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అలాలహ్ యొక్క మాంచి నామములు, 
ఉతతమ గుణాలు 

َالَّ َِ] َاهلُل َو َْحَُنَُِ َالرَّ َو ُِ َ َهاَ ِة ََوالشَّ َالَغْيِب ُ ََعاَِل َو ُِ َ َإِلَّ َإَِلَه يََل

ِحيمَُ َامُلْؤِمُنََ،الرَّ ََلُم َالتَّ وُس َالُقدُّ َامَللُِك َو ُِ َ َإِلَّ َإَِلَه ِ يََل َالَّ َاهلُل َو ُِ

ُكونََ َُهَّْشِ ََعمَّ َاهللِ َُسْبَحاَن ُ َامُلَتَكِبِّ َاْلَبَّاُر َاهلُلَاْلَالُِقَََُِ،امُلَهْيِمُنَالَعِزهُز َو

َمَواِتََواأَْرِضَ ََماَِِفَالتَّ َاُْلْتنَىَُهَتبُِّحََلُه ُرََلُهَاأَْسَمُء الَباِرُئَامُلَصوِّ

َوَالَعِزهُزَاْلَكِيمَُ ُِ َ{.52-55}اْلَّش[.ََو

]ఆయనే అల్లాహ్; ఆయన తపప ఆర్మధుేడెవడూ లేడు. దృశాేదృశ్ే 
విష్యాలనీా ఎరగినవాడు. ఆయనే క్రుమయమయుడు, క్ృపాశీలుడు. 
ఆయనే అల్లాహ్; ఆయన తపప ఆర్మధుేడెవడూ లేడు. ఆయన చక్రవరత, 
ఎుంతో పరశుదుాడు, స్తర్క్షతుం, శాుంత ప్రధాత, సుంర్క్షకుడు, సర్మవధికుడు, 
తన ఉతతరువులన తరుగులేని విధుంగా అమలు పర్చేవాడు, ఎలాపుపడూ 
గొపపవాడుగానే ఉుండేవాడు. ప్రజలు క్లిపుంచే దైవతవపు భాగసావమేుం 
వరుంచని పరశుదుాడు. అల్లాహ్ సృషిువ్యేహానిా ర్చిుంచేవాడు, దానిని 
చక్కగా అమలుపర్చేవాడు. ఆపై దాని ప్రకార్ుం రూపక్లపన చేస్తవాడు. 
ఆయనకు ముంచి పేరాు ఉన్నాయి. ఆకాశాలలోన, భూమిలోనూ ఉనా ప్రత 
వస్తతవ్య ఆయనన సమరసోతుంది. ఆయన సర్మవధికుడు, వివేక్వుంతుడూన[. 
(హష్ర్ 59: 22-24). 

ََأْسَمئِِهَ] َِِف َُهْلِحُدوَن ِ هَن َالَّ ََوَذُروا ا َِِبَ ََفاْ ُعوُه َاُْلْتنَى َاأَْسَمُء َوهللِ

َزْوَنََماََكاُنواََهْعَمُلونََ ْْ ََ{281}اأعراف:َ[َسُي

]అల్లలహ్ మంచ పేరలక అరుడు. ఆయనన్బ మంచ పేరలతోనే 
వేడుకోండి. ఆయనన్బ మంచ పేరలతో ప్తలిచే విషయంలో సతయం న్బండి 
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వైదొలిగే వారిని వదలిపెటటండి. వార త్తము చేసుతనన దానికి ప్రతిఫల్ం 
పంది తీరత్తర[. (ఆరాఫ్ 7: 180). 

َرْهَرةََ ُِ ََََعْنََأِِبَ َهللَُِِْتَعًةََوُِْتِعَيَاْسًمَِماَئًةَ)َ:َقاَلَََعْنَالنَّبِ ِّ إِنَّ

اََ َخَلَاْْلَنََّةَ َِ ََواِحًداََمْنََأْحَصا رََإِنََّ،َإِلَّ ُْ َاْلِو ٌرََُيِبُّ ُْ َ(ُهَِو

54- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారని అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "అల్లలహ్  క తొంబై తొమిమది 
పేరలనానయి. అంటే ఒక్టి తకావ వంద పేరల. ఈ పేరలన్బ జ్ఞాపక్ం 
చేసేవాడు (అంటే ఈ పేరలన్బ సమరించేవాడు) సారాునికి పోత్తడు. 
నిశ్ుయంగా అల్లలహ్ ఒక్ాడే (అదిాతీయుడు). ఆయన ఒక్ాడే గన్బక్ 
ఒక్టిని (బేస్ని) ప్రేమిస్కతడు". (ముస్లం 2677, బుఖారి 2736). 
ఈ హదీసులోః 
 ఆయన ఏక్తాములో అదిాతీయుడు. భాగస్కామి ల్లనివాడు. ప్రేమ 
అల్లలహ్ గుణ్యలోల ఒక్ గుణం. ఆయన మన్బషులోల, మాటలోల, పన్బలోల, 
సాల్లలోల, కాల్లలోల కొనినంటిని ప్రేమిస్కతడు. బేస్ సంఖయన్బ ప్రేమిస్కతడు. 
అనేక్ ధారిమక్ పన్బలు బేస్ సంఖయలో గల్వు. పగలు సమాపతమవుతంది 
బేస్ సంఖయ గల్ మగ్రిబ్ నమాజుతో. రాత్రి యొక్ా చవరి నమాజు విత్ర్ 
బేస్ సంఖయంలో ఉంది. కాబా ప్రదక్షిణం, సఫ్యమరాాల్ మధయ పరగులు 
(సఈ) ఏడు స్కరల. సుబ్ హ్యనల్లలహ్ (తదితర జిక్రులు) 33స్కరల.  

ََنََّإَِ»َ:َاهللََوُلَُسَرَََاَلَ:َقَََاَلَقََََسَ نََأَََنَْعََ ََمَْسَأَََنَْمََِمٌَاْسََمََََلَالتَّ
ِ
َء

ََُ َُشَفَْتََ،َفَََضَِرََْاْأَِِفََ ََِضَ،َوَُاَ َعََاهللَ َ«مَكَُينَبَََمََََلَواَالتَّ

55- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారని అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నిశ్ుయంగా సల్లం అల్లలహ్ పేరలలో 
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ఒక్ పేర. అది భూమి మీద ఉంచబడింది. మీర పరసపరం సల్లంన్బ 
విసతృత పరచండి". (అదబుల్ ముఫ్రద్. సహీహ 184).  
ఈ హదీసులోః 
 సల్లం అల్లలహ్ పేరలలో ఒక్ పేర. ఆయనక అనేక్ పేరల గల్వు. 
ఖుర్ఆన్, హదీసులో ప్రస్కతవించబడిన విధంగానే ఆయన పేరలన్బ నమామలి. 
అల్లలహ్ యొక్ా గుణనామముల్ ప్రభావం ఎల్ల ఉంటంది చదివి 
తెలుసుకోవాలి. ప్రతి పేరకగల్ భావానిన బటిట మనిషి మసలుకోవాలి. 
ఉదాహరణకుః సల్లం, రహ్యమన్, క్రీం, హలీం. ముస్లములు పరసపరం 
సల్లంన్బ విసతృతం చేసుకోవాలి. దాని వల్న సోదరభావం, ప్రేమ, 
అపాయయతలు పెరగుత్తయి. సల్లం ఉదేేశ్మేమిటంటే విశాాసులు 
పరసపరం ఒక్రికొక్ర ఏ నషటం క్లిగించకండా ఉండాలి. ధరమం యొక్ా 
ఉదేేశ్ం కూడా ఇదే. తన నాలుక్, చేతల్ దాారా ఇతర ముస్లముల్క 
హ్యని క్ల్గనివానివాడే నిజమైన ముస్లం.  

ََهْعََلَعََ َاهللََْن ََرُسوَل ََرأَََََأنَّ َإَِزار  َبََِل اِز َبِاْلَِبَ ََهْغَتِتُل ىََرُجًَل

ََفَحِمَدَاهللَفَصعََ ََقاَلَََدَامْلِنَِْبَ َاهللَ»َ:َوَأْثنَىََعَلْيِهَُثمَّ َإِنَّ ََحيِ   ََوَجلَّ ََعزَّ

ََفإَِذاَاْغَتَتَلََأَحُدُكْمََفْلَيْتَتَِتَْ َْتَ َاْْلََياَءََوالتَّ  .«ِستٌِّيََُيِبُّ

56- యఅల్ల బిన్ ఉమయయ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ఒక్ 
వయకిత బహిరంగ ప్రదేశ్ంలో ఏ అడుడ ల్లకండా స్కననం చేస్ంది ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చూశార. ఆ తరాాత (మస్్దులోకి వచు) 
మింబర్ (ప్రసంగ పీఠం)పై ఎకిా, అల్లలహ్ సోతత్రములు పఠంచ, ఇల్ల 
బోధంచారుః "నిశ్ుయంగా అల్లలహ్ "హయియ్యయ" మరియు "స్తీతర్". 
అంటే బిడియం గల్వాడు మరియు క్ప్తప ఉంచడానిన ఇషటపడువాడు. 
అందుచేత మీలో ఎవరైనా స్కననం చేయదల్చనపుపడు నాలుగు గోడల్ 
మధయలో స్కననం చేయాలి". (అబూ దావూద్ 4012, సహీహుల్ జ్ఞమి).  
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ఈ హదీసులోః 
 "హయియ్యయ" (స్గుు, బిడియం గల్వాడు), "స్తీతర్" (క్ప్తపఉంచే 
వాడు) అల్లలహ్ పేరలలో రెండు పేరల. చదవండి అల్లలహ్ ఆదేశ్ం: ]దోమ, 
ల్లక్ దానిక్ంటే మరీ అల్పమైన వసుతవున్బ దృషాటంతంగా చెపపటానికి 
అల్లలహ్ ఎంత మాత్రం స్గుుపడడు[. (2: 26). అల్లలహ్ బిడియం 
గల్వాడు. కాని అది ఆయన గౌరవానికి తగినటలండున్బ. మానవుల్క 
ఉననటల కాదు.  
 ప్రతి ముస్లం స్కననం చేయునపుపడు, మల్మూత్ర విసర్న 
చేయునపుపడు ప్రజల్ చూపుల్క దూరంగా వళ్ళళలి. ల్లదా నాలుగు 
గోడల్ మధయలో ఆ అవసరానిన తీరుకోవాలి. స్గుు పడుట విశాాసుల్ 
గుణం. అది విశాాస భాగాలోల ఒక్టి. స్గుు సరా మేళ్ళన్బ 
సమకూరసుతంది.  

َاْلَفا ََسْلَمَن ََعْن َََِرِسِّ َالنَّبِ ِّ ََكِرهٌمَ)َ:َقاَلَََعْن ََحيِ   َاهللَ إِنَّ

اَِ ْفًراََخائَِبَتْيَِ َُمَ ُجُلَإَِلْيِهََهَدْهِهََأْنََهُر َّ َ(.َهْتَتْحيِ َإَِذاََرَفَ َالرَّ

57- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారని సల్లమన్ ఫ్యరీస 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నిశ్ుయంగా అల్లలహ్ బిడియం 
గల్వాడు, దాతృతాడు. ఒక్ వయకిత తన రెండు చేతలు ఎతిత (ఏదైనా 
అడిగినపుపడు) ఆ రెండు చేతల్న్బ ఏమీ ప్రస్కదించకండా త్రిపపడానిన 
అల్లలహ్ ఇషటపడడు". (తిరిమజి 3556. సహీహుల్ జ్ఞమి). 
ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ "హయా" (స్గుు), "క్ర్మ" (దయ) గుణ్యలు గల్వాడు. కాని 
ఆయనక తగినరీతిలో. మానవుల్ గుణ్యల్ మాదిరిగా కాదు. ఎందుక్నగా 
అల్లలహ్ గుణ్యలు మానవ గుణ్యల్లలంటివి ఎంత మాత్రం కావు. దుఆ 
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పదేతలోల ఒక్టి దుఆ సందరభంలో చేతలు ఎతతడం. దుఆ చేసూత 
ఉండడం ఎంత శుభప్రదమో తెలుసుతంది. ఎపుపడూ అల్లలహ్ దయ పటల 
నిరాశ్ చెందవదుే. ఆయన దయ, మేలు చాల్ల విశాల్మైనది అంతటిని 
ఆవరించ ఉంది.  

َ ََمالِك  َْبِن ََأَنِس ََ:َقاَلََََعْن َاهلل ََرُسوِل ََعْهِد ََعََل ْعُر َالتِّ َغََل

ََفَقاَلََ:َفَقاُلوا ْرَت ََسعَّ ََلْو َاهللِ ََرُسوَل َاْلَقابُِضَ)َ:َها َاْْلَالُِق َو ُِ َ َاهللَ إِنَّ

ََوإَِ ُر َامْلَُتعِّ اِزُق َالرَّ ََأَحٌدَاْلَباِسُط ََهْطُلُبنِ  ََوَل َاهللَ ََأْلَقى ََأْن ََأَْرُجو ِِّ
ََوَلََمالَ  اُهَِِفََ م  ََظَلْمُتَهاَإِهَّ

َ(بَِمْظَلَمة 

58- అనస్ బిన్ మాలిక్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం కాల్ంలో వసుతవుల్ ధరలు బాగా పెరిగిపోయాయి. 
ఈ విషయం గురించ ప్రజలు, 'దైవప్రవకాత! (ధరలు చాల్ల 
పెరిగిపోయాయి) తమర మా కొరక ధరలు నిరాిరించండి' అని 
విననవించ్చకనానర. దానికి ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల 
ప్రబోధంచారుః "నిశ్ుయంగా అల్లలహ్  యే సృషిటక్రత, పరిమితంగా 
ఇచేువాడు, పుషాల్ంగా ఇచేువాడు, జీవనోపాధ ప్రస్కదించేవాడు 
మరియు ధరలు నిరాిరించేవాడు. మీలో ఏ ఒక్ారూ రక్తం మరియు 
ఆస్త విషయంలో తనక అనాయయం జరిగిందంట్ట నాపై నిందమోపని 
స్ాతిలో నేన్బ సరోాననతడైన అల్లలహ్  న్బ క్లుసుకోగోరతనానన్బ". 
(అబూ దావూద్ 3451, తిరిమజి 1314, ఇబునమాజ 2200). 
ఈ హదీసులోః 
 ఈ హదీసులో వచున అల్లలహ్ యొక్ా గుణ్యల్న్బ, ప్రవక్త సల్లల్లలహు 
అలైహి వసల్లం తెలిప్తనటల నమామలి. ఎందుక్నగా ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం సృషిటలోకల్లల అందరిక్ంటే ఎకావగా అల్లలహ్ గురించ 
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తెలిస్నవార. ప్రజల్క వారి ఆస్తలో అనాయయం చేయుట, వారికి 
నషటపరచ్చట న్బండి హెచురించ- బడింది. వాయపారసుతల్ ల్లభాలు, ధరల్ 
నిరాారణలు స్కంప్రదాయ ప్రకారంగా ఉండి, వార ఏల్లంటి సపషటమైన 
మోస్కలు చేయనపుపడు వారిని ఇబుందుల్క గురి చేయడం న్బండి 
దూరముండాల్ని త్తకీదు చేయబడింది. ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
అల్లలహ్ పటల ఎంత భయభీతగల్వారో, ప్రజల్ కొరక ఏ విధంగా నాయయం 
కోరేవారో తెలిస్ంది.  

َ انِئ  َِ َ ََعْن ََهِزهد َمَلََّبِن ُه َاهللَأنَّ ََرُسوِل َإَِ  ََوَفَد ََسِمَعُهْمَََا ََقْوِمِه َمَ 

َاْْلََ َبَِتِِب َاهللَهْكُنوَنُه ََرُسوُل ََفَدَعاُه َاهلل)َ:َفَقاَلََََكِم َاْْلََكُمََإِنَّ َو ُِ

ْكنَىََأَباَاْْلََكمَِ ُُ َ ََ(َوإَِلْيِهَاْْلُْكُمََفلَِم
 
ء ََقْوِم َإَِذاَاْخَتَلُفواَِِفَََشْ َفَقاَلَإِنَّ

َاْلَفرَِ َكََِل ََفَرِِضَ ََبْينَُهْم ُْ ََفَحَكْم ِِ ْو َُ َاهللَأ ََرُسوُل ََفَقاَل َماَ)َ:َهَقْيِ

َاْلَوَلدَِ ََلَكَِمْن ََفَم َ ا َِ َ ََ:َقاَلََ(َأْحَتَن َاهللَِلَُْشَ ََوَعْبُد َ:َقاَلََْهٌحََوُمْتلٌِم

مَْ) ُِ ََ(َفَمْنََأْكَِبُ ُْ ْهٌحََقاَلََ:ُقْل ْهح َ)َ:ُْشَ ََأُبوَُْشَ َْ َ(.َفَتْن

59- హ్యనీ బిన్ యజీద్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: ఆయన 
ఒక్స్కరి తమ తెగవారితో ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం వదేక 
వచాుర. అపుపడు ఆయన తమ విశేషనామము (Surname) 'అబుల్ 
హక్ం'తో ప్తలువబడేవార. ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం అతనికి ఇల్ల 
ఉపదేశించారుః "నిశ్ుయంగా హక్ం అల్లలహ్ మాత్రమే. హుకం (ఆజా, 
ఆదేశ్ం, తీరప) కూడా ఆయనది మాత్రమే చెలులతంది. సరే! నీ 
విశేషనామం 'అబుల్ హక్ం' అని ఎల్ల పడింది?" అని అడిగార. 
అందుక ఆయన ఇల్ల చెపాపరుః 'నా తెగవార విభేదాలోల పడినపుపడు నా 
వదేక వచేువార. నేన్బ వారి మధయ తీరప చేసేవాడిన. ఇరవరాులు 
నాతీరపతో తృప్తత పడేవి'. "ఇది చాల్ల మంచ విషయమే. నీకేమైనా 
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సంత్తనం ఉందా?" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం అడిగార. 
'షురైహ్, ముస్లం, అబుేల్లలహ్' అని ఆయన చెపాపర. "వారిలో పెదే 
ఎవర?" అని ప్రవక్త అడిగార. 'షురైహ్' అని ఆయన చెపాపర. "అయిత్య 
నీవు ఈ నాటి న్బండి అబూ షురైహ్" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం చెపాపర. (అబూ దావూద్ 4955, నిస్కయి 5292). 
ఈ హదీసులోః 
 హుకం, అల్లలహ్ గుణం. అందరి హక్ంలోకల్లల గొపప హక్ం అల్లలహ్ 
మాత్రమే. అల్లలహ్ ఆదేశ్ం చదవండిుః ]అల్లలహ్ పై నమమక్ం గల్వారి 
దృషిటలో అల్లలహ్ క్ంటే మంచ తీరప చెయయగల్వాడెవడు?[. (5: 50). 
అల్లలహ్ తన మాటలోల, పన్బలోల, తీరపలోల, క్రమ నిరణయాలోల నాయయంగా 
తీరప చేయువాడు. సరా వయవహ్యరాలు చేరకనేది ఆయన వదకేే. చవరి 
తీరప (అంతిమ జడి్మెంట్) ఆయన వదే ే జరగుతంది. ప్రళ్యదినాన 
ప్రజల్ మధయ తీరప ఇచ్చువాడు ఆయన మాత్రమే. అపుపడు ఆయన 
బాధతనికి బాధంచనవాని న్బండి నాయయం ఇప్తపంచ ఉంటాడు. రవాంత 
అనాయయం ల్లకండా, ఎవరి ఇసుమంత పుణయం వృధాపోకండా ప్రజల్ 
లెక్ా తీసుకంటాడు. ఆయన వచనాలు సతయమైనవి. ఆదేశాలు 
నాయయంతో కూడినవి. ]సతేుం రీతాే, న్నేయుం రీతాే నీ ప్రభువు వాకుక 
పరపూర్ణమైనది[.  (6: 115). ఒక్ దుఆలో ఈ పదాలు వచాుయిుః 
(వబిక్ ఖాసముత వఇలైక్ హ్యక్ముత) అంటే; నా సరా వయవహ్యరాలు నీ ముందే 
ఉంచ్చతనానన్బ. నాయయ తీరప కొరకై నీవైపే వసుతనానన్బ. నాయయంగా 
తీరప చేసేవాడు అల్లలహ్, చాల్ల పరిశుదుిడు. ఆయన తీరప, నిరణయాల్న్బ 
పునుఃపరిశీలించగలిగే వాడెవడూ ల్లడు. ఆయన వినేవాడు, అనీన తెలిస్నవాడు. 
నోట్: హుకం అనగా ఆదేశ్ము ల్లదా తీరప. హక్ం అనగా 
ఆదేశించ్చవాడు ల్లదా తీరపనిచ్చువాడు.  



విశ్వాస పాఠాలు 
 

81 

اسَََِعن ََرُسوَلََ:َقاَلََََسْمَعاَنَاْلكََِلِِبََِّْبنََِالنَّوَّ ُْ :ََهُقوُلََاهللََسِمْع

َْحَِنََهْرَفُ ََأْقَواًماََوَُيِْفُضَآَخِرهَنَإَِ ََهْوِمَاْلِقَياَمةَِ) َ(امْلِيَزاُنَبَِيِدَالرَّ

60- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని నవాస్ బిన్ 
సమ్ఆన్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "ప్రళ్యదినాన త్రాసు 
రహ్యమన్ చేతిలో ఉంటంది. ఆయన దాని దాారా కొందరికి ఉననత 
స్కానం ప్రస్కదిసేత మరి కొందరిని పతనానికి గురి చేస్కతడు". (ఇబున మాజ 
199. సహీహుల్ జ్ఞమి 5747). 
ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ యొక్ా చేయి మరియు త్రాసు విషయం ఖుర్ఆన్, 
హదీసులో వచున రీతిలో నమామలి. అల్లలహ్ చేతిని మానవుల్ చేతల్తో 
పోల్ువదుే. అబదాిలు పలికే, నిందలు మోపేవారి చేషటల్క అల్లలహ్ 
అతీతడు, ఉననతడు. ఉననత స్కానం ప్రస్కదించడం, పతనానికి గురి 
చేయడం అల్లలహ్ తరఫున జరగుతంది. అల్లలహ్ ఎవరికి ఉననతం 
ప్రస్కదించాల్న్బకంటాడో అతడిన ప్రజలు ఛీ అని దూరము చేస్నా, 
అల్లలహ్ వాసతవ రూపంలో అతనికి ఉననతం ప్రస్కదిస్కతడు. ఎవరిని 
పతనానికి గురి చేయాల్న్బకంటాడో, ప్రజల్ందరూ క్ల్స్ అతనిన పైకి 
ల్లప్తనా, అల్లలహ్ అతడిన పతనానికి గురి చేసే తీరత్తడు.  

َرْهَرةََََعْنَأَِِبَ َََُِ َالنَّبِ ِّ ََهِمَيَاهلل)َ:َقاَلَََعْن َمْْلَىََلََهِغيُضَهاََنَفَقٌةََإِنَّ

َوََ َاللَّيَْل اُء َََلََْسحَّ ََواْأَْرَضََفإِنَُّه َمَواِت َالتَّ ََخَلَق َُمنُْ  ََأْنَفَق ََما ََأَرَأْهتُْم النََّهاَر

ََوبِيَِدِهَاْأُْخَرىَاْلَقبُْضََهْرَفُ ََوَُيِْفُضَ
ِ
َ(َهنُْقْصََماَِِفََهِمينِِهََوَعْرُشُهََعََلَاملَْاء

61- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారని అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "అల్లలహ్ చేయి (సక్ల్ విధాల్ 
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స్రిసంపదల్తో) నిండుగా ఉంది. దానిన రేయింబవళ్ళళ నిరిారామంగా 
ఖరు చేస్నా తరగదు. అల్లలహ్ భూమాయకాశాల్న్బ సృషిటంచనపపటి 
న్బండి ఎంత ఖరు చేశాడో మీరెపుపడైనా ఆలోచంచారా? ఇంత ఖరు 
చేస్నా ఆయన చేతిలో ఉనన నిధ నిక్షేపాల్లో రవాంత కూడా తగుల్లదు. 
ఆయన స్ంహ్యసనం నీళ్ళ మీద ఉంది. ఆయన మరో చేతిలో త్రాసు 
ఉంది. ఆయన తల్చ్చకంటే ఎవరినైనా ఉచఛ స్కాయికి తీసుక రాగల్డు 
అల్లగే ఎవరినైనా అధోగతి పాలు చేయగల్డు". (బుఖారి 7419, 
ముస్లం 993). 
ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ క రెండు చేతల్నానయని, అవి ఆయనక తగిన రీతిలో 
ఉనానయని నమామలి. ఏ మాత్రం 'తహ్ రీఫ్', 'తఅతీల్', 'తక్ యీఫ్', 
'తమ్ స్వల్'(4) ల్లకండా నమామలి. అవి రెండూ కడి చేతల్ల. వాటిలో 
అంతంకాని మేళ్ళళనానయి. ఈ హదీసులో పరమపవిత్రుని అపార దాన 
గుణం, మహ్యదయాదాక్షిణ్యయల్ ప్రస్కతవన ఉంది. ఆయన నిధ నిక్షేపాలు 
ఎల్లపుపడూ నిండే ఉనానయి. ఎపుపడూ అంతం కావు. ఆయన 
స్ంహ్యసనం నీళ్ళపై ఉందని నమామలి. క్రమ, అదృషటం, సత్తారాయలు, 
దుషాారాయల్ త్రాసు ఆయన వదే ఉంది. ఆయన త్తన్బ కోరిన జ్ఞతల్న్బ, 
దాసుల్న్బ ఉచఛ- స్కాయికి తీసుకవళ్ళతడు. కోరినవారిని అధోగతి 
పాలుజేస్కతడు. ఉననత్తనికి చేరుట, అధోగతి పాలు చేయుట మరియు 

                                                           
( 4 ) 'తహ్ రీఫ్' అంటేుః ఏ ఆధారము ల్లకండా నామగుణ్యల్ భావానిన మారుట.  
త్తరమార చేయుట. 'తఅతీల్' అంటేుః అల్లలహ్ గుణనామాల్నినటిని ల్లదా కొనినటిని 
తిరసారించ్చట. అల్లలహ్ న్బ నిరాకారనిగా నముమట. 'తక్ యీఫ్' అంటేుః అల్లలహ్ గుణ్యల్న్బ 
మాట, ఊహ దాారా ఏదైనా ఒక్ రూపం ఇచేు ప్రయతనం చేయుట. అల్లలహ్ చేయి అల్ల 
ఉంటంది, ఇల్ల ఉంటంది అని అన్బట. 'తమ్ స్వల్' అంటేుః అల్లలహ్ గుణ్యల్న్బ సృషిట 
గుణ్యల్తో పోలుుట.  ల్లదా సృషిట గుణ్యల్ మాదిరిగా ఉంటాయని విశ్ాస్ంచ్చట.  
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పటట- కొన్బట ఇవనీన అల్లలహ్ పన్బలోల లెకిాంచ బడుత్తయి. అల్లలహ్ 
ఆదేశ్ం: ]తగిాుంచటుం, అధిక్ుం చేయటముంతా అల్లాహ్ చేతలోనే ఉుంది, 
ఆయన వైపునకే మీర్ుంతా తరగి పోవలస ఉుంది[. (2: 245). 

ََََعْنََأَنسَ  َالنَّبِ ِّ َُهْلَقى)َ:َقاَلَََعْن ََهَزاُل َََل  َهْل ]فِيَها
ُ
َوَتُقول

يد   ْ َمزن ََفَينَْزِويََ{31ق:}َ.[ِمن ََقَدَمُه َاْلَعامَلَِي ُِّ ََر َفِيَها ََهَضَ  َحتَّى

َاْْلَنَُّةَ َزاُل َُ َ ََوَل ََوَكَرِمَك َُِك َبِِعزَّ ََقْد ََقْد ُقوُل َُ َ َُثمَّ ََبْعض  َإَِ  َبْعُضَها

ْفُضُلََحتَّىَُهنِْشَئَاهلُلَََلَاََخْلًقاََفُيْتكَِ َ(نَُهْمََفْضَلَاْْلَنَّةََُِ

62- "నరక్వాసులు నరక్ంలో వేయబడుతూ ఉంటార, నరక్ం 
]ఇుంకేమయిన్న ఉుంట్ల తెచిచ పడేయుండి[ అని అంటంది. చవరికి 
సరాలోకాల్ ప్రభువు తన కాలున్బ దాని మీద పెడత్తడు. నరక్ం 
తనంతటత్తన సంకోచంచపోతంది. ఇంకా ఇల్ల అంటందిుః "నీ 
గౌరవప్రతిషఠల్ స్కక్ష్యం! చాలు, చాలు". సారుంలో సాల్ం ఎల్లపుపడూ 
ఖాళ్ళగానే ఉంటంది. అల్లలహ్ దాని కొరక కొతతగా కొందరిని 
సృషిటస్కతడు. ఆ ఖాళ్ళ సాల్ంలో వారిని నివస్ంపజేస్కతడు" అని ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తెలిపారని అనస్ రజియల్లలహు అన్బు 
ఉల్లలఖంచార. (బుఖారి 7384, ముస్లం 1185). 
ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ క కాలు ఉననదని తెలిస్ంది. అది అతనికి తగినటలగా 
ఉంటంది, మానవుల్ కాళ్ళతో పోల్ురాదు. ]ఆయనన పోలినది ఏదీ 
లేదు. ఆయన వినేవాడు. అనీా చూస్తవాడు[. (42: 11). ఈ హదీసులో 
ఆ పరమపవిత్రుని ఔననతయం, ప్రాబల్యం తెలుపబడింది. ఆయన పటట 
చాల్ల పఠషటంగా ఉంటంది. అల్లలహ్ అన్బమతితో నరక్ం 
మాటాలడుతంది. అల్లలహ్ యొక్ా కారణయం ఆయన కోపంపై 
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గెలుపందింది. అందుకే నరక్ంలో ఎకావ అయినవారిని కూడా 
తీశాడు. సారుంలో ఖాళ్ళ సాల్ం ఉననందుక మరి కొందరిన సృషిటంచాడు. 
ఇందులో నరక్ం ఎంత భయంక్ర సాల్మో తెలిస్ంది. అల్లలహ్ మనలిన 
దాని న్బండి కాపాడుగాక్! ఆమీన్! అల్లలహ్ గుణనామముల్ గురించ 
మరియు అగోచర విషయాల్ గురించ వచున హదీసుల్న్బ ప్రవక్త 
సహచరలు విని విశ్ాస్ంచార. వాటిని త.చ. తపపకండా నమామర. 
వాటిని సతయం అని తృప్తత చెందార. వాటి ప్రకారం ఆచరించార. వాటిని 
తిరసారించల్లదు. వాటి పోలిక్ ఇతరల్తో ఉంది అని చెపపల్లదు.  

ََقاَلَ ََحاُِم  َْبِن ََعِديِّ ََ:َعْن َاهلل ََرُسوُل َ)َ:َقاَل َإِلَّ ََأَحٌد َِمنُْكْم َما

ََماَ ََهَرىَإِلَّ ََفََل َِمنُْه ََأْهَمَن ََفَينُْظُر اٌن ْرُْجَ ُُ َ ََوَبْينَُه ََبْينَُه ََلْيَس ُه ََربُّ ُمُه َسُيَكلِّ

َمَِمْنََعَملِِهََوَهنُْظُرََأْشَتَمَِمنْهَُ ََهَدْهِهََفََلَََقدَّ َمََوَهنُْظُرََبْيَ ََماََقدَّ َفََلََهَرىَإِلَّ
َََتَْرةَ  ُقواَالنَّاَرََوَلْوَبِِشقِّ َُّ َالنَّاَرَُِْلَقاَءََوْجِهِهََفا َ(.َهَرىَإِلَّ

63- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల ప్రవచంచారని అదీ బిన్ 
హ్యతిం రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "అతి తారలోనే అల్లలహ్ 
ప్రళ్యదినాన మీలోని ప్రతి వయకితతో ప్రతయక్ష్ంగా మాటాలడత్తడు. ఆ 
రోజు అల్లలహ్  క, దాసునికి మధయ ఎల్లంటి అన్బవాదకడు ఉండడు. 
దాసుడు తన కడి వైపు చూస్కతడు. అక్ాడ తన్బ ఆచరించన క్రమల్ 
తపప మరేమీ క్నబడదు. ఎడమ వైపు చూస్కతడు. అక్ాడా త్తన్బ 
ముందుక పంపుకనన క్రమలు తపప మరేది చూడడు. తన ముందు 
చూస్కతడు. అచుట అతనిన ఆహ్యానిసుతననటవంటి అగిన క్నిపసుతంది. 
అందువల్ల మీలో ఎవరైనా ఓ ఖరూ్రపు ముక్ాయినా సరే దానం చేస్ 
తనన్బత్తన్బ నరక్ం న్బండి కాపాడుకో గలిగిత్య కాపాడుకోవాలి".  
(బుఖారి 7512, ముస్లం 1016). 
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ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ మాటాలడుత్తడు. అది ఆయన గౌరవానికి తగినటల. 
ప్రళ్యదినాన తన దాసునితో అన్బవాదకని సహ్యయం ల్లకండా 
మాటాలడుత్తడు. తీరప దినాన నరక్ం మానవుని ముందుక 
తీసుకరాబడుతంది. ఆ నాటి క్ఠనమైన శిక్ష్ న్బండి తప్తపంచ్చ- కనే 
ఒక్ గొపప మారుం అపారంగా దానధరామలు చేయడం. మనిషి ఏ చనన 
సత్తారాయనిన కూడా విలువల్లనిదని భావించవదుే. సత్తారాయలు మనిషి 
మోక్ష్యనికి గొపప సబబు అవుత్తయి.

ََََعائَِشةَََعنَ ْْ ََأْ ُعوََ:َقاَل ََفبَِم َاْلَقْدِر ََلْيَلَة ُْ ََواَفْق َاهللَإِْن ََرُسوَل َها

َاْلَعْفَوََفاْعُفَعََ)َ:ُقوَِلََ:َقاَلَ بُّ
َُُتِ َإِنََّكََعُفو  ُهمَّ َ(.نِّ اللَّ

64- ఆయిష రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం: ఒక్స్కరి నేన్బ 'ప్రవకాత! 
నేన్బ లైల్తల్ ఖద్ర్ న్బ పందిన యడల్ ఏ దుఆ చదవాలి?' అని అడిగాన్బ. 
అందుక ఆయన "అల్లలహుమమ ఇననక్ అఫువుాన్ తహిబుుల్ అఫా, 
ఫఅఫు అనీన" చదవమని చెపాపర. అంటే ఓ అల్లలహ్ నీవు అమితంగా 
మనినంచ్చవానివి. మనినంపు గుణ్యనిన ప్రేమించ్చవానివి. నన్బన మనినంచ్చము.  
ఈ హదీసులోః 
 మనినంచ్చట, ప్రేమించ్చట ఇవి రెండు అల్లలహ్ గుణ్యల్ని, అవి 
ఆయనక తగిన రీతిలో ఉనానయని నమామలి. ప్రజల్తో మనినంపు వైఖరి 
అవల్ంభంచ్చవారిని అల్లలహ్ ప్రేమిస్కతడు. అల్లలహ్ ఇషటపడే సదుుణ్యల్న్బ 
మనిషి అవల్ంబించే ప్రయతనం చేయాలి. మనిషి ఆచరణక తగినటల 
ఫలితం ఉండున్బ. ప్రజలిన మనినంచనవాడిని అల్లలహ్ మనినస్కతడు. అల్లలహ్ 
మనినంపు పందుటక మనిషి చాల్ల కాంక్షించాలి. అల్లలహ్ తన 
తప్తపదాల్న్బ క్ష్మించ, పాపాల్ ప్రక్ష్యళ్నం చేయాల్ని ఆయనిన వేడుకోవాలి. 
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َ ََقاََعنََجابِر  َََْتََهََ):ََل:ََقاَلَالنَّبِ ُّ َ.(ةَِامََيََقَِالََْومََاَهََكًَاحَِاََضَنَبَُّاَرََنََلَََلَّ

65- "ప్రళ్యదినాన మా ప్రభువు నవుాకంట్ట మన ముందు 
ప్రతయక్ష్మవుత్తడు" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తెలిపారని 
జ్ఞబిర్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార. (సహీహుల్ జ్ఞమి 8018).  
ఈ హదీసులోః 
 ఈ హదీసులో తెలుపబడిన అల్లలహ్ యొక్ా రెండు గుణ్యల్న్బ 
ఆయనక తగినరీతిలో నమామలి. ఒక్టిుః ప్రతయక్ష్మగుట. రెండవదిుః 
నవుాట. పుణ్యయతమల్క ఇది అల్లలహ్ యొక్ా గొపప వరం. అల్లలహ్ వారి 
ముందు ప్రళ్యదినాన ప్రతయక్ష్మవుత్తడు. వార అల్లలహ్ న్బ చూస్కతర. 
వారిని చూస్ అల్లలహ్ నవుాత్తడు. అవిశాాసులు అల్లలహ్ న్బ చూడల్లర. 
(అల్లలహ్ మనందరికీ తన దరశన భాగయం ప్రస్కదించ్చగాక్! ఆమీన్!!). 

َرْهَرةََ ُِ َ ََأِِب َاهللََََعْن ََرُسوَل َاهلُل)َ:َقاَلَََأنَّ ََهْضَحُك ََرُجَلْيِ َإَِ 

اََهْدُخُلَاْْلَنَّةََ اَاْْلَخَرَكََِلَُمَ َ(.َهْقُتُلََأَحُدَُمَ

66- "అల్లలహ్ ఇదేర మన్బషుల్న్బ చూస్ (సంతోషంతో) నవుాత్తడు. 
వారిలో ఒక్డు మరొక్డిన వధస్కతడు. అయినపపటికీ ఇదేరూ సారాునికి 
వళ్ళతర" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తెలిపారని అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లఖంచార. (బుఖారి 2826, ముస్లం 1890). 
ఈ హదీసులోః 
 నవుాట అల్లలహ్ గుణం అని, అది అల్లలహ్ క తగినరీతిలో 
ఉంటందని నమామలి. ప్రవక్త సహచరలు విశ్ాస్ంచార. ఎల్ల 
ఎందుక అని వాదించల్లదు. దానికి తపుపడు భావాలు వతక్ల్లదు. 
అల్లలహ్ నవుా మానవుల్ నవుా ల్లంటిది కాదు. ]ఆయనన పోలినది ఏదీ 
లేదు. ఆయన వినవాడు, అనీా చూచువాడు[. (42: 11). 
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 ఈ హదీసులో అల్లలహ్ యొక్ా విశాల్మైన క్రణ, తౌబా 
చేయువానిని మనినస్కతడనన శుభవారత ఉంది. హంతకడు సయితం తౌబా 
చేస్, సత్తారాయలు చేస్నచో అల్లలహ్ అతని తౌబాన్బ స్వాక్రిస్కతడు. అతనిన 
క్ష్మించ సారుంలో ప్రవేశింపజేస్కతడు. 

َرْهَرةََََأِِبََعنَ ََرُسوَلَاهللََسِمعََْ:َهُقوُلَََُِ نَاَ)َ:َهُقوُلََُْ َبََربُّ ِْ َع

ََلِسلَِ َُهَقاُ وَنَإَِ َاْْلَنَِّةَِِفَالتَّ َِمْنََقْوم  ََوَجلَّ َ(.َعزَّ

67- "సంకళ్ళలో బంధంపబడి సారుంలో పంపబడేవారిని చూస్ మన 
ప్రభువు ఆశ్ురయపోయాడు" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెపపగా 
త్తన్బ విననటల అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార. (అబూ 
దావూద్ 2677, బుఖారి 3010). 
ఈ హదీసులోః 
 ఆశ్ురయం పడుట కూడా అల్లలహ్ గుణం అని అది ఆయనక 
తగినరీతిలో ఉంటందని నమామలి. మానవులోల ఉండే ఆశ్ురయ గుణం 
రీతిలో ఉంటందని భావించనూ వదుే. ]ఆయనన పోలినది ఏదీ లేదు. 
ఆయన వినవాడు, అనీా చూచువాడు[. (42: 11). మనిషి తన అల్ప 
దృషిట, ఆలోచన వల్న ఇతరల్ సల్హ్య, అభప్రాయం ల్లనిది సాయంగా 
మంచని ఎన్బనకోల్లడు. సతయం స్వాక్రించమని, దుషాారయం తయజించమని 
ఒక్ వయకితకి మాటిమాటికి చెపపడం వల్ల అతనికి ప్రయోజనం క్లుగవచ్చు. 
అతని వల్ల బోధకనికి ఏదైనా బాధ క్లిగినా సరే. ఎంతైనా మనసుస చెడుకై 
ప్రేరేప్తసూత ఉంటంది. ఇందులో సదుుణసంపన్బనడైన మిత్రుడు, 
సదోుధచేసే సేనహితడు మరియు పుణయకారాయలోల సహ్యయపడే- వారి 
ఘనత ఉంది. అల్లలహ్ ఆదేశ్ం: ]ముంచి మరయు దైవభకత విష్యాలోా 
అుందరతోనూ సహక్రుంచుండి. పాప కార్మేలోా అతాేచార్మలలో 
ఎవరతోనూ సహక్రుంచక్ుండి[. (5: 2).
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 కొందర సత్తారాయలు చేయుటక బల్వంతము చేయబడుత్తర. 
అల్ల వారి మనసుస మెతతబడి ఆ పని చేస్కతర. సారుం మనసుసక 
రచంచని విషయాల్తో క్పపబడి ఉంది. సత్తారయం మొదటిస్కరి 
చేస్నపుపడు మనసుసక భారం ఏరపడుతంది. ప్రజలు సతయం స్వాక్రించ, 
నరక్ం న్బండి రక్ష్ణ పందుటక, వారిపై కొంచెం బల్వంతం 
చేయవచ్చున్బ. వార తమ ఇషటంతో చెడున్బ ఎన్బనకంటే, వారి ఇషటం 
వారిది అని మౌనం వహించరాదు. ఆ చెడు న్బండి వారిని ఆపాలి. ఈ 
హదీసులో ప్రవక్త అన్బచర సంఘం ఘనత తెలుపబడింది. వార 
సారుంలో చేరడానికి పరసపరం సహ్యయపడత్తర. 

ِيََقاَلَََعْبدََِنَْعََ خِّ ََ:اهللَْبِنَالشِّ ََسيُِّدَََجاَءََرُجٌلَإَِ َالنَّبِ ِّ َْ َفَقاَلََأْن

َ َالنَّبِ ُّ ََفَقاَل َاهلُل)َ:ُقَرْهش  يُِّد ََقْوًلََ(التَّ َفِيَها ََأْفَضُلَها َْ ََأْن َقاَل

َاهللَ ََرُسوُل ََفَقاَل ََطْوًل َفِيَها َبَِقوَْ)َ:َوَأْعَظُمَها ََأَحُدُكْم ََوَلَلَِيُقْل لِِه

ْيَطانَُ ُهَالشَّ رُّ
ِْ َ(َهْتَت

68- అబుేల్లలహ్ బిన్ షిఖీరా్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ఒక్ వయకిత 
ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం వదేక వచు, 'మీర ఖురైషుల్ సయియద్' 
అని అనానడు. దానికి ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "సయియద్ అల్లలహ్ 
మాత్రమే" అని చెపాపర. అయిత్య 'మాట రీత్తయ మీర ఖురైషులో 
అందరిక్నాన ఎకావ ఘనతగల్వార. వారిలో ఎకావ గౌరవ, మరాయదలు 
గల్వార' అని ఆ వయకిత చెపాపడు. అపుపడు ప్రవక్త చెపాపరుః "మీలో 
ఎవరైనా ఈ వయకిత చెప్తపనటవంటి మాట చెపపవచ్చు. కాని అతడిన 
షైత్తన్ తన వల్లో చకిాంచకండా జ్ఞగ్రతత పడాలి". (అహమద్. 
సహీహుల్ జ్ఞమి 3700). 
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ఈ హదీసులోః 
 సయియద్ అన్బ పదం స్కమానయంగా అల్లలహ్ కొరకే ఉపయోగ 
పడుతంది. నాయక్తాం, గౌరవంలో అగ్ర స్కానం గల్వాడు. 
దాతృతాములో హదుేలు అధగమించనవాడు, ఎవరి అమితమైన దయ 
అందరికి ఆవరించ ఉందో, ఎవని భయం అందరికి ఉందో అతడు 
సయియద్. ఇల్లంటి గుణ్యల్నినయూ అల్లలహ్ తపప ఎవరికి ల్లవు. 
మానవుడు సయియద్ అని అనబడత్తడు. కాని అతనికి ఇల్లంటి గుణ్యలు 
ల్లవు, ఉండవు. 

ََرُسوَلَاهللَ ُْ ََسِمْع ْيُخَِمْنََبنِ َِغَفار  َ)َ:َهُقوُلَََقاَلَالشَّ ََوَجلَّ َاهللَََعزَّ إِنَّ

ََفَينْطُِقَ َِ َحا ِحِكَُهنِْشُئَالتَّ َ(َأْحَتَنَاملَْنْطِِقََوَهْضَحُكََأْحَتَنَالضَّ

69- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెపపగా త్తన్బ విననటల బనీ ఘిఫ్యర్ లోని 
ఒక్ షేఖ్ ఉల్లలఖంచారుః "అల్లలహ్ మేఘానిన సృషిటంచాడు. అది చక్ాగా 
మాటాలడుతంది. అందంగా నవుాతంది". (అహమద్. సహీహుల్ జ్ఞమి) 
ఈ హదీసులోః 
 ఈ హదీసులో తెలుపబడిన విషయాలిన ఎల్ల తెలుపబడాడయో అల్లగే 
నమామలి. ఏల్లంటి సందేహం, అన్బమానాల్క గురి కాకూడదు. 
మేఘానిన సృషిటంచడం, అది మాటాలడడం, నవాడం అల్లలహ్ శ్కిత మరియు 
ఆయన సంపూరణ వివేచనక సూచనాలు. ఉరము మేఘాల్ మాట, 
మెరపు దాని నవుా అని కొందరనానర. మేఘాల్ ప్రస్కతవన ఖుర్ఆన్బలో 
ఇల్ల ఉందిుః ]ఆయనే నీళళతో బరువెకకన మేఘాలన సృషిుసాతడు. 
ఉరుము (మేఘాల గర్జన) ఆయనన సోతత్రుం చేస్తత ఆయన పవిత్రతన 
కొనియాడుతుంది. దైవదూతలు ఆయన భయుం వల ా వణికపోతూ 
ఆయనన కీరతస్తత ఉుంటారు. ఆయన ఫెళఫెళమనే పిడుగులన 



విశ్వాస పాఠాలు 
 

90 

పుంపుతాడు. (తర్చుగా) వాటిని తాన కోరనవారపై పడవేసాతడు. అయిన్న 
వీరు అల్లాహ్ న గురుంచి ఘర్షణపడుతున్నారు. వాసతవుంగా ఆయన యుకత 
అతశ్కతవుంతమైనది[. (13: 12,13). 

َُعَمرََ َاْبِن ََقاَلََََعِن َقَاَل َاهلل: ََكاَنَ)َ:ََرُسوُل َاْْلَكِيَم َُلْقَمَن َأنَّ

َاهللََ:َهُقوُلَ َ(َشْيًئاََحِفَظهَََُإَِذاَاْسُتْوِ عََإِنَّ

70- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల తెలిపారని ఇబున ఉమర్ 
రజియల్లలహు అన్బుమా ఉల్లలఖంచారుః "లుఖామన్ హకీం ఇల్ల చెపేపవారుః 
అల్లలహ్ క ఏదైనా అపపగించనచో అల్లలహ్ దానిన కాపాడుత్తడు". 
(అహమద్. సహీహుల్ జ్ఞమి). 
ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ గుణ్యలోల ఒక్టి కాపాడుట కూడా. మనిషి చేసే ప్రతి దానిని 
అల్లలహ్ భద్రపరచ్చత్తడు. అందుక మానవుడు తన ధరమం, అపపగింత 
మరియు ఆచరణల్ ముగింపున్బ అల్లలహ్  క అపపగించాలి. ప్రయాణకడిన 
స్కగనంపేటపుపడు చదవవల్స్న దుఆ సహీ హదీసులో ఇల్ల ఉందిుః 
"అస్తతదిఉల్లలహ దీనక్ వ అమానతక్ వ ఖవాతీమ ఆమాలిక్". (భావం: 
నేన్బ నీ ధరమం, అపపగింత మరియు నీ ఆచరణల్ ముగింపున్బ అల్లలహ్  క 
అపపగిసుతనానన్బ). అల్లలహ్ క సరామూ తెలుసు. ఏ చనన విషయం కూడా 
ఆయనక దాగిల్లదు. అల్లలహ్ ఆదేశ్ం ఇల్ల ఉందిుః ]నీవు నీ మాటన 
బగార్గా పలికన్న పర్వాలేదు. ఆయన మెలాగా పలికన మాటన మాత్రమే 
కాదు, దానిక్ుంట్ల అత గోపేమైన మాటన సైతమూ ఎరుగున[. (20: 7). 

َرْهَرةََ ُِ ََوَأِِبَ َاْْلُْدِريِّ
َ)َ:َقاَلََرُسوُلَاهللََ:َقاَلََََعْنََأِِبََسِعيد  اْلِعزُّ

ْبُتهَُ َهاُءَِرَ اُؤُهََفَمْنَُهنَاِزُعنِ ََع َّ َ(.إَِزاُرُهََواْلكِِْبِ
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71- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తెలిపారని అబూ సఈద్ ఖుద్రీ 
రజియల్లలహు అన్బు మరియు అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు 
ఉల్లలఖంచారుః "గౌరవం అల్లలహ్ వస్త్రం, అహంకారం ఆయన దుపపటి". 
(అల్లలహ్ ఇల్ల చెపాపడుుః) "ఈ రెండిటోల ఏ ఒక్దానిలోనైనా నాతో 
గొడవక దిగినవాడిని నేన్బ శిక్షిస్కతన్బ". (ముస్లం 2620). 
ఈ హదీసులోః 
 అనిన రకాల్ గౌరవం, అధకారం మరియు గొపపతనం, అహంకారం 
అల్లలహ్ కే తగునని రజువవుతంది. ఈ రెండు గుణ్యలోల మానవుడు తన 
ప్రభువుతో పోరాటానికి (పోటికి) దిగవదుే. అవి ఆయనక ప్రత్యయక్మైనవి. 
అల్లలహ్ ఎల్లవేళ్లోల సరాాధకారం, ప్రాబల్యం గల్వాడయి, పరాజితడు 
కానివాడయి ఉండుట ఆయన రబూబియత్, ఉలూహియత్ యొక్ా 
హకా. మానవుడు ఈ రెండిటోల ఏ ఒక్ా గుణం అయినా అతనిలో 
ఉందనన భావనలో పడిత్య అల్లలహ్ తో ఆయన గుణగణ్యలోల పోటిపడినటేల, 
అల్లలహ్ గొపపతనంలో భాగస్కామయ వాదన చేస్నటేల. అందుచేత తన 
యజమాని ఎదుట వినయ వినమ్రత చూప్త, తల్ వొగిు ఉండుట దాసునిపై 
తపపనిసరి. ఈ దాసయతా, వినయవినమ్రత గుణమే తన దాసులోల 
ఉండాల్ని అల్లలహ్ కోరాడు. దానిని విధగా చేశాడు. అహంకారభావానికి 
గురి అయేయవారికి తపపనిసరిగా శిక్షిస్కతనని హెచురించాడు. 

َعََ)َ:ََقاَلََرُسوُلَاهللََْبُنََقْيسَ ََقاَلََعْبُدَاهلل ََلََأًذىََماََأَحٌدََأْ َِبَ

َِمنَََهْتَ ََمَ َاهللََِمُعُه َو ُِ ََو ََوَلًدا ََلُه َعُلوَن ََوََيْ ا َنِدًّ ََلُه َعُلوَن َََيْ ُْم َإَِنَّ َعاَ  َُ َ

َ(َذلَِكََهْرُزُقُهْمََوُهَعافِيِهْمََوُهْعطِيِهمَْ

72- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారని అబూ మూస్క 
అష్అరీ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "క్షటం క్లిగించే మాటలు 
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విని సహనం వహించడంలో అల్లలహ్  క మించన వాడెవడూ ల్లడు. 
మానవులు ఇతరల్న్బ ఆయనక స్కటి క్లిపస్కతర. ఆయనక సంత్తనం 
ఉందని ఆరోప్తస్కతర. అయినా అల్లలహ్ వారిని వంటనే శిక్షించకండా 
వారికి ఉపాధనిస్కతడు, అన్బగ్రహ్యలు ప్రస్కదిస్కతడు". (ముస్లం 2804, 
బుఖారి 6099). 
ఈ హదీసులోః 
 అల్లలహ్ వహించే సహనం ఆయన గౌరవానికి తగినటలంది. 
మానవుల్లలంటి సహనం కాదు. అల్లలహ్ శ్కితసంపన్బనడు, క్ఠనంగా 
శిక్షించ్చవాడయినపపటికీ, తన దాసుల్ పటల నిగ్రహం చూపుత- నానడు. 
ఎందుక్నగా ఆయన క్రణ, ఆయన కోపంపై ఆధక్యత పందింది. 
పాపాలోల అతిఘోరమైనది అల్లలహ్ క స్కటి క్లిపంచ్చట. ఆయనక 
భారాయ, సంత్తనాలునానయని భావించ్చట. అల్లలహ్ అవిశాాసుడిన, అతన్బ 
అవిశాాసుడైనపపటికీ దయ చూప్త, ఇహలోక్ంలో ఉపాధనిసుతనానడు. 
శిక్షించకండా వయవధనిసుతనానడు. పరలోక్ంలో సంపూరణ శిక్ష్ ఇస్కతడు. ఈ 
హదీసులో అల్లలహ్ తన దాసుల్ మాటన్బ విన్బవాడు అని 
రజువవుతంది. వినడంలో ఆయనక పోలినవాడెవడు ల్లడు. 
]ఆయనకు పోలినది ఏదీ లేదు. ఆయన వినవాడు, చూచువాడు[. 

అలాలహ్ గురిాంచి ఏ విష్యానిా నిరాక్రిాంచుట 
విధిగా ఉాంది 

َاََقاَلََ:َقاَلَََأِِبَامْلَلِيِحََوالِِدََعْنَ هٌكَ)َ:َلنَّبِ ُّ َ(.َلْيَسَهللََِِْشِ

73- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం సెల్విచాురని అబూ ములైహ్ 
తండ్రి ఉల్లలఖంచారుః "అల్లలహ్  క ఎవరూ స్కటి ల్లర". (అబూ దావూద్ 
3933. సహీహుల్ జ్ఞమి). 


