎలలంటి భేదభావ్వలన్ు చూపము.  [అల్ బఖర: 285] 
మరియు పరశిుదుధ డ ైన్ ఆయన్ వ్వకుక:  

ఓ విశ్వాసులలరవ! అలలా హ్ న్ు, ఆయన్ సందేశహరుణణి , ఆయన్ తన్ సందేశహరుని ప ై (ముహమాద్ 
ప ై) అవతరింపజేస్ న్ గ్రంథానిన మరియు ఆయన్ ఇంతకు పూరాం అవతరింపజేస్ న్ గ్రంథాలనినంటిన్న 
విశాస్ ంచండ.ి  అలలా హ్ న్ు, ఆయన్ దూతలన్ు, ఆయన్ గ్రంథాలన్ు, ఆయన్ పవాకాలన్ు, అంతిమ 
దిన్ానిన తిరసకరించిన్వ్వడు, వ్వసావ్వనికి మలరాభషాుట డ ై, మలరాభషాటతాంలో చాలల దూరం పో యలడు.  

[నిస్వ: 136] 
మరియు పరశిుదుధ డ ైన్ ఆయన్ వ్వకుక: 

ఏమీ? న్నకు త లియదా? ఆకవశంలో మరియు భూమలో ఉన్నదంతా అలలా హ్ కు బాగవ త లుసని! 
నిశాయంగవ, ఇదంతా ఒక గ్రంథంలో (వ్వాయబడ)ి ఉంది.  నిశాయంగవ ఇదంతా అలలా హ్ కు చాలల 

సులభమ ైన్ది.  [హజ్: 70] 
ఈ పున్ాదులప ై సూచించ ేసహీహ్ హదసీులు చాలల ఉన్నవి.  వ్వటిలో న్ుంచి పసా్ దిధచ ందిన్ హదీసు దానిన 
ఇమలమ్ ముస్ ా ం రహిమహులలా హ్ అమీరుల్ మూమన్నన్  

హజతా్ ఉమర్ బిన్ ఖతాా బ్ రజియలలా హు అన్ుహ  న్ుండ ితన్ జఞమ  సహీహ్ లో ఉలేా ఖంచారు.  
జిబయాిీల్ అల ైహిససలలం గవరు ద ైవపవాకా సలాలలా హు అల ైహి వసలాంతో ఈమలన్ గ్ురించి అడిగవరు.  
ఆయన్కు సమలధాన్మసూా  ద ైవపవాకా సలాలలా హు అల ైహి వసలాం ఇలల త లియపరచారు: ఈమలన్ 
అంట ేన్నవు అలలా హ్ ప ై, ఆయన్ దూతల ప ై, ఆయన్ గ్రంథముల ప ై, ఆయన్ పవాకాల ప ై మరయిు 
అంతిమ దిన్ం ప ై విశ్వాసమున్ు చూపటం మరియు న్నవు విధివ్వాత ప ై దాని మంచి, చ డు ప  ై

విశ్వాసము చూపటం1.  హదసీు.   
మరియు ఈ హదీసున్ు ఇమలమ్ బుఖలరవ మరియు ఇమలమ్ ముస్ ా ం రహిమహుమలలా హ్ అబూహుర ైరవ 
రజియలలా హు అన్ుహ  హదీసు న్ుండ ిఉలేా ఖంచారు.  ఈ ఆరు నియమలలు: వ్వటి న్ుండ ిఅలలా హ్ హకుక 
విషయంలో మరియు పరలోక విషయంలో మరియు ఇతర అగోచర విషయలలలో ఒక ముస్ ా ం 
విశాస్ ంచవలస్ న్ విషయలలన్నన ఉదభవించాయి.   
 

.   

అల్లా హ్ యే సత్య ఆరాధ్య ద ైవమని, వేరే వారు కాక ుండా ఆయనే ఆరాధ్నక  హక ుదారుడని విశ్వస ుంచటుం.   
అలలా హ్ సుబాహ న్హు వతఆలల ప ై విశ్వాసం చూపటం అంట ేఆయన్ ేసతయ ఆరవధయ ద ైవము, ఇతరులు 
కవకుండా ఆరవధన్కు హకుక దారుడు.  ఎందుకంటే ఆయన్ ే దాసులన్ు సృష టంచి వ్వరిప ై ఉపకవరము 

 

1 ముస్ ా ం అల్ ఈమలన్ (8), తిరిాజీ అల్ ఈమలన్ (2610), న్స్వయిీ అల్ ఈమలన్ు వ షరవయిహీ (4990), 

అబూదావుద్ అసుసన్న (4695), ఇబనన మలజ అల్ ముఖదిుమ (63), అహాద్ (1/27).   



 

 

చేస్ న్వ్వడు, వ్వరిక ిఆహారోపవధిని కలిగించే వ్వడు.  మరియు వ్వర ిరహస్వయలన్ు, వ్వరి బాహయ కవరవయలన్ు 
త లిస్ న్వ్వడు.  మరియు వ్వరిలో న్ుండి విధేయత చూపరవ్వరిక ిపతాిఫలం పసా్వదించటంప ై మరియు వ్వరిలో 
న్ుండి అవిధేయత చూప న్ వ్వరిని శిక్ించటంప ై స్వమరధయం కలవ్వడు.  ఈ ఆరవధన్ కొరక ే అలలా హ్ 
మలన్వులన్ు మరియు జిన్ునలన్ు సృష టంచాడు.  మరియు వ్వరిని దాని గ్ురంిచి ఆదేశించాడు.  అలలా హ్ 
ఇలల స్ లవిచాాడు:  

మరియు న్ేన్ు జిన్ానతులన్ు మరియు మలన్వులన్ు సృష టంచింద,ి కేవలం వ్వరు న్న్ున 
ఆరవధించటానిక!ే [జఞరియలతు: 56] న్నే్ు వ్వరి న్ుండి ఎలలంటి జీవన్ోపవధిని కోరటం లేదు మరియు 

వ్వరు న్ాకు ఆహారం ప టాట లని కూడా కోరటం లేదు.  [జఞరియలతు: 57]  
నిశాయంగవ, అలలా హ్! ఆయన్ మలతమాే ఉపవధ ిపధాాత, మహా బలవంతుడు, స్ లథ రయం గ్లవ్వడు.  

[జఞరియలతు: 58] 
అలలా హ్ స్ లవిచాాడు:  

ఓ మలన్వులలరవ! మమాలిన మరియు మీకు పూరాం వ్వరిని సృష టంచిన్ మీ పభాువు (అలలా హ్) న్ే 
ఆరవధించండ,ి తదాారవ మీరు భకిాపరులు కవవచుా! [అల్ బఖర: 21]  

ఆయన్ (అలలా హ్) యేి మీ కొరకు భూమని పరుపుగవన్ు మరియు ఆకవశ్వనిన కపుపగవన్ు చేశ్వడు.  
మరియు ఆకవశం న్ుండ ివరవా నిన కురిప ంచి, తదాారవ మీకు జీవన్ోపవధిగవ ఫలలలన్ు (పంటలన్ు) ఉతపతాి 

చేశ్వడు! కవవున్ ఇది త లుసుకొని కూడా, మీరు ఇతరులన్ు అలలా హ్ కు స్వటిగవ నిలబనటటకండ.ి   
[అల్ బఖరవ: 22] 

 ఈ సతయమున్ు బో ధించటానికి మరియు దానివ్ ైపు ప లవటానికి మరియు దానికి వయతిరేకంగవ ఉన్నవ్వటి 
న్ుండి హెచారించటానికి అలలా హ్ పవాకాలన్ు పంప ంచాడు.  మరయిు గ్రంథములన్ు అవతరింపజేశ్వడు.  
అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  
{నిశాయంగవ మేము పతాీ సముదాయంలో పవాకాన్ు పభావింపజేశ్వము, [పజాలలరవ] కేవలం అలలా హ్'న్ు 

ఆరవధించండ ిమరియు తాగ్ూత్ (మథాయద వై్వలు) కు దూరంగవ ఉండండ}ి.  [అన్-న్హల్: 36]  
మరియు మహో న్నతుడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  

మరియు మమేు, న్నకు పూరాం ఏ పవాకాన్ు పంప న్ా: "నిశాయంగవ, న్ేన్ు (అలలా హ్) తపప మరొక 
ఆరవధుయడు లేడు! కవవున్ మీరు న్న్ేన (అలలా హ్ న్ే) ఆరవధించండి" అని దివయజఞా న్ం (వహీ) ఇచిా 

పంపవము.  [అల్ అంబియల: 25]  
మరియు మహాశకిాసంపన్ునడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల చ పవపడు:  
అలిఫ్ - లలమ్ - రవ.  (ఇది) ఒక దివయగ్రంథం.  దీని సూకుా లు (ఆయలత్) నిరుు షటమ ైన్వి మరయిు మహా 
వివ్ేచన్ాపరుడు, సరాం త లిస్ న్వ్వడు అయిన్ (అలలా హ్) తరఫు న్ుండ ివివరించబడాా యి; మీరు అలలా హ్ 
న్ు తపప ఇతరులన్ు ఆరవధించకండ.ి  నిశాయంగవ న్ేన్ు, ఆయన్ (అలలా హ్) తరఫు న్ుండ ిమీకు 

హెచారిక చేస్రవ్వడిని మరయిు శుభవ్వరాలు ఇచేావ్వడిని మలతమా!ే [హూద్: 1-2]  
ఈ ఆరవధన్ల యొకక వ్వసావికత ఏమటంటే దాసులు ఆరవధించ ేఆరవధన్ల ైన్ దుఆ, భయము, 

ఆశ, న్మలజు, ఉపవ్వసము, జుబాహ్ చేయటం, మొకుకబడులు మరియు ఇతర ఆరవధన్లు ఏవ్ ైత ే



 

 

ఆయన్ప  ైవిన్యంతో, ఆశతో, భయంతో ఆయన్ంట ేపూరిా ఇషటంతో, ఆయన్ ఔన్నతయం ముందు వంగ్ుతూ 
చేస్రవి ఉన్నవ్ో(అవన్నన) అలలా హ్ ఒకకడికే చేయటం.  దివయఖుర్ఆన్ ఈ విషయమున్ే త లుపుతూ 
అవతరించబడింది.   
అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  

కవబటిట న్నవు అలలా హ్ న్ు మలతమాే ఆరవధించు ధరవానిన ఆయన్కు మలతమాే పతాేయకిసూా  విన్ండ!ి 
నిషకలాషమ ైన్ ఆరవధన్ మలతమాే అలలా హ్ కు చ ందుతుంద.ి  [అజ్ జుమర్: 2-3] 

 మరియు పరశిుదుధ డ ైన్ ఆయన్ వ్వకుక:  
న్న పభాువు సపషటంగవ ఆజఞా ప ంచాడు మీరు ఆయన్న్ు తపప మరొకర వరిన్న ఆరవధించకండ.ి   

[అల్ ఇస్వా: 23] 
మరియు మహాశకిాసంపన్ునడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల చ పవపడు:  
కవవున్ (ఓ విశ్వాసులలరవ!) మీరు మీ ధరవానిన (భకిాని) కేవలం ఆయన్కే పతాేయకించుకొని, అలలా హ్ న్ు 

మలతమాే పవారిథంచండి.  సతయతిరస్వకరులకు ఇది ఎంత అసహయకరమ నై్ా! [గవఫ ర్: 14]  
సహీహెైన్ లో మఆజ్ రజిఅలలా హు అన్ుహ  ఉలేా ఖన్ం ద ైవపవాకా సలాలలా హు అల ైహ ివసలాం ఇలల స్ లవిచాారు: 
దాసులప ై అలలా హ్ హకుక ఏమటంటే వ్వరు ఆయన్న్ ేఆరవధించాలి మరియు ఆయన్తో పవటు దేనిన్న 
స్వటికలిపంచకూడదు2.   
ఆయన్ తన్ దాసులప ై తపపనిసరి చేస్ న్, వ్వరిప  ై విధిగవవించిన్ ఇస్వా ం యొకక ఐదు పతాయక్షమ ైన్ 
మూలసాంభాలనినటిని విశాస్ ంచటం.   
అలలా హ్ ప ై విశ్వాసం చూపటంలో ఇది కూడా ఉన్నది ఆయన్ తన్ దాసులప ై తపపనిసరి చేస్ న్, వ్వరిప  ై
విధిగవ వించిన్ ఇస్వా ం యొకక ఐదు పతాయక్షమ ైన్ మూలసాంభాలనినటిని విశాస్ ంచటం.  అవి లల యిలలహ 
ఇలాలలా హ్ వ అన్న ముహమాదరరసూలులలా హ్ అని స్వక్షయం పలకటం, న్మలజు న్ లకొలపటం, జకవత్ 
చ లాించటం, రమజఞన్ మలసపు ఉపవ్వస్వలు ఉండటం మరియు స్ోథ మత కలిగిన్ వ్వరు బనైతులలా హ్ హజ్ 
చేయటం మరియు ఇవ్ేకవక ధరాంలో వచిాన్ ఇతర విధులు.   
ఈ మూలసాంభాలలో అతిముఖయమ ైన్ మరియు గొపపద ైన్ది అలలా హ్ తపప వ్వసావ ఆరవధయద ైవం లేడని 
మరియు ముహమాద్ అలలా హ్ పవాకా అని స్వక్షయం పలకటం.  కవవున్ అలలా హ్ తపప వ్వసావ ఆరవధయ ద ైవం 
లేడని స్వక్షయం పలకటం ఆరవధన్ అలలా హ్ ఒకకడికే పతాేయకించబడిన్దని మరియు ఆయన్ కవకుండా 
ఇతరులన్ు నిరవకరించబడిన్దని సూచిసుా ంది.  ఇది లల ఇలలహ ఇలాలలా హ్ యొకక అరథము.  అలలా హ్ తపప 
వ్వసావ ఆరవధయ ద ైవం ఎవరూ లేరని.  కవవున్ అలలా హ్ న్ు వదిలి ఆరవధించబడే మలన్వులు లేదా 
ద ైవదూతలు లేదా జిన్ునలు లేదా వ్ేరవేి అన్నన అసతయ ఆరవధయద వై్వలు.  వ్వసావ ఆరవధయ ద వైం అలలా హ్ 
ఒకకడ.ే  అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  

 
2 బుఖలరవ అల్ జిహాద్ వస్ ైసర్ (2701), ముస్ ా ం అల్ ఈమలన్ (30), తిరిాజీ అల్ ఈమలన్ (2643), ఇబనన మలజ 

అజుు హద్ (4296), అహాద్ (5/238).   



 

 

ఇదంతా ఎందుకంట!ే నిశాయంగవ, అలలా హ్ కేవలం ఆయన్ ేసతయం.  మరియు ఆయన్న్ు వదలి వ్వరు 
ఆరవధించేవన్నన అసతాయలు.  [హజ్: 62]  

ఇంతకు ముందు పసా్వా వించబడిన్ది అలలా హ్ జిన్ునలన్ు మరియు మలన్వులన్ు ఈ గొపప ఉదేుశముతో 
సృష టంచాడని మరియు వ్వరకి ిదాని ఆదేశం ఇచాాడు.  మరియు దానిని ఇచిా తన్ పవాకాలన్ు పంప ంచాడు.  
మరియు దాని గ్ురించి తన్ గ్రంథములన్ు అవతరింపజేశ్వడు.  కవవున్ దీనిన బాగవ యోచన్ చేస్  బాగవ 
అలోచిస్రా  మీకు సపషటమవుతుంది ప దు  అజఞా న్ం వలన్ చాలల మంద ి ముస్ ా ంలు ఈ ప దు  ఉదేుశము 
విషయంలో దేనిలో పడిపో యలరో చివరిక ివ్వరు అలలా హ్ తోపవటు ఇతరులన్ు ఆరవధించారు.  ఆయన్ పతాేయక 
హకుకన్ు ఇతరులకు కలిగించారు.  అలలా హ్ యేి సహాయకుడు.   
లోకమున్ు సృష టంచిన్ వ్వడు, తన్ జఞా న్ముతో మరయిు తన్ స్వమరధయముతో లోకవ్వసుల వయవహారములలో 
పరవయలోచన్ చేస్రవ్వడు మరియు వ్వటిని న్డిపరవ్వడు అలలా హ్ అని విశాస్ ంచటం.   
పరిశుదుధ డ ైన్ అలలా హ్ ప ై విశ్వాసము కన్బరచటం లో లోకమున్ు సృష టంచిన్ వ్వడు, తన్ జఞా న్ముతో 
మరియు తన్ స్వమరధయముతో తాన్ు తలచుకున్న విధంగవ లోకవ్వసుల వయవహారములలో పరవయలోచన్ 
చేస్రవ్వడు మరియు వ్వటిని న్డిపరవ్వడు అలలా హ్ అని విశాస్ ంచటం.  మరియు ఆయన్ ఇహలోకమున్కు, 
పరలోకమున్కు యజమలని.  మరియు సరాలోకవలకు పభాువు.  ఆయన్ తపప సృష టకరా లేడు.  ఆయన్ 
తపప ఎవరూ పభాువు కవరు.  మరియు ఆయన్ దాసుల పయాోజన్ం కొరకు మరియు వ్వరిని ఇహపరవలలో 
వ్వరికి పయాోజన్ం, ముకిా ఉన్న వ్వటి వ్ పైు ప లవటానిక ిపవాకాలన్ు పంప ంచాడు మరియు గ్రంథములన్ు 
అవతరింపజేశ్వడు.  మరయిు ఆయన్ పరిశుదుధ డు వీటనినటిలో ఆయన్కు ఎవరు స్వట ిలేరు.  అలలా హ్ 
ఇలల స్ లవిచాాడు:  

అలలా హ్ యేి పతాీ దాని సృష టకరా మరియు ఆయన్ ేపతాీ దానికి కవరయకరా.  [జుమర్: 62]  

మరియు మహో న్నతుడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  
నిశాయంగవ, మీ పభాువ్ ైన్ అలలా హ్ యేి ఆకవశ్వలన్ు మరియు భూమని ఆరు దిన్ములలో (అయలయమ్ 

లలో) సృష టంచాడు.  ఆ ప దప తన్ స్ ంహాసన్ానిన (అరా్ న్ు) అధిష టంచాడు.  ఆయన్ రవతిాని పగ్ట ివ్ ంట 

ఎడత గ్కుండా అన్ుసరింపజేస్ , దానిప ై (పగ్టిప )ై కపుపతూ ఉంటాడు.  మరియు సూరయచంద,ా న్క్షతాాలు 
ఆయన్ ఆజాకు కటుట బడి ఉన్ానయి.  నిశాయంగవ, సరాసృష ట  ఆయన్ద!ే మరియు ఆజా న్డిచేది ఆయన్ద.ే  

అలలా హ్ ఎంతో శుభదాయకుడు, సరా లోకవలకు పో షకుడు! [అల్ అఅ్ రవఫ్: 54] 

అలలా హ్ మంచి న్ామములన్ు మరియు ఆయన్ ఉన్నత గ్ుణములన్ు వకరరకరించకుండా, వదలకుండా, 
వరిించకుండా వ్వటిని ఎవరతిోన్ు పో లాకుండా విశాస్ ంచటం.   
అలలా హ్ ప ై విశ్వాసం చూపటంలో ఇది కూడా ఉంద ిఆయన్ దివయగ్రంథంలో వచిాన్ మరియు ఆయన్ పవాకా 
న్ుండి నిరూప ంచబడిన్ ఆయన్ మంచి న్ామములన్ు మరియు ఆయన్ ఉన్నత గ్ుణములన్ు ఎటువంట ి
వకరరకరణ లేకుండా, అంతరవయం లేకుండా, వరిత లేకుండా, వ్ేటితో పో లాకుండా విశాస్ ంచటం.  అంతేకవదు 
అవి ఎలల వచిాన్వ్ో అలలగే ఎటువంట ివరిత లేకుండా అవి సూచించే గొపప అరవథ లన్ు విశాస్ సూా  పలకవలి.  
అవి అలలా హ్ యొకక గ్ుణాలు.  వ్వటిని ఆయన్కు తగిన్ విధంగవ వ్వటితో వరిించటం తపపనిసరి.  ఆయన్ 
గ్ుణములన్ు ఆయన్ సృష టలోంచి ఎవరితో పో లాకూడదు.  అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  



 

 

{ఆయన్న్ు పో లిన్దేదీ లేదు మరియు ఆయన్ సరాం విన్ేవ్వడూ, సరాం చూస్రవ్వడూన్ు}.  [షూరవ: 11] 

మరియు మహాశకిాసంపన్ునడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల చ పవపడు: కవవున్ అలలా హ్ కు పో లికలు కలిపంచకండ.ి  

నిశాయంగవ, అలలా హ్ కు అంతా త లుసు మరియు మీకేమీ త లియదు.  [న్హల్: 74]  

మరియు ఇది అహెా  సున్నత్ వల్ జమలఅత్ అయిన్ ద ైవపవాకా సలాలలా హు అల హైి వసలాం యొకక 
అన్ుచరులు మరియు తాబిఈన్ ల న్మాకము.  మరియు దనీిని ఇమలమ్ అబుల్ హసన్ అష్అరవ 
రహిమహులలా హ్ తన్ పుసాకం "అల్ మఖలలలతు అన్ అస్వహ బిల్ హదీస్ వ అహుా సుసన్నతి" లో న్ఖలు 
చేశ్వరు.  మరయిు ఇతర అహెా  ఇల్ా వల్ ఈమలన్ కూడా న్ఖలు చేశ్వరు.   
ఇమలమ్ అల్ అవ్ జయిీ రహిమహులలా హ్ ఇలల త లియపరచారు: జహరవ మరయిు మకూహ ల్ 
రహిమహుమలలా హ్ తో అలలా హ్ యొకక గ్ుణాల గ్ురించి వచిాన్ ఆయతుల గ్ురించి అడిగిత ేవ్వరదిురు అవి 
ఎలల వచిాన్వ్ో అలలగే అరధం చేసుకోండి అని అన్ానరు.  మరియు వలీదిబనన ముస్ ామ్ రహమిహులలా హ్ 
ఇలల త లియపరచారు: ఇమలమ్ మలలిక్, ఇమలమ్ అవ్ జయిీ, ఇమలమ్ ల ైస్ ఇబనన సఅద్ మరియు 
ఇమలమ్ సుఫ్వయన్ స్ౌరవ రహమిహుములలా హ్ తో అలలా హ్ గ్ుణాల గ్ురించి వచిాన్ హదీసుల గ్ురించి అడిగిత ే
వ్వరందరు అవి ఎలల వచిాన్వ్ో వ్వటిని ఏవిధమ ైన్ వరిత లేకుండా స్వాకరించండ ిఅని అన్ానరు.  ఇమలమ్ 
అవ్ జయిీ రహిమహులలా హ్ ఇలల పలికవరు: మేము మరియు తాబియిీన్ లో న్ుంచి ఒక ప దు  వరాం అలలా హ్ 
సుబాహ న్హు వతఆలల అరా్ ప  ైఉన్ానడని పలికేవ్వరము.  మరియు అలలా హ్ గ్ుణాల గ్ురించి సున్నత్ లో 
వచిాన్ దానిని విశాస్ ంచేవ్వరము.  ఇమలమ్ మలలిక్ రహిమహులలా హ్ గ్ురువు అయిన్ రబీఅహ్ బిన్ అబీ 
అబుు రరహాాన్ రహాతులలా హ ిఅల ైహ ితో ఇసావ్వ గ్ురించి అడిగిన్పుపడు ఆయన్ ఇలల సమలధాన్మచాారు: 
ఇస్ ావ్వ అన్నద ిత లియని విషయం కవదు.  దాని వరిత అరధం కవని విషయం.  సందేశ్వలు అలలా హ్ వదు  న్ుంచి 
వస్వా యి.  సందేశ్వలన్ు సపషటంగవ చేరవ్ేయటం ద ైవపవాకా సలాలలా హు అల ైహ ివసలాం బాధయత.  మరియు 
వ్వటిని న్మాటం మన్ బాధయత.  మరియు ఇమలమ్ మలలిక్ రహిమహులలా హ్ తో దాని గ్ురించి 
అడిగిన్పుపడు ఆయన్ ఇలల సమలధాన్మచాారు: ఇస్ ావ్వ అన్నద ిత లిస్ న్ విషయం.  మరయిు దాని వరిత 
త లియని విషయం.  దానిని విశాస్ ంచటం తపపనిసరి.  దాని గ్ురంిచి పశాినంచటం బిద్అత్ అగ్ున్ు.  ఆ 
తరువ్వత పశాినంచిన్ వయకిాని ఉదేుశించి న్ేన్ు నిన్ున చ డా వయకిాగవ భావిసుా న్ానన్ు అన్ానరు.  మరియు 
అతనిని గ ంటివ్ేయమని అని ఆదేశించారు.  అతడు గ ంటివ్ేయబడాా డు.   
మరియు ఇదే అరథములో ఉముాల్ మూమన్నన్ ఉమ ా సలలా రజియలలా హు అన్ాహ  యొకక ఉలేా ఖన్ం కలదు.  
మరియు ఇమలమ్ అబూ అబుు రరహాాన్ బిన్ ముబారక్ రహాతులలా హి అల హై ిఇలల పలికవరు: మన్ పభాువు 
సుబహాన్హు వతఆలల తన్ సృష టతాల న్ుంచి వ్ేరుగవ తన్ ఆకవశములప ై తన్ స్ ంహాసన్ముప ై ఉన్ానడని 
మలకు త లుసు.  ఈ విభాగ్ంలో ఇమలమ్ ల మలటలు చాలల ఉన్నవి.  ఇకకడ వ్వటిని త లియపరచటం 
అస్వధయము.  ఎవర ైన్ వీటిలో న్ుంచి చాలల వ్వటిని త లుసుకోదలచితే వ్వరు ఈ విభాగ్ంలో హదీస్ ఉలమలలు 
వ్వాస్ న్ పుసాకముల వ్ ైపు మరలలలి.  ఉదాహరణకు: అబుు లలా హ్ ఇబనన ఇమలమ్ అహాద్ పుసాకం 
'అసుసన్నహ్', ఇమలమ్ ముహమాద్ ఇబనన ఖుజ ైమల పుసాకం 'అతతా హీద్', అబుల్ ఖలస్ మ్ అల్ లలలలకయిీ 
అతాబరి పుసాకం 'అసుసన్నహ్', అబూబకర్ ఇబనన అబీ ఆస్ మ్ యొకక పుసాకం 'అసుసన్నహ్', మరియు 
హమలత్ వ్వసులకు షరకుల్ ఇస్వా మ్ ఇబనన త ైమయ జవ్వబు మరియు అది చాలల పయాోజన్ాలు కల గొపప 



 

 

జవ్వబు.  అందులో ఆయన్ రహిమహులలా హ్ అహుా -స్-సున్నహ్ విశ్వాసమున్ు సపషటపరచారు మరియు 
ఆయన్ అందులో వ్వరి చాలల మలటలన్ు మరియు అహుా -స్-సున్నహ్ పలికని్ మలటలన్ు సతయపరచ ే
మరియు విభేదించ ేవ్వరి మలటలన్ు అసతయపరచే ధారిాక, బౌదిధక ఆధారవలన్ు త లియపరచారు.  మరియు 
ఇలలగే తదుారియ పరరు గ్ల ఆయన్ పతిాకలో ఆయన్ అహుా -స్-సున్నహ్ ల విశ్వాసమున్ు ఖుర్ఆన్, 
హదీసుల, బౌదిధక ఆధారవలతో త లియపరచారు.  మరయిు వ్వటిని విభేదించేవ్వరిని ఎలల ఖండంిచారంట ేఒక 
జఞా న్వంతుడు మంచి ఉదేుశముతో, సతయమున్ు త లుసుకున్ే కోరికతో అందులో చూస్రా  సతయము 
సపషటమవుతుంది మరియు అసతయము న్ాశన్మవుతుంది.  అలలా హ్ న్ామముల, గ్ుణాల విభాగ్ంలో 
అహుా -స్-సున్నహ్ విశాస్ ంచేవ్వటిని విభేదించ ేపతాి ఒకకడు ఖచిాతంగవ తాన్ు నిరూప ంచే, ఖండించ ేపతాీ 
వ్వటిలో సపషటమ ైన్ వ్ ైరుధయంతో ఖుర్ఆన్, హదీసుల మరియు బౌదిధక ఆధారవలన్ు విభేదిస్వా డు.   
ఇక అహుా -స్-సున్నత్ వల్ జమలఅత్ అలలా హ్ తన్ గ్రంధంలో తన్ సాయం కొరకు నిరూప ంచుకున్న వ్వటిని 
మరియు ఆయన్ పవాకా ముహమాద్ సలాలలా హు అల ైహి వసలాం తన్ సున్నత్ లో ఆయన్ (అలలా హ్) 
కొరకు నిరూప ంచిన్ వ్వటిని ఎటువంట ిపో లిక లేకుండా అలలా హ్ కొరకు నిరూప ంచేవ్వరు మరయిు ఆయన్ 
సుబాహ న్హు వతఆలలన్ు ఆయన్ సృష ట పో లిక న్ుండ ిఆయన్ గ్ుణగ్ుణాలు లేవని చ పపటం న్ుండ ిముకిాని 
కలిగిసూా  పరిశుదధపరిచేవ్వరు.  వ్వరు వ్ రైుధయము న్ుండ ిభదంాగవ ఉండ ిస్వఫలయం చ ందుతారు మరియు 
వ్వరు వ్వట ి ఆధారములప ై అమలు చసే్వా రు.  అలలా హ్ తన్ పవాకాలకు ఇచిా పంప ంచిన్ సతయమున్ు 
అదిమప టుట కుని అందులో శరమంచే వ్వరికి ఇది అలలా హ్ సంపదాాయము అతనిక ి సతయము కొరకు 
భాగ్యమున్ు కలిగించటం మరియు దాని ఆధారములన్ు వ్వరి ముందు సపషటపరుస్వా డు.  అలలా హ్ ఇలల 
స్ లవిచాాడు:  
అలల కవదు! మేము సతాయనిన అసతయంప ై విసురుతాము అది దాని తలన్ు పగ్ుల గొడుతుంది, అపుపడు 

అది (అసతయం) న్శించి పో తుంద.ి  [అంబియల: 18]  

మరియు మహో న్నతుడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  
మరియు వ్వరు న్న వదుకు (నిన్ున వయతిరేకించటానికి) ఎలలంటి ఉపమలన్ానిన త చిాన్ా! మేము న్నకు దానికి 

సర ైన్ జవ్వబు మరియు ఉతామమ ైన్ వ్వయఖలయన్ం ఇవాకుండా ఉండము.  [ఫురవా న్: 33]  

మరియు హాఫ జ్ ఇబనన కస్వర్ రహిమహులలా హ్ తన్ పసా్ దధ  తఫవసర్ లో తన్ మలటలలో అలలా హ్ యొకక ఈ 
వ్వకుకన్ు గ్ురించి 

َُّ َرب ُكمَُّ إِن َّ ضََّ الس َماَواتَِّ َخلَقََّ ال ِذي ّللا  َرأ تََوى ثُم َّ أَي ام َّ ِست ةَِّ فِيَّ َواْلأ ِشَّ َعلَى اسأ  الأعَرأ
(నిససందేహంగవ అలలా హయయ మీ పభాువు.  ఆయన్ ఆకవశ్వ లన్ు, భూమని ఆరు రోజులలో సృష టంచాడు.  ఆ 

తరువ్వత స్ ంహాసన్ంప ై (అరా్ ప ై) ఆస్వన్ుడయలయడు) [అఅ్ రవఫ్: 54]  
ఈ విభాగ్ంలో చాలల మంచి మలటన్ు పసా్వా వించారు.  దానిని ఇకకడ దాని పయాోజన్ం కొరకు పసా్వా వించటం 
మంచిది.  ఆయన్ రహిమహులలా హ్ ఇలల పలికవరు: ఈ విషయంలో పజాల కొరకు ఉలమలల చాలల వ్వయస్వలు 
కలవు.  వ్వటి వివరణ ఇకకడ మేము చయేలేము.  మేము మలతంా ఈ విషయంలో సలఫ  స్వలిహీన్ యొకక 
మలరాము ప ై న్డుస్వా ము.  ఇమలమ్ మలలిక్, ఇమలమ్ అవ్వు యిీ, ఇమలమ్ స్ౌరవ, ఇమలమ్ ల ైస్ ఇబనన సఅద్, 
ఇమలమ్ ష్వఫ యిీ, ఇమలమ్ అహాద్, ఇమలమ్ ఇస్వహ ఖ్ ఇబనన రవహవ్ ైహ్ తదితరులు ముస్ ాముల పూరా, 



 

 

న్వీన్ ఇమలములు రహమిహుములలా హ్.  వ్వరి మలరాం ఏమటంట ేఈ గ్ుణాలన్ు ఎలల వచిాన్వ్ో అలల 
ఎటువంటి వరిత లేకుండా, ఎటువంట ిపో లిక లేకుండా, ఎటువంట ిఅంతరవయం లేకుండా స్వాకరించాలి.  
పో లేా వ్వరి మన్సులోా  అలలా హ్ గ్ురించి దాని తిరస్వకరం కన్బడుతుంద.ి  ఎందుకంటే అలలా హ్ తన్ 
సృష టరవసులోా ంచి దేనిని పో లి ఉండడు మరియు ఆయన్న్ు పో లిన్ది ఏదీ లేదు.  ఆయన్ విన్ేవ్వడు మరియు 
చూస్రవ్వడు.  విషయం అయిమలాలు చ ప పన్టేా  ఉన్నది, వ్వరిలో న్ుంచి ఇమలమ్ బుఖలరవ గ్ురువ్ ైన్ 
న్యిీమ్ బిన్ హమలాద్ అల్ ఖుజఞయిీ ఇలల పలికవరు: అలలా హ్ న్ు ఆయన్ సృష టతో పో లిాన్ వ్వడు కవఫ ర్ 
అయిపో తాడు మరియు అలలా హ్ తన్ సాయం కొరకు త లిప న్ గ్ుణాలన్ు తిరసకరించిన్వ్వడు కవఫ ర్ 
అయిపో తాడు.  అలలా హ్ తన్ కొరకు త లిప న్ మరియు పవాకా త లిప న్ గ్ుణాలకు ఇతరులతో పో లిక లేదు 
మరియు ఎవర ైత ేసపషటమ ైన్ ఆయతులలో మరియు సహీహ్ హదీసులలో వచిాన్ వ్వటిని అలలా హ్ కు తగిన్ 
విధంగవ అలలా హ్ కొరకు నిరూప ంచి మరియు లోపములన్ు అలలా హ్ న్ుండి తిరసకరిస్వా డో  అతడు 
సన్ాారాములో న్డిచాడు.   
 

ఇక ద ైవదూతలప ై విశ్వాసం : వ్వరిప ై విశ్వాసం సంక్ిపాంగవ, వివరంగవ ఉన్నది.  కవవున్ ఒక ముస్ ా ం అలలా హ్ 
కు ద ైవదూతలు ఉన్ానరని, ఆయన్ వ్వరిని తన్ విధయేత కొరకు సృష టంచాడని విశాస్ స్వా డు మరియు 
ఆయన్ వ్వరిని గౌరవన్నయుల ైన్ దాసులుగవ వరిించాడు, వ్వరు ఆయన్ మలటన్ు జవదాటరు మరియు 
వ్వరు ఆయన్ ఆజాలన్ే పవటసిూా  ఉంటారు.   

ఆయన్కు, వ్వరికి పతాయక్షంగవ (ముందు) ఉన్నదీ, వ్ న్ుక ఉన్నదీ అంతా త లుసు.  వ్వరు ఆయన్ 

సమాతించిన్ వ్వరికి తపప ఇతరుల కొరకు స్ ఫ్వరసు చేయలేరు.  వ్వరు ఆయన్ భీతి వలన్ 

భయకంప తుల ై ఉంటారు.  [అంబియల :  28]  

మరియు వ్వరిలో చాలల రకవల వ్వరు కలరు.  వ్వరిలో న్ుంచి అరా్ న్ు మోస్ర బాధయత ఇవాబడిన్వ్వరు 
ఉన్ానరు మరియు వ్వరిలో న్ుంచి సారామున్కు, న్రకమున్కు సంరక్షక భటులు కలరు మరయిు వ్వరిలో 
న్ుంచి దాసుల కరాలన్ు న్మోదు చేస్ర బాధయత వహించేవ్వరు ఉన్ానరు మరియు మేము అలలా హ్ మరియు 
ఆయన్ పవాకా, పరరుా  త లిప న్ వ్వరిప  ైసవివరంగవ విశాస్ స్వా ము ఉదాహరణకు జిబయాిీల్, మీకవయిీల్, 
న్రకము యొకక రక్షకభటుడు మలలిక్ మరియు బాకవ ఊదే బాధయత ఇవాబడని్ ఇస్వాఫవల్.  వ్వరి పసా్వా వన్ 
సహీహ్ హదసీులలో వచిాన్ద.ి  సహహీ్ హదీస్ లో ఆయిష్వ రజిఅలలా హు అన్ాహ  ఉలేా ఖన్ం ద ైవపవాకా 
సలాలలా హు అల ైహి వసలాం ఇలల స్ లవిచాారు:  



 

 

ద ైవదూతలు జయయతి( న్ూర్) న్ుండి సృష టంపబడాా రు మరియు జిన్ానతులు మండే అగిన న్ుండ ి
సృష టంపబడాా రు మరియు ఆదమ్ మీకు వరిించిన్ దాని న్ుండ ిసృష టంపబడాా రు.  3దీనిని ముస్ ా ం తన్ 

సహీహ్ లో ఉలేా ఖంచారు. 

ఇదేవిధంగవ ద ైవగ్రంధాలన్ు విశాస్ ంచడం.  నిశాయంగవ అలలా హ్ తఆలల తన్ పవాకాల ప ై, సందేశహరులప ై 
సతాయనిన, ధరవానిన వివరించడానికి, దాని పచాారవనిక ై పుసాకవలన్ు అవతరింపచేశ్వడు.   
అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  
వ్వసావ్వనికి, మేము మల సందేశహరులన్ు సపషటమ ైన్ సూచన్లనిచిా పంపవము మరియు వ్వరితో పవటు 
గ్రంధానిన అవతరింపజేశ్వము మరియు మలన్వులు న్ాయయశీలురుగవ మ లగ్టానికి తాాసున్ు కూడా 

పంపవము.[అల్ హదీద్: 25]  

 
మరియు మహో న్నతుడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  

మలన్వులంతా ఒక ేసమలజంగవ ఉండేవ్వరు.  అలలా హ్ పావకాలన్ు శుభవ్వరానిచేా వ్వరుగవ, భయప టేట  
వ్వరుగవ చేస్  పంపవడు.  పాజల మధయ తల తాిన్ అభిపవాయ భేదాలప ై తీరుప చేయటానికిగవన్ు వ్వరివ్ ంట 

(అన్గవ పవాకాల వ్ ంట) సతయ బదధమ ైన్ గ్రంధాలన్ు పంపవడు. [బఖర :  213] 

మరియు మమేు అలలా హ్ పరరుా  త లిప న్ గ్రంధాలన్ు సవివరంగవ విశాస్ స్వా ము.  ఉదాహరణకు తతరవత్, 
ఇంజీల్, జబూర్ మరియు ఖుర్ఆన్.  ఖుర్ఆన్ వ్వటిలో ఉన్నతమ ైన్ద ిమరియు అంతిమమ ైన్ది మరియు 
అది వ్వటిప ై పరయవ్ేక్షకునిగవ ఉన్నది మరియు అది వ్వటిని దృవీకరిసుా ంద,ి దానిని అన్ుసరించటం పూరాి 
ఉమాత్ ప  ైతపపనిసరి.  ఖుర్ఆన్ మరియు ద ైవ పవాకా సలాలలా హు అల ైహి వసలాం న్ుండ ివచిాన్ సహీహ్ 
హదీసులకు అన్ుగ్ుణంగవ తీరుపలివాటం తపపనిసరి, ఎందుకంటే అలలా హ్ తఆలల తన్ పవాకా ముహమాద్ 
సలాలలా హు అల ైహి వసలాంన్ు మలన్వులు, జిన్ానతులందర ి వదుకు పవాకాగవ పంప ంచాడు మరియు 
ఖుర్ఆన్ న్ు దాని దాారవ ఆయన్ తీరుపలివాటం కొరకు ఆయన్ప  ైఅవతరింపజేశ్వడు మరయిు దానిని 
హృదయములలో కల వ్వటిని న్యం చేస్రదిగవ మరియు పతాీ వసుా వున్ు విశదపరచేదిగవ మరియు 
విశ్వాసపరుల కొరకు మలరాదరశకంగవ, కవరుణయంగవ చేశ్వడు.   
అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు :  
మరియు ఇద ేవిధంగవ శుభపదామ ైన్ ఈ గ్రంధానిన (ఖుర్ఆన్ న్ు) అవతరింపజేశ్వము.  కవవున్ దీనిని 

అన్ుసరించి, భయభకుా లు కలిగి ఉంట,ే మీరు కరుణణంపబడవచుా! [అన్ ఆమ్: 155]  

 
3 ముస్ ా ం అజుు హదు వరరఖలయిఖు (2996), అహాద్ (6/153).   



 

 

అలలా హ్ స్ లవిచాాడు:  
మేము న్నప  ైఈ గ్రంధానిన అవతరింపజేశ్వము.  అందులో పతాీ విషయం విశదీకరించబడింది.  ముస్ ా ంలకు 

అది మలరాదరశకం, కవరుణయం, శుభవ్వరా.  [అన్ న్హా్:89]  
మరియు మహో న్నతుడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  

(ఓ ముహమాద్!) వ్వరితో ఇలల అన్ు: "మలన్వులలరవ! నిశాయంగవ న్ేన్ు మీ అందర ివ్ ైపున్కు 
(పంపబడిన్) అలలా హ్ యొకక సందేశహరుడన్ు.  భూమలయకవశ్వల స్వమలాజఞయధిపతయం ఆయన్ద.ే  ఆయన్ 
తపప మరొక ఆరవధయ దేవుడు లేడు; ఆయన్ ేజీవన్ారణాలన్ు ఇచేావ్వడు.  కవవున్ అలలా హ్ న్ు మరియు 
సందశహరుడు నిరక్షరవసుయడ ైన్ ఆయన్ పవాకాన్ు విశాస్ ంచండ.ి  అతన్ు అలలా హ్ న్ు మరియు ఆయన్ 
సందేశ్వలన్ు విశాస్ స్వా డు.  అతనిన్ే అన్ుసరించండ,ి అపుపడే మీరు మలరాదరశకతాం ప ందుతారు!" 

{అల్ ఆరవఫ్: 158}  
ఈ అరధంలో చాలల ఆయతులు కలవు.   

 

మరియు ఇదవేిధంగవ ద ైవపవాకాలన్ు సంక్ిపాంగవ, సవివరంగవ విశాస్ ంచటం తపపనిసరి.  కవవున్ అలలా హ్ 
తన్ దాసుల వదుకు పవాకాలన్ు పంప ంచాడని మేము విశాస్ స్వా ము.  వ్వరిలో న్ుండ ిశుభవ్వరానిచేావ్వరు, 
హెచారించేవ్వరు, సతయం వ్ ైపు ప లిచేవ్వరు ఉన్ానరు.  వ్వరి ప లుపున్ు స్వాకరించేవ్వడు ఆన్ందముతో 
స్వఫలయం చ ందాడు మరయిు వ్వరిని విభేదించిన్వ్వడు దతరవభగ్యముతో, అపనిందతో మరలుతాడు.  వ్వరిలో 
అంతిములు, ఉన్నతులు మన్ పవాకా ముహమాద్ ఇబనన అబుు లలా హ్ సలాలలా హు అల ైహ ివసలాం.   
అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు :  
{నిశాయంగవ మేము పతాీ సముదాయంలో పవాకాన్ు పభావింపచేస్వము, [పజాలలరవ] కేవలం అలలా హ్'న్ు 

ఆరవధించండ ిమరియు తాగ్ూత్ (మథాయద వై్వలు) కు దూరంగవ ఉండండ}ి.  [అన్-న్హల్:36]  
మరియు మహో న్నతుడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  

(మేము) పవాకాలన్ు శుభవ్వరాలు ఇచేావ్వరిగవ మరియు హెచారికలు చేస్ర వ్వరిగవ పంపవము.  పవాకాల 

(ఆగ్మన్ం) తరువ్వత, అలలా హ్ కు పతాికూలంగవ వ్వదించటానికి, పజాలకు ఏ స్వకూ మగ్ల కూడదని! 

(మేము ఇలల చేస్వము).  [నిస్వ:165]  

మరియు మహో న్నతుడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  
{(ఓ మలన్వులలరవ!) ముహమాద్ మీ పురుషులోా  ఎవాడికర తండి ాకవడు.  కవని అతన్ు అలలా హ్ యొకక 

సందేశహరుడు మరియు పవాకాలలో అంతిమవ్వడు.  {అల్ అహ్’జఞబ్ :40 }  
మరియు అలలా హ్ ఎవర ిపరరుా  పసా్వా వించాడో  లేదా ఎవర ిపరరుా  ద ైవపవాకా న్ుండి నిరూప తమ ైన్ాయో వ్వరిని 
మేము సవివరంగవ విశాస్ స్వా ము. ఉదాహరణకు న్ూహ్, హూద్, స్వలిహ్, ఇబాాహమీ్ మరియు తదితరులు.  
వ్వరిప ై మరయిు మన్ పవాకా ప ై శుభాలు, శ్వంతి కురియుగవక.   



 

 

 
 
 
 

మరణాంతరం సంభవించ ే వ్వటి గ్ురించి అలలా హ్ మరియు ఆయన్ పవాకా సలాలలా హు అల హైి వసలాం 
త లియపరచిన్వి ఉదాహరణకు సమలధ ి పరవక్ష, దాని యలతన్, దాని అన్ుగ్రహాలు మరయిు పళాయ 
దిన్మున్ సంభవించ ే భయలందోళన్లు, కఠిన్ పరసి్ థతులు మరియు స్ రవత్ వంతిన్, తాాసు, ల కక 
తీసుకోబడటం, పతాిఫలం పసా్వదించబడటం మరియు పజాల మధయ కరాల పతాాల పంప ణ,ీ కొందరు తమ 
కరాల పతమాున్ు కుడిచేతులో తీసుకోవటం, కొందరు తమ కరాల పతమాున్ు ఎడమ చేతిలో లేదా వీపు 
వ్ న్ుక న్ుండి తీసుకోవడం.  మన్ పవాకా ముహమాద్ సలాలలా హు అల ైహి వసలాంకు పసా్వదించబడే హతజ  
కౌసర్ న్ు విశాస్ ంచటం మరియు సారామున్ు, న్రకమున్ు విశాస్ ంచటం మరియు విశ్వాసపరులు తమ 
పభాువున్ు దరిశంచుకోవటం, ఆయన్తో సంభాష ంచటం మరియు దివయఖుర్ఆన్ లో ద ైవ పవాకా సలాలలా హు 
అల ైహివసలాం సహీహ్ హదసీులలో వచిాన్ తదితర వ్వటిని విశాస్ ంచటం ఇందులోన్ ేవస్వా యి.  వీటనినటిని 
విశాస్ ంచటం అలలా హ్ మరయిు ఆయన్ పవాకా సలాలలా హు అల ైహి వసలాం సపషటపరచిన్ విధంగవ న్మాటం 
తపపనిసరి.   

విధి వ్వాతన్ు విశాస్ ంచటం అన్నది ఈ న్ాలుగ్ు విషయములన్ు విశాస్ ంచటం (ప ై ఆధారపడి ఉన్నది) 
తపపనిసరి : 
వ్వటిలో మొదటిది : జరిగిన్ది మరియు జరగ్బో యిేద ిఅలలా హ్ సుబాహ న్హు వతఆలల కు త లుసు మరియు 
ఆయన్ దాసుల స్ థతిగ్తులు ఆయన్కు త లుసు మరియు వ్వరి ఆహారోపవధి, వ్వర ివయసుస, వ్వరి కరాలు 
మరియు వ్వర ితదితర విషయములు ఆయన్కు త లుసు.  ఆయన్ప ై ఏద ీగోపయంగవ ఉండదు.  అలలా హ్ ఈ 
విధంగవ స్ లవిచాాడు : 

 నిశాయంగవ అలలా హ్ పతాిద ీత లిస్ న్వ్వడు.  [బఖరవ : 231]  
మరియు మహాశకిాసంపన్ునడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల చ పవపడు: 

 అలలా హ్ అనినంటిప ై అధికవరం కలిగి ఉన్ానడని, ఇంకవ అలలా హ్ తన్ జఞా న్ంతో అనినంటిన్న పరివ్ేష ఠ ంచి 
ఉన్ానడని మీరు త లుసుకోవటానికి.  [తలలఖ్ :12] 



 

 

ర ుండవ విషయుం : అలలా హ్ తాన్ు నిరియించిన్ వ్వటనినంటిని వ్వాస్  ఉంచటం.  అలలా హ్ ఈ విధంగవ 
స్ లవిచాాడు :  
భూమ వ్వరిలో (ఎందరిని) ఏ మేరకు హరిసుా ందో  మలకు బాగవ త లుసు మరియు మల దగా్ర అంతా ఒక 

సురక్ితమ ైన్ గ్రంధంలో (వ్వాయబడి) ఉంది.  [ఖలఫ్ : 4]  

మరియు మహో న్నతుడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  
{ మేము పతాీ విషయలనిన సపషటమ ైన్ ఒక గ్రంధంలో న్మోదుచేస్  ప టాట ము} [యలస్వన్ : 12]  

మరియు మహో న్నతుడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  
ఏమీ? న్నకు త లియదా? ఆకవశంలో మరియు భూమలో ఉన్నదంతా అలలా హ్ కు బాగవ త లుసని! 

నిశాయంగవ, ఇదంతా ఒక గ్రంధంలో (వ్వాయబడి) ఉంది.  నిశాయంగవ ఇదంతా అలలా హ్ కు చాలల 
సులభమ ైన్ది.  [హజ్ : 70] 

మూడవ విషయుం : అలలా హ్ ఇచా జరిగ ితీరుతుంద.ి  ఆయన్ తలచిన్ది అవుతుంద ిమరియు ఆయన్ 
తలచనిది అవాదు.   
అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు :  

నిశాయంగవ అలలా హ్ తాన్ు తలచిన్ది చేస్  తీరుతాడు.  [హజ్ు  : 18]  

మరియు మహాశకిాసంపన్ునడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల చ పవపడు:  
నిశాయంగవ, ఆయన్ విధాన్మేమటంటే! ఆయన్ ఏద ైన్ా చేయదలచు కున్నపుపడు దానితో: "అయిపో !" 

అని అంటాడు, అంతే! అది అయిపో తుంద.ి  [యలస్వన్ : 82]  

అలలా హ్ స్ లవిచాాడు:  
మరియు అలలా హ్ కోరకపో త,ే మీరు కోరేదీ (జరగ్దు)! నిశాయంగవ, అలలా హ్ సరాజాుడు, 

మహావివ్ేకవంతుడు.  [ఇన్ాసన్ : 30] 

నాల్గవ విషయుం : ఉనికిలో ఉన్నవ్వటనినంటిని అలలా హ్ సృష టంచాడు.  ఆయన్ తపప వ్ేర ేసృష టకరా లేడు 
మరియు ఆయన్ తపప వ్రే ేపభాువు లేడు.   
అలలా హ్ సుబహాన్హు వతఆలల ఇలల స్ లవిచాాడు :  

అలలా హ్ యేి పతాి దాని సృష టకరా మరియు ఆయన్ ేపతాి దానికి సంరక్షకుడు. [జుమర్: 62]  

మరియు మహో న్నతుడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  
ఓ మలన్వులలరవ! అలలా హ్ మీకు చేస్ న్ అన్ుగ్రహాలన్ు జఞా పకం చేసుకోండి! ఏమీ? భూమలయకవశ్వల న్ుండ ి

మీకు జీవన్ోపవధి సమకూరేా సృష టకరా అలలా హ్ తపప మరొకడు ఉన్ానడా? ఆయన్ తపప మరొక ఆరవధయ 
దేవుడు లేడు! అయిత ేమీరు ఎందుకు మోసగింప (సతయం న్ుండ ిమరలింప) బడుతున్ానరు? [ఫ్వతిర్:3] 

విధివ్వాతన్ు విశాస్ ంచటం అన్నది అహెా  సున్నత్ వల్ జమలఅత్ వదు  ఈ న్ాలుగ్ు విషయములన్ు 
విశాస్ ంచటం.  దీనిక ిభిన్నంగవ అహెా  బిద్అ వీటిలో న్ుంచి కొనినంటిని తిరసకరించారు. 



 

 

అలలా హ్ ప  ైవిశ్వాసం అన్నది పలకటం మరియు ఆచరించటం అని విశాస్ ంచటం, అది విధేయత చూపటం 
వలన్ అధికమగ్ున్ు మరయిు అవిధేయత చూపటం వలన్ తరుగ్ున్ు అని విశాస్ ంచటం మరియు ష ర్క, 
అవిశ్వాసం కవకుండా వ్ేర ే పవపకవరయములోా ంచి దేనిక ైన్ పవలపడిన్ ముస్ ాములోా ంచి ఎవరిన్న కవఫ ర్ అని 
నిందించటం సమాతం కవదు.  ఉదాహరణకు వయభిచారము, ద ంగ్తన్ం, వడడా  స్ ముా తిన్టం, మతుా  
పవన్నయలలు స్రవించటం, తలాిదండుాల పటా అవిధేయతకు పవలపడటం ఇంకవ ఇతర ప దు  పవపములు వ్వటిని 
సమాతం అని భావించన్ంత వరకు.   
అలలా హ్ వ్వకుక :  
నిశాయంగవ అలలా హ్ తన్కు భాగ్స్వామగవ మరొకరిని కలిపంచటానిన క్షమంచడు.  ఇది తపప ఆయన్ 

తాన్ు కోరిన్ వ్వరి ఇతర పవపవలన్ు క్షమస్వా డు.  [నిస్వ : 48]  
ముతవ్వతిర్ హదీసులలో ద ైవ పవాకా సలాలలా హు అల హైి వసలాం దాారవ ఇది నిరూప తమ ైన్ది అలలా హ్ ఎవర ి
హృదయంలోన్ ైన్ా ఆవగింజంత విశ్వాసమున్ాన అతనిని న్రకం న్ుండ ివ్ లిక ితీస్వా డు.   

మరియు అలలా హ్ ప ై విశ్వాసం చూపటంలో న్ుంచి : అలలా హ్ కొరకు పరమాంచటం, అలలా హ్ కొరకు దేాష ంచటం, 
అలలా హ్ కొరకు స్రనహం చేయటం, అలలా హ్ కొరకు శతృతాం చేయటం.  కవవున్ విశ్వాసపరుడు 
విశ్వాసపరులని పరామస్వా డు మరియు వ్వరితో స్రనహం చేస్వా డు మరియు అవిశ్వాసపరులన్ు దేాష స్వా డు 
మరియు వ్వరితో శతృతాం చేస్వా డు.  ఈ ఉమాత్ లో న్ుండ ివిశ్వాసపరుల మొదట ిపంకిాలో ద ైవ పవాకా 
సలాలలా హు అల ైహి వసలాం సహచరులు ఉన్ానరు.  కవవున్ అహుా  - స్ - సున్నత్ వల్ జమలఅత్ వ్వరిని 
పరామస్వా రు మరియు వ్వరితో స్రనహం చసే్వా రు మరియు వ్వరు ద ైవ పవాకాల తరువ్వత పజాలోా క లా ఉతాములని 
విశాస్ స్వా రు.  ద ైవ పవాకా సలాలలా హు అల హైి వసలాం మలట: శతాబాు లలో ఉతామమ ైన్ది న్ా శతాబుము ఆ 
తరువ్వత వ్వర ి తరువ్వత వ్వరు ఆ తరువ్వత వ్వరి తరువ్వత వ్వరు.  4దాని పవామలణణకమవటమున్ు 
అంగవకరించబడింది.  మరయిు వ్వరిలో అబూబకర్ స్ దీుఖ్ ఉతామమ ైన్ వ్వరని ఆ తరువ్వత ఉమర్ ఫ్వరూఖ్ 
అవి ఆ తరువ్వత ఉస్వాన్ జున్ూనర ైన్ అని ఆ తరువ్వత అలియుయల్ మురాజఞ అని - రజియలలా హు అన్ుహ మ్ 
అజాయిీన్ - వ్వరి తరువ్వత అషర  ముబష ార (శుభవ్వరా ఇవాబడిన్ పది మంది సహచరులు) అని ఆ 
తరువ్వత మగిలిన్ సహచరులు రజియలలా హు అన్ుహ మ్ అజాయిీన్ అని విశాస్ స్వా రు మరియు సహచరుల 
మధయ వచిాన్ వయతిరేకతల విషయంలో వ్వరు మౌన్ం వహించారు మరియు వ్వరు ఈ విషయంలో శ్ోధన్ 
(ఇజాిహాద్) చేస్రవ్వరు అని విశాస్ స్వా రు.  తన్ శ్ోధన్న్ు సరిగవ చేస్ న్ వ్వరు ర ండింతలు పుణయం ప ందుతారు.  
శ్ోధన్న్ు తపుప చేస్ న్ వ్వరు ఒకింత పుణయం ప ందుతారు.  మరియు వ్వరు ద ైవ పవాకా సలాలలా హు అల ైహ ి

 
4 బుఖలరవ అషాహాదాత్ (2509), ముస్ ా ం ఫజఞయిలుససహాబ (2533), తిరిాజీ అల్ మన్ాఖబ్ (3859), ఇబనన 

మలజ అల్ అహాకమ్ (2362), అహాద్ (1/434).   



 

 

వసలాం ఇంట ివ్వరిలో న్ుంచి విశ్వాసపరుల ైన్ వ్వరిని పరమాస్వా రు మరయిు వ్వరితో స్రనహం చేస్వా రు మరియు 
విశ్వాసపరుల మలతృల ైన్ ద ైవపవాకా సలాలలా హు అల ైహి వసలాం సతీమణులతో స్రనహం ఉంచుతారు 
మరియు వ్వరందరితో సంతృప ా గవ ఉంటారు మరియు ద వై పవాకా సలాలలా హు అల హైి వసలాం సహచరులన్ు 
దేాష ంచి వ్వరనిి దూష ంచ,ే అహయా  బనైత్ విషయంలో అతికరమంచి అలలా హ్ అవతరింపజేస్ న్ స్వథ న్ముల కన్న 
వ్వరి స్వథ న్ములన్ు ప ంచ ేరవఫ జీల పదధతి న్ుండ ివిసుగ్ు చూపుతారు.  అలలగ ేఅహయా  బనైత్ న్ు మలటలు లేదా 
చేతలతో బాధంిచ ేన్వ్వస్ బుల పదుతి న్ుండి వ్వరు విసుగ్ున్ు చూపుతారు.   
మరియు ఈ సంక్ిపా వ్వయసములో మేము పసా్వా వించిన్వనిన అలలా హ్ తన్ పవాకా ముహమాద్ సలాలలా హు 
అల ైహి వసలాంకు ఇచిా పంప ంచిన్ నిజమ ైన్ విశ్వాసములోకి వస్వా యి.  మరయిు అద ిఫ ర క న్ాజియ 
అహుా  - స్ - సున్నత్ వల్ జమలఅత్ యొకక విశ్వాసము.  వ్వరి విషయంలో ద ైవ పవాకా సలాలలా హు అల హైి 
వసలాం ఇలల పలికవరు :  
న్ా సమలజంలో న్ుంచి ఒక వరాము సతయం ప ై ఉంటుంద.ి  అలలా హ్ సహాయం ప ందుతుంద.ి  వ్వరి తోడు 
వదిలేవ్వరు వ్వరికి న్షటం కలిగించలేరు.  చివరిక ిఅలలా హ్ ఆదేశం వసుా ంది.  5ఆయన్ అల ైహిససలలతు 
వససలలం ఇలల పలికవరు: యూదులు డబనైై ఒక వరాములుగవ విడపిో యలరు.  మరియు క ైైసావులు డబనైై 
ర ండు వరాములుగవ విడిపో యలరు.  మరియు తొందరలోన్ే ఈ సమలజం డబనైై మూడు వరాములుగవ 
విడిపో యిదిు .  ఒక వరాము తపప అనిన వరాములు న్రకములో ఉంటారు.  అపుపడు అన్ుచరులు అది ఏది 
? ఓ పవాకా అని పశాినంచారు.  ఆయన్ సమలధాన్మసూా  అది ఎవర తైే న్ేన్ు మరయిు న్ా సహచరులు ఉన్న 
మలరాం ప  ైఉంటారో వ్వరు.  6మరియు అద ిఎలలంట ివిశ్వాసం అంట ేదానిని అదిమ పటుట కోవటం మరియు 
దానిప ై స్ థరంగవ ఉండటం మరియు దానిని విభేదించ ేవ్వటి న్ుండ ిభయపడటం తపపనిసరి.   

వారి రకాల్ .   
ఇక ఈ విశ్వాసము న్ుండ ిమరలిపో యి దానికి వయతిరేకమ ైన్ మలరాముప ై న్డిచవే్వరి చాలల రకవలు కలవు.  
అయితే వ్వరలిో న్ుంచి విగ్రహాలన్ు, శిలలపలన్ు, దూతలన్ు, ఔలియలలన్ు, జిన్ునలన్ు, వృక్ాలన్ు, 
రవళళన్ు మరియు తదతిరవ్వటిని పూజించేవ్వరు ఉన్ానరు.  వీరందరు ద ైవపవాకాల ప లుపున్ు 
స్వాకరించలేదు.  కవని వ్వరనిి విభేదించారు మరియు వయతిరేకించారు.  ఏ విధంగవన్ ైతే ఖుర ైష్ జఞతివ్వరు 
మరియు అరబ్ లోని తదితర త గ్లు మన్ పవాకా ముహమాద్ సలాలలా హు అల ైహి వసలాం పటా 
వయవహరించారో అలల.  మరియు వ్వరు తమ ఆరవధయద ైవ్వలతో అవసరవలన్ు తీరామని, వ్వయధగి్రసుా లకు 
న్యం చేయటమున్ు, శతృవులకు వయతిరేకంగవ సహాయం చేయమని అరిధంచేవ్వరు.  మరియు వ్వరి పరరుప ై 
వధించేవ్వరు.  మరియు వ్వర ికొరకు మొకుకకున్ేవ్వరు.  ఎపుపడ ైతే ద ైవపవాకా సలాలలా హు అల హైి వసలాం 

 
5 ముస్ ామ్ అల్ ఇమలరతు (1920), తిరిాజీ అల్ ఫ తన్ (2229), అబూదావుద్ అల్ ఫ తన్ వల్ మలలహిమ్ 

(4252), ఇబనన మలజ అల్ ఫ తన్ (3952), అహాద్ (5/279).   

6 ఇబనన మలజ అల్ ఫ తన్ (3992).   



 

 

వ్వరిని దాని న్ుండ ిఆప , అలలా హ్ ఒకకడి కొరకు ఆరవధన్న్ు పతాేయకించమని వ్వరిని ఆదేశించారో వ్వరికి ఈ 
మలటలు ఆశారయకేతులన్ు చేశ్వయి.   
మరియు వ్వరు ఆయన్న్ు తిరసకరించి ఇలల పలికవరు : 

 "ఏమీ ? ఇతన్ు (ఈ పవాకా) ద ైవ్వలందరిన్న, ఒక ేఆరవధయద ైవంగవ చేశ్వడా ? నిశాయంగవ ఇది ఎంతో 
విచితమా ైన్ విషయం!".  [స్వద్ : 5]  

ద ైవ పవాకా సలాలలా హు అల హైి వసలాం వ్వరిని అలలా హ్ వ్ ైపు ఆహాానిసూా న్ే ఉన్ానరు.  మరియు వ్వరిని ష ర్క 
న్ుండి వ్వరిసూా న్ే ఉన్ానరు.  మరియు తాన్ు ఆహాానిసుా న్న దాని వ్వసావికతన్ు వ్వరిక ివిసారించి చ పరపవ్వరు.  
చివరిక ిఅలలా హ్ వ్వరిలో న్ుండ ిసన్ాారాం చూపవలస్ న్ వ్వరికి సన్ాారాం చూపవడు.  ఆ తరువ్వత అలలా హ్ 
ధరాంలో తండోపతండాలుగవ వ్వరు పవా్శేించారు.  ద వై పవాకా సలాలలా హు అల హైి వసలాం మరియు ఆయన్ 
సహచరుల, తాబియిీన్ ల నిరంతర ఆహాాన్ము మరియు కృష  తరువ్వత అలలా హ్ ధరాం ఇతర 
ధరవాలనినంటపి ై ఆధికయతన్ు ప ందిన్ది.  ఆ తరువ్వత పరిస్ థతులు మలరిపో యిన్వి.  మరియు అజఞా న్ము 
అలలా హ్ సృష టప ై ఆధికయతన్ు ప ందిన్ది.  చివరిక ిచాలల మంది అజఞా న్ ధరాం వ్ ైపున్కు మరలిపో యలరు.  
వ్వరు ద ైవ పవాకాల విషయంలో, ఔలియలల విషయంలో, వ్వరిని అరిధంచే విషయంలో, వ్వరితో సహాయం 
కొరకు మొరప టుట కున్ే విషయంలో మరియు తదితర ష ర్క రకవలలో అతికరమంచారు మరియు వ్వరు లల 
యిలలహ ఇలాలలా హ్ అరధమున్ు అరబ్ కవఫ ర్ లు గ్ురిాంచిన్టుా  గ్ురిాంచలేదు.  ఫలలా హుల్ ముసాఆన్.   
అజఞా న్ం యొకక ఆధికయత మరియు ద ైవదతతయ యుగ్మున్కు దూరం అవాడం వలా ఈ బహుద ైవ్వరవధన్ 
పజాలలో మన్ ఈ కవలం వరకు వ్వయప సూా న్ే ఉన్నది.   
వారిల్ో న ుండి చివరివార ిసుందేహమే మ ుంద వారి సుందేహమ .  కొనిి అవిశ్ావస నమమకాల్ ప్రస్ాా వన: 
ఈ చివర ివ్వరందర ిసందేహమే మొదట ివ్వరి సందేహము.  వ్వరి మలటలలోన్ ే: వీరందరు అలలా హ్ వదు  మల 
కొరకు స్ ఫ్వరసు చేస్రవ్వరు మేము వ్వరిని కేవలం మలకు అలలా హ్ స్వన్నధయమున్ు కలిగిస్వా రని 
ఆరవధించేవ్వరము.  అలలా హ్ వ్వరి ఈ సందహేమున్ు అసతయపరిచాడు.  మరియు ఎవర ైత ేఅలలా హ్ న్ు వదిలి 
ఇతరులన్ు ఆరవధిస్వా డో  అతడు ష ర్క చేశ్వడు.  మరయిు అవిశ్వాసమున్కు పవలపడాా డని సపషటపరచాడు.  
అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు :  

మరియు వ్వరు అలలా హ్ న్ు వదిలి తమకు న్ష్వట నిన గవన్న, లలభానిన గవన్న చేకూరాలేని వ్వటిని 

ఆరవధిసుా న్ానరు.  ఇంకవ అలలా హ్ సమక్షంలో ఇవి మలకు స్ ఫ్వరసు చేస్వా యి అని చ బుతున్ానరు.  
[యూన్ుస్ : 18]  

అలలా హ్ తన్ ఈ మలట దాారవ వ్వరిని ఖండించాడు.   
ఏమటీ ఆకవశ్వలలో గవన్న, భూమలో గవన్న అలలా హ్ కు త లియని దాని గ్ురించి మీరు ఆయన్కు 

త లియజేసుా న్ానరవ ?.  వ్వరు కలిపంచే భాగ్స్వామలయల న్ుంచి ఆయన్ పవితుాడు, ఉన్నతుడు అని (ఓ 

పవాకవా !) వ్వరికి చ పుప.  [యూన్ుస్ : 18]  



 

 

ఈ ఆయతులో అలలా హ్ తన్న్ు వదిలి ద ైవపవాకాలన్ు, ఔలియలలన్ు ఆరవధంిచటం ప దు  ష రుక అని 
సపషటపరచాడు.  ఒక వ్ేళ దానిక ిపవలపడేవ్వడు దానిక ివ్రే ేపరరు ఇచిాన్ా సర.ే   
అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు :  
ఎవర ైత ేఅలలా హ్ న్ు కవకుండా ఇతరులన్ు సంరక్షకులుగవ ఆశరయించారో వ్వరు "ఈ ప దులు మమాలిన 

అలలా హ్ స్వనినధాయనికి చేరాటంలో తోడపడతారని భావించి మలతమాే మేము వీళళన్ు ఆరవధిసుా న్ానము" 
అని అంటారు.  [జుమర్:3]  

అలలా హ్ తన్ ఈ మలట దాారవ వ్వరిని ఖండించాడు.   
ఏ విషయం గ్ురించి వ్వరు భేదాభిపవాయలనికి లోన్ ై ఉన్ానరో దానికి సంబంధించిన్ (అసలు) తీరుప అలలా హ్ 

(సాయంగవ) చేస్వా డు.  అబదాు లకోరులకు, కృతఘ్నలకు అలలా హ్ ఎటిట  పరిస్ థతిలోన్ు సన్ాారాం చూపడు.  
[జుమర్:3]  

అలలా హ్ న్ు వదిలి వ్వరిని వ్ేడుకోవటం, భయపడటం, ఆశ ప టుట కోవటం మరియు అటువంట ివ్ేర ేవ్వటి 
దాారవ వ్వరి ఆరవధన్ చేయటం అలలా హ్ తో పవటు కుఫ్ా చేయటమని అలలా హ్ వీట ిదాారవ సపషటపరచాడు.  
మరియు వ్వర ిఆరవధయద ైవ్వలు వ్వరిని అలలా హ్ కు దగా్ర చేస్వా రన్ే వ్వరి భావన్న్ు ఆయన్ అసతయపరచాడు.   
సర ైన్ విశ్వాసమున్కు వయతిరేకమ ైన్ మరియు ద వైపవాకాలు సలాలలా హు అల ైహిముససలలం తీసుకుని 
వచిాన్ దానికి వయతిరేకమ ైన్ కుఫ ాయ విశ్వాసములలోంచి దేనిన్ ైతే ఈ కవలములో మలర్క్, ల న్నన్ 
అన్ుచరులలోంచి మరియు న్ాస్ ా కతాం, అవిశ్వాసం వ్ ైపు ప లిచ ే తదితరులలోంచి న్ాస్ ా కులు 
విశాస్ సుా న్ానరో అది.  దానిక ిస్ో షలిజం లేదా కమూయనిజం లేదా బఅ్ స్ యల లేదా తదితర పరరుా  ప టిటన్ా 
సరే.  దేవుడు లేడు మరియు జీవితం భౌతికమ ైన్ది అన్నది ఈ న్ాస్ ా కులందరి స్ దాధ ంతములలోంచిది.  
పళాయదిన్మున్ు తిరసకరించటం, సారామున్ు, న్రకమున్ు తిరసకరించటం మరియు ధరవాలనినంటిని 
తిరసకరించటం వ్వర ిస్ దాధ ంతములలోంచివ్ే.  వ్వర ిపుసాకములలో చూస్  వ్వరు దేనిప ై ఉన్ానరో దానిని 
చదివిన్వ్వడు దానిని ఖచిాతంగవ త లుసుకుంటాడు.  ఈ విశ్వాసం పరలోక ధరవాలనినటికి వయతిరేకంగవ 
ఉండటంలో మరియు వ్వటి పజాలన్ు ఇహపరవలలో చ డా పరిణామలలకు దారతిీయటంలో ఎటువంటి 
సందేహం లేదు.   
సతయమున్కు వయతిరేకమ ైన్ విశ్వాసములలోంచి దేనిన్ ైతే కొంతమంది సూఫవలు మరియు బాతిన్న విశ్వాసము 
కలవ్వరు కొంతమంది ఔలియలలన్ు కలిపంచుకుని వ్వరిని అలలా హ్ కు కవరయనిరాహణలో స్వట ి కలిపంచి 
విశాస్ ంచేవ్వరు.  మరియు విశా వయవహారములలో వ్వరు కవరయనిరాహణ చేస్వా రని విశాస్ ంచేవ్వరు.  
మరియు తమ ఆరవధయద వై్వలకు కలిపంచుకున్న పరర లాన్ అఖ్లా బ్, అవ్వా ద్, అగవాస్ తదితర పరరాన్ు ప టేటవ్వరు.  
ఇది అలలా హ్ రుబూబియత్ లో అతి చ డాద ైన్ ష రుక.  మరియు ఇద ిఅరబ్ అజఞా న్ుల ష ర్క కన్న చ డాద ైన్ది.  
ఎందుకంటే అరబ్ లో ఉండ ేకవఫ రుా  రుబూబియత్ లో స్వటి కలిపంచేవ్వరు కవదు.  వ్వరు అలలా హ్ అరవధన్లో 



 

 

స్వటి కలిపంచవే్వరు.  మరియు వ్వర ిస్వటి కలిపంచటం అన్నద ికలిమలో ఉండేది.  ఇక కిాషట పరిస్ థతులలో 
వ్వరు చితాశుదిధతో అలలా హ్ న్ు ఆరవధించేవ్వరు.   
అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు :  

వ్వరు న్ావలోక ిఎకికన్పుపడు తమ భకిాని కేవలం అలలా హ్ కు మలతమాే పతాేయకించుకొని ఆయన్న్ే 
పవారిధంచేవ్వరు; కవని ఆయన్ వ్వరిని రక్ించి న్ేల మీదకు తీసుకు రవగవన్ే ఆయన్కు స్వటి కలిపంచేవ్వరు.  

[అన్కబూత్ : 65]  

వ్వరు రుబూబియత్ న్ు ఆయన్ ఒకకడ ికొరకు అంగవకరించేవ్వరు.   
అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు :  

మరియు న్నవు: "మమాలిన ఎవరు సృష టంచారు?" అని వ్వరితో అడిగిన్పుపడు, వ్వరు నిశాయంగవ: 
"అలలా హ్!" అని అంటారు.  [జుఖరఫ్ : 87]  

మరియు మహో న్నతుడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  
వ్వరిని అడుగ్ు: "ఆకవశం న్ుండి మరియు భూమ న్ుండి, మీకు జీవన్ోపవధిని ఇచేావ్వడు ఎవడు? విన్ేశకరా, 
చూస్రశకరా ఎవడి ఆధీన్ంలో ఉన్ానయి? మరియు పవాణం లేని దాని న్ుండ ిపవాణమున్న దానిని మరియు 

పవాణమున్న దాని న్ుండ ిపవాణం లేని దానిని తీస్రవ్వడు ఎవడు? మరియు ఈ విశా వయవసథన్ు 
న్డుపుతున్నవ్వడు ఎవడు?" వ్వరు: "అలలా హ్!" అని తపపకుండా అంటారు.  అపుపడన్ు: "అయిత ేమీరు 

ద ైవభీతి కలిగి ఉండరవ?".  (యూన్ుస్:31) ఈ అరధంలో చాలల ఆయతులు కలవు.   

మ న ప్టి మ ష్ రక ల్ కని త్ద ప్ర ిమ ష్ రక ల్  అధికుం చేస  జోడిుంచినవి:   
ఇక మున్ుపటి ముష కాుల కన్న తదుపరి ముష కాులు ర ండు విధాలుగవ అధికం చేస్  జయడించారు.  ఒకట ి: 
రుబూబియత్ విషయంలో వ్వరిలో కొందరి ష ర్క చేయటం.  ర ండు : కలిమలో లేమలో వ్వర ిష ర్క చేయటం.  
ఏవిధంగవన్ ైతే వ్వరితో కలిస్ , వ్వరి పరసి్ థతులన్ు అన్ేాష ంచి, మసర్ (ఈజిప్టట) లోని హుస్రసన్, బదవీ 
మరియు ఇతరుల సమలధి వదు  మరియు అదన్ లోని అల్ ఈదోాస్ సమలధి వదు , యమన్ లోని అల్ హాదీ, 
ష్వమ్ (స్ రియ) లోని ఇబనన అరబీ, ఇరవఖ్ లోని షరక్ అబుు ల్ ఖలదిర్ జీలలన్న మరియు ఇతర పసా్ దిధ  చ ందిన్ 
సమలధుల విషయంలో చాలల మంది పజాలు అతికరమంచి వ్వరికి అలలా హ్ యొకక చాలల హకుకలన్ు 
సమరిపంచి ఏమ చేసుా న్ానరో చూస్ న్ వ్వడు దానిని త లుసుకుంటాడు.  వ్వరిని దాని న్ుండ ిఆపరవ్వరు 
మరియు అలలా హ్ తన్ పవాకా సలాలలా హు అల ైహి వసలాం మరియు ఆయన్ కన్న మున్ుపట ిపవాకాలు 
అల ైహిముససలలంకు ఇచిా పంప ంచిన్ తతహీద్ న్ు వ్వరకి ిసపషటపరచేవ్వరు చాలల తకుకవ మంది ఉన్ానరు 
.  ఇన్ాన లిలలా హి వఇన్ాన ఇల ైహి రవజిఊన్.  మరయిు మేము అలలా హ్ వ్వరిక ివ్వరి బుదిధని తిరిగ ిఇవ్వాలని 
మరియు వ్వర ిమధయ సన్ాారాం వ్ ైపు ప లిచేవ్వరిని అధికం చేయలలని మరియు ముస్ ాముల న్ాయకులకు, 
వ్వరి పండితులకు ఈ ష రుక కు , దాని కవరకవలకు వయతిరేకంగవ పో రవడటానికి భాగ్యమున్ు కలిగించమని 
అలలా హ్ న్ు వ్డేుకుంటున్ానము.  నిశాయంగవ ఆయన్ విన్ేవ్వడు, దగా్ర ఉండేవ్వడు.   



 

 

పరరుా  మరయిు గ్ుణగ్ణాల (అస్వా వ స్ ఫ్వత్) విభాగ్ంలో సర ైన్ విశ్వాసమున్కు వయతిరేకమ ైన్ 
విశ్వాసములలోంచి బిద్అతీల ైన్ జహమీయ మరియు మూతజిల మరియు అలలా హ్ గ్ుణాలన్ు 
నిరవకరించటంలో మరియు ఆయన్న్ు పరిపూరి గ్ుణాల న్ుండ ిఖలళీగవ భావించటంలో వ్వరి మలరాములో 
న్డిచే వ్వరి విశ్వాసములు మరియు వ్వరు అలలా హ్ న్ు నిరవశరయులు, నిరవువులు మరియు అస్వధయమ ైన్వ్వరి 
గ్ుణాలతో వరిించారు.  అలలా హ్ వ్వరి మలటల న్ుండ ిఉన్నతుడు.  అలలా హ్ యొకక కొనిన గ్ుణాలన్ు 
తిరసకరించి కొనినంటిని నిరూప ంచిన్ వ్వరు అష్వయిర లలంటి వ్వరు ఇందులో ఉన్ానరు.  ఏ విషయము 
న్ుండి బయట పడటానికి వ్వరు అలలా హ్ యొకక కొనిన గ్ుణాలన్ు తిరసకరించి వ్వటి ఆధారవల విషయంలో 
అసతయవ్వదము చేశ్వరో వ్వరు కొనిన గ్ుణాలన్ు అంగవకరించటం వలన్ అదే నిరూప తమవుతుంది.  కవవున్ 
వ్వరు విన్న, బౌదిుక ఆధారవలన్ు విబధేించారు మరియు ఈ విషయంలో వ్వరు సపషటంగవ విరుదధంగవ 
ఉన్ానరు.  ఇక అహెా  సున్నత్ వల్ జమలఅత్ వ్వరు అలలా హ్ కొరకు ఆ పరరాన్ు, గ్ుణాలన్ు నిరూప ంచారు ఏ 
పరరుా , గ్ుణాలన్ ైతే పరిపూరి పదధతిలో అలలా హ్ తన్ సాయం కొరకు నిరూప ంచాడో  లేదా ఆయన్ పవాకా 
ముహమాద్ సలాలలా హు అల ైహి వసలాం ఆయన్ కొరకు నిరూప ంచారో.  మరియు వ్వరు తమ సృష టకరాన్ు 
సృష టతో పో లాటం న్ుండ ిపరిశుదధతన్ు కొనియలడుతారు ఎంతంట ేవ్వరితో సమలన్ంగవ పో లేా సందేహం 
లేకుండా మరియు వ్వరు వ్వటి ఆధారముల పకావరంగవ ఆచరిస్వా రు.  వ్వటిలో మలరుపచేరుపలు చేయరు.  
మరియు అంతరవయం కలిగించరు.  మరియు వ్వరు ఇతరులకు సంభవించిన్ వ్ ైరుదధ యం న్ుండ ిభదంాగవ 
ఉన్ానరు.  దీని వివరణ ఇంతకు ముందే పసా్వా వించబడిన్ది.  మరియు ఇది ఇహపరవలోా  ముకిాక,ి 
సుఖవంతమ ైన్ జీవితానికి మలరాము.  మరియు అద ిఈ సమలజము యొకక పూరిాకులు, ఇమలమ్ లు 
న్డిచిన్టువంటి సరళమ ైన్ మలరాం.  వ్వరలిోని మొదట ివ్వరికి దేని దాారవన్ ైతే సంసకరణ జరిగిన్దో  దానితో 
మలతమాే వ్వర ిచివర ివ్వర ిసంసకరణ జరుగ్ున్ు.  అది గ్రంధమున్ు, సున్నత్ న్ు అన్ుసరించటం మరియు 
వ్వటికి విరుదధమ ైన్ వ్వటిని వదిలివ్ేయటం.   

బాధయత కల మలన్వునిప ై అతయంత ముఖయమ ైన్ విధ ిమరియు అతనిప ై ఉన్న గొపప అనివ్వరయ కవరయం 
ఏమటంటే అది అతని పభాువు, భూమలయకవశముల, అర ా అజీమ్ యొకక పభాువు ఆరవధన్ చేయటం.  
ఆయన్ తన్ గ్రంధంలో ఇలల స్ లవిచాాడు :  
నిశాయంగవ, మీ పభాువ్ ైన్ అలలా హ్ యేి ఆకవశ్వలన్ు మరియు భూమని ఆరు దని్ములలో (అయలయమ్ 
లలో) సృష టంచాడు.  ఆ ప దప తన్ స్ ంహాసన్ానిన (అరా్ న్ు) అధిష ఠ ంచాడు.  ఆయన్ రవతిాని పగ్ట ివ్ ంట 
ఎడత గ్కుండా అన్ుసరింపజేస్ , దానిప ై (పగ్టిప )ై కపుపతూ ఉంటాడు మరియు సూరయచంద,ా న్క్షతాాలు 

ఆయన్ ఆజాకు కటుట బడి ఉన్ానయి.  నిశాయంగవ, సరాసృష ట ఆయన్దే! మరియు ఆజా న్డిచదేి 
ఆయన్ద.ే  అలలా హ్ ఎంతో శుభదాయకుడు, సరా లోకవలకు పో షకుడు! [అల్ అఅ్ రవఫ్ : 54]  



 

 

మరియు అలలా హ్ సుబహాన్హు వతఆలల వ్ేర ేచోట తాన్ు మలన్వులన్ు, జిన్ునలన్ు తన్ ఆరవధన్ కొరకు 
సృష టంచాడని త లియపరచాడు.   
అలలా హ్ అజు  వజలా ఇలల స్ లవిచాాడు :  
మరియు న్ేన్ు జిన్ానతులన్ు మరియు మలన్వులన్ు సృష టంచింద,ి కేవలం న్న్ున ఆరవధించటానికే! 

[జఞరియలత్ :56]  
మలన్వులన్ు, జిన్ునలన్ు అలలా హ్ ఏ ఆరవధన్ కొరకు సృష టంచాడో  అది ఆరవధన్ రకముల ైన్ న్మలజు, 
ఉపవ్వసములు, జకవత్, హజ్, రకూ, సజఞు లు, పదాక్ిణలు, వధించటం, మొకుకబడులు, భయపడటం, 
ఆశప టుట కోవటం, సహాయం కొరకు మొర ప టుట కోవటం, సహాయం అరిధంచటం, శరణు వ్ేడుకోవటం మరియు 
పవారధన్ల అనిన రకముల దాారవ అలలా హ్ ఏకతామున్ు చాటటం మరయిు అలలా హ్ గ్రంధము మరయిు ద ైవ 
పవాకా హదీసులలో ఆదేశించబడిన్ వ్వటికి విధేయత చూపటం మరియు వ్వరించబడిన్ వ్వటి న్ుండి 
దూరంగవ ఉండటం ఇందులోన్ ేవస్వా యి.  మరియు అలలా హ్ మలన్వులన్ు, జిన్ునలందరిని ఈ ఆరవధన్ 
చేయటం గ్ురించ ేఆదేశించాడు.  మరియు ఈ ఆరవధన్న్ు వివరించటానికి, దాని వ్ ైపు ప లవటానిక ిమరియు 
దానిని అలలా హ్ కొరకు పతాేయకం చేయటమున్ు న్ేరిపంచటానికి అలలా హ్ పవాకాలందరిని పంప ంచాడు.  
మరియు గ్రంధములన్ు అవతరింపజేశ్వడు.   
అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు :  

ఓ మలన్వులలరవ! మమాలిన మరియు మీకు పూరాం వ్వరిని సృష టంచిన్ మీ పభాువు (అలలా హ్) న్ే 
ఆరవధించండ,ి తదాారవ మీరు భకిాపరులు కవవచుా! [అల్ బఖర :21]  

మరియు మహాశకిాసంపన్ునడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల చ పవపడు:  
న్న పభాువు సపషటంగవ ఆజఞా ప ంచాడు మీరు ఆయన్న్ు తపప మరొకర వరిని ఆరవధించకూడదు.  మరియు 

తలాిదండుాల యి డల ఉతామంగవ వయవహరించాలి.  [అల్ ఇస్వా:23]  
ఈ ఆయతులో ఖజఞ అంట ేఅరధం ఆదేశించాడు, తాకరదు చేశ్వడు(అని).   
మరియు మహో న్నతుడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  
మరియు వ్వరికిచిాన్ ఆదేశం: "వ్వరు అలలా హ్ న్ే ఆరవధించాలని, పూరిా ఏకవగ్ర చితాంతో తమ ధరవానిన 

(భకిాని) కేవలం ఆయన్ కొరక ేపతాేయకించుకోవ్వలని, న్మలజ్ న్ు స్వథ ప ంచాలని మరియు జకవత్ ఇవ్వాలని.  

ఇదే సర ైన్ ధరాము".  [అల్ బయియన్ : 5]  

అలలా హ్ గ్రంధంలో ఈ అరధంలో చాలల ఆయతులు ఉన్నవి.   
అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు :  
ద ైవపవాకా మీకు ఇచిాన్ దానిన మీరు పుచుాకోండ.ి  ఆయన్ మమాలిన వ్వరించిన్ దానిన వదిలివ్ేయండ.ి  
అలలా హ్ కు భయపడుతూ ఉండండ.ి  నిశాయంగవ అలలా హ్ కఠిన్ంగవ శిక్ించేవ్వడు.  [అల్ హష్ా :7]  

అలలా హ్ స్ లవిచాాడు:  
ఓ విశ్వాసులలరవ! మీరు అలలా హ్ కు విధయేుల ై ఉండండ ిమరియు ఆయన్ సందేశహరునిక ివిధేయుల ై 
ఉండండ ిమరియు మీలో అధికవరం అపపగించబడిన్ వ్వరికి కూడా! మీ మధయ ఏ విషయంలోన్ ైన్ా 

అభిపవాయ భదేం కలిగితే - మీరు అలలా హ్ న్ు అంతిమదిన్ానిన విశాస్ ంచ ేవ్వరే అయిత ే- ఆ విషయలనిన 



 

 

అలలా హ్ మరయిు పవాకా వ్ పైుకు మరలాండి.  ఇదే సర నై్ పదధతి మరయిు ఫలితానిన బటిట కూడా 
ఉతామమ ైన్ది.  [నిస్వ : 59]  

మరియు మహాశకిాసంపన్ునడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల చ పవపడు:  
ద ైవపవాకాన్ు అన్ుసరించిన్వ్వడు అలలా హ్ న్ు అన్ుసరంిచాడు.  [నిస్వ : 80] 

అలలా హ్ స్ లవిచాాడు:  
{నిశాయంగవ మేము పతాీ సముదాయంలో పవాకాన్ు పభావింపచేస్వము, [పజాలలరవ ] కేవలం అలలా హ్'న్ు 

ఆరవధించండ ిమరియు తాగ్ూత్(మథాయద ైవ్వలు) కు దూరంగవ ఉండండ}ి.  [అన్-న్హల్:36]  
అలలా హ్ స్ లవిచాాడు:  

మరియు మమేు న్నకు పూరాం ఏ పవాకాన్ు పంప న్ా: "నిశాయంగవ, న్ేన్ు (అలలా హ్) తపప మరొక 
ఆరవధుయడు లేడు! కవవున్ మీరు న్న్ేన (అలలా హ్ న్ే) ఆరవధించండి" అని దివయజఞా న్ం (వహీ) 

ఇచిాపంపవము.  [అల్ అంబియల :25]  
మరియు మహో న్నతుడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  
అలిఫ్ - లలమ్ - రవ.  (ఇది) ఒక దివయగ్రంధం.  దీని సూకుా లు (ఆయలత్) నిరుు షటమ ైన్వి మరయిు మహా 
వివ్ేచన్ాపరుడు, సరాం త లిస్ న్వ్వడు అయిన్ (అలలా హ్) తరుపు న్ుండ ివివరించబడాా యి; మీరు అలలా హ్ 
న్ు తపప ఇతరులన్ు ఆరవధించ కూడదని (ఓ ముహమాద్) ఇలల అన్ు: "నిశాయంగవ న్ేన్ు, ఆయన్ 
(అలలా హ్) తరుపు న్ుండ ిమీకు హెచారకి చేస్రవ్వడిని మరియు శుభవ్వరాలు ఇచేా వ్వడిని మలతామ!ే 

[హూద్ : 1-2] 
ఈ ధీట్ైన్ ఆయతులు మరియు వ్వటి అరధంలో వచిాన్ అలలా హ్ గ్రంధములోని పతాీది అలలా హ్ ఒకకడ ికొరక ే
ఆరవధన్న్ు పతాేయకించటం తపపనిసరి అవటంప ై మరియు అది ధరాం యొకక మూలం, మలాత్ యొకక 
ఆధారం అవటం ప ై సూచిసుా న్ానయి.  అలలగ ే అవి జిన్ునలన్ు మరియు మలన్వులన్ు సృష టంచడం, 
ద ైవపవాకాలన్ు పంపడం మరియు గ్రంధములన్ు అవతరింపజేయటంలో వివ్ేకమని సూచిసుా న్ానయి.  ఈ 
విషయంలో జఞగ్రతావహించటం మరియు దానిన అరధం చేసుకోవటం, ఇస్వా ంతో అన్ుబంధం ఉన్నవ్వరు 
ద ైవపవాకాల, పుణాయతుాల విషయంలో అతికరమంచటం మరియు వ్వర ి సమలధులప ై నిరవాణములు 
ఏరపరచుకోవటం మరియు వ్వటిప ై మస్ ుదులన్ు, గోపురములన్ు నిరిాంచటం, వ్వరితో అరిధంచటం, వ్వరి 
న్ుండి సహాయమున్ు కోరడం, వ్వరిని ఆశరయించడం, అవసరవలన్ు తీరామని, ఆపదలన్ు తొలగించమని, 
రోగ్ులన్ు న్యం చేయమని, శతృవులకు వయతిరేకంగవ సహాయం చయేమని వ్వరనిి అడగ్టం లలంటి తదితర 
ప దు  ష రుకలలో పడిపో వటం లలంటి వ్వటి న్ుండ ిజఞగ్రతాపడటం బాధయత వహించే వ్వరందరిప  ైతపపనిసరి.  
ద ైవ గ్రంధంలో సూచించబడిన్ వ్వటికి అన్ుగ్ుణంగవ ద ైవపవాకా సలాలలా హు అల ైహ ివసలాం యొకక పవామలణణక 
హదీసులు వచిాన్వి. సహహీెైన్ లో మఆజ్ రజిఅలలా హు అన్ుహ  ఉలేా ఖన్ం ద ైవపవాకా సలాలలా హు అల ైహి 
వసలాం ఆయన్తో ఇలల పలికవరు :  
దాసులప ై అలలా హ్ హకుక ఏమ ఉన్నదో  మరియు అలలా హ్ ప  ైదాసుల హకుక ఏమ ఉన్నదో  మీకు త లుస్వ 

?.  అపుపడు మఆజ్ అలలా హ్ మరియు ఆయన్ పవాకాకు బాగవ త లుసు అని సమలధాన్మచాారు.  
అపుపడు పవాకా సలాలలా హు అల ైహి వసలాం గవరు సమలధాన్మసూా  అలలా హ్ హకుక దాసులప ై వ్వరు 



 

 

ఆయన్న్ు ఆరవధించాలి మరియు ఆయన్తో పవటు దేనిన్న స్వటి కలిపంచకూడదు మరియు అలలా హ్ ప  ై
దాసుల హకుక ఆయన్తో పవటు దేనిన్న స్వటి కలిపంచని వ్వరిని శిక్ంిచకుండా ఉండటం అని త లిపవరు.  

7హదీసు. 
 సహీహ్ బుఖలరవలో అబుు లలా హ్ ఇబనన మస్ఊద్ రజిఅలలా హు అన్ుహ  ఉలేా ఖన్ం ద ైవపవాకా సలాలలా హు అల ైహ ి
వసలాం ఇలల స్ లవిచాారు :  

అలలా హ్ కొరకు స్వట ిఉన్ానరని ప లిచే స్ థతిలో మరణణంచిన్వ్వడు న్రకంలో పవా్ేశిస్వా డు.  8సహీహ్ 
ముస్ ా ంలో జఞబిర్ రజిఅలలా హు అన్ుహ  ఉలేా ఖన్ం ద ైవపవాకా సలాలలా హు అల ైహ ివసలాం ఇలల స్ లవిచాారు : 
{ష ర్క చేయకుండా}ఇతరులన్ు అలలా హ్ కు సరిసమలన్ంగవ స్వటి కలిపంచకుండా ఆయన్న్ు కలిస్ర వయకిా 
సారాంలో పవా్ేశిస్వా డు, అలలా హ్ కు ఇతరులన్ు స్వటి కలిపంచి మర వర ైత ేఆయన్ున కలుస్వా డో  న్రకం లో 

పవా్ేశిస్వా డు.  9మరియు ఈ అరధంలో చాలల హదీసులు ఉన్నవి. 
మరియు ఈ విషయం అతయంత ముఖయమ ైన్, గొపప విషయం.  మరియు అలలా హ్ తన్ పవాకా ముహమాద్ 
సలాలలా హు అల ైహి వసలాంన్ు తతహీద్ వ్ ైపు ప లుపుతో మరియు ష ర్క న్ుండి వ్వరింపుతో పంప ంచాడు.  
అపుపడు ఆయన్ అలలా హ్ తన్కు ఇచిా పంప ంచిన్ పచాారమున్ు పరిపూరింగవ న్ లకొలలపరు.  మరియు 
ఆయన్ అలలా హ్ మలరాంలో తీవంాగవ బాధంిచబడాా రు.  వ్వటనినంటిప ై ఆయన్ సహన్ం చూపవరు.  మరియు 
ఆయన్తో పవటు ఆయన్ సహచరులు రజియలలా హు అన్ుహ మ్ కూడా సందేశ పచాారం విషయంలో సహన్ం 
చూపవరు.  చివరిక ిఅలలా హ్ అరబ్ దీా పకలపం న్ుండ ివిగ్రహాలనినంటిని దూరం చేశ్వడు.  మరియు పజాలు 
అలలా హ్ ధరాంలో తండోపతండాలుగవ పవా్ేశించారు.  మరియు కవబా చుటటట , దాని లోపల ఉన్న విగ్రహాలు 
విరగొా టటబడాా యి.  మరియు లలత్, ఉజఞు , మన్ాత్ విగ్రహాలు శిధిలం చేయబడాా యి.  అరబ్ పవాంతంలో ఉన్న 
త గ్లలో ఉన్న విగ్రహాలనిన విరగొా టటబడాా యి మరియు వ్వరి వదు  ఉన్న విగ్రహాలనిన న్ాశన్ం చేయబడాా యి.  
మరియు అలలా హ్ వ్వకుక ఉన్నత శిఖరవలకు చేరుకుంది.  అరబ్ పవాంతంలో ఇస్వా ం ఆధికయతన్ు చూప ంది.  
ఆ ప దప ముస్ ాములు అరబ్ పవాంతమున్కు వ్ లుపల సందేశపాచారము మరియు ధరాయుదధం దాారవ శరదధ  
చూపవరు.  అలలా హ్ వ్వర ిదాారవ దాసులలో న్ుంచి ఎవరిక ైత ేస్ౌజన్యము ముందడుగ్ు వ్ేస్ ందో  వ్వరికి 
సన్ాారాం చూపవడు.  మరయిు అలలా హ్ వ్వరి దాారవ పపాంచంలోని చాలల పవాంతాలలో సతాయనిన మరియు 
న్ాయయమున్ు వ్వయప ంపచేశ్వడు.  మరియు దానితో వ్వరు సన్ాారామున్కు ఇమలములుగవ, సతాయనిక ి
న్ాయకులుగవ మరియు న్ాయయ, సంసకరణ పచాారకులుగవ అయిపోయలరు.  మరయిు తాబియిీన్ లు, తబే 
తాబియిీన్ లు వ్వర ిమలరాంలో న్డిచారు.  సన్ాారాము యొకక ఇమలములు, సతయ పచాారకులు అలలా హ్ 
ధరామున్ు వ్వయప ంపజేస్రవ్వరు.  మరియు వ్వరు పజాలన్ు అలలా హ్ తతహీద్ వ్ పైు ప లిచేవ్వరు.  మరియు 
అలలా హ్ మలరాములో తమ పవాణముల దాారవ తమ సంపదల దాారవ జిహాద్ చేస్రవ్వరు.  వ్వరు అలలా హ్ 

 
7 బుఖలరవ అల్ ఇస్వాజఞన్ (5912), ముస్ ా ం అల్ ఈమలన్ (30), తిరిాజీ అల్ ఈమలన్ (2643), ఇబనన మలజ 

అజుు హద్ (4296), అహాద్ (5/238).   

8 బుఖలరవ తఫవసరుల్ ఖుర్ఆన్ (4227), ముస్ ా ం అల్ ఈమలన్ (92), అహాద్ (1/374).   

9 బుఖలరవ అల్ ఇల్ా (129), ముస్ ా ం అల్ ఈమలన్ (32), అహాద్ (3/157).   



 

 

మలరాంలో నిందించేవ్వర ినిందలతో భయపడేవ్వరు కవదు.  కవబటిట అలలా హ్ వ్వరికి మదుతు ఇచాాడు మరియు 
వ్వరికి సహాయం చేశ్వడు.  మరియు వ్వరికి వ్వరి శతృవులప ై ఆధికయతన్ు పసా్వదించాడు.  మరియు ఆయన్ 
వ్వరికి చేస్ న్ వ్వగవు న్మున్ు పూరాి చేశ్వడు ఆయన్ యొకక ఈ మలటలో :  
ఓ విశ్వాసులలరవ! ఒకవ్ేళ మీరు అలలా హ్ కు (ఆయన్ మలరాంలో) సహాయపడితే, ఆయన్ మీకు సహాయం 

చేస్వా డు మరయిు మీ పవదాలన్ు స్ థరపరుస్వా డు.  [ముహమాద్ : 7]  
మరియు మహాశకిాసంపన్ునడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల చ పవపడు:  

మరియు అలలా హ్ కు సహాయపడేందుకు సమలయతాం అయిన్ వ్వరికి అలలా హ్ తపపకుండా 
సహాయపడతాడు.  నిశాయంగవ అలలా హ్ మహాబలుడు మరియు సరవాధికుయడు.  వ్వరే! ఒకవ్ేళ మేము 
వ్వరికి భూమప ై అధికవరవనిన పసా్వదిస్రా , వ్వరు న్మలజ్ స్వథ ప స్వా రు, విధిదాన్ం (జకవత్) ఇస్వా రు మరియు 
ధరామున్ు (మంచిని) ఆదేశిస్వా రు మరయిు అధరాము (చ డు) న్ుండ ినిషరధిస్వా రు.  సకల వయవహారవల 

అంతిమ నిరియం అలలా హ్ చేతిలోన్ే ఉంది.  [హజ్ : 40-41]  
ఆ తరువ్వత పజాలు మలరిపో యలరు.  వ్వరు విభేదించుకుని విడపిో యలరు.  జిహాద్ విషయంలో అశరదధ  
చూపవరు మరయిు సుఖముకు, మన్ోవ్వంఛల అన్ుసరణకు పవాధాన్యతన్ు ఇచాారు మరియు వ్వరిలో చ డు 
పభాలిన్ది.  కవని అలలా హ్ ఎవరిన్ ైత ేరక్ించాడో  వ్వరు తపప.  అపుపడు అలలా హ్ వ్వర ిపరిస్ థతిని మలరిావ్ేశ్వడు.  
వ్వరిప ై వ్వరి కరాలకు పతాిఫలంగవ వ్వరి శతృవులకు ఆధికయతన్ు కలిగించాడు.  మరియు అలలా హ్ దాసులన్ు 
హింస్ ంచేవ్వడు కవడు.   
అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు :  
ఇది ఎందుకంటే! వ్వసావ్వనికి, ఒక జఞతి వ్వరు, తమ న్డవడికన్ు తాము మలరుాకోన్ంత వరకు, అలలా హ్ 

వ్వరికి పసా్వదంిచిన్ తన్ అన్ుగ్రహానిన మలరాడు.  [అన్ాాల్ : 53]  
ముస్ ాములందరిప ై పభాుతా, పజాఞ స్వథ యిలో కరావయం ఉన్నది అదేమటంటే అలలా హ్ సుబహాన్హు వతఆలల 
వ్ ైపు మరలటం మరియు ఆరవధన్న్ు ఆయన్ ఒకకరి కొరకు పతాేయకించటం మరియు తమ దాారవ జరిగిన్ 
నిరాక్షయం మరియు తమ పవపముల న్ుండి పశ్వాతాా పముతో ఆయన్ వ్ ైపు మరలటం.  మరయిు అలలా హ్ 
విధి గవవించిన్వ్వటిని నిరారిాంచటంలో తారపడటం మరియు ఆయన్ వ్వరిప  ై నిషరధించిన్ వ్వటి న్ుండి 
దూరంగవ ఉండటం మరియు దాని గ్ురించి పరసపరం తాకరదు చేసుకుని దాని గ్ురించి సహకరించుకోవటం.   
వీటిలో ముఖయమ ైన్ది ధరాబదధమ ైన్ హదుు లన్ు ఏరవపటు చేయడం మరియు పతాీ విషయంలో పజాల మధయ 
ధరాబదధంగవ తీరుపలివాడం మరియు దాని వ్ ైపు పయాతినంచడం మరియు అలలా హ్ ధరాశ్వస్వా ా నిక ి
విరుదధమ ైన్ కలిపంచుకున్న నియమలలన్ు విడన్ాడటం, తీరుప కోసం వ్వటి వ్ ైపు పయాతినంచకుండా 
ఉండటం మరియు ముస్ ాములందరిప ై ధరా తీరుపన్ు తపపనిసరి చయేటం మరియు ధరాం యొకక సర ైన్ 
భోదన్లతో పజాలకు పరిచయం చేయడం మరియు వ్వరిలో ఇస్వా మీయ చ ైతన్ాయనిన సృష టంచడం మరియు 
సతయం పకావరం ఉండటం, దానిప ై సహన్ం చూపమని మరియు మంచి గ్ురించి ఆదేశించమని చ డు న్ుండి 
వ్వరించమని ఒకరిన్ొకరు కోరటం మరయిు పవలకులన్ు దానిప  ైపో ా తసహించటం పండితులప  ైతపపనిసర.ి  
అలలగే స్ో షలిజం, బఅస్ జమ్, జఞతిపక్షపవతం మరయిు ఇతర ధరవానికి విరుదధమ ైన్ విన్ాశన్కరమ ైన్ 
అలోచన్లన్ు నిరూాలించటానికి పయాతానలు చేయడం చాలల ముఖయం.  మరియు దీని దాారవ అలలా హ్ 



 

 

ముస్ ాముల దుస్ థతిని సంసకరిస్వా డు మరియు వ్వరు కోలోపయిన్ స్వమగిరని వ్వపసు చేస్వా డు మరియు వ్వరి 
గ్త వ్ ైభవ్వనిన తిరిగ ితీసుకునివస్వా డు మరియు వ్వర ిశతృవులకు విరుదధంగవ వ్వరికి సహాయం చేస్వా డు 
మరియు భూమలో వ్వరిక ినివ్వసమున్ు కలిపస్వా డు.  అలలా హ్ చ ప పన్టుా గవ ఈ విధంగవ చ పరపవ్వరలిో ఆయన్ 
అతయంత నిజమ ైన్వ్వడు :  

మరియు విశ్వాసపరులకు సహాయం చేయటం మల బాధయత.  [రూమ్ : 47]  

మరియు మహో న్నతుడ ైన్ అలలా హ్ ఇలల స్ లవిచాాడు:  
మరియు మీలో విశాస్ ంచి సతాకరవయలు చేస్రవ్వరితో: వ్వరికి పూరాం వ్వరిని భూమకి ఉతారవధికవరులుగవ 
చేస్ న్టుా , వ్వరిని కూడా ఉతారవధికవరులుగవ చేస్వా న్ని; మరియు వ్వర ికొరకు తాన్ు సమాతించిన్ ధరవానిన 

(ఇస్వా ంన్ు) స్ థరపరుస్వా న్ని; మరియు వ్వర ిపూరాపు భయస్ థతిని వ్వరి కొరకు శ్వంతిస్ థతిగవ 
మలరుాతాన్ని, అలలా హ్ వ్వగవు న్ం చేశ్వడు.  వ్వరు న్న్నే (అలలా హ్ న్)ే ఆరవధిస్వా రు మరియు న్ాకు ఎవరిన్న 
స్వటిగవ (భాగ్స్వాములుగవ) కలిపంచరు మరియు దీని తరువ్వత కూడా ఎవర ైన్ా సతయతిరస్వకరవనికి 

పవలపడితే అలలంటి వ్వరు, వ్వరే అవిధయేులు.  [న్ూర్ : 55]  
అలలా హ్ స్ లవిచాాడు:  
నిశాయంగవ, మేము మల పావకాలకు మరియు విశాస్ ంచిన్ వ్వరికి ఇహలోక జీవితంలో మరియు స్వక్షులు నిలబడే 

రోజున్ కూడా సహాయము న్ొసంగ్ుతాము.  [గవఫ ర్ : 51]  

ఆ రోజు దురవారుా లకు వ్వర ిస్వకులు ఏ మలతాం ఉపయోగ్కరం కవవు.  వ్వరికి (అలలా హ్) శ్వపం (బహిష్వకరం) 
ఉంటుంద ిమరియు వ్వరికి అతి దురభరమ ైన్ నిలయం ఉంటుంది.  [[గవఫ ర్ : 52] 

మరియు అలలా హ్ తో పవారధన్ ఏమన్గవ ఆయన్ ముస్ ాముల పవలకులన్ు, స్వధారణ పజాలన్ు 
సంసకరించుగవక మరియు వ్వరికి ధరా అవగవహన్ కలిపంచుగవక మరియు వ్వర ి కలిమలన్ు తఖలా ప  ై
సమీకరించుగవక మరియు వ్వరందరిని తన్ ఋజుమలరాం వ్ ైపు మలరాదరశకం చేయుగవక మరియు వ్వర ి
దాారవ సతయమున్కు విజయమున్ు కలిగించుగవక, అసతయమున్కు వ్వరి దాారవ పరవభవం కలిగించుగవక 
మరియు వ్వరందరికి పుణయకవరయములోా , ద ైవభీతి కవరయములోా  పరసపర సహాయము చేసుకున్ే, సతయము 
గ్ురించి పరసపరం బో ధించుకుని దానిప ై సహన్ం చూపర భాగ్యమున్ు కలిగించుగవక.  దనీిని ఆయన్ 
న్ రవ్ేరేావ్వడున్ు మరియు దాని స్వమరధయం ఆయన్కు కలదు.   

మరియు అలలా హ్ తన్ దాసుడు, తన్ పవాకా, పజాలలో ఉతాముడు మన్ పవాకా, మన్ ఇమలమ్, 
మన్ న్ాయకుడు అబుు లలా హ్ కుమలరుడు ముహమాద్ ప ై, ఆయన్ కుటుంబముప ై, ఆయన్ 
సహచరులప ై, ఆయన్ మలరామున్ు అన్ుసరించిన్వ్వర ిప ై శుభాలన్ు శ్వంతిని కురపి ంచుగవక

 (ఆమీన్). 
 

 అససలలము అల ైకుమ్ వ రహాతులలా హ ివబరకవతుహ్. 


