మ���� ప్రవక త్ల� ల�క సం�ేశహర�ల� ఎందుక
ల�ర� – ��� ��నుక నునన్ ���కం��ౖ చర్
[ �ెల�గ� – Telugu - ] ﺗﻠﻐﻮ

��ఖ్ �ా�హ్ అల్ మ� న

౩T

http://islamqa.info
1T

1T

2012 - 1432

ﻧبﻴّﺎت وﻻ رﺳﻮﻻت
ﻟﺲ ﻲﻓ اﻟنﺴﺎء ِ
�ﻢاﺠﻟﻠﻴﻠﺔ ﻲﻓ ذلﻚ
ﺎن اﺤﻟِ َ
» ﺑﺎلﻠﻐﺔ ﺗﻠﻐﻮ «

ﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻤﻟﻨﺠﺪ

ﻤﻟﺼﺪر :مﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم ﺳﺆال وﺟﻮاب

2012 - 1432

మ�� �� ప్ ర వక త్ ల�క సం�ేశహర�ల� ఎందుక� ల�ర�
�� � �� నుక నునన ��� కం��ౖ చర్
య�దమతం, ��� సత్వ మ�� య� ఇ�ా్ల ధ�ా్మలల ఎందుక� మగ�ా��

ప్ ర వక త్ల� ఎంచు��బ�� ��ర�? ఎందుక� మ�� �� ప్ ర వక త్ ల�ర�?

ఎందుక� మగ�ా�� ప్ ర వక త్ల� ఉం���?

అల్ హందు��్
ల – సకల ��త్త్రమ� , కృతజ్ ఞతల అల�్ ల �� .
�ట్ ట�దట �షయం:
మహ� నన్త�డ మ�� య� ప�� ప�ర�్ ణడ, సకల ప్ రశంసలక మ�� య�

కృతజ్ ఞతలక ఏ��� క అర�్ హ�ై అల�్ ల �క్ ��పప

��� �ా�న

నమ్మటంల ఒక మ��ి్ ల ఎంత మ�త్ రమ �� ను�ాడడ�. అల హ�� మ
(అతయ్ం ��� కవం త�డ�) అ�� �� ఆయన �భ��మ�లల�� ఒక
�భ��మం మ�� య� �� �ా్ (��� కం ) ఆయన �� వయ్లకష్ణ�ల ఒక
�� వయ్లకష.

‘ప�ర�షత్వ’ అ�� �� సం�ేశహర�ల ఒక లకష్ణ మహ� నన్త��ై

అల�్ ల �శ్చ�ం���డ. ��ందర� పం�� త�ల అ��ా్ రయ ప్ ర�ార ఇ��

పం�� త�లంద�� ఏ�ా��ా్ రయ. �� � �� నుక ��పప ��� కం ఉం�� .
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�� ఖ ఉమర అల అ�ా్ ఖ (ఆయనను అల�్ హ ర��ంచు�ాక ) ఇల�
ప��ార�:

అల�్ ల అనుగ� ��ం� న ప�� ప�ర్ ణత్ �క్ మ��క ర�పం ఏ�టంట�

తన

సం�ేశహర�లంద�� �

ఎంచుక���న్డ.

ఏ

సూ�ంచబ��ం��

(ఖుర్ఆ

ఆయన

సం�ేశహర��� �

ప�ర�ష�లల�

ఆయన

నుం�ే

�ీత్ �లల

నుం��

ఎంచు��ల�దు. ��ం�
� � ఆయత�ల�� అల�్ ల పల�క�లల� ఈ ��ష్ ట
ఆయత�

���ాను�ాదం)

:

“(ఓ

మ�హమ్మ) �క� ప�ర్వ �� మ� ప్ ర వక త్ల� పం�ి న �ారం��

ప�ర�ష�ల�” [అల అం�య� 21:7].
�ా�� �� వ్వబ� �

బ�ధయ్త

స్వ���ా�

అనుస��ం�

నుం�� మ�త్ ర� సం�ేశహర�ల� ఎంచు��బ�� ��ర� �ాదు. ఉ��హరణక�:

ప�ర�ష�లల�

�ీత్ �లల నుం��

1. సం�ేశహర�� �ాత్ అ�� క ��పప పనుల� �ే య వల�ి ఉంట�ం�� :

�ీత ్ �ప�ర�ష�లన సంబ� ��ంచు ట, రహసయ్ం� మ�� య� బ�� రం గం�ా

ప్ రజలన కలవటం, �తత్ భ����ౖ సంచ��ంచు ట, అసతయ్�ాదులన

ఎదు��్కను మ�� య� �ా�� �� (అస��య్లక) �ర�దధ ్ం� �దర్శ��లన

చూప�ట

మ�� య� �ా�� �� �ా�ో ప�ా��ల�

�ే య�ట,

��ౖ ��య్లన

తయ�ర� �ే య�ట మ�� య� �ాట� �� ��యకత్వ వ��ంచు ట, య�దధ
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బ�ధల గ�ం�� మ�ందుక� �ాగ�ట. ఇవ�న ప�ర�ష�లక� తగ�ను �ా�
�ీత ్ �లక �ాదు.

2. తనను అనుస��ం �ే �ా�� బ�ధయ్ తపప్క�ం� వ��ంచవల�న�
సం�ేశహర��
సహచర�లక�

పద�

�� మ�ండ�

ఆ�ే�ాల�

�ేసుత్ం� .

మ�� య�

�ాబట�్

��� ��జ్ ఞల

అతను

జ���

తన

�ే�ాత డ�,

ప�� �ా��ాత్డ మ�� య� �ా�� మధయ �ర�ప �ె బ���డ�. ఒక�� ళ ఎవ��� ��

మ�� ళ క� అల�ంట� సం�ేశహర�� బ�ధయ్ అపప్� ��� , ���� ఆ��
స�� �ాగ �ర్వహంచల� �� వచు్, ఆ�� ఆ�ే�ాలను అనుస��ంచక�ం ��

�రస్క��ం� ప్ రజల మ�ందుక� �ావచు్ మ�� య� ఆ�� క� ��ే య త

చూపక �� వచు్.
3.

ప�ర�షత్వ

ఎక�్క

ప�� ప�ర్ ణ��ం� .

�ాబట�్

సం�ేశహర�ల

బ�ధయ్తన అల�్ ల �ీత ్ �లక ఇవ్వక�ం�, ప�ర�ష�ల�� అపప్�� ం���డ:

“ప�ర�ష�ల� �ీత ్ � సంరకష్క� మ�� య� �� షణకరత్ల”[అ�న్�ా

4:34].

�ీత ్ �లల ��� కం మ�� య� ����్ మ �బదధ ్ ��రత ఉంట�ంద� ప్ ర వక

సల్ లల�్ల అల�ౖ �� వసల్ ల ప��� ఉ��న్ర.

4. బ�� ష్ � , గరభ్��రణమ, �ి ల్ లలన కనడం మ�� య� ప�ర�ట�

రకత్�ా్ర �దల�ౖ న �ాట� వలన �ీత ్ �ల మ�న�ి క ఒ�త్� �� మ�� య�
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బ�ధలక� గ�రవ���ర�. అం�ే�ాక ప�ి �ి ల్ ల బ�ధయ్ క��� వ��ంచ

వల�ి ఉంట�ం�� . ఇవ�న �ా�� � సం�ేశహర�� బ�ధయ్లల�� అ�� క

పనుల� �ే య క�ం�� అడ�్ డక�ంట�. (p. 84-85)
��ండవ�� :

ఇక ప్ ర వక త్త �షయంల� – మరయ్ ���త ఇమ�� న �� కల�ప����

��ందర� మ�� �� ప్ ర వక త్ ఎంచు��బ�� ��ర� అబ�ల హసన అల

అష�� , అల ఖుర�త ్ మ�� య� ఇబ�న హజమ �దల�ౖ న ��ందర�

పం�� త�ల

అ��ా్ రయ!

మ��ా

అల�ౖ �� సస్ల�

త�్

వదద ్క

�� �ాయ్వతర (వ�� ) పం�ాన� అల�్ ల �ె ��ి న ఖుర్ఆ వచ���న,
�ైవదూతల�

మరయ్ం�

జ�� �� న

సం��షణను

�ె ���

ఖుర్ఆ

వచ��ల�న మ�� య� ప్ రపం �ీత్ �లంద� �ల�� �� ల ��� ష్ ఠ�� �న���� ఆ�� ను

ఎంచుక�నన్ట�
చూప���ర�.

�ె ��� వచ���న

�ార� తమ �ాదనక� �ాకష్య్

�ా�� �ాదన స��� న �� �ాక�� వచ్చ �ె ల�సుత్ �� .
�� ఖ ఉమర అల అష్క (హ�ి జ హ�ల�్ ల) ఇల� �ె � �ార�:
�ా�� �ాదనలను �ీత ్ � ప్ ర వక త్� �్వ �ాకష్య్ �సు��ల�మ�. �ా��

�ాదనలను అ�� క ���ల��ా ఖం��ంచవచు్ :
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1. �� వయ్సం�ే�ా� అందజ� య టం, బ� ��ంచడం మ�� య� ప్ రజలల

క��ి �� � �ి ఉండటం వంట�� ప్ ర వక త ్ల ఆ�ే�ంచబడల�ద�� �ా��

�ాదనను �� మ� అం�� క ��ంచ మ�. మ� అ��ా్ రయ ఏ�టంట� , ఈ
�షయ�లల� ఒక ప్ ర వక త్ మ�� య� ఒక సం�ేశహర���� మధయ

ఎల�ంట� �� ద మ� ల�దు. అ��ే �ా�� మధయ �� దం ఏ�టంట� , ప్ ర వక త్

తమ కంట� మ�ందు పంపబ�� న సం�ేశహర�� ధర్మ�ాసనం���
పంపబడ��ర�.

ఒక�� ళ ఇ�ే అసల� �షయ��� �ే , ఎందుక� మ�� �� సం�ేశహర�ల�

పంపబడల�ర� అ�� ����� గల �ారణ�ల� ఎందుక� మ�� �� ప్ ర వక త్

పంపబడల�ర�

అ��

�����

క���

వ��త్ాత
� .

ప్ ర వక

పద��

�ర్వ��ంచడ మ�� ళ లక� �ాధయ్ �ాద� �ె ��� అ�� క �ారణ�ల�

ఉ��న్.

2. మ��ా అల�ౖ �� సస్ల� త�్ ల� మ�� య� (�ి ��ను ��రయ) ఆ�ి య�క�

అల�్ ల పం�ి న �� �ాయ్వతర (వ�� ) స్వపర�పంల� ఉం��ం �� .
స్వ�ాన్ �� �ాయ్వతరణల� ఒక ��గం �ాగలవ� మ�� య� ఇల�ంట�

�� వయ్స్వ�ాన ప్ ర వక త ్ల �ాక�ం�� ఇతర�లక� క��� �ావచ్చ మ�క�

�ె ల�సు .

3. �ైవదూతల� సం����ం� న ప్ ర ఒక్కర ప్ ర వక త్ల�న �ా�� �ాదన��

�� మ� అం�� క ��ంచం . మ�� పట్ టణంల ఉనన తన ����్ మ �� దర��� �
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చూడట���� �� ళ�్ళచున ఒక వయ్�� వదద ్క ఒక �ైవదూతను పంపటం
జ�� ��ంద �

ఒక

హ�� థుల�

�ె ల� పబ��ం�� .

ఎందుక�

అత��

చూడట���� �� ళ�్ళచు��న్ �ైవదూత ప్ ర�న్ంచ , అల�్ ల ��సం

��ను అత�� ��్ ర�సుత్��న ఆ వయ్��త జ�ా���్చడ. �� � �ారణం�ా 
ఆ ప్ రయ�ణ �క �� � ��ను ��్ ర�సుత్��న �ె � ��ందు క� అల�్ ల ఒక

�ైవదూతను అత� వదద ్క పం�ి ��డ�. అల��� బట్ టత�ా�� , క�ష�
్ ఠ���

మ�� య� అంధు�� కథ మనంద�� �� �ె ల�సు . ప్ ర వక సల్ లల�్ల అల�ౖ ��
వసల్ లంన ప్ ర�న్స , �బ్ ర�� అల�ౖ �� సస్ల� స�బ�లక� �ా�� ధర్మ

గ���ం� బ� ��ం �ేందుక� �ావట��న స�బ�ల� క��్ళ� చూ�ార�

మ�� య� ఆయన మ�టల� సప్ష్టం ���న్ర క���.

4. అల�్ ల మరయ్ంన ఎంచుక���న్డ� వచ��లను �ార� �ాకష్య్

ఉదహ��ంచల�ర� . ఎందుకంట� ప్ ర వక త ్ల �ాక�ం�� ప్ రజలన క���

ఎంచుక�నన్ట� అల�్ ల సప్ష్టం �� ��్క ఉ��న్డ.:

“తర��ాత మ� ��సులల� �� మ� ఎనున్క�న �ా�� � (ఈ) గ�ం �����

�ారసుల��ా

�ే �ామ�.

మ��

�ా�� ల�

��ందర�

తమ

ఆత్మల��

అ��య్య��� ఒ�� గ డ�త���న్ర. �ా�� ల� మ�� ��ందర� మధయ్స ్థం

ఉ��న్ర. �ా�� ల� మ�� ��ందర� అల�్ ల అనుమ��� స��్క�ాయ్ల
మ�ందంజ �� సుత్��న్. …” [Faatir 35:32].
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ఆయన మ�నవ�ల��ౖ మ�� య� ���న్త�ల�� ఇబ�్ ర�� అల�ౖ �� సస్ల�

క�ట�ంబ��న మ�� య� ఇమ�� న క�ట�ంబ��న ఎంచుక���న్డ. మ��
�శ్చయం� �తత్ �ా�� క�ట�ంబ���� క�ట�ంబం ప్ ర వక త్ �ాదు గ��!

“�శ్చయం� అల�్ ల ఆదమ�ను, నూహ ను, ఇబ�్ ర� � వంశసు్థలన
మ�� య� ఇమ�� న వంశసు్థలన సర్ల��ాల ప్ రజల� (�ా్ ర��నయ్త�)

ఎనున్క���న్..” [ఆల� ఇమ�� న 3:33].

5. �ార� �ాకష్య్ �ాడ�త�నన హ�� థుల� �� ��్కనబ� � ప�� ప�ర్ ణత్
అ��

పదం

ఖ�్ఛతం�

ప్ ర వక త్� �్వ

వ��త్సుత్ం

�ె పప్ల�మ.

ఎందుకంట� , అ�� ఏ�ై �� ప�� ప���త �ే య డంల��, ఏ�ై �� �షయంల�

మహ� ననత

వ��త్ంచవచు .

�ా్థ���

�ేర���వడంల��

మ�� ళ లక�

ప�� ప�ర్ ణ�����

సంబం��ం� న

క���

అం�ాల�న్ంట �ల

ప�� ప�ర్ ణ��్వ �ా��ం� న మ�� ళ అ� �� � అర్థ: �ాబట�్ ఇక్క

�� ��్కనబ� � ప�� ప�ర్ ణత్ ప్ ర వక త్� �్వ సంబం��ం� న ప�� ప�ర్ ణత్
�ాదు.

6. ���న హ�� థులల� ఖ�� జ� ర�� య ల�్ లహ అ��్ ఒక ప�� ప�ర్ మ�� ళ

అ� సప్ష్టం �� ��్కనబ��ం� . ఇక్క �� ��్కనబ� � ప�� ప�ర్ ణత్

ప్ ర వక త్� �్వ సంబం��ం� న�� �ాద� సప్ష్టం �ె ల� ప�త�నన్� .
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�� � �� సంబం��ం� న మ�� ���న హ�� థుల� మ�� య� �ాట� �వరణ
చూడగలర�.

7. ఇమ�� న క�మ���త మరయ్ ���ాట� �ా�మహ ���త మ�హమ్మ క���

స్వరగ్ంల

హ�� థులల�

మ�� ళ లక�
సప్ష్టం

��యక��ాల��ా

�ె ల� పబ��ం�� .

మరయ్

ఉంట�ంద�
�ాక�ం��

���న

మ��ా

అల�ౖ �� సస్ల� త�్ మ�� య� ఆ�ి య� �దల�ౖ న ఇతర మ�� ళ ల

ప్ ర వక త్� �్ ఈ హ�� థు సప్ష్టం ��మర��ాల� ల�క�ం�� �ేసుత్నన్
ఎందుకంట� �ా�మహ ���త

మ�హమ్మ ప్ ర వక �ాద�� �షయం

మనంద�� �� ఖ�్చతం� �ె ల�సు . అ��ే ఆ�� ఇతర మ�� ళ ల కంట�
ఉతత్మ��ాల ఈ హ�� థు సప్ష్టం �ె ల� ప� త�నన్� . మ�� ఒక�� ళ
మ��ా

అల�ౖ �� సస్ల�

త�్

మ�� య�

ఆ�ి య�ల�

తపప్క�ం� �ార� ఆ�� కంట� ఉతత్మ��ా��� ఉం��� క��!

ప్ ర వక త్ల �ౖ ,

8. ఆ�� ఉతత్ గ�ణ�ల �వరణ మ�� య� ��ం పకం గ���ం� ప్ రాత్�స
�

మరయ్ంన �ి �ధ � ్ఖ (సతయ్వంత��ాల) అ� �� ��్కనడ జ�� ��ం�� . అల�్ ల

పల�క�ల� (ఖుర్ఆ వచన ���ార్థ):
“మ�� యం

క�మ�ర��ై న

మ�ీ హ

(ఏసు��� సుత )

�� వలం

అల�్ ల

సం�ేశహర�డ� తపప మ��ం �� � �ాదు. �జ���� ఆయనక� ప�ర్వ

ఎంద�� సం�ేశహర�ల� గ�ం���ర�. మ�� య� ఆయన త�్ ఒక

సతయ్వంత��ాల� ౖ �ీత ్ �మ ��� . �ా�� దద ్ర (ఇతర�ల మ��� �� �ా �� ) అనన్
��� �ార�.…” [అల మ�ఇదహ 5:75].
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ఒక�� ళ

అంతకంట�

ఉతత్

�వరణ

ఉంట�

తపప్క�ం�

అ��

ప్ రాత్�ంచబ�ే
�
. �ా�, ఖుర్ఆ ల� �ా� ల��� స�� హ హ�� థులల�
�ా� ఎక్క� ప్ ర వక త్ ఏ ఒక్ మ�� �� ఎంచు��బ��ంద �� �షయం

ప్ రాత్�ంచబడల�
�
.

మరయ్ ప్ ర వక �ాద� ఒక పం�� త�ల సమ�హం నుం�� అల ఖ���
అయ�య్

ఉల�్ ల�ం��ర.

ప�సత్కంల

ఇమ�ం

మరయ్

ప్ ర వక

�ాద��

�షయం��ౖ

పం�� త�లంద�� మ��య ఏ�ా��ా్ రయ ఉంద� అల అ��్క అ��
నవ�

�ె � �ార�.

మ�నవ�లల�

మ�� య�

���నత�లల� మ�� �� ప్ ర వక త్ ల�ర� షరహ అల మ�హదద ్ ల�
��ందర� పం�� త�ల� �ె ��ి న ట�్ మ�� య� అల హసన అల బ�ీ్

ప��� న ట�్ �� ��్కనబ��ం� .
�� ఫ �� నుస

అర�� సుల

వ��� �ాల� త (The Messengers and the

Messages in the Light of the Qur’aan and Sunnah, by ‘Umar
S. al-Ashqar)
అసల�ౖ న  అల�్ లహ్ �� �ెల�.
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