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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). 
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ఈ హదీసులోః 
 ప్రవక్తలు మరియు ఆకాశ్ గ్రంథాలనలు హెచురించన దాని స్కరంశ్మే పై 
వాక్యం. అంటే అల్లలహ్ ఒక్ాడూ, అదిాతీయుడు. ఆయనక స్కటి ల్లడు. 
"ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్" అరామే ఇది. ఆరాధనల్క అరుడు ఆయనే. 
ఉలూహియతలో అదిాతీయుడు ఆయనే. రబూబియతలో 
అదిాతీయుడు ఆయనే. తన గుణగణ్యలోల, నామ సారూపాలోల అనిన రకాల్ 
లోటపాటలక అతీతడు ఆయనే. 

َ ََعبَّاس  َاْبِن َََعْن َالنَّبِ ِّ َاهلُل)َ:َقاَلَََعْن ََقاَل َآَ َم َاْبُن َبنِ  َوََلَََْك َّ

ََلَ ِِّ اَيََفَزَعَمََأ ْكِ هُبُهَإِهَّ َُ اَ َهُكْنََلُهََذلَِكََوَشَتَمنِ ََوََلََْهُكْنََلُهََذلَِكََفَتمَّ

َ َِ ََأْنََأُتَّ ِِ اَيََفَقْوُلُهََِلََوَلٌدََفُتْبَحا اََشْتُمُهَإِهَّ َأْقِدُرََأْنَُأِعيَدُهََكَمََكاَنََوَأمَّ

َ(.َ اِحَبًةََأْوََوَلًدا

74- అల్లలహ్ ఇల్ల సెల్విచాుడని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
తెలుపుతననటల అబూ హురైర రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః 
"మానవుడు నన్బన తిరసారించాడు, అది అతనికి తగదు. నన్బన 
దూషించాడు, అదీ అతనికి తగదు. నేన్బ అతనిన తిరిగి 
జీవింపజేయల్లనని భావించ్చట నన్బన తిరసారించనటల. నాక సంత్తనం 
ఉందని భావించ్చట నన్బన దూషించనటల. నేన్బ పరిశుదుిణణ. భారయ 
సంత్తనాల్ అవసరం నాక ఎంత మాత్రం ల్లదు. (బుఖారి 4482). 
ఈ హదీసులోః 
 తన దాసుల్పై అల్లలహ్ కారణయం, సహనం అపారమైనవి. క్షటం 
క్లిగించే మాటలు విని సహించ్చవారిలో అల్లలహ్ క మించనవార 
ఎవరూ ల్లర. అల్లలహ్ క భారయ, సంత్తనం ల్లర. ఆయన ఏకైకడు, 
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అదిాతీయుడు, ఏ అవసరం ల్లనివాడు, ఎవరిని క్నల్లదు, ఎవరికి 
పుటటల్లదు, ఆయనక సమాన్బడు, స్కటిగల్వాడు ల్లడు. విశాాసుడు, 
మానవుల్ న్బండి క్లిగే క్షాటల్పై సహనం వహించాలి. సృషిటక్రత, 
పోషణక్రత అయిన మహోననతడు, మహోపకారి, దూషణల్క గురి 
అవుతననపుపడు అశ్కతడు, లోపభూయిషుటడైన మానవుని మాటేమిటి

ََفَقاَلََََقاَمَفِينَاََرُسوُلَاهللَ:اَلَقَََََعْنََأِِبَُموَسى َ)َ:بَِخْمِسََكلَِمت  إِنَّ

ََلََهنَاُمََوَلََهنَْبِغ ََلُهََأْنََهنَاَمََُيِْفُضَاْلِقْتَطََوَهْرَفُعُهَُهْرَف َُ ََوَجلَّ إَِلْيِهََاهللََعزَّ

اُبُهَالنُّورَُ َْ َلْوَََعَمُلَاللَّْيِلََقْبَلََعَمِلَالنََّهاِرََوَعَمُلَالنََّهاِرََقْبَلََعَمِلَاللَّْيِلَِح

ُهَِمْنََخْلِقهَِ َُسبَُحاُتََوْجِهِهََماَاْنَتَهىَإَِلْيِهََبَْصُ ْْ َ(َكَشَفُهََأَْحَرَق

75- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం మా మధయ నిల్బడి ఐదు 
విషయాలు తెలిపారని అబూ మూస్క అష్అరీ రజియల్లలహు అన్బు 
ఉల్లలఖంచారుః "నిససందేహంగా అల్లలహ్ నిద్రపోడు. నిద్రపోవుట 
ఆయనక తగదు. (త్రాసు ఆయన చేతలో ఉంది.) ఆయనే దానిన పైకి 
ల్లపుత్తడు. క్రందికి దించ్చత్తడు. రాత్రి ఆచరణలు పగటి ఆచరణల్ 
క్ంటే ముందు ఆయన వైపుక ల్లపబడత్తయి. పగటి ఆచరణలు రాత్రి 
ఆచరణల్క్ంటే ముందు ఆయన వైపుక ల్లప- బడత్తయి. ఆయనక/ 
తెరలు కాంతివి. ఆయన దానిన తెరచా- డంటే ఆయన చూపు ఎంత 
వరక వళ్ళతందో అంత దూరం వరక ఆయన పవిత్ర ముఖ కాంతలు 
కాల్లస్కతయి". (ముస్లం 179). 
ఈ హదీసులోః 
 విశ్ా వయవసాక సంపూరణ ఆధారము అల్లలహ్ యే. ఆ నితయడు, 
సజీవుడు సృషిటకి మూల్లధారడైన అల్లలహ్! నిదురపోడు, ఆయనక 
కన్బక రాదు. నిద్ర ఒక్ లోపం. అల్లలహ్ ఈ లోపానికి అతీతడు. 
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కాంతల్ తెరలుననవని దీని దాారా రజువవుతంది. త్రాసులు ఆయన 
వదే ఉనానయి. కోరిన వారికి వృదిి పరస్కతడు. కోరిన వారికి తగిుస్కతడు. 
ప్రతి రాత్రి మరియు పగలోల ఆచరణలు ఆయన వదేక ల్లపబడత్తయి 
(చేరత్తయి). ప్రతి దానికి రక్ష్కడు ఆయనే. ]యధారి్మేమిటుంట్ల 
ఆకాశాలన, భూమిని (తమ సాిన్నల నుండి) తలిగిపోకుుండా ఆపి 
ఉుంచినవాడు అల్లాహ్ య్య. ఒక్వేళ అవి తలగిపోత్య, అల్లాహ్ తరువాత 
వాటిని నిలిపి ఉుంచేవాడు మరొక్డెవడూ లేడు. నిససుందేహుంగా అల్లాహ్ 
సహనశీలుడు, క్షమిుంచేవాడు[. (35: 41). అల్లలహ్ సాయంగా తన 
గురించ మరియు ప్రవక్త అల్లలహ్ గురించ తెలిప్తన గుణగణ్యల్న్బ త.చ. 
తపపకండా ఏ మాత్రం 'తహ్ రీఫ్', 'తఅతీల్', 'తక్ యీఫ్', 'తమ్ స్వల్  
ల్లకండా నమామలి.  

దైవదూతల గురిాంచి 
َ)َ:َقاَلََرُسوُلَاهللََ:َقاَلَََ َ َعْنَاْبِنََمْتُعو ُّْ هَلََوَلُهَِس َِجِْبِ ُْ َرَأْه

َ َ:َهنَْتثُِرَِمْنَِرهِشِهَالتََّهاِوهُلَ)َ:وزا َأَحدَ}رواهَالبخاريَومتلم{(َِماَئِةََجنَاح 

ََواْلَياُقوُتَ رُّ  }قالَابنَكثي:َإسنا هَجيدَقوي{.َ(.الدُّ

76- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని అబుేల్లలహ్ బిన్ 
మస్ఊద్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "నేన్బ జిబ్రీల్ న్బ చూశాన్బ. 
ఆయనక ఆర వందల్ రెక్ాలునానయి". (బుఖారి 3232, ముస్లం 
174). అహమద్ లో ఈ విషయం అదనంగా ఉందిుః "ఆయన అందమైన 
రెక్ాల్ న్బండి ముత్తయలు, పగడాలు రాలుతంటాయి". (దీని సనద్ 
మంచది, బల్మైనదని ఇబున క్స్వర్ చెపాపర). 
ఈ హదీసులోః 
 జిబ్రీల్ క ఎకావ రెక్ాలు ఉండడం అల్లలహ్ సూచనలోల ఒక్ సూచన.  


