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తౌహీద్ వైపు పిలుచుట 
ََعِنَاْْلَاِرِ َاْأََ َاهللََِْشَعِريِّ ََنبِ َّ َاهللَ)َ:َقاَلََََأنَّ ََأَمَرَإِنَّ ََوَجلَّ ََعزَّ

ََوَأنَْ ََهْعَمَلَِِبِنَّ ََأْن
ََلمَبَِخْمِسََكلَِمت  َالتَّ ََعَلْيِهَم ا َيىَْبَنََزَكِرهَّ َهْتُمَرََََيْ

ََقْدَ َإِنََّك َِعيَتى ََلُه ََفَقاَل َُهْبطَِئ ََأْن ََوَكاَ  َِِبِنَّ ََهْعَمُلوا ََأْن يَل
ائِ َإِْْسَ َبنِ 

َ يَلََأْنََهْعَمُلواَِِبِنَّ
ائِ ْتُمَرََبنِ َإِْْسَ َُ ََو ْعَمَلَِِبِنَّ َُ ََأْنَ

ُأِمْرَتَبَِخْمِسََكلَِمت 

اََأْنَأَُ ََوإِمَّ َغُهنَّ َبلِّ ُُ اََأْنَ ََأْخَشىَإِْنََسَبْقَتنِ ََأْنََفإِمَّ ِِّ ََفَقاَلََهاََأِخ َإِ َغُهنَّ َبلِّ

َامْلَْقِدِسَ ِْ ََبْي َِِف ائِيَل َإِْْسَ ََبنِ  َيى َََيْ َمَ  َْ ََف ََقاَل َِِب َُُيَْتَف ََأْو َِ ُأَع َّ

ُدََفُقِعدََ ِْ َامْلَْت ِفََفَحِمَدَاهللَََحتَّىَاْمَتَْلَ َ ََََوَأْثنَىَعََلَالَّشُّ ََعَلْيِهَُثمَّ َقاَلَإِنَّ

ْعَمُلواَاهللَ َُ َ ََأْن ََوآُمَرُكْم َِِبِنَّ ََأْعَمَل ََأْن
َبَِخْمِسََكلَِمت  ِِ ََأَمَر ََوَجلَّ ََعزَّ

َ:ِِبِنََّ

َاهللَأَََ ْعُبُدوا َُ َ ََأْن َُلُنَّ َوَّ ََرُجل  ََمَثُل ََذلَِك ََمَثَل ََفإِنَّ ََشْيًئا َبِِه ُكوا َُُّْشِ َ ََل

ََمالِهَِ ََخالِِص َِمْن ىََعْبًدا ََوُهَؤ ِّيََاْشََتَ ََهْعَمُل َعَل َْ ََف ب  َِ ََذ ََأْو بَِوِرق 

ََهُكونََ ََأْن ُه ََْسَّ ُكْم ََفَتهُّ ََسيِِّدِه ََغْيِ َإَِ  َتُه َاهللَََغلَّ ََوإِنَّ ََكَ لَِك ََعْبُدُه ََعزَّ

ُكواَبِِهََشْيًئاَ َُُّْشِ ََخَلَقُكْمََوَرَزَقُكْمََفاْعُبُدوُهََوَلَ ََوَجلَّ

ََلةََِوآمََُ َاهللََُرُكْمَبِالصَّ ََهنِْصُبََوْجَهُهَلَِوْجِهََعْبِدِهََماَََلََْفإِنَّ ََوَجلَّ ََعزَّ

ْلَتِفُتواَ َُ ْيُتْمََفََلَ ََفإَِذاََ لَّ ْْ ََهْلَتِف

ََ َِمْتك  َِمْن ٌة َُُصَّ ََمَعُه ََرُجل  ََكَمَثِل ََذلَِك ََمَثَل ََفإِنَّ َياِم َبِالصِّ َوآُمُرُكْم

ُهْمَََيُِدَِرهَحَامْلَِ َُكلُّ َُخلَُِِفَِعَصاَبة  ائِِمَِعنَْدَاهللِْتِكََوإِنَّ ََوَفََفِمَالصَّ
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ََأْطَيُبَِمْنَِرهِحَامْلِْتِكَ

واََ ََفَشدُّ َاْلَعُدوُّ ُه ََأَْسَ ََرُجل  ََكَمَثِل ََذلَِك ََمَثَل ََفإِنَّ َدَقِة َبِالصَّ َوآُمُرُكْم

ََلكَُ ْل َِ َ ََفَقاَل َُعُنَقُه ُبوا َلَِيْ ِ ُموُه ََوَقدَّ َُعُنِقِه َإَِ  ََنْفِِسََهَدْهِه ََأْفَتِدَي ََأْن ْم

ََنفَْ َعَلََهْفَتِديََنْفَتُهَِمنُْهْمَبِاْلَقلِيِلََواْلَكثِِيََحتَّىََفكَّ َْ ََتُهَِمنُْكْمََف

ََطَلَبُهََوآُمُرُكْمَبِِ ْكِرَاهللَِ ََمَثَلََذلَِكََكَمَثِلََرُجل  ََكثًِياََوإِنَّ ََوَجلَّ ََعزَّ

ََفتََ ََأَثِرِه َِِف اًعا َِْسَ َاْلَعْبَدَاْلَعُدوُّ ََوإِنَّ َفِيِه َن ََفَتَحصَّ ََحِصينًا َِحْصنًا َُى

ْيطََ ََوَجَاِنَإَِذاََكاَنَِِفَِذْكِرَاهللَِأْحَصُنََماََهُكوُنَِمْنَالشَّ َََعزَّ َ(.لَّ

َاهللَِ:َقاَلََ ََرُسوُل َاهلُل)َ:ََفَقاَل َبَِخْمس  َآُمُرُكْم ََوَأَنا َِِبِنَّ ِِ ََأَمَر

َوََ ْمِ  ََوالتَّ َرةَِبِاْْلََمَعِة ْْ
ََواَْلِ اَعِة َاهللَِالطَّ ََسبِيِل َِِف َهاِ  ََمْنََواْْلِ ُه ََفإِنَّ

َِمن ََأْنَََخَرَج َإِلَّ َُعُنِقِه َِمْن ْسََلِم َاْْلِ َِرْبَقَة ََخَلَ  ََفَقْد َِشِْب  َِقيَد اْْلََمَعِة

ََجهََ
ِ
َُجَثاء َِمْن ََفُهَو يَِّة

لِ ِِ َاْْلَا َبَِدْعَوى ََ َعا ََوَمْن َهاََ:َقاُلواَ(نَّمَََهْرِجَ 

َاهللِ ََقاَلََرُسوَل ََ َلَّ ََوإِْن ََ اَم ُهَ)َ:ََوإِْن ََأنَّ ََوَزَعَم ََ َلَّ ََوإِْن ََ اَم َوإِْن

َبَِتْسَ َامْلُْتلِِمَي ََفاْ ُعوا َاهلُلُمْتلٌِم ْم ُِ ََسمَّ َبَِم ِهْم
َامْلُْتلِمََِمئِ ََوَجلَّ َيَََعزَّ

َامْلُْؤِمنَِيَِعَباَ َاهللِ ََوَجلَّ َ(.ََعزَّ

23- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తెలిపారని, హ్యరిస్ అష్అరీ 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "యహ్యయ బిన్ జక్రయా అలైహిససల్లం  
క అల్లలహ్ ఐదు విషయాల్ గురించ ఆదేశించ, వాటిని త్తన్బ 
సాయంగా ఆచరించ, బనీ ఇస్రాయీల్ కూడా వాటిని ఆచరణలో 
తీసుక రావాల్ని ఆదేశించాల్ని తెలిపాడు. ఆయనతో కొంచెం ఆల్సయం 
జరగబోతండగా, ఈస్క అలైహిసలల్లం "ఐదు విషయాల్న్బ నీవు 
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అచరిసూత బనీ ఇస్రాయీల్  న్బ కూడా ఆదేశించాల్ని నీక 
ఆదేశ్మివాబడింది క్దా?" అయిత్య నీవు ఈ బాధయత నెరవేరస్కతవా, 
ల్లదా? నేన్బ నెరవేరబోతనానన్బ అని గురత చేశార. హజ్రత్ యహ్యయ  
చెపాపరుః సోదరా! నీవు గనక్ నాక్ంటె ముందు ఈ పని చేశావా, నాపై 
ఏదైనా విపతత వచు పడుతందని, ల్లదా నేన్బ భూమిలో 
అణగద్రొక్ాబడత్తనని భయపడుతనానన్బ. ఆ తరాాత యహ్యయ 
అలైహిససల్లం బనీ ఇస్రాయీల్  న్బ బైతిల్ మఖేసులో సమకూరాుర. 
మస్్ద్ నిండిపోయింది. ఆయన కూరుండుటక ఒక్ ఎతెతతన ప్రదేశ్ం 
ఏరాపట చేయబడింది. దానిపై కూరుండి ఆయన అల్లలహ్ సోతత్రము 
పఠంచ ఇల్ల అనానరుః ఐదు విషయాలు, వాటిపై నేన్బ ఆచరిసూత వాటి 
గురించ మీక ఆదేశించాల్ని అల్లలహ్ నాక ఆదేశించాడుుః  
 మొదటి ఆదేశ్ం: అల్లలహ్  న్బ మాత్రమే ఆరాధంచండి. ఆయన తో 
ఎవారినీ స్కటి క్లిపంచక్ండి. దీని స్కమెత ఎల్లంటిదంటేుః ఒక్ వయకిత తన 
సాంత సొమెతమన బంగారం ల్లదా వండితో బానిసన్బ కొనానడు. బానిస 
క్షటము చేస్, తన యజమానికి ఇవావల్స్న క్షాటరి్తం ఇతరల్క 
ఇస్కతడు. ఇల్లంటి బానిస మీలోని ఒక్ని వదే ఉండడం మీక ఇషటమేనా? 
మిమమలిన సృషిటంచంది, మీక ఆహ్యరం నొసంగేది అల్లలహ్ మాత్రమే. 
అందుక మీర ఆయనిన మాత్రమే ఆరాధంచండి. ఆయనక ఎవారినీ 
స్కటి క్లిపంచక్ండి.  
 (రెండవ ఆదేశ్ం:) నేన్బ నమాజు గురించ మిమమలిన ఆదేశిసుతనానన్బ. 
(మీర దానిన స్కాప్తంచండి). దాసుడు తన దృషిటని అట్ట, ఇట్ట 
మలిలంచనంత వరక నిశ్ుయంగా అల్లలహ్ కూడా తన దృషిట తన 
దాసునిపైనే ఉంచ్చత్తడు. అందుక మీర నమాజ్ చేసుతననపుపడు మీ 
చూపుల్న్బ అట్ట, ఇట్ట త్రిపపక్ండి.  
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 (మూడవ ఆదేశ్ం:) నేన్బ మీక ఉపవాస్కల్ ఆదేశ్మిసుతనానన్బ. దాని 
ఉదాహరణ ఏల్లంటిదంటేుః సమూహంలో ఒక్ వయకిత వదే క్సూతరి ఉంది. 
వారందరూ దాని న్బండే సువాసన పీలుసూత ఉంటార. ఉపవాసమునన 
వయకిత నోటి న్బండి వళ్ళళ వాసన అల్లలహ్  క క్సూతరి సువాసన క్ంటే 
ఉతతమ సువాసన ల్లంటిది.  
 (నాల్ువ ఆదేశ్ం:) నేన్బ మీక దానధరామల్ ఆదేశ్మిసుతనానన్బ. దీని 
ఉదాహరణ ఏల్లంటిదంటేుః కొందర శ్త్రువులు ఒక్ వయకితని పటటకొని 
అతని చేతల్న్బ మెడక క్టేటస్ అతనిన నరికివేయడానికి తీసుకొని 
వళ్ళతండగా ఆ వయకిత నా ప్రాణ్యనికి బదులు ఏదైనా పరిహ్యరం ఇసేత నన్బన 
వదిల్లస్కతరా అని అడిగాడు. ఇల్ల తన ప్రాణ్యనికి బదులు కొంచమో, 
ఎకావనో పరిహ్యరం చెలిలంచ తన ప్రాణ్యనిన కాపాడుకంటాడు.  
 (ఐదవ ఆదేశ్ం:) మీర అల్లలహ్ సమరణ అధక్ంగా చేయండని 
ఆదేశిసుతనానన్బ. దీని దృషాటంతం ఇల్ల ఉందిుః శ్త్రువులు ఒక్ మనిషి 
వన్బక్ పరగెతతకంట్ట వసుతననపుపడు ఆ మనిషి దృఢమైన కోటలో 
ప్రవేశించ (వారి చేతికి చక్ాకండా భద్రంగా దాగి ఉంటాడు). అల్ల 
మానవుడు అల్లలహ్ న్బ సమరిసుతననంత కాల్ం షైత్తన్ (చేతిలో 
చక్ాకండా) అతి భద్రంగా ఉంటాడు".  
 ప్రవక్త ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించారుః "నేన్బ 
మీక ఐదు విషయాల్ గురించ ఆదేశిసుతనానన్బ. వాటిని అల్లలహ్ నాక 
ఆదేశించాడు. సంఘానిన (జమాఅత్) విడనాడకండా ఐక్యంగా 
ఉండండి. మీలోని నాయకని మాట విని, అతని ఆజా పాలించండి. 
సమయం వచునపుపడు హిజ్రత్ (వల్స) చేయండి, అల్లలహ్ మారుంలో 
యుదిం (జిహ్యద్) చేయండి. (ధరమంపై ఐక్యంగా ఉనన) సంఘానిన 
వదలి ఒక్ జ్ఞనెడు దూరమైన వయకిత తిరిగి అందులో చేరనంత వరక 
ఇస్కలం మాల్న్బ తన మెడ న్బండి తీస్పారేస్న వాడవుత్తడు. మూఢ 
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కాల్పు నాటి పలుకలు పలికేవాడు (మోకాళ్ళ మీద/ నరక్వాసుల్తో 
క్ల్స్) నరక్ంలో పడత్తడు". ప్రవకాత! అతడు నమాజు, ఉపవాస్కలు 
పాటించనపపటికీ నరక్ం లో పడత్తడా అని మేము అడిగినందుక ఇల్ల 
సమాధానమిచాురుః "అవున్బ, అతడు నమాజు, ఉపవాస్కలు 
పాటించనా త్తన్బ ముస్లం అని భావించనా అందు లో పడత్తడు. 
అయిత్య మీర ముస్లముల్న్బ ముస్లమీన్, మూమినీన్, ఇబాదల్లలహ్ 
అని అల్లలహ్ నామక్రణం చేస్న పేరలతోనే ప్తల్వండి". (అహమద్ 4/130. 
తిరిమజి/ కిత్తబుల్ అమాసల్... / మా జ్ఞఅ ఫీ మసలిససల్లతి... / 2863. 
సహీహుల్ జ్ఞమి 2604). 
ఈ హదీసులోః 
 పూరా జ్ఞతల్, ప్రవక్తల్ ప్రస్కతవన వచుంది. వారి సంఘటనలు 
గుణపాఠం కొరక ప్రజల్క తెలుపాలి. మనిషి మంచ పన్బలు చేయుటక 
తొందరపడాలి. రేపు మాపు అని వాయిదాలు వేసుకో కూడదు. ప్రవక్తలు 
అల్లలహ్ క చాల్ల భయపడేవారని తెలిస్ంది. విదయ నేరపటక ప్రజలిన పోగు 
చేయవచుని తెలిస్ంది. మాట ఆరంభం అల్లలహ్ సోతత్రముతో కావాలి. 
మంచని ఆదేశించ, చెడున్బ ఖండించే వయకిత సాయంగా మంచ చేయాలి. 
చెడుక దూరంగా ఉండాలి. అపుపడే ల్లభం ఉంటంది. విదయలో 
మొటటమొదటిది తౌహీద్. సుల్భంగా బోధపడేందుక స్కమెతలు, 
ఉదాహరణలు ఇవావచ్చున్బ. పాపాలోల అతి ఘోరమైనది షిర్ా (అల్లలహ్ 

క భాగస్కామిని క్లిపంచడం). అనవసరంగా నమాజులో అట్ట, ఇట్ట 
చూడవదుే. ఎకావస్కరల అల్ల చేసేత నమాజే భంగమయిపోతంది. క్రమల్ 
ప్రకారం ఫలితముంటంది. (జైసే క్రీన వైసే భరీన). ఉపవాసమునన వయకిత 
ఆక్లి, దాహ్యనిన భరించనందున అతని నోటి వాసన మారతంది. కాని 
అది అల్లలహ్ క క్సూతరి క్ంటే మరీ ఇషటమైనది. దానధరామలు మనిషిని 
పాపాల్ బంధనం న్బండి విముకితనిస్కతయి. ముస్లం తనక త్తన్బ షైత్తన్ 
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న్బండి కాపాడుకొన్బటక గొపప స్కధనం అల్లలహ్ సమరణ. ముస్లం తన 
సంఘంతో ఐక్యంగా ఉండుట తపపనిసరి. ముస్లం నాయకడు అల్లలహ్ 
అవిధేయతక గురికాని ఆదేశాలు ఇవానంత వరక అతనికి విధేయులై 
ఉండాలి. మూఢ కాల్పు నాటి పలుకలు పల్క్డం నిషిదిం. అవి ఇస్కలంక 
బది విరదిం.  

َامْلُِغيََ ََعِن َالنَّبِ َّ ُْ ْي َُ ََأ ََقاَل ِه ََعمِّ ََعْن ََأْو ََأبِيِه ََعْن
ََسْعد  َْبِن بَِعَرَفَةََِة

ََفَقاَلَ ََعنُْه ُْ ََفَدَفْع َبِِخَطاِمَها ََأْو ََناَقتِِه ََماَ)َ:َفَتَخْ ُتَبِِزَماِم ٌِ ََفَتَر َ ُعوُه

ُبنِ َإَِ ََ(َجاَءَبِهَِ َُهَقرِّ ََنبِّْئنِ َبَِعَمل  ُْ َِمنَاْْلَنَِّةَوَََفُقْل ِِ ََفَرَف َََ:النَّاِرََقاَلََُهْبِعُد

ََقاَلَ َُثمَّ
ِ
َمء َالتَّ َإَِ  َ)َ:َرْأَسُه َْ ََأْعَظْم ََلَقْد َاْْلُْطَبِة ََأْوَجْزَتَِِف َْ َُكنْ ََلئِْن

َاهللَ ْعُبُد َُ َ َْ ََأْطَوْل َكاَةََأْو َالزَّ ْؤِِت ُُ ََو ََلَة َالصَّ ِقيُم ُُ ََو ََشْيًئا َبِِه ُك َُُّْشِ َ ََل

َاْلَبيَْ جُّ َإَِلْيَكََوَُتُ وُه ُُ ََأْنَُهْؤ بُّ
َالنَّاِسََماَُُتِ ْتِِتَإَِ  َُ َُُصوُمََرَمَضاَنََو ََو َْ

َلِنَْفِتَكََفَدْعَالنَّاَسَِمنْهَُ َْ ِْ ََعْنَِزَماِمَالنَّاَقةََِ،ََوَماََكِر َ(.َخلِّ

24- ముఘీరా బిన్ సఅద్ తన తండ్రి ల్లక్ ప్తనతండ్రి దాారా 
ఉల్లలఖసుతనానడు. నేన్బ అరఫ ప్రాంతములో ప్రవక్త వదేక వచు, ఆయన 
ఒంటె క్ళ్ళళనిన ల్లక్ త్రాడున్బ పటటకనానన్బ. వంటనే నేన్బ అక్ాడి న్బండి 
నెటేటయయబడాడన్బ. ఇది చూస్న ప్రవక్త "అతనిన వదల్ండి. ఏదైనా 
అవసరంతో రావచ్చు" అని అనానర. సారుంలో చేరేు మరియు నరక్ం 
న్బండి దూరముంచే కారాయలు నాక తెలుపండి అని నేన్బ 
విననవించ్చకనానన్బ. ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తన తల్న్బ 
ఆకాశ్ం వైపునక ఎత్తతర. మళ్ళళ ఇల్ల అనానరుః "నీవు సంక్షిపత మాటలోల 
గొపప విషయం అడిగావు. అయిత్య విన్బుః అల్లలహ్ న్బ మాత్రమే 
ఆరాధంచ్చ. ఆయనతో మరెవారినీ స్కటి క్లిపంచక. నమాజ్ 
స్కాప్తంచ్చ. జకాత్ చెలిలంచ్చ. హజ్ చేయు. రమజ్ఞన్బ ఉపవాస్కలు 
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పాటించ్చ. ప్రజలు నీతో ఎల్ల వయవహరించడం నీక ఇషటమో అల్లగే నీవు 
వారితో మసలుకో. నీ కొరక నీవు ఏది ఇషటపడవో దానిన ప్రజల్క 
దూరముంచ్చ". ఇక్ నా ఒంటె క్ళ్ళం వదల్రాదు". (అహమద్ 4/77. 
సహీహ 1477). 
ఈ హదీసులోః 
 క్రమలు విశాాసంలో లెకిాంచబడుత్తయి. తౌహీద్ తరాాత అనినటోల 
గొపపది, ప్రాముఖయత గల్ది నమాజ్. ఫర్్ నమాజులు తపప మిగిలినవనీన 
నఫిల్ క్రంద లెకిాంచబడత్తయి, వాజిబ్ క్రంద కాదు. సదారతన 
విశాాసంలో ఒక్ భాగమే. ప్రజల్తో ఉతతమ వైఖరిని అవల్ంబించడం 
శ్రేషఠమైన గుణం. ఇందులో ఉపదేశ్ం సంక్షిపతంగా ఉనాన, అతిముఖయమైన 
పెదే విషయాల్క ప్రాముఖయత ఇవాబడింది. ఇస్కలం ధరమం విశాాసం, 
వాచాక్రమల్క అనినటికి సంబంధంచనది.  

తౌహీద్ ఘనత 
ََعْنَُعَباَ َةَ ِْ ام ََبِنَالصَّ ََمْنََشهَِ)َ:َقاَلَََعْنَالنَّبِ ِّ َدََأْنََلَإَِلَهَإِلَّ

دًَاهلُل ََُحَمَّ ََوَأنَّ هَكََلُه ََلََْشِ ََوَرُسوََوْحَدُه ََعْبُدُه َِعيَتىََعْبُدَاهللِا ََوَأنَّ َُلُه

َ ََحق  ََوالنَّاُر ََحق  ََواْْلَنَُّة َِمنُْه ََوُروٌح ََمْرَهَم َإَِ  ا َِ ََأْلَقا َمُتُه
ََوَكلِ َوَرُسوُلُه

َ(.َاْْلَنََّةََعََلََماََكاَنَِمْنَاْلَعَملََِأْ َخَلُهَاهلُل

25- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని, ఉబాదా బిన్ 
స్కమిత్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "అల్లలహ్ తపప నిజమైన 
ఆరాధ్యయడు మరొక్డు ల్లడని, ఆయన ఒక్ాడేనని, ఆయనక మరెవరూ 
భాగస్కామి ల్లరని, ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం అల్లలహ్ 
యొక్ా దాసుడు మరియు ప్రవక్త అని, ఈస్క అలైహిససల్లం అల్లలహ్ 
యొక్ా దాసుడు, ఆయన ప్రవక్త అనీ, కాక్పోత్య ఆయన హజ్రత్ మరయం 


