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జ�ాత�ల్�ిత్
�ర్వచన

జ�ాత్  అల్ �ిత ఎ�ే �ాఫ్ అంట రమ��న్  మ�స ఉప�ా�ాల
మ���ంప� సందరభ్ం�ా

� � త్మత ఉనన్ పర్� మ��ిల్ం తపప్�

�ే య వల�ిన  ఒక  రక��� న  ��� ��నం. �ిత్ర ్ అ �� ప� �� �� జ�ాత్ అ
పదం  ఇ��ఫహ్ (అర� �ాయ్కరణంల��
�ే రచ్బ��ం� 1.
౦

ష�ీ ఠ్ �భ� � త్ ఆ�ార) �ా

ఎందుకంట�  ఉప�ా�ాల� ప�రత్వట� � ఈ

జ�ాత�

తపప్� స� � �ావట���� �ారణ���ం �� .

జ�ాత్ అల్ �ి త ్్ర ఎందుక� ఆ�ే�ంచబ� ?
ఇబ�న ్ అబ�బ్స్ ర��యల�ల్హ� మ� ఇల� ఉల�ల ్�ం��ర:
“వయ్ర థ ్ కల��ా, అసభయ్కర�� �న పల�క�ల� పలకటం  �దల�ౖ న �ాట�
నుం��  ఉప�ాసం �ాట�ం �న  వయ్�� త ్ ప�� � దథ్ప� �� మ�ధయ్మం�ా

1

. అర� ��షల�  ‘�ిత్’ అ�� పదం  ‘ఫ�త�ర’ అ�� మ�డ� మ�ల�కష్�ాల నుం� � ఏరప్��.

���ాపరం�ా ��� అరథ్ం ‘ఉప�ా�ా�న్  మ���ంచట’. అ�� రమ��న్
�ావచుచ్  ల���

ఉదయం �దర్ ల� � ఏ�ై� �ార్తః�ాల

ఉ�ా�రం

�ల
�

ఉప�ాస�����

�నట����� �ావచుచ

(ఇం��ల్ష�ల� ‘బ�్
ర క ్ �ా ’ అ�� పదం  �కక్  మ�ల ప��ల� ‘బ�్
ర ’ అంట� భగన్ం �ేయ�ట
మ��య�

‘�ాస్’

అంట� ఉప�ాసం అ�� ��ండ� ���ప��ల�� ఏరప్డట��న ్ �ర

గమ�ంచగలర�) (ఎ��టర)

3

మ�� య� �ద�ా�� �� ��జనం  �� టట టం ��రక� రసూల�ల�ల ్హ్ స లల్ల�ల
అల�ౖ �� వసలల ్ం జ�ాత ్ అల్ �ిత్ర తపప్�స� � �ే�ార. ఎవ��� �ే
�� �� నమ�� కంట� మ�ం�ే �ె �ల ్�ాత్, అ�� జ�ాత్  అల్ �ిత్ర్
�ీవ ్క�� ంచబడ�త�ం�

మ�� య�

ఎవ��� �ే

�� �� నమ��

�ె �ల ్�ాత్, అ�� ఒక �ా��రణ ��నం�ా మ��� ��త�ం�� . ”

2

త�ావ్త

‘ప�� � దథ్పరటం’ అంట�  రమ��న్ � �ల ఉప�ా�ాల� �ాట�ం�న వయ్� �
�కక్  ఆతమ్ను ప � �� దధ్పరచటమ� అ.   ‘అసభయ్కర�� �న
పల�క�ల�’ అంట� ప��ల గ���ం � ఇబ�న ్ అల్ అ � �ర్ ఇల� ప��,
“ ‘అసభయ్కర�� �న పల�క�ల�’ అ�� ప��ల� అ�ల ్, బ�త�మ�టలను
సూ�సుత్��న. ��జనం  �� టట టం (�ద�ా�� �� ) �నద�� న  ��జ���న్
సూ�సుత్�� . నమ�� కంట� మ�ం�ే �ె �ల ్�ాత్ అంట� సల�త�ల్  ఈ.
జ�ాత్  అల్ �ి �ా �ీవ ్క�� ంచబడ�త�ం� అంట� ఇకక్డ జ�ాత ్ అంట
సద�ాత్  అల్ �ి. ఒక �ా��రణ  ��నం అంట� మ�మ�ల��ా ఏ 
సమయం ల���ౖ �� ఇ�ేచ ్ ��నం అనన్మ.” 3

2

. అబ� ��ఊద్ ల� న�దు �ేయబ��ం�. అనన్�ా� ఇల� ప��ార: “అబ� ��ఊద్ ����

ఇబ�న్  అబ�బ్ స్ నుం�� హసన్ ఇ� (మం� ఉల�ల ్ఖక�ల పరంపర) ��వ్�ా
�ే�ార�”
3

. ఔన్ అల్ మఆబ�ద్ షరహ్ అ� .

4

న�దు

సూరహ్  అల్ ఆల� ల� ��� �ం�� ఆయత � �కక్ అరథ్��
�ె పప ్బ��ం� :

(౧౫)ٰﻠﱠﻰ ﻓﹶﺼﺑﹺّﻪ ﺭﻢ ﺍﺳﺫﹶﻛﹶﺮ( ﻭ౧౪)ٰﻛﱠﻰﺰﻦ ﺗ ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢﻗﹶﺪ
“ఖద్ అ�ల్హ్ మన్ త. వ జకరసమ్ ర�బ్ �� ఫశల .” 87:14-15
“�శచ్యం�ా అల�ంట� �ా� � వ� ధ్ల �ల్��ర� ఎవ ����ే తమను ��
ప�� � దధ్పర�చుక�ంట��� మ� �య� తమ సంరకష్క��ైన పర్భ
�� ర�ను సుత్��ాత్” 87:14-15
ఉమర్  ఇబ�న ్ అబ �ద ్ల్ అ�జ్ మ��య� అబ�ల్  ఆ�య
ప��ార� న�దు �ే య బ��ం �� :
“ఆయన  (పర్వకత్ స లల్ల�ల ్హ� అల�ౖ�� వ) జ�ాత్  అల్ �ిత
�ె �ల్ం��ర� మ� �య� నమ�� ��రక� అంట� సల�త�ల్  ఈద్ ��రక

బయల� �ే �ార�.” 4  
3F

వ�� ఇబ�న ్ అల్ జ� ా�హ్ ఇల� ప��:
“నమ�� ��రక� �ే ��  స జ�ద ్  సహ� (నమ�� �ే య టంల� ఏ�ై ��
మ�� � ���ే , �ే ��  స జ�ద ల�) వంట� �ే రమ��న్  మ�సం మ�� �� ినప�డ�
4

. అల్ జ�ాస, అ�క్మ్ అల్ ఖు, ౩వ ��గం, సూరత�ల్ ఆల� ఇల�హ ఇల ల్ల�.

5

�ె �ల్ం�ే జ�ాత�ల్ �ి .

ఎల���� �ే  స హ� సజ�ద్ల�

నమ��ల��

��రతలను ప���త ్  �ే�ా త, ఉప�ాసంల� ఏ��ౖ �� ��రతల�ంట�  (ఏ��ౖ ��

తప�ల�, ల��ాల�ంట�) అ� �� �  ��వ్�ా ప�రత్వ��.” 5

జ�ాత�ల్�ిత్ ్ గ���ం �న ఇ�ా్ ల�యధ�ా్�ేశం
స��� న అ ��ార యం ఏ�టంట�  ఇ�� తపప్� స� �  �� � (ఫర్), ఎందుకంట� 
ఇబ�న ్

ఉమర్ ఇల� ప��ా: “రసూల�ల�ల ్హ (సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�

వసలల ్) జ�ాత�ల్

� ిత ్ ర్ ను తపప్�స�� �ా (ఫర్) పర్కట�ం��ర”

మ�� య� ఉల�మ�ల ఏ�ా��ార్యం (ఇజ�మ) వలన ఇ�� ఫర్. 6
౫

జ�ాత�ల్ �ిత్్ర ఎప�ప్డ � �ె�్ల?
రమ��న్ � �ల �వ� � ���న సూర�య్డ� అసత్�ం�నపప్ట� నుం��
తపప్� స� � అ���త�ం� .
��ం�� న�ార�,

ఎవ��� �� �� �ళ్  �ేసుక�,

ప�ి�డడ ్

ఆ�� నప� సూ�ాయ్సత్మయం కంట� మ�ందు ఇ�ాల

�ీవ ్క��ం�న�ార� జ�ాత�ల్ �ిత్ర్ �ె�ల్ (తన  తర�ఫ�న మ�� య�
తన  ��రయ, ప�ి�డడ ్  తర�ఫ�న క��). అ��ే  సూ�ాయ్సత్మయ
త�ావ్త గనుక  అ�� జ�� �� �ే , అతను జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ �ె�ల్ంచ వల

5

. అనన్�ా, అల్

మ�మ, ౬వ ��గం.

6

. అల్ మ���, ౨వ ��గం, బ�బ్ సదఖత్ అల్ �.

6

అవసరం  ల�దు..... �ిత్ర్ �ా, సూ�ాయ్సత్మయ� ��న త�ావ్త ఎవ���
చ����ే , ఆయన  తర�ఫ�న క��� సదఖ�త�ల్ � ిత ్ ర్ �ె�ల్ంచ వ

ఉం�� . అహమ్ద్ �ె� �ిన�� ఇ .” 7

ఎవర� ��� �ా �ె�్ లం��?
1.

జ�ాత�ల్

� ిత ్ ర్ పర్� మ��ిల ్ ం��ౖ తపప్�స . ఇబ�న ్

ర�� య ల�ల ్హ� అనుహ్మ� ఇల

� �ె��ా:

“బ��స 

ఉమర
ల�క 

సవ్తంత�ర్, మగ ల�క ఆడ, బ�ల�డ� ల�క మ�స��ాడ� అ�న 
పర్� మ��ిల్ం�� రసూల�ల�ల ్హ్ స లల్ల�ల ్హ� అల�ౖ�� వ, ఒక 
�ాఅ ఖర�
జ్ర  పళ�ళ్ ల�క ఒక �ాఅ బ���ల్ ��ం జల జ�ాత �ిత్ర

��నం �ే య ట��న్తపప్� స� � �ే�ార.” 8
2.

అ�ాష ్ఫ�� ర� �మహ�ల�ల ్హ్ ఇల� �ె��ా:
“���ీ  హ�� థు సూ�సుత్నన్�ే�టం, మ�నన్త��ైన అల�ల్
�కక్

� �వయ్గ�ం�� అనుస��ం �, రసూల�ల�ల ్హ్ మ��ిల్ంల�

����  తపప్� స� � �ే�ార. ఎందుకంట� అల�ల ్హ్ జ�ాత�న
మ��్ం ��రక� ��
ిల
� దధ ్ ప� ��ే� ��ా �ే�ాడ� మ� �య� ప� � �దధ్

�� వ లం మ��ిల ్ంల ��రక� మ�త ర్ .” 9

7

. అల్ మ���, ౨వ ��గం, �ాసల్ వ� త్్ ఉ�బ్ జ�ాత�ల్ .

8

. అల్ బ�ఖ��, ౧౪౦౭.

9

. అల్ ఉమ, ౨వ ��గం, బ�బ్ జ�ాత�ల్ �ి.

7

3.

�ె �ల్ ంచగ�� � � � త్మత ఉనన్ � ా����ౖ ఇ�� తపప్ . అ�ాష ్ఫ��
ఇల� �ె � �ార�:
“ష�ావ్ల్ ��లరంభ��� నప�డ�,
���ిసుత్నన్ �ా��

ఆ���న

అనన్�ా�య�ల� అత� దద ్

తనక� మ�� య�
స�� ����

తను

ప�� మ�ణంల� 

ఉంట , అతను తన  తర�ఫ�న  

మ�� య� తను ���ిసుత్నన్ �ా�� తర�ఫ�న జ�ాత�ల్ �ి ��నం 
తపప్క �ే య��. ఒక��ళ అత�  వదద ్  తను ��� ిసుత్నన్� ా��
��ంద�� తర�ఫ�న  �ె �ల్ ంచగ�� � నంత మ�త ర్�� ఉం , అతను ఆ 
��ంద�� తర�ఫ�న  ����  తపప్� స� ��ా ��నం  �ే య��. ఒక��ళ 
అత�  వదద ్  తనక� మ� య� తను ���ిసుత్నన్ �ా�� � � ���నం
మ�తర్� � ఉంట � (తన  తర�ఫ�న మ�� య� తను ���ిసుత్నన్ �ా�
తర�ఫ�న  జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ �ె�ల్ంచగ���  ��త్మత అత��� ల�),
తన  తర�ఫ�న మ�� య� తను ���ిసుత్నన్ �ా�� తర�ఫ�
జ�ాత�ల్ � ిత ్ ��నం �ే య టం అత���ౖ తపప్� స� � �ాద .” 10

4.

అనన్�ా� ర� �మహ ల�ల ్హ్ ఇల� �ె��ా :
“ఆ��థ ్ క ఇబబ్ందులల� ఉనన్�ా (జ�ాత�ల్

� ిత )

�ే య వల�ిన అవసరం  ల�దు; పం�� త�ల మధయ్

� �� గ���ం�

��నం 

ఎల�ంట� �� ����ార్యం ల�ద ... �ె �ల్ ంచ గ�� � � � త్మత ఉం�� ల��
అ����� నుం�� , అ��  అ త���ౖ తపప్� స� �య� �ా�� అ��� �

10

. అల్ ఉమ, ౨వ ��గం, బ�బ్ జ�ాత�ల్ �ి.

8

��ాధ్�� ంచబడ�త�ం� .

(త�� న  ��త్మత

ఉనన్�ారం)

ఎవ��� �ే

సవ్యం�ా తనక� మ� �య� తను ��� ిసుత్నన్ � ా� ��� పండ �గ �
�ా�ర్ంబవళళ్ల� అవసర� ��న ��� కంట� అదనం�ా ఒక �ాఅ క� �
ఉ��న్�� (అల�ంట�  �ార� ఆ��థ ్ క ఇబబ్ం��ల� ల�నట ). అదనం�ా
ఏ�  ల�క�ం��, తన అవస�ాలక� ���నంత మ�తర్� � ఉనన్�ార
ఆ��థ ్ క ఇబబ్ం��ల� ఉట�ల , �ాబట�ట ్  �ార� ఈ �ిథ్�ల � ఏ
�ె �ల్ ంచనకక్రల�.” 11

5.

ఒక మ��ిల ్, సవ్యం�ా తన తర�ఫ�న మ� �య� తను ఎవ� �
��ౖ ��ౖ �ే  ఖ ర�చ్ � �డ�త���న్, ఒక��ళ అల�ంట�  �ార� సవ్యం�ా
�ె �ల్ ంచల�� �ిథ్�ల� ఉం ,

�ా��

తర�ఫ�న క��� అంట� 

���ాయ్�డ డ్ల మ��య� బంధువ�ల తర�ఫ�న క��� తపప్� స��
��నం  �ే య��. ఒక��ళ �ార�  తమక� ���� �ె �ల్ ంచగ�� � ిథ్�ల
�
ఉంట�, �ార� సవ్యం�ా ��నం  �ే య టం ఉతత్మ, ఎందుకంట� 
ధ�ామ్�ేశం �దట �ా� ��� సంబ �� �సుత్నన.

ఇబ�న ్

ఉమర

ర�� య ల�ల ్హ� అనుహ్మ� ఇల� ఉల �ల్�ం�,

“బ��స  ల�క 

సవ్తంత�ర్, మగ ల�క ఆడ, బ�ల�డ� ల�క మ�స��ాడ� అ�న 
పర్ మ��ిల ్ం��ౖ రసూల�ల�ల ్ హ్ సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� , ఒక 
�ాఅ ఖర�
జ్ర  పళ�ళ్ ల�క ఒక �ాఅ బ���ల్ ��ం జల జ�ాత�ల్ �
��నం  �ే య ట��న్  తపప్ � స� � �ే�ా. మ�� య� పండ�గ

11

. అల్

మ�మ, ౬వ ��గం, ష�ర�త్ ఉ�బ్ సదఖ�త�ల్ �.

9

నమ�� ��రక� పర్జల� బయటక� � ���ళ్ మ �ం���నం �ే య మ�
ఆ�ే �ం��ర�.”
అ�ాష ్ఫ�� ర� �మహ�ల�ల ్హ్ ఇల� �ె�� :
“మ��ిథ్�తం ల�� �ా� � సంరకష్క� మ�� య�

�నన్� ిల ల్

సంరకష్క�, �ా�� తర�ఫ�న  జ�ాత�ల్ � ిత ్ ��నం  �ే య�� మ�� య�
�ార�  (మ��ిథ్�తం ల�� �ార� మ� �య� �నన్�ి లల) బ�ధయ్త
వ�� సత్నన్ �ా�� తర�ఫ�న క��
ు
... ఒక��ళ �ారల� బ�ధయ్త
వ�� సత్నన్ �ా��ల� మ��ిల్��తర�ల�
ు
ఎవ�����ట�, ఆ మ��ిల ్� �తర��
��రక� ��నం  �ే య నకక్రల�ద. ఎందుకంట�, జ�ాత� ��నం ��వ్�ా
అతను ప�� � దుధ్డ� �ాల�డ .” 12

అల్ మ�హదద్బ్ రచ�త ఇల� �ె��ా:
“గ�ం థ రచ�త (అల�ల ్హ్ ఆయన��ౖ కర�ణ�ంచు� ) ఇల� �� ��క్��న్:
‘ఒక��ళ  ఎవ��� �� సవ్యం�ా తన తర�ఫ�న మ� �య� తను
���ిసుత్నన్ �ా��ర�ఫ�న  జ�ాత�ల్ � ిత ్ ��నం  �ే య వల�ి ఉంట�,
ఒక��ళ �ార� మ��ిల ్మ�ల�ౖ ఉంట � మ� �య� ఒక��ళ అత� వదద్ �ా ����
ఖర�చ్  �ే��ందుక� అవసర� �న ���కంట � అదనం�ా

ఉంట , అత� 

త�ల ్దండ�ర్ల� మ��య � ��తమ�� �త్త ... �దల�ౖ న �ార�  తమ 
మనుమల� మ�� య� మ��మనుమల� �దల�ౖ న�ా�� తర�ఫ�న 

12

. అల్ ఉమ, ౨వ ��గం, బ�బ్ జ�ాత�ల్ �ి.

10

జ�ాత�ల్ � ిత ్ ��నం  �ే య వలసుంట�,   అప�డ� ఆ  సం��నం తమ 
త�ల ్దండ�ర, ��తమ���త్తల� �దల�ౖన �ా� � తర�ఫ�న జ�ాత���నం 
�ే య��

–

ఒక��ళ �ార� ఆ 

బ�ధుయ్ల�ౖనటల్� .’”

13

�� దద్ల ��షణఖర�చ్లక

ఒక  వయ్�� త్ సవ్యం�ా  తన తర�ఫ�న మ��య� తన ��రయ్ తర�
జ�ాత�ల్ � ిత ్ ��నం �ే య�� – ��రయ్ వదద్ ఆ�� సతం ధనం ఉ��న్
స�� – మ�� య� అత� సం��నం మ�� య� త�ల ్దండ�ర్ ల తర�ఫ� –
ఒక��ళ �ార�  �ద�ా��� �ే , తన క�త��� తర�ఫ�న  ఒక��ళ ఆ��
�ఖ�హ్  మ�త ర్��  , ఇం�ా ��భనం  జరగక ���ే . ఒక��ళ అత� 
క�మ�ర�డ� ధనవంత��ై �ే , అత�  తర�ఫ�ను తం��ర ్  జ�ాత�ల్ �ిత
��నం  �ే య వల�ి న వసరం  ల�దు. ���క�ల� ఇవవ్బ� , ఇం�ా ప���త్�ా
���క�ల� జరగ� పకష్ంల (౧వ ల�క  ౨వ తల�ఖ్  �కక్ ఇ��ద్ �ా
ప���త ్  �ా� పకష్) ఆ  ��రయ్  తర�ఫ�న ఆ� �

భరత్ జ�ాత�ల్ �ి

��నం  �ే య వల�ి ఉంట�ం�� . అ��ే  � ర�గ�బ�ట� �ే �ిన  ��రయ్
తర�ఫ�న  ల�క అం�మ  ���క�ల పర్�� � ప�రత్�న ��రయ్  తర�ఫ�న
�ె �ల్ ం నవసరం  ల�దు. �ాదు.

క�మ�ర�డ�, �ద�ా�ై న  తన  తం��ర ్

��రయ్  తర�ఫ�న జ�ాత�ల్ �ిత ��నం  �ే య వల�ిన అవసరం  ల�దు,

13

. అల్

మ�మ, ౬వ ��గం.

11

ఎందుకంట� ఆ�� ��ౖ  ఖ ర�చ్  �ేయవల� ిన బ�ధయ ్ త ఆ క�మ�ర����
ల�దు.
(జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ �ె�ల్సుత్న), �దట�ా అతను తన అ�  దగగ ్� �
�ా��  నుం��  ఆ రం�ంచవల�ను, అంట�  �దట�ా అతను సవ్యం�ా
తన ��సం ��నం �ే య��, త�ావ్త తన ��రయ్ ��, ఆ త�ావ్త � ిల ల్
��సం,

ఆ  త�ావ్త �� � �న బంధువ�ల ��సం �

�ారసతవ్

�యమ�లను అనుస�� సత ూ ్ �ా� � బంధుతవ్ �ా��ాయ ్�న్  .
అ�ాష ్ఫ�� ర� �మహ�ల�ల ్హ్ ఇల� ప�� :
“జ�ాత�ల్

� ిత ్

ర్ తపప్�  స�

��ా �

�నం �ేయ

��ను

�ె �ాప్లనుక���� � ఎవ� � గ���ం� అంట � – అత��� జ�మ్ం�న ప� ి�డ డ
తర�ఫ�న, అత� ఆ�� నం ల� ఉనన్  బ��స తర�ఫ�, ఒక��ళ  ఎవ��� ��
అత���ౖ  ఆ ��రప��  ఉంట� అ ల�ంట�  �ా�� తర�ఫ�న, రమ��న్  �వ� �
��� సూర�య్డ� అసత్�, ష�ావ్ల్ ��లవంక కనబ��న త�ావ్త
సమయంల���ౖ ��, అతను �ా�� తర�ఫ�న  జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ��నం �
వల�ి ఉంట�ం�� . ” 14  

14

. అల్ ఉమ, బ�బ్ జ�ాత�ల్ �ిత్ర్ అల

12

ఇం�ా త�ల ్  గరభ్ంల��� ఉన ��వ� తర�ఫ�న  జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ��
ఇవవ్వల� ిన అవసరం ల�ద . �ా�, ఒక��ళ సవ్చఛ్ందం�ా ఎవ� ���
ఇ��త , ���ల� ఎల�ంట� తప�ప్ ల�ద.
��� �ా జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ఇవవ్వల�ి ఉనన్ వయ్��త్ ఎవ����� ��
మ�ం�ే  మ రణ� ��త , �ారసతవ్  ధనం

నుం� � ఆ ��నం �ేయవల� ి

ఉంట�ం�� . అల��� ఒక��ళ అత�� ���ిసుత్నన్ వయ్��త్ చ������ ,
ఈ ��� ��నం తపప్క �ేయవల� ి ఉంట�ం� . 15
౧౪

ఒక��ళ ఒక బ��స�� ����ా�� ల�క �� ల �ా�� భతయ్ం �ె�ల్ం�ే ఒపప్ం
�ే �ి ఉంట�, అత�  యజమ�� ఆ బ��స  తర�ఫ�న  జ�ాత�ల్

� ిత ్

��నం  �ే య వల�ిన అవసరం  ల�దు. ఎందుకంట�, అత�ప�డ� భతయ్ం
��రక� ప��ే ��  ��కర� మ�� య� ��కర���ౖ  ఖ ర�చ్  �ేయవల� ిన

బ�ధయ్త అత� యజమ����ౖ ల�ద . 16  
౧౫

అ��థ తర�ఫ�న జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ��నం � ే� �

�షయ� �� � వ, ఇమ�ం 

మ��క్  ర� �మహ�ల�ల ్ హ్ ఇల� �ె�� : “�ా�� ��ంత సంపద తన 
ఆ�� నం ల� ఉండటం  వలన, ప�ి�ా��� �� స�� , ఆ అ��థల తర�ఫ�న 

�ా��  సం రకష్క�డ� జ�ాత�ల్ �ిత్ర్ ��నం �ేయవల�ి ఉం.” 17
15

. అల్ మ���, ౨వ ��గం.

16

. అల్

17

. అల్ మ�దవవ్, ౧వ ��గం.

మ�సూఅహ, ౨౩/339

13

జ�ాత�ల్ �ిత్ర�పంల� ��నం �ేయవల�ి న ��  ఎంత ?
���ం �� హ�� థు పర్�ార, పర్వకత్ మ�హమమ్ద్ సల ల్ల�ల్హ � అల�ౖ�� 
�ా�� న �ాఅ  ��లతను అనుస��ం �, జ�ాత�ల్ � ిత ��న�వవ్వల� ిన
�తత్ం � ‘ఒక �ాఅ ఆ�రం (��ం జల�)’. అబ� స��ద్  అల ్ ఖు��
ర�� య ల�ల ్హ� అనుహ్ ఉల �ల: “పర్వకత్ స లల్ల�ల ్హ� అల�ౖ�� వస
�ాలంల�  �� మ� ����  ఒక �ాఅ ఆ�రం  (��ం జల�) ర�పంల� 

ఇ�ేచ ్�ారమ... ” 18
ఆ�ర

��ం జలను

బట�ట ్

 ఒక

�ాఅ బర�వ� (�ాఅ అ����

ఘనప�� మ�ణప� ��లత) మ�ర�త� ఉంట�ం�� . �ాబట�ట , జ�ాత�ల్ � ిత ్
��నం  �ే �� టప�డ�, తను ��నం  �ే సత్నన్ ఆ�ర ��ంజల  ��,
ు
ఒక 
�ాఅ  ఘనప�� మ�ణ����  సమ�న��� న �� �ా ఉం�ే ల� జ�గ� తత ్  పడవల�న.
ఒక �ాఅ అ���� ����ప� మ�డ� �� ల�ల �య�య్�� � సమ�న .

జ�ాత�ల్ �ిత్్ర ��నంల� ఇవ్వ గ ��� ��ధ ఆ(��ం జల�)
ఖర�
జ రప� పళ�ళ, ��ధుమల�, �యయ్ం ల�క మ�నవ�ల�

��� ఇతర

ఆ�ర ��ం జల� �దల�ౖ న మ�నవ ����ా���  ప� �� వ�ేచ ్
ఆ��ా�న్ జ�ాత�ల్ �ిత్ర్ ర�పంల� ��నం �ేయవల�ి ఉంట. అల్

18

. అల్ బ�ఖ���౧౪౧౨

14

స�� �� న ్

ల� ఇబ�న్ ఉమ ర్ ర��యల�ల ్హ� అనుహ్మ� నుం�� ప

సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం ఒక �ాఅ ఖ ర�జ్ రప�  ల�క  ఒక �ాఅ 
బ���ల ్

��ంజలను మ ��ిల్ంల బ��సల�ౖ �� ల�క సవ్తంతర్ం�ా ఉ�,

మగ�ా��� �� ల�క ఆడ�ా��� ��, జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ర�పం తపప్� స� ��ా
��నం  �ే య�ల� ఆ�ే �ం��ర�. (ఆ  �ాలంల�� పర్జల� బ���ల్ ��ంజలన

క��� ఆ�రం�ా �ా�ే �ార�) 19.
౧౮

అబ� స��ద్  అల ్ ఖు��

ర�� య ల�ల ్హ� అనుహ్ ఇ �ె � �ార�:
“రసూల�ల�ల ్హ్ స లల్ల�ల ్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం �, �ిత్ర్ ���
�� మ� ఒక �ాఅ ఆ��ా�న్

��నం �ే� ��ార .” అబ� స��ద్

(ర�� య ల�ల ్హ� అను ) ఇల� ప��ార�, “మ�� య� మ� ఆ�రం  – బ���ల ,
ఎం�� న  ��ర్కష్ప , ఎ��వ ్ట (ఎండబ� టట్న 
�
� �ర�గ) మ�� య� ఖర�
జ్రప�
పళ�ళ” 20

�ాథ్�క �ా �ా�ే  అకక్� � పర్��న పంట ��ంజల� అంట � ��ధ, �యయ్,
ఖర�
జ్రప�  పళ�ళ్ ల�క పప� ��నుసుల � �దల�ౖన �ాట��� జ�ాత�
�ిత్ర్ ��నంల� ఇవవ్వ.
అ�ాష ్ఫ�� ర� �మహ�ల�ల ్హ్ ఇల� �ె��:

19

. అల్ బ�ఖ���౧౪౦౮

20

. అల్ బ�ఖ���౧౪౦౮

15

“ఒక��ళ  �కక్జ�నన్, �ర�����య్ల(దుఖ్), సనన్ట� ��ట�ట్ గ
బ���ల ్ (సల్ ), �యయ్ం ల�క ఏ�ై �� ఇతర ఆ�ర ��ం జల� �దల�ౖ న �
�ై � ��ౖ ��ౖ ��ౖ �ే జ�ాత� ��� �ా �రణ ్� ంచబ��ం� , అ��  అకక్� � పర్జ

మ�ఖ�య్�ర�� �� , ���� జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ��నంల� ఇవవ్ .” 21  
అనన్�ా� ర� �మహ�ల�ల ్హ్ ఇల� �ె��,

“మ� సహచర�ల� (అ�ాష ్ఫ�� మదహ్ క� �ెం �� న  ��ట�  పం�� త�ల�)
ఇల� ప��ార�: ‘ఏ�ై �� ఆ��ా�న్  జ�ాత�ల్ �ిత్ర్

�ా �

ఇవవ్ట��� షరత� ఏ�టంట�, అ�� 1/10వ వంత� జ�ాత� (అంట� 
ఆ�ర ����య్ల��ౖ మ� �య�  పళ�ళ్ఫల�ల జ�ా) �ె �ల్ ంచబ� �న ఆ�ర
ప���ాథ్ లల���ై ఉం��. అ�� �ాక�ం�� మ�� �� జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ��
��రక� అం��క��ంచబ డదు – అ�త్ (ఎండబ� టట్న 
�
� �రగ�), �నున్గడ డ
మ�� య� �ాల� తపప.’ ”
అల్ మవ��ద ్  ఇల� ప��ార:
“��వ ్�ాల��ౖ �వ�ిం�ే ��ంద� � మ�ఖ�య్తప ్ �త్ �ేపల� ల�క గ�డ�ల్ 
స�� – ఇ�ే  అస ల� �ిథ్; ఇ� (జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్  �ా ��నం �ే��ంద )
అం��క��ంచబ డదు మ�� య� (�� �  గ���ం � పం�� త�ల మధయ) ఎల�ంట�
�� ����ార్య ల�దు. ఇక మ�ంసం  గ���ం �ై �ే , స��� న అ ��ార్య��న

21

. అ�ాష్ఫ�, అల్ ఉమ, ౨వ ��గం, బ�బ్ అల్ ర�ల్ యకత్�ఫత�హ�.

16

అ�ాష ్ఫ�� �ె��ార. అం�ే �ాక  ���� అల్  మ�సనన్ ఫ్ మ��
ఆయన సహచర�ల� ధృ�క��ం ��ర�, ప���త్�ా ఇల�

ఉల�ల్�ం��ర

క���: ఇ�� (జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్) అం��క��ంచబ డదు మ�� య� �� � ��ౖ
అంద�� (పం�� త�లంద�� ) అ��ార్యం ఒకక్... మ� సహచర�ల� ఇల�
ప��ార�: ‘పర్జల మ�ఖ�య్తప ్ �త్ అ ��� , 1/10 వ వంత� జ�ాత�
ఇవవ్బడ� అంట � అం�ర� పండ� వంట� పళ�ళ్ఫల�ల �షయంల
క��� ఇ�ే  � యమం  వ��త్సుత్ం . సంగ� క��� ఇ�ే . (జ�ాత�ల్ � ిత ్

�ా) ఇ� అసస్ల� అం��క�� ంచబడవ.’ 22

ఇబ�న ్ అల్ ఖ�య్మ్ ర��మహ �ల�ల్హ్ ఇల� :
“ ఒక��ళ  ‘అ��  అకక్� � మ�ఖ�య్తప ్ �త్ , అవక����� పర్�
��ట� �ర�  తపప్క ఒక �ాఅ ఖర
� జ్రప� పళ�ళ్ మ�త ( జ�ాత�ల్
�ిత్ర్ )

ఇ�ావ్ల’

�ె పప ్బడటమ��� ,

చ��చ్చ

వల�ిన  ఒక 

��ా��సప్ద అంశ���  ���� �� . ‘ఇ�� తపప్� స� ’ అ� ప��� ��ందర� 
పర్జల� క��� ఉ��న్. అ��ే జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ��నం ఇవవ్టం ��
మ�హమమ్ద్ స లల్ల�ల ్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం ��� �క్నన్ ఐద
ఆ��ాలను అనుస��ం � ‘ఆయ� �ే �ాలల�� మ�ఖ�య్తప్�త్ ల� నుం
ఒక �ాఅ  ఇవవ్టమ��� �  �� ��ా �ేయబ��ంద ’ �ె ��ప ్  ఇతర�ల�
ఉ��న్ర. ఇ�ే  స�� న అ ��ార్యం మ� �య�

22

. అల్

మ�మ, ౬వ ��గం, అల్ �ా�బ్ �ీ జ�ాత�ల్ �.
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ష� �అహ్ �యమ�లక

దగగ ్���ం� . ఎందుకంట� �ే ప ల� ల�క �యయ్ం ల�క ��ంజల� మ�ఖ�య్తప్�త
ఉనన్  పర్ను, �ర�  తపప్� స� ��ా ఖర�
జ రప� ప��ళ ఇ�ావ్ల� ఎల�
�ె పప్గలర? ... మ�� య� శ��త్� � మ�లం అల�ల ్హ్.” 23
��ధుమల��

తయ�ర� 

�ే య బ�� న ప�త ా ్

(మ��� �)

ఇవవ్టం

అనుమ�ంచబ��ం �� , �ా�  ��� బర�వ� తపప్క�ం�� ఒక

�ాఅ

��ధుమల బర�వ��� సమ�నం�ా ఉం�ే టల � ్ జ�గ�తత్ ప�.
ఇక  ధనం  ర�పంల�  జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ఇవవ్టం గ�, ఇ��  అసస్ల�
అనుమ�ంచబడల�దు. ఎందుకంట� ఆ�రం ర�పంల�  ఇవవ్మ� పర్వక
సలల ల�ల ్హ� అల�ౖ� � వసలల్ ం ప� �� ఉ��న్�� �ా� ధనం ర�పంల� �.
ఆ�రం  ర�పంల�  ఇ�ావ్ల� ఆయన సప్షట్ం �ా ����క్�. �ాబట�ట ,
����

ర�పంల�  ఇవవ్డమ��� � అనుమ� ంచబడల�దు మ� �య�

బ�� రంగం�ా ఇ�ావ్ల� ఇ�ాల్ ం �కక్ అ�ల – రహసయ్ం�ా �ాద.
స�బ�ల� ఆ�రం ర�పంల� జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ � ఇ��చ్ర� మ� �య�
మనం �ా�� � అనుస��ం ��ల� �ా�, నూతన  ��కడల� క�ప్ంచ�ాద.
ఆ�ర ����య్ల ర�పంల� జ�ాత�ల్ �ిత్ర్ ��నం ఇవవ్ డంల� 
ఒక �ాఅ పర్మ�ణ��� � అనుగ�ణం�ా �యం�ర్ంచవచ, ఒక��ళ 
����  ధనం  ర�పంల�  ఇ�ావ్లనుక�ంట ,

���� ఆ  �ధం�ా

�యం�ర్ంచల�మ: �ే �  ధర ఆ��రం�ా అ�� ల���క్ం��� మ� �య�

23

. ఇల�మ్ అల్ మ��ా �ఖ్, ౨వ ��గం, అల్ �య�.
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ఇ�ావ్? �ాథ్ �� � మ�ఖ�య్తప ్ �త్ ర�పంల�  అ�� ఇవవ ్ డంల� సప్ష
పర్�జ��ల�

ఉ��న. ఉ��హరణక� – ధరల� �� ర గటం  వలన 

�ాయ్�ారసుథ్ల � ���న్ ర�ాల ఆ�ర ప���ాథ్ లను  �� � ��ట�ట్నప�డ�
య���ధ్ల జర�గ�త�నన్ప�డ� మ��య� దర్��య్ లబ్ణ స.
“�ా�, �దపరజల ��రక� ధనం  ��ల� ఎక�క్వ�ా ఉప�గపడ�త�ం� .
ఎందుకంట� �ార� ఆ  ధనం��

తమక� అవసర��� న �ాట� � 

��ను��క్గలర� మ� �య� ఆ�రం �ాక�ం�� �ా� �� � ��� �� � ఏ�ై��
అవసర���  ఉం డటం  వలన, �ద�ార�  తమక� ��నం  ఇవవ్బ� �న
ఆ�ర

����య్లను తక�క్ వ ధరక� అ,

��ంత

ధ���న్

��ల�ప్��ర” ఎవ��� �� అనవచుచ. �� � ��  సమ���నం ఏ�టంట� ఇల�ల ,
బటట్ల� �దల�ౖన ఇతర అవస�ాల�

�రట��� � �ద పర్జల ��రక

బ�ౖ త�ల్  మ�ల్ ల�� జ�ాత� ధనం నుం� � �ె�ల్ంపబ, �ా��రణ 
����ల� మ�� య� ��ా��ల� వంట�  ����  మ��ాగ ్ల���న. మనం 
స��� న  ఇ�ాల ్�య దృ�ిట్��ణంల� మనం ఆ య � �షయ�లను చూ��
మ�� య� పర్వక  సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం మ�రగ్దరశ్�
�డ�వక�ం�� గట�ట్�ా పట�ట్�� � – ఒక �ాఅ ఆ�ర ����య్లను
�ద�ా�� �� ��నం  �ే య టం ���ౖ తపప్�స� � �ేయ బ��ంద� ఆయన
మనక� �ె � �ార�. ఒక��ళ మనం ఆ�ర ప���ాథ్లను ఒక �ద�ా �� �
��నం  �ే �ినటల ్�� , అతను ���� �ంట�డ� మ�� య� ��ంట��  ల���
త�ావ్త ���

నుం� � అతను ల�భం ��ందు��డ. ఎందుకంట� అ��

అతను �తయ్ం �ా�ే ఆ�ర ప���ాథ్లల�� .
19

�� � ఆ ��రం�ా, ఎవ��� �� వయ్�� త్�� అత� అప�ల� �ర�చ్��వ�� ��� ల�
ఒక ����  ��ౖ ��య్�� � ల ��� అకక్ ర గల ఒక ���య్��థ్  �ీ � �ె�ల్ంచ�
జ�ాత�ల్

� ిత ్ ర్ ధ���న్  �� ట�ట ్  అనుమ� ల�ద. ��ౖ న  �ె � �ిన 

�ధం�ా, ఇల�ంట�  అ వస�ాల ��రక� ���� ��ర�ల���న్.

జ�ాత�ల్ �ిత్్ర ���ే�� సమయం ఏ�� ?
���ం �� హ�� థుల� పర్వకత్ స లల్ల�ల ్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం �ె�
�ిన, ఈద్
నమ�� కంట� మ�ం�ే జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ��నం �ే.
“పర్జల� (ఈద) నమ�� ��రక� బయల� �ే ర క మ�ం�ే ఇ�� ఇ�ావ్ల�
ఆ�ే �ంబ��ం �� . . ” 24

జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ��నం ��రక� ఉతత్మ (మ�సత్హ) మ�� య�
అనుమ�ంచబ�� న సమ య�ల� ఉ��న్.
ఉతత్మ సమయం (మ�సత్హ) సమయం ఏదంట�  – ఈద్ ��, �� � ��
ఆ��రం  ��ౖ న  �� ��క్నబ� �న హ� �థ . అందు వలన  ఈదుల్

� ిత ్

�� నమ�న  ఈద్ నమ� ��ం�ెం ఆ లసయ్�ా �ే య టం సునన్త. �� � 

24

. అల్ బ�ఖ���౧౪౦౭
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వలన జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ��నం ఇవవ్ట����  మ� �య� ఏ�ైన�� ఉ�ా
�నట���� త�� నం త సమయం  ల�సుత్ం� . అ��ే ఈద్  అల ్ అ��
(బ��� దు) సమయంల�  ఈద్ నమ�� తవ్ర�ా �ేయటం సునన. �� � 
వలన పర్జల� తమ ఖు�ాబ్ � తవ్ర �ా � ,

���ల�

నుం��

భ��ంచట����  � ల� కల�గ�త�ం�� . స��హ్  అల ్ బ�ఖ���, ���ీ 
నుం�� ఇల� న�దు �ే య బ��ం �� :
“ఇబ�న ్

ఉమర్ �ి లల్ల మ��య� మ�స��ాళళ్ తర� (జ�ాత�ల్

�ిత్) ఇ�ేచ ్�ార. అం�ే �ాక �� ��డ�క�ల తర�ఫ�న క��� ఆయన 
ఇ�ేచ ్�ార. ఎవ��� �ే  �సుక�ంట���న్�, �ా�� ��  ఆ యన  ఇ�ేచ ్�ార.
మ�� య� అల్ � ిత (ఈద్ ��) కంట� ఒకట� ల�క ��ం డ� ���ల మ�ందు
ఇవవ్బ�ే� . ”
‘ఎవ��� �ే  �సుక�ంట���న్�’

అ����  స దఖ�త�ల్

� ిత ్

ర్ 

�� క��ంచబ����� ఇమ�ం�ే  � య�ంచబ�� న �ా�� � సూ�సుత్ం� .
���ీ ఇల� ప��ార�:
“అల్ � ిత ్ (ఈద్ ��) కంట� ��ం డ� ల�క మ�డ� �� ��లక� మ�ం�ే
ఇబ�న ్

ఉమర్ జత�ల్

పం�� �ార�” 25
25

� ిత ్ ర్ ను �� ��  ��క ��ం�ే � ా�� వదద

. అల్ మ�దవవ్, ౧వ ��గం, బ�బ్ త�ల్ అల్ జ�ాహ్ ఖబ�ల్ హ.
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సల�త�ల్  ఈద్ వరక � ���� ఆలసయ్ం �ేయడం అ�షట్కర���న 
(మక�
� హ); ��ందర� పం�� త�ల� ���ం �� హ�� థు ఆ��రం�ా ‘అల�
�ే య టం  హ�ాం అ� మ�� య� అ��  ఖ �� (���  ఆచ రణను ��� 
సమయంల� �ే య క��వటం) ���ం �� �� వసుత్ంద’ అ��న్ర,
“ఎవ��� �ే (ఈదుల్

� ిత ) నమ�� కంట� మ�ం�ే �ె �ల్ం���, అ��

�ీవ ్క�� ంచబ� �న జ�ాత� (అల్
(ఈదుల్

� ిత )

నమ��

� ిత ) అవ�త�ం��  మ�� య� ఎవ��� �ే

త�ావ్త �ె�ల్ం��,

మ�మ�ల� ��న���  ��త�ం�� . ”

26

అ��

�� వ లం  ఒక 

ఔన్ అల్ మఆబ�ద్ షరహ్ అ� ��ఊద్ ల� ఇల� �ెల�పబ:
“ఎవ��� �ే జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ను నమ�� త�ావ్త ఇ�, అల�ంట�  �ార� 
�జ����

జ�ాత�ల్

� ిత ్

ర్ ఇవవ్� �ా�

��� సమ�న�

సప్షట్మవ�త�ం , ఎందుకంట� �ా��  మ ధయ్ ఉమమ్���ా ఉనన్ � ాసత
ఏ�టంట� �ార�  ఈ తపప్�స� � ��నం �ేయల�ద. సల�త�ల్  ఈద
కంట� మ�ం�ే జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ��నం �ేయడమ� � ��  ��వ లం మ హబ్
అ�  ��ల� మం��  పం�� త�ల� అ��ార్యపడ�త� ఉంట�ర� మ� �య�
����  ఈదుల్

� ిత ్ ర్ ��� అంతం �ాక మ�, ఏ సమయంల� 

ఇ�చ్�� �ీవ్క��ంచబడ�త�ంద� ధృ�క��సుత్ంట. �ా�, ��ౖ హ �� థు ఈ
26

. అబ� ��ఊద, ౧౩౭౧.  
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అ��ార్య��న ్ ఖం��సుత్న. ఈద్ � �నం అంతమ��య్ వరక � ���
ఆలసయ్ం �ేయడం గ���ం , ఇబ�న ్  ర�ా న్  ఇల� ప��ార: “పం�� త�ల
ఏ�ా��ార్యం ఆ��రం�ా ఇ� � (ఇల� ఆలసయ్ం �ేయట) హ�ాం.
ఎందుకంట� ఇ�� జ�ాహ, �ాబట�ట ్ ఎవ�� ��ే � ��� ఆలసయ ్(�ె �ల్ ంచటంల)
�ే సత్��న్,
ు
నమ�� ఆలసయ్ం �ే�� త్ ఎల� �ాపం �ే�ిన �ారవ���,
అ�ే �ధం�ా అల�ంట�  �ార� �ాపం �ే సత్నన్ట
ు
.”
�ాబట�ట , సమ��త��� న  �ారణం  ల�క�ం�� అల� ఆలసయ్ం �ేయటం
హ�ాం, ఎందుకంట� అ�� ‘సం��షకర��� న  �� నమ�న  �దపర్జలను
అడ���క్వటం నుం� � �ా�ాడటమ� ’ ��� అసల� ఉ�ేద్�ాయ్�న్ � ప �
�ే య టంల� సఫలమవటం  ల�దు. ఒక��ళ  ఎవ��� �� వయ్�� త్ త��న �ారణ
ల�క�ం�� ఆలసయ్ం �ే�� ,

అతను �ాపం 

�ే �ినట�
ల

ప�� గ ణ�ంచబ డ�త���న, అతను ���� ప���త ్ �ేయవల� ఉం�� .    
జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ను ఈద్ నమ�� కంట� మ�ం�ే స� ��న సమయ
��� హక�క్��ర�లక� అందజ�య వల�ను ల��� ���� � �క�� ంచ���� �
�య�ంచబ�� న �ా�� ��  అం దజ� య వల�ను. ఒక��ళ  ఎవ��� �� వయ్�� త
���� అందజ� య�ల�  త��న  ఒక ���ణ ్త వయ్� �త ్� ��న  ల�క���ే
ల��� అత� 

తర�ఫ�న 

ఎవ��� ��

ధరమ్కరత్ �ీవ్క��ం�ేందు

అందుబ�ట�ల�  ల�క���ే  మ�� య� సమయం �ం���త�ం�ే �న� 
అతను భయపడ�త�నన్టల్�,

అతను

���� మ��  త�� న 

హక�క్��ర��� � అందజ�య�. అం�ే �ా� సమయం �ం�����
23

వరక� ఆలసయ్ం �ేయక�డద. ఒక��ళ  ఎవ��� �� వయ్�� త్ తన జ�ాల్
�ిత్ర్ ను ఒక ���ణ్త హక�క్��� ���� మ� తర్�� ఇ�ావ్ల�, స��� న 
సమయ����  అ తను అందుబ�ట�ల� 
భయప�� �ే ,

ల�క��వచచ్� అతను

అత�  తర�ఫ�న  ���� సవ్యం�ా తన

నుం� �

�సు��వట���� ఎవ�� ��ౖ �� �య�ంచమ� అతను ఆ  �� ద �ా���
�ె �ాప్. ఆ  త�ావ్త స�� �న సమయం స ��ిం�నప�డ , ����
అతను ఒక సం�ల�  ల�క  �ే � ల���ౖ �� అత�  వదద ్క� �ే�ాచ్ � ల��
���� అత� అమ�నత��ా తన  వదద ్

ఉంచుక�, అతను కనబ�ే

వరక� �����ం ���.
ఒక��ళ  తన  తర�ఫ�న  జ�ాత� �ె �ల్ ంచమ� అతను ఎవ� ���ౖ��
�య���త , అతను �య�ం�న  వయ్�� త ్ అత� ఆ�ే�ాలను ప�� �త్

అమల� �ే �ాడ�� �షయం ��ాధ ��ంచబ�ే వరక� అత�� బ�ధుయ్డ. 27        
౨౬

జ�ాత�ల్ �ిత్్ర �����న్ ఎవ � అందజ�య�� ?
జ�ాత�ల్  మ�ల్ ఇవవ్ట� ��� అర�హ్ల�ౖన ఎ���� వ�ాగ్లక� జ�
�ిత్ర్ ��నం అందజ�యవచ. �� జ��� ట�  పం�� త�ల అ��ార్య �� .
మ���  పం�� త�ల అ��ార్య , ఇమ�ం అహమ్ద ్ అ��ార్య�లల�� 

27

. మజ��స్ షహర్ రమ�: అ�క్మ్ జ�ాత�ల్ �, ��ఖ్ ఇబ�న్ ఉ�ై.

24

అ��ార్యం మ� �య� ఇబ�న్ �ై �యహ్ అ��ార్యం � �� � ��
�ద�ా�� ��  మ�� య� అకక్రగల�ా� �� � మ�త ర్�� అందజ�యవల� .
1.

ఇమ�ం అ�ాష ్ఫ� ఇల� ప��ార�:
“జ�ాత�ల్

� ిత ్ ర్ ను జ�ాత�ల్ మ�ల్ ఇవ వ్బ�ే వ�

�భ�ం���. అం�ే �ా�  ���� మ�� కక్�� ఖర�చ్ ��టట్�.
అ�� �దల� మ�� య� అకక్గల�ార�, తమ  యజమ����
తమ  ��వ ్చఛ్ను ��ను��క్వట� ��� ఒపప ్ ందం �ేసుక
బ��సల�, అప�లల� క�ర�క�నన్�ాళ�, అల�ల ్హ్ మ�రగ్ం
���ాడ�త�నన్

పంచబ���.” 28
2.

 �ార� మ� �య� బ�ట�ార�

మధయ్

ఇబ�న ్ అబ�బ్స్ ర��యల�ల్హ్ అనుహ్మ� ఉల�ల్ఖన పర్�ార
సలల ్ల�ల్హ� అల�ౖ�� వసలల్ం మ� ర�� య ల�ల ్హ� అనుహ్క
బ���ం �న  “తమ సంపదల� నుం��  � �ి , �ద�ా�� ల� పం�
�� ట�ట ్ సదఖ ఇవవ్వల�ి ఉంద� �ా�� � � �ె” అ�� హ�� థును
�� ��క్నన్ త�ా,

అనన్�ా� ర� �మహ�ల�ల ్ హ్ ఇ

అ��న్ర,

28

. అల్ ఉమ, బ�బ్ ��యహ్ జ�ాత�ల్ �ిత్ర్ ఖబల్

25

“జ�ాహ్

ల�� ఏ ���ా��ౖన్�� ఒక మ��ిల్��తర� ��� ఇవవ

అనుమ�ంచబడల�దు – అ�� జ�ాత�ల్ � ిత  అ��� ల�క  జ�ాత�ల్
మ�ల్  అ��� .... మ��క, అల్ ల� ౖ , అహమ్ద్ మ��య� అబ� �ౌ
ల� ఇల� అ��న్ర, ‘�ార� (మ��ిల ్� �తర�ల) ఇవవ్బడక�డద’ ”
అప�లల�  మ���� ���న, తమ �తం  డబ�బ్ల�

� �ల�ఖర� వరక�

స�� ���   �ద పర్జలక� �ా� � అకక్రల �ాథ్ �� బట�ట్ జ �ాహ్ 
ఇ�ావ్.
జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ��నం ఇ�ేచ్, తను ��నం  ఇ�చ్న �ా� నుం� �

��� �� ���� ��ను��క్వటమ��� � అనుమ� ంచడల�ద. 29  
౨౮

�ె�్ లం చటం మ� �య� పంచట
1.

జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ��నం � ే���ార� సవ్యం�ా � ��� �ద
పం��� టట్డం

ఉతత్. (అ�ాష ్ఫ�� ర� �మహ�ల�ల ్ హ్ ఇ

ప��ార�): “����  �� క��ం �ే �ా�� �� ఇవవ్టం కంట �

����

సవ్యం�ా జ�ాత�ల్ �ిత్ర్ ��నం పం� ��టట్డం ��క�.”
2.

అనన్�ా� ర� �మహ�ల�ల ్ హ్ ఇల� ప��: “తన అల్
మ�కత్సర్ ల� అ�ాష్ఫ�� ఇల� ప��: ‘జ�ాత�ల్  మ�ల

29

. ఫ���ా అల్ ��ఖ్ ఇబ�న్ ఉ�ె.

26

�����న్ పం� � ��ట్
ట
వ�ాగ్లల� జ�ాత�ల్ �ిత్ర్ �����
�� టట్
� .

�ా�� � ���ిం�ే  బ�ధయ్

బంధువ�లక�

����  అందజ� య టం

����ౖ

ల�నట�వంట�

���� షట్ .’

ఇం�ా

ఆయ�ల� అ��న్ర: ‘ఒక��ళ  ����  �� క��ం �ే  �ా�� ��
అందజ� య ట��న్ ఎవ�� ��� ఇషట్ప�� , ఇన్ �ాఅ అల�ల్హ్ అ
మం��ే . ... �ా�, సవ్యం�ా ���� పం� � �టట్డం అత
��రక� ఉతత్మ. ..
ఒక��ళ అతను ���� మ��ిల ్ం ��యక���� , ����
�� క��ం �ే �ా�� �� ల�క పర్జ జ�ాత�ల్ � ిత ్ ను జమ  �ే సత్నన
ు
�ా��� ఇ�చ్�� ల�క ఇవవ్ట�� �� అనుమ�ం�, అ��
స��� న �ే .

�ా�,

సవ్యం�ా ���� �దలల� పం�

�� టట్డమ� �� � �ట�న్ంట� కంట� ఉతత .’ ” 30
3.

హక�క్��ర�లక� ���� అందజ�యమ� ఎవ�� ���
నమమ్కసుత్��� �యచ�����  అనుమ� ఉం�� . అ��ే ,
ఒక��ళ అతను నమమ్కసుత్డ � �ాక�� , అల� �ే య �����
అనుమ�  ల�దు. అబ�ద్ల�ల ్ హ్ ఇబ�న్  అల్ మ�అమమ్
అ��న్ర: “ఇబ�న ్  అ� మ�ల�ౖకహ �� ‘మ�ిజ్దుల�

30

. అల్

మ�మ, ౬వ ��గం

27

��

జ�ాత�ల్

� ిత ్ ర్ ���� �న్ � �� � ��టట్మ� ���� ఫ

ఫల��� వయ్�� త్ �ె�ాప’ అ�  ఒక  వయ్�� నుం�� పలక���న్
��ను ���న్న. బదుల��ా ఇబ�న ్  అ� మ�ల�ౖకహ్ ఇల
అ��న్ర, ‘అతను (ఫల��� ఫల��� వయ్�� ) �ే �  గ���ం �
మ�ట�ల ్డ�త���న్,
మ�� య�

అత���

�ె � యదు.

(సవ్యం�ా � �ద లల)

�ే య క���ే , ఇబ�న ్

�వ� �� ళ�ళ్

పం��� టట � .

అల�

� ��ామ (మ�ిజ్దుల� ���� � �క� �సుత్న

అ�� �ా�� ) ����  తన  రకష్కభట�లల � ��ను త��న �ా�� �
ఇ�ాత్డ .’

(అంట� 

అందజ� �త్డ
ా )” 31   

��� 

హక�క్��ర�లక� అతను

పర్జల సమ�హంల� ఒక �ాఅ ను పం�� �టట్డం ల�క ఒ�� వయ్ �� త ్�� అ
�ాఅల�

ఇవవ్డం అనుమ�ంచబ��ంద� అఇమ�ం అహమ ్

ర�� మ హ�ల�ల ్హ్ ప��ా.
మ��క్  ర� �మహ�ల�ల ్ హ్ ఇల� పర�: “సవ్యం�ా తన తర�ఫ�న
మ�� య� తన క�ట�ంబం  తర�ఫ�న  జ�ాత�ల్

� ిత ్ ర్ �����న్

అకక్ర గల �ా�� � అందజ�యటంల� ఎల�ంట� తప�ప్ ల�.” 32

31

. అల్ ఉమ: బ�బ్ ��యత్ జ�ాత�ల్ �ిత్ర్ ఖబల్.

32

. అల్ మ�దవవ్, ౧వ ��గం, బ�బ్ �ీ ఖస్మ్ జ�ాత�ల్ .

28

ఒక��ళ  ఎవ��� ��

(అ��ల��తం�ా)

���దుల�  �ద�ా���

ఇ��త ,

ఒక �ాఅ కంట�  తక�క్వ

��ంట�� అ త�  తప�ను అత���

�ె � యజ� య వల�ను. ఎందుకంట�  ���� అతను సవ్యం�ా తన
జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ ��నం �ె�ల్ం�ేందుక� మ�రచ.
ఒక��ళ  ఎవ��� �� �ద�ాడ� ఇతర�ల నుం�� జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్ �సుక�
త�ావ్, అత�  వదద ్క� అత� అవస�ాలక� �ం�న ఆ�ర ����య్ల�
�ే �� ���ే ,

అతను సవ్యం�ా తన తర�ఫ�న మ� �య� అతను

���ిసుత్నన్ ఇతర�ల తర�ఫ�న జ�ాత�ల్ � ��నం  ఇవవట����
అత��� అనుమ� ఉం�� . అ��ే  అ త�  వదద ్ నునన్ ఆ�ర ��నయ
(జ�ాత�ల్ � ిత ్ ర్) �ీవ ్క�� ంచబ�ే�ై ఉం��. (అంట� అ��  స�� న ఆ� ర
��నయ్ం అ� ఉం��� మ� �య� ల�కక్క� స��ప�� ఉం�).

జ�ాత�ల్ �ిత్��నం ఎక్కడ ఇ�ా్వ?       
ఇబ�న ్  ఖు��మహ్ ర��మహ�ల � ఇల� అ��న్ర: “జ�ాత�ల్ � ిత ్
గ���ం �ై �ే , అకక్డ అత� సంపద ఉ��, ల�క����� – అ��  అ త���ౖ
తపప్�స� � అ�న �ేశంల��� ���� పం� � �ట�ట . ఎందుకంట�,

జ�ాత� తపప్� స� � �ావట� �� � �ా రణమ�.” 33

33

. అల్ మ���, ౨వ ��గం, ఫదల్ ఇ��హ్ �ాన అల్ మ�జ��క్ �ీ బలద్ వ మ�ల�హ� �.
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అల్  మ�దవవ్నహ్ �ిఖ్  అల్ ఇమ�ం అహమ్ద్ ర� �మహ�ల�
ప��ార�: “���ల� అ�� �ాను: ఆ�ిర్�ా

నుం� � వ� , ఈదుల్

� ిత ్

�� నమ�న  ఈ�ప�ట్ల� ఉనన్తను తన జ�ాత�ల్ �ిత్ర్ �����న్
ఇ�ావ్� అ�� �షయం గ���ం� ఇమ�ం మ �క్  రహమహ�ల�ల్
�కక్  అ��ార్యం ఏ� ? మ��క్  ఇల� అ��న్: ‘అతను ఉనన్
��ట�  (తపప్క�ం�) ఇ�ావ్’. ఇం�ా మ��క్  ఇల� అ��న్: “ఒక��ళ 
అత� క�ట�ంబం ఆ�ిర్�ాల� అత� తర�ఫ�న ఇ�చ్ ట�, అ��
స��� న �ే . (ఆ�ిర్�ా అ�� పదం ఆ ���ల�ల ్ సూ�ం�ే  �ార్ంతం మ�� య� ఈ
���ల�ల ్సూ�ం�ే  �ార్ంతం ఒకక్ట� �ాద.).” 34

మనంద��  ఆ�ాధనలను �ీవ ్క�� ంచమ� మ�� య� సజజ్నుల సరసన
ఉంచమ�  అల�ల ్హ్ ను ��డ�క�ంట���న. మన పర్వకత్ స లల్ హ�
అల�ౖ �� వసలల ్ంను మ� �య� ఆయన క�ట�ంబ��న్ మ��య� ఆయ
సహచర�లను �� �ంచు�ాక!

34

. ౧వ ��గం, బ�బ్ �ీ ఇఖ��జ్ అల్ మ��ా�ిర్ జ�ాత�ల్.
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