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ఇస్ల ాం గుర ాంచి కొన్ని ప్రశ్నిత్తర్లు 
 

ఇస్ల ాం ధర్మాం అాంటే ఏమిటి మర యు ముస్ల ాంలు అాంటే ఎవర్ు? 

ఇస్ల ాం ధర్మాం ఒక సహజమ ైన మర యు సాంప్ూర్ణమ ైన జీవన విధానాం. సర్వలోక సృష్్ి కర్తతో మర యు ఆయన 

సృష్్ి తో త్మ సాంబాంధాం ఎలా ఉాండాలనే ముఖాయాంశాంప ై త్గ న స్వధానత్ చూప్లన్న మనల్ని పరర త్సహిసతత నిది. 
సర్వలోక సృష్్ి కర్త  అయిన అలాల హ్ ఆమోదిాంచిన మాంచిప్నతలు చేయడాంలోనే ఆత్మలకు న్నజమ ైన సాంతోషాం మర యు 
శ్్ాంతి లభిసతత ాందన్న ఇస్ల ాం ధర్మాం బో ధిసతత నిది. ఆ మాంచిప్నతలు సవాంతాన్నకీ మర యు సమాజాన్నకీ 
ప్రయోజనకర్మ ైనవ ై ఉాంటాయి.  

ఇస్ల ాం ధర్మ సాందేశాం చాలా స్మానయమ ైనది: ‘కేవలాం ఏక ైక న్నజ ఆర్ధతయడిన్న మాత్రమే విశవస్ాంచతట 

మర యు ప్రవకత  ముహమమద్ సలల లాల హు అల ైహి వసలల ాంనత ఆయన యొకక చిటిచివర  ప్రవకతగ్ సవవకర ాంచతట’. 

“ఇస్ల ాం” అనే ప్దాన్నకి అర్థాం ఏక ైక న్నజ ఆర్ధతయడికి సమర పాంచతకొనతట. జాతి, వర్ణ , కుల మత్ వర్ా లకు మర యు 
తెగలకు అతీత్ాంగ్ అలా సమర పాంచతకునివ్ర నే ముస్ల ాంలు అాంటార్ు.  

అసలు జీవిత్ ఉదేే శయాం ఏమిటి? 

ఒక గమయాం లేకుాండా త్మ ఇష్్ి నతస్ర్ాం ఎలా ప్డితే అలా జీవిాంచేాందతకు సృష్్ి కర్త  మానవులనత 
సృష్్ిాంచలేదత. ఖచిిత్ాంగ్ మన కొర్కు ఒక ఉత్తమ లక్ష్యాం ఉనిది. అదేమిటాంటే – ఏక ైక ఆర్ధతయడిన్న గుర తాంచతట 
మర యు కేవలాం ఆయననత మాత్రమే ఆర్ధిాంచతట. త్దావర్ మన సృష్్ి కర్త  మారా్దర్శకత్వాంప ై జీవిాంచతట. ఈ 
మారా్దర్శకత్వాం అన్ని విధాలా స్ఫలయవాంత్మ ైన మర యు శుభప్రదమ ైన జీవితాన్ని గడిపేలా మనకు దార  
చూప్ుత్ ాంది. అాంతేగ్క సవర్ా న్నకి చేర్ుసతత ాంది మర యు నర్క్గ ి నతాండి క్ప్డుత్ ాంది. ఇదే మన కొర్కు విశ్్వస 
ప్రీక్ష్. అాంటే మనకు ప్రస్దిాంచబడిన తెల్నవితేటలు మర యు శకితయుకుత లనత ఉప్యోగ ాంచి అలాల హ్ యొకక 
సూచనలు మర యు చిహ్నిల గుర ాంచి లోత్ గ్ ఆలోచిాంచతట మర యు ఆయననత గుర తాంచతట, ఆయన 
మారా్దర్శకతావన్ని అనతసర ాంచి జీవిాంచతట.  

మనల్ని ప్రీక్ిాంచతట కొర్కు ఆ ఏక ైక ప్రభువు మనకు ప్ూర త  సేవచాి స్వత్ాంతరా ాలు ప్రస్దిాంచి, ఎవర్ు 
మనసూూర తగ్, త్మ ఇష్్ి నతస్ర్ాంగ్ ఆయన మార్ా న్ని అనతసర స్త రో కన్నప డుత్ నాిడు.  
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అలాల హ్ అాంటే ఎవర్ు ? 

ఏక ైక న్నజ ఆర్ధతయడి సవాంత్ పేరే అలాల హ్. అలాల హ్ కు భాగస్వములు లేర్ు, స్టి లేర్ు, త్ల్నలదాండుర లు లేర్ు. 
ప్లల లు లేర్ు. అలాల హ్ యొకక దివయలక్ష్ణాలన్ని ప్ర ప్ూర్ణమ ైనవి, ఉదాహర్ణకు సర్వలోక్ల సృష్్ి కర్త , ఏక ైకుడ, 
అత్యాంత్ కర్ుణామయుడు, అత్యాంత్ శకితమాంత్ డు, అత్యాంత్ నాయయవాంత్ డు, అత్యాంత్ వివేకవాంత్ డు మర యు 
ప్రతిదీ ఎర గ నవ్డు. ఏ మానవుడికీ లేక వసతత వుకూ అలాల హ్ యొకక దెైవత్వాంలో మర యు ఆయన యొకక 
దివయలక్ష్ణాలలో ఎలాాంటి భాగస్వమయమూ లేదత. క్బటిి , ఆర్ధిాంప్బడే అర్హత్లు, యోగయత్లు ప్రతేయకాంగ్ కేవలాం 
ఆయనకు మాత్రమే చెాందతతాయి.  

ముహమమద్ అాంటే ఎవర్ు ? 

ప్రవకతల ప్ర్ాంప్ర్లో ముహమమద్ సలల లాల హు అల ైహి వసలల ాం చిటిచివర  ప్రవకత . ఏక ైక ఆర్ధతయడెైన అలాల హ్ 
నత మాత్రమే ఆర్ధిాంచమన్న సకల మానవ్ళిన్న ఆహ్నవన్నాంచతట కొర్కు ఆయన ప్ాంప్బడినార్ు. ఆయన ఒక 
అత్ యత్తమ త్ాండిర, భర్త , బో ధకుడు, నాయకుడు, నాయయాధిప్తి. ప్ర ప్ూర్ణమ ైన న్నజాయితీ, నాయయాం, కర్ుణ మర యు 
ధెైర్యస్హస్లు కల్నగ న ఒక అత్ యత్తమమ ైన మానవుడి ఉప్మానాం. ముస్ల ాంలు ఆయననత ఎాంతో గౌర్విస్త రే, 
ఆయననత ఆర్ధిాంచర్ు. అాంతేక్దత, ముస్ల ాంలు ఏ ప్రవకతనూ ఆర్ధిాంచర్ు, మొర్ప టటి కోర్ు.  

ఇస్ల ాం ధర్మాం యొకక ప్రధాన మూలాధార్లు ఏవి? 

ఖతర్ఆన్ - ఇస్ల మీయ ధర్మజాా నాం మర యు ఇస్ల మీయ బో ధనా సూతరా ల యొకక పర్ థమిక మూలాధార్ాం. సతనిత్ 
– ఇస్ల మీయ ధర్మాం యొకక ర ాండవ మూలాధార్ాం మర యు సవాంత్ సహచర్ుల ఉలేల ఖనల స్క్ధయధార్లతో ప్రవకత  
ముహమమద్ సలల లాల హు అల ైహి వసలల ాం యొకక వేలాది ఉప్దేశ్్లు మర యు ఆచర్ణల సాంకలనాం.  

అవన్ని ఎాంతో పర్ మాణికమ ైనవి క్వటాం వలన, ముస్ల ాంలకు అవి ఖచిిత్మ ైన జీవన విధానాం మర యు 
మారా్దర్శకత్వాం చూప్ుత్ నాియి. మొత్తాం ఇస్ల మీయ బో ధనలన్ని ఈ ర ాండు మూలాధార్ల నతాండి తీసతకోబడిన 
స్క్ధయధార్లప ైనే అధిక శ్్త్ాం ఆధార్ప్డి ఉనాియి.  

ఖతర్ఆన్ అాంటే ఏమిటి ? 

మానవ్ళి కోసాం ప్ాంప్బడిన అాంతిమ దివయగరాంథాం ఖతర్ఆన్. అదొక గొప్ప మారా్దర్శక గరాంథాం. మాంచి -
చెడులనత వేర్ు చేసే గీటటర్యి. అలాల హ్ వ్కుక. దెైవదూత్ జిబరయిీల్ దావర్ ప్రవకత  ముహమమద్ సలల లాల హు అల ైహి 
వసలల ాంప ై అవత్ర ాంప్జేయబడిాంది. దీన్న అవత్ర్ణతో అాంత్కు ముాందత ప్ాంప్బడిన తౌర్, గోస పల్ మొదల ైన 
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దెైవవ్ణులన్నిాంటిన్న ర్దతే  అయి పర యాయి. మన ఉన్నకి ఉదేే శయాం ఏమిటి, సర ైన దెైవభావన  ఏది, సృష్్ి కర్త  ఇషిప్డే 
మర యు అయిషిప్డే ఆచర్ణలు ఏవి, ప్రవకతల వృతాత ాంతాలు మర యు వ్టి గుణప్ా్లు, సవరా్నర్క్లు మర యు 
అాంతిమ తీర్ుపదినాం మొదల ైన అనేక ముఖాయాంశ్్ల గుర ాంచి చకకగ్ వివర సతత నిది మర యు సపషిాం చేసతత నిది .  

ఖతర్ఆన్ యొకక ఒక గొప్ప మహిమ ఏమిటాంటే, అది అవత్ర ాంచిన నాటి నతాండి అాంటే 1400 సాంవత్సర్ల 
నతాండి ఒకక అక్ష్ర్ాం మార్పప లేకుాండా భదరాంగ్, సవచిాంగ్ అవత్ర ాంచిన అసలు ర్పప్ాంలో నేటికీ సతర్క్ిత్ాంగ్ 
ఉనిది. దీన్నలో ఆనాటి ప్రజలు ఊహిాంచనత కూడా ఊహిాంచలేన్న మర యు ఈ మధయనే కన్నగొనబడిన అనేక వ ైజాా న్నక 
మర యు చార త్రక వ్సత వ్లు పేరొకనబడినాయి. అనేక వ ైజాా న్నక మర యు చార త్రక ప్రీక్ష్లలో త్న పర్ మాణికత్నత 
ఋజువు చేసతకునిది. త్దావర్ అది సర్వలోక సృషి్్కర్త  ప్ాంప్న గరాంథమన్న ఋజువు అవుత్ నిది.  

ఇస్ల ాం ధర్మాం యొకక ప్రధాన ఆచర్ణలు ఏవి ? 

ఇస్ల ాం ధర్మాం యొకక ప్రధాన ఆచర్ణలు, ఇస్ల ాం యొకక ఐదత మూలసథాంభాలనే పేర్ుతో పేరొకనబడినాయి. 

1వ మూలస్థంభం (మూలసిద్ధ ంతం): స్క్ష్యప్రకటన లేక విశ్్వస ప్రకటన - ఒకక అలాల హ్ త్ప్ప, ఆర్ధిాంప్బడే 
అర్హత్లు గల మరో దేవుడెవవడూ లేడు మర యు ముహమమద్ ఆయన యొకక అాంతిమ సాందేశహర్ుడు.  
2వ మూలస్థంభం: నమాజులు. ప్రతిరోజు ఐదతస్ర్ుల  న్నరీణత్ సమయాలలో నమాజు చేయవలస్ ఉనిది: ఉష్ర దయాం, 

మధాయహిాం, స్యాంత్రాం, సూర్యసతమయాం త్ర్వత్ మర యు ర్తిర సమయాన.  

3వ మూలస్థంభం: న్నరీణత్ మోతాదతతో దానధర్మాం చేయుట. బీదస్దలకు త్మ మిగులు సాంప్దలో నతాండి ప్రతి 

సాంవత్సర్ాం దాదాప్ు 2.5% దానాం చేయడాం. పర్ థమిక అవసర్లకు మిాంచి మిగులు సాంప్ద కల్నగ  ఉని ప్రతి ఒకకర్ు 
ఇలా దానాం చేయవలస్ ఉనిది.  
4వ మూలస్థంభం:  ర్మదాన్ న లలో ఉప్వ్సాం ఉాండుట. ఈ న ల మొత్తాం ముస్ల ాంలు ఉప్వ్సాం ఉాంటార్ు. పర్ త్ఃక్లాం 

(వేకువ ఝాము) నతాండి సూర్యసతమయాం వర్కు అనిప్న్నయాలకు మర యు దాాంప్త్య సతఖాన్నకి దూర్ాంగ్ 
ఉాంటార్ు. అన్ని ర్క్ల చెడు ప్నతల నతాండి కూడా దూర్ాంగ్ ఉాంటార్ు. 
5వ మూలస్థంభం: హజ్ యాత్ర. ఒకవేళ ముస్ల ాం వయకిత  వదే త్గ న సదతప్యాలు, శ్్రీర్క మర యు ఆర థక సరత మత్ 

ఉాంటే, త్న జీవిత్ క్లాంలో కన్నసాం ఒకకస్ర  సౌదీ అరేబియాలోన్న మక్క నగర్న్నకి వ ళిి, హజ్ యాత్ర చేయవలస్ 
ఉనిది. ఈ ప్విత్ర యాత్ర నమాజులు, పర్ ర్థనలు, దానధర్మలు, ప్రయాణాం మొదల ైన వ్టితో ప్టట అణుకువ, 
నమరత్, విదేయత్ మర యు అధాయతిమక అనతభవ్లతో కూడి, ముస్ల ాం సమాజాంలో ఐకమతాయన్ని  మర యు 
సర దర్భావ్న్ని స్థ ప్సతత నిది. 
  
జీసస్ మర యు ఇత్ర్ ప్రవకతల గుర ాంచి ముస్ల ాంల విశ్్వసాం ఏమిటి? 
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ప్రతి జాతి కొర్కు కన్నసాం ఒకర  చొప్ుపన, వేల కొలది ప్రవకతలనత అలాల హ్ ఒకే దివయసాందేశాంతో ప్ాంప్నాడు: 
కేవలాం అలాల హ్ నత మాత్రమే ఆర్ధిాంచాండి మర యు ఆయనకు స్టి కల్నపాంచకాండి, భాగస్వములనత కల్నపాంచకాండి. 
వ్ర లో కొాందర్ు ఆదాం, నూహ్, జోస ఫ్, అబరహ్నాం, యాకోబు, ఇస్కు, మోస స్, జీసస్ అల ైహిససలాాం మర యు 
ముహమమద్ సలల లాల హు అల ైహి వసలల ాం. అలాల హ్ ప్ాంప్న గొప్ప ప్రవకతలలో జీసస్ అల ైహిససలాాం ఒకర్ు. ఆయన 
జననాం ఒక అదతుత్ాం. కనయ మేరీకు సవత ీప్ుర్ుష కలయిక లేకుాండానే జన్నమాంచార్ు మర యు అనేక మహిమలు చేస్ 
చూప్ర్ు – ఇదాంతా కేవలాం అలాల హ్ అనతజా దావర్నే జర గ ాంది. 

  
కష్్ి లు ఎాందతకు వస్త యి ? 

 

అలాల హ్ ప్రజలనత వేరేవర్ు విధాలలో ర్కర్క్ల ఆప్దలకు గుర  చేస్, ప్రీక్ిస్త డు. వ్టిలో కొన్ని ఆరోగయాం, 
కుటటాంబాం, ప్రకృతి వ ైప్రీతాయలు, సాంప్ద లేక ఇత్ర్ ప్దధత్ లు. ఆప్ద సమయాలలో సహనాం, ఓర్ుపతో వహిాంచడాం 
మర యు సతఖసాంతోష్్ల సమయాలలో అలాల హ్ కు కృత్జాత్ చూప్డాం దావర్ మనాం అలాల హ్ కు దగార్ క్గలాం 
మర యు శ్్శవత్ సవరా్ాంలో స్థ నాం సాంప్దిాంచగలాం. ఆఫ్ కోర్స, ఈ పర్ ప్ాంచిక జీవిత్ాంలోన్న కషినష్్ి లు, బాధలు 
తాతాకల్నకమ ైనవే. సవరా్ జీవిత్ాం మాత్రాం శ్్శవత్మ ైనది. 
  
చన్నపర యిన త్ర్వత్ ఏమి జర్ుగుత్ ాంది ? 

 

చావు అనేది ఈ ఇహలోకప్ు తాతాకల్నక జీవిత్ాం నతాండి ప్ర్లోకప్ు శ్్శవత్ జీవితాన్నకి చేరేే వ్ర్ధి . 
ఇహలోకాంలో తాము చేస్న ప్ప్ప్ుణాయలకు బాధయత్ వహిాంచడాం కోసాం అాంతిమ తీర్ుపదినాం నాడు ప్రతి వయకీత  మర్లా 
లేప్బడతాడు. ఆ మహ్న తీర్ుపదినాం నాడు ప్రతి ఒకకర కీ నాయయాం జర్ుగుత్ ాంది. ఇహలోకాంలో ఎవర ైనా దౌర్జనాయన్నకి 
గుర ైతే, అకకడ అత్న్నకి ప్ర హ్నర్ాం లభిసతత ాంది మర యు అలాల హ్ అత్న్నకి సర ైన నాయయాం చేస్త డు. ఆయన అన్ని 
ఎర గ నవ్డు మర యు అత్యాంత్ నాయయవాంత్ డు. ఒకవేళ ఎవర ైనా ఇహలోకాంలో అలాల హ్ నత మాత్రమే ఆర్ధిసూత , 
ఆయనకు విధేయత్ చూప్ుత్ూ మాంచి, గౌర్వప్రదమ ైన జీవిత్ాం గడిప్తే, అలాల హ్ అనతగరహాం దావర్ అలాాంటి వ్ర కి 
సవరా్ ప్రవేశాం ప్రస్దిాంచబడుత్ ాంది. ఒకవేళ ఎవర ైనా అలాల హ్ కు అవిధేయత్ చూప్ుత్ూ జీవిసేత , అలాాంటి వ్ర  కోసాం 
నర్కాం ఎదతర్ు చూసతత నిది.  

ఒకవేళ మాంచి ప్నతలకు ప్రతిఫలాం ప్రస్దాించబడే మర యు చెడు ప్నతలకు క  ాన శిక్ష్లు వేయబడే ప్ర్లోక 
జీవిత్మే లేకపర తే, అది సృష్్ి కర్త  యొకక సాంప్ూర్ణ నాయయాన్నకి విర్ుదధాం అవుత్ ాంది మర యు జీవిత్ాంలో 
నాయయవాంత్ాం క్జాలదత.  

  
ఇస్ల ాం ధర్మాం ప్రక్ర్ాం న్నచాతి న్నచమ ైన ప్ప్ాం ఏది? 
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సర్వలోక సృష్్ి కర్తకు స్టి కల్నపాంచడాం లేదా ఆయనకు ఇత్ర్ులనత భాగస్వములు కల్నపాంచడాం అనేది ఇస్ల ాం 
ధర్మాంలో న్నచాతి న్నచమ ైన ప్ప్ాం. ఇాందతలో సృష్్ి కర్త  యొకక కొన్ని దివయలక్ష్ణాలనత ఇత్ర్ సృష్్ి తాలకు కటిబెటిడాం, 
దేవుడికి కుమార్ుడు, త్ల్నల  లేదా ఇత్ర్ బాంధతవులు ఉనాిర్న్న వ్దిాంచడాం, ఆయనకు అవిధేయత్ చూప్డాం 
మర యు తిర్సకర ాంచడాం మొదల ైనవి కూడా ఉనాియి.  

 

మహిళల గుర ాంచి ఇస్ల ాం ధర్మాం ఏమాంటటనిది ? 

 

ఇస్ల ాం ధర్మాంలో, ప్రతిఫలాం ప ాందడాంలో మర యు త్మ ఆచర్ణలకు బాధయత్ వహాించడాంలో అలాల హ్ ముాందత 
సవత ీప్ుర్ుష లు ఉభయుల మధయ ఎలాాంటి హెచతేత్గుా లు లేకుాండా సర సమానాంగ్ చూడబడతార్ు. ఉభయులనత 
సృష్్ిాంచిాంది అలాల హ్ యిే. ఆయనే వ్ర ర్ువుర లో ప్రతి ఒకకర కీ వ్ర  శ్్రీర్క, మానస్క ప్ర స్థ త్ లనత అనతసర ాంచి 
వేరేవర్ు ప్త్రలు మర యు బాధయత్లు అప్పజ ప్పనాడు. ప్ుర్ుష లు ఎలాాంటి దౌర్జనయాం చేయకూడదన్న, 
హిాంస్ాంచర్దన్న ఆజాా ప్ాంచి, సవత ీలకు ఎాంతో ఉనిత్ గౌర్వ్భిమానాల స్థ నాన్ని ప్రస్దిాంచినాడు. 

  
ఇస్ల ాం ధర్మాంలో ఆదిప్ప్మనే భావన ఉనిదా? 

 

 “ఆదిప్ప్ాం” అనే భావన ఇస్ల ాం ధర్మాంలో అససలు లేదత. సృష్్ి కర్త  అత్యాంత్ నాయయవాంత్ డు. క్బటిి  
సవయాంగ్ చేయన్న ప్ప్న్నకి ఏ ఒకకర న్న ఆయన బాధతయడిగ్ చేయడు. అాంటే ఎవర్ు చేస్న ప్ప్క్ర్యలకు వ్ర్ు 
మాత్రమే బాధతయలు గ్న్న మరొకర్ు క్దత. 

  
జిహ్నద్ అాంటే ఏమిటి ? 

 

జిహ్నద్ అాంటే సమసత  లోక్ల ప్రభువు అయిన అలాల హ్ సాంత్ షిప్డే విధాంగ్ ఆయన సత్యధర్మాం కోసాం 
ప్రయాస ప్డటాం, శరమిాంచడాం మర యు తాయగాం చేయడాం. భాష్్ప్ర్ాంగ్, జిహ్నద్ అాంటే “ప్రయాస ప్డటాం, శరమిాంచడాం, 
పర ర్డటాం”. అాంటే మాంచి ప్నతలు, దానధర్మలు చేయడాంలో ప్రయాస ప్డటాం మర యు ఇస్ల మీయ స ైన్నకచర్యలలో 
ప్లుప్ాంచతకోవడాం. మిలటరీ జిహ్నద్ అనేది సర్వస్మానయాంగ్ అాందర కీ తెల్నస్న జిహ్నద్ ర్పప్ాం. వ్సత వ్న్నకి మిలటరీ 
జిహ్నద్ అాంటే సమాజాంలో హదతే మీర  పర యిన అధర్మన్ని న్నర్పమల్నాంచేాందతకు, స్మాజిక భదరత్ కొర్కు, దౌర్జనయాం 
హదతే లు దాటి విసత ర ాంచకుాండా అడుు కటి వేసేాందతకు మర యు నాయయాన్ని స్థ ప్ాంచేాందతకు అధర్మాంప ై, అర్చకాంప ై 
సర్వలోక సృష్్ి కర్త  అనతమతిాంచిన ధర్మయుదధాం. అయితే చాలా మాంది ముస్లమేత్ర్ులు ఈ ప్దాన్ని త్ప్ుపగ్ అర్థాం 
చేసతకుాంటటనాిర్ు. అలాగే కొాందర్ు అజాా న ముస్ల ాంలు కూడా దీన్న అసలు అర్థ న్నకి భినిాంగ్ ప్రవర తసూత , 
అమాయకులప ై దాడి చేసతత నాిర్ు. అలాాంటి చర్యలనత ఇస్ల ాం ధర్మాం తీవరాంగ్ ఖాండిసతత నిది. ఖతర్ఆన్ లోన్న సూర్ 
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అల్ మాయిదహ్ లో “ఎవర ైనా ఒకక అమాయకుడిన్న చాంప్తే, అత్నత మొత్తాం మానవ్ళిన్న చాంప్నటటల ” అన్న 
సపషిాంగ్ ప్రకటిాంచబడిాంది. 

   
టెర్రర జాన్ని ఇస్ల ాం ధర్మాం ఖాండిసతత ాందా? 

 

యుదధాంలో అమాయక స్మానయ ప్రజలనత లక్ష్యాంగ్ చేసతకోవడాం ఒక గర్హణీయమ ైన మర యు న్నచమ ైన 
చర్య. దీన్నన్న ఇస్ల ాం ధర్మాం తీవరాంగ్ న్నష్ేధిసతత నిది. అమాయక మానవుల సాంగతి త్ర్వత్ గ్న్న అసలు 
శత్ ర భూభాగాంలోన్న మొకకలు, ప్శుప్క్ధయదతలనత స ైత్ాం అనవసర్ాంగ్ చాంప్కూడదన్న ముస్ల ాంలనత శ్్స్సతత నిది .  
యుదధ ర్ాంగాంలో ప్టిాంచ వలస్న ఇస్ల మీయ న ైతిక విలువలకు ఇదొ క మచతేత్ నక. అయితే ఇకకడ టెర్రర జాన్నకీ 
మర యు దతర్కరమణ, దౌర్జనాయన్ని ప్రతిఘటిాంచే పర ర్టాన్నకీ మధయ ఉని భేదాన్ని మనాం గుర తాంచాల్న. ఇవి ర ాండూ 
ప్ూర తగ్ ర ాండు భిని ధృవ్లు.  

 

మతాలన్ని సమానమేనా? 

 

మాంచి నడవడిక మర యు ఇత్ర్ులప ై దయ చూప్డాం మొదల ైన విషయాలలో దాదాప్ు అన్ని ముఖయ 
మతాల బో ధనలు ఒకేలా ఉనాి, సర్వలోక సృష్్ి కర్త  యొకక ఏకత్వాం మర యు ప్ర ప్ూర్ణత్వాం విషయాంలో ఏ మాత్రాం 
ర్జీ ప్డకూడదనే ముఖాయాంశాంప ై ఇస్ల ాం ధర్మాం అదనాంగ్ దృష్్ి  కేాందీరకర సతత నిది. ఇత్ర్ ధర్మల వలే క్కుాండా, 
సృష్్ి తో పర లేలేన్న సృష్్ి కర్త  భావన ప్ూర తగ్ విభినిమ ైనది మర యు అదవితీయమ ైనదన్న, సకల ప్రశాంసలు మర యు 
ఆర్ధనలు తినిగ్ కేవలాం ఆయనకు మాత్రమే చెాందతతాయన్న ఇస్ల ాం ధర్మాం పర్ థమికాంగ్ బో ధిసతత నిది . ఇస్ల ాం 
ధర్మాం సమగరమ ైనది, సాంప్ూర్ణమ ైనది, చాలా స్ాంప్ుల్ గ్ ఉనాి అత్యాంత్ గ్ఢమ ైనది. అవత్ర ాంచిన నాటి నతాండి 
ఒకక అక్ష్ర్ాం మార్ుప లేకుాండా సతర్క్ిాంత్గ్ క్ప్డబడిన దివయగరాంథాం కల్నగ  ఉనిది. ఏ దెైవప్రవకతనూ న్నర్కర ాంచదత. 
వ్ర్ాందర్ప ఒకే సాందేశ్్న్ని తీసతకు వచాేర్న్న ప్రకటిసతత నిది.  

 

 

 

హలాల్ ఆహ్నర్ాం అాంటే ఏమిటి ? 

 

హలాల్ లేదా అనతమతిాంచబడిన ఆహ్నర్ాం అాంటే ముస్ల ాంల కొర్కు అలాల హ్ అనతమతిాంచిన ఆహ్నర్ ప్దార్థ లు. 
ఇస్ల ాం ధర్మాం స్ధార్ణాంగ్, ప్ాంది మర యు మదయాం త్ప్ప దాదాప్ు అన్ని ర్క్ల ఆహ్నర్ప్న్నయాలనత హలాల్ గ్నే 
ప్ర గణిసతత ాంది. మాాంస్న్నిచేే కోడి, గొర ర, మేక, ఆవు, ఒాంటె మొదల ైన వ్టిన్న జిబహ్ చేసేటప్ుపడు, మానవత్వాంతో 
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వయవహర ాంచాల్న మర యు సర ైన ప్దధతిన్న అనతసర ాంచాల్న. అలాగే అలాల హ్ పేర్ు మీదనే ఖతర్ాన్న చేయాల్న మర యు 
ఖతర్ాన్న ప్శువు బాధనత త్గ ాాంచేాందతకు వీలయినన్ని ఎకుకవ జాగరత్త లు తీసతకోవ్ల్న.  

 

ఎవర్ు ముస్ల ాంగ్ మార్వచతే ? 

 

ముస్ల ాంగ్ మార్డమాంటే సర్వలోక సృష్్ి కర్త  అయిన అలాల హ్ యొకక ఘనత్నత గుర తాంచడాం, ఆయనకు 
విధేయత్ చూప్డాం దావర్ ఆయనతో దగార  సాంబాంధాన్ని ప ాంప ాందిాంచతకోవడాం మర యు కొనస్గ ాంచడాం. ఇది 
ఇహప్ర్లోక్ల జీవిత్ాంలో సతఖసాంతోష్్లకు మర యు సాంత్ ష్్ి న్నకి దార  చూప్ుత్ ాంది .  
 

అలాల హ్ ప్రజల భూత్, వర్తమాన ప్ర స్థ త్ లకు సాంబాంధాం లేకుాండా మొత్తాం మానవజాతి కొర్కు ఇస్ల ాం 
యొకక దావర్లనత తెర చి ఉాంచినాడు. క్బటిి , స్ాంప్ుల్ గ్ ఇస్ల ాం ధర్మన్ని విశవసా్ంచడాం మర యు ఈ కిరాంది విశ్్వస 
స్క్ష్యప్రకటననత ఉచిర ాంచడాం దావర్ఎవర ైనా ఎప్ుపడెైనా ముస్ల ాంగ్ మార్వచతే : 

 

‘అష్ హదు అన్ లా ఇలాహ ఇలల లాల హ్ వ అష్ హదు అన్న ముహమమద్ రస్ూలులాల హ్ అంటే నేన్ు 
సాక్ష్యమిస్ుు న్నన్ు అలాల హ్ తప్ప మరే ఆరాధ్ుయడు లేడనీ మరియు నేన్ు సాక్ష్యమిస్ుు న్నన్ు ముహమమద్ 

అలాల హ్ యొక్క ప్రవక్ు  అని’. 

 

ముస్ల ాంగ్ మార న త్ర్వత్, అలాల హ్ యొకక మారా్దర్శకతావన్ని ప్ూర తగ్ అనతసర సూత , అలాల హ్ ప ై భయభకుత లు 
చూప్ుత్ూ ఉదేే శయప్ూర్వకమ ైన మర యు సాంప్ూర్ణమ ైన జీవితాన్ని గడప్ల్న మర యు ఆ దెైవభకిత  ఆధార్ాంగ్ 
ప్ర్లోకాంలో అలాల హ్ మీకు సవరా్ాంలో మాంచి స్థ నాం ప్రస్దిాంచే అవక్శాం ఉనిది .  
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