
5. అంత్యకి్రయల పుస్త కం-’హ.1523-1771;  స్ంపుటం: I 511 5 -   ن ائِزِكت   I :لدِِالجِ      1771-1523  .ح-اُب اْلج 

ِكَتاُب الَْجَنائِز   -5  

5. అంత్యకి్రయల (జనాయి'జ్) పుస్త కం 

 بَاُب ِعَياَدِة الَْمِريِْض َوثَواِب الَْمَرِض -1

1. రోగిని పరామర్ష ంచటం, రోగానిక్ర పర తిఫలం 

జనా'జహ్ అంటే శవం,  ఇంకా శవాన్ని తీసుకువెళ్ళే 

మంచాన్ని కూడా జనా'జహ్ అంటారు. ఈ 

ప్ర కరణంలో రోగం మరియు మరణానంతర ఆదేశాలు 

మొదలయినవి వివరించబడాాయి.  

ُل ا    మొదటి విభాగం ََلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 1/483[ )َصِحْيٌح ( ) 1]  - 1523

َعْن أَِِبْ ُمْوََس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  
   .َخاِري ُ بُ الْ  "أَْطِعُمْوا الْجاَئَِع َوُعْودُْوا الَْمِريَْض َوفُك ُوا الَْعاِِنَ". َرَواهُ 

 

1523. (1) [1/483-దృఢం] 

అబూ మూసా (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''ఆకలిగొని వారికి అనిం పెట్ట ండి, అనారోగ్యులను 

ప్రామరిశంచండి, ఖైదీలను విడిపంచండి.'' (బు'ఖారీ) 

 (1/483[ ) ُمت ََفق ٌ عَلَْيِه ( ) 2]  - 1524

ُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َعنْ  اهللُ َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي 
ََلِم   عليه وسلم: "َحق ُ الُْمْسلِِم َعىَل الُْمْسلِِم َخْمٌس: َرد ُ الس َ
ْعَوةِ َوتَْشِمْيُت   َوِعَيادَُة الَْمريِْض َواِت َِباُع الْجَناَئِِز َوإَِجابَُة الد َ

 .الَْعاِطِس"

1524. (2) [1/483-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''ఒక ముసి్లమ్ యొకక మరో ముసి్లమ్పైె 5 హక్కులు 

ఉనాియి. 1. సలామ్కు ప్ర తిసలామ్ చేయట్ం, 2. 

రోగ్యలను ప్రామరిశంచట్ం, 3. జనా'జహ్ వెంట్ 

వెళ్ేట్ం, 4. ఆహ్వానం స్వాకరించట్ం, 5. తుమ్మిన 

వాన్నకి సమాధానం ఇవాట్ం. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 1/483[ ) َصِحْيٌح ( ) 3 ] - 1525

َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  
". قِْيَل: َما ُهن َ يَا   عليه وسلم "َحق ُ الُْمْسلِِم َعىَل الُْمْسلِِم ِست ٌ

َ لَِقْيَتُه فََسل ََم عَلَْيِه َوإِ   فَأَِجْبُه َوإِذَا َك اعَ ذَا دَ َرُسْوَل اهلِل؟ قَاَل: "إِذا
اِْسَتْنَصَحَك فَانَْصْح لَُه َوإِذَا َعِطَس فََحِمَد اهلِل فََشم ِْتَه َوإِذَا َمِرَض 

  .رَواُه ُمْسلٌِم . فَُعْدُه َوإِذَا َماَت فَات َِبْعُه"

1525. (3) [1/483-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) ఒక 

ముసి్లమ్పైె మరో ముసి్లమ్ యొకక 6 హక్కులు 

ఉనాియి అన్న అనాిరు. ఆ ఆరు హకుకలు 

ఏమ్మట్న్న ప్ర శ్ించడం జరిగంది. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 

1. ముసి్లమ మరో ముసి్లమ్ను కలిసే్త సలామ్ 

చేయాలి, 2. అతను ఆహ్వాన్నసే్త, అతన్న ఆహ్వానాన్ని 

స్వాకరించాలి, 3. నీకేదైనా సలహ్వ అడిగతే 

శే్రయోభిలాషతో సలహ్వ ఇవాాలి, 4. ఎవరైనా తుమ్మి 

'అల్'హమ్దులిలిాహ్్' అన్న అంటే సమాధానంగా 

'యర్'హముకలిాహ్్' అన్న ప్లకాలి, 5. అతను 

వాుధికి గ్యరైతే, అతన్ని ప్రామరిశంచాలి, 6. అతను 

మరణిసే్త అతన్న జనా'జహ్ వెంట్వెళ్ళేలి. (ముసి్లమ్) 

 (1/483[ )ُمت ََفق ٌ عَلَْيِه( ) 4]  - 1526

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم ِن عَ اِء بْ َوَعِن الَْبَ  اِزٍب قَاَل: أََمَرنَا الن َ
بَِسْبٍع َونََهانَا َعْن َسْبٍع أََمرنَا: بِِعَيادَةِ الَْمِريِْض َواِت َِباِع الْجَناَئِِز  
اِعْي َوإِبَْراَر الُْمْقِسِم   ََلِم َوإَِجابَِة الد َ َوتَْشِمْيِت اْلَعاِطِس َوَرد ِ الس َ

َهِب َوَعْن الَْحِريِْر  لُوْ لَْمْظ َونَْصِر ا ِم َونََهانَا َعْن َخاتَم الذ َ
ةِ  يَْباِج َوالِْمْيَثَرةِ الَْحْمَراِء َوالَْقِسي ِ َوآنَِيُة الِْفض َ ِ ِق َوالد   .َواْْلِْسَتْبَ

ِة فَإِن َُه َمْن َشِرَب فَْيَها َِفْ   ْرِب ِِفْ الِْفض َ َوِِف َرَوايَِة َوَعْن الش ُ
نَْيا  .َرْب فَْيَها َِفْ اْْلِخَرةِ يَْش  لَْم  الد ُ

1526. (4) [1/483-ఏకీభవితం] 

బరా' బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మాకు 7 

విషయాల గ్యరించి ఆదేశ్ంచారు. 1. రోగన్న 

ప్రామరిశంచట్ం, 2. జనాజా వెంట్ వెళ్ేట్ం, 3. 

తుముికు సమాధానం ఇవాట్ం, 4. సలాముకు 

జవాబు ఇవాట్ం, 5. ఆహ్వాన్నంచేవాన్న ఆహ్వానాన్ని 

స్వాకరించట్ం, 6. ప్ర మాణం చేసే్త దాన్నన్న 

పూరిత చేయట్ం, 7. అత్యుచారాన్నకి గ్యరైన వారికి 

సహ్వయం చేయట్ం. 
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మరియు 7 విషయాల నుండి వారించారు. 1. 

బంగారు ఉంగరం ధరించట్ం, 2. ప్ట్టట వసేాాలు 

ధరించట్ం, 3. ప్ట్టట  ధరించట్ం, 4. ఎరేన్న ప్ట్టట  జీను 

ధరించట్ం, 5. ప్ట్టట  వసేాాలు, 6 ప్ర ఖాుత  ఖస్ ప్ర ంత 

మెరిస్త ప్ట్టట  7. వెండి ప్తర లిో తినట్ం, త్యర గట్ం. 

ప్ర ప్ంచంలో వెండి ప్తర లిో త్యర గేవారు ప్రలోకంలో వెండి 

ప్తర లిో త్యర గలేరు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 1/484[ ) صحيح ( ) 5]  - 1527

م: "إِن َ  لوسه  عليَوَعْن ثَْوبَاَن قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل
ِة َحّت َ   الُْمْسلَِم إِذَا عَادَ أََخاُه الُْمْسلِِم لَْم يََزْل َِفْ ُخْرفَِة الَْجن َ

 .َرَواُه ُمْسلٌِم  .يَْرِجَع"

1527. (5) [1/484-దృఢం] 

సౌ'బాన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక 

ముసి్లమ్ మరో ముసి్లమ్ను ప్రామరిశంచటాన్నకి 

వెళితే, అతడు ప్రామరిశంచినంత స్తప్ప సారగ వనాలిో 

ప్ళ్ళే తింటూ ఉంటాడు.''(ముసి్లమ్)  
 ( 1/484[ ) صحيح ( ) 6]  - 1528

َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  
دََم  ن َ اهلَل عز وجل يَُقْوُل يَْوَم الَْقَياَمِة: يَا ابَْن آَِ عليه وسلم "إ 

قَاَل: يَا َرب ِ كَْيَف أَُعْودَُك َوأَنَْت َرب ُ   .ُت فَلَْم تَُعْدِِنْ ِرْض مَ 
؟ قَاَل: أََما عَلِْمَت أَْن عْبِدْي فَََلنَا َمِرَض فَلَْم تَُعْدُه؟ أََما  الَْعالَِمْْيَ

  َك ْمتُ عَلِْمَت أَن ََك لَْو عُْدت َُه لََوَجْدت َََنْ َعْنَدُه؟ يَا ابَْن آَدََم اْسَتْطعَ 
؟   .لَْم تَطِعْمَِنْ فَ  قَاَل: يَا َرب ِ كَْيَف أَْطِعُمَك َوأَنَْت َرب ُ الَْعالَمْْيَ

قَاَل: أََما عَلِْمَت أَن َُه اْسَتْطَعَمَك َعْبِدْي فََُلٌن فَلَْم تَْطِعْمُه؟ أََما 
َم عَلِْمَت أَن ََك لَْو أَْطَعْمَتُه لَْوَجْدت َ ذَلَِك َعْنِدْي؟ يَا ابَْن آدَ 

قَاَل: يَا َرب ِ كَْيَف أَْسِقْيَك َوأَنَْت َرب ُ   .َقْيُتَك فَلَْم تَْسِقَِنْ ْس تَ اْس 
؟ قَاَل: اْسَتْسَقاَك َعْبِدْي فََُلٌن فَلَْم تَْسِقِه أََما عَلِْمَت   الَْعالَِمْْيَ

 . َرَواُه ُمْسلٌِم . لََوَجْدت َ ذَلَِك َعْنِدْي" إنََك لَْو َسَقْيَتُه 

1528. (6) [1/484-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం, ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: 

''తీరుుదినం నాడు అలిాహ్్, 'ఓ ఆదమ్ కుమారా! 

నేను ప్ర ప్ంచంలో వాుధికి గ్యరయాును. ననుి 

ప్రామరిశంచటాన్నకి నీవు రాలేదు' అన్న అంటాడు. 

దాన్నకి దాసుడు, 'ఓ నా ప్ర భూ! నేను న్నన్నిలా 

ప్రామరిశసేాను. నీవు సరాలోకాలను పోషంచేవాడివి' 

అన్న అంటాడు. దాన్నకి అలిాహ్్, 'నా ఫలానా దాసుడు 

అనారోగాున్నకి గ్యరయిన విషయం నీకు తెలియదా, 

నీవు అతన్ని ప్రామరిశంచలేదు. ఒకవేళ్ నీవు 

అతన్ని ప్రామరిశసే్త, నా ప్రర తిన్న పందేవాడవు,' అన్న 

అంటాడు. 'ఓ ఆదమ్ కుమారా! నేను న్ననుి అనిం 

అడిగాను. నీవు ననుి తిన్నపంచలేదు,' అన్న అలిాహ్్ 

అంటాడు. దాన్నకి దాసుడు, 'ఓ నా ప్ర భూ! నేను నీకు 

తిన్నపంచడం ఏమ్మటి?' నీవు సరా లోకాలకు తిన్నపంచే్

వాడివి. అంటే నీకు తినే అవసరం లేదు కదా,' అన్న 

అంటాడు. దాన్నకి అలిాహ్్, 'నా ఫలానా దాసుడు 

న్ననుి అనిం అడిగాడు, నీవు అతన్నకి తిన్నపంచ 

లేదు, నీవు అతన్నకి తిన్నపంచి ఉంటే, నా వదద  

ప్ర తిఫలం పందేవాడివి.' అలిాహ్్, 'ఓ మానవుడా! 

నేను న్ననుి నీళ్ళే అడిగాను. నీవు ననుి 

త్యర పంచలేదు' అన్న అంటాడు. దాన్నకి దాసుడు, 'ఓ నా 

ప్ర భూ! నేను నీకు త్యర పంచడం ఏమ్మటి, నీవే అందరికీ 

త్యర పసేావు' అన్న అంటాడు. అప్పుడు అలిాహ్్ 

'ఫలానా దాసుడు న్ననుి నీళ్ళే అడిగాడు, నీవు 

త్యర పంచలేదు. ఒకవేళ్ నీవు అతన్నకి త్యర పసే్త, నా వదద  

దాన్నకి ప్ర తిఫలం పందేవాడివి' అన్న అంటాడు. 

(ముసి్లమ్)  

 ( 1/485)  [ ) صحيح ( 7]  - 1529

ِبَ صىل اهلل عليه وسلم دََخَل َعىَل   َوَعْن ابِْن َعب َاٍس: أَن َ الن َ
" ََل بَأَْس  قَاَل: .ْودُُه َوكَاَن إِذَا دََخَل َعىَل َمِريٍْض يَُعْودُهُ يَعُ  َراِِب ٍ أَعَ 

قَاَل:   ." فََقاَل لَُه: "ََل بَأَْس َطُهْوٌر إِْن َشاَء اهللُ  .َطُهْوٌر إِْن َشاَء اهلُل"
َنَعْم  فَ "  َل:كََل َ بَْل ُحّم ى تَُفْوُر َعىَل َشْيٍخ كَِبْْيٍ تُِزيُْرُه الُْقُبْوَر. فََقا

  .َرَواُه الُْبَخاِري ُ  .إِذَْن"

1529. (7) [1/485-దృఢం]్ 
ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక 
ప్లి్లవాస్ల వదద కు అతన్ని ప్రామరిశంచడాన్నకి 
వెళ్ళేరు. ప్ర వకత  (స) రోగ్యలను ప్రామరిశంచినప్పడు, 

''లా బాస తహూరున్ ఇన్షా అలిాహ్్'' అంటే -- 

'మరం ఫరాాలేదు, విచారించవలస్లన ప్న్నలేదు. 

అలిాహ్్ కోరితే ఈ వాుధి నీ ప్ప్లను తొలగంచి 

వేసేుంది' అన్న ప్లికేవారు. ప్ర వకత  (స) అలవాట్ట 

ప్ర కారం ఆ వుకిత తో కూడా, ''లా బాస తహూరున్ 
ఇన్షా అలిాహ్్'' అన్న అనాిరు. అది విని ఆ వుకిత  
'ఎంత మాతర ం కాదు, ఇది జారం, ముసలివాన్నకి 
వచిచంది. ఈ జారం సమాధివరకు చేరిచ వేసేుంది 
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అంటే ఈ జారం వలి నేను చన్నపోత్యను,' అన్న 

అనాిడు. అది విని ప్ర వకత  (స), 'ఒకవేళ్ నీవు నా 

మాట్లు వినకుండా ఉంటే అలాగే జరుగ్యతుంది. 

ఎందుకంటే నీవు కృతఘ్నిడవు,' అన్న అనాిరు. 

(బు'ఖారీ) 

 (1/485)[ )ُمت ََفق ٌ عَلَْيِه(  8]  - 1530

ْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلل صىل اهلل  عَ وَ 
ا إِنَْساٌن َمَسَحُه بَِيِمْيِنِه ثُم َ قَاَل:  عليه وسلم إِذَا اْشَتََك ِمن َ
اِِفْ ََل ِشَفاَء إَِل َ ِشَفاُؤَك   "أَذِْهِب الَْباَْس َرب َ الن َاَس َواْشِف أَنَْت الش َ

 .َسَقمىا" اِدرُ غَ  يُ ِشَفاءى ََل 

1530. (8) [1/485-ఏకీభవితం]  
'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: మాలో ఎవరైనా వాుధికి 
గ్యరైతే ప్ర వకత  (స) తన కుడిచేతితో అతన్న శరీరంపైె 

న్నమురుతూ, ఈ దు'ఆ ప్ఠంచేవారు, '' అజ్'హిబిల్ 
బాస రబానాిస్ల, వష్ఫి అన్తషాాఫీ, లాషఫాఅ' ఇలిా 

షఫాఉ'క, షఫాఅ'న్ లా యుగాదిరు సుఖ్మన్.''  -- 

'ఓ ప్ర జల ప్ర భువా! నీవు ఈ వాుధిన్న దూరం చేయి, 

ఆరోగాున్ని ప్ర సాదించు, ఆరోగుం ప్ర సాదించేవాడవు 

నీవే. చికితస కేవలం నీ తరఫు నుండే వసేుంది. ఆ 

చికితస ఏ రోగాన్ని వదలదు.' (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (1/485)[ )ُمت ََفق ٌ عَلَْيِه(  9]  - 1531

كَاَن َرُسْوُل اهلل صىل اهلل   َة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت:عَائَِش  َعْن وَ 
ْيَء ِمْنُه أَْو كَانَْت بِِه قَْرَحٌة أَْو   عليه وسلم إِذَا اْشَتََك اِْلنَْساُن الش َ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم بِأَْصَبِعِه: "بِْسِم اهلِل تُْربَُة   ُجْرٌح قَاَل الن َ

   .َنا لُِيْشََف َسِقْيُمَنا بِإِذِْن َرب ََنا"بَْعِض  َقةِ أَْرَضَنا بِِريْ 

1531. (9) [1/485-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ''ఎవరైనా వచిచ తనకు 

ఏదైనా రోగం, లేదా గాయం, లేదా నొపు ఉందన్న 

చెబితే, ప్ర వకత  (స) తన చేతి వేర లుతో సైగ చేసే్త ఈ 

దు'ఆ చదివేవారు, 'బిస్లిలిాహి, తుర్బతు అర్'దినా, 

బిరీఖతి బ'అదినా, లి షుషా సఖీమునా, బి ఇజ' న్న 

రబిానా.' -- 'అలిాహ్్ పేరుతో శుభం పందు్
తునాిను. మా నేల మటిట  ఇది మాలోన్న కందరి 

ఉమ్మి, ఇది ఈ నేలలో కలస్ల ఉంది. దాన్న దాారా మా 

రోగన్న నయంచేయి, మా ప్ర భువు ఆజఞ దాారా.' '' 1 

(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 
1) వివరణ-1531: అంటే ప్ర వకత  (స) రోగన్న 

మంతిర ంచినప్పడు తన చేతివేర లుకు ఉమ్మి తగలించి, 

 (1/485) ق ٌ عَلَْيِه(ت َفَ [ )مُ  10]  - 1532

َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلل صىل اهلل  
ذَاِت َوَمَسَح َعْنُه  عليه وسلم إِذَا اْشَتََك نََفَث َعىَل نْفِسِه بِالُْمَعو َ

َ فِْيِه كُنْ  ا اْشَتََكَ َوَجُعُه ال َِذْي تُُوِِف  َ بَِيِدهِ فَلَم َ عَلَْيِه   نُْفُث ُت أ
ِبِ صىل اهلل عليه   ذَاِت ال َِِتْ كَاَن يَْنُفُث َوأَْمَسَح بَِيِد الن َ بِالُْمَعو َ

   .وسلم

َوِِفْ َرَوايٍَة ل ُِمْسلِِم قَالَْت: كَاَن إِذَا َمِرَض أََحٌد ِمْن أَْهِل بَْيِتِه  
ذَاِت   .نََفَث عَلَْيِه بِالُْمَعو َ

1532. (10) [1/485-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఆరోగాున్నకి 

గ్యరైతే ఖుల్ అ'ఊజు' బి రబిానాిస్్, ఖుల్అ'ఊజు' 

బి రబిాల్ ఫలఖ్ లను (113, 114) చదువుతూ తన 

శరీరంపైె ఊదేవారు. ఇంకా తన చేతితో చేతులు అందే 

వరకు తుడుచుకునే వారు. ప్ర వకత  (స) 

మరణించినప్పడు అనారోగుంగా ఉనిప్పుడు, ఆ 

రండు స్తరాలను చదివి ప్ర వకత  (స) చేతులపైె ఊదే 

దాన్ని. ఇంకా ప్ర వకత  (స) చేతులతో అతన్న శరీరంపైె 

తుడిచేదాన్ని. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 
ముసి్లమ్లోన్న ఒక ఉలిేఖనంలో ఇలాఉంది, ఇంటి్ల 

ఎవరైనా అనారోగాున్నకి గ్యరైతే ప్ర వకత  (స) ఈ 

స్తరాలను (113, 114) చదివి వారిపైె ఊదేవారు.  

 ( 1/485)[ ) صحيح (   11]  - 1533

ْ الَْعاِص أَن َُه َشكَا إِىل َرُسْوِل اهلل صىل اهلل   َوَعْن ُعْثَماَن بَِن أَِِب
ا ي َِجُدُه ِِفْ َجَسِدهِ  فََقاَل لَُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   .عليه وسلم َوَجعى

بِْسِم   ْل:قُ "َضْع يََدَك َعىَل ال َِذْي يَأْلَُم ِمْن َجَسِدَك وَ  عليه وسلم:
ِ َما  ةِ اهلِل َوقُْدَرتِِه ِمْن َشر  ِ اٍت: أَُعْوذُ بِِعز  اهلِل ثََلَثاى َوقُْل َسْبَع َمر َ

 .. قَاَل: فََفَعلُْت فَأَذَْهَب اهلُل َما كَاَن ِِبْ. َرَواُه ُمْسلٌِم "أَِجُد َوأََحاِذرُ 

1533. (11) [1/485-దృఢం]  
'ఉసాిన్ బిన్ అబిల్ 'ఆ'స్్ (ర) కథనం: ''నేను నా 

శరీరంలో ఉని నొపు గ్యరించి ప్ర వకత (స)కు ఫిరాుదు 

చేశాను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) ననుి, 'నీవు నీ చేతిన్న 

నొపు ఉనిచోట్ ఉంచు, ఆ తరువాత 3 సారిు 

బిస్లిలిాహ్్ అన్న ప్లుకు, ఆ తరువాత 7 సారిు ఈ 

దు'ఆ చదువు, 

 
దాన్ని నేలపైె పెటిట , ఆ మటిట  తగలి ఉని వేలుతో నొపు 
ఉని చోట్ న్నమురుతూ ఈ దు'ఆ ప్ఠంచేవారు. ఇది 

ప్పళ్ేకు, నొప్పులకు చాలా ఉప్యోగ కరమైెనది. 
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''అ'ఊజు' బి 'ఇ'జజ తిలిాహి, వ ఖుద్రతిహి, మ్మన్ 

షరేి మా అజిదు వ ఉ'హ్వజి'రు'' -- 'నేను అలిాహ్్ 

గౌరవ-శకుత ల దాారా నాకు కలుగ్య్ తుని, నేను 

భయప్డుతుని నొపు నుండి అలిాహ్్ శరణు్

కోరుతునాిను,' అన్న్ ప్లుకు అనాిరు. ప్ర వకత  (స) 

చెపునట్టట  నేను చేశాను, అలిాహ్్ (త) నొపున్న నా 

నుండి దూరం చేశాడు. (ముసి్లమ్) 

 ( 1/486)صحيح (  [ )  12]  - 1534

ِب َ   صىل اهلل عليه  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد الُْخْدِري ِ أَن َ ِجْبِيَْل أَََت الن َ
ُد اْشَتكَْيَت؟يَا  :فََقاَل  .وسلم بِْسِم   " :نََعْم". قَاَل " فََقاَل: ُمَحم َ

ِ كُل ِ  ْؤِذيَْك ِمْن ْن كُل  َشْيٍء ي ُ اهلِل أَْرقِْيَك مِ  ٍد َحاِس  َِ َعْْيٍ  ْفٍس أَوْ نَ َشر 
 .َرَواُه ُمْسلِم ." َفْيَك بِْسِم اهلِل أَْرقِْيَك اهلُل يَْش 

1534. (12) [1/486-దృఢం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వదద కు జిబ్రర ల్ (అ) వచాచరు. 'ఓ ము'హమిద్! మీరు 

అనారోగుంగా ఉనాిరా' అన్న అడిగారు. ప్ర వకత  (స) 

'అవును,' అన్న అనాిరు. అప్పుడు జిబ్రర ల్ (అ), 
''బిస్లిలిాహి అర్ఖీక మ్మన్కులిి షైయిన్, యూ'జీ'క, 
మ్మన్ షరేి కులిి నఫ్స్లన్, అవ్ ఐన్న 'హ్వస్లదిన్, అలిాహు 

యష్ఫీక, బిస్లిలిాహి అర్ఖీక'' -- 'అలిాహ్్ పేరుతో 

న్ననుి బాధ పెడుతుని ప్ర తి వసేువు కీడు నుండి, 

ప్ర తి ప్ర ణి నుండి దిషట  నుండి, అస్తయాప్రున్న కంటి 

నుండి. అలిాహ్్ నీకు ఆరోగుం ప్ర సాదించు గాక! 

అలిాహ్్ పేరుతో నీప ై ఊదుతునాిను.' (ముసి్లమ్) 

 ( 1/486)[ ) صحيح (   13]  - 1535

كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   وَعِن ابِْن َعَباٍس قَاَل:
ِذُ الَْحَسَن  ِة ِمْن كُل ِ  :ْسَن ُح َوالْ  يَُعو  ام َ "أَِعْيُذكَُما بِكَلَِماِت اهلِل الت َ

ٍة" م َ ٍة َوِمْن كُل ِ َعْْيٍ َل َ "إِن َ أَبَاكَُما كَاَن  َويَُقْوُل:. َشْيَطاٍن َوَهام َ
ِذُ بِهما إِْسَماِعْيَل َوإِْسَحاَق". الُْبَخاِري ُ َوِِفْ أَْكَثِر نَُسِخ   َرَواهُ  يَُعو 

ْثِنَيِة "بِهِ  :بِْيِح الَْمَصا  .َما" َعىَل لَْفِظ الْت َ

1535. (13) [1/486-దృఢం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన ఇదద రు 

మనమళ్ళే 'హసన్ మరియు 'హుసైన్ల కరకు ఈ 

దు'ఆల దాారా శరణుకోరవారు.  

''ఉ'యీజు'కుమా, బికలిమా తిలిాహితే్యమాితి  

మ్మన్ షరేి కులిి షై'త్యన్నన్ వ హ్వమితిన్, వ మ్మన్ కులిి 

ఐన్నన్ లామితిన్.'' -- 'నేను మీ ఇదద రి కోసం అలిాహ్్ 

పూరిత  వచనాల దాారా ప్ర తి షై'త్యన్ కీడునుండి, ప్ర తి 

విషపూరిత జంతువునుండి, ప్ర తి దిషట నుండి అలిాహ్్ 

శరణు కోరుతునాిను.'  

'ఇంకా మీ తండిర  ఇబార హీమ్ (అ) తన కుమారులై్లన 

ఇసాి'యీల్ మరియు ఇస్్'హ్వఖ్ల కోసం ఈ ప్దాల 

దాారానే శరణుకోరవారు.' అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ)  
 ( 1/486)[ ) صحيح (   14]  - 1536

َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  
ا ي َُصْب ِمْنهُ   .لُْبَخاِري ُ اُه اوَ ". رَ عليه وسلم: "َمْن يُِرِد اهلُل بِِه َخْْيى

1536. (14) [1/486-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలిాహ్్ మేలు చేకూరచగోరవారికి కషాట లకు 

గ్యరిచేయడం జరుగ్యతుంది. లేదా అలిాహ్్ కషాట లకు 

గ్యరిచేసేాడు.'' 2 (బు'ఖారీ) 

 (1/486) [ ) متفق عليه ( 15]  - 1537

 َ ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم يْرَ رَ هُ ِِبْ َوَعْن أ َة َوأَِِبْ َسِعيٍد َعْن الن َ
قَاَل: "َما يُِصْيُب الُْمْسلَِم ِمْن ن ََصِب َوََل َوَصٍب َوََل َهم َ َوََل ُحْزٍن  
َر اهلُل بَِها ِمْن  ْوكَُة يَُشاك َُها إَِل َ كَف َ َوََل أَذَى َوََل غم ٍ َحّت َ الش َ

  .َخَطايَاُه"

1537. (15) [1/486-ఏకీభవితం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఒక ముసి్లమ్ కషాట లకు గ్యరైనా, విచారాన్నకి 

గ్యరైనా, ఒకవేళ్ ముళ్ళే గ్యచుచకునాి, వాటి 

దాారా అలిాహ్్ అతన్న ప్ప్లను క్షమ్మంచివేసేాడు.'' 3 

(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 
2) వివరణ-1536: అంటే శేమ్మంచకుండా, కషాట లు, 

ఆప్దలు భరించకుండా ఉనిత సాానం లభించదు. 

అలిాహ్్ (త) ఉనిత సాానం ప్ర సాదించగోరినప్పుడు  

అతన్ని ప్రీకాిసేాడు. అతడు ఆ ప్రీక్షలో న్నగగ తే అతన్నకి 
అంత్య మేలే జరుగ్యతుంది. ఎంత అధికంగా బాధలు 

భరిసే్త అంత అలిాహ్్(త)కు ప్రర తిప్తుర డవుత్యడు. 

అందువలి కషాట లు, ఆప్దల వలి ఆందోళ్న చెంద 

కూడదు. కషాట లు సుఖాలకు మెటి్న్న భావించాలి.  

3) వివరణ-1537: అంటే బాధలు, విచారాలు అన్న అరధ ం. 

న్నఘంట్టవులో నసా్ అంటే అనారోగుం, శాశాత రోగం 
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 (1/486)( [ ) متفق عليه  16]  - 1538

ِب ِ صىل اهلل   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: دََخلَُت َعىَل الن َ
عليه وسلم َوُهَو يُْوعَُك فََمِسْسُتُه بَِيِدْي فَُقلُْت:يَا َرُسْوَل اهلِل إِن ََك  

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: ا. فََقاَل الن َ ىا َشِديْدى ْ  لَُتْوعَُك َوْعك  "أََجْل إِِن ِ
ذَلَِك ِْلَن َ لََك  َما يُْوعَُك َرُجََلِن ِمْنُكْم". قَاَل: فَُقلُْت: كَُك عَ أَوْ 

ْسلٍِم ي ُِصْيُبُه أَذَىى   ثُم َ قَاَل: "أََجْل". أَْجَريِْن؟ فََقاَل: "َما ِمْن م ُ
ُط   َئاتِِه كََما تَح ُ َرٍض فََما ِسَواُه إَِل َ َحط َ اهلُل تََعاىل بِِه َسي ِ ْن م َ م ِ

   .قََها"َورَ  ةُ َجرَ الش َ 

1538. (16) [1/4686-ఏకీభవితం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ మస్్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వదద కు నేను వెళ్ళేను. అప్పుడు ప్ర వకత  (స)కు 

జారంగా ఉంది. నేను నా చేతేో ప్ర వకత  (స)ను ముట్టట  

కున్న, 'ప్ర వకాత ! తమకు చాలా జారంగా ఉంది' అన్న 

అనాిను. దాన్నకి ప్ర వకత (స), 'అవును, మీలో ఇదద రికి 

వచేచ జారం నాకు వసేుంది,' అన్న అనాిరు. దాన్నకి 

నేను 'మరి మీకురటిట ంప్ప ప్పణుం లభిసేుంది కదా' అన్న 

అనాిను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'అవును, ఒక ముసి్లంకు 

ఎట్టవంటి ఆప్ద వచిచనా, అలిాహ్్(త) దాన్న దాారా 

అతన్న ప్ప్లను క్షమ్మంచివేసేాడు. చెట్టట  తన 

ఆకులను రాలిచనటి్ట' అన్న అనాిరు. (బు'ఖారీ, 

ముసి్లమ్) 

 (1/487)[ ) متفق عليه (  17]  - 1539

َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اُلُل َعْنَها قَالَْت: َما َرأَيُْت أََحَدا الَْوَجُع عَلَْيِه  
 .أََشد ُ ِمْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم 

1539. (17) [1/487-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)కు కలిగ నంత 

నొపు, బాధ మరవరికీ చూడలేదు. (బు'ఖారీ, 
ముసి్లమ్) 

 ( 1/487)  [ ) صحيح ( 18]  - 1540

ِب ُ صىل اهلل عليه   َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اُلُل َعْنَها قَالَْت: َماَت الن َ
َ ََل وسلم بَْْيَ َحاقَِنِِتْ َوذَاقَِنِِتْ فَ  ا بَْعَد   ْكَرهُ أ َة الَْمْوِت ِْلََحٍد أَبَدى ِشد َ

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم. َرَواُه الُبَخاِري ُ   .الن َ

 

మరియు నొపు అన్న అరధ ం. ఇంకా హమి్ అంటే, దుుఃఖ 

విచారాలు, ఆందోళ్న అన్న అరధ ం. అంటే ఒక ముసి్లమ్ 

ఎట్టవంటి బాధ, విచారాన్నకి గ్యరయినా దాన్నకి 

బదులుగా అతన్న ప్ప్లను అలిాహ్్ క్షమ్మంచివేసేాడు. 

1540. (18) [1/487-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) నా ఓడిలో 

మరణించారు. ప్ర వకత  (స) ప్రిసా్లతి కంటే మరవరి 

ప్రిసా్లతిన్న ఆందోళ్నకరంగా నేను చూడలేదు.'' 4 

(బు'ఖారీ) 

 (1/487) [ ) متفق عليه ( 19]  - 1541

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعْن كَْعِب بِْن َمالٍِك قَاَل:
يَاُح    الُْمْؤِمِن  "َمَثُل  وسلم: ِ َئها الر  ْرِع تَُفي ِ كََمَثِل الَْخاَمِة ِمَن الز َ

ةى َوتَْعِدلَُها  أََجلُُه َوَمَثُل الُْمَنافِِق  ْيهِ تِ  يَأْ ْخَرَى َحّت ى ا تَْصَرُعَها َمر َ
ِجَعافَُها كََمَثِل اْْلَْرَزةِ الُْمْجِذيَِة ال َِِتْ ََل يُِصْيُبَها َشْيٌء َحَّت يَُكْوَن اِنْ 

ةى َواِحَدةٍ"  .َمر َ

1541. (19) [1/487-ఏకీభవితం] 

క'అబ్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''విశాాస్ల ప్రిసా్లతి ప్చచన్న ప్ంట్లాంటిది. 

గాలులు ఒకోకసారి అట్ట నుండి, ఒకోకసారి ఇట్ట్

నుండి ఊప్పతూ ఉంటాయి. చివరికి మరణం 

సంభవిసేుంది. విశాాస్ల ప్డుతూ లేసే్త ఉంటాడు. 

కషాట లు, ఆప్దలు వసే్తపోతూ ఉంటాయి. కప్టాచారి 

ఉదాహరణ బలమైెన చెట్టట  వంటిది. ఆరోగుంగా 

ఉంటాడు. కాన్న ఒకకసారి ప్రకివేయబడత్యడు.'' 

(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (1/487)[ ) متفق عليه (  20]  - 1542

َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  
يُْح تُِمْيلُُه َوََل   ِ ْرِع ََل تََزاَل الر  عليه وسلم: "َمَثُل الُْمْؤِمِن كََمَثِل الز َ

ََلُء َوَمَثُل الُْمَنافِِق كََمَثِل َشَجَرةِ اْْلَْرَزِة ُه البَ بُ ِصيْ يََزاُل الُْمْؤِمُن يُ 
  .ََل تَْهَتز ُ َحَّت تَْسَتْحَصَد"

1542. (20) [1/487-ఏకీభవితం] 

 

4) వివరణ-1540: 'ఆయి'షహ్్ (ర) మరణ సమయంలో 

వచేచ ఆందోళ్నకరమైెన ప్రిసా్లతి ప్ప్ల వలి కలుగ్య 

తుందన్న భావించేవారు. కాన్న ప్ర వకత  (స) మరణసా్లతిన్న 

చూస్ల, ఇలా ఆందోళ్నకరమైెన ప్రిసా్లతి ప్ప్ల వలి 

కలగదన్న తన అభిప్ర యం మారుచకునాిరు. ఈ 

'హదీసు'లో హ్వఖినతీ అన్న ఉంది. అంటే రొముి మధు 

భాగం. అంటే ప్ర వకత  (స) నా ఒడిలో మరణించారు. 

అప్పుడు కలిగన కషట ం నాకు బాగా తెలుసు. 
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అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''విశాాస్ల ఉదాహరణ ప్ంట్లాంటిది. గాలి  అతన్ని 

అటూ ఇటూ కుదుప్పతూ ఉంట్టంది. విశాాస్లకి 

ఎలిప్పుడూ కషాట లు, ఆప్దలు వసే్త ఉంటాయి. కాన్న 

కప్టాచారి 'సనోబర  చెట్టట  లాంటివాడు. కాన్న ఒకేసారి 

ప్రకివేయబడత్యడు.'' (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 1/487)[ ) صحيح (   21]  - 1543

َوَعْن َجابٍِر قَاَل: دََخَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعىَل أُم ِ  
ائِِب فَقَ  ؟" قَالَْت: الُْحّم َ ََل بَاَرَك اهلُل َمالَ " اَل:الس َ ٍك تَُزْفِزفِْْيَ

فِْيَها فََقاَل: "ََل تَُسب ِ الُْحّم َ فَإِن ََها تُْذِهُب َخَطايَا بََِنْ آدََم كََما  
 .يُْذِهُب الِْكْْيُ َخَبَث الَْحِديِْد". َرَواُه ُمْسلٌِم 

1543. (21) [1/487-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఉముి సాయి'బ్ 

వదద కు వచాచరు. అప్పుడు ఆమె అనారోగుంగా 

ఉనాిరు. అది చూస్ల, ప్ర వకత   (స) 'ఏమయింది? 

వణుకుతునాివు,' అన్న అడిగారు. దాన్నకి ఆమె, 

'ప్ర వకాత ! జారంగా ఉంది, ప్డుగాను,' అన్న అనిది. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 'జారాన్ని తిట్ట కు, ఇది మానవున్న 

ప్ప్లను, కుంప్టి ఇనుమును శుభర ప్రచినట్టట  

దూరం చేసేుంది' అన్న అనాిరు. (ముసి్లమ్) 

 ( 1/487)  [ ) صحيح ( 22]  - 1544

َوَعْن أَِِبْ ُمْوََس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا  
 اِقْيمى َمَرَض الَْعْبُد أَْو َسافََر كُِتَب لَُه بِِمْثِل َما كَاَن يَْعَمُل مُ 

ا"َصحِ   َرَواُه الُْبَخاِري ُ  .ْيحى

1544. (22) [1/487-దృఢం] 

అబూ మూసా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''విశాాస్ల అనారోగాున్నకి గ్యరయినా, లేదా 

ప్ర యాణాన్నకి వెళిేనా, అతను్సాాన్నకంగా,్ఆరోగుంగా్

ఉండి్ చేస్లన సతకరిలు్ అతమ్మ్ కరి ప్తర ంలో 

వార యబడుత్యయి.'' (బు'ఖారీ)  

 (1/488) ليه ([ ) متفق ع 23]  - 1545

َوَعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  
اُعْوُن َشَهادٌَة ل ِكُل ِ ُمْسلٍِم"   ."الط َ

1545. (23) [1/488-ఏకీభవితం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''పిేగ్య 

వాుధి ప్ర తి ముసి్లమ్కు వీరమరణంగా వరిత సేుంది. 

అంటే పిేగ్యవాుధి వలి మరణించిన ముసి్లమ్ 

వీరమరణం పందినట్టట  ప్రిగణించట్ం జరుగ్యతుంది.'' 

(బు'ఖారీ) 

 (1/488)[ ) متفق عليه (  24]  - 1546

َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  
َهَداُء َخْمَسةٌ  َوالَْغِريُْق   َن وْ ُط لَْمبْ الَْمْطُعْوُن َوا عليه وسلم: "الش ُ

ِهْيُد ِِفْ َسِبْيِل اهلِل"َوَصاِحُب الَْهَدِم َوال  .ش َ

1546. (24) [1/488-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''వీర మరణంలో 5 రకాలు ఉనాియి. 1. పిేగ్య వాుధి 

వలి మరణించినవారు వీరమరణం పందినటేట , 2. 

విరోచనాల దాారా మరణించినవారు వీరమరణం 

పందినటేట , 3. మున్నగ మరణించిన వారు వీరమరణం 

పందినటేట , 4. గోడపైె నుండి కేిందప్డి మరణించినవారు 

వీరమరణం పందినటేట , 5. అలిాహ్ మారగ ంలో పోరాడి 

మరణించిన వారు వీరమరణం పందినటేట . (బు'ఖారీ, 

ముసి్లమ్) 

అదేవిధంగా వీరమరణాన్నకి చెందిన ఇంచుమ్మంచు 

70 రకాలు ఉనాియి. వీటిన్న గ్యరించి దురేముఖేార 

ప్దస్తచిక, 'తవాలి-ఉల అనాార' లో ఉంది.  

 ( 1/488)[ ) صحيح (   25]  - 1547

َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: َسأَلُْت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  
اُعْوِن فَأَْخَبَ  ُثُه اهلُل َعىَل  ْبعَ ي َ َذاٌب ِِنْ: "أَن َُه عَ عليه وسلم َعِن الط َ

َمْن ي ََشاُء َوأَن َ اهلَل َجَعلَُه َرْحَمةى ل ِلُْمْؤِمِنْْيَ لَْيَس ِمْن أََحٍد ي ََقُع  
ا ي َْعلَُم أَن َُه ََل يُِصْيُبُه إَِل َ   ْحَتِسبى ا م ُ اُعْوُن فََيْمُكُث ِِفْ بَلَِدهِ َصابِرى الط َ

 .أَْجِر َشِهْيٍد". َرَواُه الُْبَخاِري ُ ُل ثْ لَُه مِ لَُه إَِل َ كَاَن  َما كََتَب اهللُ 

1547. (25) [1/488-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను పిేగ్య 

వాుధి గ్యరించి అడిగాను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) పిేగ్య 

వాుధి ఒక అలిాహ్ శ్క్ష. అలిాహ్్(త) 

త్యనుకోరినవారిన్న దాన్నకి గ్యరి చేసేాడు. అయితే 

ముసి్లముల కోసం కారుణుంగా చేస్ల వేసేాడు. పిేగ్య 

వాుధి వచిచన ప్ర దేశం నుండి ఎకకడికీ ప్రిపోకూడదు. 

అలిాహ్ పైె భారం వేస్ల అకకడే ఉంటూ, 'అలిాహ్్ 
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ఆజఞ  లేకుండా ఏ ఆప్దా రాదు,' అన్న దృఢనమికం 

కలిగ ఉంటే అలిాహ్్ అతన్నకి వీరమర ణాన్నకి 

సమానంగా ప్ర తిఫలం ప్ర సాదిసేాడు. (బు'ఖారీ) 

 (1/488)[ ) متفق عليه (  26]  - 1548

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن أَُساَمَة بِْن َزيٍْد قَاَل:
ْن بََِنْ إِْسَرائِيْ  اُعْوُن ِرْجٌزأُْرِسَل َعىَل َطائَِفٍة م ِ ل أَْو َعىَل  وسلم: "الط َ

ُكْم فَإِذَا َسِمْعُتْم بِِه بِأَْرٍض فَََل تَْقَدُمْوا عَلَْيِه َوإِذَا َوقََع  لَ بْ قَ كَاَن َمْن 
ْنُه"بِأَْرٍض َوأَنُْتْم بَِها فَََل  ا م ِ  . تَْخُرُجْوا فَِرارى

1548. (26) [1/488-ఏకీభవితం] 

ఉసామహ్ బిన్ 'జైద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''పిేగ్య వాుధి ఒక శ్క్ష. దీన్ని బనీ 

ఇసార యీ'ల్ మరియు పూరీాకులపైె ప్ంప్డం 

జరిగంది. ఎకకడైనా పిేగ్య వాుధి వాుపంచిందన్న వింటే 

మీరు అకకడికి వెళ్ేకండి. ఒక వేళ్ మీరు ఉనిచోట్ 

పిేగ్య వాుధి వాుపసే్త అకకడి నుండి వెళ్ేకండి.'' 

(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 1/488)  صحيح ([ )  27]  - 1549

ُ عَلَْيِه َوَسل ََم  قَا ٍس ن أَنَ َوعَ  ِ َصىل َ اُلل َ َل: َسِمْعُت َرُسوَل اُلل َ
ُ ُسْبَحانَُه َوتََعاىَل: إِذَا ابَْتلَْيُت َعْبِدي بَِحِبيَبَتْيِه   يَُقوُل: "قَاَل اُلل َ

ْضُتُه ِمْنُهَما الْجن َة ثُم َ َصَبَ   .الُبَخاِري  " يُِريد عَْيَنْيِه. َرَواُه َعو َ
1549. (27) [1/488-దృఢం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిసే్త 

ఉండగా నేను వినాిను, ''అలిాహ్్ ఆదేశం: నేను 

మన్నష యొకక పర యమైెన వసేువులు తీసుకుంటే, 

అంటే కళ్ళేలేన్న గే్యడాివాడిగా చేస్లవేసే్త, దాన్నపైె సహనం 

వహిసే్త, దాన్నకి బదులుగా నేను అతన్నకి సారగ ం 

ప్ర సాదిసేాను.'' (బు'ఖారీ) 
----- 

   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِِنْ 

 ( 1/489)[ ) صحيح (   28]  - 1550

َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:
ا غُْدَوةى إَِل َ  وسلم يَُقْوُل: ْسلٍِم ي َُعْودُ ُمْسلِمى  َصىل َ عَلَْيِه َما ِمْن م ُ

َ  َن وْ َسْبعُ  َرَواُه   َملٍَك َحّت َ يُْصِبَح َوكَاَن لَُه َخِريٌْف ِِفْ الَْجن َِة".لَْف أ
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  ْ    .الّت ِ

1550. (28) [1/489-దృఢం] 

అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిసే్త ఉండగా 

నేను వినాిను, '' ఉదయం ఒక ముసి్లమ్ మరో 

ముసి్లమ్ను ప్రామరిశసే్త, సాయంతర ం వరకు 70 వేల 

మంది దైవదూతలు అతన్ని క్షమ్మంచమన్న, కరుణించ 

మన్న ప్ర రాిసే్త ఉంటారు. ఒకవేళ్ సాయంతర ం ప్రా 

మరిశసే్త ఉదయంవరకు 70 వేల మంది దైవదూతలు 

అతన్ని క్షమ్మంచమన్న, కరుణించమన్న ప్ర రాిసే్త 

ఉంటారు. ఇంకా సారగ ంలో అతన్న కోసం ఒక తోట్ 

ప్ర తేుకించబడుతుంది.'' (తిరిిజి', అబూ దావూద) 

 (1/489) [ ) لم تتم دراسته ( 29]  - 1551

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم ِمْن   َوَعْن َزيِْد بِْن أَْرقٍَم قَاَل: عَادَِِنْ الن َ
. َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ  َجٍع كَاَن يُِصْيَبَِنْ  .و َ

1551. (29) [1/489-అప్రిశోధితం] 

'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ (ర) కథనం: నా కళ్ేలిో నొపు 

ఉండేది. ప్ర వకత  (స) ననుి ప్రామరిశంచటాన్నకి 

వచాచరు. 5 (అ'హిద్) 

 ( 1/489)[ ) ضعيف (  30]  - 1552

"َمْن   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل: َوَعْن أَنٍَس:
أَ فَأَْحَسَن الُْوُضْوَء َوعَادَ  اِس أََخاُه الُْمْسلَِم ُمْحتَ تََوض َ َد ِمْن  بُْوعِ  بى
َة ِست ِْْيَ َخِريْ  َم َمِسْْيَ  .. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ "فىاَجَهن َ

1552. (30) [1/489-బలహీనం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్రిపూరణ ంగా వు'జూ చేస్ల ప్పణు ఫలాపేక్షతో ముసి్లమ్ 

సోదరుణిణ  ప్రామరిశసే్త, అతన్ని నరకం నుండి 60 

సంవతసరాల దూరం ఉంచడం జరుగ్యతుంది.'' 

(అబూ దావూద్) 

 
5) వివరణ-1551: ఈ 'హదీసు' దాారా వాుధి ఎలాంటి 

దైనా, వాుధి ఎంత చినిదైనా సర ప్రామరిశంచటాన్నకి 
వెళ్ళేలి అన్న తెలిస్లంది. కంటినొపు ఉనివారిన్న కూడా 

ప్రామరిశంచడం ప్ర వకత  సాంప్ర దాయం. అయితే ఒక 
'హదీసు'లో కంటిరోగం గలవారిన్న ప్రమరిశంచకూడదన్న 

ఉంది. దీన్నకి సమాధానం ఏమ్మట్ంటే ఒకవేళ్ వెళితే 

అతన్నకి బాధ కలుగ్యతుందన్న అన్నపసే్త వెళ్ేకూడదు. 

లేప్ కూరోచబ్నటేట ్ వారు ఉండకపోవచుచ, కళ్ేపైె కటి్ట 

కట్ట బడి ఉండవచుచ. నేను వెళితే అతన్నకి బాధ 

కలుగ్యతుందన్న అన్నపసే్త వెళ్ేకూడదు.  
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اٍس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعِن ابِْن َعب َ
اٍت:  ا فََيُقْوُل َسْبَع َمر َ ْسلٍِم ي َُعْوُد ُمْسلِمى أَْسأَُل اهلَل  ""َما ِمْن م ُ

ْشِفَيَك إَِل َ ُشِفَي إَِل َ أَْن ي َُكْوَن  أَْن ي َ  َم يْ  َرب ِ الَْعْرِش الَْعظِ الَْعِظْيَم 
ِمِذي ُ  "قَْد َحَضَر أََجلُهُ  ْ  . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ

1553. (31) [1/489-దృఢం] 

ఇబుి 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఒక ముసి్లమ్ మరో ముసి్లమ్ను ప్రామరిశంచి, అతన్న 

కోసం 7 సారిు ఈ దు'ఆ చదివితే అతన్నకి సాసాత 

లభిసేుంది. అంటే అతన్న వాుధి నయమవుతుంది. 

అయితే అతన్నకి మరణసమయం వచిచ ఉండ 

కూడదు. ''అస్్ అలులిాహల్ 'అ''జీమ, రబాల్ 

'అర్షల్ 'అ''జీమ్. అంయుష్ ఫీయక'' -- 'నేను, 

గొప్ువాడైన, మహ్వ స్లంహ్వసనాన్నకి ప్ర భువైెన 

అలిాహ్్ను, నీకు ఆరోగుం ప్ర సాదించమన్న 

అరాిసేునాిను.' (అబూ దావూద్, తిరిిజి') 

 ( 1/490) [ ) ضعيف ( 32]  - 1554

اٍس أَن َ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم:َوَعِن ابِْن َعب َ كَاَن يَُعل ُِمُهْم    الن َ
َن الُْحّم  َوِمَن اْْلَْوجَ  َ  ْسِم اهلِل الْكَِبْْيِ بِ " اِع كُل َِها أَْن ي َُقْولُْوا:م ِ ذُ  وْ عُ أ

ِ البِ  ِ َحر  ِمْن َشر  اٍر و َ ِ كُل ِ ِعْرٍق ن َع َ َرَواُه   ن َاِر".اهلِل الَْعِظْيِم ِمْن َشر 
ِمِذي ُ  ْ َوقَاَل َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب ََل يُْعِرُف إَِل َ ِمْن َحِديِْث   .الّت ِ

ُف   . ِِفْ الَْحِديِْث إِبَْراِهْيَم بِْن إِْسَماِعْيَل َوُهَو يَُضع َ

1554. (32) [1/490-బలహీనం] 

ఇబుి 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) తన 

అనుచరులను జారం, ఇతర నొప్పులు, వాుధులను 

దూరం చేయటాన్నకి ఈ దు'ఆ నేరువారు. 

''బిస్లిలిాహిల్ కబ్రరి, అ'ఊజు బిలిాహిల్ 'అ''జీమ్మ, 

మ్మన్ షరేి కులిి 'ఇర్ఖిన్ న 'ఆరిన్, వ మ్మన్ షరేి 

హరేినాిరి .'' -- 'అలిాహ్్ యొకక శుభకరమైెన 

నామముల దాారా నరాల చెడునుండి, అగి 

యొకక వేడి నుండి శరణుకోరుతునాిను.' (తిరిిజి' / 

బలహీనం).  

 ( 1/490)[ ) منكر (   33]  - 1555

ْردَاِء قَاَل:  لم  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وس وَعْن أَِِب الد َ
ا أَِو اْشَتكَاُه أَُخ لَُه فَلَْيُقْل:ِمْنكُ  َتََك "َمِن أْش  يَُقْوُل: َرب َُنا اهلُل   ْم َشْيئى

َماِء َواْْلَْرِض كََما أَن َ   َس اْسُمَك أَْمُرَك ِِفْ الس َ َماِء تََقد َ ال َِذْي ِِفْ الس َ

َماِء فَاْجَعْل َرْحَمَتَك ِِفْ اْْلَْرِض اغْ  ِفْر لََنا ُحْوبََنا َرْحَمَتَك ِِفْ الس َ
ْحَمِتَك َوِشَفاءى م ِْن  انَا ايَ خَط وَ  ْن ر َ ِبْْيَ أَنِْزْل َرْحَمةى م ِ ي ِ أَنَْت َرب ُ الط َ

 ُ أ  .. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ "ِشَفائَِك َعىَل َهَذا الَْوَجِع . فََيْبَ

1555. (33) [1/490-తిరసకృతం] 

అబూ దర్దా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''మీలో 

ఎవరైనా అనారోగాున్నకి గ్యరయినా, అతన్న సోదరున్నకి 

ఏదైనా ఆప్ద వచిచనా, ఈ దు'ఆ చదివితే వాుధి 

నయమవుతుంది'' అన్న ప్ర వచించారు. ''రబుానలిా 

హులిజీ ఫిససమాయి, తఖదద స ఇసుిక, అమృక 

ఫిససమాయి', వల్అర్'ది, కమా ర'హ్్మతక ఫిసస 

మాయి, ఫజ్'అల్ రహితక ఫిల్అర్'ది, ఇ'గ్ఫిర్ లనా 

'హూబనా వ 'ఖ'త్య యానా, అంత రబుా్

తేయిుబ్రన, అన్'జిల్ ర'హితన్ మ్మన్ ర'హితిక, వ 

షఫాఅన్, మ్మన్ షఫాయిక 'అలా హ్వజల్ వజ్'హ్.'' -- 

'ఆకాశాలిో ఉని మా ప్ర భూ! నీ నామం ప్వితర మైెనది, 

నీ అధికారం భూమాుకాశాలిో నూ చెలిుతుంది. నీ 

కారుణుం ఆకాశాలిో ఉనిట్టట  భూమ్మపైె కూడా దాన్ని 

వాుపంప్జేయి, మా ప్ప్లను క్షమ్మంచు, నీవే 

ప్రిశుదుధ ల ప్ర భువువు, ఇంకా నీ సాసాతను, 

కారుణాున్ని ఈ బాధపైె అవతరింప్జేయి.' (అబూ 

దావూద్) 

 ( 1/490)[ ) حسن (  34]  - 1556

َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  
ا فَلَْيُقْل اَلل ُهم َ اْشِف َعْبَدَك  يَُعوْ  ُل جُ وسلم: "إِذَا َجاَء الر َ  دُ َمِريْضى

ا أَْو يَْمِشْي لََك إِىَل َجَناَزةٍ"   .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  .يَْنكَأُ لََك عَُدو ى

1556. (34) [1/490-ప్ర మాణికం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఎవరైనా మరొకరిన్న ప్రామరిశంచటాన్నకి 

వెళితే ఈ దు'ఆను చదవాలి. 

'అలిాహుమిష్ఫి 'అబ్దక, యన్కా'ఉలక, 

అదువాన్ అవ యమ్ష్ఫ లక ఇలా జనా'జతిన్.' -- 

'ఓ అలిాహ్్! నీ కోసం నీ శతుర వులను హ్వన్న చేకూరచ, 

గాయప్రిచే, చంపే, పోరాడే లేదా నీ ప్రర తికోసం 

జనా'జహ్ వెంట్ వెళ్ళే నీ దాసున్నకి ఆరోగాున్ని 

ప్ర సాదించు.' (అబూ దావూద్)  
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 ( 1/491) [ ) ضعيف ( 35]  - 1557

َة أَن ََها َسأَلَْت عَائَِشةَ  َعْن قَْوِل اهلِل   َعْن عَلِي ِ بِْن َزيٍْد َعْن أَُمي َ
َوَجل  ؛  هللُ )إِْن تُْبُدْوا َما ِِفْ أَنُْفِسُكْم أَْو تُْخُفْوُه يَُحاِسْبُكْم بِِه ا :َ ََ َعز َ

ا ْعَمْل َمْن ي َ  وَ :)هِ لِ قَوْ  ( َوَعْن  284: 2 ( 123: 4؛ ي ُْجَزبِهِ   ُسْوءى
ْنُذ َسأَلُْت َرُسْوَل ا فََقالَْت: هلِل صىل اهلل عليه  َما َسأَلََِنْ َعْنَها أََحٌد م ُ
َهِذهِ ُمَعاتََبُة اهلِل الَْعْبَد فِْيَما يُِصْيُبُه ِمَن الُْحّم َ  " فََقاَل: .وسلم
ُعَها ِِفْ يَِد قَِمْيِصِه فََيْفِقُدَها فََيْفَزُع  يََض  ةَ َضاعَ ن َْكَبِة َحّت َ الْبِ َوال 

ْبُ اْْلَْحَمُر  لََها َحّت َ إِن َ الَْعْبَد لََيْخُرُج ِمْن ذُنُْوبِِه كََما يَْخُرُج الْت ِ 
ِمِذي ُ  ِمَن الِْكْْيِ". ْ  . َرَواُه الّت ِ

1557. (35) [1/491-బలహీనం] 

'అలీ బిన్ 'జైద్, ఉమయు దాారా కథనం: అతను 

'ఆయి'షహ్్ను ఈ ఆయతు గ్యరించి, ''...వఇన్ 
తుబ్దూ మాఫీ అన్ఫుస్లకుమ్, అవ్తు'ఖ్ఫూహు, 

యు'హ్వస్లబ్ కుమ్ బిహిలిాహు...'' -- 'మీరు మీ్

హృదయాలలో ఉనిది్వెలుబుచిచనా్లేక దాచినా, 

అలిాహ్్ మీనుంచి దాన్న్ల్లకక్తీసుకుంటాడు.' (స్త.్

అల బఖరహ్, 2:284) ''...మన్య'అమల్ స్తఅన్ 

యుజ్'జ బిహీ...'' -- '...ప్ప్ం్చేస్లన్వాన్నకి, దాన్నకి్
తగన్ శ్క్ష ఇవాబడుతుంది...' (స్త.్ అన-న్నసాఅ', 

4:123) గ్యరించి అడిగారు. దాన్నకి 'ఆయి'షహ్్ (ర) 

ఇలా వార సారు, ప్ర వకత  (స)ను ఈ విషయం గ్యరించి 

నేను అడిగనప్ుటి నుండి, ఎవరూ ననుి 

అడగలేదు. 

ప్ర వకత  (స) ఇలా వివరించారు, ''ఈ రండు 

ఆయతులిో ఉని విచారణ మరియు శ్క్ష, దాసున్నపైె 

అలిాహ్్ ఆగేహం. అలిాహ్ జారం దాారా, విచారం 

దాారా తన ఆగేహ్వన్నకి గ్యరిచేసేాడు. చివరికి చేతులిో 

ఉంచుకుని వసేువు కూడా పోగొట్టట కుంటాడు. 

ఆందోళ్నకు గ్యరవుత్యడు. చివరికి అతడు తన 

ప్ప్ల నుండి ప్రిశుదుధ డై బయట్ప్డత్యడు. 

బంగారం, వెండి ప్రిశుభర మైె బట్టట  నుండి బయట్కు 

వచిచనట్టట .'' (తిరిిజి')   

 ( 1/491) [ ) ضعيف ( 36]  - 1558

"ََل   َوَعْن أَِِبْ ُمْوََس أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:
ا ن َْكَبٌة فََما فَوْ  اهلُل ْعُفو ا يَ بَِذنٍْب َومَ  قََها أَْو دُْونََها إَِل َ يُِصْيُب َعْبدى

َ  َعْنُه أَْكَثُر َوقََرأَ:  ِصْيَبٍة فَبِ )َوَما أ َما كََسَبْت أَيِْديُْكْم  َصابَُكْم ِمْن م ُ
ِمِذي ُ   .(30: 42؛ َويَْعُفْو َعْن كَِثْْيٍ  ْ    .َرَواُه الّت ِ

1558. (36) [1/491-బలహీనం] 

అబూ మూసా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

'దాసున్నకి వచేచ చినాి, పెదాద  కషాట లు, ఆప్దలు, 

అతన్న ఏదో ఒక ప్ప్ం వలినే వసేాయి. అయితే 

అలిాహ్్(త) చాలా ప్ప్లను క్షమ్మంచివేసేాడు,' అన్న 

ప్లికి దీన్ని సమరాిసే్త ఈ ఆయతును ప్ఠంచారు. 

''వమా అ'సాబకుమ్ మ్మన్ ము'స్వబతిన్, ఫబిమా 

కసబత్ ఐదీకుమ్ వ య'అఫుఅన్ కస్వర.'' -- 'మీపైె్ఏ్

ఆప్ద్ వచిచనా,్ అది్ మీ చేతులారా మీరు్

సంప్దించుకునిదే! మరియు్ ఆయన్ (మీ్

తప్పులను)్ ఎన్నింటినో్ క్షమ్మసేాడు.' (స్త.్ అష-

షూరా', 42:30). (తిరిిజి')  

 ( 1/491)[ ) صحيح (   37]  - 1559

 عليه  اهلِل صىل اهلل قَاَل َرُسْوُل  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل:
َن الِْعَبادَةِ ثُم َ   كَاَن  إِذَا ْبَد الْعَ  إِن َ " وسلم: َعىَل َطِرْيَقٍة َحَسَنٍة م ِ

ا  َمِرَض قِْيَل لِلَْملَِك الُْمَوك ِل بِِه: اْكُتْب لَُه ِمْثَل َعَملِِه إِذَا كَاَن َطلِْيقى
   .َحّت َ أَْطلَِقُه أَْو أَْكِفَتُه إَِل َ"

1559. (37) [1/491-దృఢం]  
'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'అమర ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''దాసుడు ఆరాధన యొకక సరైన మారగ ంపైె 

ఉండి, అనారోగాున్నకి గ్యరైతే అతన్న కరిలు వార స్త 

దైవదూతను అతన్నకి ఆరోగుం ప్ర సాదించేవరకు లేదా 

తన వదద కు పలుచుకునే వరకు ఆరోగుంగా 

ఉనిప్పుడు చేస్త కరిలను వార యమన్న ఆదేశ్ంచడం 

జరుగ్యతుంది.'' (షర్'హుసుసనిహ్్) 

 ( 1/491)[ ) حسن (  38]  - 1560

إِذَا ابَْتلَي  " َوَعْن أَنٍَس أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:
اْكُتْب لَُه َصالَِح َعَملِِه ال َِذْي  الُْمْسلُِم بَِبَلٍء ِِفْ َجَسِدهِ قِْيَل لِلَْملَِك:

 َ   قََبَضُه َغَفَر لَُه َوَرِحَمُه". َوإِْن  َرهُ لَُه َوَطه َ َغس َ  هُ اَن يَْعَمُل فَإِْن َشَفاك

ِة  ن َ  .َرَواُهَما ِِفْ َشْرِح الس ُ

1560. (38) [1/491-ప్ర మాణికం] 

అనస్్(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక 

ముసి్లమ్ను శారీరక బాధలకు గ్యరిచేసే్త, అతన్న 

కరిలను వార స్త దైవ దూతను అతడు ఆరోగుంగా 

ఉనిప్పుడు చేస్త కరిలను వార యమన్న ఆదేశ్ంచడం 

జరుగ్యతుంది. ఒకవేళ్ అలిాహ్్ అతన్నకి తిరిగ 

ఆరోగుం ప్ర సాదిసే్త అతన్ని ప్ప్ల నుండి 
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ప్రిశుదధ ప్రుసేాడు. ఒకవేళ్ అతన్నకి మరణం ప్ర సాదిసే్త, 

అతన్ని క్షమ్మంచివేసేాడు, కరుణిసేాడు.'' (షర్'హు 

సుసనిహ్్) 

 ( 1/492)  [ ) صحيح ( 39]  - 1561

ِتْيٍك قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  بِْن عَ ابٍِر َوَعْن جَ 
َهادَُة َسْبٌع ِسَوى الَْقْتِل ِِفْ َسِبْيِل اهلِل: اَلَْمْطُعْوُن   وسلم: "اَلش َ

لَْمْبُطْوَن  َشِهْيٌد َوالَْغِريُْق َشِهْيٌد َوَصاِحُب ذَاِت الَْجْنِب َشِهْيٌد َوا
ل َِذْي يَُمْوُت تَْحَت الَْهْدِم  ٌد َوا َشِهيْ َحِريِْق ُب الْ احِ َشِهْيٌد َوَص 

. َرَواُه َمالٌِك َوأَبُْو دَاُودَ  "َشِهْيد َوالِْمْرأَُة تَُمْوُت بَِجْمٍع َشِهْيٌد 
   .َوالن ََسائِ ُ 

1561. (39) [1/492-దృఢం] 

జాబిర్ బిన్ 'అతీక్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''అలిాహ్ మారగ ంలో వీరమరణం పందట్ం 

కాకుండా మరో 7 వీరమరణం రకాలు ఉనాియి. 1.  

పిేగ్యవాుధి వలి మరణించిన వారు, 2. మున్నగ 

మరణించిన్వారు, 3. ప్ర కకలిో నొపువలి మరణించిన 

వారు, 4. కలరా వాుధివలి మరణించిన వారు, 5. 

మంట్లిో కాలి మరణించినవారు, 6. కేిందప్డి 

మరణించినవారు, 7. గరభవతి అయిన సే్వా, కడుప్ప్

నొపు వలి మరణిసే్త, లేక పెండిి కాన్న సే్వా కనుగా 

మరణిసే్త. వీరందరికీ వీరమరణ ప్ర తిఫలం లభిసేుంది. 

(మాలిక్, అబూ దావూద్, నసాయి')  

 ( 1/492)[ ) حسن (  40]  - 1562

ِب ُ صىل َوَعْن َسْعٍد قَاَل: َ ُسِئَل الن َ اِس ن َ ي ُ ال اهلل عليه وسلم: أ
 َ ُجُل  ءى؟ قَ بَََل  َشد ُ أ اَل: "اْْلَنِْبَياُء ثُم َ اْْلَْمَثُل فَاْْلَْمَثُل يُْبَتىَل الر َ

ا ِِفْ ِدْيِنِه اْشَتد َ بَََلُؤُه َوإِْن كَاَن ِِفْ  َعىَل َحْسِب ِديِْنِه فَإِْن كَاَن ُصلْبى
َِن عَلَْيِه فَمَ   الَهُ ِض مَ اْْلَْر َعىَل  ِشَي مْ ا َزاَل كََذلَِك َحّت َ يَِديِْنِه ِرق ٌَة ُهو 

اَرِمي ُ  ذَنٌْب". ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه َوالد َ ْ ِمِذي ُ :  .َرَواُه الّت ِ ْ َوقَاَل الّت ِ
 .َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن َصِحْيٌح 

1562. (40) [1/492-ప్ర మాణికం] 

స'అద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను ఎవరు తీవర  

బాధలకు గ్యరవుత్యరన్న ప్ర శ్ించట్ం జరిగంది. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స) దైవప్ర వకత లు, ప్ర వకత ల వంటివారు, వీరి వంటి 

వారు, ఆ తరువాత మన్నష ధరింలో ఎంత న్నలకడగా 

ఉంటే అంత తీవర ంగా ఆప్దలకు గ్యరవుత్యడు. 

ధరింలో దృఢంగా ఉంటే ఆప్దలు కూడా తీవర ంగా 

ఉంటాయి, ఒకవేళ్ ధరింలో తేలిగాగ  ఉంటే ఆప్దలు 

కూడా తేలిగాగ  ఉంటాయి. ఒక ముసి్లమ్ ప్టి్ 

ఎలిప్పుడూ ఇలాగే జరుగ్యతూ ఉంట్టంది. చివరికి 

అతడు ఎట్టవంటి ప్ప్భారం లేకుండా భూమ్మ పైె 

నడుసేాడు. అంటే ఆప్దలవలి అతన్న ప్ప్లనీి 

తొలగపోత్యయి. 6 (తిరిిజి' / ప్ర మాణికం, దృఢం, 

ఇబుి మాజహ్, దారీి) 

 ( 1/492)[ ) ضعيف (  41]  - 1563

ا بَِهْوِن َمْوٍت  الَْت:َها قَ نْ هلُل عَ ا  َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي  َما أَْغِبُط أََحدى
ةِ َمْوِت َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم.  بَْعَد ال َِذْي َرأَيُْت ِمْن ِشد َ

ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ  ْ  .َرَواُه الّت ِ

1563. (41) [1/492-బలహీనం]  
'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత (స) మరణ 

తీవర తను చూస్లనప్ుటి నుండి, నేను మరొకరి సులభ 

తర మరణం గ్యరించి కోరలేదు. 7 (తిరిిజి', నసాయి') 

 ( 1/492) [ ) ضعيف ( 42]  - 1564

ِب َ صىل اهلل عليه   َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: َرأَيُْت الن َ
  َدُه ِِفْ  يَ ُل يُْدخِ  قَْدٌح فِْيِه َماٌء َوُهوَ  وسلم َوُهَو بِالَْمْوِت َوِعْنَدهُ 

ْ َعىَل ُمْنَكَراِت   َقْدِح ثُم َ يَْمَسُح َوْجَهُه ثُم َ يَُقْوُل: الْ  "اَلل ُهم َ أَِعَن ِ
ِمِذي ُ َوابُْن َماَجهُ  الَْمْوِت أَْو َسَكَراِت الَْمْوِت". ْ  .َرَواُه الّت ِ

1564. (42) [1/492-బలహీనం] 

'ఆయి'షహ్్(ర) కథనం: ''ప్ర వకత (స)పైె మరణ 

ఘడియ ఆసనిమవడం నేను చూశాను. అప్పుడు 

ప్ర వకత  (స) వదద  నీళ్ే గన్ని ఉంది. ప్ర వకత  (స) తన 

చేతిన్న అందులో ముంచి తన ముఖాన్ని తుడుచు 

 

6) వివరణ-1562: ప్ర వకత లు అలిాహ్్కు సతు, 

పర యభకుత లు. అందువలిే వారు అధికంగా బాధలకు, 

నషాట లకు గ్యరవుత్యరు. ఆ తరువాత వారి అడుగ్య 

జాడలిో నడిచేవారు కూడా ఈ విధంగానే గ్యరవుత్యరు. 

ఈ విధంగా వారు ప్ప్ల నుండి ప్రిశుభర మైె అలిాహ్్ 

(త)ను కలుసుకుంటారు.  
7) వివరణ-1563: అంటే ముందు సులభతరమైెన మరణం 

గ్యరించి కోరుకునేదాన్ని. కాన్న ప్ర వకత  (స) మరణ తీవర త 

చూస్ల ఆ కోరిక మాయం అయిపోయింది. మరీ తీవర త 

ప్ప్లవలిే జరుగ్యతుందన్న కాదు, విశాాస్లకి ఉనిత 

సాానాలు ప్ర సాదించటాన్నకి కూడా ఇలా జరుగ్యతుంది. 

కంతస్తప్ప బాధ భరిసే్త శాశాత సుఖం లభిసేుంది. 
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కునేవారు. ఇంకా ఇలా ప్లికేవారు, ''అలిాహుమి 

అ'ఇనీి 'అలామున్ కిరాతిల్ మౌతి'' లేదా 

''సకరాతిల్ మౌతి'' -- 'ఓ అలిాహ్్! మరణ తీవర తపైె 

నాకు సహ్వయం చేయి. లేదా మరణ ఒతేిడి ప్టి్ నాకు 

సహ్వయం చేయి.' 8  (తిరిిజి', ఇబ్ని మాజహ్)  

 ( 1/493) [ ) حسن ( 43]  - 1565

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا أََرادَ   َوَعْن أَنٍَس قَاَل:
نْ َل لَُه الُْعُقْوبََة ِِفْ اهلُل تََعاىل بَِعْبِدهِ الَْخْْيَِعج َ  هلُل  ادَ اا أَرَ َوإِذَ  َياالد ُ

ر َ أَْمَسَك َعْنُه بَِذنِْبِه َحّت َ يَُوافَِيُه بِِه يَْوَم الِْقَياَمِة".  بَِعْبِدهِ الش َ
ِمِذي ُ  ْ    .َرَواُه الّت ِ

1565. (43) [1/493-ప్ర మాణికం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలిాహ్్(త) మేలు చేయగోర వారిన్న ప్ర ప్ంచంలోనే 

శ్క్షకు గ్యరిచేసేాడు. అదే విధంగా అలిాహ్్(త) కీడు 

చేయదలచిన వారి నుండి శ్క్షను ఆపవేసేాడు. 

తీరుుదినం నాడు ప్ప్లకు పూరిత గా శ్క్షకు 

గ్యరిచేసేాడు.'' (తిరిిజి')  

 ( 1/493)[ ) حسن (  44]  - 1566

  إِن َ سلم: "و ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليهَوَعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل رَ 
ا  َجَزا َم الْ ِعَظ  ِء َمَع ِعَظِم الَْبََلِء َوإِن َ اهلَل َعز َ َوَجل َ إِذَا أََحب َ قَْومى

َخُط  َضاُء َوَمْن َسِخَط فَلَُه الس َ ِ ِضَي فَلَُه الر  . َرَواُه  "ابَْتََلُهْم فََمْن ر َ
ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه  ْ  .الّت ِ

1566. (44) [1/493-ప్ర మాణికం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''పెదద  బహు 

మతి పెదద  కషట ం దాారా లభిసేుంది. అలిాహ్్(త) మేలు 

చేయగోర జాతిన్న కషాట లకు గ్యరిచేసేాడు. దాన్నకి 

ఇషట ప్డిన వారికి దైవప్రర తి లభిసేుంది. దాన్నప్టి్ 

అసంతృపేగా ఉంటే అలిాహ్ (త) అగేహ్వన్నకి గ్యరి 

కావలస్ల వసేుంది.''(తిరిిజి', ఇబ్ని మాజహ్)  

 ( 1/493)[ ) حسن (  45]  - 1567

 

8) వివరణ-1564: అంటే మరణావసాలో చాలా వేడిగా 

ఉంట్టంది. అందువలి చేయి తడిప ముఖం తుడుచు 

కునేవారు. ఇందులో తన అనుచర సమాజాన్నకి గ్యణ 

ప్ఠం ఉంది. ఇట్టవంటి కిిషట  ప్రిసా్లతులిో ప్ర వకత  (స) 

కషాట న్ని గ్యరుత కు తెచుచకన్న, ఓరూు సహనాలు 

ప్టించాలి. దీన్నవలి ఉనిత సాానాలు లభిసేాయి. 

َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  
عليه وسلم: "ََل يََزاُل الَْبََلُء بِالُْمْؤِمِن أَِو الُْمْؤِمَنِة ِِفْ نَْفِسِه َوَمالِِه 

ِمِذي ُ  ْيِه مِ ا عَلَ  َومَ اىل تَعَ هللَ َولَِدهِ َحّت َ يَلََْق اوَ  ْ ْن َخِطْيَئٍة". َرَواُه الّت ِ
: َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن َصِحْيٌح  .َوَرَوى َمالٌِك نَْحَوهُ  ِمِذي ُ ْ  .َوقَاَل الّت ِ

1567. (45) [1/493-ప్ర మాణికం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''విశాాస సే్వా ప్పరుషులకు ఏదో ఒక కషట ం వసే్తనే 

ఉంట్టంది. శారీరకంగా, ధనప్రంగా, భారాుబిడాలిో, 

చివరికి ఎట్టవంటి ప్ప్లు లేకుండా అలిాహ్్ను 

కలుసుకుంటాడు.'' (మాలిక, తిరిిజి' / ప్ర మాణికం, 

దృఢం) 

 ( 1/493)[ ) ضعيف (  46]  - 1568

لَمِ  ِد بِْن َخالِِد الس ُ ِ ي ِ َعْن أَبِْيِه َعْن جَ َوَعْن ُمَحم َ اَل  َل: قَ اهِ قَ د 
اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ الَْعْبَد إِذَا َسَبَقْت لَُه ِمَن اهلِل   ُسْوُل رَ 

َمْْنِلٌَة لَْم يَْبلُْغَها بَِعَملِِه ابَْتََلُه اهلُل ِِفْ َجَسِدهِ أَْو ِِفْ َمالِِه أَْو ِِفْ َولَِدهِ 
ُه َعىَل  َ ُه ِمَن اهلِل". َرَواُه  ْت لَ َسَبقَ  ِِتْ ل َ لََة اذَلَِك يُْبلَِغُه الَْمْْنِ  ثُم َ َصب َ
 .أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ 

1568. (46) [1/493-బలహీనం] 

ము'హమిద్ బిన్ 'ఖాలిద్ సులమ్మ, తన తండిర  

త్యతల దాారా కథనం: ''ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

'అలిాహ్్ తరఫునుండి ఉనితసాానం న్నరణ యించబడి, 

తన కరిల దాారా అకకడకు చేరలేన్న వుకిత న్న 

శారీరకంగా లేదా ధనప్రంగా, లేదా సంత్యనప్రంగా 

కషాట లకు గ్యరిచేసేాడు. అనంతరం అతన్నకి దాన్నపైె 

ఓరూు, సహనాలను ప్ర సాదిసేాడు. చివరికి ఆ వుకిత  

అలిాహ్్ న్నరణ యించిన సాానాన్నకి చేరుకుంటాడు.'' 

(అ'హిద్, అబూ దావూద్) 

అంటే కషాట లిో ఓరూు సహనాలు ప్ర దరిశంచట్ం వలి 

ఉనిత సాానాన్ని పందుత్యరు.  

 ( 1/494)[ ) حسن (  47]  - 1569

ْْيٍ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ِشخ ِ
وسلم: "َمَثَل ابِْن آدََم َوإِىَل َجْنِبِه تِْسٌع َوتِْسُعْوَن َمِني َةى إِْن  

 َ ِمِذي ُ َوقَاَل:  . ْوَت" يَمُ  َحّت َ َهَرِم الْ   ِِفْ عَ ْخَطأَتُْه الَْمَنايَا َوقَ أ ْ َرَواُه الّت ِ
 .َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب 

1569. (47) [1/494-ప్ర మాణికం] 
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'అబుద లిాహ్్ బిన్ ష'ఖీీరి (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మానవుడి ప్ర కకలో 99 కషాట లు, ఆప్దలు 

పెటిట  సృషట ంచట్ం జరిగంది. ఒకవేళ్ ఆ కషాట లు 

రాకపోయినా వృదాధ ప్ున్నకి చేరుకన్న చివరికి 

మరణిసేాడు.'' 9 (తిరిిజి' / ఏకోలిేఖనం) 

 ( 1/494) [ ) حسن ( 48]  - 1570

َوَعْن َجابٍِر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "يََود ُ  
َ َواَب الث َ  ءِ الَْبََل  اَمَة ِحْْيَ يُْعََط أَْهُل أَْهُل الَْعافَِيِة يَْوَم الِْقيَ  ن َ  لَْو أ

نَْيا بِالَْمَقاِريِْض" ِمِذي ُ  .ُجلُْودَُهْم كَانَْت قُِرَضْت ِِفْ الد ُ ْ  .َرَواُه الّت ِ

1570. (48) [1/494-ప్ర మాణికం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తీరుు 

దినం నాడు ప్ర ప్ంచిక కషాట లు అనుభవించిన వారికి 

ప్ర తిఫలం ప్ర సాదించినప్పడు, ప్ర ప్ంచంలో కాేమంగా 

ఉనివారు తమ శరీరాలను కతేెరలతో కోస్లఉంటే 

బాగ్యణుణ  అన్న కోరు కుంటారు.'' (తిరిిజి') 

 ( 1/494)[ ) ضعيف (  49]  - 1571

اِم قَاَل: ذَكََر َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن عَاِمِر الر َ
قَ بَُه اأََصا ذَا ِمَن إِ ؤْ إِن َ الْمُ " اَم فََقاَل: اْْلَْسقَ  ُم ثُم َ عَافَاُه اهلُل ِمْنُه  لس َ

ا َمََض ِمْن ذُنُْوبِِه َوَمْوِعَظةى لَُه فِْيَما يَْسَتْقِبُل.  اَرةى لَم َ َوإِن َ   كَاَن كَف َ
ُه ثُم َ أَْرَسلُْوُه الُْمَنافَِق ِإذَا َمِرَض ثُم َ أُْعِفَي كَاَن كَالَْبِعْْيِ َعَقلَُه أَْهلَ 

فََقاَل َرُجٌل ي َا َرُسْوَل   ْم يَْدِر لَْم أَْرَسلُْوُه".ُه َولَ َقلُوْ ْم عَ ِر لَ  يَْد ْم فَلَ 
ا فَلَْسَت  " اهلِل َوَما اْْلَْسَقاُم؟ َواهلِل َما َمِرْضُت قَط ُ فََقاَل: قُْم َعن َ

 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   .ِمن َا"

1571. (49) [1/494-బలహీనం] 

'ఆమ్మర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వాుధులను గ్యరించి 

ప్ర సేావించి, 'విశాాస్లన్న వాుధులకు మరియు కషాట లకు 

గ్యరిచేస్లన తరాాత అలిాహ్్(త) ఆరోగుం, కాేమం 

ప్ర సాదిసే్త, ఈ వాుధి, కషట ం అతన్న అంతకు ముందు 

ప్ప్ లకు ప్రిహ్వరం అయిపోతుంది. భవిషుతేు కోసం 

గ్యణప్ఠం, హితబోధ అయిపోతుంది. కప్టాచారి 

అనారోగాున్నకి గ్యరయితే, అతన్నకి ఆరోగుం 

ఇవాబడుతుంది. కటిట న ఒంటెను యజమాన్న వదలి్

 

9) వివరణ-1569: అంటే ప్ర రంభం నుండి మానవుడు 

కషాట లిో చికుకకన్నఉనాిడు. తపుంచుకోవట్ం అసాధుం. 

వాటి నుండి తపుంచుకునాి వృదాధ ప్ుంలోన్న కషాట లకు 

గ్యరయి చివరికి మరణం చూడవలస్ల ఉంట్టంది.  

వేస్లనట్టట . అయితే ఆ ఒంటెకు ఎందుకు కటాట డో, 

ఎందుకు వదలివేసాడో తెలియదు' అన్న అనాిరు. 

ఒకవుకిత , 'ఓ ప్ర వకాత ! వాుధులు అంటే ఏమ్మటి? 

అలిాహ్ సాకాి! నేను ఏనాడూ అనారోగాున్నకి 

గ్యరికాలేదు,' అన్న అనాిడు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 'మా 

దగగ ర నుండి వెళిేపో, నీవు మాలోన్నవాడవు కావు,' 

అన్న అనాిరు. 10 (అబూ దావూద్) 

 ( 1/495) [ ) ضعيف ( 50]  - 1572

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل:
إِن َ ذَلَِك ََل يَُرد ُ ِه فَ أََجلِ  ِِفْ  لَهُ  اىَل الَْمِريِْض فَِنْفُسوْ "إِذَا دََخلُْتْم عَ 

ا َويَِطْيُب بَِنْفِسِه" ِمِذي ُ َوابُْن َماَجهُ   .َشْيئى ْ َوقَاَل  .َرَواُه الّت ِ
: َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب  ِمِذي ُ ْ   .الّت ِ

1572. (50) [1/495-బలహీనం]  
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీరు ఎవరికైనా ప్రామరిశంచటాన్నకి వెళితే, అతన్న 

దుుఃఖ-విచారాల ప్టి్ ఓదారుసే్త, 'భయప్డవలస్లన 

ప్న్నలేదు, నీకింకా చాలా జీవితం ఉంది. నీకు దీరఘ  

ఆయుషాు ఉంది' అన్న అనండి. ఇది అలిాహ్్ (త) 

ఆదేశాలను ఎంతమాతర ం దూరం చేయజాలదు. కాన్న 

రోగకి సంతోషం, సంతృపే కలుగ్యతుంది. (తిరిిజి' / 

ఏకోలిేఖనం, ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/495)[ ) حسن (  51]  - 1573

َوَعْن ُسلَْيَماَن بِْن ُصَرٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه 
ْب ِِفْ قََبِهِ" َرَواُه أَْحَمُد  .وسلم: "َمْن قََتلَُه بَْطُنُه لَْم يَُعذ َ

ِمِذي ُ  ْ  .ٌب َحِديٌْث َغِريْ  َوقَاَل: َهَذا .َوالّت ِ

1573. (51) [1/495-ప్ర మాణికం] 

సులై్లమాన్ బిన్ 'సురది (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''కడుప్ప దాారా మరణించిన్ వాడు 

సమాధిలో శ్క్షకు గ్యరికాడు.'' 11 (అ'హిద్, తిరిిజి' / 

ఏకోలిేఖనం) 
 

10) వివరణ-1571: విశాాస్ల అనారోగుం తరువాత గ్యణ 

ప్ఠం, హితబోధ స్వాకరిసేాడు. అవిశాాస్ల, కప్టాచారి 

జంతువులిా ఏమీ తెలియకుండా ఉంటారు. అనారో 

గాున్నకి గ్యరికాన్నవాడు ప్పణాుతుిలిోన్నవాడు కాడు. 

11) వివరణ-1573: అంటే కలరా వాుధి వలి మరణిసే్త, 

వీరమరణం పందినటి్ట. సమాధిలో అతన్ని శ్కాించడం 

జరుగదు. 
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   మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/495)صحيح (   [ ) 52]  - 1574

ِب َ صىل اهلل عليه  ُهْودِ ُم ي َ غََُل  كَاَن  قَاَل: َعْن أَنٍَس  ي ٌ ي َْخِدُم الن َ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَُعْودُُه فََقَعَد ِعْنَد   وسلم فََمِرَض فَأَتَاُه الن َ

أَِطْع أَبَا  َل:َقافَ  ."أَْسلِْم". فََنَظَر إىَِل أَبِْيِه َوُهَو ِعْنَدهُ  َرأِْسِه فََقاَل لَُه:
 ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َوُهَو يَُقْوُل:الن َ  َخَرَج َم. فَ أَْسلَ ِم. فَ ِس الَْقا

ارِ  ِ ال َِذْي أَنَْقَذُه ِمَن الن َ  .. َرَواُه الُْبَخاِري ُ ""اَلَْحْمُد ُلِل 

1574. (52) [1/495-దృఢం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ఒక యూద బాలుడు ప్ర వకత  

(స)కు స్తవచేస్తవాడు. అనారోగాున్నకి గ్యరయాుడు. 

ప్ర వకత  (స) ఆ బాలుణిణ  ప్రామరిశంచటాన్నకి వెళ్ళేరు. 

అతన్న తల వదద  కూరొచన్న, 'ఇసిామ్ స్వాకరించు' అన్న 

అనాిరు. ఆ బాలుడు దగగ రగా న్నలబడి ఉని తన 

తండిర వైెప్ప చూశాడు. అతన్న తండిర , 'అబుల్ ఖాస్లమ్ 

చెపుంది విను, ఇసిామ్ స్వాకరించు అన్న' అనాిడు. 

అనంతరం ఆ్బాలుడు ఇసిామ్ స్వాకరించాడు. ప్ర వకత  

(స) లేచి బయట్కు వచాచరు. అనుచరులను ఉదేద  

శ్ంచి, 'ఆ బాలుణిణ  నరకం నుండి విముకిత  ప్ర సాదించిన 

అలిాహ్్ కరకే సేోత్యర లనీి' అన్న అనాిరు. 12 

(బు'ఖారీ) 

 ( 1/495)[ ) ضعيف (  53]  - 1575

  ىل اهلل هلِل ص ْوُل اَل َرُس : قَااَل ُه قَ َة َرِضَي اهلُل َعنْ َوَعْن أَِِبْ ُهَريْرَ 
َماِء: ِطْبَت َوَطاَب   ا نَادَى ُمَناٍد ِِفْ الس َ عليه وسلم: "َمْن عَادَ َمِريْضى

ِة َمْْنِ  أَْت ِمَن الَْجن َ ِ ". َرَواُه ابُْن َماَجهُ َمْمَشاَك َوتُُبو   .َلى

1575. (53) [1/495-బలహీనం] 

 

12) వివరణ-1574: ఈ 'హదీసు' దాారా రోగన్న 

ప్రామరిశంచే వారు ఉప్దేశ్ంచ వచుచ, హితబోధ 

చేయవచుచ, ఇసిామ్ స్వాకరించమన్న చెప్ువచుచను. ఇదే 

అన్నిటికంటే గొప్ు శే్రయోభిలాష, అదేవిధంగా 

అవిశాాస్లన్న ప్రామరిశసే్త, ఇసిామ్ స్వాకరించమన్న 

పోర తసహించాలి. ఒకవేళ్ అవిశాాసులిోన్న బాలుడు ఇసిామ్ 

స్వాకరిసే్త అతన్ని ముసి్లమ్గా ప్రిగణించట్ం 

జరుగ్యతుంది. 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎవరైనా రోగన్న ప్రామరిశంచటాన్నకి వెళితే, 

ఆకాశంపైె నుండి దైవదూత 'నీకు ఉభయలోకాలిో 

సంతోషం ప్ర పేంచుగాక! ఉభయలోకాలిో నీవు 

సంచరించట్ం శుభం అగ్యగాక, నీవు రోగన్న 

ప్రామరిశంచి సారగ ంలో న్నవాసం సంప్దించు 

కునాివు'' అన్న ప్లుకుత్యడు. (ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/496)  ( يح [ ) صح  54]  - 1576

اابِْن َعِن وَ  ِب ِ صىل اهلل   ٍس قَاَل:َعب َ ا َخَرَج ِمْن ِعْنَد الن َ إِن َ عَلِي ى
َ فِْيهِ  يَا أَبَا الَْحَسِن   فََقاَل الن َاُس: .عليه وسلم ِِفْ َوَجِعِه ال َِذْي تُُوِف ِ

ِد  مْ أَْصَبَح بَِح  وسلم؟ قَاَل:كَْيَف أَْصَبَح َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه 
 .ُبَخاِري ُ ُه الْ َرَوا ِرئىا. بَااهللِ 

1576. (54) [1/496-దృఢం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కథనం: చివరిసారి 

అనారోగుంగా ఉని ప్ర వకత  (స) దగగ ర నుండి 'అలీ (ర) 

బయట్కు వచాచరు. ప్ర జలు, 'ప్ర వకత  (స) ఎలా 

ఉనాిరు,' అన్న అడి గారు. 'అలీ (ర) సమాధానం 

ఇసే్త, 'అల్'హమ్దు లిలిాహ్్ కాేమంగా ఉనాిరు' అన్న 

అనాిరు. (బు'ఖారీ) 

 (1/496)[ ) متفق عليه (  55]  - 1577

ْ ِربَاٍح قَاَل: اٍس َرِضَي اهلُل  َوَعْن َعَطاِء بِْن أَِِب قَاَل ِلْ ابُْن َعب َ
 َهِذهِ  قَاَل: بىََل.  لُْت:َعْنُه: أَََل أُِريَْك اْمَرأَةى م ِْن أَْهِل الَْجن َِة؟ فَقُ 

وْ أَُة الَْمرْ ا ِب َ صىل اهلل عليه وسلم أَتَِت دَاُء لس َ ْ   فََقالَْت: .الن َ إِِن ِ
ُف فَادُْع اهلَل تعاىل ِلْ. ْ أَتََكش َ ِت  قَاَل: أُْصَرُع َوإِِن ِ " إِْن ِشْئِت َصَبْ

ُة َوإِْن ِشْئِت دََعْوُت اهلَل تعاىل أَْن ي ُ   فََقالَْت:  .َعافَِيِك"َولََك الَْجن َ
 َ ْ إِ  ْت:فََقالَ  .ِبْ ْص أ َف فََدعَا لََها أَتَكَ  ِن ِ ُف فَادُْع اهلَل أَْن َل َ أَتََكش َ  .ش َ

1577. (55) [1/496-ఏకీభవితం] 

'అ'త్య బిన్ అబ్ర రిబా'హ్్ (ర) కథనం: ఇబ్ని 

'అబాాస్్ నాతో 'నేను నీకు సారగ వాసులిోన్న సే్వాన్న 

చూపెట్ట నా' అన్న అనాిరు. దాన్నకి నేను' చూపెట్ట ండి' 

అన్న అనాిను. అప్పుడు ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) ''ఈ 

నలిన్న సే్వా ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిచ, 'ఓ ప్ర వకాత ! నాకు 

మూరఛవాుధి ఉంది. ఆ సా్లతిలో దుసేులు చెదిరి్

పోతునాియి. తమరు అలిాహ్్(త)ను నాకు 

ఆరోగుం ప్ర సాదించమన్న ప్ర రాించండి' అన్న వినివించు్

కుంది. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 'ఒకవేళ్ నీవు సహనం ప్టిసే్త 
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నీ కోసం సారగ ం ఉంది. ఒకవేళ్ నీవు కోరితే నీ ఆరోగుం 

గ్యరించి నేను అలిాహ్్(త) ను ప్ర రాిసేాను' అన్న 

అనాిరు. దాన్నకి ఆ సే్వా 'సారగ ం పందటాన్నకి నేను 

సహనం ప్టిసేాను, కాన్న నా దుసేులు చెదిరి్

పోతునాియి. ఆ సా్లతిలో నా మరాింగాలు బహిరగ తం 

కాకూడదన్న తమరు అలిాహ్్ను ప్ర రాించండి,' అన్న 

వినివించుకుంది. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) ఆమె గ్యరించి 

అలిాహ్్(త)ను ప్ర రాించారు'' అన్న అనాిరు. 

(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 1/496)[ ) صحيح (   56]  - 1578

َمِن  ِِفْ زَ لَْمْوُت َءُه ااإِن َ َرُجَلى جَ  ٍد قَاَل:َوَعْن يَْحََي بِْن َسِعيْ 
ا لَُه َماَت َولَْم  فََقاَل َرُجٌل: .ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمَرُسوْ  َهِنْيئى

"َويَْحَك   فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: .يُْبَتْل بَِمَرٍض 
َر َعْنُه ِمْن َوَما يُْدِريَْك لَْو أَن َ اهلَل ابَْتََلُه بَِمرَ  َئاَس ٍض فََكف َ  تِِه".ي ِ

رْ َمالٌِك اُه وَ رَ   .َسَلى  م ُ

1578. (56) [1/496-దృఢం] 

యహ్్యా బిన్ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

కాలం లో అకసాితేుగా ఒక వుకిత  మరణించాడు. మరో 

వుకిత  'వీడిమరణం శుభం అగ్యగాక, ఎట్టవంటి 

ఆప్దకూ గ్యరికాలేదు' అన్న అనాిడు. అది విని 

ప్ర వకత  (స) 'నీపైె జాలివేసేోంది. నీకు తెలియదు, ఒకవేళ్ 

అలిాహ్్ (త) అతన్ని వాుధికి గ్యరిచేస్ల చంపతే, దాన్న్

వలి అలిాహ్్(త) అతన్న ప్ప్లను క్షమ్మసేాడు,' అన్న 

అనాిరు. (మాలిక్ / త్యబయీ పోర కత ం) 

 ( 1/496)[ ) حسن (  57]  - 1579

اِد بِْن أَْوٍس وَ  َنابِِحي ِ أَن َُهَماَوَعْن َشد َ ٍض ِريْ ُجٍل م َ َعىَل رَ  َخََل دَ  الص ُ
فََقاَل لَُه  قَاَل أَْصَبْحَت بِِنْعَمٍة. .كَْيَف أَْصَبْحَت  فََقاََل لَُه: .ُعْودَانِهِ ي َ 

ِ الَْخَطايَا َئاِت َوَحط  ي ِ اَراِت الس َ ادٌ: أَبِْشْر بَِكف َ ْ َسِمْعُت   .َشد َ فَإِِن ِ
ْوُل  ل يَقُ  عز وج اهللَ  ن َ إِ " اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:َرُسْوَل اهلِل صىل 

َ إِ  ا م ِْن ِعَباِدْي ُمْؤِمنىا فََحِمَدِِنْ ذَا أ َعىَل َما ابَْتلَْيُتُه   نَا ابَْتلَْيُت َعْبدى
ُه ِمَن الَْخَطايَا.  لََدتُْه أُم ُ فَإِن َُه يَُقْوُم ِمْن َمْضِجِعِه ذَلَِك كََيْوِم و َ

ب ُ  ُه فَأَْجُرْوا  لَْيتُ َوابْتَ ِدْي ْدت ُ َعبْ قَي َ  اأَنَ   تََباَرَك َوتََعاىل:َويَُقْوُل الر َ
 .َرَواُه اَْحَمُد  لَُه َما كُْنُتْم تُْجُرْوَن لَُه َوُهَو َصِحْيٌح".

1579. (57) [1/496-ప్ర మాణికం] 

షదాద ద్ బిన్ 'ఔస్్ (ర) మరియు  'సునాబిహియిు 

ఇదద రూ కలస్ల ఒక రోగన్న ప్రామరిశంచటాన్నకి 

వెళ్ళేరు. 'నీ ప్రిసా్లతి ఎలా ఉంది, ఈ ఉదయం ఎలా 

మేల్కకనాివు'  అన్న అడిగారు. దాన్నకి ఆ వుకిత  

'దైవానుగేహం దాారా నేను ఉదయం లేచాను. అంటే 

అలిాహ్్ (త) దయవలి కాేమంగా ఈ రోజు లేచాను' 

అన్న అనాిడు. అప్పుడు షదాద ద్, ''ప్ప్లు 

క్షమ్మంచబడట్ంపైె సంతోషంచు, ఎందుకంటే ప్ర వకత (స) 

ఇలా ప్ర వచిసే్త ఉండగా నేను వినాిను, 'అలిాహ్్ 

ఆదేశం: '' విశాాస్లన్న ఏదైనా కషాట న్నకి గ్యరిచేస్ల, దాన్నపైె 

అతడు ననుి సేోతిర ంచి, తన ప్డకపైె నుండి లేసే్త, 

అతడు తన ప్ప్ల నుండి ప్రిశుదుధ డై, ఈ రోజే 

అతడు జన్నించినట్టట గా మారిపోత్యడు. ఇన్ని రోజులు 

నేనతన్ని బంధించి, కషాట లకు గ్యరిచేస్ల ఉంచాను. 

ఆరోగుంగా ఉనిప్పుడు వార స్త సత్యకరాులు 

అనారోగుంగా ఉనిప్పుడు కూడా వార యమన్న 

దైవదూతలకు ఆదేశ్సేాడు.'' (అ'హిద్) 

 ( 1/497) [ ) ضعيف ( 58]  - 1580

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت:
ُرَها ِمَن  ُكْن لَْم يَ ِد وَ الَْعبْ  نُْوُب ذُ إِذَا كَُثَرْت " ليه وسلم: ع لَُه َما يَُكف ِ

َرَها َعْنُه ".الَْعَمِل ابَْتََلُه اهلُل بِالْ     .َرَواُه أَْحَمُد  ُحْزِن لُِيَكف ِ

1580. (58) [1/497-బలహీనం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''దాసున్న కరిప్తర ంలో ప్ప్లు అధికమైె, అతన్న వదద  

ప్ప్లకు ప్రిహ్వరంగా ఎట్టవంటి సత్యకరుం 

లేకపోతే, అలిాహ్్ (త) అతన్ని దుుఃఖ-విచారాలకు 

గ్యరిచేస్ల, దాన్న దాారా అతన్న ప్ప్లను క్షమ్మసేాడు.'' 

(అ'హిద్)  

 ( 1/497)[ ) صحيح (   59]  - 1581

"َمْن   وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعْن َجابٍِر قَاَل:
 َحّت َ يَْجلَِس فَإِذَا َجلََس ْحَمةَ  الر َ ُخْوُض َزْل يَ لَْم يَ ا عَادَ َمِريْضى 

 .اْغَتَمَس فِْيَها". َرَواُه َمالٌِك َوأَْحَمُد 

1581. (59) [1/497-దృఢం] 

జాబిర (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఎవరైనా 

రోగన్న ప్రామరిశంచడాన్నకి బయలుదేరితే, అతడు 

అలిాహ్ కారుణుంలో ఈదుతూ ఉంటాడు . అతడు 
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కూరుచంటే, అలిాహ్ కారుణుంలో మున్నగపోత్యడు. 

(మాలిక, అ'హిద) 

 ( 1/497)[ ) ضعيف (  60]  - 1582

"إِذَا   َوَعْن ثَْوبَاَن أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:
اِر فَلُْيْطِفئْ أََصاَب أََحُدكُْم الُْحّم  فَإِن َ الُْحّم َ قِْطَعٌة م ِ  ُه  ا َعنْ هَ َن الن َ

بِْسِم   (ِقْع ِِفْ نَْهٍر َجاٍر َولَْيْسَتْقِبْل َجْريََتُه فََيُقْوُل:ْسَتنْ فَلْيَ  َماءِ بِالْ 
ْق َرُسْولََك  ِ ْبِح َوقَْبَل   )اهلِل اَلل ُهم َ اْشِف َعْبَدَك َوَصد  بَْعَد َصََلةِ الص ُ

ْمِس َولَْيْنَغِمْس فِيْ  َ ثَ ِه ثَََلَث َغَمَساٍت ثَََل ُطلُْوِع الش َ لَْم  فَإِْن ي َاٍم َة أ
أْ  يَْبَ  ْ ِِفْ َخْمٍس فََسْبٌع فَإِْن ل َْم يَْبَ أ ْ ِِفْ ثَََلٍث فََخْمٌس فَإِْن ل َْم يَْبَ أ

." ا بِإِذِْن اهلِل َعز َ َوَجل َ  ِِفْ َسْبع فَِتْسٌع فَإِن ََها ََل تَكَادُ تََجاِوُز تِْسعى
 ْ  .ِريٌْب ٌث غَ يْ : َهَذا َحدِ ِمِذي ُ َوقَاَل َرَواُه الّت ِ

1582. (60) [1/497-బలహీనం] 

సౌ'బాన (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీలో 

ఎవరికైనా జారం వసే్త, జారం ఒక అగికణం, దాన్ని 

నీటితో ఆరిువేయండి. అదలా అంటే, ప్ర వహిసేుని 

కాలువ, నదీ ప్ర వాహంలో న్నలబడి, ''బిస్లిలిాహి 

అలిాహుమిష్ఫి 'అబ్దక వ 'సదిద ఖ్ రస్తలక'' -- 

'అలిాహ్్ పేరుతో ఆరోగుం అరాిసేునాిను. ఓ 

అలిాహ్్! నీ దాసున్నకి ఆరోగుం ప్ర సాదించు, ఇంకా నీ 

ప్ర వకత  మాట్ను న్నజం చేస్ల చూపంచు.'  దీన్ని ప్ర తి్

రోజూ ఉదయం నమా'జు తరాాత స్తరోుదయాన్నకి 

ముందు చేయాలి. మూడు రోజుల వరకు చేయాలి. 

ఒకవేళ్ 3 రోజులిో తగగ కపోతే 5 రోజులు చేయాలి. 

ఒకవేళ్ 5 రోజులిో తగగ కపోతే 7 రోజులు చేయాలి. 

ఒకవేళ్ 7 రోజులిో తగగ కపోతే 9 రోజులు చేయాలి. 

ఒకవేళ్ అలిాహ్్ కోరితే 9 రోజులిో తగగ పోతుంది. అంత్

కంటే ముందుకు వెళ్ేదు. (తిరిిజి' / ఏకోలిేఖనం) 

 ( 1/498)(  [ ) ضعيف 61]  - 1583

ُسْوِل ََ َل: ذُِكَرِت الُْحّم  ِعْنَد رُه قَا َعنْ  اهللُ  َرِضَي يَْرةَ رَ َوَعْن أَِِبْ هُ 
َها َرُجٌل  ِب ُ صىل اهلل عليه  .اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََسب َ فََقاَل الن َ

اُر َخَبَث  وسلم: نُْوَب كََما تَْنِفْي الن َ َها فَإِن ََها تَْنِفي الذ ُ   "ََل تَُسب َ
 .هُ  َماجَ ُن الَْحِديَْد". َرَواُه ابْ 

1583. (61) [1/498-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ముందు 

జారం గ్యరించి ప్ర సేావించడం జరిగంది. ఒక వుకిత  

జారాన్ని తిటాట డు, చెడుగా మాటిాడాడు. అది విన్న 

ప్ర వకత  (స) 'జారాన్ని తిట్ట కు, చెడుగా మాటిాడకు. 

ఎందుకంటే, బట్టట  ఇనుము యొకక తుప్పును దూరం 

చేస్లనట్టట  ఈ జారం ప్ప్లను దూరం చేసేుంది' అన్న 

అనాిరు. (ఇబ్ని మాజహ్)  
 ( 1/498)  [ ) صحيح ( 62]  - 1584

َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: إِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  
ا فَقاَل:  ِهَي  ُقْوُل: اىل يَ عَ "أَبِْشُر فَإِن َ اهلَل تَ عليه وسلم عَادَ َمِريْضى

اِر  أَُسل ِ  اَِرْي ن ُه ِمَن الن َ نَْيا لَِتُكْوَن َحظ َ ُطَها َعىَل َعْبِدْي الُْمْؤِمِن ِِفْ الد ُ
ِقي ُ ِِفْ ُشَعِب  يَْوَم الِْقَياَمِة". َرَواُه أَْحَمُد َوابُْن َماَجُه َوالَْبْيهَ 

يَْماِن   .اْْلِ

1584. (62) [1/498-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక రోగన్న 

ప్రామరిశంచి, సంతోషంచు! ఎందుకంటే అలిాహ్ 

(త) ఈ జారం నా అగి, నేను ప్ర ప్ంచంలో జారాన్నకి 

గ్యరిచేస్లన దాసున్నకి తీరుుదినం నాడు ఈ జారం 

నరక్ శ్క్షకు ప్రిహ్వరం అయిపోతుంది. (అ'హిద్, 

ఇబ్ని మాజహ్, బై్నహఖీ-షు'అబిల ఈమాన) 

 (1/498)سته ( تم درات  [ ) لم 63]  - 1585

ب َ    أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:أَنٍَس  َوَعْن  "إِن َ الر َ
نَْيا  تََعاىل يَُقْوُل: ُسْبَحانَُه وَ  َن الد ُ ا م ِ ِِتْ َوَجََلِلْ ََل أَْخِرُج أََحدى َوِعز َ

  َدنِهِ  بَ ْقٍم ِِفْ ِه بَِس ُعُنقِ  ْوِِفَ كُل َ َخِطْيَئٍة ِِفْ أُِريُْد أَْغِفَر لَُه َحّت َ أَْستَ 
   .َرِزيٌْن   َرَواهُ . َوإِْقَتاٍر ِِفْ ِرْزقِِه"

1585. (63) [1/498-అప్రిశోధితం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అలిాహ్్ 

తన గౌరవం, గొప్ుతనంపైె ప్ర మాణం చేస్ల ఇలా 

ఆదేశ్సేునాిడు, 'నేను క్షమ్మంచగోరిన ప్ర తి వుకిత న్న 

అతన్న మెడనుండి, అతన్న శరీరం నుండి వాుధుల 

దాారా, ఇంకా అతన్న ఉప్ధి నుండి పేదరికం దాారా 

పూరిత  ప్రిహ్వరం తీసుకోనంత వరకు ప్ర ప్ంచం నుండి 

తొలగంచను.'' 13 (ర'జీన్) 

 

13) వివరణ-1585: అంటే అతన్న ప్ప్లకు ప్రిహ్వరంగా 

వాుధులకు, ఆప్దలకు అనావృషట కి గ్యరిచేస్ల ప్రిహ్వరం 
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 (1/498)[ ) لم تتم دراسته (  64]  - 1586

َعَل ُه فََج ا ْبِن َمْسُعْوٍد فَُعْدنَ َوَعْن َشِقْيٍق قَاَل: َمِرَض َعْبُد اهللِ 
ْ َسِمْعُت تَِب فَ فَُعوْ ِكْي يَبْ  ْ ََل أَبِْكْي ِْلَْجِل الَْمَرِض ِْلَِن ِ َقاَل: ِإِن ِ

اَرٌة" َوإِن ََما  .َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: "اَلَْمَرُض كَف َ
ةٍ  َ ِل اجْ ا َولَْم يُِصْبَِنْ ِِفْ حَ أَبِْكْي أَن َُه أََصابََِنْ َعىَل َحاِل فَّْتَ ُه ن َ ِتَهاٍد ِْل

لِلَْعْبِد ِمَن اْْلَْجِر إِذَا َمِرَض َما كَاَن يَْكُتُب لَُه قَْبَل أَْن  َتُب يُكْ 
 .ُه الَْمَرُض. َرَواُه َرِزيٌْن ي َْمَرَض فََمَنَعُه ِمنْ 

1586. (64) [1/498-అప్రిశోధితం] 

షఖీఖ్ (ర) కథనం: 'అబుద లిాహ్్ బిన్ మస్్'ఊద్  

అనారోగాున్నకి గ్యరయాురు. మేము అతన్ని 

ప్రామరిశంచటాన్నకి వెళ్ళేము. అప్పుడతను ఏడా్

సాగారు. ప్ర జలు అతన్ని 'వాుధి బాధలో, జీవితంపైె 

పేర మతో ఎందుకలా ఏడుసేునాివు' అన్న వారించారు. 

దాన్నకి 'అబుద లిాహ్్ బిన్ మస్్'ఊద్ (ర) ''నేను వాుధి 

బాధతో ఏడాట్ం లేదు. ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స) ఇలా 

అంటూ ఉండగా నేను వినాిను, 'వాుధి ప్ప్లకు 

ప్రిహ్వరం,' అంటే అనారోగాున్నకి గ్యరైతే, దాన్నవలి 

ప్ప్లు క్షమ్మంచబడత్యయి.' ఇంకా నేను ఎందుకు 

ఏడుసేునాినంటే, ముసలితనంలో అనారోగాున్నకి 

గ్యరయాును. యుకత  వయసుసలో అనారోగాున్నకి గ్యరి 

కాలేదు. ఎందుకంటే ఎవరైనా అనారోగాున్నకి గ్యరైతే, 

అనారోగుం వలి ఆరోగుంలో చేస్త సత్యకరాులు 

చేయలేరు. అయితే ఆరోగుంలో సత్యకరాులు చేసే్త 

ఉంటే, అనారోగుంలో కూడా వార యబడత్యయి. 

ఇప్పుడు సాధారణంగా సత్యకరాులు చేయలేక 

పోతునాిను,' అన్న అనాిరు.'' 14 (ర'జీన్) 

 

ఇకకడే తీసుకుంటాను, ప్రలోకంలో నరకశ్క్ష నుండి 

రకాించాలన్న. 

14) వివరణ-1586: అంటే 'విశాాస్ల సాధారణంగా యుకత  

వయసుసలో చాలా సత్యకరాులు చేసే్త్ ఉంటాడు. 

యుకత  వయసుసలో అనారోగాున్నకి గ్యరై, సత్యకరాులు 

చేయలేక పోతే దైవదూతలు వాటి ప్పణుం వార సే్త 

ఉంటారు. కాన్న వృధాధ ప్ుం బలహీనత వలి ఇప్పుడు 

అవేవీ చేయలేక పోతునాిను. అనారోగాున్నకి్ గ్యరైతే 

వార యబడవు్కనుక ఏడుసేునాిను,' అన్న అనాిరు. 

 (1/498)ا ( [ ) ضعيف جد 65]  - 1587

َ قَ َوَعْن أَنٍَس  ِب ُ اَن ااَل: ك عليه وسلم ََل يَُعْودُ    اهلل صىللن َ
يَْمان ا إَِل َ بَْعَد ثَََلٍث. َرَواُه ابُْن َماَجُه َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ ُشُعِب اْْلِ   َمِريْضى

1587. (65) [1/498-అతి బలహీనం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మూడు రోజుల 

తరాాత ప్రామరిశంచటాన్నకి వెళ్ళేవారు.15 (ఇబ్ని 

మాజహ్, బై్నహఖీ) 

 ( 1/499) [ ) ضعيف ( 66]  - 1588

اِب َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل  قَاَل َرُسْوُل اهلِل   :َوَعْن ُعَمَر بِْن الَْخط َ
"إِذَا دََخلَْت َعىَل َمِريٍْض فَُمْرُه يَْدُعْو لََك فَإِن َ  صىل اهلل عليه وسلم:

 .اَجهُ ُن مَ ابْ اُه َروَ  .عَاِء الَْمََلئَِكِة"دَعَاَءُه كَُد 

1588. (66) [1/499-బలహీనం] 

'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు 

రోగన్న ప్రామరిశంచటాన్నకి వెళితే, అతన్ని మీ 

గ్యరించి దు'ఆ చేయమన్న కోరండి. ఎందుకంటే అతన్న 

దు'ఆ దైవదూతల దు'ఆ వంటిది.'' 16 (ఇబ్ని 

మాజహ్)  

 (1/499)[ ) لم تتم دراسته (  67]  - 1589

اٍس بِْن عَ ا ِن َوعَ  ِة تَْخِفْيُف الُْجلُْوِس َوقِل َُة   قَاَل ب َ ن َ : ِمَن الس ُ
َخِب ِِفْ الِْعَيادَةِ ِعْنَد الَْمِريِْض قَاَل: َوقَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   الص ُ

ا كَُثَر لََغُطُهْم َواْخَتََلفُُهْم: "قُْوُموْ  "عليه وسلم لَم َ ْ َرَواُه   .ا َعَن ِ
 .ٌن َرِزيْ 

1589. (67) [1/499-అప్రిశోధితం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కథనం: రోగన్న ప్రామరిశంచ 

టాన్నకి వెళిే కంతస్తప్ప కూరోచవట్ం, కోలాహలం 

చేయకుండా న్నశశబద ంగా ఉండట్ం ప్ర వకత  (స) సాంప్ర  

 

15) వివరణ-1587: 'అ'త్య ఈ 'హదీసు'ను బలహీన 

మైెనదిగా పేరొకన్న, ప్రామరిశంచటాన్నకి ఎట్టవంటి 

ప్ర తేుక సమయం లేదన్న, ఎప్పుడైనా వెళ్ేవచచన్న 

అభిప్ర యప్డాారు. 

16) వివరణ-1588: అంటే ఏవిధంగా దైవదూతలు న్నరిల 

మైెనవారో, రోగ కూడా వాుధివలి న్నరిలంగా ఉంటాడు. 

అందువలి అతన్నదు'ఆ స్వాకరించ బడుతుంది. 
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దాయం. ప్ర వకత  (స) అనారోగుంగా ఉనిప్పుడు 

ప్ర జలు ప్రామరిశంచటాన్నకి వచిచ, కోలాహలం, 

అభిప్ర యభేదాలు చరిచంచట్ం చేసే్త, ప్ర వకత  (స), 'నా 

దగగ ర నుండి పోండి,' అన్న అనాిరు.17 (ర'జీన్) 

 ( 1/499) [ ) ضعيف ( 68]  - 1590

َوَعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  
 .اَلِْعَيادَُة فََواُق نَاقٍَة""

1590. (68) [1/499-బలహీనం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''రోగన్న 

ఒంటె ప్లు రండు సారిు పతికినంతస్తప్ప 

ప్రామరిశంచాలి. 

 ( 1/499) [ ) ضعيف ( 69]  - 1591

: "أَْفَضُل الِْعَيادَةِ ُسْرَعُة  َوِِفْ ِرَوايٍَة َسِعْيِد بِْن الُْمَسي ِِب ُمْرَسَلى
يْ . َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ "الِْقَياِم   . َماِن  ِِفْ ُشُعِب اْْلِ

1591. (69) [1/499-బలహీనం] 

స'యీద బిన ముసయిుబ (ర) కథనం, మరో 

ఉలిేఖనంలో, 'రోగన్న ప్రామరిశంచి వెంట్నే 

న్నలబడట్మే అన్నిటి కంటే ఉతేమమైెన 

ప్రామరశ.'18 (బై్నహఖీ-షు'అబిల్ఈమాన) 

 

17) వివరణ-1589: చివరి సారిగా అనారోగాున్నకి గ్యరయి 

నప్పుడు ప్ర వకత  (స) 'కాగతం, కలం, స్లరా తీసుకు 

రమిన్న, నేను వీలునామా వార సేాను' అన్న అనాిరు. 

కందరు 'ఓ ప్ర వకాత ! ఇప్పుడు మీ ప్రిసా్లతి బాగా లేదు. 

ఇప్పుడు వార స్త అవసరం లేదు. మాకు ఖుర్ఆన్ 

'హదీసు'లు చాలు' అన్న అనాిరు. కందరు వార యమన్న.' 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 'నా వదద  నుండి వెళిే పోండి' అన్న 

అనాిరు. ఎందుకంటే ప్ర వకత  వదద  కోలాహలం, సందడి, 

చరచలు సరికావు.  

18) వివరణ-1591: అంటే రోగన్న ప్రామరిశంచి వెంట్నే 

న్నలబడిపోవాలి. అంటే తిరిగ వెళిేపోవాలి. 'ఫవాఖ్ 

నాఖహ్' అంటే రండవసారి ఒంటెప్లు పతికినంత స్తప్ప. 

ఇది ఎలా అంటే మొదటిసారి ప్లు పతికి కంతస్తప్ప 

ఆగ, శ్రాలిో ప్లురావాలన్న దాన్న బిడాను వదలివేసేారు. 
తరువాత బిడాను కటిట వేస్ల, మళ్ళే రండవసారి ప్లు 

పతుకుత్యరు. లేదా పతుకుతూ ఒక గన్ని న్నండిపోతే, 

రండవ గన్నిలో పతుకుత్యరు. దీన్నకి ప్టేట  సమయాన్ని్

 ( 1/499) [ ) ضعيف ( 70]  - 1592

اٍس: أَن َ  ِب َ صىل اهلل عليه وَوَعِن ابِْن َعب َ  .َلى دَ َرجُ لم عَاسالن َ
. قَاَل  لَهُ فََقاَل  ٍ ِب ُ صىل اهلل  : "َما تَْشَتِِهْ؟" قَاَل: أَْشَتِهْي ُخْبَز بُر   الن َ

ٍ فَلَْيْبَعْث إِىَل أَِخْيِه". ثُم َ  عليه وسلم : "َمْن كَاَن ِعْنَدُه ُخْبُز بُر 
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: كُْم دِ ا اْشَتَِه َمِريُْض أَحَ ذَ إِ " قَاَل الن َ

  .َرَواُه ابُْن َماَجهُ  ْمُه".ُيْطعِ ا فَلْ َشْيئى 

1592. (70) [1/499-బలహీనం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక రోగన్న 

ప్రామరిశంచి, 'నీ మనసులో ఏం తినాలన్న ఉంది' అన్న 

అడిగారు. దాన్నకి ఆ వుకిత , 'గోదుమరొటెట  తినాలన్న 

ఉంది ప్ర వకాత ,' అన్న అనాిడు. అది విన్న, ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులతో 'మీలో ఎవరి వదద నై్ననా గోదుమరొటెట  

ఉంటే మీ సోదరున్నకి ప్ంపంచండి. రోగ ఒకవేళ్ హ్వన్న 

చేకూరచన్న వసేువు ఏదైనా తినాలన్న కోరితే, అతన్నకి 

తిన్నపంచండి అన్న ప్ర వచించారు.' (ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/500)[ ) حسن (  71]  - 1593

َ  تُ و قَاَل َعْمرٍ ْبِد اهلِل بِْن ْن عَ َوعَ  لَِد بَِها ٌل بِ  َرجُ ُوِف ِ ْن و ُ الَْمِديَْنِة ِمم َ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: "يَا لَْيَتُه َماَت بَِغْْيِ   فََصىل َ عَلَْيِه الن َ

ُجَل إِ  َمْولِِدهِ". قَالُْوا َولَْم ذَاَك يَا َرُسْوَل اهلِل؟ قَاَل: ذَا َماَت "إِن َ الر َ
ْولِ ِمْن   لَهُ ْيَس هِ قَ دِ  َمْولِ بَِغْْيِ  َرَواُه   ِدهِ إِىَل ُمْنَقَطِع أَثَِرهِ ِِفْ الَْجن َِة".م َ

 .الن ََسائِ ُ َوابُْن َماَجُه 

1593. (71) [1/500-ప్ర మాణికం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'అమర ్ (ర) కథనం: మదీనహ్ లో 

ఒకవుకిత  మరణించాడు. అతడు మదీనహ్ లోనే 

జన్నించాడు. ప్ర వకత  (స) అతన్న జనా'జహ్ నమా'జు 

చదివించి, 'ఈ వుకిత  మరో ప్రదేశంలో మరణిసే్త 

ఎంతబాగ్యణుణ ' అన్న అనాిరు. దాన్నకి ప్ర జలు 

'ఎందుకు ఓ ప్ర వకాత !' అన్న అనాిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  

(స), ''ప్రదేశం లో మరణిసే్త, జన్నించిన సాలం నుండి 

మరణించిన సాలం దూరమంత ప్ర దేశం సారగ ంలో 

 

'ఫవాఖ్ నాఖహ్' అంటారు. అంటే రోగన్న ప్రామరిశంచి్

నప్పడు కాేమసమాచారాలు తెలుసుకన్న వెంట్నే ఆలసుం 

చేయకుండా వెనకిక రావడమే ఉతేమం.  
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అతన్నకి లభిసేుంది'' అన్న అనాిరు. 19 (నసాయి', 

ఇబ్ని మాజహ్)  
 ( 1/500) [ ) ضعيف ( 72]  - 1594

اٍس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعِن ابِْن َعب َ
 ."َمْوُت ُغْربٍَة َشَهادٌَة". َرَواُه ابُْن َماَجهُ 

1594. (72) [1/500-బలహీనం] 

ఇబుి 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

''ప్ర యాణంలో మరణం వీరమరణం అన్న 

ప్ర వచించారు.'' (ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/500)[ ) موضوع (  73]  - 1595

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:
ا أَوْ  ا َماَت َشِهْيدى  ُوِِقَ فِْتَنَة الَْقْبِ  عليه وسلم: "َمْن َماَت َمِريْضى

ِقي ُ  بِِرْزقِِه ِمَن الَْجن َِة". َرَواُه ابُْن َماَجُه َوالَْبْيهَ  لَْيهِ َح عَ َوُريِ  َي َوغُدِ 
يَْماِن   .ِِفْ ُشُعِب اْْلِ

1595. (73) [1/500-కలిుతం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''వాుధికి గ్యరై మరణించినవారు, వీరమరణం పంది 

మరణిసేారు. ఇంకా సమాధి శ్క్ష నుండి రకాించ 

బడత్యడు. సారగ ంలో ఎలిప్పుడూ ఉదయం 

సాయంతర ం అతన్నకి ఆహ్వరం లభిసేుంది.'' (ఇబ్ని 

మాజహ్, బై్నహఖీ-షు'అబిల ఈమాన) 

 ( 1/500)[ ) صحيح (   74]  - 1596

سلم  َعْن الِْعْربَاِض بِْن َساِريََة أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه و
 َعىَل فُُرِشِهْم إِىَل َرب َِنا ِِفْ  ف ُْوَن ُمَتوَ َوالْ  ءُ َهَدا "يَْخَتِصُم الش ُ  قَاَل:

َهَداُء: اُعْوِن فََيُقْوُل الش ُ إِْخَوانَُنا قُِتلُْوا كََما  ال َِذيَْن يََتَوف َْوَن ِمَن الط َ
 ا َماتُْوا َعىَل فُُرِشِهْم الُْمَتَوف َْوَن َعىَل فُُرِشِهْم إِْخَوانُنَ  قُِتلَْنا َويَُقْوُل:

ْ فَإِْن أَْشَبَهْت   َرب َُنا:ُقْوُل فَيَ  .ْتَنامِ  كََما انُْظُرْوا إىَِل ِجَراَحهِِتِ
ْ َوَمَعُهْم فَإِذَا ِجَراُحُهْم   ِجَراَحُهْم ِجَراَح الَْمْقُتْولِْْيَ فَإِن َُهْم ِمهْْنُ

 .َسائِ ُ َرَواُه أَْحَمُد َوالن َ  قَْد أَْشَبَهْت ِجَراَحُهْم".

1596. (74) [1/500-దృఢం] 

'ఇర్బా'ద బిన్ సారియహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''వీరమరణం పందినవారు, ప్డకలపైె మర 

 

19) వివరణ-1593: దీన్నవలి ప్రదేశంలో మరణించటాన్నకి 

గల ప్ర ధానుత తెలుసేుంది. 

ణించిన వారు వీరిరువురూ పిేగ్యవాుధి వలి మర 

ణించిన వారి గ్యరించి వివాదప్డుతూ 'వీరమరణం 

పందినవారు. పిేగ్య వాుధి వలన మరణించిన వారు 

మా సోదరులన్న, ఎలాగైతే శతుర వుల వలి చంప్బడి 

మేము వీరమరణం పందినటి్ట, పిేగ్యవాుధి వలి మర 

ణించినవారు కూడా వీరమరణం పందినవార' అన్న 

వాదిసేారు. ప్డకలపైె మరణించినవారు 'వీరు మా 

సోదరులు. ఎందుకంటే మాలా వీరుకూడా ప్డకలపైె 

మరణించారు' అన్న వాదిసేారు. అలిాహ్్ తీరుు ఇసే్త 

పిేగ్యవాుధితో మరణించిన వారి గాయాలను 

చూడండి, వారి్ గాయాల వీరమరణం పందినవారి్

గాయాలిా ఉంటే, వారు అమరవీరులే. వారికి అట్ట్

వంటి ప్ర తిఫలం లభిసేుంది.'' చూసే్త వారి్ గాయాలు 

వీరమరణం్ పందిన వారి గాయాలిా ఉంటాయి. 

అందు్ వలి వారిన్న అమరవీరులిా ప్రిగణించట్ం్

జరుగ్యతుంది. (అ'హిద్, నసాయి') 

 ( 1/501)(  ) ضعيف [ 75]  - 1597

 أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "اَلَْفار ُ ِمَن  َجابِرٍ َعْن وَ 
ابُِر فِْيِه لَُه أَجْ  ْحِف َوالص َ ِ ِمَن الز َ اُعْوِن كَالَْفار  َرَواُه   .ُر َشِهْيٍد"الط َ

 .أَْحَمُد 

1597. (75) [1/5014-బలహీనం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''పిేగ్య 

వాుధి నుండి ప్రిపోయినవారు, యుదధ భూమ్మ నుండి 

ప్రిపోయినటేట . పిేగ్యవాుధిలో సహనం, ఓరుులను 

ప్టిసే్త, వీరమరణం పందినట్టట  ప్పణుం లభిసేుంది.'' 20 

(అ'హిద్) 
===== 

 

20) వివరణ-1597: యుదధ ం చేసే్త శతుర వులకు వెనుి 

చూప్ట్ం మహ్వ్ ప్ప్ం. అదేవిధంగా పిేగ్యవాుధి ప్ర బలి 

ఉని ప్ర ంతంనుండి ప్రిపోవట్ం కూడా మహ్వ ప్ప్మే. 

అకకడి నుండి ఎటూ ప్రిపోకుండా అకకడే ఉండి ఉంటే 

అతన్నకి అమరవీరున్నకి సమానంగా ప్పణుం లభిసేుంది.  
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  الَْمْوِت َوِذْكِرهِ تََمَن ِ بَاُب  -2

2. మరణకోర్క మర్యు దానిని గుర్త ంచుకోవటం 

మరణ సమయం న్నరాారించబడి ఉంది. దాన్ని కోర 

ట్ం వలి, కోరకపోవట్ం వలి దాన్న సమయం మారదు. 

అందువలిే చావును కోరట్ం సరికాదు. చావును 

జాఞ ప్కం చేసుకోవటాన్నకి చాలా ప్ర ధానుత ఉంది. 

   మొదటి విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/502)[ ) صحيح (   1]  - 1598

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  اَل: ْنُه قَ  عَ اهللُ  َرِضَي  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرةَ 
ا ُمْحِسنىا فَلََعل َُه أَْن   عليه وسلم: "ََل يََتَمّن َ أََحُدكُْم الَْمْوَت إِم َ

ا فَلََعل َُه أَْن ي َْسَتْعِتَب" ا ُمِسْيئى ا َوإِم َ  .َرَواُه الُْبَخاِري ُ  .ي َْزدَادَ َخْْيى

1598. (1) [1/502-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీలో ఎవారూ చావును కోరుకోరాదు. ఒకవేళ్ 

అతడు ఉతేముడైతే అధిక ఆయుషాు వలి ఇంకా 

అధికంగా మంచి ప్నులు చేయవచుచ, ఒకవేళ్ 

చెడావాడైతే తౌబహ్, ఇసే్లగ్ఫార్ చేస్ల దైవాన్ని సంతృపే 

ప్రచ వచుచ.'' (బు'ఖారీ) 

 ( 1/502)(   [ ) صحيح  2]  - 1599

ْ َوَعْن  يَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   ُهرَ  أَِِب
عليه وسلم: "ََل يََتَمّن  أََحُدكُُم الَْمْوَت َوََل يََدُع بِِه ِمْن قَْبِل أَْن  

  ُه إَِل َ رُ ن ُعمْ مِ ن َُه ََل يَِزيُْد الُْمؤْ ي َأْتَِيُه إِن َُه إِذَا َماَت انَْقَطَع أََملُُه َوإِ 
ا"خَ   .َرَواُه ُمْسلٌِم . ْْيى

1599. (2) [1/502-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: మీలో ఎవారూ 

చావును కోరట్ం గానీ, దాన్ని గ్యరించి దు'ఆ 

చేయట్ం గానీ చేయరాదు. ఎందుకంటే మరణిసే్త 

కోరికలనీి వురామవుత్యయి. విశాాస్ల ఆయుషాు 

అతన్న కోసం మంచినే పెంచుతుంది. (ముసి్లమ్) 

 (1/502)[ ) متفق عليه (  3] - 1600

َوَعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ََل  
ٍ أََصابَُه فَإِْن كَاَن ََلبُد َ فَاعَِلى  يََتَمن ََْي َ أََحُدكُُم الَْمْوَت ِمْن ُضر 

ا خَ  َما كَانَِت الَْحَياُة فَلَْيُقِل: اَلل ُهم َ أْحِيَِنْ  ْ  ْْيى إِذَا كَانَْت   َِنْ تََوف َ  وَ ل ِ
ا ِلْ   .متفق عليه .الَْوفَاُة َخْْيى

1600. (3) [1/502-ఏకీభవితం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీలో 

ఎవరికైనా కషాట లువసే్త, చావును కోరుకోరాదు. కోరితే 

ఈ విధంగా కోరాలి. ''ఓ అలిాహ్్! నేను సజీవంగా 

ఉండట్ం నాకు లాభకరంగా ఉనింత వరకు ననుి 

సజీవంగా్ ఉంచు. మరణం లాభకరంగా ఉనిప్పుడు 

నాకు మరణం ప్ర సాదించు.'' 21 (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

 (1/502)(  متفقِعليه[ )  4]  -1601

اِمِت قَاَل:ََ و قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن ُعَبادََة بِْن الص َ
َ  "َمْن  وسلم:  كَِرَه لَِقاَء اهلِل  َوَمْن  اَءهُ  لِقَ هللُ ب َ ا حَ أََحب َ لَِقاَء اهلِل أ

عَائَِشُة أَْو بَْعُض أَْزَواِجِه: إِن َا لََنْكَرُه   فََقالَْت  .كَِرَه اهلُل لَِقاَءُه"
َر   .الَْمْوَت  قَاَل:"لَْيَس ذَلَِك َولَِكِن الْمؤِمَن إِذَا َحَضَرُه الَْمْوُت بُش ِ
َ شَ ْيَس لَ اِن اهلِل َوكََراَمِتِه فَ بِِرْضوَ  ا أََماَمُه فَأََحب َ إِلَيْ  َحب َ ْيٌء أ ِه ِمم َ

َر بَِعَذاِب اهلِل   لَِقاَء اهلِل َوأََحب َ اهلُل لَِقاَءُه َوإِن َ الْكَافَِر إِذَا ُحِضَر بُش ِ
ا أََماَمُه فََكِرَه لِ  هلِل َوكَِرَه  َقاَء اَوُعُقْوبَِتِه فَلَْيَس َشْيٌء أَْكَرَه إِلَْيِه ِمم َ

 .ُه" ءَ لَِقا اهللُ 

1601. (4) [1/502-ఏకీభవితం] 

'ఉబాదహ్్ బిన్ 'సామ్మత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

''ఎవరైనా అలిాహ్్(త)ను కలవాలన్న్ కోరుకుంటే, 

అలిాహ్్ (త) కూడా అతన్ని కలవాలన్న 

కోరుకుంటాడు. మరవరైనా అలిాహ్్(త)ను కలవ్

కూడదన్న కోరుకుంటే, అలిాహ్్ (త) కూడా కలవ్

కూడదన్న కోరుకుంటాడు,'' అన్న అనాిరు. అది విన్న 

'ఆయి'షహ్్ (ర) లేదా మరో భారు, 'ఓ ప్ర వకాత ! 

మేమందరం చావుప్టి్ సంతోషంచం' అన్న అనాిరు. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స) అదికాదు, ఒక విశాాస్లకి మరణ్

సమయం వచిచనప్పడు అలిాహ్్(త) సంతృపే, 

కారుణాుల గ్యరించి శుభవారత  ఇవాడం జరుగ్యతుంది. 

అప్పుడావుకిత  చాలా సంతోషసేాడు. అప్పుడా వుకిత కి 
 

21) వివరణ-1600: ఈ 'హదీసు'ల దాారా చావును 

కోరుకోరాదన్న తెలుసేుంది. అయితే ఉప్దర వాల, కలిోలాల 

భయంవలి, వీరమరణం పందే కోరికవలి కోరట్ం 

సమంజసమే. 'ఉమర్ (ర) ఇలా కోరుకునేవారు. 

''అలిాహుమిర 'జుఖ్నీ షహ్వదతన్ ఫీ సబ్రలిక వజ్'అల్ 

మౌతీ బిబలది రస్తలిక.'' 
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అది తప్ు మరోవిషయం పర యమైెనదిగా ఉండదు. 

ఎందుకంటే ఆ వుకిత కి అది రాబోతుందన్న, అన్నిటి్

కంటే ఉతేమమైెనదన్న అంటే అది సారగ మన్న తెలిస్ల్

పోతుంది. అప్పుడావుకిత  అలిాహ్్(త)ను కలవడాన్నకి 

అమ్మత శేదధ తో ఉంటాడు. అలిాహ్్(త)కూడా 

అతన్నతో కలవాలన్న అమ్మత శేదధ  ప్ర దరిశసేాడు. 

అదేవిధంగా అవిశాాస్ల వదద కు చావువసే్త, అతన్నకి 

దైవశ్క్షల గ్యరించి తెలియ ప్రచట్ం జరుగ్యతుంది. 

అప్పుడావుకిత  దాన్ని అన్నిటికంటే నీచమైెనదిగా 

భావిసేాడు. ఎందుకంటే అతడిముందు నరకం ఉందన్న 

గేహిసేాడు. అందువలి అలిాహ్్(త)ను కలవటాన్ని 

అసహిుంచుకుంటాడు. అలిాహ్్ కూడా అతన్ని 

కలవడాన్నకి అసహిుంచుకుంటాడు. (బు'ఖారీ, 

ముసి్లమ్) 

 (1/503)(  متفقِعليه[ )  5]  - 1602

 .لَْمْوُت قَْبَل لَِقاِء اهلِل"َوِِفْ ِرَوايَِة عَائَِشَة: "َوا
1602. (5) [1/503-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) ఉలిేఖనంలో ''వల్ మౌతు ఖబ్ల 

లిఖా యిలిాహి'' అన్న ఉంది.  

 (1/503)[ ) متفق عليه (  6]  - 1603

ِصىلِاهللِعليهِِ َِرُسْوَلِاهلل  ُثِأَن َ ِكَاَنِيَُحد   ِأَن َُه ِْقََتادَةَ َوَعْنِأَِب 
ِفََقاَل: ِب َجَناَزةٍ ِعَلَْيه  ُِمر َ ْنُه" وسلم ِم  اٌَح ُِمْسََتَ ِأَْو ِ."ُمْسََت ْيٌح

َِرُسْولَِ ِيَا لُْوا: ِفََقاَل:ِْيُحُِمْسََتِ َمااْلِِاهللِ ِفََقا ْنُه؟ ِم  اُح َِوالُْمْسََتَ
ِِ ِاهلل  ْنَياَِوأَذَاَهاِإ ََلَِرْحَمة  ِالد ُ ْنِن ََصب  ُنِيَْسََت ْيُحِم  لَْعْبُدِالُْمْؤم  َ "ا

َِوالْب َلِ َبادُ ِالْع  ْنُه ِم  ِيَْسََت ْيُح ُر ِالَْفاج  َجرَُِوالَْعْبُد َِوالش َ ِِدُ
ِ ُ َواب   ."َوالد َ

1603. (6) [1/503-ఏకీభవితం] 

అబూ ఖత్యదహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) సమీప్ం 

నుండి ఒక జనా'జహ్ వెళ్ేడం జరిగంది. ప్ర వకత  (స), 

'ఇతడు విశేాంతి పందుత్యడు లేదా ఇతన్న నుండి 

ఇతరులు విశేాంతి పందుత్యరు' అన్న అనాిరు. 

దాన్నకి ప్ర జలు, 'ప్ర వకాత ! విశేాంతి పందేవారవరు, ఎవరి 

నుండి విశేాంతి లభిసేుంది,' అన్న అడిగారు. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స) విశాాస్ల మరణించి ప్ర ప్ంచిక కషాట ల నుండి 

విశేాంతి పందుత్యడు. దైవానుగేహ్వలను పందుత్యడు. 

అవిశాాస్ల మరణించట్ం వలి దైవభకుత లు, ప్ట్ట ణం, 

వృకాాలు, జంతువులు విశేాంతి పందుత్యరు' అన్న 

అనాిరు. 22 (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 1/503)  حيح ([ ) ص  7]  - 1604

أََخَذ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر قَاَل:
نَْيا كَأَن ََك َغِريٌْب أَْو عَابِرُ  فََقاَل: .وسلم بَِمْنِكِبْ   "كُْن ِِفْ الد ُ

 َباَح ص َ الرِ َتظِ إِذَا أَْمَسْيَت فَََل تَنْ  َوكَاَن ابُْن ُعَمَر يَُقْوُل: َسِبْيٍل". 
ِتَك لَِمْرِضَك َوِمْن  َوإِذَ  ا أَْصَبَحَت فَََل تَْنَتِظِرالَْمَساَء َوُخْذ ِمْن ِصح َ

   .َحَياتَِك لَِمْوتَِك. َرَواُه الُْبَخاِري ُ 
1604. (7) [1/503-దృఢం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నా 

భుజాన్ని ప్ట్టట కన్న, 'ప్ర ప్ంచంలో నీవు ప్ర యాణీకున్నగా 

లేదా బాట్సారిగా జీవించు' అన్న ఉప్దేశ్ంచారు. 

అందువలి ఇబుి 'ఉమర్ నీవు సాయంతర ం అయితే 

ఉదయం గ్యరించి వేచి ఉండకు, ఉదయం అయితే 

సాయంతర ం గ్యరించి వేచి వుండకు. నీవు ఆరోగుంగా 

ఉనిప్పుడు నీ అనారోగుం కోసం ఏమైెనా చేసుకో, 

జీవితంలో మరణం కోసం ఏమైెనా స్లదధ ంచేసుకో. అంటే 

ఆరోగాున్ని, జీవిత్యన్ని మహ్వ భాగాులుగా భావించు' 

అన్న అనేవారు. (బు'ఖారీ) 

 ( 1/503)[ ) صحيح (   8]  - 1605

َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَْبَل   َوَعْن َجابٍِر قَاَل:
ن َ  ِسُن َو يُْح هُ  وَ َل َ ُمْوتَن َ أََحُدكُْم إِ  يَ "ََل  َمْوتِِه بَِثََلثَِة أَي َاٍم يَُقْوُل: الظ َ

 . َرَواُه ُمْسلٌِم  بِاهلِل".
1605. (8) [1/503-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మరణాన్నకి మూడు 

రోజుల ముందు, ''మీలో ప్ర తి ఒకకరూ అలిాహ్్ (త) 

ప్టి్ మంచి నమికంతోనే మరణించాలి'' అన్న 

ప్ర వచించారు.23  (ముసి్లమ్) 
 

22) వివరణ-1603: ఎందుకంటే దురాిరుగ డి వలి అందరికీ 

బాధ కలుగ్యతుంది. వాడి మరణం వలి అందరికీ సుఖం 

కలుగ్యతుంది. 

23) వివరణ-1605: అలిాహ్్(త) కరుణామయుడన్న 

క్షమ్మంచేవాడన్న తప్ుకుండా మనలిి క్షమ్మసేాడన్న 

భావిసే్త ఉండాలి. అయితే మంచి్ భావనలు మంచి 

కరిల దాారానే జన్నసేాయి. 
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   రండవ విభాగం  اِِنْ ث َ اَلَْفْصُل ال

 ( 1/504) [ ) ضعيف ( 9]  - 1606

َعْن ُمَعاِذ بِْن َجَبٍل رضي اهلل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل  
ُل َما يَُقْوُل اهلُل   اهلل عليه وسلم: "إِْن ِشْئُتْم أَنَْبأْتُُكْم َما أَو َ

ُل لِلُْمْؤِمِنْْيَ يَْوَم ا َنا: نََعْم يَا  ؟" قُلْ  لَهُ لُْوَن ُقوْ َما يَ  لِْقَياَمِة؟ َوَما أَو َ
"إِن َ اهلَل يَُقْوُل لِلُْمْؤِمِنْْيَ َهْل أَْحَبْبُتْم لَِقائِْ؟  َرُسْوَل اهلِل قَاَل:

َرَجْونَا َعَفْوَك  فََيُقْولُْوَن: الَمْ  فََيُقْولُْوَن نََعْم يَا َرب ََنا فََيُقْوُل:
َرَواُه ِِفْ َشْرِح   .ِِتْ"ْغِفرَ كُْم مَ لَ  َجَبْت فََيُقْوُل:قَْد وَ  َرتََك.َوَمْغفِ 

ِة َوأَبُْو نَِعْيٍم ِِفْ الِْحلَْيِة  ن َ  .الس ُ

1606. (9) [1/504-బలహీనం] 

ము'ఆజ్' బిన్ జబల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

'తీరుుదినం నాడు అలిాహ్్(త) విశాాసులతో 

అన్నిటి కంటే ముందు ఏమంటాడో విశాాసులు 

అలిాహ్్(త)తో ఏమంటారో మీకు తెలుప్నా' అన్న 

అనాిరు. దాన్నకి మేము, 'ప్ర వకాత ! తెలుప్ండి' అన్న 

అనాిం. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ''అలిాహ్్ తీరుుదినం 

నాడు విశాాసులతో, 'మీరు ననుి కలవటాన్ని 

కోరుకునేవారా' అన్న అడుగ్యత్యడు. దాన్నకి వారు, 

'అవును మా ప్ర భూ!' అన్న అంటారు. అలిాహ్్ వారిన్న 

మళ్ళే, 'మీరు ననుి కలవాలన్న ఎందుకు కోరుకునే్

వారు,' అన్న అడుగ్యత్యడు. దాన్నకి వారు సమాధాన్

మ్మసే్త, 'ఎందుకంటే తమరు క్షమ్మసేారన్న, కరుణిసేారన్న 

ఆశతో ఉండేవాళ్ేం,' అన్న అంటారు. అది విని 

అలిాహ్్(త) 'నా క్షమాప్ణ మీకోసం తప్ున్నసరి అయి 

పోయింది,' అన్న సమాధానం ఇసేాడు,'' అన్న 

ప్ర వచించారు. (షర్'హు సుసనిహ్్, అబూ న'యీమ్ 
/ 'హిలు) 

 ( 1/504)[ ) صحيح (   10]  - 1607

ْ ُهَريْ  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل  قَاَل رَ  َرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:َوَعْن أَِِب
اِت الَْمْوَت". عليه وسلم ِمِذي ُ : "أَْكِثُرْوا ِذْكَر َهاِذِم الل َذ َ ْ َرَواُه الّت ِ

َس لَوا  .َماَجهُ ابُْن  وَ ئِ ُ ان َ
1607. (10) [1/504-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''రుచులను జీరిణ ంచుకునే మరణాన్ని జాఞ ప్కం చేసు 

కుంటూ ఉండండి.'' (తిరిిజి', నసాయి', ఇబ్ని 

మాజహ్) 

 ( 1/504) [ ) ضعيف ( 11]  - 1608

لم قَاَل ذَاَت ليه وساهلل ع صىل هللِ  ا ِب َ َمْسُعْوٍد أَن َ نَ  ابِْن  َوَعِن 
َْصَحابِِه: "اِْسَتْحُيْوا ِمَن اهلِل َحق َ الَْحَياِء" ِ قَالُْوا: إِن َا   .يَْوٍم ْل 

 ِ "لَْيَس ذَلَِك َولَِكْن   قَاَل: .نَْسَتْحِيْي ِمَن اهلِل يَا نَِب َ اهلِل َوالَْحْمُد ُلِل 
ْ َفِظ لَْيْح  فَ َحَياءِ ْحََي ِمَن اهلِل َحق َ الْ ِمْن اْستَ  أ َوََع   َما وَ  َس الر َ

َولَْيْحِفِظ الَْبْطَن َوَما َحَوى َولَْيْذكُِر الَْمْوَت َوالَْبىَل َوَمْن أََرادَ اْْلِخَرَة 
نَْيا فََمْن فََعَل ذَلَِك َفَقْد اِْسَتْحََي ِمَن اهلِل َحق َ   تََرَك ِزيَْنَة الد ُ

ْ اَرَواُه أَْحَمُد وَ  اِء".الَْحيَ   .َذا َحِديٌْث َغِريٌْب : هَ قَاَل وَ  .ي ُ ِمذِ لّت ِ
1608. (11) [1/504-బలహీనం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ మస్్'ఊద్ (ర) కథనం: ఒక రోజు 

ప్ర వకత  (స) తన అనుచరులతో 'అరహ తకు తగనట్టట  

అలిాహ్్(త)కు స్లగ్యగ ప్డండి' అన్న హితబోధ చేశారు. 

దాన్నకి వారు, 'ఓ ప్ర వకాత ! అలిాహ్్(త) దయవలి 

అలిాహ్్(త) ప్టి్ స్లగ్యగ ప్డుతూనే ఉనాిం' అన్న 

అనాిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) ఈ విధంగా కాదు, 

అరహ తకు తగనట్టట  స్లగ్యగ ప్డట్మంటే తలను-తలలో 

ఉనిదాన్ని ప్రిరకాించాలి, కడుప్పను-కడుప్పలో 

ఉని దాన్ని ప్రిరకాించాలి, చావును, దుముిలు 

కేుళిేపోవటాన్ని గ్యరుత  చేసుకోవాలి. ప్రలోకాన్ని 

కోరుకునేవారు ప్ర ప్ంచిక అలంకరణలకు దూరంగా 

ఉండాలి. వీట్న్నిటినీ చేస్తవారు, అరహ తకు తగనట్టట  

అలిాహ్్(త) ప్టి్ స్లగ్యగ ప్డాారు,'' అన్న అనాిరు.24 

(అ'హిద్, తిరిిజి' /  ఏకోలిేఖనం)  

 

24) వివరణ-1608: తలను ప్రిరకాించడమంటే, తలను 

కేవలం అలిాహ్్(త) ఆరాధన కరకే వంచాలి. 

అలిాహ్్(త) కరకే సజాద  చేయాలి. అహంకారంగా 

ప్ర వరిత ంచరాదు. తలలో ఉనివాటిన్న కూడా 

ప్రిరకాించాలి. అంటే నోటిన్న అసత్యులకు, ప్రోక్ష 

న్నందలకు దూరంగా ఉండాలి. కళ్ేతో చెడు విషయా 

లను చూడకూడదు. చెవులతో చెడు విషయాలను 

వినరాదు. కడుప్పను ప్రరకాించడం అంటే అధరి 

సంప్దన తినరాదు. మరాింగాలను వుభిచారాన్నకి 

దూరంగా ఉంచాలి. కాళ్ేతో చెడు విషయాల వదద కు 

వెళ్ేరాదు. చేతులతో ఇతరులకు హ్వన్న చేకూరచరాదు. 

దంగతనం చేయరాదు. చావును గ్యరుత  చేసుకోవట్ం 
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 (1/505) [ ) لم تتم دراسته ( 12]  - 1609

اهلل عليه    صىلُل اهللِ َرُسوْ  قَاَل  :ِن َعْمٍرو قَاَل ِد اهلِل بْ َوَعْن َعبْ 
يَْماِن "وسلم: "تُْحَفُة الُْمْؤِمِن الَْمْوُت     .. َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ ُشَعِب اْْلِ

1609. (12) [1/505-అప్రిశోధితం]  

'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వ 

చనం, ''మరణం విశాాస్లకి కానుకవంటిది.''25 (బై్నహఖీ) 

 ( 1/505)  حيح ([ ) ص  13]  - 1610

َوَعْن بَُريَْدَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  
ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ َوابُْن   ْ ". َرَواُه الّت ِ "اَلُْمْؤِمُن يَُمْوُت بَِعَرِق الَْجِبْْيِ

 .َماَجُه 

1610. (13) [1/505-దృఢం] 

బురైదహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''విశాాస్ల తననుదుటి చెమట్దాారా మరణిసేాడు.'' 26 

(తిరిిజి', నసాయి', ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/505)  [ ) صحيح ( 14]  - 1611

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعْن عَُبْيِد اهلِل بِْن َخالٍِد قَاَل:
َ َرَواُه  َذُة اْْلََسِف"."َمْوُت الَْفْجاَءةِ أَخْ  وسلم: ادَ   َوزَ دَاُودَ بُْو أ

يَْماِن الْ  َرِزيٌْن ِِفْ ِكَتابِِه: "أَْخَذُة اْْلََسِف   وَ . َبْيَهِقي ُ ِِفْ ُشَعِب اْْلِ
 َ  .افِِر َوَرْحَمٌة لِلُْمْؤِمِن"لِلْك

 

అంటే ఒకరోజు మరణిసేామన్న, సమాధిలోకి వెళిే 

కేుళ్ేవలస్ల ఉందన్న గ్యరుత ంచుకోవాలి. ఇవనీి 

చేయట్మే అరహ తకు తగనట్టట  అలిాహ్్(త)కు 

స్లగ్యగ ప్డట్ం అవుతుంది.  

25) వివరణ-1609: అంటే విశాాస్లకి మరణం అలిాహ్్(త) 

తరఫున కానుక వంటిది. ఎందుకంటే దీన్నవలి అలిాహ్్ 
(త)ను కలుసుకోవట్ం జరుగ్యతుంది. ప్రలోకంలో, 

తీరుుదినంనాడు సాఫలుం, ఉనిత సాానం లభిసేుంది. 

26) వివరణ-1610: అంటే మరణించినప్పడు మరణావసా 

వలి అతన్న నుదురునుండి చెమట్వసేుంది. ఇది అతను 

విశాాస్ల అనడాన్నకి న్నదరశనం. దాన్నవలి అతన్నకి ఉనిత 

సాానం లభిసేుంది. లేదా విశాాస్ల ప్ర ప్ంచంలో ధరి్

సంప్దన కోసం శేమ్మసేాడు. చివరికి మరణిసేాడు. లేదా 

మరణించినప్పడు చెమట్ రావట్ం శుభస్తచకం. లేదా 

మరణించినప్పడు ఏమంత కషట ం కలుగదు కాన్న నుదుటి్

నుండి చెమట్వసేుంది. 

1611. (14) [1/505-దృఢం]  

'ఉబై్నదులిాహ్్ బిన్ 'ఖాలిద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''అకసాితేుగా మరణించట్ం అలిాహ్ 

ఆగేహ్వన్నకి, అసంతృపేకి న్నదరశనం.'' (అబూ దావూద్)   

బై్నహఖీ-షుఅబిల ఈమాన మరియు రజీన లో 

ఇలా ఉంది ''ఆకస్లిక మరణం అవిశాాస్లకి 

దైవాగేహంగా, విశాాస్లకి కారుణుంగా ప్రిణమ్మసేుంది.''  

 ( 1/506)[ ) حسن (  15]  - 1612

ِب ُ قَاَل: دََخَل  َوَعْن أَنٍَس  الَْمْوِت فََقاَل: ِِفْ  َوُهوَ اب ٍ ىَل شَ عَ  الن َ
ْ أََخاُف ذُنُْوِِبْ    ."كَْيَف تَِجُدَك؟" قَاَل: أَْرُجواهلَل يَا َرُسْوَل اهلِل َوإِِن ِ
فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ََل يَْجَتِمَعاِن ِِفْ قَلِْب  

ا  ْو وَ يَْرجُ   َماُه اهللُ االُْمْوِطِن إَِل َ أَْعَط  َعْبٍد ِِفْ ِمْثِل َهَذا آَمَنُه ِمم َ
ِمِذي ُ َهَذا َحِديٌْث  ْ ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه َوقَاَل الّت ِ ْ يََخاُف". َرَواُه الّت ِ

 .َغِريٌْب 
1612. (15) [1/506-ప్ర మాణికం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక యువకున్న వదద కు 

వెళ్ళేరు. అప్పుడతను మరణావసాలో ఉనాిడు. 

ప్ర వకత  (స) అతన్ని 'ఇప్పుడు నీ మనసులో 

ఏముంది?' అంటే దైవ కారుణుం లేక దైవాగేహం 

ఉందా, అన్న అడిగారు. దాన్నకి ఆ యువకుడు, 'ప్ర వకాత ! 

నేను దైవకారుణాున్ని కోరుకుంట్టనాిను. నా ప్ప్ల 

ప్టి్ భయప్డుతునాిను' అన్న అనాిడు. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స) దాసున్న హృదయంలో ఇట్టవంటి సా్లతిలో 

రండు విషయాలు మెదిలితే, అలిాహ్్(త) అతను 

కోరింది ప్ర సాదిసేాడు. ఇంకా అతడు భయప్డుతుని 

దాన్న నుండి రకాిసేాడు' అన్న అనాిరు. (తిరిిజి' / 

ఏకోలిేఖనం, ఇబ్ని మాజహ్) 
----- 

   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/506)[ ) ضعيف (  16]  - 1613

ليه وسلم: "ََل تََمن ُوا  اهلل ع صىل اهللِ  َل َرُسْوُل اَعْن َجابٍِر قَاَل: قَ 
َعادَةِ أَْن ي َُطْوَل ُعَمُر   لَِع َشِديٌْد َوإِن َ ِمَن الس َ الَْمْوَت فَإِن َ َهْوَل الُْمط َ

 .َرَواُه أَْحَمُد   .نَابََة"الَْعِبِد َويَْرُزقَُه اهلُل َعز َ َوَجل َ اْْلِ 

1613. (16) [1/506-బలహీనం] 
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జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు 

చావును కోరుకోకండి. ఎందుకంటే మరణావసా చాలా 

కఠనమైెనది. దీరాఘ యుషాు లభించట్ం అలిాహ్్(త)కు 

విధేయున్నగా జీవించే భాగుం ప్ర సాదించట్ం దాసున్న 

అదృషట ం.'' 27 (అ'హిద్) 

 ( 1/506)[ ) ضعيف (  17]  - 1614

ْ أَُماَمَة قَ  اهلِل صىل اهلل عليه   ُسْوِل ىَل رَ إِ ا نَ َجلَْس  َل:اَوَعْن أَِِب
ْ َوق َاٍص فَأَْكَثَر الُْبكَاءَ    .وسلم فََذك ََرنَا َوَرق ََقناَ فَبََك َسْعُد بُْن أَِِب

. فََقاَل: ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: يَا لَْيَتَِنْ ِمت ُ "يَا َسْعُد   فََقاَل الن َ
"يَا   ثُم َ قَاَل: .اٍت َمر َ  ََلَث ثَ  َك لِ َرد َدَ ذَ ؟" فَ  تََتَمّن َ الَْمْوَت أَِعْنِدْي 

ِة فََما َطاَل ُعُمُرَك َوَحُسَن ِمْن َعَملَِك   َسْعُد إِْن كُْنَت ُخلِْقَت لِلَْجن َ
 .َمُد َرَواُه أَحْ  .فَُهَو َخْْيٌ ل ََك"

1614. (17) [1/506-బలహీనం] 

అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద  

మేము కూరుచన్న ఉనాిం. ప్ర వకత  (స) మాకు హిత్

బోధచేస్ల మా హృదయాలను సున్నితప్రిచారు. 

స'అద్ బిన్ అబ్ర వఖీాస్్ ఏడాసాగారు. చాలా ఏడిచ 

'నేను చన్నపోతే బాగ్యండేది' అన్న అనాిరు. అది విని 

ప్ర వకత  (స) 'ఓ స'అద్! నా వదద  కూరొచన్న చావును 

కోరుతు నాివా?' అన్న అడిగారు. ఇలా మూడుసారిు 

అనాిరు. ఆ తరువాత, 'ఓ స'అద్! ఒకవేళ్ నీవు 

సారగ ం కోసం సృషట ంచబడితే, నీ ఆయుషాు ఎంత 

ఎకుకవ ఉంటే సత్యకరాులు అంత ఎకుకవగా 

ఉంటాయి, నీకు అంతే మంచిది' అన్న అనాిరు. 

(అ'హిద్)  

 ( 1/506)[ ) صحيح (   18]  - 1615

ٍب قَ  ا اَل:َعْن َحاِرثََة بِْن ُمَضر َ ى  وَ تَ كْ  َوقَْد اِ ٍب دََخلُْت َعىَل َخب َ
ا فَ َسبْ  ْ َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  عى َقاَل: لَْوََل أَِن ِ

ْيُتُه. ."ََل يََتَمن َ أََحُدكُُم الَْمْوَت" يَُقْوُل: َولََقْد َرأَيُْتَِنْ َمَع   لََتَمن َ
اَرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َما أَمْ   َجانِِب َوإِن َ ِِفْ  .لُِك ِدْرَهمى

 

27) వివరణ-1613: ఇకకడ మరణావసా మరియు దాన్న 

కాఠనుత పేరొకనడం జరిగంది. అందువలి అట్టవం 

ట్ప్పుడు చావును కోరుకోరాదు. అలిాహ్్(త) 

దీరాఘ యుషాు, విధేయత్య భాగుం ప్ర సాదిసే్త, అతుధికంగా 

దైవప్రర తిన్న పందగలడు.  

َ  اْْل ِِتْ يْ بَ  ا َرآُه بَََك  .ْربَِعْْيَ أَلَْف ِدْرَهٍم َن ِْل   .قَاَل ثُم َ أَُِتَ بَِكَفِنِه فَلَم َ
لَْحاُء ِإذَا ُجِعلَْت َعىَل  َوقَاَل لَِكْن َحْمَزُة لَْم يُْوَجْد لَُه كََفٌن إَِل َ بُْردٌَة م َ

َعْن   لََصْت ِه قَ يْ مَ َد ْت َعىَل قَ  قََدِمْيِه َوإِذَا ُجِعلَ َرأِْسِه قَلََصْت َعْن 
ْت َعىَل َرأِْسِه َوُجِعَل َعىَل قََدَمْيِه اْْلِذِْخُر. َرَواُه   َرأِْسِه َحّت َ ُمد َ

ِمِذي ُ إَِل َ أَن َُه لَْم يَْذكُْر: ْ  .ِنِه إِىَل آِخِرهِ ثُم َ أُِِتَ بَِكفَ  أَْحَمُد َوالّت ِ
1615. (18) [1/506-దృఢం] 

'హ్వరిస'హ్ బిన్ ము'దరేబ్ (ర) కథనం: నేను 

'ఖబాాబ్ వదద కు వెళ్ళేను. అతను ఏదో వాుధివలి 

తన శరీరంపైెన వాతలు వేయించుకన్న ఉనాిరు. 

ఇంకా అతను, ''ప్ర వకత  (స), 'మీలో ఎవరూ చావును 

కోరుకోకండి,' అన్న అనడం నేను వినకుండా ఉంటే నేను 

చావును కోరుకునేవాడిన్న. ప్ర వకత  (స) వెంట్ 

ఉనిప్పుడు నా వదద  ఒకక దిర్హమ్ కూడా లేదు. 

'ఈ రోజు నా ఇంటి్ల 40 వేల దిర్హమ్లు ఉనాియి'' 

అన్న అనాిరు. ఆ తరువాత అతన్న వదద కు అతన్న 

కఫన్ తీసుకు రావట్ం జరిగంది. అది చూస్ల ఏడా్

సాగారు. ఇంకా,'' 'హమ్'జహ్ వీరమరణం పందారు. 

అతన్నకి ఏమీ లభించలేదు. గీతలు్ గల ఒక తెలిన్న 

చినిదుప్ుటి తప్ు. తల కపుతే కాళ్ళే బయట్్

ప్డేవి, కాళ్ళే కపుతే తల బయట్ప్డేది. ఆ 

తరువాత దాన్ని తలపైె కపు, కాళ్ేపైె గడాి వేయట్ం 

జరిగంది'' అన్న అనాిరు. 28  (అ'హిద్, తిరిిజి') 

 

28) వివరణ-1615: ఈ హదీసులో 'ఖబ్బాబ్ను గ్యరించి 

ప్ర సేావించబడింది. అతన్న గ్యరించి కన్ని వివరాలు ఇకకడ 

ప్ర సేావించట్ం మంచిదన్న, దీన్న దాారా ప్ఠకులు 

గ్యణప్ఠం నేరుచకోవాలన్న భావించి, స్లయరు 

ససహ్వబావల ముహ్వజిరీన మూడవ భాగం నుండి 

పేరొకనడం జరిగంది. 

'ఖబ్బాబ్ (ర): ఇసిామ్ ప్ర రంభకాలంలో ప్ర వకత (స) 'జైద్ 

బిన్ అర్ఖమ్ ఇంటి్ల శరణు తీసుకోవటాన్నకి ముందు 

ఇసిామ్ స్వాకరించిన అదృషట వంతులు. ఇసిామ్ 

స్వాకరించిన వారిలో 6వ వుకిత . అందువలి సాదిసుల్ 

ఇసిామ్ అన్న పలిచేవారు. వీరు ఇసిామ్ స్వాకరించినప్పడు 

అవిశాాసుల వదద  అన్నిటికంటే ఘోర ప్ప్ం ఇసిామ్ 

స్వాకరించట్ంగా ప్రిగణించబడేది.  
ఇసిామ స్వాకరించట్ంవలి ధనసంప్దలన్నిటినీ వదలుకో్
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వలస్ల వచేచది. కాన్న 'ఖబాాబ్ (ర) ఏమాతర ం భయప్డ్

కుండా త్యను ఇసిామ్ స్వాకరించానన్న ప్ర కటించారు. 

(అసదుల 'గాబహ్) ఇతడు ఒక బ్బనిస్. అందువలి 

ఇతడికి సహ్వయంగా ఎవరూ ఉండేవారు కారు. అందువలి 

అవిశాాసులు ఇతడిన్న అనేక విధాలుగా హింస్లంచే్వారు. 
అగగ పైె ప్డుకోబ్నటిట  గ్యండపైె రాతి బండను పెటిట  పైెనుండి 

నొకేకవారు. (ఇబ్ని స'అద) ఇతడిన్న ఎంత హింస్లంచినా 

సతువచనాన్ని మాతర ం వదలలేదు. ప్ర వకత  (స) ఇతడిన్న 

ఓదారచవారు. ఇతడి యజమాన్న ఎంత కఠనుడంటే, 

ఇనుప్కడా్డన్న కాలిచ తలపైె వాతపెటాట డు. (అసదుల 

'గాబహ్)  

అతడు ప్ర వకత  (స)ను నాగ్యరించి అలిాహ్ ను ప్ర రిధ ంచమన్న 

కోరాడు. అనంతరం ప్ర వకత (స), 'ఓ అలిాహ్(త) ఖబాాబ 

కు సహ్వయంచేయి,' అన్న ప్ర రిధ ంచారు. ఇది చాలక వారు 

ధనప్రంగాకూడా హ్వన్న చేకూరచడాన్నకి ప్ర యతిించారు. 

'ఆస్ బిన్ వాయిల్పై అతన్న అప్పు ఉండేది. 'ఖబాాబ్ 

తన బాకీ ఇవామన్న అడిగతే, 'నీవు ము'హమిద్ను 

వదలనంత వరకు నేను నీ బాకీ ఇవాను' అన్న అనేవాడు. 

దాన్నకి ఖబాాబ్, 'నీవు మరణించి మళ్ళే సజీవంగా 

లేవనంత వరకు నేను ము'హమిద్ నుండి వేరుకాను,' 

అన్న అనేవారు. దాన్నకి వాడు, 'సర, నేను మరణించి 

లేచిన తరాాత నాకు ధనం, సంత్యనం లభించిన 

తరాాత నీ అప్పు తీరుసేాను' అన్న అనేవాడు. అంటే 

మరణించి తిరిగ లేప్బడట్ం అనే ఇసిామ్ విశాాసాన్ని 

ధికకరించేవాడు. దీన్నపైె ఈ ఆయతు అవతరించబడింది. 

అలిాహ్్ ఆదేశం: ''ఏమీ? మా స్తచనలను తిరసకరించి: 

''న్నశచయంగా, నాకు ధనసంప్దలూ మరియు సంత్యనం 

ఇవాబడుతూనే ఉంటాయి.'' అన్న ప్లికే వాన్నన్న నీవు 

చూశావా? ఏమీ? అతడు అగోచరాన్నిచూశాడా? లేదా 

అనంత కరుణామయున్న వాగాద నం పందాడా? అలాకాదు! 

అతడు చెపేుది, మేము వార స్ల పెట్ట గలము. మరియు 

అతడి శ్క్షను మరింత పెంచగలము.  మర్యు అతడు 

చెపేువసేువులకు మేమే వారసులమవుత్యము మరియు 

అతడు ఒంట్రిగానే మావదద కు వసేాడు.'' (స్త.్మరుమ్, 

19:77-80) 

ఖబాాబ్ (ర) చాలా కాలం వరకు ఈ హింసలను భరిసే్త  

ఉనాిరు. హిజర త్ ఆదేశం వచిచన తరువాత హిజర త్ చేస్ల 

మదీనహ్ వచాచరు. హిజర త్ కూడా కషాట లకు, ఆప్దలకు 

భయప్డి చేయలేదు, కేవలం దైవప్రర తి కోసమే చేశారు. 

ఇంకా, 'నేను కేవలం దైవప్రర తి కోసమే ప్ర వకత  (స) వెంట్ 

 

హిజర త చేసాను,' అన్న అనేవారు. మదీనహ్ వచిచన 

తరాాత ప్ర వకత  (స) అతన్నకి ఖరేాష్ బిన్ సమిల మధు 

సోదరభావం ఏరురిచారు.  

మదీనహ్ వచిచన తరాాత ప్ర రంభం నుండి చివరివరకు 

అన్ని యుదాధ లిో ప్ల్కగ నాిరు. 'ఉమర్ (ర) అతన్న 

ప్ర తేుకతల వలి అతన్ని చాలా గౌరవించేవారు. ఒకసారి 

'ఖబాాబ్ (ర) 'ఉమర్ (ర)ను కలవటాన్నకి వెళ్ళేరు. 

'ఉమర్ (అ) అతన్ని తన మెడపైె కూరోచబ్నట్టట కన్న, 

ప్ర జలకు చూపసే్త, 'ఇతను కాక నా వీప్పపైె కూరుచనే 

మరో వుకిత  కూడా ఉనాిడు' అన్న అనాిరు. 'ఖబాాబ్ 

(ర) 'మరవరు అన్న అడిగారు. 'దాన్నకి 'ఉమర్ (ర) 

'బిలాల్ (అ)' అన్న అనాిరు. దాన్నకి అతను నాకు 

సమానంగా ఎలా? అవిశాాసులిో అతన్నకి చాలామంది 

సహ్వయకులు ఉండేవారు. కాన్న నాకు అలిాహ్్(త) తప్ు 

అడిగేవారవరూ ఉండేవారు కారు అన్న చెపు త్యను 

భరించిన కషాట లను, హింసలను గ్యరించి చెప్ురు.  

37వ హిజీర లో కూఫాలో అనారోగాున్నకి గ్యరయాురు. వాుధి 

తగగ డాన్నకి బదులు ఇంకా పెరిగపోయింది. వాుధి బాధవలి 

ఆందోళ్నచెంది ''ఒకవేళ్ అలిాహ్్(త), ఆయన ప్ర వకత  

చావును కోరరాదన్న వారించి ఉండకుంటే నేను ప్ర రాించే 

వాడిన్న'' అన్న అనాిరు. ప్రిసా్లతి ఇంకా ప్ర మాదకరంగా 

తయారైనప్పడు కఫన్ తీసుకురావట్ం జరిగంది. దాన్ని 

చూస్ల, అతను చాలా ఏడాచరు, ఇంకా, ''హమ్జహ్ కు 

పూరిత  కఫన్ కూడా లభించలేదు. ఒక చిని దుప్ుటి 

కఫన్గా చుట్ట డం జరిగంది. ఒకవేళ్ కాళ్ళే కపుతే తల 

బయట్ప్డేది. ఒకవేళ్ తల కపుతే కాళ్ళే బయట్్

ప్డేవి. చివరికి తల కపు, కాళ్ేపైె గడాి కప్ుట్ం 

జరిగంది'' అన్న అనాిరు. కందరు ప్రామరిశంచటాన్నకి 

వచాచరు. అబూ 'అబుద లిాహ్్! 'సంతోషంచు. రప్టి 

వరకు నీవు నీ మ్మతుర లను కలుసుకుంటావు' అన్న 

అనాిరు. అది విన్న మౌనంగా ఉండి, 'నేను చావుకు 

భయప్డట్ం లేదు. మీరు ననుి ప్పణాుతుిలను 

గ్యరించి గ్యరుత చేశారు. కాన్న నాకు ప్పణాున్నకి బదులు 

ప్ప్ం లభించిందేమోనన్న భయప్డుతునాిను' అన్న 

అనాిరు. (ఇబ్ని స'అద)  

కూఫా ప్ర జలు సాధారణంగా మృతులను ప్ట్ట ణం లోప్లే 

ఖననం చేస్తవారు. కాన్న అతను, ''ననుి ప్ట్ట ణం 

వెలుప్ల ఖననం చేయమన్న'' హితవుచేశారు. దాన్న 

ప్ర కారం అతన్ని ప్ట్ట ణం వెలుప్ల ఖననం చేయడం 

జరిగంది. ఇతన్న సమాధి వలి ప్ట్ట ణం వెలుప్ల కూడా 
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بَاُب َما يَُقاُل ِعْنَد َمْن َحَضَرُه الَْمْوُت -3  

3. మరణావస్థ లో ఉన్నవార్క్ర ఉపదేశం 

మరణిసేునివారు తమ కషట ంలో త్యము ఉంటారు. 

ఒకోకసారి మతి సా్లమ్మతం ఉండదు. అందువలి అతన్న 

ముందు కలిమహ్్ 'తయిుబహ్్ ప్లుకుతూ ఉండాలి. 

అది విన్న అతను కూడా ప్లుకుత్యడు. దాన్నవలి 

విశాాసంతో సమాపే్ం అవుతుంది. అయితే ఇదంత్య 

మరణావసధ కు ముందు జరగాలి. అదేవిధంగా 

ప్ండితులు అనేక మరణస్తచనలు పేరొకనాిరు. 

మరణస్తచనలో ఒకటేమ్మట్ంటే, కాళ్ళే ప్న్నకి 

రాకుండా పోత్యయి. ముకుక వంకరగా అయిపోతుంది. 

చెవులు కూడా వంగపోత్యయి. ఇట్టవంటి ప్రిసా్లతులిో, 

''లా ఇలాహ ఇలిలిాహ్్,'' ప్లుకుతూ ఉండాలి. 

అయితే, 'ఇలా చదువు,' అన్న ఆదేశ్ంచకూడదు. 

ఎందుకంటే ఆ కషట  ప్రిసా్లతిలో న్నరాకరించనూ వచుచ. 

అందువలి అతన్న ముందు ప్ఠసే్త ఉండాలి.   

ُل ا     మొదటి విభాగం ََلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 1/508)[ ) صحيح (   1]  - 1616

َعْن أَِِبْ َسِعْيٍد َوأَِِبْ ُهَريَْرَة قَاََل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  
ُنْوا َمْوتَاكُْم   .ٌم ْسلِ َرَواُه مُ   .هلُل" ا  ََل إِلََه إَِل َ وسلم: "لَق ِ

1616.  (1) [1/508-దృఢం] 

అబూ స'యీద్ (ర) మరియు అబూ హురైరహ్్ 

(ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు మీ 

మరణంచేవార్ మందు 'లా ఇలాహ ఇలల లాల హ్' 

అన్న ప్లకండి.'' (ముసి్లమ్) 

 

జనవాసాలు ఏరుడాాయి. మరణించినప్పడు అతన్న 

వయసుస 72 సంవతసరాలు. 'అలీ (ర) 'సిఫ్ఫీన్ 

యుదధ ం నుండి తిరిగవసేునిప్పుడు ఇతన్న మరణవారత  

అందింది. 'అలీ (ర) జనా'జహ్ నమా'జు చదివించారు. 

దీన్న దాారా 37వ హిజీర లో మరణించారన్న తేలింది. 

అలిాహ్్ మనందరికీ ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'ల ప్ర కారం జీవించే 

భాగుం ప్ర సాదించుగాక! ఆమీన్. 

 ( 1/508)  [ ) صحيح ( 2]  - 1617

"   وسلم:   عليه ىل اهلل ص  َرُسْوُل اهللِ اَل قَ  الَْت:َسلََمَة قَ  َوَعْن أُم ِ 
ا فَإِن َ الَْمََلئَِكَة   إِذَا َحَضْرتُْم الَْمِريَْض أَْو الَْمي َِت فَُقْولُْوا َخْْيى

ُنْوَن َعىَل َما تَُقْولُْوَن"  .َرَواُه ُمْسلٌِم  .يَُؤم ِ
1617. (2) [1/508-దృఢం] 

ఉమెి సలమహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం, 

''మీరు ప్రామరిశంచడాన్నకి వెళిేనా, మరణావసాలో 

ఉని వుకిత  వదద కు వెళిేనా, మంచి మాట్లు 

మాటిాడండి. ఎందుకంటే దైవదూతలు మీ మాట్లపైె 

ఆమీన్ అన్న ప్లుకుతుంటారు.'' 29 (ముసి్లమ్) 

   (1/508)  [ ) صحيح ( 3]  - 1618

"َما   ليه وسلم:عصىل اهلل   ْوُل اهللِ قَاَل َرُس  َوَعْن أُم ِ َسلََمَة قَالَْت: 
ْس  ْن مِ  ِ َوإِن َا   '' ُه ُمِصْيَبٌة فََيُقْوُل َما أََمَرُه اهلُل بِِه: ِصْيبُ لٍِم تُ م ُ إِن َا ُلِل 

ْنَها اَلل ُهم َ آُجْرِِنْ  .إِلَْيِه َراِجُعْوَن  ا م ِ   ''.ِِفْ ُمِصْيَبِِتْ َواْخلُْف ِلْ َخْْيى
ْنَها. إَِل َ أَْخلََف اهلُل لَهُ  ا م ِ ا َماَت أَبُ فَ   َخْْيى أَي ُ   : قَالَْت َمَة ْو َسلَ لَم َ

ْن أَِِبْ َسلََمَة؟ أَْو بَْيٍت َهاَجَر إِىَل َرُسْوِل اهلِل صىل  م ِ الُْمْسلِِمْْيَ َخْْيٌ
ْ قُلُْتَها فَأَْخلََف اهلُل ِلْ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   .اهلل عليه وسلم ثُم َ إِِن ِ
 .اُه ُمْسلٌِم عليه وسلم. َروَ 

1618. (3) [1/508-దృఢం] 

ఉమెి సలమహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ముసి్లమ్కు కషట ంగానీ, ఆప్దగానీ వచిచ, అతడు 

అలిాహ్్ తీరుుకు అనుగ్యణంగా ఈ్ దు'ఆ ప్ఠసే్త 

అలిాహ్్ అతన్నకి దాన్నకంటే ఉతేమమైెనది ప్ర సాదిసేాడు. 

''ఇనాన లిలాల హి వ ఇనాన ఇలైహి రాజి'ఊన్. 

అలాల హుమాాజుర్నీ ఫ్ఫమసీ'బతీ వఅ'ఖ్లిఫ్లీ 

'ఖైరమ్మాన్హా.'' -- 'మన మంత్య అలిాహ్్ కోసమే. 

మనం అలిాహ్్ వైెప్ప మరలే వాళ్ేమే. ఓ అలిాహ్! ఈ 

ఆప్దపైె నాకు ప్పణుం ప్ర సాదించు. ఇంకా దీన్నకంటే 

ఉతేమమైెనది ప్ర సాదించు.' 

 

29) వివరణ-1617: ఈ 'హదీసు'లో మృతులు అంటే 

మరణా వసాలో ఉనివారు మరియు అనారోగుంగా ఉని 

వారు. అంటే రోగవదద కు వెళితే, ప్రామరిశంచాలి. 

మరణా వసాలో ఉనివారి వదద కు వెళితే, ''లాయిలాహ 

ఇలిలిాహ్్'' ఉచచరించాలి. అది విన్న అతడు కూడా 

వలిిసేాడు. ఇంకా అతన్న క్షమాప్ణ కోసం దు'ఆ చేయాలి. 
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ఉమెి సలమహ్్ (ర) కథనం: నా భరత  అబూ 

సలమహ్్ (ర) మరణించారు. అప్పుడు నేను అబూ 

సలమహ్్ కంటే ఉతేమ ముసి్లమ్ మరవరు ఉండరన్న 

భావించాను, ఎందుకంటే అబూ సలమహ్్ కుట్టంబ 

సమేతంగా హిజర త్ చేశారు. అందరికంటే ముందు 

హిజర త్ చేశారు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ఉప్దేశ్ంచి 

నట్టట  ఈ దు'ఆ చదివాను. అలిాహ్్ నాకు అబూ 

సలమహ్్ కంటే ఉతేమ వుకిత న్న ప్ర సాదించారు. అంటే 

ప్ర వకత  (స)ను ప్ర సాదించాడు. అంటే ప్ర వకత  (స) ననుి 

పెళిే చేసుకునాిరు. 30 (ముసి్లమ్)  

 

30) వివరణ-1618: ఉమ్మా స్లమహ్ పేరు హింద్ బిన్తె 

ఉమయయహ్. ఉమెి సలమహ్ ఆమె కున్నయత్. ఈమె 

ఖురైషులిోన్న మ'ఖ్జూమ్ కుట్టంబాన్నకి చెందినవారు. 

ఈమె 'అబ్దు లాల హ్ బిన్ 'అబ్దు ల్ అస్ద్ను పెళిే 

చేసుకునాిరు. అయితే అతడు అబూ సలమహ్్గా 

అందరికీ ప్రిచయం. ఇంకా అతడు చినాిని కడుకు, 

మరియు ప్ర వకత (స)కు బాలుంలోన్న ప్ల సోదరుడు. 

ఉమెి సలమహ్్ తన భరత  వెంట్ ఇసిామ్ స్వాకరించారు. 

ఆయన వెంట్ 'హబషహ్ వలస పోయారు. 'హబషహ్ లో 

కంత కాలం ఉండి మళ్ళే మకకహ్ తిరిగ వచాచరు. 

ఇకకడి్నుండి మదీనహ్ వలస్వెళ్ళేరు. ఈమె మకకహ్ 

నుండి మదీనహ్ వలసవెళిేన మొట్ట మొదటి సే్వా. ఈమె 

వలస వెళిేన సంఘట్న చాలా ఆశచరుకరమైెనది. ఉమెి 

సలమహ్్ తన భరత వెంట్ హిజర త్ చేయాలనుకునే వారు, 

ఆమె కడుకు సలమహ్్ కూడా వెంట్ ఉనాిడు. కాన్న 

ఉమెి సలమహ్్ కుట్టంబం వారు అడాుకునాిరు. 

అందువలి అబూ సలమహ్్ వారిన్న వదలి మదీనహ్ 

వెళిేపోయారు. ఆమె ఇంటికి తిరిగ వచాచరు. ఇట్ట 

అబూ సలమహ్్ కుట్టంబం వారు సలమహ్్ ను లాకకన్న 

తీసుకుపోయారు. దీన్నవలి ఉమెి సలమహ్్కు మరీ 

ఎకుకవ బాధ కలిగంది. అందువలి రోజూ ఆందోళ్న 

చెందుతూ ఇంటినుండి బయలుదేరి, 'అబ్తహ్్లో 

కూరొచన్న ఏడేచవారు. 7- 8 రోజుల వరకు ఇలాగే 

జరిగంది. కుట్టంబ సభుులకు ఏ మాతర ం జాలి కలుగ్

లేదు. ఒకరోజు వారి కుట్టంబం నుండి ఒక వుకిత  ఉమెి 

సలమహ్్ ఏడాట్ం చూస్ల, జాలివేస్ల, 'ఆమె న్నందుకు 

హింస్లసేారు, వెళ్ేన్నవాండి. ఆమె బిడాను తిరిగ 

ఇచిచవేయండి,' అన్న అనాిడు. వెళ్ేడాన్నకి అనుమతి 

లభించింది. బిడాను ఒడిలో పెట్టట కన్న ఒంటెపైె ఎకిక 

 

మదీనహ్ వైెప్ప బయలుదేరారు. ఆమె ఒంట్రిగా 

ఉనాిరు. త్న్యీ'మ్లో, 'ఉస్మాన్ బిన్ 'త్ల్'హా 

దృషట ప్డింది. 'ఎకకడకు వెళ్ళతునాిరు' అన్న అడిగారు. 

'మదీనహ్ కు' అన్న సమాధానం ఇచాచరు. వెంట్ 

ఎవరునాిరన్న అడిగారు. దాన్నకి ఆమె 'అలిాహ్్(త), ఈ 

బిడా' అన్న సమాధానం ఇచాచరు. దాన్నకి 'ఉసాిన్ నీవు 

ఎంతమాతర ం ఒంట్రిగా వెళ్ేలేవు అన్న చెపు, ఒంటె 

కళ్ేం ప్ట్టట కన్న మదీనహ్ వైెప్ప బయలుదేరారు. 

మారగ ంలో ఎకకడైనా ఒంటెను ఆపతే, కూరోచబ్నటిట  ప్ర కకకు 

తప్పుకునే వారు. ఉమెి సలమహ్్ దిగ అవసరాలు 

తీరుచకనేవారు. బయలుదేరినప్పుడు ఒంటెపైె మావటి 

పెటిట  తప్పుకునేవారు. ఉమెి సలమహ్్ను ఎకిక 

కూరోచమన్న చెపేువారు. ఇట్టవంటి మంచి వుకిత  

నేన్నప్పుడూ చూడలేదు. ఎలాగైతేనేం మదీనహ్ 

చేరుకునాిం. ఖుబ్బ' జనవాసం కనప్డింది. వారు అట్ట 

పోండి, మీ భరత  అకకడే ఉంట్టనాిరు అన్న అనాిరు. 

ఆమె అట్ట వెళిేంది, 'ఉసాిన్ మకకహ్ బయలుదేరారు. 

(జరఖానీ, 3/272) 

  ఖుబ్బ' చేరిన తరాాత ఇతర సే్వాలు ఆమెను ప్రిసా్లతులు 

అడిగ తెలుసుకునేవారు. ఆమె తన తండిర  పేరు చెబితే 

ఎవరూ నమేివారు కాదు. ఉమెి సలమహ్్ మౌనం 

వహించేవారు. కందరు 'హజజ ్ కోసం వెళిేనప్పడు ఆమె 

ఉతేరం ప్ంపంది. దాన్న దాారా ఆమె 'ఉమయు 

కూతురన్న తెలుసుకునాిరు. ఎందుకంటే ఉమయు 

ఖురైషులిోన్న గౌరవనీయ వుకిత . అందువలి ఉమెి 

సలమహ్్ను గౌరవంగా చూస్తవారు. కంతకాలం సుఖంగా 

ఉనాిరు. అబూ సలమహ్్ చాలా గొప్ు పోరాట్ 

వీరులు. బదర ్్, ఉ'హుద్ యుదాధ లిో  ప్ల్కగ నాిరు. 

ఉ'హుద్లో తగలిన గాయాల వలి మరణంచార్. 

జమాదుసాసనీ 4వ హిజీర లో మరణించారు. ఉమెి 

సలమహ్ ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిచ అబూ సలమహ్్ 

మరణవారత  విన్నపంచారు. ప్ర వకత  (స) ఆమె ఇంటికి 

వెళ్ళేరు. ఇంటి్ల అంత్య దుుఃఖ వాత్యవరణం న్నండి ఉంది. 

ప్ర వకత  (స) ఆమెను ఓరుు సహనం వహించమన్న, ఆయన 

క్షమాప్ణకు దు'ఆ చేయమన్న, అతన్నకంటే మంచి వుకిత న్న 

ప్ర సాదించమన్న దు'ఆ చేయమన్న ఉప్దేశ్ంచారు. ఆ 

తరువాత అబూ సలమహ్ జనా'జహ్ నమా'జు 

చదివించారు. ప్ర వకత  (స) 9 తక్బ్రరిు చదివారు. ప్ర జలు 

నమా'జు తరాాత, ప్ర వకాత ! 'మీ వలి పరప్ట్ట జరగలేదు 

కదా!' అన్న అనాిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), 'ఇతను 1000 
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 ( 1/508)  [ ) صحيح ( 4]  - 1619

َوَعْن أُم ِ َسلََمَة قَالَْت: دََخَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم 
إِذَا  ْوَح "إِن َ الر ُ  قَاَل:  فُأَْغَمَضُه ثُم َ َعىَل أَِِبْ َسلََمَة قَْد َشق َ بََصُرهُ 

ْن أَْهلِِه فََقاَل: .تَِبَعُه الَْبَصُر" قُِبَض  "ََل تَْدُعْوا َعىَل   فََضج َ نَاٌس م ِ
ُنْوَن َعىَل َماتَُقْولُْوَن"  ثُم َ  . أَنُْفِسُكْم إَِل َ بَِخْْيٍ فَإِن َ الَْمََلئَِكَة يَُؤم ِ

ي ِْْيَ َواْخلُْفُه  َمْهدِ  الْ َتُه ِِفْ  َواْرفَْع َدَرجَ ةَ لَمَ ِفْر ِْلَِِبْ َس "اَلل ُهم َ اغْ  قَاَل:
ِِفْ َعِقِبِه ِِفْ الَْغابِِريَْن َواْغِفْر لََنا َولَُه يَا َرب ِ الَْعالَِمْْيَ َواْفَسْح لَُه ِِفْ 

ْر لَُه فِْيهِ  ِ  .َرَواُه ُمْسلٌِم  ".قَْبِهِ َونَو 

1619. (4) [1/508-దృఢం] 

ఉమెి సలమహ్ (ర) కథనం: నా భరత  మరణించి 

నప్పడు అతన్న కళ్ళే తెరచుకన్న ఉనాియి. ప్ర వకత  
 

తక్బ్రరి అరహ త గలవాడు' అన్న అనాిరు. మరణ 

సమయంలో అబూ సలమహ్్ కళ్ళే తెరచి ఉనాియి. 

సాయంగా ప్ర వకత  (స) తన చేతులతో కళ్ేను మూసారు. 

ఇంకా ఆయన క్షమాప్ణ కోసం దు'ఆ చేశారు. అబూ 

సలమహ్్ మరణించినప్పడు ఉమెి సలమహ్్ గరభవతి. 

ప్ర సవం తరువాత ఇదద త్ పూరత యిుంది. అబూ బకర్ (ర) 

పెళిే సందేశం ప్ంప్రు. కాన్న ఆమె న్నరాకరించింది. ఆ 

తరువాత 'ఉమర్ (ర) పెళిే సందేశం ప్ంప్రు. కాన్న ఆమె 

న్నరాకరించింది. ఆ తరువాత 'ఉమర్ (ర), ప్ర వకత  (స) 

పెళిే సంబంధం తీసుకన్న వెళ్ళేరు. దాన్నకి ఉమెి 

సలమహ్్ నాకు కన్ని బలహీనతలు ఉనాియి. 1. నేను 

చాలా పౌరుషం గల సే్వాన్న. 2. మా కుట్టంబం చాలా 

గొప్ుది. 3. అధిక వయసుస గలదాన్ని' అన్న అనాిరు.  

  ప్ర వకత  (స) వీట్న్నిటికీ ఒప్పుకునాిరు. ఇప్పుడు 

ఆట్ంకం ఏముండగలదు. వెంట్నే తన కుమారున్నతో, 

లే, ప్ర వకత  (స) తో 'నా పెళిేచేయి' అన్న అనాిరు. 4వ 

హిజీర  షవాాల్లో పళ్ళి జరిగంది. అబూ సలమహ్ 

మరణం వలి కలిగన బాధను అలిాహ్్(త) సంతోషంలో 

మారిచవేశాడు. ఉమెి సలమహ్ అలిాహ్్ను అబూ 

సలమహ్ కంటే ఉనితమైెన వుకిత న్న ప్ర సాదించమన్న 

ప్ర రాించేవారు. అయితే అతన్నకంటే మంచివారు 

ఎవరునాిరు అన్న మనసులో సందేహం కలిగేదన్న, ఆ 

తరువాత అలిాహ్్ ప్ర వకత  (స)ను ప్ర సాదించాడన్న 

అనాిరు. ప్ర వకత  (స) ఆమెకు రండు మరలు, ఒక కుండ, 

ఒక చరిం తలగడ ఇచాచరు. ఇలాగే ఇతర భారులకు 

కూడా ఇచాచరు. (ముసిద 6/295)  

ఆమె గ్యరించి ఇతర వివరాలు స్లయరుససహ్వబియాుత 

మరియు చరితర  ప్పసేకాలిో వివరంగా ఉనాియి.  

(స) వచిచ, తెరుచుకున్న ఉని కళ్ళే చూచి, 

మరణించారన్న న్నరాారించారు. ప్ర వకత  (స) తన 

చేతులతో కళ్ేను మూసారు. 'ఆతి శరీరం నుండి 

వెళిేనప్పడు కంటి చూప్ప కూడా పోతుంది. కళ్ళే 

తెరచి ఉండట్ం వలి లాభం ఏమీ లేదు. అందువలి 

నేను కళ్ళే మూస్లవేశాను,' అన్న అనాిరు. అది విని 

సే్వాలు ఏడాసాగారు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'ఇప్పుడు 

మీరు మంచి మాట్లే మాటిాడండి. ఎందుకంటే 

మీనోటి నుండి ఏం వెలువడినా దైవదూతలు ఆమీన్,' 

అన్న అంటారు అన్న అనాిరు. ఆ తరువాత అబూ 

సలమహ్ కోసం ఇలా దు'ఆ చేశారు: 

''అలిాహుమి'గ్ఫిర్ లిఅబ్ర సలమహ్, వఅర్ఫ'అ 

దరజతహు ఫిల్ మహ్్దియీున, వ'ఖ్లుఫ్హు ఫీ 

అఖీబిహి, ఫిల్ 'గాబిరీన, వ'గ్ఫిర్లనా వలహు, 

యారబాల్ 'ఆలమీన్, వఫ్సహ్్లహు, ఫీఖబ్రిహీ, 

వనవిార్లహు ఫీహి.'' -- 'ఓ అలిాహ్్(త)! అబూ 

సలమహ్్ ను క్షమ్మంచు, ఇంకా అతన్నన్న సనాిరగ  

గాములిో ఒకడిగా ప్రిగణించు, అతన్న తరువాత 

మంచివుకిత న్న ప్ర సాదించు, ఓఅలిాహ్్(త)! మమిలిి 

మరియు అతన్ని క్షమ్మంచు, ఇంకా అతన్న సమాధిలో 

వెలుగ్య మరియు కాంతి ప్ర సాదించు.' (ముసి్లమ్) 

 (1/509)[ ) متفق عليه (  5]  - 1620

  ِحْْيَ  اهلل عليه وسلم ىلن َ َرُسْوَل اهلِل ص َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: إِ 
َ تُوُ  ةٍ ِف ِ ٍد ِحَبَ َي بُِبْ ِ  . ُسج 

1620. (5) [1/509-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మరణించి 

నప్పడు, ఆయన శరీరాన్ని యమనీ దుప్ుటితో కపు 

వేయట్ం జరిగంది. 31 (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 
----- 

  రండవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َاُِِنِ 

 ( 1/509)(   [ ) صحيح  6]  - 1621

بِْن َجَبٍل قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعاِذ ْن مُ عَ 
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  .َجن ََة""َمْن كَاَن آِخُر كَََلِمِه ََل إِلََه إَِل َ اهلُل دََخَل الْ 

1621. (6) [1/509-దృఢం] 

 

31) వివరణ-1620: అంటే మరణించిన తరువాత శవాన్ని 

దుప్ుటితో కపువేయాలి. 
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ము'ఆజ్' బిన్ జబల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఎవరి చివరిప్లుకు ''లా ఇలాహ 

ఇలల లాల హ్'' అయితే వారు సారగ ంలో్ ప్ర వేశ్సేారు.'' 32 
(అబూదావూద్) 

 ( 1/509) [ ) ضعيف ( 7]  - 1622

َوَعْن َمْعِقِل بِْن يََساٍر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  
َ ْم". َروَ َمْوتَاكُ ( َعىَل  36-َرَة ) يسوسلم: "إِْقَرُؤْوا ُسوْ  ْو  َوأَبُ  ْحَمُد اُه أ

 . اُودَ َوابُْن َماَجهُ دَ 

1622. (7) [1/509-బలహీనం] 

మ'అఖల్ బిన్ యసార్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మీరు మీ మృతుల వదద  స్తరహ్్ యా-

స్వన్(36) ప్ఠంచండి.'' 33 (అ'హిద్, అబూ దావూద్, 

ఇబ్ని మాజహ్) 

 

32) వివరణ-1621: అంటే మరణాన్నకి ముందు ''లా 

ఇలాహ ఇలిలిాహ్్, ముహమిదు రేస్తలులిాహ్్'' అన్న 

ప్లికితే, సారగ ంలో ప్ర వేశ్సేారు. ఎందుకంటే ఏకతాం 

మరియు దైవ దౌతుంపైె మరణించాడు. అలిాహ్్(త) 

మనందరికీ ఏకతాంపైె, దైవదౌతుంపైె మరణించే భాగుం 

ప్ర సాదించుగాక! 

33) వివరణ-1622: అంటే మరణావసాలో ఉనివారు 

సుృహలో ఉనివారు. ఇట్టవంటి వారి వదద  స్తరహ్్ 

యా-స్వన్(36) చదవాలి. దీన్నవలి మరణంలో కషట ం 

కలుగదు. తీరుుదినం నాడు సారగ ంలో ప్ర వేశ్సేారు. 

మరణించిన తరాాత కాదు. మరణాన్నకి ముందు 

ప్ఠంచాలి. ఇదే ఉతేమమైెన అభిప్ర యం. ముసిద 

'అహిద లోన్న 'హదీసు' దీన్ని సమరిధ సేుంది. సఫాాన 

కథనం, గజీఫ బిన 'హ్వరిస్' మరణించినప్పడు కందరు 

అకకడ ఉనాిరు. వారిలోన్న ఒకరు 'ఎవరైనా స్తరహ్ 

యా-స్వన చదివితే బాగ్యణుణ ' అన్న అనాిరు. వెంట్నే 

సాలిహ్ బిన షురైహ్ చదవట్ం ప్ర రంభించారు. 40 

ఆయతులు చదివేసరికి అతను మరణించారు. అప్పుడు 

ప్ర జలు మరణించే్వారివదద  స్తరహ్ యాస్వన ప్ఠసే్త, దాన్న 

శుభంవలి సులభంగా్ మరణించట్ం జరుగ్యతుంది. 

అలిామా ఇబుి ఖయుుమ కిత్యబురేూహ్ లో సాక్షు్

ధారాలతో సహ్వ మొదటి అభిప్ర యాన్ని వివరించారు. 

 ( 1/509) ([ ) ضعيف  8]  - 1623

ُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قََبَل  ن َ رَ ْت: إِ  قَالَ ائََشةَ َوَعْن عَ 
ِب ِ   ُعْثَماَن بَْن َمْظُعْوٍن َوُهَو َمي ٌِت َوُهَو يَْبِكْي َحّت َ َساَل دُُمْوُع الن َ

ِمِذي ُ  ْ   أَبُْو دَاُودَ   وَ صىل اهلل عليه وسلم َعىَل َوْجِه ُعْثَماَن. َرَواُه الّت ِ
 .َوابُْن َماَجهُ 

1623. (8) [1/509-బలహీనం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), 'ఉసాిన్ బిన్ 

మ''జ్'ఊన్ మరణానంతరం అతన్ని ముదుద ్ పెట్టట  

కునాిరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) కళ్ేంట్ అశేువులు 

రాలుతునాియి. 'ఉసాిన్ ముఖంపైె 

ప్డుతునాియి. 34 (తిరిిజి', అబూ దావూద్, ఇబ్ని 

మాజహ్) 

 ( 1/510)  صحيح ([ )  9 ] - 1624

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم   َل الن َ َوَعْن عَائََشَة قَالَْت: إِن َ أَبَا بَْكٍر قَب َ
ِمِذي ُ َوابُْن َماَجهُ  َوُهَو َمي ٌِت. َرَواهُ  ْ  .الّت ِ

1624. (9) [1/510-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: అబూ బకర్ (ర) ప్ర వకత  

(స) మరణించిన తరాాత నుదురుపైె ముదుద ్

పెట్టట కునాిరు. (తిరిిజి', ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/510)[ ) ضعيف (  10]  - 1625

ِب ُ  اِء َمِرَض فَأَتَاُه الن َ وَعْن ُحَصْْيِ بِْن َوْحَوٍح أَن َ َطلَْحَة بَْن الَْبَ
ْ ََل  قَْد   أَُرى َطلَْحَة إَِل َ صىل اهلل عليه وسلم يَُعْودُُه فََقاَل:" إِِن ِ

لُْوا فَإِن َُه ََل يَْنَبِغْي لِِجْيَفِة ُمْسلٍِم  ِِنْ بِ ِذنُوْ ُت فَآ الَْموْ  َحَدَث بِهِ  ِ ِه َوعج 
 .أَْن تُْحَبَس بَْْيَ َظْهَر اَِنْ أَْهلِِه". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

1625. (10) [1/510-బలహీనం]  

'హు'సైన్ బిన్ వ'హ్్వ'హ్్ (ర) కథనం: 'తల్'హ్వ బిన్ 

బరాఅ' అనారోగాున్నకి గ్యరయాురు. ప్ర వకత  (స) 

 

ఇంకా ప్ర వకత (స) అనుచరులు మరియు త్యబియీనిలో 

ఎవరూ మరణించిన తరువాత స్తరహ్ యాస్వన 

చదవలేదన్న పేరొకనాిరు.  

34) వివరణ-1623: మరణించిన వుకిత న్న ముదుద ్ పెట్టట కో 

వచుచ. అబూ బక్ర్ (ర) కూడా ప్ర వకత  (స) మరణించిన 

తరాాత ముదుద  పెటాట రు. ఇంకా పెడబొబాలు పెట్ట కుండా 

ఏడిసే్త తప్పులేదు. 
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అతన్ని ప్రామరిశంచటాన్నకి వెళ్ళేరు. ప్ర వకత  (స) 

అతన్న కుట్టంబంవారితో, ' 'తల్'హ్వపైె మరణ్

చిహ్విలు కన్నపసేునాియి. ఒకవేళ్ మరణిసే్త, వెంట్నే 

నాకు తెలియప్రచండి ఖనన సంసాకరాలు తారగా 

స్లదధ ంచేయండి. ఎందుకంటే ముసి్లమ్ శవాన్ని 

అనవసరంగా ఖనన సంసాకరాలు ఆలసుం చేయట్ం 

మంచిది కాదు' అన్న అనాిరు. 35 (అబూ దావూద్) 
----- 

   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/510) [ ) ضعيف ( 11]  - 1626

َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َجْعَفٍر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  
ُنْوا َمْوتوسلم: "لَ  ُسْبَحاَن  يُْم الَْكرِ ْيُم اهلُل الَْحلِ  لََه إَِل َ ََل إِ  اكُْم ََ ق ِ

" ِ َرب ِ الَْعالَِمْْيَ يَا   قَالُْوا: .اهلِل َرب ِ الَْعْرِش الَْعِظْيِم الَْحْمُد ُلِل 
 .. َرَواُه ابُْن َماَجهُ "أَْجَودُ َوأَْجَودُ" َرُسْوَل اهلِل كَْيَف لِْْلَْحَياِء؟ قَاَل:

1626. (11) [1/510-బలహీనం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ జ'అఫర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మీరు, మీలోన్న మరణించేవారి ముందు ఈ 

వచనాలను వలిించండి, విన్న, వారు కూడా వలిిసేారు, 

''లా ఇలాహ ఇలిలిాహుల్ 'హలీముల్ కరీమ్, 

సుబ్'హ్వనలిాహి రబిాల్ అర్షల్ 'అ''జీమ్, 

అల్'హమ్దు్ లిలిాహి రబిాల్ 'ఆలమీన్.'' -- 

'అలిాహ్్ తప్ు ఆరాధుుల్లవరూ లేరు, ఆయన, 

శాంత సాభావుడు మరియు గౌరవనీయుడు, సరా 

లోప్లకు అతీతుడు, మహ్వ స్లంహ్వసనాన్నకి అధిప్తి. 

సేోత్యర లనీి అలిాహ్్ కరకే. ఆయనే సరాలోకాలకూ 

ప్ర భువు.' అన్న అనాిరు. అనుచరులు ఒకవేళ్ ఈ 

వచనాలను ఆరోగుంగా ఉని వుకిత  ప్ఠసే్త ఎలా 

ఉంట్టంది అన్న వినివించుకునాిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  

(స), 'చాలా బాగ్యంట్టంది,' అన్న అనాిరు. (ఇబ్ని 

మాజహ్)  

 ( 1/510)[ ) حسن (  12]  - 1627

 

35) వివరణ-1625: ఎందుకంటే ఆలసుం చేయట్ంవలి 

శవం కేుళిేపోయే ప్ర మాదముంది. బంధువులు 

ఆందోలనకూ గ్యరవుత్యరు. అందువలి ఖనన 

సంసాకరాలు తారగా ముగంచాలి. 

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:
ا ُجُل  الر َ ا كَاَن َكُة فَإِذَ ُضُرُه الَْمََلئِ ْح وسلم: اَلَْمي ُِت تَ عليه  َصالِحى
ي ِِب  قَالُْوا: َبُة كَانَْت ِِفْ الَْجَسِد الط َ ي ِ اُْخُرِجْي أَي َُتَها الن َْفُس الط َ

َرب ٍ َغْْيِ َغَضَباٍن فَََل  َريَْحاٍن و َ أَبِْشِرْي بَِرْوٍح و َ أُْخُرِجْي َحِمْيَدة و َ
َماِء فَُيْفَتُح َها إِ ُج بِ ُيْعرَ  ْخُرَج ثُم َ تَ  ذَلَِك َحّت َ  ايَُقاُل لَهَ  .َزاُل تَ  ىَل الس َ

ا بِالن َْفِس   لََها فَُيَقاُل: َمْن َهَذا؟ فََيُقْولُْوَن: فََُلٌن فَُيَقاُل: َمْرَحبى
أَبْ  ي ِِب اُدُْخلِْي َحِمْيَدةى و َ َبِة كَانَْت ِِفْ الَْجَسِد الط َ ي ِ ِشِرْي بَِرْوٍح  الط َ

رَ  َرب ٍ و َ يَُقاُل لََها ذَلَِك َحّت َ تَْنَتِهْي  َزاُل ََل تَ اٍن فَ َغْْيِ َغْضبَ يَْحاٍن و َ
ْوُء قَاَل: اُْخُرِجْي  ُجُل الس ُ َماِء ال َِِتْ فِْيَها اهلُل فَإِذَا كَاَن الر َ إِىَل الس َ

ْي ذَِمْيَمةى   الَْخِبْيِث اْخُرجِ أَي َُتَها الن َْفُس الَْخِبْيَثُة كَانَْت ِِفْ الَْجَسدِ 
 َ اٍم و َ َحِميْ بِْشِرْي بِ َوأ آَخُر ِمْن َشكْلِِه أَْزَواٌج فََما تََزاُل يَُقاُل  َغس َ ٍق و َ

َماِء فَُيْفَتُح لََها فَُيَقاُل:  لََها ذَلَِك َحّت َ تَْخُرُج ثُم َ يُْعَرُج بَِها إِىَل الس َ
ِبْيَثِة بِالن َْفِس الْخَ  اُل: ََل َمْرَحبى َقافَيُ  .َمْن َهَذا؟ فَُيَقاُل: فََُلٌن 

 َ ِد الَْخِبْيِث اْرِجِعْي ذَِمْيَمةى فَإِن ََها ََل تُْفَتُح لَُه أَبَْواُب  لَْجَس ِِفْ اانَْت ك
َماِء ثُم َ تَِصْْيُ إِىَل الْ  َسُل ِمَن الس َ َماِء فَُّتْ  .َقْبِ". َرَواُه ابُْن َماَجهُ الس َ

1627. (12) [1/510-ప్ర మాణికం]  

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మరణించిన వారివదద కు దైవదూతలు వసేారు. 

ఒకవేళ్ ప్పణాుతుిడైతే, దైవదూతలు 'ఓ ప్రిశుదధ  

శరీరంలో ఉండే ప్రిశుదాధ త్యి! బయటికి రా! అందరూ 

నీవు మంచి వాడివన్న న్ననుి పగ్యడుతునాిరు. నీకు 

సారగ  సుఖాలు, ప్రిశుదధ  ఉప్ధి లభిసేుందన్న శుభవారత  

అందిసేునాిరు, నీ ప్ర భువు కూడా నీ ప్టి్ సంతృపే 

కలిగ్ ఉనాిడు. 'దైవదూతలు ఇలాగే ప్లుకు్

తుంటారు. చివరికి ఆతి ఉత్యసహంగా, సంతోషంగా 

శరీరం నుండి బయట్కు వసేుంది. దాన్ని తీసుకన్న 

దైవదూతలు ఆకాశంపైె ఎకుకత్యరు. అతన్న కోసం 

ఆకాశ దాారాలు తెరువబడత్యయి. 'ఇతన్నవరన్న' 

అడగట్ం జరుగ్యతుంది. దైవదూతలు 'ఇతను 

ఫలానా్ వుకిత ' అన్న సమాధానం ఇసేారు. అప్పుడు 

'ప్రిశుదధ  శరీరంలో ఉని ప్రిశుదధ  ఆతికు సాాగతం, 

ఓ ఆతి! నీవు ఆకాశంలో ప్ర వేశ్ంచు. ప్ర శంసలతో 

మరియు సారగ  శుభవారత లతో మరియు నీ ప్టి్ 

సంతృపే కలిగ ఉని ప్ర భువును కలవట్ంపైె, ఇలాగే 

ప్లుకుతుంటారు.' చివరికి అలిాహ్్ (త) ఉని 

ఆకాశంలోకి ఆతి వెళిేపోతుంది.  
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ఒకవేళ్ ప్ప్తుిడైతే, ప్ర ణం తీస్త దైవదూతలు 

దాన్ని, 'ఓ అప్రిశుదధ  శరీరంలో ఉని 

అప్రిశుదాధ త్యి! బయట్కు రా! నరకంలోన్న మరిగే 

నీటి, చీము, న్నతేురు మరియు ఇతర శ్క్షల గ్యరించి 

నీకు హెచచరించబడుతుంది.' ఇలాగే అంటూ 

ఉంటారు. చివరికి ఆతి శరీరం నుండి బయట్కు్

వసేుంది. దైవదూతలు దాన్ని తీసుకన్న ఆకాశం పైెకి 

ఎకుకత్యరు. ఆకాశదాారాలు తెరువబడత్యయి. 

'ఇతన్నవరన్న' ప్ర శ్ించట్ం జరుగ్యతుంది. 'ఇతను 

ఫలానా ప్ప్తుిడన్న' సమాధానం ఇవాబడుతుంది. 

అప్పుడు 'ఓ అప్రిశుదధ  శరీరంలో ఉండే 

అప్రిశుదాధ తి, నీ ప్డుగాను. తిరిగ వెనకిక పో, నీ 

కోసం ఆకాశ దాారాలు తెరువబడవు.' దాన్ని 

ఆకాశంలో ప్రవేయడం జరుగ్యతుంది. మళ్ళే అది 

సమాధివైెప్ప తిరిగ వసేుంది. (ఇబ్ని మాజహ్)  

 ( 1/511)[ ) صحيح (   13]  - 1628

َل: "إِذَا  اىل اهلل عليه وسلم قَ َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة أَن َ َرُسْوَل اهلِل ص 
اَها َملَكَاِن يُْصِعَدانَِها".قَاَل َحم َادٌ: تَلَق َ ِمِن الُْمؤْ ْت ُرْوُح َخَرجَ 

َماِء:   فَُذِكَر ِمْن ِطْيِب ِريِْحَها َوذُِكَر الِْمْسَك قَاَل: "َويَُقْوُل أَهُل الس َ
َبٌة َجاَءْت ِمْن قَِبِل اْْلَْرِض َصىل  اهللُ  َجَسٍد    عَلَْيَك َوَعىَل ُرْوٌح َطي ِ

ِخر  آ إِىَل َرب ِِه ثُم َ يَُقْوُل: انَْطلَُقْوا بِِه إِىَل ُق بِهِ ْنَطلَ  فَيُ ُمِريَْنهُ كُْنِت تَعْ 
قَاَل َحم َادٌ: َوذَكََر  .اْْلََجِل". قَاَل: "َوإِن َ الْكَافَِر إِذَا َخَرَجْت ُرْوُحُه"

اَءْت ْيَثٌة جَ َماِء: ُرْوٌح َخبِ ْوُل أَْهُل الس َ يَقُ و َ  .ِمْن نََتِنَها َوذَكََر لَْعَنَها"
قَاَل أَبُْو  .فَُيَقاُل: انَْطلَُقْوا بِِه إِىَل آِخِر اْْلََجِل" .اْْلَْرِض َبِل ِمْن قِ 

ُهَريَْرَة: فََرد َ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َريَْطةى كَانَْت عَلَْيِه  
 .ْسلٌِم ِفِه َهَكَذا. َرَواُه مُ َعىَل أَنْ

1628. (13) [1/511-దృఢం]  

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''విశాాస్ల శరీరం నుండి ఆతి బయట్కు వచిచ 

నప్పడు, దాన్ని ఇదద రు దైవదూతలు తీసుకన్న 

ఆకాశంపైె ఎకుకత్యరు. 'హమాిద్ ఉలిేఖనకరత . అబూ 

హురైరహ్్ లేదా ప్ర వకత (స) ఆ ఆతి నుండి కసే్తరి 

సువాసన వసేుందన్న అనాిరు. ఆ ఆతి ఆకాశం పైె 

ఎకికతే ఆకాశం వారు భూమ్మ నుండి ప్రిశుదధ  శరీరం 

నుండి ప్రిశుదాధ తి వచిచంది. 'ఓ ఆతి! నీపైె అలిాహ్ 

(త) కారుణుం అవతరించుగాక! నీవు ఇంతకు 

ముందు ఉండే శరీరంపైె కూడా దైవకారుణుం 

అవతరించుగాక!' ఆ తరువాత దాన్ని దాన్న ప్ర భువు 

వదద కు తీసుకువెళ్త్యరు. అప్పుడు అలిాహ్్ (త), 
'దీన్ని తీరుుదినం వరకు భదర ంగా ఉంచండి' అన్న 

ఆదేశ్సేాడు.  

ఒకవేళ్ అవిశాాస ఆతి శరీరం నుండి బయట్కు 

వసే్త, అబూ హురైరహ్్ లేదా ప్ర వకత (స), 'ఆ 

ఆతినుండి దురాాసన వసేుందన్న' అనాిరు. ఆకాశం 

వారు చూస్ల, 'ఈ అప్రిశుదధ  ఆతి భూమ్మవైెప్ప నుండి 

వచిచంది. దీన్ని తీరుుదినం వరకు ఉంచండి' అన్న 

ఆదేశ్ంచడం జరుగ్యతుంది. అబూ హురైరహ్్ (ర) 

ప్ర కారం ప్ర వకత  (స) తన దుప్ుటి ఒక మూలను తన 

ముకుకపైె పెట్టట కునాిరు. (ముసి్లమ్) 

 ( 1/511)[ ) صحيح (   14]  - 1629

هلل  ا ْوُل اهلِل صىل َرُس  قَاَل  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:
َ ُمْؤمِ ا َحَضَر الْ ذَ "إِ  عليه وسلم: ْحَمِة بَِحِريَْرةٍ تَْت مَ ُن أ ََلئَِكُة الر َ

ا َعْنِك إِىَل َرْوِح اهلِل   ْرِضي ى بَْيَضاَء فََيُقْولُْوَن: اُْخُرِجْي َراِضَيةى م َ
َرب ِ َغْْيِ َغَضَباٍن فََتْخُرُج كَأَِطْيِب ِريِْح  ن َُه  الِْمْسِك َحّت َ إِ َوَريَْحاٌن و َ

َماِء فََيُقْولُْوَن: يَأْ ا َحّت َ بَْعضى ُه بَْعُضُهْم لَُيَناِولُ  َما   تُْوا بِِه أَبَْواَب الس َ
َن اْْلَْرِض فََيأْتُْوَن بِِه أَْرَواَح   يَْح ال َِِتْ َجاَءتُْكْم م ِ ِ أَْطَيَب َهِذهِ الر 

ا بِ  ُم عَلَْيِه  َغائِِبِه يَْقُد بِ ِه ِمْن أََحِدكُْم الُْمْؤِمِنْْيَ فَلَُهْم أََشد ُ فَْرحى
دَُعْوُه   اذَا فََعَل فََُلٌن َماذَا فََعَل فََُلٌن؟ فََيُقْولُْوَن:ُه: مَ لُْونَ َيْسأَ فَ 

نَْيا. فََيُقْوُل: قَْد َماَت أََما أَتَاكُْم؟ فََيُقْولُْوَن:  فَإِن َُه كَاَن ِِفْ َغم ِ الد ُ
ِه الَْهاِويَةِ قَْد ذََهَب بِِه إِىَل  َ َر إِذَا اْحتُ َوإِن َ الْكَافِ  .أُم ِ ئَِكُة  َمََل تَْتهُ ِضَر أ

ا عَلَْيَك إِىَل  الَْعَذاِب بِِمْسٍح فََيُقْولُْوَن: اْخُرِجْي َساِخَطةى م َْسُخْوطى
. فََتْخُرُج كَأَنََْتِ ِريِْح ِجْيَفٍة َحّت  يَأْتُْوَن بِِه   عََذاِب اهلِل َعز َ َوَجل َ

ْوَن بِِه أَْرَواَح  يَأْتُ ّت َ يُْح حَ ر ِ  َهِذهِ ال َما أَنََْتَ  ْوَن: اْْلَْرِض فََيُقْولُ  بَاَب 
اِر". َرَواُه أَْحَمُد َوالن ََسائِ ُ   .الُْكف َ

1629. (14) [1/511-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''విశాాస్ల మరణ సమయం వచిచనప్పడు, కారుణు 

దూతలు సారగ ం నుండి తెలిన్న ప్ట్టట వసేాం తీసుకన్న 

వసేారు. ఇంకా ఆ్ ఆతితో, నీవు ఈ్ శరీరం నుండి 
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బయట్కు వచిచ, నీవు అలిాహ్్(త) ప్టి్, 

అలిాహ్్(త) నీ ప్టి్ సంతృపేగా ఉని సా్లతిలో 

దైవకారుణుం, దైవ అనుగేహంవైెప్ప నడు. 'నీ ప్ర భువు 

నీ ప్టి్ సంతృపేగా ఉనాిడు' అన్న అంటారు. 

అప్పుడు ఆ ఆతి కసే్తరి సువాసనలా బయట్కు 

వసేుంది. అప్పుడు దైవదూతలు దాన్ని తమ 

చేతులిోకి తీసుకన్న ఆకాశం వైెప్ప తీసుకన్నవెళ్త్యరు. 

ఆకాశం దైవదూతలు 'భూమ్మ వైెప్పనుండి ఎంత మంచి 

సువాసన వసేుంది' అన్న అంటారు. ఆ తరువాత ఆ 

ఆతిను విశాాసుల ఆతిల వదద కు తీసుకన్న 

వెళ్త్యరు. దాన్ని చూస్ల, ఆ ఆతిలు ప్ర యాణం 

నుండి తమ బంధువు వచిచనట్టట  చాలా 

సంతోషసేాయి. తరువాత ఆ ఆతిలు దాన్ని 

ప్ర ప్ంచిక విషయాలు అడిగ తెలుసుకుంటాయి. 

ఫలానా వుకుత ల సంగతి ఏమ్మటి, అన్న అడుగ్య 

త్యయి. ఆ ఆతిలు 'దీన్ని ఇకకడ వదలివేయండి, 

ప్ర ప్ంచిక విచారాలిోమున్నగ ఇప్పుడిప్పుడే్ వచిచంది, 

దీన్ని కంత విశేాంతి తీసుకోన్నవాండి' అన్న అంటాయి. 

ఆ ఆతి విశేాంతి తీసుకుని తరువాత, 'మీరు 

అడుగ్యతుని వుకిత  నాకంటే ముందు మరణించాడు. 

ఇంకా మీ వదద కు రాలేదా' అన్న అడుగ్యతుంది. దాన్నకి 

వారు ఇకకడకు మాతర ం రాలేదు, అతన్ని నరకంవైెప్ప 

తీసుకన్న వెళ్ేడం జరిగందేమో, అందుకే ఇకకడకు 

రాలేదు' అన్న అంటారు.  

అవిశాాస్ల మరణ సమయం వసే్త, శ్కాించే 

దైవదూతలు గోన్నసంచి తీసుకన్న అతన్న వదద కు 

వసేారు. 'నీవు నీ శరీరం నుండి బయట్కు రా, దైవశ్క్ష 

వైెప్పనకు, ' న్ననుి విచారం కేముితుంది. అప్పుడు 

ఆ అవిశాాస్ల ఆతి శరీరం నుండి బయట్కు వసేుంది. 

అప్పుడు దానుిండి దురాాసన్ వసేుంది. దాన్ని 

భూమ్మ దాారాలవదద కు తీసుకన్నవసేారు. ఆ తరువాత 

దాన్ని అవిశాాసుల ఆతిలిో కలిపవేసేారు. 36 

(అ'హిద్, నసాయి')  

 

36) వివరణ-1629: సారగ ంనుండి తీసుకువచిచన ప్ట్టట  

వసేాం ఆ ఆతికు కఫన్లా  ఉంట్టంది. అవిశాాసున్న 

 ( 1/512)[ ) صحيح (   15]  - 1630

ِب ِ صىل اهلل عليه   اِء بِْن عَاِزٍب قَاَل: َخَرْجَنا َمَع الن َ وَعِن الَْبَ
َ رَ وسلم ِِفْ َجَناَزةِ  َن اْْل ا يُلَْحْد  َنا إِ َتَهيْ  فَانْنَْصارِ ُجٍل م ِ ىَل الَْقْبِ َولَم َ

فََجلََس َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوَجلَْسَنا َحْولَُه كَأَن َ َعىَل 
ْْيُ َوِِفْ يَِدهِ ُعْودٌ ي َْنُكُت بِِه ِِفْ اْْلَْرِض فََرفََع رَ  أَْسُه  ُرُؤْوِسَنا الط َ

تَْْيِ أَْو ثَََلثىا ثُم َ  َقْبِ اِب الْ  عََذ  ِمْن َتِعْيُذْوا بِاهللِ فََقاَل: "اْس  " َمر َ
نَْيا َوإِْقَباٍل م َِن   َن الد ُ قَاَل: "إِن َ الَْعْبَد الُْمْؤِمَن إِذَا كَاَن ِِفْ انِْقَطاٍع م ِ

َماِء َمََلئَِكة بِْيُض  َن الس َ ُوُجْوَهُهُم   الُْوُجْوهِ كَأَن َ اْْلِخَرةِ نََزَل إِلَْيِه م ِ
ِة  َفٌن م ِ ْم كَ َمَعهُ  ْمُس الش َ  ْن َحُنْوِط الَْجن َ ْن أَْكَفاِن الَْجن َِة َوَحُنْوِط م ِ

َحّت َ يَْجلُِسْوا ِمْنُه َمد َ الَْبَصِر ثُم َ يَِجْيُء َملَُك الَْمْوِت َحّت َ يَْجلَِس  
َبةُ ِعْنَد َرأِْسِه فََيُقْوُل: أَي َُتَها ال  ي ِ َن  َرةٍ م ِ َمْغفِ اُْخُرِجْي إىَِل  ن َْفُس الط َ

قَاَل: "فََتْخُرُج تَِسْيُل كََما تَِسْيُل الَْقْطَرُة ِمَن  .ِرْضَواٍن"هلِل وَ ا
هِ َطْرفََة َعْْيٍ َحّت َ  ِ َقاِء فََيأُْخَذَها فَإِذَا أََخَذَها لَْم يَْدُعْوَها ِِفْ يَد  الس ِ

 ْخُرُج ِط َويَ ُحُنوْ َك الْ َفِن َوِِفْ ذَلِ كَ َها ِِفْ َذلَِك الْ يَأُْخُذْوَها فََيْجَعلُوْ 
ِجَدْت َعىَل َوْجِه اْْلَْرِض" قَاَل:   .ِمْنَها كَأَْطَيِب نَْفَحِة م ِْسٍك و ُ

ْوَن  َعىَل َمَْلٍ م َِن الَْمََلئَِكِة إَِل َ   -يَْعَِنْ بَِها  -"فََيْصُعُدْوَن بَِها فَََل يَُمر ُ
ْوُح الط َ قَالُْوا: َما  ٍن بِأَْحَسِن  فََُل   بُْن فََُلٍن ْوَن: ي ُِب فََيُقْولُ َهِذهِ الر ُ

َماِء  نَْيا َحّت َ يَْنَتُهْوا بَِها إِىَل الس َ ْونَُه بَِها ِِفْ الد ُ أَْسَمائِِه ال َِِتْ كَانُْوا يَُسم ُ
 ُ نَْيا فََيْسُتْفِتُحْوَن لَُه فَُيْفَتُح لَُه فَُيَشي ُِعُه ِمْن ك ل ِ َسَماٍء  الد ُ

َقر َ  َماِء لِْيهَ  تُ ال َِِتْ  َماءِ ْوَها إِىَل الس َ بُ م ُ ا َحّت َ يُْنَتَِه بَِها إِىَل الس َ
ابَِعِة  : اُْكُتُبْوا ِكَتاَب َعْبِدْي ِِفْ عَل ِي ِْْيَ   -الس َ فََيُقْوُل اهلُل َعز َ َوَجل َ

 ْ ْ ِمْنَها َخلَْقهُِتُ ُهْم َوِمْنَها ُد  َوفِْيَها أُِعيْ َوأَِعْيُدْوُه إِىَل اْْلَْرِض فَإِِن ِ
 ُ قَاَل: "فَُتَعادَ ُرْوُحُه فََيأْتِْيِه َملَكَاِن   .َرى أُخْ تَاَرةى ُهْم ْخِرجُ أ

َ اهلُل فََيُقْوََلِن لَُه:   ب َُك؟ فََيُقْوُل: َرِب ِ فَُيْجلَِسانِِه فََيُقْوََلِن لَُه: َمْن ر َ
ْس  جُ ا  لَُه: َما َهَذا فََيُقْوََلِن  .ََلُم َما ِديُْنَك؟ فََيُقْوُل: ِديَِْنْ اْْلِ ُل لر َ

  .فِْيُكْم؟ فََيُقْوُل: ُهَو َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بُِعَث ِذْي ال َ 
فََيُقْوََلِن لَُه: َوَما عِلُْمَك؟ فََيُقْوُل: قََرأُْت ِكَتاَب اهلِل فَآَمْنُت بِِه 

مَ  َن الس َ ْقُت فَُيَناِدْي ُمَناٍد م ِ َن فَأَْفِرُشْوُه مِ  اِء أَْن قَْد َصَدَق َوَصد َ
َ َجن َةِ الْ  ِة َواْفَتُحْوا لَُه بَابىا إِىَل الَْجن َِة"لِْبُس  َوأ قَاَل:   .ْوُه ِمَن الَْجن َ

ْوِحَها َوِطْيِبَها َويُْفَسُح لَُه ِِفْ قَْبِهِ َمد َ بََصِرهِ"  قَاَل:   ."فََيأْتِْيِه ِمْن ر َ
َياِب َطي ُِب ل الَْوْجِه َحَسُن ا"َويَأْتِْيِه َرُجٌل َحَسُن  يْ ث ِ ِ ُل:  َيُقوْ فَ  .ِح الر 

 َ َك َهَذا يَْوُمَك ال َِذْي كُْنَت تُْوعَُد أ فََيُقْوُل لَُه:   .بِْشْر بِال َِذْي يَُسر 
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فََيُقْوُل: أَنَا َعَملَُك  .َمْن أَنَْت؟ فََوْجُهَك الَْوْجُه يَِجْيُء بِالَْخْْيِ 

الُِح  اعَ ب ِ أَقِِم الفََيُقْوُل: رَ  .الص َ اعَ  َرب ِ أَقِِم الةَ س َ َ َة َحّت َ س َ  ْرِجعَ  أ
َن  إِىَل أَْهلِْي َوَماِلْ". قَاَل: "َوإِن َ الَْعْبَد الْكَافَِر إِذَا كَاَن ِِف انِْقَطاٍع م ِ
َماِء َمََلئَِكٌة ُسْودُ   نَْيا َوإِْقَباٍل ِمَن اْْلِخَرةِ نََزَل إِلَْيِه ِمَن الس َ الد ُ

ِر ثُم َ يَِجْيُء  لَْبَص د َ اْنُه مَ َن مِ ْوُح فَْيَجِلُسوْ ُس ْوهِ َمَعُهُم الْمُ الُْوجُ 
فََيُقْوُل: أَي َُتَها الن َْفُس   .َملَُك الَْمْوِت َحّت َ يَْجلَِس ِعْنَد َرأِْسهِ 
َق ِِفْ َجَسِدهِ   .الَْخِبْيَثُة اُْخُرِجْي إِىَل َسَخٍط م َِن اهلِل"  قَاَل: " فََتَفر َ

ُفْودُ تَ َتِزُعَها كََما يُنْ فََينْ  وْ ِمَن  َزُع الس ُ ْوِل فََيأُْخُذَها َمْبلُ ِف الْ الص ُ
فَإِذَا أََخَذَها لََيَدُعْوَها ِِفْ يَِدهِ َطْرفََة َعْْيٍ َحّت َ يَْجَعلُْوَها ِِفْ تِلََك 

ِجَدْت َعىَل َوْجِه  اْْلَْرِض الُْمُسْوِح َويَْخُرُج ِمْنَها كَأَنََْتِ ِريٍْح ِجْيَفِة و ُ
َن الَْمَلئَِكِة إَِل َ قَالُْوا: َما ىَل مَ َها عَ ْوَن بِ ُمر ُ َن بَِها فَََل يَ وْ فََيْصَعُد  َْلٍ م ِ

ْوُح الَْخِبْيُث؟ فََيُقْولُْوَن: فََُلُن بُْن فََُلٍن  بِأَْقَبِح أَْسَمائِِه   -َهَذا الر ُ
نَْيا  نْيَ لَتَهي بَِها إِىَل اَحّت َ يُنْ  -ال َِِتْ كَاَن يَُسّم  بَِها ِِف الد ُ َماِء الد ُ ا  س َ

َ  .ََل يُْفَتُح لَُه"لَُه فَ َتُح ْسَتفْ فَيُ  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ثُم َ قََرأ
َة َحّت َ يَلَِج   َماِء َوََل يَْدُخلُْوَن الَْجن َ وسلم )ََل تُْفَتُح لَُهْم أَبَْواُب الس َ

: اُْكتُ فََيُقْوُل اهلُل َعز َ ( 40: 7؛ الَْجَمُل ِِفْ َسم ِ الِْخَياِط  ُبْوا  َوَجل َ
ِ ُه ِِفْ ِكَتابَ  ا ثُم َ قََرأَ:  ِسج  ْفىَل َفُتْطَرُح ُرْوُحُه َطْرحى ْْيٍ ِِفْ اْْلَْرِض الس ُ

ْْيُ أَْو  َماِء فََتْخَطْفُه الط َ )َوَمْن ي ُْشِرْك بِاهلِل فَكَأَن ََما َخر َ ِمَن الس َ
يُْح ِِفْ مَ  ِ  ُحُه ِِفْ ( فَُتَعادُ ُروْ 31: 22؛ كَاٍن َسِحْيٍق تَْهِوْي بِِه الر 

ب َُك:  َويَأْ  َسِدهِ جَ  تِْيِه َملَكَاِن فَُيْجلَِسانِِه فََيُقْوََلِن لَُه: َمْن ر َ
فََيُقْوُل: َهاُه َهاُه ََل أَدِْرْى فََيُقْوََلَن لَُه: َما ِديُْنَك؟ فََيُقْوُل: َهاُه َهاُه 

جُ ََل أَدِْرْي فََيُقْوَُلِن لَهُ  ُل: َيُقوْ ْم؟ فَ فِْيكُ   ال َِذْي بُِعَث ُل : َما َهَذا الر َ
َماِء أَْن كََذَب فَأَْفِرُشْوُه ِمَن هَ  َن الس َ اُه َهاُه ََل أَدِْرْي فَُيَناِدْي ُمَناٍد م ِ

َها َوَسُمْوِمَها َويَُضْيُق  ِ اِر فََيأْتِْيِه ِمْن َحر  اِر َواْفَتُحْوا لَُه بَابىا إِىَل الن َ الن َ
ُه حَ  َ  تَْخَتلَِف فِ ّت َ عَلَْيِه قَْبُ ْيِه َرُجٌل قَِبْيٌح الَْوْجِه  يَأْتِ ُعُه وَ ْضََل ْيِه أ

يِْح  ِ فََيُقْوُل أَبِْشْر بِال َِذْي يَُسْوُؤَك َهَذا  .قَِبْيُح الث َِياِب َمْنَِتُ الر 
َوْجُه فََيُقْوُل: َمْن أَنَْت؟ فََوْجُهَك الْ  .يَْوُمَك ال َِذْي كُْنَت تَْوعَُد 

فََيُقْوُل: َرب ِ ََل تَُقِم   .ْيُث لَْخبِ لََك اا َعمُ : أَنَ فََيُقْوُل  .ر ِ ش َ يَِجْيُء بِال 
اَعةَ    .الس َ

َوِِفْ ِرَوايٍَة نَْحَوُه َوَزادَ فِْيِه: إِذَا َخَرَج ُرْوُحُه َصىل َ عَلَْيِه كُل ُ َملٍَك 
َماِء َواْْلَْرِض َوكُل ُ َملٍَك ِِفْ الس َ  ُه أَبَْواُب  َماِء َوفُِتَحْت لَ بَْْيَ الس َ

 بَاٍب إَِل َ َوُهْم يَْدُعْوَن اهلَل أَْن ي ُْعَرَج  أَْهِل   ِمْن لَْيَس  َماءِ الس َ 
ُع نَْفُسُه يَْعَِنْ الْكَافُِر َمَع الُْعُرْوِق   بُِرْوِحِه ِمْن قَْبلِِهْم. َوتُْْنَ

َماِء َواْْلَْرِض  َماِء  َوكُل ُ َملٍَك ِِفْ  فََيلَْعُنُه كُل ُ َملٍَك بَْْيَ الس َ الس َ
َ َوتُغْ   لَْيَس ِمْن أَْهِل بَاٍب إَِل َ َوُهْم يَْدُعْوَن اهلَل أَْن  َماءِ ُب الس َ بَْوالَُق أ

 .. َرَواُه أَْحَمُد "قَْبلِِهْم ََل يُْعَرَج ُرْوُحُه ِمْن 
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ప్ర వకత  (స) కూరుచనాిరు. మేము కూడా ప్ర వకత  (స) 

చుటూట  న్నశశబద ంగా కూరుచనాిము. మా తలలపైె 

ప్కాులు కూరుచనిటేట  అటూ ఇటూ చూడకుండా 

తలలు వంచి కూరుచనాిము. ప్ర వకత (స) చేతిలో కరే 

ఉండేది. దాన్నతో నేలపైె గొరుకుతునాిరు. గీత 
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తరువాత తలఎతేి ''మీరు అలిాహ్్(త)ను 

సమాధిశ్క్ష నుండి శరణుకోరండి.'' ఇలా రండు లేక 

మూడుసారిు అనాిరు. ఇంకా విశాాస్ల ఇహలోకంతో 

సంబంధాలు తెగ ప్రలోకంలో చేరుతునిప్పుడు, 

అంటే మరణించినప్పడు అందమైెన దైవదూతలు 

ఆకాశం నుండి దిగ్యత్యరు. వారి ముఖాలు 

స్తరుున్నలా వెలుగ్యతూ ఉంటాయి. వారి వెంట్ 

సారగ ం కఫన్ వసేాం ఉంట్టంది. మరియు సారగ  

ప్రిమళ్ం ఉంట్టంది. మరణించిన వుకిత  వదద  

కనుచూప్ప మేరకు కూరుచంటారు. అంటే వినయంగా 

చాలా దూరం వరకు కూరుచంటారు. ఆ తరువాత 

మలకుల్ మౌత్ వసేారు. అతన్న తల వదద  కూరుచన్న, 

'ఓ ప్రిశుదాధ తి! నీవు అలిాహ్్(త) క్షమాప్ణ 

మరియు దైవప్రర తి వైెప్పనకు బయలుదేరు' అన్న 

అంటారు. అప్పుడు శరీరం నుండి ఆతి, కుండలో 

నుండి నీటి చుకక ప్డినటి్ట చాలా సులువుగా 

బయట్కు వసేుంది. ఆ తరువాత మలకుల్ మౌత్ 

దాన్ని తన చేతిలోకి తీసుకుంటారు. ఆ తరువాత 

వెంట్నే ఇతర దైవదూతలు దాన్ని తమ చేతులిోకి 

తీసుకుంటారు. చివరికి దాన్ని సారగ ం నుండి తెచిచన 

కఫన్లో ఉంచుకుంటారు. ఇంకా ఆ ఆతిలో నుండి 

మంచి సువాసన వసేుంది. అది భూమ్మపైె ఉని 

సువాసన లన్నింటి కంటే ఉతేమంగా ఉంట్టంది. 

తరువాత ఆదైవదూతలు ఆతిను తీసుకన్న పైెకి 

ఎకుకత్యరు. మారగ ంలో కలిస్త దైవదూతలందరూ 
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చాలా సంతోషసేారు. ఇంకా 'ఈ ప్రిశుదాధ తి, ప్రిమళ్ 

భరితమైెన ఆతి్ ఎవరిది?' అన్న అంటారు. దాన్నకి 

వారు, 'ఫలానా వుకిత ది' అన్న అంటారు. అంటే 

ప్ర ప్ంచంలో ప్ర జలు పలిచే మంచి్ పేరును 

ప్లుకుత్యరు. దాన్నన్న తీసుకన్న ప్ర ప్ంచిక ఆకాశాన్నకి 

చేరుకుంటారు. అతన్న కోసం దాారాలు తెరువమన్న 

చెబుత్యరు. అనంతరం అతన్న కోసం ఆకాశదాారాలు 

తెరువబడత్యయి. అదేవిధంగా అతన్నకోసం ప్ర తి 

ఆకాశ్ దాారం తెరువబడుతుంది. అతన్ని 

ఆహ్వాన్నంచటాన్నకి ఒక ఆకాశదూతలు మరో ఆకాశం 

వరకు వెళ్త్యరు. ఇదే విధంగా ప్ర తి ఆకాశంలో అతన్నకి 

ఆహ్వాన్నంచట్ం జరుగ్యతుంది. ఆ ఆతిను 7వ 

ఆకాశాన్నకి చేరచట్ం జరుగ్యతుంది. అప్పుడు 

అలిాహ్్, 'ఈ నా దాసున్న కరి ప్త్యర న్ని 

ఇలిీయీున్లో అంటే ప్పణాుతుిలు ఉండే చోట్ 

ఉంచండి, ఇంకా అతన్ని భూమ్మవైెప్ప తిరిగ ప్ంప 

వేయండి, ఎందుకంటే నేను మటిట తోనే సృషట ంచాను. 

ఇంకా దాన్నలోనే తిరిగ కలుప్పత్యను, మళ్ళే దాన్న 

నుండే తిరిగ లేప్పత్యను' అన్న ఆదేశ్సేాడు. ఆ 

తరువాత అతన్న ఆతి అతన్న శరీరంలో తిరిగ 

చేరచట్ం జరుగ్యతుంది. ఇదద రు దైవదూతలు అతన్న 

వదద కు వసేారు. అతన్ని కూరోచబ్నడత్యరు. ఇంకా 

అతన్ని, 'నీ ప్ర భువు ఎవరు' అన్న అడుగ్యత్యరు. ఆ 

విశాాస్ల, 'నా ప్ర భువు అలిాహ్్' అన్న సమాధానం 

ఇసేాడు. మళ్ళే ఆ ఇదద రు దైవదూతలు అతన్ని, 'నీ 

ధరిం ఏమ్మటి?' అన్న అడుగ్యత్యరు. దాన్నకి అతడు, 

'నా ధరిం ఇసిాం,' అన్న అంటాడు. మళ్ళే ఆ దైవ 

దూతలు, 'మీ వైెప్పనకు ప్ంప్బడిన వుకిత  ఎవరు?' 

అన్న అడుగ్యత్యరు. దాన్నకి అతను, 'అతను అలిాహ్్ 

ప్ర వకత , అలిాహ్్ కారుణుం, శుభాలు ఆయనపైె 

కురియుగాక!' అన్న అంటాడు. 

మళ్ళే వారు, 'అతను ప్ర వకత  అన్న నీకలా తెలిస్లంది' 

అన్న అడుగ్యత్యరు. దాన్నకి అతడు, 'నేను దైవగేంథం 

చదివి, దాన్ని విశాస్లంచాను. దాన్ని ధృవీకరించాను' 

అన్న అంటాడు. అప్పుడు ఆకాశం నుండి ఒక ప్ర కటించే 

వాడు, 'నా దాసుడు సతుం ప్లికాడు. అతడి కోసం 

సారగ ం ప్డక ప్రచండి, సారగ దుసేులు తొడిగంచండి, 

సారగ దాారాలు తెరవండి,' అన్న ఆదేశ్ంచబడుతుంది. 

తరువాత, సారగ దాారాలు తెరువబడత్యయి. దాన్న 

దాారా సారగ గాలి, సువాసన వసే్త ఉంట్టంది. అతన్న 

సమాధి కనుచూప్ప మేరకు విశాలప్రచట్ం జరుగ్య 

తుంది. ఆ తరువాత అతన్నవదద కు ఒక అందమైెన 

వుకిత  వసేాడు. అతను మంచి్ దుసేులు, సువాసన 

దర వాులు ప్పలుముకన్న ఉంటాడు. అతడు, 'ఓ వుకీత ! 

నీకు వాగాద నం చేయబడిన దైవానుగేహ్వలు లభించే 

రోజు ఇది,' అన్న అంటాడు. ఆ వుకిత  'మీరవరు, మీరు 

చాలా అందంగా ఉనాిరు. మీ ముఖంలో అంత్య 

మేలు ఉంది' అన్న అంటాడు. దాన్నకి ఆ వుకిత  'నేను నీ 

కరిను' అన్న అంటాడు. ఆ వుకిత  సంతోషంచి, 'ఓ నా 

ప్ర భూ! ప్పనరుతా్యనదినాన్ని ఇప్పుడే సంభ 

వింప్జేయి, నేను నా సారగ  కుట్టంబం వదద కు 

వెళిేపోత్యను' అన్న అంటాడు. 

ఒక అవిశాాస్ల ప్ర ప్ంచిక సంబంధాలు తెర ంచుకన్న 

ప్రలోకంవైెప్ప వెళిేనప్పుడు, అంటే అతడు 

మరణించినప్పుడు, నలిన్న ముఖాలు గల 

దైవదూతలు ఆకాశం నుండి దిగ అతన్న వదద కు 

వసేారు. వారివెంట్ గోన్నసంచి ఉంట్టంది. వారు 

కనుచూప్ప మేరకు కూరుచంటారు. అనంతరం మరణ 

దూత్ (మలకుల్ మౌత్) వచిచ అతన్న తలవదద  

కూరుచంటాడు. అవిశాాస్లన్న ఉదేద శ్ంచి, ఓ అప్రిశుదధ  

ఆతి! అలిాహ్్ ఆగేహం వైెప్పనకు ప్ద,' అన్న 

అంటాడు. అది విని అవిశాాస్ల ఆతి శరీరంలో 

అటూ ఇటూ ప్రిగతేుతుంది. అంటే బయట్కు 

రావటాన్నకి భయప్డుతుంది. ఆ దైవదూత దాన్ని 

చాలా కఠనంగా లాగ్యత్యడు. అంటే చాలా కఠనంగా 

తీయట్ం జరుగ్యతుంది. వెంట్నే ఇదద రు దైవదూతలు 

వచిచ, దాన్ని గోన్న సంచిలో వేసుకుంటారు. అందులో 

చుట్టట కుంటారు. ఆ ఆతినుండి, శవంనుండి 

వచిచనట్టట  దురాాసన వసే్త ఉంట్టంది .తరువాత 

దైవదూతలు ఆతిను తీసుకన్న ఆకాశంపైెకి 

ఎకుకత్యరు. మారగ ంలో దైవదూతలు, 'ఎవరి 

అప్రిశుదధ  ఆతి ఇది' అన్న అంటారు. దైవదూతలు, 

'ఇది ఫలానా వుకిత ది', అంటే చెడాపేరుతో ప్ర సేావిసేారు. 
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తలుప్పలు తెరువమన్న అంటారు. కాన్న తలుప్పలు 

తెరవరు', అన్న చెపు ప్ర వకత  (స),  
''...లాతుఫ్త'హు లహుమ్ అబ్వాబుససమాయి' 

వలా యద్' ఖులూనల్ జనిత, 'హతే్య యలి'జల్ 
జమలు ఫీ సమ్మిల్ 'ఖియా'త....'' -- 'వారి్

(అవిశాాసుల) కోసం సారగ దాారాలు్ ఏమాతర ం 

తెరువబడవు, మరియు ఒంటె స్తది బ్నజజ ంలో నుండి 

దూరిపోగలిగే వరకు,్వారు సారగ ంలో ప్ర వేశ్ంచజాలరు' 

(స్త.్అల అ'అరాఫ, 7:40) అన్న ప్ఠంచారు. అంటే 

అవిశాాసుల కోసం సారగ దాారాలు తెరువబడవు, 

ఇంకా వారు అందులో ప్ర వేశ్ంచనూ లేరు. ఆ తరువాత 

అలిాహ్ (త) అతన్న కరిప్త్యర న్ని అన్నిటి్కంటే కేింద్

ఉని స్లజీజ న లో చేరచండి అన్న ఆదేశ్సేాడు. ఆ 

ఆతిను ప్రవేయట్ం జరుగ్యతుంది. 

ఆ తరువాత ప్ర వకత (స) దీన్ని సమరిధ సే్త ఈ 

ఆయతు ప్ఠంచారు.  

''...వ మయుుష్రిక్ బిలిాహి, ఫకఅనిమా 'ఖరే 

మ్మనససమాయి' ఫత'ఖ్'తఫుహు'తైెరు, అవ తహ్్వీ 

బిహీ రేీ'హు ఫీ మకాన్నన్ స'హీఖ.'' -- '...అలిాహ్్కు 

సాటి కలిుంచే వాన్నగతి్ఆకాశం నుండి కేిందప్డబోయే్

దాన్న్ వంటిదే! దాన్నన్న ప్కాులై్లనా్ ఎతేుకన్నపోవచుచ, 

లేదా గాలి్అయినా దూర ప్ర దేశాలకు ఎగ్యరగొట్టట కు్

పోవచుచ.' (స్త.్అల హజజ ్, 22:31) 

తరువాత ఇదద రు దైవదూతలు వచిచ అతడిి 

కూరోచబ్నటిట , అతడిి, 'నీ ప్ర భువు ఎవరు?' అన్న 

అడుగ్యత్యరు. దాన్నకి ఆ వుకిత , 'నాకు తెలియదు', 

అన్న అంటాడు. మళ్ళే వారు, నీ ధరిం ఏమ్మటి?' అన్న 

ప్ర శ్ిసేారు. దాన్నకి ఆ వుకిత , 'నాకు తెలియదు,' అన్న 

అంటాడు.   మళ్ళే వారు, 'మీ వదద కు ప్ంప్బడిన 

వుకిత  ఎవరు?' అన్న అడుగ్యత్యరు. ఆ వుకిత , 'నాకు 

తెలియదు,' అన్న అంటాడు. అప్పుడు ఆకాశం నుండి 

ప్ర కటించేవాడు, 'వీడు అసతుం ప్లుకుతునాిడు, 

వీడికోసం అగి ప్రుప్ప ప్రచండి, నరకదాారం తెరచి 

వేయండి,' అన్న అనబడుతుంది. వాటి దాారా అతన్న 

వైెప్పనకు వేడిగాలి దుమారం వసేుంది. ఇంకా అతన్న 

సమాధి ఇరుకుగా చేయబడుతుంది. చివరికి అతన్న 

ప్ర కకలు ఒకవైెప్ప నుండి మరో వైెప్పనకు వసేాయి. ఆ 

తరువాత అందవికారంగా ఉని ఒక వుకిత  మాస్ల్

పోయిన బట్ట లు ధరించి అతన్న వదద కు వసేాడు. అతన్న 

వదద  దురాాసన కడుతూ ఉంట్టంది. ''నీకు వాగాద నం 

చేయబడిన చెడావారత  ఇవాబడేదినం ఇదే,'' అన్న 

అంటాడు. అప్పుడా వుకిత , 'నీవెవరవు? నీవు చాలా 

అందవికారిగా ఉనాివు, చెడావారత  తెచాచవు,' అన్న 

అంటాడు. దాన్నకా వుకిత  నేను, 'నీ కరిను,' అన్న 

అంటాడు. అప్పుడా వుకిత , 'ఓ అలిాహ్! తీరుుదినం 

సంభవింప్జేయకు,' అన్న మొరపెట్టట కుంటాడు. 

మరో ఉలిేఖనంలో కూడా ఇలాగే ఉంది. కాన్న ఈ 

మాతర ం అధికంగా ఉంది. ''విశాాస్ల శరీరం నుండి ఆతి 

బయట్ప్డినప్పడు విశాంలోన్న దైవదూతలందరూ 

దాన్నపైె కారుణుం అవతరింప్జేసేారు. ఇంకా అతన్న 

గ్యరించి దు'ఆ చేసేారు. క్షమాప్ణ కోరుత్యరు. ఇంకా 

అతన్న గ్యరించి ఆకాశ్ దాారాలు తెరువబడత్యయి. 

ప్ర తి ఆకాశదాార ప్లకులు అలిాహ్్ను తమ దాారం 

గ్యండా సాగనంప్వలస్లందిగా ప్ర రాిసేారు. 

అవిశాాస్ల ఆతిను అతన్న నరాల నుండి తీయట్ం 

జరుగ్యతుంది. భూమాుకాశాలలో ఉని దైవదూతలు 

ఆకాశ దైవదూతలు అతన్ని శపసేారు. ఆకాశంలోన్న ఏ 

దాారమూ అతన్నకోసం తెరువబడదు. అన్ని 

మూస్లవేయబడత్యయి. ప్ర తి ఆకాశదాార ప్లకులు 

అలిాహ్్ను తన దాారం గ్యండా అతన్ని తీసుకన్న 

వెళ్ేకుండా చేయమన్న ప్ర రాిసేారు. (అ'హిద్) 

 ( 1/515)[ ) ضعيف (  16]  - 1631

ْحمِن بِْن كَْعٍب َعْن أَبِْيِه قَاَل:ََ و ا  َعْن َعْبِد الر َ ا َحَضَرْت كَْعبى لَم َ
اِء بِْن َمْعُرْوٍر فََقا َ  لَْت:الَْوفَاُة أَتَْتُه أُم ُ بِْشٍر بِْنِت الَْبَ   دِ َعبْ بَا يَا أ

ْحم ال  ََلَم.لَ  ِن إِْن ر َ ْ عَلَْيِه ِمَن ِ الس َ فََقاَل: َغَفَر   ِقْيَت فََُلنىا فَاْقَرأ
اهلُل لََك يَا أُم َ بِْشٍر نَْحُن أَْشَغُل ِمْن ذَلَِك فََقالَْت: يَا أَبَا َعْبِد  

ْحمِن أََما َسِمْعَت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَ  ن َ  ُقْوُل: "إِ الر َ
ِِفْ َطْْيٍ ُخْضٍر تَْعلَُق بَِشَجِر الَْجن َِة؟ "قَاَل: بىََل.   ْْيَ ْؤِمنِ الْمُ  اَح وَ أَْر 

ِكَتاِب الَْبْعِث  قَالَْت: فَُهَو ذَاَك. َرَواُه ابُْن َماَجُه َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ 
 .َوالن ُُشْورِ 

1631. (16) [1/515-బలహీనం] 
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'అబుద రే'హ్విన్ బిన్ క'అబ్ (ర) తన తండిర  క'అబ్ 

దాారా కథనం: క'అబ్ మరణ సమయం ఆసని 

మయినప్పడు బరా' బిన్ మ'అరూర్ కూతురు 

ఉముి బిషర ్్ వచిచ, ఓ 'అబుద రే'హ్విన్ తండిర , 'మీరు 

ఇహలోకం నుండి ప్రలోకంవైెప్ప ప్ర యాణిసేునాిరా! 

ప్రలోకంలో చాలామంది మా పెదద లు చేరుకన్న 

ఉనాిరు. ఒకవేళ్ మీరు ఫలానా వుకుత లతో కలిసే్త 

నా తరఫున సలాములు చెప్ుండి,' అన్న అనాిరు. 

దాన్నకి క'అబ్ సమాధానమ్మసే్త, 'ఓ ఉమ్మి బుషర ్్! 

అలిాహ్్(త) న్ననుి క్షమ్మంచుగాక! మేమకకడ అనేక 

విచారణలకు గ్యరవుత్యము. ఇతరుల గ్యరించి మాకేం 

తెలుసేుంది,' అన్న అనాిరు. దాన్నకి ఉమెి బుషర ్్, 'ఓ 

అబూ 'అబుద రే'హ్విన్! ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచిసే్త 

ఉండగా వినలేదా? 'విశాాసుల ఆతిలు ప్చచన్న 

ప్కాుల శరీరాలిో ఉంటాయి. సారగ ంలోన్న ప్ళ్ళే 

ఫలాలు తింటూ ఉంటాయి,' అన్న. దాన్నకి 

అబుద రే'హ్విన్ 'అవును, ప్ర వకత  (స) ఇలాగే అనాిరు' 

అన్న అనాిరు. అప్పుడు ఉమెి బుషర ్్ 'అదే నేను 

చెపుంది' అన్న అనాిరు. (ఇబుి మాజహ్, బై్నహఖీ-

బ'అస్ వనిషూర) 

 ( 1/516)[ ) صحيح (   17]  - 1632

ُث أَن َ   ِ ْحمِن بِْن كَْعٍب َعْن أَبِْيِه قَاَل: أَن َُه كَاَن يَُحد  َوَعْن َعْبِد الر َ
 قَاَل: "إِن ََما نََسَمُة الُْمْؤِمِن َطْْيٌ  .َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم

ِة الَْج  رِ َشَج ُق ِِفْ تَْعلُ     .ْرِجَعُه اهلُل ِِفْ َجَسِدهِ يَْوَم يَْبَعُثُه"  يَ َحّت َ ن َ
 .ِكَتاِب الَْبْعِث َوالن ُُشْورِ َرَواُه َمالٌِك َوالن ََسائِ ُ َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ 

1632. (17) [1/516-దృఢం] 

'అబుద రే'హ్విన్ బిన్ క'అబ్ తన తండిర  క'అబ్ (ర) 

దాారా కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''విశాాస్ల ఆతి 

ప్కాి రూప్ంలో సారగ ంలోన్న చెటి్ ప్ళ్ళే తింటూ 

ఉంట్టంది. అలిాహ్్(త) తీరుుదినం నాడు దాన్ని 

తిరిగ దాన్న శరీరంలోకి ప్ంప్పత్యడు. అంటే తీరుుదినం 

వరకు పక్రష  రూపంలో స్వరగ ంలోని పళ్ళి తింటూ 

ఉంటంది. తీరుుదినం నాడు తిరిగ శరీరంలోకి 

వసేుంది.'' (మాలిక్, నసాయి', బై్నహఖీ-బ'అస్ 

వనిషూర)  

 (1/516) [ ) لم تتم دراسته ( 18]  - 1633

ِد بِْن الُْمْنَكِدِرقَاَل: دََخلُْت َعىَل َجابِِربِْن َعْبِد اهلِل   َوَعْن ُمَحم َ
ْ َعىَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل علي ه وسلم  َوُهَو يَُمْوُت فَُقلُْت: اْقَرأ

ََلُم ال  اَجهُ ُن مَ اُه ابْ وَ رَ  .س َ
1633. (18) [1/516-అప్రిశోధితం] 

ము'హమిద్ బిన్ ముంకదిర్ (ర) కథనం: జాబిర్ 

బిన్ 'అబుద లిాహ్్ మరణించినప్పడు నేనతన్న వదద కు 

వెళ్ళేను. నేనతన్నతో ప్ర వకత  (స)కు నా సలాములు 

తెలియప్రచండి,' అన్న అనాిను. (ఇబ్ని మాజహ్) 
===== 

 ِنهِ ْكِفيْ ِت َوتَ ي ِ مَ لْ ْسِل ا بَاُب غُ -4

4. శవానిన స్మనన్ంచేయించి కఫన్లో చుటట టం 

శవాన్ని సాినం చేయించట్ం తప్ున్నసరి విధి. 

సాినం చేయించినప్పడు మరాింగాలు బహిరగ తం 

కాకుండా చూడాలి. అంటే మరాింగాలను వసేాంతో 

కపు, సాినం చేయించాలి. అంటే మలమూత్యర ల 

సాానాలను కడగాలి. ఇంకా ఎకకడైనా అప్రిశుదధ ం 

ఉంటే శుభర ప్రచాలి. తరువాత నమా'జులా వు'జూ 

చేయించాలి. అంటే ముందు రండు అరచేతులను 

కడగాలి. ప్పకికలించట్ం సాధుమైెతే చేయించాలి. 

సాినం చేయించేవారు తన్ చేతివేర లికి వసేాంచుటిట  

నోటిలోన్న ప్ళి్ను, దవడలను శుభర ప్రచాలి. 

ముకుకను వేలితో శుభర ప్రచాలి, మూడుసారిు 

ముఖం కడగాలి, మూడుసారిు రండు చేతులను 

మోచేతులతో సహ్వ కడగాలి. తల మసహ్్ చేయాలి. 

అయితే కుడిప్ర కక నుండి చేయాలి. తరువాత తల, 

గడాం సబుారాస్ల కడగాలి. శవాన్ని కుడి ప్ర కకకు 

తిర పు మెలిిగా కడగాలి. అదేవిధంగా రండవ ప్ర కక 

కూడా కడగాలి. పూరిత  శరీరాన్ని 3 లేదా 5 సారిు 

కడగాలి. అంతకంటే ఎకుకవ సారిు అవసరమయితే 

కడగవచుచ. నీళ్ళే వేడిచేస్తట్ప్పుడు రేగి ఆక్కలు, 

లేదా సువాసన గల ఆకులు లేదా పూవులు వేయాలి. 

చివరకు కరూురం కలిపన నీటిన్న వేయాలి. సాినం 

చివర రండు కాళ్ేను వు'జూగా మూడు సారిు 

కడగాలి. సాినం చేయించిన తరాాత శవం 
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మరాింగం నుండి ఏదైనా వెలువడితే, దాన్ని కడిగతే 

సరిపోతుంది. మళ్ళే సాినం చేయించట్ం అవసరం 

లేదు. ము'హమిద్ బిన్ స్వరీన్ మళ్ళే సాినం 

చేయించాలన్న అభిప్ర య ప్డుతునాిరు. ఇదే 

ఉతేమం. 

సే్వా వెంట్టర కలను మూడు భాగాలు చేయాలి. 

జడలు వేస్ల వెనుక ఉంచాలి. సాినం చేయించిన 

తరాాత వు'దూ భాగాలను కరూురం నీటితో 

కడగాలి. ప్దాలపైె భాగాలను కూడా కడగాలి. 

యుదధ ంలో వీరమరణం పందిన్ వార్ని స్మనన్ం 

చేయించకూడదు. ఏ సా్లతిలో ఉంటే ఆసా్లతిలోనే 

ఉనిదుసేులిోనే ఖననంచేయించాలి. ఇతర 

వీరమరణం పందిన వారిన్న సాినం చేయించి ఖననం 

చేయాలి. జనా'జహ్ నమా'జు చదవాలి. ఒక వేళ్ 

శవం సాినం్ చేయించకుండా ఖననం చేయబడితే 

శవం ఇంకా కేుళ్ేలేదన్న తెలిస్ల ఉంటే, సమాధి నుండి 

తీస్ల సాినం చేయించి మళ్ళే ఖననం చేయించాలి.  

శవాన్ని సాినం చేయించినవారు సాినం చేయట్ం, 

జనా'జహ్ ఎతేేవారు వు'దూ చేయట్ం అభిలష 

ణీయం. తప్ున్నసరి కాదు. కందరు శవాన్ని సాినం 

చేయించేట్ప్పుడు ఏదో చదువుతుంటారు. అది 

ఎంత మాతర ం ఇసిామ్ ధరింలోలేదు. సాినం 

చేయించే వారు శవం శరీరంపైె సున్నితంగా తుడవాలి. 

సాినం చేయించేట్ప్పుడు శవంలో ఏదైనా లోప్ం 

కనబడితే దాన్ని దాచివేయాలి. దీన్నకి చాలా ప్పణుం 

లభిసేుంది. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''చెప్ుదగనంత 

ప్ర ధానుత లేన్న వసేువును్దాచితే అతన్న 40 మహ్వ 

ప్ప్లు క్షమ్మంచబడత్యయి.'' ('హ్వకిమ్, బై్నహఖీ, 

తబ్రానీ) 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''శవాన్ని న్నజాయితీగా సాినం చేయిసే్త అంటే ప్ర వకత  

సాంప్ర దాయం ప్ర కారం సాినం చేయిసే్త, ఏదైనా లోప్ం 

కనబడితే దాన్ని కపుప్పచిచతే, అతన్న ప్ప్లనీి 

హరించబడి, తలిి గరభం నుండి ప్పటిట న బిడాలా 

అవుత్యడు. శవం దగగ రి బంధువులే సాినం 

చేయించాలి. అయితే వారికి సాినం చేయించడం 

వచిచ ఉండాలి. ఒకవేళ్ వారికి తెలియకపోతే, తెలిస్లన్

వారు, దైవ భీతిప్రులు శవాన్ని సాినం చేయించాలి. 

(అ'హిద్) 

ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ఒక ముసి్లమ్ మరో 

ముసి్లమ్ లోప్లను కపుప్పచిచతే, తీరుుదినం నాడు 

అలిాహ్్(త) అతన్న లోప్లను కపుప్పచుచత్యడు. 

(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు మీ మృతుల గొప్ు 

తనాలను కన్నయాడండి. వార్ లోపాలను 

పర స్మత వించ కండి.'' (అబూ దావూద్).  

తిరిిజి', అబూ దావూద్, ప్ండితులు: శవాన్ని 

సాినం చేయించేవారు శవంలో ఏదైనా మంచి 

విషయం అంటే ముఖంలో మెరుప్ప, వెలుగ్య లేదా 

దానుిండి సువాసన రావట్ం ఏదైనా జరిగతే 

ప్ర జలకు తెలియప్రచాలి. ఒకవేళ్ ఏదైనా చెడా 

విషయం చూసే్త అంటే ముఖం లేదా శరీరం 

నలిబడట్ం, ముఖం మారి పోవట్ం జరిగతే ఎవరికీ 

తెలియప్రచరాదు. సాినం చేయించేట్ప్పుడు 

మరాింగంపైె దుడాుగా ఉని వసేాం కప్ులి. శవాన్ని 

సాినం చేయించే ప్లకపైె ముందు ఎడమవైెప్ప ప్డుకో్

బ్నటాట లి. కుడివైెప్ప నుండి ముందు సాినం 

చేయించటాన్నకి వీలుగా ఉంట్టంది. శరీరానింత్య 

నీటితో కడగాలి. ఆ తరువాత కుడివైెప్పకు వంచి 

శరీరానింత్య నీటితో కడగాలి. ఆ తరువాత 

కుడివైెప్పవంచి సాినం చేయించాలి. ఒకవేళ్ సాినం 

చేయించే ప్పరుషులు గానీ, సే్వాలు గాన్న లేకపోతే 

తయముిమ్ చేయించట్మే ఉతేమం.  

మువ'తే్యలో ఇమామ్ మాలిక్ ఇలా వార శారు: 

''ప్ండితుల అభిప్ర యం ఏమ్మట్ంటే, సే్వా చన్నపోతే, 

అకకడ సాినం చేయించే సే్వాలు లేకుంటే, ఆమె 

బంధువులూ లేకుంటే, భరత  కూడా లేకుంటే ఆమెను 

తయముిమ్ చేయించట్మే ఉతేం. అంటే ముఖం 

మరియు రండు అరచేతులు ప్రిశుభర మైెన మటిట తో 

తుడుచుకోవాలి. అదేవిధంగా ప్పరుషుడు చన్నపోతే 

అకకడ సే్వాలు మాతర మే ఉంటే, అతన్నకి తయముిమ్ 
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చేయించడమే ఉతేమం. అబూ దావూద్లోన్న ఒక 

ఉలిేఖనం వలి కూడా దీన్నకి సమరాన లభిసేుంది. 

ఒకవేళ్ భరత  తన భారుకు సాినం చేయిసే్త ధరి్

సమితమే. 'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) 

ననుి, ''నీవు నాకనాిముందు చన్నపోతే నేను నీకు 

సాినం చేయిసేాను'' అన్న అనాిరు. (అ'హిద్, ఇబ్ని 

మాజహ్, ఇబ్ని హిబాాన్) 

'అలీ (ర), ఫా'తిమా (ర) కు సాినం చేయించారు. 

(దారు ఖుతునీ). ఈ రండు ఉలిేఖనాల దాారా భరత , 

భారుకు సాినం చేయించవచచన్న తెలిస్లంది. 

అదేవిధంగా భారుకూడా, భరత కు సాినం చేయించ 

వచుచ. అబూ బకర్కు, అతన్నభారు సాినం 

చేయించారు. సాినం చేయించేవారు తరువాత 

త్యను సాినం చేసుకోవాలి. శవాన్నకి సాినం చేయించి 

నప్పడు ఏ దికుకన ప్రుండబ్నటాట లి అనే దాన్న 

గ్యరించి ఎట్టవంటి 'హదీసు' లేదు. కందరు 

సమాధిలో ప్రుండ బ్నటిట నట్టట  ప్రుండబ్నటిట  సాినం 

చేయించాలన్న అభిప్ర యప్డాారు. కందరు కాళ్ళే 

ఖిబిావైెప్ప ఉండాలన్న అభిప్ర యప్డాారు. మరి 

కందరు ఎలా వీలై్లతే అలా సాినం చేయించవచచన్న 

అభిప్ర యప్డాారు. శవాన్ని సాినం చేయించే్

ట్ప్పుడు నాలుగ్య వైెప్పల నుండి తెరచాట్ట పెటాట లి.  

కఫన్ చుటేట  ప్దధ తి: శవాన్నిసాినం చేయించిన 

తరువాత చుటేట  వసేాాన్ని కఫన్ అంటారు. మృతుడు 

ధనం వదలి వెళితే, దానుిండి అతన్నకి కఫన్ 

ఏరాుట్ట చేయాలి. శవం ప్పరుషు డైతే 3 వసేాాలు, 

ఒకవేళ్ సే్వా అయితే 5 వసేాాలు కఫన్ చుటాట లి. 

ఒకవేళ్ అంత ధనం లేకపోతే 3 లేదా 2వసేాాలతోనే 

సరిపెట్ట  వచుచ. ఒకటి ఉనాి సరిపెట్ట వచుచ. ఒకవేళ్ 

ఒకేవసేాం చినిది ఉంటే తలకపు, కాళ్ేపైె గడాి 

వేయవచుచ. సాధుమైెనంత వరకు మంచి కఫన్ 

పెటాట లి. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు మీ సోదరున్నకి 

మంచి కఫన్ సమరిుంచండి.'' (ముసి్లమ్). 

మంచిది అంటే ప్ర వకత  (స) సాంప్ర దాయం ప్ర కారం, ప్రి 

శుభర మైెన కఫన్ ఉండాలి. కేతేదైనా, ప్రిశుభర  

ప్రచినదైనా సాధారణమైెన ఖరీదు గల కఫన్ పెటాట లి. 

ప్ర వకత  (స) ''కఫన్లో హదుద మీరి ప్ర వరిత ంచకండి. అంటే 

ఖరీదైనది పెట్ట కండి, ఎందుకంటే అది తారగా 

కేుళిేపోతుంది. (అబూ దావూద్) 

 కఫన్లో కేతే వసేామే ఇవావలస్లన అవసరం లేదు. 

ప్తది, ప్రిశుభర మైెనది ఉనాిసరిపోతుంది. ప్ర వకత  (స) 

తన కుమారత  'జైన్బ్ కోసం తన లుంగీ ఇచాచరు. 

అబూ బకర్ (ర) కూడా 'ఆయి'షహ్్ (ర)తో ''ఈ నా 

ప్త బట్ట లనే ఉతికి నాకు కఫన్ ఇవాండి'' అన్న్

అనాిరు. (బు'ఖారీ) 

ఒకవేళ్ ఎవరైనా తన జీవితంలోనే కఫన్ స్లదధ ం చేసు 

కుంటే, అది ధరిమే. ఒక అనుచరుడు ప్ర వకత  (స)ను 

లుంగీ్ అడిగ తన్ కఫన్ కోసం ఉంచుకునాిడు. 
(బు'ఖారీ) 

కందరు 'హ్వజీలు 'జమ్'జమ్ నీటిలో బట్ట ను కడిగ 

తెచుచకన్న, దాన్ని కఫన్గా ఉప్యోగంచటాన్ని 

అభిలషణీయంగా భావిసేారు. దీన్నకి ఎలాంటి ఆధారం 

లేదు. ప్పరుషులకు 3 వసేాాలిో కఫన్ ఇవాాలి. ఇవి 

శవాన్ని చుటిట న విధంగా పడవు, వెడలుు కలిగ 

ఉండాలి. ప్ర వకత  (స)కు 3 తెలిన్న వసేాాలిో కఫన్ 

ఇవాట్ం జరిగంది. వాటిలో చొకాక గాన్న అమామ గాన్న 

లేవు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

ఒకవేళ్ మ'హరమ్ ఇ'హ్్రామ్ సా్లతిలో మరణిసే్త, 

అతన్ని సాినం చేయించి ఆ ఇ'హ్్రామ్ దుసేులిోనే 

కఫన్ ఇవాాలి. తల కప్ుకూడదు, సువాసన 

ప్పలమకూడదు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

సాధారణంగా చన్నపోయిన్ వారికి సువాసన ప్పల 

మట్ం, కఫన్లో సువాసన ప్పలమట్ం ధరిమే. 

ప్పరుషులను 3 వసేాాలిో, కఫన్ ఎలా ఇవాాలంటే, 3 

వసేాాలను కేింద, మీద ప్రచాలి. శవాన్ని వాటిపైె వెలి 

కిలిా ప్డుకోబ్నటాట లి. తరువాత పైెన ఉని వసేాాన్ని 

కుడివైెప్ప నుండి చుటాట లి. తరువాత ఎడమ వైెప్ప 

నుండి చుటాట లి. ఆ తరువాత మ్మగలిన రండు 

వసేాాలను చుటాట లి. అవసరమైెతే శవాన్ని చొకాకలో, 

కవర్లో కఫన్ చుట్ట వచుచను. ముందు వసేాం ప్రచి, 
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శవాన్ని చొకాక ధరించి, వసేాంపైె పెటిట  తల మరియు 

కాళ్ే వదద  ముడివేయాలి. 

సే్వాల కోసం 5 వసేాాలు పెట్ట ట్ం సాంప్ర దాయం. ఒకటి 

నడుముకు కటేట  వసేాం, రండు చొకాక తలపైె వేసుకునే 

వసేాం ఇంకా రండు వసేాాలు. ఉమెి కుల్సుమ్ (ర) 

ను 5 వసేాాలిో కఫన్ చుట్ట డం జరిగంది. (అబూ 

దావూద్) 

సే్వాన్న కఫన్ ధరించే ప్దధ తి ఏమ్మట్ంటే, ఆమె రొముి 

భాగాన్ని సువాసన, కరూురం ప్పలమాలి. ఆమె తల 

వెంట్టర కలను మూడు జడలుగా చేయాలి. వాటిన్న 

వెనుక వేయాలి. తల ముందు భాగం వెంట్టర కలతో 

ఒకజడ, వెనుక రండు వైెప్పలా రండు జడలు 

చేయాలి. ముందు ఆమెకు నడుము వసేాం చుటాట లి. 

తరువాత చొకాక ధరించాలి. తల వసేాంతో తలను 

కప్ులి. ఆ తరువాత రండు వసేాాలిో చుటాట లి. 

ఒకవేళ్ చిని పలి అయినా సర 5 వసేాాలిో చుటాట లి. 

అబాాయి అయితే 3 వసేాాలిో పైెన పేరొకని, 

ప్ర వకత (స) సాంప్ర దాయం ప్ర కారం చుటాట లి. 

  
ُل     మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/517) [ ) متفق عليه ( 1]  - 1634

َة قَالَْت:   دََخَل عَلَْيَنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َعْن أُم ِ َعِطي َ
ا أَْو   َقاَل:َنَتُه فَ ُل ابْ ِس غْ نَ  نَْحُن وسلم وَ  اْغِسلَْنَها ثَََلثىا أَْو َخْمسى

ِسْدٍرَواْجَعْْلَ ِِفْ اَْلِخَرةِ   أَْكَثَرِمْن ذَلَِك إِْن َرأَيَُْت َ ذَلَِك بَِماٍء و َ
ْن كَافُْورِ  ا م ِ ا فَرَ  .كَافُْوٍرأَْو َشْيئى  ن َاهُ َنا آذَ غْ فَإِذَا فََرْغَُت َ فآِذن ََِنْ فَلَم َ

   ."أَْشِعْرنََها إِي َاُه" قَاَل:ِحْقَوُه وَ إِلَْيَنا لََْق أَ فَ 

ا َوابَْدأَْن   ا أَْو َسْبعى ا: ثَََلثىا أَْو َخْمسى َوِِفْ ِرَوايٍَة: "اْغِسلَْنَها ِوتْرى
 ةَ . َوقَالَْت فََضَفْرنَا َشْعَرَها ثَََلثَ "بِِمَياِمْنَها َوَمَواِضَع الُْوُضْوِء ِمْنَها

 .َهاَها َخلْفَ ْيَناقَ لْ أَ ْوٍن فَ قُرُ 

1634. (1) [1/517-ఏకీభవితం] 

ఉమెి 'అతియు (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) మా వదద కు 

వచాచరు. అప్పుడు మేము ప్ర వకత  (స) కూతురు 

'జైన్బ్ శవాన్ని సాినం చేయిసేునాిం. అప్పుడు 

ప్ర వకత  (స) 'ఈమెకు 3 లేదా 5 లేదా మీరు కోరినన్ని 

సారిు, సాినం చేయించండి. ఇంకా ఈమెను ఈ నీటితో 

అంటే రగఆకులు వేయబడిన నీటితో సాినం 

చేయించండి, చివరి సారిగా కరూురం, సువాసన కలిప 

సాినం చేయించండి. సాినం చేయించిన తరువాత 

నాకు తెలియప్రచండి,' అన్న అనాిరు. మేము 

సాినం చేయించిన తరువాత ప్ర వకత  (స)కు తెలియ 

ప్రిచాము. ప్ర వకత  (స) మా వదద కు వచిచ, లుంగీన్న మా 

వైెప్ప విస్లరి, 'దీన్ని శవం నడుముకు అంటే కేింద 

కట్ట ండి,' అన్న అనాిరు. 

మరో ఉలిేఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) బేస్ల 

సంఖులో అంటే 3 లేదా 5 లేదా 7 సారిు సాినం 

చేయించండి, కుడి వైెప్ప నుండి ప్ర రంభించండి, వు'దూ 

భాగాలను కడగండి,'' అన్న అనాిరు. మేము 'జైనబ్ 

వెంట్టర కలను 3 జడలుగా చేశాము. వెనుక వైెప్ప 

ఉంచాము. 37 (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (1/517)[ ) متفق عليه (  2]  - 1635

َوَعْن عَائََشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: إِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل 
َن ِِفْ ثَََلثَِة أَثَْواٍب ي َ    ٍة م ِْن ْولِي َ ُح َس  بَْيٍض  انَِيةٍ مَ عليه وسلم كُف ِ

 .ْيَها قَِمْيٌص َوََل َعَماَمةٌ ٍف لَْيَس فِ كُْرُس 

1635. (2) [1/517-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)కు మూడు 

యమనీ తెలిన్న దుప్ుటి్తో కఫన్ చేయడం జరిగంది. 

వాటిలో చొకాకగాన్న, అమామహ్్ గాన్న లేవు. 38 

(ముసి్లమ్) 

 ( 1/518)حيح (  [ ) ص  3 ] - 1636

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا  ٍر قَاَل: َوَعْن َجابِ 
َن أََحُدكُْم أََخاُه فَلُْيْحِسْن كََفَنُه"  .َرَواُه ُمْسلٌِم . كَف َ

1636. (3) [1/518-దృఢం] 

 

37) వివరణ-1634: ఈ 'హదీసు' దాారా శవాన్ని సాినం 

చేయించే విధానం తెలిస్లపోయింది. ఇంకా సాినం 

చేయించిన తరాాత సువాసన ప్పలమాలన్న, సే్వా శవం 

అయితే ఆమెకు మూడు జడలు చేస్ల వెనుక వేయాలన్న 

కూడా తెలిస్లంది. 

38) వివరణ-1635: శవాన్నకి కఫన్గా చొకాక, అమామహ్ 

లను ఉప్యోగంచట్ం ప్ర వకత  (స) సాంప్ర దాయం కాదు. 

అయితే అతువసర ప్రిసా్లతులిో ఉప్యోగంచవచుచను. 
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జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు మీ 

సోదరున్నకి కఫన్ ఇసే్త, మంచికఫన్ ఇవాండి.'' 39 

(ముసి్లమ్) 

 (1/518)[ ) متفق عليه (  4]  - 1637

ِب ِ صىل اهلل   اٍس قَاَل: إِن َ َرُجََل كَاَن َمَع الن َ َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعب َ
فََقاَل َرُسْوُل اهلِل   .عليه وسلم فََوقََصْتُه نَاقَُتُه َوُهَو ُمْحِرٌم فََماَت 

ُنْوُه ِِفْ ثَْوبَْيِه َوََل  َوكَف ِ ِسْدٍر ٍء و َ امَ بِ  لُْوهُ : "اْغِس لمصىل اهلل عليه وس
ا" يى ََل تَُخم ُِرْوا َرأَْسُه فَإِن َُه يُْبَعُث يَْوَم الِْقَياَمِة ُملَب ِ ْوُه بِِطْيٍب و َ   .تََمس ُ
اٍب: قُِتَل ُمْصَعُب بُْن ُعَمْْيٍ ِِفْ بَاِب َجاِمِع  َوَسَنْذكُُر َحِديْث َخب َ

   .هللُ ا ءَ اإِْن شَ َناقِِب مَ الْ 
1637. (4) [1/518-ఏకీభవితం]  

'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

చేస్లన 'హజజ ్ లో ఒక వుకిత  'హజజ ్ ఇ'హ్్రామ్ ధరించి 

ఉనాిడు. అతన్న ఒంటె అతన్ని కేిందప్డేస్లంది. 

దాన్నవలి అతన్న మెడ విరిగపోయి, అతడు 

మరణించాడు. అప్పుడు ప్ర వకత (స), 'అతన్ని రగ 

ఆకులు గల నీటితో సాినం చేయించి, అతన్న 

ఇ'హ్్రామ్ దుసేులతోనే, సువాసన ప్పలమకుండా, 

తల కప్ుకుండా, కఫన్ ఇవామనాిరు, ఎందుకంటే 

తీరుుదినం నాడు అతడు తల్బియహ్్ ప్లుకుతూ 

లేప్బడత్యడు,' అన్న అనాిరు. 40 (బు'ఖారీ, 

ముసి్లమ్)  
----- 

  రండవ విభాగం  اِِنْ الَْفْصُل الث َ 

 ( 1/518)  ( ) صحيح [  5]  - 1638

اٍس قَاَل:  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل رَ  َوَعِن ابِْن َعب َ
ُنْوا   .ِمْن ثَِيابُِكُم الَْبَياَض "الَْبُسْوا فَإِن ََها ِمْن َخْْيِ ثَِيابُِكْم َوكَف ِ

ثْ فِْيَها َمْوتَاكُْم َوِمْن َخْْيِ أَْكَحالُِكُم  ْعَر  لش َ ا ِبُت  يُنْ هُ ن َ إِ فَ  .ِمُد  اْْلِ
ِمِذي ُ  َويَْجلُوا الَْبَصَر". ْ  .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ

 

39) వివరణ-1636: అంటే విలువైెనది లేదా ప్న్నకిరాన్నది 

కాకుండా మధు తరగతికి చెందిన తెలిన్న వసేాాలు 

ఇవాడం ఉతేమం. 

40) వివరణ-1637: ఈ'హదీసు' దాారా 'హ్వజీ మ'హ్్రమ్ 

ఒక వేళ్ మరణిసే్త, అతన్ని ఇ'హ్్రామ్ దుసేులిోనే కఫన్ 

చేయాలి. సువాసనలు ప్పలమట్ంగాన్న, తల కప్ుట్ం 

గానీ చేయకూడదు. 

1638. (5) [1/518-దృఢం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీరు తెలిన్న దుసేులు ధరించండి. ఇవి మీ 

దుసేులన్నిటిలో ఉతేమమైెనవి. ఇంకా ఈ తెలిన్న 

దుసేులిోనే మీ మృతులకు కఫన్ ఆచరించండి. ఇంకా 

మీ సురాిలలో మంచిది, సురాి అసిద్, అంటే 

నలిన్న సురాి. దీన్ని పెట్టట కోండి. ఇది మీ కనురప్ుల 

వెంట్టర కలను పెంచుతుంది. కంటి దృషట న్న అధికం 

చేసేుంది.'' (అబూ దావూద్, తిరిిజి', ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/518)ضعيف ( [ )   6]  - 1639

"ََل   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: :قَاَل لِي ٍ ْن عَعَ ََ و
ا"ْي الْكََفِن فَإِن َ َِ تَُغالُْوا ف ا َسِريْعى  .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ . ُه يُْسلَُب َسلْبى

1639. (6) [1/518-బలహీనం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఖరీదైన 

వసేాాన్ని కఫన్గా సమరిుంచకండి. ఇది చాలా 

తారగా నశ్సేుంది. అంటే చాలా తారగా ప్డై్

పోతుంది.'' (అబూ దావూద్) 

 ( 1/519)  [ ) صحيح ( 7]  - 1640

ا َحَضَرُه الَْمْوُت. دَعَا بِِثَياٍب   َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ أَن َُه لَم َ
م  يه وسلهلل علا  صىلُسْوَل اهللِ ثُم َ قَاَل: َسِمْعُت رَ  .ُجَدٍد فَلَِبَسَها

   .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  .ْوُل: "اَلَْمي ُِت يُْبَعُث ِِفْ ثَِيابِِه ال َِِتْ يَُمْوُت فِْيَها"قُ يَ 
1640. (7) [1/519-దృఢం] 

అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: అతను మరణించ 

టాన్నకి ముందు కేతేబట్ట  తెపుంచి ధరించారు. ఇంకా 

ప్ర వకత  (స) ఏ దుసేులిోమరణిసే్త ఆదుసేులిోనే లేప్బడ 

త్యరన్న ప్ర వచించారన్న అనాిరు. 41 (అబూ దావూద్) 

 

41) వివరణ-1640: ఈ 'హదీసు'లో వసేా అంటే కరి. ఏ 

ప్న్న చేసే్త చన్నపోతే ఆ సా్లతిలోనే లేప్బడత్యడు. నమా'జు 

చదువుతూ మరణిసే్త, నమా'జు సా్లతిలో లేప్బడత్యడు. 

ఉప్వాస సా్లతిలో మరణిసే్త, ఉప్వాస సా్లతిలోనే 

లేప్బడత్యడు. 'హజజ ్ సా్లతిలో మరణిసే్త ఆ సా్లతిలోనే 

లేప్బడత్యడు. మతేు ప్నీయాలు త్యర గ్యతూ వుభిచారం 

చేసే్త మరణిసే్త ఆ సా్లతి లోనేలేసేాడు. కాన్న ఇకకడ కరిలు 

అనేదే ఉతేమ అభిప్ర యం. తీరుుదినం నాడు అందరూ 
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 ( 1/519) [ ) ضعيف ( 8]  - 1641

اِمْت َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن ُعَبادََة بِْن الص َ
 َ   َواهُ ْقَرُن". رَ قَاَل: "َخْْيُ الْكََفِن الُْحل َُة َوَخْْيُ اْْلَْضِحَيُة الَْكْبُش اْْل

 َ  . دَاُودَ بُْو أ

1641. (8) [1/519-బలహీనం] 

'ఉబాదహ్్ బిన్ 'సామ్మత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వ 

చనం, ''కఫనిలో అన్నిటికంటే మంచి కఫన్ హులల హ్. 

అంటే వసేాం మరియు నడుముకు కట్టట కునేది, 

ఖుర్బానీ జంతువులిో శే్రషఠ మైెనది కముిలుగల 

బలిస్లన గొరే.'' ఎందుకంటే ఇసాియీల్కు బదులుగా 

ఖుర్బానీ చేయబడిన గొరేకు కముిలు ఉండేవి. 

ఇంకా అది బలిస్ల బలమైెనదిగా ఉండేది. అందుకే 

దాన్నకి ప్ర ధానుత ఇవాబడింది. (అబూ దావూద్) 

 ( 1/519) [ ) ضعيف ( 9]  - 1642

ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه َعْن أَِِبْ أَُماَمةَ  ْ  .َوَرَواُه الّت ِ
1642. (9) [1/519-బలహీనం] 

ఈ హదీసునే, అబూ ఉమామహ్ కథనం ఆధారంగా, 

తిరిిజి', ఇబ్ని మాజహ్, ఉలిేఖించారు. 

 ( 1/519)[ ) ضعيف (  10]  - 1643

اٍس قَاَل: أََمَر َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعِن ابِْن َعب َ
ْ الَْحِديُْد َوا َع َعهْْنُ   ُنْوا ي ُْدفَ  َوأَْن  لُْجلُْودُ بَِقْتىَل أُحٍد أَْن ي ُْْنَ

 .أَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ  ائِِهْم َوثَِيابِِهْم. َرَواهُ مَ بِدِ 
1643. (10) [1/519-బలహీనం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ఉ'హుద్ యుదధ ంలో 

వీరమరణం పందినవారి గ్యరించి ప్ర వకత (స) మాటిాడు 

తూ వారి శరీరాల్ నుండి ఆయుధాలు, రక్షణ 

కవచాలు తీస్లవేస్ల, వారిన్న వారు ఉని సా్లతిలోనే 

ఖననం చేయ మన్న ఆదేశ్ంచారు. 42 (అబూ్దావూద్, 

ఇబ్ని మాజహ్) 

 

నగింగా లేప్బడత్యరు. వీర మరణం పందినవారు ఆ 

సా్లతిలోనే లేప్బడత్యరు. 

42) వివరణ-1643: అంటే వీరమరణం పందినవారిన్న 

కేవలం ఆయుధాలు, రక్షణ కవచాలు తొలగంచి ఉని 

సా్లతిలోనే వారికి ఖననంచేయాలి. వారి్దుసేులు కూడా 

----- 

   మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث  

 ( 1/520)[ ) صحيح (   11]  - 1644

 َ ْحَمِن بِْن َعْوٍف أَُِت   َعْن َسْعِد بِْن إِبَْراِهْيَم َعْن أَبِْيِه أَن َ َعْبَد الر َ
 َ ْ   قُِتَل : اَل ا فَقَ  َصائِمى اَن بَِطَعاٍم َوك ُمْصَعُب بُْن ُعَمْْيٍ َوُهَو َخْْيٌ م َِن ِ

َي ِرْجََلُه بََدا   ِ َي َرأُْسُه بََدْت ِرْجََلُه َوإِْن ُغط  ِ َن ِِفْ بُْردَةٍ إِْن ُغط  كُف ِ
َِنْ ثُم َ  .َرأُْسُه َوأَُراهُ    بُِسَط لََنا ِمَن قَاَل: َوقُِتَل َحْمَزُة َوُهَو َخْْيٌ م ِ

نْيَ  نَْيا َما أُْعِطْيَنا َولََقْد   .ِسَط بُ  ا َماالد ُ أَْو قَاَل: أُْعِطْيَنا ِمَن الد ُ
لَْت لََنا ثُم َ َجَعَل يَْبِكْي َحّت َ تََرَك  ِ َخِشْيَنا أَْن تَُكْوَن َحَسَناتَُنا ُعج 

َعاَم. َرَواُه الُْبَخاِري ُ   .الط َ

1644. (11) [1/520-దృఢం] 

స'అద్ బిన్ ఇబార హీమ్ (ర) తన తండిర  దాారా 

కథనం: 'అబుద రే'హ్విన్ బిన్ 'ఔఫ్ ఉప్వాసం ఉండి, 

అతన్న వదద కు భోజనం తీసుకురావట్ం జరిగంది. 

అందులో మాంసం, రొటెట లు ఉనాియి. భోజనాన్ని 

చూస్ల, ''ము'స్్'అబ్ బిన్ 'ఉమైెర్ వీరమరణం 

పందారు. వారు నాకు మంచి మ్మతుర లు, అతన్ని ఒక 

చిని దుప్ుటిలో కఫన్ చేయడం జరిగంది. తల 

కపుతే కాళ్ళే బయట్ప్డేవి. కాళ్ళే కపుతే తల 

బయట్ప్డేది. 'హమ్'జహ్ వీరమరణం పందారు. 

అతను కూడా నాకు మంచి మ్మతుర లు. అతన్ని కూడా 

ఆ విధంగానే కఫన్ ఇచిచ ఖననం చేయట్ం జరిగంది. 

ఆ తరువాత అలిాహ్్(త) మాకు ప్ర ప్ంచిక 

అనుగేహ్వలు ప్ర సాదించాడు. అంతకు ముందు మన 

సోదరులకు ఆ భాగుం కలగలేదు. 'మన ప్పణాుల 

ప్ర తిఫలంగా తారగా మనకు ఇవి ప్ర సాదించ్

బడాాయేమో' అన్న భయంగా ఉంది, మరి ప్రలోకంలో 

ఏం లభిసేుంది అన్న ప్లికి, ఏడుసే్త ఆ భోజనాన్ని 

వదలివేసారు. 43 (బు'ఖారీ)  

 

తొలగంచరాదు. సాినం కూడా చేయించరాదు, ఉని 

రకత ంతో సహ్వ వారిన్న ఖననం చేయాలి. 

43) వివరణ-1644: 'అబ్దు రి'హాాన్ బిన్ 'ఔఫ్ (ర)కు 

ప్ర ప్ంచంలోనే సారగ  శుభవారత  లభించింది. అందరికంటే 

ముందు ఇసిామ్ స్వాకరించిన వారిలో వీరు ఒకరు. ఇసిామ్ 

స్వాకరించినందుకు మకకహ్ అవిశాాసులు అతన్ని 
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చాలా హింస్లంచారు. అందువలి అతను మకకహ్ వదలి 

'హబ్షహ వలస వెళ్ళేరు. తరువాత అకకడి నుండి 

మదీనహ్ తిరిగ వచాచరు. మదీనహ్ చేరిన తరువాత 

ప్ర వకత  (స) అతన్నకి స'అద్ బిన్ రబ్ర'అ అనాసరీల మధు 

సోదర సంబంధం ఏరురిచారు. అతను అనాసరులిో 

అందరికంటే ధనవంతులు, విశాల హృదయులు. అతను 

'అబుద రే'హ్విన్ బిన్ 'ఔఫ్తో, 'నా సగం ధనం నీకిసేాను, 

నాకు ఇదద రు భారులు ఉనాిరు. నీకు నచిచంది చెబితే, 

నేను ఆమెకు 'తలాఖ్ ఇచిచవేసేాను. ఇదద త్ గడిపన 

తరాాత నువుా న్నకాహ్్ చేసుకో' అన్న అనాిరు. కాన్న 

'అబుద రే'హ్విన్ పౌరుషం దాన్నకి సమితించలేదు. దాన్నకి 

అతను సమాధానం ఇసే్త, 'అలిాహ్్ (త) మీ 

ధనసంప్దలిో, కుట్టంబంలో శుభం ప్ర సాదించు గాక! 

నాకు కేవలం బజారు మారగ ం చూపంచండి చాలు,' అన్న 

అనాిరు. ప్ర జలు అతన్నకి ''బనూ ఖైన్ఖాహ్్'' బజారు 

చూపెటాట రు. మరుసటి రోజు నుండి వాుప్రం 

ప్ర రంభించారు. కన్ని రోజుల తరాాత ప్ర వకత  (స) వదద కు 

వచాచరు. అప్పుడు అతన్న శరీరంపైె పెళిే చిహ్విలు 

ఉనాియి. అడిగతే, ఒకఅ'నాసరీ సే్వాతో పెళిేజరిగందన్న 

చెప్ురు. 'మహర్ ఏమ్మచాచవు' అన్న అడిగతే 'ఖరూజ రం 

గంజంత బంగారం' అన్న అనాిరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 

''వలీమ చేయి, ఒకక మేక అయినా సర'' అన్న అనాిరు. 

(బు'ఖారీ) 

 'అబుద రే'హ్విన్ గొప్ు పైెలాాన్ (కుసే్వదారు) మరియు 

వీరులు. అనేక యుదాధ లిో ప్ల్కగ నాిరు. అతన్న ఘన 

కారాులు ప్ర ముఖమైెనవి. అతడు ప్ండితుడు, వివేక 

వంతుడు. సరైన న్నరణ యం తీసుకునే వుకిత . ప్ర వకత  (స)ను 

చాలా గాఢంగా పేర మ్మంచేవారు. చాలా త్యుగశీలి, 

శీలవంతుడు, న్నజాయితీప్రుడు. చాలా గొప్ు 

దాతృతాం గలవాడు. వినయ విధేయతలు గలవాడు. 

గొప్ు్ వాుప్రి. వాుప్రం్ వలి చాలా్ ధనవంతు్

డయాుడు. దైవమారగ ంలో విశాల హృదయంతో ఖరుచ్

చేస్త్వారు. 

ఇసాబహ్ మరియు అసదుల్ 'గాబహ్్లో ఇలా ఉంది, 

''ఒకసారి అతన్న వాుప్ర బిడారం వచిచంది. 700 

ఒంటెలపైె కేవలం గోదుమలు, పండి ఇంకా ఇతర 

వసేువులు ఉనాియి. అంత పెదద  బిడారం చూడగానే 

మదీనహ్ నగరంలో కోలాహలం ప్ర రంభమయిుంది. ఈ 

వారత  విని 'ఆయి'షహ్్ (ర) ప్ర వకత  (స) 'అబుద రే'హ్విన్ 

సారగ ంలో ప్ర కుతూ వెళ్త్యరన్న ప్ర వచించారన్న అనాిరు. 

 

ఈ వారత  'అబుద రేహ్వి'న్కు తెలిస్ల, 'ఆయి'షహ్్ (ర) వదద కు 

వచిచ, 'మీ సాక్షుంగా ఈ బిడారంలో ఉని వాహనాలు, 

వాటిపైె ఉని వసేువులతో సహ్వ అలిాహ్ మారగ ంలో 

దానం చేసేునాిను' అన్న అనాిరు. 

ప్ర వకత  (స) అనుచరులు తమ ధనాన్ని తమ సుఖాన్నకి, 

విలాసాలకు ఉప్యోగంచుకునేవారు కారు. ధనం ఎంత 

అధికంగా ఉంటే అంత అధికంగా అలిాహ్ మారగ ంలో 

ఖరుచచేస్త వారు. 'అబుద  రే'హ్విన్ ప్ర వకత  (స) కాలం నుండే 

అలిాహ్ మారగ ంలో ఖరుచచేస్త వారు. అప్పుడప్పుడూ 

ప్ర జల కోసం, ఇసిామ్ కోసం ధనం సమరిుంచేవారు. 

స్తరహ్్ బరాఅ' (9) అవతరించబడింది, అనుచరులను 

దాన-ధరాిలు చేయమన్న పోర తసహించట్ం జరిగంది. 

అప్పుడు 'అబుద రే'హ్విన్ తన సగం ధనం అంటే 4000 

దిర్హమ్లు సమరిుంచారు. మరో రండుసారిు 40, 40 

దీనారిు సమ రిుంచారు. అదేవిధంగా యుదధ ం కోసం 500 

గ్యరేాలు, 500 ఒంటెలు సమరిుంచారు.  

అతన్న సాధారణ దానధరాిలు ఏమ్మట్ంటే, ఒకక రోజులోనే 

30 మంది బాన్నసలను విడుదల చేస్తవారు. ఒకసారి ఒక 

భూమ్మన్న 4000 దీనారికు 'ఉసాిన్ (ర)కు అమాిరు. ఆ 

ధనమంత్య దైవమారగ ంలో ధారపోసారు.  

ఇంత చేస్లనా ఈ విధంగా ధనం కలిగ ఉంటే ప్రలోకంలో 

నషట ం కలుగ్యతుందేమోనన్న భయప్డేవారు. ఒకసారి 

ఉమెి సలమహ్ (ర) వదద కు వెళిే, 'తలిీ! అధికధనం 

ననుి నాశనం చేసేుందేమోనన్న నాకు భయంగా ఉంది' 

అన్న అనాిరు. దాన్నకి ఆమె, కుమారా! 'అలిాహ్ 

మారగ ంలో ఖరుచపెట్టట , ' ప్ర వకత  (స), ''నా అనుచరులిో 

కందరు విడిపోయిన తరువాత నా దరశనం పందుత్యరు'' 

అన్న ప్ర వచించారన్న అనాిరు.  

చివరిశాాస వరకు అలిాహ్ మారగ ంలో ధనం ఖరుచచేస్త 

ప్రంప్ర కనసాగంది. మరణించినప్పడు కూడా 50 వేల 

దీనారిు, 1000 గ్యరేాలు అలిాహ్ మారగ ంలో 

సమరిుంచారు. బదర ్్ యుదధ ంలో ప్ల్కగ న్న సజీవంగా ఉని 

అనాసరులకు ప్ర తి ఒకకరికీ 400 దీనారిు ఇవామన్న 

వీలునామా వార శారు. అప్పుడు 100 మంది సజీవంగా 

ఉనాిరు. వారందరూ లాభం పందారు. చివరికి 'ఉసాిన్ 

(ర) కూడా తనవంతు తీసుకునాిరు. 

ప్ర వకత  (స) సతీమణుల కోసం కూడా ఒక తోట్ 

ఇవావలస్లందిగా వీలునామా వార శారు. అది 4 లక్షల 

దిర్హమ్లలో వికేయించబడింది. ఇంకా అనేక 

సందరాభలిో అనేక మొతే్యలు సమరిుంచారు. ఒకసారి ఒక 
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భూమ్మ 40 వేల దీనారిలో అముిడయింది. 'ఆయి'షహ్్ 

(ర), అతన్న కుమారుడు అబూ సలమహ్ తో 

కృతజఞ త్యపూరాకంగా, ''అలిాహ్్(త) మీ తండిర  గారిన్న 

సారగ ంలోన్న సల్సబ్రల్ దాారా త్యర పంచుగాక!'' అన్న 

దీవించారు. (తిరిిజి') 

ఈ ధన సంప్దల వలి దైవభీతితో ఏడేచవారు. ఇకకడ 

ఐశారుం ఉనిందు్వలి, అకకడ ఆప్దలకు గ్యరికావలస్ల 

వసేుందే మోనన్న భయప్డేవారు.  
అలిాహ్్ ఆదేశం: ఎవడు (ఇహలోక) త్యత్యకలిక సుఖాలు 

కోరుకుంటాడో – మేము కోరిన వాన్నకి – దాన్నలో మాకు 

ఇషట ం వచిచనంత, ఒసంగ్యత్యము. తరువాత అతన్న 

కరకు నరకాన్ని న్నయమ్మసేాము, దాన్నలో అతడు 

అవమానంతో బహిషకరించ బడినవాడై దహింప్ 

బడత్యడు. మర్యు ఎవడు విశాాస్ల అయి, ప్రలోక 

(సుఖాన్ని) కోరి దాన్నకై కృషచేయవలస్లన విధంగా 

కృషచేసేాడో, అలాంటివారి కృష స్వాకరించబడుతుంది. 

(స్త. బనీ ఇసార యీల్, 17:18-19)  
మరో ఆదేశం: మర్యు ఆ రోజు సత్యున్ని తిరసకరించిన 

వారిన్న నరకాగి ముందుకు తెచిచ, వారితో (ఇలా 

అనబడుతుంది): "మీరు, మీ ఇహలోక జీవితంలో మీ 

భోగభాగాులను తరిగంచుకునాిరు మరియు వాటిన్న 

బాగా అనుభవించారు; కావున మీరు ఏ హకూక 

లేకుండా భూమ్మలో ప్ర దరిశంచిన అహంకారాన్నకి మరియు 

మీరు చేస్లన అవిధేయతకు ప్ర తిఫలంగా, ఈ రోజు మీకు 

అవమానకరమైెన శ్క్ష విధించబడుతుంది.'' (స్త.్ అల్ 

అహ్్ఖాఫ్, 46:20) 

అంటే అవిశాాసులను నరకం ముందుకు తెచిచ న్నలబ్నటిట  

నప్పుడు, వారు తమ మంచి ప్నులను గ్యరుత  

చేసుకుంటారు. అప్పుడు వారిన్న మీరు అలిాహ్్కు సాటి్

కలిుంచి, తిరసకరించి మీ ప్పణాులను వురాం 

చేసుకునాిరన్న, ఆట్ప్ట్లిో గడిప లాభం పందారన్న, 

ఇకకడ శ్క్ష తప్ు మరమీ లేదన్న చీవాటి్ట పెట్ట ట్ం 

జరుగ్యతుంది. ఈ రండు ఆయతులు అవిశాాసుల 

గ్యరించి పేరొకనబడాాయి. కాన్న దైవభీతిప్రులు ప్ర ప్ంచిక 

సుఖాలంటే భయప్డత్యరు. మేమూ వీరిలో ఎకకడ 

అయిపోత్యమో అన్న భయప్డత్యరు. అందువలిే 'ఉమర్ 

(ర) మంచి ఆహ్వర ప్దారాాలకు దూరంగా ఉండేవారు. 

ననూి వీరిలా చీవాటి్ట పెట్ట ట్ం జరుగ్యతుందేమోనన్న 

భయప్డేవారు. 

 

అందువలిే 'అబుద రే'హ్విన్ బిన్ 'ఔఫ్ రుచికరమైెన 

ప్దారాాలను చూచి ఏడేసవారు. తినకుండా వదలివేసారు. 

'అబుద రే'హ్విన్ బిన్ 'ఔఫ్ (ర) దైవభీతి వలి హమ్'జహ్ 

సంఘట్నను గ్యరుత  చేసుకునేవారు. దాన్నవలి అతను 

చాలా భయాన్నకి గ్యరయేువారు. అందువలిే అతన్ని 

చాలా సాధారణ ఆహ్వరాన్ని తీసుకునేవారు. సాధారణ 

జీవితం గడిపేవారు. అలిాహ్్(త) అతన్న ధనంలో శుభం 

ప్ర సాదించాడు.  ఒకవేళ్ నేను బండరాయిన్న ఎతేినా, దాన్న 

కేింద అనంత బంగారం దరికేది. అందువలి అలిాహ్ 

మారగ ంలో ఇంత ఖరుచపెటిట నా తన వారసులకు చాలా 

అధిక ధనం వదలివెళ్ళేరు. చివరికి నలుగ్యరు భారులు 

వారసతాం లోన్న 8వ వంతు నుండి ఒకకకకరు 80 వేల 

దీనారిు పందారు. బంగారు ఇట్టకలు ఎన్ని ఉండేవంటే 

వాటిన్న గొడాలితోకోస్ల ప్ంచడం జరిగంది. కోస్తవారి 

చేతులు వాచి పోయాయి. ఇవేకాక వెయిు ఒంటెలు, 100 

గ్యరేాలు, 3000 మేకలు వదలి వెళ్ళేరు. 
----- 

మ'స్'అబ్ బిన్ 'ఉమై్మర్ (ర) 

ప్ర ఖాుత, ప్ర వకత  (స) అనుచరులు. అతన్నకి చాలా విచితర  

కరమైెన సంఘట్న జరిగంది. ఇది ఆదరశకరమైెన, 

గ్యణప్ఠం నేరుచకోదగగ  సంఘట్న. అలిాహ్్(త) 

మనందరికీ వారి అడుగ్య జాడలపైె నడిచే భాగుం 

ప్ర సాదించు గాక! 

అతన్న పేరు ము'స్్'అబ్, బిన 'ఉమైెర బిన హ్వషమ బిన 

'అబుద మునాఫ బిన 'అబుద దాద ర బిన ఖుసై అల-ఖురష, 

కున్నయత్ అబూ ము'హమిద్. తలిి పేరు 'ఖనాిన్ 

బింతె మాలిక్. ము'స్్'అబ్ మకాకలోన్న చాలా్అందమైెన 

యువకులు. అతన్న తలిి దండుర లు అతన్ని చాలా 

పేర మ్మంచేవారు. అతన్న తలిి అతన్ని చాలా అలిారు 

ముదుద గా పెంచారు. ఖరీదైన దుసేులు, సువాసన 

ఉప్యోగంచేవారు. ప్ర వకత  (స) అతన్ని ప్ర సేావిసే్త 

మకకహ్ లో ము'స్్'అబ్ కనాి అందగాడు, ఖరీదైన 

దుసేులు ధరించేవారు మరవాడూ లేడు.  

అలిాహ్్ అందం, ఐశారుంతో ప్ట్ట మంచి హృదయం 

కూడా ప్ర సాదించాడు. కేవలం ఒకక న్నమ్మషంలోనే 

ఏకత్యాన్ని స్వాకరించి షరక్్ను అసహిుంచుకునేలా 

చేశాడు. ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిచ ఇసిామ్ స్వాకరించారు.  

ఇది ఎలాంటి ప్రిసా్లతి అంటే ప్ర వకత  (స) అర్ఖమ్ బిన్ అబీ 

అర్ఖమ్ ఇంటి్ల శరణారాులుగా ఉనాిరు. ముసి్లములు 

మకకహ్ నగరంలో హింసలకు గ్యరవుతునాిరు. 

ము'స్్'అబ్ కంత కాలం వరకు తన ఇసిామ్ను 
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రహసుంగా ఉంచారు. రహసుంగా వచిచ ప్ర వకత  (స)ను 

కలిస్తవారు. అతన్న కుట్టంబాన్నకి తెలియప్రాచరు. అది 

విన్న వారి పేర మ దేాషంగా మారిపోయింది. అతన్ని 

బంధించడం జరిగంది.  

ము'స్్'అబ్ కంతకాలం వరకు చెరసాలలో ఉనాిరు. 

హింసలు భరిసే్త ఉనాిరు. చివరికి హింసలు భరించలేక 

'హబ్షహ్ వైెప్ప వలస వెళ్ళేరు. ఇప్పుడు ఖరీదైన 

మంచి దుసేులు లేవు. ప్ర ప్ంచిక కోరికలు లేవు. ఒకక 

తౌహీద్ కిరణం ఏ వసేువు అవసరం లేకుండా చేస్లవేస్లంది. 

కంతకాలం తరువాత మళ్ళే మకకహ్ తిరిగ వచాచరు. 

అంతకు్ ముందు ఉని అంద-చందాలు అనీి తరిగ్

పోయాయి. అతన్న తలిి జాలిప్డి వదలివేశారు.  
ఈ కాలంలోనే ఇసిామ్ కిరణాలు మదీనహ్ పైె ప్డాాయి. 

మదీనహ్ లోన్న ఒక వరగ ం ఇసిామ్ స్వాకరించింది. ప్ర వకత  

(స)ను వారు తమ శ్క్షణ కోసం ఎవరినై్ననా ప్ంప్మన్న 

కోరారు. ప్ర వకత  (స) ము'స్్'అబ్ బిన్ 'ఉమైెర్ను కన్ని 

న్నరద శాలు ఇచిచ ప్ంప్రు. 

ము'స్్'అబ్ (ర) మదీనహ్ చేరిన తరాాత అస్'అద్ బిన్ 

'జరారహ ఇంటి్ల ఉండి, ఇంటింటికి వెళిే ఇసిాం బోధించ 

సాగారు. ఈ విధంగా కంతమంది ఇసిామ్ స్వాకరించారు. 

నమా'జు మరియు ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం అస్్'అద్ ఇంటి్ల 

ఒకోక సారి బనీ ''జఫర్ ఇంటి్ల ఆచరించసాగారు. ఒకసారి 

ము'స్్'అబ్ అలవాట్ట ప్ర కారం బనీ ''జఫర్ ఇంటి్ల 

ముసి్లములకు శ్క్షణ ఇసేునాిరు. ఇంతలో అబుద ల్ 

అష్హల్ నాయకుడు స'అద్ బిన్ ము'ఆజ్' తన 

స్తిహితులతో సహ్వ వచిచ, 'ఉసైద్ బిన్ ఖు'దైర్ను ''ఈ 

ఇసిామ్ ప్ర చారకుణిి మన వీధి నుండి గంటివేయండి. 

ఇకకడకు వచిచ బలహీనులను చెడగొడుతునాిడు. 

ఒకవేళ్ అస్్'అద్తో నాకు బంధుతాం లేకుంటే, మీకు 

చెపు ఉండేవాడిన్న కాను'' అన్న అనాిరు. అది విన్న 'ఉసైద్ 

బలి్లం ఎతేి ము'స్్'అబ్ మరియు అస్్'అద్ వదద కు వచిచ 

కఠనంగా ప్ర వరిత సే్త 'న్ననుి ఇకకడికి ఎవరు పలిచారు, 

బలహీనులిి చెడగొడుతునాివు. మీకు మీ ప్ర ణులపైె 

ఆశ ఉంటే వెంట్నే ఇకకడి నుండి వెళిేపోండి' అన్న 

అనాిరు. దాన్నకి ము'స్్'అబ్ న్నదానంగా మాటిాడుతూ, 

'కూరొచన్న మా మాట్లు వినండి, మీకు నచిచతే 

స్వాకరించండి, లేదా మేము వెళిేపోత్యము' అన్న 

అనాిరు. 'ఉసైద్ బలి్లం ప్తి కూరుచనాిరు. శేదధ గా 

వినసాగారు. ము'స్్'అబ్ కన్ని ఖుర్ఆన్ ఆయతులు 

ప్ఠంచి ఇసిామ్ బోధనలను అతన్న ముందు పెటాట రు. 

 

కంతస్తప్టికే 'ఉసైద్ హృదయం విశాాసంతో మెరవ 

సాగంది. ఉత్యసహంతో 'ఎంత మంచి ధరిం, ఎంత మంచి 

మారగ దరశకం, ఈ ధరింలో చేరప్దధ తి ఏమ్మటి?' అన్న 

అడిగారు. దాన్నకి ము'స్్'అబ్, 'ముందు సాినం చేస్ల 

ప్రిశుభర మైెన దుసేులు్ధరించి, న్నరిలమైెన మనసుసతో, 

 ''లా ఇలాహ ఇలల లాల హు మ'హమాదు రిసూలులాల హ్'' 

అన్న ప్ఠంచి, స్వాకరించు' అన్న అనాిరు. అతడు వెంట్నే 

స్లదధ మైె ప్వితర వచనం ప్ఠంచి ఇసిాం్ స్వాకరించారు. ఇంకా 

'నా తరువాత మరోవుకిత  ఉనాిడు. అతను ఇసిామ్ 

స్వాకరించాలి. ఒకవేళ్ అతను ఇసిామ్ స్వాకరిసే్త 'అబ్దు ల్ 

అష్హల్ తెగవారందరూ అతన్ని అనుసరిసేారు. 

నేనతన్ని మీ వదద కు ప్ంపసేాను' అన్న అనాిరు. 

ఉ'సైద్ (ర) ఆగేహ్వన్నకి బదులు పేర మ కనుగోలు చేసుకన్న 

తన వరగ ం వైెప్ప తిరిగ వచాచరు. స'అద్ బిన్ ము'ఆజ్' 

దూరం నుండే చూచి, 'దైవం సాకాి! వీడిలో ఏదో గొప్ు 

విపి్వం వచిచ ఉంట్టంది' అన్న అనుకునాిరు. దగగ రకు 

రాగానే 'ఏమయింది' అన్న అడిగారు. దాన్నకి ఉ'సైద్ (ర) 

'వారిదద రూ ఏమాతర ం భయప్డేట్టి్టలేదు. నేను వారిన్న 

వారించాను. దాన్నకి వారు మీరు కోరిందే మేము చేసేామన్న' 

అనాిరు. అయితే అస్్'అద్ బిన్ ''జరారహ్ నీ పన్ని 

కడుకు కావట్ం వలి బనీ 'హ్వరిస'హ్ అతన్ని చంప్లన్న 

బయలుదేరారు. దాన్నవలి నీకు అవమాన ప్రచినటి్ట 

ఉంట్టందన్న' అనాిరు. బనీ 'హార్స్'హ మరియు 

'అబుద ల్ అష్హల్లో చాలా కాలంగా శతృతాం ఉంది. 

అందువలి ఉ'సైద్ ఆలోచన ఫలించింది. స్'అద్ బిన్ 

మ'ఆజ్్' ఆగేహంతో లేచి న్నలబడాారు. ధారిిక 

వుతిరకత ఉని అస్్'అద్ సహ్వయం కోసం బయలు 

దేరారు. అకకడకు చేరి చూస్తసరికి అంత్య ప్ర శాంతంగా 

ఉండట్ం చూచి కూరుచనాిరు. ఉ'సైద్ వారిదద రితో 

మాటిాడటాన్నకి ననుి పేర రపంచాడన్న గేహించారు. మళ్ళే 

ధరివుతిరకత చోట్టచేసుకుంది. కఠనంగా ప్ర వరిత సే్త 

దైవం సాకాి! అబూ ఉమామహ్ బంధుత్యాన్ని ల్లకక చేయ 

కుంటే నీ ప్టి్ కఠనంగా ప్ర వరిత ంచేవాడిన్న మా ప్ర ంతంలో 

బహిరంగంగా ఇట్టవంటి నమికాలు వాుపంప్జేస్త ధైరుం 

నీకు ఎకకడినుండి వచిచంది. దాన్నకి ము'స్్'అబ్ 

ప్ర శాంతంగా సమాధానమ్మసే్త 'ముందు మా సందేశం 

వినండి, ఇషట మైెతే స్వాకరించండి, లేకుంటే మేమే 

వెళిేపోత్యం' అన్న అనాిరు. స'అద్ దాన్నకి 

సమితించారు. అప్పుడు ము'స్్'అబ్ (ర) అతన్నకి 

ఇసిామ్ సందేశాన్ని అందజేశారు. స'అద్ ముఖం 
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విశాాసంతో మెరవసాగంది. అప్ుటికప్పుడే ఇసిామ్ 

స్వాకరించారు. అమ్మత ఉత్యసహంతో తన తెగవారి 

వదద కు వచిచ బహిరంగంగా ఇలా ప్ర శ్ించారు: ''ఓ బనీ 

అష్హ్వల్! నే న్నవరినో చెప్ుండి! దాన్నకి వారు, మీరు మా 

నాయకులు, మా అందరికంటే వివేకవంతులు, ఉనిత 

కుట్టంబాన్నకి చెందినవారు'' అన్న అనాిరు.  

అప్పుడు, 'దైవం సాకాి! మీరు అలిాహ్్ను ఆయన ప్ర వకత ను 

విశాస్లంచనంతవరకు మీలోన్న ప్పరుషులతో, సే్వాలతో 

మాటిాడట్ం నాకు న్నషదధ ం' అన్న అనాిరు. ఈ విధంగా 

స'అద్ బిన్ ము'ఆజ్' ప్ర భావం వలి 'అబుద ల్ అష్హ్వల్ 

తెగవారందరూ ఇసిామ్ స్వాకరించారు. 

ము'స్్'అబ్ బిన్ ఉమైెర్ (ర) కంతకాలం వరకు అస్్'అద్ 

బిన్ ''జరారహ్ అతిథిగా ఉనాిరు. కాన్న బనీ నజాజ ర్ 

అతన్న ప్టి్ ప్క్షప్తంగా వువహరించట్ం వలి స'అద్ 

బిన్ ము'ఆజ్' ఇంటికి వచాచరు. ఇకకడి నుండే ఇసిామ్ 

సందేశం అందజేసే్త ఉనాిరు. చివరికి ఖతీి, వాయిల్ 

మరియు వాఖిఫ్ల ఇళ్ళే తప్ు మదీనహ్ లోన్న 

కుట్టంబాలనీి ఇసిామ్ స్వాకరించాయి. 

మదీనాలో జుమ'అహ్ పార రంభం: మదీనహ్ లో 

ముసి్లముల ఒక పెదద  బృందం తయారయింది. 

ము'స్్'అబ్ బిన్ 'ఉమైెర్ (ర) ప్ర వకత  (స) అనుమతితో, 

అ'సద్ బిన్ ఖస్వమహ్్ ఇంటిలో సామూహికంగా జుమ'అహ్్ 

నమా'జు ప్ర రంభించారు. ముందు న్నలబడి ప్ర భావ 

పూరితమైెన ఖు'త్యా ఇచాచరు, తరువాత వినయ 

విధేయతలతో, భకిత -శేదధ లతో నమా'జు చదివించారు. 

తరువాత వచిచన వారికి ఒక మేక కోస్ల విందు ఏరాుట్ట 

చేశారు. ఈ విధంగా ఇసిామీయ చిహింగా, వారంలో 

ఒకసారి ముసి్లములు ప్రసురం కలుసుకునే అవకాశం 

లభించింది. ప్ర తేుకంగా ము'స్్'అబ్ బిన్ ఉమైెర్ (ర) 

ప్ర తేుక శేదధ వలి ప్ర రంభించబడింది. 

బై'అతె 'ఉఖ్బహ స్మ'ని: 'ఉఖ్బహ్ మొదటి బై్న'అత్లో 

కేవలం 12 మంది అ'నాసరిు ప్ల్కగ నాిరు. కాన్న 

ము'స్్'అబ్ బిన్ 'ఉమైెర్ (ర) కేవలం ఒకక 

సంవతసరంలోనే మదీనహ్  ప్ర జలందరినీ ఇసిామ్లో 

చేరిుంచారు. ఇంకా ప్ర వకత  (స) ను మదీనహ్ మునవారకు 

ఆహ్వాన్నంచటాన్నకి బయలుదేరారు. వారి గ్యరువు 

ము'స్్'అబ్ బిన్ 'ఉమైెర్ (ర) కూడా వెంట్ ఉనాిరు. 

అతను మకకహ్ చేరిన వెంట్నే ప్ర వకత  (స) వదద కు వెళిే, 

తన అసామాను విజయం గ్యరించి వినివించు్

 

కునాిరు. ప్ర వకత  (స) వివరాలనీి శేదధ గా వినాిరు. 

అతన్ని చాలా పగడారు. 

అతన్న తలిి తన కుమారుడు వచాచడన్న తెలిస్ల, ''ఓ 

అవిధేయ కుమారా! నేను ఉనాినన్న తెలిస్ల కూడా 

ముందు ననుి కలవటాన్నకి రాకుండా ఉనాివా?'' అన్న 

కబురు ప్ంప్రు. దాన్నకి అతను సమాధానమ్మసే్త, 'ప్ర వకత  

(స) కంటే ముందు ఎవరినీ కలవనన్న' కబురు ప్ంప్రు. 

ము'స్్'అబ్ (ర) ప్ర వకత  (స)ను కలుసుకుని తరాాత తన 

తలిి్ దగగ రకు వెళ్ళేరు. అతన్న తలిి, 'నువుా ఇప్ుటి 

వరకు మా ధరాిన్నకి వుతిరకంగా ఉనాివన్న 

అనుకుంట్టనాిను,' అన్న అనాిరు. దాన్నకి ము'స్్'అబ్ 

(ర) 'నేను ప్ర వకత  (స) ధరిమైెన ఇసిామ్ ధరింపైె 

ఉనాిను. దీనేి అలిాహ్్ తన కోసం, తన ప్ర వకత  (స) 

కోసం ఎనుికునాిడు,' అన్న అనాిరు. దాన్నకి అతన్న 

తలిి, '' 'హబషహ్ లో వచిచన కషాట లు మరచిపోయావా? 

ఇప్పుడు యస్లర బ్లో ప్డుతునాివు. రంటివలి నీవు 

గ్యణప్ఠం నేరుచకోలేదా'' అన్న అనాిరు. 

ము'స్్'అబ్ (ర) మళ్ళే ననుి చెరసాలలో వేయాలన్న 

అనుకుంట్టందన్న గేహించి బిగగ రగా, 'నీవు బలవంతంగా 

ఒకరిన్న అతన్న ధరిం నుండి మారచగలవా, ఒకవేళ్ నీవు 

మళ్ళే ననుి బంధించాలన్న అనుకుంటే, నా వైెప్పనకు 

ఎవరు ముందుకు వసే్త వాడి తల నరికివేసేాను' అన్న 

అనాిరు. అది చూస్ల అతన్న తలిి, ''చాలు, ఇక నా 

ముందు నుండి వెళిేపో'' అన్న ఏడాసాగంది.  ము'స్్'అబ్ 

(ర) ప్ర భావితులై్ల, 'ఓ నా తలిీ! నీ కాేమం కోరి సలహ్వ 

ఇసేునాిను. 'అలిాహ్్ తప్ు ఆరాధనకు అరుహ లు 

ఎవరూ లేరన్న, ము'హమిద్ (స) ఆయన ప్ర వకత  అన్న 

సాక్షుం ఇవుా' అన్న అనాిరు. దాన్నకి ఆమె, 'నక్షత్యర ల 

సాకాిగా! నేను ఈ ధరింలో చేరడాన్నకి అవివేకిన్న కాను, పో 

నీనుండి నీ మాట్ల నుండి నాకు ఎట్టవంటి సంబంధం 

లేదు. నేను నా ధరాినేి అనుసరిసేాను,' అన్న అనిది. 

మదీనహ్ వైెప్ప హిజర త్: ము'స్్'అబ్ (ర) మకకహ్ వచిచన 

తరు వాత జిల్ 'హిజజ హ్్, ము'హరేమ్, 'సఫర్, ప్ర వకత  (స) 

వెంట్ ఉనాిరు. రబ్ర'ఉల్ అవాల్ 1న ప్ర వకత  (స) కంటే 

12 రోజులు ముందు హిజర త్ చేస్ల శాశాతంగా మదీనహ్ 

కు బయలు దేరారు. 

పోరాటాలు: 2 హిజీర  నుండి సత్యు-సత్యుల మధు 

భయంకర పోరాటాలు ప్ర రంభమయాుయి. ము'స్్'అబ్ 

బిన్ 'ఉమైెర్(ర) యుదధ  మైెదానంలో కూడా చాలా గొప్ు 

ప్తర  పోషంచారు. బదర ర్లో ముహ్వజిరీని అన్నిటి కంటే  
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పెదద  జండా అతన్న చేతిలో ఉండేది. ఉ'హుద్ యుదధ ంలో 

కూడా జండా ప్ట్టట కునే అదృషట ం అతన్నకే దకికంది. 

వీరమరణం: ఈ యుదధ ంలో చిని పరప్ట్ట విజయాన్ని 

అప్జయంగా మారిచవేస్లంది. ముసి్లములు ఆందోళ్నకు 

గ్యరై చిందరవందర అయిపోయారు. అప్పుడు కూడా ఈ 

ఇసిామ్ స్తవకుడు జండా ప్ట్టట కన్న ఒంట్రిగా 

అవిశాాసులకు ఎదురుగా న్నలబడాారు. వెనకిక తగగ డం 

అవమానంగా భావించారు. ఇంతలోనే అవిశాాసులిోన్న 

ఒకడు ఇబ్ని ఖుమిహ్్ కరవాలంతో దాడిచేశాడు. కుడి 

చేయి తెగపోయింది. వెంట్నే ఎడమ చేతితో జండాను 

ప్ట్టట కునాిరు. అప్పుడు అతను ఈ ఆయతు ప్ఠసేు 

నాిరు, ''వమా ము'హమిదున్ ఇలిా రస్తలున్ 

ఖద్'ఖలత్ మ్మన్ ఖబ్లిహిరేుసుల్'' -- 'మరియు్

ము'హమిద్ కేవలం ఒక్ సందేశహరుడు్ మాతర మే. 

వాసేవాన్నకి,్ అతన్నకి పూరాం అనేక్ సందేశహరులు 

గడచిపోయారు...'' (స్త.్ఆల ఇమార న, 3:144) 

ఇబుి ఖుమిహ్్ మరోదాడి చేశాడు. ఎడమచేయి కూడా 

తెగప్డింది. కాన్న ఈ్ సారి రండు చేతులతో జండాను 

గ్యండకు హతేుకునాిరు. వాడు కరవాలం ప్రవేస్ల 

బలి్లంతో గ్యరిచూస్ల దాడిచేశాడు. దాన్న చివరి భాగం తెగ 

గ్యండలో ఉండి పోయింది. ఈ విధంగా ము'స్్'అబ్ 

వీరమరణం పందారు. ఆ తరువాత అతన్న సోదరుడు 

ముందుకు దూకి జండాను అందుకునాిరు. చివరి వరకు 

వీరోచితంగా పోరాడారు.  

ఖన్న్ స్ంస్మురాలు: యుదధ ం ముగస్లన తరాాత 

ప్ర వకత (స) ము'స్్'అబ్ బిన్ 'ఉమైెర్ (ర) శవం వదద  న్నలబడి 

''మ్మన్ల్ మూ'మ్మనీన రిజాలున్ సదఖూ మా 

ఆ'హదులిాహ అలై్లహి....'' -- 'విశాాసులలో అలిాహ్్కు 

త్యము చేస్లన ఒప్ుందం న్నజంచేస్ల చూపనవారు కూడా 

ఉనాిరు...' ప్ఠంచారు. (స్త.్అల్ అహ్్జాబ్, 33:23) 

తరువాత శవాన్ని ఉదేద శ్ంచి ఇలా అనాిరు: ''నేను 

న్ననుి మకకహ్ లో చూశాను, నీలాంటి ఖరీదైన 

దుసేులు, ప్రిమళ్ళలు ఎవరూ ధరించేవారు కారు. కాన్న 

ఈ రోజు నీ వెంట్టర కలు చిందర వందరగా ఉండట్ం నేను 

చూసేునాిను. శరీరంపైె కేవలం ఒకక దుప్ుటి మాతర మే 

ఉంది. న్నససందేహంగా దైవప్ర వకత  సాక్షుం ఇసేునాిడు, 

తీరుుదినం నాడు మీరు అలిాహ్్ సన్నిధిలో 

హ్వజరౌత్యరు'' అన్న అనాిరు. తరువాత తోటి యుదధ  

వీరులను చివరిసారిగా దరిశంచి సలామ్ ప్ంప్మన్న 

ఆదేశ్ంచట్ం జరిగంది. ఇంకా ఇలా అనాిరు, 

 

''ఎవరిచేతిలో నా ప్ర ణం ఉందో, ఆయన సాకాి! తీరుుదినం 

వరకూ ఎవరు సలామ్ ప్ంపనా, అతను దాన్నకి 

సమాధానం ఇసేారు,'' అన్న అనాిరు.  

ఆ కాలంలో దారిదుాం వలి వీరమరణం పందిన ఇసిామీయ 

వీరులకు కఫన్ వసేాం అయినా లభించలేదు. ము'స్్'అబ్ 

బిన్ 'ఉమైెర్ శవంపైె కేవలం ఒకక దుప్ుటి ఉండేది. తల 

కపుతే కాళ్ళే బయట్ప్డేవి, కాళ్ళే కపుతే తల 

బయట్ప్డేది. చివరికి తలను దుప్ుటితో కపు, 

కాళ్ేను గడాితో కప్ుట్ం జరిగంది. (బు'ఖారీ) 

అతన్న సోదరులు అబురేూమ్ బిన్ 'ఉమైెర్, ఆమ్మర్ బిన్ 

రబ్ర'అ మరియు సువైెబిత్ బిన్ స'అద్ల సహ్వయంతో 

ఖనన సంసాక రాలు పూరిత చేశారు.  

ఇనాిలిలిాహి వ ఇనాి ఇలై్లహి రాజిఊన్. 
----- 

'హమ్'జహ బిన్ 'అబ్దు ల్ మ'త్త లిబ్ 

ఈ 'హదీసు'లో 'అబుద రే'హ్విన్ బిన్ 'ఔఫ్, 'హమ్'జహ్ 

(ర)ను గ్యరించి కూడా ప్ర సేావించట్ం జరిగంది. అందు 

వలి అతన్న గ్యరించి కూడా సంకాిపే్ంగా ప్ర సేావించట్ం 

మంచిదనుకుంటాను. 

'హమ్'జహ్ (ర) ప్ర వకత  చినాిని మరియు ప్ల 

సోదరులు. ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స) మరియు 'హమ్'జహ్ 

(ర) ఇదద రూ అబూ లహబ్ స్తవకురాలు, సువైబియహ్ 

ప్లు త్యర గారు. 'హమ్'జహ్ (ర) వయసుసలో ప్ర వకత  (స) 

కంటే 10 సంవతసరాలు పెదద వారు. వీరు చాలా 

బలవంతులు మరియు ప్హెల్వాన్ వంటివారు. బాలుం 

నుండే కతేి యుదధ ం, బాణ విదు, కుసే్వలో ఉత్యసహం 

ఉండేది. ప్రుటించట్ం కూడా అతను చాలా 

ఇషట ప్డేవారు. ఇతన్న ఇసిామ్ స్వాకరణ సంఘట్న చాలా 

విచితర మైెనది. ఒకరోజు అలవాట్ట ప్ర కారం వేట్ నుండి 

వసేునాిరు. సఫా కండవదద కు రాగానే ఒక స్తవకురాలు 

అబూ అమాిరహ్్ కంచెం ముందు వసే్త బాగ్యండు, మీ 

అని కడుకు ము'హమిద్ (స) కాబా వదద  తన ధరిం 

గ్యరించి బోధిసేునాిరు. ఇంతలో అబూజహల్ చాలా 

కఠనంగా ప్ర వరిత సే్త, తిడుతూ, చాలా హింస్లంచాడు. కాన్న 

ప్ర వకత  (స) ఏమీ సమాధానం ఇవాలేదు. మౌనంగా 

వెళిేపోయారు' అన్న చెపుంది. అది విని 'హమ్'జహ్ 

(ర) ఆగేహంతో క'అబహ్ వైెప్ప వెళ్ళేరు. వేట్ నుండి 

వచిచనప్పడు మారగ ంలో ఎవరైనా కలిసే్త, సాలుంగా 

మాటిాడుకునేవారు. కాన్న ఆ సమయంలో ఆగేహంతో 

ఎవరితోనూ మాటిాడకుండా, క'అబహ్ చేరి అబూ 

జహల్ తలపైె తన విలిుతో బలంగా కటాట రు. దాన్నకి 
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వాడు గాయప్డాాడు. అది చూస్ల బనీ మఖ్జూమ్క్క 

చెందిన కందరు వుకుత లు అబూ జహల్ సహ్వయం కోసం 

ప్రిగతేు కుంటూ వచిచ, ' 'హమ్'జహ్! నీవు కూడా 

ధరిం్ మారిుడికి గ్యరయినటి్టంది' అన్న్ అనాిరు. 

దాన్నకి 'హ'మ్జహ్ సమాధానం ఇసే్త 'దాన్న వాసేం నాకు 

తెలిస్లన తరువాత ఏ శకీత  నాకు దానుిండి ఆప్లేదు' 

అన్న అనాిరు. (ముసేదరక్ 'హ్వకిమ్ 3 / 193) 

అవును, ''ము'హమిద్ (స) అలిాహ్్ ప్ర వకత '' అన్న, వారు 

చెపుంది వాసేవం అన్న నేను సాక్షుం ఇసేునాిను. 

''అలిాహ్ సాకాి! ఇప్పుడు నేను దాన్ని వదిలే వాడిన్న కాను. 

మీర గనుక సతువంతులే అయితే ననుి ఆప చూడండి'' 

అన్న అనాిరు. దాన్నకి అబూ జహల్, 'అబూ 

అమాిరహ్్ను వదలివేయండి. దైవం సాకాి! ఇప్పుడే నేను 

అతన్న అని కడుకును తిటిట  పోసాను' అన్న అనాిడు. 

ఈ కాలంలో ప్ర వకత  (స) అర్ఖమ్ బిన్ అబ్ర అర్ఖమ్ ఇంటి్ల 

శరణారాులుగా ఉనాిరు. కేవలం కంతమంది బలహీనులే 

విశాాసులుగా ఉనాిరు. 'హమ్'జహ్ ఇసిామ్ స్వాకరణ 

వలి ప్రిసా్లతి మారిపోయింది. అవిశాాసుల ఆగడాలు, 

హింసలు ఆగపోయాయి. ఎందుకంటే 'హమ్'జహ్ 

వీరతాం, బలం, దృఢతాం గ్యరించి మకకహ్ లో 

అందరికీ తెలుసు. (అసదుల్ 'గాబహ్్) 

'హమ్'జహ్ ఇసిామ్ స్వాకరించిన తరాాత ఒకరోజు 'ఉమర్ 

(ర) ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిచ, తలుప్పతటాట రు. చేతిలో 

కరవాలం ఉంది. అందువలి అనుచరులు తలుప్పలు 

తెరవటాన్నకి సంశయంలో ప్డాారు. కాన్న 'హమ్'జహ్(ర), 

'ఏం ఫరవాలేదు, రాన్నవాండి, మంచిగా వసే్త సర, 

లేకుంటే అతన్న కరవాలంతోనే అతన్న తల నరికివేసేాను' 

అన్న అనాిరు. అనంతరం అతను లోప్లికి వచాచరు. 

వెంట్నే ఇసిామ్ స్వాకరించారు. ముసి్లములు సంతోషంతో 

అలిాహు అకార్ న్ననాదాలు చేశారు. ('తబఖాతు 

ఇబుిస'అద్) 

సోదర భావం: మకకహ్ లో ప్ర వకత  (స) పర య సేవక్కలు 

'జైద్ బిన్ 'హార్స్'హ (ర) 'హమ్'జహ్ సోదరున్నగా 

ప్రిగణించబడాారు. అతను జైద్ బిన్ 'హ్వరిస'హ్ ను 

చాలా పేర మ్మంచేవారు. పోరాటాలిోకి వెళిేనప్పడు అతన్నకే 

హితబోధ చేస్ల వెళ్ళేవారు. 

హిజర త్: 13వ సంవతసరం ప్ర వకత  (స) అనుచరులందరితో 

కలస్ల హిజర త్ చేస్ల మదీనహ్ చేరుకునాిరు. అతన్నకి తన 

వీరతాం, శకిత  సామరాాులను ప్ర దరిశంచే గొప్ు అవకాశం 

చేజికికంది. అనంతరం మొదటి సైన్నక దళ్ం అతన్న వెంట్ 

 

వెళిేంది. 30 మందితో కూడిన సైన్నక దళ్ం అతన్న 

నేతృతాంలో తీరప్ర ంతం వైెప్ప అవిశాాసులను 

అడాుకోవటాన్నకి ప్ంప్బడింది. 

అకకడకు చేరిన తరాాత అబూ జహల్ వరగ ం వారితో 

సంఘరాణ జరిగంది. అందులో 300 మంది్ ఉనాిరు. 

ఇరు్ వరాగ లు యుదాధ న్నకి స్లదధ మయాుయి. కాన్న మజ్దీ 

బిన్ 'అమూర  అల్ జుహ్్నీ సంప్ర దింప్పల దాారా యుదధ ం 

జరగకుండా వారించారు. 'హమ్'జహ్ (ర) యుదధ ం, 

రకత ప్తం జరగకుండా తిరిగ వచాచరు. (తబఖాతు 

ఇబుి స'అద్) 

హమ్జహ్ చాలా పోరాట్ ప్టిమ మరియు వీరతాం 

గలవారు. అనేక పోరాటాలిో ప్ల్కగ నాిరు. బదర ్్ 

యుదధ ంలో కూడా ప్ల్కగ నాిరు. బదర ్్ యుదధ ంలో 

ప్ంకుత లు సరిచేస్లన తరాాత అవిశాాసుల తరఫున 

'ఉత్బహ, షైబహ, వలీద్ ముందుకు వచిచ, యుదధ ం 

ప్ర రంభించమన్న కోరగా, కందరు అనాసర్ యువకులు 

ముందుకు వచాచరు. కాన్న 'ఉత్బహ్, 'ఓ ము'హమిద్! 

మేము ఊరుపేరు లేన్నవారితో యుదధ ం చేయము. మాకు 

తగన వారిన్న ప్ంప్ండి' అన్న కేకలు వేస్ల ఛాల్లంజ్ చేశాడు. 

అప్పుడు ప్ర వకత  (స), '' 'హమ్'జహ (ర), 'అలీ (ర), 

ఉబైదహ్(ర) లేవండి, ముందుకు వెళ్ేండి'' అన్న 

ఆదేశ్ంచారు. వెంట్నే ఆ ముగ్యగ రూ బలిాలు తిర ప్పుతూ 

శతుర వు ఎదుట్ న్నలబడాారు. 'హమ్'జహ్ మొదటి 

దాడిలోనే 'ఉత్బహ్ ను అంతమొందించారు. 'అలీ (ర) 

కూడా తన వుతిరకిన్న అధిగమ్మంచారు. కాన్న అబూ 

ఉబై్నదహ్్ బిన్ జరేాహ్్ మరియు వలీద్తో చాలాస్తప్ప 

వరకు సంఘరాణ జరిగంది. అతను గాయప్డాారు. 

అప్పుడు వారిదద రూ వాడిపైె దాడి చేస్ల అంతం చేశారు. 

('తబఖాత్ ఇబుిస'అద్) 

అది చూస్ల తమీమ బిన్ 'అదీ ఆగేహం, ప్ర తీకార జాాలతో 

ముందుకు దూకాడు. 'హమ్జహ్ (ర) ఒకక దాడిలోనే 

వాడిన్న అంతం చేశారు. అవిశాాసులు ఆగేహంతో అన్ని 

వైెప్పల నుండి దాడిచేశారు. ఇట్ట ముసి్లమ్ వీరులు కూడా 

వారిపైె విరుచుకుప్డాారు. భీకర పోరాట్ం జరిగంది. 

'హమ్'జహ్ చేతిపైె షుతుర్ మురగ ్ బొమి ఉండేది. 

అతను ఎట్ట వెళిేనా సుషట ంగా గ్యరిత ంచ బడేవారు. 

రండు చేతులిో కరవాలం ఉండేది. శతుర వులిో దూరి వారిన్న 

సమాపే్ం చేస్తవారు. కదిద స్తప్టి్లనే ఖైదీలు, యుదధ  ధనం 

వదలి ప్రిపోయారు. కందరు ఖైదీలు 'ఈ షుతుర్ 

మురగ ్్ బొమి గల వుకిత  ఎవరు' అన్న అడిగారు. దాన్నకి 
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ప్ర జలు 'హమ్'జహ్ (ర)' అన్న అనాిరు. అప్పుడు వారు, 

'ఈ రోజు అందరికంటే అధికంగా ఈయనే మాకు నషట ం్

చేకూరాచడు,' అన్న అనాిరు. (అసదుల్ 'గాబహ్్)  

బనీ ఖైనుఖాహ్ పోరాటం: మదీనాలో బనూ ఖైన్ఖాహ్్ 

అనే యూదుల ప్ర ంతం ఉండేది. వీరు 'అబ్దు లాల హ్ బిన్ 

ఉబయ్ బిన్ స్లూల్క్క మ్మతుర లు. అందువలి ప్ర వకత  (స) 

తో స్తిహ పూరాకమైెన ఒప్ుందం జరిగంది. కాన్న బదర ్్ 

యుదధ  విజయం వారిన్న అస్తయ, ఈరాాు-దేాషాలకు 

గ్యరిచేస్లంది. బహిరంగంగా వుతిరకతకు స్లదధ ప్డాారు. 

అనంతరం ప్ర వకత  (స) ఒప్ుందం భంగం చేస్లనందుకు ఆ 

సంవతసరమే షవాాల్ న్నలలో వారిపైె దాడిచేశారు. వారిన్న 

మదీనహ్ నుండి గంటివేశారు. ఈ యుదధ ంలో కూడా 

'హమ్'జహ్ ప్ర ధాన ప్తర  పోషంచారు. ('తబఖాతు ఇబుి 

స'అద్) 

బదర ్్ యుదధ ంలో అప్జయం తరువాత అవిశాాసులు 

ప్ర తీకార జాాలతో రగలిపోతునాిరు. 3వ హిజీర లో 

ఖురైషుల సమూహం మళ్ళే మదీనహ్ పైె దాడి చేస్లంది. 

షవాాల్ 7, శన్నవారం యుదధ ం ప్ర రంభం అయిుంది. 

అవిశాాసుల తరఫున సబా' ముందుకు వచిచ, ఛాల్లంజ్ 

చేయగా, 'హమ్'జహ్ తన కరవాలం తిర ప్పుతూ 

మైెదానంలోకి వచాచరు. బిగగ రగా, 'ఓ సబా'! నీచుడా! 

నీవు అలిాహ్్ మరియు ఆయన ప్ర వకత తో యుదధ ం 

చేయడాన్నకి  వచాచవా?' అన్న హెచచరించి, గ్యరిచూస్ల 

దాడి చేశారు. ఒకక దాడితోనే వాడు అంతం అయాుడు. 

తరువాత భీకర పోరాట్ం జరిగంది. వీర 'హమ్'జహ్ 

శతుర వులిో దూరి వారిన్న చిందర వందరచేస్ల, 30 మంది 

అవిశాాసులను అంతం చేశారు. (అసదుల్ 'గాబహ్్) 

వీరమరణం: 'హమ్'జహ్ (ర) బదర ్్ యుదధ ంలో ఖురైష్ 

నాయకులను ఏరి ఏరి అంతం చేశారు. అందువలి 

అవిశాాసులు అందరి కంటే 'హమ్'జహ్ పైె ప్ర తీకారం 

తీరుచ కోవాలన్న ఎదురుచూసేునాిరు. జుబైర్ బిన్ 

మ'త్'అమ్, వహ్్ష్ఫ అనే బాన్నసను తన చినాిని 

తమీమహ్ బిన్ 'అదీ ప్ర తీకారాన్నకి ప్ర తేుకంగా తయారు 

చేసాడు. ప్ర తిఫలంగా విడుదల చేసేానన్న అనాిడు. 

అతడు ఉ'హుద్ యుదధ ంలో ఒక బండరాయి వెనుక 

కూరొచన్న 'హమ్'జహ్ (ర) గ్యరించి ఎదురు 

చూసేునాిడు. అకసాితేుగా దగగ ర నుండి తన 

కరవాలంతో దాడి చేశాడు. రండు ముకకలై్ల కేిందప్డాారు. 

(బు'ఖారీ) అతన్న మరణంపైె అవిశాాస సే్వాలు 

సంతోషంతో సంబరాలు చేసుకునాిరు. అబూ 

 

సుఫియాన్ భారు హింద బిన్తె 'ఉత్బహ, చెవులు, 

ముకుక కోస్ల హ్వరంగా వేసుకుంది. గ్యండకోస్ల తీస్ల నమ్మలి 

ప్రవేస్లంది. అది విన్న ప్ర వకత  (స) 'ఆమె తినిదా' అన్న 

అడిగారు. దాన్నకి ప్ర జలు 'లేదు' అన్న అనాిరు. 

అప్పుడు ప్ర వకత  (స) ఓ దేవా! 'హమ్'జహ్ యొకక ఏ 

శరీరభాగానీి నరకాన్నకి గ్యరిచేయకు. ('తబఖాతుల్ 

ఇబుిస'అద్, బు'ఖారీ) 

కఫన్ ఖన్న్ స్ంస్మురాలు: యుదధ ం ముగస్లన తరాాత 

వీర మరణం పందిన వారి ఖనన సంసాకరాలు ప్ర రంభ 

మయాుయి. ప్ర వకత  (స) తన చినాిని శవం్ వదద కు 

వచాచరు. హింద అతన్న ముకుక చెవులు కోస్ల అంద 

వికారంగా చేస్లవేస్లంది. ఆ సన్నివేశం చూస్ల దుంఖుః, 

విచారం కట్ట లు తెర ంచుకన్న, శవాన్ని ఉదేద శ్ంచి, 'నీపైె 

దైవకారుణుం అవతరించు గాక! ఎందుకంటే నీవు 

బంధువులను కన్నపెట్టట కన్న ఉండే వాడివి. సత్యకరాులిో 

ముందు ఉండేవాడివి. ఒకవేళ్ నేను, 'సఫియు (ర) 

దుంఖుః, విచారం గ్యరించి ఆలోచించకుంటే న్ననుి ఇలాగే 

వదలివేస్తవాడిన్న జంతువులు తిన్నవేయటాన్నకి. 

తీరుుదినం నాడు వాటి కడుప్పలిో నుండి లేప్బడత్యవు. 

అలిాహ్ సాకాి! నాపైె నీ ప్ర తీకారం తప్ున్నసరి అయి 

పోయింది. నేను నీకు బదులు 70 మంది అవిశాాసులను 

వుతిరక దిశలో కాళ్ళే, చేతులూ నరుకుత్యను' అన్న 

ప్ర తిజఞ  చేశారు. కాన్న కంతస్తప్టికే ప్ర తీకారం తగదన్న 

అలిాహ్ న్నషేధాజఞ  రానే వచిచంది. అందువలి ప్రిహ్వరం 

తీసుకన్న శతుర  ఖైదీలను వదలివేయడం జరిగంది. 

('తబఖాతు ఇబుి స'అద్) 

'స్ఫియయ (ర) హమ్జహ (ర) సంత్ చెలల లు, సోదరుడు 

వీర మరణం పందాడన్న తెలిస్ల శవం్వదద కు వచిచంది. కాన్న 

ప్ర వకత  (స) చూడన్నవాలేదు. ఓదారిచ ప్ంపవేశారు. 

'సఫియు తన కొడుక్క 'జుబైర్క్క 2 దుప్ుటి్ట ఇచిచ, 

వాటిన్న కఫన్గా ఉప్యోగంచమన్న చెపు వెళ్ళేరు. కాన్న 

ప్ర కకన ఒక అ'నాసరీ శవం కూడా ఉండట్ం వలి ఇదద రికీ 

ఒకకకక దుప్ుటిన్న ఉప్యోగంచట్ం జరిగంది. ఆ ఒకక 

దుప్ుటిన్న తల కపుతే కాళ్ళే బయట్ప్డేవి. కాళ్ళే 

కపుతే తల బయట్ప్డేది. అనంతరం ప్ర వకత  (స) తల 

వైెప్ప దుప్ుటితో కప్ుమన్న, కాళ్ేపైె గడాి, ఆకులతో 

కప్ుమన్న ఆదేశ్ంచారు. ఈవిధంగా అమర వీరుల 

నాయకుడి జనా'జహ్ తయారయింది. ప్ర వకత  (స) 

జనా'జహ్ నమా'జు చదివించారు. ఆ తరువాత 

సుమారు 70 మందికి వేరారుగా నమా'జు చదవడం 
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 (1/520)[ ) متفق عليه (  12]  - 1645

 اهلل عليه وسلم َعْبَد اهلِل   صىلاهللِ ُل َرُسوْ  أَََت  :َل ْن َجابٍِر قَاعَ وَ 
بِْن أَُِب ِ بَْعَدَما أُدِْخَل ُحْفَرتَُه فَأََمَر بِِه فَأُْخِرَج فََوَضَعُه َعىَل  
يِْقِه َوأَلَْبَسُه قَِمْيَصُه قَاَل: َوكَاَن كََسا  ِ ُرْكَبَتْيِه فََنَفَث فِْيِه ِمْن ر 

ا اسى ا َعب َ  .يهلع متفق .قَِمْيصى
1645. (12) [1/520-ఏకీభవితం]  
జాబిర్ (ర) కథనం: 'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'ఉబయ్ 

(కప్టాచారి) మరణించిన తరువాత, అతన్ని 

సమాధిలో దించిన తరువాత, ప్ర వకత  (స) వచిచ, 

అతన్ని సమాధి్నుండి తీయట్ం జరిగంది. ప్ర వకత  (స) 

అతన్ని తన రండు మోకాళ్ే పైె ఉంచి, అతన్న నోటిలో 

తన ఉమ్మి్ వేశారు, ఇంకా తన చొకాక అతన్నకి 

తొడిగంచారు. ఎందుకంటే, 'అబుద లిాహ్్ బిన్ 

'ఉబయ్, 'అబాాస్్ (ర)కు తన చొకాక తొడిగంచాడు 

కనుక. 44  (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 

జరిగంది. అందరినీ ఆ మైెదానంలోనే ఖననం చేయడం 

జరిగంది. ('తబఖాతు ఇబ్ని స'అద్) 

కాన్న బు'ఖారీ ఉలిేఖనం ప్ర కారం అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 

జనా'జహ్ నమా'జు చదవలేదన్న తెలుసేుంది.  

44) వివరణ-1645: 'అబ్దు లాల హ్ బిన్ 'ఉబయ్ మదీనహ్ 

లోన్న పేరుగాంచిన ధనవంతుడు, కప్టాచారి. పైెకి త్యను 

ముసి్లమ నన్న చెపేువాడు. కాన్న లోప్ల అవిశాాస్లగానే 

ఉండేవాడు. వాడు ప్ర వకత  (స)ను చాలా హింస్లంచాడు. 

కాన్న వాడి కడుకు సతు విశాాస్ల మరియు ప్ర వకత  (స) 

కోసం ప్ర ణాలు అరిుంచేవాడు. అతన్న పేరు కూడా 

'అబ్దు లాల హ్. తండిర  మరణించిన తరాాత అతడు ప్ర వకత  

(స) వదద కు వచిచ, మా తండిర  మరణించారు, తమరి 

శుభకరమైెన ఉమ్మిన్న అతన్న శరీరాన్నకి ప్పలమండి, 

తమరి చొకాక తొడిగంచండి, జనా'జహ్ నమా'జు 

చదివించండి,్అన్న వినివించుకునాిడు. ప్ర వకత  (స) ఆ 

విశాాస్ల కడుకు కోరికపైె పోర త్యసహంగా సదుద ణప్రంగా 

అతన్న కోరికను మన్నించి వాగాద నం చేశారు. అనంతరం 

ప్ర వకత  (స) వాడి శరీరాన్నకి ఉమ్మికూడా పెటాట రు, దు'ఆ 

చేశారు, చొకాక ఇచాచరు, ఇంకా జనా'జహ్ నమా'జు 

కూడా చదివించారు. 

జాబిర్ (ర) కథనం: బదర ్్ యుదధ ంలో 'అబ్బాస్ (ర) ప్ట్టట  

బడాారు. ఖైదీలను మదీనహ్ తీసుకు రావట్ం జరిగంది. 

ఖైదీలందరికీ ప్ర వకత  (స) చొకాక తొడిగంచారు. 'అబాాస్్ 

===== 

ََلُة عَلَْيَها -5  اَلَْمْشِي بِالَْجَناَزِة َوالص َ

5. జనా'జహ వంటవళ్ిడం, జనా'జహ 

న్మా'జు చేయడం 

సాినం, కఫన్ కేియలు పూరత యిన తరువాత 

శవాన్ని మంచంలాంటి దాన్నపైె పెటిట  భుజాలపైె 

మోసుకన్న ఖననం చేయడాన్నకి తీసుకన్న వెళ్ళేలి. 

ఎతేుకన్న వెళ్ేట్ంలో ఏ మాతర ం స్లగ్యగ గా, 

అవమానంగా భావించరాదు. ఇది ఇసిామీయ హకుక. 

దాన్ని న్నరారిత ంచట్ం తప్ున్నసరి. జనా'జహ్ వెంట్ 

వెళ్ేడం వలి చాలా ప్పణుం లభిసేుంది. ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''విశాాసంతో ప్ర తిఫలాపేక్షతో ఒక ముసి్లమ్ 

జనా'జహ్ వెంట్ వెళిే, జనా'జహ్ నమా'జు చదివి, 

ఖననం చేస్లన తరాాత తిరిగవసే్త, అతన్నకి 2 

ఖీరాత్ల ప్పణుం లభిసేుంది. ప్ర తి ఒకక ఖీరాత్ 

ఉహుద్ కండంత ఉంట్టంది. ఖననం చేయకముందే 

తిరిగ్ వసే్త 1 ఖీరాత్ ప్పణుం లభిసేుంది. జనా'జహ్ 

ను తారగా తీసుకన్న వెళ్ళేలి. కాన్న ప్రుగతే 

కూడదు. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''జనా'జహ్ ను 

తారగా తీసుకన్న వెళ్ేండి.'' (బు'ఖారీ) 

జనా'జహ్ వెంట్ వెళ్ళేవారు, జనా'జహ్ ముందు, 

వెనుక, కుడి, ఎడమల వైెప్ప ఉండవచుచను. అయితే 

జనా'జహ్ చాలా దూరం ముందు ఉండకూడదు. 

 

(ర) కోసం కూడా చొకాక తీసుకురావట్ం జరిగంది. అది 

అతన్నకి ఇరుకైపోయింది. ఎందుకంటే అతను పడవుగా 

ఉండేవారు. అప్పుడు 'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'ఉబయ్ తన 

చొకాక తీస్ల్ ఇచాచడు. అది 'అబాాస్్ (ర) కు 

సరిపోయింది. వాడు తన్చినాినిపైె ఉప్కారం చేశాడు. 

కనుక ఉప్కారాన్నకి బదులుగా ప్ర తుుప్కారం చేశారు. 

బు'ఖారీలో నమా'జు కూడా చదివారన్న ఉంది. 'ఉమర్ 

(ర) జనా'జహ్ నమా'జు చదివించవదద న్న వారించారు. 

కాన్న ప్ర వకత  (స) పోర త్యసహంగా నమా'జు చదివించారు. 

అనంతరం కప్టాచారి జనా'జహ్ నమా'జు చదవరాదన్న 

న్నషేధాజఞ  వచిచంది. (స్త. తౌబహ్, 9:84) ఈ ఆయతు 

అవతరించిన తరువాత ప్ర వకత  (స) ఏ కప్టాచారి 

జనాజహ్ నమా'జు చదివించలేదు.  
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చాలా దూరం వెనుక ఉండ కూడదు. జనా'జహ్ కు 

దగగ రగా ఉండాలి. వాహనంపైె ఉని వారు జనా'జహ్ 

వెనుక ఉండాలి. కాలి నడకన ఉనివారు ఎట్ట ఉనాి 

ఫరవా లేదు. జనా'జహ్ ప్లక లేదా మంచం 4 

కాళ్ేను నలుగ్యరు ప్ట్టట కన్న ఎతే్యలి. భుజంపైె 

ఉంచుకోవాలి. వెంట్ ఉనివారు తమ భుజాలపైె 

కూడా ఎతేుకోవాలి. ఎతేు కుని వారికి అధిక భారం 

ప్డకుండా ఉంట్టంది.  
తిరిిజిలో ఇలా ఉంది, ''అబూ హురైరహ్్ (ర) 

కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''జనా'జహ్ వెంట్ నడచి, 

మూడు సారిు ఎతేితే, అతన్నపైె ఉని హకుకను 

న్నరవేరిచనటేట . అదేవిధంగా 4 మూలలను 4 సారిు 

ఎతేడం మంచిది. ముందు జనా'జహ్ తన కుడి కాలిన్న 

తన కుడి భుజంపైె ఎతే్యలి. తరువాత కుడి కాలివదద  

ఉని కాలిన్న తన కుడి భుజంపైె ఎతే్యలి. తరువాత 

జనా'జహ్ ఎడమ ప్ర కకను తన ఎడమ భుజంపైె 

ఎతే్యలి. తరువాత జనా'జహ్ కాలివదద  ఉనిమంచం 

కాలును ఎడమ భుజంపైె ఎతే్యలి. (కిత్యబుల్ ఆసార్) 

జనా'జహ్ వెంట్ సే్వాలు వెళ్ేకూడదు. అగగ న్న కూడా 

వెంట్ తీసుకన్న వెళ్ేకూడదు. జనా'జహ్ వెంట్ ప్వితర  

వచనం, ఖుర్ఆన్ దు'ఆ బిగగ రగా ప్ఠసే్త వెళ్ే్

కూడదు. ఎందుకంటే ప్ర వకత  సాంప్ర దాయంలో దీన్నకి 

ఎట్టవంటి ఆధారం లేదు. జనా'జహ్ ను చూస్ల 

ఎవరైనా న్నలబడితే ధరిమే జనా'జహ్ ఎతేటాన్నకి 

వు'దూ అవస్రం లేదు. అయితే జనా'జహ్ నమా'జు 

కోసం వు'దూ అవసరం. అయితే జనా'జహ్ ను దించి 

భూమ్మపైె పెటేట వరకు కూరోచకూడదు. 

జనా'జహ న్మా'జు చదివే పదధ తి 

జనా'జహ్ నమా'జు ఫరజ ్్ కిఫాయహ్. కంతమంది 

చదువుకుంటే, అందిరి బాధుత తీరిపోతుంది. ఒకవేళ్ 

ఎవరూ చదవకపోతే అందరూ ప్ప్న్నకి గ్యరవుత్యరు. 

శవాన్ని సమాధిలో ఉంచిన తరువాత వచిచ సమాధి 

పైెనే జనా'జహ్ చదువుకుంటే, అది ధరిమే. ఒకవేళ్ 

ప్పరుషున్న శవం అయితే ఇమామ్ తల ముందు న్నల 

బడాలి. ఒకవేళ్ సే్వా శవం అయితే ఇమామ్ నాభి 

ముందు న్నలబడాలి. జనా'జహ్ నమా'జు మస్లజ ద్లో 

చదవవచుచను. సీత ీలు్ కూడా మస్లజ ద్కు్ వచిచ 

జనా'జహ్ నమా'జులో ప్ల్కగ నవచుచను. ఒకవేళ్ అనేక 

జనా'జహ్ లు ఉంటే ఒకు్ న్మా'జు సరిపోతుంది. 

జనా'జహ్ నమా'జు 4, 5, 6 త్క్బీరల తో కూడా 

చదవవచుచను. 

ఇమామ్ శవం ముందు న్నలబడాలి. అతన్న వెనుక 

కనీసం 3 పంక్కత లు ఉండాలి. ఈ నమా'జులో అజా'న్ 

మరియు ఇఖామత్లు లేవు, ప్ంకుత లు  కటిట న 

తరువాత ఇమాము తక్బ్రర తహీర మ (1) ప్లకాలి. 

ముఖేదీలు కూడా ప్లకాలి. ఆ తరువాత మస్తిన్ 

దు'ఆలు ప్లకాలి. ''సుబ్హ్వన కలిాహుమి'' లేదా 

''అలిాహుమి బాయిద్ బై్ననీ...'' తరువాత 

''అఊజుబిలిాహ్్, బిస్లిలిాహ్్'' ప్ఠంచిన తరువాత 

బిగగ రగా సూరహ్ ఫాతి'హా చదవాలి. ముఖేదీలు 

మెలిగా చదవాలి. ఇమాము స్తరహ్్ ఫాతిహ్వ 

తరువాత ఏదైనా సూరహ్ చదవాలి. తరువాత 

ఇమాము అలిాహు అకార్ (2) అన్న ప్లుకుతూ 

రఫెయదైన్ చేయాలి. రుకూ', సజాద లు్చేయకూడదు. 

తరువాత చేతులుకట్టట కన్న దరూద్చదవాలి. దరూద్ 

ప్ఠంచిన తరువాత, 'అలిాహు అకార్,' (3) ప్లికిన 

తరువాత ''అలిాహుమి'గ్ఫిర్ లి'హయిునా 

వమయిుతినా'' లేదా ఇట్టవంటి దు'ఆ ప్ఠంచి 

'అలిాహు అకార్,' (4) ప్లికి సలామ్ ప్లకాలి.  
జనా'జహ్ నమా'జులో మొదటి తక్బ్రర తరువాత 

సనా దు'ఆ చదవటాన్నకి గల సాకాాుధారాలు: ఫు'జాల 

బిన్ 'ఉబై్నద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) ఒక వుకిత న్న దు'ఆ 

చేసేుండగా చూశారు. అతడు దు'ఆ చేయటాన్నకి 

ముందు దైవాన్ని సేుతించ్ లేదు, ప్ర వకత  (స) కరకు 

దరూద్ కూడా ప్ఠంచలేదు. అది చూస్లన ప్ర వకత  (స) 

'అతడు తొందర ప్ట్టకు గ్యరయాుడు' అన్న 

అనాిరు. (అబూ దావూద్, తిరిిజి', నసాయి', 

ఇబుి మాజహ్) 

ఈ 'హదీసు' దాారా జనా'జహ్ నమా'జులో 

దు'ఆయె సనా చదవవచచన్న తెలిస్లంది. 
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మువ'తే్య ఇమామ్ మాలిక్లో ఇలా ఉంది, ''అబూ 

స'యీద్ 'ఖుదీర  అబూ హురైరహ్్ (ర)ను 'మీరు 

జనా'జహ్ నమా'జు ఎలా చదువుత్యరు' అన్న 

ప్ర శ్ించారు. దాన్నకి అతను ''నేను జనా'జహ్ వెంట్ 

అతన్న కుట్టంబం వారి నుండి బయలుదేరుత్యను. 

జనా'జహ్ ఉంచిన తరువాత అలిాహు అకార్ అన్న 

ప్లికిన తరువాత దైవాన్ని సేుతిసేాను. తరువాత 

అలిాహ్్ ప్ర వకత పైె దరూద్ ప్ఠసేాను. తరువాత 

''అలిాహుమి అబ్దుక వ ఇబుి అబ్దిక'' అన్న 

ప్లుకుత్యను అన్న అనాిరు. ఈ 'హదీసు' దాారా 

కూడా జనా'జహ్ నమా'జులోన్న మొదటి తక్బ్రర్ 

తరువాత దు'ఆయె సనా చదవాలన్న తెలుసేుంది. 

ఇది కూడా నమా'జు గనుక ఇతర నమా'జులిా 

ఇందులో కూడా సనా చదవాలన్న సుషట మౌతుంది. 

మొదటి తక్బ్రర్ తరువాత సూరహ్ ఫాతిహా 

చదివే సాక్షుం ఏమ్మట్ంటే, అబూ ఉమామహ్ (ర) 

''జనా'జహ్ నమా'జులో స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ చదవట్ం 

ప్ర వకత  (స) ప్దధ తి అన్న ప్ర వకత  (స) స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ 

ప్ఠంచన్నదే నమా'జు న్నరవేరదన్న అనాిరన్న, ఎందు్

కంటే ఇది కూడా నమా'జు అన్న'' అనాిరు. 

'స'హీ'హ్ బు'ఖారీలో ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కథనం: 

అతను ఒక జనా'జహ్ నమా'జు చదివారు. అందులో 

స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ చదివి, 'తెలుసుకోండి, నమా'జులో 

స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ చదవట్ం ప్ర వకత  (స) ప్దధ తి' అన్న 

అనాిరు. 'హ్వకిమ్ ఉలిేఖనంలో ఇలా ఉంది: ''ఇబ్ని 

'అబాాస్్ (ర) జనా'జహ్ నమా'జులో స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ 

బిగగ రగా చదివారు. అనంతరం 'నేను స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ 

బిగగ రగా ఎందుకు చదివానంటే, మీరు జనా'జహ్ 

నమా'జులో స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ బిగగ రగా చదవాలన్న 

తెలుసుకోవడాన్నకి' అన్న అనాిరు. జనా'జహ్ 

నమా'జులో స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ మెలిగా, బిగగ రగా 

చదివినట్టట  ఉంది. అయితే బిగగ రగా చదవడం 

ఉతేమం.''  
నసాయి'లో అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం: 

జనా'జహ్ నమా'జు ప్దధ తి: ''ముందు అలిాహు అకార్ 

ప్ఠంచండి. తరువాత స్తరహ్్ ప్తి'హ్వ చదవండి. 

తరువాత ప్ర వకత  (స)పైె దరూద్ ప్ఠంచండి. తరువాత 

మృతున్న కోసం చితేశుదిధ తో ప్ర రాించండి. అయితే 

ఖిరాఅత్ కేవలం మొదటి తక్బ్రర్ తరాాతనే.'' 

'హ్వఫిజ్ ఇబ్ని 'హజర్ ఫత్'హుల్ బారీలో ఈ 

'హదీసు'ను ప్ర మాణికమైెనదిగా పేరొకనాిరు. 

జనా'జహ్ నమా'జు 4 తక్బ్రరితో కూడా 

చదవవచుచను. 5 తక్బ్రరితో కూడా చదవవచుచను. 

అంతకనాి ఎకుకవ తక్బ్రరితో కూడా చదవ్

వచుచను. అయితే 4 తక్బ్రరి ఆచరణ ఉతేమం. ప్ర తి 

తక్బ్రర్తో ప్ట్ట రఫెయదైన్ చేయాలి. అబుద లిాహ్్ 

బిన్ 'ఉమర్ (ర), ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) జనా'జహ్ 

నమా'జులోన్న 4 తక్బ్రరిలో రఫెయదైన్ చేస్తవారు. 

మాలిక్, షాఫ'యీ, అ'హిద్ బిన్ 'హంబల్ల 

అభిప్ర యం కూడా ఇదే. తిరిిజీ' అభిప్ర యం కూడా 

ఇదే. ఒకవేళ్ మృతుడు మరో ఊరిలో ఉండి, అతన్న 

ఖనన సంసాకరాలు కూడా పూరత యితే ఇసే్లగ్ఫార్గా 

పరోక్షంగా జనా'జహ న్మా'జు చదవటం ధరామే. 

ُل    మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/521)[ ) متفق عليه (  1]  - 1646

  ىل اهلل هلِل ص ْوُل اَرُس اَل قَاَل: قَ َعْنُه هلُل َي اِض يَْرَة رَ َوَعْن أَِِبْ ُهرَ 
ُمْونََها  ِ عليه وسلم: "أَْسِرُعْوا بِالَْجَناَزةِ فَإِْن تَُك َصالَِحةى فََخْْيٌ تَُقد 

ِقَابُِكْم"    .إِلَْيِه َوإِْن تَُك ِسَوى ذَلَِك فََشر ٌ تََضُعْونَُه َعْن ر 

1646. (1) [1/521-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''జనా'జహ్ ను తారగా తీసుకువెళ్ేండి. ఎందుకంటే 

ఒకవేళ్ అతను ప్పణాుతుిడైతే, అతన్న మంచి వైెప్పకు 

తారగా చేరిచవేయండి. ఒక వేళ్ అతడు చెడావాడైతే, 

అతన్ని తారగా మీ భుజాలపైె నుండి దించి 

వేయండి.'' 45 (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

 

45) వివరణ-1646: తారగా అంటే అతన్న సాినం, కఫన్, 

ఖనన సంసాకరాలను తారగా పూరిత చేయట్ం, ఆలసుం 

చేయకూడదు. శవం కూడా ప్డవకుండా, అతన్న 

కుట్టంబం వారు ఆందోళ్నకు గ్యరవకుండా చూడాలి. 

ఒకవేళ్ అతడు ప్పణాుతుిడైతే తారగా తన న్నవాసాన్నకి 

చేరచబడత్యడు. ఒకవేళ్ చెడా వాడైతే మీరు తారగా 

చేతులు దులుప్పకుంటారు. 
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ْ َوَعْن  : قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   قَاَل ْدِري ِ الْخُ  دِ يْ َسعِ   أَِِب
َجاُل َعىَل أَْعَناقِِهْم  ِ وسلم: "إِذَا ُوِضَعِت الَْجَناَزُة فَاْحَتَملََها الر 

ُمْوِِنْ َوإِْن كَانَْت َغْْيُ َصالِ  ِ ْت  الَ قَ  .َحةٍ فَإِْن كَانَْت َصالَِحةى قَالَْت: قَد 
 َ َ هَ يَا َويْلَ ْهلَِها: ِْل َها؟ يَْسَمُع َصْوتََها كُل ُ َشْيٍء إَِل َ  ْوَن بِ ْذَهبُ َن يَ يْ ا أ

نَْساُن لََص  نَْساَن َولَْو َسِمَع اْْلِ  .َرَواُه الُْبَخاِري ُ . ِعَق"اْْلِ

1647. (2) [18521-దృఢం]  
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''జనా'జహ్ ను తయారు చేస్ల, ప్ర జలు 

తమ భుజాలపైె ఉంచినప్పడు ప్పణాుతుిడైతే, 'ననుి 

తారగా తీసుకువెళ్ేండి,' అన్న అంటాడు. ఒకవేళ్ 

చెడావాడైతే, 'ననుి ఎకకడికి తీసుకు వెళ్ళతునాిరు, 

వదుద -వదుద ,' అన్న కేకలు వేసేాడు. మానవులు తప్ు 

ఇతర ప్ర ణులనీి వింటాయి. ఒకవేళ్ మానవులు 

వింటే సుృహ కోలోుత్యరు.'' (బు'ఖారీ) 

 (1/521)يه ( تفق عل[ ) م  3]  - 1648

َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا َرأَيُْتُم  
 .الَْجَناَزَة فَُقْوُمْوا فََمْن تَِبَعَها فَََل يَْقُعُد َحّت َ تُْوَضَع" 

1648. (3) [1/521-ఏకీభవితం] 

అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీరు జనా'జహ్ ను తీసుకన్న వెళ్ేట్ం చూసే్త 

న్నలబడండి. ఇంకా జనా'జహ్ వెంట్ వెళ్ళేవారు 

జనా'జహ్ ను భుజాలపైె నుండి దించి భూమ్మపైె 

పెటేట వరకు కూరోచరాదు.'' 46 (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (1/521)[ ) متفق عليه (  4]  - 1649

 

46) వివరణ-1648: జనా'జహ్ ను చూస్ల న్నలబడట్ం 

అంటే, జనా'జహ్ తీసుకన్న వెళ్ేడాన్నకి ఇంటి నుండి 

బయట్కు తీసుకు వెళిేనప్పడు, మీరు అకకడ కూరొచన్న 

ఉంటే, జనా'జహ్ తీసుకన్న వెళ్ేడాన్నకి న్నలబడండి. 

కూరొచన్న ఉండకండి. లేదా మీరు ఎకకడైనా కూరొచన్న 

ఉంటే మీ సమీప్ం నుండి జనా'జహ్ వెళితే, లేచి 

న్నలబడండి. ఆ మృతుడు ముసి్లమైెనా, ముసి్లమే 

తరుడైనా సర. ఈ న్నలబడట్ం అభిలషణీయం. కందరు 

ఈ ఆదేశం రదుద  చేయబడిందన్న భావిసేారు.  

ْت َوَعْن َجابٍِر قَاَل  اهلل    صىلاهللِ  ُل وْ َها َرُس لَ  َقاَم ٌة فَ َنازَ جَ  : َمر َ
سلم َوقُْمَنا َمَعُه فَُقلَْنا: يَا َرُسْوَل اهلِل إِن ََها يَُهْوِدي ٌَة فََقاَل:  عليه و

   ."إِن َ الَْمْوَت فََزٌع فَإِذَا َرأَيُْتُم الَْجَناَزَة فَُقْوُمْوا"
1649. (4) [1/521-ఏకీభవితం]  
జాబిర్ (ర) కథనం: ఒక జనా'జహ్ వెళ్ేడం 

జరిగంది. ప్ర వకత  (స) లేచి న్నలబడాారు. మేము కూడా 

ప్ర వకత  (స) తో ప్ట్ట లేచి న్నలబడాాము. అప్పుడు 

మేము, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఇది యూద సే్వా జనా'జహ్, 

ముసి్లమ్ది కాదు. తమ రందుకు లేచి న్నలబడాారు,' 

అన్న వినివించుకునాిం. దాన్నకి ప్ర వకత  (స), ''చావు 

భయప్డే, ఆందోళ్న చెందవలస్లన్ విషయం. మీరు 

జనా'జహ్ ను చూసే్త న్నలబడిపోండి'' అన్న అనాిరు. 

(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

   (1/521)  [ ) صحيح ( 5]  - 1650

َوَعْن عَلِي ٍ رضي اهلل َعْنُه قَاَل: َرأَيَْنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  
 ُم  لِ ْس َواُه مُ رَ  ةِ.ازَ لَْجنَ  اِِفْ   يَْعَِنْ  وسلم قَاَم فَُقْمَنا َوقََعَد فََقَعْدنَا

 .َمالٍِك َوأَِِبْ دَاُودَ: قَاَم ِِفْ الَْجَناَزةِ ثُم َ قََعَد بَْعُد ايَِة  ِروَ َوِِفْ 
1650. (5) [1/522-దృఢం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జనా'జహ్ ను చూస్ల 

న్నలబడట్ం మేము చూశాము. మేము కూడా లేచి 

న్నలబడాాము. ప్ర వకత  (స) కూరుచంటే, మేము కూడా 

కూరుచనాిము. 47 (ముసి్లమ్)  

మాలిక్ మరియు అబూ్ దావూద్ ఉలిేఖనంలో 

''ప్ర వకత  (స) జనా'జహ్ ను చూస్ల న్నలబడి, 

కూరుచనాిరు.'' అన్న ఉంది. 

 (1/522)[ ) متفق عليه (  6]  - 1651

  اهلل  ىل اهلِل ص َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل 
اْحِتَسابىا َوكَاَن َمَعُه  ٍم إِ ُمْسلِ  اَزةَ َجنَ  عَ بَ َمِن ات َ ": موسل عليه يَْمانىا و َ

َحّت َ يَُصل َِي عَلَْيَها َويَْفُرَغ ِمْن دَْفِنَها فَإِن َُه يَْرِجُع ِمَن اْْلَْجِر 
 

47) వివరణ-1650: న్నలబడాారు, కూరుచనాిరు అంటే 

ప్ర వకత  (స) ముందు నుండి జనా'జహ్ వెళితే ప్ర వకత  (స) 

న్నలబడాారు. జనా'జహ్ కంతదూరం వెళిేపోయిన 

తరాాత కూరుచనాిరు. న్నలబడట్ం తప్ున్నసరికాదు, 

అభిలషణీయం.  
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اٍط ِمْثَل أُُحٍد َوَمْن َصىل  عَلَْيهَ  اَطْْيِ كُل ِ قِْْيَ َ قَْبَل َجَع رَ ا ثُم َ بِِقْْيَ ْن   أ

 متفق عليه .اٍط"ِقْْيَ ُع بِ يَْرجِ  هُ ن َ إِ فََن فَ تُْد 

1651. (6) [1/522-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''విశాాసంతో, ప్ర తిఫలాపేక్షతో ముసి్లమ్ జనా'జహ్ 

వెంట్ వెళిే, జనా'జహ్ నమా'జు చదివి, ఖనన 

సంసాకరాలు పూరత యిన తరాాత తిరిగ వసే్త, 2 

ఖీరాత్ల ప్పణుంతో తిరిగ వసేాడు. ప్ర తి ఖీరాత్ 

ఉ'హుద్ కండంత ఉంట్టంది. కేవలం జనా'జహ్ 

నమా'జు చదివి తిరిగవసే్త కేవలం 1 ఖీరాత్  ప్పణుం 

లభిసేుంది.'' 48 (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (1/522)[ ) متفق عليه (  7]  - 1652

  ن َاِس  لِلنََع  لموسعليه ىل اهلل  ص ِب َ لن َ : أَن َ اَوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرةَ 
َجاِشي َ الَْيْوَم ال َِذْي َماَت فِْيِه َوَخَرَج بِِهْم إِىَل الُْمَصىل َ فََصف َ  الن َ 

اٍت  َ أَْربََع تَْكِبْْيَ  .متفق عليه .بِِهْم َوكَب َ

1652. (7) [1/522-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నజాష్ఫ 

చకేవరిత  మరణించిన రోజే ప్ర జలకు అతన్న మరణం 

గ్యరించి తెలియప్రిచారు. ఇంకా ప్ర జలను వెంట్్

బ్నట్టట కన్న 'ఈదాగ హ్్ వెళ్ళేరు. ప్ంకుత లుగా చేస్ల 4 

తక్బ్రరితో జనా'జహ్ నమా'జు చదివించారు. 49  

(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 

48) వివరణ-1651: అంటే విశాాసం మరియు ప్ర తిఫలా 

పేక్షతో ముసి్లమ్ జనా'జహ్ లో ప్ల్కగ న్న నమా'జు చదివి, 

ఖననంలో కూడా ప్ల్కగ ంటే, అతన్నకి రండు ఉ'హుద్ కండ 

లంత ప్పణుం లభిసేుంది. కేవలం నమా'జు చదివి ఒక 

ఖీరాత్ ఒక కండంత ప్పణుం లభిసేుంది. 

49) వివరణ-1652: 'హబ్షా చకేవరిత  పేరు నజాష్ఫ. ఫార్స్ 

చకేవరిత  బిరుదు క్రస్మర , రూమ్ చకేవరిత  బిరుదు ఖైస్ర్. 

ఈజిప్పట  చకేవరిత  పేరు ఫిరౌన్. ఈ'హబ్షహ్ చకేవరిత  

అసలు పేరు అసీమహ్. ఇతను ముందు కైాసేవుడు. ప్ర వకత  

(స) అనుచరుల ఇసిామ్ బోధనల దాారా ఇసిామ్ 

స్వాకరించాడు. ముసి్లముల ప్టి్ చాలా పేర మ, 

వాతసలాులను కనబరిచేవాడు. ప్ర వకత  (స) ఆదేశం 

ప్ర కారం ఉమెి 'హబ్రబహ్ పెళిే ప్ర వకత  (స)తో చేశాడు. 

తన కూతురులా కటాిలు, కానుకలు ఇచిచ మదీనహ్ 

సాగనంప్డు. చారితర క ప్పసేకాలిో ఈ సంఘట్న వివరంగా 

 ( 1/522)[ ) صحيح (   8]  - 1653

ْحَمِن  ْ  َوَعْن َعْبِد الر َ َ ُد يْ زَ  كَاَن قَاَل:  ىَل  لَيْ بِْن أَِِب ُ   يُكَ ْرقََم بُْن أ ِ ب 
ا فََسأَلَْناُه فََقاَل:  َ َعىَل َجَناَزةٍ َخْمسى ا َوإِن َُه كَب َ َعىَل َجَنائِِزنَا أَْربَعى

َها . كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ُ ِ  .َرَواُه ُمْسلٌِم  يَُكب 

1653. (8) [1/522-దృఢం] 

'అబుద రే'హ్విన్ బిన్ అబ్ర లై్లలా (ర) కథనం: 'జైద్ 

బిన్ అర్ఖమ్ మా జనా'జహ్ ల నమా'జులో 4 

తక్బ్రరిు ప్ఠంచేవారు. ఒకసారి ఒక జనా'జహ్ లో 5 

తక్బ్రరిు ప్లికారు. అప్పుడు మేము కారణం 

అడిగాము. దాన్నకి అతను సమాధానం ఇసే్త ప్ర వకత  

(స) కూడా 5 తకీబ్రరిు ప్లికేవారన్న అనాిరు. 50 

(ముసి్లమ్) 

 

ఉంది. అతను మరణించినప్పడు దైవవాణి లేదా పేర రణ 

దాారా ప్ర వకత (స)కు తెలియప్రచబడింది. ప్ర వకత  (స) ఆ 

రోజే మీ సోదరుడు నజాజ ష్ఫ 'హబ్షహ్ లో మరణించాడు. 

అతన్న జనా'జహ్ నమా'జుచదవండి అన్న ప్లికి, 

అనంతరం 'ఈదాగ హ్ లో పరోక్షంగా అత్ని జనా'జహ 

న్మా'జు చదవడం జర్గింది. 

ఈ 'హదీసు' దాారా అనేక విషయాలు తెలిసాయి: 1. 

మరణవారత  బంధువులకు, స్తిహితులకు, నమా'జీలకు 

అందజేయాలి. దాన్నవలి వారు జనా'జహ్ నమా'జులో్

ప్ల్కగ ంటారు. 2. ఒకవేళ్ జనా'జహ్ నమా'జు మస్లజ దులో 

చదివితే చదవవచుచను. ఎందుకంటే ముసలిా 

'ఈద్గాహ్్ను అంటారు. 'ఈదాగ హ్్ కూడా మస్లజ ద్ 

లాంటిదే. ప్ర వకత  (స) బై్నజా కుమారుల జనా'జహ్ 

నమా'జు మస్లజ ద్లో చదివించారు. ముసి్లమ్లో ఇలా ఉంది, 

'' 'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ''అబూ బకర్ (ర) మరియు 

'ఉమర్ (ర)ల జనా'జహ న్మా'జు మసిిద్లో చదవడం 

జర్గింది. బై్నహఖీలో కూడా ఉంది. మస్లజ ద్లో జనా'జహ్ 

నమా'జు చదవకూడదనే ఉలిేఖనాలు అనీి బలహీన 

మైెనవే. ఒకవేళ్ ఎవరైనా జనా'జహ్ నమా'జు మస్లజ దులో 

చదవాలనుకుంటే న్నససంకోచంగా చదవవచుచను. 3. 

ఒకవేళ్ మృతుడు ముందు లేకపోతే ప్రోక్షంగా జనా'జహ్్

నమా'జు చదవవచుచను. 4. జనా'జహ్ నమా'జు 4 

త్క్బీరల తో చదవట్ం ధరి సమితమే. 

50) వివరణ-1653: జనా'జహ్ తక్బ్రరిలో అనేక రకాల 

ఉలిేఖనాలు ఉనాియి. అయితే 4 త్క్బీరల తో 

చదవడమే ఉత్త మం. 
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َة بِْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْوٍف قَاَل: َصل َْيُت َخلَْف ابَْن  َطلَْح َعْن وَ 
اٍس َعىَل َجَناَزةٍ فََقَرأَ فَاتَِحَة الِْكَتاِب فََقاَل:  لَِتْعلَُمْوا أَن ََها ُسن ٌَة. َعب َ

 .َرَواُه الُْبَخاِري ُ 
1654. (9) [1/522-దృఢం] 

'తల్హ్వ బిన్ 'అబుద లిాహ్్ (ర) కథనం: నేను ఇబ్ని 

'అబాాస్్ (ర) వెనుక ఒక జనా'జహ్ నమా'జు 

చదివాను. అతను తక్బ్రర్ తరువాత సూరహ్ 

ఫాతి'హా చదివారు. ఇంకా జనా'జహ్ నమా'జులో 

స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ చదవట్ం ప్ర వకత  (స) ప్దధ తన్న మీకు 

తెలుప్టాన్నకి చదివాను' అన్న అనాిరు. 51 

(బు'ఖారీ)  

ఇంకా బుఖారీలో ఇలా ఉంది: ''స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ 

చదవన్నదే ఏ నమా'జు పూరిత కాదు.'' జనా'జహ్ 

నమా'జు కూడా నమా'జే. కనుక అందులో కూడా 

స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ తప్ున్నసరిగా చదవాలి. కన్ని 

ఉలిేఖనాల దాారా కూడా దీన్నకి సమరాన లభిసేుంది. 

ఇబ్ని మాజలో ఉమెి  షరీక్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మాకు జనా'జహ్ నమా'జులో స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ 

చదవమన్న ఆదేశ్ంచారు. తబ్రానీలో కూడా ఈ 

'హదీసు' ఉమెి 'అఫీఫ్ దాారా ఉలిేఖించబడింది. 

తబ్రానీలో అసాి బిన్తె య'జీద్(ర) కథనం: 

ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం, ''మీరు నమా'జు చదివినప్పడు 

స్త. ఫాతి'హ్వ చదువుకోండి.'' 

ఫుజాల బిన్ అబ్ర అమీమహ్ (ర) కథనం: అబూ 

బకర్, 'ఉమర్ల జనా'జహ్ నమా'జులో స్తరహ్్ 

ఫాతి'హ్వ చదవబడింది. ఇంకా నసాయి', 'హ్వకిమ్, 

షాఫయీ, అబూ య'అలా ఉలిేఖనం: ప్ర వకత  (స) 

జనా'జహ్ నమా'జులో స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ చదివారు. 

ఇంకా నై్నలుల్ అవ్త్యర్లో ఇలా ఉంది: ఇబ్ని 

మస్్'ఊద్, 'హసన్ బిన్ 'అలీ, ఇబుి 'జుబై్నర్, 

 

51) వివరణ-1654: ఇబ్ని 'అబాాస్్ జనా'జహ్ 

నమా'జులో బిగగ రగా స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ చదివారు. ఇది 

ప్ర వకత  (స) ప్దధ తి. దీన్నదాారా జనా'జహ్ నమా'జులో 

స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ చదవట్ం తప్ున్నసరి అన్న తెలిస్లంది. 

ము'సవిార్ బిన్ మఖ్రమహ్్ మొదలై్లన వారు 

జనా'జహ్ నమా'జులో స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ చదివేవారు. 

షాఫ'యీ, అ'హిద్, ఇస్్'హ్వఖ్ల అభిప్ర యం కూడా 

ఇదే. షౌకానీ ఉలిేఖనాలన్నింటినీ పేరొకని తరువాత, 

ఈ ఉలిేఖనాలన్నిటి దాారా జనా'జహ్ నమా'జులో 

మొదటి తక్బ్రర్ తరువాత స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ ఏదైనా 

మరో స్తరహ్్ చదవాలన్న, ప్ర వకత  (స) పైె దరూద్ 

ప్ంప్లన్న, జనాజా ప్ర తేుక దు'ఆలు చదవాలన్న 

తెలిస్లంది. అంటే మొదటి తక్బ్రర్ త్ర్వాత్ 

సూరహ్ ఫాతిహా మరియు మరో సూరహ్ 

చదవాలి. రండవ త్క్బీర్ తరువాత దరూద్ 

చదవాలి. మూడవ త్క్బీర్ తరువాత పర త్యయక 

దు'ఆలు చదవాలి. దీన్నకి అబూ ఉమామహ్ 

'హదీసు' దాారా సమరాన లభిసేుంది. అందులో ప్ర వకత  

(స) అనుచరులిోన్న ఒకరి్కథనం: జనా'జహ్ నమా'జు 

చదివే ప్దధ తి: ఇమాము ముందు అలిాహు అకార్ 

అన్న ప్లకాలి. తరువాత స్తరహ్్ ఫాతిహ్వ మెలిగా 

చదవాలి. రండవ తక్బ్రర్ తరాాత ప్ర వకత  (స)పైె 

దరూద్ ప్ఠంచాలి. మూడవ తక్బ్రర్ తరువాత 

ప్ర తేుక దు'ఆలు ప్ఠంచాలి. ఈ తక్బ్రరులిో ఖుర్ఆన్ 

చదవకూడదు. మెలిగా సలామ్ ప్లకాలి. షాఫ'యీ 

తన ముసిద్లో దీన్ని పేరొకనాిరు. 

ఏది ఏమైెనా జనా'జహ్ నమా'జులో మెలిగా, 

బిగగ రగా రండు విధాలుగా చదవవచుచను. ప్ర తి 

తక్బ్రర్తో ప్ట్ట రఫెయదైన్ చేయటం పర వకత  

స్మంపర దాయం. బు'ఖారీ రఫెయదైన్ భాగంలో బై్నహఖీ 

దాారా ఇబ్ని 'ఉమర్ నుండి ఉలిేఖించారు. అంటే 

అతను జనా'జహ్ నమా'జులోన్న తక్బ్రరిలో 

రఫెయదైన్ చేస్తవారన్న పేరొకనాిరు. 

   (1/522)  [ ) صحيح ( 10]  - 1655

  عليه  اهلل ىلص   اهللِ َوَعْن َعْوِف بِْن َمالٍِك قَاَل: َصىل َ َرُسْوُل 
"اَلل ُهم َ اْغِفْر لَُه  ُت ِمْن دُعَائِِه َوُهَو يَُقْوُل:َحِفْظ َزةٍ فََجَنا ىَل عَ  لموس

ْع َمْدَخلَُه َواْغِسلُْه   َواْرَحْمُه َوعَافِِه َواْعُف َعْنُه َوأَْكِرْم نَُزلَُه َوَوس ِ
ِه ِمَن الْخَ  ِد َونَق ِ َ  ْوَب لث َ  اْيَت ا نَق َ مَ كََطايَا بِالَْماِء َوالث َلَِج َوالَْبْ   بَْيَض اْْل

ا م ِْن أَْهلِِه  ِمَن  ْن دَاِرهِ َوأَْهَلى َخْْيى ا م ِ ا َخْْيى نَِس َوأَبِْدلُْه دَارى الد َ
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ا م ِْن َزْوِجِه َوأَدِْخلُْه الَْجن ََة َوأَعِْذُه ِمْن عََذاِب ال  ا َخْْيى قَْبِ َْ َوَزْوجى

 َوِمْن عََذاِب الن َار". 

اِر" َذاِب  َوعَ لَْقْبِ َة انَ تْ ِه فِ قِ "و َ  :ةٍ يَ ا ِروَ َوِِفْ  ْيُت   .الن َ قَاَل َحّت َ تََمن َ
 .َك الَْمي َِت. َرَواُه ُمْسلٌِم أَْن أَكُْوَن أَنَا ذَلِ 

1655. (10) [1/522-దృఢం] 

'ఔఫ్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) జనా'జహ్ 

నమా'జు చదివించారు. అందులో ప్ర వకత  (స) చదివిన 

దు'ఆను నేను గ్యరుత చేసుకునాిను. ఆ దు'ఆ ఇది:  

''అలిాహుమి'గ్ఫిలహు వర్'హమ్హు, వ 'ఆఫిహీ 

వ 'అఫు'అన్హు, వ అక్రిమ్ ను'జులహు వ వస్వస'అ 

మద్'ఖలహు, వ'గ్స్లల్హు బిల్మాయి వసస'ల్జి 

వల్బరది వనఖీిహీ, మ్మనల్'ఖ'త్యయా కమా 

యున'ఖీసౌస'బుల్ అబ్య'దు మ్మనదద నస్ల, వ 

అబ్దిల్హు దారన్ 'ఖైరమ్ మ్మన్దారిహీ, వ అహ్్లన్ 
'ఖైరన్ మ్మన్ అహ్్లిహి, వ 'జౌజన్ 'ఖైరన్ మ్మన్ 
'జౌజిహి, వ అద్'ఖిల్హుల్ హు జనిత,  వ 

అ'ఇజ్'హు, మ్మన్ 'అజా'బిల్ ఖబ్రి, వమ్మన్ 
అజా'బినాిర్.'' -- 'ఓ అలిాహ్్! ఇతన్ని క్షమ్మంచు. 

ఇతన్ని కరుణించు మరియు శాంతిన్న ప్ర సాదించు. 

ఇతన్నపైె దయచూప్ప, ఇతన్న సాానాన్ని ఉనితం 

చేయి. ఇంకా ఇతన్న సమాధిన్న విశాలప్రచు, ఇంకా 

ఇతన్న్ ప్ప్లను మంచుతోను, వడగళ్ే తోనూ 

శుభర ప్రచు. తెలిన్న వసేాం మురికి నుండి ప్రిశుభర  

ప్రచబడినటి్ట. ఇంకా ఇతన్నకి ప్ర ప్ంచిక ఇంటికంటే 

మంచి ఇంటిన్న, ప్ర ప్ంచిక కుట్టంబం కంటే మంచి 

కుట్టంబానీి, ఇంకా ప్ర ప్ంచిక జత కంటే మంచి 

జతను ప్ర సాదించు, ఇంకా ఇతన్ని సారగ ంలో 

ప్ర వేశ్ంప్జేయి, ఇంకా ఇతన్నకి సమాధి శ్క్ష నుండి, నరక 

శ్క్ష నుండి విముకిత  ప్ర సాదించు.''  

ప్ర వకత  (స) ఈ దు'ఆ చదవట్ం విని నేను ఈ శవం 

నాదై ఉండి ఉంటే, నాపైె ఈ దు'ఆ చదివి ఉంటే ఎంత 

బాగ్యణుణ ' అన్న అనుకునాిను. (ముసి్లమ్)  

 ( 1/523)[ ) صحيح (   11]  - 1656

َ َسْعُد بُْن   ا تُُوِف ِ ْحَمِن أَن َ عَائَِشَة لَم َ َوَعْن أَِِبْ َسلََمَة بِْن َعْبِد الر َ
لَِك  ذَ  رَ أَنْكَ أُدُْخلُْوا بِِه الَْمْسِجَد َحّت َ أَُصل َِي عَلَْيِه فَ  أَِِبْ َوق َاٍص قَالَْت:

 َصىل  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعىَل  لََقْد  اهللِ ْت: وَ َقالَ فَ  اهَ عَلَيْ 
أَِخْيِه. َرَواُه ُمْسلٌِم  ابََْنْ بَْيَضاَء ِِفْ الَْمْسِجدِ   .ُسَهْيِل و َ

1656. (11) [1/523-దృఢం] 

అబూ సలమహ్ బిన్ 'అబుద రే'హ్విన్ (ర) కథనం: 

స'అద్ బిన్ అబ్ర వఖీా'స్్ మరణించినప్పడు సాినం, 

కఫన్ల తరువాత జనా'జహ్ నమా'జుకు తీసుకు 

వెళిేనప్పడు 'ఆయి'షహ్్ (ర) ప్ర జలతో, 'మీరు అతన్న 

జనా'జహ్ ను మస్లజ ద్లోకి తీసుకు వెళ్ేండి. నేను 

కూడా అతన్న కోసం నమా'జు చదువుకుంటాను' అన్న 

అనాిరు. దాన్నకి అభుంతరం తెలుప్ట్ం జరిగంది. 

అప్పుడు 'ఆయి'షహ్్ (ర) ప్ర వకత  (స) బై్న'దా' ఇదద రు 

కుమారుల జనా'జహ్ నమా'జు మస్లజ ద్లో చదివారు. 

అంటే, సుహైెల్ మరియు సహ్్ల్ల జనా'జహ్ 

నమా'జు.'' 52  (ముసి్లమ్)  

 (1/523)[ ) متفق عليه (  12]  - 1657

  َوَعْن َسُمَرَة بِْن ُجْنُدٍب قَاَل: َصل َْيُت َوَراَء َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل 
َ رَ  امْ لم َعىَل وسه علي متفق  .ا فََقاَم َوَسَطَهاَفاِسهَ  نِ تَْت ِِفْ ةٍ َماأ
 .عليه

1657. (12) [1/523-ఏకీభవితం] 

సమురహ్్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

వెనుక నేను ఒక సే్వా జనా'జహ్ పైె నమా'జు చదివాను. 

ఆమె బిడాను కని తరువాత మరణించింది. ప్ర వకత  

 

52) వివరణ-1656: బై్న'దా' ఒక సే్వా పేరు. ఆమెకు 

ముగ్యగ రు కడుకులు ఉండేవారు. సుహైెల్, సహల్, 

సఫాాన్. సుహైెల్, సహల్లు మరణించినప్పడు, వారి 

జనా'జహ్ నమా'జును ప్ర వకత  (స) మస్లజ ద్లో చదివించారు. 

అందువలి జనా'జహ్ నమా'జు మస్లజ ద్లో చదివించట్ం 

ప్ర వకత  సాంప్ర దాయం. ఈ విషయం తెలియన్నవారు 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కు అభుంతరం తెలిప్రు. 'ఆయి'షహ్్ 

(ర) సమాధానంగా ఈ 'హదీసు'ను విన్నపంచారు. 

అందరూ  మౌనంగా ఉండిపోయారు. అయితే 

సాధారణంగా జనా'జహ్ నమా'జు మస్లజ ద్ బయట్ చదివే 

వారు. అప్పుడప్పుడూ మస్లజ ద్లో చదివేవారు. అబూ్

బకర్ మరియు 'ఉమర్ల జనా'జహ్ నమా'జు మస్లజ ద్లో 

చదవట్ం జరిగంది. ప్ర వకత  (స) అనుచరులు కూడా 

జనా'జహ్ నమా'జు మస్లజ ద్లో చదివేవారు. అందువలి 

ఎట్టవంటి సంకోచం లేకుండా జనా'జహ్ నమా'జు 

మస్లజ ద్లో చదవచుచను. 
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(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (1/523)[ ) متفق عليه (  13]  - 1658

اٍس أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َمر َ   َوَعِن ابِْن َعب َ
اَلَْباِرَحَة .قَاَل:  قَالُْوا: بَِقَبٍدُفَِن لَْيَلى فََقاَل: "َمَّت دُفَِن َهَذا؟"

  .الل َْيِل فََكِرْهَنا أَْن ن ُْوقَِظَك َمِة  ُظلْ اُه ِِفْ دَفَن َ  :الُْوا؟" قَ ِِنْ وْ نُْتمُ "أَفَََل آذَ 
 .متفق عليه .فََقاَم فََصَفْفَنا َخلَْفُه فََصىل َ عَلَْيهِ 

1658. (13) [1/523-ఏకీభవితం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక సమాధి 

ప్ర కకనుండి వెళ్ేడం జరిగంది. అతన్ని రాతిర  ఖననం 

చేయడం జరిగంది. అది చూస్ల ప్ర వకత  (స) 'ఇతన్ని 

ఎప్పుడు ఖననం చేయడం జరిగంది' అన్న అడిగారు. 

దాన్నకి ప్ర జలు 'న్ననిరాతిర ' అన్న అనాిరు. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స) 'నాకందుకు తెలియప్రచలేదు' అన్న 

అనాిరు. దాన్నకి ప్ర జలు 'చీకటిగా ఉండట్ం వలి 

మేమే ఖననం చేస్లవేశాము, తమరిన్న లేప్ట్ం మంచిది 

కాదన్న భావించాము' అన్న అనాిరు. అది విన్న ప్ర వకత  

(స), సమాధిపైెనే జనా'జహ్ నమా'జు చదవడాన్నకి 

న్నలబడాారు. మేము ప్ర వకత  (స) వెనుక ప్ంకుత లు 

కటాట ము. ప్ర వకత  (స) ఆ సమాధిపైె జనా'జహ్ నమా'జు 

చదివించారు. 54 (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (1/523) (عليه [ ) متفق  14]  - 1659

اْمَرأةى َسْودَاَء كَانَْت تَُقُم الَْمْسِجَد أَْو َشاب ٌ  أَن َ َرَة ُهَريْ   أَِِبْ َعْن وَ 
فََفَقَدَها َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََسأََل َعْنَها أَْو َعْنُه 

 ُرْواغ َ َص  ُهْم َماَت. قَاَل: "أََفََل كُْنُتْم آذْنُْتُمْوِِنْ؟" قَاَل: فَكَأَن َ  فََقالُْوا:
َ َرهَ أَمَ  َ ا أ فََدل ُْوُه فََصىل  عَلَْيَها.   .اَل: "دُل ُْوِِنْ َعىَل قَْبِهِ". فَقَ ْمَرهُ ْو أ

َءٌة ُظلَْمةى َعىَل أَْهلَِها ُرَها  .قَاَل: "إِن َ َهِذهِ الُْقُبْوُر َمْملُو َ ِ َوإِن َ اهلَل يَُنو 
"لَُهْم بَِصََلِِتْ عَلَ  ْ  .عليهمتفق  .ٍم لِ ُمْس َولَْفُظُه لِ  .هْْيِ

 

53) వివరణ-1657: పుర్షుని జనా'జహ లో త్లక్క 

ఎదుర్గా ఇమాము న్నలబడాలి. సీత ీ జనా'జహ్లల  

బొడుు క్క ఎదుర్గా న్నలబడాలి. 

54) వివరణ-1658: ఈ 'హదీసు' దాారా అతువసర 

ప్రిసా్లతులిో శవాన్ని రాతిర  పూట్ కూడా ఖననం 

చేయవచచన్న తెలుసేుంది. ఒకవేళ్ జనా'జహ న్మా'జు 

చదవక్కండా ఖన్న్ం చేసేత  స్మాధిపై జనా'జహ 

న్మాజు' చదవవచుును. 

1659. (14) [1/523-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ఒక నలిన్న సే్వా మస్లజ ద్ 

తుడిచేది. ప్రిశుభర ంగా ఉంచేది. లేదా ఒక యువకుడు 

ఉండే వాడు. అతను మస్లజ ద్ తుడిచేవాడు. ప్ర వకత  (స) 

అతన్ని చూడలేదు. లేకపోవట్ం చూచి, 'ఆ మస్లజ ద్ 

తుడిచే్వాడు ఎకకడ' అన్న అడిగారు. అనుచరులు 

'మరణించాడు లేదా మరణించింది' అన్న అనాిరు. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 'నాకందుకు తెలియప్రచలేదు' అన్న 

అనాిరు. దాన్నకి వారు 'చిని ప్న్నకి తమకు 

ఎందుకు కషట పెట్ట ట్ం అన్న భావించామన్న' అనాిరు. 

అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 'ప్దండి, నాకు ఆమె సమాధి 

చూపెట్ట ండి' అన్న అనాిరు. ప్ర జలు సమాధి 

చూపెటాట రు. ప్ర వకత  (స) ఆ సమాధిపైె జనా'జహ్ 

నమా'జు చదివించారు. తరువాత 'ఈ సమాధులు 

అంధకారంగా ఉంటాయి. నేను నమా'జు చదవడం వలి 

అలిాహ్్ వాటిన్న వెలుగ్యతో న్నంపవేసేాడు' అన్న 

అనాిరు. 55 (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 1/523)  [ ) صحيح ( 15]  - 1660

اٍس أَن َُه َماَت هلِل بْ ْبِد اْن عَ عَ  اٍس ب َ ِن عَ ىَل ابْ وْ مَ يٍْب َوَعْن كُرِ  ِن َعب َ
لَُه ابٌْن بُِقَديٍْد أَْو بُِعْسَفاَن فََقاَل: يَا كُِريُْب انُْظْر َما اْجَتَمَع لَُه ِمَن  
تُُه فََقاَل:  الن َاِس. قَاَل: فََخَرْجُت فَإِذَا نَاٌس قَْد اْجَتَمُعْوا لَُه فَأَْخَبْ

ْ َسِمْعُت . قَانََعْم  قَاَل:؟ َن ُعوْ أَْربَ ُهْم  :ُل تَُقوْ  َل: أَْخِرُجْوُه فَإِِن ِ
ْسلٍِم  َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: "َما ِمْن َرُجٍل م ُ
ا   ي َُمْوُت فََيُقْوُم َعىَل َجَناَزتِِه أَْربَُعْوَن َرُجَلى َل َ يُْشِركُْوَن بِاهلِل َشْيئى

عَ إَِل َ   .ٌم ُمْسلِ  َواهُ رَ   .ِه" فِيْ  اهللُ ُم هُ َشف َ

1660. (15) [1/523-దృఢం] 

 

55) వివరణ-1659: ఈ 'హదీసు' దాారా మస్లజ ద్ 

తుడవట్ం, శుభర ం చేయట్ం చాలా మంచిప్న్న అన్న, ఇంకా 

ఇట్టవంటి ప్నులు చేస్తవారు సామానుులు కారన్న, 

అలిాహ్్ దృషట లో ఉనితులన్న తెలిస్లంది. దీన్ని 

నీచప్న్నగా భావించరాదు. ఒకవేళ్ ఈ ప్నులు చేస్త వుకిత  

మరణిసే్త అతన్న ఖనన సంసాకరాలిో, జనా'జహ్ 

నమా'జులిో ప్ల్కగ నాలి. ఇంకా అతన్న గ్యరించి ప్ర రాించాలి. 

మరో విషయం ఏమ్మట్ంటే సమాధిపైె కూడా జనా'జహ్ 

నమా'జు చదవవచుచను.  
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ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) విడుదల చేస్లన బాన్నస (ర) 

కథనం: ఇబ్ని 'అబాాస్్ ఒక బిడా ఖుదైద్ లేదా 

'అస్్ఫాన్ ప్ర ంతంలో మరణించాడు. అప్పుడు ననుి, 

'ఓ కురైబ్! జనా'జహ్ నమా'జు చదవడాన్నకి ఎంత్

మంది వచాచరో, బయట్కు వెళిేచూడు' అన్న 

ఆదేశ్ంచబడింది. నేను బయట్కు వెళిే చూస్తసరికి 

చాలామంది వచిచ ఉనాిరు. నేను తిరిగ 'చాలా్

మంది వచిచ ఉనాిరన్న' చెప్ును. దాన్నకి అతను 

'నాతో ఎంతమంది, 40 మంది్ ఉంటారా' అన్న 

అనాిరు. నేను 'అవునన్న' అనాిను. ఇబ్ని అబాాస్్ 

''ఇప్పుడు జనా'జహ్ ను బయట్కు తీయండి, ఎందు్

కంటే, ప్ర వకత  (స), ముసి్లమ్ జనా'జహ్ పైె 40 విశాాస 

ఏకదైవారాధకులు చేరితే, వారందరూ కలస్ల అతన్నపైె 

జనా'జహ్ నమా'జు చదివితే, అలిాహ్్ వారి స్లఫారసు 

స్వాకరిసేాడన్న, మృతున్న క్షమ్మంచి వేసేాడన్న ప్ర వచిసే్త 

ఉండగా నేను వినాిను'' అన్న అనాిరు. (ముసి్లమ్) 

 ( 1/524)  ( ) صحيح [  16]  - 1661

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم   ئَِشةَ ْن عَاَوعَ  َرِضَي اهلُل َعْنَها َعِن الن َ
َن الُْمْسلِِمْْيَ يَْبلُُغْوَن ِمائَةى   قَاَل: ٌة م ِ ي ٍِت تَُصل ِْي عَلَْيِه أُم َ "َما ِمْن م َ

 .ٌم لِ ُمْس  هُ اَروَ    .ْوا فِْيِه"كُل ُُهْم يَْشَفُعْوَن لَُه: إَِل َ ُشِفعُ 
1661. (16) [1/524-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక 

ముసి్లమ్ జనా'జహ్ పైె సుమారు100మంది ముసి్లంలు 

నమా'జు చదివి, మృతున్న కరకు స్లఫారసు చేసే్త, వారి 

స్లఫారసు స్వాకరించబడుతుంది.'' 56 (ముసి్లమ్)  

 (1/524)[ ) متفق عليه (  17]  - 1662

َ وَ  ِب ُ  اَزةٍ بَِجنَ ا وْ َمر ُ  :اَل نٍَس قَ َعْن أ ا. فََقاَل الن َ فَأَثَْنْوا عَلَْيَها َخْْيى
ْوا بِأُْخَرى فَأَثَْنْوا عَلَْيَها   ."َوَجَبْت" صىل اهلل عليه وسلم: ثُم َ َمر ُ

ا. َما َوَجَبْت؟ فََقاَل:"َهَذا  فََقاَل ُعَمُر:. "َوَجَبْت"  فََقاَل: َشر ى
 

56) వివరణ-1661: మొదటి 'హదీసు'లో 40మంది అన్న 

ఉంది. ఈ'హదీసు'లో 100మంది అన్న ఉంది. కందరు 

అధిక సంఖు అన్న అభిప్ర యప్డాారు. కందరు ముందు 

40 మంది గ్యరించి, తరువాత 100 మంది గ్యరించి 

ప్ర వచించారన్న అభిప్ర యప్డాారు. ఏది్ఏమైెనా రంటిలో 

వుతిరక్తమాతర ం లేదు. 

 ْ ا   .ةُ لَْجن َ لَُه اَبْت َوجَ فَ  ا َخْْيى عَلَْيهِ  ْم َنْيتُ أَث ْ عَلَْيِه َشر ى َوَهَذا أَثَْنْيهُِتُ
 أَنُْتْم ُشَهَداُء اهلِل ِِفْ اْْلَْرِض".. فََوَجَبْت لَُه الن َارُ 

 ."الُْمْؤِمُنْوَن ُشَهَداُء اهلِل ِِفْ اْْلَْرِض" َوِِفْ ِرَوايٍَة:

1662. (17) [1/524-ఏకీభవితం]  
అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) అనుచరుల బృందం 

ఒక జనా'జహ్ ప్ర కక నుండి వెళ్ేడం జరిగంది. వారు 

అతన్ని ప్ర శంస్లంచారు. 'అతడు చాలా మంచి వుకిత ' 

అన్న అనాిరు. అది విని ప్ర వకత  (స), 'అతన్న కోసం 

తప్ున్నసరి అయిపోయింది' అన్న అనాిరు. ఆ 

తరువాత మరో జనా'జహ్ ప్ర కక నుండి వెళ్ేడం 

జరిగంది. 'అతడు చెడావాడన్న' చెప్పుకునాిరు. 

అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 'అతన్నకోసం తప్ున్నసరి 

అయిపోయింది,' అన్న అనాిరు. వారిన్న గ్యరించి 

అనుచరులు అడుగగా, ప్ర వకత  (స) సమాధానం ఇసే్త, 

''మీరు మొదటి వుకిత  గ్యరించి పగడినప్పుడు, అతన్న 

కోసం సారగ ం తప్ున్న సరి అయిపోయింది. రండవ 

వుకిత న్న గ్యరించి మీరు, 'ఇతను చెడావాడు' అన్న అని 

ప్పుడు నరకం తప్ున్నసరి అయిపోయింది. మీరు 

భూమ్మపైె అలిాహ్్ సాకాులు,'' అన్న అనాిరు. 57 

(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

 ( 1/524)  [ ) صحيح ( 18]  - 1663

 اأَي ُمَ " قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن ُعَمَرقَاَل:
َوثَََلثٌَة؟  قُلَْنا: . أَدَْخلَُه اهلُل الَْجن ََة" َخْْيٍ َعٌة بِ أَْربَ  لَهُ َد هِ  شَ لٍِم ْس مُ 

"َواثَْناِن"ثُم َ لَْم نَْسأَلُْه َعِن   قُلَْناَواثَْناِن؟ قَاَل: "َوثَََلثٌَة". قَاَل:
 .َرَواُه الُْبَخاِري ُ  الَْواِحِد.

1663. (18) [1/524-దృఢం] 

'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''ఒక ముసి్లమ్ 

గ్యరించి నలుగ్యరు సతు-విశాాసులు 'అతడు మంచి 

 

57) వివరణ-1662: సతు-విశాాసులు, సతువంతులు 

ఫలానా వుకిత  ఇట్టవంటివాడు అన్న సాక్షుం ఇసే్త వాసేవంగా 

అతడు అట్టవంటివాడే అయిఉంటాడు. అతడు 

ప్పణాుతుిడన్న మీరు సాక్షుం ఇసే్త అలిాహ్్ ఆసాకాాున్ని 

తప్ుక ఆమోదిసేాడు. ఇంకా అతన్న కోసం సారగ ం 

ఉంట్టంది. మీరు చెడుగా అని వుకిత  వాసేవంగా 

చెడావాడే. అతన్న కోసం నరకం ఉంది.  
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వాడన్న' సాక్షుం ఇసే్త, అలిాహ్్ అతన్ని సారగ ంలోకి 

ప్ంప్పత్యడు,' అన్న అనాిరు. దాన్నకి మేము, 'ఒకవేళ్ 

ముగ్యగ రు సాక్షుంఇసే్త' అన్న అనాిము. దాన్నకి ప్ర వకత  

(స) 'ముగ్యగ రు వుకుత లు సాక్షుం ఇచిచనాసర అతన్ని 

సారగ ంలోన్నకి ప్ంప్డం జరుగ్యతుంది' అన్న అనాిరు. 

మళ్ళే మేము 'ఒకవేళ్ ఇదద రు వుకుత లు సాక్షుం ఇసే్త' 

అన్న అనాిము. దాన్నకి 'ఇదద రు వుకుత లు సాక్షుం సర' 

అన్న అనాిరు. అయితే నేను ఒక వుకిత  సాక్షుం 

గ్యరించి అడగలేదు.'' 58 (బు'ఖారీ)  

 ( 1/524)ح (  حي [ ) ص  19]  - 1664

َعْنَها قَالَْت: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  اهلُل ِضَي َشَة رَ ائِ عَ  ْن َوعَ 
وا اْْلَْمَواَت فَإِن َُهْم قَْد أَْفُضْوا إىَِل َما قَ  ُمْوا"عليه وسلم: "ََل تَُسب ُ   .د َ

 .َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

1664. (19) [1/524-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మృతులను తిట్ట కండి. ఇంకా వారి గ్యరించి చెడుగా 

మాటిాడకండి. ఎందుకంటే వారు ముందు ప్ంపన 

దాన్న దగగ రకు వారు చేరుకునాిరు.'' 59 (బు'ఖారీ) 

 ( 1/525)[ ) صحيح (   20]  - 1665

 َوَعْن َجابٍِرأَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن يَْجَمُع بَْْيَ 

جُ  اثَْوٍب   ِِفْ أُُحدٍ  ىَل قَتْ  ِِفْ  ْْيِ لَ الر َ  "أَي ُُهْم أَْكَثرُ  ِحٍد ثُم َ يَُقْوُل: و َ
ا َمُه ِِفْ الل َْحِد َوقَاَل: لِلُْقْرآِن؟" أَْخذى  فَإِذَا أُِشْْيَ لَُه إِىَل أََحِدِهَما قَد َ

ْ "أَنَا َشِهْيٌد َعىَل َهُؤََلِء يَْوَم الِْقَياَمِة". َوأََمَر بَِدفْ  ِهْم  ِدَمائِ بِ  هِْنِ
ْ ل ِ عَ  يَُص ْم لَ وَ    .ْم يُْغِسلُْوا. َرَواُه الُْبَخاِري ُ  َولَ لهَْْيِ

1665. (20) [1/525-దృఢం] 

 

58) వివరణ-1663: సతువిశాాసులు సతువిశాాస్ల కోసం 

సాక్షుం ఇసేారు. అలిాహ్్(త) అతన్న విశాాసం, ఆచరణల 

దాారా అతన్ని సారగ ంలో ప్ంప్పత్యడు. సాక్షుం కనీసం 

ఇదద రు ఇవాాలి. ఎంతమంది అయినా అధికంగా ఉండ 

వచుచ. 

59) వివరణ-1664: అంటే మృతులను తిట్ట రాదు, వారి 

గ్యరించి చెడుగా మాటిాడరాదు. వారు చేస్లన ప్ప్ల 

శ్క్షకు వారు చేరుకునాిరు. మీరు తిట్ట ట్ం వలి చెడుగా 

మాటిాడట్ం వలి లాభం లేదు. 

జాబిర్ (ర) కథనం: ఉ'హుద్ యుదధ ంలోన్న వీర 

మరణం పందిన వారిన్న వసేాాలు తకుకవగా ఉండట్ం 

వలి ప్ర వకత (స) ఇదద రు వుకుత లను ఒక కఫన్లో చుటేట  

వారు. ఇంకా ఆ ఇదద రు వీరమరణం పందినవారిలో 

ఎవరికి ఎకుకవగా ఖుర్ఆన్ గ్యరుత ందన్న అడిగేవారు. 

ఇదద రిలో ఒకరివైెప్ప సైగచేసే్త, అతన్ని ముందు 

సమాధిలో ఖిబిా వైెప్ప ఉంచేవారు. ఇంకా 'నేను 

తీరుుదినం నాడు ఈ అమరవీరుల వీరమరణాన్నకి 

సాక్షుం ఇసేాను, వీరిన్న రకత స్లకత ంగా ఉని సా్లతిలోనే 

ఖననం చేయండి. వీరికి సాినం చేయించకండి,' అన్న 

అనేవారు. అనంతరం అమర వీరులను స్మనన్ం 

చేయించక్కండా, న్మా'జు చదవక్కండా ఖన్న్ం 

చేయడం జర్గింది. 60 (బు'ఖారీ) 

 ( 1/525)[ ) صحيح (   21]  - 1666

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم   َ الن َ َوَعْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة قَاَل: أَُِت
ْحَداِح  ِمْن جَ َرَف  انَْص ِحْْيَ ُه َرِكبَ ٍر فَ وْ رُ ٍس َمعْ بَِفرَ  َناَزةِ ابِْن الد َ

 .ْي َحْولَُه. َرَواُه ُمْسلٌِم َونَْحُن نَْمِش 

1666. (21) [1/525-దృఢం] 

జాబిర్ బిన్ సమురహ్్ (ర) కథనం: ఇబుి 

దహ్్దాహ్్ అనుచరులు మరణించినప్పడు అతన్ని 

ఖననం చేయబడింది. ప్ర వకత  (స) కోసం ఒక గ్యరేం 

తీసుకురావట్ం జరిగంది. దాన్నపైె జీనులేదు. ప్ర వకత  

(స) దాన్నపైె ఎకిక వచాచరు. మేము ప్ర వకత  (స) వెంట్ 

కాలి నడకన బయలు దేరాము. 61 (ముసి్లమ్)  

 

60) వివరణ-1665: 1. వసేాాలు తకుకవగా ఉంటే ఒకే 

వసేాంలో కఫన్ ఇవావచుచను. 2. అతువసర ప్రిసా్లతులిో 

రండు శవాలను ఒకే సమాధిలో ఖననం చేయవచుచను. 

అయితే ఖుర్ఆన్ అధికంగా గ్యరుత నివారిన్న సమాధిలో 

ఖిబిా వైెప్ప పెటాట లి. 3. వీరమరణం పందినవారిన్న సాినం 

చేయించకుండా ఉని సా్లతిలోనే ఖననం చేయాలి. 4. 

వీరిపైె జనా'జహ్ నమా'జు చదవకపోయినా ఫరవాలేదు. 

61) వివరణ-1666: ఇబుి దహ్్దాహ్్ (ర) పేరు స్మ'బిత్ 

బిన్ దహ్దాహ్ బిన్ న్'యీమ్ బిన్ 'గునైమ్ బిన్ 

'అయ్యయష్. ప్ర వకత  (స) మదీనహ్ వచిచన తరాాత 

ఇసిామ్ స్వాకరించారు. ప్ర వకత  (స) అనుచరుల జీవిత 

గాథలిో ఇతన్న గాథ ఈ విధంగా ఉంది: 
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ఇబన దహ్దాహ్ ఉ'హుద్ యుదధ ంలో ప్ల్కగ నాిరు. యుదధ  

తీవర త వలి ముసి్లములు అసా్లరతకు గ్యరయినప్పుడు, 

అతను ముందుకు వచిచ, అనాసరులను పలుసే్త, ఇలా 

రండి, నేను సా'బిత్ బిన్ దహ్్దాహ్్ను. ఒకవేళ్ ప్ర వకత  (స) 

చంప్బడితే అలిాహ్ ఉనాిడు. మీరు మీ ధరిం కోసం 

పోరాడాలి. అలిాహ్ విజయం ప్ర సాదిసేాడు. అనాసరులిోన్న 

కందరు వీరులు అతన్న పలుప్పపైె ముందుకు వెళ్ళేరు. 

ఇట్ట అవిశాాసులిో 'ఖాలిద్, 'అమ్ర్ బిన్ 'ఆస్, 'ఇకిమ 

బిన్ అబూ జ'హల్, జరార్ బిన్ 'ఖ'త్తత బ్ ఇంకా 

అనేకమంది అవిశాాస నాయకులు ఉనాిరు. వీరందరూ 

అనాసర్ యువకులపైె దాడిచేశారు. 'ఖాలిద్ బలి్లం 

విస్లరాడు. దాన్నవలి ఇబ్ని దహ్్దాహ్్ గాయప్డి కేింద 

ప్డాారు. ప్ర జలు ఇంటికి తెచిచ వైెదుం ప్ర రంభించారు. 

అప్పుడు గాయం మాన్నపోయింది. కాన్న హుదైబియహ్ 

ఒప్ుందం తరువాత గాయం ప్గలి, భరించలేక 

మరణించారు.  

ప్ర వకత  (స) తన అనుచరుల వెంట్ జనా'జహ్ లో 

ప్ల్కగ నడాన్నకి వచాచరు. ఖననం చేస్లన తరాాత గ్యరేం 

తెపుంచి బయలుదేరారు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 

''సారగ ంలో ఖరూజ రాల కమిలు ఎనోి ఉనాియి. అవి 

ఇబ్ని దహ్్దాహ్్ కోసం వేర లాడగట్ట బడాాయి'' అన్న 

అనాిరు. ('స'హీ'హ్ ముసి్లమ్ 1/356) 

తరువాత 'ఆసిమ్ బిన్ 'అదీన్న పలిచి, 'మీకు అతన్నకి 

బంధుతాం ఉందా' అన్న అనాిరు. అతను 'లేదన్న' 

చెప్ురు. అతన్న అకు కొడుకైన్ అబూ లుబ్బబహ బిన్ 

'అబ్దు ల్ మన్'జిర్ను పలిచి ఆసే్ల అతన్నకి అప్ు 

జప్ురు. (అసదుల్ 'గాబహ్్) 

విశాాసం ఎంత దృఢంగా ఉండేదంటే, ''మన్జ'లిజీ' 

యఖ్రి'దులిాహ ఖర్'దన్ 'హస్్నన్, ఫయు'దా'అఫుహు 

లహు'' (స్త. అల 'హదీద, 57:11) అవతరించబడి్

నప్పుడు, ప్ర వకత  (స)తో 'అలిాహ్్ మనలిి అప్పు 

అడుగ్యతునాిడా' అన్న అడిగారు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 

'అవునన్న' అనాిరు. అప్పుడు ఇబ్ని దహ్్దాహ్్ తన 

ధనాన్ని దానం చేశారు.'' (అసదుల్ 'గాబహ్్)  

ఒక వుకిత  తన తోట్ యొకక గోడ కటాట లన్న అనుకునాిడు. 

మధులో మరొకరి చెట్టట  ఉంది. ఆ చెట్టట ను నాకు ఇపుం 

చండన్న ప్ర వకత  (స) ను కోరాడు. ప్ర వకత  (స) ఆ చెట్టట  యజ 

మాన్నన్న పలిచి మాటిాడారు. కాన్న ఆ వుకిత  

న్నరాకరించాడు. అయితే ప్ర వకత  (స) ఆ చెట్టట కు బదులు 

సారగ ంలో ఒక చెట్టట ను తీసుకో అనాిరు. అతను దాన్నకీ 

న్నరాకరించాడు. అది విని అబూ దహ్్దాహ్్ ఆ వుకిత  

వదద కు వెళిే, 'నా నుండి గోడతీసుకో, ఆ చెట్టట ను నాకు 

----- 

   రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِِنْ 

 ( 1/525)  [ ) صحيح ( 22]  - 1667

ةِ بِْن ُشْعَبَة أَن َ   اَل:وسلم قَ  ه علياهلل  صىل ب َ لن َ  اَوَعْن الُْمَغْْيَ

يَِسْْيُ َخلَْف الَْجَناَزةِ َوالَْماِشْي يَْمِشْي َخلَْفَها َوأََماَمَها اِكُب اَلر َ "
ْقُط يَُصىل  عَلَْيِه    َوَعْن يَِمْيَنَهاَوَعْن  ْنَها َوالس ِ ا م ِ يََساِرَها قَِريْبى

يَِة  ِرَوا َوِِفْ دَاُودَ  أَبُوْ ُه َرَوا ".ةِ مَ حْ َويُْدََع لَِوالَِديِْه بِالَْمْغِفَرةِ َوالر َ 
 َ ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ َوابُْن َماَجُه قَاَل:أ ْ اِكُب َخلَْف  ْحَمَد َوالّت ِ "الر َ

ْفُل يَُصىل  عَلَْيِه" ِ  .الَْجَناَزةِ َوالَْماِشْي َحْيُث َشاَء ِمْنَها َوالط 

ةِ بْ   .دٍ ايَ ِن زِ َوِِفْ الَْمَصابِْيِح َعِن الُْمَغْْيَ

1667. (22) [1/525-దృఢం] 

ము'గైర బిన్ షు'అబహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''వాహనంపైె ఉనివారు జనా'జహ్ వెనుక 

నడవాలి. కాలి నడకన ఉనివారు ముందు, వెనుక, 

అటూ ఇటూ నడవవచుచను. అయితే జనా'జహ్ కు 

దగగ రగా ఉండాలి, అరాాంతరంగా ఉని బిడా 

జనా'జహ్ నమా'జు చదవాలి. ఇంకా అతన్న తలిి 

దండుర ల కరకు ప్ర రాించాలి.'' 62 (అబూ దావూద్, 

తిరిిజి', అ'హిద్, నసాయి') 

 

అమ్మివేయి' అన్న అనాిరు. దాన్నకి ఆ వుకిత  

సరననాిడు. ఇబ్ని దహ్్దాహ్్ ప్ర వకత  (స) వదద కు వెళిే 

జరిగంది వివరించారు. ప్ర వకత  (స) చాలా సంతోషంచి, 

''అబూ దహ్్ దాహ్్ కోసం సారగ ంలో ఎనోి చెటి్ట 

ఉనాియి'' అన్న అనాిరు. 

ఇబ్ని దహ్్దాహ్్ ప్ర వకత  (స) వదద  నుండి లేచి తన తోట్లోకి 

వచిచ, తన భారుతో 'ఇకకడి నుండి ప్దండి, నేనీ 

తోట్ను సారగ ంలోన్న ఒక చెట్టట కు బదులు అమ్మివేసాను' 

అన్న అనాిరు. భరత లా భారు కూడా చాలా 

ఉతేమురాలు. అది విన్న ఇది చాలా లాభకరమైెన 

వాుప్రం అన్న ప్లికింది. (అసాబహ్్ 7/85) 

62) వివరణ-1667: అవసరం ఉండి వాహనంపైె ఉంటే 

జనా'జహ్ వెనుక నడవాలి. కాలి నడకన వచేచవారు 

ముందు, వెనుక, అటూ, ఇటూ ఎట్ట ఉనాి ఫరవా 

లేదు. అదేవిధంగా అరారహితంగా బిడా జన్నించి చన్న 

పోతే, ఆ బిడాపైె జనా'జహ్ నమా'జు చదవాలి. ఇంకా 

అతన్న తలిిదండుర ల క్షమాప్ణకోసం దు'ఆ చేయాలి. 

అయితే జనా'జహ్ ప్ర తేుక దు'ఆ తరువాత, ''అలిాహు 
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నసాయి' ఉలిేఖనంలో ఇలా ఉంది, ''వాహనంపైె 

ఉనివారు జనా'జహ్ వెనుక నడవాలి. కాలినడకన 

ఉని వారు ఎకకడ ఉనాి ఫరవా లేదు. ఇంకా మర 

ణించిన బిడా జనా'జహ్ నమా'జు చదవాలి అన్న ఉంది.  

మసాబ్రహ్్లో ఈ ఉలిేఖనం ము'గీర బిన్ జియాద్ 

దాారా ఉలిేఖించబడింది.  

 ( 1/526)  [ ) صحيح ( 23]  - 1668

ْهِري   ْن َسالٍِم َعْن أَبِْيِه قَاَل: َرأَيُْت َرُسْوَل اهلِل صىل  ع َوَعِن الز ُ
ُعَمَر يَْمُشْوَن أََماَم الَْجَناَزةِ  َ هُ ا. َروَ اهلل عليه وسلم َوأَبَا بَْكٍر و َ ُد  ْحمَ  أ

ْ  دَاُودَ  وْ أَبُ وَ  ِمِذي ُ َوأَْهُل  .َوالن ََسائِ ُ َوابُْن َماَجهُ ِذي ُ مِ َوالّت ِ ْ َوقَاَل الّت ِ
 َ  .أَن َُهْم يََرْونَُه ُمْرَسَلى الَْحِديِْث ك

1668. (23) [1/526-దృఢం] 

'జుహ్్రీ, సాలిమ్ దాారా స్మలిమ్ తన తండిర  

'అబ్దు లాల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) దాారా ఉలిేఖనం: 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) ''నేను ప్ర వకత  (స)ను 

అబూ బకర్ను, 'ఉమర్ను జనా'జహ్ ముందు 

నడవట్ం చూశాను.'' 63 (అ'హిద్, అబూ దావూద్, 

నసాయి', ఇబ్ని మాజహ్, తిరిిజి' / త్యబయీ పోర కత ం) 

 (1/526)[ ) لم تتم دراسته (  24]  - 1669

اهلل عليه   صىل  اهللِ ُسْوُل قَاَل رَ  َل:قَا ْودٍ َمْسعُ  ِن بْ اهلِل َوَعْن َعْبِد 
َمَها". وسلم:  "اَلَْجَناَزُة َمْتُبْوَعٌة َوََل تُْتَبُع لَْيَس َمَعَها َمْن تََقد َ

ِمِذي ُ  ْ ِمِذي ُ َوأَبُْوَماِجٍد   .دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ   َوأَبُوْ  َرَواُه الّت ِ ْ َوقَاَل الّت ِ
اِوْي   .ٌل ْجُهوْ م َ  َرُجٌل الر َ

1669. (24) [1/526-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ మస్్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''జనా'జహ్ కు వెనుక ఉండాలి. ముందు 

ఉండ కూడదు, దాన్నకి ముందు ఉనివారు దాన్నవెంట్ 

 

మిజ్అల్హులనా ఫర్'తన్, వజ్'అల్హులనా జు''ఖ్రన్ 

వజ్'అల్హులనా షాఫి'అన్ వ ముషషీ 'అన్'' -- 'ఓ 

అలిాహ్్, ఈ బిడాను మా కోసం ప్పణు సాధనంగా చేయి, 

అతన్ని మా గ్యరించి స్లఫారసు చేస్తవాన్నగా చేయి, అతన్న 

స్లఫారసు స్వాకరించు,' అన్న ప్లకాలి. 

63) వివరణ-1668: అంటే కాలినడకన వెళ్ళేవారు జనా 

'జహ్ కుముందు వెనుక, అట్ట, ఇటూ నడవ వచుచను.  

లేనటిే.'' 64 (తిరిిజి', అబూ దావూద్, ఇబుి 

మాజహ్) 

తిరిిజి' ఈ 'హదీసు' ఉలిేఖనకరత  అబూ మాజిద్ 

అజాఞ న్న అన్న పేరొకనాిరు.  

 ( 1/526)[ ) ضعيف (  25]  - 1670

ُسْوُل اهلِل صىل اهلل  قَاَل رَ  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:
اٍت َمْن تَِبَع َجَنازَ " عليه وسلم:  فََقْد قَََض َما    ةى َوَحلََمَها ثَََلَث َمر َ

ْ  الاهُ وَ . رَ "اهَ ق ِ ْن حَ عَلَْيِه مِ   .ِديٌْث َغِريٌْب َذا حَ اَل: هَ قَ  وَ ِمِذي ُ ّت ِ

1670. (25) [1/526-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: జనా'జహ్ వెంట్ 

వెళిే, మూడు సారిు భుజం అందించిన వుకిత  తన 

బాధుత న్నరారిత ంచి నటిే. (తిరిిజి' / ఏకోలిేఖనం)  
 ( 1/526) [ ) ضعيف ( 26]  - 1671

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم   أَن َ  ":ن َةِ ِح الس ُ "َشرْ ِِفْ ِوَى قَْد رُ وَ  الن َ
 . َجَناَزَة َسْعٍد ابِْن ُمَعاٍذ بَْْيَ الَْعُمْودَيِْن  َحَمَل 

1671. (26) [1/526-బలహీనం] 

ప్ర వకత  (స) స'అద్ బిన్ ము'ఆజ్' జనా'జహ్ ను 

రండు కరేల మధు ఎతే్యరు. 65 (షర్హుసుసనిహ్్) 

 ( 1/526) يف () ضع[  27]  - 1672

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ   قَاَل:بَاَن  ثَوْ َوَعْن  َخَرْجَنا َمَع الن َ
ا ُرْكَبانىا فََقاَل: "أَََل تَْسَتْحُيْوَن؟ إِن َ َمََلئَِكَة اهلِل   َجَناَزةٍ فََرأَى نَاسى

و َ  ْ َرَواُه . اِب"َعىَل أَْقَداِمِهْم َوأَنُْتْم َعىَل ُظُهْوِر الد َ    َوابُْن ِذي ُ مِ الّت ِ
: َوقَْد ُرِوَي َعْن ثَْوبَاَن  رَ وَ  .هُ َماجَ  ِمِذي ُ ْ َوى أَبُْو دَاُودَ نَْحَوُه َوقَاَل الّت ِ

 . َمْوقُْوفىا

1672. (27) [1/526-బలహీనం] 

 

64) వివరణ-1669: 'హదీసు'వేతేలందరూ ఈ 'హదీసు'ను 

బలహీనమైెనదిగా ధృవీకరించారు. కనుక జనా'జహ్ 

ముందు వెనుక ఎట్ట ఉనాి ఫరవాలేదు. 

65) వివరణ-1671: మూడుసారిు ఎతేట్ం వలి తీసుకన్న 

వెళ్ళేవారికి సులువుగా ఉంట్టంది. ఒకే వుకిత  ప్ర రంభం 

నుండి చివరి వరకు ఎతేుకన్న ఉంటే అలస్లపోత్యరు. శవం 

హకుక కూడా చెలిించినటి్ట అయిపోతుంది. జనా'జహ్ 

ను నలుగ్యరు వుకుత లు నాలుగ్యవైెప్పలు ప్ట్టట కన్న 

లేప్లి. భుజాలు మారుతూ ఉంటే సులువుగా 

చేరచబడుతుంది. 
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సౌ'బాన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) వెంట్ మేము ఒక 

జనా'జహ్ లో వెళ్ళేము. ప్ర జలు వాహనాలపైె 

కూరొచన్న వెళ్ళతూ ఉండట్ం ప్ర వకత  (స) చూశారు. 

అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 'మీకు కంచమైెనా స్లగ్యగ  లేదా? 

దైవదూతలు జనా'జహ్ వెంట్ కాలినడకన వసేుంటే, 

మీరు ప్శువుల వీప్పలపైె కూరుచన్న వసేునాిరు' అన్న 

అనాిరు. 66 (అబూ దావూద్, ఇబ్ని మాజహ్, 

తిరిిజీ' / ఈ 'హదీసు' సౌ'బాన పోర కత ం).  

 ( 1/527)يف ( [ ) ضع 28 ] - 1673

اٍس بِْن عَ َوَعِن ا َ َعىَل  : أَن َ ب َ ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قََرأ  الن َ
ِمذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ  ْ   الَْجَناَزةِ بَِفاتَِحِة الِْكَتاِب. َرَواُه الّت ِ

1673. (28) [1/527-బలహీనం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జనా'జహ్ 

నమా'జులో స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ చదివారు. 67 (తిరిిజి', 

అబూ దావూద్, ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/527)  [ ) صحيح ( 29]  - 1674

َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  
  َواهُ . رَ " عَاءَ د ُ اللَُه  عليه وسلم: "إِذَا َصل َْيُتْم َعىَل الَْمي ِِت فَأَْخلُِصْوا

 َ  . هُ َماجَ  ابُْن ُودَ وَ بُْو دَاأ

1674. (29) [1/527-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీరు ఎవరి గ్యరించి అయినా జనా'జహ్ నమా'జు 

చదివితే, అతన్న కరకు చితే శుదిధ తో దు'ఆ 

చేయండి.'' (అబూ దావూద్, ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/527)(   يح صح [ )  30]  - 1675

َ َوعَ  كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل    َعْنُه قَاَل:َي اهللُ َة َرِض َريْرَ ِِبْ هُ ْن أ
َنا  " عليه وسلم إِذَا َصىل  َعىَل الَْجَناَزةِ قَاَل: اَلل ُهم َ اْغِفْر لَِحي ِ

 

66) వివరణ-1672: ఇంతకు ముందు 'హదీసు'ల దాారా 

కారణం ఉండి వాహనంపైె ఎకిక జనా'జహ్ వెనుక నడిసే్త 

ధరిసమితం అన్న తెలిస్లంది. ఈ 'హదీసు'లో ఎట్టవంటి 

కారణం లేకుండా వాహనాలపైె ఎకిక వచేచవారి గ్యరించి 

పేరొకనట్ం జరిగంది. లేదా నడిచి రావట్ం ఉతేమం అన్న, 

వాహనంపైె వసే్త ధరిసమితం అన్న పేరొకనబడి 

ఉంట్టంది. 

67) వివరణ-1673: అంటే జనా'జహ్ నమా'జులో స్తరహ్్ 

ఫాతి'హ్వ చదవాలన్న తెలుసేుంది. 

نَا َوَمي ِِتَنا َوَشاِهَدنَا َوغَائِِبَنا َوَصِغْْيِنَا َوكَِبْْيِنَا َوذَكَرِ 
ُ وَ  ا فَ ُه مِ َيْيتَ َمْن أَحْ م َ ل هُ ا.اَلَثانى نْأ أَْحِيِه َعىَل اْْلِْسََلم َو َمْن تََوف َْيَتُه ن َ

ا بَْعَدُه ". يَْماِن.اَلل ُهم َ ََل تَْحِرْمَنا أَْجَرُه َوََل تَْفِتن َ ا فََتَوف َُه َعىَل اْْلِ  ِمن َ
ِمِذي ُ  ْ  . هُ َماجَ   ُن بْ  َوا َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ

1675. (30) [1/527-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జనా'జహ్ 

నమా'జులో ఈదు'ఆను ప్ఠంచేవారు. 

''అలాల హుమా'గ్ ఫిర్ లి 'హయియనా 

వమయియతినా, వషాహిదినా వ 'గాయిబినా, 

వ'స్'గీర్నా వకబీర్నా, వ జ'కర్నా వ ఉన్స్మ'నా. 

అలాల హుమా మన్ అ'హ్యయ్త్హు మ్మనాన, 

ఫఅ'హ్యిహీ అలల్ ఇస్మల మ, వమన్ 

త్వఫీయ్త్హు మ్మనాన ఫత్వఫీహు అలల్ 

ఈమాన్. అలాల హుమా లా త్'హ్ర్మ్నా 

అజ్్రహు, వలా త్ఫ్తినాన బ'అదహు.'' -- 

'అలిాహ్్! మాలో సజీవంగా ఉని్వారినీ మరణించిన 

వారినీ, ఇకకడ ఉని వారినీ, ఇకకడ లేన్న వారినీ, 

చినిలను పెదద లను, సే్వాలను ప్పరుషులను, 

క్షమ్మంచు. ఓ అలిాహ్్! నీవు సజీవంగా ఉంచగోర 

వారిన్న ఇసిామ్పైె సజీవంగా ఉంచు. ఇంకా నీవు 

చంప్గోర వారిన్న విశాాసంపైె చంప్ప. ఓ అలిాహ్్! 

ఇతన్న ప్పణుం నుండి మమిలిి దూరం చేయకు. 

ఇంకా ఇతన్న తరాాత మమిలిి కలిోలాలకు 

గ్యరిచేయకు.' (అ'హిద, అబూ దావూద్, తిరిిజి', 

ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/528)عيف ( [ ) ض 31]  - 1676

َوَرَواُه الن ََسائِ ُ َعْن إِبَْراِهْيِم اْْلَْشَهلِي ِ َعْن أَبِْيِه َوانََتَهْت ِرَوايَُتُه  
 .  "ِعْنَد قَْولِِه: َو"أُنَْثانَا

يَْماِن     .ِم"ْسََل اْْلِ ىَل ُه عَ ف َ وَ  َوتَ َوِِفْ ِرَوايٍَة أَِِبْ دَاُودَ: "فَأَْحِيِه َعىَل اْْلِ

 .  تُِضل ََنا بَْعَدُه": "َوََل ِخِرهِ  آِِفْ وَ 
1676. (31) [1/528-బలహీనం] 

నసాయి' దీన్ని ఇబార హీమ్ అష్హలీ, అతన్న తండిర  

దాారా ఉలిేఖించారు. ఈ ఉలిేఖనం ఉన్సానా వరకు 

ఉంది. 
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అబూ దావూద్లో, 'ఫఅహ్యిహి అలల్ ఈమాన్ 

మర్యు వత్వఫీహు అలల్ఇస్మల మ్,' అనే ప్దా 

లునాియి. చివరిలో 'వలాతు'దిలల నా,' అన్న ఉంది.  

 ( 1/528)[ ) صحيح (   32]  - 1677

َصىل َ بَِنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن َواثِلََة بِْن اْْلَْسَقِع قَاَل:
َن الُْمْسلِِمْْيَ فََسِمْعُتُه يَُقْوُل: َن  فََُل   إِن َ ُهم َ "اَلل   وسلم َعىَل َرُجٍل م ِ

اِرَك فَِقِه ِمْن فِْتَنِة الَْقْبَِوعََذاِب  ِل َجوَ َوَحبْ ِتِك  ِذم َ ٍن ِِفْ فََُل  بَْن 
اِرَوأَنَْت أَْهُل الَْوفَاِء َوالَْحق ِ اَلل ُهم َ اْغِفْر لَُه َواْرَحْمُه إِن ََك أَنَْت   الن َ

ِحْيِم". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوا  . هُ بُْن َماجَ الَْغُفْوُرالر َ
1677. (32) [1/528-దృఢం] 

వాస్ల'లహ్్ బిన్ అస్్ఖ'అ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

మాకు ఒక ముసి్లమ్ జనా'జహ్ నమా'జు 

చదివించారు. ప్ర వకత  (స) ఈ దు'ఆ చదవట్ం నేను 

వినాిను. ''అలిాహుమి ఫులానబ్న ఫులాన్నన్ ఫీ 

జి'మితిక వ'హబ్లి జవారిక, ఫఖిహీ మ్మన్ ఫిత్నతిల్ 

ఖబ్రి, వ'అజా బినాిరి, వఅన్త అ'హ్్లుల్ 

వఫాయి', వల్'హఖీి, అలిాహుమి'గ్ ఫిర్లహు 

వర్'హమ్హు, ఇనిక అన్తల్ 'గఫూరు్రే'హీమ్.'' -- 

'ఓ అలిాహ్్! ఫలానా వుకిత  ఫలానా కుమారుడు 

నీసన్నిధిలో, నీ అధీనంలో ఉనాిడు. అతన్ని 

సమాధి ప్రీక్షల నుండి, నరకశ్క్షల నుండి కాప్డు. 

నీవు వాగాద నం పూరిత  చేస్త్వాడివి, సతువంతుడవు. ఓ్

అలిాహ్్! అతన్ని్ క్షమ్మంచు, అతన్ని కరుణించు, 

న్నససందేహంగా నీవే్ కరుణించేవాడవు, క్షమ్మంచే 

వాడవూను.' (అబూ దావూద్, ఇబ్ని మాజహ్)  

అంటే అతన్న పేరు, అతన్న తండిర  పేరు చెపు దు'ఆ 

చేయడం మంచిది. 

 ( 1/528) ضعيف (  [ ) 33]  - 1678

 اهلل عليه وسلم: صىل  اهللِ ُسْوُل قَاَل رَ  َمَرقَاَل:ابِْن عُ َوَعِن 
َساِويِْهْم".  ْوا َعْن م َ َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   "اذْكُُرْوا َمَحاِسَن َمْوتَاكُْم َوكُف ُ

ِمِذي ُ  ْ  .َوالّت ِ
1678. (33) [1/528-బలహీనం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మీరు మీ మృతుల సత్యకరాులను ప్ర సేా 

వించండి. ఇంకా వారిచెడులను ప్ర సేావించకండి.'' 68 

(తిరిిజి', అబూ దావూద్) 

 ( 1/528)  [ ) صحيح ( 34]  - 1679

َصل َْيُت َمَع أَنَِس بِْن َمالٍِك َعىَل   َوَعْن نَافٍِع أَِِبْ غَالٍِب قَاَل:
ْ رَ  َل َياَقاَم حِ َرُجٍل فَ  َجَناَزةِ  ْن  أَةٍ م ِ اْمرَ  َناَزةِ بَِج  اُؤْواثُم َ جَ َسِه أ

فََقاَم ِحَياَل َوَسِط   .يَا أَبَاَحْمَزَة َصل ِ عَلَْيَها َريٍْش فََقالُْوا:قُ 
ِريْرِ  َهَكَذا َرأَيُْت َرُسْوَل اهلِل صىل   فََقاَل لَُه الَْعََلُء بُْن ِزيَاٍد: .الس َ

جُ  َمِن َها؟ وَ َك ِمنْ َقامَ مَ ةِ زَ َنا الَْج اهلل عليه وسلم قَاَم َعىَل  ِل الر َ
ِمِذي ُ َوابُْن َماَجهُ ِمْنهُ  اَمَك َمقَ  ْ   .؟ قَاَل: نََعْم. َرَواُه الّت ِ

َوِِفْ ِرَوايَِة أَِِبْ دَاُودَ نَْحَوُه َمَع ِزيَادَةٍ َوفِْيِه: فََقاَم َعْنَد َعِجْيَزةِ  
 .الَْمْرأَةِ 

1679. (34) [1/528-దృఢం] 

నా'ఫె అబూ 'గాలిబ్ (ర) కథనం: అనస్్ బిన్ 

మాలిక్ వెంట్ నేనొక జనా'జహ్ నమా'జులో 

ప్ల్కగ నాిను. అనస్్ బిన్ మాలిక్ ప్పరుష జనా'జహ్ 

తలవదద  న్నలబడాారు. ఆ తరువాత ఒక సే్వా జనా'జహ్ 

తీసుకురావట్ం జరిగంది. అప్పుడు ప్ర జలు, 'ఓ 

అబూ'హమ్'జహ్! ఈ సే్వా జనా'జహ్ నమా'జు కూడా 

చదివించండి' అన్న అనాిరు. అప్పుడు అనస్్ బిన్ 

మాలిక్ మధు న్నలబడాారు. అప్పుడు 'అలా' బిన్ 

'జియాద్ అనస్్ బిన్ మాలిక్ను ''మీరు చదివించినటి్ట 

ప్ర వకత  (స)ను నమా'జు చదివించట్ం మీరు చూశారా? 

'' అన్న అడిగారు. అంటే ప్పరుష జనా'జహ్ తల వదద , 

సే్వా జనా'జహ్ మధు న్నలబడి చదివించారు. దాన్నకి 

అనస్్ బిన్ మాలిక్ 'అవునన్న' అనాిరు. (తిరిిజి', 

ఇబ్ని మాజహ్)  

అబూ దావూద్ ఉలిేఖనంలో ''సే్వా మరాింగం వదద  

న్నల బడాారు'' అన్న ఉంది.  
----- 

 

68) వివరణ-1678: అంటే మంచి వారి, మంచి విషయాలు 

ప్ర సేావించండి. దాన్నవలి దైవకారుణుం అవతరిసేుంది. 

ఇంకా వారి క్షమాప్ణ గ్యరించి ప్ర రాించట్ం జరుగ్యతుంది. 

ఇంకా చెడావారి చెడులను ప్ర సేావించకండి. దాన్నవలి వారి 

ప్రోక్ష న్నంద, చాడ్డలు చెప్ుట్ం జరుగ్యతుంది. వీటిన్న 

చాలా కఠనంగా న్నషేధించట్ం జరిగంది. 
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     మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 (1/529)[ ) متفق عليه (  35]  - 1680

ْحَمِن  ْ  بِْن  َعْن َعْبِد الر َ َ  ىَل لَيْ  أَِِب   قَْيُس ْيٍف و َ ُحنَ اَن ابُْن قَاَل: ك
ِة فَُمر َ عَلَْيِهَما بَِجَناَزةٍ َسْعدٍ  ابُْن  فَِقْيَل  .فََقاَما . قَاعَِديِْن بِالَْقاِدِسي َ

ةِ  م َ ِ إِن َ َرُسْوَل  :فََقاََل  .لَُهَما: إِن ََها ِمْن أَْهِل اْْلَْرِض أَْي ِمْن أَْهِل الذ 
إِن ََها  لَُه:ْيَل فَقِ  اَم فَقَ  .َجَناَزةٌ ْت بِِه ر َ مَ  سلمو  عليه اهللاهلِل صىل

. ا؟ فََقاَل: َجَناَزُة يَُهْوِدي ٍ   .متفق عليه ""أَلَْيَسْت نَْفسى

1680. (35) [1/529-ఏకీభవితం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ అబ్ర లై్లలా (ర) కథనం: స'హల్ 

బిన్ 'హనీఫ్ మరియు ఖైస్్ బిన్ స'అద్ ఖాదిస్లయు 

ప్ర ంతంలో కూరుచనాిరు. ఇంతలో వారి ముందు 

నుండి ఒక జనా'జహ్ వెళిేంది. వారిదద రూ చూస్ల 

న్నలబడాారు. వారికి అది ముసి్లమేతరున్న జనా'జహ్ 

అన్న, ఎందుకు న్నలబడాారన్న అడగట్ం జరిగంది. 

దాన్నకి వారు ప్ర వకత  (స) ముందు నుండి కూడా ఇలాగే 

ఒక జనా'జహ్ వెళ్ేడం జరిగంది, ప్ర వకత  (స) లేచి 

న్నలబడాారు. అప్పుడు ప్ర జలు, 'అది యూదున్న 

జనా'జహ్' అన్న చెప్ురు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 'అతడు 

ప్ర ణికాడా' అన్న అనాిరు. 69 (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 1/529) [ ) ضعيف ( 36]  - 1681

اِمِت قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعْن ُعَبادََة بِْن الص َ
 فََعَرَض لَُه  ل َْحدِ  ال َضَع ِِفْ  تُوْ ُعْد َحّت َ يَقْ  اَزةى لَْم َجنَ َع بِ ذَا تَ إِ  لموس

َن الَْيُهْودِ  ُد قَاَل: فََقاَل لَُه: .ِحْبٌ م ِ فََجلََس  إِن َا َهَكَذا نَْضَع يَا ُمَحم َ
 

69) వివరణ-1680: ఖాదిసియయ ఒక ప్ర ంతం పేరు. ఇది 

కూఫా నుండి 15 కోసుల దూరంలో ఉంది. ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులు అకకడ ఉండేవారు. అకకడ ఇసిామీయ 

ప్ర భుతాం ఏరుడింది. అకకడ ముసి్లమేతరులు కూడా 

ఉండేవారు. ఒక ముసి్లమేతరుడు మరణించాడు. ఆ ఇదద రి 

ముందు నుండి శవాన్ని తీసుకు వెళ్ేడం జరిగంది. వారు 

లేచి న్నలబడాారు. అప్పుడు వారికి అది ముసి్లమేతరున్న 

శవం అన్న తెలియ ప్రచట్ం జరిగంది. దాన్నకి వారిదద రూ 

ప్ర వకత  (స) ఆదరశ జీవితం గ్యరించి చెప్ురు. దాన్నతో 

ప్ట్ట మరణం ప్ర తిప్ర ణికి వసేుందన్న, ముసి్లమ్ 

శవంఅయినా, ముసి్ల మేతరున్న శవం అయినా దాన్న 

దాారా గ్యణప్ఠం నేరుచకోవాలన్న చెప్ురు. 

َرَواُه   "َخالُِفْوُهْم". َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوقَاَل:
ِمذِ  ْ ْ َوقَاَل  .هُ اجَ مَ  َوابُْن  دَ اوُ دَ َوأَبُوْ ي ُ الّت ِ ا َحِديٌْث َذ هَ  :ِمِذي ُ  الّت ِ

اِوْي لَْيَس   .بِالَْقِوي ِ  َغِريٌْب َوبِْشُر بُْن َرافِِع الر َ

1681. (36) [1/529-బలహీనం] 

'ఉబాదహ్్ బిన్ 'సామ్మత్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

జనా'జహ్ వెంట్ వెళితే, శవాన్ని సమాధిలో దించే 

వరకు కూరుచనే వారు కాదు. ఒక యూద ప్ండితుడు 

ప్ర వకత  (స) ముందుకు వచిచ, 'ఓ ము'హమిద్! మేము 

కూడా ఇలాగే చేసేాము' అన్న అనాిడు. అది విన్న 

ప్ర వకత  (స) వెంట్నే కూరుచనాిరు. ఇంకా 

'యూదులను వుతిరకించండి' అన్న అనాిరు. 70 

(అబూ దావూద్, ఇబ్ని మాజహ్, తిరిిజి' / 
బలహీనం) 

 ( 1/529) ن (حس  ) [ 37]  - 1682

صىل اهلل عليه وسلم أََمَرنَا اهلِل ْوُل َرُس َن كَا اَل:ْن عَلَي ٍ قَ عَ وَ 
َرَواُه  بِالِْقَياِم ِِفْ الَْجَناَزةِ ثُم َ َجلََس بَْعَد ذَلَِك َوأََمَرنَا بِالُْجلُْوِس.

 . أَْحَمد

1682. (37) [1/529-ప్ర మాణికం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జనా'జహ్ ను చూస్ల 

న్నలబడమన్న ఆదేశ్ంచారు. తరువాత ప్ర వకత  (స) 

కూరుచనాిరు. మమిలిి  కూడా కూరోచమనాిరు. 

(అ'హిద)  

 ( 1/579)  [ ) صحيح ( 38]  - 1683

 

70) వివరణ-1681: యూదులను వుతిరకిసే్త శవాన్ని 

సమాధిలో పెట్ట కముందే ప్ర వకత (స) కూరుచనాిరు. ఇంకా 

తన అనుచరులతో 'మీరు శవాన్ని సమాధిలో పెట్ట క 

ముందు కూరోచండన్న' అనాిరు. మరో ఉలిేఖనంలో 

''జనాజా వెంట్ వెళితే జనా'జహ్ ను భుజాలపైె నుండి 

దించి కేింద పెటేట  వరకు కూరోచకండి'' అన్న ఉంది. ఈ 

రండు ఉలిేఖనాలిో ఎట్టవంటి వుతిరకత లేదు. భుజాల 

నుండి దించి సమాధిలో పెట్ట క ముందు కూరోచవచుచ. ఈ 

'హదీసు' బలహీనమైెనది. నసాయి' దీన్న ఉలిేఖకుణిణ  

బలహీనుడన్న పేరొకనాిరు. దారు ఖుతునీ మున్కిరుల్ 

'హదీసు' అనాిరు. అబూ 'హ్వతిమ్ కూడా 

బలహీనమైెనదన్న అనాిరు. 
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ْت بِالَْحَسِن بِْن  ِد بِْن ِسْْيِيَْن قَاَل:إِن َ َجَناَزةى َمر َ َوَعْن ُمَحم َ

اٍس فََقا اٍس يَُقْم اِبْ  ْم َولَ  لَْحَسُن َم اعَلِي ٍ َوابِْن َعب َ َقاَل  فَ ُن َعب َ
قَْد قَاَم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم لَِجَناَزةِ ْيَس ُن:أَلَ لَْحَس ا

؟ قَاَل:  . نََعْم ثُم َ َجلََس. َرَواُه الن ََسائِ ُ  يَُهْوِدي ٍ
1683. (38) [1/529-దృఢం] 

ము'హమిద్ బిన్ స్వరీన్ (ర) కథనం: 'హసన్ బిన్ 

'అలీ మరియు ఇబ్ని 'అబాాస్్ల ముందు నుండి ఒక 

జనా'జహ్ వెళిేంది. 'హసన్ (ర) లేచి న్నలబడాారు. 

ఇబ్ని 'అబాాస్్ లేచి న్నలబడలేదు. అప్పుడు 'హసన్ 

(ర) ఇబ్ని 'అబాాస్్తో, ''ప్ర వకత  (స) యూదున్న 

జనా'జహ్ ను చూచి న్నలబడాారు కదా!'' అన్న 

అనాిరు. దాన్నకి ఇబ్ని 'అబాాస్్ ''అవును, కాన్న 

దాన్న తరువాత ప్ర వకత  (స) కూరొచనే వారు, లేచి 

న్నలబడేవారు కారు,'' అన్న అనాిరు. (నసాయి')  

 ( 1/530)[ ) صحيح (   39]  - 1684

ٍد َعْن أَبِْيِه أَن َ الَْحَسَن بِْن عَلِي ٍ كَاَن   َحم َ َوَعْن َجْعَفِر بِْن مى
عَلَْيِه بَِجَناَزةٍ  ا فََمر َ   .الَْجَناَزةُ  اَوَزِت  جَ َحّت َ  ن َاُس لاَم افَقَ  .َجالِسى

اُمر َ بَِجَناَزةِ يَُهْودي ٍ َوكَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  مَ إِن َ  :َحَسُن َل الْ َقافَ 
ا َوكَِرَه أَْن تَْعلُْواَرأَْسُه َجَناَزُة   عليه وسلم َعىَل َطِريِْقَها َجالِسى

 . َرَواُه الن ََسائِ  يَُهْوِدي ٍ فََقاَم.
1684. (39) [1/530-దృఢం] 

జ'అఫర్ తన తండిర  ము'హమిద్ దాారా కథనం: 

'హసన్ బిన్ 'అలీ కూరుచన్న ఉనాిరు. అతన్న 

ముందు నుండి ఒక జనా'జహ్ వెళిేంది. జనా'జహ్ 

వెళ్ళేవరకు ప్ర జలు లేచి న్నలబడాారు. అప్పుడు 

'హసన్ బిన్ 'అలీ ''ప్ర వకత (స) ఒకచోట్ కూరుచన్న 

ఉనాిరు. అట్టనుండి ఒక యూదున్న జనా'జహ్ 

వెళిేంది. యూదున్న శవం తన తలపైె నుండి వెళ్ేడం 

ఇషట ం్ లేక ప్ర వకత  (స) లేచిన్నలబడాారు అన్న 

అనాిరు.''71 (నసాయి')  

 

71) వివరణ-1684: ఈ 'హదీసు'లను బటిట  జనా'జహ్ ను 

చూస్ల న్నలబడకూడదన్న తెలుసేుంది. కాన్న ఈ 'హదీసు'లు 

బలహీనమైెనవి. వాసేవం ఏమ్మట్ంటే, జనా'జహ్ 

ముసి్లముదైనా, యూదున్నదైనా న్నలబడట్ంలో 

అభుంతరం ఏమీలేదు. 

 ( 1/530)[ ) ضعيف (  40]  - 1685

"إِذَا  َوَعْن أَِِبْ ُمْوََس أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:
ْت بَِك َجَناَزُة يَ  َ ُهْودِ َمر َ َ رَ ْص  نَ وْ ي ٍ أ ُتْم  فَلَْس  لََها ْوُمْوافَقُ  ْوُمْسلٍِم اِِن ٍ أ

َعَها ِمَن الَْمََلئَِكِة".  .  َرَواُه أَْحَمُد  لََها تَُقْوُمْوَن إِن ََما تَُقْوُمْوَن لَِمْن م َ

1685. (40) [1/530-బలహీనం] 

అబూ మూసా (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీ 

ప్ర కక నుండి ముసి్లముదైనా, యూదున్నదైనా 

జనా'జహ్ వెళితే న్నలబడండి. మీరు జనా'జహ్ ను 

గౌరవిసే్త న్నలబడట్ంలేదు. అసలు మీరు జనా'జహ్ 

వెంట్ ఉని దైవదూతల గౌరవారాం న్నలబడు 

తునాిరు అన్న అనాిరు.'' (అ'హిద్) 

 ( 1/530)  [ ) صحيح ( 41]  - 1686

ْت بَِرُسْوِل اهللِ  ا إِن َهَ  : َل يْ فَقِ  .َقاَم  فَ َوَعْن أَنٍَس أَن َ َجَناَزَة َمر َ
 . َما قُْمُت لِلَْمََلئَِكِة". َرَواُه الن ََسائِ ُ "إِن َ اَل: فَقَ  .ُهْوِدي ٍ َزُة ي َ َجَنا

1686. (41) [1/530-దృఢం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర కక నుండి ఒక జనా 

'జహ్ వెళ్ేడం జరిగంది. ప్ర వకత  (స) న్నలబడాారు. ఇది 

యూదున్న జనా'జహ్ అన్న తెలియప్రచట్ం జరిగంది. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స) ''నేను దైవదూతల కోసం 

న్నలబడాాను'' అన్న అనాిరు. (నసాయి') 

 (1/530)[ ) لم تتم دراسته (  42]  - 1687

َة قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن َمالِِك بِْن ُهَبْْيَ
ْسلٍِم  وسلم يَُقْوُل: ٍف  َة ُصُفوْ ثَََلثَ  عَلَْيهِ ْي ل ِ َص يُ ُت فَ ي َُموْ "َما ِمْن م ُ

َن  فَكَاَن َمالٌِك إِذَا اْسَتَقل َ أَْهُل الَْجناَزةِ  إَِل َ أَْوَجَب".ْْيَ ْسلِمِ  الْمُ م ِ
أَُهْم ثَََلثََة ُصُفْوٍف ل َِهَذا الَْحِديِْث.     .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  َجز َ

: قَا ِمِذي ُ ْ ىَل  َصىل  عَ  َة إِذَاُهَبْْيَ ُن بْ  ُك الِ  مَ َل كَاَن َوِِفْ ِرَواَيِة الّت ِ
أَُهْم ثَََلثَةَ َتَقال َ ةِ فَ َجَنازَ الْ  ثُم َ قَاَل: قَاَل  .أَْجَزاءٍ   الن َاُس عَلَْيَها َجز َ

"َمْن َصىل  عَلَْيِه ثَََلثََة ُصُفْوٍف   َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:
  .ْحَوهُ أَْوَجَب". َوَرَوى ابُْن َماَجُه نَ 

1687. (42) [1/530-అప్రిశోధితం] 

మాలిక్ బిన్ హుబై్నరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా 

ప్ర వచిసే్త ఉండగా నేను వినాిను, ''మరణించిన 

ముసి్లమ్పైె ముసి్లముల మూడు ప్ంకుత లు జనా'జహ్ 

నమా'జు చదివితే, అలిాహ్్ అతన్న కోసం సారగ ం 

తప్ున్నసరి చేసేాడు.'' ఈ 'హదీసు' ఉలిేఖనకరత  మాలిక్ 
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బిన్ హుబై్నరహ్్ జనా'జహ్ వెంట్ ఉండి ప్ర జల సంఖు 

తకుకవగా ఉంటే ప్ర జలను 3 ప్ంకుత లుగా చేస్తవారు. 

ఇంకా అతన్న కోసం అలిాహ్్(త) సారగ ం తప్ున్నసరి 

చేసేాడు అన్న ప్ర వకత  (స) ప్ర వచించారన్న చెపేువారు. 72 

(ఇబ్ని మాజహ్, అబూ దావూద్, తిరిిజి') 

 ( 1/530)عيف ( [ ) ض 43]  - 1688

َ عَ وَ  ِب  َريَْرَة َعِن ال ِِبْ هُ ْن أ ََلةِ َعىَل  ه وسلم عليصىل اهللن َ ِِفْ الص َ
"اَلل ُهم َ أَنَْت َرب َُها َوأَنَْت َخلَْقَتَها َوأَنَْت َهَديَْتَها إِىَل   الَْجَناَزةِ:

َها  اْْلِْسََلِم وَ  ِ   َها تِ نِيَ َوعَََل أَنَْت قََبْضَت ُرْوَحَها َوأَنَْت أَعْلَُم بِِسر 
  .دَ دَاوُ  أَبُوْ  َواهُ . رَ "هُ ْغِفْر لَ اَء فَاا ُشَفعَ ْئنَ جِ 

1688. (43) [1/530-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జనా'జహ్ 

నమా'జులో ఈ దు'ఆ ప్ఠంచేవారు: ''అలిాహుమి 
అన్త రబుాహ్వ, వ అన్త 'ఖలఖ్తహ్వ, వ అన్త 

హదైతహ్వ ఇలల్ ఇసిామ్, వఅన్త ఖబ'దే రూ'హహ్వ, 

వఅన్త ఆలముబిస్లరేిహ్వ వ 'అలాన్నయతిహ్వ, జీ'నా 

షుఫ'ఆఅ', ఫ'గ్ఫిర్లహ్.'' -- 'ఓ అలిాహ్్! నీవు 

ఈమృతున్న ప్ర భు వువి. నీవే దాన్ని సృషట ంచావు, నీవే 

దాన్ని ఇసిామ్ వైెప్ప మారగ ం చూప్వు, నీవే దాన్న ప్ర ణం 

తీశావు, నీవే దాన్న రహసు, బహిరంగ విషయాలను 

తెలిస్లనవాడవు, మే మందరం దాన్న స్లఫారసు కోసం 

వచాచము, కనుక నీవు దాన్ని క్షమ్మంచు.' (అబూ 

దావూద్) 

 ( 1/531)[ ) صحيح (   44]  - 1689

َصل َْيُت َوَراَء أَِِبْ ُهَريَْرَة َعىَل  الُْمَسي ِِب قَاَل:َوَعْن َسِعْيِد بِْن 
َن  ُه مِ ْذ أَعِ  ُهم َ ل  اَل" ْوُل:ةى قَط ُ فََسِمْعُتُه يَقُ َصِب ِ لَْم يَْعَمْل َخِطْيئَ 

 . َمالٌِك اُه وَ رَ  ."َذاِب الَْقْبِ عَ 
1689. (44) [1/531-దృఢం] 

స'యీద్ బిన్ ముసయిుబ్ (ర) కథనం: నేను 

అబూ హురైరహ్్ (ర) వెనుక ఏ ప్ప్ం ఎరుగన్న ఒక 

బాలున్న జనా'జహ్ నమా'జు చదివాను. అబూ 

హురైరహ్్ (ర) ఆ బాలున్న జనా'జహ్ నమా'జులో ఈ 

 

72) వివరణ-1687: ఈ 'హదీసు' దాారా ఇమాము వెనుక 

3 ప్ంకుత లు ఉండాలి. ప్ర జలు అధికంగా ఉనాి ప్ర జలు 

తకుకవగా ఉనాి సర. ఒకవేళ్ ఒకటి లేదా రండు 

ప్ంకుత లు ఉనాి నమా'జు అయిపోతుంది. 

దు'ఆ చదవట్ం వినాిను. ''అలిాహుమి 
అయిజ్'హు మ్మన్ అజా'బిల్ ఖబ్రి'' -- 'ఓ అలిాహ్్! 

ఈ బాలుణిణ  సమాధి శ్కుిండి కాప్డు.' (మాలిక) 

 (1/531)[ ) لم تتم دراسته (  45]  - 1690

ْفِل فَاتَِحَة  ِ ُ الَْحَسُن َعىَل الط  ا قَاَل: يَْقَرأ َوَعِن الُْبَخاِري ِ تَْعلِْيقى
ا و َ ُه لََنا َس ْجَعلْ م َ ال هُ اَل" ُل: وْ يَقُ اِب وَ الِْكتَ  اا َوذُ فَْرطى لَفى ا ْخرى أَْجرى "  و َ
.  . َرَواهُ   الُبَخاِري ُ

1690. (45) [1/531-అప్రిశోధితం] 

బు'ఖారీ కథనం: హసన్ బస్వర  పలిల జనా'జహ్ లో 

స్తరహ్్ ఫాతి'హ్వ చదివిన తరాాత ఈ దు'ఆ చదివే 

వారు, ''అలిాహుమిజ్ అల్హులనా సలఫన్ వ 

ఫర'తన్ వ జు'ఖ్రన్ వ అజ్రన్.'' -- 'ఓ అలిాహ్్! ఈ 

బిడాను మా కంటే ముందు వెళిే ప్పణు్ ప్ర తిఫల 

కారకున్నగా చేయి.' (బు'ఖారీ) 

 ( 1/531)[ ) ضعيف (  46]  - 1691

ْفُل ََل   ِ ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "الط  َوَعْن َجابٍِر أَن َ الن َ
".رَ ّت َ يَْس َرُث حَ يُوْ  َوََل  ِرُث َوََل يَ يَُصىل َ عَلَْيِه  ْ َواُه اَتِهل َ   ِمِذي ُ لّت ِ

  .ُن َماَجُه إَِل َ أَن َُه لَْم يَْذكُْر: "َوََل يُْوَرُث"َوابْ 
1691. (46) [1/531-బలహీనం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మరణించి 

జన్నించిన బిడా జనా'జహ్ నమా'జు చదవరాదు. ఆ 

బిడా వారసుడు కాలేడు. అతన్నకి ఎవరూ వారసులు 

కాలేరు, అయితే జన్నించిన తరువాత శబద ం చేస్ల 

మరణిసే్త జనా'జహ్ నమా'జు  చదవాలి.'' 73 (తిరిిజి', 

ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/531)[ ) صحيح (   47]  - 1692

َوَعْن أَِِبْ َمْسُعْوِد اْْلَنَْصاِري ِ قَاَل: نََِه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  
َ  عليه َِنْ ُه يَعْ َخلْفَ لن َاُس َشْيٍء َوا  فَْوَق ْْلَِماُم  اْوَم قُ ي َ ْن وسلم أ

راَقُْطَِن ُ َوأَبُْو دَاُودَ   . أَْسَفَل ِمْنُه. َرَواُه الد َ

1692. (47) [1/531-దృఢం] 

 

73) వివరణ-1691: జన్నించినప్పడు బిడా సజీవంగా ఉండి, 

కేకలు వేస్ల, ఆ తరువాత చన్నపోతే, ఇట్టవంటి బిడా 

జనా'జహ్ నమా'జు చదవాలి. అతడు వారసుడు 

అవుత్యడు. ఒకవేళ్ మరణంచి జనిాసేత  జనా'జహ 

న్మా'జు చదవరాదు, అత్డు వారసుడు కాడు. 
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అబూ మస్్'ఊద్ అ'నాసరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

''ఇమాము ఎతేయిన ప్ర దేశంపైె, ముఖేదీలు అంత్

కంటే కేింద ఉండి నమా'జు చదవటాన్ని 

వారించారు.''74 (దారు ఖు'తునీ-ముజ్తబా 

కిత్యబుల్ జనాయి'జ్', అబూ దావూద) 
===== 

 بَاُب َدْفِن الَْمي ِِت -6

6. ఖన్న్ స్ంస్మురాలు 

సమాధిన్న విశాలంగా తర వాాలి. పడవు, వెడలుు 

లను దృషట లో పెట్టట కన్న తర వాాలి. శవాన్ని సులువుగా 

సమాధిలో దించి ఉంచినట్టట  తర వాాలి. ఒకవేళ్ 

ఎవరైనా కూరోచవాలను కుంటే సులువుగా కూరోచ్

గలిగేలా ఉండాలి. ఇంకా ప్రిశుభర ంగా ఉండాలి. 

సమాధి రండు రకాలు: 1. పెటెట లా ఇండియాలో 

సాధారణంగా దీనేి తర వుాత్యరు. 2. బగ్లీ దీన్ని 

లహద్ అంటారు. సమాధిలో ఖిబిా వైెప్ప తర వాబడు్

తుంది. అందులో శవాన్ని ఉంచట్ం జరుగ్యతుంది. 

రండు రకాల సమాధులు ధరిసమితమైెనవే. 

జనా'జహ్ నమా'జు పూరత యిన తరాాత కాళ్ల  

వైపునుండి శవానిన దించాలి. అట్ట సాలం లేకపోతే, 

ఖిబిావైెప్ప నుండి, ఎట్టనుండి సులువుగా ఉంటే 

అట్టనుండి దించాలి. 

శవాన్ని సమాధిలో దించినప్పడు ''బిసిాలాల హి 

వ'అలా మ్మలల తి రసూలిలాల హి,'' అన్న ప్ఠంచాలి. 

అనంతరం ప్లకలతో మూస్ల ముసి్లములు 3 

పడికళ్ళే మటిట వేయాలి. ప్ర తి పడికడుతో ''మ్మన్హా 

ఖలఖ్నాక్కమ్, వఫ్ఫహా ను'యీదుక్కమ్ వమ్మన్హా 

నుఖ్ర్జుక్కమ్ త్తరత్న్ ఉఖ్రా'' (స్త.్ త్య హ్వ, 

20:55), ప్ఠంచట్ం అభిలషణీయం. సమాధిన్న 

కుప్ులా చేయాలి. అయితే ఒక జాన్నడు ఎతేు 
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చదివించినా, జనా'జహ్ నమా'జ్ చదివించినా ఎతేయిన 

ప్ర దేశంపైె న్నలబడి చదవించకూడదు. అయితే నమా'జు 

శ్క్షణ కోసం మెంబరుపైె న్నలబడి బోధిసే్త, సజాద  కేింద చేసే్త 

ఎట్టవంటి అభుంతరం లేదు. 

మాతర మే ఉండాలి. కట్ట డం గాన్న దాన్న మీద గోప్పరం్

గాన్న న్నరిించరాదు. దాన్నపైె ఏమీ వార యరాదు. 

సమాధిపైె మలమూతర  విసరజ న చేయరాదు. శవాన్ని 

సమాధిలో ఖననం చేస్లన తరాాత స్మాధిపై నీళ్ళి 

చిలకర్ంచటం అభిలషణీయం. తలవైెప్పనుండి ప్ర రం 

భించాలి. కాళ్ే వైెప్ప పూరిత చేయాలి. (బై్నహఖీ)  

తరువాత అందరూ స్మాధి వదు  నిలబడి 

మృతుని కోస్ం సిథ రత్తవనిక్ర, క్షమాపణక్క 

పార ర్థ ంచాలి. అబూ దావూద్లో 'ఉసాిన్ (ర) కథనం: 

ప్ర వకత  (స) శవాన్ని ఖననం చేస్లన తరాాత అకకడ 

న్నలబడి ప్ర జలతో, 'మీరు మీ సోదరున్న క్షమాప్ణ 

కోసం ప్ర రాించండి, ఇంకా అతన్న న్నలకడ కోసం 

ప్ర రాించండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అతన్ని 

ప్ర శ్ించట్ం జరుగ్యతుంది' అన్న అనాిరు. 

'స'హీ'హ్ ముసి్లమ్లో 'అమర ్్ బిన్ 'ఆ'స్్ (ర) కథనం: 

అతను తన మరణాన్నకి ముందు తన కుమారుణిణ  

పలిచి, ''నేను మరణించిన తరువాత, నా జనా'జహ్ 

వెంట్ ఏడుులు, పెడ బొబాలు పెటేట  సే్వా వెళ్ేరాదు. 

నా జనా'జహ్ వెంట్ అగి తీసుకన్న వెళ్ేరాదు. 

ఇంకా నాపైె మెలిగా మటిట వేయాలి. ఇంకా నా సమాధి 

వదద  ఒంటెను జ'బ'హ్్ చేస్లనంతస్తప్ప న్నలబడాలి. 

మన్కర్ న్కీర్లక్క స్మాధానాలు ఇచిచనప్పడు 

ధైరుంగా ఉంటాను'' అన్న అనాిరు. ఈ 'హదీసు' 

దాారా ఖననం చేస్లన తరాాత సమాది వదద  న్నలబడి 

దు'ఆ చేయట్ం అభిలషణీయం. దు'ఆలో చేతులు 

ఎతేవచుచ, ఎతేకపోవచుచ. 

సమాధి గ్యరిత ంచటాన్నకి స్మాధి త్ల దగగ ర 

ఒకరాయి పటట వచుును. (అబూ దావూద్).  

సమాధిపైె రండు ఖరూజ రప్ప కమిలు కూడా ప్తి 

పెట్ట వచుచను. కందరు పెడాలపైె, స్తరహ్్ ఇఖిాస్్ 

(112) మొదలై్లనవి మంతిర ంచి సమాధిలో 

ఉంచుత్యరు. లేదా ఖుర్ఆన్లోన్న వాకాులు వార స్ల 

ఉంచుత్యరు. లేదా క'అబహ్ తెర ముకక 

ఉంచుత్యరు. ఇట్టవంటి వనీి కలిుత్యలు. వీటికి 

చాలా దూరంగా ఉండాలి. స్మధయమై్మన్ంత్ వరక్క 

శాశాన్ంలో చెపుులు ధర్ంచి న్డవటం మంచిది 

కాదు. ముళ్ళే, ఇతర హ్వన్నకరమైెన వసేువులు ఉంటే 

ధరించవచుచను. 
----- 
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 َ َ لَْفْصُل ا ا ُل ْْل     మొదటి విభాగం و َ

 ( 1/532)  [ ) صحيح ( 1]  - 1693

ْ َوق َاٍص قَاَل   ْ َوق َاٍص أَن َ َسْعَد بَْن أَِِب َعْن عَاِمِر بِْن َسْعِد بِْن أَِِب
ا َوانِْصُبْوا عَلَي َ الل َِِبَ  ِِفْ َمَرِضِه ال َِذْي َهلََك فِْيِه: إِلَْحُدْوا ِلْ لَْحدى

ا   . ْسلٍِم َرَواُه مُ  ىل اهلل عليه وسلم.ُسْوِل اهلِل ص رَ بِ  َما ُصِنعَ كَنَْصبى

1693. (1) [1/532-దృఢం] 

'ఆమ్మర్ బిన్ స'అద బిన అబ్ర వఖీా'స్్ (ర) కథనం: 

స'అద్ బిన్ అబ్ర వఖీా'స్్ మరణాన్నకి ముందు 

వాుధిలో, 'ననుి ఖననం చేయడాన్నకి ల'హద్ 

సమాధి తర వాాలి. ప్చిచ ఇట్టకలు న్నలబ్నటాట లి. ప్ర వకత  

(స)కు చేస్లనట్టట ' అన్న అనాిరు. (ముసి్లమ్)  

 ( 1/532)[ ) صحيح (   2 ] - 1694

اٍس قَاَل: َجَعَل ِِفْ َقْبِ َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعِن ابِْن َعب َ
 . وسلم قَِطْيَفٌة َحْمَراُء. َرَواُه ُمْسلٌِم 

1694. (2) [1/532-దృఢం] 

ఇబుి 'అబాాస్్ (ర) కథనం: 'ప్ర వకత  (స) సమాధిలో 

ఒక ఎరేన్న దుప్ుటి ప్రచబడింది.' 75 (ముసి్లమ్) 

 ( 1/532)[ ) صحيح (   3]  - 1695

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم   اِر: أَن َُه َرأَى قَْبَ الن َ م َ َوَعْن ُسْفَياَن الْت َ
مىا. َرَواُه الُْبَخاِري ُ   . ُمَسن َ

1695. (3) [1/532-దృఢం] 

సుఫియాన్ తమార్ కథనం: అతను ప్ర వకత  (స) 

సమాధిన్న ఒంటె మూప్పరంలా మధుభాగం ఎతేుగా 

ఉండట్ం చూసారు. (బు'ఖారీ) 

 ( 1/532)  [ ) صحيح ( 4]  - 1696

: أَََل أَبَْعُثَك َعىَل َما   اِج اْْلَْسِدي  قَاَل: قَاَل ِلْ عَلِي ٌ َوَعْن أَِِبْ الَْهي َ
َ  يه وسلم:بََعَثَِنْ عَلَْيِه َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عل اَلى   تََدَع تِْمثَ ََل  ْن أ

اُه َوََل  إَِل َ َطَمْستَ  يَْتُه. َرَواُه ُمْسلٌِم  قَْبى ْشِرفىا إَِل َ َسو َ  . م ُ
1696. (4) [1/532-దృఢం] 

 

75) వివరణ-1694: షఖ్రాన్ (ర) అనుచరుల అనుమతి 

లేకుండా ఎరేన్న దుప్ుటి సమాధిలో ప్రచివేశారు. కాన్న 

అనుచరుల అభిప్ర య భేదాల వలి మళ్ళే ఆ దుప్ుటిన్న 

తీస్లవేయడం జరిగంది. అంటే సమాధిలో ఏదీ 

ప్రచకూడదు.  

అబుల్ హయాుజ్ అసదీ కథనం: 'అలీ (ర) నాతో, 

''ప్ర వకత  (స) ననుి ఏ ప్న్నమీద ప్ంప్రో, ఆ ప్న్నమీద 

మీకు ప్ంప్నా! అది: 1. నీవు ఎకకడైనా ప్ర ణుల 

చిత్యర లు చూసే్త వాటిన్న చెరిపవేయి, 2. ఇంకా నీవు 

ఎకకడైనా ఎతేయిన సమాధి చూసే్త, దాన్ని 

సమానంగా చేస్లవేయి. 76 (ముసి్లమ్) 

 ( 1/533)[ ) صحيح ( 5] -1697

َوَعْن َجابٍِر قَاَل: نََِه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَْن  
َص الَْقْبُ َوأَْن ي ُ   .  ُمْسلٌِم َد عَلَْيِه. َرَواهُ  َوأَْن ي ُْقعَ هِ يْ ْبَّن عَلَ ي َُجص َ

1697. (5) [1/533-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: సమాధిన్న దృఢంగా చేయట్ం, 

దాన్నపైె కట్ట డాలు కట్ట డం, గోప్పరాలు కట్ట డం, 

సమాధిపైె కూరోచవటాన్ని ప్ర వకత  (స) న్నషేధించారు. 77 

(ముసి్లమ్) 

 ( 1/533)[ ) صحيح (   6]  - 1698

 َ صىل اهلل عليه    اهللِ َل َرُسْوُل َنِوي ِ قَاَل: قَاَمْرثِِد الْغَ  ِِبْ َوَعْن أ
  .َرَواُه ُمْسلٌِم  .وسلم: "ََل تَْجلُِسْوا َعىَل الُْقُبْوِر َوََل تَُصل ُْوا إِلَْيَها"

1698. (6) [1/533-దృఢం] 

 

76) వివరణ-1696: అంటే ప్ర వకత  (స) 'అలీ (ర)ను 

''నువవళ్ళి పార ణుల చితా్తలను నాశన్ంచేయి, ఇంకా 

ఎతేుగా ఉని సమాధులను ధరిబదధ మైెన విధంగా 

చేస్లవేయి'' అన్న ఆదేశ్ంచారు. 'అలీ (ర) కూడా ఆ 

ప్న్నమీదే అబుర్ హయాుజ్ను ప్ంపంచారు. 

ఈ 'హదీసు' దాారా అనుమతికి మ్మంచిన ఎతేుగా 

సమాధిన్న న్నరిించరాదు. ఒకవేళ్ ఎవరైనా ఎతేుగా 

న్నరిించి ఉండి, దాన్ని ధరిబదధ మైెన విధంగా చేస్త శకిత  

ఉంటే చేయవచుచ. దాన్ని సరిచేయడంలో కలిోలం 

తల్లతేే భయం ఉంటే దూరంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా 

పార ణుల చితా్తలు, విగిహాలు ధవంస్ం చేయ్యలి. 

ఎందుకంటే కార్ణయ దూత్లు పర వేశంచర్. 

77) వివరణ-1697: ఈ 'హదీసు' దాారా సమాధిన్న 

స్లమెంట్తో కట్ట డం, దాన్నపైె కట్ట డాలు కట్ట డం, మల-

మూతర  విసరజ న చేయట్ం, దాన్నపైె వార యట్ం చేయరాదన్న 

తెలిస్లంది.  
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అబూ మర్స'ద్ 'గనవీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''మీరు సమాధులపైె కూరోచకండి, దాన్న 

వైెప్ప తిరిగ నమా'జు చదవకండి.'' 78 (ముసి్లమ్)   

 ( 1/533)[ ) صحيح (   7]  - 1699

َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  
عليه وسلم: "َْلَْن ي َْجلَِس أََحُدكُْم َعىَل َجْمَرةٍ فَُتْحِرَق ثَِيابَُه  

  َرَواُه ُمْسلٌِم  ."ىَل قَْبٍ ْجلَِس عَ ل َُه ِمْن أَْن ي َ  ِجلِْدهِ َخْْيٌ  ىَل َتْخلَُص إِ فَ 
1699. (7) [1/533-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''మీలో 

ఎవరైనా అగిపైె కూరుచన్న, అతన్న బట్ట లు, శరీరం 

కాలి పోవట్ం, సమాధిపైె కూరోచవట్ం కంటే మంచిది,'' 

అన్న ప్ర వచించారు. 79 (ముసి్లమ్) 
----- 

     రండవ విభాగం َفْصُل الث َاِِنْ اَلْ 

 ( 1/533) [ ) ضعيف ( 8 ] - 1700

بَْْيِ قَاَل: كَاَن بِالَْمِديَْنِة َرُجََلِن أََحُدُهَما  َعْن ُعْرَوَة بِْن الز ُ
َلى َعِمَل  َء اَج ُه. فََعَملَ يَلَْحُد َواْْلَخُر ََل يُلَْحُد. فََقالُْوا: أَي ُُهَما َجاَء أَو َ

يه وسلم. َرَواُه ِِفْ  لاهلل ع اهلِل صىل َحُد فَلََحَد لَِرْسُوِل ال َِذْي يَلْ 
ن َةِ   .َشْرِح الس ُ

1700. (8) [1/533-బలహీనం] 

'ఉర్వహ్్ బిన్ 'జుబై్నర్ (ర) కథనం: మదీనహ్ లో 

సమాధి తర వేా ఇదద రు వుకుత లు ఉండేవారు. వారిలో 

ఒకరు బ'గ్లీ (ల'హద్) సమాధి తర వేావారు, 

మరొకరు పెటెట లా సమాధి తర వేావారు. ప్ర జలు ఇదద రి 

వదద కు మన్నషన్న ప్ంపంచారు. ఎవరు ముందు వసే్త 

వారు తమ ప్న్న ప్ర రంభించాలన్న, బ'గ్లీ సమాధి 

తర వేా వుకిత  ముందు వచాచడు, అతడు ప్ర వకత  (స) 

కోసం బ'గ్లీ సమాధి తర వాాడు. (షర్'హుసుసనిహ్్) 

 

78) వివరణ-1698: ఎందుకంటే సమాధివైెప్ప తిరిగ 

నమా'జు చదివితే, విగేహ్వరాధనలా ఉంట్టంది. 

79) వివరణ-1699: సమాధిపైె కూరోచవట్ం అంటే, మల 

మూతర  విసరజ న కోసం కూరోచవట్ం, అగిపైె కూరొచన్న 

శరీరం బట్ట లు కాలుచకోవట్ం కంటే సమాధిపైె 

కూరోచవట్ం చాలా ప్ర మాదకరమైెనది.  

ఈ 'హదీసు' దాారా ల'హద్ సమాధి ఉతేమం అన్న 

తెలిస్లంది.  

 ( 1/533) ( [ ) حسن 9 ] - 1701

اٍس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ََ و َعِن ابِْن َعب َ
ق ُ لَِغْْيِنَا" ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ  ."الل َْحُد لََنا َوالش َ ْ   َرَواُه الّت ِ

1701. (9) [1/533-ప్ర మాణికం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ల'హద్ స్మాధి మన్కోస్ం, పెటెట లాంటి సమాధి 

ఇతరుల కోసం.'' (తిరిిజి', అబూదావూద్, ఇబ్ని 

మాజహ్). 

 ( 1/534) [ ) ضعيف ( 10]  - 1702

 . َوَرَواُه أَْحَمُد َعْن َجِريِْر بِْن َعْبِد اهلِل 

  1702. (10) [1/534-బలహీనం]  
దీనేి జరీర బిన 'అబుద లిాహ్ దాారా అ'హిద్ 

ఉలిేఖించారు. 80 

 ( 1/534)[ ) صحيح (   11]  - 1703

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل يوم   اِم بِْن عَاِمٍرأَن َ الن َ َوَعْن َهش َ
  َنْْيِ اَْلِثْ "اِْحِفُرْوا َوأَْوَسُعْوا َوأَْعِمُقْوا َوأَْحِسُنْوا َوادْفُِنْوا  أحد:

اِحدٍ ث َََلثَة ِِفْ الوَ  مُ   قَْبٍو َ ِ َرَواُه أَْحَمُد   قُْرآنىا". َرُهْم ْوا أَْكَث َوقَد 
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ َوَرَوى ابُْن َماَجُه إِىَل قَْولِِه   ْ َوالّت ِ

 .َوأَْحِسُنْوا

1703. (11) [1/534-దృఢం] 

హిషామ్ బిన్ 'ఆమ్మర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఉ'హుద్ యుదధ  అమరవీరుల సమాధుల గ్యరించి 

మాటిాడుతూ, 'సమాధులను విశాలంగా, లోతుగా, 

మంచిగా తర వాండి. ఇదద రస్ల, ముగ్యగ రస్ల వుకుత లను ఒక 

సమాధిలో ఖననం చేయండి. వారిలో ఖుర్ఆన్ 

అధికంగా గ్యరుత ని వారిన్న ముందు ఉంచండి' అన్న 

 

80) వివరణ-1702: ల'హద్ సమాధి మనకోసం అంటే 

ముసి్లంల కోసం. పెటెట లాంటిది ముసి్లమేతరుల కోసం. 

లేదా సమాధి ప్ర వకత ల కోసం, పెటెట లాంటిది ముసి్లముల 

కోసం, లేదా ల'హద్ సమాధి మదీనహ్ ప్ర జల కోసం, 

పెటెట లాంటిది ఇతరుల కోసం, ఇది ప్ర ధానుత మాతర మే. 

రండు రకాలు ధరిసమిత మైెనవే. 
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ఆదేశ్ంచారు. 81 (అ'హిద్, తిరిిజి', అబూ దావూద్, 

నసాయి'. కాన్న ఇబుి మాజ ''అహ్్సనూ'' వరకు 

ఉలిేఖించారు. 

   (1/534)  [ ) صحيح ( 12]  - 1704

ِِتْ بِأَِِبْ لَِتْدفَِنُه ِِفْ   َوَعْن َجابٍِرقَاَل: ا كَاَن يُْوُم أُُحٍد َجاَءْت َعم َ لَم َ
ا  و د ُ "رُ  سلم:عليه وفََنادَى ُمَناِدْي َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  َمَقابِِرنَا
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  اَمُد وَ اُه  أَحْ َروَ  إِىَل َمَضاِجِعِهْم". الَْقْتىَل  ْ لّت ِ

اَرِمي ُ  ِمِذي ِ  .َوالن َِسائِ ُ َوالد َ ْ  .َولَْفُظُه لِلّت ِ

1704. (12) [1/534-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ఉ'హుద్ యుదధ ంలో మా 

నానిగారు వీరమరణం పందారు. మా అతేగారు మా 

నానిగారి శవం తీసుకోవటాన్నకి వచాచరు, మా 

శిశానంలో ఖననం చేయాలన్న, ప్ర వకత (స) కు ఈ 

విషయం తెలిస్ల, ప్ర కటించే వాడి దాారా, 'ఈ అమర 

వీరులను వారు వీరమరణం పందినచోటే తీసుకు్

వెళ్ేండి, అంటే ఉ'హుద్ మైెదానంలోనే వారిన్న ఖననం 

చేయండి' అన్న్ఆదేశ్ంచారు. 82 (అ'హిద్, తిరిిజి', 

అబూ దావూద్, నసాయి', దారిి) 

 ( 1/534)( [ ) ضعيف  13]  - 1705

اٍس قَاَل: ُسل َ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعِن ابِْن َعب َ
افِِعي ُ   .ِمْن قَِبِل َرأِْسِه. َرَواُه الش َ

1705. (13) [1/534-బలహీనం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను, తలవైెప్ప 

నుండి సమాధిలోకి దించట్ం జరిగంది. 83 (షాఫయీ') 

 

81) వివరణ-1703: ఉ'హుద్ యుదధ ంలో 70 మంది 

అనుచరులు వీరమరణం పందారు. ఆ మైెదానంలోనే 

వారి సమాధులను తర వామన్న, విశాలంగా తర వామన్న, 

లోతుగా తర వామన్న, ఇదద రిన్న, ముగ్యగ రిన్న ఉంచేలా 

తర వామన్న ఆదేశ్ంచారు. అంటే అవసరాన్ని బటిట  ఒకే 

సమాధిలో ఇదద రినీ, ముగ్యగ రినీ ఖననం చేయటాన్నకి. 

82) వివరణ-1704: ఈ 'హదీసు' దాారా ఏ ఊరిలో 

మరణిసే్త, ఆ ఊరిలోనే ఖననం చేయాలన్న తెలుసేుంది. 

అకకడినుండి మరో ఊరికి తీసుకువెళ్ళే అవసరం లేదు. 

83) వివరణ-1705: అంటే ప్ర వకత  (స)ను తలవైెప్ప నుండి 

సమాధిలో ఉంచట్ం జరిగంది. అందువలిే ప్ండితులు 

తల వైెప్ప నుండి దించట్ం ప్ర వకత  (స) సాంప్ర దాయం అన్న 

 ( 1/534) ( ) ضعيف [ 14]  - 1706

ا   ِب َ صىل اهلل عليه وسلم دََخَل قَْبى اٍس: أَن َ الن َ َوَعِن ابِْن َعب َ
"َرِحَمَك اهلُل   لَْيَلى فَأُْسِرَج لَُه بِِسَراٍج فَأََخَذ ِمْن قَِبِل الِْقْبلَِة َوقَاَل:

ءى ل ِ  ااهَ َْلَو َ  ْنَت إِْن كُ ْ تََل َ  َشْرِح ِِفْ قَاَل ِمِذي ُ وَ لُْقْرآِن". َرَواُه الّت ِ
ِة: إِْسَنادُُه َضِعْيٌف  ن َ  .الس ُ

1706. (14) [1/534-బలహీనం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ఒక 

శవాన్ని సమాధిలో దించటాన్నకి సమాధిలోకి దిగారు. 

అది రాతిర  చీకటి సమయం. వెలుగ్యకోసం దీప్ం 

వెలిగంచబడింది. ప్ర వకత  (స) శవాన్ని ఖిబిావైెప్ప్నుండి 

సమాధిలోకి దించారు. ఇంకా, ''అలిాహ్్ న్ననుి 

కరుణించు్ గాక! నీవు చాలా ఏడేచవాడివి, అతుధి్

కంగా ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచేవాడివి'' అన్న అనాిరు.84 

(తిరిిజి', షర్'హు సుసనిహ్్లో ఈ 'హదీసు' 

బలహీనమైెనదన్న ఉంది.  

 ( 1/535)[ ) صحيح (   15]  - 1707

َخَل  ىل اهلل عليه وسلم كَاَن إِذَا أَدْ ص ِب َ أَن َ الن َ َوَعِن ابِْن ُعَمرَ 
 َعىَل ِمل َِة َرُسْوِل اهلِل". بِْسِم اهلِل َوبِاهلِل وَ " الَْمي َِت الَْقْبَ قَاَل:

ْ اُد وَ أَْحمَ  َوَعىَل ُسن َِة َرُسْوِل اهلِل. َرَواهُ "  َوِِفْ ِرَوايٍَة: بُْن  ِمِذي ُ َوالّت ِ
 .ةَ الثانِيَ  دَاُودَ َماَجُه َوَرَوى أَبُوْ 

1707. (15) [1/535-దృఢం] 

ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) శవాన్ని 

సమాధిలో దించినప్పడు ఈ దు'ఆ చదివేవారు. 

''బిస్లిలిాహి, వబిలిాహి, వ'ఆలా మ్మలితి రస్త్

లిలిాహి'' అన్న ప్ఠంచేవారు.  

మరో ఉలిేఖనంలో,  ''అలా సునితి రస్తలిలిాహి'' 

అన్న ఉంది. (అ'హిద్, తిరిిజి', ఇబ్ని మాజహ్, 

అబూ దావూద్) 

 

భావిసేారు. కేింది 'హదీసు'లో ప్ర వకత  (స) ఒక వుకిత న్న ఖిబిా 

వైెప్ప నుండి సమాధిలో దించారన్న ఉంది. అయితే ఈ 

'హదీసు' బలహీనమైెనది. 

84) వివరణ-1706: ఈ 'హదీసు' దాారా అతువసర 

ప్రిసా్లతులిో శవాన్ని రాతిర పూట్ కూడా ఖననం 

చేయవచచన్న, వెలుగ్య కోసం దీప్ం వెలిగంచవచచన్న, 

తీసుకన్న వెళ్ేవచచన్న తెలిస్లంది. 



5. అంత్యకి్రయల పుస్త కం-’హ. 1523-1771    స్ంపుటం: I 579 5 -  ن ائِزا ِكت اُب   I :لد الجِ      1771-1523   .ح-ْلج 
 ( 1/535)[ ) ضعيف (  16]  - 1708

ِب َ صىل اهلل   ٍد َعْن أَبِْيِه ُمْرَسَلى أَن َ الن َ َوَعْن َجْعِفِر بِْن ُمَحم َ
ا يْهِ َد يَ ٍت بِ َثَياعليه وسلم َحَثا َعىَل الَْمي ِِت ثَََلَث حَ  َوأَن َُه  َجِمْيعى

ْيَم َوَوَضَع عَلَْيِه َحْصَباَء. َرَواُه ِِفْ َشْرِح هِ إِبَْرا ابِْنِه َرش َ َعىَل قَْبِ 
افِ  ِة َوَرَوى الش َ ن َ  ".ِعي ُ ِمْن قَْولِِه: "َرش َ الس ُ

1708. (16) [1/535-బలహీనం] 

జ'అఫర్ బిన్ ము'హమిద్ తన తండిర  దాారా 

కథనం: ప్ర వకత  (స) శవంపైె తన రండు చేతులతో 

మూడు దోసళ్ళే న్నండుగా మటిట వేశారు. ఇంకా ప్ర వకత  

(స) తన్ కుమారుడు ఇబార హీమ్ సమాధిపైె నీళ్ళే 

చిలకరించారు. ఇంకా దాన్నపైె కంకరరాళి్ను చిహింగా 

ఉంచారు. 85 (షర్'హుసుసనిహ్్, షాఫయీ') 

 ( 1/535)[ ) صحيح (   17]  - 1709

 

85) వివరణ-1708: ఒక ముసి్లమ్ సమాధిపైె మూడు 

దోసళ్ే అంటే రండు చేతుల న్నండా మటిట  వేయడం, 

ప్ర వకత  (స) సాంప్ర దాయం. ఇది శవం హకుక. ఈ ప్పణుం 

తీరుుదినం నాడు ప్న్నకివసేుంది. ఇంకా ఈ మటిట న్న 

తూన్నకలో పెటిట  తూయట్ం జరుగ్యతుంది. 

మ్మషాకత్ షరహ్్ మ్మర్ఖాత్లో ఇలా ఉంది: ఒక వుకిత  కలలో 

చూస్ల 'అలిాహ్్ నీ ప్టి్ ఎలా వువహరించాడు' అన్న 

అడిగాడు. దాన్నకి ఆ వుకిత , నా కరిలు తూయబడాాయి. 

ప్పణాుల ప్ళి్ం కంటే ప్ప్ల ప్ళ్ేం బరువుగా ఉంది. 

వెంట్నే ప్పణాుల ప్ళి్ంలో ఒక సంచి ప్డింది. వెంట్నే 

ప్పణాుల ప్ళ్ేం బరు వెకికంది. అప్పుడు నేను సంచిన్న 

విపు చూశాను. అందులో ఒక పడికడు మటిట  ఉంది. 

దాన్ని ముసి్లమ్ శవం యొకక సమాధిపైె వేశాను.  

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: చితేశుదిధ తో, ప్ర తిఫలా 

పేక్షతో ముసి్లమ్ శవం యొకక సమాధిపైె మటిట వేసే్త 

అలిాహ్్ ప్ర తి మటిట కి బదులు ప్పణుం ప్ర సాదిసేాడు. 

బై్నహఖీలో అబూ ఉమామ (ర) కథనం: ఒక వుకిత  మరణిం 

చాడు. అతన్న వదద  ఏ ప్పణుమూ లేదు. కాన్న మూడు 

దోసళ్ే మటిట  ప్పణుం ఉంది. అతడు ముసి్లమ్ శవం 

యొకక సమాధిపైె వేశాడు. అతన్న ప్ప్లు 

క్షమ్మంచబడాాయి. 

మొదటి దోసడు మటిట తో ''మ్మన్హా ఖలఖ్నాక్కమ్'', 

రండవ దోసడు మటిట తో ''వ ఫ్ఫహా ను'యీదుక్కమ్'', 

మూడవ దోసడు మటిట తో ''వ మ్మన్హా ను'ఖ్ర్జుక్కమ్ 

త్తరత్న్ ఉ'ఖ్రా,'' అన్న ప్ఠంచట్ం అభిలషణీయం. 

 صىل اهلل عليه وسلم أَْن  ُسْوُل اهللِ  رَ َِه نَ اَل: ٍر قَ َوَعْن َجابِ 
َص اتُ  ِمِذي ُ لَ ُر َوأَْن ي ُْكَتَب عَ لُْقُبوْ َجص َ ْ  .ْيَها َوأَْن تُْوَطأَ. َرَواُه الّت ِ

1709. (17) [1/535-దృఢం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) సమాధులను 

దృఢంగా న్నరిించటాన్ని, సమాధులపైె వార యటాన్ని, 

సమాధులను కుమిటాన్ని న్నషేధించారు. (తిరిిజి')  

 (1/535) ( دراسته [ ) لم تتم 18]  - 1710

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم َوكَاَن   َوَعْن َجاِب  ٍر قَاَل: ُرش َ قَْبُ الن َ
َ ِمْن قَِبِل   ال َِذْي َرش َ الَْماَء َعىَل قَْبِهِ بََِلُل بُْن َربَاٍح بُِقْربٍَة بََدأ

ةَ  ََلئِِل . ِِفْ دَ ْيِه. َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ إىَِل ِرْجلَ  َِه تَ  انْ  َحّت َ َرأِْسهِ  ُبو َ  .الن َ
1710. (18) [1/535-అప్రిశోధితం] 

జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) యొకక సమాధిపైె 

నీళ్ళే చిలకరించట్ం జరిగంది. నీళ్ళే చిలకరించిన 

వుకిత  పేరు బిలాల్ బిన్ రిబా'హ్్. తలవైెప్ప నుండి 

ప్ర రంభించి కాళ్ేవదద  ముగంచారు. 86 (బై్నహఖీ-

దలాయిలినుిబువాహ్)  

 ( 1/536)[ ) حسن (  19 ] - 1711

ا َماَت ُعْثَماُن ابُْن َمْظُعْوٍن   لِِب بِْن أَِِبْ َودَاَعَة قَاَل: لَم َ َوَعِن الُْمط َ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم رَ  أَْن  ُجَلى أُْخِرَج بَِجَناَزتِِه فَُدفَِن أََمَر الن َ

 َرُسْوُل اهلل صىل اهلل هِ إِلَيْ  ا فََقاَم  فَلَْم يَْسَتِطْع َحْملَهَ َيِه بَِحَجرٍ تِ أْ ي َ 
لُِب: قَاَل ال َِذْي  عليه وسلم َوَحَسَر َعْن ِذَراَعْيِه. قَاَل الُْمط َ

ِِنْ َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل ْ أُنُْظُر إِىَل بََياِض  يُْخِبُ  اهلل عليه وسلم: كَأَِن ِ
  ا ثُم َ َر َعْنُهمَ اهلل عليه وسلم ِحْْيَ َحَس  ِل اهلِل صىلوْ ُس رَ  اَعْي ِذرَ 

َوقَاَل: "أَعْلَُم بَِها قَْبَ أَِخْي َوأَدْفُِن   .َحَملََها فََوَضَعَها ِعْنَد َرأِْسهِ 
اَت ِمْن أَْهلِْي". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ    .إِلَْيِه َمْن م َ

1711. (19) [1/536-ప్ర మాణికం] 

'అబుద ల్ ము'తేలిబ్ బిన్ అబ్ర వదా'అ (ర) కథనం: 

'ఉసాి'న్ బిన్ మ''జ్'ఊన్ మరణించిన తరువాత, 

అతన్న జనా'జహ్ ఎతేుకన్న వెళిే ఖననం చేయట్ం 

జరిగంది. ప్ర వకత  (స) ఒక వుకిత న్న రాయి తెమినాిరు. 

కాన్న ఆ రాయి చాలా బరువుగా ఉండట్ం వలి 

 

86) వివరణ-1710: ఖనన సంసాకరాలు పూరత యిన 

తరువాత స్మాధిపై నీళ్ళి చిలకర్ంచటం 

అభిలషణీయం. 
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సాయంగా ప్ర వకత  (స) వెళిే చొకాక చేతులు ఎతేి 

అంటే నాకు చెపున వుకిత  నేన్నప్పుడు కూడా ప్ర వకత  

(స) చంకల తెలుప్ప చూసేునాిను. ప్ర వకత  (స) ఆ 

రాయిన్న ఎతేి అతన్న తలవదద  పెటాట రు. ఇంకా ''నా 

సోదరున్న సమాధిపైె చిహింగా పెడుతునాిను. ఇంకా 

నా కుట్టంబంలో మరణించిన వారిన్న అతన్న ప్ర కకనే 

ఖననం చేసేాను'' అన్న అనాిరు. 87 (అబూ దావూద్)  

 ( 1/536)[ ) ضعيف (  20]  - 1712

ٍد قَاَل:ِن الْقَ َوعَ  يَا   دََخلُْت َعىَل عَائَِشَة فَُقلُْت: اِسِم بِْن ُمَحم َ
ِب  صىل اهلل عليه وسلم َوَصاِحَبْيِه   اُه اِْكِشِفْي ِلْ َعِن قَْبِ الن َ أُم َ

ََل ََل فَ رِ ْش  مُ ْوٍرَل َ فََكَشَفْت ِلْ َعْن ثَََلثَِة قُبُ  ْبُطْوَحٍة  ٍة و َ  ِطَئٍة م َ
   .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   الَْحْمَراِء.ةِ َعْرَص ْطَحاِء الْ بِبَ 

1712. (20) [1/536-బలహీనం] 

ఖాసిమ్ బిన్ మ'హమాద్ కథనం: నేను 

'ఆయి'షహ్్ (ర) వదద కు వెళ్ళేను. తలిీ! ప్ర వకత  (స) 

మరియు అబూ బకర్, 'ఉమర్ల సమాధులను 

తెరవండి అనాిను. 'ఆయి'షహ్్ (ర) గది తలుప్ప 

తెరిచారు. మూడు సమాధులను నేను చూశాను. అవి 

ఎతేుగా లేవు, భూమ్మకి సమానంగా లేవు. వాటిపైె 

మదీనహ్ మైెదానాలకు చెందిన ఎరేన్న కంకరరాళ్ళే 

ప్రచబడి ఉనాియి. 88 (అబూ దావూద్) 

 ( 1/536)[ ) صحيح (   21]  - 1713

اِء بِْن   َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  َرْجَنا َمعَ : خَ َل اٍب قَ  عَازِ َوَعِن الَْبَ
ا   َجنَ ليه وسلم ِِفْ ع َن اْْلَنَْصاِر فَانَْتَهْيَنا إِىَل الَْقْبِ َولَم َ اَزةِ َرُجٍل م ِ

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم ُمْسَتْقِبَل الِْقْبلَِة   يُلَْحُد بَْعُد فََجلََس الن َ
 َ :   آِخِرهِ َوَزادَ ِِفْ  .َوابُْن َماَجهُ ن ََسائِ ُ الوَ  دَ دَاوُ بُْو َوَجلَْسَنا َمَعُه. َرَواُه أ

ْْيَ ن َ كَأَ   . َعىَل ُرُؤْوِسَنا الط َ

 

87) వివరణ-1711: ఈ 'హదీసు' దాారా ఒకవేళ్ బండ 

రాయిని స్మాధి త్ల వదు  చిహనంగా పడిత్య 

పటట వచుును అన్న తెలిస్లంది. 

88) వివరణ-1712: ప్ర వకత  (స), అబూబకర్, 'ఉమర్లు 

'ఆయి'షహ్్ (ర) గదిలో ఖననం చేయబడి ఉనాిరు. గది 

మూయబడి ఉండేది. చూడాలన్న కోరారు. 'ఆయి'షహ్్ 

(ర) తలుప్ప తెరచి చూపెటాట రు. ఇప్ుటి వరకు అంటే 

1435 హిజీర  వరకు ప్చచన్న గోప్పరంలో ఈ సమాధులు 

ఉనాియి. ఈ గదికి త్యళ్ం వేయబడిఉంది.  

1713. (21) [1/536-దృఢం]  

బరా' బిన్ 'ఆజి'బ్ (ర) కథనం: మేము ప్ర వకత  (స) 

వెంట్ ఒక అనాసరీ వుకిత  జనా'జహ్ లో వెళ్ళేము. 

శిశానం వెళ్ళే సరికి సమాధి తర వాట్ం ఇంకా పూరిత  

కాలేదన్న తెలిస్లంది. అప్పుడు ప్ర వకత (స) ఖిబిా వైెప్ప 

తిరిగ కూరుచనాిరు. మేము కూడా ప్ర వకత  (స)తో 

ప్ట్ట కూరుచనాిము. (అబూ దావూద్, నసాయి') 

ఇబ్ని మాజహ్ ఉలిేఖనం చివరిలో ఇలా ఉంది, 

''అందరూ న్నశశబద ంగా, మా తలలపైె ప్కాులు 

కూరుచనిటి్ట కూరుచనాిరు.'' 

 ( 1/537)حسن ( )  [ 22]  - 1714

اهلل عليه وسلم قَاَل: "كَْسُر   صىلُسْوَل اهللِ َوَعْن عَائَِشَة: أَن َ رَ 
 .. َرَواُه َمالٌِك َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجُه "َعْظِم الَْمي ِِت كََكْسِرهِ َحي ىا

1714. (22) [1/537-ప్ర మాణికం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''శవం 

ఎముక విరిచివేయట్ం, సజీవంగా ఉని వుకిత  ఎముక 

విరిచినంత ప్ప్ం.'' (మాలిక్, అబూ దావూద్, ఇబ్ని 

మాజహ్) 
----- 

  మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/537)[ ) صحيح (   23]  - 1715

َعْن أَنٍَس قَاَل: َشِهْدنَا بِْنَت َرُسْوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم  
  أَيُْت َقْبِ فَرَ اهلل عليه وسلم َجالٌِس َعىَل الْ ُل اهلِل صىل وْ ُس رَ  ُن وَ ْدفَ تُ 

ْن أََحٍد ل َْم يَُقاِرِف الل َْيلََة؟   عَْيَنْيِه تَْدَمَعاِن فََقاَل: "َهْل فِْيُكْم م ِ
َل ِِفْ قَْبِهَ   َرَواهُ  ا".فََقاَل أَبُْو َطلَْحَة: أَنَا. قَاَل: فَاَنِْزْل ِِفْ َقْبَِها َفَْنَ

 .َخاِري ُ بُ الْ 

1715. (23) [1/537-దృఢం] 

అనస్్ (ర) కథనం: మేము ప్ర వకత  (స) కుమారత  

ఉమ్మా క్కల్సూ'మ్ జనా'జహ్ లో వెళ్ళేము. ఖననం 

చేసేునిప్పుడు ప్ర వకత  (స) ప్ర కకన కూరుచనాిరు. 

ప్ర వకత  (స) కళ్ేంట్ అశేువులు కారుతునాియి. 

తరువాత ప్ర వకత  (స) ''ఈ రోజు రాతిర  భారుతో 

సంభోగంచన్న వుకిత  ఎవరైనా మీలో ఉనాిరా'' అన్న 

అడిగారు. దాన్నకి అబూ తల్హ్వ 'నేను' అన్న అనాిరు. 
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'అమాియి సమాధిలో దిగ్య' అన్న అనాిరు. 

అనంతరం అతను దిగారు. 89 (బు'ఖారీ) 

 ( 1/537)[ ) صحيح (   24]  - 1716

إِذَا أَنَا   الَْمْوِت: اِق يَ ِس ِِفْ  ُهوَ َوَعْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص قَاَل ِْلبِْنِه وَ 
اَب  ََل َحٌة وَ َِنْ نَائِ ِمت ُ فَََل تُْصِحبْ  َ ْوا عَلَي َ الّت ُ  نَاٌر فَإِذَا دَفَْنُتُمْوِِنْ فَُشن ُ

يُْقَسُم لَْحُمَها  ا ثُم َ أَقِْيُمْوا َحْوَل قَْبِْي قَْدَر َما يُْنَحُر َجُزْوٌر و َ َشن ى
َ بُِكْم َحّت َ أَْسَتأْنَِس  ْ . َرَواَماذَا أَُرا َم لَ عْ  َوأ  . ُه ُمْسلٌِم ِجُع بِِه ُرَسَل َرِب ِ

1716. (24) [1/537-దృఢం] 

'అమర ్ బిన్ 'ఆ'స్్ (ర) తన మరణాన్నకి ముందు తన 

కుమారున్నకి ఇలా హితోప్దేశం చేసారు. ''నేను 

మరణించిన తరువాత నా జనా'జహ్ వెంట్ ఏడుులు 

పెడబొబాలు పెటేట  సే్వాలు వెళ్ేరాదు, ఇంకా నా 

జనా'జహ్ వెంట్ అగగ  కూడా తీసుకున్న వెళ్ేరాదు. 

ఇంకా మీరు ననుి సమాధిలో పెటిట న తరాాత నాపైె 

మటిట న్న మెలిగా వేయండి. మటిట వేస్ల కపున తరాాత 

నా సమాధి ప్ర కకన ఒంటెను జ'బ'హ్్ చేస్ల, మాంసం 

ప్ంచిపెటిట నంత స్తప్ప న్నలబడండి. ఇలా ఎందుకంటే, 

మీరు ఉండట్ం వలి నాకు అండగా ఉంట్టంది, 

దైవదూతలకు సమాధానం ఇవాట్ంలో న్నరభయంగా 

ఉంటాను'' అన్న అనాిరు. 90 (ముసి్లమ్) 

 ( 1/538)[ ) ضعيف (  25]  - 1717

ِب َ صىل اهلل عليه   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر قَاَل: َسِمْعُت الن َ
 َ ىَل  إِ  هِ بِ ُعْوا ْسرِ وسلم يَُقْوُل: "إِذَا َماَت أََحُدكُْم فَََل تَْحِبُسْوُه َوأ

ْ ِعْنَد َرأِْسِه فَ  قَْبِهِ  َوِعْنَد ِرْجلَْيِه بَِخاتَِمِة   َبْقَرةِ اتَِحة الْ َولَْيْقَرأ
 

89) వివరణ-1715: ఈ 'హదీసు' దాారా అతువసర 

ప్రిసా్లతులిో ''గైర్ మ'హ్్రిమ్'' కూడా సమాధిలోకి 

దిగవచుచను. అయితే అతడు దైవ భీతిప్రుడై ఉండాలి. 

అతడు మ'హ్్రిమ్కు బదులుగా అంతుకేియలు 

న్నరవేరచవచుచను. 'ఉసాిన్పైె ఆ రాతిర  అట్టవంటి ప్న్న 

చేయకుండా ఉండ వలస్లందన్న ఈ విధంగా ప్ర వరిత ంచట్ం 

జరిగంది. 

90) వివరణ-1716: 'అమర ్్ బిన్ 'ఆ'స్్ తన మరణాన్నకి 

ముందు తన కుమారున్నకి చేస్లన హితబోధ ఇది. దీన్నవలి 

తెలిస్లన విషయం ఏమ్మట్ంటే, జనాజ'హ్ వెంట్ ఆగ 

తీసుకన్న వెళ్ేరాదు, ఇంకా ఏడేచ సే్వాలు వెళ్ేరాదు, 

ఇంకా ఖననం చేస్లన తరువాత సమాధి వదద  న్నలబడి 

అతన్న న్నలకడ కోసం దు'ఆ చేయాలి. 

ِحْيُح أَن َُه   الَْبَقَرةِ". َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ ُشَعِب اْْلِيَْماِن. َوقَاَل: َوالص َ
 .َمْوقُْوٌف عَلَْيهِ 

1717. (25) [1/538-బలహీలం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఇలా ప్ర వచిసే్త ఉండగా నేను వినాిను: ''మీలో 

ఎవరైనా మరణిసే్త, ఆప ఉంచి ఆలసుం చేయకండి. 

తారగా అతన్ని సమాధివైెప్ప తీసుకన్న వెళ్ేండి. 

ఇంకా అతన్న తల వదద  స్తరహ్్ బఖరహ్్ మొదటి 

రుకూ' చదవండి. ఇంకా అతన్న కాళ్ేవదద  స్తరహ్్ 

బఖరహ్్ చివరిరుకూ' చదవండి.'' 91 (బై్నహఖీ 

షు'అబిల ఈమాన లో దీన్ని పేరొకన్న, ఇది 

సహచరున్న పోర కత ం (మౌఖూఫ 'హదీసు') అనేది న్నజమే 

అన్న పేరొకనాిరు.  

 (1/538)[ ) الصحيح (  26]  - 1718

ْ  َوَعِن ابِْن أَِِبْ ُملَْيَكَة قَاَل: ْحَمِن بِْن أَِِب َ َعْبُد الر َ ا تُُوِف ِ   لَم َ
َكٍة( َوُهوَ ِشي ِ )َمْوِض بْ ُح لْ ٍربِابَكْ  إِىَل   فَُحِمَل َمْوِضٌع  ٌع قَِريٌْب ِمْن م َ

ْحَمِن بِْن أَِِبْ   َعْبِد الر َ ا قَِدَمْت عَائَِشَة أَتَْت قَْبَ َمك ََة فَُدفَِن بَِها فَلَم َ
ْهرِ  بَْكٍر فََقالَْت: ا كََنْدَماَِنْ َجِذيَْمَة ِحْقَبةى ِمَن الد َ   َل  قِيْ َحّت َ َوكُن َ

ْ  عَاْن ي ََتَصد َ لَ  ْقَنا كَأَِن ِ ا تََفر َ ىا لِ  َوَمالِ فَلَم َ ْوِل اْجِتَماِع لَْم نَِبْت لَْيلَةى  ُط ك
َواهلِل لَْو َحَضْرتَُك َما دُفِْنَت إَِل َ َحْيُث ُمت َ َولَْو  َمَعا ثُم َ قَالَْت:

ِمِذي ُ َرَواُه ا .َشِهْدت َُك َما ُزْرتَُك  ْ  .لّت ِ

1718. (26) [1/538-దృఢం] 

ఇబ్ని అబూ ములై్లకహ్్ (ర) కథనం: 'అబ్దు రి'హాాన్ 

బిన్ అబీ బకిర్ (ర) 'హుబ షాలో మరణించారు. 

అతన్న శవాన్ని మకకహ్ తీసుకువచిచ, మకకహ్ లో 

ఖననం చేశారు. అప్పుడు 'ఆయి'షహ్్(ర) 'హజజ ్ 

 

91) వివరణ-1717: ఆప ఉంచట్మంటే అతన్న కఫన్, 

ఖనన సంసాకరాలిో ఆలసుం చేయకూడదు. 

సాధుమైెనంత తొందరగా ఖనన సంసాకరాలు ముగంచిన 

తరాాత తల వదద  స్తరహ్్ బఖర మొదటి రుకూ'ను, 

కాళ్ేవదద  చివరి రుకూ'ను చదవాలి. ఇది 'అబుద లిాహ్్ 

బిన్ 'ఉమర్ అభిప్ర యం. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం కాదు. 

అదేవిధంగా మృతులపైె ఖుర్ఆన్ ప్ఠంచట్ం ప్ర వకత  (స) 

సాంప్ర దాయంలో, అనుచరుల కాలంలో ఎకకడా లేదు. 

కేవలం అత్ని క్షమాపణ కొరక్క పార ర్థ ంచటం మాతా్మే 

ఉంది. పర వకత  (స్) స్మంపర దాయ్యన్నన ఆచర్ంచాలి. 
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కోసం మకకహ్ వచిచ ఉనాిరు. ఆమె తన సోదరుడు 

'అబుద  రే'హ్విన్ బిన్ అబూ బక్ర్ (ర) సమాధి వదద కు 

కూడా వెళ్ళేరు. 

అకకడ  మనమ్మదద రం సోదరి, సోదరుడు జజీమ 

మ్మతుర లిా ఉండేవాళ్ేం. చాలా కాలం వరకు మనం 

విడిపోలేదు. చివరికి మన గ్యరించి వీరిదద రూ ఎనిడూ 

విడిపోరు అన్న చెప్పుకోవట్ం జరిగంది. చాలాకాలం 

కలస్ల ఉండి విడిపోతే, మనమెనిడూ కలస్ల ఉండ 

లేదన్నపంచింది. అనే కవితాం చదివారు.  

 ఆ తరువాత ''అలిాహ్ సాకాి! ఓ నా సోదరా! న్ననుి 

ఖననం చేస్లనప్పడు నేను ఉండి్ ఉంటే, నీవు ఇకకడ 

ఖననం చేయబడేవాడవు కావు. నీవు మరణించిన 

చోటే ఖననం చేస్తదాన్ని. ఇంకా నీవు మరణించి 

నప్పడు నీ దగగ ర ఉంటే, దరశనం కోసం నీ సమాధిపైె 

వచేచదాన్ని కాను.'' అన్న అనాిరు 92 (తిరిిజి') 

   (1/539) ([ ) ضعيف  27]  - 1719

ا   أَِِبْ َرافٍِع قَاَل: َوَعْن  َسل َ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َسْعدى
. َرَواُه ابُْن َماَجهُ  َرش َ َعىَل قَْبِهِ َماءى  .و َ

1719. (27) [1/539-బలహీనం] 

అబూ రా'ఫె (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) స'అద్ను 

అతన్న కాళ్ేవైెప్ప నుండి సమాధిలో దించారు. ఇంకా 

అతన్న సమాధిపైె నీళ్ళే చిలకరించారు. (ఇబ్ని 

మాజహ్) 

   (1/539) [ ) لم تتم دراسته ( 28]  - 1720

 

92) వివరణ-1718: 'హుబ్షీ మకకహ్ కు దగగ రలో ఉని 

ఒక ప్ర ంతం పేరు. 'ఆయి'షహ్్ (ర) సోదరులు అకకడకు 

వెళ్ళేరు. అకకడ మరణించారు. అకకడ ఉనివారు 

అతన్న శవాన్ని మకకహ్ తీసుకన్న వచాచరు. మకకహ్ లో 

ఖననం చేయబడాారు. అది వారి అభిప్ర యం. 

మరణించిన చోటే ఖననం చేస్ల ఉండాలిసంది. 'ఆయి'షహ్్ 

(ర) అనిట్టట . 'ఆయి'షహ్్ (ర) 'హజజ ్ కోసం మకకహ్ 

వచిచనప్పడు, తన సోదరుడు గ్యరుత కు వచిచ, అతన్న 

సమాధి వదద కు వచాచరు. ఈ 'హదీసు' దాారా ఒకవేళ్ 

ఎవరైనా సే్వా ఓరుు సహనాలతో తన బంధువు 

సమాధిన్న దరిశసే్త దరిశంచవచుచను. 

َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة: أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َصىل  َعىَل  
ثَََلثىا. َرَواُه ابُْن  أِْسِه ِمْن قَِبِل رَ  هِ يْ ا عَلَ فََحثَ َجَناَزةٍ ثُم َ أَََت الَْقْبَ 

 .َماَجهُ 
1720. (28) [1/539-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) జనా'జహ్ 

నమా'జు చదివించారు. అతన్న సమాధి వదద కు 

వచాచరు. ఇంకా అతన్న తలవైెప్ప నుండి మూడు 

పడికళ్ళే మటిట  వేసారు. (ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/539)ضعيف ( )  [  29]  - 1721

ِب ُ  َل: َرآِِن َوَعْن َعْمِرو بِْن َحْزٍم قَا  صىل اهلل عليه وسلم  الن َ
ا َعىَل قَْبٍ فََقاَل: ََل تُْؤِذ َصاِحَب َهَذا الَْقْبِ أَْوََل تُْؤِذهِ. َرَواُه   ِكئى ُمت َ

 .أَْحَمُد 
1721. (29) [1/539-బలహీనం] 

'అమర ్ బిన్ 'హ'జి్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ననుి 

ఒక సమాధికి చేరబడి కూరోచవట్ం చూశారు. 

అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 'ఆ సమాధి వాడిన్న హింస్లంచకు 

లేదా అతన్ని బాధించకు' అన్న అనాిరు. 93 

(అ'హిద్)  
===== 

 اَلُْبكَاِء َعىَل الَْمي ِِت باب  -7
7. మరణంచిన్ వారైపై రోధించటం 

ఏడుులు పెడబొబాలు, కేకలు పెట్ట కుండా 

మృతున్నపైె కనీిరు కారచట్ం, ఏడాట్ం, దుుఃఖ 

విచారాలను వుకత ం చేయట్ం ధరిసమితమే. కేకలు, 

ఏడుులు, పెడబొబాలు పెట్ట ట్ం, మృతున్న 

పగడట్ం, బట్ట లు చించుకోవట్ం, ల్లంప్లు వేసు 

కోవట్ం, తనుి త్యను హింస్లంచట్ం అధరిం. 

మృతున్న ఇంటి వారికి ఓరూు సహనాలను గ్యరించి 

చెపు ఓదారచట్ం అభిలషణీయం. శవాన్ని్ ఖననం 

చేస్లన్ తరాాత, అతన్న ఇంటిలో ఖుర్ఆన్ ప్ఠన 

 

93) వివరణ-1721: ఈ 'హదీసు' దాారా సమాధిపైె 

కూరోచవట్ంగానీ, సమాధిపైె చేరబడట్ంగాన్న చేయరాదు 

అన్న తెలిస్లంది. దాన్నవలి సమాధిలో ఉనివారికి బాధ 

కలుగ్యతుంది. 
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కారుకేమం పెట్ట ట్ం, అందరూ చేరట్ం ధరిసమితం 

కాదు. సంత్యప్సభ ఏరాుట్ట చేయట్ం కూడా 

ధరిసమితం కాదు. ప్దో్ దినం, 40వ దినం 

చేయట్ం కూడా ధరిసమితం కాదు. 
----- 

ُل    మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

  (1/540) ( ق عليهتف م  ) [ 1]  - 1722

 اهلل عليه وسلم َعىَل  ىلاهلِل ص َرُسْوِل  َعْن أَنٍَس قَاَل: دََخلَْنا َمعَ 
بَْراِهْيَم فَأََخَذ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   ا ِْلِ أَِِبْ َسْيٍف الَْقْْيِ َوكَاَن ِظْئرى

لَُه َوَشم َهُ  لَِك  َد ذَ عْ بَ  هِ ا عَلَيْ ثُم َ دََخلْنَ  .عليه وسلم إِبَْراِهْيَم فََقب َ
ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  ُس َنا رَ َعلَْت عَيْ بَْراِهْيُم يَُجْودُ بَِنْفِسِه فََج َوإِ 

ْحَمِن بِْن َعْوٍف: َوأَنَْت يَا َرُسْوَل   وسلم تَْذِرفَاِن. فََقاَل لَُه َعْبُد الر َ
َ  .اهلِل؟ فََقاَل: "يَا ابَْن َعْوٍف إِن ََها َرْحَمةٌ  فََقاَل:  .َرىخْ أُ بِ  تَْبَعَهاثُم َ أ

َوإِن َا  .ُقْوُل إَِل َ َما يَْرَضي َرب َُناَوََل نَ يَْحُزُن  إِن َ الَْعْْيَ تَْدَمُع َوالَْقلُْب 
 .بَْراِهْيُم لََمْحُزْونُْوَن"بِِفَراقَِك يَا إِ 

1722. (1) [1/540-ఏకీభవితం] 

అనస్్ (ర) కథనం: మేము ప్ర వకత  (స) వెంట్ అబూ 

సైఫ్ వడర ంగ వాడి వదద కు వెళ్ళేము. అతడు ప్ర వకత  (స) 

కుమారుడు ఇబార హీమ్ (ర)కు ప్లుప్టేట  సే్వాకి భరత . 

ప్ర వకత  (స) తన కుమారుణిణ  తన ఒడిలోకి 

తీసుకునాిరు. ముదుద  పెట్టట కునాిరు. సువాసన 

ఆసాాదించారు. అంటే బిడానోటిపైె తననోరు పెటిట  

వాసన ప్రలాచరు. ఆ తరువాత కన్ని రోజుల తరాాత 

మళ్ళే మేమందరం అబూ సైఫ్ ఇంటికి వెళ్ళేము. 

అప్పుడు ఇబార హీమ్ అనారోగుంగా ఉనాిరు. చివరి 

శాాసలో ఉనాిరు. ప్ర వకత  (స) ఆ బిడా ప్రిసా్లతి చూస్ల 

ఏడాసాగారు. రండు కళ్ళే కనీిళ్ేతో న్నండి్

పోయాయి. అప్పుడు 'అబుద  రే'హ్విన్ బిన్ 'ఔఫ్, 'ఓ 

ప్ర వకాత ! తమరు కూడా ఏడుసేునాిరా?' అన్న 

అడిగారు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స), 'ఓ 'అబుద రే'హ్విన్! 

కళి్ంట్ అశేువులు కారట్ం హృదయసున్నితత్యాన్నకి 

న్నదరశనం' అన్న అనాిరు. ఆ తరువాత మళ్ళే ప్ర వకత  

(స) కళ్ళే కనీిళి్తో న్నండిపోయాయి. అప్పుడు ప్ర వకత  

(స) 'కళ్ళే కనీిళ్ళే కారుసేాయి, హృదయం 

బాధను, దుుఃఖాన్ని వుకత ప్రుసేుంది. అయితే మేము 

అలిాహ్్(త)కు ఇషట మైెన మాట్లనే మాటిాడుత్యము. 

ఓ ఇబార హీమ్! నీవు వదలి్పోతునిందుకు బాధగా, 

దుుఃఖంగా ఉంది' అన్న అనాిరు. 94 (బు'ఖారీ, 

ముసి్లమ్) 

 (1/540)[ ) متفق عليه (  2]  - 1723

ِب ِ صىل ةُ نَ  اِبْ َسلَْت أَْر  :َوَعْن أَُساَمَة بِْن َزيٍْد قَاَل  اهلل عليه   الن َ
ْ قُِبَض فَأْتَِنا. ا ابْنَ أَن َ  ْيِه:وسلم إِلَ  ََلَم  ل ِ فَأَْرَسَل يُْقِرُئ الس َ
ِ َما أََخَذ َولَُه َماأَْعََط َوكٌُل ِعْنَدُه بِأََجٍل م َُسّم ى  َويَُقْوُل: "إِن َ ُلِل 

َهاُم عَلَْيِه لِ ِس قْ ْيِه تُ إِلَ  َسلَْت فَأَْر  فَلَْتْصِبْ َولَْتْحَتِسْب".   .َيأْتَِين َ
 بُْن ُعَبادََة َوُمَعاذُ ْبُن َجَبٍل َوأَُِب ُ بُْن كَْعٍب َوَزيُْد  ُد ُه َسعْ اَم َوَمعَ فَقَ 

فَُرفَِع إِىَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   .ابُْن ثَابٍِت َوِرَجاٌل 
ِب ُ َونَْفُسُه تََتَقْعَقُع فَ  ا َرُسْوَل اهلِل  يَ  اَل َسْعٌد:قَ فَ  َناُه.عَيْ  َفاَضْت الص َ

فَإِن ََما   َهِذهِ َرْحَمٌة َجَعلََها اهلُل ِِفْ قُلُْوِب ِعَباِدهِ." َقاَل:َهَذا؟ فَ  َما
َحَماَء"يَْرَحُم اهللُ   . ِمْن ِعَباِدهِ الر ُ

1723. (2) [1/540-ఏకీభవితం] 

ఉసామా బిన్ 'జైద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కూతురు 

'జైన్బ్ (ర) ప్ర వకత  (స) వదద కు ఒక మన్నషన్న ప్ంప, ''నా 

 

94) వివరణ-1722: ఇబార హీమ్ (ర), ప్ర వకత  (స) 

కుమారులు. ప్లు ప్టిట ంచటాన్నకి అబూ సైఫ్ ఇంటికి 

ప్ంపంచారు. అతన్న పేరు బరా'. అతను వడర ంగ. అతన్న 

భారు పేరు ఖీల బిన్తె మున్జిర్. ఆమె ఇబార హీమ్కు 

ప్లుప్టేట ది. ప్ర వకత  (స) అప్పుడప్పుడూ తన బిడాను 

చూడటాన్నకి వారి ఇంటికి వెళ్ళేవారు. ఒడిలో తన బిడాను 

తీసుకన్న ముదాద డేవారు, ముదుద  పెటేట వారు. వాసన చూస్త్

వారు. ఒకసారి ఇబార హీమ్ తీవర ంగా అనారోగాున్నకి 

గ్యరయాురు. విషయం తెలిస్ల ప్ర వకత  (స) వచాచరు. 

ఆయన వెంట్ అనుచరులు కూడా ఉనాిరు. 'అబుద  

రే'హ్విన్ బిన్ 'ఔఫ్ కూడా ఉనాిరు. అప్పుడు 

ఇబార హీమ్ చివరి శాాసలో ఉనాిరు. ఆ ప్రిసా్లతిన్న చూస్ల 

ప్ర వకత  (స) కళ్ేంట్ అశేువులు ప్ర వహించ సాగాయి. అది 

చూస్లన 'అబుద రేహ్విన్ బిన్ 'ఔఫ్, 'తమరు చాలా 

గొప్ువారు, తమరు ఏడాట్ం తగదు' అన్న అనాిరు. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స) సమాధానం ఇసే్త, 'కళ్ేంట్ నీరు 

కారట్ం కారుణు్ దాయకం. అయితే నోటితో కేకలు 

పెడబొబాలు పెట్ట ట్ం న్నషదధ ం. కళ్ేన్నండా అసుర వులు 

ఉనాియి, హృదయం చాలాబాధ, దుుఃఖంతో ఉంది. 

అతన్న ఎడబాట్ట విచారం ఉంది' అన్న అనాిరు. 
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బిడా చివరిశాాసలో ఉనాిడు, తారలో మరణిసేాడు, 

రండి, వచిచ మీ మనవడిి ఒక చూప్ప చూసుకోండి'' 

అన్న చెపు ప్ంపంచారు. ప్ర వకత  (స) ఆ వచిచన 

వుకిత తో, ''నువుా వెళిే నా కూతురుకు సలాము 

అందజేయి, ఇంకా నేను వచిచనందువలి ఏమీ లాభం 

లేదన్న, అలిాహ్్(త) తీసుకునిది అలిాహ్్దే, ఆ 

వసేువు ఆయనదే, అలిాహ్్(త) వదద  ప్ర తి్ జీవికి ఒక 

న్నరీణ త సమయం ఉంది, నీవు సహనం ప్టించు, ప్ర తి 

ఫలాపేక్ష కలిగ ఉండు'' అన్న చెపు ప్ంప్రు. ఆమె 

మళ్ళే ఆ వుకిత న్న, ప్ర వకత  (స)ను రమిన్న ప్ర మాణం చేస్ల 

అలిాహ్ సాకాి! ప్ర వకాత ! తమరు తప్ుకుండా రావాలి 

అన్న చెపు ప్ంపంది. ప్ర వకత  (స) వెళ్ేడాన్నకి 

న్నలబడాారు. ప్ర వకత  (స) వెంట్ స'అద్ బిన్ 'ఉబాదహ్, 

ము'ఆజ్' బిన్ జబల్, 'ఉబయ్ బిన్ క'అబ్, 'జైద్ బిన్ 

సా'బిత్ ఇంకా ఇతర అనుచరులు ఉనాిరు. తన 

కుమారత  ఇంటికి వెళిేన తరువాత బిడాను 

తీసుకురావట్ం జరిగంది. ప్ర వకత  (స) బిడాను తన 

ఒడిలోకి తీసుకునాిరు. అప్పుడు బిడా చివరి 

శాాసలో ఉనాిడు. ఆ సా్లతిన్న చూచి ప్ర వకత  (స) కళ్ళే 

కనీిళ్ేతో న్నండిపోయాయి. అప్పుడు స'అద్ (ర) 

'ప్ర వకాత ! ఇదేమ్మటి?' అన్న అనాిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 

'ఇది అలిాహ్్ కారుణుం. దీన్ని అలిాహ్్(త) తన 

దాసుల హృదయాలిో ప్ర వేశ్ంప్జేశాడు. అలిాహ్్(త) 

తన  దాసులిోన్న దయాగ్యణం గల దయామయులై్లన 

దాసులపైెనే దయ్ చూప్పత్యడు' అన్న అనాిరు. 

(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

 (1/541)[ ) متفق عليه (  3]  - 1724

ْكَوى لَُه ُن ُعَبادََة شَ بْ  ُد َسعْ  َتََك َل: اْش َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر قَا
ِب ُ  فَأَتَاهُ  ْحمِن بِْن  هلل صىل االن َ  عليه وسلم يَُعْودُُه َمَع َعْبِد الر َ

ا دََخَل عَلَْيِه   َسْعِد بِْن أَِِبْ َوق َاٍص َوَعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد فَلَم َ َعْوٍف و َ
؟قَْد قُ فََقاَل: ) .َوَجَدُه ِِفْ غَاِشَيةٍ  فََبََك   .َل اهللِ : ََل يَا َرُسوْ اوْ قَالُ  َِضَ

ِب ُ ص ال  ِب ِ صىل اهلل   .عليه وسلم ىل اهللن َ ا َرأَى الَْقْوُم بُكَاَء الن َ فَلَم َ
ُب بَِدْمِع   .عليه وسلم بََكْوا ِ فََقاَل: أَََل تَْسَمُعْوَن؟ إِن َ اهلَل ََل يَُعذ 

ِ ْن ي ُ َولَكِ  الَْعْْيِ َوََل بُِحْزِن الَْقلِْب  َ بَِهَذا َوأََشا ُب َعذ  ْو َر إِىَل لَِسانِِه أ
ُب  َوإِن َ يَْرَحُم   .بُِبكَاِء أَْهلِهِ   الَْمي َِت لَُعَيذ َ

1724. (3) [1/541-ఏకీభవితం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: స'అద్ బిన్ 

'ఉబా దహ్్ అనారోగాున్నకి గ్యరయాురు. ప్ర వకత  (స), 

'అబుద రే'హ్విన్ బిన్ 'ఔఫ్, స'అద్ బిన్ అబ్ర వఖీాస్్ 

మరియు 'అబుద లిాహ్్ బిన్ మస్్'ఊద్లను తీసుకన్న 

ఆయనుి ప్రామరిశంచటాన్నకి వెళ్ళేరు. అప్పు్

డతడు సుృహకోలోుయి ఉనాిడు. ప్ర వకత  (స) అతన్న 

కుట్టంబం వారితో 'స'అద్ మరణించాడా' అన్న 

అడిగారు. దాన్నకి వారు 'లేదు ఓ ప్ర వకాత !' అన్న 

అనాిరు. ప్ర వకత  (స) అది విన్న, ఏడాసాగారు. ప్ర వకత  

(స) ఏడాట్ం చూచి, మ్మగలిన వారు ఏడాసాగారు. 

తరువాత ప్ర వకత  (స) ''మీకు తెలియకపోతే తెలుసు 

కోండి, అలిాహ్్ కళ్ళే ఏడిచనా హృదయం దుుఃఖ, 

విచారాన్నకి గ్యరైనా శ్కాించడు. అయితే ఇది ఏడిసే్త 

శ్కాిసేాడు అన్న నోటివైెప్ప సైగ చేశారు. అంటే ఏడుులు 

పెడబొబాలు, శాప్నారాాలు పెట్ట ట్ం వలి శ్కాిసేాడు 

లేదా క్షమ్మంచి వదలివేసేాడు. అయితే శవాన్ని అతన్న 

కుట్టంబం అతన్న ప్టి్ ఏడాట్ం వలి శ్కాించట్ం 

జరుగ్యతుంది అన్న అనాిరు. 95 (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (1/541) [ ) متفق عليه ( 4]  - 1725

يه  ىل اهلل علاَل َرُسْوُل اهلِل ص قَ  ْوٍد قَاَل:عُ ْس بِْن مَ هلِل ْبِد اَوَعْن عَ 
ا َمْن َضَرَب الُْخُدْودَ َوَشق َ الُْجُيْوَب َودَ  :وسلم عَا "لَْيَس ِمن َ

ِة"  .بَِدْعَوى الَْجاِهلِي َ

1725. (4) [1/541-ఏకీభవితం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ మస్్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''కషట సమయాలిో తనుి త్యను హింస్లంచు 

కోవట్ం, బట్ట లను చించుకోవట్ం, అజాఞ న కాలంలా, 

కేకలు వేసే్త ఏడాట్ం చేస్తవాడు, ముసి్లమ్ కాడు.'' 

(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

 

95) వివరణ-1724: ఒకవేళ్ మరణించిన వుకిత , '' 'నేను 

మరణించిన తరువాత నాపైె ఏడాండి' అన్న, అన్నఉంటే, 

అతను చెపునందువలి వాళ్ళే ఏడిసే్త, అతన్ని 

శ్కాించట్ం జరుగ్యతుంది. ఎందుకంటే దాన్నకి కారకుడు 

అతడే. ఒకవేళ్ అతను దాన్నకి వుతిరకం అయితే, 

అతన్ని శ్కాించట్ం జరుగదు. త్యము సాయంగా 

ఏడుులు, పెడబొబాలు పెటేట  వారిన్న శ్కాించట్ం 

జరుగ్యతుంది. 
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  (1/541) [ ) متفق عليه ( 5]  - 1726

ْ بُْردََة قَاَل: ُ َرأَتُ امْ  ِت فَأَْقَبلَ  .أُْغِمَي َعىَل أَِِبْ ُمْوََس  َوَعْن أَِِب   م ُ ُه أ
ِ  أَلَْم تَْعلَِمْي؟ :فََقاَل  . أَفَاَق بَِرن ٍَة ثُم َ ِصْيُح تَ َعْبِد اهلِل  ثَُها  َوكَاَن يَُحد 

ْن َحلََق  أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل  اهلل عليه وسلم قَاَل: "أَنَا بَِرْيٌء ِمم َ
 .َرَق". َولَْفُظُه لُِمْسلٍِم َوَصلََق َوخَ 

1726. (5) [1/541-ఏకీభవితం] 

అబూ బురద హ్ (ర) కథనం: అబూ మూసా అష్'అరీ 

(ర) సుృహ కోలోుయినప్పడు, అతన్న భారు ఉముి 

'అబుద లిాహ్్ కేకలు వేసే్త ఏడాసాగంది. అబూ మూసా 

అష్'అరీ (ర) సుృహలోకి వచిచ, తన భారుతో, '' 

'ప్ర వకత  (స)  కషట  సమయాలిో తల వెంట్టర కలు 

గీయించు కోవట్ం, కేకలు వేసే్త ఏడాట్ం, బట్ట లు 

చించుకోవట్ం చేస్తవారికీ నాకు ఎట్టవంటి సంబంధం 

లేదు' అన్న అనట్ం నీకు తెలియదా?'' అన్న అనాిరు. 

(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 1/541)[ ) صحيح (   6]  - 1727

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن أَِِبْ َمالِِك اْْلَْشَعِري ِ قَاَل:
َ ِِتْ مِ "أَْربٌَع ِِفْ أُم َ  وسلم: ِة ََل َج لْ ْمِراْن أ : اِهلِي َ كُْونَُهن َ َ  يَّْتُ ِِفْ  لَْفْخُر ا

 َ ْعُن ِِفْ اْْلَنَْساِب َواَْلِْسَتْسَقاُء بِالن ُُجْوِم  اْْل ْحَساِب َوالط َ
َياَحُة". "الن َائَِحُة إِذَا لَْم تَُتْب قَْبَل َمْوتَِها تَُقاُم يَْوَم  َوقَاَل: َوالن ِ
َرَواُه   .ْرٌع م ِْن َجَرٍب"قَِطَراٍن َودِ  ْن اٌل م ِ ِسْربَ ْيَها الِْقَياَمِة َوعَلَ 

 .ْسلٌِم مُ 
1727. (6) [1/541-దృఢం] 

అబూ మాలిక్ అష్'అరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''నా అనుచర సమాజంలో, అజాఞ న కాలప్ప 

విషయాలిో 4 విషయాలు మ్మగలి ఉంటాయి. చాలా్

మంది వీటిన్న వదలరు. 1. ధన సంప్దలపైె గరా్

ప్డట్ం, 2. వంశాల ప్టి్ ప్రసురం ఎతేి పడుచు్

కోవట్ం, 3. నక్షత్యర ల దాారా వరాం కోరట్ం, 4. కషాట లిో 

కేకలువేసే్త ఏడాట్ం, ఒకవేళ్ ఏడుులు పెడ్

బొబాలు పెటేట  సే్వా మరణాన్నకి ముందు ప్శాచతే్యప్ం 

(తౌబహ్) చెందకుంటే, తీరుుదినం నాడు ఆమెను 

న్నలబ్నటిట  పైెన గజిజ అంగ, కేింద త్యరుపైెజామా 

తొడిగంచబడత్యయి. 96 (ముసి్లమ్)  

 

96) వివరణ-1727: ఖతిరాన్ అంటే త్యరు. దాన్నకి అగి 

చాలా తొందరగా అంట్టకుంట్టంది. అంటే పెడబొబాలు 

 (1/542)ليه ( [ ) متفق ع 7]  - 1728

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم بِاِْمَرأَةٍ تَْبِكْي   َوَعْن أَنٍَس قَاَل: َمر َ الن َ
ْ فَأَن ََك  .فََقاَل: "اِت َِقْي اهلَل َواْصِبِْي" .ِعْنَد قَْبٍ  قَالَْت: إِلَْيَك َعَن ِ

ِب ُ إِن َُه ال  فَِقْيَل لََها: .لَْم تَْعِرْفهُ وَ  ْيَبِِتْ ُمِص تَُصْب بِ لَْم  صىل اهلل   ن َ
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فَلَْم تَِجْد   عليه وسلم. فَأَتَْت بَاَب الن َ

ابَْْيَ  ْبُ ِعْنَد   .ِعْنَدُه بَو َ فََقالَْت: لَْم أَْعِرْفَك. فََقاَل: "إِن ََما الص َ
 َ ْدَمِة اْْل  ."ْوىَل الص َ

1728. (7) [1/542-ఏకీభవితం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక సే్వా ప్ర కక నుండి 

వెళ్ేట్ం జరిగంది. ఆమె ఒక సమాధి వదద  కూరొచన్న 

ఏడుసేుంది. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 'దైవాన్నకి భయప్డు, 

ఓరుు సహనం ప్టించు' అన్న అనాిరు. ఆ సే్వా ప్ర వకత  

(స)ను గ్యరిత ంచలేదు. ఆ సే్వా, 'ఇకకడినుండి వెళ్ళే, నా 

కచిచన కషట ం నీకు రాలేదు,' అన్న చెపుంది. అతను, 

ప్ర వకత  (స) అన్న ఆమెకు తెలియప్రచట్ం జరిగంది. 

అనంతర ఆ సే్వా ప్ర వకత  (స) ఇంటి దాారం వరకు 

వచిచంది. దాారం వదద  ఎవరూ లేక పోవట్ం చూచి 

లోప్లికి వచేచస్లంది. ప్ర వకత  (స)ను క్షమాప్ణ కోరింది. 

నేను మ్మమిలిి గ్యరిత ంచలేదు. దుుఃఖంలో తప్పుగా 

మాటిాడాను, ననుి క్షమ్మంచండి అన్న ప్ర ధేయ్

ప్డింది. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 'మొట్ట మొదట్ చేస్తదే 

సహనం' అన్న అనాిరు. 97 (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

 (1/542)[ ) متفق عليه (  8]  - 1729

   اهلِل صىل اهلل ُل وْ اَل َرُس : قَ ُه قَاَل َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعنْ 
ا ُمْسلٍِم ُمْوُت لِ عليه وسلم: "ََل يَ  َن الَْولَِد فََيلِِج الن َ َر إَِل َ ثَََلٌث م ِ

 .تَِحل ََة الَْقَسم"

1729. (8) [1/542-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''తన ముగ్యగ రు పలిలు బాలుంలో మరణించిన 

 

పెటేట  సే్వాకి శరీరంపైె త్యరు పూయట్ం జరుగ్యతుంది. 

దాన్నవలి శరీరం కాలుతుంది. 

97) వివరణ-1728: బాధ కలిగన వెంట్నే ఓరుు, సహనం 

ప్టిసే్త పూరిత  ప్ర తిఫలం లభిసేుంది. కషట ంవచిచన వెంట్నే 

ఓరుు వహిసే్త ప్పణుం లభిసేుంది. కషట  సమయం దాటి 

పోతే మన్నష ఎలాగైనా కషట ం భరించవలస్లందే. అప్పుడు 

ఓరుు, సహనాల వలి ప్పణుం లభించదు. 
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ముసి్లమ్, ఓరుు సహనాలను ప్టిసే్త నరకంలోన్నకి 

ప్ర వేశ్ంచడు. అయితే చేస్లన ప్ర మాణం పూరిత చేస్ల 

ఉండాలి. 98 (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 ( 1/542)[ ) صحيح (   9]  - 1730

َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  
َ عليه وسلم لِِنْسَوةٍ م ِ  َن  َداكُن َ ثَََلثٌَة م ِ يَُمْوُت ِْلِحْ  ََل اِر: "نَْص َن اْْل

: أَِو اثَْناِن  تَ لَِد فَالْوَ  ْحَتِسُبُه إَِل َ دََخلَِت الَْجن ََة. فََقاَل اْمَرأٌَة م ِْنُهن َ
 . َرَواُه ُمْسلٌِم "يَا َرُسْوَل اهلِل؟ قَاَل: أَِو اثَْناِن 

 .ِحْنَث"لْ ا لُغُْوايَبْ ةٌ لَْم َوفِْي ِرَوايٍَة لَُّهَما: "ثَََلثَ 

1730. [1/542-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కందరు 

అనాసరీ సే్వాలతో ''మీలో ఎవరి బిడాలై్లనా ముగ్యగ రు 

బాలుంలో మరణించి, తలిి-దండుర లు ఓరూు 

సహనాలు ప్టించి, ప్ర తి ఫలాపేక్షతో ఉంటే, వారు 

సారగ ంలో ప్ర వేశ్సేారు అన్న ప్ర వచించారు. అది విన్న, ఒక 

సే్వా ప్ర వకాత ! ఒకవేళ్ ఇదద ర మరణిసే్త? అన్న ప్ర శ్ించింది. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స) ఆమె కూడా సారగ ంలో ప్ర వేశ్సేుంది 

అన్న సమాధానం ఇచాచరు. (ముసి్లమ్)   

 

98) వివరణ-1729: మర్యు మీలో ఎవాడునూ దాన్న 

(నరకంపైె గల వంతెన) మీదనుండి దాట్కుండా 

(పోకుండా) ఉండలేడు. ఇది తపుంచు కోలేన్న, నీ ప్ర భువు 

యొకక న్నరణ యం. ఆ పిదప మేము దైవభీతి గల వారిన్న 

రకాిసేాము. మరియు దురాిరుగ లను అందులో మోకాళ్ే 

మీద ప్డి ఉండటాన్నకి వదులుత్యము (స్త.్మర్యమ్, 

19:71-72)  అంటే అలిాహ్్ (త) అంట్టనాిడు, 

ప్ర తివుకిత  విశాాస్ల అయినా, అవిశాాస్ల అయినా ప్ర వకత ్

అయినా సర. దాన్న (నరకంపైె గల వంతెన) మీద నుండి 

దాట్కుండా ఉండడు. అయితే విశాాసులు ప్ర వకత లు, 

చాలా సులువుగా దాట్టకుంటారు. వారికి ఏమాతర ం కషట ం 

కలుగదు. చాలా వేగంగా దాట్టకుంటారు. కందరు 

మెరుప్పలా, గాలిలా, కందరు వాహనంలా. అలిాహ్్(త) 

తన ప్ర మాణాన్ని పూరిత చేయటాన్నకి ప్ర తి ఒకకరినీ దాన్నపైె 

నుండి దాటిసేాడు. విశాాసులు సాఫలుం పందుత్యరు. 

అవిశాాసులు అందులో ప్డిపోత్యరు. ముగ్యగ రు బిడాలు 

మరణించిన తండిర , ఓరుు సహనాలు ప్టిసే్త, 

త్యత్యకలికంగా నరకంలో ప్ర వేశ్సేాడు, శాశాతంగా కాదు. 

బు'ఖారీలోన్న ఉలిేఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ఆ 

ముగ్యగ రు బిడాలు బాలుంలో, యుకత  వయసుసకు 

చేరక్ముందు మరణించి ఉండాలి.''  

 ( 1/543)صحيح (   [ ) 10]  - 1731

 َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ةَ َريْرَ  أَِِبْ هُ َوَعْن 
عليه وسلم: "يَُقْوُل اهلُل: َما لَِعْبِدي الُْمْؤِمِن ِعْنِدْي َجَزاٌء إِذَا  

نَْيا ثُ  ُه ِمْن أَْهِل الد ُ َواُه  . رَ "ن َةَ الَْج  َل َ ُه إِ َتَسبَ م َ احْ قََبْضُت َصِفي َ
 .الُْبَخاِري ُ 

1731. (10) [1/543-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అలిాహ్్ ఆదేశం: దాసున్న పర యమైెన దాన్న ఆతిను 

హరించి్ వేసే్త, దాన్నపైె అతను ఓరుు సహనాలను 

ప్టించి, ప్ర తిఫలాపేక్షతో ఉంటే అతన్న కోసం సారగ ం 

ఉంది.'' (బు'ఖారీ) 
----- 

  రండవ విభాగం ُل الث َاِِنْ اَلَْفْص 

 (1/543) ( ضعيف [ ) 11 ] - 1732

َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: لََعَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  
 .وسلم الن َائَِحَة َوالُْمْسَتِمَعَة. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

1732. (11) [1/543-బలహీనం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''కషట  

సమయాలిో ఏడుులు పెడబొబాలు పెటేట  సే్వాలను, 

వినే సే్వాలను శపంచారు.'' (అబూ దావూద్) 

 ( 1/543)  [ ) صحيح ( 12]  - 1733

ْ َوق َاٍص رضي اهلل َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل   َوَعْن َسْعِد بِْن أَِِب
 اهلَل  إِن أََصابَُه َخْْيٌ َحِمَد   ل ِلُْمْؤِمِن ٌب َج لم: "عَ يه وساهلل علصىل 
فَالُْمْؤِمُن يُْؤَجُر ِِفْ   .إِْن أََصابَْتُه ُمِصْيَبٌة َحِمَد اهلَل َوَصَبَ وَ َشَكَر وَ 

  ي ُ ِِفْ كُل ِ أَْمِرهِ َحّت َ ِِفْ الل ُْقَمِة يَْرفَُعَها إِىَل ِِفْ اِْمَرأَتِِه. َرَواُه الَْبْيَهقِ 
 .يَْماِن ْْلِ َعِب اشُ 

1733. (12) [1/543-దృఢం] 

స'అద్ బిన్ అబ్ర వఖీా'స్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''విశాాస్ల ప్రిసా్లతి చాలా విచితర మైెనది. 

మేలు చేకూరితే అలిాహ్్(త)ను సిరించి కృతజఞ తలు 

తెలుప్పకుంటాడు. ఒకవేళ్ కషాట లు, ఆప్దలు వసే్త, 
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అప్పుడు కూడా అలిాహ్్(త)ను సిరించి, ఓరూు 

సహనాలు ప్టిసేాడు. విశాాస్ల ఏ సా్లతిలో ఉనాి 

ప్ర తిఫలం ఇవాబడుతుంది. చివరికి భారు నోటిలో 

వేస్లన ముదద కు బదులుగా కూడా అతన్నకి ప్ర తిఫలం 

లభిసేుంది.'' (బై్నహఖీ-షు'అబిల ఈమాన) 

అంటే మంచి ఉదేద శుంతో భారాు బిడాలను 

తిన్నపంచినా, త్యర పంచినా ప్పణుం లభిసేుంది. 

 ( 1/543)[ ) ضعيف (  13]  - 1734

َما ِمْن  " ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َل رَ اقَ  اَل:أَنٍَس قَ  َوَعْن 
بَاٌب يَْْنُِل ِمْنُه بَاٌب ي َْصَعُد ِمْنُه َعَملُُه وَ  ْؤِمٍن إَِل َ َولَُه بَابَاِن:م ُ 

ُ  )فَمَ  تََعاىل: هُ لُ َك قَوْ َذلِ فَ  .ْيهِ فَإِذَا َماَت بََكَيا عَلَ  ِرْزقُُه. ا بََكْت عَلهَْْيِ
مَ  َ الس َ ِمِذي 29: 44-ْرُض اُء َواْْل ْ  .ز( َرَواُه الّت ِ

1734. (13) [1/543-బలహీనం] 

అనస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ప్ర తి 

విశాాస్ల కోసం రండు దాారాలు ఉంటాయి. ఒక 

దాారం గ్యండా అతన్న సత్యకరాులు పైెకి వెళ్త్యయి. 

మరో దాారం గ్యండా అతన్న ఉప్ధి అవతరిసేుంది. ఆ 

విశాాస్ల మరణిసే్త ఈ రండు దాారాలు అతన్నపైె 

ఏడుసేాయి. ఖుర్ఆన్లోన్న వాకుం, ''ఫమా బకత్ 

'అలై్లహిమా అససమాఉ' వల్ అర'దు...'' -- అంటే 

'కాన్న వారి కరకు ఆకాశంగానీ, భూమ్మగానీ 

విలపంచలేదు...99 (స్త.్ అద దుఖాన, 44:29). 

(తిరిిజి')  

 

99) వివరణ-1734: ఖుర్ఆన్లో అలిాహ్్ ఆదేశం: 

"(అలిాహ్్ ఇలా సలవిచాచడు): నీవు నా దాసులను 

తీసుకన్న రాతిర వేళ్ బయలుదేరు, న్నశచయంగా మీరు 

వెంబడించబడత్యరు. "మరియు సముదార న్ని చీలిచ 

న్నమిదిగా వెళిేపో. న్నశచయంగా,్ మీరు్ వెంబడించ్

బడత్యరు.్ మర్యు సముదార న్ని్ చీలిచ్ న్నమిదిగా్

వెళిే్ పో.్ న్నశచయంగా, ఆ సైన్నకులు అందులో 

మున్నగపోత్యరు!'' వార్ ఎనోి తోట్లను మరియు 

చెలమలను వెనుక విడిచిపోయారు; మర్యు ఎనోి 

ప్ంట్పలాలను మరియు గొప్ు భవనాలను; మర్యు 

వారు అనుభవిసే్త ఉని ఎనోి సుఖసంతోషాలను 

కూడా! ఈ విధంగా, (వారి ముగంప్ప జరిగంది). మరియు 

మేము వాటికి ఇతర జాతివారిన్న వారసులుగా చేశాము. 

కాని, వారి కరకు ఆకాశంగానీ, భూమ్మగానీ విలపంచ 

 ( 1/544)يف ( [ ) ضع 14]  - 1735

َل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ااٍس قَ ابِْن َعب َ َوَعِن 
ِّتْ  أَدَْخلَُه اهلُل بِِهَما الَْجن ََة". فََقالَْت  َمْن كَاَن لَُه فََرَطاِن ِمْن أُم َ

تِ عَائَِشُة: فََمْن كَاَن لَُه فََرٌط  ْن أُم َ َ  ْن اَل: "َومَ َك؟ قَ م ِ  ي َا اَن لَُه فََرط ٌ ك
ِتَك؟ قَاَل:ْن : فَمَ . فََقالَْت "ُمَوف ََقةُ  ْن أُم َ "فَأَنَا   ل َْم يَُكْن لَُه فََرٌط م ِ

ِمِذي ُ َوقَاَل :َهَذا َحِديٌْث  ْ ِِتْ لَْن ي َُصابُْوا بِِمْثلِْي".َرَواُه الّت ِ فََرٌط أُم َ
 َغِريٌْب 

1735. (14) [1/544-బలహీనం] 

ఇబుి 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'నా 

అనుచర సమాజంలో ఒకరి యుకత  వయసుసకు చేరన్న 

ఇదద రు పలిలు మరణించి వారిప్టి్ సహనం ప్టిసే్త, 

అలిాహ్్ (త) ఆ ఇదద రి పలిల వలి, అతన్ని సారగ ంలో 

ప్ర వేశ్ంప్జేసేాడు' అన్న ప్ర వచించారు. అప్పుడు 

'ఆయి'షహ్్ (ర) 'ప్ర వకాత ! ఒకవేళ్ ఒకక బిడా మాతర మే 

చన్నపోతే' అన్న వినివించుకునాిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  

 

లేదు మరియు వారికి ఎలాంటి వువధి కూడా 

ఇవాబడలేదు. (స్త.్అద్దుఖాన్, 44:23-29)  అంటే 

అలిాహ్్(త) మూసా (అ)ను, 'నా దాసులను తీసుకన్న 

రాతిర పూట్ ఫిరౌన్ మరియు అతన్న అనుచరులకు 

తెలియకుండా ఇకకడి్ నుండి వెళిేపో, అవిశాాసులు 

మ్మమిలిి వెంబడిసేారు, కాన్న మీరు ఎట్టవంటి భయం 

లేకుండా బయలుదేరండి, నేను మీ కోసం సముదార న్ని 

చీలుచత్యను' అన్న్ఆదేశ్ంచాడు. అనంతరం మూసా (అ) 

బనీ ఇసార యీ'ల్ లను తీసుకన్న బయలుదేరారు. ఫిరౌన్ 

మరియు అతన్న సైనాులు వారిన్న ప్ట్టట కోవటాన్నకి 

బయలుదేరారు. మధు సముదర ం వచిచంది., మూసా (అ) 

తన కరేతో కట్ట గా అలిాహ్ (త) ఆజఞ తో అది 

చీలిపోయింది. మూసా (అ) బనీ ఇసార యీ'ల్ వారితోసహ్వ 

దాన్ని దాటారు. తరువాత ఫిరౌన్ మరియు అతన్న 

అనుచరులు అందులో చేరగానే నీళ్ళే తిరిగ వచాచయి. 

వారందరూ అందులో మున్నగపోయారు. తోట్లు, 

పలాలు, కాలువలు, ఇళ్ళే, ఆసనాలు అనీి వదలి 

నాశనం అయాురు. వారి మరణం వలి ఎవరూ విచారించ్

లేదు. ఆకాశంపైె ఎకకటాన్నకి వారి వదద  ఎట్టవంటి 

సత్యకరుం ఉండేది కాదు. వాళ్ళే ఏదైనా మంచి ప్న్న చేస్ల 

ఉంటే, వాళ్ేపైె భూమాుకాశాలు ఏడేచవి. అంటే 

ప్పణాుతుిలు మరణించట్ం వలి భూమాుకాశాలిో ఉని 

వారు విచారిసేారు.  
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(స) మేలు భాగుం ప్ర సాదించబడింది, 'ఒకక బిడా చన్న్

పోయినా సారగ ంలో ప్ర వేశ్ంప్జేసేాడు' అన్న అనాిరు. 

మళ్ళే 'ఆయి'షహ్్ (ర), ఓ ప్ర వకాత ! ఒకవేళ్ ఏ బిడాా 

మరణించకపోతేనో' అన్న వినివించుకునాిరు. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స) నేనతన్నకోసం ముందు్ఉంటాను. నా లాంటి 

కషట ంరాదు అన్న అనాిరు. 100 (తిరిిజి')  

 ( 1/544)[ ) ضعيف (  15]  - 1736

َوَعْن أَِِبْ ُمْوََس اْْلَْشَعِري ِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه 
قََبْضُتْم  : هِ َمََلئَِكتِ َعاىل لِ اَل اهلُل تَ وسلم: "إِذَا َماَت َولَُد الَْعْبِد قَ 

فََيُقْوُل: قََبْضُتْم ثََمَرَة فَُؤاِدهِ؟   نََعْم. ْولُْوَن: َد َعْبِدْي؟ فََيقُ َولَ 
فََيُقْولُْوَن: نََعْم. فََيُقْوُل: َماذَا قَاَل َعْبِدْي؟ فََيُقْولُْوَن: َحِمَدَك  

َجَع. فََيُقْوُل اهلُل: ابُْنْوا ا ِِفْ لَِعْبِدْي  َواْسَّتْ ْوُه بَيْ  ةِ  الَْجن َ بَْيتى َت  َوَسم ُ
ِمِذي ُ لُد َوااُه أَْحمَ الَْحْمِد". َروَ  ْ  .ّت ِ

1736. (15) [1/544-బలహీనం] 

అబూ మూసా అష్'అరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''విశాాస్ల బిడా మరణిసే్త, అలిాహ్్(త) తన 

దూతలతో, ''మీరు నా భకుత న్న బిడా ఆతిను 

లాకుకనాిరా?'' అన్న అడుగ్యత్యడు. దాన్నకి వారు 

'అవును' అన్న అంటారు. అప్పుడు అలిాహ్్(త) 

'మీరు ఆ దాసున్న హృదయప్ండును తెర ంచు్

కునాిరు' అన్న అంటాడు. దాన్నకి వారు 'అవును' అన్న 

అంటారు. అప్పుడు అలిాహ్్(త) దైవదూతలతో 

'మరి నా భకుత డు ఏమనాిడు?' అన్న అడుగ్యత్యడు. 

దాన్నకి వారు, ''అతడు న్ననుి సేుతించాడు. ఇంకా, 

''ఇనాిలిలిాహి వ ఇనాి ఇలై్లహి రాజివూన్'' -- 

 

100) వివరణ-1735: ఫర్త్ అంటే బిడారం కంటే ముందు 

వెళిే ఆహ్వర ఏరాుటి్ట చేస్తవారు. అంటే ముందు 

మరణించిన పలిలు తమ తలిిదండుర ల కోసం స్లఫారసు 

చేసేారు. ప్ర వకత  (స) తలిిదండుర లు, పలిలు అందరి కంటే 

పర యులు. ప్ర వకత  (స) మరణం వలి అందరికీ, అందరి కంటే 

అధికంగా తలిి దండుర లకు బాధ కలుగ్యతుంది. ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఒకవేళ్ ఎవరికైనా మరొకరి మరణం ప్టి్ 

దుుఃఖం కలగకపోతే, కనీసం నా మరణం ప్టి్యినా 

కలుగ్యతుంది. దాన్నపైె సహనం, ఓరుులను ప్టిసే్త, 

ననుి అనుసరిసే్త ఉంటే, నేనతన్న కోసం సారగ ంలో 

ప్ర వేశ్ంచి, అతన్న కోసం స్లఫారసు చేసేాను.'' 

'మనమంత్య అలిాహ్్ కోసమే, ఇంకా అలిాహ్్(త)వైెపే 

మరలేవాళ్ేం' అన్న ప్లికాడు'' అన్న అంటారు. 

అప్పుడు అలిాహ్్, ''నా ఈ భకుత న్న కోసం సారగ ంలో 

ఒక భవనం న్నరిించండి. దాన్నకి 'బై్నతుల్ హమద ్్' అనే 

పేరు పెట్ట ండి'' అన్న ఆదేశ్సేాడు. (అ'హిద్, తిరిిజి')  
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َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  
ِمِذي ُ َوابُْن   ْ ى ُمَصابىا فَلَُه ِمْثُل أَْجِرهِ". َرَواُه الّت ِ وسلم: "َمْن َعز َ

ْ  َوقَاَل  .هُ َماجَ  : هَ الّت ِ َل َ فُْوعىا إِ ٌب ََل نَْعِرفُُه َمرْ َحِديٌْث َغِريْ ا َذ ِمِذي ُ
اِوي ِ مِ  َوَرَواُه بَْعُضُهْم َعْن   َوقَاَل: .ْن َحِديِْث عَلِي ِ بِْن عَاِصٍم الر َ

ْسَناِد َمْوقُْوفىا  ِد بِْن ُسْوقََة بَِهَذا اْْلِ  .ُمَحم َ
1737. (16) [1/544-బలహీనం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ మస్్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఎవరైనా కషాట లిో ఉనివారిన్న ఓదారిచతే, 

కషాట లకు గ్యరైన వారికి లభించినంత ప్పణుం ఓదారచ 

వుకిత కి కూడా లభిసేుంది.'' 101 (ఇబ్ని మాజహ్, 

తిరిిజి'/ ఏకోలిేఖనం, సహచరున్న పోర కత ం)  
 

101) వివరణ-1737: కషాట లిో ఉని వుకిత న్న ఓరుు 

సహనాల గ్యరించి బోధించడం, ఓదారచటాన్ని సంత్యప్ం 

తెలియజేయట్ం అన్న అంటారు. ఇందులో చాలా ప్పణుం 

ఉంది. మరో 'హదీసు'లో కూడా ఇలా ఉంది: తన ముసి్లమ్ 

సోదరుణిణ  ఓదారచ వుకిత న్న, తీరుుదినం నాడు అలిాహ్్(త) 

గౌరవంగా, ప్పరసాకరంగా దుసేులు ధరింప్జేసేాడు. కషాట లిో 

ఉని వుకిత  యొకక దుుఃఖవిచారాలు తొలగపోయేలా 

మంచి ప్దాలతో ఓదారాచలి. ప్ర వకత  (స) కూడా సంత్యప్ం 

తెలియజేశారు. ప్ర వకత  (స) మనవడి మరణం 

సంభవించింది. ప్ర వకత  (స) తన కుమారత ను ''అలిాహ్్ (త) 

తీసుకుంది అలిాహ్్(త)దే కదా, అలిాహ్్ ఇచిచంది కూడా 

అలిాహ్్(త)దే కదా, ప్ర తి దాన్నకి ఒక న్నరీణ త సమయం 

ఉంది. నువుా సహనం ఓరుులు ప్టించాలి'' అన్న 

ఓదారాచరు. కషాట లిో ఉని వుకిత  ఒకవేళ్ దూరంగా ఉంటే, 

ఉతేరం దాారా కూడా అతన్నన్న ఓదారచవచుచను. ప్ర వకత  

(స) ము'ఆజ్' బిన్ జబల్ (ర)కు అతన్న కుమారుడు 

మరణించినప్పడు, ఉతేరం దాారా ఓదారాచరు. ఆ 

ప్దాలు ఇవి: ''బిస్లిలిాహిరే'హ్విన్నరే'హీమ్, ము'హమిద్ 

దైవప్ర వకత  తరఫున, ము'ఆజ్' బిన్ జబల్ వైెప్ప, నీవు 

సంతోషంచు, నేను నీ ముందు అలిాహ్్(త) 
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సేుతిసేునాిను. ఆయన తప్ు ఆరాధుుల్లవరూ లేరు. 

అమాి్ బ'అద్! అలిాహ్్(త) నీకు గొప్ు ప్ర తిఫలం, 

ఓరూు సహనాలు ప్ర సాదించు్ గాక! మనందరికీ 

కృతజఞ తలు తెలిపే భాగుం ప్ర సాదించు గాక! ఎందుకంటే, 

మన ప్ర ణాలు, మన ధనసంప్దలు, మన భారాుపలిలు, 

దైవం తరఫున ప్ర సాదించబడిన త్యత్యకలికమైెన 

అనుగేహ్వలు. ఒక న్నరీణ త సమయం వరకు లాభం్

పందాలి. ఆ సమయం పూరత వగానే వాటిన్న తీసు 

కుంటాడు. అతడు ప్ర సాదిసే్త, కృతజఞ తలు తెలుప్ట్ం 

తప్ున్నసరి. అదేవిధంగా ప్రీక్షలకు గ్యరిచేసే్త ఓరూు 

సహనాలను ప్టించడం తప్ున్న సరి. మీ కుమారుడు 

అలిాహ్్(త) యొకక ఉతేమ్ అనుగేహం మరియు 

ఆయన అమానతు. అలిాహ్్ (త) అతన్ని నీ కోసం గరా్

ప్డేలా ప్ర సాదించాడు. అనంతరం ప్పణుం, కారుణుం, 

మారగ దరశకత్యాన్నకి బదులు తిరిగ తీసుకునాిడు. 

ఒకవేళ్ ప్పణు్ ఫలాపేక్ష ఉంటే ఓరుు, సహనాలను 

ప్టించు. నీ ఆందోళ్న, నీ కషాట లు న్ననుి ప్పణాున్నకి 

దూరం్ చేయకూడదు సుమా! ఆందోళ్న చెందట్ం వలి 

పోయిన వసేువు తిరిగరాదు, విచారం దూరం్కాదు. ఏది 

జరిగనా దాన్ని అలిాహ్ న్నరణ యం అన్న, అదే మనకు 

కాేమం, అన్న భావించు. వససలామ్. '' 

ప్ర వకత  (స) ఈ విధంగా ప్ర జలను ఓదారచవారు. ప్ర వకత  (స) 

అనుచరులు, త్యబ'యీనులు, తబేత్యబ'యీనులు, ఈ 

విధంగానే ఓదారచవారు.  

మువ'తే్య ఇమామ్ మాలిక్లో బనీ ఇసార యీల్కు చెందిన 

ఒక సంఘట్న ఉంది. గ్యణప్ఠం కోసం దీన్ని ఇకకడ 

పేరొకనడం జరిగంది. ''ఖాస్లమ్ బిన్ ము'హమిద్ (ర) 

కథనం: నా భారు మరణించింది. ము'హమిద్ బిన్ 

క'అబ్ ఖర్జీ ననుి ప్రామరిశంచటాన్నకి వచిచ, ననుి 

ఓదారచటాన్నకి ఈ కథ చెప్ురు: ''బనీ ఇసార యీల్లో ఒక 

వుకిత  ఉండేవాడు. చాలా గొప్ు భకుత డు, ప్ండితుడు, 

విదాాంసుడు. అతన్నకి ఒక భారు ఉండేది. అతడు 

ఆమెను చాలా పేర మ్మంచేవాడు. అకసాితేుగా ఆమె 

మరణించింది. అతడు చాలా విచారాన్నకి గ్యరయాుడు. 

దుుఃఖ-విచారాలు అతన్ని ఒంట్రిగా ఒక గదిలో 

బంధించాయి. అంటే ఏకాంతంగా గదిలోప్లే త్యళ్ం 

వేసుకన్న ఉండేవాడు. ప్ర జలతో కలవట్ం, మాటిాడట్ం 

మాన్నవేశాడు. ఎవారూ అతన్ని కలిస్త అవకాశం ఉండేది 

కాదు. అతన్న గ్యరించి విన్న ఒక సే్వా అతన్న వదద కు 
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ْ وَ  "َمْن   ليه وسلم:ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عقَاَل رَ  اَل:قَ   بَْرَزةَ َعْن أَِِب
ى ثَكىَْل كُِسَي بُْردىا ِِفْ الَْجن َِة".عَ  ِمِذي ُ َوقَاَل: ز َ ْ َهَذا  َرَواُه الّت ِ

   .َحِديٌْث َغِريٌْب 

1738. (17) [1/544-బలహీనం] 

అబూ బుర్'జహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''బిడా మరణించి దుుఃఖంలో ఉని సే్వాన్న ఓదారచ వుకిత న్న 

 

వచిచంది. 'అతన్ని ఒక సందేహం గ్యరించి అడగాలి' అన్న 

చెపుంది. కాన్న 'నేను అతన్ని అతన్నకి ఎదురుగా న్నలబడి 

అడుగ్యత్యను. అప్పుడే నాకు సంతృపే కలుగ్యతుంది' 

అన్న చెపుది. అతన్న ఇంటిముందు ఉని వారందరూ 

వెళిే పోయారు. కాన్న ఆ సే్వా మాతర ం అలాగే కూరొచన్న 

ఉంది. 'ప్ర శికు సమాధానం లేకుండా నేను ఇకకడినుండి 

వెళ్ేను' అన్న చెపుంది. ఒక వుకిత  అతన్నతో 'ఒక సే్వా 

మ్మమిలిి ఏదో విషయంపైె అడగటాన్నకి వచిచంది. 

ప్ర తుక్షంగా మ్మమిలిి అడగాలన్న ప్ట్టట ప్టిట ంది. 

అందరూ వెళిేపోయారు. కాన్న ఆమె మాతర ం కూరుచనే 

ఉంది' అన్న తెలియప్రిచాడు. దాన్నకి అతను 

అనుమతించాడు. ఆ సే్వా అతన్న వదద కు వచిచంది. 'నేను 

మ్మమిలిి ఒక్ ప్ర శి అడగాలన్న వచాచను' అన్న 

చెపుంది. 'ఏం ప్ర శి?' అన్న అతడు అడిగాడు. దాన్నకి ఆ 

సే్వా 'నేను పరుగంటి సే్వా వదద  నుండి ఒక హ్వరం 

త్యత్యకలికంగా తీసుకునాిను. చాలా కాలం వరకు నేను 

దాన్ని ధరిసే్త్ ఉనాిను. ఇతరులకు కూడా 

ధరించటాన్నకి ఇచేచదాన్ని. ఇప్పుడామె ననుి తన 

హ్వరాన్ని అడుగ్యతుంది. నేను ఆమె హ్వరాన్ని ఇచిచ 

వేయనా?' అన్న అడిగంది. దాన్నకి అతను 'అవును, 

అలిాహ్ సాకాి! ఆమె హ్వరం ఆమెకు ఇచిచవేయి' అన్న 

అనాిడు. దాన్నకి ఆమె 'ఆమె హ్వరం చాలా కాలంగా నా 

వదద  ఉంది కదా?' అన్న చెపుంది. 'అప్పుడైతే మరి ఆమెకు 

తిరిగ ఇవావలస్లందే' అన్న అనాిడు. అప్పుడు ఆ సే్వా 

'గ్యరువుగారూ! అలిాహ్్(త) మ్మమిలిి కరుణించుగాక! 

అలిాహ్్(త) ఒక వసేువును త్యత్యకలికంగా మీకు 

ఇచాచడు. మరల తన వసేువు తిరిగ తీసుకునాిడు. 

దాన్నకి మీరు చాలా విచారిసేునాిరు. వాసేవంగా 

అలిాహ్్(త) తన వసేువుపైె మీకంటే అధికంగా హకుక 

ఉంది.' సే్వా మాట్లు విన్న అతడు వాసేవం గేహించి, 

గ్యణప్ఠం నేరుచకన్న విషయం తెలుసుకునాిడు. 

అతన్నకి చాలా లాభం కలిగంది.  



5. అంత్యకి్రయల పుస్త కం-’హ. 1523-1771    స్ంపుటం: I 590 5 -  ن ائِزا ِكت اُب   I :لد الجِ      1771-1523   .ح-ْلج 
అలిాహ్్ (త) సారగ ంలో ఉతేమమైెన దుసేులు 

తొడిగసేాడు. (తిరిిజి' / ఏకోలిేఖనం) 
 ( 1/545)  [ ) صحيح ( 18]  - 1739

ا َجاَء نَْعُي َجْعَفرٍ  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َجْعَفٍرقَاَل: ِب ُ  قَاَل الن َ  .لَم َ
َ ْوا ِْلِل جَ عُ نَ إِْص  و سلم: هلل عليهصىل ا ا فََقْد أ ا تَاُهْم مَ ْعَفٍر َطَعامى
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجُه  .لُُهْم غَ يَْش  ْ  .َرَواُه الّت ِ

1739. (18) [1/545-దృఢం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ జ'అఫర్ (ర) కథనం: మా 

తండిర గారి మరణవారత  వచిచనప్పడు, ప్ర వకత  (స) 

'జ'అఫర్ ఇంటివారి కోసం భోజనం తయారుచేయండి, 

ఎందుకంటే వారిపైె పెదద  ఆప్ద వచిచప్డింది. అది 

వారిన్న అనిం వండట్ం్ నుండి ఆప్పతుంది' అన్న 

అనాిరు. 102 (తిరిిజి', అబూ దావూద్, ఇబ్ని 

మాజహ్) 

 

102) వివరణ-1739: జ'అఫర్ (ర) ప్ర ఖాుత ప్ర వకత (స) 

అనుచరులు. 'అలీ (ర) సోదరులు. వయసులో అతన్న్

కంటే 2 సంవతసరాలు పెదద వారు. ఆయన ఇసిామ్ 

స్వాకరణ ఈ విధంగా ఉంది. ఇది అసదుల్ 'గాబహ్్, 

తబఖాతు ఇబుి స'అద్ మరియు స్లయరుసస-

'హ్వబాహ్్లో ఉంది. ఒకరోజు ప్ర వకత  (స) 'అలీ (ర)తో కలస్ల 

ఆరాధనలో న్నమగిమైె ఉనాిరు. హ్వషమ్ వంశ 

నాయకులు అబూ 'త్యలిబ్ అది చూచి తన కుమారుడు 

జ'అఫర్ను 'నీవు కూడా వెళిే చినాిని కడుకు ప్ర కకన 

న్నలబడు' అన్న అనాిరు. జ'అఫర్ వెళిే ప్ర వకత  (స) 

ఎడమ వైెప్ప న్నలబడాారు. అతన్నకి ఆరాధనలో చాలా 

మనశాశంతి లభించింది. ప్ర వకత  (స) 'జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ 

ఇంటి్ల శరణు కోరక ముందు ఇసిామ్ స్వాకరించారు. 

అప్ుటి్వరకు 31 లేదా 32 మంది ఇసిామ్లో చేరారు. 

ఖురైష్ అవిశాాసుల హింసలు భరించలేక ఒక 

ముసి్లముల బృందం 'హబ్షహ్ వెళ్ళేరు. జ'అఫర్ 

కూడా వాళ్ే వెంట్ వెళ్ళేరు. కాన్న ఖురైష్ అవిశాాసులు 

అకకడా ముసి్లములను ప్ర శాంతంగా ఉండన్నవా లేదు. 

అవిశాాసులు అమూలుమైెన కానుకలు తీసుకన్న 

'హబ్షహ్ వెళిే నజాష్ఫ సభలో ఒక బృందంగా వెళిే 'మా 

అమాయక యువకులు తమ పూరీాకుల ధరిం వదలి, 

మీ వదద కు వచిచ ఉనాిరు. వారు కేతే ధరాిన్ని అనుస 

రిసేునాిరు. ఇంతకు ముందు దాన్ని గ్యరించి మాకు 

తెలియనే తెలియదు. వాళ్ే పెదద లు, బంధువులు 

 

వారిన్న తీసుకన్న రమిన్న ప్ంప్రు' అన్న అనాిరు. 

సభలో ఉనివారు కూడా గటిట గా సమరాించారు. 

అప్పుడు నజాజ ష్ఫ ముసి్లములను పలిచి, 'ఏ ధరిం కరకు 

మీరు మీ పెదద ల ధరిం వదిలారు' అన్న ప్ర శ్ించాడు.  

ముసి్లములు నజాజ ష్ఫతో మాటిాడటాన్నకి జ'అఫర్ (ర)ను 

ఎనుికునాిరు. అతను ఇలా ప్ర సంగంచారు: 

''మహ్వరాజా! మా జాతి గాఢంధకారంలో ఉండేది. మేము 

విగేహ్వలను ఆరాధించే వాళ్ేం. శవాలను తినేవాళ్ేం. 

ప్ప్లు, వుభిచారం, దంగతనాలు చేస్త వాళ్ేం. 

బంధువులను, ఇరుగ్యపరుగ్య వారిన్న హింస్లంచే వాళ్ేం. 

బలవంతుడు బలహీనులను తినేవాడు. మేము 

దురదృషట ంలో కట్టట మ్మటాట డుతూ ఉండేవాళ్ేం. దైవం 

మాలో నుండే ఒకరిన్న ప్ర వకత గా ప్ంప్డు. అతను 

న్నజాయితీ ప్రుడన్న, సతువంతుడన్న, సతుసంధుడన్న 

మాకు తెలుసు. అతను మమిలిి దైవాన్నకి సాటి 

కలిుంచట్ం నుండి, విగేహ్వరాధన నుండి వారించి ఏకతా 

సందేశం ప్టి్, స్తిహితుల ప్టి్ పేర మగా ఉండాలన్న మాకు 

బోధించాడు. అసతుం ప్లక కూడదన్న, అనవసరంగా 

రకత ప్త్యన్ని సృషట ంచరాదన్న, వుభిచారం నుండి, మోసం 

నుండి దూరంగా ఉండాలన్న, అనాథల సొముి 

తినరాదన్న, శీలవతులపైె అభాండాలు వేయరాదన్న, 

విగేహ్వరాధన మాన్నవేయమన్న, ఏకైక వాసేవ దైవానేి 

విశాస్లంచాలన్న, నమా'జు చదవాలన్న, ఉప్వాసాలు 

ఉండాలన్న, 'జకాత్ చెలిించాలన్న, ఆదేశ్ంచాడు. మేము 

అతన్ని విశాస్లంచాము, ఇంకా మేము అతన్న బోధనలను 

అనుసరించాము. మేము విగేహ్వలను ఆరాధించడం 

మాన్నవేశాము. కేవలం వాసేవ దైవానేి ఆరాధిసేునాిం. 

ధరిసమితమైెన వాటిన్న ధరిసమితమైెనదిగా, 

న్నషేధించిన వాటిన్న న్నషేధించబడినవిగా భావించాము. 

దీన్నపైె మా జాతివారు మా శతుర వులుగా మారిపోయారు. 

వారు అనేక రకాలుగా మమిలిి హింస్లంచి, మళ్ళే 

మమిలిి విగేహ్వరాధనలో న్నటిట వేయాలన్న 

ప్ర యతిిసేునాిరు. చివరికి మేము తపుంచుకన్న, మీ 

దేశంలోకి వచాచము.'' అప్పుడు నజాజ ష్ఫ ''మీ ప్ర వకత పైె 

అవతరించబడిన గేంథం నుండి ఏదైనా చదివి 

విన్నపంచండి'' అన్న ఆదేశ్ంచాడు. అప్పుడు జ'అఫర్ (ర) 

స్తరహ్్ మరుమ్(19) నుండి కన్ని వాకాులు ప్ఠంచి 

విన్నపంచారు. నజాజ ష్ఫ చాలా ప్ర భావితుడయాుడు. ఇంకా 

అలిాహ్ సాకాి! ఇది మరియు తౌరాతు ఒకే దీప్ం నుండి 

వెలువడాాయి అన్న ప్లికి ఖురైష్ రాయబారులతో, 
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'అలిాహ్ సాకాి! నేను వారిన్న ఎనిడూ వెళ్ేన్నవాను' అన్న 

ప్ర కటించాడు. ఖురైష్ రాయబారులు మరోసారి 

ప్ర యతిించారు. మరుసటి రోజు సభలోకి వచిచ, 

'మహ్వరాజా! 'ఈసా (అ) గ్యరించి వీళ్ే అభిప్ర యం 

ఏమ్మట్ల తెలుసుకోండి' అన్న వినివించుకునాిరు. 

నజాజ ష్ఫ సమాధానం ఇవాటాన్నకి ముసి్లములను 

పలిపంచాడు. జ'అఫర్ (ర) మరియు అతన్న మ్మతుర లు 

సభలోకి వచిచన తరాాత, నజాజ ష్ఫ '' 'ఈసా (అ) గ్యరించి 

మీ విశాాసం ఏమ్మటి?'' అన్న అడిగాడు. దాన్నకి జ'అఫర్ 

(ర), 'మేము అతన్ని అలిాహ్ దాసులు, ప్ర వకత , అలిాహ్ 

ప్ంపన్ ఆతిగా భావిసేునాిము' అన్న అనాిరు. 

అప్పుడు నజాజ ష్ఫ నేలపైె నుండి ఒక ప్పలితీస్ల ' అలిాహ్ 

సాకాి! నీవు చెపున దాన్నకంటే ఒకక ప్పలింత అయినా 

ఎకుకవ కాదు' అన్న అనాిడు. అది విన్న సభలో ఉని 

కైాసేవ ప్ండితులు ఆగేహం వుకత ం చేశారు. కాన్న నజాజ ష్ఫ ఏ 

మాతర ం సంకోచాన్నకి గ్యరికాకుండా తన అభిప్ర యాన్ని 

వుకత ంచేశారు. ఈ విధంగా ఖురైషుల రాయబారం 

ఫలించలేదు. (ముసిద్ అ'హిద్ - 1 / 201) 

జ'అఫర్ (ర) ప్ర వకత  (స) మదీనహ్ వచిచన 6 సంవతసరాల 

వరకు 'హబ్షహ్ లోనే ఉనాిరు. 7వ హిజీర లో 'హబ్షహ్ 

నుండి మదీనహ్ వచాచరు. అప్ుటికి ఖైబర్ జయించ 

బడింది. ముసి్లములు సంబరాలు చేసుకుంట్టనాిరు. 

దూరంగా ఉని తన సోదరులు వచిచనందుకు వారి 

సంతోషం రటిట ంప్ప అయిుంది. జ'అఫర్ (ర) రాగానే ప్ర వకత  

(స) అతన్న ఆలింగనం చేసుకునాిరు. నుదురును 

ముదుద పెటిట , 'జ'అఫర్ వచిచనందువలి ఎకుకవ సంతోషం 

కలిగందా లేక ఖైబర్ విజయం వలి ఎకుకవ సంతోషం 

కలిగందా నాకు తెలియడం లేదు' అన్న అనాిరు. 

(తబఖాతు ఇబుి స'అద్, బు'ఖారీ)  

జ'అఫర్ (ర) వచిచ ఇంకా ఒకక సంవతసరమైెనా కాలేదు. 

అతన్న ప్రీకాా సమయం రానే వచిచంది. 8వ హిజీర లో 

జమాదుల్ అవాల్లో మౌత్పై దండయాతర  జరిగంది. 

ప్ర వకత  (స) జండా 'జైద్ బిన్ 'హార్స్'హ (ర)కు ఇచాచరు. 

ఇంకా ''ఒకవేళ్ 'జైద్ వీరమరణం పందితే జ'అఫర్, 

ఒకవేళ్ జ'అఫర్ (ర) కూడా వీరమరణం పందితే 

'అబ్దు లాల హ్ బిన్ రవా'హ సైను నాయకులుగా ఉండాలి' 

అన్న ఆదేశ్ంచారు. (బు'ఖారీ) 

జ'అఫర్ (ర) ప్ర వకత  (స)తో గల ప్ర తేుక సంబంధాల వలి 

నాయకతాం తనకే లభిసేుందన్న భావించారు. అందువలి 

న్నలబడి, 'ప్ర వకాత ! తమరు నాపైె 'జైద్ను నాయకున్నగా 

 

న్నయమ్మసేారన్న ఎనిడూ భావించలేదు' అన్న అనాిరు. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స) ''దాన్ని వదులు, మంచి ఎందులో 

ఉనిదో నీకు తెలియదు'' అన్న అనాిరు. (తబఖాతు 

ఇబుి స'అద్-3) 

ప్ర వకత  (స)కు యుదధ  ఫలితం ముందే తెలిస్లంది. కాబటిట  ఈ 

విధంగా ఆదేశ్ంచారు. మౌత్య చేరిన తరాాత యుదధ ం 

ప్ర రంభం అయిుంది. 3 వేల మంది ముసి్లములు లక్ష 

మందిని ఎదురొకనాిరు. సైనునాయకులు 'జైద్ 

వీరమరణం పందారు. జ'అఫర్ (ర) వెంట్నే దిగ జండా 

అందుకన్న శతుర సైనుంలో దూసుకుపోయారు. అన్ని 

వైెప్పల నుండి ఆయుధాల వరాం కురుసేుంది. 

శరీరమంత్య, గాయాల మయమయిుంది. రండు 

చేతులు కూడా ఒక దాన్న తరువాత ఒకటి తెగప్డాాయి. 

ఆ సమయంలో కూడా జండాను కేింద ప్డన్నవాలేదు. 

(అసదుల్'గాబహ్్-1) 'ఖాలిద్ సైఫులిా జండా చేతిలోకి 

తీసుకునాిరు, ముసి్లములను కాప్డుకునాిరు. 

(తబఖాతు ఇబుిస'అద్) 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కూడా ఈ యుదధ ంలో 

ఉనాిరు. అతను ''నేను జ'అఫర్ శవాన్నివెదికిచూడగా 

కేవలం ముందు 50 గాయాలు ఉనాియి. శరీరంపైె ఉని 

గాయాలనీి కలిస్ల 90కు పైెగా ఉనాియి. కాన్న వాటిలో 

ఏదీ వెనుక లేదు అన్న'' అనాిరు. (బు'ఖారీ) 

యుదధ  మైెదానంలో జరుగ్యతునిదంత్య దైవాజఞ  వలి 

ప్ర వకత (స) ముందు ఉంది. అందువలి వారత  రాకముందే 

వీరమరణం పందిన వారి గ్యరించి వివరాలు తెలియ 

జేశారు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) కళ్ేంట్ నీళ్ళే 

న్నరంతరంగా ప్ర వహించాయి. దుుఃఖం, విచారం చిహ్విలు 

ప్ర వకత  (స) ముఖంపైె ఆవరించాయి. (అసదుల్ 'గాబహ్్) 

జ'అఫర్ భారు అస్మా బిన్తె 'ఉమై్మష్ (ర) కథనం: నేను 

పండి స్లదధ ం చేస్ల, పలిలిి సాినం చేయించి బట్ట లు 

తొడిగసేునాిను. ఇంతలో ప్ర వకత  (స) వచాచరు. 

''జ'అఫర్ పలిలిి తీసుకురండి'' అన్న అనాిరు. 

వాళ్ేను తెచిచ ప్ర వకత  (స) ముందు పెటాట ను. ప్ర వకత  (స) 

కళ్ేంట్ నీళ్ళే కారుసే్త వాళ్ేను ముదాద డారు. నేను 

''నా తలిి-దండుర లు మీ కోసం త్యుగం కాను. మీరు 

ఏడుసేునాిరందుకు'' అన్న అడిగాను. ''జ'అఫర్ 

మరియు అతన్న అనుచరుల గ్యరించి ఏదైనా వారత  

వచిచందా?'' అన్న అడిగాను. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) ''అవును, 

అతను వీరమరణం పందారు'' అన్న అనాిరు. అది విన్న 

నేను కేకలువేసే్త ఏడాసాగాను. ఇరుగ్య, పరుగ్య సే్వాలు 
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ليه  ْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عَة قَاَل: َسمِ بَ عْ ةِ بِْن شُ ُمَغْْيَ َعِن الْ 
ُب بَِما نِْيَح :ُقْوُل وسلم يَ  عَلَْيِه يَْوَم  "َمْن ن ِْيَح عَلَْيِه فَإِن َُه يَُعذ َ
 الِْقَياَمِة" 

1740. (19) [1/545-ఏకీభవితం] 

ము'గీరహ్ బిన్ షు'అబహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ఇలా అంటూ ఉండగా నేను వినాిను, ''ఒకవేళ్ 

మృతుడు ఏడుులు పెడబొబాలు పెట్ట మన్న చెపు 

ఉండి, అతన్నపైె ఏడుులు, పెడబొబాలు పెడితే, 

దాన్నవలి అతన్నకి తీరుుదినం నాడు శ్కాించడం 

జరుగ్యతుంది.'' (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (1/545)[ ) متفق عليه (  20]  - 1741

 

వచాచరు. ప్ర వకత  (స) తిరిగ వెళిే, తన భారులతో 

''జ'అఫర్ ఇంటివాళ్ేను కన్నపెట్టట  కన్న ఉండండి. ఈ రోజు 

వాళ్ళే సుృహలో లేరు.'' (ముసేదరక్ 'హ్వకిమ్/3) 

ఫా'తిమహ్ (ర) కూడా తన చినాిని మరణం ప్టి్ 

చాలా బాధప్డాారు. చినాిని, 'చినాిని' అన్న 

కేకలువేసే్త ప్ర వకత  (స) వదద కు వచాచరు. అప్పుడు ప్ర వకత  

(స) ''న్నససందే హంగా జ'అఫర్ వంటి వుకిత పైె ఏడేచ సే్వాలు 

ఏడవాలి. ప్ర వకత  (స) చాలా రోజుల వరకు తీవర  దుుఃఖాన్నకి 

విచారాన్నకి గ్యరయాురు. చివరికి జిబ్రర ల్ (అ), ''అలిాహ్్ 

జ'అఫర్కు తెగన రండు చేతులకు బదులు, రండుకేతే 

చేతులు ప్ర సాదించాడు. వాటితో జ'అఫర్ సారగ ంలో 

దైవదూతలతో ప్ట్ట తిరుగ్యతూ ఉనాిరు'' అన్న 

శుభవారత  ఇచాచరు. ('హ్వకిమ్) అనంతరం జ'అఫర్కు 

జుల్జనాహైెన్, తయాురాన్ అనే బిరుదులు ప్డాాయి. 

(స్లయరుసస'హ్వబా) 

ఈ 'హదీసు' దాారా మృతున్న బంధువులు, చుటాట లు 

మృతున్న ఇంటి వారికోసం అనిప్నీయాల ఏరాుట్ట 

చేయాలి. ఆ సమయంలో భోజనం తయారు చేస్త 

అవకాశం లభించదు. దాన్న వలి వారి భారాుబిడాలు 

ఆకలితో ఉంటారు. ఈ ఆధున్నక కాలంలో బంధువులు, 

స్తిహితులు మృతున్న ఇంటివదద  చేరి విందు ఆరగసేారు. 

ఇది మృతున్న కుట్టంబంపైె భారంగా ఉంట్టంది. 

అందువలి ఇట్టవంటి మూఢచారాలను అరికటాట లి.  

ائَِشَة  : َسِمْعُت عَ ْت الَ أَن ََها قَ ْحمِن َعْبِد الر َ  َِ َوَعْن َعْمَرَة بِْنت 
ُب بُِبكَاِء  عُ  بَْن ْبَد اهللِ َوذُِكَر لََها أَن َ عَ  َمَر يَُقْوُل: إِن َ الَْمي َِت لَُيَعذ َ
ْحمِن أََما إِن َُه لَْم   .الَْحي ِ عَلَْيهِ  تَُقْوُل: يَْغِفُر اهلُل ِْلَِِبْ َعْبِد الر َ
ُه نَِسَي يَْكِذْب َولَكِ  َ  ن َ ُل اهلِل صىل اهلل عليه  ا َمر َ َرُسوْ مَ ْخَطأَ إِن َ أَْو أ
فََقاَل: "إِن َُهْم لََيْبُكْوَن عَلَْيَها  .ي ُْبكَي عَلَْيَها ِدي َةٍ ىَل يَُهوْ وسلم عَ 

ُب ِِفْ قَْبَِها"َوإِن َهَ   .ا لَُتَعذ َ
1741. (20) [1/545-ఏకీభవితం] 

'అమ్రహ్్ బిన్తె 'అబుద రే'హ్విన్ (ర) కథనం: 

'ఆయి'షహ్్ (ర) ముందు 'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'ఉమర్ 

(ర) 'హదీసు'ను అంటే సజీవులు ఏడాట్ం వలి 

మృతున్ని శ్కాించట్ం జరుగ్యతుందన్న అనే 

విషయాన్ని పేరొకంటే, 'ఆయి'షహ్్ (ర) ''అలిాహ్్ 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'ఉమర్ (ర)ను క్షమ్మంచుగాక! 

అతను అసతుం మాతర ం ప్లకరు. కాన్న మరచిపోయి 

ఉంటారు లేదా పరప్ట్ట జరిగ ఉండవచుచ. వాసేవం 

ఏమ్మట్ంటే, ప్ర వకత  (స) ఒక యూద సే్వా యొకక 

సమాధి ప్ర కక నుండి వెళ్ేడం జరిగంది. ఆమెపైె 

ప్ర జలు ఏడుసేునాిరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) వీళ్ళే 

ఏడుసేునాిరు. ఆ సే్వాన్న సమాధిలో శ్కాించట్ం 

జరుగ్యతోంది,'' అన్న అనాిరన్న వివరించారు. 103 

(బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (1/545) [ ) متفق عليه ( 21]  - 1742

هلِل بِْن أَِِبْ ُملَْيَكَة قَاَل: تُُوف َِيْت بِْنٌت ل ُِعْثَماَن بِْن  اَعْبِد َوَعْن 
اٍس  اَن بَِمك ََة فَِجْئَنا لَِنْشَهَدَها َوَحَضَرَها ابُْن ُعَمَر َوابُْن َعب َ َعف َ

ْ لَِج فَ  ُعْثَماَن   بُْن ُعَمَر لَِعْمِرو بِْن  َعْبُد اهللِ اَل قَ فَ  .َنُهَماالٌِس بَيْ إِِن ِ
َواِجُهُه: أَََل تَْنَِه َعِن الُْبكَاِء؟ فَإِن َ َرُسوَل اهلِل صىل اهلل عليه  مَ َوُهَو 

ُب بُِبكَاِء أَْهلِِه عَلَْيِه". فََقاَل  ابُْن  وسلم قَاَل: "إِن َ الَْمي َِت لَُيَعذ َ
 

103) వివరణ-1741: 'ఆయి'షహ్్ (ర) మాట్లకు అరాం 

ఏమ్మట్ంటే, సజీవులు ఏడాట్ం వలి మృతులను 

శ్కాించట్ం జరుగదు. వాసేవం, తిరసాకరం వలి శ్కాించడం 

జరుగ్యతుంది. మృతులు అంటే, అవిశాాసులు 

యూదులు, మరవరైనా కావచుచ. 'అబుద లిాహ్్ బిన్ 

'ఉమర్ మృతుడు అంటే ఎవరైనా కావచుచ అన్న 

అభిప్ర యప్డాారు. 'ఆయి'షహ్్ (ర) 'అతను అబదధ ం 

చెపు ఉండరు, మరచిపోయి ఉంటారు, అలిాహ్్ (త) 

అతన్ని క్షమ్మంచుగాక' అన్న అనాిరు. 
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ا َ  ٍس:َعب َ َث   ذَلَِك.ْوُل بَْعَض قُ يَ  اَن ُعَمرُ قَْد ك : فََقاَل  .ثُم َ َحد َ

ا بِالَْبْيَداِء فَإِذَا ُهَو بَِرْكٍب  عُ  َمَع َصَدْرُت  َكَة َحّت َ إِذَا كُن َ َمُر ِمْن م َ
ْكُب؟ فََنَظ  فََقاَل: .تَْحَت ِظل ِ َسُمَرةٍ  ْرُت اِذَْهْب فَانُْظْر َمْن َهُؤََلِء الر َ

تُهُ فَ : قَاَل  ْيٌب.ُهَو ُصهَ  فَإِذَا إِىَل  ادُْعُه فََرَجْعُت  فََقاَل: .أَْخَبْ
ا أَْن أُِصْيَب   .اِْرتَِحْل فَالَْحْق أَِمْْيَ الُْمْؤِمِنْْيَ  لُْت:قُ ْيٍب فَ ُصهَ  فَلَم َ

 ُر:َوا أََخاُه َواَصاِحَباُه. فََقاَل ُعمَ  يَُقْوُل: .ُعَمُر دََخَل ُصَهْيٌب يَْبِكْي 
وسلم:   َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه َوقَْد قَاَل  .ِكْي عَلَي َ ْيُب أَتَبْ يَا ُصهَ 
اٍس:  الْمَ "إِن َ  ُب بَِبْعِض بُكَاِء أَْهلِِه عَلَْيِه؟" فََقاَل ابُْن َعب َ ي َِت لَُيَعذ َ

ا َماَت ُعَمُر ذَكَْرُت ذَلَِك لَِعائَِشَة فََقالَْت: يَْرَحُم اهلُل ُعمَ  َر ََل  فَلَم َ
ُب  عليه وسلم أَن َ الَْمي َِت لَ هلِل صىل اهلل ا ُل َث َرُسوْ  َما َحد َ َواهللِ  ِ   ُيَعذ 
 َ ِء أَْهلِِه عَلَْيِه َولَِكْن: إِن َ اهلَل يَِزيُْد الْكَافَِر عََذابىا بُِبكَاِء أَْهلِِه  ابُِبك

ْزَر  َواِزَرٌة و ِ َوََل تَِزُر : )عَلَْيِه. َوقَالَْت عَائَِشُة: َحْسُبُكْم الُْقْرآُن 
اٍس ِعْنَد ذَلَِك: َواهلِل اَل ابُْن عَ قَ  .( 164: 6-َرىأُخْ    أَْضَحَك وَ ب َ
اأَبْكَ   .ي. قَاَل ابُْن أَِِبْ ُملَْيَكَة: فََما قَاَل ابُْن ُعَمَر َشْيئى

1742. (21) [1/545-ఏకీభవితం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ అబ్ర ములై్లకహ్ (ర) కథనం: 

మకాకహ్ లో 'ఉస్మాన్ బిన్ 'అపాీన్ క్కమారత  చన్న 

పోయింది. ఆమె జనా'జహ్ లో నేను ప్ల్కగ నాిను. 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'ఉమర్, ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కూడా 

ప్ల్కగ నాిరు. నేను వారిదద రి మధు కూరుచన్న 

ఉనాిను. ఇంటిలో నుండి ఏడుుల శబద ం వచిచంది. 

'అమర ్ బిన్ 'ఉసాిన్ వారి ముందు కూరుచన్న 

ఉనాిరు. 'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'ఉమర్, 'అమర ్ బిన్ 

'ఉసాిన్తో, నువుా నీ బంధువులను ఏడాకూడదన్న 

వారించవెందుకు? ఎందుకంటే, ప్ర వకత  (స) ''మృతున్న 

కుట్టంబం వారు ఏడాట్ం వలి మృతుణిణ  శ్కాించట్ం 

జరుగ్యతుందన్న ప్ర వచించారు''  అన్న అనాిరు. అది 

విని ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) 'ఉమర్ (ర) కూడా ఇలాగే 

చెపేువారన్న, ఒకసారి నేను 'హజజ ్ చేస్ల 'ఉమర్ (ర) 

వెంట్ మకకహ్ నుండి తిరిగ వసేుండగా మేము బై్నదా 

ప్ర ంత్యన్నకి చేరుకునాిము. 'ఉమర్ (ర) ఒక 

బృందాన్ని చూసారు. జిలిేడు (కీకర) చెట్టట  కేింద 

న్నలబడి ఉనాిరు. 'ఉమర్ (ర) ననుి ఆ బృందంలో 

ఎవరవరు ఉనాిరో చూస్ల రమిన్న ప్ంప్రు. నేను 

వెళిే చూస్ల వచాచను. 'ఫలానా వుకుత లు మరియు 

సుహైెబ్ (ర) ఉనాిరన్న' అనాిను. 'ఉమర్ (ర) 

సుహైెబ్ను పలుచుకురమిన్న' అనాిరు. నేను వెళిే, 

'సుహైెబ్, న్ననుి 'ఉమర్ (ర) రమింట్టనాిరు, 

తమరు 'ఉమర్ (ర) వదద కు ప్దండి' అన్న అనాిను. 

అనంతరం అతను 'ఉమర్ (ర) వదద కు వచాచరు. 

అతను మదీనహ్ వరకు వెంట్ ఉనాిరు. 'ఉమర్ 

మరియు సుహైెబ్ల మధు చాలా మంచి స్తిహం 

ఉండేది. మదీనహ్ చేరిన కన్ని రోజుల తరాాత 

'ఉమర్ (ర) పైె నమా'జు సా్లతిలో కతేితో దాడి జరిగంది. 

దాన్నవలి అతను తీవర ంగా గాయప్డాారు. ఈ వారత  

అందిన సుహైెబ్ ఏడుసే్త 'ఉమర్ (ర) వదద కు 

వచాచరు. సోదరా! సోదరా అన్న ఏడుసే్త విలపంచ 

సాగారు. అప్పుడు 'ఉమర్ (ర), సుహైెబ్! ''నీవు నాపైె 

ఏడుసేునాివా? ప్ర వకత  (స) మృతున్న కుట్టంబం 

వారు ఏడిసే్త మృతున్న శ్కాించడం జరుగ్యతుందన్న 

ప్ర వచించారు'' అన్న అనాిరు. 'ఉమర్ (ర) మరణం 

తరువాత ఈ సంఘట్న గ్యరించి 'ఆయి'షహ్్ (ర) 

ముందు పేరొకనాిను. అప్పుడు 'ఆయి'షహ్్ (ర) 

''అలిాహ్్ 'ఉమర్ను క్షమ్మంచుగాక! దైవం సాకాిగా ప్ర వకత  

(స) 'మృతున్న కుట్టంబం వారు ఏడాట్ం వలి 

మృతున్న శ్కాించట్ం జరుగ్యతుందన్న అనలేదు. కాన్న 

అలిాహ్్ అవిశాాస్ల శ్క్షను అధికం చేసేాడు, అవిశాాస్ల 

మృతున్న కుట్టంబంవారు ఏడాట్ం వలి' అన్న 

అనాిరు. తరాాత దాన్ని సమరాిసే్త, ఖుర్ఆన్లోన్న 

ఈ వాకుం చాలు దీన్ని న్నరూపంచటాన్నకి ''…వలా 

తజి'రు వాజి'రతన్ విజర ' ఉ'ఖార …'' -- 'మరియు్

బరువు్ మోస్తవాడు్ ఎవాడూ్ ఇతరుల్ బరువును్

మోయడు...' (స్త.్ అల అన ఆమ, 6:164) అన్న 

అనాిరు. ఇబ్ని 'అబాాస్్(ర) అప్పుడు 

''అలిాహ్్యే ఏడిుసేాడు, నవిాసేాడు'' అన్న అనాిరు. 

ఇబ్ని ములై్లక ''ఈ సంఘట్న విన్న ఇబ్ని 'ఉమర్ ఏమీ 

మాటిాడ లేదు, మౌనంగా ఉనాిరన్న'' అనాిరు. 104 

(బు'ఖారీ, ముసి్లమ) 

 

104) వివరణ-1742: ఒకవేళ్ మృతుడు మరణాన్నకి 

ముందు, తనపైె ఏడామన్న చెపు ఉంటే, అతన్న 

మరణానంతరం ప్ర జలు అతన్న చెపున విధంగా అతన్నపైె 

ఏడిసే్త, ఆ ప్ప్ం మృతున్నపైె ప్డుతుంది, శ్క్ష కూడా 
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 (1/546)[ ) متفق عليه (  22]  - 1743

ِب َ  ا َجاَء الن َ م قَْتُل  سلو يههلل علصىل اَوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: لَم َ
َ ْزُن وَ ْيِه الُْح َوابُْن َرَواَحَة َجلََس يُْعَرُف فِ ابِْن َحاِرثََة َوَجْعَفٍر  نَا أ

فََقاَل: إِن َ   .أَنُْظُر ِمْن َصائِِر الَْباِب تَْعَِنْ ِشق َ الَْباِب فَأَتَاُه َرُجٌل 
ذَكََر بُكَاَءُهن َ فَأََمَرُه أَْن  َهَب ثُم َ أَتَاُه َذ فَ  َهاُهن َ ي َنْ نَِساَء َجْعَفٍر و َ

قَاَل: َواهلِل   .ةَ ث َالِثَ أَتَاُه الفََقاَل: انَْهُهن َ فَ  . يُِطْعَنهُ الث َانَِيَة لَْم 
ِهِهن َ غَلَْبَنَنا يَا َرُسْوَل اهلِل فََزَعَمْت أَن َُه قَاَل:"فَاْحُث ِِفْ أَْفَوا

اَب" َ ا أََمَرَك َرُسْوُل اهلِل  مَ  ْل عَ  تَفْ  لَْم . فَُقلُْت: أَْرَغَم اهلُل أَنَْفَك الّت ُ
ْك َرُسوَل اهللِ صىل اهلل  وسلم    عليه صىل اهللعليه وسلم َولَْم تَّْتُ
 .متفق عليه .ِمَن الَْعَناءِ 

1743. (22) [1/546-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: జైద్ బిన్ 'హ్వరిస'హ్, 

జ'అఫర్, 'అబ్దు లాల హ్ బిన్ రవా'హహ్ (ర) 

వీరమరణం పందారనే వారత  ప్ర వకత  (స)కు అందగానే 

ప్ర వకత  (స) కూరుచండి పోయారు. ప్ర వకత  (స) చాలా 

విచారాన్నకి గ్యరయాురు. నేను తులుప్ప కనింలో 

నుండి చూసేునాిను. ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స) ఇంటి్

బయట్ కూరుచనాిరు. ప్ర వకత  (స) వదద కు ఒక వుకిత  

వచిచ, ''జ'అఫర్ ఇంటి సే్వాలు ఏడుసేునాిరు'' అన్న 

అనాిడు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 'నువుా వెళిే వారిన్న 

వారించు' అన్న అనాిరు. ఆ వుకిత  వెళిే వచిచ 'వాళ్ళే 

వినట్ం లేదు' అన్న అనాిడు. ప్ర వకత  (స) 'మళ్ళే 

నువుా వెళిే వారిన్న వారించు' అన్న అనాిరు. ఆ 

వుకిత  వెళిే వచిచ, 'వాళ్ళే మాట్ వినట్ం లేదు' అన్న 

అనాిడు. మళ్ళే ప్ర వకత  (స) 'నువుా వెళిే వారిన్న 

వారించు' అన్న అనాిరు. మూడవసారి ఆ వుకిత  వచిచ, 

'అలిాహ్ సాకాి! ఓ ప్ర వకాత ! ఆమె మమిలిి అధిక్

మ్మంచింది. మేము ఎంత వారించినా వినట్ం లేదు' 

అన్న అనాిడు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 'నువుా వెళిే 

 

ప్డుతుంది. ఎందుకంటే అతను తన జీవితంలోనే ఒక 

ప్ప్ం ప్టి్ చెపు ఉనాిడు. 'ఉమర్ (ర) 'హదీసు' అరాం 

ఇదే. 'ఆయి'షహ్్ (ర) ఈ 'హదీసు'ను ప్ర వకత  (స) దాారా 

వినలేదు. ఆమె కేవలం యూద సే్వాకి సంబంధించిన 

'హదీసు' వినాిరు. ఈ రండు 'హదీసు'లిో ఏమాతర ం 

వుతిరకత లేదు. ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర) కలహించుకోవట్ం 

ఎందుకన్న మౌనంగా ఉండిపోయారు. 

ఆమె నోటిలో మటిట  వేస్లరా' అన్న అనాిరు. అప్పుడు 

ఆ వుకిత తో నేను ''నీ ముకుక నేలకు తగలేయ, ప్ర వకత  

(స) ఆదేశ్ంచింది చేయవు, ఇంకా ప్ర వకత  (స)ను బాధ్

పెట్ట ట్ం వదలవు, ఎందుకంటే మాటి మాటికీ 

చెప్ుడం వలి ప్ర వకత  (స)కు బాధ కలుగ్యతుంది'' అన్న 

అనాిరు. (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్)  

 ( 1/547)  حيح ([ ) ص  23]  - 1744

ا َماَت  َعْن وَ    ِِفْ أَْرِض  أَبُْو َسلََمَة قُلُْت َغِريٌْب وَ أُم ِ َسلََمَة قَالَْت: لَم َ
أْْت لِلُْبكَاِء عَلَْيِه  ُغْربَ  َث َعْنُه فَُكْنُت قَْد تََهي َ ُه بُكَاُء ي َُتَحد َ َبِْكَين َ ٍة ْل َ

ُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َها رَ لَ بَ قْ  فَاْستَ إِذْ أَْقَبلَِت اْمَرأَةى تُِريُْد أَْن تُْسِعَدِِنْ 
ْيَط اَل: "أَتُِريِْديَْن أَْن تَْدُخلِْي عليه وسلم فَقَ  ا أَْخَرَجُه  يْ اَن بَ  الش َ تى

تَْْيِ َوكََفْفُت َعِن الُْبكَاِء فَلَْم أَبِْك. َرَواُه ُمْسلٌِم   .اهلُل ِمْنُه؟" َمر َ
1744. (23) [1/547-దృఢం] 

ఉమెి సలమహ్్ (ర) కథనం: నా భరత  - అబూ 

సలమహ్  మరణించినప్పడు, (అబూ సలమహ్ ప్ర్

దేశంలో మరణించారు)్ - నేను తప్ు అతన్నకి 

బంధువు్ల్లవరూ లేరు. అందువలి 'నేనతన్నపైె ఎంత 

గొప్ుగా ఏడుసేానంటే ప్ర జలు చెప్పుకుంటూ ఉండాలి' 

అన్న అనుకునాిను. నేను దాన్నకి స్లదధ మవుతుండగా, 

ఒక సే్వా నాతో ప్ట్ట ఏడాటాన్నకి, నా దుుఃఖం దూరం్

చేయటాన్నకి వచిచంది. ప్ర వకత  (స) కూడా ఆమె వెనుకే 

వచాచరు. మేము ఏడాటాన్నకి స్లదధ మవుతునాిమన్న 

ప్ర వకత  (స) గేహించారు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 'నువుా 

నీ ఇంటి్ల షై'త్యన్ను ప్ర వేశ్ంప్జేసుకో గోరుతునాివా? 

వాడిన్న అలిాహ్్(త) ఈ ఇంటి నుండి రండు సారిు 

తీస్లవేశాడు' అన్న అనాిరు. మరి నేను న్నరణ యం 

మారుచకునాిను. ఏడాలేదు.'' 105 (ముసి్లమ్) 

 

105) వివరణ-1744: అబూ సలమహ్ మరణ సంఘట్న 

ఇంతకు ముందు పేరొకనడం జరిగంది. ఏడాడాన్నకి స్లదధ ం 

కావట్ం అంటే, ప్ర తేుక దుసేులు ధరించట్ం అన్న అరాం. 

ఇంటి నుండి రండుసారిు షై'త్యన్ను తీస్లవేయడమంటే 

ఒకసారి ఇసిామ్ స్వాకరించినందు వలి, మరోసారి హిజర త్ 

చేయడం వలి. ఇప్పుడు ఏడుులు, పెడబొబాలు 

పెట్ట ట్ం వలి మళ్ళే షై'త్యన్ ఇంటిలోకి ప్ర వేశ్సేాడు. అంటే 

ఏడుులు, పెడబొబాలు పెట్ట ట్ం షై'త్యన్ ప్నులు అన్న 

తెలుసేుంది. 
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ْعَماِن بِْن بَِشْْيٍ قَاَل: أُْغِمَي َعىَل َعْبِد اهلِل بِْن َرَواَحَة  َوعَ  ِن الن ُ
ِ عَ تُ َواكََذا  فََجَعلَْت أُْخُتُه َعْمَرَة تَْبِكْي: َواَجَبََلُه َواكََذا   .لَْيهِ دُ عَ د 

ا إَِل َ قِْيَل ِلْ: أَنَْت فََقاَل ِحْْيَ أَفَاَق: َما  ِِفْ   ؟ َزادَ  كََذلَِك قُلِْت َشْيئى
ا َماَت لَْم تَْبِك عَ   .لَْيِه. َرَواُه الُْبَخاِري ُ ِرَوايٍَة فَلَم َ

1745. (24) [1/547-దృఢం] 

ను'అమాన్ బిన్ బష్ఫర్ (ర) కథనం: ఒకసారి 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ రవా'హహ్ తీవర  అనారోగాున్నకి 

గ్యరయాురు. అందులో ఆయన సుృహ 

కోలోుయారు. కుట్టంబం వారు మరణ సమయం 

దగగ ర ప్డిందన్న అనుకునాిరు. అతన్న సోదరి 'అమర  

(ర) ఏడాసాగంది. ఇలాగా, అలాగా అన్న అతన్ని 

పగడసాగంది. 'అబుద లిాహ్్కు సుృహ రాగానే, అతను 

తన సోదరితో, 'నీవు ఏడుసేుని మైెకంలో నా గ్యరించి 

నీవు చెపుందాన్నకి, నీవు అలాంటి్ వాడివేనా, నీవు 

అలాంటి వాడివేనా అన్న అనట్ం జరిగందన్న,' 

అనాిరు. మరో ఉలిేఖనంలో అతను మరణించి్

నప్పడు అతన్న సోదరి అతన్నపైె ఏడుులు పెడ్

బొబాలు పెట్ట లేదన్న ఉంది. 106 (బు'ఖారీ) 

 

106) వివరణ-1745: 'అబ్దు లాల హ్ బిన్ రవా'హహ 

ప్ర ఖాుత అనుచరులు. అతనొక ప్హెలాాన్. ప్ర వకత  (స) 

ప్ర తేుక గ్యమసేా, మరియు కవి. ఇతన్న గ్యరించి ''అజాఞ న 

కాలంలోనూ, ఇసిామ్లోనూ ప్ర తేుక సాానం గలవారు. 

అతను లై్లలతుల్ 'ఉఖబహ్ లో ఇసిామ్ స్వాకరించారు. 

బనూ 'హార్స్'హ నాయకులుగా న్నయమ్మంచబడాారు. 

మ్మఖ్దాద్ బిన్ అస్్వద్ కందీతో సోదర సంబంధం ఏరు 

డింది. బదర ్్ యుదధ ంలో ప్ల్కగ నాిరు. యుదధ ం ముగస్లన 

తరాాత మదీనహ్ ప్ర జలకు విజయ శుభవారత  ఈయనే 

అందజేశారు. కందక యుదధ ంలో ప్ర వకత  (స) ఈయన 

కవిత్యాలనే చదువుతూ ఉనాిరు. హుదైబియా 

మరియు బై్నతె రి'దాాన్లో కూడా ప్ల్కగ నాిరు. అస్వర్ 

బిన్ జారిమ్ యూదుడు. అబూ రా'ఫె తరాాత ఖైబర్ 

గవరిర్గా న్నయమ్మంచబడాాడు. ఇసిామ్ శతృతాంలో 

అతన్న విధానానేి అనుసరించేవాడు. అనంతరం అతడు 

'గత్ఫాన్ ప్రుటించి తెగలన్నింటినీ పేర రపంచాడు. ఈ 

విషయాలనీి ప్ర వకత  (స) కు తెలిసాయి. రమ'దాన్ 6వ 

హిజీర లో 'అబుద లిాహ్్ బిన్ రవా'హ్వను 30 మందిన్న ఇచిచ 

 

ఖైబర్ ప్ంపంచారు. 'అబుద లిాహ్్ బిన్ రవా'హహ్ 

రహసుంగా 'అస్వర్ యొకక రహసాులనీి కన్నపెటాట రు. 

ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిచ తెలియజేశారు. ప్ర వకత  (స) 

వాడిన్న హతుచేయటాన్నకి 'అబుద లిాహ్్ బిన్ రవా'హహ్ 

ను న్నయమ్మంచారు. అతన్న వెంట్ 30మందిన్న ప్ంప్రు. 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ రవా'హహ్ 'అస్వర్ను కలస్ల, ''నీకు ఒక 

మాట్ చెప్ుటాన్నకి వచాచం, మాకు అభయం ఇవాాలి'' 

అన్న అనాిరు. 'సర చెప్ుండి' అన్న అనాిడు. అప్పుడు 

'అబుద లిాహ్్ ''ప్ర వకత  (స) మమిలిి నీ వదద కు ప్ంప్రు. 

న్ననుి ఖైబర్ అధికారిగా న్నయమ్మంచాలన్న 

అంట్టనాిరు. అయితే నీవు మదీనహ్ రావాలి'' అన్న 

అనాిరు. ప్నాిగం ఫలించి అతడు 30 మంది యూదు 

లను తీసుకన్న, వారివెంట్ వెళ్ళేడు. మారగ ంలో 'అబుద  

లిాహ్్ ప్ర తియూదున్నపైె ఒకముసి్లమ్ను న్నయమ్మంచారు. 

అస్వర్కు అనుమానం కలిగంది. తిరిగ వెళిే పోత్యనన్న 

చెప్ుడు. ముసి్లములు మోసగంచిన నేరాన్నకి అందరి 

మెడలను నరికివేశారు. లేచిన తుఫాన్ అకకడే సమస్ల్

పోయింది. (తబఖాతు ఇబుి స'అద్) 

ఖైబర్ విజయం తరువాత ప్ర వకత  (స) ప్ళ్ళే అంచనా 

వేయటాన్నకి అతనేి ప్ంప్రు. 'ఉమ్రతుల్ ఖ'దాలో 

ప్ర వకత  (స) మకకహ్ వెళ్ళేరు. అప్పుడతను ఒంటె కళ్ేం 

ప్ట్టట కన్న కవితాం చదువుతూ నడిచారు. అప్పుడు 

'ఉమర్ (ర) అలిాహ్్ '' 'హరమ్ మరియు ప్ర వకత  (స) 

ముందు కవితాం చదువుతునాివా?'' అన్న అనాిరు. 

అప్పుడు ప్ర వకత  (స), '' 'ఉమర్! నేను వింట్టనాిను. 

అలిాహ్ సాకాి! ఇతన్న కవితాం అవిశాాసుల పైె బాణాలిా, 

కరవాలంలా ప్న్నచేసేుంది.'' తరువాత అతన్నతో నువుా 

''లా యిలాహ ఇలిలిాహు వహ్్దహు వ నసర 'అబద హు 

వఅ'అజజ  జున్దహు వ'హ'దమల్ అ'హ్్'జాబ వ'హ్్దహు'' 

ప్లుకు' అన్న అనాిరు. ఇబుా రవా'హహ్ దాన్ని 

ప్లకగా అందరూ అతన్న వెంట్ బిగగ రగా గొంతు కలిప 

ప్లకసాగారు. దాన్నవలి మకకహ్ కండ ప్ర ంతం అంత్య 

మారు మోర గంది. (తబఖాతు ఇబుి స'అద్ /88) 

8వ హిజీర  జమాదుల్ ఊలాలో మౌతహ్ యుదధ ం జరిగంది. 

ప్ర వకత  (స) బసార  అధికారికి ఒక ఉతేరం ప్ంప్రు. మారగ ంలో 

మౌతహ్ ఒక ప్ర దేశం పేరు. అకకడ ఒక గసాసనీ 

రాయబారిన్న చంపవేశాడు. రాయబారిన్న చంప, యుదధ ం 

ప్ర కటించాడు. ఈ వారత  ప్ర వకత  (స)కు అందగానే, 3000 

మందిన్న 'జైద్ బిన్ 'హ్వరిస'హ్ (ర) నేతృతాంలో మౌతహ్ 

ప్ంప్రు. ఇంకా 'జైద్ వీరమరణం పందితే, జ'అఫర్ (ర), 
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అతను వీరమరణం పందితే, ఇబుి రవా'హహ్ 

నాయకతాం వహించాలన్న, ఒకవేళ్ అతను కూడా 

వీరమరణం పందితే, తగన వుకిత న్న ఎనుి కోమన్న 

ఆదేశ్ంచారు. సైనుం స్లదధ మయింది. ప్ంపనప్పడు ప్ర వకత  

(స) మదీనహ్ ప్ర జలు దీవెనలతో ఏడాడం ఎందుకు 

అన్న అనాిరు. దాన్నకి అతను ''నాకు ప్ర ప్ంచిక్వాంఛ 

లేదు, కాన్న ప్ర వకత  (స) ప్ర తివుకిత కి నరకంలో వెళ్ేవలస్ల 

ఉంది'' అన్న ప్లకట్ం నేను వినాిను. అందువలినేను 

నరకంలో వెళిేన తరువాత, బయట్కు రాగలనా లేదా 

అన్న భయంగాఉంది అన్న్ అనాిరు. ప్ర జలందరూ 

ఓదారిచ అలిాహ్్ మళ్ళేప్ర వకత  (స)తో కలుప్పత్యడు అన్న 

అనాిరు.  

ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ను కలవడాన్నకి వచాచరు. ప్ర వకత  

(స) వీడోకలు ప్లికారు. ఇట్ట సైనుం మదీనహ్ నుండి 

బయలుదేరింది. అట్ట శతుర వుకు ఈ వారత  చేరింది. 

అతడు హిర్కల్కు తెలియప్రచి, 2 లక్షల మందిన్న 

కూడబ్నట్టట కునాిడు. ముసి్లములు స్లరియా చేరి 

మఆన్లో రండు రాతుర లు బసచేశారు. ప్ర వకత  (స)కు ఈ 

వారత  అందించాలన్న న్నరణ యం జరిగంది. 'అబుద లిాహ్్ బిన్ 

రవా'హహ్ ధైరుంగా ''ఏం ఫరవా లేదు, మనం పోరాడాలి'' 

అన్న అనాిరు. అనంతరం మఆన్ నుండి బయలుదేరి, 

మౌతహ్ చేరారు. అకకడ అవిశాాసులతో యుదధ ం 

జరిగంది. ముసి్లములు కేవలం 3000 మాతర మే. 

అవిశాాసులు అతుధిక సంఖులో ఉనాిరు. యుదధ ం 

ప్ర రంభ మయిుంది. ముందు 'జైద్ వీరమరణం పందారు. 

తరువాత జ'అఫర్ (ర) జండా తీసుకన్న వీరోచితంగా 

పోరాడి వీరమరణం పందారు. తరువాత 'అబుద లిాహ్్ బిన్ 

రవా'హహ్ కవితాం చదువుతూ ముందుకు దూసుకు్

పోయారు. బలి్లంతో దాడిచేశారు. ఇంతలో ఒక అవిశాాస్ల 

గ్యరిచూస్ల బలి్లం విస్లరికటాట డు. రకత ం చిందింది. అప్పుడు 

ముసి్లములారా! మీ సోదరున్న మాంసాన్ని రకాించండి, అన్న 

కేకవేశాడు. వెంట్నే ముసి్లములందరూ అతన్ని చుట్టట ్

ముటిట  అవిశాాసులపైె దాడి చేశారు. అప్ుటికి అతన్న 

ఆతి శరీరాన్ని విడిచి వెళిేపోయి ఉంది. 

ప్ర వకత  (స) కు దైవవాణి దాారా ప్ర తి విషయం తెలుసే్త 

ఉంది. ప్ర వకత  (స) ప్ర జల ముందు వివరిసే్త ఉనాిరు. 

జ'అఫర్ (ర) గ్యరించి చెపు మౌనంగా ఉండిపోయారు. 

ప్ర వకత (స) మౌనం చూస్ల ప్ర జలు ఇబుి రవా'హహ్ 

వీరమరణం పందారన్న అనుకునాిరు. కంతస్తప్ప 

తరాాత కనీిరు కారుతూ ఇబుి రవా'హహ్ వీరమరణం 

 

పందారన్న చెప్ురు. అనాసరిు ఆ వారత  విన్న చాలా 

విచారించారు. ఒకసారి ఇబుి రవా'హహ్ సుృహ 

కోలోుయారు. అతన్న సోదరి 'అమర  నా అని, నా అని 

అన్న ఏడుులు, పెడబొబాలు పెట్ట సాగంది. 'అబుద లిాహ్్ 

బిన్ రవా'హహ్ సుృహలోకి వచిచన తరువాత నీవు 

ప్లుకుతుని వనీి నా చేత ధృవీకరించడం జరిగంది. 

అందువలి మరణించి నప్పడు ఎవరూ ఎట్టవంటి 

అసహనాన్నకి గ్యరి కాలేదు. బు'ఖారీలో ''అతడు 

మరణించి నప్పడు అతన్నపైె ఏడుులు పెడబొబాలు 

పెట్ట లేదన్న'' ఉంది. (బు'ఖారీ్/ 1, అసదుల్ 'గాబహ్్ / 3, 

తబఖాతు ఇబుిస'అద్) 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ రవా'హహ్ (ర) చాలా గొప్ు దైవ్

భకుత లు, దైవభీతిప్రులు. ప్ర వకత (స) అలిాహ్్ (త) 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ రవా'హహ్ ను కరుణించు్ గాక! 

దైవదూతలు గరాప్డే సభలనే అతను కోరుకునేవారు. 

(అసాహ బహ్్ / 4) 

అబూ దర్దా (ర) కథనం: నేను ప్ర తి రోజూ 'అబుద లిాహ్్ 

బిన్ రవా'హహ్ ను గ్యరుత  చేసుకునేవాడిన్న. ననుి 

కలవడాన్నకి వసే్త, రండి, కంతస్తప్టికి ముసి్లమ్ అయి్

పోదాము అన్న చెపు, కూరొచన్న మాటిాడి, ఇది విశాాస 

సభ అన్న అనేవారు. (అసదుల్ 'గాబహ్్ / 3) అతన్న 

భారు కథనం: ఇబ్ని రవా'హహ్ ఇంటి నుండి 

బయలుదేరినప్పడు రండు రకాతులు చదివేవారు. 

ఇంటికి వచిచన తరాాత కూడా 2 రకాతులు చదివే 

వారు. ఇందులో ఏమాతర ం అలసతాం చూప్లేదు. ఇక 

ప్రయాణంలో చాలా తీవర ంగా వేడి ఉండేది. ఎండవేడికి 

ప్ర జలు తమ తలలపైె చేతులు పెట్టట కునాిరు. 

ఇట్టవంటి వాత్యవరణంలో ఎవరు ఉప్వాసం ఉండ్

గలరు. కాన్న ప్ర వకత  (స) మరియు ఇబ్ని రవా'హహ్ 

ఉప్వాసం ఉనాిరు. (బు'ఖారీ 1 / 261)  

అతన్నకి జిహ్వద్ అంటే ఎంతో ఇషట ంగా ఉండేది. బదర ్్ నుండి 

మౌతహ్ వరకు ఒకక యుదధ ం కూడా వదలలేదు. అసాి 

ఉరేిజాల్ రచయిత ఇతన్ని గ్యరించి పేరొకంటూ, 

''అబుద లిాహ్్ బిన్ రవా'హహ్ (ర) యుదద ంలో అందరి కంటే 

ముందు వెళిే అందరికంటే తరువాత వచేచవారు.' 

(అసాబహు 4 / 62) 

  ప్ర వకత  (స) విధేయత గ్యరించి ఈ సంఘట్న సాక్షుం: ప్ర వకత  

(స) 'ఖు'తాహ్ ఇసేునాిరు. అప్పుడే 'అబుద లిాహ్్ బిన్ 

రవా'హహ్ మస్లజ ద్ చేరుకునాిరు. ప్ర వకత  (స) 'మీ మీ 

సాానాలిో కూరొచండి' అన్న అనాిరు. అప్ుటికి 
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 َ هلل عليه وسلم  قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلل صىل ا ُمْوََس  ِِبْ َوَعْن أ
ي ٍِت  ْ فََيُقْوُل: َواَجَبََلُه وْ فََيقُ  ي َُمْوُت  يَُقْوُل: "َما ِمْن م َ ُم بَاِكهْْيِ

َواَسي َِداُه َونَْحَو ذَلَِك إَِل َ َوك ََل اهلُل بِِه َملََكْْيِ يَلَْهَزانِِه َويَُقْوََلِن:  
 َ ِمِذي ُ َروَ  ؟"َت نْ َهَكَذا كُأ ْ  .ِديٌْث َغِريٌْب َحَسٌن حَ َوقَاَل: َهَذا  اُه الّت ِ

1746. (25) [1/547-ప్ర మాణికం] 

అబూ మూసా అష్'అరీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా 

ప్ర వచిసే్త ఉండగా నేను వినాిను, ''ఎవరైనా మర 

ణించి, అతన్న బంధువులు నువుా అలాంటివాడివి, 

ఇలాంటివాడికి అన్న ఏడుులు పెడబొబాలు పెడితే, 

అలిాహ్్ ఆ మృతున్నపైె ఇదద రు దైవదూతలను న్నయ 

మ్మసేాడు. ఆ ఇదద రు దైవదూతలు అతన్ని గ్యండపైె 

 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ రవా'హహ్ మస్లజ ద్ బయట్ ఉనాిరు, 

అకకడే కూరుచనాిరు. ప్ర వకత  (స) 'ఖు'తాహ్ ముగంచిన 

తరాాత ఎవరో దీన్ని గ్యరించి తెలియప్రిచారు. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స) ''అలిాహ్్ మరియు ఆయన ప్ర వకత  (స) 

విధేయతలో అతన్న శేదాధ సకుత లను అలిాహ్్ ఇంకా అధికం 

చేయుగాక!'' అన్న దీవించారు. అతను ప్ర వకత  (స) ను 

చాలా పేర మ్మంచేవారు. ప్ర వకత  (స) కూడా అతన్ని చాలా 

పేర మ్మంచేవారు. ఒకసారి అనారోగాున్నకి గ్యరయి, సుృహ 

కోలోుయారు. ప్ర వకత  (స) అతన్ని ప్రామరిశంచారు. 

అప్పుడు ఇలా ప్ర రాించారు, ''ఒకవేళ్ ఇతన్న మరణ్

సమయం ఆసనిమయి ఉంటే, సులభతరం చేయి, 

లేకుంటే ఆరోగుం ప్ర సాదించు.'' (అసాబహు 4 / 266) 

విశాాసం ఎంత దృఢంగా ఉండేదంటే, ఒకసారి 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ ఉబయ్ సభలో కూరుచనాిరు. ప్ర వకత  

(స) వారి ప్ర కక నుండి వెళితే, గ్యరేప్ప ధూళి ఎగరి వారిపైె 

ప్డింది. వెంట్నే ఉబయ్ 'ధూళి వేయకు' అన్న అనాిడు. 

ప్ర వకత  (స) అకకడే దిగ ఏకతాంపైె ప్ర సంగంచారు. 

అప్ుటికి 'అబుద లిాహ్్ బిన్ ఉబయ్ ఇంకా ఇసిామ్ 

స్వాకరించ లేదు. 'ఇది సరికాదు, నీవు చెపేుది సతుమే 

అయితే, ఇకకడకు వచిచ, ప్రడించ నవసరంలేదు. 

సంతోషంగా మీ దగగ రకు వచిచన వుకిత కి బోధించు' అన్న 

అనాిడు. 'అబుద లిాహ్్ బిన్ రవా'హహ్ కు పౌరుషం, 

ఆవేశం వచిచ, 'ఓ ప్ర వకాత ! మీరు తప్ుకుండా చెప్ుండి. 

మేమందరం ఇషట ప్డుతునాిం' అన్న అనాిడు. (బు'ఖారీ్

/ 256) 

కడుతూ నువుా అలాంటివాడివా? అన్న అంటూ 

ఉంటారు. 107 (తిరిిజి' / ఏకోలిేఖనం, ప్ర మాణికం) 

 ( 1/547)[ ) ضعيف (  26]  - 1747

 آِل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  ِمْن ٌت ي ِ مَ  اَت اَل: مَ َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَ 
ُر يَْنَهاُهن َ  اَم ُعمَ فَقَ  .ْيهِ ه وسلم فَاْجَتَمَع الن َِساُء يَْبِكْْيَ عَلَ علي

. فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "دَْعُهن َ فَإِن َ   َويَْطُردُُهن َ
الَْقلُْب ُمَصاٌب وَ  َواُه أَْحَمُد  رَ  .يٌْب"رِ قَ ُد الَْعهْ الَْعْْيَ دَاِمَعٌة و َ

 .َوالن ََسائِ ُ 

1747. (26) [1/547-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కుట్టంబం 

లో ఒకరు్ మరణించారు. ఆ కుట్టంబాన్నకి చెందిన 

సే్వాలు ఒకచోట్ చేరి ఏడాసాగారు. 'ఉమర్ (ర) వారిన్న 

వారించారు, హెచచరించారు. అప్పుడు్ప్ర వకత  (స), ఓ 

'ఉమర! వారిన్న ఉని సా్లతిలో వదలివేయి, ఎందు్

కంటే, కళ్ళే ఏడుసేాయి, హృదయం దుుఃఖంతో న్నండి్

ఉంది. మరణం కూడా సమీప్ంలోనే ఉంది. (అ'హిద్, 

నసాయి') 

 ( 1/548) [ ) ضعيف ( 27]  - 1748

اٍس قَاَل: َماتَْت َزيَْنُب بِْنُت َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   َوَعِن ابِْن َعب َ
َرُه  فََجَعَل ُعَمَر يَْضِربُُهن َ  .ءُ َساالن ِ  ِت كَ بَ ه وسلم فَ علي  بَِسْوِطِه فَأَخ َ

ثُم َ  . "َمْهَلى يَا ُعَمُر" هِ َوقَاَل:دِ لم بَيَ  عليه وسَرُسْوُل اهلِل صىل اهلل 
ْيَطاِن" قَاَل: "إِن َُه َمْهَما كَاَن ِمَن   ثُم َ قَاَل: ."إِي َاكُن َ َونَِعْيُق الش َ
ْحَمِة َوَما كَاَن ِمَن  اهلِل َعز َ َوَجل َ َوِمَن الر َ ِمَن ِب فَ لْ قَ الْ   َوِمْن الَْعْْيِ 

 .. َرَواُه أَْحَمُد "ْيَطاِن َن الش َ َساِن فَمِ الَْيِد َوِمَن الل ِ 

1748. (27) [1/548-బలహీనం] 
 

107) వివరణ-1746: మృతుడు అంటే వాసేవంగా 

మృతుడు లేదా మరణావసాలో ఉని వుకిత . ఈ 'హదీసు' 

దాారా మృతులపైె ఏడుులు పెడబొబాలు పెట్ట ట్ం వలి 

మృతున్న శ్కాించట్ం జరుగ్యతుంది. అయితే మృతుడు 

నాపైె ఏడాండి అన్న మృతున్న శ్కాించట్ం జరుగ్యతుంది. 

అయితే మృతుడు నాపైె ఏడాండి అన్న చెపు ఉంటే 

అలా జరుగ్యతుంది. మృతుడు అలా చెప్ుకుండా 

ఉంటే, ఏడేచవాడికి ప్ప్ం చుట్టట కుంట్టంది. కందరు 

మృతుల చెడుకారాుల వలి వారిన్న శ్కాించడం జరుగ్య 

తుందన్న అనాిరు. కందరు ఇది కేవలం అవిశాాసులకే 

చెందుతుందన్న అనాిరు. 
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ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) కుమారత  

'జైనబ్ మరణించారు. సే్వాలు ఏడాటాన్నకి ఒకచోట్ 

చేరారు. 'ఉమర్ (ర) వారిన్న కరడాతో కట్ట ట్ం ప్ర రం 

భించారు. ప్ర వకత (స) 'ఉమర్(ర)ను తన చేతితో 

ఆప్రు. ఇంకా, ''ఓ ఉమర్! సే్వాల ప్టి్ సున్నితంగా 

ప్ర వరిత ంచు'' అన్న చెపు, సే్వాలతో సే్వాలారా! మీరు 

షై'త్యను శబద ం నుండి మ్మమిలిి మీరు రకాించుకోండి 

అంటే, కేకలువేసే్త ఏడాకండి, ఏడాాలన్న ఉంటే 

కళ్ేతో, హృదయంతో ఏడాండి అంటే కనీిళ్ళే 

కారాచలి, హృదయం దుుఃఖంతో న్నండి ఉండాలి. ఇది 

అలిాహ్ ప్ర సాదించిన కారుణుం. ఇంకా చేతులతో, 

నోటితో అంటే చేతులతో ముఖంపైె కట్టట కోవట్ం, 

బట్ట లు చించుకోవట్ం, జుట్టట  ప్రకోకవట్ం, కేకలు 

వేయట్ం, పెడబొబాలు పెట్ట ట్ం షై'త్యన్ ప్నులు.'' 

అన్న అనాిరు. (అ'హిద్) 

 (1/548)[ ) لم تتم دراسته (  28]  - 1749

ا قَاَل:عْ ي ِ تَ الُْبَخارِ  َوَعِن  ا َماَت الَْحَسُن بُْن الَْحَسِن بِْن   لِْيقى لَم َ
َة َعىَل قَْبِهِ َسَنةى ثُم َ َرفََعْت    ْت  فََسِمعَ عَلِي ٍ َضَربَِت اْمَرأَتُُه الُْقب َ

ا َص  : بَْل يَِئُسْوا َقُدْوا؟ فَأََجابَُه آَخرُ ْوُل: أَََل َهْل َوَجُدْوا َما فَ يَقُ ائِحى
 .اانَْقلَُبوْ فَ 

1749. (28) [1/548-అప్రిశోధితం] 

బు'ఖారీ తన ప్పసేకంలో ఈ 'హదీసు'ను ప్ర మాణిక 

వివరాలు లేకుండా పేరొకనాిరు. 'హసన్ బిన్ 'హసన్ 

బిన్ 'అలీ (ర) మరణించినప్పడు, అతన్న భారు 

సమాధి పైె సంవతసరం వరకు టెంట్ వేస్ల ఉంచింది. 

సంవతసరం పూరత యిన తరాాత టెంట్ తీస్ల్

వేయించింది. టెంట్ తొలగంచిన తరాాత ఆకాశం 

నుండి, ''వినండి, పోగొట్టట  కునిదంత్య దరికిందా?'' 

అన్న ప్ర శ్ించట్ం జరిగంది. మళ్ళే ఆకాశవాణి 

దాారానే, ''లేదు, న్నరాశచెంది తిరిగ వెళ్ళతునాిరు'' 

అన్న శబద ం వచిచంది. 108  

 

108) వివరణ-1749: 'అలీ (ర) మనవడిన్న 'హసన్ 

మస్్నా అంటారు. అతన్న మరణంపైె అతన్న భారుకు 

చాలా బాధ కలిగంది. తన దుుఃఖాన్ని, విచారాన్ని 

దూరం చేయడాన్నకి సంవతసరం వరకు అతన్న సమాధి 

వదద  ఉండటాన్నకి టెంట్ వేయించింది. సంవతసరం వరకు 

 (1/548) [ ) ضعيف جدا ( 29]  - 1750

َوأَِِبْ بَْرَزَة قَاََل: َخَرْجَنا َمَع َرُسْوِل اهلِل   َصْْيٍ اَن بِْن حُ َوَعْن ِعْمرَ 
ا قَْد َطَرُحْوا أَْردِ  ْ صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ َجَناَزةٍ فََرأَى قَْومى  يَهَِتُ

"أَبِِفْعِل   عليه وسلم: فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل .ٍص  قُمُ ِِفْ  َن يَْمُشوْ 
ِة تَأُْخُذ  ةِ  بَِصنِ ْوَن؟ أَوْ الَْجاِهلَي َ ؟ لََقْد َهَمْمُت   تَُشب ُِهْوَن ْيِع الَْجاِهلِي َ

َخُذْوا  قَاَل: فَأَ  .ُصَوِركُْم"ْعَوةى تَْرِجُعْوَن ِِفْ َغْْيِ أَْن أَدُْعْو عَلَْيُكْم دَ 
 َ ْ دِ ْر أ  .اُه ابُْن َماَجهُ َروَ  لَْم يَُعْودُْوا لَِذلَِك. وَ يَهَِتُ

1750. (29) [1/548-అతి బలహీనం] 

'ఇమార న్ బిన్ హు'సైన్ (ర) మరియు అబూ 

బర్'జహ్ (ర) కథనం: మేమ్మదద రం ప్ర వకత  (స) వెంట్ ఒక 

జనాజాలో వెళ్ళేము. ప్ర వకత  (స) కంతమందిన్న 

చూశారు. వాళ్ళే తమ దుప్ుటి్ను ప్రవేశారు. 

కేవలం చొకాక ధరించి నడుసేునాిరు. అది చూచి 

ప్ర వకత  (స) అజాఞ న కాలంలా ఆచరిసేునాిరా? లేదా 

అంధకార్ యుగంలా అమలు్ చేసేునాిరా' అన్న 

అనాిరు. ఈ మీ చేషట ల వలి మీ రూప్లు మారి 

ఇంటికి తిరిగవెళ్ళేలా శపదాద మన్న అనుకునాిను. 

ప్ర వకత  (స) మాట్లు వినగానే వారు తమ దుప్ుటి్ను 

తీసుకన్న, మళ్ళే అలా చేయలేదు. 109 (ఇబ్ని 

మాజహ్)  

 

అకకడే ఉనిది. కాన్న పోగొట్టట కునిది లభించలేదు. 

చివరికి చేస్తది లేక టెంట్ తీస్ల తిరిగ వెళ్దామన్న 

న్నశచయించుకునిది. ఆకాశవాణి దాారా ఆమెను 

హెచచరించట్ం జరిగంది. 'పోగొట్టట కునిది దరికిందా?' 

అన్న ప్ర శ్ించట్ం జరిగంది. మళ్ళే సమాధానంగా 'దరక 

లేదు కాన్న న్నరాశచెంది తిరిగ్ వెళ్ళతునిది, ' అన్న 

వినబడింది. సమాధిన్న ఎతేుగా న్నరిించట్ం, కట్ట డం 

న్నరిించడం, గోప్పరం కట్ట డం ధరిం కాదు. ప్ర వకత  (స) 

సే్వాలను శిశానం వెళ్ేరాదన్న వారించారు. ప్పరుషులు 

కూడా సమాధుల వదద  టెంటి్టపెట్టట కన్న ఉండట్ం ధరిం్

కాదు. ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స) ఈవిధంగా ఆదేశ్ంచలేదు. 

109) వివరణ-1750: ప్ర చీన కాలంలో చొకాకపైె దుప్ుటి 

కప్పు కునేవారు. ఎవరైనా మరణిసే్త, జనా'జహ్ వెంట్ 

వెళిేనప్పడు, దుుఃఖం, విచారం వుకత ం చేయటాన్నకి 

దుప్ుటిన్న కప్పుకునేవారు కారు. తీస్ల ప్రవేస్తవారు. 

వీరు దుుఃఖాన్ని వుకత ం చేసేునాిరన్న ప్ర జలు 

తెలుసుకోవాలన్న. అజాఞ న కాలంలో సాధారణంగా ఈ 
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 ( 1/548)[ ) ضعيف (  30]  - 1751

َل: نََِه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَْن  اَمَر قَ  ابِْن عُ َوَعِن 
 .َواُه أَْحَمُد َوابُْن َماَجهُ تُت ََبَع َجَناَزٌة َمَعَها َران ٌَة. رَ 

1751. (30) [1/548-బలహీనం]  

'అబుద లిాహ్్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

''ఏడుులు, పెడబొబాలు పెటేట  సే్వా వెంట్ ఉని 

జనా'జహ్ వెంట్ వెళ్ేరాదన్న వారించారు.'' 110 

(అ'హిద్, ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/549)[ ) صحيح (   31]  - 1752

ْ  اَت ابٌْن َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة أَن َ َرُجَلى قَاَل لَُه: مَ   عَلَْيِه  َجْدت ُ  فَوَ ل ِ
ا يَِطيْ َهْل َسِمْعُت ِمْن   ُفِسَناُب بِأَنَْخلِْيلَِك َصلَواُت اهلِل عَلَْيِه َشْيئى

َسِمْعُتُه صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:   .َعْن َمْوتَانَا؟ قَاَل: نََعْم 
ِة يَلََْق أََحُدُهْم أَبَاُه فَ    ِحَيةِ انَ بِ  َيأُْخُذ "ِصَغاُرُهْم دَعَاِمْيُص الَْجن َ

ْفُظ ُد َوالل َ ٌم َوأَْحمَ ْدِخلَُه الَْجن ََة". َرَواُه ُمْسلِ ِه فَََل يَُفاِرقُُه َحّت َ يُ ثَْوبِ 
 .هُ لَ 

1752. (31) [1/549-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: అతన్నతో ఒకవుకిత  

'నా చిని కడుకు మరణించాడు, దాన్నవలి నేను 

చాలా దుుఃఖం, విచారాలకు గ్యరయాును, మీరు మీ 

మ్మతుర లు ప్ర వకత  (స) నుండి సంతోషం కలిగంచే, 

సంతృపే కలిగంచే 'హదీసు' ఏదైనా విన్న ఉనాిరా?' 

అన్న అడిగాడు. దాన్నకి సమాధానంగా అబూ 

హురైరహ్్ మాటిాడుతూ ''అవును, నేను ప్ర వకత  (స) 

ను ఇలా అంటూ ఉండగా వినాిను, 'బాలుంలో 

 

ఆచారమే ఉండేది. ప్ర వకత (స) ఈ విధంగా దుుఃఖం, విచారం 

వుకత ం్ చేయటాన్ని న్నషేధించారు. శపంచాలన్న 

న్నరణ యించుకునాిరు. ఈ ఆధున్నక కాలంలో దుుఃఖం, 

విచారం వుకత ం చేయటాన్నకి న్లల ని దుసుత లు ధర్ంచే 

ఆచారం ధరాం కాదు. ఇది మూఢాచారం. దీనిక్ర 

ఇస్మల మ్లో ఎటవంటి ఆధారం లేదు. 

110) వివరణ-1751: అజాఞ న కాలంలో జనా'జహ్ వెంట్ 

సే్వాలు, ఏడుసే్త పెడబొబాలు పెడుతూ, ముఖంపైె కట్టట  

కుంటూ వెళ్ళేవారు. ఇసిామ్లో ఇది ఎంతమాతర ం ధరిం 

కాదు. ఇట్టవంటి జనా'జహ్ లో ప్ల్కగ నరాదు. దీన్నవలి 

ధరివుతిరక కారాులిో, సభలిో, విందులిో, ఆచారాలిో 

ప్ల్కగ నరాదు. 

మరణించే పలిలు సారగ ంలో తిరుగ్యతూ ఉంటారు. 

వారిలో ఎవరైనా తన తండిర న్న కలిసే్త, తన తండిర  

చొకాక మూల ప్ట్టట కుంటాడు, ఎంత మాతర ం 

వదలడు, చివరికి తన తండిర న్న సారగ ంలోకి ప్ర వేశ్ంప్్

జేసేాడు.' '' 111 (ముసి్లమ్, అ'హిద్,) 

 ( 1/549)[ ) صحيح (   32]  - 1753

 اهلل   صىلْوِل اهللِ ُس رَ  أٌَة إِىَل َجاَءِت اْمرَ  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل:
َِجاُل ِبَحِديِْثَك عليه وسلم فََقالَْت: يَ  ا َرُسْوَل اهلِل ذََهَب الر 

ا عَل ََمَك اهلُل.  لََنا مِ فَاْجَعْل  ا ن َأْتِْيَك فِْيِه تَُعل ُِمَنا ِمم َ ْن ن َْفِسَك يَْومى
 .َذا"كَوَ  اكَاٍن كََذ فََقاَل: "اْجَتِمْعَن ِِفْ يَْوٍم كََذا َوَكَذا ِِفْ مَ 

ا   ُهن َ َرُسْوُل  َمْعَن فَأَتَافَاْجتَ  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََعل ََمُهن َ ِمم َ
لَِدَها اهلُل ثُ عَل ََمُه  ْم بَْْيَ يََديَْها ِمْن و َ ِ م َ قَاَل: "َما ِمْنكُن َ اْمَرأٌَة تَقد 

َن الن َاِر" : يَا َرُسْوَل  ْنهُ أٌَة م ِ رَ امْ  فََقالَِت  .ثَََلثَةى إَِل َ كَاَن لََها ِحَجابىا م ِ ن َ
. ثُم َ قَاَل اهلِل أَِو ا تَْْيِ ؟ فَأَعَادَتَْها َمر َ اثَْنْْيِ  ْْيِ وَ "َواثْنَ  :ثَْنْْيِ

".َواثْ   .َرَواُه الُْبَخاِري ُ  َنْْيِ

1753. (32) [1/549-దృఢం] 

అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు ఒక 

సే్వా వచిచ, ఓ ప్ర వకాత ! తమరి 'హదీసు'లను ప్పరుషులే 

పందుతునాిరు. ప్పరుషులే లాభం పందు 

తునాిరు. తమరు మా గ్యరించి కూడా ఏదో ఒక 

రోజు ప్ర తేుకించితే, మేము కూడా తమరి వదద కు 

వచిచ, అలిాహ్్ తమరికి నేరిున విషయాలు మేము 

నేరుచకుంటాము. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 'మీరు ఫలానా 

రోజు, ఫలానా సమయం అందరూ చేరండి' అన్న 

ఆదేశ్ంచారు. అనంతరం న్నరీణ త సమయం, ప్ర దేశాన్నకి 

అందరూ చేరుకునాిరు. ప్ర వకత  (స) అకకడకు వెళిే 

హితబోధ చేశారు. అలిాహ్్ (త) ఆదేశ్ంచిన వాటిన్న 

వారికి బోధించారు. ఇంకా 'మీలో త్యను మరణించ 

టాన్నకి ముందు తన ముగ్యగ రి బిడాలను ప్ంపంచిన 

వారు అంటే,  ఆమె ముగ్యగ రు బిడాలు మరణిసే్త, ఆ 

బిడాలు ఆమెకు నరకాన్నకి అడాుతెరగా ఉంటారు. 

 

111) వివరణ-1752: అంటే బాలుంలో మరణించే పలిలు 

సారగ ంలో సాతంతర ంగా తిరుగ్యతూ ఉంటారు. వాళ్ేకు 

ఎట్టవంటి న్నబంధనలు ఉండవు. తమ తలిిదండుర లను 

ప్ట్టట కన్న సారగ ంలోకి తీసుకన్న వెళ్త్యరు. 



5. అంత్యకి్రయల పుస్త కం-’హ. 1523-1771    స్ంపుటం: I 600 5 -  ن ائِزا ِكت اُب   I :لد الجِ      1771-1523   .ح-ْلج 
అంటే ఆమెను నరకం నుండి రకాించు కుంటారు' అన్న 

అనాిరు. వారిలో ఒక సే్వా 'ఓ ప్ర వకాత ! ఒకవేళ్ ఇదద ర 

మరణించి ఉంటే' అన్న రండుసారిు ప్లికింది. దాన్నకి 

ప్ర వకత  (స) 'రండు, రండు, రండు, అంటే ఇదద రు 

మరణించినా అలాగే జరుగ్యతుంది' అన్న అనాిరు. 

(బు'ఖారీ) 

 ( 1/549)[ ) ضعيف (  33]  - 1754

اَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  قَ قَاَل: ِن َجَبٍل َوَعْن ُمَعاِذ بْ 
َة   ْسلَِمْْيِ يَُتَوّف  لَُهَما ثَََلثٌَة إَِل َ أَدَْخلَُهَما اهلُل الَْجن َ وسلم: "َما ِمن م ُ

 أَِو اثَْناِن؟ قَاَل:  ". فََقالُْوا: يَا َرُسْوَل اهللِ اُهَماي َ إِ  هِ َمتِ ِل َرحْ بَِفْض 
. ثُم َ قَاَل: "َوال َِذْي  " أَْو َواِحٌد  : اَل قَ اِحٌد؟ أَْو وَ   ا. قَالُوْ أَِواثَْنان""

ِة إِذَا   ُه بَِسَرِرهِ إِىَل الَْجن َ ْقَط لََيُجر ُ أُم َ نَْفِسْي بَِيِدهِ إِن َ الس ِ
َوال َِذْي ْن قَْولِِه: "َمُد َوَرَوى ابُْن َماَجُه مِ ُه أَحْ َوارَ  ."ْتهُ َتَسبَ احْ 

 .نَْفِسْي بَِيِدهِ"
1754. (33) [1/549-బలహీనం] 

ము'ఆజ్' బిన్ జబల్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

''ఇదద రు ముసి్లముల (భారాు-భరత ల) ముగ్యగ రు 

పలిలు మరణిసే్త, అలిాహ్్(త) తన ప్ర తేుక 

కారుణుంతో వారిదద రినీ సారగ ంలో ప్ంపసేాడు'' అన్న 

అనాిరు. దాన్నకి అనుచరులు 'కేవలం ఇదద రు పలిలు 

మరణిసే్త ఏం లభిసేుంది' అన్న వినివించుకునాిరు. 

దాన్నకి ప్ర వకత (స) 'ఇదద రు పలిలు మరణించినా ఇదే 

జరుగ్యతుంది' అన్న అనాిరు. మళ్ళే అనుచరులు 

'ఒకవేళ్ ఒకే బిడా మరణిసే్త' అన్న వినివించు్

కునాిరు. 'ఒకకబిడా మరణించినా ఇదే జరుగ్య్

తుంది' అన్న అనాిరు. తరువాత ప్ర వకత  (స), 'ఎవరి 

చేతిలో నా ప్ర ణం ఉందో ఆయన సాకాి! అసంపూరణ ంగా 

జన్నించిన బిడా తన తలిిన్న పేర గ్యతో తన తలిిన్న 

లాకకన్న సారగ ంలోకి తీసుకన్న వెళ్త్యడు. అయితే 

తలిి ఓరుు సహనాలు, ప్ర తిఫలాపేక్ష కలిగ ఉండాలి' 

అన్న అనాిరు. 112 (అ'హిద్, ఇబ్ని మాజహ్) 

 

112) వివరణ-1754: అంటే నాభి పేర గ్య. దీన్నతో తన 

తలిిన్న, తండిర న్న, లాగ సారగ ంలో తీసుకన్న వెళ్త్యడు. 

అసంపూరణ ంగా జన్నించిన బిడాను తలిిదండుర లు అంతగా 

పేర మ్మంచరు కాన్న ఆ బిడా తలిి-దండుర ల కరకు అంత 

లాభదాయకంగా ఉంటాడు. మరి సంపూరణ ంగా ప్పటిట న 

బిడాను తలిి-దండుర లు ఎంతగానో పేర మ్మసేారు. అట్టవంటి 

 ( 1/550) [ ) ضعيف ( 34]  - 1755

 بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  ِد اهللِ َوَعْن َعبْ 
َن الَْولَِد لَْم يَْبلُُغْوا الِْحْنَث:  َم ثَََلثَةى م ِ   هُ ا لَ كَانُوْ وسلم: "َمْن قَد َ

ٍ:فََقاَل  .ْينىا م َِن الن َاِر"ا َحِص ْصنى حِ  . قَاَل:   أَبُْو ذَر  ْمُت اثَْنْْيِ قَد َ
ُ . "َنْْيِ "َواثْ  ْمُت  قَاَل أ اِء: قَد َ َِب ُ بُْن كَْعٍب أَبُْو الُْمْنِذِر َسي ُِد الُْقر َ

ِمِذي ُ َوابُْن َماجَ "َواِحدى . قَاَل: "َوَواِحدى  ْ  اَل َوقَ  .هُ . َرَواُه الّت ِ
ْ ا  .: َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب ِمِذي ُ لّت ِ

1755. (34) [1/549-బలహీనం] 

'అబుద లిాహ్్ బిన్ మస్్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''తనకంటే ముందు యుకత  వయసుసకు 

చేరన్న తన ముగ్యగ రు పలిలిి ప్ంపన వుకిత  అంటే 

యుకత వయసుసకు చేరక ముందు మరణించి ఉంటే, 

వారు అతన్ని నరకాగి నుండి రక్షణగా ఉంటారు. 

అంటే ఆ వుకిత  నరకంలో ప్ర వేశ్ంచడు. అది విన్న అబూ 

జ'ర్ (ర) 'నేను నా కంటే ముందు ఇదద రు పలిలిి 

ప్ంప్ ఉనాిను' అన్న అనాిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) 

'ఇదద రు పలిల గ్యరించి కూడా ఇదే వరిత సేుంది' అన్న 

అనాిరు. వెంట్నే ఖారీల నాయకులు ఉబయ్ బిన్ 

క'అబ్, (ర)  'ఓ ప్ర వకాత ! నేను ఒక బిడాను ముందు 

ప్ంపంచాను' అన్న అనాిరు. దాన్నకి ప్ర వకత  (స) ఒక 

బిడాను ప్ంపనా ఈ శుభవారత  వరిత సేుంది' అన్న 

అనాిరు. (ఇబ్ని మాజహ్, తిరిిజి' / ఏకోలిేఖనం) 
 ( 1/550)  [ ) صحيح ( 35]  - 1756

َة الْ  َ : ُمَزِِن ِ َوَعْن قُر َ ِب َ صىل اهلل َلى كَاَن  َرجُ ن َ أ  عليه وسلم   يَأِِْت الن َ
ُه؟"  ع اهلل ِب ُ صىلَوَمَعُه ابُْن لَُه . فََقاَل لَُه الن َ  ليه وسلم: "أَتُِحب ُ

ُه .  َك اهلُل كََما أَِحب ُ فََقاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أََحب َ
ِب ُ صىل فََفَقَدهُ  فََعَل ابُْن فََُلٍن؟"  َما: "اَل فَقَ  لموسيه اهلل عل الن َ

وسلم:   ههلل عليهلِل صىل الُْوا : يَا َرُسْوَل اهلِل َماَت.فََقاَل َرُسْوُل اقَا
ِة إَِل َ َوَجْدت َُه يَْنَتِظُرَك؟"   " أََما تُِحب ُ أََل َ تَأِِْتَ بَابىا م ِْن أَبَْواِب الَْجن َ

ةى أْم  َخاهُ لَ  ْوَل اهللِ فََقاَل َرُجٌل : يَا َرُس  لِكُل َِنا ؟ قَاَل: "بَْل   ص َ
 .َرَواُه أَْحَمُد   .لِكُلُِكم"

 

బిడా మరణం ప్టి్ సహనం ప్టిసే్త, ఎంత లాభం 

చేకూరుతుంది! ఆ బిడా తన తలిి-దండుర ల కోసం 

స్లఫారసు చేస్ల వాళ్ేను సారగ ంలో తీసుకన్న వెళ్త్యడు. 
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1756. (35) [1/550-దృఢం] 

ఖురేహ్ ము'జునీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు ఒక 

వుకిత  వచేచవారు. అతన్న వెంట్ అతన్న కుమారుడు 

కూడా వచేచవాడు. ఒకసారి ప్ర వకత  (స) 'వచిచన ప్ర తి 

సారి ఈ అబాాయిన్న తీసుకు వసేావు, వీడిన్న అంతగా 

పేర మ్మసేునాివా?' అన్న అడిగారు. దాన్నకి ఆ వుకిత , 'నేనీ 

పలివాడిన్న పేర మ్మంచినటి్ట అలిాహ్్ మ్మమిలిి 

పేర మ్మంచు గాక!' అన్న్అనాిడు. కన్నిరోజుల తరాాత 

ఆ అబాాయి కనబడలేదు. ప్ర వకత  (స) ప్ర జలిి 'ఆ 

అబాాయి కనబడట్ం లేదు' అన్న అనాిరు. దాన్నకి 

వారు, 'ఓ ప్ర వకాత ! ఆ అబాాయి మరణించాడు' అన్న 

అనాిరు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) ఆ  అబాాయి 

తండిర తో, ''నీవు సారగ దాారం వదద కు వెళిేనప్పడు నీ 

బిడా అకకడ నీ గ్యరించి వేచి ఉండట్ం నీకు ఇషట ం 

లేదా? అంటే నీ బిడా న్ననుి సారగ ంలోకి తీసుకన్న 

వెళ్త్యడు'' అన్న అనాిరు. అది విన్న ఒక వుకిత , 

ప్ర వకాత ! ఈ ఆదేశం కేవలం ఇతన్న కరకేనా లేదా 

అందరికీ వరిత సేుందా? అన్న వినివించుకునాిడు. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స) సమాధానం ఇసే్త 'ఇది అందరికీ 

వరిత సేుంది' అన్న అనాిరు. (అ'హిద్) 

 ( 1/550) [ ) ضعيف ( 36]  - 1757

اهلل عليه  : قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ُه قَاَل نْ عَ  َي اهللُ َرِض َوَعْن عَلِي ٍ 
اِغُم َرب َهُ  ْقَط لَُْيَ َ وسلم: "إِن َ الس ِ َ دَْخَل  إِذَا أ اَر فَُيَقاُل: أ بََويِْه الن َ

ُهَما بَِسَرِرهِ   َة فََيُجر ُ ْقُط الُْمَراِغُم َرب َُه أَدِْخْل أَبََويَْك الَْجن َ أَي َُها الس ِ
 .َرَواُه ابُْن َماَجهُ  ."َجن َةَ الْ ا لَُهمَ ْدخِ َحّت َ يُ 

1757. (36) [1/550-బలహీనం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అసం 

పూరణ ంగా జన్నించిన బిడా తన ప్ర భువుతో చరిచసేాడు. 

అప్ుటికి అతన్న తలిిదండుర లను నరకంలో ప్ంప్బడి 

ఉంట్టంది. అప్పుడు ''చరిచంచే బిడాలు తమ తలిి-

దండుర లను సారగ ంలో ప్ర వేశ్ంప్జేయాలి అన్న 

ప్ర కటించడం జరుగ్యతుంది. అప్పుడు ఆ బిడా తన 

పేర గ్యల దాారా తలిి-దండుర లను లాగ సారగ ంలో 

ప్ర వేశ్ంప్జేసేాడు.'' (ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/550)[ ) حسن (  37]  - 1758

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  ْ أَُماَمَة َعِن الن َ   "يَُقْوُل : َوَعْن أَِِب
َت َواْحَتَسْبَت ِعْنَد  ابَْن آدََم "َرَك َوتََعاىل:  تََبااهللُ   إِْن َصَبْ

 ُ ْدَمِة اْْل  . َرَواُه ابُْن َماَجهُ  .َض لََك ثَْوابىا دُْوَن الَْجن َِة"ْم أَْر ْوىَل لَ الص َ
1758. (37) [1/550-ప్ర మాణికం]  

అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

అలిాహ్్ ఆదేశం, ''ఓ మానవుడా! ఆప్ద వచిచన 

వెంట్నే ఓరూు సహనాలు వహించి, ప్ర తిఫలాపేక్ష 

కలిగ ఉంటే, దాన్నకి బదులుగా నేను న్ననుి సారగ ంలోకి 

ప్ంపసేాను.''. (ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/551) [ ) ضعيف ( 38]  - 1759

ِب ِ صىل اهلل عليه وسل  اَل:م قَ َوَعْن الُْحَسْْيِ بِْن عَلِي ٍ َعِن الن َ
ْس مِ  ا"مَ  اُب بُِمِصْيَبٍة فََيْذكُُرَها َوإِْن َطاَل  لٍِم َوََل ُمْسلَِمٍة ي َُص ْن م ُ

دَ اهلُل تََباَرَك َوتََعاىل لَُه  ُث لََذ ا فَُيْحدِ َعْهُدهَ  َجاعىا ِإَل َ َجد َ لَِك اْسِّتْ
  اَْحَمُد  اهُ . َروَ "ِعْنَد ذَلَِك فَأَْعَطاُه ِمْثَل أَْجِرَها يَْوَم أُِصْيَب بَِها

يْمَ الَْبْيهَ وَ   .اِن ِقي ُ ِِفْ ُشَعِب اْْلِ
1759. (38) [1/551-బలహీనం] 

'హుసైన్ బిన్ 'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ముసి్లమ్ ప్పరుషున్నకి లేదా సే్వాకి ఏదైనా ఆప్ద వసే్త, 

కంతకాలం తరువాత దాన్ని గ్యరుత కుతెచుచకన్న 

'ఇనాిలిలిాహి వ ఇనాి ఇలై్లహి రాజి'వూన్' అన్న 

ప్లికితే, అలిాహ్్ అతన్నకి ఆప్ద వచిచన వెంట్నే 

ఇచిచనంత ప్పణుం ప్ర సాదిసేాడు.'' (అ'హిద్, బై్నహఖీ-

షు'అబిల ఈమాన) 

 ( 1/551) [ ) ضعيف ( 39]  - 1760

َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  
ِجْع فَ ْسُع أَحَ ِش  انَْقَطعَ  ا عليه وسلم: "إِذَ  إِن َُه ِمَن  ِدكُْم فَلَْيْسَّتْ

 .َماِن اْْلِيْ   ُشِعِب َرَواُه الَْبْيَهِقْي ِِفْ . الَْمَصائِِب"
1760. (39) [1/551-బలహీనం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మీలో ఎవరి చెప్పుప్టి్ట అయినా తెగపోతే, వెంట్నే 

'ఇనాి లిలిాహి వఇనాి ఇలై్లహి రాజి'ఊన్' అన్న 

ప్లకాలి. ఎందుకంటే చెప్పు ప్ట్టట  తెగపోవట్ం కూడా 

ఒక ఆప్దే.'' 113 (బై్నహఖీ-షు'అబిల ఈమాన) 

 

113) వివరణ-1760: చెప్పు ప్ట్టట  తెగపోవట్ం 

సాధారణంగా వచేచ ఆప్ద. అంటే చిని ఆప్ద్వచిచనా 

''ఇనాిలిలిాహి వ ఇనాి ఇలై్లహి రాజి'ఊన్'' అన్న 
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 ( 1/551)[ ) ضعيف (  40]  - 1761

ْردَاِء يَُقْوُل: َسِمْعُت أَبَا   ْردَاِء قَالَْت: َسِمْعُت أَبَا الد َ َوَعْن أُم ِ الد َ
قَاَل:  اهلَل تََباَرَك َوتََعاىل  "إِن َ  :ُل وسلم يَُقوْ  الَْقاِسِم صىل اهلل عليه

 ُ ْن بَْعِدَك أ ْ بَاِعٌث م ِ ُة إِذَ يَا ِعْيََس إِِن ِ ْوَن َحِمُدْوا  اا أََص م َ بَُهْم َما يُِحب ُ
ْوا َوََل ِحلَْم َوََل   اهلَل َوإِْن أََصابَُهْم َما يَْكَرُهْوَن اْحَتَسُبْوا َوَصَبُ

َوََل َعْقَل؟  َهَذا لَُهم َوََل ِحلَْم يَُكْوَن  َف َرب ِ كَيْ  ا َعْقَل. فََقاَل: يَ 
ْ ِمْن ِحلِْمْي َوعِ قَاَل: أُْعطِ  ِقي ُ ِِفْ ُشَعِب  ا الَْبْيهَ مَ َرَواهُ  ."لِْمْي هْْيِ
يَْماِن   .اْْلِ

1761. (40) [1/551-బలహీనం] 

ఉముి దర్దా (ర) కథనం: నేను నా భరత  అబూ 

దర్దా దాారా వినాిను, ''నేను ప్ర వకత  (స) ఇలా 

ప్ర వచిసే్త ఉండగా వినాిను, అలిాహ్(త) 'ఈసా 

(అ)తో 'ఓ 'ఈసా! నీ తరువాత నేనొక సమాజం 

సృషట సేాను. వారికి పర యమైెన వసేువు లభిసే్త దైవాన్నకి 

కృతజఞ తలు తెలుప్పకుంట్టంది. ఇంకా వారికేదైనా 

బాధ్ కలిగతే, దాన్నపైె సహనం ప్టిసేుంది, ప్పణు్

ఫలా పేక్షతో ఉంట్టంది. ఆప్దలకు గ్యరై బుదీధ -్

వివేకాలను కోలోుదు. అంటే కషాట లకు గ్యరైనా బుదీధ -

వివేకాలతో ప్ర వరిత సేుంది'' అన్న అనాిడు. దాన్నకి 'ఈసా 

(అ) 'అదలా?' అన్న అడగాగ  అలిాహ్్, 'నేను వారికి నా 

బుదీధ -జాఞ నాలను ప్ర సాదిసేాను' అన్న ఆదేశ్ంచాడు. 

(బై్నహఖీ-షు'అబిల ఈమాన)  
===== 

 ُبْورِ ِة الْقُ رَ ا بَاُب ِزيَ -8

8. స్మాధుల స్ందరశన్ం 

'హదీసు'వేతే ముబారక్ పూరీ తన ప్ర ఖాుత ప్పసేకం 

కిత్యబుల్ జనాయిజ్లో ''సమాధులను 

సందరిశంచట్ం ప్ర వకత  (స) సాంప్ర దాయం అన్న, సే్వాలకు 

కన్ని 'హదీసు'ల దాారా ధరిసమితమన్న, 

మరికన్ని 'హదీసు'ల దాారా అధరిం' అన్న 

పేరొకనాిరు.  

 

ప్లకాలి. ఒక ఉలిేఖనంలో ''దీప్ం ఆరిపోతే ప్ర వకత  (స) 

'ఇనాిలిలిాహి' అన్న ప్ఠంచారు అన్న ఉంది. 

సమాధుల సందరశన మృతుల కోసం, వారి 

క్షమాప్ణ కోసం ప్ర రాించటాన్నకి, సమాధులను చూస్ల, 

గ్యణప్ఠం నేరుచకోవాలన్న, తన మరణం మరియు 

తీరుుదినం గ్యరుత కు రావాలన్న, ప్ర ప్ంచిక 

వాుమోహ్వల నుండి హృదయం మరలాలన్న, ప్ర ళ్య 

సంస్లదధ త ఆసకిత  జన్నంచాలన్న ధరిసమితం 

చేయబడింది. సమాధులను సందరిశంచటాన్నకి 

ప్ర తేుక దినం, ప్ర తేుక సమయం లేదు. ఏ సమయంలో 

అయినా సమాధులను సందరిశంచవచుచ. అయితే 

శుకే వారం సందరిశంచట్ం అన్నిటికంటే ఉతేమం. 

ము'హమిద్ బిన్ నో'మాన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ప్ర తి్ శుకేవారం తన్ తలిి-దండుర ల లేదా 

వారిలోఒకరి సమాధిన్న సందరిశంచే వుకిత న్న క్షమ్మంచట్ం 

జరుగ్యతుంది. అతడు తన తలిి-దండుర ల 

విధేయుడన్న, వార యబడుతుంది.'' (బై్నహఖీ / 

షు'అబిల్ ఈమాన్) 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర తి జుమ'అహ్్ రోజు తన తలిి-దండుర ల లేదా 

వారిలో ఒకకరి సమాధిన్న దరిశంచే వుకిత  ప్ప్లను 

అలిాహ్్ (త) క్షమ్మసేాడు. ఇంకా తలిిదండుర ల 

విధేయుడన్న వార సేాడు.'' ('హకీమ్, తిరిిజి') 

అబూబకర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''జుమ'అహ్్ రోజు తన తలిిదండుర ల లేదా వారిలో 

ఒకరి సమాధిన్న దరిశంచి, అకకడ స్తరహ్్ యా-స్వన్ 

ప్ఠంచిన వుకిత న్న క్షమ్మంచట్ం జరుగ్యతుంది.'' (ఇబ్ని 

'అదీ) 

కాన్న  ఈ మూడు ఉలిేఖనాలు బలహీన్మై్మన్వి. 

'హ్వకిమ్లోన్న ఒక ఉలిేఖనంలో ఇలా ఉంది, 

''ఫాతిమహ్ (ర) ప్ర తి జుమ'అహ్్ రోజు 'హమ్'జహ్్ (ర) 

సమాధిన్న దరిశంచే వారు. ఒకవేళ్ రాతిర  దరిశంచా్

లనుకుంటే, రాతిర  చివరి భాగంలో దరిశంచట్ం 

మంచిది. ప్ర వకత  (స) తరచూ రాతిర  చివరి భాగంలో 

సమాధులను సందరిశంచటాన్నకి బఖీ'లోకి వెళ్ళేవారు. 

సమాధులను సందరిశంచే ప్దధ తి ఏమ్మట్ంటే, 

ముఖం సమాధి వైెప్ప, వీప్ప ఖిబిా వైెప్ప ఉంచి 
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న్నలబడి, దీన్న గ్యరించి ఉని దు'ఆ లలో ఏదైనా 

ఒకటి ప్ఠంచాలి. ఇదేకాక ఇంకా మృతుల కోసం 

కూడా దు'ఆలు చేయాలి. ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) 

కథనం: ''ప్ర వకత  (స) మదీనహ్ లోన్న సమాధుల వదద కు 

వెళిే, సమాధులకు అభిముఖంగా న్నలబడి, 

''అససలాము అలై్లకుమ్, యా అహ్్లల్ ఖుబూర్, 

యగ్'ఫిరులిాహు లనా వలకుమ్''  అన్న ప్లికారు. 

(తిరిిజి')  

ములిా 'అలీ ఖారీ మ్మషాకత్ వివరణలో వార సే్త, 

సమాధులను సందరిశంచే వారు మృతులకు సలామ్ 

చేస్లనప్పడు సమాధుల ముఖాలకు అభిముఖంగా 

న్నలబడాలన్న, దు'ఆ చేస్లనప్పడు కూడా సమాధులకు 

అభిముఖంగా న్నలబడాలన్న ఈ 'హదీసు'ల దాారా 

న్నరూపంచబడిందన్న పేరొకనాిరు. ప్ర సేుతం 

ముసి్లముల ఆచరణ ఈ విధంగానే ఉంది.  

సమాధులను దరిశంచినప్పడు న్నలబడి దు'ఆ 

చేయాలి. కూరొచన్న దు'ఆ చేయరాదు. చేతులు ఎతేి 

కూడా దు'ఆ చేయవచుచను.  

సహీ ముసి్లమ్లో 'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

బఖీ'లోకి వెళ్ళేరు. చాలాస్తప్ప వరకు న్నలబడాారు. 

మూడుసారిు దు'ఆ కోసం చేతులు ఎతే్యరు. 

సమాధులను సందరిశంచినప్పడు చితేశుదిధ తో 

మృతుల కోసం దు'ఆ చేయాలి. ఒకవేళ్ అలిాహ్్ 

(త) మృతుల గ్యరించి సందరశకుల దు'ఆలు 

స్వాకరించి, మృతులను క్షమ్మంచినా, లేదా వారి శ్క్ష 

తగగ నా చాలా గొప్ు విషయం. దు'ఆలు అరబ్రలో 

గ్యరుత ంటే అరబీలో చేయాలి. లేదా త్న్ భాషలో 

దు'ఆ చేయ్యలి.  

لُ      మొదటి విభాగం ا ْلف ْصُل اْْل وَّ

 ( 1/552)  [ ) صحيح ( 1]  - 1762

   صىل اهلل عليه وسلم:  َرُسْوُل اهللِ َل ااَل: قَ قَ  َعْن بَُريَْدَة 
لُُحْوِم   ْم َعْن نََهْيُتكُ "نََهْيُتُكْم َعْن ِزيَاَرةِ الُْقُبْوِر فَُزْوُرْوَها وَ 

اْْلََضاِحْي فَْوَق ثَََلٍث فَأَْمِسُكْوا َما بََدا لَُكْم َونََهْيُتُكْم َعِن الن َِبْيِذ  

َ ِِفْ  إَِل َ ِِفْ ِسَقاٍء فَاْشَربُْوا اا مُ ا َوََل تَْشَربُوْ ِقَيِة كُل ِهَ ْس  اْْل . َرَواُه  "ْسِكرى
 .ُمْسلٌِم 

1762. (1) [1/552-దృఢం] 

బురైదహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఇంతకు ముందు నేను మ్మమిలిి సమాధులను 

సందరిశంచటాన్ని వారించాను.  ఇప్పుడు మ్మమిలిి 

సమాధులను సందరిశంచటాన్నకి అనుమతి్

న్నసేునాిను. ఇంకా నేను మ్మమిలిి ఖుర్బానీ 

మాంసాన్ని 3 రోజుల కంటే ఎకుకవ న్నలా ఉంచరాదన్న 

వారించాను. ఇప్పుడు నేను మీరు కోరినన్ని్దినాలు 

ఉంచవచచన్న అనుమతి ఇసేునాిను. ఇంకా నేను 

మీకు కుండలిో తప్ు మరో ప్తర లో నబ్రజ్' 

చేయరాదన్న వారించాను. ఇప్పుడు నేను మీరు కోరిన 

ప్తర లిో నబ్రజ్ తయారు చేయవచచన్న అనుమతి 

ఇసేునాిను. కాన్న మతేు్ప్నీయాలు త్యర గకండి. 114 

(ముసి్లమ్) 

 

114) వివరణ1762: 1. ఇసిామ్ ప్ర రంభంలో సమాధులను 

సందరిశంచటాన్ని వారించడం జరిగంది. అజాఞ న కాలం 

సమీప్ంగా ఉండట్ం వలి, వెళిే అకకడ ధరి-వుతిరక 
కారాున్నకి ప్లుడకూడదన్న, కాన్న వారి హృదయాలలో 

విశాాసం దృఢంగా వాుపంచిన తరాాత, మూఢ 

నమికాల ప్టి్, మూఢచారాల ప్టి్ అసహుం 

వుకత ప్రచసాగన తరాాత, ప్ర వకత  (స) ప్పరుషులకు, 

సమాధులను సందరిశంచటాన్నకి అనుమతి ఇచిచవేసారు. 

ఎందుకంటే దీన్నవలి అనేక లాభాలు ఉనాియి. 2. 

ఒకసారి కరువుకాట్కాలవలి చాలామందిగేామీణులు ప్లి్ల 

వాసులు 'ఈదుల్ అ'ద'హ్వ సమయంలో మదీనహ్ 

వచాచరు. ప్ర వకత  (స) ఆ పేద ప్ర జలకు సహ్వయ సహ 

కారాలు అందించాలన్న, ఖుర్బానీ మాంసాన్ని 2 లేక 3 

రోజుల కంటే ఎకుకవ దినాలు ఉంచరాదన్న వారించారు. 

ఎందుకంటే కంతమంది ఖుర్బానీ మాంసాన్ని ఎండబ్నటిట  

ఉంచుకన్న తినేవారు. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) కేవలం 3 

రోజుల వరకు ఉంచవచచన్న, మ్మగలిన మాంసం పేదలకు 

ప్ంచివేయాలన్న ఆదేశ్ంచారు. కషాట లు పోయి మంచి 

రోజులు వచిచన తరాాత ప్ర వకత  (స) ఇప్పుడు ఖుర్బానీ 

మాంసం మీరు కోరినన్నిదినాలు ఉంచుకన్న తిన వచచన్న 

అనాిరు. 3. న్బీజ్్' గ్యరించి అనేక 'హదీసు'లిో 

పేరొకనడం జరిగంది. అదక రకమైెన ప్నీయం. దీన్ని 
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 ( 1/552)  ( [ ) صحيح  2]  - 1763

ِه   ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم قَْبَ أُم ِ َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: َزاَر الن َ
ْ ِِفْ أَْن رَ  ُت أْذَنْفََبََك َوأَبََْك َمْن َحْولَُه فََقاَل: "اْستَ  أَْسَتْغِفَر لََها ِب ِ

َها فَ لَْم يُْؤذَْن ِلْ َواْسَتأْذَنُْتُه ِِفْ أَْن أَُزْوَر قَ فَ  ِلْ فَُزْوُروا الُْقُبْوَر  أُِذَن ْبَ
رُ   .َرَواُه ُمْسلٌِم . الَْمْوَت" فَإِن ََها تَُذك ِ

1763. (2) [1/552-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) తన తలిి 

సమాధిన్న సందరిశంచారు. ప్ర వకత  (స) ఏడాసాగారు. 

అనుచరులు కూడా ఏడాచరు. అనంతరం ప్ర వకత  (స) 

నేను నా ప్ర భువును నా తలిి క్షమాప్ణ కోసం ప్ర రాించే 

అనుమతి కోరగా, అనుమతి లభించలేదు. తరువాత 

నేను నా తలిి సమాధిన్న సందరిశంచటాన్నకి అనుమతి 

కోరగా, అనుమతి లభించింది. కనుక మీరు 

సమాధులను సందరిశంచండి, ఎందుకంటే 

సమాధులను సందరిశంచట్ం్ వలి మరణం గ్యరుత కు 

వసేుంది,'' అన్న అనాిరు. 115 (ముసి్లమ్)  
 

ఖరూజ రం, దార క్ష, తేన్న, జొనిలు, గోధుమలతో తయారు 

చేస్తవారు. ఒకోకసారి అందులో మతేు కూడా ఏరుడు 

తుంది. అజాఞ న కాలంలో చాలాఅధికంగా దీన్ని తయారు 

చేస్తవారు, త్యర గేవారు. మదాున్ని న్నషేధించిన తరువాత, 

మతేు తెచేచ నబ్రజ్' త్యర గరాదన్న, మదుం ప్తర లో నబ్రజ్' 

త్యర గరాదన్న, చరిప్ప సంచులిో తయారుచేయమన్న, 

దాన్నవలి మతేు ఏరుడదన్న అనాిరు. మదుం ప్తర లు 

విరిగపోయిన తరాాత, ప్ర జలకు మదుం అలవాట్ట 

పోయిన తరాాత ప్ర వకత (స), 'ఇంతకు ముందు నేను 

కేవలం చరిప్ప సంచులిోనే నబ్రజ్' తయారు చేయమన్న 

ఆదేశ్ంచాను. ఇప్పుడు నేను నబ్రజ్' ఎట్టవంటి ప్తర లో 

అయినా తయారు చేయవచచన్న అనుమతి 

న్నసేునాిను. అయితే మతేుప్నీయాలు త్యర గరాదన్న 

వారిసేునాిను' అన్న అనాిరు.  

115) వివరణ-1763: ప్ర వకత  (స) తలిి పేరు ఆమ్మన్హ. 4 

సంవతసరాల వయసుసకు ముందు తన ప్లు ప్టేట  తలిి 

'హలీమహ స'అదియు వదద  ఉనాిరు. 4 సంవతసరాలు 

వయసు తరువాత తన తలిి వదద  ఉండసాగారు. 6 

సంవతసరాల కాలంలో ఆమ్మనహ్ తన భరత  తండిర  అబుద ల్ 

ము'తేలిబ్ ఇంటి నుండి తన కనివారింటికి, అంటే బనీ 

నజాజ ర్ ఇంటికి మదీనహ్ కు వెళ్ేడాన్నకి అనుమతి 

కోరారు. అబుద ల్ ము'తేలిబ్ అనుమతి ఇచాచరు. 

 ( 1/552)  [ ) صحيح ( 3]  - 1764

َوَعْن بَُريَْدَة قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  
ََل قَ مَ ىَل الْ يَُعل ُِمُهْم إِذَا َخَرُجْوا إِ  يَاِر ِمَن   ُم عَلَْيُكْم أَْهَل ابِِر: "الس َ ِ الد 

بُِكْم لَََلِحُقْوَن نَْسأَُل اهلَل    ا هللُ إِْن َشاءَ  الُْمؤِمِنْْيَ َوالُْمْسلِِمْْيَ َوإِن َا
 .َرَواُه ُمْسلٌِم  ."لََنا َولَُكْم الَْعافَِيةَ 

1764. (3) [1/552-దృఢం] 

బురైదహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర జలకు శిశానం 

లోకి వెళితే ఈ దు'ఆ చదవాలన్న బోధించేవారు. 

''అససలాము అలై్లకుమ్ అహ్్లదిద యారి మ్మనల్ 

మూ'మ్మనీన వల్ ముసి్లమీన వ ఇనాి ఇన్షా అలిాహు 

బికుమ్ లా'హిఖూన్. నస్్అలులిాహ లనా 

వలకుముల్ 'ఆఫియహ్్.'' -- 'ఓ గృహ వాసులారా! 

మీపైె శాంతి కురియు గాక! మేము కూడా మ్మమిలిి 

కలుసుకోనునాిము. మీకూ, మాకూ కాేమాన్ని 

ప్ర సాదించమన్న దైవాన్ని ప్ర రాిసేునాిము.' (ముసి్లమ్) 
----- 

 

ఆమ్మనహ్ ప్ర వకత  (స), ఉమెి అయ్మన్లను తీసుకన్న 

మదీనహ్ చేరుకునాిరు. ఆమ్మనహ్ మదీనహ్ లో ఒక 

న్నల ఉండి, తిరిగ మకకహ్ కు బయలుదేరారు. 

మారగ ంలో అబ్వా' అనే ప్ర ంతంలో అనారోగాున్నకి 

గ్యరయాురు, అకకడే మరణించారు, అకకడే ఖననం 

చేయబడాారు. హిజర త్ తరువాత ప్ర వకత  (స) ఆ మారగ ం 

గ్యండా వెళ్ళతూ, తలిి సమాధిన్న చూస్ల ఏడాసాగారు. 

ప్ర వకత  (స)తో ప్ట్ట ఇతరులు కూడా ఏడాసాగారు. 

అప్పుడు ప్ర వకత  (స), ''నేను తలిి క్షమాప్ణ కోసం ప్ర రాించే 

అనుమతి కోరగా అలిాహ్్ అనుమతించలేదు'' అన్న 

అనాిరు. ఎందుకంటే ముసి్లమేతరుల కోసం 

ప్ర రాించరాదన్న ఖుర్ఆన్లో న్నషేధించబడింది. దీన్నవలి 

ప్ర వకత  (స) తలిిదండుర లు ముసి్లమేతరులు అన్న తెలిస్లంది. 

అంటే వారు ముసి్లములు కారనే తెలుసేుంది. ఎందుకంటే 

ప్ర వకత (స) తండిర  ప్ర వకత  (స), తన తలిి కడుప్పలో ఉండగా 

మరణించారు. ఇంకా 6 సంవతసరాల వయసుసలో తలిి 

మరణించింది. అంటే వారు ఇసిామ్ను పందలేదు. అందు 

వలిే ప్ర వకత  (స)కు క్షమాప్ణ కోసం ప్ర రాించే అనుమతి 

లభించలేదు. తరువాత ప్ర వకత  (స) తలిి సమాధిన్న 

సందరిశంచే అనుమతి కోరగా అనుమతి లభించింది. 

ఎందుకంటే సమాధి సందరశన కోసం ముసి్లమ్ కావట్ం 

తప్ున్నసరి కాదు. 
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    రండవ విభాగం  اِِنْ ث َ ْصُل الاَلْفَ 

 ( 1/553)[ ) ضعيف (  4]  - 1765

اٍس قَاَل: ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم بُِقُبوْ  َعِن ابِْن َعب َ ٍر  َمر َ الن َ
ْ بَِوْجهِ يَْنَة فَأَْقَبَل عَلَ دِ مَ لْ بِا ََلُم عَلَْيُكْم يَا أَْهَل  ِه فََقاَل:هْْيِ "الس َ

َرَواُه   ُكْم أَنُْتْم َسلَُفَنا َونَْحُن بِاْْلَثَر".لَ َنا وَ ُراهلَل لَ الُْقُبْوِر يَْغفِ 
ِمِذي ُ َوقَاَل: ْ  .َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن َغِريٌْب  الّت ِ

1765. (4) [1/553-బలహీనం] 

ఇబ్ని 'అబాాస్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) శిశానం 

ప్ర కక నుండి వెళ్ేట్ం జరిగంది. అప్పుడు ప్ర వకత  (స) 

వారివైెప్ప తిరిగ ఈ దు'ఆ ప్ఠంచారు.  

''అససలాము అలై్లకుమ్. యా అహ్్లల్ ఖుబూర, 

య'గ్ఫిరులిాహు లనా వలకుమ్ అన్తుమ్ సలఫునా 

వన'హ్్ను బిల్ అస'ర్.'' -- 'ఓ సమాధిలో ఉని 

వారలారా! అలిాహ్్(త) మమిలిి, మ్మమిలిి 

క్షమ్మంచు గాక! మీరు మా కంటే ముందు వెళ్ళేరు. 

మేము మీ వెనుకనే వసేునాిం.' (తిరిిజి' /  
ప్మాణికం, ఏకోలిేఖనం) 

----- 

    మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/553)  [ ) صحيح ( 5]  - 1766

صىل اهلل   اهلِل كَاَن َرُسْوُل  ْنَها قَالَْت:  عَ هللُ ا َي َرِض َوَعْن عَائَِشَة 
ُسْوِل اهلِل صىل عليه وسلم وسلم   اهلل عليه  كُل ََما كَاَن لَْيلَُتَها ِمْن ر َ

ََلُم عَلَْيُكْم دَاَر   إِىَل الَْبِقْيِع فََيُقْوُل: ْخُرُج ِمْن آِخِرالل َْيِل يَ  "الس َ
ْؤِمِنْْيَ َوأَتَاكُْم  لُْوَن َوإِ عَُدوْ وْ تُ ا  مَ قَْوٍم م ُ ا ُمَؤج َ  َشاَء اهلُل ن َا إِْن َن غَدى

 .مسلم  ه". رواالَْغْرقَدِ بُِكْم ََلِحُقْوَن اَلل ُهم َ اْغِفْر ِْلَْهِل بَِقْيِع 

1766. (5) [1/553-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) నా వదద కు 

వచిచన రోజు రాతిర  చివరి భాగంలో మేల్కకన్న మదీనహ్ 

లోన్న బఖీ శిశానాన్నకి వెళిే, అకకడి మృతుల కోసం 

ఇలా ప్ర రాించే వారు. 

''అససలాము అలై్లకుమ్ దారఖౌమ్మన్ మూ'మ్మనీన 

వ అత్య కుమ్ మా తూఅదూన్ 'గదన్ ముఅజజ లూన, 

వ ఇనాి ఇన్షా అలిాహు బికుమ్ లా'హిఖూన్, అలిా  

హమి'గ్ఫిర్ లి అహ్్లిల్ బఖీ'యిల్ 'గర్ఖద్.'' -- 

'ఓ సమాధులిో ఉని విశాాసులారా! మీపైె శాంతి 

కురియు గాక! మీతో వాగాద నం చేయబడింది. మీకు 

చేరుకుంది. రప్టివరకు మీకు గడువు ఇవాబడింది. 

మేము కూడా మ్మమిలిి కలుసుకోనునాిము. ఓ 

అలిాహ్్! బఖీ'లో ఉనివారిన్న క్షమ్మంచు.' (ముసి్లమ్)   

 ( 1/553)[ ) صحيح (   6]  - 1767

ْوُل يَا َرُسْوَل اهلِل؟  ْيَف أَقُ َي اهلُل َعْنَها قَالَْت: كََة َرِض َش ائِ  عَ وَعْن 
ََل قُْوِلْ: تَْعَِنْ ِِفْ ِزيَاَرةِ الُْقُبْوِر قَاَل: "  يَاِر ِمَن  اَلس َ ِ ُم َعىَل أَْهِل الد 

ا  الُْمْؤِمِنْْيَ َوالُْمْسلِِمْْيَ َويَْرَحُم اهلُل الُْمْسَتْقِدِمْْيَ ِمن َ
 .َرَواُه ُمْسلٌِم   .ََلِحُقْوَن"ُكْم لَ َوإِن َا إِْن َشاَء اهلُل بِ  ِريَْن خِ أْ تَ ُمْس َوالْ 

1767. (6) [1/553--దృఢం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స)ను సమాధులను 

సందరిశంచినప్పడు ఏమ్మ ప్ఠంచాలన్న ప్ర శ్ించారు. 

దాన్నకి ప్ర వకత  (స) కేింది దు'ఆ చదవమన్న 

ఉప్దేశ్ంచారు. ''అససలాము అలా అహ్్లి దిద యారి 

మ్మనల్ మూమ్మనీన వల్ ముసి్లమీన వ 

యర్'హములిాహుల్ ముస్్తఖ్దిమీన మ్మనాి వల్ 

ముసేాఖిరీన వ ఇనాి ఇన్షా అలిాహు బికుమ లిాహి 

ఖూన్.'' - 'సమాధులిో ఉని ముసి్లమ్ విశాాసులారా! 

మీపైె శాంతి కురియు గాక, మన వెనుక, ముందు 

తరాల వారిన్న అలిాహ్్ కరుణించు గాక! మేము కూడా 

మ్మమిలిి కలవనునాిము.'' (ముసి్లమ్) 

 ( 1/553)[ ) موضوع (  7]  - 1768

ِد بِْن ال ْعَماَن َوَعْن ُمَحم َ ِب ِ صىل اهلل  عُ يَْرفَ  ن ُ  الَْحِديُْث إِىَل الن َ
ِفَر غُ  ةٍ ُمعَ عليه وسلم قَاَل: "َمْن َزاَر قَْبَ أَبََويِْه أَْو أََحَدُهَما ِِفْ كُل ٍ جُ 

ا". َرَواهُ لَ  يَْماِن ُمْرَسَلى  الَْبيْ ُه َوكُِتَب بَر ى  .َهِقي ُ ِِفْ ُشَعِب اْْلِ
1768. (7) [1/553-కలిుతం] 

ము'హమిద్ బిన్ నో'మాన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ప్ర తి జుమ'అహ్్ రోజు తన తలిి దండుర ల 

సమాధులను లేదా వారిలో ఒకరి సమాధిన్న 

సందరిశంచిన వుకిత న్న క్షమ్మంచట్ం జరగ్యతుంది. 

అతన్ని ప్పణాుతుిడుగా వార యడం జరుగ్యతుంది.'' 

(బై్నహఖీ-షు'అబిల ఈమాన) 

 ( 1/554)) ضعيف ( [  8]  - 1769
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َعِن ابِْن َمْسُعْوٍد أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: وَ 

ُد ِِفْ الَها وْ رُ ُزوْ فَ "كُْنُت نََهْيُتُكْم َعْن ِزيَاَرةِ الُْقُبْوِر  نَْيا فَإِن ََها تَُزه ِ   د ُ
ُر اْْلِخَرةَ   .َرَواُه ابُْن َماَجهُ  ."َوتَُذك ِ

1769. (8) [1/554-బలహీనం] 
'అబుద లిాహ్్ బిన్ మస్్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఇంతకు ముందు నేను మ్మమిలిి 

సమాధులను సందరిశంచవదద న్న వారించాను. కాన్న 

ఇప్పుడు సమాధులను దరిశంచండి. ఎందుకంటే 

సమాధుల సందరశనం ప్ర ప్ంచిక వాుమోహం ప్టి్ 

అనాసకిత , విసుగ్యను జన్నంప్జేసేుంది. ఇంకా 

ప్రలోకాన్ని గ్యరుత చేసేుంది.'' (ఇబ్ని మాజహ్) 

 ( 1/554)[ ) صحيح (   9]  - 1770

  َعَن لَ  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة: أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم
ازَ  َ  َراِت الُْقُبْوِر.و َ ِمِذي ُ َوابُْن َماَجهُ ْحَمُد َرَواُه أ ْ َوقَاَل  .َوالّت ِ

ِمِذي ُ َهَذا َحِديٌْث  ْ قَْد َرأَى بَْعُض أَْهِل   قَاَل:وَ  .ِحْيٌح َص  َحَسٌن  الّت ِ
ِب ُ ِِفْ ِزيَاَرةِ الُْقبُ  َص الن َ ا لَ ِرفَ وْ الِْعلِْم أَن َ َهَذا كَاَن قَْبَل أَْن ي َُرخ ِ م َ

َص دََخَل ِِفْ ُرْخَصِتهِ  إِن ََما  َوقَاَل بَْعُضُهْم: َجاُل َوالن َِساُء. الر ِ َرخ َ
. ن َِساءِ ُبْوِر لِلكَِرَه ِزيَاَرَة الْقُ  تَم َ  لِِقل َِة َصْبِِهن َ َوكَْثَرةِ َجَزِعِهن َ

 .كَََلُمهُ 
1770. (9) [1/554-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) సమా 

ధులను సందరిశంచే సే్వాలను శపంచారు. 116 

(అ'హిద్, ఇబ్ని మాజహ్, తిరిిజి' / ప్ర మాణికం, 

దృఢం)  

 ( 1/554)  ح ([ ) صحي  10]  - 1771

كُنُت أَدُْخُل بَْيِِتَ ال َِذْي فِْيِه َرُسْوُل اهلِل  ائَِشَة قَالَْت:عَ  وَعْن 
ْ َواِضٌع ثَوْ  صىل اهلل عليه و َ  وَ ِِبْ سلم َوإِِن ِ َ قُْوُل أ ِِبْ  : إِن ََما ُهَو َزْوِجْي َوأ

 

116) వివరణ-1771: కందరు ప్ర వకత  (స) సమాధులను 

సందరిశంచే అనుమతికి ముందు శపంచారన్న 

భావిసేునాిరు. ప్ర వకత  (స) సమాధులను సందరిశంచే 

అనుమతి ఇసే్త, అది సే్వా ప్పరుషు లిరువురికీ వరిత సేుంది. 

కందరు సే్వాలలో ఓరూు సహనాలు తకుకవగా 

ఉంటాయన్న, వెంట్నే విలపసేారన్న, ఏడుసేారన్న అందువలి 

వారికి మంచిది కాదన్న అనాిరు. 

ا دُفَِن ُعَمُر َرِضَي اهلُل َعْنُه َمَعُهْم فَواهلِل َما دََخلْتُ فَ    َوأَنَا ُه إَِل َ لَم َ
ْن ُعَمرَ مَ   . َرَواُه أَْحَمُد  .ْشُدْودٌَة عَلَي َ ثَِياِِبْ َحَياءى م ِ

1771. (10) [1/554-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఖననం 

చేయబడిన గదిలోకి నేను వెళ్ళేదాన్ని. నాపైె వసేాాలు 

బుర్ఖహ్, దుప్ుటి మొదలై్లనవి తీస్లవేస్తదాన్ని. ఇంకా 

మనసులో నా భరత , నా తండిర  ఇకకడ ఉనాిరు. 

వారితో తెరచాట్ట దేన్నకి అన్న అనుకునేదాన్ని. కాన్న 

'ఉమర్ (ర) ఆ గదిలో ఖననం చేయబడిన తరాాత 

ఆ గదిలో బుర్ఖహ్, దుప్ుటి ధరించి ప్ర వేశ్ంచే 

దాన్ని. 'ఉమర్ (ర)తో స్లగ్యగ ్వలి.'' 117 (అ'హిద్) 

***** 

 

117) వివరణ-1771: జీవితంలో ప్రాయి ప్పరుషులకు 

తెరచాట్టగా ఉనిట్టట  వారి మరణానంతరం కూడా 

తెరచాట్టగా ఉండాలి అన్న తెలిస్లంది.          
*** 


