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్రవ  ��యయం 
మం�� ్జ�్ ఞ�ంంచం మ��య� జమ�్త�� నమ���� �ేయచం హజ 

య��్క��ఞ�� ్పప� స��: 

హజ య��్క�చడ మక్హ �� ఉననప�చడ మం�� ్�ే�ంంచం 

మ��య� ���్్ సమయ���� ఐదు ప�ట�� ఫర�  నమ���� జమ�్త�� క��� 

�ేయటం  ్� �క్ ్పప�స�� కరతవయం.  �� �ేయమ�  ��� హ ఖుర్ఆ 

��్�ా మ��య� ్న ప్వకత  మ�హమ్మ స�� ��� హల  ����� వస�� ం �క్ 

సునన్త� ��్�ా ్�ే�ం� ఉ��నచడ. జమ�్త�� క��� ఫర�  నమ���� 

�ేయక�ం�� మ��జ దు�ను �ర�లయం �ే��, ఇంట�� �� ఫర�  నమ���� �ేయటమ���� 

మక్హ �ాసు�� ���� మం�� �ేసుత నన �ర���న ్ప�ప. ఇ�� ష�� హ క� 

వయ���కం. ఇ��ంట� �ెచడ పదధ�� �ార� మ�ర�్చ��ా�.  

మ��జ దు�� జమ�్త�� క��� నమ�� �ేయమ� ప్వకత  మ�హమ్మ 

స�� ��� హల  ����� వస�� ం ్�ే�ం��ర�. ���చ� ్��రం ఇఅ�న మ�ూత ్ 

ర��య��� హల  ను్ ను ్జ�్ ఞ�ం�న ్యన హ��థు ప��క���.  ్ను ప్వకత  

స�� ��� హల  ����� వస�� ం వద� క� వ�్,  ంధ్్ం చారణం�ా మ��య� 

మ��జ దు నుం�� ్న ఇ���  దూరం�ా ఉనన చారణం�ా జమ�్త�� క��� నమ�� 

�ేయటం నుం�� ్నక� �న��ంప� ఇవ్మ� చ�����చడ.  ప�చడ ప్వకత  

స�� ��� హల  ����� వస�� ం  ్�� ఇ��  ������ర�,  
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لْ تَ (  عهَ مَ ةِ  ُسْ الَ اء بِالصَّ الَ    ؟ النِّدَ قَ مْ : فَ الَ .    نَعَ ةً : قَ صَ خْ دُ لَكَ رُ ا أَجِ بْ  مَ أَجِ  )فَ
 

హద ్స్ఉ�న��ఇ లసస��� ఖ�� న ్  ఖ�� ఫ �బ మ�  �దు �క 

ర�ఖస్ఆ 

“నమ�� చ�రక� రమ్� ఞ���ే  ��ను ప��క��� �క� �నఅచ��య�?”. 

 వ�న�  ్ను జ�ాలవ్�ా, మ��జ దు�� జమ�్త�� నమ�� �ేయటం  ్� 

చ�రక� ్పప� స��  � ప్వకత  స�� ��� హల  ����� వస�� ం  ్���   ��నర�.  

 

మ�� ఉ��� ఖన ప్చారం ్యన ఇ��  ��నర�, 

ةً (  صَ خْ دُ لَكَ رُ ا أَجِ  )مَ
 

మ�  �దు �క ర�ఖస్ఆ - “� �న��ంప� చ�రక� ��చ�� ్��న చారణం 

కనఅచటం ��దు.” 

ఇంచా ప్వకత  స�� ��� హల  ����� వస�� ం ఇ��  ��నర�,  

دْ هَ ـلَ (   ةِ فَ ـمَ ـقَ الَ رَ بِاصَّ تُ أَنْ آمُ يـتُ ـمْ الً فَ جُ رَ رَ امَ ، ثُمَّ آمُ مٌ النَّاسَ ، ثُمَّ أَنْ ـَقَ قَ إِىلَ ـطَلِ ـؤُ

الٍ الَ يَ  جَ مْ بُ ـرِ يْهِ لَ قَ عَ رَّ أُحَ ةَ ، فَ الَ ونَ الصَّ دُ هَ مْ بِالنَّارِ ـوتَ ـيُ ـشْ  )هُ
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�ఖమ హమమ�త   ఆ ్మర లసస��� ఫ్తఖ�మ,థుమ్ ్మర ర��ఆ 

ఫయఉమ్��నస థుమ్  ఆ ్�ఖ ఇ�� ��జ��ఆ ��యష్దూనసస��్ ఫ 

ఉహ���ఖ  �����్ అ�య�్హల్ ల��న�� 

“నమ�� చ�రక� ��వమ� ప్జ�ను ్�ే�ం�, �ార� పంక�త ��� �ే��న ్�ా్్, 

నమ��క� ��యక్్ం వ��ంంమ� ఎవ������� ్�ే�ం�, నమ��క� �ా� 

�ా�� వద� క� ���్, �ా�� ఇళ్క� �ప�ప  ంట�ం���� ��ను 

 నుక�ంట���నను.”  

�ా్మ�ణణక సనమ పరంపర�� సునఆ ఇఅ�న మ�జ��� న�దు �ేయఅ��న 

హ��థును  అ�� ��� హ ఇఅ�న  అహ్బ ర��య��� హల  ను్ మ� ఇ�� 

ఉ��� లం��ర�: 

نْ (   مِ  مَ ةَ لَ سَ الَ أْتِ ، فَالَ صَ لَمْ يَ نْ عُ  الَّ هُ إِ ـعَ النِّداآءَ فَ رِ ـمِ  )ذْ
 

మఆ స� �న��  ఫ�్ య��,  ఫ�� స��్�హల ఇ���  �ఆ ఉమ ��ఆ 

ఎవ����ే  ��ఆ ఞ���ప� �� క��� నమ�� చ�రక� (మ��జ దుక�) �ా��, 

సమ��్���న చారణం ��క�ం��  ్� నమ�� �ీ్క��ంంఅచదు. 

స��హ మ���� ం�� న�దు �ేయఅ��న హ��థు�� ‘మ���� ం�ా  ��� హ ను 

క��ా�� చ�ర�క��� �ార�  ��ఆ ఞ���ప� ఇవ్అ��నప�చ���  ్మ ఐదు 

ప�ట� నమ���ను చా�ాచడచ��ా��’  అ�� ��� హ ఇఅ�న మబ్మ 
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ర��య��� హల  ను్  ఉ��� లం��ర�. మ�రగదరరక్్ మ��ాగ �ను  ��� హ ్న 

ప్వకత  స�� ��� హల  ����� వస�� ం ��్�ా �����ం���చడ మ��య� ్ 

మ�రగదరరక్్ మ��ాగ ��� నమ�� క��� ఒకట�.  ��ే �ర� మ��జ దుక� 

��ళ్క, ్మ ఇళ్�� ఫర�  నమ���� �ేసుత ననట���ే, �ర� ప్వకత  

మ�హమ్మ స�� ��� హల  ����� వస�� ం �క్ సునన్తను �ర�లయం 

�ే��న�ారవ���ర�. మ��య�  �� �ర�లయం �ేయచం ��్�ా ��నుక అ�� 

�� �న �ా�� వ�� �ర� క��� �ర���న  �ాయం�� ప���� ��ర�.  

ఎవ����ే స���ాగ  వ�దూ �ే��, ఫర�  నమ�� చ�రక� ఏ�ె��� మ��జ దు ���ప�క� 

��ళ����,  ్� ప్�  చడగ�క� అదు���ా  ��� హ ( ్� ఖ�����) ఒక 

ప�ణ�య�న �ా్ రాత చడ,  ్� రా్ �� ఒక ��ట�్  ఞ�ంంు��చడ మ��య� ఒక 

�ా�ా�న / ్ప�పను మ�నరాత చడ. ఎవ����ే ఫర�  నమ���ను మ��జ దు��� 

జమ�్త�� �ేయ��,  ��ంట� �ా���� కపట్్ం ప్���సుత ం��.  ����గయం�� 

నచవ��� ��్ ��� ఉనన స��, ఒక��ద� ర� వయక�త � స�యం�� మ��జ దుక� వ�్, 

పంక�త ��� ��అ�� నమ�� �ే�� చ�ంద��� �ర� ంూ�� ఉంటహర�.   

హజ య��్క�చడ �ాపచా�ాయ�క� మ��య� ్ప�పచడ పను�క� దూరం�ా 

ఉంచటం ్పప� స��: 

 ��� హ �����ం�న పను��నంట� నుం�� ్నను ��ను చా�ాచడచ�వచం ప్� 

హజ య��్క��ఞ�� ్పప�స�� ���  � ఉం��. వయ్��రం, స్�ంగ 

సంపర్ం, �ొంగ్నం, వ��్  ���ా�ే���,  ��థ� సంపదను �ాచడచ�నుట, 
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వయవ��ా��� �స��ంంుట, నమ్క �ో్ ��చ� ్�అచడట, ��గ��ట�్ �� 

��్ గ�ట, మ�దక ద్�ాయ�� మ��య� మదయ�ానం �ద���న మ్తత ప���ా్ �� 

���ంంుట, చా� ��మంచ��� చ��ందు�ా అట్�� ధ��ంంుట �ద���న 

్ప�పచడ పను��, �ాపప� చా�ాయ�క� దూరం�ా ఉం���. గర్ం,  సూయ, 

�ే్షం, కపట్్ం, ������ �ెప�పట, ఇ్ర మ���� ం�ను ��ళన �ేయ�ట, 

మ�య�క ప��క�ా�ను �ాచడట ���� �నుట, ����� - ట�� – ఞ��యర�  వంట� 

���ద రాధ��� ��్�ా మ�య�క / �ాట�� �నుట, ందరంగం ్చడట, �దం 

్చడట, ��ట����� �ా��గ నుట,  నవసర���న �� ట�గ��ీ�� / ఞ��ంట�ంగ���� 

చా���పం �ేయ�ట �ద���న� ఏ సమయం������� మ��య� ఏ 

�ా్ం్ం������� మ���� ం�� �ేయక�చదు. ఇ�  ��� హ �����ం�న 

�ాపచా�ాయ�� మ��య� ్ప�పచడ పను��.  ందుక� హజ య��్క��� 

మ��య� మక్హ �ాసు�� క��� �ట�� �ేయక�చదు. ప�్్ స్�ం�� 

�ాపచా�ాయ�� / ్ప�పచడ పను�� �ేయచమ���� �వ్ం�ా గ��్ంంద��న �ెచడ 

పనవ�్తం�� మ��య� �ాట�చ� మ��ం్ �వ్���న �ల పచడ్తం��.  

ఖుర్ఆ ��  ��� హ ప్కటన ఇ�� ఉం��: 

ادِۢ بُِظلۡ�ٖ  ۡۡ ِ ۢۡ ِِهِِ ِِِ َا  ُُِِ ِ�ٖ�  َا
ا
اٍب أ ذا َِۡ  عا  ُِ  ٢ُِّذقۡ

వ మఆ య���మ �ీ�� ల ఇ��్ ��్ ల �ద �నున��ఖ హల �ఆ  ��లఆ 

 �్ 
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మ��య� ఎవ����ే �ాపచా�ాయ� ���ప� మర������ మ��య� �ెచడ పను�� 

�ేరాత ��,  ��ంట� �ా��చ� �వ్���న �లను ర�� ంూప���మ�. 22:25 

ప�్్ మక్హ స��హదు� ��� �ాపచా�ాయ��, ్ప�పచడ �ే���ా��� �వ్ం�ా 

���రాత న��  ��� హ ��ం్��క��� ్ �ల ఎం్ క��నం�ా ఉంట�ం�ో  ఎవ����� 

్��ంంగ��ా ? �ససం�ేహం�ా  �� ���� క��నం�ా ఉంట�ం�� మ��య� 

�వ్ం�ా ఉంట�ం��. చాఅట�్  ప్� ఒక్రర ్ప�ప� నుం��, �ాపచా�ాయ� నుం�� 

దూరం�ా ఉం���. �����ంంఅ��న �ాట�నంట�చ� దూరం�ా ఉంచనం్ వరక� 

హజ య��్క�� హజ మ��య� దు్�� �ీ్క��ంంఅచవ� మ��య�  ్�చ� 

లమ�్ల ప్రా��ంంఅచదు.  

ప్వకత  స�� ��� హల  ����� వస�� ం ఇ�� అ� ��ం��ర�: 

هُ أُمُّ (  تْ لَدَ مَ وَ يَوْ عَ كَ جَ قْ ، رَ سُ فْ ْ يَ فُثْ ، وَ ملَ رْ لَمْ يَ جَّ فَ نْ حَ  )هُ مَ
 

మఆ హజజ  ఫ�్ యర�్ఫ, వ�్ యఫ�సఖ , రజ  కయ�మ వ�ద్త్  

ఉమ�్హల 

ఎవ����ే హజ �ేరా�� మ��య� ఎ��ంట�  ��� చా�ాయ��� �ా��గ న���ో , హదు�  

�ర���ో  (�ౌరజనయం �ేయ���ో )  ��ంట� �ార� �ాపర��్ం�ా మర� వరాత ర� – 

ఎ�� ్��  గరభం నుం�� జ�్ం�నప�చడ �ాపర��్ం�ా ఉంటహ��,  ం్ 

ప�్్ం�ా. 
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�ా�ా��నంట��� ��న���న, �ర���న మ��య� �వ్���న �ాపం ఏదంట�, 

 ��� హ వద�  ్మ గ���ం� ���ారసు �ేరాత ర� ���� ్మ �ాయ��� నయం 

�ేరాత ర� ���� ్ఞ�ప�� �న వయచ�త� ����� ఇంట�చ� వ�ే్టట��  �ేరాత ర� 

మృ్త�ను ��చడచ�వటం. ఈ సంక�పం�� చానుక��, మ�చడప��� 

�ె��ంంుచ�వటం ���� �ా�� చ�రక� అ�ప�వ��ను ఖు�ా్� �ేయటం 

�ద���న� సపష్ం�ా  ��� హ �����ం�న �ర అహల�ె��ా�ాధన చ��ం��చ� 

వరాత �. ఇ��ంట� �ెచడ  ��ాట��   జ�్ న చా�ం��� (జ����యయహ) 

 రఅ�్��� ఉం�ే�. �ాట�� ్పటహ�చ�, �రర్�ంం���చ�  ��� హ ్న 

సం�ేశహర��ను పం�ాచడ మ��య� ్న ��వయసం�ేేా�ను  వ్��ంపజ�రాచడ. 

చాఅట�్  హజ య�్్�� �ా��గ ంట�నన ప్� మ���� ంఞ�� మ��య� ప్� ఇ్ర 

మ���� ం�ఞ��  ��ంట� అహల�ె��ాధన�ను సమ�జం నుం�� దూరం�ా ఉం�ే 

అహధయ్ ఉం��. ఇం్క� మ�ందు  ��ంట� �ాపచా�ాయ��� మ���� ఉంట�, 

 ��� హ వద�  �ౌఅహ �ేసుక��, మ�నంంమ� ��చడచ��ా�. హజ చ�రక� 

ప�్్��్ ��� ్య�ర�ా�. ఎందుకంట� అహల�ె��ా�ాధన ప్� మం� ప�� 

ప�చ� �ాక�ం�� ���్రయం �ే����సుత ం��.  

ఖుర్ఆ ��  ��� హ ప్కటన ఇ�� ఉం��: 

ُ�واْ لا  ۡ�ا
ا
اۡو أ ل ُُ ـَا د �ا َّ   ُُ ۡۡ َا َا  ِِ ْ ـَا لُونا  وا ۡعما  ٨�ا
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వ�వ  ష్క� �హల్  ను్ మ�్ చానూ య మ��ఆ 

మ��య� ఒక��ళ �ార� గనుక ఎవ�������  ��� హ క� సమ�ను���ా �ే�� ఉంట�, 

�శ్యం�ా �ార� �ే��నదం�� (ఏ మం� ప�  ���) �ా�� చ�రక� వయర్��� 

�� � ఉం�ే��. 6:88 

అహల�ె��ా�ాధన��  �ప���న ��ర్ ఏ�టంట�,  ��� హ ఞ�ర�ఞ�� ప్మ�ణం 

�ేయక�ం��, ప్వకత  ఞ�ర�, చాఅహ ఞ�ర�, స్ం్ �జ��� �ద���న ���� �ాట�ఞ�� 

ప్మ�ణం �ేయ�ట. కపట్్ం�� ప్వ��తంంక�చదు ���� చ���త ప్�ష్�� 

�� ం����� ్శ�� ఉంచక�చదు. ఇంచా ఇ�� క��� ప�క క�చదు: “ ��� హ 

ఏ�� ్���� మ��య� �ర� ఏ�� ్���� ...” ���� “ఒక��ళ  ��� హ 

మ��య� �ర�  క్చ ��క�� �ే, ��ను నష్�� ���ా���, ప్మ����న 

ఎదు��్�� �ా��� ...” వంట� ��ర్ మ�ట��  సస�� ప�క క�చదు.  ం�ే�ాక 

ఇ��ంట� ��ర్ మ�ట�� ప�కవద� � ఇ్ర��క� క��� �ెపపవ��ను.  

ప్వకత  స�� ��� హల  ����� వస� �ం ఇ�� అ� ��ం��ర�: 

نْ (   ـمَ كَ ـرَ أَوْ أَشْ ـفَ ـدْ كَ ـقَ ـرِ اهللاِ فَ ـيْ ـفَ بِغَ ـلَ حَ  )رَ
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మఆ హ�ఫ ల�������� �� ఫఖమ కఫర  వ  ష్క 

 “ ��� హ ఞ�ర� ఞ�� �ాక�ం�� ఇ్ర�� ఞ�ర�ఞ�� ప్మ�ణం �ే���ార�  �ేా్సం 

�ేసుత ��నర� (క�ఫ్)  ���� ��ర్ (అహల�ె��ా�ాధన) �ేసుత ��నర�.” ( హ్మ, 

 అ� ��వ�మ,  �త ��్్�) 

ఉమర లఆ ఖ��త బ ర��య��� హల  ను్  ఉ��� లం�న ఒక �ా్మ�ణణక హ��థు�� 

ప్వకత  స�� ��� హల  ����� వస�� ం ఇ�� ప�చార�:  

الِ (  انَ حَ نْ كَ لْ ـمَ لِفْ بِاهللاِ أَوْ لَ ـيَ ـفاً فَ تْ ـيَ ـحْ مُ  )صْ
 

మఆ చాన ��ఫఆ ఫద యహ్�ఫ ల��� ��  వ �యసు్మ 

 “ఎవ����ే ప్మ�ణం �ేయ��నుక�ంటహ��, �ార�  ��� హ ఞ�ర� ఞ�� ప్మ�ణం 

�ేయ�� ���� �శరఅ�ం�ా ఉం���.” 

్�ా్్్్యన్ఇ��్ప�చార�: 

نْ (  ـمَ  )نَّا ـلَيْسَ مِ ـةِ فَ ـفَ بِاألَمانَ ـلَ حَ
 

 



 

12 

మఆ హ�ఫ ల మ�న� ఫ���స ���న 

“ఎవ����ే నమ్కం ఞ�ర�ఞ�� ప్మ�ణం �ేరాత ��,  ��ంట� �ార� మ���� �ార� 

చార�”.  అ� ��వ�మ. 

ఇంచా ్యన ఇ�� ప�చార�: 

لَ ـأَخْ (   افُ عَ ا أَخَ فُ مَ مُ ـيْ ـوَ َ ـلشِّ اكُ كُ األْ رُ ـصْ رْ  )غَ
 

 ఖ్ఫ� మ�  ఖ�ఫ�  ���క�మ���ష ర�్ద  సగ ర� 

“� గ���ం� ��ను ఎక�్వ�ా భయప�ే��  �ప���న ��ర�్ గ���ం�ే”  

 ప�చడ  �ప���న ��ర�్ గ���ం�  చడగ�ా, ్య��� జ�ాల��్ర�: 

 
 “ ���య�్(న��గ���చ�్ంూఞ�ం�ే్ప్దరర��అ���ధ )” 

ఇంచా ్యన ఇ�� ప�చార�, 

ا ـالَ  تَ (   ولُوْ ا  شآءَ :  قُ ،  وَ لَكِنْ  قُ  شآءَ  وَ  اهللا مَ نٌ ـفُالَنٌ ا  شآءَ  اهللاُ ،  ثُمَّ  شآءَ  فُالَ ا  مَ لُوْ  )وْ
 

��్ఖూ�� మ��ా   ��� హల  వ �ా  ఫ��నుఆ వ ��చ�ఆ ఖూ�� మ��ా  

 ��� హల  థుమ్ �ా  ఫ���నుఆ 
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 ��� హ ్���� మ��య� ఫ���� ఫ���� ్����  � ప�కవదు� .  ��ే 

 ��� హ ్����  � ప�చ�, ్ ్�ా్్ ఫ���� ఫ���� ్����  � 

ప�కం��. 

నరా� హ��థు గ�ంథం�� న�దు �ేయఅ��న  అ�� ��� హ లఆ  అహ్బ 

ర��య��� హల  ను్ మ� ఉ��� లం�న హ��థు�� ఒక్ను ప్వకత  స�� ��� హల 

 ����� వస�� ం�� ఇ��  ��నర�, “ ��� హ ్���� మ��య� �ర� ్���� 

... ”  �� �ంట��� ప్వకత  స�� ��� హల  ����� వస�� ం �వ్ం�ా ఇ�� ప�చార�, 

ا  شآءَ  اهللاُ  وَ ـتَ ـلْ ـعَ ـأَجَ (  ا ،   بَلْ  مَ هُ نِي  هللاِ  نِدَّ دَ  )حْ
 

 జ �త � ���� �� ����  అద మ��ా   ��హల వహ� హల  

“ననున  ��� హ క� రాట��ా��ా �ేరా�ా? ‘ ��� హ ఏ�� ్����’  � 

మ�్్�� �వ� ప�చ� ఉంచవ���ం��.” 

ఞ�� హ��థు��న సపష్ం �ేసుత నన �షయం ఏ�టంట� ప్వకత  స�� ��� హల  ����� 

వస�� ం  ��� హ �క్ ఏక్్ం ఞ���� ��అ����ర� మ��య� ్న సమ�జ��న 

��జర మ��య� ���నర� ��ర�్�� �ేయవద�� ��ా��ం��ర�. ్న సమ�జం 

పర��క క��న �ల� నుం�� మ��య� నరకయ�్న� నుం�� చా�ాచడచ�వటహ�చ� 

్యన సంరలణ �� ం���� మ��య� పట�ష్���న ఈమ�ఆ (�ేా్సం) క��� 

ఉం���� ్యన ్చాం��ం�ే�ార�. ్యనక�  ��� హ మఖ��� మహ�్మ 
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రా్ నం ప్రా��ంంు�ాక. ్యన  ��� హ సం�ేేా�న ప్జ�క�  ందజ�రార�, 

 ��� హ �క్ భయభక�త ��� ్�ం�ే ����� ్న సమ�జ��చ� ంూ�ార� 

మ��య�  ��� హ ��సు��� � త్���ధ �� వయవహ��ం��ర�.  ం�మ ��నం 

వరక�  ��� హ ్యనఞ�� ్న ����న�� క���ఞ�ంంు�ాక. ఇరా� �య జ�్ నం 

క��� ఉనన హజ య��్క���, మక్హ – మ��నహ ప�్్ స��హదు� ��� 

�వ��ం�ే�ార� ఇ్ర��క� ష�� హ జ�్ ���న  ందజ�య�� మ��య� 

ఇ్ర��ను ��ర్ నుం��, �ర���న �ా�ా� నుం��,  ��� హ �����ం�న �ాట� 

నుం�� ్�ా�. ప్జ�ను  ంధ�ేా్రా� నుం�� ����గ����చ� �సుక� 

�ావటహ�చ�,  ��ంట� �ాట�� �ార� అ��రంగం�ా �ె�యజ�య�� మ��య� 

సుసపష్ం�ా �వ��ం���. ్ �ధం�ా �ార� ఇ్ర��క� ఇరా� ం గ���ం� అ� ��ం�ే 

మ��య� ఈమ�ఆ గ���ం� �వ��ం�ే ్మ కరత�ాయ�న ప���త  

�ేసుచ�గ��గ���ర�. ��� గ���ం� ఖుర్ఆ ��  ��� హ �క్ ప్కటన ఇ�� 

ఉం��: 

ذا   �ذۡ  خا
ا
ُ  أ َّ ٰقا  � ُِ ا   َِه�ا َّ �  ْ َتُوا

ُ
ٰبا  أ ۥ   �ۡلِك�ا ُِ ّۡ َُاِهُُِ ّۡدِس  َا  لِل

�ا  ۥ َا ُِ  تاۡ�ُتُموُا
 

వ ఇమ  ఖద��� హల �్�ఖ�� ��న ్్�ద చ���అ �్తఅ�యనుననహల 

���న�� వ�� ్క�త మ�నహల 
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మ��య� (గ�ర�త �ేసుచ�ం��!) ఎవ��చ���ే గ�ంథం ప్రా��ంంఅ��న�ో , �ా���� 

 ��� హ “���� ప్జ�క� ్పప�స���ా అ� ��ం��� మ��య� ���� 

��ం�ాదు” � ప్మ�ణం �సుక���నచడ.  ��ే �ార� ���� ్మ �ప�� 

��నుకక� �������రార� మ��య� ���చ� అదు���ా స్�ప మ���య�న 

�� ం��ర�. �ా�� ఏ� ఖ��దు �ేసుత ��న��,  �� ఎం్ �ెచ్�ో  క��! 3:187 

పర��కం��� సుఖసం���ా�క� అదు�� ఈ ప్పంంం���� ఎంజ�య �ేయ���� 

సంక�పం�� �జ��న ��ంటం ��్�ా హదు� ����� �న ప�ర్ గ�ంథ ప్జ� 

మ��ాగ �న  నుస��ంంక�ం�� మన సమ�జ పం��్త�ను ��ం్��ంంచ�� ఞ�� 

్య్త �క్ ఉ�ే� శయం.  

��� గ���ం� ఖుర్ఆ  ��� హ ప్కటన ఇ�� ఉం��: 

ُِ ا  َّ ّۡـدِس ُاۡ�تُ  نِّن � ُِ لِل ٰـ ّّ ّه ِا ـد  َا ِاۡعـِم  َِـَ   ٰم  ـما ُُ ۡ َا�ل ٰـِو  ّا ِ َِـ ا �ۡياِه ۡااد  ۡا ُ
ا
دَ أ َا ُمونا 

ُۡـــونا  ٰعِ َّ ُ  �ل ُُ ُۡ ـــ َاۡلعا َا  ُ َّ �  ُ ُُ ُۡ ـــ ِــِــ ا ُاۡلعا ٰا َْ
ُ
ـٰــِب أ ُِـــ ا تاـــدبُواْ  ١ ِٱ �ۡلِك�ا َّ نِّ� �

لاهۡ  تُوُب عا
ا
ِـِ ا � ٰا َْ

ُ
ُۡواْ َاُ ّّ يا َا واْ  َُ ۡللا

ا
أ ِِّحهُ  َا َّّواُب �ل ُاد �

ا
� َا   ُِۡ١ 

ఇనన�� ��న యక�త మ�న మ�  ంజ��న �నద అ�య��� వ��్ �� �ంఅ �� 

మ� అయయ��నహల ���న�� ���్��ల ఉ���క యద  నుహలమ���� హల వ 

యద  నుహలమ���� �నూఆ , ఇ�� �� ��న ��అ� వ  స�హ� వ అయయనూ ఫ 

ఉ���క  ్�అ�  �����్ వ  �� త్ �ా్అ�ర���ం 
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�శ్యం�ా, ఎవ����ే ��మ�  వ్��ంపజ���న సపష్���న సూంన�ను 

మ��య� ��్అ� ధ�ను - ప్జ� చ�రక� ��వయగ�ంథం�� �శదపర�న ్�ా్్ 

క��� - మర�గ� పర�రాత ��,  ��ంట� �ా���  ��� హ శఞ�రాత చడ మ��య� 

శఞ�ం�ే�ారర శఞ�రాత ర�. చా�, ఎవ����ే పేా్��త పప��, ్మను ��మ� 

సంస్��ంంుక��, (���న స��య�న)అ��రంగపర�రాత ��,  ��ంట� �ా�� 

పేా్��త �ా�న ��ను �ీ్క��రాత ను. మ��య� ��ను  మ�్్�� పేా్��త �ా�న 

�ీ్క��ం�ే�ాచను,  �ార కృ�ా���చను 2:159-160 

 ��క హ��థు�� మ��య� ఖుర్ఆ ్య్త�� ప్జ�ను  ��� హ 

మ�రగం ���ప� ్�్�సుత ��న�.  ��� హ మ�రగం ���ప� �ా��� ఞ��వటమ���� 

���� మం� గ�ణం మ��య�  � మ�ఖయ���న అహధయ్.  ం�మ ��నం వరక� 

ప్వకత�ంద�� మ��య� �ా��  నుంర��ంద�� మ�రగం ఇ�ే.  

��� గ���ం�  ��� హ �క్ ప్కటన ఇ�� ఉం��: 

ُ    َا ۡ  َا  ۡحسا
ا
ِّم  قاۡوٗ�  أ ِّ   َ ِ   نِ�ا   ۢا�ا َّ ِملا  � ٰ  َاعا د �ا َٗ   َِ ا  نُِِّ�   قادلا  َا  لِ

 ٣�لُۡمۡسلِِم�ا 

వ మఆ  హసను ఖ���్మ్ఆ ద్ ఇ���� �� వ  �� రా�హఆ వఖ�� 

ఇనన� �నద మ���� �ఆ   
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 ��� హ ���ప� ఞ���సూత , స��్�ాయ�� �ేసూత , ‘��ను మ���� ం�’  �� ప�చ��ా� 

మ�ట కంట� మం� మ�ట మ��వ���� చాగ�దు? 41:33 

 ��� హ �క్ మ�� ప్కటన: 

ِٰذهِۦ قُۡل   َِهِ�َ  �ا ُعَواْ  سا ۡۢ
ا
ِۚ  نِ�ا  أ َّ �  ٰ ا �ٍ  �ا ُاد۠   باِص�ا

ا
َا ِ  � ِ��   َا ِاعا َّ ٰ ا   � ِۡ�ا  َاُس

 ِ َّ دَ   � َا ُاد۠  َا
ا
 ١�لُۡمۡ�ِ�ِ�ا  َِ ا  �

ఖుద � ���� స��  మ్ ఇ���� ��  �� అ�ీర�ఆ  �� వ మ� త్అ � 

వ సుఅహ్ న��� �� వ మ�  న �నద మ���్చ�ఆ  

(ఓ ప్వచాత ) నువ�్ �ాళ్క� �ెప�ప: “�� మ�రగ����ే ఇ�ే. ��నూ, �� 

 నుయ�య��� ప���త   వ�ాహన��, దృఢనమ్కం��  ��� హ ���ప� 

ఞ���సుత ��నమ�.  ��� హ పరమ ప�్త్ చడ. ��ను  ��� హ క� రాట� 

క�పం�ే�ా����� (��ర్ �ే��) �ా��� చాను” 12:108 

ప్వకత  స�� ��� హల  ����� వస�� ం ఇ�� ప�చార�:  

 ) هِ ـلِ ـاعِ فَ   رٍ ـجْ أَ   لُ ـثْ ـمِ   هُ ـلَ ـفَ   رٍ ـيْ   خَ ىلَ ـعَ   لَّ دَ   نْ ـمَ (
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మఆ ద��   �� ఖ����ఆ ఫ�హల ��ు�   �్ఆ �ా����  

ఎవ����ే మం� ���ప� ���� ంూప�����, �ా�� మ�టను  నుస��ం� ్ మం� 

ప� �ే��న �ా��చ� �్ం�ేటం్ట� ప్�ఫ�ం �ా��చ� క��� �్సుత ం��. 

ఇంచా  � ర��య��� హల  ను్  ఉ��� లం�న ఒక హ��థు�� ప్వకత  స�� ��� హల 

 ����� వస�� ం ఇ�� ప�చార�: 

 )  مِ ـعَ ـالنَّ  رِ مْ ـحُ  نْ مِ  كَ لَ  رٌ ـيْ خَ  داً احِ وَ  الً جُ رَ  كَ بِ  اهللاُ يَ دَ ـْ هـيَ  نْ ألَ (  
 

 ఆ యహ� య��� హల లక ర��ఆ �ా��దఆ ఖ��ర��� క �ఆ 

హల��నన �  

ఒక��ళ � ��్�ా  ��� హ ఏ ఒక్ వయచ�తచ���� స��్రగం ంూఞ��ే, 

( � ������న) ఎర�ట� ్చ ఒంట�� కంట�  �� ���� ఉ త్మ���న��.  

 ��క ఖుర్న ్య్త�� మ��య� హ��థు�� ఈ �షయ��న 

మ�ట�మ�ట�చ� ప�నర���్ ట�సుత ��న�. పం��్త�� మ��య�  ��� హ  ంట� 

భయభక�త �� క��� ఉనన వయక�త �� ప్జ�ను  ��� హ ���ప� ్�్�ంంటం�� 

ఎక�్వ�ా శ��ంంవ��ను మ��య�  ��� హ ��సు�క� �లం �� ం�ే మ��ాగ �న 

ంూపటం�� మ��య� �ధ్ంసం నుం�� �ా��� చా�ాచడచ�వటం�� �క ����న 

ప్� ప్య్నమ� �ేయవ��ను. ఈ గ�ర�్ర అహధయ్క� ���� ఎక�్వ 

�ా్��నయ్ ఉం�� – మ�ఖయం�ా ఈ చా�ం��. ఎందుకంట� ఈ��చడ �ా్పం�క 
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చ���క� గ���ం�ే ప్జ�� ఎక�్వ�ా పట�్ ంంుక�ంట���నర�, ���� ్ఞ�పం�ే  ��క 

్కరషణ�� మ��య� దుర్వస���� సు���ా� వ�� ప్జ�ను ్మ���ప� 

��క్ంట���న�. స్యం ���ప� ్�్�ం�ే�ా�� సంఖయ �ాను �ానూ 

్��గ �� ్తంచ�ా, ����త క్్ం మ��య� మ���్ం (��క�య���జం) వంట� 

్ప�పచడ ��ర�  ���ప� ఞ���ే �ా�� సంఖయ ������క� ఞ����� �� ్తనన��.  ��� హ 

�� సంరలక�చడ.  ��� హ ను �ం�న  ��చారం మ��య� శచ�త  ఇంచ�వ్�� 

దగగ �ా ��దు. ్యన మహ� నన్తచడ,  ్యం్ శచ�తమం్తచడ. 

హజ య��్క�చడ మక్హ �� ఉననం్ చా�ం ��్ రం�ా  ��� హ ను 

స్��ంంుక�ంట�, ్యనక� ��ేయ్ ంూప�్�, మం� పను�� �ేసూత  చా�ం 

గచపవ��ను.  

���్్ సమయ���� మ��జ �ె హ�ాం�� జమ�్త�� నమ���� 

�ేయవ��ను. ���న�న ఎక�్వ రార��  క అహ గృహ ్�ాఫ �ేయవ��ను. 

ప�్్ స��హదు� ��� �ే�� ప్� మం� ప�  ��క ��ట�  ప�ణ�య�ను సం�ా��ం� 

ఞ�చడత ం��.  ���� ప�్్ స��హదు� ��� �ే�� ప్� �ాపచారయం, �ెచడ ప�  ��క 

��ట�  క��న �లక� గ��� �ేసుత ం��. హజ య��్క�చడ ���నం్ ఎక�్వ�ా 

ప్వకత  మ�హమ్మ స�� ��� హల  ����� వస�� ం ఞ�� దరరమ పంప�్� 

ఉంచవ��ను.  
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��ో్�� ్�ాఫ  ంద��ఞ�� ్పప�స�� – అ��షత్ �� ఉనన ���� ప�ర�ట� 

రకతరా్వం�� ఉనన �ీత ్�ఞ�� ్పప: 

మక్హ వ��� ����్�� �శ్�ంంుక�నన ్�ా్్, హజ 

య��్క��� ����ా ��ో్�� ్�ాఫ �ేయ��. ��� వ�న �ార� ్మ �వ�� 

ఘ��య�ను క అహ గృహం వద�  గచపవంు్.  ��ే అ��షత్ �� ఉనన �ీత ్�� 

మ��య� ప�ర�ట� రకతరా్వం�� ఉనన �ీత ్�క� ఈ ��ో్�� ్�ాఫ నుం�� 

�న��ంప� ఉం��.  అ�� ��� హ ఇఅ�న  అహ్బ ర��య��� హల  ను్ మ� 

ఉ��� లం�న ఈ హ��థును అట�్ , �ా�� చ�రక� ఈ ్�ాఫ ్పప� స�� చాదు: 

“్మ �వ�� ఘ��య�ను క అహ గృహం వద�  గచపమ� ప్వకత  స�� ��� హల 

 ����� వస�� ం ్న సహంర��ను ్�ే�ం��ర�.  ��ే రకతరా్వం�� ఉనన 

మ��ళ�క� ్యన ��� నుం�� �న��ంప� ఇ��్ర�. మ��జ �ె హ�ాంను 

వదు��్�, క అహ గృ��చ� ��ో్�� �ెఞ�పన ్�ా్్,  ్ను �నన�ా 

మక్హ నుం�� అయట�చ� ���్�� వ��ను. మర�� ��నక�్ ��ళ్�ాదు.  �� 

�ేయటం ప్వకత  మ�హమ్మ స�� ��� హల  ����� వస�� ం సునన్త�� మ��య� 

స�అహ� పదధ��� ��దు.  �� ఒక మ్భ్ష్్ మ�్్��.  

��� గ���ం� ప్వకత  స�� ��� హల  ����� వస�� ం ఇ�� ప�చార�, 

 ) دٌّ رَ  وَ ـهُ ـا فَ نَ رُ مْ أَ  هِ ـيْ ـلَ ـعَ  سَ ـيْ ـلَ  الً مَ عَ  لَ ـمِ ـعَ  نْ مَ (  
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మఆ  ��  మ�ఆ ���స  �����  మ�� �� ఫహలవ రదు� ఆ  

ఎవ����� మ� ������చ� (ష�� హ క�) అయట ఏ�ె��� �ే��త ,  �� 

�రస్��ంంఅచడ్తం��.” 

 

్య�ంచా ఇ��  ��నర�, 

ُ  اتِ ثَ دَ حْ ـمُ  وَ   مْ اكُ يَّ إِ (   ) ةٌ ـلَ الَ ضَ  ةٍ ـعَ دْ بِ  لَّ ـكُ  ، وَ  ةٍ ـعَ دْ ـبِ  ةٍ ـثَ دَ حْ ـمُ  لَّ ـكُ  نَّ إِ ـ، فَ رِ وْ ـمُ األْ
 

ఇయ�యక�ం వ మ�హ� ్��ద ఉమ��� ఫఇనన క���  మ�హ� థ�ఆ లమ �ఆ వ 

క���  లమ �ఆ ద���్తఆ   

ధర్ం�� నూ్న క�ప���� క�పంంచం మ�నుచ�వ��ను. ప్� నూ్న 

క�ప్�క మ్భ్ష్్్ం మ��య� ప్� మ్భ్ష్్్ం ్ప�పచడ ���� ���ప� 

�సుక���ళ�త ం��. 

��కచ�ా ్యన ధ�ా్�న  నుస��ం�ే��  ��� హ మనక� స�యపచడ�ాక. 

్యనను వయ���చ�ంంచం నుం�� మమ�్�న చా�ాచడ�ాక. �శ్యం�ా 

్యన ���� ఉ��రవం్తచడ మ��య� మహ� నన్తచూను. 


