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 పదకుండవ పాఠుం             شرعلحادي الدرس ا
అల్లాహ్ పై విశ్వాసుం                     باهلل اإلميان  
  అంటేః ఉలూహియత్, రుబూబియత్ మరియు అస్మా వ సిఫాత్ లో అలా్లహ్ అద్వితీయుడని విశ్ిసించాలి. (మొదటి 
పాఠంలో దీని వివరాలు చూడవచ్చును). క్రంద తెలుపబడే నాలుగు విషయాలను నమాడం తపపనిసరి. 
(1) అలా్లహ్ యే వాసతవ ఆరాధ్యుడు, సర్ి ఆరాధనలకు ఏకైక అరుుడు అని నమాడం. ఎందుకనగా మానవుల సృషి్టకర్త, 
వారికి మేలు చేయువాడు, వారికి ఆహార్ం నొసంగువాడు, వారి ర్హసు బహిర్ంగ విషయాలన్నీ తెలిసినవాడు, 
పుణ్యుత్మాలకు సతఫలితం మరియు పాపాత్మాలను శిక్షంచ్చ శ్కితగలవాడు ఆయన మాత్రమే.  
 అందుకే ఆరాధనలోని ప్రతి ఒకక ర్కంలో అలా్లహ్ ను అద్వితీయునిగా నమాడం తపపనిసరి. అంతే కాదు ప్రతి ఆరాధన 
అలా్లహ్ యొకక సంపూర్ణ ప్రేమ, భయం, ఆశ్, వినయ వినమ్రతతో చేయాలి. ఈ గొపప, ముఖ్ు విషయమే బోధిస్తత ఖుర్ఆన్ 
లోని అధిక శాతం అవతరించంద్వ. చదవండి అలా్లహ్ అదేశాలు: నువ్వు అల్లహా ను మాత్రమే ఆరాధించు - ధరాాన్ని 
ఆయనకు మాత్రమే ప్రత్యేకిస్తూ! జాగ్రత్ూ! న్నష్కల్ాష్మైన ఆరాధన మాత్రమే అల్లాహ కు చిందుతింది. (జుమర్ 39: 
2,3). నీ ప్రభువ్వ స్పష్టింగా ఆజాాపించాడు: మీరు ఆయనను త్ప్ప మరెవరినీ ఆరాధించకూడదు. (ఇస్రా 17:23). 
కాబట్టట మీరు మీ ధరాాన్ని అల్లాహ కే ప్రత్యేకిం చేసుకున్న ఆయన్ని వేడుకుింటూ ఉిండిండి - అవిశ్వుసుల్కు అది 
ఎింత్గా స్హించరాన్నదైనా స్రే! (గాఫిర్ 40:14). 
2- అలా్లహ్ పై విశాిసములో మరొకటి ఆయన తన దాసులపై విధిగా నిర్ణయంచన ఐదు ఇసా్మం మూల సతంభాలను 
విశ్ిసించ్చట. అవి: (1) అలా్లహ్ మాత్రమే వాసతవ ఆరాధ్యుడు మరియు ముహమాద్ సలాలా్లహు అలైహి వసలాం అలా్లహ్ 
యొకక ప్రవకత అని స్మక్ష్యమిచ్చుట. (2) నమాజు సా్మపంచ్చట. (3) జకాత్ (విధి దానం) చెలాించ్చట. (4) ర్మజాను 
మాసములో రోజా (ఉపవాసము) ఉండుట. (5) మకాక యాత్ర చేయు శ్కిత గలవారు హజ్ చేయుట. వీటితో పాటు ఇసా్మం 
ధర్ాం యొకక ఇతర్ విధ్యలను కూడా నమాాలి, ఆచరించాలి. 
3- అలా్లహ్ పై విశాిసంలో మరొకటి అలా్లహ్ యే సర్ిలోకాల సృషి్టకర్త, తనిషి్టనుస్మర్ం తన శ్కిత మరియు జాానముతో 
సర్ి కారాులు నిర్ిహించ్చవాడు. ఇహపర్లోకాల అధికారి. ఆయనే సర్ిలోకాల పోషకుడు. ఆయన తపప మరెవిడు 
సృషి్టకర్తనూ లేడు. పోషకుడునూ లేడు. ఆయన తన దాసులకు సనాార్గం చూపుటకు, వారిని వారి ఇహపరాల స్మఫలుం 
వైపునకు పలుచ్చటకు ప్రవకతలను పంప, గ్రంథాలను అవతరింపజేశాడు. ఆయన పర్మ పవిత్రుడు, అద్వితీయుడు, 
ఆయనకు స్మటి ఎవిరూ లేరు: {ప్రతి వసుూవ్వను స్ృష్టించినవాడు అల్లహా యే. ప్రతి వసుూవ్వనకూ స్ింరక్షకుడు కూడా 
ఆయన్న}. (స్తరె జుమర్ 39: 62). 
4- ఆయన పై విశాిసములో మరొకటిేః ద్వవు ఖుర్ఆనులో మరియు ప్రవకత సలాలా్లహు అలైహి వసలాం హదీసులాో అలా్లహ్ 
పవిత్ర నామములు, ఉతతమ గుణ్యలు ఏ రీతిలో తెలుపబడాాయో అదే రీతిలో ఏ మాత్రం 'తహ్ రీఫ్', 'తఅతీల్', 'తక్ యీఫ్', 
'తమ్ సీల్' లేకుండా విశ్ిసించాలి. ఆ పవిత్ర నామముల భావము దాిరా తెలిసిన గుణములను మానవుల గుణ్యలతో 
పోలుకుండా విశ్ిసించాలి. స్తర్ షూరా 42:11లో చదవండి: {ఆయనను పోలిన వసుూవ్వ స్ృష్టలో ఏదీ లేదు. 
ఆయన అనీి విన్నవాడూ, అనీి చూసేవాడూను}.  
 

 'తహ్ రీఫ్' అంటేః ఏ ఆధార్ము లేకుండా నామగుణ్యల భావానిీ మారుుట.  తారుమారు చేయుట. 
'తఅతీల్' అంటేః అలా్లహ్ గుణనామాలనిీటిని లేదా కొనిీటిని తిర్సకరించ్చట. అలా్లహ్ ను నిరాకారునిగా భావించ్చట. 
'తక్ యీఫ్' అంటేః అలా్లహ్ గుణ్యలను మాట, ఊహ దాిరా ఏదైనా ఒక రూపం ఇచేు ప్రయతీం చేయుట. 
'తమ్ సీల్' అంటేః అలా్లహ్ గుణ్యలను సృషి్ట గుణ్యలతో పోలుుట.  లేదా సృషి్ట గుణ్యల మాద్వరిగా ఉంటాయని 
విశ్ిసించ్చట. 

https://www.youtube.com/watch?v=cYHR6ucPG6Y
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