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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఏ ులసిాిం వయకిత సింతాషింోషయితే ులగ్నగరు 
చనిపోతారో అతడు షరకానికి పోడు. ప్రమాణిం నెరవేరుడానికి తపా". 
(బ్నఖారి, ులసిాిం). 

ما امرأة مات لها ثالثة من : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابي سعيد الخدري  ))أي 

 ن(( الولد كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنا

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచిించారని, అబూ సఈద్ ఖుద్రీ ملسو هيلع هللا ىلص ఉల్లాఖించారుుః "ఏ వయకిత 
సింతాషింోషయితే ులగ్నగరు చనిపోయారో వారు తం తల్నా 
షరక్ింోకి చేరకుిండా అడుీగా ఉింటారు". (ఈ వి్యానిు విని ఒక్ స్త్రీ) 
ఎవరి సింతాషింోషయితే ఇదురు చనిపోయారో వారికీ ఇద్ద వరితసుతిందా? 
అని అడిగింి . దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "ఎవరి సింతాషింోషయితే ఇదురు 
చనిపోయారో వారికి కూడా" అని సమాధాషమిచాురు. (బ్నఖారి). 
విశేషాలుుః  
1- సింతాన్ననిు క్కోాయిషిందుకు ఓరుా వహిించుట్ ఘషతగ్ల 
వి్యిం. 
2- సింతాషిం క్కోాయిషిందుకు ఓరుా వహిించుట్ సవరగ ప్రవేశానికి 
అరుత పింి షట్లా.  
3- అల్లాహ్ కారుణయిం చాల్ల గొపాి . అతని దయ విశాలమైషి .  

83- జనాజా నాణజు చేయుట, శవేరటిక వెంట 
వెళ్ళుటలోన్న ఘనత్. దాన్న ఆదేశాంలు 

ي عليها : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابي هريرة 
 
 ))من شهد الجنازة حتى يصل

دفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل 
ُ
فله قيراط، ومن شهدها حتى ت

  لين العظيمين((الجب
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెల్నప్పరని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "జన్నజాో ప్పోగని జన్నజా షమాజు అయ్యయ వరకు 
శ్వింతో ప్పట్ల ఉిండే వయకితకి ఒక్ 'ఖరాత్' పుణయిం లభిసుతింి . 
శ్వఖషషిం అయ్యయ వరకు ఉిండే వయకితకి రిండు 'ఖరాత్'ల పుణయిం 
లభిసుతింి ". 'ఖరాత్'లింటేమిట? అని అడగాగ "రిండు పెదు కొిండల 
పరిమాణిం" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص జవాబిచాురు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

بسبع: بعيادة اْلريف، واتباع  ملسو هيلع هللا ىلص))أمرنا رسول هللا قال:  وعن البراء بن عازب 

الجنا ز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون اْلظلوم، وإفشاء السالم، 

  وإبرار اْلقسم((

ఏడు వి్యాల గ్నరిించి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص మాకు ఆద్దశ్ించారని, బరాఉబ్ను 
ఆజిబ్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః (1) రోగని పరాంరిశించుట్. 
(2) శ్వప్పటక్ వెింట్ షడుచుట్. (3) తుమిిషవారు (అల్ హ్ిందు 
ల్నల్లాహ్ అషుపుాడు యర్ హ్ులక్ల్లాహ్ అని) బదుల్నచుుట్. (4) 
అగ్తయపరులకు సహాయపడుట్. (5) పీడితునికి ందుతు ఇచుుట్. (6) 
సల్లింన్హ విసతృతిం చేయుట్. (7) చేసిష ప్రమాణానిు నెరవేరుుట్. 
(బ్నఖారి, ులసిాిం).  

))إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أبي سعيد الخدري 

  تبعها فال يقعد حتى توضع((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, అబూ సఈద్ ఖుద్రీ ఉల్లాఖించారుుః "మీరు 
శ్వప్పటక్ (జన్నజా) వసుతిండగా చూసేత నిలబడిపోిండి. జన్నజ వెింట్ 
వెళ్ళువాడు దానిు క్రింద పెటేటమింత వరకు కూరోురాదు". (బ్నఖారి, 
ులసిాిం).  

 رض ي هللا عنها قالت: 
َ
ِ عطية

   ))ُنِهينا عن اتباع الجنا ز ولم يعزم علينا((عن أمع
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'ంంిల్ను (స్త్రీలన్హ) జన్నజా (శ్వప్పటక్ల) వెింట్ (శ్ిశాన్ననికి) 
వెళుకుిండా వారిించట్ిం జరిగేి . అయితే ఈ వి్యింో ంరీ అింత 
తీవ్రవైఖరి అవలింభిించేవారు కారు' అని ఉమెి అతియ రజియల్లాహు 
అన్ను ఉల్లాఖించారు.  
విశేషాలుుః  
1- శ్వప్పటక్ వెింట్ వెళ్ళుట్ ధరిస్థింప్రదాయిం. 
2- వారికి గొపా పుణయిం ఉింి . 
3- శ్వప్పటక్ వెింట్ వెళ్ళువారు దానిు క్రింద పెటేటమింత వరకు కూరోుక్ 
పోవడిం ధరిస్థింప్రదాయిం. 
4- స్త్రీలన్హ శ్వప్పటక్ వెింట్ వెళ్ళుట్న్హ నివారిించట్ిం జరిగింి .  

84- సాణధిలో మృతున్నక్త ఏమ జులగుతుంది? 

మృతుడు త్న బంధువులు తిరగ్వ వెళి్ళండగా వార పాదాల 

శబాద న్ని సాణధిలో వింటాడు. 

إذا وضع في قبره وتولَ وذهب أ حابه ى ))العبد قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أنس 

حتى إنه ليسمع قرع نعالهم ى أتاه ملكان فأقعداه فيقوالن له: ما كنت تقول في 

؟ فيقول: أشهد أنه عبد هللا ورسوله. فيقال له: انظر إلَ ملسو هيلع هللا ىلصهذا الرجل محمد 

مقعدك من النار قد أبدلك هللا به مقعدا في الجنة. قال النبي: فيراهما جميعا. 

ا الكافر ى أو اْلنافق ى فيقول : الأدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال : ال وأم

دريت وال تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة 

 الثقلين((
 
  يسمعها من يليه إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెల్నప్పరని, అషస్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః 
"ఒక్ వయకిత సమాధిో పెట్టమబడిష తరావత అతని సింబింధీకులు తిరిగ 
వెళ్ళతిండగా వారి ప్పదరక్షక్ శ్బ్బునిు అతడు విింట్లింటాడు. అపుాడు 


