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ప్రవక మ�హమ్మ సల్ లల�్ల అల�ౖ�� వసల్ ల
��ౖ ���న ప్ర��న్తత్�

1. మ��ి్ లంల�మ�హమ్మద్ స ల్లల�్లహ� అల �ౖ�� వసల్లం ?
మ�హమ్మద్ స ల్లల�్లహ� అల � ౖ�� వసల్ల . శ. ౫౭౦వ 
సంవతస్రంల�  మ�ా్ క నగరంల � జ�్మం�. అపప్ట �� �
య���ప� ఖండంల� ��� సత్వ మతం ఇం�ా � ్రళ�్ళను ��ల.

త�్ ల గరభ్ంల � ఉండ�ా � � తం� � ్ర చ ���వటం మ��

బ�లయ్ంల�� �  త�్ల క�� � చ���వటం వ, ఖు��� ష ్ �ెగల�
ప్ రమ�ఖు�ైన  తన ���న్నన్ ��ంపకం ల� ఆయన �����.

వయసుస్ల�

� �ర�గ�త�నన్ ��� ,

ఆయన  సతయ్�ల,

�జ���, క�కరం, దయ, �తత ్��� ధల� ఎంత�ా  ప్ రఖ� య్

�ెం ��రంట� , ప్ రజల �  తమ

��ా��లను

���ిం, �ర�ప్

�ె పప్మ�  ఆయన వదద్క� వ� ే్చ�. ఆయన  ప్ ర�ాంతం�,

�� �ా్ ఘల�చనల� ఉం�ే�ార� చ��త్ర�ార�ల� �వ��ం��.
మ�హమ్మద్ స ల్లల�్లహ� అల �

ౖ�� వసల్లంద ృఢ

ధర్మప�ాయణత్వ స్వ�� వం మ�� య� �� న� �� � �� � �ణ�సుత

తన  సమ�జ  అ��ౖ �కత ��ౖ �వ్ ర అసంతృ�ిత్ క� � � ఉం�ే�ా.

మ�ా్క నగర � ��� �ర లల�� జబల� నూర్ ��ండ��ౖ ఉనన్  � �
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గ�హల� తరచు�ా ��య్నంల� క���్చవటం ఆయన అల�ాట��
మ����� �ం�� .

2. మ�హమ్మద్ స ల్లల�్లహ� అల �ౖ�� వసల్లం ఒక ప్రవకత్
సం�ే శ హర����ా ఎల� ఎంచు��బ����ర� ?

౪౦ ఏళ్ళ వయసుస్, ���ా  గ�హల�  ��య్నంల�  ఉండ�,

మ�హమ్మద్ స ల్లల�్లహ� అల �ౖ�� వసల్ల ం �ట్ట �దట��
సర్వల�క సృ�ి్టక రత్ అ�న అ ల�్లహ్ నుం�� �బ్ర��ల్ �

��్వ�ా � �వయ్�ాణ� అందుక���న . ఆ ��� నుం��  ౨౩ ఏళ్ళ
�ాట� ఆయన అందుక�నన్ � �వయ్�ాణ� � � ఖుర.

�బ్ ర� �ల్ �ైవదూత ��్వ�ా అక�నన్ �ైవ�ాణ�� ఆయన

ప��ంచడం,

సర్వల�క సృ�ి్టక రత్ తన � �ౖ అవత��ం పజ� �

స��య్�న్ బ���ంచడం �ా్ రరం�ంచ� , ఆయనను �శ్వ�ిం�న

ఆ గ���ప ్డ� సహచర�ల��ౖ �వ్ర�� �న అ��య్���, �ౌరజ ్నయ ,

��ం సల� �దలయ�య్.

అ� ఎక�్కవ�ా �వ్ర��

�� య�యంట� , ��� . శ. ౬౨౨ల�  మ�� ��  పట్టణ��� �  వల

�� ళ్ళమ �  అల�్లహ్ ఆ జ�్ఞ�ిం�. అల�  మ�ా్క నుం��

����ప� ౨౬౦ ���ళ్ళ దూరంల� ఉనన్ మ����క� వలస ���్
�� జ్ ర త్ సంఘటన�� మ��ి్లంల �ాయ్ల�ండ ��� న ���్ర �ాయ్ల
�ా్ రరంభ���ం� .

(ఉ��హరణక�
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��� . శ.,

మ��ి్ లంల

�ాయ్లండర� ప్ర�ార1433వ సంవతస్�ా�� � అంట�

వ సంవతస్�ా�� �  సమ�న).

� ��్ 1433

���న్ సంవతస్�ాలల� �� ప్రవకత్ మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ �

వసల్ లం మ��య�  ఆయన సహచర�ల� � ���్వజయం � ా మ�ా
నగ�ా���  ����� వ�్ , తమ శత�్రవ�లను కష్�ం��ర�మ��

ఇ�ా్లం ధ�ా్మ� న్ �ా్థ�ిం. 63 ఏళ్ళ వయసుస్ల� ప్రవ

మ�హమ్మద్ స ల్లల�్లహ� అల వసల్ లం చ�� �� �టపప్ట� ,

అ���య�  ��్వపకలప్ంల� అ� � క ��గం ఇ�ా్లం ధ�ా్

�ీ్ వక��ం�ం� . ఆ త�ా్వత ఒక శ��బద్ంల� � � ఇ�ా్లం ధర
ప�్చమంల� ��ప్ �న్ వరక� మ��య� త�ర�ప్ల� �ై�� వ
�ాయ్�ిం�ం� .

3. మ�హమ్మద్ స ల్లల�్లహ� అల � ౖ�� వసల్ల ం �ట్ట�వ�� 
మ��య� సం�ే శ హర�డ�� �� �జ�� ��?

ఒక�� ళ  �జ��

అ��ే  ����� �ారణం  ఏ�ట�? ఈ��డ�  మ��ంత ఎక�్కవ
మం�� ప్ ర వక త్ల అవసరం ఉంద � �ర� ���ంచడం ల��?

మ�హమ్మద్ స ల్లల�్లహ� అల � ౖ�� వస ల్లం �తత్ం మ
��రక� అల�్ లహ్ పం�ిన ప్రవకత్లల� మ��య� సం�ేశహర�

�ట్ట�వ��

య�దుల�,

�ార�  మ��ి్లంల� �శ్వ�ి�ా.
బ�దద్మతసు్థ,
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��� సత్వ�ల,

బహ��ై �ా�ా ధక�ల�,

�గ� � �ాధక�ల�, ���ిత్క�ల� ... �దల�ౖ న  ప్ ర �  ఒక్క�� �

ఆయన బ� ధనల� వ��త్�ాత.

ఒక�� ళ ఆ యన  అసల� బ� ధనలల�  మ�ర�ప్ల�  �ేర�ప్లక

గ���� ��  ల� �� �ాట�� ����ట�్టక���న్ మ� � ప్రవకత్ అవ
క���దు. అ��ే  ఖుర్ఆన ్ �క్క�కత  (originality)

మ��య� �ా్రమ�ణ�కత(authenticity) ��ల� జ�గ�తత్�ా గ�ంథస్థ

�ేయబ��ం�� . ఎపప్ట �  వర�� ��ే ఖుర్ఆన్ గ�ంథం �
మ��కత జ�్ఞపకంల, మ�ద్ రణల, ఆ��� – ����లల�,

�ి �� ల ల�  మ��య� ఇంట��న ్ట్ ల� భద్రం �ా ఉ , అపప్ట �
వరక� �� �� ప్ ర వక త్ అవసరం ల� . ఇ�ా్ల� బ� ధనల� సమసత్

మ�న�ా� ��సం ఉ�ేద్�ంచబ��న. అ��ే అంతక� మ�ందు 
పంపబ��న  ప్ ర వక త్ల� ప్ర�ేయ్కం �ా ఏ�ో ఒక  �ెగ

, జ�� 

��స�, ఒక ప్ ర�ేయ్క �ాల ���� మ��య� �ా్రం����� ఉ �ేద్
పంపబడటం వలన �ార�  సమసత్ మ�న�ా�
పంపబ����రనడంల� �జం ల� దు .

��రక�

ప�ర్వ ప్రవకత్ల బ� �ారం �తత్ం ఖుర్ఆన్ ల� ఉన.

ఒక�� ళ �తత ్��� ధ్� � ప్రజల� ఖుర్ఆన్ గ� అధయ్యనం

�ే��త , తపప్క�ం��

�ా��� అల�్ లహ్ ��ౖప మరల� మ�రగ ్

కనబడ�త�ం�� (ఇ��ష ్ అల�్).
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4. ఎందుక� అం�మ ప్ ర వక మ�హమ్మ సల్ లల�్ల అల�ౖ ��

వసల్ ల పద��ండ� మం�� ��రయ్లన �� ��్ళ��ర? ��వలం

నల�గ�ర� ��రయ్లన �� ��్ళడట��� మ�త్ ర� ఒక మ��ి్ ల
అనుమ�ంచ బ��నప�డ�, మ�హమ్మ సల్ లల�్ల అల�ౖ ��

వసల్ ల పద��ందు ��రయ్లన ఎల� �� ��్ళ��ర?

ఖుర్ఆన్ ల�౪వ అ��య్య���న సూరత��న్�ా �క౩వ 
వచనంల�,

ఒక  మ��ి్ లం నల�గ�ర�

��రయ్లను �ం

�� ��్ళడక�డద� �ెపప్బ��ం . మ�� వచనంల� ఈ �బంధన 
ప్ ర వక త్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లంక� వ�

ఇల� �ె పప్బ��ం� .

"�ర� �ాక ఇతర  �ీత్ �ల �

�క� (��ాహమ��ేందుక�)

ధర్మసమ్మతం �ా. ����� బదుల��ా మ�� వ్వ�� � ��రయ్ల��

�సుక��� అనుమ� క��� �క� ల� దు – �ార� ఎంత అందం�ా 
ఉ��న్ స�. � ఆ�� నం ల� ఉనన్ (బ��స) �ీత ్ �ల �  తప!

�ాసత్�ా�� �  అల�్లహ్  ప్ ర� �షయ��న్ గమ�సుత".

[ఖుర్ఆన33:52]
అపప్ట �  వరక�

� ���్ళ�� న ��రయ్లంద� �� తన వదద

ఉంచుక���ందుక� ఈ వచనం  ప్ ర వక త్ మ�హ మ్మద్  సల్లల
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అల�ౖ ��  వ సల్ లంక� అనుమ� ఇసుత్నన్�� మ��య� ఆయన 

మ��  �ీత్ �ను � �్ళ �ేసు��క�డద�  �� �� �సుత్నన , తన 

అ�� నం ల�� �ీత్ �లను అంట � బ��స �ీత్�లను �న��.

ఆయన �����్చన త�ా్వత ల� క చ� ��� న త�ా్

ఇం�� వ్వ�� � � ��్ళ �ేసుక� � � అనుమ� �ా�� � � ఇవ్వబడల�
ఎందుకంట�  �ా�� ��  ఉ మ�్మల్ ��� (��ా్వసుల తల�్)

�ా్థనం ఇవ్వబ��� .

ఆయన పద��ండ� మం��  ��రయ్లను � ���్ళడటం వలన ��ందర
ఆజ�్ఞనుల �  అనవసరం�ా ప్రవకత్ మ�హమ్మద్ సల్ల

అల�ౖ ��  వ సల్ లంను �� �పర్ ��క�స్వల్ అ� �ం��సుత్.

ఒక�� ళ  �ర� ప్ ర వక త్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� 

�క్క ��త చ��త్ర చ��� , ఆయన  ��వలం ��ం డ� 
�� �్ళళను  మ�త్ ర� �  మ�మ�ల�  ప���ి్థ�ల� �ేసుక���న్

�ె ల�సుక�ంట�ర�. అ� ఒకట�  ఖ�� జ� ర�� య ల�్ లహ�  అ�� ్హ�

మ��య� ��ం�ో ��  ఆ �� �ా ర�� య ల�్ లహ�  అ�� ్హ. ����న 
�� �్ళళ్ళ� న్ ఏ�ో ఒక �ామ� �క సమసయ్క� ప���ా్,

�� ��్వర � ప���ి్థత�లల�ేసుక�నన్� .
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౨౫ ఏళ�్ళ వయసుస్ల� ఆయన �టదట� ��ాహం 
అపప్ట �� � ��ండ� �ార�్ల �ధవ�ాల, ౪౦ ఏళ్ళ వయసుస్క� �ే��

ఖ�� జ� ర�� య ల�్ లహ�

 అ�� ్హ�

� జ����ం .

(అల�్ లహ

కష్�ంచు�) ఒక�� ళ ప్ ర వక త్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ� అ
వసల్ లం �� �పర్ ��క�స్వల� అ��ే వయసుస్ల� తన క౧౫

ఏళ�్ళ � �ద �ై న  మ��య� ��ం డ� �ార�్ ల
ఎందుక� �� ��్ళడ��ర�?

�ధవ�ాల�న  �ీత ్ � �

� � ్హ ��
తన �దట� ��రయ్ ఖ� �జ�  ర� �య�్లహ� అ
ల
ఉనన్ంత �ాలం ఆయన ��ం�ో � ��్ళ �ేసు�� ల� . ఖ�� జ�
ర�� య ల�్ లహ�  అ�� ్హ చ� �� ����ట� � � ఆయన వయసు ౫౦
సంవతస్�ాల. ఆ త�ా్వ�ే ఆయన

ఇతర ��రయ్లను ���

�ేసుక���న్ర. ఒక�� ళ ఆ యన తన  పద��ండ� ��రయలను 

�ాయ్�హం ల���  �ామం �ర�్చ��వడం ��సం ��ాహ

�ేసుక���న్రనుక�ంట, యవ్వనంల�� � ఆయన అల� � ��్ళళ�
�ేసుక�� ఉం�ే�ార� క��! �� � ��  �ర�దధ్ ం�, ����న  ప��
మం��  ��రయ్ల��  ఆయన

��ాహం ౫౩ నుం��  ౫౯ ఏళ్ళ

వయసుస్ మధయ్ల � జ����ంద �ాసత్�ా� చ��త్ ర మనక �

�ె ల�ప�త�నన్� .

ఇదద్ర� ��రయ్ల� తపప్ �� �� �ారం వయసుస్ ��ాహం 

సమయంల�  36 నుం�� 50 ఏళ్ళ మధయ్ల � ఉం� �ం . ఆయన 
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�� ర� ప్ రఖ�య్ ల� దూరదూర �ా్రం��లక� –

అ���య� 

��్వపకలప్ం స� �హదుద ��ట�  చుట�్టప్రక్కల �ే వరక� �ాయ్�ిం��.
ఆయనక�

అంతట� 

మం� 

�� ర� ప్ రఖ�య్త�ల� సం�ా��న 

య�కత్వయసుస్ల�

� అందగ�ెత్

ల�ంచల� ��? ఒకట� ��ం డ� తపప, ����ప� ఆయన �ేసుక�నన్
�� �్ళళ్ళ�న్ �ాజ��య ల�ద్ ��సం మ��య� ఇ�ా్లం �ాయ్�ిత

�ేసుక�నన్ � ��్ళళ మ�త్ ర� �  అ� �� �  అందర�  గ���త్ం�
�ాసత్వ.

ఏ�ై �� ఒక ��ష్ ఠ���న మ��య�  ఉనన్త��� న �ెగక� �ెంద

�ా�� వ్ ర� అ���య� �ా్రంతంల� సమ�జ సంస్కరణ మ��య
ఉదధ్రణ పనుల�  �ేపట్టల�. �ాబట�్ , అం�మ సం�ే�ా�న్
ప్ రజలక � అందజ�� � �ారయ్ంల� ఆయనక� ��ధ �ెగల�� మం

సంబం��ల� ఏరప్రచు��వల�ిన అవసరం తపప్�స�� �ం .
�నన్

�నన్ �ారణ�లక� క�� � య�� �ధ్ల� �ేసుక�,

పరసప్రం ��ట� ్లటలల� మ�� ఉనన్ అరబ�్బ �ెగలను ఏక
�ే�ి , ఐకమతయ్ం�� ����� ఒక మ��ి్లం సమ�జం, �ైవ��ా్వస

ఆ����త���న ����్ రతృత్వం� � క�� ి ��� � ి ��ం�ేల
�ేయ�ల� ఆయన ��ర�క���న్ర.
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ఉ��హరణక�, ఆయన ��రయ్లల��  ఒక ��రయ్ జ��ౖ��య
ర�� య ల�్ లహ� అ�� , బనూ మ�సత్�ఖ్ �ెగక� �ెం��న మ�.
ఆ  �ాలంల�

ఆ��  �ె గ  ��ల�  శ��త్వంత���న �ెగ�ా

గ���త్ంచబ��ం� . �ా్ రరంభ నుం�ే �తత్ం �ెగ ఇ�ా్లం ధ�ా్మ�

బదధ్శత�్రవ� �ప్ ర వ��త్ం �ే. ��� �ౌరజ ్��య్ �న్ ఆపట� ��� �వ� �

���� �ేయవల�ి  వ�్చం� . య�దధ్ంల� ఓ��� �� �ారందర�
ఖ�� �� ల��ా  పట�్టబ�� ్డ.

ఎప�ప్�ై�ే ప్రవకత్ మ�హమ

సల్ ల�్ లహ�  అల�ౖ� �  వసల్లం ఆ �ెగక� �ెం�� న ���ౖ��య

(ర�� య ల�్ లహ� అ�� ) ను ��ాహం �ేసుక���న్�, ���తత్ ��రయ

��్వ�ా ప్రవకత్ మ�హమ్మద్ సల్లల�్లహ�  అల�ౖ�� వసల్లం
బంధువ�ల�ౖ న ఆ 

�ె గ

ప్ రజలను తమ ఖ� �� �ల��ా

ఉంచు��ల� మంట� మ��ి్ లం ��ౖ�క�ల �  తమ �ే�� � ���్కన 

ఖ�� �� లంద��� �డ�దల �ే�ి���ార�. ఇదం�� క��్ళ�ా చూసుత్న
బనూ మ�సత్�ఖ్ �ెగ �తత్ం ఇ�ా్లం శత�్ర��్వ�న్ ��� ,

��ంట ��  ఇ�ా్లం �ీ్వక��ం�ం . నూతన ఇ�ా్ ల�య �ాజయ
ధ�ా్మజ్ఞలను �ాం�య�తం�
�ాట�ం��ర�.

ా మ��య� ��ేయత�

ఆయన మ�� ��రయ్ ��మ��� ర�� య ల�్ లహ� అ�� ్హ క��� న

�ా్రతప� ఒక  శ��త్వంత���న �ర�గ�బ�ట �  �ెగక�  �ెం� �న �ీత .

ఆ�� ఆ �ె గ ��యక��� స్వంత � �ద�. ఇ�ా్ ల�య ధ�ా్మ�
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బ� ��ం�ేందుక� �ా�� �జ్ఞ�ిత్��ౖ అక్క� ��� పంపబ��న బృందంల

�ె బ�్ౖబ మం� �  మ��ి్లంలన ఈ �ె గ ప్ రజల � క��రం�ా  హతయ్
�ే�ార�. ���మ��� ర�� య ల�్ లహ్ అ� ��  ప్ ర వక త్ మ మ్మద
సల్ లల�్లహ� వస ల్లం �ేసుక�
�ా��వరణ���న ్ మ���్చ ���ిం.

నన్ ��

ాహం �

తత్ఫ�తం�ా ప్రవక

మ�హమ్మద్ స ల్లల�్లహ� అల � ౖ�� వసల్లం ��యకత్
మ�� �� ఆ�� ప ��య్�� �  నజ్ద్ �ెగ అ ం��క��ం� .

ఖు��� �ీ య�ల స�ాద్ర�  అబ�  సు�ాయ్న్ క�మ�� �త్ 

��ాహమ���న  మ�� ��రయ్ ఉ�� హ�బహ్ ర� �య�్లహ
ల

అ��్ . ప్ ర వక త్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం�� 
తన క�మ���త్ ఉ��్మ హ�బహ్ ర��యల�్లహ� అ��్హ  ,

మ�� నన్డూ అబ�  సు�ాయ్న్  ప్రవకత్  మ� హమ్ మద్  సల

అల�ౖ ��  వ సల్ లం��  య�దధ్ం �ేయల�. మ�ా్క

�జయ��� �

క���  ఈ ��ాహం ఒక  మ�ఖయ్�ారణం అ��� . అం�ే�ాక,

ఉ��్మ హ�బహ్ ర��యల�్లహ� అ ��్హ మ�ందు�ా ఉబ�ౖదుల

అ��  ఒక మ��ి్ లం వయ్��త్�  � ��్ళ �ేసుక�� అ��ీ�య�క� 

�� �్ళం� . అక్కడ ఉబ�ౖదుల�్లహ్ ధర్మభ్రష� ్ట�ై ����స
�ీ్ వక��ం, ��్ రగ�బ�త��ా మ���� ����డ. ����� ��్రగటం

వలన త్వరల�� � అతడ� మరణ�ం�� డ�. భరత్మ�ందు�ా ��� సత్వ

ధర్మం �ీ్వక��ంచ, త�ా్వ హదుద్��� మదయ్�ానం ���సూ
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చ���వటం  – ఇ� ��ం డూ ఆ��ను ఎం�� దుఃఖ���� గ��� 
�ే�ా�. ఆ��క� �ై �ాయ్�న్�ే్చ మ�� య� � �ద �� �్చ 

హసత్ం తపప్� స�� �ం .

ప్ ర వక త్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం �

��రయ స�ి యయ్హ్ ర��యల�్లహ� అ � �్హ య� దుల మ

��యక��ై న  ప్ రఖ�య్త హ� � ౖ ఇబ� న్ అకత్బ్ క�. ఖ�� బ ర్

య�దధ్ంల�  య�దుల��ౖ � � ��న మ��ి్లం ��ౖనయ్ంల�� 

�ామ�నయ్ ��ౖ�క�� � ��గంల� ఆ�� వ�్చం. ఆ�� �ా్థ�� � అ� �
సమ��తం  �ాక��వటం వలన ఆ  ��ౖ � క�డ�  స్వచ్ఛందం�

ఆ��ను  ప్ ర వక త్ మ�హ ద్ సల్లల�్లహ� అల� ౖ�� వసల

��సయ్ంల�

ఇ�్చ ���ా.

అప�డ� ఆ��క�

��్వచ్ఛన

ప్ ర�ా��ం , ప్ ర వక త్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� 

ఆ��ను ��ాహమ�����ర�. ఈ ��ాహం త�ా్వత య�దుల�
ఇ�ా్లం��ౖ తమ శ�్ర�
త �్వ ప్ రక్ �� ట�్ , ప్ ర వక త్ మ�హ మ్

సల్ లల�్లహ� అల�ౖ � � వస ల్లక్క సతయ్ ధర్ మప్ర ���

అడ�్డ��వడం మ��� ��ార .

ఇక ఆయన �క్క మ�� ��రయ్ హ�ాస్ ర��యల�్లహ� 
�షయ����  వ ��త ,

భ�షయ్ ��యకత్వం ��స

సు��త�లవ�త�నన్ తన ��పప్ సహచర�ల� � దృఢ���
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సంబం��ల� �� ల ��ల�ప్ందుక�  �ాను ప్రవకత్ మ�హమ
సల్ లల�్లహ� అల�ౖ �� వస ల్లం తన మ�ఖహచర�ల� మ��య�

ఆంతరం��క  సల���ర�లల� ఒక��� న  ఉ మర్ �న్ ఖ��త

ర�� య ల�్ లహ�  అను్హ క�మ�� � త్ హ� ాస్ ర��యల� ్లహ�  అ��
��ాహమ�����ర�. అల���  మ�� అతయ్ంత స�న్��త��ై
అబ�బకర్ ర� �య�్లహ� అను్హ క�మ��
ల

�త్ ఆ�

ర�� య ల�్ లహ� అ�� ్హను క��� ��ాహమ�����. తన ఇదద్ర�
క�మ���త్లక

ఉ��్మన్ ర��యల�్లహ� అను్హ�� ��

జ���ిం��ర� . మ�� క�మ���త్క �

అ�  ర� �య�్లహ� అను్హ
ల

��ాహం �ే�ి ��ర�. ఉమర్ ర� �య�్లహ� అను్హ �క్క �ా
ల

ఇల�ంట� ఆపత్ బంధు��్వ� � � బయట ఉంచబ� ే �ా్థనం �.

అత� క�మ���త్ హ�ాస్ ర��యల�్లహ � అ ను ��ాహం 

�ేసుక��, ఇ�ా్ ల�య ఉదయ్ ల�పల ప్ ర వక త్ మ�హ మ్

సల్ లల�్లహ� అల�ౖ � � వస ల్లం దృఢ�� �న సంబం�� ల� ఏరప

గ��ార�.

త��్వ�ా మ��ి్లం సమ�

దృఢప����ర�.

జ ప���దులన

ప్ ర వక త్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం తన

� �్హ ��ాహం తను ��్వచ
క�త���� న జ�ౖ నబ్ ర� �య�్లహ� అ
ల

ప్ ర�ా��ం�న జ�ౖద్ ఇబ � న్ హ� ర�� య ల�్ లహ�  అను్హ అ�
బ��స�� జ���ిం��ర� . ఒకప�ప్డ�  అత� � �  తన ��ంప�డ�
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క�మ�ర�డ� ఆయన ప్ రకట�ం � ఉ��న్. జ�ౖ ద్ ర� �య�్లహ
ల

అను్హ��  జ����న జ�ౖనబ్ ర��యల�్లహ� అ � �్హ �� ాహం 

మ�ఖ�య్�ేద్శం క�ల� ల మ��య జ�త�ల మధయ్ ఏరప్�� నన

అడ�్డ��డలను త���త�నక�ల �ేయడ. అ��ే ఆ  �� �్ళ
�
����న్ళ్ళ����క�ల�� మ����ిం �� . జ�ౖ నబ్ ర� �య�్లహ� అ
ల

ఒంట���ై  ��వటం చూ �ి న  ప్ ర వక త్ మ�హ మ్మద్  సల్లల

అల�ౖ ��  వ సల్ లం ఆ��క�  ప���ా్కరం చూపటం తన క రత్వయ్

���ం��ర�. అం�ే�ాక ఆ��ట�  ప్ రజ లల�  ఉనన్ ��ంప�డ
క�మ�ర�డ� అసల� క�మ�ర��ై �� ��డ�� మ�� మ������ా�న్
�ర�్�ంచమ�� అల�్ లహ్ ఆ�ేశం క�� అప�ప్�ే వ�్చం� .

అజ�్ఞన�ాలప �  ఈ మ������ా�న్ రదుద్ �, ��� �ా్థనంల�

ఇ�ా్ ల�య చట�్ట� న్ అమల� �ేయటమ�� ఒక గం�ర��
��్ లష్టసమసయ్  ప్రవకత్  మ� హమ్ మద్  సల్లల�్లహ� అల�ౖ

��ాహం  (ఖుర్ఆన్ ల� � సూరహ్  అల్ అహజ�బ్ ౩౭వ 

� �్హ
వచనంల�  �ె � �ి నట�
ల
్ ల�) జ�ౖ నబ్ ర� �య�్లహ� అ

జరగటం ��్వ�ాఆచ��ంచబ��ం�� . ఆ �ధం�ా ప్ రజల అ��హల �

దూరం అయ�య్.

ఆయన �క్క మ�� ��రయ్ ఉమ�్ మల్ మ�ా (�� క�్కల��

�ి్థ�ల�  ఉనన్ �ర� � �దల త ) అ�� �� ర� ��  ప్ రఖ� య్� �ెం��
� , ఆ��  హ�ా�న్ �ెగక�  �ెం� న 
జ�ౖ నబ్ ర� �య�్లహ� అ
ల
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ఖుజ�ౖ మ� ఇబ�న ్ హ��థ్ క�మ�� . ఆ�� భరత్ ఉహద్ య� దధ్ం
�రమరణం �� ం��ర� (ష��దు అయ�య్ర). �తంత�త్వం నుం��
ఆ��ను �ా�ాడట���� ప్ ర వక త్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ� అ

వసల్ లం ఆ��ను తన ��రయ్�ా �ేసుక���న.

ఖుర్ఆన్ ల�౩౩వ అ��య్య���న సూరత�ల్ అహజ�బ్ ల
౫౨వ వచనం  అవత��ం�న త�ా్వత ప్రవకత్ మ�హమ
సల్ లల�్లహ� అల�ౖ � � వస ల్లం  ��వలం మ�� � య�  ���త్య�

బ��స య�వ�� మ�త్ ర� � ��ాహం �ేసుక���న్. ఈ�ప�్ట
�క్క మఖ� � ఖస్ అ��� ��సత్వ  �ఆ��ను ప్ ర వక త్ మ�హ మ్

సల్ లల�్లహ� అల�ౖ � � వస ల్లంక� �ానుక�ా పంపటం వ
ఆయన �రస్క��ంచ ల�క ��య�ర. ఎందుకంట�  �� ర�గ� �ా�
పం�ి న 

�ానుకను �రస్క��ంచటమ� �� �

 ఆ �ా���

సతస్ంబం���న్ �రస్క��ంచటం�ా ���ంచ, �ాజ�� య

సంబం��ల� �ె ����వట�న�� అవ�ాశం ఇ�్చనట్లవ�త�ం .
ఆ��ను తన  బ��స�ా ఉంచుక���

అవ�ాశం క��� 

ల� క�� �ం��  ఎందకంట� ప్ ర వక త్ మ�హ మ్మద్  సల్లల�్లహ� అ

వసల్ లం సయం�ా 

బ��సలక� �మ���త్ �ేయమ �

బ� ��ం�ే�ార� . ఇక �వ����  ఆ యన వదద్ ����న ఒ�� ఒక ����

ఏదంట� , ఆ��ను �� ��్ళడట. ఎందుకంట� ఖుర్ఆన్ ఆయనక
అల� �ే�� అనుమ� ఇ�్చ ఉనన్. ����న్ళ్ త�ా్వత ఆ��
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ఇబ�్ ర��ంక�  జన్మ��్చ. అ��ే ఇబ�్ ర��ం బ�లయ్ంల�� �
చ��� ���ర�.
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