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ముందుమాట
అలా్లహ్  దృష్టిలో ఇస్ాాం మాత్రమే ధయమాం. సుమారు నాలుగు దశాబ్దాల అధయమనాం 
రిశోధన ద్వారా ధయమాం గురిాంచి నాకయథమైన ద్వనిని ఈ గ్రాంథాంలో ప్రస్ావాంచాను. ఇాందులో 
ఉనన ప్రతి భాంచి వషయానిన దేవుని అనుగ్రహాంగా, గురువులైన అమీనుల్ హాసన్ గారి జ్ఞాన 
యుకా చిాంతనను గ్రహాంచి వనియోగాంచుకునన ద్వని పలితాంగా గురిాాంచాండి. ఇాందులో 
ఏదైనా ఫలహీన వషమాం ఉాంటే ద్వనిని నా అవగాహనా లోాంగా రిగణాంచాండి.
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అనువాదకుని మాట  
మానవాళిని ‘వయక్తాగత జీవతాం’లో సౌశీలయవాంతులుగా తీరిిదిదిా, ‘స్మాజిక జీవతాం’లో యసయాం సహాకాయ వాతావయణాం కలిగాంచాలననది ఇస్ాాం లక్ష్యాం. 
తద్వారా ఇహ-రాల స్పలయాం స్ధాంచటాం వారిక్త సుస్ధయమౌతుాంది. 
ద్వనిని స్ధాంచటానికే ఏ జీవలోనూ లేని భాంచి-చెడులను వేరుచేసి చూడగలిగే ‘జా్ఞన జ్యయతి’ని సృష్టికయా జనమతహ అతని ‘హృదమ కుహయాం’లోనే 
పెటేిశాడు. ద్వనిని ప్రకాశమానాంగా ఉాంచుకొనే భనిష్ట భహాతుమడౌతాడు. స్ాయథాం; అహాంకాయాం, భనోవాాంఛా ప్రిమతాాం అనే చెడు లక్ష్ణాల 
కాలుషయాంతో ఆ జ్యయతి ప్రకాశాం భాందగాంచి, భనిష్ట రాక్ష్డౌతాడు. 
అల్లాంటి నేథయాంలో యభ దయాభయుడైన అతని సృష్టికయా ప్రవకాలను నిమమాంచి; వారితో అతని హృదమాంలో అలుముకునన కాలుష్యయనిన 
తొలగాంచి, ‘ఆతమ ప్రక్షాళన’ (తసిియె నఫ్సస) చేసేవాడు. సయా సృష్టికయా అయిన ఆ దైవాం ఈ లోకాాంతాం వయకూ ఉాండే ఒక జ్యయతిని ఖురాన్ పేరుతో ప్రవకా 
ముహభమద్ ద్వారా అాందిాంచి, ఆ ప్రక్రిమను ముగాంచాడు.
తెలిసీ, తెలిమక చేసిన వాయఖ్యయనల, వవయణల కాలుషయాం కాయణాంగా దుయదృషివశాతుా ఆ జ్యయతి ప్రకాశాం భాందగాంచిపోయిాంది. అాంటే నేడు ఒకవైపు 
భనుషుల ‘హృదమ జ్యయతి’ తన ప్రకాశానిన కోలోయి, ప్రాంచాం యణయాంగమై ఉాంది. భరొకవైపు అమన అాందిాంచిన ‘ధయమ జ్యయతి’ ఖురాన్ కూడా తన 
ప్రకాశానిన కోలోయి ప్రాంచానిక్త మాయగాం చూవలసిన ముసిాములు మాయగాంతప్ప, భేద్వభిప్రాయాలతో కొట్టమిటాిడుతునానరు. 
ఈ నేథయాంలో జనాబ్ జ్ఞవేద్ అహమద్ ఘామదిగారు ఖురాన్-సుననతెప అలుముకునన వాయఖ్యయనల, వవయణల కాలుషయాం తొలగాంచే నిమతాాం ‘మీజ్ఞన్’ 
అనగా ‘తులమానాం’ అనే గ్రాంథానిన యచిాంచారు. ద్వని ప్రధాన లక్షాయలోా ఒకటి- ధరామనిక్త చేాందిన ‘వాసావ వషమాం’ (Actual Content) ఏమటో 
తెలటాం. రాండు- ద్వనిక్త ‘మూల్లధారాలు’ (Basic Sources) ఏమటో చూటాం.  



ధారిమక జీవన వధానాం (దీనె ఇస్ాాం) దైవక మాయగదయశకాం. ఆమన ద్వనిన భనిష్ట సాభావాంగా సిథయరిచాడు. 
ఆ తరువాత అవసయమైన ద్వని సకల వవరాలను ప్రవకాల నియాభకాంతో మానవాళిక్త అాండిాంచాడు. 
ఆ యాంయలో అాంతిభాంగా వచిిాంది ప్రవకా ముహభమద్. 
ఇక ఈ భూ భాండలాంపై ధరామనిక్త ఏకైక ‘మూలాం’ (Source) ఆమన మాత్రమే. 
కనుక ఈ లోకాంతాం వయకు ఆదాం సాంతానానిక్త వారి సృష్టికయా మాయగదయశకాం ఆమన ద్వారా మాత్రమే ప్రాాాం కాగలదు. 
ఇక తన ‘మాట’-‘చేత’-‘ప్రబోధాం’-‘ఆమోదాం’తో ఆమన దేనిని ధయమాం అని సిథయరిచారో అదే ఎలాటికీ సతయధయమాంగా 
నిరాథరితమౌతుాంది. 

సత్య ధర్మానికి చెందిన ‘విషయెం’ ఏమిటి? What is ‘Content’ of Deen? دین کیاہے؟ مواد
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هَُو الَِّذي بَعََث 
فِي اْْلُِمّيِّيَن رَُسوًلا 

ِمّنُْهمْ 
1)يَتْلُو عَلَيِْهمْ آيَاتِهِ 

2)َويَُزكِّيِهمْ 
3) الِْكتَابَ َويُعَلُِّمُهمُ 

4) الِْحْكمَةَ وَ 

َوإِن َكانُوا ِمن قَبْلُ 
لَفِي َضََلٍل مُّبِينٍ  ﴿٢﴾

ఈ శాసనాం భరియు వవేచనే సతయ ధయమాం. దీనినే ఇసా్ాం అని 
పేరొిాంటారు. దీని ‘మూలము’ (Source)ను మేము ఈ వధాంగా 
వవరిసుానానము: 
అది వకా ముహభమద్ నుాండి ఆమన సహచరుల ఏకాభిప్రామాం, 
మాటల, చేతలతో యాంయగా ఫదిలీ అవుతూ...
1. ఖురాన్
2. సుననత్
రూాంలో మా వయకూ వచిిాంది. 

ఆమనే నిమమాంచాడు 
నియక్ష్రాసుయలైన జనులలో ఒక ప్రవకాను. 
సామాంగా వారిలో నుాంచే. 
1. అతడు వారిక్త దేవుని ప్రబోధనలను వనిప్పసుానానడు, 
2. వారిని ఆతమ ప్రక్షాళన చేస్ాడు, 
3. వారిక్త శాసనాలను, 
4. వవేకానిన బోధసుానానడు. 
అాంతకుముాందు వారు 
సషిమైన మాయగవహీనతకు లోనై ఉాండేవారు.

http://tanzil.net/
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మా ఉద్దేశ్యెంలో ఖుర్మన్
అాంతిభ ప్రవకా ముహభమద్ప అలా్లహ్ అవతరిాంజేసిన గ్రాంథాం ఖురాన్ అనన వాసావకత ప్రతి ముసిాముకూ ఎరుకే. 
అవతయణ నాటి నుాండి నేటి వయకు ప్రవకా సహచరుల సషిమైన ఏకాభిప్రామాంతో అాందుబ్దట్టలో ఉనన గ్రాంథమే ఈ ఖురాన్ అననది మవత్ 
ముసిాముల స్యాత్రిక నభమకాం. 
ఇాంకా అది ప్రవకా ముహభమద్ప అవతరిాంచిాంది. 
ద్వనిని ఆమన సహచరులు తభ ఏకాభిప్రామాంతో శఫా రూాంలో యాంరాగతాంగా పూరిా బద్రతతో, లేశ మాత్రమైన మారు లేకుాండా 
అాందిాంచాయననది ముసిాములు ఏకగ్రీవాంగా నముమతారు. ఖురాన్ టా ఇదే మా ఉదేాశయాం! 



మా ఉద్దేశ్యెంలో సుననత్
మా ఉదేాశయాంలో సుననత్ అనగా ‘ఇబ్రాహీభ ధరామనిక్త చెాందిన సాంప్రద్వమాం’. 
ద్వనినే ప్రవకా ముహభమద్ పునరుదధయణ; సాంసియణల తరువాత కొనిన అదనపు 
వషయాలను చేరిి, దైవ ధయమాం (దీనె ఇస్ాాం)గా తన సహచరులోా ప్రవేశ పెటాిరు. 
ఖురానాో ఇబ్రాహీాం సాంప్రద్వయానిన అనుసరిాంచాండి అనే ఆజా ఉాంది. 

-16:123

ثُمَّ أَْوَحيْنَا إِلَيَْك 
 ۖ   أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِبَْراهِيمَ َحنِيفاا

َومَا َكانَ ِمَن الُْمْشِركِينَ  ﴿١٢٣﴾

رھپ مہ ےن اہمتر ی رطف ہی و یح یجیھب

ر ا میہؑ ےک رطےقی رپ ولچ 
ب 
ہک ی ک وس وہ رک ا 

ا و ر  و ہ رشموکں ںیم ےس ہن اھت

http://tanzil.net/


I.  عبادات ఆర్మధనలు

II.  معاشرت సామాజికెం 

III.  خور و نوش ఆహార – పానియాలు
1. ాంది మాాంసాం, 
2. యకాాం, 
3. భృత శుల మాాంసాం, 
4. దైవేతరుల పేరిట వధాంచిన శువు మాాంసాం, 
5. దేవుని పేరుతో శువులను వధాంచుట.

1. అస్-సల్లహ్ అనగా నమాజ్, 
2. అజ్-జకాహ్ వధ ద్వనము, 
3. అస్-సౌాం, ఎతెకాఫ్స, ఉవాసాం, మౌన వ్రతాం 
4. అల్-హజ్్, 
5. ఖురాాని, అయాయమె తష్రీఖ్లా దేవుని సుాతి.

1. నికాహ్, తల్లఖ్ వాటిక్త సాంఫాంధాంచిన వషయాలు.
2. నెలసరి అరిశుద్వధవసథలో ద్వాంతయ సాంఫాంధానిక్త దూయాంగా ఉాండటాం.

ప్రవకా ముహభమద్ ద్వారా భనక్త లభిాంచిన ఇబ్రాహీాం ధరామనిక్త చెాందిన ‘వషమాం’ (Content):
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IV.  رسوم و آداب ఆచార - సెంప్రదాయాలు 
1. దేవుని పేరుతో కుడి చేతితో తినుట, తాగుట, 
2. కలసినపుడు సల్లాం, ప్రతిసల్లాం, 
3. తుమమననపుడు, అల్-హాందులిలా్లహ్, సమాధానాంగా మయహభకల్లాహ్, 
4. మీస్లు తగగాంచటాం, 
5. నాభి క్రిద వాంట్రుకలను తొలగాంచుట, 
6. చాంకలోా వాంట్రుకలను తీసివేయుట, 
7. పెరిగన గోళాను కతిారిాంచుట,
8. భగ ప్పలాల ఒడుగు చేయిాంచుట, 
9. ముకుి, నోరు, నునల శుదిా, 
10. మూత్ర శుదిధ, 
11. మైలు స్ననాం, 

12. సాంభోగానాంతయాం తలాంటి స్ననాం, 
13. శవ స్ననాం, 
14. శవ సాంస్ిరాలు, 
15. ఖననాం, 
16. ఈదుల్ ఫితర్, 
17. ఈదుజ్జహ్ా.



ఇదే సుననత్. దీని వషమాంలో కచిితమైన ఆధాయాం- ‘ఖురాను’లో భరియు ఈ ‘సుననత్’లో ఏవధమైన వయతాయసమూ లేదు. 
ఖురాన్ ఏవధాంగా ప్రవకా సహచరుల ‘శఫా యాంయ’ (ఖౌలీ తవాతుర్)తో లభిాంచిాందో, ఇది కూడా అదే వధాంగా ‘స్యాత్రిక ఏకాభిప్రామాం’ 
(ఇజ్ఞమ)తో ‘ఆచయణాతమక యాంయ’ (అభలీ తవాతుర్)తో లభిాంచిాంది.
ఇాంకా ప్రతి కాలాంలోనూ ముసిాముల ‘స్యాత్రిక ఏకాభిప్రామాం’ (ఇజ్ఞమ)తో నిరూణ అవుతూ వసుాాంది. 
కనుక దీని వషమాంలో ఏవధమైన చయిక్త, ఘయషణక్త ఇక ఎల్లాంటి అవకాశమూ లేదు.
సాంశమ యహతమైన ధయమాం ఈ రాండు రూపాలోానే ఉాంది. ఇవ త ఏదీ ధయమాం కాదు, భరి దేనిని ధయమాం అని నిరాథరిాంచనూ లేము.   
ప్రవకా ముహభమద్ ‘మాట’-‘చేత’-’ప్రబోధాం’ భరియు ‘అనుభతిాంచిన’వ ‘ఒకే ఉలాేఖుని’ (అఖ్యార ఆహాద్)తో అాందిన ద్వనినే స్ధాయణాంగా 
‘హదీసు’ అని పేరొిాంటాాం. ద్వని వషమాంలో తియసిరిాంచలేని వాసావాం ఏమటాంటే, ద్వని ‘ప్రచాయాం’, ‘బద్రత’ వషమాంలో ప్రవకా ఎననడూ 
ఎల్లాంటి ఆసక్తా చూలేదు. అయితే ద్వనిని తరువాత తరాలక్త అాందిాంచాల లేద్వ అననది ద్వనిని చూచే, వనే వారి ఆసక్తాపై వదలివేశారు. 
ఎాందుకాంటే ద్వని వలన ధయమాంలో ‘వశాాస్ని’క్త లేక ‘ఆచయణ’క్త అదనపు అవసయాం ఏమీ ఉాండదు కనుక.
వాటిలో వచేి ధరామనిక్త సాంఫాంధాంచిన వషయాలు వాసావానిక్త ఖురాన్-సుననతలాో రివేష్టితమై ఉనానయి. ఇదే ధరామనిక్త సాంఫాంధాంచిన 
‘అవగాహన’, ‘వవయణ’ ప్రవకా ‘ఉతాభ ఆచయణా వధానాని’క్త చెాందిన ప్రబోధనలు వాటిలో ఉాంటాయి. ఈ వషమాంలో హదీసు రిధ ఇదే. 
కనుక ధయమాం యాంగా దీనిక్త ఫమట ఉననదేదీ హదీసు కాబోదు, అల్లాంటి ద్వనిని హదీసుగా సీాకరిాంచటమూ జయగదు.  



ఒకవేళ దీని రిధలో ఉనన వషమాం ఎవని ముాందైనా వసేా, అది అతనిక్త సరైనదే అనిప్పసేా, ద్వని అనుసయణ అతనిక్త తనిసరి 
అయిపోతుాంది. ప్రవకా ముహభమద్ ‘మాట’-‘చేత’-‘ప్రబోధాం’ భరియు ‘అనుభతిాంచిన’దిగా ద్వనిని అాంగీకరిాంచాలి. ఇక ద్వనిని 
ఉలాాంఘాంచటాం అతనిక్త ధయమ సభమతాం కాబోదు. అాంతేకాదు, ఆమన చేసిన ఏదైనా అదేశాం లేక తీరామనాం అాందులో ప్రబోధాంచి ఉాంటే ద్వని 
ముాందు తల వాంచాలిసాందే. 
ఖురాన్, సుననత్, హదీస్ ఇవ మూడూ యోచన చేమవలసిన అాంశాలు. వీటి  వషమాంలో సరైన దృకోిణాంలో ఉాండటానిక్త ఏ వషయాలైతే 
మావదా ఉననయో అవ ప్రతి యోచనారునివదా తనిసరిగా ఉాండాలి. వాటిని ఒక క్రభదధతిలో మేము ఇకిడ పేరొిాంట్టనానాం.

గభనిక: ఈ గ్రాంధానిక్త సాంఫాంధాంచిన ప్రాథమక, ప్రముఖ వషయాలను కుాాాంగా 
తెలుగులో అనువదిాంచి పెటిటానిక్త ప్రమతినస్ాాం. ఇనాష అల్లాహ్. పాఠకులోా 
ఎవరైనా ఘామదీగారి భావజ్ఞల్లనిన యచన, వీడియో పూయాకాంగా తెలుగులో 
వవరిాంచినట్పాతే ద్వనినీ ఈ గ్రూపులో పెటివచుి. 


