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సంపుటం : II  ::  పుసత కాలు : 12-30 

అధ్యాయ సూచిక 

తొలిపలుకులు ---- 1-16  
12. వీలునామాల పుసత కం 3041 1109 12-   ِكَتاُب الَْفَرائِِض َوالَوَصايَا 

1. వీలునామాలు 3070 1127 1- الَْوَصايَا 
13. వివాహ పుసత కం 3080 1131 13-    كَاِح ِكَتاُب  الن ِ

1. వివాహమాడబోయేస్త్ర ీని చూడటం,కప్పిఉంచవలసినవి 3098 1137 1-  ْظِر إََِل الَْمْخُطْوبَِة َوبََياِن الَْعَوَراِت  الن َ
2. వివాహం(నికాహ్)లో స్త్ర ీ సంరక్షకుడు, స్త్ర ీ అనుమతి 3126 1143 2-  ِكَاِح َواْسِتْئَذاِن الَْمْرأَة  الَْوِل ِ ِِفْ الن ِ
3. వివాహ పర కటన, పర సంగం, షరతులు 3140 1146 3-  ْرِط كَاِح َوالُْخْطَبِة َوالش َ  إِعََْلِن الن ِ
4. వీరిని వివాహమాడటం నిషిద్ధ ం 3160 1155 4-  َماِت  الُْمَحر َ
5. సంభోగం 3183 1162 5-  ِالُْمَباَشَرة 
6. బానిస స్త్ర ీ పురుషులకు వివాహ స్వేచఛ 3198 1166 6-  ِخَياِر الَْمْملُْوكَْي 
7. వధు్కటనం (మహ్ర్) 3202 1167 7-  َداِق  الص َ
8. వివాహ (వలీమహ) విందు 3210 1170 8-  ِالَْولِْيَمة 
9. భారయల సమయాల (వంతుల) అధ్యయయం 3229 1174 9-  الَْقْسِم 
10. స్త్ర ీలపటల  సద్ేయవహారం, వారి హకుులు 3238 1177 10-  َِوَما لِكُل ِ َواِحَدةٍ م َِن الُْحُقْوِق  ِعْشَرةِ الن َِساء 
11. స్త్ర ీ విడిపోగోరటం ('ఖుల'అ), విడాకులు ('తలాఖ్) 3274 1187 11-  ََلِق  الُْخلِْع َوالط َ
12. ముమాారుల  విడాకులు పందిన స్త్ర  الُْمَطل ََقِة ثَََلثًا  -12 1200 3295 ీ
13. పరిహారంగా  బానిసను విడుద్ల చేయడం 3303 1205 13-  ًقََبِة ِِف الَْكف َارًة ُمْؤِمَنة  كَْوِن الر َ
14. శప్పంచటం (అల్-లి'ఆన్) 3304 1206 14-  الل َِعاِن 
15. స్త్ర ీ వేచి ఉండే గడువు (ఇద్ద త్) 3324 1215 15-  ِة  الِْعد َ
16. గరభ శుదిధ  (ఇసిర బ్రాఅ') 3337 1221 16-  ِاء  اْْلِْسِتْْبَ
17. బానిసల హకుులు, వారికోసం ఖరుు చేయటం 3342 1223 17-  َفَقاِت َوَحق ِ الَْمْملُْوِك  الن َ
18. ప్పలల ల యుకత వయస్సుకు చేరటం, వారి శిక్షణ 3376 1231 18-  ِْغر ِغْْيِ َوِحَضانَِتِه ِِف الص ِ  بُلُْوِغ الص َ

14. బానిసల విడుదల పుసత కం 3382 1235 14-   ِكَتاُب الِْعْتِق 
1.భాగస్వేమయ బానిసకు స్వేచఛనివేటం, ద్గగ రి బానిస 
బంధువును కొనటం, అనారోగయ బానిసకు స్వేచఛనివేటం 

3388 1237 
ِك َوِشَراِء الَْقِريِْب إِْعَتاِق الَْعْبِد -1   الُْمْشََتَ

 والِعْتق ِف الَمرض 
15. ప్ర మాణాలు మొక్కాబడుల  పుసత కం 3406 1242 15-   ِِكَتاُب اْْلَيَْماِن َوالن ُُذْور 

1. మొకుుబడులు 3426 1247 1-  ِالن ُُذْور 
16. నాాయప్ర తీకార పుసత కం 3446 1254 16-   ِكَتاُب الِْقَصاِص 

1. రకత  పరిహారం 3486 1266 1-  ي َاِت ِ  الد 
2. పరిహారం తపినిసరి కాని సంద్రాభలు 3510 1273 2-  َما ْل يُْضَمُن ِمَن الِْجَنايَاِت 
3. పర మాణం (ఖస్వమహ్) 3531 1277 3-  ِالَْقَساَمة 
4. ఇస్వల ంను తయజంచే, కలోల లం రేకెతిర ంచేవారికి మరణ శిక్ష 3533 1279 4-  َِعاةِ بِالَْفَساد د َةِ َوالس ُ  قَْتِل أَْهِل الر 

17. శిక్షల పుసత కం 3555 1287 17-   ِِكَتاُب الُْحُدْود 
1. దంగతనానికి శిక్ష 3590 1298 1-  َِرقَة  قَْطِع الس َ
2. శిక్షల  విషయంలో సిఫారస్స 3610 1302 2-  َفاَعِة ِِف الُْحُدْوِد  الش َ
3. మద్యపాన స్వవనానికి శిక్ష 3614 1304 3-  ِالَْخْمر ِ  َحد 
4. శిక్షపందినవారిని శప్పంచరాదు 3625 1307 4-  َِماَْل يُْدََع َعََل الَْمْحُدْود 
5. మంద్లింపు 3630 1310 5- ْعِزيْر  الت َ
6. మద్యం, తా్రగుబోతుకు శిక్ష 3634 1311 6- بََياِن الَْخْمِر َوَوِعْيِد َشاِربَِها 
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18. నాయకత్వం, తీర్పుల పుసత కం 3661 1317 18-   َِماَرِة َوالَْقَضاء  ِكَتاُب اْْلِ
1. పాలకులు పర జలకు సౌలభ్యం కలిగంచాలి 3722 1332 1-  ِْيِسْْي  َما َعََل الُْوَْلةِ ِمَن الت َ
2. దైవభీతితో తీరుి చేయడం 3731 1334 2-  ُالَْعَمِل ِِف الَْقَضاِء َوالَْخْوِف ِمْنه 
3. పాలకుల జీత్రలు, మరియు వారికి కానుకలు ఇవేడం 3745 1338 3-  ِرْزِق الُْوَْلةِ َوَهَدايَاُهْم 
4. స్వకాయ యధ్యరాలు, తీరుిలు 3758 1341 4-  َهادَاِت  اْْلَْقِضَيِة َوالش َ

19. పోరాటం (జిహాద ) పుసత కం 3787 1352 19-   ِِكَتاُب الِْجَهاد 
1. యుద్ధ ంకోసం ఆయుధ్యలు సిద్ధ పరచటం 3861 1374 1-  ِإِعَْداِد آلَِة الِْجَهاد 
2. పరయాణ నియమాలు 3892 1381 2-  َِفر  آدَاِب الس َ

  3. ముసిల మేతరులకు ఉతర రాలు, ఇస్వల మ్ వైపుకు ఆహాేనం 3926 1389 3-  اِر َودُعَائِِهْم إَِل اْْلِْسََلِم  الِْكَتاِب إَِل الُْكف َ
4. జహాద్ లో వీరమరణం 3937 1399 4-  ِالِْقَتاِل ِِف الِْجَهاد 
5. ఖైదీల గురించి ఆదేశాలు 3960 1408 5-  ُِحْكِم اْْلَسَراء 
6. శరణు ఇవేటం 3977 1418 6-  اْْلََماِن 
7. యుద్ధ పార ప్పర  పంప్పణి, అందులో నమాక ద్రర హం 3985 1422 7- قِْسَمِة الَْغَنائِِم َوالُْغلُْوُل فِْيَها 
8. రక్షణ రుస్సము 4035 1440 8-  ِالِْجْزيَة 
9. సంధి, ఒపిందాలు 4042 1442 9-  لِْح  الص ُ
10. అరబ్ భూభాగం నుండి యూదుల బహిషురణ 4050 1448 10-  إِْخَراِج الَْيُهْوِد ِمْن َجِزيَْرةِ الَْعَرِب 
11. యుద్ధ ం జరగకుండా లభంచే ధనం (ఫైఅ') 4055 1450 11-  ِالَفْيء 

20. వేట మరియు జి''బహ ్ పుసత కం 4064 1464 20-   بَائِِح ْيِد َوالذ َ  ِكَتاُب الص َ
1. కుకులు 4098 1473 1-  ِذْكِر الْكَلِْب 

  2. తినుటకు ధరాసమాతమైన, సమాతం్కాని జంతువులు 4104 1474 2-  َما يَِحل ُ اَكْلُُه َوَما يَْحُرُم 
3. అఖీఖహ్ 4149 1484 3-  ِالَْعِقْيَقة 

21. అన్నపానీయాల పుసత కం 4159 1488 21-   ِِكَتاُب اْْلَْطِعَمة 
1. అతిథి మరాయద్లు 4243 1506 1-  َِيافَة  الض ِ
2. గతయంతరంలేని పరిసిితిలో తినడం 4261 1513 2-  أكل الُمْضَطر 
3. పానీయాలు 4263 1514 3-  ِاْْلَْشِربَة 
4. నఖీ'అ, నబీజ్' పానీయాలు 4286 1518 4-  ِِقْيِع َواْْلنِْبَذة  الن َ
5. గన్ననలపై మూత పటట డం, మూసి ఉంచటం 4294 1520 5-  َها  تَْغِطَيِة اْْلََواِِنْ َوَغْْيَ

22. వసాత ాల పుసత కం 4304 1523 22-   ِكَتاُب الل َِباِس 
1. ఉంగరం 4383 1545 1-  الَْخاتَِم 
2. పాద్రక్షలు 4407 1550 2-  الن َِعاِل 
3. తలదువుేకోవటం 4419 1553 3-  ِل َج ُ  الَت َ
4. చితా్రలు 4489 1568 4-  َِصاِويْر  الت َ

23. వైదాం, మంత్ర ంచటం 4514 1579 23-   َق ب ِ َوالر ُ ِ  ِكَتاُب الط 
1. శకునాలు చూడటం 4576 1596 1-  ِة َْيَ ِ  الَْفأِْل َوالط 
2. జ్యయతిషయం 4592 1600 2- ِالَْكَهانَة 

24. సవపానల పుసత కం 4606 1606 24-   ْؤيَا  ِكَتاُب الر ُ
25. సంసాారాల పుసత కం ---- ---- 25-   ِكَتاُب اْْلدَاِب 

1. సలాం అధ్యయయం 4628 1616 1-  ََلم  الس َ
2. అనుమతి కోరటం (ఇసిర 'జా'న్) 4667 1627 2-  اْْلِْسِتْئَذاِن 
3. కరచాలనం, ఆలింగనం 4677 1630 3-  ِالُْمَصافََحِة َوالُْمَعانََقة 
4. గౌరవసూచకంగా నిలబడటం్(ఖియామ్) 4695 1635 4-  الِْقَياِم 
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5. కూరోువటం, నిద్ర పోవటం, నడవటం 4707 1640 5-  ْوِم َوالَْمْشِي  الُْجلُْوِس َوالن َ
6. తుముా, ఆవులింతల నియమాలు 4732 1645 6-  الُْعَطاِس َوالت ََثاُؤِب 
7. నవుే నియమాలు 4745 1648 7-  ْحِك  الض ِ
8. నామకరణం 4750 1650 8-  اْْلَُساِمي 
9. వాకాుతురయం, కవితేం్ 4783 1656 9-  ِْعر  الَْبَياِن َوالش ِ
10. నోటిని అదుపులోఉంచుకోవటం, పరోక్షనింద్ 4812 1663 10- ْتِم  ِحْفِظ الل َِساِن َوالِْغْيَبِة َوالش َ
11. వాగాద నం 4878 1677 11-  ِالَْوعْد 
12. హాసయం, సంతోష మనసర తేం 4884 1679 12-  الَْمَزاِح 
13. డాంబికాలు, జాతి దురభమానం 4893 1682 13-  ِة  الُْمَفاَخَرةِ َوالَْعَصِبي َ
14. పుణయం, బంధుతేం హకుు 4911 1687 14-  ِلَة ِ َوالص ِ  الِْْب 
15. అలాల హ్ సృషిట త్రల పటల  ద్య, జాలి 4947 1697 15-  ْحَمِة َعََل الَْخلِْق ْفَقِة َوالر َ  الش َ
16. అలాల హ్ పటల , అలాల హ కోసం ప్రర మ 5003 1708 16-  ِالُْحب ِ ِِفْ اهلِل َوِمَن اهلل 
17. ఎడమొహం పడమొహం, సంబంధ్యలు తా్ంచు కోవటం, 
ఇతరుల రహస్వయలను వద్కటం 

5027 1715 
َقاُطِع َما يَْنََه َعْنُه ِمَن -17 َهاُجِر َوالت َ الت َ

 َوات ََباِع الَْعْوَراِت 
18. పనులోల  అపర మతర ంగా త్లివిగా ఉండటం 5053 1721 18-  ْ أَِن ِ  ِِف اْْلُُمْورِ  الَْحْذِر َوالت َ
19. సౌమయం, బిడియం, మంచి నడవడిక 5068 1724 19 - ْفِق َوالَْحَياِء َوُحْسِن الُْخلِْق ِ  الر 
20. కోపం, అహంకారం 5104 1730 20-  ِالَْغَضِب َوالِْكْْب 
21. దౌరజ నయం (దురాారగ ం) 5123 1735 21-  لِْم  الظ ُ
22. మంచిని గురించి ఆజాాప్పంచటం 5137 1739 22-  اْْلَْمِر بِالَْمْعُرْوِف 

26. మన్సును కరిగంచే  మాటల పుసత కం 5155 1749 26-   َقاِق  ِكَتاُب الر ِ
1. నిరుప్రద్ల విశిషట తలు, పర వకత  (స) జీవితం 5231 1777   1-  ِب ِ فَْضِل الُْفَقَراِء َوَما كَاَن ِمْن  صَل اهلل عليه وسلم   عَْيِش الن َ
2. ఆశ, అత్రయశలు 5268 1789 2-  اْْلََمِل َوالِْحْرِص 
3. దైవ్విధేయత్ద్ృష్ట్ట య-ధనం, ఆయుషుయ లను ప్రర మంచడం 5284 1793 3-  ِاَعة  اِْسِتْحَباِب الَْماِل َوالُْعْمِر لِلط َ
4. నమాకం, సహనం 5295 1799 4-  ِْْب َوك ُِل َوالص َ  الت َ
5. పర ద్రశనా బుదిధ , ప్రరు పర ఖ్యయతుల వాయమోహం 5314 1809 5-  ِْمَعة يَاِء َوالس ُ ِ  الر 
6. ఏడుిలు, భ్య్భీతులు 5339 1815 6-  الُْبكَاِء َوالَْخْوِف 
7. పర జలోల  మారుిలు 5360 1822 7-  الن َاِس ِ  تََغْي ُ
8. హెచురించటం, అపర మతర ం్చేయటం 5371 1828 8-  ِاْْلِنَْذاِر َوالت َْحِذيْر 

27. కలో్లలాలు, ఉప్దర వాల పుసత కం   5379 1835 27-   ِِكَتاُب الِْفَت 
1. భీకర పోరాటాలు 5410 1886 1-  الَْمََلِحِم 
2. పర ళయ సూచనలు 5437 1902 2-  ِاَعة  أَْشَراِط الس َ

  3. పునరుతా్రనానికి ముందు బహిరగ తమయేయ సూచనలు, ద్జాజ ల్్ 5464 1911 3-  اِل ج َ اَعِة َوِذْكِر الد َ  الَْعََلَماِت بَْيَ يََدِي الس َ
4. ఇబ్నన ’సయాయద్ గాథ 5494 1937 4-  ِة ابِْن ادٍ قِص ِ  الَصي َ
5. 'ఈస్వ (అ) పునరాగమనం 5505 1942 5-  ََلُم  نُُزْوِل ِعْيََس عَلَْيِه الس َ
6.పర ళయం చేరువలో్ఉంది, మరణించినవానికి అది సంభ్వించినట్టట اَعِة َوإِن َ َمْن َماَت فََقْد َقاَمْت قَِياَمُتهُ -6  1944 5509   قُْرِب الس َ
7. పర ళయం పాపాతుాలపైనే సంభ్విస్సర ంది 5516 1946 7-  اَعُة إِْل َ َعََل ِشَراِر الن َاِس  َْل تَُقْوُم الس َ

28. పున్ర్పతా్థన్ం,  సృషి్ట పార రంభం ---- ---- 28-   احوال الِقَياَمة وبََدء الَخلِْق 
1. బాకా ఊద్బడటం 5521 1949 1- ور  الن َفخ ِف الص ُ
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2. సమీకరణ దినం 5532 1951 2-  ِالَْحْشر 
3. విచారణ, పర తిఫలం, కరాల తా్రస్స 5549 1957 - 3- الِْحَساِب َوالِْقَصاِص َوالِْمْيَزاِن 
4. కౌసర్ సరస్సు, సిఫారస్స 5566 1963 4-  َِفاَعة  الَْحْوِض َوالش َ
5. సేరగ ం, సేరగ వాస్సల విశేష్ట్లు 5612 1983 5- ِة َوأَْهلَِها  ِصَفِةالَْجن َ
6. అలాల హు త'ఆలా ద్రశనం 5655 1994 6-  ِاهلِل تََعاَل ُرْؤيَة  
7. నరకం, నరకవాస్సలు 5665 1999 7-  ِاِر َوأَْهلَِها ِصَفة  الن َ
8. సేరగ నరకాల సృషిట ارِ  -8 2006 5694  ِة َوالن َ  َخلِْق الَْجن َ
9. సృషిట  పార రంభ్ం, దైవపర వకత లు (అ.్స.) 5697 2007 9-  ََلم بَْدِءالَْخلِْق َوِذْكِر اْْلَنِْبَياِء ََلةُ َوالس َ ُ الص َ  ُُ عَلهَْْيِ

29. ప్ర వకత  (స) మహిమోన్నతుల పుసత కం ---- ---- 29-   َمائِِل  ِكَتاُب الَْفَضائِِل َوالش َ
1. ము'హమాద్ (స) మహిమోననతులు 5739 2021 1-  ِد   َصلََواُت اهلِل َوَسََلُمُه عَلَْيهِ  الُْمْرِسلِْيَ فََضائِِل َسي ِ
2. పర వకత  (స) శుభ్ నామాలు, గుణగణాలు 5776 2031 2- ِِب ِ صَل اهلل عليه وسلم َوِصَفاتِه  أَْسَماِء الن َ
3. పర వకత  (స) నై్నతికత, అలవాట్లల  أَْخََلقِِه َوَشَمائِلِِه صَل اهلل عليه وسلم -3 2038 5801 
4. ముహమాద్ (స) దైవదౌతయం, దైవవాణి  5837 2046 4-  الَْمْبَعِث َوبَْدِء الَْوْحِي 
5. దైవదౌతయ చిహానలు 5852 2052 5- عَََلَماِت 
6. మ'అరాజ్ 5862 2058 6-  الِْمْعَراِج 
7. పర వకత  (స) మహిమలు 5868 2066 7-  الُْمْعَجَزاِت 
8. మహత్రయలు 5944 2099 8-  الَْكَراَماِت 

  9. పర వకత  (స) మకుహ నుండి మదీనహ పర సి్వనం, మరణం 5956 2104 
    ِهْجَرة أَْصَحابه صَل اهلل عَلَْيِه َوسلم من -9  

  المكرمة إَل مدينة المنورة َوَوفَاتِهِ  َمك َة
10. పర వకత  (స) ఆసిర  مْياث الن َب  -10 2112 5973 

30. ప్ర త్యాకత్ల పుసత కం ---- ---- 30-   ِكَتاُب الَْمَناِقِب 
1. ఖురైష్ మరియు ఇతర త్గల పర త్యయకతలు 5979 2114 1-  َمَناقِِب قَُريٍْش َوِذْكِر الَْقَبائِِل 
2. పర వకత  (స) సహచరుల పర త్యయకతలు 6007 2120 2- َحابَِة َرِضَي اهلُل  َعْنُهَماَمَناقِِب الص َ
3. అబూబకర్ (ర) పర త్యయకతలు, పార ధ్యనయతలు 6019 2123 3- َُمَناقِِب أَِِبْ بَْكٍر َرِضَي اهلُل َعْنه 
4. ఉమర్ (ర) పర త్యయకతలు 6035 2128 4-  َُمَناقِِب ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنه 
5. అబూబకర్ (ర), ఉమర్ (ర)ల పర త్యయకతలు 6056 2134 5- ُمَناقِِب أَِِبْ بَْكٍر َوُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُهَما 
6. 'ఉస్వాన్ (ర) పర త్యయకతలు 6069 2137 6-  ْ  َمَناقِِب ُعْثَماَن َرِضَي اهلُل َعْْنُ
7. అబూ బకర్, 'ఉమర్, 'ఉస్వాన్ల పర త్యయకతలు 6083 2141 7-  َِمَناقِِب َهُؤَْلِء الث َََلثَة 
8. 'అలీ బిన్ అబీ'త్రలిబ్ పర త్యయకతలు 6087 2143 8-  َُمَناقِِب عَلِي ِ بِْن أَِِبْ َطالٍِب َرِضَي اهلُل َعْنه 
9. శుభ్వారత  పందిన పదిమంది సహచరులు  6108 2148 9-  ْ  َمَناقِِب الَْعَشَرةِ َرِضَي اهلُل َعْْنُ
10. పర వకత  (స) కుట్లంబ పర త్యయకతలు 6135 2154 10-  ِ ِب  صَل اهلل عليه وسلم َمَناقِِب أَْهِل بَْيِت الن َ
11. పర వకత  (స) సతీమణుల పర త్యయకతలు 6184 2166 11- ِب ِ صَل اهلل عليه وسلم  َمَناقِِب أَْزَواِج الن َ
12. పర ఖ్యయత పర వకత  (స) సహచరుల పర త్యయకతలు 6196 2169 12-  َجاِمِع الَْمَناقِِب 
 బద్ర ర్ యుద్ధ ంలో పాల్గగ నన సహచరుల్(ర.అ.)్ప్రరుల ్(బు'ఖ్యరి) 6265 2187       َالَْجاِمِع لِلُْبَخاِري  " ْسِمَيُة َمْن ُسم َِي ِمْن أَْهِل الَْبْدِرِِفْ ت " 
13. యమన్, ష్ట్మ్,  ఒవైస్, ఖర్ననల పర స్వర వన 6266 2188 13-  ْاِم َوِذْكِر أَُويِْس الَْقْرِِن  ِذْكِر الَْيْمِن َوالش َ
14. ము'హమాద్ (స) అనుచర సమాజ పర తిఫలం 6283 2192 14-  ِة    ثََواِب َهِذهِ اْْلُم َ

***** 

 


