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12. ఆసి్త పంపకం, వీలునామాల పుసికం 

ఆసి్త పంపక జా్ఞనం దీని ద్వారా మృతుడు వదలి 
వెళ్ళిన ఆసి్తని సరైన పదధ తిలో పంచటం. ఇందులో 
మూడు విషయాలు ఉన్నాయి. 1. వారిస్, 2. మూరస్, 
3. మౌరూస్ అంటే ఆసి్తని సరైన విదంగా పంచటం. 
హక్కుగల వారికి వారి హక్కులను అందజేయడం, 
అందరికీ చేరినట్లు  చూడటం.  
ఈ జా్ఞన్ననిా ఫరాయిజ్ అని ఎందుకంటారంటే దీనిా 
సాయంగా అల్లు హ్ (త) విధంచాడు. ఫరజ్ అంటే 
వంతు, ముకు అని అరథ ం. వివిధ పరిమాణంలో 
ఉంటాయి. దీనిా మీరాస్ జా్ఞనం అంటారు. మీరాస్ 
అంటే మృతుని నుండి మరొకరి వైెపునక్క మారి 
పోతుంది. దీని బహువచనం మవారీస్. ఒకరి మరణా 
నంతరం ధన సంపదలక్క యజమాని అయిన వాడిని 
వారిస్ అంటారు. మరణంచిన వయకిి మూరస్ 
అవుతాడు. వదలి వెళ్ళిన ధనం  మౌరూస్  అవుతుంది. 
దీనికి సంబంధంచిన ఆదేశాలు ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'లోు  
ఉన్నాయి. ఇందులో ఎట్లవంటి ఖియాస్కి చోట్లలేదు.  
ఫరాయి'జ్ జా్ఞనం చాల్ల గొపప జా్ఞనం. దీని ద్వారా 
హక్కు గలవారి హక్కు తెలుసిుంది. ఖుర్ఆన్లో 
పర త్యయకంగా దీనిా గురించి బోధంచటం జరిగంది. పర తి 
ఒకురి హక్కు వేర్వారుగా ఉంది. హక్కు గల వారికి, 
వారి హక్కును ఇవానివారు చాల్ల పెదద  నేరసిులు. 
ద్వనిా గురించి ముందు వసిుంది. పర వకి (స) పర వచనం: 
''ఆసి్త హక్కుల జా్ఞన్ననిా మీరూ నేరుుకండి. 
ఇతరులకూ నేర్పండి. ఎందుకంటే ఇది సగం జా్ఞనం. ఈ 
జా్ఞనం ఎతిివేయబడుతుంది. న్న అనుచర సమాజంలో 
అనిాటి కంటే ముందు ఈ జా్ఞనం ఎతిుకబడుతుంది.'' 
(బైహఖీ, 'హాకిమ్, స్తరాజీ) 
మరో పర వచనం: ''ఆసి్త పంపక జా్ఞన్ననిా నేరుుకండి, 
నేరపండి, ననుా సమాపిం చేయటం జరుగుతుంది. ఈ 
జా్ఞనం కూడా కర మకర మంగా నశిసిుంది. ఉపదర వాలు 
ప్రర రంభం అవుతాయి. చివరికి ఒక సమసయపైె ఇదద రు 

వయకి్కలు వివాదపడుతూ ఉంటారు. కాని వారికి తీరుప 
ఇచేు వయకిి ఎవరూ ఉండరు.'' (ద్వరమి) 
కొనిా ఉలేు ఖన్నలోు  దీనిా సగం జా్ఞనంగా పేరొునడం 
జరిగంది. 'ఉమర్ (ర) ఉపదేశం: ''పర జల్లరా! ఖుర్ఆన్ను 
నేరుుక్కనాట్లు  ఆసి్త పంపకజా్ఞన్ననిా నేరుుకండి.'' 
(ద్వరమి) 
అబూ మూసా (ర) ఇల్ల అభిప్రర యపడాారు : ఖుర్ఆన్ 
నేరుుకొని ఆసి్త పంపక జా్ఞన్ననిా నేరుుకనివాడు 
తలలేని మండం వంటివాడు. (ద్వరమి) ఆసి్త 
పంపకజా్ఞన్ననిా నేరుు కవడం ఫర్'దె కిఫాయహ్. 
పర వకి (స) అనుచరులోు  అందరికంటే ఎక్కువ ఆసి్త 
పంపక జా్ఞనం గలవారు 'జైద్ బిన్ సా'బిత్. (అ'హ్మద్, 
తిరిిజి') 
ఖుర్ఆన్లో ఆసి్త పంపకం గురించి అనేక ఆయతులు 
ఉన్నాయి. వాటిని అబ్దు స్సలం బస్త వీ గారు ఇసాు మీ 
త'అలీమ్ 8వ భాగంలో పేరొున్నారు. దీనికి 
సంబంధంచిన 'హదీసు'లు కిర ంద పేరొునబడాాయి. 

మృతుని ధనానికి హక్కుదారులు: 
కర మంగా ఉనా 4 హక్కులు: 
1. అతని ధనంలో నుండి అతని కఫన్ దఫన్ గురించి 
అతని సి్తమతకి తగగ ట్లు  ఖరుుచేయాలి. కఫన్లో అమి 
తంగా ఖరుుచేయరాదు. అదేవిధంగా పిస్తన్నరి తనం 
పర దరిశంచరాదు. మధ్యయమారాగ నిా అవలంబించాలి. 

2. ఆ తరువాత అప్పులు ఉంటే, అతని అపుపలన్నా 
తీరాులి. 

3. ఆ తరువాత ఒకవేళ అతను ఎవరి గురించైన్న 
వీలునామా వార స్త ఉంటే అతని ఆసి్తలోని మూడవ 
వంతు అందులో పేరొునావారికి ఇచిువేయాలి. 

4. తజ్'హీ'జ్ మరియు తక్ఫీన్, అపుపలు, 
వీలున్నమా మదలైన వాటిలో ధనం ఖరుుచేస్తన 
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తరువాత మిగలిన ధనంలో నుండి ఖుర్ఆన్, 
'హదీసు'ల పర కారం ఆసి్త హక్కులు ఉనా వారికి ఇవాడం 
జరుగుతుంది. 
కిర ంద పేరొునా విషయాలోు  ఏదైన్న విషయం ఉంటే 
వారికి అందులో ఆసి్త హక్కు ఉంట్లంది. 

1) బంధుతాం: అంటే బంధుతాం వలు  ఆసి్తలో హక్కు 
లభిసిుంది. 

2) వివాహం: అంటే వివాహబంధం వలు  కూడా ఆసి్తలో 
హక్కు లభిసిుంది. 

3) మువాల్లత్: అంటే మితర తాం, అంటే ఒక వయకిి 
మరో వయకిితో అతడు న్న మితుర డు అని అనటం. న్న 
కషు సుఖాలోు  న్నవు పనికిరావాలి. ఒకవేళ నేను ఎవరికైన్న 
చంపివేసి్త న్న తరఫున పరిహారం చలిు ంచాలి. నేను 
చనిపోత్య న్న ధన్ననికి వారసుడు కావాలి. ఒకవేళ ఆ 
మితుర ని తలిు , తండిర , కొడుక్క, కూతురు, భారయ ఎవరూ 
లేకపోత్య అతడు స్వాకరిసి్త దీనిా అఖ్దుల్ మువాల్లత్ 
అంటారు. 
మృతుని ధనంలో పదిమంది వారసులు ఉన్నారు: 

1. జవిల్ ఫురూ'ద్ లేద్వ అస్హాబుల్ ఫురూ'ద్ అంటే 
వీరి భాగాలు ఖుర్ఆన్లో పేరొునబడి వున్నాయి. 
ఉద్వ: 1/2, 1/4, 2/3, వీటిని స్తహామ్ అని కూడా 
అంటారు. ఆసి్తపంపకం జవిల్ ఫురూ'ద్ ద్వారా 
ప్రర రంభమవుతుంది. వీరు 12 మంది. 10 మంది 
బంధువులు.  

i. ముగ్గు రు పురుషులు: తండిర , తాత, తండిర  తరఫున 
(అ'ఖ్యాఫి) స్తదరుడు.  

ii. ఏడుగ్గరు సి్త్ీలు: కూతురు, మనవరాలు 

(కుమారుని బిడ్డ ), సంత-చలు లు, స్వతి-చలు లు, 
అఖ్యాఫీ-చలు లు, తలిు , న్ననమి. 

iii. రండు సబబీ భారాయ, భరిలు. 
2. 'అసబాత్ రండు రకాలు 1. సబబీ,  2. నసబీ 
అస్హాబుల్ ఫురూ'ద్ లకు ఆసి్తపంచిన తరాాత 

'అసబాత్ నసబియహ్క్క ఆసి్త పంచబడుతుంది. ఎందు 
కంటే అసబ్, నసబియయహ్ కంటే శకిిమంత మైనది.  

3. ఆ తరువాత 'అసబాత్ సబబీ అంటే విడుదలచేస్త 
వానికి ఆసి్త ఇవాడం జరుగుతుంది. వారు పురుషులైన్న 
సి్వీలయిన్నసర్వ.  

4. ఆ తరువాత మూతఖ్ యొకు 'అసబియయహ్ 
పురుషులక్క ఆసి్త పంచబడుతుంది. 

5. ఒకవేళ పైెన పేరొునా 'అసబాత్లో ఎవరూ 
లేకపోత్య ఆసి్త అస్హాబుల్ ఫురూ'ద్ వైెపునక్క 
మారిపోతుంది. అంటే వారి హక్కుల పర కారం రండవసారి 
ఇవాడం జరుగుతుంది. అయిత్య వారు బంధువులై 
ఉండాలి. 
నోట్: 'అసబాత్ అంటే అస్హాబ్దల్ ఫురూ'ద్ తమ 
వంతు తీసుక్కనా తరాాత మిగలిన ధనం తీసుక్కనే 

వారు. ఒకవేళ అస్హాబుల్ ఫురూ'ద్ లేకపోత్య అంతా 
వీరిదే అవుతుంది. 

6. జ'విల్ అర్'హామ్: అహ్ల ఫురూ'ద్ నసబియయ, 
పైెన పేరొునా 'అసబాత్లో నుండి ఎవరూ లేకపోత్య ఆసి్త 
జవిల్ అర్'హామ్క్క పంచివేయబడుతుంది. వీరు 
మృతునికి బంధువులే కాని ఖుర్ఆన్, 'హదీసు', 
ఇజ్మహ్లలో వీరికి పర త్యయకంగా వంతులు లేవు. 
అస్హాబుల్ ఫురూ'ద్వి ఉనాట్లు . 

7. మౌలల్ మువాల్లత్: అస్హాబుల్ ఫురూ'ద్ 
మరియు 'అసబాత్ మరియు జవిల్ అర్'హామ్లలో 
నుండి ఎవరూ లేకపోత్య మృతుని ధనం మౌలల్ 
మువాల్లత్లలో పంచివేయబడును. దీనిాగురించి 
పైెన పేరొునడం జరిగంది. 

8. ముఖిరర ర్లహు బినాసబ్ అలల్గైరి: అంటే 
పరాయి వయకిిని బంధువుగా పరిగణసి్త పైెవారు ఎవరూ 
లేకపోత్య ఆసి్త అతనికి చందుతుంది. అంటే ఉద్వ: 'జైద్ 
'ఖాలిద్ను స్తదరునిగా భావించాడు. అంటే 'జైద్ 
ముఖిరర ర్ స్వాకరించే వాడు. 'ఖాలిద్ ముఖిరర ర్లహు. 
అపుపడు 'జైద్ తండిర  'ఖాలిద్కి కూడా తండిర  అవుతాడు. 
ఒకవేళ 'జైద్కి వారసులవరూ లేకపోత్య, అతని ఆసి్త 
అతనికి చందుతుంది. కాని 'జైద్ తండిర తో అతనికి 
సంబంధం ఉండదు. 
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9. ముసాలహు బిజమీయిల్మాలి: అంటే ధనం 
మతిం వీలున్నమా చేయబడినవాడు. అంటే పైెన 
పేరొునా వారిలో ఎవరూ లేకపోత్య ఈ వయకిికి మతిం 
ధనం చందుతుంది. 

10. బైతుల్మాల్: పైెన పేరొునా వారిలో ఎవరూ లేక 
పోత్య మృతునిధనం బైతుల్మాల్లో అంటేముస్తు ముల 
ధన్నగారానికి చందుతుంది. అయిత్య ఇది ఆసి్తగా కాక 
యుదధ  ధనంగా ముస్తు ముల సంకే్షమానికి వినియో 
గంచటం జరుగుతుంది. బైతుల్మాల్ ఖరుులోు  
అగతయపరులు, పేద రోగుల చికితస, అన్నథ శవాల 
కఫన్ దఫన్, అన్నథ పిలు ల ఖరుులు ఉన్నాయి. 
పర సిుత కాలంలో బైతుల్ మాల్ లేదు. అందువలు  
ఇట్లవంటి ధన్ననిా పేదలు, అన్నధలక్క పంచిపెటు  
వచ్చును.  

ఆసి్త లభంచని సందర్భాలు: 
ఆసి్త లభించని సందరాాలు నాలుగ్గ ఉన్నాయి. 
వీటివలు  ఆసి్త లభించదు.  

1. బానిస: ఒకరి బానిసతాంలో ఉంటే ఆసి్త 
లభించదు. 

2. హతయ చేయటం: ద్వనివలు  హతాయ పరిహారం 
తపపనిసరి అయిత్య, అంటే ఒక వయకిి తన బంధువును 
చంప్రడు. ఈ వయకిి అతనికి వారసుడైన్న, హతయవలు  
ఇతనికి ఆసి్త లభించదు.  
పర వకి (స) పర వచనం: హంతక్కడికి ఆసి్తలో నుండి ఏమీ 
దకుదు. (నసాయి)  

3. ధారిిక భేదం: ఒకరు ముస్తు మ్, మరొకరు కాఫిర్. 
పరసపరం ఒకరి ఆసి్త మరొకరికి చందదు. పర వకి (స) 
ముస్తు మ్ కాఫిర్కి వారసుడు కాలేడని, కాఫిర్ ముస్తు మ్కి 
వారసుడు కాలేడని పర వచించారు. (బు'ఖారీ) 

4. దేశాల భేదం: ఒక వయకిి ఒక దేశంలో మరో వయకిి మరో 
దేశంలో ఉంటే, ఇది క్షవలం కాఫిరు క్ష. షాఫయీ దేశాల 
భినాతాం ఆసి్త హక్కును ఆపలేదని అభిప్రర య 
పడుతున్నారు.  

నిరీ్ణత భాగాలు: 
ఖుర్ఆన్లో 6 భాగాలు ఉన్నాయి. వీటిని 
జవిల్ఫురూ'ద్ అంటారు. ఇవి రండు రకాలు. ఒక 
భాగంలో (1/2, 1/4, 1/8). రండో భాగంలో,  2/3, 1/3, 
1/6 ఉన్నాయి.  ½ గురించి ఖుర్ఆన్లో అనేకచోటు  
పేరొునడం జరిగంది.  

1. ఒకవేళ ఒకు  కూతురు ఉంటే ఆమక్క  ½ . 
2. మీ భారయలు వదలివెళ్ళిన ద్వనిలో ½ . 
3. క్షవలం ఒకు చలు లు ఉంటే ఆమక్క ½.  
  1/4వ గురించి ఖుర్ఆన్లో రండుచోటు  
వచిుంది. 

1. భారయల ఆసి్తలో మీక్క ¼ వంతు ఆసి్త లభిసిుంది. 
2. మీ ఆసి్తలో భారయలక్క ¼ వంతు సంతానం లేకపోత్య 
లభిసిుంది.  

1/8 వ వంతు గ్గరంచి అలా్లహ్ ఆదేశం: 
1. మీరు విడిచివెళ్ళిన ద్వంట్లు  మీ భారయలది 1/8 
వంతు,  సంతానం ఉన్నాసర్వ. 

రండు, మూడవ వంతులు గురించి:  
1. ఒకవేళ క్కమారిలు రండు లేక అంతకంటే ఎక్కువ 
ఉంటే వారికి ఆసి్తలో నుండి 2/3 వ వంతు లభిసిుంది. 

2. ఒకవేళ ఇదద రు చలు ళ్ళి ఉంటే ఆసి్తలోనుండి వారికి 
2/3 వంతు లభిసిుంది. 

1/3 వంతు గురించి ఖుర్ఆన్లో ఒకచోట వచిుంది: 
1. అతని తలిు కి 1/3 లభిసిుంది. ఒకరికంటే అధకంగా 
ఉంటే, 1/3 వ వంతులో అందరూ భాగసాాములే.  

1/6వ వంతు గురించి ఖుర్ఆన్లో 3 చోటు  వచిుంది: 
1. మృతుని తలిు దండుర లక్క పర తి ఒకురికి 1/6వ 
వంతు లభిసిుంది. 

2. ఒకవేళ అనేకమంది అన్నాచలు ళ్ళి ఉంటే తలిు కి 
6వ వంతు లభిసిుంది. 

3. ఒకవేళ ఒక స్తదరుడు, ఒక చలు లు ఉంటే వీరిలో 
పర తి ఒకురికీ 1/6వ వంతు లభిసిుంది. 
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వారసులక్క లభించే 6 వంతులు ఖుర్ఆన్లో 
ఉన్నాయి. వీటి వివరణ కిర ంద పేరొునడం జరిగంది. 

జవిల్ ఫురూ'ద్ భాగాలు: 
జవిల్ ఫురూ'ద్ 12 మంది ఉన్నారని మనం తెలుసు 
క్కన్నాం. వీరిలో నలుగురు పురుషులు: తండిర , తాత, 
తండిర  తరఫున స్తదరుడు, భరి. ఎనిమిది మంది సి్వీలు: 
కూతురు, మనవరాలు, సంతచలు లు, తలిు  తరఫున 
చలు లు, తండిర  తరఫున చలు లు, తలిు , న్ననామి, 
భారయ. ముందు పురుషుల గురించి పేరొునటం 
జరుగుతుంది. ఆ తరువాత సి్వీల భాగాల గురించి 
పేరొునటం జరుగుతుంది. 

ప్పరుషుల వంతులు: 
తండి్ర: తండిర కి మూడు స్తథ తులు ఉన్నాయి. 
1. ఒక స్తథ తిలో తండిర కి ఫర్'ద్ ముత్లఖ్ మాతర మే 
చందుతుంది. అంటే మృతుని ఆసి్తలో 1/6వ వంతు 
లభిసిుంది. అయిత్య అతనితో ప్రట్ల మృతుని కొడుక్క 
లేద్వ మనవడు, లేద్వ మునిమనవడు ఉండాలి. తలిు  
దండుర లోు  పర తి ఒకురికి 6వ వంతు లభిసిుంది. అయిత్య 
మృతుని ఒక క్కమారుడు ఉండాలి.  

స్ంతానం అంటే కొడుక్క, మనవడు ఆ విధంగా కిర ందికి 
పోతుంది. అంటే ఒకవేళ కొడుక్క లేక్కంటే మనవడు, 
మనవడు లేక్కంటే మునిమనవడు. అదేవిధంగా 
కిర ందివరక్క. ఒకవేళ 'జైద్ చనిపోయాడు, అతనికి తండిర , 
ఒక క్కమారుడు ఉన్నారు. తండిర కి 6వ వంతు 
చందుతుంది. మిగలినదంతా కొడుక్కకి చందుతుంది.  

2. రండవ స్తథ తిలో తండిర కి ఫర్'ద్ ము'త్లఖ్, 
ఉసూబత్ రండూ లభిసిాయి. అంటే జవిల్ ఫురూజ్ 
కావటం వలు  6వ వంతు, అస్బ కావటం వలు  మిగలిన 
ధనం లభిసిుంది. మృతునికి తండిర తో ప్రట్ల కూతురు 
లేద్వ మనవరాలు ఉంటే కూతురుక్క సగం, మిగలినది 
తండిర కి లభిసిుంది. ఎందుకంటే కొడుక్కలు, మనవళ్ళు  
లేనందున అంతా తండిర క్ష లభిసిుంది. సగం మరియు 
ఆరవ వంతు ఒకచోట చేరడం వలు  లకు 6 ద్వారా 
జరుగుతుంది. అంటే మృతుని ధన్ననిా 6 వంతులుగా 
చేయడం జరుగుతుంది. అందులో సగం కూతురుక్క 

లభిసిుంది. ఒకవేళ మృతునికి ఒక్ష కూతురు ఉంటే 
ఆమక్క సగం లభిసిుంది. 6వ వంతు తండిర కి లభిసిుంది. 
ఒక వంతు తండిర  జవిల్ఫురూ'ద్ కావటం వలు  
లభించింది. రండు భాగాలు మిగల్లయి. ఆ రండు 
కూడా తండిర క్ష అస్బ కావటం వలు  లభించాయి. అంటే 
మూడు వంతులు తండిర కి లభించాయి. 

3. మూడవ స్తథ తిలో తండిర  క్షవలం అస్బ అవుతాడు. 
అంటే మృతునికి సంతానంలో ఏ ఒకురూ లేక్కంటే 
అంతా తండిర క్ష దక్కుతుంది. ఒకవేళ ఎవరైన్న 
జవిల్ఫురూ'ద్ ఉంటే అతని వంతు ఇచిు మిగలింది 
తండిర కి చందుతుంది. అంటే మృతునికి తలిు , తండిర  
ఉన్నారు. తలిు కి 1/3 వ వంతు లభిసిుంది. మిగలింది 
తండిర కి లభిసిుంది.  

తాతవంతు : 
ఒకవేళ మృతుని తండిర  ఉన్నాడు. తాత కూడా 
ఉన్నాడు. తాత వారసుడు కాలేడు. తండిర  లేకపోత్య 
తాత తండిర  సాథ న్ననిా పందుతాడు. ఇతనివి కూడా 
మూడు స్తథ తులు ఉన్నాయి. అయిత్య న్నలుగు స్తథ తులోు  
మాతర ం తండిర కి వేరుగా ఉన్నాయి. అవి ఫరాయిజ్ 
పుసికాలోు  ఉన్నాయి. 
అవ్ల్లదుల్ ఉమ్ [సవతి (అ’ఖ్యాఫి) సోదరుడు, 

సోదర]: 
అంటే ఒక తలిు , ఇదద రు తండుర లు గలవారిని 

''అవ్ల్లదుల్ఉమ్'' అంటారు. ఇట్లవంటి వారికి మూడు 
స్తథ తులు ఉన్నాయి. 

1. ఒకవేళ ఒక స్తదరుడు లేద్వ ఒక చలు లు ఉంటే 1/6వ 
వంతు లభిసిుంది.  
అల్లు హ్ ఆదేశం: ''ఒకవేళ ఒక వయకిి లేద్వ ఒక సి్వీకి ఆసి్త 
ఉంటే వారికి తండిర , కొడుక్క లేకపోత్య అతడి రండవ తండిర  
నుండి ఒక స్తదరుడు లేద్వ ఒక స్తదరి ఉంటే వారిలో పర తి 
ఒకురికీ 1/6వ వంతు లభిసిుంది. (సూరహ్ నిసా, 4:12) 
ఈ ఆయతులో తలిు  సంతానం అని అరథ ం. అల్ ఉముి 
అంటే తలిు . 

2. ఒకవేళ తలిు  తరఫున అన్నాచలు ళ్ళి ఇదద రు లేద్వ 
ఇదద రి కంటే ఎక్కువ ఉంటే వారికి 1/3 వ వంతు 
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లభిసిుంది. ఇందులో అందరూ భాగసాాములు. అలాహ్ 
ఆదేశం: ''ఒకవేళ ఒకరి కంటే ఎక్కువ ఉంటే 1/3 వ 
వంతులో అందరూ భాగసాాములు.'' (అనిాసా, 4:12) 
పంపకం, హక్కులోు  అందరూ సమానులు. సి్వీలైన్న 
పురుషులైన్న, ఇకుడ పురుషులక్క ఇదద రు సి్వీల 
వంతుక్క సమానంగా ''అనేది'' వరిించదు. మిగతాచోటా్ 
అంతా ఇది వరిిసిుంది. 

3. మృతుని తండిర  లేద్వ తాత లేద్వ కొడుక్క లేద్వ 
మనవడు లేద్వ కూతురు ఉంటే తండిర  తరఫున 
స్తదరులక్క ఏమాతర ం చందదు. ఎందుకంటే వారిని 
కల్లలగా పరిగణంచటం జరుగుతుంది. కల్లల 
విషయంలో క్కమారుడు, తండిర  ఉండకూడదని షరతు 
ఉంది. అందువలు  ఈ స్తథ తిలో అఖ్యాఫీ స్తదరుడు, 
చలు లు ఇదద రూ వారసులు కారు. 

భర్త  వంతులు : 
రండు భరి స్తథ తులు: 
1. ఒకవేళ భారయ మరణసి్త, ఆమక్క కొడుక్క, 
కూతురు, మనవడు, మనవరాలు లేక్కంటే భరిక్క ఆమ 
ఆసి్తలో నుండి సగం వంతు లభిసిుంది. 

2. ఒకవేళ భారయక్క కొడుక్క, కూతురు లేద్వ మన 
వడు లేద్వ మనవరాలు ఉంటే భరిక్క మతిం ఆసి్తలో ¼  
వంతు లభిసిుంది. ఖుర్ఆన్ ఆదేశం : ''మీ భారయలు 
వదలివెళ్ళిన ద్వంట్లు  వారికి సంతానం లేకపోత్య వారి 
ఆసి్తలో నుండి సగం, ఒకవేళ వారి సంతానం ఉంటే మీక్క 
¼ వ వంతు లభిసిుంది.'' (అనిాసా, 4) 

సి్త్ీల వంతులు : 
జ'విల్ ఫురూ'ద్లోని ఎనిమిది మంది సి్వీలక్క 
వంతులు ఉన్నాయి.  

1. భారయ, 2. కూతురు, 3. మనవరాలు, 4. సంత 
('ఐని) చలు లు, 5. సవతి ('అలాత తి) చలు లు, 6. తలిు  
తరఫున (అ'ఖ్యాఫి) చలు లు, 7. తలిు , 8. న్నయనమి.  

1. భార్యక్క రండు స్తథ తులు ఉన్నాయి. 
(1). ఒకవేళ మృతునికి కొడుక్క, కూతురు, 
మనవడు, మనవరాలు లేక్కంటే 1/4వ వంతు 

లభిసిుంది. ఒకు భారయ ఉన్నా అంతకంటే అధకంగా 
ఉన్నాసర్వ. 1/4లో భాగ సాాములు.  

(2) ఒకవేళ కొడుక్క, కూతురు, మనవడు, మనవ 
రాలు ఉంటే 1/8వ వంతు లభిసిుంది. అల్లు హ్ ఆదేశం: 
''మీ ఆసి్తలో సి్వీలది 4వ వంతు. ఇది సంతానం లేక్కంటే; 
సంతానం ఉంటే వారికి 8వ వంతు'' అంటే 1/8. 

కూతురు వంతు : 
సంత చలు లుక్క మూడు స్తథ తులు ఉన్నాయి. 
1. ఒకవేళ మృతునికి ఒక్ష ఒకు కూతురు ఉంటే, 
ఆమక్క సగం 1/2 లభిసిుంది. 

2. ఒకవేళ మృతునికి రండు లేద్వ అంతకంటే ఎక్కువ 
కూతురుు  ఉంటే వారందరికీ కలిపి 2/3 వంతు లభిసిుంది. 

3. ఒకవేళ కూతురుతో ప్రట్ల కొడుక్క కూడా ఉంటే 
కూతురు అస్బహ్ అవుతుంది. అపుపడు కొడుక్కక్క 
రండు వంతులు, కూతురుక్క ఒక వంతు లభిసిుంది. 
అల్లు హ్ ఆదేశం: మగవారికి ఇదద రు సి్వీల వంతులు 
ఇవాాలి. 

మనవర్భలి వంతు: 
సమాజంలో కొడుక్క కూతురిా మనవరాలు 
అంటారు. అయిత్య ఇకుడ మనవళి, మనవరాళి 
కూతురిని కూడా మనవరాలు అంటారు. ఒకవేళ 
కొడుక్క కూతురు లేకపోత్య మనవడి కూతురికి 
లభిసిుంది. ఇంకా ఒకవేళ మనవడి కూతురు కూడా 
లేక్కంటే ముని మనవడి కూతురుకి లభిసిుంది. 
మనవరాలికి ఆరు స్తథ తులు ఉన్నాయి. కాని ముని 
మనవరాలి స్తథ తులు కలిపి మతిం11 స్తథ తులు 
వార యబడాాయి. 

1. ఒకవేళ మృతునికి కొడుక్క కూతురు లేక, క్షవలం 
ఒక మనవరాలు మాతర మే ఉంటే ఆమక్క ఆసి్తలో నుండి 
1/2వ వంతు లభిసిుంది. ఈ విధంగా మనవరాలు 
కూతురు సాథ నంలో ఉంట్లంది. ఒకవేళ మనవరాలు 
లేక్కంటే ముని మనవరాలు వసిుంది. 

2. ఒకవేళ మృతుని కొడుక్క కూతురు లేక్కంటే, 
ఇదద రు మనవరాళ్ళి లేద్వ అంతకంటే అధకంగా ఉంటే, 
వారికి మతిం ఆసి్తలో నుండి 2/3వ వంతు ఇవాబడు 



12. ఆసి్తపంపకం వీలునామ:3041-3079;  సంపుటం:II 1114 12-   ْلدالج    ؛3079-3041:تَاُب اْلفََرائ ض  َوالَوَصايَاك :II  
తుంది. ఈ స్తథ తిలో కూడా మనవరాళ్ళి కూతురు  
సాథ నంలో ఉంటారు. కూతురు ల్ల వీరు కూడా 2/3వ వంతు 
ఆసి్తని పంచ్చక్కంటారు. ఒకవేళ 2 మనవ రాళ్ళి ఉన్నా 

లేక ఎకుువ ఉన్నా. ఒకవేళ మనవ రాళ్ళి ఎవరూ 
లేక్కంటే ముని మనవరాళ్ళు వసిారు.  

3. ఒకవేళ మృతునికి కొడుక్క, కూతురు లేరు. ఒక 
మనవరాలు లేద్వ అనేకమంది మనవరాళ్ళి ఉన్నారు. 
వారికి తోడు మనవడు ఉంటే, జవిల్ఫురూ'ద్కి ఇచిున 
తరాాత మిగలింది మనవడు, మనవరాళ్ళి 
పంచ్చక్కంటారు. ఇకుడ మునిమనవ రాలు మనవరాలి 
సాథ నంలో ఉండదు. ఎందుకంటే మనవడి ముందు ఆమక్క 
ఏమీ దకుదు.  

4. (1) ఒకవేళ మృతుని కొడుక్క, కూతురు లేక్కంటే, 
మనవడు కూడా లేక్కంటే ఒకటి లేక అనేక మనవరాళ్ళి 
ఉంటే, మునిమనవడు కూడా ఉంటే, జవిల్ఫురూ'ద్ కు 
ఇచిున తరాాత మిగలిన ద్వనిా మనవరాళ్ళి, ముని-
మనవరాలుి పంచ్చక్కంటారు. పురుషునికి ఇదద రు 
సి్వీల వంతులు. 

(2) ఒకవేళ మృతునికి కొడుక్క, మనవడు, ముని 
మనవడు లేక్కండా, క్షవలం ఒకు కూతురు మాతర మే 
ఉంటే, మనవ రాళిక్క క్షవలం 6వ వంతు లభిసిుంది. 
మనవరాలు ఒకుటి ఉన్నా అధకంగా ఉన్నా. 

(3). ఒకవేళ మృతునికి కొడుక్క, మనవడు, ముని-
మనవడు లేక్కండా మనవరాలు కూడా లేక్కండా, 
క్షవలం ఒక కూతురు మరియు ఒక మునిమనవరాలు 
ఉంటే మునిమనవ రాలికి 6వ వంతు లభిసిుంది. ఒకుటి 
ఉన్నా అంతకంటే అధకం ఉన్నాసర్వ. 

5. (1) ఒకవేళ మృతునికి కొడుక్క, మనవడు, ముని-
మనవడు లేక ఇదద రు కూతురుు  లేద్వ అంత కంటే 
ఎక్కువ ఉంటే, మునిమనవరాలికి ఏమీ దకుదు. 

(2) ఒకవేళ మృతునికి కొడుక్క, మనవడు, ముని 
మనవడు లేక ఇదద రు కూతురుు  లేద్వ అంతకంటే ఎక్కువ 
ఉంటే మునిమనవరాలికి ఏమీ దకుదు. 

6. (1) ఒకవేళ మృతునికి కొడుక్క ఉంటే, మనవ 
రాళికు, ముని మనవరాళిందరికీ ఏమీ దకుదు. 

(2) ఒకవేళ మృతునికి మనవరాలు ఉంటే, ముని 
మనవరాళిందరికీ ఏమీ దకుదు. 
వివర్ణ: మునిమనవరాళ్ళి ఒక్ష కొడుక్క సంతానం 
కానకురలేదు. అనేకమంది కొడుక్కల సంతానం 
అయిన్న అదే వారికి లభిసిుంది. ఉద్వ: ఒక కొడుక్కకి ఒక 
కూతురు ఉంది. మరో కొడుక్కక్క ఐదుమంది కూతురుు  
ఉన్నారు. వారికి 2/3వ వంతు లభిసి్త ద్వనిా 6 
భాగాలుగాచేస్త పర తి ఒకురికి ఒక వంతు ఇవాడం 
జరుగుతుంది. ఒకు కూతురుక్క అధకంగా ఇవాడం 
జరుగదు. అదేవిధంగా మనవళితో కలస్త 'అస్బ 
అవడంలో ఒకురి సంతానం కానకురలేదు. ఒకవేళ 
మనవరాళ్ళి ఒక కొడుక్క సంతానం అయిత్య వారితో 
ప్రట్ల ఉనా మనవడు మృతుని మరో కొడుక్క సంతానం 
అయిన్న 'అస్బ అయిపోతాడు. అంత్య కాదు 
మనవళిక్క దొరకుపోవడానికి మృతుని కొడుక్క 
ఉండటం షరతు కాదు. ఒకవేళ మనవళి తండిర  
చనిపోయాడు, మరొక కొడుక్క ఉన్నాడు. అతడు 
మనవరాళి తండిర  కాదు. అపుపడు కూడా వారికి ఏమీ 
దకుదు. ఇపుపడు చలు ళి విషయం చదవండి. 

సంత చెలా్లలు : 
సంత చలు ళి ఐదు స్తథ తులు ఉన్నాయి: 
1. ఒకవేళ ఒక్ష చలు లు ఉంటే, ఆమక్క మృతుని సగం 
ఆసి్త లభిసిుంది. అల్లు హ్ ఆదేశం: ''అతనికి చలు లు 
ఉంటే ఆమక్క సగం ఆసి్త లభిసిుంది.'' 

2. ఒకవేళ రండు లేద్వ రండుకంటే ఎక్కువ ఉంటే 2/3 
వారి హక్కు లభిసిుంది. అల్లు హ్ ఆదేశం: ''ఒకవేళ 
ఇదద రు చలు ళ్ళి లేద్వ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆసి్తలో 
నుండి వారికి 2/3 లభిసిుంది.'' 

3. ఒకవేళ చలు ళితో ప్రట్ల సంత ('ఐని) స్తదరుడు 
ఉంటే అమాియికి ఒక వంతు, అబాాయికి రండు 
వంతులు లభిసిాయి. ఖుర్ఆన్లో స్తదరి స్తదరుడితో 
కలస్త 'అస్బ అయిపోతుంది. 

4. మృతుని కూతురుు , మనవరాళ్ళి చలు ళితో 
కలస్త ఉంటే కూతురు , మనవరాళి వంతులు ఇచిున 
తరాాత మిగలిన ద్వంట్లు  అందరికీ హక్కు ఉంది. పర వకి 
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(స) పర వచనం: ''చలు ళిను కూతురు తో 'అస్బ 
చేయండి.'' 
ఇబా మస్'ఊద్ను ''ఒక వయకిి చనిపోయాడు. అతడికి 
ఒక కూతురు ఒక మనవరాలు, ఒక చలు లు ఉంది. పర తి 
ఒకురికీ ఎంత  లభిసిుంది'' అని పర శిాంచడం జరిగంది. 
అతను ఈ 'హదీసు' పర కారం, ''కూతురుకి సగం, 
మనవరాలికి 1/6, మిగలింది అంతా చలు లిది,'' అని 
సమాధానం ఇచాురు. (బు'ఖారీ) 

సవతి సోదర వంతు : 
పర శా: సవతి చలు ల స్తథ తులు ఎనిా? సంత చలు లు 
ఉంటే సవతి చలు లుకి ఆసి్త దక్కుతుంద్వ లేద్వ?  
జవాబు: సంత చలు లు ఉంటే సవతి చలు లు 
వారసురాలు కాదు. సంత చలు లు లేకపోత్య సవతి 

చలు లు ఆమ సాథ నంలో ఉంట్లంది. వారికి 7 స్తథ తులు 
ఉన్నాయి. 

సవతి చెలా్లలు వంతు : 
మృతుని సవతి చలు ళ్ళి కూడా సంత చలు ళివంటి 

వార్వ. వీరికి 7 స్తథ తులు ఉన్నాయి. 
1. సవతి చలు లు ఒకుతే ఉంటే ఆమక్క సగం 
లభిసిుంది. అయిత్య మృతుని సంత చలు ళ్ళి 
ఉండరాదు. 

2. ఒకవేళ రండు లేద్వ అంతకంటే ఎక్కువ సవతి 
చలు ళ్ళి ఉంటే 1/3వ వంతు లభిసిుంది. అందరూ 
ఇందులో భాగసాాములు. అయిత్య సంత చలు ళ్ళి 
ఉండరాదు. 

3. మృతుని సవతిచలు ళ్ళి, ఒక సంత చలు లు ఉంటే 
సవతి చలు ళిక్క 1/4వ వంతు లభిసిుంది. ఎందుకంటే 
చలు ళి వంతు 2/3. అందులో సగం సంత చలు లు 
తీసుకొని పోయింది. మిగలింది 6వ వంతు. అది సవతి 
చలు ళిక్క లభిసిుంది. దీనివలు  చలు ళి హక్కులు 
పూరియాయయి. 

4. ఒకవేళ మృతునికి ఇదద రు చలు ళ్ళి ఉంటే సవతి 
చలు ళిక్క ఏమీ లభించదు. ఎందుకంటే సంత ఇదద రు 
చలు ళిక్క 2/3వ వంతు ఉంది. ఇపుపడు మర్వమీ 
మిగలలేదు. 

5. ఒకవేళ మృతునికి ఇదద రు సంత చలు ళితో ప్రట్ల 
సవతి చలు ళ్ళి ఉండి వారితో ప్రట్ల ఒక సవతి స్తదరుడు 
కూడా ఉంటే, ఇపుపడు సవతి చలు ళ్ళి స్తదరుని వలు  
'అస్బ అయిపోతారు. మిగలిన ఆసి్తని సవతి అన్నా 

చలు ళిలో మగవారికి ఇదద రుసి్వీలవంతు చొపుపన 
పంచిపెటు డం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే స్తదరుడు, 
సంత చలు ళి ఆసి్త అవ్ల్లద్ సల్బియయహ్ సాథ నం 
పందటం జరుగుతుంది. ఇంకా స్తదరుని సవతి 
స్తదరీమణుల ఆసి్త కొడుక్క సంతానం సాథ నంలో ఉండి 
ఉంట్లంది. వీరిలో పురుషులు, సి్వీలు అందరూ 
సమానులే. 

6. సవతి స్తదరి మృతుని క్కమారిలు లేద్వ 
మనవరాళితో కలస్త 'అస్బ అయిపోతుంది. 
ఎందుకంటే 'హదీసు'లో ఇల్ల ఉంది, ''చలు ళిను 
కూతురు తో ప్రట్ల 'అస్బ చేయండి.'' చాల్లమంది 
పండితుల అభిప్రర యం ఇదే.  

7. మృతుని సవతి చలు ళ్ళి, సవతి స్తదరులు -- 
అతని కొడుక్క లేద్వ మనవడు లేద్వ మునిమనవడు 
లేద్వ తండిర తో ఉంటే -- ఎవారికీ ఏదీ దకుదు. 
మరో అభిప్రర యం పర కారం ఒకవేళ మృతునికి తాత 

ఉంటే సవతి స్తదరులక్క ఏమీ దకుదు. అదేవిధంగా 
మృతునికి సంత స్తదరుడు లేద్వ స్తదరి ఉన్నా సవతి 
స్తదర స్తదరీ మణులక్క ఏమీ దకుదు. అంటే సంత 
చలు ళితో ఉండి 'అస్బగా ఉనాపుపడు అంటే 
క్కమారిలు, మనవరాళితో ప్రట్ల ఉనాపుపడు. 

తలాి వంతు : 
తలిు కి మూడు స్తథ తులు ఉన్నాయి: 
1. ఒకవేళ మృతునికి సంతానం కొడుక్క, కూతురు 
లేద్వ మనవడు, మనవరాలు ఉంటే మృతుని తలిు కి 6వ 
వంతు లభిసిుంది. అల్లు హ్ ఆదేశం: ''మృతునికి 
సంతానం ఉంటే తలిు దండుర లక్క పర తి ఒకురికీ 6వ వంతు 
లభిసిుంది.'' (అన్-నిసా', 4:11) 

ఆయతులో వలద్ అని ఉంది. అంటే కొడుక్కలు, 
కూతుళ్ళు , మనవడు, మనవరాళ్ళి అందరూ 
ఉన్నారు. 
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2. ఒకవేళ మృతునికి ఇదద రు లేద్వ ఇదద రికంటే 

ఎకుువ  స్తదర స్తదరీమణులు ఉంటే వారు సంత 

వారైన్న, సవతి వారైన్న సంబంధం తలిు నుండైన్న, 
తండిర నుండైన్న ఎటిు  పరిస్తథ తులోు నూ మృతుని తలిు కి 6వ 
వంతు లభిసిుంది. ఎందుకంటే అల్లు హ్ ఆదేశం: 
''అతనికి స్తదరులు, స్తదరీమణులు ఉంటే తలిు కి 6వ 
వంతు లభిసిుంది.'' (అన్-నిసా', 4:11) 

3. ఒకవేళ మృతునికి కొడుక్క, కూతురు లేక 
మనవడు, మనవరాలు లేక, లేద్వ, ఇదద రు లేక 
ఇదద రికంటే ఎక్కువ స్తదర, స్తదరీలు లేక్కంటే మృతుని 
తలిు కి 1/3వంతు లభిసిుంది. అల్లు హ్ ఆదేశం: ''ఒకవేళ 
సంతానం లేక్కంటే అతని వారసులైన తలిు దండుర లోు  
తలిు కి 1/3వ వంతు లభిసిుంది.'' (అన్-నిసా', 4:11) 
మిగలిన ద్వనికి తండిర  వారసుడు అవుతాడు. కాని పైెన 
పేరొునబడిన స్తథ తులలో తలిు దండుర లతో ప్రట్ల భారాయ 
భరిలోు  ఒకరు ఉండకూడదు. ఒకవేళ తలిు దండుర లతో 
ప్రట్ల భారాయ భరిలోు  ఒకరు ఉంటే, భారాయభరిలోు  ఒకరి 
వంతు ఇచిున తరాాత మిగలిన ఆసి్తలో 1/3 వంతు 
తలిు కి లభిసిుంది.  
ఇవి రండు ర్కాలు : 
1. మృతుని తలిు దండుర లు మరియు భారాయభరిలిో 
ఒకరు (భరి) ఉండాలి. 

2. మృతుని తలిు దండుర లు మరియు అతని భారయ 
ఉంటే రండు స్తథ తులోు నూ మిగలిన ద్వంట్లు  1/3వ వంతు 
తలిు కి లభిసిుంది. మిగలింది తండిర కి లభిసిుంది. ఈ 
విషయంపైె 'ఉమర్ (ర), 'అలీ (ర), ఇబా మస్'ఊద్ (ర), 
ధారిిక పండితులు, ధారిిక పర వీణులు, షాఫయీ 
ఏకాభిప్రర యం కలిగ ఉన్నారు.  
ఒకవేళ ఈ రండు సమసయలోు  తండిర కి బదులు తాత 
ఉంటే ఉద్వ: మృతుని తలిు  మరియు భారాయభరిలోు  
ఒకరు మరియు తాత ఉన్నా తలిు కి మతిం ఆసి్తలో 
నుండి 1/3వ వంతు లభిసిుంది. దీనిా ఇబా 'అబాాస్, 
అబూ 'హన్నఫా, ము'హమిద్ సమరిథ సిున్నారు. కూఫా 
వారు కూడా ఇబా మస్'ఊద్ యొకు ఉలేు ఖన్ననిా 
స్వాకరించారు. భారాయభరిలోు  ఒకరు ఉంటేనే. కాని ఈ 

స్తథ తిలో ఇమామ్ అబూ యూసుఫ్ తాతతో తలిు కి 
మిగలిన ద్వంట్లు  నుండి 1/3వ వంతు ఇవాాలని 
అభిప్రర య పడాారు. తండిర తో చేస్తనట్లు . (షరీఫా) కాఫేలో 
ఇల్ల ఉంది. పైెన పేరొునాద్వంట్లు  అంటే తండిర కి బదులు 
తాత ఉంటే తలిు కి మతిం ఆసి్తలో, 1/3 వ వంతు 
లభిసిుంది. 

అమమమమ నాననమమల వంతు : 
అమిమిను, న్ననామిను ఇదద రిన్న జదద హ్ 
అంటారు. మనవలు, మనవరాళి ఆసి్తలో న్ననామి, 
ముని న్ననామి, అమిమి, ముని అమిమిలక్క 
వంతులు లభిసిాయి. స్తరాజీలో ఇల్ల ఉంది, ''పర తి వయకిికి 
ఇదద రు జద్వద లు ఉంటారు. 1. తలిు  యొకు తలిు ,  2. 
తండిర  యొకు తలిు . ఆ తరువాత జదద హ్వి రండు 
రకాలు:  

1. అంటే తండిర  తలిు , లేద్వ తండిర  తలిు  యొకు తలిు . 
2. తలిు  తండిర  యొకు తలిు . ఇందులో ఇదద రు తలుు ల 
గురించి ఉంది. అంటే మృతుని తలిు , అతని తాతతలిు . 
న్ననామిక్క, అమిమిక్క 6వ వంతు లభిసిుంద. 
ఎందుకంటే పర వకి (స) ఇల్ల పర వచించారు. ''అమిమి, 
న్ననామిలక్క 6వ వంతు ఇచిువేయండి.'' వారు 
ఒకురైన్న అధకంగా ఉన్నా 6వ వంతులో భాగ 
సాాములు. 
న్ననామిక్క, అమిమిక్క 6వ వంతు ఇవాడం 
గురించి మరో 'హదీసు' కూడా ఉంది. ద్వనిా అబూ 
స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) మరియు ము'గీర బిన్ షీబఅ 
మరియు 'ఖబీస బిన్ జువైెబ్ (ర) ఉలేు ఖించారు. పర వకి 
(స) జదద హ్క్క 6వ వంతు ఇచాురు. ఒకవేళ అధక 
సంఖయలో ఉంటే 6వ వంతులో వీరందరూ భాగసాా 
ములు. దీనికి సాక్ష్యం ఏమిటంటే అబూ బకర్ స్తదీద ఖ్ 
వదద క్క ఒక న్ననామి వచిు, ''న్నక్క న్న మనవడి ఆసి్త 
లభించినట్లు  చూడ్ండి,'' అని వినావించ్చక్కంది. ద్వనికి 
అబూ బకర్ (ర) మీరు కొంచం వేచి ఉండండి, నేను పర వకి 
(స) అనుచరులతో సంపర దించ్చక్కంటాను. ఎందుకంటే 
న్నక్క ఖుర్ఆన్లో మీ వంతు కనబడలేదు, పర వకి (స) 
కూడా మీ గురించి ఏమీ పర వచించలేదు అని తెలిపి 
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ఇతరులతో సంపర దించారు. ము'గీరహ్ (ర), పర వకి (స) 
అమిమిక్క 6వ వంతు ఇచాురని అన్నారు. అబూ 
బకర్ స్తదీద ఖ్ అతనితో 'మీతో ప్రట్ల ఇంకవరైన్న సాక్ష్యం 
ఉన్నారా?' అని అన్నారు. అపుపడు ము'హమిద్ బిన్ 
ముస్తు మహ్ అ'న్నసరీ సాక్ష్యం ఇచాురు. ఆ తరువాత ఆ 
వయకిిక్ష చందిన న్ననామి వచిు మనవడి ఆసి్త గురించి 
వినావించ్చక్కంది. అపుపడు అబూ బకర్ ఆ ఇదద రితో, 
'మీ ఇదద రూ ఆసి్తలో 6వ వంతును పంచ్చకండి,' అని 
తీరుప ఇచాురు. (బు'ఖారీ)  
మరో ఉలేు ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''న్ననామి 'ఉమర్ 

(ర) వదద క్క వచిు, ''అమిమి కంటే నేను ఉతిమ 

మైనద్వనిా. ఎందుకంటే ఒకవేళ అమిమి చనిపోత్య 
మనవడు ఆమ ఆసి్తని పందలేడు, ఎందుకంటే ఆమ 
జవిల్ అర్'హామ్లలోనివారు. ఇంకా ఒకవేళ న్ననామి 
చనిపోత్య మనవడు న్న ఆసి్తకి వారసుడు అవుతాడు అని 
వినావించ్చక్కంది. అపుపడు 'ఉమర్ (ర), 'ఆ ఆరవ 
వంతులో న్న వంతు కూడా ఉంది. ఒకవేళ మీరు అధకంగా 
ఉంటే 6వ వంతులో అందరూ భాగసాాములే. ఒకుర్వ 
ఉంటే అంతా ½ వ వంతు ఆమక్ష చందుతుంది. 

'హాకిమ్ ఇల్ల ఉలేు ఖించారు, ''పర వకి (స) ఇదద రు 
న్ననామిలక్క 1/6వ వంతు పంచిపెటు మని తీరుప 
ఇచాురు. (ము'హమిద్ 'అలీ హాషియహ్ మువతిా). 
అబూ బకర్, 'ఉమర్, ఇతర అనుచరుల తీరుపల వలు  
ఈ విషయంపైె ఏకాభిప్రర యం కలిగ ఉన్నారు. మదటి 
శ్రర ణకి చందిన అమిమిలు, న్ననామిలు 1/6వ 
వంతులో భాగ సాాములు. (షరీఫియయహ్) 
ఒకవేళ మృతుని తలిు  ఉంటే న్ననామి, 
అమిమిలక్క ఏమీ లభించదు. అదేవిధంగా మృతుని 
తండిర  ఉన్నా వీరిక్షమీ లభించదు. ఒకవేళ మృతుని 
తాత ఉంటే కూడా న్ననామిలక్క ఏమీ లభించదు. 
అయిత్య తాత ఉండగా తండిర  యొకు తలిు కి కూడా 
లభిసిుంది. అంత్యకాక ఆమ తాతతో ప్రట్ల ఆసి్త 
పందుతుంది. ఎందుకంటే ఆమ బంధుతాం తాత 
తరఫు నుండి కాదు. ఆమ తాతక్క భారయ. అందువలు  
ఆమ భాగానికి హక్కుద్వరు అవుతుంది. ఉద్వ: తలిు  
తండిర తో ప్రట్ల ఆసి్త పందుతుంది. అపుపడు 

న్ననామిలక్క ఏమీ లభించదు. అయిత్య మృతునికి 
రండు శ్రరణుల దూరం ఉంటే తాత తండిర , అపుపడు ఇదద రు 
సి్వీలు అతనితో ప్రట్ల వారసులౌతారు. 

1. తాత తలిు  (ముని న్ననామి) మరియు 2. తండిర  
తలిు  యొకు తలిు . ఒకవేళ దూరం మూడవ శ్రర ణకి ఉంటే 
తండిర -తండిర -తండిర  యొకు తండిర . ఇతనితో ప్రట్ల 
ముగుగ రు న్ననామిలు వారసులౌతారు. 1. తండిర  - 
తండిర  యొకు తలిు  అంటే న్ననామి యొకు తలిు . 2. 
తండిర  యొకు తలిు  యొకు తలిు . అంటే న్ననామి తలిు . 
3. తండిర  యొకు తండిర  యొకు తండిర  అంటే ముతిాత 
యొకు తలిు . అదేవిధంగా జద్ల దూరం 
పెరుగుతునాకొలది. జద్వద త్ల అబవయాయత్ల 
సంఖయ పెరుగుతుంది. వారు జద్తో ప్రట్ల 
వారసులౌతారు. న్ననామిలు, అమిమిలు 
బంధుతాంలో దగగ రైత్య వీరికి ఏమీ లభించదు. 

అసబాత్ : 
'అసబహ్ రండు రకాలు 1. నసబీ 2. సబబీ 
I. నసబీ అంటే అతనికి మృతునికి సంబంధం 
ఉంట్లంది. 

II. సబబీ అంటే బంధుతాం లేనిది. బానిస మరియు 
యజమాని.  

'అసబాత్ నసబియయ మూడు రకాలు: 1. 
'అసబియహ్బి నఫ్స్తహ్, 2. 'అసబియయ బి'గైరిహీ, 3. 
'అసబియయ మఅ 'గైరిహీ.  

1. 'అసబియయ బినఫ్స్తహీ: పురుషుడు అంటే 
మృతునితో అతనిక్కనా సంబంధంలో సి్వీ మధయ లేదు. 
అంటే కొడుక్క, మనవడు. ఒకవేళ మధయ సి్వీవసి్త 'అసబ 

కాదు. సవతి స్తదరుడు, స్తదరి వీరు 
జ'విల్ఫురూ'ద్లోని వారు. మరియు 'అస్బ బి 
నఫ్స్తహీలో నలుగురు వయకి్కలు ఉన్నారు. వారు 
(1)కొడుక్క, మనవడు, (2) మృతుని అసలు తండిర , 
తాత.( 3) మృతుని తండిర  భాగాలు స్తదరుడు, స్తదరుని 
కొడుక్క. (4) మృతుని తాత భాగాలు, చిన్నానా 
అతని సంతానం. ఆసి్త పంపకం జరిగనపుడు ఈ 
నలుగురిలో ముందు మృతునికి దగగ రి సంబంధం 
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గలవారు. అంటే కొడుక్క, మనవడు, ముని మనవడు 
ముందు ఉంటారు. ఆ తరువాత మృతుని పర ధాన 
మూల్లలు తండిర , తాత, ముతిాత, ఆ తరువాత 
మృతుని తండిర  భాగాలు అంటే స్తదరుడు, స్తదరుని 
క్కమారుడు ఆ తరువాత మృతుని తాత సంతానం 
అంటే సంత చిన్నానా, అతని సంతానం మిగలిన 
వివరాలు ఫరాయి'ద్లో చూడండి. 

2. 'అస్బ బి'గైరిహీలో: నలుగురు సి్వీలు ఉన్నారు: 
(1) కూతురు, (2) మనవరాలు, (3) సంత చలు లు, (4) 
సవతి స్తదరి. 
ఈ నలుగురు తమ స్తదరులతో ప్రట్ల 'అస్బ అయి 
పోతారు. అందువలేు  వీరిని 'అస్బ బి'గైరిహీ అంటారు. 
వీరి గురించి సాకేాయధారాలు ఈ వాకయంలో ఉన్నాయి. 

i. అల్లు హ్ తమ సంతానం విషయంలో కొడుక్కలక్క 
ఇదద రు క్కమారిలక్క సమానంగా ఇవామని 
ఆదేశిసిున్నాడు. 

ii. ఒకవేళ స్తదరుడు, స్తదరి సి్వీ పురుషులు ఉంటే ఒక 
పురుషునికి ఇదద రు సి్వీల భాగాలక్క సమానంగా 
ఇవాండి. 
మదటి ఆయతు ద్వారా కూతురు మరియు 
మనవరాలుకి, రండవ వాకయం ద్వారా సంత చలు లు, 
సవతి చలు లు 'అస్బ అవడానికి సాకేాయధారాలు 
ఉన్నాయి. 

3. 'అస్బ మ'అ 'గైరిహి: మరో సి్వీతో కలస్త 'అస్బ 
అయ్యయ సి్వీ. అంటే మృతుని కూతురు లేక మనవరాలు. 
మరియు మృతుని సంత లేద్వ సవతి చలు లు 
కావచ్చును. ఈ స్తదరి కూతురు లేద్వ మనవరాలితో 
కలస్త 'అస్బ అయిపోతుంది. కూతురు, మనవరాలు 
ఒకురున్నా అధకంగా ఉన్నా సర్వ. 'హదీసు'లో 
ఉనాట్లు . చలు ళ్ళి కూతురు తో కలస్త 'అస్బ 
అయిపోతారు.  

II. 'అస్బ బిసబబిహి: యజమాని బానిసను 
విడుదల చేస్తన యజమాని. బానిస చనిపోత్య 
యజమాని బానిస ఆసి్తకి వారసుడు అవుతాడు. దీనిా 
గురించి వివరంగా ఫరాయి'ద్ పుసికాలోు  ఉంది. 

జవిల్ -అర్హామ్: 
ఇసాు మీయ పరిభాషలో జూ-రహమ్ అంటే 
బంధువులు, చ్చటాు లు అని అరథ ం. అయిత్య జూ-రహమ్ 
అంటే బంధువు అయి కూడా హక్కులు, 'అస్బ 
లేనివాడు. అంటే ఆసి్తలో వంతులేని బంధువు. 
ఇట్లవంటి వయకిిని జూ-రహమ్ అంటారు. దీని 
బహువచనం జవిల్--అర్'హామ్. అల్లు హ్ ఆదేశం: 
''బంధువులోు  కొందరు మరి కొందరిపైె ఔనాతయం 
గలవారని అల్లు హ్ గర ంథంలో ఉంది.''(అల్ అన్నాల్, 
8:75) 
కాని జూ-రహమ్ ఫర్'ద్, 'అస్బల వాడై కూడా ఆసి్తకి 
వారసుడు కాలేడు, అయిత్య భరి మరియు భారయలు 
ఉండగా వారసుడు కాగలడు. ఒకవేళ జవిల్-అర్'హమ్ 
ఒకుడే ఉంటే బంధుతాం వలు  ఆసి్త అంతటికీ యజమాని 
కాగలడు.   
జ'విల్-అర్'హమ్ వారసతాం 'అసబాత్ వంటిది. 
ఇందులో అందరికంటే దగగ రి బంధువులక్క అవకాశం 
ఉంట్లంది. ఒకుసారి శ్రరణుల వలు  జరుగుతుంది. కొడుక్క 
తండిర కంటే ముందు ఉనాట్లు . అదేవిధంగా జ'విల్ 
అర్'హామ్లో మృతుని భాగం మృతుని అసలు కంటే 
ముందు ఉంటాడు. జ'విల్-అర్'హామ్లో అతి దగగ రునా 
వారు అతిదూరంగా ఉనావారిని నిరోధసిారు. అంటే 
దూరపు బంధువుని నిరోధసిాడు. 'అసబాత్లో అతి 

దగగ రి సంబంధీక్కడు అతిదూరంగా ఉనావారిని 
తొలగసిాడు. అదేవిధంగా దగగ రి బంధువు దూరపు 
బంధువును ఆసి్త దకునివాడు. 

జవిల్-అర్హామ్ 4 ర్కాలు: 
1. మృతుని భాగం అంటే మృతుని కూతురు 
సంతానం మనవలు, మనవరాళ్ళి. 

2. మృతుని మూల్లలు అంటే తాత, అమిమి. 
3. మృతుని తలిు దండుర ల భాగాలు అంటే మేనలుు డు. 
మేనగోడలు. 

4. జదైన్, జదద తైెన్ల భాగాలు అంటే తాతలు, లేద్వ 
అమిమి న్ననామిల సంతానం. 
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ఇవి న్నలుగు రకాలు. కాని ఇవి తమక్క దూరంగా ఉండే 
వారిని తొలగసిాయి. మృతుని భాగం ముందు 
ఉంట్లంది. ఆసి్తలో మృతుని భాగం అంటే కొడుక్కల 
సంతానం, మనవళ్ు సంతానం. వాళి సి్వీలయిన్న 
పురుషులైన్న. ఆ తరువాత మృతుని సంతానం 
తరాాత మూలం ముందు ఉంట్లంది. అంటే మృతుని 
జద్ఫాస్తద్, జదద హ్ ఫాస్తదహ్, ఆ తరువాత తలిు  
దండుర లు మృతుని భాగాలు ముందు ఉంటాయి. అంటే 
సంత చలు ళ్ళి లేద్వ సవతి చలు ళి సంతానం మరియు 
సంత స్తదరుల సంతానం. వాళ్ళి సి్వీలయిన్న 
పురుషులైన్న, ఆ తరువాత కూతురు  సంతానం తాత 

కంటే ముందు ఉంటారు. మేనలుు డు, మేనగోడళిపైె 
తీరుప ద్వనిపైెనే ఆధారపడి ఉంది. (త'హావీ) 
ఆ తరువాత జదైన్ జదద తైెన్ల సంతానం ముందు 
ఉంది. వీరు మామ, పినిా సవతి చిన్నానా మరియు 

అతి మరియు చిన్నానా కూతురు, అతి సంతానం. వీరి 
తరాాత మృతుని తండిర  మరియు మామలు, అతిలు, 
ఇంకా వారి మామలు, పినిామరియు తండిర  సవతి 
చిన్నానా మరియు తలిు  చిన్నానా వారు 
సంతవారైన్న, సవతి వారైన్న వీరందరి సంతానం దూరం 
వారైన్న సర్వ. ఆసి్తకి అరుు లు ఇంకా ఈ రకాలోు  
దగగ రునావారు ముందు ఉంటారు. జవిల్ అర్హామ్ 
అందరూ సమానంగా ఉండి, సంబంధాలు అనేకం ఉంటే 
తండిర  బంధువులక్క రండు వంతులు, తలిు  
బంధువులక్క ఒక వంతు లభిసిుంది. ఒకవేళ జవిల్ 
అర్హామ్ ఒక్ష శ్రర ణకి చంది వారిలో సి్వీలు పురుషులు 
అందరూ సమానంగా ఉంటే ఈ వివరాలన్నా ఫరాయిజ్ 
పుసికాలోు చూడగలరు.

-----
لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం  ا

 (2/917)متفق عليه (  ) [ 1]  - 3041
ْيَرةَ َعِن الن َِب ِ  "أَنَا أَْوََل   صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: َعْن أَِِبْ ُهَر

لُْمؤْ بِ  ْك َوفَاًء ا لَْم يَْْتُ ِمِنْْيَ ِمْن أَْنُفِسِهْم فََمْن م َاَت َوعَلَْيِه دَْيٌن َو
 فََعلَي َ قََضاُؤهُ. َوَمْن َتَرَك َماًًل فَلَِوَرثَِتِه".

َيٍة: ِفْ وَ    ."ِِنْ فَأََنا َمْوًَلهُ "َمْن َتَرَك دَْيًنا أَْو ِضَياعًا فَلَْيأْتِ   ِرَوا
َيٍة:   . "َتَرَك َماًًل فَلَِوَرثَِتِه َوَمْن َتَرَك كًًَل فَإِلَْيَنا"َمْن  َوِفْ ِرَوا

3041. (1) [2/917-ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''నేను ముస్తు ముల పటు  జ్ఞగర తి గలవాడిని. మరణంచిన 
వయకిిపైె అపుప ఉంటే, అతను ఏమీ వదల క్కండా వెళ్ళి 
ఉంటే అతని అపుప తీరుటం న్న బాధయత. ధనం వదలి 
వెళ్ళత్య అతని వారసులక్క చందుతుంది.  
మరో ఉలేు ఖనంలో ఇల్ల ఉంది: అపుప ఉండి 
చనిపోయిన్న, నశించే వసిువు వదలి వెళ్ళిన్న అంటే 
భారాయ భిడాలు. అతని వారసులు లేద్వ అతని 
వీలున్నమా గలవారు న్న దగగ రక్క రావాలి, నేను అతని 
సంరక్ష్క్కడను.  

మరో ఉలేు ఖనంలో ఇల్ల ఉంది: ''ధనం వదలివెళ్ళత్య అది 
అతని వారసులది. బరువైెన వసిువు అంటే అపుప 
వదలి వెళ్ళత్య అతని సంరక్ష్క్కడు న్న దగగ రక్క రావాలి. 
అతని అపుప బాధయత న్నది.1 (బు'ఖారీ, ముస్తు మ్) 

 (2/917) [ ) متفق عليه ( 2]  - 3042
بِْن  وسلم:    عليه: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل َعب َاٍس قَالَ َوَعِن ا

َكٍر" ََل َرُجٍل ذَ   ."أَلِْحُقْوا الَْفَرائَِض بِأَْهِلَها فََما بَِقَي فَُهَو ِْلُْو
3042. (2) [2/917-ఏకీభవితం] 
ఇబా 'అబాాస్ (ర) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''ఆసి్త 
హక్కు గలవారికి వారి హక్కును చలిు ంచండి, మిగలిన 
ధనం మృతునికి అందరికంటే సనిాహిత 
పురుషునిది.''2  (బు'ఖారీ, ముస్తు మ్) 

 

1) వివరణ-3041: ఇది పర వకి (స) ఉతిమ నైతికత. 

ఇతరుల రుణభారానిా తనపైె వేసుక్కంట్లన్నారు. 

మృతుని అపుపను తాను చలిు సిానని అంట్లన్నారు. 

ఒకవేళ అతను ఆసి్త వదలి వెళ్ళత్య అది అతని 

వారసులది అని అంట్లన్నారు. 

2) వివరణ-3042: అంటే జవిల్ఫురూ'ద్ మరియు హక్కు 

గలవారికి ఇచిున తరాాత మిగలింది. 'అస్బ వాళిక్క 



12. ఆసి్త పంపంక పర కరణం:3041-3079; సంపు: II 1120 12- تَاُب اْلفََرائ ض  َوالَوَصايَا   II : دُجلْ ال ؛3079-3041 :ك 
 (2/917) [ ) متفق عليه ( 3]  - 3043

َوَعْن أَُساَمَة بِْن َزْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  
  .ْسِلَم""ًَل يَِرُث الُْمْسِلُم اْلكَافَِر َوًَل اْلكَافُِر الْمُ  م: سل و

3043. (3) [2/917-ఏకీభవితం] 
ఉసామహ్ బిన్ 'జైద్ (ర) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''ముసా్లమ్-అవిశాాస్తకి, అవిశాాస్త-ముస్తు మ్కు వారసులు 
కాలేరు.'' (బు'ఖారీ, ముస్తు మ్)  

 ( 2/917) ([ ) صحيح  4]  - 3044
 اهلل عليه وسلم  َوَعْن أَنٍَس َرِضَي اهلُل َعْنُه َعِن الن َِب ِ صىل

  . َرَواهُ الُْبَخاِري ُ "ُفِسِهْم ْن أَْن قَاَل: "َمْوَل الَْقْوِم مِ 
3044. (4) [2/917-దృఢం] 
  అనస్ (ర) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''ఒక వరగ ం 
విడుదల చేస్తన బానిస ఆ జ్ఞతివాడిగానే పరిగణంచ 
బడతాడు.''  3 (బు'ఖారీ) 

 (2/918)[ ) متفق عليه (  5]  - 3045
بُْن أُْخِت   يه وسلم: اهلل عل قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل  َوَعْنُه قَاَل: "ا
" ْ  .الَْقْوِم ِمهْْنُ

ِكَرَحِدْيُث عَائَِشُة:  "إِن ََما الِْوًَلُء"ِفْ بَاٍب قَْبَل"بَاِب   َوذُ
لَِم" لة بمربل او سنذكُر حديث .الس ُ زنلة اْلمي ف باب اء الخا

نشا  نته ا ِغ الصغريي و حضا  اهلل. بُلو
3045. (5) [2/918- ఏకీభవితం] 

 

దొరుక్కతుంది. అసలు అంటే పర త్యయకంగా నిర్వద శించబడని 

మృతుని బంధువు. కాని మృతుని ఆసి్తలో అతని హక్కు 

ఉంది. జవిల్ ఫురూ'ద్ మరియు 'అస్బల గురించి 

ఇంతక్క ముందు వివరించడం జరిగంది.  
3) వివరణ-3044: విడుదల పందిన బానిసను మేల్ల 

అంటారు. అంటే ఒక వరగ ం విడుదల చేస్తన బానిస ఆ 

జ్ఞతి వాడిగానే పరిగణంచబడతాడు. ఒకవేళ 

సయయద్లు విడుదల చేసి్త ఆ బానిస సయియద్గా 

పరిగణంచబడతాడు. కొందరు విడుదల చేస్తవాడిగా 

అభిప్రర యపడాారు. అంటే విడుదల చేస్త యజమాని 

అంటే తాను విడుదలచేస్తన బానిసక్క వారసుడు 

అవుతాడు. అయిత్య అతనికి అసబ-నసబీ 

ఉండకూడదు. 

అనస్ (ర) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ఒక జాతి సోదరి 
స్ంతానం ఆ జాతిక్ష చందుతుంది. 4 (బు'ఖారీ) 

----- 

   రండవ విభాగం الث َاِِنْ    الَفَصل 
 (918/ 2)(  [ ) لم تتم دراسته 6]  - 3046

صىل اهلل عليه  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل 
َرُث أَْهُل  بُْن  "ْْيِ َشَت ِمل َتَ  وسلم: "ًَل يََتَوا . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوا

 َماَجُه 
3046. (6) [2/918- అపరిశోధితం] 
'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ''ఇదద రు విభినా మతాల వారు పరసపర 
వారసులు కాలేరు.'' (అబూ ద్వవూద్, ఇబా మాజహ్) 

 (918/ 2) [ )لم تتم دراسته( 7]  - 3047
ِمِذي ُ َعْن َجاِبرٍ   ْ  .َوَرَواهُ الْت ِ

3047. (7) [2/918- అపరిశోధితం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ముస్తు మ్ అవిశాాస్తకి, అవిశాాస్త 
ముస్తు మ్కు వారసులు కాలేరు. (తిరిిజి') 

  (2/918) [ ) ضعيف جدا ( 8]  - 3048
 ْ ْيرَ َوَعْن أَِِب  عليه وسلم: ىل اهللقَاَل َرُسْوُل اهلِل ص  ةَ قَاَل: ُهَر

ْبُن َماَجُه   ِمِذي ُ َوا ْ لَْقاِتُل ًَل يَِرُث". َرَواهُ الْت ِ َ  "ا
3048. (8) [2/918 -అతి బలహీనం] 
అబూహురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''హంతక్కడు హతుడి ఆసి్తకి వారసుడు కాలేడు.'' 
(తిరిిజి', ఇబా మాజహ్) 

 (918/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 3049
 

4) వివరణ-3045: అంటే సోదరి స్ంతానం తన మామక్క 

వారసులౌతారు. వీరు జవిల్ అర్హామ్లలోని వారు. 

అయిత్య మామక్క చందిన జవిల్ ఫురూజ్ మరియు 

అస్బ ఉండ డదు. 'ఆయి'షహ్ (ర) 'హదీసు' ''ఇనామల్ 

వలఉ'' ఇంతక్క ముందు బాబుససలిర్లో పేరొునడం 

జరిగంది. ''అల్ఖాలతు బి మన్జిలతిల్ ఉమిి'' అనే 

బరా 'హదీసు'ను ఇన్షా అల్లు హ్ బాబుసస'గీర్లో 

పేరొుందుము. 



12. ఆసి్త పంపంక పర కరణం:3041-3079; సంపు: II 1121 12- تَاُب اْلفََرائ ض  َوالَوَصايَا   II : دُجلْ ال ؛3079-3041 :ك 
ْيَدةَ: ةِ  َوَعْن بَُر أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم َجَعَل لِلَْجد َ

. َرَواهُ أَبُ  ُدَس إِذَا لَْم َتُكْن دُْونََها أُم ٌ     .دَاُودَ  وْ الس ُ
3049. (9) [2/918- అపరిశోధితం] 
బురైదహ్ (ర) కథనం: పర వకి (స) న్ననామిక్క 6వ 
వంతు నిరణ యించారు. అయిత్య ఆమతో ప్రట్ల, 
మృతుని తలిు  ఉండ కూడదు.5 (అబూ ద్వవూద్)  

 (2/918) [ ) لم تتم دراسته ( 10]  - 3050
إِذَا  عليه وسلم: " َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل

ِب ُ ُصل َِي عَلَْيِه َوُور َِث  ْبُن . َرَوا"اْسَتَهل َ الص َ َرِمي ُ هُ ا ا    . َماَجُه َوالد َ
3050. (10) [2/918 -అపరిశోధితం] 
జ్ఞబిర్ (ర) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''బిడా జనిించి 
నపుపడు ఏడుపు క్షకలు వేసి్త అట్లవంటి బిడా జన్న'జహ్ 
నమా'జు చదవబడుతుంది. మరియు అతనిా 
వారసుడుగా పరిగణంచడం జరుగుతుంది.'' 6 (ఇబా 
మాజహ్, ద్వరమి) 

  (2/918) [ ) لم تتم دراسته ( 11]  - 3051
هِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل  َوعَ  ِ ْن كَِثرْيِ بِْن َعْبِد اهلِل َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 

 ْ ََل الَْقْوِم ِمهْْنُ الَْقْوِم   َوَحِلْيُف اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمْو
". َرَواهُ  ْ ْبُن أُْخِت الَْقْوِم ِمهْْنُ ْ َوا َرِمي ُ    ِمهْْنُ ا  الد َ

3051. (11) [2/918 -అపరిశోధితం] 
కస్వ'ర్ బిన్ 'అబుద ల్లు హ్ తన తండిర  ద్వారా, అతడు 
తన తండిి ద్వారా ఉలేు ఖనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''ఒక 
జాతిలోని సాతంతర  బానిస ఆ జాతివాడిగా పరిగణంచ 
బడతాడు. యజమాని తాను విడుదలచేస్తన బానిస 
ఆసి్తకి వారసుడౌతాడు. అయిత్య బానిసక్క ఎవరూ 
నసబీ 'అ'స్ బహ్ ఉండకూడదు. ఒక జాతితో స్తాహ 

 

5) వివరణ-3049: ఒకవేళ మృతుని తలిు  బర తికి ఉండి, 

అతని న్ననామి కూడా బర తిక్కంటే మృతుని తలిు  

ఉండగా న్ననామిక్క వంతు లభించదు. ఒకవేళ 

మృతుని తలిు  లేకపోత్య న్ననామిక్క 6వ వంతు 

లభిసిుంది. 

6) వివరణ-3050: అంటే ఒకవేళ బిడా జనిించినపుడు 

శబద ం చేసాడు, ఆ తరువాత మరణంచాడు. కనుక ఆ 

బిడాక్క జన్నజహ్ నమాజు చదవబడుతుంది. ఇంకా 

అతనిా వారసుడిగా కూడా పరిగణంచడం జరుగుతుంది. 

సంబంధాలు కలిగ ఉనా వాడు ఆ జాతిక్ష చందినవాడు 
అవుతాడు. అదేవిధంగా ఒక జాతి సోదరి స్ంతానం 
కూడా ఆ జాతి వారిగానే పరిగణంచబడతారు.'' 7 
(ద్వరమి) 

 (2/919)[ ) لم تتم دراسته (  12]  - 3052
 لم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وس اَل:َوَعِن الِْمْقَداِم قَ

كُل ِ ُمْؤِمٍن ِمْن نَْفِسِه فََمْن َتَرَك دَْيًنا أَْو َضْيَعًة فَإِلَْيَنا ََل بِ   ."أَنَا أَْو
ََل ِمْن ًَل َمْوََل لَهُ َوأَنَا مَ  .َوَمْن َتَرَك َماًًل فَلَِوَرثَِتهِ  لَُه   .ْو أُِرُث َماَ

نَُه َواْل  ِرَث لَُه يَِرُث َوأَفُك ُ عَا ِرُث َمْن ًل َ َوا َيُفك ُ   مَ َخاُل َوا لَُه َو ا
نَُه".  عَا

َيٍة:  ِرَث لَهُ  َوِفْ ِرَوا ِرُث َمْن ًل َ َوا أَْعِقُل َعْنُه َوأَِرثُُه   ."َوأَنَا َوا
ِرُث  َ  َوالَْخاُل َوا ِرَث لَهُ  َمْن ًل  َيِرثُهُ  .َوا . َرَواهُ أَبُْو "يَْعِقُل َعْنُه َو

   .دَاُودَ 
3052. (12) [2/919 -అపరిశోధితం] 
మిఖ్ద్వమ్ (ర) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''పర తి 
విశాాస్తకి నేనతని ప్రర ణం కంటే ఉతిమమైన వాడిా. 
ఎవరైన్న అపుపలు ఉండి, చినా చినా పిలు లను 
అన్నథులుగా చేస్త మరణసి్త నేను అతడి సంరక్ష్క్కడను. 
అతని అపుపను నేను తీరుసిాను. అతని పిలు లిా నేను 
పోషిసిాను. ఒకవేళ అతడు ధనం వదలి వెళ్ళత్య అది అతని 
వారసులక్క చందుతుంది. అంటే నేను అతని 
సంరక్ష్క్కడిా. అదేవిధంగా వారసులు లేని వారికి నేను 
వారసుడను. అతడి ధన్ననిా బైతుల్ మాల్లో 
పెడతాను. అకుడి నుండి హక్కు గలవారికి ఇవాటం 
జరుగుతుంది. నేను అతని ఖైదీలను బానిసతాపు 
బంధన్నల నుండి విడిపిసిాను. మామ తన సోదరి 
స్ంతాన్ననికి వారసుడౌతాడు. అయిత్య అతనికి ఇతర 
వారసులు ఉండకూడదు. అతని ఖైదీలను విడిపిసిాడు.''  

 

7) వివరణ-3051: అంటే స్తాహ సంబంధాలు కలిగ 

ఉనావారు, అజా్ఞన కాలంలో ఇట్లవంటి ఒపపంద్వలు 

జరిగేవి. అయిత్య ఇసాు మ్లో ఇట్లవంటి అజా్ఞన కాలపు 

ఒపపంద్వలు లేవు. అయిత్య ఇపుపడు క్షవలం బాధతుణా 

ఆదుకవటానికి, సతయం కసం ఒపపంద్వలు చేయడంలో 

తపేపమీ లేదు. 



12. ఆసి్త పంపంక పర కరణం:3041-3079; సంపు: II 1122 12- تَاُب اْلفََرائ ض  َوالَوَصايَا   II : دُجلْ ال ؛3079-3041 :ك 
మరో ఉలేు ఖనంలో ఇల్ల ఉంది. ''ఎవరూ వారసులు 
లేని వారికి నేను వారసుడను. అతని రకిపరిహారానిా 
చలిు సిాను. అతనికి వారసుడనౌతాను. ఎవరూ 
వారసులు లేని సోదరి స్ంతాన్ననికి మామ వారసు 
డౌతాడు. అతడు అతని రకి పరిహారం చలిు సిాడు. 
అతనికి వారసుడౌతాడు. (అబూ ద్వవూద) 

 (2/919)[ ) لم تتم دراسته (  13]  - 3053
 بِْن اْْلَْسَقِع قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوائِلَةَ َوَعْن 
ِرْيَث عَ وسلم: " لَِقْيَطَها َوَولَ ِتيْ َتُحْوُز الَْمْرأَةِ ثًََلَث َمَوا َدَها  َقَها َو

بُْن َماَجُه  ال َِذْي ًَلَعْنْت َعْنهُ  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوا ْ  ". َرَواهُ الْت ِ
3053. (13) [2/919 -అపరిశోధితం] 
వాస్ల'లహ్ బిన్ అస్ఖ'అ (ర) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ''సి్వీ ముగుగ రు వయకి్కల ఆసి్తని చేజికిుంచ్చ 
క్కంట్లంది. 1.తాను విడుదల చేస్తన బానిస లేద్వ 
బానిసరాలి ఆసి్తని, అయిత్య వారి జ'విల్ ఫురూ'ద్ 
మరియు 'అస్బహ్ ఎవరూ ఉండకూడదు. 2.పడి ఉనా 
అన్నథ పస్ల కందును తెచిు పెంచి పోషించిన బాలుడు, ఆ 
బాలుడు చనిపోత్య, ఈ సి్వీ అతని వారసురాలౌతుంది, 
3. లిఆన్ చేస్లన స్ంతానపు ఆసి్తకి.'' 8 (తిరిిజి', అబూ 
ద్వవూద, ఇబ్నా మాజహ్)  

 

8) వివరణ-3053: లిఆన్ అంటే శపించటం ఇసాు మ్ పర కారం 

భరి తన భారయపైె ఆమ వయభిచారానికి ప్రలపడిందని 

నేరం మోపుతాడు. అయిత్య భారయ నిరాకరిసిుంది. 

వీరివదద  వారి ఆతిలు తపప మరవరూ సాక్ష్యం లేరు. ఈ 

వయవహారం న్నయయాధకారి వదద క్క వెళ్ళతుంది. 

న్నయయాధకారి ఇదద రిలో ఒకరు అసతయం 

పలుక్కతున్నారని, వారు తమ తపుపను ఒపుపకవాలని 

ఆదేశిసిాడు. ఒకవేళ ఇదద రూ ద్వనికి స్తదధ పడకపోత్య, 

న్నయయాధకారి వారిదద రి నుండి పర మాణం తీసుక్కంటాడు. 

ముందు భరిను తన ఆరోపణ సతయమని న్నలుగు సారుు  

పర మాణం చేయమని, ఐదవసారి ఒకవేల అతడు అసతయం 

పలికి ఉంటే, అతనిపైె అల్లు హ్ అభిశాపం పడాలని 

పర మాణం చేయవలస్తందిగా ఆదేశిసిాడు. ఆ తరువాత 

భారయను తనపైె వచిున ఆరోపణ అసతయమని న్నలుగు 

సారుు  పర మాణం చేయమని, ఐదవసారి ఒకవేళ ఆమ 

అసతయం పలికి ఉంటే, ఆమపైె అల్లు హ్ ఆగర హం పడాలని 

 (2/919)[ ) لم تتم دراسته (  14]  - 3054
هِ: ِ ِب َ صىل اهلل  أَن َ الن َ  َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 
 َ ةٍ أ لَُد ِزََن  عليه وسلم قَاَل: "أَي َُما َرُجٍل عَاِهَر بُِحر َ لَْولَُد َو ْو أََمٍة فَا

ِمِذي ُ "َوًَل يُْوَرُث ُث ًَل يَرِ  ْ     .. َرَواهُ الْت ِ
3054. (14) [2/919- అపరిశోధితం] 
తన తండిర  తాతల ద్వారా 'అమర ్ బిన్ షు'ఐబ్ కథనం: 
పర వకి (స) పర వచనం: సాతంతర  సి్వీ లేద్వ బానిసరాలితో 
వయభిచారం ఫలితంగా పుటిు న బిడా వయభిచారబిడాగా 
పరిగణంచబడతాడు. అతడు ఇతరులక్క వారసుడు 
కాలేడు. అతనికీ ఎవరూ వారసులు కాలేరు. (తిరిిజి') 

 (2/919)[ ) لم تتم دراسته (  15]  - 3055
ََل لِرَ   صىل اهلل عليه وسلم َماَت ُسْوِل اهللِ َوَعْن عَائَِشَة: أَن َ َمْو
لَْم يََدعْ َحِمْيمً  لًَدا فََقاَل رَ َوَتَرَك َشْيًئا َو   اهلل ُسْوُل اهلِل صىل ا َوًَل َو

ثَُه عليه وسلم: " ا َيِتِه".أُْعُطْوا ِمرْيَ ْن أَْهِل قَْر َرَواهُ أَبُْو   َرُجًًل م ِ
   ُ ِمِذي  ْ  دَاُودَ َوالْت ِ

3055. (15) [2/919 -అపరిశోధితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పర వకి (స) విడుదల చేస్తన ఒక 
బానిస మరణంచాడు. అతడు కొంత ధన్ననిా, కొందరు 
బంధువులిా కొంతమంది న'సబీ 'అ'సబీ గలవారిని, 
సంతాన్ననిా వదలివెళ్ళిడు. అపుపడు పర వకి (స) 
''అతని ధన్ననిా అతని ఊరి వారిలో ఒకరికి ఇచిు 

 

పర మాణం చేయవలస్తందిగా ఆదేశిసిాడు.  ఈ సాకేాయలు, 

పర మాణాలు వయభిచార ఆరోపణ శిక్ష్ల సాథ నంలో 

ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇల్ల పర మాణాలు చేయకపోత్య 

ఆరోపణ నేరశిక్ష్గా 80 కొరడా దబాలు తిన వలస్త 

ఉంట్లంది. పర మాణం చేయటం వలు  ఈ ఆరోపణ 

క్ష్మించబడుతుంది. సి్వీకి ఇది వయభిచార నేర శిక్ష్గా 

పరిగణంచబడుతుంది. భారయ ఒకవేళ పర మాణం 

చేయకపోత్య వయభిచార శిక్ష్క్క గురికావలస్త వసిుంది. ఇల్ల 

పర మాణం చేయటం వలు  వయభిచార శిక్ష్ తొలగపోతుంది. 

ఈ చరయను లిఆన్ అంటారు. లిఆన్ తరాాత 

న్నయయాధకారి భారాయ భరిలను విడదీసిాడు. వారు 

మళ్ళి కలవలేరు. మళ్ళి పెళ్ళి చేసుకలేరు. దీనిా 

గురించి వివరంగా బాబులిు ఆన్లో పేరొునడం 

జరుగుతుంది. ఒకవేళ లిఆన్ చేస్తన సి్వీ బిడా చనిపోత్య 

ఆసి్త సి్వీకి దక్కుతుంది. తండిర కి లభించదు.  



12. ఆసి్త పంపంక పర కరణం:3041-3079; సంపు: II 1123 12- تَاُب اْلفََرائ ض  َوالَوَصايَا   II : دُجلْ ال ؛3079-3041 :ك 
వేయండి'' అని ఆదేశించారు. 9  (అబూ ద్వవూద్, 
తిరిిజి') 

 (2/920)[ ) لم تتم دراسته (  16]  - 3056
ِب ُ صىل اهلل  أُِتَ َماَت َرُجٌل ِمْن ُخَزاَعَة فَ  ْيَدةَ قَاَل:َوَعْن بُرَ   الن َ

ثِِه فََقاَل: ا ِرثًا أَْو ذَا َرِحٍم" عليه و سلم بِِمرْيَ  ."الَْتِمُسْوا لَُه َوا
ِرثًا َوًَل فَلَْم يَِجُدْوا لَُه وَ  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   .ذَا َرِحٍم ا

   .ُودَ َرَواهُ أَبُْو دَا ".ُكرْبَ ِمْن ُخَزاَعةَ ُطْوا اْل "أُعْ  عليه وسلم:
ْن ُخَزاَعَة"  ْنُظُرْوا أَْكرَبَ َرُجٍل م ِ َيٍة لَُه: قَاَل: "ا     .َوِفْ ِرَوا

3056. (16) [2/920- అపరిశోధితం] 
బురైదహ్ (ర) కథనం: ఖు'జ్ఞ'అహ్ తెగక్క చందిన ఒక 
వయకిి మరణంచాడు. అతని ఆసి్తని పర వకి (స) వదద క్క 
తీసుక్క రావటం జరిగంది. అపుపడు పర వకి (స) 'అతని 
జ'విల్ ఫురూ'ద్ లేద్వ 'అసబాత్లను వెదకండి' అని 
ఆదేశించారు. పర జలు వెదికారు. ఎవరూ దొరకలేదు. 
అపుపడు పర వకి (స) ఖుజ్ఞ'అహ్ తెగలో అందరి కంటే 
గొపప వయకిికి పంపివేయమని ఆదేశించారు. 10  (అబూ 
ద్వవూద్) 

 (2/920)تتم دراسته (  [ ) لم 17]  - 3057
 َعْنُه قَاَل: إِن َُكْم َتْقَرُؤْوَن َهِذهِ اْْليَِة:  اهللُ  َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي 

ُسْوَل اهلِل  رَ ( َوإِن َ 12: 4، )ِمْن بَْعِد َوَصي ٍَة ُتْوُصْوَن بَِها أَْو دَْيٍن 
ْيِن قَْبَل الَْوِصي َةِ ص  لد َ َياَن  َوأَن َ أَعْ  .ىل اهلل عليه وسلم قَََض بِا

َرثُْوَن دُْوَن  ُجُل يَِرُث أََخاهُ ِْلَبِْيِه   بَ بَِِن اْْلُم ِ يََتَوا ِت الر َ ِِن الَْعًل َ
ِه دُْوَن أَِخْيِه ِْلَبِْيهِ  ْبُن َما"َوأُم ِ ِمِذي ُ َوا ْ   .هُ جَ . َرَواهُ الْت ِ

َرثُوْ َوِفْ رِ  : قَاَل: "اْْلْخَوةُ ِمَن اْْلُم ِ يََتَوا َرِمي ُ ا َيِة الد َ َن دُْوَن َوا
ِت"     .إََِل آِخِرهِ . بَِِن الَْعًل َ

 

9) వివరణ-3055: ఆ విడుదల అయిన బానిసక్క 

వారసులు ఎవరూ లేరు. పర వకి (స) అతని ధన్ననిా 

బైతుల్మాల్లో వేయించి అతని ఊరికి చందిన పేదలోు  

అగతయపరులోు  పంచివేసారు. ఇసాు మీయ చటు ం పర కారం 

అది పర వకి (స)క్క చంద లస్తంది. కాని పర వకిలు 

వారసులూ కారు. ఆసి్తన్న వదలి వెళిరు.  
10) వివరణ-3056: ఆ అన్నథుని ఆసి్త బైతుల్మాల్లో 

ఉంచబడింది. ఆ తరాాత పర వకి (స) ఆ ధన్ననిా 

ఖుజ్ఞ'అహ్ తెగక్క చందిన న్నయక్కల వదద క్క పంపి 

వేసారు. వారు తమ ఇషు పర కారం పేదలక్క, 

అగతయపరులక్క, ఇతర విధాలుగా ఖరుుచేయాలని. 

3057. (17) [2/920- అపరిశోధితం] 
'అలీ (ర) ఇల్ల అన్నారు: ''పర జల్లరా! ఈ ఆయతును 
పఠంచారా! ... '' అంటే వీలున్నమా, అపుపలు చలిు ంచిన 
తరాాత వారసులక్క ఆసి్త లభిసిుంది.  
ఈ ఆయతులో అనిాటి కంటే ముందు వీలునామా 
ఉంది. ఆ తరువాత అపుప. అయిత్య పర వకి (స) అపుపను 
వీలున్నమా కంటే ముందు చలిు ంచమని ఆదేశించారు. 
ఈ ఆయతులో అపుప తరువాత ఉంది. కాని 
చలిు ంచడంలో మాతర ం ముందు ఉంది. అంత్య కాదు పర వకి 
(స) ఇల్ల కూడా ఆదేశించారు. సంత స్తదరులు 
వారసులౌతారు. సవతి స్తదరులు వారసులు కారు. 
అంటే సంత స్తదరులు ఉండగా సవతి స్తదరులు 
వారసులు కాలేరు. ఒక వయకిి తన సంత స్తదరునికి 
వారసుడౌతాడు. సవతి స్తదరునికి వారసుడు కాడు. 
(తిరిిజి', ఇబా మాజహ్, ద్వరమి)  
మరో ఉలేు ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''తలిు దండుర ల 
స్తదరులు అంటే సంత స్తదరులు పరసపరం వారసులు 
అవుతారు. సవతి స్తదరులు కారు.''   

 (2/920)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 3058
ِبْيِع بِاْبَنَتْيَها ِمْن   جَ َوَعْن  اِبٍر قَاَل: َجاَءِت اْمَرأَةُ َسْعِد بِْن الر َ

ِبْيِع إََِل َرُسْوِل اهلِل صىل لَْت: يَا فَ  .اهلل عليه وسلم َسْعِد بِْن الر َ َقا
ِبيْ  ْبَنَتا َسْعِد بِْن الر َ قُِتَل أَبُْوُهَما َمَعَك   .ِع َرُسْوَل اهلِل َهاَتاِن ا

لَْم يََدعْ لَُهَما َماًًل َوًَل  َشهِ  يَْوَم أَُحدٍ  لَُهَما َو ْيًدا َوإِن َ َعم َُهَما أََخَذ َما
لَُهَما َمالَ  لَِك" يَْقِضي اهلُل ِفْ "قَاَل:  .ُتْنَكَحاِن إًِل َ َو لَْت آَيُة   .ذَ فزََنَ

اِث  اهلل عليه وسلم إََِل َعم ِِهَما  فََبَعَث َرُسْوُل اهلِل صىل .الِْمرْيَ
ُهَما الث ُُمَن َوَما بَِقَي  أَعْ فََقاَل: " ِط ًِلِبَْنََتْ َسْعٍد الث ُلُثَْْيِ َوأْعِط أُم َ

ِمذِ  ْ ْبُن َماَجهُ ي ُ َوأَبُْو دَاوُ فَُهَو لََك". َرَواهُ أَْحَمُد َوالْت ِ َوقَاَل  .دَ َوا
: َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن غَ  ِمِذي ُ ْ يٌْب الْت ِ     .ِر

3058. (18) [2/920 -అపరిశోధితం] 
జ్ఞబిర్ (ర) కథనం: స'అద్ బిన్ రబీ'అ భారయ స'అద్ 
బిన్ రబీ'అ ద్వారా పుటిు న తన ఇదద రు క్కమారిలను 
తీసుకొని పర వకి (స) వదద క్క వచిు, ''ఓ అల్లు హ్ పర వకిా! 
వీరు స'అద్ బిన్ రబీ'అ క్కమారిలు. వీరి తండిర  ఉ'హుద్ 
యుదధ ంలో మీతో ప్రట్ల వెళ్ళి వీరమరణం పంద్వరు. వీరి 
పినతండిర  వీరి ఆసి్తని ల్లక్కున్నాడు. వీరికి ఏమీ 



12. ఆసి్త పంపంక పర కరణం:3041-3079; సంపు: II 1124 12- تَاُب اْلفََرائ ض  َوالَوَصايَا   II : دُجلْ ال ؛3079-3041 :ك 
ఉంచలేదు. ధనం లేక్కండా వీరి పెళ్ళికాదు అని 
వినావించ్చక్కంది.'' ద్వనికి పర వకి (స), ''ఇపుపడు నువుా 
వెళ్ళి, అల్లు హ్ (త) దీనిా గురించి తీరుప ఇసిాడు,'' అని 
అన్నారు. ఆ తరువాత ఆసి్త ఆయతు అవతరించింది. 
అపుపడు పర వకి (స) వారి చిన్నానా దగగ రక్క పంపి, 
''స'అద్ బిన్ రబీ'అ క్కమారిలక్క 2/3వ వంతు, వారి 
తలిు కి 1/8వ వంతు ఇవామని, మిగలింది న్నదని,'' 
ఆదేశం పంప్రరు. 11 (అబూ ద్వవూద్, ఇబా మాజహ్, 
అ'హ్మద్, తిరిిజి' / పి్రమాణికం -ఏకోలాేఖనం) 

 ( 2/921)[ ) صحيح (  19]  - 3059
ْبَنٍة ْن هُ َوعَ  َزْيِل بِْن ُشَرْحِبْيَل قَاَل: ُسِئَل أَبُْو ُمْوََس َعِن ا

بٍْن َوأُْخٍت فََقاَل: لِلِْبْنِت الن ِْص  لِْْلُْخِت الن ِْص َوِبْنِت ا ُف  ُف َو
ْبُن َمْسعُ  ْبَن َمْسُعْوٍد فََسُيَتاِبُعِِنْ فَُسِئَل ا ْوٍد َوأَْخرِبَ َواْئِت ا

: لََقْد َضلَلُْت إذَْن َوَما أَنَا ِمَن الُْمْهَتِدْيَن  الَ بَِقْوِل أَِِبْ ُمْوََس فَقَ 
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: " لِْبْنِت  لِ أَقِْضْي فِْيَها بَِما قَََض الن َ

ُدُس َتْكِملََة الث ُلُثَْْيِ َوَما بَِقَي الن ِْصِف وَ    ًِلِبَْنِة اًْلِبِْن الس ُ
ْبِن َمْسُعْوٍد فََقاَل: أَخْ فَِلْْلُْخِت" فَأََتْيَنا أََبا ُمْوََس فَ  نَاُه بَِقْوِل ا رَبْ

   ي ُ رْبُ فِْيُكْم . َرَواهُ الُْبَخارِ الْحِ ًَل َتْسأَلُْوِِنْ َمادَاَم َهَذا 
3059. (19) [2/921-దృఢం] 
'హు'జైల్ బిన్ షుర్'హ్ బీల్ (ర) కథనం: అబూ 
మూసాను, ''ఒక వయకిి చనిపోయాడు. అతనికి ఒక 
కూతురు, ఒక కుమారుని -కూతురు, ఒక చలు లు 
ఉన్నారు. ఈ ముగుగ రికీ ఎంతెంత ఆసి్త వసిుంది,'' అని 
పర శిాంచడం జరిగంది. ద్వనికి అబూ మూసా, 'క్కమారిక్క  
½ వంతు, చలు లుక్క ½ వంతు లభిసిుంది. 
(మనుమరాలికి ఏమీ దకుదు), మీరు 'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 
మస్'ఊద్ వదద క్క వెళిండి, వారు న్న వాద్వనిా 
సమరిథ సిారు,' అని సమాధానం ఇచాురు. ఆ వయకిి వెళ్ళి 
దీనిా గురించి 'అబుద ల్లు హ్ బిన్ మస్'ఊద్ను 
పర శిాంచాడు. అబూ మూసా ఇచిున సమాధానం కూడా 

 

11) వివరణ-3058: అంటే ఆసి్తనంతా 24 వంతులు చేస్త 

వేయండి. అందులో నుండి ఇదద రు క్కమారిలక్క 16 

వంతులు చేస్తవేయండి. అంటే ఒకొుకురికి 8 వంతులు 

భారయక్క 1/8వ వంతు అంటే  మూడు వంతులు. 

మిగలింది 5 వంతులు చిన్నానా తీసుకవాలి. 

తెలియపరుటం జరిగంది. అంతా విని 'అబుద  ల్లు హ్ బిన్ 
మస్'ఊద్, ''అబూ మూసా చపిపనటేు  నేనూ చబిత్య నేను 
మారగ భర షు తాానికి గురవుతాను. పర వకి (స) తీరుప 
ఇచిునటేు  నేనూ తీరుప ఇసిాను. పర వకి (స) క్కమారిక్క 
1/2వ వంతు, కుమారుని -కూతురుకు 1/6వ వంతు 
మిగలింది స్తదరికి ఇచాురు,' అని అన్నారు. మేము 
మళ్ళి అబూ మూసా వదద క్క వచాుము. 'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 
మస్'ఊద్ సమాధానం వినిపించాము. అపుపడు అబూ 
మూసా అష్'అరీ ''నేను బర తిక్కనాంత కాలం ననుా ఏ 
విషయానిా గురించీ పర శిాంచ కండి,' అని అన్నారు.'' 
(బు'ఖారీ)  

 ( 2/921)) ضعيف ( [  20]  - 3060
إََِل َرُسْوِل اهلِل صىل  َوَعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْْيٍ قَاَل: َجاَء َرُجٌل 

ثِِه؟ قَاَل:  الَ اهلل عليه وسلم فَقَ  ا ْبِِنْ َماَت فََما ِِلْ ِمْن م ِرْيَ : إِن َ ا
ُدُس" ََل دَعَاهُ قَاَل: "لََك ُسُدٌس  ."لََك الس ُ فَلَم َا  .َخُر"آفَلَم ض َو

ُدَس اْْلِخَر ُطْعَمةٌ  .دَعَاهُ  َوَل   َمُد  ". َرَواهُ أَحْ لك قَاَل: "إِن َ الس ُ
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ وقَ ْ : َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن  اَل َوالْت ِ ِمِذي ُ ْ الْت ِ

 َصِحْيٌح  
3060. (20) [2/921- బలహీనం] 
'ఇమ్రాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనం: ఒక వయకిి పర వకి (స) 
వదద క్క వచిు, 'ఓ అల్లు హ్ పర వకిా! న్న కుమారుని-కొడుకు  
మరణంచాడు. అతని ఆసి్తలో నుండి న్నక్క ఎంత 
లభిసిుంది అని పిశ్ాంచాడు.' ద్వనికి పర వకి (స), 'అతని 
ఆసి్తలో నుండి న్నక్క 1/6వంతు లభిసిుంది' అని 
అన్నారు. అతను తిరిగ వెళ్ళతునాపుపడు పర వకి (స) 
అతనిా పిలిపించి, 'న్నక్క మరో 1/6వ వంతు లభిసిుంది,' 
అని అన్నారు. అతను మళ్ళి తిరిగ వెళ్ళతునాపుపడు 
పిలిచి, 'ఈ రండవ 1/6వ వంతు న్నక్క అనుగర హంగా 
లభిసిుంది,' అని అన్నారు.12 (అ'హ్మద్, అబూ 
ద్వవూద్, తిరిిజి'  /  పి్రమాణికం - దృఢం) 

 

12) వివరణ-3060: అంటే ఒక వయకిి మరణంచాడు. 

అతనికి ఇదద రు క్కమారిలు ఉన్నారు. ఒక తాత 

ఉన్నాడు. ఇదద రు క్కమారిలక్క 2/3వ వంతు తాతకి 

జవిల్ ఫురూజ్ కావటం వలు 1/6వ వంతు లభిసిుంది. 

మరొకవంతు మిగలి ఉంట్లంది. రండవ వంతు 'అసబగా 
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ةُ إََِل أَِِبْ بَْكٍر رَ  َصَة بِْن ذَُؤْيٍب قَاَل:َوَعْن قَِبيْ  ِضَي  َجاَءِت الَْجد َ
َثَها ا َما لََك ِفْ ِكَتاِب اهلِل َشْيٍء  اَل لََها:فَقَ  .اهلُل َعْنُه َتْسأَلُُه ِمرْيَ

ِجِعْي فَارْ  .َوَما لَِك ِفْ ُسن َِة َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َشْيءٌ 
ةُ بُْن ُشْعَبَة: َحَضْرُت   .لن َاَس فَْسأَْل َحت َ أَْسأََل ا فََقاَل الُْمِغرْيَ

ُد ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَْعَطاَها ال َرُس  فََقاَل أَبُْو  .ُس س ُ
؟ فََقاَل ُمَحم َُد بُْن َمْسلََمَة  َك بَْكٍر َرِضَي اهلُل َعْنُه َهْل َمَعَك َغرْيُ 

ةُ اِمثَْل َما قَ ثُم َ  .َذهُ لََها أَبُْو بَْكٍر َرِضَي اهلُل َعْنهُ فَأْنفَ  .َل الُْمِغرْيَ
َثَهاُه ةُ اْْلُْخَرى إََِل ُعَمَرَرِضَي اهلُل َعنْ َجاَءِت الَْجد َ  ا   . َتْسأَلُُه ِمرْيَ

ُدُس فَإِِن اْجَتَمَعا فَُهَو بَْيَنُكَما فََقاَل: ِلَك الس ُ َوأَْيُتُكَما  .ُهَوذَ
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  َرَواهُ   فَُهَو لََها.هِ َخلَْت بِ  ْ لٌِك َوأَْحَمُد َوالْت ِ َما

َرِمي ُ  ا بُْن  َوالد َ     .َماَجهُ  َوا
3061. (21) [2/921-అపరిశోధితం] 
ఖబీ'సహ్ బిన్ జు'వైెబ్ (ర) కథనం: న్ననామి లేద్వ 
అమిమి తన వంతును గురించి అబూ బకర్ (ర)ను, 
'మనవడు చనిపోయాడు, అతని ఆసి్తలో నుండి న్నక్క 
ఎంత లభిసిుంది,' అని పర శిాంచింది. అపుపడు అబూ 
బకర్ (ర) ఖుర్ఆన్లో, 'హదీసు'లో న్న గురించి ఏమీ 
లేదు, పిస్తత తం ఇపుపడు న్నవు వెళ్ళిపో, నేను ఇతర 
సహచరులతో సంపర దించి సమాధానం ఇసాత ను,' అని 
అన్నారు. ఆ తరువాత అబూ బకర్ పర జలను 
సంపర దించారు. ద్వనికి ము'గీరహ్ బిన్ షో'బహ్ పర వకి (స) 
న్ననామి లేద్వ అమిమిక్క 6వ వంతు ఇచాురని, 
పర వకి (స) ఈ తీరుప ఇచిునపుడు నేను అకుడే 
ఉన్నానని సమాధానం ఇచాురు. ద్వనికి అబూ బకర్ 
(ర) దీనికి వేర్వ వయకిి ఎవరైన్న సాక్ష్యం ఉన్నారా? అని 
అడిగారు. వెంటనే అకుడునా ము'హమిద్ బిన్ 
ముస్తు మహ్ ము'గీర బిన్ షో'బహ్ను సమరిథ సిూ, 'పర వకి 
(స) న్ననామిక్క 6వ వంతు ఇచిునపుడు నేను అకుడే 
ఉన్నాను,' అని అన్నారు. అబూ బకర్ (ర) 
న్ననామిక్క 6వ వంతు క్షటాయించారు. ఆ తరువాత 
'ఉమర్ (ర) కాలంలో మరో న్ననామి 'ఉమర్ (ర) వదద క్క 
వచిు తన హక్కును గురించి పర శిాంచింది. 'ఉమర్ (ర), 

 

అతనికి లభిసిుంది. ఈ సందరాంగా తాత జ'విల్ 
ఫురూ'ద్ మరియు 'అస్బ అవుతాడు.  

'మీక్క 6వ వంతు,' అని తీరుప ఇచాురు. మీరు ఇదద రు 
న్ననామి, అమిమి ఉనా ఒకురు ఉన్నా 6వ వంతు 
మాతర మే లభిసిుందని తీరుప ఇచాురు. (మాలిక్, 
అ'హ్మద్, తిరిిజి', అబూ ద్వవూద్, ద్వరమి, ఇబా 
మాజహ్)  

 (2/922) ([ ) لم تتم دراسته  22]  - 3062
بِْن مَ  ُل َجد َ َوَعِن ا ْبِنَها: إِن ََها أَو َ ةِ َمَع ا ةٍ ْسُعْوٍد قَاَل ِف الَْجد َ

ْبُنَها وسل  أَْطَعَمَها َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه ْبِنَها َوا م ُسُدًسا َمَع ا
َرِمي ُ   ا ِمِذي ُ َوالد َ ْ . َرَواهُ الْت ِ َفُه  . َحي ٌ ِمِذي ُ َضع َ ْ   . َوالْت ِ

3062. (22) [2/922- అపరిశోధితం] 
ఇబా మస్'ఊద్ (ర) కథనం: న్ననామి, తండిర  బర తికి 
ఉన్నారు. అంటే ఒక వయకిి చనిపోయాడు. అతని 
న్ననామి, తండిర  ఉన్నారు. ద్వనికి పర వకి (స) ముందు 
న్ననామిక్క ఆమ కొడుక్కతో ప్రట్ల ఉంటే ఆమక్క 6వ 
వంతు క్షటాయించారు.13 (తిరిమజి' / బలహీనం, దారీమ) 

  (2/922) تم دراسته ([ ) لم ت 23]  - 3063
َحاِك بِْن ُسْفَياَن: أَن َ َرُسْولَ   اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعِن الض ِ

َ  وسلم كََتَب إِلَْيِه: َباِِب ُ ِمْن ِديَِة  "أ ْن و َْرِث اْمَرأَةَ أَِشْيِم الض ِ
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  َزْوِجَها". ْ : َهَذا   َوقَالَ  .َرَواهُ الْت ِ ِمِذي ُ ْ الْت ِ

  ِدْيٌث َحَسٌن َصِحْيٌح حَ 
3063. (23) [2/922 -అపరిశోధితం] 
'ది'హాక్ బిన్ 'సుఫియాన్ (ర) కథనం: పర వకి (స) అతనికి 
ఒక ఉతిరం వార సారు. అందులో 'అష్యమ్ 'దిబాబీ 
భారయక్క ఆమ భరి రకిపరిహారం నుండి ఆసి్త ఇపిపంచ్చ' 
అని పేరొున్నారు. 14 (అబూ ద్వవూద్, తిరిిజి' /  
పి్రమాణికం- దృఢం)  

 

13) వివరణ-3062: పదధ తి పర కారం మృతుని తండిర  

ఉండగా న్ననామిక్క ఏమీ దొరకూుడదు. ఎందుకంటే 

ఇట్లవంటి పరిస్తథ తులోు  న్ననామిక్క మనవడి ఆసి్త నుండి 

ఏమీ దకుదు. అయిత్య ధారిిక పండితులు ఈ 'హదీసు' 

బలహీనమైనదని, ఇది ఆచరణయోగయమైనది కాదని, 

లేద్వ పర వకి (స) ఉపకారంగా, న్ననమిక్క 6వ వంతు 

ఇచాురని, ఆసి్త హక్కుగా ఇవాలేదని అభిప్రర యపడాారు. 

14) వివరణ-3063: అష్యమ్ జబాబీ పర వకి (స) కాలంలో 

పరప్రట్లన హతయ చేయబడాారు. హంతక్కల నుండి 
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  (2/922) [ ) لم تتم دراسته ( 24]  - 3064

ِري ِ قَاَل: َوَعْن َتِمْيٍم  ا اهلل عليه   صىل َسأَلُْت َرُسْوَل اهللِ  الد َ
ْرِك يُْسلَُم َعىَل يََدْي   ُجِل ِمْن أَْهِل الش ِ ن َُة ِف الر َ وسلم: َما الس ُ

َن الُْمْس  ؟ فََقاَل: ِل َرُجٍل م ِ ََل  ِمْْيَ   الن َاس بَِمْحَياهُ َوَمَماتِِه". "ُهَو أَْو
ْبُن مَ  ِمِذي ُ َوا ْ َرِمي ُ َرَواهُ الْت ِ ا   .اَجُه َوالد َ

3064. (24) [2/922 -అపరిశోధితం] 
తమీమ్ ద్వరీ (ర) కథనం: నేను పర వకి (స)ను ఒక 
ముస్తు మ్ ద్వారా ఇసాు మ్ స్వాకరించిన అవిశాాస్త గురించి 
పర శిాంచాను. ద్వనికి పర వకి (స) 'ఎవరి ద్వారా ఇసాు మ్ 
స్వాకరించారో, అతనే జీవనిరణాలోు  అందరికంటే 
దగగ రివాడు' అని పివచించారు. 15 (తిరిిజి', ఇబా 
మాజహ్, ద్వరమి) 

 (2/922)[ ) لم تتم دراسته (  25]  - 3065
لَْم يََدعْ بِْن َعب َاٍس: أَن َ َرُجًًل َماَت َو ِرثًا إًِل َ غًَُلًما َوَعِن ا  .َوا

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: كَاَن    ؟" "َهْل ل َُه أََحٌد  أَْعَتَقُه فََقاَل الن َ
لُْوا: ِب ُ صىل اهلل عليه  .َتَقهُ أَعْ  ًَل إًِل َ غًَُلٌم ل َُه كَاَن  قَا فََجَعَل الن َ

ِمِذي ُ َوا ْ ثَُه لَُه. رَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالْت ِ ا  .ُن َماَجهُ ْب وسلم ِمرْيَ
3065. (25) [2/922- అపరిశోధితం] 
ఇబా 'అబాాస్ (ర) కథనం: 'ఒక వయకిి మరణంచాడు. 
అతనికి క్షవలం అతడు విడుదల చేస్తన బానిస మాతర మే 
ఉన్నాడు,' అని పర వకి (స)ను వినావించుకోవడం 
జరిగంది. ద్వనికి పర వకి (స), 'అతనికి ఎవరైన్న వారసులు 
ఉన్నారా,' అని పర శిాంచారు. ద్వనికి పర జలు ఎవరూ 
వారసులు లేరు, ఒకు బానిస మాతర మే ఉన్నాడు, ఆ 
బానిసను అతడు విడుదల చేస్త ఉన్నాడు,' అని 
అన్నారు. పర వకి (స) అతని ఆసి్తని అతడు విడుదల 

 

హతాయ పరిహారం వసూలు చేయబడింది. ఆ ధనం నుండి 

అతని భారయక్క ఆమ వంతు ఇపిపంచడం జరిగంది. 

అంటే భారయ హతమారుబడిన తన భర్త  రకిపరిహారం 

నుండి కొంత భాగానికి వారసురాలు అవుతుందని 

తెలిస్తంది. 

15) వివరణ-3064: అంటే ఒక అవిశాాస్త ఒక ముస్తు మ్ 
ద్వారా ఇసాు మ్ స్వాకరించి, ఆ నూతన ముస్తు మ్కి జ'విల్ 
ఫురూ'ద్ లేద్వ 'అస్బ మదలైన వారసులు ఎవరూ 

లేక్కండా ఉంటే మేలల్ మవాల్లత్ పదధ తి పర కారం 
ముస్తు మ్ చేస్తన వారు ఆ నూతన ముస్తు మ్ ఆసి్తకి 
వారసులు అవుతారు.  

చేస్తన బానిసక్క ఇచిువేసారు. 16 (అబూ ద్వవూద్, 
తిరిిజి', ఇబా మాజహ్) 

 (2/922)[ ) لم تتم دراسته (  26]  - 3066
هِ أَن َ الن َِب َ صىل اهلل  َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب عَ  ِ ْن أَبِْيِه َعْن َجد 

ِمِذي ُ َروَ . ""يَِرُث الَْوًَلَء َمْن َيِرُث الَْمالَ  عليه وسلم قَاَل: ْ اهُ الْت ِ
لَْقِوي ِ     .َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث إِْسَنادُهُ لَْيَس بِا

3066. (26) [2/922- అపరిశోధితం] 
'అమర ్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర , తాతల ద్వారా 
ఉలేు ఖనం: పర వకి (స) పర వచనం: వల్లను పందే వార్సుడే 
ఆసి్తన్న పందుతాడు.17 (తిరిిజి'/ ఆధారాలు బలహీనం) 

----- 
 َ ِلُث  لْفَ ا    మూడవ విభాగం  ْصُل الث َا
 ( 2/922)[ ) ضعيف (  27]  - 3067

اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َرُسْولَ َعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر: أَن َ 
اٍث قُِسَم ِف الَْجاِهِلي َِة فَُهَو َعىَل قِ " قَاَل: ْسَمِة َما كَاَن ِمْن ِمرْيَ

َكُه اْْلِْسًَلُم فَُهَو َعىَل قِْسَمِة راٍث أَدرْيَ الَْجاِهِلي َِة َوَما كَاَن ِمْن م ِ 
بُْن َماَجُه    اْْلِْسًَلِم ". َرَواهُ ا

3067. (27) [2/922 -బలహీనం] 
'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ''అజా్ఞనకాలంలో పంచబడిన ఆసి్త అజా్ఞన 
కాలంలోనే అంతం అయియంది. ఇందులో ఎట్లవంటి 
మారుప కాదు. ఇసాు మ్ కాలంలో వచేు ఆసి్త ఇసాు మ్ 
పర కారం పంచడం జరుగుతుంది. '' (ఇబా మాజహ్) 

 (2/923)) لم تتم دراسته (  [ 28]  - 3068
 ِ ا يَقُ  َوَعْن ُمَحَمد   ْوُل: بِْن أَِِبْ بَْكٍر بِْن َحْزٍم أَن َُه َسِمَع أَبَاهُ كَِثرْيً

اِب يَُقوْ  َجبا ل ِلُْعم ِِة ُتْوِرُث َوًَل َتِرُث.َرَواُه ُل:عَ كَاَن ُعَمُر بُْن الَْخط َ
لٌِك   َما

 

16) వివరణ-3065: విడుదల పందిన బానిస తన 

యజమాని వారసులవరూ లేనిపక్ష్ంలో యజమాని ఆసి్తకి 

వారసుడౌతాడు అని తెలుసిుంది. అయిత్య మరికొందరు 

పర వకి (స) అతనికి ఉపకారంగా, ద్వనంగా ఇపిపంచారని 

అభిప్రర య పడాారు.  
17) వివరణ-3066: విడుదల చేయబడిన బానిస యొకు 

ధన్ననిా వల్ల అంటారు. దీనిా గురించి ఇంతక్కముందు 

పేరొునడం జరిగంది.  
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3068. (28) [2/923 -అపరిశోధితం] 
ము'హమిద్ బిన్ అబూబకర్ బిన్ 'హ'జ్మ్ తరచూ 
తన తండిర  నుండి ఇల్ల వినేవారు, 'ఉమర్ (ర) ఇల్ల 
అనేవారు, ''మేనతి విషయం చాల్ల ఆశురయంగా ఉంది. 
ఆమ మేనలుు డు ఆమక్క వారసుడు అవుతాడు. కాని 
ఆమ తన మేనలుు డికి వారసురాలు కాదు.'' 18 (మాలిక్)  

 (2/923)[ ) لم تتم دراسته (  29]  - 3069
بُْن  َوَعْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُه قَالَ  : َتَعل َُموا الَْفَرائَِض َوَزادَ ا

ًَلَق وَ  َرِمي ُ  روَ   الَْحج َ قَاًَل: فَإِن َُه ِمْن ِدْيِنُكْم.َمْسُعْوٍد: َوالط َ ا   اهُ الد َ
3069. (29) [2/923- అపరిశోధితం] 
'ఉమర్ (ర) ఇల్ల అన్నారు: ''పర జల్లరా! మీరు ఆసి్త 
పంపక జా్ఞన్ననిా నేరుుకండి, ఇబా మస్'ఊద్ (ర) 
కొంచం అధకం చేసిూ మీరు 'తల్లఖ్ మరియు 'హజజ  ్
విషయాలను కూడా నేరుుకండి. ఎందుకంటే ఇవి మీ 
ధరింలోని అతయవసర విషయాలు',' అని అన్నారు . 
(ద్వరమి) 

===== 

 الَْوَصاَيا   َباُب   -1
1. వీలునామాలు 

వీలున్నమా అంటే ఆజఞ  అని అరథ ం. ఇసాు మీయ 
పరిభాషలో మరణానంతరం ఒకరికి యాజమానయం 
అపపచపపటం. మరణానంతరం అది ఆచరణలోకి 
వసిుంది. వీలున్నమా వార స్తవారిని మూ'స్వ అంటారు. 
వీలున్నమాను వ'స్వయయతు అంటారు. ఇవాబడిన 
వయకిిని మూ'సాలహు అంటారు. ఇవాబడుతునా 
వసిువును మూ'సాబిహి అంటారు. ఖుర్ఆన్, 
'హదీసు'లోు  వ'స్తయయత్కి చాల్ల ప్రర ధానయత ఉంది. 
ఖుర్ఆన్లో అల్లు హ్ ఆదేశం: ''మీలో ఎవరైన్న మరణంచి 
నపుడు అతని వదద  ధనసంపదలు ఉంటే మీపైె 
వీలున్నమాను విధగా నిరణ యించడం జరిగంది. 

 

18) వివరణ-3068: అంటే ఒకవేళ ఒకరి అతత  మరణసి్త 

మేనలుు డు ఆమ ఆసి్తకి వారసుడు అవుతాడు. ఒకవేళ 

మేనలుు డు చనిపోత్య అతి అతని ఆసి్తకి వారసురాలు 

కాదు. ఇందులో రహసయం ఏమిట్ల అల్లు హ్క్ష తెలియాలి. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగం ا
 (2/924)[ ) متفق عليه (  1]  - 3070

ْبِن ُعَمرَ  اهلل  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ضي اهلل َعْنُه قَاَل:ر َعِن ا
فِْيِه يَِبْيُت "َما َحق ُ اْمِرٍئ م ُْسِلٍم ل َُه َشْيٍء ي ُْوَصي  عليه وسلم:

 . متفق عليه  .َمْتُكْوَبٌة ِعْنَدهُ  ةُ لَْيلََتْْيِ إًِل َ َوَوِصي َ 
3070. (1) [2/924 -ఏకీభవితం] 
'అబుద ల్లు హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ''వీలున్నమాక్క సరిపడా ధనం ఉనాపుపడు 
వీలున్నమా వార స్తపెట్ట కుండా రండు రాతుర లు గడ్పట్ం 
ముస్తు మ్కు తగని పని.'' 19  

 (2/924)(  عليه[ ) متفق  2]  - 3071
َمِرْضُت عَاَم الَْفْتِح َمَرًضا   َوَعْن َسْعِد بِْن أَِِبْ َوق َاٍص قَاَل: 

ىل اهلل عليه وسلم   َعىَل الَْمْوِت فَأََتاِِنْ َرُسْوُل اهلِل ص ُت أَْشَفيْ 
لَْيَس يَِرثُِِنْ إِ إِن َ ِِلْ  يَُعْودُِِنْ فَُقلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل:  ا َو َ  َماًًل كَِثرْيً   ًل 

ْبَنََتْ أَفَأُْوِصَي بَِماِِلْ كُل َِه؟ قَاَل:  قَاَل: فَثُلُثَْي َماِِلْ؟ قُلُْت: . "ًَل"  ا
ْطُر؟ قَاَل: قُلُْت: .""ًَل  لش َ لث ُلُُث؟ قُلُْت:."ًَل"  فَا "الثُلُُث   قَاَل: فَا

إِن ََك أَْن َتَذ  ْن أَْن َوالث ُلُُث كَِثرْيٌ َرُهْم  َتذِ َرَوِرثََتَك أَْغِنَياَء َخرْيٌ م ِ
لًَة يتكففون الن َاَس َوإِن ََك لَْن ُتْنِفَق نَْفَقًة َتْبَتِغْي بَِها وَ  ْجَه  عَا

 .فَُعَها إََِل ِفْ اِْمَرأَتَِك"إًِل َ أُِجْرَت بَِها َحت َ الل ُْقَمَة َترْ  اهللِ 
3071. (2) [2/924  -ఏకీభవితం] 
స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర) కథనం: ఫత్'హ మకుహ్ 
సంవతసరం నేను తీవర ంగా వాయధకి గురయాయను. 
చనిపోతా ననుక్కన్నాను. పర వకి (స) ననుా 
పరామరిశంచటానికి వచాురు. అపుపడు నేను, 'ఓ 
అల్లు హ్ పర వకిా! న్న వదద  చాల్ల ధనం ఉంది. న్నక్క ఒకు 
క్కమారి మాతర మే ఉంది. మరవరూ వారసులు లేరు. 
నేను న్న మతిం ధనం గురించి వీలున్నమా 
చేయించాల్ల?' అని వినావించ్చక్కన్నారు. ద్వనికి పర వకి 
(స) 'వదుద ' అని అన్నారు. ఆ తరువాత మళ్ళి నేను, 
'2/3వ వంతు వీలున్నమా వార యించాల్ల,' అని 

 

19) వివరణ-3070: అంటే అతనిపైె ఇతరుల హక్కు ఉంటే 

వాటి చలిు ంపునక్క వీలున్నమా వార యడం తపపనిసరి. 

వీలున్నమా వార యక్కండా చనిపోత్య పర జల హక్కులు 

చలిు ంచక పోత్య ప్రప్రతుిడుగా పరిగణంచబడతాడు. 
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పర శిాంచాను. ద్వనికి అతను(స్) 'వదుద ' అన్నారు. ఆ 
తరువాత మళ్ళి నేను 'సగం ధన్ననికి వీలున్నమా 
చేయించాల్ల' అని పర శిాంచాను. ద్వనికి అతను(స్) 
'వదుద ' అని అన్నారు. మళ్ళు  నేను 1/3వ వంతు ధన్ననికి 
వీలున్నమా చేయించాల్ల అని అన్నాను. ద్వనికి పర వకి 
(స) '1/3వ వంతు ధన్ననికి వీలున్నమా చేయగలవు. 
ఇది కూడా ఎక్కువే, ఒకవేళ నువుా న్న వారసులక్క 
ధనవంతులుగా, మంచి స్తథ తిలో వదలి వెళ్ళత్య ఇది వారు 
అగతయపరులుగా ఇతరుల ముందు చేయి చాచే 

వారుగా ఉండటం కంటే మంచిది. దైవప్రర తి కసం న్నవు 
అల్లు హ్ మారగ ంలో ఏది ఖరుు చేస్తన్న న్నక్క ద్వని పుణయం 
లభిసిుంది. చివరికి న్నవు న్న భారయ నోటిలో వేస్తన అనాం 
ముదద క్క కూడా న్నక్క పుణయం లభిసిుంది' అని 
పర వచించారు.' 20 (బు'ఖారీ, ముస్తు మ్) 

----- 

لَْفْصُل  َ    రండవ విభాగం ث َاِِنْ   ال ا
  (925/ 2) [ ) لم تتم دراسته ( 3]  - 3072

 ْ يه  َوق َاٍص قَاَل: عَادَِِنْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عل  َعْن َسْعِد بِْن أَِِب
ْيٌض فََقاَل: "أُْوِصْيَت؟" قُلُْت: نََعْم قَالَ  : "بَِكْم؟" وسلم َوأَنَا َمِر

ْيِل اهلِل. قَاَل: "فََما َتَرْكَت لَِولَِدَك؟" قُلُْت:  َسبِ قُلُْت: بَِماِِلْ كُل ِِه ِفْ 
لَْعْشِر"َقاُهْم أَْغِنَياُء بَِخرْيٍ. فَ  فََما َزالَْت أُنَاقُِصُه  .َل: "أُْوِص بِا

لث ُلُِث َوالث ُلُُث كَِثرْيٌ حَ  ْ "ت َ قَاَل: "أُْوِص بِا   .ِمِذي ُ . َرَواهُ الْت ِ
3072. (3) [2/925 -అపరిశోధితం] 
స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర) కథనం: నేను అన్న 
రోగయంగా ఉనాపుపడు పర వకి (స) ననుా పరామరిశంచ 
డానికి వచాురు. పర వకి (స) ననుా, 'ఏం న్నక్క ఏమైన్న 
వీలున్నమా వార స్త ఉదేద శయం ఉంద్వ,' అని అన్నారు. ద్వనికి 
నేను 'అవును,' అని అన్నాను. పర వకి (స) 'ఎంత' అని 

అన్నారు. ద్వనికి నేను, 'న్న మతిం ధన్ననిా 
దైవమారగ ంలో ఇచిువేద్వద మని ఆలో చిసిున్నాను.' ద్వనికి 
పర వకి (స), 'న్న సంతాన్ననికి ఏం వదల్లవు,' అని 

 

20) వివరణ-3071: అంటే 1/3వ వంతు కంటే అధక 

ధన్ననికి వీలున్నమా చేయడం తగదని ఈ 'హదీసు' 

ద్వారా తెలిస్తంది. 1/3వ వంతు లేద్వ అంతకంటే 

తక్కువ ధన్ననిా వీలున్నమా చేయవచ్చును.  

అన్నారు. ద్వనికి నేను 'వారు మంచి స్తథ తిలో ఉన్నారు, 
వారు ధనవంతులు' అని అన్నాను. పర వకి (స) '10వ 
వంతు వీలున్నమా చేయి' అని అన్నారు. నేను 
పెంచ్చతూ పోయాను. చివరికి పర వకి (స) న్నవు, '1/3వ 
వంతు వీలున్నమా చేయగలవు, కాని 1/3వ వంతు 

కూడా ఎక్కువే,'  అని అన్నారు. (తిరిిజి') 
 ( 2/925)ح ( [ ) صحي 4]  - 3073

َمَة قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل ص  ىل اهلل عليه وسلم  َوَعْن أَِِبْ أَُما
ِة الَْودَاِع: "إِن َ اهلَل قَْد أُْعِِطَ كُل َ ِذْي  عَاَم يَُقْوُل ِفْ ُخْطَبِتِه   َحج َ

ِرٍث َوِص َحق ٍ َحق َُه فًََل  بُْن َماَجُه "ي ََة لَِوا  . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوا
لِلَْعاِهِر الَْحَج  : "الَْولَُد لِلَْفَراِش َو ِمِذي ُ ْ بهْم َوَزادَ الْت ِ ُر َوِحَسا

   .َعىَل اهلِل"
3073. (4) [2/925-దృఢం] 
అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం: 'హజజ తుల్ విద్వ' 
పర సంగంలో పర వకి (స)ను ఇల్ల అంటూ ఉండగా నేను 
విన్నాను, ''అల్లు హ్ (త) పర తి ఒకు హక్కు గలవారికి 
వారి హక్కును నిరణ యించాడు. కనుక వారసుల 
హక్కుల పటు  వీలున్నమా తగదు.'' (అబూ ద్వవూద్, 
ఇబా మాజహ్)  
తిర్మిజి'లో ఇది అధకంగా ఉంది, ''బిడా భరిక్క 
చందుతాడు. ఒకవేళ బిడా వయభిచారం వలు  జనిిసి్త, 
వయభిచారికి రాళి వరేం ఉంది. లేద్వ అతనికి ఆసి్త 
లభించదు. వారి విచారణ అల్లు హ్పైె ఉంది.  

 (925/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  5]  - 3074
ُيْروى ْبِن َعب َاٍس َرِضَي اهلُل َعْنُهَما َو  الن َِب ِ صىل اهلل  َعِن  َعِن ا

ِرٍث إًِل َ أَْن ي ََش   الَْوَرثَُة" ُمْنَقِطٌع  اءَ عليه وسلم قَاَل: "ًَل َوِصي ََة لَِوا
 َهَذا لَْفُظ الَْمَصاِبْيُح .  

: قَاَل: "ًَل َتُجْوَز َوِصي ٌَة ل ِ وَ  َرقُْطِِن ُ ا َيِة الد َ ِرٍث إًِل َ أَْن  ِفْ ِرَوا َوا
   .ي ََشاَء الَْوَرثََة"

3074. (5) [2/925- అపరిశోధితం] 
ఇబా 'అబాాస్ (ర) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 
వారసుల కసం వీలున్నమా చలు దు, వారసులు కరిత్య 
తపప. ('హదీస్' మున్ఖతహ్)  
ద్వరుఖుతున్నలో ఇల్ల ఉంది, ''వారసులకసం వీలు 
న్నమా చేయడం ధరింకాదు. అయిత్య వారసులు కరిత్య 
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తపప. అంటే ఒకవేళ వారసులందరూ సంతో షంగా తమ 
హక్కులను ఒకురిక్ష కటు బటాు లని కరిత్య ఇది వారి ఇషాు  
ఇషాు లపైె ఆధారపడి ఉంది. అయిత్య వారసుల హక్కు 
నిరణ యించబడి ఉంది. వీలున్నమా చేస్త ఒకరికి ఎక్కువ 
మరొకరికి తక్కువ ఇవాటం సరికాదు. 

 (925/ 2)تتم دراسته ( [ ) لم  6]  - 3075
ْيرَ  ْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ةَ عَ َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ُجَل لَِيْعَمُل َواْل  أَةُ بَِطاَعِة اهلِل ِست ِْْيَ َسَنًة ثُم َ  َمرْ "إِن َ الر َ
ثُم َ  فََتِجُب لَُهَما الن َاُر"  .لَْمْوُت فَُيَضار َاِن ِف الَْوِصي َةِ يَْحُضُرُهَما ا 

ْيَرةَ )ِمْن بَْعدِ  َ أَبُْو ُهَر (  َوِص  قََرأ ي ٍَة ي ُْوىص بَِها أَْو دَْيٍن َغرْيَ ُمَضار ٍ
لَِك اْل  ِمِذي ُ  11: 4؛ ُز الَْعِظْيِم َفوْ إََِل قَْولِِه )َوذَ ْ ( َرَواهُ أَْحَمُد َوالْت ِ

بُْن َماَجهُ وَ    .أَبُْو دَاُودَ َوا
3075. (6) [2/925 -అపరిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 
మనిషి సతాురాయలు చేసిూ ఉంటాడు. సి్వీ కూడా దైవ 
విధ్యయతలో జీవిసిూ ఉంట్లంది. వీరిదద రూ ఇల్ల చేసిూ 
60 సంవతసరాల వయసుసక్క చేరి చనిపోయ్యటపుపడు 
వీలున్నమా చేస్త తమ వారసులక్క హాని తలపెడిత్య, 
వీరిదద రి గురించి నరకం తపపనిసరి అయిపోతుంది. ఆ 
తరువాత అబూ హురైరహ్ (ర) ఈ ఆయతును 
పఠంచారు, ''మిమ్బాది వస్తయయతిన్ యూసా బిహా అవ్ 
దైనిన్ గైరుము'దారిర న్..'' 21 (అన్ నిసా, 4:11)  
(అ'హిద్, తిరిిజి', అబూ ద్వవూద్, ఇబా మాజహ్) 

----- 

 َ ِلُث  ا  మూడవ విభాగం    لَْفْصُل الث َا
 (926/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 3076

"َمْن   صىل اهلل عليه وسلم: َعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ 
ُسن ٍَة َوَماَت َعىَل َتْق ٍ و ََشَهادَةٍ  و َ  م َاَت َعىَل َوِصي ٍَة َماَت َعىَل َسِبْيٍل 

َماَت َمْغُفْوًرا ل َهُ  ْبُن َماَجُه  و َ  . ". َرَواهُ ا
3076. (7) [2/926- అపరిశోధితం] 
జ్ఞబిర్ (ర) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''వీలున్నమా 
చేస్త మరణంచినవాడు పర వకి సాంపర ద్వయం, దైవభీతి, 

 

21) వివరణ-3075: మిమ్బాది వస్తయయతిన్ ..... వ 

జ్ఞ'లికల్ ఫౌ'జుల్ 'అ'జీమ్. 

పవితర  వచన్నలపైె క్ష్మించబడి మరణంచాడు.'' (ఇబా 
మాజహ్) 

 ( 2/926)[ ) حسن (  8]  - 3077
هِ أَن َ الَْعاَص بَْن َوَعْن َعْمِرو بِْن  ِ  ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 

 ُ ام   فَ ْوىَص أَْن ي ُْعَتَق َعْنُه ِماَئُة َرقََبةٍ َوائٍِل أ ْبُنُة َهش َ أْعَتَق ا
ْبُنُه َعْمٌرو  َ  َخْمِسْْيَ َرقََبًة فَأََرادَ ا ْن ي ُْعِتَق َعْنُه الَْخْمِسْْيَ  أ

َ  فََقاَل: .الَْباقَِيةَ  فَأَََت  .َل َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمَحت َ أَْسأ
ِب ُ صىل اهلل ع  أَْوىَص أَْن  أَِِبْ ليه وسلم فََقاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َ الن َ

َ  .يُْعَتَق َعْنُه ِماَئُة َرقََبةٍ  اًما أ  .َتَق َعْنُه َخْمِسْْيَ عْ َوإِن َ َهش َ
 ُ ْعِتُق َعْنُه فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل  َوَبِقْيُت عَلَْيِه َخْمُسْوَن َرقََبًة أَفَأ

  أَوْ  لَْو كَاَن ُمْسِلًما فَأَْعَتْقُتْم َعْنهُ  اهلل عليه وسلم : " إِن َهُ 
قُْتْم َعْنُه أَْو َحَجْجُتْم َعْنُه بَلََغُه ذَ   .أَبُْو دَاُودَ هُ َرَوا. لَِك"َتَصد َ

3077. (8) [2/926 -పి్రమాణికం] 
అమర ్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర గారి ద్వారా, అతడు 
తన తండిి గారి ద్వారా కథనం: 'ఆ'స్ బిన్ వాయి'ల్ తన 
కొడుక్కలక్క వాంఙ్మిలంగా తన తరఫున 100 మంది 
బానిసలు విడుదల చేయమని మరణంచాడు. అతని 
కొడుక్క హిషామ్ తన వంతుగా 50 మంది బానిసలను 
విడుదల చేసాడు. మరో కొడుక్క 'అమర ్ కూడా తన 
తరఫున 50 మంది బానిసలను విడుదల చేయాలని 
నిశుయించ్చక్కన్నాడు. అయిత్య ఈ విషయం గురించి 
పర వకి (స)తో సంపర దిద్వద మని ఆలోచించి పర వకి (స) వదద క్క 
వచిు, 'ఓ అల్లు హ్ పర వకిా! మా తండిర గారు 100 మంది 
బానిసలను విడుదల చేయమని వాంఙ్మిలం ఇచిు 
మరణంచారు. న్న స్తదరుడు హిషామ్ తన వంతుగా 50 
మంది బానిసలను విడుదలచేసాడు. న్న వంతుగా 50 
మందిని విడుదల చేయవలస్త ఉంది. 'మిగలిన 
బానిసలను విడుదల చేయాల్ల?' అని పర శిాంచాడు. 
అపుపడు పర వకి (స) ఒకవేళ అతడు ముస్తు మ్ అయి 
ఉండి, మీరు అతని తరఫున బానిసలు విడుదల 
చేస్తన్న, ద్వన ధరాిలు చేస్తన్న, 'హజజ ్ చేస్తన్న ఆ 
పుణయం అతనికి చేరేది. 22  (అబూ ద్వవూద్) 

 

22) వివరణ-3077: 'ఆ'స్ బిన్ వాయిల్ ఇసాు మ్ కాల్లనిా 

పంద్వడు. కాని ఇసాు మ్ స్వాకరించలేదు. అతని ఇదద రు 

క్కమారులు ఇసాు మ్ స్వాకరించారు. హిషామ్ సమసయ 



12. ఆసి్త పంపంక పర కరణం:3041-3079; సంపు: II 1130 12- تَاُب اْلفََرائ ض  َوالَوَصايَا   II : دُجلْ ال ؛3079-3041 :ك 
 (926/ 2)[ ) لم تتم دراسته ( 9]  - 3078
"َمْن   ليه وسلم: عقَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  أَنٍَس قَاَل:َوَعْن 
ثَهُ  قََطعَ  ا ِرثِِه قََطَع اهلُل ِمرْيَ اَث َوا َمةِ مِ  ِمرْيَ .  " َن الَْجن َِة يَْوَم الِْقَيا

ْبُن َماَجُه   .َرَواهُ ا
3078. (9) [2/926 -అపరిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ఎవరైన్న తన 
వారసులోు ని ఎవరికైన్న వారసతా ఆసి్త దొరక్కుండా 
చేసి్త, తీరుపదినం న్నడు అల్లు హ్ (త) అతనికి సారగ ం 
లభించ క్కండా చేసిాడు. (ఇబా మాజహ్) 

3079 -  [10  ]?  (2/926 ) 
ْيَرةَ َرِضَي اهلُل  َوَرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ ِفْ ُشعَ  ْيَماِن َعْن أَِِبْ ُهَر ِب اْْلِ

 .َعْنُه 
3079. (10)  ?  [2/926-] 
బైహఖీ, షు'అబిల్ ఈమాన్ లో, దీనిని అబూ 

హురైర్హ్ దాారా ఉలాేఖంచారు. 
***** 

 

గురించి వివరణ కరక్కండా తన వంతుగా 50 మంది 

బానిసలను విడుదల చేస్తవేసాడు. రండవ క్కమారుడు 

'అమ్ర్ కూడా 50 మంది బానిసలను విడుదల చేద్వద మని 

నిశుయించ్చక్కన్నాడు. పర వకి (స)ను దీనిా గురించి 

వివరాలు కరాడు. పర వకి (స), 'అవిశాాస్త తరఫున 

ద్వనధరాిలు, సతాురాయలు చేయటం వలు  పుణయం 

లభించదు. వీటివలు  అవిశాాస్త దైవశిక్ష్ నుండి 

రకేించ్చకలేడు, ' అని అన్నారు. 

*** 


