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మాషవుడైతే తష స్తదరుడి సహాయింో ఉింటాడో అల్లాహ్ అతని 
సహాయులో ఉింటాడు. ఎవరైతే అల్లాహ్ గ్రింథానిు పఠించుట్కు, 
ేకరుుకొన్హట్కు అల్లాహ్ గ్ృహాోాని ఒక్ గ్ృహ్ింో సమావేశ్ంవుతారో 
వారిపై శాింతిం అవతరిసుతింి . ఆయష కారుణయిం వారిని క్పిా వేసుతింి . 
దైవదూతలు వారిని ులట్టమడిించుకుింటారు. తష సమీపింోన్హషు 
దూతోత అల్లాహ్ గ్రవింగా వారి గ్నరిించి ప్రస్థతవిించి, వారిని 
ప్రశ్ింసిస్థతడు. అయితే ఎవరైతే తం ఆచరణో వెషక్బడతారో వారి 
వింశ్ిం వారి పురోగ్తికి తోడాడదు". (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- విశావసుల అవసరాలన్హ తీరుుట్, ప్రతేయక్ింగా నిరుప్పదల, బలహన్హల 
అవసరాలన్హ తీరుుట్ చాల్ల ఘషతగ్ల వి్యిం.  
2- ంసిాిం స్తదరునికి సహాయపడే వారికి, వారి నిససహాయ సిాతిో 
అల్లాహ్ సహాయపడతాడు.  

59- బిద్అత్ర నండి దూరముండి, ప్ర వకి  న  ملسو هيلع هللا ىلص 
అనసరంచుట విధి 

ُكْم ُذُنوض ُكمْ ] ْغِ ْرل  ي  بِْبُكُم اهلل  و   ُُيْ
ِِ بُِعو اتَّ بهون  اهلل  ف 

 83آل عمران  [ُقْل اِْن ُانُْتْم ُُتِ

నీవు ప్రజలకు ఇల్ల చెపుాులుః మీకు నిజింగాేక అల్లాహ్ పట్ా ప్రేం ఉింటే 
షన్హు అన్హసరిించిండి. అపుాడు అల్లాహ్ మింిల్ను ప్రేమిస్థతడు. మీ 
ప్పప్పలన్హ క్షమిస్థతడు. (3: ఆలె ఇమ్రాన్: 31).  

ُِدو] ْهن ُحْم ُثمَّ ال  َي  ر  ض  ج  ُموك  فِهًم  ف  تَّى ُُي كِّ ضِّك  ال  ُيْؤِمُنون  ح   َ ْنُ ِسِحْم ف ال  و  ن  ِِف أ 

ْسيِْهًًم  يُِّموا ت  ُيس  ْهت  و  َّا ق ض  جًا ُمِّ ر   56النساء  [ح 

నీ ప్రభువు స్థక్షిగా! వారు తం పరసార విభేదాల వి్యింో నిన్హు 
న్నయయ నిరేణతగా స్వవక్రిించషింత వరకు, ఇింకా నీవు ఏ నిరణయిం చేసిన్న 
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దాని గ్నరిించి వారి ంన్హసుసలో ఏ మాత్రిం సింక్కచిం ల్లకుిండా దానిని 
యధాతథింగా శ్రస్థవహిించషింత వరకు వారు నిజమైష విశావసులు 
కాల్లరు. (4: నిస్థ: 65).   

))من أحدث في أمرنا هذا ما : ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رض ي هللا عنها قالت: قال رسول هللا 

  ))من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد(( متفق عليه. وفي رواية:ليس منه فهو رد(( 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఆద్దశ్ించారని, విశావసుల మాతృమూరిత ఆయిషా 
రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖించారుుః "ఇస్థాింో ఎవరైతే కొతత వి్యానిు 
ప్రవేశ్పెడతారో అి  రదుు చేయబడుతుింి ". (బ్నఖారి, ులసిాిం). ంరో 
ఉల్లాఖషింో ఇల్ల ఉింి ుః "ఏ పని గ్నరిించైతే మా ఆద్దశ్ిం ల్లదో ఆ పని 
ఎవరైన్న చేసిషచో అి  రదుు చేయబడుతుింి , స్వవక్రిించబడదు". 
(ులసిాిం).  

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

القلوب وضرفت منها العيوني فقلنا: يا رسول هللا! كأنها موعظة مودع فأوىناي قال: 

ر عليكم عبد حبش ي، وإنه من  ))أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن تأمَّ

تالفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين يعش منكم فسيرى اخ

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

ఇరాాజ్ బిన్ స్థరియ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ఒక్స్థరి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
బ్రహాిిండమైష ఉపన్నయసమిచాురు. హ్ృదయాలు క్ింపిించిపోయాయి. 
క్ింట ఆశ్రువులు కారాయి. అయితే మేంన్నుులుః ఓ ప్రవకాత! ఇి  మీ 
అింతిం ప్రసింగ్ింగా మాకు అనిపిసుతషుి . మాకు వసియయత్ చేయిండి 
అషగా ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఈ విధింగా వసియయత్ చేశారుుః "అల్లాహ్ కు 
భయభకుతలు క్ల్నగ ఉిండిండి. మీ న్నయకుడు ఇథోపియాకు చెింి ష 
వయకిత అయిషపాటకి మీరు అతని మాట్ విషిండి. విధేయత ప్పటించిండి. 
న్న తరువాత మీో బ్రతికియుషువారు అేకక్ విబేధాలు చూస్థతరు. 
అల్లింట్పుాడు మీరు న్న పదుతి, న్న స్థింప్రదాయానిు ంరియు 
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సన్నిరగింపై ఉషు ఖులఫాయె రాషిదీన్ పదుతిని ఆవశ్యక్మైషి గా 
భావిించిండి. దానిు దౌడపళుతో గ్టటమగా పట్లటమక్కిండి. జాగ్రతాత! 
(ధరిింో) క్రొతత క్రొతత వి్యాలు ప్రవేశ్పెట్టమక్ిండి. ప్రతి క్రొతత 
వి్యిం దురాిరగిం". (అబూదావూద్, తిరిిజి). 

))إن خير الحديث كتاب إضا خطب يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسول هللا  وعن جابر 

  وشر رمور محدثاتها وكل بدعة ضاللة(( ملسو هيلع هللا ىلصهللا وخير الهدي هدي محمد 

జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రసింగించిషపుాడల్లా ఇల్ల 
ప్రవచిించేవారుుః "ంించి మాట్ అల్లాహ్ గ్రింథిం యొక్ొ మాట్, ంించి 
మారగిం ప్రవక్త ులహ్ంిద్ ملسو هيلع هللا ىلص మారగిం. అనిు వి్యాోా చెడు 
వి్యమేంషగా, కొతత వి్యాల్ను (ఇస్థాిం ధరిింో) ప్రవేశ్పెట్టమడిం. 
ప్రతి కొతత వి్యుల దురాిరగిం". (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  
1- ఇస్థాిం ధరిింో కొతత వి్యాల్ను (బిద్అత్) ప్రవేశ్పెట్టమడిం నిషిదధిం. 
అింటే అల్లాహ్ ఆరాధష ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص పదుతికి భిషుమైష పదుతిో చేయుట్ 
నిషిదధిం అని భావిం. 
2- అి  క్బీర గ్నన్నహ్ గా (ంహాప్పప్పోా లెకిొించబడుతుింి . 
అల్లింట ఆచరణ స్వవక్రిించబడదు. 
3- అనిు రకాల 'బిద్అత్'ల న్హిండి జాగ్రతతగా, దూరింగా ఉిండుట్ 
తపానిసరి. అనిుయు చెడీవీ ంరియు దురాిరగుల. 
4- అల్లాహ్ ప్రేంనూ, క్షమాపణిం పింద్ద మారగిం ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
అన్హచరణోేక ఉింి .  

60- ప్ర వకి కై ملسو هيلع هللا ىلص   ద్రూద్ ప్ంపు ఘనత్ 

يه ] نُوا ص  ِذين  آم  أَيه ا الَّ ، ي  َل  النَّبِيِّ يهون  ع  ت ُه ُيص  يُِّموا ت ْسيِهًمً ِنَّ اهلل  و  م ال ئِك  س  ي هِْه و   [وا ع 


