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పవిప్రర ఖుర్ఆన్ మ్రియు సునన త్'నబవి వెలుగులో ‘ఇసా్లం ధ్రమ ం 

యొక్క  సంక్షిపత వివరణ’ 

ఇది ఇసా్లం గురించి సంక్షిపత పరిచయానన  క్లిగి ఉనన  ఒక్ 
ముఖ్య మైన పుసతక్ం, ఇసా్లం యొక్క  మూల వనరులైన 'పవిప్రర 
ఖురాన్ మ్రియు దైవప్రపవక్ త ’సునన త్ వెలుగులో అతి ముఖ్య మైన 
సూప్రాలు, బోధ్నలు మ్రియు సర్వవ రతమ్ ప్రపయోజ్నాలను 
వివరిసుతంది ఈ పుసతక్ం ముస్ంాలు, ముస్మాేరరులందరితో 
వారిభాషలో కాలం, పరిస్తిులతో సంబంధ్ం లేకండా 
మారగదరశ క్రవ ం చేసుతంది. 

 
{ఈ కాపీ పవిప్రర ఖురాను మ్రియు దైవప్రపవక్ త సునన తు ఆధారాలతో ఇమిడి ఉంది} 
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1 అల్-ఇసా్లమ్ 
 
1. ఇసా్లం ధ్రమ ం’- ‘అలా్లహ్ రరుపున ప్రపజ్లందరి కొరక పంపబడిన 

దైవసందేశ్ం,  ఇది శాశ్వ రమైన దైవసందేశ్ం, దైవసందేశాలక ముగింపు 

పలుకతుంది. 

‘అలా్లహ్ రరుపునుండి సరవ మానవాళి కొరక వచిి న దైవసందేశ్మే-ఈ ఇసా్లం 
ధ్రమ ం. మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ తెలియజేశాడు:- {మ్రియు మేము ననున (ఓ 
ముహమ్మ ద్!) సరవ మానవులక శుభవారతనచేి  వానగా మ్రియు హెచి రిక్ 
చేసేవానగా మాప్రరమే పంపాము.కాన వాసతవానక చాల్ల మ్ంది ప్రపజ్లక ఇది 
తెలియదు} {సబా :28}: మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:- 
{(ప్రపవక్ త)చపప ండి!ఓ ప్రపజ్ల్లరా నశ్ి యంగా నేను మీ అందరివైపుక ప్రపభవింపబడిన 
అలా్లహ్ సందేశ్హరుడను} {అల్ ఆరాఫ్ : 158} మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు:- {ఓ మానవుల్లరా! వాసతవంగా మీ ప్రపభువు రరఫు నుండి,  స యా నన  
తీసుకొన మీ వదుక ఈ సందేశ్హరుడు వచిి వునాన డు,  కావున అరన మీద 
విశావ సం క్లిగి ఉండండి, ఇదే మీక మేలైనది. మ్రియు మీరు గనక్ తిరసక రిసేత! 
నశ్ి యంగా భూమాయ కాశాలలో ఉనన దంా అలా్లహ్ కే చందినదన తెలుసుకోండి. 
మ్రియు అలా్లహ్ సరవ జుడాు,  మ్హ్వ వివేచనా పరుడు} {అన్-నిస్ల : 170}. 

ఇసా్లం ధ్రమ ం’-ఇది శాశ్వ రమైన దైవసందేశ్ం, దైవసందేశాలను ముగిసుతంది 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {(ఓ మానవుల్లరా!) ముహమ్మ ద్ మీ పురుషులాో 
ఎవవ డికీ రంప్రడి కాడు. కాన అరను అలా్లహ్ యొక్క  సందేశ్హరుడు మ్రియు 
ప్రపవక్ తలలో చివరివాడు. మ్రియు వాసతవానక అలా్లహ్ యే ప్రపతి విషయపు జ్ఞజాానం 
గలవాడు.} {అల్ అహ్’జాబ్:40} 

2. ‘ఇసా్లం ధ్రమ ం’ ఒక్ జాతిక లేదా దేశానక ప్రపత్యయ క్మైన ధ్రమ ం కాదు, ఇది 

సరవ మానవాళి కొరక చందిన అలా్లహ్ ధ్రమ ం. 

మ్రియు ‘ఇసా్లం ధ్రమ ం’ ఒక్ జాతి లేదా దేశానక ప్రపత్యయ క్మైన ధ్రమ ం కాదు, ఇది 
సరవ మానవాళి కొరక చందిన అలా్లహ్ ధ్రమ ం, పవిప్రర ఖురాను ప్రగంధ్ం యొక్క  
మొదటిఆదేశ్ం;ప్రపకారం అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:-  

{ఓ మానవుల్లరా! మిమ్మ లిన  మ్రియు మీక పూరవ ం వారిన సృష్టటంచిన మీ ప్రపభువు 
(అలా్లహ్) నే ఆరాధంచండి, రదావ రా మీరు భక తపరులు కావచ్చి !} [అల్ బఖర్: 21] 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:-  
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{ఓ ప్రపజ్ల్లరా మీ ప్రపభువుక భయపడండి, ఆయనే మిమ్మ లిన  ఒక్ప్రపాణం నుండి 
సృష్టటంచాడు, ఆ ప్రపాణం నుండి దాన జ్ంట్ను సృష్టటంచాడు, మ్రియు వారిదురి 
నుండి అనేక్ మ్గ, ఆడ ప్రపాణులను సృష్టటంచాడు.}.  

[అన్ నిస్ల :1] ఇబ్దన  ఉమ్ర్ రజియలా్లహు అనుుమ్ క్థనం –మ్హనీయ దైవప్రపవక్ త 
సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ మ్కాక  విజ్యం ర్వజున ప్రపసంగిసూత  ప్రపజ్లక తెలిపారు:- 
ఓ ప్రపజ్ల్లరా నశి్ యంగా అలా్లహ్ మీ నుండి అజాానపు అంధ్కారాలను మ్రియు 
ారము తారల కీర తనలను తొలగించాడు, ప్రపజ్లాో రండు రకాలు ఉనాన రు:- 
దేవునపట్ ాభయబీతులతో ఉదారవైఖ్రి క్లిగిన పుణాయ తుమ డు, మ్రియు దేవున పట్ ా
లోభరవ ం చడువైఖ్రి క్లిగిన పాపాతుమ డు, ప్రపజ్లందరూ ఆదము అలైహిసస ల్లం 
సంానం, అలా్లహ్ ఆదమును మ్టిటతో సృష్టటంచాడు.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :- ఓ 
మానవుల్లరా మేము మిమ్మ లిన  ఒకే పురుషుడు ఒకే ట్రరత దావ రా సృష్టటంచాము మ్రి 
మీ పరసప ర పరిచయం కోసం మిమ మ్మ లిన  వివిధ్వరాగలుగా తెగలుగా చేశాము, 
యధారాధనక మీలో అందరిక్నాన  ఎకక వ భయభకతలు గలవాడే అలా్లహ్ సమ్క్షంలో 
ఎకక వగా ఆధ్రణీయుడు, నశ్ి యంగా అలా్లహ్ అనీన  తెలిస్నవాడు 
అప్రపమ్తుతడు][అల్ హుత్జాత్ 13]. తిరిమ జీ ఉల్లఖాన్ాం[3270] మీక పవిప్రర ఖురాను 
ప్రగంధ్ం ఆదేశాలలో లేదా దైవప్రపవక్ త ఆదేశాలలో ఏదేన ఒక్జాతీ, వర గం కొరక వారి 
వంశ్ం, జాతీ, లేదా లింగం కారణంగా ప్రపత్యయ కంచబడిన ‘చట్టం, శాసనం’ మీక 
లభించదు. 

3. ఇసా్లం ధ్రమ ం అనేది మునుపటి ప్రపవక్ తలు మ్రియు సందేశ్హరులు రమ్ 

జాతుల కొరక తెచిి న (అలైహిముసస ల్లతు వసస ల్లం) సందేశాలను పూరిత 

చేయడానక వచిి న ఒక్ దైవిక్ సందేశ్ం. 

మునుపటి ప్రపవక్ తలు మ్రియు సందేశ్హరులు రమ్ జాతుల కొరక 
తెచిి న(అలైహిముసస ల్లతు వసస ల్లం) సందేశాలను పూరిత చేయడానక వచిి న ఒక్ 
దైవిక్ సందేశ్ం ఈ ఇసా్లం ధ్రమ ం-మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు : {(ఓ 
ప్రపవకాత!) నశ్ి యంగా,  మేము నూహ్ క మ్రియు అరన రరావ ర వచిి న ప్రపవక్ తలక 
సందేశ్ం (వహీ) పంపినటా్ల,  నీక కూడా సందేశ్ం పంపాము. మ్రియు మేము 
ఇప్రబాహీమ్,  ఇస్లమ యీల్,  ఇస్ హ్వఖ్,  యఅఖూబ్ లక మ్రియు అరన సంరతి 
వారిక మ్రియు ఈస్ల,  అయ్యయ బ్,  య్యనుస్,  హ్వరూన్ మ్రియు సులైమాన్ లక 
కూడా దివయ జాానం (వహీ) పంపాము. మ్రియు మేము దావూద్ క జ్బూర్ ప్రగంథానన  
ప్రపస్లదించాము.} (అన్ నిస్ల : 163) అలా్లహ్ఈ ధ్రామ నన రన ప్రపవక్ త ముహమ్మ ద్ 
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సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ పై దైవవాణి రూపంలో వెలడాించాడు, మునుపటి 
ప్రపవక్ తల కోసం ఆయన ఈ ధ్రామ నన  శాసనంగా ఆజాాపించి, వీలునామా చేశాడు, 
అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {ఆయన,  నూహ్ క విధంచిన (ఇసా్లం) ధ్రామ నేన ,  మీ 
కొరక శాస్ంచాడు; మ్రియు దాననే (ఓ ముహమ్మ ద్!) మేము నీక దివయ జాానం 
(వహీ) దావ రా అవరరింపజేశాము; మ్రియు మేము దాననే ఇప్రబాహీమ్,  మూస్ల 
మ్రియు ఈస్లలక కూడా విధగా చేశాము. ఈ ధ్రామ నేన  జ్ఞసి్లపించాలన మ్రియు 
దానన గురించి భేదాభిప్రపాయాలక గురి కాకండా ఉండాలన. నీవు దాన వైపునక 
పిలిచేది బహుదైవారాధ్కలక ఎంతో సహింపలేనదిగా ఉంది. అలా్లహ్ ాను కోరిన 
వానన రన వైపునక ఆక్రిసి్లతడు మ్రియు పశాి తాపంతో రన వైపునక మ్రలేవానక 
మారగదరశ క్రవ ం చేస్లతడు}     [అష్ షూరా :13] ఈ ధ్రామ నన , అలా్లహ్ రన ప్రపవక్ త 
ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ క దైవవాణి రూపంలో వెలడాించాడు, ఇది 
మారుప లక గురికాన మునుపటి దైవిక్ప్రగంధాలైన తౌరాతు, ఇంజీలున 
దృవపరుసుతంది, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {మ్రియు (ఓ ముహమ్మ ద్!) మేము నీపై 
అవరరింపజేస్న ప్రగంథమే నజ్మైనది,  దానక పూరవ ం వచిి న ప్రగంథాలలో (మిగిలి 
ఉనన  స యా నన ) ధ్ృవపరిచేది. నశి్ యంగా,  అలా్లహ్ రన దాసులను బాగా 
ఎరిగేవాడు,  సరవ సృష్టటక్ర త} [ఫాతిర్ : 31] 

4. దైవప్రపవక్ తలందరి (అలైహిముసస ల్లం) ధ్రమ ం ఒక్క టే, కానీ వారి శాసనాలు 

మాప్రరం విభినన మైనవి; 

దైవప్రపవక్ తల-(అలైహిముసస ల్లం)-ధ్రమ ము ఒక్క టే కానీ వారి యొక్క  చటాటలు 
విభినన మైనవి.మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు. {మ్రియు (ఓ ప్రపవకాత!) 
మేము ఈ ప్రగంథానన  నీపై సరయ ంతో అవరరింపజేశాము. ఇది పూరవ  ప్రగంథాలలో 
మిగిలి ఉనన  స యా నన  ధ్ృవపరుసుతంది. మ్రియు వాటిలో ఉనన  స యా సాయ లను 
పరిషక రిసుతంది. కావున నీవు,  అలా్లహ్ అవరరింపజేస్న ఈ శాసనం ప్రపకారం వారి 
మ్ధ్య  తీరుప  చయ్యయ . మ్రియు నీ వదుక వచిి న స యా నన  విడిచి వారి కోరిక్లను 
అనుసరించక. మీలో ప్రపతి ఒక్క  సంఘానక ఒక్ ధ్రమ శాసనానన  మ్రియు ఒక్ జీవన 
మారాగనన  నయమించి ఉనాన ము. ఒక్వేళ అలా్లహ్ రలుచ్చకంటే,  మిమ్మ లిన  అంా 
ఒకే ఒక్ సంఘంగా రూొందించి ఉండేవాడు. కాన మీక ఇచిి న దానతో (ధ్రమ ంతో) 
మిమ్మ లిన  పరీక్షించటానక (ఇల్ల చేశాడు). కావున మీరు మ్ంచి పనులు చేయట్ంలో 
ఒక్రితో నొక్రు పోటీ పడండి. అలా్లహ్ వదుకే మీరందరూ మ్రలిపోవలస్ వుంది. 
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అపుప డు ఆయన మీకనన  భేదాభిప్రపాయాలను గురించి మీక తెలియజేస్లతడు} [అల్ 
మాయిదా:48] మ్రియు దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు:- 
"ప్రపజ్లందరిలో నేను ఈస్ల అలైహిసస ల్లం'క ఇహపరలోక్ంలో అరయ ంర 
స్లమీపుయ డను, ప్రపవక్ తలంా ఒక్పిరృ సోదరులు;వారి రలాులు భినన ంగా ఉంటారు, 
కాన అందరిధ్రమ ం ఒక్టే" బుఖారీ ఉలేఖాంచారు(3443) 

5. సమ్సత ప్రపవక్ తలు ఈమాను వైపుక పిలిచినటా్లగా:నూహ్, ఇప్రబాహీం, మూస్ల,  

సులైమాన్, దావూద్ మ్రియు ఈస్ల అలైహిముసస ల్లం వలె –ఇసా్లం 

ధ్రమ ం'ఆహ్వవ నసుతంది అది'నశ్ి యంగా ప్రపభువు ఆయన 'అలా్లహ్ 

’సరవ సృష్టటక్ర త, ఉపాధక్ర త, జీవనమ రణాలక క్ర త, విశ్వ స్లప్రమాజాయ ధనేర, 

మ్రియు ఆయనే సరవ  వయ వహ్వరాలను నరవ హించ్చవాడు, వారస లయ వంతుడు, 

క్రుణామ్యుడు. 

ఇసా్లంధ్రమ ం – సమ్సత ప్రపవక్ తలు ఆహ్వవ నంచినటా్లగా -నూహ్, ఇప్రబాహీం, మూస్ల, 
సులైమాన్, దావూద్ మ్రియు ఈస్ల అలైహిసస ల్లం వలె-ఈమాన్ విశావ సం వైపునక 
ఆహ్వవ నసుతంది-అది ప్రపభువు నశ్ి యంగా అలా్లహ్’యే ఆయన సృష్టటక్ర త, ఉపాధక్ర త,  
జీవనమ రణాలక క్ర త, విశ్వ మ్హ్వచప్రక్వరి త,  ఆయనే వయ వహ్వరాలను 
ప్రపణాళిక్రించ్చవాడు, దయగలవాడు, క్రుణామ్యుడు.-మ్హోనన తుడైన 
అలహా్'సెలవిచిా డు {ఓ మానవుల్లరా! అలా్లహ్ మీక చేస్న అనుప్రగహ్వలను జ్ఞజాాపక్ం 
చేసుకోండి! ఏమీ? భూమాయ కాశాల నుండి మీక జీవనోపాధ సమ్కూరేి  సృష్టటక్ర త 
అలా్లహ్ రపప  మ్రొక్డు ఉనాన డా? ఆయన రపప  మ్రొక్ ఆరాధ్య  దేవుడు లేడు! 
అయ్యత్య మీరు ఎందుక మోసగింప (సరయ ం నుండి మ్రలింప) బడుతునాన రు?} 
[ఫాతిర్:3] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:- {వారిన అడుగు: 
"ఆకాశ్ం నుండి, భూమి నుండి, మీక జీవనోపాధన ఇచేి వాడు ఎవడు? వినేశ్కీ త,  
చూసేశ్కీ త ఎవడి ఆధీనంలో ఉనాన య్య? ప్రపాణం లేన దాన నుండి ప్రపాణమునన  
దానన మ్రియు ప్రపాణమునన  దాన నుండి ప్రపాణం లేన దానన తీసేవాడు ఎవడు? 
మ్రియు ఈ విశ్వ  వయ వసనిు నడుపుతునన వాడు ఎవడు?" వారు: "అలా్లహ్!" అన 
రపప కండా అంటారు. అపుప డను: "అయ్యత్య మీరు దైవభీతి క్లిగి ఉండరా?"} 
[యూనుస్:31] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:- {ఏమీ? ఆయనే 
కాడా? సృష్టటన తొలిస్లరి ప్రపారంభించి, రరువార దానన మ్రల ఉనకలోక త్యగలవాడు 
మ్రియు మీక ఆకాశ్ం నుండి మ్రియు భూమి నుండి జీవనోపాధన 
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సమ్కూరిే వాడు. ఏమీ? అలా్లహ్ తో పాట్ల మ్రొక్ దేవుడు ఎవడైనా ఉనాన డా? వారితో 
అను: "మీరు సరయ వంతులే అయ్యత్య మీ నదరశ నానన  తీసుకరండి!"} [అన్-న్మా్:64] 

సమ్సత ప్రపవక్ తలు మ్రియు సందేశ్హరులు ఏకైకడైన అలా్లహ్ దేవుణి ిమాప్రరమే 
ఆరాధంచమ్న పిలుపునచాి రు. {మ్రియు వాసతవానక, మేము ప్రపతి సమాజ్ం వారి 
వదుక ఒక్ ప్రపవక్ తను పంపాము. (అరననాన డు): "మీరు అలా్లహ్ ను మాప్రరమే 
ఆరాధంచండి. మ్రియు మిథాయ దైవాల (ాగూత్ ల) ఆరాధ్నను 
రయ జించండి".వారిలో కొందరిక అలా్లహ్ సనామ ర గం చూపాడు. మ్రికొందరి కొరక 
మారగప్రభషటరవ ం నశి ంరమై పోయ్యంది. కావున మీరు భూమిలో సంచారం చేస్ 
చూడండి,  ఆ సరయ తిరస్లక రుల గతి ఏమ్య్యందో!} [అన్-న్హల్:36]. 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:- {మ్రియు మేము,  నీక పూరవ ం 
ఏ ప్రపవక్ తను పంపినా:"నశ్ి యంగా,  నేను (అలా్లహ్) రపప  మ్రొక్ ఆరాధ్యయ డు లేడు! 
కావున మీరు ననేన  (అలా్లహ్ నే) ఆరాధంచండి." అన దివయ జాానం (వహీ) 
ఇచిి పంపాము.} [అల్ అాంబియా:25] నూహ్ అలైహిసస ల్లం గురించి తెలుపుతూ 
అలా్లహ్ సెలవిచిా డు: {వాసతవంగా, మేము నూహ్ ను అరన జాతివారి వదుక 
పంపాము. అరను వారితో: "నా జాతి ప్రపజ్ల్లరా! అలా్లహ్ నే ఆరాధంచండి. ఆయన 
రపప  మీక మ్రొక్ ఆరాధ్య దైవం లేడు. వాసతవానక నేను మీపై రాబోయే ఆ గొపప  
దినపు శక్షను గురించి భయపడుతునాన ను." అన అనాన డు.} [అల్-ఆరాఫ్:59] 
అలా్లహ్'రన మిప్రతుడైన ఇప్రబాహీం అలైహిసస ల్లం గురించి తెలుపుతూ ఇల్ల 
సెలవిచిా డు:- {మ్రియు (జ్ఞజాాపక్ం చేసుకోండి!) ఇల్లగే ఇప్రబాహీమ్ కూడా రన జాతి 
వారితో: "కేవలం అలా్లహ్ నే ఆరాధంచండి మ్రియు ఆయన యందు భయభకతలు 
క్లిగి ఉండండి. మీరు అరంి చేసుకోగలిగిత్య,  ఇది మీక ఎంతో మేలైనది"}. [అల్-
అన్'క్బూత్:16] స్లలిహ్ అలైహిసస ల్లం చపాప రు -అలా్లహ్ అరన గురించి 
తెలుపుతూ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- {ఇక్ సమూద్ జాతి వారి వదుక వారి సోదరుడైన 
స్లలిహ్ ను పంపాము. అరను వారితో! "నా జాతి సోదరుల్లరా! అలా్లహ్ నే 
ఆరాధంచండి.ఆయన రపప  మీక మ్రొక్ ఆరాధ్య దైవం లేడు. వాసతవానక,  మీ 
వదుక మీ ప్రపభువు రరఫు నుండి ఒక్ సప షటమైన సూచన వచిి ంది. ఇది అలా్లహ్ 
మీక ఒక్ అదుు ర సూచనగా పంపిన ఆడ ఒంటె. కావున దీనన అలా్లహ్ భూమిపై 
మేయటానక వదలిపెటిటండి. మ్రియు హ్వన క్లిగించే ఉదేుశ్ంతో దీనన 
ముట్లటకోక్ండి. ఆల్ల చేసేత మిమ్మ లిన  బాధాక్రమైన శక్ష పట్లటకంట్లంది} [అల్-
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ఆరాఫ్ :73] షుఐబ్'అలైహిసస ల్లం చపాప రు -అలా్లహ్ అరన గురించి చపిప నటా్ల- 
{మ్రియు మేము మ్ద్'యన్ జాతి వారి వదుక వారి సహోదరుడు షుఐబ్ ను 
(పంపాము). అరను వారితో అనాన డు: "నా జాతి ప్రపజ్ల్లరా! అలా్లహ్ నే 
ఆరాధంచండి,  మీక ఆయన రపప  మ్రొక్ ఆరాధ్య  దైవం లేడు. వాసతవంగా,  మీ 
వదుక,  మీ ప్రపభువు దగ గర నుండి సప షటమైన (మారగదరశ క్రవ ం) వచిి  వునన ది. 
కొలిచేట్పుప డు మ్రియు తూచేట్పుప డు పూరితగా ఇవవ ండి. ప్రపజ్లక వారి 
వసుతవులను రగి గంచి ఇవవ క్ండి. భూమిపై సంసక రణ జ్రిగిన రరువార క్లాోలా్లనన  
రేకెతితంచక్ండి. మీరు విశావ సులే అయ్యత్య,  ఇదే మీక మేలైనది}[అల్-ఆరాఫ్ :85] 

మొట్టమొదట్గా అలా్లహ్ మూస్ల [అలైహిసస ల్లం]క చపిప న సందేశ్ం: అలా్లహ్ 
అరనతో చపాప డు:- {మ్రియు నేను ననున  ('ప్రపవక్ తగా') ఎనున కనాన ను.నేను నీపై 
అవరరింపజేసే దివయ జాానానన  (వహీన) జాప్రగరతగా విను}. {నశ్ి యంగా, నేనే అలా్లహ్ 
ను! నేను రపప  మ్రొక్ ఆరాధ్యయ డు లేడు, కావున ననేన  ఆరాధంచ్చ మ్రియు ననున  
సమ రించడానక నమాజ్ ను జ్ఞసి్లపించ్చ.} [తాహా:13-14] అలా్లహ్ మూస్ల గురించి 
తెలియజేసూత  చపాప డు: అరను అలా్లహ్ శ్రణు కోరాడు, ఇల్ల అనాన డు: {మ్రియు 
మూస్ల అనాన డు:"నశ్ి యంగా, నేను లెక్క  తీసుకోబడే ర్వజును విశ్వ స్ంచన ప్రపతి 
దురహంకారి నుండి రక్షణకై, నాకూ మ్రియు మీకూ కూడా ప్రపభువైన ఆయన 
(అలా్లహ్) శ్రణు వేడుకంట్లనాన ను!} [గాఫిర్:27] ఈస్ల మ్రహ్ అలైహిసస ల్లం 
గురించి తెలుపుతూ అలా్లహ్ సెలవిచిా డు: అరను ఇల్ల చపాప డు: "నశ్ి యంగా, 
అలా్లహ్'యే నా ప్రపభువు మ్రియు మీ ప్రపభువు కూడాను, కావున మీరు ఆయననే 
ఆరాధంచండి.ఇదే ఋజుమారగము." [ఆల్ ఇత్మాన్:51] ఈస్ల మ్రహ్ అలైహిసస ల్లం 
గురించి తెలుపుతూ మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు: అరను ఇల్ల 
చపాప డు:                {ఓ ఇప్రస్లయీలీ సంరతి జ్నుల్లరా! అలా్లహ్'నే 
ఆరాధంచండి, ఆయనే నాక ప్రపభువు మ్రియు మీక కూడా ప్రపభువు, ఎవడైత్య 
అలా్లహ్'క ఇరరులను స్లటిక్లిప స్లత డో అరన కొరక అలా్లహ్ సవ ర గం' నషేదించాడు, 
మ్రియు అరన నవాసం నరకాగిన  అవుతుంది మ్రియు దౌరజనయ పరులక సహ్వయం 
చేసేవాడు ఎవడు ఉండడు.} [అల్ మాయిదా: 72] 

అంతెందుక తౌరాతు మ్రియు ఇంజీలు లో కూడా ఏకైకడైన అలా్లహ్ ను 
ఆరాధంచాలన ాకీదు చేయబడింది, మూస్ల మోషే చపిప న విషయం 
దివ తీయోపదేశ్కాండంలో ప్రపస్లతవించబడింది:- {వినండి , ఓ ఇప్రస్లయీలీల్లరా 'అర్-
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రబ్దు 'ప్రపభువే'మ్నందరికీ దైవం, ఆయన ప్రపభువుఏకైకడు} తౌహీదు ఏక్ వా నన  
ాకీదుపరుసూత  'బైబిలు మారక లో వచిి ంది, అక్క డ ఈస్ల మ్రహ్ అలైహిసస ల్లం 
ఇల్ల అనాన రు: (మొదటి ఆజ్:ావినండి ఓ ఇప్రశాయేలీయుల్లరా, మ్న దేవుడైన 
యెహోవాదైవం ఏకైకడు) 

సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్'దేవుడు ఒక్ గొపప  మిషన్ కొరక ప్రపవక్ తలందరినీ 
పంపించాడన సూచించాడు అదే తౌహీద్ ఏక్రవ ం వైపునక ఆహ్వవ నంచడం;అలా్లహ్ 
దైవం ఇల్ల అనాన డు: {మ్రియు వాసతవానక,  మేము ప్రపతి సమాజ్ం వారి వదుక 
ఒక్ ప్రపవక్ తను పంపాము.(అరననాన డు): "మీరు అలా్లహ్ ను మాప్రరమే ఆరాధంచండి. 
మ్రియు మిథాయ దైవాల (ాగూత్ ల) ఆరాధ్నను రయ జించండి."వారిలో కొందరిక 
అలా్లహ్ సనామ ర గం చూపాడు. మ్రికొందరి కొరక మారగప్రభషటరవ ం నశి రమై పోయ్యంది. 
కావున మీరు భూమిలో సంచారం చేస్ చూడండి, ఆ సరయ తిరస్లక రుల గతి 
ఏమ్య్యందో!} [అన్-న్హల్:36] మ్రియు మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిచిా డు:- వారితో ఇల్ల అను: "అలా్లహ్ ను వదలి మీరు ప్రపారిసిుతనన  వాటిన 
గురించి ఆలోచించారా? అయ్యత్య నాక చూపండి. వారు భూమిలో ఏమి సృష్టటంచార్వ?  
లేదా,  వారిక ఆకాశాలలో ఏదైనా భాగముందా? మీరు సరయ వంతులే అయ్యత్య,  దీనక 
(ఈ ఖుర్ఆన్ క) ముందు వచిి న ఏదైనా ప్రగంథానన  లేదా ఏదైనా మిగిలి ఉనన  
జ్ఞజాానానన  తెచిి  చూపండి.} [అల్ అహ్'ఖాఫ్:4] షైఖ్ స'అది'రహిమ్హులా్లహ్ 
చపాప రు:- తెలిస్ందేమిట్ంటే !బహుదైవారాధ్కలు వారుచేసే ష్టరుక లో'ఎట్లవంటి 
ఆధారం, ప్రపమాణం లేకండా వాదిస్లతరు మ్రియు నజ్మేమిట్ంటే వారు రపుప డు 
ఊహలు, అనుమానాలు, మ్ందకోడి అభిప్రపాయాలు, అసరయ పు ఆలోచనలపై 
ఆధారపడీారు.వారి పరిస్తిులను అదయ యనం చేయడం మ్రియు వారి జ్ఞజాాన, 
ఆచరణలను అనుసరించడం వల ా మీరు అసరయ ం వైపునక మారగనరే ుశ్ం 
చేయబడారు, జీవిాంరం వాటి ఆరాధ్నకై గడిపివారిన గమ్నంచండి?అవి 
(అలా్లహ్ కాకండా ఈ మిథాయ దైవాలు )వారిక కొంచమైన ఈ ప్రపపంచంలో లేక్ 
పరలోక్ంలో?ప్రపయోజ్నం చేకూరాి యా? తైసీరుల్ క్రీముల్ మన్నన న్ :779 
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6. పరమ్పవిప్రతుడు మ్రియు మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ దేవుడు! అరనే సృష్టటక్ర త 

మ్రియు ఆరాధ్నక ఏకైక్ అరుుడు, మ్రియ అరనతో ఇరరులను 

ఆరాధంచకూడదు. 

అలా్లహ్ దైవం! అరనే ఆరాధ్నక ఏకైక్ అరుుడు, మ్రియ అరనతో మ్రవరినీ 
ఆరాధంచకూడదు.మ్హ్వనన తుడైన అలా్లహ్'సెలవిచిా డు:- {ఓ మానవుల్లరా! 
మిమ్మ లిన  మ్రియు మీక పూరవ ం వారిన సృష్టటంచిన మీ ప్రపభువు (అలా్లహ్) నే 
ఆరాధంచండి,  రదావ రా మీరు భక తపరులు కావచ్చి !} (21). ఆయన (అలా్లహ్) యే 
మీ కొరక భూమిన పరుపుగాను మ్రియు ఆకాశానన  క్పుప గాను చేశాడు. మ్రియు 
ఆకాశ్ం నుండి వరిానన  కరిపించి,  రదావ రా మీక జీవనోపాధగా ఫల్లలను 
(పంట్లను) ఉరప తిత చేశాడు! కావున ఇది తెలుసుకొన కూడా, మీరు ఇరరులను 
అలా్లహ్ క స్లటిగా నలబెట్టక్ండి.} (22).       [అల్ బఖర్: 21-22] మ్నను, మ్న 
ముందు రరాలను సృష్టటంచినవాడు.మ్నకోసం భూమిన పానుప ల్ల చేస్నవాడు, 
ఆకాశ్ం నుండి మ్నక నీటిన కరిపించి, దాన దావ రా మ్న సదుపాయాల కోసం 
జీవనోపాధకోసం ఫల్లలను, సమ్కూరిి నవాడు ఆయనే ఏకైకడు ఆరాధ్నక 
అరుుడు.మ్రియు మ్హోనన తుడు ఇల్ల అనాన డు: {ఓ మానవుల్లరా! అలా్లహ్ మీక 
చేస్న అనుప్రగహ్వలను జ్ఞజాాపక్ం చేసుకోండి! ఏమీ? భూమాయ కాశాల నుండి మీక 
జీవనోపాధ సమ్కూరిే  సృష్టటక్ర త అలా్లహ్ రపప  మ్రొక్డు ఉనాన డా? ఆయన రపప  
మ్రొక్ ఆరాధ్య  దేవుడు లేడు! అయ్యత్య మీరు ఎందుక మోసగింప (సరయ ం నుండి 
మ్రలింప) బడుతునాన రు?}. [ఫాతిర్:3] సృష్టటంచేవాడు, ఉపాధనొసగేవాడు అరనే 
ఏకైక్ ఆరాధ్నక అసలు స్సలైన అరుుడు, మ్రియు అలా్లహ్'సెలవిచిా డు. ఆయనే 
అలా్లహ్! మీ ప్రపభువు,  ఆయన రపప  మ్రొక్ ఆరాధ్యయ డు లేడు.ఆయనే సరావ నక 
సృష్టటక్ర త, కావున మీరు ఆయననే ఆరాధంచండి.మ్రియు ఆయనే ప్రపతి దాన 
కారయ క్ర త.                 [అల్ అన్'ఆమ్:102]. 

మ్రియు అలా్లహ్'తో పాట్ల ఆరాధంచబడే ఏదీ ఆరాధ్నక అర ుర చందినది కాదు, 
ఎందుక్ంటే భూమాయ కాశాలలోన చినన అణువుపై కూడా వారిక అధకారం 
లేదు.అలా్లహ్'క ఏ విషయంలో భాగస్లవ మ్య ం లేదు మ్రియు అలా్లహ్' క 
సహ్వయకడుగాన లేదా మిప్రతుడు గానీ లేడు, మ్రి అల్లంట్పుప డు అలా్లహ్'తో పాట్ల 
ఎల్ల ప్రపారి ధస్లత రు లేదా ఆయనక స్లటి ఎల్ల క్లిప స్లత రు? అలా్లహ్'సెలవిచిా డు:- 
{వారితో ఇల్ల అను: "అలా్లహ్ ను వదలి మీరు ఎవరినైత్య,  (ఆరాధ్య దైవాలుగా) 
భావిసుతనాన ర్వ, వారిన పిలిచి చూడండి!" ఆకాశాలలో గానీ మ్రియు భూమిలో గానీ 
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రవవ  (పరమాణువు) అంర వసుతవుపై కూడా వారిక అధకారం లేదు. మ్రియు వారిక 
ఆ రండింటిలో ఎల్లంటి భాగస్లవ మ్య మూ లేదు. మ్రియు ఆయనక వారిలో నుండి 
ఎవవ డూ సహ్వయకడునూ కాడు.} [సబా:22] 

అలా్లహ్ పరమ్పవిప్రతుడు మ్హోనన తుడు ఆయనే ఈ సరవ జీవులను సృష్టటంచాడు, 
మ్రియు ఆది నుండి అస్తా వ నన  ఉనకన క్లిప ంచాడు, వాటి ఉనక అలా్లహ్ ఉనకన, 
ఆయన(రుబూబియయ త్, ఉలూహియయ త్) పోశ్క్రవ ం, దైవరవ ం'న 
సూచిసుతంది.మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {మ్రియు ఆయన 
సూచనలలో ఒక్టి మిమ్మ లిన  మ్టిట నుండి సృష్టటంచట్ం.ఆ రరువార మీరు 
మానవులుగా (భూమిలో) వాయ పిసుతనాన రు! మ్రియు ఆయన సూచనలలో;ఆయన మీ 
కొరక మీ జాతి నుండియే - మీరు వారి వదు సౌఖ్య ం ొందటానక - మీ 
సహవాసులను (అజావ జ్ లను) పుటిటంచి,  మీ మ్ధ్య  ప్రేమ్ను మ్రియు కారుణాయ నన  
క్లిగించడం. నశ్ి యంగా,  ఇందులో ఆలోచించే వారిక ఎనోన  సూచనలునాన య్య. 
మ్రియు ఆయన సూచనలలో ఆయన ఆకాశాలనూ మ్రియు భూమినీ 
సృష్టటంచడం;మ్రియు మీ భాషలలో మ్రియు మీ రంగులలో ఉనన  విభేదాలు కూడా 
ఉనాన య్య.నశ్ి యంగా, ఇందులో జ్ఞజాానులక ఎనోన  సూచనలునాన య్య. మ్రియు 
ఆయన సూచనలలో, మీరు రాప్రతిపూట్ మ్రియు పగటి పూట్,  నప్రద పోవట్ం 
మ్రియు మీరు ఆయన అనుప్రగహ్వనన  అనేవ ష్టంచడం కూడా ఉనాన య్య. నశ్ి యంగా,  
ఇందులో ప్రశ్దధతో వినేవారిక ఎనోన  సూచనలునాన య్య.(23) మ్రియు ఆయన 
సూచనలలో, ఆయన మీక మెరుపును చూపించి, భయానన  మ్రియు ఆశ్ను 
క్లుగజేయడం; మ్రియు ఆకాశ్ం నుండి నీటిన కరిపించి దానతో నరీ జవి అయ్యన 
భూమిక ప్రపాణం పోయడం కూడా ఉనాన య్య. నశి్ యంగా,  ఇందులో 
బ్దదిధమ్ంతులక ఎనోన  సూచనలునాన య్య.(24). మ్రియు ఆయన సూచనలలో, 
ఆయన ఆజ్తాో భూమాయ కాశాలు నలక్డ క్లిగి ఉండట్ం. ఆ రరువార ఆయన 
మిమ్మ లిన  ఒక్క  పిలుపు పిలువగానే మీరంా భూమి నుండి లేచి ఒకేస్లరి బయటిక 
రావట్ం కూడా ఉనాన య్య.(25) మ్రియు ఆకాశాలలో మ్రియు భూమిలో ఉనన  
సమ్సతమూ ఆయనదే. అనీన  ఆయనకే ఆజాావర తనులై ఉంటాయ్య.(26) మ్రియు 
ఆయనే సృష్టట ఆరంభించిన వాడు, ఆ రరువార దానన తిరిగి ఉనకలోక తెచేి వాడు. 
ఇది ఆయనక ఎంతో సులభమైనది. భూమాయ కాశాలలో ఆయన స్లమ్య మే 
సర్వవ నన రమైనది. ఆయనే సరవ శ్క తమ్ంతుడు,  మ్హ్వ వివేచనా పరుడు.} 
[అత్ూమ్:20-27] 
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'నప్రమూద్'- రన ప్రపభువు ఉనకన ఖ్ండించాడు, కాబటిట ఇప్రబాహీం, {అలైహిసస ల్లం} 
అరనతో ఇల్ల అనాన డు:- అపుప డు ఇప్రబాహీమ్:"అలా్లహ్ సూరుయ ణి ితూరుప  నుండి 
ఉదయ్యంపజేస్లతడు; అయ్యత్య నీవు (సూరుయ ణి)ి పడమ్ర నుండి ఉదయ్యంపజెయ్యయ ." 
అన అనాన డు. దానతో ఆ సరయ తిరస్లక రి చికాక పడీాడు. మ్రియు అలా్లహ్ 
దురామ ర గం అవలంబించిన ప్రపజ్లక సనామ ర గం చూపడు.} [అల్ బఖర్: 258]. ఇదే 
విధ్ంగా ఇప్రబాహీం అలైహిసస ల్లం రన జాతీప్రపజ్లక సూచిసూత 'అలా్లహ్'యే రనక 
ఋజుమారగం ప్రపస్లదించాడు మ్రియు ఆయనే రనక అనన పానీయాలు 
క్లిప ంచాడు'-రను అనార్వగాయ నక గురైత్య సవ సరి చేకూరుస్లతడు, మ్రియు ఆయనే 
మ్రణింపజేస్లతడు, ప్రబతికంపజేస్లతడు.అలా్లహ్'రన గురించి చపిప నటా్ల ఆయన ఇల్ల 
అనాన డు:- {ఆయనే ననున  సృష్టటంచాడు.ఆయనే నాక మారగదరశ క్రవ ం చేస్లతడు. 
ఆయనే నాక తినపిస్లతడు మ్రియు ప్రాగిస్లతడు. మ్రియు నేను వాయ ధప్రగసుతడనైత్య,  
ఆయనే నాక సవ సరి నస్లతడు. మ్రియు ఆయనే ననున  మ్రణింపజేస్లతడు, రరువార 
మ్ళ్ళీ  ప్రబతికంపజేస్లతడు. [షు'అరా: 78-81] అలా్లహ్ మూస్ల అలైహిసస ల్లం గురించి 
తెలుపుతూ'- ఫిరౌన్ ఆయనతో వాదిసూత : నశ్ి యంగా ప్రపభువు ానే': అనచపాప డు. 
{ఆయన ప్రపతీవసుతవు నొసగాడు దానన  సృష్టటస్లతడు మ్రియు మారగంచూపాడు} 
[తాహా:50] 

అలా్లహ్ భూమాయ కాశాలలో ఉనన  సమ్స్లతనన  మ్నష్టక లోబరిా డు, మ్రియు అనేక్ 
అనుప్రగహ్వలతో అరనన ఆవరించాడు, రదావ రా అరను అలా్లహ్'ను ఆరాధంచాలి 
మ్రియు తిరసక రించకూడదు.మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్' సెలవిచిా డు: {ఏమీ? 
ఆకాశాలలో మ్రియు భూమిలో ఉనన  సక్ల వసుతవులను వాసతవానక అలా్లహ్ మీక 
ఉపయుక్ తంగా చేశాడనీ మ్రియు ఆయన బహిరంగంగానూ మ్రియు గోపయ ంగానూ రన 
అనుప్రగహ్వలను,  మీక ప్రపస్లదించాడనీ,  మీక తెలియదా? మ్రియు ప్రపజ్లలో 
కొందరు ఎల్లంటి జ్ఞజాానం,  మారగదరశ క్రవ ం మ్రియు వెలుగు చూే సప షటమైన 
ప్రగంథం లేనదే అలా్లహ్ ను గురించి వాదుల్లడే వారునాన రు!} {లుఖామ న్:20}. 
భూమాయ కాశాలలో ఉనన  సమ్స్లతనన అలా్లహ్ మ్నష్ట కోసం లోబరిచినటే,ా ఆయనే 
మ్నష్టన కూడా సృష్టటంచాడు, అరనక అవసరమైన ప్రపతీదీ చవులు, క్ంటిచూపు 
మ్రియు హృదయం'అమ్రిా డు, రదావ రా అరను రన ప్రపభువును గురితంచడానక , 
సృష్టటక్ర త వైపుక మారగనరే ుశ్ం చేసే ప్రపయోజ్నక్రమైన జ్ఞజాానానన  నేరుి కోవాలి" 
అలా్లహ్' సెలవిచిా డు:- {మ్రియు అలా్లహ్,  మిమ్మ లిన  మీ రలాుల గరాు ల నుండి,  
బయటిక తీశాడు (పుటిటంచాడు) అపుప డు మీకేమీ తెలియదు. మ్రియు మీక 
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వినకడినీ,  దృష్టటనీ మ్రియు హృదయాలను ప్రపస్లదించాడు. బహుశా మీరు 
క్ృరజులాై ఉంటారన.} [అన్-న్హా్: 78] 

మ్హోనన తుడు పరమ్పవిప్రతుడు సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్ ఈ లోకాలనన ంటినీ 
సృష్టటంచాడు, మ్నష్టన సృష్టటంచాడు మ్రియు అరనక అవసరమైన అవయవాలు, 
బల్లలతో సహ్వ అరనన  స్దధం చేశాడు.పిదప అరను అలా్లహ్’ను ఆరాధంచడానక 
మ్రియు భూ భవనాలను నరిమ ంచేందుక సహ్వయపడే ప్రపతిదానన  అరనక 
అందిచాడు, ఆపై ఆకాశ్ం మ్రియు భూమిలోన ప్రపతిదీ అరనక లోబరిా డు. 

అలా్లహ్ ఈ సమ్సత జీవులను సృష్టటంచి రన రుబూబియయ తు/పరిపోషక్ వా నన  
నరూపించాడు ఇది ఆయనే వాసతవ దైవం అనే విషయానన  రపప నసరిచేసుతంది. 
{వారిన అడుగు: "ఆకాశ్ం నుండి మ్రియు భూమి నుండి, మీక జీవనోపాధన 
ఇచేి వాడు ఎవడు? వినేశ్కీ త,  చూసేశ్కీ త ఎవడి ఆధీనంలో ఉనాన య్య? మ్రియు 
ప్రపాణం లేన దాన నుండి ప్రపాణమునన  దానన మ్రియు ప్రపాణమునన  దాన నుండి 
ప్రపాణం లేన దానన తీసేవాడు ఎవడు? మ్రియు ఈ విశ్వ  వయ వసనిు 
నడుపుతునన వాడు ఎవడు?" వారు: "అలా్లహ్!" అన రపప కండా అంటారు. 
అపుప డను: "అయ్యత్య మీరు దైవభీతి క్లిగి ఉండరా?"} [యూన్స్:31] 
పరమ్పవిప్రతుడైన అలా్లహ్' సెలవిచిా డు : {వారితో ఇల్ల అను: "అలా్లహ్ ను వదలి 
మీరు ప్రపారిసిుతనన  వాటిన గురించి ఆలోచించారా? అయ్యత్య నాక చూపండి. వారు 
భూమిలో ఏమి సృష్టటంచార్వ? లేదా,  వారిక ఆకాశాలలో ఏదైనా భాగముందా? మీరు 
సరయ వంతులే అయ్యత్య,  దీనక (ఈ ఖుర్ఆన్ క) ముందు వచిి న ఏదైనా ప్రగంథానన  
లేదా ఏదైనా మిగిలి ఉనన  జ్ఞజాానానన  తెచిి  చూపండి."} [అల్ అహ్'ఖాఫ్:4]. 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:- {మీరు చూసుతనాన రు క్దా! ఆయన 
ఆకాశాలను జ్ఞసంిభాలు లేకండానే సృష్టటంచాడు. మ్రియు భూమిలో పరవ ాలను 
నాటాడు,  అది మీతో పాట్ల క్దలకండా ఉండాలన; మ్రియు దానలో ప్రపతి రక్మైన 
ప్రపాణిన నవస్ంపజేస్లడు. మ్రియు మేము ఆకాశ్ం నుండి నీటిన కరిపించి,  దానలో 
రక్రకాల ప్రేషఠమైన (పదారిాలను) ఉరప తిత చేశాము.ఇదంా అలా్లహ్ సృష్టటయే! ఇక్ 
ఆయన రపప  ఇరరులు ఏమి సృష్టటంచార్వ నాక చూపండి.అల్ల కాదు ఈ 
దురామ రుగలు సప షటంగా మారగప్రభషటరవ ంలో పడి ఉనాన రు.} {లుఖామ న్:10-11} 
పరమ్పవిప్రతుడైన అలా్లహ్' సరయ ం సెలవిచిా డు: {వారు ఏ (సృష్టటక్ర త) లేకండానే 
సృష్టటంపబడీారా? లేక్ వారే సృష్టటక్ర తల్ల?} {లేక్ వారు ఆకాశాలను మ్రియు భూమిన 
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సృష్టటంచారా? అల్ల కాదు, అసలు వారిక విశావ సం లేదు.} {వారి దగ గర నీ ప్రపభువు 
కోశాగారాలు ఏవైనా ఉనాన యా? లేక్ వారు వాటిక అధకారుల్ల?} [అత్తత ర్:35-37] 
షైఖ్ స్లదీ రహిమ్హులా్లహ్ తెలిపారు: మ్రియు ఇది వారిక వయ తిరేఖ్ంగా ఒక్ 
ఆదేశ్ంతో రుజువు పరుసుతంది, దీంతో వారు స యా నన  రవ క్రించడం లేదా బ్దదిు, 
ధ్రామ ల నుండి తొలగిపోవడం జ్రుగుతుంది.           [రఫ్సీ ర్ ఇబున  
స్లదీ :816] 

7. అలా్లహ్ ఆయనే విశ్వ ంలోన ప్రపతీ వసుతవుక సృష్టటక్ర త, అది మ్నక 

క్నపించవచ్చి  లేదా క్నపించక్పోవచ్చి , ఆయన మినహ్వ సమ్సతం ఆయనక 

సృష్టటా లే మ్రియు అలా్లహ్ యే భూమాయ కాశాలను ఆరు ర్వజులాో సృష్టటంచాడు. 

అలా్లహ్ ఆయనే విశ్వ ంలోన ప్రపతీ వసుతవుక సృష్టటక్ర త, అందులో మ్నం కొనన  
చూడగలుగుాము మ్రికొనన  చూడలేము, ఆయన మినహ్వ సమ్సతం ఆయనక 
సృష్టటా లే;మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- {ఇల్ల అడుగు: 
"భూమాయ కాశాలక ప్రపభువు ఎవరు?" నీవే ఇల్ల జ్వాబివువ : "అలా్లహ్!" రరువార ఇల్ల 
అను: "అయ్యత్య మీరు ఆయనను వదలి రమ్క ాము మేలు గానీ,  కీడు గానీ 
చేసుకోలేన వారిన,  మీక సహ్వయకలుగా (సంరక్షకలుగా) ఎనున కంటారా?" ఇంకా 
ఇల్ల అడుగు: "ఏమీ? ప్రగుడివీాడు మ్రియు చూడగలిగే వాడూ సమానులు కాగలరా? 
లేక్ అంధ్కారాలు మ్రియు వెలుగు సమానమేనా? లేక్ వారు (అలా్లహ్ క) స్లటి 
క్లిప ంచిన వారు కూడా అలా్లహ్ సృష్టటంచినటా్ల ఏమైనా సృష్టటంచారా,  అందువలన 
సృష్టట విషయంలో వారిక సందేహం క్లిగిందా?" వారితో అను: "అలా్లహ్ యే 
ప్రపతిదానక సృష్టటక్ర త. మ్రియు ఆయన అదివ తీయుడు,  ప్రపబలుడు (రన సృష్టటపై 
సంపూర ి అధకారం గలవాడు)} [అత్రాద్:16].మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు:- {మ్రియు ఆయన మీక తెలియనవి ఎనోన సృష్టటసుతనాన డు.} [అన్-
న్హా్:8] 

మ్రియు అలా్లహ్ యే భూమాయ కాశాలను ఆరు ర్వజులాో సృష్టటంచాడు:- {ఆయనే 
ఆకాశాలను మ్రియు భూమిన ఆరు దినములలో (అయాయ మ్ లలో) సృష్టటంచిన 
వాడు,  రరువార ఆయన స్ంహ్వసనానన  (అర్ ిను) అధష్టటంచాడు. భూమిలోక 
పోయేది మ్రియు దాన నుండి బయటిక వచిే ది మ్రియు ఆకాశ్ం నుండి దిగేది 
మ్రియు దానలోక ఎకేక ది అంా ఆయనక తెలుసు. మ్రియు మీరక్క డునాన  
ఆయన మీతో పాట్ల ఉంటాడు మ్రియు అలా్లహ్ మీరు చేసేదంా చూసుతనాన డు.} 
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[అల్ హదీదు:4] మ్రియు మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: 
{మ్రియు వాసతవంగా! మేము ఆకాశాలను మ్రియు భూమిన మ్రియు వాటి 
మ్ధ్య నునన  సమ్స్లతనన  ఆరు దినములలో (అయాయ మ్ లలో) సృష్టటంచాము. కాన 
మాక ఎల్లంటి అలసట్ క్లుగలేదు.} [ఖాఫ్: 38] 

8. పరమ్పవిప్రతుడు మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ క రన స్లప్రమాజ్య ంలో, సృష్టటలో, 

నరవ హణలో లేదా ఆరాధ్నలో ఎల్లంటి భాగస్లవ మి లేడు. 

పరమ్పవిప్రతుడు మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ యే 'విశ్వ స్లప్రమాజాయ లక అధనేర, రన 
స్లప్రమాజ్య ంలో, సృష్టటలో, నరవ హణలో లేదా ఆరాధ్నలో ఆయనక సరిస్లటి ఏ 
భాగస్లవ మి లేడు.అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {వారితో ఇల్ల అను: "అలా్లహ్ ను 
వదలి మీరు ప్రపారిసిుతనన  వాటిన గురించి ఆలోచించారా? అయ్యత్య నాక చూపండి. 
వారు భూమిలో ఏమి సృష్టటంచార్వ? లేదా,  వారిక ఆకాశాలలో ఏదైనా భాగముందా? 
మీరు సరయ వంతులే అయ్యత్య,  దీనక (ఈ ఖుర్ఆన్ క) ముందు వచిి న ఏదైనా 
ప్రగంథానన  లేదా ఏదైనా మిగిలి ఉనన  జ్ఞజాానానన  తెచిి  చూపండి."} [అల్ 
అహ్'ఖాఫ్:4] షైఖ్ స'అది' రహిమ్హులా్లహ్ చపాప రు:- {అనగా:-అలా్లహ్'తోపాట్ల 
విప్రగహ్వలను, సహచరులను స్లటిక్లిప ంచే ఈ జ్నులక {మీరు చపప ండి ఓ ప్రపవక్ త} 
వారు ఎల్లంటి ల్లభనష్టటలకగానీ, జీవనమ్రణాలక గానీ, మ్రణాంరరజీవనం 
పట్గాానీ అనువంరకూడా అధకారం క్లిగిలేరు.మీరు వారిక సప షటంగా చపప ండి-వారి 
ఆ విప్రగహ్వలు చాల్ల బలహీనమైనవి మ్రియు ఆరాధ్నక ఏమాప్రరం అర ుర క్లిగి 
లేవు’{నాక మీరు చూపించండి భూమిలో వారు ఏమి సృష్టటంచారు? లేక్ ఆకాశాలలో 
వారికేమైనా భాగస్లవ మ్య ం ఉందా?} వారు భూమాయ కాశాల నరామ ణం లో ఏదైనా 
నరిమ ంచారా? వారు పరవ ాలు నరిమ ంచారా?వారు నదులను ప్రపవహింపచేస్లరా? 
వారు జీవరాశులను వాయ పింపచేశారా?వారు చట్నాు వృక్షాలను నాటారా?లేక్ వీటి 
నరామ ణంలో వారవరైనా ఏదైనా సహ్వయం చేశారా? ఇందులో వారే కాదు మ్రవరూ 
ఏమీ చేయలేదన సవ యంగా వారే అంగీక్రిస్లతరు, నజానక ‘ అలా్లహ్ ను 
రపప ఇరరుల ఆరాధ్న చేయడమ్నేది అనాయ యం అన నరూపించడానక ఇది ఒక్ 
హేతుబదధమైన బలమైన గటిటరుజువు.} 

ఆపై లిఖరపూరవ క్ ఆధారాలు కూడా లేవనే విషయానన  ప్రపస్లతవించింది:- ఇల్ల 
సెలవిచిా డు {దీనక ముందు ఏమైనా పుసతక్ం ఆధారం ఉంటే తీసుకరండి}-ష్టరుక  
వైపుక పిలిచే ఏదైనా ఒక్ ఆధారం, ప్రపమాణం {లేక్ విదయ /జ్ఞజాానపరమైన 
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ఆధారం}దైవప్రపవక్ తలతో వారసరవ ంలో ష్టరుక  చేయమ్న ఆదేశంచిన ఏదైన రుజువు’, 
కాబటిట తెలిస్ందేమిట్ంటే వారు ఏ ఒక్క  ప్రపవక్ త నుండి కూడా ష్టరుక  
ఆజాాపించినటా్లగా నరూపించడంలో విఫలమ్వుారు, కానీ వాసతవానక 
దైవప్రపవక్ తలందరూ’రమ్ప్రపభువు యొక్క  తౌహీద్ ఏక్రవ ం వైపుక’ఆహ్వవ నంచారు 
మ్రియు ష్టరుక బిలా్లహ్ ను ఖ్ండించారు అన మేము దృఢంగా నముమ ాము, 
మ్రియు ఇదియే వారినుండి జ్ఞజాానపరంగా లభించిన గొపప రుజువు) రఫ్సీ ర్ ఇబున  
స్లదీ :779 

పరమ్పవిప్రతుడు మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్'యే సరవ స్లప్రమాజాయ ధనేర, రన 
స్లప్రమాజ్య ంలో ఆయనక ఎల్లంటి భాగస్లవ మి లేడు. {ఇల్ల అను: "ఓ అలా్లహ్, విశ్వ  
స్లప్రమాజాయ ధపతి! నీవు ఇషటపడిన వారిక రాజాయ ధకారానన  ప్రపస్లదిస్లతవు మ్రియు నీవు 
కోరిన వారిన రాజాయ ధకారం నుండి తొలగిస్లతవు మ్రియు నీవు ఇషటపడిన వారిక 
గౌరవానన  (శ్క తన) ప్రపస్లదిస్లతవు మ్రియు నీవు కోరిన వారిన పరాభవం పాలు చేస్లతవు. 
నీ చేతిలోనే మేలునన ది. నశి్ యంగా,  నీవు ప్రపతిదీ చేయగల సమ్రుధడవు}. [ఆలె 
ఇత్మాన్:26] మ్రియు మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సప షటంగా తెలిపాడు:- 
పరలోక్దినాన 'సరవ స్లప్రమాజ్య ం 'రన ఆధీనం లో ఉంట్లంది. ఆ ర్వజు వారందరూ 
బయటిక వస్లతరు. వారి ఏ విషయం కూడా అలా్లహ్ నుండి రహసయ ంగా ఉండదు. ఆ 
ర్వజు విశ్వ  స్లప్రమాజాయ ధకారం ఎవరిది? అదివ తీయుడూ,  ప్రపబలుడూ అయ్యన అలా్లహ్ 
దే! [గాఫిర్:16] 

8-పరమ్పవిప్రతుడు మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ క రన యజ్మానయ ంలో 
(స్లవ ధీనంలో), సృష్టటలో, నరవ హణలో లేదా ఆరాధ్నలో ఎల్లంటి భాగస్లవ మి లేడు:-
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- ఇంకా ఇల్ల అను: "సంానం 
లేనట్లవంటి మ్రియు రన రాజ్రిక్ంలో భాగస్లవ ములు లేనట్లవంటి మ్రియు 
రనలో ఎల్లంటి లోపం లేనట్లవంటి మ్రియు సహ్వయకడి అవసరం లేనట్ల వంటి 
అలా్లహ్ యే సరవ సోత ప్రాలక అరుుడు. మ్రియు మీరు ఆయన మ్హనీయరను 
గొపప గా కొనయాడండి!" [అల్ ఇత్స్ల:111] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: భూమాయ కాశాల విశ్వ స్లప్రమాజాయ ధపరయ ం ఆయనకే చందుతుంది. 
ఆయన ఎవవ రినీ సంానంగా చేసుకోలేదు. విశ్వ స్లప్రమాజాయ ధపరయ ంలో ఆయనక 
భాగస్లవ ములెవవ రూ లేరు. మ్రియు ఆయన ప్రపతి దానన సృష్టటంచి,  దానకొక్ విధన 
నరయి్యంచాడు. [అల్ ఫురాాన్ : 2] ఆయనే సరావ ధనేర(యజ్మాన) మ్రియు 
మిగావనీన పవిప్రతుడైన ఆయనకే సంరం, ఆయనే సృష్టటక్ర త,  మ్రియు మిగావనీన  
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ఆయనచే సృష్టటంచబడీాయ్య, ఆయనే సరవ వయ వహ్వరాలను నరవ హిస్లతడు, ఈ కీరి త 
ఇంకెవరిక ఉంది, క్నుక్ ఆయనను ఆరాధంచడం విధ, ఇరరుల ఆరాధ్న 
పిచిి రనానన సూచిసుతంది, ష్టరుక  ప్రపాపంచిక్, పరలోక్ జీవిానన  నాశ్నం 
చేసుతంది.మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు: {మ్రియు వారంటారు: 
"మీరు య్యదులుగా లేదా ట్రకైసతవులుగా ఉంటేనే మీక మారగదరశ క్రవ ం లభిసుతంది! 
" వారితో అను: "వాసతవానక,  మేము (అనుసరించేది) ఇప్రబాహీమ్ మ్రం, ఏక్దైవ 
స్దాధ ంరం (హనీఫా). మ్రియు అరను బహు-దైవారాధ్కడు కాడు."}            [అల్ 
బఖర్: 135] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:- {మ్రియు రన 
ముఖానన  (రనను ాను) అలా్లహ్ క సమ్రిప ంచ్చకొన (ముస్ంా అయ్య), సజ్జనుడై, 
ఇప్రబాహీమ్ అనుసరించిన, ఏక్దైవ స్దాధ ంానన  (సరయ ధ్రామ నన ) అనుసరించే వాన 
క్ంటే ఉరతముడైన విశావ స్ (ధారిమ కడు) ఎవడు? మ్రియు అలా్లహ్! ఇప్రబాహీమ్ ను 
రన సేన హితునగా చేసుకనాన డు.} [నిస్ల:125] పరమ్పవిప్రతుడైన అలా్లహ్ 
నాయ యానన  సప షటపరుసూత  చపాప డు ‘ఎవరైత్య రనమితుడైన ఇప్రబాహీం ధ్రామ నన  
వదలి మ్రొక్ దానన  అనుసరిస్లత డో అరను రనన అవివేకానక గురిచేసుకనాన డు, 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- మ్రియు ఇప్రబాహీమ్ మ్రం నుండి 
విముఖుడయేయ వాడెవడు, రనను ాను అవివేకగా చేసుకొనువాడు రపప ? వాసతవానక 
మేము అరనన (ఇప్రబాహీమ్ ను) ఈ లోక్ంలో ఎనున కనాన ము. మ్రియు 
నశ్ి యంగా,  అరను పరలోక్ంలో సదవ ర తనులతో పాట్ల ఉంటాడు. [అల్ బఖర్: 
130] 

9. అలా్లహ్ పరమ్పవిప్రతుడు, మ్రియు అలా్లహ్ పరమ్పవిప్రతుడు అరను 

ప్రపసవించలేదు, ప్రపసవించబడలేదు, ఆయనక సరిసమానమైనది కానీ 

పోలినదికానీ ఏదీ లేదు. 

అలా్లహ్ పరమ్పవిప్రతుడు అరను ప్రపసవించలేదు, ప్రపసవించబడలేదు, ఆయనక 
సరిసమానమైనది కానీ పోలినదికానీ ఏదీ లేదు:-మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు:- {ఇల్ల అను: "ఆయనే అలా్లహ్! ఏకైకడు.} అలా్లహ్ ఏ అవసరం 
లేనవాడు.(నరుేక్షాపరుడు) {ఆయనక సంానం లేదు (బిడలీను క్నడు) మ్రియు 
ఆయన కూడా ఎవరి సంానమూ (ఎవరికీ జ్నమ ంచిన వాడునూ) కాడు.} {మ్రియు 
(సరవ లోకాలలో) ఆయనతో పోలి దగినది ఏదీ లేదు."} [అల్ ఇఖాాస్:1-4] 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: "ఆకాశాలకూ, భూమికీ మ్రియు 



 

    

       Islam House 

16 అల్-ఇసా్లమ్ 

వాటి మ్ధ్య నునన  సమ్స్లతనకీ ఆయనే ప్రపభువు, కావున మీరు ఆయననే ఆరాధంచండి 
మ్రియు ఆయన ఆరాధ్నలోనే జ్ఞస్రింగా వుండండి. ఆయనతో సమానమైన జ్ఞసి్లయ్యగల 
వానన ఎవడినైనా మీరరుగుదురా?" [మర్య ాం:65] మ్రియు సరయ వంతుడు, 
సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు ఆయనే ఆకాశాలు మ్రియు భూమి యొక్క  
సృష్టటక మూల్లధారి. ఆయన మీలో నుండే మీ కొరక జ్ంట్లిన  మ్రియు పశువులలో 
కూడా జ్ంట్లిన  చేశాడు. ఈ విధ్ంగా, ఆయన మిమ్మ లిన  వాయ పింప జేసుతనాన డు. 
ఆయనక పోలింది ఏదీ లేదు. మ్రియు ఆయన సరవ ం వినేవాడు, సరవ ం 
చూసేవాడు. [షూరా:11] 

10. అలా్లహ్ పరమ్పవిప్రతుడు మ్హోనన తుడు, ఆయన రన సృష్టటా లాో ఏ జీవిలోక 

ప్రపవేశంచడు మ్రియు ఏ జీవి శ్రీరఆక్ృతున దాలి డు 

పరమ్పవిప్రతుడు మ్హోనన తుడు అలా్లహ్, ఆయన రన సృష్టట జీవులాో ఏ జీవిలోక 
ప్రపవేశంచడు మ్రియు వాటి ఏ ఆక్ృతున దాలి డు.దేనలో లీనమ్వవ డు, 
ఎందుక్ంటే ‘ఆయనే సృష్టటక్ర త మిగావనీన  ఆయన సృష్టటా లు, ఆయన సజీవుడు 
మిగావనీన  నశంచిపోాయ్య, ప్రపతీది ఆయన ఆధీనంలో ఉంది మ్రియు ఆయనే 
యజ్మాన, అలా్లహ్ రన సృష్టట యొక్క  ఏ జీవిలో ప్రపవేశంచడు, మ్రియు సృష్టటలోన 
ఏ జీవి పరమ్పవిప్రతుడైన ఆయన అస్తరవ ంలో ప్రపవేశంచదు, మ్రియు 
మ్హోనన తుడు పవిప్రతుడైన అలా్లహ్ సమ్సతజీవుల క్ంటే పెదువాడు, మ్రియు 
అనన ంటిక్ంటే మ్హోనన తుడు.‘ఎవరైత్య అలా్లహ్’ను ఈస్ల మ్రహ్’లో 
ప్రపవేశంచాడన వెప్రరికూరలు కశార్వ వారిన మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఖ్ండించాడు. 
{"నశ్ి యంగా, మ్రయ మ్ కమారుడైన మ్రహ్ (ఏసు) యే అలా్లహ్!" అన అనే వారు 
నసస ందేహంగా! సరయ  తిరస్లక రులు. (ఓ ప్రపవకాత!) వారితో ఇల్ల అను: "అలా్లహ్ గనక్ 
మ్రయ మ్ కమారుడైన మ్రహ్ (ఏసు) ను అరన రలినా మ్రియు భూమిపై ఉనన  
వారందరినీ,  నాశ్నం చేయగోరిత్య,  ఆయనను ఆపగల శ్క త ఎవరిక ఉంది? మ్రియు 
ఆకాశాలలోను,  భూమిలోను మ్రియు వాటి మ్ధ్య  ఉనన  సమ్సతం మీద ఆధపరయ ం 
అలా్లహ్ దే. ఆయన ాను కోరినది సృష్టటస్లతడు. మ్రియు అలా్లహ్ ప్రపతిదీ చేయ గల 
సమ్రుధడు."} [అల్ మాయిదా:17] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: 
మ్రియు తూరుప  పడమ్రలు అలా్లహ్ కే చందినవి. కావున మీరు (మీ ముఖాలను) 
ఏ దికక క ప్రతిపిప నా మీక అలా్లహ్ సముఖ్మే లభిసుతంది. నశ్ి యంగా,  అలా్లహ్,  
సరవ వాయ పిత,  సరవ జుడాు. మ్రియు వారు: "అలా్లహ్ ఒక్ కమారుణి ిక్లిగి ఉనాన డు 
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(క్నాన డు)." అన అంటారు. ఆయన సరవ లోపాలక అతీతుడు. వాసతవానక 
భూమాయ కాశాలలో ఉనన  వనీన  ఆయనక చందినవే. అవనీన  ఆయనక విధేయులై 
ఉనాన య్య. ఆయనే ఆకాశాలనూ మ్రియు భూమినీ ఏ నమూనా లేకండా 
ఆరంభించిన (సృష్టటంచిన) వాడు. మ్రియు ఆయన ఏదైనా చేయాలన 
నరయి్యంచ్చకనన పుప డు దానన కేవలం: "అయ్యపో!" అన ఆజాాపిస్లతడు. అంత్య అది 
అయ్యపోతుంది. {అల్ బఖర్: 115-117} మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: {వారిల్ల అనాన రు: "అనంరక్రుణామ్యునక కొడుకనాన డు."}(88) 
వాసతవానక, మీరు ఎంర పాపిష్టఠక్రమైన విషయానన  క్లిప ంచారు. దాన వలన 
ఆకాశాలు ప్రేలి పోవచ్చి ! భూమి చీలి పోవచ్చి ! మ్రియు పరవ ాలు ధ్వ ంసమై 
పోవచ్చి ! ఎందుక్ంటే వారు అనంర క్రుణామ్యునక కొడుకనాన డన 
ఆర్వపించారు.(91) ఎవరినైనా కొడుకనగా చేసుకోవట్ం అనంర క్రుణామ్యునక 
రగినది కాదు. ఎందుక్ంటే! భూమాయ కాశాలలో నునన  వారందరూ కేవలం అనంర 
క్రుణామ్యున దాసులుగా మాప్రరమే హ్వజ్రు కానునాన రు. వాసతవానక,  ఆయన 
అందరినీ పరివేష్టటంచి ఉనాన డు మ్రియు వారిన సరిగాగ లెక్క  పెటిట ఉనాన డు. 
మ్రియు పునరుాిన దినమున వారందరూ,  ఒంట్రిగానే ఆయన ముందు 
హ్వజ్రవుారు. [మర్య ాం:95-98] మ్రియు మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిచిా డు: అలా్లహ్! ఆయన రపప  మ్రొక్ ఆరాధ్య  దేవుడు లేడు. ఆయన 
సజీవుడు,  విశ్వ వయ వసకి ఆధార భూతుడు. ఆయనక కనుక రాదు మ్రియు 
నదుర రాదు. భూమాయ కాశాలలో ఉనన  సమ్సతమూ ఆయనక చందినదే. ఆయన 
సముమ ఖ్ంలో - ఆయన అనుజ్ ాలేకండా - స్ఫారసు చేయగల వాడెవడు? వారి 
ముందునన దీ మ్రియు వారి వెనుక్ నునన దీ అనీన  ఆయనక బాగా తెలుసు. 
మ్రియు ఆయన కోరిత్య రపప ,  ఆయన జ్ఞజాానవిేష్టలలో ఏ విషయమునూ వారు 
ప్రగహించజాలరు. ఆయన కరీస  ఆకాశాలనూ మ్రియు భూమినీ పరివేష్టఠంచి ఉనన ది. 
వాటి సంరక్షణ ఆయనక ఏ మాప్రరం అలసట్ క్లిగించదు. మ్రియు ఆయన 
మ్హోనన తుడు,  సర్వవ రతముడు. [అల్ బఖర్: 255] ఈ గొపప రనం ఎవరిది? ఈ 
గొపప రనం అరనన  సృష్టటంచినవాడిది, అపుప డు ఆయన వారిలో ఎందుక 
ప్రపవేశస్లతడు?లేదా అరనన  రన కమారుడిగా ఎందుక చేసుకంటాడు? లేదా రనతో 
పాట్ల దైవంగా ఎందుక చేస్లతడు? 
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11. మ్హోనన తుడు పరమ్పవిప్రతుడైన అలా్లహ్ రన దాసుల పట్ ా అమిరంగా 

క్నక్రించేవాడు మ్రియు దయచూేవాడు కాబటిట ఆయన ప్రపవక్ తలను 

ప్రపభవింపచేశాడు మ్రియు ప్రగంధాలను అవరరింపచేశాడు. 

మ్హోనన తుడు పరమ్పవిప్రతుడైన అలా్లహ్ రన దాసుల పట్ ాఅమిర వారస లుయ డు, 
మ్రియు దయచూేవాడు.ఆయన రన దాసులక చూపిన జాలీదయలో ఒక్టి 
‘ప్రపవక్ తలను ప్రపజ్లవదుక ప్రపభవింపచేయడం మ్రియు ప్రగంధాలను 
అవరరింపచేశాడు, రదావ రా వారిన ష్టరుక  మ్రియు కప్ర్ వంటి అంధ్కారాల 
నుండి తౌహీద్ మ్రియు హిదాయతు జ్యయ తి వైపుక అరను తీస్లతడు, 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {రన దాసున (ముహమ్మ ద్)పై సప షటమైన 
ఆయాత్ (సూచనలు) అవరరింప జేసేవాడు ఆయనే! అరను వాటి దావ రా మిమ్మ లిన  
అంధ్కారం నుండి వెలుతురులోక తీసుక రావటానక. మ్రియు నశ్ి యంగా,  
అలా్లహ్ మిమ్మ లిన  ఎంతో క్నక్రించేవాడు,  అపార క్రుణా ప్రపదార.} [అల్ 
హదీదు:9] 

మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {మ్రియు మేము ననున  (ఓ 
ప్రపవకాత!) సరవ లోకాల వారి కొరక కారుణయ ంగా మాప్రరమే పంపాము.} [అల్ 
అాంబియా:107] మ్రియు అలా్లహ్ రన ప్రపవక్ తతో అలా్లహ్ రన దాసులక అమిరమైన 
వారస లయ ం కరిపించ్చవాడు మ్రియు దయామ్యుడు'అన చపప ండి' ఆదేశంచాడు. 
{నా దాసులక ఇల్ల తెలియజెయ్యయ : "నశి్ యంగా నేను, కేవలం నేనే! క్షమించే 
వాడను,  క్రుణించేవాడను.} [అల్ హజర్: 49] మ్రియు ఆయన చూపించిన జాలీ, 
క్రుణలో ఇది కూడా ఒక్టి: ఆయన కీడున దూరం చేస్లతడు మ్రియు మ్ంచిన 
మేలును రన దాసులపై దింపుాడు, మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 
{ఒక్వేళ అలా్లహ్ నీక ఏదైనా ఆపద క్లిగించదలిసేత ఆయన రపప  మ్రవవ రూ 
దానన తొలగించలేరు. మ్రియు ఆయన నీక మేలు చేయదలిసేత, ఆయన 
అనుప్రగహ్వనన  ఎవవ డూ మ్ళీి ంచలేడు. ఆయన రన దాసులలో ాను కోరిన వారిక 
రన అనుప్రగహ్వనన  ప్రపస్లదిస్లతడు. మ్రియు ఆయనే క్షమాశీలుడు, అపార క్రుణా 
ప్రపదార.} [యూనుస్:107] 
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12. అలా్లహ్ ఆయన అరయ ంర దయగల ప్రపభువు, ఆయన ఏకైకడు' పునరుాిన 

ర్వజున అతిరవ రలో రన సృష్టటా ల లెక్క  తీసుకంటాడు వారందరినీ వారి 

సమాధ్యల నుండి లేపుతూ పునర జనమ  ఇచిి న రదుపరి, ప్రపతీ వయ క తక అరను చేస్న 

మ్ంచి, చడులక రగ గ ప్రపతిఫలం ఇస్లతడు, ఎవరైత్య ఒక్ మోమిన్’విశావ స్గా 

ఉంటూ సాక రాయ లు ఆచరిస్లత డో అరనకొరక [పరలోక్ంలో] అంరమ్వవ న 

శాశ్వ ర అనుప్రగహ్వలు ఉంటాయ్య, మ్రవరైత్య అవిశ్వ స్ంచి దుష్టక రాయ లక 

పాలప డుాడో అరనకొరక పరలోక్ంలో అతిహీనమైన పెదు శక్ష ఉంట్లంది. 

అలా్లహ్ ఆయన అరయ ంర దయగల ప్రపభువు, ఆయన ఏకైకడే అతీరవ రలో 
పునరుాిన ర్వజున రన సృష్టటా ల లెక్క  తీసుకంటాడు వారందరినీ వారి సమాధ్యల 
నుండి లేపుతూ పునర జనమ  ఇచిి న రదుపరి, ప్రపతీ వయ క తక ాను చేస్న మ్ంచి, 
చడులక రగ గ ప్రపతిఫలం ఆయన ఇస్లతడు, ఎవరైత్య ఒక్ మోమిన్’విశావ స్గా ఉంటూ 
స కా రాయ లు ఆచరిస్లత డో అరన కొరక [పరలోక్ంలో] అంరమ్వవ న అనుప్రగహ్వలు 
ఉంటాయ్య, మ్రవరైత్య అవిశ్వ స్ంచి దుష్టక రాయ లక పాలప డుాడో అరనకొరక 
పరలోక్ంలో అతిహీనమైన పెదు శక్ష ఉంట్లంది.ఇది సృష్టటా లక అలా్లహ్'నాయ యం, 
వివేక్మ్రమ ం మ్రియు దయను పరిపూరపిరి డానక జ్రుగుతుంది ‘ఈ ప్రపపంచానన  
ఆచరణల కొరక మైదానంగా చేశాడు మ్రియు రండవ నవాసం ఏరప రిా డు, 
అందులో బహుమ్తి, లెకక ంపు, పుణయ ఫల్లలు ఇవవ బడుాయ్య; చివరిక సదవ ర తనుడు 
రన ఉరతమ్వైఖ్రిక పుణయ  ఫల్లనన  ొందుాడు, నీచ్చడు, దురామ రుగడు, అపరాధ 
రన రపుప క, అనాయ యానక బదులుగా శక్షను ొందుాడు, అయ్యత్య ఈ విషయం 
కొంరమ్ందిక అరగక్పోవచ్చి  అంచేర ఆ అలా్లహ్ దీన కొరక అనేక్ రుజువులను 
స్దుంచేశాడు, అవి మ్రణాంరర జ్నమ ను నశి్ యపరుసూత  అందులో ఎల్లంటి 
సందేహంలేదు’ అన నరూపిస్లతయ్య. మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :- 
{మ్రియు ఆయన సూచన (ఆయాత్) లలో ఒక్టి: నశ్ి యంగా నీవు భూమిన పాడు 
నేలగా (ఎండిపోయ్యన బంజ్రు నేలగా) చూసుతనాన వు; కాన మేము దానపై నీటిన 
(వరిానన ) కరిపించగానే,  అది పులకంచి,  ఉబిు  పోతుంది. నశ్ి యంగా దీనన (ఈ 
భూమిన) ప్రబతికంచి లేే ఆయన (అలా్లహ్ యే) మ్ృతులను కూడా ప్రబతికంచి 
లేపుాడు. నశ్ి యంగా,  ఆయన ప్రపతిదీ చేయగల సమ్రిుడు.} [ఫుసీీ లత్:39] 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {ఓ మానవుల్లరా! ఒక్వేళ 
(మ్రణించిన రరువార) మ్రల సజీవులుగా లేపబడటానన  గురించి మీక ఏదైనా 
సందేహముంటే! (జ్ఞజాాపక్ముంచ్చకోండి) నశ్ి యంగా, మేము మిమ్మ లిన  మ్టిటతో 
సృష్టటంచాము, రరువార వీరయ బిందువుతో, ఆ రరువార నెతుతరు గడతీో, ఆ పైన 
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మాంసపు క్ండతో; అది పూరితగా రూపం ొందవచ్చి , లేక్ పూరితగా రూపం ొందక్ 
పోవచ్చి . ఇదంా మేము మీక (మా శ్క తన తెలుసుకోవటానక) సప షటం చేసుతనాన ము. 
ఆ రరువార మేము కోరిన వారిన ఒక్ నరీరి కాలం వరక గరు కోశాలలో 
ఉంచ్చాము. పిదప మిమ్మ లిన  శశువుల రూపంలో బయటిక తీస్లతము. ఆ రరువార 
మిమ్మ లిన  యవవ న దశ్క చేరనస్లతము. మీలో ఒక్డు (వృదుధడు కాక్ ముందే) 
చనపోాడు, మ్రొక్డు నక్ృషటమైన వృదాధ పయ ం వరక చేరి బడాడు; అపుప డరడు,  
మొదట్ అంా తెలిస్న వాడైనా ఏమీ తెలియన వాడిగా అయ్య పోాడు. నీవు 
భూమిన ఫలింపలేన దానగా చూస్లతవు. కాన ఒక్వేళ మేము దానపై నీటిన (వరిానన ) 
కరిపిసేత,  అది పులక్రించి ొంగిపోయ్య అనన  రకాల మ్నోహరమైన వృక్షకోటిన 
ఉరప నన ం చేసుతంది} [అల్ హజ్్జ :5 ]  

ఈ మూడు ఆయతులాో అలా్లహ్ మూడు హేతుబదుమైన స్లక్షాయ లను ప్రపస్లతవించాడు 
అవి మ్రణాంరర జీవనం సరయ మ్న నరూపిస్లతయ్య.అవి :- 

i. నశ్ి యంగా మ్నష్టన మొట్టమొదట్ మ్టిటతో అలా్లహ్ యే సృష్టటంచాడు, ఎవడైత్య 
మ్టిటతో సృజించడంలో శ్క తశామ్రిాయ లు క్లిగిఉనాన డో, అరనక మ్టిటగా మారిన 
రరువార తిరిగి జీవనం పోయడంలో కూడా శ్క త ఉంట్లంది. 

ii. వీరయ ం నుండి మానవులను సృష్టటంచినవాడు ఆ మ్నష్టన మ్రణం రరువార 
తిరిగి ప్రబతికంచడంలో కూడా శ్క తన క్లిగి ఉంటాడు. 

iii. మ్ృరభూమిక వరంి దావ రా తిరిగి జీవం పోసేవాడు, ప్రపజ్లమ్రణం రరువార 
తిరిగి వారిక పరలోక్పునర జనమ  ప్రపస్లదించగలడు, ఈ గొపప  ఆయతు ఖుర్ఆను 
అదుు ానన ’నరూపిసుతంది, -ఈ ఆయతు ొడువుగా లేనపప టిక-ఒక్ 
జ్ఞకషాటసమ్సయ క మూడు ముఖ్య మైన ఆధారాలను సూచిసుతంది. 

మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:- {(జ్ఞజాాపక్ముంచ్చకోండి)! ఆ ర్వజు 
మేము ఆకాశానన ,  చిటాట కాగిాలను (ఖాా ప్రగంథాలను) చ్చటిటనట్లట చ్చటిటవేస్లతము. 
మేము ఏ విధ్ంగా సృష్టటన మొదట్ ఆరంభించామో! అదే విధ్ంగా దానన మ్రల 
ఉనకలోక తెస్లతము. ఇది (మాపై బాధ్య రగా) ఉనన  మా వాగాునం మేము దానన రపప క్ 
పూరిత చేస్లతము.} [అల్ అాంబియా:104] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు:- మ్రియు అరడు మాక పోలిక్లు క్లిప సూత  రన సృష్టటనే 
మ్రచిపోయాడు.అరడు ఇల్ల అంటాడు: "క్ృశంచిపోయ్యన ఈ ఎముక్లను తిరిగి 
ఎవడు ప్రబతికంచగలడు?" ఇల్ల అను: "మొదట్ వాటిన పుటిటంచిన ఆయనే, మ్ళ్ళీ  
వాటిన ప్రబతికస్లతడు. మ్రియు ఆయన ప్రపతి సృష్టట సృజ్న పట్ ా జ్ఞజాానముక్లవాడు" 
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[యూనుస్ :78 ] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:- {ఏమీ? 
మిమ్మ లిన  సృష్టటంచడం క్ఠినమ్య్యన పనా? లేక్ ఆకాశానాన ? ఆయనే క్దా దానన 
నరిమ ంచింది!}(27) ఆయన దాన క్పుప  (ఎతుత)ను చాల్ల పైక లేపాడు. రరువార దానన 
ప్రక్మ్పరిచాడు;(28) మ్రియు ఆయన దాన రాప్రతిన చీక్టిగా చేశాడు. మ్రియు దాన 
పగటిన (వెలుగును) బహిర గరం చేశాడు.(29) మ్రియు ఆ పిదప భూమిన పరచినటా్ల 
చేశాడు. (30) దాన నుండి దాన నీళీ ను మ్రియు దాన పచిి క్ను బయటిక తీశాడు; 
(31) మ్రియు పరవ ాలను జ్ఞస్రింగా పాతిపెటాటడు. (32) [న్నజియాతు:27-32] 
భూమాయ కాశాలది మ్రియు వాటిలో ఉనన దాన నరామ ణం క్ంటే మ్నష్ట యొక్క  
నరామ ణం క్ఠినమైనదేమి కాదు, ఆకాశాలను, భూమిన సృష్టటంచగలవాడిక మ్నష్టన 
రండవస్లరి పునఃసృష్టటంచడంలో ఎల్లంటి అడీు, బలహీనర ఉండదు. 

13.  పరమ్పవిప్రతుడైన మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఆదమ్ ను మ్టిటతో 

సృష్టటంచాడు, రరువార అరన సంానానన  అధక్ంగా వాయ పితపరిా డు, నజానక 

ప్రపజ్లందరి మూల దాతువు ఒక్క టే, ఒక్రిక మ్రొక్రిపై గానీ, ఒక్ జాతిక మ్రొక్ 

జాతిపై గానీ ఎల్లంటి విశీషటర, ఆధక్య ర లేదు, ఉంటే అది కేవలం రఖావ  

ఆధారంగానే ఉంది. 

పరమ్పవిప్రతుడైన మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఆదమ్ ను మ్టిటతో సృష్టటంచాడు, 
రరువార అరన సంానానన అధక్ంగా వాయ పితపరిా డు, నజానక ప్రపజ్లందరి మూల 
దాతువు ఒక్క టే, ఒక్రిక మ్రొక్రిపై గానీ, ఒక్ జాతిక మ్రొక్ జాతిపై గానీ ఎల్లంటి 
విశీషటర, ఆధక్య ర లేదు, ఉంటే అది కేవలం రఖావ  ఆధారంగానే ఉంది-
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {ఓ మానవుల్లరా! నశ్ి యంగా మేము 
మిమ్మ లిన  ఒక్ పురుషుడు మ్రియు ఒక్ ట్రరత నుండి పుటిటంచాము. మ్రియు మీరు 
ఒక్రి నొక్రు గురితంచ్చకోవటానక మిమ్మ లిన  జాతులుగా మ్రియు తెగలుగా చేశాము. 
నశ్ి యంగా,  మీలో ఎకక వ దైవభీతి గలవాడే,  అలా్లహ్ దగ గర ఎకక వ గౌరవం 
గలవాడు. నశ్ి యంగా,  అలా్లహ్ సరవ జుడాు,  సరవ ం తెలిస్నవాడు} [అల్-
హుజ్జ'రాత్ :13 ] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {మ్రియు 
అలా్లహ్ మిమ్మ లిన  మ్టిటతో సృష్టటంచాడు. రరువార వీరయ బిందువుతో,  ఆ రరువార 
మిమ్మ లిన  (ఆడ-మ్గ) జ్ంట్లుగా చేశాడు. మ్రియు ఏ ట్రరత కూడా ఆయనక 
తెలియకండా గరు ం దాలి జాలదు మ్రియు ప్రపసవించనూ జాలదు. ప్రగంధ్ంలో 
ప్రవాయబడనదే,  పెరుగుతునన  వాడి వయసుస  పెరగనూ జాలదు మ్రియు ఎవరి 
వయసుస  రరగనూ జాలదు. నశ్ి యంగా,  ఇదంా అలా్లహ్ క ఎంతో సులభం.} 
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[అల్-ఫాతిర్:11] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {ఆయనే, 
మిమ్మ లిన  మ్టిటతో సృష్టటంచాడు. రరువార వీరయ బిందువుతో, ఆ రరువార పిండంతో 
(రక్ తముదుతో), ఆ రరువార మిమ్మ లిన  శశువు రూపంలో బయటిక తీస్లతడు. ఆ 
రరువార మిమ్మ లిన  యుక్ తవయసుస లో బలం గలవారిగా చేస్లతడు; చివరక 
మిమ్మ లిన  ముసలివారిగా మారుి ాడు. మీలో కొందరు దీనక ముందే చనపోారు. 
మ్రియు మీరంా మీ నయమిర కాలం వరకే నవస్స్లతరు. బహుశా మీరు అరంి 
చేసుకంటారన (ఇదంా మీక వివరించబడుతోంది).} [గాఫిర్:67] మ్రియు అలా్లహ్ 
సప షటంగా ఈ విషయానన  తెలిపాడు:-ఆయన మ్రహ్ అలైహిసస ల్లం ను 
‘అయ్యపో’అనే ఆజ్ ాదావ రా సృష్టటంచాడు, ఎల్లగైత్య ఆదమ్ ను మ్టిటతో అయ్యపో ఆజ్ ా
దావ రా సృష్టటంచాడు, మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ తెలిపాడు:- {నశ్ి యంగా, అలా్లహ్ 
దృష్టటలో ఈస్ల ఉపమానం, ఆదమ్ ఉపమానం వంటిదే. ఆయన (ఆదమ్ ను) మ్టిటతో 
సృజించి: "అయ్యపో!" అన అనాన డు. అంత్య అరను అయ్యపోయాడు.} [ఆల్ 
ఇత్మాన్:59] మ్రియు ఇది ేరా నెంబర్ (2) లో ప్రపస్లతవించబడింది, మ్హనీయ 
దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ బోధంచారు:- ప్రపజ్లంా సమానమే ఒక్రిక 
మ్రొక్రిపై ఎల్లంటి ఆధక్య ర, విశీషటర లేదు, కానీ అది కేవలం ‘రఖావ ’ఆధారంగా 
మాప్రరమే ఉంది 

14.  ప్రపతీ శశువు ‘సహజ్ సవ భావం’పై పుటిటంచబడాడు. 

ప్రపతీ శశువు'సహజ్సవ భావం’పై పుటిటంచబడాడు.మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు:- కావున నీవు నీ ముఖానన ,  ఏకాప్రగచిరతంతో,  సరయ ధ్రమ ం (ఇసా్లం) 
దిశ్లో జ్ఞస్రింగా నలుపు. అలా్లహ్ మానవులను ఏ సవ భావంతో పుటిటంచాడో,  ఆ 
సవ భావం పైననే వారు ఉంటారు. అలా్లహ్ సృష్టట సవ భావానన  (ఎవవ రూ) మారి లేరు. 
ఇదే సరైన ధ్రమ ం,  కాన చాల్ల మ్ంది ఇది ఎరుగరు. [ూమ్:30]'స్సలైన 
సనామ ర గం'ఇప్రబాహీం ఖ్లీలులా్లహ్ వారిదే అలైహిసస ల్లం'మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు:- రరువార మేము నీక (ఓ ముహమ్మ ద్!) ఈ సందేశానన  పంపాము: 
"నీవు ఇప్రబాహీమ్ అనుసరించిన, ఏక్దైవ స్దాధ ంానన  (సరయ ధ్రామ నన ) అనుసరించ్చ. 
అరను (ఇప్రబాహీమ్) అలా్లహ్ క స్లటి క్లిప ంచే వారిలోన వాడు కాడు." [అన్న హా్ 
:123] రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు:- {ప్రపతీ శశువు 
సహజ్గుణం పై పుటిటంచబడాడు, అయ్యత్య వారి రలిదాంప్రడులు అరనన  
య్యదునగా, లేక్ ట్రకైసతవునగా లేక్ మ్జూస్గా మారిే స్లతరు, ఎల్లగైత్య ఒక్ జ్ంతువు 
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పరిపూరశిశువును క్ంట్లంది అపుప డు దానలో నీవేమైన లోపానన  చూస్లతవా?} పిదప 
అబూ హురైరా(రదియలా్లహు అనుు) ఇల్ల చపాప రు :- {కావున నీవు నీ ముఖానన ,  
ఏకాప్రగచిరతంతో,  సరయ ధ్రమ ం (ఇసా్లం) దిశ్లో జ్ఞస్రింగా నలుపు. అలా్లహ్ మానవులను 
ఏ సవ భావంతో పుటిటంచాడో,  ఆ సవ భావం పైననే వారు ఉంటారు. అలా్లహ్ సృష్టట 
సవ భావానన  (ఎవవ రూ) మారి లేరు. ఇదే సరైన ధ్రమ ం,  కాన చాల్ల మ్ంది ఇది 
ఎరుగరు}. [ూమ్ :30] సహీహ్ బుఖారి 4775 రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి 
వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: {‘రస్లమ త్! నశ్ి యంగా నా ప్రపభువు నాక ఆదేశంచినది 
ఏమ్నగా మీక తెలియన విషయాలను ననున బోధంచమ్న ఈ ర్వజు వాటిన నాక 
తెలియజేశాడు, నా దాసుడిక నేను ఇచిి న ప్రపతీ సంపద హల్లలుగావించినది, 
మ్రియు నేను నా సమ్సత దాసులను ముస్మాులుగా పుటిటంచాను, రరువార వారి 
వదుక షైానులు వచిి  ధ్రమ ం నుండి వారిన మారగప్రబషుటలుగా మారాి రు, మ్రియు 
హల్లలు విషయాలను హరాముగా నషేదించారు మ్రియు వారిక నాతో పాట్ల 
ఇరరులను భాగస్లవ మాయ నన  క్లిప ంచమ్న ఆదేశంచాయ్య, యదారధమేమిట్ంటే 
అల్లచేయమ్న నేను ఎల్లంటి రుజువును పంపలేదు.} ముస్ాాం ఉల్లఖాన్ాం 2865 

15.  ఏ మానవుడు పుట్లటక్తో పాపిగా లేదా ఇరరుల పాపానక వారసుడిగా 

జ్నమ ంచడు. 

మానవులాో ఎవరు పాపిగా లేదా ఇరరుల పాపానక వారసుడిగా జ్నమ ంచలేదు, 
మ్రియు సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్ మ్నక తెలిపాడు : ఆదమ్ అలైహిసస ల్లం 
దైవఆజ్నాు ఉలంాఘంచినపుప డు - అరను మ్రియు అరన భారయ  'హవావ ' చట్లట 
నుండి తినాన రు పిమ్మ ట్ అరను చేస్నదానక స్గుగపడి పశాి తాపం చందారు 
మ్రియు అలా్లహ్'నుక్షమించమ్న అరి ధంచారు, అపుప డు అలా్లహ్ అరనక ప్రేషటమైన 
వాకాయ లతో ప్రపారి ధంచమ్న వాణి పంపారు అరను అల్లగే  ప్రపారి ధంచాడు ఆపై అలా్లహ్ 
వారిరువురి పశాి తాపానన  రవ క్రించి క్షమించాడు. అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు. 
{మ్రియు మేము (ఆదమ్ తో) అనాన ము: "ఓ ఆదమ్! నీవూ మ్రియు నీ భారాయ ,  ఈ 
సవ ర గంలో నవస్ంచండి మ్రియు మీరిదురూ మీక ఇషటమైనది యథేచఛ గా తినండి,  
కానీ ఈ చట్లట దరిదాపులక పోక్ండి,  అల్ల చేసేత మీరిదురూ దురామ రుగలలో చేరిన 
వారవుారు!"} {ఆ పిదప షైాన్ వారిదురినీ దాన (సవ ర గం) నుండి రపిప ంచి, 
వారిదురినీ వారునన  జ్ఞస్తిి నుండి బయటిక తీశాడు. మ్రియు మేము (అలా్లహ్) 
అనాన ము: "మీరంా ఇక్క డి నుండి దిగిపోండి; మీరు ఒక్రికొక్రు విర్వధ్యలవుారు. 
ఒక్ నయమిర కాలం వరక మీరు భూమిలో ఉండి,  అక్క డే జీవిరం గడప వలస్ 
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ఉంట్లంది."} {రరువార ఆదమ్, రన ప్రపభువు నుండి కొనన  మాట్లు ప్రగహించి, 
(పశిా తాప పడి క్షమాభిక్ష కోరాడు) మ్రియు ఆయన (అలా్లహ్) అరన పశాి తాపానన  
అంగీక్రించాడు. నశ్ి యంగా, ఆయనే పశాి తాపానన  అంగీక్రించేవాడు, అపార 
క్రుణా ప్రపదార.} {మేము (అలా్లహ్) ఇల్ల అనాన ము: "మీరంా ఇక్క డి నుండి దిగి 
పోండి." ఇక్ నా రరఫు నుండి మీక మారగదరశ క్రవ ం రపప క్ వసూత  ఉంట్లంది. 
అపుప డు ఎవరైత్య నా మారగదరశ క్ వా నన  అనుసరిస్లత ర్వ వారిక ఎల్లంటి భయమూ 
ఉండదు మ్రియు వారు దుఃఖ్పడరు కూడా!} [అల్ బఖర్: 35-38] అలా్లహ్ ఆదమ్ 
అలైహిసస ల్లం యొక్క  తౌబాను (క్షమాపణను) రవ క్రించిన ఆ రరువార అరను 
పాపిగా పరిగణించబడలేదు, అందువల ా 'పశాి తాపం' దావ రా తొలగించబడిన 
పాపానక అరన సంానం వారసులు కారు, మ్రియు ప్రపాథమిక్ సూప్రరం ఏమిట్ంటే 
'ఒక్ వయ క త మ్రొక్ వయ క త భారానన  ఎనన టికీ మోయడు. అలా్లహ్ సెలవిచిా డు: {ప్రపతి 
ప్రపాణీ ాను సంపాదించిందే అనుభవిస్లతడు. మ్రియు బరువు మోసేవాడు ఎవవ డూ 
ఇరరుల బరువును మోయడు. చివరక మీరంా మీ ప్రపభువు వైపునకే మ్రలి 
పోవలస్ ఉంది.అపుప డు ఆయన మీరు ఏ విషయాలను గురించి భేదాభిప్రపాయాలు 
క్లిగి ఉండేవార్వ, వాటిన మీక తెలియజేస్లతడు."} [అల్ అన్ఆమ్:164] 

మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {ఎవడు సనామ రాగనన  
అవలంబిస్లత డో,  అరడు నశి్ యంగా,  రన మేలుకే సనామ రాగనన  అవలంబిస్లతడు. 
మ్రియు ఎవడు మారగప్రభషుట డవుాడో,  అరడు నశి్ యంగా,  రన నష్టటనకే 
మారగప్రభషుట డవుాడు. మ్రియు బరువు మోసే వాడెవవ డూ మ్రొక్న బరువును 
మోయడు.(a) మ్రియు మేము ప్రపవక్ తను పంపనంర వరక (ప్రపజ్లక) శక్ష 
విధంచేవారము కాము} [అల్ ఇత్స్ల:15] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: మ్రియు బరువు మోసేవాడెవవ డూ మ్రొక్న బరువును మోయడు. 
మ్రియు ఒక్వేళ బరువు మోసేవాడు,  దానన ఎతుతకోవడానక ఎవరినైనా పిలిచినా,  
దగ గరి బంధ్యవైనా దాన నుండి కొంతైనా ఎతుతకోడు. కాన నశ్ి యంగా,  నీవు వారినే 
హెచి రించ గలవు ఎవరైత్య రమ్క అగోచరుడైన రమ్ ప్రపభువుక భయపడార్వ! 
మ్రియు నమాజ్ ను జ్ఞసి్లపిస్లత ర్వ. మ్రియు ఎవడైత్య నీతిమ్ంతుడవుాడో అరడు రన 
సవ ంర (ల్లభం) కొరకే నీతిమ్ంతుడవుాడు. మ్రియు (అందరికీ) అలా్లహ్ వైపునకే 
మ్రలి పోవలస్ ఉనన ది.        [అల్ ఫాతిర్:18] 
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16. ప్రపజ్ల పుట్లటక్ పరమారధం, ముఖ్య  ఉదేుశ్య ం: ఏకైకడైన అలా్లహ్ ను మాప్రరమే 

ఆరాధంచడం. 

ప్రపజ్ల పుట్లటక్ యొక్క  ముఖ్య  ఉదేుశ్య ం : ఏకైకడైన అలా్లహ్ ను మాప్రరమే 
ఆరాధంచడం.మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు :- {మ్రియు నేను 
జినాన తులను మ్రియు మానవులను కేవలం నా ఆరాధ్న కొరకే సృష్టటంచాను.} 
[జారియాతు:56] 

17. ఇసా్లం మ్నష్ట క (ట్రరత-పురుషుడు)గౌరవం ఇచిి ంది అరన పూరిత హకక లను 

సంరక్షించింది, మ్రియు అరన బాధ్య రలలో, ఆచరణలో, నరావ హణలో 

జ్వాబ్దదారుడిగా చేస్ంది, మ్రియు జ్వాబ్దదారీరనానన  అరన పై 

అనవారయ పరిచింది అంటే అరన క్రమ ల దావ రా రవ యహ్వనీ రలపెట్టడం లేదా 

ఇరరులక హ్వనీ రలపెట్టడం వంటివి. 

ఇసా్లం ట్రరత పురుషులను గౌరవించింది, అలా్లహ్ మ్నష్టన సృష్టటంచాడు రదావ రా 
అరను ఈ భూమిక ఉరతరాధకారి(ఖ్లీఫా) కాగలడు. మ్రియు (జ్ఞజాాపక్ం చేసుకో!) నీ 
ప్రపభువు దైవదూరలతో: "వాసతవంగా నేను భూమిలో ఒక్ ఉరతరాధకారిన (ఖ్లీఫాను) 
సృష్టటంచబోతునాన ను!" అన చపాప డు [అల్ బఖర్ :30] 

ఈ గౌరవం ఆదమ్ యొక్క  ప్రపతీ సంానానక వరి తసుతంది, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు: 
{(జ్ఞజాాపక్ముంచ్చకోండి!) ఒక్ర్వజు మేము మానవులందరినీ వారి వారి నాయకలతో 
(ఇమామ్ లతో) సహ్వ పిలుస్లతము. అపుప డు వారి క్రమ పప్రాలు కడిచేతిలో ఇవవ బడిన 
వారు,  రమ్ క్రమ  పప్రాలను చదువుకంటారు మ్రియు వారిక రవవ ంర (ఖ్రూజ ర 
బీజ్పు చీలిక్లోన ొరంర) అనాయ యం కూడా జ్రగదు.} [అల్ ఇత్స్ల:70] 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {వాసతవంగా! మేము మానవుడిన 
సరవ ప్రేషఠమైన ఆకారంలో సృష్టటంచాము.} [అత్ తీన్:4] 

మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ మ్నష్టన 'రనక కాకండా ఇరర దైవాలక, 
నాయకలక, పండితులక అనుచరులుగా' సేవకలుగా మారడానన  నషేధంచాడు. 
అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {అయ్యనా ఈ మానవులలో కొందరు ఇరరులను, అలా్లహ్ క 
స్లటి క్లిప ంచ్చకన, అలా్లహ్ ను ప్రేమించవలస్న విధ్ంగా వారిన ప్రేమిస్లతరు. కాన 
విశావ సులు అందరిక్ంటే అరయ ధక్ంగా అలా్లహ్ నే ప్రేమిస్లతరు. మ్రియు ఈ 
దురామ ర గం చేసుతనన  వారు ప్రపరయ క్షంగా చూడగలిగిత్య! ఆ శక్షను చూస్నపుప డు, వారు 
నశ్ి యంగా, సరవ శ్క త కేవలం అలా్లహ్ కే చందుతుంది మ్రియు నశి్ యంగా,  
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అలా్లహ్ చాల్ల క్ఠినంగా శక్షించేవాడు,  (అన తెలుసుకనే వారు).} [అల్ బఖర్: 
165-166] మ్రియు పునరు తాన ర్వజున అనుచరుల మ్రియు నాయకల యొక్క  
పరిస్తిి గురించి మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సప షటంగా తెలిపాడు:- {దురహంకారులైన 
నాయకలు బలహీనులైన వారితో ఇల్ల అంటారు: "ఏమీ? మీ వదుక 
మారగదరశ క్రవ ం వచిి నపుప డు మేము మిమ్మ లిన  దాన నుండి నర్వధంచామా? అల్ల 
కాదు,  మీరే అపరాధానక పాలప డీారు!"}(32) మ్రియు బలహీనులైన వారు 
దురహంకారులైన నాయకలతో ఇల్ల అంటారు: "అల్ల కాదు! ఇది మీరు 
రాప్రతింబవళ్ళీ  పనన న కప్రట్. మీరు మ్మ్మ లిన  - అలా్లహ్ ను తిరసక రించి - 
ఇరరులను ఆయనక స్లటి క్లిప ంచమ్న ఆజాాపిసూత  ఉండేవారు." మ్రియు వారు 
శక్షను చూస్నపుప డు,  రమ్ పశాి తాపానన  దాస్లతరు. మ్రియు మేము 
సరయ తిరస్లక రుల మెడలలో సంకెళ్ళీ  వేస్లతము. వారు రమ్ క్రమ లక రగిన 
ప్రపతిఫలం రపప  మ్రేదైనా ొందగలరా? [సబా:32-33] 

పరలోక్ దినాన పరమ్ పవిప్రతుడు, మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ చేసే నాయ య 
పరిపూరరిలో ఒక్టి ఏమ్నగా-'మారగ ప్రబషుట లైన దాయీలు, ఇమాములు రమ్ 
రవ యపాపాలను మోయడంతోపాట్ల, అజాానంతో వీరు మారగప్రబషుటలుగా మారిి న వారి 
పాపాల భారానన కూడా ఆయన మోపిస్లతడు.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- కావున 
పునరుాిన దినమున వారు రమ్ (పాపాల) భారాలను పూరితగా మ్రియు ాము 
మారగం రపిప ంచిన అజాానుల భారాలలోన కొంరభాగానన  కూడా మోస్లతరు. వారు 
మోసే భారం ఎంర దురు రమైనదో చూడండి! [న్హా్:25] 

ఇసా్లం మ్నష్టక చందవలస్న హకక లనన  ఇహపరలోకాలాో పరిరక్షించింది, మ్రియు 
ఇసా్లం సంరక్షించేహకక లాో అనన ంటిక్ంటే పెదుది మ్రియు ప్రపజ్లక 
తెలియజేస్నది ఏమ్నగా :- ప్రపజ్లు నెరవేరాి లిస న అలా్లహ్'హకక లు మ్రియు 
అలా్లహ్ తీరి వలస్యునన  ప్రపజ్ల హకక లు. ముఆజ్ బిన్ జ్బల్ రదియలా్లహు 
అనుు ఉలేఖాసూత  తెలిపారు :ఒక్స్లరి నేను దైవప్రపవక్ త వెనుక్ ఉనాన ను, అపుప డు 
ఆయన" ఓ మూఆజ్"అన పిలిచారు, నేను'లబైు క్ వ సఅదైక్"[హ్వజ్రు 
ప్రపవక్ త]అనచపాప ను.ప్రపవక్ త మ్ళ్ళీ  మూడు స్లరాు అల్లగే పిలిచారు:{ప్రపజ్లు 
తీరి వలిస న అలా్లహ్ యొక్క  హకక లు ఏమిటోనీక తెలుస్ల ?}అన అడిగారు నేను 
'తెలియదు'అనచపాప ను, ప్రపవక్ తచపాప రు {ప్రపజ్లు తీరి వలిస న అలా్లహ్ యొక్క  
హకక లు ఏమిట్ంటే ఆయనను మాప్రరమే ఆరాధంచాలి మ్రియు ఆయనక 
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ఇరరులను భాగస్లవ మ్య ం క్లిప ంచకూడదు, } మ్ళీ్ళ కాసత సమ్యం గడిచాక్ 'ఓ 
ముఆజ్'అన మ్ళ్ళీ  పిలిచారు, అపుప డు నేను 'లబైు క్ వ సఅదైక్ "[హ్వజ్రు ప్రపవక్ త] 
అన చపాప ను. ప్రపవక్ త అడిగారు:{అలా్లహ్ తీరి వలిస న ప్రపజ్ల హకక లు ఏమిటోనీక 
తెలుస్ల?}వారు అల్ల చేస్నపుప డు :- ఆయన వారిన శక్షించకూడదు} సహీహ్ 

బుఖారి (6840) 

మ్రియు ఇసా్లం మ్నష్ట ధ్రామ నన , సంానానన , సంపదను మ్రియు 
గౌరవానన పరిరక్షిసుతంది. మ్హనీయ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల పలికారు:- 
[నశ్ి యంగా అలా్లహ్ మీపై మీ రకాతలను, మీ సంపదలను మ్రియు మీగౌరవాలను 
పవిప్రరపరిా డు [నషేధంచాడు], మీఈర్వజు, మీ ఈ మాసము మ్రియు మీ ఈ 
నగరముక నొసగిన పవిప్రరరవలె} సహీహ్ బుఖారి (6501) దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు 
అలైహివ సలమా్ ఈ గొపప  ప్రపక్ట్న హజ్జతుల్ విదా ర్వజున చేస్లరు, ఆ ర్వజున 
లక్షమ్ంది సహ్వబాలు హ్వజ్రయాయ రు, ఆయన ఈ అరాధనన  పునరావృరం చేస్, నహర్ 
ర్వజున ాకీదు చేశారు. 

ఇసా్లం మ్నష్టన రన సమ్సత అధకారాలు , కారయ క్ల్లపాలు మ్రియు వయ వహ్వరాలక 
జ్వాబ్ద దారీగా చేస్ంది.మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {మ్రియు మేము 
ప్రపతి మానవున మెడలో అరన క్రమ లను క్టిట ఉంటాము. మ్రియు పునరుాిన 
దినమున అరన (క్రమ ) ప్రగంథానన  అరన ముందుపెడాతము,  దానన అరడు 
సప షటమైనదిగా ప్రగహిస్లతడు.} [అల్ ఇత్స్ల:13] అనగా అరను చేస్న మ్ంచి లేదా 
చడును అలా్లహ్ అరన కొరక ఖ్చిి రంగా లెకక స్లతడు, అరను చేస్నవి ఇరరుల 
కొరక లెకక ంచడు మ్రియు ఇరరుల క్రమ లతో అరన క్రమ లను 
లెకక ంచడు.మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {ఓ మానవుడా! నశ్ి యంగా, 
నీవు నీ ప్రపభువు వైపునక, నీ (మ్ంచి-చడు) క్రమ లను తీసుకొన మ్రలుతునాన వు, 
ఒక్ నశి ర మ్రలుప . అపుప డు నీవు నీ (క్రమ ల ఫలిానన ) ొందుావు.} [అల్ 

ఇనిిఖాక్: 6] మ్రియు మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు: {ఎవడైత్య 
స కా రయ ం చేస్లత డో అరడు రన (మేలు) కొరకే చేస్లతడు. మ్రియు దుష్టక రయ ం 
చేసేవాడు దాన (ఫలిానన ) అనుభవిస్లతడు. మ్రియు నీ ప్రపభువు రన దాసులక 
అనాయ యం చేసేవాడు కాడు.} [ఫుసీీ లత్:46] 

మ్రియు ఇసా్లం మ్నష్ట చేసే ప్రపతీ కారాయ నక అది అరనక హనీచేస్న లేక్ 
ఇరరులక హనీ చేస్నా సరే!'పనక జ్వాబ్ద దారీగా చేసుతంది.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 
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{కాన ఎవడైనా పాపానన  అరి జసేత,  దాన (ఫలిరం) అరడే సవ యంగా భరిస్లతడు. 
మ్రియు అలా్లహ్ సరవ జుడాు,  మ్హ్వ వివేచనాపరుడు.} [నిస్ల:111] మ్హోనన తుడైన 
అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {ఈ కారుణం వలనాే మేము ఇప్రస్లయీల్ సంరతి 
వారిక ఈ ఉరతరువు ఇచిా ము: "నశ్ి యంగా - ఒక్ వయ క త (హరయ క) బదులుగా గానీ 
లేదా భూమిలో క్లాోలం వాయ పింపజేస్ నందుక గానీ గాక్ - ఎవడైనా ఒక్ వయ క తన 
(అనాయ యంగా) చంపిత్య, అరడు సరవ  మానవజాతిన చంపినటే,ా మ్రియు ఎవడైనా 
ఒక్ మానవున ప్రపాణానన  కాపాడిత్య, అరడు సరవ  మానవజాతి ప్రపాణాలను 
కాపాడినటే!ా"} [అల్ మాయిదా:32] రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల 
ప్రపవచించారు: అనాయ యంగా ఒక్రిన ఎవరైనా హరయ  చేస్నటెలతా్య అందులోన ఒక్ 
పాపం ఆదమ్ యొక్క  మొదటి కమారునక చేరుతుంది, ఎందుక్ంటే హరయ  చేసే 
సంప్రపదాయానన మొట్టమొదట్ ప్రపారంభించింది అరనే కాబటిట సహీహ్ ముస్ాాం 
(5150) 

18.  ఇసా్లం, ట్రరతపురుషులిరువురిన క్రమ లలో, జ్వాబ్దదారీలో, పుణయ పాప ఫల్లలలో 

సమానులుగా చేస్ంది 

ఇసా్లం, ట్రరత పురుషులిరువురిన క్రమ లలో, జ్వాబ్దదారీలో, పుణయ పాప ఫల్లలలో 
సమానులుగా చేస్ంది.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {మ్రియు సాక రాయ లు చేసేవాడు 
పురుషుడైనా,  లేక్ ట్రరత అయ్యనా,  ఆ వయ క త విశావ స్ అయ్య ఉంటే,  అల్లంటి వారు 
సవ ర గంలో ప్రపవేశస్లతరు మ్రియు వారిక ఖ్రూజ ర బీజ్పు చీలిక్ (నఖీరా) అంర 
అనాయ యం కూడా జ్రుగదు.} [అనిన స్ల 124] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: {ఏ పురుషుడు గానీ, లేక్ ట్రరత గానీ విశావ సులై, సాక రాయ లు చేసేత, 
అల్లంటి వారిన మేము రపప క్ (ఇహలోక్ంలో) మ్ంచి జీవిరం గడిేల్ల చేస్లతము. 
మ్రియు వారిక (పరలోక్ంలో) వారు చేస్న స కా రాయ లక ఉరతమ్ ప్రపతిఫలం రపప క్ 
ప్రపస్లదిస్లతము.} [అన్-న్హా్:97] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: 
{దుష్టక రాయ లు చేస్న వానక, వాటిక సరిపోయే ప్రపతీకారం మాప్రరమే లభిసుతంది. 
మ్రియు విశ్వ స్ంచి స కా రాయ లు చేసేవాడు, పురుషుడైనా లేదా ట్రరత అయ్యనా! 
అరడు (ఆమె) విశావ స్ అయ్యత్య; అల్లంటి వారు సవ ర గంలో ప్రపవేశస్లతరు. అందు వారిక 
అపరిమిరమైన జీవనోపాధ ఇవవ బడుతుంది.} [గాఫిర్:40] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ 
ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {నశ్ి యంగా,  ముస్ంా (అలా్లహ్ క విధేయులైన) పురుషులు 
మ్రియు ముస్ంా ట్రరతలు; విశావ సులైన (ము'మిన్) పురుషులు మ్రియు విశావ సులైన 
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(ము'మిన్) ట్రరతలు; భక తపరులైన పురుషులు మ్రియు భక తపరులైన ట్రరతలు; 
సరయ వంతులైన పురుషులు మ్రియు సరయ వంతులైన ట్రరతలు; ఓరుప  గల పురుషులు 
మ్రియు ఓరుప  గల ట్రరతలు; వినప్రమ్ర గల పురుషులు మ్రియు వినప్రమ్ర గల ట్రరతలు; 
దానశీలురైన పురుషులు మ్రియు దానశీలురైన ట్రరతలు; ఉపవాస్లలు ఉండే 
పురుషులు మ్రియు ఉపవాస్లలు ఉండే ట్రరతలు; రమ్ మ్రామ గాలను కాపాడుకనే 
పురుషులు మ్రియు (రమ్ మ్రామ ంగాలను) కాపాడుకనే ట్రరతలు; మ్రియు అలా్లహ్ 
ను అరయ ధక్ంగా సమ రించే పురుషులు మ్రియు అలా్లహ్ ను అరయ ధక్ంగా సమ రించే 
ట్రరతలు; ఇల్లంటి వారి కొరక అలా్లహ్ క్షమాభిక్ష మ్రియు గొపప  ప్రపతిఫల్లనన  
స్దధపరచి ఉంచాడు.} [అల్ అహ్'జాబ్:35] 

19.  ఇసా్లం ట్రరతలను గౌరవిసుతంది , మ్రియు ట్రరతలను పురుషులక 

సహోధ్రిమ్నులుగా పరిగణించింది, మ్రియు జ్ఞసోతమ్ర క్లిగిన పురుషులపై 

వారి పోషణ ఖ్రుి లను రపప నసరి చేస్ంది, కూతురి పోషణ ఖ్రుి లను 

రంప్రడి పై మ్రియు రలి ా సంరక్షణా ఖ్రుి లను యువకడు, సమ్రుధడైన 

కమారుడి పై , అల్లగే భారయ  పోషణ ఖ్రుి లను [బాధ్య రను]భర త పై విధ 

పరిచింది. 

మ్రియు ఇసా్లం ట్రరతలను పురుషులక [సహవరుతలుగా] సహోధ్రిమ్నులుగా 
పరిగణించింది. మ్హనీయ దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల 
ప్రపవచించారు:- {నశ్ి యంగా ట్రరతలు [షరీఅతు నరవ హణలో] పురుషులక 
సహవరుతలు/సహోధ్రిమ్నులు} తిరిమ జీ ఉల్లాఖన్ాం[113] 

ఇసా్లం ట్రరతక ఇచిి న గౌరవంలో ఒక్టి"రలి ాపోషణ ఖ్రిు లను సమ్రుధడైన ఆమె 
కమారుడి పై విధపరిచింది. మ్హనీయ దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల 
ప్రపవచించారు: "ఇచేి వారి చేయ్య గొపప ది, మొదట్ ఖ్రిు  చేయండి: మీ రలి ా
మ్రియు రంప్రడి పై,  మీ సోదరి మ్రియు సోదరుడు,  రరువార మీక సనన హిరంగా 
ఉండే మీ బంధ్యవులు" దానన  ఇమామ్ అహమ ద్ ఉలేఖాంచారు 'రలిదాంప్రడుల జ్ఞసి్లనం, 
విశీషటర గురించి వివరణ ేరా నెం.(29’లో)రాబోతుంది.[బిఇజినిలా్లహ్]. 

ఇసా్లం ట్రరతక ఇచిి న గౌరవంలో ఒక్టి-'భారయ  పోషణ ఖ్రిు లను భర తపై జ్ఞసోతమ్ర 
మేరక రపప నసరి చేస్ంది అలా్లహ్.సెలవిచిా డు. {సంపనున డైన వయ క త రన ఆరికి్ 
జ్ఞసోతమ్ర ప్రపకారం ఖ్రుి  పెటాట లి. మ్రియు రకక వ జీవనోపాధ గల వయ క త అలా్లహ్ 
రనక ప్రపస్లదించిన విధ్ంగా ఖ్రిు పెటాట లి. అలా్లహ్ ఏ వయ క తపై కూడా అరనక 
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ప్రపస్లదించిన దాన క్ంటే మించిన భారం వేయడు. అలా్లహ్ క్షటం రరువార సుఖ్ం 
కూడా క్లిగిస్లతడు.}      [అత్-రల్లక్:7] మ్రియు ఒక్ వయ క త మ్హ్వదైవప్రపవక్ త తో ఇల్ల 
ప్రపశన ంచాడు:- భర త నెరవేరి వలస్న భారయ  హకక లు ఏమిటి? దానకాయన 
సమాధానమిచాి రు:- {నీవు తినన ది ఆమెక తినపించ్చ, నీవు ధ్రించినపుప డు 
ఆమెక కూడా వట్రసతధారణ చేయ్య, మ్రియు ఆమె ముఖ్ంపై కొట్టక మ్రియు ఆమెను 
చడుగా దూష్టంచకూ!} దానన  ఇమామ్ అహమ ద్ ఉలేఖాంచారు మ్రియు అలా్లహ్ 
ప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ భర త పై భారయ లక గల కొనన  హకక లను 
సప షటంగా తెలిపారు:- "మ్రియు వారి కొరక మీపై గల బాధ్య ర వారిక ఉరతమ్ంగా 
తినపించడం, వట్రస్లతధారణ చేయడం" సహీహ్ ముస్ాాం మ్రియు సలలాా్లహు అలైహి 
వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: "ఒక్ వయ క తన పాపాతుమ డన భావించడానక ఇది చాలు 
అది ఏమ్నగా 'రన [సంరక్షణలో]బాధ్య రలో ఉనన వారిపట్ ా నరకా్షయ ంవహించడం" 
ఇమామ్ అహమ ద్ దీనన ఉలేఖాంచారు మ్రియు ఇమామ్ ఖ్ తాబీ తెలిపారు :- {(" من 
అరన ఖ్రిు'("يقوت క అసలు హకక దారులు 'అర ధం ఏమ్నగా’బహుశా దార క 
చపిప  ఉండవచ్చి  :- నీ ఇంటిలిపాాదిన వదిలి పుణయ ఫల్లర జనకై ప్రపాముఖ్య ర లేన 
దానలో ఖ్రుి  చేయకూడదు, అల్ల చేస్ నువువ  వారిన వృధాపరిసేత అది పాపంగా 
నీక చ్చట్లటకంట్లంది.} 

ఇసా్లం మ్హిళలక నొసగిన గౌరవాలాోఒక్టి 'రంప్రడిపై కూతురి ఖ్రిు లను 
అనవారయ పరి డం, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {పూరిత రండు సంవరస రాల పాలగడువు 
పూరిత చేయవలెనన (రలిదాంప్రడులు) కోరినట్యా్యత్య, రలాులు రమ్ పిలలాక 
పాలివావ లి. బిడ ీ రంప్రడిపై,  వారిక రగు రీతిగా భోజ్నం మ్రియు వట్రస్లత లిచిి  
పోష్టంచవలస్న బాధ్య ర ఉంట్లంది.} [అల్ బఖర్: 233] అలా్లహ్ ాల్ల బిడకీ 
జ్నమ నచిి న రంప్రడి గురించి చపూత  ‘రన బిడకీ ఉరతమ్రీతిలో తిండి, బట్ట 
సౌక్రాయ నన  క్లిప ంచాలి అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- ఒక్వేళ వారు మీ బిడకీ పాలు 
పట్టడానన  సమ్మ తీసేత, వారిక వారి ప్రపతిఫలం ఇవవ ండి. [రల్లక్:6] శశువుక అయేయ  
పాల ఖ్రుి లను అలా్లహ్ రంప్రడిపై అనవారయ ం చేశాడు, కాబటిట శశువు ఖ్రిు లు 
రంప్రడి యొక్క  బాధ్య ర, ఆ శశువు మ్గ లేదా ఆడ కూడా కావచ్చి , ఈ ప్రకంది హదీసు 
భారయ  మ్రియు పిలలా ఖ్రిు లు రంప్రడి పై రపప నసరి అన సూచిసుతంది. ఆయెష్ట 
రదియలా్లహు అనాు  క్థనం:- ఒక్స్లరి హిందా దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ 
వదుక వచిి  ఇల్ల ఫిరాయ దు చేసుకంది :- నశ్ి యంగా అబూ సుఫాయ న్ ఒక్ పిస్నారి 
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వయ క త, కాబటిట నాక అరన డబ్దు  తీయవలస్న అవసరం ఏరప డుతూ 
ఉంట్లంది’ప్రపవక్ త చపాప రు:- నీక మ్రియు నీ పిలలాక సరిపడా డబ్దు ను 
ఉరతమ్రీతిలో తీసుకో’అన చపాప రు. దీనన ఇమామ్ బ్దఖారీ ఉలేఖాంచారు దైవప్రపవక్ త 
సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ కూతుళపాై, అక్క చలళాపాై ఖ్రుి  చేసే ప్రపాముఖ్య రను 
గురించి ఈ విధ్ంగా తెలియజేశారు:- {ఎవరికైత్య ఇదురు లేదా ముగుగరు కమారతలు 
లేదా ఇదురు లేదా ముగుగరు సదరీమ్నులు క్లిగి వారిన రన మ్రణం వరక 
పోష్టంచినటెలతా్య నేను మ్రియు అరను సవ ర గంలో ఇల్ల ఉంటాము అన రన రండు 
వేళీ తో చూపుడు వేలు, మ్ధ్య వేలుతో సైగచేసూత  చూపించారు} స్ల్'స్లతు సహీహా 
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20. మ్రణం జీవిానక శాశ్వ ర ముగింపు కాదు, మ్రణం అంటే మ్నష్ట 

కారాయ చరణల గూటి నుండి ప్రపతిఫల్లల గూటిక చేరడం'మ్ృతుయ వు శ్రీరం 

మ్రియు ఆరమ ను క్లిగి ఉంట్లంది, ఆరమ  యొక్క  చావు అంటే శ్రీరం నుండి 

అది వేరు చేయబడట్ం, పిదప పరలోక్దినాన మ్ళ్ళీ  తిరిగి మ్రలించడం, 

మ్రణాంరరం ఆరమ  మ్రొక్ శ్రీరానన  ధ్రించదు, మ్రొక్ నూరన పునర జనమ  

ఉండదు, పునర జనమ  అనే వాదన మెదడు, ఆచరణ పరంగా ఏ విధ్ంగా రూడ్డ 

అవవ లేదు, దైవప్రపవక్ తల నుండి దీనన రుజువుపరేి  ఎట్లవంటి స్లక్షాయ ధారాలు 

మ్నక క్నపించవు. 

మ్రణం అనేది శాశ్వ ర ముగింపు కాదు అలా్లహ్ తెలియజేశాడు:- {వారితో ఇల్ల అను: 
"మీపై నయమించబడిన మ్ృతుయ దూర మీ ప్రపాణం తీస్లతడు. ఆ రరువార మీరు మీ 
ప్రపభువు వదుక మ్రలింపబడారు."} [సజాు :11] మ్ృతుయ వు శ్రీరం మ్రియు ఆరమ ను 
క్లిగి ఉంట్లంది, ఆరమ  యొక్క  చావు అంటే శ్రీరం నుండి దానన  వేరుచేయడం, 
మ్ళ్ళీ  దానన  పరలోక్దినాన తిరిగి పంపడం.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- అలా్లహ్ యే 
ఆరమ లను (ప్రపాణాలను) మ్రణ కాలమున వశ్పరచ్చకనేవాడు మ్రియు మ్రణించన 
వాడి (ఆరమ లను) నప్రదావసలిో (వశ్పరచ్చకనే వాడునూ). రరువార దేనకైత్య మ్రణం 
నరయి్యంప బడుతుందో దానన ఆపుకొన,  మిగా వారి (ఆరమ లను) ఒక్ నయమిర 
కాలం వరక తిరిగి పంపుాడు. నశ్ి యంగా ఇందులో ఆలోచించే వారిక గొపప  
సూచనలు (ఆయాత్) ఉనాన య్య. [జుమర్:42] రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి 
వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: ‘ఆరమ  వశ్పరిు కోబడినపుప డు నశ్ి యంగా క్ళ్ళీ  
దానన అనుసరిస్లతయ్య’ ముస్ాాం ఉల్లాఖన్ాం-920 మ్నష్ట మ్రణాంరరం 
కారాయ చరణలగూటి నుండి ప్రపతిఫల్లల గూటిక చేరుాడు' అలా్లహ్'సెలవిచిా డు. 
{ఆయన వైపునకే మీరందరూ మ్రలి పోవలస్ ఉంది. అలా్లహ్ వాగాునం నజ్మైనది. 
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నశ్ి యంగా, ఆయనే సృష్టటన మొదట్ సరిప్రకొరతగా ప్రపారంభించాడు, మ్రల ఆయనే 
దానన ఉనకలోక తెస్లతడు. ఇది విశ్వ స్ంచి స కా రాయ లు చేసే వారిక నాయ యమైన 
ప్రపతిఫల మివవ టానక. మ్రియు స యా నన  తిరసక రించిన వారిక - వారు స యా నన  
తిరసక రిసూత  ఉండినందుక - ప్రాగటానక సలసల కాగే నీళ్ళీ  మ్రియు 
బాధాక్రమైన శక్ష ఉంటాయ్య.} [యూనుస్:4] 

మ్రణాంరరం ఆరమ  మ్రొక్ నూరన శ్రీరానన  ధ్రించదు, పునర జనమ  లేదు, పునర జనమ  
అనే వాదనక మెదడు, ఆచరణ రూపంగా ఏ విధ్ంగా రూడ్డ అవవ లేదు, దీనన 
దైవప్రపవక్ తల నుండి రుజువుపరేి  ఎట్లవంటి స్లక్షాయ ధారాలు మ్నక క్నపించవు. 

21. ఇసా్లం విశావ సపు [ఈమాన్] గొపప  మౌలిక్సూప్రాల ఆధారంగా విశ్వ స్ంచమ్న 

ఆహ్వవ నసుతంది, అవి అలా్లహ్ పట్,ా ఆయన (దైవ) దూరల పట్ ా విశావ సం, 

దైవప్రగంధాలగు తౌరాతు, ఇంజీలు, జ్బూర్ (వాటి వప్రకీక్రణక 

మునుపు)మ్రియు పవిప్రర ఖురాను ప్రగంధ్ం ను విశ్వ స్ంచడం, సమ్సత 

దైవప్రపవక్ తలను, సందేశ్హరులను విశ్వ స్ంచడంతో పాట్ల దైవప్రపవక్ త 

ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ వారందరిలో అంతిమ్ ప్రపవక్ తగా 

విశ్వ స్ంచాలి, మ్రియు పరలోక్ దినానన విశ్వ స్ంచాలి, మ్నక తెలుసు 

ఒక్వేళ ఈ ప్రపాపంచిక్ జీవిరమే శాశ్వ ర ముగింపు, అంరం అయ్యత్య మ్న ఈ 

జీవిర ఉనక పనకరాన చరతల్లంటిది, మ్రియు రకీ ుర్ పట్ ా విశావ సం క్లిగి 

ఉండట్ం. 

ఇసా్లం విశావ సం [ఈమాన్] యొక్క  గొపప  మౌలిక్ సూప్రాల ఆధారంగా విశ్వ స్ంచమ్న 
ఆహ్వవ నసుతంది, సమ్సత ప్రపవక్ తలు, సందేశ్హరులు{అలైహిముసస ల్లం}కూడా దీన 
వైపునకే ఆహ్వవ నంచారు.అవి:- 

మొదటిది :- అలా్లహ్ యే ప్రపభువు, సృష్టటక్ర త, ఉపాధక్ర త మ్రియు ప్రపణాళిక్ నరవ హణ 
క్ర త’అన విశ్వ స్ంచాలి, ఎందుక్ంటే ఆయన ఏకైకడు మాప్రరమే ఆరాధ్నక అరుుడు, 
ఆయన రపప  మిగా వారందరి ఆరాధ్నలు ఖ్ండించబడినవి, ఆయన రపప  
ఆరాధంచబడే ప్రపతీది అసరయ మే, కేవలం ఆయనక మాప్రరమే ఆరాధ్న శోభిసుతంది, 
ఆయనక చేయబడే ఆరాధ్న మాప్రరమే ఫలిసుతంది, ఈ అంశానక సంబంధంచిన 
ఆధారాలు ేరా నెంబర్ (8) లో వివరించబడీాయ్య. 

అలా్లహ్ రఆల్ల ఈ గొపప  మౌలిక్ సూప్రాలను పవిప్రర ఖురాను ప్రగంధ్ంలో అనేక్ 
ఆయతులాో ప్రపస్లతవించాడు అందులోన ఒక్ ఆయతులో ఆయన ఇల్ల సెలవిచిా డు:- 
{ఈ ప్రపవక్ త రన ప్రపభువు రరఫు నుండి, రనపై అవరరింపజేయబడిన దానన 



 

    

       Islam House 

33 అల్-ఇసా్లమ్ 

విశ్వ స్ంచాడు మ్రియు (అదే విధ్ంగా) విశావ సులు కూడా (విశ్వ స్ంచారు). వారంా 
అలా్లహ్ ను,  ఆయన దూరలను,  ఆయన ప్రగంథాలను మ్రియు ఆయన ప్రపవక్ తలను 
విశ్వ స్ంచారు. వారంటారు: "మేము ఆయన ప్రపవక్ తల మ్ధ్య  ఎల్లంటి భేదభావాలను 
చూపము. మ్రియు మేము (ఆదేశ్ం) వినాన ము మ్రియు దానన శరస్లవహించాము,  
నీ క్షమాభిక్షను అరిసిుతనాన ము,  ఓ మా ప్రపభూ! మా గమ్య సి్లనం నీ వైపుకే ఉంది} 
[అల్ బఖర్ :285] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {(వినయ 
విధేయర, ధ్రమ నష్టఠపరరవ ం) సదాచారణ అంటే మీరు మీ ముఖాలను తూరుప  
దికక నకో,  లేక్ పడమ్ర దికక నకో చేయట్ం కాదు; కాన వినయ విధేయర 
(ధ్రమ నష్టఠపరరవ ం) అంటే,  అలా్లహ్ ను,  అంతిమ్ దినానన ,  దైవదూరలను,  ప్రపతి 
దివయ ప్రగంథానన  మ్రియు ప్రపవక్ తలను హృదయపూరవ క్ంగా విశ్వ స్ంచడం; మ్రియు 
ధ్నంపై ప్రేమ్ క్లిగి ఉండి కూడా,  దానన బంధ్యవుల కొరక అనాథుల కొరక,  
యాచించన ేదల కొరక,  బాట్స్లరుల కొరక,  యాచకల కొరక మ్రియు 
బానసలను విడిపించడానక వయ యపరచడం,  మ్రియు నమాజ్ ను జ్ఞసి్లపించడం,  
జ్కాత్ ఇవవ డం మ్రియు వాగాునం చేస్నపుప డు రమ్ వాగాునానన  పూరిత చేయడం. 
మ్రియు దురవసలిో మ్రియు అపాక ల్లలలో మ్రియు యుదధ సమ్యాలలో 
జ్ఞసెలరియ ం క్లిగి ఉండట్ం. ఇల్లంటి వారే సరయ వంతులు మ్రియు ఇల్లంటి వారే 
దైవభీతి గలవారు.} [అల్ బఖర్: 177] అలా్లహ్ ాల్ల ఈ మౌలిక్ సూప్రాలతోపాట్ల 
ఈమాన్ వైపుక ఆహ్వవ నంచాడు, మ్రియు వీటిన ధక్క రించినవాడు 
తిరసక రించినవాడు బహుదూర ప్రబషటా వ నక లోనయాయ డు అన దైవం తెలియజేశాడు, 
అలా్లహ్ సెలవిచిా డు. {ఓ విశావ సుల్లరా! అలా్లహ్ ను, ఆయన సందేశ్హరుణి,ి 
ఆయన రన సందేశ్హరునపై (ముహమ్మ ద్ పై) అవరరింపజేస్న ప్రగంథానన  
మ్రియు ఆయన ఇంరక పూరవ ం అవరరింపజేస్న ప్రగంథాలనన ంటినీ 
విశ్వ స్ంచండి. అలా్లహ్ ను, ఆయన దూరలను, ఆయన ప్రగంధాలను, ఆయన 
ప్రపవక్ తలను, అంతిమ్ దినానన  తిరసక రించినవాడు, వాసతవానక మారగప్రభషుట డై, 
మారగప్రభషటరవ ంలో చాల్ల దూరం పోయ్యనటే!ా} [నిస్ల :136] ఉమ్ర్ బిన్ అల్ ఖ్ తాబ్ 
రదియలా్లహు అనుు క్థనం తెలియజేశారు:- మేము ఒక్స్లరి దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు 
అలైహివ సలమా్ వదు కూరుి న ఉనాన ము అపుప డు మా వదుక అతితెలనా దుసుతలతో, 
అరయ ంర నలనా వెంప్రట్లక్లు క్లిగి ఉనన ఒక్ వయ క త వచిా డు, అరన పై ఎట్లవంటి 
ప్రపయాణ ఆనవాలు క్నపించలేదు మ్రియు మాలోన ఎవవ రికీ అరన గురించి 
తెలియదు, అరను దైవప్రపవక్ త వదుక వచిి  రన మోకాళీ ను ప్రపవక్ త మోకాళీ తో క్లిపి 
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కూరుి న రన రండు అరచేతులను రండు తొడలపై పెట్లటకన ముఖాముఖీ 
కూరుి నాన డు, ఇల్ల అడిగాడు :- ఓ ముహమ్మ ద్ నాక ఇసా్లం అంటే ఏమిటి? 
తెలియజేయండి అపుప డు దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సమాధానమిసూత  
తెలియజేశారు :-{ ఇసా్లం’అంటే అలా్లహ్ రపప  వాసతవ ఆరాధ్య  దైవం మ్రొక్డు లేడు, 
మ్రియు ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ దైవ సందేశ్హరుడు అన నువువ  
స్లక్షయ ం చపాప లి, నమాజును జ్ఞసి్లపించాలి, జ్కాతు చలింాచాలి, రమ్దాను 
ఉపవాస్లలు పాటించడం, కాబతులా్లహ్ యొక్క  హజ్జ అది చేయగలిగే జ్ఞసోతమ్ర 
ఉంటే.చేయడం} దానక ఆ వయ క త’మీరు సరయ ం చపాప రు’అన దృవీక్రించాడు, 
ఉలేఖా్ఖుడు చపుతనాన రు ‘మాక’అరను ఆశ్ి రయ క్రంగా క్నపించాడు అరను 
ప్రపశన ంచాడు తిరిగి సమాధానానన  దృవీక్రిసుతనాన డు’ఆపై మ్ళ్ళీ ’నాక 
‘ఈమాన్’అంటే ఏమిటి తెలియజేయండి’?అన అడిగాడు ప్రపవక్ త ఇల్ల బదులిచాి రు 
: {నువువ  అలా్లహ్ ను ఆయన దైవదూరలను, ఆకాశ్ప్రగంధాలను, దైవప్రపవక్ తలను 
మ్రియు పరలోక్దినానన  విశ్వ స్ంచడం మ్రియు మ్ంచి, చడు విధప్రవారను 
విశ్వ స్ంచడం} ఆ వయ క త ఇల్ల చపాప డు {మీరు సరయ ం చపాప రు, ఇల్ల అడిగాడు 
‘నాక ఇహ్’స్లన్’అంటే ఏమిటి ? తెలియజేయండి}, ప్రపవక్ త బదులిచాి రు :{బహుశా 
నువువ  అలా్లహ్ ను చూసుతనన టా్లగా భావిసూత  ఆయనను ఆరాధంచాలి, ఒక్వేళ అది 
స్లధ్య పడక్పోత్య ఆయన మిమ్మ లిన  చూసుతనాన డు అన భావించి ఆరాధంచాలి} 
సహీహ్ ముస్ాాం (8) ఈ హదీసు ప్రపకారం జీప్రబీల్ అలైహిసస ల్లం దైవప్రపవక్ త 
ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ వదుక వచిా రు, ధ్రమ ం యొక్క  దశ్లు 
అనగా ‘అల్ ఇసా్లం, అల్ ఈమాన్, అల్-ఇహ్’స్లన్, గురించి ఆయనను అడిగారు, 
దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ జీప్రబీల్ అడిగిన ప్రపశ్న లక సమాధానం 
ఇచాి రు ఆ పిమ్మ ట్ దైవప్రపవక్ త సహచరులతో మీ వదుక జీప్రబీల్ అలైహిసస ల్లం మీక 
జ్ఞజాానబోధ్ చేయడానక వచిా డు అన తెలిపారు, ఇదియే ఇసా్లం దైవసందేశ్ం, జీప్రబీల్ 
అలైహిసస ల్లం దానన  తీసుకొచాి రు, దైవప్రపవక్ త ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ 
సలమా్ ప్రపజ్లక భోదించారు, దానన  సహచరులు[రదియలా్లహు అనుుమ్] 
క్ంఠసతపరుచ్చకనాన రు,  దైవప్రపవక్ త అనంరరం వారు ప్రపజ్లక ఆ సందేశానన  
చేరాి రు. 

రాండవది:- దైవదూరలను విశ్వ స్ంచడం, వీరు అగోచర లోకానక చందినవారు, 
అలా్లహ్ వారిన సృష్టటంచాడు, ఒక్ నరి ుషట రూపంలో సృజించాడు, వారిక గొపప  
కారయ ప్రక్మాల బాధ్య రను అపప గించాడు, ఆ గొపప  కారయ ప్రక్మాలలో ఒక్టి:- అలా్లహ్ 
సందేశాలను, దైవాదేశాలను అలా్లహ్ ప్రపవక్ తలక, సందేశ్హరులక 



 

    

       Islam House 

35 అల్-ఇసా్లమ్ 

(అలైహిముసస ల్లం) చేరవేయడం, ఆ దైవదూరలలో గొపప వాడు, నాయకడు జీప్రబీల్ 
అలైహిసస ల్లం, దైవప్రపవక్ తల వదుక జీప్రబీల్ అలైహిసస ల్లమ్ దైవవాణి తీసుకన 
అవరరించాడన కొనన  స్లక్షాయ ధారాలు రూడి పరుసుతనాన య్య:అలా్లహ్ రఆల్ల 
సెలవిచిా డు:- ఆయనే రన ఆజ్తాో, దైవదూరల దావ రా, దివయ జాానానన  (రూహ్ ను) 
ాను కోరిన, రన దాసులపై అవరరింపజేస్లతడు, వారిన (ప్రపజ్లను) ఇల్ల 
హెచి రించటానక: "నశ్ి యంగా, నేను రపప  మ్రొక్ ఆరాధ్య  దేవుడు లేడు! కావున 
మీరు నాయందే భయభకతలు క్లిగి ఉండండి!"}[అన్ న్హా్:2] మ్హోనన తుడైన 
అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:{మ్రియు నశ్ి యంగా, ఇది సరవ లోకాల ప్రపభువు 
అవరరింపజేస్న (ప్రగంథం)}(192) దీనన నమ్మ దగిన ఆరమ  (రూహుల్ అమీన్) 
అవరరింపజేశాడు;(193) నీ హృదయం మీద, నీవు హెచి రిక్ చేసేవారిలో 
చేరిపోవాలన; (194) సప షటమైన అరబీ భాషలో!(195) నశ్ి యంగా, దీన (ప్రపస్లతవన) 
పూరవ  దివయ ప్రగంథాలలో ఉంది.(196) [షుఅరా:192-196] 

మూడవది:- (వప్రకీక్రణక మునుపు)దైవప్రగంధాలగు తౌరాతు, ఇంజీలు, జ్బూర్ 
మ్రియు పవిప్రర ఖురాను ప్రగంధ్ం ను విశ్వ స్ంచడం, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {ఓ 
విశావ సుల్లరా! అలా్లహ్ ను,  ఆయన సందేశ్హరుణి,ి  ఆయన రన సందేశ్హరునపై 
(ముహమ్మ ద్ పై) అవరరింపజేస్న ప్రగంథానన  మ్రియు ఆయన ఇంరక పూరవ ం 
అవరరింపజేస్న ప్రగంథాలనన ంటినీ విశ్వ స్ంచండి. అలా్లహ్ ను,  ఆయన 
దూరలను,  ఆయన ప్రగంధాలను,  ఆయన ప్రపవక్ తలను,  అంతిమ్ దినానన  
తిరసక రించినవాడు,  వాసతవానక మారగప్రభషుట డై,  మారగప్రభషటరవ ంలో చాల్ల దూరం 
పోయ్యనటే!ా} [నిస్ల:136] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {ఆయన, 
సరయ మైన ఈ దివయ ప్రగంథానన  (ఓ ముహమ్మ ద్!) నీపై అవరరింపజేశాడు. ఇది పూరవ ం 
అవరరింపజేయబడిన ప్రగంధాలలో నుండి (మిగిలి వునన  స యా నన ) ధ్ృవపరుసోతంది. 
మ్రియు ఆయనే తౌరాత్ ను మ్రియు ఇంజీలును అవరరింపజేశాడు.}(3) దీనక 
ముందు ప్రపజ్లక సనామ ర గం చూపటానక, మ్రియు (స యా స యా లను విశ్దీక్రించే) 
ఈ గీట్లరాయ్యన కూడా అవరరింపజేశాడు. నశ్ి యంగా, ఎవరైత్య అలా్లహ్ ఆజ్నాు 
తిరసక రిస్లత ర్వ వారిక క్ఠినశక్ష ఉంట్లంది. మ్రియు అలా్లహ్ సరవ శ్క తమ్ంతుడు, 
ప్రపతీకారం తీరిు కోగలవాడు.                  [ఆల్ ఇత్మాన్:3-4]  మ్హోనన తుడైన 
అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:- {ఈ ప్రపవక్ త రన ప్రపభువు రరఫు నుండి, రన పై 
అవరరింపజేయబడిన దానన విశ్వ స్ంచాడు మ్రియు (అదే విధ్ంగా) విశావ సులు 
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కూడా (విశ్వ స్ంచారు). వారంా అలా్లహ్ ను, ఆయన దూరలను,  ఆయన 
ప్రగంధాలను మ్రియు ఆయన ప్రపవక్ తలను విశ్వ స్ంచారు. వారంటారు: "మేము 
ఆయన ప్రపవక్ తల మ్ధ్య  ఎల్లంటి భేదభావాలను చూపము. మ్రియు మేము (ఆదేశ్ం) 
వినాన ము మ్రియు దానన శరస్లవహించాము,  నీ క్షమాభిక్షను అరిసిుతనాన ము,  ఓ 
మా ప్రపభూ! మా గమ్య సి్లనం నీ వైపుకే ఉంది.} [అల్ బఖర్: 285] మ్రియు 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు: {(ఓ ముస్ంాల్లరా!) మీరు ఇల్ల 
అనండి-"మేము అలా్లహ్ ను మ్రియు ఆయన మా కొరక అవరరింపజేస్న 
సందేశాలను మ్రియు ఇప్రబాహీమ్, ఇస్లమ యీల్, ఇస్ హ్వఖ్, యఅఖూబ్ మ్రియు 
అరన సంరతి వారిక ఇవవ బడిన వాటినీ మ్రియు మూస్ల, 'ఈస్ల మ్రియు ఇరర 
ప్రపవక్ తలందరికీ వారి ప్రపభువు రరపు నుండి ఇవవ బడిన వాటినీ (సందేశాలను) 
విశ్వ స్స్లతము.వారిలో ఏ ఒక్క రి పటాా మేము భేదభావం చూపము.మేము ఆయనక 
విధేయులం (ముస్ంాలం) అయాయ ము."} [ఆల్ ఇత్మాన్:84] 

న్నలుగవది:- సమ్సత ప్రపవక్ తలను, సందేశ్హరులను(అలైహిముసస ల్లం) 
విశ్వ స్ంచడం, సమ్సత ప్రపవక్ తలను సందేశ్హరులను విశ్వ స్ంచడం మ్రియు 
వారందరూ అలా్లహ్ వైపునుండి పంపబడిన ప్రపవక్ తలుగా, రమ్ రమ్ జాతి ప్రపజ్లక 
దైవ సందేశాలను ఉపదేశంచారన నమ్మ డం విధ, అనవారయ ం.అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు:- {(ఓ ముస్ంాల్లరా!) మీరు ఇల్ల అనండి: "మేము అలా్లహ్ ను మ్రియు 
ఆయన మా కొరక అవరరింపజేస్న సందేశాలను మ్రియు ఇప్రబాహీమ్,  
ఇస్లమ యీల్,  ఇస్ హ్వఖ్,  యఅఖూబ్ మ్రియు అరన సంరతి వారిక ఇవవ బడిన 
వాటినీ మ్రియు మూస్ల,  'ఈస్ల మ్రియు ఇరర ప్రపవక్ తలందరికీ వారి ప్రపభువు రరుపు 
నుండి ఇవవ బడిన వాటినీ (సందేశాలను) విశ్వ స్స్లతము. వారిలో ఏ ఒక్క రి పటాా 
మేము భేదభావం చూపము. మేము ఆయనక విధేయులం (ముస్ంాలం) 
అయాయ ము."} [అల్ బఖర్: 136] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: 
{ఈ ప్రపవక్ త రన ప్రపభువు రరుపు నుండి, రనపై అవరరింపజేయబడిన దానన 
విశ్వ స్ంచాడు మ్రియు (అదే విధ్ంగా) విశావ సులు కూడా (విశ్వ స్ంచారు). వారంా 
అలా్లహ్ ను, ఆయన దూరలను, ఆయన ప్రగంథాలను మ్రియు ఆయన ప్రపవక్ తలను 
విశ్వ స్ంచారు. వారంటారు: "మేము ఆయన ప్రపవక్ తల మ్ధ్య  ఎల్లంటి భేదభావాలను 
చూపము. మ్రియు మేము (ఆదేశ్ం) వినాన ము మ్రియు దానన శరస్ల వహించాము,  
నీ క్షమాభిక్షను అరిసిుతనాన ము,  ఓ మా ప్రపభూ! మా గమ్య సి్లనం నీ వైపుకే ఉంది.} 
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[అల్ బఖర్: 285] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {(ఓ ప్రపవకాత!) 
ఇల్ల అను: "మేము అలా్లహ్ ను విశ్వ స్ంచాము; మ్రియు మాపై 
అవరరింపజేయబడిన దానన మ్రియు ఇప్రబాహీమ్, ఇస్లమ యీల్,  ఇస్ హ్వఖ్,  
యఅఖూబ్ లపై మ్రియు అరన సంానంపై అవరరింపజేయబడిన వాటిన కూడా 
(విశ్వ స్ంచాము). ఇంకా మూస్ల,  ఈస్ల మ్రియు ఇరర ప్రపవక్ తలపై వారి ప్రపభువు 
రరుపు నుండి (అవరరింపజేయబడిన వాటిన) కూడా విశ్వ స్ంచాము). మేము వారి 
మ్ధ్య  ఎల్లంటి విచక్షణ చేయము. మ్రియు మేము ఆయనకే విధేయులమై 
(ముస్ంాలమై) ఉనాన ము."} [ఆల్ ఇత్మాన్:84] 

మ్రియు దైవప్రపవక్ త ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ ఆ సందేశ్హరులలో 
చిట్టచివరివాడిగా, అంతిమ్ ప్రపవక్ త అన విశ్వ స్ంచాలి. {మ్రియు అలా్లహ్ ప్రపవక్ తల 
నుండి తీసుకనన  గటిట ప్రపమాణానన  (a) (జ్ఞజాాపక్ం చేసుకోండి): "నేను మీక ఒక్ 
ప్రగంథానన  మ్రియు వివేకానన  ప్రపస్లదించిన రరువార, ఒక్ సందేశ్హరుడు 
(ముహమ్మ ద్) వచిి  (మీ ప్రగంథాలలో నుండి మిగిలివునన ) స యా నన  ధ్ృవపరిసేత 
మీరు అరన (ధ్రామ నన ) విశ్వ స్ంచి, అరనక సహ్వయం చేయవలస్ ఉంట్లంది."అన 
చపిప  ఇల్ల ప్రపశన ంచాడు: "ఏమీ? మీరు దీనక అంగీక్రిస్లత రా? మ్రియు నా ఈ 
ప్రపమాణానన  రవ క్రిస్లత రా?" వారనాన రు: "మేము అంగీక్రిస్లతము." అపుప డు ఆయన 
అనాన డు:"అయ్యత్య,  మీరు దీనక స్లక్షులుగా ఉండండి. మ్రియు నేను కూడా 
మీతోపాట్ల స్లక్షిగా ఉంటాను.} [ఆల్ ఇత్మాన్ : 81] 

సమ్సత ప్రపవక్ తలను, సందేశ్హరులను(అలైహిముసస ల్లం) విశ్వ స్ంచడానీన  ఇసా్లం 
విధ పరిచింది అల్లగే ఆ సందేశ్హరులలో చిట్టచివరి వాడిగా, అంతిమ్ ప్రపవక్ తగా 
దైవప్రపవక్ త ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్'న విశ్వ స్ంచడానన  
రపప నసరిచేస్ంది. {ఇల్ల అను: "ఓ ప్రగంథ ప్రపజ్ల్లరా! మీరు తౌరాత్ ను,  ఇంజీల్ 
ను మ్రియు మీ ప్రపభువు రరుపు నుండి మీపై అవరరింపజేయబడిన దానన (ఈ 
ఖుర్ఆన్ ను) ఆచరించనంర వరక,  మీరు అసలు దేన (ఏ సరయ మార గం) మీద 
కూడా ఉండనటే!ా"} [అల్-మాయిదా:68] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: ఇల్ల అను:" ఓ ప్రగంథ ప్రపజ్ల్లరా! మాకూ మ్రియు మీకూ మ్ధ్య  
ఉమ్మ డిగా ఉనన  ధ్రమ  విషయం (ఉరతరువు) వైపునక రండి,  అది 
ఏమిట్ంటే:'మ్నం అలా్లహ్ రపప  మ్రవవ రినీ ఆరాధంచరాదు,  ఆయనక 
భాగస్లవ ములను ఎవవ రినీ నలబెట్టరాదు మ్రియు అలా్లహ్ రపప ,  మ్నవారిలో 
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నుండి ఎవవ రినీ ప్రపభువులుగా చేసుకోరాదు." వారు (సమ్మ తించక్) తిరిగి పోత్య: 
"మేము నశ్ి యంగా అలా్లహ్ క విధేయులము (ముస్ంాలము),  దీనక మీరు 
స్లక్షులుగా ఉండండి." అన పలుక. [ఆల్ ఇత్మాన్:64] 

ఇందులో ఏ ఒక్క  ప్రపవక్ తను తిరసక రించిన అరను సమ్సత ప్రపవక్ తలను, 
సందేశ్హరులను ధక్క రించినదానక సమానం. అలా్లహ్ రఆల్ల నూహ్ అలైహిసస ల్లం 
జాతీ ప్రపజ్లనుదేుశంచి ఆదేశంచిన రన సందేశ్ం గురించి ఇల్ల తెలిపాడు. {నూహ్ 
జాతి, సందేశ్హరులను అసరయ వాదులన తిరసక రించింది.} [అషిుఅరా:105] మ్నక 
తెలుసు నూహ్ అలైహిసస ల్లం క మునుపు కానీ, ఆయనతో పాట్ల కానీ ఏ ప్రపవక్ త 
ఆవిరు వించలేదు నూహ్'జాతీయులు ఆయనను ధక్క రించారు అయ్యత్య ఈ దిక్క రణ 
ఆ జాతీ ప్రపజ్ల నుండి నూహ్’పట్ ాజ్రిగింది, ఆయనక జ్రిగిన ధకాక రణ సమ్సత 
ప్రపవక్ తల, సందేశ్హరుల ధకాక రణగా భావించబడింది, ఎందుక్ంటే వారందరి 
ఆహ్వవ నం ఒక్క టే మ్రియు లక్షయ ం కూడా ఒక్క టే. 

ఐదవది:- పరలోక్దినం పట్ ా విశావ సం క్లిగియుండట్ం, అది ప్రపళయం ర్వజు, 
ప్రపాపంచిక్ జీవిరము ముగింపు ర్వజు ఆ నాడు అలా్లహ్ ‘ఇప్రస్లఫీల్’దూరక ‘సయ్యఖ్ 
‘శ్ంక్ం పూరించమ్న ఆజాాపిస్లతడు, అరను సయ్యఖ్’ను పూరిస్లతడు, అలా్లహ్ రలచిన 
సమ్సతం మ్రణిసుతంది, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {మ్రియు బాకా (సూర్) 
ఊదబడినపుప డు ఆకాశాలలో మ్రియు భూమిలో ఉనన  వారందరూ మూరిఛ లి ా
పడిపోారు అలా్లహ్ కోరిన వారు రపప . ఆ రరువార రండవస్లరి (బాకా) 
ఊదబడుతుంది అపుప డు వారందరూ లేచి చూడట్ం ప్రపారంభిస్లతరు.} [జుమర్:68] 
అయ్యదవది;-పరలోక్దినం పట్ ా విశావ సం క్లిగియుండట్ం, అది ప్రపళయంర్వజు, 
ప్రపాపంచిక్ జీవిరము ముగింపు ర్వజు ఆ నాడు అలా్లహ్ ‘ఇప్రస్లఫీల్’దూరక ‘సయ్యఖ్ 
‘శ్ంక్ం పూరించమ్న ఆజాాపిస్లతడు, అరను సయ్యఖ్’ను పూరిస్లతడు, అలా్లహ్ రలచిన 
సమ్సతం మ్రణిసుతంది, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {(జ్ఞజాాపక్ముంచ్చకోండి)! ఆ ర్వజు 
మేము ఆకాశానన ,  చిటాట కాగిాలను (ఖాా ప్రగంథాలను) చ్చటిటనట్లట చ్చటిటవేస్లతము. 
మేము ఏ విధ్ంగా సృష్టటన మొదట్ ఆరంభించామో! అదే విధ్ంగా దానన మ్రల 
ఉనకలోక తెస్లతము. ఇది (మాపై బాధ్య రగా) ఉనన  మా వాగాునం మేము దానన రపప క్ 
పూరిత చేస్లతము.} [అల్ అాంబియా:104] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: {వారు అలా్లహ్ స్లమ్రాధ య నన  గురితంచ వలస్న విధ్ంగా 
గురితంచలేదు; పునరుాిన దినమున భూమి అంా ఆయన పిడికలిలో ఉంట్లంది; 
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మ్రియు ఆకాశాలనీన  చ్చట్టబడి ఆయన కడిచేతిలో ఉంటాయ్య. ఆయన 
సరవ లోపాలక అతీతుడు మ్రియు వారు క్లిప ంచే భాగస్లవ ముల క్ంటే 
అతుయ నన తుడు.} [జుమర్:67] రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల 
ప్రపవచించారు:- {‘ప్రపళయ దినాన అలా్లహ్ ఆకాశాలను చ్చటేటస్ వాటిన రన 
కడిచేతిలో పట్లటకన రరువార అంటాడు నేను స్లప్రమాజాయ ధనేరను ఎక్క డ 
శ్క తమ్ంతులు, ఎక్క డ గరివ షుటలు?ఆ పై భూములను చ్చటేటస్లతడు పిదప వాటిన 
ఎడమ్ చేతిలో పట్లటకన ‘నేను స్లప్రమాజాయ ధనేర ను ఎక్క డ శ్క తమ్ంతులు ఎక్క డ 
గరివ షుటలు? అన ప్రపక్టిస్లతడు} దానన  ముస్ాాం ఉలేఖాంచారు 

పిదప అలా్లహ్ దైవదూరక ఆజాాపిస్లతడు, అరను వెంట్నే‘రండవ శ్ంక్ం’పూరిస్లతడు, 
ఆపై వారంా లేచి నలబడి వేచిచూసూత  ఉంటారు అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- ఆ 
రరువార రండవస్లరి (బాకా) ఊదబడుతుంది అపుప డు వారందరూ లేచి చూడట్ం 
ప్రపారంభిస్లతరు. [జుమర్:68] అలా్లహ్ సృష్టటా లను పునఃజీవిరం ప్రపస్లదించిన పిదప 
వారందరినీ లెక్క ల అపప చపుప  కోసం సమీక్రిస్లతడు, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {ఆ 
ర్వజు భూమి చీలిపోయ్య వారందరూ పరుగెడుతూ బయటిక వస్లతరు. అదే సమావేశ్ 
సమ్యం. అది మాకెంతో సులభం.} [ఖాఫ్:44] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: {ఆ ర్వజు వారందరూ బయటిక వస్లతరు. వారి ఏ విషయం కూడా 
అలా్లహ్ నుండి రహసయ ంగా ఉండదు. ఆ ర్వజు విశ్వ  స్లప్రమాజాయ ధకారం ఎవరిది? 
అదివ తీయుడూ, ప్రపబలుడూ అయ్యన అలా్లహ్ దే!} [గాఫిర్:16] మ్రియు ఆర్వజున 
అలా్లహ్ సమ్సతప్రపజ్లతో లెక్క తీసుకంటాడు, దురామ రుగడితో ప్రపతీపీడితున 
ప్రపతీకారానన  తీరిు కంటాడు మ్రియు ప్రపతీ మ్నష్టక అరను చేస్న క్రమ లక 
ప్రపతిఫలం ముట్టజెపుప ాడు.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు: {ఆ ర్వజు ప్రపతి ప్రపాణిక ాను 
సంపాదించిన దాన ప్రపతిఫలం ఇవవ బడుతుంది. ఆ ర్వజు ఎవవ రికీ అనాయ యం 
జ్రుగదు. నశ్ి యంగా, అలా్లహ్ లెక్క  తీసుకోవట్ంలో అతి శీప్రుడు.} [గాఫిర్:17] 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {నశ్ి యంగా, అలా్లహ్ ఎవరికీ 
రవవ ంర (పరమాణువంర) అనాయ యం కూడా చేయడు. ఒక్ స కా రయ ముంటే ఆయన 
దానన రండింరలు చేస్లతడు; మ్రియు రన రరుపు నుండి గొపప  ప్రపతిఫల్లనన  కూడా 
ప్రపస్లదిస్లతడు.} [నిస్ల:40] అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {మ్రవరైత్య రవవ ంర 
(పరమాణువంర) మేలును చేస్యునన  దానన అరను చూసుకంటాడు (7) 
{మ్రియు అల్లగే, ప్రపతివాడు ాను రవవ ంర (పరమాణువంర) చడును చేస్ ఉనాన , 
దానన చూసుకంటాడు.} [జల్'జల: 7-8] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 



 

    

       Islam House 

40 అల్-ఇసా్లమ్ 

సెలవిసుతనాన డు:- {మ్రియు పునరుాిన దినమున మేము సరిగాగ తూచే ప్రాసులను 
ఏరాప ట్ల చేస్లతము. కావున ఏ వయ క తక కూడా ఏ మాప్రరం అనాయ యం జ్రుగదు. ఒక్వేళ 
ఆవగింజ్ంర క్రమ  ఉనాన  మేము దానన ముందుక తెస్లతము. మ్రియు లెక్క  
చూడటానక మేమే చాలు!} {అల్ అాంబియా:47} 

పునరీ జవనం మ్రియు లెక్క ల అపప చపుప లు ముగిస్న రరువార ప్రపతిఫల్లలు 
బహుమానాలు ఉంటాయ్య, మ్ంచి చేస్న వాడికోసం అంతు లేన శాశ్వ రమైన 
అనుప్రగహ్వలు ఉంటాయ్య, కీడు చేస్నవాడిక సరయ తిరస్లక రిక శక్ష ఉంట్లంది.అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు:- {ఆ ర్వజు సరావ ధపరయ ం అలా్లహ్ దే. ఆయన వారి మ్ధ్య  తీరుప  
చేస్లతడు. కావున విశ్వ స్ంచి సాక రాయ లు చేసేవారు పరమానందక్రమైన 
సవ ర గవనాలలో ఉంటారు.}(56) {కాన,  ఎవరైత్య సరయ తిరస్లక రులై,  మా సూచనలను 

అబదాధ లన తిరసక రించార్వ,  వారిక అవమానక్రమైన శక్ష ఉంట్లంది.}(57) [అల్ 

హజ్్జ:56-57] మ్రియు మ్నక తెలుసు ఒక్వేళ ‘ఈ ప్రపాపంచిక్ జీవిరమే అంరం 
ముగింపు అయ్యనటెలతా్య ఈ జీవిరం మ్రియు ఉనక’శుదు పనకమాలినవన అర ధం. 
అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- "ఏమీ? వాసతవానక మేము మిమ్మ లిన  వృథాగానే 
పుటిటంచామ్న మ్రియు మీరు మా వైపునక ఎనన డూ మ్రలి రారన భావించారా?" 
[అల్ మోమినూన్:115] 

ఆర్వది:- విధప్రవార, తీరుప  పట్ ావిశావ సం క్లిగి ఉండట్ం.నశ్ి యంగా ఈ ఈమాను 
విశ్వ స్ంచడం’ అనవారయ ం అలా్లహ్’క గరము, భవిషయ తుత మ్రియు ఈ విశ్వ ంలో 
ఏం జ్రుగబోతుందో పూరితగా తెలుసు, నశ్ి యంగా అలా్లహ్ భూమాయ కాశాల సృజ్నక 
పూరవ మే ప్రపతీదీ ప్రవాస్పెటాటడు.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {మ్రియు అగోచర విషయాల 
ాళపు చవులు ఆయన (అలా్లహ్) వదునే ఉనాన య్య. వాటిన,  ఆయన రపప  
మ్రవవ రూ ఎరుగరు. మ్రియు భూమిలోనూ,  సముప్రదంలోనూ ఉనన దంా ఆయనక 
తెలుసు. మ్రియు ఆయనక తెలియకండా ఏ చట్లట ఆక కూడా రాలదు. మ్రియు 
భూమిలోన చీక్టి ొరలలో ఉనన  ప్రపతి గింజ్,  అది పచిి ది కానీ ఎండినది కానీ 
అంా సప షటంగా ఒక్ ప్రగంథంలో (ప్రవాయబడి) ఉంది.} [అల్ అన్ఆమ్:59] 
నశ్ి యంగా అలా్లహ్ జ్ఞజాాన పరంగా ప్రపతీ దానన ఆవరించి ఉనాన డు, అలా్లహ్ 
తెలిపాడు: {అలా్లహ్ యే సపాత కాశాలను మ్రియు వాటిన పోలిన భూమ్ండల్లనన  
సృష్టటంచి, వాటి మ్ధ్య  ఆయన రన ఆదేశాలను అవరరింపజేసూత  వుంటాడు. 
నశ్ి యంగా, అలా్లహ్ ప్రపతిదీ చేయగల సమ్రుధడు మ్రియు వాసతవానక అలా్లహ్ రన 
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జ్ఞజాానంతో ప్రపతిదానన పరివేష్టటంచి వునాన డన మీరు తెలుసుకోవటానక.} [రల్లఖ్:12] 
{మ్రియు ఈ విశ్వ ంలో జ్రిగే ప్రపతీవిషయం అలా్లహ్ సంక్లప నుస్లరం, కోరిక్ప్రపకారం 
జ్రుగుాయ్య, ఆయన వాటిన పుటిటస్లతడు మ్రియు ఆ వయ వహ్వరాలు పూరితకావడానక 
సౌలభాయ లను ఏరాప ట్లచేస్లతడు.} {భూమాయ కాశాల విశ్వ స్లప్రమాజాయ ధపరయ ం ఆయనకే 
చందుతుంది. ఆయన ఎవవ రినీ సంానంగా చేసుకోలేదు. 
విశ్వ స్లప్రమాజాయ ధపరయ ంలో ఆయనక భాగస్లవ ములెవవ రూ లేరు. మ్రియు ఆయన 
ప్రపతి దానన సృష్టటంచి, దానకొక్ విధన నరయి్యంచాడు.} [అల్ ఫురాాన్: 2] ఈ 
విషయంలో ఆయనక పరిపూర ివివేచన 'చాతురాయ లు’ ఉనాన య్య, ప్రపజ్లు వాటిన 
చేరుకోలేరు. అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {కావలస్నంర వివేక్మూ ఉండేది. కాన ఆ 
హెచి రిక్లు వారిక ప్రపయోజ్నక్రం కాలేదు.} [అల్ ఖమర్:5] మ్హోనన తుడైన 
అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {మ్రియు ఆయనే సృష్టట ఆరంభించిన వాడు, ఆ 
రరువార దానన తిరిగి ఉనకలోక తెచేి వాడు. ఇది ఆయనక ఎంతో సులభమైనది. 
భూమాయ కాశాలలో ఆయన స్లమ్య మే సర్వవ నన రమైనది. ఆయనే సరవ శ్క తమ్ంతుడు, 
మ్హ్వ వివేచనా పరుడు.} [ూమ్:27] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ రన కోసం 
‘వివేక్ం’లక్షణానన  రూఢీ పరిా డు, మ్రియు రనను ‘అల్ హకీం’ 
(వివేచనాపరుడు)ేరుతో కొనయాడాడు. {నశి్ యంగా, ఆయన రపప  మ్రొక్ 
ఆరాధ్య నీయుడు లేడన, అలా్లహ్, దైవదూరలు మ్రియు జ్ఞజాానవంతులు 
స్లక్షయ మిచాి రు; ఆయనే నాయ యపరిరక్షకడు. ఆయన రపప  మ్రొక్ ఆరాధ్య నీయుడు 
లేడు! ఆయన సరవ  శ్క తమ్ంతుడు, మ్హ్వ వివేక్వంతుడు.} [ఆల్ల ఇత్మాన్:18] అలా్లహ్ 
రఆల్ల ఈస్ల అలైహిసస ల్లం గురించి ప్రపస్లతవిసూత  పరలోక్దినాన అలా్లహ్ రఆల్ల తో 
ఇల్ల చపాతడు అన పెరుక నాన డు: {"ఒక్వేళ నీవు వారిన శక్షించదలిసేత వారు నీ 
దాసులే! మ్రియు నీవు వారిన క్షమించదలిసేత! నీవు సరవ శ్క తమ్ంతుడవు,  మ్హ్వ 
వివేచనాపరుడవు!"} [అల్ మాయిదా:118] అలా్లహ్ ాల్ల మూస్ల అలైహిసస ల్లం తో 
అరనన  తూర్’ప్రపదేశ్ం లో పిలిచినపుప డు ఇల్ల చపాప డు {ఓ మూస్ల! నశ్ి యంగా 
ఆయన అలా్లహ్ ను నేనే! సరవ శ్క తమ్ంతుడను, మ్హ్వ వివేక్వంతుడను} [అన్ న్మా్:9] 

మ్హోనన ర పవిప్రర ఖురాను కోసం 'అల్ హికామ 'అనే లక్షణంతో 
కొనయాడబడింది.అలా్లహ్ ాల్ల సెలవిచిా డు. {అలి్ - ల్లమ్ - రా. (ఇది) ఒక్ 
దివయ ప్రగంథం. దీన సూకతలు (ఆయాత్) నరుుషటమైనవి మ్రియు మ్హ్వ 
వివేచనాపరుడు,  సరవ ం తెలిస్నవాడు అయ్యన (అలా్లహ్) రరుపు నుండి 
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వివరించబడీాయ్య.} [అల్ హూద్:1] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు:- {ఇవి వివేక్ంతో నండి ఉనన  విషయాలు. వాటిన నీ ప్రపభువు నీక 
దివయ జాానం (వహీ) దావ రా తెలియజేశాడు. మ్రియు అలా్లహ్ తో పాట్ల మ్రొక్రిన 
ఆరాధ్య  దైవంగా చేసుకోక. అల్ల చేసేత అవమానానక గురి అయ్య,  బహిషక రించబడి 
నరక్ంలో ప్రతోయబడావు.} [అల్ ఇత్స్ల:39] 

22. దైవప్రపవక్ తలు (అలైహిముసస ల్లం) అలా్లహ్ సందేశాలను ప్రగహించి వాయ పిత 

పరి డంలో పావనపరులు, బ్దదిున, సప్రక్మ్ నైతిక్రను పటాపంచలు పరిచే ప్రపతీ 

విషయం నుండి పరిశుదుులు, మ్రియు దైవసందేశ్హరులు అలా్లహ్ ఆదేశాలను 

దాసులక ఉపదేశంచే గొపప బాధ్య ర ొందినవారు, ప్రపభురక, దైవరవ ం’క 

మాప్రరమే ప్రపత్యయ క్మైన లక్షణాలలో ఏ ఒక్క టి వారిక లేదు, వారు కేవలం 

మానవమాప్రతులు ఇరర స్లమానయ  మానవుల మాదిరిగా అయ్యత్య అలా్లహ్ వారిక రన 

దైవవాణి పంపి దైవదౌరయ  ప్రపత్యయ క్ర నొసగాడు. 

దైవప్రపవక్ తలు (అలైహిముసస ల్లం) అలా్లహ్ సందేశాలను ప్రగహించి వాయ పిత పరి డంలో 
పావనపరులు, ఎందుక్ంటే అలా్లహ్ రన సృష్టటా ల నుండి వారిన ఎనున కనాన డు, 
రదావ రా వారు అలా్లహ్ సందేశాలను వాయ పితచేయగలరు. అలా్లహ్ సెలవిచిా డు-: 
{అలా్లహ్ దైవదూరల నుండి మానవుల నుండి రన సందేశ్హరులను 
ఎనున కంటాడు.నశ్ి యంగా,  అలా్లహ్ సరవ ం వినేవాడు,  అంా చూసేవాడు} [అల్ 

హజ్్జ :75] మ్రియు మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు: {నశ్ి యంగా 
అలా్లహ్,  ఆదమ్ ను నూహ్ ను,  ఇప్రబాహీమ్ సంరతి వారిన మ్రియు ఇప్రమాన్ 
సంరతివారిన (ఆయా కాలపు) సరవ లోకాల (ప్రపజ్లపై) ప్రపాధానయ రనచిి  
ఎనున కనాన డు.} [ఆల్ల ఇత్మాన్:33] మ్రియు మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిచిా డు: {(అలా్లహ్) అనాన డు: "ఓ మూస్ల నశ్ి యంగా నేను నా సందేశాల 
దావ రా మ్రియు నా సంభాషణ దావ రా ప్రపజ్లందరిలో,  ననున  ఎనున కనాన ను. 
కావున నేను నీకచిి న దానన తీసుకో. మ్రియు నీవు క్ృరజులాలో చేరు"} [అల్ 

ఆరాఫ్:114] దైవప్రపవక్ తలక తెలుసు వారిక ఇవవ బడేది దైవవాణి అన, అంత్యకాదు 
వారు దైవదూరలను దైవవాణితో ప్రపత్యయ క్షమ్వవ డానన  సవ యంగా వీక్షిస్లతరు, అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు:- {ఆయనే అగోచర జ్ఞజాానం గలవాడు,  కావున ఆయన అగోచర 
విషయాలు ఎవవ డికీ తెలియజేయడు -(26) ాను కోరి ఎనున కొనన  ప్రపవక్ తక రపప  - 
ఎందుక్ంటే,  ఆయన నశి్ యంగా,  అరన (ఆ ప్రపవక్ త) ముందు మ్రియు వెనుక్ 
రక్షక్భట్లలను నయమిస్లతడు. (27) వారు, (ప్రపవక్ తలు) రమ్ ప్రపభువు యొక్క  
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సందేశాలను యథారథంగా అందజేసుతనాన రన పరిశీలించడానక. మ్రియు ఆయన 
వారి అనన  విషయాలను పరివేష్టటంచి ఉనాన డు మ్రియు ఆయన ప్రపతి ఒక్క  
విషయానన  లెక్క  పెటిట ఉంచ్చాడు. (28) [అల్ జినున : 26-28] అలా్లహ్ రన 
సందేశాలను ప్రపజ్లక ఉపదేశంచాలన వారిక ఆజాాపించాడు అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు:- {ఓ ప్రపవకాత! నీవు నీ ప్రపభువు రరుపు నుండి నీపై 
అవరరింపజేయబడిన దానన తెలియజేయ్య. మ్రియు నువవ ల్ల చేయక్ పోత్య, 
ఆయన సందేశానన  పూరితగా తెలియజేయన వాడవవుావు. మ్రియు అలా్లహ్ 
మానవుల నుండి ననున  కాపాడుాడు. నశ్ి యంగా, అలా్లహ్ సరయ తిరస్లక రులైన 
ప్రపజ్లక మారగదరశ క్రవ ం చేయడు.} [అల్ మాయిదా:67] మ్రియు 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- {(మేము) ప్రపవక్ తలను శుభవారతలు 
ఇచేి వారిగా మ్రియు హెచి రిక్లు చేసే వారిగా పంపాము.(a) ప్రపవక్ తల (ఆగమ్నం) 
రరువార,  అలా్లహ్ క ప్రపతికూలంగా వాదించటానక,  ప్రపజ్లక ఏ స్లకూ మిగల 
కూడదన!(b) మ్రియు అలా్లహ్ సరవ  శ్క తమ్ంతుడు,  మ్హ్వ వివేచనాపరుడు.} 
[నిస్ల:165] 

దైవసందేశ్హరులు అలా్లహ్’క తీప్రవంగా భయపడుతూ భీతిలాుతూ ఉంటారు, 
అలా్లహ్ సందేశాలలో హెచ్చి రగుగలు చేయరు, అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- {ఒక్వేళ 
ఇరను (ఈ ప్రపవక్ త),  మా (అలా్లహ్ ను) గురించి ఏదైనా అబదధపు మాట్ క్లిప ంచి 
ఉంటే!} (44) మేము అరన కడి చేతిన పట్లటకనే వారం.(45) రరువార అరన 
(మెడ) రక్ తనాళానన  కోసేవారం.(46) అపుప డు మీలో నుండి ఏ ఒక్క డు కూడా అరనన 
(మా శక్ష నుండి) కాపాడ లేక్ పోయేవాడు.(47) [అల్ హాఖా :44-47] ఇబ్దన  క్రర్ 
రహిమ్హులా్లహ్ చపాప రు:- అలా్లహ్ సెలవిసుతనాన డు:{{  لَ  َولَو  అనగా ఒక్వేళ {{َعلَي نَا  تَقَوَّ
ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ వారి వాదన ప్రపకారం దైవదౌరయ ంలో ఏదైనా 
సవ యంగా జ్యడించినా లేక్ తొలగించిన లేక్ రన సంర విషయానన చపిప  నాక 
(అలా్లహుక ) ఆపాదించినటెలతా్య- అల్ల జ్రుగలేదు- నేను వెంట్నే అరనన  
శక్షించేవాడిన, ఈ విషయానన  అలా్లహ్ తెలిపాడు {{ بِال يَِمينِ  ِمن ه   ََلََخذ نَا} చపప బడింది:- 
దీనఅర ధం అరనతో నేను నా కడిచేతితో ప్రపతీకారానన  తీరుి కంటాను ఎందుక్ంటే 
ఆయన దృఢంగా పట్లటకనేవాడు. మ్రియు ఇల్ల చపప బడింది :- నేను నా కడి 
చేయ్యతో దాన ప్రపతీకారం తీరుి కంటాను. మ్రియు మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిచిా డు: {మ్రియు (జ్ఞజాాపక్ముంచ్చకోండి!) అపుప డు (పునరుాిన దినమున),  
అలా్లహ్ : "ఓ మ్రయ మ్ కమారుడా! ఈస్ల (ఏసు) ఏమీ? నీవు ప్రపజ్లతో: 'అలా్లహ్ క 
బదులుగా ననూన  మ్రియు నా రలినాీ ఆరాధ్యయ లుగా చేసుకోండి!" అన చపాప వా?" 
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అన ప్రపశన ంచగా! దానక అరను (ఈస్ల) అంటాడు: "నీవు సరవ లోపాలక 
అతీతుడవు. నాక పలక్టానక అర ురలేన మాట్ను నేను పలక్ట్ం రగినపన కాదు. 
ఒక్వేళ నేను అల్ల చపిప  ఉంటే నీక రపప క్ తెలిస్ ఉండేది. నా మ్నసుస లో 
ఉనన ది నీక తెలుసు, కాన నీ మ్నసుస లో ఉనన ది నాక తెలియదు. నశ్ి యంగా, 
నీవే సరవ  అగోచర విషయాలు తెలిస్నవాడవు! "నీవు ఆదేశంచింది రపప , నేను 
మ్రేమీ వారిక చపప లేదు, అంటే: 'నా ప్రపభువు మ్రియు మీ ప్రపభువు అయ్యన అలా్లహ్ 
నే ఆరాధంచండి.' అన. నేను వారి మ్ధ్య  ఉనన ంర వరక వారిక స్లక్షిగా ఉనాన ను. 
నీవు ననున  పైక లేపుకనన  రరువార నీవే వారిన క్నపెట్లటకన ఉనాన వు. మ్రియు 
నీవే ప్రపతి దానక స్లక్షివి!"} [అల్ మాయిదా:116-117] 

దైవసందేశ్హరులక, ప్రపవక్ తలపై అలా్లహ్ చేస్న క్నక్రాలలో అతుయ రతమ్మైనది- 
‘రన సందేశాలను వాయ పితపరి డంలో అలా్లహ్ వారిక జ్ఞస్రి వా నన  అనుప్రగహించాడు, 
అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- "అరను (హూద్) జ్వాబిచిా డు:"ఆయన (అలా్లహ్) రపప ! 
మీరు ఆయనక స్లటి క్లిప ంచే వాటితో నశి్ యంగా,  నాక ఎల్లంటి సంబంధ్ం 
లేదన,  నేను అలా్లహ్ ను స్లక్షిగా పెడుతునాన ను మ్రియు మీరు కూడా స్లక్షులుగా 
ఉండండి; ఇక్ మీరంా క్లస్ నాక వయ తిరేక్ంగా కప్రట్లు పనన ండి. నాకెల్లంటి 
వయ వధ ఇవవ క్ండి.(55) నశ్ి యంగా నాకూ మ్రియు మీకూ ప్రపభువైన అలా్లహ్ నే 
నేను నముమ కనాన ను! ప్రపతీ ప్రపాణి జుట్లట ఆయన చేతిలో ఉంది.నశ్ి యంగా,  నా 
ప్రపభువే ఋజుమారగంపై (సరయ ంపై) ఉనాన డు. [హూద్:54-56] మ్హోనన తుడైన 
అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: (ఓప్రపవకాత!) వాళా్ళ, మేము నీ వదుక పంపిన వహీ 
గురించి ననున  రడబాట్లక లోను చేసే ఉదేుశ్ంతో, దీనక బదులు మ్రి దేనన య్యనా 
మా ేరున క్లిప ంచి తీసుకరావాలన కోరుతునాన రు. నువేవ  గనక్ వారి కోరిక్ను 
మ్నన ంచి ఉంటే వాళా్ళ ననున  సేన హితునగా చేసుకన ఉండేవారు.(73) మేమే గనక్ 
నీక నలక్డను ప్రపస్లదించి ఉండక్పోత్య, నువువ  కొంతైనా వారివైపుక మొగేగవాడివి. 
(74) ఒక్వేళ (నీ రరఫున) అదే గనక్ జ్రిగి ఉంటే మేము ఈ జీవిరంలోనూ నీక 
రటిటంపు శక్షను విధంచేవాళంా. మ్రణం రరావ ర కూడా రండింరల శక్షను విధంచి 
ఉండేవాళీ ం. మ్రి మాక వయ తిరేక్ంగా, నువువ  ఏ సహ్వయకడినీ ొందలేక్ 
పోయేవాడివి.(75) [అల్ ఇత్స్ల:73-75] ఇవి మ్రియు ఇంరకముందు గడిచిన 
ఆయతులు ‘ఖురాను సరవ లోకాల ప్రపభువు రరుపునుండి అవరరించిందనడానక 
రుజువులు’మ్రియు స్లక్షాయ లుగా ఉనాన య్య.ఎందుక్ంటే ఒక్వేళ అవి ముహమ్మ ద్ 
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సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ రరుపు నుండి సవ రహ్వగా వచిి యునన టెలతా్య ఆయనను 
ఉదేుశంచి ఇల్లంటి సంభాషణ వచిే ది కాదు. 

అలా్లహ్ సుబ్'హ్వనహూ రఆల్ల రన ప్రపవక్ తలను ప్రపజ్లనుండి రక్షిస్లతడు"-అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు:- {ఓ ప్రపవకాత! నీవు నీ ప్రపభువు రరఫు నుండి నీపై 
అవరరింపజేయబడిన దానన తెలియజేయ్య. మ్రియు నీవట్లట చేయక్ పోత్య,  ఆయన 
సందేశానన  పూరితగా తెలియజేయన వాడవవుావు. మ్రియు అలా్లహ్ మానవుల 
నుండి ననున  కాపాడుాడు. నశ్ి యంగా,  అలా్లహ్ సరయ తిరస్లక రులైన ప్రపజ్లక 
మారగదరశ క్రవ ం చేయడు.} [అల్ మాయిదా:67] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: {మ్రియు వారిక నూహ్ గాథను వినపించ్చ. అరను రన 
జాతివారితో ఇల్ల అనన పుప డు: "నా జాతి సోదరుల్లరా! నేను మీతో ఉండట్ం 
మ్రియు అలా్లహ్ సూచన (ఆయాత్) లను బోధంచట్ం,  మీక బాధాక్రమైనదిగా 
ఉంటే! నేను మాప్రరం అలా్లహ్ నే నముమ కనాన ను. మీరూ మ్రియు మీరు అలా్లహ్ 
క స్లటి క్లిప ంచినవారూ,  అందరూ క్లిస్ ఒక్ (పనాన గపు) నరయిం తీసుకోండి,  
రరువార మీ నరయింలో మీకెల్లంటి సందేహం లేకండా చూసుకోండి. ఆ పిదప ఆ 
పనాన గానన  నాక వయ తిరేక్ంగా ప్రపయోగించండి; నాక ఏ మాప్రరం వయ వధ నవవ క్ండి.} 
[యూనుస్:71] అలా్లహ్ మూస్ల అలైహిసస ల్లం మాట్ గురించి తెలుపుతూ చపాప డు 
:- (మూస్ల మ్రియు హ్వరూన్) ఇదురూ ఇల్ల అనాన రు: "ఓ మా ప్రపభూ! వాసతవానక,  
అరడు మ్మ్మ లిన  శక్షిస్లత డేమోనన,  లేదా రలబిరుసురనంతో ప్రపవరి తస్లత డేమోనన 
మేము భయపడుతునాన ము!"(అలా్లహ్) సెలవిచిా డు:-"మీరిదురు భయపడక్ండి, 
నశ్ి యంగా,  మీరిదురితో పాట్ల నేనూ ఉనాన ను. నేను అంా వింటూ ఉంటాను 
మ్రియు అంా చూసూత  ఉంటాను.} [తాహా:45-46] అలా్లహ్ తెలియపరిచాడు ఆయన 
రన సందేశ్హరులను శ్ప్రతువుల నుండి రక్షించాడు, వారు ప్రపవక్ తల వరక కీడించే 
ఉదేుశ్య ంతో చేరలేక్పోయారు, అలా్లహ్ స యా నన  తెలియజేస్లడు ఆయన రన 
దైవవాణిన సంరక్షించాడు, అందులో హెచ్చి లు కానీ రగుగలు కానీ చేయబడలేదు. 
అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {మేమే ఈ ఖుర్ఆన్ ను అవరరింపజేశాము. మ్రి మేమే 
దీనన రక్షిస్లతము} [అల్ హిత్జ్జ :9] 

దైవప్రపవక్ తలు అలైహిముసస ల్లం బ్దదిున, సప్రక్మ్నైతిక్ర ను విభేధంచి పటాపంచలు 
పరిచే ప్రపతీ విషయం నుండి పరిశుదుహసుతలు. అలా్లహ్ రన ప్రపవక్ త ముహమ్మ ద్ 
సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ ను శుదిుపరుసూత  తెలిపాడు:- మ్రియు నశ్ి యంగా,  
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నీవు ఉరతమ్మైన శీలవంతుడవు! [అల్ ఖలమ్:4] ఆయన గురించి మ్రొక్ చోట్ ఇల్ల 
ప్రపస్లతవించాడు:- {మ్రియు (ఓ ప్రపజ్ల్లరా!) మీ సహచరుడు పిచిి వాడు కాడు!} 
[రఖీ్వ ర్:22] అంచేర వారు సందేశాలవాయ పిత అతుయ రతమ్ విధానంలో జ్ఞసి్లపించగలరు, 
మ్రియు దైవసందేశ్హరులు అలా్లహ్ ఆదేశాలను దాసులక ఉపదేశంచే 
గొపప బాధ్య ర ొందినవారు, ప్రపభురక, దైవరవ ం’క చందిన ప్రపత్యయ క్మైన 
లక్షణాలలో ఏ ఒక్క టి వారిక లేదు, ఇరర స్లమానయ  మానవుల వలె వారు కూడా 
మానవ నమితుతలే కానీ అలా్లహ్ వారిక రన దైవవాణి పంపి దైవదౌరయ  ప్రపత్యయ క్ర 
నొసగాడు అలా్లహ్ సెలవిచిా డు. {వారి ప్రపవక్ తలు వారితో (ఇంకా) ఇల్ల అనాన రు: 
"నశ్ి యంగా, మేము మీ వంటి మానవులం మాప్రరమే! కాన అలా్లహ్ రన దాసులలో 
ాను కోరిన వారిన అనుప్రగహిస్లతడు. మ్రియు - అలా్లహ్ అనుమ్తిసేతనే రపప  - మీ 
కొరక ప్రపమాణం తీసుక రావట్మ్నేది మా వశ్ంలో లేదు. మ్రియు విశావ సులు 
కేవలం అలా్లహ్ మీదనే దృఢనమ్మ క్ం ఉంచ్చకోవాలన.} [ఇత్బాహీాం:11] అలా్లహ్ 
రఆల్ల రన ప్రపవక్ త ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ క ఆజాాపిసూత  రన 
జాతిప్రపజ్లక ఉపదేశంచమ్న సెలవిచిా డు: {(ఓ ప్రపవకాత!) ఇంకా ఇల్ల అను: 
"నశ్ి యంగా, నేను కూడా మీల్లంటి ఒక్ మానవుడనే! నాపై దివయ జాానం (వహీ) 
అవరరింపజేయబడింది. నశ్ి యంగా, మీ ఆరాధ్య  దేవుడు ఆ ఏకైక్ దైవం (అలా్లహ్) 
మాప్రరమే! కావున రన ప్రపభువును క్లుసుకోవాలన ఆశంచేవాడు స కా రాయ లు 
చేయాలి. మ్రియు ఆరాధ్నలో రన ప్రపభువుతో పాట్ల మ్రవవ రినీ భాగస్లవ ములుగా 
(షరీక్ లుగా) క్లిప ంచ్చకోరాదు."} [అల్ క్హఫ్:110] 
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23. ఇసా్లం గొపప  ఆరాధ్నల సూప్రాలతో ఏకైకడైన అలా్లహ్ ఆరాధ్న వైపునక 

ఆహ్వవ నసుతంది, అవి :-నమాజు అనగా ‘ఇందులో ఖయాం[నలబడట్ం], 

రుకూ[వంగట్ం], సజాు  [స్లష్టటంగము] అలా్లహ్ సమ రణ, ప్రపశ్ంస, మ్రియు దుఆ 

ఉంటాయ్య, ప్రపతీ ర్వజు అయ్యదు నమాజులు ముస్ంా ఆచరిస్లతడు, ఇది నమాజులో 

బేధాలను దూరం చేసుతంది, అనగా ధ్నక్, బీధ్, పాలకడు, పాలితుడు అందరూ 

నమాజులో ఒకే పంక తలో నలబడారు, మ్రియు జ్కాతు అంటే సంపదలోన ఒక్ 

చినన విలువ, -అలా్లహ్ నరాు రించిన షరతులతో, కొలరలతో కూడి ఉంది-ధ్నకల 

సంపదలో అనవారయ ం చేయబడింది, ఇది ేద, బీధ్ ఇరరాప్రర వరాగలలో 

ఏడాదికొక్స్లరి పంచబడుతుంది, మ్రియు ఉపవాసం:- రమ్దాను మాసంలో 

పగటివేల అనన పానీయాలను రయ జించి నషటతో ప్రవానన  ఆచరించడం. ఇది 

ఆరమ లో సంక్లప ం మ్రియు సహనానన  భోదిసుతంది. హజ్జ  ‘అంటే’-అలా్లహ్ 

గృహం కాబతులా్ల’ దరశ నం కొరక పవిప్రర మ్కాక  నగరానక జీవిరంలో ఒక్స్లరి 

స్లమ్రధయ ం జ్ఞసోతమ్ర క్లిగిన ప్రపతీ ఒక్క రూ సందరిశ ంచడం, ఈ హజ్జ  పుణయ  క్షేప్రరంలో 

పవిప్రర అలా్లహ్ ఆరాధ్న ప్రపతీ ఒక్క రికీ సమానంగా ఉంట్లంది, మ్రియు ఎల్లంటి 

బేధాభావాలక, బంధాలక ావు ఉండదు. 

ఇసా్లం గొపప  ఆరాధ్నలతోపాట్ల, ఇరర ఆరాధ్నల దావ రా అలా్లహ్ వైపుక 
ఆహ్వవ నసుతంది, ఈ మ్హరతరఆరాధ్నలను దైవప్రపవక్ తలపై సందేశ్ హరులపై ఇంరక 
మునుపు కూడా విధ చేయబడీాయ్య, ఈ గొపప ఆరాధ్నలలో కొనన  ఇవి : 

మొదటిది:- నమాజు’ను ముస్మాులపై అలా్లహ్ విధ చేశాడు, గతించిన సమ్సత 
ప్రపవక్ తలపై సందేశ్హరులపై విధ చేయబడినటా్లగా, మ్రియు అలా్లహ్ రన మిప్రతుడైన 
‘ఇప్రబాహీం అలైహిసస ల్లం’క ఆదేశంచాడు రన గృహ్వనన  ప్రపదక్షిణలు, నమాజులు, 
రుకూ సజాులు చేసేవారి నమిరతం పావనపరి మ్న ఆదేశంచాడు:అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు:- {మ్రియు ఈ (క్అు హ్) గృహ్వనన  మేము మానవులను రరచ్చగా 
సందరిశ ంచే కేంప్రదం (పుణయ సలిం)గా మ్రియు శాంతి నలయంగా చేస్,  ఇప్రబాహీమ్ 
నలబడిన చోట్లను మీరు నమాజ్ చేసే జ్ఞసలింగా చేసుకోండనన  విషయానన  (జ్ఞజాాపక్ం 
చేసుకోండి). మ్రియు మేము ఇప్రబాహీమ్ మ్రియు ఇస్లమ యీల్ లక: "నా ఈ 
గృహ్వనన  ప్రపదక్షిణ చేసేవారి కొరకూ,  ఏకాంర ధాయ నం (ఏతికా్) పాటించేవారి 
కొరకూ,  వంగే (రుకూఉ చేసే) వారి కొరకూ మ్రియు సజాులు చేసే వారి కొరకూ 
పరిశుదధంగా ఉంచండి." అన నరే ుశంచాము.} {అల్ బఖర్ -125} మూస్ల 
అలైహిసస ల్లం పై ఆయనక ఇచిి న మొట్టమొదటి పిలుపులో ఆయన కోసం విధ 
పరిచాడు అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {నశి్ యంగా, నేనే నీ ప్రపభువును, కావున నీవు నీ 
చపుప లను విడువు. వాసతవానక, నీవు పవిప్రరమైన తువా లోయలో ఉనాన వు.} {మ్రియు 
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నేను ననున  (ప్రపవక్ తగా) ఎనున కనాన ను. నేను నీపై అవరరింపజేసే దివయ జాానానన  
(వహీన) జాప్రగరతగా విను.} {నశ్ి యంగా, నేనే అలా్లహ్ ను! నేను రపప  మ్రొక్ 
ఆరాధ్యయ డు లేడు, కావున ననేన  ఆరాధంచ్చ మ్రియు ననున  సమ రించడానక నమాజ్ 
ను జ్ఞసి్లపించ్చ.} [తాహా:12-14] ఈస్ల మ్రహ్ అలైహిసస ల్లం రనక నమాజు మ్రియు 
జ్కాతు గురించి అలా్లహ్ ఆదేశంచాడన చపాప రు:- ఇల్ల చపాప రు:- అలా్లహ్ ఆ 
విషయానన ఇల్ల చపాప రు: {మ్రియు నేనెక్క డునాన  సరే ఆయన ననున  
శుభవంతునగా చేశాడు; నేను ప్రబతిక వునన ంర కాలం నమాజ్ చేయమ్న మ్రియు 
విధదానం (జ్కాత్) ఇవవ మ్న ననున  ఆదేశంచాడు.} [మర్య ాం:31] ఇసా్లమీయ నమాజు 
విధానంలో ఖయాం, రుకూ సజాులు, దైవసమ రణ, దైవప్రపశ్ంసలు, దుఆ ఉనాన య్య 
ముస్ంా ప్రపతీ ర్వజు అయ్యదు పూట్లు ఆచరిస్లతడు, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {మీరు 
మీ నమాజ్ లను కాపాడుకోండి మ్రియు ముఖ్య ంగా మ్ధ్య  నమాజ్ ను మ్రియు 
అలా్లహ్ సనన ధానంలో వినయవిధేయరలతో నలబడండి}. [అల్ బఖర్: 238] 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {మ్ధాయ హన ం సూరుయ డు 
వాలినపప టి నుండి, రాప్రతి అయ్య చీక్టి పడే వరకూ నమాజ్ లను నలుపు. మ్రియు 
తెలవాారు జామున (నమాజ్ లో) ఖుర్ఆన్ పఠించ్చ. నశ్ి యంగా తెలవాీరు జామున 
ఖుర్ఆన్ పఠనం (దైవదూరల దావ రా) వీక్షింప బడుతుంది.} [అల్ ఇత్స్ల:78] ఆయన 
సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: (రుకూ విషయానకొసేత మీరు 
శ్క తమ్ంతుడైన ప్రపభువు మ్హోనన రను అధక్ంగా కొనయాడండి’ఇక్ సజాులో దుఆ 
ఎకక వ చేయడానక క్ృష్టచేయండి, మీ దుఆ లు ఆమోదించబడటానక దగ గరగా 
ఉంటాయ్య.) సహీహ్ ముస్ంా 

రాండవది:- జ్కాతు, ఇది వరక గతించిన ప్రపవక్ తలపై, సందేశ్హరుల పై 
(అలైహిముసస ల్లం) విధ పరిచినటా్లగా అలా్లహ్ దీనన ముస్మాులపై కూడా విధ 
పరిచాడు, ఇది సంపదలోన ఒక్ చినన మొరతం, -అలా్లహ్ దీన కొరక కొలమానాలు 
షరతులు నరాు రించాడు- ధ్నకల డబ్దు లో విధ పరి బడింది, బీధ్వరాగల పంచడం 
కోసం తీసుకోబడుతుంది, సంవరస రానక ఒక్స్లరి ఉంట్లంది, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు. 
{(కావున ఓ ప్రపవకాత!) నీవు వారి సంపదల నుండి దానం (సదఖ్హ్) తీసుకొన,  దానతో 
వారి పాపవిమోచనం చయ్యయ  మ్రియు వారిన సంసక రించ్చ. మ్రియు వారి కొరక 
(అలా్లహ్ ను) ప్రపారింిచ్చ. మ్రియు నశి్ యంగా,  నీ ప్రపారనిలు వారిక మ్నశాశ ంతిన 
క్లిగిస్లతయ్య. అలా్లహ్ సరవ ం వినేవాడు,  సరవ జుడాు.} [తౌబా :103] దైవప్రపవక్ త 
సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ ముఆజ్ బిన్ జ్బల్ రదియలా్లహు అనుు’ను యమ్న్ 
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వైపుక పంపిసుతనన పుప డు ఇల్ల ఉపదేశంచారు:- {"నశ్ి యంగా నీవు ప్రగంధ్వహులక 
చందిన ఒక్జాతి వదుక వెళ్ళతనాన వు, మొదట్ వారిన 'అలా్లహ్ రపప  వాసతవ ఆరాధ్య  
దైవంలేడు మ్రియు నశ్ి యంగా నేను అలా్లహ్ యొక్క  సందేశ్ హరుడను'అనే 
విషయం వైపుక ఆహ్వవ నంచ్చ, ఒక్వేళ వారు ఈ విషయానక విధేయులైత్య అపుప డు 
వారిక 'అలా్లహ్ వారిపై రాప్రతిపగలు క్లిపి ర్వజుక ఐదు వేళల నమాజులను విధ 
పరిచిన విషయం తెలియజేయ్య, ఒక్వేళ వారు దీనక కూడా విధేయర చూపినటెలతా్య 
అపుప డు వారిపై అలా్లహ్ 'జ్కాతు'ను విధగా చేశాడన తెలియజేయ్య, అది 
వారిధ్నకల నుండి తీసుకోబడి బీదప్రపజ్లక పంచబడుతుంది, వారు ఒక్వేళ 
దానక కూడా విధేయర చూపినటెలతా్య అపుప డు వారి ప్రపియగౌరవసంపాదక దూరంగా 
ఉండండి.పీడితున దుఆ క గురి కాక్ండి, ఎందుక్ంటే అలా్లహ్ క మ్రియు అరన 
దుఆక మ్ధ్య  ఎట్లవంటి తెర ఉండదు”} తిరిమ జీ ఉల్లఖాన్ాం[625] 

మూడవది:- ఉపవాసం, అలా్లహ్ ముసాుము సముదాయంపై దీనన ఇదివరక 
గతించిన ప్రపవక్ తలపై, సందేశ్హరులపై(అలైహిముసస ల్లం) విధ పరిచినటా్లగా విధ 
పరిచాడు, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {ఓ విశావ సుల్లరా! ఉపవాసం మీక విధగా 
నరయి్యంచబడింది,  ఏ విధ్ంగానైత్య మీ పూరీవ కలక విధగా నరయి్యంచబడిందో 
బహుశా మీరు దైవభీతిపరులై ఉంటారన!} [అల్ బఖర్: 183] మ్రియు ఇది:- 
రమ్దాను మాసంలో పగటివేల అనన పానీయాలను రయ జించి నషటతో ప్రవానన  
ఆచరించడం.ఇది ఆరమ లో సంక్లప ం మ్రియు సహనానన  బోధసుతంది. ఆయన 
సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల పలికారు:- అలా్లహ్ తెలుపుతునాన డు:- {ఉపవాసం 
నాకొరక, నేను మాప్రరమే దానక ప్రపతిఫలం ఇస్లతను, అరను రన మ్నోవాంఛలక, 
అనన పానీయాల సేవనక కేవలం నా కొరక దూరంగా ఉంటాడు, ఉపవాసం ఒక్ 
ఢాలు, ఉపవాసకడిక రండు సంతోష్టలు ఉంటాయ్య:- ఒక్టి ఇఫాత ర్ చేసేట్పుప డు, 
రండు రన ప్రపభువును క్లిస్నపుప డు} సహీహ్ బుఖారి 7492 

న్నలుగవది:- హజ్జ , అలా్లహ్ ముస్మాు సముదాయంపై ఇది వరక గతించిన 
ప్రపవక్ తలపై, సందేశ్హరులపై(అలైహిముసస ల్లం) విధ పరిచినటా్లగా దీనన విధ 
పరిచాడు, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-మ్రియు అలా్లహ్ రన ప్రపవక్ త ఇప్రబాహీం 
అలైహిసస ల్లం' తో ప్రపజ్లను హజ్జ కోసం పిలువమ్న ఆదేశంచాడు:- అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు- {మ్రియు ప్రపజ్లక హజ్జ యాప్రరను గురించి ప్రపక్టించ్చ: "వారు 
పాదాచారులగా మ్రియు ప్రపతి బలహీనమైన ఒంటె (సవారీ) మీద,  విశాల (దూర) 
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ప్రపాంాల నుండి మ్రియు క్నుమ్ల నుండి నీ వైపుక వస్లతరు} [అల్ హజ్్జ :27] 
మ్రియు ఆయనతో హ్వజీల కోసం బైతుల్ అతీక్ ను పరిశుదుపరి మ్న అలా్లహ్ 
ఆదేశంచాడు, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు: {మ్రియు మేము ఇప్రబాహీమ్ క ఈ గృహం 
(కాబహ్) యొక్క  జ్ఞసలి్లనన  నరే ుశంచి (చూపుతూ) అరనతో: "ఎవవ రినీ నాక స్లటిగా 
(భాగస్లవ ములుగా) క్లిప ంచక,  మ్రియు నా గృహ్వనన ,  ప్రపదక్షిణ (రవా్) చేసేవారి 
కొరక నమాజ్ చేసేవారి కొరక,  వంగే (రుకూఉ) మ్రియు స్లష్టటంగం (సజాు ) 
చేసేవారి కొరక,  పరిశుదధంగా ఉంచ్చ" అన అనాన ము.} [అల్ హజ్్జ:26] 

అల్ హజ్్జ :- అలా్లహ్ గృహం 'కాబతులా్లహ్'సందరశ నకై జీవిరంలో ఒక్స్లరి 
మ్కాక నగర యాప్రరక నయమిర కారయ ప్రక్మాల నమిరతం వెళీ డం. {మ్రియు అలా్లహ్ 
కొరకప్రపజ్లపై దైవగృహ సందరశ న హజ్జ జ్ఞసోతమ్ర క్లిగి ఉనన వారు చేయవసలిస  
ఉంది; మ్రియు ఎవరైత్య తిరసక రించాడో నశి్ యంగా అలా్లహ్ సరవ లోకాల క్ంటే 
చాల్ల సుసంపనున డు'} [ఆల్ల ఇత్మాన్:97] మ్రియు హజ్జ లో భాగంగా హ్వజీ 
ముస్మాులందరు ఒకే ప్రపదేశ్ంలో ఏకైక్ సరవ  సృష్టటక్ర త కొరక ఆరాధ్ననను 
చిరతశుదిుతో అంకరం చేస్లతరు, మ్రియు హ్వజీలందరూ హజ్జ మ్నాస్క్ (నయమిర 
ప్రపత్యయ క్ కారయ ప్రక్మాలను) ఒకే విధ్ంగా పూరితచేసూత ంటారు, ఇందులో పరాయ వరణ, 
సంసక ృతిక్ మ్రియు జీవన ప్రపమాణాలలోన త్యడాలను హజ్జ రూపుమాపుతుంది. 

24. ఇసా్లంలో ఆరాధ్నలను ప్రపత్యయ క్ పరిచే గొపప లక్షణాలలో ఒక్టి, -ఆరాధ్న 

విధానాలు, సమ్యాలు మ్రియు షరతులు. సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్ వీటిన 

శాసనాలుగా చేశాడు, దైవప్రపవక్ తలు (అలైహిముసస ల్లం) వాయ పితపరాి రు,  మ్రియు 

నేటి వరక ఏ మానవుడు ఇందులో ఏ హెచ్చి రగుగలు చేయలేదు, ఈ పెదుపెదు 

ఆరాధ్నల వైపునక దైవప్రపవక్ తలంా (అలైహిముసస ల్లం) పిలుపునచాి రు. 

ఇసా్లం ఆరాధ్నలను ప్రపత్యయ క్ పరిచే గొపప  లక్షణాలలో ఒక్టి,  ఆరాధ్న విధానాలు, 
సమ్యాలు మ్రియు షరతులు. సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్ వాటిన శాసనాలుగా 
చేశాడు మ్రియు దైవప్రపవక్ తలు (అలైహిముసస ల్లం) వాటిన వాయ పితపరాి రు, మ్రియు 
నేటి వరక ఏ మానవుడు ఇందులో ఏ హెచి్చ రగుగలు చేయలేదు, అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు:- {ఈర్వజు మీకోరక మీ ధ్రామ నన  సంపూరపిరిచాను, మ్రియు నా 
అనుప్రగహ్వనన పరిపూరంిచేశాను మ్రియు మీకొరక ఇసా్లం'ను ధ్రమ ంగా ఇషటపడీాను} 
[అల్ మాయిదా:3] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:4 {కావున నీవు 
దివయ జాానం (వహీ) దావ రా వచిి న సందేశ్ం మీద జ్ఞస్రింగా ఉండు. నశ్ి యంగా,  
నీవు ఋజుమారగం మీద ఉనాన వు.} [జుక్'రుఫ్:43] అలా్లహ్ ాల్ల నమాజు గురించి 
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సెలవిచిా డు:- {ఇక్ నమాజ్ ను పూరిత చేస్న రరువార నలుచ్చనాన , కూరుి నాన , 
పడుండినా అలా్లహ్ ను సమ రిసూత  ఉండండి.కాన శాంతిభప్రదరలు నెలకొనన  రరువార 
నమాజ్ ను జ్ఞసి్లపించండి. నశ్ి యంగా నమాజ్ విశావ సులక నయమిర 
సమ్యాలలో పాటించడానక విధగా నయమించబడింది.} [నిస్ల:103] జ్కాతు 
ఖ్రిు ల గురించి అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {నశి్ యంగా దానాలు (సదఖాత్)(a) 
కేవలం యాచించ్చ నరుేదలక మ్రియు యాచించన ేదవారిక(b),  (జ్కాత్) 
వయ వహ్వరాలపై నయమితులైన వారిక మ్రియు ఎవరి హృదయాలనైత్య (ఇసా్లం 
వైపుక) ఆక్రింిచ వలస్ ఉందో వారిక,  బానసల విముక త కొరక,  ఋణప్రగసుతలైన 
వారి కొరక,  అలా్లహ్ మారగంలో (పోయేవారి) కొరక మ్రియు బాట్స్లరుల కొరక.ఇది 
అలా్లహ్ నరయి్యంచిన ఒక్ విధ. మ్రియు అలా్లహ్ సరవ జుడాు,  మ్హ్వ వివేక్వంతుడు.} 
[తౌబా:60] అలా్లహ్ రఆల్ల ఉపవాస్లల గురించి సెలవిచిా డు:- రమ్దాన్ నెల! 
అందులో దివయ  ఖుర్ఆన్ మానవులక మారగదరశ క్రవ ంగా,  
అవరరింపజేయబడింది(a)! మ్రియు అందులో సనామ ర గం చూే మ్రియు 
స యా స యా లను వేరప రచే,  సప షటమైన ఉపదేశాలునాన య్య. కావున మీలో ఆ నెలను 
ొందిన వయ క త ఆ నెలంా (విధగా) ఉపవాస ముండాలి. కాన వాయ ధప్రగసుతడైన వాడు,  
లేక్ ప్రపయాణంలో ఉనన వాడు,  (ఆ ఉపవాస్లలను) వేరే దినాలలో పూరిత చేయాలి. 
అలా్లహ్ మీక సౌలభయ ం చేయగోరుతునాన డే కానీ,  మిమ్మ లిన  క్షటపెట్టదలచ్చ 
కోలేదు. ఇది మీరు ఉపవాస దినాల సంఖ్య ను పూరిత చేయగలగ టానక మ్రియు 
మీక సనామ ర గం చూపినందుక,  మీరు అలా్లహ్ మ్హనీయరను (ఘనరను) 
కొనయాడటానక మ్రియు మీరు క్ృరజ్రాలు తెలుపుకోవటానక!} [అల్ బఖర్: 185] 
అలా్లహ ాల్ల హజ్జ గురించి తెలియజేశాడు:- {హజ్జ మాసములు నరాధ రిరమై 
ఉనాన య్య. ఈ నరీరి మాస్లలలో హజ్జ చేయటానక సంక్లిప ంచిన వయ క త హజ్జ 
(ఇప్రహ్వమ్)లో వునన  సమ్యంలో (భారయ తో) రతిప్రకీడ (రఫస్)క,  దుషటకారాయ లక 
మ్రియు క్లహ్వలక దూరంగా ఉండాలి. మీరు చేసే మ్ంచిపనులనీన  అలా్లహ్ క 
తెలుసు. (హజ్జ యాప్రరక) కావలస్న వసుత స్లమాప్రగిన తీసుక వెళీ ండి. దైవభీతియే 
నశ్ి యంగా అనన టిక్ంటే ఉరతమ్మైన స్లమ్ప్రగి. క్నుక్ ఓ బ్దదధమ్ంతుల్లరా! కేవలం 
నా యందే భయభకతలు క్లిగి ఉండండి.} [అల్ బఖర్: 197] ఈ గొపప ఆరాధ్నల 
వైపునకే సమ్సత దైవప్రపవక్ తలు అలైహిముసస ల్లం ఆహ్వవ నంచారు:- 
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25.  ఇసా్లం యొక్క  ప్రపవక్ త ‘ముహమ్మ ద్ బిన్ అబ్దులా్లహ్ ఆయన ఇప్రబాహీం 

కమారుడైన ఇస్లమ యీల్ వంశానక చందినవారు, ప్రకీ.శ్ 571వ సంవరస రంలో 

మ్కాక నగరం లో జ్నమ ంచారు, అక్క డే ప్రపవక్ తగా ప్రపభవించారు ఆపై మ్దీనాక 

వలస వెళాారు, ఆయన విప్రగహ్వరాధ్నలో ఏనాడూ రన జాతీప్రపజ్లతో పాలుగనలేదు 

కానీ ప్రపాపంచిక్ బాహయ వయ వహ్వరాలలో వారితో క్లిస్ చేసేవారు, ఆయన దైవదౌరయ ం 

ొందక్ మునుపు నుంచే గొపప  నైతిక్రను క్లిగి ఉనాన రు. ఆయన ఆ జాతిప్రపజ్లు 

ఆయనక అల్ అమీన్’అనే బిరుదును ఇచాి రు, నలబై సంవరస రాల 

వయసుక చేరిన రరువార అలా్లహ్ గొపప  

దైవసూచనలతో{అదుు ాలతో}ప్రపవక్ తగా పంపారు. అందులో అతిగొపప ది ‘అల్-

ఖుర్ఆను’పవిప్రర ప్రగంధ్ం, ఇది దైవప్రపవక్ తలక ఇవవ బడిన గొపప సూచన, మ్రి ఆ 

సూచన నేటివరక అల్లగే మిగిలి ఉంది.అలా్లహ్ దానదావ రా ధ్రామ నన  పరిపూర ి

పరిచాడు మ్రియు దానన దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ అహరిన శ్లు 

క్ష్టటంచి ప్రపజ్లక చేరిా రు, మ్రణించారు, ఆయన వయసు ‘అరవై మూడు 63 

సంవరస రాలు, దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ నగరం మ్దీనాలో సమాధ 

చేయబడీారు, మ్రియు ముహమ్మ ద్ {స} దైవ సందేశ్హరుల దైవ ప్రపవక్ తల 

పరంపరలో అంతిమ్ ప్రపవక్ తగా ప్రపభవింపబడీారు, అలా్లహ్ ఆయనక 

‘హిదాయతు’మ్రియు సరయ ధ్రామ నన  ఇచిి  పంపించాడు రదావ రా ఆయన 

ప్రపజ్లను విప్రగహ్వరాధ్న, కప్ర్, అజాానం ల్లంటి అంధ్కారాల నుండి తీస్ తౌహీదు 

ఏక్రవ ం, ఈమాన్ జ్యయ తి వైపునక మారగదరశ నం చేశారు, మ్రియు అలా్లహ్ 

సవ యంగా స్లక్షాయ మిసూత  ‘ానే సవ యంగా అనుమ్తిసూత  ప్రపవక్ తను అలా్లహ్ వైపుక 

ఆహ్వవ నంచే దాయీగా చేస్ పంపానన చపాప డు. 

ఇసా్లం యొక్క  ప్రపవక్ త ‘ముహమ్మ ద్ బిన్ అబ్దులా్లహ్ ఆయన ఇప్రబాహీం కమారుడైన 
ఇస్లమ యీల్ వంశానక చందినవారు, ప్రకీ.శ్ 571వ సంవరస రంలో మ్కాక నగరం లో 
జ్నమ ంచారు, అక్క డే ప్రపవక్ తగా ప్రపభవించారు ఆపై మ్దీనాక వలస వెళాారు, ఆయన 
విప్రగహ్వరాధ్నలో ఎనన డూ రన జాతీప్రపజ్లతో పాలుగనలేదు కానీ ప్రపాపంచిక్ 
బాహయ వయ వహ్వరాలలో వారితో క్లిస్ చేసేవారు, ఆయన దైవదౌరయ ం ొందక్ మునుపు 
నుంచే గొపప  నైతిక్రను క్లిగి ఉనాన రు, ప్రపభువు ఆయన గురించి 
'గొపప నైతిక్రను'క్లిగి ఉనాన రన ొగిడారు;అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {మ్రియు 
నశ్ి యంగా,  నీవు ఉరతమ్మైన శీలవంతుడవు!} [అల్ ఖలమ్:4] నలభై 
సంవరస రాల వయసుక చేరిన రరువార అలా్లహ్ గొపప  దైవ సూచనలతో 
{అదుు ాలతో} ప్రపవక్ తగా పంపారు.అందులో అతిగొపప ది ‘అల్-ఖురాను’ పవిప్రర 
ప్రగంధ్ం. మ్రియు దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు:- 
{దైవప్రపవక్ తలాోన ప్రపతీ ఒక్క  ప్రపవక్ తక అదుు ాలు ఇవవ బడీాయ్య, ఆ ప్రపకారంగా ప్రపజ్లు 
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విశ్వ స్ంచేవారు, నశ్ి యంగా నాక దైవవాణి ఇవవ బడింది, అలా్లహ్’దానన  నా 
వైపుక పంపాడు, కాబటిట ప్రపళయదినాన అరయ ధక్ అనుచరులు నాక ఉంటారన 
నేను నముమ తునాన ను} సహీహ్ అల్ బుఖారి మ్రియు పవిప్రర ఖురాను ప్రగంధ్ం 
ఇది అలా్లహ్ రరుపునుండి రన ప్రపవక్ త వైపుక పంపించబడిన దైవవాణి!అలా్లహ్ 
రఆల్ల సెలవిచిా డు:-       {ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) ఒక్ దివయ  ప్రగంథం'ఇందులో ఏ 
మాప్రరం సందేహం లేదు. దైవభీతి గలవారిక ఇది మారగదరశ క్రవ ము} [అల్ బఖర్ 

:2] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:- {ఏమీ? వారు ఖుర్ఆన్ ను 
గురించి ఆలోచించరా? ఒక్వేళ ఇది అలా్లహ్ రరపు నుండి గాక్ ఇరరుల రరపు 
నుండి వచిి  వుంటే,  అందులో ఎనోన  పరసప ర విరుదధమైన విషయాలను 
చూసేవారు క్దా!} [నిస్ల:82] అలా్లహ్ మానవులతో, జినాన తులతో 'ఇల్లంటి ఒక్ 
ప్రగంధానన  త్యవాలన' సవాలు (ఛాలెంజ్) విస్రాడు, అలా్లహ్ రఆల్ల సెలవిచిా డు:- 
ఇల్ల అను: "ఒక్వేళ మానవులు మ్రియు జినాన తులు అందరూ క్లిస్, ఈ ఖుర్ఆన్ 
వంటి దానన క్లిప ంచి తీసుక రావటానక ప్రపయతిన ంచినా - వారు ఒక్రి కొక్రు 
తోడప డినపప టికీ - ఇట్లవంటి దానన క్లిప ంచి త్యలేరు." [అల్ ఇత్స్ల:88] మ్రియు 
అలా్లహ్ వారిక సవాలుచేసూత  దీనన పోలిన పదిసూరాహాను త్యవాలన సవాలు 
విస్రాడు:- అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- లేదా వారు: "అరనే (ప్రపవక్ తయే) దీనన (ఈ 
ఖుర్ఆన్ ను) క్లిప ంచాడు." అన అంట్లనాన రా? వారితో అను: "మీరు సరయ వంతులే 
అయ్యత్య - అలా్లహ్ రపప ,  మీరు పిలుచ్చకోగల వారినందరినీ పిలుచ్చకొన - దీన 
వంటి పది సూరాహ్ లను క్లిప ంచి తీసుకరండి!" [హూద్:13] ఆపై చివరిక అలా్లహ్ 
వారిక సవాలుచేసూత  దీనన పోలిన ఒక్ సూరాహున  త్యవాలన సవాలు విస్రాడు:- 
అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-        {మ్రియు మేము మా దాసున (ముహమ్మ ద్) పై 
అవరరింపజేస్న దానన (ఈ ఖుర్ఆన్ ను) గురించి, మీక సందేహముంటే; దాన 
వంటి ఒక్క  సూరహ్ నైనా మీరు (రచించి) తీసుకరండి. మ్రియు అలా్లహ్ రపప     
మీక ఉనన  సహ్వయకలను అందరినీ పిలుచ్చకోండి; మీరు సరయ వంతులే అయ్యత్య 
(ఇది చేస్ చూపండి).}            [అల్ బఖర్: 23] 

‘అల్-ఖురాను’పవిప్రర ప్రగంధ్ం, ఇది దైవప్రపవక్ తలక ఇవవ బడిన గొపప సూచన, మ్రి 
ఆ సూచన నేటివరక అల్లగే మిగిలి ఉంది.అలా్లహ్ దీన దావ రా ధ్రామ నన  పరిపూర ి
పరిచాడు మ్రియు దానన దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ అహరిన శ్లు 
క్ష్టటంచి ప్రపజ్లక చేరాి రు, పిమ్మ ట్ మ్రణించారు, అపుప డు ఆయన వయసు‘అరవై 
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మూడు 63 సంవరస రాలు, దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ యొక్క  నగరం 
మ్దీనాలో సమాధ చేయబడీారు. 

ముహమ్మ ద్ {స} దైవసందేశ్హరుల, దైవప్రపవక్ తల పరంపరలో అంతిమ్ ప్రపవక్ తగా 
ప్రపభవింపబడీారు. {(ఓ మానవుల్లరా!) ముహమ్మ ద్ మీ పురుషులాో ఎవవ డికీ రంప్రడి 
కాడు. కాన అరను అలా్లహ్ యొక్క  సందేశ్హరుడు మ్రియు ప్రపవక్ తలలో చివరివాడు. 
మ్రియు వాసతవానక అలా్లహ్ యే ప్రపతి విషయపు జ్ఞజాానం గలవాడు.} {అల్ 

అహ్’జాబ్:40} హప్రజ్త్ అబూ హురైర (ర) ఉలేఖా్నం ప్రపకారం. ప్రపవక్ త(స)ఇల్ల 
అనాన రు :- {నాది మ్రియు నాక మునుపు గతించిన ప్రపవక్ తల ఉపమానం ఆ వయ క త 
ల్లంటిది అరను ఒక్ ఇంటిన నరిమ ంచాడు, దానన  అతుయ రతమ్ంగా మ్లచి అతి 
సుందరంగా తీరిి దిదాుడు కానీ ఒక్ మూల‘ఇట్లక్’ పెటెట ప్రపదేశ్ం మాప్రరం వదిలేశాడు, 
ప్రపజ్లు ఆ ఇంటిన చూడటానక రరలి వసుతనాన రు ఆ ఇంటిన పరిశీలిసూత  ఆశి్ రయ  
చకతులవుతునాన రు, కానీ దానతో పాట్ల ఎందుక్న ఇక్క డ ఒక్ ఇట్లక్’ 
పూరించలేదు’అన అంట్లనాన రు, దైవప్రపవక్ త సెలవిచాి రు:-నేనే ఆ ఇట్లక్ను 
మ్రియు నేనే ప్రపవక్ తలలో అంతిమ్ దైవప్రపవక్ తను} సహీహ్ అల్ బుఖారి ఇంజీలు 
ప్రగంధ్ంలో ఈస్ల మ్రహ్ అలైహిసస ల్లం దైవప్రపవక్ త ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ 
సలమా్ గురించి శుభవారత తెలుపుతూ భవిషయ వాణిన తెలియజేశారు:- 
{క్ట్టడనరామ ణకలు వదిలిన ఆ రాయ్య మూల కేంప్రదబిందువు!మీరు దాన గురించి 
పుసతకాలలో ఎపుప డు చదువలేదా:-యేసు వారితో, "ప్రపభువు రరుపున ఇది జ్రిగింది, 
ఇది మా దృష్టటలో అదుు రమైనది"అన అనాన రు. తౌరాతు పుసతక్ంలో మూస్ల’తో 
అలా్లహ్ చపిప న ఈ విషయం నేటివరక చకక చదరకండా ఉంది{నేను వారి కొరక 
నీల్లంటి ఒక్ ప్రపవక్ తను వారి సోదరుల నుండి నలబెడాను, మ్రియు నా మాట్లను 
అరన నోటిదావ రా ఉపదేశస్లతను’అపుప డు నేను ఉపదేశంచే ప్రపతీదీ అరను ప్రపజ్లతో 
సంభాష్టస్లతడు}. 

దైవప్రపవక్ త ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ ను అలా్లహ్ హిదాయతు మ్రియు 
సరయ ధ్రమ ం తో పాట్ల ప్రపభవింపచేశాడు, ఆయన సరయ ంపై ఉనాన రు, ఆయనను రన 
రరుపునుంచి రన అనుమ్తితో దాయీగా పంపారు అన స్లక్షాయ మిచాి రు. {కాన (ఓ 
ప్రపవకాత!) అలా్లహ్ నీపై అవరరింపజేస్న దానక (ఖుర్ఆన్ క) స్లక్షయ మిసుతనాన డు. 
ఆయన దానన రన జ్ఞజాానంతో అవరరింపజేశాడు. మ్రియు దైవదూరలు కూడా దీనక 
స్లక్షయ మిసుతనాన రు. మ్రియు ఉరతమ్ స్లక్షిగా అలా్లహ్ యే చాలు.} [నిస్ల:166] 
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మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:- {ఆయనే, రన ప్రపవక్ తను 
మారగదరశ క్రవ ంతో మ్రియు సరయ ధ్రమ ంతో అనన  ధ్రామ లపై అది ఆధక్య ర క్లిగి 
వుండేల్ల చేస్ పంపాడు. మ్రియు స్లక్షిగా అలా్లహ్ యే చాలు.} [ఫరహ్:28] అలా్లహ్ 
రఆల్ల ప్రపవక్ తను ఋజుమారగంతో పంపించాడు రదావ రా ఆయన ప్రపజ్లను 
విప్రగహ్వరాధ్న, సరయ తిరస్లక రం మ్రియు అజాానాంధ్కారాల నుండి బయటిక తీస్ 
తౌహీదు ఏక్రవ ం మ్రియు ఈమాను జ్యయ తి వైపుక మారగదరశ నం చేశాడు.అలా్లహ్ 
సెలవిసుతనాన డు:- {దాన దావ రా అలా్లహ్! రన ప్రపీతిన ొందగోరే వారిక శాంతి 
పథాలను చూపుాడు మ్రియు రన ఆజ్తాో వారిన అంధ్కారం నుండి వెలుగులోక 
తెచిి  వారిక ఋజుమారగం వైపునక మారగదరశ క్రవ ం చేస్లతడు.} [అల్ మాయిదా:16] 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {అలి్ - ల్లమ్ - రా. (ఇది) ఒక్ 
దివయ ప్రగంథం. దీనన మేము,  ప్రపజ్లను - వారి ప్రపభువు అనుమ్తితో - అంధ్కారాల 
నుండి వెలుతురులోక,  సరవ శ్క తమ్ంతుడు,  సరవ సోత ప్రాలక అరుుడైన (అలా్లహ్) 
మారగం వైపునక తీసుక రావటానక,  (ఓ ముహమ్మ ద్!) నీపై అవరరింపజేశాము.} 
[ఇత్బాహీాం:1] 

26. ముహమ్మ ద్ ప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ తెచిి న ఇసా్లం షరీఅతు ఇది 

దైవసందేశాలు మ్రియు ప్రపభురశాసనాలలో చిట్టచివరిది, ఈ షరీఅతు 

పరిపూరమిైనది, ఇందులో ప్రపజ్లధ్రమ సంసక రణ, ప్రపాపంచిక్ సంసక రణలు 

ఉనాన య్య, ఇది అతిప్రపధానంగా ప్రపజ్ల ధ్రామ నన , ప్రపాణానన , సంపదను, బ్దదిున 

మ్రియు సంానానన  సంరక్షిసుతంది, అంత్యకాదు మునుపటి శాసనాలు 

పరసప రం ఒక్దానన ఒక్టి రదుుపరుచ్చకనన టా్లగా ఈ షరీఅతు మునుపటి 

శాసనాలను రదుు పరుసుతంది. 

ముహమ్మ ద్ ప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ తెచిి న ఇసా్లం షరీఅతు ఇది 
దైవసందేశాలు మ్రియు ప్రపభురశాసనాలలో చిట్టచివరది, అలా్లహ్ రఆల్ల 
ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ వారిన ప్రపభవింపచేస్ ఈ 
ధారిమ క్షరీయతులను సంపూరపిరిచాడు మ్రియు రన అనుప్రగహ్వనన  పూరితచేశాడు. 
అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {ఈ ర్వజు మీ కొరక మీ ధ్రామ నన  పరిపూరంి గావించాను, మీ 
పై నా అనుప్రగహ్వనన  పూరితచేశాను ఇంకా ఇసా్లంను మీ ధ్రమ ంగా సంరృపితసమ్మ తితో 
ఇషటపడీాను} [అల్ మాయిదా:3] 

ఇసా్లమీయా షరీఅతు ఒక్ సంపూర ిశాసనం, ఇందులో ప్రపజ్ల ప్రపాపంచిక్, ధారిమ క్ 
సంసక రణలు ఉనాన య్య, ఎందుక్ంటే గతించిన సమ్సత శాసనాలను ఇది 
సమీక్రించింది అంత్యకాదు దానన పరిపూరంిగావించింది మ్రియు పూరితచేస్ంది 
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అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {నశి్ యంగా,  ఈ ఖుర్ఆన్ పూరితగా,  సరైన (సవయ మైన) 
మారగం వైపుక మారగదరశ క్రవ ం చేసుతంది. మ్రియు స కా రాయ లు చేసూత  ఉండే 
విశావ సులక రపప క్ గొపప  ప్రపతిఫలముందనే శుభవారతనూ అందజేసుతంది;} [అల్ 

ఇత్స్ల:9] మునుపటి జాతులలో ప్రపజ్లు అవలంబించే కొనన  చటాట లను ఇసా్లమీయ 
షరీఅతు పెటిటంది.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- "ఎవరైత్య ఈ సందేశ్హరుణి ి
నరక్షయ రాసుయ డైన ఈ ప్రపవక్ తను అనుసరిస్లత ర్వ! ఎవరి ప్రపస్లతవన వారి వదు వునన  తౌరాత్ 
మ్రియు ఇంజీల్ ప్రగంథాలలో ప్రవాయబడి ఉనన దో,  అరను వారిక ధ్రమ మును 
ఆదేశస్లతడు మ్రియు అధ్రమ ము నుండి నషేధస్లతడు మ్రియు వారి కొరక 
పరిశుదధమైన వసుతవులను ధ్రమ సమ్మ రం చేస్ అపరిశుదధమైన వాటిన నషేధస్లతడు. 
వారిపై మోపబడిన భారాలను మ్రియు వారి నరు ంధాలను తొలగిస్లతడు. కావున 
అరనన సమ్రింిచి,  అరనతో సహక్రించి,  అరనపై అరవరింపజేయబడిన 
జ్యయ తిన అనుసరించే వారు మాప్రరమే స్లఫలయ ం ొందేవారు." [అల్ ఆరాఫ్:157] 

ఇసా్లమీయ షరీఅతు గడిచిన ప్రపతీ షరీఅతును రదుుపరుసుతంది, అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు : {మ్రియు (ఓ ప్రపవకాత!) మేము ఈ ప్రగంథానన  నీపై సరయ ంతో 
అవరరింపజేశాము. ఇది పూరవ  ప్రగంథాలలో మిగిలి ఉనన  స యా నన  ధ్ృవపరుసుతంది. 
మ్రియు వాటిలో ఉనన  స యా స యా లను పరిషక రిసుతంది. కావున నీవు,  అలా్లహ్ 
అవరరింపజేస్న ఈ శాసనం ప్రపకారం వారి మ్ధ్య  తీరుప  చయ్యయ . మ్రియు నీ వదుక 
వచిి న స యా నన  విడిచి వారి కోరిక్లను అనుసరించక. మీలో ప్రపతి ఒక్క  సంఘానక 
ఒక్ ధ్రమ శాసనానన  మ్రియు ఒక్ జీవన మారాగనన  నయమించి ఉనాన ము. ఒక్వేళ 
అలా్లహ్ రలుచ్చకంటే,  మిమ్మ లిన  అంా ఒకే ఒక్ సంఘంగా రూొందించి 
ఉండేవాడు. కాన మీక ఇచిి న దానతో (ధ్రమ ంతో) మిమ్మ లిన  పరీక్షించటానక (ఇల్ల 
చేశాడు). కావున మీరు మ్ంచి పనులు చేయట్ంలో ఒక్రితో నొక్రు పోటీ పడండి. 
అలా్లహ్ వదుకే మీరందరూ మ్రలిపోవలస్ వుంది. అపుప డు ఆయన మీకనన  
భేదాభిప్రపాయాలను గురించి మీక తెలియజేస్లతడు.} [అల్ మాయిదా: 48] పవిప్రర అల్ 
ఖుర్ఆను-క్రీం షరీఅతును ఇమిడి ఉనన ది, గడిచిన దైవప్రగంధ్ముల షరీఅతును 
సరయ పరుసుత, వాటిపట్ ాతీరుప చేసూత  మ్రియు వాటిన రదుుపరుసుత వచిి ంది. 
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27. అలా్లహ్ సుబ్’హ్వనహూ వ ాల్ల ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ 

తీసుకవచిి న ఇసా్లం రపప  ఏ ఇరర ధ్రామ నన  ఆమోదించడు, మ్రియు ఎవరైత్య 

ఇసా్లమేరర ధ్రమ ం పై జీవనానన  స్లగిస్లత డో అలా్లహ్ ఎనన టికీ వారిన 

ఆమోదించడు. 

అలా్లహ్ సుబ్’హ్వనహూ వ ాల్ల ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ 
తీసుకవచిి న ఇసా్లం రపప  ఏ ఇరర ధ్రామ నన  ఆమోదించడు, మ్రియు ఎవరైత్య 
ఇసా్లం రపప  మ్రొక్ ధ్రామ నన  ఎంచ్చకంటాడో అలా్లహ్ ఎనన టికీ దానన 
ఆమోదించడు. మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {మ్రియు ఎవడైనా 
అలా్లహ్ క విధేయర (ఇసా్లం) రపప  ఇరర ధ్రామ నన  అవలంబించగోరిత్య అది ఏ 
మాప్రరమూ రవ క్రించబడదు మ్రియు అరడు పరలోక్ంలో నషటపడేవారిలో 
చేరుాడు.} [ఆల్ ఇత్మాన్:85] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: 
నశ్ి యంగా, అలా్లహ్ క సమ్మ రమైన ధ్రమ ం కేవలం అలా్లహ్ క విధేయులవట్ం 
(ఇసా్లం) మాప్రరమే. కాన పూరవ  ప్రగంథ ప్రపజ్లు పరసప ర ఈరియ తో,  వారిక జ్ఞజాానం 
లభించిన రరువారనే భేదాభిప్రపాయాలక లోనయాయ రు. మ్రియు ఎవరైత్య అలా్లహ్ 
సూచనలను తిరసక రిస్లత ర్వ! వారు నశి్ యంగా,  అలా్లహ్ లెక్క  తీసుకోవట్ంలో అతి 
శీప్రుడు (అన తెలుసుకోవాలి). [ఆల్ ఇత్మాన్:19] ఈ ఇసా్లంయే'స్సలైన ఇప్రబాహీం 
ఖ్లీలులా్లహ్ మారగం అలైహిసస ల్లం':- మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 
{మ్రియు ఇప్రబాహీమ్ మ్రం నుండి విముఖుడయేయ వాడెవడు, రనను ాను 
అవివేకగా చేసుకొనువాడు రపప ? వాసతవానక మేము అరనన (ఇప్రబాహీమ్ ను) ఈ 
లోక్ంలో ఎనున కనాన ము. మ్రియు నశ్ి యంగా, అరను పరలోక్ంలో 
సదవ ర తనులతో పాట్ల ఉంటాడు.} [అల్ బఖర్: 130] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: {మ్రియు రన ముఖానన  (రనను ాను) అలా్లహ్ క 
సమ్రిప ంచ్చకొన (ముస్ంా అయ్య), సజ్జనుడై, ఇప్రబాహీమ్ అనుసరించిన, ఏక్దైవ 
స్దాధ ంానన  (సరయ ధ్రామ నన ) అనుసరించే వాన క్ంటే ఉరతముడైన విశావ స్ 
(ధారిమ కడు) ఎవడు? మ్రియు అలా్లహ్! ఇప్రబాహీమ్ ను రన సేన హితునగా 
చేసుకనాన డు.} [నిస్ల:125] అలా్లహ్ రఆల్ల రన ప్రపవక్ త ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు 
అలైహివ సలమా్ క ఆజాాపిసూత  సెలవిచిా డు: {వారితో ఇల్ల అను:"నశ్ి యంగా, నా 
ప్రపభువు నాక ఋజుమారగం వైపునక మారగదరశ క్రవ ం చేశాడు. అదే సరైన ధ్రమ ం. 
ఏకేశ్వ ర్వపాసక్ ఇప్రబాహీమ్ ధ్రమ ం. అరను అలా్లహ్ క స్లటి క్లిప ంచే వారిలో 
చేరినవాడు కాడు!"} [అల్ అన్'ఆమ్:161] 
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28. అల్ ఖుర్ఆను అల్ క్రీం’ ఈ పవిప్రర ప్రగంధ్ం అలా్లహ్ రన ప్రపవక్ త ముహమ్మ ద్ 

సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ వైపుక వాణి రూపంలో అవరరింపచేశాడు, ఇది 

సమ్సతలోకాల ప్రపభువు యొక్క  వాక్య ములు, అలా్లహ్ మానవులక జినాన తులక 

ఇల్లంటి ప్రగంధానన  లేదా దీనన పోలిన ఒక్సూరాను రయారు చేస్ తెమ్మ న 

సవాలు విస్రాడు, ఈ సవాలు నేటివరక అల్లగే జ్ఞస్రింగా ఉంది, పవిప్రర ఖుర్ఆన్ 

మిలియన ా మ్ంది ప్రపజ్లను అబ్దు రపరిచే అనేక్ ముఖ్య మైన ప్రపశ్న లక 

సమాధానమిసుతంది, ఈ మ్హోనన ర అల్ ఖుర్ఆన్ ఈ ర్వజు వరక అది 

అవరరించబడిన అరబిక్ భాషలో భప్రదంగాఉంది, ఒక్క  అక్షరం కూడా 

ొలాుపోలేదు, ఇది ముప్రదించబడినది ప్రపచ్చరించబడినది, ఇది అదుు రమైన 

ఒక్గొపప పుసతక్ం, దీన పారాయణం, లేదా అనువాద అరాధల పఠనం 

పుణయ ప్రపదమైనది, ఇదేవిధ్ంగా దైవప్రపవక్ త ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ 

సునన తు’సంప్రపదాయాలు, బోధ్నలు మ్రియు జీవిర చరిప్రర కూడా 

భప్రదపరచబడీాయ్య, అంత్యకాదు విశావ సనీయ వరుస ఉలేఖా్కల ప్రేణి ప్రపకారం 

నక్షిపతం చేయబడీాయ్య, ఇది ప్రపవక్ త మాటాాడిన అరబిక్ భాషలో ముప్రదించబడింది 

మ్రియు అనేక్ ఇరర భాషలలోక అనువదించబడింది.పవిప్రర అల్-ఖుర్ఆను 

క్రీం మ్రియు దైవప్రపవక్ త సునన తు స్లంప్రపదాయాలు ఇవి రండు ఇసా్లమీయ 

ఆదేశాలక మ్రియు షరీఅతుక ముఖ్య  మౌలిక్ పునాదులు.అల్ ఇసా్లము 

రనవైపుక ఆపాదించబడిన ప్రపముఖుల వయ వహ్వరాలను ప్రగహించదు, ఇది కేవలం 

దైవవాణి ఆధారంగానే తీసుకోబడుతుంది; అది అల్ ఖుర్ఆను అల్ క్రీం 

మ్రియు దైవప్రపవక్ త సునన తు సంప్రపదాయాలు. 

అల్ ఖుర్ఆను అల్ క్రీం’ ఈ పవిప్రర ప్రగంధ్ం అలా్లహ్ రన ప్రపవక్ త ముహమ్మ ద్ 
సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ వైపుక ఆకాశ్వాణి రూపంలో అవరరింపచేశాడు, ఇది 
సమ్సతలోకాల ప్రపభువు యొక్క  వాక్య ములు, అలా్లహ్'సెలవిచిా డు:- మ్రియు 
నశ్ి యంగా,  ఇది సరవ లోకాల ప్రపభువు అవరరింపజేస్న (ప్రగంథం). దీనన 
నమ్మ దగిన ఆరమ  (రూహుల్ అమీన్) అవరరింపజేశాడు; నీ హృదయం మీద,  నీవు 
హెచి రిక్ చేసేవారిలో చేరిపోవాలన; సప షటమైన అరబీు  భాషలో!(195) [షుఆరా:192-

195] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: మ్రియు (ఓ ముహమ్మ ద్!) 
నశ్ి యంగా నీవు ఈ ఖుర్ఆన్ ను మ్హ్వ వివేక్వంతుడు, సరవ జుడాు అయ్యన వాడి 
(అలా్లహ్) నుండి ొందుతునాన వు. [అన్ న్మా్:6] ఈ పవిప్రర ఖుర్ఆను ప్రగంధ్ం 
అలా్లహ్ రరుపునుండి అవరరింపబడింది, మ్రియు మునుపటి దైవప్రగంధాలను 
దృవీక్రిసుతంది: అలా్లహ్ సెలవిచిా డు: మ్రియు అలా్లహ్ రపప  మ్రొక్రి దావ రా ఈ 
ఖుర్ఆన్ క్లిప ంచబడట్ం సంభవం కాదు; వాసతవానక ఇది (పూరవ ప్రగంథాలలో) 
మిగిలి ఉనన  దానన (స యా నన ) ధ్ృవపరుసోతంది మ్రియు ఇది (ముఖ్య  
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సూచనలను) వివరించే ప్రగంథం; ఇది సమ్సత లోకాల పోషకన (అలా్లహ్) రరుపు 
నుండి వచిి ందనట్ంలో ఎల్లంటి సందేహం లేదు! [యూనుస్:37] ఈ 
మ్హోనన రమైన దైవప్రగంధ్ం అల్'ఖుర్ఆను’ య్యదులు మ్రియు ట్రకైసతవులు రమ్ 
ధ్రమ ంలో విభేధంచిన అనేక్ సమ్సయ లను వివరంగా తీరుప చేస్ంది, అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిచిా డు:- నశి్ యంగా, ఈ ఖుర్ఆన్ ఇప్రస్లయీల్ సంరతి వారు విభేదిసూత  
వునన  పెకక  విషయాల వాసతవానన  వారిక తెలుపుతునన ది. [అన్ న్మా్:76] ఈ 
ఖుర్ఆను ప్రగంధ్ం అనేక్ సప షటమైన ఆధారాలను స్లక్షాయ లను క్లిగి ఉంది, ఈ 
స్లక్షాయ ధారాలు అలా్లహ్ క చందిన వాసతవాలను, ఆయన ధ్రామ నక మ్రియు 
ప్రపతిఫల్లనక చందిన అనేక్ నజ్విషయాలను సమ్సత ప్రపజ్ల పై తీరుప ను 
జ్ఞసి్లపిస్లతయ్య.అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- మ్రియు వాసతవానక మేము ఈ ఖుర్ఆన్ 
లో ప్రపజ్ల కొరక అనన రకాల ఉపమానములను ేరొక నాన ము,  బహుశా వారు 
గుణపాఠం నేరుి కంటారన; [జుమర్:27] మ్రియు మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిచిా డు: మ్రియు (జ్ఞజాాపక్ముంచ్చకోండి) ఆ ర్వజు మేము ప్రపతి సమాజ్ంలో 
నుండి వారిక వయ తిరేక్ంగా స్లక్షయ మిచిే  వానన (ప్రపవక్ తను) లేపి నలబెడాతము. మ్రియు 
(ఓ ప్రపవకాత!) మేము ననున  వీరిక వయ తిరేక్ంగా స్లక్షయ మివవ టానక తీసుకవస్లతము. ప్రపతి 
విషయానన  సప షటపరచటానక నీపై ఈ దివయ ప్రగంథానన  అవరరింపజేశాము. మ్రియు 
ఇందులో అలా్లహ్ క విధేయులు (ముస్ంాలు) అయ్యన వారిక మారగదరశ క్రవ ం,  
కారుణయ ం మ్రియు శుభవారతలూ ఉనాన య్య. [అన్ న్హా్ :89] 

పవిప్రర ఖుర్ఆన్ మిలియన ామ్ంది ప్రపజ్లను అబ్దు రపరిచే అనేక్ ముఖ్య మైన 
ప్రపశ్న లక సమాధానమిసుతంది, ఈ ఖుర్ఆను క్రీం 'అలా్లహ్ భూమాయ కాశాలను ఎల్ల 
సృష్టటంచాడనన ది' సప షటంగా తెలుపుతునన ది ఏమి? ఈ సరయ తిరస్లక రులక 
తెలియదా (చూడలేదా)? వాసతవానక భూమాయ కాశాలు (ఒకే ఒక్క  భౌతికాంశ్ంగా) 
క్లుసుకొన ఉండేవన,  అయ్యత్య మేమే వాటిన పగుల గొటిట వేరు చేశామ్న? మ్రియు 
మేమే ప్రపతి ప్రపాణిన నీటి నుండి పుటిటంచాము. ఇక్నైన వారు విశ్వ స్ంచరా? [అల్ 

అాంబియా:30] మ్రియు అలా్లహ్ ాల్ల మ్నష్టన ఎల్ల సృష్టటంచాడు అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు:- ఓ మానవుల్లరా! ఒక్వేళ (మ్రణించిన రరువార) మ్రల సజీవులుగా 
లేపబడటానన  గురించి మీక ఏదైనా సందేహముంటే! (జ్ఞజాాపక్ముంచ్చకోండి) 
నశ్ి యంగా, మేము మిమ్మ లిన  మ్టిటతో సృష్టటంచాము, రరువార వీరయ బిందువుతో, 
ఆ రరువార నెతుతరు గడతీో, ఆ పైన మాంసపు క్ండతో; అది పూరితగా రూపం 
ొందవచ్చి , లేక్ పూరితగా రూపం ొందక్ పోవచ్చి . ఇదంా మేము మీక (మా 
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శ్క తన తెలుసుకోవటానక) సప షటం చేసుతనాన ము. ఆ రరువార మేము కోరిన వారిన ఒక్ 
నరీరి కాలం వరక గరు కోశాలలో ఉంచ్చాము. పిదప మిమ్మ లిన  శశువుల రూపంలో 
బయటిక తీస్లతము. ఆ రరువార మిమ్మ లిన  యవవ న దశ్క చేరనస్లతము. మీలో 
ఒక్డు (వృదుధడు కాక్ ముందే) చనపోాడు, మ్రొక్డు నక్ృషటమైన వృదాధ పయ ం వరక 
చేరి బడాడు; అపుప డరడు,  మొదట్ అంా తెలిస్న వాడైనా ఏమీ తెలియన 
వాడిగా అయ్య పోాడు. నీవు భూమిన ఫలింపలేన దానగా చూస్లతవు. కాన ఒక్వేళ 
మేము దానపై నీటిన (వరిానన ) కరిపిసేత,  అది పులక్రించి ొ ంగిపోయ్య అనీన  రకాల 
మ్నోహరమైన వృక్షకోటిన ఉరప నన ం చేసుతంది. [అల్ హజ్్జ :5]:- అరన నవాస 
జ్ఞసలిం ఎక్క డ ఉంది, సజ్జనులక దురజనులక ఈ జీవిరం రరువార లభించే 
ప్రపతిఫలం ఏమిటి? అనే ఈ సమ్సయ క సంబంధంచిన స్లక్షాయ లు ఇపప టికే ేరా 
నెంబర్ (20’) లో ప్రపస్లతవించబడీాయ్య మ్రియు ఈ ఉనక అనుకోకండా జ్రిగిన 
యాదృచిి క్ పరిణామామా లేదా గౌరవప్రపదమైన పరమారధంకోసం క్నుగొనబడిందా? 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: ఏమీ? వారు భూమాయ కాశాలపై గల 
(అలా్లహ్) ఆధప యా నన  మ్రియు అలా్లహ్ సృష్టటంచిన ప్రపతివసుతవును గమ్నంచి 
చూస్,  బహుశా రమ్ గడువు కూడా సమీపించిందేమోనన అనుకోలేరా? దీన 
రరువార వారు మ్రేవిధ్మైన సందేశానన  విశ్వ స్స్లతరు? [అల్ ఆరాఫ్:185] మ్రియు 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు: "ఏమీ? వాసతవానక మేము మిమ్మ లిన  
వృథాగానే పుటిటంచామ్న మ్రియు మీరు మా వైపునక ఎనన డూ మ్రలి రారన 
భావించారా?" [అల్ ముమినూన్:115] 

అల్ ఖుర్ఆన్ పవిప్రర ప్రగంధ్ం ఏ భాషలో అవరరింపబడినదో అదే భాషలో నేటి 
వరక సురక్షిరంగా ఉంది. అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- {మేమే ఈ ఖుర్ఆన్ ను 
అవరరింపజేశాము. మ్రి మేమే దీనన సంరక్షిస్లతము} [అల్ హిత్జ్జ :9] 
ఇందులోనుండి ఒక్క  అక్షరం కూడా ొలాుపోలేదు, అంత్యకాదు ఇందులో విరుదాులు, 
హెచి్చ రగుగలు మారుప లు చేయబడట్ం అస్లధ్య ం.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {ఏమీ? 
వారు ఖుర్ఆన్ ను గురించి ఆలోచించరా? ఒక్వేళ ఇది అలా్లహ్ రరుపు నుండి గాక్ 
ఇరరుల రరుపు నుండి వచిి  వుంటే,  అందులో ఎనోన  పరసప ర విరుదధమైన 
విషయాలను చూసేవారు క్దా!} [నిస్ల :82] మ్రియు ఇది ముప్రదించబడినది 
ప్రపచ్చరించబడినది, ఇది అదుు రమైన ఒక్ గొపప  పుసతక్ం, దీన పారాయణం, లేదా 
అర ధఅనువాద పఠనం పుణయ ప్రపదమైనది, ఇదేవిధ్ంగా దైవప్రపవక్ త ముహమ్మ ద్ 
సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సునన తు’సంప్రపదాయాలు, బోధ్నలు మ్రియు జీవిర 
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చరిప్రర కూడా భప్రదపరచబడీాయ్య, అంత్యకాదు విశ్వ సనీయ వరుస ఉలేఖా్కలప్రేణితో 
నక్షిపతం చేయబడీాయ్య, ఇది ప్రపవక్ త మాటాాడిన అరబిక్ భాషలో ముప్రదించబడింది 
మ్రియు అనేక్ ఇరర భాషలలోక అనువదించబడింది.పవిప్రర అల్-ఖుర్ఆను 
అలక రీం మ్రియు దైవప్రపవక్ త సునన తు స్లంప్రపదాయాలు ఇవి రండు ఇసా్లమీయ 
ఆదేశాలక మ్రియు షరీఅతుక ముఖ్య  మౌలిక్ పునాదులు.ఇసా్లము రనవైపుక 
ఆపాదించబడిన ప్రపముఖుల వయ వహ్వరాలను ప్రగహించదు, ఇది కేవలం 
పావనపరమైన దైవవాణి ఆధారంగానే తీసుకోబడుతుంది;అది అల్ ఖుర్ఆను అల్ 
క్రీం మ్రియు దైవప్రపవక్ త సునన తు సంప్రపదాయాలు: అలా్లహ్ ా ల్ల పవిప్రర ఖుర్ఆను 
ప్రగంధ్ం విశీషటరను తెలుపుతూ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- {రమ్ వదుక హితోపదేశ్ం 
వచేి స్నపప టికీ దానన  ప్రతోస్పుచిి న వారు కూడా మా నుండి దాగిలేరు అదొక్ 
ప్రపతిష్టటరమ క్మైన ప్రగంధ్ం, అసరయ ం దాన దరిదాపులాోక కూడా దాన ముందు నుండి 
గానీ దాన వెనుక్ నుండి గానీ రాజాలదు ఎందుక్ంటే అది ‘మ్హ్వ వివేక్వంతుడు, 
ప్రపశ్ంసనీయడైన అలా్లహ్ రరపున అవరరింప జేయబడినది} [ఫుసీీ లత్:41-42] 
మ్రియు అలా్లహ్ రఆల్ల ప్రపవక్ త సునన తు స్లంప్రపదాయ గొపప రనం గురించి 
తెలుపుతూ అది అలా్లహ్ రరుపునుండి దిగిన దైవవాణి అన చపాప డు:- {మ్రియు 
ప్రపవక్ త మీక ఇచిి న దానన తీసుకోండి మ్రియు అరను మీక నషేధంచిన దానక 
దూరంగా ఉండండి. అలా్లహ్ పట్ ా భయభకతలు క్లిగి ఉండండి. నశ్ి యంగా,  
అలా్లహ్ శక్షించట్ంలో చాల్ల క్ఠినుడు.} [అల్ హత్ష్:7] 

29. రలిదాంప్రడుల పట్ ాఇహ్’స్లన్ చేయమ్న సంానానక వస్యయ తు దావ రా ఇసా్లం 

ఆదేశసుతంది ఒక్వేళ వారు ఇసా్లమేరరులైన సరే. 

అల్ ఇసా్లం రలిదాంప్రడుల పట్ ా అతుయ రతమ్ంగానడుచ్చకోవాలన ఆజాాపిసుతంది: 
అలా్లహ్ ాల్ల సెలవిచిా డు :- {మ్రియు నీ ప్రపభువు: రనను రపప  ఇరరులను 
ఆరాధంచకూడదనీ మ్రియు రలిదాంప్రడులతో మ్ంచిరనంతో వయ వహరించాలనీ,  
ఆజాాపించి ఉనాన డు. ఒక్వేళ వారిలో ఏ ఒక్క రు గానీ,  లేదా వారిరువురు గానీ 
ముసలివారైత్య,  వారితో విసుకక ంటూ: "ఛీ! (ఉ్)" అన కూడా అనక మ్రియు 
వారిన గదిుంచక మ్రియు వారితో మ్రాయ దగా మాటాాడు.} [అల్ ఇత్స్ల:23] 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:- {మ్రియు (అలా్లహ్ ఇల్ల 
ఆదేశసుతనాన డు): "మేము మానవునక రన రలిదాంప్రడుల యెడల మ్ంచిరనంతో 
మెలగట్ం విధగా జేశాము. అరన రలి ాఅరనన బలహీనరపై బలహీనరను సహిసూత  
(రన గరు ంలో) భరిసుతంది మ్రియు ఆ బిడ ీచనుపాలు మానప ంచే గడువు రండు 
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సంవరస రాలు. నీవు నాక మ్రియు నీ రలిదాంప్రడులక క్ృరజుడావై ఉండు. నీక 
నా వైపునకే మ్రలి రావలస్ ఉనన ది."} [లుఖామ న్:14] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ 
ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:- {మ్రియు మేము మానవునక రన రలిదాంప్రడుల పట్ ా
మ్ంచిరనంతో మెలగాలన ఆదేశంచాము. అరన రలి ాఅరనన ఎంతో బాధ్తో రన 
గరు ంలో భరించింది మ్రియు ఎంతో బాధ్తో అరనన క్నన ది. మ్రియు అరనన 
గరు ంలో భరించి, అరనన పాలు విడిపించే వరక ముపైై  నెలలు అవుాయ్య. 
చివరక అరడు పెరిగి పెదువాడవుాడు మ్రియు అరడు నలభై సంవరస రాల 
వయసుస క చేరి ఇల్ల అంటాడు: "ఓ నా ప్రపభూ! నీవు,  నాకూ మ్రియు నా 
రలిదాంప్రడులకూ ప్రపస్లదించిన అనుప్రగహ్వలక నేను మీక క్ృరజ్రాలు 
తెలుపుకోవటానక మ్రియు నీవు ఇషటపడే స కా రాయ లు చేయటానక నాక సదుు దిధన 
ప్రపస్లదించ్చ మ్రియు నా సంానానన  కూడా సదవ ర తనులుగా చేయ్య. నశ్ి యంగా,  
నేను పశిా తాపంతో నీ వైపునక మ్రలు తునాన ను. మ్రియు నశి్ యంగా,  నేను 
నీక విధేయులైన (ముస్ంాలైన) వారిలో ఒక్డిన."} [అల్ అహ్ ఖాఫ్:15] అబూహురైర 
రదియలా్లహు అనుు ఉలేఖాసూత  తెలిపారు:-ఒక్వయ క త దైవప్రపవక్ త వదుక వచిి  ఇల్ల 
అడిగాడు-ఓ రసూలులా్లహ్ ! ప్రపజ్లాో నా ఉరతమ్ప్రపవర తనక ఎకక వ అర ుర ఎవరిక 
ఉంది?ప్రపవక్ త చపాప రు:(నీ రలి)ా అరను అడిగాడు ‘రరువార ఎవరు ?ప్రపవక్ త 
చపాప రు :మ్ళ్ళీ  నీ రలి,ా అరను ఆ రరువార ఎవరు?అన అడిగాడు, ప్రపవక్ త ‘ఆ పై 
కూడా నీ రలి ాఅన చపాప రు, అరను మ్ళ్ళీ  ఎవరు? అన అడిగాడు అపుప డు ప్రపవక్ త 
‘నీ రంప్రడి’అన చపాప రు. సహీహ్ ముస్ాాం. 

రలిదాంప్రడులు ముస్ంాలు అయ్యన లేదా ముస్మాేరరులు అయ్యనా సరే వస్యయ తులో 
చేయబడిన ఈ ఆదేశ్ం వరి తసుతంది. అస్లమ  బింత్ అబూ బక్ర్ తెలిపారు:- {దైవప్రపవక్ త 
ఖురైష్’తో ఒపప ందం కదురిు కనన ర్వజులాో ఒక్స్లరి నా వదుక బహుదైవారాధ్కలైన 
నా రలి ా రన రంప్రడితో క్లిస్ వచిి ంది, అపుప డు నేనుఈ విషయం గురించి 
దైవప్రపవక్ తను అడిగాను-‘నా రలి ా నా వదుక ప్రేమ్తో వచిి ంది, నేను ఆమెతో 
ఉరతమ్ంగా బంధానన  కొనస్లగించాల్ల?ప్రపవక్ త బదులిచాి రు:- {అవును, నీ రలితాో 
ఉరతమ్ంగా మెలుగు} సహీహ్ అల్-బుఖారి అయ్యత్య ఒక్వేళ రలిదాంప్రడులు 
పిలలాను ఇసా్లం నుండి అవిశావ స్లనక మారి డానక ప్రపయతిన ంచినటెలతా్య అల్లంటి 
సందరు ంలో వారిక విధేయర చూపకూడదన’ఇసా్లం ఆదేశసుత’చపుతంది, అలా్లహ్’ను 
విశ్వ స్సూత  నలక్డగా ఉండాలి, మ్రియు వారిపట్ ా అతుయ రతమ్ంగా వయ వహరిసూత  
ఉండాలి అలా్లహ్ ాల్ల సెలవిచిా డు:- {"మ్రియు ఒక్వేళ వారిరువురు - నీవు 
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ఎరగన దానన - నాక (అలా్లహ్ క) భాగస్లవ మిగా చేరి మ్న,  ననున  బలవంరం 
చేసేత,  వారి మాట్ను నీవు ఏ మాప్రరం వినక. మ్రియు ఇహలోక్ విషయాలలో 
ధ్రమ సమ్మ రమైన వాటిలో వారిక తోడుగా ఉండు. మ్రియు పశాి తాపంతో నా వైపుక 
మ్రలేవాన మారాగనన  అనుసరించ్చ. రరువార మీరంా నా వైపునకే మ్రలి రావలస్ 
ఉనన ది. అపుప డు నేను మీరు చేసే క్రమ లను గురించి మీక తెలుపుాను."} 
[లుఖామ న్:15] 

మ్రియు ఇసా్లం ఎనన డూ ఒక్ ముస్మాు’ను రన ముస్మాేరర బంధ్యవులతో లేదా 
ముస్మాేరరులతో ‘ఇహ్వస న్’{ఉరతమ్}వైఖ్రి నుంచి ఆపదు, అరనతో వారు 
యుదుంచేయనంరవరక.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {ఎవరైత్య ధ్రమ విషయంలో మీతో 
యుదధం చేయర్వ మ్రియు మిమ్మ లిన  మీ గృహ్వల నుండి వెళీ గొట్టర్వ! వారి పట్ ా
మీరు సప్రరప వర తనతో మ్రియు నాయ యంతో వయ వహరించటానన  అలా్లహ్ 
నషేధంచలేదు. నశ్ి యంగా,  అలా్లహ్ నాయ యవర తనులను ప్రేమిస్లతడు.} [అల్ 

ముమ్'రహీన్:8] 

మ్రియు ఇసా్లంధ్రమ ం సంానం పట్ ా వస్యయ తు చేసుతంది, మ్రియు ఇసా్లం 
రలిదాంప్రడులక చేస్న గొపప  వస్యయ తులాో ఒక్టి ‘రలిదాంప్రడులు రన సంానానక 
వారిపై గల అలా్లహ్ హకక ల గురించి నేరాప లి , దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ 
సలమా్ రన బాబాయ్య కమారుడు అబ్దులా్ల బిన్ అబాు స్ రదియలా్లహు అనుుమ్ తో 
చపిప నటా్లగా:- {ఓ కమారా !(లేదా ఓ చినన కమారా)-కొనన  వాకాయ లు నేను నీక 
నేరిప ంచాల్ల?అలా్లహ్ నీక ప్రపయోజ్నం చేకూరుస్లతడు?నేను చపప ండి’అనాన ను, 
దైవప్రపవక్ త సెలవిచిా రు:- అలా్లహ్’(ధ్రమ ం)ను రక్షించ్చ ఆయన ననున  రక్షిస్లతడు, 
అలా్లహ్’ (ధ్రమ ం)ను రక్షించ్చ’ఆయనను నీ ఎదుట్ నువువ  ొందుావు’నీవు 
సంతోషంలో ఆయనను గురుతంచ్చకో ననున  ఆయన నీ 
క్ష్టట లాోగురుతపెట్లటకంటాడు’దుఆ’చేయదలిసేత కేవలం ఆ అలా్లహ్’ను మాప్రరమే 
అరి ధంచ్చ’సహ్వయం కోరదలిసేత కేవలం ఆ అలా్లహ్’ను మాప్రరమే సహ్వయం అరి ధంచ్చ’} 
అహమ ద్ ఉల్లాఖన్ాం 4/287 

రలిదాంప్రడులక అలా్లహ్ ఆదేశంచాడు’ఏమ్నగా ‘వారు రమ్ సంానానక ప్రపాపంచిక్, 
పరలోక్ ప్రపయోజ్నాలను చేకూరిే  వాటిన నేరిప ంచాలి,  అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:-4410 
{ఓ విశావ సుల్లరా! మీరు మిమ్మ లిన  మ్రియు మీ కట్లంబం వారిన,  మానవులు 
మ్రియు రాళీ్ళ  ఇంధ్నం కాబోయే నరకాగిన  నుండి కాపాడుకోండి! దానపై ఎంతో 
బలిషుఠలూ,  క్ఠినులూ అయ్యన దైవదూరలు నయమింపబడి ఉంటారు. వారు 
అలా్లహ్ ఇచిి న ఆజ్నాు ఉలంాఘంచరు మ్రియు వారికచిి న ఆజ్లానే నెరవేరుసూత  
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ఉంటారు.} [సూరా రత్హీాం:6] అలీ రదియలా్లహు అనుు పవిప్రర ఖుర్ఆను ఆయతు 
గురించి ఉలేఖాసూత  ఇల్ల తెలిపారు:- {మీరు'మిమ్మ లిన  మ్రియు మీ కట్లంబీకలను 
నరకాగిన  నుండి రక్షించండి} ఆయన చపాప రు:-'వారిక మ్రాయ దలు నేరిప ంచండి 
మ్రియు విదయ  నేరిప ంచండి} దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ రంప్రడితో-
‘సంానానక నమాజు నేరిప సూత  సదుు దుులు చపూత  పెంచమ్న చపాప రు, దైవప్రపవక్ త 
సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు:- {ఏడు సంవరస రాల వయసు 
క్లిగినపుప డు మీ సంానానక మీరు నమాజును ఆదేశంచండి} దానన  అబూ దావుద్ 
ఉలేఖాంచారు ఆయన సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: {మీలోన ప్రపతీ 
ఒక్క రూ కాపరి, ప్రపతీఒక్క రు రమ్ బాధ్య ర గురించి ప్రపశన ంచబడారు, ఇమామ్ ఒక్ 
కాపరి రన పాలితుల పట్ ాప్రపశన ంచబడాడు, పురుషుడు రన కట్లంబానక కాపరి, 
అరను రన బాధ్య ర గురించి ప్రపశన ంచబడాడు, ట్రరత రన భర త ఇంటిక కాపరి రన 
బాధ్య రల గురించి ప్రపశన ంచబడుతుంది, సేవకడు ఒక్ కాపరి రన యజ్మాన డబ్దు  
గురించి అరనన  ప్రపశన ంచబడుతుంది, మీరందరూ కాపరీలు, రమ్ బాధ్య రల 
గురించి ప్రపతీ ఒక్క రూ ప్రపశన ంచబడారు} సహీహ్ ఇబున  హిబాా న్ 

కట్లంబీకలపై సంానం పై డబ్దు  ఖ్రిు  చేయమ్న ఇసా్లం రంప్రడిక ఆదేశసుతంది, 
దీన గురించి ఇపప టికే ేరా నెంబర్ (18) లో ప్రపస్లతవించబడింది, దైవప్రపవక్ త 
సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సంానం పై ఖ్రుి చేసే విశషటర గురించి ఇల్ల 
తెలిపారు:ఇల్ల చపాప రు. విశషటమైన (దీనార్)రూపాయ్య ఒక్ పురుషుడు ఖ్రుి  
చేసేది:-రన కట్లంబీకలపై ఖ్రిు  పెటేట దీనార్(రూపాయ్య), దైవమారగంలో 
వెళడాానక వాహనం (జ్ంతువు)పై ఖ్రిు పెటేట (రూపాయ్య), దైవమారగంలో రన మిప్రతుల 
కోసం ఖ్రిు పెటేట దీనార్(రూపాయ్య)}అబూ ఖ్ల్లబా చపాప రు:- కట్లంబం పై 
ప్రపథమ్ంగా ఖ్రిు  చేయాలి, ఆపై మ్ళీ్ళ  చపాప రు:-చినన పిలలా కోసం ఖ్రిు  చేసే 
మ్నష్ట క్ంటే ఇంకా ఏ మ్నష్టక అధక్పుణయ ం లభిసుతంది, అలా్లహ్ అరన దావ రా 
వారిన సంరక్షిస్లతడు లేదా ప్రపయోజ్నం చేకూరుస్లతడు మ్రియు వారిన 
సంపనున లుగా చేస్లతడు. సహీహ్ ముస్ాాం (994) 

30.  మాట్లో, ఆచరణలలో నాయ యశీలరను అనుసరించాలన, చివరిక శ్ప్రతువులతో 

కూడా’అనుసరించాలన ఇసా్లం ఆదేశసుతంది. 

అలా్లహ్ రఆల్ల రన దాసులక చందిన కారయ ప్రక్మాలలో, ప్రపణాళిక్ 
వయ వహ్వరరూపక్లప నలో నాయ యం, ధ్రమ పు’సుగుణాలను జ్యడించ్చకనాన డు, ఆయన 
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ఆదేశంచిన ఆజ్లాలో నషేధంచిన ఆదేశాలలో ఆయన సృజ్నలో, 
వయ వహ్వరనరవ హణలో సరళ మారాగనన  క్లిగి ఉనాన డు. {నశ్ి యంగా, ఆయన రపప  
మ్రొక్ ఆరాధ్య నీయుడు లేడన, అలా్లహ్, దైవదూరలు మ్రియు జ్ఞజాానవంతులు 
స్లక్షయ మిచాి రు; ఆయనే నాయ యపరిరక్షకడు. ఆయన రపప  మ్రొక్ ఆరాధ్య నీయుడు 
లేడు! ఆయన సరవ  శ్క తమ్ంతుడు, మ్హ్వ వివేక్వంతుడు.} [ఆల్ ఇత్మాన్:18] అలా్లహ్ 
రఆల్ల నాయ యశీలం గురించి ఆదేశంచాడు ఇల్ల సెలవిచిా డు:- {(ఓ ముహమ్మ ద్! 
వారితో) ఇల్ల అను: "నా ప్రపభువు నాయ యానన  పాటించమ్న ఆదేశంచాడు.} [అల్ 

ఆరాఫ్:29] సమ్సత ప్రపవక్ తలు, సందేశ్హరులు (అలైహిముసస ల్లం) నాయ యశీలరతొ 
పంపించబడీారు:-అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- వాసతవానక, మేము మా సందేశ్హరులను 
సప షటమైన సూచలనచిి  పంపాము. మ్రియు వారితో బాట్ల ప్రగంథానన  
అవరరింపజేశాము. మ్రియు మానవులు నాయ యశీలురుగా మెలగటానక ప్రాసును 
కూడా పంపాము మ్రియు ఇనుమును కూడా ప్రపస్లదించాము. అందులో గొపప  శ్క త 
ఉంది,  మ్రియు మానవులక ఎనోన  ప్రపయోజ్నాలునాన య్య. మ్రియు (ఇదంా) 
అలా్లహ్ అగోచరుడైన రనక మ్రియు రన ప్రపవక్ తలక ఎవడు సహ్వయకడవుాడో 
చూడటానక చేశాడు. నశ్ి యంగా,  అలా్లహ్ మ్హ్వ బలశాలి,  సరవ శ్క తమ్ంతుడు. 
[అల్ హదీద్:25] నాయ యశీలర’యే మాట్లాో, ఆచరణాలాో (మీజాన్) కొలమానం. 

మాట్లాో చేరలాో నాయ యశీలరను క్లిగి ఉండాలన అది శ్ప్రతువులతోనైనా సరే'-ఇసా్లం 
ఆదేశసుతంది: అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {ఓ విశావ సుల్లరా! మీరు నాయ యం కొరక 
జ్ఞస్రింగా నలబడి,  అలా్లహ్ కొరకే స్లక్షయ మివవ ండి. మ్రియు మీ స్లక్షయ ం మీక గానీ,  
మీ రలిదాంప్రడులక గానీ,  మీ బంధ్యవులక గానీ,  విరుదధంగా ఉనాన  సరే. వాడు 
ధ్నవంతుడైనా లేక్ ేదవాడైనా సరే! (మీ క్ంటే ఎకక వ) అలా్లహ్ వారిదురి మేలు 
కోరేవాడు. కావున మీరు మీ మ్నోవాంఛలను అనుసరిసేత నాయ యం చేయక్పోవచ్చి . 
మీరు మీ స్లక్షాయ నన  వప్రకీక్రించినా,  లేక్ దానన నరాక్రించినా! నశ్ి యంగా,  మీరు 
చేసేదంా అలా్లహ్ బాగా ఎరుగును.} [నిస్ల:135] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు:- {మిమ్మ లిన  పవిప్రర మ్స్జద్ (మ్స్జద్ అల్ హరామ్) ను 
సందరిశ ంచకండా నర్వధంచిన వారి పట్ ాగల విర్వధ్ం వలన వారితో హదుులు మీరి 
ప్రపవరి తంచక్ండి. మ్రియు పుణయ కారాయ లు మ్రియు దైవభీతి విషయాలలో, ఒక్రికొక్రు 
తోడప డండి. మ్రియు పాపకారాయ లలో గానీ,  దౌరజనాయ లలో గానీ తోడప డక్ండి. అలా్లహ్ 
యందు భయభకతలు క్లిగి ఉండండి. నశ్ి యంగా,  అలా్లహ్ శక్ష విధంచట్ంలో 
చాల క్ఠినుడు.} [అల్ మాయిదా:2] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
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సెలవిసుతనాన డు:- {ఓ విశావ సుల్లరా! మీరు అలా్లహ్ కొరక నాయ యంగా 
స్లక్షయ మివవ టానక జ్ఞస్రింగా నలబడండి. ఇరరుల పట్ ామీకనన  దేవ ష్టనకలోనై,  
మీరు నాయ యానన  రయ జించక్ండి. నాయ యం చేయండి,  అది దైవభక తక సమీపమైనది.} 
[అల్ మాయిదా:8] ఈ ర్వజు మీరు ఏదైన జాతిలోకానీ లేదా ప్రపజ్లు అవలంభిసుతనన  
ఏదైనా మ్రంలో కానవవ ండి ఇల్లంటి వయ వాహ్వరానన  ొందుారా? నాయ యం కోసం, 
సరయ ం కోసం రనక వయ తిరేఖ్ంగా, రలిదాంప్రడులక వయ తిరేఖ్ంగా, సమీప 
బంధ్యవులక వయ తిరేఖ్ంగా మ్రియు శ్ప్రతువులతో మిప్రతువులతో నాయ యంగా 
వయ వహరిసూత ’స్లక్షాయ మివవ డం ల్లంటివి. 

'మ్హనీయ దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సంానం మ్ధ్య  నాయ యానన  
అవలంబించమ్న ఆజాాపించారు’ ఆమిర్ క్థనం : నుమాన్ బిన్ బషీర్ 
రదియలా్లహు అనుుమ్ మింబర్ పై ఇల్ల చపుతనన పుప డు నేను వినాన ను:నా రంప్రడి 
నాక ఒక్ కానుక్ ఇచిా రు, అపుప డు (నా రలి)ా అప్రమా బింతు రవాహ 
(ఆయనతో)ఇల్ల చపాప రు:-‘నీవు దీనపై దైవప్రపవక్ తను స్లక్షయ ంగా పెట్టనంర వరక 
నేను రవ క్రించలేను (ఒపుప కొను), అపుప డు ఆయన దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ 
సలంా వదుక వచిి  చపాప రు;నశ్ి యంగా నేను అప్రమా బింత్ రవాహ తో క్లిగిన నా 
కొడుకక ఒక్ కానుక్ ఇచిా ను దానక ఆమె మిమ్మ లిన  ‘నేను స్లక్షయ ంగా 
పెటాట లన’ఆదేశంచింది ఓ దైవప్రపవక్ త, !-అపుప డు ప్రపవక్ త అరనతో ఇల్ల అడిగారు:{నీ 
మిగా సంానానక కూడా ఇల్లంటి కానుక్ను ఇచిా వా?}అరను లేదు’అన 
చపాప డు, ఆపై ప్రపవక్ త ఉపదేశసుత {అలా్లహ్’క భయపడు, నీ సంానమ్ందరి మ్ధ్య  
నాయ యంగా వయ వహరించ్చ}అన చపాప రు, అపుప డు ఆయన తిరిగి వెళిీ  రన కానుక్ను 
తిరిగి తీసుకనాన రు}అన తెలియజేశారు.} సహీహ్ బుఖారి 2587 

ఎందుక్ంటే ప్రపజ్ల మ్రియు రాజాయ ల వయ వహ్వరాలు కేవలం నాయ యం వల ామాప్రరమే 
నెలకొలప బడాయ్య మ్రియు నాయ యం తో మాప్రరమే ప్రపజ్లు రమ్ మ్ాల,  
ప్రపాణాలు, సంానం, గౌరవం, ఆస్త మ్రియు మారృభూమి యొక్క  శాంతిన 
ొందగలరు.అందువల ామ్నం చూస్లత ం దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలంా మ్కాక  
యొక్క  కాఫిర్ సరయ తిరస్లక రులు ముస్మాులను ఇరకాట్లక, ఇబు ందులక 
గురిచేస్నపుప డు వారిక అబిరనయా (అల్ హబిా)వైపుక హిప్రజ్తు వలుసవెళాాలన 
ఆదేశంచారు, దీనక గల కారణం అక్క డ ఉనన  రాజు నాయ యశీలుడు, ఏ ఒక్క రిపై 
దౌరజనయ ం చేసేవాడు కాదు. 
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31. ఇసా్లం సమ్సత సృష్టటా లతో ఉరతమ్ంగా మెలగాలన ఆదేశసుతంది మ్రియు 

అతుయ రతమ్ నడవడిక్, సరక రాయ ల వైపుక ఆహ్వవ నసుతంది. 

ఇసా్లం ధ్రమ ం సమ్సత సృష్టటా ల పట్ ా అతుయ రతమ్ంగానడుచ్చకోవాలన 
ఆజాాపిసుతంది:అలా్లహ్ రఆల్ల సెలవిచిా డు:- {నశ్ి యంగా,  అలా్లహ్ నాయ యం 
చేయమ్న మ్రియు (ఇరరులక) మేలు చేయమ్న మ్రియు దగ గరి బంధ్యవులక 
సహ్వయం చేయమ్న మ్రియు అశీలార,  అధ్రమ ం మ్రియు దౌరజనాయ లక దూరంగా 
ఉండమ్న ఆజాాపిసుతనాన డు.} [న్హా్:90] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు:- (వారి కొరక) ఎవరైత్య క్లిమిలోనూ మ్రియు లేమిలోనూ (అలా్లహ్ 
మారగంలో) ఖ్రిు  చేస్లత ర్వ మ్రియు రమ్ కోపానన  నప్రగహించ్చకంటార్వ మ్రియు 
ప్రపజ్లను క్షమిస్లత ర్వ! అలా్లహ్ సజ్జనులను ప్రేమిస్లతడు. [ఆల్ ఇత్మాన్ :134] ఆయన 
సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: {‘నశి్ యంగా అలా్లహ్ ప్రపతీ 
విషయం పై ఇహ్వస న్ ను(అతుయ రతమ్ర) విధ చేశాడు, కాబటిట మీరు ఉరతమ్ంగా 
వదించండి, ఉరతమ్ంగా జుబాహ్ చేయండి, మీ క్తుతలను పదునుపరుి కొండి, 
జ్ంతువులక శాంతిన ప్రపస్లదించండి.} సహీహ్ ముస్ాాం (1955) 

ఇసా్లం అతుయ రతమ్ నడవడిక్ మ్రియు సర్వవ రతమ్క్రమ ల వైపుక ఆహ్వవ నసుతంది, 
అలా్లహ్ రఆల్ల రసూలులా్లహ్ ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ లక్షణాల 
గురించి మునుపటి ప్రగంధాలలో తెలియజేశాడు:- {"ఎవరైత్య ఈ సందేశ్హరుణి ి
నరక్షయ రాసుయ డైన ఈ ప్రపవక్ తను అనుసరిస్లత ర్వ! ఎవరి ప్రపస్లతవన వారి వదు వునన  తౌరాత్ 
మ్రియు ఇంజీల్ ప్రగంథాలలో ప్రవాయబడి ఉనన దో,  అరను వారిక ధ్రమ మును 
ఆదేశస్లతడు మ్రియు అధ్రమ ము నుండి నషేధస్లతడు మ్రియు వారి కొరక 
పరిశుదధమైన వసుతవులను ధ్రమ సమ్మ రం చేస్ అపరిశుదధమైన వాటిన నషేధస్లతడు. 
వారిపై మోపబడిన భారాలను మ్రియు వారి నరు ంధాలను తొలగిస్లతడు. కావున 
అరనన సమ్రింిచి,  అరనతో సహక్రించి,  అరనపై అరవరింపజేయబడిన 
జ్యయ తిన అనుసరించే వారు మాప్రరమే స్లఫలయ ం ొందేవారు."} [అల్ ఆరాఫ్:157] 
రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: ఓ ఆయేష్ట! 
నశ్ి యంగా అలా్లహ్’ మ్ృధ్యవైనవాడు,  మ్ృదువ వా నన ప్రేమిస్లతడు, మ్రియు 
మ్ృధ్యవరవ ం పై నొసగుాడు’క్ఠినరవ ం పై ఇవవ డు మ్రియు మ్రే ఇరర 
విషయానక ఆయన అనుప్రగహించడు. సహీహ్ ముస్ాాం (2593) రసూలులా్లహ్ 
సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: {నశ్ి యంగా అలా్లహ్ మీపై ఈ 
విషయాలు నషేధంచాడు:- రలిదాంప్రడుల అవిధేయర, ఆడపిలలాను 
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జీవసమాధచేయడం, విధ హకక లను చలింాచక్పోవడం, ఇరరుల డబ్దు ను 
అనాయ యంగా హరించడం, మ్రియు పనకమాలిన ముచి ట్నాు, హదుుమీరి 
ప్రపశన ంచ్చట్ను మ్రియు సంపదను, డబ్దు ను వృథా ఖ్రుి  చేయడం.} సహీహ్ 

బుఖారి 2408 రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: {‘మీరు 
విశ్వ స్ంచనంర వరక సవ ర గం లో ప్రపవేశంచలేరు, పరసప రం ప్రేమిచనంరవరక 
విశ్వ స్ంచలేరు, నేను మీక ఒక్ విషయం చపాప ను అది చేస్నటెలతా్య మీ మ్ధ్య  
ప్రేమాభిమానాలు చిగురిస్లతయ్య?‘మీరు సల్లం ను మీ మ్ధ్య  వాయ పింపచేయండి'} 
సహీహ్ ముస్ాాం (54) 

32. ఇసా్లం ప్రపశ్ంసనీయ ప్రపవర తనలను అలవరుి కోవాలన ఆదేశసుతనాన డు అవి : 

సరయ సంధ్ర, అమానతులు చలింాచడం, పవిప్రరర, బిడియం, ధైరయ ం, ఔదారయ ం, 

దయాజాలి,  అవసరారుధలక సహ్వయం, బలహీనులక సహ్వయం, 

ఆక్లిగొనన వాళకా అనన ంపెట్టడం, ొరుగువారితో సప్రరప వర తన, బంధ్య వా నన  

క్లపడం, జ్ంతువుల పట్ ాదయచూపడం మొదలైనవి. 

ఇసా్లం ప్రపశ్ంసనీయ నైతిక్రను సప్రరప వర తనలను అలవరిు కోవాలన ఆదేశసుతంది,  
మ్హనీయ దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు :- {నశ్ి యంగా 
నేను సప్రరప వర తనలు, ఉరతమ్ నైతిక్రను సంపూరంి చేయడానక పంపించబడీాను} 
సహీహ్ అల్ అదబుల్ ముత్ఫద్ 207. రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల 
ప్రపవచించారు: {నశ్ి యంగా మీలో నాక అతిప్రపియమైన వారు, ప్రపళయ దినాన నాక 
దగ గరగా కూరిు నేవారు, ఎవరంటే ‘నైతిక్ర రీ యా  , ఉరతమ్ నడవడిక్ క్లవారే’ మీలో 
నాక నచి న వారు అసహయ పరులు, పరలోక్దినాన నాక అరయ ంర దూరంగా 
కూరిు నేవారు'ఎవరంటే ‘ఎకక వగా నోటిదూల క్లిగి అనాలోచనతో మాటాాడేవారు 
మ్రియు నోటి దురుసు క్లిగినవారు, "మురఫైహిఖూన’అంటే ఏమిటి అన అడిగారు 
దానక ప్రపవక్ త ‘గరావ నన  ప్రపదరిశ ంచేవారు అన బదులిచిా రు} స్ల్'స్లత్తసహీహ 

791 అబ్దులా్ల బిన్ అప్రమ్ బిన్ అల్ ఆస్ రజియలా్లహు అనుుమ్ మ్రూై  
ఉలేఖా్నం;తెలిపారు’మ్హనీయ దైవప్రపవక్ త ‘దూష్టంచ్చవారు కాన జ్గడాలు పడువారు 
కానీ కాదు ఆయన ఎలపాుప డూ ఇల్ల అనేవారు ‘ నశి్ యంగా మీలోన 
మేలైనవారు’ఉరతమ్ సదుగణాలు క్లిగిన వారే. సహీహ్ బుఖారి 3559 ఇల్లంటి ఎనోన  
ఆయతులు, హదీసులు -ఇసా్లం ‘అతుయ రతమ్ నైతిక్ర, సప్రరప వర తన, అతుయ రతమ్ 
ఆచరణలు సరవ స్లధారణంగా పాఠించాలన ప్రపోరస హిసుతంది’ అనే విషయానన రూఢీ 
పరుసుతనాన య్య. 
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ఇసా్లం ఆదేశంచే ప్రపశ్ంసనీయ సప్రరప వర తనలలో ఒక్టి _సరయ ం పలక్డం_ 
మ్హనీయ దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు :- {సరయ ం పలక్డం 
మీ పై విధ, ఎందుక్ంటే అది మ్ంచి వైపుక మారగదరశ నం చేసుతంది, ఆ మ్ంచి 
సవ రాగనక తీసుకెళ్ళతంది, ఒక్వయ క త ఎలపాుప డు సరయ ంచపూత ఉంటూ, సరయ ంకోసం 
పాట్లపడతూ ఉండట్ంవల ాచివరిక అరనేరు’స్దీుఖ్’ గా అలా్లహ్ వదు నమోదు 
చేయబడుతుంది.} సహీహ్ ముస్ాాం (2607) 

ఇసా్లం ఆదేశసుతనన  సప్రరప వర తనలో ఒక్టి ‘అమానతులను అపప చపప డం’అలా్లహ్ 
ాల్ల సెలవిచిా డు :- {పూచీలను (అమానాత్ లను) రపప క్ వాటిక అరుులైన వారిక 
అపప గించండనీ అలా్లహ్ మిమ్మ లిన  ఆజాాపిసుతనాన డు.} [నిస్ల:58] 

ఇసా్లం ఆదేశంచే ప్రపశ్ంసనీయ సప్రరప వర తనలలో ఒక్టి _"పవిప్రరర"_ మ్హనీయ 
దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు :- {ముగుగరి సహ్వయం అలా్లహ్ 
నుండి పూరితచేయబడుతుంది:- అందులో ఒక్టి ప్రపస్లతవించబడింది : పవిప్రరంగా 
ఉండటానక వివాహం చేసుకనువాడు} సున్న్ తిరిమ జీ 1655 దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు 
అలైహివ సలమా్ వారి దుఆ లోనది. ఆయన ఇల్ల దుఆ చేసేవారు:- {"అలా్లహుమ్మ  
ఇనన  అస్ అలుక్ల్ హుదా, వతుతఖా, వల్ అఫాఫ, వల్ ఘనా”ఓ అలా్లహ్ 
నశ్ి యంగా ననున  నేను మారగదరశ నానన , దైవభీతిన, రక్షణన మ్రియు, క్లిమిన 
(సంరృపితన)అరి ధసుతనాన ను} సహీహ్ ముస్ాాం 2721 

ఇసా్లం ఆదేశంచే ప్రపశ్ంసనీయ సప్రరప వర తనలలో ఒక్టి _బిడియం/స్గుగ.'మ్హనీయ 
దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు :- {స్గుగ, బిడియం మేలును 
మాప్రరమే ప్రపస్లదిసుతంది} సహీహ్ బుఖారి 6117 రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి 
వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు:- {ప్రపతీ ధ్రామ నక ఒక్ ప్రపత్యయ క్మైన గొపప సప్రరప వర తన 
ఉంట్లంది, ఇసా్లం లో ఉనన గొపప  సప్రరప వర తన అల్ హయా -బిడియం స్గుగ. అల్ 

బైహఖ్వ షోబల్ ఈమాన్'లో ఉల్లఖాాంచారు 6/2619 

ఇసా్లం ఆదేశంచే ప్రపశ్ంసనీయ సప్రరప వర తనలలో ఒక్టి ' ధైరయ ం'అనస్' 
రదియలా్లహుఅనుు చపాప రు:- {ప్రపజ్లాో అరయ ంరసుందరుడు, అతి ధైరయ వంతుడు, 
దానవంతుడు మ్హనీయ దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలంా!, ఒక్స్లరి మ్దీనా 
వాసులు(నగరం అవరల భయంక్ర శ్బాు లక)భయప్రబాంతులక గురయాయ రు, 
అపుప డు దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలంా గుప్రరం తీసుకన ఒంట్రిగా అట్లవైపు 
మొదట్ బయలేురివెళాారు} సహీహ్ బుఖారి 2820 మ్హనీయ ప్రపవక్ త సలలాా్లహు 
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అలైహివ సలమా్' పిరికరనం నుండి ఎకక వగా అలా్లహ్ యొక్క  శ్రణు 
వేడుకనేవారు: ఇల్ల దుఆ చేసేవారు: ఓ అలా్లహ్! పిరికరనం నుండి నీ శ్రణు 
వేడుకంట్లనాన ను. (అలా్లహుమ్మ ఇనీన అవూజూబిక్ మినల్' జుబ్'న). సహీహ్ బుఖారి 

6374 

ఇసా్లం ఆదేశసుతనన  సప్రరప వర తనలో ఒక్టి ‘ఔదారయ ం, దయజాలిచూపడం’అలా్లహ్ 
ాల్ల సెలవిచిా డు :- {అలా్లహ్ మారగంలో రమ్ ధ్నానన  ఖ్రిు  చేసేవారి 
ఉపమానం: ఆ విరతనం వలే ఉంట్లంది,  దేన నుండి అయ్యత్య ఏడు వెనున లు పుటిట 
ప్రపతి వెనున లో నూరేస్ గింజ్లు ఉంటాయో! మ్రియు అలా్లహ్ ాను కోరిన వారిక 
హెచ్చి గా నొసంగుాడు. మ్రియు అలా్లహ్ సరవ వాయ పిత,  సరవ జుడాు.} [అల్ 

బఖర్:261] మ్హనీయ దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ యొక్క  ఒక్ సుగుణం 
దయాజాలి గుణం'-ఇబ్దన  అబాు స్ రదియలా్లహు అనుుమా క్థనం తెలియజేశారు:- 
{మ్హనీయ దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలంా ప్రపజ్లాో అతుయ రతమ్ 
దారృరవ ంగలవారు, రమ్దాను మాసంలో జీప్రబీల్’ను క్లిస్న రరువార ఆయన 
దారృరవ మ్నేది రటిటంపు అవుతుంది, జీప్రబీల్ అలైహిసస లమ్ రమ్దానులో ప్రపతీ 
రాప్రతి ప్రపవక్ తను క్లిసేవారు అల్ల ఆ మాసం గడిచిపోయేది, దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు 
అలైహివ సలంా జీప్రబీల్’క ఖుర్ఆను పూరితగా వినపించేవారు, జీప్రబీల్ అలైహిసస ల్లం 
ఆయనను(స)క్లిస్న రరువార మ్ంచిలో ఔదారయ ంలో వీచే గాలిక్ంటే అధక్ంగా 
దారృవృదిు జ్రిగేది} సహీహ్ బుఖారి 1902 

ఇసా్లం ఆదేశంచే మ్రికొనన  సదుగణాలలోఒక్టి 'నరుేదలక సహ్వయం చేయడం, 
బలహీనులక ఉపశ్మ్నం క్లిగించడం, ఆక్లిగొనన వాళకా అనన ంపెట్టడం, 
ొరుగువారితో ఉరతమ్ంగా మెలగడం, బంధ్య వా నన  క్లపడం, జ్ంతువుల పట్ ా
దయచూపడం మొదలైనవి. అబ్దులా్ల బిన్ అప్రమ్ రజియలా్లహు అనుుమ్ ఉలేఖా్నం; 
నశ్ి యంగా ఒక్ వయ క త మ్హనీయ దైవప్రపవక్ తను ప్రపశన సూత  'మేలైన ఇసా్లం ఏమిటి? 
అన అడిగాడు ఆయన సమాధానమిసూత ’ అనన దానం చేయడం,  సుపరిచితులక, 
అపరిచితులక సల్లం చేయడం అన‘చపాప రు. సహీహ్ బుఖారి 12  రసూలులా్లహ్ 
సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: {{ఒక్మారు ఒక్బాట్స్లరి మారగం 
గుండా వెళసా్లగాడు, అరనక తీప్రవంగా దపిప క్వేస్ంది, దగ గరా్వ ఒక్ బావి క్నపడింది, 
అందులో దిగి నీటితో దపిప క్ తీరుి కన బయటిక వచిా డు, పిదప అక్క డ ఒక్ 
కక్క  దపిప క్ వల ానేలను నాక్టానన  గమ్నంచాడు, అపుప డరను ‘ఈ కక్క ’క 
కూడా నాల్లగే తీప్రవదపిప క్ క్లిగినటా్ల ఉంది’ అనుకనాన డు’ఆపై మ్ళ్ళీ  బావిలోక 
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దిగి రన మేజ్యళలాో నీటిన నంపి దాన నోటివదు పెటాటడు, ఆ కక్క  నీటిన ప్రాగింది, 
ఆపై అలా్లహ్’క క్ృరజ్రా తెలుపుకనాన డు, ఈ కారణంగా అరను 
ప్రపక్షాళితుడయాయ డు} సహచరులు అడిగారు:-‘ఓ దైవప్రపవక్ త! మా ఈ పశువుల దావ రా 
మాక పుణయ ం లభిసుతందా?ప్రపవక్ త చపాప రు:- {అవును, త్యమ్ను క్లిగిన ప్రపతీ 
కాలేయంలో పుణయ ం ఉంది}} సహీహ్ ఇబున  హిబాా న్ 544. రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు 
అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: {విరంతువుల మ్రియు అనాధాల బాగోగుల 
నమిరతం పరిరపిసూత  క్ృష్టచేసేవాడు ధ్రమ పోరాట్ంలో పాలుగనన  ఒక్ 
ముజాహిదు’ల్లంటివాడు, రాప్రతిభవళా్ళ రహజుజద్’నమాజులను, ఉపవాస్లలను 
జ్ఞసి్లపించేవయ క త క సమానం.} సహీహ్ బుఖారి 5353 

మ్రియు ఇసా్లం రక్ తసంబంధీకల హకక లను దృఢపరుసుతంది అంత్యకాదు వారి పట్ ా
బంధ్య వా నన కొనస్లగించడం రపప నసరిచేసుతంది. అలా్లహ్ రఆల్ల ఇల్ల 
సెలవిచిా డు:- {దైవప్రపవక్ త విశావ సులక (ముస్ంాలక), రమ్ ప్రపాణాలక్ంటే కూడా 
ముఖుయ డు.మ్రియు ఆయన భారయ లు వారిక రలాులు. అలా్లహ్ ప్రగంథం ప్రపకారం 
రక్ తసంబంధీకలు -ఇరర విశావ సుల మ్రియు వలస వచిి న వారి (ముహ్వజిరీన్) 
క్ంటే - ఒక్రి కొక్రు ఎకక వగా పరసప ర సంబంధ్ం (హకక లు) గలవారు. కాన! 
మీరు మీ సేన హితులక మేలు చేయగోరిత్య (అది వేరే విషయం)! వాసతవానక ఇదంా 
ప్రగంథంలో ప్రవాయబడి వుంది.} [అల్ అహ్'జాబ్:6] భూమిపై అవినీతితో బంధ్యరవ  
సంబంధాలను తెంచ్చకోవదున హెచి రించింది, సరవ శ్క తమ్ంతుడైన దేవుడు ఇల్ల 
అనాన డు:- {(వారితో ఇల్ల అను): "ఏమీ? మీరు (అలా్లహ్) ఆజాాపాలనక విముఖులై,  
మ్రల భూమిలో సంక్షోభం రేకెతితసూత  మీ బంధ్య వా లను తెంపుకంటారా?"} ఇల్లంటి 
వారినే అలా్లహ్ శ్పించాడు (బహిషక రించాడు). వారిన చవిటి వారిగా చేశాడు మ్రియు 
వారి క్ండనాు ప్రగుడి ీచేశాడు. [ముహమమ ద్:22-23] దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ 
సలమా్ బోధంచారు :- {రక్ తసంభంధాలను తెంచ్చకనే వాడు సవ ర గంలో ప్రపవేశంచడు} 
సహీహ్ ముస్ాాం (2556) బంధ్య వా నన  విధగా పాఠించవలస్న రక్ తసంబంధీకలు వీరు 
:- రలిదాంప్రడులు, అనాన రముమ ళీ్ళ , అకాక చలెళీా్ళ , మేనమామ్లు, మేనరతలు, 
పెదుమ్మ , చినన మ్మ లు, పెదునానన  బాబాయ్య రదిరరులు. 

ఇసా్లం అవిశావ స్ అయ్యనా ొరుగువారి హకక లను ధ్ృవీక్రిసుతంది, 
సరవ శ్క తమ్ంతుడు అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- {మ్రియు మీరు అలా్లహ్ నే 
ఆరాధంచండి మ్రియు ఎవవ రినీ ఆయనక భాగస్లవ ములుగా స్లటి క్లిప ంచక్ండి. 
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మ్రియు రలిదాంప్రడులతో,  దగ గరి బంధ్యవులతో అనాథులతో,  నరుేదలతో,  
బంధ్యవులైన ొరుగువారితో,  అపరిచితులైన ొరుగువారితో,  ప్రపక్క నునన  
మిప్రతులతో,  బాట్స్లరులతో మ్రియు మీ ఆధీనంలో ఉనన  బానసలతో అందరితోనూ 
ఉదార సవ భావంతో వయ వహరించండి. నశ్ి యంగా,  అలా్లహ్ గరివ తుణి,ి  బడాయీలు 
చపుప కనే వాణి ిప్రేమించడు.} [నిస్ల :36] రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా 
ఇల్ల ప్రపవచించారు: 'జీప్రబీల్ అలైహిసస ల్లం నాక ొరుగువాన గురించి పలుమారాు 
ఉపదేశంచారు నేను చివరిక 'ఆస్తలో వారిక కూడా వారసరవ ం'క్లుగతుందేమోనన 
సందేహపడీాను. సహీ అబూదావూద్ 5152 

33. ఇసా్లం సవ చి మైన, శుదుమైన తిను ప్రాగు పదారాధలను హల్లలు చేస్ంది, 

మ్రియు హృదయాలను, శ్రీరానన , ఇంటిన పరిశుప్రభంగా ఉంచ్చకోమ్న 

ఆదేశంచింది, అల్లగే నకాహ్ ను కూడా, దైవప్రపవక్ తలు ఆదేశంచినటా్ల హల్లలు 

చేస్ంది, వారు ప్రపతీ సవ చి మైనదానన  ఆజాాపించారు. 

ఇసా్లం ప్రపతీ సవ చి మైన తిను, ప్రాగు పదారాధలను హల్లలుచేస్ంది-దైవప్రపవక్ త 
సలలాా్లహుఅలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు:- {ఓ ప్రపజ్ల్లరా !నశ్ి యంగా అలా్లహ్ 
పరిశుదుుడు కేవలం పరిశుదువసుతవులను మాప్రరమే ఆమోదిస్లతడు, అలా్లహ్ 
ముస్మాులను ప్రపవక్ తలను ఆదేశంచిన మాదిరిగా ఆదేశంచాడు, అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు {“నశ్ి యంగా అలా్లహ్ పరిశుదుుడు శుదుమైనవి మాప్రరమే ఆమోదిస్లతడు, 
నసస ంకోచంగా అలా్లహ్ ముమినీన్ విశావ సులక రన ప్రపవక్ తలక మాదిరిగా{“ఓ 
సందేశ్హరుల్లరా! శుదు మైన పదారాధలు మాప్రరమే బ్దజించండి, సాక రాయ లు 
చేయండి నశ్ి యంగా మీరు చేసుతనన  కారాయ ల గురించి నాక 
తెలుసు(ముమినూన్:51) {ఓ విశ్వ స్ంచిన ప్రపజ్ల్లరా! నేను మీక ప్రపస్లదించిన 
శుదుమైన పదారాధలను తినండి, (బఖర్ -172)"} అన ఆదేశంచాడు ఒక్ వయ క త గురించి 
ప్రపస్లతవిసూత  అరను సుదీరగప్రపయాణం చేస్లతడు దుముమ  ధూళితో నండి ఉంటాడు, 
అరను రన చేతులు లేపి దుఆ చేసూత  ఓ నా ప్రపభువా ఓ నా ప్రపభువా అంటాడు 
చూసేత అరన బోజ్నము హరాము అరన పానీయం హరాము, అరన దుసుతలు 
హరాము అరన ఉపాది హరాము, ఎల్ల అరన దుఆ రవ క్రించబడుతుంది?"}. 
సహీహ్ ముస్ాాం 1015 మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:- {ఇల్ల 
చపుప :"అలా్లహ్ రన దాసుల కొరక సృష్టటంచిన వట్రస్లత లంక్రణను మ్రియు మ్ంచి 
జీవనోపాధన నషేధంచేవాడెవడు?" (ఇంకా) ఇల్ల అను: "ఇవి ఇహలోక్ జీవిరంలో 
విశావ సుల కొరకే; పునరుాిన దినమున ప్రపత్యయ క్ంగా వారి కొరక మాప్రరమే గలవు. ఈ 
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విధ్ంగా మేము మా సూచనలను జ్ఞజాానం గల వారిక సప షటంగా వివరిసుతనాన ము."} 
[అల్ ఆరాఫ్:32] 

ఇసా్లం హృదయాలను, శ్రీరానన , ఇంటిన పరిశుప్రభంగా ఉంచ్చకోమ్న ఆదేశంచింది, 
అల్లగే నకాహ్ ను కూడా, దైవప్రపవక్ తలు ఆదేశంచినటా్ల హల్లలు చేస్ంది, వారు ప్రపతీ 
సవ చి మైనదానన  ఆజాాపించారు.అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- {మ్రియు అలా్లహ్ మీ 
వంటి వారి నుండియే మీ సహవాసులను (అజావ జ్ లను) పుటిటంచాడు. మ్రియు మీ 
సహవాసుల నుండి మీక పిలలాను మ్రియు మ్నమ్ళీ ను ప్రపస్లదించి,  మీక 
ఉరతమ్మైన జీవనోపాధ్యలను కూడా సమ్కూరిా డు. అయ్యనా వారు (మానవులు) 
అసరయ మైన వాటిన (దైవాలుగా) విశ్వ స్ంచి,  అలా్లహ్ అనుప్రగహ్వలను 
తిరసక రిస్లత రా?} [అన్ న్హా్ :72] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: 
{మ్రియు నీ దుసుతలను నువువ  శుప్రభపరుి కో} మ్రియు అశుదురను నీవు 
తొలగించ్చకో } [అల్ ముదదసీ్ ర్ :4-5] రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల 
ప్రపవచించారు: {ఎవరి మ్నసులో అనువంర గరవ ం ఉనాన అరను సవ ర గంలో 
ప్రపవేశంచలేడు, అపుప డు ఒక్వయ క త ఇల్ల అడిగాడు:{ప్రపతీ వయ క త రన దుసుతలు, 
పాదరక్షకాలను అందంగా ధ్రించడానన  ఇషటపడాడు క్దా! ప్రపవక్ త జ్వాబిచిా రు-
{నశ్ి యంగా అలా్లహ్ అరయ ంర సుందరుడు, అందానన  ప్రేమిస్లతడు, -కప్రబూ’ అనగా- 
స యా నన  రయ జించడం ప్రపజ్లను హీనులుగా భావించడం.} సహీహ్ ముస్ాాం (91) 

34. మ్రియు ఇసా్లం నష్టదు మూల్లలను నషేధంచింది, ఉదాహరణక :-ష్టరుక  

బిలా్లహ్, కప్రఫు బిలా్లహ్, విప్రగహ్వరాధ్న, దైవం గురించి అజాానప్రేల్లపనలు, 

సంానానన  హరమారి డం, పవిప్రర ప్రపాణానన  చంపడం, భూమిలో అలకా్లాోలం 

రేకెతితంచడం, చేరబడి, గోపయ మైన, సప షటమైన హేయక్ృరయ ములు, వయ బిచారం, 

సవ లింగ సంపరక ం, మ్రియు వడ్డనీ నషేధంచింది, మ్ృర పదారిాలను తినడం 

నషేధంచింది, విప్రగహ్వలక, ప్రపతిమ్ల కోసం జిబాహ్ చేస్నది నషేధంచబడింది, 

మ్రియు పంది మాంసం, సరవ మాలినాయ లు, రాక్షసపనులను నషేధంచింది, 

అనాధాల సముమ ను అనాయ యంగా తినడం, తూనక్లాోదండి కొట్టడం, మ్రియు 

రక్ తసంభంధానన  తెంచ్చకోవడం నషేధంచింది, ఈ నష్టజ్ఞదాు లపై సమ్సత 

దైవప్రపవక్ తలు ఏకీభవించారు. 

ఇసా్లం నష్టదాు ల మూల్లలను సమూలంగా నషేధంచింది ఉదాహరణక 'అలా్లహ్'తో 
ష్టరుక  చేయడం, కప్రఫు చేయడం, విప్రగహ్వరాధ్న చేయడం, అలా్లహ్ గురించి 
అజాానంతో మాటాాడట్ం, సంానానన  చంపడం. {ఇల్ల అను:రండి మీ ప్రపభువు మీపై 
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నషేదించిన వాటిన మీక చదివి వినపిస్లతను: మీరు ఆయనతోపాట్ల దేనన స్లటి 
(భాగస్లవ ములను) క్లిప ంచక్ండి. మ్రియు రలిదాంప్రడులతో మ్ంచిగా ప్రపవరి తంచండి. 
మ్రియు ేదరికానక భయపడి మీ సంానానన  చంపక్ండి. మేమే మీకూ మ్రియు 
వారిక కూడా ఆహ్వరానన  ప్రపస్లదిస్లతము. మ్రియు బహిరంగంగా గానీ, లేదా 
దొంగచాట్లగా గానీ అశీలామైన (స్గుగమాలిన) పనులను సమీపించక్ండి. అలా్లహ్ 
నషేధంచిన ప్రపాణిన, సరయ బదధంగా రపప  చంపక్ండి. మీరు అరంి చేసుకోవాలన ఈ 
విషయాలను ఆయన మీక ఆజాాపిసుతనాన డు.} {మ్రియు అనాథుడు రన యుక్ త 
వయసుస క చేరనంర వరక అరన ఆస్తన, బాగుపరచటానక రపప  ఇరర 
ఉదేుశ్య ంతో సమీపించక్ండి. కొలవట్ంలో మ్రియు తూచట్ంలో నాయ యానన  
పాటించండి. ఏ ప్రపాణిపై మేము దాన శ్క తక మించిన భారానన  మోపము. పలికత్య 
నాయ యమే పలక్ండి. అది మీ దగ గరి బంధ్యవుక (ప్రపతికూలమైనది) అయ్యనా సరే. 
అలా్లహ్ తో చేస్న ఒపప ందమును పూరిత చేయండి. మీరు హితోపదేశ్ం 
రవ క్రించాలన ఆయన మీక ఈ విషయాలను ఆజాాపిసుతనాన డు.} [అల్ 

అన్'ఆమ్:151-152] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {ఇల్ల అను:-
"నా ప్రపభువు బహిరంగంగా గానీ, లేదా రహసయ ంగా గానీ, అశీలా (అసహయ క్రమైన) 
కారాయ లను, పాపకారాయ లను చేయటానన  మ్రియు దౌరజనయ ం చేయటానన  మ్రియు 
ఆయన (అలా్లహ్) అవరరింపజేస్న ప్రపమాణం ఏదీ లేనదే ఇరరులను అలా్లహ్ క 
స్లటి (భాగస్లవ ములుగా) క్లిప ంచటానన  మ్రియు మీక జ్ఞజాానం లేనదే ఏ విషయానన  
అయ్యనా అలా్లహ్ పై మోపటానన  నషేధంచి వునాన డు."} [అల్ ఆరాఫ్:33] 

మ్రియు ఇసా్లం గౌరవనీయమైన ప్రపాణానన చంపడానన నషేధసుతంది. 
సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్ అనాన డు:- {నాయ యానక రపప ,  అలా్లహ్ నషేధంచిన ఏ 
ప్రపాణిన కూడా చంపక్ండి. ఎవడు అనాయ యంగా చంపబడాడో,  మేము అరన 
వారసునక (ప్రపతీకార) హకక  ఇచిి  ఉనాన ము. కాన అరడు హరయ  (ప్రపతీకార) 
విషయంలో హదుులను మీరకూడదు. నశ్ి యంగా, అరనక (ధ్రమ ప్రపకారం) సహ్వయ 
మొసంగబడుతుంది.} [అల్ ఇత్స్ల:33] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: {మ్రియు ఎవరైత్య, అలా్లహ్ తో పాట్ల ఇరర దైవాలను 
ఆరాధంచర్వ! మ్రియు అలా్లహ్ నషేధంచిన ఏ ప్రపాణిన కూడ నాయ యానక రపప  
చంపర్వ! మ్రియు వయ భిచారానక పాలప బడర్వ. మ్రియు ఈ విధ్ంగా చేసేవాడు 
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(అవిధేయుడిగా ప్రపవరి తంచేవాడు) దాన ఫలిానన  రపప క్ ొందుాడు.} {అల్ 

ఫురాాన్:68} 

భూమిలో అలకా్లాోలం సృష్టటంచడానన  ఇసా్లం నషేదించింది.-అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 
{సంసక రించబడిన రరువార భూమిలో మీరు ఉపప్రదవానన  రేకెతితంచక్ండి} [అల్ 

ఆరాఫ్:56] షు'అయ్యబ్ అలైహిసస ల్లం గురించి తెలుపుతూ అలా్లహ్ సెలవిచిా డు 
:అరను రన జాతీప్రపజ్లతో ఇల్ల చపాప డు:- {మ్రియు మేము మ్ద్ యన్ జాతి వారి 
వదుక వారి సహోదరుడు షుఐబ్ ను (పంపాము). అరను వారితో అనాన డు: "నా 
జాతి ప్రపజ్ల్లరా! అలా్లహ్ నే ఆరాధంచండి,  మీక ఆయన రపప  మ్రొక్ ఆరాధ్య  
దైవం లేడు. వాసతవంగా,  మీ వదుక,  మీ ప్రపభువు దగ గర నుండి సప షటమైన 
(మారగదరశ క్రవ ం) వచిి  వునన ది. కొలిచేట్పుప డు మ్రియు తూచేట్పుప డు పూరితగా 
ఇవవ ండి. ప్రపజ్లక వారి వసుతవులను రగి గంచి ఇవవ క్ండి. భూమిపై సంసక రణ 
జ్రిగిన రరువార క్లాోలా్లనన  రేకెతితంచక్ండి. మీరు విశావ సులే అయ్యత్య,  ఇదే మీక 
మేలైనది.} [అల్-ఆరాఫ్:85] 

ఇసా్లం మ్ంప్రరజాల్లనన /చేరబడిన నషేధంచింది. {నీ కడిచేతిలో ఉనన దానన 
విసురు! అది వారు క్లిప ంచిన వాటిన ప్రమింగి వేసుతంది. వారు క్లిప ంచినది 
నశ్ి యంగా, మ్ంప్రరజాలకన రంప్రరమే! మ్రియు మ్ంప్రరజాలకడు ఎనన డూ 
సఫలుడు కాలేడు. వాడు ఎట్ల నుంచి, ఎల్ల వచిి నా సరే!.} [తాహా:69] రసూలులా్లహ్ 
సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: {'వినాశ్క్రమైన ఏడు పాపాలనుండి 
మిమ్మ లిన  రక్షించ్చకోండి, సహ్వబాలు ఓ దైవప్రపవక్ త అవి ఏమిటి? అన అడిగారు, 
ప్రపవక్ త బదులిసూత "ష్టరుక బిలా్లహ్(అలా్లహ్'కఇరరులను భాగస్లవ మ్య  
పరి ట్ం)2.చేరబడి 3.అకారణంగా అలా్లహ్ నషేదించిన ప్రపాణి న 
హరమారి ట్ం4.వడ్డ ీతినడం 5.అనాదల సముమ ను అనాయ యంగా తినట్ం6.యుదుం 
నుండి వెనుతిరిగి పారిపోవట్ం 7, అభాగుయ రాలైన, అమాయకలైన మ్హిళలపై 
అపనందలు మోపట్ం" అన తెలియజేశారు} సహీహ్ బుఖారి 6857 

మ్రియు ఇసా్లం అంరర గర, బాహయ పరమైన అనైతిక్రను, వయ భిచారం, సవ లింగ 
సంపరక ం నషేధంచింది,  మ్రియు ఈ ేరా ప్రపారంభంలో దానన సూచించే 
ఆయతులను ేరొక నాన రు మ్రియు ఇసా్లం వడ్డనీ నషేధంచింది. 
సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- ఓ విశావ సుల్లరా! అలా్లహ్ యందు 
భయభకతలు క్లిగి ఉండండి మ్రియు మీరు (నజ్ంగా) విశావ సులే అయ్యత్య,  మీక 
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రావలస్న వడ్డనీ విడిచి పెట్టండి. {కాన, ఒక్వేళ మీరు అల్ల చేయక్పోత్య! అలా్లహ్ 
మ్రియు ఆయన సందేశ్హరున రరుపు నుండి యుదధ ప్రపక్ట్న ఉందన 
తెలుసుకోండి. కాన మీరు పశిా తాప పడిత్య (వడ్డ ీవదులుకంటే), మీ అసలు సముమ  
మీక లభిసుతంది. మీరు (ఇరరులక) అనాయ యం చేయక్ండి మ్రియు మీకూ 
అనాయ యం జ్రుగదు. (279)} [అల్ బఖర్: 278-279] అలా్లహ్’వడ్డ ీ పాపిన 
హెచి రించినటా్లగా యుదుపాపిన కూడా అల్ల హెచి రించలేదు, ఎందుక్ంటే వడ్డలీో 
ధ్రామ లు, దేశాలు, డబ్దు  మ్రియు ప్రపాణాలు వినాశ్నం జ్రుగుతుంది. 

మ్రియు ఇసా్లం మ్ృతువులను తినడానన , విప్రగహ్వలక, ప్రపతిమ్ల కొరక జిబాహ్ 
చేయబడినది, మ్రియు పంది మాంస్లనన  నషేధంచింది. అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 
మీ కొరక ఇవి నషేధంచబడినవి:మ్ృర పశువు, రక్ తం, పంది మాంసం, అలా్లహ్ 
ేరుగాక్ వేరిరరుల ేరు ఉచి రించబడినది, గొంతు పిసక్బడట్ంవల ాచచిి న 
పశువు, దెబు  రగిలి చనపోయ్యన పశువు, ఎరతయ్యన జ్ఞసలిం నుంచి ప్రకందపడి 
చనపోయ్యనది లేక్ కొముమ రగలట్ం వల ా చచిి పోయ్యనది, ప్రకూరమ్ృగాలు చీలిి  
తినట్ం వల ాచన పోయ్యన పశువు (ఇవి మీ కొరక హరామ్ గావించబడీాయ్య).కాన 
మీరు ఒక్వేళ'జిబహ్' చేసేత అది మీ కొరక నష్టదధం కాదు.అల్లగే ఆసి్లనాల వదు బలి 
ఇచిి నవి కూడా నష్టదధమే అదేవిధ్ంగా బాణాల ప్రపయోగం దావ రా 
అదృష్టటనన పరీక్షించ్చ కోవట్ం కూడా నష్టదధమే.ఇవనీన  అరయ ంర నీచమైన 
పాపకారాయ లు} [అల్ మాయిదా:3] 

ఇసా్లం మ్దయ పానానన , మ్లినాలను మ్రియు సమ్సత చడులను 
నషేధంచింది.సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- ఓ విశావ సుల్లరా! 
నశ్ి యంగా మ్ధ్య పానం,  జూదం,  బలిపీఠం మీద బలి ఇవవ ట్ం (అనాస బ్) 
మ్రియు శ్కనానకై బాణాల ప్రపయోగం (అజాామ్) ఇవనీన  కేవలం అసహయ క్రమైన 
షైాన్ చేషటలు,  కావున మీరు స్లఫలయ ం ొందాలంటే వీటిన రయ జించండి. 
నశ్ి యంగా,  షైాన్ మ్ధ్య పానం మ్రియు జూదం దావ రా మీ మ్ధ్య  విర్వధాలు 
మ్రియు విదేవ ష్టలు రేకెతితంచాలన మ్రియు మిమ్మ లిన  అలా్లహ్ ధాయ నం నుండి 
మ్రియు నమాజ్ నుండి తొలగించాలన కోరుతునాన డు. అయ్యత్య మీరు ఇపుప డైనా 
మానుకోరా?}(91) [అల్ మాయిదా:90-91] ఇది ఇంరకముందు 31 వ ేరా లో 
ప్రపస్లతవించబడింది, అందులో అలా్లహ్ రఆల్ల ‘దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ 
సలమా్ వారి సుగుణాలు తౌరాతు ప్రగంధ్ంలో ఉనాన యన, అది అరను వారిపై 
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హేయవిషయాలను హరాము చేస్లతడు’అన తెలిపాడు. {"ఎవరైత్య ఈ సందేశ్హరుణి ి
నరక్షయ రాసుయ డైన ఈ ప్రపవక్ తను అనుసరిస్లత ర్వ! ఎవరి ప్రపస్లతవన వారి వదు వునన  తౌరాత్ 
మ్రియు ఇంజీల్ ప్రగంథాలలో ప్రవాయబడి ఉనన దో,  అరను వారిక ధ్రమ మును 
ఆదేశస్లతడు మ్రియు అధ్రమ ము నుండి నషేధస్లతడు మ్రియు వారి కొరక 
పరిశుదధమైన వసుతవులను ధ్రమ సమ్మ రం చేస్ అపరిశుదధమైన వాటిన నషేధస్లతడు. 
వారిపై మోపబడిన భారాలను మ్రియు వారి నరు ంధాలను తొలగిస్లతడు. కావున 
అరనన సమ్రింిచి,  అరనతో సహక్రించి,  అరనపై అరవరింపజేయబడిన 
జ్యయ తిన అనుసరించే వారు మాప్రరమే స్లఫలయ ం ొందేవారు."} [అల్ ఆరాఫ్:157] 

మ్రియు ఇసా్లం అనాధ్ల డబ్దు ను అనాయ యంగా తినడానన నషేధసుతంది. 
సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్ అనాన డు:- {మ్రియు అనాధ్యల ఆస్తపాసుతలను వారిక 
తిరిగి ఇవవ ండి. మ్రియు (మీ) చడ ీ వసుతవులను (వారి) మ్ంచి వసుతవులతో 
మారి క్ండి. మ్రియు వారి ఆసుతలను మీ ఆసుతలతో క్లిపి తిన వేయక్ండి. 
నశ్ి యంగా,  ఇది గొపప నేరం (పాపం)}. [నిస్ల:2] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: {నశ్ి యంగా, అనాయ యంగా అనాధ్యల ఆసుతలను,  తినేవారు 
వాసతవానక రమ్ ొట్టలను అగిన తో నంపుకంట్లనాన రు. మ్రియు వారు 
సమీపంలోనే భగభగమ్ండే నరకాగిన లో కాలి బడారు.} [నిస్ల:10] 

మ్రియు ఇసా్లం కొలరలలో తూనక్లాో (దండికొట్టడానన )మోసంచేయడానన  
నషేధంచింది.సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {కొలరలలో,  తూనక్లలో 
రగి గంచి ఇచేి వారిక వినాశ్ముంది}(1) వారు ప్రపజ్ల నుండి తీసుకనేట్పుప డు పూరితగా 
తీసుకంటారు.(2) మ్రియు ాము ప్రపజ్లక కొలిచి గానీ లేక్ తూచి గానీ 
ఇచిే ట్పుప డు మాప్రరం రగి గంచి ఇస్లతరు.(3) ఏమీ? ఇల్లంటి వారు తిరిగి ప్రబతికంచి 
లేపబడరన భావిసుతనాన రా?(4) {అల్ మురఫిి ఫ్సన్ 1-4} 

ఇసా్లం రక్ తసంభంధ్ం తెంచ్చకోవడానన  నషేధంచింది, ఈ విషయం రుజువు పరిచే 
ఆయతులు, ఆహ్వదీసులు ఇంరకముందు 31'వ ేరాలో గడిచాయ్య అవి 
దైవప్రపవక్ తలు ఈ నషేధాలను హరాముగా ఏకీభవించారు'అన సూచిసుతనాన య్య. 
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35. ఇసా్లం:చడు అనైతిక్రను వారిసుతంది, అవి:అసరయ ం, మోసం, ప్రదోహం, 

అమానతులో ప్రదోహం, అసూయ, చడు పనాన గం, దొంగరనం, దౌరజనయ ం, పీడ 

మ్రియు ప్రపతీ అసహయ  పన నుండి ఆపుతుంది. 

అల్ ఇసా్లం చడు అనైతిక్రను స్లధారణంగా ఆపుతుంది, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 
{"మ్రియు నీ చంపలను గరవ ంతో ప్రపజ్ల యెదుట్ ఉబిు ంచక. మ్రియు భూమిపై 
అహంకారంతో నడవక. నశి్ యంగా,  అలా్లహ్ డాంబికాలు చపుప కొన,  విప్రరవీగే 
వాడంటే ఇషటపడడు".} [లుఖామ న్:18] రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల 
ప్రపవచించారు:- జాబిర్ బిన్ అబ్దులా్ల రజియలా్లహు అనుుమా మ్రైూ  ఉలేఖా్నం 
;నశ్ి యంగా మీలో నాక ప్రపియమైన వారు, ప్రపళయ దినాన నాక దగ గరగా 
కూరుి ంటారు, వారుఎవరంటే ‘ప్రపవర తన రీాయ  , ఉరతమ్ నడవడిక్ క్లవారే’ మీలో 
నాక నచి న వారు అసహయ పరులు, పరలోక్దినాన నాక అరయ ంర దూరంగా 
కూరుి ంటారు వారుఎవరంటే ‘ఎకక వగా నోటి దూల క్లిగి ఆలోచన లేకండా 
మాటాాడేవారు మ్రియు నోటి దురుసు క్లిగినవారు, "మురఫైహిఖూన’అంటే ఏమిటి 
అన అడిగారు దానక ప్రపవక్ త ‘గరావ నన  ప్రపదరిశ ంచేవారు అన బదులిచాి రు 
స్ల్'స్లతు సహీహా 791 

అల్-ఇసా్లాం;- అసరయ ం నుండి ఆపుతుంది, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {నశ్ి యంగా,  
అలా్లహ్ మితిమీరే అసరయ వాదిక సనామ ర గం చూపడు!"} [అల్ గాఫిర్:28] రసూలులా్లహ్ 
సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు:- {మీరు అస యా నక దూరంగా 
ఉండండి, ఎందుక్ంటే అసరయ ం మ్నష్టన పాపం వైపుక తీసుకెళ్ళతంది, ఈ పాపం 
నశ్ి యంగా అరనన  నరకానక గురిచేసుతంది, ఒక్వయ క త ఎలపాుప డు అబదుం చపూత  
ఉంటాడు, ఆ అబదాు నన  విధచేసుకంటాడు చివరిక అలా్లహ్ వదు అరను 
అసరయ వాది’అన లిఖంచబడుతుంది} సహీహ్ ముస్ాాం (2607) రసూలులా్లహ్ 
సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు:- {మునాఫిఖుడిక మూడు 
సంకేాలునాన య్య:-మాటాాడినపుప డు అసరయ  మాడుాడు, ప్రపమాణంచేస్ 
రపుప ాడు, అమానతు పెడిత్యప్రదోహం చేస్లతడు.} సహీహ్ బుఖారి 6095 

ఇసా్లం 'మోస్లనన "నషేధసుతంది. ఒక్ హదీసులో ఇల్ల వచిి ంది :-మ్హనీయ 
దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ ఒక్స్లరి దానయ పు నలవ ల గుండా వెళాారు 
అపుప డు రన చేతిన అందులో జొపిప ంచారు అపుప డు ఆయన వేళీ క రడిత్యమ్ 
రగిలింది, వెంట్నే ఇల్ల {ఇది ఏమిటి? ఓ ధానాయ ల వాయ పారి?} అన అడిగారు, 
అరను ‘వరంిలో రడిస్ంది ఓ ప్రపవక్ త! అన చపాప డు, ప్రపవక్ త ‘మ్రి అల్లంట్పుప డు 
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ఆ ధానాయ నన  మీద ఎందుక పెట్టలేదు, ప్రపజ్లు దానన  గురితస్లత రు క్దా’? మోసం 
చేసేవాడు మ్నలోన వాడు కాదు’అన చపాప రు. సహీహ్ ముస్ాాం (102) 

ఇసా్లం ప్రదోహం, నమ్మ క్ప్రదోహం మ్రియు మోస్లనన  నషేధసుతంది.అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు :- {ఓ విశావ సుల్లరా! మీరు అలా్లహ్ క మ్రియు ఆయన ప్రపవక్ తక 
నమ్మ క్ప్రదోహం చేయక్ండి మ్రియు తెలిస్ ఉండి కూడా మీ (పరసప ర) అమానతుల 
విషయంలో నమ్మ క్ప్రదోహం చేయక్ండి.} [అల్-అన్'ఫాల్:27] మ్రియు 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు: {వారు'అలా్లహ్ తో చేస్న వాగాునం 
పూరిత చేస్లతరు మ్రియు రమ్ వాగాునానన  భంగపరచరు! [రాద్ :20] మ్హనీయ 
దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్'సైనాయ నన  పంేముందు ఇల్ల 
ఉపదేశంచేవారు {దైవపోరాట్ంచేయండి, మితిమీరక్ండి, ప్రదోహంచేయక్ండి, 
మ్ృతులఅవయవాలు కోయక్ండి, పిలలాను చంపక్ండి'} సహీహ్ ముస్ాాం 1731 
మ్హనీయ దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ తెలిపారు: {నాలుగు విషయాలు 
ఎవరిలోనైత్య ఉంటాయో అరను నకారస య్యన క్పట్మునాఫిక్ అవుాడు, ఆ 
గుణాలలోఏ ఒక్క టి ఉనన  దానన  రయ జించేవరక అరనలో నఫాక్ గుణం ఉనన టే ా
అవి:-అమానతులు పెడిత్య మోసంచేస్లతడు, మాటాాడిత్య అబదుంచపాతడు, ప్రపమాణం 
చేసేత రపుప ాడు, గొడవపడినపుప డు (బూతులు)దూషణకదిగుాడు’} సహీహ్ 

బుఖారి 34 

అల్-ఇసా్లాం;- అసూయ నుండి ఆపుతుంది, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {లేదా! అలా్లహ్ 
రన అనుప్రగహంతో ప్రపజ్లక ప్రపస్లదించిన (సౌభాగాయ నన ) చూస్ వారు ఈరియ  
పడుతునాన రా? వాసతవానక (ఇంరక ముందు) మేము ఇప్రబాహీమ్ కట్లంబం వారిక, 
ప్రగంథానన  మ్రియు వివేకానన  ప్రపస్లదించాము. మ్రియు వారిక గొపప  స్లప్రమాజాయ నన  
కూడా ప్రపదానం చేశాము.} {నిస్ల :54} మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: {ప్రగంధ్ ప్రపజ్లలోన పలువురు - వారి మ్నసుస లలో ఉనన  అసూయ 
వల ా - సరయ ం వారిక సుసప షటం అయ్యనపప టికీ,  మీరు విశ్వ స్ంచిన రరువార,  
మిమ్మ లిన  ఏదో ఒక్ విధ్ంగా,  దాన (విశావ స మారగం) నుండి మ్రలిి  మ్ళ్ళీ  
సరయ తిరస్లక రం వైపునక తీసుక పోదామ్న కోరుతుంటారు. అయ్యత్య (వారి పట్)ా 
అలా్లహ్ రన ఆదేశ్ం ఇచిే వరక,  మీరు (వారిన) మ్నన ంచండి,  ఉేక్షించండి. 
నశ్ి యంగా,  అలా్లహ్ ప్రపతిదీ చేయగల సమ్రుధడు} [అల్ బఖర్ :109] రసూలులా్లహ్ 
సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: {మీలో గరజాతులక చందిన ఒక్ 
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ర్వగం చొరబడింది: అసూయ మ్రియు దేవ ష్టలు, ఇది గొరుగుతుంది, నేను 
రలవెంప్రట్లక్లు గొరగడం గురించి మాటాాడట్ంలేదు’కానీ ధ్రామ నన  గొరగడం గూరిి  
మాటాాడుతునాన ను, ఎవరి చేతిలో నా ప్రపాణం ఉందో ఆయన స్లక్షి! మీరు 
విశ్వ స్ంచనంర వరక సవ ర గంలో ప్రపవేశంచలేరు, పరసప రం ప్రేమించ్చకోనంర 
వరక విశ్వ స్ంచలేరు, నేను మీ పరసప రం ప్రేమ్ జ్నంచే ఒక్ విషయం గురించి 
తెలియజేయాల్ల?సల్లమును పరసప రం వాయ పింప జేయండి!} సున్న్ తిరిమ జీ 2510 

అల్-ఇసా్లాం;ఇసా్లం ప్రదోహ్వనన నర్వదిసుతంది! అలా్లహ్ సెలవిచిా డు! {మ్రియు ఇదే 
విధ్ంగా మేము ప్రపతి నగరంలో, దానలోన నేరసిులైన పెదువారిన, కప్రట్లు 
పనేన వారిగా చేశాము. మ్రియు వారు చేసే కప్రట్లు కేవలం వారికే ప్రపతికూలమైనవి, 
కాన వారది ప్రగహించడం లేదు.} [అల్ అన్'ఆమ్:123] అలా్లహ్ తెలియజేశాడు 
'నశ్ి యంగా య్యదులు ఈస్ల మ్రహ్ అలైహిసస ల్లం ను హరయ చేయడానక 
ప్రపయతిన ంచారు, మ్రియు ఒక్ చడు ప్రపణాళిక్ను రచించారు, కానీ అలా్లహ్ వారి 
కొరక ఒక్ ప్రపణాళిక్ ఏరాప ట్ల చేశాడు, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు 'చడు ప్రపణాళిక్లు 
రచించేవారే దానక గురయాయ రు. అలా్లహ్ సెలవిచిా డు. {ఈస్ల వారిలో 
సరయ తిరస్లక రానన  క్నుగొన ఇల్ల ప్రపశన ంచాడు: "అలా్లహ్ మారగంలో నాక 
సహ్వయకలుగా ఎవరు ఉంటారు?" (అపుప డరన) శషుయ లు ఇల్ల జ్వాబిచాి రు: 
"మేము నీక అలా్లహ్ మారగంలో సహ్వయకలముగా ఉంటాము. మేము అలా్లహ్ ను 
విశ్వ స్ంచాము మ్రియు మేము అలా్లహ్ క విధేయులము (ముస్ంాలము) 
అయాయ మ్న,  నీవు మాక స్లక్షిగా ఉండు.} "ఓ మా ప్రపభూ! నీవు అవరరింప జేస్న 
సందేశానన  మేము విశ్వ స్ంచాము మ్రియు మేము ఈ సందేశ్హరుణి ి
అనుసరించాము. కావున మ్మ్మ లిన  స్లక్షులలో ప్రవాసుకో!"(53) మ్రియు వారు 
(ఇప్రస్లయీల్ సంరతిలోన అవిశావ సులు, ఈస్ల క విరుదధంగా) కప్రట్లు చేశారు. 
మ్రియు అలా్లహ్ (వారి కప్రట్లక విరుదధంగా) పనాన గాలు పనాన డు. ఎతుతలు 
వేయట్ంలో అలా్లహ్ అతుయ రతముడు!(54) (జ్ఞజాాపక్ం చేసుకోండి) అపుప డు అలా్లహ్ 
ఇల్ల అనాన డు: "ఓ ఈస్ల! నేను ననున  పూరితగా తీసుకంటాను మ్రియు ననున  నా 
వైపునక ఎతుతకంటాను మ్రియు సరయ తిరస్లక రుల నుండి ననున  శుదధపరుస్లతను 
మ్రియు ననున  అనుసరించిన వారిన,  పునరుాిన దినం వరక 
సరయ తిరస్లక రులక పైచేయ్యగా ఉండేట్టా్ల చేస్లతను. చివరక మీరంా నా వదుకే 
మ్రలి రావలస్ ఉంది. అపుప డు నేను మీ మ్ధ్య  రలెతితన విభేదాలను గురించి 
తీరుప  చేస్లతను. [ఆల్ల ఇత్మాన్:52-55] అలా్లహ్ ాల్ల తెలియపరిా డు-స్లలెహ్ 
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అలైహిసస ల్లం జాతీప్రపజ్లు ఆయనను చంపడానక సంక్లిప ంచారు అందరూ ఒక్ 
ప్రపణాళిక్ ఏరాప ట్లచేశారు అలా్లహ్ వారికోసం ప్రపణాళిక్ స్దుం చేశాడు'మ్రియు ఆ 
జాతీప్రపజ్లందరిన వేరతాో పెకలించి సరవ నాశ్నం చేశాడు'-అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 
{వారు పరసప రం ఇల్ల అనుకనాన రు: "అలా్లహ్ పై ప్రపమాణం చేస్ ఇల్ల ప్రపతిజ్ ా
చేయండి. మ్నం అరనపై మ్రియు అరనతో పాట్ల ఉనన  వారిపై రాప్రతివేళ దాడి 
చేదాుము.రరువార అరన వారసులతో:'మీ సంబంధీకలను వధంచింది మేము 
చూడనే లేదు. మేము నశ్ి యంగా,  సరయ ం పలుకతునాన ము.' "అన అందాము.}49 
మ్రియు ఈ విధ్ంగా,  వారు పనాన గం పనాన రు మ్రియు మేము కూడా ఒక్ 
పనాన గం పనాన ము. కాన వారిక్ది తెలియదు.(50) ఇక్ చూడండి! వారి పనాన గపు 
పరయ వస్లనం ఏమ్య్యందో! వాసతవానక మేము వారిన మ్రియు వారి వంశ్ం 
వారినందరినీ సరవ నాశ్నం చేశాము.(51) [అన్ న్మా్: 49-51] 

ఇసా్లం దొంగరనానన  నషేదిసుతంది, మ్హనీయ దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ 
సలమా్ సెలవిచాి రు :- {ఒక్ వయ భిచారి వయ భిచరించేట్పుప డు విశావ స్ కాజాలడు, 
దొంగ దొంగిలించేట్పుప డు విశావ స జ్ఞస్తిిలో ఉండడు, మ్దయ పానసేవకడు మ్దయ ం 
ప్రాగేట్పుప డు విశావ స్గా ఉండడు.తౌబా రవ క్రించబడుతుంది ఆ రరువార.} సహీహ్ 
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అల్-ఇసా్లాం;- దురాప్రక్మ్ణ నుండి ఆపుతుంది, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 
{నశ్ి యంగా,  అలా్లహ్ నాయ యం చేయమ్న మ్రియు (ఇరరులక) మేలు చేయమ్న 
మ్రియు దగ గరి బంధ్యవులక సహ్వయం చేయమ్న మ్రియు అశీలార,  అధ్రమ ం 
మ్రియు దౌరజనాయ లక దూరంగా ఉండమ్న ఆజాాపిసుతనాన డు. ఆయన ఈ విధ్ంగా 
మీక బోధసుతనాన డు,  బహుశా మీరు హిరబోధ్ ప్రగహిస్లత రన.} [న్హా్:90] రసూలులా్లహ్ 
సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: {నశ్ి యంగా అలా్లహ్ నా వైపుక 
ఈ విషయాల వ'హీ వాణీ పంపాడు: మీరు వినప్రమ్రను క్లిగి ఉండండి ఒక్రిపై 
మ్రొక్రు దురాప్రక్మ్ణ'తో హదుుమీరవదుు మ్రియు ఒక్రిపట్ ామ్రొక్రు గరివ ంచవదుు} 
సహీ అబూదావూద్ 4895 

అల్-ఇసా్లాం;- దౌరజనయ ం, పీడ' నుండి ఆపుతుంది, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- అలా్లహ్ 
దురామ రుగలు అంటే ఇషటపడడు. [ఆల్ల ఇత్మాన్:57] మ్రియు మ్హోనన తుడైన 
అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు: నశ్ి యంగా,  దురామ రుగలు ఎనన టికీ స్లఫలయ ం 
ొందరు. [అల్ అన్'ఆమ్:21 ] మ్రియు మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
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సెలవిచిా డు: దురామ రుగల కోసం ఆయన బాధాక్రమైన శక్షను స్దధం చేస్ ఉంచాడు 
[అల్ ఇనీ్న న్ :31] రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: 
{ముగుగరి దుఆ'లు తిరసక రించబడవు :- నాయ యశీలుడైన నాయకడు, ఉపవాసకడు 
ఇఫాత ర్ చేసెంరవరక, పీడితుడి దుఆను'ఆకాశ్ంలోక ఎతుతకంటాడు, ఆకాశ్దావ రాలు 
తెరుచ్చకంటాయ్య మ్రియు సరవ శ్క తమ్ంతుడైన ప్రపభువు చపాతడు:- ‘నా గౌరవం 
స్లక్షిగా నేను ఖ్చిి రంగా నీక సహ్వయం చేస్లతను, అది కొంచం ఆలసయ ం అయ్యనా 
సరే!} దీనన ముస్ాాం (2749’) కొదిుగా త్యడాతో, సవ లప  వయ యా స్లలతో అల్-తిరిమ ధి 

(2526’). ఉలేఖాంచారు మ్రియు అహమ ద్ (8043’)వలా్ 'జూ లహూ'. మ్రియు 
దైవప్రపవక్ త ము'ఆజ్'న[రదియలా్లహు అనుు] ఇసా్లం వాయ పిత కై దాయీగా యమ్న్'క 
పంపినపుప డు అరనక ఇల్ల ఉపదేశంచారు:- {పీడితుడి దుఆ'క భయపడండి, 
ఎందుక్ంటే అరనక మ్రియు అలా్లహ్'క మ్ధ్య  ఎట్లవంటి తెరలేదు.} సహీహ్ అల్ 

బుఖారి 1496 రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: 
{రస్లమ త్! జాప్రగరత ఎవరైత్య ఒపప ందంలో ఉనన  వయ క తన దౌరజనయ ంతో పీడించిన, అరన 
హకక  అనాయ యంగా కొలగాొటిటన, లేదా అరన పై శ్క తక మించి భారం మోపినా’లేదా 
అరన ఇషటంలేకండా అరన వసుతవులను ల్లకక నాన  రేపు ప్రపళయదినం ర్వజున 
నేను ఆరనవైపు నాయ యవాదిగా ఉంటాను} సున్న్ అబీ దావూద్ 3052 ఇసా్లం మీరు 
చూస్నటా్లగా ప్రపతీ హేయమైన అనైతిక్రను లేదా దౌరజనయ  వయ వహ్వరం లేదా 
దురామ రాగనన  నషేదిసుతంది. 

36.  ఇసా్లం ఈ ప్రకంది విషయాలతో కూడిన కొనన  ఆరి ధక్ వయ వహ్వరాలను నషేధసుతంది:- 

వడ్డ,ీ హ్వనీ, వంచన, మోసం, అనాయ యం, ప్రదోహం, లేదా రాజాయ లక,  తెగలక, 

వయ కతలక సరవ స్లధారణంగా హ్వన క్లిగంచేవి ఇ యా దివి. 

ఇసా్లం ఈ ప్రకంది విషయాలతో కూడిన కొనన  ఆరి ధక్ వయ వహ్వరాలను నషేధసుతంది:- 
వడ్డ,ీ హ్వనీ, వంచన, మోసం, అనాయ యం, ప్రదోహం, లేదా రాజాయ లక,  తెగలక, 
వయ కతలక సరవ స్లధారణంగా హ్వన క్లిగంచేవి ఇ యా దివి. ఈ ేరా ప్రపారంభంలో వడ్డ,ీ 
అనాయ యం,  మోసం, భూమిలో ఉపప్రదవాలు సృష్టటంచడం ల్లంటి విషయాలను 
నషేధంచే ఆయతులు మ్రియు హదీసులను మేము ప్రపస్లతవించాము. 
సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు:- {మ్రియు ఎవరైత్య,  ఏ రపూప  
చేయన,  విశావ సులైన పురుషులక మ్రియు ట్రరతలక బాధ్ క్లిగిస్లత ర్వ,  వాసతవానక 
వారు అపనందను మ్రియు సప షటమైన పాపభారానన  రమ్ మీద మోపుకనన టే!ా} 
[అల్ అహ్'జాబ్:58] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {ఎవడైత్య 
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స కా రయ ం చేస్లత డో అరడు రన (మేలు) కొరకే చేస్లతడు. మ్రియు దుష్టక రయ ం 
చేసేవాడు దాన (ఫలిానన ) అనుభవిస్లతడు. మ్రియు నీ ప్రపభువు రన దాసులక 
అనాయ యం చేసేవాడు కాడు.} [ఫుసీీ లత్:46] మ్రియు సునన తులో ఈ విషయం 
ప్రపస్లతవన వచిి ంది:- {నశ్ి యంగా దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ ఇల్ల 
తీరుప  చేశారు 'హ్వన క్లిగించకూడదు, పరసప రం హ్వన క్లిగించ్చకొకూడదు."} సున్న్ 

అబీ దావూద్ రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: ఎవరైత్య 
అలా్లహ్ ను మ్రియు పరలోక్ దినానన  విశ్వ స్స్లత డో రన ొరుగువారిన అరను 
గౌరవించాలి, ఎవరైత్య అలా్లహ్ ను మ్రియు పరలోక్ దినానన  విశ్వ స్స్లత డో అరను 
రన అథితి న గౌరవించాలి.ఎవరైత్య అలా్లహ్'ను మ్రియు పరలోక్ దినానన  
విశ్వ స్స్లత డో అరను మేలైన మాట్లు మాటాాడాలి లేక్పోత్య మౌనంగా ఉండాలి. 
సహీహ్ ముస్ాాం (47) రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: 
{ఒక్ ట్రరత’ పిలి ా వల ా శక్షక గురయ్యయ ంది, ఆమె దానన  ఖైదుచేస్ంది చివరిక 
చనపోయ్యంది, ఆ కారణంగా ఆమె నరకానక ప్రపవేశంచింది. ఆమె దానన  ఖైదు 
చేస్నపుప డు దానక నీరుకాన తిండికాన పెటేటదికాదు, విడుదల కూడా చేసేది కాదు 
అల్లగైనా నేలపై ప్రకమికీట్కాలను తినప్రబతికేది.} సహీహ్ బుఖారి 3482 ఇది ఒక్ పిలినా 
క్షటపెటిటనందుక జ్రిగింది మ్రి ప్రపజ్లను క్షటపెటేటవాడిక ఎట్లవంటి గతిపడుతుంది 
? ఇబ్దన  ఉమ్ర్ రదియలా్లహు అనుు క్థనం:ఇల్ల తెలిపారు'దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు 
అలైహివసలంా మింబర్ పై ఎకక  హెచ్చి సవ రంతో పిలిచారు;ఇల్ల భోదించారు :- 
{ఇసా్లం’ను నోటితో అంగీక్రించిన ఓ సముదాయమా! ఈమాను ఇంకా హృదయానక 
చేరలేదు! ముస్ంాలక హ్వన చేయవదుు,  వారిన తిట్టవదుు,  వారి రహస్లయ లు 
బయట్పెట్టడానక వారిపై నఘా పెట్టక్ండి.వాసతవానక ఎవరైత్య రన ముస్ంా సోదరుడి 
రహస్లయ లను బహిర గరం చేయడానక ప్రపయతిన ంచినా, అలా్లహ్ రన ఇంటి లోతులో 
ఉనన పప టికీ,  రన రహస్లయ లను విసతృరంగా బహిర గరం చేస్లతడు. అరను ఇల్ల 
అనాన డు: ఒక్ ర్వజు ఇబ్దన ‘ఉమ్ర్ అల్ బైత్ - లేదా – కాబా వైపు చూసూత  ఇల్ల 
అనాన డు:- ‘నీక ఎంతో గౌరవం క్లదు, నీ పవిప్రరర ఎంతో గౌరవదాయక్మైనది!కానీ 
ఒక్ ముమిన్’ గౌరవం అలా్లహ్ దృష్టటలో నీ క్ంటే చాల్ల పవిప్రరమైనది’}. తిరిమ జీ 

ఉల్లాఖన్ాం :(2032) మ్రియు ఇబున  హిబాా న్:5763 రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి 
వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: {ఎవరైత్య అలా్లహ్ ను మ్రియు పరలోక్ దినానన  
విశ్వ స్స్లత డో రన ొరుగువారిన అరను గౌరవించాలి,  ఎవరైత్య అలా్లహ్ ను మ్రియు 
పరలోక్ దినానన  విశ్వ స్స్లత డో అరను రన అథితి న గౌరవించాలి.ఎవరైత్య అలా్లహ్'ను 
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మ్రియు పరలోక్ దినానన  విశ్వ స్స్లత డో అరను మేలైన విషయాలు మాటాాడాలి 
లేక్పోత్య మౌనంగా ఉండాలి} సహీహ్ బుఖారి 6018 అబూ హురైర రజియలా్లహు అనుు 
మ్రూై  ఉలేఖా్నం “మీక ముఫిసా్(ేదవాడు)అంటే తెలుస్ల? అన ప్రపశన ంచారు, 
దానక సహచరులు ముఫిసా్ అంటే మాలో(ఎవరివదు అయ్యత్య) డబ్దు లు దిర ుంలు, 
సంపద లేవో వారిన అంటాము, దానక ప్రపవక్ త బదులిసూత :నా జాతి యొక్క  ముఫిసా్ 
ఎవరు అంటే రేపు ప్రపళయదినం ర్వజున నమాజ్, ఉపవాస్లలు, జ్కాతులు తీసుకన 
వస్లతడు కానీ ఒక్రిన తిటిట ఉంటాడు, ఒక్రి పై అపనంద వేస్ ఉంటాడు, ఒక్రి 
సముమ  దోచ్చకన ఉంటాడు ఒక్రిన హరయ  చేస్ ఉంటాడు, ఒక్రిన అనాయ యంగా 
కొటిట ఉంటాడు అయ్యత్య అరన పుణాయ లు బాధంప బడ ీప్రపజ్లాో పంచబడుాయ్య అవి 
అయ్యపోవడం వలన అరన పుణాయ లు రకక వ పడట్ం వలన బాధంపబడ ీపాపాలు 
కూడా ఇరన రలపై వేయబడుాయ్య పిదప నరక్ం లో విస్రివేయబడుాడు}. 
ముస్ాాం ఉలేఖా్నం :(2581)తిరిమ జీ ఉలేఖా్నం (2418) రన పదాలతో అహమ ద్ 

ఉలేఖా్నం (8029) 

రసూలులా్లహ్ ఇల్ల ప్రపవచించారు: {ఒక్మారగంలో చట్లటకొమ్మ  పడిఉంది అది 
ప్రపజ్లక ఇబు ంది క్లిగిసుతంది, అపుప డు ఒక్ వయ క త దానన  మారగం నుండి 
తొలగించాడు, దాంతో అరనక సవ ర గప్రపవేశ్ం క్లిగింది'}. అల్-బుఖారీ (652’) ఈ 
అర ధంతో ఉలేఖాంచారు, ముస్ాాం (1914’)దీనన పోలినది,  ఇబున ’మాజా (3682) 
మ్రియు అహమ ద్ (10432’) మ్రియు వారి మాట్లు, - మారగం నుండి హ్వనీ క్లిగంచే 
వసుతవును తొలగించడం వల ాఅరనక సవ ర గప్రపవేశ్ం క్లిగింది, మ్రి ప్రపజ్లక హనీ 
క్లిగించేవారిక’వారిన పటిటపీడిసుతనన వారిక ఎట్లవంటి గతిపడుతుందో; 

37. ఇసా్లం మ్నష్ట బ్దదిున మ్రియు దానన  నషటపరిచే ప్రపతీ వసుతవు నుండి రక్షిసుతంది 

ఉదాహరణక: మ్దయ పానసేవనం, మ్రియు దాన గొపప రనానన  పెంచ్చతుంది, 

అల్లగే దానన జ్వాబ్దదారిరనం కొరక కేంప్రదబిందువుగా చేస్ంది, దానన 

విప్రగహ్వరాధ్న, అనయ చడుల సంకెళీ  నుండి విముక త పరిచింది.ఇసా్లంలో ఒక్ 

రరగతివారిక మ్రొక్ రరగతిపై ప్రపత్యయ క్ంగా రహస్లయ లు లేదా తీరుప లు లేవు.సమ్సత 

ఆదేశాలు మ్రియు చటాటలుశాసనాలు సరైనబ్దదిుక అనుగుణంగా 

ఉనాన య్య.నాయ యం మ్రియు వివేక్ తీరుప నక ఇది అనుగుణంగా ఉంట్లంది. 

మ్నష్ట బ్దదిున కాపాడటానక మ్రియు దానసి్లయ్యన పెంచడానక ఇసా్లం వచిి ంది, 
అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {మ్రియు (ఓ మానవుడా!) నీక తెలియన విషయం 
వెంట్బడక. నశ్ి యంగా చూపులూ,  వినకడ్డ మ్రియు హృదయం వీట్నన ంటినీ 
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గురించీ,  (తీరుప  దినమున) ప్రపశన ంచడం జ్రుగుతుంది.} [అల్ ఇత్స్ల:36] కాబటిట 
ఒక్వయ క తపై రన బ్దదిున రక్షించ్చకోవడం అనవారయ మైన విధ. అంచేర ఇసా్లం 
మ్దాయ నన , మ్రియు ఇరర హేయమైనపానయాలను హరామ్ చేస్ంది, -
మ్దయ పానానన నషేధ్ం గురించి ేరా నంబరు (34)లో ఇంరక ముందు అనేక్ 
ఆయతులు మ్రియు ఆహ్వదీసుల వెలుగులో ప్రపస్లతవించబడింది, అలా్లహ్ యోక్క  ఈ 
మాట్ దావ రా ముగిస్ంది బహుశా మీరు అరంి చేసుకంటారన. [అల్ బఖర్: 242] 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: మ్రియు ఇహలోక్ జీవిరం ఒక్ 
ఆట్ మ్రియు ఒక్ కాలక్షేపము మాప్రరమే! మ్రియు దైవభీతి గల వారిక పరలోక్ 
వాసమే అరయ ంర ప్రేషఠమైనది. ఏమీ? మీరు అరంి చేసుకోలేరా? [అల్ అన్ ఆమ్:32] 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: వాసతవంగా, మీరు బాగా అరంి 
చేసుకోవాలన, మేము ఈ ఖుర్ఆన్ ను అరబీు  భాషలో అవరరింపజేశాము. 
[యూసుఫ్:2] అలా్లహ్ రఆల్ల వివరిసుతనాన డు నశ్ి యంగా ‘మారగదరశ క్ం, వివేక్ం 
దావ రా కేవలం బ్దదిుమ్ంతులు మాప్రరమే ప్రపయోజ్నం ొందుారు, వారే అసలైన 
వివేచనాపరులు. అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- ఆయన ాను కోరిన వారిక వివేకానన  
ప్రపస్లదిస్లతడు. మ్రియు వివేక్ం ొందిన వాడు,  వాసతవంగా సరవ సంపదలను 
ొందిన వాడే! కాన బ్దదిధమ్ంతులు రపప  వేరేవారు దీనన ప్రగహించలేరు. [అల్ 

బఖర్: 269] 

జ్వాబ్దదారీరనానక ఇసా్లం బ్దదిున, వివేకానన కేంప్రదబిందువుగా చేస్ంది, మ్హనీయ 
దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ సెలవిచాి రు :- {ముగుగరి పై నుంచి క్లం 
ఎతుతకోబడింది:- నప్రదిసుతనన వయ క త మేలుక నెంరవరక –పిలవాాడు ప్రపాజ్వాయసుస క 
చేరేవరక–మ్తించినవాడు'బ్దదిువచిే వరక.} ఇమామ్ బుఖారీ దీనన ము’అలఖా్’గా 
రగా జ్జ్మ  తో హదీసుక(5269’)ముందుగా ఉలేఖాంచారు, మ్రియు అబూదావూద్ 
మౌసూల్’ప్రపకారంగా దీనన ఉలేఖాంచారు(4402), తిరిమ జీ (1423), నస్లయీ ఫీ (సుననల్ 

కప్రబా)(7346), అహమ ద్ (956)సవ లప త్యడాతో, ఇబ్దన  మాజా 

(2042)సంక్షిపతంగా’ఉలేఖాంచారు. మ్రియు ఇసా్లం విప్రగహ్వలనుండి, ఇరర 
అనయ చడుల సంకెళీ  నుండి బ్దదిున విముక త పరిచింది, అలా్లహ్ రఆల్ల ఆ 
విప్రగహ్వరాధ్నలలో పారకపోయ్య, హేయమైన కారయ ప్రక్మాలాో మునగిపోయ్యన 
సముదాయాల జ్ఞస్తిిగతుల గురించి తెలుపుతూ ఇల్ల చపాప డు,  అలా్లహ్ వైపునుండి 
వచిి న సరయ ం ఇల్ల ఉంది:- {మ్రియు ఇదే విధ్ంగా,  నీక ముందు (ఓ 
ముహమ్మ ద్!) మేము హెచి రించే వాడిన ఏ పట్టణానక పంపినా దానలోన 
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ఐశ్వ రయ వంతులు అనేవారు: "వాసతవానక మేము మా రంప్రడిారలను ఇల్లంటి 
సమాజానేన  (మ్ానేన ) అనుసరిసూత  ఉండగా చూశాము. మ్రియు నశి్ యంగా,  
మేము కూడా వారి అడుగు జాడలనే అనుసరిస్లతము."} [జుక్'రుఫ్:23] "ఇప్రబాహీం 
అలైహిసస ల్లం గురించి తెలుపుతూ అలా్లహ్ సెలవిచిా డు అరను రన 
జాతీప్రపజ్లతో ఇల్ల చపాప డు:- అరను రన రంప్రడి మ్రియు రన జాతి ప్రపజ్లతో 
ఇల్ల అనన పుప డు: "మీరు భక తతో ఆరాధసుతనన  ఈ విప్రగహ్వలు ఏమిటి?"(52) 
వారనాన రు: "మేము మా రంప్రడి ారలను, వీటినే ఆరాధసూత  ఉండగా 
చూశాము."(53)        [అల్ అాంబియా:52-53} ఇసా్లం వచిి న పిదప ప్రపజ్లతో 
విప్రగహ్వరాధ్న రయ జించమ్న, ారము తారల దావ ర సంప్రక్మించిన అనయ చడు 
స్లంప్రపదాయాలనుండి తెగప్రతెంపులు చేసుకోవాలన, మ్రియు దైవప్రపవక్ తల 
(అలైహిముసస ల్లం) మారాగనన  అనుసరించాలన ఆదేశంచింది. 

ఒక్ రరగతివారిక మ్రొక్ రరగతిపై ప్రపత్యయ క్ పరిచే రహస్లయ లు లేదా తీరుప లు 
ఇసా్లంలో లేవు. ఒక్స్లరి అలీ బిన్ అబూాలిబ్ రదియలా్లహు అనుు ను అడగట్ం 
జ్రిగింది ఆయన దైవప్రపవక్ త యొక్క  బాబాయ్య కమారుడు, మ్రియు ప్రపవక్ త కమారత 
క భర త : దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ మీక ఏదైనా విషయానన  ప్రపత్యయ క్ంగా 
చపాప రా?ఆయన చపాప రు:{దైవప్రపవక్ త ఇరరులక తెలియన ఏ విషయానన  నాక 
ప్రపత్యయ క్ంగా చపప లేదు’కానీ చపిప న కొనన  విషయాలు నా ఈ ఖ్డగం ఒరలో ఉనాన య్య,  
ఒక్ లిఖర పప్రానన  అందులో నుంచి తీశారు:- ‘అలా్లహ్’యేరరుల కొరక జిబాహ్ 
చేస్నవాడిన అలా్లహ్ శ్పించాడు, భూమి గురుతలను దొంగిలించినవాడిన అలా్లహ్ 
శ్పించాడు,  రన రంప్రడిన శ్పించిన వాడిన అలా్లహ్ శ్పించాడు, మ్రియు ఒక్ 
బిద్అతీ’క బస క్లిప ంచినవాడిన అలా్లహ్ శ్పించాడు}. సహీహ్ ముస్ాాం (1978) 
సమ్సత ఆదేశాలు మ్రియు చటాటలుశాసనాలు సరైనబ్దదిుక అనుగుణంగా 
ఉనాన య్య.నాయ యానక మ్రియు వివేక్ తీరుప నక ఇది అనుగుణంగా ఉంట్లంది. 



 

    

       Islam House 

87 అల్-ఇసా్లమ్ 

38. మ్రియు రపుప డు మ్ాలు, దానఉపాసకలు అందులో ఉనన  వైరుధాయ లను 

మ్రియు బ్దదిున వయ తిరేఖంచే విషయాలను అరంి చేసుకోక్పోయ్యనపుప డు, 

మ్ాధకారులు బ్దదిుక అందన జ్ఞసి్లయ్యలో మ్రం ఉందన, మ్ానన  అరంి 

చేసుకోవడంలో దానన  ప్రగహించడంలో మెదడుక, బ్దదిుక ఎట్లవంటి శ్క త లేదన 

ఉపాసకలక చపిప  ప్రభమ్క్లిగిస్లతరు.కానీ ఇసా్లం ‘ధ్రమ ం’ను బ్దదిున 

ప్రపకాశంపచేసే కాంతిగా భావించింది;రపుప డు మ్ాలవారు మ్నష్ట రమ్ 

మెదడును వివేకానన  వదలి కేవలం వారిన అవలంబించాలన కోరుకంటారు కానీ 

ఇసా్లం ధ్రమ ం మాప్రరం మ్నష్ట రన బ్దదిున మేల్కక లిపి అరను అనుసరిసుతనన  

విషయాల వాసతవాలను, స యా అసాయ లను తెలుసుకోవాలన కోరుకంట్లంది. 

మ్రియు రపుప డు మ్ాలు, దానఉపాసకలు అందులో ఉనన  వైరుధాయ లను 
మ్రియు బ్దదిున వయ తిరేఖంచే విషయాలను అరంి చేసుకోక్పోయ్యనపుప డు, 
మ్ాధకారులు బ్దదిుక అందన జ్ఞసి్లయ్యలో మ్రం ఉందన, మ్ానన  అరంి 
చేసుకోవడంలో దానన  ప్రగహించడంలో మెదడుక, బ్దదిుక ఎట్లవంటి శ్క త లేదన 
చపిప  ప్రభమ్క్లిగిస్లతరు.కానీ ఇసా్లం ‘ధ్రమ ం ను'బ్దదిున ప్రపకాశంపచేసే కాంతిగా 
భావించింది;రపుప డు మ్ాలవారు మ్నష్ట రమ్ మెదడును వివేకానన  వదలి కేవలం 
వారిన అవలంబించాలన కోరుకంటారు కానీ ఇసా్లం ధ్రమ ం మాప్రరం మ్నష్ట రన 
బ్దదిున మేల్కక లిపి అరను అనుసరిసుతనన విషయాల వాసతవాలను, స యా  
అస యా లను తెలుసుకోవాలన, ఆలోచన చేస్ ఆదాయ యనం చేయాలన 
కోరుకంట్లంది.అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {మ్రియు ఇదే విధ్ంగా (ఓ ముహమ్మ ద్!) 
మేము మా ఆజ్తాో నీ వదుక దివయ జాానం (రూహ్) అవరరింపజేశాము. (దీనక 
ముందు) నీక ప్రగంథమేమిటో మ్రియు విశావ సమేమిటో తెలియదు. కాన మేము 
దీనన (ఈ ఖుర్ఆన్ ను) జ్యయ తిగా జేస్,  దీన దావ రా మా దాసులలో మేము కోరిన 
వారిక,  మారగదరశ క్రవ ం చేస్లతము. మ్రియు నశ్ి యంగా,  నీవు (ప్రపజ్లక) 
ఋజుమారగం వైపునక దారి చూపుతునాన వు.} [షూరా:52] దైవవాణి’ గటిట ఆధారాలను, 
తిరుగులేన రుజువులను క్లిగి ఉంట్లంది, అవి సవ చి మైన బ్దదిుమ్ంతులక 
సరయ మైన వాసతవాల వైపుక మారగనరే ుశ్ం చేస్లతయ్య.అవి వాటిస యా నన  ప్రగహించడానక 
మ్రియు వాటిన విశ్వ స్ంచడానక సహక్రిస్లతయ్య, సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిచిా డు: {ఓ మానవుల్లరా! మీ ప్రపభువు నుండి మీక సప షటమైన నదరశ నం 
వచిి ంది. మ్రియు మేము మీపై సప షటమైన జ్యయ తిన (ఈ ఖుర్ఆన్ ను) 
అవరరింపజేశాము.} [నిస్ల:174] ఒక్ వయ క త మారగదరశ క్రవ ం, జ్ఞజాానం మ్రియు సరయ ం 
వెలుగులో జీవించాలన సరవ శ్క తమ్ంతుడు పవిప్రతుడైన అలా్లహ్ కోరుకంటాడు, అదే 
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వయ క త అవిశావ సం, అజాానం, అపమారగపు అంధ్కారలాో జీవిరం గడపాలన షైానులు 
మ్రియు మ్ాధకారులు కోరుకంటారు.సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిచిా డు. {అలా్లహ్ విశ్వ స్ంచిన వారి సంరక్షకడు, ఆయన వారిన చీక్టి 
నుండి తీస్ వెలుగులోక తెస్లతడు. మ్రియు స యా నన  తిరసక రించినవారి రక్షకలు 
క్లిప రదైవాలు (ాగూత్); అవి వారిన వెలుగు నుండి తీస్ చీక్టిలోనక తీసుకొన 
పోాయ్య} [అల్ బఖర్: 257] 

39.  ఇసా్లం నజ్మైన విజాాన శాట్రస్లతనన  గౌరవిసుతంది, మ్నోవంఛలక ావు లేన విజాాన 

పరిశోధ్నలను కోరుతుంది, మ్న ఉనకన, మ్నచ్చటూట  ఉనన విశావ నన  

పరీక్షించమ్న, ఆలోచించమ్న ఆహ్వవ నసుతంది మ్రియు జ్ఞజాానానక చందిన 

నజ్మైన విజాానశాట్రరతయ ఫలిాలు ఇసా్లంక విరుదధంగా విభేదించలేవు. 

అల్-ఇసా్లం;-జ్ఞజాానానక ఒక్ గొపప సి్లనం క్లిప ంచింది, అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {మీలో 
విశ్వ స్ంచిన వారిక మ్రియు జ్ఞజాానం ప్రపస్లదించబడిన వారిక అలా్లహ్ ఉనన ర 
జ్ఞసి్లనాలను ప్రపస్లదిస్లతడు. మ్రియు మీరు చేసేదంా అలా్లహ్ బాగా ఎరుగును.} [అల్ 

ముజాదల:11] ఒక్ గొపప  స్లక్షయ ం కోసం’ ధారిమ క్ ఉలమాల స్లక్షాయ నన  అలా్లహ్ రన 
స్లక్షయ ంతో మ్రియు దైవదూరల స్లక్షయ ంతో జ్యడించాడు:అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- 
{నశ్ి యంగా,  ఆయన రపప  మ్రొక్ ఆరాధ్య నీయుడు లేడన,  అలా్లహ్,  
దైవదూరలు మ్రియు జ్ఞజాానవంతులు స్లక్షయ మిచాి రు;ఆయనే నాయ యపరిరక్షకడు. 
ఆయన రపప  మ్రొక్ ఆరాధ్య నీయుడు లేడు! ఆయన సరవ  శ్క తమ్ంతుడు,  మ్హ్వ 
వివేక్వంతుడు.} [ఆల్ల ఇత్మాన్ :18] ఇది ఇసా్లంలో ఉలమాల యొక్క  జ్ఞసి్లనానన  
సప షటంగా సూచిసుతంది, మ్రియు దైవప్రపవక్ త(ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ 
సలమా్)క అలా్లహ్ రఆల్ల కేవలం జ్ఞజాానవృదిు కోసం దూఆ చేయమ్న 
ఆదేశంచాడు:అలా్లహ్ ాల్ల సెలవిచిా డు:- {మ్రియు నువువ  చపుప 'ఓ నా ప్రపభువా 
! నా జ్ఞజాానంలో వృదిున అనుప్రగహించ్చ} [తాహా:114] రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి 
వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: {ఎవరైత్య అలా్లహ్ ప్రపీతి ప్రపసనన రన ొ ందే సంక్లప ంతో 
దైవమారగంలో బయలేురుాడో అరనకోసం అలా్లహ్ సవ ర గమారాగలను సులభం 
చేస్లతడు, నశ్ి యంగా దైవదూరలు ఆ విదాయ రి ిఅబాయ స్లనక సంతోష్టసూత  అరనకోసం 
రమ్ రక్క లు పరుస్లతయ్య, సరవ లోకాలు , భూమాయ కాశాలలో ఉనన సమ్సతము చివరిక 
నీటిలోన చేపలు కూడా అరన మ్నన ంపులకోసం దుఆ చేసూత  ఉంటాయ్య, ధారిమ క్ 
పండితునక ఒక్ ఆరాధ్కడిపై గల ప్రపాధానయ ర సమ్సత నక్షప్రాలపై చంప్రదుడిక గల 
ప్రపాదానయ ర వంటిది’నశ్ి యంగా పండితులు (ఉలమాలు) ప్రపవక్ తలక వారసులు, ఆ 
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ప్రపవక్ తలు దీనారకా దిర ుంలను వారసరవ ం లో వదలరు నశ్ి యంగా వారు 
విదాయ జాానానన  వారసరవ ంలో వదిలేస్లతరు’మ్రవరైత్య దానన  అరి జంచాడో పరిపూరంిగా 
ొందాడు.} అబుదావూద్ (3641), తిరిమ జీ (2682) ఇబున 'మాజా (223) వలఫ్ాు లహు, 

అహమ ద్ (21715). 

39’-ఇసా్లం మ్నోవంఛలక ావు లేన నజ్మైన విజాాన శాట్రసత పరిశోధ్నలను 
ప్రపోరస హిసుతంది, మ్న ఉనకన, మ్న చ్చటూట  ఉనన  విశావ నన  పరీక్షించమ్న, 
ఆలోచించమ్న ఆహ్వవ నసుతంది.అలా్లహ్ రఆల్ల సెలవిచిా డు:- {ఇక్ రవ రలోనే 
మేము వారిక మా సంకేాలను (ఆయాత్ లను), వారి చ్చటూట  ఉనన  ఖ్గోళంలో 
మ్రియు వారియెందును చూపుాము; చివరక ఇదే (ఈ ఖుర్ఆనే) సరయ మ్న వారిక 
సప షటమ్వుతుంది. ఏమీ? నీ ప్రపభువు! నశ్ి యంగా,  ఆయనే ప్రపతిదానక స్లక్షి, అనే 
విషయం చాలదా?} {ఫుసీీ లత్:53} మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: {ఏమీ? వారు భూమాయ కాశాలపై గల (అలా్లహ్) ఆధప యా నన  
మ్రియు అలా్లహ్ సృష్టటంచిన ప్రపతివసుతవును గమ్నంచి చూస్, బహుశా రమ్ గడువు 
కూడా సమీపించిందేమోనన అనుకోలేరా? దీన రరువార వారు మ్రేవిధ్మైన 
సందేశానన  విశ్వ స్స్లతరు?} [అల్ ఆరాఫ్:185]. మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: {ఏమీ? వీరు భూమిపై ప్రపయాణం చేయలేదా? వీరి పూరీవ కల గతి 
ఏమ్య్యందో చూడటానక? వారు,  వీరి క్ంటే ఎకక వ బలవంతులుగా ఉండేవారు 
మ్రియు వారు భూమిన బాగా దునేన వారు,  సేదయ ం చేసేవారు మ్రియు దానపై,  
వీరి క్ట్టడాల క్ంటే ఎకక వ క్ట్టడాలు క్టాట రు మ్రియు వారి వదుక వారి 
సందేశ్హరులు,  సప షటమైన సూచనలు తీసుకొన వచాి రు. అలా్లహ్ వారి కెల్లంటి 
అనాయ యం చేయలేదు,  కాన వారే రమ్క ాము అనాయ యం చేసుకనాన రు.} 
[ూమ్:9] 

విజాాన శాట్రసతం యొక్క  సరైన శాట్రరతయ ఫలిాలు ఇసా్లంను విభేదించవు, పదాన లుగు 
వందల సంవరస రాల ప్రకరం ఖుర్ఆన్ ఖ్చిి రమైన వివరాలను ప్రపస్లతవించిన ఒక్ 
ఉదాహరణను మేము ఇపుప డు ప్రపస్లతవిస్లతము, ఆ విషయానన  ఆధ్యనక్ విజాాన శాట్రసతం 
రరువారకాలంలో ఆవిషక రించింది.ఆ విజాాన శాట్రరతయ ఫలిాలు పవిప్రర ఖుర్ఆన్’క 
అనుగుణంగా వెళడాయాయ య్య.అది రలి ా గరు ంలో పిండం యొక్క  సృష్టట 
గురించి.అలా్లహ్ ాల్ల ఇల్ల సెలవిచిా డు-: మ్రియు వాసతవంగా,  మేము మానవుణి ి
మ్టిట యొక్క  స్లరంతో సృష్టటంచాము.}12 రరువార అరనన ఇంప్రదియ బిందువుగా 
ఒక్ కోశ్ంలో భప్రదంగా ఉంచాము.(13) {ఆ రరువార ఆ ఇంప్రదియ బిందువును రక్ తపు 
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ముదుగా (జ్లగగా) మారిా ము. ఆ పైన ఆ రక్ తపు ముదును (జ్లగను) మాంసపు 
ముదుగా (జీవాణువుల పిండంగా) మారిా ము,  ఆ జీవాణువుల పిండంలో ఎముక్లను 
ఏరప రచి,  ఆ ఎముక్లను మాంసంతో క్పాప ము. ఆ రరువార దానన మ్రొక్ (భినన ) 
సృష్టటగా చేశాము. కావున శుభక్రుడు (శుభప్రపదుడు) అయ్యన అలా్లహ్ యే అతుయ రతమ్ 
సృష్టటక్ర త.(14 )} [అల్ ముమినూన్:12-14] 

40. అలా్లహ్’ను విశ్వ స్ంచి, ఆయనక విధేయర చూపిసూత , దైవప్రపవక్ తలను సరయ మ్న 

దృవీక్రించి విశ్వ స్ంచేవారిన మినహ్వయ్యంచి, పరలోక్ంలో ఏ ఇరరుల 

ఆచరణలు అలా్లహ్ అంగీక్రించడు, ప్రపతిఫలమివవ డు .మ్రియు అలా్లహ్ 

షరీఅతు శాసనాల ప్రపకారంగా జ్రిగే ఆరాధ్నలు మాప్రరమే ఆయన ఆమోదిస్లతడు, 

అల్లంట్పుప డు మ్నష్ట అలా్లహ్’ను ఎల్ల తిరసక రించగలుగుతునాన డు మ్రియు 

క్రమ లక మ్ంచి ప్రపతిఫల్లనన  ఆశసుతనాన డు? ఎవరైత్య దైవప్రపవక్ త ముహమ్మ ద్ 

సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ తో పాట్ల ’మిగా ప్రపవక్ తలందరినీ కూడా విశ్వ స్స్లత ర్వ 

వారి మినహ్వ అలా్లహ్ ఏ ఒక్క రి విశావ స్లనన  ఆమోదించడు. 

అలా్లహ్’ను విశ్వ స్ంచి, ఆయనక విధేయర చూపిసూత ,  దైవప్రపవక్ తలను సరయ మ్న 
దృవీక్రించి విశ్వ స్ంచేవారిన మినహ్వయ్యంచి, పరలోక్ంలో ఏ ఇరరుల ఆచరణలు 
అలా్లహ్ అంగీక్రించడు, పుణయ ఫలమివవ డు. {ఎవడు (ఇహలోక్) ా కా లిక్ సుఖాలు 
కోరుకంటాడో - మేము కోరిన వానక - దానలో మాక ఇషటం వచిి నంర, 
ఒసంగుాము. రరువార అరన కొరక నరకానన  నయమిస్లతము, దానలో అరడు 
అవమానంతో బహిషక రించ బడినవాడై దహింపబడాడు.}(18 ) మ్రియు ఎవడు 
విశావ స్ అయ్య,  పరలోక్ (సుఖానన ) కోరి దానకై క్ృష్ట చేయవలస్న విధ్ంగా 
క్ృష్టచేస్లత డో,  అల్లంటి వారి క్ృష్ట రవ క్రించబడుతుంది.(19) [అల్ ఇత్స్ల :18-19] 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {సాక రాయ లు చేసేవాడు 
విశ్వ స్ంచేవాడై ఉంటే,  అరన ప్రశ్మ్ నరాదరించబడదు మ్రియు నశ్ి యంగా,  
మేము దానన ప్రవాస్ పెడాము.} అల్ అంబియా :94 అలా్లహ్ నరాు రించిన శాసనాల 
ప్రపకారం రపప  వేరే ఆరాధ్నలను ఆమోదించడు, -'అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: 
{కాబటిట ఎవడైత్య అలా్లహ్'యొక్క  క్లయ్యక్'ను ఆశస్లత డో అరను స కా రాయ లను 
ఆచరించాలిమ్రియు రన ప్రపభువు ఆరాధ్నతో ఎవవ రికీ స్లటిక్లిప ంచకూడదు.} 
{అల్ క్హఫ్:110} కేవలం స కా రయ ం వల ా అది పుణయ కారయ ం కాలేదు, 
అలా్లహ్'షరీఅతు నయమాల ప్రపకారం ఉండాలి, అల్లగే ఆవయ క త రన'కారయ ంలో' 
చిరతశుదిున క్లిగి ఉండాలి' అలా్లహ్’ను విశ్వ స్సూత  సమ్సత ప్రపవక్ తలను సరయ మ్న 
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విశ్వ స్ంచాలి’అన సప షటపరచడం జ్రిగింది ఇక్ ఎవరి కారాయ లు దీనక విరుదుంగా 
ఉంటాయో వారి గురించి అలా్లహ్ ాల్ల ఇల్ల సెలవిచిా డు:- {మ్రియు మేము, 
వారు (అవిశావ సులు) చేస్న కారాయ ల వైపుక మ్రలుాము, రరువార వాటిన 
సూక్షమ క్ణాల వలే (ధూళి వలే) ఎగురవేస్లతము.} [అల్ ఫుర్ ఖాన్:23] 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {కొనన  ముఖాలు ఆ ర్వజు వాలి 
(ప్రకంగి) పోయ్య ఉంటాయ్య.} (ప్రపపంచంలోన వృథా) ప్రశ్మ్క,  (పరలోక్ంలో జ్రిగే) 
అవమానానక(3) {వారు దహించే అగిన లో పడి కాలుారు.(4)} {అల్ గాషియా :2-4} 
కాబటిట ఈ ముఖాలు క్రమ లతో అలస్సోలస్, అవమానానక గురయాయ య్య, అలా్లహ్ 
మారగదరశ నానక వయ తిరేఖ్ంగా ఆచరించినందువల ా వారిన అలా్లహ్ నరకాగిన లో 
నంపుాడు, ఎందుక్ంటే షరీయతుక విరుదుంగా మాప్రరమే వారు జీవనానన  
స్లగించారు, అనాయ యమైన అసరయ మైన ఆరాధ్నలు వారు సలిపారు, అసరయ  
మారాగలను, మ్ాలను ఆవిషక రించిన మారగప్రబషుట లను వారు అనుసరించారు, కానీ 
ఆమోదయోగయ  వాసతవమైన సరక రమ లు అలా్లహ్ వదు ఉనాన య్య, అవి దైవప్రపవక్ తలు 
తెచిి న విషయాలక అనుగుణంగా ఉనాన య్య, అల్లంట్పుప డు మ్నష్ట ఎందుక్న 
అలా్లహ్’ను తిరసక రించాడు ఆపై ఎందుక్న ఆయనతో ప్రపతిఫల్లనన  ఆశసుతనాన డు?? 

దైవప్రపవక్ తలందరినీ విశ్వ స్ంచి ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్'సందేశానన  
విశ్వ స్సేత రపప  అలా్లహ్ ప్రపజ్లందరి నమ్మ కానన  అంగీక్రించడు -దీనక మేము 
ఇపప టికే కొనన  ఆధారాలను ేరా నెంబర్ (20’లో ేరొక నాన ము మ్రియు 
సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల అనాన డు:- {ఈ ప్రపవక్ త రన ప్రపభువు రరుపు నుండి,  
రనపై అవరరింపజేయబడిన దానన విశ్వ స్ంచాడు మ్రియు (అదే విధ్ంగా) 
విశావ సులు కూడా (విశ్వ స్ంచారు). వారంా అలా్లహ్ ను,  ఆయన దూరలను,  
ఆయన ప్రగంథాలను మ్రియు ఆయన ప్రపవక్ తలను విశ్వ స్ంచారు. వారంటారు: 
"మేము ఆయన ప్రపవక్ తల మ్ధ్య  ఎల్లంటి భేదభావాలను చూపము. మ్రియు మేము 
(ఆదేశ్ం) వినాన ము మ్రియు దానన శరస్లవహించాము,  నీ క్షమాభిక్షను 
అరిసిుతనాన ము,  ఓ మా ప్రపభూ! మా గమ్య సి్లనం నీ వైపుకే ఉంది.} [అల్ బఖర్ :285] 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {ఓ విశావ సుల్లరా! అలా్లహ్ ను,  
ఆయన సందేశ్హరుణి,ి  ఆయన రన సందేశ్హరునపై (ముహమ్మ ద్ పై) 
అవరరింపజేస్న ప్రగంథానన  మ్రియు ఆయన ఇంరక పూరవ ం అవరరింపజేస్న 
ప్రగంథాలనన ంటినీ విశ్వ స్ంచండి. అలా్లహ్ ను,  ఆయన దూరలను,  ఆయన 
ప్రగంధాలను,  ఆయన ప్రపవక్ తలను,  అంతిమ్ దినానన  తిరసక రించినవాడు,  
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వాసతవానక మారగప్రభషుట డై,  మారగప్రభషటరవ ంలో చాల్ల దూరం పోయ్యనటే!ా} [నిస్ల :136] 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {మ్రియు అలా్లహ్ ప్రపవక్ తల నుండి 
తీసుకనన  గటిట ప్రపమాణానన  (జ్ఞజాాపక్ం చేసుకోండి): "నేను మీక ఒక్ ప్రగంథానన  
మ్రియు వివేకానన  ప్రపస్లదించిన రరువార,  ఒక్ సందేశ్హరుడు (ముహమ్మ ద్) వచిి  
(మీ ప్రగంథాలలో నుండి మిగిలివునన ) స యా నన  ధ్ృవపరిసేత మీరు అరన (ధ్రామ నన ) 
విశ్వ స్ంచి,  అరనక సహ్వయం చేయవలస్ ఉంట్లంది." అన చపిప  ఇల్ల 
ప్రపశన ంచాడు: "ఏమీ? మీరు దీనక అంగీక్రిస్లతరా? మ్రియు నా ఈ ప్రపమాణానన  
రవ క్రిస్లత రా?" వారనాన రు: "మేము అంగీక్రిస్లతము." అపుప డు ఆయన అనాన డు: 
"అయ్యత్య,  మీరు దీనక స్లక్షులుగా ఉండండి. మ్రియు నేను కూడా మీతోపాట్ల 
స్లక్షిగా ఉంటాను.} [అల్ల ఇత్మాన్:81] 

41. నశ్ి యంగా సమ్సత దైవసందేశ్హరుల లక్షయ ం మ్నష్టక నాయ యమైన ధ్రమ ం 

అందించడం, అపుప డు అరను సమ్సతలోకాల ప్రపభువు అలా్లహ్ పట్ ాచిరతశుదిుగల 

దాసుడుగా మారుాడు మ్రియు మ్నష్ట ఆరాధ్న నుండి, ాాక లిక్ 

సుఖ్భోగాలనుండి హేయకారయ ముల నుండి విముక తొ ందుాడు, మీరు 

చూసుతనన టా్లగా ఇసా్లం ఏ మ్నష్టన మ్హిమానవ తుడిగా'చేయదు, జ్ఞసి్లయ్యక 

మించివారిన పైక లేపదు, వారిన ప్రపభువులుగా దైవాలుగా మారి దు. 

నశ్ి యంగా సమ్సత దైవసందేశ్హరుల లక్షయ ం మ్నష్టక నాయ యమైన ధ్రమ ం 
అందించడం, అపుప డు అరను సమ్సతలోకాల ప్రపభువు అలా్లహ్ పట్ ాచిరతశుదిుగల 
దాసుడుగా మారుాడు మ్రియు మ్నష్ట ఆరాధ్న నుండి, ా కా లిక్ సుఖ్భోగాల 
నుండి హేయకారయ ముల నుండి విముక త ొందుాడు, మీరు చూసుతనన టా్లగా ఇసా్లం 
ఏ మ్నష్టన మ్హిమానవ తుడిగా'చేయదు, జ్ఞసి్లయ్యక మించివారిన పైక లేపదు, వారిన 
ప్రపభువులుగా దైవాలుగా మారి దు. దైవప్రపవక్ త'సలలాా్లహు అలైహివసలంా తెలిపారు:- 
{దీనారు ఆరాధ్కడు, దిర ుం ఆరాధ్కడు, చారలపట్లటవట్రస్లత ల ఆరాధ్కడు 
నాశ్నమ్యాయ రు, ఒక్వేళ వారిక ఏదైనా ఇసేత సంతోష్టస్లతరు, ఒక్వేళ ఇవవ క్పోత్య 
ఆప్రగహ్వనక గురవుారు} {సహీహ్ బుఖారి 6435} ఒక్ స్లధారణవయ క త 
అలా్లహ్’క'మాప్రరమే లోబడి అనుకవతో ఉంటాడు, డబ్దు , ప్రపతిషట, పదవి, తెగ ఏది 
అరనన  ల్కంగదీసుకోలేవు, మ్రియు ఈ క్థలో దైవదౌ యా నక ముందు ప్రపజ్లు ఎల్ల 
ఉండేవారు ఆ రరువార ఎల్ల మారారు?అనే విషయం పాఠకడిక తెలుసుతంది. 

ప్రపథమ్ముస్మాులు హబిా అబిరనయా వైపుక హిప్రజ్త్ చేస్ వెళినాపుప డు , వారిన 
హబిా రాజు అందాక్ -అనన జాష్ట-ప్రపశన ంచాడు , ఇల్ల వారితో చపాప డు :- అసలు 
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ఈ ధ్రమ ం ఏమిటి ?దీన వల ామీ జాతి నుండి మీరు విడిపోయారు, నా మ్రంలోక 
చేరలేదు, నేటి జాతులక చందిన మ్రంలోక ప్రపవేశంచలేదు? జాఫర్ బిన్ అబూ 
ాలిబ్ రదియలా్లహు అనుు తెలిపారు:- ఓ మ్హ్వరాజా!మేము అంధ్కారంలో 
అజాానులుగా జీవిసూత  ఉండేవారము, ‘విప్రగహ్వలను’ ఆరాధంచేవారము, 
మ్ృరజీవులను’ తినేవారము, అశీలా్లనక, అనైతిక్రక’ పాలప డేవారము, 
బంధ్య వా లను ప్రతెంచేవారము, మాలోన బలవంతుడు బలహీనుడిన 
దోచ్చకనేవాడు, ఈ విధ్ంగా జీవిసుతనన రరుణంలో మా వైపుక అలా్లహ్ ఒక్ ప్రపవక్ తను 
పంపాడు’అరన వంశ్ం,  సరయ సంధ్ర, అమానతు, పవిప్రరర గురించి మాక చాల్ల 
బాగా తెలుసు.ఆయన ఒక్ అలా్లహ్ వైపుక ఆహ్వవ నంచాడు, మేము అలా్లహ్ 
ఏక్ వా నన  విశ్వ స్సూత  ఆయనను ఆరాధంచాలి, మేము ఆరాధంచేవి వదిలిపెటాట లి, 
అపుప డు మేము మాపూరీవ కలు అలా్లహ్’ను కాకండా రాళీ ను, విప్రగహ్వలను 
ఆరాధంచేవారము, ఆయన మాక ఈ విషయాలు భోదించారు :- మేము సరయ ం 
మాటాాడాలి, అమానతులు తిరిగి అపప చపాప లి, బంధ్య వా లను క్లుపుకోవాలి, 
ొరుగువారితో ఉరతమ్ంగా మెలగాలి,  దురాప్రక్మ్ణ, రక్ తపారం నుండి ఆగిపోవాలి, 
అల్లగే ఈ విషయాల నుండి మ్మ్మ లిన  వారించారు అవి :- అశీలా్లనక దూరంగా 
ఉండాలి, అబదుస్లక్షయ ం చపప కూడదు, అనాధ్ సముమ ను అనాయ యంగా తినకూడదు, 
శీలగుణవంతులపై అబాండాలు మోపకూడదు, అదేవిధ్ంగా మాక ఈ 
విషయానన కూడా ఆజాాపించారు;-మేము కేవలం అలా్లహ్’ను మాప్రరమే ఆరాధంచాలి, 
ఆయనతో పాట్ల మ్రొక్రిన స్లటి క్లిప ంచకూడదు, నమాజు జ్ఞసి్లపించాలి, జ్కాతు 
చలింాచాలి, ఉపవాస్లలు పాటించాలి. ”అరను ఇల్ల అనాన రు: ఆయన ఇసా్లం 
యొక్క  రదిరర విషయాలను వివరించాడు మేము వాటిన సరయ మ్న 
అంగీక్రించాము అరనన విశ్వ స్ంచాము, ఆయన తెచిి న దానప్రపకారం 
అనుసరించాము ’పిమ్మ ట్ మేము అలా్లహ్’ఏకైకడను మాప్రరమే ఆరాధంచాము, 
ఆయనక ఇరరులను స్లటి క్లిప ంచలేదు, ఆయన మాక హరాము చేస్నవాటిన 
మేము నషేదించ్చకనాన ము, ఆయన మాక హల్లలు చేస్నవాటిన మేము 
హల్లలుగా భావించాము" ఇమామ్ అహమ ద్ (ర) దీనన సవ లప  త్యడాతో 
ఉలేఖాంచారు:(1740 );అబూనయీమ్ హిలయ తుల్ఔలియా' సంక్షిపతంగా (1/115) మీరు 
చూస్నటా్లగా’ ఇసా్లం, వయ కతలక పవిప్రరర ఇవవ దు, వారి జ్ఞసి్లయ్య క్ంటే పైక వారిన 
లేపదు, వారిన ప్రపభువులుగా, దైవాలుగా మారి దు. మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: {ఇల్ల అను: " ఓ ప్రగంథ ప్రపజ్ల్లరా! మాకూ మ్రియు మీకూ మ్ధ్య  
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ఉమ్మ డిగా ఉనన  ధ్రమ  విషయం (ఉరతరువు) వైపునక రండి,  అది ఏమిట్ంటే: 
'మ్నం అలా్లహ్ రపప  మ్రవవ రినీ ఆరాధంచరాదు,  ఆయనక భాగస్లవ ములను 
ఎవవ రినీ నలబెట్టరాదు మ్రియు అలా్లహ్ రపప ,  మ్నవారిలో నుండి ఎవవ రినీ 
ప్రపభువులుగా చేసుకోరాదు."వారు (సమ్మ తించక్) తిరిగి పోత్య: "మేము నశ్ి యంగా 
అలా్లహ్ క విధేయులము (ముస్ంాలము),  దీనక మీరు స్లక్షులుగా ఉండండి." అన 
పలుక}. [ఆల్ ఇత్మాన్:64] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: 
{మ్రియు మీరు దైవదూరలనో, లేదా ప్రపవక్ తలనో ప్రపభువులుగా చేసుకోండన అరను 
మిమ్మ లిన  ఎనన డూ ఆజాాపించడు. అయ్యత్య! అల్లంట్పుప డు మీరు అలా్లహ్ క 
విధేయులు (ముస్ంాలు) అయ్యన రరువార మిమ్మ లిన  సరయ తిరస్లక రులు క్మ్మ న 
ఆదేశంచగలడా?} [ఆల్ ఇత్మాన్:80] రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల 
ప్రపవచించారు: {నస్లర}ట్రకైసతవులు మ్రయ ం పుప్రతుడైన ఈస్ల విషయము లో 
అతిప్రక్మించినటా్ల నా విషయం లోమీరు నా హోదా క, (జ్ఞసి్లయ్య క) మించి 
అతిశ్య్యళకా్ండి (మితిమీరక్ండి), నశి్ యంగా నేను ఒక్ దాసుడను మాప్రరమే 
కాబటిట"అలా్లహ్ దాసుడు మ్రియు ఆయన ప్రపవక్ త" అన మాప్రరమే పలక్ండి} సహీహ్ 

బుఖారి 3445 

42. ఇసా్లంలో తౌబా'ను అలా్లహ్ షరీఅతుబదుమైనదిగా చేశాడు'అర ధం :- మ్నష్ట రన 

ప్రపభువు వైపుక మ్రలడం పాపానన  విడిచిపెట్టడం, మ్రియు ఇసా్లం మ్నష్ట 

యొక్క  వెనుక్టి పాపాలను ప్రపక్షాలిసుతంది', తౌబా'చేసుకోవడం వల ా వెనుక్టి 

పాపాలు మ్నన ంచబడాయ్య మ్నుషుల ఎదుట్ మ్నష్ట చేస్న రపిప దాలను 

ఒపుప కోవాలిస్న అవసరంలేదు. 

ఇసా్లంలో తౌబా'ను అలా్లహ్ షరీఅతుబదుమైనదిగా చేశాడు'అది :- మ్నష్ట రన 
ప్రపభువు వైపుక మ్రలడం పాపానన  విడిచిపెట్టడం. అలా్లహ్ రఆల్ల సెలవిచిా డు:- 
మ్రియు ఓ విశావ సుల్లరా! మీరందరూ క్లిస్ అలా్లహ్ ను క్షమాపణకై వేడుకోండి, 
బహుశా మీరు స్లఫలయ ం ొందవచ్చి ! [నూర్:31] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల 
సెలవిసుతనాన డు: {ఏమీ? వాసతవానక అలా్లహ్ రన దాసుల పశిా తాపానన  (తౌబహ్ 
ను) అంగీక్రిస్లత డన మ్రియు వారి దానాలను (సదఖాత్ లను) రవ క్రిస్లత డన వారిక 
తెలియదా? నశ్ి యంగా, అలా్లహ్! ఆయన మాప్రరమే, పశాి జ్ఞ తపానన  
అంగీక్రించేవాడు, అపార క్రుణా ప్రపదార.} [తౌబా:104] మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ 
ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు: {ఆయనే రన దాసుల పశాి తాపానన  రవ క్రించేవాడు. 
మ్రియు పాపాలను మ్నన ంచేవాడు. మ్రియు మీరు చేసేదంా ఆయనక బాగా 
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తెలుసు.} [షూరా:25] రసూలులా్లహ్ సలలాా్లహు అలైహి వసలంా ఇల్ల ప్రపవచించారు: 
{నశ్ి యంగా అలా్లహ్ రన ముమిన్ దాసుడి తౌబాతో విపరీరంగా సంతోష్టస్లతడు’ 
ప్రపాణాలుతీసే ఎడారిలో ఒక్ ముమిన్ వయ క త రన ఒంటెను వెంట్బెట్లటకన 
ప్రపయాణిసుతనాన డు అరనక కావలిస్న తిను, ప్రాగు పదారాధలు దానపై ఉనాన య్య, 
పిదప పడుకంటాడు కాసేపటిక మేలుక ంటాడు’చూసేత ఆ ఒంటె 
పారిపోయ్యంది’దానన  తీప్రవంగా వెతుకాడు, చివరిక అరనక 
దపిప క్వేసుతంది’అపుప డు ఇల్ల అంటాడు :నేను నవస్ంచే చోట్లక తిరిగి వెళిపాోాను, 
మ్రణం వచిే వరక పడుకంటాను, అన రన రల ను భుజ్ంపై చావడానక 
పెడాడు, రరువార లేచి చూసేత అరనవదు రన ఒంటె అరనవదు ఉంది, దాన పై 
రన’ఆహ్వరం, తిను, ప్రాగుపదారాధలు ఉనాన య్య, అలా్లహ్ రఆల్ల ముమిన్ దాసుడి 
తౌబాపట్ ా ఈ దాసుడి ఒంటె, అనన పానయాల వల ా క్లిగిన సంతోషం క్ంటే 
అధక్ంగా సంతోష్టస్లతడు. సహీహ్ ముస్ాాం (2744) 

ఇసా్లం మ్నష్ట గర పాపాలను ప్రపక్షాలిసుతంది' మ్రియు తౌబా' చేసుకోవడం వల ా
వెనుక్టి పాపాలు మ్నన ంచబడాయ్య మ్నుషుల ఎదుట్ మ్నష్ట రపిప దలను 
ఒపుప కోవాలిస్న అవసరంలేదు. {సరయ తిరస్లక రులతో ఇల్ల అను: ఒక్వేళ వారు 
మానుకంటే గతించిన పాపములు వారి కొరక మ్నన ంచబడుాయ్య. కాన వారు 
(పూరవ  వైఖ్రినే) మ్ళ్ళీ  అవలంబిసేత! వాసతవానక, (దుషుటలైన) పూరీవ కల 
(విషయంలో) స్లంప్రపదాయం జ్రిగి ఉనన ది. [అల్- అన్ని ల్:38] అలా్లహ్ 
ట్రకైసతవులను'తౌబా చేసుకోమ్న ఆహ్వవ నసుతనాన డు'అలా్లహ్ ాల్లసెలవిచిా డు:- 
{వారందుక అలా్లహ్ వైపునక పశాి తాపంతో మ్రలి ఆయనను క్షమాభిక్ష కొరక 
వేడుకోరు? మ్రియు అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, అపార క్రుణా ప్రపదార.} [అల్ 

మాయిదా:74] అలా్లహ్ పాపులందరిక, దురజనులందరిక తౌబా చేసుకోమ్న 
ప్రపోరస హిసుతనాన డు; అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిచిా డు- {ఇల్ల అను: "సవ యంగా మీక (మీ 
ఆరమ లక) మీరే అనాయ యం చేసుకనన  నా దాసుల్లరా! అలా్లహ్ కారుణయ ం పట్ ా
నరాశ్ చందక్ండి. నశ్ి యంగా,  అలా్లహ్ అనన  పాపాలను క్షమిస్లతడు. నశ్ి యంగా 
ఆయన! కేవలం ఆయనే క్షమాశీలుడు,  అపార క్రుణా ప్రపదార."} [జుమర్:53] అప్రమ్ 
బిన్ అల్ ఆస్ ఇసా్లం రవ క్రించదలచినపుప డు 'గర జీవిరంలో ఇసా్లం క ముందు 
ాను చేస్న పాపాలు మ్నన ంచబడవేమో అన ఆందోళనచందారు, అప్రమ్ రది'ఈ 
విషయానన  ఉలేఖా్న రూపంలో తెలిపారు:- {అలా్లహ్ ాల్ల నా మ్నసులో ఇసా్లం 
వేస్నపుప డు ఆయన ఇల్ల చపాప రు: నేను దైవప్రపవక్ త సలలాా్లహు అలైహివ సలమా్ 
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వదుక వచిా ను, ఆయన నాక బైత్ చేయ్యంచ దలిచారు అపుప డు రన చేతిన 
ఆయన నా వైపుక చాపారు, నేను ఇల్ల చపాప ను:- ఓ దైవప్రపవక్ త నేను మీ చేతులపై 
బైత్ ప్రపమాణం చేయలేను నా గర పాపాలు మీరు క్షమాపన చేయ్యంచనంర 
వరక’అపుప డు దైవప్రపవక్ త నాక ఇల్ల చపాప రు:- ఓ అప్రమ్ నీక ఈ విషయం 
తెలియదా?హిప్రజ్తు మ్నష్ట చేస్న గరపాపాలనీన  ప్రపక్షాలిసుతంది, ఓ అప్రమ్ నీక ఈ 
విషయం తెలియదా?నశ్ి యంగా ఇసా్లం’మ్నష్టచేస్న గర పాపాలనన ంటిన 
ప్రపక్షాలిసుతంది.}. దీనన ముస్ాాం (121’) మ్తూలన్'ఉలేకాంచారు, మ్రియు అహమ ద్ 

(17827’) రన పదాలతో 

43. ఇసా్లంలో, మ్నష్టక మ్రియు అలా్లహ్'క మ్ధ్య  సంబంధ్ం ప్రపరయ క్షంగా ఉంది, 

కాబటిట మీక మ్రియు దేవునక మ్ధ్య  ఎవరు మ్ధ్య వరి తగా ఉండనవసరం 

లేదు.ఇసా్లం రన ప్రపభువు యొక్క  దైవరవ ంలో'పోషక్రవ ంలో మ్నష్టన దైవంగా 

చేయడానన  లేదా ఇరరులను ఆయనక స్లటి క్లిప ంచడానన ఇసా్లం 

నషేధసుతంది. 

ఇసా్లంలో మ్నష్ట పాపాలను మ్నష్ట ముందు ఒపుప కోవాలిస్న అవసరం లేదు ' 
ఇసా్లంలో మ్నష్టక మ్రియు అలా్లహ్'క మ్ధ్య  ప్రపత్యయ క్ష సంభంధ్ం ఉంది వారిమ్ధ్య  
ఏ మ్ధ్య వరి త స్ఫారసు అవసరంలేదు' ేరా నెంబర్ (36’) లో ేరొక నన టా్ల'అలా్లహ్' 
ాల్ల సరవ జ్నులను రనవైపుక మ్రల్లలన, తౌబా క్షమాపనకై అరి ధంచాలన 
పిలుపునసుతనాన డు'అల్లగే రనక మ్రియు రన దాసులక మ్ధ్య  ప్రపవక్ తలను, 
దైవదూరలను మ్ధ్య వరుతలుగా స్ఫారసకలుగా చేసుకోకూడదన అలా్లహ్ 
వారించాడు. {మ్రియు మీరు దైవదూరలనో, లేదా ప్రపవక్ తలనో ప్రపభువులుగా 
చేసుకోండన అరను మిమ్మ లిన  ఎనన డూ ఆజాాపించడు. అయ్యత్య! అల్లంట్పుప డు 
మీరు అలా్లహ్ క విధేయులు (ముస్ంాలు) అయ్యన రరువార మిమ్మ లిన  
సరయ తిరస్లక రులు క్మ్మ న ఆదేశంచగలడా?} [ఆల్ ఇత్మాన్:80] –మీరు 
చూసుతనన టా్లగా-అలా్లహ్ పోషక్రవ ంలో, ఆయన దైవరవ ంలో’మానవులను దైవంగా 
చేయడం లేదా ఇరరులను ఆయనక స్లటిక్లిప ంచడం వంటివి చేయకూడదన 
ఇసా్లం మ్నలిన  ఆపుతుంది.మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ట్రకైసతవుల గురించి తెలిపాడు 
:- {వారు (య్యదులు మ్రియు ట్రకైసతవులు) అలా్లహ్ ను వదిలి రమ్ య్యద 
మ్ాచారులు (అహ్ బార్) లను మ్రియు (ట్రకైసతవ) సనాయ సులను (రుహ్ బాన్ లను) 
మ్రియు మ్రయ మ్ కమారుడైన మ్రహ్ ను (ఏసుప్రకీసుతను) రమ్ ప్రపభువులుగా 
చేసుకంట్లనాన రు. వాసతవానక,  వారు ఒకే ఒక్క  దైవానన  మాప్రరమే ఆరాధంచాలన 
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ఆజాాపించబడీారు. ఆయన (అలా్లహ్) రపప  మ్రొక్ ఆరాధ్య దైవం లేడు. ఆయన వారు 
స్లటి క్లిప ంచే వాటిక అతీతుడు.} [తౌబా:31] అలా్లహ్ అవిశావ సులను ఖ్ండించాడు 
'వారు రమ్క మ్రియు అలా్లహ్'క నడుమ్ మ్ధ్య వరుతలను నయమించ్చకనాన రు; 
అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {వినండి! భక త కేవలం అలా్లహ్ కొరక మాప్రరమే 
ప్రపత్యయ కంచబడింది! ఇక్ ఆయనను వదలి ఇరరులను సంరక్షకలుగా చేసుకనే 
వారు (ఇల్ల అంటారు): "వారు మ్మ్మ లిన  అలా్లహ్ స్లనన ధాయ నక చేరిు ారన 
మాప్రరమే మేము వారిన ఆరాధసుతనాన ము!" నశి్ యంగా అలా్లహ్ వారిలో ఉనన  
భేదాభిప్రపాయాలక రగినటా్లగా వారి మ్ధ్య  తీరుప  చేస్లతడు. నశ్ి యంగా,  అలా్లహ్ 
అసరయ వాదిక,  క్ృరున నక మారగదరశ క్రవ ం చేయడు.} [జుమర్:3] మ్రియు 
అలా్లహ్ తెలియజేశాడు నశి్ యంగా బహుదైవారాధ్కలు -అజాానపరులు- రమ్క 
మ్రియు అలా్లహ్'క నడుమ్ మ్ధ్య వరుతలను చేసుకనాన రు మ్రియు వారు ఇల్ల 
అంటారు:-'నశ్ి యంగా వారు రమ్ను అలా్లహ్'క సమీప పరుస్లతరు. 

అలా్లహ్ ప్రపజ్లతో రనక మ్రియు రనదాసులమ్ధ్య  'ప్రపవక్ తలను లేదా 
దైవదూరల'వంటివారినే మ్ధ్య వరుతలుగా చేసుకోవడానన  నషేధంచినపుప డు, 
ఇరరులను మ్ధ్య వరుతలుగా ఎల్ల చేసుకంటారు? దైవప్రపవక్ తలు 
సందేశ్హరులు'అలైహిముసస ల్లం'అలా్లహ్'స్లమీపాయ నన  ొందటానక రవ రపడేవారు 
దైవప్రపవక్ తల, సందేశ్హరుల జ్ఞస్తిి తెలుపుతూ అలా్లహ్ సెలవిచిా డు. ఈ సదవ ర తనులు 
స కా రాయ ల కోసం రవ రపడేవారు, ఆశ్తోనూ భయంతోనూ మ్మ్మ లిన  వేడుకనేవారు, 
మా ముందు ఆశ్క్ తరను అనుకవను క్నబరేి వారు } [అల్ అాంబియా:90] 
మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల సెలవిసుతనాన డు:- {వారు,  ఎవరినైత్య వీరు ప్రపారిసిూత  
ఉనాన ర్వ,  వారే రమ్ ప్రపభువు స్లనన ధాయ నన  ొ ందటానక మారాగనన  వెతుకతునాన రు. 
మ్రియు వారిలో ఆయనక ఎవరు ఎకక వ స్లనన ధ్య ం ొందుార్వ అన 
ప్రపయతిన సుతనాన రు. మ్రియు ఆయన కారుణాయ నన  ఆశసుతనాన రు మ్రియు ఆయన 
శక్షక భయపడుతునాన రు. నశ్ి యంగా నీ ప్రపభువు శక్ష,  దానక భయపడ 
వలస్ందే!} {అల్ ఇత్స్ల: 57} అనగా నశ్ి యంగా అలా్లహ్'ను వదిలి మీరు 
పిలుసుతనన వారు -ప్రపవక్ తలు మ్రియు సతుప రుషులలో -వారు అలా్లహ్' స్లమిపాయ నన  
ొందేవారు మ్రియు ఆయన జాలిక్రుణను ఆశంచేవారు, ఆయన శక్షలక 
భయపడేవారు.మ్రి అల్లంట్పుప డు అలా్లహ్'ను కాదన వారు ఎల్ల పిలువబడారు?. 



 

    

       Islam House 

98 అల్-ఇసా్లమ్ 

44. ఈ సందేశ్పు చివరలో మేము గురుతచేసుతనన విషయం అది ప్రపజ్లు 

విభినన కాల్లలు, విభినన జాతీయరలు మ్రియు విభినన దేశాలుగా చీలి ఉనాన రు, 

జీవనవిధానంలో, కారయ క్ల్లపాలలో, వాావరణంలో పూరిత మానవ సమాజ్ం 

ఆలోచనల రీాయ  భినన ంగా ఉంది, వారి లక్షాయ లు వేరువేరుగా ఉనాన య్య, కాబటిట 

వారిక మారగనరే ుశ్ం చేయడానక ఒక్ గైడ్'మారగదరశ నం, వారిన ఒక్చోట్ చేరేి  

వయ వస,ి రక్షించడానక ఒక్ పాలకడు అవసరం ఉంది, అంచేర మ్హనీయ 

దైవప్రపవక్ తలు దైవవాణి నీడలోవారసులుగా ఉదయ్యంచారు, వారు ప్రపజ్లను 

మ్ంచిమారగదరశ క్మైన రుజుమారగంలోక నడిపిస్లతరు, దేవున ధ్రమ శాట్రసతం ప్రపకారం 

వారిన సంసక రిస్లత రు, వారి మ్ధ్య  సరయ బదుమైన, నాయ యమైన తీరుప  ఇస్లతరు, ఈ 

ప్రపవక్ తలను మ్రియు దైవప్రపవక్ తల సమీపకాల్లనక చందిన సజ్జనులను 

అంగీక్రించడం వల ా ప్రపజ్ల వయ వహ్వరాలు సరళమారగంలోక వస్లతయ్య అలా్లహ్ 

రఆల్ల ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలంా యొక్క  దైవదౌరయ ంతో ముగిసూత  

సమ్సత దైవదౌరయ లక రలు వేశాడు, మ్రియు అలా్లహ్’ను చేరడానక ప్రపజ్ల కొరక 

ఆయనను మారగదరశ నంగా, కారుణయ ంగా, జ్యయ తిగా, చేశాడు. 

44-ఈ సందేశ్ం చివరలో మేము గురుతచేసుతనన విషయం అది ప్రపజ్లు 
విభినన కాల్లలు, విభినన జాతీయరలు మ్రియు విభినన దేశాలుగా చీలి ఉనాన రు, 
జీవనవిధానంలో, కారయ క్ల్లపాలలో, వాావరణంలో పూరిత మానవ సమాజ్ం 
ఆలోచనల రీాయ  భినన ంగా ఉంది, వారి లక్షాయ లు వేరువేరుగా ఉనాన య్య, కాబటిట 
వారిక మారగనరే ుశ్ం చేయడానక ఒక్ గైడ్'మారగదరశ నం, వారిన ఒక్చోట్ చేరేి  వయ వస,ి 
రక్షించడానక ఒక్ పాలకడు అవసరం ఉంది, అంచేర మ్హనీయ దైవప్రపవక్ తలు 
దైవవాణినీడలోవారసులుగా ఉదయ్యంచారు, వారు ప్రపజ్లను మ్ంచిమారగదరశ క్మైన 
రుజుమారగంలోక నడిపిస్లతరు, దేవున ధ్రమ శాట్రసతం ప్రపకారం వారిన సంసక రిస్లతరు, వారి 
మ్ధ్య  సరయ ంతోనాయ యమైన తీరుప  ఇస్లతరు, ఈ ప్రపవక్ తలను మ్రియు దైవప్రపవక్ తల 
సమీపకాల్లనక చందిన సజ్జనులను అంగీక్రించడం వల ా ప్రపజ్ల వయ వహ్వరాలు 
సరళమారగంలోక వస్లతయ్య'ఎపుప డైత్య మారగప్రబషటర 'ఎకక వై' అజాానం 
సరవ స్లధారణమైపోయ్య, విప్రగహ్వరాధ్న చేయబడిందో ఆ అలా్లహ్ ాల్ల రన ప్రపవక్ తను 
ముహమ్మ ద్ సలలాా్లహు అలైహివ సలంా'క మారగదరశ క్రవ ం, నజ్మైన ధ్రమ ం 
ఇచిి పంపాడు'రదావ రా ఆయన ప్రపజ్లను అవిశావ స కప్ర్'అజాానం, విప్రగహ్వరాధ్న 
నుండి ఈమాను, మ్రియు హిదాయతు వైపుక నడిపించస్లగారు. 
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45. కాబటిట ఓ మ్నష్ట మూఢసంప్రపాదాయాలను, మూఢ అనుసరణలు వదిలి అలా్లహ్ 

కొరక చిరతశుదిుతో సవ చఛ ంగా నలబడమ్న ననున  నేను 

ఆహ్వవ నసుతనాన ను’మ్రియు నీ మ్రణాంరరం ఆ అలా్లహ్ వైపుక మ్రలడం 

నశ్ి యం’అనే విషయానన  గురుతపెట్లటకో!నీ రవ య మ్నుగడను, నీ చ్చటూట  

ఆవరణాలను పరిశీలించ్చ, ఇసా్లం రవ క్రించ్చ ఇహపరలోకాల సంతోష్టలు నీ 

కైవసం అవుాయ్య, ఒక్వేళ నీవు ఇసా్లం రవ క్రించాలన ఆశసేత నువువ  పెదు 

కొండలేమీ ఎతుతకోవాలిస న అవసరం లేదు కేవలం’-అష్’హదు అలా్ల ఇల్లహ 

ఇలలాా్లహ్ వ అనన  ముహమ్మ దన్ రసూలులా్లహ్’ అన స్లక్షాయ మివావ లి, మ్రియు 

అలా్లహ్’ను వదిలి ఆరాధంచే ప్రపతీ బూట్క్పు దైవంతో తెగప్రతెంపులు చేసుకోవాలి, 

మ్రియు అలా్లహ్ సమాధ్యలలో ఉనన వారిన తిరిగి ప్రబతికంచి లేపుాడు, లెక్క లు, 

ప్రపతిఫల్లలు, శక్షలు సరయ ం’అన మ్నం విశ్వ స్ంచాలి, ఈ స్లక్షాయ నన  ఇచిి న 

రదుపరి నువువ  ఒక్ ముస్మాుగా మారుావు, దీన రరువార అలా్లహ్’ను నువువ  

ఆయన షరీఅతు శాసనం ప్రపకారం ఆరాధంచాలి, అనగా ‘నమాజు’ జ్కాతు’ 

ఉపవాస్లలు పాటించాలి, జ్ఞసోతమ్ర ఉంటే హజ్జ  కూడా చేయవలిస్ ఉంట్లంది. 

అంచేర ఓ మ్నష్ట నేను ననున  ఆహ్వవ నసుతనాన ను'అలా్లహ్ కొరక జ్ఞస్రింగా 
సరయ బదుంగా ప్రపతీ అంధ్అనుసరణ, అలవాట్లను పరిరయ జించి నలబడు, అలా్లహ్ 
సెలవిచిా డు:- {(ఓ ముహమ్మ ద్!) వారితో ఇల్ల అను: "వాసతవానక,  నేను మీక ఒక్ 
విషయం బోధస్లతను: 'మీరు అలా్లహ్ కొరక ఇదురిదురిగా,  ఒకొక క్క రిగా నలవండి. 
రరువార బాగా ఆలోచించండి!' మీతోపాట్ల ఉనన  ఈ వయ క తక (ప్రపవక్ తక) పిచిి  
పట్టలేదు. అరను కేవలం,  మీపై ఒక్ ఘోరశక్ష రాక్ముందే, దానన గురించి 
మిమ్మ లిన  హెచి రించేవాడు మాప్రరమే!} [సబా:46] మ్రియు తెలుసుకో!నశ్ి యంగా 
నీ మ్రణాంరరం నీ ప్రపభువు వైపుక నువువ  మ్రలుావు. మ్రియు మానవునక ా ను 
చేస్న దాన ఫలిరం రపప  మ్రొక్టి లభించదు; మ్రియు నశ్ి యంగా అరన క్ృష్టన 
అతి రవ రలో చూపించబడుతుంది. {అపుప డు అరనక రన క్ృష్టక పూరిత ప్రపతిఫలం 
ఇవవ బడుతుందన;(41) మ్రియు నశి్ యంగా, నీ ప్రపభువు వదునే (ప్రపతిదాన) 
ముగింపు ఉనన దన;(42) [అన్-న్జ్జమ :39-42] మ్రియు మిమ్మ లిన  మ్రియు మీ చ్చటూట  
ఉనన  ప్రపపంచానన  గమ్నంచండి, మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు: ఏమీ? 
వారు భూమాయ కాశాలపై గల (అలా్లహ్) ఆధప యా నన  మ్రియు అలా్లహ్ సృష్టటంచిన 
ప్రపతివసుతవును గమ్నంచి చూస్,  బహుశా రమ్ గడువు కూడా సమీపించిందేమోనన 
అనుకోలేరా? దీన రరువార వారు మ్రేవిధ్మైన సందేశానన  విశ్వ స్స్లతరు? [అల్ 

ఆరాఫ్:185] 
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ఇసా్లం'రవ క్రించండి-ఇహపరలోక్ంలో శాంతిన ొందుారు, మీరు ఇసా్లంలో 
ప్రపవేశంచాలనుకంటే"-{ల్ల ఇల్లహ ఇలా్లలా్లహ్ వ అన్న ముహమమ దన్ 
ర్సూలులా్లహ్} "అలా్లహ్ రపప  వాసతవ దేవుడు మ్రొక్డు లేడన మ్రియు ముహమ్మ ద్ 
అలా్లహ్ ప్రపవక్ త అన మీరు స్లక్షయ ం చపాప లి. మ్రియు దైవప్రపవక్ త 
ము'ఆజ్'న[రదియలా్లహు అనుు] ఇసా్లం వాయ పిత కై దాయీగా యమ్న్'క పంపినపుప డు 
అరనక ఇల్ల ఉపదేశంచారు:- "నశ్ి యంగా నీవు ప్రగంధ్వహులక చందిన ఒక్జాతి 
వదుక వెళ్ళతనాన వు, మొదట్ వారిన 'అలా్లహ్ రపప  వాసతవ ఆరాధ్య దైవంలేడు 
మ్రియు నశ్ి యంగా నేను అలా్లహ్ యొక్క  సందేశ్ హరుడను'అనే విషయం వైపుక 
ఆహ్వవ నంచ్చ, ఒక్వేళ వారు ఈ విషయానక విధేయులైత్య అపుప డు వారిక 'అలా్లహ్ 
వారిపై రాప్రతిపగలు క్లిపి ర్వజుక ఐదు వేళల నమాజులను విధ పరిచినవిషయం 
తెలియజేయ్య, ఒక్వేళ వారు దీనక కూడా విధేయర చూపినటెలతా్య అపుప డు వారిపై 
అలా్లహ్ 'జ్కాతు'ను విధగా చేశాడన తెలియజేయ్య, అది వారిధ్నకల నుండి 
తీసుకోబడి బీదప్రపజ్లక పంచబడుతుంది, వారు ఒక్వేళ దానక కూడా 
విధేయరచూపినటెలతా్య అపుప డు వారి ప్రపియగౌరవసంపాదక దూరంగా ఉండండి. 
సహీహ్ ముస్ాాం 19 'అలా్లహ్'ను వదలి ఆరాధంచబడే ప్రపతీదానన  నీవు 
నరాక్రించాలి, అల్ల అలా్లహ్'ను వదలి ఆరాధంచబడే ప్రపతీదానన  నరాక్రించడమే 
ఇప్రబాహీం అలైహిసస ల్లం ధ్రమ ం'-అల్-హనీఫియయ  అవుతుంది. "వాసతవానక ఇప్రబాహీమ్ 
మ్రియు అరనతో ఉనన  వారిలో మీ కొరక ఒక్ మ్ంచి ఆదరశ ం ఉంది. వారు రమ్ 
జాతి వారితో ఇల్ల అనన పుప డు: "నశ్ి యంగా,  అలా్లహ్ ను వదలి మీరు ఆరాధంచే 
వాటితో మ్రియు మీతో,  మాక ఎల్లంటి సంబంధ్ం లేదు. మేము మిమ్మ లిన  
రయ జించాము మ్రియు మీరు అదివ తీయుడైన అలా్లహ్ ను విశ్వ స్ంచనంర వరక,  
మాకూ మీకూ మ్ధ్య  విర్వధ్ం మ్రియు దేవ షం ఉంట్లంది." [అల్ ముమతహీన్:4] 
మ్రియు సమాధ వాసులను అలా్లహ్ తిరిగి ప్రబతికంచి లేపుాడన 
విశ్వ స్ంచాలి.మ్హోనన తుడైన అలా్లహ్ సెలవిచిా డు:- {ఇదంా ఎందుక్ంటే! 
నశ్ి యంగా, అలా్లహ్! ఆయనే సరయ ం, మ్రియు నశ్ి యంగా ఆయన మాప్రరమే 
చచిి న వారిన తిరిగి ప్రబతికంచగలవాడు మ్రియు నశి్ యంగా ఆయనే ప్రపతిదీ 
చేయగల సమ్రుధడు.(6) మ్రియు అంతిమ్ ఘడియ నశ్ి యంగా 
రానునన ది.అందులో ఎల్లంటి సందేహం లేదు మ్రియు నశ్ి యంగా,  అలా్లహ్ 
గోరీలలో నునన  వారిన మ్రల ప్రబతికంచి లేపుాడు. {అల్ హజ్్జ: 6-7} నశ్ి యంగా 
లెక్క లు మ్రియు ప్రపతిఫల్లలు సరయ ం.సరవ శ్క తమ్ంతుడైన అలా్లహ్ ఇల్ల అనాన డు:- 
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మ్రియు అలా్లహ్ ఆకాశాలనూ మ్రియు భూమినీ సరయ ంతో సృష్టటంచాడు మ్రియు 
ప్రపతి వయ క తక రన క్రమ లక రగిన ప్రపతిఫల మివవ బడుతుంది మ్రియు వారిక ఎల్లంటి 
అనాయ యం జ్రుగదు.} [అల్ జాస్యా:22] 

మీరు ఈ 'షహ్వద'యొక్క  స్లక్షయ మిచిి నపుప డు, మీరు ముస్ంా అవుారు, అపుప డు 
మీరు రపప కండా అలా్లహ్ శాస్ంచినటా్లగా 'నమాజ్'ఉపవాసం'మ్రియు జ్ఞసోతమ్ర 

క్లిగి ఉంటే హజ్జ 'చేయడం వంటివి ఆచరిసూత  ఆరాధంచాలి. 
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