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సహాబీయులు
అహ్లె సున్నత్ మరియు షియాల దృషిిలో
ఈ పరిశోధన్ వాసతవానికి చేర్చేటువంటి పరిశోధన్లలో ముఖ్యమైన్
పరిశోధన్ మరియు సహాబీయుల జీవితం, వాళ్ళ స్థితిగతులు, వాళ్ళ
ప్రవర్తన్ములు మరియు వాళ్ళ విశ్వాసాలే ఈ పరిశోధన్ నిర్మాణానికి పునాది స్థితి.
ఎందుకంటే ప్రతీ విషయంలో వాళ్ళళ మూల కార్కులు. వాళ్ళ నండే మేము మన్
మతానిన మరియు అల్లెహ్ ఉపదేశ్వల వెలుగుని పందాము.
పూర్ాం కూడా ఉలమాలు ఈ సమసయ ప్రాముఖ్యతన గ్రహిసూత సహాబీయుల
జీవిత చరిత్ర మరియు పధధతుల గురించి వివరిసూత ఎన్నన పుసతకాలు వ్రాశ్వరు.
ఉదాహర్ణకి “ఉసుదుల్ గాబహ్ ఫీ తమీజిస్ సహాబహ్”, “అల్ ఇసాబతు ఫీ
మారిఫతిస్ సహాబహ్” మరియు “మీజానల్ ఏతెదాల్” మొ॥. ఇల్లంటి మరెన్నన
పుసతకాలలో వాళ్ళ జీవితానిన తాతితిక విభజన్ చేస్థ వాళ్ళ గురించి పరిశోధంచారు
కాని ఈ పరిశోధన్లన్నన కేవలం అహ్లె సున్నత్ వల్ జమాఅత్ ఉదేేశ దృషిి
ప్రకార్ంగా ఉనానయి.
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ఇకకడ అనినంటి కన్న పెదే చికేకమిటంటే పూర్ా ఉలమాలు చరిత్రన,
అహ్లెబైత్(అ.స) పటె శత్రుతాం పై సుప్రస్థధధము కలిగి ఉన్న అమవి మరియు అబ్బాసీ
అధకారుల ఇష్టినసార్ంగా ర్చించేవారు. అందు మూలంగా వీళ్ళ మాటలనే
సతయం అని అనకోవడం మరియు కేవలం అహ్లెబైత్(అ.స)న ఇషిపడిన్ మరియు
గౌర్వించిన్

అపర్మధానికి

అధకారుల

చేతులలో

చంపబడడ,

దేశ

బహిషకరింపబడడ, కష్టిలనభవించబడడ వేర్చ ఉలమాల ప్రసాతవన్లన, ర్చన్లు
ఏమాత్రం లెకకచేయకపోవడం అనాయయం. ఆ క్రూర్ మరియు పనికిర్మని
ప్రభుతాాలకు వయతిర్చకంగా విపెవ పిలుపుని ఇచిేంది కూడా వీళ్ళళ.
ఈ సమసయలన్ననంటికి మూల కార్కులు సహాబియులే. దైవప్రవకత(స.అ)
ప్రళ్యదిన్ం వర్కు సతయమార్గం నండి దూర్ం అవాకుండా వండడానికి లేఖ్న్ం
వ్రాయలని అనకున్నపుుడు విరోధానికి దిగిన్ వారూ వీళ్ళళ. వాళ్ళ ఆ విరుధేమే
ఇసాెం ఇమాత్న శ్రేషఠతాం నండి దూర్ం చేస్థ తపుుడుమార్గ లోయలో నెటేిస్థంది.
దానికి ఫలితంగా ఈ మతవిభాగాలు, యుధాేలు, బలహీన్త మరియు చివరికి
వినాశము సార్ాజనిక దృషిికి వచాేయి.
ఈ సహాబియులే ఉతతర్మధకార్ం విషయంలో జగడం సృషిించారు. ఆ
తరువాత కందరు అధకార్ం చేజికికంచుకోవడంలో సాఫలుయలయాయరు మరి
కందరు వాళ్ళకు వయతిర్చకంగా నిలబడాడరు. దాని ప్రతిఫలంగా ఉమాత్, ఇమామ్
అలీ(అ.స) గారి షియా మరియు మూఆవియా షియాలుగా రెండు భాగాలయియంది.
ఈ సహాబియులే ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్ల వివర్ణలో భేదమున
సృషిించారు. ఆ తరువాతే మతాలని, తెగలని మరియు జాతులని వివిధ
విభాగాలు ముందుకచాేయి. ఈ ప్రభావంతోనే వేదాంతశ్వస్త్ర1 విదాయలయాలు,
1. ఇలెా కల్లమ్.
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ఆలోచన్ భేదాలు, వేరు వేరు ఫిల్లసఫీలు వెలుగులోకి వచాేయి. ర్మజకీయ
కార్ణాలు మరియు స్థంహాసన్ం పందడమే వీటన్ననటికి మూలం.
నిజంచెప్పులంటే ఈ సహాబియులు వండకపోతే ముస్థెములలో ఎటువంటి
విరుధధం గాని ఎటువంటి విభాగం గాని వండేది కాదు. ఇపుటి వర్కు ఏ
విభాగాలు అయాయయో లేదా ముందు ముందు అవతాయో వీటన్ననటి కార్ణం ఆ
సహాబియుల పటె అభిప్రాయభేదం వలనే లేకపోతే ముస్థెములందరి ప్రభువ
ఒకకడే, దైవప్రవకత(స.అ) ఒకకర్చ, న్మాజు చదివే దికుక ఒకకటే మరియు ఖుర్ఆన్
ఒకకటే. ఈ విరుధాధల్ల పర్ంపర్, దైవప్రవకత(స.అ) మర్ణంచిన్ మొదటిరోజు
తరువాత “సఖీఫయే బన్న సాయిదహ్”లో సహాబియుల పర్సుర్ విభేదాలతో
మొదలైయియ ఇపుటి వర్కు కన్సాగుతూనే ఉంది. మరి ఎపుటి వర్కు ఉంటుందో
తెలియదు, అని అందరు న్ముాతారు.

సహాబియులు మూడు ర్కాలు
మొదటి ర్కం: మంచి సాభావం కలిగిన్వారు. అల్లెహ్ మరియు దైవప్రవకత(స.అ)
గురించి

పూరితగా

తెలిస్థన్వారు.

దైవప్రవకత(స.అ) పై

తమన

తాము

తాయగమైపోవటకు బైఅత్ చేస్థన్వారు. దైవప్రవకత(స.అ) పటె తమ చెపుుచేతలలో
అనగుణంగా ఉండే నిజమైన్ సహాబియులు. వాళ్ళలో ఎటువంటి విరుధధం ఏర్ుడ
లేదు. దైవప్రవకత(స.అ) తరువాత కూడా వాళ్ళళ తమ మాటపై నిలబడే ఉనానరు.
ఇల్లంటి సహాబియుల గురించే ఖుర్ఆన్లో పలు చోటె స్తతత్రంచబడింది. వాళ్ళ
గొపుతన్ం, మంచి గుణాల గురించి పలుసారుె దైవప్రవకత(స.అ) చాటిచెప్పురు.
షియా ముస్థెంలు ఈ సహాబీయుల ప్రసాతవన్ చాల్ల గౌర్వంగా, పవిత్రంగా
చేసాతరు. అహ్లెసున్నత్లు సహాబియులన ఎల్ల గౌర్విసాతరో అల్లగే గౌర్విసాతరు.
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రెండవ ర్కం: భయం లేదా ఆపేక్ష వలె ఇసాెం మతానిన సీాకరించి దైవప్రవకత(స.అ)
విధేయతగా వండి అతనిపై తమ ఇసాెం సీాకార్ ఉపకార్మనిన చాటించేవారు.
కనిన

సంధర్మాలలో

వారిని

వయథంచేవారు.

దైవప్రవకత(స.అ)

ఆజాాన

అనసరించకుండా విసుషి విషయాలకు వయతిర్చకంగా తమ పరియాలోచన్లే
ముఖ్యమైన్విగా ప్రకటించేవారు. ఖుర్ఆన్ కూడా పలు చోటె వాళ్ళన
బెదిరించింది మరికనిన చోటెలో వాళ్ళన అల్లెహ్ శిక్ష నండి భయపెటిింది.
అంతే కాదు చాల్ల ఆయతులలో వాళ్ళ అపవాదానిన వయకతం చేస్థంది.
దైవప్రవకత(స.అ) కూడా చాల్ల హదీసులలో వాళ్ళ నండి జాగ్రతతగా ఉండమని
ఉపదేశించారు. షియా ముస్థెంలు ఇల్లంటి సహాబియుల పటె ఎటువంటి పవిత్రత
మరియు గౌర్వానిన సమాతించరు.
మూడవ ర్కం: దైవప్రవకత(స.అ)న కీడు తలపెట్టిలనే ఆలోచన్ మన్సులో
పెటుికని దైవప్రవకత(స.అ)తో కలిస్థ ఉండే కపట సహాబియులు. ఇసాెం
సీాకరించిన్టుె వయకతం చేస్థ లోపల మాత్రం అవిశ్వాసానిన దాచిపెటుికున్న వారు.
దైవప్రవకత(స.అ) చెంత కేవలం ఇసాెం మరియు ముస్థెములన నాశన్ం చేయడానికే
చేరిన్వారు. వాళ్ళ గురించి అల్లెహ్ పూరితగా ఒక సూర్మ2న అవతరింపజేశ్వడు.
పలు చోటె వాళ్ళన దూషించి న్ర్కంలో చిటిచివరి సాినానికి అరుులౌతారు అని
భయపెటిడం జరిగింది. దైవప్రవకత(స.అ) కూడా వాళ్ళ గురించి చెబుతూ వాళ్ళ
నండి జాగ్రతతగా వండమని ఉపదేశించారు. మరి దైవప్రవకత(స.అ), కంతమంది
సహాబీయులకు ఆ కపటవర్తనల పేర్ెన మరియు వాళ్ళ గురుతలన సూచించారు.
షియా మరియు సున్ననయులు ఇషిపడని మరియు లఅన్త్ చేసే వాళ్ళళ వీళ్ళళ.

2. ఖుర్ఆన్ లో ఒక అధాయయం
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ఈ మూడు ర్కాల సహాబియులే కాకుండా ఇంకో ర్కం సహాబియులు కూడా
వనానరు. వాళ్ళళ దైవప్రవకత(స.అ) సహవాసమే కాకుండా వారితో ఆతీాయ మరియు
దైహిక ప్రతేయక ప్రతిషి కలిగివన్నవారు. వాళ్ళకు అల్లెహ్ మరియు దైవప్రవకత(స.అ),
వేర్చ ఎవారూ చేర్లేన్టువంటి విశిషితలన ప్రసాదించారు. వాళ్ళనే అహ్లెబైత్(అ.స)
అంట్టరు. అల్లెహ్ వీళ్ళ నండే అపవిత్రతన దూర్ంగా ఉంచి సంపూర్ణ
పవిత్రులు చేశ్వడు.3

దైవప్రవకత(స.అ) పై దురూద్ పంపడం మాదిరిగా వాళ్ళపై కూడా వాజిబ్

చేయబడింది. వాళ్ళ కోసమే ఖుమ్్4 లో ఒక భాగానిన కేట్టయించబడింది.5

వాళ్ళ పటె ప్రేమన దైవప్రవకత(స.అ) యొకక దౌతాయనికి ప్రతిఫలముగా నియమించి
ముస్థెములందరి పై వాజిబ్ చేయబడింది.6

ఎవరి ఆజాానగుణంగా ఉండడానికి వాజిబ్ అని నిర్ణయించబడాడరో ఆ ఉలుల్

అమ్ర్ వీళ్ళళ.7 ఖుర్ఆన్ వాయఖ్యయ తెలిస్థన్ వారు, దాని ధృడతాం మరియు
అనరూప్పలు తెలిస్థన్ పరిపకా జాాన్ం కలిగిన్ వారూ, వీళ్ళళ.8

3. అల్ అహాాబ్ సూర్మ:33, ఆయత్ 33.
4. సంవత్ర్ం చివరిలో మిగిలిన్ స్తముా నంచి ఐదవ భాగం అల్లెహ్ మర్గంలో ఇవాడానికి “ఖుమ్్”
అంట్టరు.
5. అల్ అనాాల్ సూర్మ:8, ఆయత్:41.
6. అల్ షూర్మ సూర్మ:42, ఆయత్:23.
7. అల్ నిసా సూర్మ:4, ఆయత్:59.
8. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్మ:3, ఆయత్:7.
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సహాబీయులు షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ దృషిిలో
దైవప్రవకత(స.అ) సఖ్లెన్ హదీసులో, ఖుర్ఆన్తో ప్పటు జత చేస్థన్ అహ్లెజిక్ర్
(దైవ సార్ణులూ) వీళ్ళళ. ఆ రెండిటితో ఎలెపుడూ కలిస్థ ఉండడానికి వాజిబ్గా
నిశేయించారు.9

వీళ్ళ ఉదాహర్ణ జనాబె నూహ్(అ.స) ఓడ ల్లంటిది దానిపై ఎకికన్వారు ముకిత

పందుతారు దాని నండి దూర్మైన్ వారు మునిగిపోతారు10.

గౌర్వనియులైన్ సహాబీయులకు కూడా అహ్లెబైత్(అ.స)ల విలువ, యోగయత
గురించి తెలుసు. వాళ్ళన గౌర్వించే వారు. షియా, వాళ్ళన సహాబియులందరి
పై ఆధకయతన ఇసాతరు. వాళ్ళ గురించి షియాల వదే సుషిమైన్ ఎన్నన సాక్ష్యయలు
మరియు రుజువలు ఉనానయి.
అహ్లెసున్నత్ వల్ జమాఅత్, అహ్లెబైత్(అ.స)లన గౌర్వనియులని, శ్రేషఠత
గలవార్ని, అందరి కన్న ఉతతములని అంగీకరిసాతరు కాని సహాబియుల ఆ
ర్కాలన న్మారు. సహాబియులలో కపట వర్తనలు కూజా ఉనానరు, అని
న్మారు. వాళ్ళ దృషిిలో సహాబియులందరు, సృషిిలో దైవప్రవకత(స.అ) తరువాత
ఉతతములు. ఒక వేళ్ ర్కాలు ఉనాన అవి కేవలం అందరి కన్న ముందు ఇసాెం
సీాకరించిన్ వాళ్ళళ మరియు అల్లెహ్ మార్గంలో యుధేం చేస్థన్ వాళ్ళళ, గానే.
అందుకే ముందుగా ఖుల్లఫాయే ర్మషిదీన్11లన, సహాబీయులందరిలో శ్రేషఠతన

ఇసాతరు. ఆ తరువాత వాళ్ళ విశ్వాసం ప్రకార్ం సార్గశుభవార్త ఇవాబడడ అష్రయే

9. కనాల్ వమాాల్, భాగం44. ముసనదె అహాద్, భాగం 5, పేజ్ 182.
10. ముసతద్రికుల్ హాకిమ్, భాగం3, పేజ్151. సవాయిఖుల్ ముహ్రిఖ్హ్, పేజ్182, 234.
11. అన్గా; అబూబక్ర్, ఉమర్, ఉసాాన్ మరియు హజ్రత్ అలీ(అ.స)లు.
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సహాబీయులు షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ దృషిిలో
ముబషిిర్మహ్12లో మిగిలిన్ ఆరుగురిని గౌర్విసాతరు. అందుకే దైవప్రవకత(స.అ)
మరియు వారి సంతాన్ంపై దురూద్ పంపిన్పుుడల్లె తపుకుండా సహాబీయు
లందరిని కూడా అందులో చేరుసాతరు.
ఇవే నేన అహ్లె సున్నత్ ఉలమాల నండి నేరుేకున్న యథార్మిలు. మరి ఆ
సహాబియుల ర్కాలు షియా ఉలమాలతో తెలుసుకున్నవి. ఈ విషయాలే నాకు
సహాబీయుల పటె ఇంకా లోతుగా పరిశోధన్ మొదలు పెటిడానికి బలమైన్
కార్ణాలుగా నిలిచాయి. అల్లెహ్ దయ గనక ఉంటే ఈ పరిశోధన్లో నేన నా
ఉద్రేకములకు దూర్మై, పక్షప్పతం లేకుండా ఇరువైపుల మాటలన విని ఏది
సరైన్దో దానిని అనసరిసాతన్ని అల్లెహ్తో ప్రమాణం చేశ్వన.

రెండు నియమాలు
పరిశోధకులు తపుకుండా ప్పటించ వలస్థన్ రెండు నియమాలు:
1. పూరితగా సరైన్ మరియు తారికక విధాన్ం, అన్గా ఖుర్ఆన్ వాయఖ్యయ మరియు
దైవప్రవకత(స.అ)

సున్నత్లలో

కేవలం

ఇరువైపుల(షియా,

సునిన)

వారు

ఏకీభవించిన్ విషయాలనే న్మాాలి.
2. బుధధ, జాాన్ం మనిషికి అల్లెహ్ ప్రసాదించిన్ అనినంటి కన్న పెదే అనగ్రహం.
దీని వలేె అల్లెహ్ మనిషిని సృషిితాలన్ననటిలో అందరికన్న ఉతతములుగా
నిశేయించాడు. అందుకే ఏ విషయం పైనైనా సాక్షయం ఇవాాలనకుంటే దానినే
ఉదేేశించి వాళ్ళ వదే బుధ్దే జాాన్ం లేదా!, ఎందుకు వాళ్ళళ బుధధని పదున పెటిరూ!
12. అబూబక్ర్, ఉమర్, అసాాన్, ఇమామ్ అలీ, తల్లు, జుబైర్, సయీద్, అబుేర్రహాాన్ బిన్ ఔఫ్, సఅద్ బిన్ అబీ
వఖ్యాస్, అబూ ఓబైదహ్ బిన్ జర్రాహ్ లు.

9

సహాబీయులు షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ దృషిిలో
అని “అఫల్ల యాఖిలూన్”, “అఫల్ల తఫఖ్ాహూన్”, “అఫల్ల యత దబారూన్”,
“అఫల్ల యుబి్రూన్” అనే పదాలన ప్రవచిసాతడు.
ఈ పరిశోధన్ క్రమంలో మీరు ఇల్ల న్మాాలి; “నాకు ఏ ఒకక సహాబీ పై
న్మాకం లేదు. వారు ఎటువంటి వారైనా సర్చ, నేన అమవిన్న కాన, అబ్బాసీని
కాన, ఫాతెమీని కూడా కాన. నేన సున్నన లేదా షియా తెగకు చెందిన్ వాడిని
కూడా కాన. నాకు అబూబక్ర్, ఉమర్ మరియు ఉసాాన్లతో వైర్ం, లేదా
అలీ(అ.స)తో వైర్ం లేదు. చివరికి హజ్రత్ హంజా హంతకుడు “వహీి”తో కూడా
వైర్ం లేదు ఎందుకంటే అతన ఇసాెం సీాకరించాడు. ఇసాెం సీాకర్ణ, ప్పత
విషయాలన తుడిచేసుతంది. దైవప్రవకత(స.అ) కూడా వాడిని క్షమించేశ్వరు.
నా ఆతాన సతాయనేాషణ వాదిలో దింపేశ్వన. పూరిత నిషకపటముతో ప్పత
ఆలోచన్ల నండి విముకిత పందిన్ తరువాత అల్లెహ్ సహాయంతో సహాబీయుల
స్థితిగతుల పరిశోధన్ మొదలు పెడుతునానన”.

పరిశోధన్ మొదలు
1.సహాబీయులు మరియు హుదైబియహ్ సంధ
ఈ సంఘటన్ సార్మంశం: హిజ్రీ శకం 6వ సం॥లో దైవప్రవకత(స.అ) తమ 14
వందల సహాబీయులతో ఉమ్రా ఉదేేశంతో మదీనా నండి బయలుదేర్మరు.
అందరికి తమ ఖ్డాగలన వాటి ఒర్లోనే వంచమని ఆదేశించారు. కేవలం ఉమ్రా
చేసుకునేందుకే వచాేము అస్ల యుధధ చేసే ఉదేేశమే లేదు అని ఖురైషియులకు
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సహాబీయులు షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ దృషిిలో
అర్ధమైయేయ విధంగా “జుల్ హలీపహ్”13 లో అందరు ఎహ్రామ్14 ధరించి

మరియు తఖీెద్15 తో బలిచేే జంతువలన తీసుకని బయలుదేర్మరు
అయిన్పుటికీ ఖురైషియులకు ముహమాద్(స.అ) తమ శకిత సామర్మధయలతో మకాకలో
ఖురైషియుల ఆడంబర్మనిన, ప్రతిషిన మరియు దర్మాన మటిి కరిపించార్ని
అర్చబీయుల ఎకకడ అనకుంట్టరో అని భయం పుటుికచిేంది. అందుకు
“సుహైల్ బిన్ అమ్ర్ బిన్ అబెేవద్ అల్ ఆములి” ఆథపతయంలో ముహమాద్(స.అ)
వదేకు ఒక ర్మయబ్బర్ సంఘంన దైవప్రవకత(స.అ)తో “ఈ సంవత్ర్ం తిరిగి
వెళ్ళళపోమని, వచేే సంవత్ర్ం మూడు రోజులు మన్శ్వశంతిగా ఉమ్రా
చేసుకునేందుకు మకాకన ఖ్యళీ చేసాతము” అని కోర్మని పంప్పరు.
దాంతో ప్పటు కనిన కఠిన్ షర్తుతలు కూడా పెట్టిరు. అయిన్పుటికీ
దైవప్రవకత(స.అ) ఇసాెం శుభహేతువ కోరి వాటిని అంగీకరించారు. కాని
సహాబీయులలో కందరికి దైవప్రవకత(స.అ) ఈ నిర్ణయం కంచెం కూడా న్చేలేదు.
వాళ్ళళ చాల్ల ఉగ్రంగా వయతిర్చకించారు చివర్కి ఉమర్ ఇబెన ఖ్తాతబ్ వచిే మోటైన్
సార్ంలో “మీరు నిజమైన్ దైవప్రవకత(స.అ) కార్మ”? అని ప్రశినంచారు.
దైవప్రవకత(స.అ) “నిస్ందేహముగా!” అని అనానరు. “మేము సతయమార్గంపై
మరియు మన్ శత్రువలు అసతయమార్గంపై లేర్మ”? అని అడిగారు. దైవప్రవకత(స.అ)
“నిస్ందేహముగా మీరు చెపిున్టేె” అని అనానరు. “అయితే మేము మా మతం
పటె ఇటువంటి అవమానానిన సహించలేము” అని ఉమర్ అనానరు. “చూడండి,
నేన అల్లెహ్ ప్రవకత(స.అ)న. నేన అల్లెహ్ పటె అపర్మధానికి ప్పలుపడలేన
ఎందుకంటే అల్లెయే నాకు ర్క్ష” అని దైవప్రవకత(స.అ) అనానరు. “అతి తార్లో
13. మకాక పటిణానికి అతి దగగర్ ప్రదేశం.
14. హజ్ా చేసే సమయంలో ధరించే ప్రతేయక దుసుతలు.
15. అల్లెహ్ మొకుకబడికి సూచన్గా మొడలలో వేసే పట్టిడలు.
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మేము కాబ్బకు వెళ్ళళ ప్రదక్షణాలు చేదాేమని మాతో మీరు చెపేువారు కార్మ?” అని
ఉమర్ అడిగారు. కాని నేన “ఈ సంవత్ర్మే మకాక వచిే ప్రదక్షణాలు
చేసాతమని అనాననా!” అని దైవప్రవకత(స.అ) అనానరు. “ఇల్ల అని అన్లేదు” అని
ఉమర్ అనానరు. “న్నవ తపుకుండా వసాతవ, వచిే ప్రదక్షణాలు చేసాతవ” అని
దైవప్రవకత(స.అ) అనానరు.
ఆ తరువాత ఉమర్ అబూబక్ర్ వదేకు వచిే “ఓ అబూబక్ర్! ఈ మనిషి
అల్లెహ్ యొకక నిజమైన్ దైవప్రవకత(స.అ) కాదా”? అని అనానరు. “అతన నిజమైన్
ప్రవకేత” అని అబూబక్ర్ అనానరు. ఆ తరువాత దైవప్రవకత(స.అ)కు ప్రశినంచిన్ ప్రశనలే
అబూబక్ర్ తో మర్ల అడిగారు, అబూబక్ర్, దైవప్రవకత(స.అ) ఇచిేన్ జవాబులే ఇచిే
ఇల్ల అనానరు: “అతన అల్లెహ్ యొకక దైవప్రవకత(స.అ), అతన అల్లెహ్ పటె
అపర్మధానికి ప్పలుపడలేరు. అల్లెయే అతనికి ర్క్ష అందుకని న్నవ వారినే
ఆశ్రయించి ఉండు”. దైవప్రవకత(స.అ), సంధ పనలన ముగించిన్ తరువాత తమ
సహాబీయులన ఇల్ల ఆదేశించారు: “మీర్ందరు వెళ్ళళ బలివాండి మరియు తల
వెంట్రుకలన తీయించుకోండి”. (చరిత్ర కారుడు ఇల్ల ప్రవచించెన): అల్లెహ్
సాక్షిగా చెబుతునానన వాళ్ళలో ఏ ఒకకరూ కదలలేదు అపుటికే దైవప్రవకత(స.అ)
మూడు సారుె ఆదేశించారు. ఎపుుడైతే ఎవారు కూడా వారి మాట విన్లేదో
దైవప్రవకత(స.అ) లేచి తమ డేర్మలోకి వెళ్ళళపోయారు. ఆ తరువాత బయటకు వచిే
ఎవరితో మాట్టెడకుండా తమ తర్పు నండి ఒంట్టన బలిచిే క్షౌర్కుడిని పిలిచి
తల వెంట్రుకలు తీయించేశ్వరు. అది చూస్థ సహాబియులు కూడా వచిే బలిచిే
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ఒకరి తల వెంట్రుకలన మరొకరు తీయించుకోవడం మొదలు పెట్టిరు. అకకడ
పరిస్థితి ఒకరిని ఒకరు చంపుకుంట్టర్చమోన్టుెగా అయియంది.16

ఇదీ హుదైబియహ్ సంధ సంఘటన్ సార్మంశం. దీనిపై షియా,
సున్ననయులిదేరూ ఏకాభిప్రాయము కలిగి ఉనానరు. చరిత్రకారులు ఉదాహర్ణకి
తబరీ, ఇబెన అసీర్, ఇబెన సఅద్ మొదలగు వారు అల్లగే “బుఖ్యరీ” మరియు
“ముస్థెం” కూడా వ్రాశ్వరు.
నేన ఇల్లంటి సంఘటన్ చదివి ప్రభావితుడవాకపోవడం మరియు
ఆశేర్యపడకపోవడం అసాధయం. అందుకని నాకు ఇకకడ నిలకడ అవసర్ం. తమ
దైవప్రవకత(స.అ) ముందు ఇల్లంటి అసభయ ప్రవర్తన్ చేసుతనానర్ంటే ఈ సహాబీయులు
ఎల్లంటివారైవంట్టరు!!!.

ఈ

సంఘటన్

తరువాత

ప్రపంచలో

బుధధమంతుడెవరైనా సహాబీయులు, దైవప్రవకత(స.అ) ఆజాన ప్పలించడానికి
మన్సా వాచా అమలు చేయడానికి తయారుగా ఉండేవార్ని న్ముాతార్మ?. ఈ
సంఘటన్ సహాబీయులన నిర్మకరిసుతంది. వాళ్ళ అసతయపు ప్రమాణాలన బయట
పెడుతుంది. దైవప్రవకత(స.అ) ముందు ఇల్లంటి అసభయ ప్రవర్తన్, మామూలు
విషయమా!? లేదా ఇల్ల తెగించిన్ వారు క్షమారూుల్ల!? లేదా వాళ్ళ తెగింపు
అంగీకరింపదగిందా!? అనే విషయాలన బుధధమంతుడు గ్రహించగలడు.
అల్లెహ్ ఇల్ల ప్రవచించెన:

16. ఈ సంఘటన్న చరిత్రకారులే కాకుండా బుఖ్యరీ తన్ “సహీ” అన పుసతకంలో “కితాబుష్షిరూతొ ఫిల్
జిహాద్” అన అధాయయం, భాగం 8, పేజ్ 122. ముస్థెం తన్ “సహీ” అన పుసతకంలో “బ్బబొ సులెు
హుదైబియహ్” లో లిఖించారు.
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అనవాదం:

కాదు, ముహమాద్! న్న ప్రభువ సాక్షిగా! వారు తమ పర్సుర్

విభేదాల విషయంలో నినన నాయయనిర్చణతగా సీాకరించన్ంతవర్కు, ఇంకా న్నవ ఏ
నిర్ణయం చేస్థనా దానిని గురించి వారి మన్సు్లలో కూడా ఏమాత్రం సంకోచం
లేకుండా దానిని యథాతథంగా శిర్సావహించన్ంతవర్కు వారు నిజమైన్
విశ్వాసులు కాలేరు .17
ఉమర్

ఇబెన

ఖ్తాతబ్

ఇకకడ

(దైవప్రవకత(స.అ)

నిర్ణయానికి)

శిర్సావహించార్మ?. దైవప్రవకత(స.అ) తీరుుపై మన్సు సంకోచింపలేదా?. లేక
దైవప్రవకత(స.అ) నిర్ణయంలో వారికి అనమాన్ం కలగలేదా?. ముఖ్యంగా ఇల్ల
అన్డం “మీరు నిజమైన్ దైవప్రవకత(స.అ) కార్మ?”. అతి తార్లో మేము కాబ్బకు
వెళ్ళళ ప్రదక్షణాలు చేదాేమని మాతో మీరు చెపేువారు కాదా?......చివరివర్కు...,
దైవప్రవకత(స.అ) ఇచిేన్ జవాబులన అంగీకరించార్మ? వాటిని న్మిా తృపిత
చెందార్మ?. అస్ల తృపిత పందలేదు, తృపేత పందుంటే అవే ప్రశనలు అబూబక్ర్
వదేకు వెళ్ళళ అడిగి ఉండేవారు కాదు. ఆ తరువాత అబూబక్ర్ జవాబులతో తృపిత
పందార్మ?. దైవప్రవకత(స.అ) మరియు అబూబక్రల జవాబుతో సంతృపిత
పందిన్ట్టలెవంటే “నేన దాని కోసం చాల్ల పనానగాలు పనానన” అని ఎందుకు
చెపిున్టుె. ఉమర్ పనినన్ ఆ పనానగాలేమిటో ఆ అల్లెహ్ మరియు
దైవప్రవకత(స.అ)కే తెలియాలి. అంతేకాకుండా మిగిలిన్ వాళ్ళళ ఎందుకు ఆజాన
ఆచరించలేదు? దైవప్రవకత(స.అ) మూడేస్థ సారుె “మీరు లేచి బలిచిే తల
17. అల్ నిసా సూర్మ:4, ఆయత్:65.
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వెంట్రుకలు తీయించుకోండి” అని ఆదేశించిన్పుటికీ ఏ ఒకకరు అమలు
చేయలేదు.
సుబ్బున్ల్లెహ్, నాకు అస్ల్ల న్మాకం కలగడం లేదు సహాబీయులు
దైవప్రవకత(స.అ) పటె ఇంత అసభయత మరియు అమర్మయదగా ప్రవరితంచగలర్మ? అని.
ఒకవేళ్ ఈ సంఘటన్ కేవలం షియా ముస్థెంల పుసతకాలలో ఉండివంటే నేన
వెంటనే సహాబీయుల పై నింద అని అనేసేవాడిని. కాని ఈ సంఘటన్ ఎంత
ప్రఖ్యయతి

చెందిన్

మరియు

సరైన్ది

అంటే

సునిన

మరియు

షియా

ముహదిేసులందరూ18 వ్రాశ్వరు. ఏ విషయం పై షియా మరియు సున్ననయులు

ఏకాభీప్రాయం కలిగి ఉంట్టరో దానినే అంగీకరించాలనే నా నిర్ణయం ప్రకార్ం
ఆశేర్యపడి అంగీకరించడం తపు వేర్చ దారిలేదు. నేన ఏమని చెపున, బెఅసత్
నండి హుదైబియహ్ సంధ వర్కు ఇర్వై సంవత్ర్మలు దైవప్రవకత(స.అ) వదే
ఉన్నటువంటి సహాబీయుల తర్పు నండి ఎటువంటి సాకున తీసుకని
ర్మగలన. వాళ్ళళ తమ కళ్ళతో దైవప్రవకత(స.అ) సృషిించిన్ అధ్భాతాలన చూశ్వరు.
ర్మత్రంబవళ్ళళ ఖుర్ఆన్, వాళ్ళకు దైవప్రవకత(స.అ)తో ఎల్ల వండాలో, ఎల్ల
మాట్టెడాలో నేరిుంచింది. చివరికి అల్లెహ్, “ఒకవేళ్ మీ కంఠసార్ం
దైవప్రవకత(స.అ)

కంఠసార్మనికి

మించిన్ట్టలెతే

మీరు

చేసుకున్నదంతా

వయర్ధమౌతుంది” అని హ్లచేరించాడు.
నేన మాత్రం “అందరిని ఉస్థకలిున్వారు ఉమర్ ఇబెన ఖ్తాతబేనా”!, అని
ఆలోచన్లో పడాడన. ఇతన అల్ల అసభయంగా ప్రవరితంచకపోయివంటే ప్రజలోె
దైవప్రవకత(స.అ) ఆదేశ్వనిన విన్నవిన్నటుెగా వదిలేయడానికి ధైర్యం వచేేది కాదు.
దైవప్రవకత(స.అ)పై వారి అనమాన్ం, అవిధేయత మరియు చాల్ల సంధర్మాలలో
18. ఐతిహాస్థకులు, కథకులు, ఆవిషకరించువారు, ధర్ా శ్వస్త్రం తెలిస్థన్ వారు.
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క్రమంగా న్మాజులు చదువతూనే వనానన, ఉపవాసాలు చేసూతనే ఉనానన,
సదాా(ధర్ాం) ఇసూతనే ఉనానన, బ్బనిసలన కని (అల్లెహ్ మార్గంలో)
విడుసూతనే వనానన, నా ఈ ప్రవచన్లపై ఏదైతే......, అని పూరిత (హుదైబియా)
సంఘటన్న చేపేువారు.19

ఉమర్కు కూడా ఈ సంఘటన్పై చింత ఉండేది అందుకే దానిపై నాకు
న్మాకం కలుగుతుంది. ఇది చాల్ల విలక్షణమైన్ సంఘటన్ కాని నిజమైన్
సంఘటన్.

2.సహాబియులు మరియు గురువార్ం సంఘటన్
ఈ సంఘటన్ సార్మంశం: దైవప్రవకత(స.అ) మర్ణం కన్న మూడు రోజుల ముందు
సహాబీయులందరు దైవప్రవకత(స.అ) గృహానికి చేర్మరు. దైవప్రవకత(స.అ) వాళ్ళతో నా
కోసం కిత్ా20 మరియు స్థర్మబుడిడని తీసుకని ర్ండి “రుజుమార్గం నండి

తపుుకోకుండా కాప్పడేందుకు మీ కోసం ఒక లేఖ్న్ం వ్రాసాతన” అని
ఆదేశించారు. కాని సహాబియులలో వైరుధయం, అసమాధాన్ం ఏర్ుడింది.

కందరు సుషింగా, ప్రతయక్షంగా అవిధేయతన వయకతం చేసూత వారి పై హిజాయన్21
నిందన వేశ్వరు. దైవప్రవకత(స.అ)కు కోపం వచిేంది. అతన ఏమి వ్రాయకుండానే
వార్ందరిని తమ గృహం నండి బయటకు పంపించేశ్వరు. ఈ సంఘటన్న
ఇంకా వివర్ంగా తెలుసుకోవాలంటే దీనిన చదవండి:
19. సీర్తుల్ హలబియయహ్, బ్బబొ సులెుల్ హుదైబియహ్, భాగం 2, పేజీ 706.
20. కిత్ా అన్గా మనిషి మరియు జంతువల భుజంలో ఒక వెడలెలున్ ఎముక వంటుంది. కాగితం
లేకపోవడంతో వాటిపైనే వ్రాసేవారు, (తోలు లేదా ఎముక).
21. సనినప్పతము, రోగములో ఒడలు తెలియక మాట్టెడుట.
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ఇబెన అబ్బాస్ కథన్ం: గురువార్ం నాడు దైవప్రవకత(స.అ)కు వయథ
ఎకుకవైయియంది. దైవప్రవకత(స.అ), మీకు రుజుమార్గం నండి తపునివాకుండా
కాప్పడేందుకు మీ కోసం ఒక లేఖ్న్ం వ్రాసాతన అని అనానరు. ఉమర్,
“దైవప్రవకత(స.అ) రోగము వయథలో ఒడలు తెలియక మాట్టెడుతునానరు. మా వదే
ఎల్లగో ఖుర్ఆన్ ఉంది కదా, మాకు ఈ అల్లెహ్ గ్రంథమే చాలు (వేర్చగా వ్రాసే
అవసర్ం లేదు)” అని అనానరు. ఈ మాటపై అకకడున్న వాళ్ళలో విరుదధం
ఏర్ుడింది.

తమలో

తాము

పోట్టెడుకునానరు.

అందులో

కందరు

“(దైవప్రవకత(స.అ)) తరువాత రుజుమార్గం నండి తపుకుండా వండేందుకు
వ్రాయాలని అనకుంటున్న లేఖ్నానిన వ్రాసేందుకు దైవప్రవకత(స.అ)కు కలం
మరియు కాగితం ఇవాండి” అని అంటునానరు, మరి కందరు ఉమర్ చెపిున్
మాటన సంమతించారు. ఎపుుడైతే దైవప్రవకత(స.అ) సనినధలో నవాానేనా అంటూ
కోల్లహలం ఎకుకవైయియందో. దైవప్రవకత(స.అ) “నా వదే నండి వెళ్ళళపోండి” అని
ఆదేశించారు.
ఇబెన అబ్బాస్ ఇల్ల చెబుతూ వండేవారు: “చాల్ల బ్బధా కర్మైన్ విషయం
ఏమిటంటే

వళ్ళ

వ్రాయనివాలేదు”22

విరుదధం,

అలెకలోెలం

దైవప్రవకత(స.అ)కు

ఏమి

ఈ సంఘటన్ నిజమైన్ది. ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. దీనిన అహ్లె
సున్నత్ ఉలమాలు, ముహదిేసీన్లు మరియు చరిత్ర కారులు ఎల్లగైతే వ్రాశ్వరో
అల్లగే షియా ఉలమాలు మరియు ముహదిేసీన్లు తమ పుసతకాలలో వ్రాశ్వరు.
22. సహీ బుఖ్యరీ, భాగం2, బ్బబొ ఖొలిల్ మరీజ్, ఖూమూ అన్నన. సహీ ముస్థెం, భాగం5, పేజీ 75, కితాబుల్
వస్థయయహ్ చవరిలో. ముసనదే ఇమామ్ అహాద్, భాగం1, పేజీ 355 మరియు భాగం5, పేజీ 116. తారీఖే
తబరి, భాగం2, పేజీ193. తారీఖ్ ఇబెన అసీర్, భాగం2, పేజీ320.
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అందుకే నేన తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకార్ం అంగీకార్మనికి బలవంతం చేస్థంది.
ఇకకడ హజ్రత్ ఉమర్, దైవప్రవకత(స.అ) పటె చేస్థన్ అసభయ ప్రవర్తన్ చూస్థ దిగ్రామమ
చెందాన. ఇక మీర్చ ఆలోచించండి ఏమైవంటుంది? అని. ఉమాత్న తపుుడు
మార్గం నండి ర్క్షించే విషయం ఇది. ఆ లేఖ్న్ంలో ముస్థెముల సందేహాలన
దూర్ం చేసే ఏదో కతత విషయం ఉండే ఉంటుంది, అన్న విషయంలో సందేహం
లేదు.
“దైవదైవప్రవకత(స.అ), ఖిల్లఫత్ కోసం హజ్రత్ అలీ(అ.స) పేరు వ్రాయాలని
అనకుంటునానరు. దానిన పస్థగటిిన్ ఉమర్ ఆ లేఖ్న్ం వ్రాయనివాలేదు” అనే
షియాల విశ్వాసానిన ప్రకకన్ పెటిండి. ఎందుకంటే బహుశ షియా తమ మాటతో
మమాలిన తృపిత పర్చలేర్చమో అందుకు కార్ణం దానిని మేము ముందు నండే
విశాస్థంచము, కాని దైవప్రవకత(స.అ)న మికికలి కోపం తెపిుంచిన్ ఆ బ్బధాకర్మైన్
సంఘటన్, చివరికి దైవప్రవకత(స.అ) అందరిని బయటికి వెళ్ళగోట్టిరు. ఇబెన
అబ్బాస్ ఆ సంఘటన్న సారిసూత ఎంత ఏడేేవార్ంటే ఆ కన్ననళ్ళతో ర్మళ్ళళ
తడిస్థపోయేవీ. దీనిపై అహ్లె సున్నత్ ఏదైనా వివేకమైన్ వాయఖ్యయ చేయగలర్మ?.
ఉమర్, దైవప్రవకత(స.అ) రోగతీవ్రతన గ్రహించారు. అందుకే “ఉమర్కు
దైవప్రవకత(స.అ)పై దయ కలిగి, వారు విశ్రంతి తీసుకోవాలనే ఉదేేశంతో
అడుడకునానరు” అనే అహ్లెసున్నత్ల సాకుని కన్నసం ఏ బుదిధమాలిన్ మనిషైనా
న్ముాతాడా?.
ఉలమాలు ఒపుుకనే సమసేయ లేదు. నేన ఎన్నన సారుె హజ్రత్ ఉమర్ కోసం
ఏదైనా ఆక్షేపము దొరుకుతుందేమో అని ప్రయతినంచాన కాని సంఘటన్ ఎంత
గటిిదంటే అందులో ఎటువంటి కలిుతానికి అవకాశం లేదు. అంతకు మించి
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మాజాల్లెహ్ ఒకవేళ్ “హిజాయన్”23 పదానికి బదులుగా “తీవ్ర బ్బధ” అనే పదం
పెటిినా కూడా ఉమర్ చెపిున్ ఆ మాటకు వివేకమైన్ సాకు వెతకడం అంటే
పులిన్నటి నండి మాంసం తేవడంతో సమాన్ం. “మా వదే ఖుర్ఆన్ వంది, మాకు
ఆ అల్లెహ్ గ్రంథమే చాలు” (అని ఉమర్ అనానరు) అంటే ఉమర్ కు
దైవప్రవకత(స.అ) కనాన ఎకుకవ తెలుసా?. ఖుర్ఆన్ ఉన్నపుటికీ దైవప్రవకత(స.అ) లేఖ్న్
అవసర్ం అని భావిసుతనానరు కాని ఉమర్ ఉదేేశంలో లేఖ్న్ అవసర్ం లేదా?. లేక
దైవప్రవకత(స.అ) వివేకానిన ఉమర్ వివేకంతో పోలిేతే దైవప్రవకత(స.అ) వివేకం
శూన్యమా?. హాష్ట లిల్లెహ్ (అల్లెహ్ చేయకుండుగాక) లేక ఉమర్ ఇల్ల చెపిు
ప్రజలోె విరుధధం, విభేదం సృషిించాలనకుంటునానర్చమో. మాజాఅల్లెహ్.
అల్ల అని ఒకవేళ్ అహ్లెసున్నత్ల సాకున సరైన్దిగా న్మిాన్ట్టలెతే
దైవప్రవకత(స.అ)కు, ఉమర్ మంచి ఉదేేశం తెలిదన్నమాట. ఒకవేళ్ అల్లగే
అయియవంటే దైవప్రవకత(స.అ), ఉమర్కు కృతజాత తెలుపుకోవాలే గాని ఇల్ల
అసంతృపితగా అందరిని బయటకు వెళ్ళగొటి కూడదు కదా!.
“దైవప్రవకత(స.అ) అందరికి తమ ఇంటి నండి వెళ్ళగొటిిన్పుుడు అందరు
మౌన్ంగా ఎందుకు బయటికి వచేేశ్వరు” అని నేన ప్రశినంచ వచాే?. ఇకకడెల్ల
దైవప్రవకత(స.అ) ఆదేశ్వనిన అమలు పరిచారు?. ఇపుుడెందుకు దైవప్రవకత(స.అ)
హిజాయన్ చెబుతునానరు అని అన్లేదు?. కార్ణం చాల్ల సుషింగా కనిపిసుతంది
దైవప్రవకత(స.అ)కు లేఖ్న్ం వ్రాయనివాకుండా పురికలిపి తమ ఉదేేశంలో సఫలీ
కృతులయాయర్ని. విరుధధం మరియు అలెకలోెలం సృషిించి తమ ఉదేేశంలో సఫలీ
కృతులయాయకా ఇక దైవప్రవకత(స.అ) ఇంటోె ఉండడంలో ఎటువంటి ల్లభం లేదు.
కందరు దైవప్రవకత(స.అ) కోరికన లేఖ్న్ం వ్రాసేందుకు పూరిత చేయమని మరి
23. రోగములో ఒడలు తెలియక మాట్టెడుట.
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కందరు ఉమర్ చెపిున్టుెగా దైవప్రవకత(స.అ) హిజాయన్కు గుర్యాయరు అని
అనానరు. మాజాల్లెహ్ (అల్లెహ్ క్షమించుగాక).
ఈ విషయం కేవలం ఉమర్కే సంబంధంచింది అయియ ఉంటే పర్వాలేదు
కాని ఈ సమసయ అంత సాధార్ణమైన్ది కూడా కాదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ్ అల్లనే
అయియవంటే దైవప్రవకత(స.అ), ఉమర్న “నేన అల్లెహ్ ఆజాలేనిదే మాట్టెడన”
అని శ్రధధ చెపిు శ్వంత పరిచేవారు. హిజాయన్ ప్రసాతవనే వచిేవండేది కాదు. కాని
ఇకకడున్న సమసేయ వేరు. చాల్ల మంది అంతకు ముందు నంచే స్థధధంగా ఉనానరు.
అందుకే కావాలనే ఉదేేశ పూర్ాకంగా దైవప్రవకత(స.అ) సనినధలో అలెకలోెలం
చేశ్వరు. అల్లెహ్ ఆదేశ్వనిన మరిచో లేక మరిపించో ప్రవరితంచారు. అల్లెహ్
ఖుర్ఆన్ లో ఇల్ల ప్రవచించెన:
             
       

అనవాదం:

ఓ విశ్వాసుల్లర్మ! మీ కంఠసార్మనిన ప్రవకత కంఠసార్ం కంటే

పెంచకండి. మీరు పర్సుర్ం మాట్టెడుకునే విధంగా ప్రవకతతో బిగగర్గా
మాట్టెడకండి, దానివలె, బహుశ మీరు చేస్థన్దంతా మీకు తెలియకుండానే
వయర్ధమైపోవచుే ఆ సంగతి మీకు తెలియన కూడా తెలియకపోవచుే .24
ఈ సంఘటన్లో కంఠసార్ం పెంచడమే కాకుండా దానితో ప్పటు (అల్
అయాజు బిల్లెహ్) దైవప్రవకత(స.అ)పై హిజాయన్ నింద కూడా మోపబడింది. ఆ

24. అల్ హుజర్మత్ సూర్మ:49, ఆయత్:2.
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తరువాత ఎంత అలెకలోెలం జరిగిందంటే దైవప్రవకత(స.అ) సనినధలో నవాానేనా
అన అసభయ ప్రవర్తన్కు దారి తీస్థంది.
నా న్మాకం ప్రకార్ంగా ఎకుకవ మంది ఉమర్ వైపు ఉనానరు, అందుకే
దైవప్రవకత(స.అ) ఇక లేఖ్న్ం వ్రాస్థనా ల్లభం లేదనకునానరు. దైవప్రవకత(స.అ)కు
“వీళ్ళళ నా లేఖ్నానిన గాని నా మాటన గాని గౌర్వించరు” అని తెలుసు,
ఎందుకంటే వీళ్ళళ కంఠసార్ం పటె అల్లెహ్ ఆదేశ్వనేన అచరించని వారు మరి
అల్లంటిది నా ఆదేశ్వలన ఎపుుడు ఆచరించాలీ, అని.
దైవప్రవకత(స.అ) వివేక పర్ంగా కూడా ఇక వాళ్ళ కోసం ఎటువంటి లేఖ్న్ం
వ్రాయకపోవడమే సరైన్ది ఎందుకంటే దైవప్రవకత(స.అ) జీవితంలోనే దాని గురించి
పోట్టెడుకుంటునానర్ంటే ఇక మర్ణంచిన్ తరువాత దాని పై ఏమి అమలు
చేసాతరు. అభయంతర్ం చేసేవారు ఇది హిజాయన్కు గురై చెపిున్ మాటన ఉనాాదిగా
వ్రాసేశ్వరు, దీనికి ప్రాధాన్యత ఎందుకు అన్న అంట్టరు, బహుశ చివరి క్షణాలలో
దైవప్రవకత(స.అ) ఉపదేశ్వలన్ననంటిలో కూడా అనమానిసాతర్చమో అని లేఖ్న్ం
వ్రాయడం మంచిది కాదు అని వ్రాయలేదేమో.
అసతగిారుల్లెహ్ ర్బీా వ అతూబు ఇలైహ్. నేన దైవప్రవకత(స.అ) సనినధలో ఈ
అసభయ ప్రసాతవన్ పటె తౌబ్బ చేసుతనానన.
సహాబియుల మరియు ఆ సమయంలో ఉన్న వాళ్ళళ ఈ సంఘటన్న
సారిసూత ర్మళ్ళళ తడిస్థపోయేల్ల ఏడేేవారు, ముస్థెములు ఆ రోజున ఈ సంఘటన్
వలన్ చాల్ల దుుఃఖ్ భరితమైన్ రోజు అని అనే వారు. మరి అల్ల ఉమర్ చేస్థన్ ఆ
పని క్షమింపదగిన్ది అని నేన నా ఆతాన ఎల్ల తృపిత పర్చాలో, న్నన నేన ఎల్ల
సరిేచెపుుకోవాలో తెలియడంలేదు. అందుకే నేన సాకులంన్ననటిన్న వదిలేశ్వన.
ముందు

నేన

ఈ

సంఘటన్నే

మొదలు
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నంచే

నిర్మకరించి

ర్దుే
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చేసేదాేమనకునానన కాని సహాుహ్25లలో దీనిని వ్రాయడమే కాకుండా ఈ
సంఘటన్ సరైన్ది అని కూడా చెప్పురు. అల్లంటి సమయంలో నేనేమి
చేయగలన.
నా మన్సైతే ఈ సంఘటన్ పర్ంగా ఉన్న విషయాలలో షియా ముస్థెంల
అభిప్రాయాలన సమాతించాలనకుంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ వాదన్
కార్ణాలు వివేకమైన్వి, తర్కమైన్వి. మరి వాటికి ఎన్నన సరియైన్ వేర్చ దగగర్
పోలికగల కార్ణాలు కూడా ఉనానయి. నాకు ఇపుటికి సయయద్ ముహమాద్
బ్బఖిర్ అల్ సద్రతో “దైవప్రవకత(స.అ), ఇమామ్ అలీ(అ.అ) ఖిల్లఫత్ గురించే
లేఖ్న్ంలో వ్రాయాలని అనకుంటునానర్ని, సహాబియులందరిలో ఉమర్కే
ఎందుకు అర్ధం అయియంది?, ఇది వారిలో ఉన్న తెలివిని వయకతం చేయడం లేదా?
ఈ విషయం పై మీ ఉదేేశం ఏమిటి?” అని ప్రశినంచగా “సయయద్ సద్ర్” ఇల్ల
అనానరు: కేవలం ఉమర్ మాత్రమే దానిని పస్థగటిలేదు అకకడున్న వాళ్ళలో చాల్ల
మంది ఉమర్ ఎదైతే అనకునానరో అదే అనకునానరు. ఎందుకంటే
దైవప్రవకత(స.అ) ఇంతకు ముందే “నేన మీ మధయ రెండు అమూలయమైన్ వసుతవలన
వదిలి వెళ్ళతనానన అందులో ఒకటి అల్లెహ్ గ్రంథం రెండవది నా ఇత్రత్ నా
అహ్లెబైత్(అ.స), నా తరువాత వీళ్ళతో కలిసున్నంత వర్కు (నా తరువాత వీళ్ళన
విడవన్ంత వర్కు) రుజుమార్గం నండి తపురు” అని సెలవిచాేరు. చివరి
నిమిషంలో కూడా ఇంచుమించు అదే చెప్పురు “రుజుమార్గం నంచి తపుకుండా
ఉండేందుకు ఒక లేఖ్న్ం వ్రాసాతన” అని. ఉమర్తో ప్పటు అకకడున్న అందరికి
దైవప్రవకత(స.అ) గదీర్ మైదాన్ంలో ప్రకటించిన్ విషయానేన ఇపుుడు అల్లెహ్
గ్రంథం మరియు అహ్లెబైత్(అ.స)న వదలకుండా పటుికని ఉండమని లిఖించి
వాజిబ్ చేయాలని అనకుంటునానరు అని అర్ధమైయియంది. అహ్లెబైత్(అ.స)లలో
25. అహ్లె సున్నత్ ల హదీసుల సరైన్ పుసతకాలు.
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ప్రముఖులు హజ్రత్ అలీ(అ.స) అంటే ఇంకో విధంగా ఖుర్ఆన్ మరియు అలీ(అ.స)న
వదలకండి అని సెలవిసుతనానర్న్నమాట. ఇల్లంటి ప్రసాతవన్లు వేర్చ సంధర్మాలలో
కూడా చేస్థవనానరు. ఏలన్న్గా ఖురైషియులలో ఎకుకవమంది హజ్రత్ అలీని
ఇషిపడే వారు కాదు. దానికి మొదటి కార్ణం అతన వయసులో చిన్నవారు
రెండవది అతన ఖురైషియుల గర్మానిన మటిిలో కలిపేశ్వరు, వాళ్ళన మటిి
కరిపించారు, వాళ్ళ వీరులన హతమార్మేరు. అల్ల అయిన్పుటికీ వీళ్ళళ
దైవప్రవకత(స.అ)కు వయతిర్చకంగా హుదైబియహ్ మరియు అబుేల్లెహ్ ఇబెన ఉబయ్
జనాజా న్మాజు సంధర్ాంలో లేదా అల్లంటివే వేర్చ సంధర్మాలలో చేసారో
అంతల్ల సాహసం చేయలేరు. ఈ సంఘటలన్ననటిని చరిత్ర తన్ ఒడిలో
భద్రపరుచుకని వంది. ఈ సంఘటన్ కూడా ఆ ర్కం సంఘటన్లు ల్లంటిదే.
ఇందులో కూడా అసభయత ప్రవర్తన్ ఉంది కాని హుదైబియహ్ ల్లంటిది కాదు.
ఇందులో అసభయత ప్రవర్తన్ ఫలితంగా మరి కందరు అసభయంగా ప్రవరితంచడం
మొదలు పెట్టిరు అందుకే దైవప్రవకత(స.అ) సనినధలో అలెకలోెలం జరిగింది.
ఉమర్ చెపిున్ మాట హదీస్ ఉదేేశ్వనికి పూరిత వయతిర్చకం, ఎందుకంటే
దైవప్రవకత(స.అ), “ఖుర్ఆన్ మరియు నా కుటుంబ సభుయలన వీడకండి” అని
ఆదేశించారు. ఉమర్ “మా వదే ఖుర్ఆన్ ఉంది అదే మాకు చాలు” అని అనానరు,
అంటే అహ్లెబైత్(అ.స)ల అవసర్ం లేదు అని దానికి అర్ధం. ఈ సంఘటన్కు
సహాబియుల ఉదేేశం దైవప్రవకత(స.అ)కు వయతిర్చకించడమే అనే వాయఖ్యయ తపువేర్చ
ఏముంటుంది. మాకు అల్లెహ్ గ్రంథం చాలు అనే వాకాయనిన కేవలం మాకు
అల్లెహ్ చాలు దైవప్రవకత(స.అ) అవసర్ం లేదు అని వాయఖ్యయనించవచుే కాని అది
కూడా ఇసాెంకు విరుధధం మరియు అవివేక సాకు.
అందుకే నేన గ్రుడిడ పక్షప్పతము మరియు అసంబంధధమైన్ ఉద్రేకాల
మార్మగనిన వదిలిన్ తరువాత నిర్ాలబుధధ, సర్ళ్ ఆలోచన్తో “షియాల నిర్మధర్ణ
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పూరితగా సరైన్ది” అని అంగీకరించాన. ఒకవేళ్ నా ఈ ఆలోచన్ తపెలునా
“మాకు అల్లెహ్ గ్రంథం చాలు” అని చెపిు దైవప్రవకత(స.అ)కు వయతిర్చకించడం కన్న
తకుకవే. ముస్థెం అధకారులలో కందరు దైవప్రవకత(స.అ) సున్నతులన, వాటిలో
వైరుధయములునానయి అని చెపిు నిర్మకరించారు. అందులో కూడా ఇసాెం చరిత్ర
యొకక సంఘటన్ల అనసర్ణే ఉంది. నేన ఈ సంఘటన్కు మరియు ఉమాత్
రుజుమార్గం నండి దూర్ం అవాడానికి కేవలం ఉమర్ ఒకకర్చ బ్బధ్భయలు కారు
అతని అడుగుజాడలో న్డిచి అతని అభిప్రాయంతో ఏకీభవించి దైవప్రవకత(స.అ)
ఆదేశ్వనిన వయతిర్చకించిన్ సహాబీయులందరిని బ్బధ్భయలుగా భావిసాతన.
ఈ సంఘటన్న చదివి ఏమీ జర్గన్టుె ముందుకు వెళ్ళళపోయే వాళ్ళపై
నాకు చాల్ల ఆశేర్యం కలుగుతుంది. ఇబెన అబ్బాస్ వచనానసార్ంగా చరిత్రలో
చాల్ల సంఘటన్లలో అనినంటి కన్న పెదే సంఘటన్ ఇది. ఒక సహాబీ ప్రతిషితన
కాప్పడడానికి మరియు అతని తపుున కపిుపూడేడానికి దైవప్రవకత(స.అ) ప్రతిషి
మరియు ఇసాెం ఉపదేశ్వలు బలైపోతాయని తెలిస్థ కూడా పర్వాలేదు అని, పూరిత
ప్రయతనం చేసుతన్న వారిని చూసేత ఇంకా ఆశేర్యం కలుగుతుంది.
మన్కు యథార్మినిన వదిలి ప్పరిపోయే అవసర్ం ఏముంది?, మేము మా
కోరికలకు

అనకూలంగా

లేని

అంశ్వలన

ఎందుకు

నొకేకయాయలని

అనకుంట్టము?. సహాబీయులు కూడా మన్ల్లగే మనష్షలని ఎందుకని
అంగీకరించము?. వాళ్ళ వదే కూడా ఇషి అయిష్టిలు, కోరికలు, అన్నన ఉంట్టయి.
వాళ్ళళ కూడా మంచి పనలు చేసాతరు మరియు తపుుడు పనలు కూడా చేసాతరు.
అల్లెహ్ గ్రంథంలో పూర్ా దైవప్రవకత(స.అ)ల సంఘటనాలు, “ప్రజలు,
ప్రవకతల నండి అదుాతాలు చూస్థన్పుటికీ వాళ్ళతో శత్రుతాానికి కూడా
వెన్కాడేవారు కాదు” అనే ప్రసాతవన్ చదివిన్పుుడల్లె నా ఆశేర్యం తగేగది.
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అనవాదం:

ప్రభూ! న్నవ మాకు సరియైన్ మార్మగనిన చూప్పవ. ఇక మా

మన్సు్లన వక్ర మార్గం వైపున్కు మళ్ళళంచకు. న్న కారుణయ నిధ నండి మాకు
కారుణాయనిన ప్రసాదించు. నిజమైన్ దాతవ న్నవే .26
షియాలు, ముస్థెముల పై పడుతున్న చాల్ల కష్టిలకు రెండవ ఖ్లీఫాయే
బ్బధ్భయలు అని ఎందుకు అంట్టరో నాకు ఇపుుడు తెలుసుతంది. అతనే ఉమాత్న
దైవప్రవకత(స.అ), ఉమాత్ మార్గదర్శన్ం కోసం వ్రాయలనకున్న లేఖ్యన్ం నండి
దూర్ం చేశ్వరు. ఇల్ల చేయడానికి కార్ణం ఏమిటి?. ఎవరైతే వయకితతాాలకు మించి
పోయి సతాయనిన తెలుసుకునానడో అతని సాినానిన తాయీదు చేయగలడు. మరి
ఎవరైతే సతాయనిన వయకితతాాలతోనే తెలుసుకునానడో అతనితో మాట్టెడడం కూడా
వయర్ధం అని నేన న్ముాతాన.

3. సహాబీయులు మరియు ఒసామా సైన్యం
ఈ సంఘటన్ సంక్షిపతంగా: దైవప్రవకత(స.అ) తమ మర్ణానికి రెండు రోజులు
ముందు రోమ్(rome)తో యుధాధనికి ఒక సైనాయనిన స్థధధం చేస్థ ఆ సైనాయనికి
ఉసామా బిన్ జైద్ బిన్ హారిసహ్న నాయకుడిగా నియమించారు. అతని
వయసు్ 18 సం॥లు. ఆ సైన్యంలో అబూబక్ర్, ఉమర్ మరియు అబూ ఉబైదహ్

ల్లంటి పెదే పెదే సహాబీయులు, ముహాజిరీన్27 మరియు అనా్ర్28ల నండి
26. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్మ:3, ఆయత్:8.
27. ప్రవకతతో మకాక నండి మదీనా కు వలస్థ వచిేన్ వాళ్ళళ.
28. మదీనాలో ప్రవకత కు సహాయం చేస్థన్ ముస్థెములు.
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ప్రముఖులు కూడా ఉనానరు. అందులో కందరు ఉసామా నాయకతాంపై “ఇంకా
ముఖ్ంపై గడడం కూడా మొలవన్టువంటి యువకుడిని ఎందుకు మాపై
నాయకుడిగా నియమించారు” అని అభయంతర్ం వయకతం చేశ్వరు. ఇంతకు
ముందు కూడా ఇల్లగే అతని తండ్రి నాయకతాం పై కూడా అభయంతర్ం
తెలిప్పరు.
దైవప్రవకత(స.అ)కు సహాబియుల ఈ పరిహాసం మరియు ఎగతాళ్ళ విని చాల్ల
కోపం వచిేంది. వారు తీవ్ర జార్ంతో ఉన్నపుటికీ, ఇదేరి సహాయంతో తమ ఇంటి
నండి బ్బయటికి కాళ్ళన నేలపై ఈడుసూత వచిే పీఠం పైకి వెళ్ళళ అల్లెహ్ సుతతి
అన్ంతర్ం “ప్రజల్లర్మ! ఈ ఉసామా యొకక నాయకతాం గురించి నేన ఏమి
వింటునానన?. ఇదేమి కతతకాదు. మీరు ఇంతకు ముందు ఇతడి తండ్రి యొకక
నాయకతాం పై కూడా అభయంతర్ం తెలిప్పరు. అల్లెహ్ సాక్షిగా చెబుతునానన
అపుుడు జైద్ నాయకతాానికి అరుుడు, మరి అతని తరువాత ఇపుుడు అతని
కూమారుడు దానికి తగిన్ అర్ుత కలిగిన్ వాడు” అని అనానరు.29

ఆ తరువాత దైవప్రవకత(స.అ) వాళ్ళలో వెళ్ళళందుకు ఉతా్హం కలిపించేందుకై
“ఉసామా సైనాయనిన స్థధధం చేయండి, ఉసామా సైనాయనిన సాగన్ంపండి” అని
అనానరు. ఇల్ల క్రమంగా దైవప్రవకత(స.అ) ఎన్నన సారుె చేప్పురు. కాని ప్రజలోె
ఎటువంటి కదలిక కన్బడలేదు. ఇక ఇపుుడు నా మన్సులో “అల్లెహ్ మరియు
దైవప్రవకత(స.అ) పటె ఇటువంటి అసభయ ప్రవర్తన్ సాహసం ఎల్ల సాధయం?” అని
ప్రశన పుటుికచిేంది. ఎలెపుుడూ విశ్వాసుల ల్లభం కోసం ఆలోచించే మరియు

29. తబఖ్యతె ఇబెన సఅద్, భాగం2, పేజీ190. తారీఖ్ ఇబెన అసీర్, భాగం2, పేజీ317. అల్ సీర్తుల్
హలబియయహ్, భాగం3, పేజీ 207. తారీఖే తబరీ, భాగం3, పేజీ226.
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వాళ్ళ పరిస్థితులపై జాలి పడే దైవప్రవకత(స.అ) ఆదేశ్వలన వయతిర్చకించడం! అంటే
దీనికి అర్ధమేమిటీ!!!?.
నేనైతే ఇల్లంటి విరుధాధనిన మరియు ఇల్లంటి అసభయ ప్రవర్తన్ సాహసం పటె
ఎటువంటి వివేక వాయఖ్యయనిన ఆలోచించలేన. అల్లగే నా వలేె వేర్చ మనిషి కూడా
ఆలోచించలేడు.
నా మన్సు కూడా వేర్చ సంఘటన్లన వదిలేస్థన్టుె దగగర్ నండో లేదా
దూర్ం నండో సహాబీయుల ప్రతిషికు దెబాతీసుతన్న ఈ సంఘటన్ నండి కూడా
కళ్ళళ మూసుకని ముందుకు జారుకుందామన్న లేదా తపుుడు సంఘటన్ అని
ర్దెలేపోవాలన్న, అనకుంది. కాని షియా మరియు సున్ననయులు చరిత్రకారులు
వ్రాస్థన్ నిజానిన ఎల్ల నిర్మకరించ గలన.
నాయయంగా వంట్టన్ని, సామతపక్షప్పతం లేకుండా, యధార్ిం తపు వేర్చ
ఎటువంటి విషయానిన ప్రాముఖ్యత ఇవాన అని నేన నా అల్లెహ్తో ప్రతిజా
చేశ్వన. ఇల్లంటి సంధర్ాంలో నిజం చాల్ల చేదుగా వంది. దైవప్రవకత(స.అ)
ప్రవచన్ం ప్రకార్ం; “న్నకు వయతిర్చకంగా వనాన సర్చ యథార్మినేన పలుకు, అవి
చేదుగా ఉనాన సర్చ యథార్మినేన పలుకు”.
ఈ సంఘటన్లో ఉసామా నాయకతాానిన నిర్మకరించిన్ సహాబీయులు
నిజానికి అల్లెహ్ ఆదేశ్వనిన వయతిర్చకరించడం, సందేహం లేని మరియు సాకుకు
వీలు లేని సుసుషి సాక్ష్యయలన వయతిర్చకించడం, అన్నది యథార్ిం. ఇందులో వాళ్ళ
వదే వివేకమైన్ కార్ణాలు లేవ జీవం లేని కనిన కార్ణాలు తపు; అది
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“సహాబీయులు మరియు సలఫె సాలెహ్ల30 ప్రతిషితన కాప్పడడానికి చేస్థన్
ప్రయతనం” అని. వివేకులు, బుధధమంతులలో ఖుర్ఆన్ ప్రవచించిన్టుె మాటలు
అర్ధం కాకపోని వాళ్ళతో జత కలిస్థన్వారు, మూరుాలు లేదా పక్షప్పతం వలె కళ్ళళ
మూసుకు పోయి వాజిబ్31 మరియు హర్మమ్32 లలో తేడా తెలియనివాళ్ళళ తపు
మరెవారూ ఇల్లంటి మాటలన ఎన్నడూ అంగీకరించలేరు.
నేన ఆ సహాబీయుల కర్కు ఏదైన్ సాకు కోసం చాల్ల విచారించాన. కాని
నా విచార్ణకు ఫలితం దకకలేదు.
ఆ తరువాత నేన ఈ సంఘటన్కు సంబంధంచిన్ అహ్లెసున్నత్ల
సాకులన చదివాన. “వాళ్ళళ ఖురైషియులలో పూజుయలు, పెదేవార్ని, వాళ్ళళ
అందరికన్న ముందు ఇసాెం సీాకరించిన్ వార్ని మరి ఉసామా ఒక యువకుడని.
అతడు ఇసాెం యొకక ప్రతిషిన చాటిచూపిన్టువంటి బద్ర్, ఒహద్, హునైన్
యుధాధలలో కూడా ప్పలుకోలేదని, అతడికి ఇసాెంలో పెదేగా అనభవం కూడా
లేదని అంతే కాకుండా అతనొక చాల్ల చిన్న వయసుగల యువకుడు,
సాధార్ణంగా వృధ్భధలు, పెదేవారు ఇల్లంటి వాళ్ళని సహించలేర్ని. సహజంగా
అటువంటి వారి ఆదేశ్వలన ఆచరించడానికి స్థధధ పడర్ని. అందుకే వాళ్ళళ
ఉసామా నాయకతాానిన వయతిర్చకించి ఉసామా సాధన్ంలో ఎవరో ఒక పెదే
మరియు ప్రముఖ్ సహాబీని నాయకుడిగా నియమించమని దైవప్రవకత(స.అ)తో
కోర్మరు” అనే సాకులన ప్రవచించారు. కాని నేన వాళ్ళ ఆ కార్ణాలలో

30. సనాారుగలైన్ పూర్ా పర్ంపర్, ఇసాెంలో మొదటి మూడు తర్మల ముస్థెములకు ఈ పదం వాడటం
సంప్రదాయం.
31. ఇసాెం అవశయకం చేస్థన్ కార్యములు(శ్వస్త్రియమైన్).
32. ఇసాెం నిషేదించిన్ కార్యము(అశ్వస్త్రియమైన్).
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అనకూలమైన్ షరీఅత్ పర్ంగా గాని, బుధధ పర్ంగా గాని సాక్ష్యయలు పంద
లేకపోయాన. ఖుర్ఆన్ పఠించే మరియు దాని ఆదేశ్వలు తెలిస్థన్ ముస్థెముకు ఈ
కార్ణాలకు తిర్సకరించడం తపు వేర్చ దారి లేదు. ఎందుకంటే అల్లెహ్ ఇల్ల
ప్రవచించాడు:
              


అనవాదం:

దైవప్రవకత(స.అ) మీకు ఇచిేన్ దానిన తీసుకోండి, ఆయన్ మిమాలిన

నిషేధంచిన్ దాని జోలికిపోవకండి. అల్లెహ్కు భయపడండి, అల్లెహ్ కఠిన్ంగా
శిక్షించేవాడు .33
               
        

అనవాదం:

అల్లెహ్, ఆయన్ ప్రవకాత, ఏ విషయంలోనైనా ఒక తీరుు

చేస్థన్పుుడు విశ్వాస్థ అయిన్ ఏ పురుష్షనికైనా, విశ్వాసుర్మలైన్ ఏ స్త్రీకైనా,
తరువాత తమ యొకక ఆ విషయంలో సాయంగా మళీె ఒక నిర్ణయం తీసుకునే
హకుకలేదు. ఇంకా ఎవడైనా అల్లెహ్ కు, ఆయన్ ప్రవకతకు అవిధేయత చూపితే,
అతడు సుషింగా మార్గ భ్రషితకు గురి అయిన్టేె .34

33. అల్ హష్ర్ సూర్మ:59, ఆయత్:7.
34. అల్ అహాాబ్ సూర్మ:33, ఆయత్:36.
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ఈ సుసుషి సాక్ష్యయల తరువాత కూడా వివేకులకు అంగీకరించడానికై
ఎటువంటి సాకు మిగిలి వంటుంది?. “దైవప్రవకత(స.అ)కు కోపం తెపిుంచడం
అల్లెహ్కు కోపం తెపిుంచడంతో సమాన్ం” అని తెలిస్థ కూడా వారిని ఉనాాదం
పలికే వారిగా మరియు చివరి రోజులలో జార్ంతో ఉన్నపుుడు వారి సనినధలో
చేస్థన్ అలెకలోెలంతో అందరిని గది నండి బయటకు వెళ్ళగొట్టిలి్న్ పరిస్థితి
తీసుకచిేన్ ఈ ప్రజల గురించి ఏమని చెపుగలన!. వీళ్ళళ మర్ల రుజు మార్గం
పై ర్మవడం మరియు అల్లెహ్ ఆసాిన్ములో తమ పనల పటె తౌబ్బ చేస్థ ఖుర్ఆన్
ఆదేశం

ప్రకార్ం

ప్రాధేయపడకుండా

దైవప్రవకత(స.అ)న
అర్చబీయుల

తమకోసం

అసతగాార్

వచనానసార్ంగా

చేయమని

“పరిస్థితి

ఇంకా

దిగజారిపోయింది” అనే విధంగా ఇంకా ఉనాాది నిందతో కలిగిన్ పుండు కూడా
ఆర్కుండానే ఉసామా నాయకతాంపై వయంగయ ప్రవర్తన్లు, పరిహాసములు
చేయడం దయామయుడైన్ దైవప్రవకత(స.అ) పటె చేస్థన్ అసభయ ప్రవర్తన్ సాహసం
దైవప్రవకత(స.అ) హకుకన గాని, గౌర్వానిన గాని ఉంచలేదు. చరిత్రకారుల ప్రవచన్
ప్రకార్ం; దైవప్రవకత(స.అ)న తీవ్ర జార్ంతో రెండు మనష్షల సహాయంతో
కాళ్ళన నేలపై ఈడుసూత బలవంతంగా బయటకు వచేేటటుె చేయడం, ఆ
తరువాత ఉసామా నాయకతాానికి అరుుడు అని ప్రమాణం చేసేటటుె చేయడం,
వీళ్ళళ

ఇంతకు

అభయంతరించార్ని

మందు

జైద్

ప్రకటించేల్ల

బిన్

హారిసహ్

చేయడం.

నాయకతాంపై
వీటన్ననటితో

కూడా
సుషింగా

తెలుసుతందేమిటంటే వీళ్ళళ ఇంతకు ముందు చేస్థన్ ఇల్లంటి ఘన్ కార్మయలు చాల్ల
ఉనానయన్న, మరి వాళ్ళ ఆ ప్రవర్తన్లు, వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స.అ) ఒక విషయానిన
తీర్మానించిన్ తరువాత ఇక దానిపై ఎటువంటి సందేహం కలగని వాళ్ళ నండి
కార్న్న, మరియు దైవప్రవకత(స.అ) ముందు తమ శిర్సావహించిన్ వారిల్ల
కాకుండా అల్లెహ్ మరియు దైవప్రవకత(స.అ) ఆదేశ్వలకు కూడా వయతిర్చకించడానికి
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వెన్కాడని, అభయంతర్ం తమ హకుకల్ల భావించే శత్రువలలో అనకుంటునానరు,
అని అన్డానికి సాక్ష్యయలు.
ఈ సుషిమైన్ వయతిర్చకానికి ఇదీ ఒక సాక్షయమే, వాళ్ళళ దైవప్రవకత(స.అ)న
కోపంగా తమ చేతులతో ఆ సైన్య జండాన తయారు చేయడం చూశ్వరు,
అందరికి తార్గా స్థధధపర్చండి అని ఆదేశించడం కూడా చూశ్వరు, అయిన్పుటికీ
వాళ్ళళ వాటన్ననటిని చాల్ల మాములుగా తీసుకని ఉసామా సైన్యంతో వెళ్ళలేదు.
చివరికి దైవప్రవకత(స.అ) వెళ్తత వెళ్తత ఉమాత్లో కంతమంది చేస్థన్ తపుుకు
అందరు ఎకకడ తిరిగి మర్ల అవిశ్వాసులైపోతారో, ఎకకడ న్ర్క ఇందనానికి
బలవతారో అనే బ్బధన మన్సులో పెటుికని వెళ్ళళపోయారు (మర్ణంచారు).
ఒకవేళ్ ఈ సంఘటన్న ఇంకా కంచెం పరిశీలన్గా చూస్థన్ట్టలెతే దీనికి
అందరికన్న ఎకుకవ బ్బధ్భయలు మరియు ర్మజకీయ మెలికల మూల కార్ణం
రెండవ ఖ్లీఫా అని తెలుసుతంది. అతనే దైవప్రవకత(స.అ) మర్ణాంతర్ం కూడా
అబూబక్రతో ఉసామాన తొలగించి వేర్చ వారిని సైనాయథపతిగా నియమించమని
కోర్మరు. దానికి అబూబక్ర్ కోపంగా “ఖ్తాతబ్ కుమార్మ! న్న తలిెకి న్న వలె దుఖ్ుః
కలుగుగాక, దైవప్రవకత(స.అ) నియమించిన్ వారికి నేనెల్ల తొలగించగలన” అని
జవాబిచాేరు.35

అబూబక్రకు తెలిస్థన్ నిజం ఎందుకు ఉమర్కు అర్ిం కాలేదు? లేదా
ఇందులోన చరిత్రకారులకు అర్ిం కాన్టువంటి విషయం, లేదా వాళ్ళ అలవాటు
ప్రకార్ం ఎల్లగైతే ఉనాాది అనే పదానిన తీవ్రరోగంగా మార్మేరో అల్లగే ఇకకడ

35. తబఖ్యతె ఇబెన సఅద్, భాగం2, పేజీ190. తారీఖ్ తబరీ, భాగం3, పేజీ226.
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ఉమర్ ప్రతిషితన కాప్పడాలని దాచివేయడం వంటి వేర్చ ఏదైనా ర్హసయం
ఉందా?.
గురువార్ం నాడు దైవప్రవకత(స.అ)న తీవ్రకోప్పనికి గురి చేస్థన్ సహాబీయుల
పేర్ెపై నాకు చాల్ల ఆశేర్యం కలుగుతుంది. వారిపై ఉనాాద నిందన వేశ్వరు, ఆ
తరువాత “మాకు అల్లెహ్ గ్రంథం చాలు” అని ప్రకటించేశ్వరు అపుటికే
ఖుర్ఆన్లో ఇల్ల ఆదేశం ఇవాడం జరిగింది.
       

అనవాదం: ప్రవకాత! న్నవ ప్రజలకు ఇల్ల చెపుు: “మీకు నిజంగానే అల్లెహ్ పటె
ప్రేమ ఉంటే న్నన అనసరించండి. అపుుడు అల్లెహ్ మిమాలిన ప్రేమిసాతడు” 36
.
అంటే ఈ సహాబీయులకు అల్లెహ్ గ్రంథం మరియు ఆదేశ్వల గురించి, ఆ
గ్రంథం అవతరించబడడ దైవప్రవకత(స.అ) కన్న ఎకుకవ తెలుసా?. ఆ గురువార్పు
సంఘటన్ అయిన్ రెండు రోజుల తరువాత మరియు వారి మర్ణానికి రెండు
రోజుల ముందు దైవప్రవకత(స.అ)కు ఇంకా కోపం తెపిుంచి వారి ఆజాన
ప్పటించకుండా ఉసామా నాయకతాంపై అభయంతరించారు.
ఆ సంఘటన్ ఎంత తీవ్రమైన్దంటే దైవప్రవకత(స.అ)కు బలవంతంగా ఇంటి
నండి బయటకు ర్మవలస్థ వచిేంది. పీఠంపై ఎకిక నా మాటలు ఉనాాదమైన్వి
కావ అని ప్రజలకు తెలిసేందుకు ముందుగా అల్లెహ్న సుతతించి, ఆ తరువాత
వాళ్ళ అభయంతర్మనిన ప్రసాతవించి నాలుగు సంవత్ర్మల క్రితం ఇల్లగే చేస్థన్
36. ఆలి ఇమ్రాన్ సూర్మ:3, ఆయత్:31.
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అభయంతర్మనిన గురుతచేశ్వరు. అపుుడు కూడా సహాబీయులు దైవప్రవకత(స.అ)న
ఉనాాదిగా మరియు తీవ్రరోగం ప్రభావం వలన్ తెలియకుండా మాట్టెడుతునానరు
అనే అనకుంటునానర్మ?.
ఓ నా పవిత్ర సర్మాధకారి అల్లెహ్! వీళ్ళకు న్న దైవప్రవకత(స.అ) పటె
అసభయంగా ప్రవరితంచే ధైర్యం ఎల్ల వచేేస్థంది?, మరి ఎల్ల అతని ఆదేశ్వలకు
తీవ్రంగా వయతిర్చకించారు. ఆ హుదైబియా సంధ సమయానా మూడు సారుె బలి
ఆదేశ్వనిన ఇచాేరు అయిన్పుటికీ ఎవారూ అమలు చేయలేదు. అబుేల్లెహ్ బిన్
ఉబయ్య జనాజా న్మాజ్ చదవడానికి నిలబడిన్పుుడు “ఒక కపట వర్తనడి
మృతంపై జనాజా న్మాజ్ చదవకూడదు” అని వీళ్ళళ దైవప్రవకత(స.అ)కు ఇసాెం
ఆదేశ్వలు నేరిుసుతన్నటుె అతని దుసుతలన పటిి వెన్కిక ల్లగారు. మరి న్నవ
ఖుర్ఆన్లో ఇల్ల అని ప్రకటిసుతనానవ:
       

అనవాదం:

.....ఇపుుడు ఖుర్ఆన్న న్న(ప్రవకత)పై అవతరింపజేశ్వము. న్నవ

ప్రజల ముందు వారికోసం అవతరింపజేయబడిన్ ఉపదేశ్వనిన సుషింగా
వివరించట్టనికి .37
          

37. అన్ న్హ్ె సూర్మ:16, ఆయత్:44.
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అనవాదం:

ప్రవకాత! అల్లెహ్ న్నకు చూపిన్ ఋజుమార్మగనికి అనగుణంగా

న్నవ ప్రజల మధయ తీరుు చెయయట్టనికి మేము ఈ గ్రంథానిన సతయంతో న్నవదేకు
పంప్పము .38
మరి ఇల్ల కూడా ఆదేశించావ:
         
      

అనవాదం:

మేము మీలోనండే ఒకరిని ప్రవకతగా మీ మధయకు పంప్పము.

అతన మీకు మా వాకాయలన వినిపిసాతడు. మీ జీవితాలన తీరిే దిదుేతాడు. మీకు
గ్రంథాన్నన, దివయజాానాన్నన బోధసాతడు. మీకు తెలియని ఎన్నన విషయాలు
నేరుుతాడు .39
తమన దైవప్రవకత(స.అ) కన్న ఎకుకవ అని అనకుంటున్న ఆ సంఘ ప్రజల
పర్స్థితి నిజంగా ఆశేర్యకర్మైన్ది. ఒకసారి అతని ఆజాలన నిర్మకరించారు,
ఇంకో సారి అతనిపై ఉనాాద నిందన వేశ్వరు, మరో సారి అతని ముందు అతని
ప్రతిషితన కూడా లెకకచేయకుండా అలెకలోెలం చేశ్వరు, మరో సారి జైద్ బిన్
హారిసహ్ నాయకతాం పై అభయంతరించారు, ఒకసారి జైద్ కుమారుడు ఉసామా
నాయకతాం పై అభయంతర్ం వయకతం చేశ్వరు.

38. అన్ నిసా సూర్మ:4, ఆయత్:105.
39. అల్ బఖ్ర్మ సూర్మ:2, ఆయత్:151.
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ఇక ఇపుుడు కూడా పరిశోధకుల దృషిిలో “సహాబీయులు చేస్థన్ పనల పటె
ప్రశినంచడం మరియు తమ ప్రేమాదార్ణ, గౌర్వానిన అహ్లెబైత్(అ.స)ల పటేె
ప్రతేయకిసాతమనే షియాల విశ్వాసంలో” సందేహం వండివంటుందా?!!.
నేనైతే నాలుగైదు ఉదాహర్ణాలు సంక్షిపతంగా న్మూనాగా ప్రవచించాన.
లేకపోతే షియా ఉలమాలు సహాబీయులు బహిర్ంగంగా ఇసాెం సుషి ఆదేశ్వలన
నిర్మకరించిన్ ఇల్లంటి ఎన్నన సంధర్మాలన నిర్చధశించారు. మరి ఆ సాక్ష్యయలు
కూడా అహ్లె సున్నత్ ఉలమాలు తమ సహీ మరియు మసాన్నద్ పుసతకాలలో
వ్రాస్థన్ రివాయతులన బటేి షియాలు తమ వచన్లన రుజువ చేశ్వరు.
నేన ఆ సంధర్మాలన చదివిన్పుుడల్లె కేవలం సహాబీయుల అసభయ
ప్రవర్తన్కే కాదు అంతకు మించి మా ముందు సహాబీయులన ఎలెపుుడూ నాయయ
వాదులుగా వరిణంచే మరియు వాళ్ళపై ఎటువంటి అభయంతర్ం చేయలేము అని
చెపేు ఆ అహ్లె సున్నత్ ఉలమాలకు ఏమైపోయిందని ఆశేర్యపడుతూ సాృతితపిు
అల్ల వండిపోతాన. దాంతో ఒక సతయపరిశోధకునికి రుజుమార్మగనికి చేర్చందుకు
అడుడకుంట్టరు.

అతన

రెండు

విరుధధ

ఆలోచన్ల

మధయలో

న్లిగి

పోతూవంట్టడు.
ఇంతకు

ముందు

ఉదాహర్ణగా

చెపిున్ సంఘటన్లు

కాకుండా

సహాబీయుల ప్రవర్తన్లు ఇంకా బ్బగా తెలిసేందుకు, షియాల అభిప్రాయం కూడా
ఇంకా బ్బగా అర్ేమైయేయందుకు మరి కనిన సంఘటన్లన ఉదాహర్ణగా
ప్రవచిసుతనానన.
“బుఖ్యరీ” తన్ పుసతకం యొకక నాలుగోవ భాగంలో 47 పేజీలో
“బ్బబుస్బ్ర్ అలల్ అజా” మరియు ఆయత్ “ఇన్నమా యువఫిాసా్బిరూన్
అజ్రహుమ్” క్రమంలో అఅమష్ ప్రవచన్న లిఖించారు: నేన షఖీఖన ఇల్ల
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చెబుతుండగా చూశ్వన: అబుేల్లెహ్ ప్రవచన్ ప్రకార్ంగా, ఒకసారి దైవప్రవకత(స.అ)
కంత సొముాన పంచబెట్టిరు అయితే అనా్ర్లలో నండి ఒకడు “అల్లెహ్
సాక్షిగా ఈ కార్యంలో అల్లెహ్ దృషిిలో లేడు (అన్గ అనాయయంగా
పంచుతునానరు)” అని అనానడు. అందుకు నేన న్న ఈ మాటన దైవప్రవకత(స.అ)కు
వరిణసాతన అని చెపిు సహాబీయుల ముందు దైవప్రవకత(స.అ)కు ఆ మాట చెప్పున
దానితో దైవప్రవకత(స.అ) ముఖ్ము ర్ంగు మరిపోయింది, వారి ముఖ్ం పై కోప్పనిన
చూస్థ నేన ఆ మాటన చెపుకుండా వంటే బ్బగుండేదనిపించింది. ఆ తరువాత
దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల అనానరు: “మూసా(అ.స)ని ఇంతకన్న ఎకుకవ ఇబాంది పెట్టిరు
అయిన్ సర్చ అతన కూడా ఒరుుగా ఉండేవారు”.
అల్లగే “సహీ బుఖ్యరీ”లో “కితాబుల్ అదబ్”లో “బ్బబుతతబసు్మ్
వజాహ్క”లో

“అన్స్

బిన్

మాలిక్”

ప్రసాతవన్న

లిఖించారు:

నేన

దైవప్రవకత(స.అ)తో కలిస్థ వెళ్ళతనానన. దైవప్రవకత(స.అ) న్జ్రాని దుపుటి కపుుకుని

ఉనానరు ఇంతలో ఒక ఆర్మబీ40 వచిే ఆ కపుు బటిన చాల్ల గటిిగా ల్లగాడు
దానితో దైవప్రవకత(స.అ) భుజంపై ఉన్న దుసుతవ తొలిగి శరీర్ంపై ఆ దుపుటి అంచు
గురుత పడిపోయింది ఆ తరువాత “ఓ ముహమాద్(స.అ) న్నవదే ఉన్న అల్లెహ్
ధన్ము నండి నాకు కూడ ఇవా” అని అడగగా దైవప్రవకత(స.అ) వాడి వైపు తిరిగి
చూస్థ, చిరున్వా న్వాతూ కానక ఇవామని ఆదేశించారు.
అల్లగే మర్ల “బుఖ్యరీ”, “హజ్రత్ ఆయేష్ట” కథనానిన ఇల్ల ప్రవచించారు:
దైవప్రవకత(స.అ) సొంతంగా ఒక వసుతవని తయారు చేస్థ ప్రజలకు దానిని
ఉపయోగించేందుకు అనమతిని ఇచాేరు కాని కందరు దాని ఉపయోగంపై
అసహయం వయకతం చేశ్వరు. అల్ల అని తెలుసుకున్న దైవప్రవకత(స.అ) ఒక ఉపనాయసం
40. ఎడారి మనిషి.
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ఇసూత అందులో అల్లెహ్ సుతతి అన్ంతర్ం ప్రజలకు ఏమైయియంది నేన తయారు
చేస్థన్ దానిని అసహియంచుకుంటునానరు, అల్లెహ్ సాక్షిగా నాకు అల్లెహ్ గురించి
మీ కన్న ఎకుకవ తెలుసు మరియు అల్లెహ్ పటె భయభీతులు కూడా ఎకుకవే, అని
అనానరు.
ఈ రివాయాతులన ఎవరైనా సర్చ కంచెం సూక్షమ దృషిితో పరిశీలిసేత
సహాబీయులు తమన దైవప్రవకత(స.అ) కన్న ఎకుకవ అని అనకునే వారు, అని
తెలుసుతంది. వాళ్ళ విశ్వాసం ప్రకార్ం దైవప్రవకత(స.అ) తపుుచేసే వారు వాళ్ళళ
సరిదిదేే వారు. ఆ విశ్వాసమే చరిత్ర కారులన సహాబీయుల ప్రతీ పని సరైన్ది అది
దైవప్రవకత(స.అ)కు వయతిర్చకమైన్దైన్ సర్చ వయతిర్చకమైన్ది కాకపోయిన్ సర్చ, అని
అనకునేటటుె తయారు చేస్థంది. అంతేకాదు చరిత్రకారులలో కందరు
సహాబీయులన జాాన్ం మరియు ధర్ానిషితలో కూడా దైవప్రవకత(స.అ) కన్న
మించిన్ వారిల్ల ప్రదరిశంచారు. ఉదాహర్ణకి బద్ర్ యుధధంలో బందించబడడ
వాళ్ళ పటె దైవప్రవకత(స.అ) తీరుు తపుుగా మరియు ఉమర్ తీరుున సరైన్దిగా
నిశేయించబడింది. “ఒకవేళ్ నేన ఏదైన్ ఆపదలో పడితే దాని నండి ఇబెన
ఖ్తాతబ్ తపు వేర్చ వారు ర్క్షించలేరు” అనే దైవప్రవకత(స.అ) నండి తపుుడు
రివాయత్న కూడా సృషిించేశ్వరు. అంటే వాళ్ళ ఉదేేశంలో దైవప్రవకత(స.అ) ఇల్ల
అంటునానర్న్న మాట: “

(అనవాదం: ఉమర్చ లేకుంటే

దైవప్రవకత(స.అ) పని ఎపుుడో అయిపోయివండేది)”. మాజాల్లెహ్ (అల్లెహ్
క్షేమించుగాక). దీని కన్న దుషి న్మాకం వేర్చదేమైనా వందా!? ఇల్లంటి
న్మాకాల నండి అల్లెహే ర్క్షించాలి. నేన నా ఆతా సాక్షిగా చేబుతునానన
ఇల్లంటి న్మాకం కలిగి ఉన్న వాడు, ఇసాెం నండి రెండు దికుకల మధయగల
దూర్మనిన కలిగివన్నటువంటివాడు. వాళ్ళకు తమ బుధధని సరిచేసుకోవలస్థన్
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అవసర్ం ఎంతైనా వంది లేదా సైతానన తమ మన్సు నండి దూర్ం
చేసుకోవాలి. అల్లెహ్ ప్రకటన్:
             
          

అనవాదం: తన్ మన్నవాంఛలన తన్ దేవడుగా చేసుకున్న వయకిత స్థితిని
గురించి కూడా న్నవ ఎపుుడైనా ఆలోచించావా? జాాన్ం ఉన్నపుటికీ, అతనిని
అల్లెహ్ మార్గభ్రషితాంలోకి విస్థరివేశ్వడు, అతని హృదయం మీదా, చెవలమీదా
ముద్రవేశ్వడు, అతని కళ్ళకు తెర్వేశ్వడు. ఇక అల్లెహ్ తపు అతనికి మార్గం
చూపేవాడెవడునానడు? మీరు గుణప్పఠనిన నేరుేకోర్మ?
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.

నా ఆతా సాక్షిగా దైవప్రవకత(స.అ) తమ కోరికల మేర్కు రుజుమార్మగనిన విడిచి
అల్లెహ్

ఇష్టినికి

వయతిర్చకంగా

స్తముాన

పంచబెడుతునానర్ని

అనకుంటున్నవాళ్తళ, లేదా మేము దైవప్రవకత(స.అ) కన్న ఎకుకవ జాాన్ం మరియు
ధర్ానిషి కలిగిన్వార్మని అతన(స.అ) అమలు చేసే వాటిని అమలు చేయని
వాళ్తళ, అస్ల గౌర్వానికి అరుులు కారు. అల్లంటి వారిని దైవదూతల సాధన్ంలో
ఎల్ల ఉహించగలము చెపుండి!. కేవలం “దైవప్రవకత(స.అ) సహాబీయులు” అనే
ఒకక కార్ణంపై దైవప్రవకత(స.అ) తరువాత సృషిిలో ఉన్నవార్ందరిలో ఉతతములు
అని నిశేయించి వాళ్ళ మార్గంపై న్డవమని కోర్డం ఎంతవర్కు సమంజసం?.
ఇది అహ్లె సున్నత్ తీరులో ఒక పెదే వైరుధయం మరియు భిన్నతాం. దైవప్రవకత(స.అ)
మరియు వారి సంతాన్ంపై దరూద్ చదివిన్పుుడు సహాబీయులకు కూడా జత
చేసాతరు. అల్లెహ్కు దైవప్రవకత(స.అ) మరియు వారి సంతాన్ం యొకక యోగయత
41. అల్ జాస్థయా సూర్మ:45, ఆయత్:23.

38

సహాబీయులు షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ దృషిిలో
తెలుసు, వాళ్ళకు కూడా దైవప్రవకత(స.అ) మరియు వారి సంతాన్ం యోగయత
తెలియాలని అల్లెహ్ వాళ్ళకు దైవప్రవకత(స.అ) మరియు వారి సంతాన్ంపై దురూద్
చదవమని ఆదేశించాడు. అల్లంటి సమయంలో సహీబీయులన తీసుకచిే
అల్లెహ్ తర్పు నండి సర్ాలోకాలలో ఉతతములుగా నిశేయించ బడడ
దైవప్రవకత(స.అ) మరియు వారి సంతాన్ంతో సమానలుగా చేసే హకుక
మన్కెకకడుంది! చెపుండి.
ఇక మీరు నాకక రిజల్ి తీస్థ చెపేుందుకు అనమతినివాండి, అమవీ
మరియు అబ్బాసీ అధకారులు, అహ్లెబైత్(అ.స)లతో శత్రుతాం చేస్థ, వాళ్ళన
జన్ాభూమి నండి బహిషకరించి కష్టిల ప్పలు చేశ్వరు. అహ్లెబైత్(అ.స) మరియు
వారిని ఇషిపడే వారిని సర్ాసంహార్ం చేస్థనా సర్చ అహ్లెబైత్(అ.స)ల ప్రతిషిత
తగగలేదు. అల్లెహ్ వారిపై దురూద్ పంపకుండా చేస్థన్ ఏ ఒకక ముస్థెము న్మాజు
కూడా సీాకరించడు. అల్లగైతే తమ శత్రుతాం మరియు విరుధాధనికి ఏ కార్ణం
ఉచితంగా ఉంటుంది అని ఆలోచించి ప్రజలకు సహాబీయులు మరియు
అహ్లెబైత్(అ.స)లు ఇదేరూ ఒకేల్లంటి వారు అని మోసగించడానికి సహాబీయులన
అహ్లెబైత్(అ.స)లతో కలిపేసారు. అమవీ మరియు అబ్బాసీయుల, పెదేలు
సహాబీయులందరు మరియు ముఖ్యంగా ఖిల్లఫత్ పదవి పందు సహాబీయుల
గొపుతన్ంలో న్కిలీ రివాయతులు తయారు చేసేందుకు కంతమంది
సహాబీయులకు

మరియు

తాబెయీన్42లలో

బలహీన్

ర్చయితలన

కనేసుకునానరు. మరి అదే విషయం వాళ్ళళ పదవి పందడానికి కార్ణం కూడా
అయియంది, అనే విషయం తెలిస్థందే. తమ అధకార్ంలో ఉన్న హితులన క్షుణణంగా
పరిశీలించడంలో ప్రముఖులైన్ వారు, చిన్న అనమాన్ం కలిగిన్ వాళ్ళన పదవి
నంచి తొలగించే ఉమర్ ఇబెన ఖ్తాతబ్ ల్లంటి మనిషి, మూఆవియాతో చాల్ల
42. దైవప్రవకత(స.అ) దర్శన్ం కాకుండా కేవలం సహాబీయులనే దరిశంచించుకునే అవకాశం కలిగిన్వారు.
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సునినతంగా వండేవారు. ఎటువంటి పరిశీలన్ చేసేవారు కాదు, అని చరిత్ర
సాక్షయం ఇసుతంది. అందుకే అతన అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ల జీవితకాలంలో
అల్లగే తమ పదవిపై కన్సాగాడు. మరి అతనిపై అభయంతరించేవాడే పుటిలేదు.
చివరికి అతని పటె అయిషితన కూడా వయకతం చేయలేదు. ముఆవియాపై ఎన్నన
ఫిర్మయదులు చేశ్వరు కాని ఉమర్ ఒక చెవితో విని మరో చెవితో వదిలేసేవారు.
దైవప్రవకత(స.అ) మగవారిపై హర్మమ్గా నిశేయించిన్ బంగార్ం మరియు పటుి
వసాాలు ముఆవియా ధరిసాతడు, అని ఉమర్కు చెపుగా అతనిని వదిలేయండి
అతన అర్బ్లో కిస్రా(ర్మజు) ల్లంటివాడు అని ఉమర్ జవాబిచేే వారు.
ముఆవియా అల్లగే ఇర్వై సంవత్ర్మలు అధకార్ం కన్సాగించాడు.
ఎవారూ అతనిపై అభయంతర్ం గాని లేదా అతనిని పదవి నంచి తొలగించడం
గాని చేయలేదు. అంతే కాకుండా ఉసాాన్ చేతిలో ప్రభుతాం వచిేన్ తరువాత
అతన ఇంకా కనిన ప్రదేశ్వలన తమ ఆధన్ంలో తీసుకునానడు. అల్ల
ముఆవియాహ్ కు ఇసాెం సంపదలన సాాధ్దన్ం చేసుకని అర్బ్ యొకక
దుర్మారుగలతో ఒక సైన్యం తయారు చేస్థ ఉమాత్ యొకక నాయకుడికి
వయతిర్చకంగా విపెవం సంభవించి అధకార్బలంతో ముస్థెములపై అధకార్ం
చేయడానికి మరి అల్లగే దౌర్ాన్యంతో త్రాగుబోతైన్ తన్ కుమారుని కోసం బైఅత్
తీసుకోవడం పై వాళ్ళన స్థధధం చేసే అవకాశం దొరికింది.
ఇది కష్టిలతో నిండి వన్న ఇంకో కథన్ం, ఇపుుడు దాని వివర్ణ సమయం
కాదు. ఖిల్లఫత్ పదవి ఆక్రమించుకని నేరుగా బన్న ఉమయాయహ్ ప్రభుతాానికి

దారి సుగమన్ం చేస్థన్, ఖురైషీయుల ఇషిం ప్రకార్ం నబువాత్43 మరియు

43. దైవదౌతయం.
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ఖిల్లఫత్44 బన్న హాషిం45లకే చెందడం సహించన్టువంటి ఆ సహాబీయుల
సాార్ధ పరిమాణము తెలియ పరుచుటయే నా ఉదేేశం.46

అమవీయులు ప్రభుతాంపై ర్మవడానికి కార్కులైన్ వారికి కృతజాత
తెలపుకోవడం అమవీ ప్రభుతాం యొకక బ్బధయతే కాదు వాళ్ళ కర్తవయం కూడాన.
వాళ్ళ కన్నస కృతజాత ఎమిటంటే ఆంతర్య విక్రయికులైన్ ర్చయితలన సృషిించి
వారిచే తమ పెదేల గొపుతనానిన వరిణసూత కనిన న్కిలీ రివాయతులు తయారు
చేయించి వాటిని కనిన బ్బటసారుల సమూహాలతో ప్పటు పటిణాలకు పంపించి
వాళ్ళ

శ్రేషఠతాానిన,

ఉన్నతాానిన

ఆ

న్కిలీ

రివాయతుల

సహాయంతో

అహ్లెబైత్(అ.స)ల కన్న ప్రముఖులు చేయడం. నిజానికి అల్లెహ్ సాక్షిగా ఒకవేళ్
మత, తర్క, వివేకమైన్ రుజువల వెలుగులో చూస్థన్ట్టలెతే ఈ శ్రేషఠతకు బుధధ
హీనలకు మరియు దేనిని పడితే దానిన విశ్వాస్థంచేవారు తపు ఇంకెవరి దృషిిలో
విలువ లేదు.
ఈ న్కిలీ రివాయతుల వలనే అనిన చోటెలో ఉమర్ యొకక ధర్ాం
మారుమోగింది. దాని వలేె కందరు “ఉమర్ ధర్మానిన ప్పలిసూతనే ఈ లోకానిన
విడిచారు” అనానరు. కందరైతే “నాయయధర్మాలు చావకూడదని ఉమర్న
సమాధలో నిలబెటిి పూడాేరు” అని కూడా వెలెడించారు.
ఉమర్ నాయయధర్మాల గురించి ఎవరికి ఏదనిపిసేత అది చేపునివాండి
ఆపేవారు లేరు. కాని సతయ చరిత్ర ప్రసాతవన్ మాత్రం ఇదే; హిజ్రీ యొకక 20వ ఏట
ఉమర్ ప్రజలోె మాన్యములన నియమించిన్పుుడు దైవప్రవకత(స.అ) తీరున
44. ఉతతర్మధకార్ం
45. హాషిం వంశీకులు.
46. ఖిల్లఫత్ వ ములుకియయతె మౌదూదీ, యౌముల్ ఇసాెం అహాద్ అమీన్.
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ఆచరించనూ లేదు మరి దానిపై కటుిబడీ కూడా ఉండ లేదు. దైవప్రవకత(స.అ)
ముస్థెములందరిని మాన్యముల విషయంలో ఎటువంటి భేదం లేకుండా
సమాన్ంగా నిశేయించారు. ఇదే తీరున అబూబక్ర్ తమ ఖిల్లఫత్ పదవీ
కాలంలో కూడా అమలు చేశ్వరు. కాని ఉమర్ ఒక కతత పధధతిని అమలులోకి
తీసుకచాేరు. ముందుగా ఇసాెం సీాకరించిన్ వారిని తరువాత ఇసాెం

సీాకరించిన్ వారిపై, ఖురైషీ47 ముహాజిరీన్ెన వేర్చ ముహాజిరీన్ెపై, మామూలు
ముహాజిరీన్ెన

అనా్రులందరిపై,

అర్చబీయులందరిని

అజమీయులపై,

యజమానలన బ్బనిసలపై, “ముజిర్” వంశీకులన “ర్బీఅహ్” వంశీకులపై
శ్రేషఠతని ఇచాేరు. “ముజిర్” వంశీకులకు మూడందలు మరియు “ర్బీఅహ్”
వంశీకులకు రెండందలు నిశేయించారు. మరి అల్లగే “ఔస్” వంశీకులన
“ఖ్జ్రజ్” వంశీకులపై ఉన్నతన ఇచాేరు.48

ఈ బేధమే ధర్ామా? వివేకులే నాయయం చెప్పులి.
ఆ తరువాత ఆ అముాడుబడడ ర్మవియులతోనే ఉమర్ ఇబెన ఖ్తాతబ్ జాాన్ం
మరియు తెలివి యొకక లెకకలేనివనిన సంఘటన్లు విన్వచుే. చివరికి అతనిని
సహాబీయులందరిలో జాానలుగా కూడా నిశేయించేశ్వరు. చాల్ల సంధర్మాలలో
“అతని మరియు దైవప్రవకత(స.అ) మధయ అభిప్రాయభేదం ఏర్ుడిన్పుుడు అల్లెహ్
వారిని సమరిిసూత పైనండి ఆయతులు పంపేవాడు” అనే న్కిలీ రివాయత్లు
కూడా తయారు చేసేశ్వరు. నిజం చెప్పులంటే నిజచరిత్ర ప్రకార్ం వారు ఖుర్ఆన్
అవతరించిన్ తరువాత కూడా దానిని అనసరించలేదు. ఉదా: ఉమర్ ఖిల్లఫత్

47. ఖురైష్ వంశ్వనికి చెదిన్వారు.
48. తారీఖ్ యాఖూబీ, భాగం 2, పేజీ106. ఫుతూహుల్ బుల్లేన్, పేజీ 437.

42
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కాలంలో ఎవరో అపరిశుధధంగా49 ఉన్నపుుడు న్నళ్ళళ దొర్కకపోతే ఏమి చేయాలి?
అని అతనితో ప్రశినంచగా “న్మాజ్ చదవకండీ” అని జవాబిచాేరు. అపుుడు
అమాార్

ఇబెన

యాస్థర్కు

అతని

కోసం

తయముామ్

నిబంధన్న

గురుతచేయవలస్థన్ అవసర్ం వచిేంది. అయినా ఉమర్కు తృపిత కలగక ఇల్ల
అనానరు: “మేము మనిషి ఎంత బరువ మోయగలడో అంత బరువనే వాడిపై
వేసాతము”.50

ఇకకడ ప్రశ్ననమిటంటే ఖుర్ఆన్లో ఉన్న “తయముామ్” ఆదేశం మరియు
దైవప్రవకత(స.అ) వజూ బోధంచిన్టేె దీనిని కూడా బోధంచారు మరి దానిపై ఉమర్
జాాన్ం ఏమైపోయిన్టుె. అల్లగే సాయంగా ఉమర్ కూడా కనిన సంధర్మాలలో
తమ అజాానానిన చాటిచేప్పురు. చివరికి ఇల్ల కూడా అనానరు: “ఇంటోె కూరోేని
ఉన్న ఆడవాళ్ళకు కూడా ఉమర్ కన్న ఎకుకవ తెలుసు” . మరి అల్లగే “ఒక వేళ్
అలీయే లేకుంటే నేన ఎపుుడో చచేేవాడిని” అనే పదానిన క్రమంగా ఎన్నన సారుె
చేప్పురు. అతనికి చివరి నిమిషం వర్కు (ఇసాెంలో) “కల్లలహ్” యొకక
నిర్ాంధము గురించి తెలియలేదు అందుకే జీవితాంతం దాని పటె వివిధ తీరుులు
ఇసూతనే ఉనానరు. వీటన్ననంటి పై చరిత్రే సాక్షయం. అయితే ఆ సమయంలో వారి
జాాన్ం ఏమైపోయిన్టోె!!!.
ఆ తరువాత ఉమర్ యొకక ధైర్యసాహసాల కథలు కూడా చాల్ల
వినిపిసాతయి.

ఉమర్

ఇసాెం

సీాకర్ణ

తరువాత

ఖురైషీయులు

భయపడిపోయార్న్న, ముస్థెముల బలం రెటిిపెలుయియందన్న, కూడా అన్డం
జరిగింది. అంతకు మించిన్ విషయం ఏమిటంటే ఉమర్ ఇబెన ఖ్తాతబ్ వలె
49. జనాబత్.
50. సహీ బుఖ్యరీ, భాగం 1, పేజీ 52.
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ఇసాెంకు గౌర్వం దకికందన్న, మరియు ఉమర్ ఇసాెం సీాకరించన్ంత వర్కు
దైవప్రవకత(స.అ) బహిర్ంగంగా ఇసాెం ప్రచార్ం చేసేందుకు ధైర్యం చేయలేదు, అని
న్మాడం. కాని నిజమైన్ చరిత్ర వీటిలో ఏ విషయానిన వివరించదు. అల్లగే
చరిత్రలో బద్ర్, ఒహద్, ఖ్ందఖ ల్లంటి యుదాేలలో ఉమర్ ఫల్లనా ప్రముఖ్ లేదా
మామూలు వయకితతో యుధధం చేస్థ, వాడిని చంప్పరు అనే ప్రసాతవన్గాని పేరుగాని
లేదు. దానికి విరుదేంగా చరిత్రలో, ఒహద్ యుధధంలో ఆ తరువాత హునైన్
యుధధంలో (యుధధ భూమిని వదిలి) ప్పరిపోయారు అనే ప్రసాతవన్లు ఉనానయి.
దైవప్రవకత(స.అ) వారిని ఖైబర్ యుధధంలో గెలవడానికై పంపితే ఓడి వచాేరు.
హదేేమిటంటే వారు ప్పల్గగన్న ప్రతీ యుధధంలో ఎవరో ఒకరి క్రిందే ఉనానరు కాని
వారు ఏ సైనాయనికి నాయకుడిగా నియమించ బడలేదు. దైవప్రవకత(స.అ) చివరి
రోజులోె వారిని ఉసామా బిన్ జైద్ ల్లంటి యువకుని ఆధపతయంలో ఉంచారు.
ఇక ఈ కలిుత సాహస సంఘటన్లకు విలువేముంది.
ధైర్యసాహసాల మాదిరిగానే ఉమర్ ఇబెన ఖ్తాతబ్ యొకక ధర్ానిషి, అల్లెహ్
యొకక భయభీతితో రోదన్ సంఘటన్లు కూడా విన్వచుే. ఉమర్, ఇర్మకులో
కంచర్గాడిద కాలు జారి పడిపోతే ప్రళ్యం నాడు అల్లెహ్ ముందు ఎందుకు
మార్మగములన సరిచేయించలేదు అని జవాబు ఇవాాలి్ వసుతందేమో, అని
భయపడుతూ వండేవార్ట.
కాని నిజచరిత్ర ప్రవచన్ ప్రకార్ం అతన చాల్ల క్రూర్ సాభావం, కఠోర్
పదేతి గల మనిషి. అతనికి ఎటువంటి భయం ఉండేది కాదు చివరికి ఎవరైన్
ఏదైన్ ఆయత్ గురించి అడిగినా కూడా వాడిని ర్కతం వచేేటటుె బ్బదేవారు. వారి
భయం మరియు క్రూర్తాం చూస్థ చాల్ల గర్ావతుల గర్మాలు పడిపోయేవి.
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సహాబీయులు షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ దృషిిలో
అతని ఈ భయభీతులు దైవప్రవకత(స.అ) మర్ణంచిన్పుుడు చేతిలో ఖ్డగం పటిి
“దైవప్రవకత(స.అ) మర్ణంచారు అని అంటున్న మరియు ప్రమాణాలు చేస్థ
దైవప్రవకత(స.అ) మర్ణంచలేదు వారు హజ్రత్ మూసా(అ.స) వలే అల్లెహ్ ప్రార్ధన్
కోసం వెళ్ళళరు, ఒకవేళ్ ఎవరైనా వారి మర్ణం పేరు ఎతితనా వారి కంఠం
కోసేయబడుతుంది” అని బేదిరించిన్ సమయంలో ఏమైయాయయి?51.

అల్లెహ్ పటె అతని ఈ భయభీతులు దైవప్రవకత(స.అ) కుమారెత ఇంటి బయట
నిలబడి “బయటికి వచిే బైఅత్ చేయకపోతే ఇంటిని నిపుంటించేసాతము” అని
అన్నపుడు ఎందుకు కలగలేదు?.52 “ఈ ఇంటోె దైవప్రవకత(స.అ) కుమార్చత ఉంది”
అని చెపిున్ తరువాత కూడా ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా “ఎవరైన్
ఉండనివాండి” అని అనానరు.
ఆ తరువాత అల్లెహ్ గ్రంథం మరియు దైవప్రవకత(స.అ) సున్నత్కు
వయతిర్చకిసూత ధైర్యంగా తమ ఖిల్లఫత్ కాలంలో ఆ రెండింటికి వయతిర్చకంగా
లెకకలేనివనిన తీరుులు ఇచాేరు.53

అయితే ఈ సంధర్మాలలో ఆ ధర్ానిషి మరియు అల్లెహ్ భయభీతులు
ఏమైన్టుె?. నా ప్రసాతవన్ చాల్ల పడుగవాకూడదని నేన ఒక ప్రముఖ్ సహాబీని
ఉదాహర్ణగా ముందు ఉంచాన అల్ల కాదని సహాబీయులందరి వివర్మలు
వివర్ణగా ప్రసాతవిసేత ఎన్నన పుసతకాలు తయారైతాయి. నేన ముందే చెపేుశ్వన
ఇవనిన కేవలం ఉదాహర్ణ ఉదేేశమే గాని కేవలం ఇవే అని చేప్పులనే ఉదేేశం
కాదు. నా ఈ సంక్షిపత ప్రసాతవన్తో సహాబీయుల సాార్ిపర్తాం మరియు అహ్లె
51. తారీఖ్ తబరీ, తారీఖ్ ఇబెన అసీర్.
52. అల్ ఇమామతు వస్థ్యాసహ్.
53. అన్నస్ వల్ ఇజితహాద్.
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సహాబీయులు షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ దృషిిలో
సున్నత్ల రెండు వయతిర్చకమైన్ మరియు విభిన్న విషయాలన న్మాడం
తెలిసుతంది. వాళ్ళళ ఒక వైపు ప్రజలిన సహాబియులపై సందేహించడానికి
నిర్మకరిసాతరు మరో వైపు వార్చ సందేహం కలిగించేటటువంటి సంఘటన్లు
ప్రవచిసాతరు. అహ్లెసున్నత్ల ఉలమాలు సహాబీయుల ప్రతిషి మరియు వారి ధర్ాం
దెబాతిన్కుండా ఉండేదుకు ఆ సంఘటన్లు ప్రసాతవించకుండా ఉంటే బ్బగుండేది.
ఇల్లంటి రివాయతులు వ్రాయకుండా ఉంటే మేము కూడా నిస్ందేహులై
ఉండేవాళ్ళము.
నాకు న్జఫ్లో “అల్ ఇమాముసా్దిఖ వల్ మజాహిబుల్ అర్ాఅ” అన
పుసతక ర్చయిత జనాబ్ అసద్ హైదర్తో కలిస్థన్ సంధర్ాం గురుతకసుతంది.
మేము షియా సున్ననల ట్టపిక్పై మాట్టెడుకుంటున్నపుుడు అతన తన్ తండ్రి గారి
ఈ సంఘటన్న వివరించారు; యాభై ఏళ్ళ క్రిందట వారు హజ్ా సమయంలో

ఒక టూయనిస్ ఆలిమ్తో కలిశ్వరు. హజ్రత్ అలీ(అ.స) గారి ఇమామత్54పై
సంభాషణ జరుగుతుండగా టూయనిస్ పండితుడు నా తండ్రి ఇమామత్ మరియు
ఖిల్లఫత్పై ఇచేే సాక్ష్యయలన చాల్ల దీర్ఘంగా వింటునానడు. అల్ల నాలుగైదు
సాక్ష్యయల తరువాత మీ వదే ఇంకా ఏమైన్ సాక్ష్యయలునానయా? అని ఆ టూయనిస్
ఆలిమ్ అడిగాడు. దానికి అతన లేవ అని సమాధాన్మిచాేరు. ఆ తర్వాత ఆ
టూయనిస్ ఆలిమ్ ఒక మాల తీసుకని లెకకపెటిడం మొదలు పెటిండి అని చెపిు
హజ్రత్ అలీ(అ.స) గారి ఇమామత్ పై నా తండ్రి గారికి కూడా తెలియన్టువంటి
వంద సాక్ష్యయలన ప్రవచించాడు. ఆ తరువాత సయయద్ హైదర్ ఇల్ల అనానరు:
“ఒక వేళ్ అహ్లెసున్నత్లు తమ పుసతకాలన చదివిన్ట్టలెతే మేము ఏదైతే

54. పౌరోహితయము.
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సహాబీయులు షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ దృషిిలో
చెబుతామో వాళ్ళళ కూడా అదే చెపేువారు. మరి ఇపుటి వర్కు అనిన విరోధాలు
అంతం అయియవండేవి”
నా ఆతాసాక్షిగా చెబుతునానన ఒకవేళ్ మనిషి తమ సామతపక్షప్పత
అంధాకార్మనిన మరియు గర్మానిన ప్రకకన్ పెటిి సరైన్ మరియు సుషిమైన్
సాక్ష్యయలన అనసరించడం మొదలు పెడితే అసద్ హైదర్ గారి మాటే నిజమైన్ది,
దాని నండి ఏ ఒకకరు ప్పరిపోలేరు.

ర్చన్: డాకిర్ సమావీ తీజాన్న
అనవాదం: జహీర్ అబ్బాస్
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