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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 
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(గరభం)లో అవతరించన అల్లలహ్ వాకా, ఆయన ఆతమ అని, 
సారునరకాలు ఉనానయి అననది యదారామని ఎవరైత్య స్కక్ష్యమిస్కతరో ఆ 
వయకిత క్రమలు ఏల్లంటివయినా సరే అల్లలహ్ అతడిన సారుంలో 
ప్రవేశింపజేస్కతడు". (బుఖారి 3435, ముస్లం 28)  
ఈ హదీసులోః 
 తౌహీదె ఖాలిస్ (సాచఛమైన ఏకేశ్ారవాదాని)కి సంబంధంచన కొనిన 
విషయాలు ఇందులో తెలుపబడాడయిుః  
 ఈస్క అలైహిససల్లం అల్లలహ్ యొక్ా దాసుడు, ఆయన ప్రవక్త అని 
విశ్ాస్ంచాలి. ఎందుక్నగా త్రిత్తానిన (Trinity) నమేమ క్రైసతవులు ఈ 
గొపప విషయంలో అల్లలహ్ న్బ తిరసారించార.  
 ఏకైకడైన అల్లలహ్ ఈస్క అలైహిససల్లంన్బ తన వాకాతో సృషిటంచాడని, 
ఆ వాకాన్బ మరయం గరభంలో పంపాడని మరియు ఆయన అల్లలహ్ వైపు 
న్బండి పంపబడిన ఆతమ అని విశ్ాస్ంచాలి. ఇల్ల విశ్ాస్ంచన భకతడు 
క్రైసతవుల్క భననంగా ఏ సందేహమూ ల్లని సత్తయనిన నమిమనవాడవుత్తడు.  
 సారునరకాలు ఇపుపడునానయని మరియు చనిపోయిన తరాాత తిరిగి 
ల్లపబడుట సతయం అని విశ్ాస్ంచాలి. పై విషయాలిన విశ్ాస్ంచన వయకితకి 
సారు ప్రవేశ్ం ల్భసుతంది. అతని న్బండి కొనిన పాపాలు జరిగినపపటికీ 
ఏదైనా ఒక్రోజు క్ల్కాల్ం ఉండే మహ్యభాగాయల్తో నిండి ఉనన సారుంలో 
చేరత్తడు. మరొక్ హదీసులో సారాునికి ఎనిమిది దాారాల్ని ఉంది. 

ََْبنَََِأَنسََِعنَ َََمالِك  َالنَّبِ َّ َاهللَ)َ:َقاَلَََأنَّ ََلِقَ  َبِِهََمْن ُك َُهَّْشِ ََل

َ(.َشْيًئاََ َخَلَاْْلَنَّةََ

26- అనస్ బిన్ మాలిక్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖనం ప్రకారం ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల ప్రవచంచారుః "ఏ మాత్రం షిర్ా 
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చేయకండా అల్లలహ్  తో క్లుసుకనన వయకిత సారుంలో చేరత్తడు". 
(బుఖారి 129). 
ఈ హదీసులోః 
 మనిషి ప్రళ్యదినాన అల్లలహ్ న్బ నిరమల్ హృదయంతో క్లుసుకొన్బ- 
టక ఎల్లపుపడూ తన విశాాసంలో వచేు లోపాలిన దూరం చేసూత, షిర్ా 
యొక్ా కాలుషయం న్బండి తౌహీదున్బ పరిశుది పరసూత ఉండుటక 
ప్రయతినంచాలి. నిశ్ుయంగా అల్లలహ్ ముష్రిక్ పై సారాునిన నిషేధంచాడు.   
తౌహీదుపై సిరాంగా ఉాండే పాపాత్ములు శ్వశ్ాతాంగా 

నరక్ాంల ఉాండరు 
َ َاْْلُْدِريِّ

ََسِعيد  ََأِِب َََعْن َالنَّبِ ِّ َاْْلَنَّةَِ)َ:َقاَلَََعْن ُل ِْ ََأ ََهْدُخُل

ُلَالنَّ ِْ ََهُقوُلَاهلُلاْْلَنََّةََوَأ َعاَ ََأْخِرُجواَِمْنَالنَّاِرََمْنََكاَنَِِفَاِرَالنَّاَرَُثمَّ َُ َ

واَ َاْسَو ُّ ََقْد َِمنَْها ََفُيْخَرُجوَن
َإِهَمن  َِمْن ََخْرَ ل  َِمْن ََحبَّة  َِمْثَقاُل َقْلبِِه

ََفَينْ َاْْلََياِة ََأْو َاْْلََيا ْيِلََفُيْلَقْوَنَِِفَََنَِر َالتَّ َِِفََجانِِب بَُّة
َاْْلِ ُْ نُْب َُ َ ََكَم ُبُتوَن

ُرُجََ ْفَراَءَُمْلَتِوَهةًَ َاََُتْ َرََأَنَّ َُ َ(.َأََلَْ

27- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల ప్రవచంచారని, అబూ సఈద్ 
ఖుద్రీ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "పరలోక్ంలో క్రమల్ విచారణ 
ముగిస్న తరాాత సారువాసులు సారుంలో, నరక్వాసులు నరక్ంలో 
ప్రవేశిస్కతర. ఆ తరాాత హృదయంలో ఆవగింజంత విశాాసమునన 
వారిని నరక్ం న్బండి బయటక తీయండి అని అల్లలహ్ ఆజ్ఞాప్తస్కతడు. 
ఈ ఆజాతో చాల్ల మంది బయటపడత్తర. వారిలో కొందర (బాగా 
కాలిపోయి బొగుుల్ల) నల్లగా మారిపోత్తర. అల్లంటి వారిని వరషనది ల్లక్ 
జీవనదిలో పడవేస్కతర. దాంతో వార యేటి ఒడుడన ధానయపు వితతనం 


