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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 



దిన చర్యల పాఠాలు 
 

98 

(అల్లాహ్ సంక్షింో) వస్థతడు. ఆ గాయుల రింగ్న రక్తింద్ద, దాని 
వాసషో క్సూతరి సువాసష ఉింట్లింి . ులహ్ంిద్ ప్రాణిం ఎవరి 
చేతిో ఉిందో ఆయష స్థక్షి! విశావసులకు బ్బధగా ల్లకుింటే ేకన్హ 
అల్లాహ్ మారగింో వెళ్ళు ఏ సైషయిం వెింట్ వెళుకుిండా ఇక్ొడ ఉిండేవాడిు 
కాన్హ. వారిని న్న వెింట్ తీసుకొని వెళ్ళు స్తతంత న్నో ల్లదు. వారు 
సవయింగా వెళ్ళుట్కు వారిో స్తతంత ల్లదు. ేకన్హ వారిని 
వదల్నపోయిషచో వారు బ్బధపడుతారు. ులహ్ంిద్ ప్రాణిం ఎవరి 
చేతిో ఉిందో ఆయష స్థక్షి! అల్లాహ్ మారగింో పోరాడాల్న, ్హద్ 
అయిపోవాల్న. ంళ్ళు పోరాడాల్న, ్హద్ అయిపోవాల్న. ంళ్ళు పోరాడాల్న, 
్హద్ అయిపోవాలని న్న క్కరిక్". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

))ما يجد الشهيد من مس القتل إال : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  وعن أبي هريرة 

  كما يجد أحدكم من مس القرصة((

"అల్లాహ్ మారగింో ్హద్ అయ్యయ వయకిత వధిించబడేట్పుాడు మీో 
గచుబడిష వయకితకి ఎింత బ్బధ క్లుగ్నతుిందో అింతే బ్బధ అతనికి 
క్లుగ్నతుింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు 
అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (తిరిిజి). 

))ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلَ الدنيا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وعن أنس 

فيقتل عشر وله ما علَ ررض من ش يء إال الشهيد يتمنى أن يرجع إلَ الدنيا 

  مرات، ْلا يرى من الكرامة((

అషసు ملسو هيلع هللا ىلص క్థషిం: ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ఉపద్దశ్ించారుుః "సవరగింో చేరిష ఏ 
ఒక్ొడూ ప్రపించులోకి తిరిగ రావాలని క్కరుక్కడు. అతనిద్దులషుదని 
ఈ భూమిో అల్ల క్కరడానికి, కాని ్హద్ తన్హ ప్రపించింో తిరిగ 
రావాలని, పద్దపద్ద ్హాదత్ (అంరతవిం) పిందాలని క్కరుకుింటాడు. 
ఎిందుక్షగా అిందుో ఉషు గౌరవుల, విలువన్హ అతడు చూస్థతడు". 
(బ్నఖారి, ులసిాిం).  
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  ))يغفر هللا للشهيد كل ش يء إال الدين((قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  وعن عبد هللا عورو 

"అల్లాహ్ ్హద్ యొక్ొ అపుా తపా అనిుటనీ క్షమిస్థతడు" అని ప్రవక్త 
 .చెప్పారని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ అమ్ర్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు ملسو هيلع هللا ىلص
(ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  

1- జిహాద్ స్థాషిం చాల్ల గొపాి . సవరగ ప్రవేశానికి అి  గొపా కారణిం. 
2- ్హద్ ప్రతిఫలిం చాల గొపాి . అతన్హ వధిించబడుతుషుపుాడు 
చాల్ల సవలాింగా బ్బధ క్లుగ్నతుింి .  
3- ప్పప్పల విమోచన్ననికి ్హాదత్ గొపా కారణిం.  
 ్హద్ అింటే అంరవీరుడు. ్హాదత్ అింటే అంరతవిం పిందుట్. 

57- ప్ర వకి  సహచ్ులలు - జిహాద్ 

وأصحابه حت  سبقوا اْلشركين إلى بدر وجاء  ملسو هيلع هللا ىلصقال: انطلق رسول هللا  عن أنس 

))ال َيقِدَمنَّ أحد منكم إلَ ش يء حتى أكون أنا : ملسو هيلع هللا ىلصاْلشركوني فقال رسول هللا 

 ))قوموا إلَ جنة عرضها السماوات وررض((: ملسو هيلع هللا ىلصل فدنا اْلشركوني فقادونه(( 

ها السواوات وألارض؟ قال:   ))نعم((فقال عوير بن الِحوام: يا رسول هللا! جنة عّر

قال: َل يا رسول  ))ما يحملك علَ قولك بخ بخ؟((: ملسو هيلع هللا ىلصقال: بخ بخ! فقال رسول هللا 

َرنه فأخر  ))فإنك من أهلها((هللا إَل رجاَء أن أكون من أهلهاي قال: 
َ
ج تورات من ق

 فجعل يأكل منهن ثم قاتلهم حت  قتل. 

అషస్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ంరియు 
ఆయష సహ్చరులు అవిశావసులక్ింటే ులిందు బద్ర్ మైదాషింో 
చేరుకున్నురు. ఆ తరావత అవిశావసులు చేరారు. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
"మీో ఏ ఒక్ొరు షన్హు కాదని ఏ వి్యానికన్న ులిందుకు 
వేళుకూడదు" అని చెప్పారు. అవిశావసులు ంరిింత దగ్గరయాయక్ "ల్లిండి! 


