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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! 
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భూమాయకాశాల వైశాలయిం గ్ల సవరగిం వైపుషకు ల్లచి నిలబడిండి" అని 
ఆజా ఇచాురు. అమైర్ బిన్ హిమాిం అన్హ ఒక్ అన్హచరుడు 
'భూమాయకాశాల వైశాలయులగ్ల సవరగమా?' అని అడిగాడు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
"అవున్హ" అన్నుక్, అతన్హ బఖ్ బఖ్ అని అన్నుడు. "బఖ్ బఖ్ 
అింటేమిట? అల్ల ఎిందుక్న్నువు" అని ప్రవక్త అతడిు ంిందల్నించారు. 
దానికి అతడు 'ఏమి ల్లదు ప్రవకాత! ేకన్హ ఆ సవరగవాసుోా ఒక్నిు కావాలషు 
కాింక్ష మాత్రమే' అని సమాధాషమిచాుడు. "అయితే వారిో నీవు 
ఒక్డివి అవుతావు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అతనికి శుభవారత ఇచాురు. ఆ 
తరువాత అతడు అులిలపి  న్హించి ఖరూిరులలు తిని, యుదధులో 
ప్పల్కగని ్హద్ అయాయడు. (ులసిాిం).  

عن قتال بدري فقال: يا رسول هللا  قال: غاب عمي أنس ين النضر  وعن أنس 

ء ن لئن هللا أشهدني قتال اْلشركين ليرين هللا ما أىنع. فلوا كان يوم أحد ىنع هؤَل

وعنىاْلشركين ن ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاض فقال: يا سعد بن معاض! الجنة 

ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحدي فقال سعد: فوا استطعت يا رسول هللا ما 

 ىنعي قال أنس: فوجدنا به بضعا وثوانين ّربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم.

అషస్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: బద్ర్ యుదధింో న్న పిషతిండ్రి 
అషసుబ్ను షజర్ ప్పల్కగష ల్లక్పోయాడు. అతడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తో 
క్ల్నసిషపుాడు ప్రవకాత! అవిశావసులతో జరిగే యుదధింో ప్పల్కగేక భాగ్యిం 
ఒక్ వేళ అల్లాహ్ న్నకు ప్రస్థి సేత ేకన్హ ఎల్ల పోరాడుతాన్న అల్లాహ్ 
తపాక్ చూస్థతడు అని చెప్పాడు. (ఆ రోజు వచేుసిింి ) అి  ఉహ్ద్ రోజు. 
అవిశావసులు ఏమి చేయాలన్హకున్నురో (అి  చేసి తీరడానికి సింసిదధమై 
వచేుశారు. ఇట్ల ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ంరియు ఆయష సహ్చరులు వచాురు). 
అషసుబ్ను షజర్ కూడా (ప్రవక్తతో చేసిష తష వాగాున్ననిు పూరిత 
చేయుట్కు) బయలుద్దరాడు. ఎదురుగా సఅద్ బిన్ ంఆజ్ 
రజియల్లాహు అన్హు  క్ల్నశాడు. అతనిు చూసి, సఅద్ బిన్ ంఆజ్! షజర్ 
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ప్రభువు స్థక్షిగా! ేకన్హ ఉహ్ద్ అట్ల వైపు  న్హిండి సవరగ పరింళ్ళనిు 
ఆఘ్రాణిసుతన్నున్హ అని చెప్పాడు. తరువాత సఅద్, అషసుబ్ను షజర్ 
యొక్ొ వి్యానిు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص యదుట్ ప్రస్థతవిసూత ేకన్హ అల్ల 
చేయల్లక్పోయాన్హ అని వాపోయ్యవారు. అషసుబ్ను మాల్నక్ రజియల్లాహు 
అన్హు  ఆయష గ్నరిించి ఇల్ల చెప్పారు. (ఆ ఉహ్ద్ రోజుష అషసుబ్ను 
షజర్ ధైరయింగా పోరాడి, ఎిందరో అవిశావసుల్ను హ్తమారిు తానూ ్హద్ 
అయాయరు). ఆయష ద్దహ్ులపై 80కి పైగా ఖడగిం, బ్బణిం ంరియు 
బలెాులల గాయాలు చూశాుల. (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

فآمن به واتبعهي ثم  ملسو هيلع هللا ىلصعراب جاء إلى النبي أن رجًل من ألا  وعن شداد بن الهاد 

ِنَم النبي  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أهاجر معكي فأوص   به النبي 
َ
بعض أصحابهي فلوا كانت غزاة غ

شيئا فقسم وقسم لهي فأعطى أصحابه ما قسم لهي وكان يرعى ظهرهمي فلوا جاء 

 ي فأخذو فجاء إلى النبيملسو هيلع هللا ىلصدفعوا إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: ِقسٌم قسم لك النبي 

قال: ما على هذا اتبعك ولكن أتبعك على أن  ))قسمة لك((فقال: ما هذا؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

أرمى ههنا ن وأشار إلى حلقه ن بسهم فأموت فأدخل الجنةي فقال: إن تصدق هللا 

يصدقكي فلبثوا قليًل ثم نهضوا في قتال العدوي فأتي به النبي يحول قد أىابه سهم 

  ))صدق هللا فصدق((.قالوا: نعمي قال:  ))أهو هو؟((: ملسو هيلع هللا ىلصحيث أشار فقال النبي 

్దాుద్ బిన్ హాద్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ఒక్ గ్రామీణుడు ప్రవక్త 
 ,వదుకు వచిు, ప్రవక్తన్హ విశ్వసిించి అన్హసరిించ గ్ల్నగాడు. (ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص
విశావసులు ంకాొన్హ వదల్న ందీష వలసపోయ్య రోజుోా) ప్రవకాత! ేకన్హ 
కూడా మీతో వెళ్ళతన్హ అని క్కరాడు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తం సహ్చరులకు అతని 
వి్యులష వసియయతు చేశారు. (ందీష వచిుష తరువాత) ఒక్ 
యుదధింో ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص విజయ ధషిం పిందారు. దానిు పింపిణి 
చేసేట్పుాడు ఒక్ వాట్ అతనికి తీశారు. అతన్హ ందీషవాసుల ఒింట్టల 
కాపరి గ్న్హక్ ఆ సిందరాింో ల్లషిందుష ఆ వాటా (ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص) తం 
సహ్చరులకు ఇచాురు. అతన్హ (స్థయింకాలిం) వచిుష తరువాత, వారు 
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అతని వాట్ అతనికి ఇచాురు. (దానిు చూసి నివెవరపోయి) 'ఇద్దమిట?' 
అని అతన్హ ప్రశ్ుించగా 'ఇి  విజయధషింోని నీ వాట్, నీకు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
ఇచాురు అని వారు బదులు చెప్పారు. అి  తీసుకొని ప్రవక్త వదుకు వచిు 
'ఇద్దమిట? ప్రవకాత' అని ప్రశ్ుించాడు. "ఇి  నీ వాట్" అని 
సమాధాషమిచాురు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. 'ేకన్హ ఇిందుకు కాదు మింిల్ను 
అన్హసరిించేి , ఇక్ొడ - తష గొింతు వైపు వ్రేళ్ళ చూపుతూ- బ్బణుల 
తగల్న ్హద్ అయి సవరగింో చేరాలని మింిల్ను అన్హసరిించేి ' అని తష 
లక్ష్యయనిు తెల్నయబరచాడు. ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారుుః "నీ ఈ మాట్న్హ నీవు నీ 
ఆచరణతో నిరూపిసేత అల్లాహ్ తష వాగాున్ననిు పూరితచేస్థతడు. (అింటే 
నీకు అద్ద విధింగా ్హాదత్ ప్రస్థి స్థతడు"). ఆ తరువాత కొి ు రోజుోా 
ఒక్ యదధిం జరిగింి . (విశావసులతో ప్పట్ల అతనూ ప్పల్కగని అిందుో 
్హద్ అయాయడు). అతని ంృతద్దహానిు ప్రవక్త వదుకు తీసుకురావడిం 
జరిగింి . అతన్హ ఏ విధింగా ్హాదత్ పిందాలని ఒక్పుాడు ప్రవక్త 
యదుట్ తెల్నయబరచాడో, అద్ద విధింగా అతని క్ింఠింో బ్బణిం తగల్న 
దాని మూలింగాేక అతన్హ ్హద్ అయాయడు. అతనిు చూసి, "ఇతన్హ ఆ 
వయకితయ్య క్దా?" అని ప్రవక్త అడుగ్గా, సహ్చరులు అవున్హ అని అన్నురు. 
అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెప్పారు. "తష మాట్న్హ తష ఆచరణ దావరా 
నిరూపిించాడు గ్న్హక్ అల్లాహ్ అతనికి తన్హ క్కరుకుషు విధింగా 
్హాదత్ ప్రస్థి ించాడు". (షస్థయి).   
విశేషాలుుః 

1- సహ్చరుల విశావస బలిం, అల్లాహ్ మారగింో పోరాడుతూ ్హాదత్ 
పిందాలేక క్కరిక్ ఎింతగా ఉిండేదో తెలుసుతింి . 
2- వారి ధైరయిం, శౌరయిం ంరియు సతాొరాయల క్కసిం ఎల్ల ులిందుిండే 
వారో తెలుసుతషుి .  


