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 أصول العقيدة
విశ్వాస మూల సూత్రాలు 

తౌహీద్ దాని రకాలు: 
 తౌహీద్ అంటే విధిగా, అల్లాహ్ కు ప్రత్యేకంగా చేమఫడే ప్రతి 
ఇబాదత్ (ఆరాధన)లో అల్లాహ్ ను అద్వాతీయునిగా నభమడం. అల్లాహ్ 
ఇచ్చిన ఆదేశ్వలోా ఇద్వ చాల్ల గొద్వ. అల్లాహ్ ఇల్ల ఆదేశంచాడుః 

  {1}االخالص:[ ُقْل ُهَو اهللُ َأَحد  ]

{ఇలా చెప్పండి! ఆయన అలాాహ్, అద్వితీయుడు}. (సూరె ఇఖా్లస్ 112: 
1). భరోచోట ఇల్ల సెలవిచాిడ: 

  {89}الذاريات: [َوَما َخَؾْؼُت اجِلنَّ َواإِلْكَس إاِلَّ لَِقْعبُُدونِ ]

{నేను మానవులను, జిన్నాతులను కేవలం ననుా ఆరాధంచు టకే 
పుట్టంచాను}. (సూరె జారియాత్ 51: 56) భరో ఆదేశం: 

ُكوا بِِه َشْقًئا]  {69}الـساء: [َواْعُبُدوا اهللَ َواَل ُتْْشِ

{కేవలం అలాాహ్ నే ఆరాధంచండి, ఆయనతో ఎవరినీ సాట్ కల్పంచ కండి}. 
(సూరె నిసా 4: 36) 
తౌహీద్ మూడ యకాలుుః (1) తౌహీదె రుబూబిమత్, (2) తౌహీదె 
ఉలూహిమత్, (3) తౌహీదె అస్మమ వ సిఫాత్. 
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(1) తౌహీదె రుబూబియత్: 
అంటేుః సృష్టి, దాని నియాహణలో అద్వాతీయుడ అల్లాహ్ మాత్రమే. 
ఆమనే పోషకుడ, జీవనమయణ ప్రధాత. భూమాేకాశ్వల అధికాయం 
ఆమన చేతిలోనే ఉంద్వ. దీనికి సంఫంధించ్చన నిదయశనాలు ద్వవేగ్రంథం 
ఖుర్ఆనులో చదవండి: 

 َواألَْرِض اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َفَلكَّى  َهْل ِمْن َخالِق  ]
ِ
ََمء َغْرُ اهللِ َيْرُزُقُؽْم ِمَن السَّ

  {6}فاصر: [ُتْمَفُؽونَ 

{ఆకాశము నుండి భూమి నుండి అలాాహ్ తప్ప వేరే సృష్టటకరత మీకు 
ఆహారము నొసంగువాడు గలడా? ఆయన తప్ప వేరే ఆరాధంప్దగిన 
వాడెవడు లేడు}. (ఫాతిర్ 35: 3). 

                                ( 1)انمهك 

{ఎవని చేతిలో సమసత లోకపాలన గలదో ఆ అలాాహ్ చాలా శుభాలు 
గలవాడు, ఆయన సరిముపై సంపూరణ శక్తత గలవాడు}. (ముల్క్ 67: 1). 
  అల్లాహ్ అధికాయం విశాభంతటిలో ఉంద్వ. తనిష్టినుస్మయం అందులో 
మారు చేసూూ ఉంటాడ.  
  నియాహణములో అద్వాతీయుడ కూడా కేవలం అల్లాహ్ మాత్రమే. 
సృష్టి కారాేలు నెయవేరుివాడ ఆమనే. ఈ ఆమతు చదవండిుః  

                            (87)األعزاف 

{వినండి! సృష్టటంచుట, ఆజాాపంచుట ఆయన ప్నే. సరి లోకములకు 
పోషకుడగు అలాాహ్ ఎంతో శుభదాయకుడు}. (ఆరాఫ్ 7: 54).  
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అతని ఈ నియాహణ కాయేక్రభం సయాసృష్టిలో నడసూూ ఉననద్వ.  
  తౌహీద్ యొకక ఈ యకానిన తియసకరంచ్చనవారు చాల్ల అరుదు. వారు 
బాహేంగా తియసకరంచ్చనా, వార అంతరాతమ భటుకు దానిన 
ఒప్పకుంటుంద్వ.  (ఫిర్ఔన్ వాళ్ళ గురంచ్చ) ఈ ఆమతు చదవండిుః 

                              (17)انىمم 

{నిజానికి వారి మనస్సులు (షత్యమనిన) నమ్మభనటి అన్యమయం, 
అసంకారంతో వారు దానిని తరషకరించారు}. (27: నమ్్ల: 14).  
  ఈ ఒకక యకానిన నమ్మమనంత మాత్రాన ీ ప ప్రజనజనం ఉండదు. 
ప్రవకూ కాలంలోని ముష్రికులు తౌహీదు యొకక ఈ యకానిన నమామరు కాని 
అద్వ వారకి ీ ల్లభానినవాలేదు. ఖుర్ఆన్ స్మక్ష్యం చదవండిుః 

                              

                   (91)انعىكبوث 

{భూమ్యమకాశాలను ఎఴరు షృష్ట ంచారని, సూరమచంద్రుల్నన ఎఴరు 
అదుపులో ఉంచ గల్నగారని నీవు అడిగితే, అల్్లహ్ యే అని వారు 
తకండా అంటారు. అల్లంటపుడు వారు ఎల్ల మోషపోతున్యన రు?}. 
(అన్ కబూత్ 29:61). 
(2) తౌహీదె ఉలూహియత్: 
  అంటేుః ఆరాధనలకు అరుుడయిన అద్వాతీయుడ ఆ యభ విత్రుడ 
మాత్రమే. పూజా చేయుటకు భరయు స్మనినధేము పందుటకు ీ 
మానవుడూ అల్లాహ్ తో భరెవారనీ స్మటి కల్ంచ కూడదు. తౌహీద్ 
యొకక మూడ యకాలోా ఇదే అతిముఖే మైనద్వ, గొద్వ. దీని కొయకే 
అల్లాహ్ మానవులను సృష్టించాడ. అల్లాహ్ ఆదేశం చదవండిుః 

                        (89)انذارياث 
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{నేను మ్యనవులను, జిన్యనతులను కేఴలం ననున ఆరాధంచుటకే 
పుటిట ంచాను}. (జారియాత్ 51: 56). 
  ఈ విషమమే ప్రజలకు కుాూంగా బోధించడానికి అల్లాహ్ ప్రవకూలను 
ంపాడ, గ్రంథాలను అవతరంజేశ్వడ. దీని స్మక్ష్యేధాయం ద్వవే 
ఖుర్ఆనులో ఇల్ల ఉంద్వుః 

َوَما َأْرَسْؾـَا ِمْن َقْبؾَِك ِمْن َرُسول  إاِلَّ ُكوِحي إَِلْقِه َأكَُّه اَل إَِلَه إاِلَّ َأَكا ]

  {58}األكبقاء:[ َفاْعُبُدونِ 

{మేము నీక పూరవం ఏ ప్రఴక తను ంపిన్య, అతనికి ఴహీ దావరా 'నేను త 
వేరు పూజ్యమడు లేడు, కనుక మీరు ననున మ్యత్రమే ఆరాధంచండి' అనే 
విశయానిన తెల్నయజేశాము}. (అంబియా 21: 25). 
  తౌహీద్ యొకక ఈ యకానేన ఫహుదైవరాధకులు తియసకరంచారు, 
వార ప్రవకూలు ఈ తౌహీద్ యొకక బోధ చేసినప్పడ. దీనికి ఖుర్ఆన్ 
ఇల్ల స్మక్ష్యమ్మస్ూంద్వుః  

ْئَتـَا لِـَْعبَُد اهللَ َوْحَدُه َوَكَذَر َما َكاَن َيْعبُُد َآَباُؤَكا َفْلتِـَا بََِم َتِعُدَكا إِْن َقاُلوا َأجِ ]

اِدقنَِي[    {7:}األعراف:ُكـَْت ِمَن الصَّ

{(బహుదైవారాధకలు తమ ప్రఴక తలక ఇల్ల జవాబిచాారు): నీవు మ్య 
ఴదదక రాఴటానికి కారణం, మేము ఒకక అల్్లహ్ నే ఆరాధంచాలన్య, మ్య 
త్యత ముత్యత తలు పూజిసూత  ఴచ్చాన వాటిని విషరిజంచాలన్య?}. (ఆరాఫ్ 7: 70). 
  అందుకే ఇబాదత్ (ఆరాధన) యొకక ీ యకమూ కూడా అల్లహా్ 
యేతరులకు చేయుట ఎంత మాత్రం సభంజసం కాదు. ఆ అల్లాహ్ 
యేతరులు ఎవరైనా సరుః అతిసనినహితులైన దైవదూతలు, ప్రవకూలు, భహా 
బకుూలు, సృష్ట ిరాస్లో ాఎవారనీ కూడా అల్లహా్ తో స్మటి కల్ంచకూడదు.  
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(3) తౌహీదె అస్మా వ సిఫాత్: 
  అంటేుః అల్లాహ్ సాయాన తన గురంచ్చ భరయు ప్రవకూ అల్లాహ్ 
గురంచ్చ ీ విత్ర నాభముల, ఉతూభ గుణముల గురంచ్చ తెల్పారో 
వాటిని అల్లాహ్ కు తగిన రీతిలో విశాసించాల్. ీ మాత్రం 'తహ్ రీఫ్', 
'తఅతీల్', 'తక్ యీఫ్', 'తమ్ సీల్'(1) లేకుండా. ఆమన గుణ 
నాభములను మథాయథంగా నమామల్. మథారాథనికి విరుదధంగా కాదు. 
వేటికి అల్లాహ్ అతీతుడని అల్లహా్, ఆమన ప్రవకూ సలలా్లాహు అలైహి 
వసలాం తెల్పారో వాటి నుండి అల్లాహ్ అతీతుడని నమామల్. వేటి గురంచ్చ 
అల్లాహ్ అరుుడా, అతీతుడా అని సషిం లే వ వాటిలో నంనం వహించాల్ 
అంటే వాటికి అల్లాహ్ అరుుడని అనవదుు అతీతుడనీ అనవదుు.  
  పవిత్ర నామముల ఉదాహరణః విత్రుడైన అల్లాహ్ 'అల్ 
హయ్యే' తన నాభభని తెల్పాడ. అయిత్య 'అల్ హయ్యే' అల్లాహ్ 
నామాలోా ఒకటని నమామల్. ఇంకా ఆ పేరులో ఉనన భావమును కూడా 
విశాసించాల్. అనగా ఆమన శ్వశాతముగా ఉండవాడ, ఆమనకు 
ముందు ఎవరు లేరు, తరువాత ఎవరు లేరు. (ఆమన సజీవుడ, 
నితుేడ). అదే విధముగా 'స పఅ' ఆమన పేరు, 'సభఅ' (వినుట) 
ఆమన గుణం అని నమామల్.  

                                                           

1 'తహ్  రీఫ్' అంటేః ఏ ఆధారము లేకండా నామగుణాల భావాన్ని మార్చుట.  
తార్చమార్చ చేయుట. 'తఅతీల్' అంటేః అల్లాహ్ గుణనామాలన్నిటిన్న లేదా 
కొన్నిటిన్న తిరస్కరంచుట. అల్లాహ్ ను న్నరాకార్చన్నగా నముుట. 'తక్ యీఫ్' 
అంటేః అల్లాహ్ గుణాలను మాట, ఊహ దాారా ఏదైనా ఒక రూపం ఇచేు 
ప్రయతిం చేయుట. అల్లాహ్ చే అ అల్ల టంంం, , ఇల్ల టంంం,  అన్న 
అనుట. 'తమ్ సీల్' అంటేః అల్లాహ్ గుణాలను స్ృష్టి గుణాలతో పోల్చుట.  లేదా 
స్ృష్టి గుణాల మా, రగా టంటాయన్న విశ్ాసంచుట.  
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  గుణముల ఉదాహరణః అల్లాహ్ ఆదేశం:  
ُؾوَلة  ُغؾَّْت َأْيِدهيِْم َوُلِعـُوا بََِم َقاُلوا َبْل َيَداُه َوَقاَلِت الَقُفوُد َيُد اهللِ َمغْ ]

  {97}ادائدة:َمْبُسوَصَتاِن ُيـِْػُق َكقَْف َيَشاُء[ 

{యూదులు 'అల్్లహ్ చేతులు కట్టట బడినవి' అని లుక చున్యనరు. వారి 
చేతులే కట్టట బడుగాకా! వారు ల్నకిన దానికి వారికి శాముననది. అల్్లహ్ 
చేతులు విచాలవిడిగా ఉననవి. త్యను కోరునట్్ట వినియోగ 
రుచుచున్యనడు}. (మ్యఇద 5: 64). 
 పై ఆమతులో అల్లాహ్ తనకు రెండ చేతులుననవని, అవి 
విచిలవిడిగా ఉననవని తెల్పాడ. అంటే వాటి దాారా తనిష్టిను స్మయం 
అనుగ్రహాలు నొసంగుతాడని తెల్పాడ. అయిత్య అల్లాహ్ కు రెండ 
చేతులునానమని, వాటి దాారా అనుగ్రహాలు నొసంగుతాడని విశాసించడం 
భనపై విధిగా ఉంద్వ. ఆ చేతులు ఇల్ల ఉంటామని భనుస్లో ఊహించే, 
లేదా నోటితో లుకే ప్రమతనం కూడా చేమవదుు. వాటిని మానవుల 
చేతులతో పోలికూడదు. ఎందుకనగా అల్లాహ్ సూరె షూరా (42: 11) 
లో ఇల్ల ఆదేశంచాడ: 

ِؿقُع البَِصرُ َلقَْس َكِؿثْؾِِه َشْ ] ورى:[ ء  َوُهَو السَّ   {11}الشُّ

{ఆయనక పోల్ననది ఏదిలేదు. మరియు ఆయన వినువాడు, చూచువాడు}. 
  ఈ తౌహీద్ యొకక స్మరాంశమేమ్మటంటే: అల్లాహ్ తన కొయకు, ప్రవకూ 
సలాల్లాహు అలైహి వసలాం అల్లహా్ కొయకు ీ ీ నాభ గుణాలను 
తెల్పారో వాటిని నమామల్. వేటికి అల్లాహ్ అతీతుడని అల్లాహ్, ఆమన 
ప్రవకూ సలాల్లాహు అలైహి వసలాం తెల్పారో వాటి నుండి అల్లాహ్ 
అతీతుడని నమామల్. అయిత్య వాటిని తారుమారు చేమకుండా, 
ఇతరులతో పోలికుండా, నిరాకారునిగా భావించ కుండా నమామల్. ీ 
గుణనాభముల విషమములో, అవి అల్లాహ్  కు సంఫంధించ్చనవేనా, 
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లేదా అని సషిం లే వ ఆ దాల భావం లో అల్లాహ్ టా అగౌయవం ఉంటే 
వాటిని ఖండించాల్. వాటి భావం లో ీల్లంటి  వషం లేకుంటే వాటిని 
సీాకరంచవచ్చి.  
కలిమయె తౌహీద్: లాఇలాహ ఇలలలాల హ్ యొకక భావం 
  ల్లఇల్లహ ఇలలా్లాహ్, ఇస్మాం యొకక ప్పనాద్వ. ఇస్మాములో దాని 
స్మథనం చాల్ల గొద్వ. అద్వ ఇస్మాం సథంబాలలో మొదటిద్వ. విశ్వాస 
భాగాలలో ఉననత భాగం. భరయు సతాకరాేల అంగీకాయము ఆ వచనానిన 
హృదమ పూయాకంగా ఠంచ్చ దాని అరాథనిన తెలుస్కొని, దాని ప్రకాయం 
ఆచరంచడంపైనే ఆధాయడి ఉంద్వ.  
  దాని వాసూవ అయథం: "వాసూవంగా అల్లాహ్ త వేరెవరు ఆరాధనలకు 
అరుులు కారు". ఇదే సరయైన అయథం. ఇద్వ కాక అల్లాహ్ త సృష్టికయూ 
ఎవడ లేడ, అల్లాహ్ త శూనేము నుండి ఉనికిలోకి తెచేి శకిూ 
గలవాడెవడ లేడ. లేక విశాంలో అల్లాహ్ త భరమ్మ లేదు అనే భావాలు 
(ల్లఇల్లహ ఇలాల్లాహ్ యొకక అయథం) కావు. 
ఈ విత్ర వచనములో రండు విషయా(రుకున్)లున్నాయిః  
(1) నిరాకరించుట, ఇద్వ 'ల్లఇల్లహ' అనన దంలో ఉంద్వ. అనగా 
ఉలూహిమేత్ (ఈశాయతాానిన, ఆరాధన అయుతను) ప్రతి వస్ూవు నుండి 
నిరాకరంచ్చట.  
(2) అింగీకరించుట, ఇద్వ 'ఇలాల్లాహ్' అనన దంలో ఉంద్వ. అనగా 
ఉలూహిమేత్ (ఆరాధనల)కు అయుత గల అద్వాతీయుడ అల్లాహ్ 
మాత్రమేనని, ఆమనకు భాగస్మాముడెవడ లేడని నముమట.  
  అల్లహా్ త భరెవార ఆరాధన, ప్రాయథన చేమరాదు. ఆరాధన లోని 
ీ ఒకక భాగానిన కూడా అల్లహా్ త ఇతరులకు చేయుట జనగేం లేదు. 
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ీ వేకిూ 'ల్లఇల్లహ ఇలలా్లహా్' యొకక ఈ వాసూవ భావానిన తెలుస్కొని 
దానిన ఠస్మూడో, దాని ప్రకాయం ఆచరస్మూడో భరయు దృఢ విశ్వాసముతో 
ఫహుదైవారాధనను తియసకరంచ్చ, అల్లహా్ ీకతామును విశాసిస్మూడో అతడే 
వాసూవ ముసిాం (విధేయుడ). ఇల్లంటి విశ్వాసముంచకనే ఆచరంచ్చవాడ 
మునాఫిఖ్ (కటవిశ్వాసి, వంచకుడ). భరయు దీనికి వేతిరకంగా 
ఆచరంచ్చవాడ అద్వ అతను నోటితో ల్కినా ముష్రిక్ (ఫహుదైవారాధ 
కుడ), కాఫిర్ (సతేతియస్మకర) అవుతాడ.  
లాఇలాహ ఇలలలాల హ్ ఘనత్ిః 
  ఈ విత్ర వచన ఘనతలు, ల్లభాలు చాల్ల ఉనానయి. అందులో కొనిన 
క్రంద తెలుఫడతుననవి.  
1- తౌహీద్ గల వేకిూ నయక శక్ష్కు గుర అయినా, అతను అందులో 
శ్వశాతంగా ఉండకుండా ల్లఇల్లహ ఇలలా్లాహ్ అడుడతుంద్వ. ప్రవకూ 
సలాల్లాహు అలైహి వసలాం చెపారుుః 

 َو ِي َقْؾبِِه َوْزُن َشِعَرة  ِمْن َخْر  ْن َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ ََيُْرُج ِمْن الـَّاِر مَ ) 

ة  ِمْن َخْر  َوََيُْرُج ْن َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َوََيُْرُج ِمْن الـَّاِر مَ   َو ِي َقْؾبِِه َوْزُن ُبرَّ

ة  ِمْن َخْر  ْن َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ ِمْن الـَّاِر مَ   . ( َو ِي َقْؾبِِه َوْزُن َررَّ

"ల్లఇల్లహ ఇలాల్లాహ్ ఠంచ్చన వేకిూ హృదమంలో జొనన గింజంత 
విశ్వాసమునాన నయకం నుండి వెల్కి వస్మూడ. ీ వేకిూ ల్లఇల్లహ ఇలాల్లాహ్ 
చద్వవాడో అతని హృదమంలో గోదుభ గింజంత విశ్వాసమునాన నయకం 
నుండి వెల్కి వస్మూడ. అల్లగే ఎవరు ల్లఇల్లహ ఇలాల్లాహ్ చద్వవాడో అతని 
భనుస్ులో ఇస్భంత / యవాంత విశ్వాసమునాన అతనూ నయకం నుండి 
వెల్కి వస్మూడ". (బుఖార 44, ముసిాం 193). 
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2- మానవులు, జినానతులు దీని (ల్లఇల్లహ...) కొయకే ప్పటిించ ఫడాురు. 
సూరె జారయాత్ (51: 56)లో అల్లాహ్ ఇల్ల ఆదేశంచాడుః 

  {89}الذاريات:َوَما َخَؾْؼُت اجِلنَّ َواإِلْكَس إاِلَّ لَِقْعبُُدوِن[ ]

{నేను మ్యనవులను జిన్యనతులను ననున ఆరాధంచుటకే షృష్ట ంచాను}.  
 పై ఆమతులో ‘మఅబుదూన్’ అనన దానికి అయథం ఆరాధించ్చట 
అంటే ఆరాధనలో అల్లాహ్ ీకతాానిన పాటించ్చట. 
3- ప్రవకూలను ంఫడింద్వ, గ్రంథాలను అవతరం జేమఫడింద్వ దీని 
ప్రచాయం కొయకే. అల్లాహ్ ఆదేశం పై శ్రదధ వహించండి:  

َه إاِلَّ َأَكا َوَما َأْرَسْؾـَا ِمْن َقْبؾَِك ِمْن َرُسول  إاِلَّ ُكوِحي إَِلْقِه َأكَُّه اَل إِلَ ]

  {58}األكبقاء: َفاْعُبُدوِن[

{నీక పూరవం మేము ప్రతి ప్రఴక తక 'నేను త వేరు ఆరాధందగిన 
దేవుడు లేడు, కావున ననేన ఆరాధంచండి' అని షందేవం 
ంపియున్యనము}. (అంబియా 21: 25). 
4- ప్రవకూల ప్రచాయ ఆయంబం ఇదే (ల్లఇల్లహ...). ప్రతి ప్రవకూ తభ జాతి 
వారకి ఇదే పిలుప్పనిచాిడ. చదవండి అల్లాహ్ ఆదేశం:  

                       (>8)األعزاف 

{మీరు అల్్లహ్ నే ఆరాధంచండి. ఆయన త వేరు దేవుడు మీక లేడు}.  
(సూరె ఆరాఫ్ 7: 73). 
లాఇలాహ ఇలలలాల హ్ యొకక నిబంధనలుిః 
  ఈ విత్ర వచనం యొకక నిఫంధనలు ీడనానయి. ీ కొయత లేకుండా 
వాటనినటినీ పాటిస్తూనే వాసూవంగా ల్లఇల్లహ ఇలాల్లాహ్ ఠంచ్చనటుా. 
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1- ఇల్మ (జాానం): విత్ర వచనము యొకక వాసూవ భావ జాానం. అనగా 
(పైన తెల్పిన ప్రకాయం) అనంగీకాయం, అంగీకాయం భరయు దాని ప్రకాయం 
ఆచరంచ్చట. 'అల్లాహ్ త వేర ఆరాధేనీయుడ లేడ, ఇతరుల 
ఆరాధన వేయథము, తుచఛము' అని తెలుస్కొని దాని ప్రకాయంగా 
ఆచరంచ్చన మానవుడే వాసూవంగా దాని భావానిన తెలుస్కునన జాాని. 
అల్లాహ్ ఆదేశం:  

 {11}حمؿد:[ َفاْعَؾْم َأكَُّه اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل]

{తెలుస్సకో! అల్్లహ్ త వేరు ఆరాధందగిన వాడెఴడు లేడు అని}. 
(ముసమభద్ 47: 19). ఇంక ప్రవక్త   ఇలా సలెవిచ్చార ుః  

 مسؾم َجـََّة( ـ)َمْن َماَت َوُهَو َيْعَؾُم َأكَُّه اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َدَخَل الْ 

'వాసూవ ఆరాధ్యేడ ఎవడూ లేడ, కేవలం ఒకక అల్లాహ్ త' అని 
తెలుస్కొని భయణంచ్చన వారు సాయగములో చేరుదురు". (ముసిాం 26). 
2- మఖీన్ (నభమకం): భనశ్వశంతి కల్గే పూరూ నభమకము భరయు 
భనుష్యేలలో, జినానతులలోగల షైతానులు కలుగ జేస్త అనుమానాలోా 
డకుండా గాఢ విశ్వాసముతో ఈ విత్ర వచనం ఠంచాల్. సూయ 
హుజురాత్ (49: 15)లో అల్లాహ్ ఆదేశం: 

             (18)انحجزاث 

{ఎఴరు అల్్లహ్ యందు ఆయన ప్రఴక తల యందు విశావషము కల్నగిన 
పిద షందేసములు ఴహంరో వారే విశావస్సలు}.  

ِي  اهللُ ُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ َأْشفَ ) َقاَل: َأنَّ َرُسوَل اهللِ َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة   َوَأ

 مسؾم  ( ِِهََِم َعبْد  َغْرَ َشا ٍف فِقِفََم إاِلَّ َدَخَل اجْلَـَّةَ  اَل َيْؾَؼى اهللَ َرُسوُل اهللِ 
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ప్రవకూ సలలా్లహాు అలైహి వసలాం ఇల్ల సెలవిచాియని అబూ హురైరా 
యజిమల్లహాు అనుు ఉలేఖాంచారుుః "అల్లహా్ త సతే ఆరాధ్యేడెవడ 
లేడని భరయు నేను అల్లహా్ ప్రవకూనని స్మక్ష్యమ్మచ్చిచ్చనానను. ఎవరు 
ీల్లంటి సందేహం లేకుండా ఈ రెండ విషయాలతో (స్మక్ష్యేలతో) 
అల్లహా్ ను కలుస్కుంటాడో అతడ సాయగంలో ప్రవేశస్మూడ". (ముసిాం 27). 
3- ఖుబూల్ (సభమతించ్చట): ఈ విత్ర వచనం దాారా రుజువయేే 
విషయాలనినటినీ భనస్మవాచా సభమతించాల్. ప్రవకూ  తెల్పిన విషయాల్న 
సతేంగా నమామల్. ఆమన తెచ్చిన ప్రతి దానిని విశాసించాల్, సభమతించాల్. 
అందులో ీ ఒకక దానిని విసమరంచకూడదు. అల్లహా్ ఇదే ఆదేశమ్మచాిడ:  

                             

                                    

                           (8;5)انبقزة 

{ప్రఴక త తన ప్రభువు నుండి తనక నొషంగబడిన గ్రంథమును 
వివవసంచారు. విశావస్సలు కూడా వివవసంచారు. అందరు అల్్లహ్ ను, 
అతని దూతలను, గ్రంథములను, ప్రఴక తలను వివవససూత  'మేము ఆయన 
ప్రఴక తల మధమ ఴమత్యమషము పాటించము, మేము వింటిమ్మ 
విధేయులైతిమ్మ, మ్య ప్రభువా! నీ మనినంపును వేడుకొను చున్యనము, నీ 
ఴదదకే మరల్న ఴచుావారలము' అని అంటారు}. (బఖర 2: 285).  
 ధయమ శ్వసనాలను, హదుులను ఆక్షేపించ్చట, లేక వాటిని 
నభమకపోవుట సభమతమునకు వేతిరకం. ఉదాహయణకుుః కొందరు దంగ 
భరయు వేబిచారునిపై విధించ్చన హదుులను లేక ఫహుభాయేతాం, ఆస్ూల 
ంకం ల్లంటి తద్వతయ విషయాలను ఆక్షేపిస్మూరు. (అయిత్య ఇల్లంటి 
వారు అల్లాహ్ యొకక ఈ ఆదేశం వినలేదా, చదవలేదా?) 
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             ......    ( 69)األحزاب 

{అల్్లహ్, ఆయన ప్రఴక త ఏ విశయములోనైన్య ఒక తీరు చేసనపుడు 
విశావస అయిన ఏ పురుషునికి, విశావస్సరాలైన ఏ స్త్రీకి, తరువాత తమ 
యొకక ఆ విశయంలో షవయంగా మళ్ళీ ఒక నిరణయం తీస్సకనే సకక 
లేదు}. (అహ్ జాబ్ 33: 36). 
4- ఇన్ ఖయాద్ (లంగిపోవుట, శయస్మవహించ్చట): విత్ర వచనం యొకక 
అయథభావాల టా శయస్మవహించాల్. ఇన్  ఖయాద్ భరయు ఖబూల్ లో 
త్యడా ీభనగాుః ఖబూల్ అంటే నోటితో దాని భావానిన సభమతించ్చట. 
ఇన్ ఖయాద్ అంటే సభమతంతో పాటు దానిన ఆచయణ రూంలో తీస్కు- 
వచ్చిట. ఒక వేకిూ ల్లఇల్లహ ఇలాల్లాహ్ అయథభావానిన తెలుస్కొని, దానిన 
భనసూపరూగా నమ్మమ, దానిన సభమతించ్చనటికీ దానికి లంగిపోయి, 
శయస్మవహించ్చ, దాని ప్రకాయం ఆచరంచకపోయినట్లాత్య అతను ఇన్  ఖయాద్ 
యొకక నిఫంధన పాటించనటేా. అల్లాహ్ ఇల్ల సంబోధించాడుః 

                       (87)انزمز 

{మీరు మీ ప్రభువు వైపునుక మరల్న ఆయనకే విధేయత చూండి}. 
(జ్యమర్ 39: 54). మరో చ్ ోట (నిసా 4: 65)లో ఇలా ఆదేశంచ్చడు: 

               

                         (98)انىساء 

{నీ ప్రభువు సాగా! వారు తమలోని జగడముల తీరునకై నినున న్యమయ నిరేణతగా 
మరియు నీవు చేయు తీరును గూరిా వారు తమ మనుస్సులో షంకట 
డక షంతోశముతో అంగీకరించనంత ఴరక వారు విశావస్సలు కారు}.  
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5- సిద్:్ (సతేత): భనిష్ట తన విశ్వాసములో సతేవంతుడై యుండాల్. 
సూయ తౌబా (9:119)లో అల్లాహ్ ఆదేశం: 

ِذيَن َآَمـُوا اتَُّؼوا اهللَ ] َا الَّ اِدقنِيَ َيا َأهيُّ   {111}التوبة:[  َوُكوُكوا َمَع الصَّ

{ఓ విశావస్సల్లరా! అల్్లహ్ క భయడండి. షతమఴంతులతో ఉండండి}.  
 ప్రవకూ సలలా్లాహు అలైహి వసలంా ఉదేశంచారుుః  

 اححه األلباِ{}مسـد أمحد، و  َااِدًقا ِِهَا َدَخَل اجْلَـَّةَ َد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ َمْن َشفِ 

"సృదయాంతర షతమముతో 'ల్లఇల్లస ఇల్ల్్లహ్' ఠంచ్చనవారు 
షవరగంలో చేరుదురు". (ముషనద్ అసభద్).  
 ఎవరైనా ఈ విత్ర వచనం కేవలం నోటితో ల్కి, దాని భావరాథలను 
భనసూపరూగా నభమకుననటాయిత్య  అతనికి ముకిూ ప్రాపిూంచదు. అతడ 
కట విశ్వాస్లలో రగణంచఫడతాడ.  
 ప్రవకూ సలాల్లాహు అలైహి వసలాం తీస్కువచ్చిన వాటనినటిని లేదా 
కొనినటిని తియసకరంచడం కూడా సతేతకు వేతిరకంలోనే వస్ూంద్వ. 
ఎందుకనగా భనము ఆమన (ప్రవకూ సలాల్లాహు అలైహి వసలాం)కు 
విధేయులై ఉండాలని, ఆమన మాటల్న సతేంగా నమామలని అల్లాహ్ 
ఆదేశంచాడ, అంత్య కాదుుః ఆమన విధేమతను తన విధేమతతో కల్పి 
చెపాడ. సూయ నూర్ (24: 54)లో ఉంద్వుః 

ُسوَل ]    {87الـور:}[ ُقْل َأصِقُعوا اهللَ َوَأصِقُعوا الرَّ
{అల్్లహ్ క విధేయులు కండి, అల్్లహ్ ప్రఴక తక విధేయులు కండి}. 
6- ఇఖాాస్: భనిష్ట తను చేస్త ప్రతి నిని సంకలప యంగా ష్టర్క 
దరదాప్పలకు అతీతంగా ఉంచ్చటయే ఇఖాాస్, అంటే సయా నులు, 
మాటలు కేవలం అల్లాహ్ సంతృపిూ కొయకు, ఆమన ప్రసననత పందుటకే 
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చేయాల్. అందులో ీ మాత్రం ప్రదయశనా బుద్వధ, పేరు ప్రఖాేతుల కాంక్ష్, 
ప్రాంచ్చక ల్లభోదేుశేం, స్మాయథం ఉండకూడదు. ఇంకా ఆ ని అల్లాహ్ 
యేతరుని ప్రేభలో, అల్లాహ్ మారాగనికి విరుదధంగా ధారమక లేదా ఇతయ 
వరాగల క్ష్ంలో ఉండకూడదు. కేవలం అల్లాహ్ అభీష్టినిన భరయు 
యలోక స్మపల్లేనిన పందుట కొయకే చేయాల్. ఎవర నుండైనా 
ప్రతిపల్లనినగానీ, కృతజాతలనుగానీ ఆశసూూ వార వైప్పనకు భనుస్ 
భయలకూడదు. సూయ జుభర్ (39: 3)లో ఉంద్వుః 

[ 
ِ
مر: [ ِّنُي ُا ّلاَصُِِ  َأََل لل   { 3}ِّزُّ

{జాగ్రతత ధరభం ప్రతేమకంగా అల్్లహ్ క చందిన సకక మ్యత్రమే}.  
                              (5)البينة 

{వారు అల్్లహ్ క దాషమం చేయాలని, పూరి త ఏకాగ్రతతో తమ ధరాభనిన 
ఆయన కొరకే ప్రతేమకించుకోవాలని ఆదేశంచటం జరిగింది}. (బయిమన 98: 5). 

َ  َعَذ َفنِنَّ اهللَ ) : َقاَل َرُسوُل اهلل : اَل قَ  عن ِعْتَباَن ْبِن َمالِك    َقْد َحرَّ

 متػق عؾقه. (َيْبَتِغي بَِذلَِك َوْجَه اهلل ْن َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ الـَّاِر مَ 

ప్రవకూ సలాల్లాహు అలైహి వసలాం ఉదేశంచాయని, ఇతాఫన్ యజిమల్లాహు అనుు 
ఉలేాఖంచారుుః "అల్లాహ్ అభీష్టినిన పందుటకు 'ల్లఇల్లహ ఇలాల్లాహ్' 
చద్వవిన వారపై నిశిమంగా అల్లాహ్ నయకమును నిషేధించాడ". 
(బుఖార 425, భసిాం 33). 
7- ముహఫఫత్ (ప్రేభ): ఈ విత్ర వచనము భరయు దీనికి 
సంఫంధించ్చన వాటి ప్రేభ. ముసిాం అల్లాహ్ భరయు ఆమన ప్రవకూ 
సలాల్లాహు అలైహి వసలాంను ప్రేమ్మంచాల్, వారదుర ప్రేభ అందర ప్రేభకు 
మ్మంచ్చయుండాల్. ప్రేభకు సంఫంధించ్చన షయతులు వగైరా పూరూగా 
పాటించాల్. అల్లాహ్ ను భరయు అల్లహా్ ప్రేమ్మంచ్చవాటిని గౌయవభావంతో, 
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బమం భరయు ఆశలతో ప్రేమ్మంచాల్. ఉదాుః సథల్లలోా భకాక, భదీన, 
భసిదిులు. కాల్లలోాుః యభజాను, జిల్ హిజి మొదటి దశ వగైరా. మానవులోాుః 
ప్రవకూలు, దూతలు, సతేవంతులు, అభయవీరులు, ప్పణాే- తుమలు వగైరా. 
సతాకరాేలోాుః నమాజు, జకాతు, ఉవాసం (రోజా), హజ్. వాచ 
సంఫంధమైనుః జిక్ర్ (అల్లాహ్ సమయణ), ఖుర్ఆన్ పారామణం వగైరాలు.  
 భనిష్ట అల్లాహ్ ప్రేమ్మంచ్చవాటిని తన భనుస్, కోరకలు ప్రేమ్మంచే 
వాటిపై ఆధికేతివాాల్. ఇంకా అల్లాహ్ అసహిేంచ్చకునేవాటిని 
అసహిేంచ్చకోవాల్ుః అవిశ్వాస్లను, అవిశ్వాస్మనిన, పాపాల్న (అశ్లాలతల్న), 
అవిధేమతలను అసహిేంచ్చకోవాల్. అల్లాహ్ ఆదేశం:  

                                    

                                        

                ...   (87)انمائدة 

{ఓ విశావస్సల్లరా! మీలో ఎఴరైెన్య తమ ధరభం నుండి వైదొల్నగిపోతే, 
అల్్లహ్ ఇంకా ఎంతో మందిని షృష్ట సాత డు. అల్్లహ్ వారిని ప్రేమ్మసాత డు. 
వారు అల్్లహ్ ను ప్రేమ్మసాత రు. వారు విశావస్సల ట్ మృదువుగానూ, 
అవిశావస్సల ట్ కఠనంగానూ ప్రఴరి తసాత రు. అల్్లహ్ మ్యరగంలో యుదధం 
చేసాత రు. నిందించే వారి నిందలక వారు భయడరు}. (మ్యఇద 5: 54). 
' ముహమాదురరసూలులాల హ్'  భావం: 
  భనోవాకుకల దాారా ఆమన అల్లాహ్ దాస్డ భరయు సయా 
మానవాళికి అల్లాహ్ ప్రవకూ అని విశాసించాల్. దాని ప్రకాయం ఆచరంచాల్, 
అంటే: ఆమన ఆదేశ్వల టా విధేమత చూపాల్, ఆమన తెల్పిన 
విషయాలనిన సతేం అని నమామల్, నిషేధించ్చన, ఖండించ్చన వాటికి 
దూయంగా ఉండాల్, ఆమన చూపిన విధంగానే అల్లహా్ ను ఆరాధించాల్. 
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  'ముహభమదుర్రసూలుల్లాహ్' స్మక్ష్యం ల్కినప్పడ అందులో ఉనన 
రెండ మూల విషయాల్న (రుకున్ లను) గ్రహించాల్. అవిుః 'అబుుహు వ 
యసూలుహు'. ఈ రెండ రుకునుా ఆమన హకుకలో హెచ్చి తగుగలు 
చేయుట నుండి కాపాడతాయి. ఆమన 'అల్లాహ్ దాస్డ భరయు 
ప్రవకూ'. ఈ రెండ ఉతూభ గుణాల దాారా ఆమన సయా మానవాళిలో 
గొ ప్రావీణేత గలవారు. ఇకకడ 'అబ్దు' యొకక అయథం దాస్డ, 
ఉపాసకుడ అని. అంటే ఆమన భనిష్ట, ఇతయ భనుష్యలు ఎల్ల ప్పటాిరో 
ఆమన కూడా అల్లగే ప్పటాిరు. మానవులకు ఉననటువంటి అవసరాలే 
ఆమనకు ఉండేవి. సూయ కహ్ ఫ్ (18:110)లో అల్లాహ్ ఆదేశం: 

                  (111)انكهف 

{ప్రఴకాత ఇల్ల చపుుః నేను కేఴలం ఒక మ్యనవుణ్ణణ. మీల్లంటి వాణ్ణణ}. 
ఇదే సూరా మొదటి ఆమతులో ఇల్ల ఉంద్వుః 

                         

{అల్్లహ్ మ్యత్రమే స్సత తిందగినవాడు, ఆయన తమ దాస్సనిపై ఈ 
గ్రంథానిన అఴతరింజేశాడు. }.  
  'యసూల్' అనగా ఆమన సయా మానవాళి వైప్పనకు శుబవాయూనిచ్చి, 
హెచిరంచ్చ ప్రవకూ అని అయథం. (దీనికి సంఫంధించ్చన ఆధారాలు 
ఖుర్ఆనులో చాల్ల ఉనానయి. చూడండి సూయ సబా (34:28), సూయ 
అంబియా (21:107). 
  ఈ రెండ ఉతూభ గుణాలు (రుకును)ా ఆమన టా అతిశజనకిూ 
(హెచ్చి) భరయు అభరాేద (తగుగ)ల నుండి కాపాడతాయి. ఎల్ల 
అనగా ఆమన అనుచరులు అని చెప్పకునే కొందరు ఈ రోజులో ాఆమన 
స్మథనానిన, హకుకను అయథం చేస్కోక అతిశమమ్మంచ్చ ఆమనిన అల్లహా్ తో 
సమానంగా పోలుస్ూనానరు. అల్లహా్ ను వదల్ ఆమనతో మొయపెడ- 
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తునానరు. అవసరాలు తీయిడం, కష్టలిు తొలగించడం ల్లంటి అల్లహా్ 
శకిూలో మాత్రమే ఉనన వాటిని ఆమనతో కొరుతునానరు. భర కొందరు 
ఆమన గౌయవ భరాేదలకు విరుదధంగా ఆమనున ప్రవకూగా నభమడం లేదు. 
లేదా ఆమన అనుకయణలో కొయత చూపి ప్రవకూ సలలా్లహాు అలైహి వసలాం 
తెచ్చిన విషయాలకు వెేతిరకమైన వాటిని నముమతునానరు. ఇతరుల 
మాటలను ఆమన స్ననతలపై ప్రాధానేతనిస్ూనానరు, ఆమన స్ననతులను 
ఆచరంచకుండా వదులుతునానరు, ఆమన తీస్కువచ్చిన సతే మాట/ 
బాటకు వెేతిరకమైన మాట/బాటలపై గుడిుగా మొండిటుతిో ఉనానరు. 
విశ్వాసం, దాని మూల సూతా్రలుిః 
  వాచాకయమను విశ్వాసం అంటారు. అద్వ సతాకరాేలతో పెరుగు తుంద్వ, 
పాపాలతో తరుగుతుంద్వ. హృదమం భరయు నాలుక మాటను ఇంకా 
హృదమం, నాలుక భరయు అవమవాల నిని విశ్వాసం అంటారు. 
హృదమ మాట అంటేుః హృదమ పూయాకంగా విశాసించ్చట, 
సతేయచ్చట. నాలుక మాట అంటేుః అంగీకరంచ్చట. హృదమ ని 
అంటేుః సభమతించ్చట, ఇఖాాస్, లంగిపోవుట, ప్రేభ, సతాకరాేల 
సంకలం. అవమవాల ని అంటేుః ఇస్మాం ఇచ్చిన ఆదేశ్వలను నెయవేరుిట 
భరయు నిశదధతలను విడనాడట.  
  విశ్వాస్మనికి కొనిన మూలసూత్రాలునానమని ఖుర్ఆన్ భరయు 
స్ననతుల దాారా రుజువైనద్వ. అవిుః (1) అల్లాహ్ ను, (2) ఆమన 
దూతలను, (3) ఆమన ంపిన గ్రంథాలను, (4) ఆమన ప్రవకూలను, 
(5) ప్రళ్మద్వనానిన, (6) భంచ్చ, చెడ తకీుర్ (అదృష్టి)లను 
విశాసించడం. అందులో కొనిన ఈ ఆమతులో ప్రస్మూవించఫడినవిుః  
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          (8;5)انبقزة 

{ప్రఴక త తన ప్రభువు నుండి తనపై అఴతరించ్చ ప్రబోధానిన వివవసంచాడు. 
ప్రఴక తను వివవసంచ్చనవారు కూడా దానిన మనసారా స్వవకరించారు. వీరంత్య 
అల్్లహ్ ను, ఆయన దూతల్నన ఆయన గ్రంథాలను, ఆయన ప్రఴక తల్నన 
నముభత్యరు; వారిల్ల లుకత్యరుుః 'మేము అల్్లహ్ ప్రఴక తల్ో ఏ ఒకకరి 
ట్నూ త్యరతమ్యమనిన పాటించము, మేము ఆజఞ విన్యనము, దానికి 
విధేయులమయామము, సావమీ మేము క్షమ్యభిక్షను అరిథస్సత న్యనము, మరి 
మేము నీ వైపునకే మరలఴలసనవారము}. (సూ. బఖర 2: 285). 
  సహీ ముసిాంలో ఉంద్వుః అ పరుల్ మోమ్మనీన్ హజ్రత్ ఉభర్ బిన్ 
ఖతాూబ్ద యజిమల్లాహు అనుు ఉలేఖాంచారుుః జిబ్రీల్ అలైహిసుల్లం ప్రవకూ 
సలాల్లాహు అలైహి వసలాంతో విశ్వాసం (ఈమాన్) అంటేమ్మటి అని 
అడిగాడ. దానికి ప్రవకూ ఇల్ల జవాబిచాిరుుః "విశ్వాసం అంటే నీవు 
అల్లాహ్ ను, ఆమన దూతలను, ఆమన గ్రంథాలను, ఆమన 
ప్రవకూలను, యలోకద్వనానిన భరయు భంచ్చ చెడ అదృష్టినిన 
విశాసించ్చట". (ముసిాం 8).  
  ఈ ఆరు విషయాలే సతేవిశ్వాసం యొకక మూలసూత్రాలు. వీటిని 
తీస్కొని ఖుర్ఆను అవతరంచ్చంద్వ. ప్రవకూ ముహభమద్ సలలా్లాహు అలైహి 
వసలాం వచాిరు. వీటినే విశ్వాస మూల సూత్రాలు (అరాకనె ఈమాన్) 
అంటారు. వీటి వివయణ క్రంద చదవండిుః 
1- అలాల హ్ పై విశ్వాసం: 
  అంటేుః ఉలూహిమత్, రుబూబిమత్ భరయు అస్మమ వ సిఫాత్ లో 
అల్లాహ్ అద్వాతీయుడని విశాసించాల్. అల్లాహ్ పై విశ్వాసంలో ఈ క్రంద్వ 
విషయాలు కూడా వచ్చిను.  
1- అల్లాహ్ యే వాసూవ ఆరాధ్యేడ, సయా ఆరాధనలకు అరుుడ. 
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ఆమన గాక వేర లేదా ఆమనతో పాటు భరొకడ ీ మాత్రం అరుుడ 
కాడ. ఎందుకనగా మానవుల సృష్టికయూ, వారకి మేలు చేయువాడ, వారకి 
ఆహాయం నొసంగువాడ, వార యహసే ఫహియంగ విషయాలనీన 
తెల్సినవాడ, ప్పణాేతుమలకు సతపల్తం భరయు పాపాతుమలను 
శక్షంచ్చ శకిూగలవాడ ఆమన మాత్రమే.  
  ఈ ఆరాధన యొకక వాసూవికత ీమ్మటంటేుః సయా ఆరాధనలు వినమ 
నమ్రతలతో, ఆమన ఔననతాేల ముందు హీనభావంతో, పూరూ ప్రేభతో, 
కంపిసూూ, కారుణాేశలతో అద్వాతీయుడైన అల్లాహ్ కే ప్రత్యేకించ్చ చేయాల్. 
ఈ గొ నంల్క విషమంతోనే ఖుర్ఆన్ అవతరంచ్చంద్వ. అల్లాహ్ ఆదేశం 
సూయ జుభర్ 39: 2,3లో చదవండి: 

              (6-5)انزمز 

{కనుక నీవు ధరాభనిన అల్్లహ్ కే కతేమకిసూత , అల్్లహ్ క మ్యత్రమే దాషమం 
చయిమ. జాగ్రతత ధరభం ప్రతేమకంగా అల్్లహ్ క చందిన సకక మ్యత్రమే}.  
మరో ఆదశేం:  

                 (56)اإلسزاء 

{మీరు ఆయనిన త మరెఴవరినీ ఆరాధంచకండి అని మీ ప్రభువు 
నిరణయం చేశాడు}. (బనీ ఇస్రాఈల్ 17:23). మరో ఆదేశం మోమ్మన్ 40:14లో 

           (17 انمؤمه) 

{అల్్లహ్ ను మ్యత్రమే వేడుకోండి. మీ ధరాభనిన ఆయనకై ప్రతేమకించుకొని. 
మీరు చేసే ఈ ని అవిశావస్సలక ఎంత అనిశట ంగా ఉన్యన షరే}.   
  అరాధన యొకక యకాలు అనేకమునానయి, అందులో కొనిన ఇవిుః దుఆ 
(ప్రాయథన, వేడకోలు), ఖౌఫ్ (బమం), యజా (ఆశ), తవకుకల్ (నభమకం), 
యగఫత్ (ఆసకిూ), యహబ్ద (భహాభీతి), ఖుషూఅ (నమ్రత), ఖష్టమత్ 
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(గౌయవభావంతో భీతి), ఇనాఫత్ (భయలుట), ఇసిూఆనత్ (సహామం 
అరథంచ్చట), ఇసిూఆజ (శయణు కోరుట), ఇసిూఘాస (మొయపెటుి కొనుట), 
జిఫహ్ (ఫల్దానం), నజ్ ర్ (మ్రొకుకఫడి) తద్వతయ ఆరాధన యకాలు. 
ఇవనినయూ అల్లహా్ త ఇతరుల కొయకు చేయుట జనగేం లేదు. అల్ల 
చేయుట ష్టర్క (ఫహుదైవారాధన) భరయు కుఫ్ర్ (సతేతియస్మకయం)లో 
రగణంచఫడతుంద్వ.  
దుఆ యొకక ఆధాయం. అల్లాహ్ ఆదేశం చదవండిుః 

                               

                   (91)غافز 

{నీ ప్రభువు ఇల్ల అంట్టన్యనడు, "ననున ప్రారిథంచండి, నేను మీ ప్రారథనలను 
అంగీకరిసాత ను. గరావనికి లోనై న్య ఆరాధనక విముఖులయేమవారు 
తనిషరిగా అఴమ్యన్యని, రాభవాని గురి అయి నరకంలో 
ప్రవేశసాత రు"}. (సూరె మోమ్మన్ 40: 60). 
ప్రవకూ సలాల్లాహు అలైహి వసలాం ఉదేశంచాయని, ౌమమాన్ బిన్ ఫీరర్ 
యజిమల్లాహు అనుు ఉలేాఖంచారుుః "దుఆ ఆరాధనే". (తిరమజి 2969). 
ఖౌఫ్ యొకక ఆధాయం. అల్లాహ్ ఆదేశం చదవండిుః 

                  (1:8)آل عمزان 

{మీరు మ్యనవులక భయడకండి, నిజంగా మీరు వివవసంచ్చన వారయితే 
న్యకే భయడండి}. (సూరె ఆల్న ఇమ్రాన్ 3: 175). 
రజా (ఆశ) యొకక ఆధాయం: అల్లాహ్ ఆదేశం సూరె కసఫ్ (18: 110) లో 

                            

           (111)انكهف 
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{తమ ప్రభువును కలుస్సకోవాలని ఆశంచేవాడు షత్యకరామలు చేయాల్న. 
ఆరాధనలో తన ప్రభువుతో పాట్ట మరెఴవరినీ చేరాకూడదు}.  
త్వకుకల్ (నభమకం) యొకక ఆధాయం: అల్లాహ్ ఆదేశం  

                   (56)انمائدة 

{మీరు నిజంగా విశావస్సలే అయితే అల్్లహ్ పై మ్యత్రేమే నమభకం 
ఉంచండి}. (సూరె మ్యఇద 5: 23). మరో ఆదేవం ఉందిుః 

                   (6)انطالق 

{అల్్లహ్ ను నముభకనన వానికి అల్్లహ్ యే చాలు}. (సూరె తల్లఖ్ 65: 3). 
రగబ త్, రహబ్, ఖుషూఅ యొకక ఆధారాలుుః అల్లాహ్ ఆదేశం 

                           

            (1>)األوبياء 

{వారు మంచ్చ నుల కోషం ఎకకఴగా శ్రమ్మంచేవారు. ఆషకి తతోనూ, 
భయంతోనూ మమభల్నన అరిథంచేవారు. మ్య షమక్షంలో వినమ్రులై 
ఉండేవారు}. (సూరె అంబియా 21: 90). 
ఖషియత్ యొకక ఆధాయం: అల్లాహ్ ఆదేశం 

            (181)انبقزة 

{వారికి భయడకండి, న్యక భయడండి}. (సూరె బఖర 2: 150). 
ఇన్నబత్ యొకక ఆధాయం: అల్లహా్ ఆదేశం సూరె జ్యమర్ (39: 54) లో: 

                    (87)انزمز 

{మీరు మీ ప్రభువు వైపునక మరల్న ఆయనక విధేయత చూండి}.  
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ఇసిిఆనత్ యొకక ఆధాయం: అల్లహా్ ఆదేశం 
                    (8)انفاتحت 

{మేము ఆరాధంచేది నినేన, షహాయం కొరక అరిథంచేదీ నినేన}. (సూరె 
ఫాతిస 1: 5). ప్రవకూ సలలా్లాహు అలైహి వసలాం చెపారుుః  

 (إَرا اْسَعـَت َفاْسَتِعْن بِاهلل)

"నీవు షహాయం అరిథంచునపుడు కేఴలం అల్్లహ్ తో మ్యత్రమే షహాయం 
కొరక అరిథంచు". (తిరిభజి 2516). 
ఇసిిఆజ యొకక ఆధాయం:అల్లాహ్ ఆదేశం  

           (1)انىاس 

{నేను ప్రజల ప్రభువుతో వరణు కోరుతున్యనను అని చండి}.  
ఇసిిఘాస యొకక ఆధాయం: అల్లహా్ ఆదేశం  

                 األوفال(<) 

{మీరు మీ ప్రభువును మొరపట్టట కనన షందరాబనిన (జాఞ కం తెచుాకోండి) 
ఆయన మీక షమ్యధానమ్మచాాడు}. (సూరె అన్యపల్ 8: 9). 
జిబహ్ యొకక ఆధాయం: అల్లాహ్ ఆదేశం 

                              

                        (196-195)األوعاو 

{ఇల్ల చండి: న్య నమ్యజ్, న్య షకల ఖురాఫనీ (జిబహ్), న్య జీఴనం, న్య 
మరణం షమషతమూ షకల లోకాలకూ ప్రభువైన అల్్లహ్ కొరకే. ఆయనక 
ఏ భాగసావమీ లేడు. ఈ ఆజఞయే న్యక ఇఴవబడింది. అందరికంటే ముందు 
విధేయతతో తలఴంచేవాణ్ణణ (ముస్ంని) నేనే}. (సూరె అన్ఆమ్ల 6: 162, 163). 
ప్రవక్త  సలల లాల హు అల ైహ ివసలల ం చ్ెప్ారని ముస్ం 163లో ఉంది: 
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 .(َلَعَن اهللُ َمْن َرَبَح لَِغْرِ اهلل)

"అల్్లహ్ యేతరుల కొరక జిబహ్ చేసన వారిని అల్్లహ్ వపిం చాడు".  
నజర్ యొకక ఆధాయం: అల్లాహ్ ఆదేశం 

                      اإلوسان(:) 

{మొకకబడి చల్్నంచేవారు, నలువైపుల నుండి ఆదలు కముభ కొని ఴచేా 
దిన్యనికి భయడేవారు}. (సూరె దసర్ 76: 7). 
 చ్చవరకి అలవాటుగా చేస్త నులు వాటి ఉదేుశం అల్లాహ్ విధేమతకు 
తోడడాలని ఉంటే ఆరాధనలో లెకికంచఫడతాయి, ఉదాుః నిద్ర, తిండి, 
త్రాగుడ, సంపాదన, వివాహం ల్లంటి తద్వతయ అలవాటుా సదుదేుశేంతో 
చేస్తూ అవి కూడా ఆరాధనలోా రగణంచ ఫడతాయి. వాటి ప్పణేం 
ముసిాంకు లభిస్ూంద్వ.  
2- అల్లాహ్ పై విశ్వాసములో భరొకటి ఆమన తన దాస్లపై విధిగా 
నియణయించ్చన ఐదు ఇస్మాం మూల సథంబాలను విశాసించ్చట. అవిుః (1) 
అల్లాహ్ మాత్రమే వాసూవ ఆరాధ్యేడ భరయు ముహభమద్ సలాల్లహాు 
అలైహి వసలాం అల్లాహ్ యొకక ప్రవకూ అని విశాసించ్చట. (2) నమాజు 
స్మథపించ్చట. (3) జకాత్ (విధి దానం) చెల్ాంచ్చట. (4) యభజాను 
మాసములో రోజా (ఉవాసము) ఉండట. (5) భకాక యాత్ర చేయు 
శకిూ గలవాడ హజ్ చేయుట. వీటితో పాటు ఇస్మాం ధయమం యొకక ఇతయ 
విధ్యలను కూడా నమామల్, ఆచరంచాల్. 
3- అల్లాహ్ పై విశ్వాసంలో భరొకటి అల్లాహ్ యే సయాలోకాల సృష్టికయూ, 
తనిష్టనిుస్మయం తన శకిూ భరయు జాానముతో సయా కారాేలు నియాహించ్చ- 
వాడ. ఇహయలోకాల అధికార. ఆమనే సయాలోకాల పోషకుడ. ఆమన 
త భరెవాడ సృష్టికయూనూ లేడ. పోషకుడనూ లేడ. ఆమన తన 
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దాస్లకు సనామయగం చూప్పటకు, వారని వార ఇహరాల స్మపలేం 
వైప్పనకు పిలుచ్చ టకు ప్రవకూలను ంపి, గ్రంథాలను అవతరంజేశ్వడ. 
ఆమన యభ విత్రుడ అద్వాతీయుడ, ఆమనకు స్మటి ఎవారూ లేరు. 

                         ( 95ز )انزم 

{ప్రతి ఴస్సత వును షృష్ట ంచ్చనవాడు అల్్లహ్ యే. ప్రతి ఴషతవునకూ షంరక్షకడు 
కూడా ఆయనే}. (సూరె జ్యమర్ 39: 62). 
4- ఆమన పై విశ్వాసములో భరొకటిుః ద్వవే ఖుర్ఆనులో భరయు 
ప్రవకూ సలాల్లాహు అలహి వసలాం హదీస్లోా అల్లాహ్ విత్ర నాభములు, 
ఉతూభ గుణాలు ీ రీతిలో తెలుఫడాుజన అదే రీతిలో ీ మాత్రం 'తహ్ 
రీఫ్', 'తఅతీల్', 'తక్ యీఫ్', 'తమ్ సీల్'(2) లేకుండా విశాసించాల్. ఆ 
విత్ర నాభముల భావము దాారా తెల్సిన గుణములను మానవుల 
గుణాలతో పోలికుండా విశాసించాల్. అల్లాహ్ ఇల్ల ఆదేశంచాడుః  

                        (11)انشورى 

{ఆయనను పోల్నన ఴస్సత వు షృష్ట లో ఏదీ లేదు. ఆయన అనీన వినేవాడూ, 
అనీన చూసేవాడూను}. (సూరె షూరా 42: 11). 
2- అలాల హ్ దూత్లపై విశ్వాసం: 
  ఒక ముసిాం సంక్షూ రూంలో అల్లహా్ దూతలను గురంచ్చ ఇల్ల 
విశాసించాల్ుః వారని అల్లహా్ ప్పటిించాడ. వార సాభావం లోనే విధేమత 
వ్రాస్మడ. వారలో అనేకానేక యకాలు గలవు. 'అర్్' (అల్లహా్ 
సింహాసనము)ను మోస్తవారు, సాయగనయక బటులు, మానవుల కయమములను 
బద్రరుచ్చవారు. అల్లహా్ భరయు ఆమన ప్రవకూ సలలా్లహాు అలైహి 

                                                           

2 ఈ నాలుగు దాల వివరాలు 7వ పేజిలో తెలుఫడాుయి. 
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వసలాం ఎవర పేయతాో సహా ీ వివయం తెల్పారో అల్లగే వారని విశాసించాల్. 
ఉదాుః జిబ్రీల్,  పకాఈల్, నయక పాలకుడ మాల్క్, శంకు ఊదే బాధేత 
కల్గి ఉనన ఇస్రాఫీల్. అల్లహా్ వారని కాంతితో ప్పటిించాడ. ప్రవకూ 
సలలా్లహాు అలైహి వసలాం ఇల్ల సెలవిచాియని, ఆయిష్ట యజిమల్లహాు 
అనాు ఉలేఖాంచారుుః  

َّا ُوِاَف َلُؽمْ ُخؾَِؼْت اداََْلئَِؽُة ِمْن كُور  َوُخؾِ )  (َق اجْلَانُّ ِمْن َماِرج  ِمْن كَار  َوُخؾَِق آَدُ  ِِم

"అల్్లహ్ దూతలు నూర్ (కాంతి)తో పుటిట ంచబడాారు. జిన్యనతులు అగిన 
జావలలతో మరియు ఆదము ముందే మీక ప్రసాత వించ బడిన దానితో 
(మటిట తో) పుటిట ంచబడాారు". (ముస్ం 2996). 
3- గరంథములపై విశ్వాసం: 
  గ్రంథములపై సంక్షూంగా ఇల్ల విశాసించ్చట విధిగా ఉంద్వుః ప్రవకూలు 
తభ తభ జాతులకు ధయమం బోధించ్చటకు, వారని దాని వైప్పనకు 
పిలుచ్చటకు అల్లహా్ వారపై (ప్రవకూలపై) గ్రంథాల్న అవతరంజేశ్వడ. 
అల్లహా్ ీ గ్రంథముల పేరుతో సహా తెల్పాడో వాటిని వివయంగా 
విశాసించాల్. ఉదాుః ప్రవకూ మూస్మ అలైహిసుల్లంపై 'తౌరాత్', ప్రవకూ 
దావూద్ అలైహిసుల్లంపై 'జబూర్', ప్రవకూ యేస్ భసీుహ అలైహిసుల్లంపై 
'ఇంజీల్' భరయు అంతిభ ప్రవకూ ముహభమద్ సల్లాా హు అలైహి వసలాంపై 
'ద్వవే ఖుర్ఆన్'లు అవతరంచాయి. అనినట్ల ాఖుర్ఆన్ అతిగొద్వ భరయు 
చ్చటిచ్చవరద్వ. అద్వ పూయా గ్రంథాలను రుజువు రుచ్చనద్వ భరయు 
రయక్షంచ్చనద్వ. దానిని అనుసరంచ్చట, దాని దాారా భరయు ప్రవకూ 
సలలా్లహాు అలైహి వసలాం సహీ హదీస్ల దాారా తీరులు చేయుట 
తనిసర. ఎందుకనగా అల్లహా్, ముహభమద్ సలలా్లహాు అలైహి వసలాంను 
ఇరుజాతుల వైప్పనకు ప్రవకూగా ంపాడ. ఆమనపై ఈ ద్వవే ఖుర్ఆనును 
అవతరంజేశ్వడ, ఆమన (ప్రవకూ) దాని దాారా వార భధే తీరు 
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చేయుటకు. ఇంక దానిని హృదమ వాేధ్యలకు సాసథతగా చేశ్వడ. అద్వ 
ప్రతి విషయానిన సషింగా వివరస్ూంద్వ. ఇంకా అద్వ సయా లోకాల కొయకు 
సనామయగం, కారుణేం. అల్లహా్ ఆదేశ్వలు చదవండిుః  

            (188)األوعاو 

{మేము ఈ గ్రంథానిన అఴతరింజేశాము. ఇది శుభాలుకల గ్రంథం.  
కావున మీరు దీనిని అనుషరించండి. భయభకత ల వైఖరిని అఴలంబిం- 
చండి. మీరు కరుణ్ణంబడటం సాధమం కాఴచుా}. (సూరె అన్ఆమ్ల 6: 155). 

                                 

         =انىحم() 

{మేము ఈ గ్రంథానిన నీపై అఴతరింజేశాము. అది ప్రతి విశయానిన 
షశట ంగా విఴరిస్సత ంది. విధేయులైన వారికి అది ఉదేవం, కారుణమం, 
శుభవార త}. (సూరె నహ్్ 16: 89). 
4- రవకిలపై విశ్వాసం: 
  ప్రవకూలపై సంక్షూంగా ఇల్ల విశాసించాల్ుః అల్లహా్ తన దాస్ల వైప్పనకు 
ప్రవకూల్న శుబవాయూనిచ్చివారగా, హెచిరంచ్చవారగా, ధయమం వైప్పనకు 
పిలుచ్చవారగా జేసి ంపాడ.  

               

{మేము ప్రతి జాతిలోనూ ఒక ప్రఴక తను ప్రభవింజేశాము. అతని దావరా 
అందరి ఇల్ల హెచారిక చేశాము: 'అల్్లహ్ ను ఆరాధంచండి. మ్మథామ 
దైవాల ఆరాధనక దూరంగా ఉండండి'}. (సూరె నహ్్ 16: 36).  
  ప్రవకూల్న విశాసించ్చనవార స్మపలేం పందువారు. వారని 
తియసకరంచ్చనవార నషంి, అవమానం పాలయేేవారు.  
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  ప్రవకూలందర పిలుప్ప ఒకకటేనని భనం విశనసించాల్. అద్వ అల్లాహ్ 
ీకతాం భరయు సయా ఆరాధనలోా ఆమనిన అద్వాతీయునిగా నభమటం. 
అయిత్య వారకి నొసంగఫడిన ధయమశ్వస్మాలు, ఆదేశ్వలు, శ్వసనాలు వేరు 
వేరు. అల్లాహ్ కొందరకి భర కొందరపై ఘనత ప్రస్మద్వంచాడ. 
అందరలోకెల్లా గొ ఘనతగల భరయు చ్చటిచ్చవర, అంతిభ ప్రవకూ 
ముహభమద్ సలాల్లాహు అలైహి వసలాం. చదవండి అల్లాహ్ ఆదేశ్వలుుః 

                   (88)اإلسزاء 

{మేము కొందరు ప్రఴక తలక మరికొందరు ప్రఴక తల కంటే ఉననత సాథ న్యలను 
ఇచాాము}. (సూరె బనీ ఇస్రాఈల్ 17: 55). మరో చ్ ోట ఆదేశంచ్చడుుః 

                
{(మ్యనవుల్లరా!) ముసమభద్ మీలోని ఏ పురుషుని తండ్రి కారు. కాని 
ఆయన అల్్లహ్ యొకక ప్రఴక త, దైఴప్రఴక తల రంరను షమ్యతం చేసే 
చ్చఴరివారు}. (33: అహ్ జాబ్: 40).  
  ఇక ీ ప్రవకూల పేయాతో సహా అల్లహా్ లేక ఆమన ప్రవకూ సలలా్లాహు 
అలైహి వసలంా తెల్పారో వారని అదే వివయంగా విశాసించాల్. ఉదాుః 
నూహ్, హూద్, స్మల్హ్, ఇబ్రాహీం, వగైరా ప్రవకూలు. అల్లాహ్ వాయందరపై 
అనేకానేక దయాకరుణా మేఘాలు కురపించ్చగాకా! ఆ పన్.  
5- రలోక విశ్వాసం: 
  అల్లాహ్, ఆమన ప్రవకూ సలలా్లాహు అలైహి వసలాం భయణానంతయం 
సంబవించే ీ ీ విషయాల గురంచ్చ తెల్పారో అవనీన ఇందులోనే 
వస్మూయి. ఉదాుః సమాధి యాతన, రీక్ష్లు, శుభాలు, ప్రళ్మ ద్వనం నాటి 
ఘోయ సంఘటనలు, వంతెన, త్రాస్, లెకక, ప్రతి కయమ యొకక పల్తం, 
కయమ త్రాలు ప్రజల ముందు తెరువఫడట, వారు దానిన కుడి లేక ఎడభ 



విశ్వాస మూల సూత్రాలు 


32 

చేతితో లేక వీప్ప వెనక నుంచ్చ తీస్కొనుట, ఇంకా ప్రవకూ ముహభమద్ 
సలాల్లాహు అలైహి వసలాంకు లభించే హౌజె కౌసర్, సాయగం, నయకం, 
విశ్వాస్లకు అల్లాహ్ దయశనం, సంభాషణ. ఇంకా ఖుర్ఆను భరయు 
సహీ హదీస్లోా వచ్చిన విషయాలనినటినీ విశాసించాల్. అవి అల్లాహ్ 
భరయు ఆమన ప్రవకూ తెల్పిన ప్రకాయమే సంబవించ్చనని నమామల్.  
6- మంచి, చెడు ' త్ఖ్దీర్'  (అదృషటం)పై విశ్వాసం: 
  'తఖీుర్'పై విశ్వాసంలో నాలుగు విషయాలు వస్మూయిుః 
మొదటిదిః భూతకాలములో జరగినద్వ, బవిషేతుూలో జయగబోయేద్వ 
సయామూ తెల్సినవాడ అల్లాహ్. తన దాస్ల రసిథతులు సయితం 
ఆమనకు తెలుస్. ఇంకా వార జీవనోపామం, వార చావు, వారు చేస్త 
కయమలనినయూ ఎరగినవాడ ఆమనే. ఆ యభ విత్రునికి వార ీ 
విషమమూ భరుగుగా లేదు.  

                (118)انتوبت 

{నివాయముగా అల్్లహ్ క షరవమూ తెల్నయును}. (సూరె తౌబా 9: 115). 
రెండవదిః ఆమన సృష్టిలో ఉనన ప్రతీ దాని అదృష్టినిన వ్రాసి పెటాిడ.  

                    (21)يس 

{ప్రతి విశయానీన మేము ఒక షశట మైన గ్రంథంలో వ్రాస పటాట ము}. (సూరె 
యాస్వన్ 36: 12). 
మూడవదిః ప్రతి విషమం అల్లాహ్ ఇషిముపై ఆధాయడి యుంద్వ. 
ఆమన తలచ్చనద్వ తక్ష్ణమే అవుతుంద్వ. తలచనిద్వ కానే కాదు అని 
విశాసించాల్. సూయ ఆల్ ఇమ్రాన్ (3:40)లో ఉంద్వ: 

              ( 71آل عمزان) 

{అల్లనే అవుతుంది. అల్్లహ్ త్యను కోరినదానిని చేసాత డు}.  
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నాల్గ వదిః అలాల హ్ దనేి తఖీ్దర్ నిరణయంచ్చడో  అద ి సంభవించక్ 
మ ంద ేదచనిని ప్ుట్ట ంచి ఉన్చాడు.  

               (9>)انصافاث 

{వాషతవానికి అల్్లహ్ యే మ్మమభల్నన షృష్ట ంచాడు, మీరు తయారు చేసే 
ఴస్సత వులనూ షృష్ట ంచాడు}. (సూరె సాఫాపత్ 37: 96). 

షిర్క (బహుదైెవారాధన), దాని రకాలుిః 
  ష్టర్క అంటేుః భనిష్ట అల్లాహ్ రుబూబిమతులో, లేదా ఉలూహి- 
మతులో లేదా అస్మమ వ సిఫాతులో ఇతరులను భాగస్మామ్మగా చేయుట.  
  ష్టర్క రెండ యకాలుుః చ్చనన ష్టర్క, పెదు ష్టర్క. 
మొదటిద్వుః పెదు ష్టర్క: ఆరాధన యొకక ీ ఒకక యకమైనా అల్లాహ్ 
యేతరుల కొయకు చేయుట. ష్టర్క చేసిన వేకిూ తౌబా చేమకుండా 
(శితాూ డి, క్ష్మాభిక్ష్ కోయకుండా) చనిపోత్య శ్వశాతంగా నయకంలో 
ఉంటాడ. ఇంకా అద్వ (పెదు ష్టర్క) సయా సతాకరాేలను బసమం 
చేస్తస్ూంద్వ. అల్లాహ్ ఆదేశం చదవండిుః  

                           األوعاو(;;) 

{ఒకవేళ వారు ష్ర్క చేస ఉండినట్యితే, వారు చేసన షమషతం న్యవనం 
అయివుండేది}. (సూరె అన్ఆమ్ల 6: 88).  
పెదు ష్టర్క ను అల్లాహ్ సాచఛమైన తౌబా చేమనిద్వ క్ష్మ్మంచడ. చదవండి 
ఖుర్ఆన్ స్మక్ష్యం:  

                                   

                    (;7)انىساء 
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{అల్్లహ్ క్షమ్మంచనిది కేఴలం ష్ర్క మ్యత్రమే. అది త ఏ పాపానిన 
అయిన్య ఆయన త్యను ఇశట డిన వారి కొరక క్షమ్మసాత డు. ఇతరులను 
అల్్లహ్ క భాగసావములుగా చేసేవాడు, ఎంతో తీవ్రమైన పాపు మ్యట 
అన్యనడు అననమ్యట}. (సూరె నిసా 4: 48). 
పెదు ష్టర్క లోని కొనిన యకాలుుః అల్లాహ్ యేతరులతో దుఆ, అల్లాహ్ 
యేతరుల కొయకు మొకుకఫడి, జిఫహ్ వగైరాలు చేయుట. అల్లాహ్ తో 
ఇతరుల్న స్మటి కల్పి అల్లాహ్ టా ఉండవలసిన ప్రేభ వార టా ఉంచ్చట.  

               

అల్లాహ్ ఆదేశం: {కొందరు అల్్లహ్ ను కాదని ఇతరులను ఆయనక 
షమ్యనులుగా, ప్రతమరుథ లుగా భావిసాత రు. వారు అల్్లహ్ ట్ కల్నగి 
ఉండఴలసన ప్రేమతో వారిని ప్రేమ్మసాత రు}. (సూరె బఖర 2: 165).  
రెండవద్వుః చ్చనన షర్క: అంటేుః ఖుర్ఆను, హదీస్లో ీ నుల కొయకు 
ష్టర్క అనే పేరు వచ్చిం వ కాని అవి పెదు ష్టర్క వయకు చేయవో అవి. ఈ 
యకం ధయమభ్రషతికు కాయణం కాదు. కాని దీని వల ాతౌహీదు లో మాత్రం 
కళ్ంకం, కొయత ీయడతుంద్వ. ఉదాుః ప్రదయశనాబుద్వధతో ీదైనా 
సతాకయేం చేయుట. లేదా ష్టర్క అకఫర్ కు చేరంచే ీదైనా కాయేం. 
ఉదాుః అల్లాహ్ కొయకు నమాజు చేయుట కాని ీదైనా సమాధి వదు. 
అల్లాహ్ యేతరులు ల్లబనష్టినికి అధికారులు కారు అనన విశ్వాసంతో 
వార  పద ప్రమాణం చేయుట. ఇంకా అల్లాహ్ భరయు పల్లన వేకిూ 
తలచ్చనటుా అని అనడం. ప్రవకూ సలలా్లాహు అలైహి వసలంా చెపారుుః  

ُك ّْْلَْصَغرُ ) وّ: (إِنَّ أَْخَوَف َمص َأَخصُف َعَليُْكْم ُِِّّشْ ُِ ص َومَ  َ ص َرُسوَل ّلل َقص

ُك ّْْلَْصَغُر؟ َقصَل:   .(ُِّرَ صءُ )ُِِّّشْ
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"మీ ట్ న్యక అధకంగా భయం కల్నగించేదేమ్మటంటే మీరు చ్చనన ష్ర్క 
క పాలడత్యరని". చ్చనన ష్ర్క అంటేమ్మటి? ప్రఴకాత అని అడిగారు 
అకకడుననవారు. అపుడు ప్రఴక త చపారుుః "ప్రదరశన్యబుధధ" అని. (ముషనద్ 
అసభదద్. దీని షనద్ జయిమద్).  

 ُدوَن ّللمَ )
ٍ
ء كَ  ْا َحلََف بََِشْ  .(َفَقنْي َأْْشَ

"ఎఴరైెన్య అల్్లహ్ త ఏదాని ప్రమ్యణం చేసన్య అతడు ష్ర్క చేసనట్్ట". 
(ముషనద్ అసభదమ. దీని షనద్ ప్రమ్యణ్ణకమైనది). 
 తామతుూలు వేస్కొనుట. రోగాలు, ఆదలు రాకుండా లేదా వచ్చిన 
తొల్గిపోవుటకు కడాలు, రంగులు స్మధనం అని వేస్కొనుట ల్లంటి 
నులు చ్చనన ష్టర్క కు సంఫంధించ్చనవే. ఇక అవే స్మధనమే కాదు 
అందులో ల్లబనష్టిలు ఉనానయి, అంటే అవి వేస్కుననప్పడ ల్లబం 
ఉంటుంద్వ వేస్కోకుంటే నషిం ఉంటుంద్వ అని  విశాసిస్తూ అద్వ పెదు 
ష్టరుకలో వస్ూంద్వ. (అందుకు చాల్ల జాగ్రతూగా ఉండాల్).  
 

ఫిరఖయే న్నజియ(3) 

 ఫియ్యే నాజిమ యొకక విశ్వాసం ఇద్వుః అల్లాహ్, ఆమనే ప్రభువు, 
వాసూవ ఆరాధ్యేడ. ఉతూమోతూముడ,  వషయహితుడ అని సతే 
విశ్వాస్డ స్మక్ష్యమ్మస్మూడ. ధరామనిన ఆమనకే ప్రత్యేకించ్చ ఆ 
అద్వాతీయునేన ఆరాధిస్మూడ. అల్లహా్ యే సృష్టివుేహానిన యచ్చంచేవాడ, 
దానిని అభలు యచేవాడ, ఆపై దాని ప్రకాయం రూ కలన చేస్తవాడ, 
ఉపాధి ప్రధాత, ఇచేివాడ, ఆప్పకునేవాడ, సయా కారాేల నియాహకుడ.  

                                                           
3
  మోక్షానికి, సవరగ  ప్రవేశనికి అరహత గల వర  అని భావం. 
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 ఆమనే సతే ఆరాధ్యేడ. ఆమనే ఆయంబము, ఆమనకు ముందు 
ీదీ లేదు. ఆమనే అంతము, ఆమన తరువాత ీదీ లేదు. ఆమనే 
బాహేము, ఆమనపై ీదీ గెలవలేదు. ఆమనే గూఢము, ఆమనకు ీదీ 
భరుగులేదు.  
 సయా కాల సరాావసథలలో అనిన విధాలుగా ఆమనే యమోననతుడ, 
భహోననతుడ, గొవాడ. సయా సృష్టి పైన సింహాసనం (అర్్)పై 
ఆసీనుడైయునానడ. యభ శ్రేష్యడీ అనిన యకాల లోపాల,  వష్టలకు 
అతీతుడ. ఆమనే అందరపై అధికాయం గలవాడ. తన ఆధీనంలో నుండి 
ీ ఒకకడ తపించ్చకోలేడ.  
 ఆమన అర్్ పై సిథయడాుడ. ఆమన ఔననతేం, గౌయవానికి తగిన 
రీతిలో సిథయడాుడ. అందరకి పైగా, ఉననతముగా ఉననటికీ బాహేమూ, 
గూఢమూ, పైలోకం, క్రంద్వ లోకం/ పాతాళ్ం అంతయూ తెల్సినవాడ. 
ఆమన తన విదాేజాానంతో మానవుల వెంట ఉనానడ. వార సయా 
సిథతులను ఎరగినవాడ. ఆమన స పములో ఉనానడ. (ఆమనున 
ప్రారథంచేవారకి) సమాధానం ఇస్మూడ.  
 ఆమన ీ అకకరా లేనివాడ. ప్రజల నుండి ఆమనకి ీ అవసయమూ 
లేదు. అందరూ తభ ఉనికి, భరయు తభకు అవసయమునన ప్రతీ దానికి 
ఆమన పై ఆధాయడి యునానరు. క్ష్ణం పాటు / కను రె పాటు ీ 
ఒకకరూ ఆమన అవసయం లేనిద్వ లేరు. ఆమన కనికరుడ, వాతులేం 
కలవాడ. ప్రజల వదు ఉనన ధారమక వరాలైనా లేదా ఐహిక వరాలైనా 
అనినయూ ఆ యభ విత్రుని తయఫునే. ఆమనే వరాలు 
ప్రస్మద్వంచ్చవాడ. ఆదలను దూయం చేస్తవాడ.  
 ఆమన కారుణేమే ఇద్వుః ఆమన ప్రతి రాత్రి మూడవ వంతు రాత్రి 
మ్మగిల్ యుండగా ప్రంచాకాశ్వనికి ద్వగి వచ్చి "ననున అడిగేవారెవరు? 
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అతనికి ప్రస్మద్వస్మూను. ఎవరు నాతో తన పాపాల భనినంప్ప కోరుతాడ 
నేను అతనిన క్ష్మ్మస్మూను" అని పజ్ర్ వయకు నినద్వస్మూడ. అయిత్య ఆ 
ద్వగిరావడం తన ఔననతేం, గౌయవానికి తగిన రీతిలో ఉంటుంద్వ.  
 సంపూయణ వివేకం గల వివేచనా రుడ ఆమన. ఆమన నృష్టించ్చన 
దానిలో ీ ఒకకటీ వృధాగా లేదు. ఆమన ంపిన ధరామలోా మేళ్ళళనానయి. 
అనిన యకాల కీడలకు నివాయణ ఉంద్వ.  
 ఆమన తౌబా అంగీకరంచ్చవాడ, భనినంచ్చ, క్ష్మ్మంచ్చ వాడ. తన 
దాస్లోా తౌబా చేస్తవార తౌబాలను అంగీకరస్మూడ. పాపాల ప్రక్ష్యళ్న 
కోర వారని భనినస్మూడ. ఆమన వైప్పకు భయల్నవార పెదు పెదు 
పాపాలను క్ష్మ్మస్మూడ.  
 ఆమన విలువనిచేివాడ. ఓ చ్చనన సతాకయేమైనా దానికి 
విలువనిస్మూడ. దానికి ఫదులు అధిక పలం నొసంగుతాడ. ఇంకా 
ఆమనకు కృతజుాడగా ఉననవారకీ భరనిన అనుగ్రహాలు నొసంగుతాడ.  
 సతే విశ్వాస్డ అల్లాహ్ తన కొయకు, ప్రవకూ సలలా్లాహు అలైహి 
వసలాం అల్లాహ్ కొయకు తెల్పిన గుణగణాల్న విశాసిస్మూడ. ఉదాుః సంపూయణ 
జీవనం, వినుట, చూచ్చట. యభ శకిూ, ఔననతేము, గొతనం, కీరూ, 
భహిమానిాతం, సందయేం, రపూయణత. సయాస్తూత్రం. అనినటికి ఆమనే 
ీకైక అయుత గలవాడ.  
 ఖుర్ఆను భరయు హదీస్ల దాారా రుజువైన; 'విశ్వాస్లు సాయగంలో 
తభ ప్రభువును ప్రతేక్ష్ంగా చూస్మూరు' అనే విషయానిన దృఢంగా 
విశాసిస్మూడ. ఆమన దయశనం భరయు ఆమన సంతృపిూ వరాలు 
సాయగంలో లభించే సయా వరాలోాకెల్లా అతి గొవి. 
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 తౌహీద్, విశ్వాస మారాగనిన వదల్ చనిపోయినవారు శ్వశాతంగా 
నయకంలో ఉంటారు. ఘోయ పాపాలు (కబీరా గునాహ్) చేసినవారు, తౌబా 
చేమకుండా చనిపోయి, లేదా వార ఆ పాపాల భనినంప్ప మాయగం 
లభించకుండా, లేదా సిఫాయస్ కూడా పందకుండా ఒకవేళ్ నయకంలో 
ప్రవేశంచ్చనా అందులో శ్వశాతంగా ఉండరు. తన హృదమంలో యవా 
గింజంత విశ్వాసం కూడా ఉనన వేకిూ తకుండా ఒక రోజు నయకం నుండి 
బైటికి వస్మూడ.   
 హృదయాంతయ నభమకం, దాని మాటలు భరయు దాని నులు 
అల్లగే అవమవాల నులు, నాలుక మాటలు, ఇవనినయూ విశ్వాసంలో 
రగణంచఫడతాయి. విశ్వాస బాధేతల్న సంపూయణంగా నెయవేరివాడే సతే 
విశ్వాస్డ. ప్రతిపల్లనికి అరుుడ, శక్ష్కు దూయం అవుతాడ. వాటిలో ీ 
కొంత కొయత చూపినా అదే రమాణంలో అతనిలో నుండి విశ్వాసం 
తరుగుతుంద్వ. అల్ల ఎందుకనగా విశ్వాసం విధేమత, సతాకరాేలతో 
పెరుగుతుంద్వ. అవిధేమత, దుష్టకరాేలతో తరుగుతుంద్వ.  
 అల్లగే విశ్వాసి ఈ స్మక్ష కూడా ఇస్మూడుః ముహభమద్ (సలలా్లహాు 
అలైహి వసలాం) అల్లహా్ యొకక దాస్డ భరయు ప్రవకూ. అల్లహా్ 
ఆమనకు మాయగదయశకతాానీన, సతే ధరామనీన ఇచ్చి ంపాడ. దానిని సకల 
ధరామలపై ఆధికేం వహించే ధయమంగా చేమటానికి. నిసుందేహంగా ఆమన 
విశ్వాస్లకు సామంగా తభకంటే కూడా ముఖుేడ. ఆమన ప్రవకూల 
యంయను సమాూం చేస్త చ్చటచి్చవర ప్రవకూ. అల్లాహ్ వారని మానవుల, 
జినానతుల వైప్పనకు శుబవాయూనిచేి వానిగా, హెచిరక చేస్తవానిగా, అల్లహా్ 
అనుభతితో ఆమన వైప్పనకు పిలుప్పనిచేివానిగా చేసి, ప్రకాశంచే దీంగా 
చేసి ంపాడ. ఇహరాల మేళ్ళతో ఆమనిన ంపాడ. మానవులందరూ 
ఆ ీకైక, ీ భాగస్మామ్మ లేని అల్లహా్ ఆరాధన పై సిథయంగా ఉండటకు 
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ఆమన నొసంగే ఉపాధిని, ఆమన ఆరాధన సహాయానికి ఉజనగించ్చ- 
కోవడానికి ఆమన సలలా్లహాు అలైహి వసలాంని ంపాడ.  
 ఆమన సలాల్లాహు అలైహి వసలాం సృష్టిలో అందరకనాన గొ జాాని, 
సతేవంతుడ, ఉతూభ సలహాకారుడ. భరయు అందరకనాన సషింగా 
బోధించేవారు అని విశ్వాసి తెలుస్కుంటాడ. ఆమనిన గౌయవిస్మూడ, 
ప్రేమ్మస్మూడ. సయా సృష్టి ప్రేభ పై ఆమన ప్రేభకు ఆధికేతనిస్మూడ. 
ఆమన తీస్కొచ్చిన ధయమం యొకక మూలే విషయాలను భరయు దాని 
వివరాలనినటిని అనుసరస్మూడ. ఆమన సలలా్లాహు అలైహి వసలాం మాట, 
దధతిని ఇతరుల మాట, దధతిపై ప్రధానమ్మస్మూడ.  
 అల్లాహ్ ఆమనకు నొసంగిన ఘనతలు, ప్రత్యేకతలు, రకాతలు 
సృష్టిలో ీ ఒకకరకి నొసంగ లేదని విశ్వాసి నముమతాడ. సృష్టిలోకెల్లా 
ఉననత స్మథనం గలవారు, గొ కీరూ గలవారు, ప్రతీ దాంట్లా ఉననత, ఉతూభ 
స్తిజిగలవారు ఆమనే సలాల్లాహు అలైహి వసలంా. ఆమన తెలునిద్వ ీ 
మేలు అంటూ లేదు. ఆమన నివారంచనిద్వ అంటూ ీ చెడ లేదు.  
 విశ్వాసి అల్లాహ్ అవతరంజేసిన ప్రతి గ్రంథానిన, ంపిన ప్రతి 
ప్రవకూను నముమతాడ. వాటి / వార వివరాలు తెల్సినా, తెల్మక 
పోయినా. ీ ఒకకరపై విశ్వాసంలో భేదభావం చూడ. వాయందరకీ 
ఇవాఫడిన సందేశం ఒకకటని నముమతాడ. అదేుః ఆ ీకైక, ీ 
భాగస్మామ్మలేని అల్లాహ్ ను ఆరాధించడం.  
 భంచ్చ, చెడ అదృష్టినిన తూ.ఛ. తకుండా నముమతాడ. మానవుల 
భంచ్చ, చెడ కయమలనినటి గురంచ్చ అల్లాహ్ కు చాల్ల క్షుణణంగా తెలుస్. 
అల్లాహ్ కలము వాటిని ముందే వ్రాస్తసింద్వ. వాటిలో అల్లాహ్ తలంప్ప 
వెడల్ంద్వ. వాటిలో అల్లాహ్ వివేకం తక ఉంద్వ. తన దాస్లకు శకిూ 
భరయు ఉదేుశేం ప్రస్మద్వంచాడ. వార శకిూ, కోరక ప్రకాయమే వార నుండి 
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మాటలు, చేషిలు వెలువడతాయి. అల్లాహ్ ీ దాని గురంచ్చ వారపై ీ 
యకమైన ఒతిూడి చేమలేదు. వారకి సామంగా అధికాయం ఇచాిడ. అల్లాహ్ 
తన నాేమం, వివేకంతో విశ్వాస్లకు ప్రత్యేకంగా నొసంగిన వయం ఇద్వుః 
వారలో విశ్వాసం టా ప్రేభను కలగజేశ్వడ. దానిని వారకి 
భనోయంజకమైనద్వగా జేశ్వడ. అవిశ్వాసం, దురామయగం, అవిధేమతల టా 
వెగటు కలగ జేశ్వడ.  
 విశ్వాసి ఎలాప్పడూ శ్రేజనభిల్లష్టగా ఉండాల్. ఈ శ్రేజనభిల్లష 
అల్లాహ్ టా, ఆమన గ్రంథం టా, ఆమన ప్రవకూ టా, భరయు 
భసిాముల నామకుని టా భరయు వార స్మమానే ప్రజల టా. షరీఅత్ 
రధిలో ఉండి భంచ్చని ఆదేశంచాల్. చెడను నివారంచాల్. 
తల్ాదండ్రులకు విధేయులుగా ఉండాల్. యకూ సంఫంధాల్న పెంచ్చకోవాల్. 
ఫంధ్యవుకు, పరుగువారకి, హకుకగలవారకి, అందరకి ఉకాయము 
చేయాల్. సతుంఫంధాలు ఉంచ్చకోవాల్. సదాయూన ప్రచాయం చేయాల్. 
దుష్పరవయూన రూప్ప మాపాల్.  
 విశ్వాస్లోా సంపూయణ విశ్వాసం గలవాడ వారలో అందర కనన భంచ్చ 
సతాకరాేలు, సత్రరవయూనలు గలవాడ. వారలో అందరకంటే ఎకుకవ 
సతేసంధ్యడ, ప్రతి భంచ్చకి అందరకంటే ఎకుకవ చేరుగా, చెడకు 
దూయంగా ఉననవాడ అని నమామల్.  
 అల్లాహ్ మాయగంలో జిహాద్ ప్రళ్మం వయకు ఉండనని తెలుస్కోవాల్. 
అద్వ ఇస్మాం ధయమం యొకక శఖయం. విదే, ఆధాయం, ఆయుధం యొకక 
జిహాద్. తన ధయమం వైప్ప నుండి తన శకిూ ప్రకాయం పోరాడట ప్రతి 
ముసిాంపై విధిగా ఉంద్వ. దానికి తగిన షయతులు, స్మధనాలు 
పూయూయినప్పడ, నామకుడ ప్పణాేతుమడైనా, పాపాతుమడైనా అతని 
వెంట ఉండి జిహాద్ చేయాల్.  
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 ముసిమాులందరు ీకత్రాటిగా ఉండేందుకు అధికంగా కాంక్షంచాల్. 
అందుకు యసయం ప్రోతుహించాల్. వారని కలడానికి, వార భనస్ులు 
యసయం చేరువుగా కావడానికి పూరూ ప్రమతనం చేయాల్. విభేదం, యసయ 
శత్రుతాం, కటాలకు దూయంగా ఉండాల్. అల్ల ఉననవారని హెచిరంచాల్. 
ఐకేభతాేనికి తోడడే, విభేదాలను దూయం చేస్త జనగేమైన ప్రతి 
స్మధనానిన అవలంభించాల్. ప్రజలకు ీ యకమైన హాని కల్గించవదుు. అద్వ 
వార ప్రాణ, ధన, మాన సంఫంధమైన లేదా భర యకమైన హకుకలో గాని 
వారకి బాధ కల్గించవదుు. ముసిమాులతో, ముసిమాేతరులతో వార 
వేవహారాలో ానాేమం పాటించాల్. దీని గురంచే ఇతరులకు బోధించాల్.  
 సయా అనుచయ సంఘాలో ాప్రవకూ ముహభమద్ సలలా్లహాు అలైహి వసలాం 
అనుచయ సంఘం అతిఉతూభమైనదని విశాసించాల్. అందులో ప్రవకూ 
సహచరులు, ప్రత్యేకంగా ఖులఫాీ రాష్టదీన్, సాయగ శుబవాయూ పంద్వన ద్వ 
సహచరులు, ఫద్ర ్ యుధధ వీరులు, (హుదైబియాలో) రజాాన్ శథంలో 
పాలగననవారు, ముహాజిరీన్, అనాురులో (విశ్వాస సందేశ్వనిన 
సీాకరంచటానికి) ముందంజం వేసినవారు ఘునులు, శ్రేష్యలీు. ప్రవకూ 
సహచరులను ప్రేమ్మంచాల్. దీనిన కూడా అల్లహా్ యొకక ధయమంగా 
భావించాల్. వార సదుగణాలను ప్రచాయం చేయాల్. వార గురంచ్చ లే- 
ఫడతునన అపోహాలు విననప్పడ వాటిని ఆపాల్, లేదా నంనం వహించాల్.  
 ధయమవేతూలను, ధయమ నామకులు భరయు ముసిాములలో ధయమయంగా 
ఉననత స్మథనంలో ఉననవారని గౌయవించాల్. దీనిన కూడా ధయమంగా 
భావించాల్. అల్లాహ్ వారని అనుమానం, ష్టర్క, విభేదం, కటం, 
దురుగణాల నుండి కాపాడాలని, జీవితాంతం సవేమైన ధయమంపై సిథయంగా 
ఉంచాలని అల్లాహ్ ను అరథంచాల్.  
ఫియ్యే నాజిమ అనుయాయులు అనుసరంచే నంల్క విషయాలు ఇవే. 

వీటి వైప్పనకే వారు ఇతరులను ఆహాానిస్మూరు. 


