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كَاِح   -13  ِكَتاُب الن ِ
13. వివాహ (నికా'హ్) పుస్త కం 

నికాహ్ అంటే సంభోగం, శారీరకంగా ఒకటవడం, పెళ్ళి 
చేసుకోవటం అని అరథ ం. ఇసా్లమ్లో ఒప్పందం అని అరథ ం. 
దీని ద్వారా స్త్ర ీ పురుషుల మధ్య సంభోగం, 
భారాయభరత ల సంబంధాలు ధ్రమసమమతం 
అయిపోతాయి. దీనికి కొనిి షరతులున్నియి. స్త్ర ీ, 
పురుషుడు, స్త్ర ీ-సంరక్షకుడు, ఇదద రు స్లకుు లు, స్త్ర ీ 
పురుషుల స్త్ాకారం, అనుమతి, మహ్ర్ మొదలైనవి. 
వీటిని గురంచి మందు వసుర ంది. ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'లాో 
నికా'హ్ స్లంప్ర ద్వయానికి స్లకాు యధారాలు ఉన్నియి. 1. 
అవిశాాస స్త్ర ీలు ఇసా్లమ్ స్త్ాకరంచనంతవరకు వారతో 
వివాహం చేయకండి. 2. స్త్ర ీలలో మీకిషట మైన వారతో 
ఒకరని, ఇదద రనీ, మగుు రనీ, నలుగురని వివాహం 
చేసుకోండి. 3. మీ తాతలు, తండ్రర లు పెళ్ళిచేసుకుని 
వారతో మీరు పెళ్ళి చేసుకోకండి. 4. మీలోని 
వితంతువుల బానిసరాళ్ి పెళ్ళి చేయండి. ఆ స్త్ర ీలను 
వార భరత లతో వివాహం చేసుకోవటంలో ఆటంక 
ప్రచకండి. 5. మీ కంటే మందు చాలా మందిని 
ప్ర వకత లుగా ప్ంపామ. వారకి భారాయబిడడ లను 
ప్ర స్లదించామ. 
ప్ర వకత లు, సందేశహరులు, అలాాహ్ భకుత లు అందరూ 
నికా'హ్ చేసుకున్నిరు. ఈ నికా'హ్ వలా ఎన్ని 
లాభాలు ఉన్నియి. 1. నికా'హ్ చేయటం వలా మనిషి 
వయభిచారానికి, అధ్రమ కామకీ్రడలకు దూరంగా 
ఉంటాడ్ర. 2. అలాాహ్ (త) అతనికి సహాయ 
సహకారాలు అందిస్తర  ఉంటాడ్ర. 3. నికా'హ్ చేసుకంటే 
సగం ధ్రామనిి నిరారత ంచినటేట . 4. దీని వలా సంతానం 
కలుగుతుంది. ప్ర వకత  (స)కు ఇతర ప్ర వకత ల సంఘాలపైె 
ఆధికయత కలుగుతుంది. 5. దీనివలా దైవసంతృపి్త 
లభిసుర ంది. 6. పాపాలనీి తొలగి అలాాహ్ను కలుసు 
కుంటాడ్ర. 7. ఉతర మ సంతానం కలిగితే తన మరణా 
నంతరం తన గురంచి పార రథ సుర ంది. ఫలితంగా 
తలాిదండ్రర లకు పుణ్యం చేరుతూ ఉంటంది. 8. ఒకవేళ్ 

బాలయంలో సంతానం చనిపోతే తలాిదండ్రర ల కొరకు 
సిఫారసు చేసుర ంది. వార సిఫారసు అలాాహ్ స్త్ాకరంచి 
వారని సారు ంలోకి ప్ంపిస్లర డ్ర. 9. అతనికి మనశాశంతి 
కలుగుతుంది. అతనికి సంతృపిర  కలుగుతుంది. 
ఫలితంగా జీవితం అవలీలగా గడిచిపోతుంది. 10. 
అనిం వండటంలో, ఇతర ఇంటి ప్నులాో సహాయ 
సహకారాలు అందుతాయి. 11. భారాయప్తల్ల లను 
పోషించటం వలా, ఆ మారు ంలో కష్టట లను భరంచటం వలా 
ఉతి్మ ప్ర తిఫలం లభిసుర ంది. 12. దీనివలా ప్రసపరం 
ప్రర మ పెరుగుతంది.  
నికా'హ్ చేయకపోవటం వలా ఎన్ని నష్టట లు 
ఉన్నియి. 'హదీసు'లాో నికా'హ్ ప్టా చాలా 
పోర తసహంచటం జరగింది. నికా'హ్ ప్దధ తి నితయం 
ఆచరంచటం వలా అందరక్ర తెలిసిుంది. అయితే 
ఉప్యోగ నిమితర ం వార యటమే మంచిదని భావించటం 
జరగింది. వలీ, ఇదద రు స్లకుు లు ఇతర సభ్యయలు, 
షరతులు అనీి ఉని తరువాత అందర మందు 
స్త్ాకరంచడం జరుగుతుంది. స్త్ాకరణ్ నికా'హ్ ప్ర ధాన 
అంశాలాోని ఒక అంశం. మొదటిది ఈజాబ్, రండవది 
ఖుబూల్ అంటారు. ఈ స్త్ాకరణ్లో మహర్ను కూడా 
ప్ర స్లర వించడం జరుగుతుంది.  
సభలోని ఈ స్త్ాకరణ్ కనీసం ఇద్ద రు స్లకుు ల మందు 
జరగాలి. వారు వినినటా ఉండాలి. అవసరం 
ప్డినపుడ్ర వారు స్లక్షయం ఇవ్వాలి. స్త్ాకరణ్ సపషట మైన 
ప్తాాలతో జరగాలి. సైగల ద్వారా చేయరాదు. నికా'హ్ 
ప్దధ తి ఏమిటంటే అందర మందు సభలో మందు 
స్లంప్ర ద్వయకమైన ప్ర సంగం చదివిన తరువాత పెళ్ళి 
కొడ్రకును మందు కూర్చోబెటిట  అతనితో, 'నేను 
ఫలాన్న స్త్ర ీని, ఫలాన్నవ్వని కూతురును నీ 
ద్వంప్తయంలోనికి, ఇంత మహర్క బదులు 
ఇసిున్నాను. నీకు ఇషట మేన్న?' అని అన్నలి. అపుపడ్ర 
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పెళ్ళి కొడ్రకు, 'నేను ఇంత మహర్తో ఫలాన్న స్త్ర ీని, 
ఫలాన్నవ్వని కూతురును న్న ద్వంప్తయంలోనికి 
స్త్ాకరంచాను' అని అన్నలి. అయితే ఇవనీి 
జరగడానికి మందు స్లంప్ర ద్వయక ఖు'త్బాను 
ప్ఠంచాలి. దీనిి గురంచి కిర ంద వివరంచబడంది. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ   మొద్టి విభాగం     ا
 ( 2/927)[ ) متفق عليه (   1]  - 3080

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  اَل: قَ ْوٍد َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسع    قَاَل َرس 
َج  َباِب َمِن اْسَتَطاَع ِمْنك م  الَْباَءَة فَلَْيَتَزو َ فَإِن َه  أََغض     ."يَا َمْعَشَر الش َ

ْوِم فَإِن َه  لَه  ِوَجاٌء"  لِلَْبَصِر وَ    أَْحَصن  لِلَْفْرِج َوَمْن لَْم يَْسَتِطْع فََعلَْيِه بِالص َ
3080. (1) [2/927 -ఏకీభవిత్ం] 
'అబ్దద లాాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''యువకులారా! మీలో కటంబ నిర్వాహణ 
బాధ్యతలు నిరారత ంచే శకిిగలవారు నికా'హ్ 
చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే నికా'హ్ చేసుకుంటే దృషిట  
కీిందికి వాలి ఉంటంది. మరామంగం భదర ంగా ఉంటంది. 
పెళ్ళిచేసుకోలేని సిథ తిలో ఉనివారు ఉప్వాస్లలు 
పాటిస్తర  ఉండాలి. ఎందుకంటే ఉప్వాసం 
మన్నకాంక్షల్ను తొలగిసుర ంది. కామ కోరకలు 
దరకిరావు. 1  (బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్) 

 ( 2/927)[ ) متفق عليه (   2]  - 3081
ْول  اهلِل صىل ْ َوق َاٍص قَاَل: َرد َ َرس  عليه وسلم    اهللَوَعْن َسْعِد بِْن أَِِب
َل َولَْو أَِذَن لَه  ََلَْخَتَصْيَنا  َبت   ْوٍن الت َ ْثَماَن ابِْن َمْظع    َعىَل ع 

3081. (2) [2/927-ఏకీభవిత్ం] 
స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

'ఉస్'మాన్ బిన్ మ''జ్ఊన్క స్త్ర ీలకు దూరంగా 
ఉండటానికి అనుమతి ఇవాలేదు. ఒకవేళ్ ప్ర వకత  (స) 
అతనికి స్త్ర ీలకు దూరంగా ఉండమని ఆదేశిస్తర , మేమ 

 

1) వివరణ్-3080: బాఅ అంటే శకిత  బలం, సంభోగ శకిత , 

సంరక్షణా శకిత . ఇవి ఉంటే పెళ్ళిచేసుకోవాలి. శకిత లేని వారు 

ఉప్వాస్లలు పాటిస్తర  ఉండాలి. దీనివలా కామ కోరకలు 

చంతకు రావు. 

కూడా స్త్ర ీలకు దూరంగా ఉండటానికి ప్ర యత్ాంచే 
వ్వళ్ళం. 2  (బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్).  

   (2/927)  [ ) متفق عليه ( 3]  - 3082
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ت ْنَكح    ْ ه َريَْرَة قَاَل: قَاَل َرس  َوَعْن أَِِب

يِْن  الَْمرْ  ِ أَة  ِِلَْربَِع: لَِمالَِها َولَِحْسِبَها َولَِجَمالَِها َولِِديِْنَها فَاْظَفْر بَِذاِت الد 
    .تَِربَْت يََداَك"

3082. (3) [2/927 -ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఈ 
న్నలుగు విషయాల వలా స్త్ర ీని పెళ్ళిచేసుకండ. 1. ఆమ 
ధ్న సంప్దలు, 2. ఆమ వంశం, 3. ఆమ అందచంద్వలు, 
4. ఆమ ధారమకత, సదుు ణ్ సంప్నిత. మీరు 
ధారమకత్క పార ధానయత ఇచిో మీ లక్షయంలో స్లఫలుులు 
కండి. మీ చేతులు నిండ్రగా ఉండ్రగాక!'' 3 (బ్ద'ఖారీ, 
మసాిమ్) 

 

2) వివరణ్-3081: గంభీరంగా చప్పటం జరగింది. ఇలా 

చేయటం నిషేధించబడింది. అంటే మేమ స్త్ర ీలకు 

దూరంగా ఉండటానికి మందు ఏదైన్న తినివేస్లర మ. 

అపుపడ్ర స్త్ర ీల కోరక ఉండదు. కాని ప్ర వకత  (స) నికా'హ్కు 

దూరంగా ఉండమని ఎంతమాతాం ఆదేశించలేదు. 

అందువలా నికా'హ్ చేయటం ప్ర వకత  స్లంప్ర ద్వయం. 

తబతుర ల్ అంటే నికా'హ్ చేసుకోకుండా స్త్ర ీలకు దూరంగా 

ఉండటం. కై్ీసర వులాో ఈ తబతుర ల్ అభిలషణీయమైనది. 

ఇసా్లమ్లో సన్నయసతాం, తబతుర ల్ ఎంతమాతాం ధ్రమం 

కాదు.  

3) వివరణ్-3082: అంటే స్లధారణ్ంగా స్త్ర ీలను వివాహం 

చేసుకోవడంలో ఈ న్నలుగు విషయాలాో ఏదో ఒక 

విషయం కారణ్ం అయి ఉంటంది. కొందరు ధ్న 

వంతురాలైన స్త్ర ీని వివాహం చేసుకుంటారు. మరకొందరు 

అంద్వనిి చూచి, మరకొందరు నైతికతను చూచి 

వివాహం చేసుకుంటారు. అనస్ (ర) ఉలాేఖనం: ప్ర వకత  

(స) ప్ర వచనం, ''గౌరవ మరాయదలు గల కటంబపు 

స్త్ర ీని పెళ్ళి చేసుకుంటే అలాాహ్ (త) అవమాన్నలకు 

గురచేస్లర డ్ర. ధనస్ంపదల కొరక పెళ్ళి చేసుకుంటే 

అలాాహ్ (త) ద్వరద్వయీనికి గురచేస్లర డ్ర. వంశానిి చూచి 

పెళ్ళిచేసు కుంటే నీచతాానిి అధికం చేస్లర డ్ర. ఇంకా 

తనను తాను పాపకార్యాల నుండి రకిు ంచుకోవడానికి, 

బంధుతా ఉప్కారానికి వివాహం చేస్తర  అలాాహ్ (త) 

అతని కారాయలాో శుభం ప్ర స్లదిస్లర డ్ర.'' (తబ్రానీ)  
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   (927/ 2)  [ ) صحيح ( 4]  - 3083
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   : قَاَل َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل  َرس 

". َرَواه  م ْسلٌِم  الَِحة  نَْيا اْلََمْرأَة  الص َ نَْيا ك ل  َها َمَتاٌع َوَخْْي  َمَتاِع الد      ."اَلد  
3083. (4) [2/927- దృఢం] 
'అబ్దద లాాహ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ఈ ప్ర ప్ంచం లాభం పందే సథ లం. ప్ర ప్ంచంలోని 
లాభం పందే వసుర వులాో అనిిటికంటే గొప్పది ఉతర మ 
ఇలాాలు. 4  (మసాిమ్)  

 ( 2/928)[ ) متفق عليه (   5]  - 3084
ْ ه َريَْرَة قَاَل:  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أَِِب  "َخْْي   قَاَل َرس 

َ  َصالِح  نَِساٍء قََريٍْش  .نَِساٍء َرِكْْبَ اْْلِبَْل  أَْرعَاه     َعىَل َولٍَد ِِفْ ِصَغِرهِ وَ اه  ْحنَ أ
    .َعىَل َزْوٍج ِِفْ ذَاِت يَِدهِ" 

3084. (5) [2/928 -ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఒంటెపైె ఎక్కే స్త్ర ీలలో అంటే అరబ్ స్త్ర ీలలో ఉతర మ 
స్త్ర ీలు ఖురైష్కు చందిన స్త్ర ీలు. వీరు తమ బిడడ ల పట్ల  
ఉద్వరంగా, ప్రర మగా, గారాబంగా ప్ర వరత స్లర రు. ఇంకా తమ 
భరత ల సంప్దలను చాలా బాధ్యతగా ప్రరకిు స్లర రు.'' 
(బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్)  

 ( 2/928)[ ) متفق عليه (   6]  - 3085
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َما : "َوَعْن أ َساَمَة بِْن َزيٍْد قَاَل: قَاَل َرس 

َجاِل ِمَن الن َِساِء"تْ فِ  ْي ْعدِ تََرْكت  بَ  ِ     .َنًة أََضر َ َعىَل الر 
3085. (6) [2/928 -ఏకీభవిత్ం] 
ఉస్లమహ్ బిన్ 'జైద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
నేను న్న తరువాత పురుషుల కోసం స్త్ర ీల కంటే ప్ర మాద 
కరమైన ఉప్దర వం మరొకటి వదలిపెటట  లేదు.5 

(బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్) 
 

4) వివరణ్-3083: అంటే ప్ర ప్ంచంలోని ప్ర తి వసుర వూ 

లాభం చేకూర్చోది. ప్ర ప్ంచ వసుర వులాో అనిిటికంటే 

గొప్పది ఉతర మ ఇలాాలు. ఆమద్వారా ఉభయలోకాలాో 

లాభం చేకూరుతుంది. 

5) వివరణ్-3085: పురుషులకు స్త్ర ీలకంటే హాని చేకూర్చో 

ఉప్దర వం మరొకటి లేదు. అంటే స్త్ర ీల వలా అనేక 

ఉప్దర వాలు తలతుర తాయి. వివాద్వలు తగాద్వలు స్త్ర ీల 

వలాే పార రంభం అవుతాయి. అందువలాే స్త్ర ీ, ధనం, భూమి 

   (928/ 2)  ح (صحي )   [ 7] - 3086
ْدِري ِ قَاَل: ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الْخ   قَاَل َرس 

ر  كَْيَف   لَْوٌة َخِضَرٌة َوإِن َ اهلَل م ْسَتْخلِف ك ْم فِْيَها فََيْنظ  نَْيا ح  "إِن َ الد  
وا الن َِساَء فَإِ  نَْيا َوات َق  وا الد   َ ن َ تَْعَمل ْوَن فَات َق  َل فِْتَنِة بَِِنْ إِْسَرائِْيَل كَانَْت و َ  أ

  .". َرَواه  م ْسلٌِم الن َِساءِ  ِِف 
3086. (7) [2/928- దృఢం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ప్ర ప్ంచం చాలా తియయనిది, మన్నరంజక 
మైనది. అలాాహ్ (త) మీకు భూమిపైె అధికారులుగా 
చేస్లడ్ర, మీరు ఎలా ఆచరస్లర ర్చ చూద్వద మని. మీరు 
ప్ర ప్ంచానికి దూరంగా ఉండండి, స్త్ర ీల ప్టా అప్ర మతర ంగా 
ఉండండి. ఎందుకంటే బనీ ఇస్లర యీ'ల్లో మొటట మొదటి 
ఉప్దర వం స్త్ర ీలవలాే పార రంభ మైంది.''  6 (మసాిమ్) 

 

ఈ మూడు వివాద్వలకు మూలాలు. అందువలాే 

స్లధ్యమైనంతవరకు వీటికి దూరంగా ఉండాలి. 

6) వివరణ్-3086: ఈ ప్ర ప్ంచం చాలా తియయనిది. దీని 

ప్ర తి వసుర వు మన్నరంజకమైనది. కంటికి గొప్పగా 

కనబడ్రతుంది. అలాాహ్ (త) భవిషయతుర లో మిమమలిి 

అధికారం కటట బెడతాడ్ర, మీరు ఎలా ఆచరస్లర రని. 

ప్ర తేయకంగా పార ప్ంచిక విన్నద్వలు, స్త్ర ీలప్టా అప్ర మతర ంగా 

ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ రండే ఉప్దర వాలకు మూలాలు. 

బనీ ఇస్లర యీల్లో అనిిటి కంటే మొటట మొదటి ఉప్దర వం 

స్త్ర ీలవలాే వచిోంది. అంటే బల్అమ్ బిన్ బాఊర్ను 

స్తచించడం జరగింది, స్త్ర ీల మాటలు విని తనుి తాను 

నషట ప్రచుకున్నిడ్ర. ఖుర్ఆన్లో ఇలా ఉంది.  ''ఓ 

ప్ర వకాత ! ఆ వయకిత  వృతార ంతానిి వారకి వినిపించు. అతడికి 

మేమ మా ఆయతల జాాన్ననిి ప్ర స్లదించామ. కాని 

అతడ్ర వాటిని పాటించకుండా విమఖుడైపోయాడ్ర, 

చివరకు షైతాను అతనిి వంబడించాడ్ర. ఫలితంగా 

అతడ్ర మారు భర షుట లాో కలసి పోయాడ్ర. మేమ కోరతే 

అతనికి మా వాకాయల ద్వారా ఔనితయం ప్ర స్లదించి 

ఉండేవారమ. కాని అతడ్ర ఇహలోకం వైపునక్క మొగాు డ్ర. 

మన్నకాంక్షలను అనుసరంచాడ్ర. అతడి ప్రసిథ తి 

కుకేలా అయి పోయింది. మీరు ద్వనిపైె ద్వడిచేసిన్న 

చేయక పోయిన్న న్నలుక వళ్ిబెడ్రతుంది. మా 

వాకాయలను తిరసేరంచేవార ఉద్వహరణ్ కూడా 

ఇటవంటిదే. నీవు ఈగాధ్లను వినిపిస్తర  ఉండ్ర. వారు 

వాటిని గీహంచగలరు.'' (అల్ అ'అరాఫ్, 7:175-177). 
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తఫ్స్త్ర్ ఇబెి కస్త్ర్లో ఇలా ఉంది, ''మూస్ల (అ) తన 

జాతి బనీ ఇస్లర యీల్ను తీసుకొని బల్అమ్ ఉని 

పార ంతం వైపు బయలుదేరారు. లేద్వ ష్టమ్ వైపు 

బయలుదేరారు. మూస్ల (అ) సైన్నయనిి చూచి అకేడి 

ప్ర జలు భయప్డి బల్అమ్ వదద కు వచిో, మూస్ల (అ) 

మరయు అతని సైన్నయనిి శపించమని అన్నిరు. 

ద్వనికతను ఉండండి మందు ప్ర భ్యవుతో సంప్ర దిస్లర ను 

అని సంప్ర దించాడ్ర లేద్వ ఇసిర ఖారా చేస్లడ్ర. ద్వనికి 

ప్ర భ్యవు, 'వారని శపించకండ, వారు న్న ద్వసులు, వారలో 

న్న ప్ర వకత  కూడా ఉన్నిడు,' అని అన్నిడ్ర. 

అపుపడతను ప్ర జలతో, 'ప్ర భ్యవును సంప్ర దించాను, కాని 

శపించవదద ని ఆదేశించాడు' అని అన్నిడ్ర. అపుపడ్ర 

ప్ర జలు అతని వదద కు అనేక కటాాలు కానుకలు ప్ంపారు. 

అతడ్ర స్త్ాకరంచకుండా ఉండవలసింది. కాని అతడ్ర 

స్త్ాకరంచాడ్ర. ఆ తరువాత మూస్ల (అ) సైనయంలోకి 

స్త్ర ీలను ప్ంపి వారలో చాలా మందిని వయభిచారానికి 

గురచేస్లడు. అంటే ఇది స్త్ర ీల ద్వారా జరగింది. అదే 

విధ్ంగా బర్స్త్స్ల వృతార ంతం ఉంది. కీింది వాకాయలాో దీనిి 

గురంచే ప్రరొేనడం జరగింది. షైతాన్ మానవుడిి 

పాప్కారయం చేయమని అంటాడ్ర. పాప్కారయం చేసిన 

తరాాత, 'నీకూ న్నకూ ఎటవంటి సంబంధ్ం లేదు, నేను 

సరాలోకాలకు ప్ర భ్యవైన అలాాహ్కు భయప్డ్ర 

తున్నిను' అని అంటాడ్ర. వారదద ర నివాసం నరకం, 

వారందులో శాశాతంగా ఉంటారు. ఇదే దురామరుు లకు 

సరైన శిక్ష. (అల్ హష్ర్, ) 

బనీ ఇస్లర యీల్లో ఒక భకుత డ్ర ఉండేవాడ్ర. 60 

సంవతసరాలు దైవారాధ్నలో గడచిపోయాయి. షై'తాన్ 

అతనిి ప్రర ర్చపించాడ్ర. కాని అతడ్ర షై'తాన్కు చికేలేదు. 

ఆ తరువాత షై'తాన్ ఒక స్త్ర ీ ద్వారా అతనిి కలాోలానికి 

గురచేస్లడ్ర. షై'తాన్ అతని ద్వారా చేయవలసినవనీి 

చేయించాడ్ర. అపుపడ్ర షై'తాన్ నీకూ న్నకూ ఎటవంటి 

సంబంధ్ంలేదని, నేను అలాాహ్కు భయప్డ్రతున్నినని 

అన్నిడ్ర. (ఇబెి జరీర్) 

మర్చ ఉలాేఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ఒక స్త్ర ీ మేకలు కాస్తది. ఒక 

దైవభకుత ని కుటీరంలో తలద్వచుకునేది. ఆమకు 

నలుగురు సోదరులు. ఒక ర్చజు షై'తాన్ వారదద రనీ 

పాపానికి గురచేస్లడ్ర. ఆ తరువాత ఆ భకుత డ్ర ఆమను 

చంపి ఒక చోట పాతిపెటాట డ్ర. షై'తాన్ అతని 

వృతార ంతానిి ఇతరులకు కలలో చూపించాడ్ర. చివరకి 

చేయవలసిందంతా చేసి నీకూ న్నకూ ఎటవంటి 

   (2/928)  [ ) متفق عليه ( 8]  - 3087
َمَر قَاَل: ْول   َوَعِن ابِْن ع  ْؤم    هلل عليه وسلم: اصىل اهللِ قَاَل َرس  "اَلش  

َفٌق عَلَْيِه.   ت َ اِرَوالَْفَرِس". م   ِِفْ الَْمْرأَةِ َوالد َ
اب َِة"  َوِِفْ ِرَوايٍَة: ْؤم  ِِفْ ثَََلثٍَة: ِِفْ الَْمْرأَةِ َوالَْمْسَكِن َوالد َ     ."اَلش  

3087. (8) [2/928- ఏకీభవిత్ం] 
'అబ్దద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''మూడ్ర విషయాలాో దోషం ఉంది. 1. స్త్ర ీ, 2. 
ఇలాు, 3. గురీం. (బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్)  
మర్చ కథనంలో ఇలా ఉంది, మూడ్ర విషయాలాో చడ్ర 
ఉంది. 1. స్త్ర ీ, 2. ఇలాు, 3. జంతువు.7  

 ( 2/928)[ ) متفق عليه (   9]  - 3088
ا َمعَ  َوَعْن َجابٍِر: ا   ِب ِ الن َ  قَاَل: ك ن َ صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ َغْزَوةٍ فَلَم َ

ْ َحِديْث  َعْهدٍ  ْوَل اهلِل إِّن ِ : يَا َرس  ا قَِريًْبا م َِن الَْمِديَْنِة ق لْت   قََفلَْنا ك ن َ
ْرٍس قَاَل: ْجَت؟" بِع  : "تََزو َ : "أَبِْكٌرأَْم ثَي ٌِب؟" نََعْم.قَاَل: ق لْت  بَْل   ق لْت 

ا قَِدْمَنا  َل َ هَ "فَ  :قَاَل  .ثَي ٌِب  َها َوتَََلِعب َك". فَلَم َ ذهبنا  بِْكًرا تَََلِعب 
َل  َل لَْيًَل أَْي ِعَشاًء لَِكْي تَْمَتِشَط   فََقاَل: .لَِنْدخ  "اَْمِهل ْوا َحّت َ نَْدخ 

 " ِعَثة  َوتَْسَتِحد َ الَْمِغْيَبة      .الش َ
3088. (9) [2/928 -ఏకీభవిత్ం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వంట మేమ ఒక 
యుద్వధ నికి వళ్ళిమ. తిరుగు ప్ర యాణ్ంలో మదీనహ్ 

 

సంబంధ్ం లేదు, నేను అలాాహ్కు భయప్డ్రతున్నినని 

షై'తాన్ అంటాడ్ర. అతని ప్రరు బర్స్త్స్ల 'అలీ, 

'అబ్దద లాాహ్ బిన్ మస్'ఊద్, తా'ఊస్, మఖాతిల్ బిన్ 

హయాన్ మొదలైన వ్వరి ద్వారా ఈ వృతార ంతానిి 

ఉలాేఖంచడం జరగింది.  

7) వివరణ్-3087: ప్ండితుల అభిపార యం ప్ర కారం స్త్ర ీలో 

దోషం ఏమిటంటే సి్త్ీ గొడార లు కావటం, చడ్ర గుణాలు 

కలది, చడడ  న్నరు గలది. గురీం దోషం ఏమిటంటే 

దైవమారు ంలో ద్వనిపైె జిహాద్ చేయకపోవటం. హీనజాతికి 

చందినది. ఇంటి దోషం ఏమిటంటే పార ంగణ్ం ఇరుకుగా 

ఉండటం, చడడ  స్తిహతులు. ఇకేడ దోషం అంటే జోసయం 

కాదు. అంటే ఇంటి నుండి బయటికి వళ్ళినపుడ్ర  

ఎవరైన్న అడ్రడ వస్తర , స్త్ర ీ లేద్వ పిలాి, లేద్వ తుమమ వస్తర  

అశుభంగా భావించటం. ఇవనీి అపారాథ లు, వీటిని 

నమేమవారు మూరాులు.  
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సమీపానికి చేరుకున్నిమ. అపుపడ్ర నేను ప్ర వకత  
(స)తో, 'ఓ అలాాహ్ ప్ర వకాత ! నేను ఇటీవలే పెళ్ళి 
చేసుకున్నిను, ఒకవేళ్ మీరు అనుమతిస్తర , నేను 
తొందరగా వళ్ళిపోతాను,' అని అన్నిను. ప్ర వకత  (స), 
'నువుా పెళ్ళి చేసుకున్నివా?' అని అడిగారు. నేను, 
'అవునని,' అన్నిను. ప్ర వకత  (స), 'కనిపిలాతో న్న? 
వితంతువుతోన్న?' అని అడిగారు. నేను 
'వితంతువుతో' అని అన్నిను. ప్ర వకత  (స), 'కనిపిలాతో 
ఎందుకు చేయలేదు. నువుా ఆమతో ఆడ్రకునే 

వాడవు. ఆమ నీతో ఆడ్రకునేది. ఎటవంటి 
మొహమాటం లేకుండా జీవితం స్లగేది,' అని అన్నిరు. 
మేమ మదీనహ్ చేరన తరాాత తమ తమ ఇళ్ికు 
వళ్ిడానికి సిదధ ప్డాడ మ. అపుపడ్ర ప్ర వకత  (స), 'కొంచం 
ఆగండి, స్లయంతాం అయిపోనివాండి, ఇళ్ిలాోని 
ఆడవాళ్ళి దువ్వాకొని తమమతామ సరదిదుద  

కోనివాండి. ఇప్పటి వరకు భరత లు బయట ఉనివారు 
న్నభి కీింద వంటాకలను శుభర  ప్రచుకోనివాండ,' అని 
అన్నారు. 8 (బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ   َ   రండవ విభాగం    ا
 ( 2/929)[ ) حسن (  10]  - 3089

ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "ثَََلثٌَة َحق ٌ  َعْن أَِِبْ ه َريَْرَة أَن َ َرس 
ْم وْ  عَ َعىَل اهللِ  : اَلَْمكَاتَب  ال َِذْي ي ِريْد  اِْلَدَاَء َوالن َاِكح  ال َِذْي ي ِريْد   ن ه 

َساِئِ  َوابْن   "الَْعَفاَف َوالْم َجاِهد  ِِفْ َسِبْيِل اهللِ  ِمِذي   َوالن َ ْ . َرَواه  الّت ِ
   .َماَجه  

3089. (10) [2/929-  పా్రమాణికం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకి (స) ప్ర వచనం: 

''మగుు రు వయకుత లక సహాయం చేయటం అలాాహ్ (త్) 
బాధ్యత. 1. తన విడ్రదల కోసం ప్రహారం చలాించే 

 

8) వివరణ్-3088: ఈ 'హదీసు' ద్వారా కనయలతో 

వివాహం చేయటం ఉతర మం అని తెలిసింది. కొనిి 

ఉలాేఖన్నలాో ప్ర వకత  (స) 'ప్రయాణ్ం నుండి రాతాి 

సమయంలో రాకండి' అని ఉంది. ఈ 'హదీసు'లో ప్ర వకత  

(స) రాతాి రావచుో అని అన్నిరని ఉంది. ఈ రంటిలో 

వయతిర్చకత ఉంది. అంటే తెలియప్రచకుండా రాతాి 

సమయంలో రాకూడదు. మందు తెలియప్రచి రాతాి 

వస్తర  మర్చం అభయంతరం లేదు. 

ప్ర యతింలో ఉని బానిస, 2. వయభిచారం, చడ్ర 
వయసన్నలకు దూరంగా ఉండడానికి పెళ్ళి ప్ర యతింలో 
ఉని యువకుడ్ర, 3. దైవ మారు ంలో పోరాడే మజా 
హద్. (తిరమజి', నస్లయి', ఇబెి మాజహ్) 

 ( 2/929)[ ) حسن (  11]  - 3090
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا َخَطَب إِلَْيك ْم   َوَعْنه  قَاَل: قَاَل َرس 
ْوه  إِْن ََل تَْفَعل ْوه  تَك ْن فِْتَنٌة ِِفْ اِْلَْرِض   ِج  ل َقه  فََزو  َمْن تَْرَضْوَن ِديَْنه  َوخ 

مِ لاه  اَوفََسادٌ َعِريٌْض". َروَ  ْ  . ِذي   ّت ِ
3090. (11) [2/929 - పా్రమాణికం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక 
వేళ్ ఎవరైన్న ఉతర మ నడవడిక, ధార్మిక అభిరుచిగల 
యువకుడ్ర మీకు పెళ్ళి సందేశం ప్ంపిస్తర  అతని 
సందేశానిి స్త్ాకరంచి పెళ్ళి చేయంచండి. ఒకవేళ్ మీరు 
ఇటవంటి వయకిత  పెళ్ళిచేయంచకపోతే భూమిపైె 
ఉప్దర వాలు, కలాోలాలు తలతుర తాయి.''  9 (తిరమజి') 

   (2/929)  [ ) صحيح ( 12]  - 3091
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن َمْعَقِل بِْن يََساٍرقَاَل:  "  قَاَل َرس 

كَاثٌِر بِك م  اِْل َمَم  ْ م  وا الَْود ْود  الَْول ْودَ فَإِّن ِ ج  دَ وَ  أَب وْ رَواه   ." تََزو َ َساِئِ     دَاو      .الن َ
3091. (12) [2/929- దృఢం] 
మ'అఖల్ బిన్ యస్లర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, మీరు ప్రర మించే, అధికంగా పిలాలు కనే స్త్ర ీని 
వివాహం చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీ ఆధికయత వలా నేను 
ఇతర ప్ర వకత ల సంఘాలపైె గరాప్డతాను.10 (అబూ 
ద్వవూద, నస్లయి') 

 
9) వివరణ్-3090: ఈ సందేశం ఆడపిలా తలాిదండ్రర లకు, 

ధ్నసంప్దల వైపు చూడకుండా ఉతర మ నడవడిక, ధారమ 
కతను చూడాలి. ఒకవేళ్ ఎవరైన్న ఉతర మ యువకుడ్ర 

పెళ్ళి సందేశం ప్ంపితే ద్వనిి స్త్ాకరంచాలి. ఒకవేళ్ పెళ్ళి 
చేయకపోతే అనేకమంది స్త్ర ీలు పెళ్ళి జరగకుండానే 

ఉండిపోతారు. ఫలితంగా వయభిచారానికి గురఅవుతారు. 

అట అనేకమంది పురుషులు కూడా అనేకమంది 

పెళ్ళిళ్ళి లేకుండా ఉండిపోతారు. వారు కూడా చడ్ర 

వయసన్నలకు గురయి, ఫలితంగా వయభిచారం ప్ర బలి 

కలాోలాలు, ఉప్దర వాలు ఉతపనిం అవుతాయి. 

10) వివరణ్-3091: ఈ 'హదీసు'లో కూడా కనయలతో 

వివాహం చేయమని స్తచించడం జరగింది. ఎందుకంటే 

వీర్చ అధికంగా ప్రర మిస్లర రు. అధికంగా పిలాలు కంటారు. 
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   (929/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 13]  - 3092
َويِْم بِْن َساعَِدةَ  ْحمِن بِْن َسالِِم بِْن ع ْتَبَة بِْن ع  َوَعْن َعْبِد الر َ

هِ قَاَل:  ِ ْول  اهلِل صىل اهلل عليه   اِْلَنَْصاِري ِ َعْن أَبِْيِه َعْن َجد  قَاَل َرس 
ن َ "عَلَْيك ْم بِاِْلَبْكَاِر فَإِن َ  وسلم:  ب  أَْفَواَها َوأَنَْتَق أَْرَحاًما َوأَْرََض  أَعَْذ ه 

ْرَسًَل  بِالَْيِسْْيِ".    .َرَواه  ابْن  َماَجه  م 
3092. (13) [2/929- అపరిశోధిత్ం] 
'అబ్దద రీ'హామన్ బిన్ స్లలిమ్ బిన్ 'ఉత్బహ్ బిన్ 'ఉవైమ్ 
బిన్ స్ల'యిదహ్ అన్నారి, తన తండిర  ద్వారా, అతడ్ర 
తన త్ండా ద్వారా కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు 
కనయలతో వివాహం చేసుకండి. ఎందుకంటే వారు 
తియయగా మాటాాడ్రతారు, అధికంగా పిలాలను 
కంటారు, చిని వసుర వు ప్టా కూడా సంతృపిర  
చందుతారు.'' (ఇబెి  మాజహ్ /  తాబయీ'  పా్రకిం) 

----- 

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం ا
   (930/ 2)  دراسته ( لم تتم  [ ) 14]  - 3093

اٍس  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  : قَالَعِن ابِْن َعب َ "لَْم تََر  قَاَل َرس 
  .. َرَواه  ابْن  َماَجه  "لِلْم َتَحاب َْْيِ ِمْثَل الن ِكَاِح 

3093. (14) [2/930 -అపరిశోధిత్ం] 
ఇబెి 'అబాాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత (స) ప్ర వచనం, 

''మీరు, ఇదద రు అప్రచితుల మధ్య అనంతమైన 
ప్రర మను జనింప్జేస్త వసుర వు నికా'హ్ తప్ప మర దేనిి 
చూడలేరు. అంటే నికా'హ్ వలా ఇదద రు అప్రచిత స్త్ర ీ 
పురుషుల మధ్య ఎలాంటి ప్రర మ జనిసుర ందంటే 
ఒకోేస్లర తలాిదండ్రర లు, ఇతర బంధువుల ప్టాకూడా 
అటవంటి ప్రర మ పుటట దు. (ఇబ్నా మాజహ్) 

   (930/ 2)  لم تتم دراسته (  [ ) 15 ] - 3094
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَنٍَس قَاَل: "َمْن أََرادَ أَْن   قَاَل َرس 

ِج الَْحَرائَِر". ًرا فَلَْيَتَزو َ َطه َ  َرَواه  ابْن  َماَجه   يَلََْق اهلَل َطاِهًرا م  
3094. (15) [2/930 -అపరిశోధిత్ం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, అలాాహ్ను 
ప్రశుదధ  సిథ తిలో కలుసుకోగోర్చ వయకిత  సాతంతాురాలైన 
ఉతర మ స్త్ర ీని వివాహం చేసుకోవాలి. (ఇబెి మాజహ్) 

 ( 930/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   16]  - 3095

وْ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم أَن َه  يَق  ْ أ َماَمَة َعِن الن َ :َوَعْن أَِِب   ا "مَ  ل 
ا لَه  ِمْن َزْوَجٍة َصالَِحٍة دَ الْم  اْسَتَفا أََمَرَها   إِْن ْؤِمن  بَْعَد تَْقَوى اهلِل َخْْيً

تْه  َوإِْن غَاَب َعْنَها  تْه  َوإِْن أَْقَسَم عَلَْيِه أَبَر َ أََطاَعْته  َوإِْن نََظَر إِلَْيَها َسر َ
    . الث َََلثَةَ اِديَْث اِْلَحَ َجه  ن  َما. َرَوى ابْ "نََصَحْته  ِِفْ نَْفِسَها َوَمالِهِ 

3095. (16) [2/930- అపరిశోధిత్ం] 
అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఒక విశాాసి, దైవభీతి తరాాత తన కొరకు కోర్చది – 
అనిిటి కంటే ఉతర మమైన వసుర వు –- ఉతర మ ఇలాాలు 
తప్ప మర్చమీ కాదు. 1. ఆమను ఆదేశిస్తర  ద్వనిి వంటనే 
అమలు చేసుర ంది. 2. ఆమ వైపు చూస్తర  సంతృపిర  
కలిగిసుర ంది. 3. ఆమ ప్ర మాణ్ం చేస్తర  ద్వనిి 
నరవేరుుతుంది. ప్రదేశ ప్ర యాణానికి వళ్ళతే, తన 
శీలానిి, భరత  ధ్నసంప్దలను సంరకిు సుర ంది. ఈ మూడ్ర 
'హదీసు'లను ఉలాేఖంచింది. (ఇబెి మాజహ్) 

 ( 2/930)[ ) حسن (  17]  - 3096
َ عَ وَ  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل   قَاَل:نٍَس ْن أ َج  َرس  "إِذَا تََزو َ

ِق اهلَل ِِف الن ِْصِف الَْباِِقْ"  يِْن فَلَْيت َ ِ    .الَْعْبد  فََقِد اْسَتْكَمَل نِْصَف الد 
3096. (17) [2/930 -పా్రమాణికం] 
అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: నికా'హ్ చేసు 
కునివారు తమ సగం ధ్రామనిి పూరత చేసుకున్నిరు. 
ఇపుపడతను తన మిగతా సగం ధ్రమంలో దైవభీతితో 
మసలు కోవాలి. (బైెహఖీ) 

   (930/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 18]  - 3097
ِب   صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت:  "إِن َ أَْعَظَم   قَاَل الن َ
ه  م   كَاِح بََركًَة أَيَْسر  َعِب اْْلَيَْماِن ا الْبَ َرَواه مَ  ".َؤنَة  الن ِ     .ْيَهِقي   ِِفْ ش 

3097. (18) [2/930 -అపరిశోధిత్ం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''అనిిటి 
కంటే తకుేవ ఖరుోలు, తకుేవ శీమ గలదే 
ఉతర మమైన, శుభకరమైన నికా'హ్.'' 11 (బైెహఖీ) 

===== 

 

11) వివరణ్-3097: అంటే తకుేవ మహర్ గల నికా'హ్, 

అధిక ఖరుోల కొరకు భారయ, భరత ను పీడించరాదు. ఏది 

ఎంత దొరకిన్న ద్వనిప్టా సంతృపిర  చంద్వలి. ఇటవంటిదే 

శుభకరమైన, ఉతర మమైన నికా'హ్.  



13. వివాహ పుస్త కం  : 3080-3381 ;   స్ంపుటం : II 1137 13-  ِْلدالجِ    ؛   3381-3080 :  ِكتَاُب الن َِكاح :  II  

 الَْعَوَراِت َياِن  ِة َوَب ُطْوَب الَْمخْ َباُب الن َْظِر إََِل    -1
1. వివాహమాడబోయే స్త్ర ీని చూడటం, కప్పి 

ఉంచ వలసిన  విషయాలు 
అనవసరంగా అప్రచిత స్త్ర ీని చూడటం ధ్రమ 
సమమతం కాదు. కాని ఒకవేళ్ ఆమను పెళ్ళి చేసుకునే 
ఉదేద శయం ఉంటే ఆమను చూడవచుో. ధారమక ప్రంగా 
దీనికి అనుమతి ఉంది. దీనికి సంబంధించిన 
'హదీసు'లను కీింద ప్రరొేనడం జరగింది. స్త్ర ీలు తమ 
శరీరానింతా తప్పనిసరగా కప్తి ఉంచాలి, పురుషులు 
మడ్రకుల వరకు ద్వచి ఉంచడం తప్పనిసర. నగింగా 
ఉండటం ఎంతమాతాం ధ్రమసమమతం కాదు. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొద్టి విభాగం    ا
 ( 931/ 2)[ ) صحيح (   1]  - 3098
 ْ ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل:  َجاَء رَ َة َقاَل: رَ َريْ  ه  َعْن أَِِب ٌل إََِل الن َ ج 

ِ اِْلَنَْصاِر  ْر إِلَْيَها فَإِْن ِِفْ أَْعْي  ْجت  اِْمَرأًَة م َِن اِْلَنَْصاِر قَاَل: "فَانْظ  ْ تََزو َ إِّن ِ
  َشْيًئا". َرَواه  م ْسلٌِم  

3098. (1) [2/931-దృఢం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వదద కు ఒక వయకిత  
వచిో, 'ఓ అలాాహ్ ప్ర వకాత ! నేను ఒక అ'న్నసరీ స్త్ర ీని 
నికా'హ్ చేసుకోవాలనుకుంటన్నిను.' ద్వనికి ప్ర వకత  
(స), 'నువుా వళ్ళి ఆమను చూసుకో, ఎందుకంటే 
అ'న్నసరీ స్త్ర ీల కళ్ిలాో ఒక రకమైన లోప్ం ఉంటంది,' 
అని ఆదేశించారు.12 (మసాిమ్)  

 ( 2/931)تفق عليه (  [ ) م  2]  - 3099
 

12) వివరణ్-3098: అంటే ఒక స్త్ర ీని పెళ్ళి చేసుకునే 

మందు ఆమను చూసుకోవచుో. ఒకవేళ్ ఏదైన్న లోప్ం 

ఉన్ని, నచోక పోయిన్న పెళ్ళి చేసుకోకూడదు. ఒకవేళ్  

లోప్ం ఏదీలేక, నచిోతే నికా'హ్ చేసుకోవాలి. అయితే ఈ 

చూడటం మఖం వరక్క. ఇతర అవయవాల వైపు కాదు. 

చూసి, ఇషట ప్డి చేసుకునే నికా'హ్లో చాలా ప్రర మ 

ఉంటంది. స్త్ర ీని చూచే అనుమతి పురుషునికి ఉనిటా 

తాను చేసుకోబోయే పురుషునిి చూచే అనుమతి స్త్ర ీకి 

కూడా ఉంది.  

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه   ْوٍد َرِضَي اهلل  َعْنه  قَاَل: قَاَل َرس  َوَعِن ابِْن َمْسع 
ر  إِلَْيَها"      .وسلم: "ََل ت َباِشِر الَْمْرأَة  الَْمْرأََة فََتْنَعَتَها لَِزْوِجَها كَأَن َه  يَْنظ 

3099. (2) [2/931-ఏకీభవిత్ం] 
'అబ్దద లాాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''స్త్ర ీ తన నగి శరీరానిి మర్చ స్త్ర ీ నగి 
శరీరానికి తాకనియుకూడదు. అంతేకాదు ఆ స్త్ర ీ 
యొకే శారీరక గొప్పతన్ననిి తన భరత  మందు వివ 
రంచకూడదు. ఎందుకంటే ఇటవంటి సిథ తిలో మర్చ స్త్ర ీ 
గురంచి తన భరత కు వివరంచడం భరత  ఆమ వైపు 
చూసుర నిటట  అవుతుంది.'' 13 (బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్) 

 ( 931/ 2)[ ) صحيح (   3]  - 3100
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل: ر   قَاَل َرس  "ََل يَْنظ 

ِل َوََل الَْمَرأَة  إََِل عَ  ج  ل  إََِل َعْوَرةِ الر َ ج  ل  إََِل  َوََل  الَْمْرأَةِ ةِ ْورَ الر َ ج  ي ْفِضي الر َ
اِحٍد َوََل ت ْفِضْي الَْمْرأَة  إََِل الَْمْرأَةِ ِِفْ ثَْوٍب َواِحٍد ". َرَواه    ِل ِِفْ ثَْوٍب و َ ج  الر َ

  م ْسلٌِم 
3100. (3) [2/931-దృఢం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''పురుషుడ్ర మర్చ పురుషుని మరామంగానిి చూడ 
కూడదు, స్త్ర ీ మర్చ స్త్ర ీ యొకే మరామంగానిి చూడ 
కూడదు, ఇదద రు పురుషులు నగింగా ఒక దుప్పటిని 
కపుపకొని ప్డ్రకోరాదు. అదేవిధ్ంగా ఇదద రు స్త్ర ీలు 
నగింగా ఒక్క దుప్పటిలో ప్డ్రకో రాదు.'' 14 (మసాిమ్) 

 

13) వివరణ్-3099: అంటే ఇదద రు స్త్ర ీలు నగింగా ఒక 

ప్డకపైె ప్డ్రకోకూడదు. కౌగిలించుకోకూడదు. ఎందు 

కంటే ఇటవంటి సిథ తిలో ఒకరకి మరొకర శరీరభాగాల 

గురంచి తెలిసి పోతుంది. ఆ తరాాత ఈ స్త్ర ీలు తమ 

భరత లతో ప్డ్రకునిపుపడ్ర, నేను ఫలాన్న స్త్ర ీతో ప్డ్ర 

కునిపుపడ్ర ఆమ శరీర అవయవాలు ఇలా ఉన్నియి 

అని అంటారు. అది విని భరత  చాలా ప్ర భావితుడౌతాడ్ర. 

అంటే అతడ్ర చూసుర నిటా అనుభూతి చందుతాడ్ర. 

దీని వలా కలాోలాలు, ఉప్దర వాలు తలతుర తాయి. అందు 

వలాే ప్ర వకత  (స), 'ఇదద రు స్త్ర ీలు నగింగా ప్రసపరం 

కౌగిలించు కోకూడదు, దుసుర లాో ఉండి ఒకచోట 

ప్డ్రకుంటే ఎటవంటి అభయంతరం లేదు' అని అన్నిరు. 

14) వివరణ్-3100: అంటే అకారణ్ంగా మరొకర 

మరామంగానిి చూడకూడదు. పురుషులు పురుషుల 
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 ( 931/ 2)[ ) صحيح (   4]  - 3101
ِ َصىل َ الل َ  عَلَْيِه  اَل: قَ  َعْنه  قَ لل َ  َي اَوَعْن َجابٍِر َرِض  وِل الل َ اَل َرس 

ٌل ِعْنَد اْمَرأَةٍ ثَي ٍِب إَِل َ أَْن يَك وَن ناكحا أَو ذَا   َوَسل ََم: »إَِل َ ََل يبنت َرج 
  محرم«. َرَواه  م سلم

3101. (3) [2/931-దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''గురుత ంచు 
కోండి! ఎవరూ భరత లేని స్త్ర ీతో ఏకాంతంగా రాతాి 
గడప్రాదు. అతను ఆమకు భరి అయి ఉండాలి లేద్వ 
ఆమ అతనికి మ'హ్రమ్ అయి ఉండాలి.' (మసాిమ్)   

ِفٌق عَلَيه[ ) 5]  - 3102 ت َ    (2/932)  (م 
ِ َصىل َ الل َ  عَلَ  ول  الل َ ْقَبَة بِْن عَاِمٍر قَاَل: قَاَل َرس  َسل ََم:   وَ ْيهِ َوَعْن ع 

وَل َعىَل الن َِساءِ ي َاك "إِ  خ  ِ أََرأَيَْت الَْحْمَو؟   .ْم َوالد   وَل الل َ ٌل: يَا َرس  فََقاَل َرج 
 »    قَاَل: »الَْحْمو  الَْمْوت 

3102. (4) [2/932 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఉఖ్బ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ''మీరు 
ఏకాంతంగా అప్రచిత స్త్ర ీల వదద కు వళ్ికండి.'' అని 
హతబోధ్ చేస్లరు. ద్వనికి ఒక వయకిత  ''ఒకవేళ్ మరది వదిన 
ఇంటికి వళ్ళతే?'' అని వినివించుకున్నిడ్ర. ద్వనికి 
ప్ర వకి (స) ''మరది, మరణ్మే'' అని అన్నిరు.15 

(బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్) 
 ( 932/ 2)[ ) صحيح (   6]  - 3103

ْوَل ا نَْت أْذَ أَن َ أ م َ َسلََمَة اِْستَ  َوَعْن َجابٍِر:  الِْحَجاَمِة فَأََمَر أَبَا هلِل ِِفْ َرس 
َضاَعِة أَْو غ ََلًما  َطْيَبَة أَْن يَْحِجَمَها قَاَل: َحِسْبت  أَن َه  كَاَن أََخاَها ِمَن الر َ
  لَْم يَْحَتلِْم. َرَواه  م ْسلٌِم  

3103. (6) [2/932 -దృఢం] 
 

మరామంగానిి, స్త్ర ీలు స్త్ర ీల మరామంగానిి చూడ 

కూడదు. అదే విధ్ంగా నగింగా కలసి కూర్చోకూడదు, 

ప్డ్రకోకూడదు.  
15) వివరణ్-3102: 'హమ్వ అంటే భరత  సోదరుడ్ర, పెదద  

వాడైన్న చినివాడైన్న ఒంటరగా ఏకాంతంగా వదిన 

ఇంటా్లకి వళ్ిరాదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ్ ఏకాంతంగా 

వదిన వదద కు పోతే చావులా చాలా ప్ర మాదకరంగా 

తయారవతాడ్ర. ఎందుకంటే వదినతో వయభిచారానికి 

పాలపడవచుో. అందువలా మరది వదినకు తెరచాటన 

ఉండాలి. ఉప్దర వాలు తలతర కుండా ఉండడానికి. 

జాబిర్ (ర) కథనం: ఉమమ సల్మహ్(ర), ప్ర వకత  (స) ను 
కొమ్ము చికితస కొరకు అనుమతి కోరారు. ప్ర వకత  (స) 
అబూ 'తయియబ్ను ఆమకు శసర ీ చికితస చేయమని 
ఆదేశించారు. అబూ 'తయియబ్ ఆమకు పాల 
సోదరుడైన్న కావచ్చు, లేద్వ ఇంకా యుకత  వయసుసకు 
చేరని కరర వ్వడు కావచ్చు. అని ఉలాేఖన కరత  
అభిపార యం.16 (మసాిమ్) 

   (932/ 2)  ح (صحي   [ ) 7]  - 3104
ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  ْن جَ عَ وَ  ِريِْر بِْن َعْبِد اهلِل قَاَل: َسأَلْت  َرس 

   َرَواه  م ْسلٌِم  وسلم َعْن نَْظِر الْف َجاَءةِ فَأََمَرِّنْ أَْن أَْصِرَف بََصِرْي.
3104. (7) [2/932-దృఢం] 
జరీర్ బిన్ 'అబ్దద లాాహ్ కథనం: నేను ప్ర వకత  (స)ను 
అకస్లమతుర గా ప్రాయి స్త్ర ీపైె దృషిట  ప్డటానిి గురంచి 
అడిగాను. ద్వనికి ప్ర వకత  (స) నువుా నీ దృషిట ని 
మరలుోకో. మళ్ళి అటవైపు చూడకు అని హతబోధ్ 
చేస్లరు.17  (మసాిమ్) 

 ( 932/ 2)[ ) صحيح (   8]  - 3105
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  لَْمْرأَةَ  ا "إِن َ َوَعْن َجابٍِر قَاَل: قَاَل َرس 

ْوَرةِ َشْيَطاٍن ت ْقِبل   ْوَرةِ َشْيَطاِن َوت ْدبِر  ِِفْ ص  ك ْم أَْعَجْبْته    . ِِفْ ص  إِذَا أََحد 
د   َما ِِفْ  َواقِْعَها فَإِن َ ذَلَِك يَر  الَْمْرأَة  فََوقََعْت ِِفْ قَلِْبِه فَلَْيْعِمْد إََِل اْمَرأَتِِه فَلْي 

   .ٌم ْسلِ . َرَواه  م  "نَْفِسهِ 
3105. (8) [2/932- దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, '' స్త్ర ీ షై'తాన్ 

వలే వస్తర  వళ్ళతూ ఉంటంది. ఒకవేళ్ ఎవరకై్న్న 
ఏదైన్న స్త్ర ీ మంచిదనిపించి, మనసులో ఏదైన్న కోరక 

 

16) వివరణ్-3103: ఇదే వాసర వం అయి ఉండవచుో. కాని 

చికితస కోసం వైదుయడ్ర, డాకట రు మహ్రమ్ కానవసరం 

లేదు. అతయవసర ప్రసిథ తులాో ప్రాయి వారు కూడా 

చికితస చేయగలరు. 

17) వివరణ్-3104: అంటే అనుకోకుండా దృషిట ప్డిపోతే 

ఎటవంటి అభయంతరం లేదు. రండవస్లర ఉదేద శయ 

పూరాకంగా చూడటం నిషిదధ ం. ఖుర్ఆన్లో అలాాహ్ 

ఆదేశం:   ''విశాసంచిన పురుషుల్తో, వ్వరి చూపుల్ను 

కిర ందికి పెటు కమని మరియు వ్వరి మర్వుంగాల్ను 

కాప్రడుకమని చెపుి...'' (అన్ నూర్, 24:30) 
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కలిగితే వంటనే తన ఇంటికి త్రిగి వచిో తన భారయతో 
సంభోగం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ సంభోగం అతని 
హృదయంలో ఉని చడ్ర ఆలోచనలను తొలగిసుర ంది. 
(మసాిమ్)  

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ    రండవ విభాగం    ا
 ( 2/932)[ ) حسن (  9]  - 3106

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا َخَطَب  َعْن َجابٍِر قَاَل: قَاَل َرس 
ك ْم الَْمْرأََة فَإِِن اْسَتَطاعَ  َر إََِل َما يَ  يَ أَْن  أََحد  وْ ْنظ  ه  إََِل نِكَاِحَها ْدع 

دَ " فَلَْيْفَعْل      .. َرَواه  أَب ْو دَاو 
3106. (9) [2/932- పా్రమాణికం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''మీలో 
ఎవరైన్న ఒక స్త్ర ీకి పెళ్ళి సందేశం ప్ంపితే, ఆమలో 
వివ్వహం కొరక పా్రత్ాహంచే విషయానిా చూడ 
గలిగితే, ఆమను చూసుకోవాలి.'' (అబూ ద్వవూద్) 

 ( 2/932)[ ) صحيح (   10]  - 3107
ْول  اهلِل صىل   ْعَبَة قَاَل َخَطْبت  اِْمَرأًَة فََقاَل ِِلْ َرس  ةِ بِْن ش  َوَعِن الْم ِغْْيَ

: ََل : "اهلل عليه وسلم ْر إِلَْيَها .َهْل نََظْرَت إِلَْيَها؟ "ق لْت  ه   ن َ فَإِ  .قَاَل: "فَانْظ 
َساِئِ   َوابْن  َماَجه   "َنك َماأَْحَرى أَْن ي ْؤدََم بَيْ  ِمِذي   َوالن َ ْ . َرَواه  أَْحَمد  َوالّت ِ

اَرِمي     . َوالد َ
3107. (10) [2/932 -దృఢం] 
మ'గైరహ్ బిన్ షు'అబహ్ (ర) కథనం: నేను ఒక స్త్ర ీకి 
పెళ్ళి సందేశం ప్ంపాను. ప్ర వకత  (స)ను దీనిి గురంచి 
అడిగాను. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'ఆ అమామయిని 
చూసుకున్నివా?' అని అడిగారు. నేను, 'లేదు', అని 
సమాధానం ఇచాోను. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'నువుా ఆ 
అమామయిని చూసుకో, చూసి నికా'హ్ చేసుకుంటే మీ 
మధ్య ఎంతో గొప్ప ప్రర మాభిమాన్నలు ఉంటాయి. 
ఎందుకంటే మీరు ప్రసపరం ఇషట ప్డి పెళ్ళి 

చేసుకున్నిరు. (అ'హమద్, తిరమజి', నస్లయి', ఇబెి 
మాజహ్, ద్వరమి)  

 ( 933/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   11]  - 3108
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم اِْمَرأَةً   ْوٍد قَاَل: َرأَى َرس  َوَعِن ابِْن َمْسع 

ْخلَْيَنه  فََقََض فَأَ ٌء فَأَْعَجَبْته  فَأَََت َسْودََة َوِهَي تَْصَنع  ِطْيًبا َوِعْنَدَها نَِسا

ْم إََِل أَْهلِِه فَإِن َ  ه  ث م َ َحاَجتَ  ه  فَلَْيق  ٍل َرأَى اِْمَرأًَة ت ْعِجب   قَاَل: "أَي  َما َرج 
اَرِمي        .َمَعَها ِمْثَل ال َِذْي َمَعَها". َرَواه  الد َ

3108. (11) [2/933- అపరిశోధిత్ం] 
ఇబెి మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) బయటకు 
వళ్ళిరు. అకస్లమతుర గా ఒక స్త్ర ీపైె ఆయన దృషిట  ప్డింది. 
ఆమ చాలా అందంగా అనిపించింది. ప్ర వకి (స) వంటనే 
ఇంటికి తిరగి వచిో, సౌదహ్ (ర) వదద కు వచాోరు. 
అపుపడ్ర ఆమ సువాసన తయారుచేసుర న్నిరు. కొంత 
మంది పరుగు స్త్ర ీలు కూడా ఆమ వదద  కూరుోని 
ఉన్నిరు. ఆ స్త్ర ీలు ప్ర వకత  (స)ను చూసి తమ ఇళ్ికు 
వళ్ళిపోయారు. ప్ర వకత  (స) ఒకేర్చ మిగిలారు. ప్ర వకత  (స) 
సౌదహ్ (ర)తో సంభోగం చేసిన తరువాత బయటకు 
వచిో ప్రాయి స్త్ర ీపైె దృషిట ప్డి, ఆమ అందంగా ఉందని 
అనిపిస్తర , ఆ వయకిత  వంటనే తన ఇంటికి వచిో తన 
భారయతో సంభోగం చేసుకోవాలి. ద్వనివలా అతని 
వాయమోహం, చడ్ర ఆలోచనలు అంతమవుతాయి. 
ఎందు కంటే ఆ స్త్ర ీ వదద  ఉనివే అతని భారయ వదద  కూడా 
ఉన్నియి'' అని అన్నిరు.18  (ద్వరమి) 

 ( 2/933)[ ) صحيح (   12]  - 3109
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  "اَلَْمْرأَة  َعْوَرٌة فَإِذَا  َوَعْنه  َعِن الن َ

".رَ َتْش َخَرْجِت اْس  ْيَطان  ْ اه  َروَ  فََها الش َ   ِمِذي    الّت ِ
3109. (12) [2/933 -దృఢం] 
ఇబెి మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''స్త్ర ీ 
మొతర ం తెరచాటన ఉండాలి. తెరచాటన ఉండటానిక్క 
తగినది. స్త్ర ీ బయటకు వళ్ళతే పురుష షై'తానులు 
ఆమను తెరచాటన తొంగిచూస్తర  ఉంటారు.'' 19  

(తిరమజి')  
 

18) వివరణ్-3108: ప్ర వకత  (స) పాప్రహతులు. మసాిమ్ 

సమాజానికి శిక్షణా నిమితర ం ఇలా చేస్లరు. ప్ర వకత  

స్లంప్ర ద్వయంగానూ ఉంటంది. ప్ర జలు నిషిదధ  కారాయలకూ 

దూరంగా ఉంటారు. 

19) వివరణ్-3109: అంటే స్త్ర ీలు ఎలాపుపడూ 

తెరచాటన ఉండాలి. విచోలవిడిగా బయటకు 

వళ్ిరాదు. ఎందుకంటే అలా వళ్ిటం వలా అలార 

మూకలు, నీచులు రప్పలు ఆరపకుండా చూస్తర  
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 ( 933/ 2)دراسته (   لم تتم  [ ) 13]  - 3110
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم لَِعل ِْي:  َوَعْن ب َريَْدَة قَاَل: "يَا  قَاَل َرس 

ْظَرَة فَإِن َ لََك اِْلَْوََل َولَْيَسْت لََك اْْلِخَرة ".  ْظَرَة الن َ َرَواه    عَلي   ََل ت ْتِبِع الن َ
 ْ دَ وَ ِمِذي   َوأَب ْو دَ أَْحَمد  َوالّت ِ ارَ او    ِمي   الد َ

3110. (13) [2/933 -అపరిశోధిత్ం] 
బ్దరైదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'అలీ (ర)ను ఇలా 
ఆదేశించారు, ''ఓ 'అలీ! ఒకవేళ్ అకస్లమతుర గా నీ దృషిట  
ప్రాయి స్త్ర ీపైె ప్డితే, మళ్ళి ఆమవైపు చూస్త ప్ర యతిం 
చేయకు. ఎందుకంటే మొదటిస్లర అనుకోకుండా 
దృషిట ప్డితే ఎటవంటి అభయంతరం లేదు. మళ్ళి ఆమ 
వైపు చూడటం నీకు ఎంతమాతాం ధ్రమసమమతం 
కాదు.'' (అ'హమద, తిరమజి', అబూ ద్వవూద్, ద్వరమి) 

 ( 2/933)[ ) حسن (  14]  - 3111
ِب ِ صىل اهلل عليه   هِ َعِن الن َ ِ َعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد  َوَعْن َعْمِرو بِْن ش 

َج أََحد   اَل:قَ م وسل َرن َ إََِل َعْوَرتَِها".  ك ْم عَ "إِذَا َزو َ  ْبَده  أََمَته  فَََل يَْنظ 
ْكَبةِ  وَ  َرةِ َوفَْوَق الر   َرن َ إََِل َما د ْوَن الس   . َرَواه  أَب ْو  "ِِفْ ِرَوايٍَة: "فَََل يَْنظ 
دَ    .دَاو 

3111. (14) [2/933 -పా్రమాణికం] 
'అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర , తాతల్ ద్వారా, 
కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీలో ఎవరైన్న తన 
బానిసరాలి పెళ్ళి తన బానిసతో చేసివేస్తర , ఆ తరువాత 
ఆమ మరామంగం వైపు చూడకూడదు.  
మర్చ ఉలాేఖనంలో; ''బొడ్రడ  నుండి మోకాళ్ళ కిర ంది 
వరకు చూడకూడదు'' అని ఉంది.20  (అబూ ద్వవూద్)  

 ( 2/933)  ( يف[ ) ضع 15]  - 3112

 

ఉంటారు. దీనివలా ఉప్దర వాలు, కలాోలాలు తల 

ఎతుర తాయి. ఇసా్లమీ ప్రాద లో దీనిి గురంచి మేమ 

వివరంగా ప్రరొేన్నిమ. 

20) వివరణ్-3111: బానిస స్త్ర ీ తన భారయలా 

ధ్రమసమమతమైనది. ఆమతో సంభోగం చేయవచుో. 

కాని తన బానిస స్త్ర ీని తన బానిసకిచిో పెళ్ళి చేసిన 

తరువాత ఆమతో సంభోగం చేయడం నిషిదధ ం. అయితే 

ఇంటి ప్నులు చేయించుకోవచుోను. 

ْرَهٍد: "أََما عَلِْمَت أَن َ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:الن َ  أَن َ  َوَعْن ج 
دَ  ِمِذي   َوأَب ْو دَاو  ْ   الَْفِخَذ َعْوَرٌة". َرَواه  الّت ِ

3112. (15) [2/933 -బల్హీనం] 
జుర్హద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''తొడ 
కప్పబడే భాగమని నీకు తెలియద్వ!'' 21 (తిరమజి', 
అబూ ద్వవూద్) 

 ( 2/934)[ ) ضعيف (   16]  - 3113
  : ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل لَه  َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلل  َعْنه  أَن َ َرس 
ْر إََِل فَِخِذ َحي  َوََل َمي ٍِت". َرَواه  أَب ْو دَاو    دَ "يَا عَلِي   ََل ت ْْبِْز فَِخَذَك َوََل تَْنظ 

    .ابْن  َماَجه  وَ 
3113. (16) [2/934 -బల్హీనం] 
'అలీ (ర) కథనం:ప్ర వకత  (స) ''ఓ'అలీ! నీవు నీ తొడను 
విప్పకు, బర తికుని లేద్వ చనిపోయిన వయకిత  తొడ వైపు 
చూడకు.''  (అబూ  ద్వవూద్, ఇబెి మాజహ్) 

 ( 2/934)[ ) ضعيف (   17]  - 3114
ِد بِْن َجْحٍش قَاَل: َحم َ ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلمرَ  َمر َ  َوَعْن م   س 

ْوفََتاِن قَاَل:َعىَل  ِ فَِخَذيَْك فَإِن َ   َمْعَمٍرَوفَِخَذه  َمْكش  َغط  "يَا َمْعَمر 
ِة   ن َ   الَْفِخَذيِْن َعْوَرًة". َرَواه  ِِفْ َشْرِح الس  

3114. (17) [2/934- బల్హీనం] 
మ'హమమద్ బిన్ జ'హష్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
మ'అమర్ ప్ర కేనుండి వళ్ళిరు. అతని రండ్ర తొడలు 
విపిప ఉన్నియి. అపుపడ్ర ప్ర వకత  (స), 'ఓ మ'అమర! 
నీవు నీ తొడలను కపుపకో. ఎందుకంటే తొడలు కూడా 
మరామంగాలు. ద్వచి ఉంచవలసిన భాగాలు,' అని 
హతబోధ్ చేస్లరు. (షర్'హ్ సునిహ్) 

 ( 934/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   18]  - 3115
ْول  ا َمَر قَاَل: ع  ِن ابْ َوَعِن   وَ  "إِي َاك ْم   اهلل عليه وسلم:هلِل صىلقَاَل َرس 

َي فَإِن َ َمَعك ْم َمْن ََل ي َفاِرق ك ْم إَِل َ ِعْنَد الَْغائِِط َوِحْْيَ ي ْفِضْي  ِ َعر   الت َ
ِمِذي    ْ ْوه ْم َوأَْكِرم ْوه ْم". َرَواه  الّت ِ ل  إََِل أَْهلِِه فَاْسَتْحي  ج   الر َ

 

21) వివరణ్-3112: జుర్హద్ మసిిద్లో కూరొోని 

ఉన్నిరు. అతని తొడ కప్పబడి లేదు. అతని తొడ వైపు 

ప్ర వకత  (స) చూసి, 'నీ తొడను కపుపకో, అది కూడా కపిప 

ఉంచవలసిన భాగం, ' అని అన్నిరు. అంటే తొడ కూడా 

కపిప ఉంచవలసిన భాగం అని తెలిసింది.  
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3115. (18) [2/934- అపరిశోధిత్ం] 
'అబ్దద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''మిమమలిి మీరు నగింగా ఉంచకండి. 
ఒంటరగా ఉన్నిసర్చ. ఎందుకంటే మీ వంట 
దైవదూతలు ఉంటారు. ఎనిడూ మీ నుండి వేరుకారు. 
వారప్టా సిగుు ప్డండి, వారని గౌరవించండి. అయితే 
కాలకృతాయలు మరయు భారయతో సంభోగం చేసినపుడ్ర 
తప్ప.'' (తిరమజి') 

 ( 2/934)[ ) ضعيف (   19]  - 3116
ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوَعْن أ م ِ َسلََمَة:   .أَن ََها كَانَْت ِعْنَد َرس 

ْوٍم فََدَخَل عَلَْيهِ  ْول  اهللِ  .َوَمْيم ْونََة إِذَ أَْقَبَل اِبْن  َمْكت   اهلل  صىل فََقاَل َرس 
""اِْحَتِجَبا مِ  عليه وسلم: ْوَل اهلِل أَلَْيَس ه َو أَْعََم ََل . ْنه  لْت  يَا َرس  فَق 

نَا؟ ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ي ْبِصر  َما؟  فََقاَل َرس  "أَفََعْمَياَواِن أَنْت 
َما ت ْبِصَرانِِه؟"  ِمِذي   َوأَب ْو دَ  أَلَْست  ْ   .دَ و  اَرَواه  أَْحَمد  َوالّت ِ

3116. (19) [2/934 -బల్హీనం] 
ఉమమ సల్మహ్ (ర) కథనం: నేను మరయు 
మైమూనహ్ ఇదద రం ప్ర వకత  (స) వదద  కూరొోని ఉన్నిం. 
ఇంతలో 'అబ్దద లాాహ్ బిన్ ఉమమ మక్తూమ్ ప్ర వకత  (స) 
వదద కు వచాోరు. ప్ర వకత  (స) మమమలిి తెరచాటకు 
వళ్ిమని ఆదేశించారు. అపుపడ్ర నేను, 'ఓ అలాాహ్ 
ప్ర వకాత ! అతడ్ర అంధుడ్ర మమమలిి చూడలేడ్ర' అని 
అన్నిను. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'మీరదద రూ అంధులా? 
మీరు చూడలేరా?' అని అన్నిరు. 22 (అ'హుద్, 
తిరమజి', అబూ ద్వవూద్) 

 

1. 22) వివరణ్-3116: అంటే పురుషులు స్త్ర ీల వైపు 

చూడటం నిషిదధ మే, అదే విధ్ంగా స్త్ర ీలు పురుషుల వైపు  

చూడటం నిషిదధ ం. ఒకవేళ్ అంధుడ్ర స్త్ర ీ వైపు చూడలేక 

పోతే కళ్ళిని స్త్ర ీ అతనివైపు చూడటం నిషిదధ ం. దృషిట ని 

కీిందికి వాలిో ఉంచాలనే ఆదేశం ఇదద రక్ర వరత సుర ంది. 

అలాాహ్ ఆదేశం: ''విశాసంచినపురుషుల్తో, వ్వరి 

చూపుల్ను కిర ందికి పెటు కమని మరియు వ్వరి 

మర్వుంగాల్ను కాప్రడుకమని చెపుి. ఇది వ్వరికి ఎంతో 

శ్రర షఠ మైనది. నిశుయంగా, అల్లల హ్  వ్వరి చేషు ల్ను బాగా 

ఎరుగును. మరియు విశాసంచిన సి్త్ీల్తో కూడా వ్వరి 

చూపుల్ను కిర ందికి పెటు కమని మరియు వ్వరి 

 ( 2/934)[ ) حسن (  20]  - 3117
هِ قَاَل  ِ ْول  اهلِل صىل   :َوَعْن بَْهِز بِْن َحكَْيٍم َعْن أَبِْيِه َعْن َجد  قَاَل َرس 

 اِْحَفْظ َعْوَرتََك إَِل َ ِمْن َزْوَجِتَك أَْو َما َملََكْت يَِمْين َك"" وسلم:اهلل عليه 
.: لْت  ل  َخالًِيا؟ قَاَل: فَق  ج  ْوَل اهلِل أَفََرأَيَْت إِْن كَاَن الر َ "فَاهلل  أََحق    يَا َرس 

 ْ ". َرَواه  الّت ِ دَ َوابْن  َماجَ ذِ مِ أَْن ي ْسَتْحََي ِمْنه       .ه  ي   َوأَب ْو دَاو 
3117. (20) [2/934- పా్రమాణికం] 
బహ్'జ్ బిన్ 'హక్రమ్ తన తండిర , తాతల్ ద్వారా 

కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు మీ మరామంగాలను 
కాపాడ్రకోండి. ఎవర మందూ బహరు తం చేయకండి. 
అయితే మీ భారయల మందు బానిసరాళ్ి మందు 
తప్ప.'' ద్వనికి నేను, 'ఓ అలాాహ్ ప్ర వకాత ! ఒకవేళ్ మనిషి 

 

మర్వుంగాల్ను కాప్రడుకమని చెపుి. మరియు వ్వరి 

అల్ంకరణను పాదరిశంచవదద ని చెపుి – (దానంత్ట్అదే) 

పాదరశనమయ్యుదిత్పి. వ్వరిని, త్మ త్ల్మీది 

దుపిటిని రొమ్ముల్ వరక కపుికమని చెపుి. వ్వరు 

త్మ అల్ంకార్వనిా త్మ భరిల్క, త్మ త్ండాుల్క, 

త్మ భరిల్ త్ండాుల్క, త్మ కమారుల్క, త్మ 

భరిల్ కమారుల్క, త్మ సోదరుల్క, త్మ సోదరుల్ 

కమారుల్క, త్మ సోదరీమణుల్ కమారుల్క, త్మ 

(తోటి) సి్త్ీల్క, త్మ బానిస సి్త్ీల్క, లేక కామ ఇచఛ 

లేని మగ సేవకల్క, లేక సి్త్ీల్ గుపి్రంగాల్ను గురించి 

తెలియని బాలురక త్పి, ఇత్రుల్ మ్మందు పాదరిశంచ 

కూడదని మరియు కనబడకండా ఉనా త్మ అల్ంకారం 

తెలియబడేట్టల గా, వ్వరు త్మప్రదాల్ను నేల్పైె 

కొడుతూ నడవకూడదని చెపుి. మరియు ఓ 

విశ్వాసుల్లర్వ! మీరందరూ కల్స అల్లల హ్  ను క్షమాపణకై 

వేడుకంటే, మీరు సాఫల్ుం పందవచ్చు!. (అనూిర్, 24 

: 30-31) 

ఈ ఆయతల్లో చూపులు కీిందికి వాలిో ఉంచాలని, తమ 

మరామంగాలు కాపాడ్రకోవాలని, తమ ఆతమ విమరశ 

చేసుకోవాలని స్త్ర ీ పురుషులిరువురక్ర ఆదేశించడం 

జరగింది. మొదటి భాగంలో తమ చూపులు కీిందికి 

వాలిో ఉంచాలని ఆదేశించడం జరగింది. రండవ భాగంలో 

తమ మరామంగాలను కాపాడ్రకోవాలని, ఆతమ విమరశ 

చేసుకోవాలని ఆదేశించడం జరగింది. ఇందులో స్త్ర ీ 

పురుషులిరువురూ సమానులే. ఇసా్లమీ పర్యద లో ప్రద్వ 

గురంచి వివరంగా ప్రరొేనబడంది. 
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ఒంటరగా ఉంటే,' అని ప్ర శిించాను. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 
'ఒంటరగా ఉన్నాసర్చ మరామంగాలను బహరు తం 
చేయకండి. అలాాహ్ (త్) నుండి కూడా సిగుు ప్డాలి.' 
అంటే అలాాహ్ (త్) కూడా మీ వంట ఉంటాడ్ర. కనుక 
ఆయన నుండి కూడా సిగుు ప్డాలి. (తిరమజి', అబూ 
ద్వవూద్, ఇబెి మాజహ్)  

 ( 2/935)[ ) صحيح (   21]  - 3118
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: َمَر َعِن الن َ ٌل  َوَعْن ع  "ََل يَْخل َون َ َرج 

." ْيَطان  َما الش َ ِمِذي    بِاِْمَرأَةٍ إَِل َ كَاَن ثَالَِثه  ْ   .َرَواه  الّت ِ
3118. (21) [2/935  -దృఢం] 
'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచించారు, 

''ప్రాయి పురుషుడ్ర ప్రాయి స్త్ర ీతో ఉనిపుపడ్ర వార 
వంట షై'తాన్ కూడా ఉంటాడ్ర. చడ్ర కారాయలవైపు 
ప్రర ర్చపిస్లర డ్ర. అందువలా ఒంటరగా ప్రాయి పురుషునితో  
గాని, ప్రాయి స్త్ర ీతో గాని ఉండరాదు. (తిరమజి')  

 ( 935/ 2)دراسته (  م تت م [ ) ل 22]  - 3119
ْوا َعىَل  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:ِن الن َ َوَعْن َجابٍِرعَ   "ََل تَلِج 

ِم" ْيَطاَن يَْجِرْي ِمْن أََحِدك ْم َمْجَرى الد َ َباِت فَإِن َ الش َ  ق لَْنا: .الَْمِغي ِ
ْوَل اهلِل؟ ْ َولَِكن َ اهلَل أَعَ  قَاَل: َوِمْنَك يَا َرس  َرَواه     عَلَْيِه فَأَْسلََم".ِِنْ انَ "َوِمِن ِ

مِ ا ْ   ِذي    لّت ِ
3119. (22) [2/935- అపరిశోధిత్ం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకి (స) ప్ర వచనం, ''భరత లు 
విదేశాలకు వళ్ళి ఉని స్త్ర ీల ఇళ్ికు వళ్ికండి. 
ఎందుకంటే షై'తాన్ రకత ంలా మీ శరీరంలోని 
నరాలనిిటిలో సంచరస్తర  ఉంటాడ్ర.'' ద్వనికి మేమ, 
'ఓ అలాాహ్ ప్ర వకాత ! మీ వంట కూడా షై'తాన్ ఉన్నిడా?' 
అని ప్ర శిించామ. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'అవును. కాని, 
అలాాహ్ (త్) దయవలా నేను వాడి ప్న్నిగాలకు 
దూరంగా ఉన్నిను,' అని అన్నిరు. (తిరమజి') 

   (2/935)  [ ) صحيح ( 23]  - 3120
ْبٍد قَْد َوَهَبه  َة بِعَ م أَََت فَاِطمَ  صىل اهلل عليه وسلِب َ َوَعْن أَنٍَس أَن َ الن َ 

ْت بِِه   َعْت بِِه َرأَْسَها لَْم يَْبل ْغ ِرْجلَْيَها َوإِذَا َغط َ لََها َوَعىل فَاِطَمَة ثَْوٌب إِذَا قَن َ
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وس .ِرْجلَْيَها لَْم يَْبل ْغ َرأَْسَها ا َرأَى َرس  ا مَ  لمفَلَم َ
دَ " بَأٌْس إِن ََما ه َو أَب ْوِك َوغ ََلم ِك عَلَْيَك تَلََْق قَاَل: "إِن َه  لَْيَس     .. َرَواه  أَب ْو دَاو 

3120. (23) [2/935- దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఒక బానిసను తీసుకొని 
ఫా'తిమహ్ ఇంటికి వచాోరు. ఆ బానిసను ఫా'తిమహ్కు 
స్తవలు చేయడానికి ఇచాోరు. ఆ సమయంలో ఆమపైె 
చిని వసర ీం ఉండేది. అంటే ఒక చిని వసర ీం ధ్రంచి 
ఉన్నిరు. తల కపుపకుంటే కాళ్ళి కనబడేవి, కాళ్ళి 
కపిపతే తల కనబడేది. ప్ర వకత  (స) ఆమ కష్టట నిి చూచి 
ఇలా అన్నిరు, ''చూడమామ కాళ్ళి కనబడితే మర్చం 
ఫరాాలేదు, ఇకేడ ప్రాయి వాళ్ళివరూ లేరు. నేను నీ 
తండిర ని, ఇతడ్ర నీ స్తవకుడ్ర.'' 23  (అబూ ద్వవూద్) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం     ا
 ( 2/935)[ ) متفق عليه (   24]  - 3121

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن ِعْنَدَها َوِِف الَْبْيِت   َعْن أ م ِ َسلََمَة: أَن َ الن َ
َ  َمَخن ٌَث فََقاَل: َة أَِخْي ِِبْ لَِعْبِد اهلِل بِْن أ اهلِل إِْن ِد َعبْ يَا   أ م ِ َسلََمَة: أ َمي َ

ْ أَد ل  َك َعىَل اِبَْنِة َغْيََلَن فَإِن ََها ت ْقِبل   ائَِف فَإِّن ِ فََتَح اهلل  لَك ْم غََدا الط َ
َل َ   .بِأَْربٍَع َوت ْدبِر  بَِثَماٍن  ِب   صىل اهلل عليه وسلم: "ََل يَْدخ  فََقاَل الن َ

   عَلَْيك ْم"  ءِ ََل َهؤ  
3121. (24) [2/935 -ఏకీభవిత్ం] 
ఉమమ సల్మహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఆమ ఇంటికి 
వచాోరు. అపుపడ్ర ఇంటా్ల ఒక కొజా్జ కూరొోని 
ఉన్నాడు. వ్వడు ఉమమ సల్మహ్ సోదరుడ్ర, 
'అబ్దద లాాహ్ బిన్ అబీ ఉమయయతో, ''ఓ 'అబ్దద లాాహ్! 
ఒకవేళ్ అల్లల హ్(త్) నీకు రేపు 'తాయిఫ్పైె విజయం 
ప్ర స్లదిస్తర , నేను 'గీలాన్ అమామయిల్ను చూప్తసిాను. 
వ్వరు న్నలుగు మడతలతో వసిారు. ఎనిమిది 
మడతలతో వళి్తరు. అంటే వ్వరు బొదుద గా ఉంటారు. 
అరబ్దాలు బొదుద గా ఉండే స్త్ర ీలంటే ఇషట ప్డేవారు. 
అందు వలా వ్వరిని పగుడ్రతున్నిడ్ర. అది విని ప్ర వకత  
(స), 'ఇకమందు ఇటవంటి వారని ఇంటా్లకి 
రానివాకండి,' అని అన్నిరు. (బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్)  

 

23) వివరణ్-3120: బానిసలు, స్తవకులప్టా ప్రాద  

అవసరం లేదు. అప్పటికి ఆ బానిస యుకత  వయసుసకు 

చేరనివాడై ఉండవచుో. 
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ఎందుకంటే, వ్వరు మన సి్త్ీల్ అందచందాల్ను 
వివరించి ఉపదావ్వల్క గురిచేసిారు.  

   (2/936)  [ ) صحيح ( 25]  - 3122
َ  .َحَملْت  َحْجًرا ثَِقْيًَل  :َوَعِن الِْمْسَوِر بِْن َمْخَرَمَة قَاَل  أَْمِشْي  ا نَ فََبْيَنا أ

ْ ثَْوِِبْ فَلَْم  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه   أَْستَ َسَقَط َعِن ِ ِطْع أََخَذه  فََرآِّنْ َرس 
َراًة". َرَواه  م ْسلٌِم  ْوا ع  ْذ عَلَْيَك ثَْوبََك َوََل تَْمش      .وسلم فََقاَل ِِلْ:"خ 

3122. (25) [2/936 -దృఢం] 
మిస్వర్ బిన్ మ'ఖ్రమహ్ (ర) కథనం: నేను బరువైన 
రాయిని ఎతుర కొని వళ్ళతున్నిను. న్న లుంగీ జార 

పోయింది. నేను ప్టట కోలేకపోయాను. శరీరం అంతా 
బయటప్డింది. ఆ సిథ తిలో ప్ర వకి (స) ననుి చూసి, 
'దుసుర లు ఎతిర కటట కో, అలా నగింగా నడవకు,' అని 
హతబోధ్ చేస్లరు. (మసాిమ్)  

 ( 2/936)[ ) ضعيف (   26]  - 3123
َ ئِ اعَ  َوَعْن  ْوِل اهلِل صىل اهلل ْيت  فَ َشَة قَالَْت: َما نََظْرت  أَْو َما َرأ ْرَج َرس 

  عليه وسلم قَط   . َرَواه  ابْن  َماَجه   
3123. (26) [2/936 -బల్హీనం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వకత  (స) మరామంగానిి 
ఎనిడూ చూడలేదు. (ఇబెి  మాజహ్) 
సంభోగ సమయంలో ఒకర మరామంగంపైె ఒకర దృషిట  
ప్డితే అభయంతరం ఏమీ లేదు. కాని ప్డకపోవడమే 
మంచిది. 

 ( 2/936)  [ ) ضعيف ( 27]  - 3124
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َما ِمْن م ْسلٍِم   َوَعْن أَِِبْ أ َماَمَة َعِن الن َ

ةٍ ث م َ يَغ ض   بََصَره  إِ  َل َمر َ ر  إََِل َمَحاِسِن اِْمَرأَةٍ أَو َ  أَْحَدَث اهلل  لَه   َل َ يَْنظ 
 . . َرَواه  أَْحَمد  " اَوتَهَ ِعَبادًَة يَِجد  َحََل 

3124. (27) [2/936 -బల్హీనం] 
అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఒక మసాిమ్ దృషిట  అనుకోకుండా ప్రాయి స్త్ర ీ యొకే 
మఖారవిందంపైె ప్డి వంటనే అతడ్ర దృషిట ని మరలుో 
కుంటే, అలాాహ్ (త) అతనికి ఎల్ల పుిడూ హృదయంలో 
తియయటి అనుభూతినిపందే ఆరాధ్నను ప్ర స్లదిస్లర డ్ర.'' 

   (2/936)  [ ) ضعيف ( 28]  - 3125
ْرَسًَل قَاَل: ْوَل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعِن الَْحَسِن م  بَلََغِِنْ أَن َ َرس 

ْوَر إِلَْيِه". َرَوا اِظَر َوالَْمْنظ  َعِب اْْلِيَْماِن ا  ه  قَاَل: "لََعَن اهلل  الن َ     .لَْبْيَهِقي   ِِفْ ش 

3125. (28) [2/936- బల్హీనం] 
'హసన్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఇతరుల 
మరామంగానిి లేద్వ ప్రాయి స్త్ర ీ మఖానిి 
అనవసరంగా చూస్త వయకిత పైె, దృషిట  ప్డిన వారపైె అలాాహ్ 
(త్) అభిశాప్ం ప్డ్రతుంది.'' అనే వారత  న్నకు అందింది. 
(బై్నహఖీ-షు'అబిల్ ఈమాన్) 

===== 
ِل ِ   -2   الن ِكَاِح َواْسِتْئَذاِن الَْمْرأَِة  ِفْ َباُب الَْو

2. నికాహ్లో స్త్త ీ సంరక్షకుడు, స్త్ర ీ అనుమతి 
నికా'హ్ షరతులో ఒకటి సంరక్షకుడ్ర తప్పనిసరగా 
ఉండాలి. స్త్ర ీ ఇషట ం లేనిది, సంరక్షకుడ్ర లేనిదే నికా'హ్ 
జరుగదు. నిఘంటవ్వలో వలీకి - మితాుడ్ర, దైవభకుత డు 
మొదలైన అరా్వలున్నాయ. ఎందుకంటే దైవానిి 
ఆరాధిస్తర  దైవమితాుడ్ర అయిపోతాడ్ర. ఇసా్లమీయ 
భాషలో బ్దదిధ  జాాన్నలు గలవాడ్ర, యుకి వయసుసకు 
చేరన వారసుడని కూడా అరా్వలున్నాయ.  

1. బంధుతాం అంటే తండిర , కూతురు పెళ్ళి 
చేయటం, 2. యజమాని తన బానిసరాలి పెళ్ళి 
చేయటం, 3. అధికార అన్నథుల నికా'హ్ చేయటం. 
నికా'హ్లో ఆమ కుటంబంలోని అందరకంటే దగు ర 
బంధువే ఆమ వలీ, (సంరక్షకుడ్ర). ఉద్వ: తండిర , తాత, 
సోదరుడ్ర మొద లైన వారు, ఆమక వలీ అవుతారు. 
ఒకవేళ్ బంధువులాో ఎవరూ లేకపోతే ప్ర జా న్నయకుడే 
వలీ అవుతాడ్ర. అయితే వలీ మసాిమ్, బ్దదిధ గల 
వాడు, యుకత  వయసుసకు చేరనవాడు అయ ఉండాలి. 
అవిశాాసి, యుకత  వయసుసకు చేరనివాడు, పిచిో వాడు 
దీనికి తగడు. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొద్టి విభాగం ا
 ( 2/937)[ ) متفق عليه (   1]  - 3126

ْول  اهلِل صىل اهلل َعْن أَِِبْ ه َريَْرَة قَاَل:  "ََل ت ْنَكح    ليه وسلم: ع قَاَل َرس 
َحّت َ ت ْسَتأْذََن". قَال ْوا: . َمرَ ْسَتأْ اِْلَي ِم  َحّت َ ت   وَل  " َوََل ت ْنَكح  الِْبْكر  يَا َرس 

    ."أَْن تَْسك َت"  قَاَل: "اهلِل َوكَْيَف إِذن َها؟
3126. (1) [2/937 -ఏకీభవిత్ం] 
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అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స), ''భరత  లేని స్త్ర ీ 
పెళ్ళి సపషట ంగా ఆమ చపిపన తరాాత, కనయ పెళ్ళి ఆమ 
అనుమతి తరాాతనే చేయాలి,'' అని అన్నిరు. ద్వనికి 
ప్ర జలు, ''ప్ర వకాత ! ఆమ సిగుు తో మాటాాడ లేదు, మర 
ఆమ నుండి అనుమతి ఎలా తీసుకోవాలి,'' అని 
అడిగారు. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'ఆమ మౌనం, 
తిరసేరంచక పోవటమే ఆమ అనుమతి,' అని 
అన్నిరు.  (బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్) 

 ( 937/ 2)[ ) صحيح (   2 ] - 3127
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: اٍس أَن َ الن َ "اِْلَي م  أََحق     َوَعِن ابِْن َعب َ

َمات َها". إِ بَِنْفِسَها ِمْن َولِي َِها َوالِْبْكر  ت ْسَتأْذَن  ِِفْ نَْفِسَها وَ   ذْن َها ص 
ِمْن َولِي َِها َوالِْبْكر  ت ْسَتأَْمر   ْفِسَها"اَلث َي ِب  أََحق   بِنَ  قَاَل:  ِرَوايٍَة:ِِفْ وَ 

ك ْوت َها".    َوإِذْن َها س 
َها َوالِْبْكر  يَْسَتأِْذن َها   َوِِفْ ِرَوايٍَة: قَاَل: "اَلث َي ِب  أََحق   بَِنْفِسَها ِمْن َولِي ِ

َمات َهان  ذْ أَب ْوَها ِِفْ نَْفِسَها َوإِ      .. َرَواه  م ْسلٌِم "َها ص 
3127. (2) [2/937- దృఢం] 
ఇబెి 'అబాాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''వితంతురాలు తన నికా'హ్ విషయంలో తన 
సంరక్షకునికంటే తానే ఎకుేవ హకుే గలది. కనయతో 
ఆమ పెళ్ళి గురంచి అనుమతి తీసుకోవాలి. ఆమ 
మౌనమే ఆమ అనుమతి.  
మర్చ ఉలాేఖనంలో ఇలా ఉంది, భరత  లేని స్త్ర ీలు తమ 
పెళ్ళి విషయంలో తమ సంరక్షకునికంటే తామే అధిక 
అధికారం గలవారు. కనుతో ఆమ తండిర  ఆమ వివాహ 
విషయంలో ఆమ అనుమతి తీసుకోవాలి. ఆమ మౌనమే 
ఆమ అనుమతి.  
మర్చ ఉలాేఖనంలో ఇలా ఉంది, భరత  లేని స్త్ర ీలు తమ 
పెళ్ళి విషయంలో తమ సంరక్షకుని కంటే తామే అధిక 
అధికారం గలవారు. కనుతో ఆమ తండిర  ఆమ వివాహ 
విషయంలో ఆమ అనుమతి తీసుకోవాలి. ఆమ మౌనమే 
ఆమ అనుమతి. (మసాిమ్) 

   (937/ 2)  [ ) صحيح ( 3]  - 3128
َجَها َوِهَي ثَي ٌِب فََكِرَهْت ذَلَِك  َنَساَء بِْنِت ِخَذاٍم: أَن َ أَبَاَها َزو َ   .َوَعْن خ 

ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمأَ فَ  َ فََرد َ  .تَْت َرس  َخاِري   َوِِفْ   نِك اَحَها. َرَواه  الْب 
 :  ."نِكَاَح أَبِْيَها"ِرَوايَِة ابِْن َماَجه 

3128. (3) [2/938 -దృఢం] 
'ఖన్స్ల' బిన్తె 'ఖజా'మ్ తండిర  ఆమ అనుమతి 
లేకుండా ఆమ పెళ్ళిచేస్లరు. ఆమ వితంతురాలు. 
పెళ్ళిప్టా ఆమ సంతృపిర గా లేరు. ఆమ ప్ర వకత  (స) వదద కు 

వచాోరు. తన వృతార ంతం అంతా వివరంచారు. 
అపుపడ్ర ప్ర వకత  (స) ఆమ తండిర  చేసిన నికా'హ్ను రదుద  

చేస్లరు. (బ్ద'ఖారీ, ఇబ్నా మాజహ్) 
 ( 937/ 2)[ ) صحيح (   4]  - 3129

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َجَها َوِهَي بِْنت  َسْبِع  زَ تَ  .َوَعْن عَائَِشَة أَن َ الن َ و َ
ف َ  َها َمَعَها َوَماَت َعْنَها َوِهَي ْت إِلَ َسِنْْيَ َوز  ْيِه َوِهَي بِْنت  تِْسِع ِسِنْْيَ َول َعب 

    .بِْنت  ثََماِّنْ َعَشَرَة. َرَواه  م ْسلٌِم 
3129. (4) [2/937 -దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకి (స) పెళ్ళి ఆమ (ర)తో 
ఆమ వయసుస 7 సం. ఉనిపుపడ్ర జరగింది. ప్ర వకత  (స) 
వదద కు ప్ంపినపుడ్ర ఆమ వయసుస 9 సంవతసరాలు. 
ప్ర వకత  (స) వదద కు వచిోనపుపడ్ర తన బొమమను కూడా 
తీసుకొనివచాోరు. ప్ర వకత  (స) మరణంచినపుడ్ర ఆమ 
వయసుస 18 సంవతసరాలు.24  (మసాిమ్) 

----- 
لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ    రండవ విభాగం     ا

   (938/ 2)  [ ) صحيح ( 5]  - 3130
ْ م ْوََس َعِن الن َ   "ََل نِكَاَح إَِل َ  صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ِب ِ َعْن أَِِب

اَرِمي    بَِوِِل ِ". دَ َوابْن  َماَجه  َوالد َ ِمِذي   َوأَب ْودَاو  ْ   َرَواه  أَْحَمد  َوالّت ِ
 

24) వివరణ్-3129: ఈ 'హదీసు' ద్వారా ఒకవేళ్ ఇంకా 

యుకత  వయసుసకు చేరని అమామయి నికా'హ్ 

ఎవరతోనైన్న చేసివేస్తర  నికా'హ్ అయిపోతుంది. 

'ఆయి'షహ్ (ర) పెళ్ళి 7 సంవతసరాల వయసుసలో 

జరగింది. అప్పటికి ఆమ ఇంకా యుకత వయసుసకు 

చేరలేదు. 9 సంవతసరాల వయసుసలో ఆమ ప్ర వకత  (స) 

వదద కు వచాోరు. అప్పటికి ఆమ యుకత  వయసుసకు చేర 

ఉన్నిరు. ఎందుకంటే 9 సంవతసరాల వయసుసలో 

చాలామంది అమామయిలు యుకత  వయసుసకు చేరపో 

తారు. ఆమ ఆడ్రకునే బొమమ కూడా ఆమ వంట ఉంది. 

'ఆయి'షహ్ (ర) ప్ర వకత  (స) ద్వంప్తయ జీవితంలో క్కవలం 9 

సంవతసరాలు మాతామే ఉన్నిరు. 18 సంవతసరాల 

వయసుసలో వితంతువు కావలసి వచిోంది.  
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3130. (5) [2/938 -దృఢం] 
అబూ మూస్ల (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''సంరక్షకుడ్ర లేనిదే నికా'హ్ నరవేరదు.'' (అ'హుద్, 
తిరమజి', అబూ ద్వవూద్, ఇబెి మాజహ్, ద్వరమి) 

 ( 938/ 2)[ ) صحيح (   6]  - 3131
ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "أَي  َما اْمَرأَةٍ  َوَعْن عَائَِشَة أَن َ َرس 

َهاذِْن َولِ إِ ْْيِ بِغَ نفسها نََكَحْت  َها بَاِطٌل  .ي َ َها بَاِطٌل  .فََنكَاح    . فَِنكَاح 
فَإِِن   .فَإِْن دََخَل بَِها فَلََها الَْمْهر  بَِما اْسَتَحل َ ِمْن فَْرِجَها .ا بَاِطٌل هَ كَاح  فَنِ 

لَْطان  َوِِل   َمْن ََل َوِِل َ لَه   ْوا فَالس   ِمذِ "اْشَتَجر  ْ دَ وَ  ي   . رَواه  أَْحَمد  َوالّت ِ أَب ْو دَاو 
اَرِمي   َوابْن  َماَجه  َوال   د َ

3131. (6) [2/938 -దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''స్త్ర ీ తన 
సంరక్షకుని అనుమతి లేకుండా చేసుకునా పెళ్ళి 
చలాదు, ప్ర వకత  (స) ఈ విధ్ంగా మూడ్రస్లరాు ప్లికారు. 
ఒకవేళ్ ఆ స్త్ర ీతో ఆ భరత  సంభోగం చేస్తర , ఆమ ద్వారా 
లాభం పందినందుకు ఆ భరత  తప్పనిసరగా మహర్ 
చలాించాలి. ఒకవేళ్ స్త్ర ీ యొకే సంరక్షకుల విషయంలో 
భేద్వభిపార యం తలతిర తే, సంరక్షకులు లేనివారకి 
పాలకుడే సంరక్షకుడ్ర. (అ'హుద్, తిరమజి', ఇబ్ది 
మాజహ్, ద్వరమి) 

 ( 2/938)[ ) لم تتم دراسته (   7]  - 3132
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "اَلْ ِن اعَ وَ  اٍس أَن َ الن َ ِِتْ  َبَغايَ بِْن َعب َ ا الَل َ

ن َ بَِغْْيِ بَِين َةٍ  اٍس.  "ي ْنِكْحَن أَنْف َسه  . َواِْلََصح   أَن َه  َمْوق ْوٌف َعىَل ابِْن َعب َ
ِمذي     ْ   َرَواه  الّت ِ

3132. (7) [2/938 -అపరిశోధిత్ం] 
ఇబెి 'అబాాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
స్లకుు లు, సంరక్షకులు లేకుండా తమ పెళ్ళిళ్ళి 
చేసుకుని స్త్ర ీలు వయభిచార స్త్ర ీలు, వాసర వం ఏమిటంటే 
'హదీసు' ఇబెి 'అబాాస్ వదద  మగిసింది.25 (తిరమజి')  

 ( 2/938)[ ) لم تتم دراسته (   8]  - 3133
 

25) వివరణ్-3132: ఎందు కంటే నికా'హ్ కోసం స్లకుు లు, 

సంరక్షకుడ్ర ఉండటం తప్పనిసర. 

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َل قَا :َوَعْن أَِِبْ ه َريَْرَة قَاَل  "اَلَْيِتْيَمة   َرس 
َو إِذْن َها َوإِْن أَبَْت فَََل َجَواَزعَلَْيَها".  ِِفْ نَ ت ْسَتأَْمر   ْفِسَها فَإِْن َصَمَتْت فَه 

َساِئِ     دَ َوالن َ ِمِذي   َوأَب ْو دَاو  ْ   َرَواه  الّت ِ
3133. (8) [2/938- అపరిశోధిత్ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''అన్నథ యువతిని ఆమ నికాహ్ గురంచి అడిగి తెలుసు 
కోవాలి. ఆమ మౌనంగా ఉంటే ఆమ మౌనమే 
అనుమతిగా భావించాలి. ఒకవేళ్ ఆమ నిరాకరస్తర  ఆమ 
నికా'హ్ చేయరాదు. బలవంతంగా పెళ్ళిచేయడం ధ్రమ 
సముత్ం కాదు.'' (తిరమజి', అబూ  ద్వవూద్, నస్లయి') 

 ( 2/938)[ ) لم تتم دراسته (   9]  - 3134
 ْ اَرِمي   َعْن أَِِب      م ْوََس َوَرَواه  الد َ

3134. (9) [2/938 -అపరిశోధిత్ం] 
ద్వరమి ఈ 'హదీసు'ను అబూ మూస్ల (ర) ద్వారా 

కూడా ఉలాేఖంచారు. 
   (938/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 10]  - 3135

ِب ِ صىل اهلل عليه َج  قَاَل: مسلو  َوَعْن َجابٍِرَعِن الن َ "أَي  َما َعْبٍد تََزو َ
َو عَاِهرٌ  راَِمي   َروَ  ".بَِغْْيِ إِذِْن َسي ِِدهِ فَه  دَ َوالد َ ِمِذي   وأَب ْو دَاو  ْ    .اه  الّت ِ

3135. (10) [2/938 -అపరిశోధిత్ం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, తన 
యజమాని అనుమతి లేకుండా తన నికా'హ్ 
చేసుకుని బానిస వయభిచార. (తిరమజి', అబూ 
ద్వవూద్, ద్వరమి)  
ఎందుకంటే బానిసకోసం యజమాని అనుమతి 
తప్పని సర. యజమాని అనుమతి లేకుండా నికా'హ్ 
చలాదు. 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ  మూడవ విభాగం   ا
 ( 939/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   11]  - 3136

اٍس قَاَل: إِن َ َجارِ  ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  ةً يَ َعِن ابِْن َعب َ  بِْكًرا أَتَْت َرس 
ِب   صىل اهلل َجَها وسلم فََذكََرْت أَن َ أَبَاَها َزو َ  َها الن َ َ َوِهَي كَاِرَهٌة فََخْي َ
دَ    .عليه وسلم. َرَواه  أَب ْو دَاو 

3136. (11) [2/939- అపరిశోధిత్ం] 
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ఇబెి 'అబాాస్ (ర) కథనం: ఒక యువతి ప్ర వకత  (స) 
వదద కు వచిో, తన తండిర  తన ఇషట ం లేకుండానే 
పెళ్ళిచేస్లడని, పెళ్ళిప్టా ఆమ సంతోషంగా లేదని 
ఫిరాయదు చేసింది. ప్ర వకత  (స) ఆమకు ఆ పెళ్ళిని 
కొనస్లగించవచుో లేద్వ రదుద  చేయవచుో అని 
అనుమతి ఇచాోరు. (అబూ ద్వవూద్) 

 ( 939/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   12]  - 3137
 ْ ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: يَْرَة قَاَل:رَ ه   َوَعْن أَِِب "ََل   قَاَل َرس 
 َ ِِج الَْمْرأ ِج    .ْرأََة َوََل تزوج الَْمْرأَة  نَْفَسَهاة  الْمَ ت َزو  انَِيَة ِهَي ال َِِتْ ت َزو  فَإِن َ الز َ

    .نَْفَسَها". َرَواه  ابْن  َماَجه  
3137. (12) [2/939- అపరిశోధిత్ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక 
స్త్ర ీ మరొక స్త్ర ీకి వలీగా ఉండి నికా'హ్ చేయించ లేదు. వలీ 
లేకుండా తన పెళ్ళి తాను కూడా చేసుకోలేదు. 
ఎందుకంటే స్త్ర ీ వలీ లేకుండా తన పెళ్ళి చేసుకుంటే 
ఆమ వయభిచారం చేసినటేట .'' (ఇబ్ది మాజహ్) 

 ( 939/ 2)  ([ ) لم تتم دراسته  13]  - 3138
ْول  اهلِل صىل  اٍس قَاََل: قَاَل َرس  ْ َسِعْيٍد َوابِْن َعب َ يه اهلل علَوَعْن أَِِب

ِْجه  فَإِْن   َزو  لَِد لَه  َولٌَد فَلْي ْحِسِن اْسَمه  َوأَدَبَه  فَإِذَا بَلََغ فَلْي  وسلم: "َمْن و 
ِْجه  فَأََصاَب إِثًْما فَإِن ََما إِثْم ه      . أَبِْيِه" ىَل عَ  بَلََغ َولَْم ي َزو 

3138. (13) [2/939 -అపరిశోధిత్ం]  
అబూ స'యీద్, ఇబెి 'అబాాస్ల కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''మీలో ఎవరకై్న్న సంతానం పుడితే మంచి 
ప్రరాు పెటాట లి, మరయు మంచి శిక్షణ్ ఇవాాలి, యుకత  
వయసుసకు చేరతే వార వివాహం చేయాలి, యుకత  
వయసుసకు చేరన్న పెళ్ళి చేయక, వారు పాపాలకు 
పాలపడితే, ఆ పాప్ం వార తండిర పైె ప్డ్రతుంది.'' (బైెహఖీ-
షు'అబిల్ఈమాన్)  

   (939/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 14]  - 3139
ْوِل   اِب َوأَنَِس بِْن َمالٍِك َرِضَي اهلل  َعْنه  َعْن َرس  َمَر بِْن الَْخط َ َوَعْن ع 

َراةِ َمْكت ْوٌب: َمْن بَلََغْت اِبَْنت ه   وْ لت َ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "ِِفْ ا
ِْجهَ اثَْنَِتْ َعَشَرَة َسَنًة َولَْم ي زَ  . َرَواه َما " ا فَأََصابَْت إِثًْما فَإِثْم  ذَلَِك عَلَْيهِ و 

َعِب اْْلِيَْماِن"      .الَْبْيَهِقي   ِِفْ " ش 
3139. (14) [2/939 -అపరిశోధిత్ం] 

'ఉమర్ బిన్ 'ఖతార బ్, అనస్ బిన్ మాలిక్ల కథనం: 
ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''తౌరాతులో ఇలా వార యబడి ఉంది, 
''అమామయి 12 సంవతసరాల వయసుసకు చేరన్న, 
ఆమ తండిర  ఆమ వివాహం చేయకుండా ఉండి, ఆమ 
ఏదైన్న పాపానికి పాలపడితే ఆ పాపానికి ఆమ తండిర  
బాధుయడ్ర.'' (బైెహఖీ-షు'అబిల్ఈమాన్)   

===== 
ْرِط ا   ِن َل عْ اُب إِ َب   -3  لن ِكَاِح َوالُْخْطَبِة َوالش َ

3. వివాహ పర కటన, పర స్ంగం షరతులు 
నిశిోతారథ ం: నికా'హ్కు ఉభయ లోకాలాోనూ చాలా 
పార ధానయత ఉంది. నికా'హ్ చేసుకోవటం వలా జీవితానిి 
సరదిదుద కోవటం జరుగుతుంది. అనేక చడ్రల నుండ, 
పాపాల నుండి విమకిత  లభిసుర ంది. విశాాసం సిథ రంగా 
ఉంటంది. అలాాహ్ మరయు ఆయన ప్ర వకత  (స)ల పీర తి 
లభిసుర ంది. అయితే షరీ'అత్ ప్ర కారం నికా'హ్ 
చేసుకుంటే ఇవనీి లభిస్లర యి. నికా'హ్లో కావలసిన 
తప్పనిసర విషయాలు వాటిని గురంచి ప్రరొేనడం 
జరగింది. మసాిమలాోని ప్ర తి ఒకేడూ వీటిపైె అమలు 

చేయాలి. కాని చాలామంది నికా'హ్లో అధ్రమ 
కారాయలు, సాయంకలిపత మూఢాచారాలను 
అవలంబిస్తర  ఉంటారు. వీటిలో కొనిి అవిశాాసం 
వరకు చేర్చోవి కూడా ఉన్నియి. కొనిి పాపాలకు గుర 

చేసేవి, మరకొనిి నిషిదధ  కారాయలకు గురచేస్తవి కూడా 
ఉన్నియి. కొనిి సందరాాలలో వడ్డడ  ధ్న్ననిి తీసు కొని 
ఇటవంటి ఆచారాలను నరవేరుస్లర రు. వడ్డడ  
తీసుకోవటం మహా పాప్ం, అంతే కాకుండా వడ్డడ  డబ్దా 
వలా ఆసిర  అంతా న్నశనం అవుతుంది. జీవితమంతా ఆ 
భారం కీింద గడచిపోతుంది. ఇకేడ మేమ కొనిి అధ్రమ 
కారాయలను, ఆచారాలను పందుప్రచామ. 
నిశిోతారథ ంలోని కలిపత కారాయలు: కొనిి చోటా 
నిశిోతారథ ం సందరాంగా మంగలివాడ్ర ఉతర రం తీసుకొని 
వస్లర డ్ర, అతనికి కృతజాతగా ఏదైన్న ఇవాడం 
జరుగుతుంది. ఇంకా ద్వనిి తప్పనిసరగా భావిస్లర రు. 
కాని ఇసా్లమ్ ధ్రమంలో ద్వనికి ఎటవంటి స్లథ నమూ లేదు. 
ప్ర వకత  (స) పెళ్ళి అయింది. అత్ని (స) కుమారత ల పెళ్ళి 
జరగింది. కాని కృతజాతా పూరా గా ఏదీ తిని పించలేదు, 
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డబ్బూ ఇవా లేదు. కొనిి చోటాలో అమామయి తండిర  
కొంత డబ్దా పెళ్ళి కొడ్రకు వారకి ఇస్లర డ్ర. అతడ్ర 
ద్వనిి తీసుకుని తరువాత నిశిోతారథ ం జరగినటా 
భావించబడ్రతుంది. ఇది హందువుల ఆచారం. 
ఇటవంటి ఆచారాలకు దూరంగా ఉండాలి. క్కవలం 
మాటాాడ్రకుంటే సరపోతుంది. 
ఫా'తిమహ్ (ర) పెళ్ళి సందరాంగా అబూ బకర్ (ర), 

'ఉమర్ (ర), ప్ర వకత  (స)ను కోరడం జరగింది. ప్ర వకత  (స) 
మౌనంగా ఉన్నిరు. ఆ తరువాత 'అలీ (ర) సాయంగా 
సిగుు ప్డ్రతూ వచాోరు. ప్ర వకత  (స) మందు మాటాాడే 
ధైరయం లేకుండా ఉండగా, ప్ర వకత  (స) సాయంగా 
''ఫా'తిమాతో పెళ్ళికావాలా?'' అని అడగాు , 'అలీ (ర) 
'అవును' అని వినివించుకున్నిరు. ప్ర వకత  (స) అతని 
దరఖాసుర ను ఆమోదించారు.  
అపుపడ్ర ఫా'తిమా వయసుస 15½ సంవతసరాలు. 

'అలీ వయసుస 21 సంవతసరాలు. ప్ర వకత  (స) అనస్ను 
వళ్ళి అబూ బకర్, 'ఉమర్, 'ఉస్లమన్, తల్'హా, 'జుబైెర్ 
ఇతర అన్నసరాను పిలుచుకు రమమని ఆదేశించారు. 
వారందరూ వచిోన తరాాత ప్ర వకత  (స) ప్ర భావ 

పూరతమైన  ప్ర సంగం  చేశారు. 
ఆ తరువాత ఇలా అన్నిరు, ''ఫా'తిమహ్తో 'అలీ 
పెళ్ళి చేయమని అలాాహ్ (త) ఆదేశించాడ్ర. కనుక 
మీరందరూ స్లకుు లుగా ఉండండి. నేను ఫా'తిమహ్ పెళ్ళి 
400 మిస్ఖాల్ వండి ద్వారా చేస్లను, 'అలీకి ఇషట ం 
అయితే.'' ద్వనికి 'అలీ (ర), 'ఓ ప్ర వకాత ! న్నకు ఇషట మే' అని 
అన్నిరు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స) ఖరిూరాల ఒక ప్ళ్ళిం 
తెపిపంచారు. అందరక్ర ప్ంచిపెటాట రు. ఆ తరువాత 
పా'తిమహ్ను ఉమమ అయ్మన్, 'అలీ (ర) ల వంట 
ప్ంప్రరు. కటింగా ఒక దుప్పటి, ఒక చరమంతో 
చేయబడిన తలగడ ఇచాోరు. (అబూ 'హాతిమ్, 
అ'హుద్)  
ఆ తరువాత ప్ర వకత  (స), 'అలీ (ర) ఇంటికి వళ్ళిరు. 
ఫా'తిమహ్ను నీళ్ళి తెమమని చపాపరు. ఆమ కరీ 

పాతాలో నీళ్ళి తెచిో ఇచాోరు. ప్ర వకత  (స) అందులో 
పుకిేలించి ఫా'తిమాను ఇట తిరగమని చపిప ఆమ 
గుండపైె, తలపైె చిలకరంచారు. ఆ తరువాత ఈ దు'ఆ 
ప్ఠంచారు, ''ఓ అలాాహ్! ఫా'తిమహ్ మరయు ఆమ 
సంతాన్ననిి షై'తాన్ క్రడ్ర నుండి రకిు ంచు.'' ఆ తరువాత 

ఇట తిరగమని కొంత నీటిని ఆమ వనుక వైపు 
చిలకరంచి ఈ దు'ఆనే ప్ఠంచారు. ఆ తరువాత 'అలీ 
(ర)ను కూడా నీళ్ళి తెమమని ఆదేశించి ఇదే విధ్ంగా 
చేస్లరు. 

''బిసిమలాాహ్ శుభంతో నీ భారయ వదద కు వళ్ళి'' అని 
ఆదేశించారు. (అబూ 'హాతిమ్, అ'హుద్) 
ఆలోచించండి! 'అలీ (ర) సాయంగా తన నిశిోతారథ  
సందేశం ఇచాోరు. క్కవలం న్నటితో అన్నిరు. పెళ్ళి 
జరగినపుడ్ర గురీమూ లేదు, వాహనమూ లేదు. కాని ఈ 
న్నడ్ర వీటిని తప్పనిసరగా భావిసుర న్నిరు. ఇంకా ప్ర వకత  
(స) సాయంగా తన కూతురు నికా'హ్ చదివించారు! 
ఈ కాలంలో చాలామంది అమాయకులు నికా'హ్ 
సమయంలో ద్వకుేంటారు. ఇది అజాానం, అవివేకం. 
అతర  వారంటికి ప్ంపినపుడ్ర దురాచారాలు లేవు, 
బాయండ్ పారీట లు లేవు. సంబరాలు లేవు. అతి నిద్వనంగా 
ఉమమ అయ్మన్ వంట ప్ంపివేస్లరు. ఆ తరువాత ప్ర వకత  
(స) కూడా ఆమ ఇంటికి వళ్ళి పైెన వివరంచిన విధ్ంగా 
చేస్లరు.  
పెళ్ళికి సంబంధంచిన కొనిి కల్పిత ఆచార్యలు: 
పెళ్ళికూతురి పెళ్ళికి మందు అలంకరంచడం, 
స్త్ర ీలందరూ కలసి ఆమను ఒక మూల కూర్చోబెటిట , ఆట 
వసుర వులు ఆమ మందు ఉంచడం, మిఠాయిలు 
ఉంచడం మొదలైనవనీి చేస్లర రు. ధారమక ప్రంగా వీటికి 
ఎటవంటి సాానం లేదు. ఫా'తిమహ్, 'ఆయి'షహ్, 
ఇటవంటివేమీ చేయలేదు. పాటలు పాడటం, 
మూయజిక్లు ఇటవంటివనీి నిషిదధ ం.  
కొందరు ప్సుపు, ఇనుప్ ఉంగరానిి ఒక గుడడ లో కటిట  
ద్వనిి పెళ్ళి కొడ్రకు మరయు పెళ్ళి కూతుర చేతులకు 
కటేట స్లర రు. ద్వనిి కంగన్న అంటారు. ఈ ఆచారం 
ఇసా్లమ్లో ఎంతమాతాం లేదు. మజాహరుల్ 'హఖ్ దీనిి 
అవిశాాసచరయగా అభిపార యప్డ్రతున్నిరు. 
(మజాహరుల్ 'హఖ్, మిష్కాతుల్ మ'స్లబీహ్ 
అనువాదం /3) 
పెళ్ళి సందరాంగా పెళ్ళి కొడ్రకుకు ప్సుపు రాయడం 
నిషిదధ ం. ఎందుకంటే స్త్ర ీలను అనుకరంచి నటట  
అవుతుంది. స్త్ర ీలను అనుకరంచటం నిషిదధ ం. నిస్లబ్దల్ 
ఇహ్తిస్లబ్లో పురుషులు ప్సుపును తమ శరీరానికి 
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పులుమకోవటం తగదు అని ఉంది. ఫతావా 
'హమీదియ, కన్'జుల్ 'ఇబాద్ మరయు అష్బాహ్ 
నజాయిర్లలో పురుషులు ప్సుపు రాసుకోవడం 
అసహయకరమైన చరయ అని, స్త్ర ీలు రాసుకోవడం 
ఇసా్లమీయ స్లంప్ర ద్వయం అని ప్రరొేన్నిరు. 
పురుషులు ప్టట  ధ్రంచడం నిషిదధ ం. పెళ్ళి 
సందరాంగానైన్న, మర్చ సందరాంగానైన్న సర్చ. ప్ర వకత  (స) 
బంగారం, పట్టు ను అనుచర సంఘంలోని స్త్ర ీల కొరకు 
ధ్రమసమమతం చేయబడింది. పురుషుల కొరకు 
నిషేధంచబడా్డయి'' అని ప్ర వచించారు. (తిరమజి')   
పెళ్ళి కొడ్రకిే, పెళ్ళి కూతురుకి పెళ్ళి బటట లు ధ్రంచే 
టపుపడ్ర బంధువులు తమ శకిత మేరకు మంగలివాడికి 
కానుకలు ఇవాటం తప్పనిసరగా భావిస్లర రు. ఒకవేళ్ 
ఇవాకపోతే చడ్రగా భావించటం జరుగుతుంది. ఇవనీి 
కలిపత్ ఆచారాలు. వీటికి ఇసా్లమ్తో ఎల్లంటి 
సంబంధ్ం లేదు. 
పెళ్ళికొడ్రకు, పెళ్ళికూతురు సహ్ర్య ధ్రంచటం 
ఎంత మాతాం ధ్రమసమమతం కాదు. ఇవనీి 
అవిశాాసుల మజూస్త్ల ఆచారాలు. వారని 
అనుకరంచటం నిషిదధ ం. వార మెడలాో హార్యలు 

వేయడం కూడ్డ కల్పిత ఆచారమే. 
పెళ్ళి సందరాంగా పెళ్ళివారు వళ్ిడం, పెళ్ళి 
తరువాత భోజన్నలు ఏరాపట చేయటం ఎంతమాతాం 
తప్పనిసర కాదు. పెళ్ళికొడ్రకు, పెళ్ళికూతురు, ఇదద రు 
స్లకుు లు వలీ, ఖా'దీ ఉంటే చాలు. బంధుపీర తితో 
ఇవాటం, తీసుకోవటం జరగితే ఫరాాలేదు. అపుపచేసి 
ద్వనిి చలాించడం తప్పని సర కాదు.  
బరీ తీసుకువళ్ిడం, అందులో దుసుర లు, ఉంగరం, 
రుమాల్, సంటా, నూన, సురమ, దువాన మొదలైనవి 
ఉంటాయి. ఇవనీి నిషిదధ  కారాయలు. ప్రరు ప్ర ఖాయతుల 
కోసం, గరాం కోసం చేయడం నిషిదధ ం.  
పెళ్ళి సందరాంలో, ఇతర సందరాాలాో ఆట పాటలు, 
డానుసల ఏరాపట చేయడం మహా పాప్ం, నిషిదధ ం. 
ఖుర్ఆన్ ఆదేశం: '' మరియు మానవ్వల్లో కొందరు – 
జా్జనం లేక, వురా కాల్కే్షపం చేసే మాట్ల్నుకొని  – 
పాజల్ను అల్లల హ్  మారగ ం నుండ త్ప్తించే 
వ్వరున్నారు...'' (లుఖ్మాన్, 31:6) 

ఇటవంటి ఆటపాటలనే లహ్వల్ 'హదీస్, 
రఖయయతు జిిన్న, 'సౌతుల్ అ'హ్మఖ్ అంటారు. ఇబెి 
'అబాాస్, ఇంకా ఇతర అనుచరులు ఆటపాటలుగానే 
అభిపార యప్డాడ రు. ఒక 'హదీసు' కూడా దీనిి 
సమరథ సుర ంది. ''ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచించారు. పాటలు 
హృదయంలో కాప్టాయనిి జనింప్జేసిాయ. నీరు 
ప్ంటను జనింప్జేసినటట .'' (బైెహఖీ) 
ఒక (మౌఖూఫ్ 'హదీసు') సహచరుని పా్రకింలో ఇలా 
ఉంది. ఇబాీసు గంటివేయబడి భూమిపైె విసరవేయబడి 
నపుడ్ర, ''న్న ప్ని చేతబడి, న్న ఖుర్ఆన్ ప్ద్వయలు, 
కవితాాలు, న్న పుసర కం శరీరాలను పీడించడం, న్న 
ఆహారం మృత దేహాలు, ఇంకా అలాాహ్ (త్) తప్ప 
ఇతరుల ప్రర సమరపంచబడిన జంతువులు, న్న నీళ్ళి 
మతుర పానీయాలు, న్న నివాసం బజారులు, న్న శబద ం 
ఆటపాటలు. ఇది వేర్చారు ప్ద్వలతో తబ్రానీలో కూడా 
ఉంది. ఇందులో ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచించారు, ''షై'తాన్ 
న్న మఅ'జిిన్ ఎవరు అని అనగా మేళ్తాళ్ళలు అని, 
షై'తాన్ న్న ఖుర్ఆన్ ఏమిటి అని అడగాు  ప్ద్వయలు 
గేయాలు అని ఆదేశించడం జరగింది.  
ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచించారు, ''అలాాహ్ (త) మదయ 
పాన్ననిి, జూద్వనిి వాయించడానిి, పాచికలను, 
నృతయ గాన్నలను నిషేధించాడ్ర.''  
అలాాహ్ (త) ననుి విశా కారుణాయమూరత గా, 
రుజుమారు  దరశకనిగా ప్ంపాడ్ర. ఆటపాటలను, 
నృతయగాన్నలను అజాాన కాలం న్నటి విగీహాలను 
ఖండించమని ననుి ఆదేశించాడ్ర. (అ'హుద్) 
అశుభకరమైన వాయింపుల వలా ప్ర వకత  (స) తన 
చవులు మూసుకునేవారు. న్న'ఫె (ర) కథనం: ఒకస్లర 
ఇబెి 'ఉమర్ గొరీలకాప్ర పిలాన గీోవి శబద ం విని వంటనే 
తన చవులను మూసుకున్నిరు. వసుర ని ద్వర వదలి 
మర్చద్వర గుండా వచాోరు. ''ప్ర వకత  (స)ను ఇలా చేస్తర  
ఉండగా నేను చూస్లను. అందువలా నేనూ అలా 
చేసుర న్నిను'' అని అన్నిరు. (తల్బీస్ ఇబాీస్) 
ఇటవంటి 'హదీసు'లు అనేకం ఉన్నియి. వీటిలో 
ఆట పాటలు, డపుపలు, నివారంచడం జరగింది. 
నృతయం చేయటం, నృతయం చూడటం కఠనంగా 
నిషేధించటం జరగింది. ఎందుకంటే ప్రాయి స్త్ర ీని 
చూడటం, ఆమతో ఎగతాళ్ళ, హాసయంగా ప్ర వరత ంచటం 
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వయభిచారం అవుతుంది. ప్ర వకత  (స) ఇలా ప్ర వచించారు: 
''ప్రాయి స్త్ర ీని చూడటం కళ్ి వయభిచారం, ఆమను 
ప్టట కోవటం చేతుల వయభిచారం, ఆమ వైపు వళ్ిడం 
కాళ్ి వయభిచారం.'' (మసాిమ్, అబూ ద్వవూద్)   
నృతయం, డానుస చూడటంలో వీటనిిటి వయభిచారం 
అవుతుంది. వయభిచారణులతో మాటాాడటం, హాసయ 
మాడటం ఇది న్నటి వయభిచారం అవుతుంది. వారవైపు 
చూడటం చూపులు కలప్టం ఇది కళ్ి వయభిచారం, 
వార ఆటపాటలు వినటం చవుల వయభిచారం, ఇవనీి 
చేయటానికి వళ్ిడం కాళ్ి వయభిచారం, ఇవనీి 
చేయటానికి మనసు కోరటం, ఇది మనసు వయభిచారం, 
వారని ప్టట కోవటం ఇది చేతుల వయభిచారం 
అవుతుంది. కొందరు వారతో సంభోగం చేయటం 
జరుగుతుంది. వీరందరపైె దేవుని అభిశాప్ం 
ప్డ్రతుంది. ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం: ''ప్రాయి స్త్ర ీని చూచే 
వారపైె ప్రాయి పురుషుడి మందు తన అంద్వనిి 
ప్ర దరశంచే స్త్ర ీపైె అలాాహ్ అభిశాప్ం ప్డ్రతుంది. డానసర్ 
చేయించేవాడ్ర అందరకంటే ప్రమ దురామరుు డ్ర. చూచే 
వాళ్ి పాప్మంతా అతనిపైె ప్డ్రతుంది. ఎందుకంటే 
అందరూ చూడటానికి అతడే కారకుడ్ర. అలాాహ్ (త) 
మనందరక్ర సన్నమరు ం చూపుగాక! ఆమీన్.  
పెళ్ళి సందరాంలో, ఇతర సందరాాలాోనూ బాణ్ సంచా 
కాలోటం ఎంతమాతాం ధ్రమసమమతం కాదు. 
ఎందుకంటే ఇది వయరథ  ఖరుో అవుతుంది. ఖుర్ఆన్లో 
అలాాహ్ (త) ఆదేశం: ''దుబారా ఖరుోలు చేస్తవారు 
షై'తాన్ సోదరులు.'' 
నికా'హ్ తరువాత, నికా'హ్ చేయించే వారకి తగిన 
రుసుమ చలాించడం ధ్రమం కాదు. అయితే అది 
తప్పనిసర మరయు ప్ర భ్యతాచటట ం అయితే ఇవా 
వచుోను. అదే విధ్ంగా కానుకగా ఇవాటంలో 
అభయంతరం ఏమీ లేదు. 
నికా'హ్ తరువాత ఎండ్ర ఖరిూరం ప్ంచటం, 
ఎగురవేయటంలో అభయంతరం ఏమీ లేదు. పాలుగాని, 
తీపి పానీయాలు గాని ప్ర తేయక సమయానిి 
నిరణ యించకుండా తాాగిస్తర  ఎటవంటి అభయంతరం లేదు. 
అయితే వీటిని తప్పనిసరగా భావించరాదు.  
నికా'హ్ తరువాత పెళ్ళి కొడ్రకు పెళ్ళి కూతురు 
ఇంటికి వళ్ిడం, ప్రాయి స్త్ర ీలను చూడటం, వారు 

పెళ్ళి కొడ్రకును చూడటం, అతని మందుకు వారు, 
వార మందు అతను రావటం అనీి నిషిదధ మే. ప్రాయి 
స్త్ర ీ ప్రాయి పురుషుడిి, ప్రాయి పురుషుడ్ర ప్రాయి 
స్త్ర ీని చూడటం నిషిదధ ం. అలాాహ్ ఆదేశం: ''ప్రాయి 
స్త్ర ీలను చూడరాదని, తమ చూపులు కీిందికి వాలిో 
ఉంచమని మసాిమలను ఆదేశించండి.'' అదేవిధ్ంగా 
స్త్ర ీలు కూడా పాటించాలని ఆదేశించటం జరగింది. 
(ఇసా్లమీ ప్రాద లో దీనిి గురంచి వివరంగా ఉంది). 
కొనిిచోటా నికా'హ్ తరువాత పెళ్ళికొడ్రకు, పెళ్ళి 
కూతురు భోజన్ననికి కూరుోని, అలుపును 
ప్ర దరశస్లర రు. మంచి కానుక ఇచేోవరకు తినటానికి 
మందుకురారు. కానుక ఇచిోన తరువాతనే తినటం 
పార రంభిస్లర రు. ఇదొక కలిపత ఆచారం. ఇందులో అజాానం 
అవివేకం ఇమిడి ఉన్నియి. కొనిిచోటా అయితే 
మంగలి వానికి లేద్వ చాకలి వానికి బహుమానం 
దొరుకుతుంది. అమామయిని స్లగనంప్రటపుపడ్ర బంధు 

మితాులందరూ అమామయి దూరం కావటానిి భరంచ 

లేక కళ్ింట నీళ్ళి పెటట కుంటారు. శబద ం లేకుండా 
ఏడాటంలో ఎటవంటి అభయంతరం లేదు. క్కకలు వేస్తర  
ర్చదిస్తర  ఏడాటం నిషేధించటం జరగింది. కొనిిచోటా 
పెళ్ళి కొడ్రకుకు పెళ్ళి కూతురి ఎతుర కొని వళ్ళి 
వాహనంలో కూర్చోబెటట మని ఆదేశించటం 
జరుగుతుంది. ఇది అసభయ కారయం అనటంలో 
ఎటవంటి అభయంతరం లేదు. ఇటవంటి వనీి 
సిగుు మాలిన అజాానంతో కూడ్రకుని ప్నులు. 
ప్రాయి పురుషుల మందు పెళ్ళికూతురి 
ప్ర దరశంచడం వార నుండి కానుకలు తీసుకోవటం 
నిషిదధ ం. స్త్ర ీల మందు ధ్రమసమమతమే. అయితే ఈ 
సందరాంగా కానుకలు ఇవాటం తప్పనిసరగా 
భావించటం, ఆచారంగా అనుసరంచటం అధ్రమకారయం. 
చౌథీ చేయడం, తినిపించడం మంచిదికాదు. ఇదీ ఒక 
ఆచారమే. ధ్రమంలో లేనికారాయలకు దూరంగా ఉండాలి. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొద్టి విభాగం ا
 ( 940/ 2)[ ) صحيح (   1]  - 3140

ِذ بِْن َعْفَراَء قَالَْت: ِ َعو  بَي ِِع بِْنِت م  ِب   صىل اهلل عل َعِن الر   يه  َجاَء الن َ
ْ َجلََس َعىَل فَ  ي َ  عَلَ وسلم فََدَخَل ِحْْيَ ب ِِنَ    . فَِراِشْي كََمْجلِِسَك ِمِن ِ

بَْن ِمْن ق ِتَل ِمْن آبَاِئِْ يَْوَم فََجعَ  ِف َويَْند  ِ َويَْراٌت ل ََنا يَْضِربَْن بِالد  لَْت ج 
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:  "دَِعَي َهِذهِ وَ  فََقاَل: َوفِْيَنا نَِب ٌ يَْعلَم  َما ِِفْ غَدٍ  بَْدٍرإِذْ قَالَْت إِْحَداه ن َ
".ل َِذْي ك نْ ابِ  ق ْوِِلْ  ْولِْْيَ   اِري    َرَواه  الْب خَ  ِت تَق 

3140. (1) [2/940-దృఢం] 
రు'బై్న బింతె మ'అవిాజ్' బిన్ 'అఫ్రా' (ర) కథనం: 
న్నకు పెళ్ియి నేను న్న భరత  ఇంటికి వచిోనపుపడ్ర, 
ప్ర వకత  (స) మా ఇంటికి వచిో న్న ప్డకపైె నీవు 
కూరుోనిటా కూరుోన్నిరు. (అంటే 'ఖాలిద్ బిన్ 
జకవాన్కు వివరసుర న్నిరు). అపుపడ్ర న్న ఇంటా్ల యుకత  
వయసుసకు చేరని కొందరు అమామయిలు ఉన్నిరు. 
న్న పెళ్ళి సంతోషంలో దఫ్ వాయిస్తర  బద్ర్ యుదధ ంలో 
మరణంచిన మా తాత మతార తలను ప్ర శంసిస్తర  
పాటలు పాడ్రతున్నిరు. ఇంతలో ఒక అమామయి ప్ర వకత  
(స)ను ప్ర శంసిస్తర  జరగబోయే విషయాలు తెలిసిన 
ప్ర వకత  మాలో ఉన్నిడని పాడింది. అది విని ప్ర వకత  (స), 
''ఇలా అనకు, మందు అనిదే ప్లుకు,'' అని 
అన్నిరు.26 (బ్ద'ఖారీ) 

 ( 940/ 2)[ ) صحيح (   2]  - 3141
ف َِت  َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلل  َعْنه  قَالَْت: َ  اْمرَ ز  ٍل م َِناِْل ِر  اَص نْأٌَة إََِل َرج 

َ  عليه وسلم:فََقاَل نَِب   اهلِل صىل اهلل  اَن َمَعك ْم لَْهٌو؟ فَإِن َ اِْلَنَْصاَر "َما ك
َخاِري     ". َرَواه  الْب   ي ْعِجهُب    الل َْهو 

3141. (2) [2/940-దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ఒక అమామయిని ఆమ 
పుటిట ంటి నుండి ఒక అ'న్నసరీ ఇంటికి ప్ంప్డం జరగింది. 
అపుపడ్ర ప్ర వకత  (స), ''ఒకవేళ్ మీ దగు ర పిలాల ఆట 
వసుర వులు ఉంటే ప్ంప్ండి. ఎందుకంటే అన్నసరా 
పిలాలకు ఆట వసుర వులంటే చాలా ఇషట ం'' అని 
అన్నిరు. (బ్ద'ఖారీ)   

 ( 940/ 2)[ ) صحيح (   3]  - 3142
وْ  َوَعْنَها قَالَْت: َجِِنْ َرس   ٍل وَ او َ يه وسلم ِِفْ شَ ل  اهلِل صىل اهلل علتََزو َ
اٍل  وْ فَأَي   نَِساءِ  .بَََن ِِبْ ِِفْ َشو َ ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن أَْحََظ   َرس 
؟ ْ   َرَواه  م ْسلٌِم  ِعْنَده  ِمِن ِ

3142. (3) [2/940 -దృఢం] 
 

26) వివరణ్-3140: అంటే పెళ్ళిసందరాంగా దఫ్డపుపలు 

కొటట వచోని తెలుసుర ంది. ఈ 'హదీసు' ద్వారా ప్ర వకత  

(స)కు అగోచర విషయాలు తెలియవని తెలుసుర ంది. 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ''షవాాల్ నలలో ప్ర వకత  (స) తో 
న్న పెళ్ళి అయింది. 3 సంవతసర్యల తరాాత షవాాల్ 
నలలోనే ననుి ప్ర వకత  (స) ఇంటికి స్లగనంప్టం జరగింది. 
న్న కంటే అదృషట వంతురాలు మరవరు?'' 27 (మసాిమ్) 

 ( 2/940)[ ) متفق عليه (   4]  - 3143
ْقَبَة بِْن عَاِمٍر قَاَل: ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن ع   قَاَل َرس 

ر   "أََحق    ْوَج"ْس ا  اْوِط أَْن ت ْوف ْوا بِِه مَ الش   ْم بِِه الْف ر      .َتْحلَلْت 
3143. (4) [2/940-ఏకీభవిత్ం] 
'ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ఇలా 
ప్ర వచించారు, ''ఏ షరతుల ద్వారా మీ భారయల మరామం 
గాలను ధ్రమసమమతం చేసుకుంటార్చ, వాటిని 
నరవేరోడం తప్పనిసర.''  28 (బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్) 

 ( 2/940)متفق عليه (   [ ) 5]  -3144
ْ ه َريَْرَة قَ  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ََل  اَل: قَ َوَعْن أَِِب اَل َرس 

َك"  ل  َعىَل ِخْطَبِة أَِخْيِه َحّت َ يَْنِكَح أَْو يَّْت  ج  ِب الر َ     .يَْخط 
3144. (5) [2/940-ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఒకర పెళ్ళి సందేశంపైె మరొకరు పెళ్ళి సందేశం 
ప్ంప్రాదు. మొదటి వయకిత  పెళ్ళిచేసుకునే వరకు లేద్వ 
వదలిపెటేట  వరకు తాను పెళ్ళి సందేశం ప్ంప్రాదు.'' 
(బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్) 

 ( 941/ 2)[ ) صحيح (   6]  - 3145
ْول  اهلِل ص  َوَعْنه  قَاَل:  ْرأَة  مَ الْ ْسأَِل تَ "ََل  ىل اهلل عليه وسلم:قَاَل َرس 

َر لََها"َها وَ َطََلَق أ ْخِتَها لَِتْسَتْفِرَغ َصْحَفتَ  ِ  . لَْتْنِكْح فَإِن َ لََها َما ق د 
 

27) వివరణ్-3142: కొంత మంది షవాాల్ నలను 

అశుభంగా భావించేవారు. ఆ నలలో ఏ శుభ 

కారాయనియిన్న చడ్రగా భావించే వారు. అంటే 

'ఆయి'షహ్ (ర) వార భావనను ఖండిసుర ంది. ఆ నల 

లోనే పెళ్ళి జరగిందని, ఆ నలలోనే మటిట నింటికి 

వళ్ళినని, భారాయభరత ల సంబంధాలు ఎంతో సంతృపిర  

కరంగా ఉండేవని ప్రరొేన్నిరు. 

28) వివరణ్-3143: అంటే సంరక్షణా బాధ్యతలు 

మరయు మహ్ర్ చలాించడం. నికా'హ్లో ఈ షరతులనే 

అంగీకరంచటం జరుగుతుంది. 
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3145. (6) [2/941-దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక 
విశాాసురాలు తన భరత ను ఆమ సోదరకి విడాకులు 
ఇమమని అంటే ఆమ వంతును కూడా తాను 
పందుద్వమని వినివించుకోరాదు. ఎవర కరమలో ఎంత 
ఉందో వారకి అది త్పికండా దొరుకుతుంది.'' 29 

(బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్) 
 ( 2/941)[ ) متفق عليه (   7]  - 3146

َمَر: َغاِر  َوَعِن ابِْن ع  ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم نَََه َعِن الش ِ أَن َ َرس 
َغاِر: َِجه  اْْلَخر  ابْ   اِبَْنَته  َعىَل أَْن ل  ج  أَْن ي  َزِوَج الر َ  َوالش ِ َولَْيَس َنَته  ي َزو 

َما َصَداٌق     .بَْيَنه 
  و ِف رواية لمسلم قال َل شغارة ِف اْلسَلم.  

3146. (7) [2/941-ఏకీభవిత్ం] 
'అబ్దద లాాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) షి'గార్ 
నికా'హ్ను నిషేధించారు. ''షి'గార్ నికా'హ్ అంటే ఒక 
వయకిత  తన కూతుర వివాహం మరొక వయకిత తో చేయడం, ఆ 
వయకిత  తన కూతుర వివాహం ఈ వయకిత తో చేయడం, ఇదద ర 
మధ్య ఎటవంటి మహర్ నిరణ యించ బడక పోవటం.'' 30 

(బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్)  
ఒక ఉలాేఖనంలో, ''ఇసా్లమ్లో షి'గార్ లేదు'' అని ఉంది. 

(మసాిమ్) 
 ( 2/941)) متفق عليه (  [  8 ] - 3147

 

29) వివరణ్-3145: అంటే ఒక వయకిత  భారయ ఉండగా మర్చ 

స్త్ర ీకి పెళ్ళి సందేశం ప్ంప్గా ఆ రండవ స్త్ర ీ అతనిి 

నువుా మొదటి భారయకు 'తలాఖ్  ఇస్తర  నేను నీతో 

వివాహం చేసుకుంటాను అని అనటం ధ్రమం కాదు. 

ఎందుకంటే ఎవర అదృషు ంలో ఎంత ఉంటే, వారకి అంత 

లభిసుర ంది. 

30) వివరణ్-3146: షి'గార్ అంటే కాలు ఎతర టం అని 

అరథ ం. అరబీలో షి'గార్ అంటే ఒక వయకిత  మర్చ వయకిత తో, ''నీ 

కూతురి లేద్వ చలాలిి న్నకిచిో వివాహం చేయి, నేను 

న్న కూతురి లేద్వ చలాలిి నీకిచిో వివాహం చేస్లర ను. 

బదులుగా ఇవాటమే మహర్గా నిరణ యించబడ్రతుంది'' 

అని అనటం. ఇటవంటి నికా'హ్ ఎంతమాతాం ధ్రమ 

సమమతం కాదు. 

ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم نَََه   َعْنه   َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلل   أَن َ َرس 
م رِ  ْوِم الْح  َوَعْن أَكِْل ل ح  ْتَعِة الن َِساِء يَْوَم َخْيَْبَ ةِ  َعْن م   . اْْلِنِْسي َ

3147. (8) [2/941-ఏకీభవిత్ం] 
'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 'ఖైబర్ యుదధ ం 
సందరాంగా నికా'హ్ ముత్'అహ్ను నిషేధంచారు. 
కంచరగాడిదల మాంస్లనిి కూడా నిషేధించారు. 31 

(బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్) 
 ( 941/ 2)[ ) صحيح (   9]  - 3148

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وس َص َرس  لم َوَعْن َسلََمَة بِْن اِْلَْكَوِع قَاَل: َرخ َ
  .ث م َ نَََه َعْنَها. رَواه  م ْسلٌِم   .ثَََلثًا ةِ عَ عَاَم أَْوَطاٍس ِِفْ الْم تْ 

3148. (9) [2/941- దృఢం]  
సల్మహ్ బిన్ అకా' (ర) కథనం: అవ్'తాస్ యుదధ  
సందరాంగా మూడు రోజుల కోసం పర వకత  (స) 
ముత్'అహ్ క అనుమతి ఇచాోరు. ఆ తరువాత 
ద్వనిి నిషేధించారు.32  (మసాిమ్) 

 

31) వివరణ్-3147: ముత్'అహ్ అంటే లాభం పందటం 

అని అరథ ం. అరబీలో నిరీణ త వయవధికి ఒకస్త్ర ీను పెళ్ళి చేసు 

కొని లాభం పందటం. వయవధి పూరత వగానే వదలి 

వేయటం. ఉద్వహరణ్కు 10 ర్చజులకోసం పెళ్ళి 

చేసుకోవటం, 10 ర్చజులు గడచిన తరాాత వదలి 

వేయటం. ఇసా్లమ్ పార రంభంలో ఇలా చేసుకునే అనుమతి 

ఉండేది. మకేహ్ విజయంన్నడ్ర పూరత గా 

నిషేధించబడింది. ఇబెి 'అబాాస్ (ర) కథనం: ''ఇసా్లమ్ 

పార రంభంలో ప్ర జలు ప్రదేశానికి వళ్ళివారు. అకేడ 

తెలిసిన వారు లేక అకేడ ఉనింత కాలం ఒక స్త్ర ీని 

వివాహం చేసుకునేవారు సరకుల భదర త, వండి వడిడ ంచే 

సౌకరయం కూడా ఉండేది. కాని ఈ ఆయత్ అవతరంచింది, 

''త్మ భారులు (అ'జ్జాజ ), లేదా ధరు సముత్ంగా 

త్మ ఆధీనంలో ఉనా (బానిస) సి్త్ీల్తో త్పి – 

అల్లంట్పుిడు వ్వరు నిందారుు లు కారు.'' (అల్ 

మ'ఆరిజ, 70:30), (తిరమజి')  

32) వివరణ్-3148: అవ్'తాస్ అనిది ఒక అడవి ప్రరు. 

అకేడ యుదధ ం అయినందువలా ద్వనిి అవ్'తాస్ 

యుదధ ం అంటారు. ఫత'హ్ మకేహ్కు కొనిి ర్చజులుక 

మందే ఇది జరగింది. అతయవసరప్రసిథ తులాో ప్ర వకత  (స) 

మూడ్ర ర్చజుల కోసం ఇసా్లమీయ సైనికుల కోసం 

మత్'అహ్ నికా'హ్ క అనుమతి ఇచాోరు. ఫత'హ్ 

మకేహ్ తరాాత ప్ర వకత  (స) దీనిి పూరత గా నిషేధించారు. 
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   రండవ విభాగం   ِِن لَْفْصُل الث َاا 

 ( 2/941)[ ) صحيح (   10]  - 3149
ِ َعْن َعْبدِ  ِ َصىل َ الل َ  عَلَْيِه   الل َ ول  الل َ وٍد قَاَل: عَل ََمَنا َرس   بِْن َمْسع 

د   َد ِِف الَْحاَجِة قَاَل: الت ََشه   َشه   ََلةِ َوالت َ َد ِِف الص َ َشه   ِِف  َوَسل ََم الت َ
ََلةِ: »الت َِحي َ  لََوات  َوالط َ  ات  الص َ ِ َوالص َ ََلم  عَلَ لِل َ َ ي َِبات  الس َ ِب    ْيَك أ ي  َها الن َ

الِِحَْي  ِ الص َ ََلم  عَلَْيَنا َوَعىَل ِعَباِد الل َ ِ َوبََركَات ه  الس َ أَْشَهد  أَْن  .َوَرْحَمة  الل َ
 َ ه  وَ ََل إِلََه إَِل َ الل َ  َوأَْشَهد  أ ًدا َعْبد  َحم َ « . ]ص:س  رَ ن َ م   [  942ول ه 

د  ِِف الَْحاَجِة: »إِن َ  َشه   وذ   الَْحمْ  َوالت َ ه  َونَع  ِ نَْسَتِعين ه  َونَْسَتْغِفر  َد لِل َ
وِر أَنْف سَنا ر  ِ ِمْن ش  من يهد الل َ  فَََل م ِضل َ لَه  َوَمْن ي ْضلِْل فَََل   .بِالل َ

ًد الل َ   د  أَْن ََل إِلََه إَِل َ َهاِدَي لَه  َوأَْشهَ  ه  َوَرس   َوأَْشَهد  أَن َ م َحم َ «.ا َعْبد     ول ه 
َ َحق َ ت َقاتِِه َوََل . 1َرأ  ثَََلَث آيَاٍت َويَقْ  وا الل َ )يَا أَي  َها ال َِذيَن آَمن وا ات َق 

 ( 102: 3؛ تَم وت ن َ إَِل َ َوأَنْت ْم م سلم وَن 
وا َرب َ )يَا أَي  َها الن َ . 2 ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ  ي َخلََقك ْم ذِ ل َ ك م  ااس  ات َق 

َ ال َِذي َجَها َوَخلََق ِمْنَها َزوْ  وا الل َ َما ِرَجاًَل َكِثًْيا َونَِساًء َوات َق  َوبَث َ ِمْنه 
َ كَاَن عَلَْيك ْم َرقِيًبا .تساءلون َواِْلَْرَحاَم   ( 1: 4؛ إِن َ الل َ

وا ا ِذيَن آَمن وا ات َ )يَا أَي  َها ال َ . 3 َ ق  ي ْصلِْح لَك ْم  .ْوًَل َسِديًدا َوق ول وا قَ لل َ
ولَه  فََقْد فَاَز فَْوًزا ك ْم وَ أَْعَمالَ  َ َوَرس  يَْغِفْر لَك ْم ذ ن وبَك ْم َوَمْن ي ِطِع الل َ
 (  71-70: 33؛ َعِظيما

َسا دَ َوالن َ ِمِذي   َوأَب و دَاو  ْ  .ِرِمي   الد َ ِئِ   َوابْن  َماَجْه َواَرَواه  أَْحَمد  َوالّت ِ
َر اْْليَاِت  ِمِذي ِ فَس َ ْ ْفَيان  الث َْوِري   َوَزادَ ابْن   الث َََل  َوِِف َجاِمِع الّت ِ َث س 

ه « َوبَْعَد قَْولِِه: »من شرور  ِ نَْحَمد  َماَجْه بَْعَد قَْولِِه: »إِن َ الَْحْمَد لِل َ
اِرِمي   بَْعَد قَ  أَنْف سَنا َومن سيئات أَعمالَنا«  ِه »َعِظيًما« ث م َ لِ وْ َوالد َ

  بَِحاَجِتِه  يََتكَل َم  
كَاح  َشْرِح َوَرَوى ِِف  وٍد ِِف خْطَبة الَْحاجة من الن ِ ن َِة َعِن ابِْن َمْسع   الس  

   .َوَغْيه 
3149. (10) [2/941-దృఢం] 
'అబ్దద లాాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ''ప్ర వకత  (స) 
మాకు నమా'జ్లోని తషహుు ద్ను నేరాపరు. ఇంకా 
నికా'హ్ తషహుు ద్ అంటే ఖుత్బహ్ నేరాపరు. నమా'జ్ 
తషహుు ద్: ''అత్త 'హియాాతు లిలా్లహి, వ'స్సలవాతు 
వ'త్త య్యాబాతు, అస్సల్లము 'అలైక అయుా 
హననబియుా, వ ర'హమతులా్లహి వ బరకాతుహు. 
అస్సల్లము 'అలైనా వ అల్ల ఇబాదిలా్ల 
హిస్ససలి'హీన్. వ అషహ దు అన్ ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్ 

వ అషహ దు అనన ము'హమమదన్ 'అబ్దు హూ 
వరసూలుహూ.'' -- -'ధ్న, మాన, పార ణాల 
ఆరాధ్నలనీి అలాాహ్క్క చందుతాయి. ఓ ప్ర వకాత ! శాంతి 
మరయు అలాాహ్ కారుణ్యం మరయు అలాాహ్ శుభాలు 
మీపైె కురయుగాక! మరయు మాపైె మరయు అలాాహ్ 
భకుత లపైె శాంతి కురయుగాక! అలాాహ్ తప్ప 
ఆరాధుయలవరూ లేరని నేను స్లక్షయం ఇసుర న్నిను. ఇంకా 
మ'హమమద్ (స) అలాాహ్ ద్వసులు మరయు ఆయన 
ప్ర వకత  అని నేను స్లక్షయం ఇసుర న్నిను.'  
నికాహ్ ('హాజహ్) ఖు'త్బహ్: ''ఇననల్ హముు  
లిలా్లహి, వ నస్త ఈనహూ వ నస్త గ్ఫిరుహూ, వ నవూ 
జు' బిలా్లహి మిన్ షురూరి అన్ఫిసినా, వ మిన్సయిా 
ఆతి ఆమాల్పనా, మన్ యహిు లా్లహు ఫల్ల ముదిలస 
లహూ, వ మన్ యుదాిల్ ఫల్ల హాదియ లహూ. వ 
అషహ దు అన్ ల్ల ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్ వ అషహ దు అనన 
ము'హమమదన్ 'అబ్దు హూ వరసూలుహూ.'' --  
'సోర తాాలనీిఅలాాహ్ కొరక్క. మేమ ఆయనుి 

సుర తిసుర న్నిమ. సహాయం కొరకు ఆయనేి 
అరథ సుర న్నిమ. ఆయనేి క్షమాప్ణ్ కోరుతున్నిమ. 
ఇంకా మా హృదయాల, ప్నుల చడ్ర నుండి ఆయనేి 
శరణు కోరుతున్నిమ. అలాాహ్ సన్నమరు ం చూపించే 
వాడిని ఎవరూ మారు భర షట తాానికి గురచేయలేరు. 
అలాాహ్ మారు భర షట తాానికి గురచేస్త వాడికి ఎవరూ 
సన్నమరు ం చూప్లేరు. ఆరాధ్నకు అరుు డ్ర క్కవలం 
అలాాహ్యే అని, ఆయనకు ఎవరూ స్లటిలేరని నేను 
స్లక్షయం ఇసుర న్నిను. ఇంకా మ'హమమద్ (స) ఆయన 
ద్వసుడ్ర మరయు ఆయన ప్ర వకత  అని నేను స్లక్షయం 
ఇసుర న్నిను.'  
ఆ తరువాత ప్ర వకత (స) ఈ 3 ఆయతలు ప్ఠంచారు. ''  

'యా అయుాహలాజీన ఆమన్ఫత్త  ఖులా్లహ్, హఖ్క 
తుఖాతిహీ, వల్ల త్మూతునన ఇలా్లహ్ వ అంతుం 
ముసాిమూన్. ' (ఆల అమాాన్, 3:102)  

'యా అయుాహనాన సుత్త ఖూ రబబకుములాజీ 
ఖ్లఖ్కుం మిన్ నఫ్చంవాహిదహ్, వ ఖ్లఖ్ నినాహ  
'జవజ హా, వ బస్స మిన్ఫహ మా రిజాలం కస్త్రం వ నిస్సఅ'. 
వత్త ఖులా్లహలాజీ త్స్సఅలూన వల్ అర్ హామ, 
ఇననలా్లహ కాన అలైకుం రఖీబా.'  (అన్ నిసా', 4:1) 



13. వివాహ పుస్త కం  : 3080-3381 ;   స్ంపుటం : II 1153 13-  ِْلدالجِ    ؛   3381-3080 :  ِكتَاُب الن َِكاح :  II  
'యా అయుాహలాజీన ఆమన్ఫత్త ఖులా్లహ, వ 
ఖూలూ ఖౌలన్ స్దీదహ్, యుసాిహ్ లకుం 
అ'అమాలకుం, వ యగ్ఫిరాకుం జునూబకుం, వ మన్ 
యుతీ ఇలా్లహ వ రసూలుహూ, ఫఖ్ద్ ఫాజ ఫౌజన్ 
అజీమా'  '' (అల్ అహాాబ్, 33:70--71) --- 'ఓ 
విశాసంచిన పాజల్లర్వ! మీరు కరివు ప్రల్నగా అల్లల హ్ 
యందు భయభకిలు కలిగి ఉండండ. మరియు మీరు 
అల్లల హ్ క విధేయులుగా (మ్మసల ంలుగా) ఉనా సాత్లో 
త్పి మరణించకండ!' (ఆల్ అమాాన్, 3:102)   

'ఓ మానవ్వల్లర్వ! మీ పాభువ్వ పట్ల  భయభకిలు 
కలిగి ఉండండ. ఆయన మిములిా ఒక్షపా్రణి (ఆదమ్) 
నుండ సృష్ు ంచాడు మరియు ఆయనే దాని (ఆ పా్రణి) 
నుండ దాని జంట్ (హవ్వా)ను సృష్ు ంచాడు మరియు 
వ్వరిదద రి నుండ అనేక పురుషుల్ను మరియు స్త్త ీలను 
వ్వుప్తంపజేశ్వడు. మరియు ఆ అల్లల హ్  యందు 
భయభకిలు కలిగి ఉండండ, ఎవరి దాార్వనైతే 
(పేరుతోనైతే) మీరు మీ పరసిర (హకుల్ను) 
కరుతారో; మరియు మీ బంధుతాాల్ను గౌరవించండ 
(తెర ంచకండ). నిశుయంగా, అల్లల హ్  మిములిా సదా 
కనిపెటు కొని ఉన్నాడు.'' (అన్ నిసా', 4:1) 

'ఓ విశ్వాసుల్లర్వ! అల్లల హ్  యందు భయభకిలు 
కలిగి ఉండండ. మరియు మీరు మాటాల డనపుిడు 
యుకిమైన మాట్నే పల్కండ. ఆయన మీకరుల్ను 
సరిదిదుద తాడు మరియు మీ ప్రప్రల్ను క్షమిసిాడు. 
మరియు ఎవడైతే అల్లల హ్ క విధేయుడై సందేశ హరుని 
ఆజాను ప్రలిసిాడో! నిశుయంగా, అత్డే గొపి విజయం 
పందినవ్వడు!' (అల్ అహాాబ్, 33:70--71) 

 (అ'హుద్, తిరమజి', అబూ ద్వవూద్, నసాయీ, ఇబెి 
మాజహ్, ద్వరమి) 
తిరమజి'లో 'సుఫియాన్ సౌరీ ఈ మూడ్ర వాకాయలను 
ప్రరొేన్నిరు. ''అల్'హమ్దులిలాాహ్'' తరువాత, 
''న'హ్మదుహూ'' మరయు ''మిన్షురూర అన్ఫుసిన్న'' 
తరువాత ''మిన్సయియఆతి ఆమాలిన్న'' అధికంగా 
ప్రరొేన్నిరు.  
ద్వరమి, ''అ''జీమ్మన్'' తరువాత ఆ నికా'హ్లో 
ఆమోదం, స్త్ాకరణ్ గురంచి ప్రరొేన్నిరు.  
షర్'హ్ సునిహ్లో, నికా'హ్ మరయు ఇతర 
సందరాాలాో ఈ ఖుత్బానే ప్ఠంచేవారని ఉంది.  

 ( 942/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   11]  -3150
ْ ه َريَْرَة قَاَل:وَ  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعْن أَِِب "ك ل     قَاَل َرس 

د  فَِهَي كَالَْيِد الَْجْذَماِء". ْطَبٍة لَْيَس فِْيَها تََشه   ِمِذي    خ  ْ   َوقَاَل: َرَواه  الّت ِ
    .َغِريٌْب   ٌن َس َهَذا َحِديٌْث حَ 

3150. (11) [2/942- అపరిశోధిత్ం] 
అబూ హురైరహ్(ర) కథనం:ప్ర వకత (స)ప్ర వచనం, దైవ 
సోర తాం, ప్ర వకత  (స) పైె శుభం లేని ప్ర సంగం తెగి పోయిన 
చేయివంటిది. 33 (తిరమజి' /  పా్రమాణికం -ఏకలేల ఖనం) 

 ( 2/942)[ ) ضعيف (   12]  - 3151
وْ  ه  قَاَل: نْ َوعَ  "ك ل   أَْمٍرِذْي بَاٍل ََل   يه وسلم:هلِل صىل اهلل علا ل  قَاَل َرس 
".َدأ  فِ ي بْ  َو أَْقَطع  ِ فَه    َرَواه  ابْن  َماَجَة  ْيِه بِالَْحْمد  لِل 

3151. (12) [2/942 -బల్హీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''మఖయమైన కారాయనిి దైవసోర తాం, సమరణ్ లేకుండా 
చేస్తర , అది అశుభంగా ఉంటంది. (ఇబెి మాజహ్) 

 ( 943/ 2)ته (  تم دراس[ ) لم ت 13]  - 3152
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: "أَعْلِن ْوا   قَاَل َرس 

كَاَح َواْجَعل ْوه  ِِفْ الَْمَساِجِد َواْضِرب ْوا عَلَْيِه  ف ْوِف".َهَذا الن ِ  رواه   بِالد  
ْ لا    َوقَاَل: َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب  ِمِذي   ّت ِ

3152. (13) [2/943 -అపరిశోధిత్ం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''నికా 

'హ్ల గురంచి ప్ర కటించండి, నికా'హ్లను మసిిదులాో 
ఏరాపట చేయండి. నికా'హ్ల ప్ర కటనలో దఫ్ 
వాయించండి. అందరక్ర తెలిసి పోవడానికి.'' (అ'హుద్, 
తిరమజి'  / ఏకలేల ఖనం, నస్లయి, ఇబెి మాజహ్) 

 ( 2/943)) حسن ( [  14]  - 3153
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم   َمِحي ِ َعِن الن َ ِد بِْن َحاِطِب الْج  َوَعْن م َحم َ

ف   قَاَل: "فَْصل  َما بَْْيَ الَْحََلِل َوالَْحَراِم:  ْوت  َوالد َ كَاِح". اَلص َ   اه  وَ رَ  ِِف الن ِ
َساِئِ   َوابْن  َماَجه  أَحْ  ِمِذي   َوالن َ ْ   َمد  َوالّت ِ

 

33) వివరణ్-3150: పర తి పర సంగంలో దైవస్తర తర ం, పర వకత  

(స)పైె ద్రూద్ తపినిసర్మగా ఉండ్డల్ప. అపుపడే ఆ 

ప్ర సంగంలో ఆ సభలో శుభం ఉంటంది. ఇవి లేని ప్ర సంగం, 

సభ అశుభంగా ఉంటాయి. అంటే తెగిన చేయి దేనిక్ర 

ప్నికిరానటా.  
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3153. (14) [2/943- పా్రమాణికం] 
మ'హమమద్ బిన్ 'హా'తిబ్ అల్జుమ'హీ కథనం: ప్ర వకి 

(స) ప్ర వచనం, ''ధ్రామధ్రామల మధ్య నికా'హ్లో 
ప్ర కటన, మరయు దఫ్ (డపుి) వాయించడం 
సమ్మచిత్ం. అంటే నికా'హ్ గురంచి ప్ర కటించడంవలా, 
దఫ్ వాయించడం వలా విషయం అందరక్ర తెలిసి 

పోతుంది. (తిరమజి', నస్లయి', ఇబెి మాజహ్) 
 ( 943/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   15]  - 3154

َها  .َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: كَانَْت ِعْنِدْي َجاِريٌَة م َِن اِْلَنَْصارِ  ْجت    .َزو َ
ْول  اهللِ فََقاَل رَ  ؟ ليه وسلم:ع هلل صىل اس  فَإِن َ َهَذا  "يَا عَائَِشة  أََل ت َغن ِْْيَ
ْوَن الِْغَناَء".ي َ ِمَن الَْح  اَن ِِفْ َصِحْيِحهِ   اِْلَنَْصاِري ِحب       .َرَواه  ابْن  َحب َ

3154. (15) [2/943- అపరిశోధిత్ం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: న్న దగు ర ఒక అ'న్నసరీ 
అమామయి ఉండేది. నేను ఆమ తండిర  అనుమతితో 
ఆమ వివాహం చేస్లను. అపుపడ్ర ప్ర వకత  (స), 'ఆ అన్నథ 
అమామయి వంట పాటలు పాడేందుకు ఎవరనైన్న 
ఎందుకు ప్ంప్లేదు? ఎందుకంటే అన్నసరాకు పాటలు 
పాడటం అంటే చాలాఇషట ం,' అని అన్నారు.34 

(ఇబెి'హబాాన్  /  దృఢం)  
 ( 943/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   16]  - 3155

َ  اٍس قَاَل: ب َ عَ  َوَعِن ابِْن    .نَْصارِ أَنَْكَحْت عَائَِشَة ذَاَت قََرابٍَة لََها ِمَن اِْل
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  "أَْهَديْت م  الَْفَتاَة؟" فََقاَل: .فََجاَء َرس 

؟" .قَال ْوا:نََعْم  ْ ْم َمَعَها َمْن ت َغِن ِ وْ فََقاَل  .ََل  قَالَْت: قَاَل:"أَْرَسلْت  ل    َرس 
ْ َغْزٌل فَلَوْ اهلل عليه وس صىل اهللِ  ت ْم   بََعثْ لم: "إِن َ اِْلَنَْصاَر قَْوٌم فِهْْيِ

اك ْم  انَا َوَحي َ : أَتَْيَناك ْم أَتَْيَناك ْم فََحي َ ْول   . . َرَواه  ابْن  َماَجه  "َمَعَها َمْن ي َق 
3155. (16) [2/943 -అపరిశోధిత్ం] 
ఇబెి 'అబాాస్ (ర) కథనం: 'ఆయి'షహ్ (ర) బంధు 
వులాోని ఒక అ'న్నసరీ అమామయి పెళ్ళి చేస్లరు. ప్ర వకత  (స) 
వచిో, 'ఆ అమామయిని అతర వారంటికి ప్ంపించార్వ?' 
అని అడిగారు. ద్వనికి ప్ర జలు, 'అవును,' అని అన్నిరు. 
ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'ఆమ వంట పాటలు పాడటానికి 
ఎవరనైన్న ప్ంపారా?' అని అడగాు , 'లేదు' అని 
సమాధానం వచిోంది. అపుపడ్ర ప్ర వకత  (స), 'అ'న్నసరాకు 

 

34) వివరణ్-3154: అంటే ధారమక హదుద లాో పాడే పాటలు, 

ధ్రమవయతిర్చక చరయలు లేని పాటలు. 

గీతాలు అంటే చాలా ఇషట ం, ఆమ వంట ఎవరనైన్న 
ప్ంపిస్తర  బాగుండ్ర. వారు ఇలా పాడ్రతూ వళ్తారు: 
''అతైెన్నకమ్  అతైెన్నకమ్  ఫహయాున్న  
వహయాుకమ్  వలౌల్ల్ హనితసామర్వఉ ల్మ్ 
త్సుున్ అజ్జర్వకమ్, వలౌల్ల్ అజాత స్సాదాఉ  
మాకన్నా బవ్వవ్వకమ్.'' -- -'మేమ మీ వదద కు 
వచాుమ, మేమ మీ వదద కు వచాుమ. మేమ మీకు 
సలామ్ చేస్లమ. మీరు మా సలామ్కు సమాధానం 
ఇచాోరు. ఒకవేళ్ ఎరీటి గోధుమలు లేకపోతే కనయలు 
దొడ్రడ గా ఉండేవారు కారు, ఒకవేళ్ 'అజ్వహ్ నలాటి 
ఖరిూరాలు లేకుంటే మేమ మీ వీధులాో ఉండేవారం 
కామ, ప్రదరకం వలా మర్చ ప్ర దేశానికి వళ్ళి వుండేవారం.' 
ఇది ఒక రకమైన పాట. అరబ్దాలు పెళ్ళిళ్ిలో ఇలా 
పాడేవారు.  

 ( 943/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   17]  - 3156
ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "أَي  َما اْمَرأَةٍ  َوَعْن َسم َرَة أَن َ َرس 

َجَها َولِي اِن فَِهَي  َمامِ  ِل لِْْلَو َ  َزو َ ِل   .ْنه  َو لِْْلَو َ لَْْيِ فَه  َوَمْن بَاَع بَْيًعا ِمْن َرج 
اَرِمي   َما". ِمْنه   َساِئِ   َوالد َ دَ َوالن َ ِمِذي   َوأَب ْو دَاو  ْ     .َرَواه  الّت ِ

3156. (17) [2/943 -అపరిశోధిత్ం] 
సమరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒకవేళ్ 
ఇదద రు వలీలు ఒక స్త్ర ీ పెళ్ళి చేస్తర , మొదటి వలీ యొకే 
నికా'హ్ను కొనస్లగించటం జరుగుతుంది. రండవ వలీ 
చేసిన నికా'హ్ రదుద  చేయబడ్రతుంది. ఒకవేళ్ ఇదద రూ 
ఒక్కస్లర చేస్తర  ఇదద ర నికా'హ్ రదుద  చేయడం జరుగుతుంది. 
ఒకవేళ్ ఎవరైన్న ఇదద రు వయకుత లు ఒక వసుర వును ఒక 
వయకిత కి అమిమతే, మొదట అమిమన వయకిత  అమమకం 
సరైనది. రండవ వయకిత  అమిమనది రదుద చేయబడ్రతుంది. 
ఒకవేళ్ ఇదద రూ ఒక్కస్లర అమిమతే ఇదద ర అమమకం రదుద  
చేయబడ్రతుంది.'' (తిరమజి', అబూ ద్వవూద్, 
నస్లయి',  ద్వరమి)   

----- 

ِلُث  ا     మూడవ విభాగం لَْفْصُل الث َا
 ( 2/944)[ ) متفق عليه (   18]  - 3157
ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ْسع  ِن مَ ابْ  َعِن  ْو َمَع َرس  ا نَْغز  ْوٍد قَاَل: ك ن َ
َص لََنا أَْن  ا نَِس َمَعنَ  لَْنا: أَََل نَْخَتِصْي؟ فََنَهانَا َعْن ذَلَِك ث م َ َرخ َ اٌء فَق 
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نَا يَْنِكح  الَْمْرأََة بِالث َْوب إََل أََجٍل ث م َ قَ  .نَْسَتْمِتعَ  َ رَ فَكَاَن أََحد  :  ْبد  اهللِ عَ  أ
ْوا م  ِ َباِت َما )يَا أَي ََها ال َِذيَْن آَمن ْوا ََل ت َحر    (  87: 5؛  اهلل  لَك ْم أََحل َ  َطي ِ

3157. (18) [2/944- ఏకీభవిత్ం]  
ఇబెి 'అబాాస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) వంట మేమ 
జిహాద్క వళ్ళివారం. మా వంట స్త్ర ీలు కూడా ఉండే 
వారు. మేమ ప్ర వకత  (స)ను, 'మేమ 'ఖస చేసుకోవాలా,' 
అని అడిగామ. ద్వనికి ప్ర వకత  (స), 'వదుద ' అన్నారు. 
నికా'హ్ మత'అహ్ క అనుమతి ఇచాోరు. అపుపడ్ర 
మేమ ఒక వస్లర ీనికి బదులు ఒక నిరీణ త వయవధి వరకు 
స్త్ర ీతో నికా'హ్ మత్'అహ్ చేసుకునే వారం. ఆ తరు 

వాత 'అబ్దద లాాహ్ నికా'హ్ మత్'అహ్ను సమరథ స్తర  ఈ 
ఆయత ప్ఠంచారు. ''ఓ విశ్వాసుల్లర్వ! అల్లల హ్  మీక 
ధరుసముత్ం చేసన పరిశుధధ  వసిువ్వల్ను నిష్ధధ ం 
చేసుకకండ మరియు హదుద లు మీరకండ.'' 35 (అల్ 
మాఇ'దహ్, 5:87) (బ్ద'ఖారీ, మసాిమ్) 

 ( 944/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   19]  - 3158
ا ل  َما : إِن َ اَل قَ  ٍس َوَعِن ابِْن َعب َ ج  ِل اْْلِْسََلِم كَاَن الر َ كَانَِت الْم ْتَعة  ِِفْ أَو َ

ج  الَْمْرأََة بَِقْدِر َما ي َرى أَن َه  َدم  الْ يَقْ  َبلَْدَة لَْيَس لَه  بَِها َمْعِرفٌَة فََيَتَزو َ
َه َحّت َ إِذَا  ة  )إَِل َ َعىَل   اْْليَ لَِت زَ نَ ي ِقْيم  فََتْحَفظ  لَه  َمَتاَعه  َوت ْصلِح  لَه  َشي َ

ْم  : فَك ل   فَْرٍج  قَاَل  (6: 23؛ أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أَيَْمان ه  ابْن  َعب َاس 
ِمِذي     ْ َو َحَراٌم. َرَواه  الّت ِ  ِسَواه َما فَه 

3158. (19) [2/944- అపరిశోధిత్ం] 
ఇబెి 'అబాాస్ (ర) కథనం: ఇసా్లమ్ పార రంభంలో 
మత'అహ్ నికా'హ్కు అనుమతి ఉండేది. ప్ర జలు 
ప్రాయి దేశానికి వళ్ళివారు. అకేడ తెలిసిన వారవరూ 
ఉండేవారు కారు. అందువలా అకేడ ఉనినిి ర్చజుల 
కొరకు అకేడి స్త్ర ీతో తాతాేలికంగా నికా'హ్ చేసుకునే 

వారు. ఆమ సరకులు భదర ంగా ఉంచేది. ఆహారం వండే 
ఏరాపట కూడా అయిపోయేది. ఎపుపడైతే: ''ఇలాా 
అలా అ'జ్వాజిహమ్ అవ్మా మలకత్ 

 

35) వివరణ్-3157: ఇసా్లమ్ పార రంభంలో నికాహ్ 

మత్'ఆకు అనుమతి ఉండేది. కాని తరువాత 

శాశాతంగా నిషేధించబడింది. ఈ ఉలాేఖన్నలనీి 

నిషేధానికి మందువి.  

అయ్మానహమ్.'' --- 'త్మ భారుల్తో (అ’జ్జాజ ) 
ల్తో లేక త్మ అధీనంలో (కడచేత్లో) ఉనా బానిస 

సి్త్ీల్తో త్పి.' (అల్ మ్మఅ'మినూన్, 23:6),  ఆయత 
అవతరంచిందో భారయ మరయు బానిసరాల 
మరామంగాలు తప్ప ఇతరులవి నిషిదధ మై పోయాయి. 
(త్రిుజీ')  

 ( 2/944)[ ) صحيح (   20]  - 3159
ْودٍ  ىَل قَرَ َوَعْن عَاِمِر بِْن َسْعٍد قَاَل: دََخلْت  عَ  ْ َمْسع  َظَة بِْن كَْعٍب َوأَِِب

ْرٍس  ْوِل اهلِل   .َوإِذَا َجَواٍر ي َغن ِْْيَ  .اِْلَنَْصاِري ِ ِِفْ ع  : أَْي َصاِحَبْ َرس  لْت  فَق 
ي ْفَعل  َهَذا ِعْنَدك ْم؟ فََقاََل: اِْجلِْس إِْن  رٍ بَْد  صىل اهلل عليه وسلم َوأَْهَل 

َص لََنا ِِف الل َْهِو ِعْنَد إِْن ِش َمْع َمَعَنا وَ ِشْئَت فَاْس  خ ِ ْئَت فَاذَْهْب فَإِن َه  قَْد ر 
َساِئِ    ْرِس. َرَواه  الن َ     .الْع 

3159. (20) [2/944 -దృఢం] 
'ఆమిర్ బిన్ స'అద్ (ర) కథనం: నేను ఒక పెళ్ళిలో 
వళ్ళిను. అకేడ ఖర్''జహ్ బిన్ కఅ'బ్, అబూ 
మస్'ఊద్ అ'న్నసరీలతో కలవడం జరగింది. అపుపడ్ర 
కొంతమంది అమామయిలు పాటలు పాడ్రతున్నిరు. 
అపుపడ్ర నేను వారదద రతో, ''తమరదద రూ ప్ర వకత  (స) 
అనుచరులు, ఉ'హద్ యుదధ ంలో కూడా పాల్గు న్నిరు. 
అలాాహ్ (త్) వదద  మీకు గొప్ప స్లథ నం ఉంది, మర మీ 
మందు ఇలా పాటలు పాడటం జరుగుతుంది. చాలా 
ఆశోరయంగా ఉందే!'' అని అన్నిను. ద్వనికి వారదద రూ, 
'పెళ్ళిసందరాాలాో ఇలా పాటలు పాడ్రకునే అనుమతి 
ఇవాబడింది. మీరు కోరతే మాతోపాట కూరొోని 
వినండి, ఇషట ం లేకపోతే ఇకేడినుండి వళ్ివచ్చు,' అని 
సమాధానం ఇచాోరు. (నస్లయి')  

===== 
َماِت   -4  َباُب الُْمَحر َ

4. వీరిని వివాహమాడటం నిషిదధ ం 
నిష్దధ ం అవడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయ. కొంత్ 

మంది బంధుత్ాం వల్ల  నిష్దధ ం అవ్వతారు. ఉదా: త్లిల , 
కూతరు, చెలల లు, అతి్, ప్తనిా, సోదరుని కూతరు, 
చెలల లు కూతరు, న్ననాము, అముము మొదలైన 
వ్వరు. కొందరు అలుల డు కావట్ంవల్ల  నిషేధం అవ్వతారు. 
ఉదా: భారుత్లిల , భారున్ననాము, అముము, 
భారుకూతరు, మనవర్వలు మొదలైన వ్వరు. 
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కొందరు అవిశ్వాసం బహుదైవ్వర్వధన వల్ల  నిష్దధ ం 

అవ్వతారు. ఉదా: అవిశ్వాసులు, బహుదైవ్వర్వధకలు 
అయన సి్త్ీల్తో నికా'హ్  చేయట్ం నిష్దధ ం. ఇత్రుల్ 
భారులు కావట్ం వల్ల  నిష్దధ ం. ఆమ భరి ఆమక 
'త్ల్లఖ  ఇవానంత్ వరక, లేదా ఆమ భరి మరణించ 
నంత్ వరక నిష్దధ ం. అదే విధంగా ఒకవేళ్ ఒక వుకిికి 
నలుగురు భారులు ఉన్నారు. ఐదవ భారుతో లేదా 
అంత్కంటే ఎకువ మంది సి్త్ీల్తో పెళ్ళళ చేయట్ం 
నిష్దధ ం. వీటి సాకేాుధార్వల్న్నా కిర ంది ఆయాతల్లో 
ఉన్నాయ. అల్లల హ్  ఆదేశం: ''మీ త్ండాులు వివ్వహ 
మాడన సి్త్ీల్ను మీరు వివ్వహమాడకండ. ఇంత్క 
పూరాం జరిగిందేదో జరిగిప్రయంది. నిశుయంగా, ఇది 
అసభు కరమైనది (సగుగ మాలినది), జుగుప్రా కరమైనది 
మరియు చెడు మారగ మ్మ. మీకు ఈ సి్త్ీలు 
నిషేధించబడాారు: 'మీ త్లుల లు, మీ కమారి్తలు, మీ 
సోదరీమణులు, మీమేనతి్లు, మీ త్లిల సోదరీ మణులు 
(ప్తనత్లుల లు), మీ సోదరుల్ కమారి్తలు, మీ సోదరీ 
మణుల్ కమారి్తలు, మీక ప్రలిచిున త్లుల లు 
(దాదులు), మీతో ప్రట ప్రలుతార గిన సోదరీ మణులు, 
మీ భారుల్ త్లుల లు; మీ సంరక్షణలో ఉనా మీ భారుల్ 
కమారి్తలు – ఏ భారుల్తోనైతే మీరు సంభో గించారో – 
కాని మీరు వ్వరితో సంభోగించకమ్మందు (వ్వరికి 
విడాకలిచిు వ్వరి కూతళ్ళను పెండాల డతే) త్పుి 
లేదు; మీ వనుానుండ పుటిు న మీ కమారుల్ భారులు 
మరియు ఏక కాల్ంలో అకాు చెలల ళ్ళను ఇదద రిన్న 
చేరుట్ం (భారులుగా చేసుకవట్ం నిష్దధ ం); కాని 
ఇంత్క పూరాం జరిగిందేదో జరిగిప్రయంది. 
నిశుయంగా, అల్లల హ్ క్షమాశీలుడు, అప్రర 
కరుణాపాదాత్. మరియు ఇత్రుల్ వివ్వహబంధంలో 
ఉనా సి్త్ీలు – (ధరు యుధధ ంలో) మీ చేత్కి చికిున 
బానిస సి్త్ీలు త్పి – (మీరు వివ్వహమాడటానికి 
నిషేధించబడాారు). ఇది అల్లల హ్  మీక విధించిన 
అనుశ్వసనం. మరియు వీరు త్పి మిగతా సి్త్ీల్ంతా 
మీక వివ్వహమాడటానికి ధరు సముత్ం 
చేయబడాారు. మీరు వ్వరికి త్గిన సి్త్ీ కట్ాం (మహార ) 
ఇచిు వుభిచారంగా కాకండా వివ్వహబంధంలో 
తీసుకవటానికి కరవచ్చు. కావ్వన మీరు దాంపత్ు 
సుఖానిా అనుభవించాల్నుకనా వ్వరికి, వ్వరి సి్త్ీ 

కట్ాం (మహార ) విధిగా చెలిల ంచండ. కాని సి్త్ీ కట్ాం 
(మహార ) ఒపిందం జరిగిన త్రువ్వత్ పరసిర 
అంగీకారంతో మీ మధు ఏమైన్న ర్వజీ కదిరితే, 
అందులో దోషం లేదు. నిశుయంగా, అల్లల హ్  సరాజాుడు, 
మహా వివేక  వంతడు.' (అనిాసా, 4:22--24) 

ఈ ఆయతల్ వివరణ: 1. మీ త్ండాులు నికాహ్  చేసన 
సి్త్ీలు మీ కసం నిష్దధ ం. 2. ఇంకా మీ సవత్త్లిల , 
సంత్త్లిల , సంత్న్ననాము, సంత్అముము, మ్మని 
అముము మొదలైనవ్వరు. 3. కూతరుల , మనవర్వళ్లల , 
మొదలైన వ్వరు. 4. అతి్లు అంటే త్ండా, తాత్ల్ సంత్ 
లేక సవత్ చెల్లల యలు. 5. ప్తనాములు లేదా త్లిల  
ప్తనాములు లేదా అముముల్ లేదా త్ండా త్రఫున 
ప్తనాములు. 6. సోదరుని కూతరుల  లేదా వ్వరి మనవ 
ర్వళ్లళ మొదలైన వ్వరు. 8. ప్రలుపటిు న సి్త్ీలు లేదా 
వ్వరి కూతరుల . 9. బంధుత్ాం వల్ల  నిష్దధ ం అయన వ్వరే 
ప్రలు పట్ు ట్ం వల్ల  కూడా నిష్దధ ం అవ్వతారు. వీటిని 
గురించి కిర ంద వివరించడం జరుగుతంది. 10. 
భారుత్లిల , ఆమత్లిల , అముము, న్ననాము 
మొదలైన వ్వరు. 11. మీ భారుల్ కమారి్తలు ఒకవేళ్ 
మీ భారుల్తో సంభోగం చేయకండా ఉంటే వీరితో 
వివ్వహం చేసుకవచ్చు. 12. సంత్ కమారుల్ 
భారులు. 13. ఒక్షసారి అకాుచెలల ళ్ళతో నికా'హ్  
చేయకూడదు. 14. భరిలు బాత్కనా భారుల్తో 
వ్వరు ఇంకా విడాకలు పందకండా ఉనా సి్త్ీల్తో 
వివ్వహం చేయర్వదు. 

ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) కథనం: బంధుత్ాం (నసబ్ ) 
దాార్వ 7 గురు సి్త్ీలు నిష్దధ ం. మ్మసాహరత్  దాార్వ 7 
గురు సి్త్ీలు నిష్దధ ం. ఇంకా ''హురిర మత్  అలైకమ్  
ఉముహాతకమ్ '' పఠంచారు.  (బు'ఖారీ) 

 భారు ఉండగా ఆమ ప్తనిాతో లేదా అతి్తో పెళ్ళళ 
చేసుకవట్ం నిష్దధ ం. ఒకవేళ్ భారు చనిప్రయన్న లేదా 
విడాకలు ఇచిున్న ఆమ అతి్తో గాని, ప్తనిాతో గాని 
పెళ్ళళచేసుకవచ్చును. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొద్టి విభాగం  ا
 ( 2/945)[ ) متفق عليه (   1]  - 3160

وْ اَل قَ  قَاَل: َعْن أَِِبْ ه َريَْرَة  "ََل ي ْجَمع    ل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َرس 
   .ا َوََل بَْْيَ الَْمْرأَةِ َوَخالَِتَها"م َِتهَ بَْْيَ الَْمْرأَةِ َوعَ 
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3160. (1) [2/945- ఏకీభవిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''మీ 

భారు ఉండగా ఆమ మేనతి్ (త్ండాసోదరి)తో గాని, 
ఆమ ప్తనిా (త్లిల సోదరి)తో గాని వివ్వహం త్గదు.''36 

(బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ )  
 ( 945/ 2)يح (  [ ) صح  2]  - 3161

م    ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "يَْحر  َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: قَاَل َرس 
م  ِمَن الِْوََلدَةِ  َضاَعِة َما يَْحر  َخاِري   " ِمَن الر َ   . َرَواه  الْب 

3161. (2) [2/945 -దృఢం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, రకి 

సంబంధం మూల్ంగా నిష్దధ మయ్యు బంధుతాాలు ప్రల్ 
వరస సంబంధం దాార్వ కూడా నిష్దధ ం అవ్వతాయ.37 

(బు'ఖారీ) 
 ( 2/945)[ ) متفق عليه (   3]  - 3162

َضاَعةِ  ْيت  أَْن  أَبَ ي َ فَ عَلَ  فَاْسَتأْذََن  .َوَعْنَها قَالَْت: َجاَء َعم ِْي ِمَن الر َ
ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ْول  اهلِل  فََجا .آذََن لَه  َحّت َ أَْسأََل َرس  َء َرس 

ه   .صىل اهلل عليه وسلم ِك فََقاَل: "إِن َه   .فََسأَلْت  "  َعم   قَالَْت:   .فَأذَِّنْ لَه 
 َ ْوَل اهلِل إِن ََما أَْرَضَعْتِِن الَْمْرأ : يَا َرس  لْت  ل  ي ْرِضْعِِن  لَْم ة  وَ فَق  ج  فََقاَل   . الر َ
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َه   ِك  َرس  " َوذَلَِك بَْعَدَما عَلَْيِك  فَلَْيلِْج َعم  

ِرَب عَلَْيَنا الِْحَجاب       .ض 
3162. (3) [2/945- ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: న్న ర'దాయీ చిన్నానా, న్న 

దగగ రక వచేుందుక అనుమత్కర్వరు. దానికి నేను 
నిర్వకరించాను. పావకి (స)ను అడగాల్ని నిశుయంచ్చ 

కన్నాను. పావకి (స) వచిున త్ర్వాత్ దానిా గురించి 
అడగాను. దానికి పావకి (స), 'అత్ను మీ చిన్నానా, 
అత్నితో నువ్వా మాటాల డవచ్చు' అని ఆదేశంచారు. 
దానికి నేను, 'ఓ అల్లల హ్  పావకిా! న్నక ప్రలు పటిు ంది సి్త్ీ, 
పురుషుడు కాదు,' అని వినావించ్చకన్నాను. దానికి 
పావకి (స) అత్ను మీ చిన్నానా, అత్ను న్న దగగ రక 

 

36) వివరణ-3160: అంటే భారు ఉండగా ఆమ అతి్తో 

గాని, ప్తనిాతోగాని నికా'హ్ చేసుకర్వదు. 

37) వివరణ-3161: అంటే పురుషుల్ నికా'హ్  సి్త్ీల్తో 

బంధుత్ాం వల్ల  నిష్దధ ం అవ్వతంది. అదేవిధంగా ప్రలు 

పట్ు ట్ం వల్ల  కూడా నిష్దధ ం అవ్వతంది.  

ర్వవచ్చు. ఈ సంఘట్న పర్వద  ఆదేశం త్రువ్వత్ 
జరిగింది. (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 ( 945/ 2)[ ) صحيح (   4]  - 3163
وْ يَا رَ  َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلل  َعْنه  قَاَل: َعم َِك   ْل لََك ِِفْ بِْنِت َل اهلِل هَ س 

: .ق َريٍْش ةٍ ِِف َحْمَزَة؟ فَإِن ََها أَْجَمل  فََتا "أََما عَلِْمَت أَن َ َحْمَزَة أَِخْي   فََقاَل لَه 
َضاَعِة؟ َم ِمَن َوأ ِمَن الر َ َضاَعِة َما َحر َ َم ِمَن الر  َسِب؟  ن َ اهلَل َحر َ َرَواه    "الن َ

    .م ْسلٌِم 
3163. (4) [2/945 -దృఢం] 
'అలీ (ర) కథనం: నేను పావకి (స)ను, ''ఓ అల్లల హ్  

పావకిా! మీరు మీ చిన్నానా 'హంజహ్ కూతరుతో 
నికా'హ్  చేసుకర్వదా? ఎందుకంటే ఆమ ఖురై్తష  
అమాుయలోల  అందరికంటే చాల్ల అందమైనది,'' అని 
అన్నాను. దానికి పావకి (స), ''హంజహ్ న్న ర'దాయీ' 
సోదరుడు. అల్లల హ్  (త్) బంధుత్ాం దాార్వ నిష్దధ ం 
అయన వ్వరినే ప్రలు పట్ు ట్ం దాార్వ కూడా నిష్దధ ం 
చేసాడు అనే విషయం న్నక తెలియదా?'' అని అన్నారు. 
(మ్మసల మ్ )  

   (946/ 2)  [ ) صحيح ( 5]  - 3164
ََل  "  إِن َ نَِب َ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  َوَعْن أ م ِ الَْفْضِل قَالَْت: 

ْضَعَتاِن" م  الر َ ر ِ ت َح      .ْضَعة  أَْو الر َ
3164. (5) [2/946 -దృఢం] 
ఉము ఫ'దల్ (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''గుకుడు, ర్తండు గుకులు లేదా ఒకసారి లేదా 
ర్తండుసారుల  ప్రలు పట్ు డం వల్ల  నిషేధం వరిించదు.'' 

 ( 946/ 2)[ ) صحيح (   6]  - 3165
َتاِن" "ََل قَاَل:  ةَ َش ائِ َوِِفْ ِرَوايَِة عَ  ة  َوالَْمص َ    . ت َحر ِم  الَْمص َ

3165. (6) [2/946 -దృఢం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనంలో, 'ఒకసారి, ర్తండుసారుల  

(ప్రలు) తార గడంవల్ల  నిషేధం వరిించదు,' అని ఉంది. 
(మ్మసల మ్ ) 

 ( 946/ 2)[ ) صحيح (   7]  - 3166
  .َجَتاِن" م  اْْلِم ََلَجة  َواْْلِْمََل َحر ِ ََل ت  َوِِفْ أ ْخَرى ِِل م ِ الَْفْضِل قَاَل: "

    .َهَذهِ ِرَوايَاٌت لِم ْسلٍِم 
3166. (7) [2/946- దృఢం] 
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ఉముఫ'దల్ (ర) కథనంలో, ''ఒకసారి, ర్తండుసారుల  
(ప్రలు) తార గడం వల్ల  నిషేధం వరిించదు'' అని ఉంది. 
(మ్మసల మ్ )  

 ( 946/ 2)[ ) صحيح (   8]  - 3167
ْرآِن: ْت:قَالَ َة َش َوَعْن عَائِ  َرْضَعاٍت  "َعْشر   كَاَن فِْيَما أ نِْزَل ِمَن الْق 
ْعل ْوَماٍت  ْول  اهلِل  ْمَن".ي َحر ِ  م َ َ َرس  ْعل ْوَماٍت فَت َوِف ِ ث م َ ن ِسْخَن بَِخْمٍس م َ

ْرآِن.   َرَواه  م ْسلٌِم  صىل اهلل عليه وسلم َوِهَي فِْيَما ي ْقَرأ  ِمَن الْق 
3167. (8) [2/946- దృఢం]  
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: పదిసారుల  తార గట్ం వల్ల  నిష్దధ ం 

వరిిసిుందని ఖుర్ ఆన్ లో అవత్రించింది. మరల్ 
అందులో 5 సారుల  రదుద  చేయబడాాయ. 5 సారుల గా 
ఆదేశంచడం జరిగింది. పావకి (స) మరణం త్రువ్వత్ 5 
సారుల  గల్ వ్వకుం పఠంచబడేది. 38 (మ్మసల మ్ ) 

   (2/946)  يه (ق علمتف  )[  9]  - 3168

 

38) వివరణ-3167: ప్రలు పట్ు టానిా ర'దా'అత్  
అంటారు. ప్రలుపటేు  సి్త్ీని మ్మర్ 'ది'అహ్  అంటారు. 

ప్రలు తార గేబిడాను ర'దీ అంటారు. బిడా త్న త్లిల  ప్రలు 

కాక పర్వయ సి్త్ీ ప్రలు తార గితే ఆ సి్త్ీ ఆ బిడాక 

ర'దాయీ త్లిల  అవ్వతంది. ఆమ భరి ఆ బిడాక 

ర'దాయీ త్ండా అవ్వతాడు. ఆమ సంతానం ఆ బిడాక 

ర'దాయీ సోదర సోదరీలు అవ్వతారు. బంధుత్ాం వల్ల  

నిషేధం వరిించినటల  ప్రలు తార గట్ం వల్ల  కూడా ఆ 

నిషేధాలే వరిిసిాయ. అందువల్ల  ర'దాయీ త్లిల , చెలల లు 

సంత్త్లిల , చెలల లుల్ల నిషేధం అవ్వతారు. ఖుర్ ఆన్ లో 

అల్లల హ్  (త్) ఇల్ల ఆదేశంచాడు: ''మీక మీ ప్రలుపటిు న 

త్లుల లు, చెలల ళ్లళ నిషేధించబడాారు.'' (అన్ నిసా, 4:23) 

కొందరు నిరీీత్ సంఖు లేదని, ప్రలు పట్ు గానే నిషేధం 

కొనసాగుతందని అభిపా్రయపడుతన్నారు. వీరు 

ఇమామ్  మాలిక , ఇబ్నా 'ఉమర్ , స'యీద్  బిన్  

మ్మసయుబ్ , 'ఉరాబిన్  'జుబై్నర్ , ''జుహ్ రీ. మరికొందరు 

మూడు సారుల  తార గితే నిషేధం వరిిసిుందని అంటారు. వీరు 

అ'హుద్ , ఇస 'హాఖ  బిన్  ర'హ్ వైహ్ , అబ్బ 'ఉబై్నదహ్ , 

అబ్బస్స'ర్ , 'అలీ, 'ఆయ'షహ్  (ర), ఉము ఫ'దల్ , ఇబ్నా 

'జుబై్నర్ , సులైమాన్  బిన్  యసార్ , స'యీద్  బిన్  'జుబై్నర్ . 

మరికొందరు 5 సారుల  ప్రలుపడతే నిష్దధ ం వరిిసిుందని 

అభిపా్రయ పడుతన్నారు.  (త్ఫ్సార్ ఇబ్నా కస్త్ర్)  

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم دََخَل عَلَْيَها ٌل  َوِعنْ  َوَعْنَها: أَن َ الن َ َدَها َرج 
؟ فَإِن ََما  ْرَن َمْن إِْخَوان ك ن َ فَكَأَن َه  كَِرَه ذَلَِك فََقالَْت: إِن َه  أَِخْي فََقاَل: "ا نْظ 

َضاَعة  ِمَن الَْمَجاَعِة"     .الر 
3168. (9) [2/946- ఏకీభవిత్ం] 
పావకి (స) 'ఆయ'షహ్  (ర) వదద క వచాురు, అపుిడు 

ఆమ ఇంటిలో ఒక వుకిి ఉన్నాడు. అది చూస పావకి (స) 
క  బాధకలిగింది. అపుిడు 'ఆయ'షహ్  (ర), 'ఇత్ను 
న్న ర'దాయీ సోదరుడు,' అని అనాది. దానికి పావకి 
(స), 'ఎవరు న్న సోదరులో న్నక్ష తెలియాలి. ర'దాఅ'త్  
ఆకలి వల్ల  వరిిసిుంది,' అని అన్నారు. 39 (బు'ఖారీ, 
మ్మసల మ్ )  

 ( 2/946)[ ) صحيح ( 10] - 3169
ْ إَِهاِب بِْن ًعِزيٍْز فَأَتَِت َوعَ  َج اِبَْنًة ِِلَِِب ْقَبَة بِْن الَْحاِرِث: أَن َه  تََزو َ ْن ع 

ْقَبَة َوال َِِتْ تََزو َ  اْمَرأًَة فََقالَْت: :َج قَْد أَْرَضْعت  ع  ْقَبة  َما  بَِها فََقاَل لََها ع 
ْم  تِِِنْ أَعْلَم  أَن َِك قَْد أَْرَضَعْتِِنْ َوََل أَْخَْبْ  فَأَْرَسَل إََِل آِل أَِِبْ إَِهاٍب فََسأَلَه 

ِب ِ صىل اهلل عليه   فََقال ْوا: َما عَلِْمَنا أَْرَضَعْت َصاِحَبَتَنا فََرِكَب إََِل الن َ
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:فََس  وسلم بِالَْمِديَْنةِ  "كَْيَف   أَلَه  فََقاَل َرس 

ْقبَ فََفاَرقَهَ  َوقَْد قِْيَل؟" ه .ا ع    الْب َخاِري    َرَواه   ة  َونََكَحْت َزْوًجا َغْْيَ
3169. (10) [2/946- దృఢం] 
'ఉఖ బహ్ బిన్  'హారిస ', అబ్బ ఇహాబ్  వ్వళ్ళ 

అమాుయని పెళ్ళళ చేసుకన్నాడు. ఒక సి్త్ీ వచిు నేను 
'ఉఖ బహ్ కమరియు ఆ అమాుయకీ, ప్రలు తార ప్తం 
చాను. (అంటే వీరిదద రూ ర'దాయీ అన్నా చెలల ళ్లళ) 
అని చెప్తింది. అపుిడు 'ఉఖ బహ్ ఆసి్త్ీతో, 'న్నవ్వ 
న్నక ప్రలు పటిు నటు  న్నక తెలియదు. ఇంత్క 
మ్మందు న్నక తెలియపరచనూ లేదు,' అని అన్నాడు. 
'ఉఖ బహ్ త్న అతి్వ్వరింటికి మనిష్ని పంప్త తెలుసు 
కవడానికి పాయత్ాంచారు. వ్వళ్లళ కూడా, 'ఆ సి్త్ీ మా 
అమాుయకి ప్రలుపటిు నటు  మాక తెలియదని' 
అన్నారు. అపుిడు 'ఉఖ బహ్ ఈ విషయం గురించి 
తెలుసు కవడానికి వ్వహనంపైె ఎకిు మదీనహ్ లో పావకి 

 

39) వివరణ-3168: అంటే బిడా ఆహారం క్షవల్ం ప్రలు 

మాత్ర మే అయ ఉండాలి. ఇది ర్తండు సంవత్ార్వల్ 

వయసు లోపల్ జరగాలి. అంటే జనిుంచిన త్ర్వాత్ 

ర్తండు సంవత్ార్వల్లో ప్రలుపటాు లి. ర్తండు 

సంవత్ార్వలు త్ర్వాత్ ప్రలుపడతే నిషేధం వరిించదు. 
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(స) వదద క వళ్ళళ విషయం గురించి వినావించ్చ 
కన్నారు. అపుిడు పావకి (స) ఆమ గురించి ఇల్ల 
అనుకంటనాపుిడు నువ్వా ఆమతో ఎల్ల జీవిత్ం 
గడపగల్వ్వ అని హత్బోధ చేసారు. 'ఉఖ బహ్ ఆమను 
వదలివేసాడు. ఆమ మరొకరిని పెళ్ళళ చేసుకంది. 40 

(బు'ఖారీ) 
   (2/946)  [ ) صحيح ( 11]  - 3170

: ْدِري ِ ْ َسِعْيِد الْخ   صىل اهلل عليه وسلم يَْوَم ْوَل اهللِ س  رَ  أَن َ  َوَعْن أَِِب
َنْْيٍ بََعَث َجْيًشا إََِل أَْوَطاٍس فَلََقوْ  ْ ا عَد  ح  ْوا عَلهَْْيِ ا فََقاتَل ْوه ْم فََظَهر   و ً

ِب ِ صىل اهلل عليه و ْم َسَبايَا فَكَأَن نَاًسا ِمْن أَْصَحاِب الن َ سلم  َوأََصاب ْوا لَه 
ْوا ِمْن ِغْشَيا فَأَنَْزَل  . الْم ْشِرِكْْيَ  ِمْن أَْجِل أَْزَواِجِهن َ ِمَن نِِهن َ تََحَرج 

: 4 لْم ْحَصَنات  ِمَن الن َِساِء إَِل َ َما َملََكْت أَيَْمان ك ْم َك )َوااهلل  تََعاَل ِِفْ ذَلِ 
24) . ن َ ت ه  ْم َحََلٌل إِذَا انَْقَضْت عِد َ ن َ لَه     .َرَواه  م ْسلٌِم  أَْي فَه 

3170. (11) [2/946 -దృఢం] 
అబ్బ స'యీద్  'ఖుదాీ (ర) కథనం: పావకి (స) 'హునైన్్ 

యుదాధ నికి ఒక సైన్నునిా అవ్'తాస్ వైపు పంప్రరు. ఆ 
సైనుం శతర వ్వల్ను ఓడంచి చాల్లమందిని 
పటు కన్నారు. వ్వరిని బానిసలుగా, బానిసర్వలుగా 
తీసుకొని వచిు యుదధ వీరుల్ మధు పంచిపెటాు రు. 
కొందరి వంతలో బానిసర్వళ్లళ వచాురు. వ్వరి 
అవిశ్వాస భరిలు ఉండగా వ్వరితో సంభోగం 
చేయటానికి వ్వరి యజమానులు అయషు ం చూప్రరు. 
వ్వరి ఈ అసహుంచ్చకవడం దూరం చేయడానికి 
అల్లల హ్  (త్) ఈ వ్వకాునిా అవత్రింపజేసాడు. ''వల్  
మ్మహ్ సన్నత ...నుండ... అలైకమ్ .'' వరక. - 'భరిలు 
ఉనా సి్త్ీలు మీక నిష్దధ ం. అయతే మీ చేత్లోకి వచిున 
వ్వరు త్పి.' (అన్ నిసా', 4:24) అల్లల హ్ (త్) ఈ 

ఆదేశ్వలు మీక తెలియపరుసిున్నాడు. ''అంటే ఈ 
బానిసర్వళ్లళ ఒక గడువ్వ మ్మగిసన త్ర్వాత్ అంటే 
బహషుు  గడచిన త్ర్వాత్ త్మ యజమానుల్క 
ధరుసముత్ం అయప్రతారు.''  41 (మ్మసల మ్ ) 

 

40) వివరణ-3169: అంటే ర'దాఅత్  విషయంలో ఒక సి్త్ీ 

సాక్షుం చాల్ని ఈ 'హదీసు' దాార్వ తెలిసంది.  
41) వివరణ-3170: అంటే భరిలునా సి్త్ీలు నిష్దధ ం. 

అయతే అవిశ్వాస సి్త్ీలు యుదధ ంలో ఖైదీలుగా 

మ్మసల మ్మల్ చేత్కి చికిుతే బహషుు  అయన త్ర్వాత్ ఈ 

----- 

لَْفْصُل ا  َ  రండవ విభాగం      ِِنْ لث َاا
 ( 947/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   12]  - 3171

ْ ه َريَْرَة: أَن َ  ْوَل َعْن أَِِب  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم نَََه أَْن ت ْنَكَح  َرس 
ِتَها أَِو الَْعم ة  َعىَل بِْنِت أَِخْيَها َوالَْمْرأَة  َعىَل َخالَِتَها أَْو الْ  ة   َخالَ الَْمْرأَة  َعىَل َعم َ

ْغَرى َعىَل الْك ْْبَى َوََل الْك ْْبَى َعىَل  َعىَل   بِْنِت أ ْخِتَها ََل ت ْنَكح  الص  
ْغرَ ا َساِئِ   َوَرَوايَت ه  إََِل لص   اَرِمي   َوالن َ دَ َوالد َ ِمِذي   َوأَب ْو دَاو  ْ ى. َرَواه  الّت ِ

 . قَْولِِه: بِْنِت أ ْخِتَها
3171. (12) [2/947 -అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''ఒక 

సి్త్ీ యొకు మేనకడలు, మీ దాంపత్ుంలో ఉంటే, ఆ సి్త్ీ 
తో (ఆమ అతి్తో) వివ్వహం త్గదు. ఒకవేళ్ ''ఒక సి్త్ీ 
యొకు అతి్ మీ దాంపత్ుంలో ఉంటే ఆమ 
మేనకడలుతో వివ్వహం త్గదు. అదేవిధంగా, ఒక సి్త్ీ 
యొకు ప్తనిా (త్లిల  సోదరి) మీ భారుగా ఉంటే ఆమ 
అకు కూతరుని వివ్వహమాడర్వదు. ఒక సి్త్ీ యొకు 
సోదరి కూతరు మీ భారుగా ఉంటే, ఆమను (ప్తనిాని) 
వివ్వహం చేసుకర్వదు. అదేవిధంగా చెలల లు ఉండగా 
అకుతో, అకు ఉండగా చెలల లుతో పెళ్ళళ చేసుకర్వదు.'' 
(త్రిుజి', అబ్బ దావూద్ )   

నసాయ'లో బింత ఉఖ త్హా వరక్ష ఉంది. 
 ( 947/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   13]  - 3172

اِء بِْن عَاِزٍب قَاَل: ِِبْ  َوَعِن الَْْبَ  . َوَمَعه  لَِواءٌ نِيارٍ  أَب ْو ب ْردََة بْن   َخاِِلْ َمر َ
 : لْت  ٍل   :فقال أَيَْن تَْذَهب   فَق  ِب   صىل اهلل عليه وسلم إََِل َرج  بََعَثِِنْ الن َ

َج اِْمرَ  دَ  آتِْيِة بَِرأِْسِه. أَبِْيهِ أََة تََزو َ ِمِذي   َوأَب ْودَاو  ْ و ِف رواية له  َرَواه  الّت ِ
ا و الدارمي فامرّن ان اضرب أنقه و آخذ ماله و  ن ماجاب و  وللنساِئ 

 ِف هذه الرواية قال أمي بدل خاِل. 
3172. (13) [2/947- అపరిశోధిత్ం] 
బర్వ' బిన్  'ఆ'జిబ్  (ర) కథనం: మా మావయు అబ్బ 

బుర్ దహ్ బిన్  నియార్  న్న పాకు నుండ వళ్తళరు. అత్ని 
చేత్లో ఒక జండా ఉంది. 'మామగారు మీరు ఎకుడకి 
వళి్లన్నారు,' అని అడగాను. దానికి అత్ను (ర), 

 

సి్త్ీలు వ్వరి భరిలు ఉన్నాసరే వ్వరి యజమానుల్క 

ధరుసముత్ం అయప్రతారు. 



13. వివాహ పుస్త కం  : 3080-3381 ;   స్ంపుటం : II 1160 13-  ِْلدالجِ    ؛   3381-3080 :  ِكتَاُب الن َِكاح :  II  

'ననుా పావకి (స) ఈ జండా ఇచిు ఒక వుకిి వదద క 
పంప్రరు. ఆ వుకిి సవత్ త్లిల తో పెళ్ళళచేసుకన్నాడు. 
నేను అత్ని త్ల్ నరికి పావకి (స) వదద క తీసుకొని 
వళ్తాను. అంటే అత్నిా నరుకతాను. ఎందుకంటే 
సవత్ త్లిల తో పెళ్ళళ చేయట్ం నిష్దధ ం. అధర్వునిా 
ధరుసముత్ంగా భావించేవ్వడు అవిశ్వాస' అని 
అన్నారు.'' (త్రిుజి', అబ్బ దావూద్ , నసాయ', ఇబ్నా 
మాజహ్, దారమి)  

   (947/ 2)  ( راسته[ ) لم تتم د 14]  - 3173
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  "ََل   َوَعْن أ م ِ َسلََمَة قَالَْت: قَاَل َرس 

َضاِع إَِل َ َما فََتَق اِْلَْمَعاَء ِِف الث دِي َوكَاَن قَْبَل الِْفَطاِم".م  ِمَن ي َحر ِ    الر َ
ِمِذي    ْ    .َرَواه  الّت ِ

3173. (14) [2/947- అపరిశోధిత్ం] 
ఉము సల్మహ్ (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

అంటే ప్రలు విడప్తంచడానికి మ్మందు దశలో, రొమ్ముల్ 
నుండ కడుపు నిండా తార గితే నిష్దధ ం వరిిసిుంది. 42  

   (947/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 15]  - 3174
اِج اِْلَْسلَِمي ِ َعْن أَبِْيِه أَن َه  قَاَل: يَا َرس   اِج بِْن َحج َ اهلِل َما ْوَل َوَعْن َحج َ

ٌة َعْبٌد أَْو أََمٌة" ي ْذ  ر َ َضاِع؟ فََقاَل: "غ  َة الر َ ْ  .ِهب  َعِن ِ َمِذم َ ي    ِمذِ َرَواه  الّت ِ
اَرِمي    َساِئِ   َوالد َ دَ َوالن َ  .َوأَب ْو دَاو 

3174. (15) [2/947- అపరిశోధిత్ం] 
'హజా్జజ  బిన్  'హజా్జజ  అసల మి త్న త్ండా దాార్వ 

కథనం, అత్ని త్ండా ఇల్ల అన్నాడు, ''ఓ అల్లల హ్  
పావకిా! ప్రలు తార ప్తంచిన హకు ఎల్ల తొల్గిప్రతంది. 
దానికి పావకి (స), 'నువ్వా ఒక బానిస లేదా బానిస 
ర్వలును ప్రలుపటిు న త్లిల కి సేవచేయడానికి ఇచిు 
వేయ. దానివల్ల  ఆమ హకు తొల్గిప్రతంది,' అని 
అన్నారు. 43 (త్రిుజి', అబ్బదావూద్, నసాయ' 
దారమి)  

 
42) వివరణ-3173: అంటే క్షవల్ం ప్రలే బిడా ఆహారం 

అయ ఉండనపుడు తార గితేనే నిష్దధ ం వరిిసిుంది. లేదా 

వరిించదు. 

43) వివరణ-3174: పాసిుత్ కాల్ంలో బానిసలు, 

బానిసర్వలు లేరు. కనుక పాత్ఫం కాకండా వసిాీలు, 

ఆభరణాలు మొదలైనవి కానుకగా ఇచిువేయాలి.  

 ( 948/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   16]  - 3175
َفْيِل الَْغَنِوي ِ قَاَل: ِب ِ صىل اهلل عليه  َجالًِس ك ْنت   َوَعْن أَِِب الط   ا َمَع الن َ

ِب   صىل اهلل عليه وسلم ِردَاَءه  َحّت َ   وسلم إِذَ أَْقَبلَِت اْمَرأٌَة فََبَسَط الن َ
ا قََعَدت   عَلَْيِه فَلَ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم.  ذََهَبْت قِْيَل هَ م َ ِذهِ أَْرَضَعِت الن َ
دَ    َرَواه  أَب ْو دَاو 

3175. (16) [2/948- అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ 'తఫైల్  'గనవీ కథనం: నేను పావకి (స)వదద  

కూరొుని ఉన్నాను. అకసాుతిగా ఒక సి్త్ీ వచిుంది. 
ఆమ కసం పావకి (స) త్న దుపిటిని పరిచారు. ఆమ 
దానిపైె కూరుుంది. ఆమ వళ్ళళప్రయన త్ర్వాత్ ఆమ 
పావకి (స)క ప్రలుపటిు న త్లిల  అని తెలిసంది.44 (అబ్బ 
దావూద్ ) 

 ( 2/948)[ ) صحيح (   17]  - 3176
َمَر َرِضَي اهلل  َعْنه  أَن َ َغْيََلَن بِْن َسلََمَة الث ََقِفي َ أَْسلََم َولَه    َوَعِن ابِْن ع 

ِة فَأَْسلَْمَن َمَعه  َوةٍ ِِف الَْجاِهلِ نِْس  َعْشر   ِب   صىل اهلل عليه  فََقاَل  .ي َ  الن َ
ِمِذي   َوابْن   ا َوفَا: "أَْمِسك  أَْربَعً وسلم ْ ". َرَواه  أَْحَمد  َوالّت ِ ِرْق َسائَِره ن َ
   .َماَجه  

3176. (17) [2/948 -దృఢం] 
ఇబ్నా 'ఉమర్  (ర) కథనం: 'గైల్లన్  బిన్  సల్మహ్ 

స'ఖఫ్స ఇసాల మ్  స్త్ాకరించినపుిడు పదిమంది సి్త్ీలు 
అత్ని భారులుగా ఉండేవ్వరు. ఇసాల మ్ క మ్మందు వ్వరి 
వివ్వహం జరిగింది. వ్వరు కూడా ఇసాల మ్  స్త్ాకరించారు. 
పావకి (స) అత్నిా నలుగురిని కొనసాగనివామని, 
మిగిలిన వ్వరిని వదలివేయమని ఆదేశంచారు. 45 

(అ'హుద్ , త్రిుజి', ఇబ్నా మాజహ్)  
 ( 948/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   18]  - 3177

َعاَويََة قَاَل: أَْسلَْمت  َوتَْح  ْمس  نِْسَوةٍ فََسأَلْت   ِِتْ خَ َوَعْن نَْوفَِل بِْن م 
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل  فَاِرْق َواِحَدًة َوأَْمِسْك أَْربًَعا"  : " الن َ

 

44) వివరణ-3175: ఈమ 'హలీమహ్ స్'అదియ (ర). 

ఈమ పావకి (స)ను బాల్ుంలో ప్రలుపటిు ంది. పావకి (స) 

ఆమ గౌరవ్వరాం త్న దుపిటిని పరిచారు. అంటే 

ప్రలుపటిు న త్లిల న్న కనాత్లిల ల్ల గౌరవించాలి. 

45) వివరణ-3176: ఎందుకంటే ఇసాల మ్ లో ఒక్షసారి 

నలుగురి కన్నా ఎకువ మంది భారుల్ను ఉంచర్వదు. 
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َها.  ِعْنِدْي: عَاقٍِر ْحَبةً فََعَمْدت   إََِل أَْقَدِمِهن َ ص   م ْنذ  ِست ِْْيَ َسَنًة فََفاَرْقت 
ن َةِ     .َرَواه  ِِفْ َشْرِح الس  

3177. (18) [2/948- అపరిశోధిత్ం] 
నౌఫ్సల్  బిన్  మ్మ'ఆవియహ్ (ర) కథనం: నేను ఇసాల మ్  

స్త్ాకరించినపుడు న్న దగగ ర ఐదుమంది భారులు ఉండే 

వ్వరు. పావకి (స)ను అడగితే, పావకి (స) వ్వరిలో ఒకరిని 
వదలి వేయమని, మిగిలిన నలుగురిని ఉంచ్చకమని 
ఆదేశంచారు. అపుిడు నేను 60 సంవత్ార్వలుగా 
న్నతో ఉంటనా గొడాాలు అయన మొదటి భారును 
వదలివేసాను. (షర్ 'హ్ సునాహ్ )  

 ( 948/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   19]  - 3178
ْوزَ  اِك بِْن فَْْي  ح َ :لْ ق   َعْن أَبِْيِه قَاَل:ي يلم الد  َوَعِن الض َ ْوَل اهلِل  ت  يَا َرس 
ْ أَْسلَْمت  َوتَْحِِتْ أ ْخَتاِن  أَي َ  قَاَل: .إِّن ِ َها "اْخَّتْ ِمِذي     ِشْئَت".ت  ْ َرَواه  الّت ِ

دَ َوابْن  َماَجه      .َوأَب ْو دَاو 
3178. (19) [2/948 -అపరిశోధిత్ం] 
'ద'హాు క  బిన్  ఫైరో'జ  అదైల్మీ త్న త్ండాగారి దాార్వ 

ఉలేల ఖిసిున్నారు. అత్డు పావకి (స)తో ఓ అల్లల హ్  
పావకిా! నేను ఇసాల మ్  స్త్ాకరించాను. న్న నికా'హ్ లో ఇదద రు 
సంత్ చెలల ళ్లళ ఉన్నారు. దానికి పావకి (స), 'వ్వరిదద రిలో 
న్నవ్వ కరిన దానిా ఉంచ్చక, న్నవ్వ కరిన దానిా 
విడచిపెటు . ఎందుకంటే ఇదద రు తోబుటు వ్వల్ను ఒక్ష 
నికా'హ్ లో ఉంచర్వదు,' అని అన్నారు . (త్రిుజి', 
అబ్బ దావూద్ , ఇబ్నా మాజహ్) 

 ( 949/ 2)سته (  تتم درا[ ) لم  20]  - 3179
اٍس قَاَل: َها إََِل   َوَعِن ابِْن َعب َ َجْت فََجاَء َزْوج  أَْسلََمِت اْمَرأٌَة فََتَزو َ

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فَقَ  ْ  اَل:الن َ ْوَل اهلِل إِّن ِ لَِمْت   قَْد أَْسلَْمت  َوعَ يَا َرس 
ْول  اهلِل صىل اهلل ع م ِمْن َزْوِجَها اْْلِخِر ليه وسل بِإِْسََلِمْي فَانَْتَزَعَها َرس 

 . َوَرد ََها إََِل َزْوِجَها اِْلَو َل 
  .دَ ِه. َرَواه  أَب ْو دَاو  لَيْ َوِِفْ ِرَوايٍَة: أَن َه  قَاَل: إِن ََها أَْسلََمْت َمِعَي فََرد ََها عَ 

3179. (20) [2/949 -అపరిశోధిత్ం] 
ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) కథనం: ఒక సి్త్ీ ఇసాల మ్  

స్త్ాకరించింది. ఇసాల మ్  స్త్ాకరించిన త్ర్వాత్ మరో 
వుకిితో నికా'హ్  చేసుకంది. మొదటి భరిక ఈ విషయం 
తెలిసంది. అత్డు పావకి (స) వదద క వచిు, 'ఓ అల్లల హ్  
పావకిా! నేను ఇసాల మ్  స్త్ాకరించాను. ఈ విషయం న్న 

భారుక కూడా తెలుసు,' అని వినావించ్చకన్నాడు. 
అపుిడు పావకి (స) ఆ సి్త్ీని ర్తండవ భరి నుండ విడప్తంచి 
మొదటి భరిక అపిజప్రిరు. మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల 
ఉంది, ''న్న భారు న్నతో ప్రట ఇసాల మ్  స్త్ాకరించింది,'' 
అని అంటే పావకి (స) అత్ని భారును త్రిగి అత్నికి 
అపిజప్రిరు. (అబ్బ దావూద్ )  

 ( 949/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   21]  - 3180
ن َةِ وَ  ِوَي ِِفْ "َشْرِح الس   ِب   صىل  "ر  َن الن َِساِء َرد َه ن َ الن َ : أَن َ َجَماَعة  م ِ

ِل َعىَل  َماِع اْْلِْسََلَمْْيِ َواِجِهن َ ِعْنَد اِْجتِ  أَزْ اهلل عليه وسلم بِالن ِكَاِح اِْلَو َ
ن َ بِْنت  الْوَ  اِر ِمْنه  يِْن َوالد َ ِ َة كَانَْت تَْحَت   لِْيدِ بَْعَد اِْخِتََلَف الد  ِغْْيَ بِْن م 

  . َوَهَرَب َزْوَجَها ِمَن اْْلِْسََلِم  . فَأَْسلََمْت يَْوَم الَْفْتِح  . َصْفَواَن بِْن أ َمي َةَ 
ِب   صىل اهلل عليه  ضاِئ إبن عمه وهب ابن عمْي بر إليه فََبَعَث  الن َ

ا قَِدَم َجَعَل لَه   .وسلم أََمانًا لَِصْفَواَن  ْول  فَلَم َ  اهلِل صىل اهلل عليه  َرس 
ِر َحّت َ أَْسلََم  ْت ِعْنَده  َوأَْسلََمْت أ م    .وسلم تَِسْْي  أَْربََعِة أَْشه  فَاْسَتَقر َ

َ َحارِ َحِكْيٍم بِْنت  الْ  ة  ِعْكَرَمَة بِْن أَِِبْ َجْهٍل يَْوَم الَْفْتِح ِث بِْن ِهَشاٍم اِْمَرأ
َها ِمَن ا ِم َحّت َ قَِدَم الَْيَمَن فَاْرتََحلَْت أ م   َحِكْيٍم ْْلِْسََل بَِمك ََة َوَهَرَب َزْوج 

َتا َعىَل  َثبَ َحّت َ قَِدَمْت عَلَْيِه الَْيَمَن فََدَعْته  إََِل اْْلِْسََلِم فَأَْسلََم فَ 
ْرَسًَل نِكَاِحِهَما.     .َرَواه  َمالٌِك َعِن ابِْن ِشَهاٍب م 

3180. (21) [2/949- అపరిశోధిత్ం] 
షర్ 'హ్ సునాహ్ లో ఇల్ల ఉంది: ''పావకి (స) కాల్ంలో 

చాల్లమంది సి్త్ీలు ఇసాల మ్  స్త్ాకరించారు. పావకి (స) 
వ్వరిని వ్వరి భరిల్ వదద క పంప్తవేశ్వరు. అయతే ఇది 
భార్వు భరి లిదద రూ ఒక్షసారి ఇసాల మ్  స్త్ాకరించి ఉంటే. 
వీరిలో వలీద్  బిన్  మ్మ'గీర కూతరు కూడా ఉండేది. 
ఈమ 'సఫ్వాన్  బిన్  ఉమయు నికా'హ్ లో ఉండేది. ఈమ 
ఫత్'హ్  మకుహ్ రోజున ఇసాల మ్  స్త్ాకరించింది. ఆ రోజు 
ఆమ భరి 'సఫ్వాన్  ఇసాల మ్  స్త్ాకరించకండా ప్రరి 

ప్రయాడు. పావకి(స) ఆమ చిన్నానా కమారుడు 
వహబ్  బిన్  'ఉమైర్ ను త్న దుపిటి గురిుగా ఇచిు ఆమ 
భరి వదద క పంప్రరు. ఇంకా పావకి (స) అత్నికి అభయం 
ఇచిు న్నలుగు నల్ల్ వువధి కూడా ఇచాురు. న్నలుగు 
నల్లు పూరిి అయ్యు లోపల్ 'సఫ్వాన్  పావకి(స) వదద క 

వచిు ఇసాల మ్  స్త్ాకరించారు. అత్ని భారును అత్నికి 
అపిగించడం జరిగింది. ఇంకా మరో సి్త్ీ 'హారిస ' బిన్  
హషామ్  కూతరు ఉము 'హాకిమ్ . ఈమ ఇకర మ బిన్  అబీ 
జ'హల్  భారు ఫత్'హ మకుహ్ న్నడు ఇసాల మ్  
స్త్ాకరించింది. ఆమ భరి ఇసాల మ్  స్త్ాకరించకండా ప్రరి 
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ప్రయాడు. యమన్  వళ్ళళప్రయాడు. అత్ని భారు 
ఉము 'హకీమ్  మకుహ్ నుండ పాయాణం చేస యమన్  
వళ్ళళ త్న భరిను ఇసాల మ్  స్త్ాకరించమని కరింది. 
అత్డు ఇసాల మ్  స్త్ాకరించాడు. వీరిదద రూ మొదటి 
నికాహ్ నే కొనసా గించారు. (మాలిక  /  తాబయీ పా్రకిం) 

----- 

لُِث      మూడవ విభాగం الَْفْصُل الث َا
 ( 2/949)  ( صحيح  [ ) 22]  - 3181

اٍس قَاَل  َسِب َعِن ابِْن َعب َ َم ِمَن الن َ ِ ر  ْهِر َسْبٌع ث م َ  : ح   َسْبٌع َوِمَن الص ِ
َمْت عَلَ  ِ ر  َهات ك ْم  ْيك ْم قََرأَ: )ح    ( اْلية . َرَواه  الْب َخاِري   23: 4؛ أ م َ

3181. (22) [2/949 -దృఢం] 
ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) కథనం: బంధుత్ాం రీతాు 

ఏడుగురు సి్త్ీల్తో వివ్వహం నిషేధించబడంది. అలుల డ 
బంధుత్ాం దాార్వ ఏడుగురు సి్త్ీలు నిష్దధ ం 
అవ్వతారు. దీనిా సమరాిసి్త ఈ ఆయతను 
పఠంచారు. ''హురిర మత్  అలైకమ్  ఉము 
హాతకమ్ ...'' (అన్ నిసా, 4:23)  (బు'ఖారీ)  

 ( 950/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   23]  - 3182
َعْيٍب  ْمِروَوَعْن عَ  ِ  بِْن ش  ْوَل اهلِل صىل اهلل َعْن أَبِْيِه َعْن َجد  هِ أَن َ َرس 

ٍل نََكَح اِْمَرأَةً عليه وسلم قَاَل: " َل بَِها فَََل يَِحل   لَه  نِكَاح  فََدخَ  أَي  َما َرج 
ْل بَِها فَلَْيْنِكِح اِبَْنَتَها ٍل نَ  .اِبَْنِتَها َوإِْن لَْم يَْدخ  اِْمَرأَة  فَََل  َكَح َوأَي  َما َرج 

ْل ه  أَْن يَنْ يَِحل   لَ  َها دََخَل أَْو لَْم يَْدخ  ِمِذي   َوقَاَل: َهَذا "ِكَح أ م َ ْ . َرَواه  الّت ِ
 ي ِصح   ِمْن قبِل إِْسَناِدهِ إِن ََما َرَواه  ابْن  لَِهْيَعَة َوالْم َثَن َ بْن   يٌْث ََل َحدِ 

َعيْ  اِح َعْن َعْمِرو بِْن ش  ب َ َفاِن ِِفْ الَْحِديِْث ٍب وَ الص َ   .ه َما ي َضع َ
3182. (23) [2/950- అపరిశోధిత్ం] 
'అమార  బిన్  షు'ఐబ్  త్న త్ండా తాత్ల్ దాార్వ కథనం: 

పావకి (స) పావచనం, ''ఒక వుకిి ఒక సి్త్ీతో పెళ్ళళ చేసుకొని 
ఆమతో సంభోగం చేసిే, ఆమ కూతరితో వివ్వహం 
చేయడం ధరుసముత్ం కాదు. ఒకవేళ్ ఆమతో 
సంభోగం చేయకండా ఉంటే ఆమ కూతరితో వివ్వహం 
చేయవచ్చు. అదేవిధంగా త్న భారు త్లిల తో వివ్వహం 
చేయడం ధరు సముత్ం కాదు, త్న భారుతో సంభోగం 
చేసన్న చేయక ప్రయన్న సరే. (త్రిుజి' / కథకల్ను 
'దయీఫ గా  పేరొున్నారు)   

===== 

 َباُب الُْمَباَشَرِة   -5
5. స్ంభోగం 

ముబాషరహ్ అంటే శ్వరీరక సంబంధం, సంభోగం అని 
అరాం. ఈ అధాుయంలో సంభోగ నియమాల్ను 
పేరొునడం జరిగింది.  

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం ا
 ( 2/951)متفق عليه (   [ ) 1]  - 3183

ل  اِْمَرأَتَه  ِمْن د ب ِرَها  ج  : إِذَا أَََت الر َ ْول  ْود  تَق   َعْن َجابٍِر قَاَل: كَانَِت الَْيه 
لَِها كَاَن الَْولَد  أَْحَوَل فََنَ  ِِفْ  ك ْم َحْرٌث ل َك ْم فَأَت ْوا َحْرثَك ْم  ق ب  لَْت: )نَِساو 

ْم    ( 223: 2؛ أَّن  ِشْئت 
3183. (1) [2/951 -ఏకీభవిత్ం] 
జ్జబిర్  (ర) కథనం: త్న భారుతో వనుక నుండ 

సంభోగం చేసిే బిడా మల్ల కనుాతో జనిుసిాడని 
యూదులు అనేవ్వరు. వ్వరిని ఖండసి్త ఈ ఆయత 
అవత్రించింది. ''నిసాఉకమ్  హర్ సుల్ల కమ్  ఫ్వతూ 
హర్ సకమ్  అన్నా షీతమ్ '' - మీ భారులు మీక 
పంట్పల్లల్ వంటి వ్వరు, కావ్వన మీ పల్లల్క మీరు 
కరిన విధంగా ప్రవచ్చు.' 46 (అల్ బఖరహ్, 2:223) 
(బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ )  

   (2/951)  [ ) متفق عليه (2]  - 3184
ْرآن   فال: َعْنه  وَ  ا نَْعِزل  َوالْق  َفٌق عَلَيْ ك ن َ ت َ . م  ِه. َوَزادَ م ْسلٌِم:   يَْنِل 

ِب  صىل اهلل     .لم فَلَْم يَْنِهَناعليه وسفََبلََغ ذَلَِك الن َ
3184. (2) [2/951- ఏకీభవిత్ం] 
జ్జబిర్ (ర) కథనం: ఖుర్ ఆన్  అవత్రిసిునా కాల్ంలో 

మేమ్మ'అ'జ ల్   చేసుకనే వ్వరం. (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్)  

 

46) వివరణ-3183: వనుక నుండ సంభోగం చేసిే బిడా మల్ల  

కనుాతో జనిుసిాడని యూదులు చెపేివ్వరు. వ్వరికి 

విరుదధ ంగా ఈ ఆయత అవత్రించింది. మీరు ఏ 

రీత్గానైన్న సంభోగం చేయండ. అది మీ ఇషు ం. అయతే 

మల్ దాారంలో సంభోగం చేయట్ం నిష్దధ ం, వివర్వలు 

కిర ంద పేరొునడం జరిగింది. 
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మ్మసల మ్ లో ఇల్ల ఉంది, ఈ వ్వరి పావకి (స)క తెలిసంది. 
కాని పావకి (స) వ్వరించలేదు.47 

   (951/ 2)  ح ([ ) صحي  3]  - 3185
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: "إِن َ   ًَل أَََت َرس  َوَعْنه  قَاَل: إِن َ َرج 

َ َمت  ِِلْ َجاِريًَة ِهَي َخادِ  ْوف  عَلَْيَها َوأَْكَره  أ ْن تَْحِمَل فََقاَل: "اِْعِزْل َنا َوأَنَا أَط 
 ِ ل  ث م َ أَتَاه  فََقاَل:  َر لَهَ َعْنَها إِْن ِشْئَت فَإِن َه  َسَيأْتِْيَها َما ق د  ج  ا". فَلَِبَث الر َ

ت َك أَن َه  َس  َر لََهاَيأْ إِن َ الَْجاِريََة قَْد َحِبلَْت فََقاَل: "قَْد أَْخَْبْ ِ .  "تِْيَها َما ق د 
   َرَواه  م ْسلٌِم 

3185. (3) [2/951-దృఢం] 
జ్జబిర్  (ర) కథనం: పావకి (స) వదద క ఒక వుకిి వచిు ఓ 

అల్లల హ్  పావకిా! న్న వదద  ఒక బానిసర్వలు ఉంది. అదే 
మాక సేవ చేసిుంది. నేను ఆమతో సంభోగిసిున్నాను. 
కాని ఆమ గరభవత్ కాకూడదని కరుకంటన్నాను. 
దానికి పావకి (స), 'న్నక ఇషు ం అయతే 'అ'జ ల్  చేసుక. 
అయతే ఆమ అదృషు ంలో ఉంటే త్పికండా గరభవత్ 
అయ తీరుతంది.' అత్డు వళ్ళళ ప్రయాడు. కొనిా 
దిన్నల్ వరక 'అ'జ ల్  చేసి్త ఉన్నాడు. కొనిా రోజుల్ 
త్ర్వాత్ పావకి (స) వదద క వచిు, 'ఏ బానిసర్వలితో 
నేను 'అ'జ ల్  చేసి్త వచాునో ఆమ గరభం దాలిుంది,' 
అని వినావించ్చకన్నాడు. దానికి పావకి (స), 'ఆమ 
అదృషు ంలో ఉనాది త్పికండా జరిగి తీరుతందని 
నేను న్నక మ్మందే చెప్రిను,' అని అన్నారు. (మ్మసల మ్ ) 

 ( 2/951)[ ) متفق عليه (   4]  - 3186
ْوِل اهللِ ْدِري ِ قَاَل: َخَرْجَنا َمعَ الْخ  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد  صىل اهلل عليه   َرس 

فَاْشَتَهْيَنا  َعَرِب ْن َسْبِ الْ وسلم َغْزَوةِ بَِِنْ الْم ْصَطلِِق فَأََصْبَنا َسْبًيا م ِ 
ْزبَة  َوأَْحَبْبَنا الَْعْزَل فَأََردْنَا أَْن نَْعِزَل َوق   ْت عَلَْيَنا الْع  ا:  لْنَ الن َِساَء َواْشَتد َ

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه و ؟  نَْعِزَل َوَرس  ِرنَا قَْبَل أَْن نَْسأَلَه  سلم بَْْيَ أَْظه 
 

47) వివరణ-3184: అ'జ్ల్్ అంటే భారుతో సంభోగం చేస 

నపుిడు వీరుం ఆమ మర్వుంగంలోనికి ప్రకండా త్న 

మర్వుంగానిా బయట్క తీసుకవట్ం. వీర్వునిా 

బయట్ వదలి వేయట్ం, దీనివల్ల  ఆమ గరభవత్ 

కాకండా జ్జగర తి్ పడేవ్వరు. పావకి (స)క ఈ విషయం 

తెలిసన్న ఏమాత్ర ం సిందించ దు. అంటే 'అ'జ ల్  

చేయడంలో అభుంత్రం లేదు. కొనిా 'హదీసు'లోల  దీనిా 

వ్వరించడం జరిగింది. అంటే అసహుంచకవట్ం జరిగింది. 

ك ْم أََل َ تَْفَعل ْوا َما ِمْن نَْسَمٍة كَائَِنٍة إََِل ا عَلَيْ فََسأَلَْناه  َعْن ذَلَِك فََقاَل: "مَ 
   .يَْوِم الِْقَياَمِة إَِل َ َوِهَي كَائَِنٌة" 

3186. (4) [2/951-ఏకీభవిత్ం] 
అబ్బ స'యీద్  'ఖుదాీ (ర) కథనం: పావకి (స) వంట్ 

మేమ్మ బన్న మ్మ'సిలిఖ  యుదధ ం కసం బయలు 
దేర్వమ్మ. అకుడ అరబుూల్క చెందిన ఖైదీల్లో 
కొందరు సి్త్ీలు పటు బడాారు. సి్త్ీల్ కరిక చాల్ల  తీవాంగా 
కలిగింది. మేమ్మ వ్వరితో సంభోగం చేసామ్మ. 'అ'జ ల్  
చేసుకన్నామ్మ. ఆ త్రువ్వత్ పావకి (స) ఉండగా 
అనుమత్ లేకండా 'అ'జ ల్  చేయడం మంచిది కాదని 
భావించి, దీనిా గురించి పావకి (స)ను వినావించ్చ 
కన్నాం. దానికి పావకి (స) చేయకండా ఉంటేనే 
మంచిది. ఎందుకంటే తీరుిదినం వరక జనిుంచ 
నునా పా్రణులు ఎల్లగైన్న జనిుసిారు. మీరు 'అ'జ ల్  
చేసన్న చేయక ప్రయన్న! (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 ( 952/ 2)[ ) صحيح (   5]  - 3187
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسل  ِئَل َرس  الَْعْزِل فََقاَل:  م َعِن َوَعْنه  قَاَل: س 

.  " ْيءٌ "َما ِمْن ك ل ِ الَْماِء يَك ْون  الَْولَد  َوإِذَا أََرادَ اهلل  َخلَْق َشْيٍء لَْم يَْمَنْعه  شَ 
  َرَواه  م ْسلٌِم  

3187. (5) [2/952- దృఢం] 
అబ్బ స'యీద్  కథనం: పావకి (స)ను 'అ'జ ల్  గురించి 

పాశాంచడం జరిగింది. దానికి పావకి (స), 'వీరుం యొకు 
పాత్ చ్చకు నుండ బిడాలు పుట్ు రు. దాని కసం 
ఒకుచ్చకు చాలు. అల్లల హ్  (త్) సృష్ు ంచాల్ను 

కనాపుిడు దానావరూ ఆపలేరు,' అని సమాధానం 
ఇచాురు. (మ్మసల మ్ )  

 ( 952/ 2)[ ) صحيح (   6]  - 3188
ًَل َجا ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  َء إََِل َوَعْن َسْعِد بِْن أَِِبْ َوقَاٍص: أَن َ َرج   َرس 

ْول  اهلِل صىل اهلل ْ أَْعِزل  َعِن اْمَرأَِِتْ. فََقاَل لَه  َرس  يه  علوسلم فََقاَل: إِّن ِ
ل الر َ فََقاَل  "لَِم تَْفَعل  ذَلَِك؟" وسلم:  : أ ْشِفق  َعىَل َولَِدَها. فََقاَل  ج 

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "لَْو كَاَن  ا َضر َ فَاِرَس  ذَلَِك َرس   َضار ً
ْوَم"      .َرَواه  م ْسلٌِم  .َوالر  

3188. (6) [2/952 -దృఢం] 
స'అద్  బిన్  అబీ వఖాా'స  (ర) కథనం: పావకి (స) వదద క 

ఒక వుకిి వచిు, 'నేను న్న భారుతో 'అ'జ ల్  
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చేసిున్నాను,' అని అన్నాడు. దానికి పావకి (స), 'నువ్వా 
అల్ల ఎందుక చేసిున్నావ్వ,' అని అడగారు. దానికి ఆ 
వుకిి, 'నేను ప్తల్ల ల్ని భయపడుతన్నాను. గరభవత్ 
అయ ప్తల్ల లైతే ప్రలు పట్ు ట్ం హానికరమని,' అన్నాడు. 
అపుిడు పావకి (స), 'ఇది హానికరమైనదైతే రోమ్ , ఫ్వరిస  
వ్వసుల్క కూడా హానికరమై ఉండేది,' అని అన్నారు. 
(మ్మసల మ్ ) 

   (952/ 2)  صحيح (  [ ) 7]  - 3189
ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   َذاَمَة بِْنِت َوْهٍب قَالَْت: َحَضْرت  َرس  َوَعْن ج 

وْ وسلم ِِفْ أ نَاٍس َوه َو يَ  :ق  فََنَظْرت  ِِف لَِة الِْغيْ  "لََقْد َهَمْمت  أَْن أَنََْه َعِن  ل 
ْوِم َوفَاِرَس فَإِذَا ه ْم ي ِغْيل ْوَن أَْوََلدَه ْم فَََل  ر   الر    أَْوََلدَه ْم ذَلَِك   يَض 

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  "َشْيًئا . ث م َ َسأَل ْوه  َعِن الَْعْزِل فََقاَل َرس 
وْ َك الْ "ذَلِ  ِئلَْت(َوأْد  الَْخِفي   َوِهَي )َوإِذَا الَْمْوؤ   .َرَواه  م ْسلٌِم    .دَة  س 

3189. (7) [2/952-దృఢం] 
జుజ్జ'మహ్ బిన్ తె వహబ్  (ర) కథనం: నేను పావకి (స) 

వదద క వళ్తళను. అపుిడు పావకి (స) ఇల్ల 
పాసంగిసిున్నారు. ''పాజల్ను 'గీల్ల చేయటాని  ా
వ్వరించాల్నుకన్నాను. కాని ఫ్వరిస , రూమ్  పాజల్క 
ఇల్ల చేయడం చూసాను. వ్వరి ప్తల్ల ల్క ఏమీ నషు ం 
కల్గట్ం లేదు. అందువల్ల  నేను 'గీల్ల గురించి వ్వరించ 

లేదు,'' అని అన్నారు. ఆ త్రువ్వత్ పాజలు 'అ'జ్ల్్ 
గురించి పాశాంచారు. దానికి పావకి (స), 'ఇల్ల చేయడం 
రహసుంగా బిడాను ఖననం చేసనటేల ' అని అన్నారు. ఆ 
త్రువ్వత్, ''వ ఇజ'ల్  మౌ'ఊదత'' పఠంచారు. అంటే, 
'సజీవంగా ప్రత్పెట్ు బడన అమాుయని న్నవ్వ ఏ నేరం 
కిర ంద చంపబడాావ్వ' అని పాశాంచబడుతంది.48  
(మ్మసల మ్ )  

 

48) వివరణ-3189: బిడాక ప్రలుపటేు  దశలో సంభోగం 

చేయడానిా గీల్ల అంటారు. అంటే ప్రలుపటేు  దశలో 

భారుతో సంభోగం చేయర్వదని వ్వరిదాద మని 

అనుకన్నారు. దీనివల్ల  సి్త్ీ ప్రలుపటేు  దశలో గరభం 

ధరించదు. ఆమ గరభవత్ అయతే బిడా బల్హీనత్క 

గురవ్వతాడు. ఆ బిడాక కడుపునిండా ప్రలు ల్భించవ్వ. 

కడుపులో ఉనా బిడా కూడా బల్హీనత్క గురవ్వతాడు. 

ఆ త్రువ్వత్ పావకి (స) గరభవత్ని బిడాక ప్రలు 

పట్ు టానిా వ్వరిదాద మని అనుకన్నారు. వ్వరించలేదు. 

 ( 952/ 2)[ ) صحيح (   8]  - 3190
ْ َسِعْيٍد قَاَل: ْول  اهلِل صىل اهلل ع َوَعْن أَِِب سلم: إِن َ  ليه و قَاَل َرس 

  .ْوَم الِْقَياَمِة"َد اهلِل يَ أَْعَظَم اِْلََمانَِة ِعنْ 
ِ الن َاِس ِعْنَد اهلِل َمْنِ وَ  َيٍة: إِن َ ِمْن أََشر  َمِة  لًَة ِفْ ِرَوا يَْوَم الِْقَيا

ُجَل  َها الر َ َرَواهُ   . "يُْفِضْي إََِل اْمَرأَتِِه َوُتْفِضْي إِلَْيِه ثُم َ يَْنُشُر ِسر َ
   .م  ْسِل مُ 

3190. (8) [2/952- దృఢం]  
అబ్బ స'యీద్  'ఖుదాీ (ర) కథనం: పావకి (స) 

పావచనం, ''అల్లల హ్ (త్) వదద  తీరుి దినమ్మ అనిాటి 
కంటే గొపి అమానత.  

మరో ఉలేల ఖనంలో తీరుి దినం న్నడు అల్లల హ్  వదద  
అందరి కంటే న్నచ్చడు ఎవరంటే, త్న భారుతో సంభోగం 
చేస ఆ రహసాుల్ను ఇత్రుల్ మ్మందు పెటేు వ్వడు.'' 49 

(మ్మసల మ్)  
----- 

لَْفْصُل الث َا َ    రండవ విభాగం  ِِنْ ا
   (2/953) [ ) حسن ( 9]  - 3191

اٍس قَاَل: أ ْوِحَي  ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:    إََِل َعِن ابِْن َعب َ َرس 
ك ْم َحَرٌث  َوأَدْبِْر ِبْل اْلية: "أَقْ ( 223: 2؛لَك ْم فَأْت ْوا َحْرثَك ْم  )نَِساو 

 

ఎందుకంటే ఫ్వరిస , రూమ్  పాజలు ఇల్ల చేసేవ్వరు. వ్వరి 

బిడాల్క ఎటవంటి హాన్న కలిగేది కాదు. పావకి (స) 

'అ'జ్ల్్ గురించి వివరిసి్త అది రహసుంగా పూడు 

పెట్ు ట్ం అని అన్నారు. అజా్జన కాల్ంలో చాల్లమంది 

త్మ అమాుయల్ను సజీవంగా ఖననం చేసేవ్వరు. దీనిా 

గురించి తీరుిదినం న్నడు పాశాంచడం జరుగుతందని, 

శకేించడం జరుగుతందని హెచురించబడంది. దీనిాబటిు  

కొందరు పండతలు 'అ'జ ల్  చేయడం సరికాదని 

భావిసిున్నారు. 

49) వివరణ-3190: ఈ 'హదీసు' దాార్వ తెలిసన 

విషయం ఏమిట్ంటే భారుతో సంభోగంచేస ఆ 

విషయాల్ను ఇత్రుల్ మ్మందు చెపుికర్వదు, ఇది 

అమానత. ఇందులో మోసం ప్రపం ఉంది. ఇల్ల చేసే 

వ్వడు తీరుిదినం న్నడు అల్లల హ్  వదద  అందరికంటే 

న్నచ్చడు. 
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ب َر َوالَْحْيَضةَ َوات َ  ِمِذي   َوابْن  َماَجه  و داؤدبوأ َرَواه   ."ِق الد   ْ  الّت ِ
اَرِمي     . َوالد َ

3191. (9) [2/953 -పా్రమాణికం]  
ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) కథనం: పావకి (స)పైె దైవవ్వణి 

అవత్రించబడంది. ''నిసాఉకమ్  'హర్ సు'ల్ల కమ్  
ఫఅ'తూ 'హరసు'కమ్ ...'' - 'మీ భారులు మీక పంట్ 
పల్లల్ వంటి వ్వరు, కావ్వన మీపల్లల్క మీరు కరిన 
విధంగా ప్రవచ్చు.' (అల్ బఖరహ్, 2:223) మ్మందు 
నుండైన్న, వనుకనుండైన్న. అయతే మర్వుంగానిా 
మాత్ర ం గర్వభశయ దాారంలోనేపెటాు లి, మల్ మారగ ంలో 
కాదు. ఇంకా బహషుు సాత్లో సంభోగం చేయర్వదు. 
(అబ్బ దావూద్, త్రిుజి', ఇబ్నా మాజహ్, దారమి)  

 ( 2/953)[ ) صحيح (   10]  - 3192
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "إِ  َزيَْمَة بِْن ثَابٍِت: أَن َ الن َ  ن َ اهللَ َوَعْن خ 

". َرَواه  أَْحَمد    ََل يَْسَتْحِيْي ِمَن الَْحق ِ ََل تَأْت ْوا الن َِساَء ِِفْ أَدْبَاِرِهن َ
ْ َوال اَرِمي   ّت ِ   ِمِذي   َوابْن  َماَجه  . َوالد َ

3192. (10) [2/953 -దృఢం] 
'ఖుజైమ బిన్  సా'బిత్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''అల్లల హ్  (త్) సత్ుం పల్కట్ంలో సగుగ పడడు, మీరు 
సి్త్ీల్తో మల్మారగ ం గుండా సంభోగించకూడదని 
ఆదేశసిున్నాడు.'' (అ'హుద్ , త్రిుజి', ఇబ్నా మాజహ్, 
దారమి) 

 ( 953/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   11]  - 3193
ْ  َوَعْن  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل رَ   ه َريَْرَة قَاَل:أَِِب ْوٌن   س  " َملْع 

َ َمْن  دَ  ْمَرأَتَه  ِِفْ د ب ِرَها".ََت اِ أ  َرَواه  أَْحَمد  َوأب ْو دَاو 
3193. (11) [2/953 -అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, త్న 

భారుతో మల్మారగ ం గుండా సంభోగం చేసేవ్వడు 
శ్వపగర సిుడు. (అ'హుద్ , అబ్బ దావూద్ ) 

 ( 2/953)[ ) صحيح (   12]  - 3194
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ ال َِذْي يَأِِْتْ  َوَعْنه    قَاَل: قَاَل َرس 

ن َةِ  ا ََل اِْمَرأَتَه  ِِفْ د ب ِرهَ  ر  اهلل  إِلَْيِه". َرَواه  ِِفْ َشْرِح الس     .يَْنظ 
3194. (12) [2/953-దృఢం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, త్న 

భారుతో ఆమ మల్మారగ ం దాార్వ సంభోగం చేసే వుకిి 

వైపు అల్లల హ్  కారుణు దృష్ు తో చూడడు. (షర్ 'హ్ 
సునాహ్ ) 

   (2/953) (حسن   [ ) 13]  - 3195
اٍس قَاَل: ْول  اهللِ  َوَعِن ابِْن َعب َ م: "ََل   صىل اهلل عليه وسل قَاَل َرس 

ًَل أَِو اْمَرأًَة ِِفْ  ٍل أَََت َرج  ر  اهلل  إََِل َرج  ِمِذي    الد   يَْنظ  ْ     .ب ِر". َرَواه  الّت ِ
3195. (13) [2/953 -పా్రమాణికం] 
ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

పాకృత్కి వుత్రేకంగా పరపురుషునితో కామకీర డలో 
ప్రల్గగ న్నా లేదా త్న భారుతో ఆమ మల్మారగ ం దాార్వ 
సంభోగంచేసన్న, అటవంటి వుకిి వైపు అల్లల హ్  (త్) 
కారుణు దృష్ు తో చూడడు. (త్రిుజి') 

 ( 954/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   14]  - 3196
ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه    قَالَْت: ِزيَْد َوَعْن أَْسَماَء بِْنِت يَ  َسِمْعت  َرس 

وْ  ا فَإِن َ وسلم يَق  ل ْوا أَْوََلدَك ْم ِسر ً : "ََل تَْقت   الَْغْيَل ي ْدِرك  الَْفاِرَس ل 
دَ " ه  َعْن فََرِسهِ َدْعِثر  فَي    .  . َرَواه  أَب ْو دَاو 

3196. (14) [2/954 -అపరిశోధిత్ం] 
అసాు' బిన్ తె య'జీద్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''మీరు మీ సంతాన్ననిా రహసుంగా చంపకండ. 
ఎందుకంటే 'గైల్ పాయాణీకడా గురర ం పైెనుండ కిర ందికి 
పడవేసిుంది.'' 50  (అబ్బ దావూద్ ) 

----- 
 

 

50) వివరణ-3196: 'గైల్ అంటే ఏమిటో ఇంత్కమ్మందు 

చెపిడం జరిగింది. బిడాక ప్రలుపటేు  దశలో లేదా, 

గరభవత్గా ఉనాపుిడు ఆమతో సంభోగం చేయడం. 

దానివల్ల  బిడా బల్హీనత్క గురవ్వతాడు. ఆ బల్హీనత్ 

యుకి వయసుా వరక ఉంటంది. అత్డు యుదాధ నికి 

గురర ంపైె ఎకిు యుదధ ం చేసిే బల్హీనత్ వల్ల  

చంపబడతాడు. అంటే దానికి కారణం త్లిల దండాులే. 

త్లిల దండాులే అత్నిా చంప్తనటల  అవ్వతంది. అందువల్ల  

పావకి (స) గైల్ చేస ప్తల్ల లిా చంపకండని ఆదేశంచారు. 

ఈ 'హదీసు' దాార్వ నిషేధించినటల  తెలుసిుంది. పైె 

'హదీసు'లో అభుంత్రం లేదని తెలుసిుంది. అజా్జన 

కాల్ంలో 'గైల్ పాభావం చూపుతందని భావించేవ్వరు. 

అందువలేల  పావకి (స) దీనిా ఖండంచారు. అంతా అల్లల హ్  

(త్) అధీనంలోనే ఉంది. 
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لْفَ  َ ِلُث ا  మూడవ విభాగం     ْصُل الث َا
 ( 954/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   15]  - 3197

ْمِر بِْن الْ  ْول  اهلِل صىل اهلل  اِب َرِضَي اهلل  َعْنه  َخط َ َعْن ع  قَاَل: نَََه َرس 
ةِ إَِل َ بِإِذْنَِها.عليه و ر َ    .رَواه  ابْن  َماَجه   سلم أَْن ي ْعَزَل َعْن اَلْح 

3197. (15) [2/954 -అపరిశోధిత్ం] 
'ఉమర్  (ర) కథనం: సాత్ంతర ర్వలైన సి్త్ీతో 'అ'జ ల్  

చేయర్వదని వ్వరించారు. అయతే ఆమ అనుమత్తో 
చేయవచుని ఆదేశంచారు. (ఇబ్నా మాజహ్)  

అంటే సాత్ంతర  ర్వలైన సి్త్ీ అనుమత్సిే 'అ'జ ల్  
చేయాలి లేదా చేయకూడదు. బానిసర్వలితో ఆమ 
అనుమత్ లేకండానే 'అ'జ ల్  చేయవచ్చు.  

===== 
 َباُب ِخَياِر الَْمْملُْوَكْي   -6

6. బానిస్ స్త్త ీ పురుషులకు వివాహ స్వేచఛ 
ఒకవేళ్ భారుభరిలు బానిసలైతే యజమాని 

వ్వరిదద రి నికా'హ్  చేసిే యజమాని త్న బానిస సి్త్ీని 
విడుదల్ చేయాలి. ఆమ భరి మాత్ర ం బానిసగానే 
ఉంటాడు. అయతే ఇపుిడు ఆమ త్న భరి అధీనంలో 
ఉండవచ్చు, వేరై్త ప్రవచ్చు. ఆమ వేరు కావడమే 'త్ల్లఖ 
గా పరిగణించబడుతంది. ఒకవేళ్ బానిసర్వలి భరి 
సాత్ంతర డు అయ ఉండ, అత్డు విడుదల్ అయన 
త్ర్వాత్ ఆమ విడుదల్ అయన పక్షంలో ఆమ భరి 
ఆమక 'త్ల్లఖ  ఇచేువరక అత్ని అధీనంలోనే 
ఉంటంది. ఒకవేళ్ ఇదద రూ ఒక్షసారి విడుదల్ అయతే 
బానిసర్వలికి అధికారం ఉండదు. కిర ంది 'హదీసు'లు 
దీనిా గురించే స్తచిసిున్నాయ. 

 َ لَْفْصُل اْْل َ    మొదటి విభాగం  لُ و َ ا
 ( 2/955)[ ) متفق عليه (   1]  - 3198

ْرَوَة  ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل لََها   :َعْن عَائَِشةَ َعْن ع  أَن َ َرس 
ِذيْ  ِِفْ بَِريَْرَة: ْول  اهلِل "خ  َها َرس  َ َها َعْبًدا فََخْي  َها فَأَْعِتِقْيَها". َوكَاَن َزْوج 

َها افَ  .لمصىل اهلل عليه وس ْ ا لَْم ي َخْي ِ ر ً     .ْخَتاَرْت نَْفَسَها َولَْو كَاَن ح 
3198. (1) [2/955 -ఏకీభవిత్ం] 

'ఆయ'షహ్  (ర) దాార్వ, 'ఉర్ వహ్  (ర) కథనం: పావకి 
(స) 'ఆయ'షహ్  (ర)ను, 'నువ్వా బరీరహ్ ను కొనుకు ఆ 
త్రువ్వత్ విడుదల్ చేయ,' అని ఆదేశంచారు. 
'ఆయ'షహ్  (ర) బరీరహ్ ను కొని విడుదల్ చేసారు. ఆమ 
విడుదల్ అయనపుడు ఆమ భరి బానిసత్ాంలో 
ఉన్నాడు. అపుిడు పావకి (స) ఆమక ఈ అధికారం 
ఇచాురు. ఆమ త్న ఇషాు నికి పా్రధానుత్ ఇసి్త బానిస 
భరిను వదలివేసంది. ఒకవేళ్ ఆమ భరి మొదట్ 
విడుదల్ అయతే పావకి (స) ఆమక ఆ అధికారం 
ఇచేువ్వరు కారు. (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 ( 955/ 2)[ ) صحيح (   2]  - 3199
اٍس قَا   .َة َعْبًدا أَْسَودَ ي َقال  لَه  َمِغْيٌث َل: كَاَن َزْوج  بَِريْرَ َوَعِن ابِْن َعب َ

ر   ْ أَنْظ  ه  تَِسْيل   إِلَيْ كَأَّن ِ ْوف  َخلَْفَها ِِفْ ِسكَِك الَْمِديَْنِة يَْبِكْي َود م ْوع  ِه يَط 
اِس  .ِتهِ َعىَل لِْحيَ  اِس:" يَا َعب َ ِب   صىل اهلل عليه وسلم لِلَْعب َ أَََل  فََقاَل الن َ

ِغْيٍث بَِريَْرَة؟ َوِمْن ب ْغِض بَِريْ  ب ِ م  ِغْيًثا؟" فتَْعَجب  ِمْن ح  ِب   َقاَل اَرَة م  لن َ
ِّنْ  ْوَل اهلِل تَأْم ر  اَل: ؟ قَ صىل اهلل عليه وسلم: "لَْو َراَجْعِتِه " فََقالَْت: يَا َرس 

" قَالَْت: ََل َحاَجَة ِِلْ فِْيِه. َرَواه  ا َخاِري   "إِن ََما أَْشَفع   .لْب 
3199. (2) [2/955 -దృఢం] 
ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) కథనం: బరీరహ్ భరి నల్ల  జ్జత్కి 

చెందిన వ్వడు, అత్ని పేరు మ్మ'గైస '. నేనత్నిా మదీ 
నహ్ వీధులోల  బరీరహ్ వనుక ఏడుసి్త త్రగడం. అత్ని 
కన్నాళ్లళ కారి గడాం త్డసప్రవడం నేను చూసేవ్వడని. 
అంటే బరీరహ్ విడుదల్ అయ త్న భరినుండ వేరై్త 
ప్రయంది. అత్డు ఆమ వనుక త్రిగేవ్వడు. అది చూస 
పావకి (స) 'అబాూస ! న్నక ఆశురుంగా లేదా అత్నికి 
ఆమ అంటే ఎంత్ పాేమో, మరి ఆమక అత్నంటే ఎంత్ 
అసహుమో. పావకి (స) బరీరహ్ ను, 'నువ్వా మళ్ళళ 
మ్మ'గైస ' పెండల  చేసుకంటే బాగుండు' అని అన్నారు. 
దానికి ఆమ, 'పావకిా ఇది మీ ధారిుక ఆదేశమా,' అని 
అనాది. 'లేదు సఫ్వరసు చేసిున్నాను,' అని పావకి (స) 
అన్నారు. 'అయతే అల్ల ఉండనివాండ,' అని 
సమాధానం ఇచిుంది, బరీరహ్. (బు'ఖారీ) 

----- 
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لْفَ  َ    రండవ విభాగం    الث َاِِنْ   ْصُل ا
 ( 2/956)[ ) لم تتم دراسته (   3]  - 3200
ِب   فََسأَلَِت ا . : أَن ََها أََرادَْت أَْن ت ْعِتَق َمْمل ْوكَْْيَ لََها َزْوٌج ائَِشةَ َعْن عَ    لن َ

ِل قَْبَل الَْمْرأَةِ. َروَ  ج  َ بِالر َ َ صىل اهلل عليه وسلم فَأََمَرَها أَْن تَْبَدأ ب ْو  اه  أ
َساِئِ    دَ َوالن َ  .دَاو 

3200. (3) [2/956 -అపరిశోధిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) భారుభరిల్యన ఇదద రు బానిసల్ను 

కొని విడుదల్ చేయాల్ని నిశుయంచ్చకంది. ఆమ 
దీనిా గురించి పావకి (స)తో చరిుంచింది. దానికి పావకి 
(స) ''నువ్వా మ్మందు భరిను ఆ త్ర్వాత్ భారును 
విడుదల్చేయ'' అని ఆదేశంచారు. (అబ్బ దావూద్ , 
నసాయ')  

 ( 2/956)[ ) لم تتم دراسته (   4]  -3201
ْول  ا َوَعْنَها: َها َرس  َ ِغْيٍث فََخْي َ ِتَقْت َوِهَي ِعْنَد م    هلِل صىل أَْن بَِريَْرَة ع 

دَ َرَواه  أَب ْودَا "إِْن قَِربََك فَََل ِخَياَرلَِك".  اهلل عليه وسلم وقَاَل لََها:  .  و 
3201. (4) [2/956 -అపరిశోధిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: బరీరహ్  విడుదల్ 

అయనపుడు ఆమ మ్మ'గైస ' నికా'హ్ లో ఉండేది. 
అపుిడు పావకి (స) ఆమతో, 'ఇపుిడు న్నవ్వ న్న భరితో 
ఉండవచ్చు, లేదా వదలి వేయవచ్చు. అయతే న్నవ్వ 
విడుదల్ అయన త్ర్వాత్ న్నభరి న్నతో సంభోగం చేసిే 
మరి న్నవ్వ అత్నిా వదల్లేవ్వ,' అని స్తచించారు. 
(అబ్బ దావూద్ ) 

لُِث َهَذا الَْباُب َخاٍل ِمَن الْفَ  ْصُل الث َا  
ఈ అధాుయంలో మూడవ విభాగం లేదు 

===== 
َداِق   -7  َباُب الص َ

7. వధు్కటనం (మహ్్ర్్) 
ఏ నిరీీత్ ధన్ననికి బదులు నికా'హ్  చేయబడుతందో 

దానిా మహ్ ర్  లేదా 'సదాఖ  అంటారు. నికా'హ్ లో 
మహర్  త్పిని సరిగా ఇవ్వాలి. అల్లల హ్  ఆదేశం: 
''కావ్వన మీరు దాంపత్ు సుఖానిా అనుభవించా 
ల్నుకనావ్వరికి, వ్వరి వధు కట్ాం (మహార ) విధిగా 
చెలిల ంచండ...'' (అనిాసా', 4:24) '' 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ  మొదటి విభాగం     ا
 ( 2/957)[ ) متفق عليه (   1]  - 3202
ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َجاَءتِْه ِل بِْن َس َسهْ  َعْن  ْعٍد: أَن َ َرس 
ْ َوَهْبت  نَْفِسْي لََك فََقاَمْت َطوِ اِْمرَ  ْوَل اهلِل إِّن ِ َم  فََقايًَْل أٌَة فََقالَْت: يَا َرس 

ِْجِنْيَها إِْن لَْم تَك ْن لََك فِْيَها َحاجَ  ْوَل اهلِل َزو  ٌل فََقاَل: يَا َرس  اَل:  قَ فَ  .ةٌ َرج 
َل َ إَِزاِرْي َهَذا. قَاَل:  "َهْل ِعْنَدَك ِمْن َشْيٍء ت ْصِدق َها ؟ "قَاَل: َما ِعْنِدْي إِ 

فََقاَل  . يَِجْد َشْيًئا فَلَْم فَالَْتَمَس  ."فَالَْتِمْس َولَْو َخاتًَما ِمْن َحِديٍْد" 
ْرآِن  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َهْل َمَعَك ِمَن الْق  قَاَل:   .ٌء" َشْي َرس 

ْجت   ْوَرٌة كََذا فََقاَل: "َزو َ َ َوس  ْوَرة  كََذا ْرآِن نََعْم س  .  " َكَها بَِما َمَعَك ِمَن الْق 
ْرآِن" ْجت كَ َوِِفْ ِرَوايٍَة: قَاَل: "اِنَْطلِْق فََقْد َزو َ     .َها فََعل ِْمَها ِمَن الْق 

3202. (1) [2/957- ఏకీభవిత్ం] 
సహల్  బిన్  స'అద్  (ర) కథనం: పావకి (స) వదద క ఒక సి్త్ీ 

వచిు, 'ఓ అల్లల హ్  పావకిా! ననుా నేను మీక 
సమరిించ్చకన్నాను,' అని అనాది. మీరు న్న 
గురించి  ఏం ఆదేశంచిన్న న్నక ఇషు మే. చాల్లసేపు 
వరక పావకి (స) సమాధానం ఇవాలేదు. ఒక 
అనుచరుడు లేచి, 'ఓ అల్లల హ్  పావకిా! ఒకవేళ్ మీక 
అవసరం లేకప్రతే ఆమతో న్న పెళ్ళళ చేయంచండ,' అని 
అన్నాడు. పావకి (స), 'మహర్ గా ఇవాటానికి న్న దగగ ర 
ఏమైన్న ఉందా?' అని అడగారు. 'న్న దగగ ర ఈ లుంగీ 
త్పి మరేమీ లేదు,' అని ఆ వుకిి అన్నాడు. అపుిడు 
పావకి (స), 'న్నవ్వ వళ్ళళ ఏదైన్న వతక. అది ఇనుప 
ఉంగరం అయన్న ఫర్వాలేదు,' అని అన్నారు. అత్డు 
త్రిగి వచిు, 'ఏ వసిువూ దొరకలేదు,' అని అన్నాడు. 
అపుిడు పావకి (స), 'ఖుర్ ఆన్ లో నుండ ఏమైన్న న్నక 
కంఠసిం ఉందా?' అని అడగాడు. ఆ వుకిి, 'న్నక ఫల్లన్న 
స్తర్వలు కంఠసిం ఉన్నాయ,' అని అన్నాడు. అపుిడు 
పావకి (స), 'ఖుర్ ఆన్ లోని ఈ స్తరహ్ ల్క బదులు న్న 
పెళ్ళళ ఆ అమాుయతో చేసాను. నువ్వా వళ్ళళ ఆమక 
ఖుర్ ఆన్  నేరిించ్చ,' అని ఆదేశంచారు.51 (బు'ఖారీ, 
మ్మసల మ్ ) 

 

51) వివరణ-3202: ఒకవేళ్ ఎవరివదద నైన్న మహర్ గా 

ఇవాడానికి ఏమీ లేకప్రతే ఖుర్ ఆన్  మాత్ర మే నేరుుకొని 
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 ( 957/ 2)[ ) صحيح (   2]  - 3203
 ْ ِب ِ صىل اهلل  َسلَمَ َوَعْن أَِِب َة قَاَل: َسأَلْت  عَائَِشَة: كَْم كَاَن َصَداق  الن َ

اً  كَاَن عليه وسلم قَالَْت:  ًة َونَش    .َصَداق ه  ِِلَْزَواِجِه اثِْنَِتْ َعَشَرَة أ ْوقِي َ
ٍة فَِتلَْك َخْمس  ْت: قَالَ  : ََل قَالَْت: نِْصف  أ ْوقِي َ ؟ ق لْت   ِمائَةِ أَتَْدِرْي َما الن َش  

ِة َوِِفْ َجِمْيِع ا ن َ ْفِع ِِفْ َشْرِح الس       .ْوِل ِْل ص  ِدْرَهٍم. َرَواه  م ْسلٌِم. َونْش ٌ بِالر َ
3203. (2) [2/957-దృఢం] 
అబ్బ సల్మహ్ (ర) కథనం: పావకి (స) భారుల్ 

మహర్  ఎంత్ ఉండేదని 'ఆయ'షహ్  (ర)ను అడగాను. 
దానికి ఆమ, 'పావకి (స) భారుల్ మహర్  12 
ఊఖియాలు మరియు ఒక నష  ఉండేది. నష  అంటే 
ఎంతో న్నక తెలుసా?' అని అడగారు. దానికి నేను, 
'లేదు,' అని సమాధానం ఇచాును. అపుిడు 
'ఆయ'షహ్  (ర), 'నష్ అంటే స్గం ఊఖియ, అంటే 
ఇవన్నా కల్స సుమారు 500 దిర్్'హమ్లు,' అని 
అన్నారు. 52 (మ్మసల మ్ )  

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ  రండవ విభాగం      ا
 ( 958/ 2)[ ) صحيح (   3]  - 3204

اِب َرِضَي اهلل  َعْنه   َمَر بِْن الَْخط َ : أَََل ََل ت َغال ْوا َصْدقََة  قَاَل  َعْن ع 
مَ الن َِساِء فَإِن َهَ  نَْيا َوتَْقَوى ِعْنَد اهلِل لَكَاَن أَْوََلك ْم ا لَْو كَانَْت َمْكر  ًة ِِفْ الد  

ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   .يه وسلماهلل علبَِها نَِب   اهلل صىل  َما عَلِْمت  َرس 
ََل أَنَْكَح َشْيًئا م ِْن بََناتِِه َعىَل أَكَْثَر ِمْن  ِه وَ وسلم نََكَح َشْيًئا ِمْن نَِسائِ 

َساِئِ   َوابْ  اِثَْنَِتْ َعْشَرةَ  دَ َوالن َ ِمِذي   َوأَب ْو دَاو  ْ ًة. َرَواه  أَْحَمد  َوالّت ِ ن  أَْوقِي َ
اَرِمي   َما   .َجه  َوالد َ

 

ఉంటే, మహర్ గా ఖుర్ ఆన్  నేరిిసిే నికా'హ్  

అయప్రతంది.  

52) వివరణ-3203: 500 వండ దిరహములు ఈనాటి 131 

రూపాయల న్నలుగు అణాల్క సమానం. ఉము 

'హబీబహ్ (ర) మహర్ త్పి ఇత్ర భారుల్ందరి 

మహర్ 131 రూప్రయల్ న్నలుగు అణాలు ఉండేది. పాత్ 

ఒకు భారు మహర్ ఇంత్ ఉండేది. ఉము'హబీబహ్ (ర) 

మహర్ 4000 దిరు మ్మలు ఉండేది. దానిా నజా్జషీ చకర వరిి 

చెలిల ంచారు. అవి 1500 రూప్రయల్క సమానం. అదే 

విధంగా ఫాతిమహ్ (ర) మహర్ 400 వండి మిసా్సళ్ళు. 

ఇవి 150 రూపాయలకు సమానం. వీట్నిాటి వివర్వలు 

మజ్జహర్త 'హఖ మూడవ భాగంలో ఉన్నాయ .  

3204. (3) [2/958 -దృఢం]  
'ఉమర్  (ర) కథనం: జ్జగర తి్! సి్త్ీల్ మహర్  అధికంగా 

నిరీయంచకండ. ఎకువ మహర్  నిరీయంచడం 
గౌరవం, దైవపా్రత్ పందే సాధనం అయతే పావకి (స) దానికి 
త్గినవ్వరు. న్నక తెలిసనంత్ వరక పావకి (స) త్న 
భారుల్ మరియు కమారి్తల్ మహర్  12 ఊఖియాల 
కంటే అధికంగా నిరీయంచలేదు.53 (త్రిుజి', అబ్బ 
దావూద్ , నసాయ', ఇబ్నా మాజహ్, దారమి) 

 ( 2/958)[ ) لم تتم دراسته (   4]  - 3205
َمْن أَْعََط ِِفْ " اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ْوَل أَن َ َرس  رٍ َوَعْن َجابِ 

دَ "  َسِويًْقا أَْو تَْمًرا فََقِد اْسَتَحل َ ف َْيهِ َصَداِق اِْمَرأَتِِه ِمْلَء كَ    .. َرَواه  أَب ْو دَاو 
3205. (4) [2/958 -అపరిశోధిత్ం] 
జ్జబిర్  (ర) కథనం: మహర్ గా త్న భారుక ర్తండు 

అరచేతల్ నిండా సతిూ లేదా ఖరాూరం ఇచిునవ్వడు 
త్న భారును ధరుసముత్ం చేసుకనాటేు . (అబ్బ 
దావూద్ ) 

అంటే భార్వుభరిలు ఇదద రూ ఇంత్ ఇచిు పుచ్చు 

కవడంపైె ఇషు పడతే నికా'హ్  అయప్రతంది. 
 ( 2/958)(   تهدراس [ ) لم تتم 5]  -3206

َجْت َعىَل نَْعلَْْيِ أَن َ اِْمَرأًة ِمْن بَِِن فََزارَ  َوَعْن عَاِمِر بِْن َربِْيَعَة:    .َة تََزو َ
 َ ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أ ِت ِمْن نَْفِسِك َوَمالِِك  َرِضيْ فََقاَل لََها َرس 

؟" قَالَْت: نََعْم. فَأََجاَزه . ْ َرَواه  ا بَِنْعلَْْيِ     .ِذي   مِ لّت ِ
3206. (5) [2/958- అపరిశోధిత్ం] 
'ఆమిర్  బిన్  రబీ'అహ్ (ర) కథనం: బన్న ఫ'జ్జర తెగక 

చెందిన ఒక సి్త్ీ ఒక జత్ చెపుిల్ మహర్ క బదులు ఒక 
వుకిితో పెళ్ళళచేసుకంది. అపుిడు పావకి (స), 'ఒక జత్ 
చెపుిల్క బదులుగా నినుా నువ్వా అత్నికి 
సమరిించ్చ కన్నావ్వ?' అని ఆమతో అన్నారు. దానికి 

 

53) వివరణ-3204: పావకి (స) భారుల్ందరి మహర్  12½  

ఊఖియాలు ఉండేదని ఇంత్కమ్మందు పేరొునడం 

జరిగింది. 'ఉమర్  సగం ఊఖియాను పాసిావించలేదు. 

ఉము 'హబీబహ్ (ర) యొకు మహర్  పావకి (స) 

నిరీయంచలేదు. ఆమ మహర్  నజ్జషీ ర్వజు 

నిరీయంచాడు. 



13. వివాహ పుస్త కం  : 3080-3381 ;   స్ంపుటం : II 1169 13-  ِْلدالجِ    ؛   3381-3080 :  ِكتَاُب الن َِكاح :  II  

ఆమ, 'అవ్వనని' బదులిచిుంది. పావకి (స), 'ఆ 
నికా'హ్ ను కొనసాగనివామని,' అనుమత్ంచారు. 
(త్రిుజి') 

   (2/958)  [ ) لم تتم دراسته ( 6]  - 3207
َج اْمَرأًَة َولَ لْ ْن عَ َوعَ  ٍل تََزو َ ِئَل َعْن َرج  ْوٍد: أَن َه  س  ْم  َقَمَة َعِن ابِْن َمْسع 

وْ فْ يَ  ْل بَِها َحّت َ َماَت فََقاَل ابْن  َمْسع  لََها ِمْثل     دٍ ِرْض لََها َشْيًئا َولَْم يَْدخ 
ة  وَ  فََقاَم  .الِْمْْيَاث  لََها َصَداِق نَِسائَِها. ََل َوْكَس َوََل َشَطَط َوعَلَْيَها الِْعد َ
وْ  صىل اهلل عليه  ل  اهللِ َمْعِقل  بْن  َسَناَن اِْلَْشَجِعي   فََقاَل: قَََض َرس 

ا بِِمْثِل  َما قََضْيَت. فََفِرَح بَِها ابْن   وسلم ِِفْ بِْرَوِع بِْنِت َواِشِق اِْمَرأَةٍ ِمن َ
دَ  ِمِذي   َوأَب ْو دَاو  ْ ْوٍد. َرَواه  الّت ِ اَرِمي    َوالن َ َمْسع      .َساِئِ   َوالد َ

3207. (6) [2/958- అపరిశోధిత్ం] 
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  మస 'ఊద్  (ర) దాార్వ 'అల్ ఖమహ్  

(ర) కథనం: 'ఒక వుకిి ఒక సి్త్ీతో వివ్వహం 
చేసుకన్నాడు. మహర్  నిరీయంచలేదు, ఆమతో 
సంభోగం చేయనూ లేదు. ఆ వుకిి మరణించాడు. 
ఆమక మహర్  ల్భిసిుందా? లేదా? ఆమ ఇదద త్  దిన్నలు 
గడుపుతందా లేదా? భరి ఆసికి వ్వరసుర్వలు 
అవ్వతందా లేదా?' అని అత్నిా పాశాంచడం జరిగింది. 
దానికి 'అబుద ల్లల హ్  బిన్  మస 'ఊద్  (ర), 'ఆమక మహర్  
ల్భిసిుంది, అంటే ఆమ కటంబంలో ఇవాబడేంత్ 
మహర్  ఆమక ల్భిసిుంది. ఆమ ఇదద త్  దిన్నలు 
గడుపుతంది, ఇంకా త్న భరి ఆసికి వ్వరసుర్వలు కూడా 
అవ్వతంది,' అని సమాధానం ఇచాురు. అది వినా 
మ'అఖిల్  బిన్  సన్నన్  అష జయీ నిల్బడ, ''మా 
కటంబంలోని ఒక సి్త్ీ సమసు కూడా ఇటవంటిదే 
ఉంది. మహర్  నిరీయంచకండా నికా'హ్  అయంది, 
సంభోగం చేయకండా ఆమ భరి మరణించాడు, 
అపుిడు పావకి (స)ను కూడా ఇల్లగే పాశాంచడం 
జరిగింది. దానికి పావకి (స) ఇపుిడు న్నవ్వ ఇచిునటేు  
సమాధానం ఇచాురు'' అని అన్నారు. అది విని, 
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  మస 'ఊద్  చాల్ల సంతోష్ంచారు. 
(త్రిుజి', అబ్బదావూద్ , నసాయ', దారమి) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం   ا
 ( 2/959)[ ) لم تتم دراسته (   7] - 3208

َ َعْن أ م ِ َحِبْيَبِة: أَن َهَ  أَْرِض ْحَت َعْبِد اهلِل بِْن َجْحٍش فََماَت بِ انَْت تَ ا ك
َجَها الن َ  الَْحَبَشةَ  اِشي   الن َ فََزو َ ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َوأَْمَهَرَها َعْنه   ج َ

ْوِل اهلِل صىل اهلل   ِروَ أَْربََعَة آَْلٍف. َوِِفْ  ايٍَة: أَْربََعَة ِدْرَهٍم َوبََعَث بَِها إََِل َرس 
َساِئِ   م َمَع ه وسل علي دَ َوالن َ َرْحِبْيَل بِْن َحَسَنَة. َرَواه  أَب ْو دَاو    ش 

3208. (7) [2/959-అపరిశోధిత్ం] 
ఉము 'హబీబహ్ మొదట్ 'అబ్దు లా్లహ్్ బిన్్ జ'హష్ 
నికా'హ్్లో ఉండేవ్వరు. 'అబుద ల్లల హ్  హబ్ షా వళ్ళళ 
చనిప్రయారు. ఇదద త్  దిన్నలు గడసన త్ర్వాత్ నజా్జషీ 
ర్వజు పావకి (స) అనుమత్తో, 'హబీబహ్ పెళ్ళళ పావకి 
(స)తో చేసారు. త్న వదద  నుండ న్నలుగు వేల్ 
దిర్ హమ్ లు ఉము 'హబీబహ్ క మహర్ గా, షుర'హ్ 
బీల్  దాార్వ పావకి (స) వదద క పంప్రరు. 54 (అబ్బ 
దావూద్ , నసాయ') 

 

54) వివరణ-3208: ఉమ్మమ 'హబీబహ్ క రమ్ల అనే 

పేరు ఉండేది. మ్మదుద గా ఉము 'హబీబహ్ అని 

ప్తలిచేవ్వరు. పావకి (స) దైవదౌతాునికి 17 సంవత్ార్వలు 

మ్మందు జనిుంచారు. 'అబుద ల్లల హ్  బిన్  జ'హష తో 

పెళ్ళయంది. పావకి(స)క దైవదౌత్ుం ల్భించిన 

త్రువ్వత్ ఈమ ఇసాల మ్  స్త్ాకరించారు. 'హబ్ షా వైపు 

వల్సప్రయారు. ఒక ఉలేల ఖనం పాకారం ఆమ కూతరు 

అకుడే జనిుంచింది. 'హబ్ షా వళ్ళళన త్ర్వాత్ 

'అబుద ల్లల హ్  బిన్  జ'హష  కైీసివం పుచ్చుకన్నాడు. కాని 

ఈమ మాత్ర ం ఇసాల మ్ పైెనే సారంగా ఉంది. ఇదద రిదీ వేరేారు 

ధర్వులు కావట్ం వల్ల  అత్ను ఆమక వేరుగా ఉన్నారు. 

కొనిారోజుల్ త్ర్వాత్ చనిప్రయాడు. ఇపుిడు ఆమక 

పావకి(స) భారు సాానం ల్భించే సమయం ఆసనా 

మయంది. పావకి (స) 'అమార  బిన్  ఉమయు అ'జాుమరీని 

నజా్జషీవదద క నికా'హ్  సందేశం ఇచిు పంప్రరు. అపుిడు 

నజా్జషీ త్న సేవకర్వలు అబాహయు దాార్వ ఉము 

'హబీబహ్ క పావకి (స) నికా'హ్  సందేశ్వనిా 

అందించాడు. ఆమ 'ఖాలిద్  బిన్  స'యీద్  ఉమవీని 

వకీలుగా నియమించారు. ఈ సందేశ్వనిా స్త్ాకరిసి్త 

అబాహయుక ర్తండు వండ కడయాలు, ఉంగర్వలు 

ఇచాురు. సాయంత్ర ం నజా్జషీ జ'అఫర్  బిన్  అబీ 

'తాలిబ్ ను, ఇంకా అకుడ మ్మసల మ్మల్ను ఒకచోట్ 

చేర్వురు. సాయంగా నికా'హ్  చదివించారు. ఆ పదాలు 

ఇవి, అంటే అల్లల హ్  సిోత్ర ం త్రువ్వత్ పావకి (స) ఏ 

విషయం గురించి ననుా ఆదేశంచారో, దానిా నేను 



13. వివాహ పుస్త కం  : 3080-3381 ;   స్ంపుటం : II 1170 13-  ِْلدالجِ    ؛   3381-3080 :  ِكتَاُب الن َِكاح :  II  

   (959/ 2)  [ ) صحيح ( 8]  - 3209
َج  لَْيٍم فَكَاَن َصَداَق َما بَيْ ْو َطلَْح أَب   َوَعْن أَنٍَس قَاَل: تََزو َ َما َة أ م َ س  َنه 

ْ َطلَْحَة فََخَطَبَها فََقالَْت:اَْْلِْسََلم  أَْسلََمْت  لَْيٍم قَْبَل أَِِب ْ قَْد   أ م   س  إِّن ِ
َما. َرَواه   فَإِْن أَْسلَْمت   أَْسلَْمَت نََكْحت َك فَأَْسلََم فَكاََن َصَداَق َما بَْيَنه 

َس ا   . اِئِ   لن َ
3209. (8) [2/959 -దృఢం] 
అనస  (ర) కథనం: అబూ 'త్ల్్'హా ఉమ్మమ సులైమ్తో 

నికా'హ్  చేసుకన్నారు. వీరిదద రి మధు ఇసాల మ్  స్త్ాకరణ 
మహర్ గా నిరీయంచడం జరిగింది. అంటే ఉము సులైమ్  
అబ్బ 'త్ల్ 'హా కంటే మ్మందు ఇసాల మ్  స్త్ాకరించారు. 
అబ్బ 'త్ల్ 'హా అవిశ్వాస సాత్లోనే ఉము సులైమ్ క 
నికా'హ్  సందేశం పంప్రరు. దానికి ఉము సులైమ్ , 'నేను 
ఇసాల మ్  స్త్ాకరించాను, నువ్వా కూడా ఇసాల మ్  స్త్ాకరిసిే 
నేను న్నతో పెళ్ళళ చేసుకంటాను,' అని సమాధానం 
పంప్తంది. ఆ త్రువ్వత్ అబ్బ త్ల్ హా ఇసాల మ్  
స్త్ాకరించారు. అపుిడు వీరిదద రి మధు అబ్బ 'త్ల్'హా 

 

స్త్ాకరించాను. 400 బంగారు దీన్నరల క బదులు నేను 

ఉము 'హబీబహ్ మహర్  నిరీయంచాను. ఆ త్రువ్వత్ 

వ్వటిని అందరి మ్మందు పెటిు  వ్వటిని పావకి (స) త్రఫున 

చెలిల సిున్నాను,'' అని 'ఖాలిద్  బిన్  స'యీద్ క ఇచిు 

వేసారు. 'ఖాలిద్  ఇల్ల అన్నారు, ''అంటే పావకి (స) 

చెప్తిన దానిా నేను స్త్ాకరించాను. ఉమ్మమ 'హబీబహ్ 

బిన్్తె అబీ 'సుఫ్యాన్్ యొకు నికాహ్  పావకి (స)తో 

చేసాను. అల్లల హ్  (త్) పావకి(స)క శుభం పాసాదించ్చ 

గాక!'' (మవ్వహబుదీద నియు; మిర్ ఖాత్  షర'హ్ 

మిషాుత్ )  

నికా'హ్  అయ ప్రయన త్ర్వాత్ అందరూ లేవబోయారు. 

అపుిడు నజా్జషీ వలీమ విందు పావకిల్ందరి 

సాంపాదాయం. కూరోుండ వలీమ త్ని వళ్ళండ, పాజలు 

విందు ఆరగించి వళ్తళరు. మహర్  ధనం ఉము 

'హబీబహ్ క అందిన త్రువ్వత్ ఆమ అబాహయ 

సేవకర్వలికి కానుకగా ఇచాురు. కాని ఆమ వ్వట్నిాటిన్న 

త్రిగి ఇచిువేసారు. ర్తండవ రోజు ఆమ వదద క కసి్తరి, 

గుగిగ ల్ం అంబర్  మొదలైనవి తీసుకొని వచిుంది. ఆమ 

వ్వటిని తీసుకొని పావకి (స) వదద క వచాురు. నికా'హ్  

మ్మగియగానే నజా్జషీ ఆమను షర్ హబీర్  వంట్ పావకి(స) 

వదద క పంప్తవేసారు.  

ఇసాల మ్  స్త్ాకరణను మహర్ గా నిరీయంచడం జరిగింది. 
(నసాయ')  

===== 

 ْيَمةِ َباُب الَْولِ   -8
8. వివాహ (వలీమహ్) విందు 

వలీమహ్ అంటే స్భ, ఒకచోట్ కల్వట్ం అని అరాం. 
భార్వుభరిలు కలిసన త్ర్వాత్ కృత్జాతా పూరాకంగా 
ఇచేు విందును వలీమహ్ అంటారు. పండతలోల  
కొందరు మ్మఖు విధిగా భావిసిారు. మరికొందరి వదద  ఇది 
పావకి సాంపాదాయం. 'హదీసు'లోల  దీనిా గురించి 
పాతేుకించి చెపిడం జరిగింది.  

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగం  ا
 ( 2/960)(   فق عليه[ ) مت  1]  - 3210

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َرأَى َعىَل عَ  ْحمِن اْبِد َعْن أَنٍَس: أَن َ الن َ    بِْن لر َ
ْفَرةٍ فََقاَل: جْ  قَاَل: "َما َهَذا؟" َعْوٍف أَثََر ص  ْ تََزو َ ْزِن نََواةٍ   وَ ت  اِْمَرأَة  َعىَل إِّن ِ

    .َشاةٍ"لَْو بِ بَاَرَك اهلل  لََك أَْولِْم وَ " ِمْن ذَْهٍب قَاَل:
 3210. (1) [2/960 - ఏకీభవిత్ం] 
అనస  (ర) కథనం: పావకి (స) 'అబుద రర హాున్  బిన్  'ఔఫ  

దుసిులోల  పసుపు పచురంగు చిహాాలు చూచి ఇదేమిటి 
అని అడగారు. 'నేను ఒక సి్త్ీతో ఖరాూరం గింజంత్ 
బరువ్వ బంగారం మహర్ క బదులు వివ్వహం 
చేసుకన్నాను' అని అన్నారు. అపుిడు పావకి (స) 
అల్లల హ్ (త్) మీక శుభం పాసాదించ్చ గాక! ఒకు మేకదైన్న 
సరే వలీమహ్  చేయ,' అని అన్నారు.55 (బు'ఖారీ, 
మ్మసల మ్ ) 

 ( 2/960)[ ) متفق عليه (   2]  - 3211

 

55) వివరణ-3210: నవాహ్ ఒక రకమైన న్నణం. అది 5 

దిర్్హమ్లకు సమానం. మరికొందరు 3 దిర్్హములని 

అభిపా్రయ పడుతన్నారు. అంటే మూడు లేక ఐదు 

దిర్ హమ్ లు మహర్  నిరీయంచ్చకవచ్చును. 10 

దిర్ హమ్ లు ఇవా నవసరం లేదు. వలీమహ్ చేయట్ం 

పావకి సాంపాదాయం. ఒకు మేక అయన్నసరే. అంటే త్న 

సాోమత్క త్గగ టు  చేయవచ్చును.  
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ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعىَل أََحٍد م ِْن   لََم أَوْ اَل: َما َوَعْنه  قَ  َرس 
    .بَِشاةٍ  أَْولََم َم َعىَل َزيَْنَب أَْولَ  نَِسائِِه َما

3211. (2) [2/960-  ఏకీభవిత్ం] 
అనస  (ర) కథనం: పావకి (స) త్న భారులోల  'జైనబ్ (ర) 

నికా'హ్ లో వలీమహ్ చేసనంత్ గొపిగా ఇత్ర భారుల్ 
వలీమాలు చేయలేదు. పావకి (స) ఆమ నికా'హ్ లో ఒక 
మేకను కస వలీమహ్  చేసారు. (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 ( 960/ 2)[ ) صحيح (   3]  - 3212
ْول  اهلِل  سلم ِحْْيَ بَََن بَِزيَْنَب  عليه وهللصىل اَوَعْنه  قَاَل: أَْولََم َرس 

ْبًزا َولَْح بِْنِت َجْحٍش فَأَْشَبَع ال َخاِري     ًما.ن َاَس خ      .َرَواه  الْب 
3212. (3) [2/960 -దృఢం] 
అనస  (ర) కథనం: పావకి (స) 'జైనబ్  (ర) తో నికా'హ్  

చేస మొదటి ర్వత్ర  గడప్తన త్ర్వాత్ వలీమాలో పాజల్క 
కడుపు నిండా రొట్టు , మాంసం పెటాు రు. (బు'ఖారీ) 

 ( 2/960)[ ) متفق عليه (   4]  - 3213
وْ إِن َ  َوَعْنه  قَاَل: َجَها َرس  َة َوتََزو َ َل اهلِل صىل اهلل عليه أَْعَتَق َصِفي َ
َفٌق عَلَْيهِ  .اَداقَهَ َوَجَعَل ِعْتَقَهاَ َص  ت َ   َوأَْولََم عَلَْيَها بَِحْيٍس. م 

3213. (4) [2/960- ఏకీభవిత్ం] 
అనస  (ర) కథనం: పావకి (స) 'స్ఫ్యాహ్ (ర)ను 

విడుదల్ చేస నికా'హ్  చేసుకన్నారు, ఆమను 
విడుదల్ చేయడమే మహర్ గా నిరీయంచారు. మొదటి 
ర్వత్ర  త్ర్వాత్ వలీమహ్ లో 'హైెస  విందు ఇచాురు.56 

(బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 
 ( 960/ 2)[ ) صحيح (   5]  - 3214

َخْيَْبَ َوالَْمِديَْنِة  اهلل عليه وسلم بَْْيَ  ِب   صىلن َ َم ال أَقَا َوَعْنه  قَاَل:
َة فََدَعْوت  الْم ْسلِِمْْيَ إََِل َولِْيَمِتِه َوَما كَاَن  ثَََلَث لََياٍل ي ْبََن عَلَ  ْيِه بَِصِفي َ

بْ فِْيَها مِ  ََل لَْحٍم َوَما كَاَن فِْيَها إَِل َ أَْن أََمَرباِِْلَنَْطاِع فَ ْن خ    َطْت ب ِس ٍز و َ
َخاِري   فَأ لْقِ  . َرَواه  الْب  ْمن  ْمر  َواِْلَقِط  َوالس َ     .َي عَلَْيَها الت َ

3214. (5) [2/960- దృఢం] 
అనస  (ర) కథనం: పావకి (స) 'ఖైబర్  యుదధ ం 

త్రువ్వత్, 'ఖైబర్  మరియు మదీనహ్ ల్ మధు మూడు 
 

56) వివరణ-3213: 'హైస్ అనేది ఒక తీప్త పదారాం. దీనిా 

ఖరాూరం, నయు, పన్నర్  మొదలైన వ్వటితో చేసిారు. 

అంటే మలీదహ్  లేదా హల్లా. 

ర్వతర లు ఆగారు. అకుడే 'స్ఫ్యాహ్ (ర) తో నికా'హ్  
చేసుకొని, మొదటి ర్వత్ర  అకుడే గడప్రరు. వలీమహ్ 
చేస మ్మసల మ్మల్క విందు ఇచాురు. అందరూ 

వచాురు. విందు చాప పరచబడంది. దానిపైె 
ఖరాూర్వలు, పన్నర్ , నయు ఉంచబడాాయ. రొట్టు , 
మాంసం ఉంచలేదు. క్షవల్ం ఇవే ఉంచబడాాయ. 
(బు'ఖారీ) 

   (961/ 2)  [ ) صحيح (6]  - 3215
َة بِنْ  ِب   صىل اهلل عليه وسلم عَ  قَالَْت: ْيَبةَ ِت شَ َوَعْن َصِفي َ ىَل  أَْولََم الن َ

يِْن مِ      .ْن َشِعْْيٍ. َرَواه  الْب َخاِري   بَْعِض نَِسائِِه بِم د َ
3215. (6) [2/961-దృఢం] 
'స్ఫ్యాహ్ బిన్్తె షైబహ్ (ర) కథనం: పావకి (స) త్న 

భారులోల  కొందరి వలీమాలోల  ర్తండు మ్మద్ ల్ యవాల్ 
ప్తండతో వలీమహ్ చేసారు. అంటే ర్తండు మ్మద్ ల్ 
యవాల్ రొట్టు లు త్నిప్తంచారు. (బు'ఖారీ) 

 ( 2/961)عليه (  [ ) متفق  7]  - 3216
َمرَ  ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسل َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ع  "إِذَا   : م قَاَل أَن َ َرس 

ك ْم إََِل الَْولِْيَمِة فَلَْيأْتَِها ت َ " د ِعَي أََحد   ِه.  عَلَيْ  َفٌق . م 
َيٍة لُِمْسِلٍم: فَلُْيِجْب ُعْرًسا كَاَن أَْو نَْحَوهُ  رِ ِفْ وَ    .َوا

3216. (7) [2/961-ఏకీభవిత్ం] 
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'ఉమర్ (ర) కథనం: పావకి (స) 

పావచనం: ''మీలో ఎవరికైన్న వలీమహ్ క ప్తలిసిే 
త్పికండా వళ్ళండ.'' (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ )  

మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''ఆహాాన్ననిా 
త్పికండా స్త్ాకరించాలి. పెళ్ళళ ఆహాానం అయన్న, 
మరే శుభకారు ఆహాానం అయన్న సరే.'' (మ్మసల మ్ ) 

 ( 961/ 2)[ ) صحيح (   8]  - 3217
وْ  رَ قَاَل  قَاَل: َوَعْن َجابٍِر: ل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا د ِعَي  س 

ك ْم إََِل َطَعاٍم      .اَء َطِعَم َوإِْن َشاَء تََرَك". َرَواه  م ْسلٌِم َوإِْن شَ  ي ِجْب  فَلْ أََحد 
3217. (8) [2/961దృఢం] 
జ్జబిర్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''ఎవరై్తన్న 

విందుక ఆహాానిసిే త్పికండా వళ్తళలి. ఇషు ం 

అయతే త్న్నలి, ఇషు ం లేకప్రతే త్నకూడదు.'' 
(మ్మసల మ్ ) 
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 ( 2/961)  ق عليه () متف [  9]  - 3218
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َشر   وَ  ْ ه َريَْرَة قَاَل: قَاَل َرس   َعْن أَِِب

َعاِم َطَعام  الَْولِْيَمِة ي ْدََع لََها اِْلَْغِنَياء  َوي ّْتَك  ا َقرَ الط َ ْن تََرَك اء  َومَ لْف 
" ْولَه  ْعَوَة فََقْد َعََص اهلَل َوَرس      .الد َ

3218. (9) [2/961-ఏకీభవిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి(స) పావచనం, 

''ధనవంతల్ను ఆహాానించి, పేదల్ను వదలి వేసే 
విందు భోజనం మహా చెడాది. విందు ఆహాాన్ననిా 
త్రసురించేవ్వడు అల్లల హ్  మరియు ఆయన పావకిక 
అవిధేయత్  చూప్తనటేు .'' (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

   (2/961)  ( عليه [ ) متفق 10]  - 3219
ْ َوَعْن  ْوٍد اِْلَنَْصاِري ِ قَاَل:أَِِب ٌل م َِن اِْلَنَْصاِر ي كَ  َمْسع  َن َ أَبَا كَاَن َرج 

َعْيٍب كَاَن لَه  غ ََل  اٌم فََقاَل:ش  ْمَسًة لََعل ِي  ِفْي خَ اِْصَنْع ِِلْ َطَعاًما يَكْ  ٌم لَح َ
ِب   صىل اهلل عليه وسلم َخاِمَس خَ  و الن َ عَ   فََصَنعَ ْمَسةٍ أَدْع  ي ًِما ث م َ  لَه  ط 

ٌل  ْم َرج  ِب   صىل فََقاَل  .أَتََها فََدعَاه  فََتِبَعه  يَا أَبَا "  اهلل عليه وسلم: الن َ
ًَل تَِبَعَنا فَإِْن ِشْئَت أَِذنَْت لَ  َعْيٍب إِن َ َرج  . قَاَل: ََل  " ْن ِشْئَت تََرْكَته  ه  َوإِ ش 

 .بَْل أَِذنْت  لَه  
3219. (10) [2/961-ఏకీభవిత్ం] 
అబ్బ మస 'ఊద్  అన్నారీ (ర) కథనం: అబ్బ షు'ఐబ్  

అన్నారీ వదద  ఒక సేవకడు ఉండేవ్వడు. అత్డు మాంసం 
అమేువ్వడు. అబ్బ షు'ఐబ్  త్న సేవకనితో, 'ఐదు 
గురికి సరిప్రయనటల  భోజనం త్యారుచేయ, నేను 
పావకి (స)ను విందుక ప్తలుసిున్నాను. ఆ ఐదుగురిలో 
ఆయనొకరు,' అని అన్నాడు. సేవకడు ఐదుగురికి సరి 
ప్రయనటు  త్యారు చేసాడు. పావకి (స) వదద క వళ్ళళ 
ఆయనిా త్నవంట్ తీసుకొని వళ్ళసాగారు. ఆయన 
వంట్ మరోవుకిి కూడా నడవసాగాడు. అపుిడు పావకి 
(స), 'అబ్బ షు'ఐబ్ ! మనవంట్ మరోవుకిి కూడా 
వసిున్నాడు. ఇత్నికి ఆహాానం లేదు, ఒక వేళ్ న్నవ్వ 
కరితే ఇత్నిా కూడా త్నిప్తంచ్చ లేదా ఇత్నిా త్ప్తి 
పంప్తవేయవచ్చు,' అని అన్నారు. దానికి అబ్బ 
షు'ఐబ్ , 'నేను ఇత్నిా కూడా ఆహాానిసిున్నాను, 
ఇత్డు కూడా వచిు త్ని వళ్తళలి,' అని అన్నాడు. 
(బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ   َ    రండవ విభాగం ا
 ( 961/ 2)(   دراستهم تتم [ ) ل 11]  - 3220

ٍة بَ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم أَْولََم َعىَل َصِفي َ َسِويٍْق  َعْن أَنٍَس أَن َ الن َ
دَ َوابْن  َماَجه   .َوتَْمرٍ  ِمِذي   َوأَب ْو دَاو  ْ    َرَواه  أَْحَمد  َوالّت ِ

3220. (11) [2/961-అపరిశోధిత్ం] 
అనస  (ర) కథనం: పావకి(స) 'స్ఫ్యాహ్ (ర) వలీ 

మహ్ లో సతి మరియు ఖరాూర్వల్ విందు ఇచాురు. 
(త్రిుజి', అబ్బ దావూద్ , ఇబ్నా మాజహ్, అ'హుద్ ) 

   (962/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 12]  - 3221
ًَل َضاَف عَلي بْ  ْ َوَعْن َسِفْيَنَة: أَن َ َرج   َطالٍِب فََصَنَع لَه  َطَعاًما َن أَِِب

: لَْو دَ  ْوَل َعوْ فََقالَْت فَاِطَمة   اهلل عليه وسلم فَأَكََل َمَعَنا  اهلِل صىل نَا َرس 
ِرَب   فََدَعْوه  فََجاَء فََوَضَع يََديِْه َعىَل  ِعَضادَِِت الَْباِب فََرأَى الِْقَراَم قَْد ض 

ْوَل اهلِل َما قَالَ  .ِِفْ نَاِحَيِة الَْبْيِت فََرَجعَ  : يَا َرس  لْت  : فََتِبْعت ه  فَق  ْت فَاِطَمة 
قًان َه  لَيْ ؟ قَاَل: "إِ د ََك رَ  َزو َ َل بَْيًتا م    . َرَواه  أَْحَمد  " َس ِِلْ أَْو لَِنِب ِ أَْن ي َْدخ 

  . َوابْن  َماَجه  
3221. (12) [2/962- అపరిశోధిత్ం] 
సఫ్సనహ్  (ర) కథనం: 'అలీ (ర) ఇంటికి ఒక వుకిి 

అత్ధిగా వచాుడు. 'అలీ (ర) అత్ని కసం భోజనం 
త్యారు చేయంచారు. అపుిడు ఫ్వ'త్మ (ర) 'అలీ 
(ర)తో, 'పావకి (స)ను కూడా ఆహాానిసిే, అత్ను (స) 
కూడా మనతోప్రట త్ంటే బాగుండేది,' అని అన్నారు. 
మరి ఇదద రూ అత్నిని (స) ఆహాానించారు. పావకి (స) 
వచాురు. కడప దగగ రక వచేు సరికి ఇంటిలోని ఒక 
మూల్లో ఒక తెర వేల్లడుతూ ఉండట్ం చూస త్రిగి 
వళ్ళళప్రయారు. లోపలికి ర్వలేదు. ఫ్వ'త్మహ్ (ర) 
అత్ని(స) వనుక వళ్ళళ, 'ఓ అల్లల హ్  పావకిా! ఎందుక 
త్రిగి వళ్ళళప్రతన్నారు,' అని అడగింది. దానికి పావకి 
(స), 'న్నక్ష కాదు, ఏ పావకికూ అల్ంకరణ గల్ ఇంటోల  
పావేశంచడం త్గదు,' అని సమాధానం ఇచాురు.57  

(అ'హుద్ , ఇబ్నా మాజహ్) 
 

57) వివరణ-3221: అంటే అందంగా చితీర కరించబడన ఒక 

తెర. పావకి (స) కటంబానికి ఇది త్గదు. ఎందుకంటే 

దుబార్వ ఖరుుతో ప్రట ధరువుత్రేక చరు కూడాను. 

అందువల్ల  పావకి (స) మందలించడానికి ఇల్ల చేసారు. 



13. వివాహ పుస్త కం  : 3080-3381 ;   స్ంపుటం : II 1173 13-  ِْلدالجِ    ؛   3381-3080 :  ِكتَاُب الن َِكاح :  II  

 ( 962/ 2)ته (  استتم در [ ) لم 13]  - 3222
ْول  اهلِل صىل َمَر قَاَل: قَاَل َرس  اهلل عليه وسلم:  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ع 

ْولَه  َوَمْن دَ "َمْن د ِعَي فَلَْم ي ِجْب فََقْد َعََص اهلَل  ىَل َغْْيِ دَْعَوةٍ  َخَل عَ َوَرس 
ا ِغْْيً َ . رَوا" دََخَل َساِرقًا َوَخَرَج م  دَ ه  أ    .ب ْو دَاو 

3222. (13) [2/962 -అపరిశోధిత్ం] 
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'ఉమర్  (ర) కథనం: పావకి (స) 

పావచనం, ''ఆహాానించబడ ఆహాాన్ననిా స్త్ాకరించని 
వుకిి అల్లల హ్  (త్), ఆయన పావకి (స)క అవిధేయత్ 
చూప్తనటేల , ఆహాానం లేకండా వళ్ళళ త్నావ్వడు 
దొంగగా వళ్ళళ దోప్తడ దొంగగా త్రిగి వచిునటేల .'' (అబ్బ 
దావూద్ ) 

   (962/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 14]  - 3223
ٍل م ِ  ْوَل ْن أَْصَحاِب َوَعْن َرج  ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَن َ َرس  َرس 

َما سلم قَااهلِل صىل اهلل عليه و  اِعَياِن فَأَِجْب أَْقَربَه  َل: "إِذَا اْجَتَمَع الد َ
ه مَ َوإِْن َسَبَق ابًا بَ  دَ أََحد    ا فَأَِجِب ال ِِذْي َسَبَق". َرَواه  أَْحَمد  َوأَب ْو دَاو 

3223. (14) [2/962- అపరిశోధిత్ం]  
పావకి (స) అనుచరులోల  ఒకరి కథనం: పావకి (స) 

పావచనం, ''ఒకవేళ్ ఇదద రు వుకిలు ఆహాానించటానికి 
ఒక్ష సారి వసిే, వ్వరిదద రిలో ఎవరి ఇలుల  దగగ రగా ఉంటే వ్వరి 
ఆహాానం స్త్ాకరించండ. ఒకవేళ్ వ్వరిలో ఒకరు మ్మందు 
మరొకరు వనుకవసిే, మ్మందు వచిున వ్వరి ఆహాానం 
స్త్ాకరించండ. (అబ్బ దావూద్ , అ'హుద్ ) 

 ( 2/962)؟[  15]  - 3224
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َطَعام    قَاَل: وَعْن ابن مسعود قَاَل َرس 

ِِل  ْمَعٌة َوَمْن   ٌم يَْوِم  َحق ٌ َوَطَعايَْوِم أَو  ٌة َوَطَعام  يَْوِم الث َالِِث س  ن َ الث َاِّنْ س 
َع َسم َ  ِمِذي    َسم َ ْ   َع اهلل  بِِه". َرَواه  الّت ِ

3224. (15) [2/962 ?] 
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  మస 'ఊద్  (ర)కథనం: పావకి (స) 

పావచనం, ''వలీమహ్ లో మొదటి రోజు విందు 
ధరుమైనదే. ర్తండవ రోజు విందు పావకి (స) 
సాంపాదాయం, మూడవ రోజు విందు చూపుగోలు 
మరియు పాదరశన. చూపుగోలు ఉదేద శుంతో ఏదైన్న 

 

అంటే విందులో ఏదైన్న ధరువుత్రేక చరు చూసిే అకుడ 

నుండ వచేుయాల్ని హత్బోధ చేయబడంది. 

పనిచేసిే తీరుిదినం న్నడు అల్లల హ్  (త్) అత్నిా 
అవమానంప్రలు చేసిాడు. (త్రిుజి') 

 ( 962/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   16]  - 3225
اٍس: َعِن َوَعْن ِعْكَرَمةَ  ِب َ أَن َ ال   ابِْن َعب َ صىل اهلل عليه وسلم نَََه   ن َ

 َ ن َِة:   َل.َعْن َطَعاٍم الْم َتَباِريَْْيِ أَْن ي ْؤك دَ َوقَاَل م ْحي ي الس   َرَواه  أَب ْو دَاو 
ِحْيح  أَن َه  َعْن عِ  ْرَسًَل  ْكَرَمةَ َوالص َ ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم م     َعِن الن َ

3225. (16) [2/962 -అపరిశోధిత్ం] 
ఇబ్నా'అబాూస  (ర) దాార్వ 'ఇకర మహ్ (ర) కథనం: 

పావకి (స) పావచనం, ''ఇదద రు ప్రటీపడే వుకిల్ 
ఆహాాన్ననిా స్త్ాకరించర్వదు.'' 58 (అబ్బ దావూద్ , 
మహుయ్ సునాహ్ /  తాబయీ  పా్రకిం) 

----- 

 َ ِلُث  لَْفْص ا    మూడవ విభాగం  ُل الث َا
   (963/ 2)  م دراسته (لم تت [ )   17]  - 3226
 ْ ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َرَة قَاَل:يْ  ه رَ َعْن أَِِب قَاَل َرس 

َما"."اَلْم َتَباِريَاِن ََل  ه  : يَْعِِن    ي َجابَاِن َوََل ي ْؤكَل  َطَعام  قَاَل اْْلَِمام  أَْحَمد 
َيافَِة فَْخًرا َوِريَاءً َعاِرَض الْم تَ     .ْْيِ بِالض ِ

3226. (17) [2/963 -అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''ప్రటీపడే వ్వరి ఆహాాన్ననిా స్త్ాకరించకండ. వ్వరి 
విందులో  ప్రల్గగ నకండ.'' (అహుద్, బై్నహఖీ) 

 ( 963/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   18]  - 3227
ْول  اهلِل ْمَراَن َوَعْن عِ  َصْْيٍ قَاَل: نَََه َرس  هلل عليه وسلم  صىل ا بِْن ح 
  ِسِقْْيَ إَِجابَِة الَْفا

3227. (18) [2/963- అపరిశోధిత్ం] 
 

58) వివరణ-3225: మ్మత్బారియన్  అంటే 

ఆహాానించట్ంలో ప్రటీపడే ఇదద రు వుకిలు అంటే ఒకరి 

కంటే మరొకరు అధిక సంఖులో ఆహాానించాల్ని 

కరుతూ ఉంటారు. ఇటవంటి వుకిలు గరాం, 

అహంకారం, త్ల్బిరుసుత్నం, చూపుగోలు మొదలైన 

వ్వటిని పాదరిశసిారు. ఇటవంటి వ్వరి ఆహాాన్ననిా 

స్త్ాకరించ ర్వదు. వళ్ళర్వదు. 
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'ఇమాాన్  బిన్  'హు'సైన్  (ర) కథనం: పావకి (స) ప్రప 
కార్వుల్క ప్రల్ిడేవ్వరి ఆహాాన్ననిా స్త్ాకరించవదద ని 
హెచురించారు. (బై్నహఖీ) 

 ( 963/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   19]  - 3228
ْ ه   ِب   صىل َرَة قَاَل: قَاَل ال َريْ َوَعْن أَِِب يه وسلم: "إِذَا دََخَل   اهلل علن َ

ك ْم َعىَل أَِخْيِه الْم ْسلِِم  ْن َطَعاِمِه َوََل يَْسأَْل َويَْشَرْب ِمْن  فَلَْيأْك ْل مِ  أََحد 
َعِب  اِديَْث َرَوى اِْلَحَ   .َشَرابِِه َوََل يَْسأَْل" الث َََلثََة الَْبْيَهِقي   ِِفْ "ش 

اِهَر أَن َ الْم ْسلَِم ََل ي ْطِعم ه  َوََل  فَِْلَ َماِن" َوقَاَل: َهَذا إِْن َصح َ ْْلِيْ ا ن َ الظ َ
    .ه َو َحََلٌل ِعْنَده  يَْسِقْيِه إَِل َ َما 

3228. (19) [2/963 -అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

మీరు మీ మ్మసల మ్  సోదరుని ఇంటికి విందుక వళ్ళతే, 
అత్ను త్నిప్తంచింది త్నండ, ఎల్ల ఉంది? ఎకుడది 
అని అడకుండ. ఎందుకంటే అత్డు మ్మసల మ్  
అయనపుిడు ధరుసంప్రదనే త్నిప్తసిాడు. (బై్నహఖీ / -
షు'అబిల్ ఈమాన్) 

===== 

 َباُب الَْقْسِم   -9
9. భారాల స్మయాలు (వంతులు) 

సి్త్ీల్ హకులు పురుషుల్పైె ఉన్నాయ. అదేవిధంగా 
పురుషుల్ హకులు సి్త్ీల్పైె ఉన్నాయ. సి్త్ీల్ 
హకులు ఏమిట్ంటే పురుషులు సి్త్ీల్ను 
సంరకేించాలి, ప్రష్ంచాలి. వ్వరి అనాప్రన్నయాలు 
మంచిచెడాలు చూడాలి. ఒకరి కంటే ఎకువ భారులు 
ఉంటే అందరి పట్ల  న్నుయంగా వువహరించాలి. ర్వత్ర  
గడపటానికి పాత్ఒకురికీ ఒకుర్వత్ర  వంతలు 
నిరీయంచ్చకవ్వలి. ఎవరిపట్ల  అన్నుయం 
చేయకూడదు. మరచి ఏదైన్న పరప్రట జరిగితే 
అల్లల హ్  (త్) సనిాధిలో పశ్వుతిాపం చెందాలి. క్షమాపణ 
వేడుకవ్వలి. కాని ఉదేద శుపూరాకంగా ఒకురివైపే మొగుగ  
చూపకూడదు. మరొకరిపట్ల  అశర దధ  చూపకూడదు. 
అదేవిధంగా భారుల్ హకుల్ను నరవేరుక ప్రవట్ం 
మహా ప్రపం. అల్లల హ్  (త్) ఆదేశం: '' మరియు ఒకవేళ్ 
సి్త్ీ త్న భరి, అన్నదరణతో పావరిిసిాడేమోనని, లేదా 

విమ్మఖుడవ్వతాడేమోనని, భయపడతే! వ్వరిదద రూ 
త్మ మధు ర్వజీ చేసుకంటే! వ్వరిపైె ఎల్లంటి దోషం 
లేదు. ర్వజీపడట్ం ఎంతో ఉతి్మమైనది. మరియు 
మానవ్వల్ మనసుాల్లో పేర్వస ఇమిడ వ్వనాది. మీరు 
సజానులై, దైవభీత్ కలిగి ఉండండ! ఎందుకంటే! 
నిశుయంగా, అల్లల హ్  మీ కరుల్నిాంటిన్న బాగా 
ఎరుగును. మరియు మీరు ఎంత్ కరిన్న, మీ భారుల్ 
మధు పూరిి న్నుయం చేయట్ం మీ చేత్కాని పని. కనుక 
ఒక భారు వైపునక ఎకువగా మొగిగ , మరొకామను 
డోల్లయమాన సాత్లో వదల్కండ. మీరు మీ పావరినను 
సరిజేసుకొని దైవభీత్ కలిగి ఉండండ! ఎందుకంటే 
నిశుయంగా, అల్లల హ్  క్షమాశీలుడు, అప్రర కరుణా 

పాదాత్. కాని ఒకవేళ్ వ్వరు (దంపతలు) విడప్రతే! 
అల్లల హ్  త్న దాత్ృత్ాంతో వ్వరిలో పాత్ ఒకురిన్న, 
సాయం సమృధుధ లుగా చేయవచ్చు! మరియు 
అల్లల హ్ ! విసిారుడు (సరోాపగతడు), మహా 
వివేచన్నపరుడు.'' (అనిాసా, 4:128-130) 

పావకి (స) త్న భారుల్ పట్ల  న్నుయంగా వువహరించే 
వ్వరు. వంతలు వేస పాత్ ఒకురి హకును పూరిిచేసే 

వ్వరు. 'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: ''పావకి (స) త్మ భారుల్ 
పట్ల  వంతలు వేస న్నుయంగా వువహరించే వ్వరు. 
ఏమాత్ర ం హెచ్చుత్గుగ లు చేసేవ్వరు కారు. అయన్న, 'ఓ 
అల్లల హ్  (త్)! న్న శకిిమేరక నేను న్న భారుల్పట్ల  
న్నుయంగా వువహరించాను. న్న శకిికి మించినదాని 
పట్ల  ననుా విచారించక' అని పా్రరాించేవ్వరు.'' (అబ్బ 
దావూద్ , త్రిుజి', నసాయ') 

అంటే పాేమలో హెచ్చుత్గుగ లు ఉంటే ననుా 
విచారించక. మానవ్వనికి ఇది అసాధుం. భారు ఉండగా 
ఎవరై్తన్న కనా ప్తల్ల తో వివ్వహం చేసిే ఆమతో 7 దిన్నలు 
గడప్త ఆ త్రువ్వత్ వంతలు నిరీయంచాలి. ఒకవేళ్ 
విత్ంతవ్వతో పెళ్ళళచేసిే 3 రోజులు ఆమతో గడప్త ఆ 
త్రువ్వత్ వంతలు నిరీయంచాలి. (బు'ఖారీ, 
మ్మసల మ్ )  

ఒకవేళ్ విత్ంతవ్వ తాను ఇషు పడ త్న వంతను 
క్షమించి వేసిే, త్న వంతను ఇచిువేసిే మిగతా వ్వరి వదద  
ఉండట్ంలో త్పుిలేదు. 
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لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం  ا
 ( 2/964)[ ) متفق عليه (   1 ] - 3229

ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وس اٍس: أَن َ َرس  َض َعْن تِْسِع  لم ق بِ َعِن ابِْن َعب َ
ن َ    . َثَماٍن  لِ نِْسَوةٍ َوكَاَن يَْقِسم  ِمْنه 

3229. (1) [2/964- ఏకీభవిత్ం] 
ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) కథనం: పావకి (స) మరణించి 

నపుడు అత్నికి(స) 9మంది భారులున్నారు. వ్వరిలో  
8 మంది భారుల్ వంతలు నిరీయంచబడ ఉండేవి. 
ఒకరి వంత లేదు, ఎందుకంటే ఆమ త్న వంతను 
'ఆయ'షహ్  (ర)క ఇచాురు.59  (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 ( 2/964)  [ ) متفق عليه ( 2]  - 3230
ْت قَالَْت: ا كَِْبَ ْوَل اهلِل  َوَعْن عَائَِشَة أَن َ َسْودََة لَم َ َقْد َجَعلْت  يَا َرس 

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  .ْي ِمْنَك لَِعائَِشةَ يَْومِ    يَْقِسم  فَكَاَن َرس 
  .متفق عليه .ةَ ْودَ لَِعائَِشَة يَْوَمْْيِ يَْوَمَها َويَْوَم َس 

3230. (2) [2/964 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: సౌదహ్్ (ర) ముస్లివారై 

ప్రయన త్ర్వాత్ ఆమ, 'ఓ అల్లల హ్  పావకిా! నేను మ్మసలి 
దానాయప్రయాను. న్న వంతను 'ఆయ'షహ్  (ర)క 
ఇసిాను,' అని అన్నారు. ఆ త్రువ్వత్ పావకి (స) 
'ఆయ'షహ్  (ర) వదద  ర్తండు రోజులు గడపేవ్వరు. ఒక రోజు 
ఆయ'షహ్  (ర)ది, మరొక రోజు స్సదహ్  (ర)ది. (బు'ఖారీ, 
మ్మసల మ్ ) 

 ( 964/ 2)[ ) صحيح (   3]  - 3231
ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كَاَن يَْسأَل  ِِفْ َمَرِضِه  ا أَن َ َوَعْنهَ  َرس 

ه   َشَة ي ِريْد  يَْوَم عَائِ  "أَيَْن أَنَا غًَدا؟" : فِْيهِ  ال َِذْي َماَت  فَأَِذَن لَه  أَْزَواج 
َرَواه   .ث  َشاَء فَكَاَن ِِفْ بَْيِت عَائَِشَة َحّت َ َماَت ِعْنَدَهاْون  َحيْ يَك  
    .َخاِري   الْب  

 

59) వివరణ-3229: తదిశ్వాస వరక పావకి(స)తో ప్రట 

ఉనా భారుల్ పేరుల : 1. 'హఫ సహ్ (ర), 2. ఉము 'హబీ 

బహ్ (ర), 3. స్సదహ్  (ర), 4. ఉము సల్మహ్ (ర), 5. 

సఫియు (ర), 6. మైమూనహ్  (ర), 7. జైనబ్  (ర) 8. 

జువైరియహ్ (ర), 9. 'ఆయ'షహ్  (ర). వీరిలో 8 మంది 

భారుల్క వంతలు నిరీయంచబడేవి. కాని సౌదహ్్ (ర) 

త్న వంతను 'ఆయ'షహ్  (ర)క బహూకరించారు.  

3231. (3) [2/964 -దృఢం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) మరణం పందే 

ట్పుిడు అన్నరోగుంగా ఉనాపుిడు మాటిమాటికీ, 
రేపు నేను ఎకుడ ఉంటాను అని అడగే వ్వరు. అంటే 
'ఆయ'షహ్  (ర) వంత ఎపుిడు వసిుందని. భారు 
ల్ందరూ, 'మీకిషు మైనచోట్ ఉండండ,' అని అనుమత్ 
ఇచాురు. వ్వరి అనుమత్తో మరణించేవరక 
'ఆయ'షహ్  (ర) వదద నే ఉన్నారు. (బు'ఖారీ) 

 ( 2/964)ليه (  متفق ع [ ) 4]  - 3232
وْ  ا أََرادَ َس هلِل صىل اهلل عليه وسلم إِذَا ل  اَوَعْنَها قَالَْت: كَاَن َرس  َفر ً

َها َخَرَج بِ  ن َ َخَرَج َسْهم      .ا َمَعه  هَ أَْقَرَع بَْْيَ نَِسائِِه فَأَي ََته 
3232. (4) [2/964- ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పాయాణించి నపుడు 

భారుల్ మధు చీటీలు వేస ఎవరి పేరు వసిే, ఆమను 
త్న వంట్ తీసుకొని వళ్ళళవ్వరు. (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 ( 2/964)[ ) متفق عليه (   5]  - 3233
ْ قََِلبََة َعْن أَنٍَس  ل  الِْبْكَر  قَاَل:َوَعْن أَِِب ج  َج الر َ ِة إِذَا تََزو َ ن َ ِمَن الس  

َج الث َي ِ ْنَدهَ َعىَل الث َي ِِب أَقَاَم عِ  َ ا َسْبًعا َوقََسَم إِذَا تََزو َ قَاَم ِعْنَدَها َب أ
: إِن َ أَنًَسا َرفََعه  إََِل قََسَم. قَ ثَََلثًا ث م َ  لْت  ِب ِ  اَل أَب ْو قََِلبََة: َولَْو ِشْئت  لَق  الن َ

   .صىل اهلل عليه وسلم
3233. (5) [2/964- ఏకీభవిత్ం] 
అబ్బ ఖల్లబహ్ (ర) కథనం: అనస  (ర) ఇల్ల 

పేరొున్నారు: ''ఒకవేళ్ ఎవరై్తన్న మొదటి భారు ఉండగా 
కనును వివ్వహం చేసుకంటే ఆమ దగగ ర 7 రోజులు గడప్త 
ఆ త్రువ్వత్ వంతలు నిరీయంచాలి. అదేవిధంగా 
ఒకవేళ్ భారు ఉండగా విత్ంతవ్వను వివ్వహం 
చేసుకంటే, ఆమ దగగ ర 3 రోజులు గడప్త ఆ త్రువ్వత్ 
వంతలు నిరీయంచాలి. ఇది పావకి (స) సాంపాదాయం,'' 
అని అన్నారు. అపుిడు అబ్బ ఖల్లబహ్ (ర) 'నేను 
కరితే ఈ 'హదీసు'ను అనస  (ర) పావకి (స) దాార్వ 
ఉలేల ఖించారని చెపిగల్ను,' అని అన్నారు. సునాత్  
అంటే పావకి (స) సాంపాదాయం. (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 ( 965/ 2)[ ) صحيح (   6]  - 3234
 ْ ْوَل اهللِ  بَكْ َوَعْن أَِِب ْحمِن: أَن َ َرس  اهلل عليه وسلم  صىل  ِر بِْن َعْبِد الر َ
 َسلََمَة َوأَْصَبَحْت ِعْنَده  قَاَل لََها: "لَْيَس بِِك َعىَل أَْهلِِك  َج أ م َ ِحْْيَ تََزو َ 
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ْعت  ِعْنَده ن َ هَ  ْعت  ِعْنَدَك َوَسب َ َوإِْن ِشْئَت ثَل ثْت    .َواٌن إِْن ِشْئِت َسب َ
". قَالَْت: ثَل ِْث.  ِعْنَدَك    َود ْرت 

َ َوِِفْ ِرَوايَةٍ     . َولِلث ِِيِب ثَََلٌث". َرَواه  م ْسلٌِم ِر َسْبعٌ لِلِْبكْ ن َه  قَاَل لََها: ": أ
3234. (6) [2/965 -దృఢం] 
అబ్బ బకర్  బిన్  'అబుద రర హాున్  (ర)కథనం: పావకి(స) 

ఉము సల్మహ్ (ర)ను వివ్వహం చేసుకనా మరుసటి 
రోజు ఉదయం ఆమతో, 'న్నక ఇందులో అవమాన 
కరమైన విషయం ఏమీ లేదు, ఒకవేళ్ న్నవ్వ కరితే న్న 
దగగ ర 7 రోజులు గడప్త, ఏడేస రోజులు ఇత్ర భారుల్ 
వదద  కూడా ఉండగల్ను. ఒకవేళ్ న్నవ్వ కరితే న్న దగగ ర 3 
రోజులు ఉండ, ఆ త్రువ్వత్ వంతలు నిరీయంచ 

గల్ను,' అని అన్నారు. దానికి ఆమ, 'త్మరు 3 రోజులు 
ఉండండ,' అని అన్నారు. మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, 
''కనా ప్తల్ల తో 7 రోజులు, విత్ంతవ్వతో 3 రోజులు 
ఉండాలి. 60 (మ్మసల మ్ ) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ    రండవ విభాగం    ا
 ( 2/965)[ ) جيد (   7]  - 3235

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن يَ  بَْْيَ نَِسائِِه  ْقِسم  َعْن عَائَِشَة: أَن َ الن َ
: "اَلل ه   ْول   تَل ْمِِنْ فِْيَما تَْملِك   لِك  فَََل َذا قََسِمْي فِْيَما أَمْ م َ هَ فََيْعِدل  َويَق 

ِمِذي   َوأَب   ْ ". َرَواه  الّت ِ اَرِمي   َوََل أَْملِك  دَ َوالن ََساِئِ   َوابْن  َماَجه  َوالد َ     .ْو دَاو 
3235. (7) [2/965- ఆమోదయోగుం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) త్న భారుల్ 

వంతల్ను నిరీయంచే వ్వరు. వ్వరి పట్ల  న్నుయంగా 
వువహరించేవ్వరు. ఇంకా ఇల్ల పా్రరాించేవ్వరు, ''ఓ 
అల్లల హ్ ! న్న శకిి మేరక నేను పాయత్ాంచాను, న్న శకిికి 

 

60) వివరణ-3234: అంటే 3 రోజులు ఉండట్ం వల్ల  మీ 

వర్వగ నికి గాన్న, న్నక గాన్న ఎటవంటి అవమానంగా 

భావించర్వదు. అంటే 3 రోజులు గడపట్ం ధారిుక 

ఆదేశం. ఒకవేళ్ న్నవ్వ కరితే ఏడేసి రోజులు వంత 

నిరీయసిాను. దానికి ఆమ 3 రోజులు ఉండండ. ఆ 

త్రువ్వత్ ఇత్రుల్ వదద కూడా మూడేసి రోజులు ఉండండ 

అని అన్నారు.   

మించిన దానిా గురించి ననుా విచారించక.'' 61 

(త్రిుజి', అబ్బ దావూద్ , నసాయ', ఇబ్నా మాజహ్, 
దారమి)  

 ( 965/ 2)ح (  [ ) صحي  8]  - 3236
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَ َة َعِن اَوَعْن أَِِبْ ه َريْرَ  اَل: "إِذَا كَانَْت ِعْنَد  لن َ

 َ ِل اِْمَرأ ج  ه  َساقٌِط".  الر َ َما َجاَء يَْوَم الِْقَياَمِة َوِشق   تَاِن فَلَْم يَْعِدْل بَْيَنه 
ْ َرَوا َساِئِ   وَ ه  الّت ِ دَ َوالن َ اَرِمي   ابْن  ِمِذي   َوأَب ْو دَاو     َماَجه  َوالد َ

3236. (8) [2/965 -దృఢం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''ఒక 

వుకిికి ఇదద రు భారులు ఉండ, అత్డు వ్వరి పట్ల  
న్నుయంగా వువహరించక ప్రతే, తీరుిదినం న్నడు 
సగం శరీరం కిర ందపడ ఉండే సాత్లో లేచి వసిాడు.'' 62 

(త్రిుజి', అబ్బ దావూద్ , నసాయ', ఇబ్నా మాజహ్, 
దారమి) 

----- 

ْل  َ ِلُث  َفْص ا    మూడవ విభాగం  ُل الث َا
 ( 2/965)[ ) متفق عليه (   9]  - 3237
اٍس َجَناَزَة َمْيم ْونََة بَِسِرَف َطاٍء قَ َعْن عَ    .اَل: َحَضْرنَا َمَع ابِْن َعب َ
ْوِل اهلِل صىل اهلل عليَهِذهِ فََقاَل:  ْم نَْعَشَها ه وسلَزْوَجة  َرس  م فَإِذَا َرفَْعت 
وْ َزْعِزع  فَََل ت   ْوا بَِها فَإِن َه  كَاَن ِعْنَد َرس  ِل اهلل صىل  ْوَها َوََل ت َزلِْزل ْوَها َواْرف ق 

ن َ لَِثَماٍن َوََل يَ   ْقِسم  اهلل عليه وسلم تِْسع  نِْسَوةٍ كَاَن يَْقِسم  ِمْنه 
: ال َِِتْ  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ََل كَاَن  لَِواِحَدةٍ قَاَل َعَطاء     يَْقِسم   َرس 

ة  َوكَانَْت آِخَره ن َ َمْوتًا َماتَتء بِ  الَْمِديَْنِة َوقَاَل لََها بَلََغَنا أَن ََها َصِفي َ
يَْوَمَها لَِعائَِشَة ِحْْيَ َهَبْت َرِزيٌْن: قَاَل َغْْي  َعَطاٍء: ِهَي َسْودَة  َوه َو أََصح   وَ 

: اْمِسْكِِنْ قَْد  ا فََقالَ ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َطََلقَهَ َرس   أََرادَ  ْت لَه 
ِة َوَهْبت  يَْوِمْي لَِعائَِشَة لََعلِْي أَك ْون  مِ    .ْن نَِسائَِك ِِف الَْجن َ

3237. (9) [2/965 -ఏకీభవిత్ం]  
 

61) వివరణ-3235: అంటే అందరి మధు న్నుయంగా 

ధరుంగా వంతలు నిరీయంచారు. కాని ఒకవేళ్ పాేమలో 

హెచ్చుత్గుగ లు పట్ల  ననుా విచారించక. ఎందుకంటే 

హృదయాల్ పాేమ న్న చేతలోల  ఉంది.  
62) వివరణ-3236: అంటే తీరుి దినం న్నడు అత్ను న్నచ 

అవమాన్ననికి గురవ్వతాడు. అంటే ఇదద రున్నా, 

మ్మగుగ రున్నా ఈ శక్ష పడుతంది.  
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'అతా' (ర) కథనం: మేమ్మ సర్ర  పా్రంత్ంలో 
మైమూనహ్  (ర) జన్న'జహ్ లో ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) వంట్ 
ఉన్నాం. అపుిడు ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) ఇది పావకి (స) 
భారు జన్న'జహ్, ఆమను ఎతి్నపుడు అటూఇటూ 
కదపకండ. మల్ల మల్ల గా పాశ్వంత్ంగా నిదానంగా 
తీసుకొని వళ్ళండ. పావకి (స) క 9 మంది భారులు 
ఉండేవ్వరు. వ్వరిలో 8 మంది భారుల్ మధు వంతలు 
ఉన్నాయ. ఒకరి వంత లేదు, ఎందుకంటే ఆమ త్న 
వంత మరొకరికి ఇచిు వేసారు. అపుిడు వంత లేని 
వ్వరు స్ఫ్యాహ్ (ర), ఆమ అందరి త్రువ్వత్ 
మదీనహ్ లో మరణించారని మాక వ్వరి అందింది,' అని 
అన్నారు. (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ )  

ర'జీన్  కథనం: 'అతా' త్పి, ఇత్ర సహాబీల్ందరూ 
వంతలేని భారు  సౌదహ్్ (ర) అని అంటారు. ఆమ త్న 
వంతను 'ఆయ'షహ్  (ర)క ఇచాురని. పావకి (స) 
ఆమక 'త్ల్లఖ  ఇదాద మని అనుకన్నారని, కాని ఆమ, 
'న్నక 'త్ల్లఖ  ఇవాకండ మీ నికా'హ్ లోనే ఉంచండ, 
సారగ ంలో మీ భారులోల  ఉంటాను, న్న వంత 'ఆయ'షహ్  
(ర)క ఇచిు వేసిాను, ' అని అన్నారు. ఇదే సరై్తన 
అభిపా్రయం. ===== 

 َدٍة م َِن الُْحُقْوِق ل ِ َواحِ َوَما لِكُ  َباُب ِعْشَرِة الن َِساءِ   -10
10. స్త్త ీలపటా స్దేావహారం, వారి హకుకలు 

సి్త్ీల్ పట్ల  త్పినిసరిగా, సునిాత్ంగా, మంచిగా 
వువహ రించాలి. అల్లల హ్  ఆదేశం: ''...మరియు మీరు 
వ్వరితో గౌరవంతో సహవ్వసం చేయండ. ఒకవేళ్ మీక 
వ్వరు నచుకప్రతే! బహుశ్వ మీక ఒక విషయం 
నచుకప్రవచ్చు, కాని అందులోనే అల్లల హ్  ఎంతో మేలు 
ఉంచి ఉండవచ్చు!.'' (అనిాసా', 4:19) 

 َ لُ ْصُل  لْفَ ا    మొదటి విభాగం   اْْلَو َ
 ( 2/967)[ ) متفق عليه (   1]  - 3238

ْول  اهلِل صىل اهلل اَل:َرَة قَ َعْن أَِِبْ ه َريْ  ْوا   عليه قَاَل َرس  وسلم: "اِْسَتْوص 
لَِع  ا فَإِن َ َخْْيً  بِالن َِساءِ  لِْقَن ِمْن ِضلٍَع َوإِن َ أَْعَوَج َشْيٍء ِِف الض ِ ن ض خ  ه 

ْوا فَإِْن ذََهْبَت تَِقْيم ه  كََسْرتَه  َوإِْن تََرْكَته  لَْم يََزْل أَْعَوَج فَاْسَتوْ أَعََْله   ص 
    .بِالن َِساِء"

3238. (1) [2/967 -ఏకీభవిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: 'నేను మిములిా సి్త్ీల్ 

పట్ల  మంచి చేయండని ఉపదేశసిున్నాను. ఎందుకంటే 
వీళ్లళ పాకుట్టమ్మకల్ దాార్వ సృష్ు ంచబడాారు. 
పైెనునా పాకుట్టమ్మక అనిాటికంటే వంకరగా ఉంటంది. 
ఒకవేళ్ మీరు దానిా త్నాగా చేయదలిసిే దానిా 
విరిచేసిారు. ఒకవేళ్ దానిా అల్లగే వదలివేసిే 
శ్వశాత్ంగా వంకరగానే ఉంటంది. ఏది ఏమైన్న 
వ్వరిపట్ల  మంచిగా వువహరించమని ఉపదే 

శసిున్నాను,' అని పావకి (స) పావచించారు.63  (బు'ఖారీ) 
 ( 967/ 2)[ ) صحيح (   2]  - 3239

ْول  ا لَِقْت  أَة  "إِن َ الَْمرْ   اهلل عليه وسلم:هلِل صىل َوَعْنه  قَاَل: قَاَل َرس  خ 
ِريَْقٍة فَإِِن اْسَتْمَتْعَت بَِها اْسَتْمَتْعَت   َعىَل َط  لَْن تَْسَتِقْيَم لََك ِمْن ِضلٍْع 

َها َطََلق َها". َرَواه    َوإِ بَِها َوبَِها ِعَوٌج  َها كََسْرتََها َوكَْسر  ْن ذََهْبَت ت ِقْيم 
 . م ْسلٌِم 

3239. (2) [2/967 -దృఢం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''సి్త్ీ 

వంకర మనసిత్ాంతో సృష్ు ంచబడంది. ఎనాడూ ఆమ 
త్నాగా నడవలేదు. ఆమ వంకర మనసిత్ాంలోనే 
ల్లభం పందుతూ ఉండండ. ఒకవేళ్ న్నవ్వ ఆమను 
త్నాగా చేయాల్ని అనుకంటే ఆమను విరిచి వేసిావ్వ. 

 

63) వివరణ-3238: సాధారణంగా సి్త్ీలు మంకపటు , 

అవివేకంగా పావరిిసిారు. ఒకుసారి భరి భారు మంక 

పటు ను దూరం చేదాద మని అనుకంటాడు కాని దూరం 

చేయలేడు. పైెగా ఆమ మరీ వంకర త్న్ననికి 

గురవ్వతంది. అందువలేల  పావకి (స) ఈమను వంకర 

రొమ్ము భాగపు దుమ్ము దాార్వ సృష్ు ంచట్ం జరిగింది. 

అంటే వంకర మనసిత్ాం కలిగి ఉంటంది. ఒకవేళ్ 

త్నాగా చేయాల్నుకంటే చేయలేవ్వ. చివరికి త్ల్లఖ  

పరిసాత్ వసిుంది. అంటే విరిచివేయడం అనామాట్. 

అందువల్ల  ఎల్ల పుిడూ సునిాత్ంగా వువహరించాలి. 

అల్ల వువహరిసిే ఆ వంకర వసిువ్వ దాార్వ ల్లభం 

పందుతూ ఉంటావ్వ. 
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ఆమను విరిచి వేయడం అంటే 'త్ల్లఖ  ఇచిు వేయడం.'' 
(మ్మసల మ్ ) 

 ( 967/ 2)[ ) صحيح (   3]  - 3240
ْول  قَاَل رَ  :َوَعْنه  قَاَل  ْؤِمٌن   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: س  "ََل يَْفَرْك م 
ْؤِمَنٌة إِْن كَرِ  ل ًقا َرِضَي ِمْنَها آَخَر".م     .َرَواه  م ْسلٌِم  َه ِمْنَها خ 

3240. (3) [2/967-దృఢం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''విశ్వాస భరి విశ్వాసని భారు పట్ల  ఆగర హం కలిగి ఉండ 
కూడదు. ఆమ కొనిా అల్వ్వట్ల  పట్ల  అసంత్ృపి్తగా 
ఉన్నా, మరి కొనిా అల్వ్వట్ల  పట్ల  సంత్ృపి్త చెంద 
వచ్చు. 64 (మ్మసల మ్) 

 ( 2/967)[ ) متفق عليه (   4]  - 3241
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه قَاَل  َوَعْنه  قَاَل: لَْوََل بَن ْو إِْسَرائِْيَل   ': وسلمَرس 

 ِ ْن أ نْثَى َزْوَجَها ال الل َْحم  لَْم يَْخن  اء  لَْم تَخ  ْهرَ َولَْوََل َحو َ   'د َ
3241. (4) [2/967 -ఏకీభవిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''బన్న ఇసాాయీ'ల్  లేకప్రతే మాంసం కూడా కర ళ్ళళ ప్రయ్యది 
కాదు. అదేవిధంగా 'హవ్వా అవిధేయత్ చూప కంటే సి్త్ీ 
త్న భరిక అవిధేయత్ చూపేది కాదు.'' 65 (బు'ఖారీ, 
మ్మసల మ్ )  

 

64) వివరణ-3240: అంటే ఒకవేళ్ ఆమలో ఏదైన్న చెడు 

గుణం ఉంటే, మరో మంచి గుణం కూడా ఉంటంది. ఆమ 

మంచి గుణం పట్ల  సంతోషం వుకిం చేసి్త ఆమ దాార్వ 

ల్లభం పందుతూ ఉండాలి. ఆమలో అనిాటికంటే మంచి 

గుణం ఏమిట్ంటే మనిష్ని నిష్దధ  కారుకల్లప్రల్క 

దూరంగా ఉంటాడు.  
65) వివరణ-3241: మూసా (అ) కాల్ంలో బన్న 

ఇసాాయీల్ పైె అల్లల హ్  (త్) త్రఫున మన్  వ సల్లా 

అవత్రించబడేవి. ఎటవంటి శర మలేకండా వ్వరు 

ఆహారం పందేవ్వరు. అయతే వ్వరిపైె చాలినంత్ త్ని 

మిగిలింది వదలిపెటాు ల్ని, దాని నిల్ా చేయకూడదనే 

నిబంధన విధించడం జరిగింది. కాని వ్వరు అతాుశక 

ప్రయ మిగిలిన ఆహార్వనిా నిల్ా చేయడం 

పా్రరంభించారు, ఆ ఆహారం కర ళ్ళళ ప్రవడం పా్రరంభం 

అయంది. దానికి పావకి (స) బన్న ఇసాాయీల్  ఇల్ల 

చేయకండా ఉంటే మాంసం కర ళ్ళళది కాదు. అదేవిధంగా 

హవ్వా (అ) ఆదమ్  (అ)ను బల్వంత్ంగా దేనుాండైతే 

వ్వరించబడందో ఆ వృక్ష ఫల్లనిా త్నమని వతి్డకి 

 ( 2/968)[ ) متفق عليه (   5]  - 3242
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: اهلِل بِْن َزْمَعَة قَاَل:َعْبِد َوَعْن   قَاَل َرس 

ك ْم اِْمَرأَتَه  َجلَْد د  أَحَ ََل يَْجلِ " َها ِِف آِخرِ الْعَ د   .الَْيْوِم" ْبِد ث م َ ي َجاِمع 
ك ْم فََيْجلِد  اِْمَرأَتَه  َجلَْد الَْعْبِد فَلَعَ  ايٍَة:َوِِف ِروَ   ل َه   "يَْعِمد  أََحد 

ْم ِِف َضْحِكهِ  َها ِِف آِخِر يَْوِمِه". ث م  َوَعَظه  ْرَط ي َضاِجع   اَل: ِة فَقَ ْم ِمَن الض َ
ك   ؟"  ْم مِ "لَِم يَْضَحك  أََحد  ا يَْفَعل    م َ

3242. (5) [2/968- ఏకీభవిత్ం] 
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'జమ్ 'అహ్ (ర) కథనం: పావకి(స) 

పావచనం, ''మీలో ఎవరూ త్న భారును బానిసల్ల 
కొట్ు ర్వదు. ఎందుకంటే ర్వత్ర  ఆమతోనేకదా సంభోగంలో 
ప్రల్గగ ంటారు. మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, మీలో 
ఎవరై్తన్న త్న భారును బానిసల్ల కొటిు  సాయంత్ర ం 
సంభోగంలో మీక సహకరించమంటే సహకరిసిుందా? 
అందువల్ల  ఇది త్గని పని. ఆ త్రువ్వత్ అప్రన 
వ్వయువ్వ వలువడనపుడు పాజలు నవాటానిా 
గురించి ఇల్ల ఉపదేశంచారు: ''ఇటవంటి పని మీద మీ 
ర్తందుక నవ్వాతారు, మీరు కూడా అల్ల చేసిారు కదా! 
అంటే అప్రనవ్వయువ్వ అందరినుండ వలువడుతంది. 
ఇది నవేాపని కాదు.'' (బు'ఖారీ,మ్మసల మ్ ) 

 ( 2/968)[ ) متفق عليه (   6 ] - 3243
ِب ِ صىل اهلل عليه َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: ك ْنت  أَلَْعب  بِالْبِ  َناِت ِعْنَد الن َ

ْول  اهلِل صىل اهلل عليهكَاَن  ِِلْ َصَواِحب  يَلَْعْْبَ َمِعَي فَ وسلم َوكَاَن   َرس 
ن َ إِ إِذَا دََخَل يَْنَقِمْعَن فَي َس  وسلم ب ه  ِ    .لَْعْْبَ َمِعَي َِل َ فَيَ ر 

3243. (6) [2/968 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర)కథనం: నేను న్న సేాహతర్వళ్ళతో 

పావకి(స) ఇంటోల  బొముల్తో ఆడుకనేదానిా. పావకి (స) 
ఇంటిలోనికి వచిునపుడు వ్వళ్లళ బయట్క వళ్ళళ 

ప్రయ్యవ్వరు. పావకి (స) న్న సేాహతర్వళ్ళను న్న 
దగగ రక పంపేవ్వరు. వ్వళ్లళ న్నతో ఆడుకనేవ్వరు. 
(బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 ( 2/968)[ ) متفق عليه (   7]  - 3244
 

గురిచేసంది. ఒక వేళ్ ఆమ ఆదమ్ ను ఆ వృక్ష ఫల్ం 

త్నిప్తంచకండా ఉంటే భరి అవిధేయత్క గురికాకండా 

ఉంటే  ఏ సి్త్ీ త్న భరి అవిధేయత్క గురయ ఉండేది 

కాదు.  
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ْوم  َعىَل نْ َوعَ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم يَق  َها قَالَْت: َواهلِل لََقْد َرأَيْت  الن َ
وْ ْجَرِِتْ َوالَْحْبَشة  يَلْ بَاِب ح   ْول  اهللِ َن بِالِْحَراِب ِِف الَْمْسِجِد َعب   صىل  َوَرس 

ْ بَْْيَ أ  ا َر إََِل لَِعهُِبِ ِّنْ بِِردَائِِه ِِلَنْظ  ذ نِِه َوعَاتِِقِه ث م َ  هلل عليه وسلم يَْسّت  
ْوم  ِمْن أَْجلِْي َحّت َ أَك ْوَن أَنَا ال َِِتْ أَْنَص  ْوا قَْدَر الَْجاِريَ ِرف  فَ يَق  ر  ِة اْقد 

ن ِ الَْحِريَْصةِ الْ     .ْهوِ  َعىَل الل َ َحِديَْثِة الس ِ
3244. (7) [2/968 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: పావకి (స)ను మా ఇంటి 

త్లుపు దగగ ర నిల్బడట్ం చూసాను. 'హబ్ షీ 
మ్మజ్జహదీనుల  యుదధ  విన్నుసాలు చూప్తసిున్నారు. 
యుదధ  శక్షణ పందుతన్నారు. పావకి (స) ననుా త్న 
దుపిటి దాార్వ కపుికన్నారు. నేను పావకి (స) 
భుజంపైె త్ల్పెటిు  వ్వరి విన్నుసాలిా, శక్షణను చూసి్త 
ఉన్నాను. న్న వల్ల  పావకి (స) చాల్లసేపువరక నిల్బడ 
ఉన్నారు. నేను చూస భయపడ లోపలికి వళ్ళళ 

ప్రయాను. దీనిాబటిు  ఆట్ల్ంటే మకువ గల్ 
అమాుయ ఎంత్సేపు నిల్బడుతందో ఊహంచ్చకండ. 
(బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 ( 2/968)  ه (فق علي [ ) مت 8] - 3245
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِ  ْ َِلَعْلَم  إِذَا  َوَعْنَها قَالَْت: قَاَل ِِلْ َرس  ّن ِ

ْ َراِضَيًة َوإِذَا ك ْنِت َعىَل َ  " ك ْنِت َعِن ِ لْ فَ  . َغْضِِبْ :ق  ِمْن أَيَْن تَْعِرف  ذَلَِك؟   ت 
ْ َراِضَيةً فََقا ْولِ فَإِن ََك  َل: "إِذَا ك ْنِت َعِن ِ ٍد َوإِذَا ك ْنِت  تَق  َحم َ : ََل َوَرب ِ م  ْْيَ

ْوَل  عَلَي َ َغْضِِب ق لِْت: ََل َورَ  : أََجْل َواهلِل يَا َرس  ب ِ إِبَْراِهْيَم". قَالَْت: ق لْت 
ر  إِ     .ْسَمَك َل َ اِ اهلِل َما أَْهج 

3245. (8) [2/968 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) ఒకసారి న్నతో ఇల్ల 

అన్నారు, ''నువ్వా న్న పట్ల  సంతోషంగా ఉనాది, లేనిది 
న్నక తెలిసప్రతంది. అపుిడు 'ఆయ'షహ్  (ర), 'నేను 
సంతోషంగా ఉన్నానో లేదో మీకల్ల తెలిసప్రతంది', అని 
అడగారు. 'న్నవ్వ న్న పట్ల  సంతోషంగా ఉంటే 
మ్మ'హముద్  పాభువ్వ సాకేి, అని అంటావ్వ, న్న పట్ల  
సంతోషంగా లేకప్రతే న్న పేరు పాసిావించక ఇబాాహీమ్  
పాభువ్వ సాకేి, అని అంటావ్వ. దానివల్ల  న్నపట్ల  
సంతోషంగా లేవని నేను తెలుసుకంటాను,' అని 
అన్నారు. దానికి నేను, 'మీరు చెప్తింది సరే కాని మీ 
పేరు పాసిావించేదానిా కాదు. కాని మనసులో పాేమ 
మాత్ర ం ఉండేది,' అని అన్నారు. (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ )  

 ( 2/968)[ ) متفق عليه (   9]  - 3246
وْ  ل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا دَعَا َوَعْن أَِِبْ ه َريَْرَة قَاَل: قَاَل َرس 

ل  اِْمَرأَتَه  إََِل فَِراِشِه فَأَ  ج  ََلئَِكة  َحّت َ الْمَ  َباَت َغْضَباَن لََعَنْتَهابَْت فَ الر َ
ت َ   .  َفٌق عَلَْيهِ ت ْصِبَح". م 

ٍل يَْد  ِروَ َوِِفْ  َما قَاَل: "َوال َِذْي نَْفِسْي بَِيِدهِ َما ِمْن َرج  ْو اِْمَرأَتَه  ايٍَة لَه  ع 
 ِخًطا عَلَْيَها َحّت  يَْرََض اِء َسامَ إََِل فَِراِشِه فََتأىب عَلَْيِه إَِل َ كَاَن ال َِذْي ِِف الس َ 

   .َها"َعنْ 
3246. (9) [2/968- ఏకీభవిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 'భరి 

భారును పడకపైెకి ప్తలిసిే, ఆమ నిర్వకరిసిే ర్వత్ర ంతా 
భరి, భారు లేకండా గడప్తతే, భారును ఉదయం వరక 
దైవదూత్లు శప్తసి్త ఉంటారు.' మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల 
ఉంది, 'దైవం సాకేి! భరి భారును త్నవదద  పడుకవడానికి 
ప్తలిసిే, భారు ర్వకప్రతే అల్లల హ్  (త్) ఆమ త్న భరిను 
సంతోషపరిచే వరక ఆమపట్ల  అయషు ంగా ఉంటాడు.'  

 ( 2/969)[ ) متفق عليه (   10]  - 3247
وَل اهلِل  ًة فََهْل عَلَي َ  إِن َ ِِلْ َوَعْن أَْسَماَء أَن َ اِْمَرأًة قَالَْت: يَا َرس   َضر َ

َنا ْعت  ِمْن َزْوِجْي ج  ع  بَِما ْي ي ْعطِ  َغْْيَ ال َذِ ٌح إِْن تََشب َ ؟ فََقاَل: "اَلْم َتَشب َ ْيِِنْ
ْورٍ      ."لَْم ي ْعَط كَََلبِِس ثَْوَِبْ ز 

3247’ (10) [2/969- ఏకీభవిత్ం] 
అసాు' (ర) కథనం: ఒక సి్త్ీ వచిు పావకి (స)ను, 'ఓ 

అల్లల హ్  పావకిా! ఒకవేళ్ నేను న్న భరి మరో భారుతో, 
'న్న భరి ఫల్లన్న వసిువ్వ న్నక ఇచాుడని ఉతి్నే చెబితే 
ఎల్ల ఉంది,' అని పాశాంచింది. దానికి పావకి (స), 
'దొంగత్నంగా మోసంగా ర్తండు వసిాీలు ధరించినటేు ,' 
అని సమాధానం ఇచాురు. 66 (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ )  

 ( 2/969)حيح (  [ ) ص  11]  - 3248
ْول  اقَاَل  َوَعْن أَنٍَس  انَْفك َْت  كَانَِت هلِل ِمْن نَِسائِِه َشْهًرا وَ : آََل َرس 

ِعْشِريَْن لَْيلَةً  بٍَة تِْسًعا و َ ْوَل   ِرْجل ه  فَأَقَاَم ِِف َمْشر  ث م َ نََزَل فََقال ْوا: يَا َرس 
ْهرَ  ِعْشِريَْن" يَك وْ  اهلِل آلَْيَت َشْهًرا فََقاَل: "إِن َ الش َ اه   َروَ   .ن  تِْسًعا و َ

َخاِري   ا     .لْب 
3248. (11) [2/969 -దృఢం] 
అనస  (ర) కథనం: పావకి (స) త్న భారుల్ నుండ ఒక 

నల్ ఈల్ల చేసుకన్నారు. పావకి (స) కాలు బ్నణికింది, 
 

66) వివరణ-3247: అంటే దగా మోసం అని అరాం. 
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నడవలేక ప్రయ్యవ్వరు. నల్ రోజుల్ వరక త్న దాబా 
పైెననే ఉన్నారు. ఆ త్రువ్వత్ కిర ందికి దిగారు. అపుిడు 
పాజలు, 'ఓ అల్లల హ్  పావకిా! త్మరు నల్రోజుల్ ప్రట 
ఈల్ల చేసారు. మరి ఇంకా 29 రోజులే గడచాయ,' అని 
అన్నారు. దానికి పావకి (స), 'నల్ 29 రోజుల్ది,' అని 
సమాధానం ఇచాురు. 67 (బు'ఖారీ) 

 

67) వివరణ-3248: ఈల్ల అంటే పామాణం చేయట్ం. 

ఇసాల మీయ ధరుశ్వసిీం పాకారం ఈల్ల అంటే భరి త్న 

భారుతో సంభోగం చేయనని పామాణం చేయట్ం. అంటే, 

'అల్లల హ్(త్) సాకేి! నేను న్న భారుతో సంభోగంచేయను,' 

అని అనట్ం. లేదా 'ఆమ దగగ రక వళ్ళను' అని అనట్ం. 

ఇవి ర్తండు రకాలు, న్నలుగు నల్ల్ కంటే త్కువ లేదా 

ఎకువ ఉంటంది. ఈ కాల్ంలో భారు ఓరుి 

వహంచాలి. అత్నిా అడగట్ం గాని ప్రడంచడం గాని 

చేయకూడదు. ఆ త్రువ్వత్ ఇదద రూ కలుసుకవ్వలి. 

ఈల్ల ఆదేశం ఏమిట్ంటే ఈల్ల కాల్ం అయన త్ర్వాత్ 

సంభోగం చేసుకంటే కలుసుకంటే ఎటవంటి అభుం 

త్రం లేదు. ఒకవేళ్ గడువ్వలోపలే సంభోగంచేస పామాణ 

భంగం చేసిే పామాణం భంగం చేసనందుక పరిహారం 

చెలిల ంచాలి. ఈల్ల గురించి ఖుర్ ఆన్ లో ఈ ఆయత 

అవత్రించింది. ''ఎవరై్తతే త్మ భారుల్తో, 

('సంభోగించమ్మ,') అని పామాణం చేసిారో, వ్వరికి నాలుగు్

నలల వువధి ఉంది.  కాని వ్వరు త్మ దాంపత్ు 

జీవితానిా మళ్ళళ పా్రరంభిసిే! నిశుయంగా అల్లల హ్  క్షమా 

శీలుడు, అప్రర కరుణాపాదాత్. కాని వ్వరు విడాకల్క్ష 

నిరీయంచ్చకంటే! నిశుయంగా, అల్లల హ్  సరాం 

వినేవ్వడు, సరాజాుడు.'' (అల్  బఖరహ్ , 2: 226-227)  

అంటే పామాణం చేసన త్ర్వాత్ కల్సప్రవ్వలి లేదా 'త్ల్లఖ  

ఇవ్వాలి. అటూ ఇటూ కాక మధు వేల్లడగట్ు డం మహా 

ప్రపం. ఒకవేళ్ భరి 'త్ల్లఖ  ఇవాకప్రతే, మ్మసల మ్ ల్ 

న్నయకడు 'త్ల్లఖ  ఇప్తిసిాడు. 'త్ల్లఖ  ఇవానిదే 

'త్ల్లఖ గా పరిగణించబడదు. అంటే మ్మసల మ్  ప్రల్కని 

మ్మందు అత్నిా నిల్బ్నటిు  అత్ని చేత్ 'త్ల్లఖ  
ఇప్తించడం జరుగుతంది. ఇబ్నా 'ఉమర్  (ర) 

అభిపా్రయం: ''న్నలుగు నల్లు గడచిన త్ర్వాత్ ఈల్ల 

ఇచిున వ్వడని మ్మసల మ్మల్ ప్రల్కని మ్మందు 

నిల్బ్నటాు లి, ప్రల్కడు లేకండా 'త్ల్లఖ  ఇసిే 

పరిగణించబడదు. 'ఉసాున్ , 'అలీ, అబ్బ దర్వద ల్ 

అభిపా్రయం ఇదే.'' (నైలుల్  అవ్ తార్ )  

   (2/969)  [ ) صحيح ( 12]  - 3249
ْوِل  أْذِ َرِضَي اهلل  َعْنه  يَْستَ بَْكٍر َوَعْن َجابٍِر قَاَل: دََخَل أَب ْو  ن  َعىَل َرس 

ا عليه وسلم فََوجَ اهلِل صىل اهلل ل ْوًسا بَِبابِِه لَْم ي ْؤذَْن ِِلََحٍد َد الن َ َس ج 
ْ قَاَل: فَأَِذَن ِِلَ  َمر  فَاْسَتأْذََن فَأَِذَن لَه   م ِهْْن  ِِبْ بَْكٍر فََدَخَل ث م َ أَْقَبَل ع 

  .ًتا لَه  نَِسائ ه  َواِجًما َساكِ ا َحوْ ىل اهلل عليه وسلم َجالًِس ِب   ص فََوَجَد الن َ 
لْت   ِب   صىل اهلل عليه وسلملَن َ َشْيًئا أ ْضِحك  : َِلَق وْ قَاَل فَق  فََقاَل: يَا   .الن َ

ْوَل  ْمت  إِلَْيَها فَوَ اهلِل لَْو َرأَيَْت بِ  َرس  َفَقَة فَق    َجأْت  ْنَت َخاِرَجَة َسأَلَْتِِنَ الن َ
ن َقَها كََما  وسلم َوقَاَل: "ه ن َ َحْوِِلْ  اهلِل صىل اهلل عليهْول  فََضِحَك َرس   .ع 

َفَقَة". فََقاَم أَب ْو بَْكٍر إََِل عَائَِشَة يََجأتَ  َمر   َرى يَْسأَلَْنِِنْ الن َ ن َقَها َوقَاَم ع  ع 
: تَْسأَ  ْول  ن َقَها كََِله َما يَق  ْوَل اهلِل صىل اهلل علِْْيَ إََِل َحْفَصَة يََجأْ ع  ليه  َرس 

ْلَ و ْول  اهلِل صىل اهلل عليه  ْسأَل  رَ : َواهلِل ََل نَ سلم َما لَْيَس ِعْنَده ؟ فَق  س 
ِعْشِريَْن وسلم َشْيًئا أَبًَدا لَْيَس ِعْنَده  ث م َ اْعَتزَ  ن َ َشْهًرا أَْو تِْسًعا و َ لَه 

: )يَا أَي    ِب   ق ْل ِِلَْزَواجِ َها ال ث م َ نََزلَْت َهِذهِ اْْليَة  ّت َ بَلََغ  َك( حَ ن َ
َ بَِعائَِشَة فََقاَل: "يَا   .(َعِظْيًماِمْنك ن َ أَْجًرا  )لِلْم ْحْسِناَِت  قَاَل : فََبَدأ

ْ أ ِريْد  أَْن   أَْعِرَض عَلَْيَك أَْمًرا أ ِحب   أَْن ََل تَْعَجلِْي فِْيِه َحّت َ  عَائَِشَة إِّن ِ
ْوَل اهلِل؟ فََتََل عَلَيْ يَا  َك". قَالَْت: َوَما ه وَ أَبََويْ َتِشْْيِْي تَْس  َها اْليََة  َرس 

ْولَ : أَفِْيَك قَالَْت  ؟ بَْل أَْخَتار  اهلَل َوَرس  ْوَل اهلِل أَْسَتِشْْي  أَبََوي َ اَر  يَا َرس  ه  َوالد َ
: قَاَل: "ََل   ل َِذْي اْْلِخَرَة َوأَْسأَل َك أَْن ََل ت ْخِْبَ اْمِرأًَة ِمْن ن َِسائَِك بِا ق لْت 

ن َ إَِل َ أَل ِِنْ تَْس  تَْها إِ  اِْمَرأًَة م ِْنه  َتَعن ًِتا  ن َ اهللَ  أَْخَْبَ ًتا َوََل م  َعن ِ لَْم يَْبَعْثِِنْ م 
َعل ِ  ًرا". َرَواه  م ْسلٌِم َولَِكن َ بََعَثِِنْ م    .ًما م َيس َ

3249. (12) [2/969- దృఢం]  
జ్జబిర్  (ర) కథనం: పావకి (స) వదద క ర్వవడానికి అబ్బ 

బకర్  (ర) అనుమత్ కర్వరు. అనుమత్ పందిన 
త్ర్వాత్ పావకి (స) వదద క వచాురు. అత్నికి త్పి 
ఇత్రులవారికీ అనుమత్ ల్భించలేదు. పాజలు పావకి 
(స) త్లుపు దగగ ర కూరొుని ఉన్నారు. 'క్షవల్ం అబ్బ 
బకర్ క అనుమత్ ఇవాండని ఆదేశంచారు. ఇత్రుల్క 
అను మత్ ఇవాకండని' అన్నారు. అయతే అబ్బ బకర్  
(ర) ఇంటిలోనికి పావేశంచారు. 'ఉమర్  వచాురు. 
అత్ను(ర) కూడా అనుమత్ కర్వరు. అత్నికి కూడా 
అనుమత్ ల్భించింది. పావకి (స) విచారంతో మౌనంగా 
ఉండట్ం 'ఉమర్ (ర) గమనించారు. అత్ని(స) మ్మందు 
అత్ని సతీమణులు కూడా మౌనంగా కూరొుని 
ఉన్నారు. 'ఉమర్  (ర) త్న మనసులో 'పావకి (స) 
సంతోష్ంచి నవేాల్ల, విచారం తొల్గిప్రయ్యల్ల ఏదైన్న 
ఒక మాట్ అంటే బాగుండేది' అని అనుకొని, 'ఓ పావకిా! 
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'ఖారిజహ్ అమాుయ, అంటే న్న భారు న్న శకిికి మించిన 
ప్రషణా సామాగిర ని కరుతంది. నేను నిల్బడ ఆమ మడ 
కొల్వసాగాను అంటే తీవాంగా బాదాను, మడ నలిప్త 
వేసాను. అది త్మరు చూసిే ఎంతో బాగుండేది' అని 
అన్నారు. అది వినా పావకి (స) ఫకున నవిా, 'న్న దగగ ర 
కూరుునా న్న భారులు కూడా న్న శకిికి మించిన 
ప్రషణాసామగిర  కరుతన్నారు,' అని అన్నారు. అది 
వినా అబ్బ బకర్  (ర) త్న కూతరై్తన 'ఆయ'షహ్  (ర) 
ను కొట్ు ట్ం పా్రరంభించారు. 'ఉమర్  (ర) కూడా త్న 
కూతరు 'హఫ 'సహ్ ను కొట్ు సాగారు. వీరిదద రూ 
కొడుతూ 'మీరు పావకి (స) శకిికి మించింది కరుతార్వ,' 
అని చీవ్వటల  పెట్ు సాగారు. అది వినా సి్త్ీల్ందరూ 
''అల్లల హ్ సాకేి! ఇక మ్మందు పావకి (స) శకిికి మించిన 
వసిువ్వల్ను కరమ్మ,'' అని పల్క సాగారు. ఆ త్రు వ్వత్ 
పావకి (స) ఒక నల్ అంటే 29 రోజుల్ వరక త్న 
భారుల్క దూరంగా ఉన్నారు. ఆ త్రువ్వత్ ఈ 
ఆయత అవత్రించింది. అల్లల హ్  ఆదేశం: ''ఓ పావకిా! 
న్నవ్వ న్న భారుల్తో ఇల్ల అను: 'ఒకవేళ్ మీరు పా్రపంచిక 
జీవితానిా మరియు దాని శోభను కరుతనాటై్టతే, 
రండ నేను మీక త్పిక జీవన సామాగిర నిచిు, 
మిములిా మంచి పదధ త్లో విడచిపెడతాను.' '' (అల్ -
అ'హ్ 'జ్జబ్ , 33:28)  

జ్జబిర్  (ర) కథనం: ఈ ఆయత అవత్రించిన 
త్ర్వాత్ అందరికంటే మ్మందు పావకి (స) 'ఆయ'షహ్  (ర) 
వదద క వళ్తళరు. ఆమతో, 'న్నక విషయం చెబుతాను, 
ఇందులో తొందరపడవల్సన అవసరం లేదు. న్నవ్వ న్న 
త్లిల దండాుల్తో సంపాదించ్చక,' అని అన్నారు. దానికి 
'ఆయ'షహ్  (ర), 'దేనిా గురించి ఓ రస్తలుల్లల హ్ !' అని 
అడగింది. పావకి (స) ఈ ఆయతను పఠంచి 
వినిప్తంచారు. 'ఆయ'షహ్  (ర) అరాం చేసుకొని, 'ఓ 
రస్తలుల్లల హ్ , నేను మీ గురించి త్లిల  దండాుల్తో 
సంపాదించట్మా? నేనైతే అల్లల హ్ , ఆయన పావకి, 
పరలోక గృహానిా ఇషు పడతాను,' అని పలికి, 'నే నిచిున 
సమాధానం ఇత్ర భారుల్క చెపికండ,' అని 
చెప్తింది. దానికి పావకి (స) 'అడగిన వ్వరికి నేను చెపి్రను. 
అల్లల హ్  (త్) ననుా దుుఃఖాలు కషాు లు ఇచేు వ్వడుగా 

కాకండా అధాుపకనిగా సుల్భత్రం చేసే వ్వడుగా 
పంప్రడు,' అని అన్నారు. (మ్మసల మ్ )  

 ( 2/970)[ ) متفق عليه (   13]  - 3250
ْوِل ا قَالَْت: ك ْنت   ةَ عَائَِش َوَعْن  ن َ لَِرس  ِِتْ َوَهْْبَ أَنْف َسه  هلِل أَغَار  ِمَن الَل َ

ا أَنَْزَل ا ب  الَْمْرأَة  نَْفَسَها؟ فَلَم َ : أَتَه  لْت   َعاَل:هلل  تَ صىل اهلل عليه وسلم فَق 
ن َ َوت ْؤِوْي  َشاء  )ت ْرِجْي َمْن تَ  َت ِمم َْن  ابَْتَغيْ  إِلَْيَك َمْن تََشاء  َوَمِن ِمْنه 

َناَح عَلَْيَك  : َما أََرى َرب َ 51: 33؛ َعَزلَْت فَََل ج  َك إَِل َ ي َساِرع  ِِف ( ق لْت 
َفٌق عَلَْيِه. هَ  ت َ اَك. م   و َ

وا  ِة َحج َ  ِِف َوذ ِكرَ  .ِِف الن َِساِء"اهلَل  َوَحِديْث  َجابٍِر: "اِت َق      .ِة الَْودَاِع""قِص َ
3250. (13) [2/970 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: త్మ్ముతామ్మ పావకి (స)క 

అరిించ్చకనా సి్త్ీల్పట్ల  న్నక పౌరుషం వచేుది. అంటే 
త్మ వువహార్వల్క పావకి (స)ను వకీలుగా నియమించి 
త్మ వువహార్వలిా పావకి (స)క అపిజప్రిరు. 'సి్త్ీ 
త్నుాతాను ఎవరికైన్న అరిించ్చకంటందా,' అని 
నేను అన్నాను. ఆ త్రువ్వత్ ఈ ఆయతు 
అవత్రింపజేయబడంది. '' న్నవ్వ వ్వరిలో (న్న భారుల్లో) 
నుండ, న్నవ్వ కరిన ఆమను న్న నుండ కొంత్ కాల్ం వేరుగా 
ఉంచవచ్చు. మరియు న్నవ్వ కరిన ఆమను న్నతోప్రట 
ఉంచవచ్చు. మరియు న్నవ్వ వేరుగా ఉంచిన వ్వరిలో 
నుండ ఏ సి్త్ీనైన్న న్నవ్వ త్రిగి ప్తలుచ్చక గోరితే, న్నపైె 
ఎల్లంటి దోషం లేదు. దీనితో వ్వరి కళ్ల క చల్ల దనం 
కలుగుతందని, వ్వరు దుుఃఖపడరన్న న్నవ్వ వ్వరికి ఏమి 
ఇచిున్న, వ్వరు సంతోషపడుతారని ఆశంచవచ్చు! 
వ్వసివ్వనికి మీ హృదయాల్లో ఏమ్మందో అల్లల హ్ క 
తెలుసు. మరియు అల్లల హ్  సరాజాుడు, శ్వంత్ 

సాభావ్వడు (సహనశీలుడు).'' (అల్ - అ'హ్ 'జ్జబ్ , 
33:51)  

అపుిడు నేను, ''ఓ అల్లల హ్  పావకిా! త్మరి 
కరికల్ను, త్మక ఇషు మైన వ్వటిని మీపాభువ్వ అల్లల హ్  
(త్) చాల్ల తొందరగా స్త్ాకరిసిున్నాడు,'' అని 
అన్నాను.68 (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 

68) వివరణ-3250: ఒక సి్త్ీ త్నుా తాను పావకి (స)క 

సమరిించ్చకవట్ం చాల్ల సగుగ , పౌరుషం గల్ విషయం. 

ఈ ఆయతలోని పావకి (స)క పాతేుక అధికార్వలు 
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ఇంకా జ్జబిర్ (ర) 'హదీసు' ఇతి్ఖుల్లల హ ఫినిాసాయ' 
'హజాతల్ విదాలో  పేరొునడం  జరిగింది.  

----- 

 َ    రండవ విభాగం    الث َاِِنْ   لَْفْصُل ا
 ( 2/971)[ ) صحيح (   14]  - 3251

ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  ِضَي اهلل  َعنْ َعْن عَائَِشَة رَ  َها أَن ََها كَانَْت َمَع َرس 
ا َحَملْت  الل َْحَم َبْقت ه  َعىَل ِرْجلَ  فََس ْت: فََسابَْقت ه   قَالَ وسلم ِِف َسَفرٍ  ي  فَلَم َ

ْبَقةِ ْقت ه  فَ َسابَ  دَ "َسَبَقِِنْ قَاَل: "َهِذهِ بِِتلَْك الس َ   .. َرَواه  أَب ْو دَاو 
3251. (14) [2/971-దృఢం]  
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: ఒక పాయాణంలో నేను పావకి 

(స) వంట్ ఉన్నాను. ఉల్లల సం కొరక నేను, పావకి (స) 
పరిగతి్సాగామ్మ. మా ఇదద రిలో ఎవరు గలుసిారో అని. 
నేను గలిచాను. నేను దొడాుగా అయన త్ర్వాత్ మరో 
సందరభంలో మళ్ళళ ఇదద రం పరిగతిామ్మ. పావకి (స) 
గలిచారు. నేను వనుక ఉండప్రయాను. 'ఇంత్క 
మ్మందు నువ్వా గలిచావ్వ, ఇపుిడు నేను గలిచాను, 
దానికి ఇది చెలుల ,'  అని అన్నారు. (అబ్బ దావూద్ )  

 ( 2/971)[ ) صحيح (   15]  - 3252
وْ الَ َها قَ َوَعنْ  ك ْم  ْت: قَاَل َرس  ل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َخْْي 

ك ْم ِِلَْهلِ  ْوه  َخْْي  ك ْم فََدع  ك ْم ِِلَْهلِْي َوإِذَا َماَت َصاِحب  . َرَواه   " ِه َوأَنَا َخْْي 
 ْ     ي   اَرمِ  َوالد َ ِمِذي   الّت ِ

3252. (15) [2/971-దృఢం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, త్న 

భార్వుబిడాలు, బంధువ్వల్తో మంచిగా ఉండేవ్వడే 
అందరికంటే మంచివ్వడు. నేను న్న భార్వుబిడాల్ కొరక 
మీ అందరికంటే మంచివ్వడని. అదేవిధంగా మీ 
సేాహతడు చనిప్రతే అత్ని గురించి చెడుగా 
మాటాల డకండ. (త్రిుజి', అబ్బ దావూద్ , దారమి) 

 ( 2/971)[ ) صحيح (   16]  - 3253

 

ఇవాట్ం జరిగింది. మీరు కరిన వ్వరిని ఉంచవచ్చును, 

మీరు కరిన వ్వరిని ఉంచకప్రవచ్చును. వ్వరి మధు 

వంతలుకూడా ఉంచకప్రవచ్చు. కాని పావకి (స) 

ఎపుిడూ త్న భారుల్ పట్ల  న్నుయంగా ధరుంగా 

వువహరించేవ్వరు. 

اٍس إََِل قَْولِِه: "ِِلَْهلِْي"ن  َماَجه  اه  ابْ وَ َورَ      .َعِن ابِْن َعب َ
3253. (16) [2/971-దృఢం] 
ఇబ్నా మాజహ్ ఈ 'హదీసు'ను ఇబ్నా 'అబాూస 

దాార్వ ఉలేల ఖించారు. 69  
 ( 2/971)حيح (  [ ) ص  17]  - 3254

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  أَنٍَس قَاَل: ْن َوعَ  َ  قَاَل َرس   إِذَا  ْرأَة  لْمَ "ا
َعْت بَْعلََها ْت َخْمَسَها َوَصاَمْت َشْهَرَها َوأَْحَصَنْت فَْرَجَها َوأََطاَصل َ 

ْل ِمْن أَي ِ أَبَْواِب الَْجن َِة َشاَءْت  لْ نَِعْيٍم . َرَواه  أَب ْو "فَلَْتْدخ      .َيةِ  ِِف الْح 
3254. (17) [2/971-దృఢం] 
అనస  (ర) కథనం: పావకి(స) పావచనం, ''5 పూట్లు 

నమా'జ  చేసి్త, రమ'దాన్  ఉపవ్వసాలు ప్రటిసి్త త్న 
శీల్లనిా కాప్రడుకంటూ, త్న భరిపట్ల  విధేయత్ 
ప్రటిసి్త ఉండే సి్త్ీ సారగ ంలోనికి ఏదాారం గుండానైన్న 
పావేశంచవచ్చు.'' (అబ్బ న'యీమ్ -'హుల్ులో) 

   (2/972)  [ ) صحيح ( 18]  - 3255
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "لَْو ك قَاَل رَ  َوَعْن أَِِبْ ه َريَْرَة قَاَل: ْنت   س 
َد ِِلَ  َد لَِزْوِجَها". َرَواه   آمر أََحًدا أَْن ي َْسج  َحٍد َِلََمْرت  الَْمْرأََة أَْن تَْسج 

ِمِذي    ْ     .الّت ِ
3255. (18) [2/972 -దృఢం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

ఒకవేళ్ నేను అల్లల హ్  (త్) త్పి ఇత్రులవరికైన్న సజ్జద  
చేయమని సి్త్ీల్ను ఆదేశంచదల్చ్చకంటే త్మ 
భరిల్క సజ్జద చేయమని ఆదేశంచేవ్వడని.70  (త్రిుజి') 

 ( 972/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   19]  - 3256
 

69) వివరణ-3253: అంటే త్న భార్వుబిడాల్పట్ల , 

బంధువ్వల్పట్ల , సేవకల్పట్ల  మంచిగా పావరిించేవ్వడే 

అందరికంటే మంచివ్వడు. నేను న్న భార్వుబిడాల్పట్ల  మీ 

అందరికంటే మంచివ్వడను. మీలో ఎవరై్తన్న మరణిసిే 

అత్డు మరణించిన త్రువ్వత్ అత్ని గురించి చెడుగా 

మాటాల డకండ.  
70) వివరణ-3255: అంటే భరిక అంత్ గొపి సాానం 

ఉంది. ఒకవేళ్ అల్లల హ్ య్యత్రుల్క సజ్జద  చేయడం 

ధరుసముత్ం అయవ్వంటే సి్త్ీల్ను త్మ భరిల్క సజ్జద  

చేయమని ఆదేశంచడం జరిగేది. కాని అల్లల హ్ (త్)క 

త్పి ఇత్రులవారికీ సజ్జద  చేయడం ధరుం కాదు. 



13. వివాహ పుస్త కం  : 3080-3381 ;   స్ంపుటం : II 1183 13-  ِْلدالجِ    ؛   3381-3080 :  ِكتَاُب الن َِكاح :  II  

ْول  رَ اَل قَ  قَالَْت: لََمةَ َوَعْن أ م ِ َس  "أَي  َما  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: س 
هَ اْمَرأَةٍ َماتَْت  ِمِذي   ا َعْنَها َراٍض دََخلَِت الَْجن ََة"َوَزْوج  ْ    .. َرَواه  الّت ِ

3256. (19) [2/972- అపరిశోధిత్ం] 
ఉము సల్మహ్ (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''త్న భరిను సంతోషపెటిు  మరణించే సి్త్ీ సారగ ం లో 
పావేశసిుంది.''  (త్రిుజి') 

   (972/ 2)  ([ ) لم تتم دراسته  20]  - 3257
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن َطلَِق بِْن عَلِي ٍ قَاَل: "إِذَا  قَاَل َرس 

ل  دَعَا َزْوَجَته  لَِحاَجِتِه فَلَْتأْتِِه َوإِْن كَانَْت َعىَل الت َ  ج   . َرَواه  "ن ْورِ الر َ
 ْ     .ِمِذي   الّت ِ

3257. (20) [2/972- అపరిశోధిత్ం] 
'త్ల్ఖ  బిన్  'అలీ (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''ఒకవేళ్ భరి భారును సంభోగం కసం లేదా అత్ువసర 
పరిసాతలోల  ప్తలిసిే, ఆమ వంట్నే హాజరవ్వాలి. ఒకవేళ్ 
వంట్ చేసిున్నాసరే.''  71 (త్రిుజి') 

 ( 972/ 2)  سته (م درا) لم تت [  21]  - 3258
ِب ِ صىل َعاٍذ َرِضَي اهلل  َعْنه  َعِن الن َ "ََل   يه وسلم قَاَل: اهلل علَوَعْن م 
نَْيا إَِل َ قَالَْت  :ت ْؤِذي اْمَرأٌَة َزْوَجَها ِِف الد   ْوِرالَْعْْيِ ََل    َزْوَجت ه  ِمَن الْح 

َرَواه    ِك إِلَْيَنا". ك  أَْن ي  َفاِرقَ ْوِش ٌل ي   دَِخيْ ِعْنَدَك ت ْؤِذيِْه قَاتَلَِك اهلل  فَإِن ََما ه َو 
ِمِذي   َوابْن   ْ : . َماَجه  الّت ِ ِمِذي   ْ   َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب  َوقَاَل الّت ِ

3258. (21) [2/972- అపరిశోధిత్ం] 
మ్మ'ఆజ ' (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''ఇహ 

లోకంలో ఏ భారు అయన్న త్న భరిను ప్రడసిే, సారగ ంలో 
ఉండే అత్ని భారు అంటే పెదద  పెదద  కళ్లళగల్ దేవకను 
ఆమతో, ''న్న ప్రడుగాను, అత్నిా ప్రడంచక, న్న వదద  
కొనిా రోజులు మాత్ర మే ఉంటాడు. త్ారలో అత్డు 
నినుా వదలి మా దగగ రక వచేుసిాడు,'' అని అంటారు. 
(త్రిుజి'  /  ఏకలేల ఖనం, ఇబ్నా మాజహ్)  

   (2/972) (  [ ) حسن 22]  - 3259
َشْْيِي ِ َعْن أَبِْيِه قَاَل  َحكِ َوَعْن  :ْيِم بِْن م َعاِويََة الْق  ْوَل   : ق لْت  يَا َرس 

َوَها  اهلِل َما َحق   َزْوَجِة أََحِدنَا عَلَْيِه؟ قَاَل: "أَْن ت ْط  ِعَمَها إِذَا َطِعْمَت َوتَْكس 

 

71) వివరణ-3257: అంటే ఏదైన్న పనిలో ఉన్నాసరే, 

నషు ం కలుగుతందనా భయం ఉన్నాసరే, అపుిడు 

కూడా భరి ప్తలుపుపైె వళ్ళళతీర్వలి.  

رْ  َوََل ْح ت َقب ِ  ْجَه َوََل إِذَا اْكَتَسْيَت َوََل تَْضِرِب الْوَ  َبْيِت". َرَواه    إَِل َ ِِفْ الْ تَْهج 
دَ وَ      .َجه  ابْن  َماأَْحَمد  َوأَب ْو دَاو 

3259. (22) [2/972 -పా్రమాణికం] 
త్న త్ండా దాార్వ, 'హకీమ్  బిన్  మ్మ'ఆ వియహ్ (ర) 

కథనం: నేను పావకి (స)ను 'ఓ రస్తలుల్లల హ్ ! భరిపైె గల్ 
భారు హకు ఏమిటి?' అని వినావించ్చకన్నాను. 
దానికి పావకి (స), ''మీరు త్ంటే ఆమకూ త్నిప్తంచాలి, 
మీరు ధరిసిే ఆమకూ ధరించాలి, ఆమ మ్మఖంపైె 
కొట్ు ర్వదు. ఆమను చీవ్వటల  పెట్ు ర్వదు. ఇంటోల  త్పి 
ఆమతో వేరుగా ఉండకండ. (ఇదద రి మధు ఏదైన్న గొడవ 
జరిగితే సంభోగానికి దూరంగా ఉండండ. అయతే 
ఆమను ఇంటి నుండ గంట్ కండ)'' అని పావచించారు. 
(అ'హుద్ ,  అబ్బ దావూద్ , ఇబ్నా మాజహ్) 

 ( 973/ 2)ته (  تتم دراس[ ) لم  23]  - 3260
َة قَاَل:  :  َوَعْن لَِقْيِط بِْن َصِْبَ وْ  ق لْت  لَِسانَِها   ن َ ِِلْ اِْمَرأًَة ِِف َل اهلِل إِ يَا َرس 

ْحَبٌة    ِمْنَها َولًَداإِن َ ِِلْ : ت  ق لْ .ْقَها" "َطل ِ  َشْيٌء يَْعِِن الَْبَذاَء قَاَل:  َولََها ص 
ْول   "فَإِْن يَك  فِْيَها َخْْيٌ فََسَتْقَبل  َوََل تَْضِربَن َ  ِعْظَها  قَاَل: "فَم ْرَها" يَق 

دَ "بََك أ َمي ََتَك َظِعْيَنَتَك َضرْ      .. َرَواه  أَب ْو دَاو 
3260. (23) [2/973 -అపరిశోధిత్ం]  
ల్ఖీ'త్  బిన్  'సబురహ్  (ర) కథనం: పావకి (స)తో నేను, 

'న్న భారు నోరు మంచిది కాదు,' అని అన్నాను. దానికి 
పావకి (స), 'దానిా వదలి వేయ,' అన్నారు. దానికి నేను, 
'ఆమ వల్ల  న్నక ప్తల్ల లున్నారు, చాల్ల కాల్ంగా కల్స 
ఉంటన్నాం. ఒక వేళ్ నేను ఆమక 'త్ల్లఖ  ఇసిే న్నక 
బాధ కలుగుతంది,' అని అన్నాను. దానికి పావకి (స), 
'అయతే ఆమక హత్బోధ చేయ, ఆమలో మంచి ఉంటే 
త్పికండా స్త్ాకరిసిుంది, భారుల్ను బానిసల్లల  
కొట్ు కూడదు', అని అన్నారు. (అబ్బ దావూద్ ) 

 ( 973/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   24 ] -3261
ْول   لم:  وس  عليهاهلل ىلص   اهللِ َوَعْن إِيَاِس بِْن َعْبِد اهلِل قَاَل: قَاَل َرس 

وْ "ََل تَْضِرب   َمر  إََِل َرس  ذَئِْرَن الن َِساء  َعىَل  فََقاَل:ِل اهلِل ْوا إَِماَء اهلِل"فََجاَء ع 
َص ِِف َضْربِِهن َ  ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  أَْزَواِجِهن َ فََرخ َ فَأََطاَف بِآِل َرس 

ن َ يَْشك ْوَن أَْزَواوسلم نَِساٌء كَِثْْيٌ  عليه    اهلِل صىل اهللْول  َل َرس  فََقا .َجه 
ٍد نَِس  وسلم:  َحم َ ن َ لَْيَس اٌء كَِثْْيٌ "لََقْد َطاَف بِآِل م   يَْشك ْوَن أَْزَواَجه 

اَرِمي   ِئَك بِِخَياِرك ْم"َرَواه  أَب وْ أَْولَ  دَ َوابْن  َماَجه  َوالد َ    .دَاو 
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3261. (24) [2/973 -అపరిశోధిత్ం] 
ఇయాస బిన్  'అబుద ల్లల హ్  (ర) కథనం: పావకి (స) 

''మీరు అల్లల హ్  దాసుర్వళ్ళను అంటే భారుల్ను 
కొట్ు కండ,'' అని అన్నారు. ఈ సంఘట్న జరిగిన కొనిా 
రోజుల్ త్ర్వాత్ 'ఉమర్  (ర) పావకి (స) వదద కవచిు ఓ 
అల్లల హ్  పావకిా! సి్త్ీల్క త్మ భరిల్ంటే బొతి్గా భయం 
లేకండా ప్రయంది. అది విని పావకి (స) భారుల్ను కొటేు  
అనుమత్ ఇచాురు. ఈ అనుమత్ ల్భించగానే భరిలు 
త్మ భారుల్ను చావబాదారు, ఆ త్రువ్వత్ సి్త్ీల్ 
బృందం ఒకటి పావకి (స) భారుల్ వదద క వచిు త్మ 
భరిలు చావబాదుతన్నారని ఫిర్వుదు చేసారు. అది 
విని పావకి (స), ''చాల్ల మంది సి్త్ీలు మా ఇంటికి వచిు 
త్మ భరిలు కొడుతన్నారని ఫిర్వుదు చేసారు. 
అనవరసరంగా త్మ భారుల్ను కొటేు వ్వరు మంచివ్వరు 
కారు'' అని అన్నారు. (అబ్బ దావూద్ , ఇబ్నా మాజహ్, 
దారమి)  

 ( 973/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   25]  - 3262
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "لَْيَس  ْ ه َريَْرَة قَاَل: قَاَل َرس    َوَعْن أَِِب

دَ  أَب ْو ْوِجَها أَْو َعْبًدا َعىَل َسي ِِدهِ". َرَواه  ْمَرأًَة َعىَل زَ َب اِ َخب َ  َمْن  اِمن َ      .دَاو 
3262. (25) [2/973 -అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

భార్వు భరిల్ మధు, యజమాని బానిసల్ మధు 
అప్రరా్వలు సృష్ు ంచేవ్వరు మ్మసల మ్మలు కారు.72  (అబ్బ 
దావూద్ ) 

 ( 2/973)[ ) ضعيف (  26]  - 3263
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه  قَالَْت: َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلل  َعْنه   قَاَل َرس 

ل ًقا وَ "إِن َ ِمْن أَْكَمِل الْم ْؤِمِنْْيَ  وسلم:  ْ خ  ْم   إِيَْمانًا أَْحَسهْن   أَلَْطَفه 
ِمِذي   " بِأَْهلِهِ  ْ     .. َرَواه  الّت ِ

 

72) వివరణ-3262: అంటే భారు గురించి పరోక్షంగా 

భరిక చాడీలు చెపిడం, భరి గురించి చెడుగా 

భారువదద  చెపిడం, ఇదద రి మధు అభిపా్రయభేదాలు 

సృష్ు ంచట్ం, ఇదద రి మధు శత్ృతాానిా కలిించట్ం. 

అదేవిధంగా యజమాని బానిసల్ మధు చాడీలు 

కలిించి ఒకరి పట్ల  మరొకరికి అనుమాన్నలు 

సృష్ు ంచడం. 

3263. (26) [2/973 -బల్హీనం]  
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''ఉతి్మ 

గుణాలు గలిగి, త్న భార్వుబిడాల్ పట్ల  దయారద ీ 
హృదయంతో మలిగే వుకిి పరిపూరీ మ్మసల మ్ .'' 
(త్రిుజి') 

   (2/973؟ ) [  27]  - 3264
ْول  اهللِ  َوَعْن أَِِبْ ه َريَْرَة  َ  يه وسلم:عل هللا  صىلقَاَل: قَاَل َرس  َمل  كْ "أ

ل ًقا َوِخيَ  ْ خ  ك ْم خِ الْم ْؤِمِنْْيَ إِيَْمانًا أَْحَسهْن   ك ْم لِِنَسائِِهْم".ار  َرَواه    َيار 
ِمِذي   َوقَاَل: َهَذا َحِديٌْث حَ  ْ دَ إََِل قَوْ الّت ِ لِِه  َسٌن َصِحْيٌح َوَرَواه  أَب ْو دَاو 

ل ًقا"     ."خ 
3264. (27) [2/973- ?] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

అందరి కంటే ఉతి్మ గుణాలు గల్వ్వడు ఇత్రుల్ కంటే 
పరిపూరీ విశ్వాస. త్న భారుపట్ల  మంచిగా సునిాత్ంగా 
పావరిించేవ్వడు అందరికంటే మంచివ్వడు. (త్రిుజి' / 
పా్రమాణికం-, దృఢం, అబ్బ దావూద్ ) 

 ( 2/974)[ ) صحيح (   28]  - 3265
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه  ْنَها قَالَْت: َة َرِضَي اهلل  عَ َش ائِ عَ َوَعْن   و  قَِدَم َرس 
ْوَك أَْو ح   َغْزَوةَ  سلم ِمْن  ْت ِريٌْح فََكَشَفْت تَب   َنْْيٍ َوِِف َسْهَوتَِها َسّْتٌ فََهب َ

ّْتِ َعْن بََناٍت لَِعائَِشَة ل َعٍب فََقاَل:  لَْت:قَا "؟"َما َهَذا يَا عَائَِشةَ  نَاِحَيَة الس ِ
ن َ فََرًسا ل َه  َجَناَحاِن ِمْن ِرقَاٍع فََقاَرأَى بَيْ بََناِِتْ وَ  َهَذا ال َِذْي  َل: "َما َنه 

؟" قَالَْت: فََرٌس قَاَل: "َوَما ال َِذْي عَ  ن َ   .لَْيِه؟" قَالَْت: َجَناَحاِن أََرى َوْسَطه 
َ  قَاَل: "فََرٌس لَه  َجَناَحاِن؟" قَالَْت: أََما َسِمْعَت  لَْيَماَن خَ  ن َ أ ْيًَل لََها لِس 

دَ اِجَذه . َحٌة؟ قَالَْت: فََضِحَك َحّت َ َرأَيْت  نَوَ أَْجنِ      .َرَواه  أَب ْو دَاو 
3265. (28) [2/974- దృఢం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) త్బ్బక  యుదధ ం 

లేదా 'హునైన్  యుదధ ం నుండ త్రిగి వచాురు. అటకపైె 
ఒక తెర ఉండేది. తెర వనుక న్న ఆట్ వసిువ్వలు ఉండేవి. 
ఒక బొము కూడా ఉండేది. గాలివల్ల  తెర కొంచెం 
జరిగింది. అటకపైె ఉనా ఆట్ వసిువ్వల్పైె పావకి (స) 
దృష్ు  పడంది. '' 'ఆయ'షహ్ ! ఈ అటకపైె ఉనావి 
ఏమిటి?'' అని పావకి (స) అడగారు. నేను, ''న్న ఆట్ 
వసిువ్వలు, బొములు ఉన్నాయ,'' అని అన్నాను. 
పావకి (స) ఆట్ వసిువ్వల్ మధు ఒక గురర ం కూడా 
చూసారు. దానికి ర్తండు బట్ు ర్తకులు ఉండేవి. పావకి (స), 
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'నేను చూసిునా ఆట్ వసిువ్వల్ మధు ఏమ్మంది,' అని 
అన్నారు. నేను, 'గురర ం,' అని అన్నాను, పావకి (స), 
'గురర ంపైె ఏమ్మంది,' అని అన్నారు. దానికి నేను, 'ర్తండు 
ర్తకులు,' అని అన్నాను. దానికి పావకి (స), 'గుర్వర నికి 
ర్తండు ర్తకులు ఉంటాయా?' అని అన్నారు. దానికి 
నేను, 'సులైమాన్  (అ) గుర్వర నికి ర్తండుర్తకులు 
ఉండేవనా విషయం వినలేదా?' అని సమాధానం 
ఇచాును. న్న ఈ సమాధానం విని కిల్కిల్ నవ్వారు. 
ఆయన లోపలి పళ్లళ కనబడసాగాయ. (అబ్బ 
దావూద్ ) 

----- 

ْل  َ ِلُث ا    మూడవ విభాగం    َفْصُل الث َا
 ( 2/974)[ ) ضعيف (   29]  -3266

ْوَن   قَاَل: ِن َسْعدٍ َعْن قَْيِس بْ  د  ْ يَْسج  َة فََرأْي هُت   أَتَْيت  الِْحْْيَ
ْم  بَاٍن لَه  ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلملَِمْرز  لْت  لَِرس  أََحق   أَْن ي ْسَجَد  : فَق 

وْ تَْيت  فَأَ  .لَه   لْ َل اهلِل صىل اهلل َرس  ةَ   عليه وسلم فَق  ْ أَتَْيت  الِْحْْيَ : إِّن ِ ت 
 ْ ْم فَأَنَْت أََحق   بِأَْن يَْسَجَد لََك  يَْسج  فََرأَيْهُت   بَاِن لَه  ْوَن لَِمْرز  فََقاَل   .د 

: ِِلْ: لْت  ؟" فَق  د  لَه  "ََل   َل:َقافَ  .ََل  "أََرأَيَْت لَْو َمَرْرَت بَِقْْبِْي أَك ْنَت تَْسج 
َد ِِلََحٍد َِلََمْرت  الن ِ  لَْو ك ْنت  آم ر  تَْفَعل ْوا  َ أََحد أَْن يَْسج  ْدَن  َساَء أ ْن يَْسج 

ْم عَلَْيِهن َ ِمْن حَ  دَ ِِلَْزَواِجِهن َ لَِما َجَعَل اهلل  لَه  ". رَواه  أَب ْو دَاو   . ق ٍ
3266. (29) [2/974-  బల్హీనం] 
ఖైస  బిన్  స'అద్  (ర) కథనం: నేను హీరహ్ నగర్వనికి 

వచాును. అకుడ పాజలు త్మ న్నయకల్క సజ్జద  
చేయడం చూసాను. పావకి (స) వీరికంటే ఎకువ సజ్జద క 
అరుు లు అని మనసులో అనుకన్నాను. హీరహ్ నుండ 
త్రిగి వచిున త్ర్వాత్ పావకి (స)వదద క వళ్ళళ, 'నేను 
హీరహ్ వళ్తళను అకుడ పాజలు త్మ న్నయకల్క 
సజ్జద  చేసిున్నారు, వ్వరి కంటే త్మరు సజ్జద క ఎకువ 
అరుు లు' అని అన్నాను. దానికి పావకి (స), 'ఒకవేళ్ నేను 
మరణించిన త్రువ్వత్ న్న సమాధి పాకునుండ న్నవ్వ 
వళ్ళళనపుడు న్నవ్వ న్న సమాధి దగగ ర సజ్జద  చేసిావ్వ?' అని 
అడగారు. దానికి నేను, 'లేదు,' అని సమాధానం 
ఇచాును. పావకి (స), 'నువ్వా అల్ల చేయక, న్న 
జీవిత్ంలో కూడా న్నక సజ్జద  చేయక. ఒకవేళ్ నేను 
ఎవరికైన్న సజ్జద  చేయమని ఆదేశంచదలిసిే, భరిల్క 
సజ్జద  చేయమని భారుల్క ఆదేశంచేవ్వడని. 

ఎందుకంటే అల్లల హ్  (త్) పురుషుల్క  సి్త్ీల్పైె ఒక సాధ నం 
అధికంగా పాసాదించాడు,' అని అన్నారు. (అబ్బ 
దావూద్ )  

 ( 975/ 2)ه (  [ ) لم تتم دراست 30]  - 3267
   .َوَرَواه  أَْحَمد  َعْن َمَعاِذ بِْن َجَبٍل 

3267. (30) [2/975 -అపరిశోధిత్ం] 
అ'హుద్ , ఈ 'హదీసు'ను మ్మ'ఆజ' బిన్ జబల్ 

దాార్వ ఉలేల ఖించారు. 73  
 ( 975/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   31]  - 3268

َمَر َرِضَي اهلل  َعْنه   ِب ِ   َعِن َوَعْن ع    وسلم قَاَل: "ََل   صىل اهلل عليهالن َ
ل  فِْيَما َضَرَب اِْمَرأَتَ  ج  دَ َوابْن  َماَجه  ه  عَلَيْ يَْسأَل  الر َ  .ِه". َرَواه  أَب ْو دَاو 

3268. (31) [2/975 -అపరిశోధిత్ం] 
'ఉమర్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''ఒకవేళ్ 

ఎవరై్తన్న భరి, భారు పరప్రటపైె ఆమను కొడతే 
ఉభయ లోకాలోల నూ అత్నిా విచారించడం జరుగదు.74 

(అబ్బ దావూద్ ) 
 

73) వివరణ-3267: ఈ 'హదీసు' దాార్వ అల్లల హ్  (త్) 

త్పి ఇత్రుల్క వ్వరి జీవిత్ంలోనే కాదు మరణించిన 

త్ర్వాత్ కూడా సజ్జద  చేయర్వదు, అది మహాప్రపం, అని 

తెలిసంది. కొందరు ప్రరల క, వలీల్క సజ్జద లు 

చేసిుంటారు, వ్వరు అల్లల హ్ (త్)క సాటి కలిిసిున్నారు. 

ష్రుర  చేసిున్నారు. ఎందుకంటే అల్లల హ్  (త్) ఇల్ల 

ఆదేశసుత నానడు: ''..మీరుస్తరుునికి గాన్న చందాునికి 

గాన్న సాషాు ంగం (సజ్జద ) చేయకండ, కాని క్షవల్ం వ్వటిని 

సృష్ు ంచిన అల్లల హ్ క మాత్ర మే సాషాు ంగం (సజ్జద ) 

చేయండ ...'' (హా మీమ్  సజ్జద , 41:37)  

74) వివరణ-3268: సి్త్ీల్ శక్షణ నిమితి్ం వ్వరిని కొట్ు డంలో 

ఎటవంటి అభుంత్రం లేదు. అల్లల హ్  ఆదేశం: ''...కాన్న 

అవిధేయత్ చూపుతారని మీక భయమ్మంటే, వ్వరికి 

(మొదట్) నచుజపిండ, (త్రువ్వత్) పడకలో వేరుగా 

ఉంచండ, (ఆ త్రువ్వత్ కూడా వ్వరు విధేయులు 

కాకప్రతే) వ్వరిని (మల్ల గా) కొట్ు ండ. కాని వ్వరు మీక 

విధేయులై ఉంటే! వ్వరిని నిందించటానికి మారగ ం 

వత్కకండ...'' (అనిాసా, 4: 34)  

అంటే లేచిప్రవట్ం అని అరాం. ఇంటి బయట్క వళ్ల డం 

అటూ ఇటూ తొంగి చూడట్ం. మ్మందు వ్వరిని 
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 ( 2/975)[ ) صحيح (   32]  -3269
ْ َوَعْن  ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه أَِِب َسِعْيٍد قَاَل: َجاَءِت اْمَرأٌَة إََِل َرس 

ِل يَْضرِ  ذَا  إِ  بِِْنْ وسلم َونَْحن  ِعْنَده  فََقالَْت: َزْوِجْي َصْفَوان  بْن  الْم َعط َ
ِ َص  مْ ل َْيت  َوي َفط  ِّنْ إِذَا ص  ْمس  ت  َوََل ي َصل َِي الَْفْجَر َحّت َ تَْطل َع ر  قَاَل:   .الش َ

ا قَالَْت  ْوَل اهللِ  فََقاَل: يَا .َوَصْفَوان  ِعْنَده  قَاَل: فََسأَلَه  َعم َ  أََما قَْول َها:  َرس 
َها َوقَْد نََهيْ ْوَرتَْْيِ س  َرأ بِ يَْضِرب ِِنْ إِذَا َصل َْيت  فَإِن ََها تَقْ  ْول    قَاَل  .ت  فََقاَل َرس 

. قَاَل:  "ْوَرًة َواِحَدًة لََكَفِت الن َاَس كَانَْت س  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "لَْو 
ِّنْ  ر  ِ ا قَْول َها ي َفط  ْمت  فَإِن ََها تَْنَطلِق  تَص  َوأَم َ ٌل َشاب ٌ فَََل   إِذَا ص  ْوم  َوأَنَا َرج 

ْول  اهلِل صىلاَل قَ فَ  .ِْب  أَْص  ْوم  اْمَرأة إَِل َ بِإِذِْن    اهلل عليه وسلم:َرس  "ََل تَص 
َ َزْوجِ  ْمس  فَإِنا أَْهل  َها" َوأ ْ ََل أ َصل َِي َحّت َ تَْطل َع الش َ ا قَْول َها: إِّن ِ  بَْيٍت قَْد  م َ

ِرَف لََنا ذَاَك ََل نَكَاد  نَْسَتْيِقظ  َحّت َ تَْطل َع الش َ  "فَإِذَا  قَاَل:  .ْمس  ع 
دَ َوابْن  مَ ْظَت يَا َصْفَوااْسَتْيقَ  ". َرَواه  أَب ْو دَاو      .اَجه  ن  فََصل ِ

3269. (32) [2/975 -దృఢం] 
అబ్బ స'యీద్  'ఖుదాీ (ర) కథనం: మేమ్మ పావకి (స) 

వదద  కూరొుని ఉన్నామ్మ. ఇంత్లో ఒక సి్త్ీ వచిు, త్న 
భరి గురించి ఇల్ల ఫిర్వుదు చేసంది, ''న్న భరి 'సఫ్వాన్  
బిన్  మ్మ'అతి్ల్ . నేను నమా'జ  చదివినపుిడల్లల  ననుా 
కొడతాడు, ఉపవ్వసం ఉంటే విరమింపజేసిాడు. అత్డు 
సాయంగా ఫజ ర్  నమా'జ  స్తరోుదయం అయన 
త్ర్వాత్ చదువ్వతాడు.'' ఉలేల ఖనకరి పాకారం ఆమ త్న 
భరి గురించి ఫిర్వుదు చేసిునాపుిడు ఆమ భరి కూడా 
అకుడే కూరొుని ఉన్నాడు. పావకి (స) 'సఫ్వాన్ తో, ''న్న 
భారు ఇల్ల ఫిర్వుదు చేసిుంది. అసలు సంగతేమిటి,'' 
అని అడగారు. దానికి అత్డు, 'ఆమ నమా'జు 

చేసనపుడు నేను కొడతానని చెప్తింది. దానికి కారణం 
ఏమిట్ంటే ఆమ నఫిల్  నమా'జుల్లో పెదద  పెదద  స్తర్వలు 
పఠసిుంది. నేను పెదద  పెదద  స్తర్వలు చదవవదద ని 
వ్వరించాను,' అని అన్నాడు. అది విని పావకి (స), 
'స్తరహ్  ఫ్వ'త్హా త్రువ్వత్ ఒక్ష స్తరహ్  పఠసిే 
సరిప్రతంది,' అని అన్నారు. ఆ త్రువ్వత్ 'సఫ్వాన్ , 
''ఆమ ఉపవ్వసం ఉంటే నేను విరమింపజేసిానని 
అంటంది. దానికి కారణం ఏమిట్ంటే  ఈమ వరుసగా 
ఉపవ్వసాలు ప్రటిసి్త ప్రతంది. నేను యువకడను, 

 

మందలించాలి. అపిటికీ వినక ప్రతే వ్వరిని కొటాు లి. కాని 

అనవసరంగా హంసంచడం నిష్దధ ం. 

పగటిపూట్ కూడా సంభోగం చేయాల్నిప్తసిుంది. 
సంభోగం చేయనిదే న్నక మనశ్వశంత్ ఉండదు. పగలు 
సంభోగం చేయడానికి నేను ఆమ నఫిల్  ఉపవ్వసానిా 
విరమింపజేసిాను,'' అని అన్నాడు. అది విని పావకి (స), 
''భరి ఉండగా అత్ని అనుమత్ లేనిదే ఏ సి్త్ీ నఫిల్  
ఉపవ్వసాలు ప్రటించర్వదు,'' అని అన్నారు. ఆ 
త్రువ్వత్ మళ్ళళ 'సఫ్వాన్ , ''ఆమ నేను స్తరోుదయం 
అయన త్ర్వాత్ ఫజ ర్  నమా'జు చదువ్వతానని 
ఫిర్వుదు చేసంది, దానికి కారణం మేమ్మ వువసాయం 
చేసే వ్వళ్ళం, ర్వత్ర  చాల్లసేపటి వరక తోట్లోల  న్నళ్లళ 
తోడుతామ్మ. పగల్ంతా ర్వత్ర  చాల్ల సేపటి వరక ఈ 
శర మలోనే గడుసిుంది. పడుకవటానికి ఎకువ 
సమయం దొరకదు. అల్స ఉంటాం. ఆ సాత్లో 
పడుకంటే స్తరోుదయం అయన త్ర్వాత్ లేచి 
నమా'జు చదవ్వకంటాను,'' అని అన్నాడు. అది విని 
పావకి (స), ''ఓ 'సఫ్వాన్  నిదాప్రయ లేచినపుడు నమా'జ  
చదువ్వక,'' అని అన్నారు. (అబ్బ దావూద్ ) 

 ( 975/ 2)م تتم دراسته (  [ ) ل 33]  - 3270
ْوَل اهللِ   عليه وسلم كَاَن  صىل اهللَوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلل  َعْنَها أَن َ َرس 

فََقاَل   .بَِعْْيٌ فََسَجَد لَه   اِر فََجاءَ ِِفْ نََفٍر م َِن الْم َهاِجِريَْن واَِْلَنَْص 
د  لََك  ْوَل اهلِل تَْسج  : يَا َرس  َجر  فََنْح ائِم  َبهَ  الْ أَْصَحاب ه  ن  أََحق   أَْن  َوالش َ
ْوا َرب َك ْم  د  َد لََك. فََقاَل: "اِْعب  ْوا أََخاك ْم َولَْو ك ْنت  آم ر  أََحًدا  َوأَْكرِ نَْسج  م 

َد ِِلََحٍد َِلََمرْ  َل أَْن ي َْسج  َد لَِزْوِجَها َولَْو أََمَرَها أَْن تَْنق  ت  الَْمْرأََة أَْن تَْسج 
ٍل أَْسَودَ إََِل َجَبٍل أَبَْيَض كَاَن َودَ َوِمْن َجبَ  إََِل َجَبٍل أْس أَْصَفرَ ٍل َجبَ  ِمْن 
   .. َرَواه  أَْحَمد  " ا أَْن تَْفَعلَه  ِغْي لَهَ يَْنبَ 

3270. (33) [2/975 - అపరిశోధిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) మ్మహాజిరల  మరియు 

అ'న్నారల  మధు కూరొుని ఉన్నారు. ఇంత్లో ఒక ఒంట్ట 
వచిు పావకి (స)క సజ్జద  చేసంది. అది చూచి 
అనుచరులు, 'ఓ అల్లల హ్  పావకిా! జంతవ్వలు, చెటల  
త్మక సజ్జద  చేసిున్నాయ. సజ్జద  చేయడానికి మేమ్మ 
మీక త్గిన వ్వరం,' అని అన్నారు. దానికి పావకి (స), 'మీ 
పాభువ్వను ఆర్వధించండ. మీ మ్మసల మ్  సోదరునిా 
గౌరవించండ. ఒకవేళ్ నేను ఒకరిని మరొకరికి సజ్జద  
చేయమని ఆదేశంచదలిసిే భరిక సజ్జద  చేయమని 
భారును ఆదేశంచేవ్వడని. భారుపైె భరిది ఎంత్ పెదద  
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హకు ఉందంటే ఒకవేళ్ భరి కొండను తీసుకొని 
రమున్నా కొండను తీసుకర్వవటానికి పాయత్ాం 
చాలి. నల్ల కొండను తెల్ల కొండ వైపు ఉంచమన్నా ఉంచ 
డానికి పాయత్ాంచాలి. కషు మైన పని చేయడానికి 
కూడా సదధ ంగా ఉండాలి,' అని అన్నారు. (అ'హుద్ ) 

   (976/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 34]  - 3271
ْول  اهللِ  َوَعْن َجابٍِر قَاَل: "ثَََلثٌَة ََل   صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل َرس 

ْم  ْم َصََلٌة َوََل ت ْصَعد  لَه  َ  َحَس ت ْقَبل  لَه  إََِل َحّت َ يَْرِجَع  لَْعْبد  اْلبِق  َنًة ا
َها يِْهْم وَ َمَوالِْيِه فََيَضَع يََده  ِِفْ أَيْدِ  اِخط  عَلَْيَها َزْوج  الَْمْرأَة  الس َ

َو".  ْكَران  َحّت َ يَْصح  ِب اْْلِيَْماِن َوالس َ ع     .َرَواه  الَْبْيَهِقي   ِِف ش 
3271. (34) [2/976 -అపరిశోధిత్ం] 
జ్జబిర్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''మ్మగుగ రు 

వుకిల్ నమా'జు స్త్ాకరించబడదు, వ్వరి ఏ 
సతాురుమూ ఆకాశం వైపు ఎకుదు. యజమాని నుండ 
ప్రరిప్రయన బానిస అయతే అత్డు త్రిగి త్న 
యజమాని దగగ రక వళ్ళళ త్న చేయని అత్ని చేత్లో 
పెటాు లి. అంటే త్నుాతాను అత్నికి అపిగించాలి. 
ర్తండవది భరి సంత్ృపి్తగా లేని భారు, మూడవది మతి 
పదారా్వల్ను సేవించేవ్వడు, మతి నుండ తెలివిలోకి 
వచిు పశ్వుతిాపం చెందాలి. (బై్నహఖీ--షుఅబిల్ 
ఈమాన్) 

   (2/976) [ ) حسن ( 35]  - 3272
ْ ه َريَْرَة قَاَل: ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أَِِب َ  قِْيَل لَِرس  ي    أ

؟الن َِس  ه  إِذَا أََمَر وَ  :قَاَل  اِء َخْْيٌ ه  إِذَا نََظَر َوتَِطْيع  ر   الِف ه  ِِف  ََل ت خَ "اَل َِِت تَس 
عَ . َرَواه  الن ََساِئِ    "نَْفِسَها َوََل َمالَِها بَِما يَْكَره       .ِب اْْلِيَْماِن َوالَْبْيَهِقي   ِِف ش 

3272. (35) [2/976-  పా్రమాణికం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స)ను సి్త్ీల్లో 

అందరికంటే ఉతి్మ సి్త్ీ ఎవరు అని పాశాంచడం 
జరిగింది. దానికి పావకి (స), 'భరి ఆమ వైపు చూసిే 
అత్నిా సంతోషపరిచే, ఏదైన్న ఆదేశసిే ప్రలించే, త్న 
విషయంలో, అత్ని ధనం విషయంలో అత్నికి 
అవిధేయత్ చూపని సి్త్ీ అందరికంటే ఉతి్మ్మర్వలు,' 
అని సమాధానం ఇచాురు. (నసాయ', బై్నహఖీ---
షుఅబిల్ ఈమాన్)  

 ( 976/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 36]  - 3273

ْوَل اهلِل صىل اهلل  َما: أَن َ َرس  اٍس َرِضَي اهلل  َعْنه  عليه  َوَعِن ابِْن َعب َ
نَْيا  وسلم قَاَل: الد   ن َ فََقْد أ ْعِطَي َخْْيَ قَلٌْب   ِخَرةِ:َواْْل "أَْربٌَع َمْن أَْعِطَيه 

ْيِه َخْونًا ِِف ََل تَْبغِ َوبََدٌن َعىَل الَْبََلِء َصابٌِر َوَزْوَجٌة لَِساٌن ذَاِكٌر َشاِكٌر وَ 
َعِب    . اْْلِيَْماِن   نَْفِسَها َوََل َمالِِه". رَواه  الَْبْيَهِقي   ِِف ش 

3273. (36) [2/976- అపరిశోధిత్ం] 
ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''న్నలుగు విషయాలు దొరికిన వ్వరికి ఇహపరలోకాల్ 
మంచి దొరికినటేు : 1.కృత్జాతా భావంగల్ హృదయం, 
2. దైవ సురణలో ఉండే న్నలుక, 3. కషు నషాు ల్ను సహంచే 
శరీరం, 4. త్న విషయంలో, భరి ధనం విషయంలో 
నిజ్జయతీగా ఉండే భారు. (బై్నహఖి--షు'అబిల్ 
ఈమాన్) 

 ===== 
َل  وَ ُخلِْع َباُب الْ   -11  ِق الط َ

11. స్త్త ీ విడిపోగోరటం ('ఖుల'అ), 

విడాకులు ('త్ల్లఖ్) 

ఖుల్'అ అంటే ఒక వసిువ్వను తీయట్ం, శరీరం నుండ 
దుసిులు దించట్ం అని అరాం. ఇసాల మీయ ధరు శ్వసిీం 
పాకారం ధన్ననికి బదులు 'త్ల్లఖ  ఇవాటానిా ఖుల్'అ 
అంటారు. అంటే భార్వుభరిల్ మధు అభిపా్రయ 
భేదాలు ఏరిడతే, భారు ఎటిు  పరిసాతలోల నూ భరితో 
ఉండటానికి సదధ పడకప్రతే, భరి ఇచిున మహర్ ను 
త్రిగి ఇచిున్నలేదా క్షమించివేసన్న భరి దానికి బదులు 
'త్ల్లఖ  ఇవాట్ం. భరిక ఈ హకు ఉనాటు  అంటే 
ఏదైన్న కారణం వల్ల  భారు నచుకప్రతే, దాంపత్ు 
జీవిత్ం సరిగా సాగకండా ఉంటే 'త్ల్లఖ  ఇవాగల్డు. 
అదేవిధంగా భారుక కూడా ఈ హకు ఉంది. ఒకవేళ్ 
భరి నచుకప్రయన్న, దాంపత్ు జీవిత్ం సరిగా కొనసాగక 
ప్రయన్న ధనం ఇచిు త్నుా తాను వేరుచేసుకవ్వలి. 
ఖుర్ ఆన్ లో ఇల్ల ఉంది. అల్లల హ్  ఆదేశం: ''విడాకలు 
ర్తండు సారేల ! ఆ త్ర్వాత్ (భారును) సహృదయంతో 
త్మ వదద  ఉండనివ్వాలి, లేదా ఆమను మంచిత్నంతో 
సాగనంప్రలి. మరియు సాగనంపేట్పుిడు మీరు 
వ్వరికిచిున వ్వటి నుండ ఏమైన్న త్రిగి తీసుకవడం 
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ధరుసముత్ం కాదు. అల్లల హ్  విధించిన హదుద ల్క 
కటు బడ ఉండలేమ్మ అనే భయం ఆ ఇదద రికీ ఉంటే త్పి! 
కాని అల్లల హ్  విధించిన హదుద క కటు బడ ఉండలేమనే 
భయం ఆ దంపతల్క ఉంటే సి్త్ీ పరిహారమిచిు 
(విడాకలు / ఖుల్'అ తీసుకంటే) అందులో వ్వరికి 
ఎల్లంటి దోషం లేదు. ఇవి అల్లల హ్  విధించిన హదుద లు, 
కావ్వన వీటిని అత్కర మించకండ. మరియు ఎవరై్తతే  
అల్లల హ్  విధించిన హదుద ల్ను అత్కర మిసిారో, అల్లంటి 
వ్వరే దుర్వురుగ లు.'' (అల్  బఖరహ్ , 2:229) 

ఈ ఆయత దాార్వ ఖుల్'అ నిరూప్తంచడం జరిగింది. 
అంటే దంపతలిదద రికీ కల్స జీవిత్ం గడపలేమనే 
భయం ఉంటే ఇదద రికీ ఒకరి నుండ ఒకరు వేరు అయ్యు 
అనుమత్ ఉంది. ఇంకా మహర్  చెలిల ంచమని 
ఆదేశంచడం జరిగింది. సి్త్ీ కూడా వేరు కావటానికి 
మహర్  ధనం త్రిగి ఇచిు 'త్ల్లఖ  పందవచ్చును. సి్త్ీ 
విషయం పాసిావిసిే భరి దానిా స్త్ాకరించాలి.  

ఖుర్ ఆన్ లో ఫిద్ యహ్  పదం సరాసాధారణంగా 
ఉపయోగించట్ం జరిగింది. అంటే ఇరువర్వగ లు 
నిరీయంచ్చకనాది అది మహర్  కంటే ఎకువ 
కావచ్చు, త్కువ కావచ్చు. 'హాఫి''జ  ఇబ్నా కస్త్'ర్  
పాకారం ఖుల్'అలో ఇవాబడన మహర్  కంటే ఎకువ 
నిరీయంచిన్న ధరుమే. అంటే ఖుల్'అలో ఇరువ్వరూ 
ఎంత్యన్న నిరీయంచ్చకవచ్చు. 

'త్ల్లఖ్ అంటే విపిట్ం అని అరాం. ఇసాల మీయ ధరు 
శ్వసిీంలో నికా'హ్  మ్మడని విపిట్ం, దాంపత్ు 
బంధానిా విడదీయట్ం అని అరాం. భార్వుభరిలోల  
అభిపా్రయభేదాలు వచిు ఒకరితో మరొకరు 
కొనసాగలేమని నిరా్వరించ్చకనా పుిడు చివరికి ఇదద రిన్న 
విడదీయడం త్పినిసరి అవ్వతంది. ఖుర్ ఆన్ లో 
అల్లల హ్  ఆదేశం: ''మరియు వ్వరిదద రి (భార్వు-భరిల్) 
మధు సంబంధాలుతెగిప్రతాయనే భయం మీకకలిగితే 
అత్ని (భరి) బంధువ్వల్ నుండ ఒక మధువరిిని 
మరియు ఆమ (భారు) బంధువ్వల్నుండ ఒక 
మధువరిిని నియమించండ. వ్వరిదద రూ సంధి 
చేసుకగోరితే అల్లల హ్  వ్వరి మధు ఐకమత్ుం 
చేకూరువచ్చు!'' (అన్-నిసా', 4:35) 

ఇదద రికీ పడనపుడు 'త్ల్లఖ  ఇవాట్మే ధరుం. 
అల్లల హ్ (త్) వదద  ఇది ధరుసముత్ం. పావకి (స) 
పావచనం, ''అల్లల హ్  (త్) వదద  ధరుసముత్మైన 
కార్వులోల  అనిాటికంటే అసహుంచ్చక దగగ ది 'త్ల్లఖ . 
(అబ్బ దావూద్ , ఇబ్నా మాజహ్) 

అనవసరంగా 'త్ల్లఖ  ఇవాట్ం మంచి పనికాదు. 
పావకి (స) పావచనం, '' అనవసరంగా త్న భరినుండ 
'త్ల్లఖ  కరే సి్త్ీకి సారగ  సువ్వసనకూడా ల్భించదు.'' 
(అల్  మ్మన్ త్ఖహ్, నైలుల్  అవతార్ ) 

అదేవిధంగా ఖుల్'అ మరియు త్ల్లఖ   తీసుకనే 
సి్త్ీలు కాపట్ు సి్త్ీలు అని పావకి (స) పావచించారు. 
(నసాయ')  

ఇంకా అల్లల హ్  (త్) 'త్ల్లఖ  కంటే అయషు మైన ఏ 
వసిువ్వను సృష్ు ంచలేదు. (అనిాసా', 4:) 

ఒకవేళ్ భారు నచుక ప్రయన్న లేదా చెడుగుణాలు 
కల్దైన్న అపుిడు కూడా ఆమను ఉంచమని 
ఆదేశంచడం జరిగింది. అల్లల హ్  ఆదేశం: ''మరియు 
మీరు వ్వరితో గౌరవంతో సహవ్వసం చేయండ. ఒకవేళ్ 
మీక వ్వరు నచుక ప్రతే! బహుశ్వ మీక ఒక విషయం 
నచుకప్రవచ్చు, కాని అందులోనే అల్లల హ్  ఎంతో మేలు 
ఉంచి ఉండవచ్చు!'' (అనిాసా', 4:19) 

ఒకవేళ్ ఎటిు  పరిసాతలోల నూ కొనసాగడం సాధుం 
కానపుిడు నికా'హ్ ను రదుద  చేయవచ్చును. అయతే 
ఒక్షసారి విడచిపెట్ు ట్ం మంచిది కాదు. ఒకు నల్ విడచి 
ఇవ్వాలి. మళ్ళళ ర్తండో నల్, మూడవ నల్ 
మ్మగిసనపుిడు ఇవ్వాలి. ఈ అంత్ర్వయం ఇదద రూ 
ఆలోచించ్చకవటానికి సమయం దొరుకతంది. 
దీనివల్ల  సరిదిదుద కనే అవకాశం ఏదైన్న కనబడుతంది. 
అయన్న ఇదద రూ కల్స ఉండలేమని అనుకనాపుిడు 
విడప్రయ్య అధికారం ఉంది. ఖుర్ ఆన్ లో 'త్ల్లఖ  గురించి 
అనేక ఆయతలు ఉన్నాయ. దీనివల్ల  'త్ల్లఖ  
విషయం అంతా సిషు ంగా అరామవ్వతంది. అల్లల హ్  
ఆదేశం: ''విడాకలు ర్తండు సారేల ! ఆ త్ర్వాత్ (భారును) 
సహృద యంతో త్మ వదద  ఉండనివ్వాలి, లేదా ఆమను 
మంచిత్నంతో సాగనంప్రలి.  మరియు సాగనంపే 

ట్పుిడు మీరు వ్వరి కిచిున వ్వటి నుండ ఏమైన్న త్రిగి 



13. వివాహ పుస్త కం  : 3080-3381 ;   స్ంపుటం : II 1189 13-  ِْلدالجِ    ؛   3381-3080 :  ِكتَاُب الن َِكاح :  II  

తీసుకవడం ధరుసముత్ం కాదు. అల్లల హ్  విధించిన 
హదుద ల్క కటు బడ ఉండలేమ్మ, అనే భయం ఆ ఇదద రికీ 
ఉంటే త్పి! కాని అల్లల హ్  విధించిన హదుద క కటు బడ 
ఉండలేమనే భయం ఆ దంపతల్క ఉంటే సి్త్ీ 
పరిహారమిచిు (విడాకలు / ఖుల్'అ తీసుకంటే) 
అందులో వ్వరికి ఎల్లంటి దోషం లేదు.  ఇవి అల్లల హ్  
విధించిన హదుద లు, కావ్వన వీటిని అత్కర మించకండ. 
మరియు ఎవరై్తతే  అల్లల హ్  విధించిన హదుద ల్ను 
అత్కర మిసిారో, అల్లంటివ్వరే దుర్వురుగ లు. ఒకవేళ 
అత్డు (మూడవ సారి) విడాకలిసిే, ఆ త్ర్వాత్ ఆ సి్త్ీ 
అత్నికి ధరుసముత్ం కాదు, ఆమ వివ్వహం వేరే 
పురుషునితో జరిగితే త్పి! ఒకవేళ్ అత్డు (ర్తండవ 
భరి) ఆమక విడాకలిసిే! అపుిడు  ఉభయులూ 
(మొదటి భరి, ఈ సి్త్ీ) తామ్మ అల్లల హ్  హదుద ల్క 
లోబడ ఉండగల్మని భావిసిే,  వ్వరు పునరిావ్వహం 
చేసుకవట్ంలో దోషం లేదు. మరియు ఇవి అల్లల హ్  
నియమించిన హదుద లు. వీటిని ఆయన గర హంచేవ్వరికి 
సిషు పరుసిున్నాడు. మరియు మీరు సి్త్ీల్క విడాక 
లిచిునపుిడు, వ్వరికొరక  నిరీయంపబడన గడువ్వ 
('ఇదద త్ ) సమీప్తసిే వ్వరిని సహృదయంతో మీ వదద  
ఉంచ్చకండ, లేదా సహృదయంతో విడచిపెట్ు ండ. 
క్షవల్ం వ్వరికి బాధకలిగించే మరియు ప్రడంచే 
ఉదేద శుంతో వ్వరిని ఉంచ్చకకండ. మరియు ఆ విధంగా 
చేసేవ్వడు వ్వసివ్వనికి త్నక తానే అన్నుయం 
చేసుకనాటల . మరియు అల్లల హ్  ఆదేశ్వల్ను 
(ఆయాత్ ల్ను) పరిహాసంగా తీసుకకండ. మరియు 
అల్లల హ్  మీక చేసన అనుగర హానిా మరియు మీపైె 
అవత్రింపజేసన గర ంథానిా మరియు వివేకానిా జా్జపకం 
చేసుకండ. ఆయన (అల్లల హ్ ) మీక ఈ విధంగా 
బోధిసిున్నాడు. మరియు అల్లల హ్  యందు 
భయభకిలు కలిగి ఉండండ మరియు నిశుయంగా, 
అల్లల హ్  క పాత్ విషయం గురించి బాగా తెలుసని 
తెలుసుకండ. మరియు మీరు మీ సి్త్ీల్క (మొదటి 
సారి లేక ర్తండవ సారి) విడాకలిసిే, వ్వరు త్మ నిరీక్షణా 
వువధిని ('ఇదద త్ ను) పూరిిచేసన త్రువ్వత్, త్మ 
(మొదటి) భరిల్ను ధరుసముత్ంగా పరసిర 

అంగీకారంతో  వివ్వహం చేసుకదలిసిే, మీరు వ్వరిని 
ఆట్ంకపరచకండ. మీలో ఎవరికి అల్లల హ్  యందు 
మరియు అంత్మ దినమ్మనందు విశ్వాసమ్మందో, వ్వరికి 
ఈ బోధన చేయబడుతోంది. ఇది మీక 
నిషుళ్ంకమైనది మరియు నిరుల్మైనది. మరియు 
అల్లల హ్  క అంతా తెలుసు, కాని మీక ఏమీ 
తెలియదు. (అల్  బఖరహ్ , 2:229-232) 

అంటే క్షవల్ం ర్తండు 'త్ల్లఖ ల్ వరక్ష నిరీయం 
మారుుకనే అనుమత్ ఉంది. ర్తండు కూడా వేరేారు 
సమయాలోల  ఇవ్వాలి. ఒక్షసారి ఎనాయన్న ఇవా 

కూడదు. ర్తండు 'త్ల్లఖ ల్ త్ర్వాత్ త్మ్ముతామ్మ 
సరిదిదుద కొని కల్స ఉండాలి. లేదా సహృదయంతో 
సాగనంప్రలి. ఆమను ఏ విధంగానూ ప్రడంచకూడదు. 
మంచిగా సాగనంప్త మళ్ళళ ఆమ జోలికి ప్రకూడదు. ఇదద త్  
దిన్నలు గడచిన త్ర్వాత్ ఆమ త్నకిషు ం ఉనా వ్వరితో 
వివ్వహం చేసుకంటంది. మూడవ 'త్ల్లఖ  త్ర్వాత్ 
వదలివేయాలి. సి్త్ీని ప్రడంచ కూడదు. ఆమ లోప్రల్ను 
పాపంచంమ్మందు పెట్ు కూడదు. ఆమను శ్వరీరకంగా, 
మానసకంగా హంసంచకూడదు. 

'హాఫి''జ  ఇబ్నా కస్త్'ర్  త్న వ్వుఖాునంలో ఇల్ల 
పేరొున్నారు. ''ఇసాల మ్ కి మ్మందు భరి త్న భారుక 
ఎనిా 'త్ల్లఖ లైన్న ఇసి్త ప్రయ్యవ్వడు. ఇదద త్ లో మళ్ళళ 
విర మించ్చకనేవ్వడు. సి్త్ీలు చాల్ల కషాు ల్క గురయ్యు 
వ్వరు. ఈ విధంగా సి్త్ీల్ను హంసంచడం జరిగేది. 
ఇసాల మ్  దీనిా పూరిిగా అరికటిు ంది. ఈవి ధంగా 
ర్తండుసారుల  మాత్ర మే ఇవాగల్రని, మూడవ 'త్ల్లఖ  
త్ర్వాత్ మళ్ళళ విరమించ్చకనే అవకాశం ఉండదని 
ఆదేశంచింది. 

ఇబ్నా అబీ 'హాత్మ్ లో ఇల్ల ఉంది, ''ఒక వుకిి త్న 
భారుతో, 'నినుా నేను స్త్ాకరించనూ- వదల్నూ,' అని 
అన్నాడు. దానికి ఆమ, 'అదల్ల?' అనాది. దానికి 
అత్డు, '' 'త్ల్లఖ  ఇసిాను, గడువ్వ మ్మగిసే సమయం 
వసిే త్రిగి ఉదేద శుం మారుుకంటాను. ఇల్లగే చేసి్త 
ఉంటాను,' అని అన్నాడు. ఆమ పావకి (స) వదద క వచిు 
త్న కషాు నిా తెలిప్త ఏడాసాగింది. అపుిడు ఈ ఆయత్ 
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అవత్రించబడంది: మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''ఈ 
ఆయత్ అవత్రించిన త్ర్వాత్ పాజలు 'త్ల్లఖ  
విషయంలో శర దధ చూపట్ం పా్రరంభించారు. సరిగాగ  
ఆచరించసాగారు. ఎందుకంటే మూడవ 'త్ల్లఖ  క  
మ్మందు మళ్ళళ పునరిాచారించ్చకవచ్చు. లేదా  
పునరిాచారించ్చకకండా అల్లగే వదలితే, మరొకరితో 
నికా'హ్  చేసుకనే సాత్ వసిుంది. మూడవసారి 'త్ల్లఖ  
ఇచిున్న సుహృదాభవంతో ఇవ్వాలి. ఆమ హకుల్ను 
కొల్ల  గొట్ు కూడదు, ఆమపైె అతాుచారం చేయకూడదు. 
ఆమక హాని త్ల్పెట్ు కూడదు. ఒక వుకిి పావకి (స)తో, 
''ఈ ఆయతలో ర్తండు 'త్ల్లఖ లు మాత్ర మే 
పేరొునబడాాయ, మూడవ 'త్ల్లఖ  గురించి ఎకుడ 
ఉంది,' అని పాశాంచాడు. దానికి పావకి (స), 
''అల్ త్స రీహున్  బిఇహ్ సానిన్ ''లో ఉంది. మూడవ 
'త్ల్లఖ  గురించి సంకలిిసిే, సి్త్ీని హంసంచడం, 
కఠనంగా వువహరించట్ం చేయకూడదు. ఇది 
పురుషుల్క నిష్దధ ం. మరోచోట్ ఇల్ల ఉంది: 
''...మరియు మీరు వ్వరికిచిున దాని (మహార ) నుండ 
కొంత్ తీసుకవటానికి వ్వరిని ఇబూందిలో పెట్ు కండ, 
వ్వరు నిసాందేహంగా వుభిచార్వనికి ప్రల్ిడతే 
త్పి...''  (అనిాసా', 4 : 19) 

భార్వుభరిలోల  మనసిరాలు ఏరిడ, సి్త్ీ భరిపట్ల  
సంత్ృపి్తకరంగా లేకప్రతే, అత్ని హకులు 
నరవేరునిచో, ఇటవంటి సి్త్ీ కొంత్ ఇచిు, పుచ్చుకొని 
భరినుండ 'త్ల్లఖ  తీసుకొని వేరై్తప్రవచ్చు. ఇచిు 
పుచ్చుకవడంలో ఎటవంటి దోషం లేదు. దీనిా 
ఖుల్'అ అంటారు. ఖుల్'అ గురించి ఇంత్క మ్మందు 
వివరించి ఉన్నామ్మ. 

ఒకవేళ్ ఎవరై్తన్న ర్తండు 'త్ల్లఖ లు ఇచిున త్ర్వాత్ 
మూడవ 'త్ల్లఖ  కూడా ఇచిువేసిే ఆమ అత్నికి నిష్దధ ం 
అయప్రతంది. అంటే మరొకరు నికా'హ్  చేసుకొని 
సంభోగం చేస ఆ త్ర్వాత్ అత్ను చనిప్రతే, లేదా 
'త్ల్లఖ  ఇసిే, అపుిడు మళ్ళళ మొదటి భరి, ఆమతో 
వివ్వహం చేసుకవచ్చు. ఒక 'హదీసు'లో ఇల్ల ఉంది, 
''ఒక వుకిి ఒక సి్త్ీతో నికా'హ్  చేసుకంటాడు. సంభోగం 
చేయకండానే 'త్ల్లఖ  ఇసిాడు. ఆమ మరో పెళ్ళళ 

చేసుకంటంది. ర్తండవ వ్వడు కూడా సంభోగానికి 
మ్మందు 'త్ల్లఖ  ఇచిువేసిాడు. ఆ త్రువ్వత్ ఆమ 
మూడవ వ్వనితో పెళ్ళళ చేసుక వచ్చున్న?'' అని పావకి 
(స)ను పాశాంచడం జరిగింది. దానికి పావకి (స) ''కాదు, 
కాదు వ్వరిదద రూ ఒకరితో మరొకరు సుఖానిా 
అనుభవించనంత్ వరక త్గదు'' అని సమాధానం 
ఇచాురు.  

ఒక ఉలేల ఖనం పాకారం రిఫ్వయీ' 'ఖర్ జీ (ర) భారు 
త్మీమహ్ బిన్ తె వహబ్ ను అత్డు మూడవ 'త్ల్లఖ  
ఇచిువేసిే, ఆమను 'అబుద రర హాున్  బిన్  'జుబై్నర్ తో 
వివ్వహం చేయడం జరిగింది. కాని ఆమ, 'అత్డు 
సి్త్ీల్క త్గనివ్వడని, నేను మొదటి భరి వదద క 
వళ్ళళప్రతానని,' వినావించ్చకంది. దానికి పావకి (స), 
''ఈ భరితో సంభోగం చేయనిదే ఇది సంభవం కాదు,'' 
అని ఆదేశంచారు. (బు'ఖారీ) 

ఇకుడ ఒక విషయం గురిుంచ్చకవ్వలి. మరొకరి కసం 
పెళ్ళళచేసుకవడం, 'త్ల్లఖ  ఇవాట్ం జరుగర్వదు. ఇల్ల 
చేసే వ్వరిని, చేయంచే వ్వరిని అల్లల హ్ (త్), ఆయన పావకి 
(స) శప్తంచారు. 

అంటే ఒకవేళ్ ర్తండవ భరి సంభోగం త్రువ్వత్ 
'త్ల్లఖ  ఇసిే, మొదటి భరితో పెళ్ళళ చేసుకవట్ంలో 
ఎటవంటి అభుంత్రం లేదు. ర్తండవ నికా'హ్  దగా, 
మోసంగా ఉండ కూడదు. 

''వఇజ్జ' 'త్ల్ల ఖ త మ్మనిాసాఅ' ఫబల్'గ న'' ఈ 
వ్వకుంలో సి్త్ీల్ వలీల్ను వ్వరించడం జరిగింది. ఒక సి్త్ీకి 
'త్ల్లఖ  మరియు ఇదద త్  గడచిన త్రువ్వత్, 
భార్వుభరిలు మళ్ళళ నికా'హ్  చేసుక గోరితే వ్వరిని 
వ్వరించకండ. ఈ ఆయతలో సి్త్ీ త్న నికా'హ్  వలీ 
లేకండా చేయర్వదని పేరొునడం జరిగింది. (త్రిుజి'),  

ఇబ్నా జరీర్  ఈ ఆయత్ వ్వుఖాునంలో సి్త్ీ, సి్త్ీ 
యొకు నికా'హ్  చేయర్వదు, సి్త్ీ త్న నికా'హ్  తాను 
చేయంచ్చకర్వదు, ఇల్ల చేసే సి్త్ీలు వుభిచారుణుల్ని 
పేరొునడం జరిగింది. మరో ఉలేల ఖనంలో నికా'హ్  వలీ 
మరియు ఇదద రు సాకేలు లేకండా జరగదని పేరొునడం 
జరిగింది. ఈ ఆయత్ మ'అఖల్   బిన్  యసార్  (ర), 
అత్ని సోదరిని గురించి అవత్రించబడంది. 
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'స'హీ'హ్ బు'ఖారీలో ఈ ఆయత్ యొకు 
వ్వుఖాునంలో ఇల్ల ఉంది: ''మ'అఖల్  బిన్  యసార్  (ర) 
కథనం: ''న్న చెలల లి పా్తయుడు న్న వదద క వచాుడు. 'న్న 
చెలల లితో పెళ్ళళచేయ' అని అన్నాడు. నేను పెళ్ళళ 

చేసవేసాను. అత్డు కొనిాదిన్నల్ త్ర్వాత్ 'త్ల్లఖ  
ఇచిువేసాడు. ఆ త్రువ్వత్ ఇదద త్  గడచిన త్ర్వాత్ 
మళ్ళళ నికాహ్  చేయమని వినావించ్చ కన్నాడు. దానికి 
నేను నిర్వకరించాను. అపుిడు ఈ ఆయత్ 
అవత్రించబడంది. అది వినా మ'అఖల్  బిన్  యసార్  
న్నతో పెళ్ళళ చేయనని పామాణం చేస ఉన్నా, అత్నితో 
నికా'హ్  చేయడానికి ఒపుికొని, 'నేను దైవ్వదేశం 
విన్నాను, స్త్ాకరించాను,' అని త్న బావను ప్తలిప్తంచి 
మళ్ళళ త్న సోదరితో నికా'హ్  చేసవేసారు. తాను చేసన 
పామాణానికి పరిహారం చెలిల ంచారు. ఆమ పేరు జమీల్హ్ 
బిన్ తె యసార్ . ఆమ భరిపేరు అబుల్  బదాద హ్ , కొందరు 
ఈమ పేరు ఫ్వ'త్మ బిన్ తె యసార్  అని పేరొున్నారు. 
మరికొందరు, ఈ ఆయత్ జ్జబిర్  బిన్  'అబుద ల్లల హ్  
మరియు అత్ని చిన్నానా కూతరు గురించి 
అవత్రించబడందని అభిపా్రయపడాారు. కాని మొదటి 
అభిపా్రయమే సరై్తనది. ఈ హత్బోధ విశ్వాసు ల్ందరికీ 
వరిిసిుంది. దైవభీత్, అంత్మదిన భీత్ గల్వ్వరు 
పైెవిధంగా అమలుచేయాలి. ఏది మంచిదో, ఏది చెడో 
అల్లల హ్ (త్)క తెలుసు, మనక తెలియదు. 

'త్ల్లఖ క అనేక రకాలు ఉన్నాయ. వీటిని గురించి 
అనేక ఆదేశ్వలు ఉన్నాయ. వీటిని బసివీగారు 
ఇసా్సమీయ తాలీమ్ 7వ భాగంలో పేరొున్నారు. కొనిా 
విషయాల్ను ఇకుడ పేరొునడం జరిగింది. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ   మొదటి విభాగం     ا
   (977/ 2)  ([ ) صحيح  1]  - 3274

اٍس: ِب َ صىل اهلل عليه ْيٍس أَتَ أَن َ اْمَرأََة ثَابِِت بِْن قَ  َعِن ابِْن َعب َ ِت الن َ
ْوَل اهلِل ثَابِت  بْن   لَْت:وسلم فََقا ل ٍق وَ قَْيٍس َما أَْعِتب  عَلَْيِه ِِف  يَا َرس  ََل   خ 

ْ أَْكَره  الْك ْفرَ  ل  اهلِل صىل اهلل عليه  وْ  َرس  فََقاَل  .ْسََلِم ِِف اْْلِ ِديٍْن َولَِكِن ِ
دَيَْن عَلَْيِه حَ  وسلم:  ؟"ِديَْقتَ "أَتَر َ ْول  اهلِل صىل اهلل   .نََعْم  قَالَْت:  ه  قَاَل َرس 

  َرَواه  الْب َخاِري     ل ِْقَها تَْطلِْيَقًة".ِديَْقَة َوَط "اِْقَبَِللَْح  عليه وسلم:
3274. (1) [2/977-దృఢం] 

ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) కథనం: సా'బిత్  బిన్  ఖైస  (ర) 
భారు పావకి (స) వదద క వచిు, 'ఓ అల్లల హ్  పావకిా! 
సా'బిత్  బిన్  ఖైస లో గాని, అత్ని నైత్కత్లోగాని, అత్ని 
ధారిుకత్లోగాని ఎటవంటి లోపం లేదు, అత్నిపైె 
ఎల్లంటి కపమూ లేదు. అయతే అత్ని పట్ల  
అవిధేయత్, కృత్ఘాత్ల్ పట్ల  భయపడు 
తన్నాను. అత్నికి సరై్తన సేవ చేయలేక ప్రతన్నాను. 
ఎందుకంటే అత్డు అందవికారంగా ఉన్నాడు, పటిు గా 
ఉన్నాడు. నేను చాల్ల అందంగా ఉన్నాను. అత్ని 
అందవికారం వల్ల  న్నక అత్నంటే అసహుం వేసిుంది. 
త్మరు ననుా అత్నుాండ వేరేచేయవల్సందిగా 
కరుతన్నాను.' దానికి పావకి (స), 'సా'బిత్  న్నక 
మహర్ లో ఇచిున తోట్ త్రిగి ఇవాగల్వ్వ?' అని 
అడగారు. దానికి ఆమ సముత్ంచింది. పావకి (స) 
సా'బిత్  బిన్  ఖైస తో, 'న్నవ్వ ఇచిున తోట్ తీసుక, న్న 
భారుక 'త్ల్లఖ   ఇవ్వా,' అని అన్నారు. (బు'ఖారీ) 

 ( 2/977)[ ) متفق عليه (  2]  - 3275
َمَر: أَن َه  َطل َ  بِْن َوَعْن َعْبِد اهلِل  َمر  َق اِ ع  ْمَرأَة  لَه  َوِهَي َحائٌِض فََذكََر ع 

ْوِل  ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  ا لَِرس  َظ فِْيِه َرس  هلِل صىل اهلل عليه وسلم فََتَغي َ
َر وسلم ث م َ  َر ث م َ تَِحْيَض فََتْطه  اِجْعَها ث م َ ي ْمِسْكَها َحّت َ تَْطه  َ قَاَل: "لِْي 

َها فَتِ ل َِقهَ بََدا لَه  أَْن ي َط  إِْن فَ  َطل ِْقَها َطاِهًرا قَْبَل أَْن يََمس َ ة   لْ ا فَلْي  َك الِْعد َ
". َوِِف ِرَوايَ  اِجْعَها ث م َ  ال َِِتْ أََمَر اهلل  أَْن ت َطل ََق لََها الن َِساء  َ ْره  فَلْْي  ٍة: "م 

َطل ِْقَها َطاِهًرا أَْو َحاِمًَل"      .لِي 
3275. (2) [2/977 -ఏకీభవిత్ం] 
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'ఉమర్  (ర) త్న భారుక ఆమ 

బహషుు  సాత్లో 'త్ల్లఖ  ఇచాురు. 'ఉమర్  (ర) పావకి (స) 
వదద క వళ్ళళ ఈ విషయం చెప్రిరు. పావకి(స) అది విని 
అసహుంచ్చకన్నారు. ఆ త్రువ్వత్ 'త్ల్లఖ ను రదుద  
చేస, ఆమ బహషుు  సాత్ నుండ బయట్పడన త్ర్వాత్, 
అపుిడు కరితే 'త్ల్లఖ  ఇవామని చెపుి. అయతే 
సంభోగం చేయర్వదు. ఇదేవ్వరి గడువ్వ. సి్త్ీల్ను వ్వరి 
పరిశుదాధ వసాలో 'త్ల్లఖ  ఇముని అల్లల హ్  (త్) 
ఆదేశంచాడు. మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''ఓ 
'ఉమర్ ! అత్నిా విరమించ్చకమను, ఆ త్రువ్వత్ 
పరిశుదధ  సాత్లో లేదా గరభం ధరించని సాత్లో ఆమక 
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'త్ల్లఖ  ఇవామను అని పావచించారు.'' 75 (బు'ఖారీ, 
మ్మసల మ్ )  

 

75) వివరణ-3275: బహషుు  సాత్లో 'త్ల్లఖ  ఇసిే  

'త్ల్లఖ  అయప్రతంది, కాని దానిా మళ్ళళ ఆచరించాలి. 

'త్ల్లఖ  ఇవ్వాల్నే ఉంటే పరిశుదాధ వసాలో 'త్ల్లఖ  
ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అల్లల హ్  ఇల్లగే ఆదేశంచాడు. 

అంటే పరిశుదధ సాత్లోనే 'త్ల్లఖ  ఇవాండ, బహషుు  

సాత్నుండ ఆమ గడువ్వ లకిుంచాలి. ఖుర్ ఆన్ లో 

అల్లల హ్  ఆదేశం: ''మరియు విడాకలివాబడన సి్త్ీలు 

మూడు ఋతవ్వల్ వరక (మరొకనితో పెండల  చేసుక 

కండా) వేచి ఉండాలి. మరియు వ్వరు అల్లల హ్  యందు 

మరియు అంత్మ దినమ్మనందు విశ్వాసమ్మనావ్వరే 

అయతే, అల్లల హ్  వ్వరి గర్వభల్లో సృష్ు ంచిన దానిని 

దాచట్ం వ్వరికి ధరుసముత్ం కాదు.  మరియు వ్వరి 

భరిలు దాంపత్ు సంబంధాల్ను సరిదిదుద కవటానికి 

సధధ ంగా ఉంటే! ఈ నిరీక్షణ కాల్ంలో వ్వరిని త్మ 

భారులుగా త్రిగి స్త్ాకరించే హకు వ్వరికి ఉంది. 

మరియు వ్వరికి (సి్త్ీల్క) వ్వరి (భరిల్)పైె ధరు 

సముత్మైన హకులున్నాయ, ఏ విధంగానైతే వ్వరికి 

(భరిల్క) వ్వరిపైె ఉన్నాయో. కాని పురుషుల్క సి్త్ీల్పైె 

(కరివు) ఆధికుత్ ఉంది. మరియు అల్లల హ్  సరా 

శకిిమంతడు, మహా వివేకవంతడు. విడాకులు రండు 

స్సరా్ల! ఆ త్ర్వాత్ (భారును) సహృదయంతో త్మ వదద  

ఉండనివ్వాలి, లేదా ఆమను మంచిత్నంతో సాగ 

నంప్రలి. మరియు సాగనంపేట్పుిడు మీరు వ్వరికిచిున 

వ్వటి నుండ ఏమైన్న త్రిగి తీసుకవడం ధరుసముత్ం 

కాదు. అల్లల హ్  విధించిన హదుద ల్క కటు బడ ఉండలేమ్మ 

అనే భయం ఆ ఇదద రికీ ఉంటే త్పి! కాని అల్లల హ్  

విధించిన హదుద క కటు బడ ఉండలేమనే భయం ఆ 

దంపతల్క ఉంటే సి్త్ీ పరిహార మిచిు (విడాకలు / 

ఖుల్ల' తీసుకంటే) అందులో వ్వరికి ఎల్లంటి దోషం 

లేదు. ఇవి అల్లల హ్  విధించిన హదుద లు కావ్వన వీటిని 

అత్కర మించకండ. మరియు ఎవరై్తతే  అల్లల హ్  విధించిన 

హదుద ల్ను అత్కర మిసిారో, అల్లంటి వ్వరే దుర్వురుగ లు.'' 

(అల్  బఖరహ్ , 2:228-229) 

అంటే సి్త్ీల్క సంభోగం త్రువ్వత్ త్ల్లఖ  ఇవాబడ, 

వ్వరు బహషుు  సాత్ వసిునావ్వరై్తతే, వ్వరిని ర్తండవపెళ్ళళ 

నుండ 3 నల్ల్ వరక ఆప్త ఉంచాలి. ఇంకా వ్వరి 

గర్వభల్లో ఉనా దానిా వ్వరు దాచకూడదు. బహషుు  

కాల్లల్ను సరిగా లకిుంచి ఉంచాలి. ర్తండవ పెళ్ళళ 

 ( 2/977)[ ) متفق عليه (   3]  - 3276
ْول  اهلِل صىل نَا َرس  َ نَا  َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: َخْي َ اهلل عليه وسلم فَاْخَّتْ

د َ ذَلَِك عَلَْيَنا َشْيئً  ْولَه  فَلَْم يَع     .ااهلَل َوَرس 
3276. (3) [2/977 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం:  పావకి (స) మాక ఎనుాకనే 

అధికారం ఇచాురు. మేమ్మ అల్లల హ్  మరియు ఆయన 
పావకిను ఎనుాకన్నామ్మ. అపుిడు పావకి (స) మా 
గురించి దిన్నల్ను పాసిావించ లేదు.76 (బు'ఖారీ, 
మ్మసల మ్ ) 

 ( 2/977)[ ) متفق عليه (   4]  - 3277
ا  ِل اهلِل وْ : ِِف الَْحَراِم ي َكف َر  لََقْد كَاَن لَك ْم ِِف َرس   قَاَل ٍس َوَعِن ابِْن َعب َ

    .أ ْسَوٌة َحَسَنةٌ 
3277. (4) [2/977 -ఏకీభవిత్ం] 
ఇబ్నా 'అబాూస  (ర)కథనం : త్నపైె ఏ వసిువ్వనైన్న 

నిష్దధ ం చేసుకనావ్వరు పరిహారం చెలిల ంచాలి. ఈ 
 

చేయడానికి బహషుు ను దాచి ఉంచర్వదు. అదేవిధంగా 9 

నల్ల్ వరక, ఎవరు వేచి ఉంటారని  భావించర్వదు. 

ఒకవేళ్ వ్వరికి అల్లల హ్ పైె, తీరుి దినంపైె విశ్వాసం ఉంటే 

అకుడ విచారించడం జరుగుతందని, తెలిసఉంటే 

ఇటవంటి పరప్రట చేయర్వదు. ఇంకా గడువ్వ పూరిికాని 

పక్షంలో భరిక పునరిాచారించ్చకనే హకు ఉంది. 

అధిక వయసుా గల్ సి్త్ీలు, ఇంకా రుతసాావం పా్రరంభం 

కాని కనులు త్ల్లఖ  త్ర్వాత్ 3 నల్ల్ వువధి ఇదద త్  

గడప్రలి. గరభవత్ పాసవిసిే ఆమ గడువ్వ పూరిి 

అయనటేు . 

76) వివరణ-3276: ఒకవేళ్ ఏ భరి అయన్న తాను 

సాయంగా 'త్ల్లఖ  పదం పలుక కండా భారుక న్నవ్వ 

కరితే నినుాన్నవ్వ ఎనుాక, 'త్ల్లఖ  ఇచిువేయ, లేదా 

ననుా, అంటే భరిను ఎనుాక, 'త్ల్లఖ  ఇవాక అని 

ఎనుాకనే అధికారం భారుక ఇసిే, ఒకవేళ్ భారు అదే 

సభలో ననుా నేను ఎనుాకన్నాను అని అంటే ఒక 

'త్ల్లఖ  అవ్వతంది. ఒకవేళ్ ఆమ నేను భరిను 

ఎనుాకన్నాను అని అంటే 'త్ల్లఖ సంభవించదు. పావకి 

(స) త్మ భారుల్క ఇటవంటి అనుమత్ ఇచాురు. 

పావకి (స) భారులు పావకి (స)ను ఎనుాకన్నారు. 

'త్ల్లఖ  సంభవించలేదు. దీనిా గురించి పైెన పేరొునడం 

జరిగింది. 
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విషయంలో పావకి (స)లో ఎంతోగొపి ఆదరశం ఉంది.77 

(బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 
 ( 2/978)[ ) متفق عليه (   5]  - 3278

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن يَْمك ث  ِعْنَد َزيَْنَب  ْن َوعَ   عَائَِشَة: أَن َ الن َ
َت َجْحٍش َوَشِرَب ِعْنَدَها َعَسًَل فََتَواَصْيت  أَنَا َوَحْفَصة  أَْن أَي ََتَنا بِنْ 
ِب   دَخَ  ْ أَِجْد ِمْنَك ِريْحَ  صىل َل عَلَْيَها الن َ ْل: إِّن ِ   اهلل عليه وسلم فَلَْتق 

؟ أَكَلَْت َمَغافِْْيَ "ََل   فََقاَل: فََقالَْت لَه  ذَلَِك  .فََدَخَل َعىَل إِْحَداه َما َمَغافِْْيَ
ْودَ   َوقَْد َحلَْفت  ََل  لَه  بَأَْس َشِربْت  َعَسًَل ِعْنَد َزيَْنَب بِْنِت َجْحٍش فََلْ أَع 

لَْت:  يَْبَتِغْي َمْرَضاَة أَْزَواِجهِ  .ْي بَِذلَِك أََحًدا" ت ْخِْبِ  ِب   لَِم   فََنَ )يَا أَي  َها الن َ
  اْلية   (1: 66؛  َمْرَضاَة أَْزَواِجَك ت حر ِم  َما أََحل َ اهلل  لََك تَْبَتِغْي 

3278. (5) [2/978 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ్య'షహ్్ (ర) కథనం: పావకి (స) త్న భారు 'జైనబ్ 
బిన్్తె జ'హష్ ఇంటికి త్రచూ వళ్ళళవ్వరు. అకుడ 
కొంత్సేపు ఆగి ఆమవదద  తేన ఆరగించేవ్వరు. నేను, 
'హఫ్'స్హ్ కలిస ఒక పథకం ఆలోచించామ్మ. 
అదేమిట్ంటే మన ఇదద రిలో పావకి (స) ఎవరి వదద క 
వచిున్న, 'ఓ అల్లల హ్  పావకిా! మీ నోటి నుండ ము'గాఫీర్్ 
వ్వసన వసిుంది, మీరు మ్మ'గాఫ్సర్  త్న్నార్వ,' అని 
అడుగుదాం. పావకి (స) మా ఇదద రిలో ఒకరి వదద క 
వచాురు. ఆమ అనుకనాటు గానే అడగింది, 
అపుిడు పావకి (స), ''నేను 'జైనబ్  వదద  తేన తార గాను. 
అందులో ఇటవంటిదేమీ లేదు, ఒకవేళ్ తేన తార గట్ం 
వల్ల  మీక దుర్వాసన వసిే ఇకమ్మందు నేను తేన 
తార గనని పామాణం చేసిున్నాను. ఈ విషయం 
ఇత్రులవరికీ చెపికండ,'' అని అన్నారు. దానివల్ల  
అత్ని(స) ఉదేద శుం భారులు సంతోష్ంచాల్ని. ఆ 
త్రువ్వత్ ఈ ఆయత అవత్రించంది: ''యా 
అయుుహనాబియుు లిమ త'హరిర మ్మ మా 
అ'హల్ల ల్లల హు ల్క త్బ్ త్'గీ మర్ 'దాత్ అ'జ వ్వజిక.'' - 'ఓ 

పావకిా, అల్లల హ్ న్నకసం ధరుసముత్ం చేసన దానిని 
 

77) వివరణ3277: అంటే ఒకవేళ్ ఎవరై్తన్న త్న భారును 

లేదా అనాప్రన్నయాలోల  దేనాయన్న త్నపైె నిషేధం 

చేసుకంటే, అత్డు పరిహారం చెలిల ంచాలి. పరిహారం 

చెలిల ంచిన త్ర్వాత్ అత్నికి ఆ వసిువ్వను ధరుసముత్ం 

అయప్రతాయ. ప్రపం తొల్గిప్రతంది. కిర ంద దీనిా 

గురించి వివరంగా పేరొునడం జరిగింది. 

న్నవ్వ ఎందుక నిషేధించ్చకంటన్నావ్వ. న్నవ్వ న్న 
భారుల్ పాసనాత్ను కరుతన్నావ్వ?...'' 78 

(అతి్హ్ రీమ్ , 66:1-5) (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 
 

78) వివరణ-3278: స్తరహ్  త్హ్ రీమ్ లో వృతిాంత్ం 

అంతా ఈ విధంగా ఉంది, ''ఓ పావకిా! అల్లల హ్  న్నక ధరు 

సముత్ం చేసన దానిని న్నవ్వ ఎందుక నిషేధంచు 

కంటన్నావ్వ? న్నవ్వ న్న భారుల్ పాసనాత్ను కరు 

తన్నావ్వ? మరియు అల్లల హ్  క్షమాశీలుడు, అప్రర 

కరుణాపాదాత్. వాస్త వానికి అల్లల హ్  మీ పామాణాల్ 

పరిహారపదధ త్ మీక నిరేద శంచాడు.మరియు అల్లల హ్ య్య 

మీ యజమాని. మరియు ఆయన సరాజాుడు, మహా 

వివేకవంతడు. మరియు (జా్జపకం చేసుకండ) పావకి త్న 

భారుల్లో ఒకామక రహసుంగా ఒక విషయం చెపిగా 

ఆమ దానిని (ఆ రహసాునిా) మరొకామక చెప్తింది 

మరియు అల్లల హ్  అత్నికి (పావకిక) ఆ విషయానిా 

తెలియజేశ్వడు. (వ్వసివ్వనికి) అత్ను (పావకి) ఆ 

విషయానిా (మొదటి) ఆమక కొంత్ తెలిప్త, మరికొంత్ 

తెలుపలేదు. ఇక పావకి, (మొదటి) ఆమక దానిని 

(రహసుం బయట్పడన సంగత్ని) తెలిప్తనపుిడు, 

ఆమ (ఆశురుప్రతూ) అత్నితో ఇల్లఅడ గింది: 'ఇది 

న్నక ఎవరు తెలిప్రరు? ' అత్ను జవ్వబిచాుడు: 'న్నక 

ఈ విషయం ఆ సరాజాుడు, ఆ సరాం తెలిసనవ్వడు 

తెలిప్రడు. ' (ఆ ఇదద రు సి్త్ీల్తో ఇల్ల అనబడంది): 

'ఒకవేళ మీరిదద రూ అల్లల హ్  వైపునక పశ్వుతిాపంతో 

మరలితే (అది మీ మేలుక్ష), వ్వసివ్వనికి మీ ఇదద రి 

హృదయాలు (ఋజుమారగ ం నుండ) తొల్గిప్రయాయ. 

ఒకవేళ్ మీరిదద రు పావకిక విరోధంగాప్రతే! నిశుయంగా, 

అల్లల హ్  అత్ని సంరక్షకడు మరియు జిబాీల్  మరియు 

సతిరుషులైన విశ్వాసులు అత్ని (సహాయకలు). 

మరియు దేవదూత్ల్ందరు కూడా అత్ని సహాయకల్ని 

(తెలుసుకండ). 'ఒకవేళ అత్న్ఫ (మ్మ'హముద్ ) మీ 

అందరికీ విడాకలిసిే! అల్లల హ్ , మీక బదులుగా, 

మీకంటే మంచి భారుల్ను, అత్నికి (పావకిక) పాసాదించ 

గల్డు! వ్వరు మంచి మ్మసల ంలు, విశ్వాసులు, 

భకిిపరులు, పశ్వుతిాప పడేవ్వరు, (అల్లల హ్  ను) 
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لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ  రండవ విభాగం        ا

 ( 978/ 2)[ ) صحيح (   6]  - 3279
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَ  اَل:ْن ثَْوبَاَن قَ عَ  "أَي  َما اْمَرأَةٍ  اَل َرس 
َرَواه    ِة".لَْت َزْوَجَها َطََلقًا ِِف َغْْيِ َما بَأٍْس فََحَراٌم عَلَْيَها َرائَِحة  الَْجن َ أَ َس 

اِرمِ  دَ َوابْن  َماَجه  َوالد َ ِمِذي   َوأَب ْو دَاو  ْ    .ي   أَْحَمد  َوالّت ِ
3279. (6) [2/978- దృఢం] 
స్స'బాన్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''అకారణంగా 

త్న భరి నుండ, 'త్ల్లఖ  కరిన సి్త్ీపైె సారగ  పరిమళ్ం 
నిషేధించడం జరుగుతంది.'' (అ'హుద్ , త్రిుజి', 
అబ్బ దావూద్ , ఇబ్నా మాజహ్, దారమి)  

 ( 2/978)[ ) ضعيف (   7]  - 3280

 

ఆర్వధించే వ్వరు, వల్సప్రయ్య (ఉపవ్వసాలు చేసే) వ్వరు 

అయన, విధవలు లేదా కనులు అయ ఉంటారు!'' 

(అతి్హ్ రీమ్ , 66:1-5)  

పావకి (స)క తేన అంటే చాల్ల ఇషు ం. కల్వడానికి త్న 

భారుల్ వదద క వళ్ళళనపుిడు వ్వరు త్మ వదద  ఉనా 

వ్వటిని పావకి (స) మ్మందు పెటేు వ్వరు. జైనబ్ (ర) పావకి 

(స) మ్మందు తేన సమరిించేవ్వరు. అందువల్ల  పావకి (స) 

మరికాసేపు ఆమ వదద  ఆగేవ్వరు. 'ఆయ్య'షహ్్ (ర), 

హఫ్స్ (ర)ల్క ఇది నచులేదు. వ్వరిదద రూ పరసిరం 

సంపాదించ్చకొని మనలో ఎవరి వదద క వచిున్న మీ నోటి 

నుండ దుర్వాసన వసిుందని అందాం అని పథకం 

వేసుకన్నారు. ఎందుకంటే పావకి (స) దుర్వాసన అంటే 

అసహుంచ్చకనేవ్వరు. మ'గాఫ్సర్  అంటే దుర్వాసన గల్ 

జిగురు పదారాం. అపుిడు పావకి (స) ఇక మ్మందు నేను 

తేన తార గనని పామాణం చేసారు. అంటే తేనను త్నపైె 

నిషేధించ్చకన్నారు. ఈ ఆయతల్లో అల్లల హ్  (త్) తేన 

ధరుసముత్మైన పదారాం అని పేరొున్నాడు. అల్లల హ్  

(త్) ధరుసముత్ం చేసనదానిా న్నవ్వ నిషేధించర్వదని 

హెచురించడం జరిగింది. పరిహారం చెలిల ంచిన త్ర్వాత్ 

మళ్ళళ ఆ పదారాం ధరుసముత్ం అయప్రతంది. 

(ఉసాహసనహ్ )  

ىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "أَبَْغض  الَْحََلِل  ص ِب َ  أَن َ الن َ َمرَ َوَعِن ابِْن ع  
دَ ََل إََِل اهلِل الط َ  ". رَواه  أَب ْو دَاو      .ق 

3280. (7) [2/978- బల్హీనం] 
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'ఉమర్  (ర) కథనం: పావకి (స) 

పావచనం, ''ధరుసముత్మైన విషయాలోల , అల్లల హ్  వదద  
అనిాటికంటే చెడాది 'త్ల్లఖ .''  79 (అబ్బ దావూద్ )  

 ( 2/978)[ ) لم تتم دراسته (   8]  - 3281
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  َوَعْن عَلِي ٍ  "ََل   َرِضَي اهلل  َعْنه  َعِن الن َ
نِكَاٍح َوََل ِعَتاَق إَِل َ بَْعَد ِملٍْك َوََل ِوَصاَل ِِف ِصَياٍم َوََل ي ْتَم  َطََلَق قَْبَل 

 ِِف  اه  َضاَع بَْعَد فَِطاٍم َوََل َصْمَت يَْوَم إَِل الل َْيِل". َروَ رِ   َوََل اِْحِتََلٍم َد بَعْ 
ن َةِ     .َشْرِح الس  

3281. (8) [2/978 -అపరిశోధిత్ం] 
'అలీ (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''1. నికా'హ్  

కాకమ్మందే 'త్ల్లఖ  ఇసిే, 'త్ల్లఖ  చెల్ల దు. అదేవిధంగా 
2. బానిసక యజమాని అవకమ్మందే విడుదల్ చేసిే, 
విడుదల్ చెల్ల దు. అదేవిధంగా 3. ఉపవ్వసాల్లో విసాల్  
అంటే నిరంత్రం ర్వతీర పగలు ఉపవ్వసం ప్రటించడం 
చెల్ల దు. అదేవిధంగా 4. వీరుసాల్నం అయన త్ర్వాత్ 
అన్నథ అన్నథగా ఉండడు. 5. ప్రల్గడువ్వ పూరియన 
త్ర్వాత్ ప్రలుపడతే బంధుత్ాం వరిించదు. 
అదేవిధంగా 6. పగల్ంతా మౌనవాత్ం ప్రటించడం 
ధరుసమముత్ం  కాదు.80 (షర్ 'హ్ సునాహ్ )  

 

79) వివరణ-3281: అంటే 'త్ల్లఖ  ధరుసముత్ం అయ 

నపిటికీ, అల్లల హ్ (త్) దృష్ు లో చాల్ల చెడాది. ఎందు 

కంటే దీని వల్ల  షై'తాన్  సంతోష్సిాడు. 

80) వివరణ-3281: నికా'హ్  చేయటానికి మ్మందే 'త్ల్లఖ  
ఇసిే 'త్ల్లఖ  చెల్ల దు. ఎందుకంటే 'త్ల్లఖ కి మ్మందు 

నికా'హ్  అయ ఉండట్ం త్పినిసరి. నికా'హ్  లేనిదే 

'త్ల్లఖ  చెల్ల దు. అదేవిధంగా బానిసక యజమాని 

కాకమ్మందే విడుదల్ చేసిే విడుదల్ కాలేడు. ఎందుకంటే 

విడుదల్ చేసే మ్మందు యజమాని కావట్ం త్పినిసరి. 

అదేవిధంగా ర్వతీర పగలు నిరంత్రం ఉపవ్వసం ప్రటించడం 

ధరుసముత్ం కాదు. అంటే సాయంత్ర ం ఉపవ్వసం 

విరమించకండా నిరంత్రం ఉపవ్వసం ప్రటించడం 

ధరుసముత్ం కాదు. బాలుడు యుకి వయసుాక చేరిన 

ప్తదప అంటే సాల్నం వచిున త్ర్వాత్ అన్నథ కాడు. 



13. వివాహ పుస్త కం  : 3080-3381 ;   స్ంపుటం : II 1195 13-  ِْلدالجِ    ؛   3381-3080 :  ِكتَاُب الن َِكاح :  II  

 ( 2/979)استه (  در[ ) لم تتم  9]  - 3282
هِ قَاَل:  ِ َعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد  ْول  اهلِل صىل   قَاَل  َوَعْن َعْمِرو بِْن ش  َرس 

  ْيَما ََل ِعْتَق فِ  ََل اهلل عليه وسلم: "ََل نَْذَر َِلِبِْن آدََم فِْيَما ََل يَْملِك  وَ 
مِ  . " يَْملِك  َوََل َطََلَق فِْيَما ََل يَْملِك   ْ دَ: "َوََل بَْيَع ذِ رَواه  الّت ِ ي   َوَزادَ أَب ْو دَاو 

 "     .إَِل َ فِْيَما يَْملِك 
3282. (9) [2/979- అపరిశోధిత్ం]  
'అమార  బిన్  షు'ఐబ్  త్న త్ండా, తాత్ల్ దాార్వ, 

కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''మానవ్వడు త్న అధీనంలో 
లేనిదాని గురించి మొకుకవట్ం ధరుం కాదు. 
అదేవిధంగా బానిసక యజమాని కాకమ్మందే విడుదల్ 
చేసిే, బానిస విడుదల్ కాలేడు. ఎందుకంటే విడుదల్ 
చేయటానికి మ్మందు బానిస త్న అధీనంలోకి ర్వవట్ం, 
యజమాని కావట్ం త్పినిసరి. అదేవిధంగా నికా'హ్  
కాకమ్మందే 'త్ల్లఖ  ఇవాడం చెల్ల దు. అదేవిధంగా 
ఎవరై్తన్న ఏదైన్న వసిువ్వ అమిుతే అముటానికి మ్మందు 
దానికి యజమాని కావ్వలి. యజమాని కాకమ్మందే 
అముడం ధరుం కాదు.'' (త్రిుజి', అబ్బ దావూద్ ) 

   (979/ 2)  م تتم دراسته ([ ) ل 10]  - 3283
 َ كَانََة بِْن َعْبِد يَِزيَْد أَن َه  َطل ََق اِْمَرأ َهيْ تَه  َوَعْن ر  َ  َمةَ  س  َة فَأَْخِْبَ لَْبت َ ا

ِب   صىل اهلل عليه وسلم َوقَاَل  َواهلِل َما أََردْت   إَِل َ َواِحَدًة فََقاَل : بَِذلَِك الن َ
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: " َواهلِل َما أََردْت َ إَِل َ َواِحَدًة؟" فََقاَل َرس 

: َواهلِل َما أََردْت   إَِل َ  كَانَة  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه   َهاَرد َ  فَ َواِحَدةً  ر  إِلَْيِه َرس 
ْثَماَن. َرَواه  أَب ْو انِ وسلم فََطل ََقَها الث َ  َمَر َوالث َالَِثَة ِِف َزَماِن ع  َيَة ِِف َزَماِن ع 

ْوادَاو   ْم لَْم يَْذك ر  اَرِمي   إَِل َ أَن َه  ِمِذي   َوابْن  َماَجه  َوالد َ ْ  انَِيةَ الث َ  دَ َوالّت ِ
    .َثةَ الِ الث َ وَ 

3283. (10) [2/979- అపరిశోధిత్ం] 
రుకానహ్ బిన్  అబద ర  య'జీద్  త్న భారు సుహైెమహ్ 

క 'త్ల్లఖ  బతి్ (త్రుగులేని విడాకలు) ఇచాురు. 

 

యుకి వయసుాక చేరక మ్మందు అన్నథగా 

పరిగణించబడతాడు. అదేవిధంగా ప్రలుపటేు  గడువ్వ 

మ్మగిసన త్ర్వాత్ ప్రలుపడతే ప్రల్ బంధుత్ాం 

పరిగణించబడదు. పా్రచీన కాల్ంలో ఉదయం నుండ 

సాయంత్ర ం వరక మౌనవాత్ం ప్రటించే వ్వరు. అయతే 

ఇపుిడు ఉదయం నుండ సాయంత్ర ం వరక మౌనవాత్ం 

ప్రటించట్ం ధరుసముత్ం కాదు.  

పావకి (స)క దీనిా గురించి తెలియజేయట్ం జరిగింది. 
అత్డు, ''అల్లల హ్ సాకేి నేను ఒక 'త్ల్లఖ  సంకల్ిం తోనే 
నేను 'త్ల్లఖ  ఇచాును,'' అని అన్నాడు. పావకి (స), 
'అల్లల హ్ సాకేిగా చెపుి న్నవ్వ ఒక్ష ఒకు 'త్ల్లఖ  
ఇచాువ్వ?' అని అన్నారు. దానికి అత్డు 'అల్లల హ్ సాకేి! 
నేను ఒక్ష ఒకు 'త్ల్లఖ  ఇచాును,' అని అన్నాడు. 
అపుిడు పావకి (స) అత్ని భారును అత్నికి 
అపిజప్రిరు. అయతే రుకానహ్ 'ఉమర్  పరిప్రల్న్న 
కాల్ంలో త్న భారుక ర్తండవ, 'ఉసాున్  కాల్ంలో 
మూడవ 'త్ల్లఖ  ఇచాుడు. 81 (త్రిుజి', ఇబ్నా 
మాజహ్, దారమి, అబ్బ దావూద్ ) 

 ( 2/979)[ ) ضعيف (   11]  - 3284
 َ ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "ثَََلٌث  َوَعْن أ ِِبْ ه َريَْرَة أَن َ َرس 
ه ن َ جِ  ". ِجد ٌ ن َ ْزل ه  َوهَ  د ٌ ِجد   ْجَعة  ََلق  َوالر َ ِمِذي    :الن ِكَاح  َوالط َ ْ   َرَواه  الّت ِ
دَ  : َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن َغِريٌْب  .َوأَب ْو دَاو  ِمِذي   ْ     .َوقَاَل الّت ِ

 

81) వివరణ-3283: బతి్ అంటే కయట్ం అని అరాం. 

నికా'హ్ ను కసే 'త్ల్లఖ ను 'త్ల్లఖ  బతి్ అంటారు. 

షాఫ'యీ (ర) వదద  'త్ల్లఖ  బతి్ ఇచిున త్ర్వాత్ 

పునరిాచారించ్చక వచ్చు. 'ఇదద త్ లో పునరిాచారించ్చ 

కవచ్చు. 'ఇదద త్  త్ర్వాత్ మళ్ళళ నికా'హ్  చేసుకవచ్చు. 

రుకానహ్ 'త్ల్లఖ  ఇచేు విషయంలో అనేక ఉలేల ఖన్నలు 

ఉన్నాయ. ఈ ఉలేల ఖనం వల్ల  'త్ల్లఖ  బతి్ ఇచిునటల  

తెలుసిుంది. మ్మసాద్  అ'హుద్ లోని ఉలేల ఖనం వల్ల , ఒక్ష 

సభలో మూడు 'త్ల్లఖ లు ఇచిునటల  తెలుసిుంది. 

'అబాూస  (ర) పేరొానాటు : అంటే రుకానహ్ త్న 

భారుక మూడు 'త్ల్లఖ లు ఇచిు చాల్ల విచారించారు. 

పావకి (స) అత్నిా, 'న్నవ్వ 'త్ల్లఖ  ఎల్ల ఇచాువ్వ,' అని 

అడగారు. దానికి అత్డు మూడు 'త్ల్లఖ లు అని 

అన్నాడు. మళ్ళళ పావకి (స), 'ఒక్ష సభలోన్న' అని 

పాశాంచారు. దానికి అత్డు 'అవ్వను,' అని అన్నాడు. 

అపుిడు పావకి (స) ఒక 'త్ల్లఖ  అయంది, న్నవ్వ కరితే 

దానిా మారుుకవచ్చు' అని అన్నారు. అపుిడు 

రుకానహ్ నిరీయం మారుుకన్నాడు. ఈ ర్తండు 

ఉలేల ఖన్నలోల  ఎటవంటి అభిపా్రయ భేదం లేదు. ఎందు 

కంటే ఒక్ష సభలో మూడు 'త్ల్లఖ లు ఇసిే మళ్ళళ 

పునరిాచారించ్చకవచ్చు. 
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3284. (11) [2/979- బల్హీనం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''మూడు విషయాలోల  నిజంగా చెప్తిన్న, హాసాునికి 
చెప్తిన్న నిజమవ్వతంది. 1. నికా'హ్ , 2. 'త్ల్లఖ , 3. 
రు'జూ (ఆడన మాట్ను వనకిుతీసుకవట్ం).82 
(త్రిుజి', అబ్బ దావూద్ ) 

   (979/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 12]  - 3285
  : ْول  ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَق  َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: َسِمْعت  َرس 

دَ َوابْن  َماَجه  قِْيَل:ِعَتاَق  ََل َق وَ ََل  َط "ََل  ْعََن  مَ  ِِف إِغََْلٍق". َرَواه  أَب ْو دَاو 
    .اْْلِغََْلِق: اَْْلِْكَراه  

3285. (12) [2/979- అపరిశోధిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) ఇల్ల అంటూ 

ఉండగా నేను విన్నాను, బల్వంత్ంగా 'త్ల్లఖ  
సంభవించదు, విడుదల్ సంభవించదు.83 (అబ్బ 
దావూద్, ఇబ్నా మాజహ్) 

   (979/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 13]  - 3286
 ْ ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ه َريَْرَة قَاَل: َوَعْن أَِِب "ك ل    قَاَل َرس 
ْوهِ َوالَْمْغل ْوِب َعىَل َعْقلِِه".َطََلٍق َجائٌِز  ِمِذي     إَِل َ َطََلَق الَْمْعت  ْ َرَواه  الّت ِ

 

82) వివరణ-3284: ఈ మూడు పదాలు ఎల్లంటివంటే 

ఒకవేళ్ నిజంగా షరతల్నిాటితో నికా'హ్  చేసిే, నికా'హ్  

అయప్రతంది. అదేవిధంగా ఒకవేళ్ నిజంగా 'త్ల్లఖ  ఇసిే 

'త్ల్లఖ  అయప్రతంది. ఒకవేళ్ 'త్ల్లఖ  ఇచిున 

భారును త్రిగి స్త్ాకరిసిే రుజ్జ అయప్రతంది. ఒకవేళ్ 

ఎగతాళ్ళకి పలికిన్న నిజంగా పడప్రతంది. అంటే ఒక సి్త్ీ 

ఒక పురుషుని మధు హాసుంగా వలీ ఇదద రు సాకేల్ 

మ్మందు ఈజ్జబు వ ఖుబ్బల్  అయతే నికా'హ్  అయప్ర 

తంది. అదేవిధంగా ఎగతాళ్ళగా 'త్ల్లఖ  పలికిన్న 

'త్ల్లఖ  అయప్రతంది. అదే విధంగా ఎగతాళ్ళకి 'త్ల్లఖ  

త్ర్వాత్ రుజూ చేసుకంటే రజ అత్  సంభవిసిుంది. 

83) వివరణ-3285: అంటే ఒకవేళ్ ఎవరై్తన్న బల్వంత్ంగా 

'త్ల్లఖ  ఇవామని అంటే న్నవ్వ న్న భారుక 'త్ల్లఖ  
ఇవ్వా లేదా నినుా చంప్తవేసిాను. నిసాహాయ సాత్లో 

'త్ల్లఖ   ఇసిే 'త్ల్లఖ   అవదు. అదేవిధంగా ఎవరై్తన్న 

బల్వంత్ంగా త్న బానిసను విడుదల్ చేయమని 

లేకప్రతే చంప్తవేసిానని అత్ను విడుదల్ చేసిే బానిస 

విడుదల్ అయనటు  పరిగణించబడదు. 

اِوي   َضِعْيٌف ذَاِهب  َحِديٌْث َذا اَل: هَ َوقَ   َغِريٌْب َوَعَطاء  بْن  َعْجََلَن الر َ
    .لَْحِديِْث ا

3286. (13) [2/979- అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''పాత్ వుకిి యొకు 'త్ల్లఖ  ,'త్ల్లఖ గా పరిగణించబడు 
తంది. కాని ప్తచిువ్వరి, బుదిధ హీనుల్, మత్ సామిత్ం 
లేని వుకిల్ 'త్ల్లఖ  చెల్ల దు.'' (త్రిుజి') 

 ( 2/980)(  ح [ ) صحي  14]  - 3287
ْول  اهلِل صىل اهلل ع َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلل  َعْنه  قَاَل:  ليه وسلم:قَاَل َرس 

ائِِم َحّت َ يَْسَتْيِقَظ َوَعن فَِع الَْقلَم  َعْن ثَََلثٍَة: َعِن الن َ    َحّت َ ِب ِ الَص  "ر 
ْوهِ َحّت َ يَْعِقَل".يَْبل   ِمِذي    َغ َوَعِن الَْمْعت  ْ د َرَواه  الّت ِ  . َوأَب ْو دَاو 

3287. (14) [2/980- దృఢం] 
'అలీ (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''మ్మగుగ రు 

వుకిల్ వ్వకురుల్ను పరిగణించట్ం జరుగదు. 1. 
నిదాలో ఉనావ్వడు మేలోునంత్ వరక, 2. బాలుడు, 
యుకి వయసుాక చేరనంత్ వరక, 3. మత్ సామిత్ం 
లేని వుకిి, తెలివి వచేుంత్ వరక. (త్రిుజి', అబ్బ 
దావూద్ , ఇబ్నా మాజహ్) 

   ( 2/980)  [ ) صحيح ( 15]  - 3288
َماَوَرَواه  الد َ    .اَرِمي   َعْن عَائَِشَة َوابْن  َماَجه  َعْنه 

3288. (15) [2/980 -దృఢం] 
దారమి, ఈ 'హదీసు'ను, 'ఆయ'షహ్ (ర), దాార్వ 

ఉలేల ఖించారు. ఇబ్నా మాజహ్ వ్వరి  దాార్వ.  
 ( 2/980)؟[   16]  - 3289

ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: َ  َوَعْن عَائَِشَة أَن َ َرس  َمِة  "َطََلق  اِْل
ت َها َحْيَضَتاِن". تَْطلِْيَقَتاِن وَ  ِمِذي   َوأَب   عِد َ ْ اَجه  َوابْن  مَ  دَ و  ْودَاَرَواه  الّت ِ

اَرِمي   َوا     .لد َ
3289. (16) [2/980 - ? ] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''బానిస 

సి్త్ీకి ర్తండు 'త్ల్లఖ లు, ఆమ గడువ్వ ర్తండు బహషుు  

దశలు.'' 84 (త్రిుజి', అబ్బ దావూద్ , ఇబ్నా మాజహ్, 
దారమి) 

 

84) వివరణ-3289: సాత్ంత్ర  సి్త్ీకి మూడు నల్లోల  మూడు 

'త్ల్లఖ లు ఇవాడం వల్ల  నిష్దధ ం అవ్వతంది. ఆమ 
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ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ  మూడవ విభాగం        ا
 ( 980/ 2)  دراسته ( [ ) لم تتم 17]  - 3290

ِب َ صىل اهلل عليه  ْ ه َريَْرَة أَن َ الن َ عَات   سلم قَاَل: "اَلْم ْنَتزِ و َعْن أَِِب
". َرَواه  ا  َساِئِ   َوالْم ْخَتلَِعات  ه ن َ الْم َنافَِقات      .لن َ

3290. (17) [2/980 - అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''భరిల్ పట్ల  అవిధేయత్గా పావరిించేవ్వరు, భరిల్తో 
వివ్వదానికి దిగేవ్వరు, అనవసరంగా 'త్ల్లఖ  కరేవ్వరు, 
కాపట్ు  సి్త్ీలు.'' (నసాయ') 

 ( 980/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   18]  - 3291
ْ ع َبْيٍد أَن َ وَ  َة بِْنَت أَِِب لَِعْت مِ َها ا َعْن نَافٍِع َعْن َمْوََلةٍ لَِصِفي َ  ْن ْخت 

َمَر. رَ ك ل ِ شَ َزْوِجَها بِ   .اه  َمالٌِك وَ ْيٍء لََها فَلَْم ي ْنِكْر ذَلَِك َعْبد  اهلِل بْن  ع 
3291. (18) [2/980- అపరిశోధిత్ం] 
న్న'ఫ (ర), 'సఫియుహ్ బిని అబ్బ 'ఉబై్నద్  విడుదల్ 

చేసన బానిసర్వలి దాార్వ కథనం. '' 'సఫియుహ్ త్న 
మొతి్ం ధనం దాార్వ త్న భరి నుండ 'త్ల్లఖ  (ఖుల్'అ) 
తీసుకన్నారు. అపుిడు 'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'ఉమర్  
దానిా ఎంత్ మాత్ర ం వుత్రేకించలేదు.'' (మాలిక )  

 ( 2/980)[ ) ضعيف (   19]  - 3292
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   :قَاَل  دٍ َوَعْن َمْحم ْوِد بِْن لَِبيْ  أ ْخِْبَ َرس 

ٍل   ِمْيًعا فََقاَم َغْضَباَن ث م َ قَاَل: ْيَقاٍت جَ َث تَْطلِ ثَََل   اِْمَرأَت ه  َطل ََق  َعْن َرج 
ِرك ْم؟" اهللِ "أَي لَْعب  بَِكَتاِب  ٌل   َعز َ َوَجل َ َوأَنَا بَْْيَ أَْظه  َحّت َ قَاَم َرج 

؟ .فََقاَل: يَا رَ  ل ه  ْوَل اهلِل أَََل أَْقت      .رَواه  الن ََساِئِ    س 
3292. (19) [2/980  -బల్హీనం] 
మ'హ్ మూద్  బిన్  ల్బీద్  (ర) కథనం: ఒక వుకిి త్న 

భారును ఒక్షసారి మూడు 'త్ల్లఖ లు ఇచాుడని 
తెలిసంది. అది వినా పావకి (స) కపంతో నిల్బడ, 
''అల్లల హ్  గర ంథం పట్ల  ఆట్గా ఉందా? ఇంకా నేను మీ 

 

గడువ్వ 3 రుత సాావ్వలు. కాని బానిసర్వలికి ర్తండు 

'త్ల్లఖ లు అంటే ర్తండు 'త్ల్లఖ్లు ఇసిే, నిష్దధ  

మవ్వతంది. ఆమ గడువ్వ ర్తండు రుత సాావ్వలు అంటే 

ర్తండు రుత సాావ్వలు గడచితే ఆమ గడువ్వ 

పూరివ్వతంది. 

మ్మందు ఉన్నాను,'' అని అన్నారు. అది వినా ఒక వుకిి 
నిల్బడ, 'ఓ అల్లల హ్  పావకిా! ఒక్షసారి మూడు 'త్ల్లఖ లు 
ఇచిున వుకిిని నేను చంపన్న?' అని 
వినావించ్చకన్నాడు. 85  (నసాయ') 

 

85) వివరణ-3292: ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) అభిపా్రయం: 

'త్ల్లఖ  4 రకాలు. 2 రకాలోల  'హల్లల్ , 2 రకాలోల  

'హర్వమ్ . 'హల్లల్  ర్తండు రకాలు. ఇందులో మొదటిది, 

సి్త్ీకి సంభోగం చేయని పరిశుదాధ వసాలో 'త్ల్లఖ  ఇవాడం, 

ర్తండవది గర్వభవసాలో 'త్ల్లఖ  ఇవాడం. 'హర్వమ్ గల్ 

ర్తండు రకాలోల  మొదటిది అపరిశుదాధ వసాలో 'త్ల్లఖ  
ఇవాట్ం, ర్తండవది సంభోగం త్ర్వాత్ 'త్ల్లఖ  ఇవాడం. 

ఇందులో సి్త్ీ గర్వభవసాలో ఉందా లేదా అనే అనుమానం 

ఉంటంది. (దారు ఖుత్న్న, మ్మన్ త్ఖా, షౌకాన్న  / నైలుల్  

అవ్ తార్ )  

షౌకాన్న నైలుల్  అవ్ తార్ లో ఇల్ల అభిపా్రయపడాారు: కొనిా 

సందర్వభలోల  'త్ల్లఖ  అసహుకరమైనదిగా, నిష్దధ  

మైనదిగా, కొనిా సందర్వభలోల  వ్వజిబ్ , మరికొనిా 

సందర్వభలోల  ధరుసముత్మైనదిగా ఉంటంది. ఇబ్నా 

'ఖు'దామా కూడా అల్  మ్మ'గ న్నలో ఈ విధంగా 

అభిపా్రయపడాారు. కొందరు 'త్ల్లఖ  ర్తండు రకాలు 

సున్నా, బిద్ 'యీ అని అంటారు. 'త్ల్లఖ  సున్నా అంటే 

అల్లల హ్ , ఆయన పావకి ఆదేశ్వల్ కనుగుణంగా సంభోగం 

చేయని పరిశుదాధ వసాలో 'త్ల్లఖ  ఇచిు గడువ్వ 

పూరియ్యు వరక వదలివేయాలి. త్ల్లఖ  బిద్ 'యీ 

అంటే అపరిశుదాధ వసాలో లేదా సంభోగం చేసన త్రువ్వత్ 

'త్ల్లఖ  ఇవాడం. కొందరు పండతలు 'త్ల్లఖ ను 

మూడు రకాలు: అ'హ్ సన్ , 'హసన్ , బిద్ 'యీ. 1. 

అ'హ్ సన్  అంటే సంభోగంచేయని పరిశుదాధ వసాలో 

'త్ల్లఖ  ఇచిు, గడువ్వలో పునరిాచారించనిది. 2. 

'హసన్  అంటే మూడు పరిశుదాధ వసాలోల  మూడు 

'త్ల్లఖ లు ఇచిు, ఈ మూడు పరిశుదాధ వసాలోల  సంభోగం 

చేయనిది 'త్ల్లఖ కి మ్మందు సంభోగం చేస ఉనాది. 

అయతే సంభోగం చేయని సి్త్ీకి ఒకసారి 'త్ల్లఖ  ఇసిే 

సరిప్రతంది. ఇంకా 3. బిద్'యీ అంటే మూడు వేరేారు 

'త్ల్లఖ లు ఇవాట్ం లేదా ఒక్ష పరిశుదాధ వసాలో ర్తండు 

సారుల  'త్ల్లఖ  ఇవాడం. పునరిాచారించక ప్రవడం, 

సంభోగం చేసన పరిశుదాధ వసాలో 'త్ల్లఖ  ఇవాట్ం, లేదా 

బహషుు  సాత్లో త్ల్లఖ  ఇవాట్ం. 'త్ల్లఖ ను 
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మరోవిధంగా కూడా విభజించవచ్చును. రజయీ, 

బాయ్యన్్, ముగలాజహ్. 1. రజయీ అంటే ఒక్ష 'త్ల్లఖ  

ఇవాట్ం, గడువ్వలోపల్ పునరిాచారించ్చకవచ్చు. 

గడువ్వ త్ర్వాత్ నికా'హ్  చేసుకవచ్చు. 2. బాయన్  

అంటే 'త్ల్లఖ  బాయన్  ఇసిున్నాను అని అనట్ం, 

'త్ల్లఖ తో ప్రట దానిా సమరాిసి్త మరోదానిా 

ఉపయోగించట్ం, బాయన్ , లేదా బతి్ అని అనట్ం. 

ఇందులో కూడా గడువ్వ త్ర్వాత్ నికా'హ్  చేసుకవచ్చు. 

3. 'త్ల్లఖ  మ్మగ లిజ అంటే మూడు పరిశుదాధ వసాలోల  

వేరేారుగా మూడు 'త్ల్లఖ లు ఇవాట్ం. ఇందులో 

గడువ్వ త్రువ్వత్ వివ్వహం చేసుకలేడు. ఆ సి్త్ీకి మరో 

వుకిితో వివ్వహమై ఆ వుకిి 'త్ల్లఖ  ఇసిే లేదా చనిప్రతే 

మొదటి వుకిితో పెళ్ళళ చేసుకగల్దు. 

సిషు ంగా అంటే సిషు ంగా, 'నేను న్నక 'త్ల్లఖ  
ఇచిువేసాను,' అని పల్కడం. స్తచన పా్రయంగా అంటే 

ఇందులో 'త్ల్లఖ  స్తచన పా్రయంగా అంటే 'త్ల్లఖ  
పడుతంది. సంకల్ిం లేకప్రతే 'త్ల్లఖ  సంభవించదు. 

'త్ల్లఖ  త్ఫ వీజ  అనే రకం కూడా ఉంది. అంటే 'త్ల్లఖ  
ఇచేు బాధుత్ మరొకరికి అపిజపిట్ం. ఇందులో 

మూడు రకాలు ఉన్నాయ. 1.త్ఫ వీజ  అంటే మరొకరిు 

'త్ల్లఖ  ఇచేు అధికారం ఇవాట్ం. 2. ఇత్రుల్ను 

వకీలుగా నియమించట్ం అంటే మరో వుకిిని 'త్ల్లఖ  
వకీల్ గా నిరీయంచట్ం. 3. రిసాల్ మరియు సందేశం 

అంటే మరొకరి దాార్వ 'త్ల్లఖ  అందజేయట్ం. త్ఫ వీజ కి 

మూడు పదాలు ఉన్నాయ.1. త్ఖ యీర్ , 2. 

అమార బిల్ యద్ , 3. మష్యత్ . 
1. ఒకవేళ్ భరి భారుతో 'త్ల్లఖ  ఇచేు ఉదేద శుంతో న్న 

ఇషు ం అని అంటే, ఒకవేళ్ భారు త్నుా తాను అనుసరిసిే 

'త్ల్లఖ  అయప్రతంది. 'త్ల్లఖ  రజయీ పడుతంది. 

ఒకవేళ్ ఆమ భరిను అనుసరిసిే 'త్ల్లఖ  పడదు. 2. 

అమార బిల్ యద్  అంటే భరి భారుతో న్న పని న్న చేత్లోనే 

ఉంది అని అంటే ఇదీ త్ఖ యీర్  ల్లగే ఉంది. ఒకవేళ్ 

భారు 'త్ల్లఖ  ఇసిే 'త్ల్లఖ  పడప్రతంది. లేకప్రతే 

పడదు. 3. మష్యత్  అంటే కరట్ం అని అరాం. అంటే 

భరి త్న భారు కరికపైె 'త్ల్లఖ  ఇవాట్ం. ఒకవేళ్ 

'త్ల్లఖ  ఇసిే సరిలేకప్రతే లేదు. భరి త్నక 'త్ల్లఖ  
ఇసిాడని తెలిస తాను 'త్ల్లఖ  ఇచిువేసిే 'త్ల్లఖ  
పడుతంది. 'త్ల్లఖ  రకాల్న్నా ఇంత్క మ్మందు 

పేరొునబడాాయ.  

   (2/981)  [ ) لم تتم دراسته ( 20]  - 3293
ًَل  أن َ  َوَعْن َمالٍِك بَلََغه   اٍس:  َرج  ْ َطل َْقت    قَاَل لَِعْبِد اهلِل بِْن َعب َ إِّن ِ

 َ اٍس:  ؟ َرى عَلَي َ فََماذَا تَ ٍة ائََة تَْطلِْيقَ ِِتْ مِ اِْمَرأ ل َِقْت ِمْنَك   فََقاَل ابْن  َعب َ ط 
أِ  بَِثََلٍث َوَسْبعٌ  ًوا. َرَواه  ِِف الْم َوط َ ْوَن ات ََخْذَت بَِها آيَاِت اهلِل ه ز  تِْسع      .و َ

3293. (20) [2/981-అపరిశోధిత్ం] 
''ఒక వుకిి 'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'అబాూస తో, 'నేను న్న 

భారుక 100 'త్ల్లఖ లు ఇచాును. దానికి మీరే 
మంటారు అంటే 'త్ల్లఖ  పడనటాు  లేదా?' అని 
అడగాడు. దానికి ఇబ్నా 'అబాూస, 'న్న భారు న్న నుండ 
మూడు 'త్ల్లఖ ల్తో వేరై్తప్రయంది. మిగతా 97 
'త్ల్లఖుల్తో నువ్వా అల్లల హ్  ఆయతల్ను ఎగతాళ్ళ 
చేసావ్వ.'' ఈ వ్వరి ఇమామ్  మాలిక క చేరింది.86 

(మ్మఅతిా  ఇమామ్   మాలిక )  
 

86) వివరణ-3293: అంటే మూడు 'త్ల్లఖ లు 

సరిప్రయ్యవి. 100 త్ల్లఖ లు ఇచిు ల్లభం ఏమిటి? 

మిగిలినవన్నా వురామయాుయ. అంతేకాదు నువ్వా 

ఖుర్ ఆన్ కి వుత్రేకంగా ఆచరించావ్వ. అల్లల హ్  వ్వకాుల్ 

పట్ల  ఎగతాళ్ళ చేసావ్వ. అల్లల హ్  ఆదేశం: ''వల్లత్తి్ఖిజూ 

ఆయాత్ల్లల హ హుజువన్ .'' (అల్ బఖరహ్, 2:231) 

అయతే అబుద ల్లల హ్  బిన్  'అబాూస  యొకు ఈ ఉలేల ఖనం 

వల్ల  ఆ వుకిి ఒక్ష సభలో 100 త్ల్లఖ లు ఇచాుడా, లేక 

వివిధ సభలోల  100 త్ల్లఖ లు ఇచాుడా అనేది సిషు ం 

కాలేదు. ఒకవేళ్ వేరేారు సభలోల  ఇచిు ఉంటే మూడు 

త్ల్లఖులు అయప్రయాయ. ఆమ బాయనహ్  అయ 

ప్రయంది. ఒకవేళ్ ఒక్ష సభలో ఇసిే ఒక్ష 'త్ల్లఖ  అయంది. 

మ్మసల మ్  షరీఫ లో ఒక ఉలేల ఖనం ఇల్ల ఉనాటల  ఇబ్నా 

'అబాూస  (ర) కథనం: పావకి (స) కాల్ంలో ఒక్షసారి మూడు 

త్ల్లఖ లు ఇసిే ఒకటిగానే పరిగణించబడేది. 'స'హీ'హ్  

మ్మసల మ్ లో ఇల్ల ఉంది: ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) కథనం: 

అంటే పావకి (స) కాల్ంలో, అబ్బ బకర్  కాల్ంలో, 'ఉమర్  

(ర) కాల్ంలో మూడు త్ల్లఖ లు ఒక్ష త్ల్లఖ గా 

పరిగణించబడేవి. అనేకమంది అనుచరులు ఈ 

నిరీయమే కలిగి ఉండేవ్వరు. ఇవి తాలీఖుల్్ ము'గ్నీ, 

షర్్హ దారు ఖుతునీలలో ఉన్నాయ. అంటే 

అబ్బబకర్  కాల్ం నుండ 'ఉమర్  (ర) పరిప్రల్న్న కాల్ం 

వరక అనేకమంది అనుచరులు ఈవిధంగానే భావించే 

వ్వరు. ఒక్ష సభలో మూడు 'త్ల్లఖ లు. ఒక 'త్ల్లఖ గా 

పరిగణించబడేది. అయతే భరిలు అనవసరంగా 
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'త్ల్లఖ లు ఇవాడం మొదలుపెడతే 'ఉమర్  (ర) మూడు 

'త్ల్లఖ ల్ను మూడుగా నిరేద శంచారు. 'స'హీ'హ్ 

మ్మసల మ్ లో 'ఉమర్  (ర) అభిపా్రయం: కాని ఈ ఉప్రయం 

వల్ల  ''త్ల్లఖ లు ఇవాడం త్గగ క ప్రయ్యసరికి 'ఉమర్  (ర) 

చాల్ల విచారించారు. త్న నిరీయానిా 

మారుుకన్నారు. దీనిా గురించి పాఖాుత్ 'హదీసు' 

పుసికం ముస్నద్్ ఇస్సమయీల్్లో ఉంది. ఈ వ్వకుంలో 

సిషు ంగా 'త్ల్లఖ  ర్తండుసారుల  అని ఉంది. ఇందులో 

పునర్వలోచించ్చకనే అవకాశం ఉంటంది. ఒక్షసారి 

మూడు 'త్ల్లఖ లు ఇవాట్ంవల్ల  ఆ అవకాశం ఉండదు. 

ఇల్ల చేయట్ం అల్లల హ్  వ్వకాునిా వుత్రేకించినటల  

అవ్వతంది. ఒక్షసారి మూడుసారుల  'త్ల్లఖ లు ఇచేు 

పాసిావన ఖుర్ ఆన్ లో ఎకుడా లేదు. అందువలేల  

పండతలు దీనిా త్ల్లఖె బిద్్యీ అంటారు. (అల్్ 

ఆస్సరుల్్ మల్్బూఅ)  

అంటే రుకాన త్న భారుక మూడు 'త్ల్లఖ లు 

ఇచేువేసాడు. కాని త్ర్వాత్ చాల్ల విచారించాడు. పావకి 

(స) అత్నిా న్నవ్వ 'త్ల్లఖ  ఎల్ల ఇచాువ్వ అని 

పాశాంచారు. అత్డు మూడు 'త్ల్లఖ లు ఇచాునని 

అన్నాడు. మళ్ళళ పావకి (స) ఒక్ష సభలో ఇచాువ్వ? అని 

పాశాంచారు. దానికి అత్డు అవ్వనని సమాధానం 

ఇచాుడు. అపుిడు పావకి (స), 'అయతే అది ఒక 

'త్ల్లఖ  అయంది, నువ్వా కరితే పునర్వలోచించ్చక 

వచ్చు,' అని అన్నారు. రుకాన త్న భారును త్రిగి 

స్త్ాకరించాడు. ఈ ర్తండు 'హదీసు'లు పా్రమాణికమైనవి. 

మొదటిది ముసాిమ్లోనిది. దీనిపట్ల  అందరూ 

ఏకాభిపా్రయం కలిగిఉన్నారు. ర్తండవది ముస్నద్్ 

అ'హమద్్లోనిది. మ్మ'హదిద స్త్'నల లోని ఒక వరగ ం దీనిపట్ల  

ఏకాభిపా్రయం కలిగి ఉన్నారు. ఏది ఏమైన్న పావకి కాల్ం, 

అబ్బ బకర్  కాల్ం, 'ఉమర్  కాల్ం యొకు పా్రరంభంలో 

నూ ఈ విధంగానే ఆచరించడం జరిగింది. అయతే పాజలు 

'త్ల్లఖ  ఇవాట్ం సరాసాధారణం అయనపుడు 'ఉమర్  

(ర) మూడంటిన్న మూడుగా పరిగణించట్ం జరిగింది. ఇది 

ర్వజకీయంగా జరిగింది కాని ధారిుకంగా కాదు. 

ఎందుకంటే ఒక వేళ్ ఏదైన్న రదుద చేసే 'హదీసు' ఉంటే 

త్పి కండా సమరాించడం జరిగేది. అపుిడు 'ఉమర్ (ర) 

కూడా ఏ 'హదీసు'ను పేరొున లేదు. ఏ అనుచరుడూ 

దానిా ధృవీకరించలేదు. అంటే 'ఉమర్  (ర) ఇల్ల 

చేదాద మని ఆశంచారు. ఆ త్రువ్వత్ మ్మత్ ఆ గురించి 

పావకి (స) ఆదేశ్వనిా పేరొుంటూ పాసంగించారు. ఒక 

 

ధరుసముత్మైన విషయానిా పాజ్జ శ్రర యసుా కరి 

ప్రల్కడు నిషేధించగల్డు. సాయంగా 'ఉమర్  ఈ 

విషయమే కాక కొనిాఇత్ర ధరుసముత్మైన 

విషయాల్ను నిషేధించారు. 'ఉమర్  (ర) వదద క ఒక సి్త్ీ 

రప్తించబడంది. ఆమ త్న బానిసతో పెళ్ళళ చేసుకంది. 

'ఉమర్  (ర) వ్వరిదద రిన్న విడదీసారు. ఇత్రుల్నూ ఆమతో 

నికా'హ్  చేయకూడదని నిషేధించారు. (కన్్జుల్్ 

ఉమామల్్)  

హు'జైఫ్వ (ర) మదాయన్ లో ఒక యూదసి్త్ీతో నికా'హ్  
చేసుకన్నారు. 'ఉమర్  (ర) ఆమక 'త్ల్లఖ  ఇవావల్ 

సందిగా లేఖ వా్వసారు. ఇది మ్మసల మ్  సి్త్ీల్ కొరక చాల్ల 

పెదద  ఉపదావం. వ్వసివం ఏమిట్ంటే గర ంథపాజల్ సి్త్ీల్తో 

పెళ్ళళచేసుకవటానిా ఖుర్ ఆన్  సమరాిసిుంది.ఈ పథకం 

వల్ల  కూడా 'త్ల్లఖ లు ఇవాడం త్గగ కప్రతే, 'ఉమర్  (ర) 

చాల్ల విచారించారు. ఇబ్నా ఖయుమ్  మ్మసాద్  ఉమర్  

దాార్వ దీనిా పేరొున్నారు. ఒకవేళ్ ఇది ధారిుక 

ఆదేశమే అయతే విచారించట్ం ఎందుక? 'హనఫ్స 

పండతలోల  కూడా చాల్లమంది ఇది 'ఉమర్  యొకు 

ర్వజకీయ నిరీయంగా భావిసిున్నారు. (మజ్మఉల్్ 

అన్్హర్్ షర్్హు మున్్త్ఖా అల్్ అబ్హర్్ - 382) 

ఇదేవిధంగా ఖ్హ్్'తానీ (త్హ్ తావీ) మొదలైన వ్వటిలో 

కూడా ఉంది. 'త్ల్లఖ  విషయంలో షరీఅత్  కలిించిన 

స్సకరుం మూడు 'త్ల్లఖ ల్ పక్షంలో నశసిుంది. అల్లల హ్  

ఆదేశం: ''ఈ ఆయత దాార్వ సిషు ంగా తెలిసన 

విషయం ఏమిట్ంటే 'త్ల్లఖ  ర్తండుసారుల  ఇవ్వాలి. 

దీనివల్ల  పునర్వలోచించ్చకవడానికి అవకాశం ఉంటంది. 

అబ్బ దావూద్ లో రుకాన సంఘట్నలో ఈ పదాలు 

ఉన్నాయ. ఈ సందరభంగా పావకి (స) పైెన పేరొునా 

ఆయత పఠంచట్ం గడువ్వ కసమే 'త్ల్లఖ  ఇవాట్ం 

అనడానికి నిదరశనం. కరితే గడువ్వ పూరివకండానే 

పునర్వలోచించ్చకవచ్చు. లేదా ఆమను వదలివేయ 

వచ్చు. 'త్ల్లఖ  ఇచేు వ్వడకి స్సకరుంకసమే గడువ్వ 

ఇవాట్ం జరిగింది. ఒకవేళ్ 'త్ల్లఖ  ఇచిున త్ర్వాత్ 

అయ్యు 'త్ల్లఖ  ఎందుక ఇచాున్న అని విచారిసిే, 

గడువ్వలోపల్ స్త్ాకరించవచ్చు. మూడు 'త్ల్లఖ లు 

పడతే ఈ అవకాశం ఉండదు. ఇల్ల చేయడం షరియత్  
నిరీయానికి వుత్రేకం అవ్వతంది. ఇమామ్ రా'జీ త్న 

వ్వుఖాునంలో ఇల్ల పేరొున్నారు: మూడు ఒకటి 

కావడమే ధరుం. దీనేా పండతల్ందరూ  

సమరాిసిున్నారు.  
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పావకి (స) అనుచరులోల  'అలీ (ర), 'అబుద ల్లల హ్  బిన్  

మస 'ఊద్ , 'అబుద రర 'హాున్  బిన్  ఔఫ , 'జుబై్నర్  బిన్  

అవ్వామ్ , అబ్బ మూసా అష 'అరీ, ఇబ్నా 'అబాూస ల్ 

అభిపా్రయం ఇదే. అదేవిధంగా తాబియీన్ లు మరియు 

మ్మ'హదిద స్త్'నల లో చాల్ల మంది దీనేా సమరాిసిున్నారు. 

ఉదా: జ్జబిర్  బిన్  జైద్ , తాఊస , 'ఉమర్  బిన్  దీన్నర్ , 

ఇకర మ, అతా బిన్  రిబాహ్ , ఇమామ్  నఖయీ, ఇమామ్  

మాలిక  జొహరీ మరియు వ్వరి అనుచరులు, అ'హ్ మద్  

బిన్  ఇస 'హాఖ , 'హజా్జజ  బిన్  అర్ తాత్ , మ్మ'హముద్  

బిన్  మఖాత్ల్ , మ్మ'హముద్  బిన్  నఖీ బిన్  మ్మఖ లిద్ , 

మ్మ'హముద్  బిన్  'అబుద సాల్లమ్ , ఖుష న్న, హాదీ, 

ఖాసమ్ , బాఖిర్ , న్నసర్ , అహ్ మద్  బిన్  ఈసా, 

'అబుద ల్లల హ్  బిన్  మూసా, 'జైద్  బిన్  అలీ, ఖిల్లల స  బిన్  

'ఉమర్ , 'హారిస ', మరి కొందరు అ'హ్ మద్ , ఇమామ్  

ఇబ్నా తైెమియ, 'హాఫి''జ  ఇబా ఖయుమ్ , ఇంకా మరి 

కొందరు, ఖుర్ తబలోని ఒక వరగ ం, ఇంకా చాల్లమంది 

పేరుల  నైలుల్   అవ్ తార్ లో పేరొునడం జరిగింది. మిగిలిన 

పేరుల  ఫత్ హుల్  బారీ ఉమ్ దతల్  ఖారీ, ఆల్లమ్మల్  

మూఖియీన్  ఉమ్ దతరిూయా దాార్వ తెలుసు 

కవచ్చు. ఒక 'త్ల్లఖ ను సమరాించేవ్వరు పాత్కాల్ంలో 

అధికంగాఉన్నారని తెలుసిుంది. 'హాఫ్జ్ ఇబ్నన 

తైెమియ కొందరు 'హనఫ్స పండతల్ నుండ ఒక 

'త్ల్లఖ ను పేరొున్నారు. మ్మ'హముద్  బిన్  మఖాత్ల్  

ర్వ'జీ -- అంటే 'హనఫ్స వరగ ంలోని ఇమామ్మలోల  

మ్మ'హముద్  బిన్  మఖాత్ల్  ర్వ'జీ కూడా దీనేా 

సమరాిసిున్నారు. ఇంకా అహెల  'హదీస ', అహెల  జొహరీ, 

'హనఫ్సలోల ని ఒక వరగ ం, మాలికీలు, 'హన్నబిల్ , ఇమామ్  

జ'అఫర్  సాదిఖ  మరియు ఇమామ్  బాఖిర్  మరియు 

ఇత్ర అహెల  బై్నత్  3 త్ల్లఖుల్ను సమరాించట్ం లేదు. 

అదేవిధంగా 'అలీ (ర), ఇబ్నా మస 'ఊద్  అభిపా్రయం: 

అంటే మరోవరగ ం అభిపా్రయం ఇల్ల ఉంది: మూడు 

త్ల్లఖులు మూడుకావ్వ, ఒకటే అవ్వతంది. తావూస , 

ఇకర మ, ఖల్లస , 'ఉమర్ , మ్మ'హముద్  బిన్  ఇస 'హాఖ , 

'హజా్జజ  బిన్  అర్ తాత్  మరియు జొహరీ వరగ ం వ్వరు 

అంటే దావూద్  మరియు వ్వరి అనుచరులు మరియు 

ఇమామ్  అబ్బ 'హన్నఫ్వ అనుచరులోల ని ఒకవరగ ం కూడా 

దీనేా సమిరాసిుంది. మరియు ఇమామ్  మాలిక  మరియు 

ఇమామ్  అ'హ్ మద్  సహచరులు, అనుచరులు కూడా 

దీనేా సమరాిసిున్నారు. ఇంకా మౌల్లన్న అబుద ల్  'హయు 

ల్కావి షర్ హు విఖాయలోని వివరణలో ఇమామ్  

 ( 2/981)[ ) ضعيف (   21]  - 3294
َعاِذ بِْن َجَبٍل قَا ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "يَا   :َل َوَعْن م  قَاَل َرس 
َعاذ  َما َخلََق اهلل  َشْيًئا عَ  ىَل َوْجِه اِْلَْرِض أََحب َ إِلَْيِه ِمَن الِْعَتاِق َوََل  م 

ََلِق". َرَواه   ِض أَبْغَ ْجِه اِْلَرْ  وَ اهلل  َشْيًئا َعىَل َخلََق  َض إِلَْيِه ِمَن الط َ
اَرق ْطِِن     . الد َ

3294. (21) [2/981-బల్హీనం] 
మ్మ'ఆజ ' బిన్  జబల్  (ర) కథనం: పావకి (స) న్నతో ఇల్ల 

అన్నారు, ''ఓ మ్మ'ఆజ '! సృష్ు తాలోల  అనిాటికంటే 
అల్లల హ్ (త్) క పా్తయమైనది సాాత్ంత్ర ం. అంటే 
బానిసల్ను విడుదల్ చేయడం అనిాటికంటే 
పా్తయమైనది. అదేవిధంగా సృష్ు తాలోల  అల్లల హ్  దృష్ు లో 
అనిాటికంటే న్నచమైనది 'త్ల్లఖ  త్పి మరేదీ కాదు.'' 
అంటే భార్వుభరిలు విడప్రవడం అల్లల హ్  వదద  
అనిాటికంటే న్నచమైనది. (దారు ఖుతన్న) 

===== 
 ِة ثََلًثا َطل َقَ َباُب الْمُ   -12

12. ముమామరాు విడాకులు పందిన స్త్త ీ 
భరి మూడు 'త్ల్లఖులు ఇవావచ్చు. ఒకవేళ్ 

మూడు పరిశుదాధ వసాలోల  సంభోగం చేయకండా మూడు 
'త్ల్లఖులు వేరేారుగా ఇసిే 'త్ల్లఖ  బాయన్  మరియు 
'త్ల్లఖ  మ్మ'గల్ల 'జ  అవ్వతంది. ఆ త్రువ్వత్ ధారిుక 
'హల్లల్ పదధ త్ లేకండా ఆ సి్త్ీతో అత్డు మళ్ళళ 
నికా'హ్  చేసుకలేడు. దీనిా కిర ంది 'హదీసు'ల్లో 
పాసిావించడం జరిగింది.  

لَْفْصُل اْْلَو َ  َ  మొదటి విభాగం      لُ ا
 ( 2/982)[ ) متفق عليه (   1]  - 3295

ْوِل اهلِل صىل  َعْن عَائَِشَة قَالَْت: َجاَءِت  َرِظي ِ إََِل َرس   اْمَرأَة  ِرفَاَعَة الْق 
ْ  ه وسلم فََقالَْت:هلل عليا فَاَعَة فََطل ََقِِنْ فََبت َ َطََلِِقْ  ِعْنَد رِ   ك ْنت  إِّن ِ

ْجت  بَْعَده   بَْْيِ َوَما َمَعه  إَِل َ ِمْثل  ه ْدبَِة الث َْوِب   فََتَزو َ ْحمِن بِْن الز   َعْبَد الر َ
 

మాలిక  అభిపా్రయం కూడా ఇదేనని పేరొున్నారు. ర్తండవ 

అభిపా్రయం అంటే ఒక్షసారి మూడు ఇసిే, ఒకటే 

అవ్వతంది. గడువ్వలో పునర్వలోచించ్చకనే హకు, 

అవకాశం ఉంటంది. ఇదే సరై్తన అభిపా్రయం.  
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ّت َ   حَ قَاَل: "ََل  .َعْم لَْت: نَ َقاَل: "أَت ِريِْديَْن أَْن تَْرِجِعي َ إََِل ِرفَاَعَة؟" قَافَ 
وْ  َس تَذ  َسْيلََتِك" ِِقْ ع  ْوق  ع      .ْيلََته  َويَذ 

3295. (1) [2/982 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: రిఫ్వ'అహ్ ఖుర్ ''జీ భారు 

పావకి (స) వదద క వచిు ఇంత్క మ్మందు నేను రిఫ్వ'అహ్ 
నికా'హ్ లో ఉండేదానిా, అత్ను న్నక 'త్ల్లఖ  బతి్ 
ఇచాుడు. ఆ త్రువ్వత్ నేను 'అబుద రర హాున్  బిన్  'జుబై్నర్  
నికా'హ్ లోనికి వచాును. అత్డు నపుంసకడని 
తెలిసంది. అత్ని మర్వుంగం చాల్ల బల్హీనంగా ఉంది. 
సి్త్ీకి త్గినది కాదు.' అపుిడు పావకి (స), 'నువ్వా న్న 
మొదటి భరి రిఫ్వ'అహ్ వదద క వళ్తళల్ను 

కంటన్నావ్వ?' అని అడగారు. దానికి ఆమ, 'అవ్వను,' 
అని సమాధానం ఇచిుంది. అపుిడు పావకి (స), 'అత్ను 
నినుా, నువ్వా అత్నిా అనుభవించనంత్ వరక, న్నవ్వ 
మొదటి భరితో వివ్వహం చేసుకలేవ్వ,' అని 
అన్నారు.87  (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 

87) వివరణ-3295: అంటే న్నతో సంభోగించి సుఖం 

పందాలి. ఆ త్రువ్వత్ అత్డు 'త్ల్లఖ  ఇసిే గడువ్వ 

మ్మగిసన త్ర్వాత్ నువ్వా మొదటి భరితో పెళ్ళళ చేసుక 

గల్వ్వ. ఖుర్ ఆన్ లో అల్లల హ్  ఆదేశం: ''ఒకవేళ్ ర్తండు 

'త్ల్లఖ లు త్ర్వాత్ మూడవ 'త్ల్లఖ  కూడా ఇసిే, 

మరోవుకిి పెళ్ళళచేసుకొని 'త్ల్లఖ  ఇవానంత్ వరక 

అత్నికి ఆమ ధరు సముత్ం కాదు.'' (బఖరహ్ )                                                                           

దీనిా హల్లలహ్్ అంటారు. మూడు త్ల్లఖుల్ 

త్ర్వాత్ మరోవుకిితో పెళ్ళళచేసుకవ్వలి, అత్నితో 

సంభోగం చేయాలి. ఎటవంటి అభుంత్రం లేకండా ఆ 

వుకిి ఆమక 'త్ల్లఖ  ఇవ్వాలి. లేదా మరణించాలి. 

గడువ్వ అయప్రయన త్ర్వాత్ మొదటి భరితో 

పెళ్ళళచేసుకవచ్చు. రిఫ్వ'అహ్ భారు అన్నుయంగా 

అత్నిపైె అభాండాలు వేసంది. దీనిా సాయంగా 

అబుద రర 'హాున్  వివరించాడు. ఇమామ్  బు'ఖారీ ఈ 

వృతిాంతానాంతా కితాబు లిల బాస లో ఈవిధంగా 

పేరొున్నారు.  

ఇకర మ (ర) కథనం: రిఫ్వ'అహ్ త్న భారుక మూడు 

'త్ల్లఖ లు ఇచాుడు. ఆ త్రువ్వత్ 'అబుద రర 'హాున్  బిన్  

'జుబై్నర్  ఖుర్ జీ ఆమతో నికా'హ్  చేసుకన్నారు. 

'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: ఈ సి్త్ీ పచునిదానిా కపుికొని 

----- 
لَْفْصُل   َ    రండవ విభాగం  الث َاِِنْ  ا

 ( 982/ 2)[ ) صحيح (   2]  - 3296
وْ ْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْس عَ  .  َعَن َرس  ٍد قَاَل: لَ ع  ْول  اهلِل الْم َحل َِل َوالْم َحل ََل لَه 

ارَ     .ي   مِ َرَواه  الد َ
3296. (2) [2/982 -దృఢం] 
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  మస 'ఊద్  (ర) కథనం: పావకి (స) 

మ్మ'హలిల ల్ను, మ్మ'హల్ల ల్హును  శప్తంచారు. 
(దారమి) 

 ( 982/ 2)  حيح ([ ) ص  3]  - 3297
ْقَبَة بِْن عَاِمٍر عَلِي ٍ   اَجه  َعْن ن  مَ َوَرَواه  ابْ  اٍس َوع   َوابْن  َعب َ

 

వచిు భరి గురించి, ఫిర్వుదులు చేయసాగింది. త్న 

శరీరంపైె దబూల్ వ్వత్ల్ను న్నక చూపెట్ు  సాగింది. సి్త్ీల్ 

సహజ గుణం ఏమిట్ంటే వ్వరు పరసిరం సహాయం 

చేసుకంటారు. పావకి (స) వచిున త్ర్వాత్ 'ఆయ'షహ్  

(ర) ఆమ పరిసాత్ని పావకి (స) మ్మందు పెటిు ంది. 'ఆమ 

వీపు ఆమ వోణిా కంటే పచుగా అయప్రయంది' అని 

వివరించింది. మ్మసల మ్  సి్త్ీల్క బాధ కలిగినటల  

మర్తవరిని చూడలేదని పేరొుంది. ఈ వ్వరి ఆమ భరిక 

అందింది. అత్ను కూడా వచాుడు ఇంకా త్న ఇదద రు 

ప్తల్ల లిా కూడా తీసుకవచాుడు. వ్వరు మరో భారు 

బిడాలు. ఆమ అల్లల హ్ సాకేి! ఓ అల్లల హ్  పావకిా! న్న 

త్పేిమి లేదు. విషయం అంతా అత్ని దగగ ర ఉనాది. 

బట్ు కంటే మతి్గా ఉంది అంటూ త్న బట్ు కొనల్ను 

చూపెట్ు  సాగింది. 'అబుద రర 'హాున్  మాటాల డుతూ, ఓ 

అల్లల హ్  పావకిా! ఇది అసత్ుం పలుకతంది. నేనైతే 

సంభోగంలో దీనిా చిత్క బాదుతన్నాను. కాని ఇది 

చాల్ల పెంకి. ఇది త్న మొదటి భరి దగగ రక వళ్తళల్ను 

కంటంది. అపుిడు పావకి (స) అయతే మరి 

'అబుద రర 'హాున్ , న్న రుచి చూడనంత్వరక, న్నవ్వ 

రిఫ్వ'అహ్ వదద క వళ్ళలేవ్వ. పావకి (స) 'అబుద రర 'హాున్  

వంట్ ఉనా ఇదద రు ప్తల్ల ల్తో అపుిడు పావకి (స) ఆ 

సి్త్ీతో, 'నువ్వా ఈ వుకిికి మగత్నం లేదని అన్నావ్వ. 

దైవం సాకేి! వీళ్లళ అచుం 'అబుద రర 'హాున్  ల్లగే ఉన్నారు,' 

అని అన్నారు. (బు'ఖారీ)  
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3297. (3) [2/982 -దృఢం] 
ఇబ్నా మాజహ్ ఈ 'హదీసు'ను, 'అలీ (ర), ఇబ్నా 

'అబాూస మరియు 'ఉఖూహ్ బిన్ 'ఆమిర్ దాార్వ 
ఉలేల ఖించారు. 88   

 ( 2/982)[ ) لم تتم دراسته (   4]  - 3298
لَْيَماِن بِْن يََس  ْضَعَة َعَشَر ِمْن أَْصَحاِب  َرْكت  بِ قَاَل: أَدْ اٍر َوَعْن س 

ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم : ي ْوقَف  الْم ْؤِِلْ. َرَواه  ِِف  ك   َرس  ْول  ْم يَق  ل  ه 
ن َةِ      .َشْرِح الس  

3298. (4) [2/982 -అపరిశోధిత్ం] 
సులైమాన్  బిన్  యసార్  (ర) కథనం: పదిమంది కంటే 

అధిక పావకి సహచరుల్తో కలిసాను. అందరూ మౌల్ల 
అంటే ఈల్ల చేసే వ్వడుగా పరిగణిసిున్నారు. 89 
(షర'హ్ సునాహ్ ) 

 

88) వివరణ-3297: మ్మ'హలిల ల్ అంటే -- మూడు 

'త్ల్లఖులు ఇవాబడన సి్త్ీని, ఆమ భరికొరక ఆమను 

-- 'హల్లల్  చేయటానికి వివ్వహం చేసుకనేవ్వడు. 

అత్డు ఆమతో సంభోగం చేస ఆమక 'త్ల్లఖ  
ఇచిువేసిాడు. ఎందుకంటే ఆ మ్మ'హలిల ల్ లో మ్మందు 

నుంచే 'త్ల్లఖ  ఇచేు ఉదేద శుం ఉంటంది. ఒకటి ర్తండు 

రోజుల్క నికా'హ్  చేసుకంటాడు. ఇది మ్మత్ 'అహ్ 

పరిధిలోనికి వసిుంది. ఇటవంటి మ్మ'హలిల ల్ శాపానికి 

గురవుతాడు. ఎవరికసం చేయబడుతందో అత్డు 

శ్వపగర సిుడే. ఒకవేళ్ మరోవుకిి త్న సంతోషంతో పెళ్ళళ 

చేసుకొని, త్న సంతోషంతో వదలివేసిే లేదా చనిప్రతే 

గడువ్వ త్రువ్వత్ మొదటి భరితో పెళ్ళళ చేసుకవచ్చు. 

ఇల్ల చేయడం ధరుసముత్మే. కొనిా 'హదీసు'లోల  

మ్మ'హలిల ల్ ను నిశుతారాం గొర్తర ప్రతగా భావించడం 

జరిగింది. ఇబ్నా మాజహ్ లో ఇల్ల ఉంది: ''పావకి (స) 

ఇల్ల పావచించారు: 'నేను మీక నిశుతారాం గొర్తర ప్రత 

గురించి చెపిన్న,' అని అన్నారు. దానికి అనుచరులు, 

'త్పికండా' అని అన్నారు. పావకి (స) ఇల్ల 

పావచించారు: '' 'హల్లల్  చేసేవ్వడు, 'హల్లల్  చేయంచే 

వ్వడు ఇదద రిన్న అల్లల హ్  (త్) శప్తసిున్నాడు. 

నైలుల్  అవ్ తార్ లో ఇల్ల ఉంది: అంటే త్'హ్ లీల్  గురించిన 

ఈ 'హదీసు'లు నిషేధానిా స్తచిసిున్నాయ.  
89) వివరణ-3298: ఈల్ల అంటే పామాణం అని అరాం. 

షరీ'అత్ లో ఈల్ల అంటే భరి త్న భారుతో సంభోగం 

చేయనని పామాణం చేయట్ం. అంటే, 'అల్లల హ్  సాకేి! నేను 

   (2/983)  [ ) لم تتم دراسته ( 5]  - 3299
ْ َسلََمَة: أَن َ َسلَْماَن بِْن َصْخرٍ  : َسلََمة  بْن  َصْخِر  َوَعْن أَِِب  َوي َقال  لَه 

ا َمََض  ّت َ يَمْ  أ م ِِه حَ ْهرِ َعَل اِْمَرأَت ه  عَلَْيِه كََظ ي   جَ الَْبَياِض  ِضَي َرَمَضان  فَلَم َ
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  لَ نِْصف  م ِْن َرْمَضاَن َوقََع عَ  ْيَها لَْيًَل فَأَََت َرس 

 

న్న భారుతో సంభోగం చేయను లేదా నేను ఆమ వదద క 

వళ్ళను' అని అనడం. అంటే నేను ఆమతో సంభోగం 

చేయనని అత్ని ఉదేద శం. ఇందులో ర్తండు రకాలు 

ఉన్నాయ. ఒకటి గడువ్వ నాలుగు నలలు మరొకటి 

న్నలుగు నల్ల్ కంటే త్కువ గడువ్వ. న్నలుగు నల్ల్ 

కంటే త్కువ అయతే ఈ మధు భారు ఏమీ కరకండా 

ఓరుి వహంచి ఉండ, ఆ త్రువ్వత్ ఇదద రూ 

కలుసుకవ్వలి. ఈల్ల ఆదేశం ఏమంటే ఒకవేళ్ గడువ్వ 

త్ర్వాత్ సంభోగంచేస పునర్వలోచించ్చకంటే ఎటవంటి 

పరిహారమూ లేదు. ఒకవేళ్ ఎవరై్తన్న గడువ్వలో సంభోగం 

చేస పామాణం భంగంచేసిే పరిహారం చెలిల ంచవల్స 

ఉంటంది. ఈల్ల గురించి ఖుర్ ఆన్ లో ఈ ఆయత 

అవత్రించబడింది: ''ఎవరై్తతే త్మ భారుల్తో 

(సంభోగించమ్మ అని) పామాణంచేసిారో, వ్వరికి నాలుగు 

నలల వువధి ఉంది. కాని వ్వరు త్మ దాంపత్ు 

జీవితానిా మళ్ళళ పా్రరంభిసిే! నిశుయంగా, అల్లల హ్  

క్షమాశీలుడు, అప్రర కరుణాపాదాత్.'' (బఖరహ్, 2: 

226)  

అంటే పామాణం త్రువ్వత్ పునర్వలోచించ్చకొని భార్వు 

భరి లిదద రూ సంతోషంగా ఉండాలి. ఒకవేళ్ కల్స 

ఉండడానికి ఇషు పడకప్రతే 'త్ల్లఖ  ఇచిువేయాలి. 

అటూకాక ఇటూకాక మధు ఉంచడం మంచిదికాదు. 

ఒకవేళ్ భరి 'త్ల్లఖ  ఇవాకండా ప్రడసిుంటే, మ్మసల మ్  

ప్రల్కడు 'త్ల్లఖ  ఇప్తించాలి. అయతే 'త్ల్లఖ  
ఇవాకండా 'త్ల్లఖ  పడదు. ధారిుక పండతల్ 

అభిపా్రయం ఇదే. అంటే మూలీ (ఈల్ల చేసేవ్వడు) అంటే 

పామాణం చేసన వ్వడని అధికారి మ్మందు నిల్బ్నట్ు ట్ం 

జరుగుతంది. అత్ను త్రిగి స్త్ాకరించాలి లేదా 'త్ల్లఖ  
ఇవ్వాలి. 'త్ల్లఖ  ఇవాకండా 'త్ల్లఖ  పడదు. 

సులైమాన్  బిన్  యసార్  మాట్ల్క అరాం ఇదే.  ఇబ్నా 

'ఉమర్  (ర) అభిపా్రయం ఏమిట్ంటే ఈల్ల ఇచిున 

త్ర్వాత్ 4 నల్లు గడచిప్రతే పామాణంచేసన వ్వరిని 

అధికారిమ్మందు నిల్బ్నట్ు ట్ం జరుగుతంది. మూలీ, 

లేకండా 'త్ల్లఖ  ఇవాడం జరుగదు. 'ఉసాున్ , 'అలీ, 

అబ్బ దర్ దా, ఇంకా ఇత్ర సహచరుల్ందరి అభిపా్రయం 

కూడా ఇదే. (నైలుల్్ అవ్తార్్) 
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ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أَْعِتْق رَ فََقاَل لَه   .فََذكََر لَه     ." قََبةً  َرس 
َها قَاَل: ْم َشْهرَ "فَ  قَاَل: ََل أَِجد  " يِْن م تَ ص    .قَاَل: ََل أَْسَتِطْيع   .َتابَِعْْيِ
ْول  اهلِل صىل اهلل  .ِمْسِكْيًنا" قَاَل: ََل أَِجد   قَاَل: "اْطِعْم ِست ِْْيَ  فََقاَل َرس 
ذ    ِمْكتَ بِْن َعْمٍرو: "أَْعِطِه ذَلَِك الَْعَرَق" َوه وَ  عليه وسلم لَفْرَوة ٌل يَأْخ 
ْطِعَم ِست ِْْيَ ِمْسِكْيًنا. َصاعًاَة َعَشرَ ا أَْو ِست َ اعً َخْمَسَة َعَشَر َص  . َرَواه   " "لِي 

مِ  ْ    .ذي   الّت ِ
3299. (5) [2/983 -అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ సల్మహ్ (ర) కథనం: సులైమాన్  బిన్  'స'ఖ ర్  

వీరిని సల్మహ్ బిన్  'స'ఖ ర్  అల్  బయా'దీ, అని కూడా 
ప్తలిచేవ్వరు. రమ'దాన్  పూరియ్యు వరక త్న భారుతో 
''జి'హార్  చేసుకన్నారు. సగం రమ'దాన్  గడవకమ్మందే 
త్న భారుతో సంభోగం చేసుకన్నారు. పావకి (స) 
వదద క వచిు జరిగినదంతా వినావించ్చకన్నాడు. 
దానికి పావకి (స) అత్నిా ఒక బానిసను విడుదల్ 
చేయమని ఆదేశంచారు. దానికి ఆ వుకిి, 'న్నక అంత్ 
సిోమత్ లేదు,' అని అన్నాడు. అపుిడు పావకి (స) 
అత్నిా రండు నలలు నిరంత్రం ఉపవాస్సలు 
ప్రటించమని ఆదేశంచారు. 'దానికీ న్నక శకిిలేదు' అని 
అన్నాడు. పావకి (స), '60 మంది నిరుపేదల్క అనాం 
పెట్ు మని' ఆదేశంచారు. 'ఆ శకిి కూడా న్నలో లేదు' అని 
అన్నాడు. అపుిడు పావకి (స) ఫర్ వ బిన్  అమార ను 15 
లేక 16 సాఅల్ ఖరాూర్వలు ఉనా ఆ గంపను ఇత్నికి 
ఇచిు వేయండ, అత్డు 60 మంది నిరుపేదల్క అనాం 
పెడతాడు అని ఆదేశంచారు. (త్రిుజి', అబ్బ దావూద్ , 
ఇబ్నా మాజహ్, దారమీ)  

 ( 2/983)[ ) لم تتم دراسته (   6]  - 3300
اَرمِ  دَاو  َوَرَوى أَب وْ  لَيْ ي   دَ َوابْن  َماَجه  َوالد َ  يََساٍر َعْن َماَن بِْن َعْن س 

ًرأ أ ِصْيب  ِمَن الن َِساِء َما ََل ي ِصْيب  مْ ك ْنت  اِ  قَاَل:  َسلََمَة بِْن َصْخٍر نَْحَوه  
: "فَأَْطِعْم َغْْيِْي َوِِفْ ِرَوايَِتِهَما أَْعِِنْ  اَرِمي   َد َوالد َ ِمْن تَْمٍر  َوْسًقا أَب ْو دَاو 

   .ْيًنا" ْسكِ بَْْيَ ِست ِْْيَ مِ 
3300. (6) [2/983 -అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ దావూద్ , ఇబ్నా మాజహ్, దారమీల్, మరో 

ఉలేల ఖనలో ఇల్ల ఉంది: సులైమాన్ బిన్ యసార్, 
కథనంలో, 'సల్మహ్ బిన్  'స'ఖ ర్ : 'ఇత్రుల్ కంటే న్నక 
సి్త్ీల్ కాంక్ష అధికంగా ఉండేదని,' అన్నారు.  

మరో అబ్బ దావూద్ , దారమీల్ ఉలేల ఖనలో: ''నువ్వా 
ఒక వసఖ  ఖరాూరం 60 మంది నిరుపేదల్క 
త్నిప్తంచ్చ,'' అని ఉంది. 90   

 

1. 90) వివరణ-3300: ''జిహార్  ''జుహ్ ర్  నుండ వచిుంది, 

''జుహ్ ర్  అంటే వీపు అని అరాం. ఇసాల మ్ లో ''జిహార్  అంటే 

భరి త్న భారును త్న త్లిల  గరభం లేదా వీపుతో 

ప్రల్ుడం అని అరాం. అంటే నువ్వా న్న త్లిల  వీపుల్ల 

ఉన్నావ్వ అని అరాం. అంటే అత్ని ఉదేద శుం నిషేధం అని 

అరాం. అంటే న్న త్లిల ల్ల న్నవూ న్నక నిష్దధ ం అని 

అనట్ం. అజా్జన కాల్ంలో ఇల్ల అనట్ం వల్ల  'త్ల్లఖ  
అయప్రయ్యది. భారు నిష్దధ ం అయప్రయ్యది. అల్లల హ్  

(త్) మ్మసల మ్మల్ కసం ఇందులో పరిహారం 

నిరీయంచాడు, దానిా 'త్ల్లఖ గా పరిగణించలేదు. 

అజా్జనకాంలో ఒకవేళ్ ఎవరై్తన్న ఇల్ల అంటే సంభోగానికి 

మ్మందు ఈ త్పుిక పరిహారంగా ఒక మ్మసల మ్  బానిసను 

విడుదల్ చేసేవ్వడు. ఈ శకిి లేకప్రతే నిరంత్రం రండు 

నలలు ఉపవాస్ం పాటించే వాడు. ఈ శకిి కూడా 

లేకప్రతే 60 మంది పేదలకు అననం పెటే్టవారు. ఇసాల మ్  

పా్రరంభంలో ''జిహార్  సంఘట్న పా్రచీన అరబుూల్ పాకారం 

ఆదేశం జ్జరీచేసారు. ఆ త్రువ్వత్ వంట్నే ఈ కిర ంది 

ఆయతలు అవత్రించబడాాయ. వంట్నే పావకి (స) ఈ 

ఆయతల్ పాకారం తీరుి ఇచాురు. మ్మందు ఆ 

ఆయతల్ను చదువ్వకండ. ఆ త్రువ్వత్ అవత్రణా 

కారణాల్ను చదువ్వకంటారు గాని. అల్లల హ్  ఆదేశం: 

''వ్వసివ్వనికి, త్న భరిను గురించి న్నతో వ్వదిసిునా 

మరియు అల్లల హ్ తో మొరపెటు కంటనా ఆ సి్త్ీ 

మాట్లు అల్లల హ్  విన్నాడు. అల్లల హ్  మీ ఇదద రి 

సంభాషణ వింటన్నాడు. నిశుయంగా, అల్లల హ్  సరాం 

వినేవ్వడు, సమసిం చూసేవ్వడు. మీలో ఎవరై్తతే త్మ 

భారుల్ను "జిహార్   దాార్వ దూరంగా ఉంచ్చతారో! 

అల్లంటివ్వరి భారులు, వ్వరి త్లుల లుకాలేరు. వ్వరిని 

కనావ్వరు మాత్ర మే వ్వరిత్లుల లు.  మరియు  

నిశుయంగా వ్వరు అనుచిత్మైన మరియు అబదధ మైన 

మాట్ పలుకతన్నారు. మరియు నిశుయంగా, 

అల్లల హ్  మనిాంచేవ్వడు, క్షమాశీలుడు. మరియు 

ఎవరై్తతే త్మ భారుల్ను "జిహార్  దాార్వ దూరంచేస 

త్రువ్వత్ త్మ మాట్ను వ్వరు ఉపసంహ రించ్చక 

దలిసిే! వ్వరిదద రు ఒకరినొకరు తాకక మ్మందు, ఒక 

బానిసను విడుదల్ చేయంచాలి. ఈ విధంగా మీక 

ఉపదేశమివాబడుతోంది. మరియు మీరు చేసిునా 
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దంతా అల్లల హ్  ఎరుగును. కాని ఎవడైతే ఇల్ల 

చేయలేడో, అత్డు త్న భారును తాకక మ్మందు, ర్తండు 

నల్లు వరుసగా ఉపవ్వసమ్మండాలి. ఇది కూడా 

చేయలేనివ్వడు, అరవై మంది నిరుపేదల్క భోజనం 

పెటాు లి. ఇదంతా మీరు అల్లల హ్ ను మరియు ఆయన 

పావకిను దృఢంగా విశాసంచటానికి. మరియు ఇవి 

అల్లల హ్  నిరీయంచిన హదుద లు. మరియు సత్ు 

త్రసాురుల్క బాధాకరమైన శక్ష పడుతంది.'' (అల్  

మ్మజ్జదిల్హ్ , 58: 1-4) 

ఈ ఆయతుల అవత్రణా కారణం: ఖౌల్ బిన్  సాల్బహ్ 

(ర) ''అల్లల హ్  సాకేిగా! న్న గురించి మరియు న్న భరి ఔన్  

బిన్  సామిత్  (ర) గురించి ఈ ఆయతలు 

అవత్రించబడాాయ,'' అని అన్నారు. నేను అత్డ ఇంటోల  

ఉన్నాను, అత్డు పెదద  వయసుా గల్ మ్మసలివ్వడు. 

గుణవంతడని కూడా చెపిలేను. ఒకసారి మాట్లోల  

కప్రనికి గురయాుడు. కపంలో నువ్వా న్నక త్లిల వీపు 

వంటి దానివని పలికి ఇంటినుండ బయట్క 

వళ్ళళప్రయాడు. జ్జతీయ సభలోల  కూరొుని మళ్ళళ త్రిగి 

వచాుడు, న్నతో పాతేుకంగా మాటాల డాల్ని అన్నాడు. 

అపుిడు నేను 'ఎవరిచేత్లో ఖౌల్ పా్రణం ఉందో ఆ 

అల్లల హ్  సాకేి! ఈ మాట్ అనా త్రువ్వత్ అల్లల హ్ , 

ఆయన పావకి (స) తీరుి అయ్యుంత్ వరక ఇది సాధుం 

కాదు' అని అన్నాను. కాని అత్డు వినలేదు. బల్వంత్ం 

చేయసాగాడు. కాని అత్డు బల్హీనుడు కావట్ం వల్ల  

నేను అత్డని అధిగమించాను. అత్డు త్న 

పాయత్ాంలో నగగ లేక ప్రయాడు. నేను పరుగావిడ వదద క 

వళ్ళళ ఆమ దగగ ర నుండ వోన్నా తీసుకొని పావకి (స) 

వదద క వళ్తళను. ఆ విషయం, ఇంకా ఇత్ర విషయాల్ను, 

కషాు ల్ను వివరించసాగాను. పావకి (స), ''ఓ ఖౌల్! న్న భరి 

విషయంలో అల్లల హ్ క భయపడు, అత్డు 

మ్మసలివ్వడు'' అని అంటన్నారు. ఇల్ల సంభాషణ 

జరుగుతూ ఉంది. ఇంత్లో పావకి (స) పైె దైవవ్వణి 

అవత్రించట్ం పా్రరంభం అయుంది. దైవవ్వణి 

అవత్రించబడన త్ర్వాత్ పావకి (స) ఇల్ల అన్నారు, 

''ఓ ఖౌల్! న్న గురించి న్న భరి గురించి ఖుర్ ఆన్  

ఆయతలు అవత్రించబడాాయ. ఆ త్రువ్వత్ పావకి 

(స) ఆ ఆయతల్ను పఠంచి వినిప్తంచారు. 'వళ్లళ, 

వళ్ళళ న్న భరిక ఒక బానిసను విడుదల్ చేయమని' 

చెపుి అని అన్నారు. దానికి ఆమ, 'ఓ పావకిా! అత్ని 

దగగ ర బానిస ఎకుడ? అత్ను చాల్ల పేదవ్వడు' అని 

 

వినావించ్చకంది. దానికి పావకి (స) 'అయతే ర్తండు 

నల్లు నిరంత్రం ఉపవ్వసం ప్రటించమను' అని 

అన్నారు. దానికి ఆమ, 'పావకిా! అత్డు వృదుధ డు, 

చాల్ల బల్హీనుడు. అత్నికి ర్తండు నల్లు ఉపవ్వసం 

ప్రటించేశకిి కూడా లేదు,' అని వినావించ్చకనాది. 

దానికి పావకి (స) 'అయతే 60 మంది నిరుపేదల్క ఒక 

వస్ఖ్ సుమారు నాలుగు మనా్ఫ ఎండు ఖరాూర్వలు 

త్నిప్తంచమను' అని అన్నారు. 'పావకిా! ఆ పేదవ్వని వదద  

అదికూడా లేదు' అని అనాది. పావకి (స) 'సరే, సగం 

వసఖ  ఖరాూర్వలు నేను న్న దగగ ర నుండ ఇచిువేసిాను' 

అని అన్నారు. అపుిడు ఆమ 'సగం వసఖ  ఖరాూర్వలు 

నేను ఇసిాను' అని అనాది. అపుిడు పావకి (స) 'నువ్వా 

చాల్ల మంచి పనిచేసావ్వ. వళ్లళ ఇది ఇచిువేయ, న్న 

భరితో సుఖంగా జీవించ్చ' అని అన్నారు. (మ్మసాద్  

అ'హ్ మద్ , అబ్బ దావూద్ )  

సయీద్  బిన్  జుబై్నర్  (ర) కథనం: ఈల్ల మరియు ''జిహార్  
అజా్జనకాల్ం న్నటి 'త్ల్లఖ  పదధ తలు. అల్లల హ్  (త్) 

ఈల్లలో 4 నలల గడువ్వ నిరీయంచాడు. ఇంకా 

''జిహార్ లో పరిహారం నిరీయంచాడు. (ఇబ్నా కస్త్ర్ )  

సల్మహ్ బిన్  సఖ ర్  సాయంగా త్న వృతిాంత్ం ఇల్ల 

వివరిసిున్నారు: సంభోగ శకిి ఇత్రుల్కంటే న్నలో 

అధికంగా ఉండేది. ఈ భయం వల్ల  రమ'దాన్ లో ఇల్ల 

జరకూుడదని రమ'దాన్  నల్ంతా న్న భారునుండ 

''జిహార్  చేసుకన్నాను. ఒక రోజు ర్వత్ర  ఆమ న్న సేవలో 

ఉండగా ఒంటిపైె నుండ బట్ు లు తొల్గిప్రయాయ. ఇక 

ఓరుి ఎకుడది? చేయవల్సన పని చేసవేసాను. 

ఉదయం న్న జ్జత్వ్వరి వదద క వచిు ర్వత్ర  ఇల్ల 

జరిగిందని, మీరు ననుా తీసుకొని పావకి (స) వదద క 

పదండని, దీనికి త్గిన పరిహారం ఏమిట్ని అడగండని 

అన్నాను. అందరూ అందుక నిర్వకరించారు. 'మేమ్మ 

న్నతో వళ్ళమ్మ, దానిా గురించి ఖుర్ ఆన్ లో ఏదైన్న 

ఆయత అవత్రించబడవచ్చు. పావకి (స)  మములిా 

అవమానం ప్రలు చేయవచ్చు, న్న పని నువ్వా చేసుక,' 

అని అన్నారు. అపుిడు నేను అయతే నేను ఒకుడనే 

వళ్తాను అని వళ్ళళ జరిగినదంతా వినావించ్చ 

కన్నాను. దానికి పావకి (స) 'అసలు నువ్వా ఏం 

చేసావ్వ? ' అని అడగారు. అపుిడు నేను, 'పావకిా! న్న 

వల్ల  పరప్రట అయప్రయంది,' అని వినావించ్చ 

కన్నాను. ఇల్ల మూడవసారి అడగట్ం జరిగింది. నేను 

మళ్ళళ, 'పావకిా! నేను ఇకుడే ఉన్నాను. దీనికి త్గిన ఏ 
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 ( 2/983)دراسته (  م [ ) لم تت 7]  - 3301
لَْيَماَن بِْن يََساٍرَعْن َسلََمَة بِْن َصْخٍرَعِن الن َ  عليه   ِب ِ صىل اهللَوَعْن س 

َر قَاَل: "كَاقِع  قَ وسلم ِِف الَْمَظاِهِر ي وَ  اْبَل أَْن ي  َكف ِ احِ ف َ َواه   . رَ "َدةٌ َرٌة و َ
ِمِذي   َوابْن  َماَجه   ْ   الّت ِ

3301. (7) [2/983- అపరిశోధిత్ం] 
సులైమాన్  బిన్  యసార్ , సల్మహ్ బిన్  'స'ఖ ర్  

దాార్వ కథనం: ఒకవేళ్ పరిహారం చెలిల ంచక మ్మందు త్న 
భారుతో సంభోగం చేసుకంటే దానికి ఒక పరిహారమా 
లేక ర్తటిు ంపు పరిహారమా అని పావకి (స)ను పాశాంచడం 
జరిగింది. దానికి పావకి (స), 'ఒక పరిహారమే' అని 
సమాధానం ఇచాురు. (త్రిుజి', ఇబ్నా  మాజహ్) 

----- 

 

శక్షనైన్న న్నక విధించండ. నేను దానిా సహనంతో 

భరిసిాను' అని అన్నాను. పావకి (స) 'వళ్ళళ ఒక బానిసను 

విడుదల్చేయ' అన్నారు. నేను న్న మడపైె చేయపెటిు , 

'పావకిా! నేను క్షవల్ం దీనిక్ష యజమానిని. అల్లల హ్  సాకేి! 

న్నక బానిసను విడుదల్ చేసే శకిి లేదు,' అని అన్నాను. 

దానికి పావకి (స) 'అయతే ర్తండు నల్లు నిరంత్రం 

ఉపవ్వసాలు ప్రటించ్చ' అని అన్నారు. దానికి నేను, 

'ఉపవ్వసాల్ వలేల  కదా ఇది జరిగింది,' అని అన్నాను. 

అపుిడు పావకి (స), 'అయతే వళ్ళళ దానధర్వులు 

చేయ,' అని అన్నారు. దానికి నేను, 'మిములిా 

సత్ుంతో పంప్తన అల్లల హ్ సాకేి! న్న వదద  ఏమీ లేదు. పైెగా 

ఈ రోజు ఇంటి వ్వరందరూ పసిులు ఉన్నారు,' అని 

అన్నాను. అపుిడు పావకి (స), 'మంచిది బనూ జరీఖ  

తెగలో దాన ధర్వులు చేసేవ్వరి వదద క వళ్లళ, సదఖాను 

న్నక ఇముని చెపుి. న్నవ్వ అందులో నుండ ఒక వసఖ  60 

మందికి పెటు , మిగిలినది నువ్వా, న్న కటంబం ఉపయో  

గించండ,' అని అన్నారు. నేను సంతోష్సి్త తెగవ్వరి 

వదద క వచాును. 'మీరై్తతే సంకచిత్ంగా, గరాంగా 

పావరిించారు. పావకి (స) మాత్ర ం విశ్వల్ హృదయంతో 

వువహరించారు. శుభ రంగా పావరిించారు. మీ సదఖాను 

న్నక ఇముని పావకి (స) ఆదేశంచారు,' అని అన్నాను. 

వ్వరు త్మ సదఖాను న్నక ఇచిు వేసారు. (మ్మసాద్  

అహుద్ , అబ్బ దావూద్ ) బాహుపరంగా చూసిే ఈ 

సంఘట్న ఔస  బిన్  సామిత్ , అత్ని భారు ఖౌల్ బిన్ తె 

సాల్బల్ త్రువ్వత్ది అనిప్తసిుంది.  

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం   ا
 ( 2/984)تتم دراسته (   [ ) لم 8]  - 3302

ًَل َظاَهَر ِمْن ِن ابْ َعْن ِعْكَرمَة عَ  اٍس: أَن َ َرج    َغِشَيَها َرأَتِِه فَ اِمْ ِن َعب َ
ِب   صىل اهلل عليه وسلم  َر فَأَََت الن َ َذكََر ذَلَِك لَه  فََقاَل:  فَ قَبءَل أَْن ي  َكف ِ

ْوَل اهلِل  َمِر َرأَيْت  بََياَض َحْجلَْيَها ِِف الْقَ "َما َحَملََك َعىَل ذَلَِك؟" قَاَل: يَا َرس 
ْول   ا فََضِحَك ْيهَ لَْم أَْملِْك نَْفِسْي أَْن َوقَْعت  عَلَ فَ  اهلِل صىل اهلل عليه   َرس 

. َوَرَوى   وسلم َوأََمَره  أَْن ََل يَْقَربََها َحّت َ  َر. رَواه  ابْن  َماَجه  ي َكف ِ
ِمِذي   نَْحَوه  َوقَاَل: َهَذا حَ  ْ  ى أَب وْ وَروَ  .ِديٌْث َحَسٌن َصِحْيٌح َغِريٌْب الّت ِ
َساِئِ   نَْحَوه  م ْسنَ  دَ َوالن َ ْرَسًَل  ًدادَاو  َساِئِ  : اَلْم ْرَسل  أَْوََل   َوقَاَل َوم  الن َ

َواِب ِمَن الْم ْس     .دِ نَ بِالص َ
3302. (8) [2/984 -అపరిశోధిత్ం]  
'ఇకర మ దాార్వ, ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) కథనం: ఒక వుకిి 

త్న భారుతో ''జిహార్  చేసుకన్నాడు. పరిహారం 
చెలిల ంచటానికి మ్మందు త్న భారుతో సంభోగం కూడా 
చేసుకన్నాడు. ఆ వుకిి పావకి (స) మ్మందు నిల్బడ త్న 
వృతిాంతానిా వివరించాడు. 'నినుా అల్ల పాేరేప్తంచిన 
విషయం ఏమిటి,' అని పావకి (స) అడగారు. దానికి ఆ 
వుకిి, 'నేను న్న భారు కాళ్ళ పటీు ల్ మరుపును చూచి 
ననుా నేను ఆపుకలేక ప్రయాను. వంట్నే సంభోగం 
చేసుకన్నాను.' అత్ని మాట్ల్ వల్ల  పావకి (స) ఫకున 
నవిా, 'అయతే ఇపుిడు మాత్ర ం పరిహారం చెలిల ంచనిదే 
ఆమ దగగ రక వళ్ళక,' అని అన్నారు. (ఇబ్నా 
మాజహ్, అబ్బ దావూద్ )  

===== 
قَبَ َباب  ِف   -13  ف َارةً ُمْؤِمَنةً الْكَ   ِة ِف  ُوُجْوِب َكْوِن الر َ

13. పరిహారంగా బానిస్న్ఫ విడుదల చేయడం 
لْفَ  َ َ ا لُ ْصُل اْْل    మొదటి విభాగం   و َ

 ( 985/ 2)[ ) صحيح (   1]  - 3303
عَ  ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلماَعْن م    .ِويََة بِْن الَْحَكِم قَاَل: أَتَْيت  َرس 
 : لْت  ْوَل اهلِل إِن َ َجاِريَةً فَق  َها َوقَْد كَانَ  يَا َرس   ْت ِِلْ تََرَع َغَنًما ِِلْ فَِجْئت 

ئْب  ًة ِمَن اَقْدت   َشافَ  ِ َها َعْنَها فََقالَْت: أَكَلََها الذ  أَِسْفت   فَ لَْغَنِم فََسأَلْت 
َها؟ فََقاَل عَلَْيَها َوك ْنت  ِمْن بَِِنْ آدََم فَلََطْمت  َوْجَهَها َوعَلَي َ َرقَبَ  ٌة أَفَأَْعِتق 

وْ لََها  ؟" َرس  َماءِ الَْت: ِِف فَقَ ل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أَيَْن اهلل   الس َ
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ْول  اهللِ  ْول  اهلِل صىل اهلل افَقَ  .فََقاَل: "َمْن أَنَا؟" فََقالَْت: أَنَْت َرس  َل َرس 
 . َرَواه  َمالٌِك "عليه وسلم: "أَْعِتْقَها

ٍد  ِريَةٌ  م ْسلٍِم قَاَل: كَانَْت ِِلْ َجاَوِِف ِرَوايَةِ   تَْرََع َغَنًما َِلْ قِْبَل أ ح 
ئْب  قَْد ذََهَب بَِشاةٍ ِمْن َغَنِمنَ لَْعت  ذَ ِة فَاط َ انِي َ َوالَْجوَ  ِ َوأَنَا ا اَت يَْوٍم فَإِذَا الذ 

َها َصك َةً  ْوَن لَِكْن َصَكْكت  ٌل ِمْن بَِِنْ آدََم آَسف  كََما يَأَْسف   فَأَتَْيت   َرج 
ْوَل اهلِل صىل اهلل : يَا رَ  علَرس  َم ذَلَِك عَلَي َ ق لْت  وْ يه وسلم فََعظ َ َل اهلِل  س 

 َ َ أ َها؟ قَاَل: "اِئِْتِِنْ بَِها؟" فَأَتَْيت ه  بَِهافَََل أ ؟"  اَل فَقَ  .ْعِتق   لََها: "أَيَْن اهلل 
َماِء قَاَل: "َمْن أَنَا؟" قَالَْت:أَنَْت  ْول  اهلِل قَاَل: "أَْعِتْقهَ قَالَْت: ِِف الس َ ا   َرس 

ْؤِمَنٌة"فَ     .إِن ََها م 
3303. (1) [2/985 -దృఢం] 
మ్మ'ఆవియహ్  బిన్  'హకమ్  కథనం: పావకి (స) వదద క 

నేను వళ్ళళ ఓ అల్లల హ్  పావకిా! న్న బానిసర్వలు మేకలు 
మేపేది. ఒకసారి నేను చూడాానికి వచాును. ఆ మేకలోల  ఒక 
మేక కనబడలేదు. 'ఆ మేక ఏమయందని' ఆమను 
అడగాను. దానికి ఆమ 'తోడేలు త్నివేసందని' 
సమాధానం ఇచిుంది. 'న్నక కపం వచిుంది. నేను 
మానవ్వడేా. ఆమను చెంప చెలుల మనాటు  కొటాు ను. 
న్నపైె పరిహారం త్పినిసరి అయంది. ఇపుిడు నేను 
బానిసను విడుదల్ చేయాలి, నేను ఈ బానిస ర్వలిని 
విడుదల్ చేస వేయాల్ల?' అని వినావించ్చకన్నాను. 
పావకి (స) ఆ బానిస ర్వలిని, 'అల్లల హ్  ఎకుడున్నాడు?' 
అని అడగారు. దానికి ఆమ, 'ఆకాశంలో,' అని 
సమాధానం ఇచిుంది. ఆ త్రువ్వత్ పావకి (స) ఆమను, 
'నేనవరిా,' అని అడగారు. దానికి ఆమ, 'త్మరు 
అల్లల హ్  పావకి (స),' అని సమాధానం ఇచిుంది. 
అపుిడు పావకి (స), 'నువ్వా ఈమను విడుదల్ చేస 

వయు,' అని ఆదేశంచారు. (మాలిక , మ్మసల మ్ ) 
మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది: ''న్న బానిసర్వలు న్న 

మేకల్ను ఉ'హుద్  కొండ మరియు జివ్వనియల్ మధు 
మేపేది. ఒకసారి మేకల్ను చూదాద మని నేను అకుడక 
వళ్తళను. తోడేలు ఒక మేకను పటు కప్రయందని 
తెలిసంది. నేనూ మానవ్వడేా, ఇత్రుల్క వచిునటు  
న్నకూ కపం వసిుంది. నేను బానిసర్వలికి చెంపపైె 
కొటాు ను. ఆ త్రువ్వత్ పావకి (స) వదద క వచిు జరిగిన 

దంతా వినావించ్చకన్నాను. ఆమను నేను కొట్ు డానిా 
పావకి (స) పెదద  అపర్వధంగా భావించారు. అపుిడు 

నేను, 'ఓ అల్లల హ్  పావకిా! నేను ఈ బానిసర్వలిని 
విడుదల్ చేసవేయాల్ల?' అని వినావించ్చకన్నాను. 
పావకి (స), 'ఆ బానిసర్వలిని న్న వదద క తెముని' 
ఆదేశంచారు. నేను ఆమను తీసుక వచాును. పావకి (స) 
ఆమను, 'అల్లల హ్  ఎకుడున్నాడు,' అని అడగారు. 
ఆమ, 'ఆకాశంలో,' అని సమాధానం ఇచిుంది. మళ్ళళ 
పావకి (స), 'నేను ఎవరను? ' అని పాశాంచారు. ఆమ, 
'త్మరు అల్లల హ్  పావకి,' అని సమాధానం ఇచిుంది. 
అపుిడు పావకి (స), 'ఈ బానిసర్వలిని విడుదల్ 
చేసవేయ, ఎందుకంటే ఈమ విశ్వాసుర్వలు,' అని 
ఆదేశంచారు. 

----- 
لث هذة الباب خاِل من  فَصل الث اِن و الث ا  

ఇందులో రండవ, మూడవ విభాగాలు లేవ్వ 
===== 

 الل َِعاِن َباُب    -14
14. శప్పంచటం (అల్--లి'ఆన్్) 

లి'ఆన్  అంటే శప్తంచట్ం, ఇసాల మీయ షరీఅతిలో భరి 
త్న భారుపైె వుభిచార నిందవేయట్ం. భారు నేను ఆ 
పని చేయలేదని ఖండసిుంది. వీరిరువ్వరి వదద  త్మ 
ఆత్ులు త్పి ఇత్రులవారూ సాకేులు లేరు. ఈ క్షసు 
ప్రల్కని మ్మందు పెడతే, ప్రల్కడు ఇదద రిన్న నచుజప్తి 
ఇదద రిలో ఒకరు అసత్ువంతల్ని అసత్ువ్వది త్న 

నిరీయానిా మారుకవ్వల్ని సల్హాఇసిాడు. ఒకవేళ్ 
ఇదద రూ దీనికి సదధ ం కాకప్రతే ప్రల్కడు ఇదద రి నుండ 
పామాణం తీసుకంటాడు. మ్మందు భరి నుండ న్నలుగు 

సారుల  త్న ఆరోపణ సత్ుం అని, ఐదవ సారి, ''ఒకవేళ్ 
అత్డు అసత్ువ్వది అయతే అత్నిపైె అల్లల హ్  
అభిశ్వపం పడుగాక!'' అని పామాణం తీసుకంటాడు. 
అదే విధంగా భారు నుండ న్నలుగు సారుల  త్నపైె 
మోపబడన నింద అసత్ుం అని, ఐదవ సారి ''ఒకవేళ్ ఈ 
నిందారోపణ నిజమైతే ఆమపైె అల్లల హ్  ఆగర హం 
పడుగాక!'' అని పామాణం తీసు కంటాడు. 

భరి యొకు ఐదవ పామాణంలో అభిశాపం అనే పదం, 
భారు యొకు ఐదవ పామాణంలో ఆగర హం అనే పదం 
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ఉన్నాయ. ఎందుకంటే సి్త్ీలు ఆగర హం అంటే చాల్ల 
భయపడతారు. ఈ సాకేాులు, పామాణాలు నిందారోపణ 
శక్ష, వుభిచార శక్షల్క పాత్చరులు. ఒకవేళ్ 
పామాణాలు చేయక ప్రతే వుభిచార నిందగా 80 కొరడా 
దబూలు కొట్ు బడతాయ. పామాణం చేయట్ం వల్ల  ఈ 
శక్షలు క్షమించబడతాయ. ఒకవేళ్ భారు పామాణం 
చేయకప్రతే వుభిచార నేరం కిర ంద మరణ శక్ష 
పడుతంది. ఈ పామాణం చేయట్ం వల్ల  వుభిచార శక్ష 
త్పుితంది. ఈ విధాన్ననిా లి'ఆన్  అంటారు. లి'ఆన్  
త్ర్వాత్ ప్రల్కడు భార్వుభరిలిదద రిన్న వేరుచేసిాడు. 
వీరిదద రూ మరల్ కల్వలేరు, మళ్ళళ నికా'హ్ కూడా చేసు 
కలేరు. లి'ఆన్  గురించి అల్లల హ్  (త్) ఇల్ల 
ఆదేశంచాడు: ''మరియు ఎవరై్తతే, త్మ భారుల్ మీద 
అపనిందమోప్త, దానికి తామ్మ సాయమే త్పి 
ఇత్రుల్ను సాకేలుగా తేలేరో, వ్వరు త్మంత్ట్ తామే 
న్నలుగు సారుల  అల్లల హ్ పైె పామాణం చేస సాక్షుమిసి్త: 
నిశుయంగా, తాను సత్ుం పలుకతన్నానన్న; 
మరియు ఐదవసారి అత్డు ఒకవేళ్ అసత్ుం పలుక 
తనాట్ల యతే! నిశుయంగా, అల్లల హ్  అభిశాపం 
త్నమీద విరుచ్చకపడు గాక! అన్న అన్నలి. ఇక ఆమ్మ 
(భారు) శక్షను త్ప్తించ్చకవటానికి, న్నలుగు సారుల  
అల్లల హ్ పైె పామాణం చేసి్త: నిశుయంగా అత్డు 
అబదధ ంచెబుతన్నాడన్న; మరియు అయదవ సారి 
ఒకవేళ్ అత్డు సత్ువంతడైతే! నిశుయంగా, త్న 
మీద అల్లల హ్  ఆగర హం విరుచ్చకపడుగాక!' అన్న 
అన్నలి. మరియు మీపైె అల్లల హ్  అనుగర హం మరియు 
ఆయన కరుణయ్య లేకంటే! (ఆయన మీ శక్షను 
త్ారలోనే తెచేు వ్వడు) మరియు నిశుయంగా, అల్లల హ్  
పశ్వుతిాప్రనిా స్త్ాక రించే వ్వడు, మహా వివేక వంతడు. 
(అనూార్ , 24:6-10)   

ఈ ఆయతల్లో అల్లల హ్  (త్) త్మ భారుల్పైె 
నిందారోపణ చేసే భరిల్ను శక్ష నుండ త్పుికనే మారగ ం 
పేరొున్నాడు. ఒకవేళ్ వ్వరు సాకేాుధార్వలు చూపని 

పక్షంలో లి'ఆన్  చేసుకవ్వలి. లి'ఆన్  కసం కిర ంది 
విషయాలు త్పినిసరి.  

1. లి'ఆన్  అధికారి మ్మందు జరగాలి, 2. లి'ఆన్ క 
మ్మందు అధికారి ఇదద రికీ నచుజప్రిలి, అరాం చేసు కనే 
అవకాశం ఇవ్వాలి, 3. లి'ఆన్  త్ర్వాత్ అధికారి ఇదద రిన్న 
శ్వశాత్ంగావిడదీయాలి. అంటే ఎనాడూ కల్వలేరు, 
పెళ్ళళ చేసుకలేరు, 4. లి'ఆన్  వల్ల  మహర్  రదద వదు. 
ఇవాకండా ఉంటే ఇపుిడు చెలిల ంచాలి, ఒకవేళ్ ఇచిు 
ఉంటే ఇపుిడు త్రిగి తీసుకలేడు, 5. లి'ఆన్  త్ర్వాత్ 
పుటిు న సంతానం త్లిల  దాార్వ గురిించబడుతంది, 
త్ండా  దాార్వ గురిించబడదు, 6. ఆ సంతాన్ననిా 
అకర మ సంతానంగా అనర్వదు, 7. ఒకవేళ్ భరి లి'ఆన్  
త్రసురిసిే అత్నికి వుభిచార నేరశక్ష విధించ 
బడుతంది. ఒకవేళ్ సి్త్ీ నిర్వకరిసిే ఆమనూ వుభిచార 
నేరం కిర ంద శకేించట్ం జరుగుతంది.  

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం ا
 ( 2/986)(   هٍ يْ لَ عَ  ٌق فِ ت َ [ ) م   1]  - 3304

اعِِدي ِ َرِضَي ا وَ  هلل  َعْنه  قَاَل: إِن َ َعْن َسْهِل بِْن َسْعِد الس َ َر يْمِ ع 
ْوَل اهلِل أََرأَيْ الْ  ًَل َوجَ َت َعَجََلِّن َ قَاَل: يَا َرس  ل ه  َد َمَع َرج  ًَل أَيَْقت  اِْمَرأَتِِه َرج 

؟ أَْم كَْيَف  ل ْونَه  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   فََيْقت  ؟ فََقاَل َرس  يَْفَعل 
اَل َسْهٌل: فََتََلَعَنا ِِف  قَ  ."بَِهااِحَبِتَك فَاذَْهْب فَأِْت "قَْد أ نِْزَل فِْيَك َوِِفْ َص 

ا ِعْنَد رَ  َع الن َاِس ا مَ الَْمْسِجِد َوأَنَ  ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَلَم َ س 
َويْ  َها فََطل ََقَتَها  مِ فََرغَا قَاَل ع  ْوَل اهلِل إِْن أَْمَسْكت  ٌر: كََذبْت  عَلَْيَها يَا َرس 

ْول  اهللِ  .اثَََلثً  ْوا فَإِْن َجاَءْت بِِه   اهلل  صىلث م َ قَاَل َرس  ر  عليه وسلم: "ا نْظ 
ضاقَْْيِ فَََل أَْحِس لَْعْيَنْْيِ  ادَْعَج ا َحَم اْس   ب   َعِظْيم  اِْلَلَْيَتْْيِ َخَدل َج الس 

َويِْمًر إَِل َ قَْد َصَدَق عَلَْيَها َوإِْن َجاَءْت بِِه أ َحْيِمَر كَأَن َه   َوَحَرٌة فَََل أَْحِسب  ع 
وَ  ْول   ِذْي نَعَ ْعِت ال َ الن َ  َل َ قَْد كََذَب عَلَْيَها فََجاَءْت بِِه َعىَل ا إِ يِْمرً ع  َت َرس 

َويِْمرٍ  فَكَاَن بَْعد  ي ْنَسب  إََِل   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِمْن تَْصِديِْق ع 
ِفٌق عَلَْيٍه.  .أ م ِهِ  ت َ  م 

3304. (1) [2/986 -ఏకీభవిత్ం] 
సహల్  బిన్  స'అద్  సా'యదీ కథనం: 'ఉవైమిర్  

'అజ ల్లన్న, 'ఓ అల్లల హ్  పావకిా! ఒకవేళ్ ఎవరై్తన్న, త్న 
భారు పర్వయ పురుషుడతో వుభిచారంచేసి్త 
పటు బడతే ఏం చేయాలి' ఒకవేళ్ అత్డు ఆమను 
చంప్తతే, మీరు అత్నిా చంపేసిారు. మరేం చేయాలి,' 
అని వినావించ్చకన్నాడు. దానికి పావకి (స), 'న్న 
గురించి, న్న భారు గురించి ఖుర్ ఆన్ లో ఆయతలు 
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అవత్రించబడాాయ. నువ్వా వళ్ళళ ఆమను తీసుకర్వ,' 
అని అన్నారు. అత్డు ప్తలుచ్చక వచాుడు. మసాద్ లో 
ఇదద రూ లి'ఆన్  చేసారు. నేనూ పాజల్తో ప్రట పావకి 
(స)క సమీపంగానే ఉన్నాను. ఇదద రూ లి'ఆన్  చేసన 
త్ర్వాత్ 'ఉవైమిర్ , 'ఒకవేళ్ నేను ఈ సి్త్ీని ఉంచ్చకంటే 
నేను అసత్ువ్వదిగా పరిగణించబడతాను,' అని పలికి 
అత్డు ఆమక మూడు 'త్ల్లఖ లు ఇచిువేసాడు. ఆ 
త్రువ్వత్ పావకి (స) ఇల్ల పావచించారు, ''మీరు చూసి్త 
ఉండండ. ఈ సి్త్ీ గోధుమరంగు, పెదద పెదద  కళ్లళ, పెదద  
లింగం గల్, మృదువైన ప్రదాలుగల్ బిడాక జనుమిసిే, 
'ఉవైమిర్  సత్ువంతడు, సి్త్ీ అసత్ువ్వది. ఒకవేళ్ 
ఎరర గా, పటిు గా ఉంటే సి్త్ీ సత్ువత్, ఉవైమిర్  
అసత్ువ్వది. ఆ త్ర్వాత్ పావకి (స) చెప్తినటల  ఆ సి్త్ీ 
బిడాక జనుం ఇచిుంది. 'ఉవైమిర్  సత్ువంతడగా 
తేల్లడు. ఆ బిడాను సి్త్ీకి చెందినదిగా పేరొునడం 
జరిగింది. భరిక చెందదని పేరొునడం జరిగింది. 
(బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 ( 2/987)  متفق عليه ([ )  2]  - 3305
ِب َ صىل َما أَن َ الن َ َمَر َرِضَي اهلل  َعْنه  اهلل عليه وسلم ََلَعْن   َوَعِن ابِْن ع 
ٍل َواِْمَرأَتِِه فَانَْتََق ِمْن َولَِدَها فََفر َ  َما َوأَلَْحَق الْ بَْْيَ َرج   َولََد َق بَْيَنه 

َفٌق عَلَْيِه.   ت َ  بِالَْمْرأَةِ. م 
َما يْثِ َوِِفْ َحدِ  ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوَعَظه  َوذَك ََره   أَن َ َرس  ِه لَه 

نَْيا أَْهَوٌن ِمْن عََذاِب اْْلِخَرةِ ث م َ دَعَاَها فََوَعَظهَ  ه  َوأَْخَْبَ  ا أَن َ عََذاَب الد  
 َ َها أ نَْيا أَْهَون  ِمْن عََذاِب اْْلِخرَ عَ ن َ َوذَك ََرَها َوأَْخَْبَ  . ةِ َذاَب الد  

3305. (2) [2/987 -ఏకీభవిత్ం] 
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'ఉమర్  (ర) కథనం: పావకి (స) ఒక 

జంట్ మధు లి'ఆన్  చేయంచారు. ఇంకా అత్ని 
అబాూయని అత్నుాండ వేరుచేసవేసారు. అబాూయ 
గురిింపు త్లిల వైపు చేయంచారు. ఇదద రిన్న వేరుచేసారు. 
మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''పావకి (స) భరిను 
ఇహపరలోకాల్ శక్షల్ను గురించి హెచురించారు. 
ఇహలోక శక్ష పరలోక శక్షకంటే తేలికైనదని హత్బోధ 
చేసారు. అదేవిధంగా భారుక కూడా ఇహలోక శక్ష 
పరలోక శక్షకంటే తేలికైనదని బోధించారు. (బు'ఖారీ, 
మ్మసల మ్ )  

 ( 987/ 2)[ ) صحيح (   3 ] - 3306
ِب َ  :وسلم قَاَل اهلل عليه  صىل َوَعْنه  أَن َ الن َ "ِحَساب ك َما   ل لْم َتََلِعَنْْيِ
 َ ك َما ك ْوَل اهلِل َماِِلْ   قَاَل:. ِذٌب ََل َسِبْيَل لََك عَلَْيَها"اَعىَل اهلِل أََحد  يَا َرس 

َو بَِما اْسَتَحلَلَْت ِمْن فَْرِجَها ْيهَ اَل لََك إِْن ك ْنَت َصَدْقَت عَلَ قَاَل: "ََل مَ  ا فَه 
 .ْيَها فََذاَك أَبَْعد  َوأَبَْعد  لََك ِمْنَها" بَْت عَلَ ك ْنَت كََذ ْن َوإِ 

3306. (3) [2/987 -దృఢం] 
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'ఉమర్  (ర) కథనం: ''పావకి (స) లి'ఆన్  

కసం సదధ పడన ఇదద రు భార్వుభరిల్తో 'మీ ఇదద రి 
విచారణ అల్లల హ్ పైె ఉంది, మీ ఇదద రిలో ఒకరు 
అసత్ువ్వది, ఇపుిడు ఈ సి్త్ీ న్నతో ఉండటానికి త్గదు' 
'' అని అన్నారు. దానికి  ఆ వుకిి ఓ పావకిా! నేను 
మహర్ లో కొంత్ ధనం ఇచాును. అది న్నక త్రిగి 
ర్వవ్వలి అని అన్నాడు.'ఒకవేళ్ న్నవ్వ న్నత్మంతడవైతే, 
న్నవ్వ ఆమ మర్వుంగం దాార్వ ల్లభం పందావ్వ. ఆమ 
మర్వుంగానిా న్నవ్వ ధరుసముత్ం చేసుకన్నావ్వ. ఆ 
ధనం న్నక మరి దకుదు. ఒక వేళ్ న్నవ్వ న్నచ్చడవైతే 
అసత్ుపు అపనిందవేస ధనం తీసుకవట్ం చాల్ల 
న్నచమైన పని,' అని అన్నారు. (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 ( 987/ 2)[ ) صحيح (   4]  - 3307
اٍس: أَن َ ِهََلَل بْ َوعَ  ِب ِ أ   َن ِن ابِْن َعب َ َة قََذَف اِْمَرأَتَه  ِعْنَد الن َ    صىل َمي َ

ِب   صىل اهلل عليه وسلم:  .ِريِْك بِْن َسْحَماءَ وسلم بَِش  اهلل عليه   فََقاَل الن َ
ا ِِفْ َظْهِرَك"" نَة أَْو َحد ً َ  فََقاَل: .اَلَْبي ِ ْوَل اهلِل إِذَا َرأَى أ نَا َعىَل يَا َرس  َحد 

ًَل يَ  َنَة؟ فََجَعَل الن َ َط نْ اِْمَرأَتِِه َرج    عليه وسلم صىل اهلل ِب   لِق  يَلَْتِمس  الَْبي ِ
َنَة َوإَِل َ َحد   ِِفْ َظْهِرَك"  : "الَْبي ِ ْول  ِهََلٌل: َوال َِذْي بََعَثَك بِالَْحق ِ   فََقاَل  .يَق 

ْ لََصاِدٌق فَلْي ْنِلَن َ اهلل  َما ِ فََنَ  إِّن ِ ِجْْبِيْل    َل ي ْْبِئ  َظْهِرْي ِمَن الَْحد 
َ َن يَ َوأ نِْزَل عَلَْيِه: )َوال َِذيْ  ْوَن أ َ َحّت َ بَلََغ )إِْن  6: 24؛ ْم ْزَواَجه  ْرم  ( فََقَرأ

اِدقِ  ِب   صىل اهلل عليه وسلم  ْْيَ كَاَن ِمَن الص َ ( فََجاَء ِهََلٌل فََشِهَد َوالن َ
: "إِن َ اهللَ  ْول   ِمْنك َما تَائٌِب؟" ث م َ قَاَمْت َهْل فَ يَْعلَم  أَن َ أََحَدك َما كَاِذٌب  يَق 

ا كَاْت فَ فََشَهَد  ْوِجَبةٌ نَْت ِعنْ لَم َ ْوَها َوقَال ْوا: إِن ََها م  َقاَل فَ  .َد الَْخاِمَسِة َوق ِف 
َنا أَن ََها تَْرِجع  ث   اٍس: فََتلَك َأَْت َونََكَصْت َحّت َ َظن َ م َ قَالَْت: ََل أ ْفَضح   ابْن  َعب َ

ِب   صىل . الَْيْوِم فََمَضْت ئِرَ اقَْوِمْي َس  ْوَها : "أَبِْص  عليه وسلماهلل َوقَاَل الن َ ر 
َو  فَإِْن َجاَءْت بِِه أَْكَحَل الَْعْيَنْْيِ َسابَِغ اِْلَ  اقَْْيِ فَه  لَْيَتْْيِ َخَدل ََج الس َ

ِب   صىل اهلل فََجاَءْت بِهِ  .لَِشِريِْك بِْن َسْحَماَء" ه  علي  كََذلَِك فََقاَل الن َ
َخاِري    َولََها شَ كَاَن ِِلْ  لَ وسلم: "لَْوََل َما َمََض ِمْن ِكَتاِب اهللِ    أٌْن". َرَواه  الْب 

3307. (4) [2/987- దృఢం] 
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ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) కథనం: హల్లల్  బిన్  ఉమయు 
పావకి (స) మ్మందు త్న భారుపైె షరీక  బిన్  సమ్ హాతో 
అకర మ సంబంధం ఉందని అపనిందవేసాడు. అపుిడు 
పావకి (స) 'నలుగురు సత్ు సాకేులిా తెముని, లేక ప్రతే 
న్న వీపుపైె అపనిందక త్గిన శక్ష పడుతందని' 
అన్నారు. అపుిడు హల్లల్  బిన్  ఉమయు, 'ఓ 
అల్లల హ్  పావకిా! త్న భారును చెడు పని చేసి్త ఉండగా 
చూచి ఎవడైన్న సాకేులు వదకటానికి వళ్తాడా?' 
అంటే ఇటవంటి సమయంలో ఆ అవకాశం ఎకుడ 
దొరుకతంది అని అన్నాడు. కాని పావకి (స) మాత్ర ం, 
'సాకేులిా తీసుకర్వ లేదా న్న వీపుపైె దానికి త్గిన శక్ష 
పడుతంది,' అని అన్నారు. దానికి హల్లల్  బిన్  
ఉమయు, 'మిములిా సత్ుం ఇచిు పంప్తన ఆ అల్లల హ్  
సాకేి! నిజంగా నేను సత్ుం పలుకతన్నాను. అల్లల హ్  
త్పికండా ఏదో ఒక ఆదేశం పంపుతాడు. దానివల్ల  న్న 
వీపు శక్ష పడకండా త్పుితంది,' అని అన్నాడు. ఆ 
త్రువ్వత్ జిబాీల్  (అ) ఆకాశం నుండ దిగి పావకి (స) పైె ఈ 
ఆయతల్ను అవత్రింపజేసారు. ఈ ఆయతల్ను 
పఠంచి వినిప్తంచారు. హల్లల్  బిన్  'ఉమయుహ్ వచిు 
పావకి (స)మ్మందు లి'ఆన్  చేసారు. ఇందులో ఐదు సారుల  
సాక్షుం ఇచాురు. అపుిడు పావకి (స) మీ ఇదద రిలో ఒకరు 
అసత్ువ్వది అని, మరొకరు సత్ువంతల్ని మీలో 
ఎవరై్తన్న పశ్వుతిాపం చెందుతార్వ?' అని అన్నారు. ఆ 
త్రువ్వత్ ఆ సి్త్ీ నిల్బడ న్నలుగు సారుల  సాక్షుం 
ఇచిుంది. ఐదవసారి సాక్షుం ఇచిునపుడు ఆ సి్త్ీని 
ఆపండ అని అన్నారు. పావకి అనుచరులు ఆ సి్త్ీతో, 
'ఈ శ్వపం న్నపైె త్పినిసరి అవ్వతంది,' అని అన్నారు. 
ఆమ కొంత్ వనకిు త్గిగ ంది. సందిగధ ంలో పడప్రయంది. 
ఆమ నిరీయం మారుుకంటందని అనుకన్నాం. ఆ 
త్రువ్వత్ ఆ సి్త్ీ ''నేను భరినూ వ్వరి కటంబానిా 
అపాత్షు ప్రలు చేయను,'' అని అనాది. ఆమ ఐదవసారి 
కూడా సాక్షుం ఇచిుంది. లి'ఆన్  అయన త్ర్వాత్ పావకి 
(స) పాజల్తో మీరు చూసి్త ఉండండ ఈమ దాార్వ 
గోదుమ రంగుగల్, ల్లవ్వ మర్వుంగం, దుడాు ప్రదాలు 
గల్ బిడా జనిుసిే ఆ బిడా షరీక  బిన్  సమ్ హాక 
చెందినవ్వడు. ఎందుకంటే అత్ను కూడా ఇటవంటి 

వ్వడే. అయతే ఆ సి్త్ీకి అట వంటి బిడాే జనిుంచాడు. 
అపుిడు పావకి (స), 'ఒకవేళ్ ఖుర్ ఆన్ లో లి'ఆన్  ఆదేశం 
ర్వకండా ఉంటే ఈమక మరణశక్ష విధించే వ్వడని,' అని 
అన్నారు. (బు'ఖారీ)   

 ( 988/ 2)[ ) صحيح (   5]  - 3308
َبادََة:َسعْ  اَل قَ  َوَعْن أَِِبْ ه َريَْرَة قَاَل: ًَل أَهْ لَْو َوَجْدت   َمَع  د  بْن  ع    لِْي َرج 

 َ َهَداَء؟لَْم أ ه  َحّت َ آِِتَ بِأَْربََعِة ش  ْول  اهللِ  َمس َ  و   صىل اهلل عليه قَاَل َرس 
ْيِف كََل َ َوال َِذْي بََعَثَك بِالَْحق ِ إِْن ك  قَاَل: "نََعْم" سلم:  ْنت  َِل عَاِجل ه  بِالس َ
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسل  .لَِك ذَ  قَْبَل  ْوا" م:قَاَل َرس  ْول   إََِل مَ  اِْسَمع  ا يَق 

ِمْنه   ْوٌرَوأَنَا أَْغَْي  ك ْم إِن َه  لََغي  ". َسي ِد  ْ  . َرَواه  م ْسلٌِم  َواهلِل أَْغَْي  ِمِن ِ
3308. (5) [2/988 -దృఢం]  
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: స'అద్  బిన్  'ఉబాదహ్  

(ర) ఇల్ల అన్నారు: ''ఒకవేళ్ నేను న్న భారుతో ఎవరి 
నైన్న ప్రపకారుం చేసి్త చూసిే వ్వరిని న్నలుగు 
సాకేుల్ను తెచేువరక మ్మటు కను.'' దానికి పావకి (స) 
'అవ్వను నలుగురు సాకేుల్ను తీసుకర్వ,' అని 
అన్నారు. దానికి అత్డు, 'ఎంత్ మాత్ర ం కాదు 
మిములిా సత్ుంతో పంప్తన అల్లల హ్ సాకేి! నేను 
సాకేాులు తీసుకర్వవడానికి మ్మందే ఆ వుకిిని నరికి 
వేసిాను,' అని అన్నాడు. అపుిడు పావకి (స), 
''వింటన్నార్వ మీ న్నయకడు ఏమంటన్నాడో! 
అవ్వను ఇత్డు చాల్ల పౌరుషం గల్వ్వరు, నేను ఇత్ని 

కంటే పౌరుషం గల్వ్వడని, అల్లల హ్  న్న కంటే పౌరుషం 
కల్వ్వడు!'' అంటే, 'ఇటవంటి పదాలు పౌరుషం వల్ల  
పలుకతన్నాడు, ' అని అన్నారు. (బు'ఖారీ) 

 ( 2/988)ق عليه (  [ ) متف  6]  - 3309
ةِ قَاَل: قَاَل َسْعد  بْن   ًَل َمَع اِْمَرأَِِتْ ع   َوَعِن الْم ِغْْيَ َبادََة: لَْو َرأَيْت  َرج 

ْيِف َغْْيَ م   ْوَل اهللِ لََضَربْت ه  بِالس َ اهلل عليه   صىل ْصِفٍح فََبلََغ ذَلَِك َرس 
ْوَن مِ  ةِ َسعْ ْن غَ وسلم فََقاَل: "أَتَْعَجب   َِلَنا أَْغَْي  ِمْنه  َواهلِل  ٍد؟ َواهللِ ْْيَ

ْ َوِمْن أَجَ  َم اهلل  الَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما  ِل أَْغَْي  ِمِن ِ ةِ اهلِل َحر َ  َغْْيَ
 َ ْذر  ِمَن بََطَن َوََل أ    ِمْن أَْجِل ذَلَِك بََعَث الْم ْنِذِريَْن اهللِ  َحَد أََحب   إِلَْيِه الْع 

رِ َوا لَِك َوعََد  ذَ   أََحَد أََحب   إِلَْيِه الِْمْدَحة  ِمَن اهلِل َوِمْن أَْجِل يَْن َوََل لْم َبش ِ
   .اهلل  الَْجن ََة"

3309. (6) [2/988 -ఏకీభవిత్ం] 
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మ్మ'గీరహ్ (ర) కథనం: ''ఒకవేళ్ న్న భారు పర్వయ 
వుకిితో ప్రపకారుం చేసి్త న్నక పటు బడతే, 
కరవ్వల్ంతో ఆమను నరికివేసిాను,'' అని స'అద్  బిన్  
'ఉబాదహ్  అన్నారు. ఈ వ్వరి పావకి (స)క తెలిసంది. 
దానికి పావకి (స), ''స'అద్  పౌరుషంపైె మీరు ఆశురుపడు 
తన్నార్వ? అల్లల హ్ సాకేి! నేను అత్నికంటే పౌరుషం 
గల్వ్వడని, అల్లల హ్  (త్) న్న కంటే పౌరుషం గల్వ్వడు. ఈ 
పౌరుషం వలేల  అల్లల హ్  (త్) అన్నా అంత్రగ త్ బహరగ త్ 
చెడుల్నిాటిన్న నిషేధించాడు. అల్లల హ్  (త్) హెచురించే 
శుభవ్వరిలు ఇచేు పావకిల్ను పంప్రడు. అల్లల హ్ క 
పాశంసల్ంటే ఇషు ం. అందుక్ష త్నను పాశంసంచే వ్వరిని 
సారగ ంలో పావేశంపజేసిానని వ్వగాద నంచేసాడు' అని 
అన్నారు.'' (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 ( 2/989)(  متفق عليه  [ ) 7]  - 3310
ْول  اهلِل صىل اهلل ليه وسلم: "إِن َ اهلَل  ع َوَعْن أَِِبْ ه َريَْرَة قَاَل: قَاَل َرس 

ة  اهللِ    َم ر َ أَْن ََل يَأِِْتَ الْم ْؤِمن  َما حَ  تََعاَل ي َغار  َوإِن َ الْم ْؤِمَن يََغار  َوَغْْيَ
"    .اهلل 

3310. (7) [2/989 - ఏకీభవిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''అల్లల హ్  (త్) పౌరుషం చూపుతాడు, విశ్వాసులు కూడా 
పౌరుషం చూపుతారు. అల్లల హ్  పౌరుషం ఏమిట్ంటే 
అల్లల హ్  నిషేధించిన దానిా ఏ విశ్వాస చేయకూడదు. 
(బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ )  

 ( 2/989)فق عليه (  مت  )[  8]  - 3311
وْ ا َوَعْنه  أَن َ أَْعَرابِي ً  إِن َ   صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: ل  اهللِ أَََت َرس 
ْ اَنَْكْرت ه  مً اِْمَرأَِِتْ َولََدْت غ ََل  ْول  اهلِل صىل اهلل   .ا أَْسَودَ َوإِّن ِ فََقاَل لَه  َرس 

َل: "فََما أَلَْوان َها؟" قَاَل:  قَا َعْم قَاَل: نَ  "َهْل لََك ِمْن إِبٍِل؟" عليه وسلم:
ْمٌر قَا َ "َهْل فِْيهَ َل: ح  ْرقًاا ِمْن أ   رى قَاَل: " فَأَّن َ ت   .ْوَرَق؟" قَاَل: إِن َ فِْيَها لَو 

" َولَْم  ذَلَِك َجاَءَها؟" قَاَل: ِعْرٌق نََزَعَها. قَاَل: "فَلََعل َ َهَذا ِعْرٌق نََزَعه  
ْص لَه  ِِف اَْلِنْ  .ِمْنه   اءِ ِتفَ ي َرخ ِ

3311. (8) [2/989  -ఏకీభవిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: ఒక నిరక్షర్వస వుకిి పావకి 

(స) వదద క వచిు, 'న్న భారుక నల్ల రంగు గల్ బిడా 
జనిుంచాడు. వ్వడు న్న బిడా కాదని నేను 
వ్వదిసిున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఎరర గా ఉన్నాను. ఆ 

బిడా రంగు నల్ల గా ఉంది,' అని అన్నాడు. దానికి పావకి 
(స), 'న్న వదద  ఒంట్టలు ఉన్నాయా,' అని అడగారు. 
దానికి ఆ వుకిి 'అవ్వను' అని అన్నాడు. 'ఒంట్టలు ఏ 
రంగులో ఉన్నాయ' అని అడగారు. ఆ వుకిి 'ఎరర గా' అని 
అన్నాడు. పావకి (స) 'వ్వటిలో మచు లునావి, ఖాకీ 
రంగు గల్వి కూడా ఉన్నాయా' అని అన్నారు. దానికి 
ఆ వుకిి 'అవ్వను' అన్నాడు. పావకి (స) 'ఈ రంగు ఎకుడ 
నుండ వచిుంది, అంటే ఒంట్టల్న్నా ఎరర గా ఉంటే 
మచులునావి, నల్ల వి ఎకుడ నుండ పుటాు య?' అని 
అన్నారు. దానికి ఆ వుకిి 'ఆడ ఒంట్ట నరం లోపమయ 
ఉంటంది' అని అన్నాడు. అపుిడు పావకి (స) 'న్న 
కొడుక పరిసాత్ కూడా ఏదైన్న నరం లోపమయ 
ఉంటంది' '' అని అన్నారు.91  (బు'ఖారీ) 

 ( 2/989)[ ) متفق عليه (   9]  - 3312
ة  بْن  أَِِبْ َوق َاٍص َعِهَد إََِل أَِخْيِه َسْعِد بِْن  بَ َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: كَاَن ع تْ 

ْ فَاأَِِبْ َوق َاٍص: أَن َ ابْ  ا كَاَن عَام  الَْفْتِح  ه  ض  ْقبِ َن َولِْيَدَة َزْمَعَة ِمِن ِ  إِلَْيَك فَلَم َ
 َ اَوقَا إََِل  َس إِن َه  ابْن  أَِخْي َوقَاَل َعْبد  بْن  َزْمَعَة: أَِخْي فَتَ فََقاَل: ه  َسْعٌد َخَذ أ

ْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ْوَل اهلِل  .َرس  إِن َ أَِخْي كَاَن فََقاَل َسْعٌد: يَا َرس 
ْ َولِ  قَاَل َعْبَد بَْن َزْمَعَة: أَِخْي َوابْن  وَ  هِ يْ َعِهَد إَِِل َ فِ  لَِد ْيَدةِ أَِِب  َعىَل   و 

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  .فَِراِشهِ  َو لََك يَا َعْبَد بَْن  "ه  فََقاَل َرس 
 "   َة: م َ قَاَل لَِسْودََة بِْنِت َزْمعَ ث   .َزْمَعَة الَْولَد  لِلَْفَراِش َولِلَْعاِهِر الَْحَجر 

"اِ " ا َرأَى ِمْن َشْبهِ  .ْحَتِجِبْ ِمْنه  ْتَبَة ِه لَم َ َها َحّت َ لَِقَي اهلَل َوِِفْ  فََما َرآ بِع 
ْوَك  لَِد َعىَل فَِراِش   ِرَوايٍَة: قَاَل: "ه َو أَخ  يَا َعْبَد بَْن َزْمَعَة ِمْن أََجِل أَن َه  و 

  أَبِْيِه"  
3312. (9) [2/989- ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: '' 'ఉత్బహ్ బిన్్ అబీ వఖాా'స్ 

త్న మరణానికి మ్మందు, త్న సోదరుడు స్'అద్్ బిన్్ 
అబీ వఖాాస్తో, 'జుమ్ 'అహ్ బానిసర్వలి కొడుక న్న 
వీరుం నుండ జనిుంచాడు, అత్నిా నువ్వా తీసుక'అని 

 

91) వివరణ-3311: ఈ 'హదీసు' దాార్వ బిడా 

మ్మఖవరుసుా, రంగు భేదం వల్ల  సరై్తన సాకేాుధార్వలు 

లేకండా ఆ బిడా న్నది కాదు అనట్ం ధరుం కాదు. 

ఉదాహరణక కళ్ళతో వుభిచారం చేసి్త ఉండగా చూస 

ఉండాలి. సంభోగం చేసన 6 నల్లోల పే బిడా జనిుంచి 

ఉండాలి. లేదా సంభోగం చేసన న్నలుగు నల్ల్ త్ర్వాత్ 

బిడా జనిుంచడం మొదలైనవి.  
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వ్వగ్ముల్ం ఇచాుడు. 'ఆయ'షహ్  (ర) అన్నారు, 
మకుహ్ విజయం జరిగినపుడు స'అద్  ఆ బిడాను 
తీసుకన్నాడు, వీడు న్న అనా కొడుక, న్న అనా 
న్నతో, 'వీడు న్న వీరుం నుండ జనిుంచాడని' అన్నాడు. 
అకుడ ఉనా 'ఉత్బహ్ బిన్్ జుమ్'అహ్ నిల్బడ, 'ఈ 
అబాూయ న్న సోదరుడు, న్న త్ండా బానిసర్వలి 
కొడుక, ఇంకా న్న త్ండా పడకపైె జనిుంచాడు,' అని 
అన్నాడు. ఇదద రూ అంటే స్'అద్్ మరియు 'ఉత్బహ్ 
బిన్  జుమ్ 'అహ్ వివ్వదపడుతూ పావకి (స) వదద క 
వచాురు. స'అద్  ఈ బిడా న్న సోదరుని బిడా అని, ఇత్నిా 
తీసుకమని న్న సోదరుడు మరణించటానికి మ్మందు 
వ్వంఙ్ముల్ం ఇచాుడని వ్వదించాడు. 'ఉత్ బహ్ బిన్  
జుమ్ 'అహ్ ఇత్డు న్న సోదరుడు, న్న త్ండా బానిసర్వలి 
కొడుక, అత్డ పడకపైె జనిుంచాడు,' అని అన్నాడు. 
అపుిడు పావకి (స) ''ఓ 'ఉత్బహ్ బిన్్ జుమ్'అహ్, ఆ 
అబాూయ న్నక దకుతాడు,'' అని పలికి పావకి (స) 
ఎవరి భారు లేదా బానిసర్వలికి జనిుంచిన బిడా అత్నిక్ష 
చెందుతాడు. ఇంకా వుభిచారికి ర్వళ్ళ శక్ష ఉంది. అంటే 
అత్నిని ర్వళ్ళతో కొటిు  చంపట్ం జరుగుతంది అని 
పలికారు. త్రువ్వత్ పావకి (స) త్న భారు సౌదహ్ 
బిన్్తె జుము'అహ్ తో, 'ఆ బిడా నుండ తెరచాటగా 
ఉండు,' అని ఆదేశంచారు. ఎందుకంటే, ఆ అబాూయ 
మ్మఖ కవళ్ళకలు 'ఉత్ బతో కలుసిాయ. ఆ యువకడా 
స్సద (ర) మరణించే వరక చూడలేదు.92 (బు'ఖారీ, 
మ్మసల మ్ ) 

 

92) వివరణ-3312: పావకి (స) దైవభీత్ మరియు మ్మందు 

జ్జగర తి్గా ఇల్ల తెరచాట ఆదేశం ఇవాడం జరిగింది. 

దీనివల్ల  ఎటవంటి అనుమాన్నలు ఉండవ్వ. ఆ 

యువకని పేరు 'అబ్దు రర హామన్్ ఉండేది. పావకి (స) 

షరీ'అత్  పాకారం ఆ అబాూయని 'ఉత్బహ్ బిన్్ 

జుమ్'అహ్ కు ఇప్తించారు. ఈ 'ఉత్ బహ్ 

అవిశ్వాసగానే మరణించాడు. ఉ'హుద్  యుదధ ంలో ఇత్డు 

పావకి (స) పళ్లళ విరగొగ టాు డు. పావకి (స) భారు స్సదహ్, 

జుమ్ 'అ కూతరు. ఈ అబాూయ స్సదహ్ సవత్ 

సోదరుడు. సవత్ సోదరునికి తెరచాటగా ఉండనవసరం 

లేదు. కాని పావకి (స) భయభకిలు, మ్మందు జ్జగర తి్గా, 

తెరచాటగా ఉండమన్నారు.  

 ( 2/989)[ ) متفق عليه (   10 ] - 3313
ْول  َل عَلَي َ دَخَ َوَعْنَها قَالَْت:  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ذَاَت يَْوٍم  َرس 

ْورٌ  ًزا الْم ْدلَِجي َ دََخَل  : "أَْي عَائَِشة  أَلَْم تََرْي أَن َ َل فََقا .َوه َو َمْسر  ِ م َجز 
 َ ا َرأ َما َوبََدْت ِطيْ قَ  ِهَماى أ َساَمَة َوَزيًْدا َوعَلَيْ فَلَم َ ْوَسه  ؤ  َيا ر  َفًة قَْد َغط 

 َ َما فْقَد أ ه  َها ِمْن بَْعٍض" إِ  َقاَل:ام      .ن َ َهِذهِ اِْلَْقَداَم بَْعض 
3313. (10) [2/989 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: ఒకరోజు పావకి (స) 

సంతోషంతో న్న వదద క వచాురు. న్నతో ఇల్ల 
అన్నారు, ''ఓ 'ఆయ'షహ్ ! ఈ విషయం న్నక 
తెలియదా? మ్మజ'జాి'జ మ్మద్ ల్జీ ఇపుిడపుిడే 
మసాద్ లోనికి పావేశంచాడు. అత్డు ఉస్సమహ్ 
మరియు 'జైద్్లన్ఫ మసాద్ లో నిదాప్రతండట్ం 
చూసాడు. వ్వరిదద రిపైె ఒక దుపిటి ఉంది. వ్వరి త్ల్లు 
కపిబడ ఉన్నాయ, కాళ్లళ మాత్ర ం తెరచి ఉన్నాయ. 
అది చూచి అత్డు వీరిదద రి ప్రదాలు ఒకరివి మరొకరితో 
ప్రలి ఉన్నాయ' అని అన్నాడు.''  93 (బు'ఖారీ, మ్మసల ం) 

 ( 2/990)[ ) متفق عليه (   11]  - 3314
ْ َوق َ  ْول  اهلِل صىل اهلل اٍص َوَعْن َسْعِد بِْن أَِِب ْ بَْكَرَة َقاََل: قَاَل َرس   َوأَِِب
ه  َغْْيَ أَبِْيِه فَالَْجن َة   أَن َ م  ْعلَ إََِل َغْْيِ أَبِْيِه َوه َو يَ عليه وسلم: "َمِن اد َََع 

   .ٌم" َراعَلَْيِه حَ 
3314. (11) [2/990  -ఏకీభవిత్ం] 
స'అద్  బిన్  అబీ వఖాా'స , అబ్బ బకర ర ల్ కథనం: పావకి 

(స), ''త్న త్ండాని వదలి మరోవుకిిని త్న త్ండాగా 
గురిించే వుకిికి సారగ ం నిషేధించబడంది,'' అని 
పావచించారు. (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 

93) వివరణ-3313: 'జైద్్ బిన్్ 'హారిస్స' చాల్ల అందంగా 

ఉండేవ్వరు, కాని ఉస్సమా గోధుమ రంగు కలిగి ఉండే 

వ్వరు. వీరిదద రి రంగులు వేరేారుగా ఉండట్ం వల్ల  పాజలు 

రకరకాలుగా చెపుికనేవ్వరు. దీనివల్ల  పావకి (స) చాల్ల 

బాధపడే రు. బుదీధ , జా్జన్నలు, అనుభవం గల్ ఒక వుకిి 

మ్మజజాిజ  మ్మద్ లిజీ చూచి వీరిదద రూ త్ండా కొడుకలుగా 

గురిించాడు. దీనివల్ల  పావకి (స) దుుఃఖం దూరమై 

ప్రయంది.  
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 ( 2/990)[ ) متفق عليه (   12]  - 3315
 ْ ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َرَة قَاَل: ه َريْ َوَعْن أَِِب  "ََل  قَاَل َرس 

ْوا َعْن آبَائِك ْم فََمْن َرِغَب َعْن أَبِْيِه فََقْد كََفَر"غَ تَرْ   َوذ ِكَر َحِديْث   .ب 
ْوِف"  اهلِل"َن مِ أَْغَْي  "َما ِمْن أََحٍد  عَائَِشةَ   . ِِفْ"بَاِب َصََلةِ الْخس 

3315. (12) [2/990 -ఏకీభవిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) ఇల్ల 

ఆదేశంచారు, ''ఓ పాజల్లర్వ! మీరు మీ త్ండాుల్ను 
త్రసురించకండ. అంటే కనాత్ండాని త్రసురించ 
కండ. త్న కనా త్ండాని త్రసురించినవ్వడు అంటే, 
'ఇత్డు న్న త్ండా కాడు,' అని ఇత్రులిా త్న త్ండాగా 
గురిించేవ్వడు అవిశ్వాసానికి ప్రల్ిడనటేల .'' 94 

(బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 
----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ    రండవ విభాగంا
 ( 990/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   13]  - 3316

ْ ه َريَْرَة أَن َه  َس  ِب   صىل اهلل عَعْن أَِِب انََزلَْت ْول  سلم يَق  ليه و ِمَع الن َ  لَم َ
ْ فَلَْيَسْت  أَدَْخلَ  ا اْمَرأَةٍ مَ "أَي    آيَة  الَْمََلَعَنِة: ْت َعىَل قَْوٍم َمْن لَْيَس ِمهْْن 
َو   ِمَن اهلِل ِِفْ  ٍل َجَحَد َولََده  َوه  َته  َوأَي  َما َرج  َشْيٍء َولَْن ي ْدِخلََها اهلل  َجن َ

ر  إِلَْيِه اِْحَتَج  ْوِس الَْخََلئِِق ِِف ه   ِمنْ َب اهلل  يَْنظ  ؤ  َ َوفََضَحه  َعىَل ر  لِْْيَ  اِْل و َ
اَرِمي   َواْْلِخرِ  َساِئِ   َوالد َ دَ َوالن َ   يَْن". َرَواه  أَب ْو دَاو 

3316. (13) [2/990-  అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: లి'ఆన్ క సంబం ధించిన 

ఆయతలు అవత్రించబడనపుడు పావకి (స)ను ఇల్ల 
పావచిసి్త ఉండగా నేను విన్నాను, ''సంబంధంలేని 
వరగ ంలోనికి బిడాను చేరుుకనా సి్త్ీ నముదగినది కాదు. 
అల్లల హ్  (త్) ఎంత్మాత్ర ం ఆమను త్న సారగ ంలోనికి 
వళ్ళనివాడు. అదేవిధంగా చూస కూడా త్న బిడాను 
త్రసురించిన వుకిికి అల్లల హ్ త్న దరశన భాగుం 
పాసాదించడు. ఇంకా అత్నిా విశా సృష్ు తాల్ మ్మందు 
న్నచ అవమాన్ననికి గురిచేసిాడు.'' 95 (అబ్బ దావూద్ , 
నసాయ', దారిు) 

 

94) వివరణ-3315: ఒకవేళ్ ధరుంగా భావించి త్రసురిసిే 

అవిశ్వాసానికి ప్రల్ిడనటేల . ఇల్ల కాకన్నా 

కృత్ఘాత్క ప్రల్ిడన ట్ు వ్వతంది. 

95) వివరణ-3316: అంటే, సి్త్ీ వుభిచారం చేస దానివల్ల  

జనిుంచిన బిడాను త్నభరి బిడాగా చూసన సి్త్ీ 

   (990/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 14]  - 3317
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم  عَ وَ  ٌل إََِل الن َ اٍس قَاَل: َجاَء َرج  ِن ابِْن َعب َ

د   إِن َ ِِلْ اِْمَرأٌَة ََل تَ  فََقاَل: ِب   صىل اهلل عليه وسل  .ِمٍس  ََل  يََد ر  م:  فََقاَل الن َ
َهاقَاَل:  .َطل ِْقَها"" ْ أ ِحب   َساِئِ     وْ قَاَل: "فَأَْمِسْكَها إِذَا". َرَواه  أَب   .إِّن ِ دَ َوالن َ دَاو 

َواةِ إََِل ابْ  َساِئِ  : َرفََعه  أََحد  الر   ْم لَ َوقَاَل الن َ ه  اٍس َوأََحد    .ه  ْرفَعْ ْم يَ ِن َعب َ
   .قَاَل: َوَهَذا الَْحِديْث  لَْيَس بَِثابٍِت 

3317. (14) [2/990  -అపరిశోధిత్ం]  
ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) కథనం: పావకి (స) వదద క ఒక వుకిి 

వచిు 'న్న భారు ఎవరు కరితే వ్వళ్ళతో సహకరిసిుంది,' 
అని వినావించ్చకన్నాడు. దానికి పావకి (స), 'అయతే 
ఆమక 'త్ల్లఖ  ఇచిువేయ,' అని అన్నారు. అపుిడా 

వుకిి, 'ఆమ అంటే న్నక ఎంతో ఇషు ం,' అని అన్నాడు. 
దానికి పావకి (స), 'అయతే ఆమను కనిపెటిు  ఉంచ్చ,' అని 
అన్నారు.96 (అబ్బ దావూద్ , నసాయ') 

 ( 991/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   15]  - 3318
 

ఎంత్మాత్ర ం నముదగినది కాదు. ఇంకా అల్లల హ్  (త్) 

ఆమను సారగ ంలోనికి అనుమత్ంచడు. అదేవిధంగా ఒక 

వుకిి త్న బిడా అని తెలిస ఉండ కూడా త్న బిడాను 

త్రసురిసిే, తీరుిదినం న్నడు అల్లల హ్  దరశన భాగుం 

అత్నికి కలుగదు. ఇంకా అత్డు పాజల్ మ్మందు న్నచ 

అవమాన్ననికి గురవ్వతాడు. 

96) వివరణ-3317: అంటే ఎవరు వుభిచార్వనికి ప్తలిచిన్న 

సదధ పడేది. అపుిడు పావకి (స) త్ల్లఖ  ఇచిువేయ 

అన్నారు. దానికి ఆ వుకిి 'నేను ఆమను వదల్లేను' అని 

అన్నాడు. అయతే ఆమదాార్వ ల్లభం పందుతూ 

ఉండు' అని అన్నారు. ఎందుకంటే త్ల్లఖ  ఇసిే, ఆమను 

ఆత్గా పాేమించే భరి అధరుంగా ఆమను కల్వవచ్చు. 

కొందరు ఏమన్నారంటే ఎవరు ఏది అడగిన్న ఇచిు 

వేసిుంది. అంటే భరి ధన్ననిా సంరకేించదు. విషయం 

ఇల్లగే అనిప్తసిుంది. ఇమామ్  అ'హ్ మద్  పాకారం పావకి 

(స) అల్ల ఎల్ల ఆదేశంచగల్రు? అత్ని భారు 

వుభిచారంచేసి్త ఉంటే అత్డు దదద ముల్ల, చేవచచిున 

వ్వడల్ల ఆమను త్న ఇంటోల  ఉండనిసిాడా?. 'అబుద ల్లల హ్  

బిన్  మస 'ఊద్  ఇల్ల అభిపా్రయపడాారు. మీరు పావకి (స) 

'హదీసు' ఏదైన్న ల్భిసిే దానిా దైవభీత్, దైవభకిల్క 

చేరువగా గర హంచండ.  



13. వివాహ పుస్త కం  : 3080-3381 ;   స్ంపుటం : II 1213 13-  ِْلدالجِ    ؛   3381-3080 :  ِكتَاُب الن َِكاح :  II  

َعْيٍب َعْن أَبِ َوَعْن َعْمرِ  هِ َعْن جَ ْيِه و بِْن ش  ِ ِب َ صىل اهلل عليه  د   أَن َ الن َ
ْحلَِق بَْعَد أَبِْيِه ال َِذْي ي ْدََع لَه  اد َعَاه   َتْحلَق  ك ل َ م ْس أَن   وسلم قَََض  اِْست 

َقْد لَِحَق  ثَت ه  فََقََض أَن َ ك ل َ َمْن كَاَن ِمْن أََمٍة يَْملِك َها يَْوَم أََصابََها فَ رَ وَ 
اَس  َولَيْ لََقه  بَِمِن اْسَتْح  ا ق ِسَم قَْبلَه  ِمَن الِْمْْيَ  أَْدَرَك  ْيٌء َوَماِث شَ لَه  ِمم َ

ه  َوََل ي لِْحق   اٍث لَْم ي ْقَسْم فَلَه  نَِصْيب  ذَا كَاَن أَب ْوه  ال َِذْي ي ْدََع لَه   إِ  ِمْن ِمْْيَ
ر َ أَنَْكَره  فَإِْن كَاَن ِمْن أََمٍة لَْم  ا فَإِن َه  ََل يَلَْحق   بِهَ اَهَر ةٍ عَ يَْملِْكَها أَْو ِمْن ح 

َو َولَد  َزنَْيٍة ِمْن ِذْي ي  ْن كَاَن ال َ َوإِ بِِه َوََل يَِرث     ْدََع لَه  ه َو ال َِذْي اِد َعَاه  فَه 
دَ  ةٍ كَاَن أَْو أََمٍة. َرَواه  أَب ْو دَاو  ر َ    .ح 

3318. (15) [2/991-అపరిశోధిత్ం] 
'అమార  బిన్  షు'ఐబ్  త్న త్ండా తాత్ల్ దాార్వ కథనం: 

పావకి (స), త్ండా చనిప్రయన బిడా గురించి అత్ని 
వ్వరసులు - ఆ బిడా ఫల్లన్న వుకిి బిడా అని - వ్వదించిన 
బిడా గురించి తీరుి ఇవాడానికి సదధ పడాారు. ఆ తీరుి 
ఏమిట్ంటే బానిసర్వలితో సంభోగం చేసనపుడు 
అత్డు ఆమ యజమానిగా ఉంటే ఆ పుటిు న బిడా 
అత్నిక్ష చెందుతాడు. అత్నికి వ్వరసుడు కూడా 
అవ్వతాడు. ఆ బిడా జనిుంచటానికి మ్మందు పంచబడన 
ధనం నుండ ఆ బిడాక ఏమీ ల్భించదు. ఇంకా 
పంచబడకండా ఉనా ఆసిలో అత్ని వంత ఉంది. ఇంకా 
త్ండా త్రసురించిన బిడా, అత్ని బిడాగా 
పరిగణించబడడు. ఆ బిడా, అత్డు సంభోగం చేసన 
బానిస ర్వలికి పుటిు న్న సరే, ఎందుకంటే అత్డు ఆమక 
యజమాని కాడు గనక. అదేవిధంగా సాత్ంత్ర  సి్త్ీతో 
సంభోగంచేసిే ఆ బిడా అత్నికి చెందడు. అత్ని ఆసికీ 
వ్వరసుడుకాడు. అత్డు చెప్తిన్న అత్ని వ్వరసులు 
చెప్తిన్న సరే. ఆ బిడా అకర మ సంతానం అనబడతాడు. 
ఆ బిడా బానిసర్వలికి జనిుంచిన్న, సాత్ంత్ర  సి్త్ీకి 
జనిుంచిన్న సరే. (అబ్బ దావూద్ ) 

 ( 991/ 2)(  تتم دراسته لم   [ ) 16]  - 3319
لم قَاَل: "ِمَن  وسَوَعْن َجابِِربِْن عَِتْيٍك أَن َ نَِب َ اهلل صىل اهلل عليه 

ا ةِ َما ي ِحب   اهلل  َوِمْنَها َما ي ْبِغض  اهلل  فَأَم َ َها اهلل  فَ  الَْغْْيَ ة   ْْيَ الْغَ ال َِِتْ ي ِحب  
هَ ِِف  ا ال َِِتْ ي ْبِغض  يَْبِة َوأَم َ ِ ة  ِِفْ  فَالْغَ ا اهلل   الر  َيََلِء  ْْيَ  َغْْيِ ِريَْبٍة َوإِن َ ِمَن الْخ 

َيََلء  ال َِِتْ ي ِحب   اهلل  فَاْخِتَيا َما ي ْبِغض  اهلل   ا الْخ  ل  َوِمْنَها َما ي ِحب   اهلل  فَأَم َ
ِل ِعْنَد الِْقَتاِل  ج  ا ال َِِتْ ي  َيال  ْختِ  َواالر َ َدقَِة َوأَم َ ض  اهلل   ْبغِ ه  ِعْنَد الص َ

 .ه  ِِف الَْفْخِر" اْخِتَيال  فَ 

َ  َرَواه   "ِِف الَْبْغِي". َوِِفْ ِرَوايٍَة: َساِئِ   أ دَ َوالن َ   ْحَمد  َوأَب ْو دَاو 
3319. (16) [2/991-అపరిశోధిత్ం] 
జ్జబిర్  బిన్  'అతీక  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం: 

పౌరుషం అనేక రకాలుగా ఉంది. వ్వటిలో ఒకటి 
ఏమిట్ంటే అల్లల హ్  (త్)క అదంటే చాల్ల ఇషు ం. 
మరొకటి అల్లల హ్ క అదంటే చాల్ల అసహుం. అంటే 
దానిా త్పుిగా భావిసిాడు. అలా్లహ్్కు ఇషేమై్మన 
పౌరుషం అన్ఫమానం, సందేహాల్ సందరభం. ఉదా: 
భారు లేదా బానిసర్వలిపైె వ్వరు పర్వయ వుకిల్తో 
సంబంధం ఏరిరచ్చకన్నారేమో అని అనుమా 
నించడం. ఇంకా అల్లల హ్  ఇషు పడని పౌరుషం ఏమిట్ంటే 
అనుమానం సందేహం వల్ల  కాదు. అనవస్రంగా 
అన్ఫమానించడం. అదేవిధంగా గరాం అహంకారంలో 
కూడా అనేక రకాలున్నాయ. కొనిా రకాల్ గరాం 
అల్లల హ్ క ఇషు ం. మరికొనిా రకాల్ గరాం అల్లల హ్ క 
ఇషు ంలేదు. అల్లల హ్ క ఇషు మైన గరాం యుదధ ంలో 
బహరగ త్మౌతంది. అంటే జిహాద్ లో శతర వ్వల్తో 
ప్రర్వడనపుిడు దూసుకప్రతూ త్నుా తాను గొపిగా 
పాదరిశంచాలి. అదేవిధంగా దాన ర్వులు చేసేట్పుిడు 
కూడా త్న గొపిత్న్ననిా పాదరిశంచాలి. దానివల్ల  
ఇత్రులు కూడా దానధర్వులోల  మ్మందడుగు వేసిారు. 
అదేవిధంగా అల్లల హ్ క ఇషు ంలేని గరాం అంటే 
అతాుచార్వలు, వంశ పాత్షఠ ల్ సందర్వభలోల  పాదరిశంచే 
గరాం. (అ'హుద్ , అబ్బ దావూద్ , నసాయ') 

----- 
ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగంا

 ( 991/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   17]  - 3320
َ َعْن عَ  َعْيٍب َعْن أ ِ  ِه َعْن بِيْ ْمِرو بِْن ش  ٌل فََقاَل: يَا َجد  هِ قَاَل: قَاَم َرج 

وْ  ل  اهلِل وْ فََقاَل َرس   .اِبِِْنْ عَاَهْرت  بِأ م ِِه ِِف الَْجاِهلِي َةِ  ف ََلنًا اهلِل إِن َ َل َرس 
ِة اَلَْولَد  صىل اهلل عليه وسلم: "ََل دَْعَوَة ِِف اْْلِْسََلِم ذََهَب أَْمر  الَْجاهِ  لِي َ

دَ "ِر الَْحَجر  اهِ َولِلْعَ اِش لِلِْفرَ     .. َرَواه  أَب ْو دَاو 
3320. (17) [2/991-అపరిశోధిత్ం]  
'అమార  బిన్  షు'ఐబ్  త్న త్ండా తాత్ల్ దాార్వ, 

కథనం: ఒక వుకిి నిల్బడ, ''ఓ అల్లల హ్  పావకిా! ఫల్లన్న 
యువకడు న్న కొడుక, అజా్జన కాల్ంలో నేను వ్వడ 
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త్లిల తో వుభిచారం చేసాను,'' అని అన్నాడు. దానికి 

రస్తల్ (స) అన్నారు: ''ఇసాల మ్ లో ఇటవంటి 
వ్వదనల్ వల్ల  బంధుత్ాం వరిించదు. అజా్జన కాల్ం న్నటి 
విషయాలు అంత్మయాుయ. భారు బానిసర్వలు 
ఎవరిదైతే బిడా వ్వరిక్ష వరిిసిుంది. వుభిచారికి ర్వళ్ళ శక్ష 
లేదా నిర్వశ మాత్ర మే మిగులుతంది.'' (అబ్బ 
దావూద్ ) 

   (992/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 18 ] - 3321
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ْنه  َوعَ   ِء ََل الن َِسا بٌَع م َِن "أَرْ أَن َ الن َ

ة  تَْحَت الْم   : الن َْصَرانِي َ ن َ ْوِدي َة  تَْحَت الْم ْسلِِم وَ ْس م ََلَعَنَة بَْيَنه   لِِم َوالَْيه 
ة  تَْحَت الَْممل ْوِك وَ  ر َ ر".الْمَ الْح     .َماَجه  ن  َرَواه  ابْ ْمل ْوكَة  تَْحَت الْح  

3321. (18) [2/992- అపరిశోధిత్ం] 
'అమార  బిన్  షు'ఐబ్  త్న త్ండా, తాత్ల్ దాార్వ 

కథనం: పావకి (స) పావచనం, నలుగురు సి్త్ీల్తో లి'ఆన్  
త్గదు: 1. ఒక మ్మసల మ్  నికా'హ్ లో ఉనా కైీసివ సి్త్ీ, 2. 
ఒక మ్మసల మ్  నికాహ్ లో ఉనా యూద సి్త్ీ, 3. బానిస 
నికా'హ్ లో ఉనా సాత్ంత్ర  సి్త్ీ, 4. సాత్ంతర ని 
నికా'హ్ లో ఉనా బానిసర్వలు. (ఇబ్నా మాజహ్) 

 ( 992/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   19]  - 3322
ًَل ِحْْيَ أََمَر  َوَعِن ابِْن  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم أََمَر َرج  اٍس: أَن َ الن َ َعب َ

  اَل: َده  ِعْنَد الَْخاِمَسِة َعىَل فِْيِه َوقَ َع يَ أَْن يََض  ِعَنْْيِ أَْن يََتََلَعَنام َتََل الْ 
ْوِجَبةٌ "إِن ََها  َساِئِ   م   . ". َرَواه  الن َ

3322. (19) [2/992 -అపరిశోధిత్ం] 
ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) కథనం: ఇదద రు వుకిల్ లి'ఆన్  

జరుగుతనా సమయంలో పావకి (స) ''వీరు  ఐదవ సారి 
సాక్షుం ఇసిునాపుిడు వ్వరి నోటిపైె చేయ అడాం 
పెట్ు మని ఒక వుకిిని ఆదేశంచారు. ఎందుకంటే ఐదవసారి 
సాక్షుం ఇవాట్ం వల్ల  అభిశ్వపం, వేర్విట త్పినిసరి 
అయప్రతాయ,'' అని అన్నారు. (నసాయ') 

   (2/992)  [ ) صحيح ( 20] - 3323
وْ  ا َدهَ  ِمْن ِعنْ  صىل اهلل عليه وسلم َخَرَج هللِ َل اَوَعْن عَائَِشَة: أَن َ َرس 

فََقاَل: "َما لَِك يَا عَائَِشة  أَْصَنع  َرأَى َما َء فَ لَْيًَل قَالَْت: فَِغْرت  عَلَْيِه فََجا
: َوَما ِِلْ  لْت  ْول  اهلِل صىل  أَِغْرِت؟" فَق  ؟ ََل يََغار  ِمْثلِْي َعىَل ِمْثلَِك؟ فََقاَل َرس 

ْوَل اهلِل أََمِعَي  يَا قَالَْت:  .لََقْد َجاَءِك َشْيَطان ِك""سلم: اهلل عليه و َرس 

ْوَل اهلِل؟ قَاَل: "نََعْم َولَِكْن : َوَمَعَك ق لْت   .ْم" نَعَ َشْيَطاٌن؟ قَاَل: "  يَا َرس 
   .. َرَواه  م ْسلٌِم "ِه َحّت َ أَْسلََم يْ أَعَانَِِنَ عَلَ 

3323. (20) [2/992 -దృఢం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) న్న వదద  నుండ లేచి 

ర్వత్ర  ఎకుడక వళ్ళళప్రయారు. న్నక చాల్ల పౌరుషం 
వచిుంది. కొంత్సేపటి త్ర్వాత్ పావకి (స) త్రిగి 
వచాురు. నేను అశ్వంత్గా ఉండట్ం చూస, 
'ఏమయంది? ఓ 'ఆయ'షహ్, న్నక పౌరుషం వచిుందా?' 
అని అడగారు. దానికి నేను, 'అవ్వను మీ భారునైన 
న్నక పౌరుషం ర్వకప్రతే మర్తవరికి వసిుంది?' అని 
వినావించ్చకన్నాను. దానికి పావకి (స), 'న్న షైతాన్  న్న 
దగగ రికి వచేుసాడు, అందువలేల ,' అన్నారు. అపుిడు 
నేను, 'ఓ పావకిా! న్న వంట్ షైతాన్  ఉంటాడా?' అని 
పాశాంచాను. దానికి పావకి, 'అవ్వను,' అని అన్నారు. 
మళ్ళళ నేను ,'ఓ పావకిా! మీ వంట్ కూడా ఉంటాడా,' అని 
అడగాను. అపుిడు పావకి (స), 'అవ్వను! కాని వ్వడ 
విషయంలో అల్లల హ్  న్నక సహాయం చేసాడు. చివరికి 
ఇసాల మ్  స్త్ాకరించాడు,' అని అన్నారు. 97 (మ్మసల మ్) 

 

97) వివరణ-3323: ఈ సంఘట్న షాబాన్  15వ తేదీన 

జరిగింది. ఇత్ర 'హదీసు'లు కూడా దీనిా స్తచిసిాయ. 

పావకి (స) ఇషా త్ర్వాత్ ఇంటికి త్రిగి వచాురు. 

'ఆయ'షహ్  (ర) వదద  చాల్ల సేపు వరక విశ్వర ంత్ 

తీసుకన్నారు. 'ఆయ'షహ్  (ర) నిదాప్రయందనుకొని, 

ఇంకా ఆమ నిదాప్రలేదు. పావకి (స) ఆమ వదద  నుండ లేచి 

మల్ల గా త్లుపు తెరచి బఖీ సుశ్వన వ్వటికలోనికి వళ్ళళ 

చాల్ల సమయం వరక వ్వరి గురించి దు'ఆ 

చేసిున్నారు. 'ఆయ'షహ్  (ర) కూడా పావకి (స)ను 

అనుసరిసి్త అకుడకి చేరుకన్నారు. అకుడ దృశ్వునిా 

చూసారు. పావకి (స) దు'ఆ చేస త్రిగి వసిునాపుిడు, 

'ఆయ'షహ్  (ర) కూడా త్రిగి ర్వసాగారు. పావకి (స) 

త్రిగి వసిునాపుిడు మ్మందు ఎవరో వళ్లతనాటల  

గమనించారు. ఎవరో తెలుసుకవ్వల్ని వేగానిా 

పెంచారు. 'ఆయ'షహ్  (ర) కూడా వేగానిా పెంచారు. 

పావకి (స) పరిగతిారు, 'ఆయ'షహ్  (ర) కూడా 

పరిగతితూ వళ్ళళ ఇంటోల  పడకపైె పండుకన్నారు. 

ఆందోళ్నతో ఆమ గుండ కొటు కంటంది. ఈ పరిసాత్ 
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ِة   -15  َباُب الِْعد َ
15. స్త్త ీ వేచ ఉండే గడువు ('ఇదు త్) 

ఇదు త్ అంటే నిరీీత్ దిన్నలు. ధారిుక భాషలో 'త్ల్లఖ  
ఇవాబడన, భరి మరణించిన సి్త్ీలు కొనిా దిన్నలు 
మళ్ళళ నికా'హ్  చేసుకవడానికి మ్మందు కొనిా నిరీీత్ 
దిన్నలు వేచి ఉంటారు. ఒకవేళ్ సి్త్ీకి 'త్ల్లఖ  
ఇవాబడతే, ఆమక రుత సాావం వసి్త ఉంటే ఆమ 
మూడు రుతసాావ్వల్ వరక వేచి ఉంటంది. అంటే 
నికా'హ్  చేయకండా ఉంటంది. మూడు రుతసాావ్వలు 
గడచిప్రయన త్ర్వాత్ ఆమ మళ్ళళ పెళ్ళళ 
చేసుకవచ్చు. అదేవిధంగా భరి చనిప్రయన సి్త్ీ 
న్నలుగు నల్ల్ 10 రోజుల్ వరక అల్ంకరణల్క, 
సంగార్వల్క, మళ్ళళ పెళ్ళళకి దూరంగా ఉండాలి. ఈ 
గడువ్వ పూరిికాగానే మళ్ళళ పెళ్ళళచేసుకవచ్చు. ఈ 
దిన్నలోల  ఎవరితోనూ పెళ్ళళ చేసుకవట్ం ధరుసముత్ం 
కాదు. అల్లల హ్  ఆదేశం: ''మరియు విడాకలివాబడన 
సి్త్ీలు మూడు ఋతవ్వల్ వరక (మరొకనితో పెండల  
చేసుకకండా) వేచి ఉండాలి. మరియు వ్వరు అల్లల హ్  
యందు మరియు అంత్మ దినమ్మ నందు 
విశ్వాసమ్మనావ్వరే అయతే, అల్లల హ్  వ్వరి గర్వభల్లో 
సృష్ు ంచిన దానిని దాచట్ం వ్వరికి ధరుసముత్ం కాదు.  
మరియు వ్వరి భరిలు దాంపత్ు సంబంధాల్ను 
సరిదిదుద కవటానికి సధధ ంగా ఉంటే! ఈ నిరీక్షణ కాల్ంలో 
వ్వరిని త్మ భారులుగా త్రిగి స్త్ాకరించే హకు వ్వరికి 
ఉంది. మరియు వ్వరికి (సి్త్ీల్క) వ్వరి (భరిల్)పైె 
ధరుసముత్మైన హకులున్నాయ, ఏ విధంగానైతే 
వ్వరికి (భరిల్క) వ్వరిపైె ఉన్నాయో. కాని పురుషుల్క 
సి్త్ీల్పైె (కరివు) ఆధికుత్ ఉంది.  మరియు అల్లల హ్  సరా 
శకిిమంతడు, మహా వివేకవంతడు.  విడాకులు రండు 
స్సరా్ల! ఆ త్ర్వాత్ (భారును) సహృదయంతో త్మ వదద  
ఉండనివ్వాలి, లేదా ఆమను మంచిత్నంతో సాగ 
నంప్రలి.  మరియు సాగనంపేట్పుిడు మీరు 

 

చూస పావకి (స), ఆమ (ర)తో  అడగారు. దానికి 

'ఆయ'షహ్  (ర) పైెన పేరొునా సమాధానం ఇచాురు. 

వ్వరికిచిున వ్వటినుండ ఏమైన్న త్రిగి తీసుకవడం 
ధరుసముత్ం కాదు. అల్లల హ్  విధించిన హదుద ల్క 
కటు బడ ఉండలేమ్మ అనే భయం ఆ ఇదద రికీ ఉంటే త్పి! 
కాని అల్లల హ్  విధించిన హదుద ల్క కటు బడ ఉండ లేమనే 
భయం ఆ దంపతల్క ఉంటే సి్త్ీ పరిహారమిచిు 
(విడాకలు / ఖుల్ల' తీసుకంటే) అందులో వ్వరికి 
ఎల్లంటి దోషం లేదు.  ఇవి అల్లల హ్  విధించిన హదుద లు, 
కావ్వన వీటిని అత్కర మించ కండ. మరియు ఎవరై్తతే  
అల్లల హ్  విధించిన హదుద ల్ను అత్కర మిసిారో, అల్లంటి 
వ్వరే దుర్వురుగ లు. ఒకవేళ అత్డు (మూడవ సారి) 
విడాకలిసిే, ఆ త్ర్వాత్ ఆ సి్త్ీ అత్నికి ధరుసముత్ం 
కాదు, ఆమ వివ్వహం వేరే పురుషునితో జరిగితే త్పి! 
ఒకవేళ్ అత్డు (ర్తండవ భరి) ఆమక విడాకలిసిే! 
అపుిడు  ఉభయులూ (మొదటి భరి, ఈ సి్త్ీ) తామ్మ 
అల్లల హ్  హదుద ల్క లోబడ ఉండగల్మని భావిసిే , వ్వరు 
పునరిావ్వహం చేసుకవట్ంలో దోషం లేదు. మరియు 
ఇవి అల్లల హ్  నియమించిన హదుద లు. వీటిని ఆయన 
గర హంచే వ్వరికి సిషు పరుసిున్నాడు.'' (అల్  -బఖరహ్ , 
2:228-230) 

అంటే సంభోగం త్ర్వాత్ 'త్ల్లఖ  ఇవాబడన, 
రుతసాావం వసిునా సి్త్ీలు మూడు రుతసాావ్వల్ వరక 
అంటే మూడు నల్ల్ వరక ర్తండవ పెళ్ళళకి దూరంగా 
ఉండాలి. వ్వరి గర్వభల్లో ఉనాదానిా దాచకూడదు. 
ఖిచుత్ంగా లకుకటిు  చూప్రలి. మరోపెళ్ళళ చేసుకనే 
తొందరలో రుతసాావ్వనిా దాచకూడదు. గరభంతో 
ఉంటే, '9 మాసాల్ వరక ఎవరు వేచి ఉంటారు,' అని 
భావించర్వదు. అల్లల హ్ నూ, తీరుిదిన్ననిా విశాసంచే 
వ్వరై్తతే, విచారణ జరుగుతందని భావించేవ్వరే అయతే 
ఇటవంటి అధరు కార్వుల్క ప్రల్ిడర్వదు. ఒకవేళ్ 
గడువ్వ ఇంకా పూరిి కాకప్రతే భరిక, ఆలోచించ్చకొని 
మళ్ళళ భారును స్త్ాకరించే హకు ఉంది. అదే విధంగా 
రుతసాావం ర్వని సి్త్ీలు కూడా మూడు నల్లు 'ఇదద త్  
గడప్రలి. అదేవిధంగా బాల్లువసాలోనే ఉంటూ ఇంకా 
రుతసాావం ర్వని 'త్ల్లఖ  పందిన అమాుయలు కూడా 
మూడునల్లు 'ఇదద త్  గడప్రలి. గరిభణులు బిడాను 
పాసవించడమే వ్వరి గడువ్వ. అల్లల హ్  ఆదేశం: 
''మరియు మీ సి్త్ీలు ఋతసాావపు వయసుా 
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గడచిప్రయనవ్వరై్తతే లేక మీక దానిని గురించి ఎల్లంటి 
అనుమానం ఉంటే; లేక వ్వరి ఋతసాావం ఇంకా 
పా్రరంభంకానివ్వరై్తతే, అల్లంటి వ్వరి గడువ్వ మూడు 
మాసాలు.  మరియు గరభవతలైన సి్త్ీల్ గడువ్వ, వ్వరి 
కానుి అయ్యువరక. మరియు అల్లల హ్  పట్ల  
భయభకిలు గల్వ్వనికి ఆయన, అత్ని వువహారంలో 
స్సల్భుం కలిగిసిాడు. ఇది అలా్లహ్్ ఆజఞ , ఆయన దానిని 
మీపైె అవత్రింపజేశ్వడు. మరియు ఎవడైతే అల్లల హ్  
పట్ల  భయ భకిలు కలిగి ఉంటాడో, ఆయన అత్ని 
ప్రప్రల్ను తొల్గిసిాడు. మరియు అత్ని పాత్ఫల్లనిా 
అధికం చేసిాడు.'' (అ'తి్ల్లఖ , 65:4-5)  

క'అబ్  (ర), 'ఓ పావకిా! ఇంకా చాల్లమంది సి్త్ీల్ 'ఇదద త్  
ఇంకా పేరొునబడలేదు. యుకివయసుాక ర్వని 
అమాుయలు, అధిక వయసుాగల్ సి్త్ీలు, గరిభణీ 
సి్త్ీలు,' అని అన్నారు. దానికి సమాధానంగా ఈ 
ఆయత అవత్రించింది. ఆ త్రువ్వత్ గరిభణీ సి్త్ీ 
యొకు 'ఇదద త్   కనడం అని పేరొునడం జరిగింది. 
ఒకవేళ్ 'త్ల్లఖ  లేదా భరి చనిప్రయన కొనిా రోజుల్క్ష 
పాసవం జరిగితే, ఖుర్ ఆన్  'హదీసు'ల్ పాకారం 
పండతల్ందరూ ఏకాభిపా్రయం కలిగి ఉన్నారు. 
అయతే 'అలీ, ఇబ్నా 'అబాూస  కథనం, (స్తరహ్  
బఖరహ్  ఆయత్, ఈ ఆయత్ ను కలిప్త వీరి తీరుి 
ఏమిట్ంటే, ఈ ర్తంటిలో ఆల్సుంగా ఉనాదే 'ఇదద త్ గా 
నిరీయంచడం జరుగుతంది. దానిా గడప్రలి. అంటే 
ఒకవేళ్ బిడా మూడు నల్లోపు జనిుసిే ఇదద త్  మూడు 
నల్లు అవ్వతంది. మూడు నల్లు గడచిన్న బిడా 
జనిుంచకప్రతే బిడాపుటేు  వరక ఇదద త్  గడప్రలి. 

'స'హీ'హ్ బు'ఖారీలో అబ్బ సల్మహ్ (ర) కథనం 
ఇల్ల ఉంది: ''ఒక వుకిి ఇబ్నా 'అబాూస   వదద క వచాుడు. 
ఆ సమయంలో అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కూడా అకుడ 
ఉన్నారు. 'భరి చనిప్రయన 40 రోజుల్ త్ర్వాత్ బిడాను 
కనా సి్త్ీ గురించి మీ ఉదేద శుం ఏమిటి?' అని 
పాశాంచాడు. దానికి ఇబ్నా 'అబాూస  ర్తండు గడువ్వలోల  
నుంచి చివరి గడువ్వ గడప్రలి. అంటే ఈ విధంగా ఉంటే 
ఆమ మూడు నల్లు ఇదద త్  ప్రటించాలి. అబ్బ 
సల్మహ్ మాటాల డుతూ, 'ఖుర్ ఆన్ లో గరిభణీ సి్త్ీలు 
బిడాకనేవరక అని ఉంది కదా?' అని అన్నారు. అకుడే 

ఉనా అబ్బ హురై్తరహ్  (ర), 'నేను కూడా న్న చిన్నానా 
కొడుకను సమరాిసిున్నాను. అంటే న్న అభిపా్రయం 
కూడా ఇదే,' అని అన్నారు. అపిటికపుిడే ఇబ్నా 
'అబాూస  త్న బానిసను ఉము సల్మహ్ వదద క పంప్త 
సరై్తన అభిపా్రయం తెలుసుకొని రమున్నారు. దానికి 
ఆమ, 'సబీ'అ అస ల్మ్  హత్మారుబడాారు. నల్భై 
రోజుల్ త్ర్వాత్ బిడా జనిుంచాడు. ఆ త్రువ్వత్ పెళ్ళళ 
సంబంధం వచిుంది. పావకి (స) నికా'హ్  చేసవేసారు. 
పెళ్ళళకసం వచిున వ్వరిలో అబుసాన్నబిల్  కూడా 
ఉన్నారు,' అని అన్నారు. (త్ఫ స్త్ర్  ఇబ్నా-కస్త్ర్ ) 

సంభోగం చేయని సి్త్ీపైె ఎటవంటి 'ఇదద త్  లేదు. 
అల్లల హ్  ఆదేశం: '' ఓ విశాేసుల్లరా! మీరు 
విశ్వాసనులైన సి్త్ీల్ను వివ్వహమాడ, త్రువ్వత్ – 
మీరు వ్వరిని తాకక పూరామే – వ్వరికి విడాక 

లిచిునటై్టతే, మీ కొరక  వేచివ్వండే వువధి ('ఇదద త్ ) 
పూరిి చేయమని అడగే హకు మీక వ్వరిపైె లేదు. కనుక 
వ్వరికి ప్రరితోష్కం ఇచిు, మంచిత్నంతో వ్వరిని 
సాగనంపండ.'' (అల్  -అహ్ జ్జబ్ , 33:49) 

అంటే సంభోగానికి మ్మందు 'త్ల్లఖ  ఇసిే, వ్వరిపైె 
ఎటవంటి 'ఇదద త్  లేదు. పైెగా 'త్ల్లఖ  త్రువ్వత్ వ్వరు 
మళ్ళళ పెళ్ళళ చేసుకవ్వల్నుకంటే చేసుకవచ్చు. 
ఒకవేళ్ భరి చనిప్రతే న్నలుగు నల్ల్ 10 రోజులు 'ఇదద త్  
గడప్రలి. అందరి అభిపా్రయం ఇదే. ఒకవేళ్ నికా'హ్  
త్రువ్వత్ వంట్నే 'త్ల్లఖ  ఇసిే, మహర్  నిరీయంచి 
ఉంటే సగం మహర్  ఇవాట్ం త్పినిసరి. అల్లల హ్  
ఆదేశం: ఒకవేళ్ తాకక మ్మందే 'త్ల్లఖ  ఇసిే, మహర్  
నిరీయంచి ఉంటే, సగం మహర్  ఇవ్వాలి. ఒకవేళ్ 
మహర్  నిరీయంచకండా ఉండ, సంభోగానికి మ్మందే 
'త్ల్లఖ  ఇసిే, మహర్   ఇవానకుర లేదు. అయతే కొంత్ 
ధనం ఇచిు సాగనంప్రలి. సజానుల్క ఇది త్పినిసరి. 
ఉమై్మమహ్ బిన్్తె షరా'హీల్్తో పావకి (స) నికా'హ్  

చేసు కన్నారు. సంభోగానికి మ్మందే పావకి (స) 'త్ల్లఖ  
ఇచిు ర్తండు జత్ల్ బట్ు లు ఇచిు సాగనంప్రరు. 
(బు'ఖారీ) 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం ا
 ( 993/ 2)(  صحيح [ )   1]  - 3324
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َقَها َطل َ  ِت قَْيٍس: أَن َ أَبَا َعْمِرو بِْن َحْفٍص بِنْ  فَاِطَمةَ  َعْن أَِِبْ َسلََمَة َعْن 
َة اَلْ  ِعْْيَ فََس َبت َ فََقاَل: َواهلِل َما  .َطْته  خِ َوه َو غَائٌِب فَأَْرَسَل إِلَْيَها َوِكْيل ه  الش َ

  ىل اهلل عليه وسلم فََذكََرْت اهلِل ص ْوَل لََك عَلَْيَنا ِمْن َشْيٍء فََجاَءْت َرس  
ِت أ م ِ َشِريٍْك ِِف بَيْ   تَْعَتد َ أَْن  فَأََمَرَها .َقاَل: "لَْيَس لََك نََفَقٌة"ه  فَ ذَلَِك لَ 

 َ ْوٍم ْص ث م َ قَاَل: "تِلَْك اِْمَرأٌَة يَْغَشاَها أ ْي ِعْنَد ابِْن أ م ِ َمْكت  ِ َحاِِبْ اِْعَتد 
ٌل أَعْ  ا "ْيِِنْ ِت فَآِذنِ  ثَِيابَِك فَإِذَا َحلَلْ تََضِعْْيَ ََم فَإِن َه  َرج  . قَالَْت: فَلَم َ
َ َحلَلْت  ذَكَْرت  لَ  ْفَياَن َوأَبَا َجْهٍم َخَطباَِّنْ فََقاَل:   يََة بَْن ْن م َعاوِ ه  أ أَِِبْ س 

ا  َ "أَم َ َعاِويََة أ ا م  عْ ب و الَْجْهِم فَََل يََضع  َعَصاه  َعْن عَاتِِقِه َوأَم َ ََل  ل ْوٌك فَص 
َسامَة"  ْي أ  َزيٍْد" فََكِرْهت ه  ث م َ قَاَل: "اِنِْكحِ َن َساَمَة بْ َماَل لَه  اِنِْكِحْي أ  

ا َواغْت ِبْطت   َوِِفْ ِرَوايَةٍ َنَكْحت ه  فَ  ا أَب ْو    فََجَعَل اهلل  فِْيِه َخْْيً َعْنَها: "فَأَم َ
اٌب  ٌل َضر َ ا َقهَ َجَها َطل َ َوِِفْ ِرَوايٍَة: أَن َ َزوْ ْسلٌِم ه  م  . َرَوا"لِلن َِساءِ   َجْهٍم فََرج 

ِب َ صىل اهلل عل ْفَقَة لَِك إَِل َ أَْن تَك ْوِّنْ  : "ََل نَ سلم فََقاَل يه و ثَََلثًا فَأَتَِت الن َ
   .َحاِمًَل" 

3324. (1) [2/993- దృఢం] 
అబ్బ సల్మహ్, ఫ్వ'త్మహ్ బిన్ తె ఖైస  దాార్వ 

కథనం: ఫ్వ'త్మహ్ భరి అబ్బ 'అమార  బిన్  'హఫ స  త్న 
భారు ఫ్వ'త్మహ్ క 'త్ల్లఖ  బతి్ ఇచిువేసారు. 
అపుిడత్ను విదేశ్వలోల  ఉన్నారు. ఇంత్క మ్మందు 
అత్ను ర్తండు 'త్ల్లఖులు ఇచాురు. ఒకటి మిగిలి 
ఉంది. అత్డు  'అలీ (ర) వంట్ యమన్  వళ్ళళప్రయారు. 
ఒక వుకిి దాార్వ 'మిగిలివ్వనా ఆ ఒకు 'త్ల్లఖ  కూడా 
ఇసిున్నానని' చెప్తి పంప్రరు. అత్ని వకీలు ఫ్వ'త్మహ్ 
క యవాలు ఇసిే ఆమ అయషాు నిా వుకిం చేసారు. 
'మూడు 'త్ల్లఖుల్ త్ర్వాత్ ఇపుిడు మాపైె 
ఎటవంటి బాధుతా లేదు. ఇపుిడు మేలుగా ఇది 
ఇవాడం జరుగుతంది. ఇషు ం ఉంటే తీసుకండ లేకప్రతే 
లేదు' అని అత్ను చెప్రిడు. ఇది విని ఫ్వ'త్మహ్ బిన్ తె 
ఖై'స  పావకి (స) వదద క వళ్ళళ జరిగినదంతా 
వినావించ్చకంది. పావకి (స) కూడా, ''మూడు 
'త్ల్లఖుల్ త్ర్వాత్ న్న గురించి ఎటవంటి బాధుత్ 
లేదు,'' అని చెప్రిరు. ఆ త్రువ్వత్, 'న్నవ్వ న్న భరి ఇంటి 
నుండ వళ్ళళ ఉముషరీక  ఇంటోల  'ఇదద త్  గడుపు'అని పలికి 
మళ్ళళ ఉముషరీక  ఇంటోల  ఆమ బంధువ్వలైన న్న 
అనుచరులు వసి్తప్రతూ ఉంటారు. అందువల్ల  అకుడ 
ఉండట్ం సరికాదు. నువ్వా ఇబ్నా ఉము మక తూమ్  
ఇంటికి వళ్లళ, అకుడే 'ఇదద త్  గడుపు, ఎందుకంటే ఇబ్నా 

ఉము మక తూమ్  అంధులు, అకుడ దుసిులోల  ఏవైన్న 
తీస ఉంచిన్న ఫరవ్వ లేదు. ఎందుకంటే అకుడ 
తెరచాటగా ఉండే అవసరం కూడా ఉండదు. న్న గడువ్వ 
పూరియన త్ర్వాత్ న్నక తెలియజేయ,' అని 
అన్నారు. ఫ్వ'త్మహ్ కథనం, న్న 'ఇదద త్  పూరిియతే 
నేను పావకి (స) వదద క వళ్ళళ, 'మ్మ'ఆవియహ్  బిన్  అబీ 
'సుఫియాన్  మరియు అబ్బ జ'హమ్  ననుా 
పెళ్తళడటానికి సందేశ్వలు పంప్రరు. వ్వరిదద రిలో ఎవరిని 
పెళ్తళడను' అని వినావించ్చకన్నాను. దానికి పావకి 
(స), 'అబ్బ జ'హమ్  కఠన హృదయుడు, ఎల్ల పుిడూ 
త్నవంట్ దుడాుకరర  ఉంచ్చతాడు. భుజం నుండ కిర ందికి 
దించడు. ఇటవంటి పరిసాతలోల  అత్నితో పెళ్ళళ 
చేసుకవట్ం మంచిది కాదు. మరియు ము'ఆవియహ్్ 
బిన్్ అబీ 'సుఫ్యాన్్ చాల్ల పేదవ్వడు. అత్ని వదద  
ధనం లేదు. అత్నితో కూడా పెళ్ళళ చేయట్ం సరికాదు. 
నువ్వా ఉస్సమహ్ బిన్్ 'జైద్్తో పెళ్ళళ చేసుక,' అని 
అన్నారు. నేను దానికి ఇషు పడలేదు. మళ్ళళ పావకి (స), 
'నువ్వా ఉసామహ్ బిన్  'జైద్ తో పెళ్ళళచేసుక, 
అందులోనే న్నక చాల్ల మేలు ఉంది' అని అన్నారు. 
నేను పావకి (స) సల్హాను ఆచరించాను. ఉసామాతో 
పెళ్ళళ చేసుకన్నాను. అల్లల హ్  (త్) ఆ నికా'హ్ లో న్నక 
శుభం మేలు పాసాదించాడు. ననుా గురించి గరాంగా 
చెపుిక సాగారు. ఒక కథనంలో ఇల్ల ఉంది: పావకి (స), 
'అబ్బ జ'హమ్  సి్త్ీల్ను కొటేు వ్వడని' అన్నారు. 
మ్మసల మ్ లోని ఒక ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది; ఆమ భరి 
ఆమక మూడు 'త్ల్లఖులు ఇచిువేసాడు. ఆమ పావకి 
(స) వదద క వచిుంది. అపుిడు పావకి (స), 'న్న గురించి 
అనాప్రన్నయాల్ స్సకరుం లేదు, ఒకవేళ్ న్నవ్వ గరభం 
దాలిుఉంటే ల్భించేది,' అని అన్నారు.98  

 

98) వివరణ-3324: ఫ్వత్మా బిన్ తె ఖైస క ఆమ భరి ఒక  

దాని త్ర్వాత్ ఒకటి వరసుగా మూడు, 'త్ల్లఖులు 

ఇచిువేసారు. అంటే ఇపుిడు అత్నిపైె ఆమ కసం 

ఎటవంటి ఖరుుల్ బాధుత్ లేదు. ఇదే సరై్తన 

అభిపా్రయం. ఈ 'హదీసు' దాార్వ తెలిసన అనేక 

విషయాలు ఏమిట్ంటే పరోక్షంగా కూడా 'త్ల్లఖ  



13. వివాహ పుస్త కం  : 3080-3381 ;   స్ంపుటం : II 1218 13-  ِْلدالجِ    ؛   3381-3080 :  ِكتَاُب الن َِكاح :  II  

 ( 994/ 2)[ ) صحيح (   2]  - 3325
ىَل   عَ ٍش فَِخْيَف َة كَانَْت ِِف َمكَاٍن َوحْ  فَاِطمَ : إِن َ َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت 

َص لََها ا  ْقلَِة  هلل عليه ِب   صىل ا لن َ نَاِحَيِتَها فَلَِذلَِك َرخ َ وسلم تَْعِِن ِِف الن  
ْكََن وَ فَ َوِِفْ ِرَوايٍَة: قَالَْت: َما لِ  ِقي اهلَل؟ تَْعِِنْ ِِفْ قَْولَِها: ََل س  ََل  اِطَمَة؟ أَََل تَت َ

َخاِري    نَْفَقَة.    .َرَواه  الْب 
3325. (2) [2/994- దృఢం] 
'ఆయ'షహ్ (ర) కథనం: ఫ్వ'త్మహ్ బిన్ తె ఖై'స  ఇలుల  

మారుమూల్ పా్రంత్ంలో ఉండేది. చ్చటు  పాకుల్ ఇండుల  
ఉండేవి కావ్వ. అందువల్ల  అకుడ దొంగలు, అల్ల రి 
మూకలు వచేు భయం ఉండేది. అందువలేల  పావకి (స) 
ఆమక మరొకరి ఇంటోల  'ఇదద త్  దిన్నలు గడపమని 
అనుమత్ ఇచాురు. మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, '' 
'ఆయ'షహ్  (ర) ఫ్వ'త్మహ్ తో ఓ ఫ్వ'త్మహ్! అల్లల హ్ 
క భయపడు, 'త్ల్లఖ  ఇవాబడన సి్త్ీకి సుక నహ్, 
నఫ ఖహ్  లేదని నువ్వా అంటన్నావ్వ, దానిా పావకి (స) 
అన్నారని చెబుతన్నావ్వ. ఇది మంచిది కాదు,' అని 
అన్నారు.''  99  (బు'ఖారీ) 

 ( 2/994)دراسته (   تتم [ ) لم 3]  - 3326
ْوِل لَِسانَِها َعىَل  إِن ََما ِب قَاَل:َسي ِ َوَعْن َسِعْيِد بِْن الْم   ن ِقلَْت فَاِطَمة  لِط 

ن َةِ وَ أَْحَمائَِها. رَ      .اه  ِِفْ َشْرِح الس  
3326. (3) [28/994- అపరిశోధిత్ం] 
స'యీద్  బిన్  మ్మసయుబ్  ఇల్ల అభిపా్రయ పడాారు: 

''ఫ్వ'త్మహ్ బిన్ తె ఖై'స ను మరొకరి ఇంటోల  'ఇదద త్  
గడపమని ఎందుక ఆదేశంచబడందంటే ఆమ నోరు 
ప్రరేసుకనేది, అసిమానం నోటితో వివ్వదపడే విధంగా 
పావరిించేది. అందు వలేల  పావకి (స) ఆమక మరొకరి  
ఇంటోల  'ఇదద త్  గడపడానికి అనుమత్ ఇచాురు.'' 
(షర'హ్ సునాహ్ ) 

 

ఇవావచ్చు. మరొకరిని వకీలుగా నిరీయంచడం కూడా 

ధరుమే, అత్ావస్ర స్మయాలాో పరాయ్య 

పురుషునితో మాటా్లడవచుచన్ఫ. ఇదు త్లో ఉనన స్త్త ీ 

అవస్రారథ ం ఇంటి న్ఫండి బయటకు వళువచుచన్ఫ. 

99) వివరణ-3325: ఇది 'ఆయ'షహ్  (ర) అభిపా్రయం. 

ల్లసుక న్న, వల్ల నఫఖహ్  గల్ 'హదీసు' సరై్తనది.  

 ( 994/ 2)) صحيح (  [  4]  - 3327
ل َِقْت َخالَِِتْ  َوَعْن َجابٍِرقَاَل: َ ثًا فَأَرَ ثَََل  ط  د َ نَْخلََها فََزَجَرَها ادَْت أ ْن تَج 

َج فَأَتَِت  ٌل أَْن تَْخر  ِب   صىل اهلل عليه وسلما َرج  ْي   فََقاَل: .لن َ ِ د  "بَىَل فَج 
َ ِك فَ نَْخلَ  ِق أَْو تَْفَعلِْي إِن َه  َعََس أ ْوفً  ْن تََصد َ     .َرَواه  م ْسلٌِم  ا".َمْعر 

3327. (4) [2/994 -దృఢం] 
జ్జబిర్  (ర) కథనం: మా అతి్క మూడు 'త్ల్లఖులు 

ఇవాబడాాయ. ఆమ 'ఇదద త్  గడుపుతూ ఇంటి నుండ 
బయట్క వళ్ళళ ఖరాూర్వలు కస తీసుక వదాద మని 
అనుకన్నారు. అంటే ఖరాూర్వల్ను తోట్నుండ కస 
తీసుక వదాద మని అనుకన్నారు. ఒక వుకిి ఆమను 
బయట్క వళ్ళవదద ని వ్వరించాడు. ఆమ పావకి (స) 
వదద క వచిుంది. పావకి (స) ఆమతో, 'నువ్వా తోట్క 
వళ్ళళ ఖరాూర్వల్ను కస తీసుక ర్వ, దానధర్వులు గాని 
ఏదైన్న మంచి పని అయన్న చేయగల్వ్వ' అని 
అన్నారు. (మ్మసల మ్ )  

ఈ 'హదీసు' దాార్వ మ్మత్ల్ల ఖ బాయన అవసరం 
పడతే 'ఇదద త్  గడువ్వలో ఇంటి నుండ బయట్క 
వళ్ళవచుని తెలుసిుంది.  

 ( 994/ 2)) صحيح (   [ 5]  - 3328
َة ن ِفَسْت بَْعَد َوفَاةِ  بَ َوَعِن الِْمْسَوِر بِْن َمْخَرَمَة: أَن ض س   ْيَعَة اِْلَْسلَِمي َ

أَْن تَْنِكَح   ْته  ْسَتأْذَنَ ِب َ صىل اهلل عليه وسلم فَاٍل فََجاَءِت الن َ لََياَزْوِجَها بِ 
 ي      الْب َخارِ َواه  فَأِذَن لََها فََنَكَحْت. رَ 

3328. (5) [2/994 -దృఢం] 
మిసార్  బిన్  మ'ఖ రమహ్  ఇల్ల అన్నారు: 

''సుబై్న'అహ్ అసల మియుహ్ త్న భరి మరణానంత్రం 
బిడాను కనాది. కొనిా రోజుల్ త్ర్వాత్ ఆమ పావకి (స) 
వదద క వచిు నికా'హ్ క అనుమత్ కరింది. పావకి (స) 
ఆమక నికా'హ్  అనుమత్ ఇచాురు. ఎందుకంటే బిడా 
జనిుంచిన త్ర్వాత్ ఆమ 'ఇదద త్  గడువ్వ పూరియ 
ప్రయంది. (బు'ఖారీ)  

 ( 2/994)[ ) متفق عليه (   6]  - 3329
ِب ِ صىل اهلل عليه وس َءِت اْمَرأَة  إََِل : َجاَوَعْن أ م ِ َسلََمَة قَالَْت  لم  الن َ

َ  ْت:فََقالَ  ْوَل اهلِل إِن َ اِبَْنِِتْ ت َوِف ِ َها َوقَ ْنَها َزوْ  عَ يَا َرس  ِد اْشَتَكْت عَْين َها ج 
ل َها؟ ْول  اهللِ  أَفَن ْكح  تَْْيِ أَْو ثَََلثًا   "ََل" صىل اهلل عليه وسلم: فََقاَل َرس  َمر َ
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:ذَلَِك ك ل َ  ْول  َعْشٌر َوقَْد كَانَْت ٍر وَ ة  أَْشه  اَل: "إِن ََما ِهَي أَْربَعَ قَ . "ََل"   يَق 
ِة تَ َجاهِ إِْحَداه ن َ ِِف الْ     .الَْبْعَرةِ َعىَل َرأِْس الَْحْوِل"ْرِمْي بِ لَي َ

3329. (6) [2/994 -ఏకీభవిత్ం] 
ఉము సల్మహ్ (ర) కథనం: పావకి (స) వదద క ఒక సి్త్ీ 

వచిు, 'ఓ పావకిా! న్న కూతరి భరి చనిప్రయాడు. న్న 
కూతరు 'ఇదద త్  గడుపుతంది. ఆమ కళ్ళక వ్వుధి 
సోకింది, మందుగా ఆమ కళ్ళక సుర్వు పెట్ు న్న,' అని 
పాశాంచింది. పావకి (స), 'వదుద ,' అని అన్నారు. ఇల్ల 
మూడు సారుల  అన్నారు. మళ్ళళ పావకి (స), '' 'ఇదద త్ లో 
సుర్వు పూయడం అల్ంకరణ చేయడం ధరుం కాదు. 
'ఇదద త్  దిన్నలు క్షవల్ం న్నలుగు నల్ల్ 10 రోజులే. 
అజా్జన కాల్ంలో మీరు సంవత్ారం అంతా 'ఇదద త్  గడపే 
వ్వరు. ఒక సంవత్ారం త్రువ్వత్ పేడ గింజల్ను విసరే 
వ్వరు'' అని అన్నారు.100  (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ )  

 ( 2/995)[ ) متفق عليه (   7]  - 3330
ْوِل اهلِل صىلْيَبَة َوَزيَْنَب بِْنِت جَ َحبِ  َوَعْن أ م ِ    ه و  اهلل علي ْحٍش َعْن َرس 

أَْن ت ِحد َ َعىَل َمي ٍِت ِخرِ ْوِم اْْل هلِل َوالْيَ بِا َن سلم قَاَل:"ََل يَِحل  َِلِْمَرأَةٍ ت ْؤمِ 
ٍرَوَعْشًرا"عَ فَْوَق ثَََلِث لََياٍل إَِل َ     .ىَل َزْوٍج أَْربََعَة أَْشه 

 

100) వివరణ-3329: అంటే ఇసాల మ్ క మ్మందు సి్త్ీ భరి 

చనిప్రతే, ఆ సి్త్ీ ఇదద త్  గడపడానికి ఒక గుడసలో 

పావేశంచేది. మాస ప్రయన దుసిులు ధరించి ఉండేది. 

అల్ంకరణల్ను గాని, సుగంధ పరిమళ్తల్ను 

ఉపయోగించట్ం గాన్న చేసేది కాదు. ఈ విధంగానే 

సంవత్ారం అంతా గడప్తన త్రువ్వత్ ఆమ వదద క 

గాడదను తీసుకర్వవడం జరిగేది. ఇంకా ఒంట్ట 

ప్రనుగులు ఏరి తెచేువ్వరు. ఆమ గాడదను తాకడం, 

దానిపైె త్న చేతిో తడవడం ఇల్ల చేయడం వల్ల  ఆ 

జంతవ్వ చనిప్రయ్యది. ఆ త్రువ్వత్ ఆ ఒంట్ట 

ప్రనుగుల్ను ఆమ కొంగుకి కటేు వ్వరు. వ్వటిని తీసుకొని 

వీధులోల  త్రిగేది. ఎకుడ జనం ఎకువగా ఉంటే అకుడ 

వ్వటిని విసరిప్రరేసేది. ఈ విధంగా ఆమ 'ఇదద త్  పూరిి 

అయ్యుది. ఇపుిడు ఇసాల మ్ లో క్షవల్ం న్నలుగు నల్ల్ 10 

రోజులు మాత్ర మే. జంతవ్వను తాకడం, రగడం, ఒంట్ట 

ప్రనుగుల్ను విసరడం లేదు. మాస ప్రయన దుసిులు 

ధరించే అవసరమూ లేదు. క్షవల్ం 4 నల్ల్ 10 రోజులు 

నిర్వడంబరంగా గడప్తన వ్వరికి మళ్ళళ పెళ్ళళ చేసుకనే 

అనుమత్ ఉంది.  

3330. (7) [2/995 -ఏకీభవిత్ం] 
ఉము 'హబీబహ్, 'జైనబ్  బిన్ తె జ'హష ల్ కథనం: 

పావకి (స) పావచనం, అల్లల హ్ నూ, తీరుిదిన్ననిా 
విశాసంచే మ్మసల మ్  సి్త్ీ మృతల్పైె మూడు రోజుల్కంటే 
అధికంగా సంతాపం ప్రటించడం ధరుం కాదు. అయతే 
త్న భరిపైె మాత్ర ం న్నలుగు నల్ల్ 10 రోజులు సంతాపం 
ప్రటించ వచ్చు. (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 ( 2/995)[ ) متفق عليه (   8]  - 3331
ْوَل اهلِل صىل اهلل أ  َوَعْن  َة أَن َ َرس  ِحد    : "ََل ت  ه وسلم قَاَل علي م ِ َعِطي َ

ٍر َوَعْشًرا َوََل تَلَْبس   وْ اِْمَرأٌَة َعىَل َمي ٍِت فَْوَق ثَََلٍث إَِل َ َعىَل زَ  ٍج أَْربََعَة أَْشه 
ْوغًا إَِل َ ثَْوَب عَ بًا ثَوْ  َرْت  ْيبً تََمس   طِ  ْصٍب َوََل تَْكَتِحل  َوََل َمْصب  ا إَِل َ إِذَا َطه 

َ ن ْبَذًة ِمْن ق ْس  ت َ ْو أَْظَفاٍط أ "ٍر". م  دَ: " َوََل تَْخَتِضب     .َفٌق عَلَْيِه. َوَزادَ أَب ْو دَاو 
3331. (8) [2/995 -ఏకీభవిత్ం] 
ఉము 'అత్యుహ్ (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''ఏ సి్త్ీ మృతల్పైె మూడు రోజుల్ కంటే అధికంగా 
సంతాప్రనిా ప్రటించకూడదు. కాని త్న భరి చనిప్రతే 
మాత్ర ం 4 నల్ల్ 10 రోజులు సంతాపం ప్రటించాలి. ఈ 
దిన్నలోల  రంగుల్ దుసిులు ధరించర్వదు. క్షవల్ం 
తెల్ల బట్ు లు ధరించాలి. ఈ దిన్నలోల  సుర్వు, సుగంధ 
పరిమళ్తలు ఉపయోగించర్వదు. అయతే బహషుు  దశ 
నుండ పరిశుదధ త్ పందినపుడు సుగంధ పరిమళ్తల్ను 
దుర్వాసన దూరం చేయటానికి ఉపయోగించవచ్చును. 
ఇంకా ఈ దిన్నలోల  చేతల్క, వంటర కల్క గోరింట్లకు 
పుల్మర్వదు. (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ , అబ్బ  దావూద్ ) 

----- 
 َ    రండవ విభాగంَفْصُل الث َاِِنْ ْل ا

 ( 2/995)م تتم دراسته (  [ ) ل 9]  - 3332
َريَْعةَ َب بِْنِت كَْعٍب: أَن َ الْ َعْن َزيْنَ  َت َمالِِك بِْن ِسَناٍن َوِهَي أ ْخت   بِنْ  ف 

 ْ ْدِري ِ ِعْيِد الْ  َس أَِِب ْوِل اهلِل صىل اهلل  خ  تَْها أَن ََها َجاَءْت اََِل َرس  يه علأَْخَْبَ
ْدَرَة فَإِن َ َزْوجَ َها ِِف وسلم تَْسأَل ه  أَْن تَْرِجَع إََِل أَْهلِ  َها َخَرَج ِِف   بَِِنْ خ 

َ َطلِْب أَْعب   وْ بَق  ٍد لَه  أ  عليه هلِل صىل اهللَل اْوا فََقَتل ْوه  قَالَْت: فََسأَلْت  َرس 
كْ و  ِِف َمْنٍِل يَْملِك ه  َوََل  ِِنْ سلم أَْن أَْرِجَع إََِل أَْهلِْي فَإِن َ َزْوِجْي لَْم يَّْت 

ْول  اهلِل صىل اهللَقالَ نََفَقٍة فَ  َرْفت  عليه وسلم: "نََعْم". فَانَْص  ْت: قَاَل َرس 
ْجَرةِ أَْو ِِف الْمَ  ّت َ حَ  : "اَْمك ِثْي ِِفْ بَْيِتِك   فََقاَل ِد دَعَاِّنْ ْسجِ إِذَا ك ْنت  ِِف الْح 
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َ "َحّت َ يَْبل َغ الِْكَتاب  أَجلَه   ٍر َوَعْشًرا. ْشه  . قَالَْت: فَاْعَتَددْت   فِْيِه أَْربََعَة أ
ِمِذي   َوأَب ْو دَاو  َرَواه  َمالٌِك َوا ْ اَرِمي   َساِئِ   دَ َوالن َ لّت ِ    . َوابْن  َماَجه  َوالد َ

3332. (9) [2/995 -అపరిశోధిత్ం] 
'జైనబ్  బిన్ తె క'అబ్  (ర) కథనం: న్నక అబ్బ 

స'యీద్  'ఖుదాీ సోదరి అయన ఫురై్తఅహ్ బిన్ తె మాలిక  
బిన్  సన్నన్ , ఇల్ల తెలిప్రరు, ''ఆమ ఈ విషయం గురించి 
అడగటానికి పావకి (స) వదద క వచాురు. అదేమిట్ంటే, 
ఆమ భరి ప్రరిప్రయన బానిసల్ను వత్కటానికి 
వళ్తళరు. అత్ని బానిసలు అత్నిా చంప్తవేసారు. భరి 
ఆమక ఇలుల గాన్న, ఆసిగాని ఉంచలేదు. ఆమ పావకి (స) 
తో ఇటవంటి పరిసాత్లో 'ఇదద త్  పుటిు నింటిలో 
గడప్రల్ని అనుకంటన్నాను. ఎందుకంటే న్న భరి 
ఉండటానికి ఇలుల గాన్న, ఆసిగాన్న ఉంచలేదు,' అని 
వినావించ్చకన్నారు. దానికి పావకి (స), 'అవ్వను 
ఇటవంటి పరిసాతలోల  న్నవ్వ న్న పుటిు ంటోల  గడప గల్వ్వ 
అన్నారు. నేను అడగి త్రిగి వళ్ళళప్రతూ ఉండగా అంటే 
నేను ఇంకా అత్నింటి గడపలోనో లేదా మసాద్ లోనో 
ఉన్నాను. పావకి (స) ననుా త్రిగి ప్తలిచారు. నేను త్రిగి 
వళ్తళను. అపుిడు పావకి (స), 'న్న భరి నినుా వదలిన 
ఇంటోల నే ఉండు' అని అన్నారు. నేను ఆ ఇంటోల నే 4 నల్ల్ 
10 రోజులు 'ఇదద త్  గడప్రను. (మాలిక , త్రిుజి', 
నసాయ', ఇబ్నా  మాజహ్, అబ్బ  దావూద్ , దారిు)  

ఈ 'హదీసు' దాార్వ తెలిసన విషయం ఏమిట్ంటే, 
భరి చనిప్రయన సి్త్ీ సాధుమైనంత్ వరక భరి వదలి 
వళ్ళళన ఇంటోల నే  'ఇదద త్   గడప్రలి.  

 ( 996/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   10]  - 3333
ْول  اهلِل ص  َوَعْن أ م ِ   عليه وسلم  ىل اهللَسلََمَة قَالَْت: دََخَل عَلي َرس 
 َ َ أ "  ا فََقاَل: "َما َهَذا يَا أ م َ َسلََمَة؟َصِْبً  عَلَي َ ب ْو َسلََمَة وقَْد َجَعلْت  ِحْْيَ ت َوِف ِ

: إِن َ ق   ب   الَْوْجهَ َما ه َو لْت  فَََل تَْجَعلِْيِه   َصِْبٌ لَْيَس فِْيِه ِطْيٌب فََقاَل: "إِن َه  يَش 
َهاِر َوََل تَْمَتِشِطْي  ْيهِ إَِل َ بِالل َْيِل َوتَْنِعِ  ْيِب َوََل بِالِْحن َ بِالن َ ِ   ن َه  اِء فَإِ  بِالط 

َس  دَ َوالن َ    .اِئِ   ِخَضاٌب". َرَواه  أَب ْو دَاو 
3333. (10) [2/996- అపరిశోధిత్ం]  
ఉమ్మమ స్లమహ్ (ర) కథనం: పావకి (స) న్న మొదటి 

భరిమరణించినపుడు న్నవదద కవచాురు. అపుడునేను 
'ఇదద త్  గడుపుతన్నాను. న్న మ్మఖంపైె ఏల్లా 
పులుమ్మకొని ఉన్నాను. పావకి (స), 'ఇదేమిటి,' అని 
అడగారు. నేను, 'ఇది ఏల్లా, ఇందులో సువ్వసన లేదు,' 

అని అన్నాను. అపుిడు పావకి (స), 'ఇది మ్మఖానిా 
ఆకరేణీయంగా చేసిుంది. దానిా నువ్వా క్షవల్ం ర్వత్ర  
మాత్ర మే పులుమ్మక,  ఉదయం కడగివేయ. 
వంటర కల్క సువ్వసన గల్ నూన ర్వయక, గోరింటాక 
ఉపయోగించక. ఎందుకంటే ఇది రంగు వదులుతంది' 
అని అన్నారు. అపుిడు నేను, 'మరి దేనితో 
దువ్వాకవ్వలి,' అని పాశాంచాను. దానికి పావకి (స), 
'రేగిచెటు  ఆకల్తో త్ల్ంతా కపిబడ ఉండేల్ల 
రుదుద క,' అనిఅన్నారు. 101 (అబ్బ దావూద్ , నసాయ')  

   (996/ 2)  م تتم دراسته ([ ) ل 11]  - 3334
َها َعْنَها َوِف َ ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:" اَلْم تَ الن َ  ْنَها َعِن َوعَ  ََل   َزْوج 

َقةَ  َياِب َوََل الْم َمش َ لِي َ َوََل تَْخَتِضب  َوََل   تَلَبس  الْم َعْصَفَر ِمَن الث ِ َوََل الْح 
دَ َوالن َ   " .تَْكَتِحل    َساِئِ    َرَواه  أَب ْو دَاو 

3334. (11) [2/996 -అపరిశోధిత్ం] 
ఉము సల్మహ్ (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, భరి 

చనిప్రయన సి్త్ీ 'ఇదద త్ లో ఉనాపుిడు రంగుదుసిులు 
ధరించర్వదు. ఆభరణాలు ధరించర్వదు, గోరింటాక 
ఉపయోగించర్వదు, సుర్వు పెటు కర్వదు. (అబ్బ 
దావూద్ , నసాయ') 

----- 
لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం ِلُث ا

 ( 996/ 2)دراسته (  تتم [ ) لم  12]  - 3335
لَْيَماَن بِْن يََس  َ  اٍر:َعْن س  اِم ِحْْيَ دََخلَِت  ْحَوَص هَ أَن َ اِْل لََك بِالش َ

ِم ِمَن  َعاِويَة  بْن  َها فَ َحْيَضِة الث َالَِثِة َوقَْد كَاَن َطل َقَ الْ اْمَرأَت ه  ِِف الد َ َكَتَب م 
فْ  ا إِذَا  هَ  َعْن ذَلَِك فََكَتَب إِلَْيِه َزيٌْد: إِن َ ل ه  بٍِت يَْسأَ َياَن إََِل َزيِْد بِْن ثَاأَِِبْ س 
ِم ِمَن الَْحْيَضِة الث َالَِثِة فََقْد بَِرئَْت ِمْنه   لَْت ِِف دَخَ  بَِرَئ ِمْنَها ََل وَ الد َ

   .اه  َمالٌِك . روَ يَِرث َها َوََل تَِرث ه  
3335. (12) [2/996 -అపరిశోధిత్ం] 
సులైమాన్  బిన్  యసార్  (ర) కథనం: అ'హ్ వ'స 

సరియా దేశంలో మరణించారు. అత్ని భారు 'ఇదద త్ లో 
ఉంది. ఆమ త్న 'ఇదద త్  చివరి రోజు అంటే మూడవ 
బహషుు ను పూరిి చేయనుంది. ఎందుకంటే అ'హ్ వస 

 

101) వివరణ-3333: ఈ 'హదీసు' దాార్వ 'ఇదద త్  గడుపు 

తనా సి్త్ీ సుగంధ తైెల్లనిా, గోరింటాకను 

ఉపయోగించర్వదని తెలిసంది. 



13. వివాహ పుస్త కం  : 3080-3381 ;   స్ంపుటం : II 1221 13-  ِْلدالجِ    ؛   3381-3080 :  ِكتَاُب الن َِكاح :  II  
త్న భారుక 'త్ల్లఖ  ఇచిు ఉన్నాడు. (ఇపుిడు ఆ సి్త్ీ 
భరి మరణం త్రువ్వత్ కూడా 'ఇదద త్  గడప్రల్ల వదాద ?) 
మ్మ'ఆవియహ్  బిన్  'సుఫియాన్  దీనిా గురించి 
తెలుసుకనేందుక 'జైద్  బిన్  సా'బిత్ క ఇల్ల ఉతి్రం 
వా్వసారు. ''ఈ సి్త్ీ త్న భరి మరణించిన త్రువ్వత్ కూడా 
'ఇదద త్  గడప్రల్ల లేదాద ? భరి ఆసికి వ్వరసుర్వలు 
అవ్వతందా లేదా?'' 'జైద్  బిన్  సా'బిత్  ఇల్ల సమాధానం 
ఇచాురు, ''ఆ సి్త్ీ మూడవ బహషుు  దిన్నల్క 'ఇదద త్  
గడుపుతూ చేరుకంటే ఆమ 'ఇదద త్  పూరియుంది. 
ఆమ భరితో వేరై్తప్రయంది. ఇంకా ఆమ భరి మరణ 
'ఇదద త్  దిన్నలు గడపే అవసరం లేదు. ఇంకా త్న భరి 
ధన్ననికి ఆమ వ్వరసుర్వలు కాజ్జల్దు. భరి కూడా 
ఆమక వ్వరసుడు కాలేడు. ఎందుకంటే ఇదద రూ పూరిిగా 
విడప్రయారు. (మాలిక ) 

 ( 997/ 2)ه (  [ ) لم تتم دراست 13]  - 3336
اِب َرِض ْن َسِعيْ َوعَ  َمر  بْن  الَْخط َ ِب قَاَل: قَاَل ع   اهلل  َعْنه   َي ِد بِْن الْم َسي َ

ل َِقْت فَ َها ْت َحْيَضًة أَْو َحْيَضَتْْيِ ث  َحاَض أَي  َما اْمَرأٍَة ط  فَِعْتَها َحْيَضت  م َ ر 
ٍر فَإِْن بَاَن لَهَ تَنْ  فَإِن ََها ْت بَْعَد  َك َوإَِل َ ْمٌل فََذلِ ا حَ َتِظر  تِْسَعَة أَْشه   اْعَتد َ

رٍ  ِر ثَََلثََة أَْشه      .ث م َ َحل َْت. َرَواه  َمالٌِك  الت ِْسَعِة اِْلَْشه 
3336. (13) [2/997 -అపరిశోధిత్ం] 
స'యీద్  బిన్  మ్మసయుబ్  కథనం: 'ఉమర్  బిన్  

'ఖ'తిాబ్  (ర) ఇల్ల ఆదేశంచారు, '' 'త్ల్లఖ  ఇవాబడన 
సి్త్ీకి ఒకటి, ర్తండు బహషుు లు వచిు మూడవ బహషుు   
కాక ప్రతే, ఆ సి్త్ీ 9 మాసాల్ వరక నిరీకేించాలి. ఒకవేళ్ 
గరభం ఉంటే పాసవమే ఆమ 'ఇదద త్  అవ్వతంది. లేకప్రతే 
9 మాసాల్ త్ర్వాత్, 3 మాసాలు 'ఇదద త్  గడప్రలి. ఈ 
'ఇదద త్  త్ర్వాత్ ఆమ ధరుసముత్ం అవ్వతంది. 
(మాలిక ) 

===== 

اءِ ْلِ َباُب ا  -16  ْسِتْْبَ
16. గరభ శుదిధ  (ఇసిత బ్రాఅ') 

ఇసిత బ్రాఅ' అంటే గర్వభనిా పరిశుదధ పరచడం అని 
అరాం. అంటే ఒకవేళ్ ఎవరై్తన్న బానిసర్వలిని కొన్నా, లేక 
యుదధ ధనంగా ల్భించిన్న ఒక బహషుు  వరక 
యజమాని ఆమతో సంభోగం చేయకండా ఉండాలి. 

ఒకవేళ్ బహషుు  అయతే ఆమ గరభవత్ కాదని 
తెలిసప్రతంది. బహషుు  అయన త్ర్వాత్ ఆమతో 
సంభోగం ధరుసముత్ం అవ్వతంది. ఒకవేళ్ గరభవత్ 
అని తెలిసిే సంభోగం చేయర్వదు. దీనేా 
ఇసిబ్ ర్వ'అరర హుర అంటారు. అంటే ఆ బానిసర్వలి 
గరభం ప్తండం లేకండా ఖాళ్ళగా ఉంది. 'హైె'ద్ త్ర్వాత్ 
పరిశుభామైన గినాలో న్నళ్లళ వేయవచ్చును. ఇది 
ఇంత్క మ్మందు సంభోగం అయన సి్త్ీక్ష వరిిసిుంది. 
కనుల్క, కనుగా ఉండే బానిసర్వలికి వరిించదు. 

لُ     మొదటి విభాగం اَْلَفْصُل اْْلَوَّ

 ( 997/ 2)) صحيح (  [  1 ] - 3337
ِب   َعْن أَِِب الد َ  ليه وسلم بِاْمَرأةٍ م ِجح ٍ   ع صىل اهللْردَاِء قَاَل: َمر َ الن َ
َ  َقال ْوا:ا فَ فََسأََل َعْنهَ   قَاَل: نََعْم. قَال ْوا: "أَي لِم   بَِها؟" ََلٍن قَاَل:َمٌة لِف  أ

ل  مَ ْد "لَقَ  ه  َوه َو ََل  ِِف قَْْبِهِ كَْيَف يَْسَتْخِدم   َعه   َهَمْمت  أَْن أَلَْعَنه  لَْعًنا يَْدخ 
؟  ؟"  ي  أَْم كَْيَف يَِحل   لَه  ث ه  َوه َوََل يَِحل   لَه  ِ ْس  َرَواه    َور     .لٌِم م 

3337. (1) [2/997 -దృఢం] 
అబ్బ దర్ దా (ర) కథనం: పావకి (స) బిడా కనబోతనా 

ఒక బానిసర్వలి వదద క వళ్తళరు. ఆమ గురించి 
వివర్వలు అడగారు. 'ఈమ ఎవరి బానిసర్వలు' అని 
అడగారు. పాజలు 'ఈమ ఫల్లన్న వుకిి బానిసర్వలు' 
అని తెలిప్రరు. అపుిడు పావకి (స), 'అత్డు 
గరభవత్గా ఉనాపుిడు ఆమతో సంభోగం చేసాడా?' 
అని అడగారు. దానికి పాజలు, 'అవ్వను,' అని అన్నారు. 
అపుిడు పావకి (స) 'నేను ఇటవంటి వుకిిని 
శప్తంచాల్నుకంటన్నాను. ఆ శ్వపం అత్నితో ప్రట 
అత్ని సమాధిలోనికి ప్రతంది. అసలు ఆ వుకిి ఆ బిడా 
దాార్వ ఎల్ల సేవ పందగల్డు? అది అత్నికి 
ఎంత్మాత్ర ం ధరుం కాదు. లేదా అత్డు ఆ బిడాను ఎల్ల 
వ్వరసుడు చేయగల్డు? ఆ బిడా అత్ని బిడా కాదు. ఆ 
బిడా అత్ని వ్వరసుడు కాడు.'' అని అన్నారు. 102  

(మ్మసల మ్ ) 
 

102) వివరణ-3337: అంటే ఇసిబ్ ర్వఅ' అవకండా ఆ 

బానిస ర్వలితో సంభోగం చేసిే జనిుంచిన బిడా, అత్నిక్ష 

చెందినవ్వడు కావచ్చు, అత్డు సాత్ంతర డు కావచ్చు. 



13. వివాహ పుస్త కం  : 3080-3381 ;   స్ంపుటం : II 1222 13-  ِْلدالجِ    ؛   3381-3080 :  ِكتَاُب الن َِكاح :  II  ----- 
لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ   రండవ విభాగం  ا

 ( 2/998)ته (  دراس) لم تتم  [ 2]  - 3338
ْدرِ  قَاَل ِِفْ  .ِب ِ صىل اهلل عليه وسلمََل الن َ َرفََعه  إِ ي ِ َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الْخ 

ذَاِت َحْمٍل َحّت َ  ْْي  ْوَطأ  َحاِمٌل َحّت َ تََضَع َوََل غَ ت  "ََل  َسَبايَا أَْوَطاٍس:
دَ َوالد َ َواه  أَْحَمد  َوأَب ْو دَاتَِحْيَض َحْيَضًة". رَ    .ِمي   ارَ و 

3338. (2) [2/998 -అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ స'యీద్  'ఖుదాీ (ర) కథనం: పావకి (స) అవ్ 'తాస  

యుదధ  ఖైదీలోల ని బానిసర్వళ్ళ గురించి, గరభవతలైన 
బానిస ర్వళ్ళతో వ్వరు బిడాను కనేవరక వ్వరితో 
సంభోగం చేయర్వదని, గరభవతలు కాని బానిస 
ర్వళ్ళతో ఒక బహషుు  అయ్యువరక వ్వరితో సంభోగం 
చేయర్వదని ఆదేశంచారు.103  (అ'హుద్ , అబ్బ 
దావూద్ , దారిు) 

 ( 2/998) ؟[  3]  - 3339
َويَْفِع بِْن ثَابٍِت اِْلَنَْصارِ  ْول  اهلِل صىل اهللي ِ َوَعْن ر    عليه   قَاَل: قَاَل َرس 

 : َنْْيٍ أَْن ِر ْوِم اْْلخِ ٍئ ي ْؤِمن  بِاهلِل َو الْيَ "ََل يَِحل   َلمر وسلم يَْوَم ح 
َوََل يَِحل   َِلِْمِرِئ ي ْؤِمن    .ََل"الَْحَبا إِتَْياَن " ِِن يَعْ . ي َْسِقَي َماَءه  َزْرَع َغْْيِهِ 

ْبِ َحّت َ يَْسَتْْبِئََها َوََل  الس َ  ِخِر أَْن يََقَع َعىَل اِْمَرأَةٍ ِمَن بِاهلِل َوالَْيْوِم اْْل 
َم".  ْقَس اْْلِخِر أَْن يَِبْيَع َمْغَنًما َحّت َ ي   ْوِم  َوالْيَ  َِلِْمِرٍئ ي ْؤِمن  بِاهللِ يَِحل   
ِمِذي   إََِل قَْولِِه" َزْرَع َغْْيِ  أَب ْو َرَواه   ْ دَ َوَرَواه  الّت ِ    ." هِ دَاو 

3339. (3) [2/998 ? ] 
 

ఆ బిడాను బానిస చేయడం మంచిది కాదు. ఒకవేళ్ ఆ 

బిడా అత్నికి చెందకప్రవచ్చు. ఆ బిడా అత్ని వ్వరసు 

కాలేడు. ర్తండు విషయాలోల నూ సమసు త్ల్ ఎతితంది. 

అందువల్ల  ఇసిబ్ ర్వఅ' చేయడం చాల్ల అవసరం.  
103) వివరణ-3338: అవ్ తాస  అనాది ఒక పాదేశం పేరు. 

ఇది తాయఫ కి సమీపంలో ఉనాది. ఇకుడ యుదధ ం 

జరిగింది. చాల్ల మంది సి్త్ీలు పటు బడాారు. యుధధ  

ధనంగా పావకి అనుచరుల్క దొరికారు. వీరిలో కొందరు 

గరభవతలు, మరి కొందరు గరభం ధరించనివ్వరు. 

ఇసిబ్ ర్వ'అ అయన త్ర్వాత్నే వ్వరితో సంభోగం చేయా 

ల్ని ఆదేశంచారు. అల్ల చేయని పక్షంలో పైె 'హదీసు'లో 

వచిున అభుంత్రమే ఇకుడ కూడా వసిుంది. 

రువై ఫ'అ ఇబ్నా సా'బిత్  అ'న్నారీ (ర) కథనం: పావకి 
(స) 'హునైన్  యుదధ ం రోజు, ''అల్లల హ్ నూ, 
తీరుిదిన్ననిా విశాసంచే వుకిికి త్న న్నటిని ఇత్రుల్ 
పల్ంలో వేయడం ధరుం కాదు.'' అంటే త్న వీర్వున్నా 
గరభవత్గా ఉనా సి్త్ీ గరభంలో వేయడం, ఆమతో 
సంభోగం చేయడం ఇసిబ్ ర్వఅ' చేయకండా ధరుం 
కాదు. అదేవిధంగా అల్లల హ్ నూ, తీరుి దిన్ననిా 
విశాసంచే వుకిి ఇసిబ్ ర్వ'అ చేయకండా పటు బడా 
బానిసర్వలితో సంభోగం ధరుం కాదు. అదేవిధంగా 
అల్లల హ్ నూ, తీరుిదిన్ననిా విశాసంచే వుకిి యుదధ  

ధన్ననిా పంచకమ్మందే అముడం ధరుసముత్ం 
కాదు,''  అని పావచించారు. (అబ్బ దావూద్ , త్రిుజి') 

----- 
ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగంا

 ( 2/999)(   تتم دراسته[ ) لم  4]  - 3340
عليه وسلم كَاَن يَأْم ر   صىل اهلل ْوَل اهللِ َرس   َعْن َمالٍِك قَاَل: بَلََغِِنْ أَن َ 
اِء اِْلَِماِء بَِحْيَضةِ  ْن تَِحْيض   بِاِْسِتْْبَ ٍر إِْن كَانَْت َوثَ  إِْن كَانَْت ِمم َ ََلثَِة أَْشه 

ْن تَِحْيض  وَ   َغْْيِ  يَْنََه َعْن َسِقْي َماِء الْ ِمم َ
3340. (4) [2/999- అపరిశోధిత్ం] 
మాలిక  ఉలేల ఖనం: ఒక వ్వరి ఇల్ల న్నక అందింది: 

''పావకి (స) బానిసర్వళ్ళ విషయంలో ఒక 'హైె'ద్ దాార్వ 
ఇసిబ్ ర్వఅ' చేయమని ఆదేశంచేవ్వరు. బహషుు  వచేు 
వ్వరై్తన్న, ర్వని వ్వరై్తన్న మూడునల్లు వీకేించమని 
ఆదేశంచేవ్వరు. అదేవిధంగా ఇత్రుల్ పల్ంలో న్నళ్లళ 
వేయటానిా కూడా వ్వరించేవ్వరు. అంటే ఇత్రుల్ 
దాార్వ గరభవతలుగా ఉనావ్వరితో కూడా సంభోగం 
చేయర్వదని వ్వరించారు.  (ర'జీన్ ) 

 ( 2/999)تتم دراسته (  م [ ) ل 5]  - 3341
مَ َوَعِن ابِْن  ِهَبِت الَْولِْيَد  ع    ْيَعْت أَوْ ة  ال َِِتْ ت ْوَطأ  أَْو بِ َر: أَن َه  قَاَل: إِذَا و 

. َرَواه َما ْْبِئ  اَوََل تَْستَ ٍة ْعِتَقْت فَلَْتْسَتْْبِْئ َرِحَمَها بَِحْيَض أ   لَْعْذَراء 
 .َرِزيٌْن 

3341. (5) [2/999 -అపరిశోధిత్ం]  
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'ఉమర్  (ర) అభిపా్రయం: సంభోగం 

చేయబడన బానిసర్వలు కానుకగా ఇవాబడన్న, 



13. వివాహ పుస్త కం  : 3080-3381 ;   స్ంపుటం : II 1223 13-  ِْلدالجِ    ؛   3381-3080 :  ِكتَاُب الن َِكاح :  II  

కొన్నా లేదా ఆమను విడుదల్చేసన్న ఆమ త్న 
గర్వభనిా ఒక బహషుు  దాార్వ పరిశుభాపరచాలి. అంటే 
ఒక బహషుు వరక ఆగాలి. ఆమ యజమాని ఇసిబ్ ర్వఅ' 
చేయకండా ఆమతో సంభోగం చేయర్వదు. కనుల్తో 
ఇసిబ్ ర్వఅ' చేయనవసరం లేదు. ఎందుకంటే వ్వరి 
గరభం మ్మందు నుండ ఖాళ్ళగా, పరిశుభాంగా ఉంది. 
ఇసిబ్ ర్వఅ' చేయకండానే వ్వరితో సంభోగం 
చేయవచ్చును.  (ర'జీన్) 

===== 

 لُْوِك  الَْممْ َقاِت َوَحق ِ فَ َب الن َ َبا   -17
17. బానిస్ల హకుకలు, వారికోస్ం ఖ్రుచ్చేయటం 

భరి మరియు యజమాని బాధుత్, భార్వుబిడాల్, 
బానిసల్, బానిసర్వళ్ళ హకుల్ను చెలిల ంచడం. 
ఒకవేళ్ భరి, త్న భారుక 'త్ల్లఖ  ర'దాయీ ఇచిున్న 

సరే 'ఇదద త్  పూరియ్యువరక, అనాప్రన్నయాలు 
సమకూర్వులి. ఖుర్ ఆన్ లో అల్లల హ్  ఆదేశం: 
''(విడాకల్ త్రువ్వత్) పూరిి ర్తండు సంవత్ార్వల్ ప్రల్ 

గడువ్వ పూరిి చేయవలనని (త్లిల  దండాులు) 
కరినట్ల యతే, త్లుల లు త్మ ప్తల్ల ల్క ప్రలివ్వాలి. బిడా 
త్ండాపైె, వ్వరికి త్గు రీత్గా భోజనం మరియు 
వసిాీలిచిు ప్రష్ంచవల్సన బాధుత్ ఉంటంది. శకిికి 
మించిన భారం ఏ వుకిిపైె కూడా మోపబడదు. త్లిల  
త్నబిడా వల్న కషాు ల్క గురికాకూడదు. మరియు 
త్ండాకూడా త్నబిడా వల్న (కషాు ల్క గురికాకూడదు). 
మరియు (ప్రలిచేు త్లిల ని ప్రష్ంచే బాధుత్ త్ండాపైె 
ఉనాటల  త్ండా చనిప్రతే) అత్ని వ్వరసుల్పైె కూడా 
ఉంటంది. మరియు (త్లిల -దండాులు) ఇరువ్వరు 
సంపాదించ్చకొని పరసిర అంగీకారంతో (ర్తండు 
సంవత్ార్వలు పూరిికాకమ్మందే) బిడాచేత్ ప్రలు 
విడప్తసిే, వ్వరిరువ్వరికి ఎల్లంటి దోషంలేదు. మరియు 
మీరు మీ బిడాల్క వేరే సి్త్ీ దాార్వ ప్రలు ఇప్తించే 
ఏర్విట చేయదలిసిే, మీపైె ఎల్లంటి దోషంలేదు. కాని 
మీరు ఆమక (త్లిల కి) ఇవావల్సంది ధరుసముత్ంగా 
చెలిల ంచాలి. అల్లల హ్  యందు భయభకిలు కలిగి 
ఉండండ. మరియు మీరు చేసేదంతా నిశుయంగా, 

అల్లల హ్  చూసిున్నాడని తెలుసుకండ.'' (అల్  
బఖరహ్ , 2:233) 

''(నిరీీత్ గడువ్వ కాల్ంలో) మీ శకిి మేరక, మీరు 
నివసంచేచోట్నే, వ్వరిని కూడా నివసంచనివాండ. 
మరియు వ్వరిని ఇబూందుల్క గురిచేయడానికి వ్వరిని 
బాధించకండ. మరియు వ్వరు గరభవతలైతే, వ్వరు 
పాసవించేవరక వ్వరి మీద ఖరుుపెట్ు ండ. ఒకవేళ్ వ్వరు 
మీ బిడాక ప్రలుపడుతనాటై్టతే వ్వరికి వ్వరి పాత్ఫల్ం 
ఇవాండ. దాని కొరక మీరు ధరుసముత్ంగా మీ మధు 
సంపాదింపులు చేసుకండ. ఒకవేళ్ మీక దాని (ప్రలిచేు) 
విషయంలో ఇబూందులు కలిగితే, (త్ండా) మరొక సి్త్ీతో 
(బిడాక) ప్రలిప్తించవచ్చు! సంపనుాడైన వుకిి త్న 
ఆరాిక సిోమత్ పాకారం ఖరుుపెటాు లి. మరియు త్కువ 
జీవనోప్రధిగల్ వుకిి అల్లల హ్  త్నక పాసాదించిన విధంగా 
ఖరుుపెటాు లి. అల్లల హ్  ఏ వుకిిపైె కూడా అత్నికి 
పాసాదించిన దానికంటే మించిన భారం వేయడు. అల్లల హ్  
కషు ం త్రువ్వత్ సుఖం కూడా కలిగిసిాడు.'' (అ'తి్ల్లఖ , 
65 : 6-7) 

ఈ ర్తండు ఆయతల్ దాార్వ భార్వుబిడాల్ ఖరుు 
భరి బాధుత్ అని, అదేవిధంగా బానిసల్, బానిసర్వళ్ళ 
బాధుత్ యజమానుల్పైె ఉందని నిరూప్తంచడబడు 
తంది. 'హదీసు'ల్ దాార్వ మరికొంత్ వివరంగా పేరొున 
బడంది. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగం ا
 ( 2/1000)[ ) متفق عليه (   1]  - 3342

  ْت: ِهْنًدا بِْنَت ع ْتَبَة قَالَ إِن َ  ائَِشَة َرِضَي اهلل  َعْنَها قَالَْت:ْن عَ عَ 
وْ يَارَ  ٍل َشِحيْ س  ْفَياَن َرج   َما يَْكِفْيِِنْ  ْعِطْيِِنْ َولَْيَس ي  ٌح َل اهلِل إِن َ أَبَا س 

ِذْي َما يَ  .يَْعلَم   َوَولَِدْي إَِل َ َما أََخْذت  ِمْنه  َوه وَ  ِك َوَولََدِك  ْكِفيْ فََقاَل: "خ 
ْوِف"     .بِالَْمْعر 

3342. (1) [2/1000 -ఏకీభవిత్ం] 
'ఆయ'షహ్  (ర) కథనం: హిందా బిన్్తె 'ఉత్బహ్, 

ఇసాల మ్  స్త్ాకరించిన త్ర్వాత్ పావకి (స) వదద క వచిు ''న్న 
భరత  అబూ 'సుఫ్యాన్్ చాల్ల ప్తసన్నరి, న్నక న్న 
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సంతానం ఖరుుల్క చాలిననిా డబుూలు ఇవాడం 
లేదు. ఒకవేళ్ అత్ను లేనపుిడు అత్నిా అడకుండా 
అత్ని సంపదలోనుండ న్నకసం, న్నబిడాల్కసం 
కావల్సనంత్ ధనం తీసుకంటే ధరుమా కాదా?'' అని 
వినావించ్చకంది. దానికి పావకి (స), ''పదధ త్ పాకారం 
న్నకూ న్న ప్తల్ల ల్కూ చాలినంత్ ధనం న్నవ్వ 
తీసుకవచ్చును,'' అని అన్నారు. (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

 ( 1000/ 2)[ ) صحيح (   2]  - 3343
وْ قَ  بِِر بِْن َسم َرَة قَاَل: َوَعْن َجا "إِذَا   هلِل صىل اهلل عليه وسلم: ل  ااَل َرس 
َ أَْعََط اهلل   ا فَ َحَدك ْم خَ  أ    .لَْيْبَدأ  بَِنْفِسِه َوأَْهِل بَْيِتِه". َرَواه  م ْسلٌِم ْْيً

3343. (2) [2/1000- దృఢం] 
జ్జబిర్  బిన్  సమ్మరహ్ (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

అల్లల హ్  (త్) మీలో ఎవరికైన్న ధన సంపదలు ఇసిే, 
అందరికంటే మ్మందు త్నపైె ఆ త్రువ్వత్ త్న ఇంటి 
వ్వరిపైె, భార్వు బిడాల్పైె ఖరుుచేయాలి. (మ్మసల మ్ ) 

   (1000/ 2)  [ ) صحيح ( 3]  - 3344
ْ ه رَ  ْول  اهلِل صىل  َرَة قَاَل: يْ َوَعْن أَِِب   عليه وسلم:  اهللقَاَل َرس 

".ِل إِ َن الَْعمَ ْسَوت ه  َوََل ي كَل َف  مِ "لِلَْمْمل ْوِك َطَعام ه  َوكِ  َرَواه    َل َ َما ي ِطْيق 
   .م ْسلٌِم 

3344. (3) [2/1000- దృఢం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం: 

బానిసల్క అనా వసిాీలు సమకూరుడం యజమాని 
నైత్క బాధుత్. ఇంకా అత్ని శకిికి మించిన పని 
చెపిర్వదు. చేయగలిగినంత్ పని మాత్ర మే అత్నికి 
చెప్రిలి. (మ్మసల మ్ )  

 ( 2/1000)[ ) متفق عليه (   4]  - 3345
ْ َوَعْن  ٍ قَ أَِِب ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل  اَل: ذَر  "إِْخَوان ك ْم    َرس 
م   ْطِعْمه   َل ا هلل تَْحَت أَيِْديْك ْم فََمْن َجعَ ا َجَعلَه  هلل  أََخاه  تَْحَت يََديِْه فَلْي 

لِْبْس  ا يَأْك ل  َولْي  ا ِمم َ ه  فَإِْن ْغلِ َبس  َوََل ي كَل ِف ه  ِمَن الَْعَمِل َما يَ يَلْ ه  ِمم َ ه    كَل َفَ ب 
ِعْنه  عَلَْيِه"  ه  فَلْي    .َما يَْغلِب 

3345. (4) [2/1000 -ఏకీభవిత్ం]  
అబ్బ జ'ర్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం: మీ 

సేవకల్ను, మీ సోదరుల్ను, అల్లల హ్  (త్) మీ  
అధీనంలో ఉంచాడు. అల్లల హ్  (త్) ఎవరినైన్న 

బానిసల్క, సేవకల్క యజమాని చేసిే, తాను 
త్నాదే వ్వరికీ త్నిప్తంచాలి. తాను ధరించిందే వ్వరికీ 
ధరింపచేయాలి, ఇంకా వ్వరి శకిికి మించిన పని 
చెపిర్వదు, ఒకవేళ్ అటవంటి పని ఏదైన్న ఉంటే 
అత్నికి సహాయంగా అత్ని వంట్ ఉండ తానూ 
చేయాలి. (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

   (1000/ 2)  حيح () ص  [ 5]  - 3346
:ْهَرَماٌن و َجاَءه  قَ ْمرٍ َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن عَ  أَْعَطْيَت    لَه  فََقاَل لَه 
ْم؟ قَاَل:  قِْيَق ق ْوتَه  ْوَل اهلِل صىل   فَإِ فَانَْطلِق  فَأَْعِطِهْم  قَاَل: .ََل الر َ ن َ َرس 

ِل إِثًْما :سلم قَاَل  و  اهلل عليه ج  ".  ِبَس أَْن يَْح  "كَََف بِالر َ ْن يَْملِك  قَْوتَه   َعم َ
".َرَواه  م ْسلٌِم َمْرِء إِ "كَََف بِالْ :  ةٍ َوِِفْ ِرَوايَ  ْوت    ثًْما أَْن ي َضْيَع َمْن يَق 

3346. (5) [2/1000 -దృఢం] 
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'అమార  యొకు గుమాసిా అత్ని 

వదద క వచాుడు. 'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'అమార  అత్నితో 
'బానిసల్క, సేవకల్క అనాప్రన్నయాలు 
సమకూర్వువ్వ?' అని అడగారు. దానికి అత్డు లేదు 
అని సమాధానం ఇచాుడు. అపుిడు అత్ను నువ్వా 
వళ్ళళ వ్వరి అనాప్రన్నయాలు ఇచిుర్వ, ఎందుకంటే 
పావకి (స), ''మానవ్వడకి, ఎవరి ఆహారం త్న చేత్లో 
ఉందో దానిా ఆప్తవేసే ప్రపమ్మ అత్నికి చాలు.  

మరో ఉలేల ఖనంలో మానవ్వడకి, త్న అధీనంలో ఉనా 
ఇత్రుల్ ఆహార్వనిా వృథా చేసే ప్రపమే చాలు. వ్వరికి 
అనాప్రన్నయాలు సమకూరుక ప్రవడమే చాలు'' అని 
పావచించారు. (మ్మసల మ్ )  

 ( 1001/ 2)[ ) صحيح (   6]  - 3347
ْ ه َريَْرَة قَاَل:َوَعْن  ْول  اهللِ   أَِِب   "إِذَا   صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل َرس 
 َ ه  قَْد َوِِلَ ِه وَ ِدك ْم َخاِدم ه  َطَعاَمه  ث م َ َجاَءه  بِ حَ َصَنَع ِِل َود َخانَه     َحر َ

ْقِعْده  َمَعه  فَلَْيأْك ْل َوإِْن كَاَن ا ْوَها قَلِْيًَل فَ لط َ فَلْي  ْع ِِفْ يَِدهِ لَْيَض َعام  َمْشف 
   .. َرَواه  م ْسلٌِم "ِمْنْه أ كْلًَة أَْو أ كْلََتْْيِ 

3347. (6) [2/1001-దృఢం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''సేవకడు భోజనం త్యారుచేస యజమాని మ్మందు 
ఉంచితే యజమాని సేవకడని త్నతోప్రట 
కూరోుబ్నటిు  త్నిప్తంచాలి. ఎందుకంటే వేడ, పగ, శర మ 
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మొదలైన వ్వటిని భరించి ఆ సేవకడు భోజనం 
త్యారుచేసాడు. సేవకడని త్నతోప్రట కరోుబ్నటిు  
త్నిప్తసిే సేవకడు త్నక కలిగిన కషాు నాంతా 
మరచిప్రతాడు. ఒకవేళ్ భోజనం త్కువ, త్నేవ్వరు 
చాల్లమంది ఉంటే ఒకటి ర్తండు మ్మదద లు అత్ని చేత్లో 
పెటాు లి.'' (మ్మసల మ్ ) 

 ( 2/1001)متفق عليه (  [ )  7]  - 3348
َمرَ َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن  َ  َرِضَي اهلل  َعْنه   ع  وْ أ اهلِل صىل اهلل عليه  َل ن َ َرس 
ه   َح لَِسي ِ  إِذَا نََص ْبَد وسلم قَاَل: "إِن َ الْعَ  ِدهِ َوأَْحَسَن ِعَبادََة اهلِل فَلَه  أَْجر 

 " تَْْيِ    .َمر َ
3348. (7) [2/1001-ఏకీభవిత్ం] 
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'ఉమర్  (ర) కథనం: పావకి (స) 

పావచనం, ''నిసాందేహంగా సేవకడు త్న యజమాని 
శ్రర యసుా కరుతూ ఉతి్మరీత్లో అల్లల హ్ (త్)ను 
ఆర్వధిసిే అత్నికి ర్తండు పుణాులు ల్భిసిాయ.'' 104  

(బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 
 ( 2/1001)(   يه[ ) متفق عل 8]  - 3349

ْ ه َريْ  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:َرَة َوَعْن أَِِب : "نِِعم ا قَاَل َرس 
 َ ْسِن ِعَبادَةِ َرب ِِه َوَطاعَ ف َاْن ي ََتوَ لِلَْمْمل ْوِك أ ا لَ ي ِِدهِ نِ ِة َس ه  اهلل  بِح  " ِعم ً    .ه 

3349. (8) [2/1001-ఏకీభవిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''త్న యజమానికి సేవచేసి్త అల్లల హ్ (త్)ను ఆర్వధిసి్త 
మరణించే సేవకడకి చాల్ల శుభం కలుగుతంది.'' 105  

(బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ )  

 

104) వివరణ-3348: ఒక పుణుం యజమాని సేవ 

చేసనందుక మరొకటి దైవ్వనిా ఆర్వధించినందుక. 

ఎందుకంటే అత్డు ఇదద రు యజమానుల్క విధేయత్ 

చూప్రడు. ర్తటిు ంపు పని చేసాడు. అందువల్ల  అత్నికి 

ర్తటిు ంపు పుణుం ల్భిసిుంది. 

105) వివరణ-3349: ఎందుకంటే అత్ని సేవవల్ల  

యజమాని కూడా సంతోషంగా ఉన్నాడు. అత్ని 

ఆర్వధన వల్ల  అల్లల హ్ (త్) కూడా సంత్ృపి్త చెందాడు. 

ఫలిత్ంగా అత్నికి ల్లభమే ల్లభం. 

 ( 1001/ 2)[ ) صحيح (   9]  - 3350
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا أَبََق قَاَل َرس  ٍر قَاَل: ِريْ َوَعْن جَ 
 َبْل لَه  َصََلٌة".  قْ الَْعْبد  لَْم ت  
"  َعْنه  قَاَل: "أَي  َما َعْبٍد أَبََق فََقْد ايَةٍ َوِِفْ ِروَ  م َة  ِ  .  بَِرئَْت ِمْنه  الذ 
كََفَر َحّت َ يَْرِجَع  ِه فََقْد  َمَوالِيْ ِمْن  ايٍَة َعْنه  قَاَل: "أَي  َما َعْبٍد أَبََق ِروَ َوِِفْ 
 ْ     .. َرَواه  م ْسلٌِم " إِلهَْْيِ

3350. (9) [2/1001-దృఢం] 
జరీర్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''సేవకడు త్న 

యజమాని దగగ ర నుండ ప్రరిప్రతే, అత్డ నమా'జ  
స్త్ాకరించబడదు.  

మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, 'యజమాని దగగ ర 
నుండ ప్రరిప్రయన సేవకడు ఇసాల మీయ పరిధి నుండ 
తొల్గిప్రయ నటేల . అంటే అత్డు మారగ భాషు తాానికి 
గురిఅయనటేల .'  

మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, 'యజమాని నుండ ప్రరి 
ప్రయన సేవకడు త్రిగి వచేువరక, అవిశ్వాస సాత్లో 
ఉంటాడు. ఇది వ్వసివం కావచ్చు లేదా ఆంక్ష కావచ్చు 
లేదా కృత్ఘాత్ వల్ల  కావచ్చు.' (మ్మసల మ్ ) 

   (2/1001)  [ ) متفق عليه ( 10]  - 3351
ْ ه رَ  صىل اهلل عليه وسلم   اِسِم َسِمْعت  أَبَا الْقَ  َرَة قَاَل: يْ َوَعْن أَِِب

: "َمْن قََذَف مَ  ْول  ا قَاَل ْمل ْوك ه  َوه َو بَِرْيٌء مِ يَق  لَِد يَْوَم الِْقَياَمِة إَِل َ أَْن  ج  م َ
   ."كََما قَاَل َن ي َك وْ 

3351. (10) [2/1001-ఏకీభవిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: అబుల్  ఖాసమ్  (ర)ను 

ఇల్ల అంటూ ఉండగా నేను విన్నాను, ''త్న బానిసపైె 
వుభిచార అభాండం వేసనవ్వడకి తీరుిదినం న్నడు 
కొరడా శక్ష వేయబడును. ఒకవేళ్ బానిస ఆ పనిచేస 
ఉంటే ఇల్ల జరుగదు.'' (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ )  

   (2/1001)  صحيح ([ )  11]  - 3352
ْوَل  َمَر قَاَل: َسِمْعت  َرس  :  اهللِ َوَعِن ابِْن ع  ْول   صىل اهلل عليه وسلم يَق 

َ َمْن " ا لَْم يَأْتِِه أ اَرتَ َضَرَب غ ََلًما لَه  َحد ً ". َرَواه   ْعتِ ه  أَْن ي  ْو لََطَمه  فَإِْن كَف َ َقه 
 .م ْسلٌِم  

3352. (11) [2/1001-దృఢం] 
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'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'ఉమర్  (ర) కథనం: పావకి (స)ను ఇల్ల 
అంటూ ఉండగా నేను విన్నాను, ''ఎవరై్తన్న త్న 
బానిసను చేయని నేర్వనికి శకేించిన్న , లేదా ల్ంపకాయ 
కొటిు న్న అత్నిా విడుదల్ చేయడమే వ్వరి పరిహారం.'' 
(మ్మసల మ్ ) 

 ( 2/1002)[ ) صحيح (   12]  - 3353
ْ مَ   قَاَل: ك ْنت  أَْضِرب  غ ََلًما ِِلْ فََسِمْعت   نَْصاِري ِ ْوِد اِْلَ ْسع  َوَعْن أَِِب
ْودٍ  َصْوتًا:  ِمْن َخلِْفْي  َفت  أَْقَدر  عَلَْيَك ِمْنَك عَلَْيِه" فَالْتَ  هلل  "اِعْلَْم أَبَا َمْسع 

ْول  اهللِ  : ع صىل اهللفَإِذَا ه َو َرس  لْت  َو  ليه وسلم فَق  ْوَل اهلِل ه  ر ٌ يَا َرس   ح 
ار  أَْو لَ فَ  .اهللِ لَِوْجِه  ".  مَ َقاَل: "أََما لَْو لَْم تَْفَعْل لَلََفَحْتَك الن َ ْتَك الن َار  س َ

   .َرَواه  م ْسلٌِم 
3353. (12) [2/1002- దృఢం] 
అబ్బ మస 'ఊద్  అన్నారీ (ర) కథనం: నేను న్న 

బానిసను కొడుతన్నాను. ఇంత్లో వనుకనుండ అబ్బ 
మస 'ఊద్  జ్జగర తి్! న్నక ఇత్నిపైె ఉనా అధికారం కంటే  
అల్లల హ్ (త్)క న్నపైె చాల్ల ఎకువగా అధికారం ఉంది 
అనే శబద ం వచిుంది. నేను వనుక త్రిగి చూసేసరికి పావకి 
(స) ఉన్నారు. అపుిడు నేను, 'ఓ పావకిా! ఈ బానిసను 
నేను అల్లల హ్ (త్) కసం విడుదల్ చేసిున్నాను,' అని 
అన్నాను. దానికి పావకి (స), 'ఒకవేళ్ న్నవ్వ విడుదల్ 
చేయకప్రతే నరకాగిా నినుా కాలిువేసిుంది,' అని 
అన్నారు. 106 (మ్మసల మ్ ) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ    రండవ విభాగంا
 (  2/1002)[ ) صحيح (   13]  - 3354
َعْيٍب َعْن أَبِيْ َعْن َعمْ  ِ ِه َعْن جَ ِرو بِْن ش  ِب   صىل اهلل د  ًَل أَََت الن َ  هِ: أَن َ َرج 

َ  ِِلْ َماًَل َوإِن َ َوالِِدْي يَْحَتاج  إَِل َماِِلْ قَاَل: اَل: إِن َ ه وسلم فَقَ علي نَْت  "أ
ْن كََسِب  أَْوََلدَك ْم ِمْن أَْطَيِب كَْسِبك ْم ك ل ْوا مِ  إِن َ َوَمال َك لَِوالِِدَك 

دَ َوابْن  َماَجه  ْو دَ َواه  أَب  أَْوََلِدك ْم". رَ     .او 
3354. (13) [2/1002-దృఢం]  

 

106) వివరణ-3353: అంటే ఇహలోకంలో హంసంచడం, 

అతాుచారం చేయడం నరక పావేశ్వనికి కారణమవ్వతంది. 

'అమార  బిన్  షు'ఐబ్  త్న త్ండా, త్న తాత్ దాార్వ 
కథనం: ''పావకి (స) వదద క ఒక వుకిి వచిు, 'న్న దగగ ర ధనం 
ఉంది, న్న త్ండాకి డబుూ అవసరం ఉంది. నేను న్న 
ధన్ననిా న్న త్ండాకి ఇవావచ్చున్న లేదా?' అని 
వినావించ్చకన్నాడు. దానికి పావకి (స), 'నువ్వా, న్న 
ధనం న్న త్ండావి. ఎందుకంటే మీ సంతానమే మీ ఉతి్మ 
సంప్రదన, మీరు మీ సంతాన సంప్రదనలో నుండ త్న 

వచ్చును,' అని అన్నారు. (అబ్బ దావూద్ , ఇబ్నా 
మాజహ్) 

 ( 1002/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   14]  - 3355
ِ  َوَعْنه  َوَعْن أَبِْيهِ  ِب   صىل اهلل عل هِ:َعْن َجد  ًَل أَََت الن َ سلم  يه وأَن َ َرج 

ْ فََقاَل   َماِل يَِتْيِمَك  ْن فَِقْْيٌ لَْيَس ِِلْ َشْيٌء َوِِلْ يَِتْيٌم فََقاَل: "ك ل َ مِ  : إِّن ِ
َتأث ٍِل". َرَواه  أَب وْ ْسِرٍف َغْْيَ م   َباِدٍر َوََل م  َساِئِ   وَ  َوََل م  دَ َوالن َ   .ه  ابْن  َماجَ  دَاو 

  
3355. (14) [2/1002 -అపరిశోధిత్ం] 
'అమార  బిన్  షు'ఐబ్  త్న త్ండా, తాత్ల్ దాార్వ 

కథనం: పావకి (స) వదద క ఒక వుకిి వచిు, 'నేను చాల్ల 
పేదవ్వడా. అగత్ుపరుడా, న్న దగగ ర ఏమీ లేదు. 
అయతే నేను ఒక అన్నథక సంరక్షకడా. నేనత్ని ధనం 
నుండ పాత్ఫల్ంగా కొంత్ ధన్ననిా త్నవచ్చున్న లేదా?' 
అని వినావించ్చకన్నాడు. దానికి పావకి (స), 'న్న 
పాత్ఫల్లనికి త్గినంత్ నువ్వా తీసుకగల్వ్వ. అయతే 
అన్నథ సంప్రదన నుండ దుబార్వ ఖరుు చేయర్వదు. 
ఖరుు చేయడంలో తొందరపడక. ఇంకా న్నకసం 
ధన్ననిా కూడబ్నట్ు క' అని అన్నారు. 107 (అబ్బ 
దావూద్ , నసాయ', ఇబ్నా మాజహ్)  

 

107) వివరణ-3355: అంటే అన్నథల్ ధనం నుండ త్న 

పాత్ఫల్లనికి త్గినంత్ డబుూను తీసుకొని ఖరుుపెట్ు  

గల్వ్వ. కాని దుబార్వ ఖరుు చేయర్వదు. ఇంకా ఆ 

అన్నథ యుకి వయసుాక చేరకమ్మందే అత్ని ధన్ననిా 

న్నశనం చేయర్వదు. ఇంకా అత్ని ధనం నుండ పాత్ఫల్ం 

కంటే ఎకువ తీసుకకూడదు. ఖుర్ ఆన్ లో అల్లల హ్  

ఆదేశం: '' మరియు వివ్వహయోగుమైన వయసుా వచేు 
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వరకూ మీరు అన్నథుల్ను పరీకేించండ, ఇక వ్వరిలో 

మీక యోగుత్ కనిప్తంచి నపుిడు, వ్వరి ఆసిుల్ను 

వ్వరికి అపిగించండ. మరియు వ్వరు పెరిగి పెదద వ్వరు 

అవ్వతారనే త్ల్ంపుతో దానిని (వ్వరి ఆసిని) త్ారపడ 

అపరిమిత్ంగా త్నకండ. మరియు అత్డు 

(సంరక్షకడు) సంపనుాడైతే, వ్వరి సమ్ముక దూరంగా 

ఉండాలి. కాని అత్డు పేదవ్వడైతే, దాని నుండ 

ధరుసముత్ంగా త్న్నలి. ఇక వ్వరి ఆసిని వ్వరికి 

అపిగించేట్పుిడు దానికి సాకేల్ను పెటు కండ. 

మరియు లకు తీసుకవటానికి అల్లల హ్ చాలు!'' (అన్-

నిసా', 4:6) ఈ ఆయతలో అన్నథల్ మూడు 

హకుల్ను పేరొునడం జరిగింది. 1. అన్నథలు యుకి 

వయసుాక చేరితే, మీ అధీనంలో ఉనా వ్వరి ధన్ననిా 

వ్వరికి అపిజపిండ. ఇందులో ఎటవంటి అన్నుయం 

చేయకండ. ఇవాట్ంలో సాకలు వదకకండ. చాల్లమంది 

ఇల్ల చేసేవ్వరు. ఆ సమయంలో ఈ వ్వకుం 

అవత్రించబడంది. 2. అదేవిధంగా ధరు సంప్రదనక 

బదులుగా అధరు సంప్రదన తీసుకకండ. త్మ వదద  

మంచిసంపద ఉంచబడతే చెడుసంపదను త్రిగి 

ఇవార్వదు. అపుిడు ఈ ఆయత అవత్రించింది. అంటే 

అన్నథల్ మంచి వసిువ్వను తీసుకొని చెడువసిువ్వల్ను 

ఇవార్వదు. ఇది మోసం అవ్వతంది. 3. అంటే అన్నథల్ 

సమ్మును త్న ధనంతో కలిప్త త్నకూడదు, కొందరు 

మోసగాళ్లళ, అన్నథల్ సమ్మును త్మధనంలో కలిప్త 

ఖరుుచేసేవ్వరు. దీనివల్ల  అన్నథల్క చాల్ల నషు ం 

వ్వటిలేల ది. అందువల్ల  దీనిా గురించి సిషు మైన ఆదేశ్వలు 

ఇవాడం జరిగింది. అన్నథుల్ను వ్వరు పెళ్ళళ ఈడుక 

వచేు వరకూ కనిపెటిు  ఉండండ. ఇంకా మీరు వ్వరిలోని 

యోగుత్ను తెలుసుకంటే, అవసర్వనికి మించి, 

యుకివయసుాక చేరకమ్మందే వ్వరు పెదద వ్వరయన 

త్ర్వాత్ దానిని అడుగుతారేమో ననా ఉదేద శుంతో వ్వరి 

సమ్మును త్నకండ. సంరక్షకడు త్ను సిోమత్ 

కల్వ్వడైతే అత్డు అన్నథల్ సమ్ము నుండ ఏమీ 

తీసుకకూడదు. అత్డు ఒకవేళ్ అగత్ుపరుడైతే త్న 

సేవక త్గగ టు  న్నుయబదధ ంగా త్నవచ్చును. ఇంకా 

మీరు అన్నథల్క వ్వరి సమ్మును త్రిగి ఇచేుట్పుిడు 

ఇత్రుల్ను సాకేలుగా పెటు కండ. లకుతీసుకవటానికి 

అల్లల హ్ య్య చాలు అనా విషయానిా గురిుంచ్చకండ.  

అంటే అన్నథల్ను వ్వరు యుకి వయసుాక చేరకమ్మందే 

బుదీధ  జా్జన్నల్ విషయంలో వ్వరిని పరీకేించండ. వ్వరిని 

 ( 1002/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   15]  - 3356
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم أَن َ لََمَة عَ ْن أ م ِ َس َوعَ  ْول  ِِفْ  ِن الن َ ه  كَاَن يَق 

ََل " ِضِه: رَ مَ  عَ  أَيَْمان ك ْم".  َكْت َة َوَما َملَ اَلص َ    .ِب اْْلِيَْماِن َرَواه  الَْبْيَهِقي   ِِفْ ش 
3356. (15) [2/1002- అపరిశోధిత్ం] 
ఉము సల్మహ్ (ర) కథనం: పావకి (స) తాను 

అన్నరోగుంగా ఉనాపుిడు ఇల్ల పావచించారు: 
''పాజల్లర్వ! మీరు ఎల్ల పుిడూ నమా'జును నిరీీత్ 
సమయాలోల  ఆచరిసి్త ఉండండ. ఇంకా బానిసల్, 
సేవకల్ హకుల్ను చెలిల సి్త ఉండండ.''(బై్నహఖీ- -
షు'అబిల్ ఈమాన్)  

 ( 1002/ 2)سته (  درا [ ) لم تتم 16]  - 3357
دَ َوَرَوى أَْحَمد  َوأَب ْو دَ   ه   ي ٍ نَْحوَ  َعْن عَلِ او 

3357. (16) [2/1002- అపరిశోధిత్ం] 
అ'హుద్ , అబ్బ దావూద్  ఈ 'హదీసు'ను 'అలీ (ర) 

దాార్వ కూడా ఉలేల ఖించారు. 
 ( 1002/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   17]  - 3358

يْ وَ  ِ د  ِب ِ صىل اهلل عليه وسل اهلل   ِق َرِضَي َعْن أَِِبْ بَْكِرالص ِ م   َعْنه  َعِن الن َ
ل  ا"ََل يَ  اَل:قَ  ِمِذي   َوابْن   لَْجن ََة َسي ِئ  الَْملََكِة".ْدخ  ْ    .اَجه  مَ  َرَواه  الّت ِ
 

వ్వుప్రరం, వృతిలోల  పెటిు  చూసుకండ. సాధుమైనంత్ 

వరక వ్వరిని వ్వరి పెదద ల్ వృతి్ సారపడేట్టు  చూడండ, 

వ్వరు యుకి వయసుాక చేరిన త్ర్వాత్ వ్వరి ఆసిని 

వ్వరికి అపిజపిండ. అంత్కమ్మందే మోసం చేస 

హరించివేయకండ. తొందరగా దుబార్వ ఖరుుచేస 

దానిా న్నశనం చేయకండ. అన్నథల్ సమ్మును 

అన్నుయంగా త్నవదద ని హెచురించడం జరిగింది. 

ధనవంతడైన సంరక్షకడకి అన్నథల్ సమ్మును త్నే 

అధికారం ఎంత్మాత్ర ం లేదు. అయతే పేదవ్వడైన 

సంరక్షకడు త్న శర మక త్గగ టు  తీసుకొని త్నగల్డు. 

అయతే అన్నథల్ సమ్మును అన్నుయంగా త్నేవ్వరు 

తామ్మ త్మపట్ు లు అగిాతో నింపుకంటన్నారనే 

విషయానిా మాత్ర ం మరువర్వదు. అల్లల హ్  ఆదేశం: 

''నిశుయంగా, అన్నుయంగా అన్నథుల్ ఆసిుల్ను, 

త్నేవ్వరు వ్వసివ్వనికి త్మ పట్ు ల్ను అగిాతో 

నింపుకంటన్నారు. మరియు వ్వరు సమీపంలోనే 

భగభగ మండే నరకాగిాలో కాల్ుబడతారు .'' (అనిాసా', 

4 : 10)  
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3358. (17) [2/1002- అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ బకర్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''బానిసల్, సేవకల్ పట్ల  చెడుగా పావరిించేవ్వడు, 
అసభుంగా వువహరించే వ్వడు సారగ ంలో 
పావేశంచడు.''108  (త్రిుజి', ఇబ్నా  మాజహ్) 

   (1003/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 18]  - 3359
ْسن    ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: الن َ فِِع بِْن َمِكْيٍث أَن َ اَوَعْن رَ  "ح 
ؤْ الَْملََكِة ي   ل ِق ش  ْوء  الْخ  دَ َولَْم أََر ِِفْ َغْْيِ الْمَ اه  َروَ  ٌم".ْمٌن َوس  بِْيِح  َصاأَب ْو دَاو 

َدقَة  تَْمَنع  ِمْيَتَة اَزادَ عَلَ َما  ِِف دٌَة ْوِء َوالِْْب   َزيَالس   ْيِه فِْيِه ِمْن قَْولِِه: "َوالص َ
م ِر"    .الْع 

3359. (18) [2/1003 -అపరిశోధిత్ం] 
ర్వ'ఫ బిన్  మకీస ' (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం: 

బానిసలు, సేవకల్ పట్ల  మంచిగా వువహరిసిే శుభం 
కలుగుతంది. వ్వరిపట్ల  అసభుంగా పావరిిసిే అశుభం 
నల్కొంటంది.'' (అబ్బ దావూద్ )  

మరో ఉలేల ఖనంలో ''దాన ధర్వులు ('సదఖహ్) 
మానవ్వణీి దురురణం నుండ కాప్రడుతాయ. పుణుం, 
సతాుర్వులు ఆయుషేును పెంచ్చతాయ'' అని ఉంది.  

   (1003/ 2)  [ ) لم تتم دراسته ( 19]  - 3360
ْ َس َعْن وَ  ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  اَل: ِعْيِد قَ  أَِِب "إِذَا   قَاَل َرس 

 َ ك ْم َخاِدَمه  فََذكَرَ حَ َضَرَب أ ْوا أَيِْديَك ْم". اهللَ د  ِمِذي      فَاْرفَع  ْ رَواه  الّت ِ
َعِب وَ  ْمِسْك" بَْدَل "فَا .ِكن َ ِعْنَده  ِن لَ اْْلِيَْماالَْبْيَهِقي   ِِفْ ش  ْوا  ْرفَ "فَلْي  ع 

   .يَك ْم" أَيْدِ 
3360. (19) [2/1003 -అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ స'యీద్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

''మీరు మీ సేవకడా గాని, బానిసనుగాని కొడుత 
నాపుిడు అత్డు దైవం పేరు పలికితే అంటే అల్లల హ్  
(త్) కసం ననుా వదలివేయండ, ఇంకా ననుా 

 

108) వివరణ-3358: అంటే త్న సేవకల్ను 

అన్నుయంగా కొటేు వ్వరు, వ్వరిపట్ల  అసభుంగా పావరిించే 

వ్వరు మ్మందు సారగ ంలో పావేశంచలేరు. ఒకవేళ్ విశ్వాస 

అయతే వ్వటి శక్షను అనుభవించిన త్ర్వాత్ అల్లల హ్  

కరితే సారగ ంలో పంపుతాడు.   

క్షమించండ అని అంటే, మీరు మీ చేత్ని ఎతి్వేయండ 
అంటే కొట్ు ట్ం ఆప్తవేయండ, ఇంకా అత్ని త్పుిను 
క్షమించండ.'' (త్రిుజి', బై్నహఖీ--షు'అబిల్  ఈమాన్)  

 ( 2/1003)[ ) حسن (  20]  - 3361
ْوَل اهلِل  َل:َوَعْن أَِِبْ أَي  ْوَب قَا :  ليه صىل اهلل عَسِمْعت  َرس  ْول  وسلم يَق 

َق بَْْيَ َوالَِد  َق ا َولَِدَها ةٍ وَ "َمْن فَر َ ِتِه يَْوَم  فَر َ هلل  بَْيَنه  َوبَْْيَ أَِحب َ
ِمِذي   َوالد َ  الِْقَياَمِة". رَواه   ْ    .ي   اَرمِ الّت ِ

3361. (20) [2/1003 -పా్రమాణికం] 
అబ్బ అయూుబ్ (ర) కథనం: పావకి(స) ఇల్ల అంటూ 

ఉండగా నేను విన్నాను, ''త్లిల  కొడుకల్ను దూరం 
చేసన వ్వరిని అల్లల హ్  (త్) తీరుిదినం న్నడు వ్వరి 
కటంబం నుండ దూరం చేసిాడు.'' 109 (త్రిుజి', 
దారిు) 

 ( 2/1003)[ ) ضعيف (   21]  - 3362
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلل  َعْنه  قَاَل: َوَهَب ِِلْ َرس  

ْول  صىل رَ فََقاَل ِِلْ  .أََخَويِْن فَِبْعث  أََحَده َما م غ ََلَمْْيِ وسل ه  اهلل علي  س 
. فَ  ت ه  د َ قَ وسلم: "يَا عَلِي   َما فََعَل غ ََلم َك؟ "فَأَْخَْبْ د َه  ر  َرَواه   ه ". اَل: "ر 

ِمِذي   َوابْن  َماَجه   ْ   .الّت ِ
3362. (21) [2/1003- బల్హీనం] 
'అలీ (ర) కథనం: పావకి (స) ఇదద రు బానిసల్ను 

ఇచాురు. వ్వరిదద రూ పరసిరం సోదరులు. ఒకరిని నేను 
అమిువేసాను. పావకి (స) ననుా, 'ఆ ర్తండవ బానిస 
ఎకుడ,' అని అడగారు. నేను, 'ఓ అల్లల హ్  పావకిా! 
అత్నిా నేను అమిువేసాను,' అని అన్నాను. అపుిడు 
పావకి (స), 'నువ్వా అత్నిా త్రిగి తీసుక, నువ్వా 
అత్నిా త్రిగి తీసుక,' అని అన్నారు. (త్రిుజి', 
ఇబ్నా మాజహ్) అంటే ఆ బ్నర్వనిా రదుద చేయ. 
వ్వరిదద రిన్న తోడు ఉంచ్చ, వ్వరిదద రూ కల్స ఉంటారు.  

   (1003/ 2)  راسته (تتم د[ ) لم  22]  - 3363
 

109) వివరణ-3361: త్లిల  కొడుకల్ంటే బానిస అత్ని 

త్లిల  బానిసర్వలు, వీరిదద రూ ఎవరి అధీనంలోనైన్న ఉంటే 

ఆ వుకిి త్లిల ని ఒకరికి కొడుకను మరొకరికి అముర్వదు, 

అంటే ఇదద రిన్న విడదీయర్వదు. 
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َق بَْْيَ َجاِريٍَة وَ  ِب   َوَعْنه  أَن َه  فَر َ يه وسلم   عل صىل اهللَولَِدَها فََنَهاه  الن َ
ْنقَ أَب ْو دَاو  اه  َعْن ذَلَِك فََرد َ الَْبْيَع. َروَ   . ِطًعادَ م 

3363. (22) [2/1003 -అపరిశోధిత్ం] 
'అలీ (ర) ఒక బానిసర్వలిని ఆమ కొడుకను 

వేరేారుగా అమిువేసారు. పావకి (స) ఆ బ్నర్వని  ా
రదుద చేసారు. (అబ్బ దావూద్ ) 

 ( 1003/ 2)راسته (  [ ) لم تتم د 23]  - 3364
ِب ِ صىل اهلل ع َمْن ك ن َ فِْيِه   "ثَََلٌث  وسلم قَاَل:ليه َوَعْن َجابٍِرَعِن الن َ

َته   َراهلل  َحْتَفه  َوأَدَْخلَه  َجن َ   َوَشَفَقٌة َعىَل الَْوالَِديِْن وَ ِعْيِف ِرْفٌق بِالض َ  :يَس َ
ِمِذي   "ِك إِْحَساٌن إََِل الَْمْمل وْ  ْ    .ا َحِديٌْث َغِريٌْب َهَذ َوقَاَل:   . َرَواه  الّت ِ

3364. (23) [2/1003- అపరిశోధిత్ం] 
జ్జబిర్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, ''ఎవరిలో ఈ 

మూడు సుగుణాలు ఉంటాయో అల్లల హ్  (త్) అత్నికి 
పాశ్వంత్ మరణం పాసాదిసిాడు. సారగ ంలో పావేశంపజేసిాడు. 
1. బల్హీనుల్ పట్ల  సునిాత్ంగా వువహరించడం, 2. 
త్లిల  దండాుల్పట్ల  గౌరవమర్వుదల్తో పావరిించడం, 3. 
సేవకలు, బానిసల్క మేలు చేయట్ం. (త్రిుజి' / 
ఏకలేల ఖనం) 

 ( 2/1004) ؟  [  24]  - 3365
 ْ ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوَهَب لَِعلِي ٍ غ ََلًما  رَ أ َماَمَة أَن َ  َوَعْن أَِِب س 

ْ فََقاَل  ََلةِ َوقَْد َرأَيْت ه  ْن ن ِهْيت  عَ : "ََل تَْضِربْه  فَإِّن ِ َضْرِب أَْهِل الص َ
    .الَْمَصابِْيِح  ا لَْفظ  . َهَذ "ل ِْي ي َص 

3365. (24) [2/1004 ? ] 
అబ్బ ఉమామహ్ (ర) కథనం: పావకి (స) 'అలీ (ర)క 

ఒక బానిసను ఇచిు, 'ఇత్నిా న్నవ్వ కొట్ు కూడదు. 
నమా'జీల్ను కొట్ు డానిా నిషేధించట్ం జరిగింది, 
అత్డు నమా'జ  చదువ్వ తండగా నేను చూచాను,' అని 
అన్నారు. 

 ( 1004/ 2)استه (  ) لم تتم در[  25]  - 3366
: اَرق ْطِِن ِ َمَر بْ  َوِِف"الْم ْجَتَِب" لِلد َ اِب  َن أَن َ ع   قَاَل: َي اهلل  َعْنه   َرِض الَْخط َ

ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم     .َعْن َضْرِب الْم َصل ِْْيَ نََهانَا َرس 
3366. (25) [2/1004 -అపరిశోధిత్ం] 

దారు ఖుతన్న, ఒక ఉలేల ఖనంలో, 'ఉమర్  (ర) కథనం: 
పావకి (స) మములిా నమా'జీల్ను కొట్ు కూడదని 
వ్వరించారు. అని ఉంది. 

   (1004/ 2)  تتم دراسته () لم [  26]  - 3367
َمَر َرِضَي اهلل   ٌل َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ع  َما قَاَل: َجاَء َرج  ِب ِ  إََِل ال َعْنه    ن َ
وْ  ْو عَ هلِل كَْم نَ َل اصىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: يَا َرس  ِن الَْخاِدِم؟ ْعف 
َ َت فَلَم َ مَ فََسَكَت ث م َ أَعَادَ عَلَْيِه الْكَََلَم فََص  ْوا ا ك انَِت الث َالَِثة  قَاَل: "اْعف 

ًة َعْنه  ك ل َ يَْوٍم َسْبِعْْيَ مَ    .دَ . َرَواه  أَب ْو دَاو  "ر َ
3367. (26) [2/1004- అపరిశోధిత్ం] 
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'ఉమర్  (ర) కథనం: పావకి (స) వదద క 

ఒక వుకిి వచిు, 'ఓ అల్లల హ్  పావకిా! మేమ్మ మా బానిసల్ 
త్పుిల్ను ఎంత్వరక క్షమించాలి,' అని పాశాంచాడు. 
పావకి (స) మౌనంగా ఉన్నారు. ఆ వుకిి మూడుసారుల  
అడగాడు, పావకి (స) మౌనంగా ఉన్నారు. మూడవసారి 
పావకి (స), 'నువ్వా న్న బానిసల్ త్పుిల్ను పాత్ రోజూ 70 
సారుల  క్షమించాలి,' అని అన్నారు. (అబ్బ దావూద్ ) 

అంటే పాత్ రోజూ 70 సారుల  క్షమించ్చ. 70 సారుల  అంటే 
అత్ుధికంగా న్నవ్వ వ్వరి చినా పెదద  త్పుిల్ను, 
పరప్రట్ల ను క్షమిసి్త ఉండు.  

 ( 1004/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   27]  - 3368
 ْ    .اهلِل بِْن َعْمٍرو  َعْبِد ِمِذي   َعْن َوَرَواه  الّت ِ

3368. (27) [2/1004- అపరిశోధిత్ం] 
దీనేా, త్రిుజి' మరో ఉలేల ఖనంలో 'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 

అమార ఆధారంగా పేరొున్నారు.  
 ( 1004/ 2)[ ) لم تتم دراسته (   28]  - 3369

ٍ قَا ْ ذَر  "َمْن   ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َرس  قَاَل  َل:َوَعْن أَِِب
ْوه  مِ ل ْوِكْيك   ِمْن َممْ ك ْم ََلَءمَ  ا تَأْك ل ْوَن َواْكس  ْوَن  س  تَكْ  م َاْم فَأَْطِعم ْوه  ِمم َ

ب ْوا َخلََق اهللِ  ِ ْوه  َوََل ت َعذ  ْ فَِبْيع    . َرَواه  أَْحَمد  َوأَب وْ "َوَمْن ََل ي ََلئِم ك ْم ِمهْْن 
دَ     .دَاو 

3369. (28) [2/1004 -అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బజ'ర్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, మీ 

బానిసలోల ని మీక అనుకూల్ంగా ఉంటూ మీక సేవచేసే 
వ్వరికి మీరు త్నాదే వ్వరికీ పెట్ు ండ, మీరు ధరించేదే 
వ్వరికీ ధరింపజేయండ. ఇంకా మీక అనుకూల్ంగా లేని, 
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మీక సేవచేయని బానిసల్ను అమిువేయండ. 
అంతేగాని దైవ సృష్ు తాల్ను హంసంచకండ. (అ'హుద్ , 
అబ్బ దావూద్ )  

   (2/1004)  [ ) صحيح ( 29]  - 3370
ْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم مَ  قَاَل: ي َةِ َوَعْن َسهِل بِْن الَْحْنَظلِ  ر َ َرس 

ه  بَِبْطِنِه فَ  ْوا اهلَل ِِفْ  َقاَل:بَِبِعْْيٍ قَْد لَِحَق َظْهر  َهائِِم  لْبَ  َهِذهِ ا"ات َق 
ْوَها َصالَِح  ك وْ ًة الْم ْعَجَمِة فَاْركَب  دَ َها َصالِ َواتْر    .َحًة". َرَواه  أَب ْو دَاو 

3370. (29) [2/1004 -దృఢం] 
సహల్  బిన్  'హం''జలియుహ్ (ర) కథనం: పావకి (స)  

బకుచికిున, బల్హీనమైన ఒంట్ట పాకు నుండ వళ్ళడం 
జరిగింది. బల్హీనత్ వల్ల  కడుపు వీపుక త్గిలి ఉంది. 
అది చూచి పావకి (స) ఈ నోరులేని పా్రణుల్ను 
కనికరించండ, పైెవ్వనికి భయపడండ. వ్వటిపైె సాారీ 
చేయగలిగే పరిసాత్లో అవి ఉంటేనే వ్వటిపైె సాారీ 
చేయండ. అంటే బల్ంగా ఆరోగుంగా ఉండాలి. అవి 
బల్హీనంగా ఉంటే వ్వటిపైె సాారీ చేయకండ. 
సాధుమైనంత్ వరక వ్వటిని బాగా త్నిప్తంచండ. 
వ్వటితో పనితీసుకొని ఆహారం పెట్ు ట్ం మాని వేయట్ం 
జరుగకూడదు.  (అబ్బ  దావూద్ ) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగంا
   (1005/ 2)  تتم دراسته (م [ ) ل 30]  - 3371

اٍس قَاَل:  ا نََزَل قَْول ه  تََعاَل )وَ  َعِن ابِْن َعب َ   ِتْيِم إَِل َ ََل تَْقَرب ْوا َماَل الْيَ لَم َ
َن يَأْك ل ْوَن أَْمَواَل   ال َِذيْ )إِن َ  اَل:تَعَ  ( َوقَْول ه  152: 6؛بِال َِِتْ ِهَي أَْحَسن  

َطلََق َمْن كَاَن ِعْنَده  يَِتْيٌم فََعَزَل َطَعاَمه  نْ ( اْليََة اِ 10: 4؛لًْماالَْيَتاىم ظ  
الَْيِتْيِم َوَشَرابِِه   امش ِمْن َطعَ ِمْن َشَرابِِه فَإِذَا فََضَل ِمْن َطَعاِمِه َوَشَرابَه  

ِبَس لَه   ْ فَ ه  أَْو  يَأْك لَ َحّت َ  َشْيٌء ح  َد فَاْشَتد َ ذَلَِك عَلهَْْيِ ْوا ذَلَِك  َذكَر  يَْفس 
ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَأَنَْزَل اهلل  تََعاَل: )َويَْسأَل ْونََك َعِن  وْ لَِرس  
ْم الْيَ  ْوه ْم فَإِْخَوان ك ْم  إِْن َخْْيٌ وَ  َتاىم ق ْل: إِْصََلٌح لَه  (  220: 2 ت َخالِط 
ْوا َطَعاَخلَ فَ ْم بِ ط  ْم بَِشَرابِِهْم.َمه  دَ َروَ  َطَعاِمِهْم َوَشَرابَه   اه  أَب ْو دَاو 

َساِئِ       .َوالن َ
3371. (30) [2/1005 -అపరిశోధిత్ం] 
ఇబ్నా 'అబాూస  (ర) కథనం: అల్లల హ్  (త్) ''వల్ల 

త్ఖ రబ్బ మాల్ల్  యతీమి ఇల్లల  బిల్ల తీ హయ 

అ'హ్ సను, (అల్ అన్'ఆమ్, 6:152) ఇనాల్ల జీ'న 
యాకలూన అమ్ వ్వల్ల్  యతామా జుల్ మన్ .'' (అన్ 
నిసా', 4:10) అవత్రించి నపుడు పాజలు త్మ 
సంరక్షణలో ఉనా ప్తల్ల లిా చాల్ల జ్జగర తి్గా చూడ 

సాగారు. అన్నథల్ ఆహార పదారా్వల్ను వేరుచేస వేసారు. 
అంటే త్మ భోజనం వేరుగా వండేవ్వరు. అన్నథల్ 

భోజనం వేరుగా వండేవ్వరు. అన్నథల్ ఆహార పదారా్వలు 
మిగిలితే వ్వటిని జ్జగర తి్ పరిచేవ్వరు. ఈ విషయం 
అన్నథల్ బంధువ్వల్క బాధ కలిగించింది. వ్వరు పావకి 
(స) వదద క వచిు వినావించ్చకన్నారు. అపుిడు ఈ 
ఆయత అవత్రించంది: ''...మరియు అన్నథుల్ను 
గురించి వ్వరు నినుా అడుగుతన్నారు. న్నవ్వ ఇల్ల 
సమాధాన మివ్వా: 'వ్వరి సంకే్షమానికి తోడిడట్మే 
మేలైనది.' మరియు మీరు వ్వరితో కలిస మలిస  ఉంటే 
(త్పుిలేదు), వ్వరు మీ సోదరులే! మరియు చెరచే 
వ్వడవడో, సవరించే వ్వడవడో అల్లల హ్ క బాగా తెలుసు. 
మరియు అల్లల హ్  కరితే మిములిా కషు పెటిు  ఉండే 

వ్వడు. నిశుయంగా, అల్లల హ్  సరా శకిిమంతడు, మహా 
వివేకవంతడు.'' (అల్  బఖరహ్ , 2 : 220)  

ఈ ఆయత అవత్రించిన త్రువ్వత్ వ్వరిపట్ల  
న్నుయంగా, ధరుంగా పావరిించడం పా్రరంభించారు. 
(అబ్బ  దావూద్ , నసాయీ')  

 ( 2/1005)[ ) ضعيف (   31]  - 3372
 َ ْول  اهللِ لََعَن رَ  ِِبْ م ْوََس قَاَل: َوَعْن أ َق   صىل اهلل عليه وسلم َمْن  س  فَر َ
ارَ  ابْ  اِْلَِخ َوبَْْيَ أَِخْيِه. َرَواه  هِ َوبَْْيَ ِد َوَولَدِ الِ بَْْيَ الْوَ     .ْطِِن   ق  ن  َماَجه  َوالد َ

3372. (31) [2/1005- బల్హీనం] 
అబ్బ మూసా (ర) కథనం: పావకి (స) త్ండా 

కొడుకల్ను, ఇదద రు సోదరుల్ను విడదీసే వ్వరిని 
శప్తంచారు. (ఇబ్నా  మాజహ్, దారు  ఖుతన్న) 

 ( 1005/ 2)(  تتم دراسته لم   [ )32]  - 3373
ِب   ْوٍد َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسع    اهلل عليه وسلم إِذَا  صىلقَاَل: كَاَن الن َ

ْبِ أَْعََط أَْهَل الَْبْيِت َجِمْيًعا كََراهِ  ْ أ ِِتَ بِالس َ َق بَْيهَْن  ِ ه  . َرَواَيَة أَْن ي َفر 
   .بْن  َماَجه  ا

3373. (32) [2/1005 -అపరిశోధిత్ం] 
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'అబుద ల్లల హ్  బిన్  మస 'ఊద్  (ర) కథనం: పావకి (స) 
వదద క ఒక్ష ఇంటికి చెందిన ఖైదీల్ను తీసుక ర్వవట్ం 
జరిగితే, పావకి (స) వ్వరినందరిన్న ఒక్ష వుకిికి 
ఇచిువేసేవ్వరు. వ్వరు పరసిరం దూరం కార్వదని, పావకి 
(స) ఒక్ష కటంబానికి చెందిన సభుులు ఒకరికొకరు 
దూరం కావటానిా చెడుగా భావించే వ్వరు. (ఇబ్నా 
మాజహ్) 

 ( 1005/ 2)راسته (  تتم د[ ) لم  33]  - 3374
 َ ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "أَََل  ِِبْ َوَعْن أ  ه َريَْرَة أَن َ َرس 
   .َويَْجلِد  َعْبَده  َويَْمَنع  ِرْفَده "  َده  ك ل  َوحْ بَِشَراِرك ْم؟ اَل َِذْي يَأْ أ نَب ِئ ك ْم 

 . ٌن  اه  َرِزيْ َروَ 
3374. (33) [2/1005 -అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) పావచనం, 

మీలో అందరికంటే చెడావ్వరిని గురించి నేను మీక 
తెలుపన్న? వ్వరు ఒంట్రిగా త్ంటారు, త్మతో ప్రట 
భార్వుబిడాల్క త్నిప్తంచరు, ఇంకా త్మ బానిసల్ను 
అన్నుయంగా హంససిారు, ఇంకా త్పినిసరి 
దానధర్వులు కూడా చేయరు. (ర'జీన్ ) 

 ( 1006/ 2)تم دراسته (  لم ت  [ ) 34]  - 3375
ْول  اهلِل صىل اهلل  َوَعْن  يِْق َرِضَي اهلل  َعْنه  قَاَل: قَاَل َرس  ِ د   أَِِبْ بَْكِر الص ِ

ل  الْ  عليه وسلم: َة َس "ََل يَْدخ  ْوَل اهللِ ْيئ  َجن َ َ  الَْملَْكِة". قَال ْوا: يَا َرس  لَْيَس  أ
تََناأَخْ  َة أَْكثَ  َْبْ اىَم؟ قَاَل: "نََعْم  تَ َمِم َمْمل ْوِكْْيَ َويَ ر  اِْل  أَن َ َهِذهِ اِْل م َ

ْوه ْم ِكَكَراَمِة أَْوََلِدك ْم َوأَْطِعم ْوه ْم مِ  ا تَأْك ل ْوَن". قَال وْ فَأَْكِرم  ا: فََما  م َ
نَْيا؟ قَاَل: "فََرٌس تَْرتَِبط  ْنفَ تَ  َنا الد     َسِبْيِل اهلِل َوَمْمل ْوٌك لَْيِه ِِفْ ت َقاتِل  عَ ه  ع 
وَ يَكْ  ْوَك  ِفْيَك فَإِذَا َصىل  فَه     .. َرَواه  ابْن  َماَجه  "أَخ 

3375. (34) [2/1006- అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ బకర్  (ర) కథనం: పావకి (స), ''బానిసల్ పట్ల  
అన్నుయంగా, అధరుంగా పావరిించేవ్వరు సారగ ంలోనికి 
పావేశంచలేరు.'' దానికి పాజలు, 'ఓ అల్లల హ్  పావకిా! ఇత్ర 
సమాజ్జల్ కంటే మ్మసల మ్  సమాజంలో అధికంగా 
బానిసలు, అన్నథులు ఉంటారని త్మరు మాక 
చెప్రిరు కదా! ఇంత్ పెదద  సంఖులో ఉంటే మేమల్ల 
అందరి పట్ల  ఇల్ల వువహరించగల్ం,' అని 
వినావించ్చకన్నారు. దానికి పావకి (స), 'మీరు మీ 
సంతాన్ననిా గౌరవించినటల  వ్వరిన్న గౌరవించండ, మీరు 

త్నాదే వ్వరికీ త్నిప్తంచండ,' అని ఉపదేశంచారు. 
అపుిడు పాజలు, 'పాపంచంలో అనిాటికంటే ల్లభం 
చేకూరేు వసిువ్వ ఏదీ?' అని పాశాంచారు. దానికి పావకి 
(స), 'దైవమారగ ంలో శతర వ్వల్తో యుదధ ం చేయడానికి 
కటిు  ఉంచ బడన గురర ం ఇంకా మీరు నమా'జ , ఆర్వధనల్ 
పట్ల  గురిుచేసే, సహాయపడే సేవకలు, మీ సేవకడు 
నమా'జ  చేసిే అత్డు మీ సోదరుడే. అత్ని పట్ల  మీ 
సోదరునిల్ల వువహరించండ అని పావచించారు.' 
(ఇబ్నా మాజహ్) 

===== 

ِغْْيِ  َباُب بُلُْوِغ ال   -18 ْغرِ َوحِ ص َ نَِتِه ِف الص ِ  َضا
18. ప్పలాలు యుకత వయసుసకు చేరటం, వారి శక్షణ 

బాలుడు యుకి వయసుాక చేరినటల  మ్మఖంపైె 
మీసాలు, గడాం లేదా వీరుసాల్నం దాార్వ తెలుసిోంది. 
ఒకవేళ్ ఈ ర్తండూ కాకప్రతే సాధారణంగా, 15 
సంవత్ార్వల్ వయసుాలో యువకలు యుకి 
వయసుాక చేరుకంటారు. అయతే కొందరు 12 
సంవత్ార్వలోల నే యుకి వయసుాక చేరుకంటారు. 
బాలికలు 9 స్ంవత్సరాల వయసుసలో యుకి 
వయసుాక చేరుకంటారు. లేదా ఆమక బహషుు  
వసిుంది. గరభం దాలుుతంది. యుకివయసుాక చేరక 

మ్మందు కొనిా ఆదేశ్వలు ఉన్నాయ. యుకి వయసుాక 
చేరిన త్ర్వాత్ కొనిా ఆదేశ్వలు ఉన్నాయ. ఖుర్ ఆన్ లో 
అల్లల హ్  (త్) యుకి వయసుా గురించి ఇల్ల 
ఆదేశంచాడు: ''ఓ విశాేసుల్లరా! మీ బానిసలు 
మరియు యుకివయసుాక చేరని మీ ప్తల్ల లు, మూడు 
సమయాల్లో అనుమత్ తీసుకొనే మీవదద క ర్వవ్వలి. 
(అవి) ఉదయపు (ఫజార ) నమా'జ క మ్మందు, 
మధాుహాం ("జుహార ) త్రువ్వత్ – మీరు మీ వసిాీలు 
విడచి ఉనాపుిడు – మరియు ర్వత్ర  ('ఇషా) నమా'జ  
త్రువ్వత్. ఈ మూడు, మీ కొరక ఏకాంత్ (పరదా) 
సమయాలు. వీటి త్రువ్వత్ వ్వరు మరియు మీరు 
ఒకరివదద క మరొకరు వచిుప్రతూ వ్వంటే, వ్వరిపైె గాన్న, 
మీపైె గాన్న ఎల్లంటి దోషం లేదు. ఈ విధంగా అల్లల హ్  
మీక త్న ఆజాల్ను విశదీకరిసిున్నాడు. అల్లల హ్  
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సరాజాుడు, మహావివేక వంతడు. మరియు మీ ప్పలాలు 
యుకివయసుాక చేరుకనాపుిడు; వ్వరికంటే 
పెదద వ్వరు (మ్మందువ్వరు) అనుమత్ తీసుకనాటల  
వ్వరు కూడా అనుమత్ తీసుకవ్వలి. ఈ విధంగా 
అల్లల హ్  మీక త్న ఆజాల్ను విశదీకరిసిున్నాడు. 
మరియు అల్లల హ్  సరాజాుడు, మహా 
వివేకవంతడు.''110 (అనూార్ , 24:58-59) 

 َ     మొదటి విభాగం   لُ ْصُل اْْلَو َ لْفَ ا
 ( 2/1007)يه (  فق عل[ ) مت  1]  - 3376

َما قَاَل:مَ َعِن ابِْن ع   ْوِل اهلِل صىل اهلل  َرَرِضَي اهلل  َعْنه  ِرْضت  َعىَل َرس  ع 
َ عليه وسلم عَ  ِرْضت   َرةَ ْربََع َعَش اَم أََحٍد َوأَنَا ابْن  أ  َسَنًة فََرد َِّنْ ث م َ ع 

َ اَم الَْخنْ  عَ عَلَْيهِ  َمرَ  .َجاَزِّنْ  فَأَ نَا ابْن  َخْمَس َعَشَرَة َسَنةً َدِق َوأ ن   بْ فََقاَل ع 
ي َةِ  َعْبِد الَْعِزيِْز: ِ ر    . َهَذا فَْرٌق َما بَْْيَ الْم َقاتِلَِة َوالذ 

3376. (1) [2/1007 -ఏకీభవిత్ం] 
'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'ఉమర్  (ర) కథనం: ఉ'హుద్  యుదధ  

సంవత్ారం జిహాద్ లో చేరడానికి పావకి (స) మ్మందు 
ననుా తీసుకర్వవట్ం జరిగింది. అపుిడు న్న 
వయసుా 14 సంవత్ార్వలు. ఇంకా నేను యుకి 

వయసుాక చేరలేదని పావకి (స) ననుా త్రిగి పంప్తంచి 

వేసారు. మ్మజ్జహదీనల లో ననుా చేరులేదు. మరుసటి 
సంవత్ారం కందకం యుదధ ంలో ననుా పావకి (స) మ్మందు 
నిల్బ్నట్ు ట్ం జరిగింది. అపుిడు న్నక 15 
సంవత్ార్వలు పూరియాుయ. పావకి (స) ననుా 
అనుమత్ంచారు. మ్మజ్జహదీనల లోకి చేరుుకన్నారు. 
'ఉమర్  బిన్  'అబుద ల్  'అ'జీ'జ  ఈ 'హదీసు'ను విని, 'ఈ 
15 సంవత్ార్వల్ వయసుా, ప్రర్వడే వ్వరిని, యువకల్ 
నుండ వేరుచేసిుంది అని,' అన్నారు.111  (బు'ఖారీ, 
మ్మసల మ్ ) 

 

110) వివరణ-3375: సంరకేించే బాధుత్ అందరికంటే 

మ్మందు త్లిల కి, త్రువ్వత్ ప్తనిాకి త్రువ్వత్ అముము, 

న్ననాముల్క వరిిసిుంది. 

111) వివరణ-3376: అంటే 15 సంవత్ార్వల్ యువకడు 

యుకి వయసుాక చేరి మ్మజ్జహద్ గా పరిగణింప 

 ( 2/1007)[ ) متفق عليه (   2]  - 3377
اِء بِْن عَ  ِب   صىل اهلل عليه وسلم يَْوَم ازِ َوَعِن الَْْبَ ٍب قَاَل: َصالََح الن َ
َديِْبَيِة َعىَل ثَََل  ْ  ه  مِ َمْن أَتَاثَِة أَْشَياَء: َعىَل أَن َ الْح  َن الْم ْشِرِكْْيَ َرد َه  إِلهَْْيِ

َ َومَ  لََها ِمْن قَابِ  َعىَل لِِمْْيَ لَْم يَِرد  ْوه  وَ َن الْم ْس تَاه ْم مِ ْن أ  ٍل أَْن يَْدخ 
ا دََخلََها َوَمََض اِْلََجل  َخَرَج فَ  ي ِقْيم  بَِها ثَََلثََة أَي َاٍم فَلَم َ َتِبَعْته  ابَْنة   و َ

َصَم فِْيَها ا فَاْختَ َذ بَِيِدهَ أَخَ ا َعم ِ يَا َعم ِ فََتَناَولََها عَِلي ٌ فَ : يَ ت َناِدْي  َحْمَزةَ 
: أَنَا .ْعَفرٌ َوجَ  عَلِي ٌ َوَزيٌْد  َ  قَاَل عَلِي ٌ َخْذت َها َوِهَي بِْنت  َعم ِْي. َوقَاَل َجْعَفٌر:  أ

َها تَْح  ِب   صىل  َقََض أَِخْي فَ  ِِتْ َوقَاَل َزيٌْد: بِْنت  بِْنت  َعم ِْي َوَخالَت   بَِها الن َ
لَِة اِْل م ِ : "اَلْخَ َها َوقَاَل لَتِ اهلل عليه وسلم لَِخا : َوقَ  ."الَة  بَِمْنِ اَل لَِعلِي ٍ

 ْ ل ِقْي  .َوأَنَا ِمْنَك"  "أَنَْت ِمِن ِ . َوقَاَل  "َوقَاَل لَِجْعَفٍر: "أَْشَبْهَت َخلِْقْي َوخ 
ْونَا َومَ لِزَ     .ْوََلنَا" يٍْد: "أَنَْت أَخ 

3377. (2) [2/1007 -ఏకీభవిత్ం] 
బర్వ' బిన్  'ఆ'జిబ్  (ర) కథనం: పావకి (స) 'హుదైబియ 

రోజు విగర హార్వధకల్తో మూడు షరతల్తో ఒపిందం 
కదురుుకన్నారు: 1. అవిశ్వాస మ్మసల మయ 
మదీనహ్ మ్మనవారహ్ వసిే అత్నిా విగర హార్వధకల్ 
వైపు త్ప్తి పంపడం జరుగుతంది, 2. ఒకవేళ్ మ్మసల మ్  
ప్రరిప్రయ లేదా, ఇసాల మ్ ను త్ుజించి అవిశ్వాసుల్ 
వదద క వళ్ళళప్రతే అత్నిా త్రిగి ఇవాడం జరుగదు, 3. 
వచేు సంవత్ారం 'ఉమాహ్  చేయడానికి మకుహ్ లో 
పావేశంచవచ్చు, కాని, క్షవల్ం మూడు రోజులు మాత్ర మే 
ఉండాలి.  ఈ ఒపిందం పాకారం పావకి (స) 
వచిునపుిడు గడువ్వ అయప్రయంది. అపుిడు పావకి 
(స) మదీనహ్ వైపు పాయాణానికి సదధ పడాారు. అపుిడు 
'హం'జహ్ (ర) కూతరు, 'చిన్నానా చిన్నానా అని 
పావకి (స) వంట్ పడసాగింది. అంటే ననుా కూడా 
తీసుకవళ్ళండ,' అని పా్రధేయపడంది. అపుిడు 'అలీ 
(ర) ఆమ చేయపటు కొని, నువ్వా న్న చిన్నానా 
కూతరిా పటు క అని ఫ్వ'త్మహ్ తో అన్నారు. 
ఫ్వ'త్మహ్ ఆ అమాుయని త్నఒంట్టపైె కూరోుబ్నటు  
కన్నారు. మదీనహ్ చేరిన త్ర్వాత్, 'అలీ (ర), 'జైద్  
(ర), జ'అఫర్  (ర), ఆ అమాుయ సంరక్షణా విషయంలో 
వివ్వదానికి గుర యాురు. 'అలీ (ర), 'ఆమను సంరకేించే 

 

బడతాడు. వీరి త్ర్వాత్ యుకి వయసుాక చేరనివ్వరు, 

వీరిపేరుల  మ్మజ్జహద్ ల్ రిజిషు ర్ లో వా్వయడం జరుగదు. 
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హకు న్నక ఎకువగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆమ న్న 
చిన్నానా కూతరు'' అని అన్నారు.' జ'అఫర్ , 'ఆమ 
న్న చిన్నానా కూతరు, ఆమ ప్తనిా న్న భారు,' అని 
అన్నారు. 'జైద్  (ర), 'ఆమ న్న అనా కూతరు,' అని 
అన్నారు. కాని పావకి (స) ఆమను, ఆమ ప్తనిాకి 
అపిగించి,  'ప్తనిా త్లిల తో సమానం,' అని అన్నారు. 
'అలీ(ర)తో, 'న్నవ్వ న్న వ్వడవి, నేను న్న వ్వడని,' అని 
అన్నారు. జ'అఫర్ తో, 'న్నవ్వ మ్మఖవరుసుాలో 
గుణగణాలోల  ననుా ప్రలిఉన్నావ్వ,' అని అన్నారు. 
'జైద్ తో, 'న్నవ్వ మా సోదరుడవి అంటే మేమ్మ విడుదల్ 
చేసన వ్వడవ్వ,' అని అన్నారు.112 (బు'ఖారీ, మ్మసల మ్ ) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ    రండవ విభాగం ا
 ( 2/1008)[ ) لم تتم دراسته (   3]  - 3378

َعْيٍب  ْمِرو بِْن ْن عَ َوعَ  هِ  ش  ِ ِد اهلِل بِْن َعْمٍرو: أَن َ   َعبْ َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 
ْوَل اهلِل إِن َ اِبِِْنْ َهَذا كَاَن بَْطِِنْ لَه  ِوعَاءً مْ اِ   َوثَْديَي َ لَه   َرأًَة قَالَْت: يَا َرس 

ْ أَْن يَْنِ ادَ ِحَواًء َوإِن َ أَبَاه  َطل ََقِِنْ َوأَرَ  لَه  ِحْجِرْي ِسَقاًء وَ   فََقاَل َعه  ِمِن ِ
ْول  اهللِ  ِه َما لَْم تَْنِكِحْي". َرَواه   بِ  اهلل عليه وسلم: "أَنِْت أََحق   صىل  َرس 

دَ    .أَْحَمد  َوأَب ْو دَاو 
3378. (3) [2/1008- అపరిశోధిత్ం] 
'అమార  బిన్  షు'ఐబ్  త్న త్ండా దాార్వ, అత్డు త్న 

త్ండా  'అబుద ల్లల హ్  బిన్  'అమార  దాార్వ కథనం: పావకి 
(స)ను ఒక సి్త్ీ, 'ఓ పావకిా! వీడు న్న బిడా, నేను వీడని  
కన్నాను, ప్రలు తార ప్తంచాను. న్న ఓడలో వీడు పెరిగాడు. 
వీడ త్ండా న్నక 'త్ల్లఖ  ఇచాుడు. ఈ బిడాను న్న నుండ 
ల్లకువ్వల్ను కంటన్నాడు,' అని వినావించ్చకంది. 
సమాధానంగా పావకి (స) న్నవ్వ మరోపెళ్ళళ చేసుకనంత్ 
వరక ఈ బాలుణిా సంరకేించే హకు న్నక ఉంది.' 113  
(అ'హుద్ , అబ్బ  దావూద్ ) 

 

112) వివరణ-3377: ఈ 'హదీసు' దాార్వ ఒకవేళ్ త్లిల  

ప్రతే సంరకేించే హకు ప్తనిాదని తెలిసంది. 

113) వివరణ-3378: అంటే 'త్ల్లఖ  పందిన సి్త్ీకి కూడా 

త్న బిడా యుకివయసుాక చేరేవరక సంరకేించే హకు 

కలిగి ఉంటంది. బిడా యుకి వయసుాక చేరిన త్ర్వాత్ 

   (2/1008)  [ ) لم تتم دراسته ( 4]  - 3379
ْوَل اهلِل صىل اهلل عَوَعْن أَِِبْ ه َريَْرَة: أَن َ  َ ليه وسلم خَ  َرس   غ ََلًما بَْْيَ ْي َ

ِمذِ اه  أَبِْيِه َوأ م ِِه. َروَ  ْ     .ي   الّت ِ
3379. (4) [28/1008 -అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) ''ఒక 

యువకడు, త్న త్లిల దండాులోల  ఎవరివదద నైన్న 
ఉండవచ్చు'' అని అన్నారు. 114 (త్రిుజి')  

 ( 2/1008)ه (  [ ) لم تتم دراست  5]  - 3380
وسلم فََقالَْت:   اهلل عليهاهلِل صىل  ْوِل َجاَءِت اْمَرأٌَة إََِل َرس   َعْنه  قَاَل:وَ 
ِب    . َوقَْد َسَقاِّنْ َونََفَعِِنْ ِجْي ي ِريْد  أَْن يَْذَهَب بِاِبِِْنْ َزوْ  إِن َ  صىل   فََقاَل الن َ

ْذ "َهَذا أَب   اهلل عليه وسلم: َك فَخ  َ  ْوَك َوَهِذهِ أ م   َما ِشْئَت". فَأََخَذ  ي ِهِ بَِيِد أ
َ َقْت بِِه. َطلَ بَِيِد أ م ِِه فَانْ َس َرَواه  أ دَ َوالن َ اَرِمي   اِئِ   ب ْو دَاو   .   َوالد َ

3380. (5) [2/1008 -అపరిశోధిత్ం] 
అబ్బ హురై్తరహ్  (ర) కథనం: పావకి (స) వదద క ఒక సి్త్ీ 

వచిు, 'న్న భరి న్నక 'త్ల్లఖ ఇచాుడు. న్న బిడాను 
కూడా తీసుకవ్వల్నుకంటన్నాడు. ఆ బిడా బావి 
నుండ న్నళ్లళ తోడ, త్నివి తీర్వ తార ప్తంచి, న్నక ల్లభం 
చేకూరుుతంటాడు,' అని వినావించ్చకంది. 
అపుిడు పావకి (స), ఓ యువకడా! ఇత్డు న్న  త్ండా, 
ఈమ న్న త్లిల  వీళ్ళళదద రిలో న్నవ్వ కరినవ్వరి చేయ 
పటు క,' అని అన్నారు. ఆ యువకడు త్లిల  చేయ 
పటు కన్నాడు. ఆమ ఆ యువకడా త్నవంట్ 
తీసుక వళ్ళళంది. (అబ్బ దావూద్ , నసాయీ', దారిు) 

----- 

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం  ا
 ( 2/1008)[ ) لم تتم دراسته (   6]  - 3381

ْ َميْ  لَْيَماَن َمْوَل َعْن َهََلِل بِْن أ َساَمَة َعْن أَِِب ِديَْنِة  لْمَ ِِلَْهِل ام ْونََة س 
َ قَاَل: بَْيَنَما أَنَا َجالٌِس َمعَ  ٌة َمَعَها ابٌْن لََها  فَارِ  تْه  اِْمَرأَةٌ َرَة َجاءَ ِِبْ ه َريْ  أ ِسي َ

:قَ َوقَْد َطل َ  ْول  َها فَاد َْعَياه  فََرَطَنْت لَه  تَق  ي ِريْد   يَا أَبَا ه َريَْرَة َزْوِجْي  َها َزْوج 
 

త్లిల  దండాులోల  ఎవరి వదద  ఉండాల్నాది బిడా ఇషు ం. దీనిా 

గురించి కిర ంద పేరొునడం జరిగింది. 

114) వివరణ-3379: ఈ యువకడు యుకివయసుాక 

చేరుకన్నాడు. అందువలేల  పావకి (స) అత్నికి ఆ 

అధికారం ఇచాురు. 

*** 
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فََجاَء  بَِذلَِك . َها َل أَب ْو ه َريَْرَة: اِْسَتِهَما َرَطَن لَ َقابِِْنْ . فَ أَْن يَْذَهَب بِاِ 
َها َوقَاَل زَ  ؟ فََقاَل أَب  : َمْن ْوج  ْ ََل أَق ْول    وْ  ي َحاق ِِنْ ِِفْ اِبِِْنْ م َ إِّن ِ ه َريَْرَة: اَلل ه 

ْ ك ْنت  قَاعًِدا مَ  ْوِل اهلِل صىل اهلل َهَذا إَِل َ إِّن ِ تَْته   فَأَ  .عليه وسلمَع َرس 
ْوَل  اِْمَرأٌَة فََقالَْت:  اِبِِْنْ َوقَْد نََفَعِِنْ  َب بِ يْد  أَْن يَْذهَ ِجْي ي رِ  إِن َ َزوْ اهللِ يَا َرس 

َساِئِ : ِمْن عَْذِب الَْماءِ ْن َوَسَقاِّنْ مِ  وْ  . بِْئِر أَِِبْ ِعَنَبَة َوِعْنَد الن َ ل  فََقاَل َرس 
َها َمْن ي َحاق   عَلَْيهِ  َما: "اِْسَتهِ ه وسلماهلِل صىل اهلل علي ِِفْ   ِِنْ ". فََقاَل َزْوج 

َك   عليه وسلم: "َهَذا أَب ْوَك َوَهِذهِ أ م    اهللاَل رسول اهلل صىلْي؟ فَقَ َولَدِ 
ْذ بَِيِد أَي ِِهَما ِشْئَت" دَ  .فَخ  َساِئِ   لَِكن َه  فَأََخَذ بَِيِد أ م ِِه. َرَواه  أَب ْو دَاو   . َوالن َ

  َنِد.  م ْس ذَكََر الْ 
3381. (6) [2/1008 -అపరిశోధిత్ం] 
హల్లల్  బిన్  ఉసామహ్, అబ్బ మైమూనహ్ దాార్వ 

కథనం: అత్ని పేరు సులైమాన్  ఉండేది. మదీనహ్ లోని 
ఒక వుకిి అత్నిా విడుదల్చేసాడు. అబ్బ మైమూనహ్ 
కథనం: ''నేను అబ్బ హురై్తరహ్  వదద  కూరుున్నాను. ఒక 
సి్త్ీ అత్ని వదద క వచిుంది. ఆమ ఫ్వరిస  దేశ్వనికి 
చెందినది. ఆమ వంట్ ఆమ బిడా కూడా ఉన్నాడు. 
ఆమక ఆమ భరి 'త్ల్లఖ  ఇచిు ఉన్నాడు. బిడాకసం 
భార్వుభరిలిదద రి మధు వివ్వదం త్లతి్ంది. ఆ ఫ్వరస్త్ 
సి్త్ీ అబ్బ హురై్తరహ్ తో ఫ్వరస్త్ భాషలో, 'ఓ అబ్బ 

హురై్తరహ్ ! న్న భరి న్న బిడాను తీసుకప్రవ్వల్ను 
కంటన్నాడు, మీరే తీరుి చేయండ,' అని 
వినావించ్చకంది. అపుిడు అబ్బ హురై్తరహ్  (ర), 'మీ 
రిదద రూ బిడా గురించి చీటీలు వేయండ,' అని పలికి, ఆ 
సి్త్ీని ఫ్వరస్త్ భాషలో ఓదార్వురు. ఆ త్రువ్వత్ ఆమ భరి 
వచిు, 'న్న బిడా గురించి న్నతో వ్వదించేది ఎవరు?' అని 
అన్నాడు. అపుిడు అబ్బ  హురై్తరహ్ , '' 'ఓ అల్లల హ్  
(త్) నేన్న విషయంలో పావకి (స) నుండ వినాదే 
చెబుతాను' అని పలికి, నేను పావకి (స) వదద  
కూరుున్నాను. ఒక సి్త్ీ వచిు, 'ఓ పావకిా! న్న భరి న్న 
బిడాను న్న నుండ దూరం చేయాల్నుకంటన్నాడు. ఆ 
బిడా న్న చేత్కి వచాుడు. అబ్బ అంబ, బావినుండ న్నక 
న్నళ్లళ తార ప్తసిాడు,' అని వినావించ్చకంది. అది విని 
పావకి (స) 'మీరిదద రు ఈ విషయంలో చీటీలు వేయండ,' 
అని అన్నారు. ఆమ భరి, 'న్న బిడా గురించి న్నతో 

వ్వదిసిునాదవరు?' అని అన్నాడు. అపుిడు పావకి 
(స), 'ఓ యువకడా! ఇత్డు న్న త్ండా, ఈమ న్న త్లిల , 
వీరిదద రిలో న్నవ్వ కరినవ్వరి చేయపటు క' అని అన్నారు. 
ఆ యువకడు త్లిల చేయ పటు కన్నాడు అని 
అన్నారు.'' (అబ్బ దావూద్ , నసాయీ', దారమి) 

***** 

 


