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అల్ఎ�ే�ాఫ
�ర్వచన
అల్ ఎ�ే �ాఫ్ అంట � అల�ల ్ హ్ ను ఆ�ా ��ం�� ల ��  పర్� ేయ్క ఉ�ేధ్
మ�ిజ్ద్ ల� � ఏ�ాంత�ాసం  �ాట�ం చడం. ఇ�� ఇ�ాల్ంల� ఆజ� ఞ్�ించబ �� న
ఆ�ాధ�� పదధ � మ�� య� ఇల� �ే య డం  ��ర్తస్�� ంచబ ��న� (మ�సత ్హ)
అ� పం��త�లంద�� ఏ�ా��ార్య . ఇమ�ం అహమ్ద్ ఇల� ప� ��ట న �ల్�ా అ
��ఊద్  ఉల� ల్�ం���, “ఇ�� సునన్త�క� �ెంద� � �� � ఆచ రణ అ�
పలక���న్ ఏ పం��త��� నుం� � � �ను �నల�ద.”
అల్

��� � (ఆయన��ౖ అల�ల ్హ్ ��ౖ దయ�ప � �) ఇల� ప��ార�:

“మ��ిల ్ంల� ఎంత ��తర్ం�ా మ� � � ��య�! మ�� ��క� వలస వ�చ్న ���
నుం��  తను  చ����న ���  వరక� పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వస
ఎనన్డూ

ఈ ఆచరణను వ� �� � �ట ట్ల�ద� � �ాసత్ వం �ె��ియ� , �ార�

ఎ�ె �ాఫ్ ను వ� �� � �� ట ట్�ా. ”

ఎ�ే �ాఫ్
ఆ�ా��ం �ే

�క్క ల���

ఆచరణలల�  గ�పత ్�� �న అ� �క ల ���ల� ఊంట��

మ�� య� �ాట� �� నుక  ఎం�� ��� కం ఉంట�ం�� . అల�ల ్హ ్ �కక్ పర ్
సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం���ంద �ె��ినట�, మన మన��స ్
ఆచరణల�న్ంట �� � అసల� మ�ల���ర:
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ఈ

�త త్

“మన శ��రంల� ఒక  అవయవం ఉం�� . ఒక�� ళ అ��  మం ��ా ఉంట�, మన 
�తత ్ం శ�రం మం��ా ఉంట�ం�� . మ�� య� ఒక�� ళ అ�� �ె �� ���ే , మన 
1

�తత ్ం శ��రం �ె����త�ం� . ఆ అవయవ��  మన సుస్(హృదయం, గ�ం�ె ) . ”
౦

మనసుస్ను �ె� ��ే �ాట�ల� మ�ఖయ్� ��న

–

�� �� త నం,

అనయ్మనసక్ త మ��య � పర��య్న – ఉ��హణక� అనన్�ా�య�ల,
సం��గం, అ��ా మ�ట�ల ్డట, అ��ా �దర్��వట, ����� న �ాం�� �� కరణం 
మ�� య� మనసుస్ను �ెదర ��ట�ట్ ఇతర ఆక ర ష్. ఇ� పర్జలను అల�ల్
��ౖ ప� మరలక�ం�� ���� త�ిప ్�ాత్ � మ��య� మనసుస్ ల� �లకడ ల�క�ం
�ే �త ా ్� మ� �య� అల�ల ్ హ్ ఆ�ాధనలల�� ఏ�ాగ�త ను భగన్ం �ే.   �ట�
దుషట ్  పర్��వం నుం�� మనసుస్ ను �ా�ాడ�క���ందుక� ఉప�ాసంట�
ఆ�ాధనలను అల�ల ్హ్ మన ��సం � �ద్�ం��. ఉప�ాసం వయ్క�త్లను పగట
ప�ట  అనన్�ా�య�ల� మ� �య� సం��గం నుం�� ఆప�త�ం� . ఈ  అదనప�
�ల��ాల

నుం��  దూరం�ా ఉండటం �కక్  పర్�ఫలం మనసుస్

పర్��ం�సూ , అల�ల ్హ్ మ� రగ్ంల� గట�ట్�ా అడ�గ� మ�ందుక� ��య� �
మ��ం త శ��త ్�సుత��  మ�� య� �ార్పం�క �షయ�లల� మ��� � ��� �ల� �ే� ,
పరల�క ఆల�చనల నుం��  దూరం  �ే ��  పర��య్నమ�ల సం� �ళళ్ నుం�
�మ���త ్  �ేసుత్ం.  
����� �నడం, ��ర్గడం మ� �య� సం����ంచడం వ ంట��ార్పం�
ఆకరష్ణల నుం�� హృదయ��న్ �ా�ా�ే కవచంల� ఉప�ాసం ప��ేసుత్. అ�ే
�ధం�ా, ఎ�ే �ాఫ్ �� న్�లల � ���రడం నుం� � �ా�ాడటమ�� మ� � ��ప
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. స��హ్ అల్ బ�ఖ��� మ��య� స��హ్ అల్ మ��ిల్ం హ��థు గ�.
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గ�పత ్  ఫల�న అందజ� సత ు ్నన్. ఒక క�  ���ం ద ప��� నట�
ల ్�, ��ందర�
దుషఫ్���ల� బయటప�ే వరక� అ��ా అనన్�ా�య�ల � ���సూ
ఉండవచుచ.

అల���  మ�� ��ందర� పర్జల� దుషఫ్���లక� గ�ర��య్

����� న  ��న ్�లల�  మ��� � �� ఉండవచుచ.

ّ ﻓﻼ �ﺴﺘﻜﺮﺜن ﻣﻦ
،الﺼﺤﺎب

ﺪوك ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﻚ مﺴﺘﻔﺎد

ﻳ�ﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم أو الﺮﺸاب

اﺪﻟاء أ�ﺮﺜ ﻣﺎ ﺗﺮاه

� శత�ర్వ� క��� ఒకపప్ట� � ��న్��త
...... �ాబట�ట , మ��  ఎక�క్వ మం� ���
��న ్హం �ేయవదు .
�శచ్యం�ా �వ� చూ�ాత్వ� అ��క ���ాలక� మ�ల�ార
.... అనన్�ా�య�ల పరయ్వ�ాన�
అ�� �ాసత ్�ా�.
అ��ా మ�ట�ల ్డటం వలన క�� � దుషఫ్���ల నుం�� క��
ఎ�ే �ాఫ్  �ా�ాడ�త�ం� ,

ఎందుకంట�  ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం�ే వయ్��త్ ఖుర

చదువ�త�, �య�మ�ల్ ల�ౖల్ నమ��, �� క్� మ� �య� దుఆల�

�దల�ౖన

ఆ�ాధనల� �ే సత ూ ్ సవ్త��ా అల �ల్హ్ ��ౖప� మరల�తడ�.
అ��ా

�దర్��వడం

నుం�� క��� ఎ�ే�ాఫ్ �ా�ాడ�త�ం.

ఎందుకంట�, ఎవ��� �� వయ్��త్ మ� ిజ్దుల� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�సుత్న, అల�ల ్హ ్ క
దగగ్ర �ా�ాల� � ద ృఢసంకలప్ం� � రకర�ాల ఆ�ాధనల � �ేసూత్ అతను 
�తత ్ం సమయ��న్ గడ�ప���. అం�ే �ా�, �� వ లం  �దర్����ందుక�
మ�ిజ్దుల�ఎ�ే �ాఫ్ �ాట�సూతఆ�� ��డ�.
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�సస్ం�ేహం�ా ఎవ�� ��� వయ్��త్ �� �� �న ��న్�ల న, �ాగ�డ�
నుం��, �దర ్ నుం�� బయట పడటంల� �ా��ం�ే �జయం అల�ల్ హ్ ��ౖప� 
మనసుస్ను మర�ంచటంల� అత�� � స�యపడ�త�ం� � మ� �య� �ాట� �ెడ�
పరయ్వ�ా��ల నుం�� �ా�ాడ�త�ం� .

ఉప�ా�ా��� మ�� య� ఎ�ే �ాఫ్క� మధయ్గల సంబంధం
�సస్ం�ేహం�, ఆ�ాధనలల� మనసుస్  లగన్ ం �ాక�ం� � �ే�

�ాట�న్ంట�� దూరం�ా ఉంచుత,

ఒక  వయ్��త్ వదద్ తన మనసుస

ప�� � దధ్పర�చుక�� � అ�న్ మ�ధయ్మ�ల� క��� డటమ�� �� ,
ఆతమ్సమరప్ణ�� మ��య� అణ�క�వ�� అల �ల్హ్ ��ౖప� మరలట
సవ్యం�ా అత����ౖ ఎక�క్వ పర్��వం ప�త�ం�� . అందువలన ఉప�ాసం 
మ�� య� ఎ�ే �ాఫ్  లను జత పరచ్��, సల�ఫ్ (మ�ందుతరం  సజజ్నుల)
మ�సత ్హబ్ � (��ర్��స్హకర� ��న ��) ప�� గ ణ�ం ��ర�. ఇమ�ం  ఇబ�న ్  అల
ఖ�య్మ(అల�ల ్హ్ ఆయన��ౖ దయ �ప��) ఇల� ప��ార�:
“ఉప�ాసంల�  ల�క�ం�� పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం ఎ�
�ాట�ం ��ర�

ఎకక్��

న�దు �ేయబడల�ద.

�జ����  ఆ �� �ా

ర�� య ల�ల ్హ� అ�� హ్ ఇల� ఉల �ల్�ం�: ‘ఉప�ాసం  ల�క�ం�� ఎ�ే �ాఫ్

ల�దు.’ 2 ”

2

. అబ� ��ఊద్ హ��థు గ�ంథ.
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ఉప�ాసం��  �ాట�  �ాక�ం�� అల�ల ్హ్ ఎ�ే�ాఫ్ ను ఒంట��
�� ��క్నల�దు మ� �య� ఉప�ాసంల� ల�క�ం�� పర్వకత్ సలల ్ల�ల్హ� అల
వసలల ్ం ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంచల�.
�� జ� �� ట� సల�ఫ్ అం��క��ం�న

ఋ�వ� గ���ం� అతయ్ంత స� ��

అ��ార్యం ఏ�ట ంట : “ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ంచ���� � అవసర� �న షరత� లల��
ఒక  షరత� ఉప�ాసం. �� ఖు ల్  ఇ�ాల్ ం అబ�ల్ అబ�బ్స్ ఇబ�న్ �

క��� �� � � అతయ్ంత స�� �న అ ��ార్యం�ా ప��గణ�ం��.” 3

ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ంచ���� � ఉప�ాసం ఒక షరత�  �� అ��ార్య ,
ఇబ�న ్  ఉమర్ మ��య� ఇబ�న్ అబ�బ్ స్ ల నుం�� క��� ఉల�ల్�ంచ.
ఇమ�ం మ�క, ఇమ�ం  అల్

ఔజ��� మ� �య� ఇమ�ం అబ� హ ��ా ల

అ��ార్యం క��� ఇ�. ఇమ�ం  అహమ్ద్ మ��య� ఇమ�ం �ాఫల నుం�� 
���న్��ార్య�ల� ఉల �ల్�ంచబ��.
“ఉప�ాసం  ఉండక�ం�� పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� ��  వసలల ్ం ఎ�ే�ాఫ
�ాట�ం ��ర� ఎకక్��

న�దు �ేయబడల�ద” అ�� ఇబ�న ్  అల్ ఖ�య

మ�టల గ���ం � చ��చ్ం�ే అవ�ాశ� � ఆయన వద�� �ట ట్ల�. ష�ావ్ల్ ��లల
పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ం��ర� న�దు �ేయబ
(స�� హ ్ బ�ఖ��� మ� �య�  స� � హ్ మ��ి). అ��ే  ఈ  ఎ�ే �ాఫ సమయంల� 
ఆయన ఉప�ాసం క��� �ాట�ం ���ా / �ాట�ం చ ల��� అ��  ����� ఏ
ఋ�వ� న�దు �ే య బడల�దు.

3

. జ�ద్ అల్ మఆ2/87,88.
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ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం�ేటప�డ� ఉప�ాసంల� ఉండటమ� �� � మ�సత్హ
మ�� య� అత� ఎ�ే �ాఫ్ �ీవ్క�� ంచబడటం ��రక� ఉప�ాసం షరత � �ాద
అ�� అ��ార్య� � అ�న్ంట� కంట� స� ��న అ�� ార.  

ప్ రవక త్ స ల్ల ల� అల�ౖ �� వసల్లం�ాట�ం �న ఎ�ే �ాఫ్...
ల�ౖ ల త�ల్  ఖదర్ ��రక� అ��వ్�ి , పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�
వసలల ్ం రమ��న్ ��లల�� �దట � ప�� ����లల� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ం�, ఆ 
త�ావ్త మధయ్ల� � ప�� ����ల. అ��ే , అ�� �వ��  ప��  �� ��లల� 
వసుత్ంద� � �షయం ఆయనక� సప్షట్���న త�, ఎలల ప�డూ ఆయన �ాట� �
(రమ��న్ � �ల �వ� � ప� � � ���లన) ఎ�ే �ాఫ్ ల� గడప�ా�ార.
అబ�  స��ద్ (ర�� య ల�ల ్హ� అను ) ఇల� ఉల�ల ్�ం��ర: “అల�ల ్హ
�కక్  పర్వకత్ సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వ (రమ��న) �� ల ల�� మధయ్  ప� �
�� ��లల� ఎ�ే �ాఫ్ �ాట�ం�ే�ార. ఆయన  ౨౦వ �ే ��  �ా�ర ్  గ�����, ౨౧వ
�ే �� �ార్రంభ� �న త�ావ ్ త తన ఇంట� � � � �� �� వ�ేచ్� ��. ఆయన��  �ాట� 
ఎ�ే �ాఫ్ �ాట�ం�ే�ార� క��� తమ ఇళళ్క� ���ళ్� ����. అ��ే , ఆయన 
ఒక �� ల ల�  ఎ�ే �ాఫ్ మ���ం� ఇ ంట �� � � �ళళ్వల�ిన �ా�, అల� �ే య క�ం��
ఎ�ే �ాఫ్ ��న�ా� �సూ , అల�ల ్హ ్ �కక్ ఇ�ాట్ను�ారం పర్ జలను ఆ� ,
ఇల� ప��ార�: ‘ఈ ప��  �� ��లను  �� ను  ఎ�ే �ాఫ్  ల� గడ�ప�త�
ఉం�ే �ా���. అ��ే ఇప�డ� �� ను ఈ  �వ��  ప��  �� ��లను  ఎ�ే �ాఫ్  ల�
గడ�ాల� ��ర� క�ంట���న్న. �ాబట�ట ్  ఎవ�� ��ే ���� �ాట� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�సూ
ఉం�ే �ా��, �ార� తమ  ఎ�ే �ాఫ్ స థ్లంల� �� ఆ ����వల�. ��క� ఆ �ా�ర ్
(ల�ౖ ల త�ల్  ఖర) చూపబ��ం��  మ�� య� �� ను ���� మ�� � ���� ల�

8

�ే య బ��ం�� . �ాబట�ట , �వ��  ప��  �ాత�ర్ళళ్, బ� �ి సంఖయ్ �ాత� ర్ళళ్ ల� ��
అ��వ్�ించం� . మ�� య� సవ్యం�ా � �ను బ �రద�ట�ల� సజ� ద్ �ేసుత్ండ
చూ�ాను.’ ”
అబ� స��ద్(ర�� య ల�ల ్హ� అను ) ఇల� ప��ార�:
“ఇర��ౖ  ఒకట� �ే ��  �ా�ర ్

రష్ం క�రవ�, మ�ిజ్దు ��ౖకప� నుం��

అల�ల ్హ ్ �కక్ పర్ వకత్ నమ�� �ే�� ��ట వరష్ ం �ర� � . ఫజ్ర్ నమ�
ప���త ్  �ే�ిన త�ావ, �� ను ఆ యన  ��ౖ ప� చూడ�ా, ఆయన మ�ఖం బ�రద
�ట� ��  త������ ఉం�� .

�ాబట�ట ్  ఆయనక� చూపబ��న� � �జం�ా� �

య��రథ్ం�ా జ� ���ం� . మ�� య� ఆయన �కక్  పరకత ్తవ్ప � ��న్లల
ఒక �హన్.”
అల్
రమ��న్

స� �� �న్ ల� ఆ���ా ర��యల �ల్ హ� అ��హ్ ����క్నన,

� �ల �వ� � ప� � �ాత� ర్ళళ్ ల�  పర ్ వకత్ సలల్ ల�ల్హ� అల�ౖ��

ఎ�ే �ాఫ్ ��న�ా��ం�ే�ార . తన మరణం  వరక�, పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�
వసలల ్ం రమ��న్ ��ల �వ�� ప�� ����లను ఎ�ేఫ్ ల� గ��� ��ార� మ� �య�
ఆయన  చ����న  త�ావ్,
��న�ా��ం ��ర�.

4

ఈ  సునన్త�న

ఆయన  ��రయ్ల�

౩

తన ఆఖ�� సంవతస్రంల� ఆయన ౨౦ �� ��ల� అంట�  (రమ��న్ � � )
మధయ్ల�� ప� � � ���ల� మ� �య� �వ� � ప� � � ���ల� ఎ�ే�ాఫ్ ల� గ���ా
అ�� క  �ారణ�ల వలన ఆయ�ల� �ే �ి  ఉం డవచుచ. �ాట� ల� ���న:

4

. స��హ్ అల్ బ�ఖ��� మ��య� స��హ్ అల్ మ��ిల్ం హ��థు గ�

5

. స��హ్ అల్ బ�ఖ�
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5.

౪

1.

ఆ  సంవతస్ర, �బర్��ల్ అల�ౖ��సస్ల�ం ��ండ� �ార �ల్ ఖుర్ఆ
ఆయన��  స���ం��ర� 6.
౫

�తత ్ం ఖుర్ఆన్ ను ��ండ� �ార

స���ంచడం  ��రక� ఆయన  ఇర��ౖ  �� ��ల� ఎ�ే �ాఫ్  ల� గడపడం
సమ��తం�ా ఉం��ం�� .
2.

పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ ం తన ప�ణ�య్లను ��ంచు�
��ర�క��, మ�� �న్ క�క్వ ఆ�ాధనల� �ే�ార.   ఎందుకంట�, అల�ల ్హ
�కక్ ���ం� � వచ��ల ��వ్�ా తన సమయ (మరణం) స��ిం �ంద�
ఆయన ���ం��ర�.

ل و
َۡ ّ
� ا اء
ّ
ٗ  ٱ�َِ ۡف َو
٢ اجا
ِ َر َ�يۡتَ ٱ�َّاسَ يَد خُُۡنَ �ِ دِين١ ُ ٱ�َِ َوٱلف ۡت ُح
َۡجََٓ ن
َِذ
َ َ ّ ۡ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ َ ۡ ۡ ِنَّه ۥ ن
ّ ََ�
٣ �َۢ تَوَاب
ُ فسبِح ِ�م ِد ر�ِك وٱستغفِرۚإ
(ఓ పర్వ�ా ! అల�ల ్హ్ స�యం అం��నప�, �జయం వ��ం �నప�డ�, పర్జల�
గ�ంప�ల� గ�ంప�ల��ా అల�ల ్హ్ ధరమ్ంల� � �� �ేరట��న్ �వ� చూ�ిన,
�వ� � పర్భ�వ� � � త్తర్ం�� స� ఆయన ప�తర్ తను ���య�డ�త� .
మ�న్ంప��� � ఆయ�న్ � ార్��థ. �సస్ం�ేహం�ా ఆయన మ� ��పప్�
ప�ాచ్��త్�ా�న్ ఆ���ం�ే�.) అనన్స్౧౧౦.
�ాబట�ట ్ తన ��త అం�మ

ఘ��యలల� త�ీబ ్(సుబ్ �నల�ల్

– అల�ల ్హ్ సక ల ల��ాలక� అ�త�) మ�� య� ఇ�ిత ్�ాఫ్ (అసత ్��ఫ్రల � �ల –
ఓ అల�ల ్హ్ నను న్ కష) ను  అ�� కం  �ే య మ� అల�ల ్హ్ తన పర్ను 

6

. స��హ్ అల్ బ�ఖ��
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ఆ�ే �ంచ�ా, ఆయన  అల��� �ే �ార�. ర�క� మ�� య� సజ�ద ్  �ే�ినప�డ,
తరచు�ా ఆయ�ల� ప��� �ార�,

�سبحانك اللهم و �مدك اللهم اغفر
సుబ్ �నక అల�ల్హ�మమ్ వ �హం, అల�ల ్హ�మమ్గఫ్
సకల ల��ాలక� అ�త��ై న  అల�ల ్హ్ �� సకల ��త్తర్, ఓ అల�ల ్హ్ నను
కష్�ం.
ఇ��  ఖుర్ఆ ల� ఆ�ే �ంచబ��న ��ే య తక� అనుస��ం � ఉం�� .
3.

7
౬F

అల�ల ్హ్ ఆయనక� అనుగ���ం�న �, బ�ధన, ఉప�ాసం, �య�మ్
(�ా�ర్� �ళల�ల్ నమ� � �ేయ),

తన��ౖ  ఖుర్ఆన్ ��వయ్సం�ే�ా

అవత��ంపజ� య టం, తన  �� �త � ్పర్� షఠ్తలను అ��కం �ేయడం మ��
అ�� క ���ల��ా

అనుగ���ంచడం �దల�ౖ న ఉ తత ్మ ఆచరణల

పర్�ా��ం�నందుక� బదుల ��ా అల�ల్ హ్ క� కృ తజఞ్త చూప
ఆయ�ల� �ే �ి  ఉం డవచుచ.
పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం సూ�ాయ్ సత్మయం కంట�
తన  ఎ�ే �ాఫ్ స థ్లంల�� � � పర్���ం�ే�. ఉ��హరణక� ఒక�� ళ  ఆయన  �� ల
మధయ్ల�� ప� � � ���ల� ఎ�ే�ాఫ్ ల� గడ�ాల � ��ర�క�ం, ౧౧వ �ే ��
సూ�ాయసత ్మయం కంట � మ�ం�ే ఆయన తన ఎ�ే�ాఫ్ సథ్లంల� �
పర్� ��ం�ే�ార. అల���  ఒక �� ళ  ఆయన  �� ల �వ��  ప��  �� ��ల� ఎ�ే �ాఫ్  ల�

7

. స��హ్ అల్ బ�ఖ��� మ��య� స��హ్ అల్ మ�.
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గడ�ాల� ��ర�క�ంట�, ౨౧వ �ే �� సూ�ాయ్సత్మయం కంట� మ�ం�ే ఆయన త
ఎ�ే �ాఫ్ స థ్లంల�� � � పర్���ం�ే�.
పర్వకత సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల ఫజ్ర్ నమ� � �ే , తన  ఎ�ే �ాఫ్ స థ్లంల
పర్� ��ం��ర� అల్ స��హ్ ల� న�దు �ేయబ��న హ�
ప�� ����ం చడం ��వ్�ా మనక� �ె�� ��ే�ట ంట ,

8

౭

గ���ం �

ఫజ్ర్ నమ�� త�ావ

మ�ిజ్దుల� తన ఎ�ే�ాఫ్ ��రక � పర్�ేయ్��ంచబ��న సథ్లంల�ప���
�� ��ళ్ర� అరథ్మవ�త�నన. ఎ�ే �ాఫ్ ��రక� పర్�ేయ్కం �ా ��టచుక�నన్
సథ్లంల�� � ఆయన ఎ�ే�ాఫ్ ��న �ా��ం �ే�ా. స�� హ ్  మ��ిల్ంల� న�ద
9

�ే య బ��నట�
ల ్�, ఆయన త���క ్ష్ట�ంట�ల� ఎ�ే�ాఫ్ ��న�ా ��ం�ే� .
౮

అల్ స� �� �న్ ల� న�దు �ేయబ ��ట న �ల, మ�ిజ్దుల� ఎ�ే�ాఫ
ల� ఉనన్ప�డ, పర్వకత సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసల తన  తలను ఆ�� �ా

ర�� య ల�ల ్హ� అ��

ఇంట� ల���� (�� ట� ��  ��వ్�) వం��ే , ఆ�డ తల��ంట�ర ్కలను క��� ��ార�
మ�� య� చకక్�ా దు��వ్ �ా. అప�డ� ఒ��క్�ా� � ఆ�డ బ��ష�ట్ల� క��
ఉం��న సంద�ాభ్ల� ఉ��న.

10

౯

ఆ�డ గ��  ��వ్రం గ�ం�� ల�ప�� � వం� , తన  తలను  గ�� ల�పల
�� ట�ట ్  �ార, అప�డ� ఆ�డ ఆయన  తల��ంట�ర ్కలను దు�� �ార� మ�సన్ద
అహమ్ద్ ల� న�దు �ేయబ��ం

౧౦

11.

(ఇకక్డ గమ�ంచవల�ిన

8

. స��హ్ అల్ బ�ఖ�, స��హ్ అల్ మ��ి, అ�త ్��మ్

9

. స��హ్ అల్ మ��ిల్ం హ��థు గ�.
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. స��హ్ అల్ బ�ఖ��� మ��య� స��హ్ అల్ మ�

11

. మ�సన్ద్ అహ.

12

�షయం

ఏ�టంట� ఆ�� �ా ర�� య ల�ల ్హ� అనుహ ్ �కక్ , మ�ిజ్�ె

నబ�� �

ఆనుక�� ఉం�ే �� . )  
�� �  ��వ్�ా మనక� �ెల�సుత్నన్ �షయం ఏ�ట , ఒక�� ళ
ఎవ��� �� వయ్��త్ ఎ �ే�ాఫ్ ల� ఉ,�ాల� ల��� తల �దల�ౖ న  తన శ��ర 
���ా�న్ అతను ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�సుత్నన్ సథ్లం నుం�� బయట  ��టట్డంల� ఎ
�ోషమ�  ల�దు. అల���  బ�� ష�
ట ్ల� ఉనన్ � ీ త్� తన �ే� ల� �� �ాల�
మ�ిజ్దుల� � �ట�ట్ , అందుల� క��� ఎల�ంట�  �ోషమ� ల�దు, ఎందుకంట� అల�
�ే య డం మ�ిజ్దుల� పర్���ం�న
ట �ల్�ా ప��గణ�ంచబ .
ఈ  హ�� థు నుం�� మనం �� ర�చ్క�� � మ��

�షయం ఏ�టంట ,

ఎ�ే �ాఫ్  ల� ఉనన్ వయ్��త్ తనను � �ను �భర్పర�చు��, అతత ్ర�
ప�సు��వడంల�, తల ��ంట�ర ్కల� కడ���క్వడంల� మ��య� దువ�వ్��వడం
ఎల�ంట�  �ోషమ� ల�దు. ఈ పనుల�� అత� ఎ�ే �ాఫ్ �ిథ్�� భగన్ం �ే.
తన  ఎ�ే �ాఫ్  �ిథ్�ల � పర్వకత్ సల ల్ అల�ౖ ��  వసలల ్ం�� జ� �� �న
మ�� �షయ��న్  ఇదద్ర � ��ఖుల (అల్  బ�ఖ��� మ� �య� మ ��ిల) ఆ�� �ా
ర�� య ల�ల ్హ� అ�� హ్ ఉల �ల్ఖన ఆ��రం�ా ఇల� న�దు �ే�:
“పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం ఎ�ే�ాఫ్ ల� పర్��
��ర�క�నన్ప�డ, ఫజ్ర్ నమ� � �ే , తను  ఎ�ే �ాఫ్  ల� పర్���ం��ల
ఎంచుక�నన్ స థ్లంల� ఒక గ���రం ��యమ� ఆ�ే�ంచ, పర్జల� అల�� �
�ే �ార�. పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం �కక్ � �ందర� ��రయ్ల
గ����ాల� �� య మ� ఆ�ే �ంచ�ా, పర్జల� అల�� � �ే�ార . పర్వకత్ స లల్ల�ల
అల�ౖ ��  వసలల ్ం ఫజ్ ర్ నమ �� ప�� �త్ , అట���ౖ ప� చూడ�ా ఆయనక�
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అకక్డ అ�� క  గ����ాల� కనబ�����. అ�� చూ�ి , ఆయ�ల� అ���ార�
‘�ర�

స��క్రయ్ ం �ేయ�ల� తల�సుత్��?’.

గ����ా�న్

అప�డ� ఆయన  తన 

��ల��ంచమ� ఆ�ే�ం , ఆ  �� ల ల�  ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ంచక�ం�,

ష�ావ్ల్ ��ల �దట� ప�� ����ల వరక� ���� �ా��� ���ా.” 12

‘�ర� స��క్రయ్ం �ేయ�ల� తల�సుత్�ా?’ అ�� వచ����� అరథ్ం
– ��� ల� �ే య ����� �ారణం � �జం�ా స��క్రయ్ం �ేయ�ల�� ఉ� ేద్శయ్మ� 
ఈ�ాష్�సూయ�ల� ల�క అల�ల్

హ్ �కక్ పర్వకత్

ను అ� ద

అనుస��ం ��ల��?
ఆ  సంవతస్రంల� ఆయన

ఈదుల ్ �ిత్ర్ అంట� ష�ావ్ల్ ��ల 

�ే �� త�ావ్�ే ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ం��రనడం ఎక�క్మంజసం�ా ఉంట�ం�� .
అల�ల ్హ� ఆల.
అ��  ఈ దుల్  �ిత్ ర్ ��నమ� ��  �ార్రంభ��� ఉండ. ఒక�� ళ ఇ�ే
�జ��� �ే , ఎ�ే �ాఫ్

��రక� ఉప�ాసం తపప్�స� � �ాదన��� �� ఇ�� ఒ

సూచన�ా ప�� గ ణ�ం చబడగలదు. ఎందుకంట� పండ�గ �� ��న ఉప�ాసం 
��� ��ం చబ��ం�� .
ఇదద్ర� � �ఖుల� (అల్  బ�ఖ��� మ� �య� మ ��ిల్ం) న�దు 
�ే �ి నట�
ల ్�

13

౧౨

ఎ�ే �ాఫ్  ల� పర్వకత్ సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ంక� జ����

సంఘటన  ఏ�టంట� రమ��న్ � �ల �వ� � ప� � � ���లల� మ�ిజ్ ద్ ల�  పర ్

12

. అల్ బ�ఖ�� మ��య� అల్ మ��ిల

13

. స��హ్ అల్ బ�ఖ��� మ��య� స��హ్ అల్ మ��ిల్ం హ��థ్ గ

14

సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం ఎ�ే�ాఫ్  ల� ఉ, ఆయన �కక్
స�ి య� ర�� య ల�ల ్హ� అ�� హ్ ఆయన వదద్ క� వ��.

��రయ

��ం�ెం  �� ప�

ఆయన�� మ�ట�ల ్��న త�ావ, ఆ�డ ఇంట� �� �� ళళ్���� � ల�� �లబ����ర.
పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం క��� ఆ �డ�� �ాట� ల�� ,
ఆ�డను �ాగనంప�����  బ యల� �ే �ార�.

ఆ�డ ఉ��మ ్  సలమహ

ఇంట� ��ౖ ప� ఉనన్  మ�ిజ్దు ��వ్ రం వదద్క� �ేర� క ���టపప,
అ��స్ర

14

౧౩

ఇదద్ర�

వయ్క�త్ల� అట�� ప� నుం��  �� ళ�త� పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�

వసలల ్ంక� సల�ం �ే�ార. అప�డ� పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వస
�ా�� దద్� ��� ఇల� ప��ార, “ఆగం��, ఈ�డ సు�ి యయ్హ్ ���త్ హ� � ”.
అ��  � � �ార� (��మ� ఏ�ో తప��ా ���ం���� �న ��  ఆ ల�చన ఆయనక�
వ�చ్ం�ే�న) బ�ధపడ�త� ఇల� ప��ార�, “సుబ్  �నల�ల. ఓ అల�ల ్హ
�కక్ పర్వ� !” �ా�� ��వనలను ప�ి గ ట�ట ్న పర్వక సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసల �ా�� �� 
ఇల� ప��ార�, “మ�నవ���ల�� రకత ్ం అత �� � ఎంత దగగ్ర�ా ఉంట�ం ,
��ౖ ��ను క��� అత��� అంత దగగ్ర�ా ఉంట�డ.”
మ�� హ�� థు పర్�ార ,
“(��ౖ ��న) మ��ి  న�ాల�ల ్ కత ్ం వల� పర్వ��సూత్ ఉంట” మ�� య� “�
మనసుస్లల� ��ౖ��ను ఏ�ై�� �ెడ� అ��ార్య�ల� �� ���త్�ాత్డ� �
భయప����ను.” మ�� య� మ�� హ�� థు ల�, “� మనసుస్లల� ఏ�ై�� �ెడ�

అ��ార్య�లను కల�గజ�యవచు .” 15

14

. అ��స్: ఇ�ాల్ం �ీవ్క��, పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ంను సమ��ధ్ం�న

మ���� పటట ్ణ�ాసుల. (ఎ��టర)
15

. ఈ హ��థుల�న్ స��హ్ అల్ బ�ఖ���ల� ఉ�. (ఎ��టర)

15

ఆ  ఇదద్ర� అ��స్ర� వయ్క�త్ల� తమ ����మ్క ��ావ్సంల� �లకడ�ా ఉ
ఆయన ఆస��త ్ చూ�ి��ర. అల�ల ్హ్ �కక్ పర్వకత్�� అనుమ��ం �ేల � ��ౖ
�ా�� ల� ఏ��ౖ �� �ె డ� అ��ార్య�ల� ��ట, �ా�� � అ��ావ్సం ��ౖప� � �ట ట్వచచ
ల��� ఈ  అసందరభ్

ఘటనను అరథ్ ం �ేసు��వటంల � �ార� ఇబబ్ం �� 

వచచ్� ఆయన భయప�, �ా�� ల�  అల�ంట� సం�ే � లక� ���వవ్క�ం�,
మ�ందు�ా�� �ాట� � దూరం  �ే య�ల� ���ం� ఆయన  �ా�� ��  � షయ��న్
సప్షట్ం �ే �ి��. �ాబట�ట , �ా�� ��  ఆ� డ స�ి యయ్హ్ ���త్ హ� � � (ర�� య ల�ల ్హ�
అ��హ )

అ� �ె �ాపర� మ�� య� ఆ�� తన ��రయ్ అ� � �షయ��న్ సప్షట్ం �ే.

ఎ�ే �ాఫ్ గ���ం� ఆయ (స) �క్క మ�ర గ్దర్శక
పర్వకత సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ

వసలల ్

మ�రగ్దరశ్కతవ్ �� అతయ్ంత సం ప�రణ ్

మ�రగ్దరశ్కత మ�� య� ఉప�ే శం , సులభ��� న మ�రగ్. నఆ�ి  మ�� య�
ఇబ�న ్  ఉమర

ర�� య ల�ల ్హ� అనుహ

ఉల�ల ్�ం�న

ఈ హ� �థుల�

న�దు

�ే య బ��నట�
ల ్�ా ఆయన ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ం��లనుక�నన్ప, మ�ిజ్దుల��
�ౌబ� సథ్ంభం � �నుక ఒక ��ప పరచమ� ��ార:
“ఆయన  ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం��ల� ��ర�క�నన్ప�, ఆయన  �ౌబ�

సథ్ంభం � �నుక తన ��పను � ��ంచుక�� ��ార” 16

ఎ�ే �ాప్  �ాట�ం�ేటప�డ, పర్వకత స లల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల తన  ��సం ఒక 
గ����ా�న్  ఏ�ాప్ట � �ే�ంచుక,
సమయ�లల�  తపప్

గ���� �ార�.

నమ�� 

�� ��న సమయమం�� అసల�ౖన ఏ�ాంతంల�

16

. ఇబ�న్మ�జహ

���ల���

16

గ���� �ార�. ఇ��  మ �ిజ్ద్ ల� జ �� �� . తన �కక్

��ప ��ౖ� � గ���రం

�� �ం�ే �� �నన�����  క��� ఆ�ాక్రం ఉం� . �� � గ���ం � ఆ�� �ా
ర�� య ల�ల ్హ� అ�� హ ఇల� ఉల�ల ్�ం��ర,

“రమ��న్ � � లల�� �వ� � ప� � � ���లల� పర్వకత్ సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వ
ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం�ే�ార. మ�� య� �� ను ఆ యన  ��సం ఒక  గ����ా�న్
ఏ�ాప్ట� �ే� ����. ఆయన ఫజ్ర్ నమ� � �ే , తన  గ���రంల�ప���
�� �ళ్��� ��ార... ” 17         

ఆయన  ఎలల ్ప�డూ మ�ిజ్దుల� �� ఉం �ే�ార� మ��య� మలమ� త
�సరజ్నక� తపప్ బయటక � ��� �ళ్�ార� �. ఆ�� �ా ర�� య ల�ల ్హ� అ�� హ
ఇల� ఉల�ల ్�ం��ర:
“... ఎ�ే �ాఫ్  ల� ఉనప�డ�, అవసర��� న పను ల ��రక� తపప్  ఆయన
ఇంట� ల� పర్� ��ం�ే�ార� �ాద” 18

ఎ�ే �ాఫ్  ల� ఉనన్ప�, పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం వ
ఆయన  అనన్�ా�య�ల� �ేరచ్బ�.

�� �

గ���ం � �ాల�మ్  ఇల�

ఉల�ల ్�ం��ర:
“ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�సుత్నన్ సథ్లం వదద్క� ఆయన అనన్�ా �య �ల� �ే”.
(�� � .౭౫)

17

. స��హ్ అల్ బ�ఖ�, ఫతహ్ అల్ బ�

18

. స��హ్ అల్ బ�ఖ�, ఫతహ్ అల్ బ�

17

తల��ంట�ర ్కల� దు��వ్ందుక� ఆయన తన తలను ఆ���
ర�� య ల�ల ్హ� అ�� హ్ గ��ల�� �� వం �ే�ార�� �షయం ��వ్ �ా ఆ
ప�� � భర్ం�ా ఉం�ేందుక� �ార్��నయ్త��ేచ్�ార� అరథ్మవ�త. ఆ�� �ా
ర�� య ల�ల ్హ� అ�� హ్ నుం�� ఉ�ావ్ ఉ ల�ల్�ం�న హ��థుల� ఇల� �ెల�పబ� :
పర్వకత్ స ల�ల ్హ� అల�ౖ�� వసలల్ ం ఎ�ే�ాఫ్ ల� ఉనన్,

ఆయన 

తల��ంట�ర ్కలను ఆ�డ దు��వ్ �ార� మ��య� ఆ�డ బ��
ష�ట ్ ల� ఉన,
ఆయన మ�ిజ్దుల� ఎ�ే�ాఫ్ ల� ఉం����, ఆ�డ తన  గ�� ల� ఉనన్� ;
ఆయన తన తలను ఆ�డ ��ౖ ప� (మ�ిజ్దుల� �లబ�ే � �ట �� � ��వ్�ా, ��వ్రం
గ�ం���� గ�� ల�ప��� ) వం�ే �ార�

19
౧౮

.

ఇబ�న ్ హజర్ ఇల� ప��ా:
“ప�� � భర్ం�ా ఉం�ేందుక,

అతత ్ర� ప�సుక���ందుక ,

తల

��ంట�ర ్కల�

దువ�వ్క�� � అనుమ ��� ��ల�చ్త� కడగ, ��ంట�ర ్కల� �యడం మ� �య�
సవ్యం�ా అలంక��ంచు��వ���� � క��� వ��తసుత్ంద� హ��థు సూ�సుత్.
్
మ�ిజ్దుల� �ేయక�డ� మక
� �హ్ చరయ్ ల� , ఎ�ే �ాఫ్  ల� పర్�ేయ్కం
మక��హ్(అ�షట ్కర�� �న చరయ్) చరయ్ల� ఏ� ల�వ� � �జ�� �ట� పం��త�ల�

అం��క��ం ��ర�.” 20

అల�ల ్హ్ ను ఆ�ా��ంచడం ��ౖ�� మ��ంత ఎక�క్వ�ా దృ�
��ం��ర ్ క��ం�ేందుక� మ� �య� మనసుస్ లగన్ం �ే��ందుక�  �ల��ా ఎ�ే�ాఫ్

19

. అల్ బ�ఖ��, ఫతహ్ అల్ బ�.

20

. ఫతహ్ అల్ బ�

18

ఉనన్ప�డ, పర్వకత సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసల ��గ�లను ప�ామ��శ్ం�ేందుక� ల���
అంతయ్���య లల� (త��ఫ ్న్ ) �జర� �ావ����� తన  ఎ�ే �ాఫ్
వ�� � �� టట ్ల�ద. ఆ�� �ా

స థ్ల��

ర�� య ల�ల ్హ� అ�� హ ఉల�ల ్�ం�న హ� �థ :

“ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�సుత్నన్ సమయ, అ����గయ్ం�� ఉనన్ వయ్క�త్ల దగగ్ర న
పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వ �� ళ�ళ్త���, ఆయన  అకక్డ ఆ� ��ార�
�ాదు మ�� య� ప�ామ��శ్ం�ేందుక� (ఇంట� ల����

�� �ళ)

ఆ ��గ�లను 

సంద��శ్ం�ే�ార� �ాద .”
ఉ�ావ్ నుం�� క��� ఆ�డ ఉల� ల్�ం�న
ట �ల్�ా ఇల� న�దు �ేయబ�� :
“ఎ�ే �ాఫ్  ల� ఉనన్ వయ్� �త్ �, ��గ�లను  సంద��శ్ంచక�ం�� ఉండటం ల���
అంతయ్���యలక� (త��ఫ ్) �జర� �ాక�ం�� ఉండటం  ల��� (���� క ��) తన 
��రయ్ను సప్��శ్ంచక�ం�� ఉండటం ల��� తన ��రయ్�� సం����ంచక�
ఉండటం  ల��� మలమ�తర ్ �సరజ్ న వంట� అతయ్ ంత అవసర�� �న ప� ��ర
తపప్  ఇతర పనుల ��రక� బయటక� � �ళళ్క�ం�� ఉండట�� సునన.
ఉప�ాసంల�  ల�క�ం�� ఎ�ే �ాఫ్

ల�దు మ� �య� జ�య మ�ిజ్దు (�మ�

నమ�� జ�� ��  మ �ిజ్ద) ల� తపప్ ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంచక�డ.” 21   

పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం ��రయ్ల� ఆయన ఎ�ే�ాఫ్ 
సథ్ల��� � వ� , ఆయనను  సంద��శ్ం�ే�ార . ఒక�ా�� అల� వ�చ్న ఒక
��రయ్ను ఇంట� వదద్ వ��� ��టట్�� ��� ఆయన బయటక� వ��. ఎందుకంట� 
అపప్ట�� �

�కట� ప�����ం� . అ� �న్  అల్ హ���ౖస్న్ ర�యల�
�

అనుహ్మ� హ� �థుల� � � � గ���ం� ఇల� ఉ� ల ల్�ంచబ��ం :

21

. అబ� ��ఊద్ హ��థు గ�ంథ

19

“పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం ఎ�ే�ాఫ్ ల� ఉ, స�ి యయ్హ
ర�� య ల�ల ్హ� అ�� హ్ ఆయన వదద్ క� వ��.

ఆ�డ

��� ��

ఇంట� ��

�� ళత � ్నన్ప�, ఆయన క��� ఆ�� ��  �ాట� నడవ�ా�ార�. అ��స్ర�లల��
ఒక  వయ్��త్ ఆయనను చూ�ా . ఎప��ై �ే  పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వస
అత��� చూ�ా��, అత��� తన  దగగ్రక� రమమ్ � �ిల�స , ఆయన  ఇల�
ప��ార�, ‘ఇకక్డక� �, ఈ�� స�ి యయ్’ ”. సు�ాయ్న (ఉల�ల ్ఖక�లల�� ఒక
ఉల�ల ్ఖక�డ) ఇల� ప���  ఉం డవచచ్� ఉల� �ం���డ�: “ఈ�డ స�ి యయ్;
ఆదం  సంత� న�ాల�ల ్  పర్వ��ం�ే రకత్ం , ��ౖ ��ను క��� పర్వ��సూత
ఉంట�డ�. �� ను  (ఉల�ల ్ఖక�లల�� ఒక ఉల�ల్ఖక��) సు�ాయ్న్ �� ఇల
అ��న్న, ‘ఆ�డ �ా�ర్� �ళల�ల్ ఆయన వదద ్క� వ�చ?’ ����� అతడ� ఇల�
జ�ా���చ్డ, ‘�ా�ర ్ � �ళల�ల్ �ాక�ం� ఆ�డ ఏ సమయంల� ��ౖ �� ఎల� వ�చ్
ఉంట�ం�� ? ’ ” 22  

�ా�ర ్ � �ళ �ావటం వలన ఆ�డ�� �ాట� � ���ళ్ల�� �� ఒక అవసర� ��న చరయ ్
పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం ���. అందువలన ఆ�డను  ఇంట�
వదద ్ వ� �� � �ట�ట్ �ావ ��� �� ఆయన తను ఎ�ే�ాఫ్ � ాట�సుత్నన్ సథ్ల� �న
�� టట � ్ � ���ర�.
�ాబట�ట ్  �వ� �� � �ే�న

�షయం ఏ�టంట : పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�

వసలల ్ం �కక్ ఉపమ�నం పర్య�సలక� �హన్ ం�ా వ��ణ్ంచబ. మ�� య�
ఆయన  ఎక�క్వ �ాలం అల�ల్ హ్ ను ఆ� ా��సూత్ మ��య� ల�ౖలత�ల్ ఖద
అ��వ్�ిసూత్ మ� ిజ్దుల��� గ� ����.
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. అల్ బ�ఖ���(ఎ��టర)

20

ఎ�ే �ాఫ్

�క్క మ�ఖయ్ ల��

1.

ల�ౖ ల త�ల్ ఖదర్ �ా � ర్� ��ం

2.

ప���త ్  ఏ�ాగ�త�� అల�ల్ హ్ ను ఆ�ా��ంచడం ��రక� మ��య� ��య్�ం
��రక�

సవ్యం�ా ఏ�ాంతంల� గడపడం మ� �య� పర్జలన

�ాధయ్�� �నంత దూరం�ా ఉంచడ .
3.

తన మనసుస్ను ప� � �దధ్పరచు��వ. అల�ల ్హ్ ను ఆ�ా��ంచడ
��రక� భయభక�త ్ల�� సమ��ప్ంచు��వ . పర్వకత్ స లల్ హ� అల�ౖ �� 
వసలల ్ం ఏ��డూ �ం�ి� ��ా

�� �యబ�సుక �� �ల� సవ్యం�ా ఎల�ంట

అవ�ాశ�వవ్ల�ద.   
4.

సవ్చఛ్� �� న ఆ�ాధన ��ర, నమ��  ��రక�, దుఆల� �ే య డం  ��రక�,
అల�ల ్హ్ ను ��య్�ంచడం ��రక� మ��య� ఖుర్ఆన్ పఠనం �
తనను ��ను భ��త ్శ�దధ్ల�� సమ��ప్ంచు��.

5.

పర్�వం  చూపగ���  పర్�  కక్ �ావ్�ాంఛల నుం��  తన ఉప�ా�ాలను 
�ా�ాడ���వడం.

6.

అనుమ�ంచబ��న  �ార్పం�క వయ్వ��ాల ,

ల��ా�ే � లల�  తన 

పర్� �య ��న్ త� �గ్ంచు��వడం మ��య� � ాట �� ప�� �త్ �ేయగ
శ��త ్�ామ�ాథ్�ల� ఉనన్పప్, �ాట� ల� ��ల� �ాట� �� దూరం�ా ఉండటం.  
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ఎ�ే �ాఫ్ ల�� ర�ాల
�ా�బ్ (తపప్స�� ) : �ే �ి న పర్మ�ణ ��� � పరయ్వ�ానం�ా ఇ�
�ాట�ం చవల�ి  ఉంట�ం�� . ఎవ��� �ే ఎ�ే �ాఫ్  �ాట��ాత్న � పర్మ�ణం �ే�ా,
అల�ంట� �ార� ���� తపప్�స� ��ా ప���త్ �ేయవల�ి ఉంట�ం . పర్వకత
సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసల

ఇల� ప��ార�,

“అల�ల ్హ్ క� ఎవ� ���ే ��ేయత చూప���న� పర్మ�ణం �ే�ా, అల�ంట� �ార�
���� ప���త ్  �ేయ�. ఎవ��� �ే అల�ల ్హ ్ క� అ��ేయత చూప���న
పర్మ�ణం �ే�ాత్, అల�ంట� �ార� ���� ప���త ్  �ేయక�డద.
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౨౨

”

ఒక  హ�� థు ల� న�దు  �ే య బ��న ��� పర్�ార, ఇబ�న ్  ఉమర
ర�� య ల�ల ్హ� అనుహ్ ఇల� ఉల �ల్�ం�: ఒక�ా��  పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�
వసలల ్ంను ఉమర్  ర� �యల�ల్హ� అనుహ్ ఇల� అ���, “మ�ిజ్ద్ అల్ హ
ల� ఒక �ా�ర ్  ఎ�ే�ాఫ్ �ాట��ాత, �� ను  అజ�ఞ్న�ాలంల� పర్మ�ణం �ే�
య���న్న.

(�� ను ���� ప���త ్  �ేయ�ల?)”

జ�ా���చ్ర, “� పర్మ�ణ��న్ ప���త్  .”

24

అ��  � � ఆయ�ల�

మందూబ్ (��ర్��స్హకర���ం ): రమ��న్ � � �వ��  ప��  �� ��లల�  ఎ�ే �ాఫ్
�ాట�ం చడమ�� ��  పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం �కక్ అల�
ఉం��ం��  మ�� య� ఆయన �� � గ���ం � గట�ట ్�ా పట�ట్బట �ట్�. ఇ�ాల్ంల�
ఎ�ే �ాఫ్  ��� ద్� ంచబ � �ద� � �ాసత్�ా�న్ చ��చ్సూత్ ����క్నన్ 
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. అల్ బ�ఖ���(ఎ��టర)

24

. అల్ బ�ఖ���

22

�ె ల�పబ��న �ధం�ా ఇ��  ఆ యన ��తంల� నుం��  మనక� �ె � �ి న ఒక 
సునన్త�ల్ మ�వకక

25

౨౪

ఆచరణ.

ఎ�ే �ాఫ్ గ���ం�న ఆ� ేశ
ఇ��  ఒక  సునన్త�ల్ మ�వకక్ దహ్ .

�� � � పర్వకత

సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం ఎలల్ప �డూ �ాట�ం�ే. అ��ారయ్  �ారణ�ల
వలన  త�ిప ్ ���న �ాట�ల� ���న్ంట�� ఆయన ప���త్ �ే�ార� క. �� �
గ���ం �

అజ�జ మ్  ఇల� ప��ార: “అల్  మసూన్ (సునన్త)

అంట� 

ఏ�టంట�, అల�ల ్హ ్ క� దగగ్ర �ా�ా ల� మ��య� అల�ల్హ్ నుం�� పర
��ం��ల� ఆ�సూ
త , అల�ల ్హ ్ �కక్ పర ్ వకత్ సలల్ ల�ల్హ� అల�ౖ��
పదధ్�� అనుస��ం , ఒక మ��ిల ్ం �ే� � పర్� . ఆయన �� � � �ాట�ం ��ర�
మ�� య� అల� �ే య మ� గట�ట ్�ా �� ర్తస్��ం��ర� న�దు �ేయబ�� . ”

ఎ�ే �ాఫ్ షరత�ల
ఎ�ే �ాఫ్ �ాట�ంచ���� � ���న్ షరత�ల� ఉ��.
1.

ఇ�ాల్: మ��ిల ్� �తర�ల ఎ�ే�ాఫ్ �ెలల . అల��� ఇ�ాల్ం ధ�ామ్�
వ�� ల��ి న  �ా� ఎ�ే �ాఫ్ క��� చట ట్బదధ్ం �.

2.

య�కత ్వయసు :

సమ��త��� న 

�ె �� �ే ట ల�,

య�కత ్వయసుస్క � �ేర� �నన్�ిలల్ల ఎ�ే�ాఫ్ �.

25

. గట�ట్�ా ��ర్తస్��ంచబ��న సున.
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��� కమ�

��ం�ే

3.

త�రహ్ (ప�తర్, ప�� � దధ్): పర్��న అప� � �దధ్తల నుం� [అంట� 
�రయ్స ఖ్లన (జ��బహ), బ��ష�
ట ్ (��� జ ), పర్సవం ర��ా� రకత ్�ార్వ
(��ాస) ... ] ప�� � దధ ్�� � ఉం��. ఎ�ే �ాఫ్ ల� �ాట�సుత్నన్ప, �ట� ల� 
ఏ�ై �� జ�� �� �ే , ��ంట ��  మ �ిజ్దు

���� � �ట�ట . ఎందుకంట�  అల�ంట�

అప�� � దధ ్  �ిథ్�ల� మ� ిజ్దుల� ఉండట� ��� అనుమ� ల . (ఎ�ే �ాఫ్
�ాట� సత ు ్నన్ప�డ� ఒక��ళ � దర ్ ల� �రయ్సఖ్లన, ��ంట ��

గ�సుల్

(తల�ాన్న) �ే �ి , తన ఎ�ే �ాఫ్ ను ��న�ా��ంచవచు .)
4.

ఎ�ే �ాఫ్  మ�ిజ్దుల� � � �ాట�ం�. ఖురఆన్  ల�� అల�ల్ హ్ పర్ కటన 
ఉం�� ,

َ ُ َٰ ۡ ُ ََ ّ
ُ َ
ٰ َ ون ِ� ٱل ۡ َم
ِٰ�َ  َو� ت..... ﴿
[١٨٧ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة.... �ج ِد
ُوهُنَ وأنتم �كِف
ِ �
“మ�ిజ్దులల� �ర� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�సుత్నన్, �ా�� �� (� ��రయ్ల�)
సం��గం జరపకం��.” ౨:౧౮౭
�మ� నమ��ల�  �ాల�గ్నుట ��రక� తను ఎ�ే�ాఫ్ ట� సత ు ్నన
మ�ిజ్దు వ� ��

�మ� మ�ిజ్దుక � ��ళళ్వల�ిన అవసరం కలగక�, �మ�

నమ�� జ�� ��  మ �ిజ్దుల�� � ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంచడం ఉతత .
మ�డ� మ�ిజ్దులల� అంట � అల్ మ� ిజ్ద్  అల్ (మ�ాక),
మ�ిజ్ద్ అల్ అఖ(అల్ ఖుద, జ� ర�సల�ం) మ�� య� అల్ మ�ిజ్ద్ అల్ 
(మ�� ��) లల�   తపప, ఇతర మ�ిజ్దులల� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంచ�ాద � ��ందర
పం��త�ల అ��ార్య . స��� న  అ��ార్యం ఏ�ట ంట , ఐదు ప�టల� ఫర్ద
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నమ��ల� �ే �� ఏ మ�ిజ్దుల���ౖ�� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంచవచ. ఖుర్ఆన్ ల�
అల�ల ్హ్ పర్కటన ఇల� ఉ,

َ ُ َٰ ۡ ُ ََ ّ
ُ َ
ٰ َ ون ِ� ٱل ۡ َم
ِٰ�َ  َو� ت..... ﴿
[١٨٧ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة.... �ج ِد
ُوهُنَ وأنتم �كِف
ِ �

“మ�ిజ్దులల� �ర� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�సుత్నన్, �ా�� ��  (� ��రయ్ల�)
సం��గం జరపకం��.” ౨:౧౮౭
ఈ ఆయత�ల�  అల�ల ్హ్ �ా�� “మ�ిజ్దుల” అ��   ప��ల� పర్�
మ�ిజ్దుల� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ం�ే అనుమ� ఉంద� సూ�సుత్�. అ��ే
�మ� నమ�� జ�� ��  జ� �య మ�ిజ దులల�  ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ంచడం మం�� .
అల� �ే య టం  వలన �మ� నమ��  ��రక� తను  ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�సుత్న
మ�ిజ్దు వ� �� బయటక� � �� � మ�ిజ్దుక� ��ళళ్వల�ిన అవసరం కల�.
ఇక  “మ�డ� మ�ిజ్దులల� తప, �� �� ఇతర  ఏ మ�ిజ్దుల�నూ
ఎ�ే �ాఫ్ ల�ద” 26 అ�� హ�� థు  గ���ం �,
25F

.... ఒక�� ళ  ఈ  హ�� థును  ‘స�� హ ్  హ� �థ ’ �ా ప�� గ ణ� ��త , పం��త�ల�
�వ��ం �నట�
ల ్�ా ‘ఈ మ�డ� మ�ిజ్దులల� �ాట�ం�ే ఎ�ే�ాఫ్ ఉతత్మ��
ఎ�ే �ాఫ’ అ�� ��వంల� �� � � అరథ్ం �ేసు��గల.
“మ�డ� మ�ిజ్దులల� తప, �� �� ఇతర  ఏ మ�ిజ్దుల�నూ ఎ�ే�ాఫ్ ల�”
అ��  ప��ల అరథ్ం ‘(ఫల��� ప� జ�� �� �ే ఎ�ే �ాఫ్  �ాట��ాత్) ఒట�ట ్
�� ట�ట ్��వడం ��సం ల��� ఫల��� మ�ిజ్దుల� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ం�� ల
సంకలప్ం�� పర్య�ణం �ేయడం ��సం ఈ మ�డ� మ� ిజ్దులను మ�తర
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. “మ��ిక్ల్ అల్ అ” అ�� సంకలనంల�� అల్ త�� ఉల�ల్
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ఎంచు��వల�ి  ఉంట�ం�� .
ఆ�ద�గయ్�� �న� .

ఏ మ�ిజ్దుల� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ం��� అ�
జ��య మ�ిజ్దుల�న్ంట�ల� ఎ�ే�ా

ఆ�ద�గయ్�� �న�ేన� మన ఇమ�మ�ల , మ�ఖయ్�ా నల�గ�ర� పర్�ిదధ
ఇమ�మ�ల� అం��క��ం ��ర�.   మ�డ� మ�ిజ్దులల� తప, మ�� ఇతర 
మ�ిజ్దుల�నూ ఎ�ే�ాఫ్ ఆ�ద�గయ్ం �ాద�� అ� �ార్య��న్ ఏ పర
ఇమ�మ�  – నల�గ�ర� పర్�ిదధ్ ఇమ�మ�లల� నుం�� ల�� � ప�� మం� � పర్�ి
ఇమ�మ�ల� ల��� ఇతర  ఏ ఇమ�మ�  – పర్కట�ంచల�ద. ఇ�� �� వ లం 
హ��ై �ాహ్  ర� �యల�ల్హ� అనుహ్ మ��య� ఒకర� ల�క ఇదద్ర� స ల�ఫ
మ�తర ్� � � � �� ఉల� ల్�ం��.
ఒక�� ళ ఎవ��� �� మ�ిజ్ద్ అల్ హ (మకక్) ల�  ఎ�ే �ాఫ్
�ాట� �త ా ్న� పర్మ�ణం �ే�ి ఉం, అతను ���� ప���త ్  �ేయవల�ి ఉంట�ం� �
మ�� య� అల్  మ�ిజ్ ద్ అల్ ల�  ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ంచ వల�ి ఉంట�ం� .
�ా�, ఒక�� ళ ఎవ��� �� మ�ిజ్ద్ అల్ నబ�ల� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట� �ాత్న� పర
�ే �ి  ఉంట� , ఔనన్తయ్ంల� అ ల్ మ�ిజ్ద్ అల్ హరమ్ �ాథ్� ఉతత
�ావటం  వలన  అతను మ�ిజ్ద్ అల్ నబ� ల��� అల్ మ�ిజ్ ద్ అ
లల� నుం��  ఏ�ై �� ఒక���ల�  ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం, తన పర్మ�ణ��న్ ప���
�ే సు��వచుచ.
అల���  ఒక �� ళ ఎవ��� �� మ�ిజ్ద్ అల్ అఖ�స్ల� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ం�� ల� పర
�ే ��త , ఔనన్తయ్ంల� అ ల్ మ�ిజ్ద్ అల్ హరమ్  మ�� య� మ�ిజ్ద్
�ాథ్� ఉత త్మ� ��న� � �ావటం వలన అతను మ� ిజ్ద్  అల్ అఖ�స్ల�
మ�ిజ్ద్ అల్ నబ� ల��� అల్  ద్  అల్ హరమ్ లల� నుం�� ఏ�ై
ఒక���ల� ఎ�ే �ాఫ్ �ాట�ం, తన పర్మ�ణ��న్ ప���త్ �ేసు��వ .
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ఎ�ే �ాఫ్
1.

మ�లస ్థం��

సంకలప్ం (�యయ్): ఉమర్

�న్ ఖ� �త్బ్  ర��యల�్లహ� అను్

ఉల�్ ల�ం��ర, “ప్ రవక త్ స ల్ల ల�్ లహ� అల�ౖ�� వసల్లం  ఇల� ప:
‘ఆచరణల�

సంకలప్ం��ౖ

ఆ��ర��

ఉంట��.

ప్ ర � వయ్��త్ 

సంకల�ప్�న్ అనుస��ం� ��� ప్ర�ఫలం  ��ందు�. �ాబట�్ ట ఎవ�� ��ే
అల�్ లహ్ మ��య� ఆయన ప్రవకత్ � �స ం �� (వలస) �ే �త్
ా �, అత�
�� జ్ రత (వలస) అల�్ లహ్ మ��య� ఆయన ప్రవకత్

� �స�� అవ�త.

అల��� , ఎవ��� �ే ���న్  �ా్రపం�క ప్ర�జ� �ల ��సం ల ఎవ�� ��ౖ �� 
�� �్ళ �ేసు��వడం ��సం � �జ ్ర (వలస) �ే �త్
ా �, అత� �� జ్ రత (వలస)
తను సంక�ప్ం�న ��� ��స� � అవ�త�ం�.’ ” 27
2.

మ�ిజ ్దుల� ఆగట: సూరహ్ అల్ బఖరహ్ ల �����ం�� ఆయత�ల� ఇ
�ె ల�పబ��ం �� –

ّ
َ ۡ َ َٓ َ ۡ َآ ٓ ٰ ۡ َ ٰ َ ۡ َ ٰ َ َ َ ّ َ َ ۡ َ ّ ا
َ كف
 وع ِهدن ِ�َ إِب� ِ�ۧم �س�عِيل أن ط ِهرا بي ِ� ِلطَ �ِف..... ﴿
ِِ� َوٱ كَُّع
ِ ٰ�ِ� َوٱل
ُ ُّٱس
[١٢٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ِجود
ఇబ�్ ర� �మ� మ� �య� ఇ�ా్మ��ల�ను ఇల� ఆ�ే�ం��మ “��  గృ��న్

ప�� � దధ ్  పరచం� � – ��� ప్ రద� �ణల� �ే� ��ా� � ��రక, ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం�ే�ా� �

��రక�, ఇం�ా రక� – సజ�ద ్ల� �ే� ��ా� � �రక�.”

27

. అల్ బ�ఖ���1/15

27

మ�ిజ ్ద్ మ�త్ర�� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ం�ే స్ థలమ� ఈ ఆయత� ధృ�క ��సు.
ప్ రవక త్ స ల్ల ల�్ లహ� అల�ౖ�� వ , ఆయన ��రయ్ల� మ� �య�

ఆయన

సహచర�ల ఆచరణల� క��� �� � �� సూ�సుత్��న. ‘రమ��న్ � �ల �వ� �

ప������లల�  ప్ రవక త్ స ల్ల ల�్ లహ� అల�ౖ�� వసల్లం ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ం� ’

అబ�ద ల�్ లహ్ ఇబ�న్ ఉమర్  ర��యల�్లహ�  అను్హమ�  ప���న పల�క�లన ు

నుం�� ఉల�్ ల�సూత్ య�నుస్ ఇబ�న్ జ�ౖద్ ఇల� ప; ���ీ ఇల�  అ��న్ర,

“మ�ిజ ్దుల� ప్రవకత్ సల్ లల�్లహ� అల�ౖ�� వసల్లం ఎ �ే�ాఫ్ �ాట�సూత
స్థల��న్ అబ�ద్ ల�్లహ్ ర��యల�్లహ� అను్హమ� ��క�.” 28

ఎ�ే �ాఫ �ా్ రరం�ం�ే స ్థలం మ��య� సమ
���ం��  ఆ యత�ల�  �ె ల�పబ��నట�
ల ్�ా మ�ిజ్ ద్ మ�తర్�� ఎ�ే �ాఫ్ �ాట�ం�ే 
అవ�త�ం�� .   

َ ُ َٰ ۡ ُ ََ ّ
ُ َ
ٰ َ ون ِ� ٱل ۡ َم
ِٰ�َ  َو� ت..... ﴿
[١٨٧ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة.... �ج ِد
ُوهُنَ وأنتم �كِف
ِ �
“మ�ిజ్దులల� �ర� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�సుత్నన్, �ా�� �� (�
��రయ్ల�) సం��గం జరపకం��.” ౨:౧౮౭

పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వ, ఆయన  ��రయ్ల� మ� �య�
ఆయన  సహచర�ల� మ�ిజ్దుల�� � ఎ�ే�ాఫ్ �ాట �ం �ే�ా. �ా�� ల�  ఎవర�
మ�ిజ్దులల� �ాక�ం�, �� �� సథ్లంల� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ం�న
ట�ల్ ఎకక్�� న
�ే య బడల�దు.

28

. మ��ిల ్ం హ��థు గ�ంథ

28

ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం�ే సమయం రమ��న్ మ�సం�� య� రమ��న్
�� ల ల�� �వ��  ప��  �� ��లల�  ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ంచడం ��ల� ఉత త్. అ��ే ,
రమ��న్ ల��� ఏ ఇతర సమయంల���ౖ�� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంచవచ. ఎ�ే �ాఫ్
��సం ఒక ���ణ్త సమయం � �ట ��ంచబడల�ద. ఏ సమయంల���ౖ �� ఎ�ే �ాఫ్
�ాట�ం చవచుచ్  మ� �య� అల� �ేయడం మం�� � క��. ఒక�� ళ ఎవ��� ��
ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ాత ్న� పర్మ�ణం �ే�ి ఉం, ���� ప���త ్  �ేయడం అత���ౖ
తపప్�స� � �� . పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ ం ను ఉమర్ �న్
ర�� య ల�ల ్హ� అనుహ్ అ�� ��న ���ం�� �షయ��న్ ఇబ�న్ ఉమర్ ర��యల
అనుహ్మ� ఇల� ఉల� ల్�ం��,
“అల్  మ�ిజ్ ద్ అల్ హరమ్ ల� ఒక �ా�ర్��న� �� ను 
జ����యయ్హ (అజ�ఞ్న�ాల)ల� పర్మ�ణం �ే�ి ఉ��న్.” అ��  � � ఆయన 

ఇల� ప��ార�, “� పర్మ�ణ��న్ ప���త్  ” 29      

ఒక �� నం మ�� య� ఒక �ా�ర ్ ల��� అంతకంట � ఎక�క్వ�ా ఎ�ే�ా
�ాట�ం ��ల� ��ర�క�నన్  వయ్��త్ ��రక� ఎ�ే�ాఫ్ �ార్రం�ం�ే  �
సూ�ాయ్సత్మయ�� ��ం�ెం మ�ందు  సమయం. ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం��లనుక�నన
వయ్��త ్ ఫజ్ర్ సమయంల� తన ఎ�ే�ాఫ్ సథ్లంల� పర్�� �ం��ల�
పం��త�ల� అ��ార్యబ� ���ర.

29

. బ�ఖ��� హ��థు గ�ంథం

29

ఎ�ే �ాప్ స�����ాల
ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం��లనుక�నన్ వయ్��త్  తన ఎ�ే �ాఫ్ �ీవ్క��ం
��రక� ���న్  స�����ాల� �ాట�ంచడం మం�� � (మ�సత ్బ). �ట� � అతను 
ఎంత మం��ా ఆచ�� ��త , అల�ల ్హ్ నుం�� అత� �� అంత ఎక�క్వ పర్�
ల�సుత్ం� . అల��� �ట� � అతను  అంత మం��ా ఆచ��ం చక���ే , అల�ల ్హ
నుం�� అత��� ల�ం�ే  పర్�ఫలం క��� తక�క్వ�ా�� ఉండవచ.
ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం�ే వయ్��త్ నమ��, ఖుర్ఆన్ పఠనం, అల�ల ్హ ్కక్
��య్నంల�(�� క్� ల) మ�� య� ఇతర ర�ాల ఆ�ాధనలల� �మగన్�� � ఉండటం
మ�సత ్హబ (ఉతత ్మ). �ట� �  ఆచ��ం చటంల�  స�యపడ� అ�న్  ర�ాల
మ�టల నుం�� మ�� య� ఆచరణల నుం�� అతను దూరం�ా ఉం���. ఎ�ే �ాఫ్
�ాట�ం �ే

వయ్��త్ అ��ా మట�ల్డక�.
�

ఎందుకంట�  ���ం��

హ�� థు ల� 

�ె ల�పబ��నట�
ల ్�, అ��ా మ�ట�ల ్�ే వయ్�� త్ తరచు�ా తప�డ� మ�టల� ప�
అవ�ాశం ఉం�� .   
“ఒక  వయ్��త్ మం� మ��ిల్ం�ా మ�రటంల�� ఒక ��గం ఏ�ట , తనక�

సంబం��ం చ� �షయ�ల నుం�� అతను దూరం�ా ఉండటం” 30

తను  ఎ�ే �ాఫ్  �ిథ్�ల� ల�నప�డ � �ా��ంచ,

త��క్ంచట ,

ఘ��ష్ంచడ , ��ట�ల ్డట, తగ�వ�ల�డటం, ��ా��ల�డటం, తప�డ� ఒట�
ల ్
�� టట ్డం మ� �య� అసభయ్కరం�ా మట�ల్డటం �దల�ౖన �
�
ాట� నుం�� దూరం
ఉండ వల�ి  ఉం�� . ఎందుకంట�  అ� మక��హ్ (అ�షట ్�� � ) చరయ్ల. మ�� ,

30

. స��హ్ అ�త్��మ్�� హ��థు గ�.

30

ఎ�ే �ాఫ్  వంట� ప�తర్ �ిథ్�ల� అ� మ��ంత మక��హ్ చరయ్ల�! ��ౖ న 
�� ��క్నబ��న �ాట�ల� �ాల� గ్నడం వలన తన ఎ�ే�ాఫ��వ్రయ్ ం �ాక�ం�
జ�గ� తత ్  ప��. అవసర��� ననప�డ� మ�ట�ల ్డటంల� మ� �య� ఇతర�ల��
సం���ిం చడంల�  ఎల�ంట�  �ోషమ�  ల�దు. ఇదద్ర� � �ఖుల� (అల్  బ�ఖ���
మ�� య� అల్  మ��ిల) న�దు  �ే �ి న ��� పర్�ార, రమ��న్

� � లల��

�వ��  ప��  �� ��లల� పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వస లల్ం మ�ిజ్ద్ లఫ్
�ాట� సత ు్ండ�, ఆయన  ��రయ్  స�ియయ్ హ్ ర��యల�ల్హ� అ��హ్ ఆ
చూడట���� వ�చ, ఆయన�� ����ద్� �ప� మ�ట�ల్����. ఆ త�ావ్త � �ళళ్��� �
ల�� �లబ����ర�. పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం క��� ల�� ,
ఆ�డ�� మ�ందుక� �� �ళ్��ర. మ�ిజ్దు ��వ్రం వదద్ క� అంట� ఉ�
సలమహ్ ��వ్రం వదద్ క� �ేర���� , ఇదద్ర� అ��స్ర� వయ్క�త్ల� అట�ను
�� ళ�త�, పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ంక� సల�మ� , ఆయన 
�ా�� ��  ఇల� ప��ార�, “ఆగం��, ఈ�డ స�ి యయ్హ్ ���త్ హ”.   అ��
�న�ా�� , ���చ ్ష�ట్ల�ౖ �ా��ల � ప��ా, “సుభ్  �నల�ల. ఓ అల�ల ్హ ్ �
పర్వ�ా !”. (ఆయన గ���ం � ��మ� తప��ా ఊ��ం� ఉంట��� �న � ఆయన 
���ం� ఉండవచచ్� అనుక�ంట) �ార� బ�ధప��డ ్ర. �ా�� �  బ�ధను 
గమ�ం�, పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం �ా���� ఇల� ప, “తనల� 
(పర్వ��ం�) రకత ్ం క ంట � స �పం�ా ��ౖ��ను మ��ిల� ఉంట�డ” 31
ఇతర ఉల�ల ్ఖలల� ఇల� న�దు �ే య బ��ం�� :
“మ�నవ��� న�ాలల� రకత ్ం పర్వ��సుత ్ నన్ మ� ��, (��ౖ ��న్  అత�ల)
పర్వ��సూత్ ఉంట�.  ”

31

. అల్ బ�ఖ���(ఎ��టర)

31

“��ౖ ��ను  � మనసుస్లల� �ెడ� ఆల�చనల�

� �� ��త్ంచవచచ్� ��

భయప����ను.” 32
అల్ ��ిద్ ఇల� ప��ా:
“ఈ  హ�� థు నుం�� మనం  అ�� క � షయ�లను  �� ర�చ్క���న్: ఎ�ే �ాఫ్
�ాట� సత ు ్నన్ వయ్,

తనను  చూడ�����

వ�చ్న �ా� ��� కలవ���� ,

మ�ట�ల ్డట��� � అనుమ� ఉం� . అం�ే �ాక  �ా�� ��  అతను  ఏ�ాంతంల� 
మ�ట�ల ్డట��� � మ� �య� ��రయ్ మ� ిజ్దుక� , తనను  చూడట����
అనుమ� ఉం�� . ”
అ� పల�క�లను  అబ�ద్ల్ రజ�జ్క్ ఇల� ఉల�ల్�, “ఎవ��� �ే
ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�సుత్��న, �ార� �ె డ� మ�టలల�  ల��� తప�డ� �ా�ాద్��లల�
�ాల�పంచు��క�డదు.

అతను �మ� మ�� య� జ��జ నమ��లల� 

�ాల�గ్��. అవసర��� న �ే తన క�ట�ంబం�� మ�ట�ల ్డవచు, �ా�  అతను 
�లబ�ే  ఉం��� మ�� య� �ా�� �� క���చ్క�డద.”
ఖుర్ఆన్ మ��య� ఇత (ఇ�ాల ్�) జ�ఞ్���న్ బ���ంచ ,
అభయ్�ించడ,

పం��త�ల��  చ��చ్ంచడ,

హ�� థు లను ��ంచడం �దల�ౖ న 

�ా�� �� క���చ్వడం మ� �య�
�ాట�

గ���ం � పం��త�లల� 

�� ����ార్య�ల ���న. ఇమ�ం  అహమ్ద (ర��మహ�ల�ల ్) పర్�ార, ఇ��
మ�సత ్హబ(ఉతత ్) చరయ్ �ాద. ఎందుకంట�, పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వస
ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం�ే�ర� మ�� య� ఆయన  సవ్యం�ా ఆ�ాధనల� �ేయటంల�

32

. ఈ ��ండ� ఉల�ల ్ఖనల� స��హ్ అల్ బ�ఖ���ల� న�దు �ేయబ��.

32

�మగన్�� � ఉం�ే�ార� �

�షయం త�ిప్,

�� ��

ఏ

చ�ాయ్

న�దు

�ే య బడల�దు.
అల్ మ�ావ్� ఇల� ప��ా,
“ఒక  వయ్��త్ మ� ిజ్దుల� ఇతర�లక� ఖుర్ఆన్ బ� ��సుత, అతను  ఎ�ే �ాఫ్
�ాట�ం ��ల� ��ర�క�ంట���న్డ� మ� �య� బహ��ా అతను (ఎ�ే �ాఫ్  ల)
పర���� ఒక�ా��  ఖుర్ఆన్ పఠనం ప��త్ �ేయగలడ
�
� ��ను అబ�ద్ల �ల్
అ��న్న. �����  ఆ య�ల� ప��ార�, “ఒక�� ళ అతను  అల� �ే య గ��� �ే
(ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�సూత్ పర్�� �� ఖుర్ఆన్ పఠనం ప ���త్), అ�� అత�
సవ్యం ��రక� మ�తర్�� అవ�త�ం. �ా�, ఒక�� ళ అతను  (ఇతర�లక�
బ���ం చడం  ��రక�) మ�ిజ్దుల� క�ర�చ్ం, అ�� అత� సవ్యం ��రక�
మ�� య�

ఇతర�ల

��రక� క���

అవ�త�ం�� ;

అతను  ఇతర�లక�

బ���ం చ���న్ � �ను ఇషట్పడ�త���న.”
ఇ�� అత�య్త త్మ� �� న ఆ�ాధన అవటం వలన మ��య� ��
పర్�జనం � �వలం ఒక  వయ్� �త ్ �� ప���తం �ాక��వటం వలన ఇ�� మ�సత
అ�� అల్ �ాఫ�� అ��ా యం అల్ మ���న్ల� న�దు �ేయబ��ం .
ఇమ�ం  అహమ్ద ్ �కక్ అ� �ార్యం ఉతత్మ� ,

అల�ల ్హ

�కక్ � జ ఞ్న�� అత�య్తత్మ�� .

గమ�క:
1.

తమ ��న్� �త�ల�� గడపట��� � మ� �య� �ా� ��� మ�చ్చటల�డట�� �

ఎ�ే �ాఫ్

ఒక మం� సందరభ్ం�ా ��ందర� ప��గ ణ��ాత . ఇల� �ే య డం

మం��� �ాదు.
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మ�ిజ ్దుల� పజల సమ�హంల� ఎ�ే �ాఫ్ �ాట�ంచడంల� ఎల�ంట� � ోషమ�
ల�దు. ఎందుకంట� , ప్ రవక త్ స ల్ల ల�్ లహ� అల�ౖ�� వసల్లం �క్క �

ఆయన�� �ాట� ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం�ే�ార. అం�ే �ాక, �ా�� ల� ఒ �ా�డ 
ఇ�ిత్�దహ్ �ి్థ� (అంట�

బ�� ష�
్ ట సమయంల� �ాక�ం�� ఇతర

సమయంల�  రకత్�ా్రవం �ావ) ఉ��న, ఆ�డ  ప్ ర కత ్  సల్లల�్లహ� అల� ౖ

వసల్లం�� �ాట� మ�ిజ్దుల� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ం� . 33   �ాబట�్ , తన
౩౨

��న్� �త���� ల��� తన బంధువ�ల�� ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�ంచడంల� ఎల�ంట

�ోషమ� ల�దు. �ా�, అల�  �ా�� �� క��ి ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�సుత్నన్ప,

సు�� ర్ ఘ� �న �ి��్చ�ా ట� మ�టలల� ల��� మ�చ్చటలల� సమయ�
వయ్ర్థ �ే సుక��� ప్ రమ�దం ఉం� . �ాబట�్ , ఒక�� ��కర�  దగగ్ర �ావట,

సంద��్శంచడం మ� �య� మ�చ్చటల�డట ం �దల�ౖన సంకలప్ం
ఎ�ే �ాఫ్ �ాట�ం�ే ��ందర� అజ� ్ఞనుల గ�� �ం� ఇమ�ం ఇబ�న్ అల్

ఖ�య

ఇల�  అ��న్ర, “ఇల� �ే య డం ఒక  ���న��� �ే , ప్ రవక త్ స ల్ల ల�్
అల�ౖ �� వసల్లం
�నన్��ం�
� .”

2.

34

�క్ క ఎ�ే�ాఫ్ �ా �న పదధ ్� ప���త్�ా  ��� �

ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ంచడం ��రక� ��ందర� ప్రజల� తమ పనులను మ��య
బ�ధయ్తలను వ��� � ��ాత్. ఇ��  స��� న ��ౖ ఖ �� �ాదు. ఎందుకంట�
సునన్త�

ఆచరణలను

ఆచ��ంచడం ��రక� తమ��ౖ తపప్ � స� �� ఉన

బ�ధయ్తలన, కరత్�ాయ్లను వ��� ��ట్టడం మం� �� �. ఎ�ే �ాఫ్
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. అల్ బ�ఖ�� హ��థు గ�ంథం
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. జ�ద్ అల్ మ

34

�ాట�ం చడం ��రక� తన బ�ధయ్తలన, కరత్�ాయ్లను వ��� ��ట�్ టన వయ,
తన ఎ�ే �ాఫ్  ను

ఆ�ి� �� , తన సం�ాదనను ��య్యబదధ్ ం �ేసు��వట

��రక� తను �ే య వల�ి ఉనన్  తపప్�స�� పనుల ��ౖప� మర � ���.
అ��ే , ఆ�ీసు సమయ��న్ వ��, తనక� ల�ం�ే ��ామ సమయంల� 
అతను

ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ంచవచు.

(తన

బ�ధయ్తలను � �� � �ా� �� �

అపప్జ��ి, �� ల వ� �సుక�ంట�) అతను తన ��ౖ అ ���ా�� �� త�� న
ఏ�ాప్ట� ్ల �ేసు��వడం మ �� మం� .

ఎ�ే �ాఫ్ ల� �� ���ంచబ� �న �షయ�ల
1.

మ�ిజ ్దు �� � �� ట్ టడ: సమ��త��� న �ారణం ల�క�ం��, ఎవ��� ��  వయ్��త
మ�ిజ ్దు వ��� బయట�� � � ��్ళ,

అతను

ఎ�ే �ాఫ

���్ వరయ్

అ���త�ం��. ఎందుకంట� , (మ�ిజ ్దుల��� � �సుక� వ� ్చ ఇ�ే్చ� ా��వ
ల�� పకష్ం) అనన్�ా�య�ల ��సం మ� �య� మలమ�త్ర�సరజ్న వం
మ�నవ సహజ  అవస�ాల� �ర�్చ��వటం ��రక� తపప్ ప్రవకత్ సల్లల
అల�ౖ �� వసల్లం మ�ిజ్దు వ��� బయటక � ��ళ్ళల. ఆయన ��రక�
ఆ�రం మ�ిజ దుక� �ె �ే్చ�ార. ఎందుకంట� , �ాల�మ్  ఇల� ప��ార,
“ఆయన అనన్�ా�య�ల �షయం గ��� ం�ై�, అ� ఆయన ఎ�ే �ాఫ్
�ాట� సత్నన్ స్థల�
ు
��� �ేర్చ ”
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మలమ�తర ్

�సరజ్ న ��రక� మ��య � ప � ��దధ్ పరచు��వటం ��ర

ఉదూ �ే ��ం దుక� ఆయన బయటక� �� ��ళ ్�ార. ఆ�� �ా ర�� య ల�ల ్హ� అ�� హ
ఇల� అ��న్ర,
“రసూల�ల�ల ్హ (సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసల) మ�ిజ్దుల� ఉనన్ప�డ (ఎ�ే �ాఫ్
�ాట� సత ు ్నన్ప�) �� గ�� ల�పల తల �� ట�ట ్�ార. �� ను ఆ యన  తల
��ంట�ర ్కల� దు��వ్ ��. ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�సుత్నన్ప, అవసర��� �ే తపప్
ఆయన ఇంట� ల����  పర్� ��ం�ే�ార� �ాద.
2.

35

౩౪

”

�ామ���� కల �� ��రయ్ను సప్��చడం – సం����ం చటం�� స�: �� �
వలన ఎ�ే �ాఫ్ �ెల్లక�ం, ���్ వరయ్� ����త�ం. ఎందుకంట� , ఖుర్ఆన్ ల
�� � గ���ం � సప్ష్టం�ా � ����ంచబ��ం� –

ۡ
َ ُ َٰ ۡ ُ ََ ّ
ُ َ
ٰ َ ون ِ� ٱل َم
ِٰ�َ  َو� ت..... ﴿
[١٨٧ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة.... �ج ِد
ُوهُنَ وأنتم �كِف
ِ �
“మ�ిజ్దులల� �ర� ఎ�ే�ాఫ్ �ాసుత ్నన్ప�, �ా�� �� (� ��రయ్ల�)
సం��గం జరపకం��.” ౨:౧౮౭
3.

బ�� ష�
్ ట మ� �య� ప్రసవ రకత్ �ా: ఒక�� ళ  ఎ�ే �ాప్  �ాట�ం�ే �ీ త ్� �
బ�� ష�
్ ట ల��� ప్రసవ రకత్ �ా్ రవం �దల, మ�ిజ ్దు ప�త్రతన
�ా�ా�ేం దుక�, ఆ�డ  ��ం ట�� మ�ిజ ్దు వ��� � �ట్టవల� . �నూబ్
(���ాయ్భరత్ల సం�� వలన క��� అప�త్ ర �ి్థ� ల��� �రయ ్స్ఖలనం 
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. ఫతహ్ అల్ బ�
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క��� అప�త్ ర �ి్ ) �ి్థ�ల� గ�సుల్ �ేయనంత వరక� మ�ిజ్దు
ప్ ర� ��ంచక�డద.
4.

ఇ��ద ్  సమయం : ఒక�� ళ భ రత ్  ఎ�ే�ాఫ్ �ాట�సుత్ నన్ సమయంల� మ�
ల���  చ ��� �ే మ�� య� ��రయ్  క��� మ�ిజ్ ద్ ల��� ఉనన్ట, తమ
ఇ��ద ్  సమయ�� తన ఇంట� ల�  ప���త ్  �ేయడం ��రక�

ఆ�డ ��ంట� �

మ�ిజ ్దు వ��� � �ట� ్ట ఇంట� �� �ేర���వల� .
5.

ధర్మభ్రష్టత్వం ల��� ఇ� ధ�ా్మ�న ��� � �� ట్ టడ: ఎ�ే �ాఫ్ షరత�లల�
ఒక షరత� ఇ�ా్లం ధ�ా్మ�న్ అవలం�ం. ఎవ��� �ే  ఇ �ా్లం ధ�ా్మ�
వ��� �� ట్ � ట�� ల�క ఇ�ా్లం ధర్మల�  ల , �ార� ఎ�ే �ాఫ్ �ాట�ంచల�ర.

ఎ�ే �ాఫ్
1.

�క్క �కష్ణ� సంబంధ���న �ా్ర��

ఆ�ాధ�� ��వనను సంప�ర్ ణం�ా

ఆచరణల� � �ట్ట : ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం�ే

వయ్��త్ మనసుస్ ల�అ ల�్లహ్  �క్క �జ���న �� (ఉబ���యయ్)
��ట�త�ం��  మ�� య� మ�నవ�డ� సృ�ి్టంచబ� �న అ� మ�ఖ�య్� ేధ్�ాయ
ప���త ్  �యడంల�  �కష్ణ�సుత్ . ఎందుకంట�  ఖుర్ఆన్ ల�� అల�్ల
ప్ రకటన ఇల� ఉం�� –

ُ ُ ۡ ّ َ ۡ َ ّ ۡ تٱ
ُ ﴿ َو َما َخلَ ۡق
[٥٦ : ﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت٥ ون
ِ �َ وٱ ِ��س ِ�َ ِ�َعبد
ِ

మ�� య� ���న్త�లను మ� �య� మ�నవ�లను � �ను � �వలం ననున
మ�తర ్� � ఆ�ా��ం చ���� � సృ�ిట్ం�� .
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ఎ�ే �ాఫ్  ల� ఉనన్ ��త ్  ప���త్�ా తనను మ��య� తన �తత
సమయ��న్ అల�ల్హ్ ఆ�ాధనలల� అ��ప్ంచు��వ.
అత� �తత ్ం ఉ�ేద్శయ్ం అల�ల్హ్  �కక్ సంత ��ిట్� � �ందట��.
అందువలన  అతను ఫర్ద్ మ��య� న�ిల్ నమ��ల� �ే , దుఆ మ�� య�
�� క్� ల� �ేసూ , ఖుర్ఆన్ ప��సూత్ మ��య� ఇతర ఆ�ాధనల�సూ
త ్  తన
శ���ా�న,

ఇం��ర్య�లను మ� �య� సమయ��న్ ఈ ఉ�ేధ్శయ్ం ��

శ��ంపజ� య వల�ను.
రమ��న్  ల��

ఈ అత�య్తత్మ ����లల� జ� � �� �కష్ణ �

ఉబ��� యయ్హ్ ��వనను ఆచరణల� ��టట్డం ల� ల��� బ��రంగం�ా మ��
అంతరం�� కం �ా అల�ల ్హ్ ను ��య్�ం �ే పదధ్�� అనుస��ంచడంల� ఎ�ే
�ాట�ం �ే వయ్��త్ సవ్యం �ా �కష్ణ ��ంద. మ�� య� ఈ  ���ం��  ఆ యత�ను 
ఆచరణల� �� టట ్���� � శ � ��ాత్,

َ َ َ َ
َ ّ ُۡ
ُ
َۡ َ
َ َ
َ َ َ ۡ ّ اي َو َم َما� َِ ّ ِ َر
َ � َي
﴿ قل ِنَ َص� ِ� َو� ُس ِ� و
��ك ُ� ۖۥ َو�ِ� ٰل ِك
ِ
ِ
ِ � ١ �ب ٱل� ٰل ِم
َ أُم ِۡر ُت َو َ�نَا ۠ َّوَ ُل ٱل ۡ ُم ۡسلِم
[١٦٣ ،١٦٢ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١ �
ِ

    “పర్కట�ంచు (ఓ మ�హమమ్):

�శచ్యం�,

��

ఆ�ాధనల�,

��

బ�����ల�, �� ��తం మ�� య� �� మరణం సరవ్ల��ాల పర్భ���ౖన అల �ల
��ర�� . ఆయనక� ��గ�ావ్మ�ల� ల�ర. ��క� ఇ�ే  ఆ�ే �ంచబ��ం�� . మ�� య�
�� ను మ��ిల ్ంలల�

�దట� �ా���”

అల్  ఖుర� త్ � ఇల � ప��ా: ‘�� ��తం’ అంట�  �� ��తంల�  �� ను 
�ే �� దం��, ‘�� మరణం’ అంట�  �� మరణం  త�ావ్త �ర� ఇల� �ేయమ�
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�� ను  సల�  ఇ�ేచ ్; ‘ర�బ్ల్ ఆల� � సకల ల��ాల పర్భ���ౖన అల�ల ’
అంట� ఆయనక� దగగ్ర�ా �ేయడ� � �ాట� కరత్వ .
2.

36

౩౫

  

ల�ౖ లత�ల ్  ఖదర్ �ా�్ ర� అ��్వ�ి: ప్ రవక త్ స ల్ల ల�్ లహ� అల�ౖ�� వస
�క్క ఎ�ే�ాఫ్ ��నుక ఉం��న మ�ఖ�య్�ేద్ శయ్. ల�ౖ లత�ల ఖదర్  ను
అ��్ వ�ిసూత్ �దట�్ల ఆయన ��ల, ఆ త�ా్వత మధయ్ ప������లల
ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం�ే�ార. అ�� �� ల  �వ�� ప�� ����లల�  వసుత్ంద�
�ె ల�సుక�నన్  త�ా్, ఆయన తన ఎ�ే �ాఫ్  ను

ఆ �భ�� �న ప��

����లక� ప�� � తం �ే �ార�.
3.

మ�ిజ ్ద �� అనుబంధం ��ం చు��వడం: ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం�ే వయ్��తక  ��్ � ణత
�ాలం

వరక�

మ�ిజ ్ద్ ల� �� గ����ందుక� తనను ��ను కట్ట

�ే సుక�ంట�డ�.

ఎ�ే �ాఫ్

ఆరంభంల� అల�ంట� �బదధ్తలన

మ�నవస్వ��వం �ీ్వక��ంచ. �ా�, ‘ఎ�ే �ాఫ్  ��్వ�ా మ�న�ాత్
అ�వృ��ధ ్  �ెం�ే మన�ా్శం� వ’ అల�్ లహ్క్క

ఆ�ాధ��లయంల�

����� వటంల�  ఎదుర��య ఈ  వయ్�� � త, �ా��రణం�ా త్వరల�� �
అదృశయ్�� ���త�ం�.
���ం�� �ాట�  ��వ్�ా మ�ిజ్దుల� ఏ�ాంత�ాసం  ��రక� �����వడంల��
�ార్��నయ్తను ఎ�ేఫ్ �ాట�ం�ే వయ్��త్ అరథ్ం �ేసు��.
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1.

మ�ిజ ్దు

�క్ క �ల�వ గ���ంచ : ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ంచడం ��రక� మ�ిజ్

ల� ఆ�� �� �న వయ్��త ్ తనక ‘మ�ిజ ్దు �ియ��� �� వ���న్  మ� �య�
అల�్ లహ్ గృహం �క్క �ల�వ అర్థమవ’ కను��్కంట�డ. ఒక�� ��
మ�ిజ ్ద్ �ి్రయ�����వడం అ�� �� ���అ ల�్లహ ్  వదద్ ��ల� ��పప
ఉనన్�. �ర�ప్��నం ��డ� ఎక్క� � �డ ల�� సమయంల�, అల�్ లహ
ఒక  సమ����� �డను ప్ ర�ా� ��ాత్. ఆ సమ�హంల�  అల�్ లహ
గృ��న్(మ�ిజ ్దున) ��్ ర� ం�ే�ార� ఉంట�ర.
2.

నమ�� ��రక� ఎదుర� చూడటంల� ల�ం�ే ప�ణ�య్ల: ఒక వయ్��త్ నమ�
��రక�

ఎదుర� చూసూ
త

మ�ిజ ్దుల� ����� సత్ననప�డ�,
ు

నమ��

�ే సత్నన్ప�డ� అత�
ు
�� ప్ర�ా��ంచబ ప�ణ�య్ల� ఆ  ��� క ష్ణ� సమయంల
క���  అత���

ప్ ర�ా��ంచబడ� �� మ� �య

�ై వ దూతల�

అత�

కష్మ�పణ ��రక � �ా్ర��్థసూత్ర�. ప్ రవక త్ స ల్ల ల�్ లహ� అల�ౖ�� వస
ఇల� ప��� న ట�
్ల అబ� హ��� �రహ్ ర��యల�్లహ� అ��్హ ఉల�్ల� ,
“�ల�  ఎవ��� �� త న నమ�� స్థలంల�

ఆ� � � ��నంత సమయం

మ�� య� తన ఉదూ భంగమ��య ్  �ే� � జరగనంత వరక� �ైవదూతల�
అత� ��రక� ఇల�  �ా్ ర�� సత ూ ్  ఉంట�: ‘ఓ అల�్ ల, అత�� కష్�ం,

ఓ అల�్ లహ్ అత���ౖ దయచూ ’. తన నమ�� స్థలంల� ఆ� �� ��నంత
సమయం, అతను నమ�� ��రక� �� � ఉండటమ�� �ాసత్వం �ారణం�,
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మ�� య� నమ�� నుం��  త న క�ట�ంబ వదద ్క� మర� � ���్ళందుక� ఆప

మ�� �ారణమ� ల�నంత వరక�.” 37
4.

�ా్ రపం�క ��గ���ాయ్లక దూరం�ా ఉండటం: ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం�ే వయ్��
ఇల�ంట� అ�� క  �ల��ాలను త��గ్ంచుక �, ఈ  ప్ రపంచంల� ఒక అప� �చు� �
వల� ��ం�ే అల�ాట�ను అలవర�్చక�ంట�డ. �ాబట�్ , “అప�� చు�� ��
�భ�ారత్�వ్వం.” అల�్ లహ్ �క్క ఇ �ా్ ట�న్ ��ందటం , తన తల
�� ట్ �����

�� వ లం ఒక తల��ండ�

కప�ప్��వ���� � � �వలం

మ�త్ ర�

�ాడ�త�

ఒక దుపప్ట� మ�త్ర

మ�� య�
�� �ాడ,

సుఖ��క�ాయ్ల�� క�� �న తన పర�ప�ను మ� �య� తన మ�మ�ల�
అల�ాట్లను వ���  � �� , మ�ిజ ్దుల�� ఒక మ�లల� గడప���� � అతను
తయ���� ��డ�.      
ఒక�� ళ  అతను మ�మ�ల��ా భ��ం�ే  ��జ���న్ ఎ�ే�ాఫ్ ల

�నక�ం�� ఉంట� , అత� ��జనం గ���ం � �� ��క �ాసత్వం మన మ�ందుక�
వసుత్ం�. ఒక�� ళ  అత� ��రక� అత� ఇంట� నుం��  ��జనం వ�్చ�,

తన ఇంట� ల� � నన్ంత�ా అతను ఎ�ే�ాఫ్ ల �నడ�. అం�ే �ాక 

మ�మ�ల��ా ఇంట� ల� ��� మ����� �ా ���ాయ్�డ ్డల� � క��ి ట�బ�ల్ �
క�ర�్చ� �నడ. �� � �� ��నన్ం�, అతను ఒక  ��తత ్  వయ్��త్ , తన

ప్ రభ�వ� అవసరమ�నన్ ఒ క �ద ��సు�� వల� �ంట�. ఎ�ే �ాఫ్ ల
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ఉనన్ప�డ, ��జనం �ె �ే్ �� ట�్ ట �ార� ల�క�� వటం వలన ఒక�� ళ  అత��
స్వయం�ా ��జనం �ెచు్చవ�����

హ� టల్  క� �� � �ే ,

అక్కడ

అందుబ�ట�ల�  ఉనన్  ���� � అతను �సు��వట ��� � ప్ రయ�న్�ా.

అం�ే �ా� తను �సు��బ� త�నన్ ��జనం ర�ాల, ర�చుల గ���ం � అతను

అంత  ఎక�్కవ�ా పట�్టంచు��. ఎందుకంట� అతను త్వర�ా తన ఎ�ే�ాఫ

స్థల��� � మర� � �ళ్ళవల�ి ఉంట�ం. �� �  ��్వ�ా అతను తక�్క
సమయంల� ��జనం ప���త ్ �ే�ాత్. ప్ రభ�వ� ఇష్టపడ ���ల� �ల�సం�ా

��ం�ే అవ�ాశమ���న, అతను తన ప్ రభ�వ� ఇష్టం � �రక � �ాట�
తయ్�ంచడమ� ��� ��ల� ��పప్ �ష. అ��  అత� ప్ రభ�వ� అత ��

ఇష్ ట�ే ల� �ే య గలదు. సకల  ��క�ాయ్ల మధయ్ �ల�సం�ా గడపట

మ�� య� అ�న్  ఉ��న్ ��ల � �ింప�ల� గడటం మ��య్ ఉనన ్ ��దం �
��పప్�.  

5.

��కర��� న అ�� క �ె డ� అల�ాట్లను వ���� �యట :  
అ�� క  మ��ి్లం సమ�జ�లల� స�� �న ఇ�ా్ల�య ���య్��య్స ��
ల�క�� వటం వలన, ఆ  సమ�జ�లల�� అ�� క ఇళ్ళల� ్ ల స్వచ్ఛ�
ఇ�ా్ల�య ధర్మబ�ధనలక� వయ్���క���న రకర�ాల �ెడ� అల�
ాట
�ాయ్�ిం��.
�� యయంట� ,

ఈ �ె డ�
అ�

అల�ాట�
్ల ఎంత ఎక�్కవ�ా �ాయ్�ి

ప్ రజలక� ����ప ��ా �ీ్వ�ార�గయ్�����

మ�� య� �ాట� � ప్ రజల� � ���్మకం�ా ల�క వయ్��త్గతం �ా ��కర�
ప్ ర��వం చూ� � ��ా చూడటం మ��� ��ార. �ాట� ల�  ���న్- �� గ��్ రగడ,
మ�య్�క్ �న,

మ��ి్లంల ��ా్వ�ాల� మ��య� స�్,
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�ా�వ్ ర��య్లక� వయ్ ���క���న � ాట� ల� ౖట్ ����ళ్ళ దృ�ాయ్ల�
��్ ర�ా�మ�ల� చూడట,

����్మక  �����న్ మ��య� తమ స్వ

వయ్��త్� �్వ�న్ ప్ర���తం �ే�� ఇతర అల�ాట�్ల �.
ఈ  అల�ాట్లల�� �ెడ�ను కను��� � అవ�ా�ా�న్ ఎ�ే�ాఫ్ సమ

అత���  ఇ సుత్ం�. ఈ �ె డ� అల�ాట్లను వ��� � �ట్టడం �ాధయ్ం  �ా

న��్మ అ� � క మం�� మ��ి్లంల ��ా్వ�ాల� ఎంత వయ్ర్థ���న��ాఫ్

�ర��ి సత్ం�.
ు
ఎందుకంట� ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�సుత్నన్ సమయంల� �ార�
�ె డ�అల�ాట్లను స్వయం�ా �యం�్రంచగల�గ��.

ఎ�ే �ాఫ్  సమయంల� తన సృ�ిట్కరత్ �� ఏ�ాంతంల� ఉనన్,
ఆ�ాధన �కక్ అసల� ���ా�న్ అంట� తన బ��రంగ మ��య� ఆంతరం��
��తంల�� పర్�
ఒక మ��ిల ్ం

ఘ��య� అల�ల్ హ్ క� ఎల� �� �ే య�ల��  � షయ��న్

�ణణ్ం�ా గ���ంచగల�గ���. తన పర్� చరయ్ను అల �ల్హ్ 

సంత��ిట ్  మ� �య� � ర్మల ��లమ���లల� చూసుక�నన్ప, ��ౖ న �� ��క్నన
�ె డ� అల�ాట�
ల ్  మ� �య� అ� �క ఇతర పనుల� అల�ల ్ హ్ �కక్ ��ర
��ందడం��  ఏ�� భ�ం చవ�. అం�ే �ాక  అ� ����� వయ్�� కం �ా ఉంట��.
�ాబట�ట ్  అల�ంట� �ెడ� అల�ాట�ల్ అత�� � �షక్ళంక���న అల�ల్హ్
ఆ�ాధనల ప�� �� ల� నుం�� బయటక� �సుక��� ళ�ళ్త� ఉండట��న్ అతన
కనుక�క్ంట�డ. ఒక�� ళ అతను  ఇ�ే �ిథ్�ల� ఉంట , �ల�నంత తవ్ర�ా
అతను తన �ె డ� అల�ాటల ్ను వ� �� � �ట ట్డం తపప్� .
ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�సు నన్ప�డ. అతయ్ంత ఆవశయ్ క ప ���ిథ్�ల� ,
మ�ిజ్దుల�� తన ఎ�ే�ాఫ్ సథ్ల��న్ వ�� � � , బయట� �� �� ళళ్క�డద.
అం�ే �ాక మ�మ�ల� �ిథ్�ల� �ాల� గ్�� అనుమ� ఉనన్ పనులల� క�

43

అతను �ాల�గ్నక�డద. ఉ��హరణక� – ����ద ్ � �ప� ��ర�� ��� స� , ఎ�ే �ాఫ్ ��
సంబంధం  ల��

వసుత ్వ�ల ��న��ల�

��రక�

అతను మ���క్ట�ల ��� �

�� ళళ్�ాద. ఒక�� ళ ��ావ్క్ ��ను��క్వటం ��రక� అతను మ� ��క్ట�క � ���
అ�� అత� ఎ�ే �ాఫ్

ను భగన్ ం �ేయ. ఎందుకంట�  ఎ�ే �ాఫ్  ల� పర్

నమ��  �ార్రం���� � మ�ందు ��ావ ్ క్ �ేయడమ� � �� ��ర్తస్��ంచ
చరయ.

�ా�,

తన  ���ాయ్�డ డ్ ల ��రక� ఏ��� బహ�మ�

��న�����

మ���క్ట�క� � �ళళ్డం ��వ్ �ా అత� ఎ�ే�ాఫ్ భగన్����� .

��ౖ న 

�� ��క్నన్ట �ల్ �ా మలమ�తర్ �సరజ్న వంట� సహజ అవస�ాల� �ర�చ్�� వ
తపప, పర్వకత్ స లల్ల�ల్హ� అల�ౖహ వసలల్ం ఎ�ే�ాఫ్ సథ్ల��న్ వ��
�� ళళ్ల�ద. మ�� , ఇ�ాల్ంల�� ధరమ్బదధ్���న �ష�� ఎ�ే �ాఫ్ స థ్ల��
వ�� � బ యటక� �� ళళ్���� � అనుమ� ల�నప�డ, �ి గ �� ట�
ల ్ �� ర్గ��� �� ల��
�� గ�య్లర్ �ా తను చూసుత్ నన్ �ాట�ల �ౖట్ ����ళ�ళ్ చూడటం ��రక� ఎ
సథ్ల��న్ వ��� బయటక � ��ళళ్�� ��� ఎల� అనుమ� ఉంట� ం ?
�సస్ం�ేహం�ా ఇ� � అత� ఎ�ే�ాఫ్ ను ప� �� �ాక�ం �ే సత ు్ం� .
�ాబట�ట , ఒక�� ళ అతను మదయ్ం � ��ం చ���� � ల��� �ిగ� �ట�ల
��ర్గ���� � బయటక� � � �� , అ�� అత� ఎ�ే �ాఫ్

ను భగన్ ం �ేసుత్.

జనరల్  �, ఏ�ై �� �ె లల ్� �ారణం�� అతను ఏ�ై�� ప� ��రక� బయటక�
�� � �ే , అ�� అత� ఎ�ే �ాఫ్ ను �ెల ల్క�ం� � �ేసుత్. మ�� , ఏ�ై �� �ాపప�
ప� ��రక� బయటక� �� ళళ్డ�� �� , అత� ఎ�ే �ాఫ్  అసస్ల � �ెలల్క�ం
���వ్రయ్ ం అ���త�ం. ఏ�ై �� అనుమ�ంచబ��న ప� ��రక� అంట� 
మలమ�తర ్

�సరజ్ న ��రక� అతను బయటక � ���ళ, ఆ  సమయంల� 

�ి గ �� ట�ట ్ � � ���ం�ే అనుమ� అత �� � ల�ద.
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అల�ంట�

�ె డ�

అల�ాట�
ల ్  వదుల���వట��� ,

తన  �ా�ాలక�

�ార్య�చ ్ త పడ�, అల�ల ్హ్ ��ౖప� మరలట�� , ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం�ే ���న
�� ��ల ��ర��� �� �ాట�  నుం��  దూరం�ా ఉం�ేం దుక�, తన  ���� క ల మ�� య�
�ె డ� అల�ాటల ్ ��సయ్ ం నుం�� �మ���త్ �ావ �� � ��  పర్� సంవతస్రం ఎ�
��పప్ అవ�ా�ా�న్సుత్న.
ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�ం�ే వయ్��త్ �రంతర అల�ల ్హ్ ను ఆ�ా��ం�ేందుక
�� డ �ె గ � సహ���న్  క�� � ఉండ వల�ి వసుత్ం . �ా��రణం�ా ఇల�ంట�
ఆ�ాధనల నుం��  త�ిప్ం, �� ��  � షయ�ల ��ౖ ప� మ�ళ్ం�ే �ాంఛలను
అదుప�ల� ఉంచు��వ�����  మ�� య� తన మనసుస్ సవ్యం�ా క�మ�క
అలవర�చ్��వ���� � ఇ� � ఒకరక� �న టర్� �ంగ్ �ా ఉప�గపడ�త� .     
ఇ�� ఇంట�ల ్ �� � రకర�ాల వ ంట�ాల, ��గ���ాయ్ల�

�దల�ౖన �ాట�

నుం��  దూరం ఉం�ేం దుక� త�� న  సహనం క���  ఉం డవల�ి వసుత్ం� .
ఎందుకంట�  అ� మ�ిజ్దుల� అత�� � లభయ్ం�ా . �ాబట�ట ్  తన పర్భ�వ�న
సం��ష �� టట ్డం ��రక� తన వదద్ ఎ�న్ తక�క్వ మం� అల�ాట�ల్ ఉ
అత��� అరథ్ అవ�త�ం�� .
అల��� , ���  ఇంట�ల ్  తను పడ�క�� � � �త త్ట � పర�ప� మ� ిజ్దు
ఉండదు. �ాబట�ట , మ�మ�ల��ా �� ల ��ౖ  ప డ���వట���� త�� న  సహనం క���
ఉండవల�ి  ఉంట�ం�� . ఎ�ే �ాఫ్  �ాట�సుత్నన్ ����లల� అతను మ�ిజ్ద
ప�� �  ఉనన్ ��ా�ల��ౖ ల��� అ� సనన్ట� పర�ప���ౖ పడ���వల�ి ఉంట�ం .
అల��� ఇంట�ల ్  ఉం�ే పర్�ాంతత మ��య � �శశ్బ�ద ్ ��� బదు,
తల�చుక�నన్డల�ల్ పడ�క� �� అవ�ా�ా� � � �నన్ం�ా ఉం�ే మ�ిజ్దు
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ప�� �ిథ్త�లక� అనుగ�ణం�ా అంట � తన చు�ట్ ఎలల్ప�డూ ఉం
ట
�ే పర్జల 
ఉం�ేం దుక� త�� న  సహనం క���  ఉం డవల�ి  ఉంట�ం�� .
అం�ే �ాక, �ా��రకం�ా

��రయ్�� కలవక��� దూరం�ా ఉం�ేం దుక�

అవసరమ��య ్  సహనం క��� క�� � ఉండవల�ి ఉ ంట�ం� . ఎందుకంట�,
ఎ�ే �ాఫ్ �ాట�సుత్నన్ప�డ� ���ాయ్భరత్ల� సం�, ఎల�ంట� ల�ౖం �� క  చరయ్లల�
�ాల�గ్నక�డద. అం�ే �ాక, ఏ�ై �� �ారణం  వలన  అంట� మలమ�తర్�సరజ్
వంట� అనుమ�ంచబ��న  �ారణం  వలన ఒక�� ళ అతను  ఇంట� �� �� �ళ్�, తన 
ప� తవ్ర�ా మ���ంచుక �, ��రయ్ను మ��� ద్డక�ం, ��గ�ంచు��క�ం��,
ఎల�ంట� ల�ౖం �� క  చరయ్లల�నూ �ాల� గ్నక�ం�� సహనం�� � �� �� మ� ిజ్దుక�  ��
��వల�ి  ఉంట�ం�� . ఆ �ధం�ా సహనం, దృఢ��� న ఆ తమ్��ావ్, పట�ట ్ద,
సవ్యం �యంతర్ ణ �దల�ౖన� �షయ�ల �ల�వ �ె��ి వసుత్. ఇల�ంట�
క�మ�కష్ ణ మ��య� టర్��ంగ�ల ��, ఎవ��� �� వయ్��త్ తనక� ఇషట్��
అ�� క  ���� క లను, �ాట�  కంట� మ�ఖయ్�� �న ఇతర పనుల ��రక� �ా���
�� సుక���  � ధం�ా సవ్యం�ా తనక� ��ను �కష్ణ ఇచుచ్��. ఆ �ధం�ా
అల�ల ్హ్ అ��ాట్ �న్ ��ందటం ��రక� తన మ�న�ిక మ� �య� �
అవస�ాలను అణ�చు��గ���  � ధం�ా తనను ��ను ���చ ్� �దుద్��వచచ.
6.

మన�ా్శం

7.

ఖుర్ఆన్ పఠనం మ��య� ���� ప���త్ �ే

8.

�తత్���ధ్�� క� ��న ప�ా్చ��
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9.

�య�మ�ల్ ల�ౖల్ మ��య� ���� ��న�ా��ం�ే అల�ాట
��ం �� ం��ంచు��వటం

10. తమ సమయ��న్ స� ��ాగ్ �����ంచు��వ
11. తన ఆత్మను ప� � �దధ్పచు��వటం
12. తన మనసుస్ను ప�త్రం �ేసు��వడం మ��య� అల�్లహ్ ��ౖ దృ
��ం ��్ రక��ంచడ
ఆయనను ��య్�ంచడంల� మనక� స�య పడమ� మనం
అల�ల ్హ్ ను � ార్��థ్ంచు,

ఆయనక� కృతజఞ్తల� �ెల�ప�క�ం��మ�

మ�� య� ఆయనను  స�� �గ ా ్  ఆ�ా��ంచు��మ.

అల�ల ్హ ్ క � �ె��ిన�

అత�య్త త్మ� ��న . మన పర్కత ్  మ�హమమ్ ద్ సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్
అల�ల ్హ్ �కక్ అ��క � ���నల�  క�ర�య� .
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