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పే్రమ బంధాలు 

ముందు మాట 
 ఇన్నల్ హంద లిల్లాహి న్హమదుహూ వ న్స్తఈనుహూ వ న్స్తఘ్ 
ఫిరుహూ వ న్స్తహ్ దీహ్, వ న్ఊజు బిల్లాహి మిన్ షురూరి అనుుసినా వ 
మిన్ స్య్యిఆతి అఅమాలినా, మన్ యహ్ దిహిల్లాహు ఫల్ల 
ముజిల్ాల్హూ వమన్ యుజిాల్ హు ఫల్ల హాదియ ల్హ్, వ అష్ హదు 
అల్లా ఇల్లహ ఇల్లా్లాహు వహదహూ ల్ల షరీక ల్హూ వ అష్ హదు అన్న 
ముహమమదన్ అబ్దదహూ వ రసూలుహ్, స్ల్లా్లాహు అలైహి వ అల్ల 
ఆలిహీ వస్హ్ బిహీ వ స్లా్మ తస్లామన్ కస్లరా. అమామ బాద్: 
 నిశ్చయంగా అలా్లహ్ కొరకే ప్రేమించడమనేది విశ్వాస్ మూల్ 
సూత్రాల్లా ఒకటి, అది దాని పటిషఠమైన్ కడియాలా్ల ఒకటి అని స్తి 
స్ంధులైన్ ప్రవకత ముహమమద్ స్ల్లా్లాహు అలైహి వస్ల్ాం తెలిపారు.  
 మన్ ప్రభువు విశ్వాసుల్ మధ్ి కొనిన ప్రేమ బంధాల్ను ఏరపరిచాడు. 
వారి హృదయాల్ను వాటితో కలిపాడు. వాటి ప్రస్తతవన్ తన్ దివి 
గ్రంథంల్ల అనేక చోట్ా చేశ్వడు. ఉదాహరణకు:- 

          (01 )الحجرات 

విశ్వాసులందరూ పరస్పర స్హోదరులు. (హుజురాత్ 49: 10).  
               (011)آل عمران 

మీరంతా కలసి అలా్లహ్ త్రాడును గట్టిగా పట్టికండి. విభేదాలలో 
పడకండి. (ఆలె ఇమ్రాన్ 3: 103).  
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 (31)األنفال 

ఇంకా ముసాిముల మనసుులను ఒకదానితో ఒకట్ట కలిపిన వాడూ 
ఆయనేకదా! నీవు స్మస్త భూస్ంపదను ఖరుు పెట్టినా, వారి 
మనసుులను కలపగలి ఉ డంవావాడవు కా. . కానీ అలా్లహ్ వారి 
మనసుులను కలిపాడు. నిశ్ుయంగా ఆయన మహా శ్క్తతమంతుడు, 
మహా వివేకవంతుడు. (అనాుల్ 8: 63).  
 పరస్పర స్ననహం విశ్వాసుల్ వరకే పరిమితం చేశ్వడు అల్లహా్. చదవండిిః  

                     (10)التوبة 

విశ్వాసులైన పురుషులూ, విశ్వాసులైన స్త్రీలూ, వారందరూ ఒకరి 
కొకరు స్హచరులు. (తౌబా 9: 71). మరో ఆదేశ్ం: 

                       

                     

                (53-55)المائدة 

వాస్తవానిక్త మీ మిత్రులు కేవలం అలా్లహ్, అలా్లహ్ ప్రవకత, నమాజును 
సా్థపించే జకాత్ ఇచేు, అలా్లహ్ ముం.  రుకూ చేసే విశ్వాసులు 
మాత్రమే. అలా్లహ్ నూ, ఆయన ప్రవకతనూ, విశ్వాసులనూ తమ 
మిత్రులుగా స్వాకరించేవారు, అలా్లహ్ పక్షమే ఆధికయం వహిసుతందని 
తెలుసుకవాలి. (మాఇద 5: 55,56). 
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  ప్రేమ బంధాల్ గురించి ప్రవకత స్లా్ల్లాహు అలైహి వస్లా్ం 

ప్రస్తతవించట్మే కాదు, ఆయనే దానికి నాంది వేశ్వరు. దాని నిరామణానిన 
బల్పరిచారు. ఈ ప్రేమ తన్ అనుచరుల్ హృదయాల్లా ప్రళయం వరకు 
ఉండేట్లాగా చేశ్వరు. అబూ హురైరా  ఉల్లాఖనానిన గమనించండిిః  

ُمْسليمي ـُمْسليمي َعََل الْ ـ)َحقُّ الْ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 

ت  
يَل َما ُهنَّ َيا َرُسوَل اهلل َقاَل: (سي

يتَُه َفَسلِّْم َعلَيْهي َوإيَذا َدَعاَك إيَذا لَ ) قي قي

تُْه َوإيَذا  َد اهللَ َفَشمِّ
بُْه َوإيَذا اْستَنَْصَحَك َفاْنَصْح َلُه َوإيَذا َعطََس َفَحمي َفأَجي

َض َفُعْدُه َوإيَذا َماَت َفاتَّبيْعُه(.   َمري

"ఒక ముసిాం పట్ా మరొక ముసిాంకు ఆరు హకుు (బాధ్ిత) లున్నవి" 
అని ప్రవకత స్ల్ాల్లాహు అలైహి వస్లా్ం ెపపపగా, అకుడున్న వారు అవేమిటి 
ప్రవకాత? అని అడగాా, ఆయన్ ఇల్ల స్మాధాన్ మిచాచరుిః "1. నీవు 
ముసిాం సోదరుడిన కలిస్నత అతనికి స్ల్లం చేయ్య. 2. అతను (భోజనానికి) 
ఆహాానిస్నత ఆహాానానిన స్లాకరించు. 3. అతను నీ దాారా ఏదయ్యనా 
మేలును కాంక్షిస్నత దానిన అందయియ్య. 4. అతను మ్మిమ 'అల్ 
హందులిల్లాహ్' అన్ంటే నీవు దానికి 'యర్ హముకల్లాహ్' అని బదులు 
పలుకు. 5. అతను వాిధిగ్రసుతడైతే వెళ్ళి పరామరిశంచు. 6. అతను 
మరణిస్నత అతని జనాజాకు తోడుగా వెళ్ళి"(1).  
* పై హదీసుల్ల ెపపపబడిన్ విషయాల్ అవస్రం, నేటి మన్ స్మాజానికి 
చాల్ల ఉంది. గడిచే ప్రతీ రాత్రి ల్లక పగలుల్ల మన్ల్లని ఏ ఒక వికితకైనా 
ఈ అవస్రం పడుమ్ంది. అయ్యనా చాల్ల మంది తమ ముసిాం సోదురుల్ 
పట్ా గల్ బాధ్ితలు నెరవేరచడంల్ల చాల్ల వెన్కబడియునానరు. రోగుల్ను 

                                                        

1 ముసిాం/ అస్సల్లం/ మిన్ హకిుల్ ముసిాం..../ 2162. 
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 పరామరిశంచడం ల్లదు. ఏ ఒకు జనాజా వెంట్ న్డవడం ల్లదు. పరస్పరం 

స్ల్లం చేసుకోవడం ల్లదు.  
 ఎప్పపడైతే నేను ఈ పరిసిితిని చాల్ల స్పషటంగా గమనించానో అలా్లహ్ 
స్హాయం కోరుతూ ఈ ప్పస్తక రచన్కు అవస్రమైన్ అంశ్వల్ను 
స్మకూరాచను. ఇందుల్ల కొనిన ప్రేమ మారాాల్(బంధాల్)ను 
ప్రస్తతవించాను. ఇవి స్ాయంగా నాకు ఉపదేశ్వలుగా, పిదప నా ముసిాం 
సోదరుల్ కొరకు, వారు తమ మధ్ి ప్రేమ బంధాల్ను పంపందించాల్ని. 
ఇల్ల వారి మధ్ి ప్రేమానురాగాలు మరియు వాతసల్ిం పరగాల్ని 
అభిల్షిసుతనానను.  
 

* రండి! పరస్పరం పే్రమగా ఉండడానికి...... 
కలిసిమెలసి ఉండడానికి......... 

కనికరంచుకోడానికి.......... 
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మొదటిది: ఇసా్లమీయ అభివందనం 
1- స్లం... ఇస్లా మీయ అభివందనం.  

 ఒక ముసిాం మరొక ముసిాంను కలుసుకున్నప్పపడు ఏమనాల్నే 
విషయంల్ల ప్రవకత స్ల్లా్లాహు అలైహి వస్ల్ాం ఇల్ల బోధించారుిః 

َي َأَحُدُكْم أََخاُه َفْليَُسلِّْم َعَليْهي إ  )   ( يَذا َلقي

"మీల్ల ఎవరైనా తన్ సోదరుడిన కలిసిన్ప్పపడు అతనికి స్ల్లం 
చేయాలి"(1). అల్లహా్ తన్ ప్రవకతపై అవతరింపయిసిన్ స్ల్లం ఇదే. 
మరియు స్ారావాసుల్ స్ల్లం కూడా ఇదే. అల్లహా్ ఆదేశ్ం:  

                (44)األحزاب 

వారు ఆయనను కలిసే రోజున వారి అభివందనములు స్ల్లము అని 
యండును. (అహ్ జాబ్ 33: 44). అల్లహా్ తన్ దాసుల్ కొరకు, ప్రవకత 
స్ల్లా్లాహు అలైహి వ స్ల్ాం తమ అనుచరుల్ కొరకు ఈ స్ల్లమునే 
ఇషటపడాారు. ఈ ఇస్తామీయ స్ల్లంను వదలి ఇతర అభివందనాల్ను 
ఉపయోగంచుట్ ఏ ముసిాంకూ తగదు. ఉదాహరణకుిః గుడ్ మారినంగ్, 
స్తాగతం, ల్లంటి తదితర అభివందనాలు. ఇమ్రాన్ బిన్ హుసైన్ 
రజియల్లాహు అనుు ెపపాపరుిః మేము అజాాన్ కాల్ంల్ల 'అన్అమలా్లహు 
బిక ఐనా', 'అన్అమ స్బాహా' అని అనే వారము. ఇస్తాం వచిచన్ తరువాత 
వాటి నుండి మమమలిన వారించడం జరిగంది(2). ఇబ్దన అబీ హాతిం 

                                                        

1 అబూ దావూద్/ అదబ్/ ఫిర్రజులి యుఫారిఖుర్రజుల్.../ 5200. ఈ 
హదీసు రండు 'స్న్దుల్'తో ఉల్లఖాంచబడిన్ది. ఆ రండిటా్ల ఒకటి స్హీ ఉంది 
అని షేఖ్ అల్లానీ మిష్కుత్/ 4650ల్ల తెలిపారు.  
2  అబూ దావూద్/ అదబ్/ ఫిర్రజులి యఖూలు అన్అమల్లహాు బిక ఐనా/ = 
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 మఖాతిల్ బిన్ హయాిన్ నుండి ఉల్లఖాంచారుిః అజాాన్ కాల్ంల్ల వారు 

'హుయ్యిత మస్తఅన్', 'హుయ్యిత స్బాహన్' అని అనే వారు. అయ్యతే 
వాటిని అలా్లహ్ స్ల్లంతో మార్చచస్తడు(1). అందుకని ముసిాం ఈ గొపప 
స్ల్లమునే ఉపయోగంచాలి. ఇది మన్కు ప్రవకత నుండి ల్భించిన్ ఆసిత. 
ధారిమక పదధతి కూడా ఇదే. అల్లహా్ ఆదేశ్ం:  

                             

         (68)النساء 

మీకు ఎవరైనా గౌరవభావంతో స్ల్లము చేసేత అతనిక్త మీరు అంత 
కంటే డతతమమైన పదధతిలో ప్రతిస్ల్లము చెయయండి. లేదా కనీస్ం 
అదే విధంగానైనా చెయయండి. అలా్లహ్ ప్రతి దానిక్త లెకక 
తీసుకుంటాడు. (నిస్త 4: 86). 
 పై ఆయమ్ల్ల    [{అంతకంటే డతతమమైన పదధతి లో} 
అని అంటే అతను 'అస్సల్లము అలైకుం వ రహమమ్ల్లాహ్' అని అంటే 
నీవు జవాబ్దల్ల 'వఅలైకుముస్సల్లము వ రహమమ్ల్లాహి వ బరకామ్హు' 
అనాలి. ల్లదా కనీస్ం 'వఅలైకు ముస్సల్లము వ రహమమ్లా్లహ్' అనాలి. 
అబూ దావూద్, తిరిమజి(2)ల్ల స్హీ స్న్ద్ (ప్రామాణిక ఆధారం)తో 
ఇమ్రాన్ బిన్ హుసైన్  ఉలా్లఖంచారుిః ఒక వికిత ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص వదదకు వచిచ 

                                                        

=5227 ఈ హదీసు ఉల్లఖాన్ కరతలు న్మమకసుతలైన్పపటిీ  ఇది 'మున్ ఖతిఅ' (అంటే 
హదీసు పరంపరల్ల ఒక ఉల్లఖాన్ కరత తన్ గురువు నుండి కాకుండా అతని గురువు 
నుండి ఉల్లఖాంచడం) అని 'ఫత్ హుల్ బారి' (11/6) రచయ్యత తెలిపారు. 
1 ఈ విషయం ఫత్ హుల్ బారి 11/6ల్ల ఉంది.  
2 అబూ దావూద్/ అదబ్/ కైఫస్సల్లం/ 5195. తిరిమజి/ అల్ ఇసితఅజాన్/ 
మా జుకిర ఫీ ఫజాిస్సల్లం/ 2689. ఈ విధ్ంగా హస్న్, స్హీ, గరీబ్ ఉంది అని 
తిరిమజి ెపపాపరు. ఇది హస్న్ అని షేఖ్ అల్లానీ తెలిపారు. మిష్కుత్: 4643.  
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 అస్సల్లము అలైకుం అనానడు. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص అతనికి బదులు పలికారు. 

అతడు కూరుచనానడు. ప్రవకత "పది" అని ెపపాపరు. మరో వికిత వచిచ 
అస్సల్లము అలైకుం వ రహమమ్లా్లహ్ అనానడు. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص జవాబ్ద 
ఇచాచరు. అతడు కూరుచనానడు. ప్రవకత "ఇరవై" అని అనానరు. ఇంకొక వికిత 
వచిచ అస్సల్లము అలైకుం వరహమమ్లా్లహి వ బరకామ్హు అనానడు. ప్రవకత 
 ముపపప" అని" ملسو هيلع هللا ىلص ప్రతిస్ల్లము చేశ్వరు. అతడు కూరుచనానడు. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص
అనానరు. అంటే పూరిత స్ల్లము ెపపిపన్తనికి ముపపప ప్పణాిలు అని భావం.  
 ఇవి ప్రవకత బోధ్న్లు. మరియు ఇది ప్రవకత శిక్షణా విధాన్ం. అయ్యతే 
ప్రవకత బోధ్న్ల్ను ఆచరణ రూపంల్ల తీసుకువచిచ, ఆయన్ విధానానిన 
అనుస్రించడం వల్ా ఏకైకుడైన్ అల్లహా్ నుండి ల్భించే ఏ గొపప ప్రతిఫల్ం 
వారి కొరకు వేచి ఉన్నదో దాని శుభవారత తమ స్హచరుల్కు తెలుప్పతూ 
ఆయన్ స్ల్లా్లాహు అలైహి వస్లా్ం వారి హృదయాల్లా సున్నమ్ల్ ప్రేమ 
ఎల్ల నాట్లమ్నానరో గమనించండి.  
2- ఎవరకి స్లం చేయాలిిః 

ْسًَلمي َخْير  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجًلا َسَأَل النَّبييَّ  ؆ْبني َعْمٍرو  َعْن َعبْدي اهلل
 ؟َأيُّ اْْلي

ًَلَم َعََل َمْن َعَرْفَت َوَمنْ ) :َقاَل  ُم الطََّعاَم َوَتْقَرُأ السَّ
ْف  ُتْطعي  (.ََلْ َتْعري

బ్దఖారీ, ముసిాం(1)ల్ల అబ్దదల్లహా్ బిన్ అమ్ర్ రజియలా్లహు అనుుమా 
హదీసు ప్రకారం: ఒక వికిత ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص వదదకు వచిచ ఏ ఇస్తాము మేలైన్ది? 
అని ప్రశినంచాడు. దానికి ఆయన్ స్ల్ాలా్లహు అలైహి వ స్లా్ం "అన్నం 
తినిపించు. నీకు పరిచయం ఉన్నవారిీ  ల్లనివారిీ  అందరిీ  స్ల్లం చేయ్య" 
అని స్మాధాన్ం ఇచాచరు. 

                                                        

1  బ్దఖారీ/ ఈమాన్/ ఇత్ఆముతతఆమ్/ 12. ముసాిం/ ఈమాన్/ బయాను 
తఫాజులిల్ ఇస్తాం...../ 39.  
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  నీకు ముందు నుండే పరిచయం ఉన్నవారు, పరిచయం ల్లని 

వారందరిీ  స్ల్లం చేయ్య. ఇది కూడా ఇస్తామీయ మరియు ప్రవకత గారి 
పదధతి. కొందరు స్ల్ఫె స్తలిహీన్ ఇల్ల ెపపాపరుిః 'వెన్కటివారిల్ల స్ల్లం 
కేవల్ం పరిచయం ఉన్నవారికే పరిమితం అయ్యింది. ఇది 
ప్రళయసూచన్ల్లా ఒకటి. ముసిాముల్ందరిీ  -వారు తెలిసిన్వారైనా, 
తెలియనివారైనా- స్ల్లం చేయట్ం ప్రతి ముసిాంపై విధిగా ఉంది. - 
అయ్యతే యూదులు, క్రైస్తవులు మరియు విగ్రహారాధ్కుల్కు తపప. పై 
హదీసు గాని, పరస్పర హకుుల్ను స్పషటపరచడానికి వచిచన్ హదీసుల్లా 
గాని 'అందరికి స్ల్లం ెపయిండి' అని అంటే ముసిా ములు అనే భావం. ఏ 
మనిషి ముసిాం స్మాజముల్ల జీవిసుత నానడో అతను కలిసిన్వారందిరిీ  
స్ల్లం చేయాలి. వారు అతని స్ననహిమ్లైనా కాకపోయ్యనా, బంధువులైనా 
కాకపోయ్యనా - ఏ ముసిామైనా స్ర్చ.  
 నేడు మన్ం స్మాజముల్ల తెలిసిన్వారికే స్ల్లం చేసుతనానము. దారిల్ల 
వెళ్తత గమనిస్నత అందరూ తమ పరిచయసుతల్కే స్ల్లం చేసుతనానరు. 
పరిచయం ల్లనివారికి స్ల్లం చేయడం ల్లదు. ఇది అజాాన్కాల్ం నాటి 
ఆచరణ. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص పదధతికి వితిర్చకం. బ్దఖారీ, ముసిాంల్ల ఉందిిః 
అలా్లహు తఆల్ల ఆదం అలైహిస్సల్లంను ప్పటిటంచిన్ తరాాత ఇల్ల 
ెపపాపడుిః "అదిగో అకుడ కూరుచండియున్న దూతల్ వదదకు వెళ్ళి స్ల్లం 
చేయ్య. వారు ఏమని జవాబిస్తతరో శ్రదధగా విను, అదే నీ యొకు మరియు నీ 
స్ంతాన్ం యొకు స్ల్లం". ఆయన్ వెళ్ళి అస్సల్లము అలైకుం అనానరు. 
వారు అస్సల్లము అలైక వ రహమమ్లా్లహ్ అని స్మాధాన్మిచాచరు(1). 
అంటే రహమమ్లా్లహ్ అన్న పదాలు ఎకుువ పలికారు. ఇదే ఆదం 
అలైహిస్సల్లం, ఆయన్ స్ంతతి మరియు స్ారవాాసుల్ స్ల్లం. 

                                                        

1 బ్దఖారీ/ అల్ ఇస్లతజాన్/ బద్ఉస్సల్లమ్/ 6227. ముసిాం/ అల్ జన్నహ్.../ 
యద్ ఖులుల్ జన్నత అకాామున్..../ 2841. 
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 ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెల్విచాచరని అబూ హురైరా  ఉల్లఖాంచారుిః  

َجنََّة َحتَّى ـََل َتْدُخُلوَن الْ ) :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اهلل َقاَل:  َعْن َأِبي ُهَرْيَرة

ابُّوا َأَوََل أَُدلُُّكْم َعََل َشْ  نُوا َحتَّى ََتَ
نُوا َوََل ُتْؤمي اَببْتُْم ُتْؤمي  إيَذا َفَعْلتُُموُه ََتَ

ٍ
ء

ًَلَم َبيْنَُكمْ    .(أَْفُشوا السَّ

"మీరు విశ్వాసులు కాన్ంత వరకు స్ారాంల్ల ప్రవేశించల్లరు. మీరు 
పరస్పరం ప్రేమతో మెల్గన్ంత వరకు విశ్వాసులు కాల్లరు. నేను ఒక 
విషయం ెపపపనా? దానిన మీరు పాటిస్నత తపపక పరస్పరం ప్రేమతో మెల్గ 
గలుగుతారు! మీల్ల పరస్పరం స్ల్లంను వాిపింప చేయండి"(1).  
 ఈ హదీసుల్ల ప్రవకత స్లా్ల్లాహు అలైహి వస్ల్ాం చాల్ల స్పషటంగా 
ెపపాపరుిః విశ్వాస్ం ల్లనిదే స్ారాంల్ల ప్రవేశ్ం ల్భించదు. ప్రేమ ల్లనిదే 
విశ్వాస్ం ప్రాపిత కాదు. స్ల్లంను వాిపింప యిస్నత తపప ప్రేమను పందల్లరు.  
 స్లంను వ్యాపంపజేయటం వలా  హృదయాల్లా ఉన్న 
కాపట్ిం దూరమవుమ్ంది. ప్రతేికంగా బంధువుల్లా, ఇరుగు 
పరుగువారిల్ల. ఇస్తాంల్ల దాని భావం ఏమిట్ంటే నీవు స్ంధి కొరకు తెల్ా 
జండాను ఎగరవేసుతనానవు. అంటే నీవు ఇల్ల అంట్లనానవన్న మాట్! నేను 
నా తెల్ా జండాను ఎగరవేసుత వచాచను నేను మీ శ్వంతి కోరుమ్నానను, నా 
నుండి కూడా మీకు శ్వంతియే కలుగును గన్క మీరు నా పట్ ా భయ 
పడకండి.  
 ఇదే ప్రేమ చిహనం మరియు ఉతతమ పదధతినూ. మన్ ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص దానిన 
స్తిపించారు. ప్రవకత తమ స్హచరుల్ల ావారి తరువాత తమ అనుచర స్ంఘ 
స్భుిల్ హృదయాల్ల ా నాట్డానికి ప్రోతసహించారు. బ్దఖారీల్ల ఉందిిః 

                                                        

1 ముసిాం/ అల్ఈమాన్/ బయాను అన్నహూ ల్ల యద్ ఖులుల్ 
జన్నత...../54. 
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 అమామర్ బిన్ యాసిర్  ెపపాపరుిః 'మూడు విషయాలు ఎవరిల్ల 

ఉనానయో అతనిల్ల విశ్వాస్మున్నటేాిః తన్ ఆతమకు నాియం చేసుకోవట్ం. 
అందరిీ  స్ల్లం చేయట్ం. ల్లమిల్ల కూడా దాన్ం చేయట్ం'(1). అందరిీ  
స్ల్లం చేస్న వికితల్ల విన్మ్రత ఉందని భావం. అతను ఎవరిపై అహంభావానిన 
వికతపరచడు. చిన్న, పదద, గౌరవంగల్వానికి, నీచునికి, పరిచయసుతనికి, 
అపరిచిమ్నికి అందరిీ  స్ల్లం చేస్తతడు. అదే అంహంభావి అయ్యతే దీనికి 
విరుదధంగా ప్రవరితస్తతడు. అతడు తన్ అహంభావం వల్ ా కనీస్ం స్ల్లం 
చేసిన్వారికి ప్రతిస్ల్లం కూడా చేయడు. ఇక ఇతరుల్కు స్ల్లం చేయడంల్ల 
ఎల్ల ముందంజం వేస్తతడు?. (జాదుల్ మఆద్ 2/410 చూడండి). 
 బ్దఖారి, ముసిాంల్ల ఉంది: ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص చినానరుల్కు కూడా స్ల్లం 
చేస్నవారని అన్స్ రజయల్లాహు అనుు తెలిపారు(2). ఇది ప్రవకత గారి 
జాలితన్ం, మృదుతాం మరియు విన్మ్రత. ఆయన్ స్ల్ాలా్లహు అలైహి 
వస్ల్ాం యొకు స్ల్లములు పందిన్ందు వల్ా ఆ చినానరుల్ మనుసుసల్లా 
ఓ గొపప స్ంతోషం, ఆన్ందం చోట్ల చేసుకుంట్లంది. మహాప్రవకత నాకు 
స్ల్లం చేశ్వరు అని వారు తమ స్భలా్ల ెపప్పపకుంటారు.  
 అందుకు ముసిాంలు ఇల్లంటి వారితో కూడా విన్మ్రతా గుణం 
పాటించాలి. వారు చినానరులు (బచాచగాళ్ళి) కదా అని నిరకా్షయం 
చేయకూడదు. వారిని వెదికి, వారికి స్ల్లం చేసి, వారికి ఇల్లంటి ప్రేమ 
నేరాపలి. ఉతతమ గుణాల్ వైప్ప ప్రోతసహించాలి.  
 చరిత్రల్ల మన్ం ఉమర్ రజియల్లాహు అనుు గారిని చూశ్వము. ధ్రమం 
విషయంల్ల ఆయన్ నిరభయుడు, ప్రబలుడై కూడా బాల్ల్ నుండి 

                                                        

1 బ్దఖారి/ అల్ ఈమాన్/ ఇఫ్ ష్కఉస్సల్లం.  
2 బ్దఖారీ/ అల్ ఇసితఅజాన్/ అతతసా్లమ్ అల్స్సబాిన్/ 6247. ముసింా/ 

అస్సల్లం/ ఇసితహాాబ్దస్సల్లం అల్స్సబాిన్/ 2168.  
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 దాట్లమ్న్నప్పపడు వారి వదద నిలిచి వారికి స్ల్లం చేసి, వారి వినోదంల్ల 

కొంత పాలుపంచుకునేవారు. ఈ  స్ందరభంల్ల అతను 'ఖలీఫా'. అంటే 
పదద రాజు.  
 ఒక రోజు మదీనా బాల్లు ఆడుకుంట్లండగా వారి దగారి నుండి 
దాటారు, వారు ఆయనిన చూసి తమ ఇంటికి పరిగెతాతరు. అంతకు 
ముందే వారు ఆయన్ పలుకుబడి, అధికారం గురించి విని ఉనానరు.  
ఉమర్ ముందు నుండి షైతానులు పారిపోయ్యన్ప్పపడు బాల్ల్దేముంది?  
 చినానరుల్ హృదయాలు పక్షిల్లంటివి. ఎందుకని పారిపోరు? ఆ నాటి 
సూపర్ పవర్ దేశ్వల్ (రోమ్ మరియు పరిియా/ ఇరాన్) రాజులు ఉమర్ 
పేరు విని (తమ  భవిషిమ్త గురించి) నిరాశ్ ెపంది ఒకోుస్తరి స్పృహ 
తపేపవారు. పిల్ావాళ్ళి ఏ పాటి?  
 అందరూ పరుగులు తీశ్వరు. కాని అబ్దదల్లహా్ బిన్ జుబైర్ మాత్రం 
పోల్లదు. అకుడే ఉండిపోయాడు. ఆ స్ందరభంల్ల అతడు 
న్వయువకుడు. ఉమర్ పరియాచకంగా 'ఏమిటి నీ మిత్రులు పారి 
పోయారు. నీవు పారిపోల్లదు? నీవు భయపడల్లదా? అని అడిగారు. 
 దానికి అబ్దదల్లహా్ 'నేనేమి పాపం చేయల్లదు కదా మీకు 
భయపడాానికి! దారి కూడా అంత ఇరుకగా ల్లదు కదా నేను పకుకు జరిగ 
మీకు దారివాడానికి! అని స్మాధాన్మిచాచడు. 
 అపపటి నుండే అతని ప్రతిభ, తెలివితేట్లు, ధైరి స్తహస్తలు 
ప్రసుుట్మయాియ్య. అయ్యనా అతను ఎవరి బిడా? అతని తండ్రి జుబైర్ 
బిన్ అవాామ్  మరియు తలిా అస్తమ రజియలా్లహు అనాు . 
{ఒకరి వంశ్వనునండి ఒకరు జనిమంచిన వీరందరూ ఒకే పరంపరకు 
చెందినవారు. అలా్లహ్ అంతా వింటాడు. ఆయనకు అంతా తెలుసు}. 
(ఆలె ఇమ్రాన్ 3: 34).  



ప్రేమ బంధాలు            
 

 

08 
 

3- ఇతరులకు స్లం అందజేసే బాధ్ాతిః 

 తమకు ఎదురైన్ వారికి ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص స్ాయంగా స్ల్లం చేస్న వారు. 
దూరంగా ఉన్నవారిల్ల ఆయన్ స్ల్లం కోరువారికి స్ల్లం పంపేవారు. 
ఒకస్తరి ఆయన్ ملسو هيلع هللا ىلص ఓ రోగ వదదకు ఒక యువ కుడిని పంపారు. అతను ఆ 
రోగ వదదకు వచిచ ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص మీకు స్ల్లం తెలుప్పమ్నానరు అని ెపపాపడు(1). 
అల్లగే ఎవరికైనా స్ల్లం అందయిస్న బాధ్ిత కూడా ఆయన్ ملسو هيلع هللا ىلص 
స్లాకరించేవారు(2). ఒకస్తరి జిబ్రీల్ అలైహిస్సల్లం ఆకాశ్ం నుండి దిగ 
వచాచరు, అప్పపడే ఖదీజ రజియల్లహాు అనాు ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص వదదకు వసుతనానరు. 
జిబ్రీల్ ెపపాపరుిః 'ప్రవకాత! అదిగో ఖదీజా ఏదో తిను పదారిం ల్లక పానీయం 
తీసుకొని వసుతనానరు, ఆమె వచాచక ఆమెకు ఆమె ప్రభువు యొకు స్ల్లం 
తెలుపండి. నా స్ల్లం కూడా తెలుపండి. ఇంకా ఆమె కొరకు స్ారాంల్ల ఒక 
ముతాిల్ గృహం ఉందని, అందుల్ల ఏ మాత్రం అల్జడిగానీ మరియు 
అల్స్ట్గానీ ల్లదని శుభవారత ఇవాండి'(3). ఈ విధ్ంగా జిబ్రీల్ యొకు 
స్ల్లం ఆయ్యష్క రజియల్లహాు అనాు గారికి కూడా అందయిశ్వరు(4).  
 స్ల్లం పదాలు 'వబరకామ్హు'తో ముగస్తతయ్య. దీనిని బల్మైన్ 
స్న్దు(ఆధారా)ల్తో అబూ దావుద్ మరియు తిరిమజి ఉలా్లఖంచారు. కొనిన 
ఉల్లాఖనాల్లా 'వమగురమ్హు' అని అదన్ంగా ఉంది. కాని ఇది జఈఫ్ 
(బల్హీన్మైన్ ఆధారం). అబూ దావూద్ స్ాయంగా నిరాధారమైన్ 
హదీసు అని దీని గురించి ప్రస్తతవించారు(5).  

                                                        

1 ముసిాం/ అల్ఇమార/ ఫజాు ఇఆన్తిల్ ఘాజీ ఫీ స్బీలిలా్లహ్..../ 1894. 
2 చూడండి జాదుల్ మఆద్ 2/416. 
3 బ్దఖారీ/ అల్ మనాకిబ్/ తజీాజున్నబియ్యి ఖదీజత వ ఫజాుహా/ 3821. 
ముసిాం/ ఫజాఇలుస్సహాబా/ ఫజాఇలు ఖదీజ/ 2432. 
4 బ్దఖారీ/ =/ ఫజు ాఆయ్యష/ 3768. ముసింా/ =/ ఫజాఇలు ఆయ్యష/ 2447. 
5 అబూ దావూద్/ అల్అదబ్/ కైఫస్సల్లం/ 5196. ఇబ్దన ఖయ్యిమ్  = 
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  ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ఒకోుస్తరి మూడేసి స్తరుా స్ల్లం చేస్నవారని అన్స్ 

రజియల్లాహు అనుు తెలిపారు(1). ఒక పదద జన్స్మూహానికి స్ల్లం 
చేసిన్ప్పపడు ఒకే స్ల్లం అందరికి విన్బడదన్న ఉదేదశ్ంతో బహుశ్ ఈ 
పదధతి పాటించేవారు. ఈ విషయం హాకిం వదద ఒక ఉల్లాఖన్ంల్ల ఉంది.  
 హదీసుల్ల వచిచన్ ఒక విషయం ఇది కూడానుిః ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص స్అద్ బిన్ 
ఉబాదాను కలుసుకోడానికి వెళ్ళిరు. అతని ఇంటి వదదకు వచిచ 
"అస్సల్లము అలైకుం వ రహమమ్ల్లహాి వ బరకామ్హు" అని అనానరు. 
స్అద్ విని మనుసుల్లనే జవాబి చాచరు. గొంతెతిత జవాబ్ద పలుకల్లదు. 
ప్రవకత స్ల్ాలా్లహు అలైహి వస్ల్ాం మరోస్తరి "అస్సల్లము అలైకుం వ 
రహమమ్ల్లహాి వ బరకామ్హు" అని అనానరు. ప్రవకతకు విన్బడన్ట్లాగా 
స్అద్ మెలా్గా జవాబిచాచరు. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص మూడవస్తరి "అస్సల్లము 
అలైకుం వ రహమమ్ల్లహాి వ బరకామ్హు" అని అనానరు. అప్పపడు కూడా 
స్అద్ మెల్ాగానే జవాబిచాచరు. ప్రవకత గారికి విన్బడల్లదు గన్క ప్రవకత 
అకుడి నుండి తిరిగ వెళ్ళరాు. స్అద్ బిన్ ఉబాద వెంట్నే ప్రవకత వెన్క వెళ్ళి 
ఇల్ల విన్నవించుకునానరుిః 'ప్రవకాత! తమరు స్ల్లం చేసిన్ప్పపడలా్ల నేను 
వినానను. మెల్ాగా జవాబిచాచను. దీని వెన్క నా ఉదేదశ్ిం మీ స్ల్లముల్ను 
ఎకుువగా పందాల్న్నది మాత్రమే'. అప్పపడు ప్రవకత స్లా్ల్లాహు అలైహి 
వస్ల్ాం ెపపాపరుిః "అస్సల్లము అలైకుం అహాల్ బైతి వ రహమమ్హు 
ఇన్నహూ హమీదుమమజీద్"(2).  

                                                        

= ఇందుల్ల మూడు ల్లపాలు ప్రస్తతవించాడు. చూడండిిః జాదుల్ మఆద్ 
2/417. హాఫిజ్ కూడా ఫత్ హుల్ బారి 11/8ల్ల జఈఫ్ అని పేరొునానరు. 
1 బ్దఖారీ/ అల్ఇల్మ/ మన్ అఆదల్ హదీస్ స్ల్లస్న్.../ 94. తిరిమజి/ అల్ 
ఇసితఅజాన్/ మా జాఅ ఫీ కరాహియతి అయిఖూల్ ... ముబతదిఅన్/ 2723.  
2 ఈ హదీసు ముస్నద్ అహమద్ ల్ల రండు చోట్లాంది. ఒకటిిః 3/138ల్ల 
అన్సు  తో. ఇది స్హీ హదీసు. మరో చోట్ 3/421ల్ల ఖైస్ బిన్ స్అద్  
తో. ఇది జఈఫ్.  
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4- స్త్రీ లకు స్లం: 

 ఒకస్తరి ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص స్త్రీల్ స్మూహం నుండి దాట్లతూ (ెపయ్యి 
సైగతో) వారికి స్ల్లం చేశ్వరు(1). ఇది ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص యొకు ఉతతమ గుణం. 
ఎందుకన్గా ఆయన్ స్త్రీప్పరుషుల్ందరి వైప్పన్కు ప్రవకత.  
 కొందరు విదాివంమ్లు ఇల్ల ెపపాపరుిః ఏ అట్ంకాలూ ల్లన్ప్పపడు, 
ెపడు వైప్పన్కు కారణమయేి భయం ల్లన్ప్పపడు ప్పరుషులు స్త్రీల్కు స్ల్లం 
చేయవచుచ. ఉదాహరణకు వృదుధ రాళికు స్ల్లం చేయుట్. అల్లంటి వారికి 
నీవు స్ల్లం చేసి కొంత స్నప్ప వారితో ఉండి వారి స్ంక్షేమాలు తెలుసుకో, 
ఇల్ల ప్రవకత స్హచరులు చేశ్వరు. బ్దఖారీల్ల స్హల్ బిన్ స్అద్  
ఉల్లఖాన్ంల్ల ఉందిిః వారు జుముఅ న్మాజు చేసుకొని వారి దారి మధ్ిల్ల 
ఉన్న ఒక ముస్లి తలి ావదదకు వచిచ, ఆమెకు స్ల్లం చేస్నవారు. ముసిమాుల్లా 
వయసుగల్ వారితో ఇల్లంటి గౌరవభావం చాల్ల మంచి విషయం. ఇస్తాం 
ఈ విషయంల్ల ప్రోతసహిసుతన్నట్ల ాఅనేక ఆధారాలు గల్వు. ఇమాం ఇబ్దనల్ 
ఖయ్యిం జాదుల్ మఆద్ (2/412) ల్ల పేరొునానరు. 
స్లం మర్యాదలుిః 

1- ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ెపపాపరుిః "చిన్నవాళ్ళి పదదవాళాకు, కాలిన్డకన్ వెళ్ళివారు 
కూరుచన్నవారికి, వాహన్ముపై ఉన్నవికిత కాలిన్డకన్ వెళ్ళివారికి, చిన్న 
స్మూహం పదద స్మూహానికి స్ల్లం చేయాలి(2). 

                                                        

1 తిరిమజి/ అల్ ఇసితఅజాన్/ మా జాఅ ఫితతస్లమాి అల్నినస్త/ 2697. అబూ 
దావూద్/ అల్అదబ్/ ఫిస్సల్లమి అల్నినస్త/ 5204. ఇబ్దనమాజ/ అల్అదబ్/ 
అస్సల్లము అల్సిసబాిని వనినస్త/ 3701. అల్అదబ్దల్ ముఫ్రద్/ 1047.  
2 బ్దఖారి/ అల్ ఇస్లతజాన్/ తసా్లముల్ కలీల్ అల్ల్ కస్లర్. 6231, 6232. 
ముసిాం/ అస్సల్లం/ యుస్లిామురాకికిబ్ అల్ల్ మాషి.. తిరిమజి/ అల్ 
ఇస్లతజాన్/ మా జాఅ ఫీ తస్లమాిరాకికిబ్... 
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  చిన్నవారు పదదవారికి స్ల్లం చేయాలిిః ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص గారి ఈ ఆదేశ్ంల్ల 

గొపప వివేకం గల్దు. పదదవారు గౌరవమరాిదల్కు హకుు దారులు. అందుకు 
చిన్నవారు పదద వారికి స్ల్లం చేయడంల్ల ముందడుగు వేయాలి. నీవు 
వయసుల్ల నీకంటే పదదవారిని కలిసిన్ప్పపడు నీవు ముందుగా అతనికి స్ల్లం 
చేయడం నీపై విధిగా ఉంది. అతను నీకంటే పదద వాడైన్ందు వల్ా నీవు అతనిన 
గౌరవిసుతనానవు అని అతనికి తెలియయియాలి. ఒకవేళ అతనే నీకు ముందుగా 
స్ల్లం చేస్నత అతను నీకంటే ఉతతముడు. అందుల్ల ఏ అనుమాన్ం ల్లదు.  
 చిన్నవారు పదదవారికి స్ల్లం చేయాలి అనే ఆధారంపై పదద ఆలింకు, 
ముసిాం పండిమ్నికి ఇంకా ఉన్నత స్తిన్ం కల్వారికి మన్ం స్ల్లం చేయాలి.  
 కూరుచన్నవారికి కాలిన్డకన్ వెళ్ళివారు స్ల్లం చేయాలిిః ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص గారి 
ఈ ఆదేశ్ం ప్రకారం కాలిన్డకన్ వెళ్ళివారు కూరుచన్న వారికి స్ల్లం చేయుట్ 
విధిగా ఉంది. కొందరు న్డుసుతనాన, ప్రయాణం చేసుతనాన, కూరుచనాన అనిన 
సిమి్ల్ల ాఇతరుల్ స్ల్లం కొరకు వేచి ఉంటారు. స్ాయంగా ముందుకు వెళ్ళి 
స్ల్లం చేయరు. ఇది చాల్ల తప్పప. దీని కారణంగా అతను గరాానికి గురయేి 
అవకాశ్ం ఉంది. ఇందుల్ల సున్నమ్ పదధతి ఏమిట్ల తపపక తెలుసుకోవాలి. 
దానిన అనుస్రించాలి. న్డిచే వికితయే కూరుచన్న వికితకి స్ల్లం చేయాలి. 
ఎందుకంటే ఒకోుస్తరి అతనే ఒంట్రిగా ఉండవచుచ. కూరుచన్నవారు 
కొంతమంది అయ్య ఉండవచుచ. న్డిచేవికిత వారి మధ్ి హఠామ్తగా రావచుచ.  
 వాహన్ముపై ఉన్న వికిత న్డిచివెళ్ళి వికితకి స్ల్లం చేయాలిిః 
వాహన్ముల్ల ఉన్న వికిత న్డిచి వెళ్ళి వికితకి స్ల్లం చేయాలి. ఇందుల్ల 
కొనిన సూక్షమవిషయాలునానయ్య అని ఫత్ హుల్ బారిల్ల ఉందిిః 
వాహన్ముల్ల ఉన్న వికిత తన్కు తాను ఉన్నమ్డుగా భావిస్తతడు. 
అందుకని ఇస్తాం న్డిచేవాళికు స్ల్లం చేయుట్ అతనిపై విధిగా చేసింది. 
అతనిల్ల న్మ్రత మరియు మృదుతా గుణాలు రావాల్ని మరియు 
అహంకార భావానికి గురి కాకూడదని.  
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 చిన్న స్మూహం పదద స్మూహానికి స్ల్లం చేయాలిిః ఒక వికిత 
ఒక స్మూహం దగారి నుండి వెళ్ళతంటే అతను ఆ స్మూహానికి స్ల్లం 
చేయాలి. ఐదుగురు పది మంది మీదుగా పోమ్న్నప్పపడు ఐదుగురు పది 
మందికి స్ల్లం చేయాలి. పది మంది ఐదుగురికి కాదు స్ల్లం 
చేయాలిసంది. "జమాఅమ్ల్లని ఒక వికిత స్ల్లం చేసినా అది వారందరి 
తరఫున్ స్రిపోమ్ంది. అల్లగే కూరుచన్నవారిల్ల ఏ ఒకురు జవాబిచిచనా 
అది వారందరి తరఫున్ స్రిపోమ్ంది". ఈ హదీసు అబూదావూద్(1)ల్ల 
ఉంది. దీనికొక స్తక్షయం ముఅతత మాలిక్(2)ల్ల ఉంది. దానితో కల్సి ఇది 
హస్న్ స్తనిానికి చేరుమ్ంది.  
 ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ెపపాపరుిః "న్డిచే వికిత నిలుచున్న వికితకి స్ల్లం చేయాలి(3)".  
 ఇవి ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص పదధమ్లు, శిక్షణలు, వివేకముతో కూడిన్ ఆదేశ్వలు. 
ఆయన్ మన్కు మేలైన్ ప్రతీ విషయానిన చేయాల్ని ప్రోతసహించారు. ప్రతీ 
ెపడు నుండి వారించారు.  
5- మందుగా స్లం చేయటంలోని ఘనతిః 

اكيُب َعََل الْ ) :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وُل ُس رَ  اَل : قَ اَل قَ  رابي َج  نْ عَ  ََمشي ـُيَسلُِّم الرَّ

دي َوالْ ـَوالْ  ََُم َبَدأَ َفُهَو أَْفَضلـََمشي َعََل اْلَقاعي  أَُّيُّ
يَاني  . (ََمشي

"వాహన్ముపై ఉన్న వికిత న్డుసుతన్న వికితకి, న్డుసుతన్న వికిత కూరుచన్న 
వికితకి స్ల్లం చేయాలి. ఇక ఇదదరు న్డుసూత ఎదురదురుగా కలుసు- 

                                                        

1 అబూదావూద్/ అల్అదబ్/ మాజాఅ ఫీ రదిదల్ వాహిది అనిల్ జమాఅ/ 5210. 
దీని స్న్ద్ ల్ల స్ఈద్ బిన్ ఖాలిద్ ఖుజాఈ ఉనానడు. అతని గురించి హాఫిజిబ్నన 
హజ్ర్ తక్రీబ్ 235ల్ల 'జఈఫ్ మిన్స్తసబిఅ' అని ెపపాపరు. షేఖ్ అల్లానీ  
ఇతర హదీసుల్ ఆధారంగా దీనిని హస్న్ అని ఇరాాఉల్ గలీల్ 778ల్ల ెపపాపరు. 
2  ముఅతత 2/959. ఇది ప్రామాణికమైన్ (స్హీ) మురసల్ ఉల్లాఖన్ం.  
3 తిరిమజి/ అల్ ఇసితజాన్/ మాజాఅ ఫీ తస్లమాిరాకికిబి.../ 2705. తిరిమజి హస్న్, స్హీ. 
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 కున్నప్పపడు ఎవరు స్ల్లం చేయట్ంల్ల ముందుంటారో వార్చ ఉతతములు" 

అని ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ెపపాపరని ఇబ్దన హిబాాన్(1) మరియు బజాార్ లు(2) 
జాబిర్   తో ఉల్లాఖంచారు.  

ًَلمي  إينَّ أَْوََل النَّاسي بياهلل)   .(َمْن َبَدأَُهْم بيالسَّ

అబూ ఉమామ  ఉల్లాఖన్ం ప్రకారం ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచించారుిః "స్ల్లం 
చేయట్ంల్ల ఎవరు ముందంజ వేస్తతరో నిశ్చయంగా వార్చ అలా్లహ్ కు అతి 
స్నినహిమ్లు"(3). దీని భావం చాల్ల స్పషటంగా ఉందిిః ముసిాముల్ను 
కల్సి వారికి స్ల్లం చేయట్ంల్ల ముందంజ వేస్నవారు అల్లహా్ కు చాల్ల 
స్మీపంగా, ప్రియులుగా మరియు అతి స్నినహిమ్లుగా ఉంటారు. 
స్హాబా, తాబిఈనుల్ ఉతతమ గుణం ఇదే. స్ల్లం చేయడంల్ల 
ఇతరుల్కంటే వారు ముందంజ వేశేవారు.  
 ఒక హదీసుల్ల ఉందిిః "ప్రశ్నకంటే ముందు స్ల్లం చేయాలి. మీతో 
ఎవరైనా స్ల్లంకు ముందు ఏదైనా అడిగతే అతనికి స్మాధాన్ం 
ెపపపకండి"(4). అంటే ఎవరూ కూడా స్ల్లంకు ముందు మాటాాడవదుద. 
స్ల్లం చేసిన్ తరువాత మాటాాడవచుచ.  

                                                        

1  అల్ఇహాసను ఫీ తక్రీబి స్హీహిబిన హిబాాన్ (2/251), న్ం: 498. దీని 
ఉల్లఖాకులు న్మమకసుతలైన్ ఇమాం ముసిాం యొకు ఉల్లఖాకుల్ల. కాని అబ్దజుబాైర్ 
మదలిాస్. అతను ఈ హదీసును 'అన్' అని ఉల్లఖాంచాడు అని అరానవూత్ ెపపాపరు. 
2 హైస్మీ 'అల్ మజ్ మఅ' 8/39ల్ల దీనిని బజాార్ ఉల్లాఖంచారు, దీని 
ఉల్లఖాకులు స్హీకి స్ంబంధించిన్ వార్చ అని ెపపాపరు. షేఖ్ అల్లానీ  స్హీ అని 
ెపపాపరు. స్హీహుతతరాీబ్ 2704. 
3 అబూ దావూద్/ అల్అదబ్/ ఫీ ఫజాి మన్ బదఅస్సల్లం/ 5197. అహమద్.  
4 ఈ పదాలు కామిల్ 2/303ల్ల ఇబ్దన అదీ ఉల్లాఖంచారు. కాని దీని స్న్ద్ 
జఈఫ్ ఉంది. తబ్రానీ, ఔస్త్ ల్ల ఉల్లఖాంచారు. అయ్యతే హైస్మీ, అల్ మజ్ 
మఅ 8/35ల్ల ెపపాపడుిః దీని స్న్ద్ (పరంపర)ల్ల హారూన్ బిన్ ముహమమద్ 
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  కల్దా బిన్ హంబల్ ెపపాపరుిః పాలు, జునున, ల్లడి మరియు చిన్నజాతి 

దోస్కాయలిచిచ సుఫాాన్ బిన్ ఉమయి అతనిన ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص వదదకు పంపాడు. 
అప్పపడు ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص మకాుల్లని ఎగువ ప్రాంతముల్ల ఉండిరి. నేను ఆయన్ 
ఉన్న గదిల్లకి ప్రవేశిం చాను, స్ల్లము చేయల్లదు మరియు అనుమతి 
కోరల్లదు. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ెపపాపరుిః "తిరిగ వెళ్ళి, అస్సల్లము అలైకుం అని 
పలికిన్ తరాాత "ల్లనికి రావచాచ?" అని అనుమతి అడుగు"(1).  
 నిరక్షరాసుిల్ స్ంఘం... {ఆయనే నిరక్షరాసుయలలో ఒక ప్రవకతను 
స్ాయంగా వారి నుంవా లేపాడు. ఆ ప్రవకత వారిక్త ఆయన 
ఆయతులను వినిపిసుతనానడు. వారి జీవితాలను తీరిుది. ుతునానడు, 
వారిక్త గ్రంథానీన, వివేకానీన బోధిసుతనానడు. వాస్తవానిక్త దీనిక్త 
పూరాం వారు పూరితగా మారగం తపిప డనానరు}. (జుముఅ 62: 2). 
అల్లహా్ ఈ జాతిల్ల ప్రవకతను పంపాడు. ఆయన్ వారిని తీరిచదిదిద, వారికి 
ధ్రమ జాాన్ం నేరపడానికి, ఉన్నత మరాిదలు, ఉతతమ గుణాలు నేరపడానికి.  
 పైన్ పేరొున్బడిన్ కల్దా హదీసు దాారా బోధ్పడేదేమిట్ంటేిః స్ల్లం 
ప్రవేశ్వనికి, మాట్కు ఒకటేమిటి స్రాానికి ముందు ఉండాలి. 
 అబ్దదల్లాహ్ బిన్ బుస్ర్ ఉల్లాఖన్ం ప్రకారం: ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ఎవరింటికైనా 
వచిచన్ప్పపడు తలుప్పకు ఎదురుగా నిల్బడేవారు కాదు. దాని కుడి ప్రకున్ 

                                                                                                  

అబ్దతతయ్యిబ్  ఉనానడు. అతడు కజాాబ్ (అబదధకుడు). ఇబ్దనసిసనీ మరో విధ్ంగా 
ఉల్లఖాంచారు. దాని పదాలు= =ఇల్ల ఉనానయ్యిః "స్ల్లంకు ముందు 
మాట్నారంభించేవానికి జవాబ్ద ఇవాకండి". చూడండిిః అమలుల్ యౌమి వలెపాల్ 
214. షేఖ్ అల్లానీ  దీని స్న్దును హస్న్ అని ెపపాపరు. స్హీహ: 816. 
1 తిరిమజి/ అల్ ఇసితఅజాన్/ మాజాఅ ఫితతస్లాం కబలా్ ఇసితఅజాన్/ 2710. 
అబూదా వూద్/ అల్అదబ్/ కైఫల్ ఇసితఅజాన్/ 5176. అహమద్ 3/414. 
షేఖ్ అల్లానీ స్హీహ 818ల్ల స్హీ అని ెపపాపరు. 
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 ల్లక ఎడమ ప్రకున్ ఉండే వారు. అస్సల్లము అలైకుం, అస్సల్లము 

అలైకుం అనేవారు(1).  
 కలిసిన్ వారికి స్ల్లం చేయడంల్ల ముందంజ వేయట్ం ప్రవకత  
అల్వాట్ల. ఇల్లంటి అవకాశ్వనిన మరీమరీ పందాల్ని కాంక్షించే వారు. 
అహంభావానికి గురైన్వారి ల్లగా కాదు. అహంభావులు ప్రజల్ నుండే 
ఎల్ాప్పపడూ స్ల్లం విన్డానికి ప్రయతినసుతంటారు.  
 స్ల్లం చేస్న వికిత 'అస్సల్లము అలైకుం వ రహమమ్ల్లహాి వ బరకా- 
మ్హు' అని ప్రారంభించాలి. జవాబిచేచ వికిత 'వఅలైకు ముస్సల్లం...' అని 
ప్రారంభించాలి. ఈ పదధతిని న్వవీ మరియు ఇబ్దనల్ ఖయ్యిమ్ రుజువు 
చేశ్వరు. ఇది 'అలైకుముస్సల్లం' కంటే చాల్ల మంచిది, ఉతతమం.  
 స్ల్లం చేస్న వికిత 'అలైకస్సల్లం' అన్ట్ం మంచిది కాదు. అబూ జురై 
అల్ హుజైమీ ెపపాపరుిః నేను ప్రవకత వదదకు వచిచ, అలైకస్సల్లం యా 
రసూలుల్లాహ్ అని అనానను. అలైకస్సల్లం అన్కు, అలైకస్సల్లం అని 
మృమ్ల్కు స్ల్లం చేయబడుమ్ంది అని ప్రవకత ెపపాపరు(2).  
 ఇక నుండి అలైకస్సల్లం పదాల్ను మానుకోవాలి. ఆ కాల్ంల్ల ఈ 
పదాల్తో మృమ్ల్కు స్ల్లం చేయబడేది. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص కూడా ఈ పదధతిని 
అస్హిించుకునానరు. ఆయన్ ملسو هيلع هللا ىلص అస్హిిం చుకునానరు గన్క ఈ 
పదాల్తో స్ల్లం చేస్న వికితకి జవాబివా కూడదు. (చూడండిిః జాదుల్ 
మఆద్ 2/420, 421). 

                                                        

1 అబూ దావూద్/ అల్అదబ్/ కమ్ మర్ర యుస్లిాముర్రజులు ఫిల్ ఇసితఅజాన్/ 
5186. షేఖ్ అల్లానీ  దీనిని ధ్ృవపరిచారు. స్హీహుల్ జామి 4638. 
2 అబూదావూద్/ అల్అదబ్/ కరాయహియమ్ అయికూల్ అలైకస్సల్లం/ 
5209. తిరిమజి/ అల్ ఇసితఅజాన్/ మాజ్అ ఫీ కరాహియతి..../2722. అహమద్ 
5/63,64. స్హీహుల్ జామి: 7402ల్ల షేఖ్ అల్లానీ  స్హీ అనానరు.  
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6- స్భలోా  స్లం పదధ తులు 

إيَذا َقَعَد َأَحدُكْم َفلْيَُسلِّْم ) :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اهلل َقاَل: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 

نَ اْلُ  َوإيَذا َقاَم َفْليَُسلِّْم فََليَْستي  َرة وََل أََحقَّ مي  .(اْْلخي

"మీల్ల ఎవరైనా (ఏదైనా స్భల్లకి) ప్రవేశిస్నత స్ల్లం చేయాలి. అకుడి 
నుండి ల్లచి పోవాల్నుకున్నప్పపడు కూడా స్ల్లం చేయాలి. మ్దిస్తరి 
చేస్నది తొలిస్తరిదానికంటే ప్రాముఖిత గల్ది"(1).  
 దీని అరిం చాల్ల స్పషటంగా ఉందిిః నీవు ఏదైనా స్మావేశ్ం, స్భ 
నుండి వెళ్తత నీ సోదరుల్తో, మిత్రుల్తో వీడోులు తీసుకుంటూ 
అస్సల్లము అలైకుం వ రహమమ్ల్లహాి వ బరకామ్హు అను. ఈ 
సున్నమ్ను చాల్ల మంది ముసిాములు మరచిపోయ్య ఉనానరు. ఫీ 
అమానిల్లహా్, అస్తతదిఉకుముల్లహా్ (ఖుదాహాఫిజ్) ల్లంటి పదాల్ంటూ 
ఉంటారు, ప్రవకతతో రుజువైన్ ఈ గొపప సున్నమ్ను వదిల్లసూత ఉంటారు.  
అబూ దావూదు(2)ల్ల రండు స్న్దులు: -ఒకటిిః మరూు స్హీ స్న్ద్ 
తో, మరొకటిిః మౌఖూఫ్ జఈఫ్ స్న్ద్- తో వచిచన్ హదీసు ఇల్ల ఉందిిః 

إيَذا َلقيَي أََحُدُكْم أََخاُه فَلْيَُسلِّْم ) قال: ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُسولي اهلل  َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ 

يْن َحالَْت بَيْنَُهََم  َدارر أَْو َحَجرر ثُمَّ لَقييَُه فَْليَُسلِّْم َعلَيْهي  َعلَيْهي فَإ
 .(َشَجَرةر أَْو جي

                                                        

1 సున్న్ నిస్తయ్య కుబ్రా 6/100. దీని భావంల్ల ఉందిిః అబూదావూద్/ 
అల్అదబ్/ ఫిస్సల్లమి ఇజా కామ మిన్ల్ మజిాస్/ 5208. తిరిమజి/ 
అల్ఇస్లతజాన్/ మాజాఅ ఫితతస్లమాి ఇందల్ కియాం.../ 2706. అదబ్దల్ ముఫ్రద్ 
లిల్ బ్దఖారీ 1007, 1008. ముస్నదుల్ హుమైది 1162. అల్ఇహాసన్ ఫీ తక్రీబి 
స్హీ ఇబిన హిబాాన్ 2/247. న్ం 494,495,496ల్ల్ల. దీని స్న్దును 
అరానఊత్ హస్న్ అని ెపపాపరు.  
2 అబూదావూద్/ అల్అదబ్/ ఫిర్రజులి యుఫారిఖుర్రజుల్...../5200. 
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 "మీల్ల ఎవరైనా తన్ సోదరుడిన కలిసిన్ప్పపడు అతనికి స్ల్లం చే యాలి. 

కలిసి వెళ్ళతండగా ఇదదరి మధ్ిల్ల ఏదైనా ెపట్లట, గోడ ల్లదా పదదరాయ్య అడు ా
వచిచ మళ్ళి కలుసుకుంటే స్ల్లం చేయాలి". ఈ పదధతి ప్రవకత స్హచరుల్ల ా
ఉండేది. అన్స్  తెలిపారుిః ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص స్హచరులు కలిసి 
న్డుసుతండేవారు, ఏదైనా ెపట్లట ల్లదా కొమమ అడు ావస్నత కుడి, ఎడమ వైప్పల్ల ా
విడిపోయ్య మళ్ళి కలుసు కున్నప్పపడు మళ్ళి స్ల్లం చేసుకునేవారు(1). దీని 
ఆధారంగానే స్మావేశ్వల్ల ావచేచ, పోయే వికిత వచిచపోయ్యన్ప్పపడల్ల ాస్ల్లం 
చేయాలి. ఇది ఓ మంచి కారాిం. దీని కరతకు ప్పణిం ల్భిసుతంది. 
7- మసిిదులో పేవేశంచినప్పుడు స్లం పదధ తులు: 

 ఇబ్దనల్ ఖయ్యిమ్ ెపపాపరుిః 'ప్రవకత స్ల్లా్లహాు అలైహి వస్ల్ాం పదధమ్ల్ల ా
ఒకటిిః మసిదాుల్ల ప్రవేశించు వికిత తహియి మ్ల్ మసిదా్ రండు రకామ్లు 
చేయాలి. ఆ తరువాత వచిచ అందుల్ల ఉన్నవారికి స్ల్లం చేయాలి. ఆయన్ 
దీనికి ఆధారం న్మాజుల్ల పరపాట్ల జరిగన్ స్హాబీ రిఫాఅ యొకు 
హదీసును ప్రస్తతవించారు. ఆయన్ న్మాజు చేసి వచిచ ప్రవకతకు స్ల్లం 
చేశ్వరు. ప్రవకత అతని స్ల్లంకు జవాబ్ద పలికి నీవు మళ్ళి న్మాజు ెపయ్యి, 
నీవు న్మాజు చేయల్లదు. అని ెపపాపరు(2). ఇది వారి అభి ప్రాయం, కాని 
రిఫాఅ స్హాబీ మసిదాుల్ల ప్రవేశించిన్ తరువాత స్ల్లం చేయల్లదని ఏ 
ఆధారమూ ల్లదు. బహుశ్వ అతను మసిదాు మూల్ల్ల న్మాజు చేసి ప్రవకత 
వదదకు వచిచ స్ల్లం చేసి ఉండ వచుచ. నిజం ఏమిట్ంటే మనిషి మసిాదుల్ల 
ప్రవేశించి, ముందు స్ల్లం చేయాలి. పిదప న్మాజు చేయాలి.  

                                                        

1 తబ్రానీ ఉల్లఖాంచారని, దీని స్న్ద్ హస్న్ అని హైస్మీ మజ్ మఉజావాయ్యద్ 
8/37 ల్ల పేరొునానడు. అమలుల్ యౌమి వలెపాల్ లిబినసిసనీిః 245. అదబ్దల్ 
ముఫ్రద్: 1011.  
2 బ్దఖారీ/ అల్ఐమాన్ వనునజూర్/ ఇజా హన్స్ నాసియన్.../ 6667. 
ముసిాం/ అస్సల్లహ్/ వుజూబ్ద కిరాఅతిల్ ఫాతిహ..../ 397.  
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  నీవు న్మాజుల్ల ఉన్నప్పపడు -అది ఫరజు, సున్నమ్, న్ఫిలు ఏ 

న్మాజైనా స్ర్చ- ఎవరైనా ముసిాం స్ల్లం చేస్నత, దాని జవాబ్ద నోటితో 
కాకుండా చేతి సైగతో ఇవాాలి(1). అయ్యతే దాని పదధతి ఇదిిః కుడి ెపయ్యి 
అరచేతి ల్లపలి భాగానిన భూమి వైప్ప, పై భాగానిన తన్ ముఖము వైప్ప 
చేయాలి. బొట్న్వ్రేళ్ళతో సైగ చేయమని కొందరు విధాాంసులు ెపపాపరు. 
కాని చేతోత సైగ విషయమే నిజమైన్ది, నిరాిరితమైన్ది.  
8- ఇంటివ్యరకి స్లం చేసే పదధ తి: 

 ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص రాత్రి స్మయంల్ల ఇంట్లకాి ప్రవేశించిన్ప్పపడు పడుకునే- 
వారు మేల్లుకుండా, మేల్కుని ఉన్నవారు వినేవిధ్ంగా స్ల్లం 
చేస్నవారు(2). ఏ మనిషి కూడా తన్ ఇంట్లా ప్రవేశించి గటిటగా, వారికి 
ఇబాంది కలుగు విధ్ంగా స్ల్లం చేయకూడదు. చూడండి! ప్రవకతగారి 
మృదుతాానిన, మెతతదనానిన.  
 ఇక మాట్కు ముందే స్ల్లం (అస్సల్లము కబాల్ కల్లం) అన్న హదీసు 
నిరాధారమైన్ది. ప్రవకత వరకు దీని పరంపర ప్రామాణికంగా ల్లదు. ఇమాం 
తిరిమజి  (3) జాబిర్ తో ఉల్లఖాంచారు. కాని దీని స్న్దుల్ల అంబస్ బిన్ 
అబ్దదర్రహామన్ ఉనానడు. అతడు (మత్రూక్). అతను (వజాఅా) అని అబూ 
హాతిం ెపపాపడు. అల్లగే అంబస్ యొకు గురువు ముహమమద్ బిన్ జాజాన్ 
కూడా (మత్రూక్). అందుకు ఈ హదీసు బాతిల్ (ెపల్ానిది, నిరాధారమైన్ది). 

                                                        

1 ముసిాం/ అల్ మస్తజిద్/ తహ్రీముల్ కల్లమి ఫిస్సల్ల/ 540. 
2 ముసిాం/ అల్అష్రిబ/ ఇక్రాముజపాఫ్/ 2055. 
3 అల్ఇసితఅజాన్/ మాజాఅ ఫిస్సల్లమి కబలా్ కల్లం/ 2699. తిరిమజి ఈ 
హదీసును మున్ుర్ అని ెపపాపరు. (షేఖ్ అల్లానీ  దీనిని హస్న్ అని ెపపాపరు. 
అయ్యతే విషయమేమిట్ంటే 'అస్సల్లము కబలా్ కల్లమ్'  హదీసు మాత్రం ఇతర 
ఆధారాల్తో కలిసి హస్న్ స్తినానికి చేరుకుంది. కాని దానితో కలిసిఉన్న మరో 
వాకిం అది మౌజూ, బాతిల్). 
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9- మసిా మేతరులకు స్లం చేయటం? 

 గ్రంథమివాబడిన్వారికి ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص స్ల్లం చేస్నవారు కారు. ఆయన్ ఇల్ల 
సెల్విచాచరుిః "యూదులు, క్రైస్తవుల్కు స్ల్లం చేయడంల్ల మీరు ముందు 
పడకండి"(1). యూద, క్రైస్తవుల్ చుట్లటప్రకున్ ఉన్నవారు స్ాయంగా వారికి 
స్ల్లం చేయకూడదు. కాని వారు స్తల్ం చేస్నత, వఅలైకుం అనాలి.  
 ముసిమాులు, ముష్రికులు, బహుదైవారాధ్కులు మరియు యూదులు 
కలిసి కూరుచన్న ఒక స్మావేశ్ం మీదుగా ఒకస్తరి ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص స్తగపోయారు. 
వారికి స్ల్లం చేశ్వరు(2). నీవు ఏదైనా స్భ, స్మావేశ్ము నుండి దాట్లతూ 
ఉంటే అందుల్ల ముసిమాులు (ముసిమాులు ఉండడం తపపనిస్రి) 
యూదులు, క్రైస్తవులు కలిసి ఉంటే వారికి నీవు ధ్రమ రీతాి చేయవల్సిన్ 
స్ల్లం (అంటే అస్సల్లము అలైకుం...) చేయవచుచను.  
 ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص హెరికాిస్ రాజుకు వ్రాసిన్ పత్రముల్ల 'అస్సల్లము అల్ల 
మనితతబఅల్ హుదా' అని స్ంబోధించారు(3). ఇల్లంటి స్ల్లం ప్రస్తతవన్ 
ఖుర్ఆనుల్ల కూడా వచిచ ఉంది. ప్రవకత మూస్త అలైహిస్సల్లం ఫిర్ఔనుకు 
ెపపిపన్ విషయం: {వస్ుల్లము అల్ల మనితతబఅల్ హుదా}. (తాహా: 
47). మీరు యూదులు, క్రైస్తవుల్కు స్ల్లం చేసిన్ప్పపడు, ల్లదా వారికి 
పత్రము వ్రాయున్ప్పపడు "అస్సల్లము అల్ల మనితతబఅల్ హుదా" 
వ్రాయండి. కాని అస్సల్లము అలైకుం అని ఆరంభించకండి.  

                                                        

1 ముసిాం/ అస్సల్లం/ అన్నహుి అన్ ఇబితదాఇ అహిలా్ కితాబి..../ 2167. 
అబూదావూద్/ అల్ అదబ్/ ఫిస్సల్లమి అల్ల అహిజాిామమ/ 5205. తిరిమజి/ 
అసిసయరు అన్ రసూలిల్లాహ్/ 1602. 
2 బ్దఖారీ/ తఫీసర్/ వల్తస్మఉన్న మిన్ల్ాజీన్..../ 4566. ముసిాం/ అల్ 
జిహాద్/ ఫీ దుఆఇన్నబియ్యి...../ 1798. అహమద్ 5/203. 
3 బ్దఖారీ/ బద్ఉల్ వహీ/ బద్ఉల్ వహీ/ 7. ముసిాం/ అల్ జిహాద్/ 
కితాబ్దన్నబియ్యి లిహిర్ కల్/ 1773. 
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10- అపర్యధి తౌబా చేయనంత వరకు స్లం 
విడనాడటం: 

 ఎవరైనా ఏదైనా అపరాధ్ం చేస్నత అతను దాని నుండి (పశ్వచ తాతపం 
ెపంది) తౌబా చేయన్ంత వరకు ప్రవకత స్లా్ల్లాహు అలైహి వస్ల్ాం స్ల్లం 
చేస్నవారు కారు, జవాబ్ద స్య్యతం ఇచేచవారు కారు. ఆయన్ ملسو هيلع هللا ىلص కఅబ్ 
బిన్ మాలిక్ రజియల్లాహు అనుు మరియు అతని ఇదదరి మిత్రుల్ పట్ా 
అల్లగే ప్రవరితంచారు. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص వారికి స్ల్లం చేస్నవారు కాదు. ఆ 
విషయానిన స్ాయంగా కఅబ్ ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెలిపారుిః 'నేను ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص కు 
స్ల్లం చేస్నవాణిి, ఆయన్ నా స్ల్లంకు స్మాధాన్ం ఇచాచరా ల్లదా అనేది 
నాకు తెలియదు. కనీస్ం ఆయన్ పదవులైనా కదిల్లయా ల్లదా నాకు 
తెలియకపోయేది'(1).  
 ఇదే విధ్ంగా స్పషటంగా బిద్అత్ పనులు చేసుతన్న బిద్అతీకి. ముందు 
అతనికి ఉపదేశ్వలు చేసూత ఉండాలి. బిద్అత్ యొకు ీ డును గురించి 
హెచచరిసూత ఉండాలి. దానిన విడనాడమని ప్రోతస హించాలి. ఈ 
ప్రయతానల్నీన స్ఫల్ం కాకుంటే అతను దానిన విడనాడి తౌబా చేయన్ంత 
వరకూ అతనితో దూరముండాలి. అతనికి స్ల్లం చేయకూడదు, అతని 
స్ల్లముకు జవాబివా కూడదు.  
 అదే విధ్ంగా మసిాదుకు పకునే, ఆరోగింగా ఉండి, అకారణంగా 
న్మాజు జమాఅమ్తో (స్తమూహికంగా) చేయనివాడు. అతనికి మంచి 
విధ్ంగా న్చచజపిపన్ తరాాత కూడా స్తమూహిక న్మాజుకు హాజరు 
కాకున్నట్పాతే అతనికి స్ల్లం చేయట్ం మానుకోవాలి. అతని స్ల్లంకు 
జవాబ్ద కూడా ఇవాకూడదు.  

                                                        

1 బ్దఖారీ/ అల్ మగాజి/ హదీసు కఅబ్/ 4418. ముసిాం/ అతౌతబా/ 
హదీసు తౌబమ్ కఅబ్.../ 2769. అహమద్ 3/459,460. 
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  అబూ అయూిబ్ అనాసరీ  ఉల్లాఖన్ంల్ల ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ెపపాపరుిః "ఒక 

ముసిాం మరో ముసిాంతో మూడు రోజుల్ కంటే ఎకుువగా స్ంబంధాలు 
త్రంచుకొని ఉండట్ం, ఇదదరూ దారిల్ల కలిసిన్ప్పపడు ఎడముఖం 
పడముఖంగా తప్పపకోవట్ం ధ్రమస్మమతం కాదు. వారిదదరిల్ల ఎవరు 
ముందుగా స్ల్లం చేస్తతరో వార్చ ఉతతములు"(1). ఇది ప్రాపంచిక 
విషయాల్లా. ఐహిక విషయాల్ కోపతాపాలు మూడు రోజుల్లా 
అంతమయ్య పోవాలి. ఆ తరువాత మాటాాడక పోవడం నిషిదధం. కాని 
ధ్రమపర విషయాల్లా మూడు రోజుల్కు అంతం కాదు. తౌబా చేసి తన్ 
బిద్అత్, దురామరాానిన వడనాడితేనే అంతమయేిది.  

                                                        

1 బ్దఖారీ/ అల్అదబ్/ అల్ హిజ్ర/ 6077. ముసిాం/ అల్ బిర్్ర/ తహ్రీముల్ 
హజ్రి..../ 2560.  
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రండవది: ఆహ్వాన స్వాకారం 
1- మసిా ం ఆహ్వానానిి స్త్రాకరంచటం విధి: 

 ప్రేమ మారాాల్లా ప్రవకత స్ల్ాలా్లహు అలైహి వస్ల్ాం యొకు ఈ 
ప్రవచన్ం: "అతను (భోజనానికి) ఆహాానిస్నత ఆహాానానిన స్లాకరించు".  
 కొనిన ఆహాానాల్ను స్లాకరించట్ం విధిగా ఉంటే, కొనినటిని 
స్లాకరించట్ం సున్నత్. మరి కొనినంటి స్లాకారం నిషిదధం కూడా.  
 స్లాకరించట్ం విధిగా ఉన్న ఆహాానాలు: పళ్ళి పిలుప్ప. [అచచట్ 
ఏల్లంటి ధ్రమవితిర్చక కారిం ల్లన్ప్పపడు]. ఇబ్దన ఉమర్ ؆ ఉల్లాఖన్ంల్ల 
ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపదేశించారుిః "మీల్ల ఎవరికైనా వలీమ ఆహాాన్ం వస్నత 
అతను దానిన స్లాకరించాలి"(1). ముసిాంల్లని మరో ఉల్లాఖన్ంల్ల ఉందిిః 
"మీల్ల ఎవరైనా తన్ సోదరునిన ఆహాానిస్నత అతను దానిన స్లాకరించాలి. 
అది పళ్ళి పిలుపైనా ఇంకేదైనా స్ర్చ". ఇందుల్ల (స్లాకరించండి) అనే 
ఆదేశ్ం, విధిగా ఉన్నట్ల ా సూచిసుతంది. అంటే ధ్రామనికి వితిర్చకమైన్ ఏ 
కారాిలు ల్లన్ప్పపడు వలీమా పిలుప్పను స్లాకరించుట్ మీపై విధిగా ఉంది.  
2- ఆహ్వాన పదధ తులు: 

ََشُّ الطََّعامي طََعاُم اْلَولييَمةي ُيْمنَُعَها ) َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبييَّ   َعْن َأِبي ُهَرْيَرة

ْ ُُييْب  َليَْها َمْن َيأَْباَها َوَمْن ََل
ْعَوَة فََقْد َعََص ا َمْن َيأْتييَها َوُيْدَعى إي  هللَالدَّ

 .(َوَرُسوَلهُ 

                                                        

1 బ్దఖారీ/ అనినకాహ్/ హకుు ఇజాబతిల్ వలీమ/ 5173. ముసిాం/ 
అనినకాహ్/ అల్అమ్ర్ బి ఇజాబతిదాదఈ..../ 1429.  



ప్రేమ బంధాలు            
 

 

11 
 ప్రవకత స్ల్లా్లాహు అలైహి వస్ల్ాం ఉపదేశించారని అబూ హురైరా 

రజియల్లాహు అనుు ఉల్లాఖంచారుిః "భోజనాల్లా అతి ెపడాది వలీమా 
భోజన్ం, అందుల్ల వచేచవారిని పిల్వడం జరగదు. రాని వాళిను 
ఆహాానించట్ం జరుగుమ్ంది. ఇక ఎవరు ఆ పిలుప్పను అంగీకరించరో 
అతను అల్లహా్ మరియు ప్రవకత అవిధేయతకు గురి అయ్యన్టేా"(1).  

దీని దాారా తెలిసిందేమిట్ంటేిః పదదవాళిను ఆహాానించి, పేదవాళిను 
దూరం చేసి, ప్రదరశనాబ్దదిధతో, పేరు ప్రఖాిమ్ల్ కొరకు చేయబడే 
వలీమాలు చాల్ల ెపడావి.  
 "మీల్ల ఎవరికైనా పిలుప్ప వస్నత అతను దానిన స్లాకరించి, అందుల్ల 
పాల్కానాలి. (ఆకలి ఉండి) ఇషటముంటే తినాలి. ఇషటము ల్లకుంటే 
మానాలి"(2). ఉదేదశ్మేమిట్ంటే నీవు అందుల్ల పాల్కనాాలి. తినాలి అని 
కాదు. ఈ రొజుల్ల ా కొందరు, వారికి వలీమా పిలుప్ప ఇవాబడిన్ప్పపడు, 
'నేను రాల్లను, నేను తినానను'. ల్లదా 'నేను తిన్దలుచుకోల్లదు' అని 
అంటారు. ఇల్ల అన్డం తప్పప. నీవు అందుల్ల పాలా్కని వారికి దుఆ 
ఇవాడం ముఖిం, తిన్డం కాదు అస్లుదేదశ్ం., వారితో మాటాాడట్ం. వారి 
ఆ శుభకారింల్ల వారికి స్హాయపడి, వారి పటా్ ప్రేమ, అపాియత 
చూపట్ం. మన్ పూరా ప్పణాిమ్మలు రోజా (ఉపవాస్ం) ఉన్నపపటిీ  
ఆహాాన్ం స్లాకరించి, వారి కారింల్ల హాజరయేివారు. ఆ ఇంటివారితో 
తమ ఉతతమ గుణాల్తో మెలిగ వారిని ఆశీరాదించేవారు. 
 ఇబ్దన మస్ఊద్  దాారా మరూు ఉల్లాఖన్ం ఉందిిః "మొదటి రోజు 
వలీమా భోజన్ం వాస్తవమైన్ది. రండవ రోజు వలీమా భోజన్ం సున్నత్. 
మూడవ రోజు వలీమా భోజన్ం పేరు ప్రఖాిమ్ల్ కొరకు చేయబడున్ది. 

                                                        

1 ముసిాం/ అనినకాహ్/ అల్అమ్్ర బిఇజాబతిదాదఈ.../ 1432. బ్దఖారీ/ 
అనినకాహ్/ మన్ తరకదాదవ..../ 5177.  2 ముసిాం/ =/ =/1430 
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 పేరు ప్రఖాిమ్ల్ కొరకు చేస్నవాని ఆ ఉదేదశ్ం ఇకుడే పూరిత కావచుచ. కాని 

పరల్లకంల్ల న్షటమే కలుగుమ్ంది". ఈ హదీసు ను ఇమాం 
అబూదావూద్, ఇమాం అహమద్(1)లు ఉల్లాఖంచారు. దీని స్న్దుల్ల ఒక 
ఉల్లాఖకుడు 'మజ్ హూల్' ఉనానడు. అందువల్ా ఇది జఈఫ్ హదీసు. 
ఇమాం బ్దఖారీ దృషిటల్ల కూడా ఇది జఈఫే. బ్దఖారీయే తన్ స్హీ 
(బ్దఖారీ)ల్ల "ప్రవకత స్ల్ాల్లాహు అలైహి వస్ల్ాం వలీమా విషయంల్ల ఒక, 
రండు రోజులు నిరియ్యంచల్లదు" అని ఉల్లాఖంచారు. అందుకే అవస్రానిన 
బటిట ఒకటి, రండు, మూడు రోజుల్ వరకు కూడా వలీమా చేయవచుచ. 
కాని ధ్రామనికి చేరువుగా ఉన్నది ఒకు రోజు మాత్రమే. 
 మరీ అకుడ ఏల్లంటి ధ్రమవితిర్చకత ల్లకుంటే ఆ ఆహాానానిన 
స్లాకరించాలి.  
 ఒకరికంటే ఎకుువ మంది ఆహాానించిన్ప్పపడు ఎవరు ముందు 
ఆహాానించారో వారి ఆహాానానేన స్లాకరించాలి. రండోవారికి ఇల్ల 
స్పషటంగా ెపపాపలిిః ఫల్లనా వికిత మీ కంటే ముందు ఆహాానించారు గన్క 
మీ వదదకు రాల్లను. ఇదదరూ ఒకే స్ందరభంల్ల ఆహాానిసుత న్నప్పపడు, దగారి 
బంధువు పిలుప్పను స్లాకరించు. రకత స్ంబంధి కుడు మరియు 
పరుగువారిదదరు ఒకేస్తరి ఆహాానించిన్ప్పపడు రకత స్ంబంధికుని వదదకు 
వెళ్ళి. 
 ధ్రమవిరుధ్ధ కారాిలు అందుల్ల ఏమైనా ఉంటే పాల్కాన్ కూడదన్న 
విషయం ముందే ెపపపడం జరిగంది. అయ్యతే ఎవరైనా వాటిని 
ఖండించగలుగుతే అతను పాల్కాన్వచుచను.  

                                                        

1 అబూ దావూద్/ అల్అత్ఇమ/ ఫీ కమ్ మ్స్తహబ్దాల్ వలీమ/ 3745. అహమద్ 
5/28. షేఖ్ అల్లానీ  జఈఫుల్ జామి 3616ల్ల దీనిన జఈఫ్ అని ెపపాపరు. 
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 మూడవది: జన శ్రేయోభిలాష ధర్యానికి పునాది 

1- జన శే్రయోభిలష తపపనిస్ర: 

 ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచన్ం: "అతను నీ దాారా ఏదయ్యనా మేలును కాంక్షిస్నత 
దానిన అందజయ్యి". ఇది మూడవ ప్పనాది. దీని గురించి మన్కు ప్రవకత 
 స్పషటంగా బోధించారు. ఇదే ప్రేమ చిహనం. ఇది మన్ల్లని ప్రతి ملسو هيلع هللا ىلص
ఒకురిపై విధిగా ఉంది.  
 పండిమ్ల్ దృషిటల్ల శ్రేయోభిల్లష తపపనిస్రి. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص గారి ఈ 
హదీసు ఆధారంగాిః  

يِّ  اري ييٍم الدَّ يَحةُ ) َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبييَّ  َعْن ََت يُن النَّصي ُقْلنَا: ِليَْن؟  (الدِّ

ةي الْ  َوليكيتَابيهي َولي هلل) َقاَل: مَّ
َئي مْ ـَرُسوليهي َولي تيهي نَي َوَعامَّ

 (.ُمْسليمي

ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచించారని తమీం బిన్ ఔస్ అదాదరి  ఉల్లాఖంచారుిః "దీన్ 
(ధ్రమం) చితతశుదిధతో కూడిన్ శ్రేయోభిల్లషకు మారుపేరు". (ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص 
ఇల్ల మూడు స్తరాు అనానరు). ఈ శ్రేయోభిల్లష ఎవరి పట్ా? అని 
మేమడిగాము. "అల్లహా్ పటా్, ఆయన్ గ్రంథం పట్ా, ముసిమాుల్ నాయకుని 
పట్ా వారి స్తమాన్ి ప్రజల్ పట్ా" అని ప్రవకత బదులిచాచరు(1). 
 ప్రవకత గారి మరో హదీసు కూడా శ్రేయోభిల్లష గురించి బోధిసుతందిిః 
"నీ సోదరుడు దౌరాన్ిపరుడైనా ల్లక బాధిమ్డైనా అతనికి స్హాయపడు" 
అని ఆయన్ స్లా్ల్లాహు అలైహి వస్ల్ాం బోధించారు. 'ప్రవకాత! దౌరనాాినికి 
గురైన్ పక్షంల్ల స్హాయం చేయడమంటే తెలిసిందే, అది చేసుతనే 
ఉంటాము, అయ్యతే దౌరాన్ిపరుడైన్ పక్షంల్ల ఎల్ల స్హాయపడాలి అని 
స్హచరుల్నానరు. అప్పపడు ప్రవకత స్ల్ాలా్లహు అలైహి వస్ల్ాం ెపపాపరుిః 

                                                        

1 ముసిాం/ అల్ఈమాన్/ అన్నదీదన్ అన్నస్లహ/ 55. 
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 "దౌరాన్ిం చేయకుండా అతని చేమ్ల్ను పట్లటకోండి. ఇదే అతనికి 

చేయవల్సిన్ స్హాయం"(1). 
 మన్ము పరస్పరం శ్రేయోభిల్లషులై ఉండడం తపపనిస్రి. మనిషి 
ల్లపాలు, కొరత ల్లకుండా ఉండల్లడు. మన్ అనేక పనులా్ల మన్ందరి వల్ా 
ఏదో తప్పప జరుగుతూనే ఉంట్లంది. తప్పపల్లాని జీవితం ప్రవకతల్దే కదా. 
అల్లంట్ప్పపడు ఎవరైనా తన్ సోదరుణిి ఏదైనా విషయంల్ల, 
ప్రయతనంల్ల, విధాన్ంల్ల, కారింల్ల తప్పప చేసుతండగా చూస్నత అతనిపై 
ఉన్న బాధ్ితేమిట్ంటే అతని వదదకు వెళ్ళి, అతనికి ఉపదేశించి, అతనికి 
మేలు చేయాలి. ఇల్ల మేలు చేస్నవాడు ప్రేమ, దుఆ, స్ంతోషం మరియు 
స్తాగతమే పందుతాడు. అలీ  అనేవారుిః విశ్వాసులు పరస్పరం 
శ్రేయోభిల్లషులు. వంచకులు (మునాఫికులు) పరస్పరం మోస్గాళ్ళి. 
 తెలుసుకోండి! ఎవరైనా తన్ సోదరుల్ను విమరిశసూత, స్భల్లా, 
న్లుగురి మధాి వారి గురించి ెపప్పపకుంటూ, వారి మాన్, మరాిదల్ను 
మంట్ గలుప్పతూ ఉంటాడో, వారి వదదకు వెళ్ళి వారిల్ల ఉన్న ల్లపాలిన 
వారికి చూపి స్రిదిదదకుండా, వారి పట్ా స్దభిల్లష ల్లని వికితని మీరు 
చూసిన్ప్పపడు అతను అల్లాహ్ ను, ఆయన్ ప్రవకతను మరియు 
విశ్వాసుల్ను మోస్గంచువాడు అని తెలుసుకోండి!  
 విశ్వాసుని గుణము ఇదండిః తన్ సోదరునిల్ల ఉన్న తప్పప, ల్లపానిన 
దూరము చేయాల్నుకున్నప్పపడు అతని వదదకు వెళ్ళి ఒంట్రిగా కలిసి 
(న్లుగురిల్ల కాదు), తను అతని పట్ా మేలు కోరుమ్న్నట్లాగా 
తెలియయిసూత, అతనిపై కనికరం చూప్పతూ, మృదుభావంతో అతనిన 
మంచి దారిన్ బ్నడతాడు. ఇల్లంటి వాడే వాస్తవంగా శ్రేయోభిల్లషి. ఇల్ల 

                                                        

1 బ్దఖారీ/ అల్ మజాలిమ్/ అఇన్ అఖాక జాలిమన్/ 2444. ముసిాం/ అల్ 
బిర్ర్..../ ఉనుసరిల్ అఖ జాలిమన్.../ 2584. 
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 గాకుండా ఎవరు తన్ సోదరుడిన అవమాన్పరచగోరుతారో అల్లహా్  యే 

వారి దుశేచషటల్ నుండి కాపాడేవాడు. అల్లహా్ అల్లంటి వారికి చాలు. వారి 
ఉదేదశ్వలిన ఎరిగేవాడు అల్లహా్  యే. 
 దివిగ్రంథం ఖుర్ఆనుల్ల అల్లహా్ ప్రవకతల్ ప్రచార విధానానిన 
తెలిపాడు. వారి ప్రచారంల్ల శ్రేయోభిల్లష ఉట్టపడేది. ఇదిగో చూడండి 
ప్రవకత నూహ్ అలైహిస్సల్లం తమ జాతితో ఏమంట్లనానరోిః  

                (36ألعراف )ا 

{నా ప్రభువు స్ందేశ్వలను మీకు అందజేస్థతను. నేను మీ 
శ్రేయోభిల్లషిని}. (ఆరాఫ్ 7: 62). ఇంకా ఇల్ల అంటారుిః  

                 (14)هود 

{నేను ఇపుపడు మీ శ్రేయసుును ఎంతగా కరినా నా శ్రేయోభిల్లష 
మీకు ఏ ల్లభానీన చేకూరులే. }. (హూద్ 11: 34).  
ప్రవకత స్తలిహ్ అలైహిస్సల్లం తమ జాతివారితో ఇల్ల అంట్లనానరుిః  

                         (17)األعراف 

{నా జాతి ప్రజల్లరా! నేను నా ప్రభువు స్ందేశ్వనిన మీకు అందజేశ్వను. 
నేను మీ శ్రేయసుునే స్దా అభిలషించాను}. (ఆరాఫ్ 7: 79).  
ప్రవకత షుఐబ్ అలైహిస్సల్లం ఇల్ల అనానరుిః  

           (71)األعراف 

{నేను నా ప్రభువు స్ందేశ్వలను మీకు అందజేశ్వను. మీ శ్రేయోభి- 
ల్లషిగా నేను నా బాధయతను పూరితగా నెరవేరాును}. (ఆరాఫ్ 7: 93). 
వీరందరు అల్లహా్ యొకు ప్రవకతలు, స్ందేశ్హరులు. తన్ స్ృషిటల్ల 
ఎనునకొన్బడిన్వారు. ఎవరు ఎవరి పోలిక వహిస్తతరో వారు వారితోనే ఉంటారు. 
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2- శే్రయోభిలష పదధ తులు: 

 మూడు పదదమ్లునానయ్య: ఒకటిిః చితతశుదిధ. రండవదిిః మెతక వైఖరి. 
మూడవదిిః ఏకాంతముల్ల మేలును బోధించడం.  
 అనేక స్తరు ా మనిషి వల్ా ఏదో పరపాట్ల జరుగుతూ ఉంట్లంది. 
మన్ల్ల ఎవరు తప్పపచేయని వారు ల్లరు. నేను మరీ మరీ ెపపేపదొకటే. 
శ్రేయోభిల్లషి దీనిన గమనించాల్ని! తప్పప, పరపాట్ల మన్ నైజంల్ల 
ఇమిడి యుంది. అది స్తమాన్ిమైన్ విషయం. అందుకే మనిషి 
శ్రేయోభిల్లషి అయ్యన్ప్పపడు పక్షపాతం వహించవదుద. 
 అతనిన ఏకాంతముల్ల తీసుకెళ్ళి అతని తప్పప గురించి తెలియయియుట్ 
ప్రవకత స్లా్ల్లాహు అలైహి వస్ల్ాం యొకు పదధతి. ప్రజల్ ముందు అతనిన 
నిల్దీసి, విమరిశస్నత అతనిన అవమాన్ పరిచిన్ట్ావుమ్ంది.  
 ఉమర్ రజియల్లాహు అనుు ఇల్ల ెపపేపవారుిః 'అలా్లహ్ ఆ వికితని 
కరుణించుగాక! అతను నాల్ల ఉన్న ల్లపాలు నాకు చూప్పతాడు. 
స్హచరులు అతని (ఉమర్ )కి ఏదైనా మేలు గురించి ెపబ్దమ్న్నప్పపడు 
చాల్ల శ్రదధగా వినేవారు.  
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నాల్గవది: తుమ్మాన వారికి బదులు పల్కడం 
1- తుమ్మిన వ్యరకి ఎప్పుడు బదులివ్యాలి? దాని 
విధానం ఏమ్మటి? 

 ప్రవకత స్ల్లా్లాహు అలైహి వస్ల్ాం గారి ఒక ప్రవచన్ం ఇల్ల ఉంది: 
"అతను మ్మిమ 'అల్ హందులిల్లాహ్' అన్ంటే నీవు దానికి 'యర్ 
హముకల్లాహ్' అని బదులు పలుకు". మరో ఉలా్లఖన్ంల్ల ఆయన్ 
స్ల్లా్లాహు అలైహి వస్ల్ాం ఇల్ల బోధించారుిః "నిశ్చయంగా అలా్లహ్ 
మ్ముమను ప్రేమిస్తతడు. ఆవలింప్పను ఏవగంచుకుంటాడు". (బ్దఖారీ/ 
అల్అదబ్/ మా యుస్తహబ్దా మిన్ల్ ఉతాస్/ 6223). 
 మ్ముమ అల్లహా్ యొకు కరుణ. మరియు ఆవలింత షైతాను నుండి 
ఉంది. మ్ముమ వల్న్ ధ్మనులు వివృతమవును (వికసించును). 
హృదయము తెరియును. అందుకే అది అల్లాహ్ కరుణ. ఇక ఇందుల్లని 
మరామనిన అల్లహా్  యే ఎరుగును. కాని మన్పై విధిగా ఉన్న విషయం 
ఏమిట్ంటే మన్ము మ్మిమన్ తరువాత అల్ హందులిల్లాహ్ అనాలి.  
 ఇక ఆవలింత, నీ శ్కిత మేరకు దానిని ఆపే ప్రయతనం చేయ్య.  

إيَذا َعطََس َأَحُدُكْم َفْليَُقْل ) َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن النَّبييِّ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 

بُُه َيْرََحَُك اهلُل َوْليَُقْل َلُه َأُخوهُ  َحْمُد هللـالْ   َذا َقاَل َلُه َيْرََحَُك اهلُلَفإي  أَْو َصاحي

يكُ   .( َوُيْصليُح َباَلُكمْ ُم اهللُ َفْليَُقْل َُّيْدي

అబూ హురైరా  ఉల్లఖాంచారు ప్రవకత స్ల్లా్లాహు అలైహి వస్లా్ం ఇల్ల 
ప్రవచించారుిః "మీల్ల ఎవరైనా మ్మిమతే (అల్ హందులిల్లాహ్) అనాలి. 
అది విన్న అతని సోదరుడు ల్లక మిత్రుడు (యర్  హముకల్లాహ్) అనాలి. 
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 మళ్ళి మ్మిమన్ వికిత (యహ్  దీకుముల్లాహు వ యుసిాహు బాల్కుం) 

అనాలి". (బ్దఖారీ 6224. అహమద్ 2/353). 
نَْد النَّبييِّ  َعْن َأَنسي ْبني َماليٍك 

 َفَشمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َعَطَس عي
َت َرُجًَلني

تي  ْ ُيَشمِّ ا َوََل ْ ُيَش  َأَحَدُُهَ ي ََل
تَُّه اْْلَخَر َفَقاَل الَّذي تُْه: َعَطَس ُفًَلنر َفَشمَّ مِّ

تْنيي َقاَل  َمدي ): َوَعَطْسُت َأَنا َفَلْم ُتَشمِّ  .(اهللَ  إينَّ َهَذا ََحيَد اهللَ َوإينََّك ََلْ ََتْ

అన్స్  ఉల్లఖాంచారుిః ప్రవకత  ముందు ఇదదరు మ్మామరు. ప్రవకత  ملسو هيلع هللا ىلص
ఒకరికి జవాబిచాచరు. మరొకరి మ్ముమకు జవాబివాల్లదు. ఎవరి 
మ్ముమకైతే జవాబివాల్లదో ఆ వికిత ప్రవకతను ప్రశినంచాడుిః 'అతను 
మ్మిమతే జవాబిచాచరు, నేను మ్మిమతే జవాబివాల్లదు' అని. అప్పపడు 
ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ెపపాపరుిః "అతను మ్మిమన్ తరువాత అల్ హందులిల్లాహ్ 
అని అనానడు. నీవు అల్ హందులిల్లాహ్ అన్ల్లదు గన్క"(1).  

ْعُت َرُسوَل اهلل لشعري اَعن َأِبي ُموَسى  إيَذا ) َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص َسمي

َد اهللَ  تُوهُ تُوُه َفإيْن ََلْ ََيَْمْد اهللَ  َفَشمِّ َعطََس أََحُدُكْم َفَحمي  .( َفًَل ُتَشمِّ

ప్రవకత స్లా్ల్లాహు అలైహి వస్లా్ం ెపపపగా నేను వినానన్ని అబూ మూస్త 
అష్అరీ రజియలా్లహు అనుు ఉలా్లఖంచారుిః "మీల్ల ఎవరైనా మ్మిమ అల్ 
హందులిల్లాహ్ అన్నప్పపడే మీరు జవాబివాండి. అల్ హందులిల్లాహ్ 
అన్కపోయ్యన్చో మీరు జవాబివాకండి"(2).  
 పై హదీసు దాారా తెలిసిందేమిట్ంటే మ్మిమన్ వికిత అల్  హందు 
లిల్లాహ్ అన్నప్పపడు మన్ం యర్ హముకల్లాహ్ అని బదులివాడం 

                                                        

1 బ్దఖారీ/ అల్అదబ్/ ల్ల యుషమమమ్ల్ ఆతిస్.../ 6225. ముసాిం/ 
అజుాహ్ద..../ తష్మమమ్ల్ ఆతిస్.../ 2991. 
2 ముసిాం/ =/ =/ 2992. 
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 తపపనిస్రి. అతను మౌన్ంగా ఉండిపోయ్య, అల్ హందులిల్లాహ్ 

అన్కున్నటా్య్యతే యర్ హముకల్లాహ్ అని పల్కట్ం తపపనిస్రి కాదు. 
మన్ం మౌన్ంగా ఉండిపోవాలి.  
2- బదులు పలకడం ఫరి్జ ఐనా లేక ఫరి్జ కిఫాయానా?(1) 

 మాలికియల్ల ఇబ్దన అబీ జైద్, ఇబ్దనల్ అరబీ ప్రకారం అది ఫరా ఐన్. 
ఇదే మాట్ నిజమైన్ది కూడా. ఉదాిః ఒక స్భల్ల కూరుచన్నవారు మ్మిమన్ 
వికిత అల్ హందులిల్లాహ్ అన్నది విన్నప్పపడు ప్రతీ ఒకురూ యర్ 

హముకల్లాహ్ అనాలి. ఎవరైనా ఒకురు యర్ హముకలా్లహ్ అని అంటే 
స్రిపోదు. ఎందుకంటే ఇది ఫరా కిఫాయ కాదు. ఫరా ఐన్.  
 మ్ముమ విషయంల్ల ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص గారి మరో ఉతతమ పదధతిిః  

إيَذا َعطََس َوَضَع َيَدُه أَْو  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهلل َكانَ )َقاَل:  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 

َا َصْوَتهُ   .(َثْوَبُه َعََل فييهي َوَخَفَض أَْو َغضَّ ِبي

ఆయన్ ملسو هيلع هللا ىلص మ్మిమన్ప్పపడు తమ చేయ్యని ల్లక చేతి రూమాలు నోటికి 
అడాం పట్లటకునేవారు. తకుువ స్ారముతో మ్మేమవారు(2). అని అబూ 
హురైరా రజియల్లాహు అనుు తెలిపారు.  
ధ్రమం ఇదే; ముసిాం మ్మిమన్ప్పపడు స్ారం పంచకూడదు.  
 ఇకుడ రండు జఈఫ్ హదీసుల్ గురించి తెలుసుకోవడం చాల్ల 
అవస్రం: 

                                                        

1 విడివిడిగా ప్రతీ ఒకురిపై ఉన్న విధిని ఫరా ఐన్ అంటారు. ప్రతీ ఒకురిపై 
కాకుండా ఏ ఒకురు, ల్లదా కొందరు నిరాహించిన్ప్పపడు ఇతరుల్పై అది విధిగా 
ల్లని దానిని ఫరా కిఫాయ అంటారు. 
2 అబూదావూద్/ అల్అదబ్/ ఫిల్ఉతాస్/ 5029. తిరిమజి/ అల్అదబ్/ 
మాజాఅ ఫీ తీ ుజిస్తసత్/ 2745. అహమద్ 2/439. 
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 ఒకటిిః  

 .(انيطَ الشَّ  نَ مي  يدةُ دي الشَّ  ةُ طَس العَ وَ  يدُ دي الشَّ  ُب اؤُ ثَ التَّ )

"పదద స్ారముతో ఆవలింప్ప మరియు మ్ముమ ఇవి రండూ షైతాను 
తరఫున్ ఉంటాయ్య". దీనిని ఇబ్దనసిసనీ(1) ఉల్లాఖంచారు. ఇది జఈఫ్. 
ప్రవకతతో రుజూవైన్ విషయం కాదు.  
రండవదిిః  

 .اس(طَ العُ وَ  بي اؤُ ثَ التَّ بي  وتي الصَّ  فعَ رَ  هُ رَ كْ يَ  اهللَ  إنَّ )

"ఆవలించిన్ప్పపడు, మ్మిమన్ప్పపడు శ్బదం పంచటానిన అలా్లహ్ ఇషట 
పడడు"(2). ఇది కూడా జఈఫ్ హదీసు. ప్రవకతతో రుజువైన్ది కాదు. 
(ఇవి రండు జఈఫ్ అయ్యన్పపటిీ  వేర్చ స్హీ హదీసుల్ దాారా రజువైన్ 
విషయం ఏమిట్ంటే; మ్మిమన్ప్పపడు తకుువ స్ారం ఉండాలి, పైన్ ప్రవకత 
వదధతి చదివాము. ఇక ఆవలింప్ప వచిచన్ప్పపడు హా అని శ్బదం చేయడం వల్ ా
షైతాన్ న్వుాతాడు. అందుకు దానిని ఆపడం మంచిది. బ్దఖారీ 6223). 
 ఎనినస్తరుా బదులు పల్కాల్నే విషయంల్ల ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ెపపాపరుిః  

ْت َأَخاَك َثًَلثاا َفََم َزاَد ) :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل  َقاَل:  َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  َشمِّ

 .(َفُهَو ُزَكامر 

"నీ సోదరుని మూడు మ్ముమల్కు బదులు పలుకు, అంతకు ఎకుువ 
మ్మామడంటే అతనికి జలుబ్దందన్న మాట్"(1). అన్గా అతను 

                                                        

1 అములుల్ యౌమి వలెపాల్. పేిః 132. న్ం. 264. షేఖ్ అల్లానీ కూడా జఈఫ్ 
అని ెపపాపరు. జఈఫుల్ జామి 2505. 
2 అమలుల్ యౌమి వలెపాల్. పేిః 133. న్ం. 267. షేఖ్ అల్లానీ మౌజూఅ అని 
ెపపాపరు. జఈఫుల్ జామి 1756. 
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 మొదటిస్తరి మ్మిమ అల్ హందులిల్లాహ్ అన్నప్పపడు నీవు యర్ 

హముకల్లాహ్ అను. రండవస్తరి యర్ హముకల్లాహ్ అని బదులు 
పలుకు. మూడవస్తరి కూడా యర్ హముకల్లాహ్ అని జవాబివుా. ఇక 
నాల్ావస్తరి "ఆఫాకల్లాహ్" అని ెపప్పప. ఒక వికిత మ్మామడు. ఆయన్ ملسو هيلع هللا ىلص 

యర్ హముకల్లాహ్ అనానరు. అతను ఇంకా మ్ముమతూ పోయాడు. 
ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص అనానరుిః ఇతనికి పడిసెమయ్యంది(2).  
 ఇబ్దనల్ ఖయ్యిం ెపపాపరుిః "ఇతనికి పడిసెమయ్యింది" అనే పదంల్ల 
అతని స్ాస్ితకై దుఆ చేయాల్న్న సూచన్ ఉంది. ఎందుకంటే జలుబ్ద ఒక 
వాిధి. అల్లగే మూడు తరువాత బదులు పల్కక పోవడంల్ల పాపం ల్లదని 
తెలుసుతంది. అల్లగే ఇది ఒక వాిధి, తగన్ చికితస చేయ్యంచాలి, నిరాక్షయం 
చేసి వాిధి ముదిర్చ వరకు చూడ వదుద అన్న సూచన్ కూడా ఉంది. 
ఆయన్ ملسو هيلع هللا ىلص గారి ప్రతి మాట్ల్ల వివేకం, కరుణ, జాాన్ం మరియు 
స్నామరాలాునానయ్య. 
 ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ెపపాపరుిః "మీల్ల ఎవరైనా మ్మిమన్ప్పపడు అతని పకున్ 
ఉన్నవాడు బదులు పల్కాలి. మూడిటికంటే ఎకుువ మ్మిమన్వాడు జలుబ్ద 
వాిధికి ల్లన్యాిడని అరిం. ఇక మూడు తరువాత మీరు బదులు 
పల్కకండి"(3). ధ్రమ వేతతలు ెపపాపరుిః మూడిటికంటే ఎకుువ మ్మిమన్ 
వారి కొరకు, అలా్లహ్ వారికి స్ాస్ిత కలిగంచాల్ని దుఆ ెపయాిలి.  
 ఒక విషయం: మ్మిమన్ వికిత అల్ హందులిల్లాహ్ అన్నది నీవు 
విన్ల్లదు, కాని అతని పకున్ ఉన్న వికిత వినానడు. నీవు విన్న్పపటిీ  అతని 
                                                                                                  

1 అబూదావూద్/ అల్అదబ్/ కమ్ మర్ర యుషమమమ్ల్ ఆతిసు/ 5034. 
2 ముసిాం/ అజుాహ్ద/ తష్మమమ్ల్ ఆతిస్/ 2993. 
3  అమలుల్ యౌమి వలెపాల్ లిబినసిసనీ 1/475. ఇబ్దనల్ ఖయ్యిమ్ రహిమ- 
హుల్లాహ్ జాదుల్ మఆద్ 2/441ల్ల మరియు షేఖ్ అల్లానీ రహిమహుల్లాహ్ 
స్హీహ 3/404 హ.న్ం.1330ల్ల హస్న్ అని ెపపాపరు.  
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 పకువాడు వినానడని తెలిస్తక నీవు ఏమి చేస్తతవు? యర్ హముకల్లాహ్ 

అని బదులు పలుకు. అల్ హందులిల్లాహ్ అన్న విషయం స్పషటం 
కాకపోతే జవాబివాకు.  
 రండో విషయం: మ్మిమన్ వికిత అల్ హందులిల్లాహ్ అన్డం 
మరచిపోతే అతనికి గురుత చేయాల్ల?   
 అవును గురుత చేయ్యంచాలి. 
 ఇమాం న్వవీ మరియు ఇతర ధ్రమవేతతల్ అభిప్రాయం కూడా ఇదే. 
ఇంకా దీనిని (అంటే అతను మరచిపోతే, గురుత చేయట్ం)  మంచి పదధతి 
అనానరు. ఇబ్రాహీం తైమీ ఇల్ల చేశ్వడు. అల్లగే ఇబ్దన ముబారక్ వదద ఒక 
వికిత మ్మిమ, అల్ హందులిల్లాహ్ అన్ల్లదు. మనిషి మ్మిమన్ప్పపడు 
ఏమంటాడు అని ఇబ్దన ముబారక్ అతడిన అడిగారు. అల్ హందులిల్లాహ్ 
అంటాడు అని ఆ వికిత ెపపాపడు. యర్ హముకల్లాహ్ అని ఆయన్నానరు.  
 మరచిపోయ్యన్ వికితకి గురుత చేయడం తపపనిస్ర్చమీ కాదు. 
ఎందుకంటే ఒక వేళ అది తపపనిస్రి అయ్య ఉంటే స్ాయంగా ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص 
తన్ ముందు మ్మిమ అల్ హందులిల్లాహ్ అని ెపపపని వికితకి గురుత 
చేస్నవారు. గురుత చేయనూ ల్లదు. జవాబ్ద ఇవానూ ల్లదు. అతను అల్ 
హందులిల్లాహ్ యొకు శుభానిన కొల్లపయ్య న్ందుకు, ఇతరులు 
అతనికివాబోయే దుఆ యొకు బరుత్ (శుభాన్)ని కూడా నోచుకోల్లదు. 
(జాదుల్ మఆద్ 2/442). ప్రవకత ఉన్న స్మావేశ్వల్లా కొందరు మ్మిమ 
అల్ హందులిల్లాహ్ అన్ల్లదు. ప్రవకత వారికి జవాబ్ద ఇవాల్లదు. గురుత 
చేయనూ ల్లదు. ఇదే తిరుగు ల్లని విషయం. (ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص గురుత 
చేయ్యంచల్లదని రచయ్యత పై హదీసు దాారా రుజువు చేస్న ప్రయతనం 
చేశ్వరు. కాని ఆ వికిత వెంట్నే ప్రవకతతో అడిగ స్మాధాన్ం 
తెలుసుకునానరన్నది కూడా అదే హదీసుల్ల ఉంది. అందుకు గురుత 
చేయ్యంచకూడదన్న స్మస్ని తీసుకురావదుద. గురుత చేయ్యంచడమే 
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 మంచిది. ఇల్ల గురుత చేయ్యంచే వికిత, మ్మిమన్ వికిత ఇదదరిీ  ప్పణిం 

ల్భించును. (అనువాదకుడు).  
 యూదుల్ మ్ముమకు స్మాధాన్ం: యూదులు ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ముందు 
మ్మిమ, ఆయన్ 'యర్ హముకల్లాహ్' అంటారన్న ఆశ్తో అల్ 

హందులిల్లాహ్ అనేవారు. కాని ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص వారికి స్మాధాన్ంగా "యహ్  

దీకుములా్లహు వ యుసిాహు బాల్కుం" అనేవారు(1). ప్రవకత స్ల్ాల్లహా 
అలైహి వస్ల్ాం గారి వివేకమును గమనించండి; యూదుల్కున్న అవస్రం 
'హిదాయత్' (స్నామరాము)ది. వారు అల్లహా్ కరుణకు యోగుిలు కారు. 
వారు అల్లహా్  కు, ఆయన్ ప్రవకతకు విరోధులు. అల్లంటి వారు 
కరుణించబడాల్ని దుఆ చేయవచుచనా? 
 ల్లదు. ముందు వారికి స్నామరాం అవస్రం. ఇది పందారంటే తరువాత 
అల్లహా్ యొకు కరుణ, దయ అవస్రం. అందుకే ప్రవకత స్ల్ాలా్లహు 
అలైహి వస్ల్ాం 'యర్ హముకల్లాహ్'కు బదులుగా 'యహ్  దీకుముల్లహాు వ 
యుసిాహు బాల్కుమ్' అనానరు.  

                                                        

1 అబూదావూద్/ అల్అదబ్/ కైఫ యుషమమమ్జాిమిమ/ 5038. తిరిమజి/ 
అల్అదబ్/ కైఫ తష్మమతిల్ ఆతిస్/ 2739. అహమద్ 4/400. 411. అదబ్దల్ 
ముఫ్రద్ 940. తిరిమజి, న్వవి మరియు హాకిం (ముస్తద్రక్ 4/268ల్ల) స్హీ అని 
ెపపాపరు.  
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ఐదవది: రోగిని పర్యమరిశంచటం 
1- రోగిని పర్యమరశంచు ఘనత మరయు అతని 
కొరకు దుఆిః 

 ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ఉపదేశ్ం: "అతను వాిధిగ్రసుతడైతే వెళ్ళి పరామరిశంచు". 
 ఇది ముసిాముల్ మధ్ి ప్రేమ మారాాల్లా మరొకటి. ఒక ముసిాంపై ఉన్న 
మరో ముసిాం హకుు ఏమిట్ంటే అతను వాిధిగ్రసుతడైతే అతనిన 
పరామరిశంచాలి. పరామరశ యొకు కొనిన పదధమ్లునానయ్య. అల్లహా్ వదద 
దాని ఘన్త చాల్ల గొపపగా ఉంది. ముసిాం షరీఫు(1)ల్ల ఉంది ప్రవకత  ملسو هيلع هللا ىلص
ఇచిచన్ శుభవారతను స్తబాన్  ఉల్లఖాంచారుిః 

ا ََلْ َيَزْل ِفي ُخْرَفةي الْ )  يضا عَ ـَمْن َعاَد َمري  .(َجنَّةي َحتَّى َيْرجي

"రోగని పరామరిశంచే వికిత తిరిగ వచేచంత వరకు 'ఖురుమ్ల్ జన్నహ్'ల్ల 
ఉంటాడు". మరో ఉల్లాఖన్ంల్లిః 'ఖురుమ్ల్ జన్నహ్ అంటేమిటి ప్రవకాత' 
అని స్హచరులు అడిగారు. దానికి ఆయన్ ملسو هيلع هللا ىلص "స్ారా వనాలు" అని 
ెపపాపరు. అంటే ఆ మనిషి స్ారా వనాల్లా న్డుసూత ఉంటాడన్న మాట్. 
ప్రవకత, ఆయన్ స్హచరులు రోగుల్ను పరామరిశంచేవారు. ఒకస్తరి స్అద్ 
బిన్ అబీ వఖాాస్ రజియల్లాహు అనుుని పరామరిశంచారు. ఆ స్ందరభంల్ల 
వారితో ఇల్ల అనానరుిః "నీ వల్న్ అనేకమందికి ప్రయోజన్ం చేకూరి, 
అనేక మందికి న్షటం వాటిల్లా వరకు నీవు బహుశ్వ జీవించి ఉంటావు"(2). 

                                                        

1 ముసిాం/ అల్ భిర్ర్ వసిసల్/ ఫజాు ఇయాదతిల్ మరీజ్/ 2568. 
2 బ్దఖారీ/ జనాయ్యజ్/ రిస్తఉన్నబీ స్అద్.../ 1296. ముసిాం/ అల్ 
వసియి/ అల్ వసియుత బిసుసలుస్/ 1628. 
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  అల్లగే జాబిర్ రజియల్లాహు అనుును పరామరిశంచడానికి కూడా 

వెళ్ళిరు ఆయన్ ملسو هيلع هللا ىلص. అప్పపడు అతను స్పృహ తపిపయునానడు. అందుకు 
ప్రవకత స్ల్ాలా్లహు అలైహి వస్ల్ాం వుజూ చేసి ఆయన్పై నీళ్ళి పోస్తరు. ఆ 
తరువాత అతనికి స్పృహ వచిచంది(1).  
 మరోస్తరి ఒక ఎడారి అరబ్దా యొకు పరామరశ కొరకు వెళ్ళిరు. 
అతని వదదకు చేరుకొని, "ల్లబఅస్ తహూరున్ ఇనిాఅలా్లహ్" (బాధ్ 
పడవదుద. ఇనాిఅల్లహా్! నీకు పాప ప్రక్షాళన్ కలుగుమ్ంది) అనానరు. 
అతడనానడుిః ముమామటికి అల్ల కాదు. అది (అగన ల్లంటి) జారం. 
వృదుధల్పై మరింత రచిచపోమ్ంది. స్మాధి వరకు చేరిపసుతంది. అప్పపడు 
ప్రవకత ెపపాపరుిః "స్ర్చ అల్లగే"(2). దీని పరివస్తన్ం, పాపం, అతను అదే 
వాిధిల్ల మరణించాడు.  
 ప్రవకత స్లా్ల్లాహు అలైహి వస్లా్ం ఎవరి పరామరశకైనా వెళ్ళిన్ప్పపడు 
అతని కొరకు దుఆ చేస్నవారు, కొంతస్నప్ప అతని తల్గడ వదద 
కూరుచనేవారు, తమ శుభహస్తతనిన అతని ఛాతిపై పటేటవారు. ఇందువల్ా 
రోగ ఓ రకమైన్ తృపిత, ఆన్ందం పందుతాడు.  
2- పర్యమరశ పదధ తులుిః 

 అహుాసుసన్న వారి ప్రకారం ప్రతి మూడు రోజుల్కొకస్తరి రోగని 
పరామరిశంచాలి. తండ్రి, కొడుకు, సోదరుడు ల్లంటి దగారి స్ంబంధికు- 
లైతే వారి విషయం వేరు. (ఎప్పపడు అవస్రం ఉంటే అప్పపడు పోవల్సి 
ఉంట్లంది. రోగ వెంట్నే ఎల్ాప్పపడు ఉండే అవస్రం కూడా ఇంతటి దగారి 
స్ంబంధికుల్కు పడవచుచ). ఇతరుల్ పరామరశకై మూడు రోజుల్కొకస్తరి 

                                                        

1 బ్దఖారి/ వుజూ/ స్బ్దాన్ న్బియ్యి వుజూఅహూ..../194. 
2 బ్దఖారీ/ అల్ మరాా/ ఇయాదమ్ల్ అఅరాబ్/ 5656. 
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 వెళ్ళిలి. అల్లకాకుండా ప్రతి రోజు ల్లదా పదుద మాప్ప వసూత పోతూ 

ఉంటే అందువల్ా రోగకి మరింత ఇబాంది కలుగవచుచ.  
 ఇమాం జహబీ రహిమహుల్లాహ్ సులైమాన్ బిన్ మహ్రాన్ -అతని 
బిరుదు అఅమష్- చరిత్రల్ల వ్రాస్తరుిః అతను చాల్ల రోజులు ఏదో 
వాిధికి గురిఅయ్య ఉండగా, పరామరశ కొరకు ప్రజల్ రాకపోకలు 
మొదల్య్య అతనికి ఇబాంది కలిగంచస్తగారు. చివరికి ఓ ఉపాయం 
తటిటంది; తన్ రోగానికి స్ంబంధించిన్ వివరాల్నీన ఓ కాగతంల్ల వ్రాసి 
మెతత క్రంద పట్లటకునానడు. ఎవరు వచిచనా అది తీసి చూపించి, ఇదిగో 
చదువుకో అనేవాడు. అయ్యనా జన్ం అధికమే అయాిరు తపప తగాల్లదు. 
ఇక భరించల్లక తొందరగా ల్లచి, తన్ మెతతను చంకల్ల పట్లటకొని 
బజారుల్ల వచిచ నిల్బడి 'ప్రజల్లరా! అలా్లహ్ మీ రోగకి స్ాస్ి కలిగంచాడు' 
అని ప్రకటించారు.  
 (పరామరిశ తన్ అనుకూల్లనిన కాదు) రోగకి అనుకూల్మైన్ 
స్మయానిన చూసి అప్పపడే అతని వదదకు వెళ్ళిలి. అతడు పడుకునే 
స్ందరభంల్ల, అతని తిండి స్ందరభంల్ల, అతని న్మాజు స్మయంల్ల, 
అతను విశ్రంతి తీసుకుంట్లన్న వేళ కాకుండా వేర్చ ఏదైనా అనుకూల్ 
ఘడియల్ల పరామరిశంచాలి.  
 పరామరశ పదధమ్లుిః రోగ వదద ఎకుువ స్నప్ప కూరోచకూడదు. 
కొందరు రోగ పరామరశకై వెళ్ళిన్ప్పపడు, గంట్ల్ తరబడి అకుడే 
కూరుచండి వాిధిని మరింత పంచుతారు. ఇది పరామరశ పదధతి కాదు. 
 నీవు రోగని పరామరిశంచిన్ప్పపడు వాిధి గంభీరముగా కాకుండా 
అతను కోలుకుంటూ ఉంటే, అతనికి శుభవారత ఇవాాలిిః 'నీ ఆరోగిం 
చాల్ల బావుంది, మాష్కఅలా్లహ్! ఇంత మంచిగా ఉనానవని నేన్నుకో- 
ల్లదు. అలా్లహ్ నీకు స్ాస్ిత, క్షేమము ప్రస్తదించుగాక! తొందరగా ఈ 
వాిధి నుండి విముకిత కలుగుమ్ంది ఇనిాఅల్లాహ్' అనాలి. ఇల్ల కాకుండా 
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 కొందరు మరింత వాిధిని పంచేవాళ్ళింటారు. అల్లాహ్ వారికి స్దుాదిధని 

ఇవుాగాక! రోగీ చాల్ల భయంకరమైన్ వాిధికి గురి అయ్య యునానడు, ఈ 
వాిధికి చికితసయే ల్లదు, తొందరగా తన్ ధ్న్స్ంపద గురించి 
వీలునామాలు వ్రాయాలి, వ్రాయ్యంచాలి అన్న మాట్లు మాటాాడతారు. 
చివరికి రోగని మృమ్లా్ల లెకిుస్తతరు. ఇది పదద తప్పప. మాన్సిక సిితిగమ్ల్ 
ప్రభావం ప్రాముఖిత తెలిసిన్దే. అతడు ఆరోగింగా ఉనానడన్న భావన్ 
నీవు అతనికి కలుగయిస్నత ఇది అతను బాగుపడటానికి ఓ కారణం కావచుచ. 
ఇనాిఅల్లహా్! అందుకే ప్రవకత స్లా్ల్లాహు అలైహి వస్లా్ం వాిధిగ్రసుతలిన 
పరామరిశంచడానికి వెళ్ళిన్ప్పపడు 'ల్లబఅస్ తహూరున్ ఇనాిఅల్లహా్' 
అనేవారు. ఈ విషయం పైన్ మీరు చదివి ఉనానరు.  
 విదాాంసులు ెపపిపన్టా్ల: పరల్లకానికి దగార అయ్యన్, స్ాస్ిత కలిగే 
ఆశ్ల్లని రోగ వదదకు వెళ్ళిన్ప్పపడు ముందు అతనికి అలా్లహ్ పై మంచి 
న్మమకం ఉంచమని, అలా్లహ్ ముందు మంచి విధ్ంగా చేరుకోవాల్ని, 
అల్లహా్ అతని పట్ా మేల్ల చేస్తతడని ఆశించాల్న్న బోధ్ చేయాలి. ఇదే 
పరామరశ పదధతి. 
 పరామరిశ రోగ వదద ఉన్నప్పపడు ప్రాపంచిక విషయాలు, అధిక 
జోకులు, న్వుాల్లట్లు మరియు వృధా మాట్లు మాటాాడవదుద. 
అడపాదడపా మాత్రమే అతని దరశనానికి వెళ్ళిలి.  
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 ఆరవది: జనాజా వంట వళ్ళడం 

1- జనాజా వంట వళ్ళు ఘనత: 
 ప్రవకత స్ల్లా్లాహు అలైహి వస్ల్ాం ఆదేశ్ం: "అతను మరణిస్నత అతని 
జనాజాకు తోడుగా వెళ్ళి". ఇది ఒక ముసిాంపై ఉన్న మరో ముసిాం 
హకుు. అతను శ్వం అయ్య పోయ్య, అతని ఆతమ 'ఇలిాయ్యిన్'ల్ల 
ెపరుకునానక కూడాను, నీవు అతని వెన్క న్డచి, నీపై ఉన్న అతని 
హకుులు నెరవేరుచ. అతని జనాజా న్మాజు చేసూత అతని కొరకు 
సిఫారసు చేయ్య. అతను మటిటల్ల పట్టబడిన్ తరువాత కూడా అతనిపై 
అల్లహా్ కరుణ, దయ కురవాల్ని దుఆ చేసూత ఉండు. 
 ఇది ఇస్తామీయ సోదరభావం. విశ్వాస్ వాగాదన్ం. ఇవి ఒక ముసిాంపై 
మరొక ముసిాం హకుులు. ఇవి కేవల్ం జీవితకాల్ం వరకే పరిమితం కావు. 
చనిపోయ్యన్ తరువాత కూడా ఉంటాయ్య. స్హీ హదీసు(1)ల్ల ఉందిిః  

َد الْ ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل  :َقاَل  َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة  َجنَاَزَة َحتَّى ـ: )َمْن َشهي

َد َحتَّى ُتْدَفَن َكاَن َلُه قيَياطَاني  َ َفَلُه قيَياطر َوَمْن َشهي َوَما  :قييَل  (ُيَصِّلِّ

َياَطاني  ثُْل ا) :َقاَل  ؟اْلقي (.ـلْ مي  َجبََلنْيي اْلَعظييَمنْيي

ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెల్విచాచరని అబూహురైరా ఉల్లఖాంచారుిః "ఎవరైతే 
జనాజా వెంట్ వెళ్ళతడో, జనాజా న్మాజ్ చేయ్యంచే వరకు ఉంటాడో అతనికి 
ఒక 'ఖీరాత్'కు స్మాన్ంగా ప్పణిఫల్ం ల్భిసుతంది. మరవరయ్యతే ఖన్న్ం 
చేస్న వరకూ హాజరై ఉంటాడో అతనికి రండు 'ఖీరాత్'ల్ ప్పణిం ల్భిసుతంది". 
రండు 'ఖీరాత్'ల్ంటే ఎంత? అని ప్రశినంచగా "రండు 'ఖీరాత్'ల్ంటే అవి 
రండు పదద పరాతాల్కు స్మాన్"మని ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص స్మాధాన్మిచాచరు. 
చూడండి ఎంత తేలికైన్ ఆచరణ మరియు గొపప ప్పణిం!  

                                                        

1 బ్దఖారీ/ అల్ జనాయ్యజ్/ మనింతజర హతాత మ్దున్/ 1325. ముసాిం/ 
అల్ జనాయ్యజ్/ ఫజాుస్సల్లతి అల్ల్ జనాజ..../ 945. 
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2- జనాజ మరయు స్ంతాప పధ్ధ తులుిః 

 జనాజా ముందు న్డవడం సున్నత్. ఇందుల్ల ఘన్త కూడా ఉంది. 
ఇబ్దన ఉమర్  తెలిపారుిః "నేను ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص, అబూ బక్ర్  మరియు 
ఉమర్ రజియల్లాహు అనుుమాల్ను చూశ్వను. వారు జనాజ ముందు 
న్డిచేవారు"(1). జనాజ ముందు న్డవడమే సున్నత్. కాని వాహన్ముపై 
ఉన్నవాడు వెన్కనే ఉండాలి. న్డిచే వికిత వెన్క న్డిచినా అభింతరమేమీ ల్లదు.  
 ఉమెమ అతియి రజియల్లాహు అనాు ఉల్లాఖన్ం ప్రకారం: "మేము 
జనాజా వెంట్ వెళిడం నిషేధించబడింది. అయ్యతే ఈ వారింప్ప తీవ్రంగా 
రాల్లదు"(2). అయ్యనా స్త్రీల్ను వారించుట్ విధిగా ఉంది. ఎందుకన్గా స్త్రీ 
స్ాభావికంగా బల్హీనురాలు. తొందరగా ఏడుప్ప, దుిఃఖానికి గురి 
అవుమ్ంది. ఏదైనా పరీక్షకు గురి కావచుచ. అల్లహా్ విధి చేసిన్ అదృషటంపై 
అస్ంతృపిత ెపందవచుచ. అందుకే వృదుధరాలైనా స్ర్చ జనాజ (శ్వపేటికల్) 
వెంట్ న్డవకూడదు. స్మాధుల్ దరశన్ం కూడా చేయకూడదు.  
 ధ్రామనికి వితిర్చకైమైన్ కొనిన దురాచారాలు ప్రజల్లా ప్రబలి 
ఉనానయ్య. పండిమ్లు వాటి గురించి హెచచరించి, తప్పపను 
స్పషటపరిచారు. వాటికి బదులుగా స్రియైన్ ఆధారిత స్తురాిల్లమిట్ల 
తెలియయిశ్వరు. అల్లాహ్ దీనికి బదులుగా వారికి స్తులితం 
నొస్ంగుగాక! వాటిల్ల కొనిన దిగువ చదవండిిః  

                                                        

1 అబూదావూద్/ అల్ జనాయ్యజ్/ అల్ మషుి అమామల్ జనాజ/ 3179. 
తిరిమజి/ =/ ఫిల్ మష్ య్య అమామల్ జనాజ/ 1007. న్స్తయ్య/ =/ 
మకాన్ల్ మాషి మిన్ల్ జనాజ/ 1944. ఇబ్దన మాజ/ =/ ఫిల్ మష్ య్య 
అమామల్ జనాజ/ 1482. ఇబ్దన హిబాాన్ స్హీ అని ెపపాపరు. న్స్తయ్య మురసల్ 
అని ెపపాపరు. దీని నిరిారణ కొరకు తలీసాుల్ హబీర్2/118,119 చూడండి. 
2 బ్దఖారీ/ అల్ జనాయ్యజ్/ ఇతితబాఉనినస్తఇల్ జనాయ్యజ్/ 1378. ముసాిం/ 
అల్ జనాయ్యజ్/ న్హ్ యునినస్తఇ...../ 938. 
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 స్ంతాప స్భలు ఏరాపట్ల చేసి, ట్ంట్ల ా వేసి, భోజనాలు వడిాంచి, 
శోకగీతాలు పాడుకుంటూ, పడబొబాలు పట్లటట్ నెతితనోరు 
బాదుకుంటూ, దుసుతలు చించుకుంటూ, అదృషటంపై అస్ంతృపిత ెపందుట్.  
 మరో వితిర్చక విషయం: ఆ స్భల్ల ా ప్రజల్ స్ంతృపిత కొరకు, వారి 
మనోహరానికి పరిహాస్మాడట్ం, న్వుాల్లట్లు ఆడట్ం ప్రాపంచిక 
విషయాల్ల ా నిమగునలైపోవట్ం ల్లంటి అనేకానేక దురాచారాలునానయ్య. 
పండిమ్లు వాటికి స్ంబంధించిన్ వివరాలు తెలిపి ఉనానరు. వాటిని చదవాలి.  
 పైన్ పేరొున్బడిన్ కొనిన ప్రేమ బంధాల్ గురించి, ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص తెలిపారు. 
ప్రవకత స్హచరులు  వాటిని అల్వరుచకునానరు. వాస్తవ (ప్రాకిటకల్) 
జీవితముల్ల వాటిపై ఆచరించిచూపారు. వాటి పటా్ వారి అంగీకరణ 
స్ంపూరింగా ఉండింది. ఈ ఉతతమ గుణాల్తో వారి 
హృదయాంతరాళ్ళలు నిండిపోయాయ్య. దానికనుగుణంగా అలా్లహ్ 
అనుమతితో ఫలితం కూడా వచిచంది. తతులితంగా వారు ఉన్నత 
శిఖరాల్ను అధిరోహించారు. ఆ అధిరోహణ స్తధ్ిమయేిది అలా్లహ్ 
దాస్ిం, ఆరాధ్న్ మంచి విధ్ంగా చేసిన్వారికి, అల్లహా్ గ్రంథానిన, ప్రవకత 
స్ంప్రదాయాల్ ప్రకారం దృఢంగా అమలు చేయువారికి మరియు 
ఇస్తామీయ గుణగణాలు అల్వరుచకున్నవారికి మాత్రమే.  
 అల్ హందులిల్లాహ్!..... ఇపపటిీ  ఈ దాారము తెరచుకునే ఉంది, 
ఈ స్రుకు అందరి ముందూ వేసియుంది, ఇక మన్ం అల్లహా్  తో వరతకం 
చేయట్మే ఆల్స్ిం. ఇది స్తధ్ిపడేది పైన్ పేరొున్బడిన్ ఉతతమ తరం 
(ప్రవకత స్హచరుల్ తరం) ల్లంటి న్డవడికను అల్వరుచుకోవట్ం 
దాారానే. అవి అవల్ంభించామంటే, మాన్వుడు ఇహల్లకంల్ల ఏ 
మాన్వతా ఉన్నత శిఖరానికి చేరడం స్తధ్ిమో, తపపక అకుడికి 
చేరుకుంటాము. దైవదూతలు కూడా వచిచ కరచాల్న్ము చేస్తతరు 
ఇనాిఅల్లహా్. 
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హృదయాల్ను 
కలిపే కళ్ 
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 మొదటిది: సహచరు (సహ్వబా)లు శిక్షణ పందిన ఉననత ఉదాహరణ 

 హృదయాల్ను కలిపే కళ, స్హీ స్న్దుతో రుజూవైన్ ప్రవకత 
ముహమమద్ స్ల్ాలా్లహు అలైహి వస్ల్ాం యొకు చరిత్ర, ఆయన్ విదాిసొమ్త, 
ప్రచారం నుండి మదదమ్ తీసుకొంటూ ఆ కళను నేరుచకుందాము, దాని 
గురించి చరిచంచుకుందాము, దాని శిక్షణ పందుదాము. ఎల్లగైతే మన్ 
పూరిాకుల్లా అగ్రశ్రేణి స్హచరులు శిక్షణ పందారో. అయ్యతే మేము ఈ 
గొపప కళ యొకు ప్పనాది దేనిపై ఉందో దానికి స్ంబంధించిన్ కొనిన 
ముఖాింశ్వల్ను క్రంద పేరొుంట్లనానముిః 
1- కోపానిి దిగమ్మర ంగటం: 

 ఈ కళ యొకు ఓ మూల్ అంశ్వనిన అల్లాహ్ తన్ పటిషఠమైన్ గ్రంథం 
ఖుర్ఆనుల్ల తెలిపాడు. ప్రవకత ముహమమద్ స్ల్లా్లాహు అలైహి వస్ల్ాం 
తమ వాచాకరమ దాారా తెలిపారు. మరియు ఉన్నత, ఉతతమ న్డవడిక 
దాారా చూపారుిః అల్లహా్ ఆదేశ్ం చదవండిిః 

          

  ( 014آل عمران) 

{కపానిన దిగమ్రంగేవారు, ఇతర తపుపలను క్షమించేవారు, ఇల్లంట్ట 
స్జజనులంటే (డపకారం చేసేవారంటే) అలా్లహ్  కు ఎంతో ఇషిం}. 
(అలి ఇమ్రాన్ 3: 134). 
 విదాాంసుల్ ప్రకారం ఇందుల్ల ముగుారి మూడు స్తినాలు తెలుప 
బడాాయ్య. 1. తొలిదశ్ల్ల ఉన్నవారు. 2. మధేిమారాంల్ల ఉన్నవారు. 3. 
ప్పణాిల్లా అందరిని మించి ముందుగా ఉన్నవారు. 
 మొదటి స్తిన్ం: ఎవరి పట్ా ెపడుగా ప్రవరితంచడం జరిగందో అతను  
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 తన్ కోపానిన దిగమ్రంగాలి. ఇది మన్ ల్లంటి (ప్పణాిల్లా కొరత చూపే) 

ముసిాముల్ స్తిన్ం. 'తన్ కోపానిన దిగమ్రంగాలి' అంటే (ెపడుగా 
ప్రవరితంచిన్ వాని) పరువు తీసి, స్భలా్ల కూరుచండి తన్ ఆవేశ్వనిన వికత 
పరచి తృపితగా శ్వాస్ పీల్లచ ప్రయతనం చేయవదుద.  
 రండవ స్తిన్ం: కోపానిన దిగమ్రంగాక మరో అడుగు ముందుకు వేసి 
మరో మంచి పని చేయాలి. అదేిః {ఇతర తప్పపల్ను క్షమించే- వారు}. 
అంటే ఎవడు బాధించాడో, ెపడుగా ప్రవరితంచాడో అతని వదదకు వెళ్ళి 
'అఫల్లాహు అన్  క' (అల్లాహ్ నినున క్షమించుగాక) అని దుఆ ఇవాాలి.   
 మూడవ స్తిన్ం: మరో అడుగు ముందుకు వేసి, మంచి కారిం 
చేయాలి. అదేిః {స్జానుల్ంటే (ఉపకారం చేస్నవారంటే) అల్లాహ్  కు ఎంతో 
ఇషటం}. అంటే అతని వదదకు వెళ్ళి అతనితో ముస్తఫహా (కరచాల్న్ం), 
ముఆన్ఖ (కౌగలించుట్) చేసి, అతనికి ఏదైనా కానుక ఇవాాలి.  
 చరిత్రకారులు ఒక స్ంఘట్న్ పేరొునానరుిః హారూన్ రష్మద్ యొకు 
బానిస్ తన్ యజమాని స్నవ చేసూత ఒకస్తరి అతనికి వేడి నీళ్ళి పోసూత 
ఉండగా ఆ వేడి నీళి ెపంబ్ద చేతిల్ల నుండి జారిపోయ్య హారూన్ రష్మద్ 
తల్ మీద పడింది. హారూన్ రష్మద్ విశ్ా విఖాిత ఖలీఫ. అతనికి కోపం 
వచేచసింది. బానిస్ వైప్ప తిరిగ చూశ్వడు.  
బానిస్ -చాల్ల తెలివగల్వాడు- ఇల్ల అనానడుిః {కోపానిన 
దిగమ్రంగేవారు}. 
నేను నా కోపానిన దిగమ్రంగాను అని ఖలీఫా అనానడు. 
{ఇతర తప్పపల్ను క్షమించేవారు} అని బానిస్నానడు. 
నినున క్షమించాన్ని ఖలీఫా అనానడు. 
{స్జానుల్ంటే (ఉపకారం చేస్నవారంటే) అల్లాహ్ కు ఎంతో ఇషటం} అని 
బానిస్ అనానడు. 
వెళ్ళిపో, నినున బానిస్తాం నుండి విముకిత కలిగంచాను అని ఖలీఫా ెపపాపడు.  
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2- ద్వాషం, అకకసు తీసెయాాలి: 

 జమల్ యుదధంల్ల ఆయ్యష్క రజియల్లాహు అనాు, తల్లు 
రజియల్లాహు అనుు మరియు జుబైర్ రజియల్లాహు అనుు వారితో పాట్ల 
కొందరు స్హాబాలు ఒక వైప్పన్ ఆయుధాలు తీసుకొని వెళ్ళిరు. మరో 
వైప్పన్ అలీ రజియల్లాహు అనుు మరియు వారితో పాట్ల బద్ర్ వీరులు 
ఆయుధాలు తీసుకొని బయలుదేరారు. యుదధం మొదలైంది. ఆ 
స్ందరభంల్ల ఆమిర్ శొఅబీతో ఒక వికిత 'అల్లాహు అకార్! స్హాబాలు 
ఒకరిపై ఒకరి ఆయుధ్ం ల్లపార్చ? ఎవరు కూడా వెనుతిరగడం ల్లదేమిటి?' 
అని ప్రశినంచాడు. దానికి అతను ఇల్ల స్మాధాన్మిచాచడుిః 'స్ారావాసులు 
ఒకరినొకరు కలుసుకునానరు. పరస్పరం సిగుాపడుమ్నానరు'. అదే 
రణరంగంల్ల తల్లు రజియల్లహాు అనుు షహీద్ అయాిరు. అతను 
అప్పపడు అలీ రజియలా్లహు అనుుకు వెితిర్చకంగా మరో పక్షంల్ల ఉండిరి. 
ఇతని మరణ వారత విన్న అలీ రజియలా్లహు అనుు తన్ గుఱ్ఱనాునండి దిగ, 
ఆయుధ్ం దూరం విసిర్చసి, కాలిన్డకన్ తల్లు వైప్ప వచాచరు. అతనిన 
చూశ్వరు. అతను హతిచేయబడాారు. -ఇహల్లకంల్లనే స్ారాం శుభవారత 
పందిన్ పది మందిల్ల ఒకురు తల్లు- అతని గడాానికి అంటిన్ దుముమను 
దులిపారు. తరువాత ఇల్ల అనానరుిః "అబూ ముహమమద్ -తల్లు యొకు 
నిక్ నేమ్- నినున ఈ సిితిల్ల నేను చూడల్లకపోమ్నానను. కాని అలా్లహ్  తో 
ఇల్ల మొరపట్లటకుంట్లనానను, అల్లహా్ నినున మరియు న్నున తను 
ఖుర్ఆనుల్ల తెలిపిన్ ప్పణాిమ్మల్లా చేరుచగాక! 

                  

 (41)الحجر 

{వారి హృదయాలలో మి ఉలి డనన మాలినాయనీన కాపటాయనీన మేము 
తొల ఉస్థతము. వారు పరస్పరం సోదరులై ఎ. రె. రుగా పీఠాలపై 
కూరుుంటారు}. (15: హిజ్ర్: 47). 
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  చూడండి వారి హృదయాలు ఎంత నిరమల్ంగా, పరిశుదధంగా 

ఉనానయో! ఎంతటి దూరప్ప ఆల్లచన్, పరల్లక చింతన్! వారు పరస్పరం 
పోరాడుమ్నానరు. రకతప్పటేరులు ప్రవహిసుతనానయ్య. అలీ రజియలా్లహు 
అనుు, తల్లు రజియల్లాహు అనుు తల్ను తన్ ఒడిల్ల తీసుకొనియునానరు. 
వారి శ్వంతి స్ంక్షేమాల్కై అరిిసుతనానరు. ఇంకా ఆయన్తో కలిసి స్ారాాల్లా, 
స్ారాప్ప సెల్యేల్ాల్ల ఉంటారు. గౌరవస్తిన్ం, మహతతరమైన్ అధికారాలు 
కల్ చక్రవరితకి స్మీపంల్ల ఉంటారన్న విషయానిన గురుతచేసుతనానరు. 
వాస్తవంగా ఇది అపూరామైన్ దరశన్ం!  వింత నిదరశన్ం!!  
 ఈ అపూరా దరశనాలు చాల్ల స్పషటంగా మన్కు బోధిసుతన్న దేమంటే; 
వారూ మాన్వుల్ల! మాన్వ పరిధిని దాటిన్ వారు కాదు. ఏ ఒకు రోజూ 
వారు దైవదూతలూ కాల్లదు. కాని మాన్వత యొకు ఉన్నత శిఖరానికి 
ఎదిగారు.  
* ఒక రోజు ఇబ్దన స్మామక్ మిత్రుడు కోపంగా అతని దగారి నుండి 
వెళ్తత "గదన్ న్తహాస్బ్" అనానడు. అంటే నీ స్ంగతి ర్చప్ప చూసు 
కుంటాను. ర్చప్ప మన్ తీరుప జరగనుంది. నేను నినున నిల్దీస్తతను, నీవు 
న్నున నిల్దీస్తతవు. మన్ల్ల తప్పప ఎవరిదో అప్పపడు తెలుసుతంది. ఇబ్దన 
స్మామక్ ఇది విని, "కాదు, కాదు, అలా్లహ్ స్తక్షిగా! ర్చప్ప మన్ం 
ఒకరినొకరు మనినంచుకుంటాము" అని అనానడు.  
 విశ్వాసులు పరస్పరం లెకు చూసుకోరు, ఒకరికొకరు నీవు నా 
గురించి ఇల్ల........ వ్రాస్తవు, ఇల్ల ...... ెపపాపవు, నీవు న్నున పరోక్షంగా 
నిందించావు..... మరియు ..... మరియు ..... కాదు, ఇది స్రియైన్ పదధతి 
కాదు. స్రియైన్ పదధతి ఏమిట్ంటే "అలా్లహ్ నినున మనినంచుగాక!" అని దుఆ 
ఇవాాలి (వేడుకోవాలి).  
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3- తన మానానిి, ధ్నానిి అలా హ్ మారగ ంలో 
వచిచంచటం: 

 ప్రవకతగారి శుభ కాల్ంల్ల అబూ జమ్ జమ్ అను ఒక వికిత రాత్రి వేళ మేల్కుని 
అల్లహా్ స్నినధిల్ల ఈ విధ్ంగా మొరపట్లటకుంటాడుిః "అలా్లహ్! నీ మారాంల్ల 
ఖరుచ చేయుట్కు నా వదద ధ్న్ం ల్లదు. నీ మారాంల్ల పోరాడుట్కు నాల్ల శ్ీ త 
ల్లదు. అందుకు నేను నా మానానిన (గౌరవప్రతిషఠ) ముసాిముల్ కొరకు అంకితం 
చేసుతనానను. ఓ అలా్లహ్! ఇక నుండి ఎవరు న్నున దూషించినా, బాధించినా, 
పరోక్షంగా నిందించినా దానిని స్ాయం వారి పాపాల్కే పరిహారంగా చేయ్య!!  
 మరో ఉల్లఖాన్ంల్ల ఉందిిః ఒక రోజు ప్రవకత స్ల్లా్లహాు అలైహి వ స్ల్ాం 
దాన్ధ్రామలు చేయండని ప్రోతసహించారు. అప్పపడు ఉల్లా బిన్ జైద్ నిల్బడి "ప్రవకాత! 
దాన్ధ్రామలు చేయమని మీరు ప్రోతసహించారు. అయ్యతే నా వదద నా మాన్ము 
(గౌరవప్రతిషఠ) తపప మర్చమీ ల్లదు. అందువల్ ా నేను దానిన నాపై అనాియం 
చేసిన్వారికి దాన్ం చేసుతనానను. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص అతనికేమి స్మాధాన్మివాల్లదు. 
మరుస్టి రోజు స్ాయంగా ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص "ఉల్ా  బిన్ జైద్ ఎకుడునానడు?, తన్ 
ఆతామభిమానానిన దాన్ం చేసిన్తను ఎకుడునానడు?. నిశ్చయంగా అల్లహా్ అతని ఈ 
దానానిన స్లాకరించాడు" అని శుభవారత అందయిశ్వరు.(1).  
 ఇది ఆతామభిమానాల్ దాన్ం. ప్రవకత ముహమమద్ స్ల్ాలా్లహు అలైహి 
వస్ల్ాం తమ ధ్న్ మాన్ ప్రాణాల్ను ఈ శ్వశ్ాత 'దావత్' (ఇస్తాం ప్రచారం) 
కొరకు తాిగం చేసిన్ట్లా, ధ్రమప్రచారకులు, విదాిరుిలు తపపక తమ మాన్ 
మరాిదల్ను తాిగం చేయాలి. మన్ ప్రాణం, ధ్న్ం, మాన్ం, స్ంతాన్ం 
ఒకుటేమిటి స్మస్తం "ల్లఇల్లహ ఇల్ాలా్లహ్" కొరకు అరిపంచే స్దాభగిం అల్లాహ్ 
మన్కు ప్రస్తదించుగాక! (ఆమీన్).  

                                                        

1 హైస్మీ 'మజమఉజావాఇద్ ల్ల ఇల్ల ెపపాపరుిః దీనిని బజాార్ ఉల్లఖాంచాడు. 
అందుల్ల ముహమమద్ బిన్ సులైమాన్ బిన్ మష్మమల్ జఈఫ్ ఉనానడు. 
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4- ఇతరుల తపపదాలను స్హంచటం: 

 'ఇహ్ యాఉల్ ఉలూం' రచయ్యత ఇమాం గజాలి పేరొునానరుిః ఒక 
వికిత హస్న్ బస్రీ రహిమహులా్లహ్ వదదకు వచిచ 'అబూ స్ఈద్ (హస్న్ 
బస్రీ కునియత్)! ఫల్లనా మనిషి మిమమలిన పరోక్షంగా నిందించాడు' 
అని ెపపాపడు. అతనిన దగారికి పిలిచి, తాజా ఖరూార పండా బ్దట్ట ఇచిచ ఇల్ల 
ెపపాపరుిః "నీవు అతని వదదకు వెళ్ళి ఈ బ్దట్ట అతనికి ఇచిచ నీవు మాకు 
ప్పణాిలిచాచవు, దానికి బదులుగా మేము నీకు తాజా ఖరాూర పండాు ఇచాచము 
అని ెపప్పప". ఇతను వెళ్ళి అవి అతనికి ఇచాచడు, అల్లగే ెపపాపడు.  
 దీని ఉదేదశ్ిం ఏమిట్ంటే ఈ ప్రపంచ విషయం సుల్భం. కొందరు తమ 
ప్పణాిల్ దాన్ం చేసూత ఉంటారు. ఎవరైనా నినున చూసి అసూయపడినా, 
పగతీరుచకొన్దల్చినా, నినున వితిర్చకించినా  అందుకు నీవు బాధ్ పడకు, 
ఇవనినయూ నీ పత్రంల్ల ప్పణాిలుగా చేరుతాయ్య. నీ స్తనిానిన పంచుతాయ్య అన్న 
విషయానిన తెలుసుకో!  
* హజ్రత్ మూస్త అలైహిస్సల్లం చరిత్రల్ల ఉంది, ఆయన్ ఒకస్తరి "ప్రభువా! 
నేనో విషయం కోరుమ్నానను". (అతను కోర్చదేమిట్ల అల్లాహ్ కు తెలుసు, 
అయ్యనా) అదేమిటి మూస్త? అని అడిగాడు. "ప్రజలు నాకు వితిర్చకంగా 
మాట్ాడకుండా వారి నోరును మూయ్యంచు" అని అనానరు. అప్పపడు అల్లాహ్ 
ఇల్ల ెపపాపడుిః "మూస్త! నా గౌరవం, గొపపతన్ం స్తక్షి! నేను ఈ పని నా కొరకు 
చేయల్లదు. నేను వారిని స్ృజించాను, నేనే వారికి ఆహారం నొస్ంగుతాను. 
అయ్యనా వారు న్నున దూషిస్తతరు". సుబ్ హాన్లా్లహ్!! అల్లాహ్, కరుణించేవాడు, 
ఒకుడు, అదిాతీయుడు, అకురల్లనివాడు, ఆయన్కు స్ంతాన్ం ఎవరూ ల్లరు. 
ఆయన్ కూడా ఎవరి స్ంతాన్మూ కాదు. ఆయన్కు స్రిస్మానులు ఎవరూ 
ల్లరు. ఇంతటి ఆ స్ృషిటకరతయే ప్రజల్ దూషణల్కు గురి అవుమ్నానడు. ఈ 
బల్హీన్, అధ్మ మాన్వుడు, వీరి బిందువుతో ప్పటిటన్వాడు గౌరవ స్ృషిటకరత 
అయ్యన్ అల్లహా్ ను దూషిస్తతడా?  
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اْبُن آَدَم َقاَل اهللُ َتَعاََل َيْشتيُمنيي ) :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل النَّبييُّ   َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ 

ُبنيي َوَما َينْبَغيي َلهُ  َأمَّا َشتُْمُه َفَقْوُلُه إينَّ ِلي  ،َوَما َينْبَغيي َلُه أَْن َيْشتيَمنيي َوُيَكذِّ

يُدِني َكََم َبَدأَِني  يبُُه فََقْوُلُه َليَْس ُيعي ا َوَأمَّا َتْكذي  .(َوَلدا

ప్రవకత స్ల్లా్లాహు అలైహి వస్లా్ం ప్రవచించారని అబూ హురైరా 
రజియల్లాహు అనుు ఉల్లఖాంచారుిః "అల్లాహ్ ఇల్ల సెల్విచాచడుిః ఆదము 
కుమారుడు న్నున దూషిస్తతడు. ఇది అతనికి తగదు. ఆదము కుమారుడు 
న్నున తిరస్ురిస్తతడు. ఇది అతనికి శోభించదు. నాకు స్ంతాన్ం ఉంది 
అని ఆరోపించడం న్నున దూషించిన్ట్లా. నేను తొలిస్తరి ప్పటిటంచిన్ట్లా 
మరోస్తరి ప్పటిటంచల్లను అని అన్డం న్నున తిరస్ురించిన్ట్లా"(1).  
 ఇమాం అహమద్ రహిమహుల్లహా్ తన్ రచన్ కితాబ్దజుహా్ ద్ ల్ల 
పేరొునానరు అల్లహా్ ఇల్ల ెపపాపడుిః "మాన్వుడా! ఎంత ఆశ్చరిం!  నేను 
నినున ప్పటిటంచాను. నీవు ఇతరుల్ను ఆరాధిసుతనానవు. నేను నీకు ఆహారం 
నొస్ంగాను. నీవు ఇతరుల్కు కృతజాత తెలుప్పమ్నానవు. నేను నీ 
అకురల్లనివాడిని, అయ్యనా నేను నినున స్ంతోషంగా ఉంచడానికి వరాలు 
ప్రస్తదిసూత ఉనానను. నీవు నా అకురగల్వాడివై కూడా నాకు అవిధేయత 
చూప్పతూ న్నున అస్ంతృపిత పరుచు మ్నానవు. నా వైప్ప నుండి నీపై మేళ్ళి 
కురుసుతనానయ్య. కాని నీ తరఫున్ నా వైప్పకు దుష్కురాిల్ల చేరుమ్నానయ్య".  
 అనిన ల్లపాల్కు అతీమ్డైన్, ఏకైక అదిాతీయుడినే కొందరు 
తిడుమ్నానరంటే మన్ ల్లంటి ల్లపాలుగల్ వారు ఏ పాటి?  
 ప్రవకత స్హచరుల్ ఉతతమ మరియు ఉన్నత ఆదరాశనికి ఇదో గొపప 
నిదరశన్ం. ఎల్ల అన్గా; వారు పరస్పరం స్ంతోషంగా ఉండేవారు అయ్యనా 

                                                        

(1) బ్దఖారీ/ బద్ఉల్ ఖల్ు/ మాజాఅ ఫీ ఖౌలిల్లాహి తఆల్ వహువల్ాజీ యబ్ 
దఉల్ ఖల్ు..../ 3193. 
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 స్తమాన్ి మాన్వులా్ల మాదిరిగా ఒకప్పపడు వారి మధ్ి విభేదాలు చోట్ల 

చేసుకునేవి. పరస్పరం కొదిద రోజులు అస్ంతృపితగా ఉండేవారు. కాని తిరిగ 
తెల్టాి నిషుల్ హృదయులుగా మారారు. పరస్పరం కలిస్తరు, 
కౌగలించుకునానరు. స్హనానిన ప్రదరిశంచారు. ప్రేమల్ను పంచుకునానరు. 
ఎందుకంటే వారందరి ప్పనాది ఒకుటి, వేరు వేరు ఎంతమాత్రం కాదు. 
అదే "ల్లఇల్లహ ఇల్లా్లహా్ ముహమమ దర్రసూలులా్లహ్". ఇక వారి మధ్ిల్ల 
జరిగన్దంతా, వారు మనుషుల్ల అన్నదానికి నిదరశన్. దైవదూతలూ కారు. 
మరియు ప్రవకత స్లా్లా్లహు అలైహి వస్ల్ంా యొకు ఈ హదీసును మించి 
పోల్లరుిః "ప్రతి ఆదము కుమారుడు తప్పప చేయువాడే"(1).  
 ఎల్లంటి మచచ ల్లని తెల్ా కాగతం ల్లగా కూడా ల్లకుండిరి. ఎన్నటిీ  
అల్ల ల్లకుండిరి!  
 వారూ మనుషుల్ల, వారి హృదయాలా్ల కూడా మాన్వ స్ాభావమే 
కదులుమ్ండేది. వాటితోనే వారు భూమి మీద తిరుగుమ్ండేవారు. కాని 
వారి ఆ స్ాభావం ఉతతమ సిితి మరియు ఉన్నత శిఖరంల్ల ఉండింది. 
ఎప్పపడైనా ఏదైనా కారణంగా తప్పప జరిగనా, వెంట్నే స్రుదకొని మళ్ళి 
ముందుకు, పైకి ఎదిగే ప్రయతనమే చేస్నవారు.  
 హజ్రత్ అబూ బక్ర్ సిదీదఖ్ రజియలా్లహు అనుు ఉపమాణం చరిత్రల్ల 
ఉంది. ఒకస్తరి ఒక వికిత ఆయన్తో అంటాడుిః అబూ బక్ర్! అలా్లహ్ 
స్తక్షిగా నేను నినున ఎల్ల తిడతాన్ంటే, ఆ తిట్లా నీతో నీ స్మాధిల్ల 
చేరుతాయ్య. హజ్రత్ అబూ బక్్ర అతనికి ఇల్ల స్మాధాన్మిచాచరుిః నీతో 
నీ స్మాధిల్లనే చేరుతాయ్య, నా స్మాధిల్ల కాదు.  

                                                        

(1) తిరిమజి/ సిఫమ్ల్ ఖయామ.../ మినుు../ 2499. ఇబ్దన మాజ/ అజుహా్ 
ద్/ జిక్రు తౌతబా/ 4251. దారిమ/ రిఖాఖ్/ ఫితౌతబా/ 2611. అహమద్/ 
3/198. ముస్తద్రక్ హాకిం/ 4/244. హాకిం దీని స్న్ద్ స్హీ అని ెపపాపరు. 
అల్లానీ స్హీహుల్ జామిఅ 4515ల్ల  హస్న్ అని ెపపాపరు.  
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  హజ్రత్ అబూ బక్ర్ నిజం ెపపాపరు. అవి దూషించబడిన్వారి 

స్మాధిల్లకి రావు. ఎవరు తమ నాలుకను ప్రజల్ను బాధించడానికి 
ఉపయోగంచారో వారి స్మాధిల్లనే చేరుతాయ్య. ఏ మూరుడాు హజ్రత్ 
అబూ బక్ర్ ను తిటాటడో, ఆ తిట్లా అబూ బక్ర్  స్మాధిల్ల చేరుతాయని 
భావిసుతనానడా? ఏల్లంటి మూరాతాం ఇది? ఇంతకంటే మించిన్ 
మూరాతాం మర్చముంట్లంది? 
 మళ్ళి హజ్రత్ అబూ బక్ర్ జవాబ్దను గమనించండి! ఏమనానరు? 
"నీతో నీ స్మాధిల్లనే చేరుతాయ్య, నా స్మాధిల్ల కాదు" అని ెపపాపరు. 
ఇదే స్మాధాన్మిచాచరు, ఇది గాకుండా, "నేనూ నినున తిడతాను, నా 
తిట్లా నీ స్మాధిల్ల చేరుతాయ్య" అని గాని, "నేను నీకు ఇల్ల చేస్తతను, 
అల్ల చేస్తతను" అని గానీ అన్ల్లదు. కేవల్ం "నీతో నీ స్మాధిల్ల 
చేరుతాయ్య" అని మాత్రమే అనానరు.  
 హజ్రత్ అబూ బక్ర్ సిదీదఖ్ జవాబ్ద, ఆయన్ ప్రవరతన్ చాల్ల 
స్రియైన్ది. మన్సును నొపిపంచే మాట్, దురాభష, వాటి దుషుల్ం, 
పరిణామం, ఆ మాట్లు అన్డానికి స్తహస్ం చేసిన్వాడే అనుభవిస్తతడు. 
5- జగడమ మాని, స్ంధి పేయతిం చేయాలి: 
 ఒక వికిత హజ్రత్ అమ్ర్ బిన్ ఆస్ రజియల్లాహు అనుుతో అనానడుిః 
నేను తీరిక చూసుకొని నీ పని పడతాను. దానికి హజ్రత్ అమ్ర్ బిన్ ఆస్ 

 'అల్లగైతే నీకు పని తగలింది' అనానరు.  
 ఇదే స్రియైన్ జవాబ్ద. ఎవడైతే తన్ సొదరుల్ను బాధ్ కలిగంచ- 
టానికి, వారిని దూషించటానికి, వారికి వితిర్చకంగా ఏదైనా పనానగం 
పన్నటానికి తీరిక పందాల్నుకుంటాడో, వాస్తవానికి అతడు ఎప్పపడూ 
తీరిక పందడు, అల్లాహ్ అతనిన ఇల్లగే తీరిక ల్లకుండా చేస్నస్తతడు. 
వాస్తవానికి అతను ఈ విధ్ంగా తన్ జీవితంల్లని అమూల్ిమైన్ 
స్మయానిన ల్లభం ల్లని వషయాల్లా వృధా చేసుకుంట్లనానడు.  
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  హజ్రత్ అమ్ర్ బిన్ ఆస్  జవాబ్ద స్రియైన్ది మరియు వివేకంతో 

కూడుకున్నది. {ఎవరికి దివిజాాన్ం (వివేకం) ల్భించిన్దో, వాస్తవంగా 
వారికి మహాభాగిం ల్భించిన్టేా}. (సూర బఖర 2: 269). 
 హదీసు వేతతల్ కథన్ం, ఒక వికిత ఆమిర్ బిన్ షొఅబీ -పేరు గాంచిన్ 
తాబిఈన్ పండిమ్ల్లా ఒకరు- యదుట్ నిల్బడి 'ఆమిర్ నీవు అబదధం 
పలుకుమ్నానవు' అని అనానడు.  
 ఆమిర్ ఇల్ల జవాబిచాచరుిః నీవు స్తివంమ్నివైతే, అల్లాహ్ న్నున 
క్షమించుగాక! నీవు అబదధం పలికిన్వానివైతే అలా్లహ్ నినున క్షమించుగాక!  
 ెపపపండి! ఆ తరువాత అతడేమని యుంటాడు?? 
ఏమంటాడు? ఊరుకునానడు!! ఎందుకంటే ఎవరు జగడానిన 
అంతమొందించి, రాజీ కుదరచడానికి ప్రయతనం చేస్తతరో, ఎవరిపై 
అతాిచారం జరపకుండా ఉంటారో -ప్రతేికంగా హోదా, అంతసుతలు, 
గొపప సి్తన్ంగల్ వారిపై- అల్లంటివారు స్ాయంగా తమ పట్ా తరువాత 
ఇస్తాం మరియు ముసిాముల్ పట్ా మేలు చేసిన్వారౌతారు. 
6- ఆతి పరశీలన: 

 హజ్ స్ందరభంగా మినాల్ల ఒక వికిత స్తలిం బిన్ అబ్దదల్లహా్ బిన్ ఉమర్ 

ను ఢీకొనానడు. మళ్ళ  ి అతనే తిరిగ స్తలింతో అంటాడుిః నీవు చాల్ల ెపడ ా
మనిషివి. స్తలిం -తాబిఈన్ ల్లని గొపప పండిమ్డు- ఇల్ల జవాబిచాచడుిః 
"ఈ విషయం నీవే కనుగొనానవు, నీవే నాకు తెలిపావు. ఇపపటి వరకెవరూ 
నాకు తెలుపల్లదు". ఎందుకంటే స్తలిం తన్కు తాను ెపడవాాడని 
భావించేవారు. ఇది నిజమే. విశ్వాసి తన్ల్ల తాను ల్లపం, కొరత ఉన్నట్లా 
గమనిస్తతడు. తన్ ఆతమ పదిదరికానికి, ఆహంభావానికి గురవుమ్ందని 
అనుకున్నప్పపడు అతను దానిన నిందిస్తతడు, పరిశీలిస్తతడు. కాని దురామరుడాు, 
వంచకుడు తన్ను తాను మంచివానిగా ప్రచారం చేసుకుంట్లంటాడు.  
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  స్ఈద్ బిన్ ముస్య్యిబ్ రహిమహుల్లహా్ అరి రాత్రి తరువాత నిద్ర 

మేలుకొని, తన్ ఆతమనుదేదశించి ఇల్ల అనేవారుిః 'ఓ ెపడుల్ను ప్రేరిపించే 
మన్స్త! ల్ల అల్లహా్ స్మక్షంల్ల నిల్బడు'. 
 స్ఈద్ బిన్ ముస్య్యిబ్ రహిమహుల్లహా్ ఇల్ల అంట్లనానరు!! మన్ం 
మన్ ఆతమల్తో ఏమంటాము?. (ఓ అల్లహా్ మా ల్లపాలిన కపిప ప్పచుచ). 
 స్హీ స్న్దుల్తో రుజువైన్ ఒక స్ంఘట్న్ ఇల్ల ఉందిిః ఖుర్ఆన్ 
వాిఖాిత, పండిమ్ల్కే పండిమ్లైన్ హజ్రత్ ఇబ్నన అబాాస్ రజియలా్లహు 
అనుు గారిని ఒక వికిత మసిాదుల్ హరాంల్ల, ప్రజల్ ముందు దూషించడం 
మొదలెటాటడు. ఆయన్ తల్ దించుకొని ఉనానరు. కరికుడు, ఎడారివాసి 
అయ్యన్ అతడు ప్రపంచముల్లకెలా్ల గొపప మేధావిని తిడుమ్నానడు. 
ఆయన్ ఏమీ బదులు పలుకడం ల్లదు....... ఈ (నిశ్బాదనిన చూసిన్ 
అతను) తిడుతూనేపోయాడు. అప్పపడు ఇబ్నన అబాాస్ తల్ ఎతిత ఇల్ల 
అంటారుిః న్నున తిడుమ్నానవా? నాల్ల ఈ మూడు గుణాలునానయ్య! 
'ఇబ్నన అబాాస్ అవేమిటి?' అని అడిగాడతను.  
ఇబ్నన అబాాస్ ెపపాపరుిః అల్లాహ్ స్తక్షిగా! ఎప్పపడు వరిం కురిసినా నేను 
స్ంతోషించి, అల్లాహ్ సోతత్రం చేస్తతను. మరి నాకు ఒంట్లు, మేకలు ఏమీ 
ల్లవు!! 
'రండవదేమిటి?' అని అడిగాడతను. 
ఆయన్నానరుిః నాియం చేస్న ఏ నాియాధిపతి గురించి నేను వినాన, 
అతని పరోక్షంల్ల నేను అతని కొరకు దుఆ చేస్తతను, మరి చూడబోతే 
అతని వదద నా అరీా ఏదీ ల్లదు.  
'మూడవదేమిటి?' అని అడిగాడతను.  
ఆయన్ ెపపాపరుిః ఖుర్ఆనుల్లని ఒకు ఆయమ్ భావం నాకు తెలిసినా, 
నాకు తెలిసిన్ విధ్ంగా ముసిమాుల్ందరిీ  తెలియాల్ని నేను కోరుకుంటాను!! 
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  ఇది, స్హాబాల్ల గల్ ఉన్నత ఆదరశం! విశ్వాస్ం మరియు ఉతతమ 

న్డవడికల్ అస్లైన్ ప్పనాదుల్పై మహాప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص వారికి శిక్షణ ఇచాచరు. 
ల్లకుంటే వారు ఎడారి నుండి వెలికి వచిచన్ నిరక్షయరాస్ి వరామే. కాని ప్రవకత 
స్ల్ాల్లహాు అలైహి వస్ల్ాం క్రమక్రమంగా వారికి శిక్షణ ఇచిచ, వారి 
భవిషిమ్తను తీరిచదిదాదరు. వారిపై ప్రతేిక శ్రదధ చూపారు. చివరికి వారు 
స్మస్త జామ్ల్పై నాయకతాం వహించు- ట్కు అరుుల్యాిరు. 
ప్రజల్ందరిీ  ఉతతమ ఆదరశంగా నిలిచారు.  
 నూటికి నూరు పాలు ానీవు ఎవరిని పందుతావు?. నీవు వందశ్వతం 
మంచి వికితని పందాల్ంటే, ఎన్నటిీ  పందల్లవు. కొంెపం, 30 శ్వతం, 
50 శ్వతం మంచి వాడిని పందగల్వు. ముసిాం స్మాజముల్ల ఒక 
ముసిాం వికిత -అతను ఎంత ఉతతమ, ఉన్నత స్తినానికి చేరుకునాన- ఏ 
చిన్న ల్లపం, కొంత అయ్యన్ కొరత ల్లనివాడిని చూడల్లవు. ఇల్ల 
ముమామటికి అస్ంభవం.  

                         

            (60)النور 
{ఒక వేళ అలా్లహ్ అనుగ్రహం ఆయన కారుణ్యం మీ మీద లేకపోతే, 
మీలో ఏ వయక్తత పరిశు. ధడు కాలేడు. కాని అలా్లహ్  యే తాను కరిన 
వారిని పరిశు. ధలుగా చేస్థతడు}. (సూర నూర్ 24:21). 
 ఫల్లనా వికిత దాతృత గుణం గల్వాడు కాని కోపిషిట. ఫల్లనా వికిత 
నిగ్రహశ్కిత గల్వాడు కాని పిసినారి. ఫల్లనా వికిత స్దుాణుడు కాని 
తొందరపాట్ల స్ాభావి. ఇల్ల వివిధ్ గుణాల్వారుంటారు. ఎందుకంటే 
మంచి, ెపడు గుణాల్నీన పంచింది అలా్లహ్  యే.  
 ఏ వికిత యొకు పాపాలు లెకిుంచట్ం స్తధ్ిమో అతనే మంచివాడు. 
కాని కొందరుంటారు, నీవు ఎంత ప్రయతనం చేసినా వారి పాపాలిన 
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 లెకిుంచ ల్లవు!! మరి కొందరు, నీవు వారి మంచితనానిన చూసి వారిల్ల ఏ 

తప్పప ల్లదు, కేవల్ం ఇది .... మాత్రమే అని అంటావు, ఇల్లంటే వార్చ 
మంచివాళ్ళి. ఎవరి ప్పణాిలు వారి పాపాల్ను అధిగమిస్తతయో వార్చ 
ఇస్తాం యొకు స్రియైన్ మారాంల్ల ఉన్నవారు. మరవరి పాపాలైతే వారి 
ప్పణాిల్కంటే మించి ఉంటాయో అతనే అలా్లహ్ మారాం నుండి 
వైదొల్గన్వాడు. ఎందుకంటే అల్లాహ్ ప్రళయదినాన్ పాపప్పణాిల్ను 
త్రాసుల్ల తూకంవేస్తతడు. దాని గురించే అల్లహా్ ఇల్ల తెలిపాడుిః  

              

            (03)األحقاف

{ఇట్టవంట్ట వారి నుంవా మేము వారు చేసిన మంచి కరమలను 
స్వాకరిస్థతము; వారు చేసిన చెడుకరమలను మనినస్థతము. వారిక్త 
చేయబడుతూ వచిున స్తయవాగాునం ప్రకారం, వారు స్ారగవాసులలో 
చేరిపోతారు}. (అహ్  ఖాఫ్ 46: 16). 
 ఈ ఆయమ్ల్ల వారిల్ల పాపాలు, తపిపదాలునానయని, అయ్యతే 
ఆయన్ వాటిని మనినస్తతడని స్పషటపరిచాడు. ఒక హదీసుల్ల ఈ విధ్ంగా 
ఉందిిః "నీటి పరిమాణం రండు పదద కడవల్కు స్మాన్ంగా ఉన్నప్పపడు 
అది మాలినాినిన గ్రహించదు"(1).  
 కొందరి నీళ్ళి (ప్పణాిలు) తకుువ ఉండి, అందుల్ల ఎంత చిన్న 
వసుతవు పడినా తన్ ప్రభావం చూప్పమ్ంది, నీళ్ళి కలుషితమైపోతాయ్య. 

                                                        

(1) అబూ దావూద్/ తహార/ మా యున్జిసాుల్ మాఅ/ 63. తిరిమజి/ 
తహర/ 67. నిస్తయ్య/ తహార/ 52. ఈ హదీసును ఇబ్దన ఖుజైమ, హాకిం, 
ఇబ్దన హిబాాన్, షేఖ్ అహమద్ ష్కకిర్ ~ (తాలీఖ్ తిరిమజి 1/98ల్ల) మరియు 
అల్లానీ ~ (ఇరాా 23ల్ల) స్హీ అని ెపపాపరు. దీని వివరణ తెలుగుల్ల 
చూడదలుచుకున్న వారు  
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 మరి కొందరి స్తాురాిలు రండు పదద కడవల్ మాదిరిగా ఉండి అందుల్ల 

ఏ వసుతవు పడినా అందుల్ల మారుప రాదు. వారి దాన్ం, విది, ప్రచారం 
ఇంకా ఇతర స్దుాణాల్ వల్ ాషైతాన్ నుండి కొనిన దుష్ప్పేరణలు కలిగనా 
అవి తమ ప్రభావం చూపవు.  
 "హజ్రత్ మూస్త అలైహిస్సల్లం శిల్లఫల్కాల్ను తీసుకువచాచరు. 
వాటిపై అల్లహా్ వాకుు, వాణి లిఖంచబడి ఉంది. వాటిని ఒక పకున్ 
పడేశ్వరు. తన్ సోదరుని జుమ్తను పట్లటకొని అతనిన ల్లగాడు" అని వచిచన్ 
విషయంల్ల ఇబ్దన తైమియి ెపపాపరని ఇబ్దన ఖయ్యిమ్ మదారిజుస్తసలిీ న్ 
ల్ల పేరొునానరుిః ఆయన్ సోదరుడు కూడా ప్రవకేత. అయ్యనా మూస్త 
అలైహిస్సల్లం ప్రజల్ ముందు తన్ సోదరుని గడాము పటిట ల్లగాడు. కాని 
అల్లహా్ ఆయనిన మనినంచాడు.  

ي الْ ) يْم إيَلَّ اْْلُُدودَ ـأَقييُلوا َذوي   (َهيْئَاتي َعثََراِتي

 ఆయ్యష్క రజియల్లాహు అనాు ఉల్లాఖన్ం ప్రకారం ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల 
ప్రవచించారుిః "స్దుాణ స్ంపనునల్ తపిపదాల్ను మనినంచివేయండి. 
'హుదూద్' తపప"(1). హదుదల్లా అందరూ స్మానుల్ల. కాని ఏ విషయాలా్ల 
హదుద నిరియ్యంచబడల్లదో, అవి స్దుాణ స్ంపనునల్ దాారా జరుగుతే 
వారిని మనినంచాలి. స్దుాణ స్ంపనునల్ంటే ఇస్తాంపై స్తింగా, సిిరంగా 
ఉన్నవారు, ప్రచార, స్ంక్షేమ కారిక్రమాలు, దాన్ధ్రామలు, స్ల్హా 
స్ంప్రదింప్పలు ఒకుటేమిటి అనిన రంగాల్లా ముందున్నవారు. వారి నుండి 

                                                        

(1) అబూ దావూద్/ అల్ హుదూద్/ ఫిల్ హదిద యుష్ ఫఉ ఫీహి/ 4375. 
అహమద్ 6/181. షేఖ్ అల్లానీ రహిమహుల్లహా్ స్హీ అబీ దావూద్ మరియు 
స్హీహుల్ జామిఅ 1185ల్ల స్హీ అని ెపపాపరు. 'హుదూద్' అంటేిః ఏ పాపాల్ 
పై ఇస్తాంల్ల వాటి శిక్ష ఇహల్లకముల్ల నిరయి్యంచబడిందో అవి అని భావం. 
ఉదాిః దొంగ యొకు హస్త ఖండన్, వివాహిమ్డైన్ విబిచారి యొకు శిల్ల శిక్ష 
వగైరా. 
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 ఎప్పపడైనా ఏదైనా చిన్న తప్పప జరిగతే ఓరుచకోవాలి. (వారి ఆ ఒకు 

తప్పపను "గోరంతను కొండంత చేయుట్" మాదిరిగా చేయకుండా,) వారి 
స్తురాిలు, దాన్ధ్రామలు మరియు అల్లాహ్ వదద మరియు ప్రజల్లా 
వారికున్న మంచితనానిన చూడాలి.  
 సోదరుల్తో కల్సి ఉండు, వారి పరపాట్ాను ఓరుచకో, వారి 
తపిపదాల్ను మనినంచు. 
 ఇబ్దన ముబారక్ రహిమహులా్లహ్ ముందు వారి మిత్రుల్, శిషుిల్, 
ెపడు ప్రస్తతవన్ వచిచన్ప్పపడు ఆయన్ ఇల్ల అనేవారుిః 'ఫల్లన్ మాదిరిగా 
ఎవరుంటారు. అతనిల్ల ఇల్లంటి .... ఉతతమ గుణాలునానయ్య'. వారి 
ెపడుల్ను ప్రస్తతవించేవారు కాదు.  
 అయోి! మన్ము కూడా ప్రజల్ మంచి కారాిల్ను ప్రస్తతవిసూత ఉంటే 
ఎంత బాగుండు?. ఎంత ెపడా ముసిామైనా అతనిల్ల కొనిన స్తాురాిలు 
ల్లకుండా ఉండవు. కనీస్ం న్మాజైనా చేస్తతడు కావచుచ. ఇది ల్లకునాన 
అల్లహా్, ఆయన్ ప్రవకతను ప్రేమించే వాడై ఉండవచుచ. ఇదే నిజమైతే, 
అతని మంచితనానికి ఇదే స్రిపోమ్ంది. 
* మమ్త స్నవించిన్ ఒక వికితని ప్రవకత స్మక్షంల్ల తీసుకురావడం 
జరిగంది. ఆయన్ స్ల్ాలా్లహు అలైహి వస్ల్ాం కొరడా శిక్ష విధించారు. 
అతను ఇంతకు ముందు కూడా అనేక స్తరాు శిక్ష అనుభవించాడు. 
అతనిన చూసిన్ ఒక వికిత 'ఇతనిపై అల్లాహ్ శ్వపం పడుగాక! ఎనిన స్తరాు 
పట్లటబడాాడు' అని అనానడు. ఇది విన్న ప్రవకత స్ల్లా్లాహు అలైహి వస్ల్ాం 
ెపపాపరుిః "మీరు శ్వపనారాలిు పట్టకండి. అల్లాహ్ స్తక్షిగా అతను 
అల్లాహ్ , ఆయన్ ప్రవకతను ప్రేమిస్తతడన్నది నాకు తెలుసు". మరో 
ఉల్లాఖన్ంల్ల ఉందిిః ఒక వికిత 'అల్లాహ్ ఇతనిన అవమాన్పరుచుగాక!' అని 
శ్పించాడు. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص "మీ సోదరునికి వితిర్చకంగా షైతాన్ కు 
స్హాయపడకండి" అని ెపపాపరు. 
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  అతను అల్లహా్, ఆయన్ ప్రవకతను ప్రేమిసుతనానడని ప్రవకత స్ల్ాలా్లహు 

అలైహి వస్లా్ం రుజువు పరిచారు. ఈ ప్రేమ కూడా ఒక స్తాురిమే. 
ఇంకా ఆయన్ స్లా్ల్లాహు అలైహి వస్ల్ాం ఇస్తామీయ సోదరతాంల్ల 
అతనిన చేరాచరు. ఇది అతి గొపప స్తాురిం. మరల్లంట్ప్పపడు మన్ం 
ముసిాముల్ మేళిను, ఇస్తాముల్ల వారి తాిగాల్ను ఎందుకు 
ప్రస్తతవించకూడదు?  
 స్ంపూరి దురామరాంపై నీవు ఏ మనిషినైనా చూసుతనానవంటే అతడు 
స్తితిరస్తురి, ల్లదా అల్లహా్ హదుదల్ను మితిమీరిన్వాడు, ల్లదా 
ఘోరపాపాలు బహిరంగంగా చేస్నవాడు, ల్లదా సిగ్గా ల్జాా వస్తానిన పూరితగా 
దించేసిన్వాడు, ల్లదా ప్పణాిమ్మల్తో, స్దుపరుషుల్తో శ్తృతాం 
వహించేవాడు, ల్లదా ఇస్తాంను తన్ వీప్ప వెన్క వదిల్లసిన్వాడు.   
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 రండవది: విభేదాల్ను విడనాడడంలో ఇసా్లమీయ విధానం 

కేియాతిక ఆదర్యశలుద ద్టాంత ంతాలు: 
 ప్రవకత స్ల్ాల్లహాు అలైహి వస్ల్ాం యొకు శుభ కాల్ంల్ల ఆయన్ స్హచరుల్ 
దాారా ఉనికిల్ల వచిచన్ అమ్ితతమ ఆదరాశలు ఎనోన ఉనానయ్య. అందుల్ల కొనిన 
దిగువ తెలుపబడుమ్న్నవిిః 
1- బిలల్  మరయు అబూ జరే్ర ల మధ్ా విభేదం: 

 ఒకస్తరి అబూ జర్ర్  బిల్లల్  ను అతని తలిా గురించి 
ప్రస్తతవించి సిగుా చేట్య్యన్ విషయమనానడు. బిల్లల్ అతని గురించి 
ప్రవకతకు ఫిరాిదు చేశ్వరు. అట్ల అబూ జర్ర ్తను ెపపిపన్ మాట్ను గురుత 
తెచుచకొని పశ్వచతాతప పడాారు. ఇకేమయ్యంది? తన్ ెపంప భూమి మీద 
పటిట బిల్లల్ తో అనానరుిః 'అల్లహా్ స్తక్షిగా! మీ పాదం నా ెపంప పై 
పట్టన్ంత వరకు నేను భూమి మీద నుండి ల్లవను'. ఇదదరు ఒకరికొకరు 
కరచాల్న్ం చేసి, కలుసుకునానరు.  
2- మహ్వజిరీన్ మరయు అనాారుల మధ్ా విభేదం(1): 
 ఇస్తాం స్లాకరణ తరువాత, ముహాజిరుల్ మరియు అనాసరుల్ మధ్ి 
పరస్పరం ఆయుధాలు బైటికి తీసి, ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకునే 
స్ందరభంల్లనే ప్రవకత స్లా్ల్లాహు అలైహి వస్లా్ం వారి మధ్ి 

ప్రతిక్షమయాిరు. "ఏమిటిది, అనాగరిక నినాదం? విడనాడండి. ఇది 
అతింత నీచమైన్ది, దురాంధ్భూయ్యషటమైన్ది" అని అనానరు. అందరూ 

                                                        

(1) ముహాజిరీన్ అంటే మకాు నుండి మదీనాకు వల్స్ వచిచన్ ప్రవకత 
స్హచరులు. అనాసర్ అంటే ముహాజిరీన్ కు ఆశ్రయమిచిచన్ మదీన్వాసులు.  
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 కనీనరు కారాచరు. తమ చేమ్ల్ నుండి ఆయుధాలిన వదిల్లస్తరు. పరస్పరం 

కలుసుకునానరు. ఇది నిజమైన్ సోదరభావం. ఇది అల్లహా్ పై ప్రగాఢ 
విశ్వాస్ం దాారా ల్భిసుతంది. ఇది అల్లహా్ యొకు గొపప వరం. ఆయన్ 
తన్ దాసుల్లా తాను కోరిన్వారికి ప్రస్తదిస్తతడు. పరస్పర దేాష్కల్తో 
నిండియున్నమన్సుసలు కల్వడం కేవల్ం ఇస్తాం దాారానే స్తధ్ిమయేిది. 
అది కేవల్ం అల్లహా్ యొకు త్రాడు. దానిన గటిటగా పట్లటకుంటేనే, అలా్లహ్ 
కరుణతో సోదరుల్వుతారు. కాల్లల్ తరబడి రగులుమ్న్న వైరానిన 
కాల్రాయటానికి, వరాాల్ కక్షల్ను అంతం చేయటానికి, వికితగత కోరికలిన 
హరించివేయటానికి మరియు జాతీయ దేాష్కల్ను అంతమొందించటానికి 
అల్లహా్ కొరకైన్ సోదరభావం తపప మర్చ మారాం ల్లదు. అలా్లహ్ ఆదేశ్ం 
ఇల్ల ఉందిిః 

                      

                             

                     (011)آل عمران 

{అందరూ కలిసి అలా్లహ్ త్రాడును గట్టిగా పట్టికండి. విభేదాలలో 
పడకండి. అలా్లహ్ మీకు చేసిన మేలును జాాపకం తెచ్చుకండి. మీరు 
ఒకరి కొకరు శ్త్రువులుగా డంవావారు. ఆయన మీ హృదయాలను 
కలిపాడు. ఆయన కటాక్షం వలానే మీరు పరస్పరం 
సోదరులయాయరు. మీరు నిపుపలతో నిండివునన ఒక గండం ఒడుున 
నిలబడి డనానరు. అలా్లహ్ మిమమలిన దాని నుండి కాపాడాడు}. (ఆలి 
ఇమ్రాన్ 3: 103). 
* చరిత్రకారులు స్హీ స్న్దు (ప్రామాణిక ఆధారాల్)తో ఒక స్ంఘట్న్ 
పేరొునానరుిః ప్రవకత స్హచరులు బనీ ముస్తలిక్ యుదాధనికి బయలు 
దేరారు. (దారి మధ్ిల్ల ఓ చోట్ మజిలీ చేశ్వరు). ఉమర్ కు ఓ బానిస్ 
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 ఉండేవాడు. అతని పేరు జహ్ జాహ్. అతను మరియు అనాసరుల్లని 

స్నాన్ బిన్ వబ్రా మధ్ి గొడవ మొదల్య్య, ఇదదరూ కోపానికొచిచ, కేకలు 
వేశ్వరు. ఉమర్ రజియల్లాహు అనుు బానిస్ 'ముహాజిరుల్లరా!' అని, 
అనాసరీ 'అనాసరుల్లరా!' అని పిలిచారు. ఆ నినాదాలు మన్సుసల్ను 

కలుషితం చేశ్వయ్య. మునాఫిఖు (వంచకు)ల్ నాయకుడైన్ అబ్దదలా్లహ్ బిన్ 
ఉబై బిన్ స్లూల్ ఇల్ల అనానడుిః 'ఎవరు ెపపాపడో కాని బల్ల మంచి 
స్తమెత ెపపాపడుిః నీవు నీ కుకును ఆకలితో ఉంచుతే అది నీ వెన్క వెన్క 
వసుతంది. తినిపించి ల్లవు చేస్నత నినేన తినేసుతంది. ఒకవేళ మన్ము, 
వాళిను మన్ ఇండా నుండి తరిమివేసియుంటే ఈనాడు మన్తో ఇల్లగా 
ప్రవరితంచి యుండే వారు కాదు. మన్ము మదీనా తిరిగ వెళ్ళిన్ తరువాత 
మన్ల్లని గౌరవనీయులు నీచుల్ని అకుణిించి వెళిగొడదాము'. ఈ 
విషయం జైద్ బిన్ అరామ్ విని, ప్రవకతకు తెలియయిశ్వరు. ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص 
స్హచరుల్ వదదకు వచిచ, ఆ ప్రాంతం నుండి బయలుదేరాల్ని 
ఆదేశించారు. ఎందుకంటే అకుడే ఉండడం వల్ా వంచకులు ఈ 
విషయానిన మరింతగా ల్లపి పరిసిితిని ెపడగొట్టకుండా ఉండటానికి. 
స్మాజంల్ల కొందరుంటారు, ఇతరుల్ తప్పప, పరపాటా్ను పట్టడానికి 
మాట్ల వేసి యుంటారు. వాటి గురించి చిలువలు పలువలు చేస్తతరు. 
దీనినే ఓ పనిగా పట్లటకోని కుకు ప్రతి పల్ాముల్ల మూతి పటిటన్ట్లా 
ఇతరుల్ మాన్ మరాిదల్ల్ల జోకిం చేసుకోనిది తృపిత పడరు.  
 కాని ఇకుడ ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص గారి వివేచన్తో కూడిన్ విధానానిన 
గమనించండి! ఎవరిీ  ఆ విషయంల్ల గొడవపడే అవకాశ్ం 
ల్భించకుండా, ఆ ప్రాంతం నుండి బయలుదేరాల్ని ఆదేశించారు. 
 అందుకే వదంమ్ల్ను అంతమొందించి, పరస్పరం ప్రేమగా ఉన్నవారి 
మధ్ి ఏరపడే చిచుచలు చలా్లరటానికి సుల్భమైన్ పదధతి ఏమిట్ంటే? 
ప్రజలిన విదాి, విది స్ంబంధిత విషయాల్లా, చింతనాతమక పనుల్లా 
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 నిమగునలిన చేయాలి. ముసిాం స్మాజ పదద పదద స్మస్ిలు వారి 

ముందుంచాలి. ఎందుకంటే ఇస్తాం మరియు ముసిాముల్ స్మస్ిలు మన్ 
వికితగత స్మస్ిల్ కంటే, మన్ గొడవల్కంటే ముఖిమైన్వి. ఇస్తాంను 
వాిపిత చేస్న స్మస్ి. అంతరాాతీయంగా యూదుల్ను అణచివేస్న స్మస్ి. 
సెకుిలిరిజం (లౌకికవాదం), కమూినిజం (స్తమివాదం) మరియు 
క్రైస్తవుల్ దిన్దినానికి పరుగుమ్న్న స్మస్ిలు. కల్కాల్ం ఉండే ముసిాం 
స్మాజ ఐకిత స్మస్ి. అల్లహా్ ముసిాం స్మాజానిన స్రా స్మాజాల్పై 
స్తక్షిగా ఉండే మధ్ిస్త స్మాజంగా చేశ్వడు. అది దైవగ్రంథమైన్ ఖుర్ఆన్ 
మరియు ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص యొకు స్హీ హదీసుల్ను అనుస్రిసుతంది.  
 ప్రవకత స్ల్లా్లాహు అలైహి వస్లా్ం స్అద్ బిన్ ఉబాదతో కల్సి జరిగన్ 
ఈ స్ంఘట్న్ గురించి తెలిపారు. అతన్నానడుిః ప్రవకాత! అల్లహా్ స్తక్షిగా! 
మీకిషటముంటే మేము అతడిన (అబ్దదల్లాహ్ బిన్ ఉబై) న్రికేస్తతము. ల్లదా 
అతడు మదీనాల్ల ప్రవేశించకుండా అడాుకుంటాము. నిస్సందేహంగా 
మీరు గౌరవపాత్రులు, అతడే నీచుడు. ఉమర్  వచిచ, ప్రవకాత! నాకు 
అనుమతివాండి, నేను అతనిన అంతమొందిస్తతను అనానరు. దానికి ప్రవకత 
స్ల్లా్లాహు అలైహి వస్లా్ం "ఉమర్! ముహమమద్ తన్ అనుచరుల్నే 
హతమారుసుతనానడని ప్రజలు ప్పకారాు ల్లప్పతారు కదా, అందుకు నీవు ఆ 
పని చేయకు" అని అనానరు. (1).  
 ఇస్తామీయ ప్రచార స్ందరాభల్ల్ల శ్త్రువుల్తో, విరోధుల్తో 
ప్రవరితంచాలిసన్ స్రియైన్ విధాన్ం ఇదే. ప్రవకత స్ల్లా్లాహు అలైహి వస్ల్ాం 
వదద మంచి ప్రచార విధాన్ం ఉండింది, దానిని ఆయన్ అనుస్రించేవారు. 
ప్రచారం ముందుకు స్తగుతూ ఉండాల్న్నదే ఆయన్ కాంక్ష. ఇందుల్ల 
తమ ధ్న్ం, ప్రాణం, రకతం, భారాి పిల్లా్ందరిని తాిగం చేయవల్సి 

                                                        

(1) ఈ స్ంఘట్న్ స్ంక్షిపతంగా బ్దఖారీల్ల ఉంది 
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 వచిచనా, అనినటిీ  సిదధమై ఉండేవారు. ఎందుకంటే ఇస్తామీయ ప్రచారం 

ఎల్ావేళల్లా జరుగుతూ ఉండాలి. ప్రజలు ల్బిధ పందుతూ ఉండాలి. ప్రజలు 
వినాలి, గుణపాఠం నేరుచకోవాలి. ఆయన్ దాారా అనేకానేక మంది 
స్నామరాం పందాలి. స్తారిం కొరకు ప్రతీకారం తీరుచకోవడం, 
ఆగ్రహపడడం ఆయన్ గుణాల్లా ఎంత మాత్రం ల్లదు.  
 అట్ల ప్రవకత స్లా్ల్లాహు అలైహి వస్ల్ాం ఉమర్ రజియల్లాహు అనుుని 
నిలిపేస్తరు. ఇట్ల అబ్దదలా్లహ్ బిన్ ఉబై కుమారుడు -అతని పేరు కూడా 
అబ్దదల్లాహ్  యే, (అతను ముసిాం)- వచిచ, 'మీరు నా తండ్రి హతి 
చేయదలుచుకున్నట్లా నేను వినానను. నా తండ్రి హతి కొరకు మీరు 
ఎవరినైనా పంప్పతే, ఆ హంతకుడిని నా కళి ముందు న్డుసూత చూసి, 
అతడిన హతి చేయనిదే నా ఆతమకు తృపిత కల్గదు. అందుకే ప్రవకాత! 
మీతో విన్నవించుకునేదేమిట్ంటే మీరు నాకు అనుమతిస్నత, ఇప్పపడే నా 
తండ్రి తల్ న్రికేసి మీ ముందు తెచిచ- పడతాను. మీకిషటముంటే నేను 
తపపక అతనిన హతమారుస్తతను. నిశ్చయంగా మీరు గౌరవపాత్రులు. అతడే 
నీచుడు' అని ెపపాపడు.  
 చూడండి! ఈ ఇస్తాంను. దీని పటా్గల్ గొపప స్ంబంధానిన! తండ్రి 
మరియు కుమారుడిల్ల ఎల్ల వేరాపట్ల జరిగంది! కొడుకు అతని రకతం, 
అతని వంశోదాధరకుడే మరి! కాని.....? 
 ఆ స్హచరుని విశ్వాస్తనిన కూడా చూడండి, అది అతనిల్ల 
ఇమిడిపోయ్యంది. న్రన్రాల్లా జీరిించుకుపోయ్యంది.  
 వాస్తవంగా "ల్లఇల్లహ ఇల్ాల్లహా్ ముహమమదుర్రసూ లుల్లహా్" 
దాారా ప్రసుుట్మయేి విశ్వాస్ం, న్మమకం మరియు ధైరిం, స్తహస్ం 
యొకు వరినాతీత విషయాలు (చరిత్ర ప్పట్ల్లా) లిఖంచబడాాయ్య. విచిత్ర 
స్ంఘట్న్లు వెలికి వచాచయ్య. అవి విజాానుల్ను, బ్దదిధ- మంమ్ల్ను 
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 ఆశ్చరింల్ల పడవేస్తతయ్య. వారు వాటి గురించి ఏ వివరణా ఇవాల్లని 

సిితిల్ల ఉంటారు.  
 ఆ దౌరాభగుిడు (అబ్దదలా్లహ్ బిన్ ఉబై) చనిపోయాడు. అతని 
కొడుకు అబ్దదల్లహా్ ప్రవకత వదదకు వచిచ, ఆయన్గారి చొకాు అడిగాడు. 
అందుల్ల తన్ తండ్రి భౌతిక కాయానిన చుటిట స్మాధి చేయడానికి. 
ఆయన్ స్ల్ాల్లాహు అలైహి వస్ల్ాం తమ చొకాు ఇచేచశ్వరు. ప్రవకత, తన్ 
తండ్రి యొకు జనాజ న్మాజు చేయ్యంచాల్ని కోరాడతను. న్మాజు 
చేయ్యంచటానికి ప్రవకత నిల్బడాారు. అంతల్లనే ఉమర్ రజియల్లహా్ అనుు 
ప్రవకత వస్తానిన పట్లటకొని, ప్రవకాత! మీరు అతని జనాజ న్మాజు 
చేయ్యస్తతరా?, మీ ప్రభువు మిమమలిన నివారించాడు కదా? అని గురుత 
చేయగా, అప్పపడు ప్రవకత ెపపాపరుిః అల్లహా్ నాకు అధికారం ఇసూత ఇల్ల 
ఆదేశించాడుిః 

                             

        (01)التوبة 

{నీవు వారిని క్షమింపవేడినను, వేడకపోయినను స్మానమే. నీవు 
వారి కొరకు డెబ్బై స్థరాు క్షమాపణ్ వేడినను అలా్లహ్ ఎననట్టక్త వారిని 
క్షమించడు}. (సూర తౌబా 9: 80). అయ్యతే నేను డెబ్నపా కనాన ఎకుువ 
స్తరుా అతడి మనినంప్ప కోస్ం ప్రారిిస్తతను.  
 అతడు మునాఫిఖ్ కదా! అని ఉమర్ ెపపాపరు. అయ్యనా ప్రవకత 
స్ల్లా్లాహు అలైహి వస్ల్ాం అతని న్మాజు చేశ్వరు. స్హచరులు చేశ్వరు. 
ఆ తరువాత అల్లాహ్ వైప్ప నుండి ఈ ఆదేశ్ం వచిచందిిః 

                (04)التوبة 

{వారిలో మరణంచినవాని కొరకు ఎపపట్టక్తని నీవు ప్రారాన చేయకు. 
వాని గోరి యొదు నిలవకు}. (సూర తౌబా 9: 84). 
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 * అల్లహా్ అవిధేయతకు ఒడిగటిటన్, ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص ఆదేశ్వనిన వితిర్చకించిన్, 

ప్రవకత ملسو هيلع هللا ىلص తో కలిసి జిహాద్ చేయడం మానుకున్న మరియు 
ముసిాముల్తో అస్భింగా వివహరించిన్ మునాఫిఖులు (కపట్లలు), 
ఒకొుకుడు ప్రవకత (యుదదం నుండి తిరిగ వచాచక, ఆయన్) వదదకు వచిచ, 
ప్రవకాత! నేను వాిధిగ్రసుతనిగా ఉంటిని అని అనానడు. ప్రవకత స్ర్చ మంచిది 
అని జవాబిచాచరు. అతను శ్వరీరక రోగ కాదు, హృదయరోగ. మరొకడు 
వచిచ, యుదధ స్ందరభంల్ల నా భారి ఆరోగిం పాడయ్యంది అందు వల్ా 
నేను మీతో పాల్కాన్ ల్లదు అనానడు. అతనిీ  స్ర్చ, నీవు ెపపేపది స్తిమే 
కావచుచ అని స్మాధాన్మిచాచరు. మరొకడు వచాచడు. ప్రవకాత! 
ప్రయాణానికి ఒక ఒంట్ ఖరీదు చేస్నంత శ్కిత ల్లని బీదవాణి ినేను అందుకే 
మీ వెంట్ రాల్లదు అని ెపప్పపకునానడు. నీవు కూడా నిజమే ెపపాపవు అని 
ఇల్ల స్మాధాన్మిసూత పోయారు. అట్ల అలా్లహ్ వైప్ప నుండి ప్రవకత 
స్ల్లా్లాహు అలైహి వ స్ల్ాం పై ఈ ఆయమ్ అవతరించిందిిః  

                         

          (41)التوبة 

{అలా్లహ్ నినున క్షమించ్చగాక! స్తయవంతులు నీకు స్పషిపడి 
అస్తయవంతులు నీకు తెలియనంత వరకు నీవం. కు వారిక్త 
సెలవొస్ం ఉతివి?}. (సూర తౌబా 9: 43).  

ఈ ఉతతమ ప్రవరతన్ దాారా ప్రవకత -స్ల్ాల్లాహు అలైహి వస్ల్ాం- 
ఏమి స్తధించారు? 

 ఆయన్ తమ (స్త్రపవరతన్తో కూడిన్) ప్రచారం దాారా హృదయాలిన 
కలిపారు, తమ వివేకం దాారా మన్సుల్ను ఒకటిగా చేశ్వరు. ఒక 
స్హచరుడు వచిచ ఇల్ల అంటాడుిః స్తి ఆరాధుిడైన్ అల్లాహ్ స్తక్షిగా! 
మీరు నా దృషిటల్ల స్ాయంగా నా ఆతమకంటే ఎకుువ అభిమానులు. 
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 మరొకడు ఇల్ల అనానడుిః ఆయన్ గొపపతన్ం ెపపపరానిది, నేను ఎన్నడూ 

వారిని కళ్ళిరా చూడల్లదు. అలా్లహ్ స్తక్షిగా! ఆయన్ ఎల్ల ఉండిరి 
తెలుపమని మీరు న్నున అడిగన్చో నేను ెపపపల్లను.  
 ప్రవకత స్హచరులు ప్రవకతను ప్రేమించిన్ తీరు అపూరాం. వారి రకాతలు 
పారినా, మెడలు న్రికినా స్హిస్తతర్చమో కాని ప్రవకత -స్లా్ల్లాహు అలైహి 
వస్ల్ాం- పాదముల్ల ఒక ముళ్ళి గుచుచకుంటే భరించల్లకపోయేవారు. 
ఇదే నిజమైన్ ప్రేమ.  
3- మఆవియ మరయు ఇబ్ని జుబై ర్ర ల మధ్ా విభేదం: 

 మదీనాల్ల ముఆవియ రజియల్లాహు అనుు గారికి ఒక చేను ఉండేది. 
అందు ల్ల అతని పని మనుషులుండేవారు. దాని ప్రకునే అబ్దదలా్లహ్ బిన్ 
జుబైర్ రజియల్లాహు అనుు గారి చేనూ ఉండింది. అపపట్లా ముఆవియ 
రజియల్లాహు అనుు ఈనాటి ఇరువై దేశ్వల్ంతటి రాజాినికి పాల్కుడు. 
ఇక ఇబ్దన జుబైర్ రజియల్లాహు అనుు ఆయన్ రాజిపాల్న్ల్ల ఒక 
పౌరుడు. వారిదదరి మధ్ిల్ల (ఈ భూమికి స్ంబంధించిన్) ఓ గొడవ 
ఎపపటి నుండో ఉండింది. అయ్యతే ఒకస్తరి ముఆవియ రజియలా్లహు 
అనుు పనిమనుషులు ఇబ్దన జుబైర్ రజియల్లాహు అనుు చేనుల్ల 
చొరబడాారు. అప్పపడు ఇబ్దన జుబైర్ రజియలా్లహు అనుు –కోపోగ్రహీమ్డై- 
మఆవియా రజియల్లాహు అనుుకు ఇల్ల ల్లఖ వ్రాస్తరు.  
బిసిమల్లహాిర్రహామనిర్రహీం, ఈ ల్లఖ 'హవారియె'(1) రసూల్ జుబైర్ మరి  
జామ్న్ నితాఖైన్(2) అస్తమ కుమారుడగు అబ్దదల్లహా్ తరఫున్, పచిచ 

                                                        

1 హవారియె రసూల్ ఇది ప్రవకత స్ల్ాలా్లహు అలైహి వస్ల్ాం జుబైర్ రజియలా్లహు 
అనుుకు నొస్ంగన్ ప్రతేిక బిరుదు. దీని భావం: ప్రతేిక స్హాయకులు అని.  
2 ప్రవకత స్ల్ాలా్లహు అలైహి వస్ల్ాం మరియు హజ్రత్ అబూ బక్్ర రజియల్లహాు 
అనుు మదీనాకు హిజ్రత్ (వల్స్) చేస్న స్ందరభంల్ల 'స్తర్' గుహల్ల ఉండగా వారి 
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 కాల్లయానిన న్మిలిన్ హిందా కొడుకు ముఆవియా పేర, వ్రాయున్ది! 

అమామబఅద్: నీ చేనుల్లని పనిమనుషులు నా చేనుల్ల చొరబడాారు. స్తి 
ఆరాధుిడైన్ అల్లహా్ స్తక్షిగా! నీవు వారిని ఆపకున్నట్ాయ్యతే నీతో నా 
స్మస్ి మరింత జటిల్మవుమ్ంది!! 
 ముఆవియా ల్లఖ చదివారు. అతను చాల్ల ఓరుప, స్హన్ం గల్వారు. 
తన్ కుమారుడైన్ యజీదును పిలిచారు. యజీదు తొందర పాట్లగల్ 
మనిషి. ముఆవియా రజియలా్లహు అనుు తన్ కొడుకు ముందు ల్లఖనుంచి 
నీ అభిప్రాయం ఏమిటి? దీనికి ఎల్ల జవాబివాాలి? అని ప్రశినంచారు. 
అతడనానడుిః ఒక పదద సైనాినిన సిదధ పరచండి, దాని మొదటి సిపాయ్య 
మదీనాల్ల ఉండగా, చివరి సిపాయ్య ఇకుడ మీ వదద డమస్ుస్ ల్ల 
ఉండాలి. ఆ సైన్ిం అతని (ఇబ్దన జుబైర్) తల్ తీసుకురావాలి.  
 'ల్లదు, దానికంటే ఉతతమమైన్ మరియు ప్రేమను, రకత స్ంబంధానిన 
పటిషఠం చేస్న ఒక పదధతి నా వదద ఉంది' అంటూ ముఆవియా 
రజియల్లాహు అనుు ల్లఖ వ్రాయడం మొదలెటాటరు.   
 బిసిమల్లహాిర్రహామనిర్రహీం, మిఆవియా బిన్ అబీ సుఫాిన్ తరఫున్, 
'హవారియె' రసూల్ జుబైర్ మరియు జామ్న్ నితాఖైన్ అస్తమ 
కుమారుడగు అబ్దదల్లహా్  కు, అస్సల్లము అలైకుం వ రహమమ్లా్లహి వ 
బరకామ్హూ, వబఅద్: (ఈ చేనేమిటి) నా మధ్ి మరియు నీ మధ్ి  
ఈ జగమంతటి స్మస్ి ఎదురైనా, నీవు దాని గురించి న్నున మందలిస్నత 
అది నీకు అపపగస్తతను. నా ఈ ల్లఖ నీ వదదకు చేరిన్ వెంట్నే నా చేను 
                                                                                                  

కొరకు అస్తమ రజియలా్లహు అనాు తీసుకురాబోయ్యన్, స్దిధ అన్నం కట్టడానికి ఏ 
త్రాడు దొరకన్ప్పపడు ఆమె తమ న్డికట్లటను రండు ముకులుగా చీలిచ ఒకటి 
ఆమె కట్టకొని మరోదానితో స్దిధ మూట్ను కటిటంది. అప్పపడు ప్రవకత స్ల్ాలా్లహు 
అలైహి వస్ల్ాం ఆమెకు 'జామ్న్ నితాఖైన్' అని బిరుదిచాచరు. అంటే రండు 
న్డికట్లా గల్ స్త్రీ. 
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 కూడా నీదే మరియు నా పని మనుషులు కూడా నీకే. ఇక అవనినయూ నీ 

సొతేత. వస్సల్లమ్!!  
 ల్లఖ అబ్దదల్లహా్ బిన్ జుబైర్ రజియల్లాహు అనుుకు చేరింది. దానిన 
చదివి, ఆయన్ కంట్తడి పటాటరు. ల్లఖ కూడా తడిసిపోయ్యంది. ఇక ల్లచి 
ముఆవియా రజియల్లాహు అనుును కలుసుకోవటానికి డమస్ుస్ 
బయలుదేరారు. అకుడికి వెళ్ళి ఆయన్ తల్ను చుంబించి, ఇల్ల అనానరుిః 
అల్లాహ్ నీ బ్దదిధజాానాలు, తెలివితేట్ల్ను కాపాడుగాక! ఇందువల్నే 
అల్లాహ్ నినున ఖురైషుల్లా ఈ గొపప స్తినానికి చేరిపంచాడు.  
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 మూడవది: ఇసా్లం పై మాత్రమే ఐకాత 

 మన్ము ఇతర జామ్ల్కంటే విల్క్షణమైన్ వారం. మన్ం దేశ్వ- 
భిమాన్ం ఆధారంగా ఒకటి కాల్లము. మన్లిన దేశ్ం ఐకి పరచదు. 
ముసిాములు నివసిసుతన్న దేశ్వల్నీన మన్ దేశ్వలు. ఏ ప్రాంతంల్ల అలా్లహ్ 
నామ స్మరణ జరుగుమ్ందో అది ముసిాం దేశ్మే.  
 అల్లగే మన్ల్ల రకతం ప్రాతిపదికపై కూడా ఐకిత కుదరదు. ఇది 
భూవాసుల్ నినాదం. అల్లహా్ దాని గురించి ఏ ఆధారమూ అవతరింప 
యియల్లదు. భాష్క పరంగా కూడా మన్ల్ల ఐకిమతిమేరపడదు. భాషలు 
అనేకం గల్వు.  
 విశ్వాస్ పరంగా మాత్రమే మన్ం ఒకుటి కాగల్ము. ప్రవకత 
ముహమమద్ స్లా్ల్లాహు అలైహి వస్ల్ాం తీసుకొచిచన్ స్తి ధ్రమం 
ఆధారంగా. అదే "ల్ల ఇల్లహ ఇల్ాల్లాహు ముహమమదుర్ రసూలుల్లహా్" 
ఆధారంగా స్ంఘటితం కాగల్ం. 
 ఇదే గొపప మూల్ సూత్రం. ఇది విడివిడిగా ఉన్న మన్లిన ఏకం చేసింది. 
వరాాల్లా ఉన్న మన్లిన ఒకుటిగా చేసింది. 
 మన్ల్ల ఏ చిన్న ఎడబాట్ల, అనైకిత ఏరపడినా మన్ం ధ్రమం వైప్పన్కు 
మరల్లలి. మన్మందరం కలిస్న ఐదు పూట్ల్ న్మాజు చేసూత ఉంటాము. 
మన్ అందరి ఖబాా కూడా ఒకుటే. మన్మనుస్రించే ప్రవకత కూడా ఒకుర్చ. 
మన్మందరం ఆరాధించే అలా్లహ్ కూడా ఒకుడే. మన్ందరి గ్రంథం 
(ఖుర్ఆన్) ఒకుటే. ఇంకా మన్ందరి సున్నత్ కూడా ఒకుటే అన్న 
విషయాలిన మన్ం గురుత తెచుచకోవాలి.  
 ప్రేమగా ఉన్నవారి మధ్ిల్ల ఏదైనా స్ందరభంల్ల కల్త వచిచనా అది 
ప్రేమను, ఆంతరింల్ల ఉన్న అభిమానాల్ను న్శింపయియరాదు. అలా్లహ్ 
ఇల్ల సెల్విచాచడుిః {నీ ప్రభువు కాంక్షించిన్చో వారు ఎన్నటిీ  అల్ల 
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 ెపయిరు}. (సూర అన్ఆమ్ 6: 112). అల్లాహ్ అభీషటంతో ఇల్లంటి 

చిన్న స్ంఘట్న్లు జరిగనా, అందుల్ల అలా్లహ్ కు మాత్రమే తెలిసియున్న 
ఏదైనా ఔచితిం ఉండవచుచ? 
 ఒకప్పపడు ఒక విషయం మన్కు న్చచకపోచుచ కాని అందుల్లనే మేలు 
ఉండవచుచ. మరొకుప్పపడు ఒక విషయం మన్కు ఇషటముండ వచుచ కాని 
అందుల్ల మన్కే న్షటం ఉండవచుచ. స్ంపూరి వివేచనా పరుడు అలా్లహ్ 
మాత్రమే. 
 అలా్లహ్ యొకు ఏ నిరయిానీన అస్హిించుకోకు, న్షటం అనిపించేదే 
బహుశ్వ ల్లభదాయకంగా ఉండవచుచ. ఒకోుస్తరి ఏదైనా అనైకిత ల్లదా 
ఇంకేదైనా ఏరపడిన్చో అందుల్ల గొపప ల్లభాలు కల్గవచుచ. వాటిని మన్ం 
మన్ బ్దదీధజాానాల్తో, మన్ పథకాల్తో ల్లదా ప్రయతానల్తో 
తెలుసుకోల్లము. ఇందుల్ల మన్ సి్తనాల్ రటిటంప్ప, రక్షణ, పాపాల్ 
మనినంప్ప ల్లంటి ఎనోన మేళ్ళిండవచుచ. కాని మనిషి (దూరదృషిట, ల్లక 
ఇతర కారణాల్ వలా్) వాటిని విపమ్తగా, పీడన్గా భావిస్తతడు. అల్ల 
భావించకూడదు. అలా్లహ్ స్ంపూరి వివేచనాపరుడు. మనిషి పగలు, ర్చయ్య 
ఇల్ల అనాలిిః "రజీమ్ బిల్లహాి రబాా, వబిల్ ఇస్తామి దీనా, 
వబిముహమమదిన్ స్లా్లా్లహు అలైహి వ స్లా్మ న్బియి". ప్రవకత స్లా్లా్లహు 
అలైహి వస్ల్ాం ఉపదేశించారుిః "ఎవరు రజీమ్ బిలా్లహి రబాా, వబిల్ 
ఇస్తామి దీనా, వబి ముహమమదిన్ స్లా్ల్లహాు అలైహి వస్ల్మా న్బియాి 
చదువుతారో అతనికి తపపక స్ారాం ల్భిసుతంది". (అబూ దావూద్).  
 ఐహిక కారణాల్ మూల్ంగా ల్లదా స్తారిం కోస్ం మన్ం పరస్పరం 
ఎవరితో కూడా తగవు పట్లటకోకూడదు. ప్రతీ వికిత తన్ ధ్రమ 
ప్రాభల్లినికి, దానిన అనుస్రించే వారి ఉన్నతి, వారి స్ంక్షేమాల్ కొరకు 
పాట్లపడాలి. మన్ందరం ఐకమతాినిన పాటించి అనైకితకు దూరంగా 
ఉండాలి. ఇంకా ముసిాం స్మాజంపై వచేచ విపమ్తను ఆపడానికి ప్రయతనం 
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 చేయాలి. చివరికి ఈ ఖుర్ఆను ఆయమ్ వెలుగుల్ల అందరూ ఒకుటై 

యుండాలి.  
                          

                      

 (31)األنفال 

{ఇంకా ముసాిముల మనసుులను ఒకదానితో ఒకట్ట కలిపినవాడూ 
ఆయనేకదా! నీవు స్మస్త భూస్ంపదను ఖరుు పెట్టినా, వారి 
మనసుులను కలపగలి ఉ డంవావాడవు కా. . కానీ అలా్లహ్ వారి 
మనసుులను కలిపాడు. నిశ్ుయంగా ఆయన మహా శ్క్తతమంతుడు, 
మహా వివేకవంతుడు}. (8: అన్ఫాల్: 63).  
 ఓ అలా్లహ్ మమమల్ని పాపాల నండి కాపాడు. వృధా 
మాటల, చేష్టల నండి రక్షంచు. ఘోర ప్రమాదాలా్ల నండి 
వెల్నకితీయుము!! 
 ఓ అలా్లహ్! ధరమంపై మాకు నిలకడ ప్రసాదంచు. మా 
బాణాలు గురిపై పడుటకు సహకరించు. మా చేతుల్లరా 
ఇసాాం కేతనమెగిరేసే భాగ్యం ప్రసాదంచు. ఇసాాం దాారా 
మాకు సహాయం నొసంగు.  
 ఓ అలా్లహ్ !మా హృదయాలా్ల మా సోదరుల పటా ఉని 
అకకసున, పొరుగువారి పటా గ్ల కక్షన, మాతోటి వారి 
పటా గ్ల ఈర్యన తీసివేయుము.  
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  ఓ అలా్లహ్! పరిశుదధ నీటితో మా హృదయాల్ని కడిగి 

వేయి, ధరమజలంతో మా ఆతమలన పరిశుదధపరచు. 
విశ్వాసులకు శ్వంతి, తృప్తినిచ్చి మా గుండెలన చలాపరచు.  
 సుబ్  హాన రబ్బిక రబ్బిల్ ఇజజతి అమామ యసిఫూన్, వ 
సల్లమున్ అలల్ మురసలీన్, వల్ హందుల్నల్లాహి రబ్బిల్ 
ఆలమీన్.  
 వ సలాల్లాహు వ సలమా వ బారక అల్ల నబ్బయియనా 
ముహమమద్, వఅల్ల ఆల్నహీ వ సహబ్బహీ అజ్ మఈన్. 

* * * * *  
 

 


