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విశేషాలుుః  
1- ులసిాింన్హ కాఫిర్ అన్హట్ నివారిించబడిింి .  
2- ులసిాింన్హ దైవశ్తృడా అన్హట్ నివారిించబడిింి .  
3- ఈ పదాలు ఎవరిన్హద్దుశ్ించి చెపాబడాీయో వారు దానికి అరుులు 
కాషట్ాయితే, అవి చెపిాషవారి వైపుకే తిరుగ్నతాయి.  
4- ప్రమాద సంయాోా 'తఇసష్బాతాన్' అన్హట్ నివారిించబడిింి . 
దానికి బదులుగా 'బిసిిల్లాహ్' అన్నలని ఆద్దశ్ించబడిింి . 

55- జిహాద్ (ధరమ పోర్యటం) ఘనత్ 

لِْهٍم، ُتْؤِمُنون  ضِاهللِ ] اٍب أ  ذ  ٍة ُتنِْجْهُكْم ِمْن ع   َ ا َل  ِِت  ُكْم ع  ُدله ْل ا  ُنوا ل  ِذين  آم  يآا َيه ا الَّ

الِ  ُِت  ُسولِِه و   َ ْنُ ِسُكم ذو  الُِكْم و  أ  ْمو  بِهِل اهللِ ضِأ  ُكْم ِِْن ُانُْتْم 'ُدون  ِِف س  ْْيٌ لَّ لُِكْم خ 

ْعي ُمون    33الصف  [ت 

విశావసుల్లరా! మింిల్ను వయధాభరితమైష శ్క్ష న్హిండి రక్షిించే 
వాయప్పరమేమిట్ల ేకన్హ మీకు తెలుపన్న? అల్లాహ్ న్హ, ఆయష ప్రవక్తన్హ 
విశ్వసిించిండి. అల్లాహ్ మారగింో మీ సింపదలన్హ, మీ ప్రాణాలన్హ 
ధారపోసి పోరాడిండి. మీరు గ్షక్ గ్రహిసేత ఇద్ద మీకు మేలైషి . (61: 
సఫ్: 10,11). 

إيمان با  سئل أي العول أفضل؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن رسول هللا  عن أبي هريرة 

  .حج مبرور قيل: ثم ماضا؟ قال: ، الجهاد في سبيل هللاقيل: ثم أي؟ قال:  ورسوله

అబూ హురైర ملسو هيلع هللا ىلص క్థషిం: అనిుటక్ింటే శ్రే్ఠమైష ఆచరణ ఏమిట? అని 
ప్రశ్ు వచిుింి . దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "అల్లాహ్ న్హ, ఆయష ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص న్హ 
విశ్వసిించుట్. ఆ తరువాత ఏి  అని వచిుష ప్రశ్ుకు "అల్లాహ్ మారగింో 
పోరాడట్ిం" అని చెప్పారు. ఆ తరువాత శ్రే్ఠమైష ఆచరణ ఏి ? అని 
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అడిగషిందుకు "సంితిింపబడిష హ్జ్" అని సమాధాషమిచాురు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. 
(బ్నఖారి, ులసిాిం). 

لغدوة فَ سبيل هللا أو روحة خير من الدنيا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  وعن أنس 

 وما فيها

"అల్లాహ్ మారగింో ఒక్ ప్రొదుు ల్లక్ ఒక్ స్థయింకాలుల గ్డుపుట్, 
ప్రపించిం ంరియు అిందుో ఉషువాట్నిుింట క్ింటే ఎింతో ఉతతంిం" 
అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరని, అషస్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. 
(బ్నఖారి, ులసిాిం).  

ما اغبرت قدما عبد في : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن عبد الرحون بن جبير 

  سبيل هللا فتمسه النار

"అల్లాహ్ మారగింో దుులిపటటమష దాసుని ప్పదాలు షరక్ులో చేరవు" 
అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, అబ్నుర్ రహాిన్ బిన్ జుబైర్ రజియల్లాహు 
అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (బ్నఖారి).  

))ال قال: قيل: يا رسول هللا ما وعدل الجهاد في سبيل هللا؟ قال:  وعن أبي هريرة 

فأعادوا عليه مرتين أو ثًلثايكل ضلك يقول: َل تستطيعونهي ثم قال:  تستطيعونه((

صا م القا م القانت بآيات هللا ال يفتر من ))مثل اْلجاهد في سبيل هللا كمثل ال

  صالة وال صيام حتى يرجع اْلجاهد في سبيل هللا((

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: అల్లాహ్ మారగింో 
పోరాడడిం ల్లింట ఆచరణకు సరిసమాషమైష ఆచరణ ంరేదైన్న 
ఉిందా? అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ులిందు ప్రశ్ుించడిం జరిగింి . దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
"అి  చేసే స్తాంత మీో ల్లదు" అని సమాధాషమిచాురు. వారు తిరిగ 
రిండు మూడు స్థరుా ప్రశ్ుించారు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص మీో చేసే స్తాంత ల్లదు 
అేక బదుల్నచాురు. చివరికి ఇల్ల చెప్పారుుః అల్లాహ్ మారగింో వెళ్ళుష 
యుదధవీరునికి సరిసమాషింగా ఏదైన్న ఆచరణ ఉింటే అి  అతన్హ తిరిగ 
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వచేు వరకు అలసిపోకుిండా షమాజులు, ఉపవాస్థలు ప్పటసూత, అల్లాహ్ 
అయతులన్హ పఠసూత ఉిండేవానీ ల్లింట ఆచరణ ఉింట్లింి ". (బ్నఖారి, 
ులసిాిం).  
విశేషాలుుః 
1- అల్లాహ్ మారగింో పోరాడడిం ఘషతగ్ల వి్యిం. 
2- అనిు రకాల ఆచరణోకెల్లా జిహాద్ అతి ఉతతంమైషి . 
3- షరకాగు న్హిండి రక్షణకు అి  ఒక్ ంించి కారణిం. 

56- షహీద్, ముజాహిద్ లకు లభించు ప్ర తిఫలం 
))تضمن هللا ْلن خر  في سبيله، ال : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 

يخرجه إال جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخه 

الجنة أو أرجعه إلَ منزله الذي خر  منه ْلا نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس 

ه، ما من كلم يكلم في سبيل هللا إال جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم محمد بيد

لونه لون الدم وريجه ريح اْلسك، والذي نفس محمد بيده لو ال أن يشق علَ 

اْلسلمين ما قعدت خالف سرية تغزو في سبيل هللا أبدا، ولكن ال أجد سعة 

نفس محمد بيده فأحملهم وال يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي 

  لوددت أن أغزو في سبيل هللا فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రబోధిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "అల్లాహ్ తష మారగింో వెళ్ళుష వయకిత పూచి 
తీసుకున్నుడు. (అల్లాహ్ ఇల్ల చెప్పాడుుః) "అతడు షన్హు విశ్వసిించి, న్న 
ప్రవక్తలన్హ ధృవీక్రిించి, న్న మారగింో వెళ్ళుడు గ్న్హక్ అతడిు సవరగింో 
ల్లక్ (దైవదారిో పోరాడిష) ప్రతిఫలిం ల్లదా విజయధషింతో ఇింటకి 
చేరిాించు బ్బధయత న్ని ". (ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారుుః) ులహ్ంిద్ ప్రాణిం 
ఎవరి చేతిో ఉిందో ఆయష స్థక్షి! అల్లాహ్ మారగింో గాయపడితే, ఆ 
గాయపడిష వీరుడు, ఇపుాడిపుాడే గాయపడిష విధింగా ప్రళయి న్నష 


