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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 
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ఇదురు దూతలు వచిు అతనిు కూరోుబ్నటటమ ఇల్ల అడుగ్నతారు. 
'ులహ్ంిద్ (ملسو هيلع هللا ىلص) పట్ా నీవు ఏంేకవానివి?' అతడు (విశావసుడైతే 
ఇల్ల) అింటాడుుః 'ఆయష అల్లాహ్ దాసుడు, అల్లాహ్ ప్రవక్త'. 'ఇి గో 
చూడు షరక్ింో నీ సాలిం, (నీవు విశావసునివి గ్న్హక్) అల్లాహ్ దానికి 
బదులుగా సవరగింో ఈ సాలిం నీకు నొసింగాడు' అని అతనికి (సవరగిం, 
షరక్ిం రిండూ చూపబడుతాయి). "అతడు ఆ రిండిటనీ చూస్థతడని" 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరు. అద్ద అవిశావసి ల్లక్ ులన్నఫిఖ్ (వించకుడు) అయి 
ఉింటే (దూతలు అడిగషదానికి) 'న్నకు తెల్నయదు. ప్రజలు అషుద్ద 
ేకషేకవాణిణ' అని అింటాడు. అపుాడు 'నీవు తెలుసుక్కల్లదు, (ఖుర్ఆన్) 
పఠించల్లదు' అని ఇన్హప గ్దులలతో అతని రిండు చెవుల ంధయ ఒక్ 
పెట్లటమ పెడితే దానిు భరిించల్లక్ అరుస్థతడు. అతని కేక్న్హ ఇరుజాతులు 
(మాషవులు, జిన్నుతులు) తపా సమీపులో ఉషు వారిందరు 
విింటారు". (బ్నఖారి).  
సవరగ ంలో లేక నరకంలో త్న సథ లం గురంచి మృతున్నక్త 

శుభవారి  ఇవవబడుతుందిుః 

))إن أحدكم إذا مات عِرض عليه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن عبد هللا بن عورو 

، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل  مقعُده بالغداة والعش ي 

  نار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك هللا إليه يوم القيامة((ال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ అమ్ర్ ఉల్లాఖించారుుః "మీో 
ఎవరైన్న చనిపోయిషపుాడు అతడు సవరగవాసి అయితే సవరగిం, షరక్వాసి 
అయితే షరక్ిం పదుుమాపు అతని సంక్షింో ఉించబడుతుింి . 
ప్రళయింన్నడు అల్లాహ్ నిన్హు ల్లప్ప వరకు ఇి గో నీ సాలిం" అని 
అషబడుతుింి . (ులసిాిం).    
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విశేషాలుుః 

1- సమాధిో దైవదూతలు ంృతుణిణ ప్రశ్ుస్థతరషు వి్యిం (పై హ్దీసు 
దావరా) రుజువవుతుషుి .  
2- సమాధిో శ్క్ష ల్లక్ వరాలు నొసింగ్బడుతాయి అని రుజువవుతుషుి . 
3- ప్రళయానికి ులింద్ద ంృతుడు షరక్ిం ల్లక్ సవరగింో ఉషు తష 
నివాస్థనిు చూసుకుింటాడు. 

85- సాణధిన్న నేలమటట ంగా ఉంచాలని ఆదేశం 

اج رحوه هللا قال: قال لي علي بن أبي طالب  : أَل أبعثك على ما  عن أبي الهيع

يته(( :ملسو هيلع هللا ىلصبعث ي عليه رسول هللا   سو 
 
 طمسته، والقبرا مشرفا إال

 
 تدع تمثاال إال

 
  ))أال

అబ్నల్ హ్యాయజ్ రహింహుల్లాహ్ క్థషిం: ఒకాస్థరి అలీ రజియల్లాహు 
అన్హు  'ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص షన్హు ఏ కారాయనిరవహ్ణకు పింప్పరో, దానిగాగనూ ేకన్హ 
నిన్హు పింపుతున్నున్హ. నీవు ఎక్ొడ ఏ బొంిన్హ చూసిన్న దానిు 
చెరిపివెయియ. ఎక్ొడ ఏ ఎతతయిష గోరిని చూసిన్న దానిు ేకలంట్టమిం 
చెయియ' అని షన్హు పురంయిించారు. (ులసిాిం).   

 يأمر بتسويتها((  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ))سوعت رسول هللا  عن فضالة بن عبيد 

(గోరీలన్హ ఎతుతగా ఉించకుిండా) ేకలంట్టమిం చేయాలని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆద్ద-
శ్ించగా ేకనూ విన్నున్హ అని ఫుజాల బిన్ ఉబైద్ ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం). 

 قعد عليه وأن يب   عليه(( أن يجصص القبر وأن ي ملسو هيلع هللا ىلصقال: ))نه  رسول هللا  عن جابر 

గోరిని గ్చుు చేయుట్, దానిపై కూరుుిండుట్. దానిు క్ట్టమడింల్ల 
నిరిిించుట్న్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص నివారిించారని జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).  

وا إليها((: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابن مرثد الغنوي 
 
  ))ال تجلسوا علَ القبر وال تصل


