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َ ِكَتاُب    -15  ْيَماِن َوالن ُُذْورِ اْل
15. ప్ర మాణాలు, మొక్కుబడుల  పుసత కం 

అయ్మాన్ అన్నది యమీన్కి బహువచన్ం. దాని 
అర్థ ం బలం, ధృఢత్వం. ఇసా్లమీయ ధార్మిక పర్మభాషలో, 
'అలా్లహ్ పేరుతో లేదా ఆయన్ గుణాలదావరా చేసే 
పర మాణం,' అని అర్థ ం. అంటే దృఢమైన ప్ర మాణం అని 
అర్థ ం. ఇవి మూడు ర్కాలు: 1. యమీన్ 'గమూస్: 
గడచిన్ దానిపై ఉదే్దశ్యపూర్వకంగా అసత్య పర మాణం 
చేయుట. ఇది మహా పాపం. అలా్లహ్ (త్) మందు దీనిన 
గుర్మంచి విచార్మంచడం జరుగుతంది. పర పంచంలో 
కందర్మ దృషి్టలో క్షమాపణ, పశ్చాతా్తపం త్పపనిసర్మ. 
కందర్మ దృషి్టలో పర్మహార్ం చెలా్ంచడం త్పపనిసర్మ. 2. 
యమీన్ మున్అఖద: భవిషయతాలో ఏదైనా పని 
చేయడం చేయక పోవడంలో అలా్లహ్పై పర మాణం 
చేయడం. ఒకవేళ దానికి అనుగుణంగా చేసాే సర్మ, లేదా 
పర్మహార్ం ఉంది. అద్దమిటంటే 10మంది నిరుపేదలకు 
అన్నం పటి్టల్. లేదా 10మంది నిరుపేదలకు బటిలు 
పటి్టల్. లేదా బానిసను విడుదల చేయాల్. ఇవేవీ 
చేయలేకపోతే 3 రోజులు ఉపవాసం పాటంచాల్. 3. 
యమీనె లగ్వ్: ఆలోచించకుండా, ఎటువంట 
ఉదే్దశ్యం లేకుండా పర మాణం చేయటం. ఇది క్షమించ్
దగిన్ది. దీనిన గుర్మంచి విచార్మంచడం జరుగదు. 
ఖుర్ఆన్లో పర మాణాల గుర్మంచి ఇల్ల ఆదేశంచడం 
జర్మగింది: '' మరియు మీరు అలా్లహ్ (పేరుతో)  చేసే 
పర మాణాలు మిమిల్న సనాిర్గ ం్ నుండి, దైవభీతి 
నుండి మర్మయు పర జలలో శ్చంతి స్లథ పంచటం నుండి 
ఆటంకపర్మచేవిగా కానివవకండి.  మర్మయు అలా్లహ్ 
సర్వం వినేవాడు, సర్వజుు డు. మీరు అనాలోచిత్ంగా 
చేసే పర మా ణాలను గుర్మంచి అలా్లహ్ మిమిల్న 
పటిుకోడు. కాని మీరు హృదయపూర్వకంగా చేసే 
పర మాణాలను గుర్మంచి ఆయన్ త్పప కుండా మిమిల్న 
పటిుకుంట్టడు. మర్మయు అలా్లహ్ క్షమాశీలుడు, 
సహన్శీలుడు.''  (అల్ బఖర్హ, 2:224-225) 

'' మీరు ఉదే్దశ్ం లేకుండానే చేసిన్ పర మాణాలను 
గుర్మంచి అలా్లహ్ మిమిల్న పటిుకోడు. కాని మీరు 
బుధి్ధర్వకంగా చేసే పర మాణాలను గుర్మంచి ఆయన్ 
మిమిల్న (త్పపకుండా) పటిుకుంట్టడు. కావున్ 
దానికి (ఇల్లంట పర మాణభంగానికి) పర్మహార్ంగా మీరు 
మీ ఇంట వార్మకి పటిే, మధయర్కమైన్ ఆహార్ం పదిమంది 
పేదలకు పటి్టల్. లేదా వార్మకి వసా్లాలు ఇవావల్. లేదా 
ఒక బానిసకు స్లవత్ంత్్యం ఇపపంచాల్. ఎవడికి ఈ 
శ్కిిలేదో! అత్డు మూడు దినాలు ఉపవాసం ఉండాల్. 
మీరు పర మాణం చేసి భంగపర్మసాే, ఇది దానికి పర్మహార్ం 
(కఫ్ఫారా). మీ పర మాణాలను కాపాడుకోండి. మీరు 
కృత్జుు లై ఉండట్టనికి అలా్లహ్ త్న్ ఆజు లను ఈ విధంగా 
మీకు విశ్దపరుసా్తనానడు.'' (అల్ మాయిదహ్, 5:89) 
అద్దవిధంగా సూర్హ్ న్'హల్ (16), సూర్హ్ 
త్'హ్రీమ్ (66)లో కూడా పర మాణాల గుర్మంచి 
పేర్కొన్డం జర్మగింది. మందు 'హదీస్త'లాో కాుపాంగా 
వివర్మంచడం జర్మగింది. దీనితోపాటు మొకుొబడి 
గుర్మంచి కూడా పేర్కొన్డం జర్మగింది. 

మొక్కుబడి 
త్న్పై త్పపనిసర్మకాని దానిన త్న్పై  త్పపనిసర్మ 
చేస్తకోవడం. ఒకవేళ పాపకార్యం కాని మొకుొబడి 
అయితే దానిన త్పపకుండా పూరి్మచేయాల్. అలా్లహ్ 
ఆదేశం: ''వారు త్మ మొకుొబడులు పూరి్మచేయాల్.'' 
(అల హజజ ్, 22:29)  
పాపకారాయల మొకుొబడి చెలా్ంచడం ధర్ిసమిత్ం 
కాదు. అయితే పర మాణ పర్మహార్ం చెలా్ంచాల్. 
అద్దవిధంగా అలా్లహ్ను వదల్ ఇత్రుల పేర్ 
మొకుొకోవడం నిష్టదిం. దీని గుర్మంచి పూరి్మ వివరాలు 
ఫిఖహ్, 'హదీస్'ల పుసాకాలాో ఉనానయి. 

----- 
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لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ  మొదటి విభాగం       ا
 ( 2/1018)) صحيح [ (  1]  - 3406

ِب ُ صىل اهلل  ْبِن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُهَما أَْكثَُر َما كَاَن الن َ َعِن ا
ِِ ب  َقل   مُ : "ََل وَ عليه وسلم يَْحِلُف     .. َرَواهُ الُْبَخار ي ُ "الُْقلُْوب   ِِ

3406. (1) [2/1018- దృఢం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) త్ర్చూ 
ఈవిధంగా పర మాణం చేసేవారు. ''లా వ ముఖలి్ల బిల్ 
ఖులూబ్.'' ఈ విషయం ఈ విధంగా లేదు, 
హృదయాలను మర్లేా వాని (అలా్లహ) స్లకిి! 
(బు'ఖారీ)  

 (2/1018)) متفق عليه [ (  2]  - 3407
: "إ ن َ اهلَل َوَعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَالَ 

ل ًفا فَلَْيْحل ْف ب اهلل  أَْو  َبائ ُكْم َمْن كَاَن َحا ُكْم أَْن َتْحل ُفْوا ب آ يَْنَها
   .ل َيْصُمْت"

3407. (2) [2/1018 -ఏకీభవిత్ం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) 
పర వచన్ం, ''త్తత్ మతా్తత్ల పేర్ట పర మాణం చేయటం 
నుండి అలా్లహ్ (త్) మిమిల్న వార్మసా్తనానడు. ఒకవేళ 
పర మాణం చేయాలనే ఉంటే, అలిాహ్పై ప్ర మాణం 
చేయాల్ల ్లేదా్ ఊరుకోవాల్.  (బు'ఖారీ) 

 ( 2/1018)) صحيح [ (  3]  - 3408
ْحمِن  : قَاَل َرُسْوُل اهلل  صىل اهلل   قَالَ  َسُمرةَ  بِْن َوَعْن َعْبِد الر َ

َبائُِكْم  َل "  عليه وسلم: واِغْي َوَل بِآ لط َ   َرَواهُ ُمْسل ٌم  ".َتْحِلُفْوا بِا
3408. (3) [2/1018 -దృఢం] 
'అబేుర్ర హాిన్ బిన్ సమర్హ్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) 
పర వచన్ం, ''మీరు విగర హాలపైగాని, మీ పదేలపైగాని 
పర మాణం చేయకండి.'' (మసాిమ్) 

 (2/1018)) متفق عليه [ (  4]  -3409
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَالَ  ْيَرةَ َعِن الن َ : "َمْن  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

: .َحلََف  ه  ْ َحلْف  ت  َوالُعز َى فَلَْيُقْل: فََقاَل ِف  لّل َ َ   ب ا ََل إ لََه إ َل 
ْق"أُقَاَل : َتعَ لَِصاِحِبهِ  اهلُل.َوَمْن قَالَ  م ْرَك فَلَْيَتَصد َ    .ا

3409. (4) [2/1018 -ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''ల్లత్, ఉజ్జజ లపై పర మాణం చేసిన్వారు 'ల్ల ఇల్లహ ఇలా 

లా్లహ్'  పలకాల్. అద్దవిధంగా ఎవరైనా త్న్ మిత్నితో, 
'జూదం ఆడట్టనికిరా!' అని అన్నవాడు 'సదఖహ 
చేయాల్.''1 (బు'ఖారీ, మసాిమ్) 

 (2/1018)) متفق عليه [ (  5]  - 3410
َحاِك قَالَ  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  : قَاَل َوَعْن ثَاِبِت بِْن الض 

ل َة  اْْل ْسَّلم  كَاذ بًا فَُهَو كََما :وسلم لَْيَس   ."َمْن َحلََف َعىَل م  قَاَل َو
بْن  آدََم ف ْيَما ََل يَمْ  ْنَيا  َمْن قَتَ ل ُك وَ َعىَل ا  َل نَْفَسُه ب َشْيٍء ِف  الد ُ

يَ  َب ب ه  يَْوَم الْق  ًنا عُذ  َمة  َوَمْن لََعَن ُمْؤم  كََقْتلِِه َوَمْن قََذَف   فَُهوَ ا
ُمْؤِمًنا بُِكْفٍر فَُهَو كََقْتلِِه َوَمِن اْدََع دَْعَوى كَاِذبًَة لَِيَتَكث ََر بَِها لَْم  

   ."قِل َةً يَِزْدهُ اهلُل إِل َ 
3410. (5) [2/1018 -ఏకీభవిత్ం]  
స్ల'బిత్ బిన్ 'ద'హాాక్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) 
పర వచనాలు, ఇసా్లమ్కు వయతిరేకంగా మరో ధర్ింపై 
అసత్య పర మాణం చేసేవాడు అత్ను అన్నటాే అయి 
పోత్తడు. అంటే, 'ఒకవేళ నేను అల్లచేసాే యూదునిన, 
కై్ాసావుణ్నన లేదా హందువును,' అని అంటే అత్డు 
ఆవిధంగానే అయిపోయిన్టాు. అద్దవిధంగా త్న్ 
అధీన్ంలో లేని్ దాని గుర్మంచి మొకుొకుంటే, ఆ 
మొకుొబడి సర్మకాదు. అద్దవిధంగా ఇహలోకంలో 
ఎవరైనా ఏ వసా్తవుతోనైనా త్నునత్తను చంపుకుంటే 
తీరుపదిన్ం నాడు అత్నిన దాని దావరానే శికిించడం 
జరుగుతంది. అద్దవిధంగా ఎవరైనా ఒక మసాిమ్ను 
శ్పసాే, దాని పాపం అత్నిన చంపడంతో సమాన్ం. 
అద్దవిధంగా ఎవరైనా మరో ముసి్లమ్పై అవిశ్వ్స 
నందవేస్తత  అతని చంపినటే్ట. అంటే శ్పంచేవాడు, 
నిందవేసేవాడు, విశ్చవసిని చంపన్వాడితో సమాన్ం. 
అద్దవిధంగా మర్కకర్మ ధనానిన దోచుకోవట్టనికి 

 

1) వివర్ణ-3409: లాత్, ఉజా్జ అనేవి మకాొలోని రండు 

విగర హాలు. విగర హారాధకులు ఆ విగర హాలపై పర మాణం చేసే 

వారు. విగర హాలపై పర మాణం చేసేవారు విగర హారాధకు 

లౌత్తరు. ఒకవేళ మసాిమ్ నోట ఇటువంట పదాలు 

వెలువడితే వెంటనే క్షమాపణ కోరాల్. పశ్చాతా్తపపడాల్. 

''ల్ల యిల్లహ ఇలాలా్లహ్'' అని పల్కి త్న్ విశ్చవస్లనిన 

సర్మచేస్తకోవాల్. అద్దవిధంగా జూదం ఆడటం నిష్టదిం. 

ఒకవేళ ఒక వయకిి మరో వయకిిని జూదం ఆడట్టనికి పల్సాే 

సదఖా దాన్ ధరాిలు చేయాల్. 



15. ప్ర మాణాలు మొక్కుబడులు:3406-3445; సంపుటం:II 1244 15-  ِر يإَماِن َوالنُّذُوإ ِ  II : لإدالجِ  ؛ 3445-3406 :ِكتَاُب اْلإ
 

అసత్యవాదన్ చేసి త్న్ ధన్ం పరుగుతందని భావిసాే, 
అలా్లహ్ (త్) అత్ని ధనానిన త్ర్మగిసా్లడు, త్గిగ సా్లడు.'' 
(బు'ఖారీ, మసాిమ్)  

 (2/1019)) متفق عليه [ (  6]  - 3411
 :ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمُسوقَاَل رَ  :َوَعْن أَِِبْ ُمْوََس قَالَ 

ْ وَ  َهاى غَ اهلِل إِْن َشاَء اهلُل َل أَْحِلُف َعىَل يَِمْْيٍ فَأَرَ  "إ ّن   ا  ْْيَ َخْْيً
   ."ِمْنَها إِل َ كَف َْرُت َعْن يَِمْيِِنْ َوأََتْيُت ال َِذْي ُهَو َخْْير 

3411. (6) [2/1019 -ఏకీభవిత్ం] 
అబూ మూస్ల (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''అలా్లహ స్లకిి! అలా్లహ కోర్మతే, ఒకవేళ నేను -  ఏ దైనా పని 
చేయాలని పర మాణం చేసిన్ త్రువాత్ అందులో కాక 
ఇత్ర్్దానిలో అంత్కంటే మంచిత్న్ం చూసాే, నేను నా 
పర మాణానికి పర్మహార్ం చెలా్ంచి, అంత్కంటే మంచిపనిని 
చేసా్లను.'' (బు'ఖారీ, మసాిమ్)  

 (2/1019)) متفق عليه [ (  7]  - 3412
ْحمِن بِْن َسُمرةَ قَالَ  : قَاَل َرُسْوُل اهلل  صىل اهلل  َوَعْن َعْبِد الر َ

ْحمن  بْن  َسُمَرةَ ََل َتْسأَل  اْْل َماَرةَ فَإ ن ََك  اَعْبَد "يَا  عليه وسلم:  لر َ
إ ْن أُْوت ْيَتَها َعْن َمْسأَلٍَة ُوك  لَْت إ لَْيَها َوإ ْن أُْوت ْيَتَها َعْن َغْْي   

ا  َمْسأَلَة َها َخْْيً أُِعْنَت عَلَْيَها َوإِذَا َحلَْفَت َعىَل يَِمْْيٍ فََرأَْيَت َغْْيَ
ْر َها فَ ِمنْ  يٍَة: "فَأْت   "َعْن يَِمْيِنَك َوأِْت ال َِذْي ُهَو َخْْير َكف ِ َوا ْ ر  . َوِف 

ْر َعْن يَم ْين َك" ْي ُهَو َخْْيٌ َوكَف      .ال َذ 
3412. (7) [2/1019- ఏకీభవిత్ం] 
'అబేుర్ర 'హాిన్ బిన్ సమర్హ్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) 
పర వచన్ం, ''ఓ 'అబేుర్ర 'హాిన్ నువువ నాయకుడు 
కావాలని దర్ఖాసా్త చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ 
దర్ఖాసా్త చేయడం వలా, నీ కోర్మక వలా నాయకుడిగా 
చేయబడితే, నినున నాయకత్తవనికే గుర్మచేయడం 
జరుగుతంది. ఇంకా అలా్లహ్(త్) సహాయం నీ్ నుండి 
ఎతాకోబడుతంది. ఒక వేళ నువువ కోర్కుండా, 
దర్ఖాసా్త చేయకుండా నువువ నాయకుడివైెతే, నీకు 
సహాయం చేయడం జరుగుతంది. నీపై అలా్లహ్(త్) 
దయ ఉంటుంది. నువువ ఏ విషయంలోనైనా పర మాణం 
చేసాే, దానికి వయతిరేకంగా చేయడంలో ల్లభం ఉంటే, నీవు 
నీ పర మాణానికి పర్మహార్ం చెలా్ంచు. నీకు ల్లభం 
ఉన్నదానిన చేయి.'' మరో ఉలాేఖన్ంలో నువువ ఆ మంచి 

పనిని చేయి, నీ పర మాణానికి పర్మహార్ం చెలా్ంచు. 
(బు'ఖారీ, మసాిమ్)  
ఈ 'హదీస్త' దావరా పర మాణం భంగపర్చక మందు 
కూడా పర్మహార్ం చెలా్ంచడం ధర్ిసమిత్మేన్ని, 
పర మాణం భంగపర్చిన్ త్రువాత్ అయితే పర్మహార్ం 
త్పపని సర్మగా ఇవావలని తెల్సింది.  

 ( 2/1019)) صحيح [ (  8]  - 3413
ْيَرةَ أَن َ   : صىل اهلل عليه وسلم قَالَ َل اهللِ َرُسوْ  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ْرَعْن يَم ْين ه    ْنَها فَلُْيَكف   ا م  "َمْن َحلََف َعىَل يَم ْْيٍ فََرأَى َخْْيً
لَْيْفَعْل". َرَواهُ ُمْسل ٌم    .َو

3413. (8) [2/1019 -దృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ఒక 
వయకిి ఒక విషయంపై పర మాణం చేసి, దానికి వయతిరేకంగా 
ల్లభం ఉందని అనిపసాే, అత్డు త్న్ పర మాణానికి 
పర్మహార్ం చెలా్ంచాల్, ల్లభం ఉన్న పని చేయాల్. 
(మసాిమ్)  

 (2/1019)) متفق عليه [ (  9]  - 3414
: قَاَل َرُسْوُل اهلل  صىل اهلل عليه وسلم: "َواهلل  َْلَْن  َوَعْنُه قَالَ 

ْ أَهْ ْين ه  ي َل ج َ أَحُدكُْم ب َيم   َي  ِف  ْن أَْن يُْعط  ْنَد اهلل  م  َثم َ لَُه ع  ل ه  آ
" ْ ا ْفََتََض اهلُل عَلَْيه     .كَف َاَرَتُه ال َِت 

3414. (9) [2/1019 -ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''అలా్లహ్ స్లకిి! మీలో ఎవరైనా త్న్ భారాయబిడడ ల పటా 
అనాయయం చేసా్లన్ని పర మాణం చేసి, పర మాణ భంగం చేసి 
పర్మహార్ం చెలా్ంచడమే ఉతా్మమని తెల్సికూడా, త్న్ 
పర మాణంపైనే పటిు వదలకుండా ఉంటే, అత్నికి అత్నిపై 
విధ్ధంచిన్ ఆ పర్మహార్ం చెలా్ంచడం కనాన ఎకుొవ పాపం 
చుటిుకుంటుంది.(ఎందుకంటే పర్మహార్ం్ వలా పాపం 
తొలగిపోతంది, కాని ఇకొడ మంకుపటిు వదలక్
పోవడం పర మాణం భంగం చేయడం కనాన ఘోర్మైన్ 
పాపం. 2  (బు'ఖారీ, మసాిమ్)  

 

2) వివర్ణ-3414: పర మాణానిన నర్వేర్ాడం మంచిద్ద. త్న్ 

ఇంటవార్మకి న్షిం కల్గే భయం ఉన్న పర మాణానిన భంగ 

పర్చడం త్పపనిసర్మ అవుతంది. భంగపర్చని వాడు 

పాపానికి గుర్వుత్తడు. ఉదా: నేను నా భార్యతో పాటు 
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 (2/1019)) صحيح [ (  10]  - 3415
: قَاَل َرُسْوُل اهلل  صىل اهلل عليه وسلم: "يَم ْيُنَك  َوَعْنُه قَالَ 

ُبَك  قَُك عَلَْيه  َصاح    .. َرَواهُ ُمْسل ٌم "َعىَل َما يَُصد  
3415. (10) [2/1019 -దృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''నీ 
పర మాణం నీ సేనహతడు ధృవీకర్మంచిన్ సంకలపంపై 
ఉంటుంది.'' 3 (మసాిమ్)  

 (2/1020)) صحيح [ (  11]  - 3416
لَْيم ْْيُ  َوَعْنُه قَالَ  َ : قَاَل َرُسْوُل اهلل  صىل اهلل عليه وسلم: "ا

 ."    .ْسل ٌم َرَواهُ مُ  َعىَل ن ي َة  الُْمْسَتْحل ف 
3416. (11) [2/1020-దృఢం] 
అబూహురైర్హ్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''పర మాణం, పర మాణం చేయించే వార్మ సంకలపంపై 
ఆధార్పడి్ ఉంటుంది.'' (మసాిమ్) 

 (2/1020)) صحيح [ (  12]  - 3417
لَْت  ه   : َعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَا لَْت َهذ  ََل  اْْليَُة: (  أُْنز 

ن ُكْم يُؤَ  ْ أَْيَما لل َْغو  ِف  ُذكُُم اهلُل ب ا :225: 2؛ اخ  ُجل  ْ قَْول  الر َ ََل   ) ِف 
 . ن َة  لَْفُظ الَْمَصاب ْيح   َواهلل  َوَبىَل َواهلل  ْ َشْرح  الس ُ َرَواهُ الُْبَخار ي ُ َوِف 

َي اهلُل َعنْ     .هُ َوقَال: َرفََعُه بَْعُضُهْم َعْن عَائ َشَة َرض 
3417. (12) [2/1020 -దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథన్ం: ఈ ఆయత: ''ల్ల 
యువాఖిజు కుమలా్లహు బిలాగివ ఫీ ఐమానికుమ,'' 

 

భోజన్ం చేయను, ఆమతో మాటా్టడను, బజ్జరు నుండి 

ఏ వసా్తవు కని తీస్తకురాను మొదలైన్వి. ఇటువంట 

పర మాణాలను భంగపర్చడం త్పపనిసర్మ. పర్మహార్ం 

చెలా్ంచడం కూడా త్పపనిసర్మ. ఇటువంట పర మాణంపై 

అంటపటిుకని ఉండటం మహానేర్ం. ఎందుకంటే ఇందులో 

ఇంటవార్మకి అనాయయం జరుగుతంది.  

3) వివర్ణ-3415: అంటే పాలకుడు లేదా ఖా'దీ ఏదైనా 

విషయంపై పర మాణం చేయిసాే, పర మాణం చేసిన్వాడు 

తెల్విగా త్నున త్తను పాపానికి దూర్ంగా ఉంచడానికి 

పర మాణంచేసి దానిన వేరే విషయంగా భావిసాే, దానివలా 

ఏమీ ల్లభం ఉండదు. ఏ విషయంపై పర మాణం చేయిసాే 

పర మాణం దానిపైనే అవుతంది. కిర ంద 'హదీస్త'లు 

వసా్తనానయి. 

(అలబఖర్హ, 2:225) - 'మీరు అనాలోచిత్ంగా చేసే 
పర మా ణాలను గుర్మంచి అలా్లహ్ మిమిల్న పటిుకోడు.'  
ఈవయకిి విషయంలో అవత్ర్మంచింది, ఒక వయకిి సంకలపం 
సందర్భం లేకుండా పర తిమాటకు పర మాణాలు 
చేసేవాడు. 'దైవం స్లకిి! నేనాపని చేయను,' ఆ 
పనిచేయను అని అనేవాడు. అంటే పర తిమాటకు 
పర మాణం చేసేవాడు. అత్డి ఉదే్దశ్యం పర మాణం చేయటం 
ఉండేది కాదు. ఇటువంటవనీన వయర్థ పర మాణాలు, వీటని 
గుర్మంచి అలా్లహ్ (త్) విచార్మంచడం జరుగదు. 
(బు'ఖారీ, షర్'హ స్తన్నహ్)  

----- 
لَْفْصُل الث َاِِنْ   َ    రండవ విభాగం   ا

  (2/1020) )لم تتم دراسته [ (  13]  - 3418
ْيَرةَ قَالَ  : قَاَل َرُسْوُل اهلل  صىل اهلل عليه وسلم: "ََل  َعْن أَِِبْ ُهَر

َهات ُكْم َوََل ب اْْلَْنَداد   َبائ ُكْم َوََل ب أُم َ  ب اهلل   َوََل َتْحل ُفْوا َتْحل ُفْوا ب آ
  .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائ  ُ " إ َل َ َوأَنُُتْم َصاد قُْوَن 

3418. (13) [2/1020 -అపర్మశోధ్ధత్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''మీరు త్ండుర లపై, త్లాులపై పర మాణాలు చేయకండి. 
విగర హాలపై పర మాణాలు చేయకండి. అయితే అలా్లహ పై 
పర మాణాలు చేసాే నిజమైన్ పర మాణాలు చేయండి.'' 
(అబూ్ దావూద్, న్స్లయి')  

  (2/1020) )لم تتم دراسته [ (  14]  - 3419
ْبِن ُعَمَرَرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَالَ  : َسم ْعُت َرُسْوَل اهلل  صىل  َوَعِن ا

. َرَواهُ  " أَْشَرَك "َمْن َحلََف ب َغْْي اهلل  فََقْد  اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:
م   ْ ي ُ الَت      .ذ 

3419. (14) [2/1020- అపర్మశోధ్ధత్ం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స)ను ఇల్ల 
అంటూ ఉండగా నేను వినానను, ''అలా్లహ్ (త్) త్పప 
ఇత్రుల పేర్ పర మాణం చేసిన్వారు అలా్లహ్(త్)కు స్లట 
కల్పంచిన్టాే.'' (తిర్మిజి')  
అంటే అలా్లహ్ (త్) త్పప ఇత్రులపై పర మాణం 
చేసిన్వారు అలా్లహ్(త్)కు స్లట కల్పంచిన్ వారౌత్తరు. 

  (2/1020) )صحيح [ (  15]  - 3420
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ْيَدةَ قَالَ  :قَاَل َرُسْوُل اهلل  صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن  َوَعْن بَُر
ن َا". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  َنة  فَلَْيَس م     .َحلََف ب اْْلََما

3420. (15) [2/1020- దృఢం] 
బురైదహ్ (ర్) కథన్ం: పర వకి(స) పర వచన్ం, 

''అమాన్తపై పర మాణం చేసిన్్ వారు మన్లోని వారు 
కారు.'' (అబూ దావూద్్)  
ఎందుకంటే అమాన్త కూడా దైవసృషి్టత్తలలోనిద్ద. 

 (2/1021)) لم تتم دراسته [ (  16]  - 3421
 "َمْن قَاَل: وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهلل  صىل اهلل عليه  :َوَعْنُه قَالَ 

 ْ ْي  بَ إ ّن   َن اْْل ْسَّلم  فَإ ْن كَاَن كَاذ بًا فَُهَو كََما قَاَل َوإ ْن كَاَن ر  ٌء م  
ل ًما". رواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائ  ُ  َع إ ََل اْْل ْسَّلم  َسا َصاد قًا فَََلْ يَْرج 

ْبُن    .َماَجهُ  َوا
3421. (16) [2/1021-అపర్మశోధ్ధత్ం] 
బురైదహ్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''ఒకవేళ 
ఎవరైనా ఒకవేళ నేను ఇల్ల చేసాే, నేను ఇసా్లమ్ పటా విసిగి 
పోయిన్టాే అని పర మాణం చేసాే, ఒకవేళ అత్డు అసత్య 
పర మాణం చేసాే అన్నటిు అయిపోత్తడు, అంటే అత్డు 
ఇసా్లమ్ పటా విస్తగు చెందుత్తడు. ఒకవేళ అత్డు సత్య 
పర మాణం చేసినా ఇసా్లమ్ వైెపు స్తర్కిిత్ంగా రాలేడు. 
(అబూ దావూద్్, న్స్లయి', ఇబ్నన మాజహ)  
అంటే ఈవిధంగా పల్కిన్వాడు ఎటి పర్మసిథ తలాోనూ 
పాపానికి గుర్వుత్తడు. 

  (2/1021) )لم تتم دراسته [ (  17]  - 3422
اهلل عليه  كَاَن َرُسْوُل اهلل  صىل  :َوَعْن أََِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَالَ 

م    : قَالَ َيِمْْيِ َهَد ِِف اْل م إِذَا اْجتَ وسل  ْي نَْفُس أَِب  الَْقاس  "ََل َوال َذ 
ه ". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ     .ب َيد 

3422. (17) [2/1021-అపర్మశోధ్ధత్ం] 
అబూ స'యీద్్ 'ఖుదీర  (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) పర మాణం 
చేయట్టనిన త్పపనిసర్మగా భావిసాే ఇల్ల అంట్టరు, 
''ఎవర్మ చేతిలో అబుల్ ఖాసిమ్ పార ణం ఉందో ఆయన్్

(త్) స్లకిి! ఈ విషయం ఇల్ల లేదు.'' (అబూ్ దావూద్్)  
అబుల్ ఖాస్లమ్  ప్ర వకత  (స)  క్కనయత్. 

 (2/1021)) ضعيف  [ (  18]  - 3423

ْيَرةَ قَالَ  : كَانَْت يَم ْْيُ َرُسْول  اهلل  صىل اهلل عليه  َوَعْن أَِِبْ ُهَر
ُراهللَ "ََل َوأْس  وسلم إ ذَا َحلََف:  بُْن َماَجهُ  دَاُودَ ". َرَواهُ أَبُوْ َتْغف    . َوا

3423. (18) [2/1021-బలహీన్ం] 
అబూహురైర్హ్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) ఒకోొస్లర్మ ఈ 
విధంగానూ పర మాణం చేసేవారు, ''ఈ విషయం ఇల్ల 
లేదు. నేను అలా్లహ్ (త్)ను క్షమాపణ కోరుతనానను.'' 
(అబూ దావూద్్, ఇబ్నన మాజహ) 

 (2/1021)) صحيح [ (  19 ] - 3424
ْب َوَعِن  : "َمْن  ُعمََر أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل ليه وسلم قَالَ ِن  ا

ْنَث عَلَْيه   َرَواهُ   ."َحلََف َعىَل يَم ْْي  فََقاَل: إ ْن َشاَء اهلُل فََّل ح 
َرم ي ُ  ا بُْن َماَجُه َوالد َ ي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائ  ُ َوا م ذ  ْ كََر  الَت   َوذَ

م ذ   ْ بُْن ُعمَرَ َعُة َوقَي ُ َجَماالَت      .ُفْوهُ َعىَل ا
3424. (19) [2/1021-దృఢం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) 
పర వచన్ం, ''పర మాణం చేసేటపుపడు ''ఇన్షాఅలిాహ్'' 
అని పల్కితే, అత్ని పర మాణం భంగం కాదు.''4 (తిర్మిజి', 
అబూ దావూద్్, న్స్లయి, ఇబ్నన మాజహ, దార్మి) 

----- 
ْل  َ ِلُث  ْصُل  فَ ا    మూడవ విభాగం  الث َا

 ( 2/1021؟)[  20]  - 3425
ل ٍك َعْن أَب ْيه  قَاَل: َعْن أَِِبْ اْلَْحَوِص  يَا   قُلُْت:  َعْوف  بْن  َما

 ْ لُِن  ْ َوََل يُص  ْيِن  ت ْيه  فََّل يُْعط  ْ آ بَْن َعم   ِل   ثُم َ  َرُسْوَل اهلل  أََرأَْيَت ا
ْ فَ يَْحَتاُج إ َِل َ فََيأْت يْ  ِِنْ َوقَْد َحلَْفُت أَْن َل أَْعِطَيُه َوَل   َيْسأَلُ ِن 

َر َعْن يَِمْيِِنْ  َرَواهُ   . أَِصلَُه فَأََمَرِِنْ أَْن آِِتَ ال َِذْي ُهَو َخْْير َوأُكَف ِ
ْبُن َماَجُه   الن ََسائ  ُ َوا

َيٍة قَاَل:قُلُْت: َوا ْ ر  ْبُن َرُس يَا  َوِف  ْ ا  فَأَْحل ُف  َعم  ْي ْوَل اهلل  يَأْت ْيِن 
ْر َعْن يَم ْين َك"ْن َل أَْعِطَيُه َوَل أَِصلَُه قَالَ أ    .: "كَف  

3425. (20) [2/1021?] 
అబూ అ'హ్వ'స 'ఔఫ్ బిన్ మాల్క్ త్న్ త్ండిర  మాల్క్ 
దావరా కథన్ం: అత్ని త్ండిర  కథన్ం: ''ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! 

 

4) వివర్ణ-3424: అంటే ఒకవేళ పర మాణం చేసిన్పుడు 

'ఇన్షాఅలా్లహ్ నేను ఫల్లనా పని్చేసా్లను' అని పల్కి ఆ 

పని చేయకపోతే, త్న్ పర మాణానికి వయతిరేకంగా చేయటం్

వలా పాపమూ చుటిుకోదు, పర్మహార్మూ ఉండదు. 
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నాకేదైనా అవసర్ం వచిా, నేను నా చిన్న కడుకు 
దగగ ర్కు వెళితే, అత్డు నాకు సహాయం చేయడు, 
బంధుత్వవిధ్ధనీ చెలా్ంచడు, నా పటా మంచిత్న్ంతో 
వయవహర్మంచడు. అద్దవిధంగా అత్నికి అవసర్ం ఉండి, 
నా దగగ ర్కు వసాే, నేను అత్నికి సహాయం చేయన్ని, 
అత్ని పటా బంధుప్రర తితో వయవహర్మంచన్ని నేను 
పర మాణం చేస్తకునానను,'' అని అనానను. దానికి పర వకి 
(స), ''నువువ మంచి పనులు చేసాూ ఉండు. నీ 
పర మాణానికి త్గిన్ పర్మహార్ం చెలా్ంచివేయి,'' అని 
అనానరు. (న్స్లయి', ఇబ్నన  మాజహ)  
మరో ఉలాేఖన్ంలో ఇల్ల ఉంది: ''నేను ఓ అలా్లహ్ 
పర వకిా! మా చినానన్న కడుకు అవసరార్థ ం నా దగగ ర్కు 
వసా్లడు, అయితే నేను అత్నికి సహాయం చేయన్ని, 
మంచిగా పర వ రి్మంచన్ని పర మాణం చేసి ఉనానను,'' అని 
విన్నవించుకునానను. దానికి పర వకి (స), ''నీవు నీ 
పర మాణానికి పర్మహార్ం చెలా్ంచు, మంచి పనులు చేసాూ 
ఉండు,'' అని హత్బోధ చేస్లరు.'' 

===== 
 َباُب ِِف الن ُُذْورِ   -1

1. మొక్కుబడులు 
ధార్మికంగా త్న్పై త్పపనిసర్మ కాని విషయానిన త్న్పై 
త్పపనిసర్మ చేస్తకోవడం. అంటే ఒకవేళ ఫల్లనా 
విషయం అయితే, నేను 10 మందికి భోజన్ం పడత్తను్
అని్ అన్డం. ఆ పని అయిపోతే 10 మందికి భోజన్ం 
పటిటం త్పపనిసర్మ అయిపోతంది. ఒకవేళ పాపకార్యం 
పటా మొకుొకుంటే దానిన చెలా్ంచడం త్పపనిసర్మకాదు. 
అయితే దానికి పర్మహార్ం చెలా్ంచడం త్పపనిసర్మ. దీనిన 
కిర ంది 'హదీస్తలలో వివర్మంచడం జర్మగింది. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ  మొదటి విభాగం       ا
 (2/1022)) متفق عليه [ (  1]  - 3426

َل  ْ قَا بُْن ُعَمَرَرِضَي اهلُل َعهْْنُ ْيَرةَ َوا ْوُل  قَاَل َرُس  :َعْن أَِِبْ ُهَر
ْ م َن  ْوا فَإ  "ََل َتْنُذرُ   صىل اهلل عليه وسلم: اهلل   ن َ الن َْذَر ََل يُْغِن 

   ." ن ََما يُْسَتْخِرُج بِِه ِمَن الَْبَخْيِل الَْقَدر  َشْيًئا َوإ

3426. (1) [2/1022- ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్), 'అబేులా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) 
ఇదేర్మ కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''మొకుొబడులు 
మొకుొకోకండి. ఎందుకంటే మొకుొబడి విధ్ధవార త్ను 
మార్ాలేదు. పైగా దాని దావరా పసినార్మత్న్ం నుండి 
ధన్ం పందడం్ జరుగు తంది.'' 5 (బు'ఖారీ, మసాిమ్) 

 ( 2/1022)) صحيح [ (  2]  - 3427
"َمْن   :َوَعْن عَائَِشَة أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَالَ 

ْعُه وَ  ْيَع اهلَل فَلُْيط  ه  َمْن نََذ نََذَر أَْن يُط  َيُه فََّل يَْعص  .  " َر أَْن يَْعص 
   .َرَواهُ الُْبَخار ي ُ 

3427. (2) [1022- దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 

''ఎవరైనా అలా్లహ్(త్) విధేయత్ గుర్మంచి మొకుొ్

కుంటే, అలా్లహ్ (త్) విధేయత్కు కటిుబడిఉండాల్. 
త్న్ మొకుొబడి పూరి్మచేయాల్. ఇంక్వరైనా అలా్లహ్ 
(త్) అవిధేయత్ గుర్మంచి మొకుొకుంటే, అత్డు 
అలా్లహ్(త్) అవిధేయత్కు పాలపడరాదు. ఇటువంట 
మొకుొబడినీ చెలా్ంచరాదు.6  (బు'ఖారీ) 

 

5) వివర్ణ-3426: అంటే పసినార్మ సంతోషంగా అలా్లహ్ 

మార్గ ంలో ఖరుాచేయడు. కాని మొకుొకుంటే, దైవం 

అత్ని కోర్మక తీర్మాతే మాత్్ం ఖరుాపడత్తడు. అయితే 

మొకుొబడుల వలా ఎటువంట ల్లభమూ లేదు. ఇంకా 

ఈ మొకుొబడులు కషిాలను, ఆపదలను దూర్ం 

చేయలేవు. విధ్ధవార త్ను మార్ాలేవు. అందువలా 

మొకుొబడుల వలా ఎటువంట ల్లభమూ లేదు. కాని 

ఒకవేళ మొకుొకుంటే, అలా్లహ్ ఆ పనిచేయించివేసాే, 

దానిన చెలా్ంచడం త్పపనిసర్మ అవుతంది. మొకుొ్

కోవట్టనిన ఎందుకు వార్మంచడం జర్మగిందంటే, 

మొకుొకని అలసత్నానిన పర దర్మశంచకూడదు. 

ఎందుకంటే మొకుొకుంటే దానిన పూరి్మచేయడం 

త్పపనిసర్మ అవుతంది.  

6) వివర్ణ-3427: అంటే ఎవరైనా ఒకవేళ ఈ పని 

అయితే నేను ఉపవాసం పాటసా్లను, లేదా 'హజ్ చేసా్లను 

లేదా 'సదఖహ, దాన్ధరాిలు చేసా్లను అని మొకుొ్

కుంటే ఇటువంట మొకుొబడి పూరి్మచేయాల్. 

ఎందుకంటే ఇది సత్తొర్యం. ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ పని 

అయితే ఫల్లనా వయకిి సమాధ్ధపై ఖరీదైన్ దుపపటని 
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 ( 2/1022)) صحيح [ (  3]  - 3428
 صىل اهلل عليه  ْوُل اهلل  قَاَل َرُس  :َوَعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْْيٍ قَالَ 

ْ وسلم: "ََل َوفَاَء ل نَ  َيٍة َوََل ف ْيَما ََل يَْمل ُك الَْعْبُد".ْذٍر ِف  َرَواهُ   َمْعص 
" َية  اهلل  ْ َمْعص  َيٍة: "ََل نَْذَر ِف  َوا ْ ر     .ُمْسل ٌم َوِف 

3428. (3) [2/1022 -దృఢం] 
'ఇమ్రాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) 
పర వచన్ం, పాపకార్యం కర్కు మొకుొబడి పూరి్మ 
చేయడం మంచిది కాదు. అద్దవిధంగా త్న్ అధీన్ంలో 
లేని దానిన గుర్మంచి కూడా మొకుొకోవటం మంచిది 
కాదు. (మసాిమ్)  
మరో ఉలాేఖన్ంలో ఇల్ల ఉంది, ''అలా్లహ(త్) 
అవిధేయత్ కర్కు  చేస్తకున్న మొకుొబడిని 
పూరి్మచేయకండి.'' 

 ( 2/1022)) صحيح [ (  4]  - 3429
ِمٍرَعْن َرُسوْ   صىل اهلل عليه وسلم  ِل اهللِ َوَعْن ُعْقَبَة بِْن عَا

". َرَواهُ ُمْسل ٌم  :قَالَ     ."كَف َاَرةُ الن َْذر  كَف َاَرةُ الَْيم ْْي 
3429’ (4) [2/1022 -దృఢం] 
'ఉఖ్బహ బిన్ 'ఆమిర్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) 
పర వచన్ం, మొకుొబడి పర్మహార్ం, పర మాణ పర్మహార్ం 
వంటద్ద. 7 (మసాిమ్) 

 ( 2/1022) )صحيح [ (  5]  - 3430
بِْن َعب َاٍس  : بَْيَنا الن َب  ُ صىل اهلل  قَالَ  َرِضَي اهلُل َعْنهُ  َوَعِن ا

لُْوا: أَبُْو   عليه وسلم يَْخُطُب إ ذَا ُهَو ب َرُجٍل قَائ ٍم فََسأَلَُه َعْنُه فََقا
  قُْعَد َوَل يَْسَتِظل ُ َو َل يََتكَل ََم  َوََل َي إ ْسَرائ ْيَل نََذَر أَْن يَُقْوَم 

َيُص  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلمَو : "ُمُرْوهُ فَلَْيَتكَل َْم ْوُم فََقاَل الن َ
لُْيت م َ َصْوَمُه". َرَواهُ الُْبَخار ي ُ  لَْيْقُعْد َو ل َ َو لَْيْسَتظ     .َو

3430. (5) [2/1022 -దృఢం] 
ఇబ్నన 'అబాబస్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) పర సంగం చేసాూ 
ఉనానరు. ఇంత్లో ఒక వయకిి నిలబడి ఉండటం 

 

సమర్మపసా్లను, లేదా దీపాలు వెల్గిసా్లను అని మొకుొ్

కుంటే, ఇటువంట మొకుొబడులు నిష్టదిం. ఇల్ల 

ఎంత్మాత్్ం చేయరాదు. ఇటువంట మొకుొబడికి 

త్పప కుండా పర్మహార్ం చెలా్ంచాల్. 

7) వివర్ణ-3429: పర మాణం భంగం చేసాే చెలా్ంచే 

పర్మహార్మే. మొకుొబడి భంగం చేసినా చెలా్ంచాల్.  

చూచారు. పర వకి (స), 'అత్ని పేరేమిట, అత్ను 
ఎందుకు నిలబడాడ డు,' అని పర జలను అడిగారు. దానికి 
పర జలు, ''అత్ని పేరు అబూ ఇస్లర యీ'ల్, అత్డు, 
'నిలబడత్తన్ని, కూరోాన్ని, ఏ వసా్తవు నీడలో 
ఉండన్ని, ఎవర్మతోనూ మాటా్టడన్ని, ఉపవాసం 
ఉంట్టన్ని మొకుొకునానడు,' '' అని అనానరు. దానికి 
పర వకి (స), ''అత్నిన, 'మాటా్టడాల్, నీడలో ఉండాల్, 
కూరోావాల్, అయితే ఉపవాసం మాత్్ం పాటంచాల్,'   
అని ఆద్దశించండి,'' అని పర జలతో అనానరు. 8  

(బు'ఖారీ) 
  (2/1023) )متفق عليه [ (  6]  - 3431

ادَى ًخا يُهَ ْن أَنٍَس أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم َرأَى َشيْ عَ وَ 
ْبَنْيِه فََقالَ  لُْوا: :"َما بَاَل َهَذا؟"بَْْيَ اِ نََذَرأَْن ي َْمَشَي إ ََل بَْيت    قَا

".  اهلل  قَاَل: ْيب  َهَذا نَْفَسُه لََغِن  ٌ َوأََمَرهُ   "إ ن َ اهلَل َتَعاَل َعْن َتْعذ 
 .كََب أَْن يَرْ 

3431. (6) [2/1023- ఏకీభవిత్ం] 
 (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) ఒక వృధి వయకిిని చూస్లరు. 
అత్డు త్న్ ఇదేరు కడుకుల సహాయంతో 
న్డుసా్తనానడు. విషయం ఏమిటని' పర వకి (స) పర జలను 
అడిగారు. 'అత్డు కాల్న్డకన్ 'హజజ ్ కు వెళా్తన్ని 
మొకుొకునానడు,' అని తెల్యపర్మచారు. అపుపడు 
పర వకి (స), 'అలా్లహ్ (త్) పార ణులకు ఈవిధంగా 

 

8) వివర్ణ-3430: పర వకి (స) అత్ని మొకుొబడిని ర్దేు 

చేస్లరు. ఇటువంట పనులకు మన్ జీవన్ విధాన్ంలో 

ఎటువంట పర తిఫలం లేదు. ఇది కేవలం త్నున త్తను 

హంసించుకోవటమే అవుతంది. అన్వసర్ంగా త్నున 

త్తను పాపానికి గుర్మచేస్తకోవడమే అవుతంది. 

అభిలషణీయమైన్ మొకుొబడులు పూరి్మ చేయడంలో 

త్పుపలేదు.  

అబూదావూద్్, బై్నహఖీలలో ఇల్ల ఉంది, ''ఒక సా్త్ా ఒకవేళ 

పర వకి (స) యుదిం నుండి స్తర్కిిత్ంగా వసాే పర వకి (స) 

మందు, దఫ్ వాయిసా్లన్ని మొకుొకుంది. పర వకి (స) 

ఆమతో, 'నీ మొకుొబడి చెలా్ంచు,' అని అనానరు. 

కందరు ధర్ిసమిత్మైన్ విషయాలాో మొకుొబడి 

చేస్తకోవచుాను. దఫ్ వాయించడం ఇసా్లమీయ 

సంతోషానికే. ఇది కూడా పుణయకార్యమే. 
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కషిపటిడు. అత్నిన వాహన్ంపై ఎకిొ వెళళమన్ండి' 
అని  అనానరు.  (బు'ఖారీ, మసాిమ్) 

   (2/1023) )صحيح [ (  7]  - 3432
ْيَرةَ قَالَ  َيٍة لُِمْسِلٍم َعْن أَِِبْ ُهَر ْيُخ   :َوِِفْ ِرَوا ْركَْب أَي َُها الش َ "ا

   .َغِن  ٌ َعْنَك َوَعْن نَْذر َك" فَإ ن َ اهلَل 
3432. (7) [2/1023 -దృఢం] 
మసాిమ్లో ఇల్ల ఉంది, ''పర వకి (స) ఆ మసల్వాని తో 

''గురువుగారూ వాహన్ంపై ఎకిొ వెళిళండి, అలా్లహ్ (త్) 
మీరు, మీ మొకుొబడి అకొర్్ లేనివాడు,'' అని 
అనానరు. 

  (2/1023) )متفق عليه [ (  8]  - 3433
َي اهلُل َعْْنُ اٍس ْبِن َعب َ َوَعِن ا  : أَن َ َسْعَد بَْن ُعَبادَةَ َرض 

ْ نَْذٍر كَاَن َعىَل أُم  ه  فَُتُوف ََيْت  ا ْستَ  ْفََت الن َب   صىل اهلل عليه وسلم ِف 
َيُه َعْنَها َيُه فَأفَْتاهُ أَْن يَْقض     .قَْبَل أَْن َتْقض 

3433. (8) [2/1023- ఏకీభవిత్ం] 
ఇబ్నన 'అబాబస్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స)ను స'అద్్ బిన్ 

'ఉబాదహ్, ''నా త్లా్ మొకుొకుంది, మొకుొబడి 
చెలా్ంచకమంద్ద మర్ణ్నంచింది, ఇపుపడు నేను ఏం్
చేయాల్,'' అని అడిగారు. దానికి పర వకి (స), 'ఆమ 
మొకుొబడిని ఆమ త్ర్ఫున్ నువువ చెలా్ంచు,' అని 
సమాధాన్ం ఇచాారు. 9  (బు'ఖారీ, మసాిమ్) 

 (2/1023)) متفق عليه [ (  9]  - 3434
لٍِك قَالَ  يَا َرُسْوَل اهلل  إ ن َ م نء   قُلُْت:: َوَعْن كَْعِب بِْن َما

ْ َصَدقًَة إ ََل اهلل  َوإ ََل َرُسْول ه   ْ أَْن أَْنَخل َع م ْن َماِل  فََقاَل  .َتْوَبِت 
ل   َرُسْوُل اهلل  صىل اهلل عليه وسلم: ْك بَْعَض َما ْيرر َك فَُهَو َخ "أَْمس 

ْ  ". قُلُْت:لََك  ْي ب خَ فَإ ّن   ُك َسْهم ي ال َذ  . َوَهَذا َطَرٌف م ْن   أَْمس  ْيََبَ
ٍل  ْيث  ُمَطو َ    .َحد 

3434. (9) [2/1023 -ఏకీభవిత్ం] 
క'అబ్ బిన్ మాల్క్ (ర్) కథన్ం: నేను ''ఓ పర వకిా! నేను 
నా పశ్చాతా్తపం స్త్వకర్ణకు కృత్జు త్గా నా 
ధనాన్నంత్త అలా్లహ్ (త్) మర్మయు ఆయన్ పర వకి 

 

9) వివర్ణ-3433: ఈ 'హదీస్త' దావరా ఒకవేళ 

మర్ణ్నంచిన్ వార్మ త్ర్ఫున్ మొకుొబడి బాకీఉంటే వార్మ 

త్ర్ఫున్ వార్మ వార్స్తలు చెలా్ంచాల్ అని తెల్సింది. 

మార్గ ంలో 'సదఖహ చేయాలని మొకుొకునానను. 
అందువలా నా ధనాన్నంత్త అలా్లహ్ (త్) మర్మయు 
ఆయన్ పర వకి (స) మార్గ ంలో దాన్ధరాిలు చేయాలను 
కుంటునానను,'' అని విన్నవించుకునానను. దానికి 
పర వకి (స), 'నీ ధన్ంలో నీ కోసం కంత్ ఉంచుకో, నీకు పనికి 
వసా్తంది,' అని అనానరు. దానికి నేను, 'ఓ పర వకిా! 'ఖైబర్ 
యుదిధన్ంలో నుండి నాకు లభించిన్ భాగానిన నేను 
ఉంచుకునానను,' అని అనానను. (బు'ఖారీ, మసాిమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ   َ    రండవ విభాగం  ا
 (2/1023)) صحيح [ (  10]  - 3435

لَْت  "ََل   َرُسْوُل اهلل  صىل اهلل عليه وسلم: قَالَ  :َعْن عَائَِشَة قَا
َيٍة َوكَف َاَرُتُه نَْذ  ْ َمْعص  ".َر ِف  َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   كَف َاَرُة الَْيم ْْي 

ي ُ َوالن ََسائ  ُ  م ذ  ْ     .َوالَت  
3435. (10) [2/1023 -దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, ''అలా్లహ్ 
అవిధేయత విషయంలో మొక్కుక్కని మొక్కుబడి 
చెలి్లంచడం ధర్మసమమతం కాదు. ఇటువంట 
మొకుొబడికి పర మాణ పర్మహార్ం సర్మపోతంది.'' (అబూ 
దావూద్్, తిర్మిజి', న్స్లయి') 

 (2/1024)) لم تتم دراسته [ (  11]  - 3436
بِْن َعب َاٍس   :َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَالَ  أَن َ  َوَعِن ا

.َوَمْن نََذَرنَْذًرا  نَْذًرا لَْم يَُسم  ه  فََكف َاَرُتُه كَف َارَ "َمْن نََذَر  ةُ يَم ْْيٍ
.َوَمْن نََذَر نَْذًرا أََطاقَُه فَلَْيف   ََل  ْيُقُه فََكف َاَرُتُه كَف َاَرةُ يَم ْْيٍ  يُط 

." ْبن  َعب َا ب ه  بُْن َماَجُه َوَوقََفُه بَْعُضُهْم َعىَل ا   .ٍس َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوا
3436. (11) [2/1024- అపర్మశోధ్ధత్ం] 
ఇబ్నన 'అబాబస్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) పర వచన్ం, 
నిర్వధ్ధక మొకుొబడి పర్మహార్ం  పర మాణ పర్మహార్ం . 
అద్దవిధంగా పాపకార్య మొకుొబడికీ పర మాణ 
పర్మహార్మే. శ్కిికి మించిన్ మొకుొబడికీ పర మాణ 
పర్మహార్మే. అద్దవిధంగా త్న్ శ్కిికి త్గిన్ విధంగా 
మొకుొకుంటే దానిన చెలా్ంచాల్. (అబూ దావూద్్, 
ఇబ్నన మాజహ) 



15. ప్ర మాణాలు మొక్కుబడులు:3406-3445; సంపుటం:II 1250 15-  ِر يإَماِن َوالنُّذُوإ ِ  II : لإدالجِ  ؛ 3445-3406 :ِكتَاُب اْلإ
 

 (2/1024)) صحيح [ (  12]  - 3437
َحاِك قَالَ  نََذَر َرُجٌل َعىَل َعْهد  َرُسْول  اهلل    :َوَعْن ثَاِبِت بِْن الض َ
َنَة فَأَََت َرُسْوُل اهلِل صىل   صىل اهلل عليه وسلم أَْن يَْنَحَرإ ب  ًل بُبَوا

هُ اهلل عليه   :هلل عليه وسلمفََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ا .وسلم فَأَْخََبَ
ل ي َة  يُْعَبُد؟" "َهْل كَاَن ف ْيَها ْن أَْوثَان  الَْجاه  لُْوا: َوثٌَن م   ََل قَاَل: قَا

ْيٌد م ْن أَْعَياد ُهْم ؟"  لُوْ  "فََهْل كَاَن ف ْيه  ع  فََقاَل َرُسْوُل اهلل    .:ََل اقَا
َك فَإ ن َُه ََل َوفَاَء ل نَ  م:صىل اهلل عليه وسل  ْ  "أُْوف  ب َنْذر  ْذٍر ِف 

َية  اهلل  َوََل  ْبُن آدََم َمْعص      .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "ف ْيَما ََل يَْمل ُك ا
3437. (12) [2/1024- దృఢం] 
స్ల'బిత్ బిన్ 'ద'హాాక్ (ర్) కథన్ం: పర వకి (స) కాలంలో ఒక 
వయకిి బువాన్హ పర ద్దశ్ంలో ఒంటె జిబహ్ చేసా్లన్ని 
మొకుొకునానడు. ఆ వయకిి పర వకి (స) వదేకు వచిా 
విన్నవించుకునానడు. దానికి పర వకి (స), 'బువాన్ 
పర ద్దశ్ంలో అజ్జు న్ కాలంలో విగర హపూజ జర్మగేదా?' అని 
అడిగారు. దానికి ఆ వయకిి, 'లేదు,' అని సమాధాన్ం 
ఇచాాడు. పర వకి (స) మళ్ళళ, 'అకొడ ఉత్సవాలు 
జర్మగేవా,' అని పర శినంచారు. ఆ వయకిి, 'లేదు,' అని 
సమాధాన్ం ఇచాాడు. అపుపడు పర వకి (స), 'అయితే 
నీవు నీ మొకుొబడి చెలా్ంచుకో. దైవ అవిధేయత్త 
మొకుొబడి చెలా్ంచకు. దానిన చెలా్ంచే అవసర్ం కూడా 
లేదు. అద్దవిధంగా మాన్వుని శ్కిికి మించిన్ మొకుొ బడి 
చెలా్ంచన్వసర్ం లేదు,' అని అనానరు. (అబూ 
దావూద్్) 

 ( 2/1024)) حسن  [ (  13]  - 3438
هِ َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ   َوَعْن َعْمِرو بِْن  ِ ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 

لَْت  َك   : اِْمَرأَةً قَا ْ نََذْرُت أَْن أَْضر َب َعىَل َرأْس  يَا َرُسْوَل اهلل  إ ّن  
ف  قَاَل: "أَو لد َ لَْت:  ْيٌن: َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوَزادَ َرز   ".َنْذِرَك ِِفْ بِ ب ا  قَا
بََح ب َمكَان  كََذا َوكََذا َمكَاٌن يَْذبَُح ف ْيه  أَْهُل  َونََذْرُت أَْن أَذْ 

لَي َة  فََقاَل: ْن أَْوثَان   الَْجاه  "َهْل كَاَن ب َذل َك الَْمكَان َوثٌَن م 
ل ي َة  يُْعَبُد؟" لَت:  الَْجاه  ْيٌد م ْن    قَاَل: ََل  قَا "َهْل كَاَن ف ْيه  ع 

لَْت: ََل قَاَل: "أَوْ أَْعيَ  "اد ه ْم؟" قَا ْ ب َنْذر ك     .ِف 
3438. (13) [2/1024 -పార మాణ్నకం] 
'అమ్్్ బిన్ షు'ఐబ్ త్న్ త్ండిర , త్తత్ల దావరా, 
కథన్ం: ఒక సా్త్ా, ''త్మరు జిహాద్్ నుండి స్తర్కిిత్ంగా 
వచేా సంతో షంలో, 'మీ మందు దఫ్ వాయిసా్లను,' అని 

మొకుొకునానను,'' అని పల్కింది. దానికి పర వకి (స), 
'అయితే నీవు నీ మొకుొబడి చెలా్ంచుకో,' అని 
అనానరు.10  (అబూ్ దావూద్్, ర్జీన్)  
మరో ఉలాేఖన్ంలో ఇల్ల ఉంది, ఆ సా్త్ా ''ఫల్లనా చోట 
అజ్జు న్ కాలంలో పర జలు జంతవులను జి'బ'హ్ 
చేసేవారు. నేనూ ఆ పర ద్దశ్ంలో జంతవును జి'బ'హ్ 
చేయాలనుకుంటునానను,'' అని పల్కింది. దానికి పర వకి 
(స), 'ఆ పార ంత్తలాో అజ్జు న్ కాలంలో విగర హారాధన్ 
జర్మగేదా?' అని పర శినంచారు. దానికి ఆమ, 'లేదు,' అని 
సమాధాన్ం ఇచిాంది. మళ్ళళ పర వకి (స), 'అకొడ 
ఉత్సవాలు, జర్మగేవా?' అని అనానరు. దానికి ఆమ, 
'లేదు' అని సమాధాన్ం ఇచిాంది. అపుపడు పర వకి (స), 
'నువువ నీ మొకుొబడి చెలా్ంచుకో,' అని అనానరు.  

 (2/1025)) صحيح [ (  14]  - 3439
ْ لَُباَبةَ  إ ن َ م ْن   أَن َُه قَاَل ل لن َب    صىل اهلل عليه وسلم:  :َوَعْن أَِِب

َر قَوْ  ْ أَْن أَْهُجَر دَا ْنَب َتْوَبِت  ْ أََصْبُت ف ْيَها الذ َ َ م ْي ال َِت  ْن أَْنَخِلَع َوأ
ُئ َعْنَك الث ُلُُث َصَدقًَة قَالَ  ِمْن َماِِلْ كُل ِهِ     .. َرَواهُ َرز ْيٌن ": "يُْجز 

3439. (14) [2/1025 -దృఢం] 
అబూ లుబాబహ (ర్) కథన్ం: అత్డు పర వకి (స)తో, 

'నా పశ్చాతా్తపంలో భాగంగా నేను పాపానికి పాలపడిన్ ఆ 
ఇంటని వదులుత్తను, ఇంకా నా ధనాన్నంత్త అలా్లహ్  
మార్గ ంలో దాన్ ధరాిలు చేసివేసా్లను,' అని అనానరు. 
దానికి పర వకి (స), 'మూడవ వంత ధన్ం నీ త్ర్ఫు్నుండి 
చాలు,'  అని్ అనానరు.11  (ర్'జీన్) 

 

10) వివర్ణ-3438: పళిళ సందర్భంగా దఫ్ వాయించే 

అనుమతి లభించింది. పర వకి (స) స్తర్కిిత్ంగా వసాే, త్తను 

దఫ్ వాయిసా్లన్ని మొకుొకుంది. ఆమ సంతోషం దృషి్టలో 

పటిుకని పర వకి (స) దఫ్ వాయించే అనుమతి ఇచాారు. 

11) వివర్ణ-3439: అబూ లుబాబహ రిఫా'అ, 'ఔస్ 

వరా్గనకి చెందిన్వారు. 'ఉఖ్బహ స్లనియలో ఇసా్లమ్ 

స్త్వకర్మంచారు. దూత్గా కూడా పని చేస్లరు. పర మఖ 

అనుచరులాో ఒకరు. పర వకి (స)ను అమిత్ంగా పేర మించే్

వార్మలో ఒకరు. యుదిాలు: అనేక యుదిాలలో 

పాల్గగ నానరు. అయితే బదర ్్ యుదింలో పర తేయకత్ 

లభించింది. పర తి ఒంటెపై మగుగ రు కూరుానానరు. 

అబూ లుబాబహ కూరుాన్న ఒంటె మహారాజులకు 
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చెందిన్ది. అలీ (ర్) కూడా దానిపైనే కూరుానానరు. 

వంతల పర కార్ం దిగుతూ ఎకుొతూ ఉనానరు. పర వకి 

(స) దిగే సమయం వసాే వీళిళదేరూ, ''త్మరు కూరోాండి 

మేమ న్డుసా్లమ,'' అని అనేవారు. కాని పర వకి (స), 

''మీరు నా కంటే ఎకుొవ న్డవలేరు, నా కంటే ఎకుొవ 

పుణయమూ మీ దగగ ర్ లేదు,'' అని అనేవారు. (తబఖాతు 

ఇబ్ని సఅద్) మదీన్హ నుండి రండు రోజుల పరయాణ్

దూర్ంలో రూమా అనే పర ద్దశ్ం ఉంది. అకొడకు చేర్మ పర వకి 

(స) అబూ లుబాబహ్ ను మదీన్హ కు త్న్ ఉప 

అధ్ధకార్మగా నియమించి తిర్మగి పంపవేస్లరు. యుదింలో 

వచేా యుదిర్ంగంలో ఇత్రులా్లగే అత్ని వంతను కూడా 

చేరేావారు. ఖైన్ఖాహ్ మర్మయు స్తవైెల్ఖ్ యుదిాలాో 

కూడా వీరే మదీన్హ కు పర వకి (స) త్ర్ఫున్ అధ్ధకార్మగా 

ఉండేవారు. (త్బఖాత్ ఇబ్ననసఅద్్)  

5వ హజీర లో పర వకి (స) ఇసా్లమ్ శ్త్వులైన్ బనీ ఖురైజహ 

యూదులను చుటిుమటి్టరు. వీరు ఔస్ తెగక్క 

మిత్లు. అందువలా వీరు అబూ లుబాబహ ను 

సంపర దింపుల కోసం పల్చారు. అకొడకు చేర్మన్ 

త్రువాత్ యూదులు చాల్ల ఘన్ంగా సత్ొర్మంచారు. 

వార్మ మందు అసలు విషయం పటి్టరు. యూదుల 

సా్త్ాలు, పలాలు ఏడుసాూ అత్ని మందుకు వచాారు. 

అది చాల్ల ఆశ్ార్యకర్మైన్ సనినవేశ్ం. దానిన చూచి 

ఆయన్ కలత్ చెందారు. ''నా అభిపార యం ఏమిటంటే 

పర వకి (స) ఆద్దశ్చనిన మీరు స్త్వకర్మంచాల్. మడవైెపు సైగ 

చేసాూ, స్త్వకర్మంచని పక్షంలో చంపబడత్తరు,'' అని 

హెచార్మంచారు. కాని త్రువాత్ అలా్లహ్ మర్మయు పర వకి 

(స) పటా దోర హం జర్మగిందని తెల్యగానే అత్ని కాళళ 

కిర ంద భూమి కుర ంగిపోయింది. అకొడ నుండి లేచి మసిజ ద 

న్బవీలోనికి వచిా ఒక దృఢమైన్ సంక్ళళతో త్నున 

త్తను బంధ్ధంచుకునానరు. అలా్లహ్ నా తౌబహ 

స్త్వకర్మంచే వర్కు ఈ విధంగానే బంధ్ధంచబడి ఉంట్టను 

అని నిశ్ాయించుకునానరు. చాల్ల సమయం గడచిన్ 

త్రావత్ పర వకి (స) పర జలను అడిగారు. జర్మగిన్దంత్త 

తెల్సి పర వకి (స) జర్మగింద్దదో జర్మగింది. ఒకవేళ అత్ను 

నా దగగ ర్కు వసాే నేను ఇసాిగ్ఫ్ఫర్ చేసేవాడిని. 8 రోజులు 

ఇల్లగే గడిచి పోయాయి. కాలకృత్తయలకు సంక్ళ్ళళ 

విపుపకునేవారు. అయిన్ త్రావత్ అత్ని కుమారి 

అత్నిన మళ్ళళ కటివేసేది. నిరాహార్ దీక్షలో ఉండేవారు. 

చెవులు కూడా విన్బడలేదు. కళ్ళళకూడా కన్బడడ ం 

లేదు. శ్కిి కిీణ్నంచి సపృహ కోలోపయి కిర ంద పడిపోయారు. 

 (2/1025)) صحيح [ (  15]  - 3440
يَا  َرُجًّل قَاَم يَْوَم الَْفْتح  فََقاَل:أَن َ  : َوَعْن َجاِبِر بِْن َعْبِد اهللِ 

َوَجل َ إِْن َل اهلل  لِل    َرُسوْ  فََتَح اهلل عَلَْيَك َمك ََة أَْن أَُصل َِي ِِفْ بَْيِت  َعز َ
ثُم َ عَادَ  ."َصىل اهلل عليه وسلم َهُهَنا" :الُْمَقِدِس َرْكَعَتْْيِ قَالَ 

َرَواهُ أَبُْو  "َشأْنََك إ ذَا".  لَْيه  فََقاَل:"َصل   َهُهَنا "ثُم َ أَعَادَ عَ  فََقاَل:
َرم ي ُ  ا   .دَاُودَ َوالد َ

3440. (15) [2/1025 -దృఢం]  
జ్జబిర్ బిన్ 'అబేులా్లహ్ (ర్) కథన్ం: మకొహ 
విజయం నాడు ఒక వయకిి పర వకి (స)ను, 'ఓ అలా్లహ్ 

 

అపుపడు దివయవాణ్న అవత్ర్మంచింది. పర వకి (స) ఉమమ 

సలమహ (ర్) ఇంటా్ల ఉనానరు. ఫజ్ర్కి మందు తౌబహ 

ఆయత అవత్ర్మంచింది. పర వకి (స) సంతోషంతో 

చిరున్వువ న్వవస్లగారు. అపుపడు ఉమి సలమహ 

అలా్లహ్ పర వకిా! అలా్లహ్ (త్) మీకు ఎలాపుపడూ 

న్వివంచే మాటా్టడాడు. అపుపడు పర వకి (స) అబూ 

లుబాబహ తౌబహ స్త్వకర్మంచబడింది అని అనానరు. 

ఇంత్ అన్నంత్నే ఈ వారి్ పటిణం అంత్త వాయపంచింది. 

పర జలు అబూ లుబాబహ సంక్ళ్ళళ విపపడానికి 

వచాారు. అపుపడు అబూ లుబాబహ, ''పర వకి (స) 

విపపట్టనికి వచేా వర్కు ఈ సిథ తిలోనే ఉంట్ట,'' అని 

అనానరు. ఉదయం పర వకి (స) వచిా త్న్ చేతలతో 

సవయంగా అబూ లుబాబహ సంక్ళళనుండి 

తొలగించారు. అబూ లుబాబహ సంతోషం పటిలేక నేను 

నా ఇలా్ల వాకిలీ వదల్ మీ వెంటే ఉంట్టన్ని, నా 

ధన్మంత్త దాన్ధరాిలు చేసేవేసా్లన్ని విన్నవించు్

కునానరు. దానికి పర వకి (స), ''1/3వ వంత దాన్్

ధరాిలు చేయి,'' అని అనానరు.  సూర్హ్ తౌబలో ఈ 

ఆయతులు అవత్ర్మంచబడాడ యి: ''ఓవిశ్వ్సులార్గ! 

మీరు అలా్లహ్కు మర్మయు ఆయన్ పర వకికు న్మిక్

దోర హం చేయకండి మర్మయు తెల్సి ఉండి కూడా మీ 

(పర్సపర్) అమాన్తల విషయంలో న్మికదోర హం 

చేయకండి. మరియు వాసావానికి మీ ఆసాిపాసా్తలు, మీ 

సంత్తన్ం, పరీకిాస్లధనాలనీ మర్మయు నిశ్ాయంగా, 

అలా్లహ్ వదే గొపప పర తిఫలం ఉన్నదనీ తెలుస్తకోండి! ఓ 

విశ్వ్సులార్గ! మీరు అలా్లహ్ యందు భయభకిులు 

కల్గి్ఉంటే, ఆయన్ మీకు (మంచి-చెడులను గురి్మంచే) 

విచక్షణాశ్కిిని పర స్లదించి, మీ నుండి మీ పాపాలను 

తొలగించి మిమిల్న క్షమిసా్లడు. మర్మయు అలా్లహ్ 

దాత్ృత్వంలో సరోవతా్మడు.'' (అల-అనాాల, 8:27) 
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పర వకిా! నేను, ''ఒకవేళ అలా్లహ్ (త్) మకొహ విజయం 
పర స్లదిసాే, నేను బై్నతల్ మఖదేిస్ వెళిళ రండు 
ర్కా'తలు న్మా'జ్ చదువు త్తన్ని మొకుొ్

కునానను,'' అని విన్నవించుకునానడు. దానికి పర వకి 
(స), ''నువువ ఇకొడ బై్నతలా్లహ్లో న్మా'జు చదువుకో, 
నీ మొకుొబడి చెలా్ంచిన్టివుతంది.'' అత్డు మళ్ళళ 
పర శినంచాడు. పర వకి (స) అల్లగే సమాధాన్ం ఇచాారు. 
అత్డు మళ్ళళ ఇల్లగే పర శినంచాడు. దానికి పర వకి (స), 
'అయితే నీ యిషిం,' అని అనానరు. (అబూ దావూద్్, 
దార్మి)  
ఎందుకంటే బై్నతల్ మఖదేస్, బై్నతలా్లహ్ ఒకొటే. 
ఒకవేళ ఎవరైనా బై్నతల్ మఖదేస్లో న్మా'జు 
చదువుత్తన్ని మొకుొకని బై్నతలా్లహ్లో చదివితే 
సర్మపోతంది. అద్దవిధంగా మసిజ ద న్బవీలో చదివినా 
మొకుొబడి  తీర్మపోతంది.  

 (2/1025)) دراسته  لم تتم[ (  16]  - 3441
ْبِن َعب َاٍس  ْ  َوَعِن ا َي اهلُل َعْْنُ ٍر َرض  م  : أَن َ أُْخَت ُعْقَبَة بْن  عَا

ل َك  ْيُق ذَ َيُة َوأَن ََها ََل ُتط  َقاَل الن َب  ُ صىل  فَ  .نََذَرْت أَْن َتُحج َ َماش 
كَْب  َعْن َمشي أُْخت  اهلل عليه وسلم: "إ ن َ اهلَل لََغِن  ٌ   َك فَلََْتْ

لُُتْهد  بََد  َرم ي ُ " نَةُ َو ا  . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالد َ
ْ دَاُودَ : فَأََمَرَها الن َب  ُ صىل اهلل عليه وسلم أَْن   َِب  َيٍة ْل  َوا ْ ر  َوِف 

 . َي َهْديًاَتْركََب َوُتْهد  
َيٍة لَُه: فََقاَل الن َب  ُ صىل َوا ْ ر  ن َ اهلَل ََل  اهلل عليه وسلم: "إ   َوِف 

َقا ْر يَِمْيَنَها ءِ يَْصَنُع ب ش  لَْتُحج َ َوُتَكف ِ كَْب َو  ."أُْخِتَك َشْيًئا فَلََْتْ
3441. (16) [2/1025 -అపర్మశోధ్ధత్ం] 
ఇబ్నన 'అబాబస్ (ర్) కథన్ం: 'ఉఖ్బ బిన్ 'ఆమిర్ 
చెలాలు కాల్ న్డకన్ 'హజజ ్ కు వెళా్తన్ని మొకుొకుంది. 
అయితే ఆమకు ఆ శ్కిి లేదు. అపుపడు పర వకి (స) 
అలా్లహ్(త్) నీ చెలాలు కాల్ న్డకన్ 'హజజ ్ కు్ వెళ్ళళ  
అవసర్ం లేదు, వాహన్ం్ఎకిొ వెళిళ, ఒంటెను జి'బ'హ్ 
చేయమను,' అని  అనానరు. (అబూ్ దావూద్్, దార్మి)  
అబూ దావూద్్లోని ఒక ఉలాేఖన్ంలో ఇల్ల ఉంది, 

''పర వకి (స) ఆమను వాహన్ం ఎకిొ వెళిళ ఒక జంతవును 
తీస్తకు వెళళమని ఆద్దశించి, అలా్లహ్ (త్) నీ చెలాలును 
న్డిపంచి కషిపటి్టలని కోరుకోడు, దానివలా ఎటువంట 

పర తిఫలమూ లభించదు. వాహన్ం ఎకిొ వెళిళ 'హజజ ్ 
చేయమను, త్న్ మొకుొబడి, పర మాణాల పర్మహార్ం 
చెలా్ంచమను,' అని  అనానరు. 

  (2/1025) )تتم دراسته لم [ (  17]  - 3442
ِب ُ صىل  َوَعْن َعبْ  ِمٍرَسأََل الن َ لٍِك أَن َ ُعْقَبَة بَْن عَا ِد اهلِل بِْن َما

ِفَيًة  اهلل عليه وسلم َعْن أُْخٍت لَُه نََذَرْت أَْن َتُحج َ َحا
ُمْخَتِمَرةٍ فََقالَ  كَْب وَ  :َغْْيَ لََْتْ ْر َو ثَََلثًَة  لَْتُصم ُمُرْوَها فَلَْتْخَتم 

 َ ْبُن َماَجُه . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ وَ "ي َاٍم أ ي ُ َوالن ََسائ  ُ َوا م ذ  ْ الَت  
َرم ي ُ  ا     .َوالد َ

3442. (17) [2/1025 -అపర్మశోధ్ధత్ం] 
'అబేులా్లహ్ బిన్ మాల్క్ (ర్) కథన్ం: 'ఉఖ్బహ బిన్ 

'ఆమిర్ త్న్ సోదర్మ గుర్మంచి పర వకి (స)తో ఆమ కాల్ 
న్డకన్, త్లపై కాళళకు ఏమీ లేకుండా 'హజజ ్ కు 
వెళత్తన్ని మొకుొకుందని విన్నవించుకునానరు. 
పర వకి (స) అత్నితో, 'ఆమను త్ల కపుపకోమను, 
వాహన్ం ఎకిొ వెళళమను, మొకుొబడి పర్మహార్ంగా 3 
రోజులు ఉప్వాసాలు ఉండమను,' అని అనానరు. 
(అబూ్ దావూద్్, తిర్మిజి', ఇబ్నన  మాజహ, దార్మి) 

 (2/1026)) سته لم تتم درا[ (  18]  - 3443
َن اْْلَْنَصار  كَاَن  : الُْمَسي ِِب َوَعْن َسِعْيِد بِْن  ْين  م  أَن َ أََخَو

ْسَمَة فََقاَل: إ ْن عُْدت   َبُة الْق  اٌث فََسأََل أََحُدُهَما َصاح  بَْيَنُهَما م ْْيَ
ْ الْق   ْ ر َتاج  اْلَكْعَبة  فََقاَل لَُه عُ َتْسأَلُِن  ْ ِف  إ ن َ   َمُر:ْسَمَة فَكُل ُ َماِل 
ْ  َغَني َةر َعْن الكعبة  ْر َعْن يَِمْيِنَك َوكَل ِْم أََخاَك فَإِِن ِ لَِك كَف ِ َما

: "ََل يَم ْْيُ عَلَْيَك َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْولُ 
ْ َمعْ  م  َوََل ف ْيَما ََل َوََل نَْذَر ِف  ح  ْيَعة  الر َ ْ قَط  ب   َوََل ِف  َية  الر َ   ص 

   .دَ . َرَواهُ أَبُْو دَاوُ "ُك يَْمل  
3443. (18) [2/1026 -అపర్మశోధ్ధత్ం] 
స'యీద్్ బిన్ మసయియబ్ కథన్ం: ఇదేరు అ'నాసరీ 
సోదరులకు ఆసాి లభించింది. అందులో వీర్మదేరూ 
సమాన్ భాగస్లవమలే. ఆసాి గుర్మంచి, వార్మలో ఒకరు 
ఇంకకర్మతో, 'ఈ ఆసాిలో నుండి సగం నాకు ఇచిావేయి, 
సగం నీవు తీస్తకో' అని అనానడు. రండవవాడు, 
'ఒకవేళ మళ్ళళ ఆసాి పంపకం గుర్మంచి మాటా్టడితే నా 
వంత అంత్త బై్నతలా్లహ్కు ఖరుా అయిపోయిన్టాే, 
అని అనానడు. అంటే అత్డు  మొకుొబడిగా లేదా 



15. ప్ర మాణాలు మొక్కుబడులు:3406-3445; సంపుటం:II 1253 15-  ِر يإَماِن َوالنُّذُوإ ِ  II : لإدالجِ  ؛ 3445-3406 :ِكتَاُب اْلإ
 

పర మాణంగా ఇల్ల అనానడు. దానికి 'ఉమర్ (ర్) 
బై్నతలా్లహ్ షరీఫ్కు నీ ధన్ం  అకొర్ లేదు. నువువ నీ 
పర మాణ పర్మహార్ం చెలా్ంచుకో, నీ సోదరునితో 
మాటా్టడుకో. ఎందుకంటే పర వకి (స) ను ఇల్ల అంటూ 
ఉండగా నేను వినానను. ''అలా్లహ్ అవిధేయత్లో 
పర మాణం చేయడం ధర్ిం కాదు, మొకుొకోవటమూ 
ధర్ిం్ కాదు. అద్దవిధంగా బంధుత్తవలు తెంపే 
మొకుొబడి, పర మాణం కూడా ధర్ిం కాదు. అద్దవిధంగా 
మాన్వుని శ్కిికిమించిన్ మొకుొబడి కూడా 
చెలా్ంచన్కొర్ లేదు. ఇటువంట పర్మసిథ తలాో 
మొకుొబడి లేదా పర మాణ పర్మహార్ం చెలా్ంచాల్. 
సత్తొరాయలు చేస్తకోవాల్'' అని అనానరు. (అబూ 
దావూద్్) 

----- 

لَْفْصُل  َ ِلُث    ا    మూడవ విభాగం  الث َا
 (2/1026)) لم تتم دراسته [ ( 19]  - 3444

عليه  َسم ْعُت َرُسْوَل اهلل  صىل اهلل  :َعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْْيٍ قَالَ 
ْ َطاَعٍة فََذل َك لِل      : يَُقْولُ   سلم و  :فََمْن كَاَن نََذَر ِف  لن َْذُرنَْذَران  َ "ا

 َ ْيَطان  َوََل َوفَاَء ف ْيه  الَْوفَاء  َوَمْن ك َيٍة فََذل َك ل لش َ ْ َمْعص  اَن نََذَر ِف 
ُر اْل ف يْ  ُرهُ َما يَُكف   ُيَكف     .. َرَواهُ الن ََسائ  ُ "َيم ْْيَ ه  َو

3444. (19) [2/1026- అపర్మశోధ్ధత్ం] 
'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ కథన్ం: పర వకి (స) ను ఇల్ల 
అంటూ ఉండగా నేను వినానను, ''మొకుొబడి రండు 
ర్కాలు. ఒకటి అలా్లహ్ విధేయత్ గుర్మంచి మొకుొ 
కోవటం. అది అలా్లహ్ కోసం అవుతంది. దానిన 
చెలా్ంచడం త్పపనిసర్మ. రండవది, అలా్లహ్ అవిధేయత్ 
గుర్మంచి మొకుొకోవటం. ఇది షై'త్తన్ కోసం అవుతంది. 
దీనిన చెలా్ంచకూడదు. దీని పర్మహార్ం చెలా్ంచాల్. 
(న్స్లయి') 

 (2/1026)) لم تتم دراسته [ (  20]  - 3445
   يَْنَحَر نَْفَسهُ : إ ن َ َرُجًّل نََذَر أَْن ِر قَالَ َوَعْن ُمَحم َِد بِْن الُْمْنَتِش 
ْن عَُد  اهُ اهلُل م  ْبَن َعب َاٍس فََقاَل لَهُ و ِ إ ْن نَج َ : َسْل هِ فََسأََل ا

ًنا َمْسُرْوقًا فََسأَلَُه فََقاَل لَُه: ََل َتْنَحْر نَْفَسَك  فَإ ن ََك إ ْن كُْنَت ُمْؤم 
َنًة َوإ ْن  لَْت إ ََل قََتلَْت نَْفًسا ُمْؤم   الن َار  َواْشََتْ  كُْنَت كَاف ًرا َتَعج َ

ِكْْيَ فَإِن َ إِْسَحاَق َخْْير ِمْنَك َوْفِدَي بَِكْبٍش  كَْبًشا فَاذْبَْحُه ل لَْمَسا

ْبَن َعب َاٍس فََقالَ  أََرْدت ُ أَْن أُفْت َيَك. َرَواهُ  : َهَكَذا كُْنُت فَأَْخََبَ ا
   .َرز ْيٌن 

3445. (20) [2/1026- అపర్మశోధ్ధత్ం] 
మ'హమిద్్ బిన్ మన్త్ష్టర్ కథన్ం:  ఒక వయకిి, 

''ఒకవేళ అలా్లహ్ (త్) త్న్ను శ్త్వుల నుండి ర్కిిసాే 
త్నున త్తను న్రుకుొంట్టన్ని దానిన మీకు 
సమర్మపసా్లన్ని,'' మొకుొకునానడు. ఆ వయకిి ఇబ్నన 
'అబాబస్ (ర్) వదేకు వచిా దీనిన గుర్మంచి పర శినంచాడు. 
ఇబ్నన 'అబాబస్ (ర్), 'నువువ మస్రూఖ్ దగగ ర్కు వెళిళ 
అడుగు,' అని అనానరు. ఆ వయకిి మస్రూఖ్ వదేకు 
వెళిళ అడిగాడు. దానికి అత్డు, 'నువువ ఆత్ి హత్య 
చేస్తకోకు, నినున నీవు, చంపుకోకు. ఎందుకంటే నువువ 
మసాిమ్వి, అయితే నువువ నీ మసాిమ్ ఆత్ిను 
చంపుత్తవు, అది నిష్టదిం. ఒకవేళ నువువ అవిశ్చవసి 
అయితే న్ర్కంలోనికి వెళళడానికి తొందర్పడు 
తనానవు. నువువ ఒక గొరర ను కనుకోొ. నీ స్లథ న్ంలో 
గొరర ను జి'బ'హ్ చేసి పేదలకు తినిపంచు. ఎందుకంటే 
ఇస్్'హాఖ్ (అ) నీ కంటే ఉతా్మలు. అత్నికి బదులుగా 
గొరర ను జి'బ'హ్ చేయడం జర్మగింది,' అని అనానరు. ఆ 
వయకిి ఇబ్నన 'అబాబస్తో ఇదంత్త చెపాపడు. అపుపడు 
ఇబ్నన 'అబాబస్ నేను కూడా నీ పర శ్నకు ఇటువంట 
తీరుపనే ఇవావలని అనుకునానను,' అని అనానరు.12 

(ర్'జీన్) 
***** 

 

 

12) వివర్ణ-3445: మస్రూఖ్ త్తబ్నయీలాో చాల్ల పదే 

పండితలు. 'హదీస్త'వేతా్లు. ఇబ్నన 'అబాబస్ అత్ని 

తీరుపను సమర్మథ ంచారు. అయితే పొర్పాటున 

ఇస్్'హాఖ్ (అ) పేరు ప్ర సాత వించారు. వాసావం ఏమిటంటే 

ఇసామ'యీల్ (అ)క్క బదులుగా గొరర ను జిబహ్ 

చేయడం జరిగంది. 

*** 


