ఈ�ా అల�ౖ��సస్ల�ం ఎల�
సృ�ి్టంచబ����ర?
[ �ెల�గ� – Telugu – ] ﺗﻠﻐﻮ

�� ఖ మ�హమ్మద్ �ా�హ్ అల్ మ �

అను�ాదం: మ�హమ్మద్ క��మ�ల�

౦T

0T

��వ�య : ��ఖ్ న�ర్ అహ

2012 - 1434

ﻖ
ﻴﻒ ﺗﻢّﺧﻠْ ﻋيﻰﺴ ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم
» ﺑﺎلﻠﻐﺔ ﺗﻠﻐﻮ «

ﻓﻀﻴﻠﺔ لﺸﻴﺦ �ﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻤﻟﻨﺠﺪ

ﺮﻤﺟﺔ�:ﻤﺪ ﻛﺮ�ﻢ اﷲ
مﺮاﺟﻌﺔ:ﻴﺦ ﻧﺬﻳﺮ أﻤﺣﺪ

2012 - 1434

ఈ�ా అల�ౖ �� సస్ల� ఎల� సృ�ి్ట ంచబ� ���� �వ��ం చం�� ?

ఈ�ా అల�ౖ �� సస్ల� ఎల� సృ�ి్ట ంచబ� ���� �ె ల�పం�� ?
అల్ హందు��్
ల – సకల ��త ్త ్రమ� మ�� య� కృతజ్ ఞతల అల�్ల �� .
మరయ్ ధ��ం � ఉనన ���ా్ �� డ వదద ఊదమ� అల�్ల �బ్ర��
అల�ౖ �� సస్ల�ంన ఆజ�్ ఞ�ి���డ. అల�్ల ఆజ్ ఞ� అ�� మరయ్ �క్
గరభ్సం�ల ప్ర� ���ం�� . త��్వ� అ�� అల�్ల సృ�ి్టం� ఒక

ఆత్మ� మ���ం �� . �� � గ���ం � అల�్ల �క్ పల�క�ల� ఇల�

ఉ��న్ (ఖుర్ఆ ఆయత�ల �ె ల�గ� ���ాను�ాదం):

“మ�� య� తన �ల��న �ా�ాడ�క�ంట� ఉనన ఆ�� (���ా్)ల� �� మ�

(�బ్ర�� అల�ౖ �� సస్ల� ��్వ�) ఊ��మ�” [al-Anbiya’ 21:91]
త�ా్త

ఆ ర�హ ఆ��

గరభ్సం�ల

�ే ��ం ద�

అల�్ల ఇల�

మరయ్

తన

�� ��్క��న్ (ఖుర్ఆ ఆయత�ల �ె ల�గ� ���ాను�ాదం):
“మ�� య�

ఇమ�� న

�ా�ాడ�క�ంట�

క�మ���త

వ�్చం� .

అ�న

�� మ�

మ�

ర�హ

�ల��న

(�బ్ర��

అల�ౖ �� సస్ల�) ��్వ� ఆ�� ల� (���ా్కల) ఊ��మ�.”. [అతత ్�� �
66:12]
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అల�్ల �క్ ఆజ్ ఞలన త�.చ. తపప్క �ర�ావ��ం �ే �బ్ర��

అల�ౖ �� సస్ల� �� ఆ�� ల� ఊ�� ��ర�� �షయం ఈ ��ం� �� ఆయత�ల�

సూ�ంచబ��ం �� . (ఖుర్ఆ ఆయత�ల �ె ల�గ� ���ాను�ాదం):

“�ై వ దూత ఇల� అనన్� : ‘�� ను �� వ లం � ప్ రభ�వ వదద నుం�� ‘�క�
ఒక

సజజ ్ను�ై

క�మ�ర�డ�

జ�్మంచబ �త���న�� ’

�భ�ారత ్న

�ె ల�ప����� పంపబ�� న ఒక సం�ే శ హర��� � మ�త్ర� . ’” [మరయ్

19:19]

���న �� కన్
మ�ఫ�ిస ్��

సమయం వర�� ఆ�� గరభ్ ���్చంద� ��ందర�
(ఖుర్ఆ

ఆయత�లను

�వ��ం �ే

పం�� త�ల�)

ల

అ��ా్రయ ���న �వరణలల� �� ��్కనబ�� ం� . అ��ే ఇ�� సప్ష్టం

ఖుర్ఆ ల��� సునన్త�లల సూ�ంచబడల�దు. ఒక�� ళ అల���

సంభ�ం� ఉం�� న ట్ల�� , అ�� స్వయం� ఒక మ�� మ అ� ఉం�ే �� .

అ�� �ా��రణం�ా �ీత ్ �ల ��ల�్ గరభ్ వంట� �� �ాక�� వడం వలన ప్రజల

��ం ట�� ఈ�ా అల�ౖ �� సస్ల� ను �ీ్ వక�� ం�ే�ార మ�� య� ఆ�� ��ౖ
వయ్���రప �ంద ��� �ార� �ాదు. �� � గ���ం � ఖుర్ఆ ల� ఇల�
�ె ల�పబ��ం �� . (ఖుర్ఆ ఆయత�ల �ె ల�గ� ���ాను�ాదం):

“ఓ మరయ్! �శ్చయం� �వ� ఒక ఫ�� య్ (బర���ౖ న ���న) �సుక�

వ��్చవ” [మరయ్ 19:27]
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ఇదద ్ర ప్ర�ిద మ�ఫ�్శ ల �వరణ ఇక్క �� ��్కంట���న్. �ా�� ల�

ఒకర� �ా్ ర� �ాలం నుం�� ప్ర�ి�� �ెం �� న ఇబ�న క�� ర . మ��కర� ఈ

మధయ �ాల���� �ెం �� న అల షం��. అల�్ల �ా�� దద ్� �� దయ �ప�
�ాక.

ఇమ�మ ఇబ�న క�� ర ఇల� �వ��ం ��ర�:
ఈ�ా అల�ౖ �� సస్ల� గరభ్ంల ఎంత �ాలం ఉం�� ��ర�� �షయం గ���ం �

మ�ఫ�్శ ల మధయ �� ����ా్రయ ఉం�� . బ��ా ప్ర�ి�� �ెం �� న

అ��ా్రయ ఏ�టంట� , ఈ�ా అల�ౖ �� ససల�ం ����ప� ���్మ� �� ల ల

�ాట� ఆ�� గరభ్ంల ఉం�� ��ర�.… ఇబ�న ���� జ ఇల� ప��� ��డ�:

ఇబ�న అబ�్బ ర�� య ల�్లహ అను్ హమ మరయ్ అల�ౖ �� సస్ల� �క్
గరభ్�ాల గ���ం � ఎవ�� ప్ర�న్ంచ, ఆయ��్చ జ�ాబ�ను �నన

ఉత్బ ఇబ�న అబ�ద ్ల�్ అతత ్ఖ�� ���� అల మ���రహ క�

�ె ల�ప�ా, ���� అల మ���రహ ���� ల� అందజ� �ి ��డ�: ఆ�� గరభ్
���్చ ��ం ట�� ప్రస�ం�ం� !

ఇ�� ఒక �ంత�ా ఉం�� . ఈ ఆయత� �క్ బ�� రం గ ��వం ��ౖ ఇ��
ఆ��ప��

ఉంద��ి సత ు ్నన్

(ఖుర్ఆ

���ాను�ాదం):
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ఆయత�ల

�ె ల�గ�

“అప�డ� ఆ�� గరభ్ ���్చం� , దూర �ా్రం��లక �� �్ళ� ��ం� .

ప్ స వ ��ప�ప్ల ఆ�� ను ఒక ఖర�జ్రప �ె ట్ � దగగ ్� �� త�� మ��.”

[మరయ్ 19:22].
ఇక్క �ాడబ�� న “ఫ” అ�� పదప�ర్ అకష్, [ ఫ అజ�� అల

మ��ద ్ పద సమ�హంల�� – మ�� య� ప్రస ��ప�ప్ల ఆ�� ను

త�� మ��]

సంఘటనల

పరంపరను

సూ�సుత ్నన్.

�ా�,

ఆ

ఘటనల� ఒక��� త�ా్వ మ��కట� త�� న సమయంల� �ాట� స్వం

లకష్ణ�ల అనుగ�ణం�ా జర�గ����. �� � గ���ం �న ఆయత�
(ఖుర్ఆ ఆయత�ల �ె ల�గ� ���ాను�ాదం):

“మ�� య� �శ్చయం� �� మ� మ�నవ��� � బంకమనున నుం��
సృ�ి్టం��మ. త�ా్వ అత�� � ను��్ (�ీత ్ �ప �ర�ష� కల�న నుం��

ఆ�రభ్�ం� ఒక �ందువ�) �ా �ే �ామ�. త�ా్వ ఆ ను��్ఫన �� మ�

ఒక రకత ్ప మ�దద ్� �ే �ామ�. త�ా్వ ఆ రకత ్ప�మ�ద ద్ ఒక మ�ంసప�

కండ�ా �ే �ామ�. త�ా్వ ��� నుం�� �� మ� ఎమ�కలను తయ�ర�

�ే �ామ�.” [అల ��నూన 23:12]
ఇక్క

‘ఫ’

[‘త�ా్వ’

అ�

అనువ��ంచబ��ం �� ] అ��

అకష్

సంఘటనల పరంపరను �ాట� �ాట� స్వం లకష్ణ�ల అనుగ�ణం�ా

జరగ���న సూ�సుత ్నన్. స�� �� న (బ�ఖ��� మ�� య� మ��ి్ల
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హ�� థు గ�ం ��ల�) లల� “ఒక దశక� మ��క దశక� మధయ ఉం�ే వయ్వ�

40 ���ల�.” �� ��్కనబ�� ం� .
మ�� య�

అల�్ల

���ాను�ాదం):

పల�క�ల�

(ఖుర్ఆ

ఆయత�ల

�ె ల�గ�

“ఆ�ాశం నుం�� �ట� � ��ం� �� �� పంప���న, త�ా్వ (ఫ) భ�� పచ్�ా

మ��� �� ���న �వ� చూడటం ల�దు?” [అల హజ 22:63].

అల�్ల ప్ర�� �ే య గల సమర�ధ్డ – అ��� బ�� రం గ అ�ా్ థ� బట�్

�ె ల�సుత ్న �ే � టంట� మరయ్ ఇతర మ�� ళ ల వల� గరభ్�ాల��

ప���త

�ే �ిం �� . …

ప్రజలల

తన

గ���ం �

అనుమ���ల�

బయల��ే ర���న ప�ి గ ట�్ ట త�ా్వ, ఆ�� �ా�� నుం�� దూరం�ా
�� �్ళ� ��ం� “దూరప� �ాం����� ” [మరయ్ 19:22], i.e. �ా�� ��

దూరం�ా – �ా�� దృ�ి్ టల ఆ�� పడక�ం�� మ�� య� ఆ�� దృ�ి్ టల �ార�

పడక�ం�� ఉం�ేం దుక�.… �ా�� నుం�� ఆ�� ��గ� క�నన్� మ�� య�

�ా�� నుం�� ఆ�� “ఒక పర�� ఉం�ం�� ” [మరయ్ 19:17 – (ఖుర్ఆ

ఆయత�ల �ె ల�గ� ���ాను�ాదం)]. అల� ఆ�� ను ఎవర� చూడల�ర�
మ�� య� ఆ�� ఎవ�� � చూడల�దు. (త�ీస ్ ఇబ�న క�� ర , 3/122).
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�� ఖ అల షంఖ� ఇల� �వ��ం ��ర�:
ఈ�ా అల�ౖ �� సస్ల� ఎంత �ాలం మరయ్ గరభ్ంల ఉం�� ��ర��

�షయం గ���ం � పం�� త�ల అ��ా్రయ�ల�న్ంట �� మ� ఇక్క
�� ��్కనడ ల�దు. ఎందుకంట� , �ాట� ల� ���న్ంట �ా��య్���ాల స�� �గ ా

ల�వ�.

పం�� త�ల

అ��ా్రయ�ల�న్ంట�

బల��� న

అ��ా్రయ

ఏ�టంట� , అల�్ల �క్ అతయ్దుభ మ�� మ �� గరభ్ �దల�ౖ ��,

ఆ�� ఇతర �ీత ్ �లక మ��� �� �ా�� గరభ్�ాల�� ప���త �ే �ిం �� . అసల�ౖ న

�షయం అల�్ల �� ఎర�గ�ను. (అ��్ అల బయ�న, 4/264)

��ందర� అజ�్ ఞనుల ఈ ఆయత� ���ా�ా్ థ� ఇల� �� ��్కంట�ర
(ఖుర్ఆ ఆయత�ల �ె ల�గ� ���ాను�ాదం):

“ఎప��ై �ే �� ను ఆయన ర��ా�న తయ�ర� �ే �ా��, ���ల� ఆత్మన

ఊ�� ����, అప�డ� ఆ ఆత్ �� ��్వ� సృ�ి్ట ంచబ�� ం� ” [�ాద 38:72]
అ�� ఆయత� ���ా�ాధ్� , మ�ీ హ అల�్ల �క్ ర�హ ల��

��గం�ా �� ��్కంట�ర. (అల�్ల �ా�� �� స��్మరగ చూప��ాక)

[ఇక్క� అసల� అర� పదం ‘�న ర��� ’ అంట� ‘�� ర�హ ల� నుం�� ’

అ� అర్ థ ]
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ఇబ�న

అల

ఖయ�య్

ర�� మ హ�ల�్ల

ఆయత�

���ాను�ాదం ���� త�ిప్ం�ేల ఉంద� ఇల� �� ��్క��న్:

�క్

ఈ

�భ��త (జ� �� ట� వ ల�క �� �� �ి వ )

ఈ ��ం� �� ఆయత� �క్ ష�ీ్

పద��ా్మణ �క్ తప�ప్డ ���ాను�ాదం (ఖుర్ఆ ఆయత�ల
�ె ల�గ� ���ాను�ాదం):

“ఎప��ై �ే �� ను ఆయన ర��ా�న తయ�ర� �ే �ా��, ���ల� ఆత్మన

ఊ�� ����, అప�డ� ఆ ఆత్ �� ��్వ� సృ�ి్ట ంచబ�� ం� ” [�ాద 38:72]
– అల�్ల �� ర� �� ఇల�ంట� పద��ా్మణ వ�్చనప�డ, అ�� ��ం� ��
��ం��ం ట� ల� ఒక ���� సూ�సుత్ంద� �� మనం �ె ల�సు���ా�:

(�దట� �� ) తమక� ��మ��ా �లబడల�� జ�్ ఞన, శ��త , పల�క�ల�,

�నడం, చూడడం వంట� లకష్ణ�, గ�ణగణ�ల�. ఇక్క ఒక లకష్

ష�ీ్ ఠ�భ�� (జ� �� ట� వ ) పద��ా్మణంల ‘అల�ంట� లకష్ వ��త్ం� �ా��� ’
�ే ర్చబ�� �� . అంట� , అత� జ�్ ఞన, అత� శ��త , అత� పల�క�ల�, అత�

�నడం, అత� చూప�, అత� ��తం �దల�ౖ న వ�న ‘అత�’
లకష్ణ� ల�క గ�ణగణ�ల�. ఇ� స్వయం� సృ�ి్ట ంచబ� �న �ావ�.
(ఎందుకంట� ఇవ�న ‘అత�’ లకష్ణ� సూ�సుత ్��న); అత�

మ�ఖం, అత� �ే � �దల�ౖ న ప��లక� క��� ఇ�ే �వరణ

వ��త ్సుత్ం.
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(��ం�ో �� ) స్వంతం� ఉ��� ల� ఉండగ��� �షయ�లను ష�ి్ ఠ�భ��

పద��ా్మణంల �� ��్కనడ, ఉ��హరణక� – అత� ఇల�్ , అత� ఒంట� ,

అత� బ��స, అత� సం�ే శ హర�డ�, అత� ఆత్. ఇక్క సృ�ి్ టత

ష�ి్ ఠ�భ�� పద��ా్మణ ��్వ� ��� సృ�ి్ టకరత్ �ే ర్చబ�� ం� . �ా�,
ఇల�

�� ��్కనబడటంల,

��రవప్ర��న�� �న� ��

�సు��బడ�త�ం�� .

ఆ

మ�� య�

�షయం

ఇతర�ల

ఉ��హరణక�,

ఒక

కంట�

అల�్ల

��ష్ ఠ�� �న� �� ,

�నన్�� �న� ��

�క్

గృహం

(�ాబ�గృహం) – ఇళ్ళ� అల�్ల �� �ెం �� న � క��. అల�్ల �క్

ఆడ ఒంట� – ఒంట� ల �న అల�్ల �� �ెం �� న � క��. అవ�న ఆయన

��్వ�ా� క�� సృ�ి్ట ంచబ� ���. ఇక్క� ష�ీ్ ఠభ��త్ ఆయన �క్

�� వయ్త్వం సంబంధం ఉం�� – �� నర్థంల ఆయన �ాట� � ఎక�్కవ�

ఇష్ టపడ��డ మ�� య� ��ర��ాత ్డ అ� వసుత్ం� . �� � �� ��నన్ం�,

మ�మ�ల��ా ష�ీ్ ఠ�భ�� (ఇ���ా) ఆయన �క్ �ార్వ��మత్వం

జతబ�� ఉం�� – ఆయన సృ�ి్టం��డ, ఆయన తయ�ర� �ే �ాడ�...

�ాబట�్ , మ�మ�ల� ఇ���ా పద��ా్మణంల ఆయ�� ��� సృ�ి్ టకర

అ�� �� సూ�ంచబడ�ా, ప్ర�ేయ ఇ���ా పద��ా్మణంల అల�్ల ����

ఎంచుక���న్డ� అర్ థ సూ�ంచబడ�త�ం�� . ��ను త��న ����
అల�్ల

సృ�ి్ ట�ాత్.

సృ�ి్ టల

నుం��

��ను

త��న

ఎంచుక�ంట�డ�. (ఖుర్ఆ ఆయత�ల �ె ల�గ� ���ాను�ాదం):
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�ాట� �

“మ�� య� తను త��న ���� � ప్ రభ�వ సృ�ి్ ట�ాత్ మ�� య�
ఎంచుక�ంట�డ�” [అల ఖసస 28:68]
�ాబట�్ ,

ఇక్క

పదసమ�హం,

�న

ఇ���ా

ర���

(���ాపరం�ా
�భ��త ,

(ష�ీ్

��

జ� �� ట� వ )

ర�హ),

అ��

పద��ా్మణ

ప్ర�ేయ్క� � ఇ���ా పద��ా్మణ – మ�మ�ల� ఇ���ా పద��ా్మణ

�ాదు. ఇ�� అల�్ల �క్ �� వయ్లకష్ణ� సూ�ంచదు. �� � �

ఇల��� అర్ థ �ే సు��ం�� . �� � ��్వ� �ర� అల�్ల అనుజ్ ఞ� ప్రజల
�ే �� అ�� క తప�ప్ల నుం�� బయట పడగల�గ���ర�.

(అల ర�హ, p. 154, 155)
మ���ం ప��ా,

ఈ�ా

అల�ౖ �� సస్ల�ంన

అల�్ హ

�క్

ఆత్మ�

�వ��ంచ డమ�� �� ఈ�ా అల�ౖ �� సస్ల�ంన ��ర�ంచడం ��ం� �� �� వసుత్ం� .

ఇల�ంట� ఇ���ా (ష�ీ్ ఠ�భ�� ) పద��ా్మణ (ర�హ అ�� పదం అల�్ల
�� ర� �� ఇ���ా (ష�ీ్ ట�భ�� జ� �� ట� వ ) పదద ్�ల �ే ర్చబ�� ం� ) లకష్

�వ��ంచబ�� న �ా��� ఆ లకష్ ఆ�ా��ంచబ డ�త�ంద� సూ�ంచదు -

“అల�్ల �క్ �ే � ”, “అల�్ల �క్ మ�ఖం” వంట� ప��ల

�షయంల� వల� �ాక�ం��. �� � �� �నన్ం�, ఒక సృ�ి్ టత ���

సృ�ి్ టకరత్

�ెం దుత�ంద�

ఇ���ా

పద��ా్మణంల

సూ�ంచబడ�త�ం�� . ఉ��హరణక� �ాబ� – అల�్ల �క్ గృహం�ా

�� ��్కనబ�� ం� , అల��� ఆడ ఒంట� - �ా�హ అల�ౖ �� ససల�ంక� అల�్ల
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ప్ర�ా�� ం� ఒక మ�� మ అ�� . ఆ ఆడ ఒంట� అల�్ల �క్ ఆడ

ఒంట� �ా �� ��్కనబ�� ం� .

సర్వ అల�్ల �� ఎర�గ�ను.

��ఖ్ మ�హమ్మద్ �ా�హ్ అల్ మ.
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