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పరిచయం
సర్వస్తు తులకు అర్హుడ�ైన అల్లా కే స్తు తులన్నీ చెందుతాయి, ఆయన ఘనతలు,
కీరతీ ్ ప్రతిష్ఠ లు లెక్కించలేనివి, సర్వ అనుగ్రహాలు ఆయానకు చెందినవే, ఆయనే
ప్రధమం ఆయనే అంతము. సర్వసృష్టికర్త అయిన అల్లా తప్ప వేరే ఆరాధ్య ద�ైవం
లేదని సాక్ష్యామిస్తు న్నాను, ఆయనకెవరూ సాటిలేరు, ఆయన పో లిక లేనివాడు,
ఆయనకు సరిసమానులెవ్వరూ లేరు మరియు ముహమ్మద్ సల్ల ల్లా హు
అల�ైహి వసల్లం వారు ఆయన దాసుడు మరియు ప్రవక్త అని సాక్ష్యమిస్తు న్నాను.
ఆయనప�ై, ఆయన సహచరులప�ై శాంతి మరియు శుభాలు కురువుగాక.
క్లు ప్తంగా అఖీదా యొక్క వివరణ.

దాసులప�ై అల్లా యొక్క హక్కు గురించి అల్లా తన ప్రవక్త అయిన నూహ్, ఆ
తరువాత వచ్చిన ప్రవక్త లందరికీ అలాగే చిట్ట చివరి ప్రవక్త అయిన ముహమ్మద్
సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారికి తన సందేశాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు, దీని గురించి
వారికి తాకీదు చేసి ఉన్నాడు. అల్లా యొక్క ఈ హక్కుల గురించి దాసుడు తీర్పు
దినాన ప్రశ్నించబడతాడు. వీటి సమాధానాల గురించి రాయమని కొందరు నన్ను
కోరుతుండడంతో ఈ పనికి ఉపక్రమించడం జరిగింది.

(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
]١٣ :ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [الشورى

ఆయన నూహ్’కు విధించిన (ఇస్లాం) ధర్మాన్నే మీ కొరకు విధి చేశాడు
మరియు దానినే (ఓ మహమ్మద్) మీము నీకు దివ్యజ్ఞానం(వహీ) ద్వారా
అవతరింపజేశాము మరియు మేము దానినే ఇబ్రా హీం, మూసా మరియు
ఈసాలకు కూడా విధి చేశాము. ఈ ధర్మాన్నే అవలంబించాలని మరియు దీనిలో
ఒకరికొకరు విడిపో కుండా ఉండాలని ఆజ్ఞాపించాము.
స్వార్ధాలు, దురాశలు, పెరిగే కొద్దీ ఆధారాలు, యదార్ధాలతో సంబందం లేని
ఇష్టానుసార భిన్న ఆలోచనలు రూపుదిద్దు కుంటాయి. భిన్న ఆలోచనలు
పెరిగే కొద్ది భిన్న వర్గాలు, గ్రూ పులు పుట్టు కొస్తాయి. మాతృభాష అరబీ కలిగిన
అరబ్బులు లేదా ఇతరుల ఈ అరబీ భాష బలహీన పడినప్పుడు అసలు అర్ధాలు
మారడం, సందేహాస్పద భావాలు పుట్టు కురావడం జరుగుతుంది. ఆ తరువాత
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ఈ తప్పుడు భావాలను, అర్ధాలను నిరూపించడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది,
అలాగే ఖురాను ఆయతులు మరియు ప్రవక్త హదీసులలో బుద్ధికి అర్ధమయ్యే
అర్ధాలను, హేతుబద్ధ భావాలను మాత్రమే నిరూపించడానికి ప్రయత్నించడం
జరుగుతుంది. మొదట్లో
ఒక వర్ గం అనేది రూపాంతం చెందడం సంభవం
అయినప్పుడు ఆ తరువాతివారికి అలాంటివి ఏర్పరచడం మరింత తేలిక�ైపో తుంది.
వాస్త వానికి సందేహంలోనే ఒక స్వార్ధపూరిత కోరిక ఉంటుంది, ఆ కొరికే తరువాత
ఒక సందేహంగా రూపాంతం చెంది ఆ తరువాత ఒక నూతన సిద్ధ ాంతంగా, ఒక
క్రొ త్త అభిమతంగా మారుతుంది, తరువాత జనాలు రూపాంతం చెందిన ఈ చివరి
స్థితిని తీసుకుంటారు కానీ దీని మొదటి మరియు అసలు స్థితి గురించి వారికి
తెలిసి ఉండదు.
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మొదటి విభాగం
ఇస్లాం : ఏకేశ్వరుడ�ైన అల్లా యొక్క ధర్మం ఇస్లాం ధర్మం మాత్రమే, తన సృష్టిలోని
మానవులు మరియు జిన్నాతులలో ఈ ధర్మం తప్ప దేనినీ అల్లా స్వీకరించడు.
అల్లా తన దివ్య గ్రంధంలో ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు.

]٨٥ :(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [آل عمران

"మరియు ఎవడ�ైనా అల్లా హ్ కు విధేయత (ఇస్లాం) తప్ప ఇతర ధర్మాన్ని
అవలంబించగోరితే అది ఏ మాత్రమూ స్వీకరించబడదు".
మరో చోట ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు.

]20 :( ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [ آل عمران

నిశ్చయంగా, అల్లా హ్’కు సమ్మతమ�ైన ధర్మం కేవలం అల్లా హ్’కు విధేయులవటం
(ఇస్లాం) మాత్రమే

ఇప్పటిదాకా ఈ ప్రపంచంలో వచ్చిన ప్రవక్త లందరూ ఇచ్చిన సందేశం ఇస్లాం
మాత్రమే.
దీని గురించి దివ్యా ఖురాన్'లో అల్లా ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు.
]٢٥ :ﭝ ﭞ ﭟ) [األنبياء

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

మరియు మేము, నీకు పూర్వం ఏ ప్రవక్త ను పంపినా: "నిశ్చయంగా, నేను
(అల్లా హ్) తప్ప మరొక ఆరాధ్యుడు లేడు! కావున మీరు నన్నే (అల్లా హ్ నే)
ఆరాధించండి." అని దివ్యజ్ఞానం (వహీ) ఇచ్చిపంపాము
మరో చోట ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు:

( ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
]165 - 163 :ﮌ ﮍﮎ) [النساء
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(ఓ ప్రవక్తా!) నిశ్చయంగా, మేము నూహ్ కు మరియు అతని తర్వాత వచ్చిన
ప్రవక్త లకు సందేశం (వహీ) పంపినట్లు , నీకు కూడా సందేశం పంపాము.
మరియు మేము ఇబ్రా హీమ్, ఇస్మాయీల్, ఇస్ హాఖ్, యాఖూబ్ లకు మరియు
అతని సంతతి వారికి మరియు ఈసా, అయ్యూబ్, యూనుస్, హారూన్ మరియు
సుల�ైమాన్ లకు కూడా దివ్యజ్ఞానం (వహీ) పంపాము. మరియు మేము దావూద్
కు జబూర్ గ్రంథాన్ని ప్రసాదించాము.మరియు వాస్త వంగా, మేము పంపిన
ప్రవక్త లలో కొందరి గాథలను నీకు తెలిపాము మరియు ఇతర ప్రవక్త లను గురించి
మేము నీకు తెలుపలేదు. మరియు అల్లా హ్ మూసాతో నేరుగా మాట్లా డాడు.
(మేము) ప్రవక్త లను శుభవార్త లు ఇచ్చేవారిగా మరియు హెచ్చరికలు చేసే
వారిగా పంపాము. ప్రవక్త ల (ఆగమనం) తరువాత, అల్లా హ్ కు ప్రతికూలంగా
వాదించటానికి, ప్రజలకు ఏ సాకూ మిగల కూడదని! మరియు అల్లా హ్ సర్వ
శక్తిమంతుడు, మహా వివేచనాపరుడు.
తన ప్రవక్త ల�ైన నూహ్, ఇబ్రా హీం, ఇస్ హాక్, యాకూబ్, దావూద్, సుల�ైమాన్,
అయ్యూబ్, యూసుఫ్, మూసా, హారూన్, జకరియా, యహ్యా, ఈసా, ఇల్యాస్,
ఇస్మాయీల్, యసా, యూనుస్, లూత్ అల�ైహిముస్సలాం వారిని ప్రసతావిం
్ చిన
పిదప అల్లా ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు:

(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
]90 :ﯾ) [األنعام

ఇలాంటి వారే అల్లా హ్ మార్గ దర్శకత్వం పొ ందినవారు. కావున నీవు వారి
మార్గాన్నే అనుసరించు. వారితో ఇలా అను: "నేను దీనికి బదులుగా మీ నుంచి
ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని అడగను. ఇది కేవలం సర్వ లోకాల (వారి) కొరకు ఒక
హితోపదేశం మాత్రమే."
మౌలికంగా ప్రవక్త లందరి ధర్మ సందేశం ఒక్కటే, వ్యత్యాసం ఏమ�ైనా ఉంటే కొన్ని
పాక్షిక విషయాలలో మాత్రమే ఉంటుంది, ఇది తప్ప మౌలికంగా దాని "అసలు"
మాత్రం మారదు.
బనీ ఇస్రాయీల్ జాతిలో అల్లా తన ప్రవక్త మూసా మరియు ప్రవక్త ఈసా
ఇరువురినీ పంపించాడు. ప్రవక్త ఈసా వారిప�ై అవతరించిన ఇంజీల్ గ్రంధం ప్రవక్త
మూసా వారి ప�ై అవతరించిన తౌరాత్ గ్రంధంలోని కొన్ని అంశాలను రద్ధు చేసింది.
ప్రవక్త ఈసా అల�ైహిస్సలాం వారు తన జాతి వారికి ఇలా తెలియజేశారు:
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(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ
]50 :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [آل عمران

"మరియు నేను, ప్రస్తు తం తౌరాత్’లో (మిగిలి ఉన్న సత్యాన్ని) ధృవ పరచటానికి
మరియు పూర్వం మీకు నిషేధించబడిన (హరామ్ చేయబడిన) కొన్ని
వస్తు వులను ధర్మసమ్మతం (హలాల్) చేయటానికి (వచ్చాను). మరియు నేను
మీ ప్రభువు తరఫు నుండి మీ వద్ద కు అద్భుత సూచనలు (ఆయాత్) తీసుకొని
వచ్చాను, కావున మీరు అల్లా హ్ యందు భయభక్తు లు కలిగి ఉండండి మరియు
నన్ను అనుసరించండి

ప్రవక్త మూసా మరియు ఈసా అల�ైహిముస్సలమ్ వారు ఒకే జాతిలో
పంపబడినప్పటికీ కొన్ని శాసనాలలో మనకు మార్పులు కనిపిసతా ్యి, ఒకే
జాతికి చెందిన ప్రవక్త లలోని శాసనాలలో మార్పు కనిపిస్తు న్నప్పుడు పూర్తిగా
జాతికి జాతే మారిపో తున్నప్పుడు సంభవించే మార్పుల గురించి ప్రత్యేకంగా
చెప్పనవసరం లేదు.
కాలక్రమంలో కొందరు తమకు ఇష్ట మొచ్చినట్లు గా ద�ైవశాసనాలలో (షరీయత్)
లో మార్పులు, చేర్పులు చేసేశారు, చివరికి అవి క్రమంగా తమ అసలు
స్వరూపాన్ని కోల్పోయాయి.
దీని గురించే అల్లా ఇలా ప్రసతా ్విస్తు న్నాడు:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
]٧٨ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) [آل عمران

మరియు అది గ్రంథం లోనిదని భావించాలని వాస్త వానికి వారిలో కొందరు తమ
నాలుకలను త్రిప్పి గ్రంథాన్ని చదువుతారు, కాని (నిజానికి) అది గ్రంథం లోనిది
కాదు; మరియు వారు: "అది అల్లా హ్ దగ్గ ర నుండి వచ్చింది." అని అంటారు,
కాని అది (నిజానికి) అల్లా హ్ దగ్గ ర నుండి వచ్చింది కాదు, మరియు వారు తెలిసి
కూడా అల్లా హ్ ప�ై అబద్ధా లు పలుకుతున్నారు
మరో చోట అల్లా ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు:

]٤٦ :( ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [النساء

పదాలను వాటి సంధార్భాల నుండి తారుమారు చేసి చేయడం.

ఈ మార్పులూ, చేర్పులు ప్రజలకు మరియు సత్యానికి మధ్య పెద్ద అవరోధాన్ని
సృష్టించాయి, అసలు యదార్ ధం కప్పివేయబడింది, దీనిని సరిదిద్దా డానికి
ధర్మాన్ని మరలా అవతరింపజేయాలని సర్వ సృష్టికర్త అయిన అల్లా తలచాడు,
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దీనికోసం ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారిని ఎన్నుకున్నాడు,
ఇదివరకి లేని కొత్త ధర్మాన్ని అల్లా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం
వారిప�ై అవతరింపజేయలేదు, ఆది కాలం నుండి ప్రవక్త లందరికీ అందిస్తూ వచ్చిన
ఇస్లాంనే అల్లా మహనీయ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారికీ
అందించాడు, ఏ కాలంలోనూ అల్లా ఇస్లాం తప్ప మరే ధర్మాన్ని అంగీకరించడు.
]٨٥ :(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [آل عمران

మరియు ఎవడ�ైనా అల్లా హ్ కు విధేయత (ఇస్లాం) తప్ప ఇతర ధర్మాన్ని
అవలంబించగోరితే అది ఏ మాత్రమూ స్వీకరించబడదు మరియు అతడు
పరలోకంలో నష్ట పడేవారిలో చేరుతాడు
మానవులు, జిన్నాతులు, అరబ్బులు, అరబ్బేతరులు అందరివ�ైపు ముహమ్మద్
సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారిని ప్రవక్త గా చేసి పంపించాడు ఆ సర్వసృష్టికర్త .
]٢٨ :(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [سبأ

మరియు (ఓ ముహమ్మద్!) మేము నిన్ను సర్వమానవులకు శుభవార్త నిచ్చే
వానిగా మరియు హెచ్చరిక చేసేవానిగా మాత్రమే పంపాము.

َ  َو،ود ٌّي
َ ،“ َوال َِّذي َنفْ ُس ُم َح َّم ٍد ِب َي ِد ِه
 ُث َّم،ال ن َْص َر ِان ٌّي
ِ ال َي ْس َم ُع ِبي أحد من هذه األمة ال َي ُه
ُ َي ُم
)153 اب النار” (مسلم
ِ وت َو َل ْم ُيؤ ِْم ْن ِبال َِّذي ُأ ْر ِسل ُْت ِب ِه ِإ َّال كا َن ِم ْن أَ ْص َح

సహీ హదీసులో అబూ హుర�ైరా రదియల్లా హు అన్'హు వారు ఇలా

ఉల్లేఖిస్తు న్నారు : ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారు ఇలా
సెలవిచ్చారు : “ఎవరి చేతిలో అయితే ఈ ముహమ్మద్ ప్రాణం ఉందో ఆయన
ప�ై ప్రమాణం చేసి చెబుతున్నాను, ఈ ఉమ్మత్'లో ఏ ఒక్క యూదుడు కానీ,
క్రైస్తవుడు కానీ నాకు పంపబడిన ఈ సందేశాన్ని గ్రహించి దానిని విశ్వసించకపో తే
ఖచ్చితంగా నరకవాసులలో చేరతాడు. (ముస్ల ిం)
అల్లా ఖురాన్'ను ఎటువంటి మార్పులు చేర్పులు లేకుండా కాపాడాడు, అల్లా తన
దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:
]٩ :ﮛ ﮜ ﮝ) [احلجر

(ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

నిశ్చయంగా మేమే ఈ జ్ఞాపిక(ఖురాన్)ను అవతరింపచేసాము మరియు
నిశ్చయంగా మేమే దీనిని కాపాడేవారము.
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రెండవ విభాగం
ద�ైవగ్రంధమ�ైన ఖురాను మరియు ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారి హదీసు
రూపంలో ఉన్న ఇస్లాంను అల్లా మాత్రమే వివరిసతా ్డు, ఈ రెండింటిలో తన
ఉద్దేశాలను అల్లా మాత్రమే తెలియజేసతా ్డు, మనుషులలో ప్రవక్త మహమ్మద్
సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వస్సల్లా మ్ వారి కన్నా ఉత్త మమ�ైన వ్యక్తి ఎవరూ లేరు,
అయినప్పటికీ వారు (సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం) తన ప్రభువు తరపున అందిన
సందేశాన్ని ప్రజలకు అందించే ఒక ప్రవక్త మాత్రమే.
తన దివ్య వచనంలో అల్లా ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు:

]٦٧ :( ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [املائدة

ఓ ప్రవక్తా! నీవు నీ ప్రభువు తరఫు నుండి నీప�ై అవతరింపజేయబడిన దానిని
తెలియజేయి
ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారి బాధ్యత సందేశాన్ని అందించడం, చేర్చడం
మాత్రమే:
]٥٤ :( ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) [النور

మరియు సందేశహరుని బాధ్యత కేవలం స్పష్టంగా సందేశాన్ని అందజేయటం
మాత్రమే
ఈ సందేశాన్ని విశదపరిచే, వివరించే బాధ్యత మాత్రం అల్లా దే, దీని గురించి అల్లా
ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు:
]19 - 18 :(ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ) [القيامة

కావున మేము దీనిని పఠించినప్పుడు నీవు ఆ పారాయణాన్ని శ్రద్ధగా
అనుసరించు.ఇక దాని భావాన్ని అర్థమయ్యేలా చేయటం మా బాధ్యతే!
మహనీయ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారి సున్నతు
(హదీసులు) కూడా అల్లా తరుపున ద�ైవవాణి (వహీ) లో భాగమే.
దీని గురించి అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు.

]٤ - ٣ :(ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) [النجم
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మరియు అతను తన మనోవాంఛలను అనుసరించి కూడా మాట్లా డడు. అది
(అతను పలుకుతున్నది) అతనిప�ై అవతరింపజేయబడిన దివ్యజ్ఞానం (వహీ)
మాత్రమే.
మహనీయ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారి ఎదుట
ఏద�ైనా ప్రశ్న వస్తే ఇదివరకి వారి ప్రభువు తరపున తెలిసి ఉన్న జ్ఞానం నుండి
సమాధానమిస్తారు లేకుంటే ద�ైవవాణి కోసం ఎదురు చూస్తారు తప్పిస్తే స్వతహాగా
ఏమీ చెప్పరు.

గమనించదగ్గ విషయమేమంటే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం
వారిని అత్యంత సమీపంగా వారి సహచరులు అర్ ధం చేసుకున్నంతగా మరెవరూ
అర్ ధం చేసుకోలేరు, కావున ఖురాను యొక్క భావాలను, అర్ధాలను సహాబీలు
అర్ ధం చేసుకున్నవి మనకు ఆధారాలుగా పరిగణించబడతాయి.
హలాల్, హరామ్ మరియు అన్ని ద�ైవశాసనాలను కేవలం అల్లా మాత్రమే
నిర్ణ యిస్తాడు, ఆయన మాత్రమే శాసనాలు చేసతా ్డు, వీటిలో పూర్తి నిర్ణ యాధికారం
కేవలం అతనికి మాత్రమే ఉంటుంది, ఎవర�ైనా ఈ శాసనాదికారాలను ఈ సృష్టిలో
మరెవరిక�ైనా ఆపాదిస్తే లేదా ఇతరులు కూడా ఇలాంటి అధికారాలు కలిగి ఉంటారని
విశ్వసిస్తే మాత్రం ద�ైవాదేశాలలో ఇతరులను సాటి కల్పించడం, అవిశ్వాసానికి
పాల్పడడం అవుతుంది, ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు.
అల్లా హ్ తను ఏ అర్ధాన్నైతే కోరుకున్నాడో , ఏ ఉద్దేశాన్నైతే తలచాడో దానినే తన
దివ్య గ్రంధంలో

అవతరింపజేశాడు. ఆయన లేదా ఎవరిన�ైతే ఆయన అనుమతించాడో వారు
మాత్రమే దీనిని వివరిసతా ్రు.
ఖురానును అధ్యయనం చేస్తూ దాని అర్ధాన్ని గ్రహించేవారు రెండు షరతులకు
లోబడి ఉండవలసి ఉంటుంది.

ఖురాను యొక్క పదాలు మరియు వాఖ్యాలలో అరబీ భాష యొక్క మౌలిక
భావపరిధి నుండి బయటకు వెళ్లకూడదు.
ఖురానులో స్పష్టంగా వివరించబడిన భావానికి వ్యతిరేకంగా అతని అర్ధం
ఉండకూడదు.

అల్లా ఇలా పలికాడని ఆపాదించబడే ప్రతీదీ ఆయన చెప్పినది, ఆయన ద్వారా
ఉద్దేశించబడినది కాదు. గ్రంధవాసులు (యూధులు, క్రైస్తవులు ) తమ గ్రంధాలలో
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దానిలో ఉద్దేశింపబడని అర్ధాలలో అతిశయోక్తికి పాల్పడి మార్గ భష
్ర ్టు లయ్యారు,
చాలా స్పష్టంగా ఉన్న అర్ధాన్ని అస్పష్టంగా ఉన్నట్టు మరియు అస్పష్టంగా
ఉన్న అర్ధాన్ని స్పష్టంగా ఉన్నట్టు తమకు అనుగుణంగా వక్రీకరించి అర్ధాలను
వివరించారు వారు.
దీని గురించి అల్లా తన గ్రంధంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు :

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
]٧٨ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) [آل عمران

మరియు వారిలో కొందరు అది గ్రంథం లోనిదని భావించాలని, వాస్త వానికి వారిలో
కొందరు తమ నాలుకలను త్రిప్పి గ్రంథాన్ని చదువుతారు, కాని (నిజానికి) అది
గ్రంథం లోనిది కాదు; మరియు వారు: "అది అల్లా హ్ దగ్గ ర నుండి వచ్చింది." అని
అంటారు, కాని అది (నిజానికి) అల్లా హ్ దగ్గ ర నుండి వచ్చింది కాదు, మరియు
వారు తెలిసి కూడా అల్లా హ్ ప�ై అబద్ధా లు పలుకుతున్నారు.
)(ﭔ ﭕ ﭖ

వాస్త వానికి వారిలో కొందరు తమ నాలుకలను త్రిప్పి గ్రంథాన్ని చదువుతారు
)(ﭗ

‘అది గ్రంథంలోని భాగమేనని భావించాలని’

ఈ విధంగా వారు సత్యాన్ని మార్చి మార్గ భష
్ర ్ట త కలిగించారు.
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మూడవ విభాగం
అల్లా యొక్క హక్కు :

ఆరాధనను అన్ని విధాలుగా కేవలం అల్లా కు మాత్రమే ప్రత్యేకం చేయడాన్ని
అల్లా యొక్క హక్కు అంటారు.
అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

]١٦٣ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) [البقرة

(ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ

మరియు మీ ఆరాధ్యద�ైవం కేవలం ఆ అద్వితీయుడు (అల్లా హ్) మాత్రమే.
ఆయన తప్ప! మరొక ఆరాధ్యదేవుడు లేడు, అనంత కరుణా మయుడు, అపార
కరుణా ప్రదాత.
మనస్సు, నోరు,
కలిపించకూడదు.

కర్మలు

ఈ

మూడింటిలో

దేనితోనూ

అల్లా కు

సాటి

అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:
]36 :(ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [النساء

మరియు మీరు అల్లా హ్'నే ఆరాధించండి మరియు ఎవ్వరినీ ఆయనకు
భాగస్వాములుగా సాటి కల్పించకండి.
పెద్దతరహా బహుద�ైవారాధన మనిషి చేసే ఏ పుణ్యకార్యాన్నీ మిగల్చదు, అది
అన్నింటినీ నశింపజేస్తుంది.
అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
]65 :ﯝ) [الزمر

మరియు వాస్త వానికి! నీకూ మరియు నీకంటే ముందు వచ్చిన (ప్రతి ప్రవక్త కూ)
దివ్యజ్ఞానం (వహీ) ద్వారా ఇలా తెలుపబడింది: "ఒకవేళ నీవు బహుద�ైవారాధన
(షిర్కు) చేసినట్ై లతే నీ కర్మలన్నీ వ్యర్థమ�ై పో తాయి మరియు నిశ్చయంగా, నీవు
నష్టానికి గురి అయిన వారిలో చేరిపో తావు."
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ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారితోనే అల్లా ఇలా సంబో ధిస్తుంటే ఇక
ఇతరుల సంగతి ఏమిటనేది గమనించాలి.

దాసుడు మనస్ఫూర్తిగా ప్రశ్చాత్తా పం చెందనిదే అల్లా అతని ఈ బహుద�ైవారాధనా
పాపాన్ని క్షమించడు.
అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

]٤٨ :(ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) [النساء

నిశ్చయంగా, అల్లా హ్ తనకు భాగస్వామిని (సాటిని) కల్పించటాన్ని ఏ మాత్రమూ
క్షమించడు. మరియు అది తప్ప దేనిని (ఏ పాపాన్ని) అయినా, ఆయన తాను
కోరిన వారిని క్షమిస్తాడు
మరోచోట ఇలా సెలవిస్తు నాడు:

]34 :(ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) [محمد

నిశ్చయంగా, సత్యాన్ని తిరస్కరిస్తూ ప్రజలను అల్లా హ్ మార్ గం నుండి నిరోధిస్తూ
వుండి, సత్యతిరస్కారులుగానే మరణించిన వారిని అల్లా హ్ ఎంత మాత్రం
క్షమించడు
బహుద�ైవారాధనలోనే చనిపో యే వారు నరకానికి అర్పితం కావలసిందే.
దీనిగురించి అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు.

(ﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ
]٢١٧ :ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) [البقرة

"మరియు మీలో ఎవర�ైనా మతభ్రష్టు ల�ై సత్యతిరస్కారులుగా మరణిస్తే, అలాంటి
వారి మంచిపనులన్నీ ఇహపర లోకాలలో రెండింటిలోనూ వృథా అవుతాయి.
మరియు అలాంటి వారు నరకాగ్ని వాసులవుతారు. అందులో వారు శాశ్వతంగా
ఉంటారు"
]161 :(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [البقرة

"నిశ్చయంగా ఎవర�ైతే సత్యతిరస్కారుల�ై, ఆ తిరస్కారంలోనే మృతి చెందుతారో,
అలాంటి వారిప�ై అల్లా హ్ యొక్క శాపం (బహిష్కారం) ఉంటుంది మరియు
దేవదూతల మరియు సర్వమానవుల యొక్క శాపముంటంది"
కొన్ని సందర్భాలలో ఒక అవిశ్వాసి తోటి మానవులకు లాభం కలిగించే మంచి
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న�ైజం కలవాడ�ై ఉండవచ్చు, సమాజ సేవ చేయడం వంటివి చేస్తూ ఉండవచ్చు.
అయితే తోటి మనుషులకు సహాయ సహకారాలు అందించే అతని ఈ న�ైజాన్ని
అల్లా ముందు నుంచే ఆ వ్యక్తికి ఆధీనపరచి ఉన్నాడు, ఇది సహజమ�ైన న�ైజం.
ఇతరులకు ప్రయోజనాన్ని కలిగించే ఇటువంటి న�ైజాన్ని అల్లా తన ఈ సృష్టిలో
ఎన్నింటికో ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఉదాహరణకు సూర్య చంద్రు లు, గాలులు, మేఘాలు
వగ�ైరా ఇవన్నీ జనజీవనానికి ఎంతో మేలునూ, ప్రయోజనాన్ని కలిగిస్తు న్నాయి.
అయితే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి యొక్క మంచి న�ైజం విషయంలో ఎటువంటి సమస్య
లేదు, అతని మంచి న�ైజాన్ని తిరస్కరించడం లేదు, అతని ప్రయోజనకరమ�ైన
ఈ స్వభావం హర్షించదగ్గ దే. కానీ అవిశ్వాసం(కుఫ్ర్) అనేది 'ద�ైవ తిరస్కరణ'కు
సంబందించినది, సర్వసృష్టికర్త అయిన, ఏకేశ్వరుడ�ైన అల్లా యొక్క నిరాకరణతో
అవిశ్వాసం ఏర్పడుతుంది తప్పిస్తే ఈ మంచి న�ైజాన్ని తిరస్కరించడం వల్ల కాదు.
అతడు ద�ైవ శిక్షకు అర్హుడయ్యేది తన సృష్టికర్త ను తిరస్కరించడం వల్ల నే కానీ తన
ఈ మంచి స్వభావాన్ని తిరస్కరించడం వల్ల కాదు.
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నాల్గ వ విభాగం
విశ్వాసం (ఈమాన్) మరియు అవిశ్వాసం (కుఫ్ర్) ఈ రెండూ అల్లా యొక్క
రెండు విధాన నిర్ణ యాలు మరియు శాసనాల పేరలు ్. వీటిని కేవలం అల్లా మాత్రమే
నిర్ణ యిస్తాడు మరియు అవతరింపజేసతా ్డు.
స్పష్ట మ�ైన కారణం లేకుండా ఒకరి విషయంలో అవిశ్వాసి (కుఫ్ర్) అని నిర్ధారణకు
రాకూడదు. మనం గమనించాల్సిన ముఖ్యమ�ైన విషయం ఏమిటంటే ఈ
ప్రపంచంలో రెండే రెండు రకాల మనుషులున్నారు, మూడో రకం వారు లేరు.
ఒకరు విశ్వాసులు మిగితావారందరూ అవిశ్వాసులు.
అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

]٢ :( ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [التغابن

ఆయనే మిమ్మల్ని సృష్టించాడు. మీలో కొందరు సత్యతిరస్కారులున్నారు
మరియు మీలో కొందరు విశ్వాసులున్నారు
వీటి నియమాలను
అవతరింపజేశాడు.

అల్లా

తన

దివ్యఖురాను

మరియు

హదీసులలో

ఇక మునాఫికీన్(కపట విశ్వాసు)ల విషయానికి వస్తే మనస్సులో
అవిశ్వాసం(కుఫ్ర్) దాచుకొని తమనితాము విశ్వాసులుగా చెప్పుకునే వారిని
మునాఫికీన్'లు అంటారు. అనగా అల్లా ప�ై, ఆయన గ్రంధం ప�ై, ఆయన ప్రవక్త
ముహమ్మద్ సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం ప�ై విశ్వాసాన్ని ప�ైప�ైన ప్రదర్శిస్తూ
లోలోపల వీటన్నిటినీ తిరస్కరించేవారు. ఈ తరహా కపట విశ్వాసాన్ని పెద్దతరహా
కపటవిశ్వాసం (అన్నిఫాక్ అల్'అక్బర్) అంటారు, నిజానికి పెద్దతరహా నిఫాఫ్
అంటే అది కుఫ్ర్ కోవకే చెందుతుంది.
మరో రకం నిఫాక్ : వీరు ముస్లిములు అయి ఉంటారు కానీ లోపల
అవిధేయతను దాచుకొని ప�ైన విధేయతను ప్రదర్శిస్తారు. ఇది ప�ైకి
నిజాయితీని కనబరుస్తూ లోపల మోసానికి పాల్పడడం వంటిది.
అలాగే ఇలాంటి మరో ఉదాహరణ : మాటలలో ఒకటి చెప్పడం మరియు
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మనస్సులో దానికి వ్యతిరేకమ�ైనది కలిగి ఉండడం. అయితే దీనిని చిన్న
తరహా నిఫాక్(కపట విశ్వాసం) అంటారు.
వారు బయట జనాలకు కనబరిచే దాన్ని బట్టే మునాఫిక్'లు కూడా సాధారణ
ముస్లిములుగా పరిగణించబడతారు.
విశ్వాసి యొక్క ప్రాణం మరియు ధనం నిషిద్ధమ�ైనది: అనగా ఒక విశ్వాసి
యొక్క ధన ప్రాణాలను భంగం కలిగించకూడదు, అయితే యుద్ ధంలో మిమ్మల్ని
నిర్మూలించడానికి వచ్చే అవిశ్వాసి ధన, ప్రాణాలు మాత్రం నిషిద్ధం కాదు.
ఒడంబడిక, శరణు ఇవ్వడం, ఇస్లామీయ ప్రభుత్వానికి ట్యాక్సు కట్టి ఉండే
"జిమ్మీ" లాంటి పరిస్థితులలో ఉండే అవిశ్వాసుల(కాఫీర్ల)ను అన్ని రకాల రక్షణ
ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
తోటి విశ్వాసిని హత్య చేసిన లేదా వివాహానంతరం వ్యభిచరించిన ముస్లిముకు
మరణ శిక్ష విధించడం జరుగుతుంది.
అల్లా ఎవరిన�ైతే అవిశ్వాసులు(కాఫిరలు ్) అని నిర్ధారించాడో వారిని కాఫిరలు ్ అని
చెప్పే అనుమతి ఉంది.
ఉదాహరణకు:
అల్లా మరియు ప్రవక్త (సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారిని) తిరస్కరించిన
వాడు.
అల్లా మరియు ప్రవక్త (సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారిని) అవహేళన
చేసినవాడు,

(ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ
]٦٦ - ٦٥ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ) [التوبة

నీవు వారిని అడిగితే వారు తప్పక: "మేము కేవలం కాలక్షేపానికి మరియు
పరిహాసానికి మాత్రమే ఇలా మాట్లా డుతున్నాము." అని సమాధానమిస్తారు.
వారితో అను: "ఏమీ? మీరు అల్లా హ్'తో మరియు ఆయన సూచనలతో
(ఆయతులతో) మరియు ఆయన ప్రవక్త తో వేళాకోళం చేస్తు న్నారా?
ఇక మీరు సాకులు చెప్పకండి, వాస్త వానికి మీరు విశ్వసించిన తరువాత
సత్యాన్ని తిరస్కరించారు." మీలో కొందరిని మేము క్షమించినా ఇతరులను
తప్పకుండా శిక్షిసతా ్ము, ఎందుకంటే వాస్త వానికి వారు అపరాధులు.
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అల్లా మరియు ప్రవక్త (సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం) వారితో శతృత్వం
వహించినవాడు
ఇస్లాంకు చెందిన ఏద�ైనా ఆదేశాన్ని తిరస్కరించినవాడు.

)( ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
]105 :[النحل

నిశ్చయంగా, అల్లా హ్ సూచనలను (ఆయాత్'లను) విశ్వసించని వారు
అబద్ధా లను కల్పిస్తు న్నారు. మరియు అలాంటివారు! వారే అసత్యవాదులు.
అల్లా ప�ై అబాంఢం మోపినవాడు: దీని గురించి అల్లా తన దివ్య వచనంలో
ఇలా సెలవిచ్చాడు:

(ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
]68 :ﮞ) [العنكبوت

మరియు అల్లా హ్ మీద అబద్ధా లు కల్పించే వాని కంటే, లేక తన వద్ద కు సత్యం
వచ్చినపుడు దానిని అబద్ధ మని తిరస్కరించే వాని కంటే, ఎక్కువ దుర్మార్గుడు
ఎవడు? ఏమీ? ఇలాంటి సత్యతిరస్కారులకు నరకమే నివాసస్థ లం కాదా?
సృష్టికర్త అయిన అల్లా కు చేయాల్సిన ఆరాధనను ఇతరులకు చేసేవాడు.
దీని గురించి అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

(ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
]١١٧ :ﯷ) [املؤمنون

ఇక ఎవడ�ైనా అల్లా హ్ తో పాటు మరొక ద�ైవాన్ని - తన వద్ద దాని కొరకు
ఎలాంటి ఆధారం లేకుండానే - ప్రార్థిసతా ్డో , నిశ్చయంగా అతని లెక్క అతని
ప్రభువు వద్ద ఉంది. నిశ్చయంగా, సత్యతిరస్కారులు సాఫల్యము పొ ందలేరు.
పూర్తిగా అల్లాయేతరులను ఆరాధించినా లేదా ఇతరులను మధ్యవర్తిగా
పిట్టినా ఈ రెండూ అవిశ్వాసం (కుఫ్ర్) కోవకే చెందుతాయి. దీని గురించి అల్లా
తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

(ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
]١٨ :ﯡ) [يونس

మరియు వారు అల్లా హ్ ను కాదని తమకు నష్టం గానీ, లాభం గానీ
కలిగించలేని వాటిని ఆరాధిస్తు న్నారు. మరియు వారు ఇలా అంటున్నారు:
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"వీరు మాకు అల్లా హ్ వద్ద సిఫారసు చేసేవారు." వారినడుగు: "ఏమీ?
ఆకాశాలలో గానీ, భూమిలో గానీ, అల్లా హ్ ఎరుగని విషయాన్ని, మీరు
ఆయనకు తెలుపగోరుతున్నారా?" ఆయన సర్వలోపాలకు అతీతుడు,
మీరు సాటి కల్పించే వాటి కంటే ఆయన అత్యున్నతుడు.

ఏవ�ైతే కేవలం అల్లా కు మాత్రమే ప్రత్యేకించాలో అది ఆతరులకు ఆపాదించడం.

ఉదాహరణకు: ధర్మశాసనాలు చేయడం, హలాల్, హరాంలను నిర్ధారించడం
వగ�ైరా.

అల్లా తన ఆజ్ఞాలను, షరీయత్ శాసనాలను కూడా ఆరాధనలుగా
అభివర్ణించాడు, వీటన్నిటినీ కేవలం సృష్టికర్త అయిన అల్లా మాత్రమే
నిర్ధారిసతా ్డు.
అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:
]40 :ﮑ) [يوسف

( ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

నిశ్చయంగా ఆజ్ఞాపించే అధికారం కేవలం అల్లా హ్'కే చెందుతుంది, ఆయనను
తప్ప మరొకరిని ఆరాధించరాదని ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు.

అల్లా తో పాటు ఇతరులు కూడా అగోచర జ్ఞానాన్ని(ఇల్మేగ�ైబ్) కలిగి ఉంటారని
చెప్పడం. ఉదాహరణకు: జోతిష్యం, చేతబడి వగ�ైరా.
అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

]65 :(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [النمل

"ఆకాశాలలోను మరియు భూమిలోను ఉన్న అగోచర విషయజ్ఞానం
గలవాడు అల్లా హ్ తప్ప మరొకడు లేడు.

ఈ విశ్వంలో ప్రతి చిన్న, పెద్ద విషయాన్ని కేవలం అల్లా మాత్రమే నడిపిసతా ్డు,
జీవన్మరణాలను అల్లా మాత్రమే నిర్ణ యిస్తాడు. అయితే ఇలాంటి గుణాలు
సృష్టిలో ఇతరులు కూడా కలిగి ఉంటారని విశ్వసించడం.
అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

)( ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
]١٦ :[الرعد

వారు (అల్లా హ్ కు) సాటి కల్పించిన వారు కూడా అల్లా హ్ సృష్టించినట్లు
ఏమ�ైనా సృష్టించారా, అందువలన సృష్టి విషయంలో వారికి సందేహం
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కలిగిందా?" వారితో అను: "అల్లా హ్'యే ప్రతిదానికి సృష్టికర్త మరియు ఆయన
అద్వితీయుడు, ప్రబలుడు (తన సృష్టిప�ై సంపూర్ణ అధికారం గలవాడు)"
విశ్వాసులను కాకుండా ధర్మవ్యతిరేకులను తమ మిత్రు లిగా చేసుకోని
వారిపట్ల ప్రేమాభిమానాలు, సహాయసహకారాలు కలిగి ఉండడం.
దీని గురించి అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

]51 :(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) [املائدة

'మీలో ఎవరు వారితో స్నేహం చేసతా ్డో వాస్త వానికి అతడు వారిలో చేరినవాడ�ై
అవుతాడు".

సత్యధర్మమ�ైన ఇస్లాంను అర్ ధంచేసుకునే, స్వీకరించే సామర్ధ్యం మరియు
పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా విముఖత చూపి ఉద్దేశపూర్వకంగా వదిలేసిన
వాడు కూడా అవిశ్వాసిగానే పరిగణించబడతాడు, ఇలా చేసిన ఎడల పూర్తిగా
అజ్ఞానంలో ఉన్నా కూడా అపరాధే అవుతాడు. అతడు అజ్ఞాని, తెలియనివాడు
అని అనడం జరగదు, ఎందుకంటే తన ఆజ్ఞానాన్ని తొలగించుకునే అవకాశం
అతనికి ఉన్నా దానిని అతడు కావాలనే వినియోగించుకోలేదు.
అందుకనే అల్లా బహుద�ైవారాధకుల గురించి ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు:
]24 :(ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ) [األنبياء

"కాని వారిలో చాలా మంది సత్యాన్ని గ్రహించలేదు, కావున వారు విముఖుల�ై
పో తున్నారు".
వారి యొక్క ఈ అజ్ఞానం వారు ఎంపిక చేసుకున్నదే.

అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

)(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
]3 :[األحقاف

మరియు సత్యాన్ని తిరస్కరించిన వారు తమకు చేయబడిన హెచ్చరిక నుండి
విముఖులవు తున్నారు.

విపులంగా ధర్మాన్ని వినే, అర్ధం చేసుకునే అవకాశం కలిగినా దానికి విముఖత
చూపించి తద్వారా కలిగిన ఆజ్ఞానాన్ని వారు సాకుగా చూపలేరు, ఇలాంటి ఈ
లక్షణం ద్వారానే ఎన్నో జాతులు మార్గ భ్రష్టు లుగా మిగిలిపో యాయి. ఇలాంటి
అజ్ఞానం నిజమ�ైన అజ్ఞానం కాదు,ఇది వారు కావాలని కల్పించుకున్న అజ్ఞానం.

అఖీదా యొక్క విభాగాలు

28

అనేక మండి ధర్మ తిరస్కారుల ముఖ్య లక్షణం ఏమిటంటే వారు భూమాకాశాలలో
మరియు అల్లా యొక్క శాసనాలలో ఎన్నో సూచనలను చూసి వాటిని గ్రహించే,
గమనించే శక్తి ఉన్నా కూడా వాటిని గమనించకుండా ముఖం త్రిప్పుకుంటారు.
ఇలాంటి వారి గురించి అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

]105 :( ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [يوسف

మరియు ఆకాశాలలో మరియు భూమిలో ఎన్ని సూచనలను వారు చూస్తూ
ఉన్నారు. అయినా వారు (వాటిని గమనించలేక) వాటి నుండి ముఖం
త్రిప్పుకుంటున్నారు

(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
]71 :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ) [املؤمنون

వాస్త వానికి మేము వారి వద్ద కు హితబో ధను పంపాము, కాని వారు తమ
హితబో ధ నుండి ముఖం త్రిప్పుకుంటున్నారు.
ధర్మం నుండి ముఖంత్రిప్పుకొని, కావాలని తప్పించుకొని, దాని జ్ఞానాన్ని
పొ ందకుండా ఉండడం వలన వారు
'మేము అమాయకులము' అని
తప్పించుకోలేరు.

మేము అమాయకులము, మాకు తెలీదు అనే వంకతో ఈ ప్రాపంచిక జీవితంలో
తోటి మానవుల హక్కుల నుండే తప్పించుకోలేరు, అలాంటిది అల్లా యొక్క
హక్కుల నుండి ఎలా తప్పించుకోగలరు?
కళ్ల ముందు కనిపించిన సూచనలను గమనించకుండా, పరిశీలించకుండా
సాగిపో తే మానవ బుద్ధి అసలు దేని కోసం అయితే సృష్టించబడిందో దాని
అసలు లక్ష్యాన్ని విస్మరించినట్లే. అలాగే సర�ైన విధంగా దృష్టి పెట్టకుండా ఎంత
తొందరపాటుగా వ్యవహరిస్తే అంతగా దాని లక్ష్యం నెరవేరకుండా ఉంటుంది.
]32 :(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [األنبياء

మరియు మేము ఆకాశాన్ని సురక్షితమ�ైన కప్పుగా చేశాము. అయినా వారు
అందులోని సూచన(ఆయాత్)ల నుండి విముఖులవుతున్నారు.
ద�ైనందిన జీవితంలో ప్రతిరోజూ సూచనలు ఎంత స్పష్టంగా, బలంగా కనిపించినా
వాటిని పట్టించుకోకపో తే గ్రహించాల్సిన దానిని గ్రహించలేరు.
దీనిగురించి అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:
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మనిషి ధర్మం గురించి సమగ్రంగా తెలుసుకోకుండా, దానిని పూర్తిగా విస్మరించి
ఆ తరువాత 'దాని గురించి నాకు తెలీదు కాబట్టి నేను దానికి బాధ్యుడిని కాను,
అందులో నా తప్పు లేదు మరియు దాని పరిణామాలతో కూడా నాకెలాంటి
సంబందం లేదు' అని అంటే మాత్రం అది అపో హ మాత్రమే, ఈ ఆజ్ఞానాన్ని
అతను బాధ్యత వహించాల్సిందే.
కొన్ని కారణాల వల్ల కొందరు ధర్మంనుండి దూరమ�ైపో తారు.

ఉదాహరణకు: గర్వం, తేలికగా తీసుకోవడం, ఒకరి చెప్పుడు మాటలలో రావడం
వగ�ైరా.

ధర్మ తిరస్కరణకు బదులుగా పరీక్షగా బాధలు, కష్టానష్టాలు వచ్చినప్పుడు
చాలా సందర్భాల్లో ఆ గర్వం దూరమవుతుంది, నిర్లక్ష్యమత్తు వదిలి సత్యం అతని
కళ్ళకు కనిపిస్తుంది తద్వారా అతను ధర్మం చెంతకు చేరడం జరుగుతుంది.
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ఐదవ విభాగం
ఈమాన్: వాక్కు(పలుకు), ఆచరణ మరియు నమ్మకం ఈ మూడింటి
సమ్మిళితాన్ని ఈమాన్(విశ్వాసం) అంటారు, ఈ మూడింటిలో ఏ ఒక్కటి
లోపించినా అది ఈమాన్ కోవలోకి రాదు.

ఉదాహరణకు మగ్రిబ్ నమాజులో మూడు రెకాతులలో ఏ ఒక్క రెకాతు తగ్గినా అది
మగ్రిబ్ నమాజు అనబడదో అలాగే ఈమాన్'లో వాక్కు, క్రియ మరియు నమ్మకం
ఈ మూడింటిలో ఏది కొరవడినా అది ఈమాన్ అనబడదు. ప్రవక్త ముహమ్మద్
సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారి షరీయత్’లో ఈమాన్ యొక్క అర్ధం మరియు
దాని నిర్వచనం ఇదే.
ఈమాన్ యొక్క ఈ మూడు గుణాల నిర్వచనంలో మానవ సేవ చేయడం,
మనస్సులో ఎటువంటి చెడులేకుండా స్వచ్ఛంగా ఉండడం, అందరికీ సహాయం
చేయడం వంటి లక్షణాలు ఉద్దేశింపబడినవి కావు, ఎందుకంటే ఇవి సహజంగానే
చాలా మంది న�ైజంలో ఉంటాయి, అసలు దేవుడినే నమ్మని నాస్తికులు కూడా
ఇలాంటి భావాలు కలిగి ఉంటారు.
ఇక్కడ ‘వాక్కు’ మరియు ‘ఆచరణ’ అంటే ఇది మనస్సుకు సంబందించినది.
అనగా మనోవాక్కు, మనోక్రియ.
షరీయత్’లో మనో వాక్కు అంటే ఏమిటి?:

అల్లా తప్ప వేరే ఆరాధ్యద�ైవం లేదని మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్ల ల్లా హు
అల�ైహి వసల్లం) వారు అల్లా యొక్క ప్రవక్త అని మరియు వారిప�ై అవతరించినది
సత్యధర్మమని విశ్వసించడం.
షరీయత్’లో మనోక్రియ అంటే ఏమిటి?:

అల్లా , ఆయన ప్రవక్త మరియు ఆయన అవతరింపజేసిన ధర్మం పట్ల ప్రేమ కలిగి
ఉండడం, అల్లా మరియు ఆయన ప్రవక్త ఇష్ట పడిన వాటిని ఇష్ట పడడం, క్రియలను
కేవలం అల్లా యొక్క సంతుష్ఠ త కోసం మాత్రమే చేయాలి అనే సంకల్పశుద్ధి కలిగి
ఉండడం.
సాధారణంగా జనాలలో ఉండే న�ైతికపరమ�ైన బో ధనల వరకే దీని పరిధి
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పరిమితమ�ై లేదు : ఉదాహరణకు సత్యం పలకడం, మాటసాయం చేయడం,
తల్లిదండ్రు లతో వినమ్రతతో మాట్లా డడం, చిరునవ్వుతో పలకరించడం, దారి
తప్పిపో యిన బాటసారికి మార్గ దర్శకం చేయడం వగ�ైరా. ఇలాంటి వాటిని ప్రతి
ఒక్కరూ ఇష్ట పడతారు, అసలు దేవుడే లేడని చెప్పే అవిశ్వాసులు కూడా వీటిని
మెచ్చుకుంటారు.

ఇక్కడ ధార్మికంగా దీని అసలు ఉద్దేశం, అర్ధం ఏమిటంటే ప్రవక్త ముహమ్మద్
సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారి సందేశం దేనిని ఉద్దేసిస్తు న్నదో , దేనిని
సూచిస్తు న్నదో అదే దీని ఉద్దేశం.
ఆ వాక్కులలో అత్యుత్త మమ�ైనవి: ‘ అల్లా తప్ప వేరే ఆరాధ్య ద�ైవం లేదని
మరియు మహనీయ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారు
అల్లా యొక్క ప్రవక్త అని విశ్వసిస్తు న్నానని సాక్షామివ్వడం(షహాదత�ైన్)’,
అల్లా యొక్క పవిత్రతను కొనియాడడం(తస్బీహ్), అల్లా ను ఔన్నత్వాన్ని
కొనియాడడం(తక్బీర్).
ఇక్కడ క్రియ(అమల్) అంటే దీని పరిధి కేవలం సాధారణంగా జనాలలో ఉండే
న�ైతిక కార్యాల వరకే పరిమితమ�ై లేదు. ఉదాహరణకు : తల్లిదండ్రు ల పట్ల
మంచి నడవడిక కలిగి ఉండడం, దారిలో హానికర వస్తు వు ఏమ�ైనా పడుంటే
తొలగించడం, బీదవాడికి అన్నం పెట్టడం, బాధితుడికి సాయమందించడం,
అతిధులను గౌరవించడం వగ�ైరా.

మనస్సులో సృష్టికర్త ప�ై విశ్వాసం లేకున్నా కూడా మనస్సులు సహజంగా
ఇలాంటి పనులను ఇష్ట పడతాయి మరియు ప్రేమిస్తాయి.

అయితే ధార్మికంగా ఇక్కడ అసలు ఉద్దేశం ఏమిటంటే: మహనీయ ప్రవక్త
సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారు చెప్పినట్టు నమాజు చేయడం, విధి
దానం(జకాతు) ఇవ్వడం, ఉపవాసముండడం, హజ్ చేయడం వగ�ైరా.
ద�ైవ గ్రంధాలన్నిటిలోనూ సాధారణ న�ైతికాంశాలు బో ధించబడి ఉన్నాయి.
ఉదాహరణకు: మంచి కార్యాల పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండడం, సత్యం పలకడం,
తల్లిదండ్రు ల పట్ల మంచి నడవడిక కలిగి ఉండడం, బీదలకు అన్నం పెట్టడం,
మార్ గం నుండి హానికర వస్తు వులను తొలగించడం వగ�ైరా.

ఈ సద్కార్యాలన్నీ ఎంత ఎక్కువగా ద�ైవ సంతుష్ఠ త కోసం చేస్తే అంతగా విశ్వాసం
కూడా పెరుగుతుంది, అయితే ఇవన్నీ లేకపో తే విశ్వాసం ఉండదు అని అర్ ధం
కాదు, ఎవర�ైనా ఎక్కువ సద్గు ణాలు చేస్తుంటే అతని సహజ న�ైజం దాని అసలు
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స్థితిలో ఉందని అర్ ధం, అతడు పుట్టినప్పుడు ఏ సహజ స్థితిలో ఉన్నాడో అదే
స్థితిలో అతని వ్యక్తిత్వం ఉందని అర్ధం, ఇటువంటి సహజమ�ైన న�ైజాన్ని కలిగి
ఉన్నవారు ధర్మాన్ని స్వీకరించడంలో అతి దగ్గ రగా ఉన్నారని అర్ ధం.
]30 :(ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [الروم

అల్లా హ్ మానవులను ఏ స్వభావంతో పుట్టించాడో , ఆ స్వభావం ప�ైననే వారు
ఉంటారు.

ఈమాన్(విశ్వాసం): అనేది పెరుగుతూ తరుగుతూ ఉంటుంది, ద�ైవ విధేయతతో
అది పెరుగుతుంటుంది అలాగే
చెడు కార్యాలతో తరుగుతూ ఉంటుంది,
అవిశ్వాసం(ధర్మ తిరస్కరణ) మరియు (ధర్మం) పట్ల అనుమానం వలన అది
కనుమరుగవుతుంది.
)(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
]2 :[األنفال

నిశ్చయంగా, విశ్వాసుల�ైన వారి హృదయాలు అల్లా హ్ ప్రసతా ్వన వచ్చినపుడు
భయంతో వణుకుతాయి మరియు వారి ముందు ఆయన సూచనలు (ఖుర్ఆన్)
పఠింపబడినప్పుడు వారి విశ్వాసం మరింత అధికమే అవుతుంది. (అన్’ఫాల్ -2)
]٣١ :(ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [املدثر

విశ్వాసుల విశ్వాసాన్ని అధికం చేయటానికి (ముద్ద స్సిర్ -31)
]4 :(ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [الفتح

ఆయనే విశ్వాసుల హృదయాలలో శాంతిని అవతరింపజేశాడు -వారి విశ్వాసంలో
మరింత విశ్వాసాన్ని అధికం చేశాడు. (అల్’ఫత్’హ్)
విశ్వాసం ఎలా నిరూపితమవుతుంది?

విశ్వాసంలో మూడు విషయాలు కీలకం
మనో వాక్కును విశ్వసించడం.

ప్రవక్త తత్వాన్ని అనగా రిసాలత్’ను సత్యమని నమ్మడం

మనో క్రియను విశ్వసించడం. అనగా సృష్టికర్త అయిన అల్లా మరియు ఆయన
ప్రవక్త పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండాలి మరియు అల్లా ఆయన ప్రవక్త దేనిన�ైతే
ఇష్ట పడతారో దానిని ఇష్ట పడాలి.
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అలాగే వాక్కును, క్రియను విశ్వసించాలి: అనగా విశ్వాసాన్ని మనస్సుతో
అంగీకరించి నోటితో సాక్ష్యం పలకాలి, నోటితో సాక్ష్యం పలికే అనుకూల పరిస్థితులు
ఉన్నా కూడా పలకని వ్యక్తి విశ్వాసి కాజాలడు.

మనస్సుతో విశ్వసించి, నోటితో పలికి ఆ తరువాత ధర్మం ప�ై అమలు చేయగలిగే
శక్తి ఉన్నా కూడా దానిప�ై అమలు చేయకపో తే ఆ వ్యక్తి విశ్వాసి కాజాలడు. .
నోటితో ఉచ్చరించాలనుకున్నా (పలుకారణాల వల్ల ) అలా చేయలేకుంటే వారి
గురించి అల్లా ఇలా సెలవిచ్చాడు.
]٢٨٦ :(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [البقرة

"అల్లా హ్, ఏ ప్రాణిప�ైననూ దాని శక్తికి మించిన భారం వేయడు.
]7 :ﮊ ﮋ ) [الطالق

(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

అల్లా హ్ ఏ వ్యక్తిప�ై కూడా అతనికి ప్రసాదించిన దాని కంటే మించిన భారం వేయడు.

వాక్కు, క్రియ మరియు నమ్మకాన్ని కలిపి విశ్వాసం అంటారు. ఒక ముస్లిము
తన మాట, క్రియ లేదా నమ్మకం ద్వారా విశ్వాసాన్ని భంగం కలిగించే పనికి
పాల్పడితే అతని పూర్తి విశ్వాసం భంగమయినట్లే.
ఈమాన్ అనేది మూడు రెకాతుల మగ్రిబ్ నమాజు వంటిది, నమాజు చదివే వాడు
ఈ మూడు రెకాతులలో ఏ ఒక్క రెకాతును భంగపరచుకున్నా అతడి మూడు
రేకాతులూ అనగా పూర్తి నమాజు భంగమ�ైనట్టే, ఒక రెకాతును భంగపరచి మిగితా
రెండు రేకాతులూ సక్రమంగా చదివినా ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు.

దిగువ వివరించిన ఈ విషయాలు "సద్కార్యాలతో ఈమాను పెరుగుతుంది
మరియు చెడు కార్యాలతో (వాటి తీవ్రతను బట్టి) ఈమాను తరుగుతుంది "
అనేదానికి విరుద్ ధం కాదు. (ఇందులో ఈమాను పెరగడం, తరగడం జరుగుతుంది
తప్పిస్తే అసలు ఈమానే లేకుండా పో వడం జరుగదు)

ఒక రెకాతును భంగం కలిగించే అంశం మొత్తం నమాజును భంగం కలిగిస్తుంది అనే
ఈ విషయం "నమాజును మరింత ఏకాగ్రతతో, మంచి పారాయనంతో జాగ్రత్తగా
చదివితే దాని పుణ్య స్థాయి పెరుగుతుంది మరియు నమాజును అంతరాయం
కలిగించే విషయాలు( హదీసులో ప్రసతావిం
్ చబడిన) అనగా నమాజులో ప�ైన లేదా
ఆకాశం వ�ైపు చూడడం, సాష్టాంగంలో చేతులను శునకం వలే పెట్టడం వంటివి
చేస్తే దాని పుణ్య స్థాయి తగ్గు తుంది" అనేదానికి విరుద్ ధం కాదు. (వీటి వల్ల
నమాజుకు అంతరాయం కలుగుతుంది తప్పిస్తే నమాజు మాత్రం భంగం కాదు).
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ద�ైవశాసనాలను చేసిన అల్లా ఏ విషయాల�ైతే విశ్వాసాన్ని భంగం కలిగిసతా ్యి
అని చెప్పాడో అవి మాత్రమే విశ్వాసాన్ని భంగం కలిగిసతా ్యి. ఏ విషయాలు
నమాజును రద్దు చేసతా ్యని అతను తెలిపాడో ఆ విషయాలే నమాజును రద్దు
చేసతా ్యి. ఈ ఆదేశాలన్నీ ఆయన ద్వారా చేయబడినవి.
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ఆరవ విభాగం
అల్లాకు విశేషమ�ైన గుణాలు, శుభ నామాలు ఉన్నాయి. అల్లా తన గురించి ఏద�ైతే
తెలియజేశాడో అదే మనకు తెలుసు, వెటిన�ైతే ఆయన తెలుపలేదో వాటి గురించి
మనకు తెలియదు. ఖురాన్ మరియు హదీస్'లో అల్లా తన గురించి ఏద�ైతే
నిరూపించాడో అదే మేము నిరూపిసతా ్ము, ఏవ�ైతే తన గురించి నిరాకరించాడో
అదే మేము నిరాకరిసతా ్ము. ఆయన విషయంలో ఎటువంటి లోపభూరితమ�ైన
విషయాలను ఆపాదించము, ఆయన గురించిన ఔన్నత్యాలను, విశేషాలను
వివరిసతా ్ము.
సృష్టికర్త అయిన అల్లా ఎలా ఉన్నాడో మనకు తెలియదు, ఆయన ఆకృతి,
ఆకారం గురించి మేము వర్ణించము, ఆయనకు తగ్గ ట్టు గ్గా ఎలా ఉండాలో ఆయన
అలా ఉన్నాడు.

అల్లా తన విషయంలో నిరాకరించిన దో షాన్ని, లోపాన్ని ఎవర�ైనా అతనికి
ఆపాదిస్తే మేము దానిని ఖండిసతా ్ము, వ్యతిరేకిసతా ్ము. అల్లా తనకు భార్యా,
బిడ్డ లు ఉండరని చెప్పాడు, ఎవర�ైనా అల్లా కు భార్యా బిడ్డ లు ఉంటారనే లోపాన్ని
ఆయనకు ఆపాదిస్తే అలా కాదని నిరూపిసతా ్ము. అల్లా తన గ్రంధంలో ఇలా
సెలవిస్తు న్నాడు :

( ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
]101 :ﰌ) [األنعام

నిశ్చయంగా, ఆయనకు జీవన సహవాసియే (భార్యయే) లేనప్పుడు ఆయనకు
కొడుకు ఎలా ఉండగలడు?
]3 :(ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [اإلخالص

ఆయనకు సంతానం లేదు (బిడ్డ లను కనడు) మరియు ఆయన కూడా ఎవరి
సంతానమూ (ఎవరికీ జన్మించిన వాడునూ) కాడు.
అల్లా పిసినారి గుణం కలిగి ఉన్నాడు అని యూదులు అన్నప్పుడు దానిని అల్లా
ఇలా ఖండించాడు.
]64 :(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) [املائدة
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"మరియు యూదులు: అల్లా హ్ చేతులకు సంకెళ్ళు పడి ఉన్నాయి." అని
అంటారు. వారి చేతులకే సంకెళ్ళు వేయబడుగాక! మరియు వారు పలికిన
దానికి వారు శపింపబడుగాక! వాస్త వానికి ఆయన (అల్లా హ్) రెండు చేతులు
విస్త రింపబడి ఉన్నాయి".

వహీ (ద�ైవవాణి) ప్రకారమే మేము నడుచుకుంటాము, ఉదాహరణకు అల్లా యొక్క
గుణగణాలు, శుభనామాల ద్వారా మాత్రమే ఆయాన యదార్ధాన్ని నిరూపిసతా ్ము,
అలాగే ఆయన గురించిన చిహ్నాలను గ్రహిసతా ్ము, తెలియని దాని గురించి
ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయము, ఎందుకంటే అల్లా యొక్క ఉనికిని
ఉదాహరణతో పో ల్చలేము, ప్రపంచంలో ప్రతి ఉనికిని ఉదాహరణల ద్వారా
వివరించగలము కానీ అల్లా విషయంలో మాత్రం ఉదాహరణతో మాట్లా డలేము
ఎందుకంటే ఆయన విషయంలో ఉదాహరణ కూడా ఉండదు కాబట్టి.
అల్లా తన దివ్యాగ్రంధంలో ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు.

]١١ :( ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [الشورى

ఆయనకు పో లింది ఏదీ లేదు. మరియు ఆయన సర్వం వినేవాడు, సర్వం
చూసేవాడు

అల్లా యొక్క గుణగనాలను ఇతర వేటితోనూ పో ల్చడం సమ్మతమ�ైనది కాదు,
ఎందుకంటే ఏద�ైనా పో ల్చాలంటే ఆ పో లికకు అలాంటి మరో వస్తు వు పాక్షికంగానో,
సంపూర్ణంగానో ఉండాలి. అసలు అలాంటి మరో ఉనికే లేనప్పుడు పో లిక అనేది
కూడా జరగదు. అల్లా ఒక్కడే, అతని పో లికకు దగ్గ రగా కూడా ఏదీరాదు మరియు
ఉండదు.
అల్లా ఎటువంటి అక్కర(అవసరం) లేనివాడు, అతను ఒకరి ద్వారా పుట్ట లేదు
మరియు అతని ద్వారా ఏదీ పుట్ట లేదు, అతనిలాగా మరెదీ లేదు.

బుద్ధి అనేది అల్లా సృష్టించిన ఒక సాధనం, అది ఏద�ైతే వింటుందో మరియు
చూస్తుందో దానిని ఇతరవాటితో పో ల్చుకుంటుంది, ఇది వరకెప్పుడూ ఎరుగని
అల్లా నుంచి వచ్చిన సందేశాన్ని అది విన్నప్పుడు అది తన దగ్గ ర ఉన్న అలాంటి
సమాచారంతో పో ల్చుకుంటుంది మరియు ఇది వరకి చూసిఉన్న వాటితో
పో ల్చుకుని రూపాన్ని ఊహించుకుంటుంది. అల్లా ఎలా ఉంటాడో దాని సమీప
ఉదాహరణ కూడా బుద్ధికి తెలీదు.
అల్లా తో సరిపో లని ఊహలు మనసులో ఏవ�ైతే ఉన్నాయో వాటితో అల్లా తో
పో ల్చడానికి ప్రయత్నించకూడదు, ఈ తప్పుడు పో లిక అల్లా యొక్క నామాన్ని,
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గుణాన్ని అర్ధ రహితంగా మారుస్తుంది, ఇది ఒక యదార్ధాన్ని, సత్యాన్ని అబద్దంగా
చూపిస్తుంది. దీనికి పరిష్కారం ఏమిటంటే మనలో ఉన్న తప్పుడు ఊహలను
మనం తిరస్కరించి అల్లా
స్వయంగా ఏద�ైతే తన నామాలను, గుణాలను
తెలియజేసి ఉన్నాడో వాటిని అలాగే యదాతధంగా విశ్వసించాలి, నిరూపించాలి.
]١١٠ :ﯩ) [طه

(ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

(ఎందుకంటే!) ఆయనకు వారికి ప్రత్యక్షంగా నున్నది మరియు పరోక్షంగా
నున్నది అంతా తెలుసు, కాని వారు తమ జ్ఞానంతో ఆయనను గ్రహించజాలరు.
]103 :( ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [األنعام

ఏ చూపులు కూడా ఆయనను అందుకోలేవు, కాని ఆయన (అన్ని) చూపులను
పరివేష్టించి ఉన్నాడు మరియు ఆయన సూక్ష్మగ్రాహి, సర్వం తెలిసినవాడు.
అల్లా ఆకాశంలో అర్ష్'ప�ై ఆసీనుడ�ై ఉన్నాడు.

( ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
]4 - 3 :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) [احلديد

ఆయనే ప్రథమం మరియు ఆయనే అంతం మరియు ఆయనే ప్రత్యక్షుడు మరియు
ఆయనే పరోక్షుడు మరియు ఆయనే ప్రతిదాని గురించి జ్ఞానం గలవాడు.

ఆయనే ఆకాశాలను మరియు భూమిని ఆరు దినములలో (అయ్యామ్’లలో)
సృష్టించినవాడు, తరువాత ఆయన సింహాసనాన్ని(అర్ష్'ను)అధిష్టించాడు.
భూమిలోకి పో యేది మరియు దాని నుండి బయటికి వచ్చేది మరియు ఆకాశం
నుండి దిగేది మరియు దానిలోకి ఎక్కేది అంతా ఆయనకు తెలుసు. మరియు
మీరెక్కడున్నా ఆయన మీతో పాటు ఉంటాడు మరియు అల్లా హ్ మీరు చేసేదంతా
చూస్తు న్నాడు.
ఈ వాఖ్యంలో అల్లా ‘ఇస్తివా’ (ఆసీనుడవడాన్ని) మరియు అన్ని విషయాల
గురించి జ్ఞానం కలిగి ఉండడాన్ని తెలిపాడు, అలాగే అతడు తన దాసులకు
తోడుగా ఉంటాడని తెలియజేశాడు. వారికి తోడుగా ఉన్నాడంటే దాని అర్ ధం: తన
జ్ఞానమూ, ఆలకించడమూ మరియు చూడడం ద్వారా తోడుగా ఉన్నాడని అర్ ధం.
దీని గురించి అల్లా ఇలా సెలవిచ్చాడు.
]4 :( ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) [احلديد

మరియు మీరెక్కడున్నా ఆయన మీతో పాటు ఉంటాడు
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సహాయం, మద్ద తు, మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా అతడు తన మిత్రు ల(నిజమ�ైన
దాసుల)కు తోడుగా ఉంటాడు. మూసా మరియు హారూన్ అల�ైహిస్సాలామ్ వారి
విషయంలో అల్లా ఇలాగే సెలవిస్తు న్నాడు.
]46 :( ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) [طه

"మీరిద్దరు భయపడకండి, నిశ్చయంగా, మీరిద్దరితో పాటు నేనూ ఉన్నాను.
నేను సర్వం వింటూ ఉంటాను మరియు చూస్తూ ఉంటాను".

ప్రతిదానిలో అల్లా యొక్క ఇచ్ఛ, తలంపు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, అల్లా ఇచ్ఛ
లేకుండా ఏదీ జరగదు, ఆయన తలచినదే జరుగుతుంది, ఆయన తలచనిదేదీ
జరుగదు, తన గురించి అల్లా ఏద�ైతే నిరూపించి ఉన్నాడో అదే మేము
నిరూపిసతా ్ము, దానికి మించి మనకిష్టమొచ్చినట్టు గా అర్ధాలు తీయము.
బుద్ధికి, హేతువుకు అర్ధమయ్యే వాటిని మాత్రమే నమ్మేవారు అసంభవమ�ైనవాటి
గురించి తమకిష్టమొచ్చినట్లు గా అర్ధాలు తీస్తుంటారు అలాగే రెండు విరుద్ధ మ�ైన
వాటిని కలిపేసి ఒకటిగా చూపించడానికి ప్రయత్నింస్తుంటారు.
]40 :( ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [آل عمران

"ఆయన అన్నాడు: అలాగే జరుగుతుంది. అల్లా హ్ తాను కోరింది చేసతా ్డు."
]٢٥٣ :( ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [البقرة

కాని అల్లా హ్ తాను కోరిందే చేసతా ్డు.

]16 - 15 :(ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) [البروج

సింహాసనాన్ని (అర్ష్'ను) అధిష్టించిన వాడు, మహత్త ్వపూర్ణుడు.
తాను తలచింది చేయగలవాడు.

అల్లా గురించి వహీ ద్వారా అవతరించిన వాక్యం ద్వారా మాత్రమే మేము
నిరూపిసతా ్ము, దానికి మించి ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయము, బుద్ధి
దానిని వ్యతిరేకించినా దానిని అంగీకరించము.
వహీ యొక్క భాగాల�ైన ఖురాను మరియు హదీసులో ఆయన గురించి ఏ
విధంగాన�ైతే నిరూపించబడి ఉందో అలాగే మేమూ నిరూపిసతా ్ము, నిరూపింప
బడని వాటిని మీమూ నిరూపించము. దుఖము, ఆకలి, ఏడుపు వంటి లక్షణాలు
వంటి బలహీనతల గురించి ఖురాను హదీసులో ప్రసతా ్వన లేదు, అయినా వాటిని
ఆపాదించము.
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ఏడవ విభాగం
ఖురాను అల్లా యొక్క వాక్కు, యదార్ ధంగా ఇవి అల్లా మాట్లా డిన మాటలు,
“భావం అల్లా దే కానీ మాటలు అల్లా వి కావు అని చెప్పకూడదు”. ఆయన
తలచినప్పుడు మాట్లా డాడు అని చెప్పాలి.
అల్లా తన దివ్య గ్రంధంలో ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు :
]164 :( ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [النساء

మరియు అల్లా హ్ మూసాతో నేరుగా మాట్లా డాడు.
మరో చోట అల్లా ఇలా సెలవిచ్చాడు

]143 :( ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [األعراف

మరియు మూసా మేము నిర్ణ యించిన సమయానికి (మా నిర్ణీత చోటుకు)
వచ్చినపుడు, అతని ప్రభువు అతనితో మాట్లా డాడు.
]4 :( ﮐ ﮑ ﮒ) [األحزاب

మరియు అల్లా హ్ సత్యం పలుకుతాడు

అల్లా యొక్క వాక్కు ను మానవ మనస్సులు గుర్తుంచుకోగలవు.
]49 :(ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) [العنكبوت

వాస్త వానికి ఇవి, స్పష్ట మ�ైన సూచనలు (ఆయాత్), జ్ఞానమివ్వబడిన వారి
హృదయాలలో (భద్రంగా) ఉంచ బడ్డా యి.
అల్లా యొక్క ఈ వాక్కును చెవులు వినగలవు
]6 :( ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) [التوبة

“మరియు బహుద�ైవారాధకులలో (ముష్రికీన్’లలో) ఎవడ�ైనా నీ శరణు కోరితే,
అతడు అల్లా హ్ గ్రంథాన్ని (ఖుర్ఆన్’ను) వినటానికి అతనికి శరణు ఇవ్వు”.
ఆ ద�ైవ వాక్కులను ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం (స) వారు అందించడం
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వల్ల అది ద�ైవ వాక్కు కాకుండా పో దు, మరియు ఈ ద�ైవ వాక్కు పంక్తు లలో
వ్రాయబడుతుంది.
]3 - 2:ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) [الطور

(ﮠ ﮡ

వ్రాయబడిన గ్రంథం సాక్షిగా! విప్పబడిన చర్మపత్రం మీద.

అల్లా తనదగ్గ రున్న లోహే మహ్’ఫూజ్ లో దానిని భద్రపరచి ఉన్నాడు.
]22 - 21 :(ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ) [البروج

వాస్త వానికి, ఇది ఒక దివ్యమ�ైన ఖుర్ఆన్ సురక్షితమ�ైన ఫలకం (లౌహె మహ్
ఫూజ్) లో (వ్రాయబడి) ఉన్నది.
]4 :(ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) [الزخرف

మరియు నిశ్చయంగా, ఇది మా వద్ద నున్న మాతృ గ్రంథంలోనిదే! అది
మహో న్నతమ�ైనది, వివేకంతో నిండి ఉన్నది.

సృష్టిలో భాగమ�ైన కాగితము మరియు సిరా ద్వారా వ్రాయబడినంత మాత్రా నా
అది ద�ైవ వాక్కు కాకుండా పో దు.
]7 :(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [األنعام

“మరియు (ఓ ప్రవక్తా!) ఒకవేళ మేము చర్మపత్రం ప�ైన వ్రాయబడిన గ్రంథాన్ని
నీప�ై అవతరింప జేసినా”.
అల్లా యొక్క వాక్కు వేరు మరియు ఈ సిరా, కాగితాలు వేరు అని వాఖ్యంతో
తెలుస్తోంది.

సృష్టింపబడిన కలములు మరియు సిరా ద్వారా వ్రాయబడినా కూడా ఇది ద�ైవ
వాక్కెనని మనకు ఈ ఆయతు ద్వారా నిరూపితమవుతుంది.

(ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
]٢٧ :ﰃ) [لقمان

ఒకవేళ వాస్త వానికి, భూమిలో ఉన్న వృక్షాలన్నీ కలముల�ై ఈ సముద్రం మరియు
దానితో పాటు అటువంటి ఏడు సముద్రా ల (నీళ్ళంతా) సిరాగా ఉన్నా, అల్లా హ్
మాటలు (సూచనలు వ్రాయటానికి) పూర్తి కావు.
)ﰂ

(ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
]43 :[األعراف
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వారితో అను: "నా ప్రభువు మాటలను వ్రాయటానికి, సముద్రమంతా సిరాగా
మారి పో యినా - నా ప్రభువు మాటలు పూర్తికాక ముందే - దానికి తోడుగా దాని
వంటి మరొక సముద్రాన్ని తెచ్చినా, అది కూడా తరిగి పో తుంది."
కలములు వ్రాసినది మరియు వ్రాయనిది అంతా ద�ైవవాఖ్యమే.

అల్లా యొక్క వాక్కు సృష్టి కాదు, అది అల్లా యొక్క ఒక గుణం(సిఫత్), ఎవర�ైనా
ఈ ద�ైవవాక్కును సృష్టి అని చెబితే అది చాలా పెద్ద తప్పు మరియు అవిశ్వాసము
(కుఫ్ర్) తో సమానము. అల్లా యొక్క ఈ వాక్కు అతని గుణగనాలలో ఒక గుణం.
అల్లా యొక్క సృష్టి వేరు మరియు అతని వాక్కు వేరు.

(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ
]٥٤ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) [األعراف

నిశ్చయంగా, మీ ప్రభువ�ైన అల్లా హ్ యే ఆకాశాలను మరియు భూమిని ఆరు
దినములలో (అయ్యామ్ లలో) సృష్టించాడు. ఆ పిదప తన సింహాసనాన్ని
(అర్ష్’ను) అధిష్ఠించాడు. ఆయన రాత్రిని పగటి వెంట ఎడతెగకుండా
అనుసరింపజేసి, దానిప�ై (పగటిప�ై) కప్పుతూ ఉంటాడు. మరియు సూర్యచంద్ర,
నక్షత్రా లు ఆయన ఆజ్ఞ కు కట్టు బడి ఉన్నాయి. నిశ్చయంగా, సర్వసృష్టి
ఆయనదే! మరియు ఆజ్ఞ నడిచేది ఆయనదే. అల్లా హ్ ఎంతో శుభదాయకుడు,
సర్వ లోకాలకు పో షకుడు!
అల్లా యొక్క ‘సృష్టి’ వేరు మరియు ‘ఆజ్ఞ ’ వేరు.

సూర్య చంద్రు లు, బూమాకాశాలు, నక్షత్రా లు తదితరమన్నీ అల్లా యొక్క
సృష్టిలో భాగము. అల్లా యొక్క ఆజ్ఞ ఈ సృష్టిలో భాగం కాదు. అల్లా యొక్క
ఆజ్ఞ అంటే అతని వాక్కు. అల్లా తన ఈ వాక్కు ద్వారానే సమస్త సృష్టిరాసులను
సృజించాడు. అల్లా వాక్కు ద్వారానే ఈ సృష్టి ఆవిర్భవించింది.
అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు.
(ఆజ్ఞాకు కట్టు బడి ఉన్నాయి)

)(ﮛ ﮜ

ఖురాను చదివేవారి కంఠము, నాలుక, పెదాలు, గాలి, తదితర వాటి కదలికల
ద్వారా స్వరం వినిపిస్తు న్నా కూడా అది ద�ైవ వాక్కే.
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మరియు వాస్త వానికి వారిలో ఒక వర్ గం వారు (ధర్మవేత్తలు) అల్లా హ్ ప్రవచనం
(తౌరాత్) ను వింటున్నారు.
స్వరము పఠకుడిదే కానీ వాక్కు ద�ైవానిది.
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ఎనిమిదవ విభాగం
షరీయత్ యొక్క యదార్ధాలను ఖురాను, హదీసు మరియు బుద్ధి యొక్క
సమ్మిళితంతో గ్రహించడం జరుగుతుంది. బుద్ధిబలం లేని చోట వహీ (ఖురాను,
హదీసు) లాభించదు అలాగే వహీ (ఖురాను, హదీసు) లేకుండా కేవలం
బుద్ధిబలం ఎటువంటి ప్రయోజనం చేకూర్చదు. ఈ ఇరువురిలో ఏ ఒక్కటీ
లేకున్నా షరీయత్ జ్ఞానం పరిపూర్ణ మవ్వదు.

వహీ మరియు బుద్ధి ఈ రెండూ పరస్పరం విరుద్ ధంగా కనిపించినప్పుడు వహీకే
ప్రాధాన్యత ఇచ్చి బుద్ధిని పక్కన పెట్టడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఖురాను
మరియు హదీసు యొక్క జ్ఞానం సర్వసృష్టికర్త అయిన అల్లా యొక్క జ్ఞానము
కానీ మనిషికి తన బుద్ధిద్వారా లభించే జ్ఞానము పరిధులు కలది మరియు
అల్పమ�ైనది.
బుద్ధి అనేది నేత్రం వంటిది మరియు ద�ైవజ్ఞానం కాంతి వంటిది. ఒక వ్యక్తి
నేత్రా లు కలిగిఉన్నా కాంతిలేనిదే అతని నేత్రా లు కటిక చీకటిలో చూడలేవు
అలాగే వహీ (ద�ైవవాణి) లేనిదే ఒక బుద్ధిమంతుడికి అతనికి బుద్ధి ప్రయోజనం
చేకూర్చజాలదు, కాంతిని బట్టే కళ్ళు చూడగలవు అలాగే వహీను బట్టే బుద్ధి
ప్రయోజనం చేకూర్చగలదు.

మిట్ట మధ్యాహ్నపు వెలుగులో కళ్ళు ఎంత స్పష్టంగా చూడగలుగుతాయో, ఈ
రెండిటి కలయికతో స్పష్ట త ఏ విధంగాన�ైతే ఉంటుందో అలాగే ద�ైవజ్ఞానం(ఖురాన్
మరియు హదీస్) మరియు బుద్ధి ఈ రెండూ పరిపూర్ణంగా ఉంటేనే పరిపూర్ణ
దార్శనికత మరియు మార్గ దర్శకత్వం లభిస్తుంది.
అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

(ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
]١٢٢ :ﮥ) [األنعام

మరియు ఏమీ? ఒక మరణించిన వ్యక్తిని (అవిశ్వాసిని), మేము సజీవునిగా
(విశ్వాసిగా) చేసి జ్యోతిని ప్రసాదించగా! దానితో ప్రజల మధ్య సంచరిస్తు న్నవాడూ
మరియు అంధకారంలో (అవిశ్వాసంలో) చిక్కుకొని వాటి నుండి బయటకు
రాజాలనివాడూ ఇద్ద రూ సమానులా?
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తమకున్న ప్రత్యేకమ�ైన తెలివి, జ్ఞానముతో జంతువులు, పక్షులు మరియు
ఇతర జీవులు ప్రయోజనం పొ ందుతాయి, ఇవి తమ ప్రయాణాలు ఎలా చేయాలో,
సమయాలను, ప్రాంతాలను ఎలా గుర్తించాలో, తమ గూళ్ల ను ఎలా అల్లు కోవాలో,
శత్రు వులను ఎలా పసిగట్టా లో తదితర విషయాలను తమ ప్రత్యేక జ్ఞానంతో
గ్రహిసతా ్యి.
మనిషి కూడా తన బుద్ధి, జ్ఞానాల సహాయంతో తన ప్రాపంచిక విషయాలలో
ప్రయోజనాలను పొ ందగలడు, కానీ తన ద�ైవం వ�ైపు సవివరంగా మార్గ దర్శకత్వం
పొ ందాలంటే మాత్రం ప్రవక్త ప�ై అవతరించిన వహి (ద�ైవవాణి) కావలసిందే, ఈ
విషయంలో ద�ైవ వాణి తప్ప వేరే మార్ గం లేదు.
వహీ (ప్రవక్త ప�ై అవతరించే ద�ైవవాణి) యొక్క మార్గ దర్శకత్వం లేకుండా మనిషి
మార్గ దర్శకం పొ ందలేడు, ఇది లేకుండా మనిషి అంధకారంలో ఉన్నట్టే. అల్లా తన
దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
]٢٥٧ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [البقرة

అల్లా హ్ విశ్వసించిన వారి సంరక్షకుడు. ఆయన వారిని చీకటి నుండి తీసి
వెలుగులోకి తెసతా ్డు. మరియు సత్యాన్ని తిరస్కరించినవారి రక్షకులు
కల్పితద�ైవాలు (తాగూత్); అవి వారిని వెలుగు నుండి తీసి చీకటిలోనికి తీసుకొని
పో తాయి
)(ﭕ

(వారిని బయటకు తీస్తాడు (అంధకారం నుండి))

అని ఈ ఆయతులో అల్లా సెలవిచ్చాడు, ఎందుకంటే ద�ైవ వాణి (వహి) లేకుండా
వారు అంధకారంలో చేరుకుంటారు.

కాంతి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నా కాంతి మాత్రం ఒక్కటే : సాధారణ కాంతి మరియు
అగ్ని ఈ రెండూ కాంతి రూపాలే, అలాగే వహీ అనేది ఖురాన్ మరియు
సున్నత్ అనే రెండు రోపాలలో ఉన్నా కూడా వహీ మాత్రం ఒక్కటే, అవి రెండూ
ద�ైవవాణి(వహీ) రూపాలే.
అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు.

]٥٩ :( ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) [النساء
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ఓ విశ్వాసులారా! మీరు అల్లా హ్ కు విధేయుల�ై ఉండండి; మరియు ఆయన
సందేశహరునికి విధేయుల�ై ఉండండి.
కేవలం తన బుద్ధిబలంతో ఒక వ్యక్తి ద�ైవమ�ైన అల్లా ను చేరగలదు అని అవర�ైనా
అంటే 'ఒక వ్యక్తి కాంతి లేకుండానే కళ్ళతో చూడగలడు' అనిచెప్పడంతో
సమానము, దృష్టి కోసం కళ్ళూ మరియు కాంతి రెండూ అవసరం.
అల్లా యొక్క మార్గ దర్ద శకం సృష్టిలో ప్రతిజీవి ఆధారపడే కాంతి లాంటిదని అల్లా
సెలవిస్తు న్నాడు.
)( ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
]157 :[األعراف

అతనిని సమర్థించి, అతనితో సహకరించి, అతనిప�ై అతవరింపజేయబడిన జ్యోతిని
అనుసరించే వారు మాత్రమే సాఫల్యం పొ ందేవారు.
ప్రవక్త లను మరియు వారి అనుచరులను మార్గ దర్శకం చేసేది అల్లా మాత్రమే.

అల్లా తన వహీ ద్వారా ఏద�ైతే ఆజ్ఞాపిసతా ్డో దానిని మేము సవినయంగా
అంగీకరిసతా ్ము అలాగే దేనినుండ�ైతే నివారించాడో దాని నుండి దూరంగా
ఉంటాము, ఆయన వహీ ద్వారా బుద్ధికి అందిన దానిని ధ్రు వపరుస్తాము, బుద్ధికి
అందని దాని విషయంలో అదెలా ఉందో అలాగే దానిని స్వీకరిసతా ్ము మరియు
శిరసావహిసతా ్ము.
ఆయన ఆజ్ఞ లకు కారణం, మర్మం తెలిసినా తెలియకపో యినా మనస్ఫూర్తిగా
అంగీకరిసతా ్ము. బుద్ధికి అర్ధంకాగలిగే విషయాలనెన్నింటినో ఈ ప్రపంచంలో
చాలా మంది అర్ధం చేసుకోలేరు అలాంటిది బుద్ధికి అందని విషయాల పరిస్థితి
ఎలా ఉంటుందో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.
"అల్లా యొక్క ఆజ్ఞాలలో నా బుద్ధికి అర్ధ మయ్యే వాటినే నేను విశ్వసిసతా ్ను,
అర్ధమవ్వని వాటిని విశ్వసించను" అని ఒక వ్యక్తి అంటే అతను అల్లా యొక్క
వహీ(ద�ైవవాణి) కన్నా తన బుద్ధికే ప్రాధాన్యత ఇస్తు న్నాడని అర్ ధం, ఈ ప్రపంచంలో
బుద్ధికి ఏమ�ైనా అందలేదు, అర్ ధం కాలేదు అంటే దానార్ ధం దాని ఉనికే లేదు అని
కాదు, అతని బుద్ధికి అది అందలేదు అని అర్ ధం.

నేతద
్ర ృష్టికి ఒక హద్దు ఉన్నట్లే బుద్ధికి కూడా ఒక హద్దు ఉంటుంది, కళ్ళతో
ఆకాశం వ�ైపు చూస్తే ఒక హద్దు తరువాత కంటికి ఏమీ కనిపించదు, అంటే
దాని తరువాత దేని ఉనికీ లేదు అని అర్ ధం కాదు, దాని తరువాత కూడా ఈ
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విశ్వాంతరాలలో ఎన్నో నక్షత్రా లు, గ్రహాలు, పాలపుంతలు ఉన్నాయి కానీ అవేవీ
మాకు కనిపించవు, కానీ వాటి ఉనికి మాత్రం కచ్చితంగా ఉంది.

అలాగే చెవుల వినికిడి శక్తి కూడా ఒక హద్దు వరకే ఉంటుంది, మన చుట్టూ
ఎన్నో రకాల శబ్దా లు ఉంటాయి కానీ అవన్నీ మనకు వినిపించవు, మన శక్తికి
తగ్గ ట్టే అవి మనకు వినిపిసతా ్యి. ఉదాహరణకు చీమ నడిచేటప్పుడు దాని నుండి
సున్నితమ�ైన శబ్ ధం వెలువడుతుంది కానీ ఆ సున్నిత ధ్వనితరంగాలను వినే
శక్తి మనకు లేదు, రోదసిలో ఒక విభిన్న లోకం ఉంది దానిలో అసంఖ్యాకమ�ైన
నక్షత్రా లూ, పాలపుంతలు వగ�ైరా ఉన్నాయి కానీ అవేవీ మనకు కానరావు.
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తొమ్మిదవ విభాగం
షరీఅత్(ద�ైవ శాసనం) కేవలం అల్లా కు మాత్రమే చెందినది, తన జ్ఞానము,
వివేకముతో అల్లా మాత్రమే హలాల్, హరాంలను నిర్ణ యిస్తాడు, ధార్మిక మరియు
ప్రాపంచిక మేలు కోసం అల్లా తన షరీఅత్ (ద�ైవశాసనం)ను అవతరింపజేశాడు.
ఏ కాలంలోనూ మరియు ఏ ప్రాంతంలోనూ సృష్టికర్త అయిన అల్లా యొక్క
షరీఅత్'లోని ఆజ్ఞ లను, నిషేదాలను ఆయన తప్ప మరెవ్వరూ మార్చలేరు.
షరీఅత్’లో ధార్మిక మరియు ప్రాపంచిక రెండు అంశాలు కలగలసి ఉంటాయి,
ఇది ‘ధార్మిక షరీఅత్' మరియు అది ‘ప్రాపంచిక షరీఅత్' అని రెండూ విడివిడిగా
ఉండవు.
ధార్మికమ�ైనవి అనగా : నమాజు, ఉపవాసము, హజ్, దిక్ర్, మసీదులు నిర్మించడం
వగ�ైరా.
ప్రాపంచికమ�ైనవి : వ్యాపారం, వారసత్వం, వివాహం, విడాకులు, వగ�ైరా.

ఎవర�ైనా దీనిని విడదీసి, అనగా అల్లా యొక్క ధార్మిక శాసనాలను విశ్వసించి,
ప్రాపంచిక శాసనాల విషయంలో అల్లాయేతరుల శాసనాలను విశ్వసించడం చేస్తే
అతడు అవిశ్వాసానికి పాల్పడినట్లే.

ఎందుకంటే షరీయత్ మొత్తం కేవలం అల్లా కు చెందినది, అల్లా కు చెందిన షరీయత్
లో అల్లాయేతరుల శాసనాలను విశ్వసించడం బహుద�ైవారాధనకు సమానం.
ఇలాంటి క్రియను అల్లా షిర్క్ అని తెలిపాడు.

(ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
]40 :ﮚ) [يوسف

బనూ ఇస్రాయీల్ యొక్క అవిశ్వాసం ఇటువంటిదే. దీని గురించి అల్లా ఇలా
సెలవిచ్చాడు.
(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
]31 :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [التوبة

వారు (యూధులు మరియు క్రైస్తవులు) అల్లా హ్’ను వదిలి తమ యూధ
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మతాచారులను మరియు (క్రైస్తవ)సన్యాసులను మరియు మర్యం కుమారుడ�ైన
మసీహ్’ను తమ ప్రభువులుగా చేసుకున్నారు. వాస్త వానికి వారు ఒకేఒక
ద�ైవాన్ని ఆరాధించాలని ఆజ్ఞాపింపబడ్డా రు, ఆయన అల్లా హ్ తప్ప మరో ఆరాధ్య
ద�ైవం లేదు, వారు సాటికల్పించేవాటికి అతీతుడు.
దిగువ ఆయతులో ఈ విషయాన్ని అల్లా షిర్క్ అని తెలిపాడు.

అల్లా తన గ్రంధాన్ని అవతరింపజేశాడు మరియు తన ధర్మశాసనాల(షరీఅత్)ను
నిర్ణ యించాడు, వర్త మానకాలం, ప్రవక్త (స) ప�ై షరీఅత్ అవతరించినప్పటి కాలం,
అలాగే రాబో యే పరిస్థితులు మరియు గడిచిన సంఘటనలు అన్నీఆయనకు
సమానమే, సర్వం ఆయనకు తెలుసు.
గతంలో జరిగిన సంఘటనల తాలూకు జ్ఞానం ఆయనలో తగ్గ డం అనేది జరగదు,
వర్త మాన కాలంలో జరిగే సంఘటనల ద్వారా ఆయనలో జ్ఞానం పెరగడం అనేది
ఉండదు, గడిచిన కాలం తాలూకు జ్ఞానము, వర్త మానపు కాలపు జ్ఞానము
మరియు భవిషత్తు కాలపు జ్ఞానము అన్నీ ఆయనకు సమానమ�ైనవి,
ఒకేవిధమ�ైనవి.
“ద�ైవాదేశం” అది అవతరించిన కాలానికి మాత్రమే అది అనుకూలమ�ైనదని,
ఆ ఆదేశం ఇతర కాలాలకు అనుకూలమ�ైనది కాదు అని చెప్పడం, ప�ైగా ఇలా
చెప్పడం అల్లా ఆదేశానికి విరుద్ ధం అని తెలిసి కూడా చెప్పడం అనేది అవిశ్వాసం
(కుఫ్ర్) అవుతుంది.

మన కళ్ళముందున్న జ్ఞానం నుండి మరియు మనముందు లేని జ్ఞానం నుండి
ఏద�ైనా గ్రహించేటప్పుడు ఈ రెండింటిలో వ్యత్యాసం ఉంటుంది మరియు దానికి
తగ్గ ట్టు దాని పరిస్థితి కూడా మారుతుంది, అల్లా విషయంలో కూడా ఇలాగే
జరిగిద్ది అనుకుంటే మాత్రం పొ రపాటే. కొందరు అల్లా యొక్క జ్ఞానం కన్నా తమ
జ్ఞానానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చి తప్పు చేస్తుంటారు.

మనిషి ప్రస్తు తం తనవద్ద ఉన్న వర్త మాన జ్ఞానాన్ని అల్లా
వహీ
అవతరింపజేస్తు న్నప్పుడు మనిషికి తెలియని జ్ఞానంప�ై ప్రాధాన్యతనిచ్చి దారి
తప్పుతాడు. ఇలా చేయడం అవిశ్వాసం మరియు షిర్క్ అవుతుంది, గోచర
మరియు అగోచర రెండు జ్ఞానాలు అల్లా కు సమానంగా ఉంటాయి
]92 :(ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) [املؤمنون

ఆయన అగోచర మరియు గోచర విషయాల జ్ఞానం గలవాడు. వారు సాటి కల్పించే
భాగస్వాముల కంటే ఆయన అత్యున్నతుడు.
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(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
]46 :ﯦ ﯧ) [الزمر

ఇలా అను: "ఓ అల్లా హ్! భూమ్యాకాశాల సృష్టికి మూలాధారుడా! అగోచర
గోచరాలను ఎరిగినవాడా! నీవే నీ దాసుల మధ్య ఉన్న భేదాభిప్రాయాలను
గురించి తీర్పు చేసేవాడవు."
ప్రాపంచిక విషయాలలో ద�ైవదేశాలను వదిలేసి, కేవలం ధార్మిక విషయాలలో
ద�ైవదేశాలను అంగీకరించడం ఆవిశ్వాసం. అల్లా ధార్మిక విషయాలలో శాసనాలు
చేసతా ్డు మరియు మనిషి ప్రాపంచిక విషయాలలో శాసనాలు చేసతా ్డు అని కొందరు
“స్వేచ్ఛావాదులు” మాట్లా డుతుంటారు. యదార్ధానికి ఈ రెండిటిలోనూ అల్లా
మాత్రమే శాసనాలు చేసతా ్డు. ఇలాంటి వారి గురించి అల్లా ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు.
]85 :(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ) [البقرة

మీరు గ్రంథంలోని కొన్ని విషయాలను విశ్వసించి, మరి కొన్నింటిని తిరస్కరిసతా ్రా?
అల్లా యొక్క శాసనాలలో కొన్నింటిని తిరస్కరించినా అది అన్నింటినీ
తిరస్కరించినట్లే అవుతుంది.

ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం ప�ై అవతరింపజేసిన గ్రంధము మరియు
వివేకముద్వారా అల్లా తన ఆదేశాలను ప్రజలకు ఇచ్చాడు.

(ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
]49 :ﯫ) [املائدة

మరియు (ఓ ప్రవక్తా!) నీవు అల్లా హ్ అవతరింపజేసిన శాసనం ప్రకారం వారి
మధ్య తీర్పు చెయ్యి మరియు వారి వ్యర్థ కోరికలను అనుసరించకు. అల్లా హ్ నీప�ై
అవతరింపజేసిన కొన్ని శాసనాల నుండి వారు నిన్ను తప్పించకుండా జాగ్రత్తగా
ఉండు.
ఈ ఆయతులో వివాద సమయాలలో ఆదేశిక నిర్ణ యాల గురించి ప్రసతావిం
్ చబడింది
మరియు అల్లా యొక్క ఆదేశపరిధి నుండి బయటకు వచ్చేయడాన్ని 'ఫిత్నా'గా
చెప్పబడింది.

ఏద�ైనా విషయంలో వహీ ద్వారా నేరుగా వివరణ లేనప్పుడు ధర్మాదేశాలను
ఆధారం చేసుకుని ధర్మపండితులు దానిని వివరిసతా ్రు, అయితే ఈ వివరణ
నిరూపిత ద�ైవాదేశాలకు విరుద్ ధంగా ఉండకూడడు.
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ద�ైవాదేశంప�ై ప్రజల సంఖ్యాధిక్యతకు, మెజారిటీకు ప్రాధాన్యం అవ్వబడదు, ఇదే
గనక సమ్మతమ�ై ఉంటే, ద�ైవప్రవక్త లకు ధర్మంతో సంబంధం ఉండేది కాదు.
యదార్ధానికి ప్రవక్త లందరూ అధర్మం ప�ై మెజారిటీ కలిగిన ప్రజల మధ్యనే
వచ్చారు, సంఖ్యాధికులుగా ఉన్న వీరి మధ్యనే వీరు ఎదిగారు, వీరందరినీ
ఎదుర్కొనే ద�ైవప్రవక్త లు ప�ైకొచ్చారు.
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పదవ విభాగం
సృష్టిని సృష్టించక ముందే అల్లా ఒక లెక్క ప్రకారం దాని విధిని నిర్దేశించి ఉన్నాడు.
దాని గురించి అల్లా ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు.
]2 :( ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [الفرقان

“మరియు ఆయన ప్రతి దానిని సృష్టించి, దానికొక విధిని నిర్ణ యించాడు”
మరోచోట ఇలా సెలవిచ్చాడు :

]50 ، 49 :(ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ) [القمر

నిశ్చయంగా, మేము ప్రతి దానిని ఒక విధివ్రాత (ఖద్ర్) తో సృష్టించాము.
మరో చోట ఇలా సెలవిచ్చాడు.

]38 :( ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ) [األحزاب

మరియు అల్లా హ్ ఆజ్ఞ , నిర్దేశింపబడిన (తిరుగులేని) శాసనం;

విధియొక్క మంచి, చెడు రెండింటినీ అల్లయే సృష్టించాడు, ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు
అల�ైహి వసల్లం వారు ఇలా సెలవిచ్చారు:

) (رواه مسلم.“وتؤمن بالقدر خيره وشره” 

మరియు నువ్వు విధి యొక్క మంచీ, చెడులను విశ్వసించాలి.(ముస్ల ిం)

విధిని నిర్దేశించడానికి జ్ఞానం అత్యంత అవశ్యం, సర్వజ్ఞాని అయిన అల్లా తన
జ్ఞానంతో విధిని రాశాడు.

విధి గురించి జ్ఞానం కలిగిన వాడే విధులను నిర్దేశించగలడు, వీటి గురించిన
సమూల వివరాలు, సూక్ష్మ అంశాలు, వాటి ప్రదేశాలు, వాటిలో జరిగే మార్పులు,
వాటి ఆరంభాలు మరియు అంతాలు, తదితర విషయాలన్నీ వాటిని సృష్టించిన
వాడికే తెలుసు మరియు ఆయనే వాటిని రాయగలడు.
]12 :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ) [الطالق

(ﰎﰏ ﰐﰑﰒ

“నిశ్చయంగా, అల్లా హ్ ప్రతిదీ చేయగల సమర్ధుడు మరియు వాస్త వానికి అల్లా హ్
తన జ్ఞానంతో ప్రతిదానిని పరివేష్టించి వున్నాడని మీరు తెలుసుకోవటానికి”.

అఖీదా యొక్క విభాగాలు

54

]14 :(ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [امللك

ఏమిటీ? పుట్టించిన వాడికే తెలియదా మరియు ఆయన సూక్ష్మ గ్రాహి, సర్వం
తెలిసినవాడు.

అల్లా యొక్క విధిని తిరస్కరించినవాడు అల్లా యొక్క జ్ఞానాన్ని తిరస్కరించినట్టే,
అతని జ్ఞానాన్ని తిరస్కరించిన వాడు అతని విధిని తిరస్కరించినట్టే.
సృష్టియొక్క విధి అల్లా వద్ద ఒక గ్రంధంలో వ్రాయబడి ఉంది.

]38 :(ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [األنعام

“మేము గ్రంథంలో ఏ కొరతా చేయలేదు”
]12 :ﯬ) [يس

(ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

“మరియు ప్రతి విషయాన్ని మేము స్పష్ట మ�ైన గ్రంథంలో వ్రాసిపెడుతున్నాము”.
అల్లా యొక్క సృష్టి రెండు రకాలు :

1 : స్వతహాగా ఎటువంటి ఐచ్ఛికం(option) లేనిది :
ఉదాహరణకు: సూర్యచంద్రు లు, నక్షత్రా లు వగ�ైరా.

2 : సొ ంత ఐచ్ఛికం కలవి. ఉదాహరణకు: మానవులు, జిన్నులు, ద�ైవదూతలు.

వీరి స్వీయ సంకల్ప ప్రమేయం లేకుండా అల్లా వీరిని నడపడు, బలవంతంగా
తప్పు చేయించి దానిప�ై శిక్షించడు, అలాగే అల్లా ఇచ్ఛ లేనిదే వారు తమ సొ ంత
సంకల్పాలను, ఇచ్ఛలను అమలుపరచలేరు, ఒక క్రియ యొక్క ఇచ్ఛ లేదా
కోరిక వారి ఇష్టంతో చేసినా వారి ఈ ఇష్టం అల్లా యొక్క ఇష్టం యొక్క ఆధీనంలో
ఉంటుంది.

(ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
]٢٩ - ٢٨ :ﯵ) [التكوير

“ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) సర్వలోకాలకు ఒక హితోపదేశం. మీలో, ఋజుమార్ గంలో
నడవ దలచుకున్న ప్రతివాని కొరకు, మరియు సర్వలోక ప్రభువ�ైన అల్లా
తలచనంతవరకు, మీరు తలచినంత మాత్రా న ఏమీ కాదు”.
మనుషులు చేసే క్రియలను అల్లాయే సృష్టిసతా ్డు.

]96 - 95 :(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ) [الصافات
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అప్పుడు (ఇబ్రా హీమ్) వారితో అన్నాడు: "ఏమీ? మీరు చెక్కిన వాటినే మీరు
ఆరాధిసతా ్రా?"
కారణాల(అస్’బాబ్ )ను మరియు వాటి ప్రతిఫలాల(నతాయెజ్)ను అల్లాయే
సృష్టిసతా ్డు, కారణాలను ప్రతిఫలాలకోసం కారకాలుగా చేసతా ్డు, ఈ సమస్త లోకాన్ని
పద్ధ తి ప్రకారంగా నడపడానికి తన అగోచర వివేకము మరియు అనంత
జ్ఞానముతో ఆయన ఈ వ్యవస్థ ను రచించాడు.
అల్లా చేసిన విధిలోని అగోచర వివేకం, యదార్ ధం, బుద్ధికి అర్ ధం కాకపో యినా
దానిని విశ్వసించాలి, కొన్ని లోత�ైన వివేకాలు బుద్ధికి అర్ధం కావు, బుద్ధి అనేది
ఒక పాత్ర లాంటిది, ద�ైవం యొక్క కొన్ని వివేకాలు సముద్రం వంటివి, ఒక
సముద్రం పాత్రలో ఇమడదు, ఒకవేళ దానిలో ఇమిడ్చినా దానిని తట్టు కునే శక్తి
ఉండకపో వడంతోపాటు గందరగోళ స్థితి ఉత్పన్నమవుతుంది.

బుద్ధికి అందని కొన్ని అగోచర వివేకాలగురించి తదేకంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే అవి
అర్ ధంగాక పో గా వాటివల్ల ఇబ్బంది, బాధ కలుగుతాయి, మిట్ట మద్యహ్నపు
ప్రకాశవంతమ�ైన సూరీడును తదేకంగా చూస్తూ ఉంటే కళ్ళకు బాధ కలిగించడం
తప్ప మరేమీ ఒరగదు.
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పదకుండవ విభాగం
మరణం తధ్యం. దీని గురించి అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:
]٢٧ - ٢٦ :(ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [الرحمن

దానిప�ై (భూమిప�ై) నున్నది ప్రతిదీ నశిస్తుంది. మరియు మిగిలివుండేది, కేవలం
మహిమాన్వితుడు మరియు పరమదాత అయిన నీ ప్రభువు ముఖం (ఉనికి)
మాత్రమే!
మౌలిక విశ్వాసంలో భాగం:

సమాధిలో జరిగే విషయాలప�ై విశ్వాసం: మరణం తరువాత సమాధిలో ఉండే
మంచి లేదా చెడు స్థితి అనగా సమాధిలో కలిగే శిక్ష మరియు సౌఖ్యాల గురించి
వహీ (ద�ైవవాణి) ద్వారా తెలిసిన విషయాలను విశ్వసించడం కూడా మౌలిక
విశ్వాసంలో భాగము.
మరణం తరువాత మరలా బ్రతికించబడడం ప�ై విశ్వాసం :
అల్లా తన దివ్య గ్రంధంలో ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు:

]51 :(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) [يس

మరియు (మరొకసారి) బాకా ఊదబడి నప్పుడు, వారంతా గోరీల నుండి (లేచి)
తమ ప్రభువు వ�ైపునకు వేగంగా పరిగెత్తు కుంటూ వస్తారు.
దీనిని సందేహించడం అంటే అల్లా ను తిరస్కరించడమే (కుఫ్ర్) అవుతుంది.
అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

(ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
]32 - 31 :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ) [اجلاثية

మరియు సత్యాన్ని తిరస్కరించిన వారితో (ఇలా అనబడుతుంది): "మీకు మా
సూచనలు వినిపించబడలేదా? కాని మీరు దురహంకారంలో పడిపో యారు
మరియు అపరాధుల�ై పో యారు."
మరియు: "నిశ్చయంగా, అల్లా హ్ వాగ్దానం సత్యం మరియు అంతిమ ఘడియను
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గురించి ఎలాంటి సందేహం లేదు." అని అన్నప్పుడు మీరన్నారు: "ఆ అంతిమ
ఘడియ ఏమిటో మాకు తెలియదు. అది కేవలం ఒక ఊహాగానం తప్ప మరేమీ
కాదని మేము భావిస్తు న్నాము. మేము దానిని ఏ మాత్రం నమ్మే వారము
కాము."
(ప్రళయ దినం నాడు)లెక్క చూడబడడం ప�ై విశ్వాసం: తీర్పు దినాన్ని
తిరస్కరించేవారి గురించి అల్లా తన దివ్యగ్రంధంలో ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు:
]11 :(ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) [الفرقان

వాస్త వానికి వారు ఆ అంతిమ ఘడియను అబద్ధ మని తిరస్కరించారు. మరియు
ఆ అంతిమ ఘడియను అబద్ధ మని తిరస్కరించే వారి కొరకు మేము జ్వలించే
నరకాగ్నిని సిద్ధపరచి ఉంచాము.
తీర్పుదినాన లెక్క చూడబడడం ప�ై విశ్వాసం :

తన దివ్య వచనంలో సృష్టికర్త ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు.

(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
]٤٧ :ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ) [األنبياء

మరియు పునరుత్థాన దినమున మేము సరిగగా ్ తూచే త్రా సులను ఏర్పాటు
చేసతా ్ము. కావున ఏ వ్యక్తికి కూడా ఏ మాత్రం అన్యాయం జరుగదు. ఒకవేళ
ఆవగింజంత కర్మ ఉన్నా మేము దానిని ముందుకు తెసతా ్ము, మరియు లెక్క
చూడటానికి మేమే చాలు!
మంచీ, చెడు ఫలితాలను, స్వర్గ నరకాలను విశ్వసించడం:
దీని గురించి అల్లా ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు:

]106 :(ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) [هود

దౌర్భాగ్యుల�ైన వారు నరకాగ్నిలో చేరుతారు, అక్కడ వారు దుఃఖం వల్ల
మూలుగుతూ ఉంటారు మరియు వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ ఉంటారు.
]108 :(ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) [هود

ఇక భాగ్యవంతుల�ైన వారు, స్వర్ గంలో శాశ్వతంగా ఉంటారు.
అవిశ్వాసులు నరకంలో విశ్వాసులు స్వర్ గంలో ఉంటారు.
అల్లా ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు:
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(ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ
]57 - 56 :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [آل عمران

"ఇక సత్యతిరస్కారులకు ఇహలోకంలో మరియు పరలోకంలోనూ కఠినమ�ైన శిక్ష
విధిసతా ్ను. మరియు వారికి సహాయం చేసేవారు ఎవ్వరూ ఉండరు."
మరియు విశ్వసించి సత్కార్యాలు చేసే వారికి (అల్లా హ్) పరిపూర్ణ ప్రతిఫలం
ప్రసాదిసతా ్డు. మరియు అల్లా హ్ దుర్మార్గులు అంటే ఇష్ట పడడు.

అంతిమదినానికి సంబందించిన పుల్ సిరాత్, త్రా సు, కౌసర్ నీటికొలను, మంచి
చెడు కార్యాల కర్మల పత్రా లు ఇవ్వబడడం, వగ�ైరా ఏవ�ైతే ఖురాను మరియు
హదీసులో ప్రసతావిం
్ చబడ్డా యో వీటన్నిటినీ విశ్వసించడం తప్పనిసరి.
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పన్నెండవ విభాగం
సమూహం(జమాత్)తో కలిసి ఉండడం తప్పనిసరి, నాయకుడు లేకుండా
జమాత్ అనేది ఉండదు, విశ్వాసి అయిన ముస్ల ింల నాయకుడికి విధేయతగా
ఉండడం అంటే అల్లా కు విధేయతగా ఉండడమే.
అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు:

]٥٩ :(ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ) [النساء

ఓ విశ్వాసులారా! మీరు అల్లా హ్’కు విధేయుల�ై ఉండండి; మరియు ఆయన
సందేశహరునికి విధేయుల�ై ఉండండి మరియు మీలో అధికారం అప్పగించబడిన
వారికి కూడా!

ఒక అవిశ్వాస(కాఫిర్) నాయకుడికి బ�ైఅత్ చేయడం అసమ్మతమతమ�ైనది,
అతని విధేయత తప్పనిసరి కాదు. అయితే అతని సొ ంత ప్రాపంచిక స్వార్ధ ల
విషయంలో కాకుండా జనాల ప్రాపంచిక వృద్ధి విషయాలలో అతనికి విధేయతగా
ఉండవచ్చు.
పాలకుడు విద్యావంతుడు కాకపో తే తన దగ్గ ర ఒక విద్యావంతుడిని నియమించుకొని
అతని ద్వారా ధార్మిక మరియు ప్రాపంచిక బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలి.
అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

(ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
]83 :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [النساء

మరియు వారు (ప్రజల గురించి) ఏద�ైనా శాంతివార్త గానీ లేదా భయవార్త
గానీ వినినప్పుడు, దానిని వ్యాపింపజేసతా ్రు. అలా చేయకుండా వారు దానిని
సందేశహరునికో, లేదా వారిలో నిర్ణ యాధికారం గలవారికో తెలియజేసి ఉంటే!
దానిని విచారించ గలవారు, వారి నుండి దానిని విని అర్థం చేసుకునే వారు.
అనగా ధార్మిక విషయాలు కేవలం ధర్మ జ్ఞానం కలిగిన వారు మాత్రమే వివరించాలి,
విచారించాలి.

పాలకుడిప�ై తిరుగుబాటు చేయడం సమ్మతించబడదు, ఎప్పుడూ అతడికి

అఖీదా యొక్క విభాగాలు

62

విధేయతగా ఉండాలి, అతని నిర్ణ యాలతో విబేధించకూడదు, స్పష్ట మ�ైన
అవిశ్వాసపు(కుఫ్ర్) కార్యాలు చేస్తే తప్ప అతను బాధపెట్టినా సహనం వహించాలి.

ُ“إنَّه
ِ  َز ْو ِج ال َّنب ِِّي صلى الله عليه وسلم َعنِ ال َّنب ِِّي صلى الله عليه وسلم أَ َّن ُه َقا َل،َع ْن أ ُ ِّم َسل َ َم َة
ُي ْست َْع َم ُل َع َل ْي ُك ْم ُأ َم َر ُاء َفت َْع ِر ُفونَ َو ُتن ِْك ُرو َن َف َم ْن َك ِر َه َفق َْد َب ِرئَ َو َم ْن أَ ْن َك َر َفق َْد َس ِل َم َو َل ِك ْن َم ْن
َ “ َقالُوا يَا َر ُسو َل اللَّهِ أَالَ نُقَا ِتل ُ ُه ْم َقا َل.َر ِض َي َوتَا َب َع”
.”ال َما َص َّل ْوا

"ఉమ్మే సలమ రదియల్లా హు అన్'హా వారి ఉల్లేఖనం : మహనీయ ప్రవక్త
ముహమ్మద్ సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారు ఇలా సెలవిచ్చారు : మీ ప�ై
నియమించబడే నాయకులలో కొందరిని మీరు వారిపట్ల (వారు ధర్మబద్ ధంగా
నడుచుకోవడం వలన) ఇష్ట తతో ఉంటారు మరి కొందరిపట్ల (వారు చేసే ధర్మ
విరుద్ద పనుల వలన)అఇష్ట తతొ ఉంటారు, ఎవర�ైతే (ఈ అధర్మ కార్యాలను)
మనస్సులో అసహ్యించుకుంటాడో అతడు క్షేమంగా ఉన్నట్టు , ఎవర�ైతే ఈ
అధర్మ కార్యాలలో పాలు పంచుకోడో అతడు సురక్షితంగా ఉన్నట్టు . కానీ ఎవర�ైతే
సమ్మతించి వాటిని అనుసరిసతా ్డో (అతను పాపాత్ముడు అవుతాడు). అప్పుడు
ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారి అనుచరులు ఇలా ప్రశ్నించారు. ఓ
ప్రవక్తా మేము అలాంటి నాయకులకు వ్యతిరేకంగా పో రాడవచ్చా?, దానికి ప్రవక్త
సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారు ఇలా బదులిచ్చారు : వారు (నాయకులు)
నమాజు స్థాపిస్తు న్నంత కాలం వారితో పో రాడవద్దు .
అలాంటివారికి సదో పదేశం చేయాలి, చెడు తగ్గేవిధంగా అతనికి జ్ఞానము,
సద్’సంకల్పము మరియు వివేకముతో సదో పదేశం చేయాలి, మంచి సలహాలు
ఇవ్వాలి, అలాగే సద్’సందేశం సమస్యను పరిష్కరించే విధంగా ఉండాలి కానీ
పెంచేదిగా ఉండకూడదు.

يح ُة
ِّ  “ا- صلى الله عليه وسلم- َقا َل: َقا َل- رضى الله عنه-الدارِ ِّي
َّ َو َع ْن تَمِ ٍيم
َ َلدينُ اَلن َِّص
َ ِ “ل َّل ِه َو ِل ِكت َِاب ِه َو ِل َر ُس ِول ِه َو
”ام ِت ِه ْم
َ ل ِئ َّم ِة اَل ُْم ْس ِل ِم
ِ ": ِل َم ْن يَا َر ُسو َل اَللَّهِ ؟ َقا َل: ُقلْنَا.”َث َل ًثا
َّ ني َو َع
. )( ُم ْس ِل ٌم

తమీమ్ దారీ రదియల్లా హు అన్'హు ద్వారా ఉల్లేఖించబడిన హదీసులో ప్రవక్త
సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారు ఇలా సెలవిచ్చారు : “ధర్మము అంటే సద్’సందేశము,
ధర్మము అంటే సద్’సందేశము, ధర్మము అంటే సద్’సందేశము” (అని మూడు
సార్లు సెలవిచ్చారు) (అప్పుడు)మేము ‘ఎవరికోసం అని అడిగాము?. “అల్లా కోసం,
ఆయన గ్రంధం కోసం, ముస్లిముల నాయకులకోసం మరియు సాధారణ జనాల
కోసం” అని ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు.
అతని తప్పులను ఎంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టు కొని వ్యవహరించడం, అవమానించడం,
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స్థాయిని దిగజార్చడం లాంటి పనులు చేయకూడదు, వ్యక్తిగతంగా అతనిని
సరిదిద్దా డానికి, సంస్కరించడానికకే ప్రయత్నించాలి.

ఒక వేళ అతను ప్రజలవిషయంలో ద�ైవధర్మశాసనాలకు(షరీయత్) విరుద్ ధంగా
నిర్ణ యాలు తీసుకొని వాటిని ప్రాచూర్యం కలిగిస్తుంటే ఈ విషయంలో అతనికి
హితోపదేశం చేయాలి, అతని ఈ తప్పును గుర్తించి దానిని విరమించుకుంటే
మంచిదే. అలా లేని పక్షంలో ప్రజలలో వెళ్ళి ధర్మానికి విరుద్ ధంగా జరుగుతున్న
తప్పును ప్రజలు చేయకుండా వారిని అవగాహన కలిగించాలి. ఇలా చేయడం
ధార్మికంగా తప్పనిసరి, ఇలా చేయకపో తే ద�ైవశాసనం మారిపో యే, ధర్మం
సమసిపో యే అవకాశం ఉంది.
దిగువ చెప్పుకున్న హదీసు యొక్క ఉద్దేశం కూడా అదే: తమీమ్ దారీ
రదియల్లా హు అన్'హు ద్వారా ఉల్లేఖించబడిన హదీసులో ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు
అల�ైహి వసల్లం వారు ఇలా సెలవిచ్చారు : “ధర్మము అంటే సద్’సందేశము” అల్లా
కోసం, ఆయన గ్రంధం కోసం, ముస్లిముల నాయకులకోసం మరియు సాధారణ
జనాల కోసం” .
ఇతర విషయాలకన్నా కూడా ఇవి అధిక ప్రాధాన్యత కలవి.

ధర్మకర్త లు ప్రజల ప్రయోజనాలు, వారిని మంచిని కలిగించే విషయంలో
తప్పించుకునే ధో రణి అవలంబించకూడదు.

ప్రాపంచిక విషయాలలో తనకోసం నిడారంబరమ�ైన మరియు ఆర్బాటాలు లేని
జీవితానికి ప్రాధాన్యతనిస్తే అది హర్షణీయమే కానీ ప్రజల ప్రాపంచిక జీవితంలో
మాత్రం ఇలా కోరుకుంటే అది హర్షణీయం కాదు. ఎల్ల ప్పుడూ బాధితుల పాక్షాన
నిలబడడానికి ప్రయత్నించాలి, ఒక్క రూపాయి కోసమ�ైనా సరే వారి తరుపున
పో రాడాలి, చిన్న ఖర్జూ రపు ముక్కతోన�ైనా సరే ఆకలిగున్నవాని ఆకలిని
తీర్చడానికి ప్రయత్నించాలి.
ధర్మకర్త లకు ఒక న�ైతిక అధికారం ఉంటుంది, వారు ప్రజల ప్రాపంచిక అంశాలను
సరిదిద్దా డానికి ప్రయత్నించాలి, ఎందుకంటే అది వారి ధార్మిక అంశాలను
సరిదిద్దా డానికి ఒక ద్వారం వంటిది. ఇలాంటి ఉదాహరణలు ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు
అల�ైహి వసల్లం వారి జీవితంలో పలుచోట్ల కానవస్తాయి. ప్రవక్త ముహమ్మద్
సల్ల ల్లా హు అల�ైహివసల్లం వారు తన జీవితంలో ఎప్పుడూ కూడా ధనం కోసం
వెంపర్లాడలేదు అయితే బరీరా(సహాబీయ) మరియు ఇతరుల కోసం చిన్నపాటి
దీనారు కోసం వారిపక్షాన పో రాడారు, దీని గురించి జనాలలో ప్రసంగించారు కూడా.
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పదమూడవ విభాగం
ద�ైవమార్ గంలో పరిశమ
్ర ించడం, పో రాడడం అనేది అంతిమదినం వరకూ నడుస్తూ నే
ఉంటుంది, ఖురాన్ ఉన్నంత వరకు ఈ ఆదేశం రద్దు అవ్వదు.

َ “ : يَقُو ُل َسمِ ْع ُت َر ُسو َل اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُو ُل، َِجا ِب َر بْ َن َعبْدِ اللَّه
ُ ال َتز
َال َط ِائف ٌَة ِم ْن
 (مسلم).ام ِة”
َ ْحقِّ َظ ِاه ِرينَ ِإ َلى َي ْو ِم ال ِْق َي
َ ُأ َّم ِتي ُيق َِات ُلونَ َع َلى ال
జాబిర్ బిన్ అబ్దు ల్లా రదియల్లా హు అన్'హు వారి ఉల్లేఖనం : ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు
అల�ైహి వసల్లం వారు ఇలా చెప్పడం నేను విన్నాను : ప్రళయదినం దినం వచ్చే
వరకు నా ఉమ్మత్’లోని ఒక వర్ గం ఎల్ల ప్పుడూ ధర్మం కోసం పో రాడుతూనే
ఉంటుంది. (ముస్ల ిం).
దాడి జరిగినప్పుడు తక్షణ స్వీయ రక్షణ కోసం పో రాడడానికి నాయకుడి లేదా
అధ్యక్షుడి అనుమతి తీసుకోవలసిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అప్పటి ఉద్దేశం
ఆకస్మికంగా వచ్చిన ఆపద నుండి బయటపడడం ధన, మాన, ప్రాణాలను
రక్షించుకోవడం అవసరం కాబట్టి.
మహనీయ ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారు ఇలా సెలవిచ్చారు :

يد َو َم ْن
ٌ “م ْن ُق ِت َل ُدونَ َم ِال ِه َف ُه َو شَ ِه
َ :َع ْن َسعِ يدِ بْنِ َزيْ ٍد َعنِ ال َّنب ِِّي صلى الله عليه وسلم َقا َل
.”يد
ٌ ُق ِت َل ُدونَ أَ ْه ِل ِه أَ ْو ُدو َن َد ِم ِه أَ ْو ُدو َن ِد ِين ِه َف ُه َو شَ ِه
సయీద్ బిన్ జ�ైద్ రదియల్లా హు అన్'హు వారి ఉల్లేఖనం : ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు
అల�ైహి వసల్లం వారు ఇలా సెలవిచ్చారు : తన ధనాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం
పో రాడుతూ చనిపో యినవాడు, తన కుటుంబ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం కోసం
పో రాడుతూ చనిపో యినవాడు, తన ధర్మన్ని కాపాడుకోవడం కోసం పో రాడుతూ
చనిపో యినవాడు ద�ైవమార్ గంలో వీరమరణం పొ ందినట్టే.

ِ ِوس بْنِ ُم َخارِ ٍق َع ْن أَ ِبيهِ َقا َل َو َسمِ ْع ُت ُس ْف َيا َن ال َّث ْورِ َّي يُ َحدِّ ثُ ِب َه َذا الْ َحد
يث َقا َل َجا َء
َ َُع ْن َقاب
. “ َذ ِّك ْر ُه ِبال َّل ِه”: َقا َل.َر ُج ٌل ِإلَى ال َّنب ِِّي صلى الله عليه وسلم َفقَا َل ال َّر ُج ُل يَ ْأتِينِي َفيُرِ ي ُد َما ِلي
 َف ِإ ْن لَ ْم يَ ُك ْن َح ْولِي: َقا َل.”است َِع ْن َع َل ْي ِه َم ْن َح ْو َل َك ِمنَ ال ُْم ْس ِل ِمني
ْ  “ َف: َف ِإ ْن لَ ْم يَ َّذ َّك ْر َقا َل:َقا َل
َ السل
:السل ْ َطا ُن َعنِّي َقا َل
َ ِسلِم
ُّ است َِع ْن َع َل ْي ِه ِب
ُّ  َف ِإ ْن نَ َأى: َقا َل.ْط ِان” 
ْ أَ َح ٌد مِ َن الْ ُم
ْ  “ َف:ني َقا َل
 (النسائي).اآلخ َر ِة أَ ْو ت َْم َن َع َما َل َك”
ِ ِ“ َق ِاتلْ ُدونَ َم ِال َك َحتَّى ت َُكو َن ِم ْن ُش َهدَاء
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ఖాబూస్ బిన్ మఖారిక్ వారి తండ్రి నుండి ఇల్లేఖిస్తు న్నారు: ఒక వ్యక్తి
ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం
వారి వద్ద కు వచ్చి ఇలా ప్రశ్నించాడు:
ఒకడు నా ధనం (అన్యాయంగా తీసేసుకోవడానికి) అడిగితే నేనేం చేయాలి?.
అతనిని అల్లా ను(అలా చేయడం ద�ైవదృష్టిలో తప్పని) గుర్తు చేయి అని
సమాధానమిచ్చారు. దానికి అతను వినకపో తే అప్పుడేం చేయాలి అని మరలా
ప్రశ్నించాడు. (ఆ సమయంలో) నీకు అందుబాటులో ఉన్న వారి సహాయాన్ని
అర్ధించు అని సమాధానమిచ్చారు. నాకు అందుబాటులో ఎవ్వరూ లేకపో తే
అప్పుడేం చేయాలి అని మరలా ప్రశ్నించాడు. అతనికి వ్యతిరేకంగా రాజు నుండి
సహాయాన్ని అర్ధించు అని సెలవిచ్చారు. రాజు నా మాట వినకపో తే అప్పుడేం
చేయాలి అని అడిగాడు. నీ ధనం కోసం పో రాడు, చనిపో తే తీర్పుదినాన
అమరవీరుల చెంత చేరుతావు, ఒకవేళ పో రాటంలో గెలిస్తే నీ ధనాన్ని నువ్వు
దక్కించుకుంటావు అని సమాధానమిచ్చారు. (నసయి)
ద�ైవ మార్ గంలో ప్రరిశమ
్ర , పో రాటం చేసేటప్పుడు సంకల్పం మాత్రం కేవలం
ద�ైవధర్మ ఔన్నత్యం మాత్రమే అయిఉండాలి.

 يا رسول: رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال،وعن أبي موسى
 يقاتل: والرجل يقاتل ليرى مكانه؟ وفي رواية ، والرجل يقاتل ليذكر،الله الرجل يقاتل للمغنم
 فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى، ويقاتل غض ًبا: وفي رواية. ويقاتل َحمِ ّية،شجاعة
(متفق عليه).” فهو في سبيل الله، “من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا:الله عليه وسلم

అబూ మూసా అల్'అష్'అరీ రదియల్లా హు అన్'హు వారి ఉల్లేఖనం : ఒక
పల్లెవ్యక్తి ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారి వద్ద కు వచ్చి ఇలా ధర్మ
సందేహం వెలిబుచ్చాడు : ఒక వ్యక్తి యుద్ ధంలో దొ రికే సంపద (మాలే గనీమత్)
కోసం యుద్ ధం చేసతా ్డు, ఒక వ్యక్తి పేరు ప్రతిష్ట ల కోసం యుద్ ధం చేసతా ్డు, ఒక వ్యక్తి
ఉన్నత హో దా కోసం యుద్ ధం చేసతా ్డు (దీని గురించి మీరేమంటారు). దానికి
ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారు ఇలా సమాధానమిచ్చారు: 'ఎవర�ైతే ద�ైవ
ధర్మోన్నతి కోసం యుద్దం చేసతా ్డో అతను మాత్రమే ద�ైవమార్ గంలో పో రాడినట్టు '.
(బుఖారీ, ముస్ల ిం)
ద�ైవమార్ గంలో పో రాటం విషయంలో దేశాధ్యక్షుడి అనుమతి తప్పనిసరి, అతనికి
విధేయతగా ఉండాలి, ధర్మ వ్యతిరేఖత లేని విషయాలలో అతనికి సహకరించాలి.

اع ِني َفق َْد
َ “م ْن أَ َط
َ :أَبَا ُه َريْ َرةَ ـ رضى الله عنه ـ أَ َّن َر ُسو َل اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َقا َل
 َو َم ْن َع َصى،اع ِني
َ  َو َم ْن أَ َطا َع أَ ِم ِيري َفق َْد أَ َط،َ َو َم ْن َع َص ِاني َفق َْد َع َصى ال َّله،َأَ َطا َع ال َّله
.”أَ ِم ِيري َفق َْد َع َص ِاني
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ద�ైవ ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారు ఇలా సెలవిచ్చారు :
నాకు విధేయత చూపడం అంటే అల్లా కు విధేయత చూపడమే, నాకు విధేయత
చూపని వాడు అల్లా కు కూడా విధేయత చూపనట్టే, నాయకుడి పట్ల విధేయతగా
ఉంటే నా పట్ల విధేయతగా ఉన్నట్లే, నాయకుడికి అవిధేయతగా ఉంటే నాకు
అవిధేయతగా ఉన్నట్లే.
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పద్నాల్గ వ విభాగం
ప్రవక్త ల తరువాత అత్యుత్త మ వ్యక్తు లు :

ప్రవక్త ముహమ్మద్ ముహమ్మద్ సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారి అనుచరులు
(సహాబీలు) ప్రవక్త ల తరువాత అత్యున్నతమ�ైన మానవులు. వీరి గురించి అల్లా
తన దివ్యగ్రంధంలో ఇలా కీర్తించాడు :
]98 - 97 :(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ) [الشعراء

" ుహమ్మద్ అల్లా హ్ యొక్క సందేశహరుడు. మరియు అతని వెంట ఉన్నవారు,
మ
సత్యతిరస్కారుల పట్ల కఠినులు మరియు పరస్పరం కరుణామయులు. నీవు
వారిని (అల్లా హ్ ముందు) వంగుతూ (రుకూఉ చేస్తూ ), సాష్టాంగాలు (సజ్దాలు)
చేస్తూ ఉండటం చూస్తు న్నావు. వారు అల్లా హ్ అనుగ్రహాన్ని మరియు ప్రసన్నతను
అర్థిస్తూ ఉంటారు".
ప్రవక్త లలో ఎలాగ�ైగే భిన్న స్థాయిలు ఉంటాయో అలాగే సహాబీలలో కూడా భిన్న
స్థాయిలు ఉన్నాయి.
ప్రవక్త లలో అత్యంత తక్కువ స్థాయి కలిగిన ప్రవక్త , సహాబీలలో అత్యంత
ఉన్నత స్థాయి సహాబీ కన్నా ఉన్నతమ�ైనవారు. సహాబీలలో అత్యంత తక్కువ
స్థాయి కల సహాబీ, తాబయీలలోని అత్యంత ఉన్నతమ�ైన తాబయీ కన్నా
ఉన్నతమ�ైనవారు.
సహాబాలలో ఉన్నతమ�ైన వారు :

మహనీయ ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారిని ప్రపధ
్ర మంగా
విశ్వసించినవారు అత్యున్నతమ�ైన సహాబీలు, అలాగే ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి
వసల్లం వారిని బలహీనమ�ైన, సున్నితమ�ైన సమయంలో విశ్వసించినవారు
ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారి బలమ�ైన స్థితిలో విశ్వసించిన వారి
కనా ఔన్నత్యం కలవారు. మక్కా ప�ై విజయం సాధించిన తరువాత విశ్వాసం
స్వీకరించినవారికన్నా విజయానికి
మునుపు ఇస్లాం స్వీకరించిన వారు
ఉత్త ములు. అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:
)(ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
]90 :[آل عمران
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(మక్కా) విజయానికి ముందు (అల్లా హ్ మార్ గంలో) ఖర్చు పెట్టిన వారితో
మరియు పో రాడిన వారితో, (మక్కా విజయం తరువాత పో రాడిన వారు మరియు
ఖర్చుపెట్టినవారు) సమానులు కాజాలరు! అలాంటి వారి స్థానం (విజయం
తరువాత అల్లా హ్ మార్ గంలో) ఖర్చు పెట్టిన మరియు పో రాడిన వారి కంటే గొప్పది
మక్కా విజయం తరువాత ఇస్లాం స్వీకరించినవారు ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి
వసల్లం వారి సహచర్యపు విలువ మరియు
శ్రేష్ఠతలో మాత్రం పూర్తిగా
భాగస్వాములే, ఎందుకనగా దీని గురించి అల్లా ఇలా సెలవిచ్చాడు.
]88:(ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ) [النحل

కాని వారందరికీ అల్లా హ్ ఉత్త మమ�ైన (ప్రతిఫలం) వాగ్దానం చేశాడు. మరియు
మీరు చేసేదంతా అల్లా హ్ బాగా ఎరుగును
మరోచోట అల్లా ఇలా సెలవిచ్చాడు.

( ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ
)ﭜ ﭝ

మరియు వలస వచ్చిన ముహాజిర్ లలో నుండి మరియు అన్సారులలో
(మదీనావాసులలో) నుండి, ప్రపథ
్ర మంగా ముందంజ వేసిన (ఇస్లాంను
స్వీకరించిన) వారితోనూ మరియు సహృదయంతో వారిని అనుసరించిన
వారితోనూ, అల్లా హ్ సంతోషపడ్డా డు, మరియు వారు కూడా ఆయనతో
సంతోషపడ్డా రు.

ప్రపధ
్ర మంగా ఇస్లాం స్వీకరించిన వారిలో బ్రతికున్నగానే స్వర్గ శుభవార్త
పొ ందిన పదిమంది (అషర-ఏ-ముబషర) సహీబీలు ఉత్త మం. వారికన్నా
నలుగురు ఖులాఫా-ఏ-రాషిదీన్'లు ఉత్త ములు, ఆ తరువాత బదర్ యుద్ ధంలో
పాల్గొన్నవారు, ఆతరువాత ఊహద్ యుద్ ధంలో పాల్గొన్నవారు, ఆ తరువాత
తహ్'తెషజర సమయంలో శపధం చేసినవారు ఉత్త మం.
అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

(ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
)ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

“వాస్త వానికి విశ్వాసులు వృక్షము క్రింద నీతో చేసిన శపథం చూసి అల్లా హ్
సంతోషించాడు; మరియు వారి హృదయాల స్థితి ఆయనకు తెలిసిందే, కావున
ఆయన వారి మీద శాంతిని అవతరింప జేశాడు, మరియు బహుమానంగా వారికి
సమీప విజయాన్ని ప్రసాదించాడు”
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జాబిర్ జాబిర్ రదియల్లా హు అన్’హు వారి ఉల్లేఖనం : ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి
వసల్లం వారు 'తహ్'తె షజర' శపధం చేసిన వారిని "మీరు ఈ ప్రపంచంలో
వారందరికెల్లా ఉత్త మమ�ైన వారు" అని ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహివసల్లం వారు
సెలవిచ్చారు.

)4154  (بخاري.”“أنتم خير أهل األرض

ఆ శపధం చేసినవారు మొత్తం 1400 మంది ఉన్నారు.

ద�ైవవాణి అయిన ఖురాన్ సందేశాన్ని జగమంతా చాటిచెప్పిన అధ్భుత వ్యక్తు లు
ఈ సహాబీలు, ద�ైవ ధర్మాన్ని మానవాళికి అందజేసిన మరియు రాబో యే వందల
తరాలను ప్రభావితం చేసిన మహో న్నతమ�ైన వ్యక్తు లు వీరు.
సహాబీలను వ్యతిరేకించడం, దూషించడం : అంటే ద�ైవధర్మం యొక్క పరంపరను
తెంచేయడంతో పాటు దాని ఉనికి ప�ై దాడిచేయడం మరియు ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు
అల�ైహి వసల్లం వారి సున్నత్'ను శంకించడమే అవుతుంది. ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు
అల�ైహి వసల్లం తరువాత వీరే ధర్మ సంరక్షకులు.

)2531  (مسلم.”“وأصحابي أمنة ألمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون

మహనీయ ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారు ఇలా సెలవిచ్చారు : నా
అనుచరులు నా ఉమ్మత్ యొక్క సంరక్షకులు, నా అనుచరులు వెళ్ళిపో యిన
తరువాత నా ఉమ్మత్'కు హెచ్చరించబడిన(పరీక్షా కాలాలు)వి వస్తాయి.

సహాబీలు పొ రపాట రహితులు కారు, వారితో కూడా పొ రపాట్లు జరగవచ్చు, వీరి
పొ రపాట్ల ను సాకుగా తీసుకొని నిందించడం అనుమతించబడదు, వారి మధ్య
జరిగిన విబేధాలను ఎత్తి చూపాల్సిన అవసరం లేదు ఒక వేళ వారి విబేధాలలో
ఏద�ైనా ధార్మిక జ్ఞానానికి సంబండిచిన విషయాలుంటే చర్చించవచ్చు. వారి గౌరవ
మర్యాదలను దృష్టిలో ఉంచుకొని వ్యవహరించాలి. సహాబీలలో విబేధాలున్నా
కూడా ఐక్యతతో ఉన్న ఇతరులకన్నా కూడా ఉత్త మమ�ైనవారు వారు. సహీబీలు
ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్ల ల్లా హు అల�ైహి వసల్లం వారితో కనబరచిన గొప్ప
సాహచర్యం కారణంగా అల్లా వారిని కీర్తించి ఉన్నాడు తప్ప వారు ఒకరికొకరు
కలిగిఉన్న సాహచర్యం ప�ై కాదు.
వారిలో కలిగిన విబేధానికి కారణం సర�ైన విషయం గ్రహించడంలో పొ రపాటు
జరిగిఉండవచ్చు . ధార్మిక విషయాలలో సర�ైన నిర్ణ యాన్ని గ్రహించే క్రమంలో
జరిగే తప్పుకు కూడా అల్లా పుణ్యం ప్రసాదిసతా ్డు. ప్రవక్త సల్ల ల్లా హు అల�ైహి
వసల్లం వారితో వారు ఏనాడూ విబేధించలేదు, చివరివరకూ కనీవినీ ఎరుగని
విధేయతను, సహచర్యాన్ని నిరూపించుకున్నారు వారు.
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సహాబీలలో జరిగిన విబేధాల ద్వారాన్ని ఒక్క సహాబీ కోసం తెరిస్తే అది ఇతర
సహాబీల గురించి కూడా ద్వారాలను తెరుస్తుంది. అందువల్ల నే వారి తరవాత
వచ్చిన తరాల�ైన తాబయీలు మరియు తబే-తాబయీలు ఎవ్వరూ వీటి గురించి
చర్చించలేదు మరియు ఎటువంటి వాఖ్యానాలు చేయలేదు.

ఉమర్ బిన్ అబ్దు ల్ అజీజ్ వారిని ఉస్మాన్, అలీ రదియల్లా హు అన్'హు వారి
గురించి మరియు జమల్, సిఫ్ఫీన్ యుద్ధా ల గురించి అడిగినప్పుడు వారు ఇలా
సమాధానం చెప్పారు. "ఆ రక్తం నుండి అల్లా నా చేతులను దూరంగా ఉంచాడు,
ఇప్పుడు నేను నా నోటిని అందులో వేయాలనుకోవడం లేదు".
సహాబీల ఔన్నత్యం తెలుసుకోవడానికి చర్చించడం తప్పిస్తే ప్రళయదినం వరకూ
ఈ విబేధాల గురించి చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు.
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పదిహేనవ విభాగం
కాబాను ఖిబ్లా గా చేసుకొని ఉన్న వారెవరినీ వారి పాపాల కారణంగా కాఫిర్
(అవిశ్వాసి) అని ప్రకటించకూడదు, అవిశ్వాసానికి పాల్పడితేనే అవిశ్వాసి అని
చెప్పాలి.

అల్లాను దూషించడం అవిశ్వాసం (కుఫ్ర్) :

అల్లా ను దూషించడం బహుద�ైవారాధన కన్నా కూడా తీవ్రమ�ైనది, ఎందుకంటే
ఒక విగ్రహారాధకుడు ద�ైవమ�ైన అల్లా ను ఒక రాయి స్థాయికి దించడు కానీ ఒక
రాయిని ద�ైవమ�ైన అల్లా స్థాయికి తీసుకెళతాడు.
]98 - 97 :(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ) [الشعراء

"అల్లా హ్ సాక్షిగా! మేము స్పష్ట మ�ైన మార్గ భష
్ర ్ట త్వంలో పడి ఉన్నాము, ఎప్పుడ�ైతే
మేము మిమ్మల్ని సర్వలోకాల ప్రభువుతో సమానులుగా చేశామో!"
ద�ైవాన్ని దూషించేవాడు ఆయనను రాయికన్నా అధమ స్థాయికి దించుతున్నాడు.
అల్లా ను దూషించడం అంటే అది తీవ్రమ�ైన ద�ైవ తిరస్కరణ (కుఫ్ర్) కోవకు చెందుతుంది.
విశ్వాసంలా అవిశ్వాసం (కుఫ్ర్) కూడా పెరుగుతూ తరుగుతూ ఉంటుంది: అల్లా
తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:
)(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

"నిశ్చయంగా, నెలలను వెనుక ముందు చేయటం (నసీఉ) సత్యతిరస్కారంలో
అదనపు చేష్టయే!"
మరో చోట ఇలా సెలవిచ్చాడు :

)(ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
]90 :[آل عمران

(అయితే) నిశ్చయంగా, విశ్వసించిన తరువాత ఎవరు సత్యతిరస్కార వ�ైఖరిని
అవలంబిస్తారో మరియు తమ సత్యతిరస్కార వ�ైఖరిని పెంచుకుంటారో, వారి
పశ్చాత్తా పం ఏ మాత్రం అంగీకరించబడదు మరియు అలాంటి వారే మార్గ భష
్ర ్టు ల�ైన
వారు.
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అయితే అవిశ్వాసం (కుఫ్ర్) యొక్క పెరుగు, తరుగుదలలు అతడిని నరకశిక్ష
నుండి మాత్రం కాపాడజాలవు. అయితే శిక్షలో మాత్రం పెరుగుతరుగుదలలు
ఉంటాయి
)ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
]88:[النحل

( ﭑﭒ

ఎవర�ైతే సత్యాన్ని తిరస్కరించి (ప్రజలను) అల్లా హ్ మార్ గం నుండి నిరోధించారో
వారికి, మేము వారు చేస్తూ ఉండిన దౌర్జ న్యాలకు శిక్ష మీద శిక్ష విధిసతా ్ము.

ఒక వ్యక్తికి అతను స్వర్గ స్తు డు లేదా నరకస్తు డు అని చెప్పే అధికారం
మనకు లేదు, కేవలం అల్లా మరియు ఆయన ప్రవక్త రదియల్లా హు అన్'హు
ఎవరిగురించ�ైతే చెప్పారో వారే దానికి అర్హులు. మేము చెప్పగలిగింది ఏమిటంటే
విశ్వాసం ప�ై చనిపో యినవాడు స్వర్గానికి వెళతాడు మరియు అవిశ్వాసం ప�ై
చనిపో యినవాడు నరకానికి వెళతాడు అని.
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పదహారవ విభాగం
నిజమ�ైన స్వతంత్రత అంటే ఏమిటి?: అన్ని రకాల బానిసత్వాలనుండి విముక్తి
పొ ంది కేవలం సర్వసృష్టికర్త అయిన అల్లా యొక్క దాసునిగా ఉండడమే నిజమ�ైన
స్వతంత్రత.
అల్లా యొక్క ఆజ్ఞా పరిధి నుండి బయటకు వచ్చేయడం అంటే తన మనస్సుకు,
మనో వాంచలకు దాసునిగా, బానిసగా మారిపో వడమే అవుతుంది.
అల్లా తన దివ్య గ్రంధంలో ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
]23 :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ) [اجلاثية

"తన మనోవాంఛలను తన ద�ైవంగా చేసుకున్న వానిని నీవు చూశావా? మరియు
అతడు జ్ఞానవంతుడు అయినప్పటికీ, అల్లా హ్! అతనిని మార్గ భష
్ర ్ట త్వంలో
వదిలాడు మరియు అతని చెవుల మీద మరియు అతని హృదయం మీద ముద్ర
వేశాడు మరియు అతని కళ్ళ మీద తెరవేశాడు; ఇక అల్లా హ్ తప్ప అతనికి
మార్గ దర్శకత్వం చేసే వాడెవడున్నాడు? ఇది మీరు గ్రహించలేరా?"
ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడంటే అప్పుడు, ఎక్కడంటే అక్కడ తన ఇష్ట మొచ్చినట్లు
చేస్తు న్నాడు, తనకు తోచినట్లు గా మాట్లా డుతున్నాడంటే అతడు తన
మనోవాంచనలకు, ష�ైతానుకు తన బానిసత్వాన్ని నిరూపించుకుంటున్నాడు
అని అర్ ధం. మనిషి పుట్టు కతోనే దాసుడిగా పుట్టింపబడ్డా డు, అతను అల్లా కు
దాసునిగా మారకపో తే ఇతర వాటికి బానిసగా మారడం తధ్యం.
ఈ భూమిప�ై ఒకవేళ ఒకేఒక వ్యక్తి ఉండిఉంటే అల్లా అతనిప�ై హత్యానేరంప�ై
మరియు (వివాహం తరువాత) వ్యభిచారానికి పాల్పడితే విధించే మరణశిక్ష విధి
చేసిఉండేవాడు కాదు, అలాగే (చూడకూడని వాటి నుండి తమ) చూపులను
క్రిందికి దించుకోవాలని, వడ్డీ తినకూడదని, వ్యభిచారం చేయవద్ద ని చెప్పేవాడు
కాదు, వారసత్వానికి సంబందించిన నియమాలను కూడా అతనికోసం పెట్టేవాడు
కాదు, నిజానికి వీటిని అతనితోపాటు బ్రతుకుతున్న అతనిలాంటివారి కోసం విధి
చేశాడు, తోటి మనుషులు పెరిగిన కొద్దీ దానికనుగుణంగా నియమనిబంధనలు,
క్రమశిక్షణా పద్ధ తులు కూడా పెరుగుతూ పో తాయి.
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ఉదాహరణకు: ఆకాశంలో కేవలం చంద్రు దొ క్కటే ఉండి ఇతరవేమీ ఉండకపో తే
అది ప్రస్తు తం ఉన్న కక్ష్యలో ఉండేది కాదు, అంతరిక్షంలో ఇతర నక్షత్రా లు,
గ్రహాలు పెరిగే కొద్దీ దానికి తగ్గ ట్టు రోదసి నియమాలు మరియు క్రమశిక్షణ కూడా
మారుతుంది.
అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

( ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ
]54 :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) [األعراف

"ఆయన రాత్రిని పగటి వెంట ఎడతెగకుండా అనుసరింపజేసి, దానిప�ై (పగటిప�ై)
కప్పుతూ ఉంటాడు. మరియు సూర్యచంద్ర, నక్షత్రా లు ఆయన ఆజ్ఞ కు కట్టు బడి
ఉన్నాయి. నిశ్చయంగా, సర్వసృష్టి ఆయనదే! మరియు ఆజ్ఞ నడిచేది ఆయనదే.
అల్లా హ్ ఎంతో శుభదాయకుడు, సర్వ లోకాలకు పో షకుడు !"
మరోచోట ఇలా సెలవిచ్చారు:

]40 :(ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) [يس

"చంద్రు ణ్ణి అందుకోవటం సూర్యుడి తరం కాదు. మరియు రాత్రి పగటిని అధిగమించ
జాలదు. మరియు అవన్నీ తమ తమ కక్ష్యలలో సంచరిస్తూ ఉంటాయి".

ఇస్లాం యొక్క నియమాలు ధార్మిక మరియు ప్రాపంచిక నియంత్రణ మరియు
క్రమశిక్షణ కోసం అవతరించాయి. అల్లా యొక్క ఆజ్ఞాలకు లోబడి ఉండకుండా
బయటకు వచ్చిన వ్యక్తికి అతని శిక్షకు గురికాక తప్పదు.
సత్యధర్మమ�ైన ఇస్లాంలో ప్రవేశించడం అనివార్యం, దాని నుండి బయటకు రావడం
అధర్మం. అల్లా తన దివ్య వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చాడు:

(ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
]٢١٧ :ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) [ البقرة

"మరియు మీలో ఎవర�ైనా మతభ్రష్టు ల�ై సత్యతిరస్కారులుగా మరణిస్తే, అలాంటి
వారి సద్కార్యాలన్నీ ఇహపర రెండు లోకాలలోనూ వృథా అవుతాయి. మరియు
అలాంటి వారు నరకాగ్ని వాసులవుతారు. అందులో వారు శాశ్వతంగా ఉంటారు."
దాస్యం కేవలం అల్లా కు మాత్రమే చెందినది:

ఉనికి, పుట్టు క యొక్క అసలు లక్ష్యం సర్వసృష్టికర్త అయిన అల్లా యొక్క
దాస్యం మాత్రమే. దాని నుండి బయటకు వచ్చేయడం అంటే దాస్యం కోసమే
ఉనికి ఉన్నదనే యదార్ధాన్ని విశ్వసించక పో వడమే అవుతుంది.
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కొందరు ప్రాపంచిన నిబంధనల�ైన దేశ చట్టా లు మరియు నిబంధనలనుండి
బయటకు రావాడాన్ని మాత్రమే తప్పుగా భావిస్తారు కానీ సృష్టికర్త అయిన
అల్లా నియమ నిబంధనలు మరియు ఆయన దాస్యం నుండి బయటకు రావడం
సమంజసంగా భావిస్తారు.
ఇలా చేయడం అంటే లోలోపల అసలు లక్ష్యం బలహీనపడిందని లేదా నశించినది
అని అర్ధం, ఇది విశ్వాసానికి పూర్తి విరుద్ ధం.
అల్లా ఇలా సెలవిస్తు న్నాడు:

]٥٦ :(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [الذاريات

మరియు నేను జిన్నాతులను మరియు మానవులను సృష్టించింది కేవలం వారు
నన్ను ఆరాధించటానికే!
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అకీదాహ్ యొక్క విభాగాలు

ఈ పుస్త కలో విశ్వాసం (అకీదా) గురించి మౌలికమ�ైన అంశాలే కాకుండా
విశ్వాసానికి సంబందించిన సున్నిత అంశాల గురించి కూడా చర్చించబడింది.
అలాగే దాసులప�ై అల్లాహ్ యొక్క హక్కులు ఏమిటి అనే తదితర విషయాలు
ఈ పుస్త కంలో వివరించడం జరిగింది.

