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నుఖ్తతలు లేని ఒక ఉపన్యాసం

దైవప్రవకత(స.అ) ఉలేలెబఖనం:
“నేను విజాత మరియు జ్ఞానం యొకక గృహానినెం, అలీ ఆ గృహం
యొకక ద్వవరము!”1

నుఖ్తతలు2 లేని ఒక ఉపన్యాసం
హజ్రత్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్(అ.స) యొకక విసతృతమైన జ్ఞానం, విజ్ాత మరియు
వివేకం, వాక్ నైపుణ్యం ముస్లిముల అన్నె వర్గాల వివేకుల దృష్టిలో ప్రస్లద్ధి
చంద్ధనద్ధ, వివిధ శాస్త్రములపై వారి పరిపూర్ణ జ్ఞాన మరియు అల్లిహ్
ప్రసాద్ధంచిన సామర్్యం యొకక ఉదాహార్ణ్ ఈ సవతస్లిదిమైనద్ధ ఉపన్యయసము.
ఇద్ధ (అర్బీ లేఖనంలో) ఎటువంటి నుఖ్తత లేకుండా ఉపన్యయస్లంచబడంద్ధ!!
ఇమామ్ అలీ(అ.స) యొకక నుఖ్తతలు లేన్న ఉపనయసం:

، وَمَوْئِلِ كُلِِّ مَطْرُود، مُصَوِِّرِ كُلِِّ مَوْلُود،ِ الْمَالِكِ الْوَدُود،ِالْحَمْدُ هللِ الْمَلِكِ الْمَحْمُود
ِ عَالِمِ األَسْرار،ِ وَمُسَهِِّلِ األَوْطَار،ِ وَمُرْسِلِ األمْطَار،ِ وَمُوَطِِّدِ األطْواد،ِوَسَاطِحِ الْمِهَاد
ِ وَمُورِِّدِ األُمُور، وَمُهَوِِّرِ الدُِّوُورِ وَمُهَرِِّرِوَا، وَمُدَمِِّرِ األَمََْ ِ وَمُهْلِهِهَا،وَمُدْرِكِهَا
1. సహీహ్ అల్ తిరిిౙీ, మిస్ర్ ఎడషన్, కితాబుల్ మన్యఖిబ్, భాగం5, పేజీ637, హదీస్3723.
2. అర్బీ భాషలో కొన్నె అక్షర్ముల పైన్య మరియు క్రందా చుకకలు పెడతారు వాటిన్న నుఖ్తత అంటారు.
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وَمُصَدِِّرِوَا ،عَمَِّ سماءه ،وَكَمَِّلَ رُكَامَهَ وَوَمَلَ ،وَطَاوَعَ السَِّؤالَ وَاألَمَلَ ،وَأَوْسَعَ الرَِّمْلَ
وَأَرْمَلَ ،أحمده حمداً ممدوداً ،وأوحده كما وحد األواه ،ووو اهلل ال إله لألمم سواه،
وال صادع لما عدل له وسواه ،أَرْسَلَ مُحَمَِّداً عَلَماً لِإلِسََْم ،وَإِماماً لِلْحُهِّام ،مُسَدِِّداً
لِلرُِّعاعِ ،ومعطل أحهام ود وسواع ،أعلم وعلم ،وحهم وأحهم ،وأصل األصول،
ومهد وأكد الموعود وأوعد ،أوصل اهلل له اإلكرام ،وأودع روحه اإلسَم ،ورحم
آله وأوله الهرام ،ما لمع رائل وملع دال ،وطلع وَل ،وسمع إوَل.
اِعْملُوا رَحمهُمْ اهللُ أَصْلَحَ األَعْمَالِ ،وَاسْلُهُوا مَصالِحَ الْحَََلِ ،وَاطْرَحُوا الْحَرامَ
وَدَعُوهُ ،وَاسْمَعُوا أَمْرَ اهللِ وَعُوهُ ،وَصِلُوا األَرْحَامَ وَرَاعُووا ،وَعَاصُوا األَوْواءَ
وَارْدَعُووا ،وصاوروا أول الصَح والورع ،وصارموا روط اللهو والطمع،
ومصاوركم أطهر األحرار مولداً ،وأسراوم سؤدداً،
وأحَمهم مورداً ،ووا وو أمِّهم وحل حرمهم مملهاً عروسهم المهرِّمة ،وما مهر
لها كما مهر رسول اهلل أم سلمه ،ووو أكرم صهر أودع األوالد ،وملك ما أراد،
وما سهل مملهه ،وال وم وال وكس مَحمه وال وصم ،اسأل اهلل حهم أحماد
وصاله ،ودوام إسعاده ،وأولهم كَ إصَح حاله ،واألعداد لمآله ومعاده ،وَلَهُ الْحَمْدُ
السَِّرْمَدُ ،وَالْمَدْحُ لِرَسُولِهِ أَحْمَدَ(ص).
అనువాదం: ప్రశంసలన్నె కేవలం అల్లిహ్ కే తగినవి, ఆయన ప్రశంసాతికమైన
సర్గవధికారి, దయగల ప్రభువు, జ్న్నించే ప్రతీ రూపాన్నె సృష్టించే వాడు,
ైబాధితులందరికి ఆశ్రయం, నేలను పర్చినవాడు, పర్వతాలను భూమిప
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బలిషఠముగా న్నలబ్నటిినవాడు, వర్గాన్నె కురిపంచేవాడు, కోరికలను నెలవేర్చేవాడు,
ర్హసాయలు మరియు గూఢసమాచార్గలు తెలిస్లనవాడు, సామ్రాజ్ఞయలను
అంతము చేసేవాడు, ఆస్తతలను న్యశనం చేసేవాడు, కొతత తర్గన్నె తీస్తకొచేేవాడు,
కాల్లన్నె సంసకరించేవాడు మరియు ప్రతీదాన్నకి ఉతపతిత మరియు అవతరింపబడే
సా్నం. ఆయన కృప మరియు ఔదార్యం నలుమూలన్య వాయపంచి ఉంద్ధ.
లోలోతుతలోి ఉనె అనుగ్రహాలు మరియు ఆయన తర్పు నుండ కురిసే దయావర్ాం
చాలు. ఆయన క్షోభచంద్ధన మరియు ఆయనను నమిిన వారి (మొర్ను)
వింటాడు మరియు అతిగా క్షమించేవాడు. నేను ప్రశంసాతికమైన మరియు
వర్ణణ్కు అర్హతగల ఆయనను చాల్ల ఎకుకవగా ప్రశంస్లసాతను. ఆ ఏకేశవరున్న వైపు
అభిముఖించే వారి వలే నేనూ ఆయన ఏకతావన్నె అంగీకరిస్తతన్యెను. ఆ అల్లిహ్
తపప ఈ మానవాళికి ఇంకో ఆర్గధ్యయడు లేడు. అల్లిహ్ బలంగా న్నశేయంచిన
వాటిలో ఎంటువంటి మారూప జ్ర్గదు. ఆయన ముహమిద్(స.అ)కు, ఇసాిం
ధవజ్ఞన్నె(ఇసాిం న్యయకతావన్నె) ప్రసాద్ధంచి, పాలించేవారి న్యయకున్నగా చేస్ల
మరియు వాళ్ళ అన్యయయం మరియు అక్రమాలను న్నషేధించేవాన్నగా, (ప్రజ్ల
దృష్టిలో ఉనె) ఉద్ మరియు స్లవాఅ’ రండు విగ్రహాల ప్రతిభను న్నలిపవేసేవారిల్ల
న్నయమించి పంపబడాారు. వారు విదయ మరియు శిక్షణ్ నేర్గపరు, పరిపూర్ణ సా్యకి
చేర్గేరు. వార్చ న్నతీన్నయమాల మరియు స్లదాింతాల రీతిన్న ప్రార్ంభించి వాటిన్న
స్ల్ర్తావన్నె ప్రసాద్ధంచారు. వారు ేనన్న ురరించి అయే  ుభభవార్తను ఇచాేో,, ఆ
ద్ధనం(అంతిమ ద్ధనం) ురరించి తెలియజెపాపరు.
అల్లిహ్ గౌర్వమర్గయదలను వారితో జోడంచి వారి ఆతికు సంతోషాన్నె,
సంతుష్టిన్న ప్రసాద్ధంచాడు. అల్లిహ్ యొకక దయా మరియు సల్లమ్ కురుసూత
ఉండాలి వారి ఇత్రత్ పై మరియు వారి గౌర్వమర్గయదలకు అరుహలైన వారి
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కుటుంబ సభుయల పై. దారి చూపంచే నక్షత్రాలు మెరుస్తతనెంత వర్కు, చంద్రుడ
ర్గక ఉనెంతవర్కు, ఏకేశవర్వాదం కలెమా(ల్ల ఇల్లహ ఇలిల్లిహ్) యొకక
పలుపు ఉనెంతవర్కు అల్లిహ్ మిమిలిె తన ర్క్షణ్లో ఉంచుగాక!
మంచి పనులు చేయడాన్నకి ప్రయతిెంచండ, హల్లల్ తర్పు వెళ్ళళ మార్ాంతో
కలిస్ల ఉండండ, అసమితం మరియు హర్గమ్ నుండ దూర్ంగా ఉండండ,
అల్లిహ్ ఆేనశం పట్ి శ్రదిజూపండ, బంధ్యవులతో సంబంధాలను యథాస్ల్తిలో
ఉంచండ మరియు వాటిన్న పెంచండ. ఆతి మనోవాంఛలను నలగద్రొకకండ,
వాటి నుండ దూర్ంగా ఉండడ. సజ్జనులతో మరియు ధర్ిన్నషఠ కలిగి ఉనెవారితో
కలిస్ల ఉండండ. ఆట్పాట్ల, పన్నకి ర్గన్న సభలను మరియు అతాయశతో కూడ
ఉనె మాట్లను విడచిపెట్ిండ. మీ పెళిళకొడుకు సేవచఛకలిగి ఉనె దాస్తలలో
వంశపర్ంగా ఉతతమమైన, ధర్గితుిడూ మరియు భాగయవంతుడు, అగ్రగణ్యయడు
మరియు శ్రేష్ఠఠడు మరియు గొపపవంశస్త్డు. అతడు మిమిలిె ప్రతిపాద్ధంచి మీ
న్యయకుడ మరియు సంబంధీకుల అనుమతితో మీల్లంటి మంచి ఇల్లిలిన్న
భార్యగా ఎంచుకున్యెడు, దైవప్రవకత(స.అ) బీబీ ఉమెిసలమహ్(ర్.అ)కు వివాహ
సమయంలో ఓలిన్న ఇచిేనటుిగా ఇచాేడు. న్నసింేనహంగా వారు(స.అ) చాల్ల
మంచి మరియు ప్రేమించదగా అలుిడు. తన కుటుంబ సభుయల కోసం చాల్ల
కృపగలవారు. వారు తన వివాహం తన ఇషింప్రకార్ం న్నశేయంచుకున్యెరు,
వారు తన భార్యను ఎంచుకునే విషయంలో వారు ఎటువంటి వాయకులతకుగాన్న
ఎటువంటి భ్రమలకుగాన్న, హఠాతుతకుగాన్న ురరికాలేదు. నేను అల్లిహ్ సన్నెధాన
మీ కోసం కోరుకునేేనమిట్ంటే; ఆయనతో కలిస్ల ఉండే శాశవతమైన ేలలు
మరియు సౌభాగాయన్నె ప్రసాద్ధంచు, ఆయన అనుగ్రహాల అవతర్ణ్ ఆగకుండా
అవతరిసూత ఉండాలి, మరియు ఆయన తన దయాకారుణ్యయలతో మనందరికి
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మన స్ల్తిన్న సరిచేస్తకునే మరియు పర్లోకంలో మన పరిణ్యమం పట్ి జ్ఞగ్రతత
మరియు స్లదిం అయ్యయ సామర్్యం మనకు కలిగించాలన్న. ప్రశంసలు మరియు
కృతజ్ాతలన్నె కలకాలం కేవలం అల్లిహ్ కొర్కు మాత్రేల మరియు వర్ణణ్ ఆయన
ప్రవకత అహిద్(స.అ) కొర్కు.
బహుశ ఈ ప్రశంగం హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఒకరి వివాహం సమయంలో
ప్రశంగించినద్ధ అయ ఉంటుంద్ధ. లేదా ఇద్ధ సవయంగా వారి వివాహం వేడుక
లోనే ప్రశంగించి ఉండవచుే. దీన్నె చాల్ల ఉలమాలు ఉలేిఖించారు, ఉదా:
ముహమిద్ రిజ్ఞ అల్ హకీమీ, సలూన్న ఖబి అన్ అఫ్ఖిదూన్న, భాగం2, పేజీ243246. సయయల్ అల్ మూసవీ, అల్ ఖతర్హ్ మిన్ బిహారు మన్యఖిబి ఆలి నబీ
వల్ ఇత్రహ్, భాగం2, పేజీ179. హసన్ అల్ ౙలీీ, ఫౙాయలు ఆలిర్రసూల్,
పేజీ6.
ఈ ఉపన్యయసంలో ఉనె ప్రాముఖయత మరియు ప్రే యకత ఏమిటీ?
అర్బీ భాష తెలిస్లన వారు లేదా కన్నసం ఖుర్ఆన్ చదవడం వచిేన వారు, అర్బీ
తహజీజ అక్షర్గలలో కొన్నె అక్షర్గలకు బిందువు( )లు ఉంటాయ, అన్న
ఆమోద్ధసాతరు. ఈ అక్షర్గలు ఎలిపుపడూ ర్చన మరియు ఉలేిఖన పర్ంగా అర్బీ
భాషలో ఉపయోగబడుతూ ఉంటాయ. అవి:
ش ب تب ن ض ث ق ف غ خ ج ز ظ ذ ی
వీటి నుండ ఏ ఒకక అక్షర్గన్నె కూడా ఉపయోగించకుండా ఒక పరిపూర్గణర్్ం గల
లేఖన్యన్నె సృష్టించడం(వ్రాయడం), సాధయంకాన్న పన్న. ఈ ప్రకార్ంగా హజ్రత్
అలీ(అ.స) అపపటికపుపడే సవతస్లిదిమైన ఉపన్యయసం; వారు ఉపన్యయసాలన్నె
5
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అపపటికపుపడే సవతస్లిదింగానే ప్రశంగించేవారు, న్నసింేనహంగా ఇద్ధ ఒక
అదుుతం అనే చపాపలి!
నోట్: తాయ్య మరూూతహ్ ( ـۃ-  )ـهఈ అక్షర్ం మునుపటి కాలంలో బిందువులు
లేకుండా వ్రాసేవారు.
ఇల్లంటి వేర్చ ఉపన్యయసాలు కూడా ఉన్యెయా?
హజ్రత్

అలీ(అ.స)

ఒకసారి

ఇల్లంటి

ప్రశంస్లంచదగా

ఉపన్యయసాన్నె

ప్రశంగించారు ఆ ఉపన్యయసం “అలిఫ్” లేకుండా!! ప్రశంగించారు. అర్బీ భాష
తహజీజ అక్షర్గలలోల న్నసింేనహంగా చాల్ల ఎకుకవగా ఉపయోగించబడే అక్షర్ం
ఇద్ధ. బిందువులు లేన్న అక్షర్గలను ఉపయోగించకుండా అర్గ్లతో కూడ ఉనె
కొన్నె పదాలు వ్రాయడేల చాల్ల కషిమైన పన్న అల్లంటిద్ధ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో
కూడ ఉనె ఒక ఉపన్యయసం ప్రశంగించడం, అద్ధ కూడా ఆ ఉపన్యయసం కన్యె
అలిఫ్ ఒకకసారి కూడా ఉపయోగించబడన్న ఉపన్యయసం ఎనోె రటుి స్తదీర్ఘమైనదై
ఉండడం!!1

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఈ అదుుతాన్నె ఎల్ల చేయగలిగారు?
హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొకక విసతృతమైన జ్ఞానం మరియు వాక్ నైపుణ్యం. మరియు
వారు సమయోచిత భాషణ్ ప్రభావితమైన ఉతపతితసా్నం, దైవప్రవకత(స.అ)తో
వారికి ఉనె స్తదీర్ఘ మరియు లోతైన అనుబంధం మరియు సహవాసం,
దైవప్రవకత(స.అ) వదదకు దైవవాణి వచేేద్ధ, వారు విజ్ాత మరియు విజ్ఞాన్యల
1. మొహమిద్ బిన్ ముస్లిమ్ అల్ షాఫెయీ, కిఫాయత్ అల్ తాలిబ్, పేజీ248. ఇబ్నె అబిల్ హదీద్ మొతజిలీ,
షరహ నెహుజల్ బల్లగహ్, భాగం19, పేజీ140.
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మాలసా్నం మరి అల్లంటి వారు అలీ(అ.స) కొర్కు ప్రతిషాితికమైన
ఉపాధాయయులు.

దైవప్రవకత యొకక ఉపేనశాలు మరియు హజ్రత్ అలీ(అ.స) వివరించిన విజ్ఞాన
వెలుురలో న్నజ్మైన ఇసాిం వర్ాం ురరించి ఇంకా తెలుస్తకోవాలనుకుంటే
చూడండ: http://www.al-islam.org/faq
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ఖుర్ఆన్ ప్రవచనం:
“మేమే

ఖుర్ఆన్ను అవతరింప జేశాము. మరి మేమే దీనిని
రక్షిసాతము”1.

షియాలు వేరే ఖుర్ఆన్ ను విశ్వసిసాతరా?
ష్టయా ముస్లిములను చాల్ల సారుి ఇల్ల న్నంద్ధసూత ఉంటారు; “వీళ్ళళ ఖుర్ఆన్
విషయంలో ప్రక్షిపాతన్నె(తహ్రీఫ్) నముితారు మరియు ఖుర్ఆన్ లో మారుపలు
వచాేయన్న, మరియు ఇవి దైవప్రవకత(స.అ) పై అవతరింపబడన ఆయతులన్న
భావిసాతర్న్న”.
ఇద్ధ ఏ మాత్రం న్నజ్ం కాదు
ఇసాిమీయ చరిత్ర మొదలు నుంచి నడుస్తతనె శతాబిి వర్కు ప్రముఖ ఇసాె
అషరీ(పనెెండు ఇమాములను నేలివారు) ష్టయా ఉలమాల విశావసం
“ఖుర్ఆన్ న్నసింేనహంగా, అన్నె మారూపల మరియు ప్రక్షిపతం నుండ అన్నె
విధాలుగా స్తర్క్షితంగా ఉంద్ధ” అనేేన. తమ ర్చనలలో ఈ విశావసాన్నె సపషింగా
వయకతం చేస్లన ప్రముఖ ఉలమాల కొన్నె పేరుి ఈ విధంగా ఉన్యెయ:
1. షేఖ్ అల్ సదూఖ్(381హిజ్రీ), కితాబుల్ ఏతెఖ్తదాత్, పేజీ63,
తహ్రాన్,1370హిజ్రీ.
2. షేఖ్ అల్ ముఫీద్(413హిజ్రీ), అవాయలుల్ మిఖ్తల్లత్, పేజీ55,56.
1. ఖుర్ఆన్: హిజ్ర్15:9.
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3. షరీఫ్ అల్ ముర్తౙా(436హిజ్రీ), బహ్రుల్ ఫవాయద్, పేజీ69, తెహ్రాన్,
1314హిజ్రీ.
4. షేఖ్ అల్ తూసీ(460హిజ్రీ), తఫీిర్ అల్ తిబాయన్, భాగం1, పేజీ3, నజ్ఫ్,
1376హిజ్రీ.
5. షేఖ్ అల్ తబరీి(548హిజ్రీ), మజ్మిఅల్ బయాన్, భాగం1, పేజీ1, లెబాెన్.
6. మొహమిద్ మొహిిన్ అల్ ఫైజ్ అల్ కాషాన్న(1019హిజ్రీ), అల్ వాఫీ,
భాగం1, పేజీ673,674.
7. అల్ అసఫా ఫీ తఫీిరిల్ ఖుర్ఆన్, పేజీ348,
8. మొహమిద్ బాఖిర్ అల్ మజిిసీ(1111హిజ్రీ), బిహారుల్ అన్యవర్, భాగం89,
పేజీ75.
ఈ విశావసం ఈో,జ్మ వర్కు అల్లగే ఉంద్ధ. మరియు ఈ శతాబిి ప్రముఖ
ఉలమాలు “ఖుర్ఆన్ అన్నె ర్కాల ప్రక్షిపతం నుంచి స్తర్క్షితంగా ఉంద్ధ” అనె
విశావసాన్నె న్నజ్పరుస్తతన్యెరు. వారి పేరుి:
1. సయయద్ మొహిిన్ అల్ అమీన్ అల ఆములీ(1371హిజ్రీ)
2. సయయద్ షర్ఫుదీదన్ అల్ మూసవీ(1377హిజ్రీ)
3. షేఖ్ మొహమిద్ హుసైన్ కాష్టఫుల్ గతా(1373హిజ్రీ)
4. సయయద్ మొహిిన్ అల్ హకీమ్(1390హిజ్రీ)
5. అల్లిమా అల్ తబాతబాయీ(1402హిజ్రీ)
6. సయయద్ రూహుల్లిహ్ అల్ ఖుమైన్న(1409హిజ్రీ)
7. సయయద్ అబుల్ ఖ్తస్లమ్ అల్ ఖుయీ(1413హిజ్రీ)
9
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8. సయయద్ మొహమిద్ రిజ్ఞ అల్ ురల్ పాయెగాన్న(1414హిజ్రీ)
ఉలమాల భారి పటిిక నుంచి ఈ సంక్షిపత ఉదాహార్ణ్లు ఏ మాత్రం
పరిపూర్ణతావన్నె వయకతం చేయలేవు అనే విషయం తెలిస్లంేన.
కాన్న ఆ ఉలమాల కన్యె ముందు ఉనె ష్టయాలందరూ ఖుర్ఆన్ లో ప్రక్షిపతం
సంభవించింద్ధ అన్న నేలివారు కాదా?
ఏమాత్రం కాదు! ఉబైదుల్లిహ్ ఇబ్నె మూసా అల్ అబసీ(120-213హి) యొకక
ఒక ఉదాహార్ణ్, ఇతను ష్టయా వర్గాన్నకి చంద్ధన ప్రముఖ ఆలిమ్, ఇతను
ఇమాముల యొకక ఎనోె రివాయతులను ఉలేిఖించారు, అవి “అల్ తహీజబ్”
మరియు “అల్ ఇస్లతబాిర్” ల్లంటి ప్రముఖ ష్టయా హదీస్ గ్రంథాలలో ఉన్యెయ.
వారి ురరించి స్తన్నె ఉలమాలలో కొందరి ఉలమాలు వచన్యలను క్రంద
చూడండ:
సదాచారి... వారు ఒక ప్రే యక ష్టయా ఆలిమ్. “యహాయ ఇబ్నె మాఐన్” వారిన్న
నమికమైన

వారుగా

భావించేవారు.

“అబూహాతమ్”

కూడా

వారిన్న

అంగీకార్యోగయమైనవారు అన్న అన్యెరు. “ఇజీి” వచన్యనుసార్ం, వారు
ఖుర్ఆన్ జ్ఞానం లో ప్రవీణ్యలు.1

ఫ్ఖఖ్త, హదీస్ మరియు ఖుర్ఆన్ జ్ఞానంలో ప్రావిణ్యతగల వారు. వారి ప్రాముఖయత
మంచితనం మరియు ధర్ిన్నషఠ, కాన్న వారు ష్టయా(వర్ా) న్యయకులకు
చంద్ధనవారు.2

1. అల్ ౙహబీ, తజికర్గతుల్ హుఫాీజ్, హైదర్గబాద్, 1333, భాగం1, పేజీ332.
2. ఇబ్నె అల్ ఇమాద్ అల్ హంబలీ, ష్ఠౙూర్గతుల్ మజ్హబ్, మిస్ర్, 1350హిజ్రీ, భాగం2, పేజీ29.
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గ్రహించదగా విషయేలమింటే ఒకవేళ్ అహ్లిస్తనెత్ ఉలమాల దృష్టిలో
“ఉబైదుల్లిహ్” ఖుర్ఆన్ ప్రక్షిపాతన్నె నేలివారైే  వారి యొకక ఖుర్ఆన్ జ్ఞాన్యన్నె
పొగిడ ఉండేవారు కాదు!!
ష్టయా వర్గాన్నకి చంద్ధనవారు అయనెపపటికీ “ఉబైదుల్లిహ్”ను ఎంత నమిదగా
ర్గవీ అన్న భావించేవార్ంటే; అల్ బుఖ్తరీ, ముస్లిం మరియు ఇతర్ ప్రముఖ స్తన్నె
ముహద్ధదసీనుి వారి వందల సంఖయలో రివాయతుి తమ తమ హదీస్ గ్రంథాలలో
ఉలేిఖించారు.1

కాన్న ష్టయాలు ఖుర్ఆన్ కన్యె మూడంతులు ల్లవుగా ఉనె “ముసహఫె
ఫాతెమా”(ఫాతెమా గ్రంథం)ను విశవస్లంచర్గ?
ఖుర్ఆన్ మజీద్ ఒక ముసహఫ్ గ్రంథం, అల్ల అన్న ప్రతీ ముసహఫ్ ఖుర్ఆన్ అవావలన్న
లేేన!! ఫాతెమా(స.అ) యొకక ఖుర్ఆన్ అనేేన లేదు. “ముసహఫె ఫాతెమా ఒక
గ్రంథం అద్ధ హజ్రత్ ఫాతెమా(స.అ) దైవప్రవకత(స.అ) మర్ణ్యంతర్ం
లిఖించారు లేదా లిఖించబడంద్ధ, ఇద్ధ ఏంతమాత్రం ఖుర్ఆన్ యొకక భాగం
కాదు మరియు అల్లిహ్ ఆేనశాలలో లేదా షర్గ అంశాలలో దాన్న ఎటువంటి
జోకయమూ లేదు.
కాన్న ఇపుపడు ఉనె ఖుర్ఆన్ ఆయాతులలో పదాలు పెంచబడాాయ అన్న ప్రసాతవించే
ష్టయా హదీస్త గ్రంథాలలోల హదీస్తలు లేవా?
కొన్నె సందర్గులలో వివర్ణ్ పర్ంగా, పదాలు పెంచబడాాయ అనె ప్రసాతవన
ఉంద్ధ కాన్న దాంతో ఖుర్ఆన్ యొకక అసలైన లేఖనంలో ప్రక్షిపతం చేయలేదు,
విషయాన్నె వాయఖ్తయన్నంచబడం జ్రిగింద్ధ. మరి ఇల్ల అన్న ష్టయా స్తన్నె ఇరువర్గాల
1. అఖీదతు ఇమామ్ అల్ హదీస్ అల్ బుఖ్తరీ, సలఫీ పబిికేషన్ి, బర్గతన్నయా1997, పేజీ187-189.
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గ్రంథాలలో ఉంద్ధ. ఉదాహర్ణ్కు ప్రముఖ స్తన్నె ఖుర్ఆన్ వాయఖ్తయనం గ్రంథాల
నుండ క్రంద కొన్నె నమూన్యలను చూడండ.
ఉబై ఇబ్నె కఅబ్ ఇల్ల చద్ధవేవారు: “ఓ న్నరిణత సమయం కోసం ఏ స్ర్రీలతో అయే 
ముత్అహ్(అస్ల్ర్ వివాహం) చేసాతో,, మీపై విధిగా న్నర్గిరించబడన వారి ఓలి
హకుకను వారికి చలిించండ.”1

మరియు ఇబ్నె అబాూస్ కూడా ఇల్లగే పఠంచేవారు.2
ఇబ్నె కసీర్ యొకక తఫీిర్ గ్రంథంలో ఒక శీరిాకలో ఇల్ల వివరించబడ ఉంద్ధ “పై
ఉనె ఆయత్ లో పెంచబడన పదాలను ురరితంచడం జ్రిగింద్ధ అవి ఖుర్ఆన్ కు
సంబంధించినవి కావు, దైవప్రవకత(స.అ) యొకక సహచరులు ఈ పదాలను
కేవలం వివర్ణ్ మరియు వాయఖ్తయన్నంచే ఉేనదశంతో మాత్రేల చద్ధవేవారు”
ఇబ్నె మస్ఊద్(ర్.అ) ఇల్ల ప్రవచించారు: దైవప్రవకత(స.అ) కాలంలో ేలము
ఇల్ల చద్ధవేవార్ం: ఓ ప్రవకాత! పూరితగా ప్రజ్ల వదదకు చేర్ేండ ఏదైే  మీ ప్రభువు
తర్పు నుండ మీపై అవతరించబడందో; అలీ విశావస్తలందరి సావమి అన్న,
ఒకవేళ్ ఇల్ల గనక చేయకుంటే మీ దౌతయకార్గయన్నె న్నర్వరితంచనటేి”.3

ఇకకడ కూడా పెంచబడన పదాలు ఖుర్ఆన్ కు చంద్ధనవి కావు, దైవప్రవకత(స.అ)
సహచరుడైన “ఇబ్నె మస్ఊద్” ఆయత్ అవతర్ణ్ కార్ణ్యలను వివరించడాన్నకై
వాయఖ్తయన్యన్నె కూడా చద్ధవేవారు.

1. ఖుర్ఆన్: న్నసా4:24.
2. ఫఖ్రుదీదనె ర్గజీ, మఫాతీహుల్ గైబ్(తఫీిర కబీర్), బీరూత్1981, భాగం9, పేజీ53; ఇబ్నె కసీర్, తఫీిరుల్
ఖుర్ఆన్నల్ అజీమ్, బీరూత్1987, భాగం2, పేజీ244.
3. సూర్హ్ మాయదహ్:5, ఆయత్:67 - జ్ల్లలుదీదన్ అల్ సీవీత, దుర్రుల్ మనూిర్, భాగం2, పేజీ298.
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కాన్న ఇపుపడు ఖుర్ఆన్ లో లేనటువంటి ఆ ఆయాతి ప్రసాతవన ఉనె ఆ రివాయతిను
ఏమి చేయాలీ?
ష్టయాలు ఏ ర్చయత, వాయఖ్తయ లేదా ర్గవీన్న “తపుపలు చేయరు” అన్న భావించరు,
అందుచేతనే హదీస్తలతో కూడ ఉనె ఏ గ్రంథాన్నె తపుపలు లేకుండా స్తర్క్షితంగా
ఉందన్న భావించరు. తపుపలన్నెంటికి దూర్ంగా పవిత్రంగా ఉనె ఒకే ఒక గ్రంథం
“ఖుర్ఆన్ మజీద్” మాత్రేల. సాధార్ణ్ంగా ఇల్లంటి హదీస్తలను బలహీనమైన
(ౙయీఫ్) హదీస్తలన్న భావిసాతరు లేదా దాన్నన్న “హదీసె ఖుదీి”గా న్నర్గిరిసాతరు.
ఇకకడ ఒక ఆకర్ాన్నయమైన అంశాన్నె గ్రహించాలిింేనమిట్ంటే, ఇల్లంటి ఎనోె
రివాయతుి “సహీ అల్ బుఖ్తరీ” మరియు “సహీ అల్ ముస్లిం”లలో కన్నపసాతయ,
వాటి పర్ంగా ఎనోె ఆయతుి ఇపుపడునె ఖుర్ఆన్ నుండ మాయమయాయయ.1

కేవలం ఇవే కాకుండా ఎనోె అహ్లిస్తనెత్ రివాయతిలో చపపబడనేనమిట్ంటే,
ఖుర్ఆన్ లో రండు సూర్హ్ లు మాయమయాయయ, వాటిలో ఒకటి బర్గఅత్
సూర్హ్ కు సమానమైనంత సూర్హ్.2

అహ్లిస్తనెత్ యొకక కొన్నె రివాయతిలో ఇల్ల కూడా చపపబడ ఉంద్ధ; సూర్య్య
అహాజబ్(33వ సూర్హ్) సూర్య్య బఖర్హ్(2వ సూర్హ్)తో సమానంగా
ఉండేద్ధ!! బఖర్హ్ సూర్హ్ ఖుర్ఆన్ మజీద్ యొకక సూర్హ్లలో అతిపెదద
సూర్హ్. సహీ అల్ బుఖ్తరీ మరియు మస్లింలలో అయే  ఇపుపడు ఖుర్ఆన్లో
దొర్కన్న ఆయతి వివర్ణ్ కూడా ఉంద్ధ.3

1. అల్ బుఖ్తరీ, అల్ సహీహ్, భాగం8, పేజీ208. ముస్లిం, అల్ సహీహ్, భాగం3, పేజీ1317.
2. ముస్లిం, అల్ సహీహ్, కితాబుజ్జకాత్, భాగం2, పేజీ726.
3. అల్ బుఖ్తరీ, అల్ సహీహ్, భాగం8, పేజీ208.
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ఇవన్నె ఉనెపపటికీ, అదృషివశాతుత ష్టయాలు ఎపుపడు కూడా అహ్లిస్తనెత్
సోదరుల పై “వారు ఖుర్ఆన్ ప్రక్షిపాతన్నె నముితారు” అన్న న్నంద్ధంచలేదు,
అంే కాకుండా ేలము న్నర్ంతర్ం ఈ రివాయతుి బలహీనమైనవి లేదా తయారు
చేయబడనవి అన్న అంటూ ఉంటాము.
ఫలితం:
మా విశావసం; అల్లిహ్ తన ప్రవకత ముహమిద్ ముసతఫా(స.అ) పై అవతరింప
జేస్లన ఖుర్ఆన్, రండు అట్ిల మధయ ఈన్యడు ప్రజ్ల వదద ఉనె పూరిత విధంగా అేన
ఖుర్ఆన్, న్నసింేనహంగా దాన్నకి మించి లేదు. ఎవరైన్య, ేలము ఖుర్ఆన్ ను
దీన్నకి మించినద్ధ అన్న భావిసాతము అంటాో, అతడు అసతుయడు.1

సతయధర్ిం ురరించ ఇంకా తెలుస్తకోవాలనుకుంటే చూడండ:
http://www.al-islam.org/faq

1. అల్ సదూఖ్, కితాబుల్ ఏతెఖ్తదాత్, తెహ్రాన్, 1370హిజ్రీ, పేజీ63; ఇంగిిష్ అనువాదం: The Shiite
Creed, ష్టయా విశావసం, అనువాదం: ఎ.ఎ.ఎ ఫాయజీ, కలకతాత, 1942, పేజీ85.
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అల్లలెబహ్ ఉపదేశ్ం:
(ఓ ప్రవకాత!) రాత్రిపూ్ కంతభాగం తహజ్జుద్(నమాజ్)
చెయ్యా. ఇది నీ కరకు అదనం, తవరలోనే నీ ప్రభువు నినునెం
‘మఖ్తమె మహ్మూద్’కు (ప్రశ్ంసాతూకమైన సాాన్యనికి)
చేరుసాతు . 1
దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల ప్రవచంచారు:
ఎవరైతే రమజ్ఞన్ ్ల రాత్రుళ్లెబలో సవచఛమనసుతో మరిత
అల్లలెబహ్ నుండి పుణ్ాం పందడం కోసం రాత్రుళ్లలెబ (నమాజ్
కోసం) నిలబడతారో, వ్యరి మునుపటి ాాలనీనెం
క్షమంచబడతాయ్య.2

షియాలు జమాఅత్ తో తరావీహ్ ఎందుకు చదవరు?
సాధార్ణ్ంగా అహ్లిస్తనెత్ వారు ర్గత్రుళ్ి ప్రే యక నమాజ్ “తర్గవీహ్”ను
ర్మౙాన్ మాసంలో జ్మాఅత్ దావర్ న్నర్వరితంచడాన్నె స్తనెత్ గా భావిసాతరు.
ష్టయా ముస్లిములలో కూడా ఇల్లంటి నవాఫ్ఖల్ నమాజ్మల ఉన్యెయ, కాన్న వాటిన్న

1. ఖుర్ఆన్: ఇస్రా17:79.
2. సహీబుఖ్తరీ, భాగం3, పేజీ32, నెం226.
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జ్మాఅత్ దావర్ చదవమనే ఆేనశం లేదు. ష్టయాల ఈ చర్య దైవప్రవకత(స.అ)
యొకక ఆేనశాలకు మరియు స్తనెత్ కు పూరితగా అనుురణ్మైనద్ధ.
అహ్లిస్తనెత్ సోదరులు ర్మౙాన్ మాసంలో ఇషాాఁ నమాజ్ తరువాత,
“తర్గవీహ్ నమాజ్”ను జ్మాఅత్ తో చదువుతారు. వారు నమాజ్ లో
న్నలబడతారు మరియు ఖుర్ఆన్ పఠన్యన్నె వింటారు. అల్లిహ్ వారి సవచఛమైన
అభిల్లష మరియు వారి అమలుకు పుణ్యం ప్రసాద్ధంచుగాక.
కాన్న ఖుర్ఆన్ హకీమ్ మరియు అల్లగే దైవప్రవకత(స.అ)గాన్న ర్మౙాన్ ర్గత్రుళ్ి
ప్రార్ినలను జ్మాఅత్ దావర్ చదవమన్న ఆేనశించనూ లేదూ మరియు
ప్రసాతవించనూ లేదు. దీన్నన్న ముస్లిములు తరువాత సవతహాగా ఎంచుకున్యెరు.
“తర్గవీహ్” అనె పదం “తరీవహ్” అనె పదం యొకక బహువచనం, దీన్న అర్ిం
“ప్రతీ న్యలుుర ర్క్అతి మధయలో ఒక చినె విశ్రంతి తీస్తకోవలస్లన సమయం”.
తరువాత(కాలంలో) ర్మజ్ఞన్ మాసం యొకక జ్మాఅత్ దావర్ చేసే ఈ
నమాజ్మలను తర్గవీహ్ అన్న పలవడం మొదలెటాిరు.
తర్గవీహ్ ను జ్మాఅత్ తో చదవడం, ఎపపటి నుండ మొదలయయంద్ధ?
న్నజ్ఞన్నకి అందరూ అంగీకరించిన యదార్్ేలమిట్ంటే; ర్మాౙాన్ మాసంలో
ర్గత్రుళ్ళి జ్మాఅత్ తో చేసే ఈ నమాజ్ ను మొదలెటిిన ఘనత రండవ ఖలీఫా
హజ్రత్ “ఉమర్ బిన్ అల్ ఖతాతబ్”కే చందుతుంద్ధ, ఇద్ధ వారిచిేన ఆేనశం
దావర్గనే జ్రిగింద్ధ.
“అబూహురైర్హ్” ఉలేిఖనం ప్రకార్ం దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల ప్రవచించారు:
ఎవరైే  ర్మాౙాన్ నెలలో సవచఛమనస్తతో మరియు గటిివిశావసంతో అల్లిహ్
నుండ పూణ్యయన్నె ఆశిసూత నమాజ్ చదువుతాో, వారి మునుపటి పాపములన్నె
క్షమించబడతాయ. “ఇబ్నె షహాబ్”(ఈ హదీస్ యొకక ర్గవీ) ఇల్ల అన్యెరు:
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దైవప్రవకత(స.అ) మర్ణ్యంతర్ం (కూడా) జ్నం ఈ నఫ్ఖల్ నమాజ్ ను సవతహాగా
(ఒంట్రిగా) చదువుకునే వారు, జ్మాఅత్ కాకుండా. మొదటి ఖలీఫా కాలం
వర్కు ఇల్లగే ఉండేద్ధ, చివరికి రండవ ఖలీఫా ఖిల్లఫత్ కాలం యొకక మొదట్లి
కూడా(జ్మాఅత్ తో చద్ధవేవారు కాదు). “అబుదల్ ర్హాిన్ ఇబ్నె అబుదల్ ఖ్తరీ”
ఇల్ల చపాపరు: నేను హజ్రత్ ఉమర్ బిన్ అల్ ఖతాతబ్ తో పాటు ర్మాౙాన్
మాసంలో ఒక ర్గత్రి మస్లజద్కు వెళ్ళళను, ప్రజ్లు విడవిడగా(చినెచినె భాగలలో)
నమాజ్ చదవాడాన్నె చూశాము. కొందురు ఒంట్రిగా చదువుకుంటున్యెరు
మరికొందరు చినె చినె ురంపులుగా. హజ్రత్ ఉమర్ ఇల్ల అన్యెరు: న్య
ఉేనదశంలో వీళ్ళందరిన్న ఒకే చోట్ చేరిే ఒక ఖ్తరీ1 వెనక న్నలబ్నటాిలి. అందుకన్న
వారు “ఉబయ్ ఇబ్నె కఅబ్” యొకక ఇమామత్ లో జ్మాఅత్ ను న్నలబ్నటాిలి అన్న
న్నశేయంచారు. మర్ల్ల ఒకో,జ్మ ర్గత్రి రండవసారి వారితో పాటు కలిస్ల మస్లజద్

కు వెళ్ళళను అకకడ జ్నం ఒక ఇమామ్2 వెనక ఇేన నమాజ్ ను చదువుతున్యెరు.
ఇద్ధ చూస్ల హజ్రత్ ఉమర్ ఇల్ల అన్యెరు: ఇద్ధ ఒక మంచి బిద్అత్(ధర్ింలో
మారుప). కాన్న వీళ్ళళ చదవన్న ఆ నమాజ్, (ఆ నమాజ్ సమయంలో) వీళ్ళళ
న్నద్రపోతూ ఉంటారు, ఆ నమాజ్ వీళ్ళళ చేస్తతనె ఈ నమాజ్ కన్యె మంచిద్ధ. వారి
ఉేనదశం ర్గత్రి యొకక చివరి సమయంలో చద్ధవే నమాజ్ (అనగా తహజ్మజద్
నమాజ్- నమాజె షబ్).3

దీన్నన్న “బిద్అత్” అన్న చపపటాన్నకి కార్ణ్ం దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్లంటి నవాఫ్ఖల్
నమాజ్ను జ్మాఅత్తో చద్ధవేవారు కాదు మరియు అల్లగే మొదటి ఖలీఫా

1. ఖుర్ఆన్ను పదితి ప్రకార్ం చద్ధవేవారు మరియు దాన్నె కంఠసతం చేస్లనవారు.
2. ముందు ఉండ నమాజ్ చద్ధవించేవారు(ఇమామె జ్మాఅత్).

3. సహీ బుఖ్తరీ, భాగం3, కితాబ్32, నెం228.
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హజ్రత్ అబూబక్ర్ కాలంలో కూడా జ్ర్గలేదు అల్లగే ర్గత్రి యొకక ఆర్ంభ
సమయంలో కూడా కాదు, అల్లగే ఇన్నె ర్క్అతుి కూడా లేవు.1

ర్మాౙాన్ నెల ర్గత్రుళ్ళలో తర్గవీహ్ను మొదలు పెటిిన మొదటి వయకిత హజ్రత్
“ఉమర్”. వారు దాన్నకోసం జ్న్యన్నె సంగ్రహించారు మరియు వివిధ ప్రేనశాలలో
దాన్నె చద్ధవమన్న ఉతతరువలు జ్ఞరీ చేశారు. ఈ రీతి ర్మజ్ఞన్ నెల హిజ్రీ యొకక
14వ సంవతిర్ంలో మొదలయయంద్ధ. వారు తర్గవీహ్ కోసం స్ర్రతల మరియు
పురుష్ఠలకు ఇమామ్గా ఖుర్రా(ఖుర్ఆన్ కంఠస్తతలు)ను న్నశిేయంచారు.2
నఫ్ఖల్ నమాజ్: మస్లజదులలో జ్మాఅత్ తోన్య లేక ఇంట్లి ఒంట్రిగాన్య?
దైవప్రవకత(స.అ) తాకీదు చేసూత ఇల్ల అన్యెరు: నఫ్ఖల్ నమాజ్మలను తమతమ
ఇళ్ళలో చదవడం మస్లజదులలో చదవడం కన్యె మంచిద్ధ. ఇద్ధ ఇంటి యజ్మాన్న
మరియు ఆ ఇంటిపై అనుగ్రహాల అవతర్ణ్కు కార్ణ్ం అవుతుంద్ధ. అల్లగే
పలిలకు

ఇసాిమీయ

శిక్షణ్

మరియు

ప్రోతాిహం

విషయంలో

సహాయపడుతుంద్ధ.
దైవప్రవకత(అ.స) ఇల్ల ప్రవచించారు: ప్రజ్ల్లర్గ! మీరు మీ నమాజ్మలను
మరియు ప్రార్ినలను మీ మీ ఇళ్ళలోి న్నర్వరితంచండ ఎందుకంటే మన్నష్ట తన
ఇంట్లి న్నర్వరితంచేేన మంచి ఆర్గధన, ఫర్జ(వాజిబ్) నమాజ్మలు(జ్మాఅత్ తో)
తపప.3

1. ఖసతల్లన్న, ఇర్గాదుసాిరీ, షరహ సహీహ్ అల్ బుఖ్తరీ, భాగం5, పేజీ4; అల్ నవవీ షరహ సహీ ముస్లిం, భాగం6,
పేజీ288.
2. ఇబ్నె సఅద్, కితాబ్ అల్ తబఖ్తత్, భాగం3, పేజీ281; అల్ సీవీత, తారీఖు ఖులఫా, పేజీ138; అల్లిమా అల్
ఐన్న, ఉమదతుల్ ఖ్తరీ ఫీ షరిహల్ బుఖ్తరీ, భాగం6, పేజీ125.
3. సహీబుఖ్తరీ, భాగం9, కితాబ్96, నెం393. న్నసాయీ, స్తనన్, భాగం3, పేజీ162, పేజీ198.
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ఒకసారి “అబుదల్లిహ్ ఇబ్నె మస్ఊద్” దైవప్రవకత(స.అ)తో ఇల్ల ప్రశిెంచారు:
ఏద్ధ మంచిద్ధ; ఇంట్లి చేసే ప్రార్ిన్య లేక మస్లజదులో(చేస్లన ప్రార్ిన్య)?
వారు(స.అ) న్య ఇలుి మస్లజద్ కు ఎంత దగార్ ఉందో నువువ చూడలేదా!?.
అయన్య న్యకు మస్లజద్ కన్యె న్య ఇంట్లి ప్రార్ిన చేయడేల ఇషిం, ఫర్జ(వాజిబ్)
నమాజ్మలు తపప.1

“జైద్ ఇబ్నె సాబిద్” ఉలేిఖనం: దైవప్రవకత(స.అ) కరూజర్పు ఆకులతో ఒకక చినె
గద్ధ న్నరిించుకున్యెరు. (ఒకో,జ్మ ర్గత్రి) వారు(స.అ) తన ఇంటి నుండ
బయట్కొచాేరు మరియు ఆ ప్రేనశంలో నమాజ్ చేయడం మొదలు పెటాిరు.
వేర్చ వాళ్ళళ కొందరొచిే దైవప్రవకత(స.అ) వెనక న్నలబడాారు. మరుసటి ో,జ్మ ర్గత్రి
జ్నం నమాజ్ లో ప్రార్ినలో పాలోావడాన్నకి వారి(స.అ) వదదకు వచాేరు. కాన్న
వారు(స.అ) ఆలసయం చేశారు మరియు ర్గలేదు. అపుపడు వాళ్ళళ గటిిగ పలవడం
మొదలెటాిరు మరియు తలుపు పై చినె చినె ర్గళ్ళళ విసర్డం మొదలెటాిరు.
వారు(స.అ) కోపంగా బయట్కు వచిే వాళ్ళకు ఇల్ల నచేజెపాపరు; “మీరు ఈ
కార్యం పై బలవంతం చేస్తతన్యెరు, ఇద్ధ మీపై విధిగా న్నర్గిరించబడుతుంేనమోనన్న
భయపడుతున్యెను. అందుకన్న మీరు ఈ నమాజ్ ను మీ మీ ఇళ్ళలోి
న్నర్వరితంచండ, అందుకనే చపాపను మన్నష్ట యొకక మంచి నమాజ్ ఇంట్లి చద్ధవిన
నమాజ్ ఫర్జ(వాజిబ్) నమాజ్ జ్మాఅత్తో తపప”.2

ష్టయాల ఇమాములు(దైవప్రవకత(స.అ) ఉతతర్గధికారులు) కూడా తరీవహ్ చద్ధవార్గ?
హజ్రత్ ఇమామ్ ముహమిద్ బాఖిర్(అ.స) మరియు హజ్రత్ ఇమామ్ జ్ఞఫర
సాద్ధఖ్(అ.స)లను “ర్మజ్ఞన్ నెల ర్గత్రుళ్ళళ నవాఫ్ఖల్ నమాజ్మలను జ్మాఅత్
1. స్తననె ఇబ్నె మాజ్హ్, భాగం1, పేజీ39, నెం1388.
2. సహీ అల్ బుఖ్తరీ, భాగం7, కితాబ్83, నెం13.
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తో చదవచాే?” అన్న ప్రశిెసేత వారిదదరూ సమాధానంగా దైవప్రవకత(స.అ) ఈ
హదీస్ ను సూచించారు; వారు(స.అ) ఇల్ల ప్రవచించారు: “న్నసింేనహంగా
ర్మాజ్న్ నెల ర్గత్రుళ్ళలో నవాఫ్ఖల్ నమాజ్ జ్మాఅత తో చదవడం బిద్అత్...
ప్రజ్ల్లర్గ! నేను ర్మాౙాన్ న్యఫ్ఖలహ్ నమాజ్మలు జ్మాఅత్ తో చదవనూ...
న్నసింేనహంగా స్తనెత్ ప్రకార్ంగా చినె ఆర్గధన, బిద్అత్(స్తనెత్కు
వయతిర్చకమైనద్ధ) అయన పెదద ఆర్గధన కన్యె మంచిద్ధ”.1

అహ్లిబైత్(అ.స)కు చంద్ధన అయమిహ్(పనెెండు ఇమాములు) యొకక
తర్గవీహ్ పట్ి ఉేనదశం ఎంత ప్రస్లదిమైనదంటే అహ్లిస్తనెత్ ప్రముఖ ఆలిమ్
దైవప్రవకత(అ.స) మాట్ను సమరి్ంచారు. “ఆలె ర్సూర్(అహ్లి బైత్) దృష్టి
ప్రకార్ం తర్గవీహ్ ఒక బిద్అత్”2

తర్గవీహ్ నమాజ్ ఇంట్లి చద్ధవే విషయం పై అహ్లిస్తనెత్ ఉలమాల అభిప్రాయం
ఏమిటి?
ఇదొక మంచి పన్న అనె విషయంపై ఉలమాలు ఏకాభిప్రాయం కలిగి ఉన్యెరు,
కాన్న దాన్నె ఇంట్లి ఒంట్రిగా చదవాల్ల లేక మస్లజద్ లో జ్మాఅత్ తో చదవాల్ల?
అనె విషయం పై అభిప్రాయబేధం కలిగి ఉన్యెరు. అల్ నవవీ(సహీ ముస్లిం
గ్రంథాన్నె

వాయఖ్తయన్నంచినవారు)

రండవ

అభిప్రాయం

మరియు

అధిక

అభిప్రాయాన్నె నేలి ఉలమాల పటిికను సూచించి ఆ తరువాత ఇల్ల వ్రాశారు:
“మాలిక్ అబూయూస్తఫ్”, “షాఫెయీ” ఉలమాలలో కొందరూ మరియు వేర్చ

1. అల్ హుర్రె ఆములీ, వసాయల్ అల్ ష్టయా, భాగం8, పేజీ45.

2. అల్ షౌకాన్న, నైలుల్ ఔతార్, భాగం3, పేజీ50.
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కొంతమంద్ధ ఉలమాలు; దాన్నన్న ఇంట్లి ఒంట్రిగా చదవడేల మంచిద్ధ అన్న
అంటారు.1

సంభాషణ్ సార్గంశం:
“తహజ్జద్” లేదా “ఖియాములెలిల్” (నమాజె షబ్) అనబడే ర్గత్రి నమాజ్మను
ష్టయా ముస్లిములు సంవతిర్మంతా ర్గత్రి యొకక చివరి భాగంలో చదువుతారు,
ముఖయంగా ర్మాౙాన్ మాసంలో. వారి వర్ాంలో ర్మాౙాన్ మాసంలో
“తహజ్మజద్” కాకుండా వేర్చ నఫ్ఖల్ నమాజ్మలు చదవడాన్నకై ప్రోతిహిస్తతంటారు.
వీలైనంతవర్కు, వీళ్ళళ తమ నఫ్ఖల్ల నమాజ్మలను ఇంట్లినే చదువుతారు
(మరియు ఒకవేళ్ మస్లజదులో చదవాలిి వచిేన్య జ్మాఅత్ తో మాత్రం
చదవరు). ఇల్ల అమలు చేస్ల, వాసతవాన్నకి వారు ఖుర్ఆన్ మరియు స్తనెత్ ను
అనుచరిస్తతన్యెరు.

సరైన ఇసాింను తెలుస్తకోవడం కోసం విచేేయండ:
http://www.al-islam.org/faq

1. అల్ నవవీ, షరహ సహీ ముస్లిం, భాగం6, పేజీ286.
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“జ్ఞబిర్ ఇబ్ననెం సమురహ్” ఉలేలెబఖనం: నేను దైవప్రవకత(స.అ)ను ఇల్ల
చెబుతుండగా విన్యనెంను” న్య తరువ్యత ప్నెంంు  న్యతకులు ఉంటారు.
ఆ తరువ్యత వ్యరు(స.అ) ఒక వ్యకాాననెం పలికాలు, నేను ద్వనినెం వినలేదు,
మా న్యననెంగారు చెాారు దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల అన్యనెంరని: “వ్యరందరూ
ఖురైష్ (వంశానికి) చెందినవ్యరై ఉంటారు”1

దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల ప్రవచంచారు:
“ఇసాలెబం ధరూం ప్రళ్తదినం వరకు సాగుతుంది మీ కరకు ప్నెంంు 
ఖలీఫాలతో, వ్యరందరూ ఖురైష్ వంశానికి చెందినవ్యరై ఉంటారు”.2

దైవప్రవకత(స.అ) యొకక

ప్నెంంు 

ఉతతరాికారులెవరు?
(చపపబడన సవభావాలు గల ఖులఫాల)ను లెకకబడే , సంఖయ ఎకుకవ
అవుతుంద్ధ.3

1. సహీ బుఖ్తరీ(ఇంగిిష్) హదీస్9:329, కితాబుల్ అహాకమ్; సహీ బుఖ్తరీ(అర్బీ), హదీస్4:165, కితబుల్
అహాకమ్.
2. సహీ మస్లిం(అర్బీ) కితాబుల్ అమార్హ్(తబఅ సౌదీ అర్బ్ 1980), భాగం3, పేజీ1453, హదీస్ నెం10.
3. ఇబ్నె కసీర్, అల్ బిదాయతు వన్నెహాయహ్, 6:249, సీవీత, తారీఖుల్ ఖులఫహ్, పేజీ11.
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ఇబ్నె కసీర్:
“బైహఖీ”తో ఏకాభిప్రాయం కలిగి ఉనెవారు, హదీస్ లో చపపబడన పనెెండు
ఖలీఫాలను ఉేనదశించి, అేన క్రమంలో వరుసగా దుర్గిరుాడైన “వలీద్ ఇబ్నె
యజీద్ ఇబ్నె అబుదల్ మలిక్” కాలం వర్కు వసేత; మనం ఉలేిఖించింద్ధ,
విమర్శలకు మరియు తిర్సకర్ణ్కు ురరి చేయబడావారి ురరించి ఉనె ఆ
హదీస్తను నేలివారిలో వస్తతంద్ధ. మరి ఒకవేళ్ మనం “ఇబ్నె ౙుబైర్” యొకక
ఖిల్లఫత్ పదవిన్న “అబుదల్ మాలిక్” కన్యె ముందు అన్న అంగీకరించినట్లిే , వారి
మొతతం సంఖయ పదహారు అవుతుంద్ధ, వాసతవాన్నకి వారి సంఖయ “ఉమర్ ఇబ్నె
అబుదల్ అౙీజ్” కనె ముందు పనెెండు అవావలి, ఈ విధంగా “ఉమర్ ఇబ్నె
అబుదల్ అౙీజ్”కు బదులు “యజీద్ ఇబ్నె ముఆవియహ్”ను లెకకబ్నటాిలి, కాన్న
ఉలమాలు ఉమర్ “ఇబ్నె అబుదల్ అౙీజ్” ఒక సతయ మరియు న్యయయమైన ఖలీఫా
అనె విషయంపై ఏకాభిప్రాయం కలిగి ఉన్యెరు.1
స్తన్నె ఉలమాల అభిప్రాయం ఏమిటి?
ఇబ్నె అల్ అర్బీ:
ేలము దైవప్రవకత(స.అ) తరువాత పనెెండు న్యయకులను లెకికబ్నటాిము, ఈ
క్రంద్ధవారిన్న పొందాము:
అబూబక్ర్, ఉమర్, ఉసాిన్, అలీ, హసన్, ముఆవియహ్, యజీద్, ముఆవియహ్
ఇబ్నె మర్గవన్ ఇబ్నె ముహమిద్ ఇబ్నె మర్గవన్, అల్ సఫాహ్..... ఆ తరువాత
బన్న అబాూస్ కు చంద్ధన 7 ఖులీఫాలు.

1. ఇబ్నె కసీర్, అల్ బీదాయతు వన్నెహాయహ్, 6:249-250.
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ఒకవేళ్ ేలము వారి నుండ లెకకప్రకార్ం పనెెండును ఖలీఫాలనే చూస్లనట్లిే 
ేలము కేవలం “స్తలైమాన్” వర్కు మాత్రేల చేరుతాము. ఒకవేళ్ ేలము దాన్న
వాచాయర్్మును చూస్లనట్లిే  వారిలో కేవలం ఐదుురర్చ ఉన్యెరు; న్యలుుర
“ఖులఫాయ్య ర్గష్టదీను”లు మరియు “ఉమర్ ఇబ్నె అబుదల్ అౙీజ్”. నేను ఈ
హదీస్ యొకక భావాన్నె అర్్ం చేస్తకోలేకపోయాను.1
ఖ్తౙీ అయాజ్ అల్ యహ్సిబీ:
ఖలీఫాల సంఖయ దాన్నకి మించి ఉంద్ధ. వారి సంఖయను పనెెండుకు పరిమితం
చేయడం తపుప. వారు కేవలం పనెెండు మాత్రేల అయ ఉంటారు అంతకు మించి
ఉండరు అన్న దైవప్రవకత(స.అ) అనలేదు.
“అల్ జ్మవైన్న” ఇల్ల అన్న కూడా ఉలేిఖించారు: దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల
ప్రవచించారు: “నేనూ, అలీ, హసన్, హుసైన్ మరియు హుసైన్ నుండ తొమిిద్ధ
మంద్ధ పవిత్ర మాసూమలు మరియు ఇమాములు”.2

ఇసాిం యొకక వర్గాలన్నెంటిలో కేవలం (పనెెండు ఇమాములను నేలి) ఇసాె
అషరీ ష్టయాలు మాత్రేల వారిన్న దైవప్రవకత(స.అ) యొకక పనెెండు న్నజ్మైన
ఉతతర్గధికారులు అన్న నముితారు, మరి వారి నుండ ఇసాిం ురరించి
తెలుస్తకుంటారు.
ఇబ్నె అల్ జౌజీ:
బన్న ఉమయయహ్ యొకక మొదటి ఖలీఫహ్ యజీద్ ఇబ్నె ముఆవియహ్ మరియు
చివరి(ఖలీఫా) మర్గవన్ అల్ హిమార్. వారి మొతతం సంఖయ పదమూడు. ఉసాిన్,

1. ఇబ్నె అల్ అర్బీ, షరహ స్తనన్ అల్ తిరిిజీ, మిజీ, 9:69-69.
2. అల్ జ్మవైన్న, ఫర్గయద్ అల్ స్లమెలతన్, మూన్నసతహుల్ మహ్సిదీ, తబఅ బీరూత్1978, పేజీ160.
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ముఆవియహ్ మరియు ఇబ్నె ౙుబైర్ ను వారితో పాటు లెకకబ్నట్ిలేదు ఎందుకంటే
వారు దైవప్రవకత(స.అ) సహచరుల నుండ కాబటిి. ఒకవేళ్ ేలము మర్గవన్ ఇబ్నె
హకమ్ ను అతడ సహచర్తవం పట్ి వివాదం కార్ణ్ంగా లెకికంచకుండా లేక
అబుదల్లిహ్ ఇబ్నె జ్మబైర్కు జ్నం మదదతుత ఇచిేన తరువాత కూడా అతడు
అధికార్ంపైనే ఉన్యెడన్న భావించినట్లిే , అపుపడు ేలము పనెెండు సంఖయను
పొందగలము... ఖిల్లఫత్, “బన్న ఉమయాయహ్” చేతుల నుండ బయటికి
వచిేనపుపడు చాల్ల విద్రోహం జ్రిగింద్ధ, మరి అద్ధ బన్న అబాూస్లు తమ
(అధికార్ం)ను పటిషిం చేస్తకోనంత వర్కు సాురతూనే ఉంద్ధ. అల్ల పరిస్ల్తులు
పూరితగా మార్గయ. ఇల్ల అన్న అల్ జౌౙీ, కష్ఠీల్ ముష్టకల్ లో, ఇబ్నె హజ్ర్ అల్
అసకల్లన్న, ఫతుహల్ బారీ, 16:340లో “స్లబ్నత అల్ జౌౙీ” నుండ ఉలేిఖించారు.
అల్ నవవీ:
బహుశా ఈ పనెెండు ఇమాములు, ఇసాిం గొపప సా్యలో ఉనె కాలంలో
ఉంటార్చమో, బహుశా అపుపడు వర్గాలన్నె ఇసాింధర్గిన్నకి లోబడ ఉంటాయ. ఈ
ఖుల్లఫా ఇమాములు తమ తమ కాలంలో ఇసాింను గౌర్వన్నయమైనద్ధ మరియు
ముస్లిములందరిన్న సంగ్రహిసాతరు.1

మీరు అసమంజ్సాన్నకి ురరి అయ అన్యెర్గ?
ఈ పనెెండు మంద్ధ ఉతతర్గధికారులు, న్యయకులు మరియు ఇమాములు,
వాసతవాన్నకి ఎవరూ? అన్న సపషింగా తెలియపర్చడాన్నకి మనకు ఇంకొక స్తన్నె
పండతున్న అవసర్ం ఉంద్ధ. ప్రముఖ ఆలిమ్, అల్ ౙహబీ, తౙ్ కిర్తుల్
హుఫాీౙ్, భాగం4, పేజీ298 లో మరియు ఇబ్నె హజ్ర్ అల్ అసకల్లన్న, దుర్రుల్
కామినహ్, భాగం1, పేజీ67లో ఇల్ల లిఖించారు; సద్రుద్ దీన్ ఇబ్రాహీమ్ ఇబ్నె
1. అల్ నవవీ, షరహ సహీ బుఖ్తరీ, 12:202, 203.
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ముహమిద్ ఇబ్నె హంవియహ్ అల్ జ్మవైన్న అల్ షాఫెయీ, ఇతను హదీస్ జ్ఞానం
తెలిస్లన గొపప పండతుడు. ఈ అల్ జ్మవైన్న, అబుదల్లిహ్ ఇబ్నె అబాూస్ నుండ
రివాయత్ ను ఉలేిఖించారు: దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల ప్రవచించారు: “నేను
అవతరించబడన ప్రవకతల న్యయకుడన్న, మరియు అలీ ఉతతర్గధికారుల మరియు
వసీయుల న్యయకుడు. న్య తరువాత పనెెండు మంద్ధ ఉతతర్గధికారులు. వారిలో
మొదటి వారు అలీ మరియు చివరి వారు అల్ ఖ్తయమ్ అల్ మహీద”.
“అల్ జ్మవైన్న” “ఇబ్నె అబాూస్” దావర్ ఈ రివాయత్ ను కూడా ఉలేిఖించారు:
దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల ప్రవచించారు: “న్నసింేనహంగా న్య తరువాత న్య ఖులఫా
మరియు న్య ఉతతర్గధికారులు మరియు అల్లిహ్ యొకక సృష్టితాల పై హుజ్జత్
(సాక్షయం) పనెెండు మంద్ధ. వారిలో మొదటి వారు న్య సోదరుడు, మరియు చివరి
వారు న్య కుమారుడు న్య సంతాన్యన్నకి చంద్ధనవారు”. వారి(స.అ)తో ఇల్ల
ప్రశిెంచారు: “యా ర్సూలల్లిహ్! మీ సోదరుడు ఎవరు?. వారు(స.అ) “అలీ
ఇబ్నె అబీతాలిబ్(అ.స)” అన్యెరు. మర్ల్ల “మీ కుమారుడెవరు?” అన్న
ప్రశిెంచారు. దైవప్రవకత(స.అ) “మహీద, వారు అన్యయయంతో న్నండ ఉనె భూమిన్న
న్యయయధర్గిలతో న్నంపేసాతరు. మరియు ననుె సంేనశహరుాఁడు మరియు ుభవార్త
విన్నపంచేవాన్నగా న్నశేయంచి అవతరింపజేస్లన వాన్న సాక్షిగా, ఒకవేళ్ ఈ
ప్రపంచం యొకక ఒకకో,జ్మ మిగిలి ఉన్యె, అల్లిహ్ ఆ ో,జ్మను న్య కుమారుడు
మహీదను పంపేంత వర్కు పెంచుతాడు. ఆ తరువాత అల్లిహ్ ఈసా ఇబ్నె మర్యమ్
(అ.స)ను అవతరింపజేసాతడు, వారు ఆ మహీద వెనక నమాజ్ చదువుతారు.
భూమి

ప్రభువు

కాంతితో

ప్రకాశిస్తతంద్ధ,

మరియు

అతన్న

అధికార్ం

తూరుపపడమర్గల వర్కు వాయపస్తతంద్ధ.
సరైన ఇసాిం ురరించి ఇంకా తెలుస్తకోవాలనుకుంటే చూడండ:
http://www.al-islam.org/faq
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ఖుర్ఆన్ ప్రవచనం:
“ఓ ప్రవకత అ్లెబైతత్! మీ నుండి (అనినెం రకాల) అపవిత్రతలను
దూరం చేయాలననెంది, మమూలినెం పూరితగా పవిత్రులుగా
చేయాలనేనెంది అల్లలెబహ్ అభిల్లష”.1
దైవప్రవకత(స.అ)తో వ్యరి సహచరులు ఇల్ల ప్రశ్నెంంచారు:
మేము మీపై ఎల్ల దురూద్ ను పంాలి? వ్యరు(స.అ) ఇల్ల
సెలవిచాారు: “ఓ అల్లలెబహ్ ముహమూద్ మరియు వ్యరి
అ్లెబైతత్ పై దురూద్ పంపు, ఎల్లగైతే నీవు ఇబ్రాహీమ్
మరియు వ్యరి అ్లెబైతత్ పై పంపిన్యవో, నిససందేహంగా నీవు
ప్రశ్ంసలకు మరియు ఘనతకు అరుుడవు”.2

దైవప్రవకత(అ.స) యొకక అ్లెబైతత్(అ.స) ప్లెబ
విేయతత ఎందుకు ూపాలి?
ష్టయా వర్గాన్నకి చంద్ధనవారు ఇల్ల విశవస్లసాతరు; ఖుర్ఆన్ మరియు దైవప్రవకత
(స.అ) యొకక ఇత్రత్ మరియు అహ్లిబైత్, దైవప్రవకత(స.అ) కుటుంబ సభుయలలో
ప్రముఖులు. దైవప్రవకత(స.అ) స్తనెత్ యొకక నమికమైన మూల్లధార్ం

1. ఖుర్ఆన్: అహాజబ్33:33.
2. సహీ బుఖ్తరీ, భాగం4, బాబ్55, పేజీ589.
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అహ్లిబైతులే. ఒక ముస్లిము ఈ రండు ఆధార్గల నుండ అహాకములను
పొంద్ధనపుపడే న్నజ్మైన రుజ్మమార్ాం పొందడాన్నకి అభిల్లష్టంచగలడు.
అహ్లిబైతిలో ఎవరవరున్యెరు?
దౌతయకుటుంబ సభుయలను “అహ్లిబైత్”, “ఇత్రత్” మరియు “ఆల్” అన్న అంటారు.
వారిలో దైవప్రవకత(స.అ) కుమారత ఫాతెమా(స.అ), ఆమె భర్త ఇమామ్ అలీ(అ.స),
వారిదదరి

కుమారులు

ఇమామ్

హసన్(అ.స)

మరియు

ఇమామ్

హుసైన్(అ.స)లు ఉన్యెరు. దౌతయకుటుంబ మూల్లలు ఈ ఐదుురర్చ, వారిలో
న్యయకుడు దైవప్రవకత(స.అ), దైవప్రవకత(స.అ) బ్రతికునెంతకాలం వారి
ప్రతిషితల ురరించి ఆయతుి అవతరింపబడేవి. న్నసింేనహముగా ఇమామ్
హుసైన్(అ.స) సంతానం నుండ తొమిిద్ధ మంద్ధ ఇమాములు కూడా ఆ
ఎనుెకోబడా కుటుంబ సభుయల భాగేల, వారిలో చివరివారు ఇమామ్ మహీద.
హజ్రత్ ముహమిద్(స.అ) యొకక ఆస్లత
నేను తవర్లోనే (మర్ణ్ ఆహావనంపై) అంగీకార్గన్నె వయకతం చేసాతను. న్నసింేనహం
గా నేను అమూలయమైన రండంటిన్న విడచి వెళ్ళతన్యెను; అల్లిహ్ గ్రంథం మరియు
న్య అహ్లిబైత్, న్నసింేనహంగా ఈ రండు సెలయ్యరు వదద న్యతో కలవనంత వర్కు
ఎపపటికీ వేరు కావు.
దైవప్రవకత(స.అ) యొకక ఈ ప్రమాణ్స్లదిమైన ఈ హదీస్ 30 కనె ఎకుకవ
సహాబీయుల దావర్ ఉలేిఖించబడ ఉంద్ధ, మరియు స్తన్నె ఉలమాల అధిక సంఖయ
దాన్నె ఉలేిఖించారు. ఈ హదీస్ యొకక కొన్నె ప్రముఖ రిఫ్రెన్ిలు:
1. అల్ హాకిమ్ అల్ నైషాపూరీ, అల్ ముసతద్రిక్ అలస్ సహీహైన్(బీరూత్),
భాగం3, పేజీలు109,110,148 మరియు533). ఇతను ఈ రివాయత్ను
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బుఖ్తరీ మరియు ముస్లిం ప్రమాణ్ము ప్రకార్ం సరైన హదీస్ గా న్నర్గిరించారు,
అల్ ౙహబీ వారి న్నర్ణయాన్నె తాయీదు చేశారు.
2. ముస్లిం, అల్ సహీహ్, ఇంగీిష్ అనువాదం, బాబ్031, హదీస్ నెంబరు
5920-3.
3. అల్ తిరిిౙీస అల్ సహీహ్, భాగం5, పేజీ621-622, హదీస్ నెంబరు3786
మరియు 3788, భాగం2, పేజీ219.
4. అల్ న్నసాయీ, ఖసాయస్త అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్, హదీస్ నెంబరు79.
5. అహిద్ ఇబ్నె హంబల్, అల్ ముసెద్, భాగం3, పేజీలు14, 17, 26,
భాగం3, పేజీలు26, 59, భాగం4, పేజీ371, భాగం5, పేజీలు2, 181, 189,
190.
6. ఇబ్నె అల్ అసీర్, జ్ఞమిఉల్ ఉసూల్, భాగం1, పేజీ277.
7. ఇబ్నె కసీర్, అల్ బిదాయతు వన్నెహాయహ్, భాగం5, పేజీ209. వారు అల్
ౙహబీ యొకక హదీస్ ను ఉలేిఖించారు మరియు ఈ హదీస్ ను సరైన హదీస్ గా
న్నర్గిరించారు.
8. ఇబ్నె కసీర్, తఫీిరుల్ ఖుర్ఆన్నల్ అౙీమ్, భాగం6, పేజీ199.
9. న్యస్లరుద్ద దీన్ అల్ బాన్న, స్లల్ స్లలతుల్ అహాదీస్లస్ సహీహహ్, కోయత్ అల్
దార్ అల్ సలఫ్ఖయయహ్, భాగం4, పేజీలు355-358. వారు సరైనవిగా భావించే
చాల్ల ర్గవీయుల క్రమం యొకక పటిిన్న లిఖించారు. ఈ హదీస్ యొకక రిఫ్రెనుిల
సంఖయ ఎంత ఎకకవంటే వాట్న్నెంటిన్న ఇకకడ లిఖించడం అసాధయం.
నేను న్య తరువాత అల్లిహ్ గ్రంథం మరియు న్య స్తనెత్ ను విడచి వెళ్ళతన్యెను,
అన్న కాదా దైవప్రవకత(స.అ) ప్రవచించినద్ధ?.
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ఇద్ధ ఒక సహజ్మైన అపార్్ము. యదార్్ేలమిట్ంటే దైవప్రవకత(స.అ) యొకక
చివరి ఉపన్యయసంతో సంబంధం ఉంద్ధ అన్న చపపబడన ఈ ప్రవచనం, ఎటువంటి
ఆధార్ం లేన్నద్ధ. ఈ ప్రవచనం “సహాహ్ స్లతతహ్” నుండ ఏ ఒకక గ్రంథంలో
ర్చించబడ లేదు. మాలిక్ యొకక గ్రంథం “ముఅతాత”, ఇబ్నె హిషామ్ యొకక
“సీర్తె ర్సూలల్లిహ్” మరియు “తారీఖె తబరీ”లో ఉనె రివాయతుి ర్గవీయుల
క్రమం(అసాెద్) ప్రకార్ం అసంపూర్ణమైనవి. మరికొన్నె రివాయతుిన్యెయ వాటి
అసాెద్(ర్గవీయుల క్రమం) సంపూర్ణంగానే ఉన్యెయ, అవి చాల్ల తకుకవ. ఆ
హదీస్తలన్నెంటి ర్గవీయులు అహ్లిస్తనెత్ రిజ్ఞల్ జ్ఞానం తెలిస్లన ఉలమాల
దృష్టిలో ఏమాత్రం నమికస్తతలు కారు. పరిశోధన చేయాలనుకుంటునెవారు
వీటికి సంబంధించిన గ్రంథాలను చద్ధవి యదార్గ్లను సమితించగలరు.
ఇకకడ దైవప్రవకత(స.అ) స్తనెత్ ను అనుసరించకూడదు అన్న ఏమాత్రం అనడం
లేదు. ఇంతకు ముందు చపపన విధంగా; దైవప్రవకత(స.అ), ముస్లిములు
వారి(స.అ) స్తనెత్ ను మానయత, సవచఛత మరియు అపార్గ్లు లేన్న మూలంగా
భావించి

అహ్లిబైత్(అ.స)లను

ఆశ్రయంచాలి

అన్న

కోరుకున్యెరు.

ఈ ఆయత్ “ఓ ముహమిద్(స.అ)! వారితో ఇల్ల చపపండ నేను మీ నుండ
అల్లిహ్ ఆేనశాలను చేరిేన దాన్నకిగాను ఎల్లంటి ప్రతిఫల్లన్నె అడగట్ంలేదు,
కాన్న అహ్లిబైత్(అ.స) ప్రేమను మాత్రం కోరుతున్యెను”(షూర్గ, ఆయత్:23),
అవతరింపబడనపుపడు ముస్లిములు దైవప్రవకత(స.అ)తో ఇల్ల ప్రశిెంచారు:
మాపై ఎవరి ప్రేమ అయే  విధిగా న్నర్గిరించబడందో మీ ఆ అహ్లిబైత్ ఎవరూ?
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దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల సమాధానమిచాేరు: అలీ, ఫాతెమా మరియు వారి ఇదదరు
కుమారులు(అ.స).1

“నజ్రాన్”కు చంద్ధన క్రైసతవులతో అభిప్రాయబేధం కలిగిన సమయంలో
అవతరించబడన ఖుర్ఆన్ యొకక ఈ ఆయత్ అహ్లిబైత్(అ.స) యొకక ప్రతిషఠత
మరియు యదార్్ సా్న్యన్నె ఇంకా న్నజ్పరుస్తతంద్ధ.
ఆయత్: “న్న వదదకు ఈ జ్ఞానం వచిేన తరువాత కూడా న్నతో ఎవర్యన్య ఈ
విషయంలో వాదనకు ద్ధగిే  వారితో సపషింగా ఇల్ల చపేపయ: “ర్ండ! ేలము
మా కుమారులను మీరు మీ కుమారులను, ేలము మా స్ర్రీలను మీరు మీ స్ర్రీలను
పలవండ, ేలము మా ఆతిలను మరియు మీ ఆతిలను పలవండ. ఆ తర్గవత –
‘అబదాిలు చపేపవారిపై అల్లిహ్ శాపం పడుగాక!’ అన్న దీన్యతిదీనంగా
ప్రారి్ందాదము.(ఆలిఇమ్రాన్3:61). దైవప్రవకత(స.అ), అలీ, ఫాతెమా, హసన్
మరియు హుసైన్(అ.స)లను పలిచి ఇల్ల అన్యెరు: “ఓ అల్లిహ్ వీర్చ న్య
కుట్ంబం(అహ్ి)”2

అహ్లిబైత్(అ.స)ను ఆదరించడం, చాలదా?

1. అల్ హాకిమ్ అల్ నైషాబూరీ, అల్ ముసతద్రికు అలస్ సహీహైన్, భాగం2, పేజీ444; అల్ ఖసతల్లన్న, ఇర్గాదుస్
సారీ షరుహ సహీహ్ అల్ బుఖ్తరీ, భాగం7, పేజీ331; అల్ సీవీత, అల్ దుర్రుల్ మనూిర్, భాగం6, పేజీ6,7;
అల్ అలూసీ అల్ బగాదదీ, రూహుల్ మఆన్న, భాగం25, పేజీ2,31.
2. ముస్లిం, అల్ సహీహ్, ఇంగీిష్ అనువాదం, బాబ్031, హదీస్ నెంబరు5915; అల్ హాకిమ్ అల్ నైషాబూరీ,
అల్ ముసతద్రిక్ అలస్ సహీహైన్, భాగం3, పేజీ150. వారు, ఇద్ధ బుఖ్తరీ మరియు ముస్లిం ప్రమాణ్ము ప్రకార్ం
సరైనద్ధ అన్న అంటున్యెరు; ఇబ్నె హజ్ర్ అల్ అసిల్లన్న, ఫతుహల్ బారీ షరుహ సహీహ్ అల్ బుఖ్తరీ, భాగం7, పేజీ60;
అల్ తిరిిౙీ, అల్ సహీస్, కితాబుల్ మన్యఖఇబ్, భాగం5, పేజీ596; అహిద్ బిన్ హంబల్, అల్ ముసెద్,
భాగం1, పేజీ185; అల్ సీవీత, తారీఖుల్ ఖులఫాయర్ ర్గష్టదీన్(లండన్1995), పేజీ176.
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ఖుర్ఆన్ను కేవలం ఆదరించడం చాలదా?. న్నసింేనహంగా ముస్లిముల వదద తమ
అన్నె వయవహార్గలలో అల్లిహ్ ఆేనశానుసార్ం అమలు పర్చడాన్నకి ఖుర్ఆన్ తపప
వేర్చ మార్ాం లేదు. హజ్రత్ ముహమిద్(స.అ) ముస్లిముల కోసం రండు
అములయమైనవాటిన్న విడచి వెళ్ళళరు, మరి “ఇవి అంతిమద్ధనం వర్కు ఒకరినుండ
మో,కటి వేరు కావు” అన్న ప్రమాణ్ం కూడా చేస్ల వెళ్ళళరు. అహ్లిబైత్ ను ఖుర్ఆన్
తో జోడంచి, వారు(స.అ) కేవలం వారిన్న అదరిసెత చాలదు, వారి నుండ
ఇసాిమీయ ఉపేనశాలు, చర్యలు, హదీస్ మరియు తఫీిర్ యొకక వివర్ణ్
పొందాలన్న మనకు తెలియపరిచారు. “న్య అహ్లిబైతులు నూహ్ యొకక
నౌకల్లంటి వారు, దాన్నపై ఎకుకవారు విముకిత పొందుతారు మరియు దాన్న నుండ
తమ ముఖ్తన్నె త్రిపుపకునెవారు మున్నగిపోతారు”1

ఇబ్నె హజ్ర్ అల్ మకీక, అల్ సవాయఖుల్ ముహ్రఖహ్, పేజీ140.

వీరి

వచన్యనుసార్ం ఈ రివాయత్ ఎనోె ర్గవీయుల క్రమం దావర్ చేరినద్ధ, మరి ఇద్ధ
పర్సపర్ంగా బలపరుస్తతంద్ధ.
దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల ప్రవచించారు: నేను, అలీ, హసన్, హుసైన్ మరియు
హుసైన్ యొకక తొమిిద్ధ మంద్ధ ఇమాములే పవిత్రులు మరియు మాసూములు”
అల్ జ్మవైన్న, ఫర్గయదుల్ సమ్ తైన్, బీరూత్1978, పేజీ160, అల్ జ్మవైన్న
యొకక గొపపతనం అల్ ౙహబీ యొకక గ్రంథం “తజికర్తుల్ హుఫాీజ్, భాగం4,
పేజీ298 మరియు ఇబ్నె హజ్ర్ అల్ అసిల్లన్న అల్ దుర్ర్ అల్ కామినహ్,
భాగం1, పేజీ67లో ఉలేిఖించారు.

1. అల్ హాకిమ్ అల్ నైషాబూరీ, అల్ ముసతద్రిక్ అలస్ సహీహైన్, భాగం3, పేజీ151 మరియు భాగం2,
పేజీ343లో ముస్లిం ప్రమాణ్ము ప్రకార్ం ఇద్ధ సహీ మరియు సరైన హదీస్ అన్న చపాపరు; అల్ సీవీత, అల్ దుర్ర్
అల్ మనూిర్, భాగం1, పేజీ71,72.
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“నేను ప్రవకతల న్యయకుడన్న మరియు అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్ న్య ఉతతర్గధికారుల
న్యయకుడు, న్య తరువాత న్య ఉతతర్గధికారులు పనెెండు మంద్ధ, మొదటివారు
అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్ మరియు చివరి వారు మహీద”1

“మహీద మా అహ్లిబైతి నుండ ఒకరు మరియు మహీద న్య కుట్ంబాన్నకి చంద్ధనవారై
ఉంటారు, ఫాతెమా యొకక సంతానం నుండ”.2
దైవప్రవకత(స.అ) భార్యల ురరించి ఏమన్న ఉంద్ధ?
తతీహర్ ఆయత్: “ఓ ప్రవకత అహ్లిబైత్! మీ నుండ (అన్నె ర్కాల) అపవిత్రతలను
దూర్ం చేయాలనెద్ధ, మిమిలిె పూరితగా పవిత్రులుగా చేయాలనేెద్ధ అల్లిహ్
అభిల్లష”. దైవప్రవకత(సఅ) పై వారి భార్య ఉమెిసల్లి(ర్.అ) యొకక గద్ధలో
అవతరింపబడంద్ధ; దైవప్రవకత(స.అ) హసన్, హుసైన్, ఫాతెమా మరియు
అలీ(అ.స)ను పలిచారు, ఒకే చోటుకి చేరిే వారిపై దుపపటి కపాపరు. ఆ తరువాత
వారు(స.అ) ఇల్ల అన్యెరు: “ఓ అల్లిహ్ వీరు న్య అహ్లి బైత్(అ.స)లు, కనుక
అహ్లిబైత్ నుండ ప్రతీ అపవిత్రతను దూర్ంగా ఉంచు, మరియు వారిన్న పరిపూర్ణ
పవిత్రత దావర్ పవిత్రంగా చేయ” ఉమెి సల్లి(ర్.అ) ఇల్ల అన్యెరు: “ఓ
దైవప్రవకత(స.అ) నేను కూడా వారిలో చేర్గలన్య?” దైవప్రవకత ఇల్ల అన్యెరు:
“న్నవు న్న సా్నంలో ఉండు, న్నవు సజ్జనతవం పైనే ఉన్యెవు”3

1. అల్ జ్మవైన్య, ఫర్గయదుల్ సమ్ తైన్, పేజీ160.
2. ఇబ్నె మాజ్హ్, అల్ స్తనన్, భాగం2, పేజీ519, హదీస్6. అబూదావూద్, అల్ స్తనన్, భాగం2, పేజీ207.
3. అల్ తిరీిజీ, అల్ సహీహ్, భాగం5, పేజీ351 మరియు 663; అల్ హాకిమ్ అల్ నైషాబూరీ, అల్ ముసతద్రక్
అలస్ సహీహైన్, భాగం2, పేజీ416. వారు, బుఖ్తరీ ప్రమాణ్ం ప్రకార్ం ఈ రివాయత్ సరైనద్ధ అన్న అంటున్యెరు;
అల్ సీవీత, అల్ దుర్ర్ అల్ మనూిర్, భాగం5, పేజీ167.

33

దైవప్రవకత(అ.స) యొకక అ్లెబైతత్(అ.స) ప్లెబ విేయతత ఎందుకు ూపాలి?

ఈ ఆయత్ కు ముందు మరియు తరువాత వచేే ఆయతులలో దైవప్రవకత(స.అ)
యొకక భార్యలను ఉేనదశించి ప్రవచించబడ ఉంద్ధ, ఇల్ల అన్న ఆయత్ లో ఉనె
స్ర్రతలింగాన్నకి సంబంధించిన వాకాయల దావర్ తెలుస్తతంద్ధ. కాన్న “తతీహర్ అయత్”లో
స్ర్రతలింగం నుండ పులిింగం లేదా మిశ్రపదంలో మారిపోతుంద్ధ. దాన్న దావర్ తెలిసే
విషయేలమిట్ంటే ఇద్ధ మిగిలిన ఆయతులకు సంబంధం లేన్న ప్రే యకమైన
ఆయత్, ఇందులో వివిధ వారిన్న ఉేనదశించి ప్రవచించబడ ఉంద్ధ.

ఈ క్రంద్ధ సైట్ పై ఇసాిం ురరించి అహ్లిబైత్(అ.స) లు ప్రవచించిన సరైన్య వాటి
కోసం చూడండ:
http://www.al-islam.org/faq
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సహాబీయులందరూ న్యాతమూరుత మరియు సతావంతులేన్య?

ఖుర్ఆన్:
“ఓ విశావసుల్లరా! ఎవడయ్యన్య దురవరతనుు  మీ వదదకు ఏదైన్య
సమాచారానినెం తీసుకువస్తత, ద్వని నిజ్ఞనిజ్ఞలను నిరాారించుకోండి.
లేకపోతే మీరు నిజం తెలితని కారణ్ంగా ఇతర జనులకు నషటం
కలిగంచ, తరువ్యత చేసిన ద్వనిపై సిగుుతో కుంచంచుకు పోవలసిన
పరిసిాతి రావచుా”.1

సహాబీయులందరూ న్యాతమూరుత మరియు
సతావంతులేన్య?
ష్టయాలు, దైవప్రవకత(స.అ) బోధనలపై వారు బ్రతికునె కాలంలో మరియు వారు
మర్ణించిన తరువాత కూడా కటుిబడ ఉనె దైవప్రవకత(స.అ) యొకక
సహాబీయులందరిన్న నముితారు. అహ్లిస్తనెతుల అభిప్రాయం దీన్నకి వయతిర్చకం;
వారు, దైవప్రవకత(స.అ)ను కొన్నె క్షణ్యలు చూస్లనవారు కూడా సహీబీ మరియు
విమర్శలకు అతీతం అన్న నముితారు.
సహాబీ యొకక న్నర్వచనం:
ప్రముఖ స్తన్నె ఆలిమ్, “ఇబ్నె హజ్ర్ అల్ అసిల్లన్న” సహాబీన్న ఇల్ల
న్నర్వచించారు: ఒక వయకిత ఇసాిం సీవకరించిన తరువాత దైవప్రవకత(స.అ)ను కలిసే
భాగయం పొంద్ధ చివరి న్నమిషం వర్కు ఇసాిం ధర్గిన్నె పాటించి ఉండాలి. ఇబ్నె
హజ్ర్ తరువాత చపపబడే షర్తులను పూరిత చేస్లన వారిన్న కూడా సహాబీగా
1. ఖుర్ఆన్: హుజ్మర్గత్49:6.
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న్నర్గిరించారు. దైవప్రవకత(స.అ)తో కలిస్లనవార్ందరూ, వారు కలిస్లన సమయం
స్తదీర్ఘ సమయం కాన్నవవండ లేదా అతి తకుకవ సమయం కాన్నవవండ, వారు
దైవప్రవకత(స.అ) నుండ రివాయత్ ఉలేిఖించిన్య లేదా ఉలేిఖించకపోయన్య, వారు
దైవప్రవకత(స.అ)తో కలిస్ల యుదిం చేస్లన్య లేదా చేయకపోయన్య, దైవప్రవకత
(స.అ)ను కేవలం ఒక మారు చూశారు కాన్న వారి సభలలో పాల్గా లేకపోయన్య,
చివరికి దైవప్రవకత(స.అ)ను ఏదో ఒక కార్ణ్ంగా ఉదాహార్ణ్కు కళ్ళళ
కన్నపంచకపోవడం వలి చూడకపోయన్య సర్చ.1

సహాబీయులందరూ న్యయయమూరుత మరియు సతయవంతులేన్య?
అహ్లిస్తనెతులు

“సహాబీయులందరూ

న్యయయమూరుతలు,

నమిదగావారు

మరియు ఉమిత్ లో ప్రతిష్ఠిలు” అన్న ఏకాభిప్రాయం కలిగివున్యెరు. మరి ఎనోె
స్తన్నె ఉలమాలు ఈ విశావసాన్నె వయకతం చేశారు, వాటి నుండ కొన్నె:
1. ఇబ్నె హజ్ర్ అల్ అసిల్లన్న, అల్ ఇసాబహ్ ఫీ తమీజ్ అల్ సహాబహ్, మిస్ర్,
భాగం1, పేజీ17-22.
2. ఇబ్నె హాతమ్ అల్ ర్గజీ, అల్ జ్ర్హ వల్ తఅదీల్, హైదర్గబాద్, భాగం1,
పేజీ7-9.
3. ఇబ్నె అల్ అసీర్, ఉస్తదల్ గాబహ్ ఫీ మఅరిఫతి అల్ సహాబహ్, భాగం1,
పేజీ2-3.
కాన్న

ర్దుదచేయలేనటువంటి

న్నదర్శనం

వెలుురలో

ఈ

విశావసాన్నె

అంగీకరించడం చాల్ల కషిం ఉదాహార్ణ్కు ఈ సంఘట్నను చూడండ; ౙుబైర్
న్యతో ఇల్ల చపాపరు: అసాహబ్న బద్ర్(బద్ర్ కు చంద్ధన సహాబీయులు)లలో ఉనె ఒక
1. ఇబ్నె హజ్ర్ అల్ అసిల్లన్న, అల్ ఇసాబహ్ ఫీ తమీజ్ అల్ సహాబహ్, బీరూత్, భాగం1, పేజీ10.
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అన్యిరీకి వారితో దైవప్రవకత(స.అ) ముందు (మొకకలకు) న్నళ్ళళ పోసేందుకు
ఉపయోగపడే ఒక చలము విషయంలో వయతిర్చకత ఏర్పడంద్ధ. దైవప్రవకత(స.అ)
ఇల్ల అన్యెరు: “ఓ ౙుబైర్! ముందు నువువ న్న తోట్లో న్నళ్ళళ పోస్తకో, ఆ
తరువాత న్న పొరుురవాన్న వైపుకు పారించు” దాన్నపై అన్యిరీకి కోపం వచిేంద్ధ,
అతడు ఇల్ల అన్యెడు: “యా ర్సూలల్లిహ్! ఈ ప్రాధానయత, ౙుబైర్ మీ పనతండ్రి
కుమారుడన్య?” అద్ధ విన్న దైవప్రవకత(స.అ)కు కోపం వచిేంద్ధ మరియు వారు
ౙుబైర్ తో ఇల్ల అన్యెరు: “న్న తోట్కు న్నరు పోస్తకొనె తరువాత న్నళ్ళళ ఆపేయ,
గోడల వర్కు చేరిపోతాయ” అంతకు ముందు దైవప్రవకత(స.అ) విశాల
హృదయంతో తీరుపన్నచాేరు, దాంతో ఆ అన్యిరీకి మరియు ౙుబైర్ ఇదదరికీ ేలలు
కలగాలన్న, కాన్న ఎపుపడైే  అన్యిరీ దైవప్రవకత(స.అ)ను న్నర్గశకు ురరి చేశాడో
వారు న్నయమం ప్రకార్ం ౙుబైర్ కు పూరిత హకుకను ఇచాేరు. ౙుబైర్ ఇల్ల
చపాపరు;

అల్లిహ్

అవతరింపబడంద్ధ:

సాక్షిగా
“మీ

ఈ

ఆయత్

ప్రభువు

సాక్షిగా!

ఈ

తీర్గినం
వారు

తమ

క్రమంలోనే
పర్సపర్

వివాదాలన్నెంటిలో మిమిలిె తీర్పరిగా చేస్తకోనంతవర్కూ, తర్గవత మీరు వారి
మధయ చపపన తీరుపపట్ి వారు తమ మనస్తలలో ఎల్లంటి సంకోచాన్నకి,
అసంతృపతకి ఆసాకర్ం ఇవవకుండా మనసూీరితగా శిర్సావహించనంతవర్కూ –
వారు విశావస్తలు కాజ్ఞలరు”.(ఖుర్ఆన్:4:65)1

అహ్లిస్తనెత్ విశావసం ప్రకార్ం ఈ సహాబీ విమర్శలకు అతీతుడు మరియు
స్తనెత్ విషయంలో నమికస్తతడు మరియు అతడు ఒక మంచి నమూనహ్.
వాసతవాన్నకి ఈ సహాబీ దైవప్రవకత(స.అ) తీరుపను న్నర్గకరించడేల కాకుండా తన
చేషిలతో దైవప్రవకత(స.అ)ను న్నర్గశ పరిచాడు, ఆ కార్ణ్ంగా ఖుర్ఆన్ యొకక
ఆయతులు అవతరింపబడాాయ. దుర్దృషికర్ేలమిట్ంటే ఇసాిమీయ చరిత్ర
1. సహీహ్ అల్ బుఖ్తరీ, ఇంగిిష్ అనువాదం, భాగం3, కితాబ్49, సంఖయ871.
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ఇల్లంటి ఎనోె వయకుతల ప్రసాతవనలతో న్నండ ఉంద్ధ, అహ్లిస్తనెతి షర్తుతల
ప్రకార్ం వారిన్న “సహాబీ” అంటారు, న్నజ్ఞన్నకి వారు దైవప్రవకత(స.అ)
జీవితకాలంలో లేదా వారి మర్ణ్యంతర్ం లేదా రండు కాల్లలలో ఇసాిం
ఆేనశాలకు వయతిర్చకమైన చర్యలకు ురరి అయాయరు.
అల్ వలీద్ ఇబ్నె ఉఖూహ్:
“విశావసం కలిగి ఉనె వయకిత, దుర్గచారున్నతో సమానం కాగలడా? ఎంతమాత్రం
కాదు, ఇదదరూ ఎపపటికీ సమానం కాలేరు”.1

అహ్లిస్తనెత్ యొకక ప్రముఖ ముఫస్లిర్(వాయఖయ), ఈ పవిత్ర ఆయత్ అవతర్ణ్కు
వెనక ఒక సంఘట్న ఉందన్న, మరి ఈ ఆయత్ లో విశావసం గల వయకిత అనగా
ఇమామ్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్(అ.స) అన్న మరియు ఫాస్లఖ్(దూర్గచారి) అనె
పదం ఒక సహాబీ కోసం ఉపయోగించబడందన్న అతడ పేరు “వలీద్ ఇబ్నె
ఉఖూహ్” అన్న అన్యెరు.2

మా అభిప్రాయం ప్రకార్ం ఇంతకు ముందు చపపబడన ఆయత్, ఎందులోనైే 
విశావస్తలకు దుర్గచారి సమాచార్గన్నె విచారించకుండా నమివదుద అన్న తాకీదు
చయబడన ఆయత్ “ఓ విశావస్తల్లర్గ! ఎవడయన్య దుర్వర్తనుడు మీ వదదకు
ఏదైన్య సమాచార్గన్నె తీస్తకువసేత, దాన్న న్నజ్ఞన్నజ్ఞలను న్నర్గిరించుకోండ.
లేకపోే  మీరు న్నజ్ం తెలియన్న కార్ణ్ంగా ఇతర్ జ్నులకు నషిం కలిగించి,
తరువాత చేస్లన దాన్నపై స్లురాతో కుంచించుకు పోవలస్లన పరిస్ల్తి ర్గవచుే”
1. ఖుర్ఆన్: కహఫ్18:32.
2. అల్ ఖురుతబీ, తఫీిర్ (మిస్ర్ర,1947), భాగం14, పేజీ105. అల్ తబరీ, తఫీిర జ్ఞమె అల్ బయాన్,
పైచపపబడన ఆయత్ యొకక వాయఖయనం క్రమంలో; అల్ వాహిద్, అసాూబ్ అల్ నుజూల్, (దారు అల్ దయానఫీ
తుర్గస్ ఎడషన్) పేజీ291.
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(హుజ్మర్గత్, ఆయత్:6). ఆకర్ాన్నయమైన విషయేలమిట్ంటే ఈ ఆయత్ యొకక
వాయఖయనం పర్ంగా ఆ “వలీద్”కు సంబంధించిన ఇంకో సంఘట్న కూడా ఉంద్ధ
అందులో అతడు ఒక వయవహార్ంలో అబదిం చపపనందుకు ఈ ఆయత్
అవతరింపబడనద్ధ మరియు అతడన్న ఫాస్లఖ్(దుర్గచారి)గా న్నర్గిరించడం
జ్రిగింద్ధ, అన్న ఉంద్ధ.1

“అబూ అమీనహ్ బిల్లల్ ఫ్ఖలిపి” చపపన విధంగా; వార్తను అంద్ధంచేవారు
ఒకవేళ్ వారి ప్రవర్తన అనుమానసపదమైనదైే , లేదా వారి విశావసం రుజ్మవు
కానట్లిే , లేదా వారి పాపకార్గయలు ప్రఖ్తయతి చంద్ధనవి అయ ఉంటే పరీక్షణ్ం
చాల్ల అవసర్ం. ఇవి ఇల్ల ఉనెపపటికీ అహ్లిస్తనెత్ యొకక హదీస్ గ్రంథాలలో
“వలీద్ ఇబ్నె ఉఖబహ్” ఉలేిఖించిన రివాయతులు ఉన్యెయ!!2

వలీద్ యొకక కపట్ం దైవప్రవకత(స.అ) కాలం తరువాత కూడా సాగింద్ధ.
మూడవ ఖలీఫా హజ్రత్ ఉసాిన్ కాలంలో అతడు కూఫాకు గవర్ెర్గా
న్నర్గిరించబడాాడు, అకకడ అతడ మోసాలు సాగాయ, ఒకసారి అతడు మదయం
మతుతలో ఫజ్ర్ జ్మాఅత్ నమాజ్ చద్ధవిసూత రండు ర్క్అతికు బదులు న్యలుుర
ర్క్అతుి చద్ధవించాడు, ఆ తరువాత హజ్రత్ ఉసాిన్ ఆేనశానుసార్ం శిక్షించడం
జ్రిగింద్ధ. ఈ సంఘట్న ఈ క్రంద సూచించబడన గ్రంథాలలోనే కాకుండా
మరనోె వాటిలో ఉంద్ధ.

1. ఇబ్నె కసీర్, తఫీిరుల్ ఖుర్ఆన్నల్ అజీమ్, (బీరూత్,1987), భాగం4, పేజీ224. అల్ ఖురుతబీ, తఫీిర్(మిస్ర్,
1947), భాగం16, పేజీ311; అల్ సీవీత వల్ మహల్, తఫీిరుల్ జ్ల్లలైన్, (మిస్ర్,1924), భాగం1, పేజీ185;
అబూ అమీనహ్ బిల్లల్ ఫ్ఖలిప్సి, తఫీిర్ అల్ సూర్తుల్ హుజ్మర్గత్, (రియాజ్), పేజీ26-63.
2. అబూ దావూద్,(1973) కితాబ్ అల్ తరుజల్, బాబున్ ఫీల్ ఖులూఖిర్ రిజ్ఞల్, భాగం4, పేజీ404,
సంఖయ4181; అహిద్ ఇబ్నె హంబల్, అల్ ముసెద్, అవవలు ముసెద్ధల్ మదీన్నన అజ్ియీన్, సంఖయ15784.
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1. సహీ అల్ బుఖ్తరీ, ఇంగీిష్ఠ అనువాదం) భాగం5, కితాబ్57, సంఖయ45.
భాగం5, కితాబ్58, సంఖయ212.
2. అల్ తబరీ, ఇంగీిష్ఠ అనువాదం), భాగం15, పేజీ120.
స్తన్నె ఫ్ఖఖ్త పండతులు, ఈ దుర్గచారుడైన వలీద్ ఉదాహార్ణ్ను న్నదర్శనంగా
తీస్తకొన్న “బహిర్ంగంగా పాపాలు చేసేవయకిత వెనక జ్మాఅత్ నమాజ్ ను
చదవడం సమితమైనదన్న న్నర్గిరిసాతరు!!”
అలీ అల్ ఫారీ అల్ హరీవ అల్ హఫీ, షరుహ ఫ్ఖఖిహల్ అకూర్, “మంచి లేదా
పాపాతుిడ వెనక నమాజ్ చద్ధవే అనుమతి ఉంద్ధ” అనె శీరిాకలో.1
ఇపుపడు గతించినవాటిన్న కదపడంలో ల్లభేలముంద్ధ?:
వలీద్ ల్లంటి ప్రముఖ సహాబీ యొకక చేషిలను ప్రదరిశంచడంలో ఒకరి చాడీలు
చపపడం లేదా తపుపలను ఎతిత చూపె ఉేనదశం మాత్రం మాకు లేదు. ముస్లిములు
తమ వర్ాం విశావసాలు, దైవప్రవకత(స.అ) స్తనెత్ లు ఉపేనశాలు మరియు
జ్ఞానం ఎకకడ నుండ పొందాలి అనె విషయంలో మస్లిములకు దూర్దృష్టి
మరియు పరీక్షణ్ చాల్ల అవసర్ం. దైవప్రవకత(స.అ) సహాబీయుల జీవితాన్నె
సూక్షమంగా పరిశీలించినపుపడే దాన్నన్న తీర్గిన్నంచగలం, ఎందుకంటే వారి
పదితులు మరియు వారి జీవిత విధానం బటిి వారు మానయతగలవార్న్న
తెలుస్తతంద్ధ. ఈ క్రమంలో దైవప్రవకత(స.అ) మనకు ముంేన జ్ఞగ్రతలను
సూచించారు: “నేను మీ అందరి కన్యె ముందు (కౌసర్)సెలయ్యరు పై చేరుతాను,
ననుె దాటుకొన్న వెళిళనవాడకి ఇక ఎపపటికీ దాహం వేయదు. న్య వదదకు
కొంతమంద్ధ వసాతరు, వారు న్యకు తెలుస్త మరియు నేను వారికి తెలుస్త కాన్న

1. ఇబ్నె తైమియహ్, మజ్ిఅ ఫతావా, అల్ రియాజ్, 1381, భాగం3, పేజీ281.
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వారు న్యనుంచి దూర్ం చేయబడతారు. “న్య సహాబీయులు!” అన్న నేను
పలుసాతను. దాన్నకి సమాధానంగా ఇల్ల చపపబడుతుంద్ధ “వీళ్ళళ మీ తరువాత
ఏమి చేశారు అనెద్ధ మీకు తెలియదు” అపుపడు నేను ఇల్ల అంటాను: “న్య
తరువాత మర్లించినవారిన్న న్య నుండ దూర్ంగా తీస్తకెళ్ళండ”1
సహాబీయుల పట్ి ష్టయా ముస్లిముల అభిప్రాయం:
ష్టయాలందరూ ఖుర్ఆన్లో ప్రశంస్లంచబడా దైవప్రవకత(స.అ) సవచఛమైన
సహాబీయులను ప్రేమిసాతరు, ఆ ఖుర్ఆన్ ప్రశంసలకు వలీద్ ఇబ్నె ఉఖబహ్ ల్లంటి
వారు అరుహలు కాలేరు. ఇతడు స్తన్నెయుల విశావసం ప్రకార్ం ఒక ప్రముఖ సహాబీ
అయనపపటికీ హదీస్ మరియు దైవప్రవకత స్తనెత్ ను ఉలేిఖించే ఒక మానయత గల
ర్గవీ మరియు అనుకర్ణ్కు అర్హత గలవాడు కాలేడు. అందుకన్న ష్టయాలందరూ
సహాబీయులందరిన్న వారి మానయత విషయంలో సమానం అన్న నమిరు,
ముందుగా ప్రతీ సహాబీ యొకక జీవిత చరిత్రను పరిశీలించి ఎంత వర్కు
దౌతయవార్త పట్ి కటుిబడ ఉన్యెరు అనె విషయాన్నె విచారించి తెలుస్తకుంటారు.
న్నసింేనహంగా లెకకలేన్నవన్నె మంచి సహాబీయులున్యెరు ఉదాహార్ణ్కు
అమాిర్, మిఖ్తదద్, సల్లిన్, అబూౙర్, జ్ఞబిర్ మరియు ఇబ్నె అబాూస్ ల్లంటి
మరనోె సహాబీయులు. చివరిలో ేలము న్యలుగొవ ఇమామ్ జైనుల్ ఆబ్నదీన్
యొకక దుఆ నుండ వారు దైవప్రవకత(స.అ) సహాబీయుల ురరించి ప్రవచించిన
కొంత భాగాన్నె ఉలేిఖించాలన్న అనుకుంటున్యెము:
“ఓ అల్లిహ్! ముఖయంగా పూరిత విధంగా దైవప్రవకత(స.అ)కు సహకరించిన
మరియు వారిన్న సహకరించడంలో తమ ధైర్గయన్నె ప్రదరిశంచిన మరియు
వారి(స.అ) మదదతు పై నడుము బిగించిన మరియు వారిపై తమ విశావసాన్నె
1. సహీ అల్ బుఖ్తరీ, ఇంగీిష్ఠ, అనువాదం, భాగం8, కితాబ్76, సంఖయ585.
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సహాబీయులందరూ న్యాతమూరుత మరియు సతావంతులేన్య?

చాటుకోవడంలో తవర్పడన మరియు వారి దఅవహ్(ఇసాిం పలుపు) వైపు
ముందుగా వెళిళన మరియు దైవప్రవకత(స.అ) తమ దౌతయంపై సాక్ష్యయలను
విన్నపంచినపుపడు లబ్నలూక్ అన్న చపపన మరియు వారి ప్రచార్ంలో తమ
భార్యబిడాలను విడచిన దైవప్రవకత(స.అ) సహాబీయులకు; మరియు వారు
దౌతాయేనశాన్నె బలపరిచేందుకు తండ్రులు, తన కొడుకులతో కూడా యుదిం
చేశారు, దైవప్రవకత(స.అ) పవిత్ర ఉన్నకి దావర్ విజ్యం సాధించారు, వారి(స.అ)
ప్రేమను తమ హృదయం యొకక నర్నర్గలలో ప్రవహిస్తతంద్ధ మరియు వాళ్ళళ
వారి(స.అ) పట్ి ప్రేమ మరియు ఇషిం విషయంలో ల్లభాన్నె తెచిేపెటేి మరియు
ఎపపటికీ నషిం కలగన్న వయవహార్గన్నె ఆశించారు మరియు వాళ్ళళ వారి(స.అ)
ధర్ింతో సంబంధం కలుపుకునెపుపడు వాళ్ళ సమూహం వారు వాళ్ళను
విడచారు మరియు వాళ్ళళ వారి(స.అ) న్నడను న్నలయంగా చేస్తకునెపుపడు తమా
అనుకునెవారు పర్గయవార్యాయరు. ఓ ప్రభూ! వారు న్న కోసం, న్న మార్గానె
అన్నెంటిన్న విడచారు న్నవు పరిణ్యమ సమయంలో వారిన్న మర్వకు, మరియు వారి
తాయగం, సృష్టితాలను న్న ధర్ిం(ఇసాిం)పై ఏకం చేస్లన మరియు దైవప్రవకత
(స.అ)తో పాటు సతయ ఆహావన్నతులుగా న్నలబడనందుకు ఫలితంగా వారికి న్న
అనుగ్రహాలతో గౌర్వాన్నె ప్రసాద్ధంచి సంతోషపరుచు”.1

సతయధర్ిం ురరించి తెలుస్తకోవడాన్నకి చూడండ:
http://al-islam.org/faq

1. సహీఫయె కామిలహ్, ఇంగీిష్ఠ, అనువాదం. (లండన్1988), పేజీ27.
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దైవప్రవకత(స.అ) ఎవరినైన్య అతతరాికారిగా నితమంచారా?

ఖుర్ఆన్:
“ఓ ప్రవకాత! నీ ప్రభువు తరఫు నుంచ నీపై
అవతరింపజేతబడిన ద్వనిని (ప్రజలకు) అందజెయ్యా. ఒకవేళ్
నువువ గనక

పని చెతాకపోతే, దైవప్రవకతగా నీవు నీ

ధరాూనినెం నిరవరితంచని వ్యడవవుతావు. అల్లలెబహ్ నినునెం ప్రజల
(కీు ) నుంచ కాాు తాు ”.1

దైవప్రవకత(స.అ) ఎవరినైన్య ఉతతరాికారిగా
నితమంచారా?.
ష్టయా ముస్లిముల విశావసం ప్రకార్ం; ఈ ఆయత్ లో ఏదైే  ప్రచార్ం చేయమన్న
ఆేనశించబడందో, దాన్నన్న దైవప్రవకత(స.అ) ఇమామ్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్
(అ.స)ను “గదీర ఖుమ్” ో,జ్మన తన ఉతతర్గధికారిగా న్నయమించి పూరిత చేశారు.
గదీర్ ో,జ్మ ఏమి జ్రిగింద్ధ?
“గదీర ఖుమ్” మకాకకు కొన్నె మైళ్ళ దూర్ంలో, మదీనహ్కు వెళ్ళళ మార్ాంలో
ఒకచోట్ ఉంద్ధ. హజ్జతుల్ విదా(దైవప్రవకత(స.అ) చివరి హజ్) నుండ తిరిగి
వస్తతండగా జిల్హిజ్ నెల 18వ తారీఖు(మారిే 10వ ే ద్ధ)న దైవప్రవకత(స.అ)
ఆ ప్రేనశం నుండ వెళ్తనెపుపడు ఈ ఆయత్ అవతరించింద్ధ: “ఓ ప్రవకాత! న్న
ప్రభువు తర్ఫు నుంచి న్నపై అవతరింపజేయబడన దాన్నన్న (ప్రజ్లకు)
అందజెయయ....,” వారు(స.అ) అకకడే ఆగిపోయారు. మకాక నుండ వారితో
1. ఖుర్ఆన్: మాయదహ్5:67.
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దైవప్రవకత(స.అ) ఎవరినైన్య అతతరాికారిగా నితమంచారా?

పాటు వచిేన హాజీయులకి మరియు అకకడ నుండ తమ తమ ప్రేనశాలకు
వెళ్ళళందుకు విడపోయ్యవార్ందరికి ఉపన్యయసమివావలనుకున్యెరు. దైవప్రవకత
(స.అ) ఆేనశానుసార్ం చట్ి కొమిలతో ఒక ప్రే యక పీఠం తయారు
చేయబడంద్ధ. జొహ్ర్ నమాజ్ తరువాత దైవప్రవకత(స.అ) ఆ పీఠంపై ఎకాకరు.
తన మర్ణ్యన్నకి మూడు నెలల ముందు సాధార్ణ్ ప్రజ్లతో కూడ ఉనె అతిపెదద
సేలిళ్నంలో ప్రసంగించారు.
ఈ ప్రసంగ యొకక అతి ముఖయమైన క్షణ్ం; దైవప్రవకత(స.అ) ఇమామ్ అలీ
(అ.స) యొకక చేయ పటుికొన్న ప్రజ్లతో మీకు మీ ఆతిల పైనునె అర్హత కనె
వాటిపై న్యకే అర్హత ఎకుకవా, అవున్య కాదా? అన్న అడగారు. అందరూ
కలిస్లకటుిగా అంగీకరిసూత “న్నసింేనహముగా ఓ దైవప్రవకత!” అన్న అన్యెరు. ఆ
తరువాత దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల ప్రచారించారు: “నేనెవరికైే  మౌల్ల(సావమి)
నో, అలీ కూడా వారికి మౌల్ల(సావమి)య్య. ఓ ప్రభూ! అలీను ప్రేమించిన వారిన్న
ప్రేమించు, అలీన్న ేనవష్టంచేవారిన్న ేనవష్టంచు!” దైవప్రవకత(స.అ) ఉపన్యయసం
పూర్తవగానే, ఖుర్ఆన్ యొకక ఈ ఆయత్ అవతరించబడంద్ధ: “ఈ ో,జ్మ మీ
కొర్కు మీ ధర్గిన్నె పరిపూర్ణం గావించాను. మీపై న్య అనుగ్రహాన్న పూరితచేశాను.
ఇంకా, ఇంసాింను మీ ధర్ింగా సమితించి ఆమోద్ధంచాను”1

ఆ తరువాత దైవప్రవకత(స.అ) ప్రతీ ఒకకరికి అలీ(స.అ) చేతులపై బైఅత్ చేస్ల
ుభభాకాంక్షలు తెలియపర్చమన్న ఆేనశించారు. వారిలో హజ్రత్ ఉమర్ బిన్
ఖతాతబ్ కూడా ఉన్యెరు, వారు ఇల్ల అన్యెరు: “భళ్ళ అబూతాలిబ్ కుమార్గ! ఈ
ో,జ్మ నుండ మీరు విశవస్లంచిన పురుష్ఠలకు మరియు స్ర్రతలకు మౌల్ల(సావమి)గా
న్నశేయంచబడాారు!”

1. ఖుర్ఆన్: మాయదహ్5:3.
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దైవప్రవకత(స.అ) ఎవరినైన్య అతతరాికారిగా నితమంచారా?

ఒకవయకిత ఈ గదీర ఖుమ్ సంఘట్న విన్న జీరిణంచుకోలేక దైవప్రవకత(స.అ) వదదకు
వచిే ఇల్ల అన్యెడు: మీరు మాకు అల్లిహ్ తపప మో, ఆర్గధ్యయడు లేడు మరియు
మీరు అల్లిహ్ యొకక ప్రవకత అన్న అన్యెరు, ేలము మీ మాట్ను సీవకరించాము.
మీరు ో,జ్మకు ఐదు సారుి నమాజ్ చేయమన్న ఆేనశించారు, ేలము మీకు
విధేయత

చూపాము.

మీరు

ర్మజ్ఞన్

మాసంలో

ఉపవాస

దీక్షను

పాటించమన్యెరు, ేలము మీ పట్ి విధేయతను చూపాము. మీరు హజ్ కోసం
మకాక వెళ్ళమన్న ఆేనశించారు, ేలము విశవస్లంచాము. కాన్న మీరు వాటిన్నెంటి
దావర్ సంతృపత చందలేదు, ఇక ఇపుపడు మీ పనతండ్రి కుమారుడ చేయన్న ఎతిత
“నేనెవరికైే  మౌల్ల(సావమి)నో, వారికి అలీ మౌల్ల(సావమి)!!... అన్న మాపై
మౌల్ల(సావమి)గా న్నర్గిరించేశారు. ఈ కొతత ఆేనశం మీ తర్పు నుంచా లేక
అల్లిహ్ తర్పు నుంచా?”. దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల సమాధానమిచాేరు: ఆ
అద్ధవతీయుాఁడైన అల్లిహ్ సాక్షిగా, ఇద్ధ అల్లిహ్ జ్లిజ్ల్లలుహు తర్ఫు నుంచే.
ఈ సమాధానం వినె తరువాత ఆ వయకిత తిరిగి తన ఒంట్ వైపుకు వెళ్తత ఇల్ల
అన్యెడు: ఓ ప్రభూ! ముహమిద్ చపపంేన సతయమైే  న్యపై ఆకాశం నుండ ర్గళ్ళి
కురిపంచు మరియు కఠనమైన శిక్షకు ురరి చేయ. అతడు తన ఒంట్ వర్కు చేర్క
ముంేన అల్లిహ్ ఆకాశం నుండ ర్గయన్న పంపాడు అద్ధ అతడ తలను చీలుేతూ
అతడ శరీర్ంలో ద్ధగిపోయంద్ధ, అతడు అకకడకకడే మర్ణించాడు. ఆ
సమయంలో అల్లిహ్ తబార్క్ వ తఆల్ల ఈ ఆయతులను అవతరింపజేశాడు:
“అడగేవాడకడు తపపకుండా ర్గనునె శిక్షను ురరించి అడగాడు. అద్ధ
అవిశావస్తల పై (ర్గనునెద్ధ). దాన్నన్న తపపంచే వాడెవవడూ లేడు. అద్ధ (ఆ శిక్ష)
సోపాన్యలకు యజ్మాన్న అయన అల్లిహ్ తర్ఫున సంభివిస్తతంద్ధ.1

1. ఖుర్ఆన్: మఆరిజ్70:1-3.
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దైవప్రవకత(స.అ) ఎవరినైన్య అతతరాికారిగా నితమంచారా?

అహ్లిస్తనెత్ ఉలమాలు ఈ సంఘట్నను సరైనదన్న నముితార్గ?
ఈ సంఘట్నను సంక్షిపతంగా మరియు వివర్ంగా ఉలేిఖించిన అహ్లిస్తనెత్
యొకక ప్రముఖుల సంఖయ చాల్ల ఆశేర్యకర్మైనద్ధ! హిజ్రీ మొదటి శతాబిం
నుంచి 14వ శతాబిం వర్కు, క్రీస్తత శకం 7వ శతాబిం నుంచి 20వ శతాబిం
వర్కు 110 గౌర్వన్నయులైన సహాబీయులు, 84 తాబేయీనుి మరియు
వందల్లద్ధ ఇసాిమీయ ప్రపంచ ఉలమాలు ఈ సంఘట్నను ఉలేిఖించారు. ఈ
సంఖయ మరియు లెకకలు కేవలం అహ్లిస్తనెత్ ఉలమాల వదద భద్రపర్చబడ ఉనె
రివాయతుల ర్గవీయుల సంఖయ మాత్రేల.
వాట్న్నెంటి నుండ సంక్షిపతంగా కొన్నెంటిన్న క్రంద వివరించం జ్రిగింద్ధ. వీరిలో
చాల్ల శాతం ఉలమాలు కేవలం దైవప్రవకత(స.అ) చరిత్రాతికమైన ఆ ప్రచార్గన్నె
ఉలేిఖించడేల కాకుండా దాన్నన్న మానయతమైనద్ధగా భావిసాతరు:
1. అల్ హాకిమ్ అల్ నైషాపూరీ, అల్ ముసతద్రక్ అలస్ సహీహైన్, (బీరూత్)
భగం3, పేజీ109-110, 533, 148,133. సపషింగా ఈ హదీస్ ను అల్
బూఖ్తరీ మరియు ముస్లిం ప్రమాణ్ం ప్రకార్ం సరైనద్ధగా న్నర్గిరించారు. అల్
జ్హబీ దాన్నె సమితించారు.
2. అల్ తిరిిజీ, స్తనన్, (మిస్ర్) భాగం5, పేజీ633.
3. ఇబ్నె మాజ్హ్, స్తనన్, (మిస్ర్1952), భాగం1, పేజీ45.
4. ఇబ్నె హజ్ర్ అల్ అసిల్లన్న, ఫతుహల్ బారీ ఫీ షరిహ సహీహ్ అల్ బుఖ్తరీ,
(బీరూత్1988) భాగం7, పేజీ61.
5. అల్ ఐన్న, ఉమదతుల్ ఖ్తరీ షరుహ సహీహ్ అల్ బుఖ్తహీ, భాగం8, పేజీ584.
6. ఇబ్నె అల్ అసీర్, జ్ఞమిఉల్ ఉసూల్, 2271, సంఖయ65.
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7. జ్ల్లలుదీదన్ అల్ సీవీత, అల్ దుర్రుల్ మనూిర్, భాగం2, పేజీ259, 298
8. ఫఖ్రుదీదన్ అల్ ర్గజీ, తఫీిర్ అల్ కబీర్, (బీరూత్1981) భాగం11, పేజీ53
9. ఇబ్నె కసీర్, తఫీిరు అల్ ఖుర్ఆన్నల్ అజీమ్, (బీరూత్), భాగం2, పేజీ14
10. అల్ వాహిదీ, అసాూబున్ నుజూల్, పేజీ164
11. ఇబ్నె అల్ అసీర్, ఉస్తదల్ గాబహ్ ఫీ మఅరిఫతిస్ సహాబహ్, (మిస్ర్)
భాగం3, పేజీ92
12. ఇబ్నె హజ్ర్ అల్ అసిల్లన్న, తహీజబ్ అల్ తహీజబ్, (హైదర్గబాద్1325),
భాగం7, పేజీ339
13. ఇబ్నె కసీర్, అల్ బిదాయహ్ వన్ న్నహాయహ్, (మిస్ర్ 1932), భాగం7,
పేజీ340, భాగం5, పేజీ213
14. అల్ తహావీ, ముష్టకలుల్ ఆసార్, (హైదర్గబాద్1915), భాగం2,
పేజీ308-309
15. నూరుదీదన్, అల్ హలబీ అల్ షాఫెయీ, అల్ సీర్తుల్ హలబియయహ్,
భాగం3, పేజీ337
16. అల్ జ్ర్గిన్న, షరుహల్ మవాహిబి అల్ లదున్నయయహ్, భాగం7, పేజీ13
కాన్న మౌల్ల పదాన్నకి అర్ిం మిత్రుడు అన్న కాదా?
అనపపటికీ ప్రతీ కాలంలో మరియు అన్నె అభిప్రాయాలతో సంబంధం కలిగి ఉనె
అహ్లి స్తనెత్ ఉలమాల యొకక పెదద సంఖయ ఈ సంఘట్నకు సంబంధించిన
దైవప్రవకత(స.అ) యొకక చారిత్రాతిికమైన పదాలను సమితించింద్ధ, ఈ
సంఘట్న మరియు దైవప్రవకత(స.అ) మర్ణ్యంతర్ం సంభవించిన సంఘట్నల
మధయ అనుకూలతను సృష్టించడం వారికి చాల్ల కషిం. ఆ పరిస్ల్తుల వివర్ణ్ ఈ
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సంక్షిపత ర్చనలో వివరించలేము, కాన్న ఒక గమన్యర్హ అంశం ఉంద్ధ, అేనమిట్ంటే
దైవప్రవకత(స.అ) ఉేనదశం కేవల అలీ(అ.స) ను ముస్లిముల మిత్రుడు మరియు
సహాయకుడు అన్న న్నశేయంచడేల! అన్న చాల్ల ఉలమాలు వాయజించారు.
కాన్న ఈ సంఘట్నకు ఎనోె భావాలున్యెయ వాటి దావర్ సపషిమైయ్యయ విషయ
ేలమిట్ంటే దీన్న విలువ కేవలం మిత్రుడన్న చేసే ప్రచార్ం కన్యె చాల్ల ఎకుకవ.
ఖుర్ఆన్ యొకక వివిధ ఆయతుల అవతర్ణ్, ముస్లిముల ఒకపెది సేలిళ్నం,
దైవప్రవకత(స.అ) అంతిమద్ధన్యలు, సాహిబుల్ అమ్ర్ గా దైవప్రవకత(స.అ)
ప్రజ్లపై వారికి మించి హకుక కలిగి ఉండడాన్నె మరియు వారి ఉతతమతావన్నె
ప్రజ్లు అంగీకరించడం, ప్రచార్ం తరువాత ఇమామ్ అలీ(అ.స) చేతుల పై
బైఅత, ఆ తరువాత ఉమర్ బిన్ ఖతాతబ్ యొకక ుభభాకాంక్షలు తెలియపర్చడం,
ఇవే కాకుండా మరనోె విషయాలున్యెయ వాటిన్న ఇకకడ ఈ సంక్షిపత ర్చనలో
వివరించడం అసాధయం, వీట్న్నెంటి దావర్ సపషిమైయ్యయ యదార్్ేలమిటేంటే “ఇద్ధ
దైవప్రవకత(స.అ) యొకక ఉతతర్గధికారి న్నశేయంచబడన వేడుక”.
దైవప్రవకత(స.అ) మర్ణ్యంతర్ం “మౌల్ల” అనె పదం అధికార్ం మరియు
న్యయకతవం అనే అర్గ్లలోనే ఉపయోగించబడేదన్న మరియు ర్గజ్ఞయధికార్ం
మరియు పరిపాలన అర్గిలూ అందులో ఉన్యెయన్న, కూడా సపషిమైన విషయాలే.
చివరి మాట్:
ఒకవేళ్ ఇపపటికి కూడా ఈ ప్రచార్ం యొకక చారిత్రాతిక ప్రాముఖయత మరియు
దాన్నె దాచిపెటేి ప్రయతాెలలో ఇంకా సంేనహాలు గనక మిగిలి ఉంటే ఈ క్రంద్ధ
ర్చనను చివరి మాట్గా ప్రదరిశస్తతన్యెము.
గదీర ఖుమ్ యొకక సంఘట్న సంభవించిన చాల్ల కాలం తరువాత ఇమామ్
అలీ(స.అ) తన ఖిల్లఫత్ పదవీ కాలంలో దైవప్రవకత(స.అ) సహాబీ అయన అనస్
48

దైవప్రవకత(స.అ) ఎవరినైన్య అతతరాికారిగా నితమంచారా?

ఇబ్నె మాలిక్ తో ఇల్ల అడగారు: గదీర్ ో,జ్మన దైవప్రవకత(స.అ) నుండ వినెదాన్న
పై న్నవు న్నలబడ ఎందుకన్న సాక్షయం ఇవవడం లేదు? అపుపడు అనస్ ఇల్ల
సమాధానమిచాేడు: ఓ అమీరుల్ మొమిన్నన్! న్య వయస్త పెరిగింద్ధ, నేను
వృదుిడైపోయాను, న్యకు ురరుత లేదు. అపుపడు అలీ(అ.స) ఇల్ల అన్యెరు: ఒకవేళ్
న్నవు తెలిస్ల యదార్గిన్నె దాచిపెడుతునెట్లిే  అల్లిహ్ న్న ముఖం పై తెలిటి మచేలు
సృష్టించుగాక (తెలి కృష్టి), వాటిన్న న్న తలపాగ కూడా కపపపెట్ికూడదు. అనస్
ముఖం పై అకకడ నుండ లేవక ముంేన తెలిటి మచేలు వచాేయ.1

గదీర ఖుమ్ సంఘట్న ురరించి వివర్ంగా తెలుస్తకోవడం కోసం చూడండ:
http://www.al-islam.org/ghadir/

1. ఇబ్నె ఖుతైబహ్ అల్ దైనూరీ, కితాబుల్ మఆరిఫ్, (మిస్ర్1353హి), పేజీ251; అహిద్ ఇబ్నె హంబల్, అల్
ముసెద్, భాగం1, పేజీ119; అబూ నయీమ్ అల్ ఇసెీహాన్న, హిలయతుల్ ఔలియా, (బీరూత్1988), భాగం5,
పేజీ27; నూరుదీదన్ అల్ హలబీ అల్ షాఫెయీ, అల్ సీర్తుల్ హలబియహ్, భాగం3, పేజీ336; అల్ ముతతఖీ
అల్ హిందీ, కనుజల్ ఉమాిల్(హలబ్1969-84), భాగం13, పేజీ131.
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ఖుర్ఆన్:
“అల్లలెబహ్ త్రాు ను అందరూ కలసి గటిటగా పట్టటకోండి.
చీలిపోకండి”.1

ఎందుకని షియా అననెం పేరు?
ష్టయా పదం ఒకపేరు. దీన్నన్న దైవప్రవకత(స.అ) యొకక అహ్లిబైత్(అ.స)కు
చంద్ధన ఇమాములను విశవస్లంచే ముస్లిములు ఉపయోగిసాతరు. దీన్నన్న
ఉపయోగించడం వెనక వర్గాలుగా చీలేడం లేదా ముస్లిములలో వయతిర్చకత
భావం వాయపంచడం ల్లంటి ఉేనదశం ఏమాత్రం లేదు. దీన్నె ఉపయోగించడాన్నకి
కార్ణ్ం ఈ పదం ఖుర్ఆన్ మజీద్లో ఉంద్ధ, దైవప్రవకత(స.అ) ఈ పదాన్నె
ఉపయోగించారు, మనుపటి ముస్లిములు ఈ పదాన్నె స్తన్నె మరియు సలఫీ
ల్లంటి(కొతత) పదాలు ర్గక ముంేన ఉపయోగించారు.
ష్టయా ఖుర్ఆన్ లో:
ష్టయా పదం యొకక అర్్ం “పైర్వీ చేయువారు” లేదా “ఒక సమూహాన్నకి చంద్ధన
సభుయలు”. అల్లిహ్ ఖుర్ఆన్లో తన దాస్తలలో సజ్జనులైన వారి ురరించి
ప్రవచించాడు; వారు మో, సజ్జనులైనవారి ష్టయాలు, అన్న.

1. ఖుర్ఆన్: న్నసా3:103.
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మరియు “ఇబ్రాహీమ్(అ.స) వారి(నూహ్) యొకక ష్టయా(అనుచరుల)నుండ”.1
“నగర్వాస్తలు ఏమరుపాటులో ఉనె సమయంలో మూసా నగర్ంలోకి
వచాేరు. అకకడ ఇదదరు వయకుతలు దెబూల్లడుకోవట్ం చూశారు. వారిలో ఒకతను
తన అనుచరుడు(ష్టయా), ఇంకొకతను శత్రు వర్గాన్నకి చంద్ధనవాడు. తన
అనుచరుడైన(ష్టయా) వయకిత, శత్రువర్గాన్నకి చంద్ధనవాన్నకి వయతిర్చకంగా తనకు
సహాయపడమన్న మూసాను పలిచాడు”.2

ఈ విధంగా చూస్తకునెట్లిే  “ష్టయా” అనె పదం సమితమైన ఒక పేరు.
అల్లిహ్ ఆ పేరు దావర్ తన గొపప గొపప మరియు మర్గయదగల ప్రవకత మరియు
వారి మంచి వైర్వీ కారులను ఖుర్ఆన్ లో ురరుతచేశాడు. కాన్న అేన ఒకవేళ్
ఎవరైన్య అల్లిహ్ ఆేనశాలను ధికకరించి లేదా ఒక దుర్గిరుాడ యొకక
ష్టయా(పైర్వీకారుడు) అయే  అతడు ఏ దుర్గిర్ాడన్న అనుచరించాడో వాడకి
పటిిన గతి ఇతడకి కూడా పడుతుంద్ధ. ఖుర్ఆన్ లో ఇల్ల ఉంద్ధ; అంతిమద్ధన్యన
జ్నం ురంపులు ురంపులుగా వసాతరు, ప్రతీ ురంపు ముందు వాళ్ళ న్యయకుడు
ఉంటాడు.
ఆయత్: “ఆ ో,జ్మ(తీరుప ద్ధన్యన) ేలము ప్రతి మానవ సముదాయాన్నె దాన్న
న్యయకున్న సేలతంగా పలుసాతము”.3

ప్రళ్యద్ధన్యన ప్రతీ ష్టయా(అనుచరుల) సమూహం యొకక పరిణ్యమం వారు
అనుచరించిన ఇమామ్ యొకక పరిణ్యమంతో ముడపడ ఉంటుంద్ధ. అల్లిహ్
ఖుర్ఆన్లో రండు ర్కాల ఇమామ్(న్యయకుడు)ల ురరించి ప్రసాతవించాడు:

1. ఖుర్ఆన్: సాఫాత్37:83.
2. ఖుర్ఆన్: ఖసస్28:15.
3. ఖుర్ఆన్: ఇస్రా17:71.
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“ేలము వాళ్ళను నర్కం వైపునకు పలిచే న్యయకులుగా చేశాము. ప్రళ్య ద్ధన్యన
వారు ఏ సహాయాన్నకీ నోచుకోరు. ేలము ఈ ప్రపంచంలో కూడా వారి వెనుక
శాపాన్నె తగిలించాము. ప్రళ్య ద్ధన్యన కూడా వారు దౌర్గుురయల జ్ఞబితాలో
చేర్గతరు.1

మో,వైపు ఖుర్ఆన్ లో అల్లిహ్ మానవ సమాజ్ఞన్నకి న్యయకులుగా న్నయమించిన
ఇమాముల ప్రసాతవన ఉంద్ధ:
“మరి వారు సహన స్యర్గయలను కనబర్చినపుపడు, మా ఆేనశానుసార్ం
జ్నులకు మార్ాదర్శకతవం వహించే న్యయకులను వారిలో చేశాము. వారు మా
ఆయతులపై దృఢ విశావసం కలిగి ఉండేవారు”.2

న్నసింేనహంగా ఇల్లంటి ఇమాముల న్నజ్మైన అనుచరులే ప్రళ్యద్ధన్యన
విజ్యవంతులుగా న్నలుసాతరు.
ష్టయా హదీస్ లో:
ఇసాిమీయ చరిత్రలో ష్టయా అనె పదం ప్రే యకంగా ఇమామ్ అలీ(అ.స) యొకక
అనుచరులు మరియు పైర్వీకారుల కొర్కు ఉపయోగించబడంద్ధ. ఈ పదం
తరువాత కాలంలో కన్నపెట్ిబడనద్ధ కాదు, దాన్నన్న అందరి కంటే ముందు
ఉపయోగించిన వయకిత, దైవప్రవకత(స.అ). ఖుర్ఆన్ యొకక ఈ ఆయత్
అవతరింపబడనపుపడు.
“విశవస్లంచి, సతాకర్గయలు చేస్లనవారు; న్నశేయంగా సృష్టిలో వార్చ అందరికన్యె
ఉతతములు.3

1. ఖుర్ఆన్: ఖసస్8:41,42.
2. ఖుర్ఆన్: సజ్దహ్32:24.
3. ఖుర్ఆన్: బయయనహ్98:7.
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దైవప్రవకత(స.అ) అలీ(అ.స)తో ఇల్ల అన్యెరు: ఇద్ధ న్న మరియు న్న ష్టయా కోసం.
ఇంకా ఇల్ల అన్యెరు: న్య ప్రాణ్యలు ఎవరి ురపెపట్లి ఉన్యెయో ఆ అల్లిహ్
సాక్షిగా, ప్రళ్యద్ధన్యన ఇతడు(అలీ) మరియు ఇతడ ష్టయాలు విముకిత
చంద్ధనవారై ఉంటారు.1

దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల ప్రవచించారు: ఓ అలీ(అ.స) న్నవు మరియు న్న ష్టయాలు
ప్రళ్యద్ధన్యన అల్లిహ్ ముందుకు వసాతరు, ఆ సమయంలో వారు అల్లిహ్ పట్ి
మరియు అల్లిహ్ వారి పట్ి సమితాభావం కలిగి ఉంటారు మరియు న్న
శత్రువులు ఆగ్రహాన్నకి ురరి అయ మరియు విరిచిన మెడలతో వసాతరు.2

దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల ప్రవచించారు: “ఓ అలీ(అ.స) ఆనంద్ధంచండ,
న్నసింేనహంగా న్నవు మరియు న్న ష్టయాలు సవర్ాంలో ఉంటారు”.3
కాన్న దైవప్రవకత(స.అ) ఎల్ల వర్గాలకు సంబంధించిన పదాలు
ఉపయోగించగలరూ!?

1. జ్ల్లలుదీదన్ అల్ సీవీత, తఫీిరు అల్ దుర్రిల్ మనూిర్, (మిస్ర్) భాగం6, పేజీ379; ఇబుె జ్రీర్ అల్ తబరీ,
తఫీిరు జ్ఞమి అల్ బయాన్, (మిస్ర్) భాగం33, పేజీ146; ఇబ్నె అసాకిర్, తారీఖు దమిష్ి, భాగం2, పేజీ333,
271; ఇబ్నె హజ్ర్ అల్ హైసమీ, అల్ సవాయఖుల్ ముహ్రిఖహ్, మిస్ర్, బాబ్11, భాగం1, పేజీ246-247.
2. ఇబ్నె అల్ అసీర్, అల్ న్నహాయహ్ ఫీ గరీబుల్ హదీస్, (బీరూత్,1399) భాగం4, పేజీ106; అల్ తబర్గన్న,
అల్ మఅజ్మ్ అల్ కబీర్, భాగం1, పేజీ319; అల్ హైసమీ, ముజ్ిఉ అల్ జ్వాయద్, భాగం9, సంఖయ14168.
3. అహిద్ ఇబ్నె హంబల్, ఫజ్ఞయల్ అల్ సహాబహ్(బీరూత్), భాగం2, పేజీ655; అబూ నయీమ్ అల్
ఇస్లీహాన్న, హిలయతుల్ ఔలియా, భాగం4, పేజీ329; అల్ ఖతీబ్ అల్ బగాదదీ, తారీఖు బగాదదీ, (బీరూత్) భాగం12,
పేజీ289; అల్ తబర్గన్న, అల్ ముఅజ్ముల్ కబీర్, భాగం1, పేజీ319; అల్ హైసమీ, మజ్ిఉ అల్ జ్వాయద్,
భాగం10, పేజీ21-22; ఇబ్నె అల్ అసాకిర్, తారీఖు దమిష్ి, భాగం42, పేజీ331,332; ఇబ్నె హజ్ర్ అల్
హైసమీ, అల్ సవాయఖుల్ ముహ్రిఖహ్(మిస్ర్), బాబ్11, భాగం1, పేజీ247.
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హజ్రత్ ఇబ్రాహీమ్ ఖలీలుల్లిహ్(అ.స) విభేదాలను ఇషిపడతార్గ? ఇేన మాట్
హజ్రత్ నూస్(అ.స) మరియు హజ్రత్ మూసా(అ.స)ల ురరించి చపపగలమా?.
ఒకవేళ్ ష్టయా పదం విభేదాలకు మరియు సపర్ిలకు ురరిచేసే పదం అయే 
అల్లిహ్ తాను ఎనుెకునె ప్రముఖ ప్రవకతల కొర్కు ఉపయోగించేవాడు కాదు
అల్లగే హజ్రత్ ముహమిద్ ముసతఫా(స.అ) ష్టయాలను ప్రశంస్లంచేవారు కాదు.
ఈ విషయాన్నె గమన్నంచాలినవర్సం ఉంద్ధ; దైవప్రవకత(స.అ) లక్షయం
ముస్లిములను వర్గాలలో విభజించడం కాదు. వారు(స.అ) తన జీవితకాలంలోనే
తన ఉతతర్గధికారి అయన హజ్రత్ అలీ(అ.స) పట్ి విధేయత చూపండ, అన్న
అన్యెరు మరియు తన తరువాత వారిన్న తన ఉతతర్గధికారిగా మరియు ఖలీఫాగా
న్నయమించారు. దుర్దృషిేలమిట్ంటే వారి(స.అ) ఆేనశాలపై అమలు చేసేవారి
సంఖయ చాల్ల తకుకవగా ఉండంద్ధ, మరి ఆ పైర్వీకారులు “ష్టయాయానే
అలీ(అ.స)” అనే పేరుతో పలవబడాారు. ఆ సమూహం అన్యయయం మరియు
దౌర్జన్యయన్నకి ురరి చేయబడంద్ధ మరియు దైవప్రవకత(స.అ) తరువాత వారు ఆ
అన్యయయం మరియు కషాిలను సహిసూతనే ఉన్యెరు. ఒకవేళ్ ముస్లిములందరూ
దైవప్రవకత(స.అ) ఆేనశాన్నె అనుసరించి ఉంటే ఈో,జ్మ ఇసాింలో వర్ాం లేదా
సమూహం ఉండేద్ధకాదు. ఒక హదీస్ లో దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల ప్రవచించారు:
“న్య తరువాత తవర్లోనే మీ మధయ ేనవషం మరియు మోసాలు తలెతుతతాయ.
అల్లంటి పరిస్ల్తి వసేత వెళిళ అలీ(అ.స)న్న వెతకండ ఎందుకంటే అలీ(అ.స)
సతాయన్నె అసతయం నుండ వేరు చేయగలరు”.1

మొదట్లి ఖుర్ఆన్ నుండ ప్రదరిశంచిన ఆయత్ ురరించి అహ్లిస్తనెత్ ఉలమాలు
దైవప్రవకత(స.అ) అహ్లిబైత్(అ.స)కు చంద్ధన ఇమాముల నుండ ఆర్వ ఇమామ్
హజ్రత్ ఇమామ్ జ్ఞఫర సాద్ధఖ్(అ.స) రివాయత్ను ఉలేిఖించారు: “ేలము
1. ముతతఖీ అల్ హిందీ, కనుజల్ ఉమాిల్, (ముల్లతన్), భాగం2, పేజీ612, సంఖయ32964.
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అల్లిహ్ యొకక త్రాడు, ేనన్న ురరించి అయే  అల్లిహ్ ఇల్ల ప్రవచించాడో:
అల్లిహ్ త్రాడును అందరూ కలస్ల గటిిగా పటుికోండ. చీలిపోకండ.(అల్
ఖుర్ఆన్, 3:103).1

ఈ విధంగా చూస్తకునెట్లిే  అల్లిహ్ వర్గాల విభజ్నను తిర్సకరించింద్ధ, అల్లిహ్
త్రాడును విడచినవారి ురరించి, దాన్నన్న గటిిగా పటుికునెవారి ురరించి కాదు.
సార్గంశేలమిట్ంటే, ష్టయా అనె పదం ఖుర్ఆన్లో అల్లిహ్ యొకక గొపప
దాస్తల కొర్కు మరియు దైవప్రవకత(స.అ) హదీస్తలలో హజ్రత్ అలీ(అ.స)
యొకక మిత్రుల కొర్కు ఉపయోగించబడంద్ధ. అల్లిహ్ మరియు ఆయన
ప్రవకత(స.అ) తర్ఫు నుంచి న్నర్గిరించబడా ఇమామ్ను అనుచరించేవారి వర్ాం
ఎటువంటి వైర్గన్నకి ురరికాకుండా స్తర్క్షితంగా ఉంద్ధ. వారు సవర్ా ుభభవార్త
పొంద్ధనవారు, అల్లిహ్ త్రాడును గటిిగా పటుికొన్న ఉన్యెరు.

సతయధర్ిం ురరించి ఇంకా తెలుస్తకోవడం కోసం చూడండ:
http://www.al-islam.org/faq

1. అల్ సఅలబీ, అల్ తఫీిర్ అల్ కబీర్, సూర్హ్3, ఆయత్103 యొకక వాయఖ్తయనంలో; ఇబ్నె హజ్ర్ అల్
హైసమీ, అల్ సవాయఖుల్ ముహ్రఖహ్, (మిస్ర్) బాబ్11, భాగం1, పేజీ233.
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