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ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ చదివాడో అతని హృదయంలో గోదుమ గింజంత 
విశాాసమునాన నరక్ం న్బండి వలికి వస్కతడు. అల్లగే ఎవర ల్లఇల్లహ 
ఇల్లల్లలహ్ చదివాడో అతని మన్బసుసలో రవాంత విశాాసమునాన అతనూ 
నరక్ం న్బండి వలికి వస్కతడు". (బుఖారి 44, ముస్లం 193).  
ఈ హదీసులోః 
 తౌహీద్ పై స్రాంగ ఉనన పాపాతమలు నరక్ం న్బండి వలికి వస్కతర. 
ఘోరపాపాలు (క్బీరా గునాహ్) చేయువాడు నరక్శిక్ష్క గురవుత్తడు. 
అయిత్య "మురియ్ా" వరుంవారి విశాాసం దీనికి భననంగా ఉంది. వారి 
విశాాసం ఈ హదీసుక విరదిం. అల్లగే ఘోరపాపానికి గురైన (తౌహీద్ 
గల్) వయకిత నరక్ం న్బండి వలికి వస్కతడు. అయిత్య "ఖవారిజ్" వరుంవారి 
విశాాసం దీనికి భననంగా ఉంది. వారి విశాాసం ఈ హదీసుక విరదిం. (పై 
రెండు వరాుల్వార సనామరుం న్బండి వైదొలిగినవార). ఈమాన్ అననది 
నోటిపలుక, (ఆచరణ) మరియు హృదయవిశాాస్కనికి మారపేర. ఎల్ల 
అంటే ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ అని పఠంచడం 
మరియు దాని విశాాసం జొనన గింజంతైనా హృదయంలో ఉండడం, ఈ 
రెండిటిని క్లిప్త చెపాపర. ఏదైనా విషయం సుల్భంగా అరాం అవడానికి 
ఉదాహరణలు ఇవావచ్చు అని తెలిస్ంది. అల్లలహ్ యొక్ా విశాల్ 
కారణయం తెలిస్ంది. ఆయన తన దాసుని సత్తారాయల్న్బ వయరాపరచడు. 
విశాాసం తరగుతంది, పెరగుతంది అని కూడా తెలిస్ంది.  
 

షిర్కక నాండి హెచచరిక్ 
َ َ ََ   َ َ   َ  َ    َ َ َ َ  َ   ََ  َ   َ

  َ  َ    َ   َ   َََ:{12}النتاءََ
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]నిశ్చయుంగా అల్లాహ్ తనకు భాగసావమిని క్లిపుంచటానిా క్షమిుంచడు. 
అది తపప ఏ పాపానిా అయిన్న ఆయన తాన ఇష్ుపడిన వార కొర్కు 
క్షమిసాతడు. ఇతరులన అల్లాహ్ కు భాగసావములుగా చేస్తవాడు, ఎుంతో 
ఘోర్మైన అబదాానిా క్లిపుంచాడు అనామాట. ఎుంతో తీవ్రమైన పాపపు 
మాటలు అన్నాడాని భావుం[. (నిసా 4: 48). 

َ   َ  َ   َ   َ   َ َ   َ  َ    َ     َ   َ

     َ َ     َََ ( 58)الزمر 

]నీ వదదకూ, నీకు పూర్వుం గతుంచిన ప్రవక్తల వదదకూ ఇల్ల వహీ 
(దివేవాణి) పుంపబడిుంది. ఒక్ వేళ మీరు షిర్కక (బహు దైవార్మధన) చేస్తత, 
మీ క్ర్మలనీా వేరి్మైపోతాయి మరయు మీరు నష్టునిక గుర్వుతారు[. 
(జుమర్ 39: 65). 

َ   َ َ   َ  َ  َ  َ َ   َ    َ    َ  ََ  َ

    َ َ  ََ  َ:{28َ}املائدةََ

]ఇతరులన అల్లాహ్ కు భాగసావములుగా చేస్తవారక అల్లాహ్ సవరా్మనిా 

నిషిదాుం చేశాడు. వార నివాసుం నర్క్ుం. అట్టవుంటి దుర్మమరాులకు సహాయుం 
అుందిుంచువారెవరూ లేరు[. (మాయిద 5: 72). 

                                      

                   َ:{14}اْلجََ

]ఇతరులన అల్లాహ్ కు భాగసావములుగా చేస్తవాడు, ఆకాశ్ుం నుండి 
క్రుంద పడిపోయినటా్ల. అతనిని, ఇక్ పక్షులైన్న తనాకు పోతాయి, లేదా 
గాలి అతనిని ముక్కలు ముక్కలయ్యే ప్రదేశానికైన్న విసరవేస్తతుంది[. 
(హజ్ 22: 31). 
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َ َرْهَرَة ُِ َ ََأِِب َََعْن َالنَّبِ ِّ َامْلُوبَِقاِتَ)َ:َقاَلَََعْن ْبَ  َالتَّ َ(اْجَتنُِبوا

نََََّهاََرُسوَلَاهللَِ:َقاُلوا ُِ ُكَبِاهللِ)َ:َقاَلََ؟َوَماَ ْ ْحُرََوَقْتُلَالَّشِّ النَّْفِسََََوالتِّ

َاهلُل َم ََحرَّ تِ  ََهْوَمَالَّ ََوالتََّوَلِّ َاْلَيتِيِم ََماِل ََوَأْكُل َبا َالرِّ ََوَأْكُل َبِاْْلَقِّ َإِلَّ

ْحِفََوَقْ ُفَامْلُْحَصنَاِتَامْلُْؤِمنَاِتَاْلَغافََِلِتَ َ(.الزَّ

29- అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ప్రవక్త సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లం తమ సహచరలిన ఉదేేశించుః "మిమమలిన సరానాశ్నం చేసే 
ఏడు పన్బల్క మీర దూరంగా ఉండండి" అని హెచురించార. 'ఆ 
పన్బల్లమిటి ప్రవకాత?' అని సహచరలు అడిగార. అపుపడాయన 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురుః "అల్లలహ్  క స్కటి 
క్లిపంచడం, చేతబడి చేయడం, ధరమయుక్తంగా తపప అల్లలహ్ 
హతమారుకూడదని నిషేధంచన ప్రాణని హతమారుడం, వడ్డడ తినడం, 
అనాథల్ సొముమన్బ హరించవేయడం, ధరమయుదింలో వన్బనూపప్త 
పారిపోవడం, ఏ పాపమెరగని (సదారతన్బలైన) అమాయక్ ముస్లం స్త్రీల్పై 
అపనింద మోపడం". (బుఖారి 2767, ముస్లం 6857). 
ఈ హదీసులోః 
 పాపాలోల వయత్తయసం గల్దు. కొనిన పాపాలు, వాటికి పాల్పడిని వానిని 
వినాశ్నానికి గురి చేస్కతయి. షిర్ా అనినటోల అతిఘోరమైన పాపం. అది 
సతయధరామనికి విరదిం. అల్లలహ్ యొక్ా ఉలూహియత్ (ఈశ్ారతాం)లో 
లోపం క్లిుంచనటలగున్బ.  
 చేతబడి. దీనిని వినాశ్నానికి గురిచేసే వాటిలో లెకిాంచే కారణం 
ఏమంటేుః అందులో అగోచర జ్ఞానపు ఆరోపణ ఉంది. ప్రజల్క నషటముంది. 
 ఏ మనిషినైనా హతమారుడం. ఎందుక్నగ రక్తం చందించ, ప్రాణం 
తీయడం మరియు మానవజ్ఞతి పెరగుదల్క అడుడ క్లిగించడం ఎంత 
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మాత్రం సమంజసం కాదు. అయిత్య హత్తయ ప్రతీకారం మరియు ధరమపర- 
మైన హతయల్ విషయం వేర. వాటి హకా సాయంగా అల్లలహ్ ఇచాుడు.  
 అశ్కతడైన అనాథ సొముమన్బ హరించవేయడం. 
 వడ్డడ సొముమ తినడం. ఎందుక్నగా వడ్డడని ఉపయోగించ్చట అల్లలహ్ తో 
పోరాటానికి దిగినటల, మరియు ధనంలో అల్లలహ్ నిరణయించన హదేల్న్బ 
మితిమీరనటలగున్బ. 
 ధరమయుదిం న్బండి వన్బనూపప్త పారిపోవడం. ఎందుక్నగా దీని వల్ల 
తన ధరామనిన, దాని అన్బయాయుల్న్బ కించపరచ, బల్హీనతక గురి 
చేస్, అధరమమారుంలో ఉననవారికి సహ్యయపడి, బల్లనినచునటలగున్బ.  
 పాపం, దాని మారాులు ఎరగని, తమ శీల్లనిన కాపాడుకంట్ట ఉండే 
అమాయక్ ముస్లం స్త్రీల్పై అపనిందమోపడం కూడా నిషిదిం. 
 ఈ హదీసులో ఏడింటిని మాత్రమే ప్రస్కతవించే కారణం ఏమిటంటే అవి 
సరా పాపాల్క మూల్ం ల్లంటివి కావడం. అయిత్య ఇల్లంటి పాపాలు 
ఏడిటిక్ంటే ఎకావ ఉనానయని కూడా కొందర పండితలు చెపాపర.  

َكاِء َعنِ ) :َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل   َعْن َأِبي ُهَريَرةَ  َ  َأَنا َأْغنَى الُّشر

َكهُ  ي َتَرْكُتُه َوِْشْ َك فِيِه َمِعي َغْْيِ ِك َمْن َعِمَل َعَمًلا َأْْشَ ْ  (.الُّشر

30- "ఇతర భాగస్కాముల్క్ంటే అధక్ంగా నేనే షిర్ా (భాగస్కామాయని)కి 
అతీతడిని, ఎవరైనా ఒక్ పని చేస్, అందులో నాతో ఇతరలిన 
భాగస్కామిగా చేస్కతడో నేన్బ అతడిన, అతని ఆ పనిని స్వాక్రించన్బ". 
అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం. (ముస్లం 2985). 
ఈ హదీసులోః 
 షిర్ా చేయువాని ఏ సత్తారయమూ స్వాక్రించబడదు. విధేయతలో 
సంక్ల్పశుదిి తపపనిసరి. ప్రదరశనాబుదిి షిర్ా లో పరిగణంచ బడుతంది. 
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ప్రదరశనాబుదిితో చేస్న పుణయం అంగీక్రింపబడదు. అతన్బ చేసే 
సత్తారయంలో కొంత స్వాక్రించబడి మరి కొంత రదుే కావడం జరగదు. 
పూరిత సత్తారయం రదేగున్బ. మనిషి త్తన్బ చేసే కారయంలో అల్లలహ్ 
సంతృప్తతని కోరకోవాలి. తన సంక్ల్లపనిన షిర్ా న్బండి దూరముంచాలి.  

َ َََأِِبََعن
ِ
ْرَ اء َاهللََِالدَّ ََرُسوَل ُْ ََسِمْع َ)َ:َهُقوُلََََهُقوُل ََذْنب  ُكلُّ

ًداَعَتىَاهلُل ًكاََأْوَُمْؤِمٌنََقَتَلَُمْؤِمنًاَُمَتَعمِّ ََمْنََماَتَُمَّْشِ َ(.ََأْنََهْغِفَرُهَإِلَّ

31- "ప్రతి పాపానిన అల్లలహ్ క్ష్మించగల్డు. కాని షిర్ా చేసూత 
చనిపోయినవానిని మరియు ముస్లంన్బ హతమారిున ముస్లంన్బ 
క్ష్మించడు" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెపపగా త్తన్బ విననటల 
అబూ దరాే రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార. (అబూ దావూద్ 4270, 
సహీహ 5110). 
ఈ హదీసులోః 
 ముష్రిక్ ని అల్లలహ్ క్ష్మించడు. అతని ఏ కారయమూ 
అంగీక్రించబడదు. ఏ సత్తారయం ల్లభానిన ఇవాదు.  
 ఘోరపాపాలు చేస్న వయకిత తౌబా చేయకననటలయిత్య, అల్లలహ్ 
ఇషటముంటే అతడిని మనినంచవచ్చు ల్లదా శిక్షించవచ్చు. ఉదేేశ్పూరాక్ంగా 
విశాాస్ని వధంచడం నరక్ంలో శాశ్ాత స్కానానికి కారణం. అయిత్య 
విశాాస్ని వధంచడం ధరమసమమతమే (నిశిదిం కాదు) అని భావించ 
హతయక పాల్పడేవానికే శాశ్ాత స్కానం అని (ఇల్ల భావించని వానికి 
శాశ్ాత స్కానం కాదు అని) కొందర దరమవేతతల్ అభప్రాయం.  

َ
ِ
ْرَ اء ََخلِيَِلََََعْنََأِِبَالدَّ ِِ ْكَبِاهللََأنَْ)َ:َقاَلََأْوَ ا َُُّْشِ َوإِْنَََشْيًئاََلَ

َرَكَهاَُمتََ َُ ًداََفَمْنَ ْكََ ََلًةََمْكُتوَبًةَُمَتَعمِّ ََُْتُ ََوَلَ َْ ْق ََوُحرِّ َْ ًداَُقطِّْع ََفَقدََْعمِّ
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َ ََْشر َاَِمْفَتاُحَُكلِّ َاْْلَْمَرََفإَِنَّ ِْ ََُّْشَ ُةََوَلَ مَّ َِمنُْهَال ِّ ْْ َ(.َبِرَئ

32- నా ప్రాణమిత్రులైన ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం నాక ఇల్ల 
త్తకీదు చేశారని అబూ దరాే రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నిన్బన 
ముక్ాలు ముక్ాలు చేయడం జరిగినా, నీవు అగినలో వేయబడినా సరే 
అల్లలహ్  క ఇతరల్న్బ భాగస్కామిగా చేయక. తెలిస్ కూడా ఫర్్ 
నమాజు వదల్క. కావాల్ని దానిన వదలిన వారి కొరక అల్లలహ్ తరఫున 
రక్ష్ణ ఉండదు. మతత సేవించక అది సరా పాపాల్క త్తళ్ం చెవి 
(మూల్కారణం) ల్లంటిది". (ఇబున మాజ 4034).  
ఈ హదీసులోః 
 పరిస్ాతలు ఎంత ఘోరంగా ఉనాన, విశాాస్కనిన విడనాడడం నిషిదిం. 
భరించల్లని యాతనల్క గురవుతననపుపడు నోటితో ఏదైనా అవిశాాసపు 
పలుక వచునా, హృదయం విశాాసం పటల తృప్తతక్రంగా ఉండడం 
తపపనిసరి. మనుఃపూరాక్ంగా అవిశాాస్కనికి పాల్పడడం నిషిదిం. నమాజు 
విడనాడిన వయకిత సతయతిరస్కారల్క పోలినవాడు, ధరామనిన తన వీపు 
వనక్ విస్రిన వాడవుత్తడు. విశ్ామంతటిలో ప్రతి చెడుక మూల్ం మతత 
పదారాాల్ల. ఎల్ల అనగా దానిన సేవించనవాడి బుదిిజ్ఞానాల్పై పర(పరే)లు 
పడిపోత్తయి, (విచక్ష్ణ్య బుదిి కోలోపత్తడు) ప్తదప అతడు ప్రతి 
పాపానికి, చెడుక ఒడిగడత్తడు.  

విశ్వాస శ్రేష్ఠత 
ََْبنََُِعَمرَََعنَ ِِ ا ََأْقَبَلََنَفٌرَِمْنََ َحاَبِةََ:َقاَلَََاْْلَطَّ مَلَّاََكاَنََهْوُمََخْيَِبَ

َ ََفَقاُلواَ:َفَقاُلواَالنَّبِ ِّ واََعََلََرُجل  َ:ُفََلٌنََشِهيٌدَُفََلٌنََشِهيٌدََحتَّىََمرُّ

َ):ََََشِهيٌدََفَقاَلََرُسوُلَاهللَُفََلنٌَ َهاَََكَلَّ ََغلَّ ََرَأْهُتُهَِِفَالنَّاِرَِِفَُبْرَ ة  ِِّ إِ


