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పరిచయం

 సరవాసు్త తులకు అర్హు డెైన అలాల క్ సు్త తులనీ్న చెాందుతాయి, ఆయన ఘనతలు, 
కీర్్త ప్రతిష్ఠ లు లెకి్కాంచలేనివి, సరవా అనుగ్రహాలు ఆయానకు చెాందినవే, ఆయనే 
ప్రధమాం ఆయనే అాంతము. సరవాసృషి్టకర్త అయిన అలాల  తప్ప వేర్ ఆర్ధ్ దెైవాం 
లేదని స్క్ష్్మసు్త నా్నను, ఆయనకెవరూ స్టిలేర్, ఆయన పో లిక లేనివ్డు, 
ఆయనకు సరిసమానులెవవారూ లేర్ మరియు ముహమ్ద్ సలలలాల హు 
అలెైహి వసలల ాం వ్ర్ ఆయన దాసుడు మరియు ప్రవక్త అని స్క్ష్మసు్త నా్నను. 
ఆయనప�ై, ఆయన సహచర్లప�ై శ్ాంతి మరియు శుభాలు కుర్వుగ్క. 

కుల ప్త ాంగ్ అఖీదా యొక్క వివరణ.  

దాసులప�ై అలాల  యొక్క హకు్క గురిాంచి అలాల  తన ప్రవక్తఅయిన నూహ్, ఆ 
తర్వ్త వచి్చన ప్రవక్తలాందరికీ అలాగ్ చిట్టచివరి ప్రవక్త అయిన ముహమ్ద్ 
సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రికి తన సాందేశ్ని్న ఇచి్చ ఉనా్నడు, దీని గురిాంచి 
వ్రికి తాకీదు చేసి ఉనా్నడు. అలాల  యొక్క ఈ హకు్కల గురిాంచి దాసుడు తీర్్ప 
దినాన ప్రశ్నాంచబడతాడు. వీటి సమాధానాల గురిాంచి ర్యమని కొాందర్ నను్న 
కోర్తుాండడాంతో ఈ పనికి ఉపక్రమాంచడాం జరిగిాంది.

)چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک( ]الشورى: ١٣[
ఆయన నూహ్’కు విధిాంచిన (ఇస్ల ాం) ధర్్నే్న మీ కొరకు విధి చేశ్డు 
మరియు దానినే (ఓ మహమ్ద్) మీము నీకు దివ్జ్ఞా నాం(వహీ) దావార్ 
అవతరిాంపజ్శ్ము మరియు మేము దానినే ఇబ్ార హీాం, మూస్ మరియు 
ఈస్లకు కూడా విధి చేశ్ము. ఈ ధర్్నే్న అవలాంబాంచాలని మరియు దీనిలో 
ఒకరికొకర్ విడషిపో కుాండా ఉాండాలని ఆజ్ఞా పిాంచాము.  

స్వార్్ లు, దుర్శలు, ప�రిగ్ కొదీ్ద  ఆధార్లు, యదార్్ లతో సాంబాందాం లేని 
ఇష్్ట నుస్ర భిన్న ఆలోచనలు రూపుదిదు్ద కుాంటాయి. భిన్న ఆలోచనలు 
ప�రిగ్ కొది్ద  భిన్న వర్్ లు, గూ్ర పులు పుటు్ట కొస్్త యి. మాతృభాష అరబీ కలిగిన  
అరబుబాలు  లేదా ఇతర్ల ఈ అరబీ భాష బలహీన పడషినపు్పడు అసలు అర్్ లు 
మారడాం, సాందేహాస్పద భావ్లు పుటు్ట కుర్వడాం జర్గుతుాంది. ఆ తర్వ్త 
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ఈ తపు్పడు భావ్లను, అర్్ లను నిరూపిాంచడానికి ప్రయత్నాం జర్గుతుాంది, 
అలాగ్ ఖుర్ను ఆయతులు మరియు ప్రవక్త హదీసులలో బుది్కి అర్మయి్్ 
అర్్ లను, హేతుబద్  భావ్లను మాత్రమే నిరూపిాంచడానికి ప్రయతి్నాంచడాం 
జర్గుతుాంది. మొదట్ల   ఒక వర్ాం అనేది రూప్ాంతాం చెాందడాం సాంభవాం 
అయినపు్పడు ఆ తర్వ్తివ్రికి అలాాంటివి ఏర్పరచడాం మరిాంత తేలికెైపో తుాంది. 

వ్స్తవ్నికి సాందేహాంలోనే ఒక స్వార్పూరిత కోరిక ఉాంటుాంది, ఆ కొరిక్ తర్వ్త 
ఒక సాందేహాంగ్ రూప్ాంతాం చెాంది ఆ తర్వ్త ఒక నూతన  సిదా్ ాంతాంగ్, ఒక 
కొ్ర త్త  అభిమతాంగ్ మార్తుాంది, తర్వ్త జనాలు రూప్ాంతాం చెాందిన ఈ చివరి 
సిథాతిని తీసుకుాంటార్ క్నీ దీని మొదటి మరియు అసలు సిథాతి గురిాంచి వ్రికి 
తెలిసి ఉాండదు.  
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మొదటి విభాగం 

ఇస్ల ాం : ఏక్శవార్డెైన అలాల  యొక్క ధర్ాం ఇస్ల ాం ధర్ాం మాత్రమే, తన సృషి్టలోని 
మానవులు మరియు జినా్నతులలో ఈ ధర్ాం తప్ప దేనినీ అలాల  స్వాకరిాంచడు. 

అలాల  తన దివ్ గ్రాంధాంలో ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు. 

)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( ]آل عمران: ٨٥[

"మరియు ఎవడెైనా అలాల హ్ కు విధేయత (ఇస్ల ాం) తప్ప ఇతర ధర్్ని్న 
అవలాంబాంచగోరితే అది ఏ మాత్రమూ స్వాకరిాంచబడదు".

మరో చోట ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు.

)  ڃ  ڃ  چ   چ  چ( ] آل عمران: 20[

నిశ్చయాంగ్, అలాల హ్’కు సమ్తమ�ైన ధర్ాం క్వలాం అలాల హ్’కు విధేయులవటాం 
(ఇస్ల ాం) మాత్రమే

ఇప్పటిదాక్ ఈ ప్రపాంచాంలో వచి్చన ప్రవక్తలాందరూ ఇచి్చన సాందేశాం ఇస్ల ాం 
మాత్రమే. 

దీని గురిాంచి దివ్్ ఖుర్న్'లో అలాల  ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు. 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ( ]األنبياء: 2٥[

మరియు మేము, నీకు పూరవాాం ఏ ప్రవక్తను పాంపినా: "నిశ్చయాంగ్, నేను 
(అలాల హ్) తప్ప మరొక ఆర్ధు్డు లేడు! క్వున మీర్ ననే్న (అలాల హ్ నే) 
ఆర్ధిాంచాండషి." అని దివ్జ్ఞా నాం (వహీ) ఇచి్చపాంప్ము

మరో చోట ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు: 

)  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  

ڑ  ڑک( ]النساء: ١6٣ - ١6٥[
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(ఓ ప్రవక్్త !) నిశ్చయాంగ్, మేము నూహ్ కు మరియు అతని తర్వాత వచి్చన 
ప్రవక్తలకు సాందేశాం (వహీ) పాంపినటుల , నీకు కూడా సాందేశాం పాంప్ము. 
మరియు మేము ఇబ్ార హీమ్, ఇస్్యిీల్, ఇస్ హాఖ్, యాఖూబ్ లకు మరియు 
అతని సాంతతి వ్రికి మరియు ఈస్, అయూ్బ్, యూనుస్, హారూన్ మరియు 
సులెైమాన్ లకు కూడా దివ్జ్ఞా నాం (వహీ) పాంప్ము. మరియు మేము దావూద్ 
కు జబూర్ గ్రాంథాని్న ప్రస్దిాంచాము.మరియు వ్స్తవాంగ్, మేము పాంపిన 
ప్రవక్తలలో కొాందరి గ్థలను నీకు తెలిప్ము మరియు ఇతర ప్రవక్తలను గురిాంచి 
మేము నీకు తెలుపలేదు. మరియు అలాల హ్ మూస్తో నేర్గ్ మాటాల డాడు.

(మేము) ప్రవక్తలను శుభవ్ర్తలు ఇచే్చవ్రిగ్ మరియు హెచ్చరికలు చేసే 
వ్రిగ్ పాంప్ము. ప్రవక్తల (ఆగమనాం) తర్వ్త, అలాల హ్ కు ప్రతికూలాంగ్ 
వ్దిాంచటానికి, ప్రజలకు ఏ స్కూ మగల కూడదని! మరియు అలాల హ్ సరవా 
శకి్తమాంతుడు, మహా వివేచనాపర్డు.

తన ప్రవక్తలెైన నూహ్, ఇబ్ార హీాం, ఇస్ హాక్, యాకూబ్, దావూద్, సులెైమాన్, 
అయూ్బ్, యూసుఫ్, మూస్, హారూన్, జకరియా, యహా్, ఈస్, ఇలా్స్, 
ఇస్్యిీల్, యస్, యూనుస్, లూత్ అలెైహిముససీలాాం వ్రిని ప్రస్్త విాంచిన 
పిదప అలాల  ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు: 

)ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

ی( ]األنعام: 90[

ఇలాాంటి వ్ర్ అలాల హ్ మార్దర్శకతవాాం పొ ాందినవ్ర్. క్వున నీవు వ్రి 
మార్్ నే్న అనుసరిాంచు. వ్రితో ఇలా అను: "నేను దీనికి బదులుగ్ మీ నుాంచి 
ఎలాాంటి ప్రతిఫలాని్న అడగను. ఇది క్వలాం సరవా లోక్ల (వ్రి) కొరకు ఒక 
హితోపదేశాం మాత్రమే."

మౌలికాంగ్ ప్రవక్తలాందరి ధర్ సాందేశాం ఒక్కటే, వ్తా్సాం ఏమ�ైనా ఉాంటే  కొని్న  
ప్క్షిక విషయాలలో మాత్రమే ఉాంటుాంది, ఇది తప్ప మౌలికాంగ్ దాని "అసలు" 
మాత్రాం  మారదు.  

బనీ ఇస్్ర యిీల్ జ్తిలో అలాల  తన ప్రవక్త మూస్ మరియు ప్రవక్త ఈస్  
ఇర్వురినీ పాంపిాంచాడు. ప్రవక్త ఈస్ వ్రిప�ై అవతరిాంచిన ఇాంజీల్ గ్రాంధాం ప్రవక్త 
మూస్ వ్రి ప�ై అవతరిాంచిన తౌర్త్ గ్రాంధాంలోని కొని్న అాంశ్లను రదు్  చేసిాంది. 

ప్రవక్త ఈస్ అలెైహిససీలాాం వ్ర్ తన జ్తి వ్రికి ఇలా తెలియజ్శ్ర్:   
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)ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ( ]آل عمران: ٥0[
"మరియు నేను, ప్రసు్త తాం తౌర్త్’లో (మగిలి ఉన్న సతా్ని్న) ధృవ పరచటానికి 
మరియు పూరవాాం మీకు నిషేధిాంచబడషిన (హర్మ్ చేయబడషిన) కొని్న 
వసు్త వులను ధర్సమ్తాం (హలాల్) చేయటానికి (వచా్చను). మరియు నేను 
మీ ప్రభువు తరఫు నుాండషి మీ వద్దకు అదుభుత సూచనలు (ఆయాత్) తీసుకొని 
వచా్చను, క్వున మీర్ అలాల హ్ యాందు భయభకు్త లు కలిగి ఉాండాండషి మరియు 
నను్న అనుసరిాంచాండషి

ప్రవక్త మూస్ మరియు ఈస్ అలెైహిముససీలమ్ వ్ర్ ఒక్ జ్తిలో 
పాంపబడషినప్పటికీ కొని్న శ్సనాలలో మనకు మార్్పలు కనిపిస్్త యి, ఒక్ 
జ్తికి చెాందిన ప్రవక్తలలోని శ్సనాలలో మార్్ప  కనిపిసు్త న్నపు్పడు పూరి్తగ్  
జ్తికి జ్తే  మారిపో తున్నపు్పడు సాంభవిాంచే మార్్పల గురిాంచి  ప్రతే్కాంగ్ 
చెప్పనవసరాం లేదు. 

క్లక్రమాంలో కొాందర్ తమకు ఇష్టమొచి్చనటుల గ్  దెైవశ్సనాలలో (షర్యత్)
లో మార్్పలు, చేర్్పలు చేసేశ్ర్, చివరికి అవి క్రమాంగ్ తమ అసలు 
సవారూప్ని్న కోలో్పయాయి. 

దీని గురిాంచే అలాల  ఇలా ప్రస్్త విసు్త నా్నడు: 

)ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ( ]آل عمران: ٧٨[
మరియు అది గ్రాంథాం లోనిదని భావిాంచాలని వ్స్తవ్నికి వ్రిలో కొాందర్ తమ 
నాలుకలను తి్రపి్ప గ్రాంథాని్న చదువుతార్, క్ని (నిజ్నికి) అది గ్రాంథాం లోనిది 
క్దు; మరియు వ్ర్: "అది అలాల హ్ దగ్ర నుాండషి వచి్చాంది." అని అాంటార్, 
క్ని అది (నిజ్నికి) అలాల హ్ దగ్ర నుాండషి వచి్చాంది క్దు, మరియు వ్ర్ తెలిసి 
కూడా అలాల హ్ ప�ై అబదా్ లు పలుకుతునా్నర్

మరో చోట అలాల  ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు: 

)  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]النساء: ٤6[
పదాలను వ్టి సాంధార్భుల నుాండషి తార్మార్ చేసి చేయడాం.

ఈ మార్్పలూ, చేర్్పలు ప్రజలకు మరియు సతా్నికి మధ్ ప�ద్ద  అవరోధాని్న 
సృషి్టాంచాయి, అసలు యదార్ాం కపి్పవేయబడషిాంది, దీనిని సరిదిదా్ద డానికి 
ధర్్ని్న మరలా అవతరిాంపజ్యాలని సరవా సృషి్టకర్త అయిన అలాల  తలచాడు, 
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దీనికోసాం  ప్రవక్త ముహమ్ద్ సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రిని ఎను్నకునా్నడు, 
ఇదివరకి లేని కొత్త  ధర్్ని్న అలాల  ప్రవక్త ముహమ్ద్ సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం 
వ్రిప�ై అవతరిాంపజ్యలేదు, ఆది క్లాం నుాండషి ప్రవక్తలాందరికీ అాందిసూ్త  వచి్చన 
ఇస్ల ాంనే అలాల  మహనీయ ప్రవక్త ముహమ్ద్ సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రికీ 
అాందిాంచాడు, ఏ క్లాంలోనూ అలాల   ఇస్ల ాం తప్ప మర్ ధర్్ని్న అాంగ్కరిాంచడు. 

)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ( ]آل عمران: ٨٥[

మరియు ఎవడెైనా అలాల హ్ కు విధేయత (ఇస్ల ాం) తప్ప ఇతర ధర్్ని్న 
అవలాంబాంచగోరితే అది ఏ మాత్రమూ స్వాకరిాంచబడదు మరియు అతడు 
పరలోకాంలో నష్టపడేవ్రిలో చేర్తాడు

మానవులు, జినా్నతులు, అరబుబాలు, అరబేబాతర్లు అాందరివ�ైపు ముహమ్ద్ 
సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రిని ప్రవక్తగ్ చేసి పాంపిాంచాడు ఆ సరవాసృషి్టకర్త. 

)ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ( ]سبأ: 2٨[

మరియు (ఓ ముహమ్ద్!) మేము నిను్న సరవామానవులకు శుభవ్ర్తనిచే్చ 
వ్నిగ్ మరియు హెచ్చరిక చేసేవ్నిగ్ మాత్రమే పాంప్ము.
، ُثمَّ  ، َواَل َنْصَراِنيٌّ ٍد ِبَيِدِه، اَل َيْسَمُع ِبي أحد من هذه األمة ال َيُهوِديٌّ ِذي َنْفُس ُمَحمَّ “َوالَّ

ِذي ُأْرِسْلُت ِبِه ِإالَّ كاَن ِمْن أَْصَحاِب النار” )مسلم ١٥٣( َيُموُت َوَلْم ُيْؤِمْن ِبالَّ
సహీ హదీసులో అబూ హురెైర్ రదియలాల హు అన్'హు వ్ర్ ఇలా

ఉలేల ఖిసు్త నా్నర్ : ప్రవక్త ముహమ్ద్ సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్ర్ ఇలా 
స�లవిచా్చర్ : “ఎవరి చేతిలో అయితే ఈ ముహమ్ద్ ప్్ర ణాం ఉాందో  ఆయన 
ప�ై ప్రమాణాం చేసి చెబుతునా్నను, ఈ ఉమ్త్'లో ఏ ఒక్క యూదుడు క్నీ, 
కెైైస్తవుడు క్నీ నాకు పాంపబడషిన ఈ సాందేశ్ని్న గ్రహిాంచి దానిని  విశవాసిాంచకపో తే 
ఖచి్చతాంగ్ నరకవ్సులలో చేరతాడు. (ముసిల ాం)

అలాల  ఖుర్న్'ను ఎటువాంటి మార్్పలు చేర్్పలు లేకుాండా క్ప్డాడు, అలాల  తన 
దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:  

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ( ]احلجر: 9[

నిశ్చయాంగ్ మేమే ఈ జ్ఞా పిక(ఖుర్న్)ను అవతరిాంపచేస్ము మరియు 
నిశ్చయాంగ్ మేమే దీనిని క్ప్డేవ్రము.
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రెండవ విభాగం

దెైవగ్రాంధమ�ైన ఖుర్ను మరియు ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రి హదీసు 
రూపాంలో  ఉన్న ఇస్ల ాంను అలాల  మాత్రమే వివరిస్్త డు, ఈ రెాండషిాంటిలో తన 
ఉదే్దశ్లను అలాల  మాత్రమే తెలియజ్స్్త డు, మనుషులలో ప్రవక్త మహమ్ద్ 
సలలలాల హు అలెైహి వససీలాల మ్ వ్రి కనా్న ఉత్తమమ�ైన వ్కి్త ఎవరూ లేర్, 
అయినప్పటికీ వ్ర్ (సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం) తన ప్రభువు తరపున అాందిన 
సాందేశ్ని్న ప్రజలకు అాందిాంచే ఒక ప్రవక్త మాత్రమే. 

తన దివ్ వచనాంలో అలాల  ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు: 

)  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ( ]املائدة: 6٧[
ఓ ప్రవక్్త ! నీవు నీ ప్రభువు తరఫు నుాండషి నీప�ై అవతరిాంపజ్యబడషిన దానిని 
తెలియజ్యి

ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రి బాధ్త సాందేశ్ని్న అాందిాంచడాం, చేర్చడాం 
మాత్రమే: 

)   ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ( ]النور: ٥٤[
మరియు సాందేశహర్ని బాధ్త క్వలాం స్పష్టాంగ్ సాందేశ్ని్న అాందజ్యటాం 
మాత్రమే

ఈ సాందేశ్ని్న విశదపరిచే, వివరిాంచే బాధ్త మాత్రాం అలాల దే, దీని గురిాంచి అలాల  
ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు: 

)يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب    جت  حت( ]القيامة: ١٨ - ١9[

క్వున మేము దీనిని పఠిాంచినపు్పడు నీవు ఆ ప్ర్యణాని్న శ్రద్గ్ 
అనుసరిాంచు.ఇక దాని భావ్ని్న అరథామయి్్లా చేయటాం మా బాధ్తే!

మహనీయ ప్రవక్త ముహమ్ద్ సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రి సున్నతు 
(హదీసులు) కూడా  అలాల  తర్పున దెైవవ్ణి (వహీ) లో భాగమే. 

దీని గురిాంచి అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు. 

)ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ( ]النجم: ٣ - ٤[
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మరియు అతను తన మనోవ్ాంఛలను అనుసరిాంచి కూడా మాటాల డడు. అది 
(అతను పలుకుతున్నది) అతనిప�ై అవతరిాంపజ్యబడషిన దివ్జ్ఞా నాం (వహీ) 
మాత్రమే.

మహనీయ ప్రవక్త ముహమ్ద్ సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రి ఎదుట 
ఏదెైనా ప్రశ్న వసే్త  ఇదివరకి వ్రి ప్రభువు తరపున తెలిసి ఉన్న జ్ఞా నాం నుాండషి 
సమాధానమస్్త ర్ లేకుాంటే దెైవవ్ణి కోసాం ఎదుర్ చూస్్త ర్ తపి్పసే్త  సవాతహాగ్ 
ఏమీ చెప్పర్.  

గమనిాంచదగ్ విషయమేమాంటే ప్రవక్త ముహమ్ద్ సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం 
వ్రిని అత్ాంత సమీపాంగ్ వ్రి సహచర్లు అర్ాం చేసుకున్నాంతగ్ మరెవరూ 
అర్ాం చేసుకోలేర్, క్వున ఖుర్ను యొక్క భావ్లను, అర్్ లను సహాబీలు 
అర్ాం చేసుకున్నవి మనకు ఆధార్లుగ్ పరిగణిాంచబడతాయి. 

హలాల్, హర్మ్ మరియు అని్న  దెైవశ్సనాలను క్వలాం అలాల  మాత్రమే 
నిర్ణయిస్్త డు, ఆయన మాత్రమే శ్సనాలు చేస్్త డు, వీటిలో  పూరి్త నిర్ణయాధిక్రాం 
క్వలాం అతనికి మాత్రమే ఉాంటుాంది, ఎవరెైనా ఈ శ్సనాదిక్ర్లను ఈ సృషి్టలో 
మరెవరికెైనా ఆప్దిసే్త  లేదా ఇతర్లు కూడా ఇలాాంటి అధిక్ర్లు కలిగి ఉాంటారని 
విశవాసిసే్త   మాత్రాం దెైవ్దేశ్లలో ఇతర్లను స్టి కలి్పాంచడాం, అవిశ్వాస్నికి 
ప్ల్పడడాం అవుతుాంది, ఇాందులో ఎటువాంటి సాందేహాం లేదు. 

అలాల హ్ తను ఏ అర్్ న�ై్నతే కోర్కునా్నడో , ఏ ఉదే్దశ్న�ై్నతే తలచాడో  దానినే తన 
దివ్ గ్రాంధాంలో 

అవతరిాంపజ్శ్డు. ఆయన లేదా ఎవరిన�ైతే ఆయన అనుమతిాంచాడో  వ్ర్ 
మాత్రమే దీనిని వివరిస్్త ర్.    

ఖుర్నును అధ్యనాం చేసూ్త  దాని అర్్ ని్న గ్రహిాంచేవ్ర్ రెాండు షరతులకు 
లోబడషి ఉాండవలసి ఉాంటుాంది. 

 ఖుర్ను యొక్క పదాలు మరియు వ్ఖా్లలో అరబీ భాష యొక్క మౌలిక 
భావపరిధి నుాండషి బయటకు వ�ళలకూడదు.   

 ఖుర్నులో స్పష్టాంగ్ వివరిాంచబడషిన భావ్నికి వ్తిర్కాంగ్ అతని అర్ాం 
ఉాండకూడదు. 

అలాల  ఇలా పలిక్డని ఆప్దిాంచబడే ప్రతీదీ ఆయన చెపి్పనది, ఆయన దావార్ 
ఉదే్దశాంచబడషినది క్దు. గ్రాంధవ్సులు (యూధులు, కెైైస్తవులు ) తమ గ్రాంధాలలో 
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దానిలో ఉదే్దశాంపబడని అర్్ లలో అతిశయోకి్తకి ప్ల్పడషి మార్భ్రషు్ట లయా్ర్, 
చాలా స్పష్టాంగ్ ఉన్న అర్్ ని్న అస్పష్టాంగ్ ఉన్నటు్ట  మరియు అస్పష్టాంగ్ 
ఉన్న అర్్ ని్న స్పష్టాంగ్ ఉన్నటు్ట   తమకు అనుగుణాంగ్ వకీ్రకరిాంచి అర్్ లను 
వివరిాంచార్ వ్ర్.  

దీని గురిాంచి అలాల  తన గ్రాంధాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు : 

)ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ( ]آل عمران: ٧٨[
మరియు వ్రిలో కొాందర్ అది గ్రాంథాం లోనిదని భావిాంచాలని, వ్స్తవ్నికి వ్రిలో 
కొాందర్ తమ నాలుకలను తి్రపి్ప గ్రాంథాని్న చదువుతార్, క్ని (నిజ్నికి) అది 
గ్రాంథాం లోనిది క్దు; మరియు వ్ర్: "అది అలాల హ్ దగ్ర నుాండషి వచి్చాంది." అని 
అాంటార్, క్ని అది (నిజ్నికి) అలాల హ్ దగ్ర నుాండషి వచి్చాంది క్దు, మరియు 
వ్ర్ తెలిసి కూడా అలాల హ్ ప�ై అబదా్ లు పలుకుతునా్నర్.

) ٻ  ٻ  پ (

వ్స్తవ్నికి వ్రిలో కొాందర్ తమ నాలుకలను తి్రపి్ప గ్రాంథాని్న చదువుతార్

) پ (

‘అది గ్రాంథాంలోని భాగమేనని భావిాంచాలని’

ఈ విధాంగ్ వ్ర్ సతా్ని్న మారి్చ మార్భ్రష్టత కలిగిాంచార్. 
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మూడవ విభాగం

అలాల  యొక్క హకు్క :

  ఆర్ధనను అని్న  విధాలుగ్ క్వలాం అలాల కు మాత్రమే ప్రతే్కాం చేయడాని్న 
అలాల  యొక్క హకు్క అాంటార్. 

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు: 

)ی  ی  یجئ  حئ      مئ  ىئ  يئ    جب  حب( ]البقرة: ١6٣[

మరియు మీ ఆర్ధ్దెైవాం క్వలాం ఆ అదివాతీయుడు (అలాల హ్) మాత్రమే. 
ఆయన తప్ప! మరొక ఆర్ధ్దేవుడు లేడు, అనాంత కర్ణా మయుడు, అప్ర 
కర్ణా ప్రదాత.

మనసుసీ, నోర్, కర్లు ఈ మూడషిాంటిలో దేనితోనూ అలాల కు స్టి 
కలిపిాంచకూడదు. 

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:  

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( ]النساء: ٣6[

మరియు మీర్ అలాల హ్'నే ఆర్ధిాంచాండషి మరియు ఎవవారినీ ఆయనకు 
భాగస్వాములుగ్ స్టి కలి్పాంచకాండషి.

ప�ద్దతరహా బహుదెైవ్ర్ధన మనిషి చేసే ఏ  పుణ్క్ర్్నీ్న మగల్చదు, అది 
అని్నాంటినీ నశాంపజ్సు్త ాంది. 

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:  

)ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ( ]الزمر: 6٥[
మరియు వ్స్తవ్నికి! నీకూ మరియు నీకాంటే ముాందు వచి్చన (ప్రతి ప్రవక్తకూ) 
దివ్జ్ఞా నాం (వహీ) దావార్ ఇలా తెలుపబడషిాంది: "ఒకవేళ నీవు బహుదెైవ్ర్ధన 
(షిర్్క) చేసినట్లల తే నీ కర్లనీ్న వ్రథామ�ై పో తాయి మరియు నిశ్చయాంగ్, నీవు 
నష్్ట నికి గురి అయిన వ్రిలో చేరిపో తావు."
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ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రితోనే అలాల  ఇలా సాంబో ధిసు్త ాంటే ఇక  
ఇతర్ల సాంగతి ఏమటనేది గమనిాంచాలి. 

దాసుడు మనసూఫూరి్తగ్ ప్రశ్్చతా్త పాం చెాందనిదే అలాల  అతని ఈ బహుదెైవ్ర్ధనా  
ప్ప్ని్న క్షమాంచడు. 

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు: 

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

నిశ్చయాంగ్, అలాల హ్ తనకు భాగస్వామని (స్టిని) కలి్పాంచటాని్న ఏ మాత్రమూ 
క్షమాంచడు. మరియు అది తప్ప దేనిని (ఏ ప్ప్ని్న) అయినా, ఆయన తాను 
కోరిన వ్రిని క్షమస్్త డు

మరోచోట ఇలా స�లవిసు్త నాడు: 

)ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ( ]محمد: ٣٤[

నిశ్చయాంగ్, సతా్ని్న తిరస్కరిసూ్త  ప్రజలను అలాల హ్ మార్ాం నుాండషి నిరోధిసూ్త  
వుాండషి, సత్తిరస్్కర్లుగ్నే మరణిాంచిన వ్రిని అలాల హ్ ఎాంత మాత్రాం 
క్షమాంచడు

బహుదెైవ్ర్ధనలోనే చనిపో యి్ వ్ర్ నరక్నికి అరి్పతాం క్వలసిాందే.

దీనిగురిాంచి అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు.

)  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ( ]البقرة: 2١٧[

"మరియు మీలో ఎవరెైనా మతభ్రషు్ట లెై సత్తిరస్్కర్లుగ్ మరణిసే్త , అలాాంటి 
వ్రి మాంచిపనులనీ్న ఇహపర లోక్లలో రెాండషిాంటిలోనూ వృథా అవుతాయి. 
మరియు అలాాంటి వ్ర్ నరక్గి్న వ్సులవుతార్. అాందులో వ్ర్ శ్శవాతాంగ్ 
ఉాంటార్"

)ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]البقرة: ١6١[

"నిశ్చయాంగ్ ఎవరెైతే సత్తిరస్్కర్లెై, ఆ తిరస్్కరాంలోనే మృతి చెాందుతారో, 
అలాాంటి వ్రిప�ై అలాల హ్ యొక్క శ్పాం (బహిష్్కరాం) ఉాంటుాంది మరియు 
దేవదూతల మరియు సరవామానవుల యొక్క శ్పముాంటాంది"

కొని్న సాందర్భులలో ఒక అవిశ్వాసి తోటి మానవులకు లాభాం కలిగిాంచే మాంచి 
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న�ైజాం కలవ్డెై  ఉాండవచు్చ, సమాజ సేవ చేయడాం వాంటివి చేసూ్త  ఉాండవచు్చ. 
అయితే తోటి మనుషులకు సహాయ సహక్ర్లు అాందిాంచే అతని ఈ న�ైజ్ని్న 
అలాల  ముాందు నుాంచే ఆ వ్కి్తకి ఆధీనపరచి  ఉనా్నడు, ఇది సహజమ�ైన న�ైజాం. 
ఇతర్లకు ప్రయోజనాని్న కలిగిాంచే ఇటువాంటి న�ైజ్ని్న అలాల  తన ఈ సృషి్టలో 
ఎని్నాంటికో ఇచి్చ ఉనా్నడు. ఉదాహరణకు సూర్ చాందు్ర లు, గ్లులు, మేఘాలు 
వగెైర్ ఇవనీ్న జనజీవనానికి ఎాంతో మేలునూ, ప్రయోజనాని్న కలిగిసు్త నా్నయి. 

అయితే ఇక్కడ ఒక వ్కి్త యొక్క మాంచి న�ైజాం విషయాంలో ఎటువాంటి సమస్ 
లేదు, అతని మాంచి న�ైజ్ని్న తిరస్కరిాంచడాం లేదు, అతని ప్రయోజనకరమ�ైన 
ఈ సవాభావాం హరిషాంచదగ్దే. క్నీ అవిశ్వాసాం(కుఫ్్ర) అనేది 'దెైవ తిరస్కరణ'కు 
సాంబాందిాంచినది, సరవాసృషి్టకర్త అయిన, ఏక్శవార్డెైన అలాల  యొక్క నిర్కరణతో 
అవిశ్వాసాం ఏర్పడుతుాంది తపి్పసే్త  ఈ మాంచి న�ైజ్ని్న తిరస్కరిాంచడాం వలల  క్దు. 
అతడు దెైవ శక్షకు అర్హు డయి్్ది తన సృషి్టకర్తను తిరస్కరిాంచడాం వలలనే క్నీ తన 
ఈ మాంచి సవాభావ్ని్న తిరస్కరిాంచడాం వలల  క్దు.  
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నాల్గ వ విభాగం 

విశ్వాసాం (ఈమాన్) మరియు అవిశ్వాసాం (కుఫ్్ర) ఈ రెాండూ అలాల  యొక్క 
రెాండు విధాన నిర్ణయాలు మరియు శ్సనాల పేర్ల . వీటిని క్వలాం అలాల  మాత్రమే 
నిర్ణయిస్్త డు మరియు అవతరిాంపజ్స్్త డు.  

స్పష్టమ�ైన క్రణాం లేకుాండా ఒకరి విషయాంలో అవిశ్వాసి (కుఫ్్ర) అని నిర్్ రణకు 
ర్కూడదు.  మనాం గమనిాంచాలిసీన ముఖ్మ�ైన విషయాం ఏమటాంటే ఈ 
ప్రపాంచాంలో రెాండే రెాండు రక్ల మనుషులునా్నర్, మూడో  రకాం వ్ర్ లేర్. 

ఒకర్ విశ్వాసులు మగితావ్రాందరూ అవిశ్వాసులు. 

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:   

) ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ   ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ( ]التغابن: 2[

ఆయనే మమ్లి్న సృషి్టాంచాడు. మీలో కొాందర్ సత్తిరస్్కర్లునా్నర్ 
మరియు మీలో కొాందర్ విశ్వాసులునా్నర్

వీటి నియమాలను అలాల  తన దివ్ఖుర్ను మరియు హదీసులలో 
అవతరిాంపజ్శ్డు. 

ఇక మునాఫికీన్(కపట విశ్వాసు)ల విషయానికి వసే్త  మనసుసీలో 
అవిశ్వాసాం(కుఫ్్ర) దాచుకొని తమనితాము విశ్వాసులుగ్ చెపు్పకునే వ్రిని 
మునాఫికీన్'లు అాంటార్. అనగ్ అలాల ప�ై, ఆయన గ్రాంధాం ప�ై, ఆయన ప్రవక్త 
ముహమ్ద్ సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం ప�ై విశ్వాస్ని్న ప�ైప�ైన ప్రదరి్శసూ్త  
లోలోపల వీటని్నటినీ తిరస్కరిాంచేవ్ర్. ఈ తరహా కపట విశ్వాస్ని్న ప�ద్దతరహా 
కపటవిశ్వాసాం (అని్నఫ్క్ అల్'అకబార్) అాంటార్, నిజ్నికి ప�ద్దతరహా నిఫ్ఫ్ 
అాంటే అది కుఫ్్ర కోవక్ చెాందుతుాంది. 

 మరో రకాం నిఫ్క్ : వీర్ ముసిలములు అయి ఉాంటార్ క్నీ లోపల 
అవిధేయతను దాచుకొని ప�ైన విధేయతను ప్రదరి్శస్్త ర్. ఇది ప�ైకి 
నిజ్యితీని కనబర్సూ్త  లోపల మోస్నికి ప్ల్పడడాం వాంటిది. 

 అలాగ్ ఇలాాంటి మరో ఉదాహరణ : మాటలలో ఒకటి చెప్పడాం మరియు 
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మనసుసీలో దానికి వ్తిర్కమ�ైనది కలిగి ఉాండడాం.  అయితే దీనిని చిన్న 
తరహా నిఫ్క్(కపట విశ్వాసాం) అాంటార్.  

వ్ర్ బయట జనాలకు కనబరిచే దాని్న బటే్ట  మునాఫిక్'లు కూడా స్ధారణ 
ముసిలములుగ్ పరిగణిాంచబడతార్. 

విశ్వాసి యొక్క ప్్ర ణాం మరియు ధనాం నిషిద్మ�ైనది:  అనగ్ ఒక విశ్వాసి 
యొక్క ధన ప్్ర ణాలను భాంగాం కలిగిాంచకూడదు, అయితే యుద్ాంలో మమ్లి్న 
నిరూ్లిాంచడానికి వచే్చ అవిశ్వాసి ధన, ప్్ర ణాలు మాత్రాం నిషిద్ాం క్దు. 

ఒడాంబడషిక, శరణు ఇవవాడాం, ఇస్ల మీయ ప్రభుతావానికి టా్కుసీ కటి్ట  ఉాండే 
"జిమీ్" లాాంటి పరిసిథాతులలో ఉాండే అవిశ్వాసుల(క్ఫ్రల)ను అని్న రక్ల రక్షణ 
ఇవవాడాం జర్గుతుాంది. 

తోటి విశ్వాసిని హత్ చేసిన లేదా వివ్హానాంతరాం వ్భిచరిాంచిన ముసిలముకు 
మరణ శక్ష విధిాంచడాం జర్గుతుాంది. 

అలాల  ఎవరిన�ైతే అవిశ్వాసులు(క్ఫిర్ల ) అని నిర్్ రిాంచాడో  వ్రిని  క్ఫిర్ల  అని 
చెపే్ప అనుమతి ఉాంది. 

ఉదాహరణకు: 

 అలాల  మరియు ప్రవక్త (సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రిని) తిరస్కరిాంచిన 
వ్డు. 

 అలాల  మరియు ప్రవక్త (సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రిని) అవహేళన 
చేసినవ్డు, 

)ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              کک  گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ( ]التوبة: 6٥ - 66[

నీవు వ్రిని అడషిగితే వ్ర్ తప్పక: "మేము క్వలాం క్లక్్ప్నికి మరియు 
పరిహాస్నికి మాత్రమే ఇలా మాటాల డుతునా్నము." అని సమాధానమస్్త ర్. 
వ్రితో అను: "ఏమీ? మీర్ అలాల హ్'తో మరియు ఆయన సూచనలతో 
(ఆయతులతో) మరియు ఆయన ప్రవక్తతో వేళీకోళాం చేసు్త నా్నర్?

ఇక మీర్ స్కులు చెప్పకాండషి, వ్స్తవ్నికి మీర్ విశవాసిాంచిన తర్వ్త 
సతా్ని్న తిరస్కరిాంచార్." మీలో కొాందరిని మేము క్షమాంచినా ఇతర్లను 
తప్పకుాండా శక్షిస్్త ము, ఎాందుకాంటే వ్స్తవ్నికి వ్ర్ అపర్ధులు.
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 అలాల  మరియు ప్రవక్త (సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం) వ్రితో శతృతవాాం 
వహిాంచినవ్డు 

 ఇస్ల ాంకు చెాందిన ఏదెైనా ఆదేశ్ని్న తిరస్కరిాంచినవ్డు. 

) ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ( 
]النحل: ١0٥[

నిశ్చయాంగ్, అలాల హ్ సూచనలను (ఆయాత్'లను) విశవాసిాంచని వ్ర్ 
అబదా్ లను కలి్పసు్త నా్నర్. మరియు అలాాంటివ్ర్! వ్ర్ అసత్వ్దులు. 

 అలాల  ప�ై అబాాంఢాం మోపినవ్డు:  దీని గురిాంచి అలాల  తన దివ్ వచనాంలో 
ఇలా స�లవిచా్చడు:   

)ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں( ]العنكبوت: 6٨[

మరియు అలాల హ్ మీద అబదా్ లు కలి్పాంచే వ్ని కాంటే, లేక తన వద్దకు సత్ాం 
వచి్చనపుడు దానిని అబద్మని తిరస్కరిాంచే వ్ని కాంటే, ఎకు్కవ దుర్్ర్్ డు 
ఎవడు? ఏమీ? ఇలాాంటి సత్తిరస్్కర్లకు నరకమే నివ్ససథాలాం క్దా?

 సృషి్టకర్త అయిన అలాల కు చేయాలిసీన ఆర్ధనను ఇతర్లకు చేసేవ్డు.

దీని గురిాంచి అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:   

)ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ         ۈئ  ېئ   
ېئ( ]املؤمنون: ١١٧[

ఇక ఎవడెైనా అలాల హ్ తో ప్టు మరొక దెైవ్ని్న - తన వద్ద  దాని కొరకు 
ఎలాాంటి ఆధారాం లేకుాండానే - ప్్ర రిథాస్్త డో , నిశ్చయాంగ్ అతని లెక్క అతని 
ప్రభువు వద్ద  ఉాంది. నిశ్చయాంగ్, సత్తిరస్్కర్లు స్ఫల్ము పొ ాందలేర్.

 పూరి్తగ్ అలాల య్ితర్లను ఆర్ధిాంచినా లేదా ఇతర్లను మధ్వరి్తగ్ 
పిటి్టనా ఈ రెాండూ అవిశ్వాసాం (కుఫ్్ర) కోవక్ చెాందుతాయి. దీని గురిాంచి అలాల  
తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:    

)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   
ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ( ]يونس: ١٨[
మరియు వ్ర్ అలాల హ్ ను క్దని తమకు నష్టాం గ్నీ, లాభాం గ్నీ 
కలిగిాంచలేని వ్టిని ఆర్ధిసు్త నా్నర్. మరియు వ్ర్ ఇలా అాంటునా్నర్: 
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"వీర్ మాకు అలాల హ్ వద్ద  సిఫ్రసు చేసేవ్ర్." వ్రినడుగు: "ఏమీ? 
ఆక్శ్లలో గ్నీ, భూమలో గ్నీ, అలాల హ్ ఎర్గని విషయాని్న, మీర్ 
ఆయనకు తెలుపగోర్తునా్నర్?" ఆయన సరవాలోప్లకు అతీతుడు, 
మీర్ స్టి కలి్పాంచే వ్టి కాంటే ఆయన అతు్న్నతుడు.

 ఏవ�ైతే క్వలాం అలాల కు మాత్రమే ప్రతే్కిాంచాలో అది ఆతర్లకు ఆప్దిాంచడాం.

ఉదాహరణకు: ధర్శ్సనాలు  చేయడాం, హలాల్, హర్ాంలను నిర్్ రిాంచడాం 
వగెైర్.

అలాల  తన ఆజ్ఞా లను, షర్యత్ శ్సనాలను కూడా ఆర్ధనలుగ్ 
అభివరి్ణాంచాడు, వీటని్నటినీ క్వలాం సృషి్టకర్త అయిన అలాల  మాత్రమే 
నిర్్ రిస్్త డు.

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:

)  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        ک( ]يوسف: ٤0[

నిశ్చయాంగ్ ఆజ్ఞా పిాంచే అధిక్రాం క్వలాం అలాల హ్'క్ చెాందుతుాంది, ఆయనను 
తప్ప మరొకరిని ఆర్ధిాంచర్దని ఆయన ఆజ్ఞా పిాంచాడు.

 అలాల తో ప్టు ఇతర్లు కూడా అగోచర జ్ఞా నాని్న(ఇలే్గెైబ్) కలిగి ఉాంటారని 
చెప్పడాం.  ఉదాహరణకు: జోతిష్ాం, చేతబడషి  వగెైర్. 

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:   

)ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ( ]النمل: 6٥[

"ఆక్శ్లలోను మరియు భూమలోను ఉన్న అగోచర విషయజ్ఞా నాం 
గలవ్డు అలాల హ్ తప్ప మరొకడు లేడు.

 ఈ విశవాాంలో ప్రతి చిన్న, ప�ద్ద  విషయాని్న  క్వలాం అలాల  మాత్రమే నడషిపిస్్త డు, 
జీవన్రణాలను అలాల  మాత్రమే నిర్ణయిస్్త డు. అయితే ఇలాాంటి గుణాలు 
సృషి్టలో ఇతర్లు కూడా కలిగి ఉాంటారని విశవాసిాంచడాం. 

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:

)  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ( 
]الرعد: ١6[

వ్ర్ (అలాల హ్ కు) స్టి కలి్పాంచిన వ్ర్ కూడా అలాల హ్ సృషి్టాంచినటుల  
ఏమ�ైనా సృషి్టాంచార్, అాందువలన సృషి్ట  విషయాంలో వ్రికి సాందేహాం 
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కలిగిాందా?" వ్రితో అను: "అలాల హ్'యి్ ప్రతిదానికి సృషి్టకర్త మరియు ఆయన 
అదివాతీయుడు, ప్రబలుడు (తన సృషి్టప�ై సాంపూర్ణ అధిక్రాం గలవ్డు)"

 విశ్వాసులను క్కుాండా  ధర్వ్తిర్కులను  తమ మతు్ర లిగ్ చేసుకోని 
వ్రిపటల  పే్రమాభిమానాలు, సహాయసహక్ర్లు కలిగి ఉాండడాం.

 దీని గురిాంచి అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:   

)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ( ]املائدة: ٥١[

'మీలో ఎవర్ వ్రితో సే్నహాం చేస్్త డో  వ్స్తవ్నికి అతడు వ్రిలో చేరినవ్డెై 
అవుతాడు".

 సత్ధర్మ�ైన ఇస్ల ాంను అర్ాంచేసుకునే, స్వాకరిాంచే స్మర్్ాం మరియు 
పరిసిథాతులు ఉనా్న కూడా విముఖత చూపి ఉదే్దశపూరవాకాంగ్ వదిలేసిన 
వ్డు కూడా అవిశ్వాసిగ్నే పరిగణిాంచబడతాడు, ఇలా చేసిన ఎడల పూరి్తగ్ 
అజ్ఞా నాంలో ఉనా్న కూడా అపర్ధే అవుతాడు. అతడు అజ్ఞా ని, తెలియనివ్డు 
అని అనడాం జరగదు, ఎాందుకాంటే తన ఆజ్ఞా నాని్న తొలగిాంచుకునే అవక్శాం 
అతనికి ఉనా్న దానిని అతడు క్వ్లనే వినియోగిాంచుకోలేదు.  

అాందుకనే అలాల  బహుదెైవ్ర్ధకుల గురిాంచి ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు:  

)خب مبىب  يب  جتحت  خت  مت( ]األنبياء: 2٤[

"క్ని వ్రిలో చాలా మాంది సతా్ని్న గ్రహిాంచలేదు, క్వున వ్ర్ విముఖులెై 
పో తునా్నర్".

వ్రి యొక్క ఈ అజ్ఞా నాం వ్ర్ ఎాంపిక చేసుకున్నదే. 

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:  

)ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ( 
]األحقاف: ٣[

మరియు సతా్ని్న తిరస్కరిాంచిన వ్ర్ తమకు చేయబడషిన హెచ్చరిక నుాండషి 
విముఖులవు తునా్నర్.

విపులాంగ్ ధర్్ని్న వినే, అర్ాం చేసుకునే అవక్శాం కలిగినా దానికి విముఖత 
చూపిాంచి తదావార్ కలిగిన ఆజ్ఞా నాని్న వ్ర్ స్కుగ్ చూపలేర్, ఇలాాంటి ఈ 
లక్షణాం దావార్నే ఎనో్న జ్తులు మార్ భ్రషు్ట లుగ్ మగిలిపో యాయి. ఇలాాంటి 
అజ్ఞా నాం నిజమ�ైన అజ్ఞా నాం క్దు,ఇది వ్ర్ క్వ్లని కలి్పాంచుకున్న అజ్ఞా నాం. 
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అనేక మాండషి ధర్ తిరస్్కర్ల ముఖ్ లక్షణాం ఏమటాంటే వ్ర్ భూమాక్శ్లలో 
మరియు అలాల  యొక్క శ్సనాలలో ఎనో్న సూచనలను చూసి వ్టిని గ్రహిాంచే, 
గమనిాంచే శకి్త ఉనా్న కూడా  వ్టిని గమనిాంచకుాండా ముఖాం తి్రపు్పకుాంటార్.

ఇలాాంటి వ్రి గురిాంచి అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:   

)  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]يوسف: ١0٥[

మరియు ఆక్శ్లలో మరియు భూమలో ఎని్న సూచనలను వ్ర్ చూసూ్త  
ఉనా్నర్. అయినా వ్ర్ (వ్టిని గమనిాంచలేక) వ్టి నుాండషి ముఖాం 
తి్రపు్పకుాంటునా్నర్

) ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ ( ]املؤمنون: ٧١[
వ్స్తవ్నికి మేము వ్రి వద్దకు హితబో ధను పాంప్ము, క్ని వ్ర్ తమ 
హితబో ధ నుాండషి ముఖాం తి్రపు్పకుాంటునా్నర్.

ధర్ాం నుాండషి ముఖాంతి్రపు్పకొని, క్వ్లని తపి్పాంచుకొని, దాని జ్ఞా నాని్న 
పొ ాందకుాండా ఉాండడాం వలన వ్ర్  'మేము అమాయకులము' అని 
తపి్పాంచుకోలేర్. 

 మేము అమాయకులము, మాకు తెలీదు అనే వాంకతో ఈ ప్్ర పాంచిక జీవితాంలో 
తోటి మానవుల హకు్కల నుాండే తపి్పాంచుకోలేర్, అలాాంటిది  అలాల  యొక్క 
హకు్కల నుాండషి ఎలా తపి్పాంచుకోగలర్?

కళల  ముాందు కనిపిాంచిన సూచనలను గమనిాంచకుాండా, పరిశీలిాంచకుాండా 
స్గిపో తే మానవ బుది్  అసలు దేని కోసాం అయితే సృషి్టాంచబడషిాందో  దాని 
అసలు లక్ష్్ని్న విస్రిాంచినటేల . అలాగ్ సరెైన విధాంగ్ దృషి్ట  ప�ట్టకుాండా ఎాంత 
తొాందరప్టుగ్ వ్వహరిసే్త  అాంతగ్ దాని లక్ష్ాం న�రవేరకుాండా ఉాంటుాంది.  

)ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ( ]األنبياء: ٣2[

మరియు మేము ఆక్శ్ని్న సురక్షితమ�ైన కపు్పగ్ చేశ్ము. అయినా వ్ర్ 
అాందులోని సూచన(ఆయాత్)ల నుాండషి విముఖులవుతునా్నర్.

దెైనాందిన జీవితాంలో ప్రతిరోజూ సూచనలు ఎాంత స్పష్టాంగ్, బలాంగ్ కనిపిాంచినా 
వ్టిని పటి్టాంచుకోకపో తే  గ్రహిాంచాలిసీన  దానిని గ్రహిాంచలేర్.

దీనిగురిాంచి అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:   
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మనిషి ధర్ాం గురిాంచి సమగ్రాంగ్ తెలుసుకోకుాండా, దానిని పూరి్తగ్ విస్రిాంచి 
ఆ తర్వ్త 'దాని గురిాంచి నాకు తెలీదు క్బటి్ట  నేను దానికి బాధు్డషిని క్ను, 
అాందులో నా తపు్ప లేదు మరియు దాని పరిణామాలతో కూడా నాకెలాాంటి 
సాంబాందాం లేదు' అని అాంటే మాత్రాం అది అపో హ మాత్రమే, ఈ ఆజ్ఞా నాని్న 
అతను బాధ్త వహిాంచాలిసీాందే. 

కొని్న క్రణాల వలల  కొాందర్ ధర్ాంనుాండషి దూరమ�ైపో తార్. 

 ఉదాహరణకు: గరవాాం, తేలికగ్  తీసుకోవడాం, ఒకరి చెపు్పడు మాటలలో ర్వడాం 
వగెైర్.   

ధర్ తిరస్కరణకు  బదులుగ్  పర్క్షగ్ బాధలు, కష్్ట నష్్ట లు వచి్చనపు్పడు 
చాలా సాందర్భులోల  ఆ గరవాాం దూరమవుతుాంది, నిరలక్ష్మతు్త  వదిలి సత్ాం అతని 
కళ్ళకు కనిపిసు్త ాంది తదావార్ అతను ధర్ాం చెాంతకు చేరడాం జర్గుతుాంది. 
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ఐదవ విభాగం

ఈమాన్: వ్కు్క(పలుకు), ఆచరణ మరియు నమ్కాం ఈ మూడషిాంటి 
సమ్ళితాని్న ఈమాన్(విశ్వాసాం) అాంటార్, ఈ మూడషిాంటిలో ఏ ఒక్కటి 
లోపిాంచినా అది ఈమాన్  కోవలోకి ర్దు. 

ఉదాహరణకు మగి్రబ్ నమాజులో మూడు రెక్తులలో ఏ ఒక్క రెక్తు తగి్నా అది 
మగి్రబ్ నమాజు అనబడదో  అలాగ్ ఈమాన్'లో వ్కు్క, కి్రయ మరియు నమ్కాం 
ఈ మూడషిాంటిలో ఏది కొరవడషినా అది ఈమాన్ అనబడదు. ప్రవక్త  ముహమ్ద్ 
సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రి షర్యత్’లో ఈమాన్ యొక్క అర్ాం మరియు 
దాని నిరవాచనాం ఇదే.  

ఈమాన్ యొక్క ఈ మూడు గుణాల నిరవాచనాంలో మానవ సేవ చేయడాం, 
మనసుసీలో ఎటువాంటి చెడులేకుాండా సవాచ్ఛాంగ్ ఉాండడాం, అాందరికీ సహాయాం 
చేయడాం వాంటి లక్షణాలు ఉదే్దశాంపబడషినవి క్వు, ఎాందుకాంటే ఇవి సహజాంగ్నే 
చాలా మాంది న�ైజాంలో ఉాంటాయి, అసలు దేవుడషినే నమ్ని నాసి్త కులు కూడా 
ఇలాాంటి భావ్లు కలిగి ఉాంటార్. 

ఇక్కడ ‘వ్కు్క’ మరియు ‘ఆచరణ’ అాంటే ఇది మనసుసీకు సాంబాందిాంచినది. 
అనగ్ మనోవ్కు్క, మనోకి్రయ. 

షర్యత్’లో మనో వ్కు్క అాంటే ఏమటి?:

 అలాల  తప్ప వేర్ ఆర్ధ్దెైవాం లేదని మరియు ప్రవక్త ముహమ్ద్ (సలలలాల హు 
అలెైహి వసలల ాం) వ్ర్ అలాల  యొక్క ప్రవక్త అని మరియు వ్రిప�ై అవతరిాంచినది 
సత్ధర్మని విశవాసిాంచడాం. 

 షర్యత్’లో మనోకి్రయ అాంటే ఏమటి?:

 అలాల , ఆయన ప్రవక్త మరియు ఆయన అవతరిాంపజ్సిన ధర్ాం పటల  పే్రమ కలిగి 
ఉాండడాం, అలాల  మరియు ఆయన ప్రవక్త ఇష్టపడషిన వ్టిని ఇష్టపడడాం, కి్రయలను 
క్వలాం అలాల  యొక్క సాంతుష్ఠ త కోసాం మాత్రమే చేయాలి అనే సాంకల్పశుది్  కలిగి 
ఉాండడాం.

స్ధారణాంగ్ జనాలలో ఉాండే న�ైతికపరమ�ైన బో ధనల వరక్ దీని పరిధి 
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పరిమతమ�ై లేదు : ఉదాహరణకు సత్ాం పలకడాం, మాటస్యాం చేయడాం, 
తలిలదాండు్ర లతో వినమ్రతతో మాటాల డడాం, చిర్నవువాతో పలకరిాంచడాం, దారి 
తపి్పపో యిన బాటస్రికి మార్దర్శకాం చేయడాం వగెైర్. ఇలాాంటి వ్టిని ప్రతి 
ఒక్కరూ ఇష్టపడతార్, అసలు దేవుడే లేడని చెపే్ప అవిశ్వాసులు కూడా వీటిని 
మ�చు్చకుాంటార్.

ఇక్కడ ధారి్కాంగ్ దీని  అసలు ఉదే్దశాం, అర్ాం  ఏమటాంటే  ప్రవక్త ముహమ్ద్ 
సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రి సాందేశాం దేనిని ఉదే్దసిసు్త న్నదో , దేనిని 
సూచిసు్త న్నదో  అదే దీని ఉదే్దశాం.

ఆ వ్కు్కలలో అతు్త్తమమ�ైనవి: ‘ అలాల  తప్ప వేర్ ఆర్ధ్ దెైవాం లేదని 
మరియు మహనీయ ప్రవక్త ముహమ్ద్ సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్ర్ 
అలాల  యొక్క ప్రవక్త అని విశవాసిసు్త నా్ననని స్క్ష్మవవాడాం(షహాదతెైన్)’, 
అలాల  యొక్క పవిత్రతను కొనియాడడాం(తస్బాహ్), అలాల ను ఔన్నతావాని్న 
కొనియాడడాం(తకీబార్).   

ఇక్కడ కి్రయ(అమల్) అాంటే దీని పరిధి క్వలాం స్ధారణాంగ్ జనాలలో ఉాండే  
న�ైతిక క్ర్్ల వరక్ పరిమతమ�ై లేదు. ఉదాహరణకు : తలిలదాండు్ర ల పటల  
మాంచి నడవడషిక కలిగి ఉాండడాం, దారిలో హానికర వసు్త వు ఏమ�ైనా పడుాంటే 
తొలగిాంచడాం, బీదవ్డషికి అన్నాం ప�ట్టడాం, బాధితుడషికి స్యమాందిాంచడాం, 
అతిధులను గౌరవిాంచడాం వగెైర్.

 మనసుసీలో సృషి్టకర్త ప�ై  విశ్వాసాం లేకునా్న కూడా మనసుసీలు సహజాంగ్ 
ఇలాాంటి పనులను ఇష్టపడతాయి మరియు పే్రమస్్త యి.   

అయితే ధారి్కాంగ్ ఇక్కడ అసలు ఉదే్దశాం ఏమటాంటే: మహనీయ ప్రవక్త 
సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్ర్ చెపి్పనటు్ట  నమాజు చేయడాం, విధి 
దానాం(జక్తు) ఇవవాడాం, ఉపవ్సముాండడాం, హజ్ చేయడాం వగెైర్. 

దెైవ గ్రాంధాలని్నటిలోనూ స్ధారణ న�ైతిక్ాంశ్లు బో ధిాంచబడషి ఉనా్నయి. 
ఉదాహరణకు: మాంచి క్ర్్ల పటల  పే్రమ కలిగి ఉాండడాం, సత్ాం పలకడాం, 
తలిలదాండు్ర ల పటల  మాంచి నడవడషిక కలిగి ఉాండడాం, బీదలకు అన్నాం ప�ట్టడాం, 
మార్ాం నుాండషి హానికర వసు్త వులను తొలగిాంచడాం వగెైర్.  

ఈ సదా్కర్్లనీ్న  ఎాంత ఎకు్కవగ్ దెైవ సాంతుష్ఠ త కోసాం చేసే్త  అాంతగ్ విశ్వాసాం 
కూడా ప�ర్గుతుాంది, అయితే ఇవనీ్న లేకపో తే విశ్వాసాం ఉాండదు అని అర్ాం 
క్దు, ఎవరెైనా ఎకు్కవ సదు్ ణాలు చేసు్త ాంటే అతని సహజ న�ైజాం దాని అసలు 
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సిథాతిలో ఉాందని అర్ాం, అతడు పుటి్టనపు్పడు ఏ సహజ సిథాతిలో ఉనా్నడో  అదే 
సిథాతిలో అతని వ్కి్తతవాాం ఉాందని అర్ాం, ఇటువాంటి సహజమ�ైన న�ైజ్ని్న కలిగి 
ఉన్నవ్ర్ ధర్్ని్న స్వాకరిాంచడాంలో అతి దగ్రగ్ ఉనా్నరని అర్ాం. 

)ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ( ]الروم: ٣0[

అలాల హ్ మానవులను ఏ సవాభావాంతో పుటి్టాంచాడో , ఆ సవాభావాం ప�ైననే వ్ర్ 
ఉాంటార్.

ఈమాన్(విశ్వాసం):  అనేది ప�ర్గుతూ తర్గుతూ ఉాంటుాంది, దెైవ విధేయతతో 
అది ప�ర్గుతుాంటుాంది అలాగ్  చెడు క్ర్్లతో తర్గుతూ ఉాంటుాంది, 
అవిశ్వాసాం(ధర్ తిరస్కరణ) మరియు (ధర్ాం) పటల  అనుమానాం వలన అది 
కనుమర్గవుతుాంది. 

) ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ( 
]األنفال: 2[

నిశ్చయాంగ్, విశ్వాసులెైన వ్రి హృదయాలు అలాల హ్ ప్రస్్త వన వచి్చనపుడు 
భయాంతో వణుకుతాయి మరియు వ్రి ముాందు ఆయన సూచనలు (ఖుర్ఆన్) 
పఠిాంపబడషినపు్పడు వ్రి విశ్వాసాం మరిాంత అధికమే అవుతుాంది. (అన్’ఫ్ల్ -2)

)ڱ  ڱ  ں  ں( ]املدثر: ٣١[

విశ్వాసుల విశ్వాస్ని్న అధికాం చేయటానికి (ముద్దసిసీర్ -31)

)ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ( ]الفتح: ٤[

ఆయనే విశ్వాసుల హృదయాలలో శ్ాంతిని అవతరిాంపజ్శ్డు -వ్రి విశ్వాసాంలో 
మరిాంత విశ్వాస్ని్న అధికాం చేశ్డు. (అల్’ఫత్’హ్)

విశ్వాసాం ఎలా నిరూపితమవుతుాంది? 

విశ్వాసాంలో మూడు విషయాలు కీలకాం

 మనో వ్కు్కను విశవాసిాంచడాం.

 ప్రవక్తతతావాని్న అనగ్ రిస్లత్’ను సత్మని నమ్డాం

 మనో కి్రయను విశవాసిాంచడాం. అనగ్ సృషి్టకర్త అయిన అలాల  మరియు ఆయన 
ప్రవక్త పటల  పే్రమ కలిగి ఉాండాలి మరియు అలాల  ఆయన ప్రవక్త దేనిన�ైతే 
ఇష్టపడతారో దానిని ఇష్టపడాలి. 
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అలాగ్ వ్కు్కను, కి్రయను విశవాసిాంచాలి: అనగ్ విశ్వాస్ని్న మనసుసీతో 
అాంగ్కరిాంచి నోటితో స్క్ష్ాం పలక్లి, నోటితో స్క్ష్ాం పలిక్ అనుకూల పరిసిథాతులు 
ఉనా్న కూడా పలకని వ్కి్త విశ్వాసి క్జ్లడు. 

మనసుసీతో విశవాసిాంచి, నోటితో పలికి ఆ తర్వ్త ధర్ాం ప�ై అమలు చేయగలిగ్ 
శకి్త ఉనా్న కూడా దానిప�ై అమలు చేయకపో తే ఆ వ్కి్త విశ్వాసి క్జ్లడు. . 

నోటితో ఉచ్చరిాంచాలనుకునా్న (పలుక్రణాల వలల ) అలా చేయలేకుాంటే వ్రి 
గురిాంచి అలాల  ఇలా స�లవిచా్చడు. 

)ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ(  ]البقرة: 2٨6[

"అలాల హ్, ఏ ప్్ర ణిప�ైననూ దాని శకి్తకి మాంచిన భారాం వేయడు.

) ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ ( ]الطالق: ٧[

అలాల హ్ ఏ వ్కి్తప�ై కూడా అతనికి ప్రస్దిాంచిన దాని కాంటే మాంచిన భారాం వేయడు.

వ్కు్క, కి్రయ మరియు నమ్క్ని్న కలిపి విశ్వాసాం అాంటార్. ఒక ముసిలము 
తన మాట, కి్రయ లేదా నమ్కాం దావార్  విశ్వాస్ని్న భాంగాం కలిగిాంచే పనికి 
ప్ల్పడషితే అతని  పూరి్త విశ్వాసాం భాంగమయినటేల .

ఈమాన్ అనేది మూడు రెక్తుల మగి్రబ్ నమాజు వాంటిది, నమాజు చదివే వ్డు 
ఈ మూడు రెక్తులలో ఏ ఒక్క రెక్తును భాంగపరచుకునా్న అతడషి మూడు 
ర్క్తులూ అనగ్ పూరి్త నమాజు భాంగమ�ైనటే్ట , ఒక రెక్తును భాంగపరచి మగితా 
రెాండు ర్క్తులూ సక్రమాంగ్ చదివినా ఎటువాంటి ప్రయోజనాం ఉాండదు. 

దిగువ వివరిాంచిన ఈ విషయాలు "సదా్కర్్లతో ఈమాను ప�ర్గుతుాంది 
మరియు చెడు క్ర్్లతో (వ్టి తీవ్రతను బటి్ట ) ఈమాను తర్గుతుాంది " 
అనేదానికి విర్ద్ాం క్దు. (ఇాందులో ఈమాను ప�రగడాం, తరగడాం జర్గుతుాంది 
తపి్పసే్త  అసలు ఈమానే లేకుాండా పో వడాం జర్గదు)

ఒక రెక్తును భాంగాం కలిగిాంచే అాంశాం మొత్తాం నమాజును భాంగాం కలిగిసు్త ాంది అనే 
ఈ విషయాం "నమాజును మరిాంత ఏక్గ్రతతో, మాంచి ప్ర్యనాంతో  జ్గ్రత్త గ్ 
చదివితే దాని పుణ్ స్థా యి ప�ర్గుతుాంది మరియు నమాజును అాంతర్యాం 
కలిగిాంచే విషయాలు( హదీసులో ప్రస్్త విాంచబడషిన) అనగ్ నమాజులో ప�ైన లేదా 
ఆక్శాం వ�ైపు చూడడాం, స్ష్్ట ాంగాంలో చేతులను శునకాం వలే ప�ట్టడాం వాంటివి 
చేసే్త  దాని పుణ్ స్థా యి తగు్ తుాంది" అనేదానికి విర్ద్ాం క్దు. (వీటి వలల  
నమాజుకు అాంతర్యాం కలుగుతుాంది తపి్పసే్త  నమాజు మాత్రాం భాంగాం క్దు).  
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దెైవశ్సనాలను చేసిన అలాల  ఏ విషయాలెైతే విశ్వాస్ని్న భాంగాం కలిగిస్్త యి 
అని చెప్్పడో  అవి మాత్రమే విశ్వాస్ని్న భాంగాం కలిగిస్్త యి. ఏ విషయాలు 
నమాజును రదు్ద  చేస్్త యని అతను తెలిప్డో  ఆ విషయాలే నమాజును రదు్ద  
చేస్్త యి. ఈ ఆదేశ్లనీ్న ఆయన దావార్ చేయబడషినవి.
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ఆరవ విభాగం

అలాలా కు విశేషమ�ైన గుణాలు, శుభ నామాలు ఉనానాయి.  అలాల  తన గురిాంచి ఏదెైతే 
తెలియజ్శ్డో  అదే మనకు తెలుసు, వ�టిన�ైతే ఆయన తెలుపలేదో  వ్టి గురిాంచి 
మనకు తెలియదు.  ఖుర్న్ మరియు హదీస్'లో అలాల  తన గురిాంచి ఏదెైతే 
నిరూపిాంచాడో  అదే మేము నిరూపిస్్త ము, ఏవ�ైతే తన గురిాంచి నిర్కరిాంచాడో 
అదే మేము నిర్కరిస్్త ము. ఆయన విషయాంలో ఎటువాంటి లోపభూరితమ�ైన 
విషయాలను ఆప్దిాంచము, ఆయన గురిాంచిన ఔన్నతా్లను, విశేష్లను 
వివరిస్్త ము. 

సృషి్టకర్త అయిన అలాల  ఎలా ఉనా్నడో  మనకు తెలియదు, ఆయన ఆకృతి, 
ఆక్రాం గురిాంచి మేము వరి్ణాంచము, ఆయనకు తగ్టు్ట గ్్  ఎలా ఉాండాలో ఆయన 
అలా ఉనా్నడు. 

అలాల  తన విషయాంలో నిర్కరిాంచిన దోష్ని్న, లోప్ని్న ఎవరెైనా అతనికి 
ఆప్దిసే్త  మేము దానిని ఖాండషిస్్త ము, వ్తిర్కిస్్త ము. అలాల  తనకు భార్్, 
బడ్లు ఉాండరని చెప్్పడు, ఎవరెైనా అలాల కు భార్్ బడ్లు ఉాంటారనే  లోప్ని్న 
ఆయనకు ఆప్దిసే్త  అలా క్దని నిరూపిస్్త ము. అలాల  తన గ్రాంధాంలో ఇలా 
స�లవిసు్త నా్నడు : 

)  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی       جئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت  
حت( ]األنعام: ١0١[

నిశ్చయాంగ్, ఆయనకు జీవన సహవ్సియి్ (భార్యి్) లేనపు్పడు ఆయనకు 
కొడుకు ఎలా ఉాండగలడు?

)پ  ڀ   ڀ  ڀ( ]اإلخالص: ٣[

ఆయనకు సాంతానాం లేదు (బడ్లను కనడు) మరియు ఆయన కూడా ఎవరి 
సాంతానమూ (ఎవరికీ జని్ాంచిన వ్డునూ) క్డు.

అలాల  పిసినారి గుణాం కలిగి ఉనా్నడు అని యూదులు అన్నపు్పడు దానిని అలాల  
ఇలా ఖాండషిాంచాడు. 

)ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ( ]املائدة: 6٤[
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"మరియు యూదులు: అలాల హ్ చేతులకు సాంకెళ్్ళ పడషి ఉనా్నయి." అని 
అాంటార్. వ్రి చేతులక్ సాంకెళ్్ళ వేయబడుగ్క! మరియు వ్ర్ పలికిన 
దానికి వ్ర్ శపిాంపబడుగ్క! వ్స్తవ్నికి ఆయన (అలాల హ్) రెాండు చేతులు 
విస్తరిాంపబడషి ఉనా్నయి". 

వహీ (దెైవవ్ణి) ప్రక్రమే మేము నడుచుకుంటాము, ఉదాహరణకు అలాల  యొక్క 
గుణగణాలు, శుభనామాల దావార్ మాత్రమే ఆయాన యదార్్ ని్న నిరూపిస్్త ము, 
అలాగ్ ఆయన గురిాంచిన  చిహా్నలను గ్రహిస్్త ము, తెలియని దాని గురిాంచి 
ఒక్క అడుగు కూడా ముాందుకు వేయము, ఎాందుకాంటే అలాల  యొక్క ఉనికిని 
ఉదాహరణతో పో ల్చలేము, ప్రపాంచాంలో ప్రతి ఉనికిని ఉదాహరణల దావార్ 
వివరిాంచగలము క్నీ అలాల  విషయాంలో మాత్రాం ఉదాహరణతో మాటాల డలేము 
ఎాందుకాంటే ఆయన విషయాంలో ఉదాహరణ కూడా ఉాండదు క్బటి్ట . 

అలాల  తన దివ్్గ్రాంధాంలో ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు. 

)  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ( ]الشورى: ١١[
ఆయనకు పో లిాంది ఏదీ లేదు. మరియు ఆయన సరవాాం వినేవ్డు, సరవాాం 
చూసేవ్డు

అలాల  యొక్క గుణగనాలను ఇతర వేటితోనూ పో ల్చడాం సమ్తమ�ైనది క్దు, 
ఎాందుకాంటే ఏదెైనా పో లా్చలాంటే ఆ పో లికకు అలాాంటి మరో వసు్త వు ప్క్షికాంగ్నో, 
సాంపూర్ణాంగ్నో ఉాండాలి. అసలు అలాాంటి మరో ఉనిక్ లేనపు్పడు పో లిక అనేది 
కూడా జరగదు. అలాల  ఒక్కడే, అతని పో లికకు దగ్రగ్ కూడా ఏదీర్దు మరియు 
ఉాండదు. 

అలాల  ఎటువాంటి అక్కర(అవసరాం) లేనివ్డు, అతను ఒకరి దావార్ పుట్టలేదు 
మరియు అతని దావార్ ఏదీ పుట్టలేదు, అతనిలాగ్ మరెదీ లేదు. 

బుది్  అనేది అలాల  సృషి్టాంచిన ఒక స్ధనాం, అది ఏదెైతే విాంటుాందో  మరియు 
చూసు్త ాందో  దానిని ఇతరవ్టితో పో లు్చకుాంటుాంది, ఇది వరకెపు్పడూ ఎర్గని 
అలాల  నుాంచి వచి్చన సాందేశ్ని్న అది విన్నపు్పడు అది తన దగ్ర ఉన్న అలాాంటి 
సమాచారాంతో పో లు్చకుాంటుాంది మరియు ఇది వరకి చూసిఉన్న వ్టితో 
పో లు్చకుని రూప్ని్న ఊహిాంచుకుాంటుాంది. అలాల  ఎలా ఉాంటాడో  దాని సమీప 
ఉదాహరణ కూడా బుది్కి తెలీదు.   

అలాల తో సరిపో లని ఊహలు  మనసులో ఏవ�ైతే ఉనా్నయో వ్టితో అలాల తో 
పో ల్చడానికి ప్రయతి్నాంచకూడదు, ఈ తపు్పడు పో లిక  అలాల  యొక్క  నామాని్న, 
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గుణాని్న అర్రహితాంగ్ మార్సు్త ాంది, ఇది ఒక యదార్్ ని్న, సతా్ని్న అబద్దాంగ్ 
చూపిసు్త ాంది. దీనికి పరిష్్కరాం ఏమటాంటే మనలో ఉన్న తపు్పడు ఊహలను 
మనాం తిరస్కరిాంచి అలాల   సవాయాంగ్ ఏదెైతే తన నామాలను, గుణాలను 
తెలియజ్సి ఉనా్నడో  వ్టిని అలాగ్ యదాతధాంగ్ విశవాసిాంచాలి, నిరూపిాంచాలి. 

)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى( ]طه: ١١0[

(ఎాందుకాంటే!) ఆయనకు  వ్రికి ప్రత్క్షాంగ్ నున్నది మరియు  పరోక్షాంగ్ 
నున్నది  అాంతా తెలుసు, క్ని వ్ర్ తమ జ్ఞా నాంతో ఆయనను గ్రహిాంచజ్లర్. 

) ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]األنعام: ١0٣[
ఏ చూపులు కూడా ఆయనను అాందుకోలేవు, క్ని ఆయన (అని్న) చూపులను 
పరివేషి్టాంచి ఉనా్నడు మరియు ఆయన సూక్ష్గ్్ర హి, సరవాాం తెలిసినవ్డు.

అలాల  ఆక్శాంలో అర్ష'ప�ై ఆస్నుడెై ఉనా్నడు. 

) ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  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  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ( ]احلديد: ٣ - ٤[

ఆయనే ప్రథమాం మరియు ఆయనే అాంతాం మరియు ఆయనే ప్రత్క్షుడు మరియు 
ఆయనే పరోక్షుడు మరియు ఆయనే ప్రతిదాని గురిాంచి జ్ఞా నాం గలవ్డు.

ఆయనే ఆక్శ్లను మరియు భూమని ఆర్ దినములలో (అయా్మ్’లలో) 
సృషి్టాంచినవ్డు, తర్వ్త ఆయన సిాంహాసనాని్న(అర్ష'ను)అధిషి్టాంచాడు. 
భూమలోకి పో యి్ది మరియు దాని నుాండషి బయటికి వచే్చది మరియు ఆక్శాం 
నుాండషి దిగ్ది మరియు దానిలోకి ఎక్్కది అాంతా ఆయనకు తెలుసు. మరియు 
మీరెక్కడునా్న ఆయన మీతో ప్టు ఉాంటాడు మరియు అలాల హ్ మీర్ చేసేదాంతా 
చూసు్త నా్నడు.

ఈ వ్ఖ్ాంలో అలాల  ‘ఇసి్తవ్’ (ఆస్నుడవడాని్న) మరియు అని్న విషయాల 
గురిాంచి జ్ఞా నాం కలిగి ఉాండడాని్న తెలిప్డు, అలాగ్ అతడు తన దాసులకు 
తోడుగ్ ఉాంటాడని తెలియజ్శ్డు. వ్రికి తోడుగ్ ఉనా్నడాంటే దాని అర్ాం: తన 
జ్ఞా నమూ, ఆలకిాంచడమూ మరియు చూడడాం దావార్ తోడుగ్ ఉనా్నడని అర్ాం. 
దీని గురిాంచి అలాల  ఇలా స�లవిచా్చడు.

)   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ( ]احلديد: ٤[
మరియు మీరెక్కడునా్న ఆయన మీతో ప్టు ఉాంటాడు
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సహాయాం, మద్దతు, మధ్వరి్తతవాాం దావార్  అతడు తన మతు్ర ల(నిజమ�ైన 
దాసుల)కు తోడుగ్ ఉాంటాడు. మూస్ మరియు హారూన్ అలెైహిస్సీలామ్ వ్రి 
విషయాంలో అలాల  ఇలాగ్ స�లవిసు్త నా్నడు. 

) ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې( ]طه: ٤6[

"మీరిద్దర్ భయపడకాండషి, నిశ్చయాంగ్, మీరిద్దరితో ప్టు నేనూ ఉనా్నను. 
నేను సరవాాం విాంటూ ఉాంటాను మరియు చూసూ్త  ఉాంటాను".

ప్రతిదానిలో అలాల  యొక్క ఇచ్ఛ, తలాంపు ఖచి్చతాంగ్  ఉాంటుాంది, అలాల  ఇచ్ఛ 
లేకుాండా ఏదీ జరగదు, ఆయన తలచినదే జర్గుతుాంది, ఆయన తలచనిదేదీ 
జర్గదు, తన గురిాంచి అలాల  ఏదెైతే నిరూపిాంచి ఉనా్నడో  అదే మేము 
నిరూపిస్్త ము, దానికి మాంచి మనకిష్టమొచి్చనటు్ట గ్  అర్్ లు తీయము.

 బుది్కి, హేతువుకు అర్మయి్్  వ్టిని మాత్రమే నమే్వ్ర్ అసాంభవమ�ైనవ్టి 
గురిాంచి  తమకిష్టమొచి్చనటుల గ్  అర్్ లు తీసు్త ాంటార్ అలాగ్ రెాండు విర్ద్మ�ైన 
వ్టిని కలిపేసి ఒకటిగ్ చూపిాంచడానికి ప్రయతి్నాంసు్త ాంటార్.  

)  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( ]آل عمران: ٤0[
"ఆయన అనా్నడు: అలాగ్ జర్గుతుాంది. అలాల హ్ తాను కోరిాంది చేస్్త డు."

)  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ( ]البقرة: 2٥٣[
క్ని అలాల హ్ తాను కోరిాందే చేస్్త డు.

)ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ( ]البروج: ١٥ -  ١6[

సిాంహాసనాని్న (అర్ష'ను) అధిషి్టాంచిన వ్డు, మహత్త్వపూర్్ణ డు.

తాను తలచిాంది చేయగలవ్డు. 

అలాల  గురిాంచి వహీ దావార్ అవతరిాంచిన వ్క్ాం దావార్ మాత్రమే మేము 
నిరూపిస్్త ము, దానికి మాంచి ఒక్క అడుగు కూడా ముాందుకు వేయము, బుది్  
దానిని వ్తిర్కిాంచినా దానిని అాంగ్కరిాంచము.

వహీ యొక్క భాగ్లెైన ఖుర్ను మరియు హదీసులో ఆయన గురిాంచి ఏ 
విధాంగ్న�ైతే నిరూపిాంచబడషి ఉాందో  అలాగ్ మేమూ నిరూపిస్్త ము, నిరూపిాంప 
బడని వ్టిని మీమూ నిరూపిాంచము. దుఖము, ఆకలి, ఏడుపు వాంటి లక్షణాలు 
వాంటి బలహీనతల గురిాంచి ఖుర్ను హదీసులో ప్రస్్త వన లేదు, అయినా వ్టిని 
ఆప్దిాంచము.
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ఏడవ విభాగం

ఖుర్ను అలాల  యొక్క వ్కు్క, యదార్ాంగ్ ఇవి అలాల  మాటాల డషిన మాటలు, 
“భావాం అలాల దే క్నీ మాటలు అలాల వి క్వు అని చెప్పకూడదు”. ఆయన 
తలచినపు్పడు మాటాల డాడు అని చెప్్పలి. 

అలాల  తన దివ్ గ్రాంధాంలో ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు : 

)  ڃ  چ  چ   چ( ]النساء: ١6٤[
మరియు అలాల హ్ మూస్తో నేర్గ్ మాటాల డాడు.

మరో చోట అలాల  ఇలా స�లవిచా్చడు

) ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ( ]األعراف: ١٤٣[

మరియు మూస్ మేము నిర్ణయిాంచిన సమయానికి (మా నిర్్ణత చోటుకు) 
వచి్చనపుడు, అతని ప్రభువు అతనితో మాటాల డాడు.

)  ک   ک  گ( ]األحزاب: ٤[
మరియు అలాల హ్ సత్ాం పలుకుతాడు

అలాల  యొక్క వ్కు్క ను మానవ మనసుసీలు గుర్్త ాంచుకోగలవు.

)گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( ]العنكبوت: ٤9[

వ్స్తవ్నికి ఇవి, స్పష్టమ�ైన సూచనలు (ఆయాత్), జ్ఞా నమవవాబడషిన వ్రి 
హృదయాలలో (భద్రాంగ్) ఉాంచ బడా్ యి.

అలాల  యొక్క ఈ వ్కు్కను చెవులు వినగలవు 

) ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ( ]التوبة: 6[

“మరియు బహుదెైవ్ర్ధకులలో (ముషి్రకీన్’లలో) ఎవడెైనా నీ శరణు కోరితే, 
అతడు అలాల హ్ గ్రాంథాని్న (ఖుర్ఆన్’ను) వినటానికి అతనికి శరణు ఇవువా”.  

ఆ దెైవ వ్కు్కలను  ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం (స) వ్ర్ అాందిాంచడాం 
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వలల  అది దెైవ వ్కు్క క్కుాండా పో దు, మరియు ఈ దెైవ వ్కు్క పాంకు్త లలో 
వ్్ర యబడుతుాంది.

)ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ( ]الطور:2 - ٣[

వ్్ర యబడషిన గ్రాంథాం స్క్షిగ్! విప్పబడషిన చర్పత్రాం మీద. 

అలాల  తనదగ్ర్న్న లోహే మహ్’ఫూజ్ లో దానిని భద్రపరచి ఉనా్నడు.

)وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ( ]البروج: 2١ - 22[

వ్స్తవ్నికి, ఇది ఒక దివ్మ�ైన ఖుర్ఆన్  సురక్షితమ�ైన ఫలకాం (లౌహె మహ్ 
ఫూజ్) లో (వ్్ర యబడషి) ఉన్నది. 

)ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    گ( ]الزخرف: ٤[

మరియు నిశ్చయాంగ్, ఇది మా వద్ద  నున్న మాతృ గ్రాంథాంలోనిదే! అది 
మహో న్నతమ�ైనది, వివేకాంతో నిాండషి ఉన్నది.

సృషి్టలో భాగమ�ైన క్గితము మరియు సిర్ దావార్ వ్్ర యబడషినాంత మాత్ార నా 
అది దెైవ వ్కు్క క్కుాండా పో దు. 

)ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( ]األنعام: ٧[

“మరియు (ఓ ప్రవక్్త !) ఒకవేళ మేము చర్పత్రాం ప�ైన వ్్ర యబడషిన గ్రాంథాని్న 
నీప�ై అవతరిాంప జ్సినా”. 

 అలాల  యొక్క వ్కు్క వేర్ మరియు ఈ సిర్, క్గితాలు వేర్ అని  వ్ఖ్ాంతో 
తెలుసో్త ాంది. 

సృషి్టాంపబడషిన కలములు మరియు సిర్ దావార్ వ్్ర యబడషినా కూడా ఇది దెైవ 
వ్కె్కనని మనకు ఈ ఆయతు దావార్ నిరూపితమవుతుాంది. 

)ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  

ىئ( ]لقمان: 2٧[
ఒకవేళ వ్స్తవ్నికి, భూమలో ఉన్న వృక్ష్లనీ్న కలములెై ఈ సముద్రాం మరియు 
దానితో ప్టు అటువాంటి ఏడు సముద్ార ల (నీళ్ళాంతా) సిర్గ్ ఉనా్న, అలాల హ్ 
మాటలు (సూచనలు వ్్ర యటానికి) పూరి్త క్వు.

)ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        جئ  حئ       مئ( 

]األعراف: ٤٣[
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వ్రితో అను: "నా ప్రభువు మాటలను వ్్ర యటానికి, సముద్రమాంతా సిర్గ్ 
మారి పో యినా - నా ప్రభువు మాటలు పూరి్తక్క ముాందే - దానికి తోడుగ్ దాని 
వాంటి మరొక సముద్ార ని్న తెచి్చనా, అది కూడా తరిగి పో తుాంది."

కలములు వ్్ర సినది మరియు వ్్ర యనిది అాంతా దెైవవ్ఖ్మే. 

అలాల  యొక్క వ్కు్క సృషి్ట  క్దు, అది అలాల  యొక్క ఒక గుణాం(సిఫత్), ఎవరెైనా 
ఈ దెైవవ్కు్కను సృషి్ట  అని చెబతే అది చాలా ప�ద్ద  తపు్ప మరియు అవిశ్వాసము 
(కుఫ్్ర) తో సమానము. అలాల  యొక్క ఈ వ్కు్క అతని గుణగనాలలో ఒక గుణాం. 
అలాల  యొక్క సృషి్ట  వేర్ మరియు అతని వ్కు్క వేర్. 

)  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  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ( ]األعراف: ٥٤[
నిశ్చయాంగ్, మీ ప్రభువ�ైన అలాల హ్ యి్ ఆక్శ్లను మరియు భూమని ఆర్ 
దినములలో (అయా్మ్ లలో) సృషి్టాంచాడు. ఆ పిదప తన సిాంహాసనాని్న 
(అర్ష’ను) అధిషి్ఠ ాంచాడు. ఆయన ర్తి్రని పగటి వ�ాంట ఎడతెగకుాండా 
అనుసరిాంపజ్సి, దానిప�ై (పగటిప�ై) కపు్పతూ ఉాంటాడు. మరియు సూర్చాంద్ర, 
నక్షత్ార లు ఆయన ఆజఞాకు కటు్ట బడషి ఉనా్నయి. నిశ్చయాంగ్, సరవాసృషి్ట  
ఆయనదే! మరియు ఆజఞా నడషిచేది ఆయనదే. అలాల హ్ ఎాంతో శుభదాయకుడు, 
సరవా లోక్లకు పో షకుడు!

అలాల  యొక్క ‘సృషి్ట ’ వేర్ మరియు ‘ఆజఞా’ వేర్. 

సూర్ చాందు్ర లు, బూమాక్శ్లు, నక్షత్ార లు తదితరమనీ్న అలాల  యొక్క 
సృషి్టలో భాగము.  అలాల  యొక్క ఆజఞా ఈ సృషి్టలో భాగాం క్దు. అలాల  యొక్క 
ఆజఞా అాంటే అతని వ్కు్క. అలాల  తన ఈ వ్కు్క దావార్నే సమస్త  సృషి్టర్సులను 
సృజిాంచాడు. అలాల  వ్కు్క దావార్నే ఈ సృషి్ట  ఆవిరభువిాంచిాంది.

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు.

)ڱ  ڱ(

(ఆజ్ఞా కు కటు్ట బడషి ఉనా్నయి)

ఖుర్ను చదివేవ్రి కాంఠము, నాలుక, ప�దాలు, గ్లి, తదితర వ్టి కదలికల 
దావార్ సవారాం వినిపిసు్త నా్న కూడా అది దెైవ వ్క్్క. 
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)  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ( ]البقرة: ٧٥[
మరియు వ్స్తవ్నికి వ్రిలో ఒక వర్ాం వ్ర్ (ధర్వేత్తలు) అలాల హ్ ప్రవచనాం 
(తౌర్త్) ను విాంటునా్నర్.  

సవారము పఠకుడషిదే క్నీ వ్కు్క దెైవ్నిది. 
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ఎనిమిదవ విభాగం

షర్యత్ యొక్క యదార్్ లను ఖుర్ను, హదీసు మరియు బుది్  యొక్క 
సమ్ళితాంతో  గ్రహిాంచడాం జర్గుతుాంది. బుది్బలాం లేని చోట వహీ (ఖుర్ను, 
హదీసు) లాభిాంచదు అలాగ్ వహీ (ఖుర్ను, హదీసు) లేకుాండా క్వలాం 
బుది్బలాం ఎటువాంటి ప్రయోజనాం చేకూర్చదు. ఈ ఇర్వురిలో ఏ ఒక్కటీ 
లేకునా్న షర్యత్ జ్ఞా నాం పరిపూర్ణమవవాదు.   

వహీ మరియు బుది్  ఈ రెాండూ పరస్పరాం విర్ద్ాంగ్ కనిపిాంచినపు్పడు వహీక్  
ప్్ర ధాన్త ఇచి్చ బుది్ని పక్కన ప�ట్టడాం జర్గుతుాంది. ఎాందుకాంటే ఖుర్ను 
మరియు హదీసు యొక్క జ్ఞా నాం సరవాసృషి్టకర్త అయిన అలాల  యొక్క జ్ఞా నము 
క్నీ మనిషికి తన బుది్దావార్ లభిాంచే జ్ఞా నము పరిధులు కలది మరియు 
అల్పమ�ైనది. 

బుది్  అనేది నేత్రాం వాంటిది మరియు దెైవజ్ఞా నాం క్ాంతి వాంటిది. ఒక వ్కి్త 
నేత్ార లు కలిగిఉనా్న క్ాంతిలేనిదే అతని నేత్ార లు కటిక చీకటిలో చూడలేవు 
అలాగ్ వహీ (దెైవవ్ణి) లేనిదే ఒక బుది్మాంతుడషికి అతనికి బుది్  ప్రయోజనాం 
చేకూర్చజ్లదు, క్ాంతిని బటే్ట  కళ్్ళ చూడగలవు అలాగ్ వహీను బటే్ట  బుది్  
ప్రయోజనాం చేకూర్చగలదు.

 మట్ట మధా్హ్నపు  వ�లుగులో కళ్్ళ ఎాంత స్పష్టాంగ్ చూడగలుగుతాయో, ఈ 
రెాండషిటి కలయికతో స్పష్టత ఏ విధాంగ్న�ైతే ఉాంటుాందో  అలాగ్ దెైవజ్ఞా నాం(ఖుర్న్ 
మరియు హదీస్) మరియు బుది్  ఈ రెాండూ పరిపూర్ణాంగ్ ఉాంటేనే పరిపూర్ణ 
దార్శనికత మరియు మార్దర్శకతవాాం లభిసు్త ాంది.

 అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:

) ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ( ]األنعام: ١22[
మరియు ఏమీ?  ఒక మరణిాంచిన వ్కి్తని (అవిశ్వాసిని), మేము సజీవునిగ్ 
(విశ్వాసిగ్) చేసి జో్తిని ప్రస్దిాంచగ్! దానితో ప్రజల మధ్ సాంచరిసు్త న్నవ్డూ 
మరియు అాంధక్రాంలో (అవిశ్వాసాంలో) చికు్కకొని వ్టి నుాండషి బయటకు 
ర్జ్లనివ్డూ ఇద్దరూ సమానులా?
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తమకున్న ప్రతే్కమ�ైన తెలివి, జ్ఞా నముతో జాంతువులు, పక్షులు మరియు 
ఇతర జీవులు ప్రయోజనాం పొ ాందుతాయి, ఇవి తమ ప్రయాణాలు ఎలా చేయాలో, 
సమయాలను, ప్్ర ాంతాలను ఎలా గురి్తాంచాలో, తమ గూళలను ఎలా అలుల కోవ్లో, 
శతు్ర వులను ఎలా పసిగటా్ట లో తదితర విషయాలను తమ ప్రతే్క జ్ఞా నాంతో  
గ్రహిస్్త యి. 

మనిషి కూడా తన బుది్ , జ్ఞా నాల సహాయాంతో తన ప్్ర పాంచిక విషయాలలో 
ప్రయోజనాలను పొ ాందగలడు, క్నీ తన దెైవాం వ�ైపు సవివరాంగ్ మార్దర్శకతవాాం  
పొ ాందాలాంటే  మాత్రాం ప్రవక్త ప�ై అవతరిాంచిన వహి (దెైవవ్ణి) క్వలసిాందే, ఈ 
విషయాంలో దెైవ వ్ణి తప్ప వేర్ మార్ాం లేదు. 

వహీ (ప్రవక్తప�ై అవతరిాంచే దెైవవ్ణి) యొక్క మార్దర్శకతవాాం లేకుాండా మనిషి 
మార్దర్శకాం పొ ాందలేడు, ఇది లేకుాండా మనిషి అాంధక్రాంలో ఉన్నటే్ట . అలాల  తన 
దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు.    

)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ( ]البقرة: 2٥٧[
అలాల హ్ విశవాసిాంచిన వ్రి సాంరక్షకుడు. ఆయన వ్రిని చీకటి నుాండషి తీసి 
వ�లుగులోకి తెస్్త డు. మరియు సతా్ని్న తిరస్కరిాంచినవ్రి రక్షకులు 
కలి్పతదెైవ్లు (తాగూత్); అవి వ్రిని వ�లుగు నుాండషి తీసి చీకటిలోనికి తీసుకొని 
పో తాయి

) ٻ (

(వ్రిని బయటకు తీస్్త డు (అాంధక్రాం నుాండషి))

అని ఈ ఆయతులో అలాల  స�లవిచా్చడు,  ఎాందుకాంటే దెైవ వ్ణి (వహి) లేకుాండా 
వ్ర్ అాంధక్రాంలో చేర్కుాంటార్. 

క్ాంతి ఎని్న రక్లుగ్ ఉనా్న క్ాంతి మాత్రాం ఒక్కటే : స్ధారణ క్ాంతి మరియు 
అగి్న ఈ రెాండూ క్ాంతి రూప్లే, అలాగ్ వహీ అనేది ఖుర్న్ మరియు 
సున్నత్ అనే రెాండు రోప్లలో  ఉనా్న కూడా వహీ మాత్రాం ఒక్కటే, అవి రెాండూ 
దెైవవ్ణి(వహీ) రూప్లే. 

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు.

)  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ( ]النساء: ٥9[
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ఓ విశ్వాసులార్! మీర్ అలాల హ్ కు విధేయులెై ఉాండాండషి; మరియు ఆయన 
సాందేశహర్నికి విధేయులెై ఉాండాండషి. 

క్వలాం తన బుది్బలాంతో ఒక వ్కి్త దెైవమ�ైన అలాల ను చేరగలదు అని అవరెైనా 
అాంటే 'ఒక వ్కి్త క్ాంతి లేకుాండానే కళ్ళతో చూడగలడు' అనిచెప్పడాంతో 
సమానము, దృషి్ట  కోసాం కళ్్ళ మరియు క్ాంతి రెాండూ అవసరాం. 

అలాల  యొక్క మార్దర్దశకాం సృషి్టలో ప్రతిజీవి ఆధారపడే క్ాంతి లాాంటిదని అలాల  
స�లవిసు్త నా్నడు. 

)  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ( 
]األعراف: ١٥٧[

అతనిని సమరిథాాంచి, అతనితో సహకరిాంచి, అతనిప�ై అతవరిాంపజ్యబడషిన జో్తిని 
అనుసరిాంచే వ్ర్ మాత్రమే స్ఫల్ాం పొ ాందేవ్ర్.

ప్రవక్తలను మరియు వ్రి అనుచర్లను మార్దర్శకాం చేసేది అలాల  మాత్రమే. 

అలాల  తన వహీ దావార్ ఏదెైతే ఆజ్ఞా పిస్్త డో  దానిని మేము సవినయాంగ్ 
అాంగ్కరిస్్త ము అలాగ్ దేనినుాండెైతే నివ్రిాంచాడో  దాని నుాండషి దూరాంగ్ 
ఉాంటాము, ఆయన వహీ దావార్ బుది్కి అాందిన దానిని ధు్ర వపర్స్్త ము, బుది్కి 
అాందని దాని విషయాంలో అదెలా ఉాందో  అలాగ్ దానిని స్వాకరిస్్త ము మరియు 
శరస్వహిస్్త ము. 

ఆయన ఆజఞాలకు క్రణాం, మర్ాం తెలిసినా తెలియకపో యినా మనసూఫూరి్తగ్ 
అాంగ్కరిస్్త ము.  బుది్కి అర్ాంక్గలిగ్ విషయాలన�ని్నాంటినో  ఈ ప్రపాంచాంలో 
చాలా మాంది అర్ాం చేసుకోలేర్ అలాాంటిది బుది్కి అాందని విషయాల పరిసిథాతి 
ఎలా ఉాంటుాందో  చెప్్పలిసీన అవసరాం లేదు. 

"అలాల  యొక్క ఆజ్ఞా లలో నా బుది్కి అర్మయి్్ వ్టినే నేను విశవాసిస్్త ను, 
అర్మవవాని వ్టిని విశవాసిాంచను" అని ఒక వ్కి్త అాంటే అతను అలాల  యొక్క 
వహీ(దెైవవ్ణి) కనా్న తన బుది్క్ ప్్ర ధాన్త ఇసు్త నా్నడని అర్ాం,  ఈ ప్రపాంచాంలో 
బుది్కి ఏమ�ైనా అాందలేదు, అర్ాం క్లేదు అాంటే దానార్ాం దాని ఉనిక్ లేదు అని 
క్దు, అతని బుది్కి అది అాందలేదు అని అర్ాం. 

నేత్రదృషి్టకి ఒక హదు్ద  ఉన్నటేల  బుది్కి కూడా ఒక హదు్ద  ఉాంటుాంది, కళ్ళతో 
ఆక్శాం వ�ైపు చూసే్త  ఒక హదు్ద  తర్వ్త కాంటికి ఏమీ కనిపిాంచదు, అాంటే 
దాని తర్వ్త దేని ఉనికీ లేదు అని అర్ాం క్దు, దాని తర్వ్త కూడా ఈ 
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విశ్వాాంతర్లలో ఎనో్న నక్షత్ార లు, గ్రహాలు, ప్లపుాంతలు ఉనా్నయి క్నీ అవేవీ 
మాకు కనిపిాంచవు, క్నీ వ్టి ఉనికి మాత్రాం కచి్చతాంగ్ ఉాంది. 

అలాగ్ చెవుల వినికిడషి శకి్త కూడా ఒక హదు్ద  వరక్ ఉాంటుాంది, మన చుటూ్ట  
ఎనో్న రక్ల  శబా్ద లు ఉాంటాయి క్నీ అవనీ్న మనకు వినిపిాంచవు, మన శకి్తకి 
తగ్టే్ట  అవి మనకు వినిపిస్్త యి. ఉదాహరణకు చీమ నడషిచేటపు్పడు దాని నుాండషి 
సుని్నతమ�ైన శబ్ాం వ�లువడుతుాంది క్నీ ఆ సుని్నత ధవానితరాంగ్లను వినే 
శకి్త మనకు లేదు, రోదసిలో ఒక విభిన్న లోకాం ఉాంది దానిలో అసాంఖా్కమ�ైన  
నక్షత్ార లూ, ప్లపుాంతలు వగెైర్ ఉనా్నయి క్నీ అవేవీ మనకు క్నర్వు.
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తొమిమిదవ విభాగం

షర్అత్(దెైవ శ్సనాం) క్వలాం అలాల కు మాత్రమే చెాందినది, తన జ్ఞా నము, 
వివేకముతో అలాల  మాత్రమే హలాల్, హర్ాంలను నిర్ణయిస్్త డు, ధారి్క మరియు 
ప్్ర పాంచిక మేలు కోసాం అలాల  తన షర్అత్ (దెైవశ్సనాం)ను అవతరిాంపజ్శ్డు. 

ఏ క్లాంలోనూ మరియు ఏ ప్్ర ాంతాంలోనూ సృషి్టకర్త అయిన అలాల  యొక్క  
షర్అత్'లోని ఆజఞాలను, నిషేదాలను ఆయన తప్ప మరెవవారూ మార్చలేర్. 

షర్అత్’లో ధారి్క మరియు ప్్ర పాంచిక రెాండు అాంశ్లు కలగలసి ఉాంటాయి, 
ఇది ‘ధారి్క  షర్అత్' మరియు అది ‘ప్్ర పాంచిక షర్అత్' అని రెాండూ విడషివిడషిగ్ 
ఉాండవు. 

ధారి్కమ�ైనవి అనగ్ : నమాజు, ఉపవ్సము, హజ్, దిక్్ర, మస్దులు నిరి్ాంచడాం 
వగెైర్.  

ప్్ర పాంచికమ�ైనవి : వ్్ప్రాం, వ్రసతవాాం, వివ్హాం, విడాకులు, వగెైర్. 

ఎవరెైనా దీనిని విడదీసి, అనగ్ అలాల  యొక్క ధారి్క శ్సనాలను విశవాసిాంచి, 
ప్్ర పాంచిక శ్సనాల విషయాంలో అలాల యి్తర్ల శ్సనాలను  విశవాసిాంచడాం చేసే్త  
అతడు అవిశ్వాస్నికి ప్ల్పడషినటేల .  

ఎాందుకాంటే షర్యత్ మొత్తాం క్వలాం అలాల కు చెాందినది, అలాల కు చెాందిన షర్యత్ 
లో అలాల యి్తర్ల శ్సనాలను విశవాసిాంచడాం బహుదెైవ్ర్ధనకు సమానాం. 
ఇలాాంటి కి్రయను అలాల  షిర్్క అని తెలిప్డు. 

)ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  

ڱ( ]يوسف: ٤0[

బనూ ఇస్్ర యిీల్ యొక్క అవిశ్వాసాం ఇటువాంటిదే. దీని గురిాంచి అలాల  ఇలా 
స�లవిచా్చడు. 

)ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ېى   ى  ائ  ائ     ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]التوبة: ٣١[
వ్ర్ (యూధులు మరియు కెైైస్తవులు) అలాల హ్’ను వదిలి తమ యూధ 
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మతాచార్లను మరియు (కెైైస్తవ)సనా్సులను మరియు మర్ాం కుమార్డెైన 
మస్హ్’ను తమ ప్రభువులుగ్ చేసుకునా్నర్. వ్స్తవ్నికి వ్ర్ ఒక్ఒక 
దెైవ్ని్న ఆర్ధిాంచాలని ఆజ్ఞా పిాంపబడా్ ర్, ఆయన అలాల హ్ తప్ప మరో ఆర్ధ్ 
దెైవాం లేదు, వ్ర్ స్టికలి్పాంచేవ్టికి అతీతుడు. 

దిగువ ఆయతులో ఈ విషయాని్న అలాల  షిర్్క అని తెలిప్డు. 

అలాల  తన గ్రాంధాని్న అవతరిాంపజ్శ్డు మరియు తన ధర్శ్సనాల(షర్అత్)ను 
నిర్ణయిాంచాడు, వర్తమానక్లాం, ప్రవక్త (స) ప�ై షర్అత్ అవతరిాంచినప్పటి క్లాం, 
అలాగ్ ర్బో యి్ పరిసిథాతులు మరియు గడషిచిన  సాంఘటనలు అనీ్నఆయనకు 
సమానమే, సరవాాం ఆయనకు తెలుసు.   

గతాంలో జరిగిన సాంఘటనల తాలూకు జ్ఞా నాం ఆయనలో తగ్డాం అనేది జరగదు, 
వర్తమాన క్లాంలో జరిగ్ సాంఘటనల దావార్ ఆయనలో జ్ఞా నాం ప�రగడాం అనేది 
ఉాండదు, గడషిచిన క్లాం తాలూకు జ్ఞా నము, వర్తమానపు క్లపు జ్ఞా నము 
మరియు భవిషతు్త  క్లపు జ్ఞా నము అనీ్న ఆయనకు సమానమ�ైనవి, 
ఒక్విధమ�ైనవి. 

“దెైవ్దేశాం” అది అవతరిాంచిన క్లానికి మాత్రమే అది అనుకూలమ�ైనదని, 
ఆ ఆదేశాం ఇతర క్లాలకు అనుకూలమ�ైనది క్దు అని చెప్పడాం, ప�ైగ్ ఇలా 
చెప్పడాం అలాల  ఆదేశ్నికి విర్ద్ాం అని తెలిసి కూడా చెప్పడాం అనేది అవిశ్వాసాం 
(కుఫ్్ర) అవుతుాంది.   

మన కళ్ళముాందున్న జ్ఞా నాం నుాండషి మరియు మనముాందు లేని  జ్ఞా నాం నుాండషి 
ఏదెైనా గ్రహిాంచేటపు్పడు ఈ  రెాండషిాంటిలో వ్తా్సాం ఉాంటుాంది మరియు దానికి 
తగ్టు్ట  దాని పరిసిథాతి కూడా మార్తుాంది, అలాల  విషయాంలో కూడా ఇలాగ్ 
జరిగిది్ద  అనుకుాంటే మాత్రాం పొ రప్టే. కొాందర్ అలాల  యొక్క జ్ఞా నాం కనా్న తమ 
జ్ఞా నానికి ప్్ర ధాన్తనిచి్చ తపు్ప చేసు్త ాంటార్. 

మనిషి ప్రసు్త తాం తనవద్ద  ఉన్న వర్తమాన జ్ఞా నాని్న అలాల  వహీ 
అవతరిాంపజ్సు్త న్నపు్పడు మనిషికి తెలియని జ్ఞా నాంప�ై ప్్ర ధాన్తనిచి్చ దారి 
తపు్పతాడు. ఇలా చేయడాం అవిశ్వాసాం మరియు షిర్్క అవుతుాంది, గోచర 
మరియు అగోచర రెాండు జ్ఞా నాలు అలాల కు సమానాంగ్ ఉాంటాయి

)ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ( ]املؤمنون: 92[

ఆయన అగోచర మరియు గోచర విషయాల జ్ఞా నాం గలవ్డు. వ్ర్ స్టి కలి్పాంచే 
భాగస్వాముల కాంటే ఆయన అతు్న్నతుడు.
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)ۇ  ۇ   ۆ   ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې          

ې  ې( ]الزمر: ٤6[
ఇలా అను: "ఓ అలాల హ్! భూమా్క్శ్ల సృషి్టకి మూలాధార్డా! అగోచర 
గోచర్లను ఎరిగినవ్డా! నీవే నీ దాసుల మధ్ ఉన్న భేదాభిప్్ర యాలను 
గురిాంచి తీర్్ప చేసేవ్డవు."

ప్్ర పాంచిక విషయాలలో దెైవదేశ్లను వదిలేసి, క్వలాం ధారి్క విషయాలలో 
దెైవదేశ్లను అాంగ్కరిాంచడాం ఆవిశ్వాసాం. అలాల  ధారి్క విషయాలలో శ్సనాలు 
చేస్్త డు మరియు మనిషి ప్్ర పాంచిక విషయాలలో శ్సనాలు చేస్్త డు అని కొాందర్ 
“సేవాచా్ఛవ్దులు” మాటాల డుతుాంటార్. యదార్్ నికి ఈ రెాండషిటిలోనూ అలాల  
మాత్రమే శ్సనాలు చేస్్త డు. ఇలాాంటి వ్రి గురిాంచి అలాల  ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు.

)ڃ  ڃ  چ  چ   چ ( ]البقرة: ٨٥[

మీర్ గ్రాంథాంలోని కొని్న విషయాలను విశవాసిాంచి, మరి కొని్నాంటిని తిరస్కరిస్్త ర్?

అలాల  యొక్క శ్సనాలలో కొని్నాంటిని తిరస్కరిాంచినా అది అని్నాంటినీ 
తిరస్కరిాంచినటేల  అవుతుాంది. 

ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం ప�ై అవతరిాంపజ్సిన గ్రాంధము మరియు 
వివేకముదావార్ అలాల  తన ఆదేశ్లను ప్రజలకు ఇచా్చడు.  

)ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  

ائ( ]املائدة: ٤9[
మరియు (ఓ ప్రవక్్త !) నీవు అలాల హ్ అవతరిాంపజ్సిన శ్సనాం ప్రక్రాం వ్రి 
మధ్ తీర్్ప చెయి్ మరియు వ్రి వ్రథా కోరికలను అనుసరిాంచకు. అలాల హ్ నీప�ై 
అవతరిాంపజ్సిన కొని్న శ్సనాల నుాండషి వ్ర్ నిను్న తపి్పాంచకుాండా జ్గ్రత్త గ్ 
ఉాండు. 

ఈ ఆయతులో  వివ్ద సమయాలలో ఆదేశక నిర్ణయాల గురిాంచి ప్రస్్త విాంచబడషిాంది 
మరియు అలాల  యొక్క ఆదేశపరిధి నుాండషి బయటకు వచే్చయడాని్న 'ఫితా్న'గ్ 
చెప్పబడషిాంది. 

ఏదెైనా  విషయాంలో వహీ దావార్ నేర్గ్ వివరణ లేనపు్పడు ధర్్దేశ్లను 
ఆధారాం చేసుకుని ధర్పాండషితులు దానిని వివరిస్్త ర్, అయితే ఈ వివరణ 
నిరూపిత దెైవ్దేశ్లకు విర్ద్ాంగ్ ఉాండకూడడు.  
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దెైవ్దేశాంప�ై ప్రజల సాంఖా్ధిక్తకు, మ�జ్రిటీకు ప్్ర ధాన్ాం అవవాబడదు, ఇదే 
గనక సమ్తమ�ై ఉాంటే, దెైవప్రవక్తలకు ధర్ాంతో సాంబాంధాం ఉాండేది క్దు. 
యదార్్ నికి ప్రవక్తలాందరూ అధర్ాం ప�ై మ�జ్రిటీ కలిగిన ప్రజల మధ్నే 
వచా్చర్, సాంఖా్ధికులుగ్ ఉన్న వీరి మధ్నే వీర్ ఎదిగ్ర్, వీరాందరినీ 
ఎదురొ్కనే దెైవప్రవక్తలు ప�ైకొచా్చర్. 
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పదవ విభాగం

సృషి్టని సృషి్టాంచక ముాందే అలాల  ఒక లెక్క ప్రక్రాం దాని విధిని నిర్్దశాంచి ఉనా్నడు. 
దాని గురిాంచి అలాల  ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు. 

)  ەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ( ]الفرقان: 2[
“మరియు ఆయన ప్రతి దానిని సృషి్టాంచి, దానికొక విధిని నిర్ణయిాంచాడు”  

మరోచోట ఇలా స�లవిచా్చడు : 

)حت  خت  مت  ىت  يت( ]القمر: ٤9 ، ٥0[

నిశ్చయాంగ్, మేము ప్రతి దానిని ఒక విధివ్్ర త (ఖద్్ర) తో సృషి్టాంచాము.

మరో చోట ఇలా స�లవిచా్చడు. 

)  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ( ]األحزاب: ٣٨[
మరియు అలాల హ్ ఆజఞా, నిర్్దశాంపబడషిన (తిర్గులేని) శ్సనాం;

విధియొక్క  మాంచి, చెడు రెాండషిాంటినీ అలలయి్ సృషి్టాంచాడు, ప్రవక్త సలలలాల హు 
అలెైహి వసలల ాం వ్ర్ ఇలా స�లవిచా్చర్: 

“وتؤمن بالقدر خيره وشره”.  )رواه مسلم(

మరియు నువువా విధి యొక్క మాంచీ, చెడులను విశవాసిాంచాలి.(ముసిల ాం)

విధిని నిర్్దశాంచడానికి జ్ఞా నాం అత్ాంత అవశ్ాం, సరవాజ్ఞా ని అయిన అలాల  తన 
జ్ఞా నాంతో విధిని ర్శ్డు. 

 విధి గురిాంచి జ్ఞా నాం కలిగిన వ్డే విధులను నిర్్దశాంచగలడు, వీటి గురిాంచిన 
సమూల వివర్లు, సూక్ష్ అాంశ్లు, వ్టి ప్రదేశ్లు, వ్టిలో జరిగ్ మార్్పలు, 
వ్టి ఆరాంభాలు మరియు అాంతాలు, తదితర విషయాలనీ్న వ్టిని సృషి్టాంచిన 
వ్డషిక్ తెలుసు మరియు ఆయనే వ్టిని ర్యగలడు.  

)  مت  ىت   يت  جث  مث         ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ( ]الطالق: ١2[
“నిశ్చయాంగ్, అలాల హ్ ప్రతిదీ చేయగల సమర్్ డు మరియు వ్స్తవ్నికి అలాల హ్ 
తన జ్ఞా నాంతో ప్రతిదానిని పరివేషి్టాంచి వునా్నడని మీర్ తెలుసుకోవటానికి”.
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)ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ( ]امللك: ١٤[

ఏమటీ? పుటి్టాంచిన వ్డషిక్ తెలియదా మరియు ఆయన సూక్ష్ గ్్ర హి, సరవాాం 
తెలిసినవ్డు. 

అలాల  యొక్క విధిని తిరస్కరిాంచినవ్డు అలాల  యొక్క జ్ఞా నాని్న తిరస్కరిాంచినటే్ట , 
అతని జ్ఞా నాని్న తిరస్కరిాంచిన వ్డు అతని విధిని తిరస్కరిాంచినటే్ట . 

సృషి్టయొక్క విధి అలాల  వద్ద  ఒక గ్రాంధాంలో వ్్ర యబడషి ఉాంది. 

)ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ( ]األنعام: ٣٨[

 “మేము గ్రాంథాంలో ఏ కొరతా చేయలేదు”

)ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ( ]يس: ١2[

“మరియు ప్రతి విషయాని్న మేము స్పష్టమ�ైన గ్రాంథాంలో వ్్ర సిప�డుతునా్నము”.

అలాల  యొక్క సృషి్ట  రెాండు రక్లు :

1 :  సవాతహాగ్ ఎటువాంటి ఐచి్ఛకాం(option) లేనిది :  

ఉదాహరణకు: సూర్చాందు్ర లు, నక్షత్ార లు వగెైర్. 

2 :  సొ ాంత ఐచి్ఛకాం కలవి. ఉదాహరణకు: మానవులు, జిను్నలు, దెైవదూతలు. 

వీరి స్వాయ సాంకల్ప  ప్రమేయాం లేకుాండా అలాల  వీరిని నడపడు,  బలవాంతాంగ్ 
తపు్ప చేయిాంచి దానిప�ై శక్షిాంచడు,  అలాగ్  అలాల  ఇచ్ఛ లేనిదే  వ్ర్ తమ సొ ాంత 
సాంకలా్పలను, ఇచ్ఛలను  అమలుపరచలేర్, ఒక కి్రయ యొక్క ఇచ్ఛ లేదా 
కోరిక వ్రి ఇష్టాంతో చేసినా వ్రి ఈ ఇష్టాం అలాల  యొక్క ఇష్టాం యొక్క ఆధీనాంలో 
ఉాంటుాంది.   

)ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ( ]التكوير: 2٨ - 29[

“ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) సరవాలోక్లకు ఒక హితోపదేశాం. మీలో, ఋజుమార్ాంలో 
నడవ దలచుకున్న ప్రతివ్ని కొరకు, మరియు సరవాలోక ప్రభువ�ైన అలాల  
తలచనాంతవరకు,  మీర్ తలచినాంత మాత్ార న ఏమీ క్దు”.

మనుషులు చేసే కి్రయలను అలాల యి్ సృషి్టస్్త డు. 

)ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( ]الصافات: 9٥ - 96[



అఖీదా యొక్క విభాగాలు55

అపు్పడు (ఇబ్ార హీమ్) వ్రితో అనా్నడు: "ఏమీ? మీర్ చెకి్కన వ్టినే మీర్ 
ఆర్ధిస్్త ర్?"

క్రణాల(అస్’బాబ్ )ను మరియు వ్టి ప్రతిఫలాల(నతాయిెజ్)ను అలాల యి్ 
సృషి్టస్్త డు, క్రణాలను ప్రతిఫలాలకోసాం క్రక్లుగ్ చేస్్త డు, ఈ సమస్తలోక్ని్న 
పద్తి ప్రక్రాంగ్ నడపడానికి  తన అగోచర వివేకము మరియు అనాంత 
జ్ఞా నముతో ఆయన ఈ వ్వసథాను రచిాంచాడు.  

అలాల  చేసిన విధిలోని అగోచర వివేకాం, యదార్ాం, బుది్కి అర్ాం క్కపో యినా 
దానిని విశవాసిాంచాలి, కొని్న లోతెైన వివేక్లు బుది్కి అర్ాం క్వు, బుది్  అనేది 
ఒక ప్త్ర లాాంటిది, దెైవాం యొక్క కొని్న వివేక్లు సముద్రాం వాంటివి, ఒక 
సముద్రాం ప్త్రలో ఇమడదు, ఒకవేళ దానిలో ఇమడషి్చనా  దానిని తటు్ట కునే శకి్త 
ఉాండకపో వడాంతోప్టు గాందరగోళ సిథాతి ఉత్పన్నమవుతుాంది. 

బుది్కి అాందని కొని్న అగోచర వివేక్లగురిాంచి తదేకాంగ్ ఆలోచిసూ్త ఉాంటే అవి 
అర్ాంగ్క పో గ్ వ్టివలల  ఇబబాాంది, బాధ కలుగుతాయి, మట్ట మద్హ్నపు 
ప్రక్శవాంతమ�ైన  సూర్డును తదేకాంగ్ చూసూ్త ఉాంటే కళ్ళకు బాధ కలిగిాంచడాం 
తప్ప మర్మీ ఒరగదు. 

  





అఖీదా యొక్క విభాగాలు57

పదకుండవ విభాగం

మరణాం తధ్ాం. దీని గురిాంచి అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:   

)ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( ]الرحمن: 26 - 2٧[

దానిప�ై (భూమప�ై) నున్నది ప్రతిదీ నశసు్త ాంది. మరియు మగిలివుాండేది, క్వలాం 
మహిమానివాతుడు మరియు పరమదాత అయిన నీ ప్రభువు ముఖాం (ఉనికి) 
మాత్రమే!

మౌలిక విశ్వాసాంలో భాగాం: 

 సమాధిలో జరిగ్ విషయాలప�ై విశ్వాసాం: మరణాం తర్వ్త సమాధిలో ఉాండే 
మాంచి లేదా చెడు సిథాతి అనగ్ సమాధిలో కలిగ్ శక్ష మరియు సౌఖా్ల గురిాంచి 
వహీ (దెైవవ్ణి) దావార్ తెలిసిన విషయాలను విశవాసిాంచడాం కూడా మౌలిక 
విశ్వాసాంలో భాగము.

మరణాం తర్వ్త మరలా బ్రతికిాంచబడడాం ప�ై విశ్వాసాం : 

అలాల  తన దివ్ గ్రాంధాంలో ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు: 

)ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې( ]يس: ٥١[

మరియు (మరొకస్రి) బాక్ ఊదబడషి నపు్పడు, వ్రాంతా గోర్ల నుాండషి (లేచి) 
తమ ప్రభువు వ�ైపునకు వేగాంగ్ పరిగెతు్త కుాంటూ వస్్త ర్.

దీనిని సాందేహిాంచడాం అాంటే అలాల ను తిరస్కరిాంచడమే (కుఫ్్ర) అవుతుాంది. 

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:   

)جئ   حئ  مئ   ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت   ىت   يت  جث  مث  
ىث  يث   حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس   حس  خس    مس  حص  مص  جض( ]اجلاثية: ٣١ - ٣2[

మరియు సతా్ని్న తిరస్కరిాంచిన వ్రితో (ఇలా అనబడుతుాంది): "మీకు మా 
సూచనలు వినిపిాంచబడలేదా? క్ని మీర్ దురహాంక్రాంలో పడషిపో యార్ 
మరియు అపర్ధులెై పో యార్."

మరియు: "నిశ్చయాంగ్, అలాల హ్ వ్గ్్ద నాం సత్ాం మరియు అాంతిమ ఘడషియను 
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గురిాంచి ఎలాాంటి సాందేహాం లేదు." అని అన్నపు్పడు మీరనా్నర్: "ఆ అాంతిమ 
ఘడషియ ఏమట్ మాకు తెలియదు. అది క్వలాం ఒక ఊహాగ్నాం తప్ప మర్మీ 
క్దని మేము భావిసు్త నా్నము. మేము దానిని ఏ మాత్రాం నమే్ వ్రము 
క్ము."

(ప్రళయ దినం నాడు)లెక్క చూడబడడం ప�ై విశ్వాసం: తీర్్ప దినాని్న 
తిరస్కరిాంచేవ్రి గురిాంచి అలాల  తన దివ్గ్రాంధాంలో ఇలా  స�లవిసు్త నా్నడు: 

)ۈئ   ۈئ   ېئېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی( ]الفرقان: ١١[

వ్స్తవ్నికి వ్ర్ ఆ అాంతిమ ఘడషియను అబద్మని తిరస్కరిాంచార్. మరియు 
ఆ అాంతిమ ఘడషియను అబద్మని తిరస్కరిాంచే వ్రి కొరకు మేము జవాలిాంచే 
నరక్గి్నని సిద్పరచి ఉాంచాము.

తీర్పుదినాన లెక్క చూడబడడం ప�ై విశ్వాసం : 

తన దివ్  వచనాంలో సృషి్టకర్త ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు. 

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

మరియు పునర్తాథా న దినమున మేము సరిగ్్  తూచే త్ార సులను ఏర్్పటు 
చేస్్త ము. క్వున ఏ వ్కి్తకి కూడా ఏ మాత్రాం అనా్యాం జర్గదు. ఒకవేళ 
ఆవగిాంజాంత కర్ ఉనా్న మేము దానిని ముాందుకు తెస్్త ము, మరియు లెక్క 
చూడటానికి మేమే చాలు!

మాంచీ, చెడు ఫలితాలను, సవార్నరక్లను విశవాసిాంచడాం: 

దీని గురిాంచి అలాల  ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు: 

)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې  ې  ې  ى( ]هود: ١06[

దౌర్భుగు్లెైన వ్ర్ నరక్గి్నలో చేర్తార్, అక్కడ వ్ర్ దుఃఖాం వలల  
మూలుగుతూ ఉాంటార్ మరియు వ�కి్క వ�కి్క ఏడుసూ్త  ఉాంటార్.

)ی  ی  ی  ی  جئ( ]هود: ١0٨[

ఇక భాగ్వాంతులెైన వ్ర్, సవార్ాంలో శ్శవాతాంగ్ ఉాంటార్.

అవిశ్వాసులు నరకాంలో విశ్వాసులు సవార్ాంలో ఉాంటార్. 

అలాల  ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు:
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)ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  کک  ک  

گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ( ]آل عمران: ٥6 - ٥٧[
"ఇక సత్తిరస్్కర్లకు ఇహలోకాంలో మరియు పరలోకాంలోనూ కఠినమ�ైన శక్ష 
విధిస్్త ను. మరియు వ్రికి సహాయాం చేసేవ్ర్ ఎవవారూ ఉాండర్."

మరియు విశవాసిాంచి సతా్కర్్లు చేసే వ్రికి (అలాల హ్) పరిపూర్ణ ప్రతిఫలాం 
ప్రస్దిస్్త డు. మరియు అలాల హ్ దుర్్ర్్ లు అాంటే ఇష్టపడడు.

అాంతిమదినానికి సాంబాందిాంచిన పుల్ సిర్త్, త్ార సు, కౌసర్ నీటికొలను, మాంచి 
చెడు క్ర్్ల కర్ల పత్ార లు ఇవవాబడడాం, వగెైర్ ఏవ�ైతే  ఖుర్ను మరియు 
హదీసులో ప్రస్్త విాంచబడా్ యో వీటని్నటినీ విశవాసిాంచడాం తప్పనిసరి. 
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పన్నాండవ విభాగం

సమూహాం(జమాత్)తో కలిసి ఉాండడాం తప్పనిసరి, నాయకుడు లేకుాండా 
జమాత్ అనేది ఉాండదు, విశ్వాసి అయిన ముసిల ాంల నాయకుడషికి విధేయతగ్ 
ఉాండడాం అాంటే అలాల కు విధేయతగ్ ఉాండడమే. 

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు:  

)ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ( ]النساء: ٥9[

ఓ విశ్వాసులార్! మీర్ అలాల హ్’కు విధేయులెై ఉాండాండషి; మరియు ఆయన 
సాందేశహర్నికి విధేయులెై ఉాండాండషి మరియు మీలో అధిక్రాం అప్పగిాంచబడషిన 
వ్రికి కూడా!

ఒక అవిశ్వాస(క్ఫిర్) నాయకుడషికి బ�ైఅత్ చేయడాం అసమ్తమతమ�ైనది, 
అతని విధేయత తప్పనిసరి క్దు. అయితే  అతని సొ ాంత ప్్ర పాంచిక స్వార్ల 
విషయాంలో  క్కుాండా జనాల ప్్ర పాంచిక వృది్  విషయాలలో అతనికి విధేయతగ్ 
ఉాండవచు్చ.

ప్లకుడు విదా్వాంతుడు క్కపో తే తన దగ్ర ఒక విదా్వాంతుడషిని నియమాంచుకొని 
అతని దావార్ ధారి్క మరియు ప్్ర పాంచిక బాధ్తలు నిరవారి్తాంచాలి. 

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:   

)ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں( ]النساء: ٨٣[
మరియు వ్ర్ (ప్రజల గురిాంచి) ఏదెైనా శ్ాంతివ్ర్త గ్నీ లేదా భయవ్ర్త 
గ్నీ వినినపు్పడు, దానిని వ్్పిాంపజ్స్్త ర్. అలా చేయకుాండా వ్ర్ దానిని 
సాందేశహర్నికో, లేదా వ్రిలో నిర్ణయాధిక్రాం గలవ్రికో తెలియజ్సి ఉాంటే! 
దానిని విచారిాంచ గలవ్ర్, వ్రి నుాండషి దానిని విని అరథాాం చేసుకునే వ్ర్.

అనగ్ ధారి్క విషయాలు క్వలాం ధర్ జ్ఞా నాం కలిగిన వ్ర్ మాత్రమే వివరిాంచాలి, 
విచారిాంచాలి. 

ప్లకుడషిప�ై తిర్గుబాటు చేయడాం సమ్తిాంచబడదు, ఎపు్పడూ అతడషికి 
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విధేయతగ్ ఉాండాలి, అతని నిర్ణయాలతో విబేధిాంచకూడదు, స్పష్టమ�ైన 
అవిశ్వాసపు(కుఫ్్ర) క్ర్్లు చేసే్త  తప్ప అతను బాధప�టి్టనా సహనాం వహిాంచాలి. 
ُه  َعْن أُمِّ َسلََمَة، َزْوِج النَِّبيِّ صلى الله عليه وسلم َعِن النَِّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَُّه َقاَل  “ِإنَّ
ُيْسَتْعَمُل َعَلْيُكْم ُأَمَراُء َفَتْعِرُفوَن َوُتْنِكُروَن َفَمْن َكِرَه َفَقْد َبِرَئ َوَمْن أَْنَكَر َفَقْد َسِلَم َوَلِكْن َمْن 

ْوا”. َرِضَي َوَتاَبعَ ” .  َقالُوا يَا َرُسوَل اللَِّه أاَلَ نَُقاِتلُُهْم َقاَل  “اَل َما َصلَّ

"ఉమే్ సలమ రదియలాల హు అన్'హా  వ్రి ఉలేల ఖనాం : మహనీయ ప్రవక్త 
ముహమ్ద్ సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్ర్ ఇలా స�లవిచా్చర్ : మీ ప�ై 
నియమాంచబడే నాయకులలో కొాందరిని మీర్ వ్రిపటల  (వ్ర్ ధర్బద్ాంగ్ 
నడుచుకోవడాం వలన) ఇష్టతతో ఉాంటార్ మరి కొాందరిపటల  (వ్ర్ చేసే ధర్ 
విర్ద్ద  పనుల వలన)అఇష్టతతొ ఉాంటార్, ఎవరెైతే (ఈ అధర్ క్ర్్లను) 
మనసుసీలో అసహి్ాంచుకుాంటాడో   అతడు క్్మాంగ్ ఉన్నటు్ట , ఎవరెైతే ఈ 
అధర్ క్ర్్లలో ప్లు పాంచుకోడో  అతడు సురక్షితాంగ్ ఉన్నటు్ట . క్నీ ఎవరెైతే 
సమ్తిాంచి వ్టిని అనుసరిస్్త డో  (అతను ప్ప్తు్డు అవుతాడు). అపు్పడు  
ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రి అనుచర్లు  ఇలా ప్రశ్నాంచార్. ఓ 
ప్రవక్్త  మేము అలాాంటి నాయకులకు వ్తిర్కాంగ్ పో ర్డవచా్చ?, దానికి  ప్రవక్త 
సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్ర్ ఇలా బదులిచా్చర్ : వ్ర్ (నాయకులు) 
నమాజు స్థా పిసు్త న్నాంత క్లాం వ్రితో పో ర్డవదు్ద .   

అలాాంటివ్రికి సదోపదేశాం చేయాలి, చెడు తగ్్విధాంగ్ అతనికి జ్ఞా నము, 
సద్’సాంకల్పము మరియు  వివేకముతో సదోపదేశాం చేయాలి, మాంచి సలహాలు 
ఇవ్వాలి, అలాగ్ సద్’సాందేశాం సమస్ను పరిష్కరిాంచే విధాంగ్ ఉాండాలి క్నీ 
ప�ాంచేదిగ్ ఉాండకూడదు. 
ِصيَحُة  يُن اَلنَّ اِريِّ  - رضى الله عنه  - َقاَل: َقاَل  - صلى الله عليه وسلم  - “اَلدِّ َوَعْن تَِميٍم الدَّ
ِتِهْم”  ِة اَْلُمْسِلِمنَي َوَعامَّ ِه َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوأِلَِئمَّ َثَلًثا”.  ُقلْنَا: ِلَمْن يَا َرُسوَل اَللَِّه؟ َقاَل:" “ِللَّ

)ُمْسِلٌم( .  
తమీమ్ దార్ రదియలాల హు అన్'హు దావార్ ఉలేల ఖిాంచబడషిన హదీసులో ప్రవక్త 
సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్ర్ ఇలా స�లవిచా్చర్ : “ధర్ము అాంటే సద్’సాందేశము, 
ధర్ము అాంటే సద్’సాందేశము, ధర్ము అాంటే సద్’సాందేశము” (అని మూడు 
స్ర్ల  స�లవిచా్చర్) (అపు్పడు)మేము ‘ఎవరికోసాం అని అడషిగ్ము?. “అలాల  కోసాం, 
ఆయన గ్రాంధాం కోసాం, ముసిలముల నాయకులకోసాం మరియు స్ధారణ జనాల 
కోసాం” అని ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్ర్ స�లవిచా్చర్.

అతని తపు్పలను ఎాంచడమే లక్ష్ాంగ్ ప�టు్ట కొని వ్వహరిాంచడాం, అవమానిాంచడాం, 
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స్థా యిని దిగజ్ర్చడాం లాాంటి పనులు చేయకూడదు, వ్కి్తగతాంగ్ అతనిని 
సరిదిదా్ద డానికి, సాంస్కరిాంచడానికక్  ప్రయతి్నాంచాలి. 
ఒక వేళ అతను ప్రజలవిషయాంలో దెైవధర్శ్సనాలకు(షర్యత్) విర్ద్ాంగ్ 
నిర్ణయాలు తీసుకొని వ్టిని ప్్ర చూర్ాం కలిగిసు్త ాంటే ఈ విషయాంలో అతనికి 
హితోపదేశాం చేయాలి, అతని ఈ తపు్పను గురి్తాంచి దానిని విరమాంచుకుాంటే 
మాంచిదే. అలా లేని పక్షాంలో ప్రజలలో వ�ళి్ళ ధర్్నికి విర్ద్ాంగ్ జర్గుతున్న 
తపు్పను ప్రజలు చేయకుాండా వ్రిని అవగ్హన కలిగిాంచాలి. ఇలా చేయడాం 
ధారి్కాంగ్ తప్పనిసరి, ఇలా చేయకపో తే దెైవశ్సనాం మారిపో యి్, ధర్ాం 
సమసిపో యి్ అవక్శాం ఉాంది. 
దిగువ చెపు్పకున్న హదీసు యొక్క ఉదే్దశాం కూడా అదే: తమీమ్ దార్ 
రదియలాల హు అన్'హు  దావార్ ఉలేల ఖిాంచబడషిన హదీసులో ప్రవక్త సలలలాల హు 
అలెైహి వసలల ాం వ్ర్ ఇలా స�లవిచా్చర్ : “ధర్ము అాంటే సద్’సాందేశము” అలాల  
కోసాం, ఆయన గ్రాంధాం కోసాం, ముసిలముల నాయకులకోసాం మరియు స్ధారణ 
జనాల కోసాం” .
ఇతర విషయాలకనా్న కూడా ఇవి అధిక ప్్ర ధాన్త కలవి.    
ధర్కర్తలు ప్రజల ప్రయోజనాలు, వ్రిని మాంచిని కలిగిాంచే విషయాంలో 
తపి్పాంచుకునే ధోరణి అవలాంబాంచకూడదు. 
ప్్ర పాంచిక విషయాలలో తనకోసాం నిడారాంబరమ�ైన మరియు ఆర్బాటాలు లేని 
జీవితానికి  ప్్ర ధాన్తనిసే్త  అది హరషణీయమే క్నీ  ప్రజల ప్్ర పాంచిక జీవితాంలో 
మాత్రాం ఇలా కోర్కుాంటే అది హరషణీయాం క్దు. ఎలలపు్పడూ బాధితుల ప్క్ష్న 
నిలబడడానికి  ప్రయతి్నాంచాలి,  ఒక్క రూప్యి కోసమ�ైనా సర్ వ్రి తర్పున 
పో ర్డాలి, చిన్న ఖరూ్జ రపు ముక్కతోన�ైనా సర్ ఆకలిగున్నవ్ని ఆకలిని 
తీర్చడానికి ప్రయతి్నాంచాలి.
ధర్కర్తలకు ఒక న�ైతిక అధిక్రాం ఉాంటుాంది, వ్ర్ ప్రజల ప్్ర పాంచిక అాంశ్లను 
సరిదిదా్ద డానికి ప్రయతి్నాంచాలి, ఎాందుకాంటే అది వ్రి ధారి్క అాంశ్లను  
సరిదిదా్ద డానికి ఒక దావారాం వాంటిది. ఇలాాంటి ఉదాహరణలు ప్రవక్త సలలలాల హు 
అలెైహి వసలల ాం వ్రి జీవితాంలో పలుచోటల  క్నవస్్త యి. ప్రవక్త ముహమ్ద్ 
సలలలాల హు అలెైహివసలల ాం వ్ర్ తన జీవితాంలో ఎపు్పడూ కూడా ధనాం కోసాం 
వ�ాంపర్ల డలేదు అయితే బర్ర్(సహాబీయ) మరియు ఇతర్ల కోసాం చిన్నప్టి 
దీనార్ కోసాం వ్రిపక్ష్న పో ర్డార్, దీని గురిాంచి జనాలలో ప్రసాంగిాంచార్ కూడా. 
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పదమూడవ విభాగం

దెైవమార్ాంలో పరిశ్రమాంచడాం, పో ర్డడాం అనేది అాంతిమదినాం వరకూ నడుసూ్త నే 
ఉాంటుాంది, ఖుర్న్ ఉన్నాంత వరకు ఈ ఆదేశాం రదు్ద  అవవాదు.

َجاِبَر بَْن َعبِْد اللَِّه، يَُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى الله عليه وسلم يَُقوُل: “اَل َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن 
ِتي ُيَقاِتُلوَن َعَلى اْلَحقِّ َظاِهِريَن ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة  ” . )مسلم(   ُأمَّ

  జ్బర్ బన్ అబు్ద లాల  రదియలాల హు అన్'హు  వ్రి ఉలేల ఖనాం : ప్రవక్త సలలలాల హు 
అలెైహి వసలల ాం వ్ర్ ఇలా చెప్పడాం నేను వినా్నను : ప్రళయదినాం దినాం వచే్చ 
వరకు నా ఉమ్త్’లోని ఒక వర్ాం ఎలలపు్పడూ ధర్ాం కోసాం పో ర్డుతూనే 
ఉాంటుాంది. (ముసిల ాం).

దాడషి జరిగినపు్పడు తక్షణ స్వాయ రక్షణ కోసాం పో ర్డడానికి నాయకుడషి లేదా 
అధ్క్షుడషి అనుమతి తీసుకోవలసిన అవసరాం లేదు, ఎాందుకాంటే అప్పటి ఉదే్దశాం 
ఆకసి్కాంగ్ వచి్చన ఆపద నుాండషి బయటపడడాం ధన, మాన, ప్్ర ణాలను 
రక్షిాంచుకోవడాం అవసరాం క్బటి్ట .

మహనీయ ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్ర్ ఇలా స�లవిచా్చర్ :

َعْن َسِعيِد بِْن َزيٍْد َعِن النَِّبيِّ صلى الله عليه وسلم َقاَل: “َمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه َفُهَو َشِهيٌد َوَمْن 
ُقِتَل ُدوَن أَْهِلِه أَْو ُدوَن َدِمِه أَْو ُدوَن ِديِنِه َفُهَو َشِهيٌد”.

సయిీద్ బన్ జెైద్ రదియలాల హు అన్'హు వ్రి ఉలేల ఖనాం : ప్రవక్త సలలలాల హు 
అలెైహి వసలల ాం  వ్ర్ ఇలా స�లవిచా్చర్ : తన ధనాని్న క్ప్డుకోవడాం కోసాం 
పో ర్డుతూ చనిపో యినవ్డు, తన కుటుాంబ ప్్ర ణాలు క్ప్డుకోవడాం కోసాం 
పో ర్డుతూ చనిపో యినవ్డు, తన ధర్ని్న క్ప్డుకోవడాం కోసాం పో ర్డుతూ 
చనిపో యినవ్డు దెైవమార్ాంలో వీరమరణాం పొ ాందినటే్ట .  

ُث ِبَهَذا الَْحِديِث َقاَل َجاَء  َعْن َقابُوَس بِْن ُمَخاِرٍق َعْن أَِبيِه َقاَل َوَسِمْعُت ُسْفَياَن الثَّْوِريَّ يَُحدِّ
ِه” .   ْرُه ِباللَّ ُجُل يَْأِتيِني َفيُِريُد َماِلي .  َقاَل: “َذكِّ َرُجٌل ِإلَى النَِّبيِّ صلى الله عليه وسلم َفَقاَل الرَّ
ْر َقاَل: “َفاْسَتِعْن َعَلْيِه َمْن َحْوَلَك ِمَن اْلُمْسِلِمني”.  َقاَل: َفِإْن لَْم يَُكْن َحْوِلي  كَّ َقاَل: َفِإْن لَْم يَذَّ
لَْطاُن َعنِّي َقاَل:  ْلَطاِن”.  َقاَل: َفِإْن نََأى السُّ أََحٌد ِمَن الُْمْسِلِمنَي َقاَل: “َفاْسَتِعْن َعَلْيِه ِبالسُّ

ى َتُكوَن ِمْن ُشَهَداِء اآلِخَرِة أَْو َتْمَنَع َماَلَك” . )النسائي(  “َقاِتْل ُدوَن َماِلَك َحتَّ



66అఖీదా యొక్క విభాగాలు

ఖాబూస్  బన్ మఖారిక్ వ్రి తాండషి్ర నుాండషి ఇలేల ఖిసు్త నా్నర్: ఒక వ్కి్త 
ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం   వ్రి వద్దకు వచి్చ ఇలా ప్రశ్నాంచాడు: 
ఒకడు  నా ధనాం (అనా్యాంగ్ తీసేసుకోవడానికి) అడషిగితే నేనేాం చేయాలి?. 
అతనిని అలాల ను(అలా చేయడాం దెైవదృషి్టలో తప్పని)  గుర్్త  చేయి అని 
సమాధానమచా్చర్. దానికి అతను వినకపో తే అపు్పడేాం చేయాలి అని మరలా 
ప్రశ్నాంచాడు. (ఆ సమయాంలో) నీకు అాందుబాటులో ఉన్న వ్రి సహాయాని్న 
అరి్ాంచు అని సమాధానమచా్చర్. నాకు అాందుబాటులో ఎవవారూ లేకపో తే  
అపు్పడేాం చేయాలి అని మరలా ప్రశ్నాంచాడు. అతనికి వ్తిర్కాంగ్ ర్జు నుాండషి 
సహాయాని్న అరి్ాంచు అని స�లవిచా్చర్. ర్జు నా మాట వినకపో తే అపు్పడేాం 
చేయాలి అని అడషిగ్డు. నీ ధనాం కోసాం పో ర్డు, చనిపో తే తీర్్పదినాన 
అమరవీర్ల చెాంత చేర్తావు, ఒకవేళ పో ర్టాంలో గెలిసే్త  నీ ధనాని్న నువువా 
దకి్కాంచుకుాంటావు అని సమాధానమచా్చర్. (నసయి)

దెైవ మార్ాంలో ప్రరిశ్రమ, పో ర్టాం చేసేటపు్పడు సాంకల్పాం మాత్రాం క్వలాం 
దెైవధర్ ఔన్నత్ాం మాత్రమే అయిఉాండాలి. 

وعن أبي موسى، رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :  يا رسول 
الله الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه ؟ وفي رواية :  يقاتل 
شجاعة، ويقاتل َحِمّية .  وفي رواية :  ويقاتل غضًبا، فمن في سبيل الله ؟  فقال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم: “ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله ”.     ) متفق عليه (   
అబూ మూస్ అల్'అష్'అర్ రదియలాల హు అన్'హు వ్రి ఉలేల ఖనాం : ఒక 
పలెల వ్కి్త ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రి వద్దకు వచి్చ  ఇలా ధర్ 
సాందేహాం వ�లిబుచా్చడు : ఒక వ్కి్త యుద్ాంలో దొరిక్ సాంపద (మాలే గనీమత్)
కోసాం యుద్ాం చేస్్త డు, ఒక వ్కి్త పేర్ ప్రతిష్టల కోసాం యుద్ాం చేస్్త డు, ఒక వ్కి్త 
ఉన్నత హో దా కోసాం యుద్ాం చేస్్త డు (దీని గురిాంచి మీర్మాంటార్). దానికి 
ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్ర్ ఇలా సమాధానమచా్చర్: 'ఎవరెైతే దెైవ 
ధరో్న్నతి కోసాం యుద్దాం చేస్్త డో  అతను మాత్రమే దెైవమార్ాంలో పో ర్డషినటు్ట '. 
(బుఖార్, ముసిల ాం)

దెైవమార్ాంలో పో ర్టాం విషయాంలో దేశ్ధ్క్షుడషి అనుమతి తప్పనిసరి, అతనికి 
విధేయతగ్ ఉాండాలి, ధర్ వ్తిర్ఖత లేని విషయాలలో అతనికి సహకరిాంచాలి. 

ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى الله عليه وسلم َقاَل: “َمْن أََطاَعِني َفَقْد  أَبَا ُهَريَْرةَ 
َعَصى  َوَمْن  أََطاَعِني،  َفَقْد  أَِميِري  أََطاَع  َوَمْن  َه،  اللَّ َعَصى  َفَقْد  َعَصاِني  َوَمْن  َه،  اللَّ أََطاَع 

أَِميِري َفَقْد َعَصاِني”.
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దెైవ ప్రవక్త మహమ్ద్ సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్ర్ ఇలా స�లవిచా్చర్ : 
నాకు విధేయత చూపడాం అాంటే అలాల కు విధేయత చూపడమే, నాకు విధేయత  
చూపని వ్డు అలాల కు కూడా విధేయత చూపనటే్ట , నాయకుడషి పటల  విధేయతగ్ 
ఉాంటే నా పటల  విధేయతగ్ ఉన్నటేల , నాయకుడషికి అవిధేయతగ్ ఉాంటే నాకు 
అవిధేయతగ్ ఉన్నటేల .
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పదానాల్గ వ విభాగం

ప్రవక్తల తర్వ్త అతు్త్తమ వ్కు్త లు :
 ప్రవక్త ముహమ్ద్ ముహమ్ద్ సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రి అనుచర్లు 
(సహాబీలు) ప్రవక్తల తర్వ్త అతు్న్నతమ�ైన మానవులు. వీరి గురిాంచి అలాల  
తన దివ్గ్రాంధాంలో ఇలా కీరి్తాంచాడు : 

)ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ( ]الشعراء: 9٧ - 9٨[

"ముహమ్ద్ అలాల హ్ యొక్క సాందేశహర్డు. మరియు అతని వ�ాంట ఉన్నవ్ర్, 
సత్తిరస్్కర్ల పటల  కఠినులు మరియు పరస్పరాం కర్ణామయులు. నీవు 
వ్రిని (అలాల హ్ ముాందు) వాంగుతూ (ర్కూఉ చేసూ్త ), స్ష్్ట ాంగ్లు (సజ్్ద లు) 
చేసూ్త  ఉాండటాం చూసు్త నా్నవు. వ్ర్ అలాల హ్ అనుగ్రహాని్న మరియు ప్రసన్నతను 
అరిథాసూ్త  ఉాంటార్".
ప్రవక్తలలో ఎలాగెైగ్ భిన్న స్థా యిలు ఉాంటాయో అలాగ్ సహాబీలలో కూడా భిన్న 
స్థా యిలు ఉనా్నయి. 
ప్రవక్తలలో అత్ాంత తకు్కవ స్థా యి కలిగిన ప్రవక్త, సహాబీలలో అత్ాంత 
ఉన్నత స్థా యి సహాబీ కనా్న ఉన్నతమ�ైనవ్ర్. సహాబీలలో అత్ాంత తకు్కవ 
స్థా యి కల సహాబీ, తాబయిీలలోని అత్ాంత ఉన్నతమ�ైన తాబయిీ కనా్న 
ఉన్నతమ�ైనవ్ర్. 
సహాబాలలో ఉన్నతమ�ైన వ్ర్ :  
మహనీయ ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రిని ప్రప్రధమాంగ్ 
విశవాసిాంచినవ్ర్ అతు్న్నతమ�ైన సహాబీలు, అలాగ్ ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి 
వసలల ాం వ్రిని బలహీనమ�ైన, సుని్నతమ�ైన సమయాంలో విశవాసిాంచినవ్ర్ 
ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రి బలమ�ైన సిథాతిలో విశవాసిాంచిన వ్రి 
కనా ఔన్నత్ాం కలవ్ర్. మక్్క ప�ై విజయాం స్ధిాంచిన తర్వ్త విశ్వాసాం 
స్వాకరిాంచినవ్రికనా్న విజయానికి  మునుపు ఇస్ల ాం స్వాకరిాంచిన వ్ర్ 
ఉత్తములు. అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు: 

)ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ( 

]آل عمران: 90[
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(మక్్క) విజయానికి ముాందు (అలాల హ్ మార్ాంలో) ఖర్్చ ప�టి్టన వ్రితో 
మరియు పో ర్డషిన వ్రితో, (మక్్క విజయాం తర్వ్త పో ర్డషిన వ్ర్ మరియు 
ఖర్్చప�టి్టనవ్ర్) సమానులు క్జ్లర్! అలాాంటి వ్రి స్థా నాం (విజయాం 
తర్వ్త అలాల హ్ మార్ాంలో) ఖర్్చ ప�టి్టన మరియు పో ర్డషిన వ్రి కాంటే గొప్పది
మక్్క విజయాం తర్వ్త ఇస్ల ాం స్వాకరిాంచినవ్ర్ ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి 
వసలల ాం వ్రి సహచర్పు విలువ మరియు  శే్రష్ఠ తలో మాత్రాం పూరి్తగ్ 
భాగస్వాములే, ఎాందుకనగ్ దీని గురిాంచి అలాల  ఇలా స�లవిచా్చడు. 

)خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت( ]النحل:٨٨[

క్ని వ్రాందరికీ అలాల హ్ ఉత్తమమ�ైన (ప్రతిఫలాం) వ్గ్్ద నాం చేశ్డు. మరియు 
మీర్ చేసేదాంతా అలాల హ్ బాగ్ ఎర్గును
మరోచోట అలాల  ఇలా స�లవిచా్చడు. 

)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ(

మరియు వలస వచి్చన ముహాజిర్ లలో నుాండషి మరియు అనాసీర్లలో 
(మదీనావ్సులలో) నుాండషి, ప్రప్రథమాంగ్ ముాందాంజ వేసిన (ఇస్ల ాంను 
స్వాకరిాంచిన) వ్రితోనూ మరియు సహృదయాంతో వ్రిని అనుసరిాంచిన 
వ్రితోనూ, అలాల హ్ సాంతోషపడా్ డు, మరియు వ్ర్ కూడా ఆయనతో 
సాంతోషపడా్ ర్.

ప్రప్రధమాంగ్ ఇస్ల ాం స్వాకరిాంచిన వ్రిలో బ్రతికున్నగ్నే సవార్శుభవ్ర్త 
పొ ాందిన పదిమాంది (అషర-ఏ-ముబషర) సహీబీలు ఉత్తమాం. వ్రికనా్న 
నలుగుర్ ఖులాఫ్-ఏ-ర్షిదీన్'లు ఉత్తములు, ఆ తర్వ్త బదర్ యుద్ాంలో 
ప్ల్్ న్నవ్ర్, ఆతర్వ్త ఊహద్ యుద్ాంలో ప్ల్్ న్నవ్ర్, ఆ తర్వ్త  
తహ్'తెషజర సమయాంలో శపధాం చేసినవ్ర్ ఉత్తమాం. 

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:

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

“వ్స్తవ్నికి విశ్వాసులు వృక్షము కి్రాంద నీతో చేసిన శపథాం  చూసి అలాల హ్ 
సాంతోషిాంచాడు; మరియు వ్రి హృదయాల సిథాతి ఆయనకు తెలిసిాందే, క్వున 
ఆయన వ్రి మీద శ్ాంతిని అవతరిాంప జ్శ్డు, మరియు బహుమానాంగ్ వ్రికి 
సమీప విజయాని్న ప్రస్దిాంచాడు”
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జ్బర్ జ్బర్ రదియలాల హు అన్’హు వ్రి ఉలేల ఖనాం : ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి 
వసలల ాం వ్ర్ 'తహ్'తె షజర' శపధాం చేసిన వ్రిని  "మీర్ ఈ ప్రపాంచాంలో 
వ్రాందరికెలాల  ఉత్తమమ�ైన వ్ర్" అని ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహివసలల ాం వ్ర్  
స�లవిచా్చర్. 

“أنتم خير أهل األرض”. )بخاري ٤١٥٤(

ఆ శపధాం చేసినవ్ర్ మొత్తాం 1400 మాంది ఉనా్నర్. 

దెైవవ్ణి అయిన ఖుర్న్ సాందేశ్ని్న జగమాంతా చాటిచెపి్పన అధుభుత వ్కు్త లు 
ఈ సహాబీలు, దెైవ ధర్్ని్న మానవ్ళికి అాందజ్సిన మరియు ర్బో యి్ వాందల 
తర్లను ప్రభావితాం చేసిన మహో న్నతమ�ైన వ్కు్త లు వీర్.   

సహాబీలను వ్తిర్కిాంచడాం, దూషిాంచడాం : అాంటే దెైవధర్ాం యొక్క పరాంపరను 
తెాంచేయడాంతో ప్టు దాని ఉనికి ప�ై దాడషిచేయడాం మరియు ప్రవక్త సలలలాల హు 
అలెైహి వసలల ాం వ్రి సున్నత్'ను శాంకిాంచడమే అవుతుాంది. ప్రవక్త సలలలాల హు 
అలెైహి వసలల ాం తర్వ్త వీర్ ధర్ సాంరక్షకులు. 

“وأصحابي أمنة ألمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون”. )مسلم 2٥٣١(
మహనీయ ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్ర్ ఇలా స�లవిచా్చర్ : నా 
అనుచర్లు నా  ఉమ్త్ యొక్క సాంరక్షకులు, నా అనుచర్లు వ�ళి్ళపో యిన 
తర్వ్త నా ఉమ్త్'కు హెచ్చరిాంచబడషిన(పర్క్ష్ క్లాలు)వి వస్్త యి. 

సహాబీలు పొ రప్ట రహితులు క్ర్, వ్రితో కూడా పొ రప్టుల  జరగవచు్చ, వీరి 
పొ రప్టలను స్కుగ్ తీసుకొని నిాందిాంచడాం అనుమతిాంచబడదు, వ్రి మధ్ 
జరిగిన విబేధాలను ఎతి్తచూప్లిసీన అవసరాం లేదు ఒక  వేళ వ్రి విబేధాలలో  
ఏదెైనా ధారి్క జ్ఞా నానికి సాంబాండషిచిన విషయాలుాంటే చరి్చాంచవచు్చ. వ్రి గౌరవ 
మర్్దలను దృషి్టలో ఉాంచుకొని వ్వహరిాంచాలి. సహాబీలలో విబేధాలునా్న 
కూడా ఐక్తతో ఉన్న ఇతర్లకనా్న కూడా ఉత్తమమ�ైనవ్ర్ వ్ర్. సహీబీలు 
ప్రవక్త ముహమ్ద్ సలలలాల హు అలెైహి వసలల ాం వ్రితో కనబరచిన గొప్ప 
స్హచర్ాం క్రణాంగ్ అలాల  వ్రిని కీరి్తాంచి ఉనా్నడు తప్ప వ్ర్ ఒకరికొకర్ 
కలిగిఉన్న స్హచర్ాం ప�ై క్దు. 

వ్రిలో కలిగిన విబేధానికి క్రణాం సరెైన విషయాం గ్రహిాంచడాంలో  పొ రప్టు 
జరిగిఉాండవచు్చ . ధారి్క విషయాలలో సరెైన నిర్ణయాని్న గ్రహిాంచే క్రమాంలో  
జరిగ్ తపు్పకు కూడా అలాల  పుణ్ాం ప్రస్దిస్్త డు. ప్రవక్త సలలలాల హు అలెైహి 
వసలల ాం వ్రితో వ్ర్ ఏనాడూ విబేధిాంచలేదు, చివరివరకూ కనీవినీ ఎర్గని 
విధేయతను, సహచర్్ని్న నిరూపిాంచుకునా్నర్ వ్ర్.   
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సహాబీలలో జరిగిన విబేధాల దావార్ని్న ఒక్క సహాబీ కోసాం తెరిసే్త  అది ఇతర 
సహాబీల గురిాంచి కూడా దావార్లను తెర్సు్త ాంది. అాందువలలనే వ్రి తరవ్త 
వచి్చన తర్లెైన తాబయిీలు మరియు  తబే-తాబయిీలు ఎవవారూ వీటి గురిాంచి 
చరి్చాంచలేదు మరియు ఎటువాంటి వ్ఖా్నాలు చేయలేదు. 

ఉమర్ బన్ అబు్ద ల్ అజీజ్ వ్రిని ఉస్్న్, అలీ రదియలాల హు అన్'హు వ్రి 
గురిాంచి మరియు జమల్, సిఫ్ఫూన్ యుదా్ ల గురిాంచి అడషిగినపు్పడు వ్ర్ ఇలా 
సమాధానాం చెప్్పర్. "ఆ రక్తాం నుాండషి అలాల  నా చేతులను దూరాంగ్ ఉాంచాడు, 
ఇపు్పడు నేను నా నోటిని అాందులో వేయాలనుకోవడాం లేదు".

సహాబీల ఔన్నత్ాం తెలుసుకోవడానికి చరి్చాంచడాం తపి్పసే్త   ప్రళయదినాం వరకూ 
ఈ విబేధాల  గురిాంచి చరి్చాంచాలిసీన అవసరాం లేదు.  
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క్బాను ఖిబాల గ్ చేసుకొని ఉన్న వ్రెవరినీ వ్రి ప్ప్ల క్రణాంగ్  క్ఫిర్ 
(అవిశ్వాసి) అని ప్రకటిాంచకూడదు, అవిశ్వాస్నికి ప్ల్పడషితేనే అవిశ్వాసి అని 
చెప్్పలి. 

అలాలా ను దూషించడం అవిశ్వాసం (కుఫ్్ర) : 
 అలాల ను దూషిాంచడాం బహుదెైవ్ర్ధన కనా్న కూడా తీవ్రమ�ైనది, ఎాందుకాంటే  
ఒక విగ్రహార్ధకుడు దెైవమ�ైన అలాల ను ఒక ర్యి స్థా యికి దిాంచడు క్నీ ఒక 
ర్యిని దెైవమ�ైన అలాల  స్థా యికి తీసుకెళతాడు. 

)ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ( ]الشعراء: 9٧ - 9٨[

"అలాల హ్ స్క్షిగ్! మేము స్పష్టమ�ైన మార్భ్రష్టతవాాంలో పడషి ఉనా్నము, ఎపు్పడెైతే 
మేము మమ్లి్న సరవాలోక్ల ప్రభువుతో సమానులుగ్ చేశ్మో!"

దెైవ్ని్న దూషిాంచేవ్డు ఆయనను ర్యికనా్న అధమ స్థా యికి దిాంచుతునా్నడు. 

అలాల ను దూషిాంచడాం అాంటే అది తీవ్రమ�ైన దెైవ తిరస్కరణ (కుఫ్్ర) కోవకు చెాందుతుాంది. 

విశ్వాసంలా అవిశ్వాసం (కుఫ్్ర) కూడా ప�ర్గుతూ తర్గుతూ ఉంటుంది: అలాల  
తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:  

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ(

"నిశ్చయాంగ్, న�లలను వ�నుక ముాందు చేయటాం (నస్ఉ) సత్తిరస్్కరాంలో 
అదనపు చేష్టయి్!"

మరో చోట ఇలా స�లవిచా్చడు : 

)ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ( 

]آل عمران: 90[

(అయితే) నిశ్చయాంగ్, విశవాసిాంచిన తర్వ్త ఎవర్ సత్తిరస్్కర వ�ైఖరిని 
అవలాంబస్్త రో మరియు తమ సత్తిరస్్కర వ�ైఖరిని ప�ాంచుకుాంటారో, వ్రి 
పశ్్చతా్త పాం ఏ మాత్రాం అాంగ్కరిాంచబడదు మరియు అలాాంటి వ్ర్ మార్భ్రషు్ట లెైన 
వ్ర్.
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అయితే అవిశ్వాసాం (కుఫ్్ర) యొక్క ప�ర్గు, తర్గుదలలు అతడషిని నరకశక్ష  
నుాండషి మాత్రాం క్ప్డజ్లవు. అయితే శక్షలో మాత్రాం ప�ర్గుతర్గుదలలు 
ఉాంటాయి 

)   ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ( 
]النحل:٨٨[

ఎవరెైతే సతా్ని్న తిరస్కరిాంచి (ప్రజలను) అలాల హ్ మార్ాం నుాండషి నిరోధిాంచారో 
వ్రికి, మేము వ్ర్ చేసూ్త  ఉాండషిన దౌర్జనా్లకు శక్ష మీద శక్ష విధిస్్త ము.

  ఒక వ్కి్తకి అతను సవార్సు్త డు లేదా  నరకసు్త డు అని చెపే్ప  అధిక్రాం 
మనకు లేదు, క్వలాం అలాల  మరియు ఆయన ప్రవక్త రదియలాల హు అన్'హు 
ఎవరిగురిాంచెైతే చెప్్పరో వ్ర్ దానికి అర్హు లు.  మేము చెప్పగలిగిాంది ఏమటాంటే 
విశ్వాసాం ప�ై చనిపో యినవ్డు సవార్్ నికి వ�ళతాడు మరియు అవిశ్వాసాం ప�ై 
చనిపో యినవ్డు నరక్నికి వ�ళతాడు అని. 
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నిజమ�ైన సవాతంత్రత అంటే ఏమిటి?: అని్న రక్ల బానిసతావాలనుాండషి విముకి్త 
పొ ాంది క్వలాం సరవాసృషి్టకర్త అయిన అలాల  యొక్క దాసునిగ్ ఉాండడమే నిజమ�ైన 
సవాతాంత్రత. 

 అలాల  యొక్క ఆజ్ఞా  పరిధి నుాండషి బయటకు వచే్చయడాం అాంటే తన మనసుసీకు, 
మనో వ్ాంచలకు దాసునిగ్, బానిసగ్ మారిపో వడమే అవుతుాంది.  

అలాల  తన దివ్ గ్రాంధాంలో ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు: 

)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ( ]اجلاثية: 2٣[
"తన మనోవ్ాంఛలను తన దెైవాంగ్ చేసుకున్న వ్నిని నీవు చూశ్వ్? మరియు 
అతడు జ్ఞా నవాంతుడు అయినప్పటికీ, అలాల హ్! అతనిని మార్భ్రష్టతవాాంలో 
వదిలాడు మరియు అతని చెవుల మీద మరియు అతని హృదయాం మీద ముద్ర 
వేశ్డు మరియు అతని కళ్ళ మీద తెరవేశ్డు; ఇక అలాల హ్ తప్ప అతనికి 
మార్దర్శకతవాాం చేసే వ్డెవడునా్నడు? ఇది మీర్ గ్రహిాంచలేర్?"

ఒక వ్కి్త ఎపు్పడాంటే అపు్పడు, ఎక్కడాంటే అక్కడ తన ఇష్టమొచి్చనటుల  
చేసు్త నా్నడు, తనకు తోచినటుల గ్ మాటాల డుతునా్నడాంటే అతడు తన 
మనోవ్ాంచనలకు, ష�ైతానుకు తన బానిసతావాని్న నిరూపిాంచుకుాంటునా్నడు 
అని అర్ాం. మనిషి పుటు్ట కతోనే దాసుడషిగ్ పుటి్టాంపబడా్ డు, అతను అలాల కు 
దాసునిగ్ మారకపో తే ఇతర వ్టికి బానిసగ్ మారడాం తధ్ాం. 

ఈ భూమప�ై ఒకవేళ ఒక్ఒక వ్కి్త ఉాండషిఉాంటే అలాల  అతనిప�ై  హతా్నేరాంప�ై 
మరియు (వివ్హాం తర్వ్త) వ్భిచార్నికి ప్ల్పడషితే విధిాంచే మరణశక్ష విధి 
చేసిఉాండేవ్డు క్దు, అలాగ్ (చూడకూడని వ్టి నుాండషి తమ) చూపులను 
కి్రాందికి దిాంచుకోవ్లని, వడ్్  తినకూడదని, వ్భిచారాం చేయవద్దని చెపే్పవ్డు 
క్దు, వ్రసతావానికి సాంబాందిాంచిన నియమాలను కూడా అతనికోసాం ప�టే్టవ్డు 
క్దు, నిజ్నికి వీటిని అతనితోప్టు బ్రతుకుతున్న అతనిలాాంటివ్రి కోసాం విధి 
చేశ్డు, తోటి మనుషులు ప�రిగిన కొదీ్ద  దానికనుగుణాంగ్ నియమనిబాంధనలు, 
క్రమశక్షణా పద్తులు కూడా ప�ర్గుతూ పో తాయి. 
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ఉదాహరణకు: ఆక్శాంలో క్వలాం చాందు్ర దొక్కటే ఉాండషి ఇతరవేమీ ఉాండకపో తే 
అది ప్రసు్త తాం ఉన్న కక్ష్లో ఉాండేది క్దు, అాంతరిక్షాంలో ఇతర నక్షత్ార లు, 
గ్రహాలు ప�రిగ్ కొదీ్ద  దానికి తగ్టు్ట  రోదసి నియమాలు మరియు క్రమశక్షణ కూడా 
మార్తుాంది. 

అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:

)  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ( ]األعراف: ٥٤[

"ఆయన ర్తి్రని పగటి వ�ాంట ఎడతెగకుాండా అనుసరిాంపజ్సి, దానిప�ై (పగటిప�ై) 
కపు్పతూ ఉాంటాడు. మరియు సూర్చాంద్ర, నక్షత్ార లు ఆయన ఆజఞాకు కటు్ట బడషి 
ఉనా్నయి. నిశ్చయాంగ్, సరవాసృషి్ట  ఆయనదే! మరియు ఆజఞా నడషిచేది ఆయనదే. 
అలాల హ్ ఎాంతో శుభదాయకుడు, సరవా లోక్లకు పో షకుడు !"

మరోచోట ఇలా స�లవిచా్చర్:

)ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ( ]يس: ٤0[

"చాందు్ర ణి్ణ  అాందుకోవటాం సూర్్డషి తరాం క్దు. మరియు ర్తి్ర పగటిని అధిగమాంచ 
జ్లదు. మరియు అవనీ్న తమ తమ కక్ష్లలో సాంచరిసూ్త  ఉాంటాయి".

ఇస్ల ాం యొక్క నియమాలు ధారి్క మరియు ప్్ర పాంచిక నియాంత్రణ మరియు 
క్రమశక్షణ కోసాం అవతరిాంచాయి.  అలాల  యొక్క ఆజ్ఞా లకు లోబడషి ఉాండకుాండా 
బయటకు వచి్చన వ్కి్తకి అతని శక్షకు గురిక్క తప్పదు. 

సత్ధర్మ�ైన ఇస్ల ాంలో ప్రవేశాంచడాం అనివ్ర్ాం, దాని నుాండషి బయటకు ర్వడాం 
అధర్ాం. అలాల  తన దివ్ వచనాంలో ఇలా స�లవిచా్చడు:

)ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ( ] البقرة: 2١٧[

"మరియు మీలో ఎవరెైనా మతభ్రషు్ట లెై సత్తిరస్్కర్లుగ్ మరణిసే్త , అలాాంటి 
వ్రి సదా్కర్్లనీ్న  ఇహపర రెాండు లోక్లలోనూ వృథా అవుతాయి. మరియు 
అలాాంటి వ్ర్ నరక్గి్న వ్సులవుతార్. అాందులో వ్ర్ శ్శవాతాంగ్ ఉాంటార్."

దాస్ాం క్వలాం అలాల కు మాత్రమే చెాందినది: 

ఉనికి, పుటు్ట క  యొక్క అసలు లక్ష్ాం  సరవాసృషి్టకర్త అయిన అలాల  యొక్క 
దాస్ాం మాత్రమే. దాని నుాండషి బయటకు వచే్చయడాం అాంటే దాస్ాం కోసమే 
ఉనికి ఉన్నదనే యదార్్ ని్న విశవాసిాంచక పో వడమే అవుతుాంది. 
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 కొాందర్ ప్్ర పాంచిన నిబాంధనలెైన దేశ చటా్ట లు మరియు నిబాంధనలనుాండషి 
బయటకు ర్వ్డాని్న మాత్రమే  తపు్పగ్ భావిస్్త ర్  క్నీ సృషి్టకర్త అయిన 
అలాల  నియమ నిబాంధనలు మరియు  ఆయన దాస్ాం నుాండషి బయటకు ర్వడాం 
సమాంజసాంగ్ భావిస్్త ర్.

ఇలా చేయడాం అాంటే లోలోపల అసలు లక్ష్ాం బలహీనపడషిాందని లేదా నశాంచినది 
అని అర్ాం, ఇది విశ్వాస్నికి పూరి్త విర్ద్ాం.

అలాల  ఇలా స�లవిసు్త నా్నడు: 

)ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]الذاريات: ٥6[

మరియు నేను జినా్నతులను మరియు మానవులను సృషి్టాంచిాంది క్వలాం వ్ర్ 
నను్న ఆర్ధిాంచటానిక్!
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అకీదాహ్ యొక్క విభాగ్లు 

ఈ పుస్తకలో విశ్వాసం (అకీదా) గురించి మౌలికమ�ైన అంశ్లే క్కుండా 
విశ్వాస్నికి సంబందించిన సునినాత అంశ్ల గురించి కూడా చరిచంచబడింది. 
అలాగే దాసులప�ై అలాలా హ్ యొక్క హకు్కలు ఏమిటి అనే తదితర విషయాలు 

ఈ పుస్తకంలో వివరించడం జరిగింది. 


