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89- ఐకోమత్ోపు ఆదేశం - విచిినిం నండి న్నవారం  

اْعت ِصُموا ضِح  ] الو  ِهًعا و  ُقوا ْبِل اهللَِّ َج  رَّ  398آل عمران: [ت   

అందరూ కలిసి అల్లాహ్ త్రాడును గట్టిగా పటుికండి. విభేదాలోా పడకండి. 
(3: ఆలె ఇమ్రాన్: 103).  

))إنها ستكون هنات و هنات، فمن يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عرفجة  قال: سوعت رسول هللا 

  ا بالسيف كا نا من كان((أراد أن يفرق أمر هذه رمة وهي جميع فاضربو 

"ఉపద్రవాలు, ఘోర ప్రమాదాలు సింభవిించన్హన్నుయి. అల్లింట్పుాడు 
ఐక్యింగా ఉషు ులసిాిం సింఘానిు విచిిషుిం చేయడానికి పూన్హకుషు వయకిత 
ఎవడైన్న సరే షరికెయయిండి" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని 
అర్ ఫజ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

))إن هللا يرض ى لكم ثالثا ويكره لكم : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 

ثالثا، فيرض ى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل هللا 

ه هللا أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
 
جميعا، وأن تطيعوا من وال

  وإضاعة اْلال((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "అల్లాహ్ మీ కొరకు మూడు వి్యాలన్హ ఇ్టమపడాీడు. 
ంరియు మూడు వి్యాలన్హ అసహియించుకున్నుడు. ఇ్టమపడీవిుః (1) 
అల్లాహ్  న్హ మాత్రమే ఆరాధిించి, అతనితో భాగ్స్థవులల్ను క్ల్నాించక్ిండి. 
(2) అిందరూ క్ల్నసి అల్లాహ్ త్రాడున్హ గ్టటమగా పట్లటమక్కిండి. (3) అల్లాహ్ 
మీపై నిరణయిించిష న్నయకునికి విధేయులుక్ిండి. ఇక్ అసహియించుకుేకవిుః 
(1) వయరామైష సింభా్ణల్ను. (2) అధిక్ింగా ప్రశ్ుించడానిు. (3) ధషిం 
వయరాింగా వయయపరచడానిు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

جلت منها موعظة بليغةي و  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وعظنا رسول هللا  العرباض بن سارية عن 

القلوب وضرفت منها العيوني فقلنا: يا رسول هللا! كأنها موعظة مودع فأوىناي قال: 
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))أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن تأممر عليكم عبد حبش ي، وإنه من 

يعش منكم فسيرى اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

 ومحدثات رمور فإن كل بدعة ضاللة((  اْلهديين عضوا عليها بالنواجذ، و إياكم

ఇర్ బ్బజ్ బిన్ స్థరియ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం, ఒక్స్థరి 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص బ్రహాిిండమైష ఉపన్నయసమిచాురు. హ్ృదయాలు క్ింపిించి- 
పోయాయి. క్ింట ఆశ్రువులు కారాయి. అయితే మేంన్నుులుః ఓ ప్రవకాత! 
ఇి  మీ అింతిం ప్రసింగ్ులగా మాకు అనిపిసుతషుి . మాకు వసియయత్ 
చేయిండి అషగా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈ విధింగా వసియయత్ చేశారుుః "అల్లాహ్ కు 
భయభకుతలు క్ల్నగ ఉిండిండి. మీ న్నయకుడు ఇథోపియాకు చెింి ష 
వయకిత అయిషపాటకి మీరు అతని మాట్ విషిండి. విధేయత ప్పటించిండి. 
న్న తరువాత మీో బ్రతికియుషువారు అేకక్ విబేధాలు చూస్థతరు. 
అల్లింట్పుాడు మీరు న్న పదుతి, న్న స్థింప్రదాయానిు ంరియు 
సన్నిరగింపై ఉషు ఖులఫాయె రాషిదీన్ పదుతిని ఆవశ్యక్మైషి గా 
భావిించిండి. దానిు దౌడపళుతో గ్టటమగా పట్లటమక్కిండి. జాగ్రతాత! 
(ధరిింో) క్రొతత క్రొతత వి్యాలు ప్రవేశ్పెట్టమక్ిండి. ప్రతి క్రొతత 
వి్యిం దురాిరగిం". (అబూదావూద్, తిరిిజి).  
విశేషాలుుః  
1- అల్లాహ్ గ్రింథానిు గ్టటమగా పట్లటమక్కవాలని ఆద్దశ్ిం. 
2- విచిిషుిం కావడిం, విభేదాోా పడట్ిం క్ఠషింగా నివారిించబడిింి . 
3- విభేదాలు ఏరాడిషపుాడ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పదుతిని గ్టటమగా పట్లటమక్కవాలని ఆద్దశ్ిం. 

90- అాణనతులన కాపాడాలన్న, దాన్ని (హకుక 
గలవారక్త) ఇచేచయాలన్న ఆదేశం 

ْقن  ] أ ْف   ا و  ِمْين ح  ْ ْي  أ ن ُي  ض  أ  ب اِل ف  اْْلِ ِض و  َْ اِت واأل  و  م  َل  السَّ ة  ع  ان  ْضن ا األ م  ر  ا ع   ِِنَّ


