ముందుమాట
بسم ہللا ّالر ٰمحن الرحمی

ؑ
املعصومنی و اللعنۃ
الصلوۃ عیل محمد خامت النب ننی و السالم عیل الآمئۃ
ٰ امحلد ہلل رب العاملنی و
ادلامئۃ الباقیۃ عیل اعدائھم امجعنی اما بعد؛
స్వయుంగా పరిశోధన చేసి షియాగా మారినటువుంటి అదృష్టవుంతులలో
ఒకరైన “డాకటర్ అహ్మద్ అల్ తీజానీ” గారి రుండవ పుస్తకుం “

”

యొకక తెలుగు అనువాదుం ఈ పుస్తకుం. ఈ పుస్తకుం పేరు “నేను కూడా
స్త్యవుంతులతో” ఇత్ని మొదటి పుస్తకుం “

” చాలా ప్రఖ్యయతి చుందుంద.

ఒకే స్ుంవత్సరమలో మూడు సారుు మద్రుంచబడుంద. ఈ పుస్తకానిి కూడా
ఇుంత్కు ముందు తెలుగులో “అలా... నేను రుజుమార్గానిి పుందాను” పేరుతో
అనువదుంచడుం జరిగుంద.
మీ చేతులోు ఉని ఈ పుస్తకుం డాకటర్ తీజానీ గారి రుండవ పుస్తకుం. దీని
గురిుంచి స్ుంక్షిపతుంగా చప్పాలుంటే ఇద ఎలుపుాడూ షియా మరియు సునీియుల
విశ్వవస్మల మధయ ఉనిటువుంటి అభిప్రాయబేధాలను సూచిసూత పెదద పెదద
పుస్తకాలు వ్రాశ్వరు కాని ఇద వాటి కని లాభకరమైనద అని భావిసుతన్నిను.
దీని యొకక విష్యసూచిక చదవితేనే మీకు ఇుందులో ఉని అుంశ్వలపై ఒక
అవగాహ్న కలుగుతుుంద. మీరు దీనిని చదవే ముందు మనసు నుుండ
స్వమత్పక్షప్పతానిి మరియు ద్వవషానిి ప్రకకన పెటేటయుండ. ఒక పరిశోధకుడు
మీకు ఏదో చప్పాలని అనుకుుంటున్నిడు అని భావిసూత చదవి చూడుండ.
స్ుంపూరణతావనిి పుంద అలాుహ్ కు చేరే అస్లైన మారాుం ఎుందులో ఉుంద? మేమ
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నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
ప్రయాణిసుతని మారాుం అలాుహ్ వదదకు చేరుసుతుందా లేదా? అని ఆలోచిుంచి ఈ
పుస్తకానిి చదవుండ. మీరు డాకటర్ తీజానీ గారి మొదటి పుస్తకుం చదవకపోయి
వుంటే దానిని కూడా చదవుండ. వీలైతే ఈ పుస్తకుం కని ముందు ఆ పుస్తకానిి
చదవడానికి ప్రయతిిుంచుండ.
డాకటర్ తీజానీ గారి అనిి పుస్తకాలు అరబీ భాష్లో వ్రాయబడనటేు ఈ
పుస్తకుం కూడా అరబీ భాష్లో వ్రాయబడుంద. ఆ త్రువాత్ ఫారిస, ఉర్దద, ఇుంగ్లుషు
మొ॥ భాష్లలో అనువదుంచబడుంద. ఇక ఇపుాడు “అస్రె జుహూర్ ఫుండేష్న్”
కోరిక ప్రకారుం ఈ పుస్తకానిి తెలుగు భాష్లో అనువదుంచబడుంద.
ఈ పుస్తకుం కూడా ఇుంత్కు ముందు పుస్తకుం వలే సాధరణ వాడుక భాష్లోనే
అనువదుంచడానికి ప్రయత్ిుం చేశ్వమ. కొనిి పదాలను అరబీ భాష్లోనే వ్రాసి
క్రుంద వాటి అర్గాలను, మరి కొనిి చోటులో వాటి వివరణను వ్రాశ్వమ.
మీరజ జహీర్ అబ్బాస్
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ముందు మాట
بسم ہللا الر ٰمحن الرحمی
امحلد ہلل رب العاملنی ،املتفضل علینا ابلھدایۃ و العنایۃ و ادلین ،و املنعم عیل
عبادہ بلک خری و سعادۃ لیکونوا صاحلنی ،من تولک علیہ کفاہ و حفظہ من کید
الصلوۃ والسالم عیل املبعوث
الش یاطنی ،و من تنکب عن رصاطہ فھو من اخملذولنی و ٰ
رمحۃ للعاملنی ،انرص املس تضعفنی و املظلومنی و حبیب املساکنی اذلین آمنوا ابہلل
رغبۃ فامی اعدہ س بحانہ لعبادہ املتقنی و عیل آلہ الطاھرین الطیبنی ،اذلین اعیل ہللا
الھدی للک املھتدین و سفینۃ
مقامھم عیل سائر اخمللوقنی لیکونوا قدوۃ العارفنی ومنار ٰ
النجاۃ من ختلف عنھا اکن من الھالکنی
مث الرض و الرضوان عیل احصابہ املیامنی اذلین ابیعوہ و انرصوہ و مل یکونوا من
عیل من
الناکثنی و ثبتوا بعدہ عیل العھد و ما ب ّدلوو ما انقلبوا و اکنوا من الشاکرین و ٰ
الاولنی و الآخرین من یوم وفاتہن و آلہ ایل
تبعھم ابحسان و سار عیل ھدیھم من ّ
یوم ادلین.
رب ارشح یل صدری و یرسیل امری واحلل عقدۃ من لساین یفقھوا قویل۔
رب و افتح بصریۃ لک من یقرء کتایب ،عیل احلقیقۃ الیت تھدی بھا عبادک اخمللصنی.
)” (అలా... నేను రుజుమార్గానిి పుందాను

“ న్న మొదటి పుస్తకుం

ప్రియప్పఠకులు అుంగ్లకరిుంచి ఆమోదుంచారు. మరియు అుంధాకార మసుగు
ితొలగపోవాలనీ, పరిశోధకులకు మరియు యదార్గానికి చేర్గలని అనుకుుంటున
వాళ్ళకు ఎటువుంటి ఆటుంకుం కలగకూడదనీ, షియా మరియు సునీియుల మధయ
ోఅభిప్రాయభేదుం గల స్మస్యలను ఇుంకా స్ాష్టుం చేయమని ప్రజలు న్నత
ికోర్గరు. అుందుకని న్నయయానిి ఇష్టపడేటువుంటి పరిశోధకులు యదార్గానిక
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చాలా సులభమైన మారాుం దావర్గ చేరేుందుకు -ఎలాగైతే నేను చరిిసూత మరియు
పరిశోధిసూత చేర్గనో- ఈ పుస్తకానిి కూడా మొదటి పుస్తకుం ప్రకారుంగానే
వ్రాశ్వను. నేను ఈ పుస్తకుం పేరు “

” (నేను కూడా

స్త్యవుంతులతో...) అని పెట్టటను. ఎుందుకుంటే ఖుర్ఆన్ ఇలా ప్రవచిసుతుంద:

َ
َ ٱلص ِدق
َ ِين َء
َّٰ ٱّلل َو ُكونُوا ْ َم َع ذ
َ ام ُنوا ْ ذٱت ُقوا ْ ذ
َ  ;يََٰٓأ ُّي َها ذٱَّلఅనువాదుం: విశ్వసిుంచిన
ِي

ప్రజలార్గ! అలాుహ్కు భయ పడుండ. స్త్యవుంతులకు తోడవవుండ

1

మహ్మమద్(స్.అ) మరియు ఆలె మహ్మమద్(స్.అ) కని స్త్యవుంతులు మరవరు
అవవగలరు? మసిుమలలో వాళ్ళ తోడును వదలే వారవరున్నిరు? ఎుందుకుంటే
వాళ్ళకు తోడవవనివారు రుజుమారాుం నుుండ దూరుంగా ఉనిటుు మరియు వాళ్ళళ
అలాుహ్ ఆగ్రహానికి గురి అయియన వాళ్ళలో, మారాభ్రషుటలలో లెకికుంచబడతారు.
నేను వయకితగత్ుంగా దీనిని స్మమతిసాతను, వీలైనుంత్ వరకు ఇత్రులకు
స్ాష్టపరచాలనుకుుంట్టను, ఎవరి పై బలవుంత్ుం లేదు మరియు ఇత్రుల
అభిప్రాయాలను కూడా గౌరవిసాతను. కేవలుం అలాుహ్యే రుజుమారాదరిి
మరియు ఆయనే స్జజనులను ఇష్టపడతాడు. కొుందరు న్న మొదటి పుస్తకుం “
” (అలా... నేను రుజుమార్గానిి పుందాను) యొకక పేరు పై “అుంటే
దీనితో సునీియులను గాయపరిచే ఉద్వదశ్ుం ఉుంద. ఎుందుకుంటే వాళ్ళళ
రుజుమారాుం పై లేరు అుంటే మారాభ్రషుటలై ఉన్నిరు” అని అభయుంత్రిుంచారు. ఈ
అభయుంత్ర్గనికి నేను ఇలా జవాబు ఇసుతన్నిను:

1. తౌబ్బ సూర్గ:9, ఆయత్:119.
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َ َ َ
1. ఖుర్ఆన్లో “ ”ضللయొకక అరాుం “మరిచిపోవడుం” అని కూడా
వచిిుంద.

َ َِند َر ِّب ِف ك َِتَّٰب ذَّل يَض ُّل َر ِّب َو ََّل ي
َ  قَ َال ع ِۡل ُم َها عమరో చోట
نس
ِ
ِ ِ
ٖۖ
ِ
ُۡ
َ َ
َّٰ ض ذل إ ِ ۡح َدى َّٰ ُه َما َف ُت َذ ِك َِر إ ِ ۡح َدى َّٰ ُه َما ٱۡل ۡخ َر
ఇలా ఉుంద: 2 ى
ِ أن ت
ఉదా:

1

మరి అలాగే ఖుర్ఆన్లో “ ”ضللయొకక అరాుం అనేవష్ణ మరియు
పరిశోధన అని కూడా ఉపయోగుంచబడుంద. దైవప్రవకత(స్.అ)ను ఉద్వదసిసూత ఇలా
ప్రవచిుంచబడుంద.
అనేవష్ణలో

َِ َ َ َ َ َ ا
َّٰ ٓاَّل َف َه َد
ى
 ووجدك ضఅనువాదుం: మీకు యదారా

చూసినపుాడు

ఆయన

మీకు

చూపుంచాడు3

స్న్నమరాుం

దైవప్రవకత(స్.అ) గురిుంచి అత్ను వహీ అవత్రిుంచక ముందు మకాకలో త్మ
స్మూహాుం నుుండ దూరుంగా “గారే హిర్గ”లో వెళ్ళళ త్న ర్గత్రుళ్ళను యదారా
అనేవష్ణలో గడపే వారు, అని విష్యుం ప్రసిధిా చుందనద్వ.
ఇద్వ భావుం ఈ హ్దీస్లో కూడా ఉుంద:

“

”

అనువాదుం: “వివేకమ, విజఞత్ మొమిన్ చేజారుికునిద, అద ఎకకడ లభిస్తత
అకకడ నుుండ తీస్తసుకోవాలి”

1. తాహా సూర్గ:20, ఆయత్:52.
2. బఖ్యర్గ సూర్గ:2, ఆయత్:282.
3. జుహా సూర్గ:93, ఆయత్:9.
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న్న పుస్తకుం యొకక అరాుం కూడా ఇద్వ, నేను యదార్గానిి అనేవషిుంచాను మరి
అలాుహ్ న్నకు రుజుమారాుం చూపుంచాడు.
2. ఈ ఆయత్ను చదవినపుాడు

ۡ َ َّٰ ا ُ ذ
َّٰ ٱهتَ َد
ى
صل ِحا ثم
అనువాదుం:

1

ِ
َ َ
َ اب َو َء
َ َ ل ِ َِمن تِٞإَون لَ َغ ذفار
ام َن َوع ِمل
ِ

అయితే ఎవడు పశ్వితాతపపడతాడో మరియు విశ్వసిుంచి ముంచి
పనులు చసాతడో, ఆ త్రువాత్ స్క్రముంగా నడుచుకుుంట్టడో, అత్నిని
నేను అమిత్ుంగా మనిిసాతను

అయితే మనకు రుజుమారాుం చుందని వాడు మారాభ్రషుటడు అనే అలోచన
ర్గదు. ఎుందుకుంటే తాయిబ్, మొమిన్, ముంచి పనులు చేస్త వాడని మారాభ్రషుటడు
అని అనలేమ అత్డకి అహ్లుబైత్(అ.స్)ల పటు ప్రేమ లేకుని స్రే.
ఒకవేళ్

అహ్లుబైత్(అ.స్)ల

విలాయత్

వరకు

జాఞనభోద

కానివాడు

మారాభ్రషుటడని అనుకున్నిమే అనుకోుండ, ఐతే ఇద మారాభ్రష్టతే మరియు ఇద్వ
యదారాుం, కాని దీని నుుండ చాలా ముంద ఫర్గరవతూ ఉుంట్టరు. ఈ
యదారాుంతో త్లబడడానికి సిధాుం కారు. వారికి స్త్యవచన్ననిి స్హిుంచే శ్కిత లేదు,
ఎుందుకుంటే స్త్యుం చేదుగా ఉుంటుుంద. స్ఖ్లున్ హ్దీసులో
అనువాదుం: “మీరు ఖుర్ఆన్ మరియు అహ్లుబైత్(అ.స్)లతో కలిసి
ఉనిుంత్ వరకు మారాభ్రషుటలు కాలేరు” కి అరాుం ఏమిటి? ఈ హ్దీస్ ఖుర్ఆన్

1. తాహా సూర్గ:20, ఆయత్:82.
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మరియు అహ్లుబైత్(అ.స్)లతో కలిసి ఉుండని వాడు మారాభ్రషుటడు అని విష్యుం
స్ాష్టుం కావడుం లేదా?.
ఎలాగైతేనేుం నేను వయకితగత్ుంగా ముందు మారాభ్రషుటనిగా ఉుండేవాడని ఆ
త్రువాత్

అలాుహ్

దయ

వలు

ఖుర్ఆన్

మరియు

అహ్లుబైత్(అ.స్)లను

ఆశ్రయిుంచినపుాడు రుజుమారాుం పుందనవాడనయాయను అని

త్ృపతపుందాను.

అుందుకని న్నకు ఈ మార్గానిి చూపనటువుంటి అలాుహ్యే సుతతిుంపదగనవాడు.
ఒకవేళ్

అలాుహ్

హిదాయత్

చేయకపోయివుంటే

నేను

రుజుమారాుం

పుందవుండేవాడని కాదు. న్న రుండు పుస్తకాలు ఖుర్ఆన్ యొకక శీరిికలే. అనిి
వచనమలలో కని ముంచి, స్త్య వచనుం అలాుహ్ వచనమే. నేను న్న పుస్తకాలలో
వ్రాసిుందుంతా ఒకవేళ్ పూరితగా స్త్యమైనద కాకపోయిన స్తాయనికి చాలా దగారగా
అయితే మాత్రుం ఉుంద. ఎుందుకుంటే దానిపై సునీి మరియు షియాలు
ఏకాభిప్రాయుం కలిగ ఉన్నిరు. మరి ఇరువర్గాల వారి దృషిటలో నిర్దపత్మైనవి
స్రైనవే అవతాయి. మరి వాటి ప్రతిఫలమే ఈ రుండు పుస్తకాలు; “
మరియు “

”

”.

నేను అలాుహ్తో ఈ ఉమమత్ ముంచి ఉమమత్గా మారడానికి మరియు
ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స్) యొకక న్నయకత్వుంలో పూరిత ప్రపుంచానిి హిదాయత్
వైపునకు మారాదరినుం చేస్తుందుకు పూరిత ఉమమతె మహ్మమద్(స్.అ)ను ఐకయుం
చేయమని దుఆ చేసుతన్నిను. దైవప్రవకత(స్.అ) ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స్) గురిుంచి ఇలా
ప్రవచిుంచను; అలాుహ్ యొకక వాగాానుం పురిపూరణుం గావిుంచుటకు ఇమామ్
మహ్దీ(అ.స్) అుంత్కు ముందు అన్నయయుం మరియు దుర్గమరాుంతో నిుండ ఉని
ప్రపుంచానిి న్నయయధర్గమలతో నిుంపేసాతరు.
َ ۡ َ َ
َ
َول ۡو ك ِرهَ ٱلكَّٰف ُِرون
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بسم ہللا الر ٰمحن الرحمی
عیل آلہ الطیبنی
ٰ و
ٰ الصلوۃ والسالم عیل ارشف املرسلنی س یدان و موالان محمد و
الطاھرین اما بعد؛
ఏ మత్మైన్న స్రే ఆ మతానిి విశ్వసిుంచే వారి కొనిి అభిప్రాయాల మరియు
అర్గాలతో కూడ ఉని మత్విశ్వవసాల పై నిలిచి ఉుంటుుంద. ఆ నమమకాలలో కొనిి
వాటిని నమేమవారు వాటిపై ఎటువుంటి వివేకుం మరియు జాఞన పరమైనటువుంటి
సాక్ష్యయలు లేకుుండానే నమమతారు. ఎుందుకుంటే జాఞనుం మరియు వివేకుం రుండూ
పరిమిత్మైనవి. మరి అలాుహ్ కాలానికి, సాాన్ననికి పరిమిత్ుం కానే కాలేడు.
మరియు వివేకుం, జాఞనుం ఆయనను ఆవరణిుంచ లేవ. అుందుకని జాఞనవివేకాలకు
పూరితగా

అుంతుపటటనటువుంటి

కొనిి

విష్యాలను

విశ్వసిుంచి

వాటిని

ర్దఢిపరచడుం ప్రతీ మతానిి నమేమ వారి ధరముం. ఉదా: అగి, దహ్న గుణానిి
కోలోాయి సురక్షితానికి కారణుం అవవడుం, వాస్తవానికి జాఞనవివేకాలు రుండూ
కూడా “అగిలో వేడ ఉుంటుుంద మరియు అద కాలేిసుతుంద” అని తీర్గమనిసాతయి.
లేదా పక్షిని మకకలుగా చేసి కొుండల పై విభజుంచి, ఆజాఞపుంచగానే ఆ భాగాలనీి
కలిసి ద్వహ్ుంగా మారి ఆ పక్షి బ్రతికిపోవడుం, వాస్తవానికి జాఞనవివేకాల దృషిటలో
ఇలా అవవడుం అసాధయుం.
మరి అలాగే హ్జ్రత్ ఈసా కేవలుం స్ారిిుంచడుం వలు అుంధులకు చూపు
ర్గవడుం, కుషుటరోగుల రోగుం పోవడుం, అుంతేకాదు మృతులను ప్రాణుంపోసి
బ్రతికిుంచడుం, వాస్తవానికి జాఞనవివేకాలలో వీటికి వివేకమైన కారణాలు లేవ.
అుంత్గా చూసినట్లుతే ఈ ఆధునిక ప్రపుంచుంలో జాఞనవివేకాలు ఒక మృతుని కళ్ళళ
జీవుం ఉని కళ్ళళగా మారిగలరు అని నిర్దపుంచగలవ. లేదా చడపోయిన
గుుండెకు బదులు ఆరోగయమైన గుుండెను అమరివచుి లేదా ప్పడైపోయిన శ్రీరపు
viii

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
భాగానికి బదులు ఇుంకో భాగుం అతికిుంచవచుి. ఈ రుండటిలో భూమి ఆకాశ్వనికి
ఉనిుంత్ తేడా ఉుంద; మృతుని శ్రీర భాగుం మారిడుం వేరు మృతునిలో ప్రాణుం
పోయడుం వేరు. ఇుంకో విధుంగా చప్పాలుంటే ఇద స్రిచేయడుం మరియు అద
స్ృషిటుంచడుం. అుందుకే ఖుర్ఆన్ ఇలా ఛాలెుంజ్ చేసుతుంద:

َ ذ
َ ُ ۡ َ َ  َ ۡ َ ُ ْ َ ُ ذ ذٞ َ َ َ ُ ُ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ
ُ
ون ٱّلل ِ لن
د
ِن
م
ون
ُضب مثل فٱست ِمعوا لۥ إِن ٱَّلِين تدع
ِ
ِ يأيها ٱنلاس
َ ْ
َۡ
ۡ ابا َولَو
َيلُ ُقوا ْ ُذبَ ا
ٱجتَ َم ُعوا ُل
ِ

అనువాదుం:

మానవలార్గ! ఒక ఉదాహారణ ఇవవబడుతోుంద; దానిని శ్రధాగా
వినుండ: అలాుహ్ను కాదని మీరు ఏ ద్వవళ్ళను వేడుకుుంటున్నిరో,
వారుందర్ద కలసి స్మైకయుంగా ఒకక ఈగను స్ృషిటుంచదలచిన్న, అలా
చేయలేరు .1

నేను ఉద్వదశ్పూరవకుంగానే ఈ ఉదాహారణాలు ఇకకడ మీ ముందు
ప్రదరిిుంచడానికి గల కారణుం, ఇవి జాఞనవివేకాలకు పూరితగా అుంతుపటటక
పోయిన్న, యూదులు, క్రైస్తవలు మరియు మసిుమలు అుందర్ద వాటిని
విశ్వవసిసాతరు.
అలాుహ్ త్న ప్రవకత(అ.స్)ల దావర్గ అదుుతాలు మరియు మహాత్మయమలు
ప్రదరిిుంచడానికి గల కేవల కారణుం మానవ బుదా వాటిని అరాుం చేసుకోవడుం పై
మరియు ప్రతీ విష్యుంలో ఆవరణ కలిగ ఉుండడుం పై నిస్సహాయులని ప్రజలు
తెలుసుకోవాలి. ఎుందుకుంటే అలాుహ్ చాలా త్కుకవ జాఞన్ననిి ప్రసాదుంచాడు
మరియు బహుశ్వ ఇుందులోనే వాళ్ళకు ఔచిత్యుం ఉుంద్వమో. మరియు అలాుహ్
1. హ్జ్ సూర్గ:22, ఆయత్:73.

ix

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
పటు స్ుంపూరణవినయ వయకతుం ఉుంద్వమో. లేకపోతే చాలా ముంద అనుగ్రహాల పటు
కృత్ఘ్నిలయాయరు. చాలా ముంద అలాుహ్ అసితతావనేి నిర్గకరిుంచారు. కొుందరైతే
కేవలుం జాఞనవివేకాల పైనే భరోసా చేశ్వరు. వాస్తవానికి వాళ్ళ జాఞనుం త్కుకవ
మరియు వాళ్ళ బుదా లోపమగలద ఒకవేళ్ అలాుహ్ వాళ్ళకు ప్రతీ విష్యుం
గురిుంచి జాఞన్ననిి ప్రసాదుంచి ఉుంటే మరే ప్రళ్యుం స్ృషిటుంచే వారో!. ఈ స్ృషిటకరత
యొకక అసితత్వుం చాలా శుభకరమైనద.
ఈ విష్యాలనీిటి కారణుంగా నేను న్న ఈ పుస్తకుంలో చాలా వరకు పవిత్ర
ఖుర్ఆన్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్లో ఉని ఇసాుమీయ విశ్వవసాలను
చేర్గిను. మరియు ద్వని కారణుంగానైతే ఇసాుమీయ వర్గాలలో అభిప్రాయభేదాలు
ఎరాడాాయో, ద్వని కారణుంగానైతే “ఇలెమ కలామ్” ఫిలాస్ఫీ విభాగాలు
ఎర్గాడాాయో అవి అరబీ సాహిత్యమనకు ఇత్ర మతాలలో సాటిలేనటువుంటి
స్ుంచిత్మను ప్రసాదుంచాయి. ఈ శ్రేష్ఠత్ మరియు గొపాత్నుం కేవలుం
అరేబీయులద్వ కాదూ, త్మ పూరిత జీవితానిి అనేవష్ణ, పరిశోధనలో మరియు
మసిుమల విశ్వవసాల త్రపు నుుండ డఫెన్సలో గడపన మసిుమలుందరిద.
ఒకవేళ్ నేను ఇసాుమీయ విశ్వవసాలు అనీి కాకపోయిన ఎకుకవ శ్వత్ుం
జాఞనవివేకాలకు పూరితగా అుంతుపడతాయి అని చబితే, ఇద నేను పైనచపాన
మాటకు వయతిరేకుం కాదు. ఎుందుకుంటే మసిుమల జాఞనవివేకాలు, ఖుర్ఆన్
యొకక నుసూస్1 మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక సునిత్ నీడలో, జాఞనవివేకాలు
చేరనటువుంటి వాటి అుంశ్వలలో వృధిా చుందాయి. అుందుకని న్న ఈ పుస్తకుంలో
ముందు ఖుర్ఆన్ మరియు హ్దీస్కు స్ుంబుంధిుంచిన సునీియులు మరియు

1. అనగా ఇసాుుం యొకక స్ాష్ట ఆద్వశ్వలు.
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ఖుర్ఆన్
(షియా మరియు అహ్లుసునిత్ల దృషిటలో)
“ఖుర్ఆన్” అలాుహ్ త్రపు నుుండ దైవప్రవకత(స్.అ) పై అవత్రిుంపబడా
గ్రుంథుం. అుందులో ఎటువుంటి అస్తాయనికి చోటు లేదు. “ఖుర్ఆన్” మసిుమలకు
త్మ జీవిత్ ఉపద్వశ్వలలో, ప్రారానలలో, విశ్వవసాలలో పెదద మూలుం. అుందులో
ఉని విష్యాలను నిర్గకరిుంచిన, స్ుంద్వహిుంచిన లేదా ధికాకరిుంచిన వాడు
మసిుమే కాదు. ఖుర్ఆన్ పటు ఆదరణ, పవిత్రత్ మరియు “వజూ”1 లేకుుండా
దానిని

తాకకూడదనే

అుంశ్వలలో

మసిుమలుందరు(షియా

మరియు

సునీియులు) ఏకాభిప్రాయుం కలిగ ఉన్నిరు.
కాని ఖుర్ఆన్ వాయఖ్యయనుం మరియు అుంత్ర్గాలను తెలుసుకునే పధాతులలో
ఇరు వర్గాల వాళ్ళలో అభిప్రాయభేదుం కలదు. షియా మసిుుంలు “ఖుర్ఆన్
యొకక వాయఖ్యయనుం మరియు అుంత్ర్గాలను తెలుసుకోవడానికి అహ్లుబైత్(అ.స్)లను
ఆశ్రయిసాతరు”. మరియు అహ్లు సునిత్లు “స్హాబీయులను లేదా ఆయిమమయే
అరాఅ(అబూ హ్నీఫా, అహ్మద్ బిన్ హ్ుంబల్, షాఫెయి, మాలిక్)ను
ఆశ్రయిసాతరు”. ఈ విధుంగా చూసినట్లుతే వాళ్ళ ఆద్వశ్వలలో మఖ్యుంగా ఫిఖ్య
ఆద్వశ్వలలో

అభిప్రాయభేదుం

ఉుండడుం

స్హ్జుం.

ఇలా

స్వయుంగా

అహ్లుసునితుల ఆ న్నలుగు వర్గాల వారిలోనే అభిప్రాయభేదుం ఉుంద అని స్ాష్టుం
అయినపుాడు ఇక ఆ న్నలుగు వర్గాల మరియు అహ్లుబైత్(అ.స్)ల వరాుం(షియా
మసిుమల వరాుం)లో అభిప్రాయభేదుం ఉుండడుం అనేద చాలా స్ాష్టమైన
విష్యుం.

1. నమజు చదవడానికి ముందు మఖ్ుం మరియు చేతులు నీళ్ళతో కడుకోకవడుం.
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నేను ఈ పుస్తకుం మొదట్లు చపాన విధుంగా స్ుంక్షిపత ఉద్వదశ్ుం వలు
అభిప్రాయభేదుం కలిగ ఉని కేవలుం కొనిి విష్యాల ఉదాహారణాలు మాత్రమే
ప్రవచిసాతను. ఒకవేళ్ ఎవరైన్న ఇుంకా ఎకుకవ తెలుసుకోవాలనుకుుంటే అత్ను
స్వయుంగా విశ్వల స్మద్ర లోతుకు వెళ్ళళ ఎనిి కావాలుంటే అనిి ఆణిమతాయలను
దకికుంచుకోవచుి.
“దైవప్రవకత(స్.అ), ఖుర్ఆన్ యొకక ఉపద్వశ్వలనిి మసిుమలకు ప్రవచిుంచారు
మరియు ఆయతులనీిుంటిని వివరిుంచారు” అనే అుంశ్ుం పై మసిుమలుందరు
(షియా మరియు అహ్లుసునితులు) ఏకాభిప్రాయుం కలిగ ఉన్నిరు. కాని వాళ్ళ
మధయ గల అభిప్రాయభేదుం “దైవప్రవకత(స్.అ) మరణాుంత్రుం ఖుర్ఆన్ వాయఖ్యయనుం
మరియు అుంత్ర్గాల కోస్ుం ఎవరిని ఆశ్రయిుంచాలి?” అని. అుందుకు
అహ్లుసునిత్లు ఖుర్ఆన్ వాయఖ్యయనుం గురిుంచి ఇలా అన్నిరు: “ఖుర్ఆన్ యొకక
వాయఖ్యయనుం

తెలుసుకోవాలుంటే,

అుందుకు

అుందరి

కన్ని

ముందుగా

స్హాబీయులుందురు అరుులు, ఆ త్రువాత్ ఉలమాలు అరుత్ గలవారు”. మరియు
అుంత్ర్గాల గురిుంచి చప్పాలుంటే అహ్లు సునిత్లలో ఎకుకవ ముంద ఇలా అన్నిరు:
“అలాుహ్ త్పా ఖుర్ఆన్ అుంత్ర్గాలు తెలిసిన వాడు లేడు”.
ఈ మాటలు, న్నకు మరియు ట్యయనిస్ యొకక ప్రమఖ్ ఉలమాలలో ఒకరైన
“షేక్ జావాని” మధయ జరిగన స్ుంభాష్ణను గురుతకు తెచాియి. అత్నితో “ప్రవకత

మూసా(అ.స్), మలకుల్ మౌత్1ను చిత్కబ్బద అత్ని ఒక కనుిను పగలగొటిటన2
విష్యుం గురిుంచి, ఈ హ్దీస్ను “బుఖ్యరీ” మరియు “మసిుుం” ఇదదరు కూడా
1. జీవల ప్రాణాలను తీస్త దైవదూత్.
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ 163 మరియు భాగుం 1, పేజీ 158, బ్బబొ వఫాతి మూసా వ బ్బబొ మన్ అహ్బా
అదదఫి బిల్ అరిజల్ మఖ్దదస్హ్. స్హీ మసిుుం, భాగుం2, పేజీ 309, బ్బబొ ఫజాయిలి మూసా మిన్ కితాబిల్
ఫజాయిల్.
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వ్రాశ్వరు” అని ప్రశ్ిుంచాను. నేను అత్నినే ఎుందుకు ప్రశ్ిుంచానుంటే షేక్
జావాని, బుఖ్యరీ గ్రుంథానిి మరియు దాని వాయఖ్యయన్ననిి బోధిుంచే వారు. షేక్
వెుంటనే ఇలా జవాబిచాిరు: “ఔను! ఈ హ్దీస్ స్హీ బుఖ్యరీలో ఉుంద మరియు
స్రైనద కూడాను. మరియు ప్రతీ స్రైన హ్దీసును స్హీ బుఖ్యరీలో
చేకూరిబడుంద. అుందుకు అుందులో ఎటువుంటి స్ుంద్వహ్ుం లేదు.
నేను: న్నకు హ్దీస్ అరాుం కాలేదు. సాధయమైతే దానిి న్నకోస్ుం వివరిుంచుండ.
షేక్ జావాని: స్హీ బుఖ్యరీ, అలాుహ్ గ్రుంథుం లాుంటిద. అరాుం అయియుందా,
అయియుంద మరి అరాుం కానిద అలాుహ్ పై వదలేయి!.
నేను: రుండటిలో స్మానత్వుంకు గల కారణుం ఏమిటి? ఖుర్ఆన్ను అరాుం
చేసుకోవడుం మన కరతవయుం అని ఆద్వశ్ుంచబడ వుంద.
షేక్:

َُ ذ
َ ۡ ُّ ُ  ُّ ۡ َ َ َّٰ ٌ ُ ذٞ َّٰ َ َ ُ ۡ َ َّٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ
َّٰ
ب
ِت
ك
ٱل
م
أ
ن
ه
ت
م
ك
ُّم
ت
اي
ء
ه
ِن
م
ب
ِت
ك
ٱل
ك
ي
ل
ع
ل
نز
أ
ي
ٱَّل
هو
ِ
ِ
َ
َ ُ  َ َ ذٞ ۡ َ ۡ ُ ُ َ  َ َ ذ ذٞ َّٰ َ َّٰ َ َ ُ ُ َ ُ َ
ۡ
َّٰ َ َ ون َما ت
ش َب َه مِن ُه ٱبۡتِغا َء
 فأما ٱَّلِين ِِف قلوب ِ ِهم زيغ فيتبِعٞۖوأخر متشبِهت
ۡ
ۡ
ُ ۡٱلفِ ۡت َنةِ َوٱبۡت ِ َغا َء تَأويلِهِۦ َو َما َي ۡعلَ ُم تَأويلَ ُهۥ إ ذَّل ذ
... ٱّلل ه
ِ
ٞۖ
ِ
ِ

అనువాదుం:

ఆయన మీ పై అవత్రిుంపజేసిన గ్రుంథుం అుందులో కొనిి
ఆయత్లు

మహ్కమాత్లు(స్ాష్టమైనవి)

ఇవే

గ్రుంథానికి

అస్లైనవి మరియు కొనిి మత్షాబిహాత్లు(అస్ాష్టమైనవి) వక్ర
మనసుకలు కలత్లను రేపేుందుుంకు ఎలుపుాడూ మత్షాబిహాత్
వెుంట వాటికి అర్గాలు తొడగే ప్రయత్ిుం చేసాతరు కాని వాటి అస్లు
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అర్గానిి అలాుహ్ త్పుా మరవవరికీ తెలియదు..., .1
నేను కూడా అత్నితో కలిసి ఇద్వ ఆయత్ను చదవాను కాని నేను దాని

ۡ ۡ
َ ُ ََّٰ ذ
ٱلرسِخون ِِف ٱلعِل ِم
و
ُ ( ”إ ذَّل ذఇలులాుహ్)
(వర్రాసిఖూన ఫిల్ ఇల్మ) అని. వెుంటనే పెదదగా అరుసూత, “ٱّلل
ِ

త్రువాత్ వని ఆయత్ను కూడా చదవాను ఆయత్
త్రువాత్ ఆగాలి, అని అన్నిరు.

నేను: మౌలాన్న గారు! ఈ “ ”وయొకక అరాుం “మరియు”(అనగా ముందు
మాటను త్రువాత్ మాటతో కలుపుతుుంద) అని. అుంటే క్రమ పదాతిలో చూస్తత
అలాుహ్ త్రువాత్ “అర్రాసిఖూన ఫిల్ ఇల్మ” సాానుం అని మాట.
ِٞ ُ

ذ ذ

َ ُ ُ

ۡ ۡ

َ ُ

ََّٰو ذ
షేక్ జావాని: అలా కాదు, ٱلرسِخون ِِف ٱلعِل ِم َيقولون َء َام ذنا بِهِۦ ك ِم ِۡن عِن ِد َر ِب ِ َناه َو َما يَذك ُر
ََۡ ۡ ْ ُُْ ذ
ب
ِ َّٰ إَِّل أولوا ٱۡللب

ఇద కొత్త వాకయుం. పరిపకవ జాఞనుం గలవారు2, అవి మాకు

అరాుం కాకపోయిన ఆయతులనీి అలాుహ్ త్రపు నుుండ అవత్రిుంపబడనవి
కాబటిట మేమ వాటనీిుంటిని విశ్వసిసాతమ.
నేను: మౌలాన్న గారు! మీరు చాలా పెదద విధావుంసులు, ఇలాుంటి వాయఖ్యయన్ననిి
మీరలా అుంగ్లకరిుంచగలరు!?.
షేక్ జావాని: దీనికి ఇద్వ స్రైన వాయఖ్యయనుం.
నేను: అలాుహ్, త్ను త్పా మరవవరికి అరాుం కానటువుంటి గ్రుంథానిి ఎలా
అవత్రిుంచగలడు?. ఇలాుంటి ఆయత్ను అవత్రిుంచడానికి గల కారణుం
ఏమైవుంటుుంద? అలాుహ్ స్వయుంగా “ఖుర్ఆన్ను అరాుం చేసుకోుండ, దాని

1. సూర్గ ఆలె ఇమ్రాన్:3, ఆయత్:7.
َّٰ و.
2. ٱلرسِخون فِي ۡٱلع ِۡل ِم
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ఆయతులను తెలుసుకోుండ” అని మమమలిి ఆద్వశ్సుతన్నిడు. అుంత్కు మిుంచి
ఖుర్ఆన్ స్వయుంగా జన్ననికి, మీలో స్ల్రయుం ఉుంటే ఒక సూర్గ లేదా ఒక
ఆయత్కు పోలినద తీసుకొని రుండ, అని ఛాలెుంజే చేసిుంద. అలాుంటి
స్మయుంలో త్నకు త్పా మరవవరికీ ఏమి అరాుం కానపుాడు ఇలా ఛాలెుంజ్
చేయడుం వయరాుం కాదా!?.
అపుాడు “షేక్ జావాని” ననుి అత్ని వదదకు తీసుకొని వెళ్ళళన వారి వైపు
చూసి ఇలా అన్నిరు: “ననుి అడగ తెలుసుకోవాలని కాదు ననుి పర్గజయానికి
ప్పలు చేయాలని అనుకుుంటుని వాడని న్న వదదకు తీసుకొని వచాిరు”. ఆ
త్రువాత్ స్లవ తీసుకుుంట్య ఇలా అన్నిరు: నేను రోగని ఇుంత్కన్ని న్న రోగానిి
పెుంచొదుద.
అత్ని నుుండ దూరుంగా వెళ్ళళన త్రువాత్, వాళ్ళలో ఒకడు న్న పై చాలా
కోపగుంచుకున్నిడు. కాని మిగలిన నలుగురు, న్న త్రపుదారులే కాకుుండా
బహిరుంగుంగా “ఈ స్ుంభాష్ణతో ఇత్ను శ్బాుం లేని డపుా లాుంటివారనిమాట
అని తెలిసిుంద” అని అన్నిరు.
ఇక న్న అస్లు ట్టపక్ వైపు వసాతను; అహ్లుసునితులుందర్ద “ఖుర్ఆన్
యొకక పరమారాుం అలాుహ్ త్పా మరవవరికీ తెలియదు” అని నమమతారు. కాని
షియా మసిుుంలు “ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్), ఖుర్ఆన్ యొకక వాయఖ్యయనుం
మరియు అుంత్రర్గానిి చపాడానికి అరుులు” అని నమమతారు, ఎుందుకుంటే
అహ్లుబైత్(అ.స్)లు పరిపకవ జాఞనుం గలవారు మరియు దైవ స్మరుణులు కాబటిట.
మరియు అలాుహ్, ఖుర్ఆన్ అుంత్రర్గాల కోస్ుం వాళ్ళనే ఆశ్రయిుంచ మని
ఆద్వశ్ుంచాడు:
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ۡ ِ ََْۡ َُ ۡ َ
َ َ َ َ ُ ُ
نت ۡم َّل ت ۡعل ُمون
سلوا أهل ٱَّلِك ِر إِن ك
ف.....

1

అనువాదుం:

(ఓ ప్రవకాత) వాళ్ళతో ఒకవేళ్ మీకు తెలియకపోతే తెలిసినవారిని

అడగ తెలుసుకోమని చపాుండ

2

అలాుహ్ చేత్ ఎనుికో బడా మరియు ఖుర్ఆన్ గ్రుంథుం యొకక జాఞనుం
ప్రసాదుంపబడా వాళ్ళళ వీరే. ఈ విష్యానేి ఖుర్ఆన్లో అలాుహ్ ఇలా
ప్రవచిుంచను:

అనువాదుం:

َ ۡ َ ُ ذ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َّٰ َ ذ
َ
ٱص َطف ۡي َنا م ِۡن ع َِبادِنا
ثم أورثنا ٱلكِتب ٱَّلِين
ఆ త్రువాత్ మేమ ఈ గ్రుంథానికి వారసులుగా మా దాసులలో
నుుండ మేమ ఎనుికుని వారినే నిర్గారిుంచామ

3

అుందుకే దైవప్రవకత(స్.అ) అహ్లుబైత్(అ.స్)లను ఖుర్ఆన్తో స్మానులుగా
నిర్గారిసూత ఆ రుండు భారి విలువైన వాటిలో ఒకటిగా ప్రకటిుంచి మసిుమలుందరిని
వారితో కలిసి ఉుండమని ఆద్వశ్ుంచారు. ఆ హ్దీస్:

”ترکت فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلّو
4

“بعدی ابدا

అనువాదుం: “నేను రుండు అమూలయమైన వసుతవలను మీ మధయ వదలి
వెళ్ళతన్నిను, అలాుహ్ గ్రుంథుం మరియు న్న ఇత్రత్, అహ్లుబైత్(అ.స్).

1. నహ్ు సూర్గ:16, ఆయత్:43.
2. త్ఫీసర త్బరీ, భాగుం14, పేజీ109. త్ఫీసర ఇబ్ని కసీర్, భాగుం2, పేజీ570.
3. ఫాతిర్ సూర్గ:35, ఆయత్:32.
4. త్రకుత ఫీకుమస్సఖ్లున్ కితాబలాుహి వ ఇత్రతీ అహుు బైతీ, మా ఇన్ త్మస్సకుతుం బిహిమా లన్ త్జలుు బ్బదీ
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న్న

త్రువాత్

వాటిని

మారాభ్రషులు కాలేరు”.1

ఆశ్రయిుంచినుంత్

వరకు

ఎపాటికీ

“స్హీ మసిుుం”లో ఇలా ఉలేుఖిుంచబడ ఉుంద:
2

“”کتاب اهلل و اهل بیتی اذکرکم اهلل فی اهل بیتی

అనువాదుం: “అలాుహ్ గ్రుంథుం మరియు న్న అహ్లుబైత్(అ.స్), న్న అహ్లుబైత్(అ.స్)
గురిుంచి ప్రతేయకుంగా చబుతున్నిను” ఈ వాకాయనిి మూడు సారుు
చప్పారు.
న్నయయుంగా చప్పాలుంటే న్న మకుకవ షియా మసిుుంల త్రపే ఉుంద,
ఎుందుకుంటే వాళ్ళ మాటలు వివేకానికి దగారగా ఉన్నియి. ఖుర్ఆన్కు
బ్బహ్యభాగుం మరియు అుంత్ర్గుగుం, వాయఖ్యయనుం మరియు అుంత్ర్గర్ుం
త్పాకుుండా ఉుంట్టయి. మరి అహ్లుబైత్(అ.స్)లకు వాటనీిుంటి జాఞనుం కూడా
త్పాకుుండా ఉుండాలి. ఎుందుకుంటే అలాుహ్, ఖుర్ఆన్ను అనిి విధాలుగా
తెలుసుకునే జాఞన్ననిి అుందరికి ప్రసాదుంచడుం అనే విష్యుం అవివేకమైనద
అుందుకే అలాుహ్ స్వయుంగా ఇలా ప్రవచిుంచను:
3

అనువాదుం:

ۡ ۡ
َ ُ ََّٰ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ذ ذ ُ َ ذ
ٱلرسِخون ِِف ٱلعِل ِم
وما يعلم تأوِيلهۥ إَِّل ٱّلله و

అస్లు అర్గానిి అలాుహ్ మరియు పరిపకవ జాఞనుం గల వారు త్పా

మరవవరికి తెలియదు

1. స్హీ తిరిమజీ, భాగుం 5, పేజీ329. అలాగే నిసాయి మరియు ఇమామ్ అహ్మద్ బిన్ హ్ుంబల్ కూడా ఈ
రివాయత్ను వ్రాశ్వరు.
2. స్హీ మసిుుం, భాగుం2, పేజీ362, బ్బబొ ఫజాయిలి అలీ ఇబ్ని అబీతాలిబ్(అ.స్).
3. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:7.
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ۡ ۡ
َ ُ َّٰذ
అుందుకే ٱلرسِخون ِِف ٱلعِل ِم
(పరిపకవ జాఞనుం గలవారు) త్పా ఉలమాలు
ఖుర్ఆన్ వాయఖ్యయనుంలో అభిప్రాయభేదానికి గురి అవతారు. ఎుందుకుంటే అలాుహ్
ప్రవచనుం ప్రకారుం ఖుర్ఆన్ యొకక అుంత్ర్గరాుం వాళ్ళకు తెలుసు అుందుకే వాళ్ళళ
దాని వాయఖ్యయనుంలో అభిప్రాయభేదానికి గురి కారు.
అహ్లుబైత్(అ.స్)లు ప్రజలుందరిలో అుందరి కుంటే జాఞనులు, ఉత్తమలు, అలాుహ్

భీతిగల వారు, పవిత్రులు. ఫరజదఖ్1 అహ్లుబైత్(అ.స్)ల గురిుంచి ఇలా వరిణుంచారు:

అనువాదుం: “అలాుహ్ భీతి గలవారిని కూడబ్నడతే, వాళ్ళుందరి న్నయకులు
అహ్లుబైత్(అ.స్)లు మరియు ఒకవేళ్ ప్రపుంచుంలో ఉని ప్రజలుందరిలో ఉత్తమలు
ఎవరు అని చప్పాలని అనుకుుంటే, వీరే(అహ్లుబైత్(అ.స్)) అని చపాబడుతుుంద”.
షియా మసిుుంల మాటలు, విశ్వవసాలు నిజమైనవి అని చపాడానికి కేవలుం
ఒక ఉదాహారణ చాలు. న్న ప్రియమైన ప్పఠకులార్గ! షియా మసిుుంలు చపేాద
మరియు విశ్వసిుంచేద; ఖుర్ఆన్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ త్పా వేరే
ఏద కాదు. రుండ కలిసి ఈ ఆయత్ను చదువదాుం. అలాుహ్ ఇలా ప్రవచిుంచను:

ٞ َ ۡ ُ َ ُ  ذ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ٌ ذٞ َ َ َ ُ ُّ ُ ِ ذ
َ فَ َل أُ ۡقس ُِم ب َم
ٞ ان َكر
َّٰ
يم
ء
ر
ق
ل
ۥ
ه
ن
إ
يم
ظ
ع
ون
م
ل
ع
ت
و
ل
م
س
ق
ل
ۥ
ه
ِإَون
وم
ج
ٱنل
ق
و
ِِع
ِ
ِ
ِ
ِ
ذ
ۡ ذ
ۡ
َ
َ
ِِف كِتَّٰب ذمك ُنون َّل َي َم ُّس ُهۥ إَِّل ٱل ُم َط ذه ُرون

అనువాదుం:

నేను నక్షత్రాల సా్న్నలు సాక్షిగా చబుతున్నిను, మరియు నీకు ఈ
ప్రమాణుం ఎుంత్ పెదద ప్రమాణమో తెలుసా, ఈ ఖుర్ఆన్ చాలా
మహోనిత్మైనద, ఒక సురక్షిత్మైన గ్రుంథుంలో ఉుంచబడ ఉుంద,

1. అపాటి కవి.
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దానిని పరిశుధుాలు త్పా మరవర్ద తాకలేరు

1

ఈ ఆయత్లు స్ాష్టుంగా ఎటువుంటి స్ుంద్వహ్ుం లేకుుండా “ఖుర్ఆన్ యొకక
కిుష్టమైన మరియు కఠినమైన ఆయతులను కేవలుం అహ్లుబైత్(అ.స్)లు మాత్రమే
అరాుం చేసుకోగలరు” అని సూచిసుతన్నియి.
అలాుహ్ చేసిన ప్రమాణాల గురిుంచి కొుంచుం దీరఘుంగా ఆలోచిుంచినటుయితే,
అలాుహ్ దృషిటలో అవి చాలా మఖ్యమైనవి. అలాుహ్, అస్ర్(కాలుం), ఖ్లుం(కలుం),
తీన్(అతిత) మరియు జైతూన్(ఆలీవ్)పై ప్రమాణుం చేసినపుాడు, త్పాకుుండా
నక్షత్రాల సా్న్నలు, కక్షయలు చాలా మఖ్యమైనవై ఉుంట్టయి. ఎుందుకుంటే
అుందులో ఉని విుంత్ ప్రభావుం అలాుహ్ ఆజఞతో ఈ ప్రపుంచుం పై పడుతూ
ఉుంటుుంద. అలాుహ్ యొకక ఈ ప్రమాణుం, ఒక విష్యానిి తిరస్కరిసూత చేసుతని
ప్రమాణుం కాదు, అదొక నిశ్ియభావుంతో చేసిన ప్రమాణుం.
ప్రమాణుం త్రువాత్ అలాుహ్, ఈ మహోనిత్మైన మరియు శ్రేష్ఠమైన
ఖుర్ఆన్, ఒక సురక్షిత్మైన గుపత గ్రుంథుంలో ఉుంద అని తాఖ్లదు చేసుతన్నిడు. ఆ
త్రువాత్ ఇలా ప్రవచిుంచను: దీనిని(ఖుర్ఆన్) పరిశుధుాలు త్పా వేరే వాళ్ళు
తాకలేరు (అనగా అరాుం చేసుకోలేరు). ఇకకడ తాకలేరు అనడుం కని అరాుం
చేసుకోలేరు అనడుం ముంచిద. ఎుందుకుంటే ఈ ఆయత్లో ఉని “ ” ప్రమాణుం
త్రువాత్ వచిిుంద, అలా వచిినపుాడు అరబిక్ గ్రామర్ ప్రకారుం దానిి “లాయే
న్నహియహ్” అుంట్టరు. మరియు “

” యొకక అరాుం, “అరాుం చేసుకోవడుం”

అుంతేగాని చేతితో తాకడుం కాదు. కొుందరు తాకడుం అని అనుకుుంట్టరు కూడా,
కాని “

” మరియు “

” మధయ చాలా తేడా ఉుంద. ఖుర్ఆన్ నుుండ కొనిి

1. వాఖిఅహ్ సూర్గ:56 ఆయత్:75-79.
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ఉదాహారణాలు: అలాుహ్ ఖుర్ఆన్లో ఇలా ప్రవచిుంచను:

َ ُ ۡ ُّ ُ َ َ ْ ُ  ِ َ ذ ۡ َ َّٰ َ َ ذٞ َٰٓ َ ۡ ُ ذ ذ َ ذ َ ۡ ْ َ َ ذ
ِصون
ِ إِن ٱَّلِين ٱتقوا إِذا مسهم طئِف مِن ٱلشيط ِن تذكروا فإِذا هم مب

అనువాదుం:

వాస్తవానికి భయభకుతలు కలవారి సి్తి ఇలా ఉుంటుుంద. ఎపుాడైన్న
షైతాను ప్రభావుం వలు వారికి ఏదైన్న చడు ఆలోచన త్టిటనపాటికీ,
వారు

త్క్షణుం

అప్రమతుతలవతారు.

త్రువాత్

వారు

అవలుంబిుంచవలసిన స్రియైన మారామేమిట్ల వారికి స్ాష్టుంగా
కనిపసుతుంద

1

అలాగే మరో చోట ఇలా ప్రవచిుంచను:

ذ َ َ ۡ ُ ُ َ ِ َ َّٰ ْ َ َ ُ ُ َ ذ َ َ َ ُ ُ ذ َ َ َ ذ ُ ُ ذ
َٱلش ۡي َطَّٰ ُن مِن
ٱَّلِين يأكلون ٱلرِبوا َّل يقومون إَِّل كما يقوم ٱَّلِي يتخبطه
ۡ
....ٱل َم ِِس

అనువాదుం:

వడ్డా తినే వారి సి్తి (ప్రళ్యుం న్నడు) షైతాను పటటటుం వలు
ఉన్నమద అయిన వారి సి్తిలో నిలబడ ఉుంట్టరు

ఈ రుండు ఆయతులలో “

2

” పదానికి అరాుం ఏమాత్రుం చేతితో తాకడుం

కాదు. దానికి అస్లైన అరాుం “బుదా” మరియు “తెలుసుకోవడుం”. ఒకవేళ్
ఎవరైన మాతో, “ఖుర్ఆన్ను పరిశుధుాలు త్పా వేరే వాళ్ళు తాకలేరు” అని
అలాుహ్ ప్రమాణుం చేసి చపాన్న స్రే చరిత్రలో ఉనిటుు, బనీ ఉమయాయహ్
అధికారులు ఖుర్ఆన్ పటు అస్భయ ప్రవరతన ఎలా చేయగలిగారు?, చివరికి వలీద్
చపాన మాటలు కూడా చరిత్రలో ఉన్నియి. వలీద్ ఇలా అన్నిడు:

1. ఆర్గఫ్ సూర్గ:7, ఆయత్:201.
2. బఖ్ర్గ సూర్గ:2, ఆయత్:275.
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అనవాదుం: “ఓ ఖుర్ఆన్! నీవ చడు మరియు అధరమ అధికారులను
హ్లచిరిసాతవా!?, నేనొక రకతుం త్రాగే దుర్గమరుాడని, ప్రళ్యుంన్నడు అలాుహ్తో
కలిస్తత గనుక న్న పటు ఇలా ఫిర్గయదు చేయి: వలీద్ ననుి మకకలు మకకలుగా
చిుంప్పడు, అని”.
ఇుంతే కాకుుండా నేను న్న కళ్ళతో చూశ్వను, ఇజ్రాయీల్, బీర్దత్ పై దాడ
చేసినపుాడు, ఖుర్ఆనులను దహ్నుం చేశ్వరు, మరియు వాటిని కాళ్ళతో తొకాకరు.
ఆ కిర్గత్క దృశ్యుం యొకక కొనిి ఫొట్లలు టీవీలో చూపుంచారు. అలాుహ్
ప్రమాణుం చేసి చపాన స్రే ఇలా ఖుర్ఆన్ పటు అస్భయ ప్రవరతన ఎలా
చేయగలిగారు?
ఈ ఆయత్లో ఉని “ఖుర్ఆన్” పదుం యొకక భావుం “ఖుర్ఆన్ యొకక
యదారాుం” అని, అుందుకే మేమ ఇకకడ తెలుసుకోవలసిన విష్యుం ఏమిటుంటే
“ఖుర్ఆన్ యొకక యదార్గానిి” అలాుహ్ చేత్ ఎనుికోబడా మరియు పరిశుధుాలు
త్పా మరవవర్ద అరాుం చేసుకోలేరు అని.
ఇుందుమూలుంగా ఈ ఆయత్లో, “

” వని సాానుం, కరమ సాానుం

అనగా ఎవరైతే పరిశుధుాలు చేయబడాారో. మరియు అలాుహ్ స్వయుంగా వాళ్ళ
గురిుంచి ఇలా ప్రవచిుంచను:
1

ت َو ُي َط ِه َر ُك ۡم َت ۡطه ا
ۡ َٱلر ۡج َس أَ ۡه َل ۡٱۡل
ِ ُ ُ َ َ ُۡ ُذَ ُ ُ ذ
ريا
ي
ِ
ِ
ِ
ِ إِنما ي ِريد ٱّلل ِِلذهِب عنكم

1. అనువాదుం: (దైవప్రవకత(స్.అ) అహ్లుబైతులైన మీ నుుండ (అనిి విధాల) అపవిత్రత్లను దూరుంగా ఉుంచి
మిమమలిి పూరితగా పవిత్రులుగా ఉుంచాలని అలాుహ్ ఉద్వదశ్ుం)(అహాజబ్ సూర్గ:33, ఆయత్:33).
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ذ
ۡ ذ
َ
“ ”َّل َي َم ُّس ُهۥ إَِّل ٱل ُم َط ذه ُرونయొకక అస్లైన అరాుం: “అహ్లుబైత్(అ.స్)లు త్పా ఖుర్ఆన్
యాదార్గానిి మరవవర్ద అరాుం చేసుకోలేరు”. అుందుకే దైవప్రవకత(స్.అ) వాళ్ళ
గురిుంచి ఇలా ప్రవచిుంచారు:
”
1

“

అనువాదుం: “నక్షత్రాలు, భూమి పై ఉని వాళ్ళను మనగకుుండా కాప్పడతాయి
మరియు న్న అహ్లుబైత్(అ.స్)లు న్న ఉమమత్ను వైరుధయుం నుుండ
కాప్పడుతారు. ఒకవేళ్ అరబ్ ద్వశ్పు ఒక స్ుంఘుం లేదా ఒక
స్మూహ్ుం గాని వాళ్ళకు వయతిరేకులైతే వాళ్ళళ కేవలుం షైతాను
సైనయుం అయి ఉుంట్టరు”.
ఇుందు మూలుంగా, “అహ్లుబైత్(అ.స్)ల పటు షియా మసిుుంలు చూపుంచే
గౌరవానిి అతిశ్యోకిత” అని చపేా అహ్లు “సునిత్ వల్ జమాఅత్”ల వచనుం
నిర్గధారమైనద అని తెలుసుతుంద. ఎుందుకుంటే వాళ్ళ స్హాుహ్ గ్రుంథాలలో కూడా
ఈ ప్రవచనమలు ఉన్నియి కాబటిట.

1. హాకిుం, మస్తద్రక్ భాగుం3, పేజీ149లో ఈ రివాయత్ను ఇబ్ని అబ్బాస్ ప్రవచానుసారుంగా ఉలేుఖిుంచి ఇలా
వ్రాశ్వరు: ఈ హ్దీస్ యొకక ర్గవీయుల క్రమముం స్రైనద కాని బుఖ్యరీ మరియు మసిుుం దానిి వ్రాయలేదు.
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దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక సునిత్
(షియా మరియు అహ్లుసునిత్ల దృషిటలో)
“దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక సునిత్” అనగా దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ప్రవచనుం,

కారయుం మరియు త్ఖ్రీర్1. (“సునితే రసూల్” లేదా “సునితే నబవీ”). ఇసాుుం
యొకక ఉపద్వశ్వలలో, ప్రారానలలో మరియు విశ్వవసాలలో “సునిత్” యొకక
సా్నుం రుండవ సా్నుం (ఖుర్ఆన్ యొకక సా్నుం మొదటి సా్నుం).
అహ్లు సునిత్లు ఇమామ్ అహ్మద్ ఇబ్ని హ్ుంబల్ యొకక ఒకక రివాయత్
ఆధారుంగా “దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక సునిత్తో ప్పటు ‘ఖులాఫాయే ర్గషిదీన్’ –
అనగా అబూబక్ర్, ఉమర్, ఉసామన్ మరియు అలీ(అ.స్)ల– సునిత్ను కూడా
జోడసాతరు. ఆ హ్దీస్ ఇద: “మీరు న్న సునిత్ మరియు న్న త్రువాత్ ఖులఫాయే
ర్గషిదీన్ల సునిత్ పై అమలు చేయడుం త్పాని స్రి, దాని పై ఖ్చిిత్ుంగా అమలు
చేయుండ”2

దైవప్రవకత(స్.అ) త్ర్గవీహ్ నమాజును ఖ్ుండుంచారు.3 అయిన స్రే ఉమర్
ఇబ్ని ఖ్తాతబ్ యొకక అడుగుజాడలలో నడుసూత, వాళ్ళ త్ర్గవీహ్ నమాజు
చదవడమే దీని(వాళ్ళళ ఖులఫాయే ర్గషిదీన్ల సునిత్ పై అమలు చేసాతరు అని
విష్యుం) పై గటిట సాక్షయుం.
మరి కొుందరు దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్తో ప్పటు స్హాబీయులుందరి
(ఎటువుంటి స్హాబీ అయిన స్రే) సునిత్ను కూడా జోడసాతరు. ఈ విష్యుంపై
1. ఎవరినైన్న ఒక పనిని చేసుతుండగా చూసి అత్డని ఆ పనిని చేయకుుండా ఆపవేయనటువుంటి పని.
2. “ عضوا عليها بالنواجذ، ”عليکم بسنتی و سنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدیమస్ిదె ఇమామ్ అహ్మద్ బిన్ హ్ుంబల్,
భాగుం4, పేజీ126.
3. స్హీబుఖ్యరీ, భాగుం7, పేజీ99, బ్బబొ మాయజూజు మినల్ గజబి వషిిదదతి లి అమ్రిలాుహ్.
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వాళ్ళళ ఒక హ్దీసును ఉలేుఖిసాతరు: “న్న స్హాబీయులు నక్షత్రమల వుంటి వారు,

(వారిలో) ఎవరిని అనుస్రిుంచిన్న స్రే రుజుమారాుం పుందగలవ”1 మరో
హ్దీస్: “న్న స్హాబీయులు న్న ఉమమత్ కోస్ుం శ్రణులు”
నిజానికి విష్యుం ఏమిటుంటే “

” అను ఈ హ్దీస్,

దైవప్రవకత(స్.అ) గారి మరో స్రైన హ్దీస్ను ప్రతిఘటిుంచుటకు త్యారు చేయబడా
నకిలీ మరియు త్పుాడు హ్దీస్. మరి ఈ నిజుం నుుండ త్పాుంచుకోవడానికి దారి
2

కూడా లేదు. ఆ(అస్లు) హ్దీస్:

అనువాదుం: “న్న అహ్లుబైత్(అ.స్)లైన ఇమామల ఉదాహారణ నక్షత్రమలు
లాుంటిద, వాళ్ళ నుుండ ఏ ఒకకరిని అనుస్రిుంచిన్న నీవ రుజుమార్గానిి
పుందుతావ” మరి ఇద, నూటికి నూరు శ్వత్ుం వివేకమైనద కూడాను.
ఎుందుకుంటే అహ్లుబైత్(అ.స్)లు, జాఞనుంలో, పవిత్రత్లో, అలాుహ్ పటు భయభకితలో,
ధరమనిష్టలో సాటిలేని వారు. ఇలా అని వాళ్ళ అనుచరులే కాదు చివరికి వాళ్ళ
శ్త్రువలు కూడా అుంగ్లకరిుంచారు. మరి చరిత్రలో ఇవనిి దాచ కుుండా
లిఖిుంచబడ ఉన్నియి. కాని “

” లాుంటి హ్దీసును స్రళ్ బుదా

మరియు వివేకుం అుంగ్లకరిుంచదు, ఎుందుకుంటే స్హాబీయులలో కొుందరు

దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ మరతద్3గా మార్గరు.4 చాలా విష్యాలలో విభేదాలకు
గురైయాయరు, దాుంతో స్హాబీయులలో కొుందరిని, మరి కొుందరు దూషిుంచారు.

చివరికి స్హాబీయులలో కొుందరు, మరి కొుందరి పై లఅనత్ చేశ్వరు.5 వాళ్ళలో
1. స్హీ మసిుుం, కితాబొ ఫజాయిలి స్సహాబహ్. మస్ిదె అహ్మద్ బిన్ హ్ుంబల్, భాగుం4, పేజీ398.
2. దఆయిమల్ ఇసాుమ్, ఖ్యజీ.
3. ఇసాుుం సీవకరిుంచిన త్రువాత్ అవిశ్వవస్ుం త్రపు మరలి పోవడుం.
4. అబూబక్ర్, వాళ్ళతో యుధాుం చేసినటువుంటి వారు. వాళ్ళను “అహ్లు రదహ్” అని అనడుం జరిగుంద.
5. ఉదా: మఆవియా, అలీ(అ.స్)పై లఅనత్ చేయమని ఉత్తరువలు జారి చేశ్వడు.
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కొుందరు మరి కొుందరితో యుధదుం చేశ్వరు.1 మరి కొుందరు స్హాబీయులు మధయుం
స్తవిుంచినుందుకు,

లేదా

అతాయచారుం

చేసినుందుకు,

లేదా

దొుంగత్నుం

చేసినుందుకు శ్క్షిుంచబడాారు. పరిసి్తి ఇలా ఉుండగా ఒక బుదాముంతుడు, ఇలాుంటి
వాళ్ళ అనుచరణ చేయమని ఆద్వశ్మివవబడనటువుంటి ఆ హ్దీస్ను ఎలా
అుంగ్లకరిుంచగలడు!?. దైవప్రవకత(స్.అ), మఆవియాను విద్రోహుల మరియు
దుర్గమరుాల న్నయకుడు అని అన్నిరు. మరి అలాుంటి వాడ మాటలు విని హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్)తో

యుధాుం చేసిన వారు ఎలా రుజుమారాుం చూపుంచేవారు

అవవగలరు!?.
అమవీయులను అధికారుంలోకి తీసుకొని ర్గవడానికై అమాయకులను చుంపన
“అమ్ర్ బిన్ ఆస్”, “మగైరహ్ బిన్ ష్అబహ్” మరియు “బుస్ర్ బిన్ అర్గతహ్”
లాుంటి వారి మారాుంలో నడచే వారు ఎలా రుజుమారా దరికులు అవవగలరు!?.
ఓ న్న ప్రియ ప్పఠకుడా! ఒకవేళ్ నీవ ఈ హ్దీస్ “అసాుబీ కనుిజూమ్”ను
చదవినట్లుతే స్వయుంగా నీవే తెలుసుకుుంట్టవ ఈ హ్దీస్ నకిలీ మరియు త్పుాడు
హ్దీస్ అని. ఎుందుకుంటే ఎుంత్కాదన్ని ఈ హ్దీస్ యొకక అభిమఖులు
స్హాబీయులే, అయితే దైవప్రవకత(స్.అ) స్హాబీయులను స్ుంభోదసూత “ఓ న్న
స్హాబీయులార్గ! మీరు న్న స్హాబీయుల అడుగు జాడలలో నడవుండ” అని ఎలా
చపాగలరు!?. కాని వేరే హ్దీసులో ఇలా ప్రవచిుంచబడ ఉుంద “ఓ న్న
స్హాబీయులార్గ! మీరు న్న అహ్లుబైత్(అ.స్)లను అనుస్రిుంచుండ, ఎుందుకుంటే వారే
న్న త్రువాత్ మీ మారాదరికులు” ఈ హ్దీస్ పూరితగా స్రైనద అుందులో
ఎటువుంటి స్ుంద్వహ్ుం లేదు. ఎుందుకుంటే దీనిపై దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ దావర్గ

1. ఉదా: జమల్, సిఫీీన్ మరియు నహ్ర్గవన్ లాుంటి యుధాాలు.
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చాలా సాక్ష్యయలు ఉన్నియి. అుందుకే షియా మసిుుంలు చబుతూ ఉుంట్టరు;
హ్దీస్: الرا ِشدِين المهديين ِم ْن ب ْعدِي
ِ  عليْك ْم بسنتي و سن ِة الخلفఅనువాదుం: “న్న
ّ اء
సునిత్ మరియు ఖులాఫాయే ర్గషిదీను సునిత్ను అనుస్రిుంచుండ అద్వ న్న
త్రువాత్ మీ మారాదరిి” ఇుందులో ఖులాఫాయే ర్గషిదీన్ అనగా అహ్లుబైతులు
అని అరాుం, వాళ్ళ అనుచరణనే దైవప్రవకత(స్.అ) వాజబ్ అని చపా వాళ్ళతో కలిసి
ఉుండమని ఆద్వశ్ుంచారు. ఎలాగైతే అలాుహ్ గ్రుంథుం అనుచరణ ఆద్వశ్ుంచబడుందో
అలాగే వాళ్ళ అనుచరణ కూడా ఆద్వశ్ుంచబడుంద.1
మరి న్న ప్రమాణానుసారుం నేను షియా మసిుమల వలే అహ్లుసునిత్ వల్
జమాఅత్ పుస్తకాలలో ఉని వాటితో మాత్రమే నిర్దపసాతను. లేకపోతె వాటి పై
ఇుంత్ కని చాలా ఎకుకవ షియా మసిుుంల పుస్తకాలలో ఎనోి స్ాష్టమైన సాక్ష్యయలు
ఉన్నియి.2

షియా మసిుుంలు, “అహ్లుబైత్(అ.స్)లకు ష్రీఅత్ ఆద్వశ్వలను సా్పుంచే హ్కుక
ఉుంద అనగా వాళ్ళ సునిత్లు వాళ్ళ స్వయపరియాలోచన మరియు సుంత్
అభిప్రాయాలకు ఫలిత్ుం” అని ఏమాత్రుం నమమరు. వాళ్ళళ ఇమామల ఆద్వశ్వలను
అలాుహ్ గ్రుంథుం మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్, వాటిని దైవప్రవకత(స్.అ), హ్జ్రత్
1. స్హీ తిరిమజీ, భాగుం5, పేజీ328. స్హీ మసిుుం, భాగుం2, పేజీ362. నిసాయి ఖ్సాయస్ లో. కనుజల్ ఉమామల్,
భాగుం1, పేజీ44. మస్ిదె అహ్మద్, భాగుం5, పేజీ189. మస్తద్రకె హాకిుం, భాగుం3, పేజీ148. స్వాయిఖ్
మహ్రిఖ్హ్ పేజీ148. త్బఖ్యతె కుబ్రా, భాగుం2, పేజీ194. త్బర్గని, భాగుం1, పేజీ131.
2. కేవలుం ఒక ఉదాహారణ: షేఖ్ స్దూఖ్(ర.అ) త్న పుస్తకుం ఇకామలుదీదన్ భాగుం1, పేజీ 259 లో ఇమామ్ జాఫర
సాదఖ్(అ.స్) త్న త్ుండ్రి గారితో మరియు అత్ను త్మ పతామహుడతో విన్నిను అని ఇలా ప్రవచిుంచారు:
“దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: న్న త్రువాత్ ఇమామలు పన్ిుండు ముంద, వాళ్ళలో మొదటి వారు
అలీ(అ.స్) మరియు చివరి వారు “ఖ్యయిుం”, వాళ్ళళ న్న ఖ్లీఫాలు మరియు న్న ఉతాతర్గధికారులు”.
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అలీ(అ.స్)కు నేరిాుంచారు మరి హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) త్మ కుమారులకు నేరిాుంచారు,
ఈ జాఞనుం వాళ్ళళ వారస్త్వుంగా పుందుతారు, అని నమమతారు. షియా మసిుుంలు
వాటి పై చాలా సాక్ష్యయలను నివేదసాతరు, మరి వాటిని అహ్లుసునిత్ల ఉలమాలు
త్మ చరిత్ర, స్హీ మరియు మసానీద్ పుస్తకాలలో ఉలేుఖిుంచారు. కాని మరల
అద్వ ప్రశ్ి మన ముందుకొసుతుంద: “ఎుందుకు అహ్లు సునిత్లు ఇలాుంటి త్మ
స్రైన హ్దీసులపై అమలు చేయరు!?”.
ఇక ఇుంత్కు ముందు “ఖుర్ఆన్ వాయఖ్యయనుంలో అభిప్రాయభేదుం”
ప్రసాతవనలో చపాడుం జరిగన విధుంగా దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక స్రైన హ్దీసుల
వాయఖ్యయనుంలో కూడా షియా మరియు అహ్లు సునిత్ల మధయలో అభిప్రాయభేదుం
గలదు. ఉదా: దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక హ్దీసులో వచిిన “ఖులఫాయే ర్గషిదీన్”.
ఆ రుండు వర్గాల వారు ఈ పదుం వచిిుంద అని నమమతారు, కాని అహ్లుసునితులు
ఖులఫాయే ర్గషిదీన్ అనగా దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ అత్ని సా్నుంలో కూరుిని
నలుగురు ఖ్లీఫాలు(అబూబక్ర్, ఉమర్, ఉసామన్, అలీ(అ.స్)) అని అుంట్టరు. కాని
షియా మసిుుంలు అహ్లుబైత్(అ.స్)ల నుుండ పన్ిుండు ముంద ఇమామలు అని రుజూ
చేసాతరు.
ఆశ్ిరయకరమైన విష్యుం ఏమిటుంటే ఖుర్ఆన్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)
మెచిిన

లేదా

మసిుమలుందరిని

వాళ్ళ

ఆద్వశ్వలను

అనుస్రిుంచమని

ఆద్వశ్ుంచబడా వాళ్ళుందరి పటు అభిప్రాయభేదుం కలిగ ఉన్నిరు. ఉదా:

“

”

అనువాదుం: “న్న ఉమమత్ యొకక ఉలమాలు బనీ ఇస్రాయీల్ యొకక
ప్రవకత(అ.స్)ల కని ఉత్తమలు”
లేదా
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1

“

”

అనువాదుం: “ఉలమాలు, ప్రవకత(అ.స్)ల వారసులు”
ఈ రుండు హ్దీసులలో “ఉలమా” పదానికి అహ్లుసునిత్ వల్ జమాఅత్లు
“ఉలామాలుందరు” అని వాయఖ్యయనిసాతరు. మరి షియా మసిుుంలు “ఉలామా”
పదానికి “పన్ిుండు ముంద ఇమామలు” అని వాయఖ్యయనిసాతరు. ఎుందుకుంటే వాళ్ళళ
ఇమామలను ఊలుల్ అజ్మ2 ప్రవకత(అ.స్)లు త్పా ప్రవకతలుందరి పై ఉత్తమలుగా
భావిసాతరు.
బుదా కూడా ఈ విశేష్టత్ను అుంగ్లకరిసుతుంద, ఎుందుకుంటే:
1. పవిత్ర ఖుర్ఆన్, ఖుర్ఆన్ యొకక అుంత్ర్గరా జాఞనుం కేవలుం పరిపకవ జాఞనుం
గలవారికే పరిమిత్ుం చేసిుంద. మరి అలాగే ఖుర్ఆన్ యొకక జాఞనుం కేవలుం
అలాుహ్ యొకక ఎనుికొబడా భకుతల కొరకు మాత్రమే ప్రతేయకిుంచిుంద, ఇద
మరో

ప్రామఖ్యత్.

పుందలేనటువుంటి

అుంతేకాకుుండా

ప్రామఖ్యత్లను

త్న

దైవప్రవకత(స్.అ),

ఎవర్ద

అహ్లుబైత్(అ.స్)ల

గురిుంచి

ప్రకటిుంచారు. వాళ్ళను విమకిత నౌక, రుజుమారాదరికులు, మిలమిల
మెరిస్త నక్షత్రాలు మరియు(ఖుర్ఆన్ త్రువాత్) అమూలయమైన, ప్రజలను
చీకటి నుుండ విమకితనిచేివారుగా ప్రకటిుంచారు.
2. “ఖుర్ఆన్” మరియు “దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్” ఏ ప్రామఖ్యత్లను
అహ్లుబైత్(అ.స్)ల కొరకు నిర్దపుంచాయో, అహ్లు సునిత్ల వచన వాటికి
వయతిరేకుంగా ఉుంద. మరి అహ్లు సునిత్ల వచన్ననిి బుదా కూడా
అుంగ్లకరిుంచదు. ఎుందుకుంటే వాళ్ళ వచనుం అరాుం లేనిద, వాళ్ళళ చపాన
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం1, పేజీ26, కితాబుల్ ఇల్మ. స్హీ తిరిమజీ, భాగుం5, పేజీ47, కితాబుల్ ఇల్మ.
2. ష్రిఅత్ గల దైవప్రవకత(అ.స్)లు.
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విధుంగా చూసినట్లుతే ఉలమాలలో నిజమైన మరియు త్పుాడు ఉలమాలకు
గురితుంచడుం, అలాగే అలాుహ్ ప్రతీ చడు మరియు అపవిత్రత్ను దూరుంగా
ఉుంచి పవిత్రులుగా నిర్గారిుంచిన ఉలమాలను గురితుంచడుం, అమవీ మరియు
అబ్బాసీయుల అధికారులు ప్రజలపై ప్రతాపుంచిన ఉలమాలను గురితుంచడుం
అసాధయుం. మరో విధుంగా చప్పాలుంటే; అలాుహ్ చేత్ ఖుర్ఆన్ యొకక జాఞన
వారసులుగా నిర్గారిుంచబడా, త్న త్త్తవజాఞనమను ప్రసాదుంచబడా ఉలమాల
మధయ మరియు త్న మకిత కోస్ుం జాఞన్ననిి నేరుికుని వాళ్ళ మధయ తేడా
ఉుంటుుంద.
అుందుకే చరిత్రలో అహ్లుబైత్(అ.స్)లకు ఉప్పధాయయులు ఉుండేవారు అనే
ప్రసాతవన దొరకదు, “కేవలుం వాళ్ళళ విదయను త్మ త్మ త్ుండ్రుల నుుండ
పుందారు” అని త్పా. ఇలా ఉనిపాటికీ అహ్లుసునిత్ ఉలమాలు త్మ
పుస్తకాలలో పన్ిుండు ఇమామల గురిుంచి ఆశ్ిరయకరమైన రివాయతులు
ఉలేుఖిుంచారు. మఖ్యుంగా ఇమామ్ బ్బఖిర్(అ.స్), ఇమామ్ సాదఖ్(అ.స్) మరియు
ఇమామ్ రిజా(అ.స్)ల గురిుంచి, ఉదా: “మామూన్, నలభై విధావుంశులను జమ చేసి
ఇమామ్ రిజా(అ.స్)తో స్ుంభాష్ణ చేయిుంచాడు. ఇమామ్ రిజా(అ.స్) వయసు చిని
వయసు అయిన స్రే వాళ్ళుందరి పై విజయుం సాధిుంచారు”.1

మరి అలాగే ఫిఖ్య ఆద్వశ్వలలో అహ్లుసునిత్ యొకక న్నలుగు వర్గాల మధయ
ఉని అభిప్రాయభేధాలు కూడా ఈ స్మస్యను ఇుంకా స్ాష్టుం చేసుతుంద. కాని
పన్ిుండు ఇమామలు, వాళ్ళలో ఒకక ఆద్వశ్ుంలో కూడా అభిప్రాయభేదుం లేదు.
3. ఒకవేళ్ అహ్లుసునితుల మాటను ఆయత్లలో మరియు హ్దీసులలో
వచిిన “ఉలమా” పదానిి, ఉలమాలుందరు అని అుంగ్లకరిుంచినట్లుతే, కాలుం
1. అఖుదల్ ఫరీద్ ఇబ్ని అబిద రబిాహ్. ఫుసూలుల్ మహిమమహ్ ఇబ్ని స్బ్బాగె మాలికీ, పేజీ268.
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గడచినకొదద వివిధ స్వయపరియాలోచన్నల వలు వివిధ మతాలు
ఎరాడతాయి. అుందుకే స్వయుంగా అహ్లుసునితుల ఉలమాలు త్మ ఈ
అరాుంలేని అభిప్రాయాలను తెలుసుకొని న్నలుగు వర్గాలు ఏరాడన వెుంటనే
పరియాలోచన దావర్గనిి మూసివేశ్వరు. కాని షియా మసిుుంల ప్రవచనుం;
మసిుమలుందరు,

అలాుహ్

మరియు

దైవప్రవకత(స్.అ),

మసిుమలకు

ప్రళ్యుంరోజు వరకు అవస్రమైనటువుంటి జాఞనుంతో అలుంకరిుంచబడా
అహ్లుబైత్(అ.స్)లను ఆశ్రయిుంచి ఉుండాలి అలా ఉుంటే అలాుహ్ మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ)కు వయతిరేకుంగా త్పుాడు ప్రసాతవన చేయలేరు మరి అలాగే వేరే
వరాుం ఏరాడదు ఇద స్ుంధి మరియు ఐకయత్కు పలుపునిసుతుంద.
ఇలాగే షియా మరియు సునిియుల మధయ ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స్) గురిుంచి
అభిప్రాయభేదుం కలదు. ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స్) గురిుంచి ఉని హ్దీస్ ఇరువైపుల
వాళ్ళలో స్రైనవి, కాని షియాలలో ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స్) చాలా ప్రసిధామ గల
వారు, వారి త్ుండ్రి, మరి వారి త్ుండ్రి పేరుు కూడా తెలుసు మరి దీనికి వయతిరేకుంగా
అహ్లుసునితులలో ఇపాటికీ అత్ను ఎవరో తెలియదు, అత్ను కలికాలుంలో
జనిమసాతరని నమమతారు అుందుకే చాలా ముంద “నేను మహ్దీ(అ.స్)ని” అని
త్పుాడు వాయజాయలు చేశ్వరు.
“త్రీఖ్తుల్ మదనియయహ్”ను సాాపుంచిన షేక్ ఇసామయీలే స్వయుంగా
న్నతో “నేనే మహ్దీని” అని అన్నిరు. షేక్ ఇసామయీల్ను ఆచరిుంచే న్న
మిత్రుడొకడు కూడా అత్ను ఇమామ్ అని నమేమవాడు, కాని అల్ హ్ుందు లిలాుహ్
అత్డు త్రువాత్ షియాగా మారిపోయాడు. ఈ నమమకుంతోనే అహ్లుసునితులు
త్మ పలులను మహ్దీ అని పేరు పెడుతూ ఉుంట్టరు. బహుశ్వ వీడే ఇమామ్
“మహ్దీ ముంత్జర్(అ.స్)” ఔతాడేమో అని. కాని షియా మసిుమలలో ఏ ఒకకరు
ఈ ఉద్వదశ్ుంతో “మహ్దీ” అని పేరు పెటటరు. ఒకవేళ్ వాళ్ళళ త్మ పలులకు
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“మహ్దీ” అని పేరు పెటిటన్న కేవలుం శుభకరుం కోస్ుం పెడతారు ఎలాగైతే
“మహ్మమద్” లేదా “అలీ” అని పేరుు పెడతామో అలా అని మాట.
దానికి మరో కారణుం ఏమిటుంటే “ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స్) యొకక ప్రత్యక్షమ”
షియా విశ్వవసాల ప్రకారుం అదొక అదుుత్ుం ఎుందుకుంటే అత్ను 12 వుందల
స్ుంవత్సరమల ముందు జనిముంచి అదృశ్యమయాయరు అుందుకు వాళ్ళళ ఈ
విష్యుంలో చాలా ప్రశ్వుంత్ుంగా ఉన్నిరు. “నేను మహ్దీ” అనే త్పుాడు
వాయజాయలకు దారి లేకుుండా చేశ్వరు.
వీటనీిటిని వదలి ఇరువైపు వర్గాల వారు నమేమ, ఏ ఒకక వయకితకి
స్ుంబుంధిుంచని మరియు ఒక స్రైన హ్దీసును తీసుకున్ని స్రే అుందులో షియా
మరియు సునీియుల మధయ దాని అరాుంలో అభిప్రాయభేదుం కలదు. ఉదా: హ్దీస్:
“

” అనువాదుం: “న్న ఉమమత్ యొకక అభిప్రాయభేదుం(ఒక

రకమైన) కృప” అహ్లుసునితులు ఈ హ్దీస్ గురిుంచి ఇలా అుంట్టరు; “ఒక
ఇసాుుం ఆద్వశ్ుంలో అభిప్రాయభేదాలు ఉుండడుం మసిుమల పై కృప అద ఎలా
అుంటే ఎకుకవ అభిప్రాయాలు ఉుంటే ఎవరికి ఏ మాట స్రైనద అని అనిపస్తత దానిి

ఎుంచుకొగలరు. ఒకవేళ్ ఇమామ్ మాలిక్ ఒక ఫతావ1 ఒక పనిలో కొుంచుం
కష్టుంగా ఉుంటే వయకిత అబూ హ్నీఫా యొకక త్ఖ్లుద్ చేయగలడు(అలాగే హ్నఫీ
ఇమామ్ మాలిక్ యొకక త్ఖ్లుద్ చేయగలడు) ఆ వయకిత మాలికీ అయిన స్రే”.
కాని షియా మసిుుంలు ఈ హ్దీసుకు వేరే విధుంగా వివరిసాతరు. వాళ్ళ వదద
ఒక రివాయత్ ఉుంద, ఇమామ్ జాఫర సాదఖ్(అ.స్)తో ఈ హ్దీసు అరాుం ఏమిటి
అని ప్రశ్ిుంచినపుాడు ఇమామ్ ఇలా వివరిుంచారు: దైవప్రవకత(స్.అ) స్త్యుం
పలికారు. అపుాడు ప్రశ్ి అడగనవాడు, అుంటే ఉమమత్ యొకక అభిప్రాయభేదుం
1. ఇసాుుం ధరమశ్వసాానుసారమైన తీరుా.
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కృప అయినట్లుతే వాళ్ళ ఐకయత్ శ్క్ష మరియు యాత్న అవవలి కదా, అని అన్నిడు.
(అపుాడు) ఇమామ్ ఇలా ప్రవచిుంచారు: దాని అరాుం నీవ మరియు వేరే వాళ్ళళ
అనుకునిటుు కాదు, దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఉద్వదశ్ుం “కొుందరు మరి కొుందరి
వదద(విదయ నేరుికోవడానికి) వెళ్ళడుం, ప్రయాణుం చేయడుం దయా మరియు
కృప” అని. (“ఇఖితలాఫ్” అనగా విదయ నేరుికోవడానికి చేస్త ప్రయాణుం).
ఆ త్రువాత్ తాను చపాన మాటకు సాక్షయుంగా ఈ ఆయత్ను ప్రదరిిుంచారు:

ْ ُ  َََِ ذٞ َ َ ۡ ُۡ ِ َۡ ُِ
َ
َ ْ
ِ
َ ََ َََۡ
ِين َو ِِلُنذ ُِروا ق ۡو َم ُه ۡم إِذا
ِ فلوَّل نفر مِن
ِ ك ف ِرقة مِنهم طائِفة ِِلتفقهوا ِِف ٱل
َ ْ
َ َ َۡ َ ذ
َر َج ُعوا إ ِ ِۡل ِه ۡم ل َعل ُه ۡم َيذ ُرون

అనువాదుం:

వారి జనస్మూహ్ుంలోని ప్రతీ భాగుం నుుండ కొుందరు బయలుద్వరి
వచిి, దీన్ జాఞన్ననిి పుంద, తిరిగ వెళ్ళళ త్మ ప్రాుంత్ుంలోని
ప్రజలకు వారు(ఇసాుుం వయతిరేక వైఖ్రిని) మానుకోవాలని
హ్లచిరిక ఎుందుకు చేయరు?

1

అనగా ఇసాుుం విదాయభాయస్ుం కొరకు ప్రయాణుం చేయాలి, దీనినే హ్దీసులో
“

”గా గురుత చేయబడుంద. ఆ త్రువాత్ ఇమామ్ ఇలా

ప్రవచిుంచారు: “ఒకవేళ్ దీన్లో అభిప్రాయభేదుం చేస్తత వాళ్ళళ షైతాన్ యొకక
మఠాకు చుందన వారు అవతారు”.
ఈ వాయఖ్యయ, స్ుంత్ృపత పరిచే వాయఖ్యయ. ఎుందుకుంటే ఐకయత్ వైపు

ఆహావనిసుతుంద. ఒకే విష్యానిి ఒక వరాుం త్న పరియాలోచన వలు హ్లాల్2 అని

1. తౌబ్బ సూర్గ:9, ఆయత్:122.
2. శ్వస్త్రీయమైన.
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మరో వరాుం వారు హ్ర్గమ్1 అని ఇుంకో వరాుం వారు మక్రూహ్2 అని మరో వరాుం
మస్తహ్బ్3 అని ఒకరు వాజబ్4

5

అని చపేా వివిధ వర్గాలుగా అవవకూడదని,

విభేదుం వైపు ఆహావనిుంచదు.
చూడుండ, అరబీ భాష్లో “

” మరియు “

” ఈ రుండు

వాకయమలలో చాలా తేడా ఉుంద. మొదటి వాకయుం యొకక అరాుం “నేను మిమమలిి
ఉద్వదశ్ుంచాను” లేదా “నేను మీ వదదకు వచాిను”. మరి రుండవ వాకయుం యొకక
అరాుం “న్నకు మీ అభిప్రాయుంతో విభేదుం ఉుంద”.
అుంతే కాకుుండా అహ్లుసునితుల వాయఖ్య కూడా అవివేకుంగా ఉుంద
ఎుందుకుంటే ఈ వాయఖ్యయనుం విభేదాల వైపు ఆహావనిసుతుంద మరి వివిధ
అభిప్రాయాల మరియు వర్గాలకు దారితీసుతుంద. ఇద ఖుర్ఆన్ ఆద్వశ్వలకు పూరిత
వయతిరేకుం. ఎుందుకుంటే ఖుర్ఆన్ ఐకయత్కు ఆహావనిిసుతుంద. అలాుహ్ ఇలా
ప్రవచిుంచను:
1. ఆయత్:

ُ ُ ذ ُ ُ ۡ ُ ذ ا َ َّٰ َ ا َ َ َ ۠ َ ُّ ُ ۡ َ ذ
َ ذ
ون
ق
ِ ِإَون هَّٰ ِذه ِۦ أمتكم أمة وحِدة وأنا ربكم فٱت

1. నిషిధా చేయబడుంద, అశ్వస్త్రమైన.
2. అస్హ్యకరమ.
3. దాని పై అమలు చేస్తత పుణాయనికి అరుులు అవతారు. చేయకపోతే అత్ని ఖ్యతాలో ప్పపమ లిఖిుంచబడదు
మరియు శ్క్షకు అరుులు కారు.
4. విధి, కరతవయుం.
5. ఉదా: బిసిమలాుహ్ను నమాజులో ఇమామ్ మాలిక్ మక్రూహ్ అని మరియు ఇమామ్ షాఫెయీ వాజబ్ అని
ఇమామ్ అబూహ్నీఫా మరియు ఇమామ్ అహ్మద్ మస్తహ్బ్ అని అుంట్టరు.
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అనువాదుం:

(ప్రజలార్గ!) మీ ఈ స్ుంఘుం ఒకే స్ుంఘుం, నేను మీ
1

ప్రభువను, కనుక మీరు న్నకు మాత్రమే భయపడుండ
2. ఆయత్:

అనువాదుం:

ْ َُ ۡ َ ُ ْ َۡ ذ َ ا ََ ََ ذ
وٱعت ِصموا ِِبب ِل ٱّلل ِ َجِيعا وَّل تفرقوا
అుంతా కలిసి అలాుహ్ త్రాడును గటిటగా పటుటకోుండ

3. ఆయత్:

2

ُ ُ
َ َ ََۡ ْ ُ َ ََۡ ْ ُ َ ََ ََ
يحك ۡم
ِوَّل تنَّٰزعوا فتفشلوا وتذهب ر

అనువాదుం: పరస్ారుం కలహిుంచుకోకుండ అలా చేస్తత మీలో బలహీనత్
ప్రవేశ్సుతుంద, మీ శ్కిత స్నిగలిుపోతుుంద

3.

ఈ ఆయతులలో ఐకయత్గా ఉుండమని ఆద్వశ్ుంచబడుంద.
కొుంచుం ఆలోచిుంచుండ, ఒకటిగా ఉని ఉమమత్ను ఒకరు మరొకరిని
నిర్గకరిుంచే, హ్లళ్న చేస్త, కాఫిర్ అని నిుందుంచే, అుంతేకాదు చుంపడానిి కూడా
న్నయయస్మమతైనదగా భావిుంచే వివిధ వర్గాలలో మరియు తెగలలో విభజుంచడుం
ఇుంత్ కని ఎకుకవ విరుధాుం మరియు వివాదుం ఏముంటుుంద!?. చరిత్రే దీనికి
పెదద సాక్షి, దానితో ప్పటు అలాుహ్ వాటి యొకక చడు ఫలితాలను కూడా
సూచిుంచాడు. మరియు ఒకవేళ్ మీలో విభేదాలు ఏరాడతే వాటి పరిణాముం చాలా
చడుగా ఉుంటుుంద అని హ్లచిరిుంచాడు. అలాుహ్ ఖుర్ఆన్లో ఇలా ప్రవచిుంచను:

1. మొమినూన్ సూర్గ:23, ఆయత్:52
2. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:103
3. అన్నీల్ సూర్గ:8, ఆయత్:46.
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1. ఆయత్:

َ َٰٓ َ ْ ُ َ ُ َّٰ َ ِ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ۡ َ ۢ ْ ُ َ َ ۡ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ذ َ َ َ ذ
وَّل تكونوا كٱَّلِين تفرقوا وٱختلفوا مِن بع ِد ما جاءهم ٱۡليِنت وأولئِك
ٌ ل َ ُه ۡم َع َذ
ٞ اب َع ِظ
يم
అనువాదుం:

స్ాష్టమైన ఉపద్వశ్వలను పుందన త్రువాత్ కూడా తెగలుగా
చీలిపోయారో, ఎవరైతే విభేదాలకు గురిఅయాయరో, వారి
మాదరిగా మీర్ద కావదుద

2. ఆయత్:

1

َ ِين فَ ذرقُوا ْ د
َ ِين ُه ۡم َو ََكنُوا ْ ش َِي اعا ل ذ ۡس
َ إ ذن ذٱَّل
ۡ َ ت م ِۡن ُه ۡم ِِف
َشء
ِ

అనువాదుం: త్మ ధర్గమనిి మకకలు మకకలుగా చేసి, మఠాలుగా చీలి
2

పోయిన వారితో నిశ్ియుంగా నీకు ఏ స్ుంబుంధమూ లేదు
3. ఆయత్:

ْ ُ ََ ۡ َُ ْ ُ َ َ ذ َ َذ
ۡ ُۡ َ ْ ُ ُ َ ََ
ۡشك ِي مِن ٱَّلِين فرقوا دِينهم وَكنوا
ِ وَّل تكونوا مِن ٱلم
َ ُ َ ۡ ۡ ََ َ
ۡ ُّ ُ َ ا
حون
ب بِما لي ِهم ف ِر
ِۢ  ك حِزٞۖشِيعا

అనువాదుం:

త్మ ధర్గమనిి వేరేవరుగా ర్దపుందుంచుకుని మరియు
వర్గాలుగా చీలిపోయిన మష్రికులలో కలిసిపోకుండ

3

ఇకకడ ఒక విష్యానిి చబుతూ ముందుకు వెళ్తతను. కొుందరు అవివేకులు
చబుతూ ఉుంట్టరు “

” యొకక స్ుంబుంధుం షియా వరాుంతో ఉుంద, అని కాని

1. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:105.
2. అన్ఆమ్ సూర్గ:6, ఆయత్:159.
3. ర్దమా సూర్గ:30, ఆయత్:31,32.
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“

” పదుంతో షియా వర్గానికి ఎటువుంటి స్ుంబుంధుం లేదు. ఒకసారి ఒకవయకిత

న్నకు నీతి చపేా ఉద్వదశ్ుంతో వచిి ఇలా అన్నిడు: “న్న సోదర్గ! నీకు అలాుహ్
సాక్షిగా చబుతున్నిను దయచేసి షియా వర్గానిి వదలేయి, ఎుందుకుంటే అలాుహ్
వాళ్ళను శ్త్రువలుగా చూసాతడు మరియు త్న ప్రవకత(స్.అ)కు వాళ్ళలో భాగుం
అవవకూ అని ఆద్వశ్మిచాిడు”. అద్వలా, న్నకు కూడా చపుా అని ప్రశ్ిుంచాను,
َ ِين فَ ذرقُوا ْ د
َ ِين ُه ۡم َو ََكنُوا ْ ش َِي اعا ل ذ ۡس
َ إ ذن ذٱَّل
ۡ َ ت م ِۡن ُه ۡم ِِف
అత్డు ఇలా అన్నిడు: 1َشء
ِ
(అనువాదుం: త్మ ధరమనిి మకకలు మకకలుగా చేసి, మఠాలుగా చీలిపోయిన
వారితో

నిశ్ియుంగా

నీకు

ఏ

స్ుంబుంధమూ

తెలియచపాడానికి చాలా ప్రయతిిుంచాను “

”

లేదు)

నేను

అత్డకి

యొకక అరాుం “వరాుం”,

“భాగుం” అుంతేగాని ఈ పదానికి షియా వరాుంతో ఎటువుంటి స్ుంబుంధుం లేదు
అని. షియా మసిుమల గురిుంచి ఖుర్ఆన్లో ఇలా ఉుంద:

َۡ
ۡ َ َۡ َ
ذ
َ ِإَون مِن ش
ِيم إِذ َجا َء َر ذب ُهۥ بِقلب َسل ِيم
ِيعتِهِۦ َِلبرَّٰه

అనువాదుం:

వాస్తవానికి ఇబ్రాహీమ్ అత్ని షియా(మారాుంలో నడచే వాడు)
నుుండే. అత్ను త్న ప్రభువ సానిిధాయనికి నిరమల హ్ృదయుంతో
వచిినపుాడు

2

మరో చోట ఇలా అని ఉుంద:

َ َ
َ
َ ِيها َر ُجلَ ۡي َي ۡق َتت َلن َهَّٰ َذا مِن ش
َ فَ َو َج َد ف
ِ ِيعتِهِۦ َوهَّٰذا م ِۡن ع ُد ِوِه
ِ ِ
ِ

అనువాదుం: ...అకకడ అత్ను ఇదదరు వయకుతలు ఘరిణపడతూ ఉుండట్టనిి
చూశ్వడు. ఒకడు స్వయుంగా అత్ని జాతికి చుందనవాడు, రుండో

1. అన్ఆమ్ సూర్గ:6, ఆయత్:159.
2. అల్ సాఫాీత్:37, ఆయత్:83,84.

42

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
వాడు అత్ని శ్త్రుజాతికి చుందనవాడు..., .1
కాని చాలా ఖేదసూత చప్పాలిస వసుతుంద, అత్డు న్న మాటను ఏమాత్రుం
అుంగ్లకరిుంచలేదు ఎుందుకుంటే అత్డకి మసీదు యొకక ఇమామ్ ఇవే బోధిుంచాడు
అుందుకని అవి కాకుుండా వేరే వాటిని అుంగ్లకరిుంచడానికి సిధాపడలేదు.
ఎలాగైతేనేుం నేను న్న అస్లు విష్యానికి తిరిగ వసాతను. షియా అవవక
ముందు నేను “

” అనే హ్దీసును చదవినపుాడలాు దానిి ఈ

హ్దీస్ “

”

అనువాదుం: “న్న ఉమమత్ 72 తెగలుగా విభజుంచబడుతుుంద అుందులో ఒకటి
త్పా అనిి నరకానికి వెళ్తతయి”2తో కలిపతే ఒక వైపు విభేదుం కృపకు కారణుం

ఐతే మరో వైపు అద్వ విభేదుం నరకానికి కారణుం ఎలా అవతుుంద, ఇద్వలా
సాధయుం? అని న్నలో నేను ప్రశ్ిుంచుకునే వాడని. ఆ త్రువాత్ ఈ హ్దీస్ పటు
ఇమామ్ జాఫర సాదఖ్(అ.స్) విశేుష్ణ చదవిన త్రువాత్ అపుాడు న్నకు కలిగన
ఆశ్ిరయుం దూరమై న్న ప్రశ్ికు జవాబు దొరికిుంద. ఇక న్నకు నమమకుం కలిగుంద
అహ్లుబైత్(అ.స్)లే అస్లైన రుజుమారాదరికులు, వారే చీకటిలో వెలుతురుని నుుంపే
వారు మరియు వారే ఖుర్ఆన్ మరియు సునిత్ యొకక అస్లైన అరాుం
చపాగలవారు. నిజుంగా వారు దైవప్రవకత(స్.అ) ఈ ప్రవచనకు అరుులు.
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచను:

”
“
1. అల్ ఖిస్స్:28, ఆయత్:15.
2. సునన్ ఇబ్ని మాజా, కితాబుల్ ఫిత్న్, భాగుం2, హ్దీస్ నుం3993. మస్ిదె అహ్మదె హ్ుంబల్, భాగుం3,
పేజీ130. తిరిమజీ కితాబుల్ ఈమాన్.
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అనువాదుం: “మీ మధయ న్న అహ్లుబైత్(అ.స్) ఉదాహారణ ప్రవకత నూహ్(అ.స్) యొకక
ఓడ లాుంటిద. దానిపై ఎకికన వాడు మోక్ష్యనిి పుందాడు, మరి దాని
నుుండ దూరమైన వాడు మనిగపోయాడు (అుందుకని మీరు కూడా)
అహ్లుబైత్(అ.స్)లను మిుంచకుండ మరియు వారి నుుండ దూరుం
అవవకుండ లేకపోతే న్నశ్నుం(హ్లాక్) అయిపోతారు. వారికి
బోధిుంచడానికి ప్రయతిిుంచకుండ ఎుందుకుంటే వారు మీ కని చాలా
ఎకుకవ తెలిసినవారు”1

మరియు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి ఈ ప్రవచనకు వారు అరుులు. ఇమామ్ అలీ(అ.స్)
ఇలా ప్రవచిుంచను:

”
“
అనువాదుం: “త్మ దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక అహ్లుబైత్(అ.స్)ల వైపు దృషిట పెటటుండ.
వాళ్ళ మారాుం నుుండ దూరుం అవవకుండ, వాళ్ళ పధదతులను
అనుస్రిుంచుండ, వాళ్ళళ మిమమలిి ఏమాత్రుం రుజుమారాుం నుుండ
త్పానివవరు,

న్నశ్నుం

మరలిపోనివవరు,

ఇక

మరియు
వాళ్ళళ

అవిశ్వవస్ుం
ఒకవేళ్(త్మ

వైపుకు
ఇుంట్లు)

కూరుిుండపోతే మీరు కూడా మీ ఇళ్ళలో కూరుిుండ పోుండ,
మరియు ఒకవేళ్ వాళ్ళళ యుధాానికి సిధామైతే మీరు కూడా
యుధాానికి సిధామవవుండ, వాళ్ళ కని ముందు నడచేుందుకు
1. స్వాయిఖుల్ మహ్రిఖ్హ్, పేజీ136, 221. జామివస్సగ్లర్, భాగుం7, పేజీ132. మస్ిదె అహ్మద్, భాగుం3,
పేజీ17 మరియు భాగుం4, పేజీ366. హిలయతుల్ ఔలియా, భాగుం4, పేజీ306. అల్ మోజమ అల్ స్గ్లర,
త్బర్గని, భాగుం2, పేజీ22.
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ప్రయతిిుంచకుండ లేకపోతే అవిశ్వవసులుగా మారుతారు, వాళ్ళకు
దూరుంగా ఉుండపోకుండ లేకపోతే న్నశ్నుం అయిపోతారు”1

మరో ఉపన్నయస్ుం2లో ఇమామ్ అలీ(అ.స్), అహ్లుబైత్(అ.స్)ల ప్రతిష్టత్ గురిుంచి
ఇలా ప్రవచిుంచారు: “దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక అహ్లుబైత్(అ.స్)లు విజాఞన్ననిి
జీవుంపోస్త మరియు అన్నగరికత్ను(జహాలత్) అుంత్ుం చేస్తవారు, వాళ్ళ కోమల
స్వభావమే వాళ్ళలో ఉని జాఞన్ననిి మీకు తెలియపరుసుతుంద, వాళ్ళ సుస్ాష్టతే
వాళ్ళ యొకక అుంత్రుంగానిి తెలియపరుసుతుంద, వాళ్ళ మౌనమే వాళ్ళ
త్త్తవజాఞన్ననిి

మరియు

అహ్లుబైత్(అ.స్)లు

మాటతీరును

స్తాయనిి

ఎపాటికీ

తెలియపరుసుతుంద.
వయతిరేకిుంచరు

దైవప్రవకత(స్.అ)

అలాగే

అుందులో

స్ుంద్వహిుంచరు. వాళ్ళళ ఇసాుుం యొకక మూల స్తుంభాలు మరియు రక్షకులు, వాళ్ళ
వలేు స్త్యుం త్న సాానుంలో తిరిగ వసుతుంద మరియు అన్నయయుం త్న సాాన్ననిి
విడుసుతుంద,

స్త్యుం

ప్రత్యక్షిుంచడుంతో

అన్నయయుం

యొకక

కుంఠుం

వధిుంచబడుతుుంద. దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక అహ్లుబైత్(అ.స్)లు దీన్ను వివేక భావమ
మరియు బుదాతో తెలుసుకున్నిరు, కేవలుం దానిని విని ఉలేుఖిుంచేయలేదు.
ఎుందుకుంటే విదయను రచిుంచే వారు చాలా ఉుంట్టరు కాని దాని భావుం
తెలిసినవారు చాలా త్కుకవ”
నిజుంగా ఇమామ్ అలీ(అ.స్) గారు ఇచిిన ఉపన్నయస్ుం స్త్యుంపై నిలిచి ఉుంద.
ఎుందుకని ఉుండదు అత్నే విజాఞన పటటణానికి దావరుం. దీన్ను తెలుసుకొని దానిపై
అమలు చేసి ధరమనిష్టతో ఉుండడుం వేరు మరి విని దానిని ఉలేుఖిుంచడుం వేరు. వినే
వారు మరియు దానిని ఉలేుఖిుంచే వారు చాలా ఉన్నిరు. స్హాబీయులలో ఎుంతో
ముంద దైవప్రవకత(స్.అ) స్నిిధిలో కూరోినివుండేవారు మరియు వారి నుుండ
1. నహుజల్ బలాగహ్, భాగుం2, పేజీ190.
2. నహుజల్ బలాగహ్, భాగుం2, పేజీ439.
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హ్దీసులను విని ఉలేుఖిుంచేవారు కాని వాళ్ళళ ఇదుంతా తెలిసి తెలియక చేస్తవారు
అుందుకే అపుాడపుాడూ దాని అర్గానిి మారేిస్త వారు. మరి అద ఒకోకసారి
దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఉద్వదశ్వనికి పూరిత వయతిరేకుంగా మారిపోయేద. వాళ్ళళ
సాదాసీదా మనుషులు కాబటిట అపుాడపుాడైతే ఇక అవిశ్వవస్పు అర్గాలు ఉలేుఖిుంచే
వారు ఎుందుకుంటే వాళ్ళళ దాని యధార్గానిి తెలుసుకోలేకపోయేవారు. 1

కాని విదయను కాప్పడ దాని భావనను రక్షిుంచే వారి స్ుంఖ్య చాలా త్కుకవగా
ఉుండేద మరియు ఇపుాడు కూడా చాలా త్కుకవే, ఒకోకసారి మనిషి త్న పూరిత
జీవితానిి విదాయభాయస్ుం కోస్ుం అుంకిత్ుం చేసాతడు కాని చాలా త్కుకవ జాఞన్ననిి
పుందగలుగుతాడు. మరియు కేవలుం ఒక అధాయయుం లేదా ఒక కళ్లో నైపుణయుం
సాధిుంచగలడు పూరిత ఆధాయయాలలో స్ుంపూరణతావనిి పుందడుం అసాధయుం. ఇద
కేవలుం అహ్లుబైత్(అ.స్)లకే సాధయుం వారే అనిి విదయలు తెలిసిన వారు. హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) దీనిని రుజువ చేసి చూపుంచారు. వాటికి చరిత్రకారులే సాక్షి. అలాగే
ఇమామ్ మహ్మమద్ బ్బఖిర్(అ.స్) మరియు ఇమామ్ సాదఖ్(అ.స్)లు కూడా వాటిని
రుజువ చేశ్వరు వివిధ విదయలలో(ఉదా: ఫిలాస్ఫీ, వైదయుం, పఖ్య, మొ॥) వేల
స్ుంఖ్యలలో వాళ్ళ శ్షుయలు ఉుండేవారు.

1. దాని ఒక ఉదాహారణ వినుండ, అబూహురైరహ్ యొకక ఒక హ్దీస్, అలాుహ్, ఆదమ్(అ.స్)ను త్న మఖ్ుం
వలే స్ృషిటుంచాడు “ ”ان ہللا خلق آدم علی صورتہకాని ఇమామ్ జాఫర సాదఖ్(అ.స్) ఇలా వివరిుంచారు: ఇదదరు వయకుతలు
ఒకరిని ఒకరు దూషిసుతుండగా అుందులో ఒకడు అలాుహ్ నీ మఖ్యనిి మరియు నీ పోలిక గల మఖ్యనిి కుర్దపగా
మరుిగాక అని అన్నిడు. దాుంతో దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు:  ان ہللا خلق آدم علی صورتہఅనగా పోలిక
గల మఖ్యనిి దూషిుంచి జన్నబ్న ఆదమ్(అ.స్)ను కూడా దూషిుంచావ ఎుందుకుంటే అత్ను కూడా (మనిషి) పోలిక
గలవారు. ఈ హ్దీసులో “ ”ہఆదమ్ యొకక స్రవన్నమమ అలాుహ్ యొకక స్రవన్నమమ కాదు, లేకపోతే
అలాుహ్కు మఖ్ుం ఉుంద అని విశ్వవసిుంచాలిస వసుతుంద మరి అలాుంటి నమమకుం కుఫ్రకు స్బబు అవతుుంద.
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విశ్వవసాలు
(షియా మరియు అహ్లుసునిత్ల దృషిటలో)
“షియా మసిుుంల వరామే, విమకిత పుంద్వ వరాుం” అని న్నలో నమమకానిి
పెుంచి స్ుంత్ృపత ఇచిిన విష్యుం వాళ్ళలో చాలా సులువైనవి మరియు అుందరికి
అరామైయేయ విధుంగా ఉుండే విశ్వవసాలు మరియు నమమకాలే. వాళ్ళలో ప్రతీ స్మస్య
మరియు విశ్వవసానికి స్ుంత్ృపత పరిచేుంత్ పరిషాకరుం ఉుంద. మరియు వాని పటు
ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)ల స్ుంత్ృపత పరిచే వాయఖ్యలు, వివరణాలు ఉన్నియి.
కాని అహ్లు సునిత్లు లేదా వేరే ఏ వరాుం వారు అయిన గాని వాళ్ళలో ఈ
ప్రామఖ్యత్ లేదు.
నేను ఈ అధాయయుంలో సునిి మరియు షియాలలో త్మ త్మ
విశ్వవసాల(అఖ్యయిద్)లలో మఖ్యమైన విశ్వవసాల గురిుంచి స్ుంభాషిుంచి ఏ
విష్యుం ననుి స్ుంత్ృపత పరిచిుందో చబుతాను. మరియు ప్రతీ మనిషికి
వయతిరేకిుంచే, అుంగ్లకరిుంచే మరియు రదుద చేస్త పూరిత హ్కుక ఉనిటువుంటి,
ఆలోచిుంచే పూరిత సావత్ుంత్రుం ఉనిటువుంటి ఒక తీరుాను వెలుడసాతను.
ఒక విష్యుం గురుతుంచుకోుండ మసిుమలుందరికి అలాుహ్ పై, ఆయన
దూత్లపై, గ్రుంథాలపై మరియు ప్రవకతల(అ.స్) పై విశ్వవస్ుం ఉుంద. ఇుందులో
ఎవవరికి ఎటువుంటి విభేదుం లేదు మరి అలాగే ఎలాగైతే మసిుమలుందరు
స్వరానరకమల మరియు పునరుతా్న దనమను నమమతారో అలాగే ప్రవకతల పటు

ఎటువుంటి విభేదుం లేదు. అలాగే మసిుమలుందరు ఒకే ఖుర్ఆన్, ఒకే ఖిబ్బు1, ఒకే
దీన్ మరియు హ్జ్రత్ మహ్మమద్ మస్తఫా(స్.అ)ను అలాుహ్ త్రపు నుుండ
అవత్రిుంపబడా చివరి ప్రవకత అని నమమతారు, కాని వాళ్ళళ విశ్వసిుంచే విధానుంలో
1. మసిుమలు నమాజ్ చదవే దకుక.
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చాలా తేడాలు మరియు విభేదాలు ఉన్నియి. అవి కలామ్1, ఫిఖ్య2 మరియు
సియాసీ3 యొకక మద్రసాలలో కనబడతాయి.

ఏకేశ్వర సిదాాుంత్మ(వహాదనియత్)
(షియా మరియు అహ్లుసునిత్ల దృషిటలో)
అలాుహ్కు

స్ుంబుంధిుంచిన

విష్యాలలో

మఖ్యమైనద

“ర్దయతే

బ్బరి”(అనగా అలాుహ్, మన కుంటికి కనబడతాడు) అనే అుంశ్ుం. అహ్లుసునిత్లు
“పరలోకుంలో పునరుతా్న దనమన ప్రతీ మొమిన్కు అలాుహ్ దరినుం
అవతుుంద” అని నమమతారు. మరి మేమ వాళ్ళ స్హాుహ్ (స్హీ బుఖ్యరీ, స్హీ
మసిుుం మొ॥) గ్రుంథాలను చదవితే అకకడ స్ాష్టమౌతుుంద “వీళ్ళళ అలాుహ్
దరిన్ననిి నిజుంగానే నమమతారు” అని.4 మరియు వాటిలో ఆ విశ్వవసానిి దృఢ

పరిచేటువుంటి రివాయతులు కూడా ఉన్నియి. అుంతేకాదు ఆ రివాయతులలో

అలాుహ్ యొకక పోలికలు కూడా వరిణుంచి ఉన్నియి; అలాుహ్ నవవతాడని5
వసూతపోతూ ఉుంట్టడని, (అట్య ఇట్య) తిరుగుతూ ఉుంట్టడని, ఆకాశ్ుం నుుండ

భూమికి అవత్రిసాతడని6 అుంతేకాదు అలాుహ్ త్న కాలి పకకను తెరుసాతడు ఆ కాలి

పకకలో ఉని చిహాిలతో ఆయనను గురితుంచవచుి అని7 అలాుహ్, నరకుంలో త్న

1. మత్ విశ్వవసాల గురిుంచి స్ుంభాష్ణలు జరిగే విదయ.
2. ఇసాుుం ఆద్వశ్వలను ఖుర్ఆన్ మరియు హ్దీసుల నుుండ తెలుసుకొనే విదయ, ఇసాుుం ధరమశ్వస్త్రుం.
3. ద్వశ్ప్పలనకు స్ుంబుంధిుంచిన విదయ.
4. స్హీబుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ47, భాగుం5, పేజీ 178, భాగుం6, పేజీ 33.
5. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం4, పేజీ226, భాగుం5, పేజీ 47. స్హీ మసిుుం, భాగుం1, పేజీ114 మరియు 122.
6. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ 197.
7. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ182.
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కాలు మోపుతాడు దానితో నరకుం కడుపు నిుండ పోయి ఇక చాలు అుంటుుంద
అని. అలాుహ్కు స్ుంబుంధుం లేని ఇలాుంటి మరనోి లక్షణాలను వీళ్ళళ అలాుహ్
కొరకై నిర్దపసూత ఉుంట్టరు1.

న్నకు ఇపుాటికీ గురుతుంద, ఒకసారి నేను ఆఫ్రీకా యొకక తూరుా దశ్లో ఉని
కెన్నయ యొకక “లాహూ” అను పటటణుం పైనుుండ వెళ్ళతుండగా, అకకడ ఒక వహాబీ
జమాత్ ఇమామ్ను మసీదులో ఉపన్నయస్మివవడుం విన్నిను. అత్ను ఇలా
అుంటున్నిడు: “అలాుహ్కు(కూడా) రుండు చేతులు, రుండు కాళ్ళళ, రుండు కళ్ళళ,
ఒక మఖ్ుం ఉన్నియి” ఇద విని నేను నిర్గకరిుంచాను. అుందుకు అత్ను ఖుర్ఆన్
యొకక ఆయత్లను సాక్షయుంగా ప్రదరిిసూత ఇలా అన్నిడు: చూడుండ స్వయుంగా
ఖుర్ఆనే ఇలా ప్రవచిసుతనిద:

َ َ
َُۡ ُ َُ ذ
ۡ ٱّلل ِ َم ۡغلُولَ ٌة ُغ ذل
ُت َأيۡدِيه ۡم َولُ ِع ُنوا ْ ب َما قَال ُ ْۘوا ْ بَ ۡل يَ َداه
ت ٱِلهود يد
ِ َوقال
ِ
ِ
َ َ ُ َۡ
ان
ِ مبسوطت
అనువాదుం:

యూదులు ఇలా అుంట్టరు: అలాుహ్ చేతులు బుంధిుంపబడ
ఉన్నియి(అనగా అలాుహ్ పసిన్నరి) వాస్తవానికి వాళ్ళ చేతులకే
బుంధాలు పడ ఉన్నియి వారి వాగుడుకు శ్వపుం వారిపైనే పడుంద
(ఎుందుకని అలాుహ్ చేతులు బుంధిుంచబడ ఉుంట్టయి!?) అలాుహ్
రుండు చేతులు విశ్వలుంగా ఉన్నియి

మరో చోట ఇలా ఉుంద:

2

ۡ َ َ ۡ ُۡ
ۡ َو
... ٱص َنعِ ٱلفلك بِأع ُين ِ َنا َو َو ۡحي ِ َنا

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ187 మరియు 202.
2. మాయిదహ్ సూర్గ:5, ఆయత్:64.
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అనువాదుం:

మా పరయవేక్షణలో మా ‘వహీ’ కి అను గుణుంగా ఒక పడవను

త్యారు చేయి...
మరో చోట:

అనువాదుం:

1

ۡ ۡ َ َّٰ َ َ ۡ ُ َ ِ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُّ ُ
َّٰ ك من عليها فان ويب
ٱَلك َر ِام
ِ ق وجه رب ِك ذو ٱۡلل ِل و

ఈ పుడమి పై ఉని ప్రతీ వసుతవూ న్నశ్నమైపోయేద్వ. కేవలుం
మహోనితుడూ, మహోపకారీ అయిన నీ ప్రభువ మాత్రమే మిగలి
ఉుండేవాడు .2

నేను: సోదర్గ! ఈ ఆయతులు మరి వేరే ఆయతులు అనిి మజాజీ3 హ్ఖ్లఖ్ల4
కాదు.
వహాబీ: పూరిత ఖుర్ఆన్ హ్ఖ్లఖ్త్ అుందులో మజాజ్ లేదు.
నేను: అయితే ఈ ఆయత్ యొకక వాయఖ్యయనుం ఎలా చేయగలమ.
ఆయత్:

َ
َ
َ َ ۡ َ َّٰ َ
َّٰ َ َم ف ُه َو ِِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ أ ۡع
َّٰ َو َمن َك َن ِِف ه ِذه ِۦ أع
َم

అనువాదుం: ఈ ప్రపుంచుంలో అుంధుగా ఉనివాడు, పరలోకుంలో కూడా
అుంధుడుగానే ఉుంట్టడు

5

1. హూద్ సూర్గ:11, ఆయత్:37.
2. రహామన్ సూర్గ:55, ఆయత్:26, 27.
3. ఒక పదుం యొకక అస్లు అరాుంలో కాకుుండా వేరే అరాుంలో ఉపయోగుంచడుం.
4. పదానిి త్న అస్లు అరాుంలోనే ఉపయోగుంచడుం.
5. ఇస్రా సూర్గ:17, ఆయత్:72.
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అయితే మీరు దీనిని ఈ పదానికి గల అస్లు అర్గానేి తీసుకుుంట్టర్గ? అుంటే
ఈ ప్రపుంచుంలో ఉని ప్రతీ అుంధుడు పరలోకుంలో కూడా అుంధుడుగానే
ఉుంట్టడా?.
వహాబీ: మేమ, అలాుహ్ యొకక చేతులు, కాళ్ళళ మరియు మఖ్ుం గురిుంచి
చరిిసుతన్నిమ. అుంధులతో మాకు స్ుంబుంధుం లేదు!.
ُّ ُ
ُ َ
َّٰ َ ك َم ۡن َعلَ ۡي َها فَان َو َي ۡب
నేను: అుంధుల గురిుంచి వదలేదాదుం, మీరు ق َو ۡج ُه َر ِبِك ذو
ۡ ۡ َ َّٰ َ َ ۡ
ٱَلك َر ِام
ِ  ٱۡلل ِل وగురిుంచి ఏుం చబుతారు?
అకకడుని వాళ్ళను ఉద్వదశ్సూత ఇలా అన్నిడు: మీలో ఈ ఆయత్ అరాుం కాని
వారు ఎవరైన్న ఉన్నిర్గ? ఈ ఆయత్ చాలా స్ాష్టమైనద ఎలాగైతే అలాుహ్ యొకక
ఈ ప్రసాతవన స్ాష్టమైనదో:
ఆయత్:

అనువాదుం:

ُ ُّ َ ۡ َ ٌ ذ
َشء هال ِك إَِّل َو ۡج َه ُه
ك
ఒకక ఆయన ఉనికి త్పుా ప్రతీదీ నశ్ుంచేద్వ

1

నేను: నీవ త్డగా ఉని మటిటలో ఇుంకా నీళ్ళళ కలిపేశ్వవ. సోదర్గ! మా ఇదదరి
మధయ ఉని అభిప్రాయభేదుం ఖుర్ఆన్ గురిుంచి. “మీరు ఖుర్ఆన్లో మజాజ్
అర్గాలు లేవ పూరిత ఖుర్ఆన్లో హ్ఖ్లఖ్ల అర్గాలే ఉన్నియి”, అని అుంటున్నిరు.
మరి నేను ఖుర్ఆన్లో మజాజ్ అర్గాలు కూడా ఉపయోగుంచ బడాాయి మఖ్యుంగా
“అలాుహ్ యొకక అవయవాల మరియు పోలిక ప్రసాతవన ఉని ఆయతులలో”
అని అుంటున్నిను. ఇక మీరు మీ మాట పై ఇుంత్ మొుండగా ఉనిట్లుతే మీకు ఈ

1. ఖ్స్స్ సూర్గ:28, ఆయత్:88.
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ఆయత్

ذ
َ ۡ َ ُّ ُ
َشء هال ٌِك إَِّل َو ۡج َه ُه
ك

యొకక అర్గానిి ఇలా అరాుంచేసుకోవలసి

వసుతుంద “అలాుహ్ యొకక రుండు చేతులు, రుండు కాళ్ళళ అుంతేకాదు పూరిత శ్రీరుం
నశ్ుంచి అయిపోతుుంద కేవలుం ఆయన మఖ్ుం మాత్రమే మిగలి వుంటుుంద”
కాని అలాుహ్ ఈ విష్యాలకు మిుంచిన వాడు.
ఆ త్రువాత్ నేను స్భికులను ఉద్వదశ్ుంచి ఇలా అన్నిను: ఈ వాయఖ్యను
అుంగ్లకరిసాతర్గ? ఇద విని అుందరు మౌనుంగా ఉుండపోయారు. మరి ఆ వహాబీ
ఆలిమ్ కూడా ఒకక మాట మాట్టుడలేదు. ఆ త్రువాత్ నేను అత్డతో స్లవ
తీసుకొని తిరిగ వచేిశ్వను. అత్డ రుజుమారా దరినుం కోస్ుం దుఆ చేశ్వను.
చూశ్వరుగా! వాళ్ళ పుస్తకాలు మరియు ఉపన్నయసాలు ఇద్వ విశ్వవసాలతో
కూడ ఉన్నియి. అహ్లుసునిత్ యొకక ఉలమాలలో కొుందరు వీటిని నమమరు, అని
నేను ఒపుాకుుంట్టను. కాని ఎకుకవ శ్వత్ుం “ర్దయతె బ్బరి”(అలాుహ్
కనబడతాడు) అనే విశ్వవస్ుం కలిగ ఉన్నిరు. అలాుహ్ ప్రళ్యదనుం
కనబడతాడని, అలాుహ్ పౌరణమి న్నటి చుంద్రుని వలే కనిపసాతడని మధయలో
ఎటువుంటి అడుా ఉుండదని, వాళ్ళ ఈ విశ్వవస్ుం పై సాక్షయుంగా ఈ ఆయత్ను
ప్రదరిిసాతరు:

అనువాదుం:

ٞ َ َ َ ِ َ َّٰ َ ٌ َ  َ ۡ َ ذٞ ُ ُ
اُضة إَِل ربِها ناظِرة
ِ وجوه يومئِذ ن
ఆ రోజున కొుందరి మఖ్యలు కళ్కళ్లాడుతూ ఉుంట్టయి, త్మ

ప్రభువ వైపు చూసూత ఉుంట్టరు

1.

కాని ఈ విష్యుంలో షియా మసిుుంల విశ్వవసాలను చూస్తత మీ ఆత్మ
ఆనుందుంతో పులకరిసుతుంద. ఖుర్ఆన్లో అలాుహ్ యొకక అవయవాల మరియు

1. ఖియామత్ సూర్గ:75, ఆయత్:22,23.
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పోలిక ప్రసాతవన ఉని ఆయతుల యదార్గాలతో మీ మనసు వికసిుంచిపోతుుంద.
మరి ఈ ఆయతులు మజాజ్గా ఉపయోగుంచబడాాయి హ్ఖ్లఖ్ల అర్గాలలో కాదు
మరియు

అలాగే

పదాల

బ్బహాయర్మను

కూడా

ఉద్వదశ్ుంచలేదు

అని

తెలుసుకుుంట్టరు.
హ్జ్రత్ ఇమామ్ అలీ(అ.స్) యొకక అలాుహ్ ఏకేశ్వర సిధాాుంత్ుం పటు ఒక
ప్రసాతవన తిలకిుంచుండ:

”
“
అనువాదుం: “అలాుహ్ ను ముంచి ముంచి గ్రహ్ణ శ్కుతలు కూడా అుందుకోలేవ,
ముంచి ముంచి మేధాశ్కితతో మనిగ కూడా అలాుహ్ యొకక
యదార్గానిి అనేవషిుంచలేరు, అలాుహ్ యొకక వరణన అనిి
విధాలుగా అసాధయుం, అలాుహ్ కొరకు స్మయానిి కూడడుం
అసాధయుం, ఆయన యొకక కాలానిి బుంధిుంచడుం మరియు
పరిగణిుంచడుం అసాధయుం”.
ఇమామ్ మహ్మమద్ బ్బఖిర్(అ.స్) “మష్బాహ్” అనే వర్గానికి ఖ్ుండసూత
ఇలా ప్రవచిుంచారు: “మేమ మా బుదా జాఞనమలతో ఎుంత్ సూక్షముంగా వరిణుంచిన్న
స్రే అద మా వలే ఒక స్ృషిట అవతుుంద అద మా వైపే తిరిగ వసుతుంద”.
ఈ విశ్వవసానిి రదుద చేయడానికి స్వయుంగా ఖుర్ఆన్ యొకక ఈ ఆయతులు
చాలు.
1. ఆయత్:

َٞشء
ۡ َ لَ ۡي َس َك ِم ۡثلِهِۦ
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అనువాదుం:

ఆయనను పోలిన వసుతవ స్ృషిటలో ఏదీ లేదు

2. ఆయత్:

అనువాదుం:

1

َ َۡ ُ ُ ذ
َّل ت ۡدرِك ُه ٱۡلبۡص َّٰ ُر
చూపులు ఆయనను అుందుకోలేవ

2

ప్రవకత మూసా(అ.స్) ర్దయత్(అలాుహ్ దరినుం) గురిుంచి ప్రశ్ిుంచినపుడు అలాుహ్
ఇలా ప్రవచిుంచను:
3. ఆయత్:

َ َ
لن ت َرى َّٰ ِن

అనువాదుం: (అలాుహ్ ఇలా స్లవిచాిడు:) నీవ ననుి చూడలేవ

3

ఇవనీి షియా మసిుుంల వచన్నలు స్త్యమైనవి అనడానికి సాక్షయుం. వాళ్ళళ ఈ
అుంశ్ుం పై జాఞనఖ్నిజుం మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఉత్తర్గధికారులైన
అహ్లుబైత్(అ.స్)ల ప్రవచనలు ప్రదరిిసాతరు.
ఎవరైన ఈ అుంశ్వలను ఇుంకా తెలుసుకోవాలని అనుకుుంటే ఈ ట్టపక్ పై
వ్రాయబడా పెదద పెదద గ్రుంథాలు చదవుండ. ఉదా: అలాుమ ష్రఫుదీదన్ గారి పుస్తకుం
“

” (కలిమతు హౌలర్ ర్దయా) మొ॥.

1. షూర్గ సూర్గ:42, ఆయత్:11.
2. అన్ఆమ్:6, ఆయత్:103.
3. ఆర్గఫ్ సూర్గ:7, ఆయత్:143.
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నుబువవత్ (దైవదౌత్యుం)
(షియా మరియు అహ్లుసునిత్ల దృషిటలో)
ఈ క్రముంలో షియా మరియు సునీియుల మధయ(అనిిుంటి కని ముందు)
ఇస్మత్(పవిత్రత్) అుంశ్ుం వసుతుంద. షియా మసిుుంల విశ్వవసాల ప్రకారుం;
“ప్రవకత(అ.స్)లు, అలాుహ్ చేత్ ప్రవకతగా ఎనుికోక ముందు మరియు ఆ త్రువాత్
కూడా పవిత్రులు”. అహ్లుసునితుల విశ్వవసాల ప్రకారుం; “కేవలుం అలాుహ్
ఆద్వశ్వలను ప్రచారుం చేస్తుంత్ వరకు మాత్రమే పవిత్రులై ఉుంట్టరు ఆ త్రువాత్
వేరే విష్యాలలో మామలు మనిషి వలే అపుాడపుాడు త్పుాఒపుాలు చేసూత
ఉుంట్టరు”. “దైవప్రవకత(స్.అ) చాలా స్ుందర్గులలో త్పుా చేశ్వరు మరియు
స్హాబీయులలో కొుందరు ఆ త్పుాను స్రిదదాదరు” అని వాళ్ళ మూల గ్రుంథాలు
స్హాుహ్లలో ఎనోి హ్దీసులు ఉన్నియి. ఉదా: బద్ర్ యొకక బుంధీయుల
విష్యుంలో త్పుా చేశ్వరు మరియు ఉమర్ అభిప్రాయుం స్రైనద అని, ఒకవేళ్

ఉమర్ ఉుండక పోతే దైవప్రవకత(స్.అ) న్నశ్నుం అయిపోయేవారు1 అని. కొనిి
నమూన్నలు తిలకిుంచుండ:
1. దైవప్రవకత(స్.అ)

మదీన్న

తాబీర్(కర్దజరమలను

వచిినపుాడు
ఎరువలు

మదీన్న

వేసుతుండగా)

వాసులను
చూసి

ఇలా

ప్రవచిుంచారు: “వాటిని తాబీర్ చేయకుండ, ఇవి కొనిిరోజులలో
కర్దజర్గలు
దైవప్రవకత(స్.అ)

అవతాయి”.
వదదకు

అవనీి

వచిి

కుళ్ళళపోయినపుాడు

ఫిర్గయదు చేయసాగారు.

వాళ్ళళ
అపుాడు

దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచను: “సోదరులార్గ! మీరు ప్రాపుంచిక
వయవహారమలలో న్న కని ఎకుకవ తెలిసిన వారు”.
1. అల్ బిదాయహ్ వనిిహాయహ్, ఇమామ్ అహ్మద్, మసిుుం, అబూదావూద్ మరియు తిరిమజీ చే ఉలేుఖిుంచబడుంద.
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ఇుంకో రివాయత్లో ఇలా ఉలేుఖిుంచబడ ఉుంద: “నేను కూడా మీ మాదరి ఒక
మనిషిని, ఒకవేళ్ మీ ప్రపుంచానికి స్ుంబుంధిుంచిన ఆద్వశ్ుం ఇస్తత అమలు
చేయుండ మరియు న్న అభిప్రాయనిి వయకతుం చేస్తత, నేను కూడా మనిషినే
కదా.1

2. రివాయత్లో ఇలా ప్రవచిుంచబడ ఉుంద: ఒకసారి దైవప్రవకత(స్.అ)పై
చేత్బడ చేయబడుంద, అత్ను ఏమి చేసుతన్నిరో అత్నికే తెలిస్తద కాదు.

అత్ను త్న భారయల వదద వెళ్తళను అని అనుకునే వారు2 కాని అలా
అయియ ఉుండేద కాదు. అత్నికి అపుాడపుాడూ ఏదో త్యారు చేశ్వను
అని అనిపుంచేద కాని అలా అయియ ఉుండేద కాదు.3

3. రివాయతులలో ఇలా కూడా ప్రవచిుంచబడ ఉుంద: దైవప్రవకత(స్.అ)
నమాజులో మరిచిపోయారు, అత్నికి ఎనిి రక్అతులు చదవారో కూడా
తెలియలేదు.4

4. ఒకసారి దైవప్రవకత(స్.అ) గురక పెటేటుంత్ గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళళపోయారు, ఆ
త్రువాత్

నిద్ర నుుండ లేచి వజూ చేయకుుండానే నమాజు

చదవిుంచేశ్వరు. 5

5. ఇలా కూడా ప్రవచిుంచబడ ఉుంద: దైవప్రవకత(స్.అ)కు కోపుం వచిినపుాడు
త్పుా లేకుుండానే ప్రజలను దూషిుంచే వారు. మరియు వాళ్ళపై లఅనత్
1. స్హీ మసిుుం, కితాబుల్ ఫజాయిల్, భాగుం7, పేజీ95. మస్ిదె అహ్మద్ హ్ుంబల్, భాగుం1, పేజీ163 మరియు
భాగుం3, పేజీ152.
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం7, పేజీ29.
3. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం4, పేజీ 68.
4. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం1, పేజీ123 మరియు భాగుం2, పేజీ65.
5. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం1, పేజీ37 మరియు పేజీ 44 మరియు పేజీ 171.
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చేస్త వారు. ఆ త్రువాత్ ఇలా చపేావారు: “ఓ అలాుహ్! నేను కూడా ఒక
మనిషిని ఏ మసిుమను దూషిుంచానో లేదా లఅనత్ చేశ్వనో అత్నిని న్న
కొరకు జకాత్ మరియు కృపగా నిశ్ియిుంచు”.1

6. ఈ రివాయత్ను కూడా తిలకిుంచుండ: దైవప్రవకత(స్.అ), జన్నబ్న ఆయెషా
ఇుంట్లు తొడలు కనిపుంచే విధుంగా వెలుకిలా పడ ఉన్నిరు. ఇుంత్లో
అబూబక్ర్ లోనికి వచాిరు. దైవప్రవకత(స్.అ) అద్వ సి్తిలో మాట్టుడడుం
మొదలు పెట్టటరు. ఆ త్రువాత్ హ్జ్రత్ ఉమర్ వచాిరు అత్నితో కూడా
అద్వ సి్తిలో ఉుండ మాట్టుడారు. హ్జ్రత్ ఉసామన్ లోనికి వచేిుందుకు
అనుమతి

కోరినపుాడు

వెుంటనే

కూరుిుండపోయి

తొడలను

కపుాకున్నిరు. అద చూసి ఆయెషా దీనికి కారణుం ఏమిటి? అని
ప్రశ్ిుంచారు. అుందుకు దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: దైవదూత్లే
సిగుా పడేటువుంటి వారిని చూసి నేను ఎుందుకని సిగుా పడను!?.2

7. ఈ రివాయత్ కూడా వినుండ: దైవప్రవకత(స్.అ), రమాజాన్ మాస్ుంలో
ఉదయుం

లేచినపుాడు(అపుాడపుాడు)

అుందుకు నమాజ్ వదలేయాలిస వచేిద.4
వివేకుం

మరియు

దీన్

అపవిత్రుంగా3

అుంగ్లకరిుంచనటువుంటి

ఇలాుంటి

ఉుండేవారు
త్పుాడు

రివాయతులు వాళ్ళ గ్రుంథాలలో ఉన్నియి. అవి మానవతావనికి కూడా
వయతిరేకమైనవి. ఈ రివాయతుల వెనుక కేవలుం దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక మర్గయదను

1. సునన్ దారమీ, కితాబుర్రిఫాఖ్.
2. స్హీ మసిుుం, బ్బబొ ఫజాయిలి ఉసామన్, భాగుం7, పేజీ117.
3. మజిబ్.
4. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ232 మరియు 234.
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కిుంచపరచాలనే మరియు స్వయుంగా వాళ్ళళ కూడా ఇష్టపడనటువుంటి
ప్రవచన్నలను దైవప్రవకత(స్.అ)కు అుంటకట్టటలనే ఉద్వదశ్ుం మాత్రమే.1

కాని దానికి వయతిరేకుంగా షియా మసిుుంలు త్మ ఇమామల ఆద్వశ్వల
ప్రకారుం దైవప్రవకతలుందరిని “వాళ్ళళ ఇటువుంటి విష్యాల నుుండ చాలా
దూరుం” అని నమమతారు. మఖ్యుంగా అుంతిమ దైవప్రవకత(స్.అ) పటు వాళ్ళ
అభిప్రాయుం: “దైవప్రవకత(స్.అ), త్పుాలు మరియు ప్పపమలనీిుంటి నుుండ అవి
చినివి కానివవుండ లేదా పెదదవి కానివవుండ దైవప్రవకత(స్.అ)గా ఎనుికోక ముందు
మరియు ఆ త్రువాత్ కూడా పవిత్రులు మరియు అలాగే ప్రతీ పరప్పటు, ఉన్నమద
త్నుం, జాదూ లాుంటి అవివేక పనుల నుుండ పవిత్రులు. అుంతే కాదు
దైవప్రవకత(స్.అ), మానవతావనికి వయతిరేకమైన మరియు ముంచి గుణాలకు భినిమైన
కారయమలు ఉదా: దారిలో నడుసూత తినడుం, గటిటగా నవవడుం, స్మాజుం దృషిటలో
అయిష్టమైన పనుల నుుండ ఆమడ దూరుంగా ఉుంట్టరు”. అలాుంటిద అుందరి
మధయ భారయ చుంప పై చుంప పెటటడుం, భారయతో కలిసి హ్బషీయుల ఆటప్పటలు
తిలకిుంచడుం,2 లేదా ఏదో యుదాుంలో త్న భారయతో పరుగులు తీయడుం మరియు

ఒకసారి భారయ గెలవడుం మరో సారి దైవప్రవకత(స్.అ) గెలవడుం మరియు త్న
భారయతో ఇద దానికి బదులు అని చపాడుం.3 దైవప్రవకత ఇలాుంటి పనులను
చేయడుం అసాధయుం.
షియా మసిుుంలు, “దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక పవిత్రత్కు వయతిరేకుంగా ఉని
రివాయతులనీిుంటిని అమవీ మరియు వాళ్ళ అనుచరులు కలసి కటుటగా త్యారు

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం3, పేజీ114 మరియు భాగుం 7, పేజీ96.
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం3, పేజీ228 మరియు భాగుం2, పేజీ3, కితాబుల్ ఈదైన్.
3. మస్ిదె అహ్మద్, భాగుం6, పేజీ75.
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చేసినవి” అని నమమతారు. మరి దాని గురిుంచి ఇలా అుంట్టరు: ఈ
రివాయతులను, దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు అత్ని అహ్లుబైత్(అ.స్)ల ప్రామఖ్యత్ను
త్కుకవ చేయాలని త్యారు చేశ్వరు. మరియు ఇవి శ్త్రువల చేత్ త్యారు
చేయబడా నకిలీ హ్దీసులు. చరిత్రలో భద్రుంగా ఉని వాళ్ళ త్పుాడు పనులకు
ప్రతికూలమైన హ్లతువగా ఉుండాలని ఈ త్పుాడు రివాయతులను త్యారు
చేశ్వరు. దైవప్రవకేత త్పుాలు చేశ్వరు మరియు త్న మనసు కోరికలను
నిరవరితుంచారు ఉదాహారణగా వాళ్ళళ త్మ పుస్తకాలలో లిఖిుంచిన కొనిి
రివాయతులు: జన్నబ్న జైనబ్ త్న త్ల దువవకుుంటున్నిరు అపాడు ఆమె జైద్ బిన్
హారిస్హ్ యొకక భారయ, ఇుంత్లో దైవప్రవకత(స్.అ) ఆమెను చూశ్వరు మరియు ఆమె
.1

ప్రియుడయియ ఇలా అన్నిరు:

లేదా ఆయెషా పై ఎకుకవ ధాయస్గల స్ుంఘటన మరియు వేరే భారయలతో
అనైకయత్ చేయడుం చివరికి ఒకసారి ఫాతెమా(స్.అ)ను ఆశ్రయిుంచి దైవప్రవకత(స్.అ)ను
న్నయయుం చేయమని ప్రమాణుం చేయిుంచారు.2

స్వయుంగా దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక పరిసి్తే ఇలా ఉుంటే ఇక మఆవియా,
మర్గవన్ బిన్ హ్కుం, అమ్రోఆస్, యజీద్ బిన్ మఆవియా అుంతే కాదు ఇలాుంటి
పనులు చేసిన, పరుల స్త్రీల పై అతాయచారుం చేసిన, అమాయకులను చుంపన
ఖులాఫాలుందరిని ఎుందుకని నిుందుంచగలమ?.
కవి ఇలా ప్రవచిుంచను:

1. త్ఫీసర జలాలైన్, ఈ ఆయత్ “ ” و تخفي في نفسك ما ہللا مبديهయొకక వాయఖ్య క్రముంలో.
2. స్హీ మసిుుం, భాగుం7, పేజీ138, బ్బబొ ఫజాయిలి ఆయిషా.
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అనువాదుం: ఇుంటి పెదద డపుా వాయిస్తత ఆ ఇుంటి పలులు డానుస చేస్తత
ఈస్డుంచుకోకుండ.
ఏ అహ్లుబైత్(అ.స్)లను షియా మసిుుంలు పవిత్రులుగా నమమతారో “
” ఇుంటివాళ్ళకే ఇుంటి విష్యాలు ఎకుకవ తెలుసు. వాళ్ళళ ఆ
ఆయతులనీిుంటి యొకక యదార్గానిి చబుతారు ఏవైతే పైకి అలాుహ్ త్న ప్రవకతను
హ్లచిరిుంచినటుు కనిపసాతయో ఉదా: “

” అని లేదా మరి కొనిి చోటుు

దైవప్రవకత(స్.అ) త్పుాచేశ్వరు అని నిర్దపసాతయో ఉదా:
1. ఆయత్:

అనువాదుం:

ََ َُِۡ َ َ َ ذ
ََ ذ
َ َ
ٱّلل َما تق ذد َم مِن ذۢنبِك َو َما تأخ َر
ِِلغفِر لك
అలాుహ్ నీ పూరవపు పరప్పటును, భావికాలపు పరప్పటును

మనిిుంచాలని .... .1
లేదా
2. ఈ ఆయత్:

అనువాదుం:
2

ََ ُذَ ذ َ ذ
ِ ذ
ب
ِ ِ لقد تاب ٱّلل لَع ٱنل
అలాుహ్ ప్రవకత తౌబ్బను అుంగ్లకరిుంచాడు (క్షమిుంచాడు)
లేదా

3. ఈ ఆయత్:

َ َ ََُ ذ
َ نك ل َِم أَذ
ِۡنت ل َ ُهم
عفا ٱّلل ع

1. ఫత్ు సూర్గ:48, ఆయత్:2.
2. తౌబ్బ సూర్గ:9, ఆయత్:117.
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అనువాదుం: (ఓ ప్రవకాత!) అలాుహ్, నినుి క్షమిుంచుగాక, నీవ వారికి
అనుజఞ ఎుందుకు ఇచాివ?

1

ఈ ఆయతులతో దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక పవిత్రత్ పై ఎటువుంచి స్ుంద్వహ్ుం
కలగదు, ఎుందుకుంటే ఈ ఆయతులలో కొనీిుంటిలో దైవప్రవకత(స్.అ)ను
ఉద్వదశ్ుంచలేదు. మరి కోనిి ఆయతులలో మజాజ్ అర్గాలే ఉపయోగుంచబడాాయి.
ఇలాుంటి ప్రస్ుంగమ అరబీ భాష్లో చాలా ఉపయోగుంచబడుతుుంద; అనగా
ఒకరిని ఉద్వదశ్ుంచి మరోకరికి చపాడుం. అలాుహ్ కూడా ఖుర్ఆన్లో ఇలాుంటి
ప్రస్ుంగానిి ఉపయోగుంచాడు. ఒకవేళ్ ఎవరైన వివరుంగా తెలుసుకోవాలని
అనుకునిట్లుతే షియా మసిుుంల ఖుర్ఆన్ వాయఖ్య గ్రుంథాలను చదవుండ. ఉదా:
1. అల్ మీజాన్ ఫీ త్ఫీసరిల్ ఖుర్ఆన్ ........ అలాుమా త్బ్బత్బ్బయి(ర.అ)
2. అల్ బయాన్ ................................... అలాుమా ఖుయీ(ర.అ)
3. త్ఫీసరుల్ కాషిఫ్ ............................... అలాుమా జవాద్ మగియహ్
4. కితాబుల్ ఎహ్లతజాజ్ .......................... త్బరీ, మొ.....
న్న ఉద్వదశ్ుం స్ుంక్షిపతుం మరియు ఇరువైపు వర్గాల వారి విశ్వవసాలను వయకతుం
చేయడుం. మరియు ఈ పుస్తకానిి రచిుంచడానికి గల ఉద్వదశ్ుం కేవలుం నేను
ఎుందుకని స్ుంత్ృపత పుందాను, మరియు ఎుందుకు దైవప్రవకత(స్.అ)ల పవిత్రత్ను
మరియు వాళ్ళ త్రువాత్ ఔలియాలను పవిత్రులగా నమేమ షియాగా మార్గను,
ఎుందుకు న్న మనసుకు శ్వుంతి కలిగుంద, మరియు వాటితో న్నలో ఉని
స్ుంద్వహాలు, షైతాను యొకక దుష్టప్రేరణ నుుండ విమకిత పుందానో తెలియ
చపాడమే. ఒకోకసారి షైతాన్ న్న వికృత్ పనులను ముంచి పనులుగా
ప్రదరిిుంచేవాడు, అపుాడపుాడు ననుి దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక కారయమలలో
1. తౌబ్బ సూర్గ:9, ఆయత్:43.
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మరియు ప్రవచనమలలో స్ుంద్వహానికి గురి చేస్తవాడు దాుంతో ఇసాుుం యొకక వేరే
ఉపద్వశ్వలలో స్ుంద్వహిుంచేవాడని చివరికి అపుాడపుాడు ఈ ఆయత్:

ْ ُ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َّٰ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َّٰ ُ ُ ذ
وما ءاتىكم ٱلرسول فخذوه وما نهىكم عنه فٱنتهوا

అనువాదుం: దైవప్రవకత మీకు ఇచిిన దానిి తీసుకోుండ, అత్ను మిమమలిి
నిషేధిుంచిన దాని జోలికి పోకుండ

1

లో ఇద స్వయుంగా దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక

ప్రవచన ఏమో? ఇద అలాుహ్ ప్రసాతవన కాద్వమో అని స్ుంద్వహిుంచే వాడని. కాని
షియాగా మారిన త్రువాత్ నేను పూరితగా త్ృపత పుందాను మరియు స్ుంద్వహాలు
అుంత్మయాయయి.
ఇక

మిగలిుంద

“దైవప్రవకత(స్.అ)

కేవలుం

అలాుహ్

ఆద్వశ్వలను

ప్రచారిుంచడుంలో మాత్రమే పవిత్రులు” అనే అుంశ్ుం. అయితే ఇద పూరితగా వయరాపు
వచనుం దానిపై ఎటువుంటి వివేకమైన సాక్ష్యయలు లేవ ఎుందుకుంటే “దైవప్రవకత(స్.అ)
యొకక ప్రవచన్నల ఈ భాగుం దైవవాణి అని మరియు ఇుంకో భాగుం అత్ని
ప్రవచన్నల భాగుం అని, ముందు భాగుంలో పవిత్రులని రుండవ భాగుంలో
త్పుాచేస్త అవకాశ్ుం ఉుందని చపాడానికి సాక్షయుం లేదు”.
ఓ అలాుహ్! దీన్ పవిత్రత్ దెబాతినే ఈ రుండు విభిని మాటల నుుండ నేను
శ్రణుం కోరుతున్నిను.
ఇకకడ న్నకు, న్న ఒక స్ుంఘటన గురొతచిిుంద, నేను షియాగా మారిన
త్రువాత్ న్న మిత్రులతో దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక పవిత్రత్ గురిుంచి ఒక స్ుంభాష్ణ
జరిగుంద. దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రతీ విష్యుంలో పవిత్రులు అని నిర్దపుంచడమే న్న
పూరిత ప్రయత్ిుం, అయితే దైవప్రవకత(స్.అ) కేవలుం ఖుర్ఆన్ ఆద్వశ్వలను
1. హ్ష్ర్ సూర్గ:59, ఆయత్:7.
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ప్రచారిుంచడుంలో మాత్రమే పవిత్రులని నిర్దపుంచడమే వాళ్ళ ప్రయత్ిుం.
వాళ్ళలో “తూజర్”కు చుందన ఒక ప్రమఖ్ ఉప్పధాయయుడు కూడా ఉన్నిరు.

తూజర్, “అల్ జరీదహ్”లో ఒక ప్రద్వశ్ుం.1 అత్ను తెలివితేటలలో, జాఞనుంలో,
వాకాితురయుంలో చాలా ప్రఖ్యయతి చుందన వారు. కొుంచుం స్తపు ఆలోచిుంచిన
త్రువాత్ ఇలా అన్నిరు: మిత్రులార్గ! ఈ విష్యుంలో న్నకు ఒక ఆలోచన
కలిగుంద. “చపాుండ మీ ఆలోచనను కూడా విుందాుం” అని మేముందరుం
అన్నిమ. అత్ను, ఏదైతే మన సోదరుడు “తీజానీ” షియా మసిుుంల
విశ్వవసాలను వివరిుంచారో అవే స్త్యుం మరియు మనకు కూడా దైవప్రవకత(స్.అ)
యొకక పవిత్రత్ను స్ుంపూరణుంగా నమమడుం ఎుంతైన అవస్రుం ఉుంద లేకపోతే
ఖుర్ఆన్లో కూడా స్ుంద్వహిుంచవలసి వసుతుంద, అని అన్నిరు. అుందరు కలిసి
ఎుందుకు? ఎలా? అని ప్రశ్ిుంచారు. అత్ను వెుంటనే ఇలా జవాబిచాిరు: ఇపాటి
వరకు మీలో ఎవరైన్న ఖుర్ఆన్ యొకక ఒకక సూర్గ చివరిలోనైన్న ఇదీ అలాుహ్
యొకక ప్రవచనుం అని అలాుహ్ యొకక స్ుంత్కానిి చూశ్వర్గ?. అత్ని ఈ మాట
పై అుందరు నవావరు. కాని ఈ మాట ఒక యదార్గానిి త్నలో దాచిపెటుటకొని
ఉుంద. మత్పక్షప్పత్ుం లేని మనిషి కొుంచుం వివేకుంతో ఆలోచిస్తత ఈ విశ్వవసానిి
త్పాకుుండా అుంగ్లకరిసాతడు. ఖుర్ఆన్ అలాుహ్ యొకక ప్రవచన్న గ్రుంథుం అని
నమిమనవాడకి ఖుర్ఆన్ ఆద్వశ్వలను ప్రచారిుంచే వారి యొకక పవిత్రత్ను పూరితగా
నమామలిసవసుతుంద. ఎుందుకుంటే ఎవరికైన్న స్రే “నేను, అలాుహ్ ప్రవచిసుతుండగా
విన్నిను” అని చపాడుం అసాధయుం మరియు అలాగే “నేను దైవదూత్ జబ్రయీల్,
దైవవాణి తీసుకుర్గవడనిి చూశ్వను” అని చపాడుం కూడా అసాధయుం.
1. అల్ జరీదహ్, ట్యయనిస్ యొకక దక్షిణ దశ్లో ఉుంద మరియు న్న పటటణుం ఖ్ఫస్హ్ నుుండ 93 కిలో మీటరు
దూరుంలో ఉుంద. ప్రమఖ్ కవి అబుల్ ఖ్యసిుం అల్ షాబీ మరియు అల్ అజుర్ యొక్ పెదద జన్నబ్ ఖిజ్ర్ హుసైన్
అలాగే చాలా ఉలమాల జనమస్్లుం ఈ ప్రద్వశ్మే.
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స్ుంక్షిపతుంగా చప్పాలుంటే పవిత్రత్ గురిుంచి షియా మసిుుంల ప్రవచన స్రైనద
అద్వ మనసును త్ృపత పరుసుతుంద. షైతాను మరియు కోరికల దుష్టప్రేరణ అుంత్ుం
చేసుతుంద. ఇసాుుం యొకక శ్త్రువలు(యూధులు, క్రైస్తవలు, న్నసితకులు మొ॥)
వారు మా విశ్వవసాలను హ్లళ్న చేస్తుందుకు, దైవప్రవకత(స్.అ)పై అధికప్రస్ుంగుం
చేయవచుి అని మా లోప్పలను వెతుకుతూ ఉుంట్టరు. వాళ్ళుందరి నోళ్ళను కటేటస్త
విశ్వవసాలు కేవలుం షియా మసిుుంలవే. మసిుమల లోప్పలను వాళ్ళళ కేవలుం
అహ్లుసునితుల పుస్తకాలను చదవి తెలుసుకున్నిరు. మీరు కూడా చూస్త
ఉుంట్టరు మాకు వయతిరేకుంగా ప్రదరిిుంచే సాక్ష్యయలు స్హీ బుఖ్యరీ మరియు స్హీ
మసిుుంలలో దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఆమడ దూరుంలో ఉనిటువుంటి అపవిత్ర
కారయమలు మరియు ప్రవచన్నలే1.

ఇక మీరే నిర్గారిుంచుకోుండ, స్హీ బుఖ్యరీ మరియు స్హీ మసిుుంలలో
త్పుాడు రివాయతులు కూడా ఉన్నియని ఆ శ్త్రువలను ఎలా స్ుంత్ృపత
పరచగలమ!. ఎుందుకుంటే అహ్లుసునితులు ఈ మాటను అుంగ్లకరిుంచరు, వాళ్ళళ
అలాుహ్ గ్రుంథుం త్రువాత్ అనీిుంటి కని స్రైన పుస్తకుం స్హీ బుఖ్యరీ మరియు
స్హీ మసిుుం అని నమమతారు.

1. బుఖ్యరీ, భాగుం3, పేజీ152, కితాబుష్ ష్హాదాత్ యొకక ష్హాదతుల్ ఆమా అను అధాయయుంలో ఇలా రివాయత్
ఉుంద: .....హ్జ్రత్ ఆయెషా ఇలా ప్రవచిుంచను: దైవప్రవకత(స్.అ) మసీదులో ఒక వయకితని ఖుర్ఆన్ చదువతుుండగా
విని ఇలా అన్నిరు: అలాుహ్ ఇత్డపై దయ చేయుగాక నేను ఫలాన్న ఫలాన్న సూర్గల యొకక ఫలాన్న ఫలాన్న
ఆయతులను మరిచిపోయాను ఇత్డు గురుతకుతెచాిడు.
ఇక మీరే చదవి చకితులవవుండ. ఆ అుంధుడు గురుతచేయకపోతే ఏమైయేయదో.... . అలాుహ్ ఇలాుంటి ఉన్నమద మాటల
నుుండ రక్షిుంచుగాక.
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ఇమామత్
(షియా మరియు అహ్లుసునిత్ల దృషిటలో)
ఈ స్ుంభాష్ణలో “ఇమామత్” అనగా మసిుమల “ఇమామతె కుబ్రా

అనగా ఖిలాఫత్”1, “హుకూమత్”2, “ఖియాదత్”3 మరియు “విలాయత్”4 ఈ
రోజులోు అుందరి ఆలోచనలలో ఉనిటుు జమాత్ చదవిుంచే ఇమామ్ కాదు. నేను
న్న ఈ పుస్తకుంలో అహ్లుసునిత్ మరియు షియా వర్గాల మధయ గల భేదానిి
చరిిసాతను. అుందుకు ముంద్వ వాళ్ళ వాళ్ళ దృషిటలో ఇమామత్ యొకక
మూలుం(ఉత్ాతితసా్నుం)

వివరిుంచాలని

అనుకుుంటున్నిను.

దాుంతో

చదువతునివారికి ఈ రుండు వర్గాలలో ఇమామత్ ఎటువుంటి మూలకారణాల
పై నిలిచిఉుంద, అనే విష్యుం తెలుసుతుంద. మరి దాని ఫలిత్ుంగా నేను న్న
మనుపటి విశ్వవసానిి వదలి వేరే విశ్వవస్ుం వైపుకు ఎుందుకు మార్గనో కూడా
తెలుసుతుంద.
ఇమామత్ అుంశ్ుం షియా మసిుుంలలో ఉసూలే దీన్5లో ఒకటి. ఎుందుకుంటే
దాని ప్రామఖ్యత్ చాలా ఎకుకవ మరియు ఉమమత్ యొకక స్ుంపూరణతావనికి
మారాదరిి మరి ఈ ఖియాదతే కుబ్రా(పెదద మారాదరిి)తోనే చాలా ప్రామఖ్యత్లు,
విశ్ష్టత్లు ఉదా: జాఞనుం, ధైరయుం, కోమల స్వభావుం, ఓరుా, పవిత్రత్, దైవభీతి,
ధరమనిష్ఠ, ముంచిత్నుం పై ఆధారపడ ఉన్నియి. షియా మసిుుంల దృషిటలో
1. మహ్మమదీయు లుందరిపైన్న వరితుంచే ఖ్లీఫా అధికారుం, యువర్గజత్వమ, ప్రాతినిధయమ, ఉత్తర్గధికారమ
2. ప్రభుత్వుం, ఆధిపత్యుం.
3. మారాదరిిత్వమ.
4. అలాుహ్ యొకక సానిిధయమ.
5. దీన్ యొకక మూల కారణాలు.
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“ఇమామత్ అలాుహ్ నిశ్ియిుంచే పదవి”. ఈ పదవిని దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్
ఈ ప్రపుంచ మారాదరిిగా అలాుహ్ త్న ముంచి దాసులలో నుుండ ఎవరో ఒకరిని
ప్రసాదసాతడు. ఇుందు మూలుంగానే హ్జ్రత్ ఇమామ్ అలీ(అ.స్), మసిుమల
ఇమామ్ అయాయరు, మరి అత్నిని అలాుహ్యే ఎనుికుని త్న ప్రవకత(స్.అ) వదదకు,
“మీరు ప్రజల మధయ అలీ(అ.స్) యొకక ఖిలాఫత్ పదవి గురిుంచి ప్రకటిుంచుండ” అని
దైవవాణి పుంప్పడు. మరి దైవప్రవకత(స్.అ) త్న చివరి హ్జ్జ త్రువాత్ “ఖుమ్
మైదానుం”లో ఆ ఆద్వశ్వనిి ప్రకటిుంచారు. ఆ త్రువాత్ ప్రజలుందరు హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) యొకక బైఅత్ చేశ్వరు.
అహ్లుసునితులు కూడా ఉమమత్ యొకక మారాదరినుం కోస్ుం ఇమామత్ను
వాజబ్ అని నమమతారు. కాని ఇమామ్ను ఉమమతే నియమిసుతుంద అుంట్టరు.
అుందుమూలుంగా హ్జ్రత్ అబూబక్ర్ మసిుమల ఇమామ్ అయాయరు, ఇత్నిని
స్వయుంగా

ప్రజలే

దైవప్రవకత(స్.అ)

త్రువాత్

త్మ

ఇమామ్గా

నియమిుంచుకున్నిరు. ఎుందుకుంటే దైవప్రవకత(స్.అ) ఈ విష్యుంలో ఆద్వశ్ుంచలేదు
కాబటిట దీనిని ప్రజల అభిప్రాయాలపై మరియు స్లహాలపై వదలేయడుం జరిగుంద
వాళ్ళకు ఇష్టుం వచిిన వాళ్ళళను ఎనుికోవచుి.

యదారాుం ఎకకడా?
పరిశోధకుడు, ఒకవేళ్ రుండు వర్గాల ప్రవచన్నలలో దృషిట సారిస్తత వాళ్ళళదదరి
సాక్ష్యయలను

స్వమత్పక్షప్పత్ుం

లేకుుండా

పరిశీలిుంచినట్లుతే

త్పాకుుండా

యధార్గానికి దగారవతాడు, మరియు ఒకవేళ్ నేను న్న గురిుంచి ఏదైన్న చప్పాలను
కుుంటే ఈ న్న పుస్తకుం న్న విశ్వవసాల మారుా మరియు రుజుమారాదరిన్ననికి
నిదరినుం. అయితే ఈ పుస్తకానిి చదువతునివారి కోస్ుం న్న అభిప్రాయుం
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చపాడుం అవస్రుం, ఇక న్న మాటను అుంగ్లకరిుంచాలా వదాద అనేద వాళ్ళ ఇష్టుం
ఎుందుకుంటే ప్రతీ ఒకకరికి ఆలోచిుంచే సావత్ుంత్రుం ఉుంద:
ఆయత్:

అనువాదుం:

ُ
َّٰ  و ۡز َر أ ۡخ َرٞ َو ََّل تَز ُر َواز َرة
ى
ِ ِ
ِ
బరువ మోస్తవాడెవడూ ఇత్రుని బరువను మోయడు

ఆయత్:

1

ٌَ َ ۡ َ َ َ َ
ۡ َ ُّ ُ
ِينة
س بِما كسبت ره
ِۢ ك نف

అనువాదుం: ప్రతీ వయకీత తాను స్ుంప్పదుంచే దానికి తాకటుటగా ఉుంట్టడు

2

నేను ఖుర్ఆన్ మరియు ఇరువైపుల దృషిటలో స్మమతిగల దైవప్రవకత(స్.అ)
సునితులనే అుంగ్లకరిసాతనని, మరియు ప్రతీ స్ుంభాష్ణలో వివేకుంతో కూడ ఉని
తీరుాను అుంగ్లకరిసాతనని, విరుధాదలను, విభేదాలను ఏమాత్రుం అుంగ్లకరిుంచనని
నేను ఈ పుస్తకుం ఆరుంభుంలోనే చప్పాను. ఎుందుకుంటే అలాుహ్ ఇలా
ప్రకటిసుతన్నిడు:

అనువాదుం:

ْ
َ ذ
َ
َ َ َ
ۡ
ٱخت ِ َل َّٰ افا َكث ِ ا
ريا
َِول ۡو َكن م ِۡن عِن ِد غ ۡريِ ٱّلل ِ ل َو َج ُدوا فِيه
ఇద అలాుహ్ త్రవ నుుండ కాక వేరొకరి త్రపు నుుండ వచిి

ఉనిటుయితే ఇుందులో ఎనోి పరస్ార విరుధామైన విష్యాలు
ఇుండేవి

3.

1. అన్ఆమ్ సూర్గ:6, ఆయత్:164.
2. మదసిసర్ సూర్గ:74, ఆయత్:38.
3. నిసా సూర్గ:4, ఆయత్:82.
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ఇమామత్ ఖుర్ఆన్ దృషిటలో
అలాుహ్ ప్రవచనుం:

َ
َ ُ َ ِ َ َ َ َ َّٰ َ َ َ ذ ُ ذ
كل ذ
َٰٓ ِإَوذِ ۡٱب َت
ِ ِلن
اس
 قال إ ِ ِن جاعِلٞۖل إِبۡ َر َّٰ ِهۧ َم َر ُّب ُهۥ بِكل ِمت فأتمهن
َ َ َ
َ َ َ ا
ُ
َّٰ ذ
َ ُ
َ ٱلظلِم
ي
 قال َومِن ذ ِرِ ذي ِِتٖۖ قال َّل َي َنال ع ۡهدِيٞۖ اما
إِم
ِ

అనువాదుం: (ఓ ప్రవకాత! ఆ స్ుందర్గునిి కూడ గురుతకు తెచుికోుండ)
ఇబ్రాహీమ్ ను అత్ని ప్రభువ కొనిి విష్యాలలో పరీక్షిుంచాడు.
వాటనిిటిని అత్ను పూరిత చేయగా(వాటనిిటిలో పూరితగా న్గాన
త్రువాత్) (అలాుహ్) ఇలా అన్నిడు: నేను నినుి మానవలుందరికీ
ఇమామ్గా(న్నయకునిగా) చయయబోతున్నిను. ఇబ్రాహీమ్ త్న
ప్రభువతో ఇలా అడగారు: ఇద న్న స్ుంతాన్ననికి కూడా వరితసుతుందా?
అపుాడు అలాుహ్, న్న ఈ అధికారుం జాలిమలైన(దుర్గమరుాలైన)
వారికి వరితుంచదు

1.

ఈ ఆయత్లో ఇలా ప్రవచిుంచబడ ఉుంద; ఇమామత్ అలాుహ్ యొకక
అధికారుం, అలాుహ్ త్న దాసులలో ఎవరికి ప్రసాదుంచాలను కుుంటే వారికి
َ ُ َ ذ
اس إ َم ا
ప్రసాదసాతడు. ఎుందుకుంటే ఈ ఆయత్లో “اما
ِ ِ  ”جاعِلك ل ِلنఅని వచిిుంద
దానితో ప్పటు ఈ ఆయత్, అలాుహ్ యొకక అధికారుం కేవలుం ఆయన ఎవరినైతే
ఆ అధికారుం కోస్మే ఎనుికుని ఆ ముంచి దాసులకే ప్రసాదుంచబడుతుుంద. మరి
అన్నయయులకు ఈ అధికారుం దకకదు.
మరికొనిి ఆయతులను తిలకిుంచుండ:
1. ఆయత్:
1. అల్ బఖ్రహ్ సూర్గ:2, ఆయత్:124
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َ َ َ َ َ َۡ َ ۡ َ ا
َ َ َ ذ
ََۡ َ
َۡ َ ۡ
ِ ٱلصل َّٰوة
ت ِإَوقام
ِ َّٰ َوجعلنَّٰ ُه ۡم أئ ِ ذمة َيه ُدون بِأم ِرنا َوأ ۡوح ۡينا إ ِ ِۡل ِه ۡم ف ِعل ٱۡل ۡي َر
َ
ِإَويتا َء ذ
َ ٱلز َك َّٰوةِٖۖ َو ََكنُوا ْ َنلَا َعَّٰبد
ِين
ِ
అనువాదుం: మా ఆజాఞనుసారుం మారాదరికత్వుం న్రపేవారిని మేమ
ఆయిమమహ్(న్నయకులు)గా చేశ్వమ. మేమ వహీ దావర్గ
స్తాకర్గయలు చయయుండ అనీ, నమాజ్ను సా్పుంచుండ అనీ,
జకాత్ ఇవవుండ అనీ వారికి బోధిుంచామ. వారుందర్ద
మమమలిి ఆర్గధిుంచేవారు .1
2. ఆయత్:

َ
َ ْ ُ َ ْ َُ َ َ َ َ َۡ ُۡ ۡ َ ذا َ ۡ ُ َ َۡ َ َذ
وا َوَكنوا أَِبيَّٰت ِ َنا يُوق ُِنونٞۖ َب
وجعلنا مِنهم أئِمة يهدون بِأم ِرنا لما ص

అనువాదుం: వారు స్హ్నుం వహిుంచినపుడు, మా వాకాయలను గటిటగా
నమిమనపుడు, మేమ వారిలో న్నయకులను ప్రభవిుంపజేశ్వమ .2
3. ఆయత్:

َۡ
ْ ُ ۡ ۡ َ َُ ُ َ ذ ُ ذ ََ ذ
َ َۡ َۡ َ َ ا
ِ ٱس ُتضعِفوا ِِف ٱۡل
ۡرض َوَن َعل ُه ۡم أئ ِ ذمة َوَن َعل ُه ُم
ون ِريد أن نمن لَع ٱَّلِين
َ ۡٱل َوَّٰرث
ِي
ِ
అనువాదుం:

భూమిలో

వారినే(ప్రజల

అణచివేయబడన
పై)

వారిని

న్నయకులుగా

కనికరిుంచాలనీ,

చేయాలనీ,

వారసులుగా చేయాలనీ మేమ ఉద్వదశ్ుంచామ.3

1. అుంబియా సూర్గ:21, ఆయత్:73.
2. స్జదహ్ సూర్గ:32, ఆయత్:24.
3. ఖ్స్స్ సూర్గ:28, ఆయత్:5.
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కొుందరు ఈ ఆయతులలో ఇమామత్ యొకక అర్గానిి నుబువవత్ మరియు
రిసాలత్(దైవదౌత్యుం) అని త్పుాగా అరాుం చేసుకున్నిరు. ఇద ఇమామత్ పదానిి
స్రిగాా అరాుం చేసుకోకపోవడుంతో వచిిన కష్టుం. ఎుందుకుంటే ప్రతీ నబీ మరియు
ప్రవకత, ఇమామ్ కూడా అయి ఉుంట్టరు, కాని ప్రతీ ఇమామ్, నబీ మరియు ప్రవకత
అయి ఉుండరు. ఈ విధుంగా ఇమామత్ అనగా నుబువవత్ మరియు రిసాలత్ అని
ఎలా అనగలమ? అుందుకే ఖుర్ఆన్ వివరిుంచిద కేవలుం న్న ముంచి దాసులకే
ప్రజల హిదాయత్ చేస్తుందుకు ఈ గొపా అధికారుం గురిుంచి ప్రశ్ిుంచే హ్కుక
ఉుంద. వాళ్ళ కొరకు గొపా వేత్నమ గలదు. అుందుకే అలాుహ్ ఇలా ప్రవచిుంచను:

ْ ُ ِ ُ َ َ َ ذ َ َ َ ۡ َ ُ َ ُّ َ َ َ ُّ ْ ذ ۡ َ ُّ ْ َ ا َ ذ
وٱَّلِين َّل يشهدون ٱلزور ِإَوذا مروا ب ِٱللغوِ مروا كِراما وٱَّلِين إِذا ذكِروا
َ ۡ َ َ َ ِ ۡ َ ۡ َ ُّ ْ َ َ ۡ َ ُ اِ َ ُ ۡ َ ا َ ذ َ َ ُ ُ َ َ ذ
َ
ب نلَا م ِۡن
ت رب ِ ِهم لم َيِروا عليها صما وعميانا ِ وٱَّلِين يقولون ربنا ه
ِ َّٰ أَِبي
ً ي إ َم
َ أَ ۡز َو َّٰ َ َ ُ ِ ذ َّٰ َ ُ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ذ
اما
ِ ِجنا وذرِيتِنا ق ذرة أعي وٱجعلنا ل ِلمتق
ِ
అనువాదుం: అబదాానికి సాక్షులు కాని వారు, వయరామైన వాటి పైపుగా పోవటుం
జరిగతే, స్ుంసాకరవుంతులు మాదరిగా దాటిపోతారు. వారికి త్మ
ప్రభువ ఆయతులను వినిపుంచి హిత్బోధ చేయటుం జరిగతే, వారు
దానిని గురిుంచి అుంధులుగా, చవిటి వారుగా ఉుండపోరు. వారు
ఇలా ప్రారి్సూత ఉుంట్టరు, “మా ప్రభూ మాకు మా భారయల దావర్గనూ
మా స్ుంతానుం దావర్గనూ కనుిల చలుదన్ననిి ప్రసాదుంచు,
మమమలిి భయ దాసులు గలవారికి ఇమామలుగా చేయి”

1

రుజువైయియుంద్వమిటుంటే అలాుహ్ యొకక అధికారుం కేవలుం ముంచివాళ్ళకు
మరియు స్దుాణులకు మాత్రమే ప్రసాదుంచబడుతుుంద ప్రతీ న్నయకుడకి కాదు,
1. ఫుర్గాన్ సూర్గ:25, ఆయత్: 72,73,74.

70

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
ఎుందుకుంటే ఖుర్ఆన్లో ఇమామత్ పదమ క్రూర అధికారుల కొరకు కూడా
ఉపయోగుంచబడుంద. అనగా ఎవరైతే త్నను నమిమన వాళ్ళను, మరియు త్మ
స్మూహానిి రుజుమారాుం నుుండ త్పాసూత ఉుంట్టరో; ఈ లోకుం మరియు
పరలోకుంలో వాళ్ళను భ్రష్టత్ మరియు యాత్నకు గురి చేసాతరో; ఖుర్ఆన్ వాళ్ళ
కోస్ుం కూడా అయిమమహ్(ఇమామలు) అనే పదాలను ఉపయోగుంచిుంద.
ఫిర్ఔన్ మరియు అత్డ అనుచరుల ప్రసాతవన ఖుర్ఆన్లో ఇలా ఉుంద:

َّٰ ۡ َ ِ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َّٰ َ ُ ذ
َ ۡ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َّٰ َ ۡ َ َ َ
َ ٱلظلِم
ۡ
ُ
َّٰ
ي
ة
ب
ق
ع
ن
َك
ف
ي
ك
ر
ٱنظ
ف
م
ٱِل
ِف
م
ه
ن
فأخذنه وجنودهۥ فنبذ
ِ
ِ
ِٞۖ
ِ
ۡ َ َ ُ َ ُ َ َ َّٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َّٰ ُ ۡ َ ذ ا َ ۡ ُ َ َ ذ
َ
وجعلنهم أئِمة يدعون إَِل ٱنلارِٖۖ ويوم ٱلقِيمةِ َّل ي
ِ نِصون َوأت َب ۡع َنَّٰ ُه ۡم ِِف ه َّٰ ِذه
َ  َو َي ۡو َم ٱلۡق َيَّٰ َمةِ ُهم ِم َِن ٱل ۡ َم ۡق ُبوحٞۖ ٱل ۡن َيا لَ ۡع َن اة
ُّ
ِي
ِ
అనువాదుం: చివరికి మేమ అత్నినీ అత్ని సైన్నయలనూ పటుటకుని స్మద్రుంలోకి
విస్రివేశ్వమ. (ఓ ప్రవకాత)చూడు ఆ దుర్గమరుాలకు ఏ గతి
పటిటుందో. మేమ వారిని నరకుం వైపునకు(ప్రజలను) ఆహావనిుంచే
న్నయకులుగా చేశ్వమ. ప్రళ్యుం న్నడు వారు ఎకకడ నుుంచీ (ఏ)
స్హాయానీి పుందలేరు. మేమ ఈ ప్రపుంచుంలో అభిశ్వపుం వారిని
వెుంట్టడేలా చేశ్వమ. ప్రళ్యుం న్నడు వారు ఘోర దుర్గవస్్కు
గురి అవతారు .1
అలాుహ్ చాలా వివరుంగా ఇమామత్, అలాుహ్ అధికారమని ఆయన ఎవరికి
ప్రసాదుంచాలను కుుంటే వాళ్ళను ప్రసాదుంచగలడని మరియు ఈ ఇమామత్
అధికారుం అన్నయయులకు ఎటిటపరిసి్తులలో కూడా దకకదు అని వెలుడుంచాడు.
అుందుకని షియామసిుుంల వచనమే స్రైనద. ఇక అబూబక్ర్, ఉమర్ మరియు
1. ఖిస్స్ సూర్గ:28, ఆయత్:40,41,42.
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ఉసామన్ అవిశ్వవస్పు అుంధకారమలో గడప, త్మ ఆత్మను అన్నయయుం చేసిన
వాళ్ళళ, మరియు త్మ జీవిత్ుంలో ఎకుకవ కాలుం షిర్క(అనే అుంధాకారుం)లో

మరియు విగ్రహార్గధనలో గడపన జాలిమలు1. అుందుకని అలాుహ్ యొకక
అధికారుం(ఇమామత్) వాళ్ళకు దొరకదు. “అలాుహ్ యొకక ఈ అధికార్గనికి
స్రైన అరుత్ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)కు త్పా ఏ ఒకక స్హాబీకి లేదు ఎుందుకుంటే హ్జ్రత్
అలీ కర్రమలాుహు వజు, అలాుహ్ త్పా ఎవవరిని ఆర్గధిుంచలేదు, త్మ జీవిత్ుంలో
ఎనిడూ విగ్రహాల ముందు స్జాద చేసిుంద లేదు” అనే షియా మసిుుంల వచనమే
స్రైనద.
ఒకవేళ్ ఎవరైన, ఇసాుుం సీవకరిుంచిన త్రువాత్ ప్పత్ విష్యాలు
అుంత్మౌతాయి అని అుంటే వాళ్ళకు మేమిచేి జవాబు ఇద్వ: మీరు చపేాద నిజమే
ఐన్న ఇదదరిలో భూమి మరియు ఆకాశ్ుం మధయ ఉనిుంత్ తేడా ఉుంద.
అవిశ్వవసునిగా ఉుండ ఆ త్రువాత్ పశ్వితాతపుం చేసినవాడు, ఎనిడూ విగ్రహాల
ముందు త్ల వుంచని మరియు ఎలుపుాడూ పవిత్రుంగా ఉుండే వారితో ఎలా
స్మానుం అవవగలరు!?.

1 . ఇకకడ జాలిమ్ అనగా అవిశ్వవస్ుం మరియు మారాభ్రష్టత్లో జీవితానిి గడప త్న ఆత్మ పటు అన్నయయుం
చేయడుం.
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“ఇమామత్” దైవప్రవకత(స్.అ) సునితులలో
ఇమామత్ యొకక విష్యుంలో దైవప్రవకత(స్.అ) చాలా ప్రవచన్నలు,
ఉలేుఖిుంచారు. అవి షియా మరియు సునీియులు త్మ త్మ మసానీద్ మరియు
చరిత్ర పుస్తకాలలో లిఖిుంచారు. దైవప్రవకత(స్.అ) ఒకసారి దానిని “ఇమామత్”
పదుంతో గురుతచేస్తత మరో సారి “ఖిలాఫత్” పదుంతో, అపుాడపుాడు “విలాయత్”
పదుం లేదా “అమార్గత్” పదానిి ఉపయోగుంచేవారు. ఉదాహారణకు:
ఇమామత్ పదుం ఉపయోగుంచబడా రివాయతులు
ఇమామత్ గురిుంచి ఇలా ప్రవచిుంచారు: “మీ యొకక అతి ఉత్తమ ఇమామ్,
మీకు అత్నుంటే మరియు అత్నికి మీరుంటే ఇష్టుం ఉుండాలి; మీరు అత్నితో
మరియు అత్ను మీతో కలవాలి. మీ అతి నీఛమైన ఆయిమమహ్(ఇమామలు),
మీకు అత్నుంటే వైరుం మరియు అత్నికి మీరుంటే వైరుం; మీరు అత్ని పై లఅనత్
చేసాతరు అత్ను మీ పై లఅనత్ చేసాతడు. అపుాడు ప్రజలు దైవప్రవకత(స్.అ)తో ఇలా
ప్రశ్ిుంచారు: ఓ దైవప్రవకాత! మేమ వాళ్ళపై ఖ్డాాల దావర జహాద్ చేయవచాి?
దైవప్రవకత(స్.అ), వాళ్ళళ మీ మధయ నమాజ్ చదువతునిపాటి వరకు వదుద అని
అన్నిరు”.1

మరో చోట ఇలా ప్రవచిుంచారు: న్న త్రువాత్ న్న మారాుం పై నడవని,
మరియు న్న సునిత్ పై(కూడా) అమలు చేయని ఇమామలు ఉుంట్టరు, వాళ్ళలో
కొుందరు ఖియామ్2 చేసాతరు, వాళ్ళ హ్ృదయాలు షైతానువి మరియు శ్రీరుం
మనుషుల వలే ఉుంట్టయి.3

1. స్హీ మసిుుం, భాగుం6, పేజీ24, బ్బబొ ఖియారుల్ ఆయిమమ వ షిర్గరుహుమ్.
2. యుధాుం చేయాడానికి నడుమ బిగుంచడుం.
3. స్హీ మసిుుం, భాగుం6, పేజీ20, బ్బబుల్ అమ్రి బిలుజూమిల్ జమాఅతి ఇుంద జుహూరిల్ ఫిత్న్.
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ఖిలాఫత్ పదుం ఉపయోగుంచబడా రివాయతులు
“దీన్, ప్రళ్యుం వచేిుంత్ వరుకు లేదా మీ పై ఖురైష్ వుంశ్ుం నుుండ

పన్ిుండు ముంద ఖ్లీఫాల కాలుం పూరతయేయ వరకు సి్రపడ ఉుంటుుంద”.1

మరో రివాయత్లో జాబిర్ బిన్ సుమ్రహ్ ఇలా ఉలేుఖిుంచారు: నేను,
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిసుతుండగా విన్నిను: ఇసాుుం పన్ిుండు ఖ్లీఫాల
(అధికారుం) వరకు గౌరవుంగా ఉుంటుుంద, ఆ త్రువాత్ ఒక పదానిి చప్పారు
అద న్నకు అరాుం కాలేదు అుందుకని దైవప్రవకత(స్.అ) ఏమన్నిరు అని? న్న త్ుండ్రి
గారిని అడగాను. అుందుకు వారు దైవప్రవకత(స్.అ) “వాళ్ళుందరు ఖురైష్ వుంశ్వనికి
చుందన వారైవుంట్టరు అని ఉపద్వశ్ుంచారు” అని జవాబిచాిరు.2
అమార్గత్ పదుం ఉపయోగుంచబడా రివాయతులు
“చాలా దగారోునే మీకు తెలిసిన వాడే మరియు ఇష్ట పడనివాడే మీ యొకక
న్నయకుడవతాడు. మరి ఎవరైతే అత్డ గురిుంచి తెలుసుకున్నిడో అత్ను
విమకుతడయాయడు, మరియు నిర్గకరిుంచినవాడు సురక్షిత్మైయాయడు, కాని ర్గజీ
పడావాడు మరియు అత్డ అడుగుజాడలలో నడచినవాడు(ఇక న్నశ్నుం
అయాయడు). ప్రజలు, అయితే మేమ వాళ్ళతో యుధాుం చేయకూడదా? అని
అడగారు. దానికి దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా జవాబిచాిరు: వాళ్ళళ నమాజును
చదువతునిుంత్ వరకు వాళ్ళతో యుధాుం చేయకుండ”3

1. స్హీ మసిుుం, భాగుం6, పేజీ4, బ్బబున్నిస్ త్బఅ లి ఖురైషి వల్ ఖిలాఫతి ఫీ ఖురైషిన్.
2. స్హీ మసిుుం, భాగుం6. స్హీబుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ105 మరియు 128.
3. స్హీ మసిుుం, భాగుం6, పేజీ23, బ్బబొ వజూబుల్ ఇన్నకరి అలల్ ఉమర్గ.
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మరో చోట ఇలా ఉుంద: “పన్ిుండు న్నయకులు, వాళ్ళుందరు ఖురైష్

వుంశ్వనికి చుందన వారై ఉుంట్టరు”.1
మరో

చోట

స్హాబీయులకు

భయపెడుతూ

ఇలా

ప్రవచిుంచారు:

“తొుందరలోనే మీరు న్నయకత్వుం పై అతాయశ్కు గురి అవతారు కాని ఇద
ప్రళ్యుం న్నడు అనుతాప్పనికి కారణుం అవతుుంద”.2
విలాయత్ పదుం ఉపయోగుంచబడా రివాయతులు

“ఒకవేళ్ ఒక మసిుమల వాలీ3(త్న ఆధినుంలో ఉని) మసిుుంలను మోస్ుం

మరియు అన్నయయుం చేసి ఉని సి్తిలో మరణిస్తత అలాుహ్ అత్ని పై స్వర్గానిి
హ్ర్గమ్ చేసాతడు”4

మరి అలాగే మరో చోట విలాయత్ పదానిి ఉపయోగుంచారు: “ఖురైష్
వుంశ్వనికి చుందన పన్ిుండుకి పన్ిుండు, న్నయకులుగా ఉనిుంత్ వరకు ప్రజల
వయవహార్గలు స్క్రముంగా ఉుంట్టయి”.5

ఇమామత్ మరియు ఖిలాఫత్ అర్గానిి ఎటువుంటి వాయఖ్య మరియు న్పమ
లేకుుండా ఖుర్ఆన్ మరియు సునిత్ నుుండ ప్రదరిిుంచాను, అుంతేకాదు
మఖ్యుంగా అహ్లుసునిత్ల యొకక స్హాుహ్ గ్రుంథాలనే ఆశ్రయిుంచాను.
ఎుందుకుంటే ఖిలాఫత్ అధికారుం పన్ిుండు ముంద పై నిలిచి ఉుండడుం, వారు
ఖురైష్ వుంశ్వనికి చుంద ఉుండడుం, ఇవి షియా మసిుుంల విశ్వవసాలలో
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ127, బ్బబుల్ ఇసితఖ్యుఫ్.
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ106, బ్బబొ మా యుక్రహు మినల్ హిరిస అలల్ అమారహ్.
3. ర్గజు, స్ుంరక్షకుడు, ప్రభువ, సావమి, యజమాని.
4. స్హీ మసిుుం, భాగుం6, పేజీ3, బ్బబుల్ ఖిలాఫతి మిన్ ఖురైష్.
5. యన్నబీయుల్ మవదదహ్, భాగుం3, పేజీ104.
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స్మమత్మైనవి, మరి అుందులో ఎవరికి స్ుంద్వహ్ుం లేదా విభేదుం లేదు అుంతేకాదు
అహ్లుసునితుల ఉలమాలలో కొుందరు దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా చప్పారు అని స్ాష్టుం
చేశ్వరు: దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచన: “న్న త్రువాత్ పన్ిుండు ఖ్లీప్పలు ఉన్నిరు
వాళ్ళుందరు బనీ హాషిుం నుుండ అయి ఉుంట్టరు”.1

షిబీయ, మస్రూఖ్ దావర ఇలా ఉలేుఖిుంచను: అత్ను ఇలా అన్నిడు: మేమ ఇబ్ని
మసూవద్ వదద మా ఖుర్ఆన్లను స్రిచేసుకోవడానికి అత్నిని చూపసుతుండగా
(లేదా చదవి వినిపసుతుండగా), యువకులలో ఒకడు అత్నితో ఇలా ప్రశ్ిుంచాడు:
మీ దైవప్రవకత(స్.అ) మీకు త్న త్రువాత్ ఎుంత్ ముంద ఖ్లీఫాలు ఉుంట్టరో
చప్పార్గ?. ఇబ్ని మసూవద్ ఇలా అన్నిరు: ఇుంకా నీవ వయసులో ఉని వాడవి,
ఈ ప్రశ్ి నీ కని ముందు ఇపాటి వరకు ఎవర్ద న్నతో అడగలేదు, అయిన్న నీకు
నేను జవాబు ఇసాతను: “ఔను! దైవప్రవకత(స్.అ), అత్ని త్రువాత్ “నుఖ్బ్బయే బనీ
ఇస్రాయీల్”2 స్ుంఖ్య వలే పన్ిుండు ఖ్లీఫాలు వసాతరని స్మాచార్గనిి
అుందుంచారు”.3

ఈ స్ుంక్షిపత ఉత్కృష్టపీఠిక త్రువాత్ నేను ఇరువైపు వర్గాల వాయజయుం ప్రకారుం
స్ాష్ట ఆద్వశ్వలను ప్రదరిిసాతను. మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) మరణుం నుుండ ఇపాటి
వరకు మసిుమలను తెగలలో, వర్గాలలో విభజుంచి ఉుంచిన ఈ పెదద స్మస్యలో
ఉని ప్రతీ న్ప్పనిి వివరిసాతను(నిజానిి స్ాష్టుం చేసాతను). మసిుమలుందరు ఒక
ఉమమత్, కాని ఆ ఖిలాఫత్ స్మస్య వాళ్ళను వివిధ వర్గాలుగా, తెగలుగా,
విశ్వవసాల పరుంగా మరియు ఆలోచన పరుంగా విడదీసిుంద. మసిుమలలో ఉని

1. యన్నబీవల్ మవదదహ్, పేజీ 445.
2. బనీ ఇస్రాయీల్ యొకక మత్ప్రచారమ చేయడానకై పుంపబడా గురువ, ఉపద్వశ్కుడు.
3. యన్నబీవల్ మవదదహ్, భాగుం3, పేజీ105.

76

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
విభేదముంతా, అద ఫిఖ్యకు స్ుంబుంధిుంచిుంద కానివవుండ లేదా ఖుర్ఆన్ వాయఖ్యకు
స్ుంబుంధిుంచిుంద కానివవుండ లేదా దైవప్రవకత(స్.అ) సునితులను అరాుం చేసుకొనే
విష్యుం కానివవుండ అనిిుంటికి ఆ ఖిలాఫత్ అధికారమే కారణుం.
న్న ప్రియసోదరులార్గ! స్ఖ్లఫ త్రువాత్ ఈ ఖిలాఫత్ పదవీ స్మస్తయ స్రైన
హ్దీసుల మరియు స్ాష్టమైన ఆయతులను నిర్గకరిుంచడానికి కారణుంగా
మారిుంద. దానికోస్ుం దైవప్రవకత(స్.అ) సునితులతో స్ుంబుంధుం లేనటువుంటి
త్పుాడు హ్దీసులను త్యారు చేయడుం మొదలు పెటటడుం జరిగుంద.
దీుంతో న్నకు “ఇజ్రాయీల్” స్ుంఘటన గురొతచిిుంద, బలవుంత్ుంగా
తీసుకుని దానిని, బలవుంత్ుంగానే వెనకిక తీసుకోగలమ, అని అరేబీయ ద్వశ్ పెదద
పెదదవారు,

“మేమ

ఇజ్రాయీల్ ముందు త్లవుంచమ

మరి అలాగే

ఇజ్రాయీల్తో ఎటువుంటి వాణిజయ పరమైన స్ుంబుంధుం పెటుటకోమ మరియు
వాళ్ళతో స్ుంధి చేయమ” అనే ఒపాుందుం, వాళ్ళలో వాళ్ళళ చేసుకున్నిరు. కాని
కొనిి స్ుంవత్సరమల త్రువాత్ ఇజ్రాయీల్ ముందు ఈజప్టట త్లవుంచినుందుకు
ఈజప్టట నుుండ కూడా స్ుంబుంధానిి తెుంచేసుకోవాలని నిరణయిుంచుకున్నిరు. కాని
మరి కొనిి స్ుంవత్సరమల త్రువాత్ ఈజప్టటతో స్ుంబుంధుం కలుపుకున్నిరు; ఇలా
వాళ్ళుందరు ఇజ్రాయీల్ను అుంగ్లకరిుంచారు, అపాటికీ ఇుంకా ఇజ్రాయీల్,
ప్పలసీతన్న యొకక హ్కుకలను తిరిగ ఇవవలేదు, ముందు ఎలా ఉుందో అద్వ సి్తిలో
ఇుంకా అలానే ఉుంద కొుంచుం కూడా మారలేదు అుంతే కాకుుండా ఇజ్రాయీల్
శ్త్రుత్వుం ప్పలసీతన్నతో ఇుంకా పెరిగుంద.
ఇక చరిత్ర పునర్గవృత్మైుంద. అరేబీయులు అయిపోయిన విష్యుం
ముందు త్లవుంచడుం అలవాటు పడన వారు.
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ఖిలాఫత్
(అహ్లుసునిత్ల దృషిటలో మరియు వాటి పై విచారణ)
ఈ క్రముంలో అహ్లుసునిత్లలో “దైవప్రవకత(స్.అ) త్న మరణానికి ముందు ఏ
ఒకకరిని ఖిలాఫత్ పదవి కోస్ుం నిశ్ియిుంచలేదు” అనే విశ్వవస్ుం చాలా ప్రసిధిా
చుందనద. స్హాబీయులలో స్లహా ముండలి, స్ఖ్లఫాయే బనీ సాయిదహ్లో
చరిిుంచి దైవప్రవకత(స్.అ) దృషిటలో గౌరవనీయులనీ, అబూబక్రను ఖ్లీఫాగా
ఎనుికున్నిరు. మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) మరణుం కని ముందు అన్నరోగయుంతో
ఉనిపుాడు అత్నినే జామఅత్ యొకక ఇమామ్గా నియమిుంచారు. స్హాబీయులు
ఇలా చపేావారు: దైవప్రవకత(స్.అ) అత్నిని మన దీన్ కోస్ుం(జమాఅత్ ఇమామ్గా)
నియమిుంచడానిి ఇష్ట పడావారు మరి మన ఈ లోకుం(వయవహార్గల) కోస్ుం
ఎుందుకు ఇష్టపడర్ద?. వాళ్ళ సాక్ష్యయలు స్ుంక్షిపతుంగా:
1. దైవప్రవకత(స్.అ) ఎవవరిని త్న ఖ్లీఫాగా నియమిుంచలేదు.
2. ఖిలాఫత్ పదవిని కేవలుం స్లహా ముండలి దావర నిరణయిుంచాలి.
3. అబూబక్ర్ యొకక ఎనిిక పెదద స్హాబీయుల చేతుల మీదుగా జరిగుంద.
ఔనుండ! నేను మాలీకీగా ఉనిపుాడు న్న పూరిత బలానిి వాటికి
స్ుంబుంధిుంచిన ఆయతులతో రుజువ చేస్త వాడని. ఇలా రుజువ చేసి
గరవపడేవాడని “ఇసాుుం పరిప్పలన ఒక ప్రజాసావమయ పరిప్పలన మరియు
ప్రపుంచుంలో అభివృధిా చుందన కొనిి ద్వశ్వలు ద్వనిపై గరివసాతరో దానిని ఇసాుుం
ముందుగానే తెలుసుకుుంద” అని. నేను చపేావాడని, “పశ్ిమ ద్వశ్సుతలు 19వ
శ్తాబదుంలో ప్రజాసావమయ పరిప్పలనను తెలుసుకున్నిరు కాని ఇసాుుం 6వ
శ్తాబదుంలోనే ఈ ప్రజాసావమయ పరిప్పలనను తెలియపరిచిుంద” అని.
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కాని షియా ఉలమాలతో కలవడుం మరియు వాళ్ళ గ్రుంథాలలో
ఉనిటువుంటి సాక్ష్యయలు మరియు మా గ్రుంథాల నుుండ వాళ్ళళ ప్రదరిిుంచే మరియు
స్ుంత్ృపత పరిచేటువుంటి సాక్ష్యయలను చదవిన త్రువాత్ నేను న్న అభిప్రాయానిి
మారుికున్నిను. ఎుందుకుంటే ఆ సాక్ష్యయలను చదవిన త్రువాత్ న్నకు యధార్ుం
తెలిసచిిుంద, అలాుహ్ ఒక స్ుంఘానిి న్నయకుడు లేకుుండా వదలేయడుం అనేద
ఆయనకు త్గనద కాదు. స్వయుంగా అలాుహ్యే ఇలా ప్రవచిుంచాడు:

َ َ ُِ َ ٞ ُ َ َ َ ذ
ِك ق ۡوم هاد
ِ  ولٞۖ إِنما أنت منذِر

అనువాదుం:

ప్రతీ జాతి కొరకూ ఒక మారాదరికుడు ఉన్నిడు

1

మరి అలాగే దైవప్రవకత(స్.అ)కు త్న ఉమమత్ తెగలుగా విడపోతారని తెలిసి

ఉుండగా2

ఇలా

త్న

ఉమమత్ను

న్నయకుడు

లేకుుండా

వదలేయడుం

దైవప్రవకత(స్.అ)కు కూడా త్గనద కాదు. జనుం అవిశ్వవస్ుం పై మరలి పోతారు3

స్హాబీయులు ప్రపుంచుం(హోదా, సమమ మొ॥ వాటి) వైపుకు పరుగులు తీసాతరు4

చివరికి దాని కోస్ుం ఒకరినొకరు చుంపడానికి కూడా త్యారవతారు5 మరియు
ప్రజలు యూధుల మరియు క్రైస్తవల ఆద్వశ్వలను ఆచరిుంచే వారుగా మారే
అవకాశ్ుం ఉుంద6 మరి ఇలాుంటి స్మస్యలు ఉుంట్టయి అని అనుకుుంటుని

1. రఅద్ సూర్గ:13, ఆయత్ 7.
2. తిరిమజీ, దావూద్, ఇబ్నిమాజా, మస్ిదె అహ్మద్ హ్ుంబల్, భాగుం2, పేజీ332.
3. స్హీ బుఖ్రీ, భాగుం7, పేజీ902, బ్బబుల్ హౌజ్ మరియు భాగుం 5, పేజీ192.
4. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం4, పేజీ.
5. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం7, పేజీ112.
6. స్హీ బుఖ్యరీ,భాగుం, పేజీ144.
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దైవప్రవకత(స్.అ) ఎలా న్నయకుడని నియమిుంచకుుండా ఈ లోకానిి విడచి
వెళ్ళగలర్ద!?.
(అుంతే కాదు ఉమమల్ మొమినీన్ హ్జ్రత్ ఆయెషా కూడా ఈ విష్యుం పటు
చాలా ఆలోచిసూత ఉుండేవారు) అుందుకే ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్ కతితతో పడవబడన
త్రువాత్ హ్జ్రత్ ఆయెషా, హ్జ్రత్ ఉమర్ వదదకు ఇలా స్ుంద్వశ్వనిి పుంపుంచారు;
“ఉమమతె మహ్మమద్(స్.అ) కొరకు ఒకరిని ఖ్లీఫాగా నియమిుంచుండ మీ త్రువాత్
వాళ్ళను న్నయకుడు లేని వారిగా వదలేయ వదుద ఎుందుకుంటే న్నకు ఉమమత్ లో
కలత్లు ఎరాడతాయేమో అనే భయుం ఉుంద” 1

మరి అలాగే అబుదలాుహ్ ఇబ్ని ఉమర్, త్న త్ుండ్రి కతితతో పడవబడనపుాడు
అత్ని వదదకు వచిి ఇలా అన్నిడు: “మీరు ఖ్లీఫాగా ఎవరిని నియమిుంచరు” అని
ప్రజలు అనుకుుంటున్నిరు, ఒకవేళ్ మీ ఒుంటేల మరియు మేకల కాపరి వాటిని
వదలేసి మీ వదదకు వస్తత మీరు అత్డతో ఇలానే కదా చబుతారు: “నీవ ఆ(ఒుంట్ల
మరియు మేకల) ముందను న్నశ్నుం చేశ్వవ” మరి అలాుంటిద ప్రజల
న్నయకత్వుం అుంత్కని మఖ్యమైనద కదా!!!.2

అుంతే కాదు మసిుమల చేత్ స్లహా ముండలి దావర ఖ్లీఫాగా ఎనుికోబడా
హ్జ్రత్ అబూబక్ర్, స్వయుంగా అత్నే ఈ స్లాహా ముండలియే ఎనుికోవాలనే
నమమకానిి వమమ చేసి అత్ని త్రువాత్ ఉమమత్లో విభేదాలు ఏరాడకూడదని
మరియు కలత్లతో సురక్షిత్ుంగా ఉుండాలని వెుంటనే “ఉమర్”ను ఖ్లీఫాగా
నియమిుంచేశ్వరు.

1. ఇమామత్ వ సియాస్త్, భాగుం1, పేజీ28.
2. స్హీ మసిుుం, భాగుం6, పేజీ5, బ్బబుల్ ఇసితఖ్యుఫి వ త్రికహ్.
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ఇవనిి హ్జ్రత్ అబూబక్ర్ పటు మాకు ముంచి అభిప్రాయుం కలిగ ఉనిపుాడు.
లేకపోతే హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)(మా అుందరి కని జరుగుతుని స్ుంఘటనలలో ఉని
ఎగుడు దగుడులు బ్బగా తెలిసిన వారు) భవిష్యతుతలో ఇలా జరుగుతుుంద అని
ముంద్వ చప్పారు, అబూబక్ర్ త్రువాత్ ఉమర్కే ఖిలాఫత్ పదవి దొరుకుతుుంద
ఎుందుకుంటే ఉమర్, హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)పై అవస్ర్గనికి మిుంచి అబూబక్రతో బైఅత్
చేస్త విష్యుంలో బలవుంత్ుం చేశ్వరు ఆ స్మయుంలో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఇలా
ప్రవచిుంచారు: “నీవ అత్ని కోస్ుం ప్పలు పతుకు అుందులో ఒక భాగుం నీకు
కూడా దకుకతుుంద, రేపు దానిని(ఖిలాఫత్ పదవి) నీ త్రపు మలిచేయాలని ఈ
రోజు నీవ అత్ని కోస్ుం బలవుంత్ుం చేయి”.1

రచయిత్ వచనుం: (ఒకవేళ్ ఖ్లీఫాను నియమిుంచక పోతే విభేదాలు ఎరాడే
ప్రమాదుం ఉుంద అని గ్రహిుంచి) అబూబక్రే స్వయుంగా స్లహా ముండలి ఇచిిన
తీరుాపై అమలు చేయలేదు అయితే మరి దైవప్రవకత(స్.అ), “ఏ ఒకకరిని కూడా త్న
ఖ్లీఫాగా నియమిుంచలేదు” అనే విష్యానిి ఎలా అుంగ్లకరిుంచగలరు? ఎవరైన
ఈ మాటను ఒపుాకోగలర్గ? ద్వనినైతే అబూబక్ర్, ఆయెషా, అబుదలాుహ్ బిన్ ఉమర్
అుంతేకాదు ఒకవేళ్ ఆ ఖిలాఫత్ పదవి స్మస్యను ప్రజలపై వదలేస్తత విభేదాలు
అవవడుం త్పాని స్రి అని ప్రజలుందరికి తెలుసో, మఖ్యుంగా ఆ స్మస్య ర్గజాయనికి
మరియు ఉత్తర్గధికార్గనికి స్ుంబుంధిుంచినద అయి ఉుంటే ఎలాగైతే స్వయుంగా
స్ఖ్లఫహ్లో అబూబక్ర్ ఎనిిక స్మయుంలో ఇవనిి అయాయయో, ఎుందుకుంటే
స్యయదుల్ అన్నసర్ స్అద్ బిన్ ఉబ్బదహ్ మరియు అత్ని కుమారుడు ఖైస్ బిన్
స్అద్, హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్), జుబైర్ ఇబుిల్ ఉలూమ్2 అబ్బాస్ బిన్ అబుదల్
మత్లిుబ్, బనీ హాషిుం వుంశ్సుతలుందరు, ఖిలాఫత్ పదవి హ్కుక హ్జ్రత్
1. ఇమామత్ వ సియాస్త్, భాగుం1, పేజీ18.
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ26, బ్బబొ రజమల్ జుఅలా మినజజన్న.
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అలీ(అ.స్)ద అని నమేమ కొుందరు స్హాబీయులు మరియు అబూబక్రతో బైఅత్
చేయకుుంటే ఇళ్ళను న్నశ్నుం చేసాతమ అని బ్నదరిుంచిన్న అబూబక్రతో బైఅత్
చేయడుం ఇష్టుం లేకపోవడుంతో ఇుంట్లునే కూరుిుండపోయిన వాళ్ళుందరు,1 మొ॥
వారు, వారుందరికి ఈ స్మస్యలో ఉని సునిిత్ుం మరియు ప్రామఖ్యత్
తెలుసుతుంద. అుంటే వీళ్ళుందరికి మాత్రుం ఈ స్మస్యలో ఉని సునిిత్ుం మరియు
ప్రామఖ్యత్ తెలుసు మరి దైవప్రవకత(స్.అ)కు తెలియదా? దీనిి ఎవరైన్న
నమమతార్గ?.
వాటితోప్పటు వీటిని కూడా తిలకిుంచుండ: దైవప్రవకత(స్.అ) త్న పూరిత జీవిత్
కాలుంలో ఒకకసారి కూడా త్న సైన్నయధిపతిని నియమిుంచే విష్యుంలో

స్హాబీయులతో స్లహా అడగుంద లేదు అద స్ర్గయ2 స్ుందరుుం అయిన్న స్రే లేదా
గజావ స్ుందరుుం అయిన్న స్రే. అత్ను ఎపుాడైన్న మదీన్న నుుండ బయటకు
వెళ్ళళనపుాడు కూడా త్న ప్రతినిధిని నియమిుంచి వెళ్ళళవారు అటువుంటి
స్ుందర్గులలో కూడా ఎవరిని ప్రతినిధిగా నియమిుంచాలి? అని స్హాబీయులతో
స్లహా తీసుకునేవారు కాదు. అలాగే దైవప్రవకత(స్.అ) వదదకు ఇసాుుం సీవకరిుంచామ
అని వెలుడుంచడానికి స్మూహాలు వచేివి. వాళ్ళ న్నయకుడని ఎనుికునే వారు ఆ
ఎనిిక విష్యుంలో కూడా స్లహా తీసుకునే వారు కాదు. ఇక త్న జీవిత్ ఆఖ్రి
కాలుంలో దీనిని చాలా స్ాష్టుంగా వివరిుంచేశ్వరు. స్ుంఘటన ఏమిటుంటే
దైవప్రవకత(స్.అ), చిని వయసు గల “ఉసామ బిన్ జైద్”ను స్హాబీయులుందరి పై
అధిపతిగా నియమిుంచి, (యుధాానికి) బయలుద్వరడానికి ఆద్వశ్ుంచారు కాని
స్హాబీయులు దానిని అుంగ్లకరిుంచకుుండా దైవప్రవకత(స్.అ) ఆద్వశ్ుంపై “ఇుంత్ చిని
1. తారఖుల్ ఖులఫా, ఇబ్ని ఖుతైబహ్, భాగుం1, పేజీ23.
2. స్ర్గయ అనగా దైవప్రవకత(స్.అ) అుందులో ప్పలుగోని యుధాుం మరియు గజావ అనగా దైవప్రవకత(స్.అ)
ప్పలుగొని యుధాుం.
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వయసు గల వాడని మా పై ఎుందుకు అధిపతిగా నియమిుంచారు” అని
అభయుంత్రుం వయకతుం చేశ్వరు. అయిన్న స్రే దైవప్రవకత(స్.అ) త్న నిరణయానిి
మారిలేదు అుంత్టితో ఆగ కుుండా ఆ సైనయుంలో చేరని వాళ్ళ పై లఅనత్ కూడా

చేశ్వరు.1 “ఎవరిని పడతే వాడని స్లహా ముండలి ఖ్లీఫాగా నియమిుంచడానికి
విలాయత్ మరియు ఖిలాఫత్ అధికారుం ప్రజల చేతులోు లేదు” అని తెలియాలని
ఇలా చేశ్వరు. ఇుంకా చప్పాలుంటే ఈ పని స్వయుంగా దైవప్రవకేత చేశ్వరు మరి
దైవప్రవకత(స్.అ) చేసిన పని అలాుహ్ చేసినటేు.
మరి పరిసి్తి ఇలా ఉుంటే మా కరతవయుం షియా గ్రుంథాలను మరియు వాళ్ళ
సాక్ష్యయలను

చదవడుం.

వాళ్ళ

సాక్ష్యయలు,

అహ్లుసునితుల

విశ్వవసాలకు

విరుధామైనవి. షియా మసిుుంలు “దైవప్రవకత(స్.అ), హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)ను త్న
ఖ్లీఫాగా నియమిుంచారు; అద కూడ ఒకటి రుండు సారుు మాత్రమే కాదు, ఎనోి
స్ుందర్గులలో ఎనోి సారుు ప్రకటిుంచారు అుందులో ప్రసిధా స్ుంఘటన “గదీర
ఖుమ్” స్ుంఘటన” అని అుంట్టరు.
న్నయయుంగా చప్పాలుంటే విరోధి చబుతుని మాటను కూడా, అత్ను ఏమి
చప్పాలనుకుుంటున్నిడు? అత్డ సాక్ష్యయలు ఏమిటి? అని చూడాలి. మఖ్యుంగా
విరోధులు ప్రదరిిుంచే సాక్ష్యయలలో మీరు నమేమ స్ుంఘటనలు ఉనిపుాడు.2 షియా
మసిుుంల సాక్ష్యయలను చూసి చూడనటుు వదలేయడానికి లేదా సులువగా మరచి
పోవడానికి వాళ్ళ సాక్ష్యయలు అరాుంలేనివి లేదా బలహీనమైనవి కావ. వాళ్ళ
సాక్ష్యయలు, వీటికి స్ుంబుంధిుంచి అవత్రిుంచబడా ఖుర్ఆన్ ఆయతులు మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) వాటి త్రపు చాలా ప్రామఖ్యత్ను వెలుడుంచినవి. బ్బట సారులు

1. అల్ మిలల్ వల్ నహ్ల్, షెహ్రిసాతని, భాగుం1, పేజీ23.
2. షియాలలో ఉని సాక్ష్యయలనీిుంటి నిదరినుం అహ్లుసునితుల పుస్తకాలలో ఉన్నియి.
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పలెు పలెుకు వాయపుంచారు. సాధారణ మనుషులలో మరియు ప్రమఖులలో వీటి
ప్రసాతవన జరుగుతూ ఉుంటుుంద. చరిత్ర మరియు హ్దీసు గ్రుంథాలు వీటితో నిుండ
ఉన్నియి. త్రత్ర్గలుగా ర్గవీయులు వాటిని వ్రాసూతనే ఉన్నిరు.
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హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక విలాయత్ ఖుర్ఆన్లో
1. విలాయత్ ఆయత్
ఆయత్:

َ ُ ۡ َ َ ذ َ َ ُّ ُ ُ ذ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ َ ُ ُ َ ذ
ٱلصل َّٰوة َو ُيؤتون
إِنما و ِِلكم ٱّلل ورسولۥ وٱَّلِين ءامنوا ٱَّلِين يقِيمون
ُ ذ َ َّٰ َ َ ُ ۡ َ َّٰ ُ َ َ َ َ َ َ ذ ذ َ َ َ ُ َ ُ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ ذ ۡ َ ذ
ب ٱّلل ِ ه ُم
ٱلزكوة وهم ركِعون ومن يتول ٱّلل ورسولۥ وٱَّلِين ءامنوا فإِن حِز
َ
َۡ
ٱلغَّٰل ُِبون

అనువాదుం: వాస్తవానికి మీ వలీ(అధికారులు, సావమి, యజమాని) కేవలుం
అలాుహ్, అలాుహ్ ప్రవకత, నమాజులు సా్పుంచే మరియు రుకూ
సి్తిలో జకాత్ ఇచేి విశ్వవసులు మాత్రమే. అలాుహ్ నూ, ఆయన
ప్రవకతనూ, విశ్వవసులనూ త్మ వలీయులుగా సీవకరిుంచే వాడు
(అలాుహ్ సైనయుంలో చేర్గరు) నిస్సుంద్వహ్మగా అలాుహ్ సైనయమే
ఆధికయమైనద .1
“స్అలబీ”2 త్న ఖుర్ఆన్ వాయఖ్య గ్రుంథుం “త్ఫీసర్ అల్ కబీర్”లో “అబూజర
గఫాీరీ” సూచన ప్రకారుం ఇలా ఉలేుఖిుంచారు: అబూజర్ ఇలా అన్నిరు: నేను న్న
రుండు చవలర్గ దైవప్రవకత(స్.అ)ను ఇలా ప్రవచిసుతుండగా విన్నిను ఒక వేళ్ ఇద
అబధాుం అయితే న్న చవలు చవిటిగా మారుగాక. మరి నేను ఈ రుండు కళ్ళతో
చూశ్వను ఒకవేళ్ ఇద అబధాుం అయితే నేను అుంధుడని అయిపోవగాక.
1. మాయిదహ్ సూర్గ:5, ఆయత్:55,56.
2. అబూ ఇసాుఖ్ అహ్మద్ బిని ఇబ్రాహీమ్ నైషాపూరీ స్అలబీ అత్ని పూరిత పేరు, అత్ను 336 హిజ్రీ స్ుంవత్సరుంలో
మరణిుంచారు. ఇబ్ని ఖ్లాకన్ అత్ని గురిుంచి ఇలా అన్నిరు: ఖుర్ఆన్ వాయఖ్యయ జాఞనుంలో ప్రమఖులు, స్రైన వాటినే
ఉలేుఖిుంచువారు, నమమదగా వయకిత.
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దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: “అలీ(అ.స్) ముంచివాళ్ళకి న్నయకుడు,
అవిశ్వవసులకు ఘాత్కుడు, అలీ(అ.స్)కి స్హాయపడన వారు విజేత్ అవతాడు.
స్హాయపడనివాడు అమర్గయదుడవతాడు”. ఒకసారి నేను దైవప్రవకత(స్.అ)తో
ప్పటు నమాజ్ చదవాను ఇుంత్లో ఒక యాచకుడు యాచిుంచగా ఎవర్ద అత్డకి
ఏమీ ఇవవలేదు, అపుాడు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) (నమాజ్ యొకక) రుకూ సి్తిలో
ఉన్నిరు. అత్ను త్న ఉుంగరుం ఉని చిటికెన వ్రేలుతో సైగ చేశ్వరు ఆ యాచకుడు
వచిి ఆ ఉుంగర్గనిి తీసుకున్నిడు అపుాడు దైవప్రవకత(స్.అ) అలాుహ్ స్నిిధిలో ఇలా
దుఆ చేశ్వరు: ఓ న్న ప్రభువా! న్న సోదరుడు మూసా(అ.స్) నీతో ఇలా కోర్గరు: “ఓ
న్న ప్రభువా! న్న హ్ృదయానిి తెరువ, న్న కార్గయనిి న్న కొరకు సులభుం చేయియ,
న్న మాటలు జన్ననికి అరామైయేయుందుకు న్న న్నలుక మడని విపుా, న్న
అహ్లుబైత్(అ.స్)ల నుుండ న్న సోదరుడు హార్దన్ను న్న ఉత్తర్గధికారిగా
నియమిుంచు, అత్ని దావర ననుి పటిష్టుం చేయియ, అత్నిని న్న కారయమలలో
స్హాయపడేలా చయియ, మేమ నీ పవిత్రత్ను అత్యధికుంగా ప్రకటిుంచేటుందుకు
మరియు నినుి ఎకుకవగా స్మరిుంచేటుందుకు, నీవ ఎలుపుడూ మా సి్తిని కనిపెటేట
ఉన్నివ”.(ఇలా మూసా దుఆ చేసినపుాడు) నీవ, “మూసా! నీ పూరిత దుఆ
అుంగ్లకరిుంచబడుంద” అని అత్నికి దైవవాణి దావర్గ తెలిప్పవ. ప్రభువా! నేనూ నీ
దాసుడనే మరియు నీ ప్రవకతనే అుందుకని న్న హ్ృదయానిి కూడా తెరువ
మరియు న్న కార్గయనిి కూడా సులభుం చయియ, న్న అహ్లుబైత్(అ.స్) నుుండ అలీ(అ.స్)ని
న్న ఉత్తర్గధికారిగా నియమిుంచు అత్ని దావర్గ ననుి పటిష్టుం చయియ” అబూజర్
ఇలా అన్నిరు: అలాుహ్ సాక్షిగా దైవప్రవకత(స్.అ) దుఆ ఇుంకా పూరిత కూడా కాలేదు
ఇుంత్లో జబ్రయీల్(అ.స్) ఈ ఆయత్ :
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َ ُ ۡ َ َ ذ َ َ ُّ ُ ُ ذ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ َ ُ ُ َ ذ
ٱلصل َّٰوة َو ُيؤتون
إِنما و ِِلكم ٱّلل ورسولۥ وٱَّلِين ءامنوا ٱَّلِين يقِيمون
ُ ذ َ َّٰ َ َ ُ ۡ َ َّٰ ُ َ َ َ َ َ َ ذ ذ َ َ َ ُ َ ُ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ ذ ۡ َ ذ
ب ٱّلل ِ ه ُم
ٱلزكوة وهم ركِعون ومن يتول ٱّلل ورسولۥ وٱَّلِين ءامنوا فإِن حِز
َ
َۡ
ٱلغَّٰل ُِبون
ను పై నుుండ తీసుకొని వచాిరు.
ఇక మిగలిుంద ఈ ఆయత్ గురిుంచి షియా మసిుుంలు ఏమని అుంట్టరు అని
విష్యుం.

అయితే

వాళ్ళళ

ఈ

ఆయత్

హ్జ్రత్

అలీ(అ.స్)

గురిుంచే

అవత్రిుంచబడుంద అని నమమతారు, వాళ్ళలో ఎటువుంటి అభిప్రాయభేదుం లేదు.
అహ్లుబైత్(అ.స్)లు కూడా ఈ రివాయతునే వెలుడుంచారు. మరి షియా మూల
అుంశ్వలలో ఇదొకటి.
షియా మసిుుంల చాలా పుస్తకాలలో ఇద వ్రాసి ఉుంద. ఉదాహారణకు కొనీిుంటిని
క్రుంద వ్రాయబడుతుుంద:
1. బిహారుల్ అన్నవర్ ................ అలాుమా మజుసీ(ర.అ)
2. ఇసాాతుల్ హిదాయహ్ ........ అలాుమా హుర్రె ఆమలీ(ర.అ)
3. అల్ మీజాన్ ...................... అలాుమా త్బ్బత్బ్బయి(ర.అ)
4. త్ఫీసరుల్ కాషిఫ్ ......... అలాుమా మహ్మమద్ జవాద్ మగియహ్(ర.అ)
5. అల్ గదీర్ ......................... అలాుమా అమీనీ(ర.అ)
వీళ్ళళ కాకుుండా వేరే చాలా ఉలమాలు వ్రాశ్వరు.
అహ్లుసునిత్ ఉలమాలు చాలా ముంద కూడా ఈ ఆయత్ గురిుంచి ఇద
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక ప్రఖ్యయతిని సూచిసూత అవత్రిుంచబడా ఆయత్ అని
వ్రాశ్వరు.

87

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
ఉదాహారణకు కేవలుం ఖుర్ఆన్ వాయఖ్యయత్ల వచన్నలలో కొనీిుంటిని క్రుంద
వ్రాయబడుతుుంద:
1. త్ఫీసర కషాిఫ్ ......................... అలాుమా జమఖ్ిరీ భాగుం, పేజీ649.
2. త్ఫీసర త్బరీ ........................... భాగుం 6, పేజీ 288.
3. జాదుల్ మసీర్ ఫీ ఇలిమత్తఫీసర్ ..... ఇబ్ని జౌజీ, భాగుం2, పేజీ 383.
4. త్ఫీసర అల్ ఖురుతబీ .................. భాగుం6, పేజీ 219.
5. త్ఫీసర కబీర్ ........................... ఫఖ్రె ర్గజీ, భాగుం12, పేజీ26.
6. త్ఫీసర ఇబ్ని అసీర్ ................... భాగుం2, పేజీ71.
7. త్ఫీసర నస్ఫీ .......................... భాగుం1, పేజీ 289.
8. ష్వాహిదుత్తనీజల్ ........ అలాుమా హ్సాకని హ్నఫీ, భాగుం1, పేజీ 161.
9. దుర్రె మనూసర్ ....................... సివీత, భాగుం2, పేజీ 293.
10. అసాాబునుిజూల్ ................... అలాుమా వాహిదీ, పేజీ 148.
11. అహాకమల్ ఖుర్ఆన్ ............... అలాుమా జుసాస్, భాగుం4, పేజీ103.
12. అత్తసీుల్ లె ఉలూమిత్తనీజల్ ........ అలాుమా కలీా, భాగుం1, పేజీ 181.
నేను ఇకకడ ప్రసాతవిుంచని అహ్లుసునితుల ఉలమాల స్ుంఖ్య చాలా ఎకుకవ.
వాళ్ళళ కూడా షియా మసిుుంల వలే ఈ ఆయత్ను హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి గురిుంచే
అవత్రిుంచబడుంద అని నమమతారు.

2. బలిుగ్ ఆయత్
ఆయత్:
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َ ِذ
َ ۡ َ َ ُ َ ۡ ِ َ ُ ُ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ
َ ك ِإَون ل ذ ۡم َت ۡف َع ۡل َف َما بَ ذل ۡغ
ت
ب
ر
ِن
م
ك
نزل إِِل
ٞۖ ِ
ِ يأيها ٱلرسول بل ِغ ما أ
َ َذ ذ
َۡ
َ
ۡ ُ ر َس َاَلَ ُهۥ َو ذ
ِ ص ُمك م َِن ٱنلذ
ٱّلل َّل َي ۡهدِي ٱلق ۡو َم
اس إِن
ِ ٱّلل َيع
ِ
ۡ
َ
َ ٱلكَّٰفِر
ين
ِ
అనువాదుం: ఓ ప్రవకాత! నీ ప్రభువ త్రపు నుుండ నీ పై అవత్రిుంచబడా దానిని
(ప్రజలకు) అుందజేయి మరియు ఒకవేళ్ నీవ ఆ విధుంగా
చేయకపోతే, (గురుతుంచుకో) నీవ నీ ధర్గమనిి నిరవహిుంచనటేు
మరియు (నీవ భయపడకు) ప్రజల బ్బరి నుుండ అలాుహ్ నినుి
రక్షిసాతడు

1.

అహ్లు సునిత్ల ఖుర్ఆన్ వాయఖ్యయత్లలో కొుందరు, “దైవప్రవకత(స్.అ) ఇసాుుం
ప్రచార ప్రారుంభుంలో ఎవరైన మోస్ుంగా చుంపేసాతరేమోనని అుంగరక్షకులను
ۡ ِ ُ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ
పెటుటకునే వారు మరి ఈ ఆయత్  الخ...ٱلر ُسول بَل ِغ
 يأيهاఅవత్రిుంచిన
త్రువాత్ ఇక మీరు వెళ్ళవచుి ఇపుాడు న్న అలాుహ్ న్న రక్షణ బ్బధయత్
తీసుకున్నిడు, అని ప్రకటిుంచారు” అని అుంట్టరు.
“ఇబ్ని జురైర్” మరియు “మరదవియయహ్లు” కూడా “అబుదలాుహ్ బిన్ ష్ఖ్లఖ్”
దావర్గ ఇలా ఉలేుఖిుంచారు: “దైవప్రవకత(స్.అ) వెనకాల (అత్ని రక్షణ కోస్ుం)
కొుందరు ఉుండేవారు కాని అలాుహ్ ఈ ఆయత్ను అవత్రిుంచిన త్రువాత్
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇుంటి నుుండ బయటకు వచిి ఇలా ప్రవచిుంచారు: ప్రజలార్గ!
మీరు మీ ఇళ్ళకు తిరిగ వెళ్ళుండ అలాుహ్ ననుి ప్రజల యొకక దుర్గమరామల
నుుండ రక్షిుంచాడు”.2

1. మాయిదహ్ సూర్గ:5, ఆయత్:67.
2. దుర్రె మనూసర్, భాగుం3, పేజీ119.
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“ఇబ్ని హ్బ్బాన్” మరియు “ఇబ్ని మరదవియయహ్”లు “అబూ హురైరహ్”
కథన్ననిి ఇలా ఉలేుఖిుంచారు: అబూ హురైరహ్ ఇలా అన్నిరు: “మేమ
దైవప్రవకత(స్.అ)తో ప్పటు ప్రయాణానికి బయలు ద్వర్గమ. మరియు ఒక
ప్రద్వశ్ుంలో మేమ దైవప్రవకత(స్.అ)ను ఒక పెదద చటుట నీడన విడచామ,
దైవప్రవకత(స్.అ) దాని క్రుంద్వ ఉుండడుం మొదలు పట్టటరు, ఒకరోజు అత్ను చటుట
క్రుంద వచిి కూరుిన్నిరు మరి త్న ఖ్డాానిి చటుటకి వేలాడదీశ్వరు ఇుంత్లో ఒక
వయకిత వచిి ఆ ఖ్డాానిి తీసుకొని ఇలా అన్నిడు: ఓ మహ్మమద్! ఇక నినుి న్న
నుుండ ఎవరు రక్షిుంచగలడు? దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అన్నిరు: న్న అలాుహ్ ననుి
రక్షిుంచగలడు, ఆ ఖ్డాానిి అకకడ పెటుట. అత్ను ఖ్డాానిి అకకడ పెటేటశ్వడు.
అపుాడు ఈ ఆయత్

َ ُ َۡ َُ ذ
ِ ك م َِن ٱنلذ
اس
وٱّلل يع ِصم

అవత్రిుంచబడుంద.1 మరి

అలాగే “తిరిమజీ”, “హాకిుం”, “అబూ నయీమ్”లు ఆయెషా కథన్ననిి ఇలా
ఉలేుఖిుంచారు: ఆమె ఇలా అన్నిరు: “క్రముంగా దైవప్రవకత(స్.అ) రక్షణ ఈ ఆయత్
َ ُ َۡ َُ ذ
ِ ك م َِن ٱنلذ
اس
وٱّلل يع ِصم

అవత్రిుంచనుంత్ వరకు చేయడుం జరిగేద. ఈ

ఆయత్ అవత్రిుంచిన త్రువాత్ దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: ప్రజలార్గ!
తిరిగ వెళ్ళళపోుండ అలాుహ్ న్న రక్షణ బ్బధయత్ తీసుకున్నిడు”.
“త్బర్గని” మరియు “అబూనయీమ్”, త్న పుస్తకుం “దలాయిల్”లో
మరియు “ఇబ్ని మరదవియయహ్”, “ఇబ్ని అసాకిర్”లు “ఇబ్ని అబ్బాస్” కథన్ననిి
ఉలేుఖిుంచారు: ఇబ్ని అబ్బాస్ ఇలా అన్నిరు: క్రముంగా దైవప్రవకత(స్.అ) రక్షణ
చేయడుం జరిగేద, జన్నబ్న అబూతాలిబ్(అ.స్), బనీ హాషిమలలో ఎవరో ఒకరిని
ప్రతీరోజు దైవప్రవకత(స్.అ) రక్షణ కోస్ుం నిశ్ియిుంచే వారు. ఒకసారి దైవప్రవకత(స్.అ)
(త్న పన త్ుండ్రి అబూతాలిబ్(అ.స్)తో) ఇలా అన్నిరు: ఓ పనత్ుండ్రి! అలాుహ్ న్న
1. దుర్రె మనూసర్, భాగుం3, పేజీ119.
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రక్షణ బ్బధయత్ తీసుకున్నిడు ఇక న్న రక్షణ కోస్ుం ఎవవరిని పుంపవలసిన
అవస్రుం లేదు”.
కాని మేమ ఈ రివాయత్లను మరియు వాటి వాయఖ్యలను సూక్షముంగా చూస్తత
ఆయత్తో వాటికి ఎటువుంటి స్ుంబుంధుం ఉనిటుు కనిపుంచదు. అుంతే కాదు
ఆయత్ యొకక పదధోరణిని బటిట కూడా వాళ్ళ ఈ మాటలు ఆమడ దూరుంలో
ఉన్నియి అని తెలుసుతుంద. ఎుందుకుంటే ఈ రివాయత్లను బటిట చూస్తత ఆయత్
బ్నఅస్త్ యొకక మొదట్లు అవత్రిుంచబడుంద అని అరామౌతుుంద. మరి
కొుందరయితే ఇుంత్కు మిుంచి వివరిుంచారు, అబూతాలిబ్ జీవిత్కాలుంలో
అవత్రిుంచబడుంద, అని. అనగా హిజ్రత్ కని చాలా స్ుంవత్సరమల ముందు
అని తెలుసుతుంద. మఖ్యుంగా అబూ హురైరహ్ యొకక చటుట రివాయత్, అద
త్పాకుుండా త్పుాడు రివాయత్ ఎుందుకుంటే అబూ హురైరహ్కు హిజ్రీ యొకక
7వ స్ుంవత్సరుం కని ముందు ఇసాుుం గురిుంచి గాని దైవప్రవకత(స్.అ) గురిుంచి గాని
తెలియదు. అబూ హురైర్గయే స్వయుంగా ఈ విష్యానిి అుంగ్లకరిుంచారు.1 మరి
అలాగే ఆయెషా యొకక రివాయత్ కూడా త్పుాడు రివాయతే, అపుాడు ఆమె
వయసు రుండు స్ుంవత్సరమల కని ఎకుకవ ఉుండదు, ఎుందుకుంటే
దైవప్రవకత(స్.అ) హిజ్రత్ త్రువాత్ ఆయెషాతో వివాహ్ుం చేసుకున్నిరు అని
విష్యుం అుంగ్లకృత్మైనద మరియు వివాహ్ స్మయుంలో ఆయెషా వయసును
ఎకుకవ చేసి అుంచన్న వేసిన్న 11 స్ుంవత్సరమలు ఉుంటుుంద. అయితే బ్నఅస్త్
మొదట్లు ఆమె వయసు రుండు స్ుంవత్సరమల కని ఎకుకవ ఉుండదు. అదీ
కాకుుండా షియా సునీియుల వాయఖ్యయత్లు మాయిదహ్ సూర్గ మదీన్నలో
అవత్రిుంచబడుంద అనే నమమతారు. మరి ఇద దైవప్రవకత(స్.అ)పై అవత్రిుంచబడన
1. ఫతూుల్ బ్బరీ, భాగుం6, పేజీ31. అల్ బిదాయహ్ వనిిహాయహ్, భాగుం8, పేజీ102. సియర ఆలామినుిబలా,
జహ్బీ, భాగుం2, పేజీ436. అల్ ఇసాబహ్, భాగుం3, పేజీ287.
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ఖుర్ఆన్ యొకక చివరి సూర్గ కూడాను. వాటిపై కొనిి సాక్ష్యయలు ప్రదరిిుంచాలను
కుుంటున్నిను తిలకిుంచుండ:
“అహ్మద్” మరియు “అబూ ఉబైదహ్”లు త్మ “ఫజాయిల్” అను
పుస్తకాలలో, “నుహాస్” త్న “న్నసిఖ్” అను పుస్తకుంలో, “నిసాయీ”, “అబుిల్
మనిజర్”, “హాకిుం”, “ఇబ్ని మరదవియయహ్” మరియు “బైహ్ఖ్ల” త్మ త్మ
“సునన్” అను పుస్తకాలలో “జైయిర్ బిన్ నుఫైర్” కథన్ననిి ఇలా ఉలేుఖిుంచారు:
ఇబ్ని నుఫైర్ ఇలా అన్నిరు: “నేను హ్జ్ చేసినపుాడు ఉమమల్ మొమినీన్ ఆయెషా
వదదకు హాజరయాయను, ఆయెషా న్నతో ఇలా అన్నిరు: నీవ “మాయిదహ్
సూర్గ”ను చదువతూ ఉుంట్టవా? నేను అవను అని అన్నిను ఆమె ఇలా
అన్నిరు: ఇద అనీిుంటి కని చివరి సూర్గ అుందులో ఏదైతే హ్లాల్ అని ఉుందో
వాటినే హ్లాల్ అని గురుతుంచుకో మరియు అుందులో ఏదైతే హ్ర్గమ్ అని ఉుందో
వాటిని హ్ర్గమ్ అని గురుతుంచుకో”.1

మరి అలాగే “అహ్మద్” మరియు “తిరిమజీ”లు వ్రాశ్వరు, “హాకిుం” దానిని
“హ్స్న్ హ్దీస్” అని చపా స్రైన హ్దీస్ అని నిర్గారిుంచారు. “ఇబ్ని
మరదవియయహ్” మరియు “బైహ్ఖ్ల”లు త్మ “సునన్” పుస్తకాలలో “అబుదలాుహ్
బిన్ ఉమర్” కథన్ననిి ఉలేుఖిుంచారు: అబుదలాుహ్ ఇలా అన్నిరు: “అనీిుంటి కని
చివరిలో అవత్రిుంచిన సూర్గ, అద మాయిదహ్ సూర్గ”.2

“అబూ ఉబైదహ్”, “మహ్మమద్ బిన్ కఅబ్ అల్ ఖురతనీ” కథన్ననిి ఇలా
ఉలేుఖిుంచారు: అత్ను ఇలా అన్నిరు: “మాయిదహ్ సూర్గ, దైవప్రవకత(స్.అ) పై
మకాక మరియు మదీన్న మధయ అత్ను త్న ఒుంటేపై ఎకిక ఉుండగా చివరి
1. దుర్రె మనూసర్, భాగుం3, పేజీ3.
2. దుర్రె మనూసర్, భాగుం3, పేజీ3.
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హ్జ్జ(హ్జజతుల్ విదా) స్మయుంలో అవత్రిుంచబడుంద, అపుాడు దాని(ఒుంట్)
భుజుం చీలుికుపోయిుంద అుందుకు దైవప్రవకత(స్.అ) దాని పై నుుండ క్రుందకి దగ
వచాిరు”.1

“ఇబ్ని జురైర్”, “రబీ బిన్ అనస్” కథన్ననిి ఇలా ఉలేుఖిుంచారు: అత్ను ఇలా
అన్నిరు: “దైవప్రవకత(స్.అ)పై మాయిదహ్ సూర్గ అవత్రిుంచినపుాడు అత్ను
హ్జజతుల్ విదా మారాుంలో త్మ వాహ్నుం(ఒుంట్) పై ఉన్నిరు, దాని(సూర్గ
యొకక) ఒతితడ వలు ఒుంట్ కూరుిుండ పోయిుంద”.2

“అబూ ఉబైదహ్”, “జుమ్రహ్ బిన్ హ్బీబ్” మరియు “అతియయహ్ బిన్
అనస్” ఇదదరి కథన్ననిి ఇలా ఉలేుఖిుంచారు: వాళ్ళళదదరు ఇలా అన్నిరు:
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: “అవత్రిుంచబడన విధానుం ప్రకారుం
మాయిదహ్ అనీిుంటి కని చివరి సూర్గ, అుందుకని ఏదైతే అుందులో హ్లాల్
అని ఉుందో వాటిని హ్లాల్ అని మరియు ఏదైతే అుందులో హ్ర్గమ్ అని ఉుందో
వాటిని హ్ర్గమ్ అని గురుతుంచుకో”.3

ఈ సాక్ష్యయలనీిుంటి త్రువాత్ వివేకుడు మరియు న్నయయ స్వభావుం గలవాడు
ఈ ఆయత్, బ్నఅస్త్ యొకక మొదట్లు అవత్రిుంచబడుంద అని ఎలా
నమమగలడు!? ఇద కేవలుం దాని అస్లు అర్గానిి మారిడానికి చేసిన పని. ఇక
ఇపుాడు వాటితో ప్పటు షియా మసిుుంలను కూడా చూడుండ, వాళ్ళలో ఇుందులో
ఎటువుంటి వయతిరేకత్ మరియు అభిప్రాయభేదుం లేదు, మాయిదహ్ సూర్గయే
చివరిలో అవత్రిుంచబడన సూర్గ మరి ఈ ఆయత్
1. అల్ దుర్రుల్ మనూసర్ ఫీ త్ఫీసరిల్ మాసూర్, భాగుం3.
2. అల్ దుర్రుల్ మనూసర్ ఫీ త్ఫీసరిల్ మాసూర్, భాగుం3. .
3. త్ఫీసర దుర్రె మనూసర్, భాగుం, 3.
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దానిని “బలిుగ్ ఆయత్” అుంట్టరు ఇద జల్హిజ్జ మాస్ుం, 18వ తేదీ గురువారుం
రోజు హ్జజతుల్ విదా త్రువాత్ ఖ్దీర ఖుమ్ (ఖుమ్ అను మైదానుం)లో హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) యొకక ఉత్తర్గధికార్గనిి ప్రకటిుంచక ముందు అవత్రిుంచబడుంద, ఆ
రోజు ఐదు గుంటల స్మయుం గడచిన త్రువాత్ జబ్రయీల్ ఈ ఆయత్ను
తీసుకొని వచిి ఇలా అన్నిరు: ఓ మహ్మమద్! అలాుహ్ మీకు స్లామ్ చపాన
త్రువాత్ ఇలా అన్నిడు:

َ
َ ِذ
َ ۡ َ َ ُ َ ۡ ِ َ ُ ُ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ
َ ك ِإَون ل ذ ۡم َت ۡف َع ۡل َف َما بَ ذل ۡغ
ت رِ َساَلَ ُهۥ
ب
ر
ِن
م
ك
نزل إِِل
ٞۖ ِ
ِ يأيها ٱلرسول بل ِغ ما أ
َ ۡ ََۡۡ
ۡ ٱّلل ََّل َي
َ اس إ ذن ذ
ُ َو ذ
َ كَّٰفِر
ٱّلل َي ۡع ِ ُ َ َ ذ
ين
ٱل
م
و
ق
ٱل
ِي
د
ه
ِ ِ صمك مِن ٱنل
ِ
َ
َ  ِإَون ل ذ ۡم َت ۡف َع ۡل َف َما بَ ذل ۡغయొకక సూచన చాలా స్ాష్టుంగా
ఈ ఆయత్లో ت رِ َساَلَ ُه

ఉుంద ఇక దౌత్యుం పూరతయియుంద లేదా పూరిత అవతుుంద కేవలుం ఒక మఖ్య

విష్యుం మిగలి ఉుంద అద లేకుుండా దీన్ స్ుంపూరణమవవదు మరియు దానితో
ప్పటు ఆయత్లో దైవప్రవకత(స్.అ) ఒకవేళ్ ఈ మఖ్య విష్యుం గురిుంచి ప్రజలకు
చబితే ననుి అబధాుం చబుతున్నినని అుంగ్లకరిుంచడానికి సిధామవవరేమో అనే
గుబులును కూడా సూచిుంచబడుంద అయినపుాటికీ అలాుహ్ వయవధి ఇవవలేదు,
స్మయుం వచేిసిుంద. మరియు ఈ స్మయుం చాలా ముంచి స్మయుం
ఎుందుకుంటే ఒక వారుం రోజుల నుుండ ఇుంచుమిుంచు లక్ష కని ఎకుకవ
స్హాబీయులు దైవప్రవకత(స్.అ)తో కలిసి హ్జ్జ చేశ్వరు మరియు వాళ్ళ హ్ృదయాలు
అలాుహ్ చిహాిలతో నిుండ ఉన్నియి మరియు స్వయుంగా దైవప్రవకత(స్.అ)
నోటితోనే, బహుశ్ ఈ స్ుంవత్సరుం త్రువాత్ నేను మీతో కలవలేనేమో, అలాుహ్
కబురు వస్తత నేను అుంగ్లకరిసాతనేమో, అని అత్ని మరణ స్మయానిి విని ఉన్నిరు.
ఈ ప్రద్వశ్ుం నుుండే జనుం వేరై త్మ త్మ స్వద్వశ్వలకు తిరిగ వెళ్తతరు మరియు
ఇుంత్ ముంద జనస్మూహ్ుం మరలా ఒకేచోట గదీర ఖుమ్లో ఏకమైనటుు
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అవవరేమో. అుందుకని దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఇుంత్కని ముంచి స్మయుం దొరకదు,
అలాుహ్ త్రపు నుుండ ఈ స్ుంద్వశ్వనిి ప్రకటిుంచకపోతే నీ దౌత్యుం కషాటలలో
పడుతుుంద అని దైవవాణి కూడా వచిిుంద. మరియు అలాుహ్, రక్షణ బ్బధయత్ను
కూడా తీసుకున్నిడు దాుంతో ఇక వాళ్ళ నిర్గకరణ భయుం లేదు అలా చూస్తత
దైవప్రవకత(స్.అ) కని ముందు ఎుంత్ ముంద ప్రవకతలను నిర్గకరిుంచలేదు అయిన్న
వాళ్ళు త్న ప్రచార్గనిి వదల లేదు ఏ ప్రచార ఆద్వశ్ుం వస్తత దానిని ప్రచారిుంచే
వారు అలాగే దైవప్రవకత(స్.అ) కూడా ఏదైతేనేుం ఆద్వశ్వనిి ప్రకటిుంచాలి. అలాుహ్కు
తెలుసు చాలా ముంద స్తాయనిి ఇష్టపడరు అని.1 మరి అలాుహ్కు తెలుసు

అుందులో నిర్గకరిుంచే వారు కూడా ఉన్నిరు అని2 అయిన్న స్రే అలాుహ్ వాళ్ళను
చపేాుంత్ వరకు వదలేవాడు కాదు. దైవప్రవకత(స్.అ)ల ర్గక త్రువాత్, అలాుహ్కు
ప్రతికూలుంగా వాదుంచట్టనికి ప్రజలవదద ఏ సాకూ మిగల కూడదని. ఎటిట

పరిసి్తులలోనైన్న అలాుహ్యే ఆధికయుం కలిగవుండేవాడు, మహా వివేకవుంతుడు.3
అుంతే కాకుుండా పూరవ ప్రవకతల వలే వాళ్ళ ఉమమతులు వాళ్ళను
నిర్గకరిుంచారో అలా దైవప్రవకత(స్.అ)కు అత్ని ఉమమత్ నిర్గకరిస్తత అుందులో పూరవ
ప్రవకతల ఆచరణ కూడా ఉుంద. అలాుహ్ ఇలా ప్రవచిుంచను:

َ َ َّٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ َ ٞ َ َ
ُ َ َ َ ۡ َُ َ ُِ َ ََ ۡ َ ذ
ِيم َوق ۡو ُم
ت ق ۡبل ُه ۡم ق ۡو ُم نوح وَعد وثمود وقوم إِبره
ِإَون يكذِبوك فقد كذب
َ
َ
ُ
َ َ َ ُ ۡ َ ُ َ َّٰ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َّٰ َ ُ َ ِ ُ َ َ َ ۡ َ ُ َّٰ َ ۡ َ َ
 فك ۡيفٞۖين ث ذم أخذت ُه ۡم
 وكذِب موسٖۖ فأمليت ل ِلكفِ ِرٞۖلوط وأصحب مدين
َ َ َ
ري
ِ َكن ن
ِ ك

1. జుఖ్రుఫ్ సూర్గ, ఆయత్:78.
2. అల్ హాఖ్హ్ సూర్గ:69, ఆయత్:49.
3. అల్ నిసా సూర్గ 4, ఆయత్:165.
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అనువాదుం: (ఓ ప్రవకాత!) వారు (అవిశ్వవసులు) నినుి నిర్గకరిసుతన్నిరుంటే,
వారికి పూరవుం నూహ్, ఆద్, స్మూద్ జాతుల, ఇుంకా ఇబ్రాహీమ్
జాతివారు, లూత్ జాతివారు, మదయన్ వాసులు కూడా(త్మ త్మ
ప్రవకతలను)

నిర్గకరిుంచారు,

ఇుంకా

మూసా

కూడా

తిరస్కరిుంచబడాారు. ఈ స్త్య తిరసాకరులుందరికీ మొదట్లు నేను
వయవధినిచాిను, త్రువాత్ పటుటకున్నిను. నీవ చూశ్వవగా న్న శ్క్ష
ఎుంత్ భయుంకరుంగా ఉుండనదో

.1

ఒకవేళ్ మేమ మత్పక్షప్పత్ అుంధాకార్గనిి ప్రకకన పెటిట, మనకు మన
వరాుంపై ఉని ఇషాటనిి మరియు ప్రేమను తొలగుంచి చూస్తత మనకు అరాుం అయేయద
ఇద్వ. మరియు ఆయత్ యొకక పదధోరణితో కలిసి ఉుంద. ముందు మరియు
త్రువాత్ అయేయ స్ుంఘటనలకు కూడా స్ుంబుంధుం కలిగ ఉుంద.
అహ్లు సునిత్ల చాలా ఉలమాలు ఈ ఆయత్ను “గదీర ఖుమ్”లో హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) యొకక ఖిలాఫత్ ప్రకటనకు స్ుంబుంధిుంచిుంద అని వివరిుంచారు. మరి ఆ
రివాయత్లను స్రైనవిగా నిర్గారిుంచారు. మరి వాళ్ళళ ఈ క్రముంలో షియా
సోదరులతో ఏకాభీప్రాయుం కలిగ ఉన్నిరు. ఉదాహారణగా షియా మసిుుంల దీని
పటు విశ్వవసానిి స్మరిాసుతని అహ్లుసునితుల ఉలమాలలో కొుందరి పేరుును
ఇకకడ ప్రదరిిసుతన్నిను:
1. అబూ ఇసాుఖ్ స్అలబీ .......... త్ఫీసర కబీర్లో
2. హాకిమె హ్సాకని ... ష్వాహిదుదత్తనీజల్ లి ఖ్వాయిదుత్తఫీసల్, భాగుం1,
పేజీ187.

1. హ్జ్జ సూర్గ:22, ఆయత్:42,44,45.
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3. జలాలుదీదన్ సివీత ............... త్ఫీసరు అల్ దుర్రుల్ మనూసర్ ఫిత్తఫీసరి
బిల్ ఉసూర్, భాగుం3, పేజీ 117.
4. ఫఖ్రె ర్గజీ ........................ త్ఫీసర కబీర్, భాగుం12, పేజీ 50.
5. మహ్మమద్ అబుదహ్ ...... త్ఫీసరుల్ మన్నర్, భాగుం1, పేజీ 86
మరియు భాగుం 6, పేజీ 463.
6. ఇబ్ని అసాకిర షాఫెయీ ....... తారీఖ్ దమిష్ా, భాగుం2, పేజీ 86.
7. షూకానీ ............................ ఫతూుల్ ఖ్దీర్, భాగుం2, పేజీ60.
8. ఇబ్ని త్లాు షాఫెయీ ............ మతాలిబుస్సఆల్, భాగుం1, పేజీ 44.
9. ఇబ్ని స్బ్బాగె మాలికీ ............ ఫుసూలుల్ మహిమమహ్, పేజీ 25.
10. ఖ్ుందూజయే హ్నఫీ ............. యన్నబీవల్ మవదదహ్, పేజీ 120.
11. ష్హ్రీసాతని ........................... మిలల్ వ నహ్ల్, భాగుం1, పేజీ163.
12. ఇబ్ని జురైర త్బరీ ................. కితాబుల్ విలాయహ్.
13. ఇబ్ని స్యీదె స్జసాతని .......... కితాబుల్ విలాయహ్.
14. బద్రుదదన్ హ్నఫీ ................ ఉమదతుల్ ఖ్యరీ ఫీ ష్రిుల్ బుఖ్యరీ,
భాగుం8, పేజీ 584.
15. అబుదల్ వహాబ్న బుఖ్యరీ ........... త్ఫీసరుల్ ఖుర్ఆన్.
16. హాఫిజ్ అబూ నయీమ్ .......... నుజూలుల్ ఖుర్ఆన్
17. ఇమామ్ వాహిదీ ................... అసాాబునుిజూల్, పేజీ 150.
18. ఆలూసీ ............................... ర్దహుల్ మఆనీ, భాగుం2, పేజీ 384.
19. సిదీదఖ్ హ్స్న్ ఖ్యన్ .............. ఫతూుల్ బయాన్ ఫీ మఖ్యసిదల్ ఖుర్ఆన్,
భాగుం3, పేజీ 63.
20. హుమయని ............................. ఫర్గయిదుసిసబ్నలతన్, భాగుం1, పేజీ85.
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ఇవి వాళ్ళలో కొుందరి పేరుు ఒకవేళ్ వివరుంగా చూడలనుకుుంటే అలాుమా
అమీనీ యొకక పుస్తకుం “అల్ గదీర్”ను చదవుండ.

َ َ َ ُ َ
అలాుహ్, దైవప్రవకత(స్.అ)కు نزل إ ِ ِۡلك
ِ  ما أప్రచార ఆద్వశ్ుం ఇచిిన త్రువాత్ మీ

ఉద్వదశ్ుంలో దైవప్రవకత(స్.అ) ఏమి చేసి ఉుంట్టరు?.

షియా మసిుుంలు ఇలా అుంట్టరు: దైవప్రవకత(స్.అ) అుందరిని ఒకేచోట అనగా
“గదీర ఖుమ్”లో ఏకుం చేసి చాలా స్మయోచిత్మైన మరియు దీరఘమైన
ఉపన్నయస్మ ఇచాిరు. ఆ త్రువాత్ ప్రజలుందరిని నేను మీపై మీ కని ఎకుకవ
అధికారుం ఉని వాడని; అవన్న, కాదా? అని ప్రశ్ిుంచారు. అుందరు కలిసికటుటగా
“అవనూ! మీకు మా పై మా కని ఎకుకవ అధికారుం ఉుంద” అని అన్నిరు. ఆ
త్రువాత్ దైవప్రవకత(స్.అ) అలీ ఇబ్ని అబీతాబ్(అ.స్) చేయియ పటుటకొని పైకెతిత ఇలా
ప్రకటిుంచారు: “నేను ఎవరికి మౌలా(సావమి)నో అలీ(అ.స్) కూడా వారి సావమి, ఓ
అలాుహ్! అలీ(అ.స్)ని ఇష్టపడన వారిని నీవ ఇష్టపడు, మరి అలీ(అ.స్)ని ద్వవషిుంచే
వారిని నీవ కూడా ద్వవషిుంచు, అలీ(అ.స్)ని స్హ్కరిుంచే వారిని నీవ స్హ్కరిుంచు,
అలీ(అ.స్)ని స్హ్కరిుంచని వారిని అప్రతిష్ఠ చయియ, మరియు స్తాయనిి, ఎటు
అలీ(అ.స్) ఉుంటే అటు మలుచు”.1 ఆ త్రువాత్ అలీ(అ.స్)కు అమామహ్(త్లప్పగ)
తొడగుంచారు. ఒక డేర్గ అలీ(అ.స్) కోస్ుం త్యారు చేశ్వరు. స్హాబీయులుందరికి
అలీ(అ.స్)ను అమీరుల్ మొమినీన్(విశ్వవసుల న్నయకుడు) అని శుభాకాుంక్షలు
తెలియపరచమని ఆద్వశ్ుంచారు. స్హాబీయులుందరు శుభాకాుంక్షలు తెలియ
పరిచారు. వాళ్ళలో ముందు ముందుగా “అబూబక్ర్” మరియు “ఉమర్”లు
ఉన్నిరు. మరి వాళ్ళళ ఇలా అన్నిరు: “ఓ అలీ(అ.స్)! శుభాకాుంక్షలు,
శుభాకాుంక్షలు మీరు పురుష్ మరియు స్ర్తత విశ్వవసులుందరి మౌలా(సావమి)
1. దీనినే హ్దీస్ గదీర్ అుంట్టరు. దీనిని షియా ఉలమాలు మరియు అహ్లుసునిత్ ఉలమాలు ఇదదరు ఉలేుఖిుంచారు.
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అయాయరు”.1 శుభాకాుంక్షల ఆచార వయవహారుం మగసిన త్రువాత్ అలాుహ్ ఈ
ఆయత్ను అవత్రిుంపజేసాడు:

ُ َ ُ
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ۡ ُ َ َ ُ ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم
يت لك ُم
ض
ٱِلوم أكملت لكم دِين
ِ ت عل ۡيك ۡم ن ِع َم ِِت َو َر
َ ۡ
ٱَل ۡسل َّٰ َم د اِينا
ِ
ఇద షియాలలో ఆమోదత్మైనద ఇుందులో ఏ ఒకకరు అభీప్రాయభేదానిి

వయకతుం చేయలేదు.
కాని ప్రశేిమిటుంటే ఈ స్ుంఘటన ప్రసాతవన అహ్లుసునితులలో ఉుందా? మా
పై పక్షప్పత్ుం నిుంద పడకూడదు అుందుకని జాగ్రత్తగా ఉుండడుం మరియు ఈ
ట్టపక్ పై వివేకుంగా చరిిుంచడుం చాలా అవస్రుం. ఇరువైపుల సాక్ష్యయలను
చూడాలి మరియు కేవలుం అలాుహ్ అనుగ్రహ్ుం దృషిటలో ఉుండాలి. ఎుందుకుంటే
ప్రజలు మాకు “షియా మసిుుంల వచనమలే ఇష్టుం” అని అనకూడదు. ఏద
స్రైనదో అద్వ చప్పాలి ఎుందుకుంటే అలాుహ్ మన్నఫిఖ్లన్ల కపటుం నుుండ
జాగ్రత్తగా ఉుండుండ అని హ్లచిరిుంచాడు. ఆయత్:

َۡ
َ ُ ُۡ َ
ُّ ِ ٱۡل َي َّٰوة
َ ٱل ۡن َيا َوي ُ ۡشه ُد ذ
َ ۡ ك قَ ۡو ُ ُلۥ ِِف
َّٰ َ َ ٱّلل
ِ َوم َِن ٱنلذ
لَع َما ِِف قلب ِهِۦ
جب
ِ اس من يع
ِ
ۡ ََ
ِ َو ُه َو أ ُّل ٱۡل َِص
ام

అనువాదుం:

మానవలోుని కొుందరు (ఇలాుంటి మన్నఫిఖులు కూడా ఉుంట్టరు)
వాళ్ళళ చపేా మాటలు ఇహ్లోక జీవిత్ుంలో నినుి ఎుంతో

1. మస్ిదె అహ్మద్ బిన్ హ్ుంబల్, భాగుం4, పేజీ281. త్ఫీసర త్బరీ. త్ఫీసర ర్గజీ భాగుం3, పేజీ 636.
స్వాయిఖుల్ మహ్రఖ్హ్, ఇబ్ని హ్జర్. దారు ఖుతీు, బైహ్ఖ్ల. ఖ్తీబ్న బగాదదీ. ష్హ్రీసాతనీ మొ॥ వారు ఈ హ్దీసును
వ్రాశ్వరు.

99

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
రుంజుంపచేసాతయి. త్న స్ుంకలాశుదాని గురిుంచి తెలుపట్టనికి
అత్డు అలాుహ్ను మాటిమాటికి సాక్షిగా నిలబ్నడతాడు .1
ఈ ప్రశ్ిలకు జవాబు “అవను” అనే అన్నలి ఎుందుకుంటే అహ్లుసునితుల
చాలా ఉలమాలు ఈ స్ుంఘటనను కాలాల పరుంగా కూడా లిఖిుంచారు.
అహ్లుసునితుల పుస్తకాల నుుండ కొనిి సాక్ష్యయలు తిలకిుంచుండ:
1. “అహ్మద్ ఇబ్ని హ్ుంబల్”, “జైద్ ఇబ్ అరామ్” దావర ఇలా రివాయత్ను
ఉలేుఖిుంచారు: “మేమ దైవప్రవకత(స్.అ)తో ప్పటు ఒక లోయలో దగామ
దానిని “గదీర ఖుమ్” అుంట్టరు. దైవప్రవకత(స్.అ) నమాజ్ చదవమని
ఆద్వశ్ుంచారు మరియు ఆ ముండుట్ుండలో నమాజ్ చదవామ ఆ
త్రువాత్ దైవప్రవకత(స్.అ) ఉపన్నయస్మిచాిరు. “సుమ్రహ్” అను ఒక
చటుటపై

వసాానిి

వేసి

దైవప్రవకత(స్.అ)ను

సూరయకాుంతి

నుుండ

అడుాకున్నిరు. ఆ త్రువాత్ ఇలా అన్నిరు: “మీకు తెలియదా” లేదా
“నేను మీ పై మీ కని ఎకుకవ అధికారుం ఉని వాడని అని
సాక్ష్యయమివవర్గ?” అని ప్రశ్ిుంచారు. అుందరు కలిసి కటుటగా “అవను”
అని అన్నిరు. అపుాడు దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అన్నిరు: నేను ఎవరికి
మౌలా(సావమి)నో అలీ(అ.స్) కూడా వాళ్ళ సావమియే, ఓ అలాుహ్!
అలీ(అ.స్)ని ఇష్టపడన వారిని నీవ కూడా ఇష్టపడు మరియు అలీ(అ.స్)ని
ద్వవషిుంచే వారిని అప్రతిష్టత్కు గురిచేయియ”.2

2. “ఇమామ్ నిసాయి”, త్న పుస్తకుం “అల్ ఖ్సాయిస్”లో “జైద్ బిన్
అరామ్” దావర రివాయత్ను ఉలేుఖిుంచారు: అత్ను ఇలా అన్నిరు:
“దైవప్రవకత(స్.అ), హ్జజతుల్ విదా నుుండ తిరిగ వసుతుండగా “గదీర
1. బఖ్రహ్ సూర్గ:2, ఆయత్:204.
2. మస్ిదె అహ్మదె హ్ుంబల్, భాగుం4, పేజీ372.
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ఖుమ్”లో

దగనపుాడు కర్రలతో

పీఠానిి త్యారు చేయమని

ఆద్వశ్ుంచారు. ఆ పని పూరతయిన త్రువాత్ ఇలా అన్నిరు: బహుశ్ ఈ
సారి అలాుహ్ త్రపు నుుండ పలుపు ర్గవచుి మరి నేను దానిని
అుంగ్లకరిుంచ వచుి (అుందుకని) మీ మధయ అత్యుంత్ విలువైన రుండు
వసుతవలను విడచి వెళ్ళతన్నిను అుందులో ఒకటి, మరోదానితో పెదదద,
అలాుహ్ గ్రుంథుం మరియు న్న ఇత్రత్(వాళ్ళళ) న్న అహ్లుబైత్(అ.స్)లు
(కూడాను). న్న త్రువాత్ ఈ రుండుంటితో మీ ప్రవరతన ఎలా ఉుంటుుందో
చూసాతను. (ఈ విష్యానిి న్న నుుండ వినుకోుండ) ఈ రుండు న్న వదద
(కౌస్ర్) స్తలయేరుకు చేరనుంత్ వరకు వాటిలో ఎటువుంటి విభేదుం
మరియు దూరుం ఎరాడదు. ఆ త్రువాత్ ఇలా అన్నిరు: అలాుహ్ న్నకు
మౌలా(సావమి), నేను ప్రతీ విశ్వవసుని సావమిని, ఆ త్రువాత్ అలీ(అ.స్)
చేయియని పటిట ఇలా ప్రకటిుంచారు: నేను ఎవవరి వలీ(సావమి)నో అలీ(అ.స్)
అత్ని వలీయే, ఓ అలాుహ్! అలీ(అ.స్)ని ఇష్టపడన వారిని నీవ కూడా
ఇష్టపడు మరియు అలీ(అ.స్)ని ద్వవషిుంచే వారిని ఇష్టపడకు. “అబుల్
తుఫైల్” ఇలా ప్రశ్ిుంచాడు: ఓ జైద్ నీవ విన్నివా? జైద్ ఇలా అన్నిరు:
అవను(నేనే కాదు) ఆ మైదానుంలో ఉని వారుందర్ద త్మ త్మ కళ్ళతో
చూశ్వరు మరియు త్మ త్మ చవలతో విన్నిరు”.1

3. “హాకిమె నైషాపూరీ”, “జైద్ బిన్ అరామ్” దావర రుండు స్రైన ర్గవీయుల
క్రముంతో షైకైన్(బుఖ్యరీ, మసిుుం)ల ష్రతుతో ఇలా ఉలేుఖిుంచారు:
అత్ను ఇలా అన్నిరు: “దైవప్రవకత(స్.అ), హ్జజతుల్ విదా నుుండ తిరిగ
వసుతుండగా “గదీర ఖుమ్”లో దగనపుాడు కర్రలతో పీఠుం త్యారు
చేస్తుందుకు ఆద్వశ్ుంచారు ఆ పని పూరతయాయక ఇలా అన్నిరు: అలాుహ్
1. కితాబుల్ ఖ్సాయిస్, నిసాయి, పేజీ21.
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ననుి త్న వదదకు ఆహావనిుంచ వచుి మరి నేను ఆ ఆహావన్ననిి
అుంగ్లకరిుంచ గలను. నేను మీ మధయ రుండు ప్రతిషాటత్మకమైన వసుతవలను
విడచి వెళ్ళతన్నిను వాటిలో ఒకటి, మరోకటికి మిుంచినవి, మరి అవి
అలాుహ్ గ్రుంథుం మరియు న్న అహ్లుబైత్(అ.స్)లు, న్న త్రువాత్ ఈ
రుండుంటితో మీ ప్రవరతన ఎలా ఉుంటుుందో చూసాతను? ఆ రుండుంటి మధయ
న్న వదదకు కౌస్ర్ స్తలయేరుకు చేరనుంత్ వరకు ఎనిటికి విభేదుం ర్గదు.
ఆ త్రువాత్ ఇలా అన్నిరు: అలాుహ్ న్నకు మౌలా(సావమి), నేను ప్రతీ
విశ్వవసుని సావమిని, ఆ త్రువాత్ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) చేయియని పటిట ఇలా
ప్రకటిుంచారు: నేను ఎవవరి వలీ(సావమి)నో అలీ(అ.స్) అత్నికీ వలీయే, ఓ
అలాుహ్! అలీ(అ.స్)ని ఇష్టపడన వారిని నీవ కూడా ఇష్టపడు మరియు
అలీ(అ.స్)ని ద్వవషిుంచే వారిని ఇష్టపడకు”.1

4. ఈ హ్దీసును “మసిుుం” కూడా త్న పుస్తకుం “స్హీ మసిుుం”లో “జైద్
బిన్ అరామ్” కథన్ననిి ఉలేుఖిుంచారు కాని చాలా స్ుంక్షిపతుంగా; జైద్ ఇలా
అన్నిరు: “దైవప్రవకత(అ.స్), మకాక మరియు మదీన్న మధయలో ఒక
“ఖుమ్” అను చలమ వదద ఒక ఉపన్నయస్మిసూత ఇలా అన్నిరు: అలాుహ్
సోతత్రమ త్రువాత్ ఇలా అన్నిరు: ప్రజలార్గ! నేను కూడా ఒక మనిషినే,
తొుందరలోనే న్న ప్రభువ నుుండ జబ్రయీల్ వారతను తీసుకొని ర్గవచుి
మరి నేను దానిని అుంగ్లకరిుంచనూ వచుి(అుందుకని) నేను మీ మధయ
రుండు చాలా ప్రతిషాటత్మకమైన వసుతవలను వదలి వెళ్ళతన్నిను. ఆ
రుండుంటిలో ఒకటి అలాుహ్ గ్రుంథుం అుందులో హిదాయత్ మరియు
వెలుగు ఉన్నియి అుందుకని అలాుహ్ గ్రుంథానిి తీసుకోుండ మరియు
దానిని వదలకుండ. ఆ త్రువాత్ అలాుహ్ గ్రుంథుం పటు ప్రజలలో ఆస్కితని
1. మస్తద్రకుల్ హాకిుం, భాగుం3, పేజీ109.
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పెుంచారు. ఆ త్రువాత్ ఇలా అన్నిరు: (రుండవద) న్న అహ్లుబైత్(అ.స్)లు
నేను న్న అహ్లుబైత్(అ.స్)ల విష్యుంలో మీకు అలాుహ్ ప్రమాణానిి
గురుతచేసుతన్నిను. ఈ వాఖ్యయనిి మూడు సారుు అన్నిరు...,” 1

శీరిిక: ఇమామ్ మసిుుం, గదీర్ స్ుంఘటనను చాలా స్ుంక్షిపతుంగా ఉలేుఖిుంచారు
అయిన్న స్రే అల్ హ్ుందు లిలాుహ్ స్తాయనిి నిర్దపుంచడానికి ఇద చాలు. ఈ
స్ుంక్షిపతుం స్వయుంగా “జైద్ బిన్ అరామ్” త్రపు నుుండే అయియ ఉుండవచుి
ఎుందుకుంటే (అపాటి) ర్గజకీయ పరిసి్తులు అత్ను హ్దీస్ను దాచడానికి
బలవుంత్ుం పెటిట ఉుండోచుి మరియు ఈ హ్దీస్ యొకక పదధోరణితో కూడా ఈ
మాట అరామవతుుంద. ర్గవీ ఇలా అన్నిడు: నేను “హ్సీన్ బిన్ సీరహ్” మరియు
“ఉమర్ బిన్ మసిుుం”తో ప్పటు కలిసి “జైద్ బిన్ అరామ్” వదదకు వెళ్తళను, మేమ
అత్ని వదద కూరుిుండపోయిన త్రువాత్ హ్సీన్ ఇలా అన్నిడు: జైద్! మీరు చాలా
ముంచిని పుందారు, మీరు దైవప్రవకత(స్.అ)ను చూశ్వరు అత్ని నుుండ హ్దీసు
విన్నిరు, అత్నితో ప్పటు కలిసి జహాద్లో ప్పలుాన్నిరు, అత్ని వెనుక నమాజు
చదవారు అుందుకని మీరు దైవప్రవకత(స్.అ)తో వినిద ఏదైన్న ఉుంటే అద మాకు
కూడా వినిపుంచుండ. జైద్ ఇలా అన్నిరు: వలాుహ్, న్న భ్రాత్ృజుడా! నేను చాలా
వృధుదడయిపోయాను, కాలుం కూడా చాలా గడచిపోయిుంద దైవప్రవకత(స్.అ) నుుండ
నేరుికుని వాటి నుుండ కొనీిుంటిని మరిచిపోయాను అుందుకు నేను చపాుంద
తీసుకొుండ మరియు నేను చపానిదాని పై చపామని కష్టపెటటకుండ, ఆ త్రువాత్
జైద్ ఇలా అన్నిరు: “దైవప్రవకత(స్.అ) ఒకసారి ఖుమ్ అను ప్రద్వశ్ుంలో మాకు
ఉపన్నయస్మిచాిరు...,” ఈ హ్దీసుతో తెలిసిుంద్వమిటుంటే హ్సీన్, గదీర్ గురిుంచి
అుందరి ముందు ప్రశ్ిుంచడుం వలు అత్నికి కష్టుం ఎదురయియుంద మరియు అత్నికి
1. స్హీ మసిుుం, భాగుం7, పేజీ122, బ్బబొ ఫజాయిలి అలీ ఇబ్ని అబీ తాలిబ్(అ.స్), ఈ హ్దీసును ఇమామ్
అహ్మద్, తిరిమజీ, ఇబ్ని అసాకిర్ మొ॥. వారు కూడా ప్రసాతవిుంచారు.
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తెలుసు ఈ ప్రశ్ికు సూటిగా జవాబివవడుం అత్నికి ప్రభుత్వుం త్రపు నుుండ
కషాటలకు కారణుం అవతుుంద అని ఎుందుకుంటే ఆ ప్రభుత్వుం ప్రజలకు హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్)పై లఅనత్ చేయడుం పై బలవుంత్ుం పెటేట ప్రభుత్వుం(అలాుంటి ప్రభుత్వుం
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ప్రతిష్టత్ల ప్రచారణను ఎలా త్టుటకో గలదు?) అుందుకనే
ఇుందులో జైద్ క్షమాపణ వాఖ్యలు ఉన్నియి. నేను మస్లివాడనయిపోయాను,
ఈ స్ుంఘటన జరిగ చాలా కాలుం గడచిపోయిుంద, న్నకు కొనిి విష్యాలు
జాఞపకుం లేవ, మరియు అకకడుని వాళ్ళతో ఇలా చపాడుం నేను చపాుంద వినుండ
మరియు చపాని వాటి గురిుంచి ననుి ప్రశ్ిుంచకుండ.
భయుం ఉనిపాటికీ గదీర్ స్ుంఘటనను స్వరణ చేసి చపాన్న కూడా జైద్
బిన్ అరామ్, చాలా నిజాలను స్ాష్టుం చేశ్వరు(అలాుహ్ అత్నికి ముంచి ప్రతిఫలానిి
ఇవవగాక) గదీర్ స్ుంఘటనను చపాకుుండానే అుంతా చపేాశ్వరు. అద్వలా అుంటే
అత్ను మకాక మరియు మదీన్న మధయలో ఒక “ఖుమ్” అనబడు చలమ వదద
దైవప్రవకత(స్.అ) ఉపన్నయస్మిచాిరు, ఆ త్రువాత్ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) పేరు
చపాకుుండానే అత్ని ప్రతిష్టత్లను ప్రవచిుంచారు మరియు హ్దీస్ స్ఖ్లున్ను చపా
అహ్లుబైత్(అ.స్)లు ఖుర్ఆన్ యొకక భాగసు్లు అని ప్రవచిుంచారు. ఆ త్రువాత్
స్ుంఘటన ఫలితానిి అకకడుని వాళ్ళ ఆలోచనకు వదలేశ్వరు ఎుందుకుంటే
మసిుమలుందరికి తెలుసు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) అహ్లుబైత్(అ.స్)లలో ప్రమఖులని. ఈ
కారణుంతోనే ఇమామ్ మసిుుం కూడా మేమ అరాుం చేసుకునిటేు అరాుం
చేసుకున్నిరు అుందుకే అత్ను ఈ హ్దీసును హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక ప్రతిష్టత్ల
అధాయయుంలో ప్రవచిుంచారు నిజానికి ఇుందులో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి పేరు కూడా
లేదు.
5. “త్బర్గనీ” త్న పుస్తకుం “మొజమల్ కబీర్”లో ర్గవీయుల స్రైన
క్రముంతో “జైద్ ఇబ్ని అరామ్” మరియు “హుజైఫహ్ ఇబ్ని అసీదుల్
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గఫాారీ” దావర ఉలేుఖిుంచారు: “దైవప్రవకత(స్.అ), గదీర ఖుమ్లో కొనిి
చటు క్రుంద ఉపన్నయస్మిసూత ఇలా ప్రవచిుంచారు: ప్రజలార్గ! తొుందరోునే
న్నకు పలుపు ర్గవచుి మరియు నేను దానిి అుంగ్లకరిుంచనూ వచుి,
(వినుండ...) న్న పై బ్బధయత్ ఉుంద మరియు మీ పై కూడా బ్బధయత్ ఉుంద.
మీరేముంట్టరు(చపాుండ)?

అుందరు

ఇలా

అన్నిరు:

మేమ

సాక్షయమిసుతన్నిమ మీరు ప్రచారుం చేశ్వరు, జహాద్ చేశ్వరు, నీతి
నియమాల ఉపద్వశ్వలు ఇచాిరు. అలాుహ్ మీకు ముంచి ప్రతి ఫలానిి
ప్రసాదుంచాలి. దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అన్నిరు: మీరు
, స్వరాుం ఉుందని, నరకుం ఉుందని, మృతుయ ఉుందని,
పునరుతా్నుం ఉుందని, మరియు ప్రళ్యుం ర్గవడుంలో ఎవవరికీ
ఎటువుంటి స్ుంద్వహ్ుం లేదు అని నమమర్గ!? అుందరు ఇలా అన్నిరు:
అవను! మేమ వీటనీిుంటి పై కూడా సాక్షయుం ఇసుతన్నిమ. అపుాడు
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అన్నిరు: ఓ అలాుహ్ నీవే సాక్షివి, ఆ త్రువాత్ ఇలా
ప్రవచిుంచారు: ప్రజలార్గ! అలాుహ్ న్న మౌలా(సావమి) మరి నేను
విశ్వవసుల సావమిని నేను విశ్వవసుల పై వాళ్ళ కని ఎకుకవ అధికారుం
గల వాడని, నేను ఎవరి సావమినో ఇత్ను(అలీ(అ.స్)) కూడా అత్డ
సావమియే, ఓ అలాుహ్! అలీ(అ.స్)ని ఇష్టపడన వారిని నీవ కూడా ఇష్టపడు
మరియు అలీ(అ.స్)ని ద్వవషిుంచే వారిని ఇష్టపడకు, ఆ త్రువాత్ ఇలా
అన్నిరు: నేను నీ కని ముందు వెళ్ళళపోతాను మరియు కౌస్ర్ స్తలయేరు
పై న్న వదదకు మీరుందరు వసాతరు, ఆ స్తలయేరు (పడవ, వెడలుాల
పరుంగా) బస్రా నుుండ సున్ఆ వరకు ఉుంటుుంద, నక్షత్రాలకు
స్మానుంగా దాని పై వెుండ కపుాలు ఉుంట్టయి, మరి మీరు న్న వదదకు
వచిినపుాడు నేను మీతో ఆ రుండు అత్యుంత్ విలువైన వసుతవల(స్ఖ్లున్)
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గురిుంచి ప్రశ్ిసాతను న్న త్రువాత్ వాటితో మీ ప్రవరతన ఎలా ఉుండుంద,
వాటిలో పెదదద అలాుహ్ గ్రుంథుం దాని ఒక అుంచు మీ చేతులోు ఉుంటే
మరొకటి అలాుహ్ చేతిలో ఉుంద అుందుకని రుజుమారాుం త్పాకుుండా
ఉుండాలుంటే దానిని పటుటకొని ఉుండుండ, అుందులో ఎటువుంటి
మారుాలు తీసుకుర్గకుండ మరియు (రుండవద) న్న అహ్లుబైత్(అ.స్)లు.
సూక్షమగ్రాహి మరియు స్రవజుఞడయిన అలాుహ్ న్నకు ఈ రుండు కౌస్ర్
స్తలయేరు పై న్న వదదకు చేరే వరకు విడపోవ అని తెలియపరిచాడు”.1

6. “ఇమామ్ అహ్మద్”, “అల్ బర్రా బిన్ ఆజబ్” నుుండ రుండు రకాలుగా
ఈ స్ుంఘటనను ఉలేుఖిుంచారు: బర్రా బిన్ ఆజబ్ ఇలా అన్నిరు: మేమ
దైవప్రవకత(స్.అ)తో ప్పటు “గదీర ఖుమ్”లో దగనపుాడు “

”

అని అరుపు వినబడుంద, రుండు చటు క్రుంద దైవప్రవకత(స్.అ) కోస్ుం ఊడి
శుభ్రుం చేశ్వరు మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) అకకడ జోహ్ర్ నమాజు చదవి
అలీ(అ.స్) చేయియని పటిట ఇలా ప్రకటిుంచారు: న్నకు విశ్వవసుల పై వాళ్ళ
కని ఎకుకవ అధికారుం ఉుందని మీకు తెలియదా? అుందరు కలిసి
కటుటగా అవను(మాకు తెలుసు) అని అన్నిరు. ఆ త్రువాత్
దైవప్రవకత(స్.అ) మరల ఇలా అన్నిరు: నేను ప్రతీ విశ్వవసుని పై అత్డ కని
ఎకుకవ అధికారుం గలదు అని మీకు తెలియదా? అుందరు అవను
అన్నిరు. ఆ త్రువాత్ దైవప్రవకత(స్.అ) అలీ(అ.స్) చేయియని పైకి లేప ఇలా
ప్రకటిుంచారు: నేను ఎవరికి సావమినో అత్డకి ఈ అలీ(అ.స్) కూడా
సావమియే, ఓ అలాుహ్! అలీ(అ.స్)ని ఇష్టపడన వారిని నీవ కూడా ఇష్టపడు
మరియు అలీ(అ.స్)ని ద్వవషిుంచే వారిని ఇష్టపడకు (ఆ త్రువాత్) ర్గవీ
ఇలా అన్నిడు: ఆ త్రువాత్ ఉమర్, అలీ(అ.స్)తో కలిసి ఇలా అన్నిరు:
1. స్వాయిఖుల్ మహ్రఖ్హ్, ఇబ్ని హ్జర్, పజీ25, త్బర్గనీ, హ్కీుం, తిరిమజీ ఉలేుఖ్న.
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అబూతాలిబ్ కుమార్గ! నీకు శుభాకాుంక్షలు, నీవ పురుష్ మరియు స్త్రీ
విశ్వవసులుందరి పై న్నయకుడవయాయవ”.1

స్ుంక్షిపతుంగా చప్పాలుంటే గదీర్ హ్దీసును అహ్లుసునిత్ ప్రమఖులు
ప్రవచిుంచారు.

నేను ప్రవచిుంచిన వారు కాకుుండా వేరే వాళ్ళళ కూడా

ప్రవచిుంచారు, ఉదా: “తిరిమజీ”, “ఇబ్ని మాజా”, “ఇబ్ని అసాకిర్”, “అబూ
నయీమ్”, “ఇబ్ని అసీర్”, “ఖ్యరజీమ”, “సివీత”, “ఇబ్ని హ్జర్”, “అల్ హైస్మీ”,
“ఇబ్ని స్బ్బాగె మాలికీ”, “ఖ్ుందూజీ”, “హ్నఫీ”, “ఇబ్ని అల్ మగాజీ”, “ఇబ్ని
కసీర్”, “హుమయనీ”, “హ్సాకనీ”, “గజాలీ”, “బుఖ్యరీ” త్మ త్మ చరిత్ర
పుస్తకాలలో (వీళ్ళుందరు రచిుంచారు), అలాుమా అమీనీ(ర.అ) త్న పుస్తకుం “అల్
గదీర్”లో ఇలా ప్రవచిుంచారు: అహ్లుసునిత్ ఉలమాలు, ర్గవీయుల త్రగతుల
మరియు వర్గాల విభేదాలు ఉనిపుటికీ హిజ్రీ శ్కుం మొదటి శ్తాబదుం నుుండ
పదాిలోావ శ్తాబదుం వరకు ప్రతీ శ్తాబదుంలో ఈ హ్దీసును ఉలేుఖిుంచారు, మరి
వాళ్ళ స్ుంఖ్య 360 కని ఎకుకవ, పరిశోధన చేయాలను కుుంటుని వారు “అల్
గదీర్” పుస్తకానిి చదవచుి.2

ఈ స్ుంభాష్ణల త్రువాత్ కూడా, “గదీర్ హ్దీస్”ను షియా మసిుుంలు
స్ృషిటుంచారు అని అనుకోవడుం సాధయమా? ఆశ్ిరయకరమైన విష్యుం ఏమిటుంటే
“గదీర్ హ్దీస్”ను మసిుుంల ముందు ప్రసాతవిస్తత చాలా ముంద మసిుుంలకు అద
తెలియదు లేదా వాళ్ళళ విని కూడా ఉుండలేదు! అుంత్ కని ఆశ్ిరయకరమైన
విష్యుం ఏమిటుంటే ఇుంత్ స్రైన మరియు అుందరు ఏకీభవిుంచే అలాుంటి హ్దీస్
1. మస్ిదె అహ్మదె హ్ుంబల్, భాగుం4, పేజీ281. కనుజల్ ఉమామల్, భాగుం15, పేజీ11. ఫజాయిలుల్ ఖ్మసహ్
మినస్ స్హాుహిస్ సిత్తహ్, భాగుం1, పేజీ350.
2. అలాుమా అమీని గారి పుస్తకుం అల్ గదీర్, ఇద 11 భాగలలో రచిుంచ బడుంద, ఇుందులో గదీర్కు స్ుంబుంధిుంచిన
ప్రతీ దానికి అహ్లుసునిత్ ఉలమాల ప్రవచనను లిఖిుంచారు.
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ఉనిపాటికీ కూడా అహ్లుసునిత్ ఉలమాలు “దైవప్రవకత(స్.అ), త్న త్రువాత్
ఉత్తర్గధికారిగా ఎవవరిని నియమిుంచనూ లేదు అుంతే కాకుుండా ఖిలాఫత్
స్మస్యను స్లహా ముండలినికి అపాగుంచి వెళ్ళళపోయారు” అని అుంట్టరు.
అలాుహ్ దాసులార్గ! ఖిలాఫత్ గురిుంచి ఇుంత్ కని స్ాష్టమైన మరియు
ఉపయోగకరమైన

హ్దీస్

సాధయమా?

కొుంచమయిన్న

న్నయయుంగా

ఆలోచిుంచుండ!.
ఈ స్ుందర్గున న్నకు జైతూనహ్ యూనివరిసటీకి చుందన ఒక పెదద ఆలిమ్తో
జరిగన స్ుంభాష్ణ గురుతకొసుతుంద. జరిగుంద్వమిటుంటే, నేను హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి
ఖిలాఫత్ పై “గదీర్ హ్దీస్”ను సాక్షయుంగా ప్రదరిిుంచాను. అయితే అత్ను కేవలుం
దానిని స్రైన హ్దీస్ అని నమమకపోవడమే కాకుుండా అత్ను చేసిన ఘనకార్గయనిి
వివరిుంచారు, అత్నే స్వయుంగా ఒక వాయఖ్య లిఖిుంచారట అుందులో గదీర్
హ్దీసును వ్రాసి దానిని స్రైన హ్దీస్గా రుజువ చేశ్వరు, ఆ త్రువాత్ అత్ను
వ్రాసిన దానిని క్రుంద తిలకిుంచుండ:
“షియా మసిుుంలు ఈ హ్దీసును స్యయదాి అలీ కర్రమలాుహు వజుహు
యొకక ఖిలాఫత్ పై స్ాష్ట ఆద్వశ్ుం అని అనుకుుంట్టరు, మరి వాళ్ళ ఈ
అభిప్రాయుం అహ్లుసునితుల దృషిటలో స్రైనద కాదు. ఎుందుకుంటే ఈ హ్దీస్
స్యయదాి అబూబక్ర్ సిదీదఖ్, స్యయదాి ఉమర్ ఫార్దఖ్, స్యయదాి ఉసామన్
జునూిరైన్ యొకక ఖిలాఫత్కు వయతిరేకమైనద అుందుకని ఈ హ్దీసులో
ఉపయోగుంచబడన మౌలా పదానిి “ఇష్టపడే వారు” మరియు “స్హాయపడే
వారు”గా మార్గిలి. స్వయుంగా ఎలాగైతే పవిత్ర ఖుర్ఆన్లో మౌలా పదుం
ఇష్టపడే మరియు స్హాయపడే వాడగా ఉపయోగుంచబడుందో అలా అని మాట.
మరి మౌలా పదానికి, ఖులఫాయే ర్గషిదీన్ మరియు స్హాబీయులు(ర.అ)లు కూడా
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ఇలానే అరాుం చేసుకున్నిరు. తాబ్నయీన్1లు మరియు ఉలమాలు ఆ స్హాబీయుల

నుుండే ఈ అర్గానిి తెలుసుకున్నిరు మరి అుందుకనే ర్గఫిజీ2లు ఈ హ్దీస్ పటు
చేస్త వాయఖ్య అుంగ్లకరిుంచదగనిద, ఎుందుకుంటే వీళ్ళళ ఖులఫాల యొకక
ఖిలాఫత్ను

అుంగ్లకరిుంచరు

మరియు

దైవప్రవకత(స్.అ)

స్హాబీయులపై

అధికప్రస్ుంగుం చేసాతరు మరియు కేవలుం ఈ విష్యుం వలు(స్హాబీయుల పై
అధికప్రస్ుంగుం) వాళ్ళ మాటను రదుద చేయవచుి మరియు వాళ్ళ అభిప్రాయుం
స్రైనద కాదు అని అనడానికి చాలు”.
నేను: ఈ స్ుంఘటన, గదీర ఖుమ్లో స్ుంభవిుంచిుందా లేదా చపాుండ ?
మౌలాన్న: అవను, జరిగుంద. ఒకవేళ్ స్ుంభవిుంచకుుంటే ఉలమాలు మరియు
మహ్దదసీన్3 లు దానిని ప్రవచిుంచి ఉుండేవారు కాదు!.

నేను: ముండుట్ుండలో స్హాబీయులను ఒక ప్రద్వశ్ుంలో ఏకుం చేసి దీరఘమైన
ఉపన్నయస్మిచిి ఆ త్రువాత్ కేవలుం అలీ(అ.స్) మీకు ఇష్టమైన మరియు
స్హాయపడు వారు అని చపాడుం, దైవప్రవకత(స్.అ) సాాయికి త్గుతుుందా!!!?
చపాుండ, మీరు ఈ సాకు మరియు వాయఖ్యను అుంగ్లకరిసుతన్నిర్గ?.
మౌలాన్న: అస్లు విష్యుం ఏమిటుంటే కొుందరు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)పై ఫిర్గయదు
చేశ్వరు, మరి కొుందరు అత్నిని ద్వవషిుంచే వారు అుందుకని దైవప్రవకత(స్.అ) వాళ్ళ
మనసుల నుుండ ఆ ద్వవషానిి తొలగుంచడానికి ఇలా అన్నిరు: “అలీ(అ.స్) మీకు

1. దైవప్రవకత(స్.అ) దరినుం కాకుుండా కేవలుం స్హాబీయులనే దరిిుంచిుంచుకుని వారు.
2. ర్గఫిజీ అనగా అహ్లుసునితుల దృషిటలో షియా అని అరాుం.
3. ఐతిహాసికుడు, కథకుడు, వాయఖ్యయత్, ఆవిష్కరిుంచేవాడు, ధరమ శ్వస్త్రుం తెలిసిన వాడు.

109

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
ప్రియమైన మరియు స్హాయపడు వారు”, ప్రజలు అలీ(అ.స్)ను ఇష్టపడడానికి
మరియు వాళ్ళ మనసుల నుుండ ద్వవష్ుం తొలిగ పోవాలని.
నేను: అుందుకోస్ుం, జన్ననిి ఆపడుం, వాళ్ళతో నమాజు చదవడుం మరియు
ఉపన్నయస్ుం మొదట్లు మౌలా పదానిి స్ాష్టుం చేయడానికి “నేను మీ పై మీకని
ఎకుకవ అధికారుం గల వాడన్న కాదా?”

అని ప్రశ్ిుంచ వలసిన అవస్రుం

ఏముంద? ఒకవేళ్ మీ మాటను ఒపుాకునిటుయితే ఫిర్గయదు చేసిన వాళ్ళకు
మాత్రమే “అలీ(అ.స్) మీకు ప్రియమైన వారు మరియు స్హాయపడు వారు” అని
చపాడమే చాలు, ఇలా లక్ష కని ఎకుకవ మరియు వృధుదల, స్త్రీల మరియు
పలులతో కూడన జన స్మూహానిి ఏకుం చేసి ముండుట్ుండలో నిలబ్నటేట అవస్రుం
ఉుందా? బుదా ముంతుడెవరైన నమమతాడా?
మౌలాన్న: మరి ఈ హ్దీస్ అర్గానిి మీరు మరియు షియా మసిుుంలు అరాుం
చేసుకునిటువుంటి

విష్యానిి

లక్ష

ముంద

స్హాబీయులు

తెలుసుకోలేకపోయార్గ? మరి దీనిి ఏ ఒకక బుదాముంతుడైన్న నమమతాడా?.
నేను: చూడుండ్డ, మొదటి విష్యుం ఏమిటుంటే ఆ జన స్మూహ్ుంలో మదీన్న
వాసులలో చాలా త్కుకవ ముంద ఉన్నిరు. రుండవ విష్యుం, వాళ్ళళ కూడా
త్పాకుుండా నేను మరియు షియా మసిుుంలు అరాుం చేసుకునిటేు అరాుం
చేసుకున్నిరు అుందుకే ఉలమాలు ఇలా వ్రాశ్వరు: అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్లు
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)కు “నీకు శుభాకాుంక్షలు ఓ అబూతాలిబ్ కుమార్గ! నీవ పురుష్
మరియు స్త్రీ విశ్వవసులుందరి న్నయకుడవయాయవ” అనే పదాలు ఉపయోగుంచి
శుభాకాుంక్షలు తెలియ పరిచారు.
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మౌలాన్న: ఒకవేళ్ ఇద్వ నిజమైతే, దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ వాళ్ళళ ఎుందుకని
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)తో బైఅత్ చేయలేదు? అుంటే మీ ఉద్వదశ్ుంలో వాళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ)
ఆద్వశ్వనిి ఆచరిుంచ కుుండా వయతిరేకిుంచారన్న? అస్తగీరులాుహ్.
నేను: అహ్లుసునిత్ ఉలమాలే దీనిపై సాక్షయమిసుతన్నిరు మరియు త్మ
పుస్తకాలలో ఇలా లిఖిుంచారు: స్హాబీయులలో కొుందరు దైవప్రవకత(స్.అ) జీవిత్

కాలుంలోనే(అుంతేకాదు) అత్ని ముంద్వ అత్ని ఆద్వశ్వలకు వయతిరేకిుంచే వారు.1
అలాుంటి స్మయుంలో దైవప్రవకత(స్.అ) మరణాుంత్రుం ఒకవేళ్ వీళ్ళు వయతిరేకిస్తత
అుందులో ఆశ్ిరయుం ఏముంద? మరియు స్హాబీయులలో ఎకుకవ ముంద ఉసామ
ఆధిపత్యుంపై కేవలుం అత్డ వయసు త్కుకవ అని వయతిరేకత్ను వయకతుం చేశ్వరు, ఆ
ఆధిపత్యుం కూడా కేవలుం ఒక సైనయుం పై కొుంత్ స్మయుం వరకే అలాుంటిద
హ్జ్రత్

అలీ(అ.స్)

యొకక

ఖిలాఫత్

మరియు

న్నయకతావనిి

ఎలా

అుంగ్లకరిుంచగలరు? అత్ని(ఇమామ్ అలీ(అ.స్)) వయసు త్కుకవ మరియు ఈ
న్నయకత్వుం జీవిత్కాలుం వరకు సాగేటువుంటి న్నయకత్వుం. మరియు ఇపుాడే
మీరు స్హాబీయులలో కొుందరు అలీ(అ.స్) ని ద్వవషిుంచే వారు అని కూడా అన్నిరు.
మౌలాన్న: (చికుకకుని) ఇలా అన్నిరు: ఒకవేళ్ ఇమామ్ అలీ కరమలాుహు
వజుహూకు దైవప్రవకత(స్.అ) అత్నికి త్న ఉత్తర్గధికారిగా నిశ్ియిుంచారు అని
తెలిసుుంటే అత్ను మౌనుంగా ఉుండేవారు కాదు, అత్ను బలవుంత్ుంగా త్న
హ్కుకను దకికుంచుకోగల శ్కితవుంతులు అత్ను ఏ ఒకక స్హాబీతో భయ పడేవారు
కాదు.

1. స్హీ బుఖ్యరీ, స్హీ మసిుుంలు స్హాబీయుల యొకక చాలా వయతిరేక చరయలను ప్రవచిుంచారు. ఉదా: హుదైబియా
స్ుంధి, కలుం మరియు కాగత్ుం స్ుంఘటన, ఉసామా సైన్నయధి పతి మొ॥ స్ుంఘటన్నలు.
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నేను: మహాశ్యా! ఇక మీరు ఇుంకో ట్టపక్ను కదప్పరు, నేను ఈ ట్టపక్లో
చరిిుంచాలనుకోవడుం లేదు ఎుందుకుంటే మీరు స్హాబీయుల ప్రతిష్టత్ను
కాప్పడేుందుకు దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక స్రైన హ్దీసులను అుంగ్లకరిుంచకుుండా
అరాుం లేని సాకులను ప్రదరిిసుతన్నిరు మరియు అనవస్రుంగా పదాల అర్గాలను
మారేిసుతన్నిరు. మరి ఇక నేను హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి మౌనుం మరియు త్న
హ్కుకపై నిరశ్న వయకతుం చేయకపోవడుం లాుంటి అుంశ్వలలో మిమమలిి ఎలా
ఒపాుంచగలను!?.
మౌలాన్న నవవతూ ఇలా అన్నిరు: అలాుహ్ సాక్షిగా నేను హ్జ్రత్ అలీ
కరమలాుహు వజుహును వేరే వాళ్ళపై ప్రతిష్టత్ను ఇచేి వాళ్ళలోని వాడని. ఒకవేళ్
న్న చేతులోు ఉుంటే నేను అత్నిపై ఎవరికి కూడా ప్రథమిుంచే వాడని కాదు.
ఎుందుకుంటే అత్ను జాఞన పటటణానికి దావరుం, అనీిుంటి పై అరుత్ గల అలాుహ్
సిుంహ్ుం కాని ఇక అలాుహ్ ఇష్టుం ఎవరికి ఏమి ఇవావలో. అలాుహ్ ఎవరి పడతే
వారిని ప్రథమిుంచ వచుి మరి ఎవరిని పడతే వారిని చివరిలో ఉుంచ వచుి,
అలాుహ్ను ప్రశ్ిుంచే హ్కుక ఎవవరికీ లేదు.
నేను కూడా నవివ ఇలా అన్నిను: ఇద ఇుంకో ట్టపక్, ఇద మనలిి దైవనియోగమ
పై చరిిుంచడానికి బలవుంత్ుం చేసుతుంద. మరియు మేమ ఇుంత్కు ముందు దీనిపై
చరిిుంచామ కూడాను కాని ఫలిత్ుం తిరిగ మొదలుకొచాిమ, ఎవర్ద ఎవరి
మాటను అుంగ్లకరిుంచలేదు.
మౌలాన్న గారు! ఆశ్ిరయకరమైన విష్యుం ఏమిటుంటే నేను ఎపుాడు కూడా
ఎవరైన సునిి ఆలిమ్తో చరిిుంచి అత్నిని ఓడుంచినపుాడు అత్ను వెుంటనే మనుం
చరిిసుతని అుంశ్వనికి స్ుంబుంధుం లేని ట్టపక్ వైపుకు పరుగులు తీసాతరు దానికి
కారణుం ఏమిటి?
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మౌలాన్న: కాని నేను న్న అభిప్రాయుం పైనే ఉన్నిను. నేను న్న అభిప్రాయానిి
మారుికోలేదు.
చివరికి నేను మౌలాన్న నుుండ స్లవ తీసుకొని అకకడ నుుండ
వెళ్ళళపోయాను. మరియు చాలా స్తపు ఎుందుకని న్నకు మా ఉలమాలలో ఎవవరు
చివరి వరకు చరిిుంచడానికి దొరకరు అని ఆలోచిసుత ఉుండపోయాను.
కొుందరు చరి అయితే మాత్రుం మొదలు పెటేటసాతరు కాని త్న మాటను
సాక్ష్యయలతో రుజువ చేయలేకపోయినపుాడు వెుంటనే “బ్రదర్! చేసుకుని
వాడతోనే చేసుకుని ఆ పని ఉుంటుుంద, అత్ను చేసుకుని పనికి త్గన ఫలిత్ుం
అత్నికి దకుకతుుంద మరియు మేమ చేసుకుని పనికి మాకు ఫలిత్ుం
దకుకతుుంద” అని అుంట్టరు. మరికొుందరైతే ఇలా అుంట్టరు: “చూడు త్మమడు!
స్మాధులు త్రవివ శ్వాలని తీస్తత లాభమేముంద చపుా? ద్వవషాల మరియు
పుంతాల ముంటను రేపడుంతో ఫలిత్ుం ఏముంద చపుా? మఖ్య విష్యుం
ఏమిటుంటే షియా సునీియులు ఒకే అలాుహ్ను, ఒకే దైవప్రవకత(స్.అ)ను
విశ్వవసిసాతరు, అుంతే ఇద్వ మాకు చాలు”. మరికొుందరైతే చాలా స్ుంక్షిపతుంగా
చబుతారు: “సోదర్గ! స్హాబీయుల స్మస్యలో అలాుహ్తో భయపడుండ!”.
ఇక మీరే చపాుండ, ఆ త్రువాత్ కూడా వాళ్ళతో చరిిుంచడానికి వీలు
కలుగుతుుందా?.

వాళ్ళకు

రుజుమారాుం

చూపుంచ

గలమా?

ద్వనినైతే

అుంగ్లకరిుంచకపోతే అవిశ్వవస్ చీకటే చుటుటమటిట ఉుంటుుందో ఆ స్త్యుం వైపు వీళ్ళళ
తిరిగ ర్గగలర్గ? ప్రజలను సాక్షయుం పై ప్రేరేపుంచే ఖుర్ఆన్ యొకక పదాతిని
ఎుందుకని అుంగ్లకరిుంచర్ద? ఆయత్:

ُ َ َّٰ َ ۡ ُ ْ ُ َ ۡ ُ
ُ ك ۡم إن ُك
َ نت ۡم َص َّٰ ِدق
ِي
قل هاتوا برهن
ِ
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అనువాదుం: “మీరు స్త్యవుంతులే అయితే మీ ఆధార్గనిి తీసుకురుండ” అని
అడుగు .1
నిజానికి ఒకవేళ్ సునిియూలు, షియాలను దూషిుంచకుుంటే, మరి వాళ్ళ పై
అలా మరియు నీఛ నిుందలు వేయకుుంటే, వాళ్ళళ ఎనిటికీ సునిియులతో
చరిలకు దగేవారు కాదు. చివరికి మేమే ముంచి వారమ అనే అుంశ్ుం పై కూడా
చరిిుంచే వారు కాదు.

3. ఇకామల్ ఆయత్
ఇద కూడా ఖిలాఫత్ పదవికి స్ుంబుంధిుంచిన ఆయతే.

ُ َ ُ
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ۡ ُ َ َ ُ ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم
يت لك ُم
ض
ٱِلوم أكملت لكم دِين
ِ ت عل ۡيك ۡم ن ِع َم ِِت َو َر
َ ۡ
ٱَل ۡسل َّٰ َم د اِينا
ِ

అనువాదుం:

ఈ రోజు నేను మా దీన్ ని మీ కొరకు పరిపూరణుం చేశ్వను. మీ పై
న్న అనుగ్రహానిి పూరిత చేశ్వను. మీ కొరకు ఇసాుుం ధర్గమనిి
ఇషాటనుసారమైనదగా చేశ్వను

2

“దైవప్రవకత(స్.అ), ‘గదీర్ మైదానుం’లో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక ఖిలాఫత్
అధికార ప్రకటన త్రువాత్ ఈ ఆయత్ అవత్రిుంచబడుంద” అని షియా
మసిుుంలుందర్ద ఏకీభవిసాతరు. మరి ఈ విష్యాలను పవిత్ర అహ్లుబైత్(అ.స్)ల

1. నమ్ు సూర్గ:27, ఆయత్:64.
2. మాయిదహ్ సూర్గ:5, ఆయత్:3.
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రివాయతులతో వెలుడసాతరు. అుందుకని షియా మసిుుంలు “ఇమామత్”ను
ఉసూలె దీన్1లో లెకికసాతరు.
మరి అలాగే అహ్లు సునిత్ల చాలా ఉలమాలు కూడా ఈ ఆయత్
అవత్రిుంచబడడానికి గల కారణుం, “గదీర ఖుమ్”లో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఖిలాఫత్
ప్రకటన త్రువాత్ అని ఒపుాకున్నిరు. ఉదాహారణకు కొుందరి ఉలమాల పేరుు
క్రుంద వ్రాసుతన్నిను:
1. తారీఖ్ దమిష్ా ................ ఇబ్ని అసాకిర్ .......... భాగుం 2, పేజీ75.
2. మన్నఖిబే అలీ(అ.స్) ........... ఇబ్ని మగాజీ ........... పేజీ19.
3. తారీఖ్ బగాాద ................. ఖ్తీబ్న బగాాద .......... భాగుం8, పేజీ92.
4. ఇతాాన్ ........................... సీవీత ...................... భాగుం1, పేజీ13.
5. మన్నఖిబ్ ........................ ఖ్యరజమ .................. పేజీ 80.
6. త్జకరతుల్ ఖ్వావస్ ........... సిబ్నత ఇబ్ని జౌజీ ........ పేజీ30.
7. త్ఫీసర్ ............................. ఇబ్ని కసీర్ .............. భాగుం2, పేజీ14.
8. ర్దహుల్ మఆని ............... ఆలూసి .................. భాగుం6, పేజీ55.
9. బిదాయహ్ వనిహాయహ్ .... ఇబ్ని కసీర దమిషీా .... భాగుం3, పేజీ213.
10. దుర్రె మనూసర్ ................. సివీత ....................... భాగుం3, పేజీ19.
11. యన్నబీవల్ మవదదహ్ ..... ఖ్నూదజీ హ్నఫీ ........ పేజీ 115.
12. ష్వాహిదుల్ త్నీజల్ .......... హ్సాకని ................. భాగుం1, పేజీ157.

1. దీన్ యొకక మూల అుంశ్వలు.
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రచయిత్ వచనుం: ఈ అనిి హ్దీసుల వలన అహ్లుసునిత్ ఉలమాలకు,
స్హాబీయుల గౌరవానిి కాప్పడడానికి ఈ ఆయత్ను వేరే చోట ఫిట్ చేయవలసిన
అవస్రుం ఎుంతైన్న ఉుంద. ఒకవేళ్ వాళ్ళళ ఈ ఆయత్ “గదీర ఖుమ్”లో
అవత్రిుంచబడుంద

అని

అుంగ్లకరిుంచినట్లుతే,

దీన్కు

స్ుంపూరణత్వుం

ప్రసాదుంచబడుంద ఈ అలీ(అ.స్) యొకక విలాయత్ (సానిిధయమ) అుంశ్మే అనీ,
మరియు మసిుమల పై అనుగ్రహాలు పూరిత చేయబడాాయి అనీ, మగుారు ఖ్లీఫాల
ఖిలాఫత్ పదవి ఆవిరై ఎగరి పోయిుంద అనీ, స్హాబీయులు న్నయయమూరుతలు అనే
విశ్వవస్పు షిపుా మనిగపోయిుంద అనీ, ఖిలాఫత్ మరియు వాటి పరియాలోచన
కేుంద్రాలు న్నశ్నుం అయాయయి అనీ, చాలా ప్రమఖ్ హ్దీసులు నీళ్ళలో ఉపుా
కరిగపోయినటుు కరిగపోయాయి అనీ, మతాలు మరియు వాటి పెదదలు
స్ుంద్వహాలకు గురి అవతారు అనీ, చాలా రహ్సాయల పైనుుండ మసుగు
తీయబడుతుుంద అనీ, గాలిలో నిలబ్నటటబడన పెదద కటటడుం కూలిపోతుుంద అనీ
కూడా ఒపుాకోవలసి వసుతుంద. మరి ఇలాుంటి అుంగ్లకారుం చాలా కష్టమైనద
ఎుందుకుంటే ఈ స్మస్య ఒకపెదద ఉమమత్ యొకక విశ్వవసానికి స్ుంబుంధిుంచిుంద.
ఆ ఉమమత్కు ఒక చరిత్ర ఉుంద, వాళ్ళ ఉలమాలు ఉన్నిరు, వాళ్ళ వదద ముంచి
ముంచి రివాయతులూ ఉన్నియి. అుందుకని వాళ్ళళ బుఖ్యరీ మరియు మసిుుం
లాుంటివాళ్ళను స్మరిాుంచడుంలో నిస్సహాయులు ఎుందుకుంటే వాళ్ళళ ఈ
ఆయత్ను అరఫా ర్గత్రి శుక్రవారుం రోజు అవత్రిుంచబడుంద అని రివాయత్ను
లిఖిుంచారు.
వీళ్ళళ ఈ ఆయత్ను తీసి వేరే చోట ఫిట్ చేస్తత ముందు నుుండ ఉని షియా
మసిుుంల రివాయత్లు నిర్గధారుం అవతాయి మరి షియాలను దూషిుంచడుం
మరియు లఅనత్ చేయడుం, స్హాబీయుల ప్రతిష్టత్ను కిుంచపరచడుం కని
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మేలయినద్వ కదా. ఈ స్హాబీయులు1 మాసూమలు(పవిత్రులు), వాళ్ళ వచనల
మరియు కారయమల పటు ప్రశ్ిుంచే హ్కుక ఎవవరికీ లేదు. ఇక షియా మసిుమలు
అుంట్టర్గ, వాళ్ళళ మజూసీయులు(అగుియప్పస్కుడు) అవిశ్వవసులు, న్నసితకులు,
జుందీఖులు, వాళ్ళ వరా స్ృషిటకరత “అబుదలాు ఇబ్ని స్బ్బ”.2 ఇబ్ని స్బ్బ ఒక
యూదుడు, ఇసాుుం మరియు మసిుమలను మోస్గుంచడానికి హ్జ్రత్ ఉసామన్
ఖిలాఫత్ పదవీ కాలుంలో ఇసాుుం సీవకరిుంచి మసిుుంగా మార్గడు.
షియా మసిుుంలపై ఇలాుంటి నిుందలు వేయడుం ఉమమతె మసిుమహ్ యొకక
ఈ శ్క్షణ; “స్హాబీ ఎలాుంటి వాడయిన స్రే అత్డు త్న జీవిత్ కాలుంలో
ఒకకసారి

దైవప్రవకత(స్.అ)ను

దరిిుంచిన

వాడైన్న

స్రే,

స్హాబీయులను

గౌరవిుంచాలి” వలు సులభుం అయియుంద.
కాని వాళ్ళను ఈ షియా మసిుుంల రివాయతులు నకిలీ రివాయతులు కావ,
అుంతేకాదు ఈ రివాయతులు ఎవరి ఇమామత్ పై దైవప్రవకత(స్.అ) నస్స3 ఉుందో ఆ
పనేిుండు ఇమామలు ప్రవచిుంచినటువుంటి రివాయతులు అని కూడా ఒపాుంచ
లేమ. హిజ్రీ యొకక మొదటి శ్తాబా ఇసాుమీయ అధికారుం ప్రజల మనసులో
1. అహ్లుసునితుల విశ్వవస్ుం ప్రకారుం, స్హాబీయుల ఉదాహారణ నక్షత్రాలు వుంటిద, ఎవవరి అడుగుజాడలలో
నడచిన రుజుమార్గానికి చేరగలరు.
2. అలాుమా అస్కరీ గారి పుస్తకుంలో అబుదలాుహ్ ఇబ్ని స్బ్బ గురిుంచి చదవుండ అపుాడు తెలుసుతుంద చరిత్రలో
ఇలాుంటి వయకేత లేడు అని. అబధాుం చపాడుం లో ప్రమఖుడు మరియు త్పుాడు, నకిలీ రివాయతులు త్యాలు
చేయువాడు సైఫ్ బిన్ ఉమర్, ఆత్డని స్ృషిటుంచాడు. అలాగే డాకటర్ తాహా హుసైన్ పుస్తకుం అల్ ఫిత్ితుల్ కుబ్రాను
చదవుండ. లేదా కితాబుసిసలతి బైనత్తస్వవఫి వత్తష్యోయ చదవుండ. అపుాడు మీకు అరామవతుుంద అబుదలాుహ్ ఇబ్ని
స్బ్బ అని అమామర యాసిర్ను అనేవారు.
3. ఇసాుుం యొకక స్ాష్ట ఆద్వశ్ుం.
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స్హాబీయుల పటు ఇష్టుం మరియు గౌరవ బీజానిి న్నటడుంలో ఎలాగైతే సాఫలయుం
అయియుందో అలాగే ఉమమతె మసిుమహ్ మనసులో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) మరియు వారి
స్ుంతానుం పటు ద్వవష్ుం స్ృషిటుంచడుంలో కూడా సాఫలయుం అయియుంద; హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) పై పీఠాల నుుండ లఅనత్ చేయబడేద, మరి వాళ్ళ షియాలను హిుంసిుంచి
చుంప్పరు, పటటణాల నుుండ బహిష్కరిుంచబడాారు. మఆవియా కాలుంలో అస్త్యుం,
మూడనమమకాలు మొ॥ లాుంటి ప్రచార సాధన్నలు చాలా ఎకుకవగా ఉుండేవి
అుందుకు జనుం షియాలను చాలా ద్వవషిుంచే వారు మరియు షియాలపై మనసు
విపా మరీ త్పుాడు మరియు చడు నమమకాలు అుంటకటటబడాాయి. ఎుందుకుంటే
వీళ్ళళ అధికార్గనికి ఎదురుతిరిగే వారు. ఎలాగైతే ఈ రోజులోు వాళ్ళను ముంచి
ముంచి పోసుటల నుుండ తొలగసుతన్నిరో మరియు వీలు దొరికితే చుంపేసుతన్నిరో
అలాగనిమాట.
అుందుకనే అపాటి చరిత్రకారులు మరియు రచయిత్లు షియాల పేరు
“రవాఫిజ్” అని పెట్టటరు. వాళ్ళను కాఫిర్ అనేవారు, మరి అధికారులకు దగార
అవవడానికి వాళ్ళ రకతుం చిుందుంచడుం న్నయయస్మమతిగా(మబ్బహ్) భావిుంచే
వారు. అమవీ అధికారుం అుంత్మైన త్రువాత్ అబ్బాసీయులు అధికారుం పై
వచిినపుాడు కొుంత్ ముంద చరిత్రకారులు త్మ ప్పత్ పధాతుల పైనే నడచేవారు
కాని కొుందరు అహ్లుబైత్1ల యదార్గానిి తెలుసుకున్నిరు అుందుకని వాళ్ళళ
న్నయయుంగా పని చేయాలని అనుకున్నిరు మరియు స్మస్యను స్రి చేయాలని
ప్రయతిిుంచారు మరియు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)ని “ఖులఫాయే ర్గషిదీన్”లలో

1. అహ్లుబైత్(అ.స్)ల స్దుాణుం, జాఞనుం, ధరమనిష్ఠ మరియు అనుగ్రహానిి చూసి ప్రజలు యధార్గానిి
తెలుసుకున్నిరు.
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చేర్గిరు కాని వాళ్ళకు కూడా హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)ని ప్రమఖులుగా మరియు
శ్రేషుఠలుగా నిర్దపుంచే ధైరయుం చాలేుదు. అుందుకనే వీళ్ళళ త్మ స్హాుహ్ పుస్తకాలలో
అపుాడపుాడూ అకకడకకడా హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి ప్రతిష్టత్లను లిఖిుంచే వారు.
కాని ఖులఫాయే స్లాస్హ్(మగుారు ఖ్లీఫాల)లకు భినిుంగా కాకుుండా
ఉుండే విధుంగా జాగ్రత్త పడేవారు. మరి కొుందరైతే వాళ్ళ పై హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి
ప్రతిష్టత్ను ఎకుకవ అని భావిుంచే వాళ్ళ నోళ్ళళ మూయిుంచడానికి అబూబక్ర్,
ఉమర్ మరియు ఉసామన్ల ప్రతిష్టత్ పటు స్వయుంగా త్పుాడు రివాయతులు
స్ృషిటుంచే వారు.
నేను న్న పరిశోధనలో తెలుసుకుని చేదు యధారాుం ఏమిటుంటే; అహ్లు
సునిత్లలో ప్రసిధిా మరియు ప్రమఖులవావలుంటే కొలమానుం హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
మరియు అత్ని స్ుంతాన్ననిి ద్వవషిుంచడుం, ఎవరు ఎుంత్ ద్వవషిస్తత అత్ను అుంత్
పెదద హోదాను పుందుతాడు. హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)తో యుధాుం చేసిన్న లేదా త్న
వచనలు మరియు ఖ్డాాలు అత్నికి వయతిరేకుంగా ఉుంటే చాలు అమవీ మరియు
అబ్బాసీయులు దగార చేసుకునే వారు. ఈ కొలమానుం పైనే స్హాబీయులలో
కొుందరిని ఆకాశ్వనికి ఎతేతస్త వారు మరి కొుందరిని మటిటలో కలిపేస్త వారు,
కవలలో కొుందరిని ధనుంతో నిుంపేస్త వారు మరి కొుందరిని చుంపేస్త వారు.
హ్జ్రత్ ఉమమల్ మొమినీన్, హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)తో యుధాుం చేయకుుంటే మరియు
అత్నిని ద్వవషిుంచ కుుంటే ఆమెకు ఆ హోదా దకేకద కాదు.1

1. ఆయెషా, హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) పేరు పలకడానిి కూడా ఇష్టపడే వారు కాదు. బుఖ్యరీ, భాగుం1, పేజీ 126లో,
భాగుం7, పేజీ18లో, భాగుం5, పేజీ140లో చూడవచుి. చరిత్ర కారుల ప్రవచన ప్రకారుం, హ్జ్రత్ ఆయేషాకు
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అుందుకనే అబ్బాసీయులు బుఖ్యరీ, మసిుుం మరియు ఇమామ్ మాలిక్ను
చాలా కీరిత ప్రతిష్టత్లు ఇచాిరు. ఎుందుకుంటే వాళ్ళళ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ప్రతిష్టత్లు
చాలా త్కుకవ లిఖిుంచారు అుంతేకాదు వాళ్ళ పుస్తకాలలో “అలీ(అ.స్)కు ఎటువుంటి
ప్రతిష్టత్ గాని లేదా సాాయి గాని లేదు” అని స్ాష్టుంగా వ్రాశ్వరు. అుందుకే “స్హీ
బుఖ్యరీ”లో “బ్బబొ మన్నఖిబే ఉసామన్” అను అధాయయుంలో “ఇబ్ని ఉమర్”
వచన్ననిి లిఖిుంచారు, అత్ను ఇలా అన్నిరు: దైవప్రవకత(స్.అ) కాలుంలో మేమ
అబూబక్రకు సాటిగా ఎవరిని అనుకునే వాళ్ళుం కాదు ఆ త్రువాత్ ఉమర్ ఆ
త్రువాత్ ఉసామన్, ఆ త్రువాత్ స్హాబీయులుందర్ద స్మానుం ఎవర్ద ఎవరిపై
ఉత్తమలు కారు.1 అుంటే ఇబ్ని ఉమర్ దృషిటలో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) సాధారణ ప్రజల
లాుంటివారు. (చదవుండ మరియు ఆశ్ిరయపడుండ).
అలాగే ఉమమతె మసిుమహ్లో మరి కొనిి తెగలు ఉన్నియి ఉదా:
మొత్జలహ్, ఖ్వారిజ్, మొ॥ వీళ్ళళ షియా మసిుుంల విశ్వవసాలను నమమరు
ఎుందుకుంటే అలీ(అ.స్) మరియు అలీ(అ.స్) స్ుంతాన ఇమామత్ యొకక విశ్వవస్ుం
ఖిలాఫత్ తామ సిుంహాస్న్ననికి చేరడానికి మరియు ప్రజపై అధికారుం చేయడుం
నుుండ

ఆపుతుుంద,

ప్రజల

సమమపై

ఇష్టుం

వచిినటుు

అధికారుం

హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి మరణ వారత తెలిసినపుాడు ఆమె అలాుహ్కు కృత్జఞత్ సాషాటుంగుం చేసి ఒక కవిత్ను
చదవారు.
1. బుఖ్యరీ, భాగుం4, పేజీ 191, 201. మరి అలాగే బుఖ్యరీ భాగుం 4, పేజీ 195 పై ఒక రివాయత్ మహ్మమద్
బిన్ హ్నఫియాయహ్ దావర లిఖిుంచబడ ఉుంద: నేను న్న త్ుండ్రి(హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్))ని ప్రశ్ిుంచాను;
దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ అుందరిలో ఉత్తమలు ఎవరు? దానికి అత్ను ఇలా జవాబిచాిరు: అబూబక్ర్. ఆ
త్రువాత్ నేను అబూబక్ర్ త్రువాత్ అత్ను, ఉమర్, ఆ త్రువాత్ ఉసామన్ పేరు చబుతారేమో అని భయమేసి నేను
ఇలా అన్నిను: ఆ త్రువాత్ మీరేన్న? ఐతే వారు ఇలా అన్నిరు: నేను మసిుమల వలే మామూలు వయకితని.
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చలాయిుంచడానిి నిర్గకరిసుతుంద, ఎలాగైతే బనీ ఉమయాయహ్ మరియు బనీ
అబ్బాస్లు, స్హాబీయుల మరియు తాబ్నయీను కాలుంలో ఇష్టుం వచిినటుు చేశ్వరు
మరి ఆ ప్రవరతన ఇపాటికి మిగలి ఉుంద ఎుందుకుంటే ఎవరైతే అధికారుంపై చేర్గడో
అద వారస్త్వుంగా అనగా ర్గజులు మరియు చక్రవరుతల లేదా ప్రజలు
అధికారుంపై చేరిినటువుంటి అధికారులు కూడా ఈ(ఖిలాఫత్, అధికారుం కేవలుం
అహ్లుబైత్(అ.స్)ల హ్కుక అనే) విశ్వవసానిి నమేమ వారు కాదు. అుంతేకాదు కేవలుం
షియా మసిుుంలు నమేమటువుంటి చాలా అమూలయమైన విశ్వవసానిి మఖ్యుంగా
షియాలలో అమాయకులైన వారు, వాళ్ళ అమాయకతావనికి హ్దుద ఏమిటుంటే
వాళ్ళళ, ప్రతేయక్షిుంచి అన్నయయాలతో అక్రమాలతో నిుండ ఉని ఈ భూమిని
న్నయయధర్గమలతో నిుంపే ఆ “మహ్దీ ముంత్జర్” యొకక ఇమామత్ మరియు
న్నయకతావనిి నమమతారు, అని హ్లళ్న చేస్తవారు.
ఇక ఏద స్రైనద మరియు దీన్ స్ుంపూరణత్వుం ప్రవచన ఉని ఆయత్ ఎపుాడూ
అవత్రిుంచబడుంద? అని తెలుసుకోవడానికి మేమ చాలా శ్వుంతిగా మరియు
ఎటువుంటి పక్షప్పత్ుం లేకుుండా ఇరువైపు తెగల ప్రవచన్నల పై చరిిదాదుం. దానితో
“మేమ ఎవరిని ఆచరిుంచాలి?” అని మనకు స్ాష్టమౌతుుంద. అలా చేయడుం వలు
ఇత్రుల ఇషాటఅయిషాటలను లెకక చేస్త అవస్రుం ఉుండదు. కాని ఒకక ష్రతు;
అనిిటి కని ముందు మన దృషిటలో అలాుహ్ యొకక అనుగ్రహ్ుం మరియు ఆయన
శ్క్ష నుుండ మోక్ష ఉుండాలి. మోక్ష దనుం ఇదీ:

ۡ َ َ ََ َُ َ ذ َ ۡ ََ ذٞ َ ُ َ َ َ ََۡ
ٱّلل بِقلب َسل ِيم
يوم َّل ينفع مال وَّل بنون إَِّل من أَت

అనువాదుం:

అపుాడు స్ుంపదగానీ, స్ుంతానుం వలుగానీ ఏ లాభమూ కలగదు;
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ఏ వయకిత అయిన్న ముంచి మనసుసతో అలాుహ్ సానిిధయుంలో హాజరైతే త్పా

1

ۡ  َ َ ذ ذ َ ۡ ذٞ ُ ُ ُّ َ ۡ َ َ ٞ ُ ُ ُّ َ ۡ َ َ ۡ َ
ُ ََ َ ُ
ٱس َودت ُو ُجوه ُه ۡم أكف ۡرتم َب ۡع َد
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما ٱَّلِين
َ َ ُ ۡ َ ُۡ ُ َ َ َ َۡ ْ ُ َُ ۡ ُ َ
ُ
ۡ ِين ۡٱب َي ذض
َ ون َوأ ذما ذٱَّل
ت ُو ُجوه ُه ۡم
إِيمَّٰن ِكم فذوقوا ٱلعذاب بِما كنتم تكف ُر
َ ُ َّٰ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ذ
ِلون
ِ  هم فِيها خِٞۖف ِِف رۡحةِ ٱّلل
అనువాదుం: కొుందరి

మఖ్యలు(స్ుంతోష్ుంతో)

ప్రకాశ్సూత

ఉుండేరోజున,

మరికొుందరి మఖ్యలు నలుబడపోయేరోజున, ఎవరి మఖ్యలయితే
నలుబడపోతాయో(వారితో ఇలా అనబడుతుుంద): విశ్వవసౌభాగయుం
పుందన

త్రువాత్

కూడా

మీరు

అవిశ్వవస్

వైఖ్రిని

అవలుంభిుంచార్గ? స్రే, కృత్ఘిత్ చూపన దానికి ఫలిత్ుంగా మీరు
ఇపుాడు ఘోరశ్క్షను చవి చూడుండ. ఇక ఎవరి మఖ్యలు ప్రకాశ్సూత
ఉుంట్టయో వారికి అలాుహ్ కారుణయచాాయలో చోటు లభిసుతుంద.
అద్వసి్తిలో వారు శ్వశ్వత్ుంగా ఉుంట్టరు

2

ఇకామల్ ఆయత్ యొకక అవత్రణ రోజు, అరఫా రోజు
1. బుఖ్యరీలో(ఎనోి ర్గవీయుల క్రమాలతో) “తారిఖ్ బిన్ ష్హాబ్” దావర్గ
ఉలేుఖ్న: కొుందరు యూధులు ఇలా అన్నిరు: ఒకవేళ్ ఈ ఆయత్ మాలో
అవత్రిుంచబడ ఉుంటే మేమ ఆ రోజును పుండుగ రోజుగా నిర్గారిుంచే
వాళ్ళమ. అపుాడు ఉమర్ వాళ్ళతో ఏ ఆయత్? అని ప్రశ్ిుంచారు.
1. షుఅర్గ సూర్గ:26, ఆయత్:88,89.
2. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:106,107.
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ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ُ ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم
యూధులు:  الخ...ت
ٱِلوم أكملت لكم دِين

1

ఉమర్: ఈ

ఆయత్ ఎకకడ అవత్రిుంచబడుందో న్నకైతే మాత్రుం తెలుసు అని, ఇద
దైవప్రవకత(స్.అ) అరఫాలో నిలబడ ఉనిపుాడు అవత్రిుంచబడుంద.
2. “ఇబ్ని జురైర్”, “ఈసా ఇబ్ని హారిస్హ్ అన్నసరీ” దావర ఇలా
రివాయత్ను ఉలేుఖిుంచారు: అత్ను ఇలా అన్నిరు: మేమ ఆసాానమలో
కూరోిని ఉుండగా ఒక క్రైస్తవడు వచిి ఇలా అన్నిడు: మసిుమలార్గ!
మీ కొరకు ఒక ఆయత్ అవత్రిుంచబడుంద అద్వ మా వదద అవత్రిుంచబడ
ఉుంటే ఆ రోజు మరియు ఆ స్మయానిి మాలో రుండు వయకుతలు మిగలి
ఉనిుంత్ వరకు కూడా పుండుగగా నిర్గారిుంచే వాళ్ళమ మరి ఆ ఆయత్
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ُ ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم
 الخ...ت
ٱِلوم أكملت لكم دِين. కాని ఎవవరు జవాబివవలేదు.
త్రువాత్ నేను ‘మహ్మమద్ బిన్ కఅబ్ అల్ ఖురుతనీ’తో కలిశ్వను
అపుాడు నేను అత్నితో దాని గురిుంచి ప్రశ్ిుంచగా అత్ను ఇలా అన్నిరు:
ఒహోు నీవ అత్నికి జవాబు ఎుందుకని ఇవవలేదు? ఉమర్ బిన్ ఖ్తాతబ్,
ఈ ఆయత్ దైవప్రవకత(స్.అ) అరఫా కొుండపై నిలబడ ఉనిపుాడు
అవత్రిుంచబడుంద మరియు ఆ రోజును మసిుుంలుందరికి పుండుగ రోజు
ఒకక మసిుుం మిగలి ఉనిుంత్ వరకు కూడా.2
అుంటే ఈ రోజు కూడా పుండుగ రోజే అనిమాట ఎుందుకుంటే అలాుహ్ ఆ
రోజే మసిుుంల దీన్ను స్ుంపూరణతావనికి చేర్గిడు మరియు అనుగ్రహాలను పూరిత
చేశ్వడు మరియు ఇసాుుంను ఇష్టమైన దీన్గా నిర్గారిుంచాడు. కాని మసిుుంలులో ఈ
1. బుఖ్యరీ, భాగుం5, పేజీ127.
2. త్ఫీసర దుర్రె మనూసర్, భాగుం3, పేజీ18.
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రోజు పుండుగ రోజు కాదు. మీరు కొుంచుం వేరే రివాయతులను తిలకిుంచుండ;
క్రైస్తవడు ఇలా అన్నిడు:

మసిుమలార్గ! మీ కొరకు ఒక ఆయత్

అవత్రిుంచబడుంద...الخ, ర్గవీ ఇలా అన్నిడు, అత్నకి ఎవవర్ద జవాబివవలేదు.
ఎుందుకని ఆ క్రైస్తవనికి జవాబివవలేదు? దానికి కారణుం ఏమిటుంటే మసిుమలకు
ఆ తారీఖు గురిుంచి గాని లేదా దాని ప్రామఖ్యత్ గురిుంచి గాని తెలియదు కాబటిట,
ఒకవేళ్ ఆ రోజు అరఫా రోజు అయియ ఉుంటే అుందరికి తెలిసి ఉుండేద మరి
అుందరు వెుంటనే జవాబిచేి వారు. తెలిసిుందమిటుంటే స్వయుంగా ర్గవీకు కూడా
చాలా ఆశ్ిరయుం కలిగుంద ఇుంత్ పెదద రోజును మసిుుంలు ఎలా మరిచిపోయారు
అని. అుందుకే “మహ్మమద్ ఇబ్ని కఅబ్ అల్ ఖురుతనీ”తో ప్రశ్ిుంచాడు దీని
స్ుంగతి ఏమిటి? అని. అపుాడు మహ్మమద్ ఇబ్ని కఅబ్ ఇలా అన్నిరు: ఉమర్
ఇబ్ని ఖ్తాతబ్ యొకక ప్రవచన ప్రకారుం ఈ ఆయత్ అరఫా రోజు దైవప్రవకత(స్.అ)
కొుండపై నిలబడ ఉుండగా అవత్రిుంచబడుంద. ఒకవేళ్ నిజుంగా ఆ రోజు పుండుగా
రోజు అయియ ఉుంటే మసిుమలలో ఆ విష్యుం తెలిసి ఉుండేద లేకపోతే
అహాదీసుల ర్గవీయులకే ఎలా తెలియకుుండా ఉుండేద? అద స్హాబీ కానివవుండ
లేదా తాబ్నయీ. అుందుకని నమమవలసిన విష్యుం ఏమిటుంటే ఆ ప్రమఖ్ దనుం
అరఫా దనుం అయితే మాత్రుం కాదు.
నిజుంగా మసిుుంలలో రుండే పుండుగలు ప్రసిధామైనవి; “ఈదుల్ ఫిత్ర్”
మరియు “ఈదుల్ అజాు”, అుందుకనే ఉలమాలు మరియు మహ్దదసీనులు మొ॥
కేవలుం రుండు పుండుగలనే లిఖిుంచారు. ఉదా: “బుఖ్యరీ” మరియు “మసిుుం”లను
చూడుండ వాళ్ళళ ఇలా వ్రాశ్వరు:

మొ॥ దీనితో

అరామైయేయద్వమిటుంటే ప్రజలలో మరియు ప్రమఖులలో రుండే పుండుగలు
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వాళ్ళలో మూడో పుండుగే లేదు. మరో విధుంగా చప్పాలుంటే వాళ్ళలో అరఫా
దన్ననిి పుండుగగా భావిుంచే వారు కాదు లేకపోతే ఆ రోజును కూడా పుండుగ
దనుంగా లెకికుంచే వారు.
అరఫా రోజున ఈ ఆయత్ అవత్రిుంచబడలేదు అనడానికి కొనిి సాక్ష్యయలను
తిలకిుంచుండ:
మొదటిద: ఈ రివాయతులతో తెలిసిుంద్వమిటుంటే మసిుమలకు ఆ ప్రమఖ్ దనుం
గురిుంచి తెలియదు. ఆ రోజు వాళ్ళళ పుండుగ గాని లేదా ఉత్సవుంగాని లేదా
స్ుంబరుం గాని చేస్త వారు కాదు అుందుకని ఒకసారి యూధులు మరియు ఒకసారి
క్రైస్తవనికి ఇలా చపావలసి వచిిుంద: మసిుమలార్గ! మీ కొరకు ఒక ఆయత్
అవత్రిుంచబడుంద...الخ, ఈ కారణుంగానే ఉమర్కు అడగవలసిన అవస్రుం
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
వచిిుంద ఏ ఆయత్? అని, అపుాడు అత్డు: ِينك ۡم
ٱِلوم أكملت لكم د
ُ  َو َأ ۡت َم ۡم, అపుాడు ఉమర్ అన్నిరు న్నకు తెలుసు అద ఎకకడ
 الخ...ت
అవత్రిుంచబడుందో, అద దైవప్రవకత(స్.అ) అరఫాలో నిలబడ ఉుండగా ఈ ఆయత్
అవత్రిుంచబడుంద.
ఈ రివాయత్ నుుండ అస్త్య మరియు నకిలీ వాస్న వసుతుంద, నిజానికి ఈ
రివాయత్ను హ్జ్రత్ ఉమర్ ప్రవచనగా బుఖ్యరీ కాలుంలో నకిలీ రివాయత్ను
త్యారు చేసిన వాళ్ళ ఉద్వదశ్ుం కేవలుం యూధులకి మరియు క్రైస్తవల వచన
మరియు మసిుమల ఆచరణలో అనుకూలయత్ను నిర్దపుంచడానికి మాత్రమే.
ఎుందుకుంటే యూధులు మరియు క్రైస్తవల ప్రవచన ప్రకారుం ఆ ఆయత్
అవత్రిుంచిబడన ఆ ప్రమఖ్ దనుం, పుండుగ దనుం అయియ ఉుండాలి కాని
మసిుమలలో మూడవ పుండుగే లేదు అుందుకని వెుంటనే అరఫా రోజును
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పుండుగగా నిర్గారిుంచేశ్వరు. కాని ఆ రోజును పుండుగ రోజుగా నిర్గారిుంచడుం
అసాధయుం ఎుందుకుంటే హాజీయులు, కాబ్బ ప్రదక్షిణ(త్వాఫ్) త్రువాతే ఎహ్రామ్1
దుసుతలను తీస్తసాతరు మరియు త్వాఫె ఇఫాజా2, జమరయే ఉఖ్యా3, ఖుర్గానీ
మరియు గుుండుగ్లయిుంచుకోవడుం త్రువాతే జరుగుతాయి. ఈ పనులు(ఖుర్గానీ,
గుుండుగ్లయిుంచుకోవడుం) పదవ తారీకున జరుగుతాయి ఎలాగైతే ఈదుల్ ఫిత్ర్4
జరుగుతుుందో. రమజాన్ పుండుగ, రమజాన్ న్ల పూరతయిన త్రువాతే పుండుగ
అలాగే హ్జ్జ విష్యుంలో ఎహ్రామ్, ఎహ్రామ్ పూరతవవక ముందు పుండుగ చేస్త
స్మస్తయ లేదు. చూడుండ్డ! ఎలాగైతే రమజాన్ మాస్ుంలో ఉపవాస్ుం ఉని వాడ పై
చాలా పనులు హ్ర్గమ్ చేయబడతాయో (ఉదా: తినడుం, త్రాగడుం, స్ుంభోగుం
మొ॥) వాటిని రమజాన్ పుండగే హ్లాల్ చేసుతుంద అలాగే హాజ్ చేస్త వాడపై
కూడా చాలా నిబుంధనలు ఉుంట్టయి అవి ఎహ్రామ్ ధరిుంచిన త్రువాత్
మొదలవతాయు (ఉదా: స్ుంభోగుం, సుగుంధుం, అలుంకణ, కుటటబడన దుసుతలు
ధరిుంచడుం, వేట్టడడుం, గోళ్ళను వెుంట్రుకలను కతితరిుంచడుం మొ॥) మరి ఈ
పనులను త్వాఫే ఇఫాజా త్రువాత్ జల్హిజ్ న్ల10వ తారీకున హ్లాల్
చేయబడుతాయి. అయితే దీనితో నిర్దపుంచబడన విష్యుం ఏమిటుంటే అరఫా
రోజు పుండుగ రోజు కాదు అని. జల్హిజ్ 10వ తారీకున పుండుగ ఆ రోజు
ప్రపుంచముంత్ట ఉత్సవాలు, స్ుంబర్గలు జరుపుకుుంట్టరు, అరఫా రోజు పుండుగ
రోజు కానపుాడు ఈ త్పుాడు రివాయత్ను త్యారు చేయడుంలో లాభమేముంద.
1. హ్జ్జ చేస్త స్మయుంలో ధరిుంచే ప్రతేయక దుసుతలు.
2. కాబ్బ చుట్యట తిరిగ చేస్త ప్రదక్షణాలనే ఇఫాజా అుంట్టరు.
3. షైతాన్కు నిదరినుంగా ఉని స్్ుంభాలను ర్గళ్ళతో కొటటడుం.
4. రమజాన్ పుండుగ.

126

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
మరియు ఈ ఆయత్ అరఫా రోజు అవత్రిుంచబడలేదు అని కూడా
రుజువయియుంద మరి అరఫా రోజు పుండుగ కూడా జరుపుకోరు.
“ఖిలాఫత్”ను స్లాహా ముండలిని అపాగుంచిన వారే ఈ ఆలోచనను
స్ృషిటుంచారు మరియు వాళ్ళళ ఈ ఆయత్ యొకక అవత్రణ కారణానిి గదీర్ దనుం
త్రపు నుుండ అరఫా దనుం వైపుకు మలిచారు, అని న్న గటిట నమమకుం. ఈ
ఆయత్ను అరఫా వైపుకు మలచడుం చాలా సులభుం ఎుందుకుంటే “గదీర్”లో
ఎుంత్ ముంద ప్రజలు ఉనిరో అుంత్ ముందీ “అరఫా”లో కూడా ఉన్నిరు,
హాజీయులుందర్ద గదీర్లో ఏకమయాయరు లేదా అరఫాలో. మరియు జనుం హ్జ్
స్మయుంలో చలాుచదురై ఉుంట్టరు కేవలుం అరఫా రోజున ఒకేచోట
ఏకమవతారని ప్రజలకుందరికి ప్రసిధిా చుందన విష్యుం అుందుకే అరఫా రోజు
అవత్రణ స్ుంఘటనను స్ృషిటుంచిన వాళ్ళు ఇలా అన్నిరు: “ఈ ఆయత్ అరఫా
రోజు దైవప్రవకత(స్.అ) ఉపన్నయస్ుం త్రువాత్ వెుంటనే అవత్రిుంచిుంద”.
స్వయుంగా హ్జ్రత్ ఉమర్ గారే ఈ ఆయత్ యొకక అవత్రణ కారణానిి
అరఫా వైపుకు మలిచి ఉుండవచుి ఎుందుకుంటే గదీర్లో ఈ ఆయత్
అవత్రిుంచబడుంద అని అుంగ్లకరిస్తత హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి ఖిలాఫత్
నిర్దపుంచబడుతుుంద. మరి హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)గారి ఖిలాఫత్ పటు ఎకుకవగా
వయతిరేకత్ను వయకతుం చేసిన వారు వీరే మరియు అలాగే స్ఖ్లఫాలో అబూబక్రతో
బైఅత్ భవన్ననిి దృడపరిచిుందీ వీరే, ఎుందుకుంటే వీరే అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్ను
గటిటపరచాలని హ్జ్రత్ ఫాతెమా(స్.అ) ఇుంట్లు ఉని అబూబక్రతో బైఅత్ చేయడుం
ఇష్టుంలేని వాళ్ళుందరిని బ్నదరిుంచిుంద వీరే, హ్జ్రత్ ఉమర్ కేవలుం నోటితో
బ్నదరిుంచడుంతో ఆగకుుండా ఇుంట్లు ఉని వాళ్ళళ అబూబక్రతో బైఅత్ చేస్తుందుకు
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బయటకు

ర్గకపోతే

నిపుాతో

హ్జ్రత్

ఫాతెమా

జహ్రా(స్.అ)

ఇుంటిని

నిపాుంటిుంచడానికి ఒడగటుటకున్నిరు.1 అుంటే ఇుంత్ కఠోర స్వభావుం మరియు
అమర్గయద ప్రవరతన గల వయకితకి, ప్రజలను ఈ ఆయత్ అరఫా రోజు
అవత్రిుంచబడుంద అని ఒపాుంచడానికి పెదద కష్టమైన విష్యుం కాదు.
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి స్ాష్టమైన ఖిలాఫత్ పదవినే దాని యధారాుం నుుండ
త్పాుంచగలిగనపుాడు,

హ్జ్రత్

అలీ(అ.స్)

మరియు

అత్ని

అనుచరులు

దైవప్రవకత(స్.అ) అుంతిమ స్ుంసాకర కారయమలలో నిమగిమై ఉనిపుాడు
“స్ఖ్లఫాయే

బనీ

సాయిదహ్”లో

అకసామతుతగా

జన్ననికి

చపాకుుండా

అబూబక్రతో బైఅత్ తీసుకోగలిగనపుాడు, గదీర్ స్ాష్ట ఆద్వశ్వలను నేలను
కోటటగలిగనపుాడు, దానిని(ఖిలాఫత్) మరిపుంచినపుాడు గదీర్ స్ాష్ట ఆద్వశ్వనిి
అరఫాలో మారిి చూపుంచలేర్గ!?. ఇలాుంటి పరిసి్తులోు గదీర్ ఆయత్ను
నిర్దపుంచే ధైరయుం ఎవరిలో ఉుంద!?.
సోదర్గ! ఆయత్ యొకక భావుం, విలాయత్కు స్ుంబుంధిుంచిన హ్దీస్ కని
స్ాష్టమైనద కాదు. ఆయత్లో కేవలుం దీన్ స్ుంపూరణమైయియుంద, అనుగ్రహ్మలు
పూరతయాయయి, అలాుహ్ ర్గజీ అయాయడు ఇుంత్ కని ఎకుకవ లేదు, అయితే
విలాయత్ హ్దీస్ యొకక భావుంలోనే కలిాత్ుం చేయగల వారు ఆయత్ను త్న
స్ాష్ట భావుం పై కలిాత్ుం లేకుుండా ఉుంచగలర్గ? చపాడానికి హ్జ్రత్ ఉమర్
దృషిటలో ఆ రోజు పుండుగరోజు కావచుి కాని ప్రసుతత్ుం పుండుగ కాదు.

1. తారీఖుల్ ఖులఫా, ఇబ్ని ఖుతైబహ్, “కైఫకానత్ బైఅతు అబీబక్ర్” అను స్ుంభష్ణలో, భాగుం1, పేజీ6.
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ఈ విశ్వవస్ుం స్రైనద అని “ఇబ్ని జురైర్” యొకక “ఖుబైజహ్ బిన్ జౌఅబ్”
దావర్గ ఉలేుఖిుంచబడన రివాయతే సాక్షయుం. “ఖుబైజహ్” ఉలేుఖ్నుం: కఅబ్ ఇలా
అన్నిడు: ఉమమతె మసిుమహ్ త్పా మరో వరాుం వాళ్ళ పై ఈ ఆయత్
అవత్రిుంచబడ ఉుంటే ఆ రోజును చాలా ప్రామఖ్యత్ ఇచిి ఆ రోజును అుందరు
కలిస్తటు వుంటి పుండుగగా నిర్గారిుంచే వారు. అపుాడు ఉమర్ ప్రశ్ిుంచారు: ఓ
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
కఅబ్ ఆ ఆయత్ ఏమిటి? కఅబ్ ఇలా అన్నిడు: ِينك ۡم
ٱِلوم أكملت لكم د
َ
ُ  َوأ ۡت َم ۡمఆయత్, ఉమర్ న్నకు ఆ రోజు మరియు ఆ ప్రద్వశ్ుం కూడా తెలుసు
 الخ...ت
ఎకకడైతే ఈ ఆయత్ అవత్రిుంచబడుందో, ఆ రోజు శుక్రవారుం అరఫా రోజు
అవత్రిుంచిుంద మరియు అల్ హ్ుందు లిలాుహ్ ఈ రుండు రోజులు కూడా మనకు
పుండుగ దన్నలు.1
రుండవద: మేమ ముంద్వ ఇబ్బుగ్ ఆయత్ అనగా

ۡ ِ ُ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ
 الخ...ٱلر ُسول بَل ِغ
 يأيها,

అుందులో “ఓ న్న ప్రవకాత! నీవ నేను మీకు ఆద్వశ్ుంచిన ఆ మఖ్యమైన విష్యానిి
ప్రకటిుంచుండ ఒకవేళ్ అలా చేయకుుంటే మీ దౌత్వుం వయరామౌతుుంద” అని
ఆద్వశ్ుంచ

బడుంద.

ఈ

ఆయత్

మకాక మరియు

మదీన్న

మధయలో

అవత్రిుంచబడుంద మరియు దీనిని నూట ఇరవై స్హాబీయుల కని ఎకుకవ
మరియు మూడువుందల అరవై అహ్లుసునిత్ ఉలమాలు ఉలేుఖిుంచారు, ఒకవేళ్
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ُ ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم
మేమ ఇకామల్ ఆయత్ అనగా  الخ...ت
 ٱِلوم أكملت لكم دِينఆయత్
అరఫా రోజున అవత్రిుంచబడుంద అని ఒపుాకునిట్లుతే ఈ రుండు ఆయత్(ఇకామల్
ఆయత్ మరియు అబ్బుగ్ ఆయత్)లలో పరస్ార వయతిరేకత్ ఏరాడుతుుంద
ఎుందుకుంటే అలుహా అరఫా రోజు దీన్ను స్ుంపూరణ సి్తికి చేరిి, అనుగ్రహాలను
1. దుర్రె మనూసర్, “అకమలుత లకుుం దీనుకుుం” ఆయత్ యొకక వాయఖ్యయనుంలో, మాయిదహ్ సూర్గ:5, ఆయత్:3.
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పూరిత చేస్తసినపుాడు అనగా ఇక ఇపుాడు ఏమి మిగలి లేనపుాడు ఒక వారుం
త్రువాత్ అలాుహ్ త్న ప్రవకతను ఇలా అని ఏలా ఆద్వశ్మివవగలడు: “ఆ మఖ్య
స్ుంద్వశ్వనిి ప్రకటిుంచు లేకుుంటే నీ దౌత్యుం అనరాుం అవతుుంద” అుంతా అరఫాలో
పూరతయినపోయిన త్రువాత్ తిరిగ వసుతుండగా మకాక మరియు మదీన్న మధయలో
అలాుహ్ మఖ్యస్ుంద్వశ్వనిి ప్రకటిుంచుండ అని ఎుందుకు ఆద్వశ్మిసాతడు.
వివేకులార్గ! ఇద స్ాష్టమైన వయతిరేకత్ కాదా!!!?.
మూడవద: ఇకామల్ ఆయత్, అరఫా రోజు అవత్రిుంచే స్మస్తయ లేదు
ఎుందుకుంటే ఏ ఒకక పరిశోధకుడైన దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక అరఫా న్నటి
ఉపన్నయసానిి కొుంచుం దృషిట పేటిట చూస్తత అత్డకి త్పాకుుండా తెలిసోసుతుంద, ఆ
ఉపన్నయస్ుంలో దైవప్రవకత(స్.అ) మసిుమలకు తెలియనటు వుంటి ఏ విష్యానిి
ప్రవచిుంచ లేదు, మరియు దీన్ స్ుంపూరణ సి్తికి చేరేటువుంటి ఏ కొత్త విష్యానిి
ప్రకటిుంచనూ లేదు, దైవప్రవకత(స్.అ) కేవలుం ఖుర్ఆన్లో ఉని ఉపద్వశ్వలను
మరియు తాను వివిధ స్మయమలలో ప్రవచిుంచిన అుంశ్వలనే మరలా ఒకసారి
తాఖ్లదు చేశ్వరు. కొత్త విష్యానిి ప్రస్ుంగుంచనపుాడు మరి దీన్ స్ుంపూరణత్వుం
మరియు అనుగ్రహాల పూరతవవడుం దానితో మడ పడ ఎలా ఉుంట్టయి? ఒకవేళ్
ఈ మామూలు మాటలకు మరియు ఉపద్వశ్వల పైనే దీన్ యొకక స్ుంపూరణత్వుం
ఆధారపడ ఉుంటే ఇుంత్కు ముంద్వ దీన్ ఆ సా్యికి చేరి ఉుండేద అరఫా రోజే
ఎుందుకు అవతుుంద? నేను మేమ మా మాట స్రైనద అని నిర్దపుంచడానికి
ర్గవీయులు ప్రవచిుంచిన అనిి విష్యాలను ప్రవచిసుతన్నిను;
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మసిుమలార్గ! ఎలాగైతే మీ ఈ న్ల(జల్హిజ్) మరియు ఈ రోజు(అరఫా
రోజు) పూజనీయమైనదో అలాగే అలాుహ్ మీ పై మసిుమలను చుంపడానికి
మరియు దోచుకోవడానికి హ్ర్గమ్గా కూడా నిర్గారిుంచాడు.



అలాుహ్ పటు భకిత శ్రధాలను పెుంచుకోుండ, భూమి పై కలహాలను రేపకుండ,
ఎవరి దగారైన్న ఏ ఒకకరి వసుతవ లేదా సమమ ఉుంటే దానిి అత్డ వదదకు
చేరిుండ, ప్రజలకు వాళ్ళళ(కొనుకుని) వసుతవలను వాళ్ళకు త్గాుంచి
ఇవవకుండ.



ఇసాుుంలో అుందరు స్మానులు. అరేబీయులకు, అరేబీయుల కాని వారి పై
ఉత్తమలు కారు. ప్రతిషిటత్కు కేవలుం దైవనిష్ఠ ఒకకటే కారణుం.



అవిశ్వవస్పు కాలుంలో చేసిన హ్త్యలు న్న కాళ్ళ క్రుంద మరి అవిశ్వవస్పు
కాలుంలో(సుంత్ుం) చేసుకుని ప్రతీ వడ్డా మరియు లాభుం న్న కాళ్ళ
క్రుంద(అనగా అుంతా అుంత్మైపోయిుంద).



ప్రజలార్గ! నసీ(న్లలను వెనకిక ముందుకి చేయడుం) కూడా అవిశ్వవస్పు
ఘాత్కమే... జాగ్రత్తగా ఉుండుండ కాలుం తిరిగ్ల తిరిగ్ల చివరికి అలాుహ్ నిుంగ్ల
నేలను స్ృషిటుంచినపాటి సి్తికే వచిిుంద.



అలాుహ్ వదద న్లలు స్ుంఖ్య 12 అని ఖుర్ఆన్లో ఉుంద వాటిలో నుుండ
న్నలుగు న్లలో యుధాుం చేయడుం హ్ర్గమ్.



నేను మీకు, స్త్రీలతో ముంచిగా ఉుండమని వసీయత్ చేసుతన్నిను. ఎుందుకుంటే
మీరు వాళ్ళను అలాుహ్ నుుండ బ్బధయత్గా తీసుకున్నిరు. మరియు అలాుహ్
గ్రుంథుం మూలుంగానే స్త్రీలు మీ పై హ్లాల్ చేయబడాారు.
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నేను బ్బనిస్ స్త్రీల గురిుంచి నీవ ఏదైతే తిుంట్టవో అద్వ వాళ్ళకు కూడా
తినిపుంచు మరియు నీవ ఏదైతే ధరిసాతవో వాళ్ళకు కూడా అద్వ ఇవవ, అని
వసీయత్ చేసుతన్నిను.



మసిుమలుందర్ద అనిదమమలు, మసిుుం త్న సోదరునికి అపకారుం
త్లపెటటకూడదు, అత్డని మోస్ుం చేయకూడదు, అత్డ గురిుంచి చడుగా
చపాకూడదు. మసిుమల ప్రాణుం తీయడుం లేదా సమమ దోచుకోవడుం
న్నయయస్మమతైనద కాదు.



ఈ న్నటి త్రువాత్ సైతాన్ త్నను పూజుంచబడడని నిర్గశ్కు గురి
అయాయడు కాని మీరు చేస్త చిని చిని త్పుాలలో అత్డ ఆచరణ జరుగుతూ
ఉుంటుుంద.



అలాుహ్ యొకక పెదద శ్త్రువలు వీళ్ళళ; త్న ఘాత్కుడని త్పా వేరే
ఘాత్కులను చుంపేవాడు మరియు త్నను హిుంసిుంచిన వాడని త్పా వేరే
వాడతో దెబాలాడేవాడు, త్న పై ఉపకారుం చేసిన వాళ్ళ ఉపకార్గనిి మరిచి
పోయేవాడు దైవప్రవకత మహ్మమద్(స్.అ) పై అవత్రిుంచిుంచబడా వాటిని
నిర్గకరిుంచినటేు, త్నను త్న త్లిుదుండ్రులతో స్ుంబుంధుం కలపకుుండా
మరవరితోనో స్ుంబుంధుం కలుపుకునేవాడు, అత్డ పై అలాుహ్, ఆయన
దూత్లు మరియు ప్రజలుందరి యొకక లఅనత్ అవవగాక.



ప్రజలు

అని అుంగ్లకరిుంచనుంత్ వరకు నేను

వాళ్ళతో యుధాుం చేసూత ఉుండడమే న్న కరతవయుం. వాళ్ళళ కలెమా చదవేసిన
త్రువాత్ వాళ్ళ ప్రాణాలు మరియు సమమలు సురక్షిత్మైనటేు, ఒకవేళ్
స్త్యుంతో ఉనిపాటికీ వాళ్ళళ సురక్షిత్ుంగా లేకపోతే వాళ్ళ లావాద్వవీలు
అలాుహ్ తోనే.
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న్న త్రువాత్ మీరు రుజుమార్గానిి త్పా కాఫిరుుగా మారి ఒకరిని మరొకరు
త్మ బ్బనిస్లుగా చేసుకోవడుం మరియు చుంపుకోవడుం చేయవదుద.
హ్జజతుల్ విదాలో అరఫాలో ఇచిిన ఉపన్నయస్ుంలో దైవప్రవకత(స్.అ)

ప్రసాతవిుంచిన అుంశ్వలనిిటిని స్రైన మూల గ్రుంథాల నుుండ ఉలేుఖిుంచాను ఏదీ
వదలలేదు. ఇక మీరే చపాుండ ఇుందులో స్హాబీయులకు తెలియనటువుంటి
విష్యుం ఏదైన్న ఉుందా: ఇుందులో ఉని విష్యాలనీి అలాుహ్ గ్రుంథుంలో
ఉన్నియి మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్లో ఆ ఆద్వశ్వల ప్రసాతవన ఉుంద.
దైవప్రవకత(స్.అ) జీవిత్ముంత్ త్నపై అవత్రిుంచబడా ఈ విష్యాల ఆద్వశ్వల
ప్రసాతవనలోనే గడపేశ్వరు. అపాటికే ప్రతీ చిని మరియు పెదద విష్యాలను
బోధిుంచేశ్వరు అుందుచేత్ స్హాబీయులుందరికి తెలిసినటువుంటి విష్యాల
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ُ ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم
ప్రసాతవన త్రువాత్ ఇకామల్ ఆయత్  الخ...ت
ٱِلوم أكملت لكم دِين
అవత్రిుంచడుం అసాధయుం. దైవప్రవకత(స్.అ) ఈ విష్యాలను తాఖ్లదు చేసూత
ప్రవచిుంచారు మరియు దీనికి మరోకారణమేమిటుంటే హ్జ్జకు బయలద్వరక
ముందు దైవప్రవకత(స్.అ), ప్రజలకు ఇద న్న చివరి హ్జ్జ అని చప్పారు అుందుకని
అుందరికి ఈ విష్యాలను మరల చపాడుం అవస్రుం.
కాని ఒకవేళ్ మేమ రుండవ వచన(అనగా ఇకామల్ ఆయత్ “గదీర
ఖుమ్”లో అవత్రిుంచబడుంద)ను అుంగ్లకరిుంచినట్లుతే దాని అరాుం కూడా
స్రైనదవతుుంద మరియు యధార్గానికి అనుసారమైనదగాను ఉుంటుుంద,
ఎుందుకుంటే దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ ఖ్లీఫా ఎవర్ద? ఇద మఖ్యమైన స్మస్య;
అటు అలాుహ్ త్న దాసులను గాలికి వదలేయడు మరియు అలాగే దైవప్రవకత(స్.అ)
వైఖ్రికి త్న త్రువాత్ త్న ఖ్లీఫాగా ఎవవరిని నియమిుంచ కుుండా ఈ లోకానిి
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విడవడుం త్గనిద. మఖ్యుంగా ఒకవేళ్ అత్ను కొనిి రోజులకు మదీన నుుండ
బయటకు వెళ్ళళనపుాడే త్న స్హాబీయులలో ఎవరో ఒకరిని నియమిుంచి వెళ్ళళ
పదాతి ఉుంద మరి అలాుంటి స్మయుంలో అత్ను పూరితగా ఈ లోకానిి విడచి
వెళ్ళతుండగా ఎవవరిని త్న ఖ్లీఫా మరియు ఉత్తర్గధికారిగా నియమిుంచకుుండా
వెళ్ళడుం అసాధయుం!!!?.
ఆ న్నటి న్నసితకులు మరియు అవిశ్వవసులు కూడా న్నయకుడు మరియు
ర్గజు మరణుం కని ముందు త్న న్నయకుడు మరియు మారాదరిిని
నియమిసాతరు,

అత్డు

ర్గజు

మరణాుంత్రుం ర్గజయప్పలన అధికార్గనిి

కొనసాగసాతడు, ఒకక రోజు కూడా త్న స్మూహానిి న్నయకుడు లేకుుండా
వదలరు మరి అలాుంటిద (అనిి మతాలలో స్ుంపూరణమైన మత్ుం, అనిి ష్రీఅత్ల
కు చిటట చివరి ష్రిఅత్, ఇుంత్ కని స్ుంపూరణమైన మరియు ప్రామఖ్యత్ గల దీన్
లేదు, దాని పటు ఇలా ప్రకటిుంచ బడుంద: “ఈ ఖుర్ఆన్, రుజుమారాుం వైపు
హిదాయత్ చేసుతుంద”.1 అలాుహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) దానిని(ఇసాుుం)
న్నయకుడు లేకుుండా అలాగే వదలేసి ఉుంట్టరు, అని ఆలోచిుంచడుం కూడా
స్రైనద కాదు.
అవను! ఇుంత్ స్ుంపూరణమైన దీన్, ఖిలాఫత్ లాుంటి మఖ్య విష్యానిి
వదలేయదు. ఇపుాడే కొనిి పేజీల ముందు నేను, ఉమమల్ మొమినీన్ ఆయెషా
మరియు ఇబ్ని ఉమర్ మరియు అత్డ కని ముందు అబూబక్ర్ మరియు
ఉమర్లు ఒకవేళ్ ఖ్లీఫాను నియమిుంచకుుంటే ఆపదలు ఏరాడతాయి అనే
స్మస్యను

అరాుం

చేసుకున్నిరు

మరియు

1. ఇస్రా సూర్గ:17, ఆయత్:9
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తెలుసుకున్నిరు. అలా వాళ్ళ త్రువాత్ వచిిన ఖులఫాలుందర్ద అుందులో ఉని
యధార్గానిి తెలుసుకొన్నిరు అుందుకని ప్రతీ ఒకకరు త్న త్రువాత్ ఖ్లీఫాను
నియమిుంచి ఈ లోకానిి విడచే వారు. అయితే వీళ్ళకు అుందులో ఉని
అనుకూలయమ అరాుం అయియుంద కాని అలాుహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)లకు
అుందులో ఉని త్రకుం మరియు అనుకూలయమ తెలియదా!. మాజాలాుహ్.
అుందుకని ఈ వచనుం(దైవప్రవకత(స్.అ) చివరి హ్జ్జ చేసుకొని తిరిగ
వసుతుండగా అలాుహ్ ఇలా దైవవాణిని అవత్రిుంచాడు: ఓ న్న ప్రవకత! నీవ నీ
ప్రభువ త్రపు నుుండ నీ పై అవత్రిుంచబడా; “నీ త్రువాత్ అలీ(అ.స్)యే విశ్వవసుల
న్నయకుడు” అనే ఆద్వశ్వనిి ప్రకటిుంచు మరియు ఒకవేళ్ నీవ ఈ ఆద్వశ్వనిి
ప్రకటిుంచకుుంటే నీ దౌత్యుం వయరాుం అవతుుంద) స్రైనద అవతుుంద.
అుంటే అలీ(అ.స్) యొకక విలాయత్(న్నయకత్వుం, సానిధయుం) దావర్గ దీన్ను
స్ుంపూరణుం చేయడుం అవస్రమైనద అని ప్రతీ వివేకుని ఆలోచన. దైవప్రవకత(స్.అ)
విరోధుల వయతిరేకత్ లేదా వాళ్ళ నిర్గకరణ పటు భయపడాారు అని తెలుసుతుంద
అలాగే కొనిి రివాయతులతో కూడా ఈ అరాుం తెలుసుతుంద ఉదా: దైవప్రవకత(స్.అ)
ప్రవచనుం: జబ్రయీల్, న్న ప్రభువైన అలాుహ్, నేను ఇుంత్ పెదద జనస్మూహ్ుంలో
నిలబడ ప్రతీ తెలు మరియు నలు రుంగు గల వారికి “అలీ ఇబ్ని అబీ తాలిబ్(అ.స్)
న్న సోదరుడని, న్న వసీ మరియు న్న త్రువాత్ న్న ఖ్లీఫా అని మరియు ప్రజల
ఇమామ్ అని” తెలియపరుచు, అనే ఆద్వశ్ుం తీసుకొచిినపుాడు; ఈ
స్మూహ్ుంలో స్దాచారులు మరియు ధరమనిష్ఠగల వారు చాలా త్కుకవ అని
మరియు బ్బధ కలిగుంచే వారు మరియు నిుందుంచే వారు చాలా ఎకుకవ అని న్నకు
తెలుసు ఎుందుకుంటే అలీ(అ.స్) ఎలువేళ్లా న్నతో ఉుండేవారు మరియు నేను అత్నిని
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చాలా ఇష్టపడే వాడని(అత్ని ప్రతీ మాటను అుంగ్లకరిుంచే వాడని) చివరికి జనుం
َ ُ ۡ َ َ ُۡ ُ ذ
న్న పేరు “ ” అని పెటేటశ్వరు, అలాుహ్ ప్రవచిుంచినటుు: ِين يُؤذون
ومِنهم ٱَّل
ُ  ُۡ ُُ ُ َ ذٞ ُُ ُ َ ُ ُ ذ ذ
ب َو َيقولون ه َو أذن قل أذن خ ۡري لك ۡم
ِ  ; ٱنلఅనువాదుం: వారిలో కొుందరు ప్రవకతను
త్మ మాటలతో నొపాుంచే వారు ఉన్నిరు. “ఈ మనిషి చవి మనిషి(ఎపుాడూ
చపుాడు మాటలు విుంట్టడు)” అని అుంట్టరు. (ప్రవకాత!) ఇలా చపాుండ:
“ఆయన మీ మేలు కొరకే అలా అన్నిడు..

1

న్నకు వాళ్ళ ఎవరో తెలుసు

అనుకుుంటే వాళ్ళ పేరుు కూడా చపాగలను కాని నేను అలా చేయను, అుందుకని
నేను జబ్రయీల్తో అలాుహ్తో ఈ ప్రకటన పని విష్యుంలో ననుి క్షమిుంచమని
కోరు, అని అన్నిను, కాని అలాుహ్ అుంగ్లకరిుంచలేదు మరియు న్నకు, నీవ ఈ
ఆద్వశ్వనిి ప్రకటిుంచాలి అని ఆద్వశ్మిచాిడు. అుందుకు “ప్రజలార్గ! అలాుహ్,
అలీ(అ.స్)ను మీ వలీ(సావమి) మరియు ఇమామ్గా నిశ్ిుంచాడు, మరియు ప్రతీ
మనిషిపై అత్ని ఆచరణ వాజబ్ చేశ్వడు”. ఉపన్నయస్ుం2
కాని ఎపుాడైతే అలాుహ్;

َ ُ َۡ َُ ذ
ِ ك م َِن ٱنلذ
اس
وٱّلل يع ِصم

అని ప్రవచిుంచాడో

దైవప్రవకత(స్.అ) ఆలస్యుం చేయకుుండా వెుంటనే అలాుహ్ ఆద్వశ్వనిి అమలు
పరిచారు. అలీ(అ.స్)ని ఖ్లీఫాగా నియమిుంచి స్హాబీయులకు, అుందరు(హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్)ని) అమీరుల్ మొమినీన్ అని శుభాకాుంక్షలు తెలియపరచమని
ఆద్వశ్ుంచారు, అపుాడు అుందరు శుభాకాుంక్షలు తెలియపరిచారు ఆ త్రువాత్ ఈ
ُ َ
ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ُ ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم
ఆయత్ అవత్రిుంచబడుంద;
الخ..ت
ت لك ۡم دِين
ٱِلوم أكمل
1. తౌబ్బ సూర్గ:9, ఆయత్:61.
2. కితాబుల్ విలాయహ్ యొకక రచయిత్ ఇబ్ని జురైర త్బరీ ఈ ఉపన్నయసానిి పూరితగా వ్రాశ్వరు. దుర్రె మనూసర్,
భాగుం2, పేజీ298 లో ఇుంచు మిుంచు ఇవే పదాలతో లిఖిుంచారు.
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వీటనీిుంటితో ప్పటు గురుతుంచుకో దగా విష్యుం ఏమిటుంటే అహ్లుసునిత్ల
ఉలమాలలో కొుందరు ఇబ్బుగ్ ఆయత్ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఇమామత్ గురిుంచి
అవత్రిుంచబడుంద అని అుంగ్లకరిసాతరు. “ఇబ్ని మరదవియాయహ్”, “ఇబ్ని
మసూవద్” కథన్ననిి ఇలా రివాయత్ని ఉలేుఖిుంచారు: అత్ను ఇలా అన్నిరు:
َ
మేమ దైవప్రవకత(స్.అ) కాలుంలో గదీర్ ఆయత్ను ఇలా చదవే వాళ్ళమ: يََٰٓأ ُّي َها
َ
َ ِذ ُ ُ َِ ۡ َ ُ َ َۡ َ ِ ذ
ُ ت ر َس َاَلَ ُهۥ َو ذ
َ ك ِإَون ل ذ ۡم َت ۡف َع ۡل َف َما بَ ذل ۡغ
ٱّلل َي ۡع ِص ُمك م َِن
ٞۖ
ِ
ِ نزل إِِلك من رب
ِ ٱلرسول بل ِغ ما أ
ِ  ٱنلذ1
اس
ఈ స్ుంభాష్ణ త్రవాత్ మేమ ఆయిమమయే మాసూమీన్(ఇమామల)లు
దావర్గ ప్రవచిుంచ బడా షియా మసిుుంల రివాయత్ును చూసినపుాడు అలాుహ్ త్న
దీన్ను (అలీ(అ.స్)) యొకక “ఇమామత్” దావర స్ుంపూరణతావనిి ప్రసాదుంచాడు
అనే విష్యుం స్ాష్టమవతుుంద. అుందుకే షియా మసిుుంల అస్లైన మూల
విశ్వవసాలలో “ఇమామత్” కూడా ఉుంద.
మసిుుంలు మూరుాలుగా ఉుండపోకూడదనీ, త్మ కోరికల ప్రవాహ్ుంలో
కొటుటకొని పోకూడదని, ఆపదలు వాళ్ళను చీలి కూడదని మరియు వాళ్ళళ,
కాపరిలేని గోర్రెల ముంద వలే విడపోకూడదనీ, అలాుహ్ మసిుుంల పై ఈ
“ఇమామత్ అధికారుం” దయ వలేు త్న అనుగ్రహాలను పూరిత చేశ్వడు. ఈ
“ఇమామత్” దయ వలనే ఇసాుుం ఉత్తమమైన మరియు ఇష్టమైనదగా
నిర్గారిుంచబడుంద

మరియు

దైవప్రవకత(స్.అ)

యొకక

ఉత్తర్గధికారిగా

నియమిుంచేుందుకు మరియు ఈ దీన్ యొకక మారాదరికులుగా పవిత్రులను

1. ఫతూుల్ ఖ్దీర్, సూకానీ, భాగుం3, పేజీ57. దుర్రె మనూసర్, భాగుం2, పేజీ298 ఇబ్ని అబ్బాస్ కథనుం.
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నియమిుంచాడు, వాళ్ళను త్త్వజాఞన్ననిి ప్రసాదుంచాడు, వాళ్ళను ఖుర్ఆన్ జాఞన
వారసులుగా నిశ్ియిుంచాడు. అుందుకు అలాుహ్ మారాదరికుల అనుచరణ ప్రతీ
మసిుమకు అవస్రమైనద, అలాుహ్ ఎనిిక ముందు త్లవుంచుండ ఎుందుకుంటే
ఇసాుుం యొకక అరామే అలాుహ్ ముందు త్లవుంచడుం. అలాుహ్ ఇలా
ప్రవచిుంచను:

َ َّٰ َ َّٰ َ َ َ َ َ ُّ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َّٰ َ ذ
ل ع ذما
وربك َيلق ما يشاء ويختار ه ما َكن لهم ٱۡلِرية سبحن ٱّللِ وتع
َ ُّ َ َ َ ُ ۡ ُ
َ ُ ك َي ۡعلَ ُم َما تُ ِ ُّ ُ ُ ُ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ُ َ ذ ُ َ َ َ ذ
ۡشكون ورب
ٞۖ كن صدورهم وما يعل ِنون وهو ٱّلل َّل إِلَّٰه إَِّل هو
ِ ي
َ ُۡ
َ
ُ ۡ َ ُ ۡ ُۡ ُ َ َ ِ َ
َ ۡ َ ُل
َّٰ ٱۡل ۡم ُد ِِف ٱۡل
ِإَوِلهِ ت ۡر َج ُعون
ول َوٱٓأۡلخِرةٖۖ ول ٱۡلكم
అనువాదుం:

నీ ప్రభువ తాను కోరిన దానిని స్ృషిటసాతడు. (స్వయుంగా ఆయనే

త్న పని కోస్ుం తాను కోరిన వారిని) ఎనుికుుంట్టడు. ఆ ఎనిిక
చేయటుం అనేద వారి(ప్రజల) పనికాదు. అలాుహ్ పరిశుధుాడు, వారు
చేస్త షిర్క కు అతీతుడు. (ఓ ప్రవకాత!) వారు త్మ మనసులలో దాచిన
దానినీ, బహిరుంగపరచే దానినీ నీ ప్రభువ ఎరుగును. ఆయనే
అలాుహ్, ఆయనే ఒకకడు. ఆయన త్పా ఆర్గధనకు అరుుడెవవడూ
లేడు. ఈ లోకుంలోనూ, పరలోకుంలోనూ ఆయనే సుతతిుంపదగనవాడు.
పరిప్పలన్నధికారుం ఆయనద్వ, (మరణాుంత్రుం) ఆయన వైపునకే
మీరుంతా మరలిుంపబడతారు

1. ఖ్స్స్ సూర్గ:28, ఆయత్:68,69,70.

138

1

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
ఈ మాటలనీిటితో చాలా సులభుంగా అరామౌతుుంద దైవప్రవకత(స్.అ), గదీర్
రోజును పుండుగ రోజుగా నిశ్ియిుంచారు అని. ఎుందుకుంటే హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)ని
ُ َ
ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ఖ్లీఫాగా ప్రకటిుంచిన త్రువాత్ మరియు ِينك ۡم
ت لك ۡم د
ٱِلوم أكمل
ُ َو َأ ۡت َم ۡم
الخ...ت
ఆయత్ అవత్రిుంచిన త్రువాత్ ఇలా అన్నిరు: “దీన్
స్ుంపూరణుం చేసినుందుకు మరియు అనుగ్రహాలను పూరిత చేసినుందుకు, న్న దౌత్యుం
మరియు న్న త్రువాత్ అలీ ఇబ్ని అబీతాలిబ్(అ.స్) యొకక సానిధయుంతో అలాుహ్
ర్గజీ అయినుందుకు నేను అలాుహ్ కృత్జుఞడి”.1 ఆ త్రువాత్ శుభాకాుంక్షలు
తెలియపరచడానికి ఒక గుడారుంలో స్వయుంగా దైవప్రవకత(స్.అ) కూరుిన్నిరు
మరియు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)ను త్మ ప్రకకలో కూరోిబ్నటుటకున్నిరు మరియు
మసిుమలుందరిని “ఉమమహాతుల్ మొమినీన్”లతో స్హా అుందరికి వచిి ఆ
అధికారుం పై(అలీ(అ.స్)కి) శుభాకాుంక్షలు తెలియపరచమని మరియు అమీరుల్
మొమినీన్(విశ్వవసుల న్నయకుడు) అని స్ుంబోధిుంచి స్లామ చేయమని
ఆద్వశ్ుంచారు. అుందుకు అుందరు దైవప్రవకత(స్.అ) ఆద్వశ్ుం పై అమలు చేశ్వరు.
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)కు శుభాకాుంక్షలు తెలియపరిచిన వాళ్ళలో అబూబక్ర్ మరియు
ఉమర్ ముందు ముందు ఉన్నిరు, వాళ్ళళదదరు ఇలా అన్నిరు: శుభాకాుంక్షలు,

1. హ్సాకని గదీర్ ఆయత్ వాయఖ్యలో అబూస్యీదె ఖుద్ర దావర రివాయత్ ఉుంద. మరియు హాఫిజ్ అబూనయీమ్
కూడా త్న పుస్తకుం “మా అనజల మినల్ ఖుర్ఆని ఫీ అలీ(అ.స్)”లో దీనిని వ్రాశ్వరు.
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శుభాకాుంక్షలు ఓ అబూతాలిబ్ కుమార్గ! మీరు స్త్రీ మరియు మగ విశ్వవసులుందరి
యొకక మౌలా(సావమి, న్నయకుడు)గా నియమిుంచబడాారు.1
“హ్సాసన్ బిన్ సాబితె అన్నసరి”, ఆ రోజు దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఆనుందానిి
చూసినపుాడు ఇలా అన్నిరు: ఓ దైవప్రవకత(స్.అ) మీరు అనుమతిస్తత ఈ స్ుంధర్గున
నేను కవిత్ను చపా మీకు వినిపుంచాలని అనుకుుంటున్నిను. దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా
అన్నిరు: అవను అలాుహ్ కారుణయుంతో చపాుండ, ఓ హ్సాసన్! నీవ నీ నోటితో
మాకు స్హాకరిుంచినుంత్ కాలుం ర్దహుల్ ఖుద్స2 యొకక స్మర్త్ నీ పై ఉుంట్యనే
ఉుంటుుంద. అపుాడు హ్సాసన్ ఈ క్రుంద కవిత్ను చప్పారు:

సార్గుంశ్ుం: “గదీర్ దీన్నని మసిుమల ప్రవకత ఖుమ్ అను ప్రద్వశ్ుంలో ప్రజలను
పలిచారు(మరియు చివరికి) ఆ త్రువాత్ అలీ(అ.స్)తో ‘నీవ నిలబడు నేను నినుి
న్న త్రువాత్ ప్రజల న్నయకుడు మరియు మారాదరిిగా నియమిుంచాను’ అని
అన్నిరు”.

1. ఆ స్ుంఘటనను గజాలి త్న పుస్తకుం “సిర్రుల్ ఆలమీన్”లో పేజీ60లో మరియు అహ్మద్ బిన్ హ్ుంబల్ త్న
పుస్తకుం మస్ిద్ యొకక భాగుం4, పేజీ281లో. త్బరి త్న వాయఖ్య గ్రుంథుం యొకక భాగుం3, పేజీ428లో. బైహ్ఖ్ల,
స్అలబీ, దారుఖుతిి, ఫఖ్రె ర్గజీ, ఇబ్ని కసీర్ మొ॥ వారు కూడా త్మత్మ పుస్తకాలలో లిఖిుంచారు.
2. ప్రమఖ్ దైవదూత్.
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“అల్ గదీర్” పుస్తక రచయిత్ కేవలుం ఈ కవిత్వుం యొకక పద పుంకుతలు
మాత్రమే “అల్ గదీర్” పుస్తకుంలో ప్రసాతవిుంచారు, చదవాలనుకుుంటునివారు
అల్ గదీర్ పుస్తకుంలో చదవోచుి.
ఇనిి విష్యాలు ఉనిపాటికీ ఖురైషీయులు ఖిలాఫత్ పదవిని త్నకే సుంత్ుం
చేసుకున్నిరు. మరియు వాళ్ళళ దైవదౌత్యుం మరియు ఖిలాఫత్ అధికార్గలు
రుండూ బనీ హాషిుంలలో ఉుండడానిి

మరియు బనీ హాషిమలు వాటి పై

గరివుంచడుం మరియు ఘనత్ను కలిగ ఉుండడుంపై ఇష్టపడలేదు. దానికి
నిదరినుం; ఉమర్ ఇబ్ని ఖ్తాతబ్, అబుదలాుహ్తో మాటలోు ఈ విష్యానిి వయకతుం
చేయడుం, వాళ్ళళదదరి మధయ ఈ విష్యుంపై స్ుంభాష్ణ జరిగనపుాడు వివాదుం
కూడా జరిగుంద.1
ఈ విష్యాలనీిటి వలునే ఆ రోజు పుండుగ చేసుకోవడానికి ధైరయుం
చేయలేదు, దైవప్రవకత(స్.అ) జీవిత్ కాలుంలో చేసుకుని గదీర్ పుండుగ, అద్వ చివరిద
అయియుంద.
స్ాష్టుంగా తెలుసుతని విష్యుం ఏమిటుంటే ఎపుాడైతే ప్రజలు ఖిలాఫత్ యొకక
నస్సను మరిచారో మరియు కేవలుం రుండు న్లల గడువ త్రువాతే ప్రజలు ఈ
నస్సను త్మ ఆలోచనల నుుండ తీస్తశ్వరో, దాని ప్రసాతవన కూడా చేయలేదు
అలాుంటపుాడు గదీర్ పుండుగ ఒక స్ుంవత్సరుం త్రువాత్ ఎలా చేయగలరు?.

1. తారీఖ్ త్బరీ, భాగుం5, పేజీ31. తారీఖ్ ఇబ్ని అసీర్, భాగుం3, పేజీ31. ష్రు న్హుజల్ బలాగహ్ ఇబ్ని అబిల్
హ్దీద్, భాగుం3, పేజీ18.
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అుంతే కాకుండా గదీర్ పుండుగ మరియు ఖిలాఫత్ నస్స మధయ గల
స్ుంబుంధుం, అవిన్నభావ స్ుంబుంధుం. ఎపుాడైతే ఖిలాఫత్ యొకక నస్సనే లేకుుండా
చేసి దాని కారణానేి అుంత్ుం చేశ్వరో ఇుంకెకకడ పుండుగ ప్రసాతవన!. ఎలాగైతేనేుం
కాలుం గడచిుంద చివరికి కొనిి స్ుంవత్సరమల త్రువాత్ హ్కుకదారునికి త్న
హ్కుక లభిుంచిుంద, అయితే హ్జ్రత్ ఇమామ్ అలీ(అ.స్), ఆ పుండుగ మరియు
నస్సను పునరుజీజవనుం పోశ్వరు. నిజుం చప్పాలుంటే ప్రజలు దానిని అపాటికే త్మ
జాఞపకశ్కిత స్మశ్వనుంలో స్మాధి చేస్తశ్వరు, స్ుంఘటన ఏమిటుంటే ఒకసారి
రహ్బహ్(కూఫా దగారలో ఒక ప్రద్వశ్ుం పేరు)లో ఇమామ్ అలీ(అ.స్),
దైవప్రవకత(స్.అ) స్హాబీయులకు ప్రమాణుం గురుత చేసూత ఎవరైతే గదీర్ మైదానుంలో
(ఆ రోజు) ఉన్నిరో వాళ్ళళ నిలబడ అుందరి ముందు సాక్షయమివవుండ గదీర్లో
ఖిలాఫత్ పదవి పై బైఅత్ తీసుకోబడుంద లేదా! దానికి మఫెలీ స్హాబీయులు
అుందులోను 16 ముంద స్హాబీయులు బద్రీయులు, సాక్షయుం ఇచాిరు.1 మరియు

ఎవరైతే దానిని(ఖిలాఫత్ ప్రకటనను) దాచారో వాళ్ళని హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) బద్
దుఆ చేశ్వరు ఉదా: “అనస్ బిన్ మాలిక్” ఇత్ను దానిని దాచిపెడుతూ న్నకు
గురుతలేదు అని అన్నిరు. అుందుకు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఇలా అన్నిరు: “ఓ అలాుహ్
ఒకవేళ్ ఇత్ను అబధాుం చపానట్లుతే ఇత్నిని త్న త్లప్పగ కూడా దాచలేనటువుంటి
రోగానిి ఇవవ”. ఇుంక అనస్ అకకడ నుుండ లేవకుుండానే అత్ను కుషుఠ రోగానికి
గురయాయడు, ఆ త్రువాత్ దుఖిాసూత సాక్షయుం ఇవవనుందుకు ఒక స్జజనుని బద్దుఆ

1. మస్ిదె అహ్మద్ బిన్ హ్ుంబల్, భాగుం4, పేజీ370 మరియు భాగుం1, పేజీ 119. ఖ్సాయిసు నిసాయి, పేజీ19.
కనుజల్ ఉమామల్, భాగుం6, పేజీ397. తారీఖ్ ఇబ్ని కసీర్, భాగుం5, పేజీ211. ఉసుదల్ గాబహ్, భాగుం4, పేజీ28.
అల్ ఇసాబహ్ ఇబ్ని హ్జర్ అస్కలాని, భాగుం2, పేజీ408. సీవీత యొకక పుస్తకుం జమూవల్ జవామెఅ మొ॥
పుస్తకాలను చూడుండ.
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కు గురయాయను అని చబుతూ ఉుండే వారు1 అలా హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ప్రజలకు
తెలిస్తటటుు చేశ్వరు మరియు అపాటి నుుండ ఇపాటి వరకు షియా మసిుుంలు
గదీర్ పుండుగను జరుపుకుుంటున్నిరు మరియు ప్రళ్యుం న్నటి వరకు
జరుపుకుుంట్యనే ఉుంట్టరు. షియా మసిుుంలలో “గదీర్” ఒక పెదద పుండుగ,
ఎుందుకు కాకూడదు అద్వ రోజు అలాుహ్ త్న దీన్ను స్ుంపూరణుం చేసాడు,
అనుగ్రహాలను పూరిత చేశ్వడు మరియు ఇసాుుంను ఇష్టమైనదగా నిర్గారిుంచాడు.
అలాుహ్, ప్రవకత మరియు విశ్వవసులుందరి దృషిటలో గదీర్ రోజు, చాలా
ప్రామఖ్యత్గల రోజు, అహ్లుసునిత్ ఉలమాలలో కొుందరు “అబూహురైరహ్”
రివాయత్ ను లిఖిుంచారు: దైవప్రవకత(స్.అ), హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) చేయియని పటుటకొని
ۡ
లేప “
అన్నిరో అపుాడు అలాుహ్ ఈ ఆయత్ ٱِلَ ۡو َم
ۡ َ
ُ َ
ُ َ
ُ ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم
ُ ك َم ۡل
 الخ...ت
ت لك ۡم دِين
أ
ను అవత్రిుంపజేశ్వడు”.
అబూహురైరహ్ ఇలా అన్నిరు: ఇద గదీర్ రోజు. ఎవరైతే గదీర్ (18 జల్ హిజ్జ)
న్నడు ఉపవాస్ుం ఉుంట్టడో అత్డకి 60 న్లలు ఉపవాస్ుం ఉని వాడ పుణయుం
లభిసుతుంద.2

షియా మసిుుంల వదద, ఆ రోజు ప్రామఖ్యత్ పటు అహ్లుబైత్(అ.స్)ల
రివాయతులు చాలా ఎకుకవగా ఉన్నియి, అలాుహ్ మమమలిి అలీ ఇబ్ని
అబీతాలిబ్(అ.స్) యొకక సానిధాయనిితో కలిప ఉుంచినుందుకు మరియు గదీర్
రోజున పుండుగ చేసుకునే వాళ్ళలో నిర్గారిుంచినుందుకు మేమ అలాుహ్కు
కృత్జఞత్ తెలుపుకుుంటున్నిమ.
1. హైస్మీ యొకక మజూమఅజజవాయిద్, భాగుం9, పేజీ106. తారీఖ్ ఇబ్ని కసీర్ భాగుం5, పేజీ26. మస్ిదె అహ్మద్
బిన్ హ్ుంబల్, భాగుం1, పేజీ119.
2. కితాబుల్ బిదాయహ్ వనిిహాయహ్, ఇబ్ని అసీర్, భాగుం5, పేజీ214.
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ఈ స్ుంభాష్ణ స్ుంక్షీపతుం ఇద; “గదీర్ హ్దీస్” అనగా:

“
ఇద ఒక హ్దీస్ అుంతేకాదు చరిత్రలో జరిగనటువుంటి ఒక చాలా పెదద
స్ుంఘటన దాని ఉలేుఖ్న పై ఇసాుుం ఉమమత్ ఏకాభిప్రాయుం కలిగ ఉుంద. నేను
ఇుంత్కు ముందు కూడా చప్పాను 360 కని ఎకుకవ అహ్లుసునిత్ ఉలమాలు
దానిని ఉలేుఖిుంచారు. వాళ్ళ కని ఎకుకవ షియా ఉలమాలు ఉలేుఖిుంచారు,
ఎవరైన ఇుంకా పరిశోధిుంచాలనుకునిట్లుతే “అలాుమా అమీనీ(ర.అ)” గారి పుస్తకుం
“అల్ గదీర్”ను చదవుండ, దీనిని అలాుమా అమీనీ 11 భాగాలలో ఉలేుఖిుంచారు.
ఆ అుంశ్ుం యొకక హ్కుకను పరిపూరణుం చేశ్వరు. అలాుహ్ అత్నికి ప్రవకత
మహ్మమద్ ఉమమత్కు ప్రసాదుంచు పుణయుం నుుండ ముంచి పుణాయనిి
ప్రసాదుంచుగాక.
ఆ త్రువాత్ ఇసాుుం ఉమమత్ రుండు పెదద వర్గాల(సునీి మరియు షియా)లో
విడపోవడుం ఆశ్ిరయకరమైన విష్యమేమి కాదు. అహ్లుసునితులు బనీ
సాయిదహ్ స్ుంఘటనను ఆశ్రయిుంచారు, స్ాష్ట ఆద్వశ్వలకు సాకులు స్ృషిటుంచారు,
“గదీర్ హ్దీస్” యొకక ర్గవీయులను మరియు ఏకాభిప్రాయుం గల స్ాష్ట
ఆద్వశ్వలను వయతిరేకిుంచారు. షియా మసిుుంలు ఆ స్ాష్ట ఆద్వశ్వలనే ఆశ్రయిుంచారు
వాటికి బదులుగా ఎటువుంటి వాటిపై కూడా ర్గజీ పడలేదు, అహ్లుబైత్(అ.స్)ల
నుుండ 12 పవిత్ర ఇమామల బైఅత్ చేశ్వరు వాళ్ళ మారాుం నుుండ ఒక
త్లవెుంట్రుకకు స్మానమైన అవిధేయత్ను కూడా వయకతుం చేయలేదు. యదారాుం
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కూడా ఇద్వ; నేను అహ్లుసునిత్ వల్ జమాఅత్ తెగలో ఎుంత్ అనేవషిుంచిన్న న్నకు
ఒకక స్ుంత్ృపత పరిచేటువుంటి విష్యుం కూడా చేతికి చికకలేదు మఖ్యుంగా
ఖిలాఫత్ విష్యుంలో ఎుందుకుంటే ఖిలాఫత్ విష్యుం పూరితగా భ్రమ భ్రాుంతుల
పై మరియు స్వయపరియాలోచన పై నిలిచి ఉుంద అుందుకని ఎవరినైన్న
ఎనుికోబడడుం ఆ ఎనుికోబడా మనిషి అుందరి కని ఉత్తమడు అనే దానికి నిష్కరి
సాక్షయుం కాదు ఎుందుకుంటే మాకు ఎవరి మనసులోు ఏముందో ఎవరికి తెలియదు.
మరి మనిషి ఉద్రేకమలు, స్వమత్పక్షప్పత్మ, గరవమ లాుంటి వాటిలో మనిగ
ఉన్నిడని విష్యుం అుందరికి తెలిసిుంద్వ, ఒకవేళ్ ఎనిిక విష్యానిి మాకు
అపాగుంచినట్లుతే ఈ కారణాల వలేు ప్రతీ మనిషి అభిప్రాయుం వేరుగా ఉుంటుుంద.
ఇద ఏదో అలోచిుంచి మరియు మితిమీరి చబుతునిద కాదు, ఖ్లీఫాకు
ఎనుికోనే విష్యుంలో ఎుంతెలా డపుాకొటిట చపాన్న, ఆ విధానుం స్ఫలమవవలేదు
మరియు అవవదు కూడాను. ఉదాహారణకి స్లహా ముండలి న్నయకుడు హ్జ్రత్
అబూబక్రనే తీసుకోుండ, అత్ను ఇషాటనుసారుం మరియు ఎనిికతో ఖిలాఫత్
కురీిపై కూరుిన్నిరు కేవలుం రుండు స్ుంవత్సరమల త్రువాతే అత్ను స్లహా
ముండలిని బదదల గొటిట స్వయుంగా హ్జ్రత్ ఉమర్ని ఖ్లీఫాగా నియమిుంచి
పోయారు.(మరికకడ ఎుందుకు స్లహా ముండలి(షుర్గ)పై అమలు చేయలేదు!?)
అత్ను త్న ఖిలాఫత్ కాలుంలో బ్బగా తెలుసుకుని విష్యుం ఏమిటుంటే ప్రజల
కళ్ళళ ఖిలాఫత్ పదవిపై పడ ఉన్నియి, వాళ్ళళ ఎగరగరి దానిని చూసుతన్నిరు
ఇలాుంటి స్మయుంలో నేను ఒకవేళ్ న్న త్రువాత్ ఎవవరిని కూడా
నియమిుంచకుుండా వెళ్ళళపోతే ఉమమత్ దుర్గమర్గానికి గురవతుుంద అుందుకని
నియమిుంచేశ్వరు, అనే విష్యుం అుందరికి తెలిసిుంద్వ కాని ఈ న్పుం మరియు
సాకు మేమ అబూబక్ర్ పటు ముంచి అభిప్రాయుం కలిగ ఉనిపుాడు, కాని ఒకవేళ్
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యధార్గానిి చూసినట్లుతే నిజుం ఏమిటుంటే స్వయుంగా అబూబక్రకు తెలుసు
ఖ్లీఫా నిర్గారణ నస్స దావర్గ జరుగుతుుంద స్లహా ముండలి కేవలుం అనుకునిద
దకికుంచుకోవడానికి కారణుం మాత్రమే అని. ఇలా అయితే విష్యుం
మారిపోతుుంద.
రుండ ఇక హ్జ్రత్ ఉమర్ గారిని తీసుకుుందాుం, “స్ఖ్లఫాయే బనీ
సాయిదహ్”లో అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్ను గటిట పరిచిన వయకిత ఇత్నే మరియు చరిత్ర
అధాయయనకారుడకి కూడా బ్బగా తెలుసు ఒకవేళ్ ఉమర్ ఉుండకుుంటే ఖిలాఫత్
మొకక(బేల్) ఎదగేద కాదు అని. హ్జ్రత్ అబూబక్ర్ మరణిుంచిన త్రువాత్ త్న
ఖిలాఫత్ గురిుంచి అుందరి ముందు ఇలా ప్రకటిుంచే వారు: “అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్
విష్యుం ఒక అకసామతుత స్ుంఘటన అలాుహ్ దాని చడు పరిణాముం నుుండ
మసిుమలను కాప్పడుకున్నిడు”1 ఎవరైన ఉమర్తో ఇలా ప్రశ్ిుంచి ఉుంటే ఎుంత్
బ్బగుుండేద “మీ దృషిటలో అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్ అకసామతుతగా జరిగపోయిుంద దాని
చడు పరిణామమలు నుుండ అలాుహ్ రక్షిుంచినపుాడు2 ఇక మీ ఖిలాఫత్ పదవి
కూడా అకసామతుతగా జరిగుంద్వ, అవవలేదా?” ఎుందుకుంటే ఆ అకసామతుత ఖిలాఫత్
పదవే మీ ఖిలాఫత్ పదవిని జనమనిచిిుంద అలా మీ ఖిలాఫత్ కూడా అకసామతుతకే
అకసామతుత అయియుంద!.
ఆ త్రువాత్ ఉమర్ను చుంపన త్రువాత్ కూడా మేమ చూశ్వమ అత్నికి
త్ను మరణిసాతను అని నమమకుం కలిగనపుాడు అత్ను ఆరు గురిని అభయరుాలుగా
నిశ్ియిుంచి వాళ్ళలో వాళ్ళళ ఎవరో ఒకకరిని ఖ్లీఫాగా నిర్గారిుంచుకోమని
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ26, “బ్బబొ రజమల్ హుబ్బు మినజజన్న”
2. తారీఖ్ త్బరీ. ఇబ్ని అసీర్, బ్బద మౌతి ఉమర్ ఇతితఖ్యుఫ ఉమర్.
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అన్నిరు. ఉమర్కు ఖ్చిిత్ుంగా తెలుసు వీళ్ళళ కొుందరైన్న స్రే వీళ్ళలో
దైవప్రవకత(స్.అ) పటు ప్రేమానుర్గగుం, ముందుగా ఇసాుుం సీవకరణ మరియు
ధరమనిష్ఠ లాుంటి వాటి కారణాల వలు వయతిరేకత్లు ఎరాడతాయి మరియు మానవ
స్వభావుం, అహ్ుంకార్గనిి ప్రేరేపసుతుంద ఎుందుకుంటే కేవలుం పవిత్రులు
(మాసూమీన్) మాత్రమే ఆవేశ్వలకు, ఉద్రేకాలకు లుంగరు మరి వీళ్ళళ పవిత్రులు
కారు అుందుకని వాళ్ళలో విరుధాుం ఎరాడవచుి, ఆ విరుధాుం ఏరాడకూడదని
దూరదృషిటతో ముంద్వ “అబుదల్ రహామన్ ఇబ్ని ఔఫ్” యొకక సా్న్ననిి బలపరుసూత
ఇలా అన్నిరు: “ఒకవేళ్ వీళ్ళలో పరస్ార విభేదుం ఎరాడతే మసిుమలార్గ! మీరు
ఎటు “అబుదల్ రహామన్” ఉన్నిరో అటు ఉుండుండ” మరి అలాగే జరిగుంద ఆ ఆరు
గురు ఒకచోట ఏకమయాయరు అయితే అకకడ అుందర్ద హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఖిలాఫత్
పై ఏకీభవిుంచారు కాని అలీ(అ.స్) ముందు “మీకు అలాుహ్ గ్రుంథుం, దైవప్రవకత(స్.అ)
సునిత్ మరియు షైఖైన్(అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్)ల చరిత్మ పై అమలు
చేయాలి” అని ష్రతుతలు పెట్టటరు. హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) అలాుహ్ గ్రుంథుం మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్పై అమలు ష్రతుతను అుంగ్లకరిుంచారు కాని షైఖైనుల పై
అమలును అుంగ్లకరిుంచలేదు1 ఉసామన్ ఆ పరతుతలనీిటిని అుంగ్లకరిుంచారు
అుందుకని(హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) త్పా) అుందర్ద అత్ని బైఅత్ చేశ్వరు. హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) అపుాడు ఇలా అన్నిరు: అలాుహ్యే ఈ స్లహా ముండలిని చూసుకోవాలి,
వీళ్ళ కని ముందు వాళ్ళతో న్న గురిుంచి ఎపుాడు అనుమానుం ఉుండేద? ఇక
ఇపుాడు ననుి వాళ్ళతో ప్పటు కలుపుతున్నిరు, కేవలుం నేను వాళ్ళతో ప్పటు
ఉన్నిను వాళ్ళళ కూరుినిపుాడు కూరుిన్నిను వాళ్ళ నిలబడనపుాడు నిలబడాాను,

1. ష్రు నహుజల్ బలాగహ్, మహ్మమదె అబొదహ్, భాగుం8, పేజీ88.
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వాళ్ళలో ఒకడు(స్అద్ బిన్ అబీ వఖ్యాస్) త్న వుంశీకుల మూలుంగా(ననుి
వదలి) వేరే వాళ్ళ వైపు మరలాడు రుండవ అత్ను(అబుదల్ రహామన్ బిన్ ఔఫ్)
బుంధుత్వుం కొరకు న్న నుుండ దూరమయాయడు అలాుంటివే వేరే కారణాలు.
“మహ్మమద్ బిన్ అబుదహ్” త్న పుస్తకుం “ష్రు న్హుజల్ బలాగహ్”లో ఇమామ్
అలీ(అ.స్) “ఆ కారణాలను చపాడుం స్రికాదు అని అనుకొని వివరిుంచలేదు” అని
ఉలేుఖిుంచారు.
అలాుహ్ ఈ లోకానిి న్నశ్నుం చేయుగాక, ఉసామన్ కాలుంలో వరిణుంచలేని
పరిసి్తులు ఏరాడనపుాడు “అబుదల్ రహామన్ బిన్ ఔఫ్” త్న తీరుాపై చిుంతిుంచే
వారు మరియు ఉసామన్ గురిుంచి చపేావారు అత్ను అపహ్రత అని. పెదద పెదద
స్హాబీయులు కూడా వచిి “ఓ అబుదల్ రహామన్ ఇదుంతా నీవ చేసిుంద్వ” అని
ఎతితపడవడుం మొదలు పెట్టటరు. అుందుకు అబుదల్ రహామన్ ఇలా చపేావారు: నేను
ఈ వయకిత గురిుంచి ఇలా అని ఆలోచిుంచనూ లేదు(ముంచి వాడో చడావాడో),
అలాుహ్ ప్రమాణుంగా ఇక నేను ఈ వయకితతో మాట్టుడను” ఆ త్రువాత్ అబుదల్
రహామన్ త్ను జీవిుంచినుంత్ కాలుం అలాగే ఉన్నిరు కాని ఉసామన్తో మాటుడలేదు.
అుంతేకాదు రివాయత్లో ఇలా ఉుంద: అబుదల్ రహామన్ చివరి క్షణాలలో ఉసామన్
అత్నిని కలిస్తుందుకు వెళ్ళళనపుాడు అబుదల్ రహామన్ త్న మఖ్యనిి గోడ వైపుకు
త్రిపుాకున్నిరు మరియు ఉసామన్తో ఒకక మాట కూడా మాట్టుడలేదు.1 ఆ
త్రువాత్ ఏమి జరిగుందో అుందరికి తెలిసిుంద్వ; జనుం ఉసామన్ను వయతిరేకిుంచారు
మరి చివరికి అత్నిని చుంపేశ్వరు. మరలా ఇసాుుం ఉమమత్ ఎవరో ఒకరిని

1. తారీఖ్ త్బరీ, ఇబ్ని అసీర్, హిజ్రీ శ్కుం 36వ స్ుంవత్సరపు స్ుంఘటనల క్రముంలో. ష్రేు న్హుజల్ బలాగహ్,
మహ్మమద్ అబుదహ్, భాగుం1, పేజీ88.
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ఎనుికోవడానికి నడుమ బిగుంచిుంద, ఈ సారి జనుం దృషిట హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) పై
పడుంద కాని చిుంతిుంచ దగా విష్యుం ఏమిటుంటే అపాటికే చాలా స్మయుం
గడచిపోయిుంద, ఇసాుుం సామ్రాజయుంలో చాలా పెదద మారుా వచేిసిుంద. ఇసాుుం
సామ్రాజయుం, అహ్ుంకారుల, కపట వరతనుల మరియు శ్త్రువలకు లక్షయుంగా
మారిుంద. ప్రతీ ఒకకడు ఖిలాఫత్ కురీిపై కూరోివాలని ఆశ్ుంచే వాడు దాని కోస్ుం
ఎుంత్ మూలయుం చలిుుంచడానికైన్న స్రే మరియు ఎటువుంటి మారాుంతోనైన్న స్రే
సిధాుంగా ఉుండేవాడు. ప్రతీ ఒకకడకి ఖిలాఫత్ పదవి పై అతాయశ్ ఉుండేద, జనుం
యొకక పరిసి్తి ఎలా ఉుండేదుంటే ఒకవేళ్ ఖిలాఫత్ పదవి ఏ ప్పపుం ఎరుగని
అమాయకుల రకతుం చిుందస్తత దకుకతుుంద అని అనుకుుంటే వాళ్ళళ ఆ పని చేయడుం
కోస్ుం సిధాుంగా ఉుండే వారు. శ్తాబాుంలో న్నలుగోవ వుంతు కాలుం గడచినపాటికి
అలాుహ్ ఆద్వశ్వలు మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) ఉపద్వశ్వలు మారేియబడాాయి,
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) కిుష్టమైన స్మయుంలో మరియు అధరమ అతాయశ్ల మధయలో
ఎనుికోబడాారు, స్ాష్టుంగా తెలిస్త విష్యుం ఏమిటుంటే అత్ని కాలుం అస్తవయసాతల
మరియు యుదాాలకు గురయియుంద, జమల్ యుదాుం, సిఫీీన్ యుదాుం, నహ్రవాన్
యుదాుం ఇవనీి మారిఖ్లన్, న్నకిసీన్ మరియు ఖ్యసితీను త్రపు నుుండ పడా భారమ,
మరియు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఈ జలావరతమ నుుండ బయటపడలేక పోయారు
చివరికి వారు చుంపబడాారు. వారు, దైవప్రవకత మహ్మమద్(స్.అ) యొకక ఉమమత్
పై విచారిసూతనే ఈ లోకానిి విడచారు. త్లీఖ్ ఇబ్ని త్లీఖ్(అనగా) మూఆవియా
ఇబ్ని అబూసుఫాయన్ మరియు అత్డ లాుంటి వారు అమ్ర్ బిన్ ఆస్, మగైరహ్ బిన్
ష్అబహ్, మర్గవన్ బిన్ హ్కమ్ మొ॥ ఏ అన్నయయాలకు ప్పలుపడాారో మరియు
ఇసాుుం పేరున ఎటువుంటి చేష్టలతో, పధాతులతో ష్రియత్ను చడాపేరు
తీసుకొచాిరో ఇవనిి చరిత్రలో భద్రుంగా ఉన్నియి. మరి ఇవనీి ఆ స్లహా
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ముండలి తీరుా మరియు ఎనిిక ఫలితాలు, ఈ మధయలో స్లహా ముండలే
ఉుండకుుంటే దైవప్రవకత మహ్మమద్(స్.అ) యొకక ఉమమత్ రకతుంలో మనిగ ఉుండేద
కాదు మరియు నీచులు, తుఛ్ఛాలు (ఖిలాఫత్) కూరీి కోస్ుం నిలబడే వారు కాదు,
మరి ఇద్వ స్లహా ముండలి అలా అలా ప్రాధేయత్ మరియు బ్రతిమలాడు పదాతిగా
మారిుంద, ఇక ఈ ఖిలాఫత్ పదవి ఒక చక్రవరిత అధికారుంగా మారిుంద మరియు
మఆవియా త్రువాత్ అయితే వారస్త్వుంగా మారిుంద.
చివరికి “ఖిలాఫతే ర్గషిదహ్” అని పేరు పెటిటన కాలుం కూడా
అుంత్మైయియుంద, ఈ కారణుం వలనే ఆ నలుగురు ఖ్లీఫాలను, “ఖులఫాయే
ర్గషిదీన్” అని అుంట్టరు. కాని న్నయయమైన విష్యుం ఏమిటుంటే అబూబక్ర్
మరియు అలీ(అ.స్) త్పా వేరే వాళ్ళ ఎనిిక, ఎనిికల మరియు స్లహా ముండలి
దావర అవవలేదు. మరియు ఒక వేళ్ అబూబక్రను కూడా తీస్తస్తత ఎుందుకుంటే
అత్ని బైఅత్ అశ్రదా సి్తిలో అకసామతుతగా జరిగపోయిుంద ఈన్నటి పరిభాష్లో
చప్పాలుంటే

అపోజష్న్

ప్పరీట

అనగా

హ్జ్రత్

అలీ(అ.స్)

మరియు

బనీహాషిమలుందరు మరియు వాళ్ళతో ఏకాభిప్రాయుం కలిగ ఉని వాళ్ళలో
నుుండు ఒకకరు కూడా అకకడ ఉుండక పోవడుం, అయితే ఈ విధుంగా కేవలుం
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) త్పా ఎనిికల మరియు స్లహా ముండలి దావర ఎవవరు కూడా
ఎనుికో బడలేదు అత్ని వయకితత్వుం ఎటువుంటిదుంటే. ఇజామ, స్లహా ముండలి
(మరియు నస్స) పూరితగా అత్ని వైపే నిలిచి ఉుంద. అనిి విధాలుగా అత్నిని
ఖ్లీఫాగా ఎనుికున్నిరు, అయినపాటికీ ఇదదరు మగుారు వయకుతలు అత్ని బైఅత్
చేయలేదు అలా అని హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) వాళ్ళను త్నతో బైఅత్ చేయమని
బలవుంత్ుం చేయనూ లేదు మరియు భయ పెటటనూ లేదు.
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బహుశ్ అలాుహ్ కోరిక కూడా ఇద్వనేమో; హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక ఖిలాఫత్
నస్స దావర్గ మరియు మసిుమల ఎనిికతో కూడా అవావలని. అుందుకనే ఇసాుుం
ఉమమతీయులుందర్ద అద సునీియులు కానివవుండ లేదా షియాలు కానివవుండ
అుందురు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఖిలాఫత్పై ఇజామ1 చేశ్వరు. అత్ని పై త్పా వేరే అుందరి
పటు అభిప్రాయభేదాలు ఉన్నియి.
రచయిత్ వచనుం: అలాుహ్ దాసులపై అనుతాపమ. వాళ్ళళ, అలాుహ్ మరియు
ప్రవకత నిశ్ియిుంచిన వయకితనే అుంగ్లకరిుంచినటేుతే ఎుంత్ బ్బగుుండేదో(అలాుహ్)
భూమిపై వాళ్ళకు సౌభాగాయనిి ఇచేివాడు, ఆకాశ్ుం నుుండ అనుగ్రహాల వరిుం
కురిపుంచే వాడు మరియు ప్రపుంచానిి నడపుంచడుం మసిుమల చేతులోు ఉుండేద,
ఒకవేళ్ మసిుమలు అలాుహ్ ఆద్వశ్వనిి అుంగ్లకరిుంచి హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)ని
అనుస్రిుంచినట్లుతే అలాుహ్ చపానటేు జరిగ ఉుండేద, ప్రపుంచుం వాళ్ళ
ُ َ َوأ
అధికారమనకు లోబడ ఉుండేద అలాుహ్ ఖుర్ఆన్లో ఇలా చపెాను نت ُم
ُ ۡٱۡلَ ۡعلَ ۡو َن إن ُك
َ نتم ُّم ۡؤ ِمن
ِي
మీరే(పూరిత ప్రపుంచానికి) న్నయకులై ఉుండే వారు
ِ
ఒకవేళ్ న్న మాట పై అమలు చేసి ఉుంటే

కాని అలాుహ్ లఅనత్ చేయుగాక

దుషుటడయిన ఇబీుస్ పై, వాడు చపాుంద చేసి చూపుంచాడు, ఇబీుస్ ఇలా అన్నిడు:

َۡ ۢ ِ ُ َذ
َ َ َّٰ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ذ
يم ُث ذ
َ ِك ٱل ۡ ُم ۡستَق
ِ
ي
ب
ن
م
م
ه
ن
ِي
ت
ٓأَل
م
صرط
ِ قال فبِما أغويت ِن ۡلقعدن لهم
ِ
َ ۡ ُ ََ ۡ َ ُ َ ََ ۡ
َ َأيۡدِيه ۡم َوم ِۡن َخلۡفِه ۡم َو َع ۡن َأيۡ َمَّٰنِه ۡم َو َعن َش
َ شكِر
َّٰ
ين
م
ه
َث
ك
أ
د
َت
َّل
و
م
ه
ل
ئ
ا
م
ِ
ٞۖ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

1. ఇసాుమ్ మత్సు్లుందరిలోగానీ, మత్ పెదదలుందరిలోగానీ ఏకాభిప్రాయుం ఏరాడటుం.
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అనువాదుం: (ఇబీుస్) ఇలా అన్నిడు: అలాగే, నీవ ననుి మారా భ్రష్టతావనికి గురి
చేసినటుు నేను కూడా న్న రుజుమారాుం పై ఈ మానవల కొరకు
మాటువేసి కూరుిుంట్టను. వెనుకా, ముందూ, కుడ్డ, ఎడమా అనిి
వైపుల నుుండ్డ వారిని చుటుటమటుటతాను

1

ఈన్నడు ప్రపుంచుంలో కొుంచుం మసిుమల పరిసి్తిని చూడుండ లేదా ఈన్నటి
పరిభాష్లో చప్పాలుంటే 3rd జనరేష్న్ ప్రజలు(అనగ మసిుుంలు) ఎుంతెలా
వెనకబడ ఉన్నిరో, ఎుంత్ అజాఞనులో, వాళ్ళ అదృష్టుం మరియు భాగయుం వేరే వాళ్ళ
దయాదాక్షిణాయల పై నిలిచి ఉుంద. ఈ రోజు మసిుమలుందర్ద ప్రపుంచముంత్ట్ట
అలా సి్తిలో ఉన్నిరు వాళ్ళలో సామర్యుం ఏదీ లేదు ప్రతీ బలవుంతుని ముందు
తోక ఆడసూత ఉుంట్టరు.
వాళ్ళళ ఇజ్రాయీయులను స్మమతిుంచారు కాని ఇజ్రాయీయులు వాళ్ళను
ఇపాటి వరకు త్మ దగారకు ర్గనివవలేదు చివరికి “బైతుల్ మఖ్దదస్”ను
ఇజ్రాయీయులు ఇక త్మ మఖ్యపటటణుంగా చేసుకొని అకకడ మసిుమల
ప్రవేశ్వనికి కూడా అనుమతివవడుం లేదు. ఈ రోజు మసిుమల ద్వశ్వలను
చూడుండ అనీి రషాయ మరియు అమెరికా దయాదాక్షిణాయల పై నిలిచి ఉన్నియి.
పేదరికుం మరియు దారిద్రయరుంతో విసిగెతితపోయారు, రోగుం మరియు ఆకలి
వాళ్ళను స్గుం చుంపేసిుంద. యూరపు కుకకలు కూడా రకరకాల మాుంసాలతో
మరియు చేపలతో త్మ కడుపులు నిుంపుకుుంట్టయి కాని మసిుమలు ఆకలితో

1. ఆర్గఫ్ సూర్గ:7, ఆయత్:16,17.
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చసుతన్నిరు. కొనిి ఇసాుుం ద్వశ్వలలో వాళ్ళకు రొట్ట మకక కూడా లభయమ కాదు.
లాహౌలవలా ఖువవత్ ఇలాు బిలాు హిల్ అలీయియల్ అజీమ్.
హ్జ్రత్ స్యయదతునిిసా1 అయిన జన్నబ్న ఫాతెమా జహ్రా(స్.అ), అబూబక్రతో
త్న హ్కుక గురిుంచి అడగనపుాడు మహాజరీను మరియు అన్నసరులను ఉద్వదశ్ుంచి
చీలిిచుండాడేటువుంటి ఉపన్నయస్ుం ఇచాిరు అయితే దాని చివరిలో ఉమమత్
యొకక అుంతిమ సి్తి యొకక కాలజాఞనమను గురిుంచి ప్రవచిుంచారు: నేను న్న
ప్రాణుం సాక్షిగా, కలత్ మరియు విద్రోహ్ బీజుం న్నటడుం జరిగపోయిుంద ఇక
ఇసాుుం ద్వహ్ుంలో ఎపుాడు ప్పకుతుుందో వేచి ఉుండుండ ఆ త్రువాత్(కలత్
మరియు విద్రోహ్ ఒుంట్ రొమమ) నుుండ రకాతనిి పతికి గన్ిలను నిుంపుతారు,
మరి చాలా తొుందరలోనే ఊపరి ఆపే విష్ుం వాయపసుతుంద అపుాడు అన్నయయానిి
అనుస్రిుంచిన వాళ్ళకు నష్టుం కలుగుతుుంద మరియు త్రువాత్ వాళ్ళళ
(మసిుమలు) పూరవ(మసిుమల) చేష్టలకు త్గన ఫలితానిి అనుభవిసాతరు. ఆ
త్రువాత్

ఈ

ప్రపుంచుం(అుందుం,

సౌుందరయుం)తో

త్మ

ఆత్మను

ఆనుందుంపజేసాతరు మరియు కలత్ మరియు దుర్గమర్గాలతో మీకు మనశ్వుంతి
కలుగుతుుంద, మీకు చుంపే కతుతలు మీ భాగయుంలో ఉుండాలి, దుషుటల మరియు
దుర్గమరుాల దాడ మీ కొరకు ర్గసి పెట్టటలి” కష్టనషాటల మరియు దుష్ట డకేటటరు
(హిుంస్) మీకు దకాకలి, మీ హ్కుకలు మీకు చాలా త్కుకవగా ఇవవబడతాయి, మీ
స్మూహానిి(కతుతలతో) చుంపుతారు, మీరు నషాటనికి మరియు పశ్వితాతపమనకు
గురి అవావలి, మీరు చేస్త పనులకు ఎటువుంటి ఫలిత్ుం దకుకతుుందో తెలియదు?

1. యావత్ ప్రపుంచ స్త్రీల న్నయకుర్గలు.
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యధార్గ్లు మీకు తెలియకుుండా కపాబడతాయి, మీకు ఇష్టుం లేని పనిని
చేయమని మేమ బలవుంత్ుం చేయగలమా, ఇలా చేయడుం సాధయమా?.1
స్ుంభాష్ణ యొకక మఖ్య ప్పరివమ
ఈ స్ుంభాష్ణకి స్ుంబుంధిుంచి మిగలి ఉని మఖ్య భాగానిి ఉలేుఖిుంచడుం
చాలా అవస్రుం మరియు బహుశ్ ఈ మఖ్య అుంశ్మే విరోధులు సాక్ష్యయలతో
ఓడనపుాడు మరియు స్ాష్ట ఆద్వశ్వలను స్మమతిుంచడుం త్పా వేరే మారాుం
లేనపుాడు ఈ ఎలుక మార్గానిి ఆశ్రయిసాతరు. స్వయుంగా నేను కూడా
స్ుంభాష్ణలో ప్రవేశ్ుంచినపుాడు న్నకు దాని పై నమమకుం కలగలేదు మరియు
ఎవరికి నమమకుం కలగదు కూడానూ. మరి అహ్లుసునితులు ప్రవచిుంచే ఆ మఖ్య
అుంశ్ుం; “(గదీర్ ఖుమ్లో) ఒక లక్ష స్హాబీయుల మధయలో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
యొకక ఖిలాఫత్ గురిుంచి ప్రకటిుంచారు అయితే అుందరు అస్త్యుంపై ఎుందుకు
ఏకమయియ స్ాష్టమైన ఆద్వశ్వనిి చూసీ చూడనటుు వదలేయడుం మరియు అుందరు
వయతిరేకిుంచకపోవడుం అని విష్యుం ఎలా సాధయుం?, అదీ కాకుుండా ఆ లక్ష
ముందలో ఉత్తమలు మరియు స్హాబీయులు కూడా ఉన్నిరు”.
కాని ఒకవేళ్ ఈ స్ుంఘటన యొకక ప్రతీ అుంశ్వనిి పరిశీలిుంచినట్లుతే ఈ
ఆశ్ిరయుం దూరమవతుుంద ఎుందుకుంటే సి్తిగతులు వీళ్ళళ చపానటుు లేవ లేదా
అహ్లుసునితులు ఎలాగైతే చబుతారో మాజాలాుహ్, ఒక లక్ష ముంద దైవప్రవకత(స్.అ)
ఆద్వశ్వనిి వయతిరేకిుంచడుం ఇద ఎలా సాధయుం? అయితే ఇకకడ ఒక ప్రశ్ి

1. దలాయిలుల్ ఇమామత్, త్బరీ.

154

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
పుటుటకొసుతుంద ఆ స్ుంఘటన సి్తిగతులు ఏమిటి అని?, అయితే మీరే
తిలకిుంచుండ.
మొటట మొదటి మాట ఇద్వ ఆ లక్ష స్హాబీయులు పూరితగా మదీన పటటణుంలో
ఉుండే వాళ్ళళ కారు, వాళ్ళలో న్నలుగు లేదా ఆరు వేల ముంద మదీన్న వాసుల కని
ఎకుకవ లేరు మరియు వాళ్ళలో కూడా పని వాళ్ళళ మరియు బ్బనిస్ల, మరియు
చుటుట ప్రకకల ప్రద్వశ్వల నుుండ వచిి దైవప్రవకత(స్.అ) వదద ఉుంటుని బీదవాళ్ళ
స్ుంఖేయ ఎకుకవ, వీళ్ళకు ఎటువుంటి స్ుంఘుం లేదా స్మూహ్ుంతో స్ుంబుంధుం గాని
లేదా వీళ్ళ మాటకు విలువగానీ లేదు, అుందుకని వాళ్ళలో మదీన్న వాసుల స్ుంఖ్య
కష్టుంగా రుండు వేలు ఉుంటుుంద. మరియు ఈ రుండు వేలు కూడా త్మ స్వయ
ఆలోచనలను వయకతుం చేస్త అనుమతిలేనటువుంటి వారు, వీళ్ళళ త్మ త్మ
స్మూహ్ న్నయకుల క్రుంద ఉన్నిరు, న్నయకుడు ఏద తీర్గమనిస్తత అద్వ వాళ్ళళ
కూడా అుంగ్లకరిుంచేవారు, మరియు స్వయుంగా దైవప్రవకేత ఈ క్రమానిి మిగలి
ఉుంచారు అుందుకే ఎపుాడైన ఏదైన్న ఒక స్మూహ్ుం వారి వదదకు వస్తత ఆ స్మూహా
పెదదనే, ఆ స్మూహానికి న్నయకుడగా నియమిుంచే వారు మరియు అలా ఇసాుుంలో
ఒక పరిభాష్ కూడా ఏరాడుంద, ఆ పెదదలుందరిని “అర్గాబ్న హ్లోు అఖ్ద” అని
అనడుం మొదలు పెట్టటరు.
మీరు దీని అుంచన్న ఇలా వేయవచుి; దైవప్రవకత(స్.అ) మరణాుంత్రుం
స్ఖ్లఫాలో జరిగన స్ుంఘటన మరియు అుందులో అబూబక్రను ఖ్లీఫాగా
నియమిుంచడానికై ఏకమైన వాళ్ళ స్ుంఖ్య కూడా ఎుంతేలా చూసిన వుంద కని
ఎకుకవ ఏమాత్రుం లేదు, ఎుందుకుంటే అన్నసరులు(మదీన్నలో ఉుండేవాళ్ళళ)లలో
కేవలుం న్నయకులు మరియు పెదదపెదదలు అలాుంటి వారే ఉన్నిరు మరియు
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మహాజరీన్(మకాక వాసులు) దైవప్రవకత(స్.అ)తో ప్పటు వలసి మదీన్నకు
వచేిసినవారు, ఖురైషీయుల త్రపు నుుండ ప్రతినిధులుగా కేవలుం మగుారు
నలుగురు ఉన్నిరు, అనిిటి కని పెదద సాక్షయుం ఏమిటుంటే మీరే ఆలోచిుంచుండ
స్ఖ్లఫా యొకక ఆకారుం ఎుంత్ ఉుండేద, ఎుందుకుంటే మా అుందరికి తెలుసు ఆ
స్ఖ్లఫా ఎుంత్ పెదదదో, ప్రతీ ఇుంట్లు స్ఖ్లఫా సైజు గల ఒక గద త్పాకుుండా
కనిపసుతుంద, స్ఖ్లఫా ఏదో ఒక కాన్ఫ్ీరన్సలు జరిగే హాలూ కాదు, మరియు స్భలు
జరిగే దర్గార్ద కాదు, ఒకవేళ్ మేమ స్ఖ్లఫాలో అపుాడు వుంద ముంద ఉన్నిరు
అని అన్ని ఇద కూడా ఎకుకవ చపానటేు, అుందుకని మీరు స్ఖ్లఫాలో గదీర్లో
ఉని ప్రజలుందర్ద వచేిశ్వరు అని కూడా ఆలోచిుంచకుండ, లక్ష ముంద ఒక చిని
గదలో ఎలా ర్గగలర్ద? అుందుకే లక్ష ముంద స్హాబీయులు ఎలా గదీర్ స్ాష్ట
ఆద్వశ్వనిి నిర్గకరిుంచగలరు? అని అనడుం త్పుా. దానిి నిర్గకరిుంచిన వారు, ఈ
స్ఖ్లఫాలో ఉనివారే, మిగలిన వారు అకకడ లేరు మరియు స్ఖ్లఫాలో ఏమి
జరిగుందో వాళ్ళకు వెుంటనే వారత కూడా అుందలేదు ఎుందుకుంటే ఆ కాలుంలో
ఇపుాడునిటువుంటి సౌకర్గయలు లేవ, వాళ్ళకు చాలా రోజుల త్రువాత్ తెలిసిుంద
స్ఖ్లప్పలో ఏమి జరిగుందో!
కేవలుం

కొనిి

స్మూహాల

న్నయకులే

అబూబక్రను

ఖ్లీఫాగా

ఎనుికున్నిరు. వాళ్ళలో కూడా అన్నసరుల న్నయకులు “స్అద్ బిన్ ఇబ్బదహ్”
(ఖ్జ్రజ్ స్మూహా న్నయకుడు) మరియు అత్ని కుమారుడు “ఖైస్ బిని స్అద్”
గటిటగా వయతిరేకిుంచారు, ఎకుకవ ముంద అబూబక్రను ఖ్లీఫాగా అుంగ్లకరిుంచారు
అని ఇపుాడు అుంటున్నిరు(ఇద కేవలుం వయర్ వచనుం) స్ఖ్లఫాలో అబూబక్ర్
యొకక బైఅత్ చేసిన వాళ్ళ స్ుంఖ్య కేవలుం చేతివేళ్ళ పై లెకికుంచ దగా స్ుంఖ్య
మాత్రమే, మసిుమలు ఎకుకవ స్ుంఖ్యలో స్ఖ్లఫాలో హాజరు కాలేదు, మరికొుందరు
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దైవప్రవకత మరణవారత విని దగ్రాురుంతికి లోనయాయరు వాళ్ళకు త్మ గురిుంచే
తెలియదు అలాుంటిద స్ఖ్లఫా గురిుంచి ఏమి తెలుసుతుంద, కొుందరు దైవప్రవకత(స్.అ)
అుంతిమ స్ుంసాకరమలలో నిమగిమయియ ఉన్నిరు, కొుందరిని ఉమర్ “ఖ్బడాార్!
ఒక వేళ్ ఎవరైన్న దైవప్రవకత(స్.అ) చనిపోయారు అని చబితే వాళ్ళళ కషాటల
ప్పలైనటేు” అని హ్లచిరిుంచారు1.
వీటనీిటితో ప్పటు ఇద కూడా గురుతుంచుకోవాలి; స్హాబీయులలో ఎకుకవ
ముందని దైవప్రవకత(స్.అ), ఒసామా ఆధిపత్యుంలో పుంప్పరు మరియు చాలా ముంద
“జర్ీ” అను ప్రద్వశ్ుంలో సైనయుంలో ఉన్నిరు వాళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ) అుంతిమ
స్ుంసాకరుంలో గాని లేద స్ఖ్లఫాలో గాని చేరలేక పోయారు.
ఇలాుంటి పరిసి్తిలో ప్రజలు త్మ త్మ స్మూహ్ న్నయకులతో “మీరు
ఎుందుకు

ఇలా

చేశ్వరు?

దైవప్రవకత(స్.అ)

స్ాష్ట

ఆద్వశ్వనికి

ఎుందుకు

వయతిరేకిుంచారు?” అని పోట్టుడడుం సాధయమా? మఖ్యుంగా ఇలాుంటి స్మయుంలో
ఇలా అలోచిుంచినట్లుతే వారికి అవకాశ్వలు ఇుంకా త్గుాతాయి అవేమిటుంటే
“అలీ(అ.స్) నుుండ ఖిలాఫత్ను దూరుం చేసి వేరే ఎవరినైన్న ఖ్లీఫాగా ఎనుికుుంటే,
ఎుందుకుంటే ఒకవేళ్ అలీ(అ.స్) ఖ్లీఫా అయినట్లుతే ఖిలాఫత్ అలీ(అ.స్) వుంశ్ుంలోనే
అనగా బనీ హాషిుంలలోనే ఎపాటికి ఉుండ పోతుుంద కాని అద్వ అబూబక్ర్ ఖ్లీఫా
అవవడుంపై ప్రతీ స్మూహానికి ఎపాడోకపుాడు ఈ అధికారుం మా స్మూహానికి
దకకవచుి అనే ఆశ్ కలిగుంద, ఎుందుకుంటే ఎపుాడైతే ఖిలాఫత్ దాని
హ్కుకదారుని నుుండ చేదుంచి దూరుం చేయబడుందో మరియు స్మస్యను స్లహా
ముండలికి అపాగుంచబడుందో ఇక ప్రజలు ఒకరి త్రువాత్ ఒకరు త్మకు
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం4, పేజీ195.
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ఖిలాఫత్ పదవి దకుకతుుంద అనే ఆలోచనలో ఉన్నిరు, మరి వీళ్ళళ ఎుందుకని
ఆనుందబడరు! మరి అబూబక్రని ఎుందుకు స్మమతిుంచర్ద!?.
రుండవ

విష్యుం

కూడా

ఉుంద

అద్వమిటుంటే

మదీన్న

యొకక

మఫీతయులు(అహ్లు హ్లోు అఖ్ద) ఒక విష్యానిి తీర్గమనిుంచిన త్రువాత్ మదీన్న
నుుండ దూరుంగా ఉని వాళ్ళకు దానిని వయతిరేకిుంచే హ్కుక ఉుండేద కాదు, అదీ
కాకుుండా మదీన్న నుుండ దూరుంగా ఉని వాళ్ళకి మదీన్నలో ఏమి జరిగుందో
మరియు ఏమి జరగబోతుుందో అనేద తెలిస్తద కూడా కాదు. ఎుందుకుంటే అపుాడు
ప్రచార సాధన్నలు కూడా అుంత్ ఎకుకవగా ఉుండేవి కావ, అుంతే కాకుుండా
దూరుంగా ఉనివాళ్ళళ మదీన్న వాసుల గురిుంచి ఇలా ఆలోచిుంచే వారు; “వాళ్ళళ
ప్రతీ నిమిష్ుం దైవప్రవకత(స్.అ) వద్వద గడుపుతారు ఏదైన దైవవాణి వస్తత వాళ్ళకు
తెలుసుతుంద, ఎపుాడు మరియు ఎకకడ దైవవాణి అవత్రిుంచిుందో? కొత్త విష్యుం
ఏమిట్ల? ఇవనీి మదీన్న వాసులకే తెలిసుతుంద, దూరుంగా ఉని మనకు దాని
గురిుంచి ఏలా తెలుసుతుంద?”.
స్రే వీటనీిటిని ప్రకకన పెటిట దూరుంగా ఉని వాళ్ళ స్మూహ్ న్నయకుడకి
ఈ ఖిలాఫత్తో పనేముంద, ఖ్లీఫా అబూబక్ర్ కానివవుండ లేదా అలీ(అ.స్) లేదా
మరవవరో, దీనితో అత్డకి ఎటువుంటి స్ుంబుంధుం గాని ఆస్కిత గాని ఉుండేద కాదు,
అత్డ పూరిత దృషిట త్న న్నయకత్వుం పైనే ఉుండేద అత్నే న్నయకుడగా ఉుండాలి
అత్డకి పోటీగా మరోకడు నిలబడకూడదూ అని.
ప్రజలలో కొుందరు అడగ ఉుంట్టరేమో, యధార్గ్నిి తెలుసుకోవాలని
అనుకున్నిరేమో కాని అపాటి అధికారులు భయపెటిట, లేదా డబుా ఆశ్ చూపుంచి
వాళ్ళ నోళ్ళళ మూస్తసారేమో, ఎవరికి తెలుసూ!. మరియు మాలిక్ బిన్ నువైరహ్
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గురిుంచి షియా మసిుుంల ఈ వచనుం “మాలిక్ బిన్ నువైరహ్ గదీర ఖుమ్లో
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఖిలాఫత్ ప్రకటన విని ఉన్నిడు కాబటిట అత్డు, అబూబక్రకు
జకాత్ ధన్ననిి ఇవవడానికి నిర్గకరిుంచారు” దీని పై ఆశ్ిరయ పడవలసిన
అవస్రమ కూడా లేదు. అద కేవలుం అలాుహ్యే ఎరుగు!.
జకాత్ ధన్ననిి ఇవవడానికి నిర్గకరిుంచిన వాళ్ళతో యుధాుం మరియు వేరే
స్ుంఘటనలు, ఈ క్రముంలో ఎనిి విరుధామైన మరియు విభినిమైన మాటలు
చపాబడతాయి, మరియు స్హాబీయుల గౌరవుం కాప్పడడుం కోస్ుం చరిత్ర
కారులలో కొుందరు చపాన మాటలు చాలా నీఛమైనవి వాటితో ఏ ఒకకడు త్ృపత
చుందడు, అనే విష్యాలు పరిశోధకుల నుుండ దాగ ఉుండవ. మఖ్యుంగా
అధికారులకు స్ుంబుంధిుంచిన న్పమలలో అవి వివేకానికి ఆమడ దూరుంలో
ఉన్నియి.
మూడవ విష్యుం కూడా ఉుంద అద్వమిటుంటే; ఈన్నడు ద్వనినైతే
“యధార్ుం” అని అుంటున్నిరో అుందులో అకసామతుత జోకయుం అవస్ర్గనికి మిుంచి
ఉుంద. ఎుందుకుంటే స్ఖ్లఫాలో జరుగుతుని ర్గజకీయ ఎతుతగడ గురిుంచి
దైవప్రవకత(స్.అ) అుంతిమ స్ుంసాకరమలలో నిమగిమై ఉని స్హాబీయులకు
తెలియదు. ఉదాహారణకు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్), జన్నబ్న అబ్బాస్(దైవప్రవకత(స్.అ)
పనత్ుండ్రి) మరియు బనీ హాషిమలుందరే కాకుుండా మిఖ్యదద్, స్లామన్, అమామర్,
అబూజర్, జుబైర్ మరియు వాళ్ళళ కాకుుండా ఈ స్మాచారుం అుందని వుందల
ముంద కూడా ఉన్నిరు.
స్ఖ్లఫాలో ఉని స్హాబీయులు, అబూబక్ర్ యొకక ఖిలాఫత్ పదవి ప్రచారుం
చేసూత మసీదుకు తీసుకొని వచిి ప్రజలుందరికి “మీరు వచిి బైఅత్ చేయుండ” అని
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ప్రకటిుంచినపుాడు, ప్రజలు ఇష్టుం ఉన్ని లేకపోయిన్న ఒకొకకకరు మరియు
గుుంపులు గుుంపులుగా వచిి బైఅత్ చేయడుం మొదలు పెట్టటరు. అపాటికి హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) మరియు అత్ని స్తిహితులు చేసుతని పవిత్ర కారయుం(దైవప్రవకత(స్.అ)
అుంతిమ స్ుంసాకరమ) కూడా పూరిత కాలేదు. అత్ను దైవప్రవకత(స్.అ) అుంతిమ
స్ుంసాకరమలను వదలి ఖిలాఫత్ కోస్ుం స్ఖ్లఫా వైపు పరుగులు తీయలేదు. ఇదీ
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక బ్బధయత్ మరియు ముంచి గుణానికి నిదరినుం.
వీళ్ళళ త్మ ష్రీఅత్ మరియు నీతిబదామైన బ్బధయత్ను పూరిత చేసుకొని
వచేిస్రికి అబూబక్ర్ యొకక ఖిలాఫత్ స్మస్య పూరతయిపోయిుంద మరియు
అబూబక్రతో బైఅత్ చేయని వాళ్ళళ కలహ్కారకులు అనీ, మసిుమల ఐకయత్ను
మకకలు మకకలు చేయాలని అనుకుుంటున్నిరు అనీ నిశ్ియిుంచబడుంద.
అుందుకని బైఅత్ చేయని వాళ్ళను ఎదురోకవడుం మరియు అవస్రమైతే
చుంపేయయడుం ప్రతీ మసిుుం యొకక కరతవయుం. ఈ కారణుంగానే “స్అద్ బిన్
ఉబ్బదహ్”, అబూబక్ర్ యొకక బైఅత్ను నిర్గకరిుంచినుందుకు ఉమర్ అత్నికి
హ్త్మారుసాతనని భయపెటిట ఇలా అన్నిరు: “ఇత్నిని చుంపేయుండ ఇత్డు
కలహ్కారుడు”.1
మరియు ఆ త్రువాత్ అబూబక్రతో బైఅత్ని నిర్గకరిుంచి హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
ఇుంటికి వచిి చేరిన వాళ్ళకు హ్జ్రత్ ఉమర్ “మేమ ఈ ఇుంట్లు ఉని వాళ్ళళ
బైఅత్ చేయకుుంటే ఇుంటిని నిపాుంటిుంచేసాతమ” అని హ్లచిరిుంచి భయపెట్టటరు.
బైఅత్ పటు హ్జ్రత్ ఉమర్ గారి ఈ అభిప్రాయుం తెలిసిన త్రువాత్ ఎనిటికి
మడవిపాలేని చాలా గూఢప్రశ్ిలకు జవాబులు దొరుకుతాయి. హ్జ్రత్ ఉమర్
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ26. తారీఖ్ త్బరీ. తారీఖ్ ఖులఫా. ఇబ్ని ఖుతైబహ్.
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గారి అభిప్రాయుం: “ఒకవేళ్ ఒక మసిుుం యొకక బైఅత్ మరో మసిుుం చేస్తత
మిగలిన మసిుమలుందరి పై అత్డ బైఅత్ చేయడుం వాజబ్ అవతుుంద మరియు
ఒకవేళ్ ఎవరైన వయతిరేకిస్తత అత్డు ఇసాుుం నుుండ బహిష్కరిుంచబడనవాడు మరి
అత్డని చుంపేయడుం వాజబ్”
ఇక రుండ బైఅత్ గురిుంచి హ్జ్రత్ ఉమర్ ఏమని అన్నిరో దానిని కూడా
విుందాుం; స్ఖ్లఫా స్ుంఘటన గురిుంచి “ఇమామ్ బుఖ్యరీ”1 ఉమర్ వచనను ఇలా
ఉలేుఖిుంచారు: “ఎపుాడైతే కోలాహ్లుం మరియు అరుపులు ఎకుకవయాయయో
అపుాడు నేను మసిుమలలో విభేదాలు ఎకకడ పుటుటకొసాతయో అని భయపడాాను,
వెుంటనే నేను అబూబక్రతో ఇలా అన్నిను: అబూబక్ర్ మీరు మీ చేయియని
ముందుకు చాచుండ, అత్ను చేయియ ముందుకు చాపగానే నేను బైఅత్ చేశ్వను
మరియు మహాజరీనుు, అన్నసరులు కూడా బైఅత్ చేశ్వరు2 ఆ త్రువాత్ నేను
“స్అద్ బిన్ ఇబ్బదహ్” పై దాడ చేయమని చప్పాను, ఇుంత్లో ఎవరో ఇలా
అన్నిరు: నీవ స్అద్ బిన్ ఇబ్బదహ్ను చుంపేశ్వవా?, అయితే నేను ఇలా అన్నిను:
అలాుహ్ స్అద్ బిన్ ఇబ్బదహ్ను చుంపుగాక(ఆ త్రువాత్) ఉమర్ ఇలా అన్నిరు:
అలాుహ్ సాక్షిగా చబుతున్నిను అబూబక్ర్ బైఅత్ త్పా వేరే స్రైన మారాుం లేదు,
ఒకవేళ్ బైఅత్ చేయకుుండా ఇకకడ నుుండ వెళ్ళళపోయి ఉుంటే మేమ వెళ్ళళన
త్రువాత్ ప్రజలు ఎవరో ఒకరి బైఅత్ చేస్తసుకుుంటే ఆ త్రువాత్ మేమ కూడా
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ28.
2. చరిత్ర కారుల ప్రవచన ప్రకారుం, స్ఖ్లఫాలో కేవలుం న్నలుగు మహాజరీనులే ప్పలుగొన్నిరు, అుందుకే ఉమర్
యొకక ఈ ప్రవచన: “నేను బైఅతే చేశ్వను మరియు మహాజరీనుు” ఉమర్ యొకక ఈ ప్రవచన స్వయుంగా అత్ని
ఈ ప్రవచన్ననికి వయతిరేకిసుతుంద “ అలీ(అ.స్), జుబైర్ మరియు అత్ని స్తిహితులు బైఅత్ చేయలేదు”. మరి ఈ
రుండు మాటలు ఒకే ఉపన్నయస్ుంలో బుఖ్యరీ భాగుం8, పేజీ26 లో తిలకిుంచవచుి.
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అత్ని బైఅత్ చేస్తసుకుుంటే, అద మా ఇషాటనికి వయతిరేకుం అయియ ఉుంటుుంద, అని
ఆటుంకుం మాకు ఉుంద. మరి మేమ ఒకవేళ్ బైఅత్ చేయకుుంటే అద కలత్లకు
దారి తీస్త అవకాశ్ుం ఉుంద(అుందుకని ఆ త్రువాత్) ఒకవేళ్ ఎవరైన్న మసిుమల
స్లహా లేకుుండా ఎవరో ఒకరి బైఅత్ చేస్తత అత్డ అడుగుజాడలో నడవడుం గాని
లేదా ఆ బైఅత్ చేయబడా వాని బైఅత్ చేయడుం స్రికాదు ఎుందుకుంటే ఆ ఇదదరు
(బైఅత్ చేసిన మరియు చేయబడా వాళ్ళదదరు) చుంపబడే అవకాశ్ుం ఉుంద”.
అయితే ఇకకడ రుజువైన విష్యుం ఏమిటుంటే; హ్జ్రత్ ఉమర్ దృషిటలో
ఖిలాఫత్ పదవీ స్మస్య, ఎనిిక మరియు స్లహా ముండలికి స్ుంబుంధిుంచినద
కాదు “ఎవరో ఒక మసిుమ వెుంటనే ఎవరో ఒకరి బైఅత్ చేస్తత అత్డ ఆ పనిని
వేరే వాళ్ళళ అనుస్రిుంచడానికి చాలు” అని ఉమర్ ఉద్వదశ్ుం. మరి ఇుందు
మూలుంగానే అత్ను అబూబక్రతో ఇలా అన్నిరు: మీ చేయియని ముందుకు
చాపుండ! మరియు వేరే వాడు మరవరో వాడ చేతిపై బైఅత్ చేయకూడదు అని
అబూబక్ర్ చేయియ ముందుకు చాపగానే వెుంటనే ఎవరి స్లహా లేకుుండా మరియు
ఎవరి గురిుంచి వేచి ఉుండకుుండా బైఅత్ చేశ్వరు. హ్జ్రత్ ఉమర్ గారి ఈ
అభిప్రాయానిి అత్ని ఈ వచనుం వయకతుం చేసుతుంద: “మేమ భయపడాామ ఒకవేళ్
బైఅత్ చేయకుుండా ఇకకడ నుుండ వెళ్ళళపోయి ఉుంటే...(...చివరివరకు)”.
(హ్జ్రత్ ఉమర్కు కలిగన ఆపద ఎకకడ అన్నసరులు వేరే వాడ బైఅత్ చేసాతరో
అని) ఈ వాకయుంతో ఇుంకా స్ాష్టమవతుుంద: “ఒక వేళ్ మేమ బైఅత్ చేసి
ఉుండకపోతే అలుకలోులుం జరిగే అవకాశ్ుం ఉుండేద”.1

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ26.
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న్నయయుంగా

మరియు

కొుంచుం

సూక్షముంగా

ఈ

స్ుంభాష్ణను

పరిశీలిుంచినట్లుతే హ్జ్రత్ ఉమర్ త్మ చివరి రోజులలో బైఅత్ పటు త్న ఉద్వదశ్వనిి
మారుికున్నిరు, అనే మేమ అుంగ్లకరిుంచాలి. అుందుకు సాక్షయుం; ఉమర్ త్మ
చివరి హ్జ్జ చేసిన త్రువాత్ “అబుదల్ రహామన్ బిన్ ఔఫ్” ఉుండగా ఒక వయకిత వచిి
ఇలా అన్నిడు: ఓ మసిుమల అధినేత్! ఇద మీకు తెలుసా ఫలాన్న వయకిత ఇలా
అుంటున్నిడు: “ఒకవేళ్ హ్జ్రత్ ఉమర్ చనిపోతే మేమ ఫలాన్న వయకిత బైఅత్
చేసుకుుందాుం, అలాుహ్ సాక్షిగా అబూబక్ర్ బైఅత్ కూడా అకసామతుతగా జరిగుంద్వ
కదా కాని త్రువాత్ అుందరు ఒపుాకున్నిరు”,(ఇద విని) ఉమర్కు కోపుం
వచిిుంద, అుందుకే మదీన్న చేరీచేరగానే అత్ను ఒక ఉపన్నయస్ుం ఇచాిరు
అుందులో ఇలా అన్నిరు: ఎవరో “ఒకవేళ్ ఉమర్ చనిపోతే అలాుహ్ సాక్షిగా
మేమ ఫలాన్న వయకిత బైఅత్ చేసాతమ” అని అన్నిడు అని వారత న్న వరకు చేరిుంద,
(అయితే వినుకోుండ) ఈ అబూబక్ర్ బైఅత్ అకసామతుతగా జరిగుంద ఆ త్రువాత్
స్ుంపూరణమయియుంద అని ఆలోచన నుుండ ఏ ఒకకరు ఉుండకుండ, అవను ఈ
విష్యుం స్రైనద్వ ఇలాగే జరిగుంద మరియు అలాుహ్ మసిుమలను దాని దౌష్టయుం
నుుండ రక్షిుంచాడు..., 1 (ఆ త్రువాత్ అన్నిరు) ఇక ఒకవేళ్ ఎవరైన మసిుమల
స్లహా లేకుుండా ఎవరి బైఅత్ అయిన్న చేయాలని అనుకుుంటే ఎవరు కూడా
బైఅత్ తీసుకోకుండ మరియు ఎవరు కూడా బైఅత్ చేయకుండ లేకపోతే ఇదదరు
కూడా చుంపబడే అవకాశ్ుం ఉుంద. హ్జ్రత్ ఉమర్ గారి ఇద్వ అభిప్రాయుం అపుాడు
స్ఖ్లఫలో కూడా ఉుండ ఉుంటే అత్ను వాళ్ళను అబూబక్ర్ బైఅత్ త్మ అభిప్రాయుం
మూలుంగానే చేసివుండే వారు కాదు మరియు ఈ విధుంగా అబూబక్ర్ యొకక

1. త్బరీ, ఇసితఖ్యుఫు ఉమర్. ష్రు న్హుజల్ బలాగహ్ ఇబ్ని అబిల్ హ్దీద్.
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బైఅత్ ఫిలటర్ అయియ ఉుండేద కాదు, ఉమర్ వచన్నసారుంగా దాని దౌష్టయుం నుుండ
అలాుహ్ మసిుమలను రక్షిుంచాడు. కాని ఈ కొత్త అభిప్రాయుం అపుాడు వయకతుం
చేయలేరు, ఎుందుకుంటే ఈ అభిప్రాయ ఫలిత్ుంగా అత్నిని మరియు అబూబక్రని,
ఇదదరిని చుంపేస్తవారు ఎుందుకుంటే అత్ని కొత్త అభిప్రాయుం “ఒక వేళ్ ఎవరైన
మసిుమల స్లహా లేకుుండా ఎవరి బైఅత్ అయిన్న చేస్తత ఇదదరిని చుంపేయాలి”
కాబటిట.
ఇకకడ ప్రశేిమిటుంటే, హ్జ్రత్ ఉమర్ త్మ జీవిత్ చివరి రోజులలో బైఅత్
పటు త్న అభిప్రాయానిి ఎుందుకు మారుికునిటుు? నిజానికి వేరే వాళ్ళ కని
అత్నికే బ్బగా తెలుసు “న్న ఈ అభిప్రాయుం అబూబక్ర్ యొకక బైఅత్ వేరును
అుంత్ుం చేసుతుంద” అని. ఎుందుకుంటే హ్జ్రత్ ఉమరే స్వయుంగా మసిుమల
స్లహా లేకుుండానే ముందుకు వచిి అబూబక్ర్ యొకక బైఅత్ చేశ్వరు. అుందుకని
బైఅత్ విలువలేనిద అయియుంద అుంతేకాదు స్వయుంగా హ్జ్రత్ ఉమర్ ఖిలాఫత్
కూడా విలువలేనిద అవతుుంద. ఎుందుకుంటే అత్ని ఖిలాఫత్, అబూబక్ర్ యొకక
బైఅత్కి ఫలిత్ుం కాబటిట, అస్లు డప్పరుటమెుంటే అస్త్యమైనపుాడు దాని శ్వఖ్లు
ఎలా స్రైనవి అవతాయి, అబూబక్ర్ చనిపోయే స్మయుంలో మసిుమల స్లహా
లేకుుండా హ్జ్రత్ ఉమర్కు ఖిలాఫత్ పదవి దకికుంద. అుందుకనే స్హాబీయులలో
కొుందరు అబూబక్ర్ యొకక ఈ పనిపై త్న అయిష్టత్ను ఇలా వయకతుం కూడా
చేశ్వరు: మీరు ఫజజన్ గలీజా1కు ఖిలాఫత్ను అపాగుంచారు. మరియు ఎపుాడైతే
ఉమర్, అబూబక్ర్ యొకక లేఖ్న్ననిి చదవడానికై తీశ్వరో ఎవరో ప్రశ్ిుంచారు: ఓ

1. తారీఖ్ త్బరీ, ఇసితఖ్యుఫు ఉమర్. ష్రు న్హుజల్ బలాగహ్ ఇబ్ని అబిల్ హ్దీద్.
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అబూ హ్ఫ్స!1 అుందులో ఏముంద? ఉమర్ ఇలా అన్నిరు: న్నకు తెలియదు కాని
ఇుందులో ఏద ఉని నేను దానిని అుంగ్లకరిసాతను, ఆ వయకిత ఇలా అన్నిడు: కాని
అలాుహ్ సాక్షిగా అుందులో ఏమి వ్రాసి ఉుందో న్నకు తెలుసు, క్రత్ స్ుంవత్సరుంలో
మీరు అత్నిని ఖ్లీఫా చేశ్వరు ఈ స్ుంవత్సరుం అత్ను మీకు(ఖ్లీఫా) చేశ్వరు. 2
ఈ వచన హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక ఈ వచన వలే ఉుంద; “ఉమర్ జన్ననిి
బలవుంత్ుంగా అబూబక్ర్ కొరకు బైఅత్ చేయడానికి త్యారు చేయడుం చూసి
ఇమామ్ అలీ(అ.స్) ఇలా అన్నిరు: ఖిలాఫత్(ఒుంట్) ప్పలు పతుకు అుందులో ఒక
భాగుం నీకు కూడా దకుకతుుంద, ఈ రోజు నీవ అత్ని ఖిలాఫత్ను బలపరుచు
రేపు అత్ను దానిని నీ వైపు మలుసాతరు”.3
ఎలాగైతేనేుం మఖ్య విష్యుం ఏమిటుంటే చివరికి ఎుందుకు హ్జ్రత్ ఉమర్
త్న అభిప్రాయానిి మారుికున్నిరు? న్న ఉద్వదశ్ుం ప్రకారుంగా స్హాబీయులలో
కొుందరు హ్జ్రత్ ఉమర్ త్రువాత్ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక బైఅత్ చేయాలి అని
అనుకున్నిరు మరియు ఈ విష్యుం హ్జ్రత్ ఉమర్కు ఏమాత్రుం ఇష్టుం లేదు.
అుందుకని ఉమర్ ఇసాుుం స్ాష్ట ఆద్వశ్వలను వయతిరేకిుంచి, చివరి క్షణాలలో
దైవప్రవకత(స్.అ)ను లేఖ్న్ననిి వ్రాయనివవలేదు4 ఎుందుకుంటే అత్డకి దైవప్రవకత(స్.అ)
యొకక ఉద్వదశ్ుం తెలిసిపోయిుంద, చివరికి దైవప్రవకత(స్.అ) పై ఉన్నమద నిుందను
మోప్పరు మరియు జన్ననిి దైవప్రవకత(స్.అ) మరణిుంచారు అని చపానివవకుుండ

1. ఉమర్ యొకక కునిియత్.
2. ఇమామత్ వ సియాస్త్, ఇబ్ని ఖుతైబహ్, భాగుం1, పేజీ 25.
3. తారీఖుల్ ఖులఫా, ఇబ్ని ఖుతైబహ్, భాగుం1, పేజీ18.
4. స్హీ మసిుుం, భాగుం5, పేజీ75 (కితాబుల్ వసియయహ్). స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం7, పేజీ9.
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భయపెట్టటరు1 ఒకవేళ్ దైవప్రవకత(స్.అ) మరణవారత అుందరికి తెలిస్తత జనుం హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) యొకక బైఅత్ కొరకు ఎగబడుతారు, మరియు అుందుకే అబూబక్ర్
ఖిలాఫత్ను బలపరిచారు మరియు ప్రజల నుుండ బలవుంత్ుంగా బైఅత్
తీసుకున్నిరు, మరియు బైఅత్ చేయడానికి నిర్గకరిుంచిన వారికి చుంపుతామని
బ్నదరిుంచారు2 హ్జ్రత్ ఉమర్ ఇదుంతా హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)కు ఖిలాఫత్ పదవి దకక
కూడదు అని చేశ్వరు. మరి అలాుంటపుాడు ఎవరైన “మేమ ఉమర్ త్రువాత్
అలీ(అ.స్)తో బైఅత్ చేసాతమ” అని చబితే అత్ను ఎలా భరిుంచగలరు. మఖ్యమైన
విష్యుం ఏమిటుంటే ఈ అభిప్రాయుం3 గల వాని పేరు ఇపాటి వరకు తెలియదు,
త్పాకుుండా అత్ను ఎవరో స్హాబీయులలో ప్రమఖులై ఉుంట్టరు, మరియు
అత్ను స్వయుంగా ఉమర్ చేసిన పనితోనే నిర్దపసూత అన్నిరు అబూబక్ర్ యొకక
బైఅత్ విలువలేనిద మరియు అుందులో మసిుమల స్లహా లేదు అయిన్న స్రే ఆ
బైఅత్ విజయవుంత్ుం అయియుంద మరియు యదారాుం అయియ ముందుకొచిిుంద,
ఉమర్ ఇలా చేస్తత స్రైనద మరి నేను ఒకవేళ్ ఫలాన్న వయకిత యొకక బైఅత్
చేసుకుుంటే స్రి కాదు? ఇకకడ మేమ చూసుతన్నిమ “ఇబ్ని అబ్బాస్” గాని,
“అబుదల్ రహామన్ బిన్ ఔఫ్” గాని, “ఉమర్ ఇబ్ని ఖ్తాతబ్” గాని ఎవవరు కూడా
అలా చపాన వాడ పేరు గాని లేదా ఎవరి బైఅత్ చేయాలనుకుుంటున్నిరు అనిద
గాని వయకతుం చేయలేదు. ఆ ఇదదర్ద ప్రమఖులు అని విష్యుం మాత్రుం
అరామవతుుంద అుందుకే ఉమర్ అత్ని పై కోపగుంచుకున్నిరు మరియు మొదటి
జుమా ఉపన్నయస్ుంలో ఖిలాఫత్పై చపాడుం మొదలు పెట్టటరు మరియు త్న
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం4, పేజీ195.
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ28. తారీఖుల్ ఖులఫా, భాగుం1, పేజీ19.
3 . “మేమ ఉమర్ త్రువాత్ అలీ(అ.స్)తో బైఅత్ చేసాతమ”.
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అభిప్రాయానిి వయకతుం చేశ్వరు మరియు ఇలా ఆ విధుంగా మరలా బైఅత్
అవవకూడదు అనీ మరియు అత్ని శ్త్రువలకు ఎటువుంటి అవకాశ్ుం దొరక
కూడదు అనీ ఆ మార్గానిి మూసివేశ్వరు.
అుంతే కాకుుండా ఈ స్ుంభాష్ణ దావర మాకు “ఈ అభిప్రాయుం కేవలుం ఆ
ఒక వయకితద్వ కాదు స్హాబీయులలో చాలా ముంద అభిప్రాయుం కూడా ఇద్వ” అని
విష్యుం అరదుం అవతుుంద. అుందుకే “బుఖ్యరీ”లో ఇలా ఉుంద: ఆ త్రువాత్
ఉమర్కు అత్నిపై కోపుం వచిిుంద మరియు అత్ను ఇలా అన్నిరు: ఇన్ షా
అలాుహ్, నేను ఈ రోజు సాయుంత్రమే నిలబడ అుందరికి చబుతాను మరియు
భయపెడతాను వాళ్ళ వయవహారమలను దోచుకోవాలని అనుకుుంటున్నిరు
అని...,”1 అయితే బైఅత్ విష్యుంలో ఉమర్ త్మ అభిప్రాయానిి మారుికోవడుం
ఎవరైతే ప్రజల వయవహారమలను దోచుకోవాలని అనుకుుంటునిరో మరియు
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)తో బైఅత్ చేయాలని అనుకుుంటున్నిరో వాళ్ళ వలనే జరిగుంద
మరియు ఈ విష్యమే హ్జ్రత్ ఉమర్కు నచిలేదు. ఎుందుకుంటే ఉమర్
విశ్వవస్ుం ప్రకారుం ఖిలాఫత్, ప్రజల వయవహారమలకు స్ుంబుంధిుంచిద, ఇద
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక హ్కుక కాదు. ఒకవేళ్ అత్ని ఈ విశ్వవస్ుం స్రైనద అయి
ఉుంటే మరి అత్నే స్వయుంగా దైవప్రవకత(స్.అ) మరణాుంత్రుం ప్రజల హ్కుకను
ఎుందుకు దోచుకునిటుు!? మరియు మసిుమల స్లహా లేకుుండా ఎుందుకు
అబూబక్రతో బైఅత్ చేయడుంలో తొుందర చేసినటుు? హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) పటు
హ్జ్రత్ ఉమర్ యొకక ఒక అభిప్రాయుం చాలా ప్రఖ్యయతి చుందనద మరి అద;

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ25.
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“అత్నికి సాధయమైనుంత్ వరకు అత్ను అలీ(అ.స్)కి ఖిలాఫత్ వరకు చేరకుుండా
చేయాలని అనుకునే వారు”.
“ఉమర్ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)ను ఖిలాఫత్ నుుండ దూరుం చేయాలని
అనుకుుంటున్నిరు” అని హ్జ్రత్ ఉమర్ యొకక ఇుంత్కు ముందు ప్రసాతవిుంచిన
ఉపన్నయస్ుంతోనే అరాుం చేసుకునిద కాదు, చరిత్ర చదవిన ప్రతీ విదాయరిాకి తెలుసు
అబూబక్ర్ కాలుంలో కూడా అస్లైన అధికారి ఇత్గారే. అుందుకే అబూబక్ర్,
ఉసామా బిన్ జైద్తో ఉమర్ను త్న వదద వదలేయమని, అత్నితో ఖిలాఫత్
వయవహారమలలో స్హాయుం తీసుకుుంట్య ఉుంట్టనని అనుమతి తీసుకున్నిరు1
మరియు అుందుకే హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)ను వయవహారమల మరియు బ్బధయత్ల నుుండ
ఎలుపుాడూ దూరుంగానే ఉుంచడుం జరిగుంద. అబూబక్ర్, ఉమర్ మరియు ఉసామన్
ఈ మగుారు ఖిలాఫత్ పదవీ కాలుంలో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)కు ఎటువుంటి
అధికార్గనిి గాని లేదా ఒక ప్రద్వశ్వనికి గవరిర్గా గాని నియమిుంచ లేదు మరి
అలాగే ఒక సైన్నయనికి అధిపతిగా గాని లేదా ఒక ధన్నగారమనకు బ్బధుయడుగా
గాని నియమిుంచ లేదు, మరి వాస్తవానికి హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఎవరో మనుందరికి
తెలుసు.
మరియు వీటనీిటి కని ఆశ్ిరయకరమైన విష్యుం ఏమిటుంటే చరిత్రలో
“ఉమర్ యొకక చివరి గడయాలు దగారయినపుాడు ‘అబూ ఉబైదహ్ జర్రాహ్’
లేదా ‘అబూ హుజైఫహ్’ యొకక బ్బనిస్ అయిన ‘సాలిమ్’ బ్రతికి ఉుంటే న్న
త్రువాత్ అత్నిని ఖ్లీఫా చేస్త వాడని అని అత్ను చాలా విచారిుంచారు” అని
1. ఇబ్ని స్అద్ త్న పుస్తకుం త్బఖ్యత్లో మరియు అలాగే చాలా ముంద చరిత్ర కారులు ఉసామా బిన్ జైద్ యొకక
సిర్గయలో దానిని వివరిుంచారు.
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ఉుంద. కాని ఇపుాడే మేమ చప్పామ బైఅత్ విష్యుంలో అత్ను త్న
అభిప్రాయానిి మారుికున్నిరు మరియు అలాుంటి బైఅత్ను అకసామతుత మరియు
మసిుమల వయవహారమలను దోచుకోవడుంతో స్మానమైనదగా భావిుంచే వారు,
అుందుకని అత్ను బైఅత్ కొరకు ఒక కొత్త పదాతిని తీసుకొచాిరు మరి ఆపదాతి
“మధయవరత పదాతి”, అనగా ఎవరు కూడా ఎవరో ఒకరిని ఖిలాఫత్కు అరుుడని
చపా అత్ని యొకక బైఅత్ చేసి అుందరిని త్నను అనుస్రిుంచమని చపేా ప్రస్కేత
లేకుుండా చేయడుం ఎలాగైతే హ్జ్రత్ ఉమర్, హ్జ్రత్ అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్
విష్యుంలో చేశ్వరో లేదా ఎలాగైతే అబూబక్ర్ ఉమర్ విష్యుంలో చేశ్వరో లేదా
ఫలాన్న వయకిత, ఫలాన్న వయకిత యొకక బైఅత్ చేయాలని ఉమర్ చావ కోస్ుం వేచి
ఉన్నిడో -మరిపుాడు హ్జ్రత్ ఉమర్ అభిప్రాయ మారుా వలు ఇద సాధయుం
అయియుంద ఎుందుకుంటే ఉమర్ దానిని అకసామతుత మరియు మసిుమల
వయవహారమలను దోచుకునేద అని నిర్గారిుంచేశ్వరు- మరి అలాగే మసిుమలకు
స్లహా అవస్రుం ఉుండాలి ఎుందుకుంటే దైవప్రవకత(స్.అ) మరణాుంత్రుం స్ఖ్లఫా
కాన్ఫీరన్సలో ప్పలుగొని ఉమర్ స్వయుంగా చూశ్వరు దాని ఫలితాలు ఎలా
ఉుంట్టయో మరియు ప్రజలలో ఎుంత్ విరుదాుం ఏరాడుతుుందో చివరికి చుంపడానికి
సిధదపడతారు అని.
అుందుకని అత్ను స్లహా ముండలి లేదా ఆరుగురు ముందతో కూడన ఒక
కమిటీని నియమిుంచారు మరియు ఖ్లీఫాను ఎనుికునే హ్కుక ఆ కమిటీకి
అపాగుంచారు. ఆ కమిటీ త్పా వేరే మసిుమకు ఖ్లీఫా విష్యుంలో ఏదీ చపేా
మరియు వినే హ్కుక లేదు, హ్జ్రత్ ఉమర్కు తెలుసు ఆ ఆరుగురిలో
అభిప్రాయభేదుం కలుగుతుుంద అుందుకే అత్ను దానికి కూడా ఒక పరిషాకరుం
చప్పారు; “ఒకవేళ్ అభిప్రాయభేదుం ఏరాడతే మసిుమలుందరు ఎవరి వైపు
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“అబుదల్ రహామన్ బిన్ ఔఫ్” ఉుంట్టరో అత్నినే స్మమతిుంచుండ, అబుదల్ రహామన్తో
లేని ఆ మగుారిని చుంపవలసి వచిిన స్రే జనుం మాత్రుం అబుదల్ రహ్మన్నే
స్హ్కరిుంచాలి”. ఇద ఎపుాడు స్ుంభవిసుతుందీ, ఎపుాడైతే ఒకవైపు మగుార్ద మరో
వైపు మగుారు ఉుండాలి. నిజానికి ఇలా జరగడుం అసాధయుం ఎుందుకుంటే ఉమర్కు
తెలుసు “స్అద్ బిన్ అబీ వఖ్యాస్”, “అబుదల్ రహామన్” యొకక పనత్ుండ్రి
కుమారుడు మరియు ఇదదరు కూడా “బనీ జోహ్రా” స్మూహానికి చుందన వారు
మరియు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) అబుదల్ ష్ుంస్ స్ుంతానమైన అత్డ మావయయలను
చుంప్పరు కాబటిట స్అద్, హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)తో వైరుం గలవాడు అని ఉమర్కు
తెలుసు. మరి అలాగే ఉమర్కు అబుదల్ రహామన్ భారయ ఉమెమ కులూసమ్, హ్జ్రత్
ఉసామన్ యొకక(అమమ త్రపు నుుండ) చలిు అని కూడా తెలుసు, మరియు త్ల్హా
యొకక మకుకవ ఉసామన్ త్రపు ఉుంద ఎుందుకుంటే చరిత్ర కారులు వ్రాసినటుు
వాళ్ళ మధయ కొనిి అనుబుంధాలు ఉన్నియి, ఉసామన్ వైపు మకుకవ ఉుంద
అనడానికి త్ల్హా, హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)కు విరోధి ఎుందుకుంటే త్ల్హా, తైమీ
(స్మూహానికి చేుందన) వారు మరియు బనీ హాషిుం(స్మూహాుం) మరియు బనీ
తైమ్(స్మూహ్ుం) మధయ అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్ గురిుంచి చాలా అస్మాధానమ
ఉుండేద, అని కూడా ఉమర్కు తెలుసు1 హ్జ్రత్ ఉమర్కు ఈ పూరిత విష్యాలు
తెలుసు అుందుకే అత్ను ఆ ఆరుగురినే ఎనుికున్నిరు మరియు ఈ ఆరుగురు
ఖురైష్ వుంశ్వనికి చుందన వారు మరియు అుందరు మూహాజరీనులు, వాళ్ళలో
ఒకకరు కూడా అన్నసరుల నుుండ లేరు మరియు వాళ్ళలో ప్రతీ వయకిత ఒకొకక మఖ్య
స్మూహామ త్రపు నుుండ ప్రతినిధి, ఉదాహారణకు:

1. ష్రేు న్హుజల్ బలాగహ్, మహ్మమద్ అబోదహ్, భాగుం1, పేజీ88.
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1. హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్), బనీ హాషిుం యొకక ప్రతినిధి
2. హ్జ్రత్ ఉసామన్, బనీ ఉమయయహ్ యొకక ప్రతినిధి
3. అబుదల్ రహామన్ బిన్ ఔఫ్, బనీ జోహ్రా యొకక ప్రతినిధి
4. స్అద్ బిన్ అబీ వఖ్యాస్, ఇత్ను బనీ జోహ్రాకు చుందన వారు కాని అత్ని
మావయాయ బని ఉమయాయహ్కు చుందన వారు.
5. త్ల్హా బిన్ ఉబైదులాుహ్, బనీ తైమ్ యొకక న్నయకులు.
6. జుబైర్, దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక అత్త సుఫియహ్ కుమారుడు మరియు
అసామ బిుంతే అబీ బక్ర్ యొకక భరత.
ఈ ఆరుగురే స్లహా ముండలిగా నియమిుంచబడావారు మరియు వాళ్ళ తీరుా
మసిుమలుందరి పై శ్వస్నమ చేయబడుంద. ఆ మసిుమలు మఖ్యపటటణమైన
మదీన్నకు చుందన వారు కానివవుండ లేదా వేరే ఇసాుమీయా పటటణానికి చుందన
వారు కానివవుండ. ఎటువుంటి అభయుంత్రుం వయకతుం చేయకుుండా ఆ కమిటీ తీరుాను
అుంగ్లకరిుంచాలి మరియు ఆ కమిటీ యొకక తీరుాను అుంగ్లకరిుంచని వారి రకతుం
మూలయుం

లేనిద(అనగా

అత్డని

చుంపడుం

స్మమతిుంచబడనద)

అని

మసిుమలుందరిని పై అవశ్యకమైనదగా నిర్గారిుంచబడుంద. మరియు ఇద్వ
విష్యానిి నేను న్న ప్పఠకుని ముందు ప్రదరిిుంచాలని అనుకుుంటున్నిను గదీర్
నస్స గురిుంచి ఎుందుకు మౌనుంగా ఉుండపోయారు?.
మరియు హ్జ్రత్ ఉమర్కు ఆ ఆరుగురి యొకక ఉద్రేకమలు మరియు
అనుభూతులు చాలా బ్బగా తెలుసు అలా అత్ను ఉసామన్నే ఖిలాఫత్ పదవి కోస్ుం
అభయరిాని చేశ్వరు, అని ఒపుాకోవలసిుంద్వ లేదా కనీస్ుం అత్నికి తెలుసు ఎకుకవ
ముంద ఉసామన్ వైపు ఉన్నిరు, వీళ్ళళ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)ని ఎనుికోరు, ఇలా
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కాకుుండా ఉుంటే అత్ను అబుదల్ రహామన్ యొకక వైపు ఉని త్కెకడ బరువను
ఎకుకవగా పెటిట ఉుండేవారు కాదు. నిజానికి మసిుమల అసితత్వుం ఏరాడనపాటి
నుుండ ఈన్నటి వరకు ప్రజలు అబూబక్ర్ మరియు అలీ(అ.స్)లలో ఎవరు ప్రతిషుటలు
అనే చరిిుంచు కుుంట్య వచాిరు గాని, ఇపాటి వరకు నేనే కాదు ఎవవరు కూడా
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) మరియు అబుదల్ రహామన్లలో ఎవరు ప్రతిషుటలు అని
చరిిుంచుకోవడుం విని ఉుండరు.
ఇకకడ ఒకకక్షణుం ఆగ నేను అహ్లుసునిత్ మరియు షూర్గ(స్లహా ముండలి)
పున్నద పెటిటన వారితో మరియు భావసావత్ుంత్రుం గలవారితో కేవలుం ఒక ప్రశ్ి
అడగాలని అనుకుుంటున్నిను; మీరు స్లహా ముండలి మరియు హ్జ్రత్ ఉమర్
అభిప్రాయుం –అనగా ఈ కొత్త అభిప్రాయుం ఏదైతే నిరుంకుశ్త్వుం పై నిలిచి
ఉుందో ఎుందుకుంటే ఉమర్ ఒకకరే త్న అభిప్రాయుంతో మసిుమల స్లహా
లేకుుండా ఆ ఆరుగురు వయకుతలను అభయరుాలు చేశ్వరు– ఆ రుండుంటిని ఎలా
కలపగలరు? మరియు స్వయుంగా అత్నే ఖిలాఫత్ వరకు అకసామతుతగా
చేరినటువుంటి

వారు

అలాుంటిద

ఆ

ఆరుగురులలో

నుుండ

ఒకరిని

ఆచరిుంచడానికి మసిుమలకు బలవుంత్ుం పెటటడానికై అత్నికి హ్కుక ఎకకడద?
అుందుకని వీళ్ళ అభిప్రాయుం ప్రకారుం మరియు వీళ్ళళ ప్రకటిుంచుకునిటుు “ఇసాుుం
పరిప్పలన రిపబిుక్ పరిప్పలన” అయేయ స్మస్తయ లేదు, అనే విష్యానిి
అుంగ్లకరిుంచాలిసుంద్వ.
మరియు బహుశ్వ హ్జ్రత్ ఉమర్ కూడా షుర్గ (స్లహా ముండలి)ని
స్మమతిుంచలేదు అుంతేకాదు అత్ను ఖిలాఫత్ కేవలుం మహాజరీను హ్కుక అని
అనుకునే వారు ఈ విష్యుంలో ఎవరికి కూడా జోకయుం చేసుకొనే హ్కుక
172

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
ఇచేివారు కాదు. అుంత్కు మిుంచిన విష్యుం ఏమిటుంటే; ఉమర్ మరియు
అబూబక్ర్ ఇదదర్ద ఖిలాఫత్ను కేవలుం ఖురైషీయుల హ్కుక అని అనుకునే వారు,
కేవలుం మహాజరీనులద కాదు ఎుందుకుంటే మహాజరీనులలో కొుందరు
ఖురైషీయులు కానివారు కూడా ఉన్నిరు. అుంతేకాదు వాళ్ళలో అరేబీయులు
కానివారు కూడా ఉన్నిరు ఉదాహారణకు “స్లామన్ ఫారీస”, “అమామర్ బిన్
యాసిర్”, “బిలాలె హ్బషీ”, “సుహైబ్న ర్దమీ”, “అబూజరే గఫాారీ” మరియు
ఇలాుంటి వేల స్హాబీయులు ఖురైషీయులు కానివారు ఉన్నిరు వాళ్ళకు ఖిలాఫత్
విష్యుంలో కలుగజేసుకొనే హ్కేక లేదు, అని అనుకునే వారు. మరియు ఇద
కేవలుం వాళ్ళళ చేస్త వాయజయమ మరియు స్ుంవాదమ మాత్రమే కాదు, చరిత్ర
కారుల మరియు మహ్దదసీనుల ఉలేుఖ్న ప్రకారుంగా ఇద వాళ్ళళుందరి యొకక
దృడమైన విశ్వవస్ుం. కొుంచుం ఈ ఉపన్నయసానిి చదవుండ దీనిని “బుఖ్యరీ”
మరియు “మసిుుం” ఇదదరు ఉలేుఖిుంచారు: ఉమర్ ఇబ్ని ఖ్తాతబ్ ఇలా అన్నిరు:
నేను స్వయుంగా మాట్టుడాలనుకున్నిను మరియు నేను దాని కోస్మని న్నకు
చాలా ఇష్టమైన ఒక వాయసానిి కూడా సిధదుం చేసుకున్నిను దానిని అబూబక్ర్
ముందు ఉుంచుదామనుకున్నిను, నేను చాలా వరకు అత్నిని మర్గయదసాతను
కూడా, ఇలా నేను ఎపుాడైతే చప్పాలనుకున్నినో అబూబక్ర్ మౌనుంగా ఉుండు, అని
అన్నిరు, న్నకు అత్నిని నిర్గశ్ పరచడుం ఇష్టముండదు, అుందుకని నేను
ఆగపోయాను. ఆ త్రువాత్ అబూబక్ర్ చపాడుం మొదలు పెట్టటరు, అత్ను న్న కని
ఎకుకవ స్హ్నశీలీ మరియు గొపావారు, అలాుహ్ సాక్షిగా అత్ను నేను వ్రాసి
పెటుటకుని వాయస్ుంలో నుుండ ఒకక విష్యానిి కూడా వదల కుుండా చప్పారు,
అుంతే కాదు కొనిి విష్యాలు అయితే న్న వాయస్ుం వ్రాసుకుని వాటి కని
ఉత్తమైనవిగా ఉన్నియి అుందుకని నేను మౌనుంగా ఉుండ పోయాను మరియు
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అబూబక్ర్ ఈ మాటలనీి అపాటికపుాడు చపానవి మరియు ఆ త్రువాత్
అన్నసరులను ఉద్వదశ్సూత ఇలా అన్నిరు: “నేను ప్రసాతవిుంచిన ముంచి గుణాలకు
మీరు అరుులు కాని ఖిలాఫత్ కేవలుం ఖురైషీయుల హ్కుక”.1
పైనుని ఉపన్నయస్ుంతో “అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్, స్లహా ముండలి
మరియు ఎనిికను స్మమతిుంచే వారు కాదు” అని స్ాష్టమయియుంద. చరిత్ర
కారులలో కొుందరు ఇలా కూడా వ్రాశ్వరు: అబూబక్ర్ అన్నసరులకు వయతిరేకుంగా
దైవప్రవకత(స్.అ) ఈ హ్దీసును సాక్షయుంగా ప్రదరిిుంచారు(ఖిలాఫత్ ఖురైషీయుల
కొరకే) మరియు ఈ హ్దీస్ స్రైనద్వన్న అుందులో ఎటువుంటి స్ుంద్వహ్ుం లేదా? –
బుఖ్యరీ మరియు మసిుుం మరియు వేరే స్హాుహ్ పుస్తకాలలో వ్రాసినటుు మరియు
సునీి షియా రుండు వర్గాలవారు ఏకీభావుం కలిగ ఉన్నిరు– హ్దీస్ ఇద: న్న
త్రువాత్ 12 ఖ్లీఫాలు మరియు వాళ్ళుందరు ఖురైషీయులు అయియ ఉుంట్టరు”
దాని కని స్ాష్టమైన హ్దీస్ ఇద: “ఖిలాఫత్ ఖురైషీయులలోనే ఉుంటుుంద అద
ప్రజలలో కేవలుం ఇదదరు వయకుతలు మిగలి ఉని స్రే”2 మరి అలాగే ఈ హ్దీస్
కూడా ఉుంద: “ప్రజలు ముంచి మరియు చడులో ఖురైషీయులకు విధేయులై
ఉుండాలి”3
మసిుమలుందరు ఈ హ్దీసులను నమమతున్నిరు అయితే అహ్లుసునితులు
ఇలా ఎుందుకు చబుతున్నిరో అరాుం కావడుం లేదు; “దైవప్రవకత(స్.అ), ఎవరిని
ఖ్లీఫాగా నిశ్ియిుంచ లేదు అుంతేకాదు ఎవరిని పడతే వారిని ఎనుికో మని
1. స్హీ మసిుుం, బ్బబుల్ వాసీయయహ్. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ27.
2. స్హీ మసిుుం, భాగుం6, పేజీ2,3.
3. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ81. స్హీ మసిుుం, బ్బబొ సులెు హుదైబియహ్.
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మసిుమల పై వదలి వెళ్ళళ పోయారు” ఇద స్ాష్టమైన రుండు విభిని విష్యాలు
కావా?.
ఈ అసి్రత్ నుుండ బయటపడాలుంటే మనకుని ఒకే ఒక మారాుం; “మేమ
ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)ల మరియు వాళ్ళ షియాల మాటను ఒపుాకోవడుం”.
వాళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ), ఖ్లీఫాలను సూచిుంచారని, వాళ్ళ పేరును మరియు
స్ుంఖ్యను నిశ్ియిుంచారని నమమతారు. ఇకకడే మనకు ఉమర్ అభిప్రాయుం అరాుం
చేసుకోవడుం సాధయుం మరియు అత్ను ఎుందుకు ఖిలాఫత్ను ఖురైషీయులకే
పరిమిత్ుం చేశ్వరు అని విష్యుం తెలుసుకునే అవకాశ్ుం ఉుంద. హ్జ్రత్ ఉమర్
ఇసాుుం స్ాష్ట ఆద్వశ్వలకు వయతిరేకుంగా స్వయపరియాలోచన1 చేయడుంలో ప్రఖ్యయతి
చుందన వారు ఆఖ్రికి అత్ను దైవప్రవకత(స్.అ) జీవిత్కాలుంలోనే దైవప్రవకత(స్.అ)
మాటపై అమలు చేయకుుండా త్న స్వయపరియాలోచన పై అమలు చేస్త
ప్రయత్ిుం చేస్తవారు, హుదైబియా స్ుంధి2, మన్నఫిఖుల పై నమాజు స్ుంఘటన3,
కలుం మరియు కాగత్ుం స్ుంఘటన4 స్వరా శుభవారత ప్రకటనను ఆపవేయడుం
ఇవనీి మన వచనను స్మరి్సుతన్నియి. అత్ను దైవప్రవకత(స్.అ) జీవిత్ కాలుంలోనే
ఇవనీి చేస్తవారు అలాుంటిద దైవప్రవకత(స్.అ) మరణాుంత్రుం దైవప్రవకత(స్.అ)
ఆద్వశ్వలకు వయతిరేకరిుంచరు అని అనడానికి గల కారణుం ఏమిటి!? మరియు
ఇుందులో ఆశ్ిరయపడవలసిన విష్యమే లేదు. ఈ కారణుంగానే దైవప్రవకత(స్.అ)

1 . ఇజతహాద్.
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ76.
3. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం1, పేజీ37.
4. స్హీ మసిుుం, భాగుం1, పేజీ45.
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త్రువాత్ ఖిలాఫత్ యొకక స్ాష్ట ఆద్వశ్ుం ఉని హ్దీస్లో స్వయపరియాలోచనను
కలిపేశ్వరు మరియు అత్ని దృషిటలో దైవప్రవకత(స్.అ) ఈ హ్దీస్ వలు హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్)ను ఖ్లీఫాగా నియమిుంచడుం అవశ్యకుం కాదు ఎుందుకుంటే హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) ఖురైషీయులలో చాలా చిని వయసు గలవారు, అత్ను ఈ హ్దీస్ను
కేవలుం ఖిలాఫత్ ఖురైషీయులలోనే ఉుండాలి అనే వరకే అుంగ్లకరిుంచారు.
అుందుమూలుంగానే అత్ను త్న మరణుం కని ముందు ఖురైషీయుల నుుండ ఆరు
పెదద వయకుతల మధయ ఖిలాఫత్ను పరిమిత్ుం చేశ్వరు, అలా దానిని త్న
అభిప్రాయుం1 మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) హ్దీస్లో ఇమిడే విధుంగా చేయాలి అని
చేశ్వరు.
ఈ కమిటీలో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) పేరు బహుశ్వ జనుం అలీ(అ.స్)ని ఎనుికోరు
అని అత్నికి తెలుసు అుందుకే ఈ ర్గజకీయ గేమ్లో బలవుంత్ుంగా హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్)ని కూడా చేరుికున్నిరు –ఒకక దెబాకు రుండు పటటలు అనే విధుంగా
ఒకవైపు అలీ(అ.స్)ను ఎనుికో కూడదు మరో వైపు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ప్రతిష్టత్
మరియు ఉనిత్ను స్మమతిుంచే అత్ని షియాలు నోళ్ళళ మూసుకోవాలి– కాని
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) అుందులో ఉని రహ్సాయనిి బయటపెట్టటరు మరియు
ప్రజలుందరి ముందు ఉపన్నయస్మిసూత ఇలా ప్రకటిుంచారు: “నేను ఈ గడచిన
సుధీరఘ కాలుంలో చాలా కషాటల పటు స్హ్నుంతో ఓరుాగా ఉన్నిను మరియు
అత్ను త్న మారాుం పై వెళ్ళళటపుాడు(అనగా మరణిుంచే టపుాడు) ఖిలాఫత్ను ఒక
బృుందుం చేతులోు పెట్టటరు మరియు అత్ను ఆ బృుందుంలో ఒకడు నేను కూడా అని
అనుకున్నిరు, అలాుహ్యే ఆ బృుందానిి అరాుం చేసుకోవాలి, ఇుంత్కు ముందు
1. అనగా, ఖురైషీయులకే ఖిలాఫత్ పదవి పరిమిత్ుం.
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ఉని వారితో న్న పటు ఎపుాడూ అనుమానుం ఉుండుంద ఇపుాడు ననుి వాళ్ళతో
ప్పటు కలపడుం జరిగుంద. కాని(అయిన్న కూడా) వాళ్ళళ నిలబడతే నిలబడాాను
ఆగతే ఆగాను –అనగా ప్రతీ విధుంగా వాళ్ళకు స్హాయపడాాను– అయిన్న స్రే
వాళ్ళలో ఒకవయకిత త్న(ప్పత్) వైరుం కారణుం వలు వేరే అత్ని వైపు ఆస్కిత
చూపుంచాడు, మరోకడు మామాగారి స్ుంబుంధుం వలు ననుి మరలిపోయాడు,
ఇవే కాకుుండా మరనోి అుంశ్వలు ఉన్నియి”.1
న్నలుగోవ మాట, హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) అనిి విధాలుగా రుజువ చేశ్వరు కాని
అనీి వయరామయాయయి “ఎవరైతే హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) త్రపు నుుండ త్న మఖ్యలను
త్రిపుాకున్నిరో మరియు ఎవరి మనసులు వేరే వాళ్ళ వైపు అద హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
యొకక ప్రతిష్టత్ల పటు అసూయ వలనో లేదా అత్నిని ద్వవషిుంచడుం వలనో ఆస్కిత
చూపుతున్నియో.

ఎుందుకుంటే

హ్జ్రత్

అలీ(అ.స్)

వాళ్ళ

న్నయకులను

హ్త్మార్గిరు, వాళ్ళ వీరుల ఎమకలను విరిచి మటిట కరిపుంచారు. వాళ్ళ
అహ్ుంకార్గనిి మటిటలో కలిపేశ్వరు మరియు అత్ని ఖ్డాుం మరియు వీరత్వుం
ముందు వాళ్ళళ నిస్సహాయులై త్ల వుంచడానికి సిధామయాయరు” అయితే హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) వాళ్ళతో బైఅత్ భిక్ష్యనిి అడుగుతార్గ? హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఎలుపుాడు
గౌరవనీయులే మరియు అత్ని సా్నుం ఉత్తమమైనద్వ అత్ను ఎలుపుాడూ
దైవప్రవకత(స్.అ) త్రపు నుుండ డఫెన్స చేసూత ఉుండే వారు ఈ విష్యుంలో నిుందుంచే
వాళ్ళ మాటలను పటిటుంచుకోలేదు, ప్రాపుంచిక ఆశ్లు అత్ని స్ుంకలాుం మరియు
ఉద్వదశ్వలలో మారుా తీసుకొని ర్గలేక పోయాయి మరియు స్వయుంగా
దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఈ విష్యుం పై నూటికి నూరు శ్వత్ుం నమమకుం ఉుండేద
1. ష్రు మహ్మమద్ అబుదహ్, భాగుం1, పేజీ87.
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మరియు ప్రజలు అలీ(అ.స్)ని ఇష్టపడాలని అత్ను ప్రతీ స్ుందరుుంలో త్న
సోదరుడు(అలీ(అ.స్)) ప్రతిష్టత్లు ప్రవచిుంచే వారు, అలాగే ఒక స్ుందరుుంలో
“అలీ(అ.స్) పటు ప్రేమ ఈమాన్కు నిదరినుం మరియు అలీ(అ.స్) పటు వైరుం
అవిశ్వవసానికి నిదరినుం”1 అని ప్రవచిుంచారు, మరో చోట “అలీ(అ.స్) న్న నుుండ
మరియు నేను అలీ(అ.స్) నుుండ”2 అని ప్రవచిుంచారు, మరో చోట “న్న త్రువాత్
అలీ(అ.స్) ప్రతీ విశ్వవసుని యొకక వలీ (సావమి)”3 అని ప్రవచిుంచారు, ఇుంకో
స్ుందరుుంలో “అలీ(అ.స్) న్న విజాఞన దావరమ మరియు న్న స్ుంతాన్ననికి త్ుండ్రి”4
అని ప్రవచిుంచారు, మరో స్ుందరుుంలో “అలీ(అ.స్), స్యయదుల్ మసిుమీన్5,
ఇమామల్ మత్తఖ్లన్6, మరియు ఖ్యయిదు గుర్రిల్ మహ్జజలీన్7”.8 అని
ప్రవచిుంచారు.
కాని విచారిుంచ దగా విష్యుం ఏమిటుంటే ఈ హ్దీసులనీి ఉనిపాటికి
కూడా హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) పటు ప్రజలకు అసూయ మరియు వైరుం పెరుగుతూనే
పోయిుంద అుందుకే దైవప్రవకత(స్.అ) త్న చివరి రోజులలో అలీ(అ.స్)ని పలిచి
గుుండెలకు హ్తుతకొని చాలా ఏడచి ఇలా అన్నిరు: “ఓ అలీ(అ.స్)! న్నకు తెలుసు
1. స్హీ మసిుుం, భాగుం1, పేజీ61. మస్తద్రకె హాకిుం, భాగుం3, పేజీ126.
2. స్హీ బఖ్యరీ, భాగుం3, పేజీ168.
3. మస్ిదె అహ్మద్, భాగుం5, పేజీ25. మస్తద్రకుల్ హాకిుం, భాగుం3, పేజీ124.
4. మస్తద్రకుల్ హాకిుం, భాగుం3, పేజీ126.
5 . మసిుమల న్నయకులు.
6. ధరమనిషుఠల అధినేత్.
7. మొరుసుతని మఖ్యలు గలవారి న్నయకులు.
8. మనతఖ్బ్న కనుజల్ ఉమామల్, భాగుం5, పేజీ34.
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ప్రజల మనసులో నీ పటు ద్వవష్ుం దాగ ఉుంద దానిని వీళ్ళళ న్న త్రువాత్ బయటికి
తీసాతరు. ఒకవేళ్ ప్రజలు నీతో బైఅత్ చేస్తత దానిని అుంగ్లకరిుంచు లేకపోతే
బ్బధితుడగా న్నతో కలిస్తుంత్ వరకు స్హ్నుంగా ఉుండు”1 అుందుకే అబూబక్రతో
బైఅత్ జరిగనపుాడు దైవప్రవకత(స్.అ) వసీయత్ ప్రకారుంగా హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
స్హ్నశీలుంగా ఉన్నిరు. మరియు అుందులో ఎుంత్ ఔచిత్యుం ఉుంద ఈ విష్యుం
అుందరికి తెలిసిుంద్వ.
ఐదవ మాట, ఒకవేళ్ మసిుమలు ఖుర్ఆన్ పఠిుంచినట్లుతే మరి దానిలో ఉని
ఆయతులను పరిశీలిుంచినట్లుతే తెలిసి వసుతుంద, పూరవ ఉమమతీయుల మరియు
స్మూహాల పరిసి్తులు మరియు స్ుంఘటనలు ఖుర్ఆన్లో ఉన్నియి అవి మా ఈ
స్ుంఘటనల కన్ని ఎకుకవ, ఇక మీరే తిలకిుంచుండ ఖ్యబీల్ త్న సోదరుడు
హాబీల్ను చుంప్పడు. ప్రవకతల పతామహుడైన జన్నబ్న నూహ్(అ.స్), అత్ను వెయియ
స్ుంవత్సరమలు ప్రచారుం చేశ్వరు కాని కేవలుం కొుంత్ ముంద మాత్రమే
విధేయతులుగా మార్గరు, అత్ని భారయ మరియు కుమారుడు అవిశ్వవసులుగానే
ఉుండపోయారు. మరి జన్నబ్న లూత్(అ.స్)నే తీసుకోుండ అత్ని గ్రాముంలో కేవలుం
విశ్వవసుల ఒక ఇలుు మాత్రమే ఉుండేద. ఈజపుట పరిప్పలకులు అయిన ఫిర్ఔనులు
భూమిపై వాళ్ళళ అలుకలోులుం స్ృషిటుంచారు మరియు జన్ననిి బ్బనిస్లు
చేసుకున్నిరు వాళ్ళలో కేవలుం ఒక మనిషి విశ్వవసిగా ఉన్నిడు మరియు అత్డు
కూడా త్న ఈమాన్ను దాచి ఉుంచాడు. జన్నబ్న యూసుఫ్ సోదరులు, జన్నబ్న
యాఖూబ్ గారి కుమారుల లెకక ప్రకారుం త్మ సోదరుడు(యూసుఫ్(అ.స్))ను
చుంపేశ్వరు నిజానికి జన్నబ్న యూసుఫ్(అ.స్) యొకక ప్పపమ, హ్జ్రత్
1. రియాజున్ నజరహ్ ఫి మన్నఖిబిల్ అష్రహ్, త్బరీ, బ్బబొ ఫజాయిలె అలీ ఇబ్ని అబీతాలిబ్(అ.స్).
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యాఖూబ్(అ.స్) అత్నిని ఎకుకవగా ఇష్టపడడుం, అుందుకని అత్ని సోదరులు
అసూయతో చుంపేశ్వరు. ఈ బనీ ఇస్రాయీలులనే జన్నబ్న మూసా(అ.స్)
కాప్పడారు, వాళ్ళ కోస్మే అలాుహ్ స్మద్రానిి చీలాిడు, వాళ్ళ శ్త్రువలను
నీళ్ళలో ముంచాడు అనగా ఫిర్ఔన్ మరియు అత్డ సైన్నయనిి యుధాుం
చేయకుుండా స్మద్రుంలో ముంచేశ్వడు. కాని వాళ్ళళ స్మద్రుం నుుండ బయటకు
వచిిర్గగానే విగ్రాహార్గధనను చేయు ఒక వరాుంతో కలిసిపోయారు మరియు
ఇుంకా వాళ్ళ కాళ్ళకు ఉని నీళ్ళళ కూడా ఆరకుుండానే జన్నబ్న మూసాతో ఇలా
అన్నిరు: “ఓ మూసా! వాళ్ళ వలే మా కోస్ుం కూడా ఒక ద్వవడ విగ్రహానిి
త్యారు చేయుండ” అుందుకు మూసా అజాఞనుల వలే మాట్టుడకుండ అని
అన్నిరు. మరియు ఆ త్రువాత్ మూసా(అ.స్) అలాుహ్ యొకక మీఖ్యత్కు
వెళ్ళతనిపుాడు త్న సోదరుడు హార్దన్ను వాళ్ళపై త్న ఉత్తర్గధికారిగా
నియమిుంచి వెళ్తళరు కాని వాళ్ళళ హార్దన్ను చుంపడానికి కుట్ర పన్నిరు మరియు
అవిశ్వవసులుగా మారి ఆవ దూడను పూజుంచడుం మొదలు పెట్టటరు. ఆ త్రువాత్
వాళ్ళళ చాలా దైవప్రవకత(స్.అ)లను చుంప్పరు. దాని ప్రసాతవన ఖుర్ఆన్లో ఇలా
ఉుంద:

َ َ ُ ذ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ُ ۢ َ َ َ ۡ َ َٰٓ َ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ا َ ذ
َبت ۡم ففرِيقا كذ ۡب ُت ۡم
أفُكما جاءكم رسول بِما َّل تهوى أنفسكم ٱستك
َ ُ َۡ َ ا
َوف ِريقا تق ُتلون

అనువాదుం:

మీ మనోవాుంఛలకు ప్రతికూలుంగా ఉని దానిని తీసుకుని ఏ
ప్రవకత అయిన్న మీ వదదకు వచిినపుాడు, మీరు అత్ని పటు
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త్లబిరుసుత్నుంతో ప్రవరితుంచారు. కొుందరిని తిరస్కరిుంచారు.
మరికొుందరిని చుంప్పరు. ఇద్వమి వైఖ్రి?

1

అలాగే “యహ్యా ఇబ్ని జకరియాయహ్(అ.స్)”ను చూడుండ, అత్ను
న్నయకుడు, బ్రహ్మచారి, స్జజనులు మరియు ముంచి వాళ్ళలో ఒకరు. అలాుంటి
వారిని చుంప అత్ని త్లను ఒక వేశ్యకు కానుకగా ఇవవబడుంద. యూదులను
మరియు కైస్తవలను చూడుండ జన్నబ్న ఈసా(అ.స్)ను(వాళ్ళ అలోచనల
ప్రకారుంగా)

శూలమపై

ఎకికుంచారు,

మరి

స్వయుంగా

దైవప్రవకత

మహ్మమద్(స్.అ) యొకక ఉమమత్ 30 వేల సైనయుంతో దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక
మనవడు, స్వరాయువకుల న్నయకుడు అయిన ఇమామ్ హుసైన్ను(కరాలా
మైదానుంలో) అత్ని 70 స్హీబీయులతో కలిప చుంపేశ్వరు. వాళ్ళలో ఒక
ప్పలుత్రాగే పసిబిడా కూడా ఉన్నిడు. వీటనీిటి త్రువాత్ ఒకవేళ్ జనుం అలీ(అ.స్)
యొకక బైఅత్ చేయకుుంటే అుందులో ఆశ్ిరయ పడవలసిన విష్యుం ఏముంద!.
అుంతేకాదు దైవప్రవకత(స్.అ) ఈ హ్దీస్: (స్హీబీయులను ఉద్వదశ్సూత) “మీరు మీ
కని ముందు వాళ్ళ అడుగుజాడలలో నడుసాతరు ఒకవేళ్ ఉడుమ కడుపులో
దూరితే మీరు కూడా దూరుతారు. వాళ్ళళ మీ ఉద్వదశ్ుంలో “ముందు వాళ్ళళ” అనగా
యూదులు మరియు క్రైస్తవలేన్న అని ప్రశ్ిుంచారు? అయితే దైవప్రవకత(స్.అ)
మరవర్ద?, అని అన్నిరు.2 ఈ మాటలనీిటి త్రువాత్ కూడా ఇుంకా ఆశ్ిరుం
కోస్ుం చోటు మిగలి ఉుందా?

1. బఖ్ర్గ సూర్గ:2, ఆయత్:87.
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం4, పేజీ144, భాగుం8, పేజీ151.
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అుంతేకాదు “బుఖ్యరీ” మరియు “మసిుుం” యొకక ఈ రివాయత్ చదవిన
త్రువాత్, అుందులో ఇలా ఉుంద: “న్న స్హాబీయులను ప్రళ్యుం రోజు జాతుల్
షిమాల్ నుుండ తీసుకొని వసాతరు అయితే నేను వాళ్ళను ఎకకడకి తీసుకొని
వెళ్ళతన్నిరు? అని అడుగుతాను. అలాుహ్ సాక్షిగా నరకుం త్రపు అని జవాబు
వసుతుంద అపుడు నేను “ఓ అలాుహ్! వీళ్ళళ న్న స్హాబీయులు” అని అుంట్టను
అుందుకు న్నకు ఇలా జవాబు ఇవవబడుతుుంద “వీళ్ళళ మీ త్రువాత్ ఏ ఏ
బిద్అత్1లను స్ృషిటుంచారో మీకు తెలియదు” దానికి నేను ఇలా చబుతాను:
ఎవరైతే(న్న దీన్లో) మారుాలు తీసుకొచాిరో వాళ్ళకు శ్క్ష పడుగాక!, వాళ్ళలో
కొుందరు విచిలవిడగా తిరిగే జుంతువలుగా త్పా ఏ ఒకకర్ద విమకిత పుందరు”2
ఆ త్రువాత్ కూడా ఇుంకా ఆశ్ిరయపడడానికి ఏదైన మిగలి ఉుందా? అుంత్కు
మిుంచినద హ్దీస్ ఇఫితర్గఖ్ (విభజన హ్దీస్) –అుంటే న్న ఉమమత్ 73 వర్గాలుగా
విడపోతుుంద వాటి నుుండ ఒక వరాుం త్పా అనిి వర్గాలు నరకవాసులవతారు–
త్రువాత్ ఇుంకా ఎకకడ ఆశ్ిరయుం? నరకవాసుల నుుండ ఇద కాకుుండా ఇుంకా
ఏమని ఆశ్ుంచగలమ?.
రుండ, ఖుర్ఆన్ యొకక కొనిి ఆయతులను చదవి చూడుండ అలాుహ్యే
స్వయుంగా ప్రజలలో ఎకుకవ శ్వత్ుం పరిసి్తి ఏమిట్ల చబుతున్నిడు(వాళ్ళలో
స్హాబీయులు కూడా ఉన్నిరు).
1. ఆయత్:
1. మహ్మమద్ దైవప్రవకత(స్.అ) కాలుంలో లేని క్రొత్త మాటను చపాడుం లేదా బయటికి తేవడుం. (ఇట్టు చేస్తత అద
ధరమ విరుదాుం అవతుుంద.
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం7, పేజీ209. స్హీ మసిుుం, బ్బబుల్ హౌజ్.
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ۡ َ ََ
َ ت ب ُم ۡؤ ِمن
َ اس َول َ ۡو
َ ح َر ۡص
َُك
َث ٱنلذ
ِ
ِي
وما أ
ِ
అనువాదుం:

కానీ (ఓ ప్రవకాత!) ఎుంత్గా నీవ కోరిన్నవీరిలో చాలా

ముంద విశ్వసిుంచరు
2. ఆయత్:

1

ۡ
َ ُ َ
ۡ َ َ ِ َۡ
ُ
َ َث ُه ۡم ل ِۡل
َُك
ح ِ ِق ك َّٰ ِرهون
بَل َجا َءهم ب ِٱۡل ِق وأ

అనువాదుం:

పైగా అత్ను స్తాయనిి తీసుకు వచాిడు; అస్లు వారిలో
చాలా ముందకి స్త్యముంటేనే గటటదు

3. ఆయత్:

2

َ ُ َ
ۡ َ ۡ َ ِ َ َ َّٰ ذ
ُ َۡ ۡ ََ
َ َۡث ُك ۡم ل ِل
ََك
ح ِ ِق ك َّٰ ِرهون
كن أ
ِ جئنَّٰكم ب ِٱۡل ِق ول
ِ لقد

అనువాదుం: (మకాక అవిశ్వవసులార్గ!) మేమ మీ దగారకు స్తాయనిి
తీసుకుని వచాిమ. కాని మీలో చాలా ముందకి స్త్యుం
అుంటేనే గటేటద కాదు
4. ఆయత్:

1. యూసుఫ్ సూర్గ:12, ఆయత్:103.
2. మొమినూన్ సూర్గ:23, ఆయత్:70.
3. జుఖ్రుఫ్ సూర్గ:43, ఆయత్:78.
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َ ُ َ َ ۡ َ  َ َ ذِٞ َ َ َ ذ َ ۡ َ ذ
َ َ
َثه ۡم َّل َي ۡعل ُمون
كن أك
ِ َّٰ أَّل إِن وعد ٱّلل ِ حق ول
అనువాదుం:
1

తెలియదు
5. ఆయత్:

అలాుహ్ వాగాదనుం నిజమైనద కాని చాలా ముందకి

َ ُ َ ُ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ َّٰ َ ۡ َ َ ۡ َّٰ َ ۡ َ ُ َ ُ ۡ ُ
َثه ۡم فَّٰسِقون
يرضونكم بِأفوهِ ِهم وتأَب قلوبهم وأك

అనువాదుం:

వారు నోటి మాటలతో మిమమలిి స్మాధాన పరచట్టనికి
ప్రయతిిసాతరు.

కాని

వారి మనసుసలు

మాత్రుం

తిరస్కరిసాతయి. వారిలో చాలా ముంద దుర్గమరుాలు

2

6. ఆయత్:

ََ ۡ َ َُ َذ ذ
َ ُ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ َّٰ ذ
ِ ٱّلل َّلو فضل لَع ٱنلذ
َثه ۡم َّل يَشك ُرون
كن أك
إِن
ِ اس ول

అనువాదుం: నిస్సుంద్వహ్ుంగా, అలాుహ్ మానవలను దయాదృషిటతో
చూసాతడు. కాని చాలా ముంద మానవలు కృత్జఞత్లు
చూపుంచరు

3

7. ఆయత్:
1. యూనుస్ సూర్గ:10, ఆయత్:55.
2. తౌబ్బ సూర్గ:9, ఆయత్:8.
3. యూనుస్ సూర్గ:10, ఆయత్:60.
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َ ۡ ُ َُ ۡ ََ ََ ُ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ذ ُ ذ
َ
َثه ُم ٱلكَّٰفِ ُرون
يع ِرفون ن ِعمت ٱّللِ ثم ينكِرونها وأك
అనువాదుం:

వారు అలాుహ్ ఉపకార్గనిి గురితసాతరు. అయిన్న దానిి

తిరస్కరిసాతరు. వారిలో చాలా ముంద కాఫిరులు

1

8. ఆయత్:

ۡ َ َٰٓ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ۡ َ ذ ۡ َ َّٰ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ ذ ذ
اس إ ذَّل ُك ُف ا
َُك
َث ٱنلذ
ِ
ورا
ولقد َصفنه بينهم ِِلذكروا فأَب أ
ِ

అనువాదుం:

మేమ ఆ అదుుతానిి వారు గుణప్పఠుం నేరుికోవాలని

మాటమాటకి వారి ముందు ప్రదరిిసాతమ. కాని అధిక
స్ుంఖ్యయకులు అవిశ్వవస్ుం, కృత్ఘిత్లు త్పా మరొక వైఖ్రిని
అవలుంబిుంచట్టనికి తిరస్కరిసుతన్నిరు
9. ఆయత్:

2

َ ُ ۡ ُّ ُ َ ذ ذ
ُ َُ ۡ َ ُ ُۡ ََ
ۡشكون
م
م
ه
و
َّل
إ
ٱّلل
ب
م
ه
وما يؤمِن أكَث
ِ
ِ
ِ
ِ

అనువాదుం:

వారిలో అలాుహ్ ను విశ్వసిుంచేవారు ఎుంత్ ముంద లేరు!

కాని వారు మష్రికులు (ఆయనతో ప్పటు ఇత్రులను
భాగసావమలుగా నిలబ్నడుతూ ఉుంట్టరు)

1. నహ్ు సూర్గ:16, ఆయత్:83.
2. అల్ ఫుర్గాన్ సూర్గ:25, ఆయత్:50.
3. యూసుఫ్ సూర్గ:12, ఆయత్:106.
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10. ఆయత్:

َ َۡ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ
َ ُ
ف ُهم ُّم ۡع ِرضونٞۖ ٱۡل ذق
بل أكَثهم َّل يعلمون

అనువాదుం:

కాని వారిలో చాలా ముందకి యదారామేమిట్ల

తెలియదు. కాబటిట వారు విమఖులై ఉన్నిరు

1

11. ఆయత్:

َ
َ
َ ُ َۡ ََ َ ُ َ ۡ ََ َ ُ َ َۡ
ُ َون َوأ
َ ۡ أفَ ِم ۡن َهَّٰ َذا
َّٰ َ نت ۡم
س ِم ُدون
ِيث تعجبون وتضحكون وَّل تبك
ِ ٱۡلد
అనువాదుం:

ఇక మీరు ఆశ్ిరయుం వెలిబుచేి విష్యుం ఇవేన్న? మీరు

నవవతున్నిర్గ, ఏడుా ర్గవటుం లేదా మీకు? మీరు అుంత్లా
అశ్రదాగా ఉన్నిర్గ

2

1. అుంబీయా సూర్గ:21, ఆయత్:24.
2. అల్ నజ్మ సూర్గ:53, ఆయత్:59, 60, 61.
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అనుతాపమ మరియు పశ్వితాతపుం
న్నకు ఎుందుకని పశ్వితాతపుం ఉుండకూడదు? అుంతే కాదు దైవప్రవకత(స్.అ) ఏ
వయకిత(అలీ(అ.స్))ని అయితే త్న ఖ్లీఫాగా నియమిుంచారో ప్రజలు అత్నినే
ఖిలాఫత్ అధికారుం నుుండ దూరుం చేశ్వరు. మరియు దానిని దూరుం చేయడుం
వలు ఉమమత్ అత్ని త్త్వజాఞన న్నయకత్వుం మరియు అత్ని విజాఞనుం నుుండ
దూరమయాయరు, అనే యదార్గాలను చదవినపుాడు ఆ మసిుమలుందరికి
ఎుందుకని పశ్వితాతపుం కలగదు?
ఒకవేళ్ మసిుమలు స్వమత్పక్షప్పత్ుం మరియు ఉద్రేకాలను దూరుంగా
ఉుంచి చూసినట్లుతే వాళ్ళకు దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) అుందరి
కని జాఞనులు అని తెలుసుతుంద. స్హాబీయులలో జాఞనులు, కష్ట స్మయాలలో
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)నే ఆశ్రయిుంచే వారు అని చరిత్రే సాక్షి. మరియు హ్జ్రత్ ఉమర్
త్న జీవిత్ కాలుంలో 70 సారు కని ఎకుకవే ఇలా అన్నిరు: “
; ఒకవేళ్ అలీ(అ.స్)యే లేకుుంటే ఉమర్ చచుిుండే వాడు”1 వాస్తవుంగా
చేప్పాలుంటే స్వయుంగా హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) త్న జీవిత్ుంలో ఎవవరితో ఏదీ
అడగలేదు.
మరి అలాగే చరిత్ర ఇలా కూడా ఉలేుఖిసుతుంద: హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
స్హాబీయులుందరిలో అుందరి కని ధైరయశ్వలి మరియు వీరుడు, స్హాబీయులలో
ఎవరినైతే వీరుడు అని అనుకునే వారో అత్ను కూడా చాలా యుధాాలలో యుదా
1. మన్నఖిబ్న ఖ్యరజమ, పేజీ48. అల్ ఇసీతఆబ్, భాగుం3, పేజీ39. త్జకరతుల్ బస్త, పేజీ87. మతాలిబుల్ సుఆల్,
పేజీ13. త్ఫీసర నైషాపూరీ, ఫైజుల్ ఖ్దీర్, భాగుం4, పేజీ357.
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భూమిని వదలి ప్పరిపోయారు కేవలుం హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) త్పా. అత్ను ఏ ఒకక
యుదాుం నుుండ కూడా ప్పరిపోలేదు. హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక ధైరయసాహ్సాలకు
దైవప్రవకత(స్.అ) ఖైబర్ యుదా స్ుందరుుంలో అత్నిని ఉద్వదశ్ుంచి చపాన ఈ మాటలే
అనీిటి కని పెదద సాక్షయుం; దైవప్రవకత(స్.అ) ఖైబర్ యుదా స్ుందరుుంలో ఇలా
ప్రవచిుంచారు: “రేపు నేను ఎవరికైతే ఇసాుుం ధవజుం ఇసాతనో అత్ను అలాుహ్
మరియు ఆయన ప్రవకత(స్.అ)ను ఇష్టపడేవాడై ఉుంట్టడు, అలాుహ్ మరియు ఆయన
ప్రవకత(స్.అ) అత్నిని ఇష్టపడేటువుంటివాడై ఉుంట్టడు, శ్త్రువలను ఓడుంచే వాడై
ఉుంట్టడు, యుధద భూమిని వదలి ప్పరిపోయే వాడై ఉుండడు, ఈమన్ దావర
అలాుహ్ అత్డని పరీక్షిుంచినవాడై ఉుంట్టడు”1 మరుస్టిరోజు స్హాబీయులుందరు
ఎగబడ ధవజుం పుందాలనే ఆలోచనలో ఉన్నిరు కాని దైవప్రవకత(స్.అ), హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్)కు ధవజానిి ఇచాిరు.
స్ుంక్షిపతుంగా చప్పాలుంటే హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్), అుందరిలో కని జాఞనవుంతులు,
అుందరి కని ధైరయవుంతులు, అుందరి కని బలవుంతులు అని సాధారణ వయకిత
నుుండ ప్రమఖుల వరకు ప్రతీ ఒకకరు నమమతారు. అుందులో కనీస్ుం ఇదదరు
వయకుతలలో కూడా అభిప్రాయభేదుం కనిపుంచదు. హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) విలాయత్ని
నిర్దపుంచే నుసూస్ ఉదా: గదీర్ మొ॥ లాుంటివి చూసీచూడనటుు వదలేసిన్న
కూడా ఖుర్ఆన్ దృషిటలో ఇమామత్ మరియు న్నయకతాయనికి జాఞని, దైరయశ్వలి,
బలమైన వయకిత అయియ ఉుండాలి.
అుందుకే ఖుర్ఆన్ ఉలమాల ఆచరణ విష్యుంలో ఇలా ప్రవచిుంచిుంద:
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం5, పేజీ12 మరియు భాగుం5, పేజీ77. స్హీ మసిుుం, భాగుం7, పేజీ121, బ్బబొ
ఫజాయిలు అలీ ఇబ్ని అబీతాలిబ్.
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ََ
ُ َ َ َّٰ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ِ َ َ ُّ َ ُ ذ َ َ َ ذ ذ َ ِ ذ
 ف َما لك ۡمٞۖى
أف َمن َي ۡهدِي إَِل ٱۡل ِق أحق أن يتبع أمن َّل ي ِهدِي إَِّل أن يهد
َ ُ َۡ َ َ
ك ۡيف َتك ُمون
అనువాదుం:

అలాుంటపుాడు మీరే చపాుండ, స్త్యుం వైపునకు మారాుం
చూపేవాడా విధేయత్కు ఎకుకవ అరుుడు? లేక త్నకు ఎవడైన్న
మారాుం చూపతే త్పా స్వయుంగా మార్గానిి పుంద లేనివాడా?
అస్లు మీకేమయిుంద, ఇటువుంటి త్లకిుందుల నిరణయాలు
చేసుతన్నిరు?

1

జాఞని, దైరయశ్వలి మరియు బలవుంతుడు అయియ ఉుండడుం న్నయకతావనికి
అవస్రుం అనే విష్యుం పటు ఖుర్ఆన్ ఇలా ప్రవచిసుతుంద:

ۡ ُ ۡ ُّ َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ُ ُ َ َّٰ َ ُ ْ َ ذ
ا
َ ۡ َ ۡ
ك مِن ُه َول ۡم يُؤت َس َعة ِ ِم َن
ل
ِ قالوا أن يكون ل ٱلملك علينا وَنن أحق ب ِٱلم
َۡ َ َ ذ ذَ ۡ َ َ ُ َ َۡ ُ ۡ َ َ َُ َۡ َ ا
ۡ ُۡ ۡ َ ۡ ۡ َ ذ
ٱّلل يُؤ ِِت
ٱۡلس ِمٖۖ و
ِ ٱلما ِل قال إِن ٱّلل ٱصطفىَّٰه عليكم وزادهۥ بسطة ِِف ٱلعِل ِم و
َ ُۡ
ُ ك ُهۥ َمن ي َ َشا ُء َو ذ
ٞ ٱّلل َوَّٰس ٌِع َعل
ِيم
مل

అనువాదుం:

...వారు ఇలా అన్నిరు: “మా పై ర్గజయుం చేస్త హ్కుక అత్నికెలా
స్ుంక్రమిసుతుంద? ర్గజయుం చేస్త హ్కూక, అరుత్లూ అత్నికుంటే మాకే
ఎకుకవగా ఉన్నియి. ఎుందుకుంటే, అత్డు శ్రీముంతుడు కాదు”.
దానికి స్మాధానుంగా ప్రవకత వారితో ఇలా అన్నిరు: “మీకు
బదులుగా అలాుహ్ అత్నినే ఎనిిక చేశ్వడు”. అలాుహ్ అత్నికి

1. యూనుస్ సూర్గ:10, ఆయత్:35.

189

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
బుదాబలానీి, కుండబలానీి స్మృదాగా ప్రసాదుంచాడు. తాను
కోరిన వారికి త్న ర్గజయుం ప్రసాదుంచే అధికారుం అలాుహ్కు ఉుంద.
అలాుహ్ అుంతా వాయపుంచి ఉన్నిడు, స్రవమూ తెలిసినవాడు .1
అలాుహ్, స్హాబీయులుందరిలో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)కే ఎకుకవ జాఞన్ననిి
ప్రసాదుంచాడు, అుందుకే దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: “అలీ(అ.స్) విజాఞన
పటటణానికి దావరుం” మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) మరణాుంత్రుం స్హాబీయులు
ఆశ్రయిుంచే ఒకగానొక వయకిత వారే. ఎపుాడైన స్హాబీయులకు ఏదైన కష్టుం వస్తత
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)నే ఆశ్రయిుంచి ఇలా అనే వారు: “2

”

అనువాదుం: “ప్రతీ కషాటనిి అబుల్ హ్స్న్(హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్))యే దూరుం చేయ
గలరు”. మీరు అత్నిని శ్వరీరకుంగా చూసినట్లుతే స్రైన అరాుంలో అత్నే
అస్దులాుహిల్ గాలిబ్3, అత్ని వీరత్వుం మరియు ధైరయుం త్రత్ర్గలకు
లోకహితోకిత అయియుంద. చరిత్రకారులు వ్రాసిన అత్ని ధైరయసాహ్స్మల
స్ుంఘటన్నలు అయితే అదుుత్కృతాయల కని త్కుకవేమి కావ. ఉదా: ఇరవై ముంద
స్హాబీయులు కలిసి కూడా కదపలేని ఖైబర్ దావర్గనిి పెకలిుంచడుం.4 అుందరి
కని పెదద విగ్రహానిి(హ్బల్) కాబ్బ పైనుుండ పడగొటటడుం.5 సైనయముంతా కలిసి

1. అల్ బఖ్ర సూర్గ:2, ఆయత్:247.
2. మన్నఖిబ్న ఖ్యరజీమ, పేజీ58. త్జకరతుల్ బస్త, పేజీ87. ఇబుిల్ మగాజలి అనువాదుం అలీ, పేజీ79.
3. ఇమామ్ అలీ(అ.స్) యొకక బిరుదు. అస్దులాుహిల్ గాలిబ్ అనగా అుందరిపై ఎలుపుాడూ జయిుంచే అలాుహ్
యొకక సిుంహ్ుం.
4. ష్రు న్హుజల్ బలాగహ్ ఇబ్ని అబిల్ హ్దీద్ యొకక ముందుమాటలో.
5. ష్రు న్హుజల్ బలాగహ్ ఇబ్ని అబిల్ హ్దీద్ యొకక ముందుమాటలో.
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కూడా కదపలేని అతిపెదద శ్లను తొలగుంచడుం.1 ఇవే కాకుుండా ఇుంకా చాలా
ప్రసిధా స్ుంఘటన్నలు ఉన్నియి.
దైవప్రవకేత(స్.అ) స్వయుంగా త్న పనత్ుండ్రి కుమారుడు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
ప్రతిష్టత్లు ప్రతి అనుకూల స్ుందర్గులలో ప్రవచిుంచారు మరియు అత్ని
ప్రతేయకత్లతో అత్నిని పరిచయిుంచారు ఉదా:
1. దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు:
2

“

”

అనువాదుం: “ఈ(అలీ(అ.స్)) న్న సోదరుడు, న్న వసీ(నిరవహ్కుడు), న్న
త్రువాత్ న్న ఖ్లీఫా అుందుకని అత్ని మాటను వినుండ
మరియు అత్నిని ఆచరిుంచుండ”.
2. దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచన:
3“

”

అనువాదుం: “(ఓ అలీ(అ.స్)) మూసాతో హార్దన్కి ఉని పోలికే న్నతో నీకు
ఉని పోలిక, కాకపోతే న్న త్రువాత్ ఇక ప్రవకత లేడు”.

1. ష్రు న్హుజల్ బలాగహ్ ఇబ్ని అబిల్ హ్దీద్ యొకక ముందుమాటలో.
2. తారీఖ్ త్బరి, భాగుం2, పేజీ319. తారీఖ్ ఇబ్ని అసీర్, భాగుం2, పేజీ62.
3. స్హీ మసిుుం, భాగుం7, పేజీ120. స్హీ బుఖ్యరీ, ఫజాయిలె హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్).
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3. దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచన:
”
“1
అనువాదుం: “ఎవరైతే న్న వలే జీవిుంచాలని, న్న వలే మరణిుంచాలని మరియు
శ్వశ్వత్ుంగా అలాుహ్ న్నకు మాటిచిిన ఆ స్వరా ఉధాయనవనుంలో
ఉుండే ఆశ్ కలిగ ఉన్నిరో(వారు) న్న త్రువాత్ అలీ(అ.స్)ని
ఇష్టపడాలి ఎుందుకుంటే అత్ను మిమమలిి రుజుమారాుం నుుండ
త్పానివవరు అవిశ్వవస్ుంలో వెళ్ళనివవరు”.
దైవప్రవకత(స్.అ)

గారి

చరిత్మ

చదవేవారికి

ఈ

మాట

తెలుసు

“దైవప్రవకత(స్.అ) కేవలుం ప్రవచన్నలతోనే ఆగ లేదు ఆ ప్రవచన్నల పై అమలు చేసి
చూపుంచారు” అని. దైవప్రవకత(స్.అ) త్న పూరిత జీవిత్ుం కాలుంలో హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్)పై స్హాబీయులలో ఏ ఒకకరిని కూడా న్నయకుడగా నియమిుంచ లేదు.
దీనికి వయతిరేకుంగా కొుందరిని కొుందరి పై న్నయకుడగా నియమిుంచారు ఉదా:
“జాతుస్సలాసిల్ అను యుధాుంలో అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్పై అమ్ర్ ఇబ్ని
ఆస్ను న్నయకుడగా నియమిుంచారు”2 అలాగే స్హాబీయులుందరి పై(హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) త్పా) ఒక యువకుడైన “ఉసామా బిన్ జైద్”ను త్మ మరణుం కని
ముందు న్నయకుడగా నియమిుంచారు కాని హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఎపుాడైన ఎకకడకైన
1. మస్తద్రకుల్ హాకిుం, భాగుం3, పేజీ128. త్బర్గని త్న పుస్తకుం మోజమే కబీర్లో కూడా వ్రాశ్వరు.
2. సీరతుల్ హ్లబియాయహ్, త్బఖ్యతె ఇబ్ని స్అద్ అుంతే కాదు జాతుస్సలాసిల్ యుదా ప్రసాతవన చేసిన వారు
వ్రాశ్వరు.

192

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
పుంపబడతే దైవప్రవకత(స్.అ) అత్నిని అుందరి పై న్నయకుడగా నియమిుంచే
పుంపేవారు. చివరికి ఒకసారి దైవప్రవకత(స్.అ) రుండు సైన్నయలను పుంప్పరు ఒక
సైన్నయనికి అలీ(అ.స్)ని న్నయకుడగా నియమిుంచారు మరియు రుండవ సైన్నయనికి
“ఖ్యలిద్ బిన్ వలీద్”ను ఆ త్రువాత్ ఇలా అన్నిరు: “మీరిదదరు వేరు వేరుగా
ఉనిుంత్ వరకు ప్రతీ ఒకకరు త్మ సైన్నయనికి న్నయకులు కాని ఎపుాడైతే మీరిదదరు
కలిసి పోతారో అపుాడు పూరిత సైన్నయనికి అలీ(అ.స్)యే న్నయకుడు”.
ఈ మాటలనీిటితో, “దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)యే
విశ్వవసులుందరి యొకక వలీ(సావమి) మరియు ఎవర్ద అత్ని కని ఉత్తమలు
కారు” అనే మా అభిప్రాయమే స్రైనద.
కాని అనీిటి కని ఖేదుంచ దగా విష్యుం ఏమిటుంటే మసిుమలు(హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్)ను ఖ్లీఫా చేయకుుండా) చాలా పెదద నషాటనిి త్మ సుంత్ుం చేసుకుని
దాని భార్గనిి మోశ్వరు మరియు ఈన్నటికీ మోసూతనే ఉన్నిరు, ఏదైతే న్నట్టరో
దాని పుండును కోసుకుుంటున్నిరు. త్రువాత్ వచేి వాళ్ళళ, ముందు వాళ్ళళ పెటిటన
పున్నదులను తెలుసుకున్నిరు.
అలాుహ్ మరియు ప్రవకత అభిప్రాయుం ప్రకారుంగా ఉమమత్ హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్)ను ఖ్లీఫా చేసి అత్ని అడుగుజాడలలో నడచి ఉుంటే ఎుంత్ బ్బగుుండేదో.
ఎుందుకుంటే హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక స్ుంపూరణమైన ఖిలాఫత్ లాుంటి ఖిలాఫత్
యొకక ఊహాలోచన కూడా అసాధయుం –ఎలాగైతే దైవప్రవకత(స్.అ)(ఉమమత్
మారాదరిిగా) ఉన్నిరో అలాగే హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) మపెలా ఏళ్ళళ ఉమమత్
మారాదరిిగా ఉుండేవారు– అుందులో ఎటువుంటి మారుాలు చేస్తవారు కారు
(అుంటే) అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ చేసిన వాటికి పూరిత వయతిరేకుం(అనిమాట)
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వాళ్ళళదదరు

ష్రీఅత్ను

మారేిశ్వరు,

స్ాష్ట

ఆద్వశ్వలకు

వయతిరేకుంగా

స్వయపరియాలోచనను(అమలులోకి) తీసుకొని వచాిరు(మరియు చివరికి)
జనుం వాళ్ళ పధాతులను సునితులుగా నిర్గారిుంచారు. మరి ఇక హ్జ్రత్ ఉసామన్
అయితే అలాుహ్ గ్రుంథుం, దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ మరియు షైఖైన్(అబూబక్ర్
మరియు ఉమర్)ల సీరత్(చరిత్మ)ను కూడా మారేిశ్వరు. మరియు
స్హాబీయులకు అత్ని పనులు నచిలేదు, చివరికి సాధారణ ప్రజలే అత్నిని
వయతిరేకిుంచి అత్ని పై తిరగబడాారు దాని వలు హ్జ్రత్ ఉసామన్కు త్న ప్రాణుం
కోలోావలసి

వచిిుంద

మరియు

“ఉమమతే

మసిుమహ్”

తీవ్ర

స్ుంక్షోభాలకు(ఫిత్ియే కుబ్రా)కు గురి అయియుంద, దాని గాయాలు ఇపాటికి
కూడా నయమవవలేదు.
కాని హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) అలాుహ్ గ్రుంథుం మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్
విష్యుంలో ఎుంత్ కటుటబ్బటుగా ఉుండే వారుంటే కొుంచుం కూడా వయతిరేకత్ను
స్హీుంచే వారు కాదు మరియు ఎపుాడైతే అలాుహ్ గ్రుంథుం మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)
సునిత్తో ప్పటు ఖిలాఫత్ పదవి కోస్ుం షైఖైనుల సీరత్1ను ష్రతుతగా పెట్టటరో
అపుాడు ఇమామ్ అలీ(అ.స్), ఖిలాఫత్ను త్యజుంచి, కేవలుం అలాుహ్ గ్రుంథుం
మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) సునితుల ష్రతుత పైనే సీవకరిుంచుటకు సిధామవవడమే ఈ
విష్యుంపై అనీిటి కని పెదద సాక్షయుం.
ఇకకడ ఒక ప్రశ్ి పుటుటకొసుతుంద అద్వమిటుంటే అబూబక్ర్, ఉమర్ మరియు
ఉసామన్లు పరిసి్తులను బటిట బలవుంత్ుంగా స్వయపరియాలోచన పై అమలు
చేశ్వరు మరియు నిస్సహాయులై మారిడానికి సిధామయాయరు అయితే హ్జ్రత్
1. హ్జ్రత్ అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ల చరిత్మ.
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అలీ(అ.స్) ఎుందుకని అలాుహ్ గ్రుంథుం మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ పైనే
ఒుంటికాలు పై నిలబడ ఉన్నిరు?
దీనికి జవాబు ఏమిటుంటే హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)(విజాఞన పటటణానికి దావరుం)
కాబటిట అత్నికి ఉనిుంత్ జాఞనుం మరవవరి వదద లేదు, దైవప్రవకత(స్.అ) విజాఞనుం
యొకక వెయియ అధాయయాలు నేరిాుంచారు ఆ త్రువాత్ ఒకోకకక అధాయయుం వెయియ
అధాయయాలుగా అలీ(అ.స్) పై తెరుచుకున్నియి1 దైవప్రవకత(స్.అ) హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)తో
ఇలా అన్నిరు: “ఓ అలీ(అ.స్) న్న త్రువాత్ ఈ ఉమమత్లో ఏరాడే
వయతిరేక(అభిప్రాయాలను) పరిష్కరిుంచే శ్కిత కేవలుం నీకు మాత్రమే ఉుంద”2 కాని
ఖులఫాలలో ఈ శ్కిత లేదు వీళ్ళకు ఖుర్ఆన్లో ఉని స్ాష్ట ఆద్వశ్వలే తెలియవ
అలాుంటిద అుంత్రర్గాల గురిుంచి తెలిస్త స్మస్తయ లేదు. “బుఖ్యరీ” మరియు
“మసిుుం” ఇదదర్ద “త్యమమమ్” అను అధాయయుంలో ఇలా ఉలేుఖిుంచారు: ఒక
వయకిత హ్జ్రత్ ఉమర్ ఖిలాఫత్ కాలుంలో హ్జ్రత్ ఉమర్తో ఇలా ప్రశ్ిుంచాడు: నేను
అపవిత్రుడనయాయను(మజిబ్) అయాయను మరియు గుస్ు సాినుం చేయాడానికి
నీళ్ళళ కూడా దొరక లేదు అపుాడు నేను ఏమి చేయాయలి? ఉమర్ “నీవ నమాజ్
చదవకు” అని అన్నిరు. మరి అద్వ విధుంగా ప్పపుం అత్నికి చివరి క్షణుం వరకు
“కలాలహ్” అద్వశ్ుం గురిుంచి తెలియలేదు. మరియు అత్ను చేబుతూ ఉుండే వారు
“నేను దైవప్రవకత(స్.అ)తో ‘కలాలహ్’ నిరాుంధన గురిుంచి అడగ ఉుంటే
ఎుంత్బ్బగుుండేదో” అని, వాస్తవానికి ఖుర్ఆన్లో దాని యొకక ఆద్వశ్ుం ఉుంద.

1. కనుజల్ ఉమామల్, భాగుం6, పేజీ392, హ్దీస్ నుం6009. హిలయతుల్ ఔలియా. యన్నబీవల్ మవదదహ్, పేజీ73,
77 మరి అలాగ్ తారీఖ్ దమిష్ా ఇబ్ని అసాకిర్ భాగుం2, పేజీ483 పై కూడా ఉుంద.
2. మస్తద్రకుల్ హాకిుం, భాగుం3, పేజీ123. తారీఖ్ దమిషెా ఇబ్ని అసాకిర్, భాగుం2, పేజీ488.
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అహ్లుసునితులు

అత్నిపై

ఆకాశ్వాణి

అవత్రిుంసుతుంద

అని

చబుతూ

ఉుండేటువుంటి ఆ హ్జ్రత్ ఉమర్ గారి పరిసి్తే ఇలా ఉుందుంటే ఇక అబూబక్ర్
మరియు ఉసామన్ పరిసి్తి ఏమిట్ల!. అుందుకే వాళ్ళళ హిదాయత్(మారాదరినుం),
విజాఞనుం మరియు దవయ ఖుర్ఆన్ వెలుగు లేకుుండా అలాుహ్ యొకక దీన్లో
బిద్అత్లను స్ృషిటుంచారు మరియు ఇవనీి వాళ్ళ సుంత్ అభిప్రాయాలు అుంతే
మరేదీ కాదు.
ప్రశ్ి: ఒకవేళ్ పరిసి్తి ఇద్వ అయియ ఉుంటే దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) ఉమమత్లో ఉని వయతిరేకత్లను ఎుందుకు పరిష్కరిుంచ లేదు?
జవాబు: హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఉమమత్ యొకక కషాటలను పరిష్కరిుంచడుంలో
ఎటువుంటి లోటు చేయలేదు. స్హాబీయుల కష్ట స్మయమలలో ఆశ్రయుం వీరే,
అత్ను వచిి(స్మస్యను) వివరిుంచి మరియు స్దోాధిుంచి మరీ వెళ్ళళ వారు. కాని
వాళ్ళళ కేవలుం వాళ్ళకు నచిిన మరియు వాళ్ళ అధికార్గనికి అడుార్గని మాటలనే
అుంగ్లకరిుంచే వారు. మగలిన విష్యాలను వదలేస్తవారు మరియు మా ఈ
మాటలకు చరిత్రే స్రైనటువుంటి సాక్షి.
యదారాుం ఏమిటుంటే ఒకవేళ్ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) మరియు అత్ని పవిత్ర
కుటుుంబ స్భుయలు ఉుండకుుంటే ప్రజలకు ఇసాుుం ఆద్వశ్వలు కూడా తెలిస్తవి కావ.
కాని ఖుర్ఆన్ ఆద్వశ్ుం ప్రకారుం జనుం స్తాయనిి ఇష్టపడరు అుందుకే వాళ్ళళ త్మ
కోరికలకు విధేయత్లయాయరు మరియు అహ్లుబైత్(అ.స్)లకు పోటీగా కొత్త
వర్గాలను, మతాలను స్ృషిటుంచుకున్నిరు మరియు అహ్లుబైత్(అ.స్)లకు ఊపరి
పీలుికునేుంత్ స్మయుం కూడా ఇవవలేదు, వాళ్ళకు సావత్ుంత్రుం ఉుండే లేదా
ప్రజలతో కలిస్త అవకాశ్ుం గాని ఇవవలేదు.
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హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) పీఠుం నుుండ ఇలా ప్రకటిుంచారు: “నేను మరణిుంచక
ముంద్వ న్నతో ఇష్టుం వచిిుంద అడగుండ”. హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక నైపుణయుంపై
స్వయుంగా న్హుజల్ బలాగహ్యే సాక్షి మరియు ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)లే
ఇహ్పరలోకమలు నిుండపోయేవనిి విదయలను వదలి వెళ్తళరు. మరియు
ఉలమాలు, వాళ్ళళ షియా కానివవుండ లేదా సునీి కానివవుండ, అుందర్ద ఈ
విష్యుం పై సాక్షయుం ఇచాిరు.
నేను న్న ట్టపక్ త్రపు తిరిగ వసూత దీనినే మూలుంగా భావిసూత
చప్పాలనుకుుంటనిద ఏమిటుంటే;

ఒకవేళ్ హ్జ్రత్

అలీ(అ.స్)కు

మఫెలా

స్ుంవత్సర్గల వరకు దైవప్రవకత(స్.అ) సునితుల ప్రకారుం ఉమమత్పై అధికారుం చేస్త
అవకాశ్ుం దొరికి ఉుంటే ఈన్నడు ప్రపుంచముంత్ట ఇసాుుం వాయపుంచి ఉుండేద,
ప్రజల విశ్వవసాలు దృఢుంగా ఉుండేవి, కలహాలు అవి చిని కలహ్ుం కానివవుండ
లేదా పెదద కలహ్ుం కానివవుండ దాని ముంటలు రేప ఉుండేవి కావ, కరాలా
యదారఢగాథ మరియు ఆషూర్గ స్ుంభవిుంచి ఉుండేద కాదు. మరియు అద్వ ఒకవేళ్
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) త్రువాత్ పదకొుండు ఇమామలకు ఖిలాఫత్ అధికారుం దకిక
ఉుంటే ప్రపుంచముంతా మసిుమలు త్పా మరవవర్ద ఉుండే వారు కాదు మరియు
ఈన్నడు మేమ చూస్త ఈ భూమీ ఇలా ఉుండేద కాదు మరియు అలాగే మన
జీవిత్ుం ఒక నిజమైన మనిషి జీవిత్ుం అయియ ఉుండేద. కాని అలాుహ్ ప్రవచనుం:

َ ۡ َ ُ َ َ ْ ُ َُ َ ْ َُُۡ َ ُ َ َ َ ذ
ام ذنا َوه ۡم َّل ُيف َت ُنون
أحسِب ٱنلاس أن يۡتكوا أن يقولوا ء
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అనువాదుం: (కేవలుం) “మేమ విశ్వసిుంచామ” అని అనిుంత్ మాత్రానేి
వారిని వదలివేయటుం జరుగుతుుందనీ, వారిని పరీక్షిుంచటుం
జరగదనీ ప్రజలు భావిసుతన్నిర్గ?

1

కాని ఇసాుుం ఉమమత్ కూడా ఇుంత్కు ముందు ఉమమత్ల వలే పరీక్షలో
విఫలమయియుంద.

మరియు

స్వయుంగా

దైవప్రవకత(స్.అ)

కూడా

చాలా

స్ుందరుమలలో స్ాషిటుంచారు.2
మరి అలాగే ఖుర్ఆన్ కూడా చాలా స్ుందర్గుమలలో ఈ విష్యానిి వయకతుం
చేసిుంద.3
నిజానికి మనిషి దుర్గమరుాడు మరియు అజాఞని, ఆ మనిషి గురిుంచే
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచను: ఏ ఒకక వయకిత కూడా అలాుహ్ యొకక దయా
మరియు ఆయన కరుణ లేకుుండా త్ను చేసుకుని పనులతో స్వరాుంలో ప్రవేశ్ుంచ
లేడు.4
1. అనకబూత్ సూర్గ:29, ఆయత్:2.
2. ఉదా: ఈ విష్యానిి వివరిుంచిన హ్దీస్, దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచను: న్న ఉమమత్, యూధుల మరియు
క్రైస్తవల అడుగుజాడలలో నడుసుతుంద చివరికి వాళ్ళళ ఉడుమ పుటటలో దూరితే ఈ ఉమమత్ కూడా అుందులో
దూరిపోతుుంద. (బుఖ్యరీ మరియు మసిుుం త్మ స్హీ అను పుస్తకుంలో ఈ హ్దీస్ ను ఉలేుఖిుంచారు ఇుంత్కు
ముందు కూడా ఈ హ్దీస్ ను సూచిుంచబడుంద). మరి అలాగే స్తలయేరు హీదీస్(హ్దీస్ హౌజె కౌస్రే) అుందులో
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: కొుంత్ ముంద స్తవచి జుంతువల వలే తిరుగుతూ ఉుంట్టరు వాళ్ళళ త్పా
అుందర్ద నరకుం వైపుకు తీసుకుని వెళ్ళబడతారు.
3. ఉదా: ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:144. లేదా అల్ ఫుర్గాన్ సూర్గ:25, ఆయత్:30.
4. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం7, పేజీ10. స్హీ మసిుుం, సిఫాతుల్ మన్నఫీఖ్లన్ అని భాగుంలో.
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శీరిిక పై శీరిిక: హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) నుుండ ఖిలాఫత్ పదవి చేదుంచబడన విష్యుం
పై నేను క్రముంగా న్న చిుంత్ను వయకతుం చేయడుం అలవాటు, ఒకసారి చాలా అప్ట
టు డేట్ అనే రకుం వాళ్ళ మరియు ఉప్పధాయయుల మధయ నేను ఇద్వ మాటను
చప్పాను అయితే వాళ్ళలో ఒక వయకిత న్న పై ఇలా అభయుంత్రుం వయకతుం చేశ్వడు.
అభయుంత్రుం: హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఇసాుుం మరియు మసిుమల కొరకు ఏుం చేశ్వరు?
జీవితాుంత్ుం ఖిలాపత్ చూటుట తిరగడుంలోనే గడపేశ్వరు. ఈ ఖిలాఫత్ కోస్మే
వేల మసిుుంల రకాతనిి చిుందుంచారు. అత్ని యుధాాలనీి ఖిలాఫత్ గురిుంచే కాని
అత్నికి భినుంగా మగుారు ఖ్లీఫాలు త్మ పూరిత జీవితానిి ఇసాుుం ప్రచారుంలోనే
గడపేశ్వరు పెదద పెదద యుధాాలు చేసి విజయుం సాధిుంచి పెదద పెదద పటటణాలను
సా్పుంచారు. ఒకవేళ్ హ్జ్రత్ అబూబక్ర్ సిదీదఖే లేకుుంటే అరేబీయా ద్వశ్ముంతా
“మరతద్” అయియ ఉుండే వారు. మరి ఒకవేళ్ హ్జ్రత్ ఉమర్ ఉుండకుుంటే ఇర్గన్
ద్వశ్సుతలు మసిుమలు అయియ ఉుండేవారే కాదు, మరి అలాగే ఒకవేళ్ హ్జ్రత్
ఉసామన్ ఉుండకుుంటే జన్నబ్ తీజానీ గారు మీరు కూడా మసిుుం అయియ ఉుండే వారు
కారు.1
ఆ త్రువాత్ ఉప్పధాయయుడు త్న మిత్రుల వైపు చూసూత ఇలా అన్నిరు:
ఎపుాడైతే హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) చేతులోు ఖిలాఫత్ అధికారుం వచిిుందో అలుకలోులుం
స్ుంభవిుంచిుంద, వయవహారమలలో అుంత్ర్గయుం కలిగుంద. ఇసాుుం ఖులఫాల
కాలుంలో ఎుంత్ అభివృదాగాుంచిన మరియు అపుర్దపమైనదగా ఉుందో అుంతే
1. ఆ ఉప్పధాయయుడ ఉద్వదశ్ుం ఉత్తర ఆఫ్రీకా పై విజయుం సాధిుంచిన విష్యుం. ఎుందుకుంటే ఉత్తర ఆఫ్రీకా పై
విజయుం హ్జ్రత్ ఉసామన్ ఖిలాఫత్ కాలుంలో దకికుంద ఒకవేళ్ ఈ విజయుం దకకకుుంటే మీరుందరు
బరారీయులుగానే ఉుండపోయే వారు ఇసాుుం సీవకరిుంచి ఉుండేవారు కారు అని.
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వెనకబడపోయిుంద మరియు అమర్గయదకరమయియుంద. తీజానీ గారు, ఈ
ఖ్లీఫాలనే వయతిరేకిసూత ఉుంట్టరు మరియు వాళ్ళ న్నయయధరమమలలో స్ుంద్వహ్ుం
స్ృషిటసూత ఉుంట్టరు!
జవాబు: నేను, ఆ ఉప్పధాయయుని చివరి నిుంద “ద్వనిపై అయితే అత్ను త్న
స్ుంభాష్ణను పూరిత చేశ్వరో” ముందుగా దాని జవాబు ఇవావలని అనుకున్నిను
కాని ముందు ననుి నేను కుంట్రోల్లో పెటుటకొని కొుంచుం న్న మనసు
కుదుటబడన త్రువాత్ చాలా నిలకడగా ఇలా అన్నిను: మీరుందరు ఉసాతద్
చపాన మాటలతో ఏకీభవిసుతన్నిర్గ? వాళ్ళలో ఎకుకవ ముంద “అవను” అని
అన్నిరు. కాని కొుందరు ఏమి చపాకుుండా మౌనుంగా ఉన్నిరు. అయితే వాళ్ళళ
ననుి చూసి నేను ఏమనుకుుంట్టనో అని మౌనుంగా ఉుండ పోయారో లేదా వీళ్ళళ
ఉసాతద్ మాటలలో స్ుంత్ృపత చుందారో తెలియదు. నేను ఇలా అన్నిను: మీరు
న్నకు అనుమతిస్తత ఉసాతద్ యొకక ప్రతీ మాటకు జవాబు ఇసాతను ఆ త్రువాత్
మీరే తీర్గమనిుంచుండ అద న్న వైపు ఉన్ని లేదా న్నకు వయతిరేకుంగా ఉన్ని స్రే. కాని
మీతో న్న చిని వినిపుం స్వమత్పక్షప్పతానిి దూరుంగా ఉుంచి, నిజానేి చపాుండ.
అుందురు బిసిమలాుహ్ అన్నిరు.(అుంటే మొదలు పెటటుండ అని అరాుం).
అనీిుంటికని ముందు నేను చపేాద్వమిటుంటే హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) జీవితాుంత్ుం
ఖిలాఫత్ చుట్యట తిరుగుతూ ఉుండపోయారు అని ఉసాతద్ మాట స్రైనద కాదు.
వాస్తవానికి ఈ మాటకు వయతిరేకమైన మాట(హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) జీవితాుంత్ుం
ఖిలాఫత్ చుట్యట తిరుగుతూ ఉుండలేదు) స్రైనద. ఒకవేళ్ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) దృషిట
ఖిలాఫత్ పైనే ఉుంటే దైవప్రవకత(స్.అ) అుంతిమ స్ుంసాకరమలను విడచి వేరే వాళ్ళ
వలే అుందరి కన్ని ముందు స్ఖ్లఫాకు చేరి ఉుండే వారు. ఒకవేళ్ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
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ఇలా చేసివనిట్లుతే మీరు చపాన మాట బలుంగా ఉుండేద మఖ్యుంగా
స్హాబీయులలో ఎకుకవ ముంద అత్నితో ఏకాభిప్రాయుం కలిగ ఉన్నిరు. ఆ
త్రువాత్ అబూబక్ర్ చనిపోయారు అయితే అపుాడు అత్ను ఎటువుంటి జగడుం
చేయకుుండా ఓరుాగానే ఉన్నిరు. ఆ త్రువాత్ ఉమర్ చనిపోయిన త్రువాత్
ఖిలాఫత్ను మీ ముందు ఉుంచారు కాని ఏ ష్రతుతలతో ఖిలాఫత్ను మీ ముందు
ఉుంచారో అత్ను ఆ ష్రతుతలను అుంగ్లకరిుంచ లేదు, ఉసాతద్ ఆలోచన త్పుా
అనడానికి ఇద్వ చాలా పెదద సాక్షయుం. ఒకవేళ్ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) దృషిట ఖిలాఫత్పై
ఉుంటే షేఖైన్ యొకక సీరత్ల ష్రతుతను అుంగ్లకరిుంచి ఆ త్రువాత్(దానికి
వయతిరేకుంగా) ఉసామన్ చేసినటుు మనసుకు నచిినటుు ఏద కావాలుంటే అద చేసి
ఉుండే వారు –మరి ఇద్వ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక ఉనితావనికి సాక్షయుం. అద ఈ
స్ుంఘటనలతో తెలుసుతుంద– హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) త్న జీవిత్ముంతా ఎనిడూ
అబదదుం చపాలేదు మరి అలాగే ఎనిడూ ఇచిిన మాట త్పాలేదు అుందుకే అత్ను
అపజయుడయాయరు మరియు వేరే వాళ్ళళ జయిుంచారు. ఎుందుకుంటే వేరే వాళ్ళ
దృషిటలో త్మకోరికను పుంద్వుందుకు ప్రతీ మాట న్నయయస్మమత్మైనద్వ కాని
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) మాత్రుం ఇలా అనే వారు: “మీకు ఎలా స్రిదదాదలో న్నకు తెలుసు
కాని నేను న్న ఆత్మను అపవిత్రుం చేసి మిమమలిి స్రిదదదలేను!” హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
యొకక ఉత్తమతావనిి ఈ స్ుంఘటన్నల దావర ఊహిుంచుకోుండ, ఖురైషీయుల
న్నయకుడు “అబూ సుఫాయన్” హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) వదదకు వచిి ఇలా అన్నిడు:
“మీరు అబూబక్రతో మరియు అత్ని అనుచరులతో యుధాుం చేయడానికి
(మరియు మీ హ్కుకను దకికుంచు కోవడానికి) నేను ధన్ననిి మరియు సైన్నయనిి
మీ కొరకు సిధాపరచగలను” కాని ననుి హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గసురుతూ ఇలా
అన్నిరు: నీ మనసులో ఏముందో న్నకు తెలుసు!. ఒకవేళ్ ఇమామ్ అలీ(అ.స్) దృషిట
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ఖిలాఫత్పై ఉుంటే అబూసుఫాయన్ యొకక స్లహాను వెుంటనే అుంగ్లకరిుంచే వారు.
కాని ఇమామ్ అలీ(అ.స్) ఇసాుుం మరియు మసిుమల కోస్ుం ఓరుాగా ఉన్నిరు
మరియు తాయగాలు చేశ్వరు. హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)యే స్వయుంగా “ఇబ్ని అబ్బాస్”తో
ఇలా అన్నిరు: “నీ ఖిలాఫత్ యొకక విలువ న్న దృషిటలో మిడత్ నోటిలో ఉని
ఆకు, అద కూడా ఆ మిడత్ నమలుతుని ఆకు కని ఎకుకవేమీ కాదు లేదా మేక
చీమిడ కని ఎకుకవ కాదు, ఒకవేళ్ అలాుహ్ ఆద్వశ్వలను అమలులోకి తీసుకొని
ర్గగలిగతే పరవాలేదు”.
అుందుకని మీ వచన: “హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఖిలాఫత్ చుట్యట తిరుగుతూ
ఉుండపోయారు!” అనిద త్పుా. వాస్తవుం మరియు చరిత్ర రుండూ దీనిని
నిర్గకరిసుతన్నియి.
రుండో విష్యుం ఏమిటుంటే: “హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఖిలాఫత్ కొరకు వేల
మసిుమల మరణానికి కారకులయాయరు మరియు అత్ను యుధాాలనీి కేవలుం
ఖిలాఫత్ పదవిని పుందడానికి చేశ్వరు” అని మీ వాయజయుం త్పుాడు వాయజయుం, ఇద
అపవాదుం, ఇద స్తాయనిి అస్త్యుంగా చూపుంచడుం, ఒకవేళ్ మీరు ఈ మాటను
తెలియక చపా ఉుంటే అలాుహ్ స్నిిధిలో తౌబ్బ1 చేయుండ మరి ఒకవేళ్ మీరు
తెలిస్త చపా ఉుంటే మీ విదయ అుంతా అస్త్యమైనద మరియు పెదద అపవాదుం.
ఎుందుకుంటే మీరు చపాన ఆ యుధాదలు, ఖిలాఫతే అత్ని వదదకు చేతులు జోడుంచి
వచేిసినపుాడు జరిగన యుధాాలు, మరియు అపాటికే ప్రజలు అత్నికి బలవుంత్ుం

1. ఇక పై ప్పపమ చేయనని అలాుహ్ స్నిిధిలో ప్రాయాశ్ిత్ుం చేయడుం.
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చేశ్వరు, చివరికి ప్రజలు “ఒకవేళ్ మీరు ఖిలాఫత్ పదవిని అుంగ్లకరిుంచకపోతే
మిమమలిి చుంపేసాతమ” అని హ్లచిరిుంచారు కూడాను.
చరిత్రే సాక్షి, హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) 25 స్ుంవత్సరమలు త్న ఇుంట్లునే ఉన్నిరు,
ఖులఫాల ఖిలాఫత్ పూరిత కాలుం వరకు అత్ను ఏ ఒకక యుధాుంలో కూడా
ప్పలుగోనూ లేదు మరియు ఖ్డాానిి చేత్ పటటనూ లేదు అయితే మీరు హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) కేవలుం ఖిలాఫత్ పుందడానికి యుధాాలు చేశ్వరు అని ఎలా
అుంటున్నిరు? మరియు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఖిలాఫత్ కోస్ుం వేల మసిుమల
చావకు

కారణుం

అయాయరు,

అని

మీ

వాయజయుం

ఎుంత్

వరకు

అుంగ్లకరిుంచదగుందో?.
జమల్ యుధాుం ముంటలు రేపడుంలో త్లాు, జుబైర్ మరియు బీబీ ఆయెషా
హ్స్తుం ఉుంద, హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) పై జమల్ యుదా భారుం వేయబడుంద.
ఎుందుకుంటే వాళ్ళళ బస్రాలో ప్రవేశ్ుంచి అమాయకులను చుంపడుం మొదలు
పెట్టటరు, బైతుల్ మాల్1 దోచేసుకున్నిరు,2 అలుకలోులుం స్ృషిటుంచారు, జమల్
యుధాానిి “హిజుాల్ న్నకిసీన్” అని కూడా అుంట్టరు. ఎుందుకుంటే త్లాు మరియు
జుబైర్ కూఫా మరియు బస్రా యొకక గవరిర్ పదవి కావాలని అనిపుాడు హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) దానిని నిర్గకరిుంచారు అయితే వాళ్ళళ బైఅత్ నుుండ మరలిపోయారు3

1. మసిుమల ధన్నగారుం.
2. త్బరీ, ఇబ్ని అసీర్, యాఖూబీ, మసూవదీ, మరియు జమల్ యుధాుం మరియు ఆయిషా బయటకు వచిిన
ప్రసాతవన చేశ్వరో అుందరు ఉలేుఖిుంచారు.
3. త్బరీ, భాగుం5, పేజీ153. ఇబ్ని కసీర్, భాగుం7, పేజీ227. యాఖూబీ, భాగుం2, పేజీ127.
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సిఫీీన్ యుదా భారుం మఆవియా హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)పై వేశ్వడు. ఈ
మఆవియానే వేల అమాయకులైన మసిుమలను చుంపేశ్వడు అుందులో హ్జ్రత్
అమామర్ ఇబ్ని యాసిర్ కూడా ఉన్నిరు. మరి ఇదుంతా ఖిలాఫత్ పదవిని
పుందడానికి చేశ్వర్గ?. న్న సోదర్గ!, మీరు ఎుందుకని యదార్గాలను
కలిపేసుతన్నిరు? వాస్తవానికి చరిత్రే సాక్షి మఆవియాహ్ ఉసామన్ చావ చాటున
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)తో యుధాానికి దగాడు అని. ఎుందుకుంటే అత్డకి అధికారుం
పుందాలనే కోరిక ఉుండేద, ఇలా అని స్వయుంగా మఆవియాయే ఒపుాకున్నిడు1
అలా(ఎుంత్ ముంద అమాయకుల రకతుం చిుందుందో తెలియని ఆ యుధాుం
త్రువాత్) మఆవియా కూఫా వెళ్ళళ ఉపన్నయస్ుం ఇచాిడు మరియు అుందులో
ఇలా అన్నిడు: “అలాుహ్ సాక్షిగా నేను మీతో యుధాుం చేయడానికి గల కారణుం
మీరు నమాజు చదవమనో, ఉపవాస్ుం ఉుండమనో, హ్జ్జ చేయమనో మరియు
జకాత్ ఇవవమనో కాదు, ఈ పనులనీి మీరు చేసూతనే ఉుంట్టరు నేను కేవలుం మీ
పై అధికారుం చేయడుం కోస్మని యుధాుం చేశ్వను. మరియు మీరు ఇష్టపడక
పోయిన్న స్రే అలాుహ్ న్నకు అధికార్గనిి ప్రసాదుంచాడు!”. సిఫీీన్ యుధాానిి
“హ్రుాల్ ఖ్యసితీన్” అని కూడా అుంట్టరు.
ఇక మిగలిుంద నహ్ర్గవన్ యుధాుం(అనగా జుంగే ఖ్వారిజ్) అయితే ఇద
కూడా బలవుంత్ుంగా హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) పై తెచిి పెటిటనద్వ. అుంటే హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
చేసిన ఈ యుధాాలనీిటి భార్గలు అత్నిపై బలవుంత్ుంగా వేయబడనవి మరియు
ప్రతీ యుధాుంలో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ప్రజలకు అలాుహ్ గ్రుంథుం ఖుర్ఆన్ వైపు
ఆహావనిుంచి త్న బ్బధయత్ను నిరవరితుంచే వారు.
1. ఇబ్ని కసీర్, భాగుం8, పేజీ131. మఖ్యతిలుతాతలిబీన్, పేజీ70, ఇబ్ని అబిల్ హ్దీద్, భాగుం4, పేజీ16.
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గౌరవనియులైన ఉసాతద్ గారు! స్త్య అస్తాయలు కలిసిపోకుుండా ఉుండేదుకు
మరియు

అలాుహ్

యొకక

ప్రతేయకమైన

దాసులను

నిషాకరణమగా

నిుందుంచకుుండా ఉుండాలుంటే మీరు చరిత్ర యొకక పుస్తకాలను చదవుండ!
ఇకకడ మరో ఉసాతద్ చప్పాడు –బహుశ్ ఈ ఉసాతద్ చరిత్ర విజాఞనుంలో
ప్రమఖులై

ఉుంట్టరు–

మీరు

ఏదైతే

చప్పారో

అదుంతా

స్రైనద.

మాజాలాుహ్(అలాుహ్ క్షమిుంచుగాక) హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఎలా ఖిలాఫత్పై ఆశ్
పడగలరు లేదా దాని కోస్ుం అమయకుల ప్రాణాలు ఎుందుకని తీయగలరు!.
మసిుమలు ఇపాటివరకు కూడా ఇమామ్ అలీ(అ.స్) కర్రమలాుహు వజుహు
గురిుంచి స్ుంద్వహిసూతనే ఉన్నిరు, ఇద చాలా ఖేదుంచ దగా విష్యుం. దానికి
వయతిరేకుంగా క్రైస్తవలు అత్నిని చాలా గౌరవిసాతరు. ఇపుాడే కొనిి రోజుల ముందు
నేను ఒక పుస్తకుం(అలీ(అ.స్) వ సౌతుల్ అదాలతి వల్ ఇన్నసనియాయహ్) చదవాను
దాని రచయిత్ ఒక క్రైస్తవడు అుందులో అత్ను అదుుత్మైన విష్యాలు చప్పాడు.
మరియు ఆ పుస్తకుం చదవిన ప్రతీవాడు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి ఘనత్ మరియు
మూలయుం యొకక అుంచన వేయగలడు.
ఇుంత్లో ఆ రుండవ ఉసాతద్ మాటను మధయలో ఆపుతూ మూడవ ఉసాతద్
(అత్నితో) ఇలా అన్నిడు: మీరు ముంద్వ ఈ మాటను ఎుందుకు చపాలేదు?
అత్ను ఇలా అన్నిడు: అస్లు విష్యుం ఏమిటుంటే నేను సోదరుడు తీజాని
గురిుంచి విుంట్య ఉుండేవాడని కాని అత్ను తెలియదు అుందుకు నేను అత్ని
జవాబు విన్నలని మరియు అత్నికి ఎుంత్ తెలుసో చూడాలని అనుకున్నిను, అల్
హ్ుందు లిలాుహ్ తీజానీ గారు సాక్ష్యయలతో మమమలిి పర్గజతులు చేశ్వరు. రుండవ
విష్యుం ఏమిటుంటే న్న విశ్వవస్ుం ప్రకారుం “మొదటి ఉసాతద్కు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
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గారి యదారాుం బ్బగా తెలుసు కేవలుం అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ యొకక
పక్షప్పత్ుంలో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గురిుంచి త్పుాగా చప్పారు”. ఇద అత్ను వయకతుం
చేసిన దానికి రదుద చేసుతనిటుని మాట. మొదటి ఉసాతద్, మూడవ ఉసాతద్ ఈ
మాటను చాలా మెచుికున్నిరు ఎుందుకుంటే మూడవ ఉసాతద్ మొదటి ఉసాతద్
త్నను తాను అకకడ ఉని వాళ్ళ ముందు చికుకకునిటుు చేసుకుని ఆ అలల
నుుండ బయటకు పడేశ్వరు. ఇలా స్త్యుం జయిుంచిుంద. అత్ను స్త్య అస్తాయలను
కలిపేయకుుండా స్హాబీయుల త్రపు నుుండ వాదుంచి ఉుంటే బ్బగుుండేద. (త్న
మాటను ముందుకు తీసుకొని వెళ్తత రుండ ఉసాతద్ ఇలా అన్నిడు) “అవను నేను
చప్పాలనుకుుంటునిద ఏమిటుంటే ఇసాుుం మరియు మసిుమలపై ఖులఫాల చాలా
దయ మరియు కరుణ ఉుంద వాళ్ళళ చేసిుందుంతా ఎలాగైతేనేుం వాళ్ళళ కూడా
మనుషులే ఎవర్ద వాళ్ళ కోస్ుం పవిత్రులు అని దావా చేయలేదు. వాళ్ళ ముంచిని
ప్రసాతవిుంచడుం మా కరతవయుం మరియు ముంచి విష్యాలు చాలా ఉన్నియి కాని
ఈ షియాలు హ్జ్రత్ ఇమామ్ అలీ(అ.స్) పటు ఇష్టుం పై హ్దుద మీరి ప్రవరితసాతరు
మరియు మిగలిన ఖ్లీప్పలను మొదలు నుుండే నిర్గకరిసాతరు”.
దయచేసి ననుి న్న జవాబు పూరిత చేసుకోనివవుండ ఎుందుకుంటే చాల
విష్యాలకు వివరణ ఉుంద మరియు ఇకకడుని వాళ్ళ మనసులో ఎటువుంటి
స్ుంద్వహ్ుం ఉుండకూడదు అుంటే వాటిని వివరిుంచడుం అవస్రుం. మన
గౌరవనీయులైన ఉసాతద్ గారి ప్రవచన ప్రకారుం “ఖులఫాలు త్మ జీవితాలను
ఇసాుుం ప్రచార్గనికి మరియు విజయాలలో గడపేశ్వరు ఒకవేళ్ వీళ్ళళ ఉుండకపోతే
నేను మసిుుం అయియ ఉుండే వాడని కాదు!” అయితే దీని జవాబు కూడా వినుండ.
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ఒకటి: ఒకవేళ్ ఆ విజయాలతో అలాుహ్ను మరియు ఆయన ఇసాుుం యొకక
గౌరవానిి పెుంచడుం వాళ్ళ ఉద్వదశ్ుం అయితే అలాుహ్ వాళ్ళకు దాని ఫలితానిి
ఇసాతడు. కాని ఒకవేళ్ ఈ విజయాలు త్న అహ్ుంకార్గనిి శ్వుంతిపరచడానికి,
యుదామ గెలిిన త్రువాత్ లభిుంచు స్ుంపద వసుతవలు మరియు ఆడవాళ్ళను
బ్బనిస్లుగా చేసుకోవడానికి అయితే దానికి ఎటువుంటి ఫలిత్ుం లేదు!. ఇక చరిత్ర
ప్రసాతవన వినుండ; ఉసామన్ పటు వయతిరేకత్ హ్దుద మీరినపుాడు మరియు ప్రజలు
బహిరుంగుంగా అత్ని త్పుాల ప్రసాతవన మొదలు పెటిటనపుాడు అత్ను మరవన్ బిన్
హ్కుం మరియు మఆవియాతో ఎలా ఈ అలుకలోులానిి అుంత్ుం చేయాలి అని
స్లహా కోరినపుాడు వాళ్ళళదదరు ఇలా అన్నిరు: “ఆఫ్రీకా పై యుధాానికి సైన్నయనిి
పుంపేయుండ జనుం యుధాుంలో నిమగిమై ఇవనిి మరిచిపోతారు, అపుాడు ప్రతీ
ఒకకడ ఆలోచన త్న గుర్రానికి త్గలిన గాయుం గురిుంచే ఉుంటుుంద మరేదీ
పటిటుంచుకోరు”.1
అలా ఉసామన్, “అబుదలాుహ్ ఇబ్ని అబీ స్ర్ు” యొకక ఆధిపత్యుంలో ఆఫ్రీకాని
జయిుంచడానికి సైన్నయనిి పుంపుంచారు. మరియు ఆఫ్రీకాను జయిుంచిన త్రువాత్
దాని ర్గజుకు కట్టటలిసన పనుి మొత్ుం “అబుదలాుహ్ ఇబ్ని అబీ స్ర్ు”కు ఇచేిశ్వరు.
ఎుందుకుంటే ఈ అబుదలాుహ్ హ్జ్రత్ ఉసామన్ యొకక ప్పలుపుంచుకుని త్మమడు.
మరియు ఈమాన్ తీసుకొచిిన త్రువాత్ కాఫిర్ మరియు మరతద్గా
మారిపోయిన వాడే ఈ అబుదలాుహ్. మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) అత్నిని చుంపడానికి
స్మమతిుంచారు మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) మకాకను జయిుంచడానికి బయలు
ద్వరినపుాడు త్మ స్హాబీయులతో అబుదలాుహ్ను ఎకకడ చూస్తత అకకడే అత్డని
1. తారీఖ్ త్బరీ, ఖిలాఫతె ఉసామన్. తారీఖ్ త్బరీ ఇబ్ని అసీర్ ఖితాఫతె ఉసామన్.
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చుంపేయుండ చివరికి అత్డు కాబ్బ యొకక గలాఫును కపుాకొని ఉని స్రే, అని
వసీయత్ చేశ్వరు. కాని హ్జ్రత్ ఉసామన్ అత్డని దాచి ఉుంచారు. మకాకను
జయిుంచిన త్రువాత్ ఉసామన్ అత్డని దైవప్రవకత(స్.అ) వదదకు తీసుకొని వచిి
అత్డ కోస్ుం క్షమాపణ కోర్గరు. దైవప్రవకత(స్.అ) మౌనుంగా ఉుండపోయారు ఏమి
చపాకుుండా కాస్తపు వేచి ఉుండ “మీలో ఎవవర్ద ఇత్డని ఎుందుకు చుంపలేదు”
అని ప్రశ్ిుంచగానే ఉమర్ ఇలా అన్నిరు: “ఓ దైవప్రవకత(స్.అ)! మీరు ననుి కళ్ళతో
సైగ ఎుందుకు చేయలేదు?” అుందుకు దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అన్నిరు: మేమ
దైవప్రవకత(స్.అ)ల స్మహ్ుం నుుండ, ఇలా కళ్ళతో సైగ చేయడుం మాకు త్గదు.1
ఇవీ ఆఫ్రీకా పై విజయుం పుందడానికి కారణాలు. మరియు ఇలాుంటి వయకిత
చేతుల పై ఆఫ్రీకా ఇసాుుం సీవకరిుంచిుంద మరియు అత్డ మారాుం దావర్గనే నేను
మసిుుం అయాయను. ఇద మొదటి విష్యుం.
రుండు: ఒకవేళ్ స్ఖ్లఫా మరియు ఇనిాలాబ్ అయియ ఉుండకుుంటే మరియు హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) నుుండ ఖిలాఫత్ లాకోకని ఉుండకపోయి ఉుంటే ఇసాుుం విజయాలు ఇనిి
అయియ ఉుండేవి కావ, మరియు ఇుంత్ కని ముంచిగా అయియ ఉుండేవి కావ,
మరియు ఇసాుుం పూరిత ప్రపుంచుంలో వాయపుంచి ఉుండేద కాదు, అని ఎవరన్నిరు?
ఇవి కాకుుండా చూడుండ ఇుండోనేషియాను ఖులఫాలు జయిుంచ లేదు
వాయప్పరవేత్తల ర్గకపోకలు మరియు వాళ్ళ సాక్ష్యయలు ఇుండోనేషియాను
మసిుమలుగా చేశ్వయి. మరియు ఈన్నడు మసిుమలు పెదద స్ుంఖ్యలో
ఇుండోనేషియాలో

ఉన్నిరు.

అుంత్కు

మిుంచిన

విష్యుం

ఏమిటుంటే

1. తారీఖ్ త్బరీ మరియు ఇబ్ని కసీర్ మరియు ఇబ్ని అసీర్ మకాక ప్రసాతవనలో. ఇసితఆబ్ అబుదలాుహ్ ఇబ్ని అబీ స్ర్ు
స్ుందరుుంలో.
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ఇుండోనేషియా వాళ్ళళ జయిుంచిన స్ాయిన్ కని ఉత్తమమైనద. మరి ఈన్నడు
స్ాయిన్ మొతాతనికి మసిుమల స్ుంఖ్య చాలా త్కుకవ అుంతేకాదు స్ాయిన్
మసిుమలకు

వయతిరేకుం.

మీ

అనుమతితో

ఒక

స్ుంఘటనను

చప్పాలనుకుుంటున్నిను!.
ఒక ర్గజు త్న హ్జ్జ ప్రయాణానికి బయలుద్వరే ముందు త్న ముంత్రిని త్న
ఉత్తర్గధికారిగా నియమిుంచి హ్జ్జకు బయలుద్వర్గడు, ఆ కాలుంలో హ్జ్జ
ప్రయాణుం స్ుంవత్సరుం పటేటద, ర్గజు బయలుద్వరిన త్రువాత్ అత్డ చుటుటప్రకకల
కూరుినే వాళ్ళలో నుుండ కొుందరు కుట్రపనిి ర్గజు నియమిుంచిన ఉత్తర్గధికారిని
చుంపేశ్వరు మరియు వాళ్ళలో నుుండ ఒకడని ఉత్తర్గధికారిగా నియమిుంచేశ్వరు
ఆ రుండవ వయకిత చాలా పెదద పెదద పనులు చేశ్వడు, మార్గాలను స్రిచేయిుంచాడు,
మసీదులను కటిటుంచాడు, బ్బత్రూమలను త్యారు చేయిుంచాడు, కొనిి
త్లబిరుసు స్మూహాల త్లను వుంచాడు, ర్గజయ విసీతరణుం ఇుంత్కు ముందు కని
ఎకుకవైయియుంద కాని స్ుంవత్సరుం త్రువాత్ ర్గజు తిరిగ వచాిడు మరియు తాను
నియమిుంచిన వయకిత మరణ వారత విని చాలా కోపగుంచుకొని ఈ కుట్రలో ఉని
వాళ్ళుందరిని చుంపేయ మని ఆద్వశ్మిచాిడు. ఇద విని ఒకవయకిత ముందుకు వచిి
ఇలా అన్నిడు: ర్గజు గారు! మేమ చేసిన మఖ్యమైన పనులు మరియు పెదద పెదద
కారయమలు అవి మమమలిి క్షమిుంచడానికి చాలవా? ర్గజు కోపుంతో ఇలా
అన్నిడు: నీచుడా! ఇకకడ నుుండ పో, నీవ నేను నియమిుంచిన ఉత్తర్గధికారిని
చుంప నేరుగా ననుి వయతిరేకిుంచావ, నీవ న్న గౌరవానిి అుంత్ుం చేశ్వవ. ఇక
మీరు చేసిన పనులుంట్టర్గ మీరుందరు కలిసి చేసిన పనులను అత్ను ఒకకడే
రుండత్లు చేసి ఉుండే వాడు!
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ఈ కథ విని అుందరు నవావరు మరియు మేమ మీ ఉద్వదశ్వనిి
తెలుసుకున్నిమ అని అన్నిరు.
నేను: ఇపుాడు చివరి వాకయుం వైపుకు రుండ అనగా ఉసాతద్ ఇలా అన్నిరు:
“అలీ(అ.స్) ఖిలాఫత్పై వచిి ర్గగానే అలుకలోులుం స్ృషిటుంచారు మరియు అుంతా
తారుమారు చేస్తశ్వరు” మహాశ్యా! అుంతా మాకు తెలుసు మరియు చరిత్ర
దీనికి సాక్షి ఈ పరిసి్తులు ఉసామన్ కాలుం నుుండే ప్పడైపోయి ఉన్నియి అనీ,
స్హాబీయులలో అపుాడు ముంచి స్హాబీయులు ఉనిపాటికీ అత్ను త్న
దుర్గచారులైన బుంధువలను మసిుమల పై అధికారులుగా నియమిుంచారు అనీ,
మరి ఆ ముంచి స్హాబీయులలో కొుందరిని ఉసామన్ చిత్క కొటిటుంచారు1 మరి
కొుందరిని ద్వశ్ బహిష్కరిుంచారు2 మరికొుందరి ఎమకలు విరిపుంచేశ్వరు3 అనీ,
మరియు అపాటి నుుండ ఇసాుుం క్షీణదశ్కు దగజారిుంద ఎుందుకుంటే
మసిుమలుందరిని బనీ ఉమయాయహ్ల బ్బనిస్లుగా అనుకోవడుం మొదలు
పెట్టటరు, అనీ.
ఉసాతద్! మీరు ప్రజలకు మరియు మీ విదాయరుాలకు ఈ యదార్గాల ఎుందుకు
తెలియపరచరు అలా చేస్తత వాళ్ళ బుదా వికసిసుతుంద మరియు రుజుమారాుం పై
1. ఉదా: ఉసామన్ ఇబ్ని యాసిర్ ను ఎుంతెలా కొట్టటరుంటే అత్ను ఫిత్ా అను రోగానికి గురి అయాయరు. మరి కొనిి
న్లల వరకు వైదయుం చేయిసూతనే ఉన్నిరు.
2. ఉదా: అబూజర్, ఎుందుకుంటే అత్ను .... లను వయతిరేకరిుంచారు అుందుకని అత్నికి ద్వశ్ బహిష్కరణ చేశ్వరు.
మరి అత్ను ఒుంటరి త్నుంలోనే మరణిచారు.
3. ఉదా: అబుదలాుహ్ ఇబ్ని మసూవద్ ఎమకలు విరిగపోయేటటుు చిత్క కొట్టటరు మరియు అత్ను చేసిన త్పుా
కేవలుం దుర్గచారులకు మసిుమల ధన్ననిి ఇచేిుందుకు వయతిరేకిుంచడుం. ఎవరైతే ఉసామన్ పటు విద్రోహ్ ప్రసాతవన
వ్రాశ్వరో అత్ను ఈ మూడు విష్యాలను కూడా వ్రాశ్వరు.
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వసాతరు. హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)కు ఖిలాఫత్ దకికనపుాడు జనుం ఉుంటే న్నకిసీన్1ల
గుుంపులో ఉన్నిరు లేదా మారిఖ్లన్2ల వరుస్లో ఉన్నిరు లేదా ఖ్యసితీన్3 ల
స్మూహ్ుంలో ఉన్నిరు మిగలిన వారు కపటవరతనులు. హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)తో ప్పటు
నిజమైన ఇసాుుం పై చాలా త్కుకవ ముంద ఉన్నిరు వీళ్ళళ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)తో
ఎలాగైతే దైవప్రవకత(స్.అ)తో బైఅత్ చేశ్వరో అలాగే చేశ్వరు. ఇుంత్కు ముందు వాళ్ళళ
స్ృషిటుంచిన చడు మరియు త్పుాలను స్రిచేయాలని హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) చాలా
ప్రయతిిుంచారు, ఆ ప్రయత్ిుంలో చివరికి అత్ని ప్రాణాలే పోయాయి. అత్ని
త్రువాత్ అత్ని కుమారుడు హ్స్న్ను మఆవియా విష్మిచిి చుంపుంచాడు అలా
ఇమామ్ హ్స్న్ కూడా ఇసాుుం కోస్ుం త్న ప్రాణాలు వదలారు. మరియు ఆ
త్రువాత్ ఇమామ్ హుసైన్ త్న స్హాబీయులతో, కుటుుంబ స్భుయలతో ఉమమత్ను
స్రిదదదడడుం కోస్ుం త్మ ప్రాణాలను అరిాుంచారు. ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)ల
నుుండ ఏ ఒకకరు కూడా సాధారణ మరణానికి గురి అవవలేదు, వాళ్ళను చుంప్పరు
లేదా విష్మిచాిరు. వాళ్ళుందరు త్మ పతామహుడ ఉమమత్ని స్రిదదదడుం కోస్ుం
ఇసాుుంకు స్మరిాుంచుకున్నిరు.
నేను ఇకకడ ఈ స్ుందర్గునికి స్ుంబుంధిుంచి ఒక హాస్యవచనమ
చప్పాలనుకుుంటున్నిను దానితో మీకు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఘనత్ మరియు విలువ

1. బైఅత్ చేసి దాని నుుండ మరలిపోయిన వారు, త్లాు మరియు జుబైర్ మరియు వాళ్ళ అనుచరులు. వీళ్ళను
“అసాుబ్న జమల్” అని కూడా అుంట్టరు.
2. ఎవరైతే మొతాతనికి ఇసాుుం విశ్వవస్ుం నుుండ మరలి పోయారో వారు.
3. మఆవీయా దావర షామ్(సిరియా ద్వశ్ుం) మరియు దాని చుటుటప్రకకల నుుండ ఎనుికొని పుంపబడా దుర్గమరుాలు,
దుషుటల సైనయుం.
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తెలిసివసుతుంద. ఒక వయకిత హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) వదదకు వచిి ఇలా ప్రశ్ిుంచాడు: ఓ
అమీరుల్ మొమినీన్! నేను మీతో ఒక ప్రశ్ి అడగాలని అనుకుుంటున్నిను.
అలీ(అ.స్): నీకు ఇష్టుం వచిిుంద అడుగు.
వయకిత: అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ యొకక కారయక్రమాలు స్క్రముంగా ఉుండేవి కాని
మీ అధికారుంలో ఎుందుకు పనుల చిుందరవుందరకు గురి అయాయయి?.
అలీ(అ.స్): అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ మనలాుంటి వాళ్ళ పై అధికారుం చేస్త
వారు అుందుకని వాళ్ళ వయవహార్గలు స్క్రముంగా జరిగేవి మరియు నేను మీలాుంటి
వాళ్ళపై అధికారుం చేసుతన్నిను అుందుకని న్న అధికార వయవహార్గలు
చిుందరవుందరకు గురి అయాయయి.
ఇద చరిత్రలో దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ సాటిలేనటువుంటి ఉప్పధాయయుడ
యొకక స్ుంత్ృపత పరిచేటువుంటి జవాబు. అకకడుని వాళ్ళకు ఈ రివాయత్ చాలా
నచిిుంద

మరియు

ఇలా

అన్నిరు:

“మరీ...!

హ్జ్రత్

అలీ(అ.స్)ని

ఏమనుకుుంటున్నిరు అత్ను విజాఞన పటటణ దావరుం” ఆ త్రువాత్ న్న మాటను
ఇలా అని పూరిత చేశ్వను: నేను ఖులఫాయే స్లాస్హ్(మగుారు ఖ్లీఫాల)ను
అవమానిసాతను అని మరియు వాళ్ళ న్నయయధరముం విష్యుంలో స్ుంద్వహిసాతను
అని ఉసాతద్ అన్నిరు, అయితే ఇద కేవలుం సాక్షయుం లేని నిుంద ఎుందుకుంటే నేను
చపాుంద్వ “బుఖ్యరీ” మరియు “మసిుుం” కూడా

చప్పారు. మరియు

అహ్లుసునితుల చరిత్రకారులు కూడా చప్పారు. ఒకవేళ్ ఈ మాటలు
అవమాన్ననికి

కారణుం

మరియు

వాళ్ళ

న్నయయధర్గమలలో

స్ుంద్వహానిి

స్ృషిటుంచడుం అయితే మీరు బుఖ్యరీ, మసిుుం మరియు చరిత్రకారులను
దూషిుంచుండ ననుి కాదు.
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అవను, న్న నుుండ అహ్లుసునిత్ యొకక స్రైన మరియు నమమదగన రిఫ్రెన్స
కావాలని అడగే పూరిత హ్కుక మీకుుంద. రిఫ్రెన్సలను వెతికి పరిశీలిుంచిన త్రువాత్
అవి త్పుా అని రుజువైనుంత్ వరకు ననుి నిుందుంచడానికి మీకు ఎటువుంటి
అధికారుం లేదు. న్న ఈ మాటపై అుందరు కలిసి కటుటగా ఇలా అన్నిరు: “ఇలాుంటి
చరిలలో ఇలాగే జరగాలి, మీరు స్త్యుం పలికారు”.
ఆ త్రువాత్ అుందరు ఉసాతద్ని న్నతో క్షమాపణ కోరమని అన్నిరు, అత్ను
న్నతో క్షమాపణ కోర్గరు.
అల్ హ్ుందు లిలాుహి రబిాల్ ఆలమీన్.
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హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) విలాయత్(న్నయకత్వుం) పై వేరే
సాక్ష్యయలు
అలాుహ్, “హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) విలాయత్ను మసిుమల పరీక్షకు ప్రమాణమగా
నిశ్ియిుంచాడు” అని తెలుసుతుంద. ఎనిి అభిప్రాయభేదాలు కలిగాయో అనీి ఈ
విలాయత్

వలనే

కలిగాయి.

ఎుందుకుంటే

అలాుహ్

త్మ

దాసులపై

దయామయుడు కాబటిట; పూరీవకుల శ్క్షను త్రువాత్ వచేి వాళ్ళకు
ఇవవదలుచుకోడు, అుందుకని ఈ స్ుంఘటన (అలీ(అ.స్) విలాయత్)తో అదుుతాల
కని త్కుకవ కాని స్ుంఘటనలతో ప్పటు కలిసి ఉన్నియి. మరియు ఇద కేవలుం
ప్రజలు సిధాుం కావాలి అని. అపుాడుని వాళ్ళళ ఆ స్ుంఘటనలను వ్రాయాలని
మరియు త్రువాత్ వాళ్ళళ దాని నుుండ బుదా తెచుికోవాలని. ఈ పరిశోధనతో
వాళ్ళళ రుజుమారాుంనికి చేరే అవకాశ్ుం ఉుంద్వమో.
మొదటి సాక్షయుం: దీని స్ుంబుంధుం హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక విలాయత్ను
నిర్గకరిుంచి అలాుహ్ శ్క్షకు అరుులయిన వారు. స్ుంఘటన విష్యానికి వస్తత:
“గదీర ఖుమ్” వారత వాతపత చుందుంద మరియు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)కు ఖ్లీఫతుల్
మసిుమీన్(మసిుమల న్నయకుడు)గా నియమిుంచిన వారత అుందరికి తెలిసిుంద.
మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఈ వాకయుం: “ఇకకడుని వాళ్ళళ లేని వాళ్ళ వరకు
ఈ స్ుంద్వశ్వనిి చేరిుండ” ఎపుాడైతే ఈ వారత అుందరి నోట ర్గవడుం
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మొదలయియుందో అలా అలా “హారిస్ ఇబ్ని నోమాన్ ఫేహ్రీ” వరకు కూడా చేరిుంద
కాని అత్డకి ఈ మాట నచిలేదు.1
అత్డు దైవప్రవకత(స్.అ) వదదకు వచిి త్న ఒుంట్ను మసిజదునిబీ ముందు కూరోిబ్నటిట
దైవప్రవకత(స్.అ) దగారకు వెళ్ళళ ఇలా అన్నిడు: ఓ మహ్మమద్! నీవ “అష్ుదు అన్
లా ఇలాహ్ ఇలులాుహ్ వ అనిక రసూలలాుహ్” అని చపామని మాకు
ఆద్వశ్ుంచావ మేమ నీ మాటను అుంగ్లకరిుంచామ. ఆ త్రువాత్ నీవ మాకు
రోజుకు ఐదు సారుు నమాజు చదవడానికి మరియు రమజాన్ మాస్ుంలో
ఉపవాసాలు ఉుండడానికి ఆద్వశ్మిచాివ, హ్జ్జ చేయమని మరియు సమమ
నుుండ కొుంత్ భాగుం జకాత్ ఇవవమని ఆద్వశ్ుంచారు మేమ ఇద కూడా
అుంగ్లకరిుంచామ. ఆ త్రువాత్ కూడా నీవ ర్గజ పడలేదు మరి నీ త్మమడని లేప
అుందరి పై ప్రతిష్టత్ను ప్రసాదుంచి ఇలా అన్నివ: “

”ఈ

మాట అలుహ్ త్రపు నుుండా లేక నీవ నీ త్రపు నుుండ చప్పావా?.
ఇద విని దైవప్రవకత(స్.అ) కళ్ళళ(కోపుంతో) ఎర్రబడాాయి, మూడు సారుు ఇలా
అన్నిరు: “ఆయన త్పా మరవవర్ద పరమేశ్వరుడు కానటువుంటి ఆ అలాుహ్
ప్రమాణుంగా ఇద అలాుహ్ త్రపు నుుండ న్న త్రపు నుుండ కాదు” హారిస్ ఇద విని
అకకడ నుుండ నిలబడ ఇలా అన్నిడు: “ఓ అలాుహ్ మహ్మమద్(స్.అ) చపేాద
ఒకవేళ్ నిజుం అయితే న్న పై ఆకాశ్ుం నుుండ ర్గళ్ళను కురిపుంచు లేదా
1. దానికి సాక్షయుం; మదీన్న బయట ఉుండే బదూద(ఒక తెగ అరబుాలు) హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) పటు వైరుం కలిగ ఉుండే
వారు, వాళ్ళకు దైవప్రవకత(స్.అ) అుంటే కూడా ఇష్టుం ఉుండేద కాదు. అుందుకనే ఈ బదూద అరబుాలు స్లామ
లేకుుండ వచిిర్గగానే మాట్టుడడుం మొదలు పెట్టటడు: “ఓ మహ్మమద్(స్.అ) అలాుహ్ ప్రవచిుంచిుంద నిజమేన్న”
االعراب کفرا و نفاقا واجد اال يعلمو احد و ما انزل ہللا علی رسولہ.
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బ్బధాకరమైన శ్క్ష విధిుంచు”. ర్గవి ఇలా ప్రవచిుంచను: అలాుహ్ సాక్షిగా అత్డు
ఇుంకా త్న ఒుంట్ వరకు కూడా చేరలేకపోయాడు ఆకాశ్ుం నుుండ అత్డ త్లపై
ఒక ర్గయి వచిి పడుంద మరియు అత్డ క్రుంద నుుండ బయటకు వచేిసిుంద
మరియు అత్డు అకకడకకకడే చనిపోయాడు మరియు అలాుహ్ ఈ ఆయత్ను
అవత్రిుంపచేశ్వడు” ఆయత్:

ََ
َ َ َّٰ َ ۡ ِ َ
َ ُ
َ َ
ِعٞ ين ليۡ َس ُلۥ داف
َسأل َسائ ِ ۢل ب ِ َعذاب واق ِع ل ِلكفِ ِر

అనువాదుం:

అడగేవాడు అవిశ్వవసుల కొరకే స్ుంభవిుంచే శ్క్షను గురిుంచి
అడగాడు. అద త్పాకుుండా స్ుంభవిసుతుంద . 1

మేమ చపాన అహ్లుసునిత్ ఉలమాలే కాకుుండా చాలపెదద స్ుంఖ్యలో ఈ
స్ుంఘటనను ఉలేుఖిచారు. ఒకవేళ్ ఎవరేన్న ఇుంకా రిఫ్రెన్స కావాలి అనుకునిట్లుతే
అలాుమా అమీనీ గారి పుస్తకుం “అల్ గదీర్” చదవుండ.
రుండవ సాక్షయుం: ఇద గదీర్ స్ుంఘటన సాక్ష్యయనిి దాచిపెటిటన మరియు హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) యొకక శ్వపుం త్గలిన వాళ్ళకు స్ుంబుంధిుంచిుంద. స్ుంఘటన విష్యానికి
వస్తత: హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) త్న ఖిలాఫత్ కాలుంలో “రహ్ాహ్” అని ప్రద్వశ్ుంలో
ఒకపెదద జనస్మూహ్నిి ఉద్వదశ్సూత పీఠుం నుుండ ఉపన్నయస్ుం ఇసూత ఇలా అన్నిరు:
“నేను ప్రతీ మసిుమకు అలాుహ్ ఆనతి ఇసుతన్నిను, “గదీర ఖుమ్”లో
దైవప్రవకత(స్.అ) “

” అని ప్రకటిసుతుండగా అత్ని ప్రచారుం

విని వాళ్ళళ నిలబడ ఏదైతే విన్నిరో దానిపై సాక్షయుం ఇవవుండ అద కూడా ఎవరైతే
త్న కళ్ళతో చూశ్వడో మరియు త్న చవలతో విన్నిడో అత్డే సాక్షయుం ఇవవుండ!”
1. అల్ మఆరిజ్ సూర్గ:70, ఆయత్:1,2.
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ఆ విధుంగా మఫెలీ ముంద స్హాబీయులు నిలబడాారు అుందులే 16 బద్రీయులు
వాళ్ళళ ఇలా అన్నిరు: “దైవప్రవకత(స్.అ) హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) చేయిని పటిట ప్రజలతో
ఇలా అన్నిరు: నేను మీ పై మీ కని ఎకుకవ అధికారుం కలిగనవాడని అని మీకు
తెలియదా? అుందరు అవను మాకు తెలుసు అని అన్నిరు. అపుాడ దైవప్రవకత(స్.అ)
ఇలా ప్రకటిుంచారు: “

”

కాని స్హాబీయులలో కొుందరు గదీర్ మైదానుంలో ఉన్నిరు మరియు అత్ని
పటు వైరుం మరియు ద్వవష్ుం కలిగన వారు, వాళ్ళళ సాక్షయమివవడానికి నిలబడలేదు
అుందులో “అనస్ బిన్ మాలిక్” కూడా ఉన్నిరు. హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) పీఠుం నుుండ
దగ అనస్ వదదకు వచిి ఇలా అన్నిరు: “ఓ అనస్ నీకు ఏమైుంద! దైవప్రవకత(స్.అ)
స్హాబీయులతో ప్పటు నీవ సాక్షయుం ఎుందుకు ఇవవవ(ద్వనినైతే నీవ విన్నివో)
ఎలాగైతే వీళ్ళళ సాక్షయుం ఇసుతన్నిరో”. అనస్ ఇలా అన్నిడు: “ఓ అమీరుల్
మొమినీన్! న్న వయసు ఎకుకవయియుంద మరియు నేను మరిచిపోయాను”
అుందుకు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) “ఒకవేళ్ నీవ అబదాుం చబుతునిట్లుతే అలాుహ్ నీకు నీ
త్లప్పగ కూడా దాచనటువుంటి తెలుకుషుఠ రోగానికి గురవావలి” అని అన్నిరు.
అనస్ త్న ఉని సాానుం నుుండ ఇుంకా నిలబడక ముంద్వ మఖ్ముంతా తెలుకుషిఠ
వచేిసిుంద. ఆ త్రువాత్ అనస్ ఏడిఏడి చబుతూ ఉుండే వాడు నేను (గదీర్
ప్రచారుంపై) సాక్షయుం ఇవవనుందుకు నేను స్జజనుని శ్వప్పనికి గురి అయాయను అని.
ఈ స్ుంఘటన చాలా ప్రఖ్యయతి చుందుంద. “ఇబ్ని ఖుతైబహ్” త్న పుస్తకుంలో
251వ పేజీ పై ఈ స్ుంఘటనను ఉలేుఖిసూత అనస్ను తెలుకుషుఠరోగ అని వ్రాశ్వరు.
“అహ్మద్ బిన్ హ్ుంబల్” త్న పుస్తకుం మస్ిద్లో భాగుం1, పేజీ 119 పై దీనిని
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ప్రసాతవిసుత ఇలా ఉలేుఖిుంచారు: “అుందరు సాక్షయమిచాిరు కేవలుం మూడు వయకుతలు
సాక్షయుం ఇవవలేదు మరియు ఆ మగుారికి అలీ(అ.స్) శ్వపుం త్గలిుంద”.
నేను ఇకకడ ఆ మగుారి వయకుతల పేరుు “బలాజరీ” పుస్తకుం “అన్నసబుల్
అష్రాఫ్” భాగుం1,2 పేజీ152 నుుండ వ్రాసుతన్నిను. బలాజరీ ముందుగా హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) ప్రమాణుం గురుత చేసిన విష్యానిి ప్రసాతవిుంచారు ఆ త్రువాత్ ఇలా
అన్నిరు: పీఠుం క్రుంద “అనస్ ఇబ్ని మాలిక్”, “అల్ బర్రా ఇబ్ని ఆజబ్” మరియు
“జురైర్ ఇబ్ని అబుదలాుహ్ అల్ బిజీు” ఉన్నిరు, హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) త్న మాటను
మరో సారు చప్పారు కాని ఆ మగుారిలో నుుండ ఒకకడు కూడా జవాబివవనపుాడు
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఇలా అన్నిరు: ఓ అలాుహ్ ఆ స్ుంఘటన తెలిసి ఉుండ కూడా
నిర్గకరిసుతని వాడకి అుందరికి తెలిసి వచేిటువుంటి గురుత అత్డకి ఇవవనుంత్
వరకు ఈ లోకుం నుుండ తీసుకొని వెళ్ళకు!. బలాజరీ ఇలా అన్నిరు: ఆ త్రువాత్
“అనస్ ఇబ్ని మాలిక్” తెలుకుషిఠకి గురయాయరు, “బర్రా ఇబ్ని ఆజబ్”
గుడావాడయాయరు, “జురైర్” హిజ్రత్ త్రువాత్ ఆర్గబీ అయాయరు మరియు
“ష్ర్రాత్”కు వచిి త్న త్లిు ఇుంట్లునే చనిపోయారు.
ఈ స్ుంఘటన ప్రసిధిా కావడుం వలు చాలా ముంద చరిత్ర కారులు1 కూడా
ప్రసాతవిుంచారు అుందుకని వివేకులు బుదా తెచుికోుండ! ఈ స్ుంఘటనను హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) 25 స్ుంవత్సరమల త్రువాత్ అపాటికి జనుం దానిని మరిచిపోయారు
మరలా దానిని గురుత చేశ్వరు దీనితో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి ఘనత్, ఆత్మ పవిత్రత్
1. తారీఖ్ దమిషెా ఇబ్ని అసాకిర్, భాగుం2, పేజీ7 మరియు భాగుం3, పేజీ150. ష్రు న్హుజల్ బలాగహ్ ఇబ్ని అబిల్
హ్దీద్, మహ్మమద్ అబుల్ ఫజ్ు పరిశోధనతో, భాగుం19, పేజీ217. అబఖ్యతుల్ అన్నవర్, భాగుం2, పేజీ309.
మన్నఖిబ్న అలీ(అ.స్), ఇబుుల్ మగాజీ అల్ షాఫేఈ, పేజీ23. సీరతుల్ హ్లబియాయహ్, భాగుం3, పేజీ337.
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మరియు ధైర్గయనిి గురితుంచ వచుి. వాస్తవానికి అత్ను అవస్ర్గనికి మిుంచి
స్హిుంచారు మరియు అవస్రుం పడనపుాడు కేవలుం ఇసాుుం మరియు మసిుమల
కోస్ుం అబూబక్ర్, ఉమర్ మరియు ఉసామన్లకు అనుకూలమైన స్లహాలు కూడా
ఇచాిరు. మరియు ఇవనీి గదీర్ స్ుంఘటనను గుుండెలో పెటుటకొని ఉని
స్మయుంలో చేశ్వరు, ఈ విష్యుం జీవిత్ుంలో ప్రతీ నిమిష్ుం అత్ని గుుండెలను
పుండేసూత ఉుండేద్వమో. అుందుకే వీలు దొరకగానే అత్ను ప్రజల ముందు ఆ
స్ుంఘటనను సాక్ష్యయలతో మరల గురుత చేయిుంచారు. ప్రతీ పరిశోధకుడు ఈ
స్ుంఘటన1తో యదార్ుం ఏమిటి అని ఒక అుంచన్న వేయగలుగుతాడు. మరియు
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి గొపాత్నుం తెలుసుతుంద! ఇక మీరే తిలకిుంచుండ, హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) ఎలా హ్ృదయానికి ఆకటుటకునే విధుంగా ఆ శుభకరమైన స్ుంఘటనను
ప్రవచిుంచారో మరియు గదీర్ స్ుంఘటన రోజు ఉని లేదా లేని మసిుమలుందరి
పై సాక్ష్యయనిి వయకతుం చేస్తశ్వరు. ఆలోచిుంచుండ ఒకవేళ్ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
“ప్రజలార్గ! దైవప్రవకత(స్.అ) గదీర ఖుమ్లో న్న ఖిలాఫత్పై అుందరి బైఅత్
తీసుకున్నిరు” అని ప్రవచిుంచినట్లుతే దాని ప్రభావుం ప్రజలపై ఇుంకా ఎకుకవగా
ఉుండేద కాదా? అుంతేకాదు జనుం అయితే మీరు ఇుంత్ కాలుం ఎుందుకు మౌనుంగా
ఉన్నిరు? అని అనే వారు. కాని వేరే విధుంగా “ప్రతీ మసిుమకు ప్రమాణుం గురుత
చేసుతన్నిను దైవప్రవకత(స్.అ)కు గదీర్లో “

” అని ప్రకటిసూత

విని వారు నిలబడ సాక్షయుం ఇవవుండ” అని ప్రవచిుంచారు. దాని ఫలిత్ుంగా
దైవప్రవకత(స్.అ) హ్దీస్ను మఫెలీ స్హాబీయుల నోట ప్రవచిుంచబడుంద వాళ్ళలో

1. అనగా రహ్ాహ్ సాానుంలో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ప్రమాణుం గురుతచేసిన మరియు ప్రజలు సాక్షయుం ఇచిిన
స్ుంఘటన.
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16 ముంద బద్రీయులు, ఇలా స్ుంద్వహిుంచేవాళ్ళ మరియు నిర్గకరిుంచేవాళ్ళ
మరియు ఎుందుకు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఇుంత్కాలుం మౌనుంగా ఉన్నిరు? అని అడగే
వాళ్ళ నోళ్ళళ మూయబడాాయి ఎుందుకుంటే హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)తో ప్పటు మఫెలీ
ముంద స్హాబీయులు కూడా మౌనుంగా ఉన్నిరు మరియు ఈ మఫెలీ ముంద
ఉనిత్ సా్యి గల వారు, వీళ్ళుందరి మౌనుం పరిసి్తులు బ్బగుుండక పోవడుం
మరియు మౌనుంగా ఉుండడుంలోనే ఇసాుుం సౌకరయుం దాగ ఉుంద అనడానికి
సాక్షయుం.

షూర్గ(స్లహా ముండలి)పై శీరిిక
నేను ఇుంత్కు ముంద్వ ప్రవచిుంచాను, షియా మసిుమల దృషిటలో “ఖిలాఫత్
అలాుహ్ సావధీనుంలో ఉుంద ఆయన ఎవరిని నియమిుంచమని దైవప్రవకత(స్.అ)పై
దైవవాణి దావర తెలియపరుసాతడో దైవప్రవకత(స్.అ)కు కూడా అత్నినే ఖ్లీఫాగా
నియమిుంచడుం త్పాదు”. మరియు ఈ వచనుం ఇసాుుం యొకక ఆద్వశ్వల మరియు
ఉపద్వశ్వల ఫిలాస్ఫీకు అనుకూలమైనద, ఎుందుకుంటే ఏద కావలుంటే అద
అలాుహ్యే స్ృషిటుంచ గలడు మరియు ఎవరిని పడతే (ఖిలాఫత్ కోస్ుం) వారిని
ఎనుికుుంట్టడు. అుందులో ప్రజల జోకయుం లేదు1 అలాగే అలాుహ్ ఉద్వదశ్ుం కూడా
ఇద్వ మహ్మమద్(స్.అ) యొకక ఉమమత్ అనీిటి కని ముంచి ఉమమత్ కాబటిట దాని
న్నయకుడు కూడా ఒక బుదాముంతుడు, విధేయుడు, జాఞని, ధైరయవుంతుడు, వీరుడు,
భయభీతి గలవాడు, ధరమనిష్ఠగల వాడు, పకాక ఈమాన్ గలవాడు అయి ఉుండాలి

1.  يخلق مايشاء و يختار ما کان لهم الخيرۃఖ్స్స్ సూర్గ:28, ఆయత్:68.
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మరి ఇవనీి అలాుహ్కు త్పా మరవవరికి తెలియవ అుందుకని అలాుహ్ మాత్రమే
అత్నిని నియమిుంచగల అరుత్ గలవాడు. అలాుహ్ ఇలా ప్రవచిుంచను:

ا
َ َٰٓ َ ۡ
ذ ذ
َ ُ ٱّلل َسم
ٞصري
ُذ
ِ ٱّلل يَ ۡص َط ِِف م َِن ٱل َملئِكةِ ُر ُسل َوم َِن ٱنلذ
ِ يع ۢ ب
ِ َ اس إِن

అనువాదుం:

అలాుహ్ (త్న అహాకమను అుందజేయట్టనికి) స్ుంద్వశ్హ్రులను
దైవదూత్ల నుుండ ఎనుికుుంట్టడు అలాగే మానవల నుుండ
కూడా (ఆయనే ఎనుికుుంట్టడు) నిస్సుంద్వహ్మగా అలాుహ్ అనిి
విుంట్టడు, అనీి చూసాతడు

1

అలాుహ్, ప్రవకతలను ఎనుికునిటేు అలాగే ఉత్తర్గధికారులను కూడా
ఎనుికుుంట్టడు, దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచనుం: “ప్రతీ ప్రవకతకు ఒక ఉత్తర్గధికారి
ఉుంట్టడు మరియు న్న ఉత్తర్గధికారి అలీ ఇబ్ని అబీతాలిబ్(అ.స్)”2
మరియు ఇుంకో రివాయత్: “ప్రవకతల క్రముంలో నేను చివరి వాడని మరియు
ఉత్తర్గధికారుల క్రముంలో అలీ(అ.స్) చివరి వారు”3
ఇుందు మూలుంగా షియా మసిుమలు, వాళ్ళళ కూడా శ్వుంతిగా ఉన్నిరు
మరియు వేరే వాళ్ళకు కూడా శ్వుంతిని అుందుంచారు. అలాుహ్ మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) ఎవరిని నిశ్ియిస్తత మేమ వాళ్ళను అుంగ్లకరిసాతమ అని

1. అల్ హ్జ్జ:22, ఆయత్:75.
2. తారీఖ్ ఇబ్ని అసాకిర్, భాగుం3, పేజీ5. మన్నఖిబే ఖ్యరజీమ, పేజీ42. యన్నబీవల్ మవదదహ్, పేజీ79.
3. యన్నబీవల్ మవదదహ్, భాగుం2, పేజీ3 దైలమీ మరియు మన్నఖిబే ఖ్యరజీమ మరియు జఖ్యయిర్ ఉఖ్యా నుుండ
ఉలేుఖిుంచబడనద.
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వాళ్ళళ(షియాలు) పూరిత భార్గనిి అలాుహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) పై వేస్తశ్వరు.
అుందుకే వాళ్ళలో ఎవవరు కూడా “ఖిలాఫత్” న్న అధికారుం అని అనలేదు
మరియు నస్స లేదా మా అధికారుం అని దాని పై ఆశ్ చూపలేదు. మొదటి కారణుం
ఇద్వ నస్స ఉుండగా అుందులో స్లహా ముండలి లేదా ఇషాటనికి చోటు ఉుండదు,
రుండవ కారణుం దైవప్రవకత(స్.అ) త్రపు నుుండ కొుంత్ నిరీణత్ వయకుతల1 పేరుతో నస్స
కూడా వెలుడుంచబడుంద. అుందుకని ఈ విష్యుంలో వేరే వాళ్ళళ ప్రవేశ్ుంచే
స్మస్తయ లేదు. మరియు ఒకవేళ్ ఎవరైన బలవుంత్ుం చేసినట్లుతే అత్డు దుర్గచారి
మరియు దీన్ నుుండ బహిష్కరిుంచబడన వాడు.
కాని “అహ్లుసునిత్ వల్ జమాఅత్” దృషిటలో ఖ్లీఫా ఇషాటనుసారుం మరియు
స్లహా ముండలి దావర నియమిుంచబడతాడు “అుందుకని అుందరి డపుా వేరుగా
ఉుంటుుంద మరియు అలాగే అుందరి స్వరుం కూడా వేరుగా ఉుంటుుంద” ఈ
విధుంగా వాళ్ళళ ఉమమత్ యొకక ఎటువుంటి వాడు కూడా మూయలేని ఒక
దావర్గనిి తెరిచేశ్వరు మరియు ప్రతీ దగార మరియు దూరపు వయకిత దానిని పుంద్వ
ప్రయత్ిుంలో ఉుండేవాడు, ప్రతీ అడాదడాపు వాడు దానిపై దృషిట పెటుటకొని
ఉుండేవాడు. అుందుకని ఈ ఖిలాఫత్ ఖురైషీయుల నుుండ బ్బనిస్లకు చేరిుంద,
ప్పరీసయుల వరకు చేరిుంద, ద్వశ్ ద్వశ్వలకు చేరిుంద, మొగలీయుల మరియు
తురుకల వరకు కూడా చేరిుంద. ఒక అరేబీయ కవి ఇసాుుం ఖిలాఫత్ గురిుంచి ఇలా
కవిత్ను రచిుంచారు.

1. బుఖ్యరీ మరియు మసిుమలు కేవలుం స్ుంఖ్యను వ్రాశ్వరు మరియు యన్నబీవల్ మవదదహ్లో స్ుంఖ్యతో ప్పటు
పేరుు ప్రసాతవన కూడా ఉుంద.
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అనువాదుం: “ఇసాుుం యొకక ఖిలాఫత్ పదవి బలహీనమైయియుంద చివరికి ఆ
బలహీనత్ వలు దాని మూత్రపుండాలు కనిపసుతన్నియి (మరియు
మూలయుం ఎుంత్ త్గాుంద అుంటే) ప్రతీ దరిద్రుడు మరియు దీనుడు
దీని కొనుగోలుకు సిధామయాయడు”.
మరి అలా ఖ్లీఫా కోస్ుం పెటిటన ష్రతుతలు మరియు అరుత్లు గుందరగోళ్ుం
అయాయయి. మరియు “ఖిలాఫత్” దుర్గవస్నమ అయియుంద ఎుందుకుంటే మనిషి
ఎలాగైతేనేుం మనిషే, అత్డలో ఉద్రేకాలూ ఉుంట్టయి, ఆశ్లూ ఉుంట్టయి, త్న
ఆత్మ పై అపేక్ష కూడా ఉుంటుుంద అుందుకని అత్డు ఖిలాఫత్ పదవి పై చేరగానే
ప్రొయియని మారేిసాతడు, మరియు ముందు కని నీచుంగా త్యారవతాడు. ఇసాుుం
చరిత్రే దీనికి సాక్షయుం, మీరు ఖులఫాల లిస్టను చూడుండ మసిుమలపై ఎలాుంటి
వారు అధికారుం చేశ్వరో, అుందులో అుందరి కని దుర్గచారులు, దుర్గమరుాలు,
అభిమానుం లేనివారు, నిరుజుజయలు, దీన్ లేనివారు, దురవరతనమగల వారు
ఉన్నిరు.
న్న ప్రియ ప్పఠకులలో కొుందరు ఇవనీి అతివృషిట త్నుంతో చబుతున్నినేమో
అని అనుకుుంట్టరేమో అని అనుకుుంటున్నిను, అుందుకని కేవలుం అమవీ
మరియు అబ్బాసీ ఖులఫాల చరిత్ర చదవమని వారితో న్న వినిపుం. వాళ్ళ చరిత్ర
చదవితే స్వయుంగా వారికే తెలుసుతుంద ఎవరైతే మసిుమల న్నయకుడో అత్డే
బహిరుంగుంగా మధయుం స్తవిుంచే వాడు, కోతులతో ఆడుకునే వాడు, కోతులకు
బుంగారపు దుసుతలు ధరిుంచే వాడు, మసిుమల న్నయకుడ దుసుతలు ధరిుంచి అత్డ
దాసి మసిుమలకు నమాజు చదవిుంచేస్తద, ఒక మసిుమల న్నయకుడ
“హ్బ్బబహ్” పేరు గల ఒక దాసి అద ర్గగానే న్నయకుడకి పచేికేకద మరియు
బుదా ముందుం అయేయద, చివరి హ్దుద ఏమిటుంటే మసిుమల న్నయకుడు ఒక కవి
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కవిత్వుం పై స్ుంతోష్పడ ఆ కవి అుంగానిి చుుంబిుంచాడు. మసిుమల పై
అధికారుం చేస్త ఇలాుంటి వాళ్ళళ క్రూర ప్పలకుల1 ప్రతినిధులు. ఖిలాఫత్కు అరుులే
కారు, మరియు స్వయుంగా అహ్లుసునితులే దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఒక హ్దీస్ను
ఇలా అని ఉలేుఖిసాతరు: “న్న త్రువాత్ ఖిలాఫత్ మఫెలీ స్ుంవత్సరమలు
ఉుంటుుంద ఆ త్రువాత్ క్రూర ర్గజయుం ఉుంటుుంద”. అుందుకనే చపాడుం జరిగుంద
వీళ్ళళ ఖిలాఫత్ యొకక ప్రతినిధులు కారు అని.
ఉదాహారణకు; ఖులఫాయే ర్గషిదీన్లలో మూడవ అత్ను, అహ్లుసునితుల
దృషిటలో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) కని ఉత్తమలు మరియు అత్నికి “జునూిరైన్” అనే
బిరుదును ఇవవబడుంద, అలాుహ్ దూత్లు అత్నిని చూసి సిగుా పడేవారు. మరి
అలాుంటి అత్ని అస్భయ ప్రవరతన మరియు పనుల మూలుంగా ఎుంత్ హ్ుంగామా
జరిగుంద. మసిుమలు అత్నిని ఇసాుుం నుుండ బహిష్కరిుంచారు అత్నిని చుంపడుం
స్మమతిగల అుంశ్ుంగా నిర్గారిుంచారు, గుస్ు మరియు కఫన్ ఇవవలేదు, అత్నిని
యూధుల స్మశ్వనుంలో స్మాధి చేశ్వరు. అత్ని ద్వశ్వనిి తీసుకొని వెళ్ళతుండగా
జనుం ర్గళ్ళళ విసిర్గరు. ఎవరైన చరిత్ర పుస్తకాలు చదవితే, అత్డు మామూలు
మనిషి కూడా చేయనటువుంటి అస్భయ కారయమలను “ఖ్లీఫతుల్ మసిుమీన్”గా
ఉుండ చేశ్వరు అని తెలుసుకొని సిగుాతో త్లదుంచుకోవలసి వసుతుంద.
ఎలాగైతేనేుం ఇద మన ట్టపక్ కాదు, ఆస్కిత గలవారు “తారీఖ్ త్బరీ”
“తారీఖ్ ఇబ్ని అసీర్” “తారీఖ్ అబిల్ ఫిదా” మరియు “ఇబ్ని ఖుతైబహ్” మొ॥
పుస్తకాలు చదవితే, అపుడు వాళ్ళకే స్వయుంగా తెలిసి వసుతుంద. నేను కేవలుం
(ఖ్లీఫాను) ఎనుికునే అధికారుం మరియు స్లహా ముండలి అభిప్రాయుంలో ఎనిి
1. ۔ ملک عضوض
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త్పుాలు ఉన్నియో చప్పాలని అనుకుుంటున్నిను. నిజానికి ఈ ఆలోచన పున్నద
నుుండే త్పుా ఎుందుకుంటే మేమ ఈ రోజు ఎనుికుని వాడని రేపు వయతిరేకిుంచనూ
వచుి మరియు మనకు, మేమ అత్డని ఎనుికుని త్పుా చేశ్వమ అని తెలిసీ
ర్గవచుి, “అబుదల్ రహామన్ ఇబ్ని ఔఫ్”కు ఉసామన్ ఎనిిక పై తెలిసివచిినటుు.
“అబుదల్ రహామన్ ఇబ్ని ఔఫ్” ఉసామన్ను ఖ్లీఫాగా నియమిుంచారు మరియు
త్రువాత్ త్ను చేసిన పనిపై పశ్వితాతపుం చుందారు, చివరికి ఉసామన్తో చివరి
నిమిష్ుం వరకు మాట్టుడలేదు. అయిన్న ఉమమత్ను బ్బవిలో తోస్తసిన త్రువాత్
ఇక పశ్వితాతపుం చేసి ఏమి లాభుం!?
మరియు ముందు వరుస్కు చుందన ఉత్తమ స్హాబీ ఉసామన్, అబుదల్
రహామన్తో చేసిన ప్రతిజఞలను అమలు పరచలేనపుాడు మరియు ముందు వరుస్కు
చుందన స్హాబీ అబుదల్ రహామన్ ఇబ్ని ఔఫే ఎనిిక విష్యుంలో త్పుా చేసినపుాడు
ఇక

మరి

ఈ

స్ుంకటమ

గల

అభిప్రాయానిి

ఏ

బుదాముంతుడు

అుంగ్లకరిుంచగలడు? ఎుందుకుంటే ఇటువుంటి ఎనిికకు ఫలిత్ుం; కలత్, రకతుం,
అస్వస్్త్, చిుందరవుందర త్పా మరేముంద? మరియు హ్జ్రత్ ఉమర్
వచన్ననుసారుం అబూబక్ర్ యొకక బైఅత్ ఆలోచిుంచకుుండా అకసామతుతగా
చేయబడుంద దాని దౌష్టయుం నుుండ అలాుహ్ మసిుమలను రక్షిుంచాడు. మరియు
ఎపుాడైతే బహిరుంగుంగా స్హాబీయులు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక బైఅత్ చేశ్వరో
మరియు కొుందరు ఆ బైఅత్ను తిరస్కరిుంచారో జమల్, సిఫీాన్, న్హ్ర్గవన్
యుధాాలు స్ుంభవిుంచబడాాయి, వేల స్ుంఖ్యలో అమాయకులను చుంపేశ్వరు. మరి
అలాుంటపుాడు ఈ అభిప్రాయానిి వివేకుడు ఎుందుకని అుంగ్లకరిుంచ గలడు? ఈ
అభిప్రాయుం, అనుభవుం త్రువాత్ విఫలమైన మరియు మసిుమల కొరకు
ఆపదగా మారిన అభిప్రాయుం. మరి దానిని ఎవరు అుంగ్లకరిసాతడు?, మఖ్యుంగా
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వీటనీిటితో ప్పటు స్లహా ముండలిని స్మమతిుంచే వారు ఖ్లీఫాను ఎనుికోగలరే
గాని అత్డని మారేి లేదా తొలగుంచే హ్కుక లేకపోయినపుాడు. ఎుందుకుంటే
ఉసామన్ను తొలగుంచడానికి మసిుమలు పూరిత బలానిి ప్రయోగుంచారు కాని
మసిుమలకు “న్నకు ఖిలాఫత్ చొకాకను అలాుహ్ తొడగుంచాడు దానిని ఏమాత్రుం
తొలగుంచను!” అని చపా జన్ననికి మోస్గుంచారు.
ఎపుాడైతే మేమ ఈన్నటి అభివృధిాగాుంచిన పశ్ిమ ద్వశ్వలలో దాని ప్రభావుం
చూసాతమో అపుాడు ఈ అభిప్రాయుం పటు మాకు ఇుంకా ద్వవష్ుం పెరుగుతుుంద.
ప్రజాప్రభుత్వ న్నయకుడని ఎనుికొనే విష్యుంలో స్రవజనసామానయమ అని
డపుా కొటుటకుుంట్టరు. ఎనిికల స్మయుం వచిినపుాడు మీరు చూస్త ఉుంట్టరు
ప్పరీటలు ఒకరు మరోకరిపై బురద విసురుకొవడుం మొదలు పెడతారు.
లావాద్వవీల వయవహారుం మొదలవతుుంద, ఎుంత్ ఖ్రుి అయిన స్రే ప్రజాప్రభుత్వ
న్నయకుడు అవవడానికి మనసులో కోరికలు మొలకెతుతతాయి. దాని కోస్ుం కోటు
డాలరుు ఖ్రుి చేయబడుతుుంద, సాధయమైనుంత్ వరకు ప్రచార్గలు చేయబడతాయి
మరియు పేదవాళ్ళళ స్ుంప్పదుంచుకుని డబుా వాళ్ళ ర్గజకీయ ఇుంద్రజాలానికి
ఆహుతి అవతుుంద.
మరియు ఈ చిత్రవిచిత్ర పనుల త్రువాత్ ఎవరైన త్న మోసాలతో
“మత్తఫిఖున్ అలైహ్” నిరణయుం ప్రకారుం అధికార కూరీి మీద చేరుతాడు –
మత్తఫిఖున్ అలైహ్ నిరణయుం అనగా “ఎకుకవ ఓటుతో” ఎుందుకుంటే త్గాదాలు
దూరుం చేయడానికి వాళ్ళ వదద కేవలుం ఇద్వ ఒక మారాుం ఉుంద కాబటిట– అయితే
అుందరి కుంటే ముందు అత్డు త్మ మిత్రులను, మదదతుదారులను, దగార
బుంధువలను మరియు త్మ ప్పరీట వాళ్ళను ముంత్రులుగా మరియు మఖ్యమైన
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బ్బధయత్హిత్మైన పోసుటలకు నియమిసాతడు. మరియు వేరే వాళ్ళళ అత్డ ప్రభుత్వ
కాలముంతా అద్వ ప్పరీటకి వయతిరేకుంగా అలుకలోులుం మరియు గొడవలు స్ృషిటసాతరు.
ఎవరినైతే అుందరు ఏకాభిప్రాయుంతో కలసి కటుటగా ఎనుికున్నిరో అత్డ
మారాుంలోనే మళ్ళను పరుసాతరు, అత్డ కోస్ుం కొత్తకొత్త స్మస్యలను స్ృషిటసాతరు,
అత్డని అవమానిుంచడానికి మరియు నీచుడగా వయకతుం చేయడానికి ప్రయతాిలు
చేసూత ఉుంట్టరు, అత్డని అధికారుం నుుండ తొలగుంచడానికి అనిి రకాలుగా
ప్రయతిిసాతరు. మరియు ఈ విష్యాలనీిటితో ఓడన ప్పరీటకి ఎుంత్ నష్టమో ఇద
మీకు కూడా తెలుసు. మానవస్ుంబుంధమైన ఎనోి విలువలు కాళ్ళ క్రుంద
నలగత్రొకక బడతాయో మరియు ప్రజాసావమయుం పేరున మనోహ్రమైన
నిన్నదాలతో మరియు మిలమిలలాడే పోస్టరుతో ఎనిి ప్పపషిఠ పనులు చేసాతరో,
లివాత్1ను చటటబదాుం చేసాతరు మరియు వివాహానికి బదులుగా వయభిచార్గనిి
అభివృధి గురితుంపుగా భావిసాతరు మరి ఇదుంతా ఎవరి దావర్గ జరుగుతుుంద?
స్లహా ముండలి, ప్రజాసావమయుం మరియు ఎనిికల పేరున జరుగుతుుంద.
అుందుకే షియా మసిుమలు వివేకమైన మరియు సులువైన అభిప్రాయదృషిట
యొకక ప్రామఖ్యత్ తెలిసి వసుతుంద మరియు అుందుకనే షియా మసిుుంలు
“ఇమామత్ మరియు ఖిలాఫత్”ను ఉసూలే దీన్(దీన్ మూల అుంశ్వల) యొకక
భాగుంగా చేశ్వరు, ఎుందుకుంటే ఇద్వ ఒకకగానొకక పదాతి స్మాజానిి మరియు
అుందులో ఉని మనుషులను స్రైన జీవన్ననిి సాగుంచడుం కొరకు.

1 . పురుషులతోోఁగల పరస్ార మైథునమ, స్హ్జ విరుదామైన మైథునమ, the unnatural sexuality,
sodomy.
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అుందుకే షియా మసిుమల వచనుం; ఈ అధికారుం అలాుహ్కు
స్ుంబుంధిుంచిన అధికారుం! చాలా వివేకమైన మరియు స్రైనద, బుదా
అుంగ్లకరిుంచదగనద, అుంత్ర్గత్మ శ్వుంతిసుతుంద, ఖుర్ఆన్ మరియు హ్దీస్ దావర
ఈ వచన యొకక తాయీదు కూడా అవతుుంద. అతాయసులు, న్నకిసీన్ మరియు
కపటవరతనులకు నోరతేత అవకాశ్ుం ఉుండదు. చక్రవరుతల మరియు అధికారుల,
దుషుటల మరియు అతాయచారులను మటిట కరిపసుతుంద. అలాుహ్ వచన ఎుంత్ ముంచి
వచనమో:

َ َ َ ذ َ َُ ذُ ذَ ُ ْ ذ
ََ
ً َ َّٰ َ َ ً َ
ۡ
َ
َ
ى َوف ِريقا َح ذق عل ۡي ِه ُم ٱلضلَّٰلة إِنه ُم ٱَّتذوا ٱلشيَّٰ ِطي أو ِِلاء مِن
ف ِريقا هد
َ َذ
َ
ذ
ُ
ۡ ٱّللِ َو َي
ح َس ُبون أن ُهم ُّم ۡهتَ ُدون
ون
ِ د

అనున్నదుం:

ఒక వర్గానికి ఆయన ఋజుమారాుం చూపుంచాడు. కాని రుండో
వర్గానికి మారాభ్రష్టత్వుం బ్బగా స్రిపోయిుంద. ఎుందుకుంటే, వారు
అలాుహ్కు

బదులుగా

షైతానులను

త్మ

స్ుంరక్షకులుగా

ఎనుికున్నిరు. అయిన్న “మేమ ఋజుమారాుంలో ఉన్నిమ” అని
వారు భావిసుతన్నిరు

1

1. ఆర్గఫ్ సూర్గ:7, ఆయత్:30.
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దైవనియోగమ(ఖ్జా వ ఖ్దర్)
అహ్లుసునిత్ల దృషిటలో
న్న గడచిన జీవిత్ుంలో అనీిుంటి కని వాయకులమైన విడకథ, “దైవనియోగ”
స్మస్య. న్న వదద దీనికి స్ుంబుంధిుంచి న్న మనసుకు స్ుంత్ృపత పరిచే మరియు న్న
ఆలోచనకు శ్వుంతి పరిచేటువుంటి ఒక స్రైన స్మాధానుం ఉుండేద కాదు. నేను
అహ్లు సునిత్ల మద్రసాలలో చదవిుందుంతా “మనిషి త్ను చేస్త పనులలో తాను
కేవలుం బలవుంత్పెటటబడన నిస్సహాయుడనీ; అమమ కడుపులో అలాుహ్ రుండు
దూత్లను పుంపుతాడు వాళ్ళళ పలువాడ చావ, వాడకి జీవిత్ుంలో దకేక భాగుం,
చేస్త పనులను వ్రాస్తసాతరు మరియు దాని ప్రకారుంగానే అత్డు దౌర్గుగుయడు లేదా
భాగయవుంతుడు అవతాడు”1 అని. దీనితో నేను చాలా దగ్రురమ చుంద ఉుండే
వాడని! ఈ స్మస్య న్నకు ఎనిడూ అరాుం కాలేదు.
నేను, ఈ నమమకుం మరియు “అలాుహ్ న్నయయమూరిత ఆయన త్న
స్ృషిటతాలకు అన్నయయుం చేయడు” అనే న్న వివేకుం మరియు అుంత్ర్గత్మ యొకక
తీరుా మధయ ఎలుపుాడూ స్ుంఘరిణను గ్రహిుంచే వాడని; అలాుహ్ ప్రజలను వాళ్ళళ
చేస్త పనులలో నిస్సహాయులుగా చేసి వాళ్ళను ఎలా శ్క్షిుంచ గలడు! అని.
నేను మరియు న్నవలే(ఆలోచన కలిగన) వేరే మసిుుం యువకులు ఈ రుండు
వయతిరేక ఆలోచనలలో ఉుండే వాళ్ళమ, అలాుహ్ స్రవశ్కితవుంతుడు మరియు
మహాబలవుంతుడు;

َ َُ ُۡ ۡ َُ َُ َۡ َ ُۡ َُ َ ذ
سلون
َّل يسل عما يفعل وهم ي

1. అల్ బురుజ్ సూర్గ:85, ఆయత్:16.
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ఆయన తాను చేస్ పనులకు(ఎవరి ముందూ) జవాబుదారు కాడు. కాని
అుందర్ద(ఆయన ముందు) జవాబుదారులే
అలాుహ్

ٞ َذ
ُ ال ل ِ َِما يُر
يد
فع
ِ

2

1

అనువాదుం:

తాను త్లచిన దానిి

చేయగలవాడు
అలాుహ్ స్ృషిటతాలను స్ృషిటుంచి రుండు భాగాలుగా విభజుంచాడు; ఒక
భాగానిి స్వరీాయులుగా చేశ్వడు మరియు రుండ భాగానిి నరకవాసులుగా. ఆ
అలాుహ్ అనుంత్ కరుణామయుడు, అప్పర కృప్పశీలుడు ఏమాత్రుం దౌరజన్నయనికి
ప్పలుపడడు3 మీ అలాుహ్ త్న స్ృషిటతాల పై దౌరజనయుం చేయడు4 అలాుహ్ ప్రజల
పై కొుంచుం కూడా దౌరజనయుం చేయడు కాని ప్రజలే స్వయుంగా త్న ఆత్మల పై
దౌరజనయుం చేసాతరు5 అుంతే కాదు త్లిుకి త్న పలువాడ పై ఎుంత్ ప్రేమ ఉుంటుుందో
అలాుహ్కు దాని కని ఎకుకవ త్న దాసుల పై ప్రేమ ఉుంద, హ్దీస్లో ఉనిటుు.6
ఒకవైపు ఖుర్ఆన్ యొకక ఆయతులలో ఇలా ఉుంటే మరో వైపు ఈ విశ్వవస్ుం
“అలాుహ్ ప్రజలను బలవుంత్ుం పెడతాడు ఆ త్రువాత్ నరకుంలో వేసాతడు” ఇద
దౌరజనయుం కాకుుంటే మరేుంటి? దౌరజనయుం ఇుంకేమైన ఉుందా?.

1. అుంబియా సూర్గ:21, ఆయత్:23.
2. అల్ బురుజ్ సూర్గ:85, ఆయత్:16.
3. అల్ నిసా సూర్గ:5, ఆయత్:40.
4. అల్ హ్ుంమీమ్ స్జాద సూర్గ:41, ఆయత్:46.
5. అల్ బురుజ్ సూర్గ:10, ఆయత్:44.
6. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం7, పేజీ75.
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కొనిి స్మయాలలో అయితే ఖుర్ఆన్ ఆయతులను చదవినపుాడు కూడా
న్నకు ఈ వయతిరేకత్ తెలుసూత ఉుండేద ఎుందుకుంటే కొనిి ఆయతులతో మనిషి
తాను చేస్త పనిలలో స్వత్ుంత్రయుం గలవాడు మరి అత్డే తాను చేసిన పనులకు
బ్బధుయడు అని ఉుంటుుంద. ఉదా:

َ ََ ََۡۡ َۡ َ َذ
خۡا
ِريا يَ َرهُۥ َو َمن َي ۡع َم ۡل م ِۡث َق َال َذ ذرة َ ا
شا يَ َرهُۥ
فمن يعمل مِثقال ذرة

అనువాదుం:

ఆ త్రువాత్ ఎవడైన్న రవవుంత్ స్తాకరుం చేసి ఉన్నిస్రే దానిి
అత్ను చూసుకుుంట్టడు. అలాగే ఎవడైన్న రవవుంత్ దుషాకరయుం చేసి
ఉన్ని స్రే దానీి అత్ను చూసుకుుంట్టడు

1

మరి మరో చోట ఇలా అరాుం అయేయద; మనిషి తాను చేస్త పనులలో
సావత్ుంత్రయుం లేని వాడు, అత్డ వదద ఎటువుంటి శ్కిత లేదు అత్డు లాభనషాటలకు
గాని లేదా త్న భాగయుం విష్యుంలో గాని అధికారుం లేని వాడు. ఉదా:

ََ ََ ُ َ ذ َ ََ َ ذ
ُٱّلل
وما تشاءون إَِّل أن يشاء

అనువాదుం:
కాదు

అలాుహ్ కోరనుంత్ వరకు, మీరు కోరినుంత్ మాత్రాన ఏమీ

2

లేదా ఇుంకో ఉదా:

ُّ ُ َ َ ذ ذ
َ
ضل َمن يَشا ُء
ِ فإِن ٱّلل ي
1. అల్ జల్ జాల్ సూర్గ:99, ఆయత్:7,8.
2. అల్ దహ్ర్ సూర్గ:76, ఆయత్:30.
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అనువాదుం:

యదారాుం

మారాభ్రష్టతావనికి గురిచేసాతడు

ఏమిటుంటే,

అలాుహ్

తాను

కోరిన

వారిని

1

ఈ ఆయతులతో “అలాుహ్యే అుంతా చేసాతడు, మనిషి సావత్ుంత్రయుం లేని
వాడు” అని అరామవతుుంద.
అవను, కేవలుం నేనొకకడనే కాదు మసిుమలలో ఎకుకవ ముంద ఈ పరశ్ార
విరుదా ఆలోచనలో మనిగ ఉన్నిరు. మరియు అుందుకే మీరు ఉలమా మరియు
సావమలతో దైవనియోగమ గురిుంచి ప్రశ్ిస్తత వాళ్ళళ త్మను తామే స్ుంత్ృపత
పరచలేనటువుంటి జవాబే ఇవవలేరు ఇక వేరే వాళ్ళను స్ుంత్ృపత పరిచే
విష్యానియితే వదలేయుండ. వాళ్ళళ ఇలా స్మాధానుం ఇసాతరు: “ఈ విష్యుం
గురిుంచి దీరఘుంగా అుంత్లా ఆలోచిుంచడుం అనవస్రుం” మరి కొుందరైతే ఇలాుంటి
విష్యాలపై ఆలోచిుంచడుం కూడా హ్ర్గమ్ అని నిర్గారిసాతరు, వాళ్ళళ ఇలా
అుంట్టరు: “ఒక మసిుుంపై అవశ్యకమైన విష్యుం కేవలుం దైవనియోగానిి
విశ్వవసిుంచడుం మరియు ప్రతీ ముంచి, చడు అలాుహ్ త్రపు నుుండ అని
నమమడుం”.
మరియు ఒకవేళ్ ఎవరైన వయతిరేకి ఆ ఉలమాలతో “అలాుహ్ త్న దాసుడి
అపర్గధమ చేస్తుందుకు బలవుంత్ుం పెటిట ఆ త్రువాత్ నరకుంలో వేయడుం” ఇద
ఎలా సాధయుం?, అని అడగనపుాడు వెుంటనే వాళ్ళళ ఇలా ఆద్వశ్సాతరు: “ఇత్ను
అవిశ్వవసుడైపోయాడు, జుందీఖ్ అయిపోయాడు, దీన్ నుుండ బయటకు
వెళ్ళళపోయాడు మొ॥” (దీని ఫలిత్ుం ఏమయియుందుంటే) బుదా నుుండ ఆలోచన్న శ్కిత
1. అల్ ఫాతిర్ సూర్గ:35, ఆయత్:8.

232

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
నశ్ుంచిుంద మరియు ప్రజలలో వివాహాలు దైవనియోగమైనవి అని, విడాకులు
త్లర్గత్గా నమమకుం ఏరాడుంద. అుంత్కు మిుంచి వయభిచారుం కూడా
బలవుంత్ుంగా జరిగన విష్యమే వయభిచారుం జరగడుం అలాుహ్ యొకక ఆద్వశ్మే
ఇద అలాుహ్ యొకక అనుగ్రహ్మే. ఎుందుకుంటే వాళ్ళ విశ్వవస్ుం ప్రకారుం ప్రతీ స్త్రీ
యొకక స్త్రీ రహ్సాయవయవమ1 పై ఆమె భరత పేరు ఉుంటుుంద. మరి అలాగే
మదయప్పనుం, స్జజనుల చావ అుంతే కాదు తినడుం, త్రాగడుం వరకు అనీి
బలవుంత్పెటటబడనవే మీరు కేవలుం భాగయలేఖి వ్రాసిుంద్వ తినగలరు.
నేను ఒకసారి ఈ విష్యాలనీిుంటిని ఒక ఆలిమ్ ముందు ఉుంచి ఇలా
అన్నిను: ఖుర్ఆన్ ఆ విశ్వవసాలను నిర్గకరిసుతుంద మరియు హ్దీస్ ఖుర్ఆన్కు
వయతిరేకుంగా ఉుండడుం అసాధయుం. మీరు కొనిి ఆయతులను తిలకిుంచుండ:
1. ఆయత్:

అనువాదుం:
2. ఆయత్:

َ
ِ
ُ َ َ َ َ ْ ُ
ِكم ِم َِن ٱلن ِ َساء
كحوا ما طاب ل
ِ فٱن
మీకు నచిిన స్త్రీలను వివాహ్ుం చేసుకోుండ

2

ُ ٱلط َل َّٰ ُق َم ذرتَان فَإ ۡم َس
ذ
ُ اكۢ ب َم ۡع ُروف أَ ۡو ت َ ۡۡس
َّٰ َ يحۢ بِإ ِ ۡح
سن
ِ
ِ ِٖۖ
ِ

అనువాదుం:

విడాకుల(త్లాఖ్ రజ్ఈ) రుండుసారుు మాత్రమే.
త్రువాత్ భారయను స్క్రముంగా త్మ వదద ఉుండనివావలి

1. యోని.
2. అల్ నిసా సూర్గ:4, ఆయత్:3.
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1

లేదా ఆమెను స్హ్ృదయుంతో సాగనుంప్పలి
3. ఆయత్:

ا
َ َ َ ۡ َ ُ ْ ِ َ َٰٓ ذ ُ َ َ َ َّٰ َ ا
حشة َو َسا َء َسبِيل
ِ  إِنهۥ َكن فٞۖ ٱلزن
ِ وَّل تقربوا

అనువాదుం:

వయభిచారుం దరిదాపులకు కూడా పోకుండ. అద అతిదుష్ట
కారయుం. బహుచడా మారాుం

4. ఆయత్:

2

َ
ذَ ُ ُ ذ
َ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ
يد ٱلش ۡي َطَّٰ ُن أن يُوق َِع بَ ۡي َنك ُم ٱل َعد َّٰ َوة َوٱۡلَغضا َء ِِف
ِإِنما ير
ۡ َ َ ذ
َ ۡ ذ
َ ُ
ۡ ۡ
َۡ
ٱلصل َّٰوةِٖۖ ف َهل
ۡس َو َي ُص ذدك ۡم عن ذِك ِر ٱّللِ َوع ِن
ِِ ٱۡل ۡم ِر َوٱل َمي
َ َ ُّ ُ َ
نت ُهون
أنتم م

అనువాదుం: షైతాను

సార్గయి,

జూదాల

దావర్గ

మీ

మధయ

విరోధవిద్వవషాలను స్ృషిటుంచాలనీ, మిమమలిి అలాుహ్
స్మరణ నుుండ, నమాజు నుుండ్డ వారిుంచాలని కోర్గతడు.
కనుక మీరు వీటిని మానకుుంట్టర్గ (లేదా)?
5. ఆయత్:

అనువాదుం:

3

ُ َو ََّل َت ۡق ُتلُوا ْ ٱنلذ ۡف َس ذٱلِت َح ذر َم ذ
َ ۡ ٱّلل إ ِ ذَّل ب
ٱۡل ِ ِق
ِ
ِ
స్త్యుంతో త్పా అలాుహ్ పవిత్రుంగా నిరణయిుంచిన ఏ

1. బఖ్ర్గ సూర్గ:2, ఆయత్:229.
2. బనీ ఇస్రాయీల్ సూర్గ:17, ఆయత్:32.
3. అల్ మాయిదహ్ సూర్గ:5, ఆయత్:19.
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1

ప్రాణానీి హ్త్మారికుండ
6. ఆయత్:

َ ََو َمن َي ۡق ُت ۡل ُم ۡؤم اِنا ُّم َت َع ِم ادا ف
َ ج َزا ُؤهُۥ َج َه ذن ُم َخ َّٰ ِ اِلا ف
ِيها
ِ
َ
ٱّلل َعلَ ۡيهِ َولَ َع َن ُهۥ َوأ َ َع ذد َ ُلۥ َع َذابًا َع ِظ ا
َ ض
ُب ذ
يما
ِ َوغ

అనువాదుం:

ఇక బుదాపూరవకుంగా ఒక విశ్వవసిని చుంపేవానికి
ప్రతిఫలుం నరకుం. అుందులో అత్డు స్దా ఉుంట్టడు.
అత్ని పై అలాుహ్ ఆగ్రహ్ుం, శ్వపుం అవత్రిసాతయి.
అలాుహ్ అత్డ కొరకు కఠినమైన శ్క్షను సిదాపరచి
ఉుంచాడు

2

ఈ పై ఆయత్ కూడా హ్త్య చేయడుం మరియు చేయకపోవడుం పటు వయకిత
స్తవచాను నిర్దపసుతుంద. మఖ్యుంగా తినడుం మరియు త్రాగే వసుతవలలో
హ్దుదలను చూపుంచి మనకు స్తవచాను ప్రసాదుంచాడు. తిలకిుంచుండ:
7. ఆయత్:

అనువాదుం:

َ ِب ٱل ۡ ُم ۡۡسف
ُّ ٱش ُبوا ْ َو ََّل ت ُ ۡۡسفُوا ْ إنذ ُهۥ ََّل َُي
َ ۡ َو ُُكُوا ْ َو
ِي
ِ
ِ
ِ
తినుండ, త్రాగుండ, మితిమీరకుండ. అలాుహ్ మితిమీరే
వారిని ప్రేమిుంచడు

1. అన్ఆమ్ సూర్గ:6, ఆయత్:151.
2. నిసా సూర్గ:4, ఆయత్:93.
3. ఆర్గఫ్ సూర్గ:7, ఆయత్:31.
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ఈ ఆయత్తో కూడా మానవలకు త్న కారయమలలో స్తవచా, సావత్ుంత్రయుం
గలదు, అని రుజువ అవతుుంద. అుందుకని మౌలాన్న గారు మీరే చపాుండ
ఖుర్ఆన్ యొకక సాక్ష్యయలు సావత్ుంత్రాయనిి నిర్దపసుతన్నియి. అయితే మీరు
మానవలకు త్మ పనులలో సావత్ుంత్రయుం లేని వారు, అని ఏలా చబుతున్నిరు?
మౌలాన్న: (జవాబు ఇసూత) ఈ ప్రపుంచుంలో కేవలుం అలాుహ్ యొకక అధికారుం
మాత్రమే ఉుంద అుందుకే ఖుర్ఆన్ ఇలా ప్రవచిసుతుంద:

ََ
ََ
ُ
َ ۡ ۡ ُ َ
َ ۡ ۡ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َّٰ َ ُ ذ ُ ذ
ك تؤ ِِت ٱل ُملك َمن تشا ُء َوتزنِع ٱل ُملك مِ ذمن تشا ُء َوتعِ ُّز
ِ ق ِل ٱللهم مل ِك ٱلمل
ِ ُ َّٰ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ُّ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ ذ
ٞ َشء قَد
ۡ َ ك
ِير
ِ  إِنك لَعٞۖ  بِيدِك ٱۡلريٞۖ من تشاء وتذِل من تشاء

అనువాదుం:

ఇలా అనుండ: “ ఓ అలాుహ్! విశ్వసామ్రాజాయధి పతాయనికి ప్రభూ!
నీవ కోరినవారికి ప్రభుతావధికార్గనిి ప్రసాదసాతవ. నీవ కోరిన
వారి నుుండ దానిి లాకుకుంట్టవ. నీవ కోరిన వారికి గౌరవానిి
ప్రసాదసాతవ. నీవ కోరిన వారిని పర్గభవుంప్పలు చేసాతవ.
శుభాలు

నీ

ఆధీనుంలో

ఉన్నియి.

అనిిుంటిపైన్న అధికారుం ఉుంద

నిస్సుంద్వహ్ుంగా

నీకు

1

దీనితో అలాుహ్కు త్పా మరవవరికి సావత్ుంత్రయ అధికారుం లేదు అని రుజువ
అవతుుంద.

1. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:26.
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నేను: చూడుండ్డ, ఈశ్వరేచా1 గురిుంచి మన మధయ ఎటువుంటి అభిప్రాయభేదుం
లేదు. ఒకవేళ్ అలాుహ్ ఏదైన్న చేయాలని అనుకుుంటే మనుషులు, జన్నితులు
మరియు స్ృషిటలో ఉని వాళ్ళుందర్ద కలిసి కూడా దానిని ఆపలేరు. మన
అభిప్రాయభేదుం మనుషులు చేస్త పనుల గురిుంచి వాళ్ళళ చేస్త పనులనీి
స్వయుంగా వాళ్ళళ చేసాతర్గ లేక వాళ్ళ పనులు అలాుహ్ త్రపు నుుండ
చేయబడతాయా?
మౌలాన్న: వదలేయి సదర్గ! నీ దీన్ నీకు శుభప్రదుం, మరి మా దీన్ మాకు
(శుభప్రదుం)!.
ఇలా చపా మౌలాన్న స్ుంభాష్ణ దావర్గనేి మూసి వేశ్వరు.
చాలా స్మయాలలో మన ఉలమాల సాక్ష్యయలు ఇలాగే ఉుంట్టయి. దాని పై
వాళ్ళళ త్ృపతకలిగ ఉుంట్టరు అుందులో ఎటువుంటి మారుాను ఇష్టపడరు
ఎుందుకుంటే వాళ్ళ దృషిటలో ఎటువుంటి మారుా కానివవుండ అద బిద్అతే.
న్నకు గురుతుంద రుండు రోజుల త్రువాత్ నేను ఆ మౌలాన్న వదదకే వెళ్తళను
మరియు అత్నితో ఇలా అన్నిను: “అలాుహ్యే మనుషులతో పనులనీి
చేయిసాతడు

మనుషులు

త్మకు

తామ

ఏదీ

చేయరు”

అని

మీరు

విశ్వసిసుతనిపుాడు, ఖిలాఫత్ విష్యుంలో కూడా మీరు ఇద్వ మాటను ఎుందుకని
నమమడుం లేదు? (ఖ్లీఫాను ఎనుికోవడుం మనుషుల బ్బధయత్ అలాుహ్ద కాదు
అని ఎుందుకు అుంట్టరు?) వాస్తవానికి అలాుహ్ ప్రకటన కూడా ఇద్వ “అలాుహ్

1. మషీయతే ఇలాహీ.
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ఏద స్ృషిటుంచాలను కుుంటే దానిని స్ృషిటసాతడు మరియు ఎవరిని పడతే వారిని
ఎనుికుుంట్టడు అుందులో మనుషుల ఎటువుంటి జోకయుం లేదు” అని.
మౌలాన్న: అవను, మేమ కూడా ఇద్వ చబుతామ ఎుందుకుంటే అలాుహ్యే
అబూబక్ర్ ఆ త్రువాత్ ఉమర్ మరియు ఆ త్రువాత్ ఉసామన్ ఆ త్రువాత్
అలీ(అ.స్)ను ఎనుికున్నిడు. ఒకవేళ్ అలాుహ్ అలీ(అ.స్)ను మొదటి ఖ్లీఫా
చేయాలని అనుకోని ఉుంటే జనుిలు మరియు మనుషులు కలిసి కూడా దానిని
ఆపలేకపోయే వారు.
నేను: మౌలాన్న! ఇక మీరు చికుకకున్నిరు!.
మౌలాన్న: ఎలా చికుకకున్నిను?.
నేను: “అలాుహ్, నలుగురు ఖ్లీఫాలను ఎనుికొని ఎవరిని పడతే వాళ్ళని
ఎనుికోమని ప్రజలపై వదలేశ్వడు” అని అనుండ లేదా “అలాుహ్ ప్రజలకు
ఏమాత్రుం

సావత్ుంత్రయమే

ఇవవలేదు

స్వయుంగా

అలాుహ్యే

దైవప్రవకత

మరణాుంత్రుం ప్రళ్యదనుం వరకు ఖులఫాలుందరిని ఎనుికున్నిడు” అని
అనుండ.
మౌలాన్న: నేను రుండవ మాటను స్మమతిసాతను ఎుందుకుంటే ప్రతిష్ట, అప్రతిష్ట
మరియు ధనుం అధికారుం అనీి అలాుహ్ చేతులలో ఉన్నియి.
నేను: అుంటే దీని అరాుం ప్పలకుల మరియు న్నయకుల దావర జరిగన దౌరజన్నయలు,
మారుాలు, బిద్అత్లు మరియు వాయపుంచిన దుర్గమర్గాలు ఇవనీి అలాుహ్ త్రపు
నుుండ స్ుంభవిుంచినవి ఎుందుకుంటే ఆయనే వాళ్ళను మసిుమల పై న్నయకులుగా
నియమిుంచాడు.
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మౌలాన్న: అవనవను, పూరితగా ఇలాగే, అుందుకనే స్జజనులలో కొుందరు ఈ
ఆయత్ను ఇలా చదవారు:

అనువాదుం:

َ
َ ۡتف
َ ۡ ِإَوذا أَ َر ۡدنَا أَن ُّن ۡهل َِك قَ ۡر َي ًة أَ َم ۡرنَا ُم
ِيها

మేమ ఒక పటటణానిి న్నశ్నుం చేయదలచుకునిపుాడు, అచిటి
ధనవుంతులను ఇుంకా ధనవుంతులు చేసాతమ

1

నేను ఆశ్ిరయుంగా ఇలా అన్నిను: అుంటే దీని అరాుం “ఇబ్ని మలిజమ్” చేతులోు
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గారి మరణుం మరియు ఇమామ్ హుసైన్ మరణుం అలాుహ్
యొకక ఇష్టుం మరియు ఉద్వదశ్ుంతోనే జరిగాయి!!!.
మౌలాన్న: పూరితగా ఇద్వ, మీరు దైవప్రవకత(స్.అ) వచన ఇమామ్ అలీ(అ.స్) పటు
వినలేదా; “ఓ అలీ(అ.స్)! ఆఖ్రీన్ల నుుండ చాలా క్రూర వయకిత నీ ఈ
సాానుంలో(ఖ్డాుంతో) వేటు వేసాతడు దానితో(హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక గడాుం త్రపు
చూపసూత) ఇద త్డసిపోతుుంద” అని అన్నిరు. అలాగే స్యయదాి హుసైన్(అ.స్)
యొకక మరణగాథ దైవప్రవకత(స్.అ)కు ముందు నుుండే తెలుసు మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) జన్నబ్న ఉమెమ స్లామకు తెలియపరిచారు. అలాగే దైవప్రవకత(స్.అ)కు
స్యయదాి హ్స్న్(అ.స్) మసిుమల రుండు పెదద వర్గాలలో స్ుంధి చేయిసాతరు అని
కూడా తెలుసు, ఈ విష్యాలనీి స్ృషాటయద దనుం (అన్నద కాలుం) న్నడే
వ్రాయబడనవి. మనిషికి దాని నుుండ త్పాుంచుకొనే మారాుం లేదు ఏద వ్రాసి పెటిట
ఉుంటే అద జరిగే తీరుతుుంద. ఇపుాడు మాత్రుం మీరే స్వయుంగా చికుకకున్నిరు.

1. బనీ ఇస్రాయీల్ సూర్గ:17, ఆయత్:16.
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నేను కాస్తపు వరకు మౌనుంగా ఉన్నిను మరియు మౌలాన్న గారు తాను
ఇచిిన

జవాబుపై

గరవపడుతున్నిరు

మరియు

గెలిచేశ్వను

అని

అనుకుుంటున్నిరు. మరియు నేను అలాుహ్కు ఎదైన్న విష్యుం గురిుంచి తెలిసి
ఉుండడుం మనిషిని బలవుంత్పెటటడుం పై సాక్షయుం కాదు అని మౌలాన్న గారిని ఎలా
స్ుంత్ృపత పరచాలి అని ఆలోచిసుతన్నిను.
ఎుందుకుంటే న్నకు ముందు నుుండే తెలుసు అత్ని బుదాకి ఈ మాట
అరాుంకాదు అని, అుందుకని మరల అత్నితో “అయితే న్నయకులు మరియు
ప్పలకులు వాళ్ళళ పూరీవకులు కానివవుండ లేదా ఈన్నటి వాళ్ళళ కానివవుండ, ఇసాుుం
మరియు మసిుమలతో యుధాుం చేసూత ఉుండే వాళ్ళళ, వాళ్ళుందరిని అలాుహ్యే
ఇలా చేయమని బలవుంత్ుం పెట్టటడా?” అని ప్రశ్ిుంచాను.
మౌలాన్న: అవను, నిస్సుంద్వహ్ుంగా.
నేను: “ట్యయనిస్”, “అల్ జజాయిర్”, “అల్ మగ్రిబ్” పై “ఫ్రెుంచు” అధికార్గనిి
కూడా అలాుహ్యే బలపరిచాడా?
మౌలాన్న: అవను, కాక మరేుంటి. మరి స్మయుం వచిినపుాడు ఫ్రెుంచు ఆ పరిగణ
నుుండ వేళ్ళళపోతుుంద.
నేను: సుబ్బునలుహ్! అయితే మీరు అహ్లుసునితుల ఈ విశ్వవస్ుం త్రపు నుుండ
ఎుందుకు వాదసాతరు “దైవప్రవకత(స్.అ) మరణిుంచారు మరియు అత్ను త్న
జీవత్ుంలో ఎవవరిని నియమిుంచకుుండా ఖిలాఫత్ను మసిుమల షూర్గ(స్లహా
ముండలి)

పై

వదలేశ్వరు

వాళ్ళళ

నియమిుంచగలరు”
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మౌలాన్న: అవను, నిజమే. నేను దీనినే విశ్వసిసాతను మరియు ఇన్నిఅలాుహ్ నేను
ఈ విశ్వవస్ుం పైనే ఉుంట్టను.
నేను: అయితే మీరు ఈ రుండు వచన్నలను ఎలా ఒకటి చేయగలరు? 1. అలాుహ్
ఖులఫాలను ఎనుికున్నిడు 2. ప్రజలు స్లహా ముండలి దావర ఖులఫాలను
ఎనుికున్నిరు?
మౌలాన్న: ఎుందుకుంటే మసిుమలు అబూబక్రను ఎనుికున్నిరు అుందుకు
అలాుహ్ కూడా దీనినే ఎుంచుకున్నిడని మాట (ఎుందుకుంటే మనిషి చేస్త ప్రతీ పని
అలాుహ్ద్వ అవతుుంద)
నేను: అలాుహ్ స్ఖ్లఫాలో ఖ్లీఫాను ఎనుికోమని దైవవాణి అవత్రిుంపజేసాడా?
మౌలాన్న: అస్తగీరులాుహ్, మహ్మమద్(స్.అ) త్రువాత్ ఎటువుంటి దైవవాణి
అవత్రిుంచబడలేదు కాని షియాలు అవత్రిుంచిుంద అని చబుతూ ఉుంట్టరు.
నేను: షియా మరియు వాళ్ళ మూఢ నమమకాలను ఉుండనివవుండ. న్నకు మాత్రుం
మీరు మీ సాక్ష్యయలతో స్ుంత్ృపత పరచుండ “మీకు ఎలా తెలిసిుంద అలాుహ్
అబూబక్రను ఎనుికున్నిడు అని”?
మౌలాన్న: ఒకవేళ్ అలాుహ్ దానికి వయతిరేుంగా అనుకుుంటే మసిుమలుందరే కాదు
ప్రపుంచముంతా దానికి వయతిరేకిుంచలేరు.
నేను మౌలాన్న గారి మాటలు విని త్రువాత్ “వీళ్ళళ ఆలోచిుంచరు మరియు
ఖుర్ఆన్ను పరిశీలిసూత చదవరు, వాళ్ళ దృషిటలో ఎటువుంటి జాఞన లేదా ఫిలాస్ఫీ
అుంశ్వలు స్రైనవి కావ” అనే అభిప్రాయానికి చేర్గను.
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ఈ అుంశ్ుం పై న్నకు వేరే స్ుంఘటన గురుతవచిిుంద. ఒకసారి నేను న్న ఒక
మిత్రునితో ప్పటు ఒక ఉదాయనవనుంలో నడుసుతన్నిను ఆ ఉదాయనవనుంలో చాలా
ఖ్ర్దజరపు చటుు ఉన్నియి మరియు నేను అపుాడు “దైవనియోగమ” గురిుంచి
చబుతున్నిను. అదృష్టవశ్వతుత న్న త్ల పై ఒక పుండు పడ జారుకుుంట్య గడాలో
దూరిుంద. నేను దానిని తీసుకొని నోట్లు వేసుకోబోయాను న్న మిత్రుడు
ఆశ్ిరయుంగా ఇలా అన్నిడు: “అలాుహ్ నీకు వ్రాసిపేటిటుంద్వ నీవ తినగలవ, చూడు
ఈ పుండు నీద అుందుకని నీవ తిుంటున్నివ!”
నేను: ఒకవేళ్ “ఈ పుండు న్న భాగయుంలో వ్రాసి పెటిటుంద” అని నీవ
నమమతునిట్లుతే నేను దీనిని తినను అని చపా దానిని పడేశ్వను.
మిత్రుడు: సుబ్బునలాుహ్! ఒకవేళ్ ఏదైన్న వసుతవ నీ అదృష్టుంలో లేకుుంటే అలాుహ్
దానిని నోటి నుుండ తీసి ప్పరబోసాతడు.
నేన, అయితే నేను దానిని తినేసాతను అని తీసుకున్నిను. న్నకు దానిని తినడుం
మరియు తినకపోవడుం పై పూరిత సావత్ుంత్రయుం ఉుంద ఏదో ఒకవైపు(తినడుం లేదా
తినకపోవడుం) పై నిరాుందుంచబడన వాడని కాదు, అని నేను అత్డకి
నిర్దపుంచాలని అనుకుుంటున్నిను. చివరికి దానిని నమిలి మిుంగేశ్వను. న్న
మిత్రుడు ననుి చూసూత ఉన్నిడు పూరితగా తిని త్రువాత్ ఇలా అన్నిడు: “దోస్త
నేను అలాుహ్ సాక్షిగా చబుతున్నిను ఇద నీ భాగయుంలో వ్రాసి ఉుంద నీవ దానిని
తినడుం పై నియోగుంచబడనవాడవి”. ఇలా న్న మిత్రుడు న్న పై విజయుం
పుందనటునిమాట ఎుందుకుంటే ఇక న్నకు దానిని కడుపులో నుుండ తీయడుం
అసాధయుం కాబటిట.
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“దైవనియోగుం” గురిుంచి అహ్లు సునిత్ల విశ్వవస్ుం ఏటువుంటిదో ఇక మీరే
ఆలోచిుంచుండ. లేదా ఇలా చపాుండ నేను సునీిగా ఉనిపుాడు నేను కూడా దీనిని
నమేమవాడని మరి అలాుంటపుాడు నేను రుండు వయతిరేక అుంశ్వల అలలలో
చికుకకొని కలత్లతో నిుండన ఆలోచనలతో జీవితానిి గడపడుం సావభావికమైన
విష్యుం. మరియు మేమ మా కటిటపడేసుకుని ఆలోచనలలో ఉుంట్య అలాుహ్
ఎపుాడు మాలో మారుా తీసుకోసాతడో అని వేచి ఉుండడుం కూడా సావభావికమైన
విష్యమే. మేమ మా బ్బధయత్ల నుుండ ఫర్గరు అయియ మన బ్బధయత్లను
అలాుహ్పై వేస్తసాతమ. అుందుకే మీరు ఎవరైన ఒక అతాయచారునితో గాని,
హ్ుంత్కుడతో గాని, దొుంగతో గాని అుంతే కాదు ఒక చిని పలుని త్న ఆశ్కు గురి
చేసి చుంపన ఒక అపర్గధిని “నీవ ఏుం చేశ్వవో నీకు తెలుసా?” అని ప్రశ్ిస్తత
అత్ను వెుంటనే ఇలా జవాబిసాతడు: ఇుందులో న్న త్పుా ఏముంద? అలాుహ్
ఆధికయుం గలవాడు, అత్డు న్న భాగయమలో ఇద్వ వ్రాసి పెట్టటడు!. మనిషికి
ఆడపలును స్జీవదహ్నుం చేయమని ఆద్వశ్మిచిి ప్రళ్యుం న్నడు అత్డతో ఈ
ఆడపలును ఎుందుకు స్జీవదహ్నుం చేశ్వవ? అని అడగే ఆ అలాుహ్ భళ్త బహు
భళ్త!. నిస్సుంద్వహ్ుంగా ఈ విష్యాలనీి అలాుహ్కు ఆమడ దూరుం, ఇద కేవలుం
అలాుహ్పై విదత్మైన నిుందారోపణ.
మరి అలాగే పశ్ిమ వాసులు మమమలిి ఎగతాళ్ళ చేయడుం మరియు మా
అవివేకుం పై నవవడుం అుంతే కాదు మాకు పేరు పెటిట, ఇద అరేబీయుల దురదృష్టుం
ఇుందులో వేరే వాళ్ళ త్పుా లేదు. ఇలా మమమలిి మూరుాలు మరియు
వెనకబడనవారు, అని అనుకోవడుం కూడా సావభావికమైనద్వ.
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వాస్తవ పరుంగా చూసినట్లుతే –పరిశోధకుడు దీనిని తెలుసుకుుంట్టడు– ఈ
విశ్వవసానిి అమవీ అధికారుం స్ృషిటుంచిుంద, అమవీ అధికారుం ఎలుపుాడూ
“అలాుహ్యే బనీ ఉమయాయహ్కు అధికార్గనిి ప్రసాదుంచాడు ఆయనే వాళ్ళను
ప్రజల పై అధికారులు చేశ్వడు అుందుకని వాళ్ళను అనుచరిుంచడుం మరియు
వాళ్ళ పటు త్లబిరుసు చేయకుుండా ఉుండడుం ప్రజలుందరి పై వాజబ్ ఎుందుకుంటే
వాళ్ళను అనుచరిుంచిన వాడు అలాుహ్ యొకక విధేయుడు మరియు వాళ్ళకు
ఎదురు తిరిగన వాడు అలాుహ్ పటు అవిధేయుడవతాడు, మరి అలా అత్డని
చుంపడుం వాజబ్ అవతుుంద” అని త్పుాడు ప్రచారుం చేసూత ఉుండేవారు. నేను
దీనిపై ఇసాుమీయ చరిత్ర నుుండ కొనిి సాక్ష్యయలను ప్రదరిిుంచగలను. ఉదా:
1. హ్జ్రత్ ఉసామన్ ఇబ్ని అఫావన్తో మీరు ఖిలాఫత్ పదవి నుుండ
తొలిగపోుండ అని కోరినపుాడు అత్ను ఇలా అన్నిరు: “ఇద అస్ుంభవుం,
అలాుహ్ తొడగుంచిన ఖిలాఫత్ చొకాకని నేను తీయలేను”1
అుంటే ఉసామన్ దృషిటలో ఖిలాఫత్ అలాుహ్ అత్నిని తొడగుంచిన ఒక చొకాక
లాుంటిద అుందుకని దానిని తీసివేస్త హ్కుక ప్రజలలో ఎవవరికి లేదు కేవలుం
తొడగుంచిన వాడకే ఆ హ్కుక ఉుంద అనగా అలాుహ్ మరణుం ఇచేిుంత్ వరకు.
2. మఆవీయా ఇలా అన్నిడు: “(కూఫా వాసులార్గ!) మీతో ఉపవాసాలు
చేయిుంచడానికో, జకాత్ ఇవవమని చప్పాడానికో నేను మీతో యుధాుం
చేయలేదు, నేను మీతో యుధాుం చేసిుంద మీపై అధికారుం చేయడానికి

1. తారీఖ్ త్బరీ, హిసార ఉసామన్ మరియు తారీఖ్ ఇబ్ని అసీర్.
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మరియు అలాుహ్ న్నకు ఈ అధికార్గనిి ప్రసాదుంచాడు అద మీకు ఇష్టుం
లేక పోయిన స్రే”.
ఇత్డు ఉసామన్ కని ఎకుకవే మారుకలు కొటేటశ్వడు ఎుందుకుంటే ఇత్డు “నేను
అధికారుం చేస్తుందుకు అలాుహ్ మసిుమలను చుంపడానికి న్నకు స్హ్కరిుంచాడు”
అని అలాుహ్ను నిుందసుతన్నిడు. మఆవియా యొకక ఈ ఉపన్నయస్ుం చాలా
ప్రఖ్యయతి చుందుంద.1
3. మఆవీయా త్న కుమారుడు యజీద్ను ప్రజల ఇషాటనికి వయతిరేకుంగా
యువర్గజునిగా నియమిుంచినపుాడు అత్డు “అలాుహ్ న్న కుమారుడు
యజీద్ను ఖ్లీఫా చేశ్వడు” అని వాదుంచాడు. చరిత్రకారులు వ్రాసినటుు,
మఆవీయా యజీద్ యొకక బైఅత్ కొరకు ప్రతీ పటటణానికి పత్రాలు
పుంప్పడు అపుాడు “మర్గవన్ బిన్ హ్కమ్” మదీన్నకు గవరిర్గా
ఉన్నిడు. అత్డకి కూడా “అలాుహ్ న్న నోటి నుుండ యజీద్ యొకక
బైఅత్ ప్రసాతవన చేయిుంచాడు” అని వ్రాశ్వడు.2
4. మరి ఇద్వ మాట దుర్గమరుాడైన “ఇబ్ని జయాద్” కూడా చప్పాడు!
ఇమామ్ జైనుల్ ఆబ్నదీన్ (అ.స్)ను స్ుంకెళ్ళలో బుందుంచి అత్డ ముందుకు
తీసుకొచిినపుాడు అత్డు ప్రజలతో ఇత్డు ఎవరు? అని ప్రశ్ిుంచాడు.
ఇత్డు “అలీ ఇబుిల్ హుసైన్(అ.స్)!” అని జవాబివవడుం జరిగుంద.
అత్డు, అయితే అలాుహ్ అలీ ఇబుిల్ హుసైన్(అ.స్)ను చుంపలేదా? అని
అన్నిడు. అుందుకు జన్నబ్న జైనబ్(అ.స్) ఇలా అన్నిరు: న్న అనియయను
1. మఖ్యతిలుతాతలిబీన్, పేజీ70. ఇబ్ని కసీర్, భాగుం8, పేజీ131. ఇబ్ని అబిల్ హ్దీద్, భాగుం3, పేజీ16.
2. అల్ ఇమామత్ వల్ సియాస్త్, భాగుం1, పేజీ151 (షామ్ లో మఆవీయా యజీద్ బైఅత్ చేయిుంచాడు).
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అలాుహ్ కాదు, అలాుహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) శ్త్రువలు చుంప్పరు.
అపుాడ ఇబ్ని జయాద్, జన్నబ్న జైనబ్(అ.స్)తో ఇలా అన్నిడు: నీవ
చూశ్వవగా అలాుహ్ నీ కుటుుంబ స్భుయలను ఏుం చేశ్వడో? జన్నబ్న
జైనబ్(అ.స్) ఇలా అన్నిరు: నేను అలాుహ్ నుుండ కేవలుం శ్రేష్ఠత్నే
చూశ్వను, వీళ్ళళ అలాుహ్ త్రపు నుుండ చావ లిఖిుంచబడన వాళ్ళళ
అుందుకని వీళ్ళళ విశ్రుంతి నిలయుం(స్మాధి) త్రపు వచేిశ్వరు.
అలాుహ్ తొుందరలోనే వాళ్ళను మరియు నినుి ఏకుం చేసాతడు అకకడ మీ
సాక్ష్యయలను ప్రదరిిుంచుండ, అకకడ తెలిసి వసుతుంద ఎవరికి గెలుపు
దకికుందో. ఓ ఇబ్ని మర్గజన్న!(ఇబ్ని జయాద్) నీ త్లిు నీ పై రోధిసూత
కూరోివాలి!1
ఇలా బనీ ఉమయాయహ్ మరియు అత్ని మిత్రుల దావర్గ మెలు మెలుగా ఈ
విశ్వవస్ుం అహ్లుబైత్(అ.స్)ల విద్వయులు షియా మసిుుంలలో త్పా పూరిత ఉమమతె
మసిుమహ్లో వాయపుంచిుంద.

1. మఖ్యతిలుతాతలిబీన్ .... మఖ్తలుల్ హుసైన్.
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దైవనియోగుం(ఖ్జా ఒ ఖ్దర్)
షియా మసిుమల దృషిటలో
న్న పరిచయుం షియా ఉలమాలతో1 అయియుంద మరియు వాళ్ళ పుస్తకాలు
చదవాను అపుాడు దైవనియోగుం గురిుంచి న్నకు కొత్త విష్యాలు తెలిసాయి. ఈ
స్మస్యను హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) చాలా స్ాష్టుంగా ఒక వయకిత అత్నితో “దైవనియోగుం”
గురిుంచి అడగనపుాడు ఇలా వివరిుంచారు: నీవ చిుంతిుంచు గాక! బహుశ్ నీవ
త్పాని స్రిగా జరిగే విధి మరియు కచిిత్మైన భాగయుంలో అనుమానిుంచావ.
ఒకవేళ్ ఇలా జరిగ ఉుంటే పుణయఫలితాలనీి వయరాుం అవతాయి మరియు వాగాదనుం,
బ్నదరిుంపులు2 అనీి అుంత్ుం అవతాయి. (ఎుందుకుంటే) అలాుహ్ త్న దాసులకు
సావత్రుంత్రయుం ఇచిి ఆద్వశ్ుంచాడు మరియు బ్నదరిసూత ఆప్పడు, వాళ్ళపై కొనీిుంటి
భార్గనిి వేశ్వడు వాళ్ళకు సాధయుం కాని భార్గనిి వెయయలేదు. కొుంచుం(అమలు)
చేస్తత ఎకుకవ(పుణాయనిి) ఇచాిడు. అలాుహ్

పటు ప్పపుం లుంగ పోయి

చేయబడదు, మరి అలాగే అలాుహ్ పటు విధేయత్ బలవుంత్ుంగా చేయబడదు.
అలాుహ్ ప్రవకతలను కారణుం లేకుుండా అవత్రిుంపజేయలేదు, అలాగే మనుషుల
కోస్ుం గ్రుంథానిి వృధాగా అవత్రిుంపజేయలేదు మరియు భూమీ ఆకాశ్వనిి
మరియు వాటి మధయలో ఉనివానీిటిని వయరాుంగా స్ృషిటుంచనూ లేదు ఇద కేవలుం
అవిశ్వవసుల అనుమానుం. అవిశ్వవసుల కొరకు దురదశ్ మాత్రమే.
1. ఉదాహారణకు ష్హీద్ బ్బఖిర్ అల్ స్ద్ర్, అత్ను ఈ ట్టపక్ పై న్నకు చాలా విష్యాలు చప్పారు మరియు
స్యయద్ అల్ ఖుయీ, అలాుమా మహ్మమద్ అలీ త్బ్బత్బ్బయి, స్యయద్ అల్ హ్కీుం మొ॥ వారు. ష్రు న్హుజల్
బలాగహ్, షేక్ అబుదహ్, భాగుం4, పేజీ613.
2. వఅదా వ వయీద()وعدہ و دعيد.
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మీరే చూడుండ ఇద ఎుంత్ స్ాష్టమైన ప్రవచనమో. ఈ ట్టపక్పై నేను ఇుంత్
కని వాకాితురయమ గల ప్రసాతవన చదవలేదు మరియు ఇుంత్ కని యదార్గ్నిి
నిర్దపుంచే సాక్ష్యయనిి చూడలేదు. అయితే మసిుమకు అత్డు చేస్త పనులనీి
అత్డ ఉద్వదశ్ుం మరియు ఆలోచన స్తవచితోనే జరుగుతాయి అనే విష్యుంపై త్ృపత
చుందాలిసుంద్వ. ఎుందుకుంటే అలాుహ్ మాకు ఆద్వశ్మైతే ఇచేిశ్వడు దానితో ప్పటు
చేయాయలా, వదాద అనే సావత్ుంత్రాయనిి కూడా ఇచాిడు. మరియు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
యొకక ఈ వచనుం –

– యొకక అరాుం ఇద్వ. ఎలాగైతే అలాుహ్

మనకు నిషిధిాుంచాడో మరియు వయతిరేకిస్తత శ్క్షిసాతను అని బ్నదరిుంచాడో. అయితే
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక ప్రవచనుం కూడా ఈ విష్యానేి నిర్దపసుతుంద “మనిషికి
మారుాలు చేస్త అధికారుం ఉుంద, ఎుంత్ వరకైతే అత్డకి అలాుహ్ ఆద్వశ్వల పై
అమలు చేయాలని ఉుందో అలాగే అత్డకి ఆ ఆద్వశ్వలను వయతిరేకిుంచే స్తవచి
కూడా ఉుంద. మరి వయతిరేకిస్తత శ్క్షకు అరుుడవతాడు

కు అరాుం ఇద్వ.

హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఈ స్మస్యను ఇుంకా వివరిసూత ఇలా అన్నిరు: “
” దీని అరాుం ఏమిటుంటే “ఒకవేళ్ అలాుహ్ మనిషికి త్న ఆద్వశ్వల పై
బలవుంత్ుం చేసి ఉుంటే మనుషులకు అలాుహ్ ఆద్వశ్వలను వయతిరేకిుంచడుం
అసాధయుం” దీనితో చేయడుం లేదా చేయకపోవడుం పటు సావత్ుంత్రయుం మనుషులకు
ఉుంద అనగా అలాుహ్ ఆజఞను ప్పటిుంచడుం లేదా ప్పటిుంచకపోవడుం మనుషుల
పని, అని రుజువ అవతుుంద. మరియు ఖుర్ఆన్ యొకక ఈ ఆయత్కు అరాుం
కూడా ఇద్వ:

َ
ُ ۡ َۡ َ
ۡ َۡ َ
ف َمن شا َء فل ُيؤمِن َو َمن شا َء فل َيكفر
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అనువాదుం:

ఇష్టమైన వారు దానిని సీవకరిుంచనూ వచుి, ఇష్టుంకాని వారు
1

దానిని తిరస్కరిుంచనూవచుి

ఆ త్రువాత్ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) అుంత్ర్జాఞనమ యొకక లోతుకు చేరేుందుకు
మానవత్వ అుంత్ర్గత్మను త్టిట లేప్పరు. హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఒక నిష్కరియైన
సాక్ష్యయనిి

ముందుుంచారు

“ఒకవేళ్

మనిషి

తాను

చేస్త

పనులలో

నిరుుందపెటటబడన వాడై ఉుంటే (కొుందరు అనుకునిటుుగా) ప్రవకతలను పుంపడుం
మరియు దైవగ్రుంథాలను పుంపడుం వయరాుం అయేయద. మరి అద ఒక ఫలిత్ుం లేని
పని అయేయద. అలాుహ్ ఇలాుంటి వయర్ పనులకు ఆమడ దూరుం. ఎుందుకుంటే
దైవప్రవకత(స్.అ)ల మరియు దైవగ్రుంథాల అవత్రణ లక్షయుం; మనుషులను
స్ుంస్కరిుంచడుం, వాళ్ళను అవిశ్వవస్పు చీకటి నుుండ తీసి విశ్వవస్ వెలుతురులో
తీసుకొని ర్గవడుం మరియు వాళ్ళ సావర్పరత్వ రోగాలకు వైదయుం చేసి ముంచి
జీవితానిి గడపడానికి స్రైన మార్గానిి చూపడుం. అలాుహ్ ఇలా ప్రవచిసుతుంద:

ذ
َۡ َ
َ ُۡ َ َ ذ
ِه أق َو ُم
ِ إِن هَّٰذا ٱلق ۡر َءان َي ۡهدِي ل ِل ِِت

అనువాదుం:

యదారాుం ఏమిటుంటే ఈ ఖుర్ఆన్ పూరిత స్రియైన స్వయమైన
మార్గానిి చూపుతోుంద...”

2

మరియు చివరిలో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) త్న మాటను మగసూత ఇలా అన్నిరు:
జబ్ర్3 పటు విశ్వవస్ుం మరియు నిుంగ్ల నేల మరియు వాటి మధయలో ఉనివనీి వయరాుం
1. కహ్ఫ్ సూర్గ:18, ఆయత్:29.
2. బనీ ఇస్రాయీల్:17, ఆయత్:9.
3 . (నిరుుందుం, బలవుంత్ుం మరియు జబర్దసీతగా).

249

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
అని భావిుంచడుం, రుండు కూడా ఒకటే. మరి ఇదొక అవిశ్వవస్ుం, దాని వలు
నరకానికి అరుులు అవతారు అని అలాుహ్ హ్లచిరిుంచాడు.
“దైవనియోగుం”

స్మస్యలో

మేమ

షియా

మసిుుంల

వచనను

పరిశోధిుంచినపుాడు ఈ విశ్వవస్మే స్రైన విశ్వవస్ుం అని అరాుం అయియుంద. దానికి
వయతిరేకుంగా “జబ్ర్ ఒ త్ఫీవజ్” రుండు వచన్నలు కూడా అతివృషిట మరియు
అన్నవృషిటకి గురి అయియ ఉన్నియి. అుందుకనే విశ్వవసాలను స్రిదదదడానికి వచిిన
ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్) ఆ ఇదదరికి ఇలా స్రైన మార్గానిి చూపుంచారు: 1 “
” హ్జ్రత్ ఇమామ్ జాఫర సాదఖ్(అ.స్) వాటి
గురిుంచి చాలా సాధారణమైన ఉదాహారణలు ఇచాిరు. దానిని ప్రతీ మనిషి వాళ్ళ
బుదాని బటిట అరాుంచేసుకోగలడు. ఒక వయకిత హ్జ్రత్ ఇమామ్ సాదఖ్(అ.స్)తో “మీరు
చపేా

కి అరాుం ఏమిటి? ” అని ప్రశ్ిుంచగా

ఇమామ్ ఇలా జవాబిచాిరు: నీవ భూమి పై నడవడుం మరియు భూమి పై
పడపోవడుం రుండూ ఒకటే కాదు, ఆ రుండుంటిలో తేడా ఉుంద. ఇమామ్ ఉద్వదశ్ుం
ఏమిటుంటే భూమి పై నడవడుం మేమ అనుకుని చేసుతని పని, కాని భూమి పై
పడపోవడుం అనుకోకుుండా జరిగే పని. ఇక మీరే చపాుండ మాలో ఎవరికి భూమి
పై పడ దానితో చేతులు కాళ్ళళ విరగొాటుటకోవడుం ఇష్టుం ఉుంటుుంద?. అుంటే “ఖ్జా
ఒ ఖ్ద్ర్” (దైవనియోగుం) అనగా “బైనల్ అమ్రైన్” అని, ఒక భాగుం మన చేతులో
ఉుంద దానిని మేమ మన ఇష్టుం ప్రకారుం వాడుకుుంట్టమ. మరియు రుండవ
భాగుం మన చేతులోు లేదు. మొదటి భాగుంపై మహాసిబ్బ(లెకికుంపు)
చేయబడుతుుంద. రుండవ భాగుం పై లెకికుంపు లేదు.

1. అఖ్యయిద్వ షియా, బహ్స్ ఖ్జా ఒ ఖ్దర్.
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అయితే మనిషి కొనిి స్ుందరుమలలో త్న ఇష్టుం ప్రకారుం అమలు చేసాతడు మరి
కొనిిుంటిలో నిస్సహాయుడు.
1. ఏ పనులైతే మనిషి పరిశీలిుంచిన మరియు ఆలోచిుంచిన త్రువాత్ చేసాతడో
అనగా ముందు ఆలోచిసాతడు ఆ పనిని చేయాలా వదాద? అని, ఆ త్రువాత్
దానిని చేసాతడు లేదా చేయడు అద అత్డ ఇష్టుం. దీని గురిుంచే ఖుర్ఆన్ ఇలా
ప్రసాతవిసుతుంద:

ذ
ََۡ َ
َ
ۡ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َّٰ َ َ َ ذ
َۡ
ورها َوتق َوى َّٰ َها ق ۡد أفل َح َمن َزكى َّٰ َها َوق ۡد
َونفس وما سوىها فألهمها فج

َ
َ َخ
اب َمن د ذسى َّٰ َها

అనువాదుం:

మానవాత్మ సాక్షిగా, ఆ ఆత్మను తీరిిదదద ఆ పై దానికి

స్ుంబుంధిుంచిన ముంచి, చడులను దానికి తెలియజేసిన వాడు
సాక్షిగా, నిశ్ియుంగా త్న ఆత్మను పరిశుధా పరచుకుని వయకిత
స్ఫలుడయాయడు, దానిని అణచివేసిన వాడు విఫలుడయాయడు

1

2. ఏ పనులైతే మనిషి స్తవచితో త్న ఉద్వదశ్ుం ప్రకారుంగా చేయడో అవి నిజానికి
దైవనియోగానికి స్ుంబుంధిుంచినవి అయియ ఉుంట్టయి. మరియు స్ృషిటధరమ
అనుచరణలో ఉుంటుద, ఎలాగైతే మనిషి త్నను తాను మగ లేదా స్త్రీగా
త్యారు చేసుకోలేడో, తెలుపు లేదా నలుపు రుంగు గల వాడలా చేసుకో
లేడో, పడవ మరియు పటిటగా చేసుకోలేడో. వీటిలో మనిషి నిరుప్పయమైన
వాడు. ఈ విష్యాలలో మనిషి ఎనోి కారణాలతో మడ పడ ఉుంట్టడు

1. ష్మ్స సూర్గ:91, ఆయత్:7-10.
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(ఉదా: వుంశ్ప్పరుంపరయమగా వసుతని రోగుం) లేదా (మనిషి) ప్రకృతి
నియమానికి స్ుంబుంధమైన త్న లాభుం కోస్ుం చేస్త పని ఉదా:
అలసిపోయిన త్రువాత్ నిద్రపోవడుం, విశ్రుంతి త్రువాత్ లేవడుం, ఆకలేస్తత
తినడుం, దాహ్ుం వేస్తత త్రాగడుం, ఆనుందుం కలిగనపుాడు నవవడుం, దుఖ్ాుం
వచిినపుాడు ఏడవడుం, స్వయుంగా మనిషి శ్రీరుంలోనే ఎనోి ఫాయకటరీలు,
కర్గమగార్గలు మరియు మిషినుు ఉన్నియి. అవి జీవుం ఉని కణాలను
మరియు హారుమనును ఉత్ాతిత చేసాతయి మరియు బీజమను ఒక సి్తి నుుండ
మరో సి్తికి మారే యోగాయనిి ఇసుతుంద మరియు అద్వ సి్తిలో శ్రీర
బ్బయలెనుసని అదుుత్ుంగా యథాసి్తిలో ఉుంచుతుుంద. మరియు అలాుహ్
అనుగ్రహ్ుం జీవిత్ుంలో ప్రతీ నిమిష్ుంలో దానిని నలుప్రకకల నుుండ
ఆవరిుంచి ఉుంద, అని విష్యుం నుుండ మానవ శ్రీరుం అశ్రధా సి్తికి గురి
అయియ ఉుంటుుంద. అుంతే కాదు చనిపోయిన త్రువాత్ కూడా అలాుహ్
అనుగ్రహ్ుం మనిషి పై ఉుంటుుంద అుందుకే ఖుర్ఆన్ ఇలా ప్రవచిసుతుంద:

َ َ ُ َّٰ َ ۡ ُ ِ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّٰ ُ َ ُ ۡ َ َ ُ ً َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ا ِ ذ
ن ث ذم َكن
ٱَلنسن أن يۡتك سدى ألم يك نطفة مِن م ِن يم
ِ أَيسب
َ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ ا َ َ َ َ َ َ ذ َّٰ َ َ َ َ ۡ ُ ذ ۡ َ ۡ ذ
َ َ َ
َٰٓ ي ٱَّلكر وٱۡل
نَث أليۡ َس ذَّٰل ِك بِقَّٰدِر
ِ علقة فخلق فسوى فجعل مِنه ٱلزوج
ۡ
ۡ ُ َ َٰٓ َ َ
ََّٰي ِـۧ َي ٱل َم ۡو َِت
لَع أن
అనువాదుం: మానవడు
జరుగుతుుందని

త్ననను

విచిలవిడగా

భావిసుతన్నిడా?

అత్డు(త్లిు

వదలిపెటటడుం
గరుుంలో)

జారిబడా నీచమైన ఒక నీటిబిుందువ కాడా? త్రువాత్ అత్డు
ఒకన్తుతటి మదదగా మార్గడు;

ఆ త్రువాత్ అలాుహ్ అత్ని

శ్రీర్గనిి త్యారు చేశ్వడు; ఆపై అత్ని అవయవాలను
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ర్దపుందుంచాడు. అటు పై దాని నుుండ స్త్రీ పురుషుల రుండు
రకాల(జాతుల)ను

స్ృషిటుంచాడు.

అలాుంటపుాడు

మరణిుంచిన వారిని మళ్ళళ బ్రతికిుంచలేడా?

ఆయన

1

(ఓ) అలాుహ్! నీవే మమమలిి స్ృషిటుంచావ, నీవే త్యారు చేశ్వవ, నీవే
మమమలిి శ్కితని ఇచిి ఆ త్రువాత్ రుజుమార్గానిి చూపుంచావ, ఓ అలాుహ్ నీవే
మరణానిి ఇసాతవ మరియు ప్రాణుం పోసాతవ, నీవే దయామయుడవి మరియు
అతి ఉత్తమడవి, నినుి వయతిరేకిుంచి మరియ నీ నుుండ దూరుంగా ఉని వారి పై
మరియు నినుి ఎలా మర్గయదుంచాలో అలా మర్గయదుంచని వాళ్ళ పై దురదశ్
మరియు విన్నశ్మ అవవ గాక.
నేను న్న ఈ స్ుంభాష్ణను ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)లలో ఎనిమిదవ
ఇమామ్ హ్జ్రత్ అలీ ఇబ్ని మూసా అల్ రిజా(అ.స్) గారి ప్రవచనతో
మగసుతన్నిను. అత్ని వయసు అపాటికి 24 ఏళ్ళళ కూడా లేవ, అపాటి నుుండే
మామూన్ ప్పలనకాలుంలో అత్ని విదాయజాఞనుం ప్రసిధిద చుందుంద్వ మరియు అత్నిని
అుందరి కని ఎకుకవ జాఞనుం గలవారిగా నమేమవారు.2
ఒక వయకిత ఇమామ్ రిజా(అ.స్)తో అత్ని గౌరవనీయులైన పతామహులు,
ఇమామ్ జాఫర సాదఖ్(అ.స్) యొకక ఈ వచన గురిుంచి అడగాడు: “
” దీని అరాుం ఏమిటి అని? ఇమామ్ రిజా(అ.స్) దానికి
ఇలా జవాబు ఇచాిరు: ఎవరైతే “మేమ చేస్త పనులనీి(మేమ కాదు అనీి
1. అల్ ఖియామహ్ సూర్గ:75, ఆయత్:36-40.
2. అల్ అఖుదల్ ఫరీద్, ఇబ్ని అబిద రబిాహ్, భాగుం3, పేజీ42.
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చేస్తద) అలాుహ్. ఆయనే మాతో మా పనులు చేయిుంచి మమమలిి శ్క్షిసాతడు” అనే
అభిప్రాయుం

కలిగ

ఉనివాడు

“జబ్ర్”(నిరాుంధుంగా,

జబర్దసీతగా)ను

నమమతునిటుు. మరియు ఎవరైతే అలాుహ్ స్ృషిటుంచే మరియు భాగాయనిి
ప్రసాదుంచే పని ఆయిమామలకు అపాగుంచాడు అని విశ్వవసిుంచే వాడు
“త్ఫీవజ్”(అపాగుంత్, సావధీనమ చేయుట)ను నమమతునిటుు. జబ్రను
నమమతునివాడు “కాఫిర్” మరియు త్ఫీవజ్ను నమమతునివాడు “మష్రిక్”
అవతాడు. ఇక మిగలిుంద “

”, దీని అరాుం ఏమిటుంటే “అలాుహ్

మనుషులకు చడు పనులను చేయడుం లేక చేయకపోవడుంలో స్తవచిను ఇచాిడు,
మనిషి కావాలనుకుుంటే చడాపని చేయవచుి లేదా చేయకపోవచుి అద అత్ని
ఇష్టుం. అలాగే మనిషికి ముంచి పని చేయడుం లేదా చేయకపోవడుంలో స్తవచిను
ఇచాిడు”. అలాగే అలాుహ్ ముంచి పనులను చేయమని మరియు చడు పనులను
చేయవదుద అని ఆద్వశ్ుంచాడు.
అలాుహ్ సాక్షిగా ఈ ప్రసాతవన ప్రతీ ఒకకడకి అరామవతుుంద మరియు
మికికలి త్గన ప్రసాతవన. దైవప్రవకత(స్.అ) ఇమామల గురిుంచి చేపాుంద పూరితగా
నిజుం. దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచనుం: “వాళ్ళ కని ముందుకు వెళ్ళకు న్నశ్నుం
అవతావ, మరియు వాళ్ళ నుుండ దూరుం కూడా అవవకూ లేకపోతే అపుాడూ నీవ
న్నశ్నుం అవతావ, వాళ్ళకు నేర్గాలని ప్రయతిిుంచకు ఎుందుకుంటే వాళ్ళళ మీ
కుంటే ఎకుకవ తెలిసిన వారు”.1

1. స్వాయిఖుల్ మహ్రిఖ్హ్, పేజీ148. మజమవజజవాయిద్, భాగుం9, పేజీ163. యన్నబీవల్ మవదదహ్,
పేజీ41. దుర్రె మనూసర్, భాగుం2, పేజీ60. కనుజల్ ఉమామల్, భాగుం1, పేజీ168. ఉసుదల్ గాబహ్, భాగుం3,
పేజీ137. అబఖ్యతుల్ అన్నవర్, భాగుం1, పేజీ184.
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దైవనియోగుం క్రముంలో ఖిలాఫత్ పై శీరిిక
ఈ క్రముంలో అనీిటి కని ఆకరిణీయమైన విష్యుం ఏమిటుంటే
గౌరవనీయులైన అహ్లు సునిత్లు దైవనియోగుం నిశ్ిత్మైనద అని విశ్వవసిసూతనే
“అనగా అలాుహ్ మనుషులను వాళ్ళ పనుల విష్యుంలో నిస్సహాయులు
(మజూార్) చేశ్వడు, మనిషికి ఎటువుంటి పనిని కూడా చేస్తుందుకు గాని లేదా
చేయలేకపోయేుందుకు గాని ఎటువుంటి స్తవచి లేదు అని నమమతునిపాటికీ”
ఖిలాఫత్ విష్యుంలో “దైవప్రవకత(స్.అ) మరణిుంచినపుాడు అత్ను ఎవవరిని
ఖ్లీఫాగా నియమిుంచ లేదు, ఆ ఖిలాఫత్ విష్యానిి మసిుమల స్లహా
ముండలికి అపాగుంచేశ్వరు ఎవరిని పడతే వారిని ఖ్లీఫాగా నియమిుంచుకోుండ
అని” అుంట్టరు.
షియా మసిుుంలు దీనికి పూరిత వయతిరేకుంగా చబుతారు. వాళ్ళ విశ్వవస్ుం
ప్రకారుం “మనిషి త్న పనులు తాను చేసుకునేుందుకు సావత్ుంత్రయుం కలిగ
ఉనివాడు ఏద కావాలనుకుుంటే అద చేసాతడు, ఏద వదదనుకుుంటే అద చేయడు
కాని ఖిలాఫత్ విష్యుంలో నిస్సహాయుడు, వాళ్ళళ స్వయుంగా ఎవవరిని ఎనుికో
లేరు అుంతే కాదు అలాుహ్ ఎవరిని ఎనుికుుంటే అత్నినే ఖ్లీఫాగా
అుంగ్లకరిుంచాలి”.
పైకి ఇదదరి –షియా, సునిి– విశ్వవసాలలో వైరుధయుం కనిపసుతుంద కాని
యదారాుం ఇద కాదు, అహ్లు సునిత్లు మనిషి త్ను చేస్త పనులలో ఏమాత్రుం
సావత్ుంత్రయుం లేని వాడు అని చపానపుాడు ఈ మాట యదార్గానికి మరియు
మూలత్త్వమనకు విరుధామవతుుంద. ఎుందుకుంటే వాళ్ళ దృషిటలో చేస్త పని పటు
అలాుహ్కే సావత్ుంత్రయుం ఉుంద(అనగా అస్లైన సావత్ుంత్రయుం అలాుహ్కే ఉుంద)
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మరియు మనుషులకు సావత్ుంత్రయుం ఉుంద అని భ్రమ పడతారు. ఎుందుకుంటే
స్ఖ్లఫాలో అబూబక్రను ఎనుికుని వయకిత ఉమర్, ఆ త్రువాత్ కొుందరు
స్హాబీయులు. కాని వాస్తవానికి వాళ్ళళ అలాుహ్ ఆద్వశ్వనేి జరిగేటటుు చేశ్వరు.
అలాుహ్ వాళ్ళను త్న ఇషాటనుసారుం ఎనుికోవడానికి ఒక మధయవరితగా
నియమిుంచాడు అుంతే అస్లు ఆ పని చేసిుంద అలాుహ్యే, అని అుంట్టరు.
కాని షియాలు “మనిషి త్న కారయమలలో సావత్ుంత్రయుం గలవాడు” అని
చబుతునిపుాడు వాళ్ళ ఈ విశ్వవస్ుం “ఖిలాఫత్ స్మస్య అలాుహ్ చేతులోు ఉుంద”
అని విశ్వవసానికి విరుధాుం కాదు. ఎుందుకుంటే ఖిలాఫత్ కూడా దైవదౌత్యుం వలే
మనిషి యొకక కారయుం కాదు, మరియు దాని బ్బధయత్ మనిషికి అపాగుంచనూ లేదు
ఎలాగైతే అలాుహ్ త్న దాసులలో ఇష్టుం వచిిన వారిని నబీ మరియు రసూల్గా
నియమిసాతడో అలాగే ఇష్టుం వచిిన వారిని ఖ్లీఫాగా నియమిసాతడు, ప్రజల
కరతవయుం కేవలుం అలాుహ్ నియమిుంచిన ఆ ఖ్లీఫా అడుగు జాడలలో నడవడుం
ఎలాగైతే దైవప్రవకత(స్.అ)లను అనుచరిసూత వచాిరో అలాగే అనిమాట. అయితే
దీని అరాుం ఏమయియుందుంటే మనిషి అలాుహ్ నియమిుంచిన దానిలో కూడా
సావత్ుంత్రయుం గలవాడు అుంటే ఇష్టుం ఉుంటే అలాుహ్ నియమిుంచిన ఖ్లీఫాను
అుంగ్లకరిుంచ వచుి మరియు ఇష్టుం లేకుుంటే అుంగ్లకరిుంచక పోవచుి అని.
విశ్వవసి(మొమిన్) దానిని అుంగ్లకరిసాతడు మరియు అవిశ్వవసి(కాఫిర్) అలాుహ్
చేత్ ఎనుికోబడా న్నయకుడని నిర్గకరిసాతడు. అుందుకే అలాుహ్ ఇలా
ప్రవచిుంచను:

َ
َ َ ذ
ۡ
َ َ ۡ َ
َ َ َ َ َف َمن ذٱتبَ َع ُه َد
َّٰ َ ض ُّل َوَّل ي َ ۡش
ق َو َم ۡن أع َرض عن ذِك ِري فإِن ُلۥ
ِ اي فل ي
ِ
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َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ِ َ َ َ َ ۡ َ َ َّٰ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ا َ ا
َّٰ ب ل ِم حۡشت ِن أع
َّٰ معِيشة ضنٗك وَنۡشهۥ يوم ٱلقِيمةِ أع
َم َوق ۡد
ِ َم قال ر
ۡ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َّٰ َ َ َ َ ُ ُ َ ا
َّٰ َ ُ َوك َذَّٰل َِك ٱِلَ ۡو َم تِٞۖيت َها
نس
كنت ب ِصريا قال كذل ِك أتتك ءايَّٰتنا فنس
అనువాదుం: ఎవడు న్న ఈ మారాదరికతావనిి అనుస్రిసాతడో, అత్డు మారామూ
త్పుాడూ, దౌర్గుగాయనికీ గురికాడు. న్న జాఞపకకు(హితోపద్వశ్ుం)
విమఖుడైన

వానికి

ప్రపుంచుంలో

జీవిత్ుం

ఇరుకవతుుంద.

ప్రళ్యుంన్నడు మేమ అత్నిని అుంధుడుగా లేపుతామ. అపుాడు
అత్డు “ప్రభూ! ప్రపుంచుంలో నేను చూపుగలవాణిణ కదా! ననుి
ఇకకడ అుంధునిగా ఎుందుకు లేప్పవ”? అని అడుగుతాడు. అలాుహ్
ఇలా స్లవిసాతడు, “మా ఆయతులు, నీ వదదకు వచిినపుాడు నీవ
వాటిని విస్మరిుంచావ. అద్వ విధుంగా ఈన్నడు నీవ కూడా
1

విస్మరిుంచబడుతున్నివ”
ఇక

మీరు

అహ్లుసునిత్ల

అభిప్రాయానిి

చూసినట్లుతే

ఎవవరిని

నిుందుంచలేమ. ఎుందుకుంటే ఖిలాఫత్ వలు స్ుంభవిుంచిన విష్యాలనీి లేదా
ప్రళ్యుంన్నటి వరకు స్ుంభవిుంచే విష్యాలనీి మరియు అన్నయయుంగా ఎుంత్
ముంద చుంపబడాారో, ఎనిి అవమాన్నలు జరిగాయో ఇవనీి అలాుహ్ చేశ్వడు.
అుందులో మనిషి త్పేాముంద? అుందుకనే త్నను తాను ఒక జాఞని అని
వాదుంచుకునే ఒక అత్ను ఇలా అన్నిరు: “ఒకవేళ్ అలాుహ్ అనుకోకుుండా ఉుంటే
ఇదుంతా జరిగేద కాదు”.

1. తాహా సూర్గ:20, ఆయత్:123-126.
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కాని షియాల నమమకుం ప్రకారుం “ఎవరైతే ఉలుుంఘనకు కారణుం అయాయరో
మరియు అలాుహ్ ఆద్వశ్వలను నిర్గకరిుంచారో వాళ్ళుందరు బ్బధుయలు మరియు
ప్రతీ మనిషి తాను చేసుకుని ప్పపమల మరియు తాను స్ృషిటుంచుకుని
బిద్అత్లలో అత్డని ఆచరిుంచిన వాళ్ళ ప్పపమల యొకక భార్గనిి మొసాతడు”.
స్వయుంగా దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ప్రవచనుం ఇలా ఉుంద: “మీలో ప్రతీ వయకిత
బ్బధుయడు మరియు త్మ ప్రజల పటు జవాబుదారుడు” ఖుర్ఆన్ ఆద్వశ్ుం:

َ ُ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ ذُ ذ
سولون
 إِنهم مٞۖوق ِفوهم

అనువాదుం:

కాస్త వారిని ఆపుండ, ఒక విష్యుం అడగవలసి ఉుంద

1. అల్ సాఫాాత్:37, ఆయత్:24.
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దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక త్ర్గక1లో భేదుం
ఇపాటి వరకు జరిగన స్ుంభాష్ణలతో ఖిలాఫత్ మరియు ఉమమత్ కోస్ుం
దైవప్రవకత(స్.అ) చేసిన ప్రయతాిల పటు షియా మరియు సునీియుల విశ్వవసాలు
మరియు నమమకాలు ఏమిటి అని తెలిసిుంద. ఇక ప్రశేిమిటుంటే దైవప్రవకత(స్.అ) త్న
త్రువాత్ జరిగే విభేదాలలో ఉమమత్ శ్రణుకోరేుందుకు మరియు మదదతుత
పోుంద్వుందుకు ఏదైన్న విడచి వేళ్తళర్గ? ఎలాగైతేనేుం ఖుర్ఆన్లో మాత్రుం ప్రవచనుం
ఉుంద:

َ
َۡ
ُ َ
َ ُ
َ ِين َء
ُ ٱّلل َوأَط
ُ ام ُنوا ْ أَط
َ ِيعوا ْ ذ
َ يََٰٓأ ُّي َها ذٱَّل
ِيعوا ْ ذ
 فإِنٞۖٱلر ُسول َوأ ْو ِل ٱۡل ۡم ِر مِنك ۡم
ۡ َ ذ
ۡ َ
ُۡ ُ ُ
َ ۡ َ ُ ُّ ُ َ ذ
ٱّللِ َو ذ
نت ۡم تؤم ُِنون بِٱّللِ َوٱِلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر
ٱلر ُسو ِل إِن ك
ت َنَّٰ َزع ُت ۡم ِِف َشء فردوه إَِل
ً ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ٞ ۡ َ َ َّٰ َ
ذل ِك خري وأحسن تأوِيل
అనువాదుం: విశ్వసిుంచిన ప్రజలార్గ! విధేయత్ చూపుండ అలాుహ్కు, విధేయత్
చూపుండ

ప్రవకతకు,

మీలో

(దైవప్రవకత

వలే)

అధికారుం

అపాగుంచబడన వారికి. మీ మధయ ఏ విష్యుంలోనైన్న వివాదుం త్ల
ఎతితతే దానిి అలాుహ్కు, ప్రవకతకు నివేదుంచుండ. మీరు నిజుంగానే
అలాుహ్ మీద అుంతిమదనుం మీదా విశ్వవస్ుం కలవారే అయితే. ఇద్వ
స్రియైన పదాతి. ఫలితానిి బటిట కూడా ఇద్వ ఉత్తమమైనద

1. మృతుని వారసునికి లభిుంచే ఆసిత.
2. అల్ నిసా సూర్గ:4, ఆయత్:59.
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అవను

దైవప్రవకత(స్.అ)

కరుణకు

ప్రతిర్దపుంగా

నియమిుంచి

అవత్రిుంచబడాారు. మరియు అత్ని ఉమమతే అనిి ఉమమతులలో ఉత్తమమైనదగా
ఉుండాలని చాలా ఆశ్తో ఉుండేవారు. అత్ని త్రువాత్ ఎటువుంటి భేదుం
ఏరాడకూడదు అుందుకని దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఉమమత్ కోస్ుం ఒక పదాతిని
నిరణయిుంచి వెళ్ళవలసిన అవస్రుం ఎుంతైన ఉుంద మరియు అుందుకే స్హాబీయులు
మహ్దదసీనులు ఆయన నుుండ రివాయత్ను ఇలా ఉలేుఖిుంచారు:

”
1“

అనువాదుం: “మీ మధయ రుండు అమూలయమైన వాటిని వదలి వెళ్ళతన్నిను ఆ
రుండుంటితో కలిసి ఉనిపాటి వరకు మీరు దారి త్పారు (ఆ రుండు)
ఖుర్ఆన్ మరియు న్న ఇత్రత్ (ఎవరైతే) అనగా అహ్లుబైత్(అ.స్)లు. ఆ
రుండు న్న వదదకు (కౌస్ర్) స్తలయేరు పై చేరేుంత్ వరకు దూరుం
అవవరు. ఇక చూదాదుం మీ ప్రవరతన వాళ్ళ పటు ఎలా ఉుంటుుందో”.
ఈ హ్దీస్ స్రైనద, అని రుజువైన హ్దీసు. మహ్దదసీనుు, వారు
సునీియులు కానివవుండ లేదా షియాలు కానివవుండ అుందరు దానిని త్మ
మసానీద్ మరియు స్హీ పుస్తకాలలో మఫెలీ కని ఎకుకవ స్హాబీయుల దావర్గ
ఉలేుఖిుంచారు. న్న అలవాటు ప్రకారుం నేను షియా పుస్తకాలు ప్రదరిిుంచి గాని

1. మస్తద్రకుల్ హాకిుం, భాగుం3, పేజీ148.
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వాళ్ళ ఉలమాల ప్రవచన్నలతో గాని నిర్దపుంచను. అుందుకని కేవలుం హ్దీస్
స్ఖ్లున్ను ఉలేుఖిుంచి దానిని స్రైనదగా ఒపుాకుని ఆ సునిి ఉలమాల గురిుంచి
ప్రసాతవిసాతను దానితో స్ుంభాష్ణ స్మయోచిత్మగా ఉుంటుుంద. మరియు
న్నయయధర్గమలతో

నిుండ ఉుంటుుంద

–న్నయయుంగా

చూడాలుంటే షియా

ప్రవచన్నలతో కూడా నిర్దపుంచాలి– ఈ హ్దీస్ను ఉలేుఖిుంచిన అహ్లుసునిత్
ఉలమాల స్ుంక్షిపత సూచిక మీ ముందు ప్రదరిిసుతన్నిను తిలకిుంచుండ:
1. స్హీ మసిుుం, కితాబు ఫజాయిలి అలీ ఇబ్ని అబీతాలిబ్(అ.స్), భాగుం7,
పేజీ122.
2. స్హీ తిరిమజీ, భాగుం5, పేజీ328.
3. అల్ ఇమామ్ అనిిసాయి, అల్ ఖ్సాయిస్ అను పుస్తకుం పేజీ21.
4. మస్ిదె అహ్మద్ ఇబ్ని హ్ుంబల్, భాగుం3, పేజీ17.
5. మస్తద్రకుల్ హాకిుం, భాగుం3, పేజీ109.
6. కనుజల్ ఉమమల్, భాగుం1, పేజీ154.
7. అల్ త్బఖ్యతుల్ కుబ్రా, ఇబ్ని స్అద్, భాగుం2, పేజీ194.
8. జామివల్ ఉసూల్, ఇబ్ని అసీర్, భాగుం1, పేజీ187.
9. అల్ జామివస్సగ్లర్, సీవీత, భాగుం1, పేజీ353.
10. మజమవజజవాయిద్, హైస్మీ, భాగుం9, పేజీ163.
11. అల్ ఫతుుల్ కబీర్, బన్నునీ, భాగుం1, పేజీ451.
12. ఉసుదల్ గాబహ్ ఫి మారిఫతిస్సహాబహ్, ఇబ్ని అసీర్, భాగుం2, పేజీ12.
13. తారీఖ్ ఇబ్ని అసాకిర్, భాగుం5, పేజీ436.
14. త్ఫీసర ఇబ్ని కసీర్, భాగుం4, పేజీ133.
15. అల్ తాజుల్ జామే లిల్ ఉసూల్, భాగుం3, పేజీ308.
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వీళ్ళళ కాకుుండా “ఇబ్ని హ్జర్” (త్న పుస్తకుం) “స్వాయిఖ్”లో ఈ హ్దీస్
స్రైనద అని ఒపుాకుుంట్య ప్రసాతవిుంచారు. “అలాుమా జహ్బీ” త్న “త్లీాస్”లో
ఈ హ్దీస్ను స్రైనద అని అుంగ్లకరిసూత ప్రసాతవిుంచారు. కాని షైకైను ష్రతుతతో –
అల్ ఖ్యరజమ మరియు ఇబుిల్ మగాజలీ అల్ షాఫెయీ – “త్బర్గనీ” త్న
“మోజుం”లో, “సీరతుతనిబవియాయహ్” రచయిత్ “అల్ సీరతుల్ హ్లబియాయహ్”
యొకక శీరిికలో ప్రవచిుంచారు, “యన్నబీవల్ మవదదహ్” మరియు వేరే
ఉలమాలు కూడా ప్రవచిుంచారు.
ఈ రిఫ్రెనుసలనీిటి త్రువాత్ కూడా ఇుంకా ఎవరైన “హ్దీస్ స్ఖ్లున్” గురిుంచి
సునీి ఉలమాలకు తెలియనే తెలియదు ఇద షియాలు స్ృషిటుంచిుంద, అని
అనగలడా!?. అలాుహ్ ఆ స్వమత్పక్షప్పత్ుం గలవారి, ఆలోచన లేని వారి
మరియు అజాఞనులను స్హ్కరిుంచే వారుందరిని న్నశ్నుం చేయుగాక!. ఆ
స్వమత్పక్షప్పత్ుం గలవారిని వదలేయుండ. ఇక రుండ్డ మేమ మన స్ుంభాణను
ఆలోచన స్తవచి కలిగ ఉని వారి కోస్ుం ముందుకు తీసుకుని వెళ్తదమ. వీళ్ళళ
కేవలుం అలాుహ్ కోస్మై స్తాయనేవష్ణ చేసూత ఉుంట్టరు. మరి అలాుహ్ వాళ్ళను
స్రైన మారాుం వరకు చేరుసాతడేమో.
అుంటే అహ్లు సునిత్లలో కూడా “హ్దీస్ స్ఖ్లున్” స్రైన హ్దీస్. మరియు
షియాలలో కూడా చాలా పెదద సా్యికి చుందన మత్వాతిర్1 హ్దీస్ అనీ
మరియు పవిత్ర ఆయిమమహ్ల నుుండ దాని ర్గవీయుల క్రముం స్మమతీయమైనద
అని రుజువ అయియుంద. అుందుకనే న్నకు ఈ హ్దీస్ పటు కొుందరు స్ుంద్వహ్ుం
1. ఒకే రివాయత్ను చాలా ముంద ప్రవచిుంచడుంతో ఇక దానిి అస్త్యపు రివాయత్ అని చపాడానికి వీలు
కానటువుంటి రివాయత్.
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వయకతుం చేస్తత వాళ్ళళ అలా ఎుందుకు చేసాతరో? మరి ఎుందుకు దానిని “కితాబులాుహి
వ ఇత్రతీ”గా మారేిసాతరో అరాుం కాదు? మరియు ఆశ్ిరయకరమైన విష్యుం
ఏమిటుంటే “మిఫాతహ్ల కునూజుసుసనిహ్” రచయిత్ త్న పుస్తకుంలో పేజీ 478
పై ఆ హ్దీస్ను “బుఖ్యరీ”, “మసిుుం”, “తిరిమజీ”, “ఇబ్ని మాజా” సూచనలతో
ఈ పేరు శీరిికతో ఉలేుఖిుంచారు “దైవప్రవకత(స్.అ) వసియయత్ చేశ్వరు: అలాుహ్
గ్రుంథుం మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్తో కలిసి ఉుండుండ” అని. నిజుంగా మీరు
ఒకవేళ్ ఆ న్నలుగు పుస్తకాలలో చూసినట్లుతే దగార నుుండ కాని దూరుం నుుండ
గాని, ఎలా చూసిన్న ఈ హ్దీసు జాడ కూడా లేదు మరి “మిఫాతహు
కునూజుసుసనిహ్” రచయిత్ ఎుందుకు ఇుంత్ పెదద అబధాుం చప్పారు?. స్హీ
బుఖ్యరీలో “కితాబుల్ ఏతెసాబ్ బిల్ కితాబి వల్ సునిహ్”1 అనే అధాయయుం
ఉుంద కాని అుందులో ఈ హ్దీస్ ప్రసాతవన లేదు.
స్హీ బుఖ్యరీ మరియు మిగలిన మూడు పుస్తకాలలో కనిపుంచేద కేవలుం
ఇద్వ: “త్లాు ఇబ్ని మస్తఫ్” ఇలా ప్రవచిుంచారు: నేను ‘అబుదలాుహ్ ఇబ్ని అబీ
ఔఖ్య’తో దైవప్రవకత(స్.అ) ఏదైన వసీయత్ చేశ్వర్గ? అని ప్రశ్ిుంచాను, అత్ను ఇలా
అన్నిడు: లేద్వ!, నేను ఇలా అన్నిను: అయితే ప్రజలపై వసీయత్ చేయడుం వాజబ్
అని ఎుందుకు నిర్గదరిుంచబడుతుుంద లేదా ఎుందుకు ప్రజలను వసీయత్పై అమలు
చేయడుం వాజబ్ అని చపాబడుంద? అయితే అత్ను ఇలా అన్నిరు: అవను,
అత్ను అలాుహ్ గ్రుంథుం గురిుంచి వసీయయత్ చేశ్వరు.2

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ137.
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం3, పేజీ168. తిరిమజీ, కితాబుల్ వసాయా. మసిుుం, అల్ వసాయా. ఇబ్ని మాజా, కితాబుల్
వసాయా.
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మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక “
“

” అనే హ్దీసులో

” లేదు మరియు ఒకవేళ్ కొనిి పుస్తకాలలో ఈ హ్దీస్ ప్రసాతవన

ఉుంద అని భావిుంచిన్న ఇుంత్కు ముందు చపానటుు దానికి వయతిరేకుంగా ఇజామ
సా్పుంచబడుంద అుందుకని అద మానయత్ లేనిద.
అుంతే కాకుుండా ఒకవేళ్ “కితాబులాుహ్ వ సునితీ” పై పరిశోధిుంచినట్లుతే
అద ఉలేుఖ్న పరుంగా గాని లేదా వివేక పరుంగా గాని యదార్గానికి అనుకూలుంగా
కనిపుంచదు.

దానిని

అస్త్యుంగా

నిర్దపుంచడుం

పై

కొనిి

సాక్ష్యయలు

ప్రదరిిసుతన్నిను తిలకిుంచుండ;

కితాబులాుహి వ సునితీ హ్దీస్ అస్త్యమైనద:
మొదటిద: చరిత్రకారులు మరియు మహ్దదసీను యొకక ఇజామ1 దైవప్రవకత(స్.అ)
త్న హ్దీసుల ఉలేుఖ్నను ఆపవేశ్వరు మరియు ఎవరు కూడా దైవప్రవకత(స్.అ)
కాలుంలో అత్ని సునిత్లను ఉలేుఖిుంచే వాళ్ళమ అని చపాలేదు. అయితే
దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక సునితే లేనపుాడు దానిని విడచి వెళ్ళడానికి, అరాుం
ఏమిటి?. అుందుకే

స్త్యుం కాలేదు ఎుందుకుంటే

అలాుహ్ గ్రుంథుం మాటకోస్తత దానిని దైవవాణి లేఖుల దావర లిఖిుంచబడుంద
మరియు ఖుర్ఆన్ హుఫాీజుల2 హ్ృదయాలలో సురక్షిత్ుంగా ఉుంద, ఏ స్హాబీ
అయిన్న అత్డు ఖుర్ఆన్ కుంఠసుతడు కాకపోయిన్న అవస్రుం ఉనిపుాడలాు
ఖుర్ఆన్ పత్రాలను చూస్తవాడు.

1. ఇసాుమ్ మత్సు్లుందరిలోగానీ, మత్ పెదదలుందరిలోగానీ ఏకాభిప్రాయుం ఏరాడటుం.
2. కుంఠసుతల.
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ఇక మిగలిుంద దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ అద రచిుంచబడ, లేదా అవి
దైవప్రవకత(స్.అ) కాలుంలో నిక్షిపతబరచ లేనపుాడు, ద్వనిి వదలి వెళ్తతరు? చూడుండ...
దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ అుంటే దైవప్రవకత(స్.అ) వచనుం లేదా కారయుం లేదా త్ఖ్రీర్1
అని అరాుం.
దైవప్రవకత(స్.అ) త్న స్హాబీయులుందరిని ఒకే చోట పలిచి సునితులను
భోదుంచే

వారు

కాదు

స్ుందర్గునికి

బటిట

ఎదైన

ప్రవచిుంచే

వారు

ప్రవచిుంచినపుాడలాు కొుందరు మాత్రమే ఉుండేవారు మరి అపాడపుాడు కేవలుం
ఒకకరు ఇదదరు మాత్రమే ఉుండేవారని అుందరికి తెలిసిుంద్వ మరి అలాుంటి
స్మయుంలో దైవప్రవకత(స్.అ) “నేను మీ మధయ న్న సునితులను విడచి వెళ్ళతన్నిను
” అని ఎలా చపాగలరు?
రుండవద: మరణానికి మూడు రోజుల ముందు దైవప్రవకత(స్.అ)కు రోగ తీవ్రత్
ఎకుకవ అయియనపుాడు అత్ను త్న త్రువాత్ ఉమమత్ రుజుమారాుం త్పాకుుండా
ఉుండాలని ఒక లేఖ్నుం వ్రాస్తుందుకు కలుం మరియు కాగత్ుం ఇవవమని కోర్గరు.

అుందుకు హ్జ్రత్ ఉమర్ ఇలా అన్నిరు: “దైవప్రవకత(స్.అ) హిజాయన్2 సి్తిలో
మాట్టుడుతున్నిరు మా కొరకు అలాుహ్ గ్రుంథమే చాలు”.3 ప్రశేిమిటుంటే ఒకవేళ్
అుంత్కు ముందు దైవప్రవకత(స్.అ) “

” అని ప్రవచిుంచి

ఉుంటే హ్జ్రత్ ఉమర్ యొకక ఈ ప్రవచనుం; “మాకు అలాుహ్ గ్రుంథుం చాలు!”
1. త్ఖ్రీర్ అుంటే దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ముందు ఎదైన ఒక పని జరిగతే దానిని దైవప్రవకత(స్.అ) ఆపకుుంటే
దానిని త్ఖ్రీర్ అుంట్టరు.
2. స్నిిప్పత్మ, రోగమలో ఒడలు తెలియక మాట్టుడుట.
3. స్హీ బుఖ్యరీ, బ్బబు మరజునిబీ వ వఫాతిహ్, భాగుం5, పేజీ138. మసిుుం, కితాబుల్ వసీయయహ్, భాగుం2,
పేజీ16.
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అస్త్యుం అవతుుంద. ఎుందుకుంటే ఇలా హ్జ్రత్ ఉమర్ మరియు అత్ని
అనుచరులు దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక మాటను రదుద చేశ్వరు –ఎుందుకుంటే (వారి
విశ్వవస్ుం ప్రకారుం) అలాుహ్ గ్రుంథుం మరియు సునిత్ను విడచి వెళ్ళతన్నిను అని
దైవప్రవకత(స్.అ) ముంద్వ చపా ఉన్నిరు. అనగా దైవప్రవకత(స్.అ) రుండుంటిని విడచారు
మరియు ఉమర్ కేవలుం ఒకటి పైనే పటుట పట్టటరు– మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)
మాటను రదుద చేస్తవాడు అవిశ్వవసి అవతాడు. నేను దీనిని అహ్లుసునితులు
అుంగ్లకరిుంచరు అనే అనుకుుంటున్నిను. మరియు విశేష్మ ఏమిటుంటే
స్వయుంగా ఉమరే స్హాబీయులను హ్దీస్ ఉలేుఖ్న నుుండ ఆప్పరు.
అుందుకని కలికాలపువారిలో అహ్లుబైత్(అ.స్)ల శ్త్రువలైన కొుందరు ఈ
హ్దీసును త్యారు చేశ్వరు, అని న్న నమమకుం. మఖ్యుంగా ఎపుాడైతే
అహ్లుబైత్(అ.స్)లను ఖిలాఫత్ నుుండ దూరుంచేశ్వరో అపుాడు శ్త్రువలకు ఇుంకా
అవకాశ్ుం దొరికిుంద. పైకి ఎవరైతే ఈ (నకిలీ) హ్దీస్ను త్యారు చేశ్వడో
అత్డు “కేవలుం ఖుర్ఆన్పై అమలు చేయడుం మరియు ఇత్రత్ను వదలేయడుం”
అహ్లుసునితుల కొరకు ఎతితపడుపు అవవగలదు అని ఆలోచిుంచి అహ్లుసునితులు
చేస్త పని స్రైనద కావాలని మరియు ఎవవరు వాళ్ళ పై అపవాదుం చేయకూడదని
మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) వసీయత్పై అమలు చేయని ఆ స్హాబీయులను కూడా
ఆదరిుంచేలా చేయాలని ఒక త్పుాడు హ్దీసును త్యారు చేశ్వడు.
మూడవద: హ్జ్రత్ అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్ మొదటి రోజులలో అనిిటి కని ముందు
స్ుంభవిుంచిన స్ుంఘటన “జకాత్ ఇచేిుందుకు నిర్గకరిుంచిన వాళ్ళతో యుధదుం
చేస్తుందుకు ఇచిిన తీరుా స్ుంఘటన” అని ప్రపుంచానికి తెలుసు. నిజానికి హ్జ్రత్
ఉమర్ దీనిని వయతిరేకిుంచారు మరియు (ఆ వయతిరేకత్ పై) అత్ని సాక్షయుం
దైవప్రవకత(స్.అ) గారి ఈ హ్దీస్ “ఎవరైతే
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న్న త్రపు నుుండ అత్డ ప్రాణుం మరియు అత్డ ధనుం సురక్షిత్ుం మరియు అత్డ
పటు తీర్గమనుం అలాుహ్ బ్బధయత్”. ఒకవేళ్ దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక సునిత్ తెలిస్తత
అబూబక్రకి తెలియాలి ఎుందుకుంటే అత్ను ఖ్లీఫా కాబటిట. అుంటే దీనితో
రుజువయేయద ఏమిటుంటే ఈ హ్దీస్త లేకుుంటే తెలిస్తద ఎలా? అుంటే వాళ్ళళ దీనిని
త్రువాత్ కాలుంలో త్యారు చేశ్వరు.
కాని హ్జ్రత్ ఉమర్ గురిుంచి(చరిత్రలో) ఇలా ఉుంద, అత్ను త్రువాత్
హ్జ్రత్ అబూబక్ర్ యొకక సాకులకు లుంగపోయారు మరియు హ్జ్రత్ అబూబక్ర్
అయితే అత్నే ర్గవీ అయినటువుంటి ఒక హ్దీసును ప్రదరిిుంచారు, మరి
రుండవద అత్నే ఇలా అన్నిరు “జకాత్, ధనుం యొకక హ్కుక(అుందుకని దాని
కోస్ుం యుధాుం చేయవచుి). వాస్తవానికి వీళ్ళకు దైవప్రవకత(స్.అ) “సునితె ఫెఅలీ”
తెలియదు లేదా తెలిసిన్న కూడా తెలియనటుు చేసుతన్నిరు. మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)
యొకక “సునితె ఫెఅలీ” న్పుం అసాధయుం. సునితె ఫెఅలీ అనగా “స్అలబహ్
స్ుంఘటన”; ఇత్డు దైవప్రవకత(స్.అ)కు జకాత్ ఇచేిుందుకు నిర్గకరిుంచాడు
మరియు అత్డ గురిుంచి ఆయత్ కూడా అవత్రిుంచబడుంద కాని అత్డు జకాత్
ఇవవకపోయిన్న దైవప్రవకత(స్.అ) అత్నితో యుదామూ చేయలేదు మరియు అలాగే
అత్నిని జకాత్ ఇవవడుంపై బలవుంత్ుం పెటటనూ లేదు.
ఇద కాకుుండా మరో స్ుంఘటన కూడా ఉుంద; దైవప్రవకత(స్.అ) ఉసామాను
ఒక స్రయహ్(దైవప్రవకత(స్.అ) ప్పలుగోనటువుంటి యుధాుం) కు పుంప్పరు. ఉసామా
వాళ్ళ పై విజయుం సాధిుంచారు మరియు వాళ్ళళ ఓడపోయారు అయితే ఒక వయకిత
ఉసామా వదదకు వచిి “

” అని అన్నిడు. అయిన్న స్రే ఉసామా అత్డని

చుంపేశ్వరు. దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఈ వారత అుందనపుాడు అత్ను ఉసామాతో ఇలా
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ప్రశ్ిుంచారు: “నీవ

అని అని త్రువాత్ కూడా అత్డని చుంప్పవా?”

ఉసామా అత్డు కేవలుం త్న ప్రాణాలు కాప్పడుకోవడుం కోస్మని ఇలా చప్పాడు
అని అన్నిరు. మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) ఎనోిసారుు నిరస్న వయకతుం చేసూత నేను
ఈరోజు కని ముందు మసిుుం కాకుుండా ఉుంటే ఎుంత్ బ్బగుుండేదో అని అన్నిరు!1
అుందుకే నేను చబుతూ ఉుంట్టను ఈ హ్దీస్ “

” స్రైనద

అని నమమడుం అసాధయుం. ఎుందుకుంటే దాని అుంగ్లకరిుంచినట్లుతే మేమ అనీిుంటి
కని ముందు స్హాబీయులకే దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక సునిత్లు తెలియవ అని
అుంగ్లకరిుంచవలసి వసుతుంద, అలాగే స్హాబీయుల త్రువాత్ వాళ్ళ పరిసి్తి ఎలా
ఉుంటుుంద మరియు మదీన్న నుుండ దూరుంగా ఉని వాళ్ళళ ఎలా జాఞనులు అయియ
ఉుంట్టరు?
న్నలుగోవద: “స్హాబీయులు చేస్త కారయమలు ఎకుకవ శ్వత్ుం దైవప్రవకత(స్.అ)
సునిత్లకు వయతిరేకుంగా ఉుండేవి” అనే ఈ మాట చాలా ప్రఖ్యయతి చుందుంద్వ. ఇక
దీనికి రుండు కారణాలు; స్హాబీయులు దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్లు తెలిసి కూడా
దానిని వయతిరేకిుంచే వారు మరియు ఈ వయతిరేకత్ దైవప్రవకత(స్.అ) నుసూస్కు
వయతిరేకుంగా త్న స్వయపరియాలోచన పై అమలు చేస్త వారు. అయితే ఈ సి్తిలో
ఉని వాళ్ళళ అలాుహ్ యొకక ఈ ప్రవచనకు త్గన వారు. ఆయత్:

ۡ ُ َُ َ ُ َ َ ً ۡ َ ُُ ُ َ َ ُ ذ
ۡ َ
ۡ َ َ
َ َ َ
ُِرية
َ َ ٱۡل
َو َما َكن ل ُِمؤمِن َوَّل ُمؤم َِنة إِذا قَض ٱّلل ورسولۥ أمرا أن يكون لهم
ولۥ َف َق ۡد َض ذل َض َل َّٰ ال ُّمب ا
َ م ِۡن أَ ۡمره ِۡم َو َمن َي ۡع ِص ذ
ُ َ ٱّلل َو َر ُس
ينا
ِ ه
ِ

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ36. మసిుుం, భాగుం1, పేజీ67, కితాబుదదయాత్.
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అనువాదుం:

అలాుహ్, ఆయన ప్రవకాత, ఏ విష్యుంలోనైన్న ఒక తీరుా
చేసినపుాడు విశ్వవసి అయిన ఏ పురుషునికైన్న, విశ్వవసుర్గలైన ఏ
స్ర్తతకైన్న, త్రువాత్ త్మ యొకక ఆ విష్యుంలో స్వయుంగా మళ్ళళ
ఒక నిరణయుం తీసుకునే హ్కుక లేదు. ఇుంకా ఎవరైన్న అలాుహ్కు,
ఆయన ప్రవకతకు అవిధేయత్ చూపతే, అత్ను స్ాష్టుంగా
మారాభ్రష్టత్కు గురి అయినటేు

1

లేదా వీళ్ళకు(స్హాబీయులు) దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్లు తెలియనే తెలియవ.
అయితే ఇలాుంటి పరిసి్తిలో దైవప్రవకత(స్.అ) “

” అని అనే

అనకూడదు. ఎుందుకుంటే “న్నకు దగార అయిన వాళ్ళకే సునిత్ యొకక జాఞనుం
లేకపోతే మరి న్న త్రువాత్ వచేి వాళ్ళళ మరియు ననుి చూడనటువుంటి వాళ్ళళ
ఏమి అరాుం చేసుకుుంట్టరు” అని దైవప్రవకత(స్.అ)కు తెలుసు. ఒకవేళ్ దైవప్రవకత(స్.అ)
(ఖుర్ఆన్ వలే) సునిత్ను ఉలేుఖిుంచే ఆద్వశ్ుం ఇచిి దానిని కూడా ఖుర్ఆన్
త్రువాత్ మసిుమల రుండవ మూల ఆధారుం అవావలని అనుకోని ఉుంటే అపాడు
దైవప్రవకత(స్.అ)పై వాజబ్ అయేయ అవకాశ్ుం ఉుండేద.
ప్రజల వచనుం: “ఒకవేళ్ సునిత్ లిఖిుంచబడ ఉుంటే సునిత్ మరియు
ఖుర్ఆన్ రుండు కలిసిపోతాయి, ఆ రుండటి భేదమ తెలిస్తద కాదు”. ఇద చాలా
త్పుాడు మాట ఎుందుకుంటే దైవప్రవకత(స్.అ)కు ఎలాగైతే ఖుర్ఆన్ యొకక లేఖులను
నియమిుంచారో అలాగే సునిత్ లేఖులను కూడా నియమిుంచడుం అసాధయుం కాదు.
మరియు ప్రతీ కొనిి అధాయయమలను ఈన్నడు మన వదద ఉనిటుుగా వేరు వేరు

1. అహాజబ్ సూర్గ:33, ఆయత్:36.
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పుస్తకాల ర్దపుం ఇచేిస్తత స్రిపోయేద. ఒకవేళ్ ఇలా చేసి ఉుంటే
అని అనడుం స్రైనద అయియ ఉుండేద.
ఐదవద: “ఫిత్ియే కుబ్రా”, “హ్ర్రాహ్ స్ుంఘటన”, “మదీన్న విన్నశ్ుం మరియు
గౌరవనీయులైన

స్హాబీయుల

ఘాత్కమల”

త్రువాత్

అబ్బాసీయుల

అధికారుంలో సునిత్ల ఉలేుఖ్న మొదలయియుంద, అని ప్రపుంచానికి తెలుసు.
మరియు హ్దీస్ పుస్తకాలలో అనీిుంటి కని ముందు “మొఅత్తయే ఇమామ్
మాలిక్” ఉలేుఖిుంచబడుంద. దాని కని ముందు హ్దీస్కు స్ుంబుంధిుంచిన
ఎటువుంటి పుస్తకుం కూడా వ్రాయబడలేదు. మరియు ప్రాపుంచిక అతాయశ్తో
అపాటి చక్రవరుతలకు దగారయినటువుంటి ఆ ర్గవీయుల ప్రవచనమలను ఎలా
నమమగలమ. ఇుందు మూలుంగానే హ్దీసులలో అస్వస్్త్ మరియు వయతిరేకత్
కనబడుతుుంద. మరియు ఉమమత్ వివిధ వర్గాలలో విడపోయిుంద. ఒక విష్యుం
ఒక వరాుంలో రుజువయితే అద్వ ఇుంకో వరాుం దృషిటలో రుజువ కాలేదు, ద్వనినైతే
ఒకరు స్రైనద అని అుంట్టరో దానినే మరోకరు స్రైనద కాదు అని అుంట్టరు.
అయితే మేమ దైవప్రవకత(స్.అ) “

” అని ప్రవచిుంచారు

అని ఎలా నమామలి. అత్నికి తెలుసు కపటవరతనులు మరియు విరోధులు త్పుాడు
మాటలను అత్నికి అుంటగడతారు, అని అుందుకే ఇలా ప్రవచిుంచారు: “
” అనువాదుం: “న్నకు అస్తాయలను

1

అుంటగటేట వారు చాలా ఉన్నిరు(దాని ఫలిత్ుం) ఎవడైతె న్న పై అస్త్య మాటను
అుంటగటుటతాడో అత్డు నరకానికి అరుుడవతాడు”. దైవప్రవకత(స్.అ) జీవిత్ుంలోనే

1. స్హీ బుఖ్యరీ, కితాబుల్ ఇల్మ, భాగుం1, పేజీ35.
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అబదదుం చపేా వారు ఎకుకవగా ఉన్నిరు అుంటే స్హాబీయులలో కొుందరు త్పుాడు
హ్దీసులను ప్రవచిుంచి దైవప్రవకత(స్.అ)కు అుంటగటేట వారనిమాట. ఇలాుంటపుాడు
అత్ను త్న ఉమమత్ను సునిత్ను ఆచరిుంచుండ!, అని ఎుందుకని ఆద్వశ్సాతరు?,
అపాటికే వాళ్ళకు త్పుాఒపుాలలో, ముంచిచడాలలో తేడా తెలుసుకునే యోగయత్
లేదు.
ఆరవద: అహ్లుసునిత్ త్మ స్హాుహ్ పుస్తకాలలో ఈ రివాయత్ను ఇలా
ఉలేుఖిుంచారు: దైవప్రవకత(స్.అ) స్ఖ్లునే లేదా ఖ్లీఫతైన్ లేదా షైఐన్లను విడచి
వెళ్తళరు, ఎుందుకుంటే ఒకసారి “

” అనీ, మరోసారి “
” అనీ రివాయతుు ఉన్నియి. అనువాదుం: “న్న

సునిత్ పై మరియు న్న త్రువాత్ ఖులఫాయే ర్గషిదీను సునిత్పై అమలు
చేయడుం మీ కరతవయుం(వాజబ్)!” ఈ హ్దీస్ అలాుహ్ గ్రుంథుంతో మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్తో ప్పటు ఖులఫాల సునిత్ను కూడా అవశ్యకమైనదగా
సూచిసుతుంద. దీని అరాుం ఏమైయియుందుంటే ష్రీఅత్ యొకక మూలాలు రుండుకు
బదులు మూడయాయయి ఖుర్ఆన్, సునిత్, ఖులాఫాల యొకక సీరత్1 మరి ఇవనీి
హ్దీస్ స్ఖ్లున్కు వయతిరేకమైనవి. హ్దీస్ స్ఖ్లున్ స్రైనద మరియు సునీి మరియు
షియా ఇదదర్ద దాని పై ఏకాభిప్రాయుం కలిగ కూడా ఉన్నిరు అనగా
“కితాబులాుహ్ వ ఇత్రతీ” హ్దీసు దీనినే స్ఖ్లున్ అుంట్టరు. మరియు నేను ఇుంత్కు
ముంద్వ ఇరవై కని ఎకుకవ మూల పుస్తకాలను ప్రవచిుంచాను అవనీి
అహ్లుసునితుల పుస్తకాలే మరియు నమమదగనవే అుందుకని వాటికి వయతిరేకుంగా
వచేి హ్దీస్, నకిలీ హ్దీస్ అవతుుంద. అుందుకని నేను “కితాబలాుహ్ వ సునితీ”
1. చరిత్మ.
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అని హ్దీసును త్పుాడు హ్దీస్ అని అన్నిను. “హ్దీస్ స్ఖ్లున్” వివరిుంచే
క్రముంలో నేను షియా మూల పుస్తకాలను ప్రసాతవిుంచ లేదు.
ఏడవద: దైవప్రవకత(స్.అ)కు, న్న త్రువాత్ స్హాబీయులకు వాళ్ళ భాష్లోనే ఖుర్ఆన్
అవత్రిుంచిుంద (ప్రజల చబుతుని విధుంగా) వాళ్ళకే ఖుర్ఆన్ వాయఖ్య మరియు
యదార్ుం తెలియదు మరి వాళ్ళ త్రువాత్ వచేి వాళ్ళకు ఏమని తెలుసుతుంద అని
నిశ్ియుంగా తెలుసు. అయితే ఈ విష్యుం తెలిసిన త్రువాత్ కూడా
“కితాబలాుహి వ ఇత్రతీ” అని ఎుందుకు ప్రవచిసాతరు? మరియు త్రువాత్ రోమ,
ఫార్స, హ్బ్ి వాళ్ళళ అుంతే కాదు పూరిత అరేబీయులు ఇసాుుం సీవకరిసాతరు వాళ్ళళ
ఎలా వాయఖ్యయనుం మరియు యదార్గానిి తెలుసుకో గలరు? వాళ్ళకు అరబీ (భాష్)
తెలియదు మరియు మాట్టుడలేరు.
రివాయతులతో రుజువయేయ విష్యుం ఏమిటుంటే హ్జ్రత్ అబూబక్రతో “
” గురిుంచి ప్రశ్ిుంచినపుాడు అత్ను ఇలా అన్నిరు: “ఒకవేళ్ నేను
అలాుహ్ గ్రుంథుంలో న్నకు తెలియని ఇలాుంటి(ఆయత్ కూడా ఉుంద) అని చబితే
ఇక ఏ నిుంగ న్నకు నీడనిసుతుంద మరి ఏ నేల ననుి ఎత్తగలదు(చపాుండ)”.1
మరియు అలాగే స్వయుంగా హ్జ్రత్ ఉమర్ గారికి కూడా దీని అరాుం తెలియదు
అుందుకు అనస్ ఇబ్ని మాలిక్ దావర రివాయత్ ఉుంద: ఉమర్ ఇబ్ని ఖ్తాతబ్ పీఠుం
నుుండ:

ا َۡا
ُۡ َ ا
ََ ََۡ َ ا
ۡ َ
ِيها َح ِبا َو ِع َن ابا َوقض ابا َو َز ۡي ُتونا َوَنل َو َح َدائ ِ َق غل ابا َوفَّٰك َِهة
فأۢنبتنا ف

ََا
;وأبِا
అనువాదుం: ఆ త్రువాత్ అుందులో ధానయుం, ద్రాక్ష, కూరగాయలు,
1. ఖ్స్తలాని, ఇర్గిదుసాసరిలో, భాగుం10, పేజీ298పై. ఇబ్ని హ్జర్ ఫతూుల్ బ్బరీలో భాగుం13, పేజీ230 పై
ఉలేుఖిుంచారు.
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ఆలివ్(జైతూన్) వృక్ష్యలు, దటటమైన తోటలు, ఇుంకా రకరకాల పుండును, మేత్ను
మీకొరకు, మీ పశువల కొరకు జీవన సామాగ్రిగా పుండుంచామ

1

ఈ పవిత్ర

ఆయత్ను పఠిుంచిన త్రువాత్ ఇలా అన్నిరు: దీనిలో ఉనివనీి న్నకు తెలుసు
కేవలుం ఈ “ ” (అబ్బా) ఏమిటి అనేద? న్నకు తెలియదు! ఆ త్రువాత్ ఇలా
అన్నిరు: “అలాుహ్ సాక్షిగా ఇద్వ స్ుంకటమ. ఒకవేళ్ మీకు “అబ్బా” యొకక
అరాుం తెలియకుుంటే పరవాలేదు అుందులో త్పేామిలేదు. ఖుర్ఆన్ మీ హిదాయత్
కోస్ుం ప్రవచిుంచబడనద దానిని అనుచరిుంచుండ మరియు మీకు తెలియని వాటిని
అలాుహ్పై వదలేయుండ2

ఏదైతే ఇకకడ ఖుర్ఆన్ వాయఖ్యయనుం గురిుంచి

చపాబడుతున్నియో అవే అకకడ దైవప్రవకత(స్.అ) సునితుల వాయఖ్యయనుం మరియు
వివరణలో కూడా చపాబడుతుుంద. దైవప్రవకత(స్.అ) ఎనోి హ్దీసులు మరి వాటి
పటు స్హాబీయుల మరియు వర్గాల మధయ అభిప్రాయబేధాలు ఉన్నియి, సునీి
మరియు షియాలలో వయతిరేకత్ను చోటు చేసుకున్నియి ఇక ఆ వయతిరేకత్
మరియు అభిప్రాయభేదుం హ్దీస్ స్రైనదా కాదా అని అయియ ఉుండొచుి లేదా
దాని వాయఖ్యను అరాుం చేసుకోవడుంలో అయియ ఉుండొచుి. నేను ఇకకడ కొనిి
ఉదాహారణాలను ప్రదరిిసుతన్నిను.

1. అబస్ సూర్గ:80, ఆయత్:27-31.
2. మస్తద్రకె హాకిుం, భాగుం2, పేజీ14. త్లీాసుజజహ్బీ. తారీఖ్ ఖ్తీబ్, భాగుం11, పేజీ468, త్ఫీసర కషాిఫ్,
భాగుం3, పేజీ253. త్ఫీసర ఖ్యజన్, భాగుం4, పేజీ374. మఖ్దదమయే ఉసూలె త్ఫీసర ఇబ్ని తైమియా, పేజీ30.
త్ఫీసర ఇబ్ని కసీర్, భాగుం4, పేజీ473.
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హ్దీసు, స్త్యుం మరియు అస్త్యుం అవవడుంలో
స్హాబీయుల అభిప్రాయభేదుం
మొదటిద: స్వయుంగా అబూబక్ర్ యొకక ఖిలాఫత్ మొదట్లు ఎపుాడైతే హ్జ్రత్
ఫాతెమా జహ్రా(అ.స్) ఫిదక్ను(తిరిగ ఇవవమని) కోర్గరో అపుాడే మొదలయియుంద.
ఫిదక్ను అబూబక్ర్ జన్నబ్న ఫాతెమా(అ.స్) నుుండ దైవప్రవకత(స్.అ) మరణాుంత్రుం
అన్నయయుంగా లాగు కున్నిరు. దానిని తిరిగ ఇవవమని కోరినపుాడు అబూబక్ర్
హ్జ్రత్ ఫాతెమా(అ.స్)ను మీరు చబుతుని ఈ మాట “దైవప్రవకత(స్.అ) త్న
జీవిత్ుంలో న్నకు ఫిదక్ బహుమానుంగా ఇచాిరు” అనిద త్పుాడు మాట అని
ధికకరిుంచారు. మరి అలాగే జన్నబ్న ఫాతెమా జహ్రా(అ.స్) త్న త్ుండ్రి ఆసితని కోరితే
అబూబక్ర్ ఇలా అన్నిరు: “దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: “మేమ
దైవప్రవకత(స్.అ)ల స్మూహానికి చుందన వారమ, మేమ ఎవవరిని వారసులు
చేసుకోమ(అుంటే మాకు వారసులు ఉుండరు) మేమ విడచిుందుంతా స్దఖ్య
అవతుుంద” దీని పై జన్నబ్న ఫాతెమా(స్.అ), అబూబక్ర్(అ.స్)ను “ఈ హ్దీస్ మా
త్ుండ్రి గారికి త్పుాగా అుంటగడుతున్నిరు” అని అన్నిరు. మరియు జన్నబ్న
ఫాతెమా(అ.స్) త్న వాయజాయనిి ఖుర్ఆన్ ఆయత్లతో నిర్దపుంచారు. మరియు
ఇదదరిలో(అబూబక్ర్ మరియు హ్జ్రత్ ఫాతెమా(అ.స్)లో) బలమైన వయతిరేకత్
ఏరాడుంద చివరికి ఆమె మరణిుంచిుంద మరియు చివరి శ్వవస్ వరకు(ఆమె)
అబూబక్రతో నిర్గశ్గానే ఉన్నిరు, మాట్టుడలేదు. ఈ స్ుంఘటన “స్హీ
బూఖ్యరీ” మరియు “స్హీ మసిుుం” (రుండుంటి)లో ఉుంద.
రుండవద: “ఉమమల్ మొమినీన్ ఆయెషా” మరియు “అబూహురైరహ్” మధయ
విరుధాుం. ఉమమల్ మొమినీన్ ఇలా ప్రవచిుంచారు: “ఎవరైన రమజాన్ మాస్ుంలో
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ఉదయుం అపవిత్ర(జన్నబత్) సి్తిలో లేచిన్న (స్రే) అత్డు ఆ రోజు ఉపవాస్ుం
ఉుండాలి” మరియు అబూహురైరహ్ ఇలా అుంటున్నిరు: “అలాుంటి వయకిత ఆ రోజు
ఉపవాస్ుం ఉుండకూడదు” పదుండ ఈ స్ుంఘటన వివరుంగా తిలకిదాదుం:
“ఇమామ్ మాలిక్” త్న పుస్తకుం “మొఅత్త”లో మరియు “ఇమామ్ బుఖ్యరీ”
త్న పుస్తకుం “స్హీ బుఖ్యరీ”లో జన్నబ్న ఆయెషా మరియు జన్నబ్న ఉమెమ
స్లామ(దైవప్రవకత(స్.అ) భారయలు) నుుండ రివాయత్ను ఉలేుఖిుంచారు; వాళ్ళళదదరు
ఇలా అన్నిరు: “దైవప్రవకత(స్.అ) స్ుంభోగుం త్రువాత్(నిద్రలో కాదు) రమజాన్
మాస్ుంలో ఉదయుం అపవిత్ర(జన్నబత్) సి్తిలో లేచినపుాడలాు ఉపవాస్ుం
ఉుండేవారు” మరియు “అబూబక్ర్ ఇబ్ని అబుదల్ రహామన్” ఇలా అుంటున్నిరు:
నేను మరియు న్న త్ుండ్రి అబుదల్ రహామన్ ఇదదర్ద మర్గవన్ ఇబ్ని హ్కుం వదద
కూరోిని ఉుండగా అపుాడు మర్గవన్ మదీన్న న్నయకుడు మాటమాటలోు
అబూహురైరహ్ “ఎవరైతే రమజాన్ మాస్ుంలో ఉదయుం అపవిత్ర(జన్నబత్)
సి్తిలో లేసాతడో అత్డు ఆ రోజు ఉపవాస్ుం ఉుండకూడదు!” అన్నిరు, అని
ప్రసాతవన వచిిుంద. అుందుకు మర్గవన్ న్న త్ుండ్రిని ఉద్వదశ్సూత ఇలా అన్నిరు: “ఓ
అబుదలాుహ్ నేను నీకు అలాుహ్ సాక్షిగా చబుతున్నిను నీవ ఉమమల్ మొమినీన్
ఆయెషా మరియు ఉమెమ స్లామ వదదకు వెళ్ళళ ఇదదరితో ఈ స్మస్య గురిుంచి
అడుగు!” అుందుకని న్న త్ుండ్రి అబుదల్ రహామన్ అకకడ నుుండ వెళ్ళతుండగా నేను
కూడా అత్నితో ప్పటు నడచాను, చివరికి ఉమమల్ మొమినీన్ వదదకు చేరినపుాడు
న్న త్ుండ్రి ఆయెషాకు స్లామ్ చేసి ఇలా ప్రశ్ిుంచారు: ఓ ఉమమల్ మొమినీన్,
మేమ ఇుంత్కు ముంద్వ మర్గవన్ వదద ఉన్నిమ, అకకడ ఈ ప్రసాతవన వచిిుంద;
అబూ హురైరహ్ “ఎవరైతే రమజాన్లో ఉదయుం అపవిత్ర(జన్నబత్) సి్తిలో
లేసాతడో అత్డు ఆ రోజు ఉపవాస్ుం ఉుండకూడదు, అని అన్నిరు” అని. అుందుకు
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ఆయెషా ఇలా అన్నిరు: అబూ హురైరహ్ త్పుా చప్పాడు, ఓ అబుదల్ రహామన్ నీవ
దైవప్రవకత(స్.అ) చేస్త పనులను నిర్గకరిసాతవా? న్న త్ుండ్రి అలాుహ్ సాక్షిగా కాదు!,
అని అన్నిరు. ఆయెషా: “నేను దైవప్రవకత(స్.అ) పై సాక్షిని అత్ను స్ుంభోగుంచిన
త్రువాత్ (నిద్రలో కాదు) ఉదయుం అద్వ సి్తిలో లేచి ఉపవాస్ుం ఉుండేవారు”.
ర్గవి ఇలా ప్రవచిుంచను ఆ త్రువాత్ మేమ అకకడ నుుండ లేచి ఉమెమ స్లామ
వదదకు వెళ్తళమ మరియు ఆమెతో అడగామ ఆమె కూడా ఏదైతే ఆయషా
చప్పారో అద్వ చప్పారు. ఆ త్రువాత్ మేమ అకకడ నుుండు లేచి మర్గవన్ వదదకు
వచాిమ మరియు న్న త్ుండ్రి ఆయెషా మరియు ఉమెమ స్లామ చపాుందుంతా
మర్గవన్కు చప్పారు. ఆ పై మర్గవన్ ఇలా అన్నిడు: ఓ అబుదల్ రహామన్ నీకు
ప్రమాణుం చేసి చబుతున్నిను: న్న గుర్రుం దావరమ వదద ఉుంద నీవ దాని పై ఎకిక
ఇపుాడే అబూ హురైరహ్ వదదకు వెళ్ళళ ఇపాటికీ అత్ను త్న ప్రద్వశ్ుం “అఖ్లఖ్”
లోనే ఉన్నిరు మరియు అత్నితో ఈ స్ుంఘటనను వివరిుంచు. అలా నేను న్న
త్ుండ్రితో ప్పటు గుర్రుం ఎకిక అబూ హురైరహ్ వదదకు చేర్గను న్న త్ుండ్రి గారు
అత్నితో కాస్తపు వరకు అవి ఇవి మాట్టుడారు ఆ త్రువాత్ స్ుంఘటనను
ప్రసాతవిుంచారు. అుందుకు అబూ హురైరహ్ ఇలా అన్నిరు: న్నకు దీని గురిుంచి
తెలియదు, న్నకు కూడా ఎవరి దావర్గనో తెలిసిుంద.1
న్న గౌవరనియులైన సోదర్గ! అబూ హురైరహ్ లాుంటి స్హాబీను చూడుండ
ఇత్డు అహ్లుసునితుల

దృషిటలో “ర్గవియతుల్ ఇసాుుం” ఇత్డు త్న

స్వయపరియాలోచన దావర ఫతావ ఇచిి (దానిని) దైవప్రవకత(స్.అ)కు అుంటకటేట

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ233, బ్బబుసాసయిమ్ యసిహుు జునుబన్. మొఅత్త ఇబ్ని మాలిక్ త్నీవరుల్
హ్వాలిక్, భాగుం1, పేజీ272. (మా జాఅ ఫిలుజీ యస్ాహు జునుబన్ ఫి రమజాన్)
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వాడు మరియు అత్నికి ఎవరు చప్పారో కూడా తెలియదు. అహ్లుసునితుల ఎకకడ
నుుండ వచాియో తెలియని ఇలాుంటి ఉపద్వశ్వలు వాళ్ళకే శుభకరుం!.

అబూ హురైరహ్, త్న పై తాను వయతిరేకత్
“అబుదలాుహ్ ఇబ్ని మహ్మమద్”తో “హిషామ్ ఇబ్ని యూసుఫ్” ఇలా
అన్నిరు మరియు అత్నితో “మొఅమమర్” మరియు మొఅమమర్తో “జొహ్రీ”
మరియు జొహ్రీతో “స్లామ” మరియు అత్నితో “అబూ హురైరహ్” ఇలా
ప్రవచిుంచారు; దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: “

”

అనగా ఒక ఒుంట్కు ఉని రోగుం మరో ఒుంట్కు వాయపుంచదు. “స్ఫర్” మరియు
“హామహ్” అనేవే లేవ.
ఆ పై ఒక ఆర్గబీ1 ఇలా అన్నిడు: ఓ దైవప్రవకత(స్.అ)! ఒుంటే ఇసుకలో
ఉుంటుుంద మరియు(దూరుం) నుుండ జుంకలా కనిపసుతుంద వాటిలో గజజ ఉని
ఒుంట్లు వచిి కలిసిపోతాయి మరియు అనీిటిని గజజవి చేసాతయి. దైవప్రవకత(స్.అ)
ఇలా అన్నిరు: ముంచిద మరి మొదటి ఒుంట్కు గజజ ఎకకడ నుుండ వచిిుంద?
“అబూ స్లామ”, ఆ త్రువాత్ అబూహురైరహ్ను ఇలా చబుతూ ఉుండగా
విన్నిరు; దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: అుంటువాయధి గల ఒుంట్లను
ఆరోగయుంగా ఉని ఒుంట్లతో కలప వదుద!. అబూహురైరహ్ త్న మొదటి
హ్దీసుని నిర్గకరిస్తత మేమ ఇలా అన్నిమ: నీవ

అని ప్రవచిుంచ లేదా?

అయితే అబూ హురైరహ్, హ్బషీ భాష్లో ఏవో తెలియని కొనిి మాటలు చప్పారు

1. ఎడారి మనిషి.
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అవి అరాుం కాలేదు. అబూ స్లామ “నేను అబూ హురైరహ్ను ఈ హ్దీస్ త్పా వేరే
హ్దీస్ చపాడుం చూడలేదు” అని అన్నిరు.1
న్న ప్రియ ప్పఠకులార్గ! ఇదీ దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ లేదా అత్నికి
అుంటకటిటనవి. అబూ హురైరహ్ అపుాడపుాడు ఇలా అనే వారు: “న్నకు మొదటి
హ్దీసు గురిుంచి తెలియదు న్నకు ఎవరో వారతను అుందుంచారు అుంతే”. మరియు
ఒకోకసారి అత్నివే రుండు వయతిరేక మాటలను అత్ని ముందు ఉుంచితే, దానికి
జవాబిచేివారు కాదు. అుంతేకాకుుండా హ్బషీ భాష్లో ఎవవరికి అరాుం
కానటువుంటి విధుంగా ఏదో చపేావారు.
ఇలాుంటి వయకిత అహ్లుసునితుల వదద ఎలా “ర్గవియతుల్ ఇసాుుం” అయాయరో?
న్నకైతే అరాుం కావడుం లేదు.

ఆయెషా మరియు ఇబ్ని ఉమర్ మధయ అభిప్రాయ భేదుం
“ఇబ్ని జురైహ్” రివాయత్ నేను “అతా”ను ఇలా చబుతుుండగా విన్నిను
న్నతో “ఉర్గవ ఇబ్ని జుబైర్” ఇలా ప్రవచిుంచారు: నేను మరియు “ఇబ్ని ఉమర్”
ఇదదరుం ఆయెషా గదని జారబడ కూరోిని ఆయేషా పళ్ళళ తోమకుుంటుని
శ్బ్బానిి విుంటున్నిమ. నేను “ఇబ్ని ఉమర్”ను ఇలా అడగాను: ఓ ఇబ్ని ఉమర్,
దైవప్రవకత(స్.అ) రజబ్ మాస్ుంలోఉమ్రా చేశ్వర్గ? అత్ను అవను అని అన్నిరు. ఆ
త్రువాత్ నేను ఆయెషాను అడగాను: త్లీు! మీరు ఇబ్ని ఉమర్ మాట
విుంటున్నిర్గ? అత్ను ఏముంటున్నిరో. ఏముంటున్నిరు? అని ఆమె ప్రశ్ిుంచారు.

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం7, పేజీ31(బ్బబుల్ ఇహామహ్). స్హీ మసిుుం, భాగుం7, పేజీ32(బ్బబు లా అదావ వలా
తైర్గహ్).

278

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
దైవప్రవకత(స్.అ) రజబ్ మాస్ుంలో ఉమ్రా చేశ్వరు అని అుంటున్నిరు, అని నేను
అన్నిను. ఆయెషా ఇలా అన్నిరు: అలాుహ్ ఇబ్ని ఉమర్కు క్షమిుంచ కూడదు!
నేను న్న ప్రాణుం సాక్షిగా చబుతున్నిను(దైవప్రవకత(స్.అ)) రజబ్ మాస్ుంలో ఉమ్రా
చేయలేదు. నిజానికి దైవప్రవకత(స్.అ) ఎపుాడు ఉమ్రా చేసిన్న ఆమె అత్నితో ప్పటు
ఉుండేవారు. ఉర్గవహ్ ఇలా అన్నిరు: ఇబ్ని ఉమర్ విుంట్యనే ఉన్నిరు కాని అవను
అని గాని లేదా కాదు అని గాని అనకుుండా మౌనుంగా ఉుండపోయారు.

ఆయెషా అభిప్రాయభేదుం దైవప్రవకత(స్.అ) మిగలిన భారయలతో
హ్జ్రత్ ఆయెషా ప్రవచనుం: “అబూ హుజైఫా” యొకక భారయ ఆమె “బనీ
ఆమిర్” స్మూహానికి చుందనద మరియు ఆమె పేరు “స్హాు బిుంతె సుహైల్”.
ఒకసారి దైవప్రవకత(స్.అ) వదదకు వచిి ఇలా అన్నిరు; ఓ దైవప్రవకత(స్.అ) మేమ
సాలిమ్1ను మన కుమారుడలాుంటి వాడు అని అనుకునే వాళ్ళమ మరియు
అత్డు న్న వదద నేను ఒకే దుసుతవ ధరిుంచి ఉనిపుాడు కూడా వసూత ఉుండేవాడు2
మరియు మాకు ఒకే గద ఉుండేద అద కాకుుండా వేరే గద ఉుండేద కాదు మీరు
దీని గురిుంచి ఏమని చబుతారు?. దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: నీవ అత్డకి
నీ ప్పలు త్రాగుంచు. స్హాు ఇలా అన్నిరు: అత్డు చినిపలాుడు కాదు, గడాుం ఉని
వాడు. దైవప్రవకత(స్.అ): అబూ హుజైఫా కోపుం పోవాలుంటే అత్డకి(సాలిమ్కి)
ప్పలు పటిటుంచు.

1. అబూ హుజైఫా యొకక బ్బనిస్ ఇత్డు పెదదవాడు అయాయక కూడా ఇుంటికి వచిి వెళ్తత ఉుండేవాడు, అద
హుజైఫాకు ఇష్టుం ఉుండేద కాదు.
2. ఫజల్ యొకక అరాుం పని చేసుకునిపుాడు ధరిుంచి బటటలు అని కూడాను.
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ఈ హ్దీస్ను ఆస్ర్గగా తీసుకొని ఉమమల్ మొమినీన్ ఆయెషా ఎవరైన
మగవాడని త్న వదదకు పలవాలని అనుకునిపుాడలాు (అనగా ఎవరినైన్న
మహ్రమ్1 చేయాలనుకునిపుాడు) త్న చలిు “ఉమెమ కులూసమ్ బిుంతె
అబూబక్ర్”తో అత్డని ప్పలు పటిటుంచు అని చపేావారు. మరియు అపుాడపుాడు
త్న అనియయ కూతుళ్ళను నీవ అత్డకి ప్పలు పటిటుంచు అని ఆద్వశ్ుంచే వారు.
కాని దైవప్రవకత(స్.అ) మిగలిన భారయలు దానికి ఒపుాకోలేదు మరియు వాళ్ళుందరు
ఏ ఒకక మగాడని ఇటువుంటి వుంకతో త్మ వదదకు ర్గనివవలేదు. మరియు వాళ్ళళ
ఇలా చబుతూ ఉుండేవారు: “దైవప్రవకత(స్.అ) స్హాు బిుంతె సుహైల్కు ఇచిిన ఆద్వశ్ుం
అద కేవలుం సాలిమ్ విష్యుంలో మాత్రమే, లేదు లేదు అలాుహ్ సాక్షిగా ఈ
రిజాఅత్2 కోస్ుం ఎటువుంటి మగాడు మా వదదకు ర్గలేడు”. (అనగా మహ్రమ్
అవవలేడు).3
ఏ పరిశోధకుడైన స్రే ఈ రివాయత్లను చదవినపుాడు మొదట అత్డు త్న
కళ్ళను తానే నమమడు. మరియు చూసిన మరియు చదవిన దానిని నమమడు. కాని
మిత్రులార్గ! ఇద దైవప్రవకత(స్.అ) పవిత్రత్ పై మచి తీసుకొచిి ఇబాుంద పెటేట
యదారాుం. మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)ను (మాజాలాుహ్) పెదద సా్యి సిగుాలేని
వాడలా నిర్దపుంచిుంద. మరియు ఇద పచోిళ్ళళ కూడా నవివనటువుంటి అలాుహ్
దీన్ యొకక ఆద్వశ్ుం. దానిని బుదా గాని, స్వభావుం గాని, ఉదారభావుం గాని
1. వివాహ్మనకు నిషిదామైన బ్బుంధవయమ.
2. ఇసాుుం ఉపద్వశ్వలకు అనుగుణుంగా ఒకపసిబిడాను ఒకమె నుుండ ప్పలు త్రాగుంచడుం వలు కలిగే మహ్రమ్
స్ుంబుంధుం.
3. స్హీ మసిుుం, భాగుం4, పేజీ167 (బ్బబు రిజాఅతుల్ కబీర్). మొఅత్తయే మాలిక్, భాగుం2, పేజీ116(బ్బబు
మా జాఅ ఫిర్రిజాఅతి బ్బదల్ కిబర్).
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అుంగ్లకరిుంచవ మరి అలాగే ఔదరయుం గాని, సిగుా గాని, దీన్ గాని ఒపుాకోవ! ఇక
ఇలాుంటి హ్దీసులను “ఆతామభిమానుం మరియు సిగుాను ఈమాన్ యొకక
మూలుం స్్ుంభుం” అని ఉపద్వశ్ుంచినటువుంటి ఆ దైవప్రవకేత(స్.అ) స్వయుంగా ఇుంత్
అభిమానుం లేని వాడై ఉుంట్టరు, అని ఏ మసిుమ అుంగ్లకరిుంచ గలడు?.
ఎవరైన మొమిన్ త్న భారయ త్న రొమమని బయటకు తీసి యువకుల నోటిలో
ఇవవడానికి మరియు ఆ యువకుడు ఆ ప్పలుని త్రాగ ఆమె బిడా అవతాడు
మరియు ప్పలు పటిటుంచిన ఆమె అత్డ త్లిు అవతుుంద అని దానిి
అుంగ్లకరిుంచగలడా? అలాుహ్ సాక్షిగా ఇద చాలా పెదద నిుంద.
పర్గయి స్త్రీని మటుటకోవడుం మరియు ఆమెతో చయియ కలపడానిి హ్ర్గమ్
అని నిర్గారిుంచిన దైవప్రవకత(స్.అ), స్త్రీల రొమమల నుుండ(ప్పలు) త్రాగడానిి ఎలా
న్నయయస్మమతిగా నిర్గారిసాతరు? అనే విష్యుం న్న బుదాకి పటటదు. ఇలాుంటి
హ్దీసులను త్యారు చేయడానికి గల కారణుం న్నకు అరాుం కాలేదు! అుంతేకాదు
ఈ స్మస్య కేవలుం హ్దీస్ వరకే పరిమిత్ుం కాదు. దాని కని పద అడుగులు
ముందు ఈ హ్దాస్ను “సునితుల్ మత్తబిఅహ్” (ఆచరిుంచ బడా హ్దీస్)గా
మారేిసుకున్నిరు. అుందుకే హ్జ్రత్ ఆయెషా ఏ మగవాళ్లళతే ఆమె వదదకు వచిి
వెళ్తత ఉుండాలి, అని అనుకున్నిరో వాళ్ళను త్న సోదరి “ఉమెమ కులూసమ్ బిుంతె
అబీబక్ర్” వదదకు ప్పలు త్రాగుంచడానికి పుంపుంచేవారు!.
న్న ప్రియ ప్పఠకులార్గ! మీకు కనిస్ుం ఇద కూడా తెలిస్త ఉుండాలి అత్డు
కనీస్ుం ఐదు సారుు కడుపు నిుండా ప్పలు త్రాగనుంత్ వరకు అత్డు హ్జ్రత్
ఆయెషా వదదకు వెళ్ళ లేడు, అని. అుందుకనే హ్జ్రత్ ఆయెషా రివాయత్ ఇలా అని
ఉుంద: “ఖుర్ఆన్లో అవత్రిుంచిన ఆయత్లో పదసారుు ప్పలు త్రాగనుంత్ వరకు
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మహ్రమ్ అవవడానికి కారణుం అవవదు ఆ త్రువాత్ ఆ ఆయత్ ఐదు సారుు త్రాగే
ఆద్వశ్ుం(ఉని ఆయత్) దావర రదుదచేయబడుంద”.1
ఈ హ్దీస్తో అరామవతుని విష్యుం ఏమిటుంటే; హ్జ్రత్ ఆయెషా యొకక
సోదరి కుమారుడు అవవడానికి మరియు ఆ త్రువాత్ అత్డు ఆమె వదదకు
ర్గకపోకలు చేయడానికి(ఒక) యువకుడు కనీస్ుం ఐదు సారుు ఉమెమ కులూసమ్
బిుంతె అబీబక్ర్ వదదకు వెళ్ళళ ప్పలు త్రాగాలి.
మరియు బహుశ్ ఈ కారణుం వలనే ప్రజలలో చాలా మనోరుంజకత్
పుటుటకొచిిుంద మరియు ప్రతీ వయకిత హ్జ్రత్ ఆయెషాను పగడేవాడయాయడు,
మరియు ఆమె ప్రతిష్టత్ను అుంగ్లకరిుంచే వాడయాయడు, మరియు ఆమె వదదకు
వెళ్ళళుందుకు ఆశ్గా ఉుండేవాడు మరియు అుందుకే హ్జ్రత్ ఆయెషా యొకక
ప్రతిష్టత్ ఇుంత్ ఎకుకవ అయియుంద. పెదద పెదద స్హాబీయులు ఆమె ముందు చినిగా
కనిపుంచే వారు. మరియు ప్రజలలో “స్గుం దీన్ కేవలుం హ్జ్రత్ ఆయెషా వదెద
ఉుంద” అని ప్రసిదా చుందుంద. ఇలాుంటి స్మయుంలో “మఖ్యుంగా ఆ కాలుంలో”
యువకులలో ఎవరు ఉమమల్ మొమినీన్కు దగార అవవడానికి ఇష్టపడరు? కాని
ఎలా? ఉమెమ కులూసమ్ బిుంతె అబీబక్ర్ ప్పలు త్రాగా లేక ఆయెషా అని కూతుళ్ళ
ప్పలు త్రాగా!!!?
ఈ అవమానిత్ రివాయత్లను మానవ చరిత్రే చూడనటువుంటి అుంత్ పెదద
మనిషి మరియు ఆ ఉత్తమ మానవనికి అుంటకట్టటరు. ప్రియ ప్పఠకులార్గ! మీరు
చూసినట్లుతే దైవప్రవకత(స్.అ) స్హ్ు బిుంతె సుహైలాతో నీవ అత్డకి ప్పలు త్రాగుంచు,

1. స్హీ మసిుుం, భాగుం4, పేజీ176(బ్బబుత్తహ్రీమ్ బి ఖ్మిస రజఆతిన్)
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అని చపానపుాడు ఆమె ఎుంతో ఆశ్ిరయుంతో ఇలా అుంద: “అరే నేను అత్డని ప్పలు
త్రాగుంచాలా! అత్డు పెదదవాడు అత్డు గడాుం ఉనివాడు”. అుందుకు
దైవప్రవకత(స్.అ) నవావరు మరియు ఇలా ప్రవచిుంచారు: “అలా అని న్నకు కూడా
తెలుసు అత్డు చాలా పెదదవాడు అయి పోయాడు అని”.1
ఈ హ్దీస్ యొకక దోష్ుం ఎుంత్ ఎకుకవగా ఉుందుంటే స్వయుంగా ర్గవీ దీని
ప్రవచిుంచడానికి భయపడుతూ ఉుండే వాడు. అలా “ఇబ్ని ర్గఫే” హ్దీస్ను
ప్రవచిుంచిన త్రువాత్ ఇలా అన్నిడు: ఈ హ్దీసును స్ుంవత్సరుం లేదా ఇుంచు
మిుంచు స్ుంవత్సరుం పూరితగా నేను ఎవవరితో చపాలేదు. నేను భయపడే వాడని.
ఆ త్రువాత్ “అల్ ఖ్యసిుం”తో కలిసినపుాడు నేను అత్డతో ఇలా అన్నిను: నీవ
న్నకు ఎలాుంటి హ్దీస్ చప్పావుంటే నేను దానిని అపాటి నుుండ (ఎవవరికి) చపానే
లేదు. అత్డు ఏ హ్దీస్? అని ప్రశ్ిుంచాడు. ఆ త్రువాత్ నేను (దానిని) చప్పాను
అయితే అత్ను ఇలా అన్నిడు: నీవ న్న పేరు చపా ప్రవచిుంచు న్నతో స్వయుంగా
ఆయెషాయే ఈ హ్దీసును ప్రవచిుంచారు.2
బహుశ్ ఈ హ్దీస్ను కేవలుం ఉమమల్ మొమినీన్ ఒకకరే ప్రవచిుంచిన వారు
అయి ఉుంట్టరు. అుందుకే దైవప్రవకత(స్.అ) భారయలు ఇలా చబుతూ ఉుండేవారు:
అలాుహ్ సాక్షిగా ఈ రిజాఅత్ వలు ఏ ఒకకడు కూడా మా వదదకు ర్గలేడు! మరియు
న్న విశ్వవస్ుం ప్రకారుం దైవప్రవకత(స్.అ) భారయల ఇలా అనడుం: “మా ఉద్వదశ్ుంలో
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇచిిన ఈ అనుమతి కేవలుం సాలిమ్ కొస్మే అుందరికి
స్ుంబుంధిుంచిన ఆద్వశ్ుం కాదు!” ఈ వాకాయనిి మహ్దదసీనులు మరియు
1. స్హీ మసిుుం, భాగుం4, పేజీ168(బుబు రిజాఅతిల్ కబీర్).
2. స్హీ మసిుుం, భాగుం4, పేజీ168(బ్బబు రిజాఅతిల్ కబీర్).
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ర్గవీయులు జోడుంచారు. ఎుందుకుంటే దైవప్రవకత(స్.అ)ల భారయలు ఆయెషాను
వయతిరేకిస్తత ఆమెకు అప్రతిష్ట మరియు ఆమె వయకితత్వుం స్ుంద్వహాత్మకుం అవతుుంద.
అుందుకు ఈ వాకాయనిి జోడుంచి దైవప్రవకత(స్.అ)ల భారయలను మౌనుం చేశ్వరు.
మరి దైవప్రవకత(స్.అ) గురిుంచి వాళ్ళకు ఆయెషా కని ఎకుకవ తెలుసు కాబటిట
వాళ్ళకు ఇలాుంటి ప్రవచన్నలను నిర్గకరిుంచే హ్కుక ఎకుకవగా ఉుంద. వాళ్ళు
ఎనిమిద ముంద మరియు వాళ్ళలో ఉమెమ స్లామ లాుంటి ముంచి, ధరమ నిష్టగల స్త్రీ
ఉుంద, ఆమె బుదా స్ుంపూరణ సి్తికి చేరినుంటువుంటి వయసుగల వారు. అుందుకనే
దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఆతామగౌరవుం కూడా ఇద్వ కోరుతుుంద. మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) మహ్రమ్ విష్యుంలో ఎపుాడు కూడా నిరుక్షయుం చేయలేదు మరి ఇద
దైవప్రవకత(స్.అ) అలవాటుకు అనుగుణమగా ఉుంద.
మరియు బహుశ్ హ్జ్రత్ ఆయెషా కూడా ఉమమహాతుల్ మొమినీన్1తో ప్పటు
దైవప్రవకత(స్.అ)

ఇలాుంటి

విష్యాలలో

ఉపేక్షిుంచేవారు

కాదు

అని

ఏకీభవిుంచవచుి, ఎుందుకుంటే స్వయుంగా ఉమమల్ మొమినీన్ త్న గురిుంచి ఇలా
ఉలేుఖిుంచారు: ఒకసారి న్న వదద ఒక వయకిత కూరోిని ఉుండగా దైవప్రవకత(స్.అ) న్న
వదదకు వచాిరు అత్డని చూసి ఆయనకు అస్హ్యుం కలిగుంద మరియు నేను
అత్ని మఖ్ుం పై కోప్పనిి చూసి వెుంటనే ఇలా అన్నిను: దైవప్రవకత(స్.అ)! ఇత్ను
న్న రిజాయి సోదరుడు(ప్పలు పుంచుకుని త్మమడు). అపుాడు దైవప్రవకత(స్.అ)
ఇలా అన్నిరు: నీ రిజాయి సోదరులను వదులేయి. రిజాఅత్ కేవలుం ఆకలి
(అనగా పసిత్నుం)లో ఉుంటుుంద. 2
1. దైవప్రవకత యొకక భారయలు.
2. స్హీ మసిుుం, భాగుం4, పేజీ170(బ్బబు ఇనిమర్రిజాఅత్ మినల్ మజాఅతి). స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం3,
పేజీ150(కితాబుష్ిహాదాత్).
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బహుశ్ ఉమమల్ మొమినీన్ దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక జీవిత్ుంలో కూడా
ఇజతహాద్ చేస్తవారేమో!. మరియు ఆమె దృషిటలో పెదదవాళ్ళను కూడా ప్పలు
త్రాగుంచడుం స్రైన విష్యుం ఏమో!. ఈ రివాయత్ ఆమె దైవప్రవకత(స్.అ)
జీవిత్ుంలో దానిని మబ్బహ్1 పని అని అనుకునే వారు, అని నిర్దపసుతుంద. కాని
దైవప్రవకత(స్.అ) ఆమెతో ఏకీభవిుంచలేదు అుంతే కాదు దైవప్రవకత(స్.అ)కు కోపుం
వచిిుంద మరియు ఇలా అన్నిరు: రిజాఅత్ కేవలుం మజాఅత్ కాలుంలో అనగా
రిజాఅత్ కేవలుం ప్పలు త్పా వేరే ఏద ఆహారుం కాని చిని పలుల కోస్ుం మరియు
ఆ పలువాడు ఆకలిగా ఉనిపుడు త్రాగాలి మరియు పెదద మనిషి ఆకలితో త్రాగడు
అుందుకని మహ్రమ్ అవవడు. మరి ఈ హ్దీస్ పెదదవాళ్ళకు ప్పలు పటిటుంచే
విష్యానిి నిర్గకరిసుతుంద.

దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్లో ఇసాుుం వర్గాల అభిప్రాయ భేదుం
హ్జ్రత్ అబూబక్ర్ మరియు హ్జ్రత్ ఉమర్ దైవప్రవకత(స్.అ) సునితులలో
అభిప్రాయభేదుం చేయునపుడు2 మరియు అబూబక్ర్

మరియు హ్జ్రత్

ఫాతెమా(అ.స్)తో దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్లో అభిప్రాయభేధుం చేయునపుడు3
మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) భారయలు దైవప్రవకత(స్.అ) సునితులులో అభిప్రాయభేదుం
చేయునపుాడు4 మరియు ఇబ్ని ఉమర్ హ్జ్రత్ ఆయెషాతో దైవప్రవకత(స్.అ)

1 . చేయడుం మరియు చేయకపోవడుం రుండూ స్మానమైనటువుంటి పని.
2. జకాత్ ఇవవను అని అనివాళ్ళ విష్యుంలో ఇదదరి మధయ అభిప్రాయభేదుం కలిగుంద. మూల పుస్తకాలను ఇుంత్కు
ముందు చపాడుం జరిగుంద.
3. ఇద ఫిదక్ మరియు  نحن معاشر االنبياءఈ హ్దీసును సూచిసుతుంద.
4. దానితో రిజాఅతుల్ కబీర్ త్రపు సూచిసుతుంద దాని ర్గవి బీబీ ఆయెషాయే.
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సునిత్లో అభిప్రాయభేదుం చేయునపుడు1 మరియు అబుదలాుహ్ ఇబ్ని అబ్బాస్
మరియు ఇబ్ని జుబైర్ దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్లో అభిప్రాయభేదుం చేయునపుడు2
మరియు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఉసామన్ ఇబ్ని అఫావన్ దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్లో
అభిప్రాయభేదుం చేయునపుడు3 మరియు స్వయుంగా స్హాబీయులే వాళ్ళలో
వాళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ పటు అభిప్రాయభేదుం4 చేయునపుడు, దీని
కారణుంగా తాబ్నయీన్5లలో 70 వర్గాలు ఏరాడాాయి. “ఇబ్ని మసూవద్” మజుబ్
గల వారు, “ఇబ్ని ఉమర్” మజుబ్ గల వారు, “ఇబ్ని అబ్బాస్” మజుబ్ గల వారు,
“ఇబ్ని జుబైర్” మజుబ్ గల వారు, “ఇబ్ని ఉయయాి” మజుబ్ గల వారు, “ఇబ్ని
జురైహ్” మజుబ్ గల వారు, “హ్స్న్ బస్రీ” మజుబ్ గల వారు, “సుఫీయన్ సూరీ”
మజుబ్ గల వారు, “ఇమామ్ మాలిక్”, “ఇమామ్ అబూ హ్నీఫా”, “ఇమామ్
అహ్మద్ ఇబ్ని హ్ుంబల్”, “ఇమామ్ షాఫెయి” ఈ నలుగురు వేరు వేరుగా మజుబ్
గలవారు మరియు వీళ్ళళ కాకుుండా చాలా ఉన్నిరు. కాని అబ్బాసీయుల అధికారుం
అుందరిని అుంత్ుం చేసి కేవలుం ఈ న్నలుగు మజుబ్లను మిగలి ఉుంచారు. ఇవి
అహ్లుసునితులలో ప్రసిధిా చుందనవి. అయితే (ఇసాుుం)వర్గాలలో అభిప్రాయ భేదుం
ఉుంద అని రుజువ చేయడానికి ఇుంత్ కని పెదద సాక్షయుం ఏముంద!!!?.

1. ఇద దైవప్రవకత(స్.అ) జన్నబత్ సి్తిలో ఉపవాస్ుం ఉుండేవారు అని రివాయతుి సూచిసుతుంద.
2. ఇద రజబ్ మాస్ుంలో ఉమ్రా చేయడుం గురిుంచి అభిప్రాయానిి సూచిసుతుంద.
3. ఇద మతా యొకక హ్లాల్ మరియు హ్ర్గమ్ అవవడానిి సూచిసుతుంద. బుఖ్యరీ భాగుం6, పేజీ128 ను
తిలకిుంచుండ.
4. ఇద “మత్అతుల్ హ్జ్జ” పటు అభిప్రాయబేధానిి సూచిసుతుంద. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ153 పై
తిలకిుంచుండ.
5. దైవప్రవకత(స్.అ) దరినుం కాకుుండా కేవలుం స్హాబీయులనే దరిిుంచిుంచుకునే అవకాశ్ుం కలిగనవారు.
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మరి ఈ న్నలుగు వర్గాలలో కూడా ఎకుకవగా ఫిఖ్య ఆద్వశ్వలలో
అభిప్రాయభేదుం ఉుంద. ఆ విధుంగా దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్లో వయతిరేకత్ ఉుంద,
అని తెలుసుతుంద. ఉదా: ఒక వయకిత ఏదైన విష్యుంలో దైవప్రవకత(స్.అ) హ్దీస్ను
స్రైనద అని నమిమ ఆద్వశ్ుం ఇస్తత మరోకడు త్న అభిప్రాయుంతో “ఇజతహాద్”
చేసాతడు. లేదా వేరే స్మస్యలో నస్స దొరకకపోవడుంతో ఖియాస్1 చేసాతడు.
అుందుకని మీకు రిజాఅత్ విష్యుంలో చాలా అభిప్రాయభేదాలు కనబడతాయి.
ఎుందుకుంటే హ్దీసులలో విరుధాుం మరియు వయతిరేకుం ఉుంద కాబటిట. ఒక వయకిత
“ఒకక ప్పల చుకక త్రాగన్న మహ్రమ్ అవతాడు” అని నమమతాడు. మరొకడు
“పద సారుు త్రాగడానిి మహ్రమ్ అవవడానికి కారణుం అవతుుంద”
నమమతాడు. మూడవ వాడు 15 సారుు త్రాగడానిి నమమతాడు.

1. అుంౘన, ఉజాజయిుంపు.

287

అని

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...

దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ పటు షియా మరియు
సునీియుల అభిప్రాయభేదుం
దైవప్రవకత(స్.అ) సునితుల పటు షియా మరియు సునిియుల మధయ
అభిప్రాయభేదానికి గల రుండు మూల కారణాలు:
1. హ్దీసుల యొకక ర్గవీయుల క్రముంలో ఒక ర్గవీ కూడా న్నయయశీలి
కాకుుంటే అత్ను స్హాబీ అయిన స్రే ఆ హ్దీసులను షియా మసిుమలు
అుంగ్లకరిుంచరు.

ఎుందుకుంటే

షియా

మసిుుంలు

స్హాబీయులుందరిని

న్నయయశీలులుగా భావిుంచరు. ఎలాగైతే సునిియులు కూడా న్నయయశీలి కాని
వాళ్ళ రివాయత్ను అుంగ్లకరిుంచరో. అుంతే కాకుుండా షియా మసిుుంలు
ఆయిమమయే హ్దీస్ యొకక హ్దీసులలో ఒక దానితో మరోకటి ఢీకొనే ప్రతీ
హ్దీసును అుంగ్లకరిుంచరు. వీళ్ళళ ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)ల యొకక
రివాయత్ను వేరే వాళ్ళ రివాయతుల పై ప్రాధానయత్ను ఇసాతరు. ఆ వేరే వాళ్ళళ
ఎుంత్ పెదదవారైన్న స్రే. మరియు వీళ్ళళ త్మ వాయజాయనిి ఖుర్ఆన్ మరియు
సునిత్లతో నిర్దపసాతరు కూడా. వాటి నుుండ కొనిిుంటిని ఇుంత్కు ముందు
సూచిుంచడుం జరిగుంద.
2. రుండవ కారణుం, “స్వయుంగా హ్దీస్ను అర్ుం చేసుకోవడుం పటు
అభిప్రాయభేదుం కలిగ ఉుండడుం”. ఎుందుకుంటే అహ్లుసునిత్ హ్దీస్ యొకక
వాయఖ్యనుం వేరే విధుంగా చేసాతరు మరియు షియా మసిుుంలు వేరే విధుంగా చేసాతరు.
ఉదా: “

” యొకక అరాుం అహ్లుసునిత్ వచన్ననుసారుం “ఫిఖ్య

ఆద్వశ్వల పటు న్నలుగు వర్గాల అభిప్రాయభేదుం మసిుమల కోరకు కారుణాయనికి
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కారణుం”. మరియు షియా మసిుమలు ఇలా అుంట్టరు: “విదాయభాయస్ుం కోస్ుం
ఒకరినొకరి వదదకు వెళ్ళడుం కారుణయుం” ఈ హ్దీస్ గురిుంచి ఇుంత్కు ముందు
చపాడుం జరిగుంద మరియు ఇమామ్ జాఫర సాదఖ్(అ.స్) వాయఖ్యయన్ననిి కూడా
ప్రవచిుంచబడుంద, అకకడ చూడగలరు.
మరియు ఒకోకసారి హ్దీస్ యొకక అరాుంలో అభిప్రాయభేదుం ఏరాడదు.
కాని ఆ హ్దీస్ యొకక దృషాటుంత్మ మరియు భావార్గామ విష్యుంలో ఇరు
వర్గాల వాళ్ళలో అభిప్రాయభేదుం ఏరాడుతుుంద. ఇుందులో ఉనిద ఫలాన్న వయకాత
లేదా ఫలాన్న వయకాత! ఉదా: “

”

అహ్లుసునితులు “(ఖులాఫాయే ర్గషిదీన్) అనగా అబూబక్ర్, ఉమర్, ఉసామన్
మరియు అలీ(అ.స్)” అని అుంట్టరు. కాని షియాలు “(ఖులాఫాయే ర్గషిదీన్)
అనగా ఆయిమమయె ఇస్ి అష్ర్(12 ముంద ఇమామలు) అనగా హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) నుుండ మహ్మమద్ ఇబ్ని హ్స్న్ అస్కరీ(అ.స్)(ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స్))
వరకు” అని అుంట్టరు. లేదా ఇుంకో ఉదాహ్రణకు ఈ హ్దీస్:
దీనిని షియా మసిుుంలు 12 ఇమామలు అని భావిసాతరు.
మరియు సునీియులలో ఈ హ్దీస్ పటు ఎటువుంటి వాయఖ్యయనుం లేదు. వాళ్ళ
అభిప్రాయభేదుం దైవప్రవకత(స్.అ)కు స్ుంబుంధిుంచిన చరిత్ర స్ుంఘటనలలో ఉుంద
ఉదా: దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక జనమదనమ! అహ్లుసునితులు రబీవల్ అవవల్
12వ తారీఖు, అని అుంట్టరు మరియు షియాలు రబీవల్ అవవల్ 17వ తారీఖు,
అని అుంట్టరు, నిజానికి దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక సునితులలో అభిప్రాయభేదుం
కలగడుం స్హ్జమైన విష్యుం, దాని నుుండ విమకిత అయేయ అవకాశ్మే లేదు.
ఎుందుకుంటే మసిుమలుందరి దృషిటలో నమమకసుతడైన ఏ ఒకక వయకీత లేడు, అత్డ
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ఆద్వశ్మే అుందరిపై శ్వస్నుం అయేయుందుకు. మరియు అత్డ అభిప్రాయుంపై
అుందరికి నమమకుం కలగాలి ఎలాగైతే దైవప్రవకత(స్.అ) ఉుండేవారో; అత్ని ఆద్వశ్ుం
మరియు తీరుాను అచరిుంచే వారు మరియు అుందరు ఆ ఆద్వశ్ుం ముందు త్మ
మనసులు అుంగ్లకరిుంచక పోయిన్న స్రే శ్రసావహిుంచడుం పై నిస్సహాయులై
ఉుండే వారు.
వివేకమైన తీర్గమనుం ఏమిటుంటే ఇసాుుం ఉమమత్ యొకక జీవిత్ుంలో ఇలాుంటి
ఒక వయకిత ఉుండడుం అవస్రుం. దైవప్రవకత(స్.అ) ఈ వివేకమైన తీర్గమనుం నుుండ
అశ్రదదగా ఉుండడుం అసాధయమైన విష్యుం. మరి అత్నికి అలాుహ్ చప్పాడు మీ
ఉమమత్ మీ త్రువాత్ అస్త్యవాదమ చేసుతుంద, అని. అుందుకని దైవప్రవకత(స్.అ)కు,
ఉమమత్ను స్రైన మారాుంపై ఉుంచగల మరియు రుజుమారాుం నుుండ త్పాన
వాళ్ళను రుజుమారాుం పై తిరిగ తీసుకొని వచేిటువుంటి న్నయకుడని
నియమిుంచడుం ఎుంతైన అవస్రుం ఉుంద.
దైవప్రవకత(స్.అ) త్న ఉమమత్ కోస్ుం అని ఒక అతి ఉత్తమ న్నయకుడని
ఏర్గాటు చేశ్వరు. మరియు అత్ని పుటుటక నుుండ స్ుంపూరణతావనికి చేరేుంత్ వరక
అత్ని విదాయబోధన మరియు శ్క్షణ యొకక పూరిత బ్బధయత్ను తానే స్వయుంగా
తీసుకున్నిరు. మరియు అత్ను దైవప్రవకత(స్.అ) కోస్ుం మూసా(అ.స్)కు హార్దన్
ఎలాగో అలా అయాయరు. అుందుకనే ఈ న్నయకతావనిి అపాగసూత ఇలా అన్నిరు:
“నేను వీళ్ళతో ఖుర్ఆన్ అవత్రణ పటు యుధాుం చేసాతను మరియు నీవ ఖుర్ఆన్
యొకక త్పుాడు న్పమ పటు యుధాుం చేసాతవ” 1 మరియు ఇలా ప్రవచిుంచారు:
1. మన్నఖిబే ఖ్యరజీమ, పేజీ44. యన్నబీవల్ మవదదహ్, పేజీ332. అల్ ఇసాబహ్, భాగుం1, పేజీ25.
కిఫాయతుతాతలిబీన్, పేజీ334. ముంత్ఖ్బు కనుజల్ ఉమామల్, భాగుం5, పేజీ 36. అహాాఖుల్, భాగుం6, పేజీ37.
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“ఓ అలీ(అ.స్)! న్న త్రువాత్ ఉమమత్లో ఏరాడే విభేదాలకు నీవే ప్రవచిసాతవ”1
పవిత్ర ఖుర్ఆనే, దాని వాయఖ్యయనుం మరియు వివరణ కోస్ుం యుధాుం చేయదగా
వయకితని అనేవషిసుతుంద ఎుందుకుంటే ఆ గ్రుంథానికి న్నలుక లేదు అద మాట్టుడలేదు
మరియు అుందులో ఎనోి పరమర్గాలు ఉన్నియి. దానికి బ్బహాయరాుం మరియ
అుంత్ర్గరాుం ఉనిపుడు ఇక దైవప్రవకత(స్.అ) వివిధ హ్దీసుల పరిసి్తి ఏమవతుుంద.
ఖుర్ఆన్ మరియు సునిత్ పరిసి్తే ఇలా ఉనిపుాడు దైవప్రవ్రకత త్న ఉమమత్
కోస్ుం రుండు అమూలయమైన అవి కూడా మూగ మరియు చవిటివి వదలి వెళ్ళడుం,
అసాధయుం. మరియు వుంకర బుదద గలవారు ప్రజలలో ఆపదను స్ృషిణుంచడుం
కోస్మని మరియు త్మ త్రువాత్ వచేి వాళ్ళ కోస్ుం రుజుమారాుం నుుండ
త్పేాుందుకు కారణుం కావాలని, త్న ఇష్టుం వచిినటుు త్పుాడు అర్గాలను
ప్రదరిిసాతరు. ఎుందుకుంటే త్రువాత్ వచేి వాళ్ళళ వీళ్ళ గురిుంచి ముంచిగా
ఆలోచిుంచి మరియు వీళ్ళను స్త్యవాదులు అని నమమతారు గనుక. ప్రళ్యుం
న్నడు సిగుా పడతారు ఇద వేరే విష్యుం. ఖుర్ఆన్ ఇలా ప్రవచిసుతుంద:

ْ ُ ََ ۠ َ ُ ذ َُ ُ َ َ َََۡ ََ َۡ ذَ َََ َۡ ذ
ُ
ُ يَ ۡو َم ُت َق ذل
ب ُو ُجوه ُه ۡم ِِف ٱنلارِ يقولون يَّٰليتنا أطعنا ٱّلل وأطعنا ٱلرسوَّل وقالوا
ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ ذ َ ذ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ ذ َ ۠ َ ذ
ي م َِن
ِ ربنا إِنا أطعنا سادتنا وكَباءنا فأضلونا ٱلسبِيل ربنا ءات ِ ِهم
ِ ضعف
ۡٱل َع َذاب َو ۡٱل َع ۡن ُه ۡم لَ ۡع انا َكب ا
ريا
ِ
ِ
అనువాదుం: వారి మఖ్యలను నిపుాల పై అట్య ఇట్య త్రిపాటుం జరిగేన్నడు
వారు ఇలా అుంట్టరు: “ అయోయ! మేమ మా న్నయకులకూ, మా
1. మస్తద్రకుల్ హాకిుం, భాగుం3, పేజీ122. మన్నఖిబ్న ఖ్యరజీమ, పేజీ236. కునూజుల్ హ్ఖ్యయిఖ్, పేజీ203.
ముంత్ఖ్బు కనుజల్ ఉమామల్, భాగుం5, పేజీ33. యన్నబీవల్ మవదదహ్, పేజీ182.
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పెదదలకూ విధేయత్ చూప్పమ. వారు మమమలిి ఋజుమారాుం
నుుండ త్పాుంచారు. ఓ ప్రభూ! వారికి రటిటుంపు యాత్న విధిుంచు,
వారిని తీవ్రుంగా శ్పుంచు.”

1

అుంటే దారి త్పాడానికి ఇద కాకుుండా వేరే ఏదైన్న విష్యుం ఉుందా?
అలాుహ్, ప్రవకత పుంపనటువుంటి ఉమమత్నే స్ృషిటుంచలేదు మరియు ఆ ప్రవకత
వాళ్ళ కోస్ుం ఆ మార్గానిి వివరిచ లేదు. కాని వాళ్ళళ ప్రవకత త్రువాత్ అలాుహ్
యొకక ఆద్వశ్వలలో ప్రక్షిపతుం, త్పుాడు న్పుం మరియు మారుాలు చేశ్వరు. ఎవరైన
వయకిత హ్జ్రత్ ఈసా(అ.స్) త్మ ఉమమత్తో “నేను ద్వవడను” అని చపా ఉుంట్టరు,
అని ఆలోచిుంచ గలడా? హాషా వ కలాు(ఎపాటికీ). స్వయుంగా జన్నబ్న ఈసా(అ.స్)
ఇలా ప్రవచిుంచారు: ఏదైతే నీవ న్నకు ఆద్వశ్ుంచావో నేను వాళ్ళతో అద్వ చప్పాను
అుంతే కాదు ఈ ప్రక్షిపతుం ఇహ్లోకుం పై ప్రేమ ఉనివారు మరియు కోరికల
పూజారులు చేయగలరు.
అలాగే

చేశ్వరు

జన్నబ్న

ఈసా(అ.స్),

“హ్జ్రత్

మహ్మమద్(స్.అ)

అవత్రిుంచబడతారు” అనే శుభవారతను ఇవవలేదా? అత్ని కన్ని ముందు జన్నబ్న
మూసా(అ.స్) మన ప్రవకత అవత్రణ గురిుంచి చపాలేదా? కాని ప్రజలు
“మహ్మమద్” మరియు “అహ్మద్” యొకక పదానిి(మనుాజ్గా) మారేిశ్వరు.
అత్ని ర్గక కోస్ుం వాళ్ళళ ఈన్నడు కూడా వేచి ఉన్నిరు.
మరి అలాగే మహ్మమద్(స్.అ) ఉమమత్ త్పుాడు న్పమల కారణుం వలు 73
వర్గాలుగా విభజుంచబడపోలేదా? అుందులో ఒక వరాుం మాత్రమే విమకుతలు.
1. సురయే అహాజబ్:33, ఆయత్:66-68.
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మరియు

ఈన్నడు

మేమ

కూడా

ఆ

వర్గాల

మధయలోనే

జీవితానిి

గడుపుతున్నిమ. ముంచిద ఇక మీరే చపాుండ ఈ వర్గాలనీిటిలో త్మను
దారిత్పాన వారు అని అుంటుని ఏ ఒకక వరామైన ఉుందా? లేదా వేరే విధుంగా
చప్పాలుంటే మేమ అలాుహ్ గ్రుంథుం మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ను
వయతిరేకిసాతమ, అని చపేా వరాుం ఉుందా? దానికి వయతిరేకుంగా ప్రతీ వరాుం వారు
“ఖుర్ఆన్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ను కేవలుం మేమే అుంగ్లకరిసాతమ
మరియు మేమే దాని పై అమలు చేసాతమ” అని అుంట్టరు. అయితే చివరికి దీనికి
ఏదైన్న పరిషాకరుం కూడా ఉుందా?
మరియు ఆ పరిషాకరుం దైవప్రవకత(స్.అ)కు తెలియదా? లేక అలాుహ్కు
తెలియదా? ఎుందుకుంటే దైవప్రవకత(స్.అ) కేవలుం ఒక నియమిత్ అత్నికి ఏద చబితె
అద చేస్తవారు ఖుర్ఆన్ ఇలా ప్రవచిసుతుంద:

ََ َ ۡ ذٞ ِ َ ُ َ َ َذ
ت عل ۡي ِهم ب ِ ُم َص ۡي ِطر
إِنما أنت مذكِر لس

అనువాదుం:

నీవ కేవలుం హిత్బోధ చేస్తవాడవ మాత్రమే, వారిని ఏ
విధుంగానూ బలవుంత్ుం చేస్త వాడవకావ

1

అస్తగీరులాుహ్! అలాుహ్, త్న స్ృషిటతాల పై రమణీయమగల వాడు వాళ్ళ
కొరకు ముంచినే కోరుతాడు అుందుకని అలాుహ్ వదద ఈ స్మస్యకు ఖ్చిిత్ుంగా
పరిషాకరుం ఉుండ ఉుంటుుంద. అలాుహ్ త్న స్ృషిటతాలను అరాుం లేకుుండా మరియు
హిదాయత్ చేయకుుండా వదలేయడుం అసాధయుం. ఒకవేళ్ మేమ “అలాుహ్యే
వాళ్ళలో వయతిరేకత్లను వేసి ఇవనిి అలాుహ్యే చేసిుంద్వ అని ప్రజలను విరుధాదని
1. గాషియా సూర్గ:88, ఆయత్:21-22
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గురి చేసి వాళ్ళను రుజుమారాుం నుుండ త్పాుంచాడు” అని విశ్వసిుంచినట్లుతే దీని
స్ుంగతే వేరు, మరియు ఇలాుంటి విశ్వవస్ుం మరియు నమమకుం వయర్ుం మరియు
అస్త్యుం. నేను అలాుహ్ స్నిిధిలో ఆయన పటు ఆయన ఉనితావనికి
త్గనటువుంటి మరియు వివేకానికి వయతిరేకమైనటువుంటి విష్యాలను ఆయనకు
అుంటగటటడుం పై అస్తగాీర్ చేసుతన్నిను.
అయితే దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఈ ప్రవచనుం: “నేను మీ మధయ అలాుహ్
గ్రుంథుం మరియు న్న సునిత్ను వదలి వెళ్ళతన్నిను!” స్మస్యకు పరిషాకరమే
కాదు. అుంతేకాకుుండా స్మస్యను ఇుంకా చికుకలోు పడేసుతుంద. మరియు త్పుాడు

న్పమలకు దారితీసుతుంద. ఖ్వారిజ్1లు త్మ ఇమామ్కు వయతిరేకుంగా త్మ
ధవజానిి లేప “ఓ అలీ(అ.స్) ఆద్వశ్ుం నీ కోస్ుం కాదు ఆద్వశ్ుం కేవలుం అలాుహ్ కే
పరిమిత్ుం” అని చపాన విష్యుం మీకు తెలియదా?. ఈ మాట పైకి వినడానికి
చాలా ముంచి మాటగా కనిపసుతుంద, ప్రజలను త్మ వైపుకు లాగుతుుంద, అద
విని మనిషికి “ఈ వయకిత అలాుహ్ ఆజఞప్పలనను కోరుతున్నిడు మనుషుల ఆజఞను
అుంగ్లకరిుంచడానికి సిధాుంగా లేడు” అని అనిపసుతుంద. కాని ఇద యదార్గ్నికి
వయతిరేకుం. ఖుర్ఆన్ ఇలా ప్రవచిుంచను:

َۡ
َ ُ ُۡ َ
ُّ ِ ٱۡل َي َّٰوة
َ ٱل ۡن َيا َوي ُ ۡشه ُد ٱ ذ
َ ۡ ك قَ ۡو ُ ُلۥ ِِف
َّٰ َ َ ّلل
ِ َوم َِن ٱنلذ
لَع َما ِِف قلبِهِۦ
جب
ِ اس من يع
ِ
ۡ ََ
ِ َو ُه َو أ ُّل ٱۡل َِص
ام

అనువాదుం:

మానవలోుని కొుందరు (ఇలాుంటి మన్నఫిఖులు కూడా ఉుంట్టరు)
వాళ్ళళ చపేా మాటలు ఇహ్లోక జీవిత్ుంలో నినుి ఎుంతో
రుంజుంపచేసాతయి. త్న స్ుంకలా శుదాని గురిుంచి తెలుపట్టనికి

1 . హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) పటు అవిధేయత్ను వయకతుం చేసినటువుంటి వారు.
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అత్డు అలాుహ్ను మాటిమాటికి సాక్షిగా నిలబ్నడతాడు

.1

అవను! ఈ మనోహ్రమైన నిన్నదాలతో మేమ కూడా మోస్పోతామ.
మరియు మనకు కూడా దాని వెనుక ఉని లక్షయుం ఏమిట్ల తెలియదు, కాని
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) అత్ను విజాఞన పటటణానికి దావరుం అుందుకని అత్నికి తెలుసు ఆ
ఖ్యరిజీయుల కేకలను విని ఇలా అన్నిరు: మీ మాట స్రైనద్వ కాని దాని భావారాుం
అస్త్యమైనద మరియు పైకి స్త్యమే చపాబడుతుుంద కాని దాని వెనకాల అస్త్యుం
చేయబడుతుుంద, అని విష్యుం అుందరికి తెలిసిుంద్వ. చూడుండ... ఖ్వారిజులు
“ఓ అలీ(అ.స్) మీకు ఆద్వశ్ుంచే హ్కుక లేదు ఇద కేవలుం అలాుహ్ కే పరిమిత్ుం!
అన్నిరు, అయితే అలాుహ్యే స్వయుంగా భూమి పై ప్రత్యక్షమై స్త్యుం ఏవరి త్రపు
ఉుందో తీర్గమనిసాతడా? లేక ఖ్వారిజులకు అలాుహ్ ఆద్వశ్ుం ఖుర్ఆన్లో ఉుంద కాని
దాని వాయఖ్యయనుం వాళ్ళ అభిలాష్కు అనుకూలుంగా ఉుందీ. అని తెలుసా? వాళ్ళకు
అలాుహ్ ఆద్వశ్ుం తెలుసు మరియు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)కు తెలియదు, అని దాని పై
సాక్షయుం ఏమిటి? యదార్గానికి హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) అుందరి కని జాఞనవుంతులు,
అుందరి కని స్త్యవుంతులు, ఇసాుుం సీవకరణలో అుందరి కని ముందు ఉన్నిరు.
అయితే అలీ(అ.స్)కి త్పా వేరే ఎవరికైన ఖుర్ఆన్ గురిుంచి అత్ని కని ఎకుకవ
తెలుసా? దీనితో అరాుం అయేయ విష్యుం ఏమిటుంటే; ఈ మనోహ్రమైన త్పుాడు
నిన్నదాలు, ప్రజలను మోస్గుంచడానికి మరియు వాళ్ళ అుంగ్లకార్గనిి పుంద,
త్మ లక్ష్యయనిి చేరేుందుకు, అని తెలుసుతుంద. ఎలాగైతే ఈ రోజులోు కూడా అద్వ
పరిసి్తి, అద్వ కాలుం మరియు ప్రజలు కూడా అవే ప్రజలు. మోస్ుం, కపటుం
అుంత్ుం కాలేదు మరి కాదు కూడాను. అుంతేకాదు రోజురోజుకు పెరుగుతూనే
ఉుంద ఎుందుకుంటే ఈ కాలుం దుర్గమరుాలు, పూరీవకుల అవగాహ్న కూడా కలిగ
ఉన్నిరు. ఈన్నడు కూడా ఎనోి ముంచి, ముంచి మాటలు చపాబడతాయి కాని తెర
1. బఖ్రహ్ సూర్గ:2, ఆయత్:204.
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వెనకాల దాని లక్షయుం వేరే విధుంగా ఉుంటుుంద, కొనిి ఉదాహారణాలు
తిలకిుంచుండ: వహాబీయుల వచనుం మసిుమల ముందు “తౌహీద్ మరియు
అదమె షిర్క” (ఏకేశ్వర్గధన మరియు బహుద్వవార్గధన నిషిధాుం) ఏ మసిుమైన
దీనిని నిర్గకరిుంచగలడా? ప్రతీ వయకిత “తౌహీద్”ను నమమతాడు మరియు
“షిర్క”ను ప్పపమగా భావిసాతడు. అలాగే మసిుమల ఒక వరాుం త్నను
“అహ్లుసునిత్ వల్ జమాఅత్” అని అుంటుుంద. ఇక మీరే చపాుండ దైవప్రవకత(స్.అ)
సునిత్ను ఆచరిుంచే ఆ జమాఅత్ను అుంగ్లకరిుంచని మసిుుం కూడా ఉుంట్టడా?
లేక ఉదాహారణగా “బఅసీ”యులు ఇలా అుంట్య ఉుంట్టరు: “
” ఇక ఇపాడు ఆ “హిజుా బఅస్” యొకక లోపలి విష్యాలు
తెలియని మరియు ఈ స్మూహానికి మూల కారకుడు “ఉఫుుఖ్” క్రైస్తవడు అని
తెలియని వయకిత వాళ్ళ ఈ వచన్ననికి మోస్పోడా?
ఓ అలీ(అ.స్) మా ప్రాణాలు మీపై అరిాుంచు గాక, మీ వివేకమైన వచనుం
“మాట స్త్యమే కాని దాని(వెనక ఉని) లక్షయుం అస్త్యుం” ఇపాటికీ మిగలి ఉుంద
మరియు ప్రపుంచుం ఉనిుంత్ వరకు అద కూడా మిగలి ఉుంటుుంద. ఒక ఆలిమ్
స్తటజీ మీదకు వెళ్ళళ పెదదగా ఇలా అుంట్టడు: “ఎవరైతే ననుి షియా అని అుంట్టడో
నేను అత్నిని కాఫిర్ అని అుంట్టను మరియు ఎవరైతే ననుి సునిి అని అుంట్టరో
అత్నిని కాఫిర్ అని అుంట్టను. మేమ షియా కూడా కాదు మరియు సునిియులు
కూడా కాదు మేమ కేవలుం మసిుమలుం” ఈ వాకయుం కూడా “
” కు నిదరినుం. చివరికి ఈ ఆలిమ్ చబుతుుంద ఏ ఇసాుుం గురిుంచి? ఇకకడ
ఎనోి ఇసాుమలు ఉన్నియి అుంతేకాదు ఇసాుుం తొలిదశ్లోనే కూడా ఎనోి
ఇసాుుంలు ఉుండేవీ, అలీ(అ.స్) యొకక ఇసాుుం మరియు మఆవీయా ఇసాుుం, మరి
వాళ్ళళదదరిని అనుచరిుంచే వాళ్ళళ కూడా ఉుండే వారు మరియు ఇదదరిలో యుధాుం
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కూడా జరిగుంద, అయితే ఇకకడ ఎవరి ఇసాుుం అని అరాుం?. అలాగే ఒక ఇసాుుం
హుసైన్(అ.స్)

యొకక ఇసాుుం మరియు ఒక ఇసాుుం యజీద్ యొకక ఇసాుుం,

మరియు యజీద్, ఇసాుుం పేరు చపేా అహ్లుబైత్ల(అ.స్)ను చుంప్పడు మరియు “న్న
పై తిరుగుబ్బటుకు దగడుం వలనే హుసైన్ ఇసాుుం హ్దుదల నుుండ బయటకు
వెళ్ళళపైయారు” అని కూడా వాయజుంచాడు. ఒక ఇసాుుం ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)
మరియు వాళ్ళ షియాలద, మరొకటి ఇసాుుం ప్పలకులద. మేమ పూరిత చరిత్రలో
మసిుమలలో విరుధాుం మరియు వయతిరేకత్నే చూశ్వమ; ఒకటి “నర్మ ఇసాుుం”
(మెత్తదైన ఇసాుుం) పశ్ిమ వాసులు వాళ్ళ గురిుంచి ఇలా అుంట్టరు: “యూదులు
మరియు క్రైస్తవలను ప్రేమిుంచడమే కాకుుండా వాళ్ళ చపుాలు న్నకు వారు”
మరొకటి

“గర్మ

ఇసాుుం”(వేడ

ఇసాుుం)

దీనిని

పశ్ిమ

వాసులు

“స్వమత్పక్షప్పత్మగల, వెనకబడన మరియు పచిివాళ్ళ ఇసాుుం అని
అుంట్టరు” కాని మఖ్య విష్యుం ఏమిటుంటే త్రువాత్ ఆ ఆలిమ్ త్ను చపాన
మాట నుుండ మరలాడు.
ఎలాగైతేనేుం ఈ మాటలనీిటి వలు “అలాుహ్ గ్రుంథుం మరియు సునితీ”
అనిద ఏ విధుంగా కూడా రుజువ అయేయ అవకాశ్ుం లేదు. అుందుకని రుండవ
హ్దీస్ దీనిపై మసిుమలుందరు ఏకీభవిసాతరు. అనగా “అలాుహ్ గ్రుంథుం మరియు
ఇత్రతీ అహుుబైతీ”యే స్రైనద. ఎుందుకుంటే ఈ హ్దీస్ కారణుంగానే కషాటలనీి
పరిష్కరిుంచ బడతాయి మరియు ఏ ఆయత్ యొకక వాయఖ్యయనుంలో కూడా
అస్మాధానుం మిగలి ఉుండదు. కాని ఒక ష్రతుత మేమ అహ్లుబైత్(అ.స్)ను
ఆశ్రయిుంచాలి మరి వారే ఆశ్రయానికి అరుులు కూడాను. మఖ్యుంగా
దైవప్రవకత(స్.అ) వాళ్ళను వాళ్ళకు అుందుకనే నిశ్ియిుంచారు మరియు వాళ్ళళ
అరుులు కూడాను అని మనకు తెలిసినపుాడు. ఏ మసిుుం కూడా వాళ్ళ అధిక
297

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
జాఞనుం, దైవభీతి, సాధారణ జీవన్ననిి అనుమానిుంచలేడు. వీళ్ళళ ప్రతీ ప్రతిష్టత్లో
అుందరి కని ముందు ఉని వారు, ఉత్తమలు. మరియు అలాుహ్ వాళ్ళను అనిి
అపవిత్రత్ల నుుండ దురుంగా ఉుంచాడు, పవిత్రులుగా స్ృషిటుంచాడు. ఖుర్ఆన్
యొకక జాఞన్ననికి వారసులుగా నియమిుంచాడు. వీళ్ళళ ఖుర్ఆన్ను వయతిరేకిుంచరు
మరియు అలాగే అుందులో అభిప్రాయభేదుం కలిగ లేరు. అుంతే కాదు ప్రళ్యుం
వరకు ఖుర్ఆన్తో ప్పటు కలిసి ఉుంట్టరు. దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు:
నేను మీ వదద న్నకు బదులుగా రుండుంటిని వదలి పోతున్నిను (ఒకటి) అలాుహ్
గ్రుంథుం ఇద భూమీ నుుండ ఆకాశ్నిి కలిపే తాడు మరియు (రుండవద) న్న ఇత్రత్
వీళ్ళళ న్న అహ్లుబైత్(అ.స్)లు మరియు ఈ రుండ్డటి మధయ కూడా కౌస్ర్ స్తలయేరు
వదద న్నతో కలిస్తుంత్ వరకు ఎటువుంటి వయతిరేకత్ కలగదు.1
మరియు నేను స్త్యవుంతులతో కలిసిపోవాలని అనుకుుంటున్నిను కాబటిట
యదార్గ్నిి చపాడుం అవస్రమని అనుకుుంటున్నిను. మరియు ఈ విష్యుంలో
ఎటువుంటి హానికరమైన అుంశ్ుం నుుండ భయపడను. న్న ఉద్వదశ్ుంలో అలాుహ్
అుంగ్లకారుం మరియు మనుషులను ర్గజీ చేస్త ముందు స్వయుంగా న్న
అుంత్ర్గత్మను త్ృపతపరచాలి. ఎుందుకుంటే న్నకు తెలుసు (అహ్లుసునిత్లు) ననుి
అుంగ్లకరిుంచరు. ఖుర్ఆన్ ప్రవచనుం:
2

ذ
َ َ َ ۡ َ َّٰ َ َ ۡ َ ُ ُ َ َ ذ َ َّٰ َ َّٰ َ ذ َّٰ َ ذ
ِت تتب ِ َع مِل َت ُه ۡم
ولن ترَض عنك ٱِلهود وَّل ٱنلصرى ح

అనువాదుం: నీవ(మహ్మమద్!) వారి విధాన్ననిి అవలుంబిుంచనుంత్ వరకు,
1. మస్ిదె అహ్మద్, భాగుం5, పేజీ122. దుర్రె మనూసర్, భాగుం2, పేజీ60. కనుజల్ ఉమామల్, భాగుం1, పేజీ154.
మజమవజజవాయిద్, భాగుం9, పేజీ162. యన్నబీవల్ మవదదహ్, పేజీ 38 మరియు 183. మస్తద్రకె హాకిుం,
భాగుం3, పేజీ148.
2. బఖ్ర్గ సూర్గ:2, ఆయత్:120.
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యూధులు మరియు క్రైస్తవలు నీవుంటే స్ుంతోష్ుం వయకతుం చయయరు
అలాగే నిజమేమిటుంటే ఆ ట్టపక్లో స్త్యుం షియా మసిుుంల త్రపు ఉుంద.
వీళ్ళళ అహ్లుబైత్(అ.స్)ల పటు దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక వసీయత్పై అమలు చేశ్వరు
మరియు ఆలె నబీ(అ.స్)కు ప్రాధానయత్ ఇచాిరు మరియు వాళ్ళను ఇమామ్గా
అుంగ్లకరిుంచారు. వాళ్ళను ఇష్టపడ మరియు వాళ్ళ అడుగు జాడలలో నడచి
అలాుహ్ సానిధాయనిి కోర్గరు. వాళ్ళకు ఇరులోకాలలో సాఫలయుంపై శుభాకాుంక్షలు.
ఎుందుకుంటే మనిషి ఎవరిని ఇష్టపడతాడో అత్నితో ప్పటే(ప్రళ్యుం న్నడు)
లేపబడతాడు మరియు వీళ్ళళ వాళ్ళను ఇష్టపడతారు మరియు అలాగే వాళ్ళ
అడుగుజాడలలో కూడా నడుసాతరు మరి వీళ్ళళ సాఫలయమగల వారు కార్గ? ఈ
క్రముంలో జమఖ్ిరీ ఇలా అన్ను:

ؐ

ؐ

అనువాదుం: “స్ుంద్వహ్ుం మరియు వయతిరేకత్ చాలా ఎకుకవ అయియుంద మరియు
ప్రతీ వయకిత త్నే స్రైన మారాుం పై ఉనిను అని వాయజయుం చేసుతన్నిడు. మరియు నేను
’ కు తోడయాయను మరియు అహ్మద్(స్.అ), అలీ(అ.స్)ను ఇష్టపడాాను”.
అనువాదుం: అసాుబ్న కహ్ఫ్ యొకక కుకక వాళ్ళపై ఉని ఇష్టుం వలు సాఫలయుం
చుందుంద అయితే నేను ఆలె నబీ (అ.స్) ను ఇష్టపడ ఎుందుకని సాఫలుయడని కాలేను?
ప్పలిుంచువాడా! మమమలిి ఆలె మహ్మమద్(అ.స్) యొకక విలాయత్ త్రాడు
పటుటకుని వాళ్ళ మరియు వారి మారాుం పై నడచే వాళ్ళ నుుండ, నిర్గారిుంచు.
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ఖుమ్స
షియా మరియు సునీియుల మధయ అభిప్రాయభేదుం గల అుంశ్వలలో
“ఖుమ్స” ఒకటి. ఒక వర్గానికి అనుకూలుంగా లేదా వయతిరేకుంగా తీరుా ఇచేి
ముందు “ఖుమ్స” ట్టపక్పై స్ుంక్షిపతుంగా స్ుంభాషిుంచాలనుకుుంటున్నిను.
మరియు అనీిటి కని ముందు ఖుర్ఆన్తో మొదలు పెడుతున్నిను. ఖుర్ఆన్
ప్రవచనుం:

َ
ۡ
ۡ َ
ُ ُ َِشء فَأَ ذن ِ ذّلل
ُخ َس ُهۥ َول ذ
ۡ َ ٱعلَ ُموا ْ أ ذن َما َغن ِۡم ُتم ِمِن
َّٰ َ َّلي ٱل ُق ۡر
ّب
و
ِ ِ ِلر ُسو ِل َو
َ َ ۡ َ َّٰ َ َّٰ َ َ ۡ َ
ۡ َ سك
ذ
يل
وٱِلت
ِ َّٰ َم وٱلم
ِ ِ ِي وٱب ِن ٱلسب

అనువాదుం:

మీరు ఆ విష్యానిి తెలుసుకోవాలి: మీరు ద్వనితోనైన్న స్రే
లాభుం పుందన దానిలో ఐదవ భాగుం అలాుహ్కూ, ఆయన
ప్రవకతకూ, బుంధువలకూ, అన్నధలకూ, బీదవారికీ, బ్బట సారులకూ
చుందుతుుంద

1

దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచనుం మీకు న్నలుగు విష్యాల పటు ఆద్వశ్ుం ఇవవబడుంద :
1. అలాుహ్ పై విశ్వవస్ుం, 2. నమాజ్ చదవడుం, జకాత్ ఇవవడుం, 3. రమజాన్
న్లలో ఉపవాస్ుం ఉుండడుం, 4. మరియు వచిిన లాభుం నుుండ ఐదవ భాగానిి
చలిుుంచడుం.2
షియాలు, ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్) యొకక ఉపద్వశ్వల ప్రకారుంగా
స్ుంవత్సరుం పడుగు ఆదాయుం నుుండ ఖుమ్స తీసాతరు మరియు “గనీమత్”ని
1. అన్నీల్ సూర్గ:8, ఆయత్:41.
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం4, పేజీ44.

300

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
“లభిుంచిన ప్రతీ సతుత” అని వాయఖ్యయనిసాతరు. కాని అహ్లుసునితుల ఇజామ ప్రకారుం
“ఖుమ్స కేవలుం యుధాుం నుుండ లభిుంచే సతుతకే ప్రతేయకిుంచబడుంద అద కాకుుండా
వేరే వాటిలో ఖుమ్స లేదు మరియు “ ”غنمتمను యుధాుంలో పుంద్వ సతుత” అని
అనువదసాతరు. ఖుమ్స క్రముంలో ఇరువైపు వర్గాల వచన్నలు స్ుంక్షిపతుంగా నేను
చపాుంద ఇద్వ.
ఇరువైపు వర్గాల ఉలమాలు “ఖుమ్స” ట్టపక్ పై చాలా వాయస్మలు
రచిుంచారు. కాని న్నకు అరాుం కాని విష్యుం ఏమిటుంటే ననుి నేను మరియు
ఇత్రులను అహ్లు సునిత్ల విశ్వవసాలతో ఎలా త్ృపత పరచాలి?. ఎుందుకుంటే న్న
ఆలోచన ప్రకారుం వాళ్ళ విశ్వవసాలు “బనీ ఉమయాయహ్” యొకక ప్పలకుల
ప్రవచనమల పై నిలిచి ఉన్నియి. మరి వాళ్ళ న్నయకుడు మఆవియా. ఇత్డు
త్న మరియు త్న చుటుటప్రకకల వాళ్ళ కోస్ుం మసిుమల సమమను
ప్రతేయకిుంచుకున్నిడు. మరియు ఆ త్రువాత్ త్న ఉత్తర్గధికారిగా త్న కుమారుడు
యజీద్ను నియమిుంచాడు. అత్డు(యజీద్) మసిుమలలో కొుందరు ఆకలితో
ప్రాణాలను కోలోాతున్ని స్రే కోతులకు, కుకకలకు బుంగారపు ఆభరణాలను
తొడగుంచే వాడు.
అుందువలు వాళ్ళళ ఖుమ్స ఆయత్కు త్పుాడు న్పమ చేసి కేవలుం యుధాుంలో
లభిుంచిన

సతుతకే

ఎుందుకు

పరిమిత్ుం

చేశ్వరు,

అనే విష్యుం

పై

ఆశ్ిరయపోనవస్రుం లేదు. మరియు ఈ న్పమనకు గల కారణుం ఖుమ్స యొకక
ఈ ఆయత్ యుధాాలకు స్ుంబుంధిుంచిన ఆయత్ల క్రముంలో వచిిుంద గనుక.
మరియు ఇద కొత్త విష్యేమి కాదు. అుంతేకాదు ఎుందులో వాళ్ళకు
అనుకూలుంగా ఉుంటుుందో అుందులో దాని ముందు త్రువాత్ (ఆయత్లను) బటిట
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వాయఖ్యయనిసూత ఉుంట్టరు ఉదాహారణకు వాళ్ళళ “త్తీుర్” ఆయత్ను దాని ముందు
మరియు త్రువాత్ దైవప్రవకత(స్.అ) భారయల ప్రసాతవన ఉుంద అని దైవప్రవకత(స్.అ)
యొకక భారయలకు పరిమిత్ుం చేశ్వరు. మరియు అలాగే ఈ ఆయత్:

َ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُّ َ َ ۡ َ ۡ َ ِ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ َ ا
ذ
ِ ان ِلأكلون أموَّٰل ٱنل
اس
ِ يأيها ٱَّلِين ءامنوا إِن كثِريا مِن ٱۡلحبارِ وٱلرهب
َ َ ذ َ ذ َ َ ۡ ُ َ ذ َ َ ۡ ذ
ۡ
َ ُّ ُ َ َ
َ ٱل
َ ون َعن
َّٰ
ب َوٱلفِضة َوَّل
يل ٱّلل ِه وٱَّلِين يك ِزنون ٱَّله
ب
س
د
ص
ي
و
ل
ط
ب
ِ
ِ
ِب
ِ
ِ
َ َ َ ُ ۡ ِ ََ ذ
َ
ََ ُ ُ
يل ٱّلل ِ فب ِۡشهم بِعذاب أ ِِلم
ِ ِ ينفِقونها ِِف سب

అనువాదుం:

ఈ గ్రుంథప్రజలయొకక చాలాముంద పుండతుల సి్తీ స్న్నయసుల
సి్తీ ఎటువుంటిదుంటే, వారు ప్రజల సమమను అక్రమపదాతుల
దావర్గ తినేసాతరు. వారిని అలాుహ్ మారాుం అనుస్రిుంచకుుండా
ఆపుతారు. వెుండ బుంగార్గలను పోగుచేసి వాటిని దైవమారాుంలో
ఖ్రుిపెటటని వారికి వయధాభరిత్మైన శ్క్ష యొకక శుభవారతను అుంద
జెయయుండ

1

ఈ అుంశ్ుం క్రముంలో “హ్జ్రత్ అబూజర గఫాీరీ” స్ుంభాష్ణ మూఆవియా
మరియు ఉసామన్ బిన్ అఫావన్తో జరిగుంద. మరియు దాని మూలుంగానే అత్నిని
రబజా2 ప్రాుంత్ుంకు పుంపుంచేశ్వరు. ఈ స్ుంఘటన చాలా ప్రఖ్యయతి చుందనద.
ఎుందుకుంటే

హ్జ్రత్

అబూజర్

వాళ్ళతో

“మీరు

వెుండబుంగారమను

దాచేసుకుుంటున్నిరు” అని చపా ఈ ఆయత్నే సాక్షయుంగా ప్రదరిిుంచారు అయితే
హ్జ్రత్ ఉసామన్, కఅబుల్ అహాార్తో(ఇుందులో) మీ అభిప్రాయుం ఏమిటి? అని
1. తౌబ్బ సూర్గ:9, ఆయత్:34.
2 . మదీన్న పటటణుం నుుండ 128 కీ.మీ దూరుంలో ఉని ఒక ప్రాుంత్ుం.
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ప్రశ్ిుంచారు.

అత్డు

ఇలా

అన్నిడు:

ఈ

ఆయత్

అహ్లుకితాబ్1లకు

ప్రతేయకిుంచబడనద. ఇద వినగానే అబూజర్ ఇలా అన్నిరు: నీ త్లిు నీ పై
దుఖిుంచుగాక, ఓ యూద స్త్రీ కుమార్గ! నీవ మాకు మా దీన్ నేరిాసుతన్నివా!.
హ్జ్రత్ ఉసామన్కు కోపుం వచేిసిుంద మరియు అత్ను అబూజర్ను మదీన్న
(పటటణుం) నుుండ బహిష్కరిుంచి రబజాకు పుంపుంచారు. అకకడే ఆ దీనత్వమలోనే
అత్ను మరణిుంచారు మరియు అత్ని గుస్ు మయయత్2 మరియు కఫన్3
వస్త్రమలు ధరిుంపజేయడానికి ఆత్ని కుమారతకు తోడు కూడా ఎవర్ద దొరకలేదు.
లాహౌల వలా ఖువవత్ ఇలాు బిలాుహ్.
మరియు ఖుర్ఆన్ యొకక ఆయతులు మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) రివాయతుల
న్పమలో అహ్లుసునితులకు చాలా ప్రావీణయమ ఉుంద. వాళ్ళ ఈ నైపుణయుం చాలా
ప్రసిధిా చుందనద మరియు ఇదుంతా అుంత్కు ముందు ఖ్లీఫాల మరియు ప్రమఖ్
స్హాబీయుల అనుచరణలో చేసుతని న్పమ. మఖ్యుంగా ఖుర్ఆన్ మరియు
సునిత్ యొకక స్ాష్ట నుసూస్లలో4
ఒకవేళ్ మేమ వాటి గురిుంచి వివరుంగా వ్రాస్తత వేరే ఒక పుస్తకుం త్యారు
అవతుుంద. పరిశోధకుడకి కేవలుం “అల్ నస్ వల్ ఇజతహాద్” అను పుస్తకానిి
1 . అలాుహ్ త్రపు నుుండ అవత్రిుంచబడా గ్రుంథాలను విశ్వసిుంచే వారు ఉదా: యూదులు, క్రైస్తవలు.
2. చనిపోయిన మనిషి శ్వానికి చేయిుంచ సాినుం.
3. శ్వవస్త్రమ.
4. హ్జ్రత్ ఇమామ్ ష్రఫుదీదన్(ర) త్న పుస్తకుం “అనిస్ వల్ ఇజతహాద్”లో వుంద కని ఎకుకవ స్ుంధర్గుమలను
ప్రవచిుంచారు. ఆ స్ుంధరుమలలో అహ్లుసునితులు స్ాష్ట నుసూస్ లకు న్పమ చేశ్వరు. పరిశోధకులు ఈ పుస్తకుం
త్పాకుుండా చదవాలి ఎుందుకుంటే ఇుందులో కేవలుం అహ్లుసునిత్ ఉలమాలు వ్రాసిన మరియు దానిని స్రైనవి అని
అుంగ్లకార్గనిి వయకతుం చేసిన ప్రవచన్నలు మాత్రమే ఉన్నియి.
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చదవితేనే తావీల్ చేయువాళ్ళళ అలాుహ్ ఆద్వశ్వలతో ఎలా ఆడుకున్నిరో
తెలిసిపోతుుంద. న్నకు కూడా ఒక పరిశోధకుడ వలే న్న కోరికల ప్రకారుం లేదా
న్న మజుబ్ ప్రకారుం ఖుర్ఆన్ ఆయత్ల మరియు రివాయత్ల వాయఖ్యయనుం చేస్త
హ్కుక లేదు. కాని స్వయుంగా అహ్లుసునిత్ ఉలమాలే త్మ స్హాుహ్ పుస్తకాలలో
వ్రాసిన వాటి గురిుంచి నేను ఏమి చేయగలను. వాటిలో యుధాుంలో లభిుంచిన సతేత
కాకుుండా వేరే వాటిలో కూడా ఖుమ్స వాజబ్ అని వ్రాశ్వరు. మరియు ఇలా వ్రాసి
స్వయుంగా

వాళ్ళళ

త్మ

మజుబ్

మరియు

ఉలమాల

వాయఖ్యయన్నలను

నిర్గకరిుంచేశ్వరు.
ఆ త్రువాత్ కూడా ఇుంకా ఒక నిగూఢమైన ప్రశ్ి మిగలే ఉుంద. వీళ్ళళ
ఆచరిుంచని మాటను ఎుందుకు చబుతారు? వీళ్ళళ త్మ స్హాుహ్ పుస్తకాలలో
షియా చపేా వాటినే నమమతారు కాని వాటిపై అమలు చేయరు. ఎుందుకిలా? ఈ
ప్రశ్ి, జవాబు లేకుుండా దాని సా్నుంలో అలాగే మిగలి ఉుంద. అుందులో ఖుమ్స
స్మస్య కూడా ఉుంద. రుండ కొనిి రివాయతులు మరియు ప్రవచనమలు
తిలకిుంచుండ:
బుఖ్యరీ యొకక “బ్బబొ ఫీ రికాజల్ ఖుమ్స”లో ఇలా ఉుంద: ఇమామ్ మాలిక్
మరియు ఇబ్ని ఇద్రీస్ రకాజ్- అనగా జాహిలియత్(ఇసాుుం ర్గక పూరవుం) కాలపు
ధన్నగారమ-లో ఖుమ్సను స్మమతిసాతరు అద త్కుకవైన స్రే లేదా ఎకుకవైన స్రే
మరియు గనులు, రకాజ్లలో లెకికుంచ బడదు. స్వయుంగా దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా
ప్రవచిుంచారు: “ఖ్నిజాలలో ఖుమ్స లేదు, రకాజ్లో ఖుమ్స ఉుంద”1 మరియు
(

) క్రముంలో; ఇబ్ని అబ్బాస్ ఇలా ప్రవచిుంచారు: అుంబరు

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ137(బ్బబొ ఫిర్రకాజల్ ఖుమ్స).
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రికాజ్కు స్ుంబుంధిుంచిుంద కాదు, ఇద స్మద్రపు నీరు దాని ఒడుాన పడేసిన
వసుతవ(అుందుకని దానికి ఖుమ్స లేదు) మరియు హ్స్న్ ఇలా అన్నిరు:
“అుంబరు మరియు మత్యమలలో ఖుమ్స ఉుంద ఎుందుకుంటే దైవప్రవకత(స్.అ)
రకాజ్లో ఖుమ్స లేదు అని నిర్గారిుంచారు అుంటే నీటిలో దొరికే వాటిపై ఖుమ్స
లేదు అని కాదు”.1
ఈ హ్దీసులలో అనేవషిుంచిన వారికి ఈ విష్యుం చాలా బ్బగా అరాుం
అవతుుంద గనీమత్ యొకక అరాుం –అుందులో ఖుమ్స వాజబ్ చేయబడుంద–
యుధాుంలో లభిుంచిన సతుతతోనే పరిమిత్ుం కాదు ఎుందుకుంటే “రకాజ్” అనగా
భూమి లోపల నుుండ తీయబడే ఖ్నిజస్ుంపద మరియు ఎవరు తీస్తత అద అత్డ
సుంత్ుం అవతుుంద మరి ఇటువుంటి ఖ్నిలో ఖుమ్స వాజబ్ అవతుుంద.
ఎుందుకుంటే ఇద “గనీమత్” ఎలాగైతే స్మద్రుం నుుండ తీయబడా అుంబరమ
మరియు మతాయలలో అవి “గనీమత్” కాబటిట ఖుమ్స వాజబ్ అవతుుందో అలాగే
అని మాట.
బుఖ్యరీ యొకక రివాయత్ మరియు ఈ హ్దీసులను చూస్తత తెలుసుతుంద
అహ్లుసునిత్ యొకక వచనుం మరియు కారయుంలో విరుధాుం ఉుంద అని.
ఎుందుకుంటే బుఖ్యరీ వాళ్ళ దృషిటలో చాలా నమమదగా మహ్దదస్ కాబటిట.
ఈ విధుంగా షియా మసిుుంల వచనమే యదార్గానికి ప్రతిర్దపుం. అుందులో
ఎటువుంటి వయతిరేకత్ గాని విరుధాుం గాని లేవ మరియు దానికి కారణుం కేవలుం
వీళ్ళళ త్మ విశ్వవసాలలో మరియు అహాకమలలో ఇమామలను ఆశ్రయిసాతరు

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ137(బ్బబొ ఫిర్రకాజల్ ఖుమ్స).
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కాబటిట. వాళ్ళ నుుండ అలాుహ్ అపవిత్రత్ను దూరుంగా ఉుంచాడు మరియు వీళ్ళళ
ఖుర్ఆన్తో ప్పటు ఉనివాళ్ళళ వీళ్ళతో కలిసి ఉనిపాటి వరకు రుజుమారాుం నుుండ
త్పాలేరు మరియు వాళ్ళ శ్రణుంలో విచేిసిన వాళ్ళకు ఇక రక్షణే రక్షణ.
అుంతే కాకుుండా ఇసాుమీయ ర్గజాయనిి సా్పుంచడుం కోస్ుం యుధాాలనే
నమమకోలేమ –యుధాుం చేసూత ఉుండాలి మరియు దానిలో లభిుంచిన సతుతతో
ఇసాుమీయ ర్గజాయనిి నడపసూత ఉుండాలి– ఎుందుకుంటే యుధాానిి ఇసాుుం
వయతిరేకిసుతుంద. మరియు ఇసాుుం స్ుంధి మరియు శ్వుంతి వైపు ఆహావనిసుతుంద
యుధాుం మరియు కొట్టుట వైపు ఆహావనిుంచదు. అలాగే ప్రజల సమమ
దోచుకుుంటు ఉుండడానికి ఇసాుుం అుంటే ఏదో స్ర్గవధికార్గనిి ఆశ్ుంచే అధికారుం
కూడా కాదు. మరియు ఇద్వ అభయుంత్రుం ఇపాడు పశ్ిమ వాసులు మన పై
చేసుతన్నిరు. దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రసాతవన చేసినపుాడలాు సిగుాలేకుుండా ఇలా అుంట్య
ఉుంట్టరు: “ఇసాుుం క్రూరత్వుం మరియు ఖ్డాబలుం మరియు ప్రజలను దోచుకొని
వాయపుంచిుంద మరియు నలుమూలల చేరిుంద”.
కాని ధనమ జీవితానికి వెనుిమక లాుంటిద కాబటిట మరియు మఖ్యుంగా
ఇసాుమీయ వాణిజయుం ప్రకారుం (ఇసాుుం ర్గజయుం) ప్రజల బ్బధయత్ తీసుకునే ర్గజయుం
అయినిపుాడు. అనగా పటటణ వాసులకు న్లకు ఒక మనిషికి స్రిపడేుంత్
సమమను ఇవవడుం ర్గజయుం బ్బధయత్ అయినపుాడు మరి అలాగే బలహీనుల
మరియు నిసాసహాయుల కొరకు జీవన్నధార బ్బధయత్ ర్గజయుం పై ఉుంటే సమమ
చాలా అవస్రుం ఉుంటుుంద, అని విష్యుం ఒపుాకోదగుంద్వ. మరియు ఈ
ఇసాుమీయ అధికారుం అహ్లు సునిత్ల జకాత్ దావర నడవలేదు ఎుందుకటే ఇద
కేవలుం న్నలగోవ వుంతు స్ుంపద మాత్రమే సిధాపరుసుతుంద. మరి ఇద అధికార
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అవస్ర్గలను పూరిత చేయలేదు. ఉదా: ఎకుకవ సైనయుం, విదాయలయాలు కటటడుం
మరియు సాాపుంచడుం, వైదయశ్వయల ఖ్రుిలు, రోడును నిరిముంచడుం మరియు వాటిని
స్రిచేయడుం మొ॥ వాటి కోస్ుం జకాత్ సమేమ చాలదు ఇక ప్రతీ వయకిత కోస్ుం త్నకు
స్రిపడేుంత్ సమమని ఇవవడుం చాలా కష్టుం. అలాగే ఇసాుుం ర్గజయుం యుదాాలతో
మరియు రకతప్పత్ుం స్హాయుంతో కూడా నడవలేదు.
ఈన్నడు అభివృదా చుందన పెదద పెదద ర్గజాయలను చూస్తత తెలుసుతుంద. ఈ
ర్గజాయలు త్మ ఉనికి కాప్పడుకోవడుం కోస్ుం ప్రాణాుంత్క పదార్గాలపై ఇుంచు
మిుంచు “ఖుమ్స”కు స్మానమైన ట్టయక్సను తీసుకుుంటుుంద. మరియు ఇసాుుం ఇద్వ
ట్టయక్సను ఖుమ్స ర్దపుంలో మసిుమల పై వాజబ్గా నిర్గారిుంచిుంద. ఎుందుకుంటే
వీళ్ళళ ద్వనినైతే (T.V.A) అుంట్టరో అద 18/5 శ్వత్ుం ప్రకారుంగా ఉుంటుుంద.
మరియు ఒకవేళ్ వారిిక ర్గబడ ట్టయక్సను కలుపుకుుంటే వుందకు ఇరవై లేదా దాని
కని కొుంచుం ఎకుకవే అవతుుంద. మరియు ఇద్వ ఇసాుుం కూడా నిర్గారిుంచిుంద.
ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)లకు ఖుర్ఆన్ యొకక లక్షయుం అుందరి కుంటే
ఎకుకవ తెలిసు. మరియు అలా ఎుందుకని కాకూడదు వీళ్ళళ ఖుర్ఆన్ అనువాదులు.
ఒకవేళ్ వాళ్ళమాట విని ఉుంటే ఇసాుమీయ ర్గజయ వాణిజయ మరియు స్మదాయక
స్మస్యల కొరకు ముంచి పరిషాకర్గనిి చూపుంచే వారు. కాని చిుంతిుంచదగా
విష్యుం ఏమిటుంటే అధికారుం మరియు న్నయకత్వుం వేరే వాళ్ళ చేతిలో
ఉుండుంద. వాళ్ళళ బలవుంత్ుంగా ఖిలాఫత్పై ఖ్బ్బజ చేశ్వరు. మరియు
స్హాబీయులలో ముంచి వాళ్ళను కుట్ర పనిి చుంపేశ్వరు. ఇలా మూఆవియా
చేస్తవాడు. వాళ్ళళ త్మ ప్రాపుంచిక మరియు ర్గజకీయ అనుకూలానిి దృషిటలో
పెటుటకుని అలాుహ్ ఆద్వశ్వలను కూడా మారేిశ్వరు. మరియు ఉమమత్ను ఇపాటి
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వరకు కూడా కోలుకోలేనుంత్ క్రుందకు తోస్తశ్వరు. మరియు షియా మసిుుంలు
అహ్లుబైత్(అ.స్)ల

ప్రవచన్నలను

ఆచరిసూతనే

వచాిరు.

కాని

వాటిని

వరితుంపజేయలేక పోయారు. ఎుందుకుంటే వాళ్ళను తూరుా పడమర్గల వైపు
ద్వశ్బహిష్కరణ చేశ్వరు. అబ్బాసీ మరియు అమవీ ప్పలకులు ఎలుపుాడూ వాళ్ళను
వెతుకుతూ ఉుండేవారు.
అబ్బాసీ మరియు అమవీ అధికారుం అుంత్మయియుంద మరియు షియా
మసిుుంలకు స్తవచిగా ఊపరి పలేి అవకాశ్ుం దొరికిుంద వాళ్ళళ బహిరుంగుంగా
ఖుమ్స ఇవవడుం మొదలు పెట్టటరు. ఆయిమామల జీవిత్ుంలో ఎవరికి తెలియకుుండా
ఇచేి వారు మరియు ఇపుాడు ఈ షియా మసిుమలు త్మ ఖుమ్సను తామ ఎవరి
త్ఖ్లుద్

చేసాతరో

ఆ

మజతహిద్(ధరమవేధి)కు

ఇసాతరు.

మరియు

వీళ్ళళ

(మజతహిదీనులు) ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స్) యొకక ప్రతినిధులు. మరియు ఈ
ధరమవేదులు ఆ ఖుమ్స యొకక సమమను ష్రీఅత్కు స్ుంబుంధిుంచిన పలు
కారయమలలో ఖ్రుి చేసాతరు. ఉదా: ఇసాుమీయ విశ్వవిదాయలయాలను
సా్పుంచడుం, దైవకారయమలు, గ్రుంథాలయాలు, అన్నధుల ప్పలన మొ॥ వాటిలో
ఖ్రుి పెటటడుం. అుంతే కాకుుండా మఖ్యమైన కారయమలలో కూడా ఖ్రుి పెడుతూ
ఉుంట్టరు ఉదా: మత్ుం గురిుంచి తెలుసుకోనే విదాయరుాలకు ఆరి్కస్హాయుం
చేయడుం, మొ॥.
ఈ మాటలనీిటితో మేమ ఇలా పరిణామిుంచడుంలో స్త్యుం వైపు ఉన్నిమ;
“షియా ఉలమాలు ప్పలకులకు కటుటబడ ఉుండరు, వాళ్ళళ సుంత్ుంగా సి్రపడ
ఉుంట్టరు” అని. ఎుందుకుంటే ఖుమ్స వాళ్ళ అవస్ర్గల కోస్ుం స్రిపడుతుుంద

308

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
అుంతేకాదు ఎవరికి చుందవలసిన హ్కుకను వాళ్ళ వరకు చేరుసాతరు, అుందుకనే
వీళ్ళళ అధికారనికి దగార అవావలని అనుకోరు.
కాని అహ్లుసునితుల ఉలమాలు ర్గజయుం సమమ పై జీవిసాతరు కాబటిట వాళ్ళ
కోస్ుం నగరప్పలకుని త్రపు నుుండ జీత్ుం నిశ్ియిుంచబడ ఉుంటుుంద. మరియు
ఆ అధికారికి ఎవరిని పడతే వారిని దగార చేసుకొనే మరియు ఎవరిని పడతే వారిని
దూరుం చేస్త పూరిత సావత్ుంత్రయరుం గలడు. అుందుకని ఆ అధికారికి దగార అయేయ
అదృష్టుం కలగాలని ప్రతీ ఒకకడు ఆ అధికారి ఇచికమలు చేసూత ఉుంట్టడు.
మరియ వీళ్ళళ అధికారి యొకక ఇచాినుసారుం ఫతావలు కూడా ఇసూత ఉుంట్టరు.
అుందుకని ప్రజల కని అధికారికే ఎకుకవ దగారవతాడు.
గౌవరనీయులైన ప్పఠకులార్గ! మీరే తిలకిుంచుండ ఈ తావీల్1 ఉమమత్ అనే
నౌకను ముంచేసినట్టు కాదా? మరియు ఉమమత్ను దాని అస్లు మారాుం నుుండ
త్పాుంచినట్టు కాదా? అుందుకని ఇసాుుంను వదలి కమూయనిషుటలుగా మారే ఆ
మసిుుం యువకులను దూషిుంచలేమ ఎుందుకుంటే; ఒకటి, వాళ్ళళ కమూయనిష్ట
వరాుంలో ధనుం పుంచడుంలో ధర్గమనిి చూశ్వరు ప్రతీ ఒకకరికి సమమని
స్మానుంగా పుంచబడుతుుంద, అని. దానికి పూరిత వయతిరేకుంగా మన ద్వశ్వలలో
ఉుంద. మాలో ధనసావమయమ లాుంటి వవవస్్ ఉుంద, ఇుందులో అన్నయయుం
ఎకుకవ. మాలో జనుం, ద్వశ్ుంలో ఉని సమముంతా తామే కూడాబ్నటుటకోవాలనీ
మరియు ఎకుకవ ముందని పేదరికుంలో వదలేయాలనీ అనుకుుంట్య ఉుంట్టరు.
మరియు రుండవద ఆ యువకులు ఇదీ చూసాతరు, మాలో స్ుంవత్సరుంలో ఒకసారి

1. అస్త్య వివరణుం, న్పుం, సాకు.
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జకాత్ చలిుుంచేవాడు ధనవుంతుడు మరియు ఆ జకాత్ బీదవాళ్ళలో పుంచబ్నడతే
పద శ్వత్ుం జన్ననికి కూడా చాలదు అని.

త్ఖ్లుద్
షియా మసిుుంలు ఇలా అుంట్టరు: ఫుర్దయే దీన్ అనగా ష్రీఅత్ యొకక
ప్రారాన ఆద్వశ్వలు ఉదా: నమాజ్, ఉపవాస్ుం, హ్జ్జ, జకాత్ మొ॥ వాటిలో ప్రతీ
మనిషి కోస్ుం మూడు మార్గాలు ఉన్నియి. వాటిలో నుుండ ఏదో ఒక దాని పై
కటుటబడ ఉుండాలిస ఉుంటుద.
1. మనిషి స్వయుంగా మజతహిద్(ధరమవేద) అయియ ఉుండాలి అనగా ఒకవేళ్
అత్డలో స్మర్త్ ఉుంటే, ఆద్వశ్వల ఆధారమలలో విచారిుంచి స్వయుంగా
అలాుహ్ ఆద్వశ్వలను అరాుం చేసుకోవాలి.
2. ఒకవేళ్ మజతహిద్ కాదు మరియు ఎహితయాత్1 పై అమలు చేయగలిగతే
ఎహితయాత్ పై అమలు చేయాలి.
3. ఒకవేళ్ ఈ (రుండు) సాధయుం కాకుుంటే స్మగ్ర అరుత్లు2 గల మజతహిద్
యొకక త్ఖ్లుద్ చేయాలి అనగా జీవిుంచి ఉని, వివేకుం గల, న్నయయుంగల,
విదాయవుంతుడైన, త్న ఆత్మను ప్పపమల నుుండ కాప్పడుకోగల, త్న

1. అనగా తాను అమలు చేసుతని ఆ పని త్న పై అవశ్యకమైన వాటి పై అమలు చేశ్వను అని నమమకుం కలగడుం.
ఉదా: ఒక కొుంత్ ముంద మజతహిద్లు ఒక దానిని హ్లాల్ అని మరికొుందరు హ్ర్గమ్ అని ఆద్వశ్సుతన్నిరు
అలాుంటపుాడు దాని పై అమలు చేయకుుండా వదలేయాలి. మరియు అలాగే మజతహిదులలో కొుందరు ఒక దాని పై
అమలు చేయడుం వాజబ్ మరికొుందరు మస్తహ్బ్ అుంటున్నిరు అలాుంటపుాడు దాని పై అమలు చేయాలి.
2. జామివష్ిర్గయత్.
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దీన్ను రక్షిుంచుకోగల, త్న ఆత్మ కోరికలను ఎదురుకోగల మజతహిద్
యొకక త్ఖ్లుద్ చేయాలి.
ఈ మాట దృషిటలో పెటుటకోుండ ఫరీయ ఆద్వశ్మలలో1 “ఇజతహాద్”2 చేయడుం
“వాజబ్న కిఫాయి” అనగా అుందరి పై(మజతహిద్ అవవడుం) వాజబే, కాని ఒకవేళ్
ఎవరైన మజతహిద్ అయితే వేరే వాళ్ళపై నుుండ ఆ వాజబ్ తొలగుంచబడుతుుంద.
లేకపోతే అుందరు ప్పపమ చేసిన వాళ్ళళ అవతారు. మరియు ఈ క్రముంలో
ఎవరైతే త్న జీవిత్ కాలుంలోని ఎకుకవ భాగుం మరియు పూరిత స్మయుం
విదయభాయస్ుం కోస్ుం గడపేసాతరో వాళ్ళకు అుందులో ప్రతిభ లభిసుతుంద. అయితె
ప్రజలు ఇలాుంటి వయకిత నుుండ “ఫరీయ” పనుల ఆద్వశ్మలను తెలుసుకుుంట్టరు.
మరియు అత్ని ఆద్వశ్వల ప్రకారుంగా అమలు చేసాతరు. దీనినే “త్ఖ్లుద్” అుంట్టరు.
ఇజతహాద్ సులువైన విష్యుం కాదు. మరి అలాగే ప్రతీ మనిషికి
సాధయమయేయద కూడా కాదు. ఇజతహాద్ కోస్ుం చాలా ఎకుకవ స్మయుం, చాలా
విదయలు తెలిసి ఉుండడుం, చాలా విష్యాలు తెలిసి ఉుండడుం అవస్రుం మరియు
ఎవరైతే ఎకుకవ కష్టబడుతారో, ఎకుకవ ప్రయత్ిుం చేసాతరో, విదాయభాయస్ుం
మరియు విదాయబోధనలో త్న జీవితానిి ఎకుకవ గడుపుతారో ఇద అత్నికే
దకుకతుుంద. అుంతేకాదు ఇజతహాద్ చాలా అదృష్టవుంతులకు లభిసుతుంద,
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: “అలాుహ్ ఎవరి పటునైన ముంచి చేయాలి అని

1. ష్రీఅత్ యొకక ప్రారాన ఆద్వశ్వలు ఉదా: నమాజ్, ఉపవాస్ుం, హ్జ్జ, జకాత్ మొ॥ వాటిని ఫరీయ అహాకమలు
అుంట్టరు.
2. ఖుర్ఆన్ మరియు దైవప్రవకత సునిత్ దావర్గ దీన్ యొకక స్రైన అహాకమలను తెలుసుకోవడానిి ఇజతహాద్
అుంట్టరు. ఇజతహాద్ చేసిన వారికి మజతహిద్ అని అుంట్టరు.
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అనుకుుంటే అత్డని దీన్లో ఫఖ్లహ్(ధరమశ్వస్త్రజుఞడు) చేసాతడు”. ఇద్వ అహ్లు
సునిత్లలో కూడా అవస్రమైనద. మరియు ఈ ష్రతుతలనే వాళ్ళళ కూడా
అుంగ్లకరిసాతరు. కేవలుం మజతహిద్ ప్రాణాలతో ఉుండాలి అని ష్రతుత వారిలో
లేదు.
“త్ఖ్లుద్ పై అమలు చేయడుం” అని విష్యుంలో షియా మరియు
సునీియులలో స్ాష్టమైన వయతిరేకత్ ఉుంద ఎుందుకుంటే షియా మసిుమల
విశ్వవస్ుం ప్రకారుం “స్మగ్ర అరుత్లు గల మజతహిద్, ఇమామ్ యొకక గైబతే
కూబ్రా1 కాలుంలో ఇమామ్ యొకక ప్రతినిధి, అత్నే న్నయకుడు మరియు
స్ుంపూరణ అధికారుం గలవాడు, ఎలాగైతే వివాదాలలో మరియు ప్రజలలో ఇమామ్
ఎటువుంటి హ్కుకలు కలిగ ఉన్నిరో అవే హ్కుకలు, స్మగ్ర అరుత్లు గల
మజతహిద్కు కూడా ఉుంట్టయి” షియా మసిుమల దృషిటలో స్మగ్ర అరుత్లు గల
మజతహిద్ కేవలుం అత్ని నుుండ ఫతావ దర్గయఫుత చేసుకోవడానికి మాత్రమే కాదు
అత్నికి త్నను త్ఖ్లుద్ చేసుతని ప్రజల పై పూరిత అధికారుం కూడా ఉుంటుుంద.
అుందుకనే ఆద్వశ్వలలో త్ఖ్లుద్ చేస్తవాళ్ళుందరి వివాదాలలో అత్ని వదదకే వసాతరు.
అత్నికే ఖుమ్స మరియు జకాత్ సమమను ఇసాతరు. మరియు ఆ మజతహిద్ ఆ
సమమను ఇమామ్ యొకక ప్రాతినిధయుంలో ష్రీఅత్ కారయమలలో ఖ్రుి
పెడతారు.
కాని అహ్లుసునితుల విశ్వవస్ుం ప్రకారుం మజతహిద్కు ఇలాుంటి అధికార్గలు
లేవ. ఎుందుకుంటే వాళ్ళళ ఇమామ్ను దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ప్రతినిధి అని
1. అనగా అలాుహ్ ఆద్వశ్ుం ప్రకారుం ఇమామ్ మానవల కుంటికి కనిపుంచకపోవడుం. ఇపుాడు ఉని కాలుం గైబతె
కుబ్రా కాలమే.
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నమమరు, వాళ్ళళ కేవలుం ఫిఖ్య ఆద్వశ్వలలో న్నలుగు ఇమామలు –అబూ హ్నీఫా,
అహ్మద్ బిన్ హ్ుంబల్, మాలిక్, షాఫేయి– లలో ఎవరో ఒకరిని ఆశ్రయిసాతరు.
మరియు మన ఈ కాలపు అహ్లుసునితుల ఉలమాలలో కొుందరు “ఈ
నలుగురిలో నుుండ త్పాకుుండా ఎవరో ఒకరి త్ఖ్లుద్ చేయడుం వాజబ్ కాదు” అని
నమమతారు. వీళ్ళళ త్మకు కటుటబ్బటుల ప్రకారుం కొనిి స్మస్యలలో ఒకరి త్ఖ్లుద్
చేసాతరు మరియు మరి కొనిి స్మస్యలలో మరోకరి త్ఖ్లుద్ చేసాతరు. ఎలాగైతే
“స్యయద్ సాబిఖ్” ఒక ఫిఖ్య పుస్తకుం వ్రాశ్వరో. అుందులో న్నలుగు ఇమామల
నుుండ త్మ అభిప్రాయుం ప్రకారుం ప్రతీ ఒకకరి ఫతావను ఉలేుఖిుంచారు.
ఎుందుకుంటే అహ్లుసునిత్ దృషిటలో “వాళ్ళ ఇమామల మధయ అభిప్రాయబేధమే
కారుణయుం”. ఉదాహారణకు ఒక మాలికీ వర్గానికి చుందన వాడకి ఒకవేళ్ త్న
స్మస్య పరిషాకరుం ఇమామ్ మాలిక్ వదద లభిుంచకపోతే అత్డు ఆ స్మస్యలో
అబూహ్నీఫా యొకక ఫతావ పై అమలు చేయగలడు.
నేను న్న ప్పఠకుల కోస్ుం ఒక ఉదాహారణ చబుతున్నిను దానితో నేను
చప్పాలనుకునిద ఇుంక స్ాష్టమవతుుంద. మా ట్యయనిస్ యొకక కోరుటలో వివాదుం
జరిగుంద, అద్వమిటుంటే ఒక యువతి ఒక యువకుడ ప్రేమలో పడుంద. అమామయి
ఆ అబ్బాయిని వివాహ్ుం చేసుకోవాలని అనుకుుంద కాని ఆమె త్ుండ్రి కొనిి
తెలియని కారణాల వలు అమామయి వివాహ్ుం ఆ అబ్బాయితో చేయడానికి
సిధాపడలేదు. అుందుకని అమామయి త్న ఇుంటిని వదలి ప్పరిపోయిుంద మరియు
ఆ అబ్బాయితో వివాహ్ుం చేసుకుుంద. ఆ త్ుండ్రి ఖ్యజీ(న్నయయవాధి) వదద త్న
కూతురి పటు ఫిర్గయదు చేశ్వడు. మరి ఖ్యజీ వదదకు ఆ అమామయి మరియు ఆమె
భరత ఇదదరు హాజరయాయరు. మరియు ఖ్యజీ అమామయితో ఇలా అడగాడు: “నీవ
నీ త్ుండ్రి ఇుంటి నుుండ ఎుందుకు ప్పరిపోయావ? మరియు నీ త్ుండ్రి ఇష్టుం
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లేకుుండా ఎుందుకు వివాహ్ుం చేసుకున్నివ?” అయితే అమామయి ఇలా
జవాబిచిిుంద: స్యయదీ! న్నకు 25 స్ుంవత్సరమలు, న్నకు ఈ అబ్బాయి నచాిడు
నేను అలాుహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) ఆద్వశ్ుం ప్రకారుం ఈ యువకుడతో
వివాహ్ుం చేసుకోవాలని అనుకున్నిను కాని న్న త్ుండ్రి అుంగ్లకరిుంచలేదు మరియు
అత్ను న్న వివాహ్ుం న్నకు ఇష్టుం లేని యువకుడతో చేయాలని అనుకున్నిరు
అుందుకని హ్జ్రత్ అబూ హ్నీఫా అభిప్రాయుం ప్రకారుం ఈ యువకుడతో
వివాహ్ుం చేసుకున్నిను ఎుందుకుంటే “పెదద వయసు గల అమామయి త్న ఇష్టుం
ప్రకారుం వివాహ్ుం చేసుకోగలదు” అని ఫతావ ఉుంద.
ఖ్యజీ గారే స్వయుంగా న్నకు ఈ స్ుంఘటన చప్పారు. స్ుంక్షిపతమ ఏమిటుంటే
ఖ్యజీ గారు ఇలా అన్నిరు: ఆ అమామయి చపాన త్రువాత్ మేమ స్మస్య గురిుంచి
పరిశోధన చేశ్వమ. చివరికి ఆ అమామయి త్రపే న్నయయుం ఉుంద, అని తెలిసిుంద.
(అలాుమా తీజానీ) ఇలా అన్నిరు: న్న ఆలోచన ప్రకారుం ఎవరో చాలా
ఎకుకవ జాఞనుం ఉనిటువుంటి ఆలిమ్ ఆ అమామయికి ఏమని చప్పాలో చపా
ఉుంట్టడు. ఖ్యజీ ఇలా అన్నిరు: నేను త్ుండ్రి వాయజాయనిి తిరస్కరిుంచి ఆ వివాహ్ుంని
స్రైనదగా నిర్గారిుంచాను. న్న ఈ తీరుా త్రువాత్ త్ుండ్రి చయియ పై చయియ కొడుతూ
కోపుంతో అకకడ నుుండ ఇలా అనుకుుంట్య వెళ్ళళ పోయాడు “

”

“కుకకద హ్నఫీగా మారిపోయిుంద”. మరియు కుకక అని పదుం అత్డు
అవమానిుంచడుం కోస్ుం వాడన పదుం ఎలాగైతే అత్డు త్రువాత్ ఇలా అన్నిడో:
నేను ఈ అమామయి నుుండ విమకిత పుందాను. ఈ స్మస్య న్నలుగు వర్గాలలో
అభిప్రాయభేదుం ఉని స్మస్య. జన్నబ్న మాలిక్ ఇలా ఆద్వశ్ుంచారు: అమామయి
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ఒకవేళ్ కనయ గనుక అయితే వలీ1 యొకక అుంగ్లకారుం లేకుుండా వివాహ్ుం
చేసుకోలేదు మరియు ఒకవేళ్ కనయ కాకపోయిన కూడా వలీ అనుమతి అవస్రుం
అనగా అమామయి కేవలుం త్న ఇషాటనుసారుం వివాహ్ుం చేసుకోవడుం స్రికాదు.
మరియు జన్నబ్న అబూ హ్నీఫా ఇలా ఆద్వశ్ుంచారు: బ్బలిగ్2 అయిన అమామయి
అద కనయ కానివవుండ లేదా కనయ కాకపోనివవుండ ఆమె త్న వివాహ్ుం విష్యుంలో
సావత్ుంత్రుం గలద మరియు ఆమె త్న వివాహ్ ముంత్రాలు(స్తగా) తానే
చదువకోగలదు.
ఉదాహారణకు ఈ ఒక స్మస్తయ త్ుండ్రి కూతుళ్ళ మధయ విరుధాానిి
స్ృషిటుంచిుంద. త్ుండ్రి, కూతురి పటు అయిష్టత్ను వయకతుం చేశ్వడు. మరియు ఎుంత్
ముంద త్ుండ్రులు త్మ అమామయిలతో వివిధ కారణాల మూలుంగా త్మ
నిరస్నను వయకతుం చేసూత ఉుంట్టరో తెలియదు, వాటిలో “అమామయి త్ను
ప్రేమికుడతో ప్పరిపోవడుం” కూడా ఒక కారణుం. మరియు ఆ నిరస్న ఫలితాలు
చాలా భయుంకరుంగా ఉుంట్టయి. ఒకోకసారి త్ుండ్రి త్న కూతురిని ఆసిత నుుండ
దూరుం చేసాతడు మరియు చలెులు త్న సోదరులను ద్వవషిుంచడుం మొదలు
పెడుతుుంద. మరియు సోదరులు ఆమె పై “ఇద సిగుాతో మా త్లను వుంచేసిుంద”
అని నిరస్న వయకతుం చేసూత ఉుంట్టరు.
దీనితో అరామయేయ విష్యుం ఏమిటుంటే అహ్లు సునిత్లు ఇలా చపాడుం:
“ఉమమత్ మధయ అభిప్రాయభేదుం కారుణాయనికి కారణుం” అనిద స్రైనద కాదు,
1. పోష్కరత, స్ుంరక్షకుడు.
2. బ్బలాయవస్్ను దాటినవారు, ఇసాుుం ఉపద్వశ్వల ప్రకారుం బ్బలులు 15 స్ుంవత్సరమల మరియు బ్బలికలు 9
స్ుంవత్సరమల నుుండ మత్ ఆద్వశ్వలను ప్పటిుంచుండుం అవశ్యకుం.
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లేదా కనీస్ుం విరుదా స్మస్యలలో కారుణయుం ఉుంద అనడుం స్రి కాదు. ఎుందుకుంటే
మేమ అుంగ్లకృత్ుం మరియు తెగ కటుటబ్బటు యొకక అనుస్రణ నుుండ బయటికి
పోలేమ. ఎుందుకుంటే అద అసాధయుం ప్రజల శ్క్షణ మాలికీ అభిప్రాయాల
ప్రకారుం జరిగుంద అుందుకని ఒక అమామయి త్న త్ుండ్రి ఇుంటి నుుండ త్న
ప్రేమికుడతో ప్పరిపోవడుం అని విష్యుం అసాధయుం. మరియు ఒకవేళ్ ఎవరైన
ఇలా చస్తత ఆమె ఇసాుుం నుుండ బయటకు పోయినటేు లేదా క్షమిుంచర్గని ప్పపుం
చేసినటుు, నిజానికి ఆమె ఏదైతే చేసిుందో అద ఆమె హ్కుక మరియు ష్రిఅత్
ప్రకారుం స్రైనద. అుంటే హ్నఫీ వరాుం, మాలికీ వరాుంతో పోలిస్తత సులువైనద.
మరైతే స్ర్తతలకు స్ుంబుంధిుంచి ఇటువుంటి మరనిి హ్కుకలు ఈ వర్గాల విరుధాాలకు
బలవతున్నియో తెలియదు. అుందుకని మేమ అమామయిలలో కొుందరిని ఎవరైతే
త్మ పెదద వాళ్ళ అన్నయయానికి మరియు నిషిధాదలకు గురి అయియ త్న దీన్ను
నిర్గకరిుంచారో వాళ్ళను దూషిుంచలేమ.
ఇక ఇపుాడు మా అస్లు ట్టపక్ వైపుకు వదాదుం; అహ్లుసునితుల త్ఖ్లుద్,
త్ఖ్లుద్ చేసుతని వాడకి షియా మసిుమల నమేమ హ్కుకలను ఇవవలేదు. అనగా
దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ప్రాతినిధయుం. మరియు ఇదుంతా షూర్గ(స్లహా ముండలి)
చేసిన పనే మరియు ఖ్లీఫాను ఎనుికునే పదాతి అవలుంబిుంచడుం వలు కలిగన
ఫలిత్ుం. ఎుందుకుంటే అహ్లు సునిత్లు వారికి వారే “ఎవరిని పడతే వారిని
ఖ్లీఫాగా ఎనుికోవచుి” అని నిరణయిుంచుకొని ఉన్నిరు. అుందుకనే దాని
ఫలిత్ుంగా ఆ ఖ్లీఫాను తొలగుంచ వచుి మరియు ఖిలాఫత్ పదవి నుుండ దుంప
వచుి మరియు అత్డ సా్నుంలో అత్డ కని ముంచి వారిని కూరోి బ్నటటవచుి,
అని తెలుసుతుంద. అుంటే వీళ్ళళ న్నయకులకే న్నయకులు అని మాట మరియు ఈ
ఆలోచన షియా మసిుమల ఆలోచనలకు పూరితగా వయతిరేకమైనద.
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అహ్లు సునిత్ల మొదటి న్నయకుడు –అబూబక్ర్– ను చూడుండ ఖ్లీఫా
అయిన త్రువాత్ అత్ను ఇచిిన మొటటమొదట ఉపన్నయస్ుంలో ఇలా చప్పారు:
“ప్రజలార్గ! ననుి మీ పై న్నయకుడగానైతే నియమిుంచేశ్వరు కాని నేను మీ కని
ఉత్తమడని కాను అుందుకని ఒకవేళ్ నేను విధేయత్గా ఉుంటే మీరు న్ననుి
స్హ్కరిుంచుండ మరియు ఒకవేళ్ నేను అవిధేయత్గా ప్రవరితస్తత ననుి స్రి
చేయుండ”. అుంటే అత్ను ఇలా అని ఒపుాకుుంటున్నిరని మాట “ఎవరైతే అత్ని
బైఅత్ చేశ్వరో మరియు అత్నిని ఎనుికున్నిరో ఇత్ను త్పుా చేస్తత వాళ్ళకు అడగే
హ్కుక ఉుందని మాట”.
మరియు షియా మసిుుంల మొదటి ఇమామ్ –హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)– ను
చూడుండ ఇత్ని ఇమామత్ న్నయకతావనిి నమేమ వాళ్ళళ నస్సను అనుచరిసాతరు
మరియు ఎలాగైతే అలాుహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక “విలాయతే
మత్ుఖ్హ్”1ను నమమతారో అలాగే హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక “విలాయతే
మత్ుఖ్హ్”ను

నమమతారు.

అనగా

అలాుహ్

మరియు

దైవప్రవకత(స్.అ)

నిశ్ియిుంచిన వారు త్పుా కూడా చేయగలడు అనే అలోచన కూడా వాళ్ళలో లేదు
అలాగే ఉమమత్కు అత్ని ఆద్వశ్వలను నిర్గకరిుంచే లేదా ఎదురు తిరిగే హ్కుక లేదు.
ఎుందుకుంటే అలాుహ్ ఖుర్ఆన్లో ఇలా ప్రవచిుంచను:

ۡ ُ َُ َ ُ َ َ ً ۡ َ ُُ ُ َ َ ُ ذ
ۡ َ
ۡ َ َ
َ َ َ
ُِرية
َ َ ٱۡل
َو َما َكن ل ُِمؤمِن َوَّل ُمؤم َِنة إِذا قَض ٱّلل ورسولۥ أمرا أن يكون لهم
ولۥ َف َق ۡد َض ذل َض َل َّٰ ال ُّمب ا
َ م ِۡن أَ ۡمره ِۡم َو َمن َي ۡع ِص ذ
ُ َ ٱّلل َو َر ُس
ينا
ِ ه
ِ

1. స్ుంపూరణ అధికారుం.
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అనువాదుం:

అలాుహ్, ఆయన ప్రవకాత, ఏ విష్యుంలోనైన్న ఒక తీరుా

చేసినపుాడు విశ్వవసి అయిన ఏ పురుషునికైన్న, విశ్వవసుర్గలైన ఏ స్ర్తతకైన్న,
త్రువాత్ త్మ యొకక ఆ విష్యుంలో స్వయుంగా మళ్ళళ ఒక నిరణయుం
తీసుకునే హ్కుక లేదు. ఇుంకా ఎవరైన్న అలాుహ్కు, ఆయన ప్రవకతకు
అవిధేయత్ చూపతే, అత్ను స్ాష్టుంగా మారాభ్రష్టత్కు గురి అయినటేు

1

మరియు మసిుమల పై హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక ఇమామత్(అధికారుం)
అలాుహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) త్రపు నుుండ కాబటిట అత్ని ఆజఞను
అనుస్రిుంచకపోవడుం అసాధయుం. మరియు అత్ను కూడా ఏదైన ప్పపుం చేయడుం
అసాధయుం. మరియు ఈ కారణుంగానే దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు:
“అలీ(అ.స్) స్తాయనికి తోడు మరియు స్త్యుం అలీ(అ.స్)కి తోడు ఈ రుండుంటి మధయ
కౌస్ర్ స్తలయేరు పై న్న వదదకు చేరేుంత్ వరకు విరుధాుం అసాధయుం”2
మరియు ఈ రుండు అభిప్రాయల –అహ్లుసునిత్ వదద షూర్గ(స్లహా
ముండలి) మరియు షియా వదద నస్స– తో త్ఖ్లుద్ యొకక విధానుం పై ఇదదరి యొకక
సాక్షయుం తెలుసుతుంద, కాని ఆ త్రువాత్ కూడా ఇదదరిలో మరొక విరుధాుం మిగలి
ఉుంటుుంద. అద చనిపోయిన వారి త్ఖ్లుద్ స్మస్య. ఎుందుకుంటే అహ్లు సునిత్లు
శ్తాబ్బదల క్రత్ుం మరణిుంచినటువుంటి ఇమామల త్ఖ్లుద్ చేసాతరు. మరియు ఆ
1. అహాజబ్ సూర్గ:33, ఆయత్:36.
2. తారీఖ్ బగాదద్, భాగుం14, పేజీ321. తారీఖ్ ఇబ్ని అసాకిర్, భాగుం3, పేజీ119. మస్తద్రకు హాకిుం, భాగుం3,
పేజీ 124. తారీఖుల్ ఖులఫా ఇబ్ని ఖుతైబహ్, భాగుం1, పేజీ 73. కనుజల్ ఉమామల్, భాగుం5, పేజీ30. రబీవల్
అబ్రార జమఖ్ిరీ, స్వారిఖుల్ మహ్రఖ్హ్, పేజీ 122. తిరిమజీ, భాగుం5, పేజీ 297. ఇబ్ని అబిల్ హ్దీద్, భాగుం2,
పేజీ572.
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కాలుం నుుండే వాళ్ళళ ఇజతహాద్ యొకక దావర్గనిి మూసివేశ్వరు. “అయిమమయే
అరబ్బ” త్రువాత్ న్నలుగు వర్గాల ఫిఖ్య(ఆద్వశ్వల)ను క్రమపదాతిలో కూరుా,
వాయపత చేయుట మరియు వాయఖ్యయనుం వ్రాయడుం, వారి ఉలమాల పనిగా మారిుంద.
అుందుకనే ఈ కాలుంలో, మాలో కొుందరు దానికి విరుధాుంగా ధవజమెతాతరు
మరియు ఇలా చపాడుం మొదలు పెట్టటరు: “కాలానుగుణానిి దృషిటలో పెటుటకొని
మరియు ఆయిమమయే అర్బఅ కాలుంలో లేనటువుంటి కొత్త స్మస్యలు పుటుటకు
ర్గవడుం వలు ఇజతహాద్ దావర్గనిి తెరవడుం చాలా అవస్రుం మరియు ఇజతహాద్ను
ఆశ్రయిుంచడుం అవశ్యకమైన కారయమ”.
కాని షియా మసిుమలు చనిపోయిన వారి త్ఖ్లుద్ను స్మమతిుంచరు,
అుందుకని వాళ్ళళ త్న అహాకమలలో అనిి ష్రతుతలు గల స్జీవ మజతహిద్ను
ఆశ్రయిసాతరు మరియు అద కూడా కేవలుం పవిత్ర ఇమామ్ యొకక అదృశ్య
కాలుంలో ఎుందుకుంటే పవిత్ర ఇమామ్ కళ్ళ ముందు లేరు అుందుకని న్నయయుం
గల ఉలమాలను ఆశ్రయిసాతరు. కాని పవిత్ర ఇమామ్ ఎపుాడైతే ప్రత్యక్షమౌతారో
ఆ త్రువాత్ ఉలమాల త్ఖ్లుద్ చేయడుం స్రి కాదు.
ఇక మాలికీ సునీి ఇలా అుంట్టడు: “ఇద ఇమామ్ మాలిక్ ప్రవచనుం
ప్రకారుం హ్లాల్ లేదా హ్ర్గమ్” ఇమామ్ మాలిక్ చనిపోయి 14 శ్తాబ్బదలు
అయాయయి అలాగే హ్నఫీ, హ్ుంబలీ, షాఫయీ సునీి కూడా ఇలాగే అుంట్టడు.
ఎుందుకుంటే ఈ న్నలుగు ఇమామలు –అబూ హ్నీఫా, మాలిక్, షాఫెయి,
అహ్మద్ బిన్ హ్ుంబల్– ఒకే కాలుంలో పుట్టటరు మరియు ఒకరు మరొకరి
శ్షుయలుగా ఉన్నిరు. మరియు ఏ ఒకక సునీి కూడా ఈ నలుగురుని పవిత్రులు
అని నమమరు ఎలాగైతే స్వయుంగా ఈ నలుగురు కూడా తామ పవిత్రులు అని
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దావా కూడా చేయలేదు. అుంత్కు మిుంచిన విష్యుం ఏమిటి అుంటే
అహ్లుసునితులు వాళ్ళ నుుండ త్పుా జరగడుం అసాధయమైన విష్యుం కాదు అని
అనుకుుంట్టరు అుంతేకాకుుండా ఇలా కూడా అుంట్టరు: “ఒకవేళ్ మజతహిద్
యదార్ుం ప్రకారుం చపా ఉుంటే అత్ని కోస్ుం రుండు పుణాయలు మరియు త్పుా
చపా ఉుంటే ఒకే పుణయుం లభిసుతుంద”.
కాని షియా మసిుమల వదద త్ఖ్లుద్ విష్యుంలో రుండు మెటుు
1. ఆయిమమయే మాసూమీన్(అ.స్)ల కాలుం ఇుంచు మిుంచు మూడునిర
శ్తాబ్బదల కాలుం ఆ కాలుంలో షియా మసిుమలు త్మ ఇమామల త్ఖ్లుద్
చేస్త వారు మరియు ఆ ఇమామలు ఏ మాట కూడా త్న అభిప్రాయుంతో
మరియు పరియాలోచన(ఇజతహాద్) దావర చపేావారు కాదు. అుంతే కాదు
వాళ్ళళ త్మ పతామహుల నుుండ వారస్త్వుంగా లభిుంచిన రివాయత్లు
మరియు జాఞన స్ుంపద ప్రకారుం చపేావారు. ఉదాహారణకు వాళ్ళు ఏ
స్మస్యలో అయిన్న స్రే న్న త్ుండ్రి అత్ని త్ుండ్రి నుుండ మరియు అత్ను
దైవప్రవకత(స్.అ) నుుండ మరియు అత్ను జబ్రయీల్ నుుండ మరియు అత్ను
అలాుహ్ నుుండ రివాయత్ చేశ్వరు, అని ప్రవచిుంచేవారు.
2. ఇమామ్ యొకక అదృశ్య కాలుం అనగా అపాటి నుుండ ఇపాటి వరకు కాలుం.
ఈ కాలుంలో షియా మసిుమలు ఇలా అుంట్టరు: “ఇద ఇమామ్ ఖుమైనీ
దృషిటలో హ్లాల్ లేదా హ్ర్గమ్. లేదా ఇద స్యయద్ అల్ ఖుయీ దృషిటలో
హ్లాల్ లేదా హ్ర్గమ్” మరియు వీళ్ళళదదరు స్జీవలు మరియు వీళ్ళ ఫతావ
అహాకమలలో ఖుర్ఆన్ మరియు సునిత్ మరియు అయిమమయే
అహ్లుబైత్(అ.స్)ల రివాయతుల ప్రకారుం ఉుంటుుంద. ముందు వీళ్ళళ
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అహ్లుబైత్(అ.స్)ల రివాయతులను తీసుకుుంట్టరు ఆ త్రువాత్ స్హాబీయుల
రివాయతులను(ఉదూలే స్హాబ్బ) ఆధారుంగా నిర్గారిసాతరు. షియా
మసిుమలు అనీిుంటి కని ముందు అహ్లుబైత్(అ.స్)ల రివాయత్ును
నమమతారు. ఎుందుకుంటే అయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్) త్మ స్వయ
అభిప్రాయాలను ష్రిఅత్లో ఉపయోగుంచరు. వాళ్ళళ ఇలా ప్రవచిసాతరు:
“ప్రతీ విష్యుంలో అలాుహ్ ఆద్వశ్ుం ఉుంద” అుందుకని వాళ్ళళ అలాుహ్
అద్వశ్వనేి ప్రవచిసాతరు. ఇక ఒకవేళ్ ఏ స్మస్యలోనైన్న మనకు అలాుహ్
ఆద్వశ్ుం దొరకకపోతే దానికి అరాుం “అలాుహ్ ఆ విష్యుంలో ఆద్వశ్వనేి
ప్రవచిుంచలేదు” అని కాదు. అద మా లోపుం మరియు మన అజాఞనుం దాని
వలు మనకు అలాుహ్ ఆద్వశ్ుం తెలియలేదు. లేదా “ద్వని గురిుంచైన్న
తెలియకపోవడుం, అనిద అద లేదు” అని విష్యానిి ఏమాత్రుం
నిర్దపుంచదు. మరియు వాళ్ళ ఈ ప్రవచనుం పై అలాుహ్ ఆయతే సాక్షయుం:

ۡ َ ذما فَ ذر ۡط َنا ِِف ۡٱلك َِتَّٰب مِن
َشء
ِ

అనువాదుం:

మేమ ఈ గ్రుంథుంలో ఏ కొరత్ చయయలేదు

1. అన్ఆమ్ సూర్గ:6, ఆయత్:37.
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సునీియులు షియా మసిుమలను ఎగతాళ్ళ చేస్త
విశ్వవసాలు
ఏ నమమకాల మరియు విశ్వవసాల కారణుంగా సునీియులు షియా
మసిుమలను దూషిసాతరో మరియు ఎగతాళ్ళ చేసాతరో అవి కేవలుం శ్త్రుత్వుం
మరియు స్వమత్పక్షప్పత్ుంతో ఇసాుుం మొదటి దశ్లలో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) పై
ద్వవష్ుం వలు అమవీయులు మరియు అబ్బాసీయులు స్ృషిటుంచినవి. వాళ్ళ
స్వమత్పక్షప్పత్ుం మరియు వైరుం యొకక సి్తి; వాళ్ళళ 80 స్ుంవత్సర్గల వరకు
పీఠాల నుుండ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) పై లఅనత్ చేసూతనే ఉన్నిరు. అుందుకని వీళ్ళళ
షియా మసిుమలను దూషిుంచడుం మరియు ప్రతీ నిుంద, అపవాదుం వాళ్ళ పై
వెయయడుం అనిదానిపై అుంత్గా ఆశ్ిరయపడనవస్రుం లేదు. మరియు దీని
ఫలిత్ుంగానే చివరికి ఒక సునీిను “యూదుడు అని పలిస్తత అుంత్ త్పుాగా
అనుకోడు కాని ఒకవేళ్ షియా అని పలిస్తత చాలు ముండ పడతాడు”. ప్రతీ
ప్రద్వశ్ుంలో మరియు ప్రతీ కాలుంలో సునీియుల తీరు ఇలాగే ఉుండుంద. మరియు
షియా అవవడుం వాళ్ళ దృషిటలో అశీులుంతో స్మానుం. ఎుందుకుంటే షియా
మసిుమల విశ్వవసాలు వాళ్ళ విశ్వవసాలకు వయతిరేకుంగా ఉుంట్టయి. షియాలు
వాళ్ళ జమాఅత్ నుుండ కాదు అుందుకని వాళ్ళళ ఇష్టుం వచిినటుు షియా మసిుుంల
గురిుంచి చబుతూ ఉుంట్టరు. మరియు అనిి విధాల నిుందను వాళ్ళ పై వేసాతరు.
కొత్త కొత్త పేరుు పెడుతూ ఉుంట్టరు. షియా మసిుమలు చపేా ప్రతీ మాట
మరియు చేస్త ప్రతీ పనిని వయతిరేకిసాతరు.
ఇక మీరు “అల్ హిదాయహ్” రచయిత్ యొకక ఈ ఫతావను విని త్ల
బ్బదుకోుండ. ఇత్ను సునీియులలో చాలా ప్రఖ్యయతి మరియు నమమకుం గల
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ఆలిమ్, ఇత్ను త్న ప్రమఖ్ పుస్తకుం “అల్ హిదాయహ్” లో ఇలా అన్నిరు:
“కుడ చేతిలో1 ఉుంగర్గనిి తొడగడుం దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక సునిత్, కాని షియా
మసిుమలు దానిని త్న పదాతి మరియు వైఖ్రిగా చేసుకున్నిరు. అుందుకని
దానిని వదలేయడుం వాజబ్”. రుండ ఇపుాడు “హుజజతుల్ ఇసాుుం అబూ హామిద్
అల్

గజాలీ”

యొకక

ఫతావను

కూడా

వినుకోుండ:

“స్మాధులను

దీరఘచతురస్రమగా త్యారు చేయడుం ష్రీఅత్ దృషిటలో స్మమతిుంచదగనద కాని
ర్గఫిజీయులు దానిని త్మ పదాతిగా మారుికున్నిరు అుందుకని మేమ
స్మాధులను చేప వీపు వలే త్యారు చేసాతమ”. అలాగే “ఇబ్ని తైమియా”
ఫతావను కూడా వినుకోుండ కొుందరు ఇత్నిని ఇరవయో శ్తాబిద యొకక పెదద
స్ుంస్కరత అని అనుకుుంట్టరు. అత్ను “మిన్నుజుసుసనిహ్”లో ఇలా చప్పారు: “ఈ
కారుంణుంగానే కొనిి మస్తహ్బ్ పనుల ఏవైతే షియా మసిుమలతో మడ
పడాాయే ఆ మస్తహ్బ్ పనులను చేయవదుద అని ఆద్వశ్ుంచారు. ఎుందుకుంటే
నిజానికి ఈ మస్తహ్బ్ కారయమలను వదలేయడుం వాజబ్ కాదు కాని వాటిపై
అమలు చేయడుం వలు అహ్లు సునిత్ల పోలిక షియా మసిుమల వలే అవతుుంద.
షియా, సునీియులలో తేడా ఉుండదు. అుందుకని వాటిని వదలి వేయడుం ముంచిద
ఎుందుకుంటే షియా మసిుమల పై వయతిరేకత్ మరియు వాటిని వదలేయడుం ఆ
మస్తహ్బ్ పై అమలు చేయడుం కని ఎుంతో ఔచిత్యమ గలద.2

1. రబీవల్ అబ్రార్లో జమఖ్ిరీ ఇలా వ్రాశ్వరు: సునితె నబవీ కి వయతిరేకుంగా ఎడమ చేతిలో మొటట మొదట సారి
ఉుంగర్గనిి తొడగన వయకిత మఆవియా బిన్ అబీ సుఫాయన్.
2. మిన్నుజుసుసనిహ్, భాగుం2, పేజీ143. “అత్తషీాహ్ బిర్రవాఫిజ్” అను స్ుంభాష్ణలో.
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అలాగే “హాఫిజ్ ఇర్గఖ్ల”తో ఇలా ప్రశ్ిుంచారు: త్హ్తుల్ హ్నక్1 పటు మీ
అభిప్రాయుం ఏమిటి? అయితె అత్ను ఇలా అన్నిరు: నేను కుడ వైపు నుుండ
తీయడుం పటు “తాయీనే త్బర్గనీ” యొకక ఒక జయీఫ్ హ్దీస్ త్పా ఎకకడా
చూడ లేదు. మరియు ఒకవేళ్ ఇలా అని నిరుపుంచబడన్న, బహుశ్ ఎలాగైతే
కొుందరు చేసాతరో అలాగే దానిని కుడ వైపు నుుండ తీసి ఎడమ భుజుంపై వేసాతరు.
కాని ఇద ఇమామియా మారాుం (షియా మసిుమల) ఆచారుంగా మారిుంద. వాళ్ళ
వలే కనబడకూడదని దాని నుుండ దూరుంగా ఉుండాలి.2
సుబ్బునలాుహ్. లాహౌల వలా ఖువవత్ ఇలాు బిలాుహ్. న్న ప్రియ ప్పఠకులార్గ!
మీరు ఈ అుంధ స్వమత్పక్షప్పతానిి గమనిుంచార్గ? (పేరు ప్రఖ్యయతి గల)
ఉలమాలకు, “షియా మసిుమలు దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ పై అమలు చేసాతరు
అుందుకని దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ను వదలి వేయాలి” అని విష్యుం చివరికి ఎలా
జాయజ్ అయియుందో. మరియు అుంత్కు మిుంచిన మరో అన్నయయుం ఏమిటుంటే
“నిస్సుంద్వహ్ుంగా దానిని దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ అని ఒపుాకోవడుం”. ఇలాుంటి
సిగుాలేని పని పై మా వుందన్నలు.
అలాుమా తీజానీ వచనుం: చూపునివాళ్ళ పై స్తాయనిి స్ాష్టుం చేసిన ఆ
అలాుహ్కు సోతత్రమ. మరియు ఆయన స్త్యపరిశోధకుడ కై స్తాయనిి స్ాష్టుం
చేశ్వడు. “ఓ అహ్లుసునిత్ లార్గ! ఇపుాడు చపాుండ, సునిత్ను ఎవరు
ఆశ్రయిసాతరు?” షియా మసిుమలే సునిత్ను అనుచరిుంచే వారు అని న్నకు
1. త్ల పై చుటిట ఉని త్లప్పగ చివరి భాగుం నుుండ రుండు జేనలకు స్మానమైన అుంచును తీసి భుజుం పై
వేసుకోవడుం.
2. ష్ర్దుల్ మవాహిబ్, జర్గానీ, భాగుం5, పేజీ13.
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స్ాషిటుంచినుందుకు అలాుహ్ కృత్జుఞడను. మరియు మీరే(అహ్లుసునిత్) ఈ
విష్యుం పై సాక్షయుం కూడా ఇచాిరు. మీరే “తెలిసి ఉుండ కూడా దైవప్రవకత(స్.అ)
సునిత్ను అహ్లుబైత్(అ.స్) మరియు వాళ్ళ స్వఛామైన షియాల పటు వయతిరేకత్ వలు
వయతిరేకరిుంచారు” అని కూడా సాక్ష్యయనిి ప్రదరిిుంచారు. మీరే మఆవియా
సునిత్పై అమలు చేసాతమ అని జమఖ్ిరీ రబీవల్ అబ్రార్లో ఎడవ చేతిలే
ఉుంగరుం తొడగే స్ుంభాష్ణ క్రమముంలో స్ుంభాషిుంచారు. అలాగే బుఖ్యరీ త్న
పుస్తకుం స్హీలో ఉలేుఖిుంచిన1 విధుంగా త్ర్గవీహ్2 యొకక బిద్అత్లో మీరు
హ్జ్రత్ ఉమర్ను అనుస్రిుంచి, “న్నఫెలా నమాజ్ను త్మ ఇుంట్లునే ఒుంటరిగా
చదవుండ జమాఅత్తో చదవకుండ” అని ప్రజలకు ఆద్వశ్ుంచిన దైవప్రవకత(స్.అ) ఆ
సునిత్ను వదలేశ్వరు. స్వయుంగా హ్జ్రత్ ఉమరే ఇద “బిద్అత్” అని
అుంగ్లకరిుంచారు.3 వాస్తవానికి హ్జ్రత్ ఉమరే “త్ర్గవీహ్” చదవలేదు. అత్ను
త్ర్గవీహ్ను స్రైనద కాదు అని భావిుంచే వారు. ఇలా అని “బుఖ్యరీ”లో
“అబుదర్రహామన్ ఇబ్ని అబుదల్ ఖ్యరీ” దావర్గ రివాయత్ ఉుంద; అబుదర్రహామన్ ఇలా
అన్నిరు: నేను ఉమర్ ఇబ్ని ఖ్తాతబ్తో ప్పటు రమజాన్ న్లలో ఒక ర్గత్రి మసీదు
వైపు వెళ్తళను అయితే అకకడ ప్రజలను వివిధ భాగాలలో ఉుండడుం చూశ్వను;
ఎవరో త్న నమాజ్ ఒుంటరిగా చదువ కుుంటున్నిడు మరొకడు త్న
స్మూహ్ుంతో ప్పటు చదువ కుుంటున్నిడు. హ్జ్రత్ ఉమర్ అద చూసి ఇలా
అన్నిరు: “న్న ఆలోచన ప్రకారుం ఒకవేళ్ వీళ్ళుందరు ఒకే ఖ్యరీతో కలిసి చదవితే
ఇుంకా బ్బగుుంటుుంద”. ఆ త్రువాత్ అత్ను ఆ విష్యానిి నిరణయిుంచుకున్నిరు
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం7, పేజీ99 ()باب ما يجوز من الغضب و الشدۃ المر ہللا عزوجل
2. రమజాన్ మాస్ుంలో ఇషా ప్రార్నల త్రువాత్ అదనుంగా చేస్త ప్రార్నలు.
3. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ252, కితాబు (స్లాతుత్తర్గవీహ్).
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మరియు “ఉబయ్ ఇబ్ని కఅబ్”తో కలిసి నమాజ్ చదవేుందుకు ప్రజలకు
ఆద్వశ్ుంచారు. ఆ త్రువాత్ నేను ఒకర్గత్రి హ్జ్రత్ ఉమర్తో ప్పటు వెళ్తళను
అుందరిని ఒకే ఖ్యరి చదవిుంచడుం చూశ్వను. ఇద చూసి హ్జ్రత్ ఉమర్ ఇలా
అన్నిరు: “ఇద ఎుంత్ ముంచి బిద్అతో”1
ఓ హ్జ్రత్ ఉమర్! మీరు దీనిని మొదలు పెటిట స్వయుంగా మీరే దాని నుుండ
పర్గరయాయర్గ!? పరిశీలిుంచినట్లుతే మీరే న్నయకులైనపుాడు మీరే ఆ నమాజ్ను
చదవిుంచాలి అుంతేగాని అుందరికి దూరుంగా నిలబడ రుంజసూత “ఇద ఎుంత్ ముంచి
బిద్అతో” అని చపాడుం స్రికాదు. దైవప్రవకత(స్.అ) నిషేదుంచిన త్రువాత్ ఇద
“శ్రేష్ఠమైన అుంశ్ుం” ఎలా అవవగలదు? ఎుందుకుంటే ఎపుాడైతే ప్రజలు
అలుకలోులుం చేసి అత్ని త్లుపు పై ర్గళ్ళళ విసిరి దైవప్రవకత(స్.అ)తో రమజాన్
మాస్ుం యొకక న్నఫిలా ను చదవిుంచమని కోరగా దైవప్రవకత(స్.అ) త్న ఇుంటి
నుుండ కోపుంతో బయటకు వచిి ఇలా అన్నిరు: “మీ అలవాటుు మారలేదు,
రమజాన్ న్నఫిలా నమాజులు మీ పై వాజబ్ చేయబడుతాయి అనుకునే వాడని
(మరియు అలా కాలేదు అయితే) మీరు (న్నఫిలా నమాజులు) మీ ఇళ్ళలో
చదువకోుండ. గురుతుంచుకోుండ వాజబ్ నమాజ్ త్పా ప్రతీ ఒకకరికి త్మ ఇుంట్లునే
నమాజ్ చదువకోవడుం ముంచిద”.2
అలాగే మీరు ప్రయాణుంలో పూరిత నమాజ్ చదవి దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ252, కితాబు (స్లాతుత్తర్గవీహ్).
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ252, కితాబు (స్లాతుత్తర్గవీహ్).
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సీరత్ను వయతిరేకిసాతరు. దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రయాణుంలో నమాజ్ను ఖ్స్ర్1 చేసి చదవే
వారు2 మరియు మీరు హ్జ్రత్ ఉసామన్ అడుగుజాడలలో నడచారు. ఎుందుకుంటే
ప్రయాణుంలో పూరిత నమాజ్ చదవడుం అత్ను తీసుకొచిిన బిద్అతే. మరియు
ఒకవేళ్ నేను మీరు ఎకకడెకకడ దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ను వయతిరేకిుంచార్ద, అని
వ్రాయడుం మొదలు పెడతే ఈ ట్టపక్ పై పూరిత ఒక పుస్తకుం త్యారు అవతుుంద.
కాని మీరే స్వయుంగా దీనిని అుంగ్లకరిుంచారు కాబటిట ఇక దాని అవస్రుం లేదు.
మరియు మీరే స్వయుంగా ఈ విష్యుంపై సాక్షయుం ఇచాిరు; “ర్గఫిజీయులు
(షియాలు) దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ను అనుచరిసాతరు” అని.
ఈ మాటలనీిటి త్రువాత్ కూడా అజాఞనులు ఈ విధుంగా చపాడుం “షియా
కేవలుం హ్జ్రత్ అలీ ఇబ్ని అబీ తాలిబ్(అ.స్)నే అనుచరిసాతరు”, స్రైనద్వన్న? అనగా
దైవప్రవకత(స్.అ)ను అనుచరిుంచరు. మరి ఇపుాడు నేను ప్రశ్ిసుతన్నిను “అహ్లు
సునిత్లు దైవప్రవకత(స్.అ)ను అనుచరిసాతర్గ?”. వాళ్ళళ “హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్),
దైవప్రవకత(స్.అ)ను వయతిరేకిుంచి కొత్త దీన్ను స్ృషిటుంచారు” అని నిర్దపుంచాలి అనే
ఉద్వదశ్ుం కలిగ ఉన్నిర్గ? లా హౌల వలా ఖువవత్ ఇలాుహ్ బిలాుహ్.
హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)యే దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ల పై నిరమలుంగా అమలు
చేయువారు. అత్నే దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ల వాయఖ్య మరియు దాని పై అమలు

1. ప్రయాణుంలో న్నలుగు రక్అతుల నమాజులను రుండు రక్అతుల వరకు చదవడుం.
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ35, ఆయెషా కూడా న్పుంచి ప్రయాణుంలో న్నలుగు రకాతులు చదవారు, పేజీ 36
పై తిలకిుంచుండ.
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చేస్తవారు స్వయుంగా దైవప్రవకేత ఇలా ప్రవచిుంచారు: “

”1

అనగా “ఎలాగైతే నేను న్న అలాుహ్ ప్రచారుంలో సాటిలేని మరియ అదవతీయమ
గలవాడనో అలాగే అలీ(అ.స్) న్న ప్రచారుంలో సాటిలేని మరియు అదవతీయమ
గలవారు!”. కాని హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) చేసిన అనిిుంటి కని పెదద ప్పపుం
“స్లాస్హ్(మగుారి) ఖిలాఫత్ను అుంగ్లకరిుంచకపోవడుం”. మరియు అలీ(అ.స్)
యొకక షియాలు చేసిన అతి పెదద ప్పపుం “వాళ్తళ ఈ స్మస్యలో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
అడుగు జాడలో నడచి అబూబక్ర్, ఉమర్, ఉసామన్ల ఖిలాఫత్ను వదలేయడుం”.
అుందుకని వాళ్ళను ర్గఫిజీ అని అనడుం మొదలు పెట్టటరు.
అహ్లుసునిత్లు, షియా మసిుుంల విశ్వవసాలను మరియు వచన్నలను
కేవలుం రుండు కారణమల వలు అుంగ్లకరిుంచరు.
1. ఈ శ్త్రుత్వపు ముంటకు గల కారణుం; బనీ ఉమయాయహ్ ప్పలకుల, అబధాాలు
చపాడుం త్పుాడు ప్రచార్గలు చేయడుం త్పుాడు రివాయతులు స్ృషిటుంచడుం.
2. ఖ్లీఫాలను స్మరిాుంచడుం, స్ాష్టమైన నుసూస్2కు వయతిరేకుంగా ఖ్లీఫాల
త్పుాలను మరియు వాళ్ళ ఇజతహాదులను స్రిచేసూత ఉుండడుం, మఖ్యుంగా బనీ
ఉమయాయహ్ మరియ వాళ్ళ న్నయకుడు మఆవియా త్పుాలను న్పసూత
ఉుండడుం లాుంటి వాళ్ళ అభిప్రాయాలతో షియా మసిుమల విశ్వవసాలు
అణుకువగా ఉుండకపోవడుం.
అుందుకనే ప్రతీ పరిశోధకుడు షియా మరియు సునీియుల వయతిరేకత్ స్ఖ్లఫా
1. స్వాయిఖుల్ మహ్రిఖ్హ్, పేజీ106. జఖ్యయిరుల్ ఉఖ్యా పేజీ64. అల్ రియాజునిజరహ్, భాగుం2, పేజీ215.
అహాాఖుల్ హ్ఖ్ా, భాగుం7, పేజీ 217.
2. ఇసాుుం యొకక స్ాష్ట ఆద్వశ్వలు.
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నుుండ ఏరాడుంద అనిద తెలుసుకుుంట్టడు. ఆ త్రువాత్ ఏరాడన విరుధాాలనీి ఆ
స్ఖ్లఫా ఫలిత్మే, అని తెలుసుతుంద. మరి దీని పై అనీిుంటి కని పెదద సాక్షయుం;
షియా మసిుమల ఏ విశ్వవసాల పై అయితె వీళ్ళళ నిరస్న వయకతుం చేసాతరో అవి
ఖిలాఫత్ పై దెబా పడే విశ్వవసాలే. ఉదా: ఇమామల స్ుంఖ్య, హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
ఖిలాఫత్ పై నస్స, ఇమామల పవిత్రత్, వాళ్ళ జాఞనుం, బదఅ1, త్ఖ్యాయహ్,
అదృశ్య ఇమామ్ పై నమమకుం, మొ॥.
నేను ఉద్రేకాల నుుండ దూరమై ఇరువైపు విశ్వవసాలను పరిశీలిుంచినపుాడు
“ఇదదరి విశ్వవసాలలో చాలా ఎకుకవ దూరుం లేదు. అహ్లుసునితులు షియా
మసిుమల పై చేస్త తుఛిమైన మరియు అస్భయ అభయుంత్ర్గలకు వివేకమైన
కారణాలు లేవ” అని తెలిసిుంద. ఎుందుకుంటే మీరు షియా మసిుమలను
దూషిుంచేటువుంటి సునీియుల ఆ పుస్తకాలను చదవితే మీకు షియా మసిుమలు
ఇసాుుంను వయతిరేకిుంచువారు, ఇసాుుం ఆరుంభుం మరియు లక్ష్యయలను వయతిరేకిుంచు
వారు, వాళ్ళళ ఏదో వేరే దీన్ స్ృషిటచారు, అని అనుకుుంట్టమ. కాని నిజానికి
న్నయయ స్వభావమగల పరిశోధకుడకి “షియా మసిుమల ప్రతీ విశ్వవస్ుం
ఖుర్ఆన్ మరియు సునిత్తో నిర్దపత్మైనద” అని తెలుసు. అుంతే కాదు ఎవరైతే
షియా మసిుమలను వయతిరేకిసాతరో(అనగా సునీియులు) స్వయుంగా వాళ్ళ
పుస్తకాలలో కూడా షియా మసిుమల విశ్వవసాలు ఉన్నియి, అదీ కాకుుండా
షియా మసిుమల విశ్వవస్ుం వివేకానికి లేదా సునిత్ లేదా స్దుాణానికి
వయతిరేకుంగా కూడా లేవ. దీనికి సాక్షయుం ఇపుాడు నేను వ్రాసుతని ఈ విశ్వవసాలు.
మీరు వాటిని చదవుండ మరియు న్న మాటను నిజపరచుండ.
1 ۔అలాుహ్కు ముందు నుుండ తెలియని విష్యాలు త్రువాత్ తెలియడుం.
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ఇస్మత్(పవిత్రత్)
షియా మసిుమల విశ్వవస్ుం
“ఇమామ్ను కూడా ప్రవకత వలే అనిి బ్బహ్య మరియు అుంత్ర దుర్గమర్గాల
నుుండ్డ, అపవిత్రత్ల నుుండ్డ జనిముంచినపాటి నుుండ చనిపోయే వరకు పవిత్రుంగా
ఉుండడుం అవస్రుం. ఇమామ్ నుుండ తెలిసో లేక తెలియకో ఎటువుంటి త్పుా
జరగదు. మరి అలాగే అత్నికి మరిిపోవడుం, తెలియకపోవడుం అని విష్యాలు
అసాధయమైనవి. ఎుందుకుంటే ఇమామలు ప్రవకత వలే ష్రీఅత్ రక్షకులు. ఏ
సాక్ష్యయలు ప్రవకతల ఇస్మత్ను నిర్దపసాతయో అవే ఇమామల ఇస్మత్ను కూడా
నిర్దపసాతయి రుండటిలో ఎటువుంటి తేడా లేదు”.1
ఇక మీరే తిలకిుంచుండ షియా మసిుమల ఈ విశ్వవస్ుం ఖుర్ఆన్ మరియు
సునిత్కు వయతిరేకమైనదా? దాని అుంగ్లకారుం బుదాకి సాధయుంకానిదా? దానితో
ఇసాుుం పై ఏదైన మచి పడుతుుందా? దైవప్రవకత(స్.అ) లేదా(పవిత్ర మాసూమీన్)
లలో లోప్పనిి వెలుడసుతుందా?
హాషా వ కలాు! ఈ విశ్వవస్ుం ఖుర్ఆన్ మరియు సునిత్కు అనుసారమైనద.
స్రళ్బుదా దానిని స్మమతిసుతుంద. దానితో దైవప్రవకత(స్.అ) ఉనిత్వుం పెరుగుతుుంద
అుంత్కు మిుంచి దానికి వయతిరేకమైన విశ్వవస్ుం –ప్రవకత త్పుాచేయువాడు,
ప్పపమ చేయుగలవాడు– ఇద్వ త్పుాడు(విశ్వవస్ుం) ఎుందుకుంటే దీనితో
బుధిదహీనత్వుం తెలుసుతుంద. ప్రవకత త్పుా చేయడుం మరియు ప్రజలు అత్నిని
స్రిదదదడుం ఇద సాధయమా?
1. అఖ్యయిదుల్ ఇమామియాయహ్, పేజీ 67, అఖ్లదా నుంబర్ 24.

330

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
రుండ... ఇపుాడు ఖుర్ఆన్, ఇస్మత్ని నమమతుుందో లేదో? అనేవషిదాదుం.
1. ఆయత్:

ۡ ََۡ ۡ ِ ُ ُ َ َ ُۡ ُذَ ُ ُ ذ
ت َو ُي َط ِه َر ُك ۡم َت ۡطه ا
ريا
ِ ٱلرج َس أهل ٱۡلَ ۡي
ِ
ِ
ِ إِنما ي ِريد ٱّلل ِِلذهِب عنكم
అనువాదుం:

దైవప్రవకత అహ్లుబైతులైన మీ నుుండ (అనిి విధాల)

అపవిత్రత్లను

దూరుంగా

ఉుంచి

మిమమలిి

పవిత్రులుగా ఉుంచాలని అలాుహ్ ఉద్వదశ్ుం

పూరితగా

1

ఇక రిజ్స2 ను దూరుం చేయడుం మరియు అనిి ప్పపమల నుుండ పవిత్రుం
చేయడుం. అనగా దాని అరాుం ఇస్మత్ కాకుుంటే మరేమిటి? ఒకవేళ్ వేరే అరాుం
ఉుంటే అద ఏమిటి?
2. ఆయత్:

َ ُ ۡ ُّ ُ َ َ ْ ُ  ِ َ ذ ۡ َ َّٰ َ َ ذٞ َٰٓ َ ۡ ُ ذ ذ َ ذ َ ۡ ْ َ َ ذ
ِصون
ِ إِن ٱَّلِين ٱتقوا إِذا مسهم طئِف مِن ٱلشيط ِن تذكروا فإِذا هم مب
అనువాదుం:

వాస్తవానికి భయభకుతలు కలవారి సి్తి ఇలా ఉుంటుుంద.
ఎపుాడైన్న షైతాను ప్రభావుంవలు వారికి ఏదైన్న చడు
ఆలోచన త్టిటనపాటికీ, వారు త్క్షణుం అప్రమతుతలు
అవతారు. త్రువాత్ వారు అవలుంబిుంచవలసిన స్రియైన
మారామేమిట్ల వారికి స్ాష్టుంగా కనిపసుతుంద

3

అుంటే షైతాన్ ఒక మొమిన్ను త్పుాదారి పటిటుంచాలని అనుకునిపుాడు ఆ
1. అల్ అహాజబ్ సూర్గ:33, ఆయత్:33.
2. అనిి రకాల అపవిత్రత్ అని అరాుం.
3. ఆర్గఫ్ సూర్గ:7, ఆయత్:201.
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మొమిన్ ఉలికికపడతాడు. మరియు స్తాయనిి చూసి దానిని అనుచరిుంచడుం
మొదలు పెడతాడు. ఒక ధరమనిష్ఠగల వయకిత పరిసి్తే ఇలా ఉుంటే ఇక ఎవరినైతే
అలాుహ్ ఎనుికున్నిడో మరియు వాళ్ళ నుుండ “రిజ్స”ను దూరుంగా ఉుంచాడో
వాళ్ళ గురిుంచి మీరు ఏమి ఆలోచిసుతన్నిరు?.
3. ఆయత్:

َ ۡ َ ُ ذ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َّٰ َ ذ
َ
ٱص َطف ۡي َنا م ِۡن ع َِبادِنا
ثم أورثنا ٱلكِتب ٱَّلِين

అనువాదుం: ఆ త్రువాత్ మేమ ఈ గ్రుంథానికి వారసులుగా మా
దాసులలో నుుండ మేమ ఎనుికుని వారినే నిర్గారిుంచామ

1

ఎవరినైతే అలాుహ్ ఎనుికొన్నిడో అత్ను త్పాకుుండా ప్పపమల నుుండ
పవిత్రులై ఉుంట్టడు అని విష్యుం తెలిసిుంద్వ.
మరియు ఈ ఆయత్ అద్వ ఆయతు ఎపుాడైతే ఉలమాలుందరిని మామూన్
ఆహావనిుంచి హ్జ్రత్ ఇమామ్ అలీ రిజా(అ.స్)తో చరి జరిపుంచాడో, అపుాడు
ఇమామ్ ఈ ఆయత్ దావర్గనే త్మ మాటను నిర్దపసూత ఇలా అన్నిరు: ఈ
ఆయత్ ఆయిమామను ఉద్వదశ్సుతుంద వాళ్ళనే అలాుహ్ ఎనుికుని ఖుర్ఆన్ యొకక
వారసులుగా నిశ్ియిుంచాడు. వాళ్ళళ దీనిని కూడా అుంగ్లకరిుంచారు.2
ఉదాహారణగా కొనిి ఆయతులను మాత్రమే ప్రదరిిుంచడుం జరిగుంద. అవి
కాకుుండా వేరే చాలా ఆయత్లు ఆయిమామల ఇస్మత్ను నిర్దపసాతయి.

1. ఫాతిర్ సూర్గ:35, ఆయత్:32.
2. అల్ అఖుదల్ ఫరీద్, భాగుం3, పేజీ42.
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ఉదా: “

” ఆయత్. కాని స్ుంక్షిప్పతనిి దృషిటలో పెటిట ఇుంత్టితో

ఆపవేసుతన్నిను.
హ్దీసులతో ఇస్మత్ నిర్దపణ:
1. హ్దీస్:

”
1

“

అనువాదుం: “ప్రజలార్గ! నేను మీ మధయ రుండుంటిని వదలి వెళ్ళతన్నిను
ఒకవేళ్ మీరు వాటి పై అమలు చేసినట్లుతే రుజుమారాుం
త్పారు(మరి అవి) ఖుర్ఆన్ మరియు న్న ఇత్రత్”.
ఈ హ్దీస్ స్ాష్టుంగా ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)ల పవిత్రత్ను నిర్దపసుతుంద,
ఎుందుకుంటే ఖుర్ఆన్ పవిత్రమైనద దాని దగారకు అస్త్యుం చేరలేదు. మరియు
అహ్లుబైత్(అ.స్)లు ఖుర్ఆన్తో స్మానులు. అుందుకని వీళ్ళళ కూడా పవిత్రులే
అవతారు.

రుండవ

మాట

ఏమిటుంటే

ఖుర్ఆన్

మరియు

ఇత్రత్ను

ఆశ్రయిుంచినవాడు రుజుమారాుం నుుండ త్పాలేడు. అలాుహ్ గ్రుంథుం మరియు
ఇత్రత్ రుండూ పవిత్రమైనవే ఎుందుకుంటే వాటిని పటుటకొని ఉుండడుం రుజుమారాుం
నుుండ త్పాకుుండా ఉుండడానికి కారణుం అవతుుంద, అని ఈ హ్దీస్ మనకు
తెలియపరుసుతుంద. అుందువలు అవి అనీిుంటిని మిుంచి పవిత్రమై ఉుంట్టయి.

1. తిరిమజీ, భాగుం5, పేజీ328. మస్తద్రకుల్ హాకిుం, భాగుం3, పేజీ148. మస్ిదె ఇమామ్ అహ్మద్ హ్ుంబల్,
భాగుం5, పేజీ 189.
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2. హ్దీస్:

”
1

“

అనువాదుం: “మీ మధయ మా అహ్లుబైత్(అ.స్)లు నూహ్ నౌక లాుంటివారు
ఎవరైతే దాని పై ఎకాకరో వారు విమకుతలైయాయరు మరియు
ఎవరైతే దాని నుుండ దూరుంగా ఉుండపోయారో వారు
మనిగపోతారు”.
ఈ హ్దీస్ కూడా స్ాష్టుంగా “ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)లు పవిత్రులు” అని
నిర్దపసుతుంద. అుందుకనే ఎవరైతే వారి నౌకపై ఎకుకతారో వారికి విమకిత
మరియు ఎవరైతే ఎకకరో వారు రుజుమారాుం నుుండ త్పుాతారు.
3. హ్దీస్:

”

2

“

1. మస్తద్రకుల్ హాకిుం, భాగుం2, పేజీ343. కనుజల్ ఉమామల్,భాగుం5, పేజీ95. స్వాయిఖుల్ మొహ్రిఖ్హ్,
పేజీ184.
2. కనుజల్ ఉమామల్, భాగుం6, పేజీ155. మజమవజజవాయిద్, భాగుం9, పేజీ108. ఇసాబహ్ ఇబ్ని హ్జర్. జామిఆ
కబీర్ త్బర్గని. తారీఖ్ ఇబ్ని అసాకిర్, భాగుం2, పేజీ99. మస్తద్రకుల్ హాకిుం, భాగుం3, పేజీ128. హిలయతుల్
ఔలియా, భాగుం4, పేజీ349. అహాాఖుల్ హ్ఖ్ా, భాగుం5, పేజీ108.
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అనువాదుం: “ఎవరికైతే న్న వలే జీవిత్ుం, న్న వలే మరణుం, న్న అలాుహ్
న్నకు

వాగాానుం

ఇచిిన

ఆ

‘స్వరాుం’లో

వెళ్తళలని

ఇష్టపడుతున్నిడో అత్డు అలీ(అ.స్) మరియు అత్ని త్రువాత్
అత్ని స్ుంతాన్ననిి ఇష్టపడాలి ఎుందుకుంటే వీళ్ళళ నినుి
హిదాయత్ దావరుం నుుండ దూరుం చేయరు. మరియు
మారాభ్రష్టత్కు గురి కానివవరు”.
ఈ హ్దీస్ కూడా స్ాష్టుంగా ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్) –హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
మరియు అత్ని పవిత్ర స్ుంతానుం– అపర్గధుం మరియు ప్పపమల నుుండ
పవిత్రులు, అని నిర్దపసుతుంద. ఎుందుకుంటే వీరు వీళ్ళను నమేమ వాళ్ళను ఎపుాడు
కూడా మారాభ్రషుటలు కానివవరు. “త్పుా చేయగలడు అనివాడు మానవలకు
హిదాయత్ చేయలేడు” అని విష్యుం తెలిసిుంద్వ.
4. హ్దీస్:

”
1

“

అనువాదుం: “నేను భయపెటుట వాడని మరియు అలీ(అ.స్) హిదాయత్
చేయు వారు. ఓ అలీ(అ.స్)! న్న త్రువాత్ హిదాయత్
1. త్ఫీసర త్బరీ, భాగుం13, పేజీ108. త్ఫీసర ఇబ్ని కసీర్, భాగుం2, పేజీ502. త్ఫీసర షౌకాని, భాగుం3, పేజీ 70.
దుర్రె మనూసర్, భాగుం4, పేజీ 45. నూరుల్ అబ్బసర్, పేజీ71. మస్తద్రకుల్ హాకిుం, భాగుం3, పేజీ 129. త్ఫీసర
ఇబ్ని జౌజ, భాగుం4, పేజీ307. ష్వాహిదత్తనీజల్, భాగుం1, పేజీ 293. అల్ ఫుసూలుల్ మహిమమహ్. యన్నబీవల్
మవదదహ్.

335

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
పుందాలని అనుకుుంటుని వారు నీ నుుండే హిదాయత్
పుందుతారు”.
ఈ హ్దీస్ ఇమామ్ యొకక పవిత్రత్ను నిర్దపసుతుంద. అుంతే కాకుుండా
స్వయుంగా హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) త్న కోస్ుం మరియు త్మ త్రువాత్ ఇమామల
కోస్ుం ఇస్మత్ను నిర్దపుంచారు. ఇమామ్ అలీ(అ.స్) ఇలా ప్రవచిుంచారు:

”

1

“

అనువాదుం: ఎటు పయనిసుతన్నివ? ఎకకడ వెతుకుకుంట్య తిరుగుతున్నివ?
చూస్తత హిదాయత్ జెుండా ఎతిత ఉుంద గురుతలు చాలా స్ాష్టుంగా
ఉన్నియి, హిదాయత్ యొకక స్ాుంభుం సా్పుంచబడ ఉుంద అయితే
నినుి ఎకకడ దారిత్పాసుతన్నిరు? నీ ప్రవకత యొకక ఇత్రత్ మీలో

1. న్హుజల్ బలాగహ్, భాగుం1, పేజీ155. ఈ ఉపన్నయసానిి వివరిసూత మహ్మమద్ అబుదహ్ ఇలా ఉలేుఖిుంచారు:
అహ్లుబైత్ల నుుండ చనిపోయిన వారు నిజానికి వాళ్ళళ చావరు ఎుందుకుంటే వాళ్ళ ఆత్మ ఆలమె జుహూర్
(ఇహ్లోకుం)లోనే మిగలి ఉుంటుుంద మరియు ప్రకాశ్సూత ఉుంటుుంద.
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ఉుండగా నీవ గుడావాడవి ఎుందుకు అయాయవ. (విను) ప్రవకత ఇత్రతే
స్త్యవుంతులు, దీన్ యొకక జెుండా, స్తాయనికి మఖ్దావరమ,
ఖుర్ఆన్ అవత్రిుంచడానికి ముంచి మరియు అనువైన సా్నుం వాళ్ళళ
అని భావిుంచు, మికికలి దాహ్ుంతో అలాుడుతుని జుంతువల వలే
వాళ్ళ వదదకు (దీన్ జాఞన్ననిి పుందడానికి) పరుగులు తీసుకుుంట్య
ర్గ. ప్రజలార్గ! మీ దైవప్రవకత(స్.అ) మాట నమముండ: మాలో నుుండ
మరణిుంచినవారు మరణిుంచరు, మాలో నీవ ఎవరినైతే ప్పత్ అని
అనుకుుంట్టవో వారు ప్పత్ కారు. నీవ తెలియనిద చపాకు.
సాధారణుంగా మీకు నచినిద్వ యదారాుం అయియ ఉుంటుుంద. ఎవరికి
వయతిరేకుంగా మీ వదద ఎటువుంటి సాక్షయుం లేదో (మరియు ఆ వయకితని
నేనే) అత్డని నిసాసయులుగా భావిుంచు. నేను మీ మధయ “సిఖ్ు
అకార్”1 పై అమలు చేయలేదా? మరియు మీలో సిఖ్ు అస్ార్”2ను
వదల లేదా, మీ కోస్ుం ఈమాన్ యొకక జెుండాను సా్పుంచలేదా?”.
ఖుర్ఆన్, సునిత్ మరియు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక ప్రవచన్నలు. ఇవనీి
ఇమామల యొకక పవిత్రత్ను నిర్దపసుతన్నియి. ఆ త్రువాత్ కూడా “ఎవరినైతే
అలాుహ్ హిదాయత్ కోస్ుం ఎనుికున్నిడో అత్ను పవిత్రుడు అయి ఉుండాలి” అని
బుదా అుంగ్లకరిుంచడుం లేదా!?. “త్పాకుుండా బుదా దానిని అుంగ్లకరిసుతుంద
మరియు ఇలాుంటి వాళ్ళళ పవిత్రులై ఉుండడుం అవశ్యకుం” అని అుంటుుంద.
ఎుందుకుంటే ఎవరికైతే న్నయకత్వుం మరియు మానవత్వ హిదాయత్ యొకక

1. ఖుర్ఆన్.
2. అహ్లుబైత్(అ.స్).
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బ్బధయత్ను ఇవవడుం జరిగుతుుందో అత్డు సాధారణ మనిషి వలే అడుగు
అడుగున్న త్డబడూతూ, తెలిసీ తెలియక త్పుాలు చేసూత, అత్ని పై త్పుాల భారుం
ఎకుకవై మరియు ప్రజలు అత్డని అభయుంత్రిసూత అత్డ లోపమలను చబుతూ
ఉుండడుం అసాధయుం. దానికి వయతిరేకుంగా స్రళ్ బుదా తీర్గమనుం ఏమిటుంటే;
ఇలాుంటి మనిషి త్న కాలుంలో అుందరిలో జాఞని, అుందరి కని శ్కితశ్వలి, ధరమనిష్ఠ
గలవాడు అవవడుం అవస్రుం. ఈ గుణాలతో న్నయకుడ ప్రతిష్టత్ న్నలుగుంత్లు
పెరుగుతుుంద, ప్రజల దృషిటలో అత్డ గౌరవుం పెరుగుతుుంద, ప్రపుంచుం అత్డని
గౌరవిసుతుంద. మరి దానికి ప్రతి ఫలుంగా ప్రజలు ఎటువుంటి ఒతితడ మరియు
ఇచికమలు లేకుుండా అత్డ ఆజఞను ప్పటిసాతరు.
మరి అలాుంటపుాడు, ఈ విశ్వవస్ుం కలిగ ఉని వాళ్ళకు వయతిరేకుంగా ఈ
దూష్ణాలు మరియు ఎగతాళ్ళ ఎుందుకు? వాళ్ళకు వయతిరేకుంగా ఈ అలుకలోులుం
ఎుందుకు? మీరు షియా మసిుుంలకు వయతిరేకుంగా అహ్లు సునిత్లు చేస్త ఆరోపణ;
“వారు ఎవరిని ఇష్టపడతారో వారికి ఇస్మత్ కానుకను ఇచేిటువుంటి వారు, లేదా
మరి ఇస్మత్ను నమేమ వారు కాఫిరులు, లేదా ఇస్మత్ను నమేమ వారి
ఇమామలకు(అలాుహ్ వలే) ఏమాత్రుం నిద్రర్గదు మరియు కునుకు కూడా ర్గదు
అని భావిుంచే వారే షియా మసిుమలు” అని విుంట్యనే ఉుంట్టరు. ఇదీ స్రైనద
కాదు అదీ స్రైనద కాదు. అలాగే ఇస్మత్ వచనుం ఏదో విలక్షణమైన అుంశ్మూ
కాదు మరియు అసాధయమైనద కూడా కాదు. షియా మసిుమల దృషిటలో ఇస్మత్
అనగా “మాసూమ్(పవిత్రుడు), అలాుహ్ అనుగ్రహాలతో మరియు ఆయన
దాక్షిణయమలతో ఆవరిుంచి ఉుంట్టడు, అత్డు ప్పపుం చేస్తుందుకు షైతాన్ అత్డని
దారిత్పాుంచలేడు. మరి అలాగే కోరికలు అత్ని బుదాని లోబరుచుకోలేవ. అలాుహ్
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ఈ విష్యాలు త్న ధరమనిష్ఠ గల దాసుల కోస్మే నిశ్ియిుంచి:
లో ప్రవచిుంచాడు. ఈ ఇస్మత్ కోస్ుం
అలాుహ్ త్న దాసులకు ఒక ప్రతేయక సి్తిని నిశ్ియిుంచాడు, ఒకవేళ్ ఇస్మత్ యొకక
కారణుం(అనగా ధరమనిష్ఠ) నశ్ుంచినట్లుతే ఇస్మత్ కూడా నశ్సుతుంద. అుంటే ఒకవేళ్
మనిషి అలాుహ్ భీతిని పోగొటుటకుుంటే మరి అలాుహ్ త్రపు నుుండ ప్రసాదుంచ బడా
అనుగ్రహాలు కూడా అుంత్ుం అవతాయి. కాని అలాుహ్ ఎనుికుని ఇమామ్
ధరమనిష్ఠ మరియు అలాుహ్ పటు భయభీతుల నుుండ వెనకకు మరలిపోలేడు.
అుందువలు అత్ని నుుండ ఇస్మత్ కూడా దూరుం అవవదు.
ఖుర్ఆన్, ప్రవకత యూసుఫ్ గురిుంచి ఇలా ప్రవచిుంచను:

ۡ َولَ َق ۡد َه ذم
ُّ ت بهِۦ َو َه ذم ب َها ل َ ۡو ََّل أَن ذر َءا بُ ۡر َه َّٰ َن َر ِبهِۦ َك َذَّٰل َِك نلِ َ ِۡص َف َع ۡن ُه
ٱلسو َء
ٞۖ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َو ۡٱل َف ۡح َشا َء إنذ ُهۥ م ِۡن ع َِبادِنَا ٱل ۡ ُم ۡخلَص
ي
ِ
ِ

అనువాదుం:

ఆమె(జులైఖ్య) అత్ని వైపునకు (చడు ఉద్వదశ్ుంతో) ర్గసాగుంద;
ఒకవేళ్ త్న ప్రభువ నిదరిన్ననిి చూసి ఉుండకపోతే, యూసుఫ్
కూడా ఆమె వైపునకు పోయిఉుండేవాడు. మేమ చడునూ,
నీతిబ్బహ్యత్నూ అత్నికి దూరుంగా ఉుంచట్టనికి అలా జరిగుంద.
వాస్తవానికి అత్ను మేమ వరిుంచిన దాసులలోని వాడు

1

ఖుర్ఆన్ వాయఖ్యయత్లలో కొుందరు జన్నబ్న యూసుఫ్(అ.స్) కూడా ప్పపుం
చేస్తుందుకు ఆలోచిుంచారు, అని వ్రాశ్వరు. అద త్పుా. హాషా వ కలాు,

1. యూసుఫ్ సూర్గ:12, ఆయత్:24.
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దైవప్రవకత(స్.అ)లు ఆ ప్పపమ చేస్తుందుకు ఆలోచిుంచగలర్గ? అుంతేకాదు
యొకక అరాుం ప్రవకత యూసుఫ్(అ.స్), జులైఖ్యను దూరుం చేయాలని అనుకున్నిరు.
అవస్రుం పడతే జులైఖ్యను కొటటనూ వచుి కాని అలాుహ్ జన్నబ్న యూసుఫ్(అ.స్)ను
ఆ ప్పపమ నుుండ కాప్పడాడు. ఎుందుకుంటే ఒకవేళ్ అత్ను ఇలా చేసి ఉుంటే
అత్ని పై కూడా అభియోగుం మోపబడే అవకాశ్ుం ఉుండేద. జులైఖ్య మాట
యూసుఫ్(అ.స్)కు వయతిరేకుంగా నిర్దపుంచబడేద. మరియు ప్పపమ అత్ని పక్షుం
అయేయద.
వేరే చోట ఇలా ప్రకటిసుతుంద:

ُ َُِ ََ
ُّ ارةُ ۢ ب
ٞٱلسوءِ إ ذَّل َما َرح َِم َر ِّب إ ذن َر ِّب َغ ُفور
َ ئ َن ۡف ِس إ ذن ٱنلذ ۡف َس َۡلَ ذم
وما أب ِر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞ ذرح
ِيم
అనువాదుం:

నేను న్న మనసుస నిరోదషితావనిి చాటుకోవటుం లేదు. మనసుస
చడుకై ప్రేరేపసూతనే ఉుంటుుంద, న్న ప్రభువ కరుణిుంచినవారిని
త్పా.

నిస్సుంద్వహ్ుంగా

కరుణిుంచేవాడూను

న్న

ప్రభువ

క్షమిుంచేవాడూ,

1

అలాుహ్ త్న దాసుల నుుండ ఔలియాలను ఎనుికుుంటునిపుాడు వాళ్ళకు
బోధపరుసాతడు. ఆ ఆత్మలు త్పుాడు మార్గాలకు గురి అవవకూడదు అని
కరుణిసాతడో అలాగే వాళ్ళ నుుండ అపవిత్రత్ను మరియు చడును దూరుం చేసాతడు.
ఇదుంతా చేయడానికి గల కారణుం ఆ ఔలియాలు అలాుహ్ యొకక స్వచామైన

1. యూసుఫ్ సూర్గ:12, ఆయత్:53.
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దాసులు కాబటిట. మరి ఒకవేళ్ ఎవరైన అలాుహ్ యొకక స్వచామైన దాసుల
ఇస్మత్ను నమమకుుంటే అత్డకి త్న అభిప్రాయుంలో స్తవచి ఉుంద. మేమ అత్డే
స్వయుంగా నమిమ మా వచనను అుంగ్లకరిుంచనుంత్ వరకు బలవుంత్ుం పెటటమ.
మరియు మేమ అత్డ ఇస్మత్ను అుంగ్లకరిుంచనటువుంటి విశ్వవస్మే అయిన్న
మేమ అత్డ అభిప్రాయానిి గౌరవిసాతమ. మరియు అలాగే వేరే వాళ్ళ
అభిప్రాయాలను గౌరవిుంచడుం అత్డ బ్బధయత్. అుంతేగాని ఒకసారి ఒక వయకిత
ప్రెస్లో ఉపన్నయస్ుం ఇవవడానికి వచిినపుాడు వచీిర్గగానే ఇస్మత్ పై విశ్వవస్ుం
గల వారి పై జబరదస్త విమరిలు చేసూత, స్మీక్షను మొదలు పెట్టటడు, అలా
చేయకూడదు. లేదా అలాగే అహ్లు సునిత్ల చాలా ఉలమాలు త్మ పుస్తకాలలో
ఇస్మత్ విశ్వవసానిి ఎగతాళ్ళ చేసాతరు, ఇలా కూడా చేయకూడదు.

ఇమామల స్ుంఖ్య
షియా మసిుమల విశ్వవస్ుం ప్రకారుం దైవప్రవకత(స్.అ) త్రువాత్ ఎటువుంటి
హ్లచుి త్గుాలు లేకుుండా ఇమామల స్ుంఖ్య 12 మరియు కేవలుం పన్ిుండు
మాత్రమే. స్వయుంగా దైవప్రవకత(స్.అ) వాళ్ళ పేరుు మరియు వాళ్ళ స్ుంఖ్యను (ఇలా)
ప్రకటిుంచారు; 1
1. హ్జ్రత్ అలీ ఇబ్ని అబీతాలిబ్(అ.స్)
2. హ్జ్రత్ ఇమామ్ హ్స్న్(అ.స్)
1. యన్నబీవల్ మవదదహ్, భాగుం3, పేజీ99.
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3. హ్జ్రత్ ఇమామ్ హుసైన్(అ.స్)
4. హ్జ్రత్ ఇమామ్ అలీ ఇబ్ని హుసైన్(అ.స్)
5. హ్జ్రత్ ఇమామ్ మహ్మమద్ ఇబ్ని అలీ(అ.స్)
6. హ్జ్రత్ ఇమామ్ జాఫర్ ఇబ్ని మహ్మమద్(అ.స్)
7. హ్జ్రత్ ఇమామ్ మూసా ఇబ్ని జాఫర్(అ.స్)
8. హ్జ్రత్ ఇమామ్ అలీ ఇబ్ని మూసా(అ.స్)
9. హ్జ్రత్ ఇమామ్ మహ్మమద్ ఇబ్ని అలీ(అ.స్)
10. హ్జ్రత్ ఇమామ్ అలీ ఇబ్ని మహ్మమద్(అ.స్)
11. హ్జ్రత్ ఇమామ్ హ్స్న్ ఇబ్ని అలీ(అ.స్)
12. హ్జ్రత్

ఇమామ్

మహ్మమద్

ఇబ్ని

హ్స్న్(అ.స్)

(మహ్దీ

ముంత్జర్(అ.స్))
షియా మసిుుంలు కేవలుం ఈ పన్ిుండు ఇమామల పటేు ఇస్మత్ను
నమమతారు. షియా మసిుుంలు అహ్లుబైత్(అ.స్)ల పటు ఇస్మత్ను విశ్వవసిసాతరు
అుందుకని “ఉరుదన్” ర్గజు “షాహ్ హుసైన్” మరియు “మలిక్ హ్స్న్ సాని”
కూడా అహ్లుబైత్(అ.స్)ల నుుండే అని మరియు ఇపుాడు షియాలు “ఇమామ్
ఖుమైనీ”ను కూడా జోడుంచారు, అయితే వీళ్ళుందరు మాసూమలే(పవిత్రులే)
అని ఎవవరు మసిుమలను మోస్గుంచకుండ. ఒకవేళ్ ఎవరైన ఇలా అనిట్లుతే అద
అపనిుంద మరియు అబధాుం చబుతున్నిరు. ఇలాుంటి మాటలు సాధారణమైన
షియా కూడా చపారు, అలాుంటిద చదువకుని మరియు ఉలమాల స్ుంగతినే
వదలేయుండ. నిజానికి ఇలాుంటి త్పుాడు ప్రచారుం చేస్త వాళ్ళళ ఇలా చేసి
యువకులను దారిత్పాుంచాలని అనుకుుంట్టరు కాని ఇద వాళ్ళ వటిట త్లుంపులు.
షియా మసిుుంలు మొదటి నుుండ ఇపాటి వరకు కేవలుం ఆ పన్ిుండు గురి
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ఇమామల ఇస్మత్నే నమమతారు. మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) ఆ పన్ిుండు గురి
పేరుును వాళ్ళళ జనిముంచక ముంద్వ ప్రకటిుంచారు. స్వయుంగా అహ్లుసునితుల
ఉలమాలలో కూడా కొుందరు ఈ పేరును ఉలేుఖిుంచారు ఎలాగైతే మేమ ముందు
లిఖిుంచామో అలాగే. బుఖ్యరీ మరియు మసిుుం కూడా ఇమామల స్ుంఖ్య పన్ిుండు
అని వ్రాశ్వరు మరియు వాళ్ళుందరు ఖురైషీయులు అని కూడా వ్రాశ్వరు.1
ఎపుాడైతే షియా మసిుమలు చపానటుు ఆ ఇమామలు, అహ్లుబైత్(అ.స్)ల
నుుండ అవతారో అపుాడే ఈ హ్దీసులనీి స్రైనవి అవతాయి మరియు వాటి
అరాుం నిజమౌతుుంద. లేకపోతే సునీియులు ఇపాటి వరకు ఆ విడుపుకథను
విపాలేక పోయారు. ఎుందుకుంటే ఇమామల స్ుంఖ్యను వాళ్ళళ కూడా 12 అని
నమమతారు కాని ఆ పన్ిుండు గురు ఎవరు? ఈ ప్రశ్ికు జవాబు వాళ్ళ వదద లేదు.
మరియు షియా మసిుుంల మాటను వాళ్ళళ అుంగ్లకరిుంచరు. అుందుకని ఈ
చికుకప్రశ్ి త్న సా్నుంలో అలాగే మిగలి ఉుంద.

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ127. స్హీ మసిుుం, భాగుం6, పేజీ3.
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ఇమామల జాఞనుం
అహ్లు సునిత్లు షియాల పై చేస్త అభయుంత్ర్గలలో మరో అభయుంత్రుం ఇద
కూడాను:

“ఎవవరికి

ప్రసాదుంచని

జాఞన్ననిి

అలాుహ్,

ఇమామలకు

ప్రసాదుంచాడు. ఇమామ్ త్న కాలుంలో అుందరి కని ఎకుకవ తెలిసినవారు అయియ
ఉుంట్టడు. ఇమామ్ను ప్రశ్ిుంచడుం మరియు అత్ను దానికి జవాబు ఇవవక
పోవడుం అనిద అసాధయమైన విష్యుం!” అని షియా మసిుమల విశ్వవస్ుం.
రుండ షియా మసిుమల ఈ వాయజయుం పై వాళ్ళ వదద ఏదైన సాక్షయుం ఉుందో
లేదో చూదాదుం.
మేమ మా అలవాటు ప్రకారుం ఖుర్ఆన్తో మొదలు పెడదామ. ఖుర్ఆన్
ఇలా ప్రకటిసుతుంద:

َ ۡ َ ُ ذ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َّٰ َ ذ
َ
ٱص َطف ۡي َنا م ِۡن ع َِبادِنا
ثم أورثنا ٱلكِتب ٱَّلِين

అనువాదుం: ఆ త్రువాత్ మేమ ఈ గ్రుంథానికి వారసులుగా మా దాసులలో
నుుండ మేమ ఎనుికుని వారినే నిర్గారిుంచామ

1

ఈ ఆయత్ “అలాుహ్ త్న దాసులలో మఖ్యమైన కొుందరిని ఎనుికొని
ఖుర్ఆన్ జాఞన్ననికి వారసులు చేశ్వడు” అని చబుతుుంద. అయితే మా వదద
అలాుహ్ చేత్ ఎనుికొబడా ఆ వయకుతలను గురితుంచడుం కోస్ుం ఏదైన్న మారాుం
ఉుందా? “అవను ఖుర్ఆన్ మరియు హ్దీస్లు ఉన్నియి, హ్దీస్లు ఇుంత్కు
ముందు చపాడుం జరిగుంద” మామూన్, త్న ప్రమఖ్ ఖ్యజీయులలో నుుండ నలభై
1. ఫాతిర్ సూర్గ:35, ఆయత్:32.
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ముందని ఎనుికొని ఇమామ్ అలీ రిజా(అ.స్)తో చరి చేయిుంచాడు, ఆ నలభై ముంద
ఒకోకకకరు నలభై ప్రశ్ిలు ఇమామ్ రిజా(అ.స్)ను పరీక్షిుంచడానికి అడగారు. కాని
ఇమామ్ రిజా(అ.స్) అుందరి ప్రశ్ిలకు జవాబు ఇచిి వాళ్ళను ఓడుంచారు.
వాళ్ళుందర్ద కలిసి కటుటగా ఇలా అన్నిరు: “ఈ కాలుంలో అనిిుంటి కని ఎకుకవ
తెలిసిన వారు మీరే”.1
ఇమామ్ రిజా(అ.స్) 14 స్ుం॥ల కని త్కుకవ వయసులో ఆ స్భలో అుందరిని
ఆశ్ిరయచకితులు చేశ్వరు. ఇమామ్ అుందరి కని జాఞనులు అని అుందరు కూడా
అుంగ్లకరిుంచారు. అయితే ఆ త్రువాత్ కూడా షియా మసిుమల ఈ విశ్వవస్ుం పై
ఎుందుకని ఆశ్ిరయ పడాలి. ఇమామలు త్మ కాలుంలో అుందరి కని ఎకుకవ
తెలిసిన వారు అయియ ఉుంట్టరు. స్వయుంగా అహ్లుసునిత్ ఉలమాలు దానిని
అుంగ్లకరిసాతరు అయితె మరి ఇుంకా ఆశ్ిరయ పడడానికి గల కారణుం ఏమిటి?
రుండ ఇక ఖుర్ఆన్ను కూడా చూదాదుం! ఒకవేళ్ ఖుర్ఆన్ యొకక వాయఖ్యయనుం
ఖుర్ఆన్తోనే చేసినట్లుతే అలాుహ్ ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)ను చీకటిలో దీపుం
మరియు హిదాయత్ చేస్త ఇమామ్ అవావలని దైవజాఞనుం2 ప్రసాదుంచాడు, అని
విష్యానిి

సూచిసుతని

చాలా

ఆయత్లు

ప్రవచిసుతన్నిడు..

ఉన్నియి.

అలాుహ్

ఇలా

ذ ذ
ُۡ
َ َ ُ ۡ ََ ََ ۡ ۡ َ ُۡ ََ ُ ََ َ ََ ۡ ۡ
ريا َكث ِ ا
خۡا
رياه َو َما يَذك ُر
وِت
ِ يؤ ِِت ٱۡل ِكمة من يشاء ومن يؤت ٱۡل ِكمة فقد أ
ََۡ ۡ ْ ُُْ ذ
ب
ِ َّٰإَِّل أولوا ٱۡللب

1. అల్ అఖ్యయిదుల్ ఫర్గయిద్, భాగుం3, పేజీ42.
2. ఇలెమ లదునిి.
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అనువాదుం:

తాను కోరిన వారికి దవయజాఞనుం ప్రసాదసాతడు. ఎవరికి దవయజాఞనుం
లభిుంచిుందో, వాస్తవుంగా వారికి మహాభాగయుం లభిుంచినటేు. విజఞత్
ఉని వారే ఈ విష్యాలనుుండ ప్పఠుం నేరుికుుంట్టరు

1

వేరే చోట అలాుహ్ ఇలా ప్రవచిుంచను:

ٞ َ ۡ ُ َ ُ  ذ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ٌ ذٞ َ َ َ ُ ُّ ُ ِ ذ
َ فَ َل أُ ۡقس ُِم ب َم
ٞ ان َكر
َّٰ
يم
ء
ر
ق
ل
ۥ
ه
ن
إ
يم
ظ
ع
ون
م
ل
ع
ت
و
ل
م
س
ق
ل
ۥ
ه
ِإَون
وم
ج
ٱنل
ق
و
ِِع
ِ
ِ
ِ
ِ
ذ
ۡ ذ
ۡ
َ
َ
ِِف كِتَّٰب ذمك ُنون َّل َي َم ُّس ُهۥ إَِّل ٱل ُم َط ذه ُرون

అనువాదుం:

నేను నక్షత్రాల సా్న్నల సాక్షిగా చబుతున్నిను, మరియు నీకు ఈ
ప్రమాణుం ఎుంత్ పెదద ప్రమాణమో తెలుసా, ఈ ఖుర్ఆన్ చాలా
హోనిత్మైనద, ఒక సురక్షిత్మైన గ్రుంథుంలో ఉుంచబడ ఉుంద,
దానిని పరిశుధుాలు త్పా మరవర్ద తాకలేరు

2

ఈ ఆయత్లో అలాుహ్ చాలా ప్రమఖ్ ప్రమాణానిి గురుత చేసూత ఇలా
ప్రవచిుంచాడు: ఖుర్ఆన్లో ఎనోి గోపయ అుంశ్వలు మరియు అుంత్రర్గాలు
ఉన్నియి. వాటి యదార్గాలు పవిత్రులకు త్పా వేరే ఎవరికి తెలియవ. మరి
పవిత్రులు అనగా “త్తీుర్ ఆయత్”కు నిదరినమైన అహ్లుబైత్(అ.స్)లే.

1. అల్ బఖ్ర్గ సూర్గ:2, ఆయత్:269.
2. వాఖిఅహ్ సూర్గ:56 ఆయత్:75-79.
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ఈ ఆయత్, ఖుర్ఆన్ యొకక అుంత్రర్గాల జాఞనుం కేవలుం ఆయిమమయే
అహ్లుబైత్(అ.స్)కు మాత్రమే ఉుంద వేరే వయకిత వాళ్ళను ఆశ్రయిుంచ కుుండా వాటిని
తెలుసుకోలేడు అని చబుతోుంద.
అలాగే ఖుర్ఆన్లో ఇలా ప్రవచిుంచబడ ఉుంద:

َ ُ
َ ۡ ُّ ُ  ُّ ۡ َ َ َّٰ ٌ ُ ذٞ َّٰ َ َ ُ ۡ َ َّٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ َ ذ
َّٰ
ب َوأخ ُر
ِت
ِ هو ٱَّلِي أنزل عليك ٱلكِتب مِنه ءايت ُّمكمت هن أم ٱلك
َ ٞ َ َ َُ
َ ُ  ََذٞ َۡ ۡ ُُ
ۡ ۡ َ
ۡ
َ  فَأ ذما ذٱَّلٞۖت
َّٰ َ َ ون َما ت
َّٰ مت
َّٰ شبِه
ِين ِِف قلوب ِ ِهم زيغ فيتبِع
ِش َب َه مِن ُه ٱبۡتِغا َء ٱل ِفت َنة
َۡ َ
ۡ ۡ
َ ُ ََّٰ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ذ ذ ُ َ ذ
...ون ِِف ٱلعِل ِم
ۦ وما يعلم تأوِيلهۥ إَِّل ٱّلله وٱلرسِخَِٞۖوٱبۡتِغا َء تأوِيلِه
అనువాదుం:

ఆయన మీపై అవత్రిుంపజేసిన గ్రుంథుం, అుందులో కొనిి
ఆయత్లు

మహ్కమాత్లు(స్ాష్టమైనవి)

ఇవే

గ్రుంథానికి

అస్లైనవి మరియు కొనిి మత్షాబిహాత్లు(అస్ాష్టమైనవి) వక్ర
మనసుకలు కలత్లను రేపేుందుుంకు ఎలుపుాడూ మత్షాబిహాత్
వెుంట వాటికి అర్గాలు తొడగే ప్రయత్ిుం చేసాతరు కాని వాటి అస్లు
అర్గానిి అలాుహ్ మరియు పరిపకవ జాఞనుం కలవారు త్పుా
మరవవరికీ తెలియదు..., .1
ఇుంత్కు ముందు ఆయతులతో “ర్గసిఖూన ఫిల్ ఇల్మ” “అహ్లు బైత్”లే అని
నిర్దపుంచబడనటుు ఈ ఆయత్తో “అలాుహ్ ఖుర్ఆన్లో కొనిి రహ్సాయలను
ఉుంచాడు మరి వాటిని అలాుహ్ మరియు “ర్గసిఖూన ఫిల్ ఇల్మ”(పరిపకవ
జాఞనమ) గల వారికి త్పా వేరే ఎవవరికి తెలియదు” అని తెలుసుతుంద.
1. సూర్గ ఆలె ఇమ్రాన్:3, ఆయత్:7.
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దైవప్రవకత(స్.అ) ఈ యదారాుం వైపు సూచిసూత ఇలా ప్రవచిుంచారు: “వాళ్ళ కని
ముందుకు పోవదుద లేకపోతే నష్టపోతావ మరియు వాళ్ళ పటు ఏ విధమైన
కొరత్ను చేయవదుద(వాళ్ళ నుుండ దూరుం అవవడుం వాళ్ళ పటు అవిధేయత్
చూపడుం)

లేకపోతే

న్నశ్నుం

అయిపోతావ

వాళ్ళకు

బోధిుంచాలని

ప్రయతిిుంచవదుద ఎుందుకుంటే వాళ్ళళ నీ కని జాఞనులు!” 1
మరియు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) ఇలా ప్రవచిుంచారు: “మాపై శ్త్రుత్వుంతో వారు
“ర్గసిఖూన ఫిల్ ఇల్మ” అని చపుాకునే వారు ఎకకడున్నిరు?(ఈ త్పుాడు
వాయజయుం కారణుంగానే) అలాుహ్ మమమలిి గౌరవనీయులు చేశ్వడు మరియు
వాళ్ళను అగౌరవలు చేశ్వడు, మమమలిి కానుకలు ప్రసాదుంచాడు వాళ్ళను
భ్రషుటలు చేశ్వడు, మమమలిి హిదాయత్(దావరుం)లో ప్రవేశ్ుంపజేశ్వడు వాళ్ళను
బయటికి తీశ్వడు, మా దావర్గనే హిదాయత్ కోరబడుతుుంద మరియు మా పై
(వయతిరేకత్) కారణుంగా మనిషి దారి త్పుాతాడు... ఇమామలు ఖురైషీయుల
నుుండే అవతారు, వీరు హాషిుం నుుండ పుటిటన వారు అయియ ఉుంట్టరు. హిదాయత్
చేస్త హ్కుక మాకు త్పా వేరే వాళ్ళకు లేదు. మాకు త్పా అధికారుం ఎవవరి కోస్ుం
కూడా స్రైనద కాదు...,” 2
ప్రశేిమిటుంటే ఒకవేళ్ ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)లు ర్గసిఖూన ఫిల్ ఇల్మ
కాకుుంటే మరి(ర్గసిఖూన ఫిల్ ఇల్మ) ఎవరు? పూరవుం మరియు ఈ కాలుంలో

1. స్వాయిఖుల్ మహ్రిఖ్హ్, పేజీ148. దర్రు మనూసర్, భాగుం2, పేజీ60. కనూజల్ ఉమామల్, భాగుం1, పేజీ 164.
ఉసుదల్ గాబహ్, భాగుం3, పేజీ137.
2. న్హుజల్ బలాగహ్, భాగుం2, పేజీ 143. ష్రు మహ్మమద్ అబుదహ్, ఖుతాా(ఉపన్నయస్ుం) నుంబరు 143.
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“మేమ అహ్లుబైత్(అ.స్) కని ఎకుకవ జాఞనుం గల వారమ” అని వాయజయుం చేసిన
వారు లేరు, అని విష్యుం న్నకు తెలుసు.
ఇుంకో ఆయత్ను తిలకిుంచుండ:
1

అనువాదుం:

ۡ ِ ََْۡ َُ ۡ َ
َ ََُۡ َ ُۡ ُ
ٱَّلكرِ إِن كنتم َّل تعلمون
ِ فسلوا أهل.....

(ఓ ప్రవకాత) వాళ్ళతో ఒకవేళ్ మీకు తెలియకపోతే తెలిసినవారిని

అడగ తెలుసుకోమని చపాుండ
ఈ ఆయత్ అహ్లుబైత్(అ.స్)లకు ప్రతిష్టత్కు స్ుంబుంధిుంచిుంద. 2
ఈ ఆయత్ పూరిత స్ాష్టత్తో దైవప్రవకత(స్.అ) మరణాుంత్రుం ఉమమత్ కోస్ుం
యదార్గ్లు తెలుసుకోవడుం కోస్ుం అహ్లుబైత్(అ.స్)లను ఆశ్రయిుంచడుం చాలా
అవస్రుం, అని చబుతుుంద. మరియు స్హాబీయులకు ఎపుాడు ఏ కష్టమైన
స్మస్యలు ఎదురొచిిన్న హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)నే ఆశ్రయిుంచే వారు ఎలాగైతే ప్రతీ
కాలుంలో హ్ర్గమ్ మరియు హ్లాల్ను తెలుసుకోవడుం కోస్ుం అహ్లుబైత్(అ.స్) లను
ఆశ్రయిుంచే వారో మరియు వాళ్ళ జాఞనుం నుుండ పుందడానికి ఎలుపుాడూ వాళ్ళ
స్నిిదలో హాజరై ఉుండే వారో. స్వయుంగా అబూహ్నీఫాయే ఇలా ప్రవచిుంచారు:
“

; ఒకవేళ్ రుండు స్ుంవత్సరమలు పుందకుుండా ఉుంటే

అబూ హ్నీఫా చచిిఉుండే వాడు” ఆ రుండు స్ుంవత్సరమలు అనగా ఇమామ్

1. నహ్ు సూర్గ:16, ఆయత్:43. మరియు అుంబియా సూర్గ:21, ఆయత్:7.
2. త్ఫీసర త్బరీ, భాగుం14, పేజీ 134. త్ఫీసర ఇబ్ని కసీర్, భాగుం2, పేజీ570. త్ఫీసర ఖురుతబీ, భాగుం11,
పేజీ232. ష్వాహిదత్తనీజల్, భాగుం1, పేజీ334. యన్నబీవల్ మవదదహ్ మొ॥.
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జాఫర్ సాదఖ్(అ.స్)

నుుండ అబూహ్నీఫా విదాయభాయస్ుం చేసిన రుండు

స్ుంవత్సరమలు. మరియు ఇమామ్ మాలిక్ ఇబ్ని అనస్ ఇలా అన్నిరు: “జాఞనుం
మరియు ప్రతిష్టత్లో, ధరమనిష్ట మరియు దైవార్గధనలో ఇమామ్ జాఫర్
సాదఖ్(అ.స్) ను మిుంచిన వారిని ఏ కళ్ళళ చూడలేదు మరియు ఏ చవలు వినలేదు
మరియు ఎవరి మనసులో ఇలాుంటి ఆలోచన ర్గలేదు.1
అహ్లు సునిత్ల ఉలమాలే దీనిని అుంగ్లకరిసుతనిపుాడు. మరియు మసిుమల
చరిత్రే ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)లు త్మ కాలుంలో అుందరి కని జాఞనులు అయియ
ఉుండేవారు అని సాక్ష్యయలతో నిర్దపుంచబడన త్రువాత్ కూడా ఈ నిర్గకరణకు
గల కారణుం ఏమిటి? ఈ అుంత్రుం ఎుందుకు? మరియు ఎుందుకు ఈ
దూష్ణాలు? చివరికి అలాుహ్ త్న ఔలియాలలో కొుందరికి త్త్వజాఞనుం మరియు
దైవజాఞనుంతో అలుంకరిుంచి, వారిని మసిుమల న్నయకుడు మరియు మారాదరిిగా
నియమిుంచడుంలో ఆశ్ిరయ పడవలసిన అవస్రుం ఏముంద?
ఒకవేళ్ మసిుమలు ఒకరి పుస్తకాలు మరొకరు చదవి ఉుంటే మరియు వారి
సాక్ష్యయలను చూసి ఉుంటే అలాుహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచన్నలకు త్లవుంచే
వారు. ఒకే ఉమమత్ అయియ ఒకరికి ఒకరు స్హాయపడేవారు!. వారి మధయలో
అభిప్రాయబేధాలు గాని వివిధ మద్రసాలు గాని వివిధ వర్గాలు గాని వివిధ
ర్గజాయలు గాని ఏరాడేవి కావ!!.
కాని ఇలా జరగడుం కూడా అవస్రుం, ఎుందుకుంటే స్వర్గానికి వెళ్ళళ వారు
సాక్షయుంతో వెళ్తళలి మరియు నరకానికి వెళ్ళళ వారు కూడా సాక్షయుంతో వెళ్తళలి.

1. మన్నఖిబ్న ఆలె అబీతాలిబ్ ఫీ అహావలిల్ ఇమామ్ అల్ సాదఖ్(అ.స్).
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అల్ బదఅ
(అలాుహ్కు ముందు నుుండ తెలియని విష్యాలు త్రువాత్ తెలిసిర్గవడుం)
దాని అరాుం: “మనిషి ఒకపని చేయాలని అనుకుని ఆ త్రువాత్ త్న
అభిప్రాయుం మారుికుని ముందు చేయాలనుకుని దానికి వయతిరేకుంగా
చేయడుం” కాని “బదఅ, అజాఞనుం లేదా కొరత్ యొకక ఫలిత్ుం” అని
వాయఖ్యయనిుంచడుం త్పుాడు వాయఖ్యయనుం. మరి ఈ త్పుాడు వాయఖ్యయన్ననిి అహ్లు
సునిత్లు షియా మసిుమలకు అుంటకటిట ఇలా అుంట్టరు: “షియా మసిుమలు
అలాుహ్ను అజాఞని అని నమమతారు, లోపుం ఉనివాడు అని నమమతారు”. వాళ్ళ
ఇలాుంటి వాయఖ్యయన్నలకు గల కారణుం షియా విశ్వవసాలను దూషిుంచడుం మరియు
వాళ్ళ అభిప్రాయాలను చులకనగా చూడడుం. కాని ఇద షియా మసిుమల పై
త్పుాడు నిుంద. షియా మసిుుంలు ఏమాత్రుం వాటిని విశ్వవసిుంచరు. రుండ నేను
పూరవపు మరియు ఇపాటి షియా మసిుమల ఉలమాల వచనమలు
ప్రవచిసుతన్నిను మీరే స్వయుంగా(చూసి) తీర్గమనిుంచుండ.
“అలాుమా షేక్ రిజా అల్ మజఫీర్” త్న పుస్తకుం “అఖ్యయిదుల్
ఇమామియా”లో ఇలా ప్రవచిుంచారు: అలాుహ్ కోస్ుం ‘బదఅ’ యొకక ఈ అరాుం
అసాధయుం ఎుందుకుంటే ఈ అరాుం అజాఞనుం మరియు లోప్పనికి ఫలిత్ుం, మరి
అజాఞనుం మరియు లోపుం అలాుహ్ కొరకు అసాధయుం. షియా మసిుుంలు ఇలా
చపారు”. ఇమామ్ జాఫర్ సాదఖ్(అ.స్) ఇలా ప్రవచిుంచారు: “
; అనువాదుం:
ఎవరైతే ‘అలాుహ్ బదఅ’ యొకక అరాుంలో ఇలా అని స్ుంద్వహిసాతరో
‘ఆయన(అలాుహ్) త్న మొదటి పని పై పశ్వితాతపుడవతాడు’ అత్ను మా
351

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
దృషిటలో కాఫిర్” వేరే చోట ఇలా ప్రవచిుంచారు:
; అనువాదుం:

“ఎవరైతే అలాుహ్కు ‘బదఅ’

స్ుంభవిుంచిుంద అని విష్యుంలో “నినిటి వరకు ఆయన(అలాుహ్)కు
తెలియదు” అని అనుకుుంట్టడో నేను ఆ వయకిత నుుండ దూరుంగా ఉుంట్టను”.
అుందుకని షియా మసిుమలు విశ్వసిుంచే “బదఅ” ఖుర్ఆన్ హ్దుదలను
అతిక్రమిుంచదు. అలాుహ్ ఇలా ప్రవచిుంచను:

َ ۡ ُّ ُ ُ َ َ ُ ۡ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ۡ ُ ْ ذ
َّٰ
ب
ِت
ِ  وعِندهۥ أم ٱلكٞۖيمحوا ٱّلل ما يشاء ويثبِت

అనువాదుం:

అలాుహ్ తాను రదుదచేయదలచుకుని దానిని రదుద చేసాతడు. తాను
ఉుంచదలచుని దానిని సి్రుంగా ఉుంచుతాడు. అస్లు గ్రుంథుం
ఆయన దగారే ఉనిద

1

ఈ మహ్వ వ ఇసాాత్2 అని విశ్వవసానిి సునీియులు కూడా ఎలాగైతే షియాలు
నమమతారో అలాగే నమమతారు!. అయితే షియా మసిుమల పై ఈ అభయుంత్రుం
ఎుందుకు? సునీియుల పై ఎుందుకు అభయుంత్రుం వయకతుం చేయర్ద? “అలాుహ్,
అహాకమలను మారేిసాతడు మరియు జీవిత్కాలుం, భాగయుంలో ఎకుకత్కుకవలు
చేసాతడు” అని వారు కూడా నమమతారు. “అలాుహ్, స్ృషిటతాల యొకక అనిి

1. రఅద్ సూర్గ:13, ఆయత్:39.
2. మహ్వ అనగా చరపడుం, మరియు ఇసాాత్ అనగా వ్రాయడుం. అనగా జరిగన లేదా జరిగే స్ుంఘటనలను
లిఖిుంచబడేటువుంటి చోటు. దానిని “లౌహ్ల మహ్వ వ ఇబ్బతత్” అుంట్టరు. దీని పేరుతోనే తెలుసుతుంద ఇుందులో
మారుాలు చేస్తుందుకు అవకాశ్ుం ఉుంద అని.
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విష్యాలను “స్ృషాటయద దనుం”, లేదా అహ్లుసునిత్ వచన్ననుసారుం “ఉమమల్
కితాబ్”లో లిఖిుంచబడుంద, అయితే స్ృషిటతాలలో అలాుహ్కు బదఅ ర్దపుంలో
వచిిన మారుాలకు అరాుం ఏమిటి?” అని ఎవరైన్న అహ్లు సునిత్లను ప్రశ్ిుంచ
గలడా?.
“ఇబ్ని మరదవీయాయహ్” మరియు “ఇబ్ని అసాకిర్” హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) దావర

ْ ُ َۡ

ఇలా రివాయత్ చేశ్వరు; ఇమామ్ అలీ(అ.స్) దైవప్రవకత(స్.అ)తో ఈ ఆయత్ ( يمحوا

َ ۡ ُّ ُ ُ َ َ ُ ۡ ُ َ ُ َ َ َ ُ ذ
َّٰ
ب
ِت
ِ  وعِندهۥ أم ٱلكٞۖ )ٱّلل ما يشاء ويثبِتగురిుంచి ప్రశ్ిుంచగా దైవప్రవకత(స్.అ)
ఇలా ప్రవచిుంచారు: ఓ అలీ(అ.స్)! నేను మీ కళ్ళను మరియు త్రువాత్ వచేి న్న

ఉమమత్ కళ్ళను ఈ ఆయత్ వివరణతో చలుబరుసాతను(వినుండ) స్దాా1 ఇవవడుం,
త్లిుదుండ్రులతో

ముంచిగా

ఉుండడుం,

ప్రజలకు

ముంచి

చేయడుం(ఇవి)

దౌర్గుగాయనిి సౌభాగయుంగా మారేిసాతయి, జీవిత్కాలానిి పెుంచుతాయి మరియు
మనిషిని ప్పపపు త్రోవలో పడకుుండా కాప్పడుతాయి.
“ఇబ్ని ముంజర్” మరియు “ఇబ్ని హాత్ుం” మరియు “బైహ్ఖ్ల” “అల్
షుఅబ్”లో ఖైస్ ఇబ్ని ఇబ్బదహ్ దావర రివాయత్ చేశ్వరు. అత్ను ఇలా అన్నిరు:
“అష్ురుల్ హ్ర్గమ్ –యుధాదనిి నిషేదుంచబడా ఆ న్నలుగు న్లలు 1.రజబ్, 2. జీ
ఖ్అదహ్, 3.జల్ హిజజహ్, 4. మహ్ర్రమ్– యొకక ప్రతీ ర్గత్రి మాకు అలాుహ్
త్రపు నుుండు ఒక ప్రతేయక ఆద్వశ్ుం వసుతుంద కాని మహ్ర్రమ్ పదవ తేద ర్గత్రి
అలాుహ్ త్నకు ఇష్టుం వచిిన వాటిని చరిపేసాతడు మరియు ఇష్టుం వచిిన వాటిని
మిగలి ఉుంచుతాడు”. “అబ్ద ఇబ్ని హ్మీద్”, “జదీర్ ఇబ్ని అల్ ముంజర్”

1. దానధర్గమలు చేయడుం.
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“ఉమర్ ఇబ్ని ఖ్తాతబ్” దావర్గ ఉలేుఖిుంచారు: “హ్జ్రత్ ఉమర్ త్వాఫ్ చేసూత ఇలా
అన్నిరు: ఓ అలాుహ్! ఒకవేళ్ నీవ న్న కోస్ుం దురదృషాటనిి లేదా ప్పప్పనిి
వ్రాసినట్లుతే దానిని చరిపేయి. ఎుందుకుంటే నీవ ఇష్టుం వచిిన వాటిని చరిపేసాతవ
మరియు ఇష్టుం వచిిన వాటిని మిగలి ఉుంచుతావ, అస్లైన పుస్తకుం నీ వదద ఉుంద
దానిని సౌభాగయుం మరియు క్షమాపణుంగా నిర్గారిుంచు”.1
“బుఖ్యరీ” త్న పుస్తకుం స్హీలో దైవప్రవకత(స్.అ) మేర్గజ్2 క్రముంలో అలాుహ్తో
కలిసినపాటి ఒక ఆశ్ిరయకరమైన స్ుంఘటనను ఉలేుఖిుంచారు: “అుందులో ఇలా
వ్రాశ్వరు: దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: ఆ త్రువాత్ న్న పై యాభై
నమాజులు వాజబ్ చేయబడాాయి మరియు తిరిగ వచిినపుాడు మూసా(అ.స్)తో
కలిశ్వను. అత్ను ఏమయియుంద? అని అడగారు. నేను న్న పై యాభై నమాజులు
వాజబ్ చేయబడాాయి, అని అన్నిను. అుందుకు హ్జ్రత్ మూసా(అ.స్) ఇలా
అన్నిరు: న్నకు ప్రజల గురిుంచి మీ కని ఎకుకవ అనుభవుం ఉుంద మరియు బనీ
ఇస్రాయీల్ దావర్గ చాలా కషాటలు ఎదురు పడాాయి, మీ ఉమమత్ దీని భార్గనిి
మోయలేదు అుందుకని మీరు తిరిగ అలాుహ్ వదదకు వెళ్ళళ (త్కుకవ చేయమని)
అడగుండ. అలాగే నేను తిరిగ వచిి ప్రశ్ిస్తత నలభై నమాజులు వాజబ్
చేయబడుంద మరలా మూసా(అ.స్) కలిశ్వరు అత్ని బలవుంత్ుం పై దైవప్రవకత(స్.అ)
ప్రశ్ిుంచగా నలభై నుుండ మఫెలీ నమాజులు అయాయయి ఆ త్రువాత్ మరలా అద్వ
స్మస్య ఎదురొచిిుంద. ఇపుాడు అలాుహ్ ఇరవై నమాజులు చేశ్వడు. మరలా
మూసా(అ.స్) బలవుంత్ుం పై దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రశ్ిుంచారు పద నమాజులు

1. దుర్రె మనూసర్, భాగుం4, పేజీ661.
2. దైవప్రవకత యొకక ఆకాశ్ యాత్ర.
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అయాయయి, ఆ త్రువాత్ మూసా(అ.స్) వదదకు వచాిరు మరియు మూసా
చపాడుంతో మరలా ప్రశ్ిుంచారు అయితే ఐదు నమాజులు మిగలాయి. ఆ
త్రువాత్ మూసా(అ.స్) వదదకు వచిినపుాడు అత్ను ఇపుాడు మీతో ఏమి జరిగుంద?
అని ప్రశ్ిుంచారు. నేను “ఇపుాడు ఐదు నమాజులు అయాయయి” అని అన్నిను.
హ్జ్రత్ మూసా(అ.స్) అయితే మరి? అన్నిరు, నేను ఓపుాకుుంటున్నిను అని
అన్నిను, ఇుంత్లో ఇలా వాణి వచిిుంద: నేను ఫరీజాను ఆమోదుంచాను మరియు
న్న ప్రజల కోస్ుం సులభుం చేశ్వను. నేను ఒక పుణాయనికి పద రటుు బదులుగా
ఇసాతను”.1
మరో రివాయత్లో ఇద కూడా బుఖ్యరీయే ఉలేుఖిుంచారు: “దైవప్రవకత(స్.అ)
ఎనోి సారుు అలాుహ్తో కలిసిన త్రువాత్ మరియు ఐదు నమాజులు మిగలిన
త్రువాత్ జన్నబ్న మూసా(అ.స్) మరలా దైవప్రవకత(స్.అ)తో మీరు మరలా వెళ్ళళ మీ
ఉమమత్ ఐదు నమాజులు కూడా చదవ లేదు అని ప్రశ్ిుంచుండ, అని అన్నిరు.
కాని దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అన్నిరు: ఇక న్నకు న్న ప్రభువ ముందు(వెళ్ళడానికి)
సిగుాగా ఉుంద”.2
ఇక మీరు అహ్లుసునితుల విశ్వవసాలను చదవి త్ల బ్బదుకోుండ. ఇుంత్
జరిగన్న స్రే వీళ్ళళ షియా మసిుమల పై “వీళ్ళళ బదఅను విశ్వవసిసాతరు” అని
అభయుంత్రుం వయకతుం చేసాతరు. నిజానికి ఈ మేర్గజ్ స్ుంఘటనలోనే వీళ్ళళ ఇలా అని
నమమతారు ఎపుాడైతే యాభై నమాజులు వాజబ్ చేయబడాాయో అపుాడు
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం4, పేజీ 78 (బ్బబో బదఅల్ ఖ్ల్ా, బ్బబో జక్రల్ మలాయికహ్).
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం4, పేజీ250 (బ్బబుల్ మేర్గజ్). స్హీ మసిుుం, భాగుం1, పేజీ101 (బ్బబుల్ అస్రార్ బి
రసూలిలాుహ్ వ ఫరజస్సలాత్).
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దైవప్రవకత(స్.అ) కోరిక త్రువాత్ అలాుహ్కు బదఅ స్ుంభవిుంచిద మరియు ఆయన
నలభై నమాజులు చేశ్వడు ఆ త్రువాత్ మరలా రుండవ సారి తిరిగ వెళ్ళళనపుాడు
అలాుహ్కు బదఅ స్ుంభవిుంచిుంద మరియు ఆయన మఫెలీ నమాజులు చేశ్వడు.
మూడవ సారి (అలాుహ్ వదదకు) తిరిగ వెళ్ళళనపుాడు అలాుహ్కు బదఅ
స్ుంభవిుంచిుంద మరియు ఆయన ఇరవై నమాజులు చేశ్వడు. దైవప్రవకత(స్.అ)
న్నలుగో సారి వెళ్ళళన త్రువాత్ బదఅ స్ుంభవిుంచిుంద మరియు అలాుహ్ పద
నమాజులు చేశ్వడు. ఐదవ సారి బదఅ అయినపుాడు ఐదు నమాజులు చేశ్వడు”
మరి ఎవరికి తెలుసు ఒకవేళ్ దైవప్రవకత(స్.అ) సిగుాపడకపోయి ఉుంటే అలాుహ్ ఒక
నమాజు చేస్తవాడేమో (లేదా) పూరితగా లేకుుండా చేస్త వాడేమో. ఈ దుష్టమాట
నుుండ నేను అలాుహ్తో క్షమాపణ కోరుతున్నిను. కాని సునీియులు “బిల్
బదఅ”ను నమమతుని కారణుంగా అస్తగాీర్ చేయడుం లేదు. హాషా వ కలాు! నేను

ََ َ َُۡ ُ ْ ذ
ముందు నుుండే అలాుహ్ ప్రవచన్ననిి అుంగ్లకరిసుతన్నిను: ( ٱّلل ما يشا ُء
يمحوا
َ ۡ ُّ ُ ُ َ َ ُ ۡ ُ َ
ب
ِ َّٰ  وعِندهۥ أم ٱلكِتٞۖ)ويثبِت. మరియు సునీియుల విశ్వవసానిి కూడా
ప్రవచిుంచాను వాళ్ళ దృషిటలో కూడా స్దాా ఇవవడుం, త్లిుదుండ్రులతో ముంచి

చేయడుం మరియ ముంచి పనులు చేయడుం దౌర్గుగాయనిి సౌభాగయుంగా
మారుసాతయి మరియు జీవిత్కాలుం పెరగడానికి కారణుం అవతుుంద అని.
మరియు ఇద స్ాష్టమైన విష్యుం, ఇద ఖుర్ఆన్ మరియు ఇసాుుం బోధనలకు
అనుకూలుంగా ఉనిటు వుంటి విశ్వవస్ుం –ఒక వరాుం త్న పరిసి్తిని తాను
మారుికోవాలి అని అనుకోనుంత్ వరకు అలాుహ్ దాని పరిసి్తిని మారిడు–
మరియు మేమ మా మసిుమలుందరి –అద షియా కానివవుండ లేదా సునీి
కానివవుండ– అలాుహ్ మారుాలు చేసాతడు, అని విశ్వవస్ుం లేకుుంటే మేమ చేస్త
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మా నమాజుల, దుఆల వలు ఎటువుంటి లాభమే ఉుండేద కాదు. మరియు దానికి
వివేకమైన వాయఖ్యయనుం మరియు వాదుం చేయలేమ. అలాగే మా విశ్వవస్ుం కూడా
ఇద్వ “అలాుహ్, ఆద్వశ్వలను మారుసాతడు, ష్రీఅత్ను రదుదచేసాతడు(మనూసఖ్),
చివరికి చప్పాలుంటే స్వయుంగా మన ష్రీఅత్లోనే న్నసిఖ్ మరియు మనూసఖ్లు1
కూడా ఉన్నియి. అుందుకని “బదఅ”ను నమమడుం అవిశ్వవస్ుం లేదా దీన్ నుుండ
బహిష్కరణకు కారణుం కాదు. ఎలాగైతే సునీియులను నిుందుంచే హ్కుక షియా
మసిుమలకు లేదో అలాగే షియా మసిుమలను ఈ విశ్వవస్ుం కారణుంగా
నిుందుంచే హ్కుక సునీియులకు లేదు.
కాని ఆ మేర్గజ్ స్ుంఘటన పై న్న అభయుంత్రుం స్రైనద. ఎుందుకుంటే దానితో
అలాుహ్ యొకక అజాఞనుంతో ప్పటు మానవ చరిత్ర యుందు గల మహోనిత్మైన
వయకిత యొకక అవమానుం కూడా జరుగుతుుంద. ఎుందుకుంటే రివాయత్ యొకక
వాకయుం జన్నబ్న మూసా(అ.స్) దైవప్రవకత(స్.అ)తో ఇలా అన్నిరు: న్నకు ప్రజల గురిుంచి
మీ కన్ని ఎకుకవ తెలుసు. అుంతేకాకుుండా “ఒకవేళ్ హ్జ్రత్ మూసా(అ.స్) లేకుుంటే
దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఉమమత్ పై త్గాుంపు జరిగేద కాదు” అనే అర్గానిిచేి ఈ
రివాయత్ దావర జన్నబ్న మూసా(అ.స్) యొకక ప్రతిష్టత్, దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రతిష్టత్
కని ఎకుకవ అవతుుంద.
ఇుంకా న్న ఆలోచనకు పటటని విష్యుం ఏమిటుంటే మహ్మమద్(స్.అ) యొకక
ఉమమత్కు ఐదు నమాజులు చదవే శ్కిత లేదు అని హ్జ్రత్ మూసా(అ.స్)కు తెలుసు

1. ముందు అవత్రిుంపజేసిన ఆద్వశ్వనిి ఇుంకో ఆద్వశ్ుం దావర రదుదచేయడుం.
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గాని అలాుహ్కు త్న దాసులకు యాభై నమాజులు చదవే శ్కిత లేదు అని విష్యుం
తెలియదు అుందుకని ఆయన యాభై నమాజులను వాజబ్ చేశ్వడు.
న్న సోదర్గ! న్నతో ప్పటు మీరు కూడా కొుంచుం ఆలోచిుంచుండ ఒకరోజులో
మనిషి యాభై నమాజులు ఎలా చదవగలడు? మనిషికి ఎటువుంటి పనీప్పట్ట
గాని, విదాయఅరజన గాని, జీవనోప్పధి గాని, ఏదైన సాధిుంచడానికి ప్రయత్ిుం గాని,
లేదా వేరే ఎటువుంటి బ్బధయత్లు గాని లేవా! అత్డు కేవలుం నమాజులే చదువ
కుుంట్య ఉుంట్టడా? అుంటే దీనికి అరాుం మనిషి, మనిషి కాదు అత్డు ఒక
దైవదూత్ అత్డకి నమాజ్ మరియు దైవార్గధన త్పా ప్రపుంచుంలో వేరే పనే
లేదా!?.
రుండ ఒక సాధారణ లెకకను వేసి చూదాదుం దానితో అరాుం అవతుుంద ఈ
రివాయతే స్రైనద కాదు అని. ఒక నమాజు కోస్ుం అట్యఇట్య కాకుుండా పద
నిమిషాలు కేట్టయిదాదుం, ఇక యాభై నమాజుల కోస్ుం ఐదువుందల నిమిషాలు
అవతాయి అనగా ఇుంచుమిుంచు పద గుంటలు అవతాయి అుందుకని మీరే ఓపక
పటిట ప్రతీరోజు పద గుంటల(స్మయుం) ఖ్రుి పెటటుండ లేదా త్నను నమిమన వారి
పై వాళ్ళ స్హ్న్ననికి మిుంచి భార్గనిి వేసుతని ఇలాుంటి దీన్ను వదలి వేయుండ.
యూదుల మరియు క్రైస్తవల న్పమ అుంగ్లరిుంచదగనద అయియ ఉుంటుుంద అుందు
మూలుంగానేమో వాళ్ళళ హ్జ్రత్ మూసా(అ.స్) మరియు హ్జ్రత్ ఈసా(అ.స్) పటు
త్లబిరుసుదనమను వయకతుం చేశ్వరు. కాని మహ్మమద్(అ.స్) యొకక దీన్ను
వదలేుందుకు ఏ కారణుం ఉుంటుుంద? ఇద(ఇసాుుం) అనిి ప్రతిభుందకాల స్తవచిను
కలిాుంచిుంద. ఇక ఒకవేళ్ సునీియులు, షియాల పై “వీళ్ళళ బదఅ ను
నమమతారు” అని అభయుంత్రుం చేస్తత, వాళ్ళళ త్మ పై కూడా అభయుంత్రిుంచుకోవాలి
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ఎుందుకుంటే వీళ్ళళ కూడా అలాుహ్కు “బదఅ” స్ుంభవిుంచినపుాడు ఆద్వశ్వనిి
మారుసాతడు అని నమమతారు కాబటిట. ఒక ర్గత్రిలోనే –మేర్గజ్ ర్గత్రి– ఒక
నమాజు కోస్ుం ఐదు సారుు బదఅ అయియుంద.
స్తాయలను దాచి పెటిట వాటిని అస్తాయలుగా ప్రదరిిుంచే మరియు ఆ గుడా
స్వమత్పక్షప్పత్ుం మరియు శ్త్రుత్వుం పై అలాుహ్ లఅనత్ చేయుగాక.
స్వమత్పక్షప్పత్ుం ఉని వయకిత త్న వయతిరేకి పై స్ాష్టమైన ఆద్వశ్వలలో కూడా
నిుందసాతడు. అత్నికి వయతిరేకుంగా త్పుాడు ప్రచారుం చేసాతడు మరియు మామూలు
విష్యాలను ఎకుకవ చేసి ప్రదరిిసాతడు. నిజానికి అత్డే స్వయుంగా అత్ని కని
ఎకుకవ స్మరిాుంచే వాడుగా ఉుంట్టడు.
ఈ వాకుకతో న్నకు హ్జ్రత్ ఈసా(అ.స్) యూదులకు ప్రవచిుంచిన వచనుం
గురుతకొచిిుంద: “మీకు ప్రజల కళ్ళలో ఉని నలుసు కనబడుతుుంద కాని మీ
కళ్ళలో ఉని ర్గయి కనబడదు”
ఎవరైన ఇలా అభయుంత్ర్గనిి వయకతుం చేయవచుి “అహ్లుసునితుల వదద బదఅ
పదుం ర్గలేదు. మరియు ఈ స్ుంఘటనతో మారుాలు జరిగాయి అని విష్యుం
తెలుసుతుంద కాని ఇుందులో అలాుహ్కు “బదఅ” స్ుంభవిుంచిుంద అని
నిశ్ియమగా చపాలేమ” అని. నేను ఈ అభయుంత్ర్గనిి ఇకకడ చపాడానికి గల
కారణుం ఏమిటుంటే నేను ఎపుాడు అహ్లు సునిత్లకు వయతిరేకుంగా మేర్గజ్
స్ుంఘటన దావర “బదఅ”ను నిర్దపుంచినపుాడలాు కొుందరు ఇలానే అభయుంత్రుం
చేశ్వరు. కాని నేను వాళ్ళకు బుఖ్యరీ యొకక ఇుంకో రివాయత్ను చూపుంచాను
అుందులో స్ాష్టుంగా “బదఅ” పదుం ఉపయోగుంచబడ ఉుంద. అయితే వాళ్ళళ
జవాబు ఇవవలేకపోయేవారు.
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హ్దీస్: “బుఖ్యరీ”, “అబూ హురైరహ్” దావర ఇలా ఉలేుఖిుంచారు:
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచను: బనీ ఇస్రాయీల్ యొకక మూడు వయకుతల పటు
అలాుహ్కు వాళ్ళను పరీక్షిుంచాలని “బదఅ” స్ుంభవిుంచిుంద. మరి ఆ మగుారు;
కుషుటరోగ, అుంధుడు మరియు ఇుంద్రలుపతకుడు1. అలాుహ్ ఒక దూత్ను
పుంపుంచాడు, ఆ దైవదూత్ కుషుటరోగతో నీకు అనీిుంటి కని ఎకుకవ ఇష్టమైనద
ఏద? అని ప్రశ్ిుంచాడు. అత్డు ముంచి చరముం, ముంచి రుంగు. ప్రజలు ననుి
నీఛుంగా చూసాతరు. ననుి ద్వవషిసాతరు. అపుాడు దైవదూత్ త్న చేతిని అత్డ పై
త్రిప్పాడు, అత్డ కుషుటరోగుం మాయమవవడుం మొదలైయియుంద మరి ముంచి
చరముం, ముంచి రుంగు వచిిుంద. ఆ త్రువాత్ దైవదూత్ నీకు ఏ సామాను అుంటే
ఇష్టుం? అని అడగాడు. అత్డు ఒుంట్ అన్నిడు. దైవదూత్ అత్డకి పద న్ల
గరుుంతో ఉని ఒుంట్ను ఇచాిడు.
ఆ త్రువాత్ దైవదూత్ ఇుంద్రలుపతకుడ వదదకు వచిి ఇలా ప్రశ్ిుంచాడు: నీకు
అనీిటి కని ఎకుకవ ఇష్టమైనద ఏద? అత్డు ఇలా అన్నిడు: అుందమైన
వెుంట్రుకలు మరియు ఈ బటటత్ల పోవడుం. దైవదూత్ త్న చేతిని త్రిప్పాడు
దానితో అుందమైన వెుంట్రుకలు మొలిచాయి. ఆ త్రువాత్ దైవదూత్ నీకు ఏ
సామాను అుంటే ఇష్టుం? అని అడగాడు. ఇుంద్రలుపతకుడు ఆవ అని అన్నిడు.
దైవదూత్ అత్డకి గరుుంతో ఉని ఆవను ఇచాిడు. ఆ త్రువాత్ గుడా వాడ వదదకు
వచిి ఇలా ప్రశ్ిుంచాడు: నీకు ఏదైతే చాలా ఇష్టుం? అని ప్రశ్ిుంచాడు. అత్డు ఇలా
అన్నిడు: న్నకు న్న చూపు వస్తత చాలు. దైవదూత్ చేతిని త్రిపాగా చూపు తిరిగ
వచేిసిుంద. ఆ త్రువాత్ దైవదూత్ నీకు ఏ సామాను అుంటే ఇష్టుం? అని
1. వెుండ్రుకలూడపోవ రోగమ గలవాడు.
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అడగాడు. గుడావాడు గొఱ్ఱె అని అన్నిడు. దైవదూత్ అత్డకి చాలా పలులు ఇచేి
గొఱ్ఱెను ఇచాిడు.
ప్రతీ ఒకకడ వదద ఒుంట్ల, ఆవల మరియు గొఱ్ఱెల ముందలు ఏరాడాాయి.
అపుాడు ఆ దైవదూత్ మరలా ఆ మగుారి వదదకు ఆ మగుారి ర్దపుంలోనే వచిి
ప్రతీ ఒకకరితో నీ దగార ఉని వాటి నుుండ న్నకు కూడా కొుంచుం ఇవవమని
అడగాడు. ఇుంద్రలుపతకుడు మరియు కుషుటరోగ నిర్గకరిుంచారు అయితె అలాుహ్
వాళ్ళళదదరిని తిరిగ వాళ్ళ అస్లు సి్తికి తీసుకొచాిడు. గుడావాడు దైవదూత్
కోరికను పూరిత చేశ్వడు అయితె అలాుహ్ అత్డకి ఇుంకా వృధిాని ఇచిి చూపును
అలాగే ఉుంచాడు.1
అుందుకనే

నేను

న్న

సోదరులకు

అలాుహ్

యొకక

ఈ

ప్రవచన్ననిి

గురుతచేయిసుతన్నిను:

َ
ۡ  ِ َ ۡ َ َ َٰٓ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ اٞ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ
ريا ِمِن ُه ۡم َوَّل
يأيها ٱَّلِين ءامنوا َّل يسخر قوم مِن قوم عس أن يكونوا خ
ْ َُ ََ ََ ۡ ُ َ ُ َ ْ ُ َۡ ََ  ِ ِ َ َ َ َ َ ُ ذ َ ۡا ِ ۡ ُ ذٞ َ
َٰٓ ن ِساء مِن ن ِساء ع
 وَّل تل ِمزوا أنفسكم وَّل تنابزواٞۖس أن يكن خريا مِنهن
ۡ
ََۡ ۡ
َ َٰٓ َ ْ ُ َ ۡ ُ َ ۡ ۡ ُ ۡ ُ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ َّٰ َ َ ذ
َ
ُك ُهم
َّٰ
ِ ب بِئس
ٖۖ ِ ب ِٱۡللق
ِ ٱَليم ِن ومن لم يتب فأولئ
ِ ٱِلسم ٱلفسوق بعد
َّٰ ذ
َ
ٱلظل ُِمون
అనువాదుం: విశ్వవసులార్గ!

పురుషులు

ఇత్ర

పురుషులను

ఎగతాళ్ళ

చేయకూడదు. వీరికుంటే వారే శ్రేషుఠలై ఉుండవచుి. ఇలాగే స్త్రీలు
ఇత్ర స్త్రీలను ఎగతాళ్ళ చేయకూడదు. వీరికుంటే వారే శ్రేషుఠర్గుండ్రయి
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ259.
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ఉుండవచుి. ఒకరినొకరు ఎతితపడుచుకోకుండ, ఒఖ్రినొకరు చడు
పేరుతో పలుచుకోకుండ. విశ్వసిుంచిన త్రువాత్ చడాత్నుంలో పేరు
స్ుంప్పదుంచటుం చాలా నీఛమైన విష్యుం. ఈ వైఖ్రిని మానుకోని
వారే దుర్గమరుాలు

1

నేను మనసూీరితగా కోరుకునేద ఏమిటుంటే, మసిుమలు త్మ అభివృధిా
వైపుకు తిరిగ ర్గవాలి, స్వమత్ పక్షప్పతానిి వదలి, ఉద్రేకాల నుుండ దూరుం
అవావలి. ఎుందుకుంటే ఉద్రేకాల సా్నుంలో బుదా, వివేకుం ర్గవాలి. మరియు
శ్త్రువలతో కూడా న్నయయుంగా వయవహ్రిుంచాలని.
ఖుర్ఆన్ నుుండ స్ుంభాష్ణ మరియు చరిిుంచడుం నేరుికోుండ. అలాుహ్ త్న
ప్రవకతతో మీరు శ్త్రువలతో చపాుండ: “మేమ లేదా మీరు రుజుమారాుం పై
ఉన్నిమ, లేదా మారాభ్రషుటలై ఉన్నిమ”. చూడుండ... దైవప్రవకత(స్.అ) ఆ
మష్రికుల యొకక విలువను ఎుంత్ పెుంచుతున్నిరో. మరియు త్మను వాళ్ళ
సా్యికి చేరుసుతన్నిరు. ఎుందుకుంటే వాళ్ళతో న్నయయుం చేయాలని మరియు
ఒకవేళ్ వాళ్ళళ స్త్యవుంతులైతే త్మ సాక్ష్యయలను ప్రదరిిుంచాలని. కాని మా వదద
ఇుంత్ ఉత్తమ గుణుం ఎకకడా?

1. అల్ హుజర్గత్ సూర్గ:49, ఆయత్:11.
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త్ఖ్యాయహ్
(ప్రాణభయుంతో త్మ విశ్వవసాలకు వయతిరేకుంగా చపాడుం లేదా
అమలు చేయడుం)
“బదఅ” సి్తే “త్ఖ్యాయహ్”ద కూడా, అహ్లుసునితులు దీనిని ఇష్టపడరు.
మరి త్మ షియా సోదరుల పై లఅనత్, ఎగతాళ్ళ చేసాతరు. మరియు షియాలను
“వీళ్ళళ లోపల నమేమదొకటి మరియు బయటకు వయకతుం చేస్తదొకటి” అని వాళ్ళను
కపటవరతనులు, అని అుంట్టరు.
నేను కొుందరితో చరిిుంచాను మరియు వాళ్ళను “త్ఖ్యాయహ్” కపటుం
కాదు అని విష్యుం పై నమమకుం కలిగుంచాలని కూడా అనుకున్నిను. కాని
వాళ్ళళ ఏ విధుంగా కూడా త్ృపత చుందలేదు. వారు త్మ స్వమత్ పక్షప్పత్ుం పైనే
నిలచి ఉన్నిరు. మరి వాళ్ళ పెదదలు బోధిుంచిన మాట పైనే నమమకుం కలిగ
ఉన్నిరు. మరి స్తాయనిి కపా పెటిట ప్రజలను దారిత్పాుంచడుం వాళ్ళ పెదదలకు
ఎపుాటి నుుండో ఉనిటువుంటి అలవాటే. ఒక పరిశోధకుడు న్నయయుంగా షియా
మసిుమల గురిుంచి తెలుసుకోవాలని అనుకునిపుాడు మరియు వాళ్ళ
విశ్వవసాలను అరాుం చేసుకోవాలని అనుకునిపుాడు అత్డకి “ఈ షియా వరాుం
ఒక యూదుడైన అబుదలాుహ్ ఇబ్ని స్బ్బ యొకక వరాుం, షియాలు రజ్అత్1, బదఅ,
త్ఖ్యాయహ్, ఇస్మత్, మతా2 మరియు తెలియనటువుంటి మరనోి అరాుంలేని
ఉదాహారణకు మహ్దీ ముంత్జర్ మొ॥ విశ్వవసాలను నమమతారో” అని చపా

1. ప్రళ్యుం కని ముందు మరల బ్రతికిుంచబడడుం.
2. అసా్యి వివాహ్ుం۔
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త్పుాత్రోవ చూపసాతరు.
ఈ మాటల కారణుంగా, వినేవాడు ఒకోకసారి(రుండు వేరు వేరు ఆలోచనల
వలు) భినిమనసుకడవతాడు, ఒకోకసారి అత్డకి ఆశ్ిరయుం కలుగుతుుంద.
మరియు ఈ విశ్వవసాలనీి షియా మసిుమల బిద్అత్లు మరియు అరాుంలేని
నమమకాలు, అని భావిసాతడు. కాని పరిశోధకుడు అనేవషిుంచినపుాడు మరియు
న్నయయవరిత, న్నయయుంగా చూసినపుాడు అత్డకి “ఈ విశ్వవసాలే స్రైన ఇసాుుం,
ఖుర్ఆన్ మరియు సునిత్ శ్క్షణలో పెరిగన విశ్వవసాలు, అని తెలుసుకుుంట్టడు.
అుంతేకాదు ఇసాుమీయ అర్గాలు ఈ విశ్వవసాలు లేకుుండా స్ుంపూరణుం కావ” అని
తెలిసి వసుతుంద.
అహ్లుసునితులలో ఆశ్ిరయకరమైన విష్యుం ఏమిటుంటే ఏ విశ్వవసాలను
వాళ్ళళ నమమతారో మరియు వాళ్ళ పుస్తకాలలో, స్హాుహ్ మరియు మసానీదులు
ఏ విశ్వవసాలతో నిుండ ఉన్నియో వాటినే వయతిరేకిసూత ఉుంట్టరు. మరి ఈ
విష్యాలే స్వయుంగా వాళ్ళ పై వయతిరేక సాక్షి. ఇటువుంటి విశ్వవసాలనే షియా
మసిుుంల పటు ఇష్టపడరు మరి షియా మసిుుంల పై వివిధ అభయుంత్రమలు చేసూత
ఉుంట్టరు. త్మను తామ చూసుకోరు. మరి ఇక మీరే చపాుండ చపేాద ఒకటి
చేస్తద ఒకటి ఇలాుంటి వాళ్ళ చికిత్స ఎలా చేయాలి? లేదా మా విశ్వవసాల పై
కేవలుం షియా మసిుమలు అమలు చేసుతన్నిరు కాబటిట మేమే మా విశ్వవసాలను
ఏగతాళ్ళ చేసుతన్నిమ, ఎలాగైతే మీరు బదఅ విష్యుంలో

వాళ్ళళ మాత్రుం

నమమతున్నిరు కాని షియా మసిుుంల పై అభయుంత్రుం వయకతుం చేసాతరు అని
చదవారో అలాగని మాట.
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ఏ త్ఖ్యయహ్ అుంశ్ుంలో అహ్లు సునిత్లు షియాలను కపటవరతనులు అని
ْ ُ َ َ ذ
అుంట్టరో అద్వ అుంశ్ుంలో వీళ్ళళ ఏముంట్టరో చూదాదుం, إَِّل أن ت ذتقوا م ِۡن ُه ۡم

َُ ا
تقىَّٰةఅనువాదుం: అయితే వారి దౌరజన్నయుం నుుండ రక్షణ పుందట్టనికి, మీరు ఆ

వైఖ్రిని అభినయిస్తత అద క్షమారుమే .1 ఈ ఆయత్ క్రముంలో “ఇబ్ని జురైర్”
మరియు “ఇబ్ని అబీ హాత్ుం”, “అల్ ఔఫీ” దావర “ఇబ్ని అబ్బాస్” నుుండ
రివాయత్ చేశ్వరు: “త్ఖ్యాయహ్ న్నలుకతో అవతుుంద అనగా ఎవరినైన్న
ప్పపమతో కూడ ఉని మాట చపాడానికి బలవుంత్ుం చేస్తత మరియు అత్డు వాళ్ళ
భయుంతో అద్వ మాటలు చప్పాడు కాని అత్డ మనసు మాత్రుం ఈమాన్ తోనే
ఉుంద (అయితె ఈ నోటితో వచిిన మాట) ఎటువుంటి హాని ఎుందుకు చేకూరిదు
అుంటే త్ఖ్యాయహ్ నోటితోనే స్ుంభవిసుతుంద కాబటిట”.
“హాకిుం” త్న గ్రుంథుంలో మరియు “బైహ్ఖ్ల” త్న సునన్లో అతా దావర
“ఇబ్ని అబ్బాస్” యొకక ఈ వచనను ఉలేుఖిుంచారు. మరి హాకిుం దీనిని స్రైనద,
ْ ُ َ َ ذ
َُ ا
అని కూడా అన్నిరు. ఆ వచనుం:  إَِّل أن ت ذتقوا م ِۡن ُه ۡم تقىَّٰةగురిుంచి ఇలా

َُ ا
ప్రవచిుంచారు: “ تقىَّٰةయొకక అరాుం నోటితో చపేాయడుం కాని మనసు ఈమాన్తో
త్ృపతగా ఉుండడుం”.
“అబుదలాుహ్ ఇబ్ని హ్మీద్”, “హ్స్న్” దావర ఇలా ఉలేుఖిుంచారు:
త్ఖ్యాయహ్ ప్రళ్యుం వరకు స్మమతిుంచబడనద2 “అబుదలాుహ్ బిన్ అబీ రజా”
దావర ఉలేుఖిుంచబడ: అత్డు ఆయత్ను ఇలా చదవే వారు:

1. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్గ:3, ఆయత్:28.
2. సునన్ బైహ్ఖ్ల. మస్తద్రకుల్ హాకిుం.
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1ُت َقى َّٰ اة

ْ ُ َ َ ذ
 إَِّل أن ت ذتقوا م ِۡن ُه ۡم.

“అబుదర్రజాజ”, “ఇబ్ని స్అద్”, “జురైజ్ ఇబ్ని అబీ హాత్ుం”, మరియు “ఇబ్ని
మరదవియాయహ్”లు ఉలేుఖిుంచారు మరియు “హాకిుం” మస్తద్రక్లో మరియు
“బైహ్ఖ్ల” దలాయిల్లో దీనిని ర్దఢిపరిచారు: “ఒకసారి మష్రికులు అమామర్
ఇబ్ని యాసిర్ను పటుటకున్నిరు మరియు అత్నిని బ్బధపెట్టటరు. మరి
దైవప్రవకత(స్.అ)ని దూషిుంచనుంత్ వరకు మరియు వాళ్ళ ద్వవళ్ళను పగడనుంత్
వరకు వదలలేదు. అమామర్ విడుదల అయాయక దైవప్రవకత(స్.అ) వదదకు వచాిరు
అయితే దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అడగారు: అమామర్ ఏమయియుంద? అమామర్ ఇలా
అన్నిరు: అయాయ! చడు వారత, ననుి మష్రికులు మిమమలిి దూషిుంచనుంత్ వరకు
మరియు వాళ్ళ ద్వవళ్ళను పగడనుంత్ వరకు వదల లేదు. దైవప్రవకత(స్.అ) నీవ
మనసులో ద్వనిని స్ారిిసుతన్నివ? అని అడగారు. అమామర్ ఇలా అన్నిరు: నేను
ఈమాన్ పై త్ృపతగా ఉన్నిను. అపుాడు దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు:
ఒకవేళ్ వాళ్ళళ నినుి ఇుంకోసారి బలవుంత్ుం పెడతే మరలా చపేాయి. అపాడు ఈ
ఆయత్ అవత్రిుంచబడుంద”

َََ ذ
َ ن ب ۡٱَل
َ
َۡ
َ
ۢ ُّ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ذ
يم َّٰ ِن
ِ ِ ِ من كفر ب ِٱّللِ ِم ۢن بع ِد إِيم َّٰنِهِۦ إَِّل من أك ِره وقلبهۥ مطمئ
َ
 ِ َ ذٞ َ َ ۡ َۡ َ َ ذ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ا
ٌ ٱّللِ َول َ ُه ۡم َع َذ
اب
كن من شح ب ِٱلكفرِ صدرا فعلي ِهم غضب مِن
ِ َّٰ َول
ٞ َع ِظ
يم

అనువాదుం:

ఎవరైన్న విశ్వసిుంచిన త్రువాత్ బలవుంత్ుం చయయబడటుంవలు
అవిశ్వవసిగా మారినపక్షుంలో, అపుాడు అత్ని హ్ృదయుం

1. అల్ దుర్రుల్ మనూసర్, భాగుం2, పేజీ176.
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విశ్వవస్ుం పటు త్ృపతతో ఉుంటే అద వేరే విష్యుం కాని ఎవరైన్న
హ్ృదయపూరవకుంగా అవిశ్వవసానికి ప్పలాడతే అత్ని పై అలాుహ్
ఆగ్రహ్ుం పడుతుుంద. అటువుంటి వారుందరికీ తీవ్రమైన శ్క్ష
పడుతుుంద

1

“ఇబ్ని స్అద్”, “మహ్మమద్ ఇబ్ని సీరీన్” దావర రివాయత్ చేశ్వరు:
దైవప్రవకత(స్.అ) అమామర్ను కలిశ్వరు (ఎలాుంటి పరిసి్తిలో అుంటే) అత్ను
ఏడుసుతన్నిరు, దైవప్రవకత(స్.అ) అమామర్ కనీిళ్ళను తుడుసూత ఇలా ప్రవచిుంచారు:
“అవిశ్వవసులు నినుి పటిట నీళ్ళలో ముంచితే నీవ ఇలా ఇలా చప్పావ
(పరవాలేదు) ఒకవేళ్ వాళ్ళళ మరోసారి ఇలా చేస్తత మరలా చపేాయి”2
“ఇబ్ని జురైర్”, “ఇబ్ని ముంజర్”, “ఇబ్ని అబీ హాత్ుం” మరియు
“బైహ్ఖ్ల”లు త్మ త్మ “సునన్” పుస్తకాలలో హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) దావర “ఇబ్ని
అబ్బా” ఉలేుఖ్న్ననిి ఇలా వ్రాశ్వరు:

ََ
ذ
ِ َمن كف َر ب ِٱّللఈ ఆయత్లో అలాుహ్

“ఎవరైతే ఈమాన్ త్రువాత్ కాఫిర్ అవతాడో(ఇసాుుం సీవకరిుంచిన త్రువాత్
మరల కాఫిర్గా మారుతాడో) అత్డ పై అలాుహ్ యొకక క్రోధమ పడుతుుంద
మరియు అత్డ కొరకు పెదద శ్క్ష ఉుంద” అని చబుతున్నిడు. కాని ఎవరినైన్న
బలవుంత్ుం చేయబడతే మరియు అత్ను త్న నోటితో మనసులో ఉని
విశ్వవసానికి వయతిరేకుంగా వాళ్ళ బ్బరి నుుండ త్పాుంచుకోవడుం కోస్ుం అవిశ్వవస్

1. అల్ నహ్ు సూర్గ:16, ఆయత్:106.
2. అల్ త్బఖ్యతుల్ కుబ్రా, ఇబ్ని స్అద్.
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పదాలు చపాన్న పరవాలేదు. ఎుందుకుంటే అలాుహ్ త్న దాసుల మనసు కూడా
అుంగ్లకరిుంచినటువుంటి మాటలను చూసి ప్రతిఫలానిి ఇసాతడు.1
“ఇబ్ని అబీ షైబహ్”, “ఇబ్ని జురైర్”, “ఇబ్ని ముంజర్”, “ఇబ్ని అబీ హాత్ుం”
(మొ॥), “మజాహిద్” దావర్గ రివాయత్ చేశ్వరు, అత్ను ఇలా అన్నిరు: “ఈ
ఆయత్ మకాక వాసులలో ఇసాుుం సీవకరిుంచిన ఆ కొదద ముంద గురిుంచి
అవత్రిుంచిుంద, కాని స్హాబీయులలో కొుందరు మదీన్న నుుండ వాళ్ళకు మీరు
మకాక నుుండ హిజ్రత్ చేసి మదీన్నకు వచేియుండ అని వ్రాశ్వరు. ఎుందుకుంటే
మేమ మిమమలిి మా వదదకు ర్గనుంత్ వరకు మన వాళ్ళలో లెకికుంచమ.
అుందుకని వాళ్ళళ మదీన్నకు బయలు ద్వర్గరు మరియు దారి మధయలో ఖురైష్
యొకక కాఫిరులు వాళ్ళను పటుటకున్నిరు. మరో దారి లేక వాళ్ళళ అవిశ్వవస్పు
పదాలను త్మ నోళ్ళతో చపేాశ్వరు. అయితే వాళ్ళ కోస్ుం ఈ ఆయత్
ۡ ُ ۡ َ ذ
َكره
అవత్రిుంచబడుంద” 2
ِ إَِّل من أ
“ఇసామయీల్ బుఖ్యరీ” త్న పుస్తకుం “స్హీ”లో )

( అను

అధాయయుంలో హ్జ్రత్ అబుదదర్గద దావర ఉలేుఖిుంచారు అత్ను ఇలా చప్పారు:
“మేమ కొుందరితో చాలా నవవతూ ముంచిగా కలుసాతమ కాని మన
హ్ృదయాలు వాళ్ళ పై లఅనత్ చేసూత ఉుంట్టయి”.3

1. సునన్ బైహ్ఖ్ల.
2. అల్ దుర్రుల్ మనూసర్, భాగుం2, పేజీ178.
3. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం7, పేజీ102.
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“హ్లబీ”, త్న “సీరత్” పుస్తకుంలో ఇలా వ్రాశ్వరు: దైవప్రవకత(స్.అ) ఖైబర్ను
జయిుంచినపుాడు ‘హ్జాజజ్ ఇబ్ని అలాుత్’ దైవప్రవకత(స్.అ)తో ఇలా అన్నిడు: “ఓ
దైవప్రవకత(స్.అ) మకాకలో న్న సమూమ ఉుంద మరియు కుటుుంబుం కూడా ఉుంద
నేను వాళ్ళ వదదకు వెళ్తళలనుకుుంటున్నిను, అకకడ ఒకవేళ్ నేను మీ గురిుంచి
త్పుాగా చబితే మీరు ననుి క్షమిసాతర్గ? అుందుకు దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అన్నిరు:
అవను! నీకు ఇష్టుం వచిిుంద చపుా”.1
ఇమామ్ గజాలీ త్న పుస్తకుం “అహాయవల్ ఉలూమ్”లో ఇలా వ్రాశ్వరు:
“మసిుమల ప్రాణాలు కాప్పడడుం వాజబ్ అుందుకని ఒకవేళ్ ఎవరైన మసిుుం
దుర్గమరుాడ భయుంతో దాకుకుంటే అత్డ కోస్ుం అబధాుం చపాడుం వాజబ్”2
“జలాలుదీదన్ సీవీత” యొకక పుస్తకుం “అల్ ఇషాాహు వనిజాయర్”లో ఇలా
వ్రాసి ఉుంద: “ప్రాణాప్పయ సి్తిలో మృత్కళ్ళబర్గనిి, మధయుం త్రాగడుం,
అవిశ్వవస్పు మాటలు చపాడుం, అనీి స్మమతిుంచబడనవే. మరి ఒకవేళ్ ఎకకడైన్న
అుంతా హ్ర్గమే ఉుండ చాల త్కుకవ మోతాదులో హ్లాల్ ఉుంటే అవస్రుం
ఉనిుంత్ వరకు మాత్రమే ఉపయోగుంచడుం స్మమత్ుం”.
“ఆబూబక్రె ర్గజీ” త్న పుస్తకుం (అహాకమల్ ఖుర్ఆన్)లో “

”

యొకక వాయఖ్యయనుంలో ఇలా వ్రాశ్వరు: దీని ఉద్వదశ్ుం ప్రాణాప్పయుం లేదా శ్రీర
భాగాలకు అప్పయుం ఉనిపుాడు విశ్వవసాలను వయతిరేకుంగా వయకతుం చేయవచుి.
పైకి ఈ పదుంతో ఇద్వ తెలుసుతుంద మరియు విదావుంసులు దీనినే స్మమతిసుతన్నిరు.

1. సీరతు హ్లబియయహ్, భాగుం3, పేజీ61.
2. అహాయవల్ ఉలూమ్, గజాలీ.

369

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...

َۡ

َ ۡ َ ُ ۡ ۡ

ذ َذ

َ خ ِذ ٱل ُمؤمِنون ٱلكَّٰفِر
మరి అలాగే “ఖ్తాదహ్” ఈ ఆయత్; ين أو ِِلَا َء مِن
ِ َّل يت
ِ
َ  ُدون ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمنవాయఖ్యయనుంలో “కాఫిర్ను త్మ దీన్లో న్నయకుడగా
ِي
ِ
నిర్గారిుంచడుం, విశ్వవసులకు జాయిజ్ కాదు. మరియు అలాుహ్ యొకక ఈ
ْ ُ َ َ ذ
َُ ا
ప్రవచనుం  إَِّل أن ت ذتقوا م ِۡن ُه ۡم تقىَّٰةఇద త్ఖ్యాయహ్ స్మయుంలో అవిశ్వవస్పు
మాటలు చపాడుం జాయిజ్ అని నిర్దపసుతుంద” అని చప్పారు.1
“స్హీ బుఖ్యరీ”లో (ర్గవీయుల క్రమానిి మినహాయిుంచి) హ్జ్రత్ ఆయెషా
“ఉర్గవ”తో చప్పారు: “ఒకవవకిత దైవప్రవకత(స్.అ)తో కలిస్తుందుకు అనుమతి కోర్గడు
అయితే దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అన్నిరు: అత్డకి అనుమతి ఇవవుండ ఎుందుకుంటే
అత్డు చాలా చడా “ఇబుిల్ అషీరహ్” లేదా చాలా చడా “అఖుల్ అషీరహ్” అని
మరియు ఆ వయకిత లోపలికి వచిినపుాడు దైవప్రవకత(స్.అ) చాలా ఓరుాగా న్మమదగా
అత్డతో మాట్టుడారు. అయితే నేను(ఆయిషా) ఇలా అన్నిను: ఓ దైవప్రవకత(స్.అ)
ఇపాడే మీరు అత్డ గురిుంచి ఇలా అని చప్పారు మరి ఆ త్రువాత్ మీరు అత్డతో
చాలా మెత్కదనుంతో మాట్టుడారు? అయితే దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అన్నిరు: ఓ
ఆయెషా! ఎవరి దుర ప్రవరతన వలు ప్రజలు అత్నిని వదలేసాతరో అత్డు అలాుహ్
దృషిటలో చాలా పెదద దుషుటడు”.2
పై మాటలతో ఈ క్రుంద ఫలితాలు తెలుసుతన్నియి:
1. ఇుంత్కు ముందు చపానటుు; త్ఖ్యాయహ్ ప్రళ్యుం వరకు జాయిజ్.
2. ఇమామ్ గజాలీ వచన్ననుసారుం; అబదాుం చపాడుం వాజబ్.
1. అహాకమల్ ఖుర్ఆన్, ర్గజీ, భాగుం2, పేజీ10.
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం7, పేజీ81, ()باب لم يکن النبی فاحشا وال متفحشا.
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3. విదావుంసులు మరియు అబూబక్రె ర్గజీ అుంగ్లకరిుంచిన విధుంగా;
అవిశ్వవస్ వయకతుం జాయిజ్.
4. బుఖ్యరీ చపాన విధుంగా; పైకి నవవతూ మరియు మనసులో
దూషిుంచడుం జాయిజ్ పని.
5. జలాలుదీదన్ సివీత అభిప్రాయుం ప్రకారుం; ప్రజల భయుంతో ప్పపుం ఉన్ని
స్రే అలాుంటి మాటను మాట్టుడవచుి.
అుందుకని సునీియులకు స్వయుంగా వాళ్ళళ నమమతునిటువుంటి మరియు
త్మ స్హాుహ్ మరియు మసానీదులలో ఇద జాయిజే కాదు వాజబ్ అని
లిఖిుంచుకునిటువుంటి విశ్వవసాలపై షియా మసిుమల పటు చడుగా చపాడుం
స్రికాదు. వాస్తవానికి షియా మసిుుంలు సునీియులు నమేముంత్గా నమమరు.
కేవలుం షియా మసిుుంలు ఈ విశ్వవస్ుం పై అమలు చేస్త విష్యుంలో వేరే వాళ్ళ
కని ఎకుకవ ప్రసిధిా చుంద ఉన్నిరు అుంతే, ఎుందుకుంటే అమవీయులు మరియు
అబ్బాసీయుల అన్నయయాలను, దౌరజన్నయలను వాళ్ళళ స్హిుంచారు, వేరే వాళ్ళళ
స్హిుంచలేదు. ఆ కాలుంలో పరిసి్తులు ఎలా ఉుండేవి అుంటే ఎవరినైన్న ఇత్ను
దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక అహ్లుబైత్(అ.స్)ల షియా అని అుంటే అద వాళ్ళకు మరణుం
మరియు కఠిన చావకి కారణుం అయేయద. అుందు వలు షియా మసిుమల పై
అహ్లుబైత్(అ.స్) యొకక ఆద్వశ్ుం కారణుంగా “త్ఖ్యాయహ్” వాజబ్ అయియుంద.
ఇమామ్ జాఫర్ సాదఖ్(అ.స్) ఉలేుఖ్నుం: “త్ఖ్యాయహ్ న్న మరియు న్న
పతామహుల దీన్”. వేరే చోట ఇలా ప్రవచిుంచారు: “ఎవరి వదద త్ఖ్యాయహ్ లేదో
అత్ని వదద దీన్ లేదు”. త్మను మరియు త్మను నమేమవాళ్ళను కషాటల నుుండ
కాప్పడుకునేుందుకు “త్ఖ్యాయహ్” అహ్లుబైత్(అ.స్)ల పదాతి అయియ ఉుండేద. ఇద్వ
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త్ఖ్యాయహ్ మసిుమల యొకక రక్షణగా ఉుండేద. ఉదాహారణకు అమామర్ ఇబ్ని
యాసిర్ ఎదురుకుని స్ుంఘటన.
కాని అహ్లుసునితులు ఆ కాలుంలో దుర్గమరా ప్పలకులతో కలిసి ఉుండడుం వలు
ఈ ఆపదల మరియు కషాటల నుుండ దూరుంగా ఉుండేవారు. అుందుకని వాళ్ళకు
చావ భయుంగాని లేదా దోపడ జరిగే భయుంగాని ఉుండేద కాదు. అుందుకని
స్హ్జమైన విష్యుం ఏమిటుంటే వాళ్ళళ త్ఖ్యాయహ్ను నిర్గకరిుంచే వారు
మరియు త్ఖ్యాయహ్పై అమలు చేస్త వాళ్ళను పరిహాసిుంచే వారు. “బనీ
ఉమయాయహ్” మరియు “బనీ అబ్బాస్”లు చాలా ఎకుకవ కాలుం షియాలను
త్ఖ్యాయహ్ పై దూషిసూత ఉుండే వారు. మరియు వాళ్ళ అలవాటునే
అహ్లుసునితులు ఎుంచుకున్నిరు.
ఓ న్నయయానిి గౌరవిుంచే ప్పఠకులార్గ! అలాుహ్ త్ఖ్యాయహ్ను నేటి వరకు
కూడా

పఠిుంచబడేటువుంటి

మరియు

దాని

ప్రకారుంగా

ఆద్వశ్వలు

ఇవవబడేటువుంటి ఖుర్ఆన్లో అవత్రిుంపజేశ్వడు, మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)
స్వయుంగా త్ఖ్యాయహ్ పై అమలు చేసినపుాడు(ఎలాగైతే స్హీ బుఖ్యరీలో
ఉుందో) మరియు అమామర్ ఇబ్ని యాసిర్ను ఒకవేళ్ అవిశ్వవసులు నీనుి మరలా
బ్బధపెడతే వాళ్ళళ ఏమి చపాముంటే అద చపుా అుంతే కాదు అవిశ్వవస్పు మాటలు
కూడా చపేాయి, అని అనుమతి ఇచేిశ్వరు. మరియు స్వయుంగా ఖుర్ఆన్ మరియ
దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ను ఆచరిసూత స్వయుంగా ఇసాుమీయ ఉలమాలే త్ఖ్యాయహ్
జాయిజ్ అని ఫతావ ఇచిినపుాడు, మరి షియా మసిుుంల పై ఈ లఅనత్ మరియు
దూష్ణలు ఏుందుకు?
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దుర్గమరా ప్పలకుల కాలుంలో ఉదాహారణకు మఆవియా; ఇత్డు హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్)పై లఅనత్ చేయడానికి నిర్గకరిుంచిన ప్రతీ వాడని చుంపేస్తవాడు.
“జన్నబ్న హిజ్ర్ ఇబ్ని అదీ అల్ కిుందీ” మరియు అత్ని అనుచరుల స్ుంఘటన
ప్రసిధిద చుందనద. లేదా “యజీద్”, “ఇబ్ని జయాద్”, “హ్జాజజ్”, “అబుదల్ మలిక్
ఇబ్ని మర్గవన్” మొ॥ కాలుంలో స్వయుంగా స్హాబీయులు త్ఖ్యాయహ్ చేస్త వారు.
మరియు ఒకవేళ్ నేను గౌరవనీయులైన స్హాబీయుల స్ుంఘటనలు వ్రాయడానికి
కూరుిుంటే పూరిత ఒక పుస్తకుం అవతుుంద. కాని నేను అహ్లుసునిత్ యొకక
పుస్తకాల నుుండ ప్రదరిిుంచిన సాక్ష్యయలు అల్ హ్ుందు లిలాుహ్ మన ఉద్వదశ్వనిి
నిర్దపుంచడుం కోస్ుం చాలు.
ఇకకడ నేను ఒక అహ్లుసునిత్ ఆలిమ్తో కలిసిన స్ుంఘటన త్పాకుుండా
చబుతాను. స్ుంఘటన ఇద: బ్రిటన్లో ఇసాుమీయ కాన్ఫ్ీరన్స కోస్మని కొుందరు
ఆహ్వనిుంచబడాారు, వాళ్ళలో నేనొకడని. విమానుంలో ఒక సునీి ఆలిమ్తో
పరిచయుం అయియుంద. అత్ను కూడా కాన్ఫ్ీరన్సకే వెళ్ళతున్నిరు. ఇుంచు మిుంచు
రుండు గుంటలు మేమ షియా మరియు సునీియుల గురిుంచి మాట్టుడుకున్నిమ.
ఈ ఆలిమ్ ఇతెతహాద్(షియా సునీియుల ఐకయత్) పై గటిట నమమకుం కలిగ ఉన్నిరు.
న్నకు అత్ని మాటలు చాలా నచాియి కేవలుం ఒక మాట భరిుంచలేక పోయాను,
మరి ఆ మాట: “ఇపుాడు ఆ కాలుం వచేిసిుంద ఇక షియాలు మసిుమలలో
వయతిరేకత్కు మరియు ఒకరు మరొకరిని దూషిుంచడానికి కారణుం అయేయ త్మ
కొనిి విశ్వవసాలను వదలి వేయాలి” నేను ఆ విశ్వవసాలు ఏమిటి? అని
ప్రశ్ిుంచాను. అత్ను ఇలా అన్నిరు: ఉదాహ్రణకు మతా, త్ఖ్యాయహ్, మొ॥ ఆ
త్రువాత్ నేను లక్షప్రయతాిలు చేశ్వను అత్నికి మతా ష్రీఅత్ పరుంగా
వివాహ్ుం అని నమిముంచడానికీ మరియు త్ఖ్యాయహ్ అలాుహ్ త్రపు నుుండ
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అనుమతిుంచబడుందీ అని. కాని అత్ను త్న మాటపై అలాగే సి్రపడ
ఉుండపోయాడు న్న మాట గాని మరియు న్న సాక్ష్యయలను గాని అుంగ్లకరిుంచకుుండా
ఇలా అన్నిడు: బహుశ్ మీరు చపేాద నిజుం అయియ ఉుండొచుి, కాని ఒక మఖ్య
ఔచిత్యమ –ఇతెతహాదుల్ మసిుమీన్(మసిుమల ఐకయత్)– కోస్ుం వీటిని
వదలేయడుం ముంచిద.
న్నకు ఆ మౌలాన్న గారి ఇతెతహాద్(ఐకయత్) కోస్ుం అలాుహ్ ఆద్వశ్వలను వదలి
వేయాలి అని త్రకుం చాలా విుంత్గా అనిపుంచిుంద. మరియు ఆ త్రువాత్
అత్నితో ఇలా అన్నిను: ఒకవేళ్ మసిుమల ఇతెతహాద్ దీనిపైనే నిలిచి ఉుంటే
అుందరి కని ముందు మీ ఈ మాటను నేనే అుంగ్లకరిసాతను. స్ుంక్షిపతుంగా
చప్పాలుంటే మేమ లుండన్ విమాన్నశ్రయుంలో దగామ మరియు నేను అత్ని
వెనకాలే నడుసుతన్నిను. మేమిదదరుం విమాన్నశ్రయ పోలీసుల వదదకు చేర్గమ
అయితె వాళ్ళళ మీరు లుండన్ ఎుందుకు వచాిరు? అని ప్రశ్ిుంచారు. మౌలాన్న
వైదయుం కోస్ుం అని నేను న్న మిత్రులతో కలవడానికి వచాిమ అని అన్నిమ. ఆ
త్రువాత్ ఆలస్యుం చేయకుుండా సామానులు తీసుకునే చోటుకు చేరుకున్నిమ.
అపుాడు నేను మౌలాన్న గారితో చాలా మెలుగా ఇలా అన్నిను: మీరు చూశ్వర్గ
త్ఖ్యాయహ్ ప్రతీ కాలుంలో పనికొసుతుంద? అత్డు అదెలాగా? అని అన్నిడు. నేను
ఇలా అన్నిను: మేమిదదరుం ఆ పోలీసుతో అబధాుం చప్పామ నేను మిత్రులతో
కలిస్తుందుకు అని చప్పాను మరియు మీరు వైదయుం కోస్ుం అని అన్నిరు నిజానికి
ఈ రుండు మాటలు కూడా అబదామైనవే ఎుందుకుంటే మేమ కాన్ఫ్ీరన్సలో
ప్పలానడానికి వచాిమ. మౌలాన్న నవావరు మరియు న్న ముందు ఇత్ను
అబదాుం చప్పారు, అని తెలిసిపోయిుంద అుందుకని ఇలా అన్నిరు: కాన్ఫ్ీరన్సలో మా
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ఆత్మచికిత్స అవవదా? నేను నవవతూ ఇలా అన్నిను: మిత్రులతో కలవడుం
జరగదా!?
ఇక నేను అస్లు ట్టపక్ త్రపు తిరిగ వసుతన్నిను! అహ్లు సునిత్లు
చపానటుు త్ఖ్యయహ్ కపటుం కాదు. అుంతే కాదు త్ఖ్యయహ్ కపట్టనికి పూరిత
విరుధా అరాుం ఎుందుకుంటే కపటుం అనగా నోటితో ఈమాన్ను వయకతుం చేసి
మనసులో అవిశ్వవసానిి దాచి ఉుంచడుం. మరియు త్ఖ్యాయహ్ అనగా నోటితో
అవిశ్వవసానిి వయకతుం చేసి మనసులో ఈమాన్ను దాచి ఉుంచడుం. రుండుంటిలో
ఎుంత్ తేడా ఉుందో చూడుండ.
కపటుం గురిుంచి ఖుర్ఆన్ ఇలా ప్రవచిసుతుంద:

َ
َ َ ْ َ َ َ
َ ُ ْ ذ
ُ
َ ام ُنوا ْ قَالُوا ْ َء
َ ِين َء
َ ِإَوذا لَ ُقوا ْ ذٱَّل
ام ذنا ِإَوذا خل ۡوا إ ِ ََّٰل ش َيَّٰ ِطين ِ ِه ۡم قالوا إِنا َم َعك ۡم
َ
َۡ ذ
إِن َما َن ُن ُم ۡس َت ۡه ِز ُءون

అనువాదుం:

విశ్వవసులను కలిసినపుాడు వారు “మేమ విశ్వసిుంచామ” అని
అుంట్టరు. కాని త్మ షైతానులను ఏకాుంత్ుంగా కలిసినపుాడు
వారు “అస్లు మేమ మీతోనే ఉన్నిమ, వారిని కేవలుం ఎగతాళ్ళ
చేసుతన్నిమ” అని అుంట్టరు

1

త్ఖ్యాయహ్ గురిుంచి ఖ్ర్ఆన్ ఇలా చబుతుుంద:

ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ِ ٞ ۡ ُّ ٞ ُ َ َ َ َ
َ ك ُت ُم إ
يم َّٰ َن ُه
وقال رجل مؤمِن مِن ءا ِل ف ِرعون ي
ِ

1. బఖ్ర్గ సూర్గ:2, ఆయత్:14.
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అనువాదుం:

ఈ స్ుందరుుంగా, త్న విశ్వవసానిి గుపతుంగా దాచిన ఫిరౌన్ జాతికి
చుందన ఒక విశ్వవసి ఇలా అన్నిడు...,

1

మొదటి ఆయత్లో పైకి ఈమాన్ వయకతుం చేయడుం లోపల అవిశ్వవసానిి దాచి
ఉుంచడుం దీనినే కపటుం అుంట్టరు. మరియు రుండవ ఆయత్లో పైకి అవిశ్వవస్ుం
వయకతుం చేయడుం లోపల ఈమాన్ను దాచి ఉుంచడుం, దీనిని త్ఖ్యాయహ్
అుంట్టరు. ఎుందుకుంటే “మొమినే ఆలె ఫిర్ఔన్” లోపల ఈమాన్ కలిగ ఉనివాడు
అద అలాుహ్కు త్పా ఎవరికీ తెలియదు మరియు పైకి ఫిర్ఔన్ మరియు ప్రజలకు
ఫిర్ఔన్ మత్సుతడగా వయకతుం చేస్తవాడు. మరి అలాుహ్ ఇలాుంటి వయకిత గురిుంచి
ఖుర్ఆన్లో ప్రశ్ుంస్లు కురిపసుతన్నిడు.
న్న ప్రియ ప్పఠకులార్గ! న్నతో కలిసి ప్రయాణుం చేసూత ఉుండుండ; మీరు
షియా మసిుుంల గురిుంచి వాళ్ళళ అబధదుం చబుతున్నిరు అని పరప్పటుకు గురి
కాకూడదని త్ఖ్యాయహ్ గురిుంచి షియా మసిుుంల ఈ వచన్ననిి చదవుండ; “షేక్
రిజా మజఫీర్” త్న పుస్తకుం “అఖ్యయిదుల్ ఇమామియాయహ్”లో ఇలా
అన్నిరు: భయుం, ఆపద స్ుందరుమలలో వైరుదాయుం కారణుంగా త్ఖ్యాయహ్
వాజబ్ అవవడుం మరియు వాజబ్ కాకపోవడుం పటు ఎనోి అహాకమలు ఉన్నియి.
అవి ఫిఖ్య పుస్తకాలలో ఉలేుఖిుంచబడ ఉన్నియి. త్ఖ్యాయహ్ అనిి పరిసి్తులలో
వాజబ్ కాదు కొనిి స్ుందరులలోనే జాయిజ్ అవతుుంద; ఉదాహారణకు ఒకవేళ్
దీన్ రక్షణ, ఇసాుుం స్తవ మరియు అలాుహ్ మారాుంలో జహాద్ చేయడుం కోస్ుం
నిజానిి వయకతుం చేయడుం(యదార్గ్నిి చాటి చపాడుం) అవస్రుం అయితే ఇలాుంటి

1. మొమినూన్ సూర్గ:40, ఆయత్:28.
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పరిసి్తిలో త్ఖ్యాయహ్కు విరుధాుంగా అమలు చేయడుం వాజబ్ ఇకకడ ధన
స్ుంపదలను లెకక చేయకూడదు. అలాగే ప్రాణాలను కూడా లెకక చేయకూడదు.
మరి అలాగే ఒక ముంచివయకిత చుంపబడుతున్నిడు లేదా దుర్గమరాుం రీతిగా
మారుతునిపుాడు లేదా దీన్లో విద్రోహ్ భయుం ఉనిపుాడు ఉదాహారణకు
మసిుమలు దారి త్పేా భయుం ఉనిపుాడు లేదా మసిుమలలో అన్నయయుం
మరియు దౌరజనయుం వాయపుంచే అవకాశ్ుం ఉుంటే, అలాుంటి స్మయుంలో
త్ఖ్యాయహ్ చేయడుం హ్ర్గమ్ అవతుుంద.
ఎలాగైతేనేుం ఇమామియాహ్(షియా) వరాుం దృషిటలో త్ఖ్యాయహ్కు అరాుం
“న్నశ్నుం చేస్తుందుకు రహ్స్య స్మూహ్ుం త్యారు చేయడుం కాదు” అలాగే
మాటలను స్రిగా అరాుం చేసుకోలేని మరియు మన వదద స్రైన విశ్వవస్ుం ఏమిటి
అని తెలుసుకునే ప్రయత్ిుం కూడా చేయని షియా మసిుమల శ్త్రువలలో
కొుందరు ఇలాుంటి వాటిని ప్రజల ఆలోచనలలో వేసూత ఉుంట్టరు.
మరి అలాగే త్ఖ్యాయహ్ అరాుం దీన్ మరియు అహాకమలను గుపత రహ్స్యుం
చేసి ఈ దీన్ను నమమని వాళ్ళ ముందు వాటిని వయకతమే చేయకూడదు అని కూడా
కాదు (ఇవనీి కాదు) మరియు ఒకవేళ్ మీకు నమమకుం కలగకపోతే ఇమామియా
వరాుం యొకక ఫిఖ్య, కలామ్, విశ్వవసాల పుస్తకాలను చదవి చూడుండ. అవి
ప్రపుంచముంత్ట్ట వాయపుంచి ఉన్నియి. ఏ మత్సు్డైన్న ఇనిి పుస్తకాలు ఉుండాలి
అని అనుకుుంట్టడో వాటి కని ఎకుకవగానే షియాల పుస్తకాలు ఉన్నియి.
మీరు చూసారుగా శ్త్రువలు ప్రజలకు నమిముంచాలను కుుంటునిటుుగా
“త్ఖ్యాయహ్”లో కపటుం గాని కలిాత్ుం గాని అబధాుం గాని మోస్ుం గాని లేవ.
అుంతే కాదు “త్ఖ్యాయహ్ ఒక వివేకమైన మరియు ఒక వరానీయమైన అవస్రుం”
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మత్అ లేదా (అసా్యి వివాహ్ుం)
దీనిని నికాహ్ల మత్అ, అఖ్ద మనాత్అ(విడపోగల బుంధుం), అసా్యి
వివాహ్ుం అని అనబడుతుుంద. నికాహ్ వలే ఇుందులో కూడా “ఈజాబ్ ఒ
ఖ్బూల్”(ఉభయాుంగ్లకారమలు) ఉుంట్టయి. అవి లేకుుండా మత్అ స్రికాదు.
ఉదా: స్త్రీ, పురుషుడతో ఇలా అన్నలి: నేను న్న ఆత్మను ఇుంత్ మెహ్ర్1 మరియు
నిశ్ిత్ కాలుం వరకు నీకు తోడు అయాయను. ఆ త్రువాత్ పురుషుడు ఇలా అన్నలి:
నేను అుంగ్లకరిసుతన్నిను లేదా నేను ర్గజీ పడాాను.
ఈ అసా్యి వివాహానికి ఇమామియా ఫిఖ్య పుస్తకాలలో ష్రతుతల ప్రసాతవన
వివరుంగా ఉుంద. ఉదా: మెహ్ర్ మరియు కాల నిర్గారణ ఇదదరి ఇషాటనుసారుంగా
నిరణయిుంచబడాలి. మరియు మహ్ర్రమాత్2తో ఎలాగైతే నికాహ్ చేసుకోలేమో
అలాగే మత్అ కూడా చేయలేమ. మరియు మత్అ చేసిన స్ర్తత నికాహ్ చేసుకుని
స్ర్తత వలే మత్అ కాలుం పూరిత అయిన త్రువాత్ రుండు పూరిత బహిషుట అవధి వరకు
ఇదాదహ్3 చేయాలిస వసుతుంద. మరియు భరత చనిపోతే నికాహ్ చేసిన స్ర్తత వలే
న్నలుగు న్లల పద రోజులు ఇదదతే వఫాత్(గడువ ప్పటిుంచవలసి వసుతుంద)
చేయాలిస వసుతుంద. మత్అ చేసిన స్ర్తత మరియు ఆమె భరతకు ఎటువుంటి ఆసిత
హ్కుకలు ఉుండవ. స్ర్తత ఆసితకి భరత వారసుడు కాలేడు మరి అలాగే భరత ఆసితకి స్ర్తత
వారసుర్గలు కాలేదు, మరియు భరత పై భారయ భరణనమ వాజబ్ కూడా కాదు.
1. వధువను గ్రహిుంచుటకు ఇచుి ధనమ.
2. వివాహ్మనకు నిషిదామైన బ్బుంధవయమ.
3. ఇసాుుంలో వివాహ్చేాదానుంత్రమగాని లేక భరత చనిపోయిన త్రువాత్ గాని స్త్రీ పెుండు యాడకుుండ
యుుండవలసిన కాలమ, విత్ుంతు దీక్ష.
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కాని మత్అతో జనిముంచిన పలులు, నికాహ్తో జనిముంచిన పలులకు ఉనిటువుంటి
హ్కుకలనీిుంటికి అరుులు అవతారు. ఉదా: ఆసిత, భరణనమ, ప్రవరతన మరియు
ధన స్ుంబుంధ హ్కుకలు. మరి ఈ పలులు త్ుండ్రికే చుందుతారు.
ఇవి మత్అ యొకక ష్రతుతలు. వాస్తవుంగా దీనికి వయభిచారుంతో ఎటువుంటి
స్ుంబుంధుం లేదు అని తెలుసుతుంద. మరియు అహ్లు సునిత్లు కూడా త్మ షియా
సోదరుల వలె ఇద(మత్అ) ష్ర్గ స్మమతి గలద అని నమమతారు. ఖుర్ఆన్ ఇలా
ప్రవచిుంచను:

ُ َۡ َ َ َ ُ ََ ُۡ ذ ََ ُ ُ ذ ُ ُ َ ُ ذ َ َ ا
ۡ َف َما
َك ۡم فِيما
ٱس َت ۡم َت ۡع ُتم بِهِۦ مِنهن فاتوهن أجورهن ف ِريضة وَّل جناح علي
َ َۡ َۡ ۢ
ُۡ َ ََ
ِيما َحك ا
َ يضةِ إ ذن ذ
ً ٱّلل ََك َن َعل
ِيما
ِ
ِترَّٰضيتم بِهِۦ ِمن بع ِد ٱلفر

అనువాదుం:

త్రువాత్ వారి దావర్గ మీరు అనుభవిుంచిన దాుంపత్య సుఖ్యనికి
బదులుగా వారు “మెహ్ర్”ను ఒక విధిగా భావిుంచి చలిుుంచుండ.
కాని “మెహ్ర్” ఒపాుందుం జరిగన త్రువాత్ పరస్ారమైన
అుంగ్లకారుంతో మీమధయ ఏదైన్న ర్గజీకుదరితే, అుందులో దోష్ుం
లేదు. అలాుహ్ అనీి తెలిసినవాడు, అుంత్యుంత్ వివేక స్ుంపనుిడు
1

అలాగే షియా మరియు సునీియులు దైవప్రవకత(స్.అ) దీనిని అనుమతి
ఇచాిరు మరియు స్హాబీయులు దైవప్రవకత(స్.అ) కాలుంలో మత్అ చేశ్వరు అని
విష్యుంలో ఏకాభిప్రాయుంతో ఉన్నిరు.
1. నిసా సూర్గ:4, ఆయత్:24.
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కాని రుండు వర్గాలలో “ఈ ఆద్వశ్ుం రదుద చేయబడుందా లేదా?” అని
విష్యుం పై విభేదుం ఉుంద. అహ్లు సునిత్లు ఇలా చబుతారు; “మత్అ ఆద్వశ్ుం,
హ్లాల్ అయిన త్రువాత్ రదుదచేయబడనద మరియు ఇక మత్అ హ్ర్గమ్
మరియు ఈ రదుద(ఖుర్ఆన్ దావర చేయబడలేదు) సునిత్ దావర చేయబడుంద.
మరియు షియా మసిుమలు ఇలా అుంట్టరు: “ఈ ఆద్వశ్ుం రదుదచేయబడలేదు
ప్రళ్య దనుం వరకు అలాగే మిగలి ఉుంటుుంద” అని.
అుంటే విరుదాుం రదుద చేయబడుందా లేదా అని విష్యుం గురిుంచి. ఇపాడు
మన కరతవయుం ఇరువైపు వర్గాల సాక్ష్యయలను చూసి ఎవరు స్తుయలు? అని
తీర్గమనిుంచడుం. ఎవరు స్త్యుం వైపు ఉుంట్టరో వాళ్ళనే అనుచరిుంచడుం. కోపుం
మరియు ఉద్రేకాలతో తీర్గమనిుంచకూడదు.
షియా మసిుమల సాక్ష్యయలు:
1. దైవప్రవకత(స్.అ) త్న జీవిత్ కాలుంలో దీనిని నిషేదుంచారు అని విష్యుం
పై సాక్షయుం లేదు.
2. ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్) దీనిని హ్లాల్ అని నమమతారు ఒకవేళ్
దైవప్రవకత(స్.అ) దీనిని రదుద చేసి ఉుంటే అహ్లుబైత్(అ.స్)ల న్నయకులు హ్జ్రత్
అలీ(అ.స్) దానిని త్పాకుుండా ఆప ఉుండే వారు. ఎుందుకుంటే ఇుంటి వాళ్ళకు ఇుంటి
విష్యాలు బ్బగా తెలుసు.
3. హ్జ్రత్ ఉమర్ “మత్అ”ను త్మ స్వయపరియాలోచన దావర
నిషేదుంచారు మరియు హ్ర్గమ్గా నిర్గారిుంచారు, అని విష్యుం మనలో
స్ాష్టుంగా నిర్గారిుంచబడుంద. (మరియు అహ్లుసునిత్ ఉలమాలు కూడా దీనికి
సాక్షుయలు) మరియు మేమ అలాుహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఆద్వశ్వలను
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ఎవరో ఒకవయకిత పరియాలోచన మూలుంగా వదలివేయలేమ. ఇదీ షియా
మసిుమల సాక్ష్యయల సార్గుంశ్ుం మరియు ఇద్వ స్రైన వచనుం (ఒకవేళ్
నిర్దపుంచబడతే).

ఎుందుకుంటే

మసిుమలుందరికి

అలాుహ్

మరియు

దైవప్రవకత(స్.అ) ఆద్వశ్వలను ఆచరిుంచే ఆద్వశ్ుం ఇవవబడుంద. అదీ కాకుుండా
అత్ను(పరియాలోచన చేసి మత్అను హ్ర్గమ్ అని చపాన వారు) ఎుంత్ పెదద
వారైన స్రే అత్ని మాటను ఆచరిుంచడుం వాజబ్ కాదు మఖ్యుంగా అత్ని
పరియాలోచన ఖుర్ఆన్ స్ాష్ట ఆద్వశ్వలకు మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్కు
వయతిరేకుంగా ఉనిపుాడు.
సునీియుల సాక్ష్యయలు:
1. “మత్అ” హ్లాల్ అనిద నిజమే మరియు దానికై ఖుర్ఆన్ ఆద్వశ్ుంచిుంద
మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) అనుమతిుంచారు మరియు స్హాబీయులు దానిపై
అమలు చేశ్వరు. కాని ఇద త్రువాత్ రదుదచేయబడుంద అుందుకని జాయిజ్
కాదు. అయితే సునీియులు దీని న్నసిఖ్ అవవడుంలో(ఆద్వశ్ుంచబడడుంలో)
విభేదుం కలిగ ఉన్నిరు. మరియు అవి ఈ విధుంగా ఉన్నియి: 1. కొుందరు
ఇలా అుంట్టరు; దైవప్రవకత(స్.అ) మరణుం కని ముంద్వ రదుదచేశ్వరు. 2. మరి
కొుందరు ఇలా అుంట్టరు; ఉమర్ ఇబ్ని ఖ్తాతబ్ హ్ర్గమ్గా నిర్గారిుంచారు
మరియు అత్ని వచనుం మా కొరకు శ్రోధారయుం. ఎుందుకుంటే దైవప్రవకత(స్.అ)
ఇలా ప్రవచిుంచారు: “న్న త్రువాత్ న్న సునిత్ మరియు ఖులఫాయే
ర్గషిదీన్ల సునిత్ పై అమలు చేయడుం మీపై వాజబ్”
ఇక ఎవరైతే మత్అను హ్జ్రత్ ఉమర్ హ్ర్గమ్గా నిర్గారిుంచారు మరియు
అత్ని సునిత్ పై అమలు చేయడుం అవశ్యకుం అని అుందువలు ఇద హ్ర్గమ్
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అవవడానికి కారణుం అని అుంటున్నిరో మేమ వాళ్ళతో స్ుంభాష్ణ గాని చరిగాని
చేయమ. ఎుందుకుంటే ఇద కేవలుం స్వమత్పక్షప్పత్ుం, ఎవరైన్న అలాుహ్ మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) ప్రవచన్ననిి వదలి, వాళ్ళను వయతిరేకిుంచీ పరియాలోచనుంలో
స్రైన ఆద్వశ్వనికి చేరేుందుకు వేరే వాళ్ళతో పోలిస్తత ఎకుకవ త్పుాలు చేస్తటువుంటి
మనిషిని అనుచరిసాతడా? ఇద ఎటువుంటి స్మయుంలో స్రైనద అుంటే మనిషి
ఖుర్ఆన్ మరియు సునిత్లో స్ాష్ట ఆద్వశ్ుం లేనపుాడు ఇలాుంటి స్మస్యలో
ఇజతహాద్ చేయాలి. నస్స ఉనిపుాడు కాదు. అలాుహ్ ఇలా ప్రవచిుంచను:

ۡ ُ َُ َ ُ َ َ ً ۡ َ ُُ ُ َ َ ُ ذ
ۡ َ
ۡ َ َ
َ َ َ
ُِرية
َ َ ٱۡل
َو َما َكن ل ُِمؤمِن َوَّل ُمؤم َِنة إِذا قَض ٱّلل ورسولۥ أمرا أن يكون لهم
ولۥ َف َق ۡد َض ذل َض َل َّٰ ال ُّمب ا
َ م ِۡن أَ ۡمره ِۡم َو َمن َي ۡع ِص ذ
ُ َ ٱّلل َو َر ُس
ينا
ِ ه
ِ
అనువాదుం:

అలాుహ్, ఆయన ప్రవకాత, ఏ విష్యుంలోనైన్న ఒక తీరుా

చేసినపుాడు విశ్వవసి అయిన ఏ పురుషునికైన్న, విశ్వవసుర్గలైన ఏ స్త్రీకైన్న,
త్రువాత్ త్మ యొకక ఆ విష్యుంలో స్వయుంగా మళ్ళు ఒక నిరణయుం తీసుకునే
హ్కుకలేదు. ఇుంకా ఎవరైన్న అలాుహ్కు, ఆయన ప్రవకతకు అవిధేయత్ చూపతే,
అత్డు స్ాష్టుంగా మారా భ్రష్టత్కు గురి అయినటేు .1
మరియు ఒకవేళ్ ఎవరైన్న ఈ నిరణయానిి ఒపుాకోనట్లుతే అత్డు ఇసాుుం ష్ర్గ,
ఖుర్ఆన్ మరియు సునిత్ యొకక సూక్షమత్ పటు త్మ జాఞనుంలో మరలా
పరిశోధిుంచవలసిన అవస్రుం ఉుంద.

1. అల్ అహాజబ్ సూర్గ:33, ఆయత్:36.
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ఖుర్ఆన్ అయితే స్ాష్టుంగా చబుతుుంద ఖుర్ఆన్ మరియు సునిత్
ఆద్వశ్వలను నమమని వాడు దారిత్పాన వాడు. మరియు అవిశ్వవసుడు అని.
ఎలాగైతే

లో ఉుందో. మరియు అద్వ విధుంగా వేరే ఆయతులలో

కూడా ఉుంద. ఇక దైవప్రవకత(స్.అ) హ్దీసులు అుంట్టర్గ వాటి స్ుంఖ్య వీటి కన్ని
ఎకుకవ. కాని మేమ కేవలుం దైవప్రవకత(స్.అ) ఒక ప్రవచన్ననిి ప్రదరిిసుతన్నిమ;
“మహ్మమద్(స్.అ) హ్లాల్ చేసినద ప్రళ్యదనుం వరకు హ్లాల్ మరియు
హ్ర్గమ్ చేసినద ప్రళ్యదనుం వరకు హ్ర్గమ్!” అుందుకని ఏ స్మస్యలోనైతే
అలాుహ్ లేదా దైవప్రవకత(స్.అ) హ్లాల్ లేదా హ్ర్గమ్ ఆద్వశ్ుం ఉుందో దానికి
వయతిరేకుంగా ఎదైన్న ఆద్వశ్ుం ఇచేి హ్కుక ఎవవరికీ లేదు. ఈ మాటలనీిుంటి
కారణుంగానే ఎవరైతే మమమలిి ఖులఫాయే ర్గషిదాన్ల కారయమలు మరియు
వాళ్ళ పరియాలోచనల పై అమలు చేయడుం మాపై అవశ్యకుం అని నమిముంచాలని
అనుకుుంటున్నిరో మేమ వాళ్ళతో ఇలా అుంట్టమ:

ُ َ ُۡ
َ
ُ ُ ۡ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ُ
ُ ذ
قل أَتَا ُّجون َنا ِِف ٱّلل ِ َوه َو َر ُّب َنا َو َر ُّبك ۡم َونلَا أع َمَّٰل َنا َولك ۡم أع َمَّٰلك ۡم
ُۡ َ َۡ
َ
َوَن ُن ُلۥ ُمل ُِصون

అనువాదుం:

ప్రవకాత! వారితో ఇలా అను: “అలాుహ్ విష్యుంలో మీరు మాతో
వాదులాడుతార్గ? వాస్తవానికి ఆయనే మాకూ ప్రభువ, మీకూ
ప్రభువ. మా కరమలు మాకు, మీ కరమలు మీకు. మేమయితే మా
దాసాయనిి కేవలుం అలాుహ్ కే ప్రతేయకుం చేసుకున్నిమ

1. బఖ్ర్గ సూర్గ2, ఆయత్139.
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ఏదైతేనేుం జాయిజ్ అని విష్యుంలో వీళ్ళళ కూడా షియాలతోనే ఉన్నిరు.
అుందుకని మా చరి కేవలుం వాళ్ళ కోస్మే ఎవరైతే “దైవప్రవకత(స్.అ)
మత్అను హ్ర్గమ్గా నిర్గారిుంచారు మరియు దానిని రదుదచేశ్వరు అనగా
ఖుర్ఆన్ను హ్దీస్ దావర రదుద చేయబడుంద” అని అుంట్య ఉుంట్టరో. వీళ్ళ
వచనమలలో ఎకకడైతే సి్రత్వుం లేదో అకకడే వాళ్ళ సాక్ష్యయలు దృఢుంగా, బలమైన
కారణాల పై నిలిచి లేవ. అయినిపాటికీ దైవప్రవకత(స్.అ) నిషేదనను మసిుుం త్న
“స్హాుహ్”లో వ్రాశ్వరు. కాని యదార్ుం ఏమిటుంటే ఒకవేళ్ నిజుంగానే
దైవప్రవకత(స్.అ) నిషేదుంచి ఉుంటే ఈ మాట హ్జ్రత్ అబూబక్ర్ యొకక పూరిత పదవీ
కాలుంలో మరియు హ్జ్రత్ ఉమర్ యొకక కొుంత్ కాలుం వరకు మత్అ చేసూత
వచిిన స్హాబీయులకు తెలియకుుండా ఉుండే అవకాశ్మే లేదు. స్వయుంగా
“మసిుుం” త్న స్హీలో వ్రాసినటుు1
అతా ఇలా అన్నిరు: “జాబిర్ ఇబ్ని అబిదలాుహ్” ఉమ్రా కోస్ుం వచిినపుాడు
మేమ అత్ని సా్వర్గనికి వెళ్తళమ ప్రజలు చాలా విష్యాల గురిుంచి అడగారు
అుందులోనే మత్అ గురిుంచి అడగారు అపుాడు జాబిర్ ఇలా అన్నిరు: “మేమ
దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు అబూబక్ర్, ఉమర్ కాలుంలో మత్అ చేశ్వమ”. ఒకవేళ్
దైవప్రవకత(స్.అ) మత్అ నుుండ నిషేదుంచి ఉుంటే అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ యొకక
కాలుంలో స్హాబీయులు ఎలా మత్అ చేస్త వారు?
స్ుంగతేమిటుంటే దైవప్రవకత(స్.అ) నిషేదుంచనూ లేదూ మరియు హ్ర్గమ్గా
నిర్గారిుంచనూ లేదూ. ఇద కేవలుం హ్జ్రత్ ఉమర్ త్మ కాలుంలో చేసిుంద.

1. స్హీ మసిుుం, భాగుం4, పేజీ158.
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ఎలాగైతే “బుఖ్యరీ” త్న “స్హీ”లో ఉలేుఖిుంచారో తిలకిుంచుండ: (ర్గవీయుల
క్రమానిి మినహాయిుంచి) “ఇమ్రాన్ ఇబ్ని హ్సీన్” ఇలా అుంట్టరు: మత్అ
యొకక ఆయత్ ఖుర్ఆన్లో అవత్రిుంచిుంద మరియు మేమ దైవప్రవకత(స్.అ)
కాలుంలో మత్అ చేశ్వమ. దాని త్రువాత్ ఖుర్ఆన్లో మత్అ హ్ర్గమ్ ఆద్వశ్
ఆయత్ అవత్రిుంచనూ లేదు మరియు అలాగే దైవప్రవకత(స్.అ) చివరి క్షణుం వరకు
దానిని నిషేదుంచనూ లేదు. ఒక వయకిత త్న అభిప్రాయుంతో ఏదపడతే అద
అనేశ్వడు. ర్గవి ఇలా అన్ను: ఆ వయకిత ఉమర్ అని ప్రజలు చపేావారు.1
గౌరవనీయులైన ప్పఠకులార్గ! మీరు తిలకిుంచారు కదా స్హాబీ ఎుంత్
స్ాష్టుంగా చప్పారో: దైవప్రవకత(స్.అ), చివరి నిమిష్ుం వరకు కూడా మత్అను
నిషేదుంచ లేదు. మరియు ఇద కూడా తిలకిుంచుండ; హ్ర్గమ్ చేసిుంద ఉమర్ అని
అత్డు స్ుంకోచుం లేకుుండా చప్పాడు. దానితో ప్పటు “అత్ను త్నకు ఇష్టుం
వచిిుంద చపేాశ్వరు” అని కూడా జోడుంచాడు.
చూడుండ హ్జ్రత్ జాబిర్ ఇబ్ని అబిదలాుహ్ అన్నసరీ చాలా స్ాష్టుంగా ఇలా
చబుతున్నిరు: మేమ దైవప్రవకత(స్.అ) మరియు అబూబక్ర్ కాలుంలో ఒక గుపెాడు
కర్దజరుం మరియు పుండ(ఇచిి)తో మత్అ చేస్తవారమ. చివరికి ఉమర్, అమ్ర్
ఇబ్ని హ్రీస్ స్మస్య కారణుంగా హ్ర్గమ్గా నిర్గారిుంచారు.2
స్హాబీయులలో కొుందరు ఉమర్ అభిప్రాయానిి నమామరు (మరి ఇద
ఆశ్ిరయపడవలసిన విష్యుం కాదు) ఎలాగైతే కలుం కాగత్ుం స్ుంఘటనలో

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం5, పేజీ158.
2. స్హీ మసిుుం, భాగుం4, పేజీ131.
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ఇుంత్కు ముందు చపాన విధుంగా ఎపుాడైతే ఉమర్ “దైవప్రవకత(స్.అ) హిజాయన్1
చబుతున్నిరు మాకు అలాుహ్ గ్రుంథుం చాలు!” అన్నిరో కొుంత్ ముంద
స్హాబీయులు కూడా ఉమర్తో ఏకీభవిుంచారు.
అలాుంటి మఖ్య స్మయుంలో దైవప్రవకత(స్.అ) పై స్ాష్టుంగా దూష్ణ మరియు
హ్లళ్న అవతునిపుాడు స్హాబీయులలో కొుందరు ఉమర్తో ఏకీభవిుంచారు మరి
అలాుంటి వారు ఉమర్ యొకక స్వయపరియాలోచనలను మత్అ విష్యుంలో
ఏకీభవిుంచ కుుండా ఉుంట్టర్గ?. ఇపుాడు ఇుంకో వయకిత వచన్ననిి వినుండ అత్డు
ఇలా చబుతున్నిడు: నేను జాబిర్ ఇబ్ని అబిదలాుహ్ వదద ఉన్నిను ఇుంత్లో ఒక వయకిత
వచిి ఇలా అన్నిడు: ఇబ్ని అబ్బాస్ మరియు ఇబ్ని జుబైర్ రుండు
మత్అలు(మత్అతునిిసా మరియు మత్అతుల్ హ్జ్జ) పటు అభిప్రాయభేదుం
కలిగ ఉన్నిరు. దానిపై జాబిర్ ఇలా అన్నిరు: మేమ రుండు మత్అలు
దైవప్రవకత(స్.అ) కాలుంలో చేస్త వారమ ఆ త్రువాత్ మేమ ఉమర్ ఆ రుండటిని
నుుండ ఆపవేశ్వరు. ఆ త్రువాత్ మేమూ చేయలేదు.2
రచయిత్ వచనుం: న్నకు స్ుంబుంధిుంచిన వయకితగత్ విశ్వవస్ుం ఇద: స్హాబీయులలో
కొుందరు మత్అ హ్ర్గమ్ అని ఆద్వశ్వనిి దైవప్రవకత(స్.అ) ఇచాిరు, అని
ఆప్పదుంచారో, వారు కేవలుం ఉమర్ యొకక సా్న్ననిి స్రిచేయడానికి చేశ్వరు
లేకపోతే ద్వనినైతే ఖుర్ఆన్ హ్లాల్ చేసిుందో దానిని దైవప్రవకత(స్.అ) ఎలా హ్ర్గమ్
అని నిర్గారిుంచగలరు? ఇసాుుం ఆద్వశ్వలనీిుంటిలో ఒకక ఆద్వశ్ుం కూడా అలాుహ్
హ్లాల్ చేస్తత దైవప్రవకత(స్.అ) దానినే హ్ర్గమ్గా నిర్గారిుంచిుంద లేదు. మరియు
1. రోగమలో ఒడలు తెలియక మాట్టుడుట.
2. స్హీ మసిుుం, భాగుం4, పేజీ131.
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అలా అని దీనిని ఎవవరు నమమరు, ఒకవేళ్ ఏవరో స్వమత్పక్షప్పత్ుం గలవాడు
మరియు శ్త్రువ ఇలా అుంటే ఇద మరో విష్యుం. అలా అని మేమ
దైవప్రవకత(స్.అ) హ్ర్గమ్గా నిర్గారిుంచారు అని ఓపేాసుకున్నిమే అనుకోుండ
అయితే దైవప్రవకత(స్.అ)కు అుందరి కని దగార మరియు అుందరి కని ఎకుకవ
ఆద్వశ్వలు తెలిసిన హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)కు ఏమైనటుు అత్ను ఇలా ప్రవచిసుతన్నిరు:
1

అనువాదుం: “మత్అను

ఒక కరుణ ర్దపుంలో అలాుహ్ త్మ ప్రజల పై అవత్రిుంచాడు ఒకవేళ్ ఉమర్
దాని నుుండ ఆప ఉుండకుుంటే దురదృషుటడు మరియు దౌర్గుగయపు మనిషి త్పా
వేరే ఎవవరు వయభిచారుం చేస్త వారు కారు”
ఈ మాట కూడా దృషిటలో ఉుంచుకోవాలి ఉమర్ కూడా దైవప్రవకత(స్.అ)
చపానటుుగా చపాలేదు, ఇలా చప్పారు:
2

అనువాదుం: “దైవప్రవకత(స్.అ) కాలుంలో

రుండు మత్అలు (మత్అతునిిసా మరియు మత్అతుల్ హ్జ్జ) ఉుండేవి నేను
ఆ రుండని నిషేదసుతన్నిను మరియు (ఒకవేళ్ ఎవరైన ఇలా చేస్తత) అత్డని
శ్క్షిసాతను”.
ఇుంకా ఎకుకవగా “మస్ిదె ఇబ్ని హ్ుంబల్” దావర్గ వినుండ. అహ్లు
సునిత్లు మత్అ గురిుంచి చాలా అభిప్రాయభేదుం కలిగ ఉన్నిరు. కొుందరు
దైవప్రవకత(స్.అ)ను అచరిసూత మత్అను హ్లాల్గా భావిసాతరు. మరి కొుందరు
హ్జ్రత్ ఉమర్ను అనుచరిసూత హ్ర్గమ్ అుంట్టరు. పదుండ మస్ిద్ యొకక
1. త్ఫీసర కబీర్, స్అలబీ మరియ మత్అ ఆయత్ను వాయఖ్యయనిసూత త్బరీ కూడా త్న త్ఫీసర్ పుస్తకుంలో వ్రాశ్వరు.
2. త్ఫీసర ఫఖ్రె ర్గజీ, الخ... فمااستمتعتمయొకక వాయఖ్యయనుం క్రముంలో.
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రివాయత్ అనువాదానిి చదువదాుం: ఇబ్ని అబ్బాస్ ఇలా అన్నిరు: దైవప్రవకత(స్.అ)
మత్అ చేశ్వరు. దాని పై ఉర్గవ ఇబ్ని అల్ జుబైర్ ఇలా అన్నిరు: అబూబక్ర్
మరియు ఉమర్ మత్అ నుుండ నిషేదుంచారు. అపుాడు ఇబ్ని అబ్బాస్ ఇలా
అన్నిరు: ఈ ఉర్గయ(ఉర్గవను చినిద చసి) ఏముంటున్నిడు? అత్ను అబూబక్ర్
మరియు ఉమర్ నిషేదుంచారు అని అుంటున్నిరు అని అన్నిరు. అపుాడు ఇబ్ని
అబ్బాస్ ఇలా అన్నిరు: వీళ్ళళ న్నశ్నుం అయి పోవాలి అని అనుకుుంటున్నిను,
దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా చప్పారు అని నేను అుంటుుంటే వీళ్ళళ(దైవప్రవకత(స్.అ)కు
వయతిరేకుంగా) అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ మత్అను ఆపవేశ్వరు, అని
అుంటున్నిరు.1
స్హీ తిరమజీ యొకక రివాయత్: ఇబ్ని ఉమర్తో “మత్అతుల్ హ్జ్జ”
గురిుంచి ప్రశ్ిుంచబడుంద, అయితె అత్ను ఇలా అన్నిడు: ఇద హ్లాల్. అడగన
వాడు, మీ న్ననిగారు దానిని హ్ర్గమ్ చేశ్వరు కదా అని అన్నిడు. ఇబ్ని ఉమర్
ఇలా అన్నిడు: నీ అభిప్రాయుం ఏమిటీ, దైవప్రవకత(స్.అ) చేశ్వరు మరియు న్న త్ుండ్రి
ఆపవేస్తత నేను ఎవరిని ఆచరిుంచాలి న్న త్ుండ్రిన్న లేక దైవప్రవకత(స్.అ)న్న? అత్డు
దైవప్రవకత(స్.అ) అని జవాబచాిడు.2 దీుంతో స్వయుంగా సునీియులే ఎకకడైతే
“మత్అతునిిసా” విష్యుంలో హ్జ్రత్ ఉమర్ను స్మమతిుంచారో అకకడే
“మత్అతుల్ హ్జ్జ” విష్యుంలో వయతిరేకిుంచారు. చూసినట్లుతే ఉమర్
రుండుంటిని వయతిరేకిుంచారు. అయితే ఒక దానితోనే ఏకీభవిుంచడానికి గల
కారణుం ఏమిటి?

1. మస్ిదె అహ్మద్, భాగుం1, పేజీ337.
2. స్హీ తిరిమజీ, భాగుం 1, పేజీ157.
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ఈ పూరిత మాటలలో మఖ్యమైన మాట ఏమిటుంటే ఆయిమమయే
అహ్లుబైత్(అ.స్)లు మరియు వాళ్ళ షియాలు ఉమర్ను వయతిరేకిుంచారు. వీళ్ళళ
“మత్అతునిిసా” మరియు “మత్అతుల్ హ్జ్జ” ప్రళ్యదనుం వరకు హ్లాల్
అని అుంగ్లకరిసాతరు. అుంతేకాదు అహ్లుసునితుల ఉలమాలలో కొుందరు కూడా
షియాలనే అనుచరిసాతరు మరియు మత్అ హ్లాల్ అని నమమతారు.
ఉదాహారణకు జామిఅహ్ జైతునియహ్ యొకక అధయక్షుడు, ట్యయనిస్ యొకక
ప్రమఖ్ ఆలిమ్ ఫజీలతుషెలిఖ్ అల్ తాహిర్ ఇబ్ని ఆషూర్ త్న ప్రసిధా త్ఫీసర్ “అల్
త్హ్రీర్ వల్ త్నీవర్”లో

యొకక వాయఖ్యయనుం

ప్రవచిసూత మత్అ హ్లాల్ అని ఫతావ ఇచాిరు1 ప్రతీ ఆలిమ్కు ఇలాగే
అుంత్ర్గత్మ మరియు ఆలోచనలో స్తవచా ఉుండాలి, ఉద్రేకాల నుుండ మరియు
స్వమత్పక్షప్పత్ుం నుుండ దూరుం అయియ తీర్గమనిుంచాలి. అలాుహ్ యొకక
వయవహారమలలో అస్భుయల అస్భయత్ను పటిటుంచుకో కూడదు.
ఈ స్ుంక్షిపత స్ుంభాష్ణ త్రువాత్ అహ్లు సునిత్కు షియా మసిుుంల పై “వీళ్ళళ
మత్అను హ్లాల్ అనుకుుంట్టరు” అని అభయుంత్రిచడానికి ఎటువుంటి హ్కుక
లేదు. ఒకవేళ్ కోరికలకు బ్బనిసైనవాడు మరియు స్వమత్పక్షప్పత్ుం గలవాడు
అయితే అత్డ విష్యుం వేరు. మరియు షియా మసిుమలతోనే స్త్యుం ఉుంద అని
రుజువ అయియుంద. “

; అనువాదుం: స్త్యుం ఎలుపుాడు

ఉనిత్మైనద్వ, దానిని ఎవరు అతిక్రమిుంచ లేరు”. మసిుమలకు హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)
యొకక వచనుం “మత్అ అలాుహ్ యొకక కరుణ” గురిుంచి ఆలోచిుంచ వలసిన
అవస్రుం ఉుంద. మరియు నిజుంగా మత్అకు మిుంచిన కరుణ ఏముంద! ఈ
1. అల్ త్హ్రీర్ వల్ త్నీవర్, భాగుం3, పేజీ5.
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మత్అయే కోరిక అగిని ఆరిావేసుతుంద. మరి ఆ కోరికల కారణుంగానే మనిషి
మృగుంగా మారుతాడు అద పురుషుడు కానివవుండ లేదా స్త్రీ కానివవుండ. ఎుంత్
ముంద ఆడపలులు ఈ కోరికలకు బలి అవతున్నిరో తెలియదు. మరియు ఇుంకా
ఎుంత్ ముంద బలవతారో తెలియదు.
మసిుమలుందరికి మఖ్యుంగా యువకులకు “అలాుహ్ యొకక ఆద్వశ్ుం, భరత
గల భారయ మరియు భారయ గల భరతకు వయభిచారుం శ్క్ష “రజ్మ”1గా నిర్గారిుంచాడు”
అని

మాట

తెలియాలి.

అయితే

(అలాుహ్)కు

త్మ

దాసులను

కరుణిుంచకపోవడుం అసాధయమైన విష్యుం. ఆయన మనిషి స్వభావానిి
స్ృషిటుంచిన వాడు మనిషి యొకక మేలు ఎుందులో ఉుందో తెలిసిన వాడు. మనిషి
కోరికలు తెలుసు అుందుకని కరుణామయుడు మరియు కృప్పసీలుడు త్మ
దాసుల కోస్ుం కరుణ ర్దపుంలో మత్అ ఆద్వశ్వనిి అవత్రిుంపజేసాడు. ఆ
త్రువాత్ వయభిచారుం కేవలుం దౌర్గుగుయడే చేయగలడు. ఉదా: దొుంగత్నుం చేసిన
వాడ చేతులు నరకాలి అని ఆద్వశ్ుం ఉనిపుాడు అయితే పేద ప్రజలకు మరియు
బీదవాళ్ళ కోస్ుం బైతుల్ మాల్ ఉుంటుుంద, దానితో వాళ్ళళ పోషిుంచ బడతారు ఇక
దౌర్గుగుయడు త్పా వేరే ఎవడు దొుంగత్నుం చేసాతడు? అలాగే మత్అ ఆద్వశ్ుం
ఉుండగా వయభిచారుం దౌర్గుగుయడు, త్పా ఎవడు చేసాతడు?.
ఓ అలాుహ్! నేను నీ స్నిిధాన్న తౌబ్బ మరియు అస్తగాీర్
చేసుతన్నిను! యవవనుం కాలుంలో నేను కూడా ఇసాుుం పై అభయుంత్రిుంచే వాడని
మరియు ఇసాుుం ఆద్వశ్వలు చాలా క్రూరమైనవి “అద ప్రేమ వలు నిస్సహాయులై
లైుంగక చరయను చేసిన ఇదదరిని చుంపేయమని ఆద్వశ్సుతుంద మరియు ఆ చావ
1. అనగా వయభిచారుం చేసిన వాళ్ళను మెడ వరకు భూమిలో ప్పతేసి ప్రాణుంపోయే వరకు ర్గళ్ళతో కొటటడుం.
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కూడా ఎలాుంటిద!? ప్రజల ముందు ర్గళ్ళతో చచేి వరకు కొటటడుం, ఎుంత్
దయలేని విష్యుం అని మనసులో అనుకునే వాడని. అవను! ఎకుకవ
యువకులు ఇలాగే ఆలోచిుంచే వారు మఖ్యుంగా విదాయలయాలలో, రోడుాల పై
ఎకుకవగా అమామయిలను తాకుతూ పోయే అపర్గధులు. అుంతేకాదు ప్రతీ చోట
ఇద్వ మాట, ఎుందుకుంటే పరదా ర్గహిత్యుం మరియు స్మిమళ్ళత్ వాతావరణుం
ఎకకడ లేదు?. మా పెుంపకుం కూడా ఇద్వ వాతావరణుంలో జరిగుంద దీనిని ఇసాుమీ
విదాయలయాల విదాయరుాలతో పోలిలేమ. వాళ్ళళ ఒక ఇసాుమీయ స్మాజుంలో
జీవిత్ుం గడుపుతారు. నలువైపుల నుుండ మసిుమలతో నిుండ ఉుంటుుంద.
మరియు మా జీవిత్ుం గడచిుంద పశ్ిమ రీతి గల పటటణాలలో.
సార్గుంశ్ుం ఏమిటుంటే నేను కూడా ఎుంతో ముంద యువకుల వలే ఆ
స్మాజుంలో జీవితానిి గడప్పను. ఆ స్మాజుంలో పశ్ిమ స్ుంస్కృతి మరియు
విశ్వవసాలు త్రచూ ఢీకోుంట్య ఉుండేవి. ఎుందుకుంటే నేను రుండు పరిసి్తుల
మధయలో ఉుండేవాడని ఒకవైపు మనసుని పులకరతితుంచే ప్పశ్విత్య శ్ృుంగారుం
మరో వైపు ననుి, ప్రళ్యుం న్నడు అలాుహ్ శ్క్ష ఉుంటుుంద అని భయపెటేట న్న
విశ్వవస్ుం. ఎుందుకుంటే మాలో వయభిచార్గనికి ఎటువుంటి శ్క్ష లేదు. మసిుమలు
దానికి దూరుంగా ఉన్నిరు అుంటే కేవలుం అద వాళ్ళ అుంత్ర్గత్మ వలేు!. ఇలాుంటి
పరిసి్తులోు ఆత్మను కటిట పడేయడుం వలు యువకులు మానసిక రోగాలకు గురి
అవతారు మరి అవి అపుాడపుాడు చాలా కఠినమైనవి లేదా త్న ఆత్మను మరియు
త్న అలాుహ్ను మోస్ుం చేసూత అస్భయత్, అనైతికానికి గురి అవతూ పోతాడు.
కాని నేను షియాగా మారినపుాడు ఇసాుుం యొకక యదారాుం తెలిసి వచిిుంద.
మనిషి షియా అవవనుంత్ వరకు ఇసాుుం మరియు ష్రీఅత్ యొకక రహ్సాయలు
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అత్డకి అరాుం కాలేవ, అనిద నిజుం. నేను షియాగా మారిన త్రువాత్ షియా
మసిుుంల విశ్వవసాలలో కారుణయమే కారుణయుం ఉుంద. అుందులో ప్రతీ సామాజక,
ర్గజకీయ, వాణిజయ జీవితానికి పరిషాకరుం ఉుంద. షియా మసిుమల విశ్వవసాల
కారణుంగా ఇసాుుం కష్టమైన దీన్ కాదు సులభమైనద అని ప్రశ్ికు జవాబు
దొరికిుంద. అలాుహ్ త్న ప్రజలకు ఎటువుంటి కష్టత్రమైన ఆద్వశ్వనిి ఇవవలేదు.
ఇమామత్, కారుణయుం. ఇస్మత్, కారుణయుం. బదఅ, కారుణయుం. షియా మసిుమల
దైనియోగమ(ఖ్జా వ ఖ్దర్), కారుణయుం. త్ఖ్యాయహ్, కారుణయుం. మత్అ,
కారుణయుం. కేవలుం కారుణయుం కాదు అతి పెదద కారుణయుం.
కుుపతమగా చప్పాలుంటే ద్వనితోనైతే “మహ్మమద్ ఇబ్ని అబిదలాుహ్”
అవత్రిుంచబడాారో ఆ స్త్యమైన విశ్వవస్ుం ఇద్వ.
ఆయత్:

ۡ
َ َر ذب َنا ََّل تُ َؤاخ ِۡذنَا إن نذس
ِينا أَ ۡو أَ ۡخ َطأنَا َر ذب َنا َو ََّل ََتۡ ِم ۡل َعلَ ۡي َنا إ َۡصاا
ِ
ِ
ََ َََُۡ َ َ
َ
َ ََ
ۡ ُ َ
َ
َ لَع ذٱَّل
ۦِِٞۖين مِن ق ۡبل َِنا َر ذب َنا َوَّل َتَ ِ ِمل َنا َما َّل َطاقة نلَا بِه
كما ۡحلتهۥ
َ
َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ َّٰ َ ۡ َ َ
ُ ۡ
َۡ ۡ َ ََ ۡ ۡ َ َ ذ
ٱنِصنا لَع ٱلق ۡو ِم
ٱرۡح َنا أنت مولىنا ف
َوٱعف عنا وٱغفِر نلا و
َ ۡ
َ كَّٰفِر
ين
ٱل
ِ

అనువాదుం:

“మా ప్రభూ! పరప్పటువలు జరిగే మా త్పుాలను పటటబోకు.
సావమీ! మాకు పూరవుం వారిపై మోపన భార్గనిి మాపై మోపకు.
ప్రభూ! ఏ బరువను మోస్త శ్కిత మాలోలేదో, దానిని మాపై పెటటకు.
మమమలిి మనిిుంచు. మమమలిి క్షమిుంచు. మమమలిి కరుణిుంచు.
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నీవ మాకు రక్షకుడవ. అవిశ్వవసులకు వయతిరేకుంగా మాకు
స్హాయపడు”

1

ఖుర్ఆన్ యొకక వక్రీకరణ(త్హ్రీఫె ఖుర్ఆన్)

త్హ్రీఫ్,2 సునీి మరియు షియాలలో ఏ ఒకకరు స్హిుంచనటువుంటి వయరా
వచనుం! ఎుందుకుంటే అలాుహ్యే స్వయుంగా ఖుర్ఆన్ను కాప్పడే బ్బధయత్ను
తీసుకున్నిడు. అలాుహ్ ఇలా ప్రవచిుంచను:

َ ُ َ َ َُ ذ َۡ ُ َ ذ َۡ ِ ۡ َ ذ
حَّٰ ِفظون
إِنا َنن نزنلا ٱَّلِكر ِإَونا لۥ ل

అనువాదుం:

నిస్సుంద్వహ్మగా మేమ ఖుర్ఆన్ను అవత్రిుంపజేశ్వమ.

స్వయుంగా మేమే దానిని రక్షిసాతమ

3

అుందుకు ఖుర్ఆన్లో ఒకక పదుం కూడా ఎకుకవ చేస్త లేదా త్కుకవ చేస్త
సామర్యుం ఎవవరికి లేదు. ఇద మన దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఇపాటికీ మిగలి
ఉనిటువుంటి అదుుత్కృత్యమ. ఇుందులో ముందు నుుండ గాని లేదా వెనక
నుుండ గాని మిధయకి చోటు లేదు. ఇద స్రవజాఞని, వివేచన్నపరుడైన అలాుహ్ త్రపు
నుుండ అవత్రిుంచబడనద.

1. బఖ్ర్గ సూర్గ:2, ఆయత్286.
2. ఖుర్ఆన్, పదాలపరుంగా గాని, వాకాయలపరుంగా గాని, అర్గాల పరుంగా గాని ఎకుకవత్కుకవలకు గురి అయియుంద
అని భావిుంచడుం.
3. అల్ హిజ్ర్ సూర్గ:15, ఆయత్:9.
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మరి అద్వవిధుంగా అనుభవపూరవకమగా చూసినట్లుతే కూడా అపాడూ
మరియు ఇపుాడూ ఖుర్ఆన్లో త్హ్రీఫ్ అసాధయకరమైనద. ఎుందుకుంటే చాలా
స్హాబీయులు దానిని కుంఠస్తుం చేస్తవారు మరియు ఖుర్ఆన్ కుంఠస్తుం చేయడుంలో
ఒకరు మరొకరి పై పోటిపడ ముందుకు వెళ్ళ ప్రయత్ిుం చేస్త వారు. ఇుంతేకాదు
అుంత్కు మిుంచిన విష్యుం ఏమిటుంటే త్మ పలులకు కూడా కుంఠస్తుం చేయిుంచే
వారు. అపాటి నుుండ ఇపాటి వరకు అద క్రముంగా నడుసూతనే వసుతుంద. అుందుకని
ఖుర్ఆన్లో త్హ్రీఫ్ చేస్త శ్కిత ఏ మనిషికి గాని స్మూహానికి గాని లేదు. అలాగే ఏ
ర్గజాయధికార్గనికి అయిన్న గాని అసాధయమైన విష్యుం.
మీరు ప్రపుంచలో ఉని న్నలుగు దకుకలలో ప్రతీ చోట వెతికేయుండ మీకు
ప్రతీ చోట ఎటువుంటి ఎకుకవత్కుకవలు లేని ఒకే ఖుర్ఆన్ కనిపసుతుంద.
మసిుమలలో మీకు వర్గాలు అయితే కనబడతాయి కాని ప్రతీ వరాుం వదద
ఖుర్ఆన్ మాత్రుం ఒకటే మరియు ఈ ఖుర్ఆనే మసిుమలుందరికి ఐకయత్ వైపు
ఆహావనిసుతుంద. ఇసాుుం ఉమమత్లో ఖుర్ఆన్ పటు అభిప్రాయభేదుం కలిగ ఉని
ఇదదరు కూడా మీకు దొరకరు. వాయఖ్యయనుం మరియు భావారాుం విష్యుంలో
అభిప్రాయభేదుం కనబడుతుుంద. ప్రతీ మనిషి త్మ వాయఖ్యయనుం పై త్ృపతగా
మరియు ఆనుందుంగా ఉన్నిడు. షియా మసిుుంలు త్హ్రీఫ్ను నమమతారు అని
చబుతారు, ఇద కేవలుం త్పుాడు ప్రచారుం మరియు ప్రజలను షియా మసిుుంల
పటు ద్వవషానిి పెుంచే ఒక చడు ప్రయత్ిుం మాత్రమే. లేకపోతే షియా విశ్వవసాలలో
ఇలాుంటి అుంశ్మే లేదు. నేనే స్వయుంగా ఖుర్ఆన్ పటు షియా మసిుమల
విశ్వవసాలను చదవాను. వాళ్ళళ ఖుర్ఆన్ ప్రతీ త్హ్రీఫ్ నుుండ పవిత్రమైనద అని
విష్యుం పై ఏకాభిప్రాయుం కలిగ ఉన్నిరు. మీరే తిలకిుంచుండ.
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అలాుమా షేఖ్ రజా అల్ మజఫీర్ త్మ పుస్తకుం “అఖ్యయిదుల్
ఇమామియాహ్”లో ఇలా వ్రాశ్వరు: ఖుర్ఆన్ పటు మా విశ్వవస్ుం “అద దైవవాణి.
అలాుహ్ త్రపు నుుండ అవత్రిుంచబడనద అుందులో ప్రతీ విష్యుం గురిుంచి
ప్రసాతవిుంచి ఉుంద ఖుర్ఆన్ మన దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఇపాటి వరకు, మరి
ఇపాటికీ ఎపాటికీ మిగలి ఉుండే అదుుత్కృత్యమ. మనిషి దానికి పోలినద తీసుకు
ర్గలేనటువుంటి దాని స్మయోచిత్ భాష్ణమ మరియు అనరాళ్త్వమ, అుందులో
ఉని యదార్గాలకు మరియు అతి ఉత్తమ జాఞన్ననికి జవాబు అసాధయుం, అుందులో
ఎటువుంటి మారుాలు మరియు త్హ్రీఫ్ జరగడుం అసాధయుం. మా వదద ఉని
మరియు నిరుంత్రుం మేమ పఠిుంచే ఈ ఖుర్ఆన్ దైవప్రవకత(స్.అ) పై అవత్రిుంచిన
ఖుర్ఆనే. మరియు ఎవరైన ఇద కాకుుండా విశ్వవస్ుం కలిగ ఉుంటే అత్డు
అస్తుయడు, ఇజామను ప్పడు చేసుతన్నిడు, ప్రజలను దారి త్పాసుతన్నిడు, లేదా
అత్డు స్ుంద్వహానికి గురి అయాయడు. ఇలాుంటి దావాలు చేస్తవారు దారిత్పాన
వారు అయి ఉుంట్టరు ఎుందుకుంటే ఖుర్ఆన్ అలాుహ్ యొకక ప్రవచనమల
స్మూహ్ుం అుందులో ముందు నుుంచి గాని లేదా వెనక నుుంచి గాని మిథయకు
చోటు లేదు”
అుంతేకాకుుండా షియా మసిుమల పటటణాలు ప్రసిదా చుందనవే, వాళ్ళ పఖ్య
అహాకమలు అుందరికి తెలుసు, ఒకవేళ్ వాళ్ళ వదద వేరే ఖుర్ఆన్ ఉుంటే అద
తెలియకుుండా ఉుండేద కాదు ఎలాగోఅలాగా జన్ననికి తెలిసిపోయేద.
న్నకు బ్బగా గురుతుంద నేను మొదటి సారి షియా మసిుమల పటటణుం (నజఫ్,
కరాలా మొ॥) వెళ్ళళనపుాడు స్వయుంగా న్నకే ఈ రకమైన ఆలోచనలు ఉుండేవి.
అుందుకని ఎకకడైన్న ఎపుాడైన్న లావైన పుస్తకుం చూస్తత వెుంటనే తీసి చూస్త వాడని
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బహుశ్ షియా మసిుమలు అనుకుుంటుని ఖుర్ఆన్ ఇద్వనేమో అని. కాని చాలా
తొుందరలోనే న్న ఆలోచన నుుండ ఆ విష్యుం ఆవిరై మాయమయియుంద. చివరికి
షియా మసిుమలకు వయతిరేకుంగా ప్రజల దృషిటలో వాళ్ళ పటు ద్వవష్ుం కలిగేటటుు
చేయడానికి ఇలాుంటి త్పుాడు ప్రచారుం చేయబడుంద, అని విష్యుం
తెలుసుకున్నిను. కాని షియా మసిుమల పై ఒక పుస్తకుం దావర ఎలుపుాడు నిరస్న
చేసూత వచాిరు. మరియు ఆ పుస్తకుం పేరు “
” ఈ పుస్తక రచయిత్ “మహ్మమద్ త్ఖ్ల నూరీ త్బరీస” ఇత్ను 1320
హిజ్రీలో చనిపోయారు. ఇత్ను షియా, అుందుకని వయతిరేకులు ఈ పుస్తకుంలో
ఉని వాటి పై అుందరికి బ్బధుయలు చేసి నిలదీయాలని అనుకున్నిరు. కాని ఇద
న్నయయుం కాదు. ఎుందుకుంటే ఇలాుంటి ఎనిి పుస్తకాలు వ్రాయబడాాయో ఎవరికి
తెలుసు ఇద కేవలుం రచయిత్ అభిప్రాయానేి వయకతుం చేసాతయి. దాని పూరిత
బ్బధయత్ను ఒక వరాుంపై వేయలేమ అుందులో స్త్యఅస్తాయలు, త్పుాఒపుాలు అనీి
ఉుంట్టయి. ఇలాుంటి స్మస్యలు ఇసాుమీయ ప్రతీ వరాుంలో ఉుంట్టయి కేవలుం
షియా మసిుుంలలోనే కాదు. నిజానికి స్ుంగతేమిటుంటే ఈ పుస్తకానికి షియా
మసిుమల కని సునీియుల అభిప్రాయానికి చాలా దగార స్ుంబుంధుం ఉుంద.1
మీరే తీర్గమనిుంచుండ, ఈజప్టట యొకక సాుంస్కృతిక శ్వఖ్య ముంత్రి మరియు
అరబీ సాహిత్య యొకక “డైరకటర్ డాకటర్ తాహా హుసైన్” ఖుర్ఆన్ మరియు
అన్నగరికత్ కాలుం కవితావల గురిుంచి రచిుంచిన వాటికి బ్బధయత్ అహ్లుసునిత్

1. ఎుందుకుంటే “ఫసుుల్ ఖితాబ్” షియా మసిుుంల దృషిటలో దీనికి ఎటువుంటి ప్రామఖ్యత్ లేదు దానికి వయతిరేకుంగా
అహ్లుసునితుల స్హాుహ్ మరియు మసానీద్ పుస్తకాలలో ఖుర్ఆన్లో త్హ్రీఫ్ యొకక రివాయతుల ఉన్నియి.
కావాలుంటే స్హీ బుఖ్యరీ, స్హీ మసిుుం, మస్ిదె అహ్మద్ బిన్ హ్ుంబల్ను చదవేయుండ!!.
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వల్ జమాఅత్ వాళ్ళుందరి పై ఉుంటుుందా? ఏమాత్రుం ఉుండదు. ఇద అత్ని సుంత్
అభిప్రాయుం అలాగే “ఫసుుల్ ఖితాబ్” యొకక బ్బధయత్ షియా మసిుమలుందరి పై
ఎుందుకని వేయగలమ? ఇద రచయిత్ సుంత్ అభిప్రాయుం అయియ ఉుండవచుి.
బుఖ్యరీ త్న స్హీలో ఖుర్ఆన్లో త్కుకఎకుకవలు చేయబడాాయి అని విష్యుం
పై వ్రాయబడా రివాయతులు లేదా స్హీ మసిుుంలో మొ॥లో ఈ రకుం
రివాయతులు ఉన్నియి, మరి వాటితో సునీియులుందరి విశ్వవస్ుం ఇద్వ అని
నిర్దపుంచబడుతుుందా?.
ముంచిద దీనిని వదలేయుండ మేమ దీనిని క్షమిసుతన్నిమ మరియు చడుకి
బదులు ముంచితో ఇదాదమ –అనగా వాళ్ళ మా పై నిుంద వేశ్వరు కాని మేమ
వేయమ– ఈ క్రముంలో ఉసాతద్ మహ్మమద్ అల్ మదని “ఇత్ను అల్ అజుర్
యూనివరిసటీలో ష్రీఅహ్ విదాయలయుం యొకక అధయక్షుడు” యొకక చాలా
వివేకమైన వచనుం అత్ను ఇలా వ్రాశ్వరు: “ఇమామియా(వరాుం) ఖుర్ఆన్లో
కొరత్ ఉుంద అని నమమతుుంద” అని అుంట్య ఉుంట్టరు, మాజా అలాుహ్! ఇద
ఏమాత్రుం స్రైనద కాదు నిజానికి కొనిి రివాయతులు షియా పుస్తకాలలో
వ్రాయబడ ఉన్నియి మరియు ఇద ఎలాగుంటే మా పుస్తకాలలో కూడా ఆ రకుం
రివాయతుల వ్రాయబడ ఉనిటేు కాని ఇరువర్గాల పరిశోధకులు ఆ రివాయతులను
“జయీఫ్”1 అని చప్పారు. ఈ రివాయతులు త్పుాడు రివాయతులు అని
నిర్దపుంచారు. ఎలాగైతే అహ్లుసునితులలో ఎవవరు కూడా త్హ్రీఫ్ను నమమరో

1. రివాయత్ యొకక ర్గవీయుల క్రముంలో ఒకరో లేదా దాని కని ఎకుకవో నమమదగా వారు లేనటువుంటి
రివాయత్ను జయీఫ్ రివాయత్ అుంట్టరు.
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అలాగే షియా ఇమామియా లేదా జైదయా వరాుంలో ఎవరు కూడా త్హ్రీఫ్
విశ్వవసానిి నమమరు.
ఒకవేళ్ ఎవరికైన్న ఆస్కిత ఉుంటే అలాుమా సీవీత యొకక పుస్తకుం “అల్
ఇతాాన్”ను చదవుండ అుందులో ఇలాుంటి ఎనోి రివాయతులు ఉన్నియి. కాని
మేమ ఇకకడ వాటిని వ్రాయడుం లేదు.
1498లో ఒక ఈజపుట వాసి దావర “అల్ ఫుర్గాన్” అను ఒక పుస్తకుం
వ్రాయబడుంద. అుందులో ఇలాుంటి జయీఫ్ మరియు త్పుాడు రివాయతులు
నిుంపబడాాయి. మరియు ఆ రివాయతులనీిటిని అహ్లుసునితుల పెదద పెదద
పుస్తకాల నుుండ వ్రాశ్వరు. అల్ అజుర్ యూనివరిసటీ, ఈజప్టట ప్రభుత్వుంతో “ఆ
పుస్తకుం జపుత చేసీ, సాక్ష్యయలు మరియు జాఞన స్ుంభాష్ణతో ఈ పుస్తకుం త్పుాడు
పుస్తకుం అని నిర్దపుంచమని” కోరిుంద. ప్రభుత్వుం వాళ్ళ మాటను అుంగ్లకరిుంచి
పుస్తకానిి జపుత చేసిుంద. పుస్తకుం జపుత చేయబడన త్రువాత్ ఆ పుస్తక రచయిత్
ప్రభుత్వుంతో త్నకు జరిగన నషాటనిి చలిుుంచమని కోర్గడు. కోరుటలో కేసు నమోదు
చేయడుం జరిగుంద అయితే కోరుట, రచయిత్ వాయజాయనిి రదుద చేసి కేసు
కొటిటవేసిుంద.
ఈ పుస్తకుం కారణుంగా ఫలాన్న రివాయత్ అుందులో ఉుంద మరియు ఫలాన్న
రచయిత్ త్న పుస్తకుంలో వ్రాశ్వడు అని చపా అహ్లుసునితులు ఖుర్ఆన్ యొకక
పవిత్రత్ను అుంగ్లకరిుంచరు, అని చపాగలమా? లేదా అహ్లుసునితులు త్హ్రీఫ్ను
నమమతారు అని అనగలమా?.
అయితే మరి అలాగే షియా ఇమామియా పటు కూడా “ఈ రకుం
రివాయతులు షియా మసిుుంల యొకక కొనిి పుస్తకాలలో వచాియి కాని వాటితో
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షియా మసిుుంలు ఖుర్ఆన్ యొకక త్హ్రీఫ్ను నమమతారు అని రుజువ అవవదు,
అని అుంగ్లకరిుంచుండ”. ఈ త్హ్రీఫ్ క్రముంలోనే హిజ్రీ యొకక ఆరవ శ్తాబా షియా
మసిుమల ఒక మానిత్మైన జబరదస్త ఆలిమ్ త్మ పుస్తకుం “
”లో ఇలా వ్రాశ్వరు: ఖుర్ఆన్లో ఏదో పెుంచబడుంద అనిద్వ ప్రశ్ి అయి
ఉుంటే ఈ వచనుం ఇజామఅన్1 వయరాుం. ఇక ఖుర్ఆన్ నుుండ ఏదో త్గాుంచబడుంద
అనిద్వ ప్రశ్ి అయి ఉుంటే మాలో కొుందరు మరియు సునీియులలో
“హ్షివయాయహ్” వరాుం ఇలాుంటి రివాయత్లను ఉలేుఖిుంచారు వాటితో లోపుం
రుజువ అవతుుంద. కాని మా ఉలమాలుందరి దృషిటలో ఈ వచనుం వయరామైనద.
“అలాుమా స్యయద్ మరతజా(ర.అ)” కూడా ఇద అస్త్యుం అని నిర్గారిుంచారు.
“

” యొకక జవాబులో “అలమల్ హుదా స్యయద్

మరతజా(ర.అ)” చాలా వివరుంగా ఈ వచన్ననిి అస్త్యుం అని నిర్గారిుంచారు. అలా
ఎనోి చోటు అలమల్ హుదా ఇలా వ్రాశ్వరు: పెదద పెదద పటటణాలు ఉన్నియి అని
జాఞనుం, పెదద పెదద స్ుంఘటన్నలు స్ుంభవిసాతయి అని జాఞనుం, ప్రమఖ్ పుస్తకాల
జాఞనుం మరియు అరేబీయుల కవితావల జాఞనుం ఎుంత్ స్త్యమో అలాగే ఖుర్ఆన్
స్రిగా ఉలేుఖిుంచబడనద అని జాఞనుం అుంతే స్త్యుం. ఎుందుకుంటే ఖుర్ఆన్ను
ఉలేుఖిుంచడుం మరియు దాని రక్షణకు ఎనిి కారణాలు ఉన్నియో అవనీి వేరే వాటి
కోస్ుం లేవ. ఎుందుకుంటే ఖుర్ఆన్ ష్ర్గ మరియు దీన్ అహాకమలకు మూలుం,
దైవదౌతాయనికి నిదరినుం. మసిుమల ఉలమాలు దానిని కాప్పడడానికి దృఢమైన
ప్రయాతాిలు చేశ్వరు. ఎుంత్ శ్రధద చూపుంచారుంటే దాని చిని చిని బేధాలను
గురిుంచి

కూడా

క్షుణణుంగా

తెలుసుకున్నిరు(ఉదా:)

1. అుందరి ఏకాభిప్రాయుం వలు.
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అక్షరమలు, ఆయతుల జాఞనుం కలిగ ఉుండేవారు. మరి ఇుంత్ శ్రధద మరియు
సూక్షమత్ త్రువాత్ అుందులో హ్లచుి త్గుాలకు వీలు ఉుందా?. అసాధయుం.1
న్న గౌరవనీయులైన ప్పఠకులార్గ! త్హ్రీఫ్ను షియా మసిుుం విశ్వసిసాతరు,
అని అనడుం కని అహ్లుసునితులే విశ్వసిసాతరు అని అనడమే స్రైనద. మరియు
నేను మీకు చప్పాలని అనుకుుంటున్నిను అహ్లు సునిత్లు ఏ విష్యాల పటు వేరే
వాళ్ళను నిుందసాతరో వాటిని వాళ్ళళ నమమతారు (త్మను కాప్పడుకోవడుం
కోస్మని ఇత్రులను నిుందసాతరు). మరి ఈ కారణాలు ననుి మా
విశ్వసాలనీిటిని మరో సారి పరిశీలిుంచడుం పై బలవుంత్ుం చేశ్వయి. ఎుందుకుంటే
ఎపుాడు కూడా ఏదైన విష్యుంలో షియాలను నిుందస్తత వాళ్ళు వెుంటనే త్మను
నిర్దపుంచుకొని అద్వ నిుందను మా కోస్ుం నిర్దపసాతరు. మరియు చివరికి న్నకు
వీళ్ళళ స్తుయలు అని ఓపుాకోవలసి వచిిుంద. చాలా కాలుం త్రువాత్ చాలా
పరిశోధన్నల త్రువాత్ షియాలు స్త్యుం పై ఉన్నిరు అని త్ృపత చుందాను.
మరియు మీకు కూడా అహ్లు సునిత్ల పుస్తకాల నుుండ సాక్షయుం చూడాలనే కోరిక
ఉుండోచుి, మరియు ఆ త్రువాత్ మీరు కూడా సునీియులే త్హ్రీఫ్ను
నమమతారు, షియాలు కాదు, అని త్ృపత పడతారేమో. నేను మీ ముందు
సునీియుల పుస్తకుం నుుండ కొనిి సాక్ష్యయలను ప్రదరిిసుతన్నిను.
“త్బర్గనీ” మరియు “బైహ్ఖ్ల” ఇదదరు ఇలా వ్రాశ్వరు: ఖుర్ఆన్లో రుండు సూర్గలు
ఉుండేవి(కాని ఇక ఆ సూర్గలు లేవ దీనినే త్హ్రీఫ్ అుంట్టరు)
మొదటి సూర్గ:
1. ఉసాతద్ మహ్మమద్ అల్ మదని యొకక వాయస్ుం, మజలుయే రిసాలతుల్ ఇసాుుం యొకక 11వ స్ుంవత్సరుం
యొకక 4వ స్ుంఖ్య పేజీ332 మరియు పేజీ 333 పై ఉుంద.
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రుండవ సూర్గ:

అలాుమా ర్గగబ్న ఇస్తీహాని త్న పుస్తకుం “అల్ మహాజర్గత్”లో ఈ రుండు
సూర్గల పేరుు “ఖునూత్” అని పెట్టటరు. మరియు హ్జ్రత్ ఇమ్రాన్ ఆ రుండు
సూర్గలను ఖునూత్లో చదవేవారు. మరియు ఈ రుండు సూర్గలు మస్ుఫె ఇబ్ని
అబ్బాస్ మరియు మస్ుఫె జైద్ ఇబ్ని సాబిత్లో ఉన్నియి.1
“ఇమామ్ అహ్మద్ ఇబ్ని హ్ుంబల్” త్న మస్ిద్లో “ఉబయ్ ఇబ్ని కఅబ్”
దావర రివాయత్ చేశ్వరు అత్డు ఇలా అన్నిడు: మీరు అహాజబ్ సూర్గ యొకక ఎనిి
ఆయతులను చదువతారు? 70 కని ఎకుకవ అని జవబివవడుం జరిగుంద. కఅబ్
ఇలా అన్నిడు: మేమ దానిని దైవప్రవకత(స్.అ)తో ప్పటు బఖ్ర్గ సూర్గతో స్మానుం
లేదా దాని కని ఎకుకవ చదవే వాళ్ళమ మరియు అుందులోనే “రజ్మ” యొకక
ఆయత్ ఉుంద.2
న్న ప్రియ ప్పఠకులార్గ! అల్ ఇతాాన్ మరియు దుర్రె మనూసర్లో ఉని ఈ
రుండు సూర్గలు. త్బర్గని మరియు బైహ్ఖ్ల ఆ రుండు సూర్గలను ఆరుంభిుంచారు

1. అల్ ఇతాాన్ మరియు దుర్రె మనూసర్, ఈ రుండు జలాలుదీదన్ సీవీత పుస్తకాలు.
2. మస్ిదె అహ్మద్ ఇబ్ని హ్ుంబల్, భాగుం5, పేజీ132.
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మరియు వాటి పేరు “సూరతుల్ ఖునూత్” అని పెట్టటరు. కాని ఖుర్ఆన్లో ఆ
రుండు సూర్గలు లేవ.
దీనితో “మస్ుఫె ఇబ్ని అబ్బాస్” మరియు “మస్ుఫె జైద్ ఇబ్ని సాబిత్”లో
ఉని ఆ రుండు సూర్గలు ఇపాటి ఖుర్ఆన్లో లేవ అనగా ఇపాడు ఉని
ఖుర్ఆన్లో లోపుం ఉుంద అని రుజువ అవతుుంద. మరియు దీనితో ఇపుాడుని
ఖుర్ఆన్ కాకుుండా ఇుంకా ఖుర్ఆన్లు ఉన్నియి అని విష్యుం కూడా రుజువ
అవతుుంద. వీటనీిటితో న్నకు “షియా మసిుమల వదద ఖుర్ఆన్ కాకుుండా వేరే
“మస్ుఫే ఫాతెమా(అ.స్)” అని పేరుతో ఖుర్ఆన్ కూడా ఉుంద” అని సునీియుల
అభయుంత్రుం గురుతకు వసుతుంద. (నిజమే మనలో ఉని లోపుం మనకు కనబడదు).
(ఇుంత్ కని పస్ుందైన మాట వినుండ) అహ్లు సునిత్లు ప్రతీ ఉదయుం
“దుఆయే ఖునూత్”లో ఈ రుండు సూర్గలను చదువతారు. మరియు నేను
స్వయుంగా (సునీిగా ఉనిపుాడు) ఆ రుండు సూర్గలను కుంఠస్తుం చేశ్వను
మరియు ఫజ్ర్ నమాజ్ యొకక ఖునూత్లో చదవే వాడని.
ఇక “అహ్మద్ ఇబ్ని హ్ుంబల్” త్న మస్ిద్లో వ్రాసిన రుండవ రివాయత్:
అహాజబ్ సూర్గ యొకక ¾ భాగుం త్కుకవయియుంద కేవలుం ¼ భాగుం ఖుర్ఆన్లో
మిగలి ఉుంద. అద ఎలా అుంటే బఖ్ర్గ సూర్గలో 286 ఆయతులు ఉన్నియి. కాని
అహాజబ్ సూర్గలో 73 ఆయతుల కని ఎకుకవ లేవ. ఒకవేళ్ మేమ ఖుర్ఆన్ను
హిజ్ా1 ప్రకారుంగా చూసినట్లుతే బఖ్ర్గ సూర్గలో 5 కని ఎకుకవ హిజుాలు

1. ప్పవ భాగుం.
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ఉన్నియి. అహాజబ్ సూర్గ కేవలుం ఒక హిజ్ా మాత్రమే(ఈ విధుంగా ¾ భాగుం
మాయమయియుందా లేదా?)
“ఉబయ్ ఇబ్ని కఅబ్”, దైవప్రవకత(స్.అ) కాలుంలో ఖుర్ఆన్ను కుంఠస్తుం చేసిన
వారుందరిలో చాలా ప్రసిధిా చుందన వారు మరియు(అుందుకే) హ్జ్రత్ ఉమర్,
త్ర్గవీహ్ నమాజ్ను చదవిుంచడానికి కూడా అత్నినే నిశ్ియిుంచారు. మరి
అలాుంటి ఖుర్ఆన్ యొకక హాఫిజ్ ఇలా అన్నిరు: “మేమ దైవప్రవకత(స్.అ)
కాలుంలో ఈ సూర్గ(అహాజబ్)ను బఖ్ర్గకు స్మానుంగా లేదా దాని కని ఎకుకవ
చదవే వాళ్ళమ!” ఇద మమమలిి స్ుంద్వహ్ుం మరియు ఆశ్ిరయుంలో పడేసుతుంద.
“ఇమామ్ అహ్మద్ ఇబ్ని హ్ుంబల్” త్న “మస్ిద్”లో ఉబయ్ ఇబ్ని కఅబ్
వచనను ఇలా ఉలేుఖిుంచారు: అత్ను ఇలా అన్నిరు: దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా
ప్రవచిుంచారు: అలాుహ్ న్నకు మీ ముందు ఖుర్ఆన్ పఠిుంచమని ఆద్వశ్ుంచాడు.
(కఅబ్ ఇలా అన్నిరు) దైవప్రవకత(స్.అ)

ను

చదవారు అయితే అద్వ సూర్గలో ఇద కూడా చదవారు:

1

“హాఫిజ్ ఇబ్ని అసాకిర్”, “ఉబయ్ ఇబ్ని కఅబ్” యొకక చరిత్ర ఉలేుఖ్నుంలో
ఇలా రచిుంచారు: జన్నబ్న అబుదదర్గద డమస్కస్ యొకక కొుంత్ ముందతో మదీన్నకు
1. మస్ిదె అహ్మద్ ఇబ్ని హ్ుంబల్, భాగుం5, పేజీ131.
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వెళ్తళరు. మదీన్న చేరి హ్జ్రత్ ఉమర్ ముందు ఈ ఆయత్ను పఠిుంచారు:
ఉమర్
ఇబ్ని ఖ్తాతబ్, మీకు ఈ ఆయత్ ఎవరు చదవిుంచారు? అని ప్రజలను అడగారు.
అుందురు “ఉబయ్ ఇబ్ని కఅబ్” అని అన్నిరు. ఉమర్ ఉబయ్ ఇబ్ని కఅబ్ను
పలిపుంచారు అత్ను వచిిన త్రువాత్ వాళ్ళతో ఇపుాడు మరలా చదవమని
అన్నిరు. వాళ్ళళ మరలా

అని చదవారు.

ఉబయ్ ఇబ్ని కఅబ్ ఇలా అన్నిడు: అవను నేను ఇలాగే చదవిుంచాను. అుందుకు
ఉమర్, జైద్ ఇబ్ని సాబిత్తో ఇలా అన్నిరు: నీవ చదువ. జైద్ మామూలుగా
ఇపాటి ఖుర్ఆన్లో ఉని విధుంగానే చదవారు. అపుాడు ఉమర్ ఇలా అన్నిరు:
అలాుహ్ ప్రమాణుంగా న్నకు ఈ రకుంగా త్పా వేరే రకుంగా చదవడుం గురిుంచి
తెలియదు. ఇద విని ఉబయ్ ఇబ్ని కఅబ్ ఇలా అన్నిరు: ఓ ఉమర్! అలాుహ్
సాక్షిగా నేను(దైవప్రవకత(స్.అ) వదద) ఉుండేవాడని మరియు వీళ్ళళ ఉుండేవారు కారు,
నేను దగార ఉుండే వాడని వీళ్ళళ దూరుంగా ఉుండే వారు. అలాుహ్ సాక్షిగా ఒకవేళ్
మీరు కోరితే గనుక నేను న్నకు మరణుం స్ుంభవిుంచేుంత్ వరకు న్న ఇుంట్లునే
కూరోిని ఉుంట్టను. ఎవవరికి హ్దీసులు చపాను మరియు ఖుర్ఆన్ చదవిుంచను.
ఉమర్ అలాుహ్ నినుి క్షమిుంచుగాక (ఓ ఉబయ్) నీకు తెలుసు అలాుహ్ నీకు
జాఞన్ననిి ఇచాిడు అని. (నేను నినుి ఆపను) నీకు తెలిసిుంద్వ ప్రజలుకు చపుా.
రివాయత్లో ఇలా ఉుంద: హ్జ్రత్ ఉమర్ ఒక బ్బనిస్ ప్రకక నుుండ
వెళ్ళతన్నిరు. మరి అత్డు ఖుర్ఆన్ను పఠిసుతన్నిడు. అత్డు ఈ ఆయత్ చదవాడు:
ఉమర్ ఇలా అన్నిరు:
ఓ బ్బనిస్ దానిని చరిప వేయి!. అత్డు ఇద ఉబయ్ ఇబ్ని కఅబ్ యొకక ఖుర్ఆన్
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అన్నిడు. ఉమర్ ఉబయ్ ఇబ్ని కఅబ్ వదదకు వెళ్ళళ అడగగా ఉబయ్ ఇలా
జవాబిచాిరు: అవను! న్న పూరిత మనోజఞత్ ఖుర్ఆన్తో ఉుండేద. మరియు మీ
పూరిత మనోజఞత్ బజారులో క్రయవిక్రయాలలో ఉుండేద.1 “ఇబ్ని అసీర్”,
“జామివల్ ఉసూల్”లో, “అబూ దావూద్”, “సునన్”లో, హాకిుం మస్తద్రక్లో
ఈ రకుం హ్దీసులను ఉలేుఖిుంచారు.
న్న సదర్గ, న్న ప్రియ ప్పఠకుడా! ఈ సారి మీరే స్వయుంగా అహ్లుసునిత్
పుస్తకాలు నిుండ ఉని ఇలాుంటి రివాయతుల పై శీరిిక వ్రాయుండ. వాళ్ళకు వాళ్ళ
పుస్తకాల గురిుంచి తెలియదు షియా మసిుమల పై అభయుంత్రుం వయకతుం చేసూత
ఉుంట్టరు. నిజానికి వాళ్ళ(షియా మసిుుంల) వదద ఈ రకుం రివాయతులో పదవ
వుంతు కూడా లేదు.
కాని న్నకు తెలుసు శ్త్రుత్వుం గల సునీియులు అలవాటు ప్రకారుం ఈ
రివాయతులను వదలేసాతరు. మరియు వెుంటనే ఈ రివాయతులు “జయీఫ్”
మరియు “మస్ిదె ఇమామ్ అహ్మద్”, “సునన్ అబీ దావద్” మొ॥ పుస్తకాలు
అహ్లు సునిత్ల దృషిటలో స్హాుహ్ కావ. అుందుకని వాటి నుుండ సాక్ష్యయలు
ప్రదరిిుంచి నిర్దపుంచడుం స్రికాదు, అని ఇమామ్ అహ్మద్ పై అభయుంత్రుం వయకతుం
చేసాతరు.
ఎుందుకుంటే న్నకు వాళ్ళ గురిుంచి బ్బగా తెలుసు. నేను వాళ్ళ ముందు వాళ్ళ
పుస్తకాల నుుండ షియా మసిుమల వర్గానిి నిర్దపసూతనిటువుంటి హ్దీసులను
చదవినపుాడు వాళ్ళళ వెుంటనే ప్పరిపోవడానికి ప్రయతిిసాతరు మరియు వాటిని

1. తారీఖ్ దమిష్ా, హాఫిజ్ ఇబ్ని అసాకిర్, భాగుం2, పేజీ228.
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అుంగ్లకరిుంచాలి, అని అనుకోరు. నేను వాళ్ళ వదద ఉని స్హాుహ్ –బుఖ్యరీ,
మసిుుం, అబీ దావూద్, తిరిమజీ, నిసాయి, ఇబ్ని మాజా కొుందరు ఈ పుస్తకాలతో
ప్పటు సునన్ దారమి మరియు మఅత్తయే ఇమామ్ మాలిక్, మస్ిదె అహ్మద్
ఇబ్ని హ్ుంబల్ను కూడా జోడసాతరు– వీటి రివాయతులనే నమమతారు.
ఇలాుంటి వాళ్ళ కోస్ుం నేను అస్తుయడని ఇుంటికి చేరేిుందుకు బుఖ్యరీ
మరియు మసిుుం నుుండ కూడా ఇలాుంటి రివాయతులను ప్రదరిిసాతను. బహుశ్
స్తాయనిి అుంగ్లకరిసాతడేమో.
“స్హీ బుఖ్యరీ”1లో “అమామర్” మరియు “హుజైఫా” యొకక మన్నఖిబ్
అను అధాయయుంలో “అలామా” దావర రివాయత్ ఉుంద, అలామా ఇలా అన్నిరు:
నేను ఒకసారి షామ్ వచాిను అకకడ రుండు రకాతులు నమాజ్ చదవి “ఓ
అలాుహ్! న్న కోస్ుం ఒక ముంచి స్హ్వాసి ఏరారుి” అని దుఆ చేశ్వను. ఆ
త్రువాత్ నేను వచిి జనుం మధయలో కూరుిన్నిను ఇుంత్లోనే ఒక పెదదమనిషి
వచాిరు. న్న ప్రకకన కూరుిన్నిరు. నేను జనుంతో ఇత్న్వరు అని ప్రశ్ిుంచాను.
ప్రజలు హ్జ్రత్ అబుదదర్గద! అని అన్నిరు. నేను వాళ్ళతో ఇలా అన్నిను: నేను
రుండు రకాతుల నమాజ్ చదవి అలాుహ్తో న్న కోస్ుం ఒక ముంచి చలికాడుని,
ఏరారుి అని దుఆ చేశ్వను అలాుహ్ ఇలా ఏర్గాటు చేశ్వడు. అబుదదర్గద నీవ ఎకకడ
వాడవి అని ప్రశ్ిుంచారు. నేను కూఫా అని చప్పాను. అత్ను ఇలా అన్నిరు:
అకకడ మీ మధయ ఇబ్ని అబ్ద సాహిబ్న న్నలైన్ వ విసాద వ ఆఫాతబహ్2 లేర్గ? మీ
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం4, పేజీ215.
2 . అనగా ప్పదరక్షలు, త్లగడ మరియు కొుండ చుంబు గల వారు, అుంటే శ్వవమలు, ముంచి వారు, ఆరిఫు అని
అరాుం.
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మధయలో అలాుహ్ త్న ప్రవకత నోటి దావర షైతాను బ్బరి నుుండ కాప్పడబడన వయకిత
ఉన్నిడు. మీ మధయలో మరవవరికి తెలియనటువుంటి దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక
రహ్సాయలనిి తెలిసిన వయకిత లేడా? ఆ త్రువాత్ అబుదదర్గద ఇలా చప్పారు: అలాుహ్
దాసుడా! నీవ

ను ఎలా పఠిసాతవ? నేను వెుంటనే ఇలా పఠిుంచాను:
. ఆ పై అబుదదర్గద ఇలా అన్నిరు:

అలాుహ్ సాక్షిగా పలుు త్గాకుుండా న్నకు దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలాగే పఠిుంపజేశ్వరు.
మరో రివాయత్లో ఈ భాగుం కూడా ఉుంద: వీళ్ళళ క్రముంగా న్నతో దైవప్రవకత(స్.అ)
నుుండ విని వాటిని వదలేయుండ అని కోరుతూనే ఉన్నిరు.1
ఈ రివాయతులనీిటి దావర ఇపుాడు ఉని ఖుర్ఆన్లో

పెరిగుంద

అని రుజువ అవతుుంద. బుఖ్యరీయే ఇబ్ని అబ్బాస్ దావర ఉలేుఖిుంచారు: హ్జ్రత్
ఉమర్ ఇబ్ని ఖ్తాతబ్ ఇలా అన్నిరు: అలాుహ్ మహ్మమద్(స్.అ)ను ఎనుికుుంద
యదారాుం మరియు అత్నిపై ఖుర్ఆన్ను అవత్రిుంపజేశ్వడు, మొతాతనికి వేరే
ఆయతులతో రజ్మ ఆయత్ కూడా ఉుండేద. మేమ దానిని చదవామ మరియు
అరాుం చేసుకున్నిమ. కుంఠస్తుం కూడా చేశ్వమ, ఈ ఆయత్ మూలుంగానే
దైవప్రవకత(స్.అ) రజ్మ చేశ్వరు మరియు అత్ని త్రువాత్ మేమ కూడా రజ్మ
చేశ్వమ. ఒకవేళ్ ఎకుకవ కాలుం గడచిపోతే ప్రజలు “అలాుహ్ సాక్షిగా మాకు
ఖుర్ఆన్లో ఉని రజ్మ ఆయత్ కనబడడుం లేదు” అని అుంట్టరు. అయితే వీళ్ళళ
అలాుహ్ త్న పుస్తకుంలో అవత్రిుంచిన ఇలాుంటి కరతవాయనిి విడచి దారి
త్పుాతారేమో అని న్నకు భయుంగా ఉుంద. అలాుహ్ గ్రుంథుంలో భరత కలిగ ఉని
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం4, పేజీ216. ఇద్వ రివాయత్ పదాలలో కొనిి మారుాలతో స్హీబుఖ్యరీ, భాగుం4 పేజీ 218
పై కూడా ఉుంద.
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భారయ మరియు భారయ కలిగ ఉని భరత కోస్ుం ఒకవేళ్ వయభిచారుం చేస్తత మరియు
అద నిర్దపుంచబడనట్లుతే లేదా గరువతి అయితే మరియు ఒపుాకుుంటే “రజ్మ
ఆద్వశ్వుం” పై అమలు చేయాలిస వసుతుంద. ఆ త్రువాత్ ఇద్వ కాకుుండా ఖుర్ఆన్లో
ఈ ఆయత్ను కూడా పఠిుంచే వారు:
1

ఇమామ్ మసిుుం త్న స్హీలో

అను

అధాయయుంలో ఈ ఆయత్ లిఖిుంచబడ ఉుంద: అబూ మూసా అష్అరీ ఒకసారి
బస్రా యొకక ఖ్యరీయులను పలిచారు అయితే వచిిన మూడు వుందల ముంద
ఖుర్ఆన్ చదవారు, అబూమూసా వాళ్ళతో ఇలా అన్నిరు: మీరు బస్రా వాళ్ళలో
అుందరి కని ఉత్తమలు, ఖుర్ఆన్ యొకక ఖ్యరీలు, మీరు ఖుర్ఆన్ను చదువతూ
ఉుండుండ. ఎకుకవ కాలుం వదలేయకుండ లేకపోతే మీ హ్ృదయాలు మీ పూరీవకుల
వలే గటిట పడపోతాయి. మేమ ఒక సూర్గను చదవే వాళ్ళమ దాని పడవ
మరియు కఠినత్వుంలో బర్గఅత్ సూర్గకు పోలి ఉుండేద కాని నేను(దానిని)
మరిచాను కేవలుం ఈ ఆయత్ గురుతుంద:
మరి అలాగే మేమ ఒక సూర్గను చదవే
వాళ్ళమ అద మస్బాహాత్2ను పోలి ఉుండేద. నేను దానిని మరిచాను కేవలుం
ఈ ఆయత్ గురుతుండ పోయిుంద:

)باب رجم.
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం8, పేజీ26. (الحبلی من الزنا اذا احصنت
َّٰ

2. అనగా  يسبحమరియు  سبحపదాలతో మొదలయేయ సూర్గలు అవి ఖుర్ఆన్లో ఐదు ఉన్నియి; హ్దీద్ సూర్గ,
హ్ష్ర్ సూర్గ, స్ఫ్ీ సూర్గ, జుమా సూర్గ, త్గాబున్ సూర్గ.
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అనువాదుం:

ఓ

విశ్వవసులార్గ!

మీరు

చేయలేని

మాటను

ఎుందుకు

చబుతారు(ఇలా చేయడుం వలు) మీ పై లిఖిుంచబడుతుుంద మరియు ప్రళ్యుం
న్నడు మీతో దాని గురిుంచి ప్రశ్ిుంచబడుతుుంద.
“అబూ మూసా అష్అరీ చదవే ఈ రుండు సూర్గల నుుండ ఒక సూర్గ
బర్గఅత్ సూర్గను పోలి అనగా 129 ఆయత్లు ఉుండేవి మరియు రుండవ సూర్గ
ఏదో ఒక మస్బాహాత్కు స్మానుంగా అనగా 20 ఆయతులు ఉుండేవి” ఈన్నటి
ఖుర్ఆన్లో లేవ. ఇవి కేవలుం అబూమూసా స్మృతిలో ఉుండేవి.
న్నయయానిి కోరే న్న ప్పఠకులార్గ! వినుండ, మరియు ఆశ్ిరయపడుండ.
కావాలుంటే నవవుండ లేదా ఆ త్రువాత్ ఏడవుండ. అద మీ ఇష్టుం.
అహ్లుసునిత్ యొకక గ్రుంథాలు –మసానీద్, స్హాుహ్లు– ఇలాుంటి
రివాయతులతో నిుండ ఉన్నియి వీటితో ఒకసారి ఖుర్ఆన్లో కొరత్ ఉుంద అని
రుజువ అవతుుంద, మరి ఇుంకోసారి ఖుర్ఆన్లో హ్లచుిదల జరిగుంద అని
రుజువ అవతుుంద. అయితే మరి వీళ్ళళ ఏ మఖ్ుంతో “త్హ్రీఫ్” అస్త్యుం అని
ఇజామ చేసిన షియా మసిుుంలను నిుందసాతరు!!?.
వుంద స్ుంవత్సరమల క్రత్ుం ఒక షియా “
” అను పుస్తకానిి రచిుంచాడు అత్డు 1320 హిజ్రీలో చనిపోయాడు.
మరియు న్నలుగు శ్తాబ్బాల క్రత్ుం ఒక సునీి ఈజప్టటలో “

” అను పుస్తకానిి

రచిుంచాడు దీని గురిుంచి అలాుమా షేక్ మహ్మమద్ అల్ మదని కూడా చప్పారు1
1. ఉసాతద్ మహ్మమద్ అల్ మదని యొకక వాయస్ుం, మజలుయే రిసాలతుల్ ఇసాుుం యొకక 11వ స్ుంవత్సరుం
యొకక 4వ స్ుంఖ్య పేజీ332 మరియు పేజీ 333 పై ఉుంద.
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అయితే బహుశ్ ఈ షియా ఆ సునీి యొకక పుస్తకుం “అల్ ఫుర్గాన్”ను
చదవారేమో అుందులో అహ్లుసునితుల స్హాుహ్ గ్రుంథాల నుుండ అనిి
రివాయతులను ఒకే చోట వ్రాయబడ ఉన్నియి. ఈ పుస్తకానిి ఈజప్టట ప్రభుత్వుం
అల్ అజుర్ యూనివరిసటీ యొకక విజఞపతతో జపుత చేయబడుంద అని ఇుంత్కు
ముందు చపాడుం జరిగాయి. ప్రపుంచముంత్ట తెలుసు ప్రతీ నిషేధ అుంశ్వనికి
విలువ ఎకుకవ అని మరియు ఆ పుస్తకుం ఈజప్టటలో నిషేధిుంచబడుంద వేరే
ఇసాుమీయ ద్వశ్వలలో నిషేధిుంచబడలేదు. అుందుకు ఈ “అల్ ఫుర్గాన్” యొకక
ఫలిత్మే “ఫసుుల్ ఖితాబ్” ర్దపుం అయియ ఉుండవచుి.
అనీిటి కని మఖ్య విష్యుం ఏమిటుంటే షియా మరియు సునీి
పరిశోధకులైన ఉలమాలు ఈ రకుం రివాయతులను అస్త్యుంగా నిర్గారిుంచారు.
మరియు ఈ రివాయతులను అరుదైనవిగా నిశ్ియిుంచారు. వివేకమైన
సాక్ష్యయలతో మన వదద ఉని ఈ ఖుర్ఆన్ దైవప్రవకత(స్.అ) పై అవత్రిుంచబడనద్వ అని
మరియు ఇుందులో ఎటువుంటి కొరత్ గాని అధికుం గాని మారుాలు గాని
జరగలేదు అని రుజువ చేశ్వరు.
అయితే అహ్లుసునితుల ఈ రివాయతుల మూలుంగా ఏవైతే “వాళ్ళ
స్హాుహ్ల దావర నిర్దపుంచబడా ఈ రివాయతులు స్వయుంగా సునీియుల
దృషిటలో మానయత్ లేనివి మరియు సునీియులు వాటి పై అస్హ్యత్ వయకతుం చేశ్వరో.
అయితే అలాుంటపుాడు షియా మసిుమలను ఎుందుకు అభయుంత్రిసాతరు?.
మసిుమలార్గ! ఇద న్నయయుం కాదు. ఇద ధరముం కాదు. హ్జ్రత్ ఈసా(అ.స్) నిజుం
చప్పారు: “మీకు ప్రజల కళ్ళలో ఉని నలుసు కనబడుతుుంద కాని మీ కళ్ళలో
ఉని ర్గయి కనబడదు”!
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నేను

చాలా

ఖేదసూత

మరియు

అయిష్టుంగా

ఈ

రివాయత్లను

నిస్సహాయుడనై ప్రవచిసుతన్నిను –నిజానికి ఈ రివాయతులను చత్త డబ్బాలో
వేస్తయాలి– ఎుందుకుంటే రచయిత్లలో కొుందరు వాళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ)
సునితులను ఆశ్రయిుంచి ఉన్నిరు, అని వాదసాతరు. వాళ్ళళ షియా మసిుుంలను
నిుందసూతనే ఉుంట్టరు. వాళ్ళను వెనక నుుండ ప్రమఖ్ స్ుంస్్లు బలపరుసూత
మరియు ఆ రచయిత్లను మీరు షియాలను కాఫిరులుగా నిర్దపుంచాలి, అని
సిధాుం చేసాతరు. మరియు ఇర్గన్లో ఇసాుమీయ ఉదయముం విజయవుంత్ుం
అయినపాటి నుుండ వర్గికాలపు కపాల వలే ప్రతీ ద్వశ్ుం మరియు ప్రతీ పటటణుం
నుుండ అరుసుతన్నిరు.
వాళ్ళతో ఇద్వ న్న వినిపుం: అలాుహ్ కొరకు మీ సోదరులను మర్గయదుంచుండ,
అలాుహ్ త్రాడును గటిటగా పటుటకోుండ, విరుధాాలు ఏరారికుండ, అలాుహ్ యొకక
ఆ అనుగ్రహానిి గురుతుంచుకోుండ మీ మధయ శ్త్రుత్వుం ఉనిపుాడు అలాుహ్ మీ
హ్ృదయాలలో ప్రేమను వేశ్వడు మరియు ఆ అనుగ్రహ్ుం కారణుంగా
సోదరులయాయరు.
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జుహ్రైన్ మరియు మగ్రబైన్ నమాజులను కలిప
చదవడుం
(జమ్ బైనస్సలాతైన్)
సునీియులు, షియా మసిుమలను ఇలా అని కూడా నిుందసాతరు; “వీళ్ళళ
జోహ్ర్, అస్ర్, మరియు మగ్రిబ్, ఇషా నమాజ్లను కలిప చదువతారు”. మరియు
సునీియులు(త్మ ఆలోచనలో) త్మను నమాజ్ రక్షకులు అని అనుకుుంట్టరు.
ఎుందుకుంటే ఖుర్ఆన్ ఇలా ప్రకటిసుతుంద:

ُ ا
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َّٰ َ ذ ذ
ِي كِتَّٰ ابا ذم ۡوقوتا
إِن ٱلصلوة َكنت لَع ٱلمؤمِن

అనువాదుం:

వాస్తవానికి నమాజ్ విశ్వవసుల నిరీణత్ స్మయాలలో విధిగా

ప్పటిుంచ వలసిన ధరముం

1

సునీియుల నుుండ మీరు ఎనోి సారుు “షియా మసిుుంలు నమాజ్
విష్యుంలో బదదకుం చేసాతరు, అలాుహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) ఆద్వశ్వలను
వయతిరేకిసాతరు” అని అుంటుుండగా విని ఉుంట్టరు.
కాని షియా మసిుమల వయతిరేకత్ లేదా స్మరాత్ కని ముందు ఈ అుంశ్వనిి
అనిి విధాలుగా పరిశీలిుంచడుం అవస్రుం. మరియు అలవాటు ప్రకారుం ఇరువైపు
వర్గాల సాక్ష్యయలను చూడడుం కూడా అవస్రుం. నిుందుంచబడన వారి మరియు

1. నిసా సూర్గ:4, ఆయత్:103.
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నిుందుంచిన వారి మాటలు విని వాళ్ళ సాక్ష్యయలను పరిశీలిుంచిన త్రువాతే
తీర్గమనిుంచాలి. ఎుందుకుంటే చపేా ప్రతీ మాట సాక్షయుంతో కూడ ఉుండాలి గనుక.
అహ్లు సునిత్లు, అరఫా రోజు(అరఫాత్లో) జోహ్ర్ మరియు అస్ర్
నమాజ్లు కలిప చదవాలి అని విష్యుం పై ఏకీభవిసాతరు మరి దీనినే “జమ్ఏ
త్ఖ్దుదమ్” అుంట్టరు. “మజదలిఫహ్”లో మగ్రిబ్ మరియు ఇషాోఁ నమాజ్ కలిప
చదవాలని ఏకాభిప్రాయుం కలిగ ఉన్నిరు. మరి దీనినే “జమ్ఏ తాఖ్లర్”
అుంట్టరు. అరఫా మరియు మజదలిఫా విష్యుంలో షియా మరియు సునీియులే
కాదు ఇసాుుం యొకక అనిి వర్గాలు ఏకాభిప్రాయుం కలిగ ఉన్నియి. కాని షియా
మరియు సునీియులలో అరఫా మరియు మజదలిఫా మరియు ప్రయాణుంలో త్పా
స్ుంవత్సరముంతా కలిప చదవే విష్యుంలో అభిప్రాయభేదుం ఉుంద. వివరుంగా
తిలకిుంచుండ.
1. హ్నఫీయులలో ఎటిట పరిసి్తులలో –ప్రయాణుంలో ఉని స్రే– జొహ్రైన్
మరియు మగ్రబైన్ నమాజులను కలిప చదవడుం జాయిజ్ కాదు.
నిజానికి స్ాష్ట ఆద్వశ్వలు కలిప చదవ మని ఉన్నియి. మఖ్యుంగా
ప్రయాణుంలో అుందరు అద్వ అుంట్టరు. హ్నఫీయులు ఈ అుంశ్ుంలో
ఉమమత్(షియా మరియు సునీి) యొకక ఇజామను వయతిరేకిసాతరు.
2. మాలికి, షాఫెయీ, హ్ుంబలీ ప్రయాణుంలో కలిప చదవడానికి
జాయిజ్గా భావిసాతరు. అయినపాటికీ వాళ్ళలో వేరే కారణాల వలు
ఉదాహారణకు భయుం, రోగుం, వరిుం మరియు బురద మొ॥
స్మయాలలో

రుండు

నమాజులు

అభిప్రాయభేదుం కలదు.
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3. షియా ఇమామియా రుండు నమాజులను కలిప చదవడుం ఎటువుంటి
పరిసి్తిలో అయిన్న స్రే జాయిజ్ అని భావిసాతరు. అద ప్రయాణుం ఉని
లేకుని, వరిుం వచిిన్న లేకుని, రోగుం ఉని లేకుని, భయుం ఉని
లేకుని అనిి పరిసి్తులలో కలిప చదవడుం జాయిజ్ మరియు వీళ్ళళ
ఆయిమమయే మాసూమీన్(అ.స్)ల అనుస్రిుంచడుం వలు ఇలా చేసాతరు.
ఇకకడ ఒక విష్యుం చపావచుి అద్వమిటుంటే; అహ్లు సునిత్లు షియా
మసిుుంలను వయతిరేకిుంచినపుాడలాు వీళ్ళళ వెుంటనే ఇలా అుంట్టరు “మా
ఆయిమామలు ఇలానే నేరిాుంచారు” మరియు వాళ్ళ ఆయిమామల అడుగు జాడలలో
నడుసాతరు అని విష్యుం పై గరివసాతరు.
న్నకు బ్బగా గురుతుంద, నేను జోహ్ర్ మరియు అస్ర్ నమాజ్ కలిప “ష్హీద్
బ్బఖిర్ అల్ స్ద్ర్”తో నమాజె జమాఅత్లో మొదటి సారి చదవాను. అుంత్కు
ముందు నజఫ్లో జోహ్ర్ మరియు అస్రను వేరు వేరుగా చదవే వాడని. చివరికి
ఒకసారి “ష్హీద్ స్ద్ర్”తో ప్పటు అత్ని ఇుంటి నుుండ నమాజ్ కోస్ుం అత్ను
నమాజ్ చదవిుంచే మసీదుకు వెళ్తళను, అకకడ అత్ని అనుచరులు ననుి చాలా
గౌరవిుంచారు. స్రిగాా ష్హీద్ స్ద్ర్ యొకక వెనకాలే న్న కోస్ుం చోటును
వదలేశ్వరు. జొహ్ర్ నమాజ్ పూరతయియుంద. అస్ర్ నమాజ్ కోస్ుం అఖ్యమత్
ఇసుతుండగా న్న ఆత్మ న్నతో వేరు అవావలి అని అుంద కాని నేను రుండు విష్యాల
వలు అకకడే ఉుండ పోయాను; ఒకటి ష్హీద్ స్ద్ర్ గారి భీతి మరియు నమాజ్లో
అత్ని వినయుం, విధేయత్ వలు న్న మనసుకు ఇుంకా కొుంత్స్తపు నమాజ్లోనే
స్మయుం గడపతే బ్బగుుంటుుంద అని అనిపుంచడుం. రుండవద నేను నిలబడన
సా్నుం నమాజీయులుందరిలో స్యయద్ ష్హీద్కు చాల దగారగా ఉుండడుం. న్నకు
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ఏదో తెలియని శ్కిత అకకడే నిలిచి ఉుండడుంపై బలవుంత్ుం చేసుతనిద, అని
గ్రహిుంచాను. అస్ర్ నమాజ్ పూరిత అయిన త్రువాత్ ప్రజలు అత్నిని చుటుటమటిట
ప్రశ్ిుంచడుం మొదలు పెట్టటరు. నేను ష్హీద్ స్ద్ర్ వెనకాలే చాలా న్మమదగా
అడగన ప్రశ్ిలు త్పా అనిి ప్రశ్ిలు జవాబులు విుంట్య నిలబడ ఉన్నిను. ఆ
త్రువాత్ ష్హీద్ స్ద్ర్ ననుి భోజనుం కోస్ుం త్నతో ప్పటు త్న ఇుంటికి తీసుకొని
వెళ్తళరు. అకకడ నేను ఒక గౌరవనీయమైన అతిథి అని గ్రహిుంచాను. నేను ఇద్వ
ముంచి స్మయుం అని ష్హీద్ స్ద్రతో నమాజులు కలిప చదవడానికి గల
కారణాలను అడగాను. అయితే ష్హీద్ స్ద్ర్ ఇలా అన్నిరు: మా వదద ఆయిమమయే
మాసుమీన్(అ.స్) దావర చాలా రివాయతుల ఉలేుఖిుంచబడ ఉన్నియి, దైవప్రవకత(స్.అ)
జొహ్ర్, అస్ర్ మరియు మగ్రిబ్, ఇషాోఁ నమాజ్లను భయుం లేదా ప్రయాణుం
లాుంటి కారణాలు లేకుుండా కలిప చదవారు అనీ. మరియు ఇద కేవలుం ఉమమత్
సౌలభయుం కోస్ుం మరియు ఇబాుందులను దూరుం చేయాలనే ఉద్వదశ్ుం మాత్రమే
అనీ.
నేను: న్నకు ఈ ఇబాుంద అని విష్యుం అరాుం కాలేదు ఎుందుకుంటే అలాుహ్
ఖుర్ఆన్లో ఇలా అన్నిడు:

దీన్లో ఎటువుంటి కష్టుం,

మరియు ఇబాుంద లేదు అయితే దానిని దూరుం చేయడుం అనడానికి అరాుం
ఏమిటి?.
స్యయద్: అలాుహ్కు అనిి విష్యాల జాఞనుం ఉుంద. ఆయనకు కలికాలుంలో
సుంత్ వయవహారమలు, అధికార వయవహారమలు ఉదా: పోలీసులు, సైనయుం,
ఆఫీస్రుు, పనివాళ్ళళ, ఉప్పదాయయులు, విదాయరుదలు మొ॥ వాళ్ళ పై ఒకవేళ్
ప్రతీరోజు ఐదు పూటల నమాజును వేరు వేరు స్మయాలలో వాజబ్ చేయబడతే
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వాళ్ళ కొరకు దీన్ ఇబాుంద కరుంగా మారుతుుంద, అుందుకని అలాుహ్ త్న
ప్రవకత(స్.అ) పై దైవవాణి దావర రుండు నమాజులను ఒకే స్మయుంలో
చదువకోుండ, దానితో నమాజు ఐదు పూటలకు బదులుగా మూడు పూటలే
అవతుుంద. మరి ఇద మసిుమల కోస్ుం సులభుం కూడా అవతుుంద. ఇుందులో
ఎటువుంటి ఇబాుంద కూడా ఉుండదు.
నేను: కాని ఇద దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్, ఖుర్ఆన్ను ఎలా రదుద చేయ గలదు.
స్యయద్: నేన్పుాడు సునిత్, ఖుర్ఆన్ ఆద్వశ్వనిి రదుద చేసుతుంద, అని అన్నిను. న్న
ఉద్వదశ్ుం సునిత్, ఖుర్ఆన్ను వాయఖ్యయనిసుతుంద మరియు కషాటలను స్ాష్టుం చేసుతుంద.
నేను: ఖుర్ఆన్ ఇలా అుంటుుంద: నమాజ్, విశ్వవసుల కోస్ుం నిశ్ిత్ స్మయుంతో
ప్పటు వాజబ్ చేయబడుంద మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్లో ప్రసిధిా చుందుంద,
జబ్రయీల్ దైవప్రవకత(స్.అ) వదదకు వచాిరు మరియు అత్నితో ప్పటు
ర్గత్రుంబవళ్ళళ ఐదు సారుు నమాజ్ చదవారు. ఆ నమాజుల పేరుు జొహ్ర్, అస్ర్,
మగ్రిబ్, ఇషాోఁ, ఫజ్ర్ అని పెటటడుం జరిగుంద. (ఎుందుకుంటే ఆ స్మయమలలోనే
ఆ నమాజులు చదవడుం జరిగుంద)
ُ ا
َ َ ِ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َّٰ َ ذ ذ
స్యయద్: ఈ ఆయత్1 –ِي كِتَّٰ ابا ذم ۡوقوتا
 –إِن ٱلصلوة َكنت لَع ٱلمؤمنయొకక
వాయఖ్యయనుం దైవప్రవకత(స్.అ) నమాజ్ను వేరు వేరుగా మరియు కలిప చదవ వచుి
అని చేశ్వరు. అయితే ఈ ఆయత్ యొకక అరాుం ఏమిటుంటే నమాజ్ అద ఐదు
పూటులో చదవుండ లేదా మూడు పూటులో చదవుండ ఇద్వ అలాుహ్కు ఇష్టమైన
స్మయుం.
1. నిసా సూర్గ:4, ఆయత్:103.
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ُ ا
َ
నేను: స్యయదాి! మరి “ ” كِتَّٰ ابا ذم ۡوقوتاఅనే అవస్రుం ఏముంద?
స్యయద్ నవవతూ ఇలా అన్నిరు: అుంటే మీ ఉద్వదశ్ుంలో హ్జ్జలో మసిుుంలు
నమాజ్ను నిశ్ిత్ స్మయుంలో చదవడుం లేదు అన్న? మసిుమలు అరఫాత్లో
జొహ్ర్ మరియు అస్రను కలిప చదువతారు, మజదలిఫాలో మగ్రిబ్ మరియు
ఇషాోఁను కలిప చదువతారు, ఇద వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక పైరవీ వలు ఇలా
చేసాతరు, అయితే వీళ్ళళ అలాుహ్ను వయతిరేకిసుతన్నిర్గ?.
నేను: (కాస్తపు దీరఘుంగా ఆలోచిుంచిన త్రువాత్) బహుశ్ హ్జ్జ స్మయుంలో
హాజీయులు అలసిపోయి ఉుంట్టరని కలిప చదవమని అద్వశ్ుంచ బడుంద్వమో.
స్యయద్: ఇకకడ కూడా అద్వ కారణుం, ఉమమతె మహ్మమద్(స్.అ) యొకక కలికాలపు
ప్రజలకు దీన్ వాళ్ళ కోస్ుం సులభుం అవావలని, ఇబాుందులు మరియు కషాటలను
ఎతిత వేయడుం జరిగుంద.
నేను: గౌరవనీయులైన మీరు ఇలా అన్నిరు: అలాుహ్ త్న ప్రవకత(స్.అ) పై దైవవాణి
దావర ఐదు పూటు నమాజ్కు బదులు మూడే పూటులో పూరతవవడుం కోస్ుం ఒక
స్మయుంలో రుండు నమాజులు చదవమని ఆద్వశ్ుంచాడు. ఈ ఆద్వశ్ుం ఏ
ఆయత్లో ఉుంద?
స్యయద్: మరి అరఫా రోజు రుండు నమాజులు కలిప చదవమని మరియు
మజదలిఫాలో రుండు నమాజులు కలిప చదవమని ఏ ఆయత్లో ఆద్వశ్ుంచబడ
ఉుంద?. మరియు ఏ ఆయత్లో నమాజ్ ఐదు సారుు చదవాలి అని ఉుంద?
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నేను మౌనుంగా ఉుండ పోయాను, ఇక అత్నికి ఎటువుంటి జవాబు ఇవవలేదు.
ఈ సారి స్యయద్ జవాబును అుంగ్లకరిుంచాను. ఆ త్రువాత్ స్యయద్ దానినే
జోడసూత ఇలా అన్నిరు: అలాుహ్ ఇలా ప్రవచిుంచను:

ِ َ ُ َّٰ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ِ َ َّٰ َ َ ِ ُ ذ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ا
ت ر ِّب نلفِد ٱۡلحر قبل أن تنفد َك ِمت ر ِّب
ِ قل لو َكن ٱۡلحر مِدادا ل ُِك ِم
ۡ
ا
َۡ َ
ج ۡئ َنا ب ِ ِمثلِهِۦ َم َددا
ِ ولو

అనువాదుం:

ప్రవకాత! ఇలా ప్రకటిుంచు, “ఒకవేళ్ న్న ప్రభువ మాటలు
వ్రాయట్టనికి

స్మద్రజలమే

సిర్గ

అయిన్న,

అద

ఖ్యళ్ళ

అయిపోతుుంద గాని, న్న ప్రభువ మాటలు మాత్రుం పూరితకావ.
అుంతేకాదు, మేమ మళ్ళళ ఇుంతే సిర్గను తెచిిన్న, అద కూడా
స్రపోదు

1

మేమ ద్వనినైతే దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ అని అుంట్టమో అవి అలాుహ్ త్రపు
నుుండ దైవవాణి దావర అవత్రిుంచబడనవే మరియు అుందుకే అలాుహ్ ఇలా
ప్రవచిుంచను:

అనువాదుం:

ْ ُ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َّٰ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َّٰ ُ ُ ذ
وما ءاتىكم ٱلرسول فخذوه وما نهىكم عنه فٱنتهوا
దైవప్రవకత(స్.అ) మీకు ఇచిిన దానిి తీసుకోుండ, ఆయన మిమమలిి

నిషేదుంచిన దాని జోలికి పోకుండ

2

1. కహ్ఫ్ సూర్గ:18, ఆయత్:109.
2. హ్ష్ర్ సూర్గ:59, ఆయత్:7.
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వేరే విధుంగా చప్పాలుంటే దీనిని ఇలా అరాుం చేసుకోుండ, దైవప్రవకత(స్.అ) ద్వని
గురిుంచైన్న ఆద్వశ్ుంచినపుాడు లేదా నిషేదుంచినపుాడు ఇక స్హాబీయులకు
దైవప్రవకత(స్.అ)తో ఖుర్ఆన్ యొకక ఏ ఆయత్లో ఈ ఆద్వశ్ుం ఉుంద అని అడగే
హ్కుక ఉుండేద కాదు. ఎుందుకుంటే దైవప్రవకత(స్.అ) చపేాద దైవవాణి అని వాళ్ళకు
తెలుసు. అుందుకనే ఎటువుంటి వాదన లేకుుండా అమలు చేస్త వారు.
స్యయద్ స్ద్ర్ గారి ఈ మాట ననుి ఆశ్ిరయుంలో పడేసిుంద. ఎుందుకుంటే
న్నకు నిజుంగానే ఇలా అని తెలియదు. నేను కలిప నమాజ్ చదవడుం గురిుంచి
ఇలా ప్రశ్ిుంచాను.
నేను: స్యయదీ! అవస్రుం ఉనిపుాడు రుండు నమాజులను కలిప చదవ వచాి?
స్యయద్: అవను, ఏ పరిసి్తులలోనైన స్రే అవస్రుం లేకుుండా జొహ్ర్, అస్ర్
మరియు మగ్రిబ్, ఇషాోఁను ఒకేసారి కలిప చదవ వచుి.
నేను: దీని పై మీ వదద సాక్షయుం ఉుందా?
స్యయద్: దైవప్రవకత(స్.అ) మదీన్నలో ఉుండగా, ఏవిధమైన భయుంగాని, ఎటువుంటి
అవస్రుం లేని స్మయుంలో కేవలుం ఇబాుంద పడకుుండా ఉుండేుందుకు రుండు
నమాజులను కలిప చదవారు. ఇద ఎలాగైతే మీ వదద కూడా నిర్దపుంచబడ ఉుందో
అలాగే

మా

కోస్ుం

అలాుహ్

దయ

వలు

ఆయిమామహ్(అ.స్)ల

దావర

నిర్దపుంచబడనద.
మా వదద కూడా నిర్దపుంచబడనద్వ అని విని న్నకు చాలా ఆశ్ిరయుం
కలిగుంద. ఇుంత్కు ముందు నేను ఆ మాటను వినడుం గాని మరియు ఏ సునీిను
దాని పై అమలు చేసుతుండగా గాని చూడలేదు. అుంతేకాదు సునీియులు దీనికి
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పూరిత వయతిరేకమైన విశ్వవసానిి కలిగ ఉన్నిరు. ఎుందుకుంటే సునీియులుందరు
ఒకవేళ్ అజాన్ కని ఒక నిమిష్ుం ముందు నమాజ్ చదవడానిి వయరాుం అని
నమమతారు అలాుంటిద జొహ్రతో ప్పటు కొనిి గుంటల ముందు అస్ర్ నమాజ్
చదవడుం లేదా మగ్రిబ్తో ప్పటు కొనిి గుంటల ముందు ఇషాోఁ నమాజ్ చదవడుం
అని విష్యాలు పూరితగా త్పుాడు మరియు వయరామైనవి.
స్యయద్ బ్బఖిర్ స్ద్ర్ న్న ఆశ్ిర్గయనిి గ్రహిసూత ఒక విదాయరిాతో చాల మెలుగా
ఏదో అన్నిరు. అత్డు వెుంటనే లేచి రుండు పుస్తకాలు తీసుకొని వచాిడు. నేను
వాటిని చూడగానే ఇవి “స్హీ బుఖ్యరీ” మరియు “స్హీ మసిుుం” అని అను
కున్నిను. స్యయద్ ఆ విదాయరిదతో రుండు నమాజులు కలిప చదవడానికి
స్ుంబుంధిుంచిన హ్దీసులను చూపుంచు, అని అన్నిరు. ఆ త్రువాత్ నేనే
స్వయుంగా బుఖ్యరీలో “దైవప్రవకత(స్.అ) ఎలా జొహ్ర్, అస్ర్ మరియు మగ్రిబ్,
ఇషాోఁను కలిప చదవారో” చదవాను. మసిుుంలో కూడా త్మ ప్రాుంత్ుంలోనే
ఉనిపుాడు ఎటువుంటి భయుం లేదా వరిుం లేదా ప్రయాణ స్ుందరుుం లేకుుండానే
దైవప్రవకత(స్.అ) రుండు నమాజులను కలిప చదవడుం గురిుంచి ఒక పూరిత
అధాయయానిి చదవాను. ఇద చదవి నేను న్న ఆశ్ిర్గయనిి దాచుకోలేక పోయాను.
ఐననూ న్న మనసులో బహుశ్ వీళ్ళ వదద ఉని ఈ బుఖ్యరీ మరియు మసిుుం
నకిలీవి అయియ ఉుండొచుి, అని అనుమానుం ఉుంద. కాని నేను దానిని బయటకు
చపాలేదు మరియు ట్యయనిస్కు చేరగానే ఈ పుస్తకాలను త్పాకుుండా చూడాలని
మనసులో గటిటగా అనుకున్నిను!!.
స్యయద్ స్ద్ర్, ఈ సాక్షయుం త్రువాత్ న్నతో ఇపుాడు మీ అభిప్రాయుం ఏమిటి
అని అడగారు?
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నేను: మీరే స్త్యుం పై ఉన్నిరు మరియు మీరు మీ మాటలో స్తుయలు.
అయినపాటుకీ న్నకు మరో ప్రశ్ి అడగాలని ఉుంద.
స్యయద్: బిసిమలాుహ్ త్పాకుుండా అడగుండ.
నేను: న్నలుగు నమాజులను –జొహ్ర్, అస్ర్, మగ్రిబ్, ఇషాోఁ– ను కలిప
చదవగలమా? ఎలాగైతే మాలో చాలా ముంద ర్గత్రి ఇుంటికి తిరిగ వచిిన
త్రువాత్ జొహ్ర్, అస్ర్, మగ్రిబ్, ఇషాోఁ ను ఒకే సారి చదువతారో అలాగా.
స్యయద్: ఇద జాయిజ్ కాదు, అవస్రుం అనిద వేరే విష్యుం ఎుందుకుంటే
అనగా అవస్ర్గలు హ్ర్గమ్ను మబ్బహ్గా
మారుసాతయి.
నేను: మీరు ఇుంత్కు ముందు చప్పారు దైవప్రవకత(స్.అ) ఈ నమాజులను వేరు
వేరుగా చదవారు మరియు కలిప కూడా చదవారు అని. దానితోనే నేను
నమాజుల స్మయానిి తెలుసుకున్నిను. (అయితే ఆ న్నలుగు కలిప చదవడుంలో
స్మస్య ఏమి లేదు కదా?)
స్యయద్: జొహ్ర్ మరియు అస్రకు ఒక ప్రతేయక స్మయుం ఉుంటుుంద మరియు ఒక
ఉమమడ స్మయుం ఉుంటుుంద. ఉమమడ స్మయుం ప్రొదుదక్రుంకుట(జవాల్) నుుండ
సూర్గయస్తమయుం వరకు. మరి అలాగే మగ్రిబ్ మరియు ఇషాోఁ యొకక ఉమమడ
స్మయుం సూరయస్తమయుం నుుండ అరార్గత్రి వరకు ఉుంటుుంద. ఎవరైతే ఈ
َ َ ۡ َ َ َ َّٰ َ ذ ذ
َ لَع ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
స్మయాలను వయతిరేకిసాతరో అత్డు ఈ ఆయత్ ِي
إِن ٱلصلوة َكنت

ُ ا
َ
كِتَّٰ ابا ذم ۡوقوتاను వయతిరేకిసుతనిటుు. ఉదాహారణకు ఫజ్ర్ స్మయుం కని ముందు

ఎవవరికైన స్రే ఫజ్ర్ నమాజ్ చదవడుం అసాధయుం లేదా అలాగే సూరోయదయుం
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త్రువాత్ ఫజ్ర్ నమాజ్ చదవడుం. మరి అలాగే ప్రొదుదక్రుంకుట(జవాల్) కని
ముందు లేదా సూర్గయస్తమయుం త్రువాత్ జొహ్ర్ మరియు అస్ర్ నమాజ్
చదవగలర్గ!? అలాగే మగ్రిబ్ మరియు ఇషాోఁ నమాజ్ను సూర్గయస్తమయుం కని
ముందు మరియు అరార్గత్రి దాటిన త్రువాత్ చదవలేమ.
నేను స్యయద్కు కృత్జఞత్ తెలుపుకున్నిను. న్నకు స్యయద్ చపాన
మాటలనీిటి పై నమమకుం కలగలేదు. కాని అత్ని నుుండ స్లవ తీసుకొని
ట్యయనిస్ చేరి పరిశోధిుంచిన త్రువాత్ షియాగా మారనుంత్ వరకు జొహ్రైన్
మరియు మగ్రబైన్ను కలిప చదవే వాడని కాదు.
నమాజులు కలిప చదవే క్రముంలో ష్హీద్ స్ద్రతో న్న చరి జరిగుంద
మరియు నేను ఈ స్ుంఘటనను ప్రవచిుంచడానికి గల కారణుం న్న సునీి
సోదరులకు కూడా ఉలమాలు ఎుంత్ వినయవిధేయత్ుంగా ఉుంట్టరో మరియు
వాళ్ళళ నిజుంగా జాఞనుం మరియు స్దుాణాలలో దైవప్రవకత(స్.అ)ల వారసులై
ఉుంట్టరు, అని యదారాుం తెలియాలి అని. మరియు రుండవద మా స్హాుహ్
గ్రుంథాలలో ఏమి వ్రాసి ఉుందో మనకే తెలియదు ఏదైతే మేమ స్రైనద అని
నమమతామో దానినే హ్లళ్నచేసాతమ. వీటి పై దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక స్రైన
సునిత్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) వాటి పై అమలు చేయడమే సాక్షయుం.
అయినపాటికీ వారు గొపాగా “మేమ అహ్లుసునితులమ” అని చపుాకుుంట్టరు.
ఇక నేను అస్లు విష్యానికి తిరిగ వసూత ఇలా చప్పాలనుకుుంటున్నిను;
షియా మసిుమల వచనమలలో మాకు అనుమానుం కలగడుం సాధయుం,
ఎుందుకుంటే వాళ్ళళ ప్రతీ విష్యానిి అయిమమయే మాసూమీన్ దావర్గ చబుతారు
మరియు ఇమామలు ఆ మాటను చపా ఉుండగక పోవచుి కాని మనకు మన
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స్హాుహ్ పటు అనుమానుం కలగడానికి అవకాశ్మే లేదు. ఎుందుకుంటే ఇలా అని
మేమే అుంగ్లకరిుంచామ కాని ఒకవేళ్ అుందులో స్ుంద్వహ్ుం కలిగతే ఇక మా వదద
ఏ దీన్ మిగలి ఉుంటుుంద?
అుందుకని ప్రతీ పరిశోధకుడ యొకక బ్బధయత్, అత్డు న్నయయానిి
ఇష్టపడేవాడు అయి ఉుండాలి మరియు ప్రతీ పరిశోధన చరయలో అలాుహ్ను
దృషిటలో ఉుంచేవాడై ఉుండాలి అపుాడు అలాుహ్ అత్డ ప్పపమలను క్షమిుంచ
వచుి మరియు అత్డకి రుజుమారాుం వైపు హిదాయత్ చేయవచుి మరియు
స్వరాుంలో ప్రవేశ్ుంప చేయవచుి.
న్న ప్రియ ప్పఠకులార్గ! నేను ఇపుాడు రుండు నమాజులను కలిప చదవే
విష్యుంలో అహ్లుసునితుల ఉలమాలు ఏమని చప్పారో వ్రాసుతన్నిను. ఈ
అహ్లుసునిత్ ఉలమాల వచనమలను వ్రాయడానికి గల కారణుం, ఇద షియా
మసిుమలు స్ృషిటుంచిన బిద్అత్ అని విష్యుం మీ అలోచన నుుండ దూరుం
అవావలని.
1. ఇమామ్ అహ్మద్ ఇబ్ని హ్ుంబల్ త్న మస్ిద్లో ఇబ్ని అబ్బాస్ దావర
ఇలా

ఉలేుఖిుంచారు:

దైవప్రవకత(స్.అ)

మదీన్నలో

ఉనిపుాడు

(ప్రయాణుంలో కాదు) ఏడు రకాత్(మగ్రిబ్ మరియు ఇషాోఁను
కలిప)లను మరియు ఎనిమిద రకాత్(జొహ్ర్ మరియు అస్ర్ కలిప)లను
చదవారు.1

1. మస్ిదె అహ్మద్ ఇబ్ని హ్ుంబల్, భాగుం1, పేజీ221.
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2. ఇమామ్ మాలిక్ త్న మఅత్త పుస్తకుంలో ఇబ్ని అబ్బాస్ దావర ఇలా
ఉలేుఖిుంచారు: ఇబ్ని అబ్బాస్ ఇలా ప్రవచిుంచారు: దైవప్రవకత(స్.అ) జొహ్ర్,
అస్రను మరియు మగ్రిబ్, ఇషాోఁను ఎటువుంటి భయుం లేదా
ప్రయాణుంలో లేకుుండా కలిప చదవారు.1
3. స్వస్్లుంలో రుండు నమాజులు కలిప చదవే స్మస్య పటు ఇమామ్
మసిుుం త్న స్హీలో ఇలా ఉలేుఖిుంచారు: ఇబ్ని అబ్బాస్ ఇలా
ప్రవచిుంచారు: దైవప్రవకత(స్.అ) జొహ్ర్, అస్ర్ మరియు మగ్రిబ్, ఇషాోఁ ను
ఎటువుంటి భయుం లేదా ప్రయాణుంలో లేకుుండానే కలిప చదవారు.2
4. స్హీ మసిుుంలో ఇబ్ని అబ్బాస్ దావర్గనే ఈ రివాయత్ ఉుంద:
దైవప్రవకత(స్.అ) మగ్రిబ్ మరియు ఇషాోఁ నమాజ్ను మదీన్నలో కలిప
చదవారు అపుాడు భయుం గాని వరిుం గాని లేవ. ర్గవి ఇలా అన్నిడు:
నేను ఇబ్ని అబ్బాస్ను ప్రశ్ిుంచాను ఎుందుకు దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా
చేశ్వరు? అని. అత్ను ఉమమత్ కోస్ుం ఇబాుంద ఉుండకూడదు అని
అన్నిరు.3
న్న ప్రియ ప్పఠకులార్గ! స్హీ మసిుుంలో ఒక రివాయత్ ఇలా కూడా ఉుంద
దానితో ఇద రుండు నమాజులను కలిప చదవడుం దైవప్రవకత(స్.అ) సునిత్ అని
తెలుసుతుంద.

1. మఅత్త, అల్ ఇమామ్ మాలిక్ (ష్రుుల్ హ్వాలిక్)భాగుం1, పేజీ161.
2. స్హీ మసిుుం, భాగుం2, పేజీ151 ()باب الجمع بين الصالتين فی الحضر
3. స్హీ మసిుుం, భాగుం2, పేజీ152.
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5. స్హాబీయులలో ఇద కేవలుం ప్రఖ్యయతి చుంద ఉుండడమే కాదు దాని పై
వాళ్ళళ అమలు కూడా చేస్త వారు. రివాయత్ యొకక అనువాదానిి
తిలకిుంచుండ; ఇబ్ని అబ్బాస్, ఒక రోజు అస్ర్ త్రువాత్ ఉపన్నయస్ుం
ఇవవడుం మొదలు పెట్టటరు అద సూర్గయస్తమయుం వరకు సాగుంద,
నక్షత్రాలు కనబడుతున్నియి మరియు జనుం నమాజ్! నమాజ్! అని
అరుపులు మొదలు పెట్టటరు. ఇుంత్లో “బనీ త్మీమ్”కు చుందన ఒక
వయకిత పద్వపద్వ నమాజ్! నమాజ్! అుంట్య వచాిడు, అద విని ఇబ్ని
అబ్బాస్ ఇలా అన్నిరు: నీ త్లిు మరణిుంచుగాక! ఇపుాడు నీవ న్నకు
నమాజ్ నేరిాసుతన్నివా!? నేను దైవప్రవకత(స్.అ)ను జొహ్ర్, అస్ర్ మరియు
మగ్రిబ్, ఇషాోఁను కలిప చదవడానిి చూశ్వను.
మరో రివాయత్లో ఇబ్ని అబ్బాస్ ఇలా అన్నిరు: నీ త్లిు మిగలి ఉుండకూడదు,
నీవ న్నకు నమాజ్ నేరిాసాతవా!? మేమ రుండు నమాజులను –జొహ్రైన్ మరియు
మగ్రబైన్– ను దైవప్రవకత(స్.అ) కాలుంలో కలిప చదవే వారమ.1
6. బుఖ్యరీలో “వఖుతల్ మగ్రిబ్” అనే అధాయయుంలో ఇలా ఉుంద: మాతో
ఆదమ్ మరియు అత్నితో ష్అబహ్ మరియు అత్నితో ఉమర్ ఇబ్ని
దీన్నర్ ఇలా ప్రవచిుంచారు: నేను జాబిర్ ఇబ్ని జైద్కు ఇబ్ని అబ్బాస్ దావర
ఇలా

ప్రవచిసుతుండగా

విన్నిను:

దైవప్రవకత(స్.అ)

ఏడు

రకాతులు(మగ్రిబైన్) ఒకేసారి(కలిప) చదవారు మరియు ఎనిమిద
రకాతులను –జొహ్రైన్– ను ఒకేసారి(కలిప) చదవారు.2
1. స్హీ మసిుుం, భాగుం2, పేజీ153.
2. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం1, పేజీ140 ()باب وقت المغرب
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7. అలాగే బుఖ్యరీ వఖుతల్ అస్ర్ అను అధాయయుంలో ఇలా వ్రాశ్వరు: అబూ
అమామహ్ను ఇలా అుంటుుండగా విన్నిను: మేమ ఉమర్ ఇబ్ని అబుదల్
అజీజ్తో ప్పటు నమాజ్ చదవామ. ఆ త్రువాత్ అనస్ ఇబ్ని మాలిక్
వదదకు వెళ్తళమ అయితే అకకడ అత్ను అస్ర్ నమాజ్ చదువతున్నిరు.
ఓ పనత్ుండ్రీ! ఇపుాడు మీరు ఏ నమాజ్ చదవారు? అని నేను అడగాను.
అత్ను అస్ర్ అని చపా, మేమ దైవప్రవకత(స్.అ)తో ప్పటు చదవిన నమాజ్
ఇద్వ అని అన్నిరు.1
అహ్లుసునిత్ యొకక స్హాుహ్ నుుండ కొనిి రివాయతులను ప్రదరిిుంచిన
త్రువాత్ నేను అహ్లుసునితులతో మీరు షియా మసిుమల పై ఎుందుకు
అభయుంత్రుం వయకతుం చేసాతరు? అని అడుగుతున్నిను.
నేను న్న అలవాటు ప్రకారుం చబుతూ ఉుంట్టను అహ్లుసునితులు ద్వనినైతే
ఆచరిుంచరో అద్వ చబుతూ ఉుంట్టరు మరియు వేరే వాళ్ళ విశ్వవసాలపై బురద
చలుుతారు. మరి వాస్తవానికి ఆ విశ్వవసాలు కూడా స్వయుంగా తామ స్రైనవి అని
నమేమ విశ్వవసాలు అయియ ఉుంట్టయి.
మా పటటణుం ఖ్ఫాస్హ్లో నమాజీయుల మధయ జమాత్ చదవిసుతని ఇమామ్
నిలబడ షియా మసిుమలుకు వయతిరేకుంగా గుుండె నిుండుగా విష్ుం కకుకతూ ఇలా
అన్నిడు: “వీళ్ళళ స్ృషిటుంచిన దీన్(అుందులో) జొహ్ర్ నమాజ్ త్రువాత్ వెుంటనే
అస్ర్ నమాజ్ చదవేసాతరు ఇద కొత్త దీన్. ఇద దైవప్రవకత మహ్మమద్(స్.అ) యొకక
దీన్ కాదు. వీళ్ళళ ఖుర్ఆన్కు వయతిరేకుంగా అమలు చేసాతరు, ఖుర్ఆన్ ఇలా

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం1, పేజీ138 ()باب وقت العصر
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ప్రవచిసుతుంద: నమాజ్, విశ్వవసుల పై స్మయానిి నిశ్ియిుంచి వాజబ్
చేయబడుంద”

ఏదైతేనేుం

కొత్తగా

షియాగా

మారిన

వాళ్ళను

ఎుంత్

దూషిుంచగలడో అుంత్ దూషిుంచాడు!.
కొత్తగా షియా అయిన చాలా ఆధునిక భావాలు గల(అప్ట డేట్) ఒకత్ను న్న
వదదకు వచాిడు మరియు అత్డు చాలా ఆవేదనతో పూరిత స్ుంఘటనను చప్పాడు.
నేను అత్డకి “స్హీ మసిుుం” మరియు “స్హీ బుఖ్యరీ” ఇచిి ఈ పుస్తకాలు
తీసుకొని వెళ్ళళ చూపుంచు ఇుందులో నమాజులు కలిప చదవడుం దైవప్రవకత(స్.అ)
సునిత్ ప్రకారుం స్రైనదగా ఉుంద, అని అన్నిను. నేనే నేరుగా అత్డతో
చరిిుంచాలని అనుకోలేదు ఎుందుకుంటే ఇుంత్కు ముందు ఒకసారి అత్డతో
స్ుంభాష్ణ జరిగనపుాడు అత్డు అస్భయత్గా మాట్టుడాడు. సార్గుంశ్ుం ఏమిటుంటే
న్న మిత్రుడు నమాజ్కు క్రముంగా వెళ్తతనే ఉన్నిడు, మరియు ఒకరోజు నమాజ్
త్రువాత్ ఇమామ్ గారు ఎపాటిలాగే ఉపద్వశ్ుంచడానికి కూరుినిపుాడు న్న
మిత్రుడు రుండు నమాజులు కలిప చదవడుం గురిుంచి ప్రశ్ిస్తత అత్డు ఇలా
అన్నిడు: ఇద షియా మసిుమల బిద్అత్. న్న మిత్రుడు, కాని “స్హీ బుఖ్యరీ”
మరియు “మసిుుం”లో ఉుంద కదా!, అని అన్నిడు. అత్డు ఇద అబధాుం అని
అన్నిడు. న్న మిత్రుడు అత్డకి “స్హీ బుఖ్యరీ” మరియు “స్హీ మసిుుం” ఇచిి
తీసుకోుండ, దీనిని చదవుండ, అని అన్నిడు. అత్డు “

” అను

అధాయయానిి చదవాడు. మరియు నమాజీయుల ముందు న్న మిత్రుడకి ఆ
పుస్తకానిి మూసి ఇసూత “ఇద కేవలుం దైవప్రవకత(స్.అ) కోస్ుం, నీవ కూడా
దైవప్రవకత(స్.అ) అయిపో అపుాడు చదువ” అని అన్నిడు. న్న మిత్రుడు, ఈ
మాటతోనే న్నకు అరామైయియుంద ఈ వయకిత అజాఞని మరియు స్వమత్పక్షప్పతి అని,
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అన్నిడు. మరియు ఇక నుుండ ఇత్డ వెనక నమాజ్ చదవను అని న్న మిత్రుడు
ఒటేటసుకున్నిడు.
న్న

గౌరవనీయులైన

ప్పఠకులార్గ!

మీరు

చూశ్వరుగా

అత్డ

స్వమత్పక్షప్పత్ుం అత్డ కళ్ళను మరియు మనసును కమిమవేసిుంద, అుందుకని
అత్డు స్తాయనిి చూడలేక పోతున్నిడు. మా వదద ఒక సామెత్ ఉుంద:
“చూడడానికి మేకే, అయిన్న ఎగరవచేిమో” 1
ఆ త్రువాత్ నేను న్న మిత్రుడుతో అన్నిను: మీరు ఆ పేష్ ఇమామ్ వదదకు
వెళ్ళుండ మరియు ఇబ్ని అబ్బాస్, అనస్ ఇబ్ని మాలిక్ మరియు చాలా
స్హాబీయులు నమాజులను కలిప చదవే వారు ఇద కేవలుం దైవప్రవకత(స్.అ)తోనే
ప్రతేయకిుంచబడనద కాదు. మరియు ఒకవేళ్ ప్రతేయకిుంచబడనద అయిన్న స్రే
దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ముంచి పని పై అమలు చేయడుం స్మమత్ుం కాదా!? అని
అడగుండ. కాని న్న మిత్రుడు “దీని అవస్రుం లేదు, ఆ వయకిత ఓపుాకోడు స్వయుంగా
దైవప్రవకత(స్.అ) వచిి అత్డకి నచిజెపాన్న ఓపుాకోడు!” అని చపా క్షమాపణ
కోరుకున్నిడు.
ఎలాగైతేనేుం వీళ్ళళ స్తాయనిి అుంగ్లకరిుంచరు. ఎలాగైతే ఖుర్ఆన్ ప్రవచిుంచిుందో:

1. స్ుంఘటన ఏమిటుంటే ఇదదరు వయకుతలు వేటకు వెళ్తళరు చాలా దూరుంలో ఒక నలుటి వసుతవ కనిపుంచిుంద ఒకడు
అద కాకి అన్నిడు, రుండవ వాడు కాదు అద మేక అన్నిడు. ఇదదరు త్మ మాటపై మొుండగా పటుటబడ ఉన్నిరు
చివరికి దగారకు వెళ్తళరు కాకి కావకావ అుంట్య ఎగరిపోయిుంద, మొదటి వాడు చూశ్వవా నేను చపాలేదూ ఇద
కాకి అని ఇపాటికైన్న నమమకుం కలిగుందా అని అన్నిడు. కాని రుండవ వాడు త్న మొుండత్నుం పై అలాగే మిగలి
ఉన్నిడు మరియు ఇలా అన్నిడు: సుబ్బునలాుహ్ మేక కూడా ఎగురుతుుంద.
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ُ
َ َ
َ
ۡ
 إِن ت ۡس ِم ُع إَِّل َمن يُؤم ُِن أَِبيَّٰت ِ َنا ف ُهم ُّم ۡسل ُِمونَٞۖم عن ضلَّٰلت ِ ِه ۡم
ِ ٱلع
అనువాదుం: (ప్రవకాత!) నీవ మృతులకు వినిపుంచలేవ, వెనుతిరిగ వెళ్ళళపోయే
చవిటి వారికీ నీవ నీ స్ుంద్వశ్వనిి వినిపుంచలేవ; నీవ అుంధులను
అపమారాుం నుుండ త్పాుంచి వారికి రుజుమారామూ చూపలేవ.
నీవ కేవలుం మా వాకాయలను విశ్వసిుంచే వారికే, విద్వయత్తో
త్లవుంచే వారికే వినిపుంచగలవ

1

అల్ హ్ుందు లిలాుహ్, ఇుంత్కు ముందు నమాజ్ చదవడుం వదలేసిన చాలా
యువకులు, ఈ యదార్గానిి తెలుసుకుని త్రువాత్ ఇపుాడు మరలా నమాజ్
చదవడుం మొదలు పెట్టటరు. ఎుందుకుంటే వాళ్ళకు స్మయానికి నమాజ్ చదవే
అవకాశ్ుం దొరికేద కాదు. ర్గత్రి ఇుంటికి వచిి న్నలుగు నమాజులు కలిప ఒకేసారి
చదవే వారు, మరి అుందులో ఇబాుంద కలిగేద. చివరికి విసుగు వచిి వాళ్ళళ
పూరితగా మానేశ్వరు. కాని రుండు నమాజులు కలిప చదవడుంలో ఉని ఫిలాస్ఫీని
తెలుసుకునిపాటి నుుండ ప్రభుతోయదోయగులు, విదాయరుాలు, సాధారణ ప్రజలుందర్ద
త్ృపత చుందారు.

1. ర్దమ్ సూర్గ:30, ఆయత్:52, 53.
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ఖ్యకె షిప్ప పై స్జాద చేయడుం
షియా ఉలమాల ఇజామ: నేల పై స్జాద చేయడుం ఉత్తమైనద ఎుందుకుంటే
ఆయిమమయే మాసూమీన్ (అ.స్)ల దావర వారి పతామహులు దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక
రివాయత్ ఉుంద: “అనీిుంటి కని ఉత్తమమైనద నేల పై స్జాద చేయడుం”, వేరే
రివాయత్లో ఇలా ఉుంద: “భూమి మరియు దాని నుుండ మొలిచే వాటిలో ఏవైతే
తిననటువుంటివో మరియు ధరిుంచనటువుంటివో త్పా మరటువుంటి వాటిపై స్జాద
చేయడుం జాయిజ్ కాదు” “వసాయిల్” అను పుస్తక రచయిత్(ర్గవీయుల
క్రమానిి మినహాయిుంచి) ఇమామ్ హుసైన్ దావర రివాయత్ ఉలేుఖిుంచారు: “నేల
పై స్జాద చేయడుం ఎుందుకు ఉత్తమమైనద అుంటే దానితో వినయుం మరియు
విధేయత్ వయకతుం అవతుుంద”.
మరో రివాయత్ “ఇసాుఖ్ ఇబ్ని అల్ ఫజ్ు” దావర ఉలేుఖిుంచబడుంద
అద్వమిటుంటే “ఇసాుఖ్, ఇమామ్ హుసైన్(అ.స్)తో ఆకులతో అలిున చాప పై స్జాద
చేయడుం గురిుంచి ప్రశ్ిుంచారు అయితె ఇమామ్ ఇలా ప్రవచిుంచారు: అుందులో
ఎటువుంటి అభయుంత్రమ లేదు. కాని న్నకు నేల పై స్జాద చేయడుం చాలా ఇష్టుం
ఎుందుకుంటే దైవప్రవకత(స్.అ) నొస్లు నేల పై పెటటడానినే ఇష్టపడేవారు అుందుకని
నేను కూడా నీ కోస్ుం దైవప్రవకత(స్.అ) ఇష్టపడే దానినే ఇష్టపడుతున్నిను”.
కాని అహ్లుసునిత్ ఉలమాలు మస్ిద్1 మరియు చదునుచేసిన నేల పై కూడా
స్జాద చేయడుంలో ఎటువుంటి ఆటుంకమ లేదు, అని భావిసాతరు. ఐననూ వాళ్ళళ
చాప పై స్జాద చేయడానిని ఉత్తమమగా భావిసాతరు. బుఖ్యరీ మరియు మసిుుంలో

1. తివాచి, గలీచా.
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ఉనిటువుంటి రివాయతులలో దైవప్రవకత(స్.అ) వదద కర్దజరపు(ఆకులతో అలిున)
చాప మరియు మటిటతో చేసిన ఒక వసుతవ “స్జదగాహ్”1 లాుంటిద ఉుండేద,
దానిపై దైవప్రవకత(స్.అ) స్జాద చేస్త వారు. అని తెలుసుతుంద. స్హీ మసిుుంలో
“కితాబుల్ హైజ్”లో ఇలా ఉుంద(ర్గవీల క్రమానిి మినహాయిుంచి) జన్నబ్న
ఆయిషా ఇలా ప్రవచిుంచారు: దైవప్రవకత(స్.అ) న్నతో ఇలా ప్రవచిుంచారు:
(ఖుమ్రహ్) స్జాద చేయు వసుతవ న్నకు ఇవవ. ఆయిషా నేను హైజ్లో ఉన్నిను
అని అన్నిరు. అయితె దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా అన్నిరు: నీ చేతిలో హైజ్
లేదుగా2(ఇమామ్ మసిుుం ఖుమ్రహ్ ఒక చిని స్జాజదహ్ వుంటిద అద కేవలుం
దానిపై స్జాద చేస్తుంత్గా ఉుంటుుంద, అని ప్రవచిుంచారు).
ఒక రివాయత్ బుఖ్యరీలో ఉుంద దానితో దైవప్రవకత(స్.అ) నేలపై స్జాద
చేయడానిి ఇష్టపడే వారు, అని తెలుసుతుంద. ఆ రివాయత్: (ర్గవీయుల క్రమానిి
మినహాయిుంచి) దైవప్రవకత(స్.అ) రమజాన్ మాస్ుం మధయ పద రోజులు ఏతెకాఫ్3
చేస్తవారు ఒక స్ుంవత్సరుం ఏతెకాఫ్ చేశ్వరు. 21వ రోజు ర్గత్రి అయినపుాడు
(దాని ఉదయుం ఏతెకాఫ్ పూరిత చేసుకొని బయటకు వచేివారు) ఇలా
ప్రవచిుంచారు: ఎవరైన్న న్నతో ప్పటు ఏతెకాఫ్ చేయాలని అనుకుుంటే అత్డు
రమాజాన్ యొకక చివరి పద రోజులలో ఏతెకాఫ్ చేయుండ. నేను ఆ ర్గత్రి(కల)
చూశ్వను కాని ఆ త్రువాత్ మరిచిపోయాను మరి అద్వమిటుంటే ననుి నేను ఆ
1. నమాజ్ చేస్త స్మయుంలో నొస్లు పెటేట మటిటతో చేయబడా మటిటమకక.
2. స్హీ మసిుుం, భాగుం1, పేజీ168 ()باب جوازغسل الحائض راس زوجها. సుననే అబీ దావూద్, భాగుం1, పేజీ 68
()باب الحائض تناول من المسجد.
3. ప్రాపుంచిక అనిి పనులను వదలి అలాుహ్ ప్రారాన కోస్ుం మసీదులో కూరోివడుం. అద మూడు రోజులు కావచుి
లేదా పద రోజులు కావచుి. గ్రుంథాలలో దాని కోస్ుం కూడ అహాకమలు వివరిుంచబడ ఉన్నియి.
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రోజు ఉదయుం మటిట మరియు నీళ్ళలో స్జాద చేసుతనిటుుగా చూశ్వను. అుందుకని
మీరు కూడా చివరి పద రోజులలో ఏతెకాఫ్ను మరవకుండ మరియు ప్రతీ బేసి
దనుంలో ప్రయతిిుంచుండ. ర్గవీ ఇలా అనేను: ఆ ర్గత్రి చాలా వరిుం కురిసిుంద
మరియు మసీదు పైకపుా కేవలుం నీడకు వీలుగా ఉుండేటువుంటిద కావడుంతో
నీళ్ళళ పైనుుండ కార్గయి మరియు 21వ రోజు ఉదయుం నేను దైవప్రవకత(స్.అ)
నొస్లు పై మటిట మరియు నీటి గురుతలు చూశ్వను.1
ఇలాగే “సుననే నిసాయి”లో ఒక రివాయత్ ఉుంద దానితో స్హాబీయులు
కూడా నేల పై స్జాద చేయడానినే ప్రామఖ్యత్ ఇచేివారు, అని తెలుసుతుంద. ఆ
రివాయత్: (ర్గవీయుల క్రమానిి మినహాయిుంచి) జన్నబ్న జాబిర్ ఇబ్ని అబిదలాుహ్
ఇలా ప్రవచిుంచారు: మేమ దైవప్రవకత(స్.అ)తో ప్పటు జొహ్ర్ నమాజ్ చదవే
వాళ్ళమ. అయితే నేను ఒక గుపెాట్లు ర్గళ్ళళ తీసి ఉుంచుకునే వాడని మరియు
దానిని చలుబరిచే వాడని, ఆ త్రువాత్ వేరే చేతి గుపెాట్లు తీసుకునే వాడని
మరియు స్జాదలో వెళ్ళళనపుాడు దాని పైనే స్జాద చేస్తవాడని.2
దానితో ప్పటు దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఈ ఆద్వశ్వనిి కూడా జోడుంచుండ:
“నేలను న్న కోస్ుం పరిశుదాుంగా మరియు స్జాద చేయడానికై నిర్గారిుంచబడుంద”.3
రుండవ హ్దీసులో ఇలా ఉుంద: “మా కోస్ుం పూరిత నేలను స్జాద చేయుచోటుగా
మరియు దాని మటిటని పవిత్రుంగా నిర్గారిుంచబడుంద”.4
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ56 ()باب االعتکاف فی العشر االواخر.
2. సునన్ నిసాయీ, భాగుం2, పేజీ204. ()باب تبريد الحصی السجود عليہ.
3. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం2, పేజీ86()کتاب التيمم.
4. స్హీ మసిుుం, భాగుం2, పేజీ64 ()کتاب المساجد و مواضع الصالۃ
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పరిసి్తి ఇలా ఉుంటే అహ్లు సునిత్లు, షియాల పటు ఎుందుకు “వీళ్ళళ
మస్ిదులకు బదులు నేల పై స్జాద చేసాతరు” అని మత్పక్షప్పత్ుం వయకతుం చేసాతరు?.
మరీ ఇుంత్ విష్యానికే వాళ్ళను కాఫిరుు అని అుంట్టర్గ?, వాళ్ళ గురిుంచి చడుగా
చబుతారు, వీళ్ళళ విగ్రహాలను పూజసాతరు అని త్పుాడు నిుందలు వేసాతరు.
మరియు సౌదీలో ఒకవేళ్ ఎవరి జేబులో లేదా పెట్టలో “ఖ్యకె షిఫా స్జదగాహ్”
దొరికిుందుంటే అత్డని చిత్కబ్బదుతారు.
ఇద్వన్న ఇసాుుం అుంటే!?, ఇసాుుం మనకు ఇత్రుల ఆదరణను నేరిాసుతుంద.
ఎవరైన్న స్రే “లా ఇలాహ్ ఇలులాుహ్ మహ్మమదున్ రసూలులాుహ్(
)” అని చపా నమాజ్ చదవి, జకాత్ ఇచిి, రమాజాన్ న్లలో
ఉపవాసాలు ఉుండ, హ్జ్ చేసిన వారిని అవమానిుంచకు, అని ఉపద్వశ్సుతుంద!.
ప్రపుంచుంలో ఉని ఏ మనిషైన్న షియా మసిుమలు తామ ఎనోి కష్టనషాటలను
భరిుంచి కాబ్బ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ) పవిత్రక్షేత్రుం వరకు విగ్రహార్గధన కోస్ుం
వసుతన్నిరు, అని ఆలోచిుంచగలడా?. ఈ విధుంగా కొుందరికి షియా మసిుుంలను
ఇలా చిత్రిుంచి ప్రపుంచుం ముందు ప్రదరిిుంచాలుంటే చాలా ఇష్టుం.
అహ్లుసునితులు “ష్హీద్ స్ద్ర్” యొకక వచనుం ద్వనినైతే నేను న్న పుస్తకుం
(అలా... నేను రుజుమార్గానిి పుందాను)లో వ్రాశ్వనో వాటితో త్ృపత చుందలేదా!.
నేను అత్నితో “ఖ్యకె షిఫా”పై స్జాద చేయడుం గురిుంచి అడగనపుాడు అత్ను ఇలా
ప్రవచిుంచారు: “మేమ అలాుహ్ కొరకు నేల పై స్జాద చేసాతమ. నేల పై స్జాద
చేయడుం వేరు నేలను స్జాద చేయడుం వేరు, రుండుంటిలో చాలా తేడా ఉుంద!”.
ఒకవేళ్ ఎవరో ఒక షియా, ముందు జాగ్రత్త చరయగా; అత్డ స్జాద పవిత్రుంగా
మరియు

అలాుహ్కు

అుంగ్లకారమైనదగా
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అత్డు

అలాుహ్,
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దైవప్రవకత(స్.అ)

మరియు

ఆయిమమయే

అహ్లుబైత్(అ.స్)ల

ఆద్వశ్వలపై

నడుచుకుుంటున్నిడు. మఖ్యుంగా ఈ కాలుంలో, ఈ కాలుంలో మసీదులనీిుంటిలో
మెత్తటి గలీచాలు మరియు మూకెటుు పరిచి ఉుంటున్నియి. –మరి ఈ మూకెటు
గురిుంచి ఇవి ద్వనితో త్యారు చేసాతరో కూడా సాధారణ మసిుమలకు తెలియదు.
ఇవి ఇసాుమీయ ద్వశ్వలలో కూడా త్యారు చేయబడవ. బహుశ్ వాటి కొనిి
భాగాల పై స్జాద చేయడుం స్రి కాకపోవచుి– అుందుకని అత్డు శుభ్రమైన
మటిటని త్న వదద ఉుంచుకుుంట్టడు దాని పై స్జాద చేసుకోవచుి అని. ఇలాుంటి
షియాను మేమ మా నుుండ దూరుం చేయడుం మరియు అత్ని నమాజులో
స్ుంద్వహిుంచడుం మాకు త్గన విష్యమా? మరియు కేవలుం సాధారణమైన
అనుమానుం

పై

అత్నిని

కాఫిర్,

మష్రిక్

అని

అనడుం

స్రైనదా?(ఆలోచిుంచుండ...).
మరియు షియా మసిుుంలు ఎవరైతే త్మ దీన్ విష్యాలలో కటుటబ్బటు
మరియు జాగ్రత్త వహిసాతరో. మఖ్యుంగా దీన్ యొకక మూల స్తుంభుం అయిన
నమాజ్

విష్యుంలో

ఉదాహారణకు

వాళ్ళళ

నడకటుటను

విపేాసాతరు,

చేతిగడయార్గనిి తీస్తసాతరు ఎుందుకుంటే దాని బ్నలుట ఏ తోలుతో చేయబడుందో
అని. అుంతేకాదు కొనిి స్మయాలలో ప్పయుంటుని మారుికొని పైజామాతో
నమాజు చదువతారు. ఇదుంతా కేవలుం అలాుహ్ స్నిిదలో నిలబడడానికి
చేసాతరు. అుందుకని ఏవిధమైన మక్రూహ్ పని చేయకూడదు అని అనిి విధాల
జాగ్రత్తలు వహిసాతరు.
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ఇలాుంటి వాళ్ళను ఎగతాళ్ళ చేస్త మరియు అస్హియుంచుకునే హ్కుక మనకు
ఉుందా?, వాళ్ళళ గౌరవానికి అరుులు కార్గ? వీళ్ళళ అలాుహ్ చిహాిలను
గౌరవిసుతన్నిరు మరియు అలాుహ్ చిహాిలను ధరమనిషుటలే గౌరవిసాతరు.
అలాుహ్ దాసులార్గ! అలాుహ్ పటు భయుం కలిగ ఉుండుండ మరియు స్త్యుం
పలకుండ:

َ
ۡ ُّ
ۡ ََ
ُ
ُ َۡ َ َ ََۡ َ ۡ ُ ذ
َ ۡ ك ۡم َو َر
ٱلن َيا َوٱٓأۡلخ َِرة ِ ل َم ذسك ۡم ِِف َما أفض ُت ۡم
ۡح ُت ُهۥ ِِف
ولوَّل فضل ٱّللِ علي
َ
َۡ َ ُ َُ ُ َ َۡ َ َ َ ٌ َ ٌ ۡ ََذ
ُ َ
ُ
يم إِذ تلق ۡون ُهۥ بِألسِنتِك ۡم َوتقولون بِأف َواهِكم ذما ل ۡي َس لكم
فِيهِ عذاب ع ِظ
 َ َۡ َ ُ َُ َ ِا َ ُ َ َ ذٞ ۡ
ٞ ٱّللِ َع ِظ
يم
بِهِۦ عِلم وَتسبونهۥ هيِنا وهو عِند

అనువాదుం:

మీపై ప్రపుంచుంలోనూ, పరలోకుంలోనూ, అలాుహ్ అనుగ్రహ్ుం,
ఆయన కారుణయుం, కృప ఉుండకపోతే, మీరు ఏ విష్యాలలోనైతే
పడపోయారో, ఆ విష్యాల పరయవసానుంగా, ఒక పెదద శ్క్ష
మిమమలిి పటుటకొని ఉుండేద. అపుాడు మీ న్నలుకలు ఒక దాని
నుుండ మరొకటి ఈ అబదాదనిి అుందుకుుంట్య పోయాయి. మీరు
మీకు తెలియని దానిి మీ నోటితో అుంట్యపోయారు. మీరు దానిని
మామూలు విష్యుంగా భావిుంచారు. వాస్తవానికి అలాుహ్ దృషిటలో
అద చాలా పెదద విష్యుం

1. నూర్ సూర్గ:24, ఆయత్:14,15.
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రజ్అత్
(ప్రళ్యుం కని ముందు మరల బ్రతికిుంచబడడుం)
కేవలుం షియా మసిుమలు “రజ్అత్”ను నమమతారు. నేను అహ్లుసునితుల
పుస్తకాలలో వెతికేశ్వను కాని వాళ్ళలో దీని గురిుంచి చపాదగనటువుంటి విష్యుం
దొరకలేదు. కేవలుం “గైబియా విశ్వవసాలు” గల

సూఫియుల విశ్వవసాలలో

కొుంత్ ప్రసాతవన ఉుంద. కాని “రజ్అత్” విశ్వవసానిి నమమని వాడని కాఫిర్, అని
చపాలేమ. “రజ్అత్ విశ్వవస్ుం”తో ఈమాన్ స్ుంపూరణమూ అవవదూ అలాగే
ఈమాన్ రజ్అత్ విశ్వవస్ుం పై నిలబడ్డ లేదు.
స్ాష్టుంగా చప్పాలుంటే “రజ్అత్” పై విశ్వవస్ుం ఉుంచడుం లాభానికి గాని
లేదా నషాటనికి గాని కారణుం కాదు. ఇద కేవలుం షియా మసిుుంలు త్మ
ఆయిమామల దావర్గ కొనిి రివాయతులు మరియు హ్దీసులు ఉలేుఖిుంచారు:
విశ్వవసులు అలాుహ్ శ్త్రువల నుుండ ప్రతీకారుం తీరుికోవడుం కోస్ుం ప్రళ్యుం
కని ముందు ఇహ్లోకుంలోనే అలాుహ్, విశ్వవసులలో కొుందరిని మరియు
దుర్గమరుాలలో కూడా కొుందరిని ప్రాణుం పోసి బ్రతికిసాతడు –ఈ రివాయతులు
ఒకవేళ్ స్రైనవి అయినట్లుతే– నిజానికి ఈ రివాయతులు షియా మసిుుంల
దృషిటలో స్రైనవి మరియు మత్వాతిర్ కూడాను– అయినపాటికీ సునీియుల పై
వాళ్ళను నిరుుందుంచే హ్కుక లేదు. సునీియులకు “మీరు రజ్అత్పై విశ్వవస్ుం
కలిగ ఉుండడుం అవస్రుం” అని చపేా హ్కుక మాకులేదు. ఎుందుకుంటే
ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)లు ఈ రివాయతులను త్మ పతామహులు
దైవప్రవకత(స్.అ) నుుండ ఉలేుఖిుంచారు. మేమ స్ుంభాష్ణలో న్నయయుంగా ఉుంట్టమ,
స్వమత్పక్షప్పతానిి ర్గనివవమ, అని అనుకున్నిమ. అుందుకని మేమ వాళ్ళను
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కేవలుం వాళ్ళ స్హాుహ్లో ఉనిటు వుంటి విష్యాలలో మాత్రమే బలవుంత్ుం
చేసాతమ. మరియు “రజ్అత్” యొకక రివాయతులు వాళ్ళ వదద లేవ. అుందుకని
వాళ్ళళ అుంగ్లకరిుంచాలా వదాద అని విష్యుంలో సావత్ుంత్రుం కలిగ ఉన్నిరు. మరి
ఇదీ షియా మసిుమలు వాళ్ళను ఆమోదుంచాలనుకునిపుాడే.
కాని షియా మసిుమలు ఎవవరిని “రజ్అత్”ను విశ్వసిుంచు అని బలవుంత్ుం
చేయరు. మరియు ఎవరైతే రజ్అత్ను నమమరో వాళ్ళను కాఫిర్ అని కూడా
నిుందుంచరు. అుందువలు షియా మసిుమల గురిుంచి త్పుాగా “షియాలు
ఇటువుంటి వారు అటువుంటి వారు అని” చపేా అవస్రుం కూడా లేదు.
షియా మసిుమలు త్న వదద ఉని కొనిి రివాయతులు మరియు ఆయతుల
వాయఖ్యయనుం ప్రకారుంగా రజ్అత్ విశ్వవసానిి నమమతారు. ఉదా:

َ َ ُ ۡ ُ َ َ َّٰ َ ُ ِ َ ُ ُ ِ ُ ذ َ ۡ ا ِ ذ
َۡ َ َۡ َ
ُ ُ َن
وز ُعون
ك أمة فوجا مِمن يكذِب أَِبيتِنا فهم ي
ِن
م
ۡش
ويوم
ِ

అనువాదుం:

(ఆ రోజును గురిుంచి కొుంచుం ఆలోచిుంచు) అపుాడు మేమ ప్రతి
స్మదాయుం నుుండ మా ఆయతులను తిరస్కరిుంచే ఒకొకకక
జనస్మూహానిి స్మీకరిసాతమ. ఆపై వారిని ఒక క్రమ పదాతిలో
ఉుంచటుం జరుగుతుుంద

1

“త్ఫీసర ఖుమీమ”లో (ర్గవీల క్రమానిి తొలగసూత) ఇమామ్ జాఫర
ُ ُِ
ُ ُ َۡ َ َۡ َ
సాదఖ్(అ.స్) ఉలేుఖ్నుం: ప్రజలు ఈ ఆయత్ – ك أ ذمة
ِ  –ويوم َنۡش مِنగురిుంచి
ఏమని చేబుతారు? అని ప్రశ్ిుంచారు. ర్గవీ, ప్రజలు ఇద ప్రళ్యుం గురిుంచి అని
1. అల్ నమ్ు సూర్గ:27, ఆయత్:83.

437

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
అుంటున్నిరు, అని అన్నిడు. హ్జ్రత్ జాఫర సాదఖ్(అ.స్) ఇలా ప్రవచిుంచారు:
ప్రజలు చపాుంద స్రికాదు ఈ ఆయత్ రజ్అత్కు స్ుంబుంధిుంచిుంద. ఎుందుకుంటే
అలాుహ్ ప్రళ్యుం న్నడు ప్రతీ ఉమమత్ నుుండ ఒక స్మూహానిి మాత్రమే లేప
మిగలిన వాళ్ళను వదలేసాతడా? ప్రళ్యుం ప్రసాతవన ఉని ఆయత్ ఇద:

َُ ََ َۡ َ َ َ
ۡ َ ا
ۡشنَّٰ ُه ۡم فل ۡم نغاد ِۡر مِن ُه ۡم أ َحدا
وح

అనువాదుం:

ఒకకరు కూడా మిగలిపోకుుండా మేమ మానవలుందరినీ

స్మావేశ్పరుసాతమ

1

“అఖ్యయిద్వ ఇమామియా” “షేక్ రజా మజఫీర్” గారి పుస్తకుంలో ఇలా
ఉుంద: ఇమామియా వరాుం అహ్లుబైత్(అ.స్)ల రివాయతుల ప్రకారుం అలాుహ్
కొుందరిని వాళ్ళ అస్లు ర్దపుంలో ఇహ్లోకుంలోనే మరలా ప్రాణుం పోసి
బ్రతికిసాతడు. ఆ త్రువాత్ కొుందరికి గౌరవానిి మరియు కొుందరికి అగౌరవానిి
ఇసాతడు. స్తుయలు అస్తుయలతో మరియు బ్బధితులు దుర్గమరుాలతో త్మ
ప్రతీకార్గనిి తీరుికుుంట్టరు. ఇద ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స్) ప్రత్యక్షమగు కాలుంలో
జరుగుతుుంద!. కేవలుం అతి ఎకుకవ విశ్వవస్ుంగల వారిని మరియు అతి పెదద
దుషుటలను మాత్రమే ప్రాణుం పోసి బ్రతికిుంచడుం జరుగుతుుంద. ఆ త్రువాత్
వాళ్ళకు మరలా మరణుం స్ుంభవిసుతుంద, అని నమమతారు.
ఆ త్రువాత్ వాళ్ళళ అుంత్యదనమన పునరజనమమివవడుం జరుగుతుుంద.
ఎవరికి ఎుంత్ హ్కుక ఉుందో అత్డకి అుంత్ పుణాయనిి మరియు శ్క్షను ఇవవడుం

1. కహ్ఫ్ సూర్గ:18, ఆయత్:47.
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జరుగుతుుంద. అలాుహ్ ఖుర్ఆన్లో ఇలాుంటి వాళ్ళ కోరికను ప్రవచిసుతన్నిడు.
వాళ్ళళ తిరిగ వచాికా కూడా మారరు మరియు అలాుహ్ శ్క్షకు అరుులవతారు.

َ ۡ َ
ََۡ ۡ َ ََۡۡ َََۡ ۡ ََ ََۡۡ ََ ُ ْ َذَ ََذ
ُُ
ۡتف َنا بِذنوب ِ َنا ف َهل إ ِ ََّٰل
ي فٱع
ِ ي وأحييتنا ٱثنت
ِ قالوا ربنا أمتنا ٱثنت
ُ
خ ُروج ِمِن َسبِيل

అనువాదుం:

వారు ఇలా అుంట్టరు: “ప్రభువా! నిజుంగానే నీవ మాకు
రుండుసారుు మరణానీి, రుండుసారుు జీవితానీి ఇచాివ. ఇపుాడు
మేమ మా త్పుాలను ఒపుాకుుంటున్నిమ. కనుక ఇకకడ నుుండ
బయటకు పడే మారాుం కూడా ఏదైన్న ఉుందా?

1

రచయిత్ వచనుం: ఒకవేళ్ సునీియులు “రజ్అత్”ను విశ్వసిుంచకుుంటే!, వాళ్ళకు
ఇలా చేస్తుందుకు పూరిత హ్కుక ఉుంద. కాని ఎవరైతే రజ్అత్ను విశ్వవసిసుతన్నిరో
వాళ్ళను దూషిుంచే హ్కుక లేదు. ఎుందుకుంటే వాళ్ళకు ఆ విశ్వవస్ుం స్ాష్ట
ఆద్వశ్వలతో రుజువ అయియ ఉుంద. తెలియని వాడు తెలిసిన వాడ పై అభయుంత్రుం
వయకతుం చేయ కూడదు. మరి అలాగే అజాఞనికి జాఞని పై అభయుంత్రుం చేస్త హ్కుక
లేదు. ఒక విష్యుం పై విశ్వవస్ుం లేకపోవడుం ఆ విష్యుం అస్త్యుం అని
ఏమాత్రుం కాదు. మసిుమల వదద ఎనోి గటిట సాక్ష్యయలు ఉన్నియి కాని వాటిని
యూధులు మరియు క్రైస్తవలు అుంగ్లకరిుంచరు. స్వయుంగా అహ్లుసునితుల
యొకక విశ్వవసాలు మరియు ఎనోి రివాయతులు –మఖ్యుంగా ఔలియా,
స్జజనులు,

ఆరిఫులు,

సూఫియుల

గురిుంచి

1. మొమినూన్ సూర్గ:40, ఆయత్:11.
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ఉన్నియుంటే– వాటిని అరాుం చేసుకోవడుం అసాధయుం మరియు ప్రజలూ
అుంగ్లకరిుంచరు. కాని ఇుందు వలు సునీియుల పై లఅనత్ చేయాలి అని అరాుం
కాదు కదా!.
మరియు రజ్అత్ ఖుర్ఆన్ మరియు సునిత్ ప్రకారుంగా నిర్దపత్మైనద.
రజ్అత్ అలాుహ్కు అసాధయుం కాదు. ఖుర్ఆన్ యొకక కొనిి ఉదాహారణాలు
తిలకిుంచుండ:
1. ఆయత్:

َ
َۡ َ ذ
َ ِ لَع قَ ۡر َية َو
َّٰ َ َ ِه َخاو َي ٌة
َّٰ َ َ ٱَّلِي َم ذر
َّٰلَع ُع ُروش َِها قَ َال أ ذن
أو ك
ِ
ُ
ََْ ُذُ َۡ َ َ ۡ َ َََ َُ ذ
َ
َ
ُۡ
ٱّلل مِائة ََعم ث ذم َب َعث ُه
 فأماتهٞۖحۦ ه َّٰ ِذه ِ ٱّلل بعد موت ِها
ِ ي

అనువాదుం:

లేక ఉదాహారణకు – ఇళ్ళ కపుాలు త్ల క్రుందులుగా
పడవని పటటణుం మీదుగా ప్రయాణుం చేసిన వయకితని
చూడు.

అత్డు

ఆశ్ిరయుంతో

ఇలా

పలికాడు:

“శ్థిలయమైపోయిన ఈ పటటణానికి అలాుహ్ మళ్ళళ
ఏవిధుంగా జీవుం పోసాతడు” అపుాడు అలాుహ్ అత్ని
ప్రాణానిి తీస్తశ్వడు. ఆ సి్తిలో అత్డు నూరేళ్ళ వరకు
ఉన్నిడు.
బ్రతికిుంచాడు

త్రువాత్
1

1. అల్ బఖ్ర్గ సూర్గ:2, ఆయత్:259.
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2. ఆయత్:

ۡ َ َ ٌ ُُ ُ
ْ
َ
َ َ ََۡ ََ َ ذ
ُ ت َف َق َال ل َ ُه ُم ذ
ٱّلل
ألم تر إَِل ٱَّل
ِ ِين خ َر ُجوا مِن دِي َّٰ ِره ِۡم َوه ۡم ألوف حذ َر ٱل َم ۡو
َ ُ ْ ُ
ُموتوا ث ذم أ ۡح َيَّٰ ُه ۡم
అనువాదుం:

మరణభీతితో త్న ఇళ్తళవాకిళ్ళను విడచి వెళ్ళళన వారి
ఉదుంతానిి గురిుంచి నీవ త్లపోశ్వవా? వారు వేల
స్ుంఖ్యలో ఉుండేవారు. అలాుహ్ వారితో “చావుండ” అని
అన్నిడు. మళ్ళళ ఆయన వారిని బ్రతికిుంచాడు

3. ఆయత్:

1

ا
َ َ َ ۡ ُّ َ َّٰ َ ُ َّٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ
َ ِت نَ َرى ذ
َّٰ ك َح ذ
ٱّلل َج ۡه َرة
ِإَوذ قلتم يموس لن نؤمِن ل
ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َّٰ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ذ
ُ ۡ
نت ۡم تنظ ُرون ث ذم َب َعث َنَّٰكم ِ ِم ۢن َب ۡع ِد
فأخذتكم ٱلصعِقة وأ
َ ُ َۡ ُ ُ َ ذ
َم ۡوت ِك ۡم ل َعلك ۡم تشك ُرون

అనువాదుం:

మూసాతో మీరు అని మాటలను జఞపతకి తెచుికోుండ:
“మూసా! అలాుహ్ను కళ్తళర్గ చూడనుంత్ వరకు, నీ
మాటలను
స్మయుంలో

ఎుంత్
మీరు

మాత్రుం
చూసూత

విశ్వసిుంచమ”

అద్వ

ఉుండగానే,

ఒక

భయుంకరమైన పడుగు మీపై పడుంద. మీరుంతా నిరీజవలై
నేలకొరిగారు. మళ్ళళ మేమ ప్రాణుంపోసి మిమమలిి
1. అల్ బఖ్ర్గ సూర్గ:2, ఆయత్:243.
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లేప్పమ, కనీస్ుం ఈ ఉపకారుం త్రువాతైన్న మీరు
కృత్జఞత్ చూపుతారేమో అని

1

ఇుందులో పూరిత ఒక వరాుం పునరీజవనుం ప్రసాతవన ఉుంద.
4. ఆయత్:

ُ ذ َ َ ۡ َ َّٰ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُّ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َّٰ َ َ ُ ْ َ َ ا
ي أحَص ل ِما ۡلِثوا أمدا
ِ ثم بعثنهم نلِ علم أي ٱۡل ِزب

అనువాదుం:

ఆ త్రువాత్ మేమ వారిని మేలోకలిప్పమ, ఆ రుండు
వర్గాలలో ఏ వరాుం వారు తామ గుహ్లో ఉని కాలానిి
కచిిత్ుంగా లెకకకడతారో పరీక్షిదాదమని

2

ఈ ఆయత్లో “అసాుబ్న కహ్ఫ్”కు పునరీజవిత్ుం ప్రసాదుంచబడన ప్రసాతవన
ఉుంద, వీళ్ళళ ఒక గుహ్లో మూడు వుందల స్ుంవత్సరమల కని ఎకుకవ
మృతులుగా పడ ఉన్నిరు.
ఖుర్ఆన్లో పూరవ ఉమమతులలో “రజ్అత్” స్ుంభవిుంచిన ప్రసాతవన ఉుంద.
అుందుకని ఈ రజ్అత్ ఉమమతే మహ్మమదీ(స్.అ)లో(స్ుంభవిుంచడుం) అసాధయుం
కాదు

మరియు

కాకూడదు.

మఖ్యుంగా

దాని

గురిుంచి

ఆయిమమయే

అహ్లుబైత్(అ.స్)లు రివాయత్ కూడా చేశ్వరు. ఇక అసాధయుం అయేయ స్మస్తయ లేదు.
ఎుందుకుంటే వీళ్ళళ స్తుయలు మరియు జాఞనులు కాబటిట.

1. అల్ బఖ్ర్గ సూర్గ:2, ఆయత్:55, 56.
2. కహ్ఫ్ సూర్గ:18, ఆయత్:12.
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ఇక మిగలిుంద “తుఫైలీయు”లలో కొుందరు చపేా ఈ మాట “రజ్అత్
యొకక అరాుం ‘త్న్నసుఖ్’ (ఒక ర్దపుం నుుండ మరో ర్దపుంలోకి మారడుం) మరియు
‘త్న్నసుఖ్’ అవిశ్వవసుల నమేమటువుంటి విశ్వవస్ుం. అయితే ఈ రజ్అత్ కూడా
అవిశ్వవసుల విశ్వవస్మే” అయితే ఇద పూరితగా దుష్ట మరియు వయరా వచనుం. దీని
ఉద్వదశ్ుం కేవలుం షియా మసిుమలను ఎతితపడుపు కోస్మే. ఎుందుకుంటే
“త్న్నసుఖ్”ను విశ్వవసిుంచే వారు ఎనిడూ “మనిషి ఇహ్లోకుంలోనే త్న అస్లు
శ్రీరుం, ఆత్మ, ర్దపుం మరియు నిజస్వర్దపుంతో ప్పటు మరలా తిరిగ వసాతడు”
అని చపారు. వాళ్ళళ “ఎవరైన మరణిస్తత అత్డ ఆత్మ వేరే తాజాగా పుటేట మనిషిలో
ప్రవేశ్సుతుంద అుంతే కాదు ఇలా కూడా జరిగే అవకాశ్ుం ఉుంద ఒక చనిపోయిన
మనిషి ఆత్మ తాజాగా పుటేట జుంతువలో కూడా ప్రవేశ్ుంచవచుి” అని
నమమతారు.

మరి ఈ విశ్వవస్ుం మసిుమల విశ్వవస్ుం ఏమాత్రుం కాదు.

మసిుమలు “అలాుహ్ చనిపోయిన వాళ్ళను వాళ్ళ వాళ్ళ శ్రీర్గల మరియు
ఆత్మలతో ప్పటు లేపుతాడు” అని విశ్వసిసాతరు. అుందుకని “రజ్అత్” మరియు
“త్న్నసుఖ్” మధయ భూమికి ఆకాశ్వనికి గల తేడా ఉుంద. ఈ వచనుం
“షియ్ఉయాయహ్” మరియు “షీఅత్”లో తేడాను గురితుంచలేని ఆ అజాఞనుల
వచనుం వలే ఉుంద.
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గులూ
(ఇమామల పటు ఇష్టుంలో హ్దుదలను మితిమీరడుం)
గులూ యొకక అరదుం “మనిషి స్త్యుం నుుండ దూరమై ఆత్మ కోరికల పైరవీ
చేసూత త్మ ప్రియులు (ఇమామలు)లను అలాుహ్ అని అనుకోవడుం” ఏమాత్రుం
కాదు. ఎుందుకుంటే ఇద స్ాష్టుంగా “కుఫ్ర్” మరియు “షిర్క” ఏ ఒకక మసిుుం
కూడా ఇలా విశ్వసిుంచడు.
దైవప్రవకత(స్.అ), హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) గురిుంచి చబుతూ ప్రేమ హ్దుదలను
నిశ్ియిుంచారు. దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు:
అనువాదుం: ఓ అలీ(అ.స్)! నీ విష్యుంలో రుండు రకాల వయకుతలు న్నశ్నుం
అవతారు 1. ప్రేమలో హ్దుదమీరిన గాలీ(గులూ చేయువాడు) 2. (ప్రతిష్టత్ను)
త్గాుంచే శ్త్రువ!
మరో చోట దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: “ఓ అలీ(అ.స్)! నీవ ఈసా
ఇబ్ని మరయమ్(అ.స్) లాుంటి వాడవి యూధులు అత్నితో వైరుం పెటుటకొని అత్ని త్లిు
పై నిుంద వేశ్వరు, మరియు క్రైస్తవలు ప్రేమ వలు అత్ను అరుుడు కాని సాాన్ననిి
అత్ని కోస్ుం నిర్గారిుంచారు”.1
“గులూ” పదానికి స్మానమైన అరాుం ఇదీ; “ఎకుకవ ఇష్టుం మరియు అతిగా
ప్రేమ వలు అత్ని కోస్ుం అరుత్ లేని ప్రతిష్టత్ను స్మమతిుంచడుం లేదా అలాుహ్
1. మస్తద్రకె హాకిుం, భాగుం3, పేజీ123. తారీఖ్ దమిష్క, భాగుం2, పేజీ434. తారీఖ్ కబీర బుఖ్యరీ, భాగుం2,
పేజీ281. తారీఖుల్ ఖులఫా, పేజీ173. ఖ్సాయిసునిబీ, పేజీ27. జఖ్యయిరుల్ ఉఖ్యా, పేజీ92. స్వాయిఖుల్
మహ్రిఖ్హ్, పేజీ74 – పేజీ 12.
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అనడుం లేదా ఎకుకవ శ్త్రుత్వుం మరియు వైరుం వలు అత్డ అరుత్ను త్కుకవ
చేయడుం”.
షియా మసిుమలు మరియు ఆయిమమయే మాసూమీన్(అ.స్) పటు గులూ
చేయరు. దైవప్రవకత(స్.అ) వాళ్ళ కోస్ుం నిశ్ియిుంచిన ఆ ప్రతిష్టత్నే నమమతారు
మరియు స్మమతిసాతరు మరి అద: “వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ) ఉత్తర్గధికారులు
మరియు ఖ్లీఫాలు”. షియా మసిుమలలో ఎవవర్ద ఇమామల దైవదౌత్యుం పై
విశ్వవస్ుం కలిగే లేరు అలాుంటిద దైవత్వమ పై ఎలా కలిగ ఉుంట్టరు. షియా
మసిుమల పై “వీళ్ళళ హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్) యొకక దైవత్వుం మరియు సావమితావనిి
నమమతారు” అని నిుంద వేస్త అస్భుయలును వదలేయుండ. ఒకవేళ్ ఇద స్రైనద్వ
అనుకుుందాుం అయితే ఇలాుంటి విశ్వవస్ుం గల వాళ్ళకు ఎటువుంటి వరాుం గాని,
మజుబ్ గాని లేదు. వీళ్ళళ షియాలు గాని ఖ్వారిజులు గాని కారు. ఇుందులో షియా

ُ
మసిుమల త్పుా ఎకకడుుంద చపుా సదర్గ!?. అలాుహ్ ఇలా ప్రవచిుంచను: قل
َ
ۡ ذ
ۡ
ُ ََُۡ ذ
َّٰ َ ك ۡم َعلَ ۡيهِ أ ۡج ًرا إَِّل ٱل َم َو ذدةَ ِِف ٱل ُق ۡر
ّب
 َّل أسلమరియు లోకానికి మవదదత్(సాానుం),
ప్రేమ కని చాలా విశ్వలమైనద అని తెలుసు. మరియు స్వయుంగా దైవప్రవకేత ఇలా
ప్రవచిుంచారు: “త్న కోస్ుం ఇష్టపడే వాటినే త్న మొమిన్ సోదరుడ కోస్ుం
ఇష్టపడనుంత్ వరకు ఆ వయకిత మొమిన్ కాలేడు”
ఇుందులో షియా మసిుమల త్పుా ఏముంద? దైవప్రవకేత(స్.అ) ఇలా అని
ప్రవచిుంచారు: “ఓ అలీ(అ.స్)! నీవ ఇహ్లోక మరియు పరలోక న్నయకుడవి,
నినుి ఇష్టపడన వాడు ననుి ఇష్టపడాాడు. నీ పై వైరుం ఉుంచిన వాడు న్న పటు వైరుం
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గలవాడు. నీవ ఇష్టపడన వాడని అలాుహ్ ఇష్టపడతాడు. నీ శ్త్రువ అలాుహ్
శ్త్రువ, నీ శ్త్రువ కోస్ుం దురదశ్ ఉుంద”.1
ఈ హ్దీస్ కూడా ఉుంద: 2

అనువాదుం: అలీ(అ.స్)

పటు ప్రేమ ఈమాన్కు నిదరినుం మరియు అలీ(అ.స్) పటు వైరుం కపట్టనికి
నిదరినుం.
ఈ హ్దీసును కూడా తిలకిుంచుండ:

3

అనువాదుం: ఆలె మహ్మమద్(స్.అ)పై ప్రేమతో చనిపోయిన వాడు అలాుహ్
మారాుంలో ప్రాణాలు అరిీుంచిన వాడతో స్మాన మరణుం
పుందుతాడు, ఆలె మహ్మమద్(స్.అ) పై ప్రేమతో చనిపోయిన వాడు
క్షమిుంపబడ మరణిసాతడు అని తెలుసుకో, ఆలె మహ్మమద్(స్.అ) పై
1. మస్తద్రకె హాకిుం, భాగుం3, పేజీ128. హాకిుం ఇలా ప్రవచిుంచారు: “ఈ హ్దీస్ షైఖైన్ వచన్ననుసారుంగా
స్రైనద”. నూరుల్ అబ్బసర్, పేజీ73. యన్నబీవల్ మవదదహ్, పేజీ205. అల్ రియాజునిజరహ్, భాగుం2,
పేజీ165.
2. స్హీ మసిుుం, భాగుం1, పేజీ48. స్వాయిఖుల్ మహ్రిఖ్హ్, పేజీ73. కనుజల్ ఉమామల్, భాగుం15, పేజీ105.
3. త్ఫీసర స్అలబియే కబీర్, మవదదత్ ఆయత్ క్రముంలో. త్ఫీసర కషాిఫ్. త్ఫీసర ఫఖ్రె ర్గజీ, భాగుం7, పేజీ405.
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ప్రేమతో చనిపోయిన వాడు తౌబ్బ చేయబడ మరణిసాతడు అని
తెలుసుకో, ఆలె మహ్మమద్(స్.అ) పై ప్రేమతో చనిపోయిన వాడు
మొమిన్ మరియు స్ుంపూరణ విశ్వవస్ుంతో మరణిసాతడు అని
తెలుసుకో, ఆలె మహ్మమద్(స్.అ)పై ప్రేమతో చనిపోయిన వాడకి
మరణ దూత్ అత్డకి స్వరా శుభవారత ఇసాతడు అని తెలుసుకో.
ఇుందులో షియా మసిుమల త్పుా ఏముంద వాళ్ళళ ప్రేమిుంచే వయకిత గురిుంచి
స్వయుంగా దైవప్రవకేత ఇలా ప్రవచిుంచారు:
అనువాదుం: రేపు నేను అలాుహ్ మరియు

1

దైవప్రవకత(స్.అ)ను ఇష్టపడేటు వుంటి వాడు. అలాుహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)
అత్డని ఇష్టపడునటి వాడకి నేను న్న దవజానిి ఇసాతను.
అుంటే అలీ(అ.స్) యొకక మిత్రుడు అలాుహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)కు
మిత్రుడు మరియు మొమిన్. మరియు అలీ(అ.స్) యొకక శ్త్రువ అలాుహ్ మరియు
దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక శ్త్రువ మరియు కపటవరతనుడు.
ఇమామ్ షాఫెయీ ఇలా వరిణుంచారు:
కవిత్:

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం4, పేజీ20 మరియు భాగుం5, పేజీ76. స్హీ మసిుుం, భాగుం7, పేజీ120 ( باب فضائل علی
)ابن ابی طالب.
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సార్గుంశ్ుం: “ఓ దైవప్రవకత(స్.అ) స్ుంతానుం, మీపై మైత్రి ఖుర్ఆన్లో ఉనిటువుంటి
అలాుహ్ ఆజఞ. మీపై దుర్దద్ పుంపనివారి నమాజు, నమాజు కాదు
అనే ఈ ఒక వాకయమే మీ ప్రతిష్టత్ అరాుం చేసుకోవడానికి చాలు”.
ఫరజదఖ్ త్న ప్రసిదా కవిత్వుంలో వాళ్ళ పటు ప్రేమ మరియు వాళ్ళ గురిుంచి ఇలా
అన్నిరు:

(ఇమామ్ స్జాజద్ మరియు మిగలిన ఇమామలు) వీళ్ళళ ఎలాుంటి
స్మూహానికి చుందన వారు అుంటే వీళ్ళ పటు ప్రేమ దీన్ మరియు వీళ్ళ పటు వైరుం
కుఫ్ర్. వాళ్ళ ఆశ్రయుం విమకితకి కారణుం మరియు రక్షణా స్్లుం. ఒకవేళ్
ధరమనిషుటలను లెకకపెటటడుం గనుగ జరిగతే వీళ్ళళ వాళ్ళకు ఇమామలు. ఒకవేళ్
భూమిపై అుందరి కని ప్రతిషుటలు ఎవరు? అని ప్రశ్ిుంచబడతే దానికి జవాబు
“ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)!”లే.
అుంటే షియా మసిుమలు అలాుహ్ మరియు దైవప్రవకత(స్.అ)ను ప్రేమిుంచారు
మరియు ఆ ప్రేమే అహ్లుబైత్(అ.స్)లైన –హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్), జన్నబ్న ఫాతెమా(అ.స్),
ఇమామ్ హ్స్న్(అ.స్), ఇమామ్ హ్సైన్(అ.స్)– ల పటు ప్రేమను వాజబ్ చేసిుంద.
ఇలాుంటి అర్గాలతో కూడ ఉని హ్దీసులు లెకకలేనివనిి ఉన్నియి. అహ్లుసునిత్
ఉలమాలు త్మ స్హాుహ్ మరియు మసానీదులలో ఈ హ్దీసులను ఉలేుఖిుంచారు.
మేమ స్ుంక్షిపత కారణుంగా కొనిిుంటినే ప్రదరిిుంచామ.
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అహ్లుబైత్(అ.స్)ల పటు ప్రేమ దైవప్రవకత(స్.అ) పటు ప్రేమతో స్మానుం అయితే
మసిుమల నుుండ ఆ ప్రేమను ఎుంత్ వరకు కోరడుం జరిగుంద అనేద మనకు
చూడాలిస ఉుంద ఎుందుకుంటే ఒకవేళ్ (సునీియులు చపేా విధుంగా) గులూ గనుక
అయితే దాని నుుండ దూరుంగా ఉుండ వచుి. దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచను:
అనువాదుం:

1

“మీలో ఏ ఒకకరు త్మ పలులు, త్మ త్ుండ్రి మరియు ప్రజలుందరి కని ఎకుకవగా
ననుి ప్రేమిుంచనుంత్ వరకు అత్ను మొమిన్ కాలేడు”. అుందు మూలుంగానే ప్రతీ
మసిుుంకు త్మ పలులను, త్ుండ్రిని మరియు ప్రజలుందరి కని ఎకుకవ
ఆయిమమయే అహ్లుబైత్(అ.స్)లను ప్రేమిుంచడుం వాజబ్. మరియు అద లేకుుండా
ఈమాన్ స్ుంపూరణుం కాలేదు. ఎుందుకుంటే దైవప్రవకత(స్.అ) యొకక ఈ హ్దీస్త (
) దాని పై సాక్షయుం.
షియా మసిుమలు గులూ చేయరు అుంతేకాదు ప్రతీ హ్కుకదారునికి త్న
హ్కుకని ఇసుతన్నిరు. దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: “హ్జ్రత్ అలీ(అ.స్)ను మీ
త్ల మరియు కళ్ళ యొకక సా్నుంలో ఉుంచుండ” అుంటే ఎవరైన్న వయకిత త్న త్ల
మరియు కళ్ళను వదులూకో గలడా!?
దీనికి భినుంగా అహ్లుసునితులలో స్హీబీయుల పటు “గులూ” కనిపసుతుంద.
వాళ్ళళ స్హాబీయుల యొకక ప్రతిష్ఠత్ను అనుచిత్ుంగా నమమతారు. వాళ్ళళ
షియాల పై వయతిరేకత్ వలు ఈ గులూ చేయడానికి కుంకణుం కటుటకున్నిరు, అని
తెలుసుతుంద. ఎుందుకుంటే షియా మసిుుంలు స్హాబీయులుందరిని న్నయయమూరుతలు
అని

విశ్వసిుంచరు అుందుకని

అమవీయులు,

స్హాబీయుల

1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం1, పేజీ49 ( )باب وجوب محبۃ رسول ہللاఅలాగే తిరమజీలో కూడా ఉుంద.
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పెుంచడానికి

మరియు

అహ్లుబైత్(అ.స్)లను

త్గాుంచడానికి

“దుర్దద్”లో

“మహ్మమద్ వ అలి మహ్మమద్”తో ప్పటు “వ అలా అసాుబిహిల్
అజమయీన్”ను కూడా జోడసాతరు. ఎుందుకుంటే అహ్లుబైత్(అ.స్)ల పై దుర్దద్
అుంత్కు ముందు మరియు ఆ త్రువాత్ ఎవవరికి లభిుంచనటువుంటి ఒక ఉత్తమ
ప్రతిష్ఠత్. అుందుకని వాళ్ళళ స్హాబీయులను కూడా ఆ విశ్ష్ట సా్న్ననికి చేర్గిలని
ప్రయతిిుంచారు. కాని వాళ్ళళ మరిచిన విష్యుం ఏమిటుంటే అలాుహ్
మసిుమలుందరికి ఆద్వశ్ుంచాడు మరియు వాళ్ళలో స్హాబీయులు కూడా ఉన్నిరు
వాళ్ళకు కూడా అలీ(అ.స్), ఫాతెమా(అ.స్), హ్స్న్(అ.స్) మరియు హుసైన్(అ.స్) పై
దుర్దద్ పుంపవలసి ఉుంటుుంద. దుర్దద్ పుంపనటువుంటి వాళ్ళ నమాజ్ రదుద
చేయబడుతుుంద(అుంటే స్హాబీయులకు కూడా మహ్మమద్(స్.అ) స్ుంతానుం పై
దుర్దద్ పుంపడుం అవశ్యకుం). చివరికి ఒకవేళ్ ఎవరైన కేవలుం దైవప్రవకత(స్.అ) పై
దుర్దద్ పుంపతే కూడా అలాుహ్ అత్డ నమాజ్ను అుంగ్లకరిుంచడు. ఇద బుఖ్యరీ
మరియు మసిుుం మొ॥లో నిర్దపుంచబడనద.
ఇక ఒకవేళ్ మేమ అహ్లుసునితులు స్హాబీయుల పటు గులూ చేసాతరు, అని
అుంటే

అద

నిజుం.

ఎుందుకుంటే

అహ్లుసునితులు

స్హాబీయులుందరిని

న్నయయవాదులు అని నమమతారు. అయితే ఇద్వ స్వయుంగా గులూ. ఎుందుకుంటే
దైవప్రవకత(స్.అ), స్హాబీయులలో ఫాసిఖ్లన్, మారిఖ్లన్, ఖ్యసితీన్, మరతదీదన్
మరియు మనాలిబీన్లు1 ఉన్నిరు, అని సాక్షయుం ఇచాిరు. అయితే అుందరు ఎలా
న్నయయవాదులు అవవగలరు. వాళ్ళ ఈ విశ్వవస్ుం వివేకానికి మరియు త్ర్గకనికి
కూడా వయతిరేకమైనద.
1. స్హీ బుఖ్యరీ, బ్బబుల్ హౌజ్, భాగుం4, పేజీ94. స్హీ మసిుుం, భాగుం7, పేజీ66.
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ఇక ఇపుాడు గులూ ఇలా కూడా నిర్దపుంచబడుతుుంద; వాళ్ళళ
దైవప్రవకత(స్.అ) త్పుా చేస్త వారు మరియు స్హాబీ వాటిని స్రిదద్వదవాడు, అని
అుంట్టరు. లేదా ఉదాహారణగా ఇబీుస్, దైవప్రవకత(స్.అ) ముందు వెనుి విరుచుకొని
తిరిగే వాడు మరియు ఆడే వాడు కాని హ్జ్రత్ ఉమర్ను చూడగానే ప్పరిపోయే
వాడు, అని అుంట్టరు .
గులూ వాళ్ళ ఈ వచనుం దావర్గ కూడా రుజువ అవతుుంద, “ఒకవేళ్
అలాుహ్, మసిుమలుందరిని దైవప్రవకత(స్.అ)తో స్హా కషాటలలో ముంచేస్తత హ్జ్రత్
ఉమర్ త్పా మరవవర్ద విమకిత పుందలేరు” మరియు వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స్.అ)
సునితును వదలి స్హాబీయుల సునిత్ పై అమలు చేసుతన్నిరు. ఇుంత్ కని
ఎకుకవ గులూ ఏముంటుుంద చపాుండ. మఖ్యుంగా ఖులఫాయే ర్గషిదీను సునిత్
పై! వాటి కొనిి నమూన్నలు ఇుంత్కు ముందు ప్రదరిిుంచడుం జరిగుంద. వాళ్ళ
గులూ పై ఇదీ ఒక సాక్షయమే “వీళ్ళళ స్హాబీయుల గురిుంచి స్ుంభాషిుంచడుం లేదా
వాళ్ళ గురిుంచి పరిశోధన చేయడానిి స్రికాదు అని అుంట్టరు”. ఒకవేళ్ ఇుంకా
తెలుసుకోవాలి అనుకుుంటే ఇుంకా పరిశోధిుంచుండ. ఇపుాడు తీరుా స్మయుం,
మీరే తీర్గమనిుంచుండ గులూ ఎవరు చేసాతరు సునీియా లేక షియా?.
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మహ్దీ ముంత్జర్(అ.స్)
ఇద కూడా సునీియులు షియా మసిుుంల పై అభయుంత్రుం వయకతుం
చేయునటువుంటి అుంశ్ుం మరియు కొుందరైతే హ్లళ్న చేసాతరు, ఏగతాళ్ళ చేసాతరు.
ఎుందుకుంటే వాళ్ళ దృషిటలో ఒక వయకిత పన్ిుండు శ్తాబ్బాలుగా ప్రాణుంతో ఉుండ
మనుషులకు కనబడకుుండా ఉుండడుం అసాధయమైన విష్యుం. ఇపాటి వాళ్ళలో
కొుందరు ఇలా కూడా వ్రాశ్వరు: “షియా మసిుుంల పై ప్రతీ కాలుంలో అన్నయయాలు,
దుర్గమర్గాలు జరుగుతూ వచాియి కనుక వాళ్ళళ త్మ మనశ్వుంతి కోస్ుం
ఆలోచనలలో వాళ్ళను విమకుతలు చేస్త అదృశ్యమైన ఇమామ్ను స్ృషిటుంచు
కున్నిరు. మరియు వారు వచిి అన్నయయుం మరియు అక్రమాలతో నిుండ ఉని
ప్రపుంచానిి న్నయయధర్గమలతో నిుంపేసాతరు అనిటువుంటి మహ్దీని నమమతారు
మరియు

ఆ

మహ్దీయే

షియా

మసిుమల

శ్త్రువలతో

ప్రతీకారుం

తీరుికుుంట్టరు, అని నమమతారు”
ఇర్గన్ యొకక ఇసాుమీయ విపువ విజయుం త్రువాత్ ఈ కొనిి
స్ుంవత్సర్గలలోనే “మహ్దీ” గురిుంచి స్ుంభాష్ణలు ఎకుకవయాయయి ఎుందుకుంటే
ఇసాుమీయ ఇనికలాబ్ స్ుంరక్షకులు దీనిని త్మ దుఆల యొకక భాగుంగా
చేసుకున్నిరు “ఖుదాయా! ఖుదాయా! తా ఇనికలాబ్న మహ్దీ(అ.స్) ఖుమైనీ(ర.అ) ర్గ
నిగహాదర్ (ఓ అలాుహ్! ఓ అలాుహ్! మహ్దీ(అ.స్) ఇనికలాబ్ వరకు ఖుమైనీ(ర.అ)ని
కాప్పడు). అుందుకని మసిుమలు మఖ్యుంగా మర్గయదసుతలైన మరియు అప్ట టు
డేట్ యువకులు ప్రతీచోట మహ్దీ యొకక యదారాుం గురిుంచి అడగడుం మొదలు
పెట్టటరు; అస్లు విష్యుం ఏమిటి? ఇసాుమీయ విశ్వవసాలలో మహ్దీ అని వారు
ఉన్నిర్గ? లేక కేవలుం షియా మసిుమల కలాన లేక కథనమా? అని.
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మరియు పూరవుం మరియు ఇపుాటి1 షియా ఉలమాలు హ్జ్రత్ మహ్దీ(అ.స్)
గురిుంచి చాలా పెదద పెదద పుస్తకాలు వ్రాశ్వరు. పెదద పెదద చరిలు జరిగాయి.
మరియు చాలా కాన్ఫ్ీరన్సలలో చాలా సునీియులు షియా మసిుమలతో కలిశ్వరు.
మరియు వివిధ విశ్వవసాల పై చరిిుంచారు. అయినపాటికీ ఇపాడు కూడా మహ్దీ
యొకక ట్టపక్ చాలా ముంద దృషిటలో మిస్టరీగా ఉుండపోయిుంద. ఎుందుకుంటే
వాళ్ళళ ఇలాుంటి రివాయతులనే వినలేదు.
అుందుకని ఇసాుమీయ విశ్వవసాలలో మహ్దీ యొకక యదారాుం ఏమిటి? దీని
పై మేమ రుండు అధాయయమలలో స్ుంభాషిదాదుం.
1. ఖుర్ఆన్ మరియు సునిత్లో మహ్దీ యొకక ప్రసాతవన ఉుందా?.
2. అత్ని జీవిత్ుం, అదృశ్యుం – ప్రతేయక్షుం పటు స్ుంభాష్ణ.
మొదటి అధాయయుం: మహ్దీ ఉన్నిర్గ? అని విష్యానికి వస్తత సునీి మరియు
షియా మసిుమలుందరు దైవప్రవకత(స్.అ) మహ్దీ వసాతరు అని శుభవారతను
ఇచాిరు. మరియు త్మ స్హాబీయులతో చివరి కాలుంలో మహ్దీని ప్రతేయక్షుం
చేసాతడు, అని చప్పారు. అని విష్యుం పై ఏకాభిప్రాయుం కలిగ ఉన్నిరు.
మహ్దీకు స్ుంబుంధిుంచిన రివాయతులు షియా మరియు సునీియులు త్మ త్మ
స్హాుహ్ మరియు మసానీదులలో వ్రాశ్వరు. కాని నేను అలవాటు మరియు న్న
ప్రమాణుం ప్రకారుం కేవలుం అహ్లుసునితుల వదద నిర్దపుంచబడన మరియు
అుంగ్లకరిుంచబడన హ్దీసులతోనే రుజువ చేసాతను.

1. ఉదా: ష్హీద్ స్ద్ర్ త్న పుస్తకుం “బహ్సున్ హౌలల్ మహ్దీ”లో వ్రాశ్వరు.
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1. దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచను: ఒకవేళ్ ప్రపుంచుం అుంత్మవడానికి
ఒకక రోజు మిగలి ఉన్ని స్రే అలాుహ్ ఆ రోజును ఎుంత్ దీరఘమైనదగా
చేసాతడుంటే

అుందులో

న్న

అహ్లుబైత్(అ.స్)

నుుండ

ఒక

వయకిత

ప్రతేయక్షమవవగలడు, అత్డ పేరు న్న పేరు మరియు అత్డ త్ుండ్రి పేరు
న్న త్ుండ్రి పేరు అయియ ఉుంట్టయి. అత్ను అుంత్కు ముందు అన్నయయుం
మరియు దుర్గమరాుంతో నిుండ ఉని ప్రపుంచానిి న్నయయధర్గమలతో
నిుంపేసాతడు.1
2. సునన్ ఇబ్ని మాజా2లో ఇలా ఉుంద: దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచను:
న్న అహ్లుబైత్(అ.స్)ల కోస్ుం అలాుహ్ ఇహ్లోకుం కాకుుండా పరలోకానిి
వరిుంచాడు. న్న త్రువాత్ న్న అహ్లుబైత్(అ.స్)లు కఠినమైన కషాటలలో
పడతారు.

వాళ్ళను స్వస్్లుం నుుండ

బహిష్కరిసాతరు.

చివరికి

తూరుాదకుక నుుండ ఒక స్మూహ్ుం వెలుసుతుంద వాళ్ళ ధవజాలు నలువై
ఉుంట్టయి. వాళ్ళళ ముంచినే కోరుతారు కాని వాళ్ళకు ముంచిని ఇవవరు.
అపుాడు వాళ్ళళ యుధాుం చేసాతరు మరియు వాళ్ళళ అుందులో విజయుం
పుందుతారు. అపుాడు వాళ్ళ కోరికను పూరిత చేయబడుతుుంద. కాని
వాళ్ళళ అుంగ్లకరిుంచరు చివరికి వాళ్ళళ అధికార్గనిి ఒక వయకితకి
అపాగసాతరు. అత్డు న్న అహ్లుబైత్(అ.స్) నుుండ అయియ ఉుంట్టడు. అత్డు
అుంత్కు ముందు అన్నయయుం మరియు దుర్గమరాుంతో నిుండ ఉని
ప్రపుంచానిి న్నయయధర్గమలతో నిుంపేసాతడు.

1. సునన్ అబూ దావూద్, భాగుం2, పేజీ422.
2. సునన్ ఇబ్ని మాజా, భాగుం2, హ్దీస్ న్ుం4802 మరియు 4807.
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3. సునన్ ఇబ్ని మాజా1లో ఇలా ఉుంద: దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు:
మహ్దీ మా అహ్లుబైత్(అ.స్)ల నుుండ అయి ఉుంట్టరు, మహ్దీ(అ.స్)
ఫాతెమా(స్.అ) స్ుంతానుం నుుండ అయి ఉుంట్టరు. ఇలా కూడా అన్నిరు:
న్న ఉమమత్లో ఒక మహ్దీ ఉుంట్టడు. ఒకవేళ్ అత్డ అధికారుం
త్కుకవగా అయియ ఉని ఏడు లేదా తొమిమద స్ుంవత్సరమలు కని
త్కుకవ ఉుండదు. అత్డ కారణుంగా న్న ఉమమత్కు ఇుంత్కు ముందు
లభిుంచనటువుంటి ప్రతిఫలాలు లభిసాతయి, అద కలకాలుం ఉుంటుుంద,
అుందులో నుుండ కొుంచుం కూడా దాచుకోమ, ధనుం చాలా ఎకుకవగా
ఉుంటుుంద. ఎవరైన్న నిలబడ ఓ మహ్దీ! న్నకూ ఇవవుండ!, అని అడగతే
వెుంటనే అత్ను తీసుకో అుంట్టరు.
4. తిరిమజీ2లో ఇలా ఉుంద: దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: న్న
అహ్లుబైత్(అ.స్)ల నుుండ ఒక వయకిత అత్ని పేరు న్న పేరు అయియ ఉుంటుుంద,
అత్ను ఈ ప్రపుంచుం పై అధికారుం చేసాతడు. ఒకవేళ్ ప్రపుంచుం అుంత్ుం
అవవడానికి ఒకరోజు మిగలి ఉన్ని స్రే అలాుహ్ ఆ రోజు అత్ను
అధికారుం చేస్తుంత్ పడుగు చేసాతడు.
5. దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచను: అరేబీయుల పై న్న అహ్లుబైత్(అ.స్)
నుుండ మరియు న్న పేరు గల ఒక వయకిత అధికారుం చేయనుంత్ వరకు
ప్రపుంచుం అుంత్ుం కాలేదు.3

1. సునన్ ఇబ్ని మాజా, భాగుం2, హ్దీస్ న్ుం4806.
2. తిరిమజీ, భాగుం9, పేజీ74 మరియు 75.
3. తిరిమజీ, భాగుం9, పేజీ74 మరియు 75.
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6. బుఖ్యరీ1లో ఇలా ఉుంద: (ర్గవీయుల క్రమానిి మినహాయిుంచి) అబూ
హురైరహ్ ఇలా అన్నిరు: దైవప్రవకత(స్.అ) ఇలా ప్రవచిుంచారు: ఇబ్ని
మరయుం మీ వదదకు వచిినపుాడు మీ పరిసి్తి ఎలా ఉుంటుుందో మరియు
మీ ఇమామ్ మీ నుుండ అయియ ఉుంట్టడు.
7. “ఫతుుల్ బ్బరీ”లో “హాఫిజ్” ఎనోి రివాయతులు ఉన్నియి “మహ్దీ ఈ
ఉమమత్కు చుందన వారు అయియ ఉుంట్టరు. మరియు హ్జ్రత్ ఈసా(అ.స్)
(న్నలుగోవ ఆకాశ్ుం నుుండ) దగ వసాతరు. మరియు మహ్దీ వెనకాల
నమాజ్ చదువతారు” అని ఉలేుఖిుంచారు. చూడుండ ఫతూుల్ బ్బరీ,
భాగుం5, పేజీ362.
8. “ఇబ్ని హ్జర హైస్మీ”, “స్వాయిఖుల్ మహ్రిఖ్హ్”లో ఇలా
ఉలేుఖిుంచారు: మహ్దీ ప్రతేయక్షమగు ప్రసాతవన ఉని రివాయతులు చాలా
ఉన్నియి మరియు అవనీి మత్వాతిర్2 హ్దీసులే.3
9. “గాయతుల్ మామూల్” యొకక రచయిత్ ఇలా ప్రవచిుంచను: పూరవ
మరియు ఇపాటి ఉలమాల మధయ “చివరి కాలుంలో అహ్లుబైత్(అ.స్)ల
నుుండ ఒక మహ్దీ పేరు గల మనిషి ప్రతేయక్షమవతాడు” అని ప్రసిధిా
చుంద ఉుంద. స్హాబీయులలో చాలా ముంచి స్హాబీయుల ఒక
స్మూహ్ుం మహ్దీ గురిుంచి రివాయత్ను చేశ్వరు. మరియు ప్రమఖ్
మహ్దదసీన్లు ఉదాహారణకు “అబూ దావూద్”, “తిరిమజీ”, “ఇబ్ని
1. స్హీ బుఖ్యరీ, భాగుం4, పేజీ143 ()باب نزول عيسی.
2. హ్దీసు యొకక ర్గవీయుల క్రముంలో, వాళ్ళ స్ుంఖ్య, వాళ్ళళ చపాుంద త్పుా అని నిర్దపుంచే అవకాశ్ుం లేనుంత్గా
ఆ ర్గవీయులు ఆ హ్దీసును ఉలేుఖిుంచడుం.
3. స్వాయిఖుల్ మహ్రిఖ్హ్, భాగుం2, పేజీ211.
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మాజా”, “త్బర్గని”, “అబూ యొఅలా”, “బజాజజ్”, “అహ్మద్ ఇబ్ని
హ్ుంబల్”, “హాకిుం” మొ॥ వారు త్మ పుస్తకాలలో ఉలేుఖిుంచారు
అుందువలు ఎవరైన మహ్దీకు స్ుంబుంధిుంచిన హ్దీసులను జయీఫ్ అని
చబితే అత్డు త్పుా చబుతున్నిడు.
10. ఇపాటి వాళ్ళలో “ఇఖ్యవనుల్ మసిుమీన్” యొకక పూరవపు మఫీత త్న
పుస్తకుం “అల్ అఖ్యయిదుల్ ఇమామియా”లో మహ్దీ యొకక
హ్దీసులను ఉలేుఖిుంచి “మహ్దీ పై విశ్వవస్ుం కలిగ ఉుండడుం
ఇసాుమీయ విశ్వవసాల నుుండ మరియు దానిని నమమడుం వాజబ్” అని
అన్నిరు.
షియా మసిుుంలలో మహ్దీ గురిుంచి ఎనిి హ్దీసులు ఉన్నియుంటే ఇలా
చపాడుం జరిగుంద “దైవప్రవకత(స్.అ) దావర ఎనిి హ్దీసులు మహ్దీ అుంశ్ుం పై
ఉలేుఖిుంచబడాాయో వేరే ఏ అుంశ్ుం పై ఉలేుఖిుంచబడలేదు”. పరిశోధకులైన
“లుతుీలాుహ్ అల్ సాఫీ” త్న పుస్తకుం “ముంత్ఖ్బుల్ అస్ర్”లో అహ్లుసునిత్
యొకక 60 కని ఎకుకవ పుస్తకాల నుుండ మహ్దీ యొకక హ్దీసులను
ప్రసాతవిుంచారు. ఆ పుస్తకాలలో “స్హాుహ్ సితాత” మరియు 90 కని ఎకుకవ షియా
పుస్తకాలను ఆదారుంగా ఉలేుఖిుంచారు. షియా పుస్తకాలలో “కుతుబ్న అర్బఅ”
కూడా ఉన్నియి.
రుండవ అధాయయుం: ఈ అధాయయుం మహ్దీ యొకక పుటుటక, అత్ని జీవిత్ుం, అత్ని
అదృశ్యుం, అత్ను మరణుం పుందని అుంశ్వలకు స్ుంబుంధిుంచిుంద. ఇుందులో
కూడా అహ్లుసునితుల పెదద పెదద రదుద చేయలేనటువుంటి ఉలమాలు దీనిని
నిర్గకరిుంచలేదు.
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“మహ్దీ(అ.స్)” అనగా మహ్మమద్ ఇబ్ని హ్స్న్ అస్కరీ ఆయిమమయే
అహ్లుబైత్(అ.స్)లకు స్ుంబుంధిుంచిన 12వ ఇమామ్ జనిముంచేశ్వరు. ఇపుాడు కూడా
అత్ను జీవిుంచి ఉన్నిరు. చివరి కాలుంలో ప్రతేయక్షుం అయియ అుంత్కు ముందు
అన్నయయుం మరియు దుర్గమరాుంతో నిుండ ఉని ప్రపుంచానిి న్నయయధర్గమలతో
నిుంపేసాతరు అని నమేమ అహ్లుసునితుల ఉలమాలు మరియు అలా వాళ్ళళ షియా
మసిుమలతో ఏకీభవిసాతరు మరి వాళ్ళ స్ుంఖ్యయ చాల ఎకుకవగా ఉుంద. వాళ్ళ
నుుండ కొుందరి ప్రసాతవన క్రుంద చూడవచుి:
1. మహియుదీదన్ ఇబ్ని అల్ అరబీ – త్న పుస్తకుం ఫుతూహాతె
మకీకయాయహ్లో
2. ఇబ్నత ఇబ్ని అల జౌజీ - త్న పుస్తకుం త్జకరతుల్ ఖ్వావస్లో
3. అబుదల్ వహాుబ్ ష్అర్గనీ - త్న పుస్తకుం అఖ్యయిదుల్ అకాబిర్లో
4. ఇబ్ని అల్ ఖుషాిబ్ - త్న పుస్తకుం త్వారీఖుల్ మవాలీదల్ అయిమామహ్
వ వఫాతిహిుంలో
5. మహ్మమద్ అల్ బుఖ్యరీ అల్ హ్నఫీ - త్న పుస్తకుం ఫసుుల్ ఖితాబ్లో
6. అహ్మద్ ఇబ్ని అల్ బిలా జరీ - త్న పుస్తకుం అల్ హ్దీసుల్
మత్స్లసల్లో
7. ఇబ్ని స్బ్బాగె మాలికీ - త్న పుస్తకుం అల్ ఫుసూలుల్ మహిమమహ్లో
8. అల్ ఆరిఫ్ అబుదల్ రహామన్ - త్న పుస్తకుం మిర్గతుల్ అస్రార్లో
9. కమాలుదీదన్ ఇబ్ని త్లహా – త్న పుస్తకుం మతాలిబుసుసవాల్ ఫి
మన్నఖిర్రసూల్లో
10. అల్ ఖ్ుందూజీ అల్ హ్నఫీ - త్న పుస్తకుం యన్నబీవల్ మవదదహ్లో
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ఇుంతే కాకుుండా చాలా ముంద దీనిని అుంగ్లకరిుంచారు. ఒకవేళ్ ఎవరైన్న
పరిశోధన చేసినట్లుతే అహ్లు సునిత్ల ఉలమాల స్ుంఖ్య మేమ చపాన వాళ్ళ కన్ని
ఎనోి రటుు ఎకుకవగా కనిపసుతుంద. వీళ్ళళ మహ్దీ జనిముంచారు మరియు ఇపాటికీ
ప్రాణాలతోనే జీవిుంచి ఉన్నిరు అని నమమతారు.
ఇక ఇపుాడు కేవలుం మహ్దీ పుటుటక మరియు అత్ను ఇపాటి వరకు జీవిుంచే
ఉన్నిరు అని అుంశ్వలను నిర్గకరిసుతని సునీి ఉలమాలతో మా అభిప్రాయభేదుం
మిగలి ఉుంద. నిజానికి ఈ నిర్గకరిుంచు వాళ్ళళ కూడా మహ్దీకు స్ుంబుంధిుంచిన
హ్దీసులు స్రైనవి, అని నమమతారు. మరియు ఈ నిర్గకరిుంచు వారు మహ్దీ
యొకక అసితతావనిి నమేమ వాళ్ళతో కేవలుం స్వమత్పక్షప్పత్ుం మరియు శ్త్రుత్వుం
వలు అభిప్రాయభేదుం ఉుంద లేకపోతే వాళ్ళ వదద ఈ నిర్గకరణ పై ఎటువుంటి
సాక్షయుం లేదు.
ఖుర్ఆన్ కూడా ఈ విశ్వవసానిి నిర్గకరిుంచదు. అలాుహ్ లెకకలేనివనిి
ఉదాహారణాలను అవివేకులు, ముందబుదా గల వారి కోస్ుం ప్రవచిుంచాడు. వాళ్ళ
ఆ దృఢత్వుం విరగాలని మరియు వాళ్ళళ త్మ అలోచన స్ుంకెళ్ నుుండ బయటకు
ర్గవాలనీ దానితో వాళ్ళకు అలాుహ్ త్న ప్రవకతల దావర ఎనోి అదుుతాలను
చేయిుంచాడు, అని తెలుసుతుంద. శ్త్రువలు కేవలుం త్మ బుదాని ఆధారుంగా చేసి
కేవలుం సాధయమైన విష్యాల వరకు పరిమిత్ుం కాకూడదని దానికి వయతిరేక
విష్యాలను కూడా అుంగ్లకరిుంచాలని ఈ అదుుతాలను చేయిుంచాడు.
ఏ మసిుమ హ్ృదయుం ఈమాన్తో నిుండ ఉుందో అత్డు ఎనిడూ “అలాుహ్
హ్జ్రత్ “ఉజైర్”ను వుంద స్ుంవత్సర్గలు మృత్ుంగా ఉుంచిన త్రువాత్ ఎలా
ప్రాణుం పోశ్వడు” అని దానిని విుంత్ అని భావిుంచడు. మరి అద కూడా అత్డ
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ఆహారుం ప్పడవవకుుండా, నీరు చడకుుండా మరియు అత్డ గాడదకి అత్ని ముంద్వ
ప్రాణుం పోశ్వడు. వీటనీిుంటిని చూసి జన్నబ్న ఉజైర్ ఇలా అన్నిరు: న్నకు తెలుసు
అలాుహ్ ప్రతీ విష్యుంలో స్రవ శ్కితముంతుడు అని.
సుబ్బునలాుహ్! ఎుంత్ తొుందరగా మారుా కలిగుంచాడో, ఎుందుకుంటే ఈ
ఉజైరే ఒక గ్రాముం వైపు నుుండ వెళ్ళతుండగా అత్నికి అలాుహ్ ఈ మరణిుంచిన
వారిని మరలా ఎలా లేపుతాడు? అని ఆశ్ిరయుం కలిగుంద.
అలాగే ఏ మసిుమకు ఖుర్ఆన్ పై విశ్వవస్ుం ఉుందో అత్డకి జన్నబ్న
ఇబ్రాహీమ్(అ.స్) పక్షులను జప్ప చేసి వాటి మకకలను పరవతాల పై ఉుంచి ఆ
త్రువాత్ ఒకొకకక పక్షి మకుకను త్న చేతిలో పటుటకొని పలిస్తత వాటి మకకలనీి
వచిి కలిసి పక్షిగా మార్గయి, అని విష్యుం పై ఆశ్ిరయుం కలగదు.
మరియు అలాగే నిజమైన మసిుమకు హ్జ్రత్ ఇబ్రాహీమ్(అ.స్) కోస్ుం అగి,

ُ  ياఅను
َ نار ُكون بَ ْردا ً َو َسلما ً َلَع إبْراه
పూలప్పనుాగా మారిుంద, అద కేవలుం ِيم
ِ
ِ

ఆద్వశ్ుంపై ఇబ్రాహీమ్(అ.స్)ను కాలిలేదు, మరియు ఎటువుంటి హాని కలిగుంచలేదు
అని విష్యుం పై కూడా ఆశ్ిరయుం కలగదు.
నిజమైన మసిుమకు హ్జ్రత్ ఈసా(అ.స్) త్ుండ్రి లేకుుండా జనిముంచారు.
అత్డు ఇుంకా బ్రతికే ఉన్నిరు మరియు మరలా ఈ ప్రపుంచానికి వసాతరు, అని
విష్యాల పై ఆశ్ిరయుం కలగదు. మరియు అలాగే హ్జ్రత్ ఈసా(అ.స్) మరణిుంచిన
వాళ్ళను బ్రతికిుంచేవారు, అుంధులను, కుషుటరోగులను బ్బగు చేస్త వారు అని
విష్యుం పై కూడా ఆశ్ిరయ కలగదు.
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మరియు అలాగే అలాుహ్ హ్జ్రత్ మూసా(అ.స్) మరియు బనీ ఇస్రాయీల్
కోస్ుం స్మద్రానిి చీలాిడు. బనీ ఇస్రాయీల్ స్మద్రమను దాట్టరు కాని వాళ్ళ
కాళ్ళళ నీటితో త్డవలేదు, అని విష్యాల పై ఆశ్ిరయుం కలగదు. అలాగే
మూసా(అ.స్) యొకక కర్ర పెదద ప్పమగా మారిుంద అని మరియు నైలు స్మద్రుం
యొకక నీళ్ళళ రకతుంగా మార్గయి, అని విష్యాల పై కూడా ఆశ్ిరయుం కలగదు.
అలాగే అలాుహ్ హ్జ్రత్ సులైమాన్(అ.స్) పక్షులతో, జనుిలతో, చీమలతో
మాట్టుడేవారు. అత్ని సిుంహాస్నుం గాలిలో ఎగరేద మరియు “బిలీాస్”
సిుంహాస్న్ననిి స్కుండులలో రపాుంచారు, అని విష్యాల పై ఆశ్ిరయుం కలగదు.
అలాుహ్ పై ఈమాన్ ఉని వాడు అసాుబ్న కహ్ఫ్ మూడు వుందల తొమిమద
స్ుంవత్సర్గలు మృతులుగా ఉని త్రువాత్ బ్రత్కడుం మరియు అపాటికి మనవడ
మనవడు వయసులో త్న తాత్ కని మస్లి వాడు అవవడుం పై ఆశ్ిరయ పడడు.
అత్డకి హ్జ్రత్ ఖిజ్ర్ ఇపాటికి బ్రతికే ఉన్నిరు. అత్నికి మరణుం
స్ుంభవిుంచలేదు, ఖిజ్ర్ జన్నబ్న మూసా(అ.స్)తో కూడా కలిశ్వరు, అని విష్యాల
పై ఆశ్ిరయుం కలగదు. అుంతేకాదు అత్డకి ఇబీుస్ మల్ఉన్ ఇపాటికీ బ్రతికే
ఉన్నిడు యదారాుంగా చూసినట్లుతే అత్డు హ్జ్రత్ ఆదమ్ కని ముందు
జనిముంచాడు మరియు అత్డు మనిషి స్ృషిటుంచబడనపాటి నుుండ ఇపాటి వరకు
అత్డ వెుంటబడే ఉన్నిడు. ఇపాటి వరకు కనబడకుుండానే ఉన్నిడు అత్డకి
ఇపాటి వరకు ఎవవరు చూడలేదు మరియు త్రువాత్ చూస్త అవకాశ్ుం కూడా
లేదు. అత్డు చేస్త పనులనీి చాలా నీఛమైనవి, అత్డు అుందరిని చూడగలడు.
అుంతేకాదు అత్డ వుంశ్ుంలో అుందరు కూడా చూడగలరు. కాని ప్రజలు అత్డని
గాని అత్డ వుంశ్వనిి గాని చూడలేరు, అని విష్యాల పై ఆశ్ిరయుం కలగదు.
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అుంటే ఈ విష్యాలనీిటిని నమేమ మసిుమ వీటిని విుంత్గా భావిుంచడు.
ఎుందుకుంటే అలాుహ్ ప్రతీ దాని పై సామరదయుం గలవాడు. అయితే అలాుహ్ మహ్దీ
యొకక అసితతావనిి మరియు అత్నిని కనబడకుుండా –కేవలుం కొుంత్ కాలుం
వరకు– ఉుంచడానిి విుంత్ అని ఎలా అనుకో గలడు? అదీ కాకుుండా ఈ
అదృశ్యుంలో అలాుహ్ యొకక ఔచిత్యుం కూడా ఉుంద.
నేను న్న ఈ పుస్తకుంలో ఎనిి ఉదాహారణాలు ఇచాినో అుంత్ కని ఎకుకవ
ఉదాహారణాలు ఖుర్ఆన్లో ప్రవచిుంచబడాాయి. మరి ఇవనీి ప్రకృతికి విరుదాుంగా
చేయబడన అదుుతాలు. వీటిని ప్రజలు చేయలేరు వాళ్ళకు ఆ శ్కిత లేదు. ఒకవేళ్
అుందరు కలిసికటుటగా చేయాలనుకున్ని చేయలేరు. ఇవనీి అలాుహ్ యొకక శ్కితకి
నిదరినుం. భూమీ మరియు ఆకాశ్ుంలో ఉని ఏదీ అలాుహ్ను నిస్సహాయుడు
చేయలేదు. మసిుమలు వీటుంనీిటిని అుంగ్లకరిసాతరు ఎుందుకుంటే వాళ్ళళ
ఖుర్ఆన్లో ఉని ప్రతీ దానిని నమమతారు. అుందులో ఎటువుంటి స్ుంద్వహ్ుం లేదు
అని విశ్వవస్ుం కలిగ ఉన్నిరు.
ఈ విష్యాలే కాకుుండా మరో విష్యుం ఉుంద అద్వమిటుంటే షియా
మసిుమలకు ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స్) గురిుంచి చాలా తెలుసు. అుందుకు కారణుం
అత్ను వాళ్ళ ఇమామ్. షియా మసిుమలు వారితో మరియు వారి పూరీవకులతో
ప్పటు కలిసి జీవిుంచారు. అుందుకని వాళ్ళకు ఎకుకవగా తెలుసు.
షియా మసిుమలు త్మ ఆయిమామలను చాలా గౌరవిసాతరు. అుందుకనే
మీరు చూస్త ఉుంట్టరు వాళ్ళళ త్మ ఆయిమామల స్మాధులను ఎుంత్ గొపాగా
అలుంకరిసాతరో మరియు వాళ్ళ స్మాధుల దరిన్ననిి త్పాకుుండా చేయాలనీ, మరి
అద వాళ్ళ కోస్ుం శుభుం అనీ, భావిసాతరు. ఒకవేళ్ వాళ్ళ 12వ ఇమామ్ హ్జ్రత్
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ఇమామ్ మహ్దీ చనిపోయి ఉుంటే అత్డ స్మాధి కూడా ఉుండేద, మరి అద
కూడా ప్రసిధిద చుంద ఉుండేద. మరియు షియాలు అలాుహ్ అత్నిని చనిపోయిన
త్రువాత్ మరలా అవత్రిుంపజేసాతడు, అని అనేవారు. ఎుందుకుంటే ఖుర్ఆన్లో
ప్రసాతవిుంచబడా స్ుంఘటనలు సాధయుం అయినపుాడు ఇద ఎుందుకు సాధయుం కాదు.
మఖ్యుంగా వీళ్ళళ “రజ్అత్”ను కూడా నమమతారు, అలాుంటపుాడు దీనిని కూడా
నమేమ వారేమో.
కాని షియా మసిుమలలో ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స్) పటు విరోధుల వలే
ఎటువుంటి అభిప్రాయభేదుం గాని లేదా ఈ విశ్వవస్ుంలో బలహీన పడడుంగాని
లేదా అనవస్రమైన అనుమాన్నలు గాని లేవ. అుంతే కాదు వాళ్ళకు గటిట నమమకుం
ఉుంద. అుందుకే ఇమామ్ బ్రతికే ఉన్నిరు కాని అలాుహ్ ఔచిత్యమ వలు ప్రజల
కళ్ళకు కనబడడుం లేదు. మరియు ఆ ఔచిత్యుం పరిపకవ జాఞనుంగల వారికి
మరియు ఔలియాలకు కూడా తెలుసు అని గటిటగా చబుతారు. మరియు వీళ్ళళ
త్మ నమాజులలో క్రముంగా ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స్) త్వరగా ప్రతేయక్షమవావలి, అని
దుఆ చేసూత ఉుంట్టరు. ఎుందుకుంటే అత్ని ప్రతేయక్షుంతో మసిుమలకు గౌరవుం
మరియు సౌభాగయుం లభిసుతుంద. ఇలా అలాుహ్, అవిశ్వవసులకు ఎుంత్అయిష్టుం
ఐన్న స్రే త్న కాుంతిని స్ుంపూరణుం చేసాతడు.
షియా మరియు సునీియుల మధయ ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స్) గురిుంచి ఉని
అభిప్రాయభేదుం అుంత్ మఖ్యమైనద్వమి కాదు, వాళ్ళళ కూడా చివరి కాలుంలో
ప్రతేయక్షమవతారనీ, అత్ని వెనక హ్జ్రత్ ఈసా(అ.స్) నమాజ్ చదువతారనీ,
అుంత్కు ముందు అన్నయయుం మరియు దుర్గమరాుంతో నిుండ ఉని ప్రపుంచానిి
న్నయయధర్గమలతో నిుంపేసాతరనీ, అత్ని కాలుంలో మసిుమలు పూరిత ప్రపుంచానికి
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అధికారులై ఉుంట్టరనీ, మరియు ఐశ్వర్గయలతో నిుండ ఉుంట్టరు భూమి పై పేద
అనే వాడే ఉుండడు, అని నమమతారు.
కేవలుం వాళ్ళలో ఉని అభిప్రాయభేదుం ఏమిటుంటే షియా మసిుమలు
అత్ను జనిముంచేశ్వరు అని నమమతారు, మరియు సునీియులు జనిమసాతరు అని
నమమతారు. చివరి కాలుంలో ప్రతేయక్షమవతారు, అని విష్యానిి ఎవరు కూడా
నిర్గకరిుంచరు,

అుందరు

ఏకాభిప్రాయుం

కలిగ

ఉన్నిరు.

అయితే

మసిుమలుందరు (కలెమయే హ్ఖ్ పై) ఏకమవావలి మరియు చదరి ఉని
ఉమమత్ను ఒకకటిగా చేయాలి, గాయాల పై లేపనమ పూయాలి, ఒకరునొకరు
చుంపుకోకూడదు, మరియు అుందరు కలిసి మనసూీరితగా మహ్దీ యొకక
ప్రతేయక్షుం త్వరగా కావాలి అని దుఆ చేయాలి మరియు ప్రతీ నమాజు త్రువాత్
దుఆ చేయాలి, ఎుందుకుంటే అత్ని ప్రతేయక్షుం త్రువాత్ ఇసాుుం మరియు
మసిుమలకు గౌరవుం మరియు ఘనత్ లభిసుతుంద. మహ్మమద్(స్.అ) యొకక
ఉమమత్కు మాత్రమే కాదు పూరిత మానవతావనికి సౌభాగయుం లభిసుతుంద. ఈ ధరిత్రి
న్నయయధర్గమలతో నిుండపోతుుంద.
మరి మసిుమలుందరు మహ్దీ ర్గకను నమమతునిపుాడు అద, “జనిముంచి
ఆ త్రువాత్ ప్రతేయక్షమవతారు అని విశ్వవస్ుం కానివవుండ లేదా జనిముంచేశ్వరు
మరియు అదృశ్యుం త్రువాత్ ప్రతేయక్షమవతారు అని విశ్వవస్ుం కానివవుండ”
అుంటే మహ్దీ ప్రతేయక్షమయేయ విశ్వవస్ుం ఒక వయరా విశ్వవస్ుం గాని లేదా
కటుటకథనుం లాుంటిద గాని కాదు. కాని కొుందరు అవివేకులు దీనినే నమిముంచాలని
అనుకుుంటున్నిరు.
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వాస్తవానికి మహ్దీ ఒక వయకితతావనికి గల పేరు, అత్ని ప్రతేయక్షమయేయ
శుభవారతను స్వయుంగా దైవప్రవకేత(స్.అ) ఇచాిరు. మరియు పూరిత ఇసాుమీయ
ప్రపుంచమే

కాకుుండా

యూదులు

మరియు

క్రైస్తవలు

కూడా

ఒక

“విమకితనిచేివాడు” పటు విశ్వవస్ుం కలిగ ఉన్నిరు. అత్డు లోకానిి
స్రిదదుదతాడు మరియు పూరిత ప్రపుంచుం చాలా ఓరుా, స్హ్నుం మరియు
శ్వుంతితో అత్ని ప్రతేయక్షుం కొరకు వేచి ఉన్నిరు. అుందుకనే మన దైవప్రవకత(స్.అ)
అత్ని పేరు “అల్ మహ్దీ అల్ ముంత్జర్” అని పెట్టటరు.
ఓ అలాుహ్ మసిుమలను ముంచి మరియు ధరమనిష్ఠ పై ఏకుం చేయి, వాళ్ళలో
ఐకయత్ను ప్రసాదుంచు, వాళ్ళ మనసులను ప్రేమతో నిుంపేయి, వాళ్ళ నుుండ
విద్రోహానిి దూరుం చేయి, వాళ్ళను వాళ్ళ శ్త్రువల పై ఆధికయుం ప్రసాదుంచు.
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రిఫ్రెన్స గ్రుంథాలు
ఖుర్ఆన్ వాయఖ్ గ్రుంథాలు
1. ఖుర్ఆన్
2. త్ఫీసర త్బరీ
3. త్ఫీసర ఇబ్ని కసీర్
4. త్ఫీసర ఖురుతబీ
5. త్ఫీసర జలాలైన్
6. త్ఫీసర కబీర్(ర్గజీ)
7. త్ఫీసర అల్ మిన్నర్ (మహ్మమద్ అబుదహ్)
8. త్ఫీసర నస్ఫీ
9. త్ఫీసర అల్ ఖ్యజన్
10. త్ఫీసర కషాిఫ్
11. త్ఫీసర అల్ హాకిుం
12. త్ఫీసర నైషాపూరీ
13. త్ఫీసర దుర్రె మనూసర్
14. త్ఫీసర జాదుల్ మసీర్
15. త్ఫీసర ష్వాహిదత్తనీజల్
16. త్ఫీసర ఫతుుల్ ఖ్దీర్
17. త్ఫీసరుత్తసీుల్ లి ఉలూమిత్తనీజల్
18. త్ఫీసర అసాాబినుిజూల్
19. త్ఫీసర అహాకమిల్ ఖుర్ఆన్
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20. త్ఫీసర కబీర్(స్అలబీ)
21. త్ఫీసర నుజూలుల్ ఖుర్ఆన్
22. మా నజల మినల్ ఖుర్ఆని ఫి అలీ(అ.స్)
23. మఖ్దదమతు ఉసూలి త్ఫీసర్(ఇబ్ని తైమియహ్)
24. త్ఫీసరుల్ మీజాన్
25. అత్తహ్రీర్ వత్తనీవర్

హ్దీస్ గ్రుంథాలు
1. స్హీ బుఖ్యరీ
2. స్హీ తిరమజీ
3. సునన్ అబీ దావూద్
4. మస్ిదె ఇబ్ని హ్ుంబల్
5. మస్తద్రకుల్ హాకిుం
6. సునన్ దారమీ
7. అల్ జమ్ఉ బైనస్సహాుహ్ అల్ సిత్తహ్
8. జమఉల్ జవామిఅ
9. మజమఉజజవాయిద్
10. జామివల్ ఉసూల్
11. స్హీ మసిుుం
12. స్హీ ఇబ్ని మాజా
13. సునన్ నిసాయి
14. మవత్తయె ఇమామ్ మాలిక్
15. కనుజల్ ఉమామల్
467

నేను కూడా స్త్యవుంతులతో...
16. సునన్ బైహ్ఖ్ల
17. సునన్ దారు ఖుతీి
18. మిన్నుజుసుసనిహ్
19. కునూజుల్ హ్ఖ్యయిఖ్
20. ఫతుుల్ బ్బరీ ఫి ష్రిుల్ బుఖ్యరీ

సీరహ్ గ్రుంథాలు
1. సీరతె ఇబ్ని హిషామ్
2. అల్ సీరతుల్ హ్లబియయహ్
3. అల్ సీరతుదదహాునియయహ్
4. ఇసితఆబ్
5. అల్ మఆరిఫ్
6. హిలయతుల్ ఔలియా
7. అల్ ఇసాబతు ఫి త్మీజస్సహాబహ్
8. ఉసుదల్ గాబహ్ ఫి మారిఫతిస్సహాబహ్
9. అల్ రియాజునిజరహ్
10. హ్యాతు మహ్మమద్, హైకల్
11. అన్నసబుల్ అష్రాఫ్
12. అల్ ఫిత్ితుల్ కుబ్రా

చరిత్ర గ్రుంథాలు
1. తారీఖుల్ ఉమమి వల్ మలూక్
2. తారీఖు కామిల్
3. తారీఖు మసూవదీ(మరవివజుజజహ్బ్)
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4. తారీఖుల్ ఖులఫా
5. తారీఖ్ ఇబ్ని కసీర్
6. అల్ ఇమామతు వల్ సియాస్హ్
7. తారీఖు అబిల్ ఫిదా
8. అల్ త్బఖ్యతుల్ కుబ్రా
9. ష్రుు న్హుజల్ బలగహ్(ఇబ్ని అబిల్ హ్దీద్)
10. తారీఖు దమిష్ా(ఇబ్ని అసాకిర్)
11. తారీఖ్ యాఖూబీ
12. తారీఖ్ బగాదదీ
13. తారీఖ్ ఇబుిషుిఖ్ిహ్
14. తారీఖ్ కబీర్(మహ్మమద్ బుఖ్యరీ)
15. అఖ్ద ఫరీద్
16. తారీఖ్ ఇబ్ని ఖ్లూదన్

వివిధ పుస్తకాలు
1. స్వాయిఖు మహ్రిఖ్హ్
2. అల్ సిలతు బైననుిసూసి వత్తషీ
3. ఖ్సాయిసు అమీరిల్ మొమినీన్
4. అల్ మిలల్ వనిహ్ల్
5. దలాయిలుల్ ఇమామహ్
6. బలాగాతునిిసా
7. ఆలామనిిసా
8. కిఫాయతుతాతలిబ్
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9. అల్ ఇజదహామ్
10. అల్ విలాయతు లి ఇబ్ని జదీర్ త్బరీ
11. త్జకరతుల్ ఖ్వావస్
12. త్జకరతుసిసబ్త
13. ఇర్గిదుసాసరి
14. నూరుల్ అబ్బసర్
15. రబీవల్ అబ్రార్
16. అల్ ఫుసూలుల్ మహ్మహ్
17. ష్రుు న్హుజల్ బలగహ్(మహ్మమదె అబుదహ్)

18. అల్ త్ల్ఖ్లస్
19. అల్ మొజమస్సగ్లర్ వల్ మొజమల్ కబీర్
20. అల్ జామిఅస్సగ్లర్ వల్ జామిఉల్ కబీర్
21. అల్ బిదాయహ్ వనిిహాయహ్
22. సియర ఆలామనుిబలా
23. ఇస్ఆఫుర్రాగబీన్
24. మన్నఖిబు అలీ(అ.స్) ఇబ్ని అబీ తాలిబ్
25. అల్ ఫుతూహాతుల్ మకికయయహ్
26. అఖ్యయిదుల్ అకాబిర్
27. త్వారీఖు మవాలీదుల్ ఆయిమమహ్
28. ఫసుుల్ ఖితాబ్(మహ్మమ హ్ుంజారీ)
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29. అల్ హ్దీసు మత్స్లిసల్
30. మిర్గతుల్ అస్రార్
31. అహాాఖుల్ హ్ఖ్ా
32. సిర్రుల్ ఆలమీన్
33. అహాయవల్ ఉలూమ్
34. మతాలిబుసుసవాల్
35. యన్నబీవల్ మవదదహ్
36. ఫజాయిలుల్ ఖ్మసతి మినస్సహాు అల్ సిత్తహ్
37. మజలుతు రిసాలతిల్ ఇసాుుం అల్ అదదర్రాబే మిన్ స్నతి
హాదయత్ అష్ర్
38. ష్రుుల్ మవాహిబ్
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