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తెలుసుకొని పూరిత నమమక్ంతో విశ్ాస్ంచ్చట. ఈ విశాాసం చతతశుదిితో 
ఉండాలి. నోటితో పలుకటలో సతయవంతలై ఉండాలి. అల్లలహ్ సంతోషం 
కోసం, సారుం పందడానికి ఇతరల్క దానిని భోధంచాలి. "ల్లఇల్లహ 
ఇల్లల్లలహ్"లో రెండు విషయాలునానయి. 1. నిరాక్రించ్చట. అంటే 
ఆరాధనల్క అరుడు ఇతరలు ఎవారూ ల్లరని నముమట. 2. అంగీక్రిం- 
చ్చట. అంటే అల్లలహ్ మాత్రమే ఆరాధనల్క అరుడని నముమట. 
 

లాఇలాహ ఇలలలాలహ్ ఘనత 
َ)َ:ََقاَلََرُسوُلَاهللَِ:َهُقوُلََََعْمِروَْبِنَاْلَعاصََِْبنََِاهللََِعْبدََِعنَ إِنَّ

ََهْوَمَاهللَ َاْْلَََلئِِق َُرُءوِس ََعََل تِ  َُأمَّ َِمْن ََرُجًَل ََهْتَتْخلُِص ََوَجلَّ ََعزَّ

ََهُقوُلَ َُثمَّ َاْلَبَْصِ ََمدَّ لر ِْ َِس َُكلُّ َلًّ ِْ ََعَلْيِهَُِْتَعًةََوُِْتِعَيَِس اْلِقَياَمِةََفَينَُّْشُ

نْكُِرَِمنَْ ُُ ََفَيُقوُلَََلُهََأ ِِّ َ اََشْيًئاََأَظَلَمْتَكََكَتَبتِ َاْْلَافُِظوَنََقاَلََلََهاََر َِ

ََلَكَ ََفَيُقوُلََبََلَإِنَّ ِِّ ُجُلََفَيُقوُلََلََهاََر َالرَّ ُْ َأَلَكَُعْ ٌرََأْوََحَتنٌَةََفُيْبَه

ََلهَُ ََعَلْيَكََفُتْخَرُج َاْلَيْوَم ََلَُظْلَم ََواِحَدًة ََأْشهَََِعنَْدَناََحَتنًَة َفِيَها ُدَبَِطاَقٌة

َاهلُل َإِلَّ َإَِلَه ََل ََهاََأْن ََفَيُقوُل وُه ََأْحِ ُ ََفَيُقوُل ََوَرُسوُلُه ََعْبُدُه ًدا ََُحَمَّ ََوَأنَّ

ََقاَلَ ْظَلُم ُُ َ ََل َإِنََّك ََفُيَقاُل ِت َلَّ ِْ َالتِّ ِ ِه َِ َ ََمَ  َاْلبَِطاَقُة ِ ِه َِ َ ََما ِِّ َر

ََكفََّ َِِف ُت َلَّ ِْ َالتِّ َاْلبَِطاَقُةََفُتوَضُ  ْْ ََوَثُقَل ُت َلَّ ِْ َالتِّ ْْ ََفَطاَش ََقاَل
ة 

ٌءَبِْتِمَاهللَوَلَ ِحيمَََِهْثُقُلَََشْ َْحَِنَالرَّ َ(.الرَّ

52- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తెలిపారని అబుేల్లలహ్ బిన్ అమ్్ర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నా అన్బచర సంఘంలోని ఒక్ వయకితని 
ప్రళ్యదినాన ప్రజల్ందరి ముందు అల్లలహ్ తీసుకొస్కతడు. 
తొంబైతొమిమది క్రమపత్రాల్ (Files)న్బ అతని ముందు పరస్కతడు. ప్రతి 



విశ్వాస పాఠాలు 
 

71 

ఫైల్ పడవు దృషిట పడేంత దూరం ఉంటంది. అపుపడు 'ఇందులో నీవు 
చేస్న పాపాల్నీన ఉనానయి. ఇందులో దేనినైనా నీవు తిరసారిస్కతవా? 
కాపాల్లదురలుగా ఉనన నా ల్లఖకలైన దైవదూతలు నీపై ఏదైనా 
అనాయయం చేశారా?' అని అల్లలహ్ అడుగుత్తడు. 'ల్లదు ప్రభువా!' అని 
అతడు జవాబిస్కతడు. "నీ వదే ఏదైనా స్కక, ల్లదా పుణయం ఉందా" అని 
అల్లలహ్ ప్రశిన- స్కతడు. ఆ మనిషి బితతరపోయి 'ల్లదు ప్రభువా' అని 
విననవించ్చ- కంటాడు. "ఎందుక ల్లదు, మా వదే నీదొక్ పుణయం 
ఉంది. నీపై ఈ రోజు ఏల్లంటి అనాయయం జరగదు" అని అల్లలహ్ 
అంటాడు. అపుపడు ఒక్ా చనన ముక్ా తీయబడుతంది. అందులో 
"అష్  హదు అల్లలఇల్లహ ఇల్లల్లలహు వఅనన ముహమమదన్ అబుేహూ 
వరసూలుహు" అని వ్రాస్ ఉంటంది. "ఆ వయకితని ఇక్ాడికి 
తీసుకరండి" అని అల్లలహ్ ఆజా ఇస్కతడు. ఆ వయకిత ముక్ాన్బ చూస్, 
అల్లలహ్! ఈ ఫైళ్ళ ముందు ఇంతటి చనన ముక్ాది ఏమి లెక్ా? అని 
అంటాడు. "నీపై ఎంత మాత్రం అనాయయం జరగదు అని 
అనబడుతంది. తరాాత త్రాసు యొక్ా ఒక్ పళ్ళము లో ఫైళ్ళళ, మరో 
పళ్ళంలో ఆ ముక్ా పెటటబడుత్తయి. ముక్ా ఉనన పళ్ళం బరవుతో 
వంగిపోతూ ఉంటంది. ఫైళ్ళళ ఉనన పళ్ళం త్యలిక్గా ఉండి మీదికి 
ల్లసుతంది. క్రణ్యమయుడు, క్ృపాశీలుడైన అల్లలహ్ పేరగల్ వసుతవే 
చాల్ల బరవుగా ఉంటంది". (అహమద్. తిరిమజి 2639, ఇబునమాజ 
4300. సహీహ 135). 
ఈ హదీసులోః 
 "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" యొక్ా ఘనత మరియు అది త్రాసులో చాల్ల 
బరవుగా ఉంటంది అని తెలిస్ంది. సరా పుణ్యయలోల అది ఎకావ బరవు 
గల్ది. సరా సత్తారాయలోల అతి పెదేది. విధేయతలోల అతిగొపపది. 
"ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" వాసతవిక్తన్బ తెలుసుకొని, సాచఛంగా దానిని పలికి, 
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సంక్ల్పశుదిితో విశ్ాస్ంచన వారికి మేల్ల మేలు. దాని ప్రకారంగా తమ 
జీవిత్తనిన మల్చ్చకననవారి పాపాలు మనినంచబడత్తయి. ఈ హదీసులో 
అల్లలహ్ దయ, క్రణ విశాల్త తెలుసుతంది. దాసుడు ఎల్లవేళ్లోల అల్లలహ్ 

పై నమమక్ం బాగుగా ఉంచాలి. ఆయన క్రణన్బ ఆశించాలి. ఆయన 
మనినంపు పటల నిరాశ్ చెందరాదు. ఆయన క్ష్మించ్చవాడు, మనినంపు 
గుణం గల్వాడు.  
 ప్రళ్యదినాన కొందరి లెక్ాల్ తీరప ప్రజల్ ముందు ప్రతయక్ష్ంగా 
జరగున్బ. అల్లలహ్ తన దాసుల్పై ఎంత మాత్రం అనాయయం చేసేవాడు 
కాడు. అల్లలహ్ ప్రళ్యదినాన తన దాసునితో సాయంగా లెక్ా 
తీసుకంటాడు. అల్లలహ్ క మరియు దాసునికి మధయ అన్బవాదకడు 
ఉండడు. సత్తారాయలు, దుషాారాయలు వ్రాయబడత్తయి. పాపపుణ్యయల్ 
ఫైళ్ళళ హ్యజర చేయబడత్తయి. ఇందులో తౌహీద్ ఘనత ఉంది. 
కాపాల్లదారలుగా, క్రమలు వ్రాయడానికి నియమింపబడిన దైవదూతల్న్బ 
నమామలి. సత్తారాయలు దుషాారాయలిన తూడిచవేస్కతయి.  

ََقاَلَ ََزْهد  َْبِن َُأَساَمَة َاهللَ:َعْن ََرُسوُل ََفَصبَّْحنَاََََبَعَثنَا
ة  هَّ ََْسِ ِِف

ََرُجًَلََاْْلَُرَقاِتَِمْنَُجَهْينَةََ ُْ َاهلُلََفَتْ َرْك ََفَطَعنُْتُهََفَوَقَ َِِفََفَقاَلََلَإَِلَهَإِلَّ

َ َلِلنَّبِ ِّ ُه ُُ َأَقاَلََلَإَِلَهَ)َ:ََفَقاَلََرُسوُلَاهللََنْفِِسَِمْنََذلَِكََفَ َكْر

َاهلُل ََقاَلََ(ََوَقَتْلَتهَُإِلَّ :َ ُْ َاهللَ:ُقْل ََرُسوَل ََخْوًفاََها ََقاََلَا َم ََلِحََإِنَّ َالتِّ ِمْن

ََلَ)َ:َقاَلَ ََأْم ََأَقاََلَا ْعَلَم َُ ََحتَّىَ ََقْلبِِه ََعْن َْ ََشَقْق اََ(َأَفََل َِ ُر َُهَكرِّ ََزاَل َفَم
ََهْوَمئِ َ  ُْ ََأْسَلْم ِِّ ََأ ُْ ََحتَّىَََتَنَّْي َ.َعََلَّ

53- ఉస్కమా బిన్ జైద్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఒక్స్కరి మమమలిన ఒక్ సైనిక్ దళ్ంలో 
పంపార. మేము (మరనాడు) ఉదయానేన 'జుహైనాక' సంబంధంచన 



విశ్వాస పాఠాలు 
 

71 

'హురఖాత్' తెగపై దాడి చేశాము. నేన్బ ఒక్ వయకితని పటటకనానన్బ. 
అపుపడు అతడు "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" చదివాడు. నేన్బ ఈటె విసరి 
అతడిన క్డత్యరాున్బ. కాని నాక మన్బసుసలో ఒక్ ఆవేదన క్లిగింది. 
అందుకే ప్రవక్త ముందు ఈ విషయానిన ప్రస్కతవించాన్బ. "అతన్బ 
ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ అననపపటికీ నీవు అతనిన నరికావా?" అని ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం నిల్దీశార. 'అవున్బ. కాని అతడు ఆయుధ 
భయంతో చదివాడు' అని నేననానన్బ. అపుపడు ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం బాధతో "అతని గుండె సయితం చీరి చూడక్పోతివి, అతడు 
మనసూపరితగా అనానడా ల్లదా తెలిస్పోవున్బ" అని అనానర. ఈ మాటలు 
ఆయన మాటి మాటికి అంట్ట నన్బన నిల్దీశార. దాంతో నేన్బ 
(భయపడిపోయి) నేన్బ ఈ రోజే ముస్లమయి ఉంటే ఎంత బాగుండేది 
అని నా మన్బసులో కోరకనానన్బ. (ముస్లం 96, బుఖారి 4269). 
ఈ హదీసులోః 
 "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" అననవారి ప్రాణ్యనికి రక్ష్ణ ఉంది. వారి 
మిగిలిన విషయాల్ సంగతి అల్లలహ్ చూసుకంటాడు. సదాచనం 
పఠంచన వయకితపై ఆయుధం ఎతతరాదు. ఇహలోక్ంలో మునాఫిఖు 
(క్పటవిశాాస్)తో అవిశాాస్ మాదిరిగా వయవహరించరాదు, అతని తో 
ఒక్పుపడు ఏదైనా నషటం వాటిలిలనా సరే. ఎందుక్నగా అతన్బ లోలోపల్ 
అవిశాాస్కనిన దాచ ఉంచనా బాహయంగా ఇస్కలం ప్రకారం జీవిసుతననటల 
వయవహరిసుతనానడు గనక్. "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" సంక్ల్ప శుదిితో 
పలికినవానికి ప్రళ్యదినాన ల్లభం చేకూర- తంది. యుదిమైదానంలో 
వీరడు అనయంపుణయం తెలియనివారి రకాతలు చందించడం, విశ్ాస్ంచన 
ప్రజలిన చంపుట ల్లంటి విషయాల్ న్బండి చాల్ల జ్ఞగ్రతతగా ఉండాలి. 
ఎదుటివాడు మనస్కరా విశ్ాస్ంచాడా ల్లదా పరిశీలించే, అనేాషించే పని 
ఏ మనిషిది కాదు. దానిన అల్లలహ్ చూసుకంటాడు.  


