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73- అంతిమ ఆచ్రం  ప్ర కారం ఫలిత్ం 

ثنا رسول هللا قال: ح عن عبد هللا بن مسعود  ))إن وهو الصادق اْلصدوق:  ملسو هيلع هللا ىلصدع

ه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة  أحدكم ُيجمع في بطن أم 

مثل ذلك، ثم يبعث هللا إليه ملكا بأربع كلمات، فُيكتب: عمله، وأجله، ورزقه، 

خ فيه الروح، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حت
َ
ى ما وشقي  أم سعيد، ثم ُينف

يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل 

 ذراع 
 
الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إال

  فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخَل النار((

అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
సతయమూరిత, ఇి  తిరుగ్నల్లని సతయిం. ఆయష ఇల్ల ప్రవచిించారుుః "మీో 
ప్రతి వయకిత మాతృగ్రాింో ఈ విధింగా రూపోిందుతాడు. మొదట్ 40 
రోజుల దాకా (వీరయ బిిందువు రూపింో ఉింటాడు. తరావత అేకు 
రోజులు ద్రవరక్త రూపింో ఉింటాడు. ఆ తరావత అేకు రోజులు 
మాింసపు ులదు (పిిండిం) రూపింో ఉింటాడు. ఆ తరావత అల్లాహ్ 
ఒక్ దూతన్హ న్నలుగ్న ఆజాలు ఇచిు పింపుతాడు. -అతని క్రిలు, 
ంృతుయవు, ఉప్పధిని ఇింకా అతన్హ దౌరాాగ్నయడవుతాడా ల్లక్ 
సౌభాగ్నయడవుతాడా అేక వి్యానిు వ్రాయంని ఆద్దశ్స్థతడు. ఆ 
తరావత అతనిో ప్రాణిం పోయబడుతుింి .  
పోతే మీో ఒక్ వయకిత షరక్వాసుల ఆచరణ చేసూత ఉింటాడు. (ఆ 
దు్ొరిల కారణింగా) అతనికి, షరకానికి ంధయ ఒక్ గ్జిం మాత్రమే 
ఎడిం ఉింట్లింి . అింతో అతని విధివ్రాత గెల్నచి అతన్హ సవరగవాసులు 
చేసే పన్హలు చేస్థతడు. (తతిల్నతింగా అతన్హ) సవరగింో చేరుకుింటాడు. 
అద్ద విధింగా ంరొక్డు సవరగవాసులు చేసే ఆచరణ చేసూత ఉింటాడు. 
అతనికి, సవరాగనికి ంధయ ఒక్ గ్జిం మాత్రమే ఎడిం ఉిండిపోతుింి . 



దిన చర్యల పాఠాలు 
 

130 

అింతో అతని విధివ్రాత గెల్నచి అతన్హ షరక్వాసులు చేసే పన్హలు 
చేస్థతడు. (తతారయవస్థషింగా అతన్హ) షరక్ిం ప్పలవుతాడు. (బ్నఖారి, 
ులసిాిం).  

  )) ُيْبعث كل  عبد علَ ما مات عليه((يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا عن جابر 

"ప్రతి వయకిత (ఏ విశావసిం, ఆచరణపై) ంరణిస్థతడో ఆ ప్రకారింగా 
ల్లపబడుతాడు" అని ప్రవక్త తెల్నప్పరని, జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).   

74- జనాజ నాణజ్ ఆదేశాంలు 

))ما من رجل يموت فيقوم يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن ابن عباس 

عهم هللا فيه((علَ جنازته أربعون رجال، اليشر 
 
 شف

 
  كون با  شيئا إال

"ఒక్ వయకిత చనిపోయిషపుాడు అతని జన్నజో అల్లాహ్ కు ఏ మాత్రిం 
స్థట క్ల్నాిం చని షలబై ంింి  ప్పల్కగషుచో అల్లాహ్ అతని పట్ా వారి 
సిఫారసు స్వవక్రిస్థతడు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపిాషపుాడు ేకన్హ విన్నున్హ అని 
ఇబ్ను అబ్బాస్ ఉల్లాఖసుతన్నురు . (ులసిాిం). 

 من : ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسول هللا  عن عائشة 
ٌ
ي عليه أمة ِ

 
ت يصل ))ما من مي 

ُعوا فيه(( ِ
 
ف

ُ
 ش

 
 كلهم يشفعون له إال

ً
  اْلسلمين يبلغون ما ة

"ఏ (ులసిాిం వయకిత) జన్నజాో 100 సింఖయో ులసిాులలు ప్పల్కగని, 
షమాజ్ చి వి, అతని గ్నరిించి సిఫారసు చేస్థతరో వారి సిఫారసు 
అింగీక్రిించబడుతుింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని 
ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను. (ులసిాిం). 

علَ امرأة ماتت في  ملسو هيلع هللا ىلص)) صليت وراء النبي قال:  عن سورة بن جندب 

  نفاسها، فقام عليها وسطها((


