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సఫర్ మ�సం- ﺷﻬﺮ ﺻـﻔـﺮ

సఫర ( )ﺻﻔﺮమ�సం - ఇ�ా్ ల� �ాయ్ల� ండర�ల ��ం డవ �� ల . ఇ��

మ�హర�ం �� ల త�ా్వ వసుత్ం� . �� � �ా �� ర� ఎల� వ�్చంద� �షయ���
��ందర� పం�� త�ల� తమ అ��ా్ రయ�� ఇల� �� � బ���్చర – ఈ �� లల�
ప్ రయ �ణ ��సం ప్ ర జల మ�ా్ నగ�ా�న ఖ�� (ఇ�ా్ఫ) �ే సత ు్ం�ే�ార.

ఇం�� అ��ా్ రయ ప్ ర�ార ఈ �� లల� మ�ా్క�ాసుల ఇతర �ె గ ల��ౖ

���� �ే �ి , �ా�� �తత ్ సంపదనను ��ల్ ల��ట� ్ట�ా (అర�ల� �ి �ా్ ర �నల

మ��అ) అంట� �ా�� �� ఏ� �గల్చక�ం� �ల�వ��ో �ి �� �ే �� �ార�. (ఇబ�న
అల మంధూర �ా్ ర�ి ��ాన అల అరబ ప�సత ్క 4వ ��గం 462-463)

సఫర అంట� ���ాపరం�ా �నయ్మ�స అంట� ఖ�� �� ల అ� అర్ థ .

ఈ పదం ఉ��� ల� ��� �ావట���� ��ం డ� �ారణ�ల� �ాడ�కల� ఉ��న్:

�దట� �� : ఈ �� లల� అ��గ�� క అరబ�్బల తమ ఇళ్ళన ఖ�� �ే �ి ల�ట�
�ే యటం ��సం �� ళ్ళట – �ి ఫ ర అంట� �స��జ్ ంచట ల�క ఖ�� �ే యటం.

��ం �ో �� : అర� పద��� న సుఫ్ అంట� పసుప� అ�� పదం నుం�� సఫర అ��
పదం �ావటం. ఈ �� ల క� ఆ �� ర� �� ట్టబ� � �ాలంల�, క� మం�ా �� ణ�ం ��� త�,

ఆక�ల� పసుప� రంగ�ల� మ��� �� �� శరదృత�వ�ల� ఆ �� ల �ావటం వలన
����� ఆ �� ర� వ�్చంద� �� మ��క అ��ా్ రయ.

సఫర మ�సంల� జ�� �� న ���న ���� త్ ర సంఘటనల�:
ప్ రవక మ�హమ్మ సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల

�క్ �నన

క�మ���త �ా�మ� ర�� యల్ � లహ అ��్ ��ాహం 2వ �� �్ సంవతస్రంల�
సఫర �� లల� అ� ర�� యల్ � లహ అను్ హ� జ�� �� న �� . ఆ�డక� హసన, హ���ౖ న ,
ఉ��్ క�ల�్ థ, జ�ౖ న బ అ�� నల�గ�ర� సం��నం క��� ��ర�.
11వ

�� �్

సంవతస్రప

సఫర

�� లల� ,

ప్ రవక

మ�హమ్మ

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల అ�����ాయ్�� గ���� ��ర�. ���న ���లల� ఆయన
ఇ�ే �� లల� మరణ�ం ���ర�.

ఈ �� ల గ���ం �న మ�ఖయ్�షయ�ల:
1) అజ�్ ఞ �ాలప� అరబ�్బలల ఈ �� ల గ���ం � ఉం�� న అ��ా్ రయ�ల.

2) ఈ�� ల గ���ం �, అజ�్ ఞ �ాలప� అరబ�్బ అ��ా్ రయ�లక �నన్�� �
�ాసత ్ ఇ�ా్ల ధర్మప అ��ా్ రయ�ల.

3) ��ందర� మ��ి్ లంలల ఈ �� ల గ���ం � ఉనన నూతన క�ప్ మ�� య�
కల��ి త అ��ా్ రయ�ల.

4) ప్ రవక మ�హమ్మ సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ��త�ాలంల� జ�� �� న
��ౖ � క చరయ్ల మ�� య� మ�ఖయ సంఘటనల�.

5) ఈ �� ల గ���ం � ప్ ర��రంల ఉనన ���న అసతయ హ�� థ ల�.
6) అ��్ ల�దు �య�రహ ల�దు అ�� ప��లక� అసల� అర్థ .

7) �మహ ల�దు, సఫర ల�దు, ��అ ల�దు, ఘ�ల ల�దు అ�� �ాట� �� అర్ థ .
(1) అజ�్ ఞ

�ాలప�

అ��ా్ రయ�ల:

అరబ�్బలల

ఈ

�� ల

గ���ం �

ఉం�� న

అజ�్ ఞన�ాలప అరబ�్బల ఈ �� లల� ��ం డ� �వ్ ర� � తప�ప్ల

�ే �� �ార�. �దట� �� , మ�ందుక� జర�ప�త� ల�క �� నుకక� �� ట్టత
�
�� � ��
ఆడ�క��� �ార�.

��ం డవ��

�� �

మ�ఢనమ్మ�ాల క��� ఉం�ే �ార�.

గ���ం �

�ార�

శక���ల�

అంట�

(a) �� � �� ఆడ���వటం – మ�ందుక� జరపటం ల��� �� నుకక� �� ట్టడ :
�ాల��న అల�్ ల సృ�ి్టం��డ. సంవతస్రంల ప��న్ ండ �� లల�

సృష్టం , �ాట� ల� ��ల�గ� �� లలను ప�త్ ర� �న�� ప్ రకట�ం��డ. �ాట�
��ర�ార్ థ , ఆ ��ల�గ� �� లలల� య���ధ ్ల ��� ��ం పబ�� న �. ఆ ��ల�గ�

�� లల�: దుల ఖ�� �� (11వ �� ల ), దుల హజ (12వ �� ల ) మ�హర�ం (1వ �� ల )
మ�� య� రజబ (7వ �� ల ). ఈ �షయం అల�్ ల �క్ �� వయ్గ�ంథంల ఇల�

ధృ�క��ం పబ�� న �� (���ాను�ాదం): �� వయ్ఖుర్ ల�� 9వ అ��య్య 36వ
ఆయత (9:36)ల� అల�్ ల ఇల� ప్ రకట�ం�ెన “�శ్చయం�, అల�్ ల వదద

�� లల సంఖయ ప��న్ ండ, భ�మ�య్�ా�ల� సృ�ి్టం�నప�ప్ అల�్ ల �� � �
���ద ్�ం�ెన; �ాట� ల� ��ల�గ� ప�త్ ర� �న (i.e. ఇ�ా్ ల� �ాయ్ల� ండర�ల�
�దట� �� , ఏడవ�� , పద��ండవ�� మ�� య� ప��న్ ండవ� . అ�� �� స��� న
ధర్మ, �ాబట�్ �� � ల� ��� స్వయం� తప�ప �ే య వదుద …” [అ�ౌత ్బ 9:36]

మ�ా్ బహ��ై �ా�ాధక�లక� ఈ �షయం �ె ల�సు��న క��� �ార�

తమ ���� క లక�, ��పల�య్�� అనుగ�ణం�ా ���� �� నుకక� �� ట�్ట�ార ల�క

మ�ందుక�

జ�� �� �ార�

అంట�

మ�హర�ం

�� ల

�ా్ థనంల

సఫర

�� లను

ఉం�ే �ార�! హజ �� లల� ఉమ�� �ే యటమ�� �� �����చ��� న �ె డ�ప��ా
�ార� �శ్వ�ిం�ే�ార. ���� ��ందర� పం�� త�ల� ఇల� �వ��ం ���ర�.

(a) మ�ందుక� జరపటం: ఇబ�న అబ�్బ ర�� యల్ � లహ అను్ హమ ఉల�్ లఖ:
“‘హజ �� లల� ఉమ�� �ే యటమ�� �� భ����ౖ జ�� �� ���� �చ��� న �ె డ�

ప��ా �ార� ���ం�ే �ార�. మ�హర�ం �� లను సఫర �� ల�ా మ���్ , ఇల�
ప్ రకట�ం�ే�ార, ‘ఒంట� ల నడ�మ�ల� �ాయ�ల నుం�� నయ��� న ప�ప్డ (అంట�

హజ్ ప్ రయ �ణప బడ�క, అలసట ��� �� �నప�ప్డ) మ�� య� ఒంట� �ా��ల
గ�ర�త ్ల �ె �� �� �� �నప�ప్డ మ�� య� సఫర �� ల ��ట� �� �నప�ప్డ ‘ఉమ��

�ే య�లనుక�నన �ా�� ��సం అ�� అనుమ�ంప బ�� న �� . ” (బ�ఖ��� మ�� య�
మ��ి్ ల హ�� థ గ�ం ��ల�)

(b) �� నుకక� �� ట్టడ : ఇబ�న అల అర� పల�క�ల�: “��ం డవ �షయం అంట�
సఫర �� లను �� నుకక� �� ట్టడ గ���ం �: ���� ఎల� �ా��� �� �� �ార�

(అ��న్�ి): ఇబ�న అబ�్బ ర�� యల్ � లహ అను్ హమ ఇల� ఉల�్ ల�ం���ర –
���దహ ఇబ�న ఔఫ ఇబ�న ఉమయయ్ అల �� ��� ప్ ర సంవతస్ర ఈ

సందరభ్ంల వ�్, ‘అబ� థమ�మహ ప్ రకట�ం� �షయ��న ఎవ్వర
�మ��్శ ంచట �ా� ల�క �రస్క�� ంచట �ా� �ే య క�డదు’ అంట� ఇల�

ప్ రకట�ం�ే�ాడ “�ాబ� �� �దట� సంవతస్రంల� సఫర ప�త్ ర� �న� �ాదు,
ఆ త�ా్వ �� మ� ���� ఒక సంవతస్ర ప�త్ ర� �న� �� �ే �త ా ్మ మ�� య�

అ�� వ�ే్ సంవతస్రంల �ాదు” హ�ా�న, గ��్ఫ మ�� య� బ� సుల�ౖ మ
వంట� బల��� న �ె గ ల� �ా�� � సమ��్థం�ే . ఇం�� ��ట అతను ఇల�
ప��� �ాడ� న�దు �ే య బ�� న �� , “�� మ� మ�హర�ం �� లను మ�ందుక�
జ�� �ామ� మ�� య� సఫర ను �ా��� �� �ామ�.” త�ా్వ సంవతస్రంల

అతను ఇల� ప్ రకట�ం�ే�ాడ , “�� మ� సఫర ను ప�త్ ర� �న� �� �ే సత ు ్��న

మ�� య� మ�హర�ం ను ఆలసయ్ �ే సత ు ్��మ�.” ఆ �ధం�ా �ార� సఫర �� లను
�ా��� �� �� �ార�.

ఖ���� ఇల� �ె � �ి ��ర�: మ�రగ ్భ్రష �్టల ��ందర� ప్ ర జల సఫర

�� లను క��� ప�త్ ర� � �� లలల� �ే ��్ చ� �� ��ార. �ా�� ప్ ర ��� ఈ

సందరభ్ంల �లబ�� ఇల� ప్ రకట�ం�ే�ాడ , “ఈ సంవతస్ర � �ై �ాల�
మ�హర�ం �� లను ప�త్ ర� �న� �� �ే �ి ���,” మ�� య� �ార� ఆ సంవతస్ర

���� ప�త్ ర� �న� �� ప�� గ ణ�ం �ే �ార�. త�ా్వ సంవతస్ర అతను ల��

�లబ�� ఇల� ప్ రకట�ం�ే�ాడ , “� �ై �ాల� సఫర �� లను ప�త్ ర� �న� ��
�ే �ి ���,”

�ాబట�్

�ార�

ఆ

సంవతస్ర

����

ప�త్ ర� �న� ��

ప�� గ ణ�ం �ే �ార�. మ�� య� ఒ��్క�ా� �ార� ఒ�� సంవతస్రంల ��ం డ� సఫర
�� లల� ఉ��న్య ప్ రకట�ం�ే�ార. మ�క నుం�� ఇబ�న వహబ మ�� య� ఇబ�న

అల ఖ��ం ఇల� ఉల�్ ల�ం���ర: అజ�్ ఞ �ాలప� ప్ ర జల ఒ�� సంవతస్రంల
��ం డ� సఫర �� లలను క��� ఉం�ే �ార�, అందుక� ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ ��
వసల్ ల ఇల� ప్ రకట�ం��ర, “సఫర ల�దు.” అష�బ క��� ఇల��� ప��� ��ర�.

హజ �ాల��న మ�ర్చట: మ�జ��� ద ఉల�్ లఖక� �� �� పరంపర��

ఇల� �ె � �ి ��ర� : “ ‘(ఒక ప�త్ ర� � �� లను) �ా��� �� యడమ�� ��
అ��ా్వ�ా��

అదనప�

చరయ

అవ�త�ం�� . ’

[9:37–ఖుర్ఆ

ఆయత�

���ార్ థ ] – �ార� హజ ను �� ల హజ �� లల� ��ం డ� సంవతస్రమ�ల, ఆ
త�ా్వ మ�హర�ం �� లల� ��ం డ� సంవతస్రమ�ల, ఆ త�ా్వ సఫర �� లల�
��ం డ� సంవతస్రమ�ల జర�ప�క��� �ార�. అల� �ార� హజ ను ప్ ర�� � లల

��ం డ� సంవతస్రమ� �ాట� జర�ప�క��� �ార�. అబ�బక్ ర�� యల్ � లహ అను్

జ�� �ి న హజ, �� ల ఖ����హ మ�సంల� వ�్చం� . అల� ప్ రవక మ�హమ్మ
సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల జ�� �ి న హజ, �� ల హజ మ�సంల��� వ�్చన� .

అందువలన తన అం�మ హజ ప్ రసంగంల ప్ రవక మ�హమ్మ

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ప్ రకట�ం���ర స�� హ హ�� థ ల� న�దు
�ే య బ�� న �� :

“సమయం

తన

�ాలచ�ా� �న

ప���త

�ే సుక��,

అల�్ ల

భ�మ�య్�ా�ాల సృ�ి్టం�నపప్ �� నర� �ా�న �� ం��ం �� . ” ఇబ�న అబ�్బ
మ�� య� ఇతర స��ల ఉల�్ లఖ.

ఇం�� హ�� థ ల� ఇబ�న అబ�్బ ర�� యల్ � లహ అను్ హమ ఇల�

ఉల�్ ల�ం��ర న�దు �ే య బ�� న �� : “ప్ రవక మ�హమ్మ సల్ లల�్ల అల�ౖ ��
వసల్ ల ఇల� ప్ రకట�ం���ర: “ఓ ప్ ర జల��, �� ను �ె ��ప ్� జ�గ� తత ్� �నం�� ,
ఈ �� నం త�ా్వ ఇ�ే స్ థలంల �� ను మరల �మ�్మలన కలవగల��, ల��ో

��క� �ె � యదు. ఓ ప్ ర జల��, ఎల���� �ే � �క్ ఈ �� నం ఈ మ�సంల� ఈ
స్ థలంల ప��తం �ే య బ�� న �ో , అల��� �ర� � రబ ను (ప్ రభ�వ�న )

కల�సుక��� �� నం వరక� � రకత ్ మ�� య� � సంపద ప��తం (ప�త్ర )
�ే య బ�� న �� . �ర� � రబ ను (ప్ రభ�వ�న ) కల�సు��బ� త���న్ర మ�� య�
ఆయన � ఆచరణల గ���ం � �మ�్మలన ప్ ర�న్ంచబ�త���న. �� ను �క�
(సం�ే �ా�న) అందజ� �ి ��ను. ఎవ��� �� స�� , తన��ౖ ఉంచబ�� న నమ్మ�ా�
ప���త �ే య వల�ను.

�తత ్ వ��్ రదుద �ే య బ��ం �� . �ర� � అసల� ���త ్��

�సు���ా�.

అ��య్యం�

ద
ప్ రవ�త్ంచవ
�

(వయ్వహ�� ంచవదు ).

వ��్

ఉండక�డద� అల�్ ల ఆ�ే �ం�ె ను. అబ�ద ్ మ�తత ్� క�మ�ర��ై న అబ�్బ

క� �ెం �� న వ��్ రదుద �ే య బ�� న �� . అజ�్ ఞ �ాలప� అ�న ర�ాల రకత ్ప్ర��

పదధ ్త�ల రదుద ్�ేయబ� �న . మనల� అంద�� కంట� మ�ందు బను ల�ౖ థ �ె గ
మధయ్క ఈడ�్క��� �, హ��ై ల హతయ �ే �ి న ఇబ�న ర�యహ ఇబ�న అల

హ�� థ ఇబ�న అబ�ద ్ మ�తత ్� రకత ్ప్ర� �ా�ా �� ను రదుద ్�ేసుత్��న.”
అజ�్ ఞన�ాలప రకత ్ప్ర��ా రదుద

ఆచరణ ఆయన���� �ా్ రరంభ�� �న� .

�ే య బడటమ�� ధర్మ�ాసన

�క్

ఓ ప్ ర జల��, ‘ఇక � భ��ల� తన ఆ�ాధన ఏ��ట� �� జరగదు’

అ�� �ాసత ్వ ��ౖ ��న క� ��ాశ క���ం �ె ను. �ా� ���� వ�� � , �ర� అంత
మ�ఖయ్�� �న �ావ� ���ం�ే ఇతర ��ౖ ��ను పనులల� �� ట� �� ��ే య త

చూ�ి ��, అతను సం��షపడ��డ�. �ాబట�్ � ధర్మ�షయంల అత� గ���ం �
జ�గ� తత

వ��ం చవల�ను.

(ప�త్ ర� �

�� లను)

�ా���

�� యటమ�� ��

అ��ా్వస���ాట� �ే �� అదనప� చరయ్ల�ంట�� . అ�� అ��ా్వసులన స��్మరగ

నుం�� దూరం �ే సత ు్ం� . సమయం తన �ాలచ�ా� �న ప���త �ే సుక��, అల�్ ల

భ�మ�య్�ా�ాల సృ�ి్టం�నపప్ �� నర� �ా�న �� ం�ె ను. అల�్ ల వదద �� లల

సంఖయ ప��న్ ండ, �ాట� ల� ��ల�గ� ప�త్ ర� �న , మ�డ� వర�స క� మంల�

వ�ే్ చ మ�� య� రజబ మ���ర �� ల ఏ�ై �ే �మ��� మ�� య� �ాబ�న �� లల
మధయ్ వసుత్ం� .…” మ�� య� ఆయన హ�� థ ల�� ��� � న ���ా�న ప���త
�ే �ార�. (అ�్క అల ఖుర్ఆ,2/503-504)
(b) ఈ �� ల గ���ం �
ఉండటం:

అపశక���ల�, మ�ఢ��ా్వ�ాల క���

ఈ �� ల గ���ం �న శక���ల�, మ�ఢ��ా్�ాల� అజ�్ ఞ �ాలప�

ప్ ర జలల బ��ా ప్ రఖ�య �ెం ���. ��ందర� మ��ి్ లంలల అ� �� ట� �� ��� �
ఉ��న్. ప్ రవక మ�హమ్మ సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల

బ� ��ం �న

�షయ��న, అబ� హ���� �ా ర�� యల్ � లహ అను్ ఒక హ�� థ ల� ఇల�

ఉల�్ ల�ం�ర�: “అ��్ ల�దు (అల�్ ల అనుమ� ల�క�ం�� ఏ అంట��ాయ్�
�� కదు), (ప�ల నుం�� ) ఎల�ంట� అపశక�నం ల�దు, ఎల�ంట� హమ�మహ

ల�దు, సఫర ఏ� ల�దు (ఎల�ంట� అపశక�నం ల�దు), ఎవ��� �� ఒక ప�� నుం��
ఎల� దూరం�ా �ా�� �� ����, తపప్క�ం� ఒక క�ష�
్ ఠ��� నుం�� క��� అల���
దూరం�ా పర��� �త � ్.” (స�� హ బ�ఖ��� , స�� హ మ��ి్ ల)

��ౖ హ�� థుల�� సఫర అ�� పదం గ���ం � �� క ఇబ�న ఉ�ై �న ర�� మ హ�ల�్ ల
ఇల� �ె � �ార�: “ ‘సఫర’ అ�� ప����� అ�� క అను�ా��ల� ఉ��న్:

(i) సఫర అ�� పదం, అంద�� �� �ె � �ి న సఫర �� లను సూ�సుత్ం� . ఈ �� ల
గ���ం � అరబ�్బల ���న మ�ఢ��ా్వ�ాల క��� ఉం�ే �ార�.

(ii) సఫర అ�� పదం ఒంట� ల కడ�ప�క� సంబం��ం �న ఒక అంట��ాయ్� �
సూ�సుత్ం� . అక్క �ామ�నయ �ాయ్ధులల నుం�� ఒక ప్ ర�ేయ �షయ��న

సూ�ంచట���� �ాడబడటం వలన ‘అ��్ అన�ా అంట���గం’ అ�� పదం��
�ాట� ఇ�� �� ��్కనబ��ం� .

(iii) ‘సఫర’ అ�� పదం సఫర �� లను, ప్ ర�ేయ్కం ఇక్కడ� ప�త్ �� లలను

�ా��� �� యట��న సూ�సుత్ం� . సఫర �� లను ఒక సంవతస్ర ప�త్ ర� �
�� ల�ా ప్ రకట� ంచట, మ�� సంవతస్ర అల� �ే య క �� వటం మ�� య�

ఒ��్క�ా� ప�త్ మ��ాలను �� నుకక� జరపటం �దల�ౖ న �ాట� ��్వ�
అ��ా్వసుల ���� త�ిప ్� �య�ర.

�ట�న్ంట�ల స��� న అ��ా్ రయ - సఫర అ�� పదం సఫర �� లను

సూ�సుత్ం�

మ�� య�

అరబ�్బ

మ�ఢ��ా్వ�ాల ఉం�ే � .

అజ�్ ఞన�ాలంల

�� �

గ���ం �

అ�� క

(ప్ ర జ ����ల��ౖ ) ప్ ర��వ చూ�� శ��త �ాల���� ల�దు మ�� య�

ఎల�ంట� ప్ ర���ా��ౖన్ చూపమ� అల�్ ల �ాల���� ఆజ�్ ఞ�ించల�ద. ��� � న

�� లల వల� ఈ �� లల� క��� మం� మ�� య� �ె డ� ఆ�ే �ంచబడ వచు్చన.
ఒక�� ళ ఏ�ై �� ప� సఫర �� ల , 25వ �ే �� న �జయవంతం�ా ప�రత ్�� ,

ఉ��హరణక� ��ందర� ప్ ర జల ఆ �ే �� � గ�ర�త్ంచుక�, “ఈ మం� సఫర �� ల ,
25వ �ే �� న ఒక ప� ప�రత ్�ంద” ప్ రకట�ం�నట ్ల�, �ార� ఒక ���అను

(నూతన క�ప్���) మ�� ���అ�� ఖం�� సత ు ్న �ారవ���ర�. ఎందుకంట�,
మం� �� లల� మ�� య� �ె డ� �� లల� అ�� �� � ల�వ�. కనుక గ�డ్ లగ� క�త
�నన్ప�డ ఎవ��� �� “ఇ��ష అల�్ ల మం�ే జర�గ�త�ంద�” అనట��న �ంట�,

��ందర� సలఫ ల� (మ�ందుతరం సజజ్నుల) అల� అనట��న �ర�ిం �ే �ార�.
ఆ క�తల� ఏ�ై �� మం� ఉంద�� ల��� �ె డ� ఉంద�� అనక�డదు. ఎందుకంట�
ఇతర ప�� క�తల మ��� �� �ా అ�� క��� �� వ లం ఒక ప�� క�త�� .

��ౖ హ�� థుల� ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఖం��ం �న ��ల�గ�

�షయ�ల� ��్వ� �ె ల�సుత ్నన్ ఏ�టంట�, మనం �� వ లం అల�్ ల ��ౖ ��
నమ్మక ఉంచవల�ను. మన నమ్మక �ష్కపటం� మ�� య� దృఢం�ా
ఉండవల�ను; ఇట�వంట� � ఎదు��� న ప�డ�, మ��ి్ లంల �సస్�య�ల�� �� ల�
ప�� �� �ాదు.

ఒక�� ళ ఒక మ��ి్ ల అల�ంట� మ�ఢనమ్మ�ాలన పట�్టంచుక�ంట

నన్ట ్ల�,

అతను

��ం� ��

��ం ��ం ట� ల�

ఒక

����

అనుస�� సత ు ్నన్ట

అవ�త�ం�� : మ�ందుక� �ా�ాల� ల�క ఆ�� �� �ాల� అ�� �ర్ ణయ �� ఒక�� ళ

అతను ఆ మ�ఢనమ్మ�ాల�� ఆ��ర ప�� �ే సత ు్ట�, అతను తన ఆచరణలను
క�ప్త�� � ,

కృ�్ రమ� � ,

అసతయ్�� �

�ాట� ��ౖ

ఆ��రప��

�ే సత ు ్నన్ట

అవ�త�ం�� . �ా�, మ�ందుక� �ా�ాల� ల�క ఆ�� �� �ాల� అ�� �షయ��న

�ర్ ణ� ంచటంల ఒక�� ళ అతను ఆ మ�ఢనమ్మ�ాలన పట�్టంచు�� �� ���,

అత� మనసుల� ఏ�ో ఒక మ�ల ఆ మ�ఢ నమ్మ�ా గ���ం � �ంత ల���
ఆదు�ాద ఉండవచు్చన. అ��ే ఇ�� మ�ందు �ె � �ి న ��నంతట� �ె డ్ డ�

�ాక�� ���, �ాట� గ���ం � అతను అసస్ల పట�్టంచు��క�డద. అతను
�� వ లం అల�్ ల ��ౖ �� ఆ��రపడవల�ను.

ఈ ��ల���ం ట� � ��ాక��ం చటమంట�, �ాట� ఉ��� �� ��ాక��ం చటం

అ� �ాదు. అ� ఉ��� ల� ఉ��న్య అం�� క �� సత ూ , పరయవ�ా��ల��ౖ �ాట�

ప్ ర���ా� ��ాక��ం చటం. ఎందుకంట� ఏ పరయ్వ�ా����ౖన్ , ఫ�����ౖన్�
మ�ర్చగ�� �� �� వ లం అల�్ ల మ�త్ ర� . ఫ�తం��ౖ ప్ ర��వ చూపగ��� �ారణం

మ�త్ ర� సతయ్�� �న� అవ�త�ం�� . అల� ప్ ర��వ చూపల�� ఏ క�ప్ ��వ��ౖ ��

స�� , అ�� అసతయ్�� �న� అవ�త�ం�� . �ాబట�్ ��� ప్ ర���ా� �� మ�
��ాక�� సత ు ్��న్

మ�� య�

�����

ఎల�ంట�

ప్ ర��వ

చూ��

ల�దు.” (మ�్మ ఫ���ా అల �� ఖ ఇబ�న ఉ�ై �న , 2/113, 115)

శ��త

(2) ఈ �� ల గ���ం �, అజ�్ ఞ �ాలప� అరబ�్బ అ��ా్ రయ�లక
�నన్�� � �ాసత ్వ ఇ�ా్ ధర్ అ��ా్ రయ�ల.

స�� హ బ�ఖ��� మ�� య� స�� హ మ��ి్ ల హ�� థు గ�ం ��లల�

న�దు �ే య బ�� న అబ� హ���� రహ ర�� యల్ � లహ అను్ �క్ ఉల�్ లఖనన
�� మ� ��ౖ న �� ��్క��న్. సఫర �� ల గ���ం � అజ�్ ఞ �ాలప� అరబ�్బల క���

ఉం�� న మ�ఢ��ా్వ�ాల గర్ హ �య�� �నవ ఈ హ�� థు �వ�� సత ు ్నన్. సఫర
�� ల , అల�్ ల �క్ �� లలల� � ఒక మ�మ�ల� �� ల . అ�� స్వయం� ఎల�ంట�

అ�ష్టమ క��� ఉండల�దు. అల�్ ల �యంత్ రణన అనుస�� సత ూ , అ�� �� వ లం
అల� �ా�� �� త�ం�� . అం�ే !

(3) ఈ �� ల గ���ం � ��ందర� మ��ి్ లంల� నునన నూతన క�ప్
ఆచరణల� మ�� య� కల��ి త అ��ా్ రయ�ల.

�ా్టం�� ం క�ట� మ�ందుక� వ�్చ ప్ రశ :
మ� �ే శంల�� ��ందర� ఇ�ా్ ల� పం�� త�ల� సఫర �� లల� � �వ��

బ�ధ�ారం ���న �ొ � (ఉదయప�) సమయంల� ��ల�గ� ర�ాత�ల న�ి ల
నమ�� ఒ�� సల�మ��� �ే య వల�ి ఉనన్ద �ా�� సత ు ్��న్. ప్ ర ర�ాత�ల�

సూరత�ల �ా�� త�ా్వ, సూరత�ల ��థర ఏడ� �ార�్ , సూరత�ల ఇ��్ ల
50 �ార�్ , ఖుర్ఆ ల�� �వ�� ��ం డ� సూరహ ల� ఒ��్క�ా� ప��ం చవల�ి

ఉంట�ం�� . ఇల� ప్ ర ర�ాత�ల� �ే య వల�ి ఉంట�ం�� . సల�మ� త�ా్వ,
సూరహ య�సుఫ ల�� 21వ ఆయత (12:21) “వల�్ లహ �ా�బ�న అల�
అ�� �� , వ ల��� నన అకత ్ర��న్ ల� య�లమ�న - మ�� య� సమసత

వయ్వ��ాల�� అల�్ ల క� ప���త అ�� నం మ�� య� �యంత్ ర ఉనన్� , �ా�
��ల� మం�� మనుష�లక� అ�� �ె � యదు” అ� 360 �ార�్ , జవహర అల
కమ�ల(ప�� ప�ర్ ణత్వ

�ారం)

మ�డ�

�ార�్

ప��ం �,

అం�మం�ా

సూరత�సస్�ా్ ల�� 180-182 ఆయత ల� 37:180-182, “సుభ�న

ర�్బ ర�్బ ఇజజ్ అమ�్ య�ఫ�న. వ సల�మ�న అల� మ�రస్�. వల
ద ్�ల�్ల ర�్బ ఆల�న – ��త ్త్రమ�ల మ�� య� శ��త ్�ామ�ా ధ్�ల
హమ�

అ�� ప � అ�న � ప్ రభ�వ అతయ్ం ప�త�్ రడ! �ార� అ�ా�� సత ు ్నన
ఆయనల� ల�వ�! మ�� య� ప్ రవకత్ల� �ాం� క�ర�య��ాక! మ�� య� సకల

కృతజ్ ఞతల మ�� య� ��త ్త్రమ� సర్వల��ా ప్ రభ ���ౖ అల�్ ల �� . ” అ�

ప��ం చవల�ను. ఆ త�ా్వ �ద�ా�� �� ��నధ�ా్మల �ే య వల�ను. ప్ ర�ేయ్కం ఈ
ఆయత సఫర �� ల �వ�� బ�ధ�ారం ��డ� వ�ే్ �పత�
త ్ల�న్ంట

త��� � �� సత ు్ంద �ార� �ె బ�త���న్ర. ప్ ర సంవతస్ర 320,000 ల క�ా్టల
��ం� �� �� వ�ాత ్య, అవ�న సఫర �� ల �వ�� బ�ధ�ారం ���ే వసుత్ండట

వలన, అ�� �తత ్ సంవతస్రంల�� అతయ్ం కష్ట� � �� నమ � �ారంట�ర�.

�ా�, ఎవ��� �� ��ౖ న �ె � �ి న �ధం�ా నమ�� �ే ��త , �ా�� � అల�్ ల తన

కర�ణ�కట���ల ��్వ� ఆ �� ��న వ�ే్ అ�న్ర�ా కష్టన�ా్ నుం��
ర�� �త ా ్డ, అ� �ా�� ద�� ��ప�లక� క��� �ావ�, ఆ నమ�� చదవ� �నన
�ి ల్ ల వంట� �ా�� �� అ� చుట�్టమ�డ��య �ారంట�ర�. ఇ�� ఎంత వరక�
�జం?

ఉల�మ�ల బృందం ఇల� జ�ా��్చం� :
అల్ హందు �ల�్, వసస్ల�త వసస్ల�మ అల� రసూల�ల�్ ల� వ ఆల� ఆ��� ,
వ అ�ా్ హ�� .

సకల ��త ్త్రమ�, కృతజ్ ఞతల అల�్ ల �� , ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ��ౖ ,

ఆయన క�ట�ంబం��ౖ , ఆయన సహచర�ల��ౖ అల�్ ల �క్ �� �� నల� మ�� య�
�ాం� కల�గ� �ాక!

��ౖ ప్ రశన్ �� ��్కనబ� � న�ి ల (ఐ�్ఛ) నమ�� గ���ం �, ఖుర్ఆ

మ�� య� సునన్త�లల� ఏ ఆ��రమ� మ� జ�్ ఞనంల ల�దు. మ��ి్ ల సమ�జం
�క్ మ�ందుతరం (సలఫ) ల��� �ా�� తర��ా� తరం ప్ ర జలల�

సజజ్నులల ఎవ��� �� ఈ న�ి ల నమ�� �ే �ి నట్ � మ� వదద ఎల�ంట� ఋ�వ�

ల�దు. ఇ�� ఒక గర్ హ �య�� � క�ప్����ర� తపప మ�� � �ాదు. అల�్ ల
�క్ ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ప��ార� ఉల�్ ల�ంచబ��ం� :
“ఎవ��� �� మ� ఈ ధర్మ (ఇ�ా్ల)ల� ల�� �ధం�ా ఏ�ై �� �షయ��న ఆచ�� ��త ,

అ�� �రస్క�� ంచబడ�త��� . ” మ�� య� ఆయన ఇల� అ��న్ర: “ఎవ��� �� మ�

�షయంల� ��గం �ానట�వంట� ఏ�ై �� నూతన ఆచరణను క�ప్�� , అ��
�రస్క�� ంచబడ�త�ం� . ”

ఎవ��� �� ఈ నమ��ను మ�� య� ����� �ాట� ��ౖ న �� ��్కనబ� �

ఇతర �షయ�లను ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ల��� ఎవ��� �� స�బ�
(ర�� యల్ � లహ అను్ హ) లక� ఆ�ా�� సత ు్ంట , �ార� గం�ర��� న అస��య్లన

క�ప్సుత్నన్ . అల�్ ల అసతయ్పర�లక ���ం �ే �వ్ ర� � �కష్ �ార� అర�్ హల
అవ���ర�. (ఫ���ా అల లజన్ అల ���మహ, 2/354)

�� ఖ మ�హమ్మ ఇబ�న అబ�ద ్సస్ల అష�
ష ్�� �� ఇల� ప��ార�:
సఫర �� ల ఆఖ�� బ�ధ�ారం ���న అ��ా����� (సల�మ�నక�)

సంబం��ం �న “సమసత సృ�ి్టల, నూహ (అల�ౖ �� సస్ల�) ��ౖ సల�మ�ల�!””
[ఆయత� ���ాను�ాదం, అ�ాస్�ా్ 37:79] �దల�ౖ న ఆయత�లను �ా్ ర�,

���� �ా�య�ల �ాత్ రలల �� ట�్ , ��� నుం�� ����న ఆ�సూ
త , ఆ
�ా�య��న ��్ ర� అల�ాట� అజ�్ ఞనులల ఉం�� . అం�ే �ాక, �ార� ఆ �ాత్ రలన
బహ�మ��ా

ఒక�� ��కర�

ఇ�్చప�చు్చక�ంట�.

ఎందుకంట�

అ��

కష్టన�ా్టల , �ె డ�ను ��ల�� సత ు్ంద �ా�� నమ్మక. ఇ�� ఒక గ���్ డనమ్మ
మ�� య� �ం��ర్ హ� � మ�ఢ��ా్వస, వట�్టభ్, గర్ హ �య�� � నూతన

క�ప్����ర. �� � � చూ�ి న ప్ ర ఒక్కర, తపప్క�ం� �� � � �ర�ిం ���.
(అల సునన వల మబత ్��, p. 111, 112)

(4) ప్ రవక మ�హమ్మ సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ��త�ాలంల�
జ�� �� న ��ౖ � క చరయ్ల మ�� య� మ�ఖయ్�� � సంఘటనల�.

ఈ �� లల�  ప్ రవకత్ సల్లల� ్ లహ� అల�ౖ�� వసల్లం ��తంల� జ� ���న ��ౖ�క చ
మ�� య� మ�ఖయ్�� �న సంఘటనల ��ల� ఉ��న్, �� మ� �ాట� ల� నుం��
���న్ంట� ఇక్క �� ��్కంట�మ:

(1) ఇబ�న అల ఖ�య్ ఇల� అ��న్ర:
అప�డ� ఆయన (ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల) స్వయం�

‘అల అబ�్’ దండయ�త్ రల �ాల�గ ్��న్. ఈ ��ౖ � కచరయ �క్ మ�� �� ర�

‘వ��ద ్’. ఆయన స్వయం� �ాల�గ ్న �ట్ట�దట దండయ�త్ ఇ�� . �� జ్ ర
�ే �ి న (మ�ా్ నుం�� మ�� ��క� వలస�� �న) 12 �� లల తర��ాత, సఫర
జ ఇబ�న అబ�ద ్ మ�తత ్� ర�� యల్ � లహ అను్ తమ
�� లల� ఇ�� జ�� ��ం �� . హమ�

పకష �క్ �ె ల్ లట ప���ా�న �ే త పట�్టక���న్. (సల్ లల�్ల అల�ౖ ��

వసల్ ల), తన ప��కష్ం మ�� �� పట్ట బ�ధుయ్�� �ాద ఇబ�న ఉబ�దహ
(ర�� యల్ � లహ అను్ ) ను �య�ం�, �� వ లం మ���ర్ లన (ఇ�ా్ల ��రక�
మ�ా్ వ�� � మ�� �� వలస వ�్చన�ార) మ�త్ ర� ��ం ట �సుక��, ఆయన
ఖు��� �ీ య�ల

����ా�న

అడ�్ డ��వట���

య�త్ రల య�దధ ్� � జర�గల�దు.

బయల��ే �ార�.

అ��ే ,

ఈ

ఈ దండయ�త్ రల ఆయన బ� దుమ�� హ �ె గ ��యక��ై న మ��

ఇబ�న అమర అల దుమ��� �� ‘ ఆయన బ� దుమ��� ��ౖ ���� �ే యక�డద�

మ�� య� బ� దుమ��� �ె గ ఆయన��ౖ ���� �ే యద� , ఆయన��ౖ ����
�ే యట���� �ా�� ��డూ , ఏ వరగ ్ ం��న �ే త�ల� కలపక�డద� , ఏ��డూ
ఆయనక� వయ్�� �క ం� �ార� ఏ శత�ర ్వ�క స�యపడక�ద� ’ �ాం�

ఒడంబ�� క ల� అం�� క ��ం ��ర�. �ా�� మధయ జ�� �� న ఈ సం�� ఒపప్ంద
�ా్ రయబ��ం� . ఈ య�త్ రల ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల 15 �ాత�్ రల
మ�� �� వ�� � , బయట ఉ��న్ర. (జ�ద అల మఆద, 3/164, 165)
(2) ఇం�ా ఆయన ఇల� అ��న్ర:
సఫర �� ల వ�్చనప�డ (�� �్ 3వ సంవతస్రంల), అదల మ�� య�

అల ఖ�రహ నుం�� ��ంత మం�� ఆయన (ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల)
వదద ్క వ�్, �ా�� ల� ��ందర� మ��ి్ లంల ఉ��న్ర, �ా�� �� ఇ�ా్ల ధ�ా్మ�
మ�� య� ఖుర్ఆ ను బ� ��ం చట���� తమ�� ��ంద�� � పంపమ� అ�� �ార�.

ఇబ�న ఇ�ా్ హ ��� �� క ల� న�దు �ే య బ�� న ��� ప్ ర�ార , అప�డ� ఆయన

�ా�� �� �ాట� ఆర� గ��� � పం�ార�. అల బ�ఖ��� ల� న�దు �ే య బ�� న ���
ప్ ర�ార �ా�� సంఖయ ప�� . ఆయన �ా�� �� (మ��ి్ ల బ� ధక�లక�) ��యక���ా
మ�ాత ్ ఇబ�న అ� మ�ాత ్

అల ఘ��� (ర�� యల్ � లహ అను్ ) ను

�య�ం��ర�. �ా�� ల� ఖుబ�ౖ బ ఇబ�న అ�� క��� ఉ��న్ర. �ార� ఆ
��� తత ్�ా� �� బయల��ే �� ప్ య�ణ� సత ూ , �� జ�జ ల�� హ��ై ల �ె గ �ట� హక�్కల
క��� ఉనన అల ర� అ�� �ా్రం���� �ే ర� క���న్ర. అక్క �ార� మ��ి్ లంలన

�స��ం �, �ా�� �� వయ్�� �కం� హ��ై ల �ె గ �ా�� స�య��న ���ార�. �ా��
అ��్థంప�క సప్ం� �సూ , హ��ై ల �ె గ ప్ ర జల వ�్, మ��ి్ లంలన చుట�్టమ�ట� ,

మ��ి్ లమ�లల ��ల� మం�� � వ��ం ��ర�. ఖుబ�ౖ బ ఇబ�న అ�� మ�� య� జ�ౖ ద

ఇబ�న అల ���� నహ లను ఖ�� �� ల��ా �ే సుక��, మ�ా్ �సుక� �� �్, అక్క
�ా�� � బ��సల��ా అ�్మ� ��ార. ఎందుకంట� బదర య�దధ ్ంల �ార� ��ందర�
ఖు��� �ీ ��యక�లను చం�ి ఉ��న్ర. (జ�ద అల మఆద, 3/244)

(3) ఆయన ఇం�ా ఇల� అ��న్ర:
ఇ�ే సఫర �� లల� (�� �్ 4వ సంవతస్ర) జ�� �� న �ర ��� మ���హ

(��� మ�నహ బ��) య�దధ ్ గ���ం � ఇల� న�దు �ే య బ��ం �� :

మ�� ��ల�� ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల వదద ్క, మ�ల��బ

అల అ�ి నన్ అ�� �� ర� �� ప్ ర�ి� �ెం �� న అబ� బ�ా� ఆ�ర ఇబ�న అల
మ��క అ�� అతను వ��్చర. ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల అత�� ఇ�ా్ల
ధర్మ ��ౖ ప�నక� ఆ�్వ�ం��ర. అ��ే అతను మ��ి్ ల �ాల�దు. ఇ�ా్లంక
ఎక�్క దూరంల� ఉనన్ట�

కనబడల�దు. అతను ఇల� అ��న్డ, “ఓ అల�్ ల

�క్ ప్ రవ�ా ! � ధర్మ ��ౖ ప� ఆ�్వ�ంచట��� , �ర� � సహచర�లను,

నజ్ (�� ట� �� య�ద) �ా్రం���� ఎందుక� పంపర�? �ార� � ఆ�్వ���

�ీ్ వక� ��ాత్ �� ను ఆ�సుత ్��న్.” అప�డ� ఆయన, “నజ్ ప్ ర జల �ా�� �� ��

కల�గ జ� �త ా ్� � �న �� ను భయపడ�త���న్న.” అ� ప��ార�. ����� అబ�

బ�ా� “�ార� �� భద్ రతల ఉంట�ర�.” అ� అ��నడ�. కనుక, ఇబ�న �� �ష ా ్
��� �� క ప్ ర�ార , అత��� ఆయన 40 మం�� ప�ర�ష�లను పం�ార�. అల

స�� హ న�దు ప్ ర�ార ఆ సంఖయ 70. అల స�� హ ల� �ె ల�పబ�� న �ే

స��� న �� . ఆయన అల మఅ��న్ �� ర� �� ప్ ర�ి� �ెం �� న బ� స��దహ

�ె గ ల�� అల మ�ం�� ర ఇబ�న అమర ను �ా�� �� ��యక���ా �య�ం��ర�.

ఉతత ్మ�ల��, ధర్మప�ాయణ�ల�� ఆ �ె గ ప్ ర జల ప్ ర�ి� �ెం ��ర�. అం�ే �ాక

ఆరంభంల��� ఇ�ా్ల �ీ్ వక��ం� �ా�� ల� � �ార�. ఆ స�బ�ల� ప్ రయ �ణ�సూ ,

�ర ��� మ�నహ వదద ్క �ే ర� క��, బస �ే �ార�. అ�� బ� ఆ�ర �ా్రం����

మ�� య� బ� సుల�ౖ మ క� �ెం �� న హ�ా� హ (అ��న్పర త ల��ా) �ా్రం����

మధయ్ ఉం�� . అప�డ� �ార� ఉ��్ సుల�ౖ మ �� దర��ై న హ�ా� మ ఇబ�న
�ల�్ హ క�, అల�్ ల ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల �క్ సం�ే శ
ప��్ ర�న్, అల�్ ల �క్ శత�్ ర��ౖ ఆ�ర ఇబ�న అత�
త ్��ౖ వదద ్క పం�ార�.

అతడ� ఆ సం�ే శం ��ౖ ప� చూడక�ం��, �� నుక నుం�� ఈట� �� హ�ా� మ ��ౖ ����
�ే యమ � తన సహచర��� � ఆ�ే �ం��డ�. హ�ాత�
త ్� తన��ౖ జ�� �� న ���� ,

�ాయం నుం�� రకత ్ �ార���న చూసుక�ంట�, హ�ా� మ �గగ ్ర� ఇల�

ప��ాడ�, “�� ను �� � ��ను – �ాబ�గృహ ప్ రభ�వ �ా�� �ా [అన�ా ష�దత
�� ం��ను].” ��ం ట�� ఆ అల�్ ల �క్ ����� , ��� � న �ారంద�� � (అక్క�
మ��ి్ లంలంద� � ) వ��ం చమ� బనూ ఆ�ర �ె గ ను ఆజ�్ ఞ�ిం��డ. �ా�,

మ��ి్ లంలక అబ� బ�ా� ఇ�్చ అభయం వలన, �ార� అత� ఆజ్ ఞన అమల�
�ే యట���� �� న �ా��ర�. అప�డ� అతడ� బ� సుల�ౖ మ �ె గ ను ���ాడ�.
ఆ�ి య�హ, రఆల మ�� య� ధ�ా్వ �ె గ ల� అత�� �� సప్ం��ం��. �ార�

అల�్ ల ప్ రవక �క్ సహచర�లను �ే �� , �ా�� � చుట�్టమ�ట� ్ట. ����తం�ా

తమ అం�మ�ా్వ వరక� �� �ా�� , మ��ి్ లమ�లందర �రమరణం �� ం��ర� –
ఒక్ కఆబ ఇబ�న జ�ౖ ద ఇబ�న అల నజ�జ్ తపప. �ాయప�� , ష�� దుల �ే � ల
మధయ

ప�� �� వటం

వలన

అతను

��� � �� య�ర�.

తర��ాత

అ�� క

సంవతస�ాల� ��ం�, అల ఖందక య�దధ ్ంల �రమరణం �� ం��ర�. అమర

ఇబ�న ఉమయయ్ అల దుమ��� మ�� య� అల మ�ం�� ర ఇబ�న ఉఖబహ ఇబ�న

ఆ�ర ల� (దూరం�ా) మ��ి్ లం ప�వ�లను �ాసూ
త , ఒక ప�� �ా�ల� �� �ాటం
జ�� �� న �ా్రంతం�� �రగట��న చూ�ి , అక్క� �� వ��్చర. అల మ�ం�� ర
మ��ి్ రక ��� �వ్రం� �� �ా�� , తన సహచర�ల�� �ాట� �రమరణం �� ంద�ా,

అమర ఇబ�న ఉమయయ్ ఖ�� �� �ా �ా�� �ే � �� ���్ క��ర. తను మ���ర �ె గ క�

�ెం �� న �ా�� న � అతను �ా�� �� �ె పప్�, ఒక బ��సక� ��్ వచ్ఛ ప్ ర�ా�� ం
వల�ి ఉనన తన త�్ ��రక� ఆ�ర, అత� తల ��ం ట�్ రకల ���� �� ,

��� � �� ట�్ ��డ�. అమర ఇబ�న ఉమయయ్ మ�� ��క� మరల�త�, అల
ఖరఖరహ �న సదర ఖ��హ అ�� �ా్రం���� �ే ర� క��, అక్క� ఒక �ె ట్ �
��ం� ద ��ా�ం� ��రక� ఆ�ార�. బ� �� ల�బ క� �ెం �� న ఇదద ్ర వయ్క�త్ క���

అ�ే �ె ట్ � ��ం� దక� �ే �� , ��ా�ం� �సు���ా�ార�. �ార� �ద్ ర� ��ా� , అమర
�ా�� దద ్� �

వ��ం �,

తన

సహచర�ల�

హతయ్క

ఆ

�ధం�ా

ప్ ర ��ార

�ర�్చక���న్ ���ం��ర�. �ా�, �ార� ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ లం�
సం��

ఒడంబ�� క

�ే సుక��

ఉ��న్రన

�షయం

అత���

�ె � యదు.

(మ�� ��క�) మర�న తర��ాత అతను ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ లం�

తను �ే �ి న ప�� �ె ల�ప�ా, ఆయన ఇల� అ��న్ర, “�వ� ఇదద ్� �
వ��ం ��వ�. ����� బదుల��ా �� ను, తపప్క�ం� �ా�� �� �� య�హ (హతయ్క
బదుల��ా �ె �్లం� ధనం) �ె �్ ల�ాత్.” (జ�ద అల మఆద, 3/246-248)
(4) ఇబ�న అల ఖ�య్ ఇల� అ��న్ర:
ఖ�� బ ర ��ౖ దండయ�త్ ��రక� ప్ రవక సల్ లల� హ� అల�ౖ �� వసల్ ల

బయల� �ే �� న ప�డ�, ఆ �� ��ల� మ�హర�ం �� ల �వ�� �� ��ల�, అం�ే �ా�
మ�హర�ం �� ల�రంభ �� ��ల� �ాదు. మ�� య� ఆయన ���� సఫర �� లల�
జ�ం��ర�. (జ�ద అల మఆద, 3/339-340)

(5) మ�� య� ఆయన ఇల� అ��న్ర:
ఖ��మ

�ా్రంతం��

ఖుత్బ

దండయ�త్ గ���ం �న అ��య్య.

ఇబ�న

ఆ�ర

ఇబ�న

హ�� ద హ

ఇ�� �� �్ 9వ సంవతస్రంల జ�� ��ం �� . �� � గ���ం � ఇబ�న సఆద

ఇల� ఉల�్ ల�ం��ర: �ా�� ల� అ��న్ర: ఇర��ౖ మం�� మనుష�ల �సుక��,

�బ�లహ క� �వర ఉనన ఖ��మ �ా్రంతం�� ���� �ే యమ �, ఖుత్బ ఇబ�న
ఆ�ర ను ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల పం�ార�. �ార� ప�� ఒంట� ల ��ౖ

వంత�ల �ా�� �ా స�ా�� �ే సత ూ ప్ రయ �ణ�ం��ర. (శత�్ రప���� �ెం �� న ) ఒక వయ్��
�ా�� �ే � �� �క్క�, �ార� అత�� ప్ ర�న్ంచ �దల� �� ట్టర.
�
అ��ే ,

అతను �ా�� �� జ�ా�వ్వక�ం�, క�తల� క�యటం �దల�ట�్టడ. �ార�
ప్ రమ ����

శం��ం �,

అత�� �

చం�� �ార�.

అత��

�ె గ �ార�,

�ార�

�ద్ ర� �� �వరక ��� ��ం �, �ా�� ��ౖ హ�ాత�
త ్� ���� �ే �ిం �� . �వ్ ర� � �� �ాటం

జ�� ��ం �� . ఇర�ప��లల� అ�� క�ల� �ాయప�� ��ర�. ఆ �� �ాటంల� ఖుత్బ
ఇబ�న ఆ�ర, అ�� క మం�� � వ��ం ��డ�. �వ�� �� �ార� (�జయ�ల�ౖ న

మ��ి్ లంల) శత�్ రప���� �ెం �� న ఆవ�లను, ����� లను మ�� య� ఖ�� �� లను తమ

��ం ట �సుక��, మ�� ��క� �ర�గ� ప్ రయ �ణ �దల� �� ట్టర.
�
అ��ే
శత�్ రపక ప్ ర జల మరల� గ��గ��� , �ా�� � ��ం బ��ం చ�ా, శత�్ రప����
మ�� య� మ��ి్ లంలక మధయ అల�్ ల ��పప వరదను పం�ిం ��డ� ఈ
వృ��త్ంతంల �ె ల�పబ��ం �� . ఆ వరద శత�్ రప��లన ���ి �� యటం వలన,

మ��ి్ లంల య�దధ ్సంప�త్ల ఆవ�లను, ����� లను, ఖ�� �� లను �సుక�� మ�� ��

��ౖ ప�క� �ా�� �� య�ర�. ఆ శత�్ రపక �ా�� ��ౖ ప� కళ్ళపప్�� చూడటం తపప,

ఇం�� � �ే యల�క �� �ం�� . మ��ి్ లంల అక్క� నుం�� దూరం�ా �� �్ళ� ��
వరక� వరద ప్ ర�ాహ �ా�� � ఆ�ి �� �ిం �� . (జ�ద అల మఆద, 3/514)
(6) ఇం�ా ఆయన ఇల� అ��న్ర:
9వ �� �్ సంవతస్ర, సఫర �� లల� ఉధరహ నుం�� జమ� హ ఇబ�న

అల ��మ�న �� క��ి 12 మం�� ప�ర�ష�లనన ఒక బృందం ప్ రవక సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల వదద ్క వ�్చం� . �ా�� � చూ�ి ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ ��
వసల్ ల

ఇల�

ప్ ర�న��ర�:

“ఎవ��

ప్ ర జల?”.

�ా��

ప్ ర ���

ఇల�

జ�ా���్చడ: “మ�ల�� ��ంద�� � �ర� ఎ�� �� ఉంట�ర�, �� మ� ఉధరహ

వంశసు్ థల. తన త�్ తర�ఫ� నుం�� ఉధరహ, ఖు��ౖ �� దర�డ�. �� మ�

ఖు��ౖ ను బలప�ా్చమ. ఖుజ� మ�� య� బ� బకర �ె గ లను మ�ా్ ల�య
నుం�� ��ల��ం ��మ�. మ��� �ాట� బంధువ�ల� మ�� య� క�ట�ంబ�ల�
ఉ��న్.” అ�� �� అల�్ ల �క్ ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల�
ప��ార�: “�క� �� ఆ�్వన, �మ�్మ� �� ను బ��ా ఎర�గ�ను.” �ార�

మ��ి్ లంల�� మ��� �� ���ర� మ�� య� అల�్ ల �క్ ప్ రవక సల్ లల�్ల
అల�ౖ �� వసల్ ల �ా�� �� �ామ (�ి �� య�) �జయం గ���ం �న �భ�ారత ్న

మ�� య� తన �ాజయ్ంల� ఒక పట� ష్ ఠ�� � ��టల���� �� �ాక�య్ల �ా�� �� వటం
గ���ం �న

�భ�ారత

ఇ��్చర.

జ�త�ాల�

�ె ��ప ్�ా� �

సంప్ ర�� ంచవద ద

మ�� య� ఇతర �ై �ాలక� �ా�� �ే్ బ�����ల� ఇక మ�ందు ఇవ్వవద ద

��ా��ం ��ర�. �ార� �� వ లం ఉ�� యహ (ఈద అల అధ� �� నం ��డ� అల�్ ల
క� సమ��ప్ం� ఖు�ా్బ) మ�త్ ర� సమ��ప్ం��ల బ� ��ం ��ర�. ���న ���ల

�ాట� �ార� రమ్ ల ఇంట� ల� బస�ే �ి , అక్క� నుం�� �� �్ళ� �య�ర.” (జ�ద
అల మ�ద, 3/657)

(5) ఈ �� ల గ���ం � ప్ ర��రంల ఉనన ���న అసతయ హ�� థ ల�.
ఇబ�న అల ఖ�య్ ఇల� ప��ార�: ���న హ�� థుల� భ�షయ్త�త్

జరగబ� �� సంఘటనల �ే �� ల� క��� �� ��్క��న. ఉ��హరణక�, ���న

హ�� థులల� “ఫల��� సంవతస్రంల ఫల��� సంఘటన జరగబ� త�ంద�”
ల��� “ఫల��� �� లల� ఫల��� సంఘటన జరగబ� త�ంద�” �ె ల�పబ��ం �� .

�ా� ��ందర� ప��� ���ం �� ప��ల� �� దద �� దద అబ��ధ ్ల��ర� ప���

ప��ల� తపప మ��ం �� � �ాదు:

“మ�హర�ం �� లల� చంద్ రగ�హణ సంభ���త ధరల�, �� ట�్ లటల �� ర� గ����,

�ాలక�డ� ప్ ర జ ప�� �ాలన నుం�� ��ల��ం చబడ��డ�. అల��� సఫర �� లల�
చంద్ రగ�హణ సంభ���త , ఫల��� ఫల��� జర�గ�త�ం�� … ” �దల�ౖ న � ఒక
అబ��ధ ్ల��ర �తత ్ �� లల గ���ం � ప��� అబ��ధ ్ల తపప మ�� � �ాదు.

ఇల�ంట� హ�� థుల�న అసతయ్�� �న� మ�� య� క�ప్��ల. (అల మ��ర అల
మ��ఫ, p. 64)

(6) అ��్ ల�దు �య�రహ ల�దు అ�� ప��లక� అసల� అర్ థ .
అబ� హ���� రహ ర�� యల్ � లహ అను్ ఉల�్ ల�ం� ఒక హ�� థుల�

ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� బ� ��ం ��ర�, “అ��్ ల�దు [అల�్ ల
అనుమ� ల�క�ం�� ��కర��� న అంట� �ాయ్ధుల �ాయ్�ించడ], �య�రహ

ల�దు [ప�� శక���ల��ౖ మ�ఢనమ్మక], �మహ ల�దు [అజ�్ ఞ �ాలంల��
అరబ�్బ రకర�ాల మ������ాల�: ప్ ర ��ార �ర�్చక�� వరక� హతయ

�ే య బ�� న వయ్��త ఒక రక��� న ప�ర�గ� �ీ �� సత ూ ఉంట�ం�� ; గ�డ్ లగ�; ల���
మృత�� ఎమ�కల� ఎగర గ��� ప�ల వల� మ��� �� ���.], మ�� య� సఫర

ల�దు [అజ�్ ఞ �ాలంల� అరబ�్బల సఫర �� లను ఒక “దురదృష్టకర� � ”
�� ల�ా

���ం�ే �ార�].”

[బ�్ ర� �ట్ల

ఉనన్�

అను�ాదక���

(స�� హ బ�ఖ��� 5757, మ�� య� స�� హ మ��ి్ ల 2220].

�వరణల�].

మ��ి్ ల హ�� థు గ�ం థంల�� మ��క �� �� ర�్టల ఇల� న�దు

�ే య బ��ం �� : “మ�� య� �� ల�దు (గ� � ల �ా�ాద ్న వలన క��� �� వరష ్ )
మ�� య� ఘ�ల ల�దు (ఎ��ర�లల� �వ�ిం �ే దుష్టశక�త్ ).”

అ��్: అంట� �ాయ్ధుల, అల�్ ల అనుమ� ల�క�ం�� ��కర��� న అంట�
�ాయ్ధుల �ాయ్�ించడ.

ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల అ��్ అ�� అజ�్ ఞ �ాలప�

అరబ�్బ మ�ఢ��ా్వ�ా� ఖం��ం ��ర�. అ��్ అంట� అ�����ాయ్�� �ారణం
అల�్ ల �ాక�ం�� �� �� శ��త అ� నమ్మట మ�� య� అల�్ ల అనుమ� ల�క�ం��

�ాట� క �� �ాయ్�ి�ాత్ గ�� ��్ డ� నమ్మట. అ����గయ్, అంట� �ాయ్ధుల
�దల�ౖ న వ�న అల�్ ల ఆ�ే �ా�న అనుస��ం �ే సంభ��ాత ్య ఆయన

బ� ��ం ��ర�. ప్ ర జల తమ ఆ���ాయ్� శ� దధ ్� �ా�ాడ����ాల�, అ�����ాయ్లక
గ��� అ��య �ారణ�లను దూరం�ా ఉం��ల� ఆయన �ె � �ార�.
�� ఖ ఇబ�న ఉ�ై � న (ర�� మ హ�ల�్ ల) ఇల� ప��ార�:
“అ��్” ల�దు అ�� ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల �క్

పల�క�ల� ���ా�న బట�్ జనరల పల�క�ల�. �ాబట�్ (అల�్ ల అనుమ�

ల�క�ం��) అంట� �ాయ్ధుల �� కవ� ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇక్క
సప్ష్ �ే �ార�.

అ��్ అంట� ఏ�ై �� �ాయ్� ఒక ���� నుం�� ఒక ఆ��గయ్వంత���

�� కటం. �ా�� ర క �ాయ్ధు �షయంల� ఏ� జర�గ�త�ం�ో , మ�న�ి క �ాయ్ధు
�షయంల� క��� అ�ే జర�గ�త�ం�� . �ాబట�్ , �ె డ� సహ�ా�ి � ������త

ఊ�ే వయ్��త్ ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల �� �్చ��ర: అతను �
దుసుత ్లన �ాల్చవచు ల��� అత� నుం�� �క� దు�ా్వస �ే ర వచు్.

“అ��్ ల�దు” అ�� �� ఎక�్కవ� �ా�� ర క �ాయ్ధులక వ��త్ం�ేల ��ౖ ��

కనబ�� ��, అ�� �ా�� ర క మ�� య� మ�న�ి క �ాయ్ధుల ��ం ట� �� వ��త ్సుత్ం.
అంట� �ాయ్ధుల (అ��్) అ�� ప��ల గ���ం � �వరణ: అంట� �ాయ్ధుల
�� క�త� ఉంట�య� ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల �క్ ఈ పల�క�ల�
సూ�సుత ్��న, “��గం�� ఉనన్���,

ఆ��గయ్ం� ఉనన్���� క��ి

ఉంచవదుద ” i.e., ఒంట� యజమ�� అ����గయ్ం� బ�ధపడ�త�నన తన
ఒంట� ను, ఆ��గయ్ం� ఉనన ఒంట� వదద ్క �సుక� �� ళ్ళ�ాడద, ఎందుకంట� తన
ఒంట� �ాయ్� ����� అంట���వచు్.

మ�� హ�� థుల� ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ప��ార�:

“ప��

నుం��

�ా�� �� ��

�ధం�ా,

క�ష�
్ ఠ���

నుం��

�ా�� �� ం�� . ”

క�ష�
్ ఠ��గమ� �� ��ల� త్వర� �� �� ఒక భయంకర��� న �ాయ్� . అం�ే �ాక

�� �� న వయ్��త వదలక�ం�� ��వ� వరక� �ే ర�్చత�ం� . ���� మహమ�్మ� అ�
క��� ��ందర� అంట�ర�. అందు వలన �� కక�ం�� �ా�ాడ�క���ం దుక�,

క�ష�
్ ఠ��� నుం�� దూరం�ా �ా�� �� �ాల� ఆ�ే �ంచబ��ం �� . ఇ�� అంట����ాల
ప్ ర��ా�న ధృ�క�� సత ు్ం� . అ��ే ప్ ర జలన �ే ర క�ం�� ���� ఎవ్వర

��ా��ం చల�ర� అ� �ె ��ప ్టంతట స్వం శ��త ����� ల�దు. ప్ రవక సల్ లల�్ల
అల�ౖ �� వసల్ ల ��� నుం�� దూరం�ా �ా�� �� మ� �ె �ాప్ర. అ����గయ్ం�

ఉనన ఒంట� లను ఆ��గయ్ం� ఉనన ఒంట� ల వదద ్క �సుక��ావదుద అ�
�ె పప్టమ� ��

�ాయ్�

���ధక

జ�గ� తత ్ల

�సు��వటం

���ం �� ��

వసుత్ం� .

అం�ే �ా� స్వయం� తన ఇ�ా్టను�ార ఇతర�లక� అంట�క��� టంతట� శ��త ఆ

�ాయ్� �� ఉంద� �ాదు. �� � అర్ థ ఏ�టంట� స్వయం�, తనక� ��ను�ా
ప్ ర��వ చూపగ��� శ��త �ే � �� ఉండదు. అ��ే మ�ందు జ�గ� తత ్�, అల� �� ��

ప్ రమ�ద ఉనన �ాయ్ధులక మనం దూరం�ా ఉం���. ఎందుకంట� అల�్ ల
ప్ రకట ఇల� ఉం�� (ఖుర్ఆ వచన ���ార్ థ ): “మ�� య� ��� స్వయం�
తమను ��మ� ���శనంల���� ��ి �� సు��వదుద ” [సూరహ అల బఖరహ
2:195]

ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల అంట����ాలక� ఎల�ంట� ప్ ర��వ

ల�ద� ��ాక��ం ��ర� �� మ� �ె పప్ట ల�దు. ఎందుకంట�, �ాసత ్ ��తంల�
అంట��ాయ్ధుల తపప్క�ం� ఉ��న్ మ�� య� అ�� క హ�� థులల� �ాట�
ప్ ర�ాత్ వ�్చంద� �� ఒక ప�్ �జం.

ఎప��ై �ే “అ��్ ల�దు” అ� ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల

ప��ా��, ఒక వయ్�� ఆయన�� ఇల� అ��న్డ: “ఓ అల�్ హ �క్ ప్ రవ�ా ,
ఒంట� ల�

�ంక

వల�

ఆ��గయ్ం�

కళకళల�డూ

ఉండవచు్.

అప�డ�

అ����గయ్ం� ఉనన ఒక ఒంట� వ�్, �ాట� �� క��ి �� �ం�� . ��� �ారణం�ా
ఇతర ఒంట� ల �న ��గసు్ థల� �� య��.” అ�� �� ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ ��
వసల్ ల ఇల� ప్ ర�న్ం��: “మ�� , �దట� ���� ఎవర� అ�����ాయ్�� గ���

�ే �ార�?” అంట� �దట� ఒంట� క� ఆ ��గం ఇతర ఒంట� ల నుం�� అంట���ల�దు,

అ�� అల�్ ల తర�ఫ� నుం�� వ�్చం� . అ�ే �ధం�ా, ఒక�� ళ అ�� ఇతర
ఒంట� ల క� �� �� �ే , అ�� అల�్ ల ఆ�ే శం వలన మ�త్ ర� అల� �ాయ్�ిం�ం� .

ఏ�ై �� సంభ�ం�ందంట�, ��� �ారణం మనక� �ె � �ి న �ై ఉండవచు్, ల���

మనక� �ె � య��ై ఉండవచు్. �దట� ఒంట� క� వ�్చ �ాయ్� �� �ారణం
ఎవ�� �� �ె � యక �� వచు్, అ��ే అ�� అల�్ ల �క్ ఇ�ా్టను�ార
మ�� య� ఆ�ే శం వలన�� వ�్చంద� �� �ాసత ్వ�� � �షయం, మ�� య� ���

త�ా్వ �ాట� �� ఆ �ాయ్� ఎల� వ�్చంద� �� ఎవ��� �� �ే � �ాగ గ���త్ ంచవచు.
�ా�, ఒక�� ళ అల�్ ల త���త , ఆ �దట� ఒంట� క� �ాయ్� �� �� ఉం�ే �� �ాదు.
�ాబట�్ , ఒ��్క�ా� ఒంట� �ాయ్� �� గ���� ��, చ��� క�ం�� త్వరల�� ��ల���వచు్.

ఇ�ే �షయం ��్ లగ మ�� య� కల�ాక� క��� వ��త ్సుత్ం; ఆ �ాయ్ధుల ఏ
ఇంట� ల���ౖ ��

ప్ ర� �� ంచవచు,

ఆ

క�ట�ంబ

సభ�య్ల

���ా���

చ��� వచు్. అ��ే అక్క� �� ర��� ళ్ళక� అసస్ల �ాయ్�ించ �� వచు్.

గ���� ,

మనం అల�్ ల ��ౖ �� నమ్మక ఉం��� మ�� య� ఆయన ��ౖ ��

ఆ��రప���. ఒక హ�� థుల� ఇల� న�దు �ే య బ�� ఉం�� : ఒక�ా�� ఒక

క�ష�
్ ఠ��� ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల వదద ్క వ�్, ఆయన �ే � �
పట�్టక�, తన పళ్ళ దగగ ్� �� �సుక� �� �్, ఆయన�� “�ను” అ� ప��ాడ�.

i.e., అంట� తన పళ్ళంల నుం�� �నమ� అతను ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ ��
వసల్ లంన ���ాడ� - అల�్ ల ��ౖ ఉనన అచంచల ��ా్వస �ారణం�ా.

అంట����ాల �ారణ��న ఈ దృఢ��ా్వస ఖం�� సత ు ్నన్. �� � �� సంబం��ం �న

��ధ హ�� థుల మధయ ఎంత మం��ా �ా� అ�ం�ో ��ౖ న �� ��్కన బ��ం �� .
�వరణ సమ�పత ్. షరహ �� ��బ అల �ౌ�� ద , 2/80

ఇ�ే �ాక, “అ��్ (అంట���గం) ల�దు” అ�� ప్ రవక సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల ప��లక� అర్ థ ఏ�టంట�, అంట���గం తనక� ��ను�ా ����

నుం�� ఆ��గయ్వంత��� �� కదు. అ�� అల�్ హ �క్ ఇ�ా్టను�ార మ�� య�
ఆ�ే �ాను�ారం మ�త్ ర� �ాయ్�ిసుత్ం. ఎవ��� �� అంట���గం�� ఉనన వయ్�� ,

ఆ��గయ్వంత�లల క��ి �� వటన�� �� , ఆ �ాయ్� అక్క �ాయ్�ించట���
�ారణం�ా మ�రవచు్. అ��ే , అల� జరగటం వలన ఆ �ాయ్� అక్క

తపప్క�ం� �ాయ్�ిసుత్ందనట�� �ాయ్రంట ఏ� ల�దు, అల�్ ల త���త తపప ఆ
�ాయ్� అక్క �ాయ్�ించద. �� � �ారణం�ా అ����గయ్ం� ఉనన త�్ , తన

అ�����ాయ్� �డ్ డక అంట�ం చక�ం��, ఆ��గయ్ం� కళకళల�డ�త�నన పండంట�
ప�ి � డ్ డక జన్మ�వ్వట� మనం తర�చు�ా చూసుత్ంట�మ.

�య�రహ: ప�� శక���లల� మ�ఢనమ్మక. తతయ�య్ (ప�� దుశ్శక���లల

గ���్ డనమ్మ) అంట� ��ౖ �ాశయ్. అబ�ద ్ల�్ ఇబ�న మస్ఊ ర�� యల్ � లహ అను్
ఉల�్ లఖ: ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� అ��న్ర, “�య�రహ
(దుశ్శక���లన నమ్మట) అ�� �� ఒక రక��� న �ి ర్.”

“�య�రహ ల�దు (���ాపరం�ా ప�� శక���లల� అంధ ��ా్వస)” అ��

ప��ల� గ���్ నమ్మ ���ా�న సూ�సుత్ం� , ఎందుకంట� అ�� �ర� చూ�� �� ,
��� �� మ�� య� �ె � �ి న �� ను.

(7) �మహ ల�దు, సఫర ల�దు, ��అ ల�దు, ఘ�ల ల�దు అ��
�ాట� �� అసల� అర్ థ .

“�మహ ల�దు మ�� య� సఫర ల�దు మ�� య� నఅవ ల�దు మ�� య� ఘ�ల
ల�దు” అ�� హ�� థు అర్ థ :

ఇబ�న మ��ి్ ల అల హంబ� ఇల� ప��ార�:
మ�సన్, అల స�� �� న మ�� య� ఇతర ��ట్ , ప్ రవక సల్ లల�్ల

అల�ౖ �� వసల్ ల ఇల� ప��ార� ఉల�్ ల�ంచబ��ం� : “�మహ ల�దు మ�� య�

సఫర ల�దు.” మ��ి్ ల హ�� థు గ�ం థంల� మ�� య� ఇతర గ�ం ��లల� ఈ ప��ల�
క��� ఉ��న్, “��అ ల�దు మ�� య� ఘ�ల ల�దు.”

�మహ (బహ�వచనం. �మ) [గ�డ్ లగ�]: ఎవ��� �� చ��� �నప�డ�,

మృత�ే � �న ఖననం �ే �ి న త�ా్వ, అత� సమ��� నుం�� ఒక గ�డ్ లగ�
బయట� ��

వసుత్ంద

అజ�్ ఞన�ాలంల

ప్ ర జల

���ం�ే �ార�.

మృత��

ఎమ�క�ల� ఎగర గ��� గ�డ్ లగ�బల�� మ��� �� ��య�, ఒక�� ళ ఎవ��� ��
హతయ �ే య బ�� �ే , అత� తల ��గం నుం�� గ�డ్ లగ� బయట� �� వ�్,
హంత�క�డ�

వ��ం పబ�� ,

హత��

ప్ ర ��ార

ప�రత ్��

వరక�

“��క�

��్ ర��ందుక ఇవ్వం� , ��క� ��్ ర��ందుక ఇవ్వం� ” అ� అర�సూ
త ఉంట�ంద�

అపప్ట అరబ�్బల ���ం�ే �ార�. మ��క �� �� ర�్టల �� � � అజ�్ ఞ �ాలప�

ఇం�� �ధ��� న అరబ�్బ ఆ��రం�ా ఇల� �� ��్కన��ం �� : అత� ప్ ర ��ార
��� వరక� హత��� సమ��� � ఒక ప�ర�గ� �ీ �� సత ూ ఉంట�ం�� ; ఒక గ�డ్ లగ�;
ల��� ఎగరగ��� ప�ల వల� హత��� ఎమ�కల� మ��� �� వ�ట.

“�మహ ల�దు” అ�� ప��లల�, �మహ ను ���ం �� ��ం డ� ���ల��ా అర్ థ
�ే సు��వచు్:

1 – అ�� గ�డ్ లగ� వంట� ప�� �ావచు్ ల��� గ�డ్ లగ�బ �ావచు్. ప్ ర ��ార
�ర�్చ��బ�

వరక�

మృత��

ఎమ�క�ల�

ఎగర

గ���

గ�డ్ లగ�బల��

మ��� �� �, అర�సూ
త ఉంట�య� అరబ�్బల ���ం�ే �ార�. �ా�� ల� ��ందర�
�మహ లను వ��ం చబ�� న �ార� ఆత్మల న��్ మ�ార.

2 – �మహ అ�� �� దుశ్శక���� సూ�ం�ే ఒక ప్ ర�ేయ ప�� అ� ��ందర�
అరబ�్బల అ��న్ర. ఒక�� ళ అ�� �ా�� ఇళ్ళల ఎవ�� ఒక�� ఇంట� ��ౖ �ా�,

అ�� ��త , ఆ ఇంట�్ మరణం సంభ�ంచబ� త�ంద� �ార� ప�� గ ణ�ం �ే �ార�. ఆ

ఇంట� వయ్�� త్వరల�� చ��� ��డ� �ార� న��్ మ�ార. ఇవ�న �సస్ం�ేహం�
అసతయ్ప ��ా్వ�ాల.
సఫర:

అజ�్ ఞ

ప�� గ ణ�ం �ే �ార�.

�ాలంల�

సఫర

�� లను

దురదృష్ కర��� న

�� ల�ా

�ా�� ల� సఫర �� ల గ���ం � అంధ ��ా్వసుల�ం�ేవ

�ె పప్బడట వలన, ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల “సఫర ల�దు” అ��
ప��ల�� ���� ఖం�� ��ర�. కడ�ప�ల� ఒక �ామ� ఉంట�ంద�, సం��గం
�ే �ి న ప�డ� అ�� అత��� ���ా��� గ��� �ే సత ు్ంద, మ�� య� ఆ ��గం
అంట���గమ� అరబ�్బల న��్ మ�ార �ె పప్బ��ం� . �ాబట�్ ధర్మ� �త త్

�� � � �రస్క��ం��ర. మ��క ఇల� ప��ార�: అజ�్ ఞ �ాలప� ప్ ర జల సఫర
�� లను ఒక సంవతస్ర ప�త్ ర� �న� �� ప�� గ ణ�ం �ే �ార� �ాదు మ�� య� ఆ
తర��ా� సంవతస్ర ���� ప�త్ ర� �న� �� ప�� గ ణ�ం �ే �ార�.

“సఫర ల�దు” అ�� ప��ల�, పం�� త�ల� ఇ�్చ ఒక �వరణ

ప్ ర�ార , అజ�్ ఞ �ాలప� ప్ ర జల అంధ ��ా్వసం� దురదృష్ట� �న� �� చూ�ి న

సఫర �� లను సూ�సుత ్��న. �� � గ���ం � సునన అ� ��ఊద (3914) ల�

మ�హమ్మ ఇబ�న �ా�ి ద నుం�� �నన వయ్�� నుం�� ఇల� న�దు
�ే య బ��ం �� :

“అజ�్ ఞ

�ాలప�

ప్ ర జల

సఫర

�� లను

అ�భ��� న �� �ా

ప�� గ ణ�ం �ే �ార�, మ�� య� �� � � దురదృష్టకర� � �� ల � అ�� �ార�. ప్ రవక
సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల �� � � ఖం��ం ��ర�.”

�� లను

ఇమ�మ ఇబ�న రజబ (ర�� మ హ�ల�్ ల) ఇల� ప��ార�: “సఫర

అ�భ��� న �� �ా

పరగణ�ం చడమ�� ��

��� ��ం చబ�� న

ఒక

గ���్

నమ్మక. అల��� బ�ధ�ారం వంట� ���న ప్ ర�ేయ �� ��లను అ�భ��� న ��ా

ప�� గ ణ�ం చటం ల��� �� ళ్ళళ ��రక� అ�భ��� న ద� ష�ా్వ గ���ం � ���ం�ే
అజ�్ ఞన�ాలప ఆ���ా�న అనుస��ం చడం �దల�ౖ న � ��� ��ం చబ�� ���.”

�ా్ ర� మ�� య� ఆధు�క దుశ్శక���లన న��్ అంధ��ా్వ�ా ర�ాల�:
���న �� ��ల� ల��� సఫర మ�� య� ష�ా్వ వంట� ���న �� లల�.
“సఫర
అ�భ��� న �� �ా

ల�దు”

అజ�్ ఞ

అ��

�ాలప�

ప��ల�

అరబ�్బల

ప్ ర�ేయ్కం

���ం�న

�� �్ళళ
సఫర

��రక�

�� లను

సూ�సుత ్��న. మ�� య� అ�� ఒంట� ల క� �ాయ్�ిం� కడ�ప� అంట� �ాయ్�

అ�, అ�� ఒక ఒంట� నుం�� మ��క ఒంట� క� �� ��ం ద� �ె పప్బ�� �� ; �� �
ఆ��రం�ా, అ��్ (అంట� �ాయ్� ) త�ా్వ ఇ�� �� ��్కనబ��ం� . ఒక జనరల

�షయం గ���ం � �� ��్కనబ� � త�ా్వ ఒక ప్ ర�ేయ �షయం గ���ం �
�� ��్కనబడట ���ం �� �� ఇ�� వసుత్ం� .

ఇక్క సఫర అ�� పదం సఫర �� ల�� సూ�సుత్ంద మ�� య�

“సఫర ల�దు” అ�� ప��లక� అర్ థ - అ�� అ�భ��� ద � �ాద�, మం� –

�ె డ�ల� సంభ�ం�ే ఇతర సమయ�లక� మ��� �� �ా�� ఇ�� ఒక సమయమ�
అరధ ్ �ే సు��వటం సమ��తం�ా ఉంట�ం�� .

అంట� ఈ �� లల� �ె డ� జర�గద� ���ంచమ� అర్ థ �ాదు.

ఎందుకంట� �� � ల� ఇతర �� లల� మ��� �� �ా�� �ె డ� క��� జర�గవచు్.

అ��ే ఈ �� ల అల� జ�� �� అ�భం��ౖ ఎల�ంట� ప్ ర��వ చూపదు. ఏ�ై ��,

�ే � ��ౖ �� సంభ�ంపజ� �� �� అల�్ ల మ�త్ ర� . ఒక�� ళ �ాట� ల� �ే � ��� �� ప్ ర��వ
చూ�� శ��త ఉంట� అ�� సమ్మతమవ�త�ం� మ�� య� �ాసత ్వమవ�త�ం� ;

ఒక�� ళ �ే � ��ౖ �� అల� ప్ ర��వ చూ�ిం �ే శ��త ఉంద� ఊ�� ��త , అ��
అసమ్మతమవ�త�ం�

మ�� య�

అసతయ్మవ�త�ం� .

�ాబట�్

హ�� థు

�ర��ి సత ు ్నన్�ే�టం,

ఒక�� ళ

ఏ�ై ��

�షయం

ప్ ర��వ

చూప�త�నన్ట ్ల�, ఆ �షయ���� స్వయం� అల� ప్ ర��వ చూ�� శ��త

ఉంద� ���ంచ క�డదు. (�ాసత ్�ా�� ఆ శ��త ్ ����� �ే్ చ� అల�్ ల
మ�త్ ర� ) .

ఒక�� ళ

ఆ

ప్ ర��వ

�� వ లం

ఊ�జ�త��� న �ై �ే ,

హ�� థు

�ె ల�ప�త�నన ��� ప్ ర�ార , �ట్ట�ద అల�ంట� �ాట� ప్ ర��వ ఏ�
ఉండదు.

నఅవ’: (బహ�వచనం అ��్వ) (ఒక నకష్త ఉద�ం�నప�డ�, అసత ్�ం�

మ�� నకష్త ): ఇ�� ��ం� �� ఆయత�ల� �� ��్కనబ� �నట�్ల 28 ��ంద్ రమ�
దశలను

ల���

�ా్ థ�లన

సూ�సుత్ం� .

ఖుర్ఆ

ఆయత�

���ార్ థ : “మ�� య� చందు్ రడ, �� మ� ��� ��రక� దశలను ఏ�ాప్ట �ే �ామ�
…” 36:39.

ప్ ర 30 �ాత�్ రలల, ఈ నకష్� �్ర ఒక నకష్త ప�్చ �� క�్క

అసత ్�సుత్ం మ�� య� మ��క నకష్త త�ర�ప �� క�్క ఉద�సుత్ం� . అల�
సంవతస్ర

మ��� �� ట పప్ట�� ,

ఆ

నకష్� �్ర

ఉద��ాత ్

మ�� య�

అసత ్��ాత. ఒక నకష్త అసత ్సూ
త , మ��కట� ఉద�ం�ే ట ప�ప్డ, వరష ్
క�ర�సుత్ంద, �� � �� ఆ నకష్� �్ �ారణమ� అరబ�్బల నమ�్మత, �ా�� ల�
ప��� �ార�, “ఫల��� ఫల��� నఅవ (ఒక నకష్త ఉద�ం�ే ట ప�డ�,

అసత ్�ం� మ�� నకష్త ) వలన వరష్ క��� �ిం �� . ” �� � � నఅవ అ� ఎందుక�

�ి � �ే �ారంట�, పశ్చ �� క�్క నకష్త అసత ్�ం�ేటప�ప్ త�ర�ప �� క�్క
మ�� నకష్త ఉద�సుత్ం� (నఅవ) అంట� ఉద�ంచటం మ�� య� ��ౖ ��
�ావటం. మ�� య� నఅవ అంట� అసత ్�ంచు అ� క��� �ె పప్బ��ం� అంట�
వయ్�� �క� �న� .

అ��ే

అల�్ ల

ఇ�ా్టను�ార�

వరష్

ప��ం ద�

నమ�్మత,

ఇక�ర�సుత్ంద న��్ మ�ా� , “ఫల��� ఫల��� నఅవ సమయంల� వరష్
ప��ం �� ’ ” అ� ప��� �ా�� �షయంల� అంట� �ా��రణం�ా ఆయ� సమయ�లల�
అల�్ ల వరష్ క��� �ి �త ా ్డ – అల� పలకటం హ�ామ అవ�త�ం�� ల���
మక�
� హ అవ�త�ం�� అ�� �� ఒక �� ����ా్ రయ�ల�న �షయం.

ఘ�ల: (బహ�వచనం. �� ల�న) అంట� ఒక రక��� న �నున ల��� దయయ్.

�రజ్ ప్ ర�ే�ాలల ఘ�ల �వ�ి సత ు్ంద మ�� య� అప�డప�డ� ప్ ర జలక
రకర�ాల ర��ాలల�, రంగ�లల� కనబడ�త�ంద�, చం�ాల�� ఉ�ేద ్శం� �ా�� �
���� త��ప ్టట� �ే సత ు్ంద అరబ�్బల న��్ మ�ార. ధర్మ�ాస త ���యక�డ� ఈ
ఆల�చనను ప���త ్� �రస్క��ం��డ మ�� య� ఖం��ం ��డ�.

మ�� య� ఘ�ల ఉ�ల� ఉంద�� �షయ��న �ర�ి్కంచట �ాద�,

అ�� రంగ�, ర�పం మ�ర�్చ��గలద మ�� య� ప్ ర జల ���� త�ిప ్� �� �� ట

�ే య గలదు అ�� అరబ�్బ నమ్మ�ా� �రస్క�� ంచటమ �ె ల�పబ��ం �� .
�ాబట�్ “ఘ�ల ల�దు” అనన ప��లక� అర్ థ అ� ప్ ర జల ���� ��ల�ప్� � టట�

�ే యల�వ� అర్ థ . ఈ అ��ా్ రయ�న మ�� హ�� థు క��� బలపర�సుత ్నన్,
“ఘ�ల అ�� �� ల�దు, �ా� “సఆ�” ఉం�� . అ�� మ��ి్ లంల �ావచు్ ల���

ఎక్క�ై� �ావచు్. సఆ� అంట� �నున్లల� ఉం�ే ఒక మ�ం�్ రక�డ . అ��ే
ఆ �నున్లల గందర��ళం మ�� య� వంచనల ఆ��రం�ా మ�య �ే ��

మంత్ ర�ాళ� క��� ఉంట�ర�. … తఆఊస నుం�� అల-ఖల�్ ల ఉల�్ లఖ: ఒక
వయ్�� అత� ��ం ట నడ�సూ
త ఉండ�ా, ఒక �ా�� క�య�ా��ం �� . అప�డ� ఆ వయ్��

ఇల� ప��ాడ�, “�భం, �భం.” అ�� �� తఆఉస అత�� ఇల� అ�� �ాడ�,

“�� � ల� ఏ� �భం ఉం�� , ఏ� �ె డ� ఉం�� ? �వ� ���� �ాట� �ావదుద !”
(అల ఆ��బ అల ష�� యయ్, 3/369, 370)
ఇబ�న అల ఖ�య్ ఇల� ప��ార�:
“ఎవ��� �� ఆ��గయ్ం� ఉనన వయ్�� , ���� మ�ందుక� �ాక�డదు” అ��

పల�క�ల� గ���ం � ��ందర� పం�� త�ల�, అ� “అ��్వ (అంట��ాయ్� ) ల�దు”

అ�� పల�క�ల ��్వ� ��ల��ం చబ�� ��య� �ె � �ార�. ఇ�� స��� న అ��ా్ రయ
�ాదు. ఖం��ం చబ�� న �� మ�� య� బలపర్చబ� న �� – ��ం డూ �� ��్ వర అ��

����� ఇ�� ఉ��హరణ. ప్ రవక సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల “అంట� �ాయ్� ల�దు
మ�� య� సఫర ల�దు” అ� ప��� న ప�డ�, ‘�ి ర�్ ��ా్వ�ాల�� ఆ��రప��
ఉనన మ��ి్ రక � గ���్ నమ్మ�ా�’ ఆయన ఖం��ం ��ర�. ఆ��గయ్ వంత�ల�
��గ�ల మ�ందుక� �ాక�డద�� ప్ రవక సల్ లల� హ� అల�ౖ �� వసల్ ల �క్
��� ����� ��ం డ� ���ల��ా అర్ థ �ే సు��వచు్:

(1) అల�్ ల ���ద ్�ం� ���� ప్ ర జల అంట��ాయ్� �� ఆ���ిం చుటం, అ��
�నన్�ా� � �కమక �� ట�్ , అ��్వన న��్ మటట�

�ే సత ు్ంద� భయ��న ఇ��

సూ�సుత్ం� . �ాబట�్ ��ౖ ��ం డ� హ�� థులల� ఎల�ంట� ��� దం ల�దు.

(2) ఆ��గయ్వంత�డ, ���� మ�ందుక� �ావటమ�� �� అల�్ ల ఆ �ాయ్� �
సృ�ి్ట ంచుటక

మ�ధయ్మ

�ావచు్,

�ాబట�్

�ాయ్� �గ�సుత

మ�ందుక�

�ావటమ�� �� ���ా��� �ారణం�ా మ�రవచ్చ, అ��ే ఆ �ాయ్� � �����ం �ే

ఇతర మ�ధయ్మ� ��్వ� అల�్ ల ���� ���� మ�్ళంచవచ్ ల��� ��గ

ప్ ర���ా� �����ం చవచ్చ� అ��ా్ రయ�� ఇ�� సూ�సుత ్నన్. ఇ�� ప���త ్�
స్వచ్ఛ� � �ౌ�� ద , �ి ర�్కల మ���� ఉనన్�ా� ��ా్వస వంట� �� �ా�� �� .

ఈ

ఆయ�త�ల�

�ె � �ి నట్ � ,

�ర�ప్� �న

��ట�

�ి �ారసును

��ాక��ం చుట�� �� � � �� ల్చవచు. (ఖుర్ఆ ఆయత� ���ార్ థ ):

“ఏ���ై �ే బ�ర�ా�ాల� ఉండ��, ��న్హబంధ ఉండ�ో , �ి �ారసు ఉండ�ో ”
2:254

ఎల�ంట�

సం�ే � లక�

��వ�ల��

‘�ర�ప్� ���

�ి �ారసు

ఉంట�ంద�� ’ అ�� మ�త�ా�ర హ�� థులక� ఈ ఆయత� �ర�దధ ్ �ాదు.

ఎందుకంట�, ఇక్క అల�్ ల ��ాక�� సత ు ్నన్ ‘�ి �ారసు �ే �� శ��త , అనుమ�ంచ

బడక�ం���� మ�ందుక� వ�్, �ా�� ��రక� �ి �ారసు �ే సత ు్ం� ’ అ��
మ��ి్ రక �లల �ాయ్�ిం� గ���్ నమ్మ�ా� మ�త్ ర� . అల�్ ల అనుమ�ం�న
త�ా్వ సంభ�ం�ే �ి �ారసు గ���ం � అల�్ ల మ�� య� అల�్ ల �క్ ప్ రవక

ఈ ��ం� �� ఆయత�లల� �ె � �ి నట్ � ల� ధృ�క��ం ��ర�. (ఖుర్ఆ ఆయత�ల

���ార్ థ ): “అల�్ ల అనుమ� ల�క�ం�� అల�్ ల వదద �ి �ారసు �ే య గ���
�ె వ ర�?” 2:255

“అల�్ ల ఎవ�� ��ౖ �ే ఇష్టపడ��� , �ా�� గ���ం � తపప మ�� వ్వ� గ���ం � �ార�
�ి �ారసు �ే యల�ర�” 21:28

“అల�్ ల అనుమ�ం�న �ా�� �� తపప �ి �ారసు ప్ ర �జన క���ం చదు”
34:23

(��ి య త త��ద ్ సునన అ� ��ఊద, 10/289-291)

