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అల్లలహ్ అతడిన నరక్ంలోకి విస్రి బోరాల పడవేస్కతడేమోననన భయంతో 
నేనతనికి ధనం ఇసుతంటాన్బ". (బుఖారి 27, ముస్లం 150).  
ఈ హదీసులోుః 
 ఈమాన్, ఇస్కలం క్ంటే గొపపది. ప్రతి మోమిన్ ముస్లం, కాని ప్రతి 
ముస్లం, మోమిన్ కాడు. సందేహం తొలిగిపోవుట కోసం, గురవు 
ఆపనంత వరక, దండించనంతవరక అడిగిన/చెప్తపన విషయమే తిరిగి 
అడగ/చెపపవచ్చు. ప్రజలోల ఎకావ విశాాసం గల్వారికే ఎకావ ధనం 
ల్భంచాల్ననదేమి నియమం ల్లదు. ధనం దాారా ఇస్కలమీయ ప్రచారం 
ముందుక స్కగించవచ్చు దాని దాారా హృదయాలు చూరగొనవచ్చు. 
తమ అన్బచరలు సనామరుంపై ఉండాల్ని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం 
ఎంతగా కాక్షించేవారో మరియు వారి పటల ఆయన ఎంత క్నిక్రం 
గల్వారో తెలిస్ంది. గురవు తన శిషుయల్న్బ సందిగాంలో పడవేసే 
విషయాలిన విశ్దపరచడం, తమ ఉదేేశాయనిన సపషటం చేయడం ధరమం అని 
తెలిస్ంది. తమ మన్బసుసలో ఏ విషయం గురించ క్ల్త, సందేహముందో 
దానిన గురవు ముందు ప్రస్కతవిసేత ఆయన అది తొలిగిపోయే మారుం 
చూప్తంచవచ్చు. నాయకడు ప్రజల్ ధనానిన ధరామభవృదిి ఉదేేశ్యంతో 
అవసరం గల్ ప్రజల్క ఇవాచ్చున్బ.  
 

ఇస్లాం ప్రచారాం చేయాండి 
                                     

                         (802)البقرة 

విశ్వసుంచిన ప్రజల్లర్మ! మీరు పూరతగా ఇసాాుంలో ప్రవేశిుంచుండి. షైతాన 

అడుగుజాడలన అనసరుంచక్ుండి. అతడు మీకు బహర్ుంగ శ్త్రువు. 
(సూరె బఖర 2: 208). 
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َ َرْهَرَة ُِ َ ََأِِب َاهللََِعْن ََرُسوِل ََقاَل:َََعْن ُه َ)ََأنَّ د  ََُحَمَّ ِ يََنْفُس َوالَّ

ِ ِهَاْأُمََّ َِ ََهُموُتََوََلَْبَِيِدِهََلََهْتَمُ َِِبََأَحٌدَِمْنَ َُثمَّ  
ِِ ا ََوَلََنْْصَ ِةَََيُوِ ي 

َالنَّارَِ ِِ ََكاَنَِمْنََأْ َحا َبِِهَإِلَّ ُْ ِ يَُأْرِسْل َ.(ُهْؤِمْنَبِالَّ

5- "ముహమమద్ ప్రాణం ఎవరి చేతిలో ఉందో ఆయన స్కక్షిగా! 
యూదుడైనా, క్రైసతవుడైనా మరింకవరైనా నా గురించ విని, నాతో 
పంపబడిన ధరామనిన విశ్ాస్ంచకండానే మరణసేత అతడు నరక్వాసులోల 
చేరిపోత్తడ"ని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెప్తపనటల అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార. (ముస్లం 153). 
ఈ హదీసులోః 
 ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం తీసుకొచున ధరమం ప్రజల్ందరికి, అనిన 
మత్తల్వారికి మారుదరశక్తాం. ఈ ధరమం వచాుక్ పూరా మత్తల్నినయూ 
రదేయినాయి. మాక ఇస్కలం గురించ ఎవర తెలుపల్లదు అనన స్కకలు 
ప్రళ్యదినాన ప్రజలు చెపపకూడదంటే ఇస్కలం యొక్ా సతయసందేశ్ం 
వారికి అందజేయుట మన క్రతవయం. ప్రమాణం చేయమని కోరడం 
జరగకనాన త్తకీదు కొరక ప్రమాణం చేయవచ్చు. అల్లలహ్ క చేయి 
ఉందని తెలిస్ంది. అది అల్లలహ్ క తగిన రీతిలో ఉందని నమామలి. కాని 
సృషిటరాసుల్ చేతల్తో పోల్ువదుే. ఇస్కలం సందేశ్ం ఎవరి వరక చేరల్లదో 
వారి విషయం అల్లలహ్ యే చూసుకంటాడు. ప్రవక్త ముహమమద్ 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఆగమనం తరాాత ఇస్కలం తపప ఏ ఇతర ధరమమూ 
చెల్లదు. ఇదే విషయానిన అల్లలహ్ ఇల్ల తెలిపాడుుః  

                                         

         (28)آل عمران 
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ఎవడైన్న ఈ విధేయతా విధానుం (ఇసాాుం) కాక్ మరొక్ మారా్మనిా 
అవలుంబుంచదలిస్తత, ఆ మారా్ుం ఎుంతమాత్రుం ఆమోదిుంచబడదు. అతడు 
పర్లోక్ుంలో విఫలుడౌతాడు, నష్ుపోతాడు. (సూరె ఆలి ఇమ్రాన్ 3: 85). 

ََرُسوَلَاهللََِعْنَاْبِنَُعَمَرَ ُأِمْرُتََأْنَُأَقاَُِلَالنَّاَسَ)ََقاَل:َََأنَّ

ََهْشَهدَُ َاهلُلَحتَّى َإِلَّ َإَِلَه ََل ََأْن َاهللَِوا ََرُسوُل ًدا ََُحَمَّ ََوُهِقيُمواََوَأنَّ

ْمَال ُِ َِ َماَء َِمنِّ  ََعَصُموا ََذلَِك ََفَعُلوا ََفإَِذا َكاَة َالزَّ وا ُُ ََوُهْؤ ََلَة صَّ

ْسَ َاْْلِ َبَِحقِّ ْمََعََلَاهللَِوَأْمَواََلُْمَإِلَّ َ.(ََلِمََوِحَتاُِبُ

6- ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల బోధంచారని ఇబున ఉమర్ 
రజియల్లలహు అన్బుమా ఉల్లలఖంచారుః "అల్లలహ్ తపప మరో ఆరాధ్యయడు 
ల్లడని, ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం అల్లలహ్ ప్రవక్త అని ప్రజలు 
స్కక్ష్యమిచు, నమాజు స్కపా్తంచ, విధ దానం చెలిలంచనంత వరక వారితో 
యుదిం చేసూత ఉండాల్ని నాక ఆజా ల్భంచంది. వార ఈ విధ్యలు 
పాటిసేత వారి ధనప్రాణ్యల్క నా న్బండి రక్ష్ణ  ఉంది.  ధరమ  రీత్తయ  తపప. 
మరియు వారి లెక్ా అల్లలహ్ చూసుకంటాడు". (బుఖారి 25, ముస్లం 22). 
ఈ హదీసులోః 
 ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఏ పని చేస్నా అల్లలహ్ ఆదేశ్ంతోనే 
చేసేవార. ఆయన అల్లలహ్ సందేశానిన అందజేసే వార. దానిన 
ఆచరణలోకి తెచేు, తెప్తపంచే ప్రయతనం చేసేవార. ఆచరణలు కూడా 
ఈమాన్బలోనే వస్కతయి. నమాజు మరియు జకాత విధ్యల్న్బ 
నెరవేరునివాడు అవిశాాస్కనికి ఒడిగటిటన వాడవుత్తడు. అనిన కారాయలోల 
తౌహీదే మొదటి స్కానంలో ఉంది. ఇందులో "అచరణలు ఈమాన్బలో 
లెకిాంచబడవు" అని చెపేప "మురియ్" వరుం వారి ఖండన ఉంది. నమాజు, 
జకాత్ విధ్యల్న్బ పాటించని వారితో (ప్రభుతాం) పోరాడాల్ని ఉంది. 
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నమాజు మరియు జకాతలో వయత్తయసం పాటించరాదు. ధరమభ్రషటతక 
గురైన వారితో యుదిం చేయుటక అబూ బక్ర్ రజియల్లలహు అన్బు ఇదే 
హదీసున్బ ఆధారంగా తీసుకనానర. బాహయంగా తనక త్తన్బ ముస్లమునని 
ప్రక్టించనవాని ధనప్రాణ్యల్క రక్ష్ణ గల్దు. అతని ఆంతరయ విషయం 
అల్లలహ్ యే ఎరగున్బ. మునాఫిఖ్ (క్పట విశాాస్) ఇస్కలమీయ 
భాహ్యయకారాయలు ఆచరిస్కతడు, క్న్బక్ అతనితో యుదిం చేయరాదు. అతని 
విషయం అల్లలహ్ యే చూసుకంటాడు. "పవిత్ర వచనం" (ల్లఇల్లహ 
ఇల్లల్లలహ్ ముహమమదుర్రసూలుల్లలహ్) పఠంచన వయకిత ముహమమద్ 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "రిస్కల్త్" (ప్రవక్త తత్తానిన) నమిమనటేల.  

ََأَنسَ  ََََعْن َاهللِ ََرُسوَل َََأنَّ : َلَِرُجل  ََ:َقاَلََ(َأْسلِمَْ)َقاَل ِِ َأِجُد

اََقاَلَ ًِ ا)َ:َكاِر ًِ ََكاِر َْ َ.(َأْسلِْمََوإِْنَُكنْ

7- అనస్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం ఒక్ వయకితకి ఇస్కలం దరమం గురించ బోధసూత "నీవు ఇస్కలం 
స్వాక్రించ్చ" అని చెపాపర. (ఇస్కలమంటే నాక అసహయత్యమి ల్లదు కాని) 
ఇపుపడు స్వాక్రించాల్నన ఇషటం నాక ల్లదు అని చెపాపడు. "నీక ఇషటం 
ల్లకనాన సరే నీవు ఇస్కలం స్వాక్రించ్చ" అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం ఉపదేశించార. (అహమద్ 3/109, 181. సహీహ 1454). 
ఈ హదీసులోః  
 మంచ పన్బలు చేయుటక మనిషి తన మనసుసన్బ ఒప్తపంచాలి. 
మనసుసక భారం ఏరపడినా సత్తారాయలు చేయుటక ముందడుగు 
వేయాలి. ప్రతి కారయ సమాపతం సంపూరణంగా ఉందా ల్లదా 
చూడబడుతంది. కాని ఆరంభంలో ఉనన కొరతన్బ కాదు. పరిశీల్న, 
యోచనక ముందే ఇస్కలం స్వాక్రించాలి. మనసుస ప్రశాంతంగా ల్లనపుపడు 
చేస్న సత్తారయం కూడా స్వాక్రించబడవచ్చు.  
 




