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 ِكَتاُب الِْقَصاِص   -16
16. న్యాయ ప్ర తీకార  (ఖిసాస్) పుసత కం 

ఖి'స'స్ మరియు ఖి'సా'స్ అంటే వెనుక నడచుట అని 
అర్థ ం. ఒకవేళ ఎవరైనా ఒకరిని హత్యచేసే్త, హత్య 
చేయబడిన వయకి్తక్త బదులు హంత్కుడిి చంపటానిి 
ఖి'సా'స్ అంటారు. ఎందుకంటే చనిపోయిన వయకి్త 
సంర్క్షకుడు హంత్కుని వెంట పడిపోతాడు. ఖి'సా'స్ 
అంటే సమానం అనే అర్థ ం కూడా వసే్ంది. ఒకవేళ 
హత్య చేయబడిన వయకి్త సంర్క్షకుడు హంత్కుణ్ని 
చంపివేసే్త హంత్కుడు, హత్య చేయబడినవాడు ఇద్ద రూ 
సమానులైపోతారు. అంటే ఇద్ద రూ హతులు 
అయ్యయరు. ఖి'సా'స్ వల్ల  సమాజంలో శంతిభద్ర త్లు 
ఉంటాయి. దానివల్ల  పర తి ఒకకరి ధనమానప్రర ణాలు 
స్ర్కి్తత్ంగా ఉంటాయి. అల్లల హ్ ఆదేశం: ''ఓ 
విశాస్ల్లరా! హత్య విషయంలో మీ కొర్కు నాయయ 
పర తీకార్ం (ఖి'సా'స్) నిర్ణ యించబడింది. ఆ హత్య చేసిన 
వాడు, స్తాచఛ గల్వాడైతే ఆ స్తాచ్ఛఛపరుణ్నణ , బానిస 
అయితే ఆ బానిసను, సే్త్ీ అయితే ఆ సే్త్ీని (వధంచ్ఛలి).  
ఒకవేళ హతుని సోద్రులు (కుటంబీకులు) హంత్కుణ్నణ  

కనికరించద్లిసే్త, ధర్మయుకింగా ర్కిశుల్క్ నిర్ణ యం 
జర్గాలి.  హంత్కుడు ర్కిధనానిి, ఉతే్మరీతిలో 
అత్నిక్త చెలిల ంచ్ఛలి. ఇది మీ పర భువు త్ర్ఫునుండి మీకు 
ల్భంచే సౌకర్యం, కారుణ్యం. దీని త్రాాత్ కూడా ఈ 
హదుద ను అతికర మంచే వానిక్త బాధాకర్మైన శిక్ష 
ఉంటంది.  ఓ బుది్ధమంతులారా! నాయయ పర తీకార్ం 
(ఖి'సా'స్)లో మీకు ప్రర ణ్్ ర్క్షణ్ ఉంది, దీనివల్ల  మీరు 
దైవభీతి గల్వారు అవుతారు. (అల్ బఖర్హ్, 2:178-

179)  
తౌరాతు గర ంథంలో యూదుల్ కొర్కు మేము ఈ 
ఆజఞ ను వార సాము. ప్రర ణానిక్త్ బదులు ప్రర ణ్ం, కనుికు 
బదులు కనుి, ముకుకకు బదులు ముకుక, చెవిక్త్
బదులు చెవి, పనుికు్బదులు పనుి, ఇల్ల సమసే 
గాయ్యల్ కొర్కు సమానమైన పర తీకార్ం. కాని ఎవరైనా 
పర తీకార్ం తీరుుకోకుండా క్షమసే్త అది అత్నిక్త 
ప్రపపరిహార్ం అవుతుంది. అల్లల హ్ అవత్రింపజేసిన 
ఆదేశం పర కార్ం తీరుుచేయని వారే దురామరుు లు. 

-------
 మొదటి విభాగం      لْف ْصُل اْْل و  لُ ا  

 )2/1027() متفق عليه [ (  1]  - 3446
ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَالَ  : ق ال  ر 

  ْ أ ّن ِ ُد أ ْن َل  إِل ه  إَِل   اهلل  و  وسلم: "َل  ي ِحل ُ د ُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ي ْشه 
ُسْوُل اهللِ  اِّنْ  إِل  ر  لن  ْفِس و الث  ي ُِب الز   ٍث: الن  ْفُس بِا ى ث َل  ضا بِإِْحد 

لت َاِرُك لِلَْجَماَعةِ  َ    ."َوالَْماِرُق لِِدْيِنِه ا
3446. (1) [2/1027 -ఏకీభవిత్ం] 
'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ''అల్లల హ్ త్పు ఆరాధ్యయలు ఎవరూ లేర్ని, 
ము'హమమద్ (స) అల్లల హ్ (త్) పర వకి అని సాక్షయం ఇచేు 
వయకి్తని హత్యచేయడం, అత్ని ర్కిం చందించడం ఈ 
మూడు కార్ణాల్ వల్ల  త్పు ధర్మసమమత్ం కాదు. 1. 
ఎవరినైనా హత్యచేసే్త అత్ని ఖి'సా'స్కు బదులు 

అత్నిి హత్యచేయడం ధర్మం. 2. వివాహిత్ 
వయభచ్ఛరిని పూరిి సాకిాయధారాల్తో రాళళతో కొటి్ట 
చంపటం. 3. ముసిల ముల్ను వద్లి వేరైన అంటే 
ఇసాల మ్ను విసరిజ ంచన వయకి్తని చంపటం ధర్మం. 
(బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 ) 2/1027() صحيح [ (  2]  - 3447
ْبِن ُعَمَر قَالَ  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: :َوَعِن ا  ق ال  ر 

ال  الُْمْؤِمُن ِِفْ فُْسح   اًما". م ِ  ةٍ "ل ْن ي ز  ر  ا ل ْم يُِصْب د ًما ح   ْن ِدْيِنِه م 
 ُ اِري  اهُ الُْبخ  و     .ر 

3447. (2) [2/1027- ద్ృఢం] 
'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ఒక ముసిల మ్ మరో ముసిల మ్ ను అనాయయంగా 
హత్య చేయనంత్వర్కు, అత్డు త్న ధారిమక 
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విశల్త్లో ఉంటాడు. అత్నిి దైవకారుణ్యం ఆవరించ 
ఉంటంది. (బ్ద'ఖారీ)  

 )2/1027() متفق عليه [ ( 3]  - 3448
ُسْوُل اهلِل صىل اهلل  : ق ال  ر  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَالَ 

َمِة ِِف  "أ عليه وسلم:  ُل َما يُْقََض بَْْيَ الن َاِس يَْوَم الِْقَيا و َ
َماءِ  ِ  ."الد 

3448. (3) [2/1027 -ఏకీభవిత్ం] 
'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ''తీరుు దినం నాడు అనిిట్ట కంటే ముందు 
పర జల్ మధయ హత్యల్ గురించ తీరుుచేయబడును.1  

(బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్) 
 )2/1027() متفق عليه [ (  4]  - 3449

أ ْيت  إِْن ُسوْ ر   ي ا :َوَعِن الِْمْقَداِد بِْن اْْلَْسَودَ أَن َُه قَالَ  ل  اهلِل أ ر 
ْيِف   لس   ي   بِا ى ي د  ب  إِْحد  ر  ل ِقْيُت ر ُجًَل ِمن  اْلُكف  اِر ف اقْت ت لْن ا ف ض 

ةٍ  ر  ج  ذ  ِمِِنْ بِش  ُهم ا ثُم   َل  ع  : .ف ق ط  ِ  أَْسلْمُت  ف ق ال     .ِِل 
َيةٍ  : :َوِِفْ ِرَوا ْيُت ِْل قُْتل ُه ق ال   اهلُل أ أ قُْتلُُه ب ْعد   إَِل   ه  َل  إِل   ف ل م  ا أ ْهو 

: ا؟ ق ال  ل ه  :  ."َل  ت ْقُتلْهُ  أ ْن ق ا ى   "ف ق ال  ع  إِْحد  ُسْول  اهلِل إِن  ُه ق ط  ي ا ر 
ي    ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: .ي د  َتْقُتلُْه فَإِْن   ال"  ف ق ال  ر 

إِن ََك بَِمْْنِلَِتِه قَْبَل أَْن  ُه وَ لَ قََتلَْتُه فَإِن َُه بَِمْْنِلَِتَك قَْبَل أَْن َتْقتُ 
   ."ي َُقْوَل كَِلَمُتُه ال َِِتْ قَالَ 

3449. (4) [2/1027 -ఏకీభవిత్ం] 
మఖ్దాద్ బిన్ అసాద్ (ర్) కథనం: అత్ను పర వకి (స) 
తో, ''ఓ అల్లల హ్ పర వకిా! ఒకవేళ నేను అవిశాసితో 
యుద్ధ ం చేయటానిక్త బయలుదేరి పోరాటంలో 
మేమద్ద ర్ం ఒకరిి ఇంకొకరు కొటికునేటప్పుడు, ఆ 
అవిశాసి్  నా చేతిపై కర్వాల్ంతో కొటిాడు, దానివల్ల  
నా చేయి తెగంది. ఆ వయకి్త ప్రరిపోయి ఒక చెటి చ్ఛటన 
ననుి శర్ణుకోరి, 'అల్లల హ్ (త్) కోసం నేను ఇసాల మ్ 
స్త్ాకరించ్ఛను.' అని అంటాడు.'' 

 

1) వివర్ణ్-3448: మానవ హకుకలోల  అనిిట్ట్ కంటే 

ముందు అధర్మ హత్య గురించ విచ్ఛరించటం జరుగు్

తుంది. అదేవిధంగా దైవహకుకలోల  అనిిట్టకంటే ముందు 

నమా'జు గురించ విచ్ఛరించటం జరిగంది. 

మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''నేనిత్నిి కొటిటానిక్త 
సిద్ధ పడినప్పడు అత్డు 'ల్ల ఇల్లహ ఇల్ల ల్లల హ్ ' అని 
పఠంచసాగాడు. ఆ శుభవచనం పలిక్తన త్రువాత్ 
నేనత్నిి చంపవచుునా?'' అని అడిగాను. దానిక్త పర వకి 
(స), ''ఇప్పుడు నువుా అత్నిి చంపకు,'' అని 
ఉపదేశించ్ఛరు. దానిక్త నేను, 'పర వకిా! ఆ వయకి్త నా ఒక 
చేయిని నరిక్తవేసాడు,' అని అనాిను. దానిక్త పర వకి (స), 
''అత్నిి చంపకు, ఒకవేళ నువుా అత్నిి చంపితే, 
అత్డు నీ సాథ నంలో  ఉంటాడు. అత్నిి కొటిక్ముందు - 
శుభవచనం పల్కటం్ వల్ల  - అత్డు ముసిల మ్ 
అయిపోయ్యడు. అత్డు నినుి కొటిక ముందు నువుా 
ముసిల మువు. నువుా అత్నిి చంపివేసే్త నీవు అత్డి 
సాథ నంలో వచేుసేావు. అంటే అత్డు శుభవచనం పల్కక 
ముందు ఉండేసాథ నం. అంటే కలిమహ్ పఠంచక ముందు 
అత్డు అవిశాసి, ఇక అత్డు కలిమహ్ పఠంచన 
త్రువాత్ నీవు అత్నిి చంపితే నీవు అవిశాసివి 
అయిపోతావు,'' అని అనాిరు.  2 (బ్ద'ఖారీ  ముసిల మ)  

 )2/1028() متفق عليه [ (  5]  - 3450
ث ن ا ر ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َمَة بِْن َزْيٍد قَالَ ا أَُس ْن عَ وَ  : ب ع 

 ْ ىل  ر ُجٍل ِمْْنُ ْين ة  ف أ ت ْيُت ع  فََذَهْبُت  وسلم إَِل  أُن اٍس ِمْن ُجه 
ْنُتُه ف ق ت لُْتُه ف ِجْئُت إَِل  الن  ِب ِ   :أَْطَعُنُه فََقالَ  ع  َل  إِل ه  إَِل   اهلُل ف ط 

ُتُه فََقالَ  يه وسلمعل  صىل اهلل ِهد  أ ْن َل   :فَأَْخََبْ "أ ق ت لْت ُه و ق ْد ش 
ل   ُسْول  اهلِل إِن  م ا ف ع  ذًا قَالَ  ذلكإِل ه  إَِل  اهلُل؟" قُلُْت: ي ا ر  :  َتَعو ُ

ْن ق لِْبِه؟"   ق ْقت  ع   "ف ه َل  ش 
3450. (5) [2/1028- ఏకీభవిత్ం] 
'ఉసామహ బిన్ 'జైద్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) మమమలిి 
జుహైనహ్ తెగవారి వద్ద కు పోరాటానిక్త పంప్రరు. 
పోరాటంలో ఒక వయకి్త వద్ద కు నేను వెళ్ళళను. మా ఇద్ద రి 
మధయ పోరాటం జరిగంది. నేనత్నిి బలల ంతో 
పొడవటానిక్త సిద్ధ పడాాను. ఇంత్లో అత్డు శుభవచనం 
'ల్ల ఇల్లహ ఇల్ల ల్లల హ్' పఠంచ్ఛడు. అదే సిథ తిలో నేను 

 

2) వివర్ణ్-3449: ఎందుకంటే ముసిల మ్ను చంపేవాడు 

అవిశాసి అయిపోతాడు, అని అనాిరు. అంటే ఒక 

ముసిల మ్ను చంపటం అధర్మం అని ఈ 'హదీస్' దాారా 

తెలిసింది. 
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అత్నిి బలల ంతో చంపివేసాను. పర వకి (స) వద్ద కు వచు 
జరిగనద్ంతా వినివించుకునాిను. అది విని పర వకి 
(స), 'అత్డు 'ల్ల ఇల్లహ ఇల్ల ల్లల హ్' సాక్షయం ఇచునా, 
నువుా అత్నిి చంపివేసావా?' అని అనాిరు. దానిక్త 
నేను, 'పర వకిా! అత్డు త్న ప్రర ణ్ం ర్కి్తంచుకోవడానిక్త 
శుభవచనానిి పఠంచ్ఛడు.' అని అనాిను. దానిక్త 
పర వకి (స), 'నువుా అత్ని హృద్యం తెర్చ చూచ్ఛవా?' 
అంటే అత్ని హృద్యంలో ఉనిది నీకు తెలియదు. 
నువుా బాహయపర్ంగా భావించ్ఛలి అని హిత్బోధ 
చేసారు. (బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 ) 2/1028() صحيح [ (  6]  - 3451
َيةٍ  َجلِي ِ أَن َ َرُسْوَل اهلِل   الْبَ اهللِ ُجْنُدِب بِْن َعْبِد  َعْن  َوِِفْ ِرَوا

"ك ْيف  ت ْصن ُع بَِل  إِل ه  إَِل   اهلُل إِذ ا   :صىل اهلل عليه وسلم قَالَ 
ِة؟" م  اء ْت ي ْوم  الِْقي ا ًرا.  ج  ا ل ُه ِمر  اهُ ق ا   .م  ُمْسِل ر و 

3451. (6) [2/1028- ద్ృఢం]  
జుందుబ్ బిన 'అబ్దద ల్లల హ బజలి కథనం: ఆ త్రువాత్ 
పర వకి (స) ఇల్ల పర వచంచ్ఛరు, ''తీరుు దినంనాడు 
అత్డు 'ల్ల ఇల్లహ ఇల్ల ల్లల హ్ ' పఠసే్త్వసేాడు. నువుా 
ఏం సమాధానం ఇసేావు?'' ఈ విధంగా అనేక్ సారుల  
అనాిరు. (ముసిల మ్) 

 ) 2/1028() صحيح [ (  7]  - 3452
ُسوْ : ق ال  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن عمٍرو َرِضَي اهلُل َعْنُه قَالَ    ُل اهللِ ر 

ن  ة    ة  الْج  ائِح  اِهًدا ل ْم ي ِرْح ر  ْن ق ت ل  ُمع  صىل اهلل عليه وسلم: "م 
ْيًفا  ِر ةِ أ ْرب ِعْْي  خ  ِسْْي  ُد ِمْن م  ا ُتْوج  ه  إِن   ِرْيح  اِري ُ "و  اهُ الُْبخ     .. ر و 

3452. (7) [2/1028-ద్ృఢం] 
'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ 'అమ్ర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ఒపుంద్ం కుదురుుకుని వారిని చంపిన 
వాడు, సార్ు ్ స్వాసనను ఆసాాదించలేడు. అయితే 
సార్ు  స్వాసన 40 సంవత్సరాల్ దూర్ం వర్కు 
వాయపిసే్ంది. 3  (బ్ద'ఖారీ) 

 

3) వివర్ణ్-3452: ముహాయిద్ అంటే పర్సుర్ం హత్యలు 

చేయమని ముసిల ముల్ నాయకునితో ఒపుంద్ం 

కుదురుుకుని అవిశాసి. అంటే రాజు అత్నిక్త 

అభయం పర సాదించ్ఛడు. ఈ ఉలేల ఖనంలో 40 

సంవత్సరాలు అని ఉంది. మరో ఉలేల ఖనంలో 70 

  )2/1028( )متفق عليه [ (  8] - 3453
ْيَرةَ قَالَ  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  : َعْن أَِِبْ ُهَر  وسلم: ق ال  ر 

د ى ْن ت ر  م   ن  م  ي َت   ه  ُه ف ُهو  ِِفْ ن اِر ج  ب ٍل ف ق ت ل  ن ْفس  د ى ِمْن ج 
ُه  م ًا ف ق ت ل  ن ْفس  ّس  س  ْن ت ح  م  ا أ ب ًدا و  ل  ًدا فِْيه  لًِدا ُمخ  ا ا خ  فِْيه 

م  ُه ِِفْ ي ِدهِ  َ ف س  لًِدا ُمَخل ًَدا فِْيَها أ اهُ ِِفْ نَاِر َجَهن ََم َخا بًَدا  يََتَحس َ
ُ بَِها ِِفْ  َوَمْن  أ قََتَل نَْفَسُه بَِحِدْيَدةٍ فََحِدْيَدُتُه ِِفْ يَِدهِ يََتَوج َ

لًِدا ُمَخل ًَدا فِْيَها أَبًَدا    ."بَْطِنِه ِِفْ نَاِر َجَهن ََم َخا
3453. (8) [2/1028- ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''ఎవరైనా కొండపై నుండి దూక్త ఆత్మహత్య చేస్కుంటే, 
వాడు నర్కంలో శశాత్ంగా అల్లగే చేసే్త ఉంటాడు. 
అదేవిధంగా విషంతాగ ఆత్మహత్య చేస్కునివాడు 
నర్కంలో శశాత్ంగా విషంతాాగ చసే్త ఉంటాడు. 
అదేవిధంగా కతేులు, కర్వాల్లల్ దాారా ఆత్మహత్య 
చేస్కునివాడు నర్కంలో శశాత్ంగా త్నుి తాను 
చంప్పకుంటూ  ఉంటాడు.'' (బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 ) 2/1028() صحيح [ (  9]  - 3454
ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  :َوَعْنُه قَالَ  "ال  ِذْي   ق ال  ر 

ا ِِف الن  ا". ُنه  ا ي طع  ُنه  ال  ِذْي ي طع  ا ِِف الن  اِرو  ُه ي ْخِنُقه   ي ْخِنُق ن ْفس 
 ُ اِري  اهُ الُْبخ  و    .ر 

3454. (9) [2/1028- ద్ృఢం]  
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''పీక 
పిస్కొకని ఆత్మహత్య చేస్కునివాడు నర్కంలో 
శశాత్ంగా త్న పీక పిస్కొకని ఆత్మహత్య 
చేస్కుంటూ ఉంటాడు. అదేవిధంగా త్నుి తాను 
బలల ంతో పొడుచుకొని ఆత్మహత్య చేస్కునివారు 
నర్కంలో శశాత్ంగా బలల ంతో పొడుచుకుంటూ 
ఉంటారు.'' (బ్ద'ఖారీ) 

  )2/1029( )متفق عليه [ (  10]  - 3455
 

సంవత్సరాలు, మరో ఉలేల ఖనంలో 100 సంవత్సరాలు 

మరో ఉలేల ఖనంలో 500 సంవత్సరాలు, మరో ఉలేల ఖనంలో 

1000 సంవత్సరాలు అని ఉంది. వీటనిిట్ట దాారా 

చ్ఛల్ల అధక దూర్ం అని అర్థ ం. సార్ు  స్వాసన పొంద్డు 

అంటే శిక్షపడే వర్కు పొంద్డు. శికి్తంచబడిన త్రాాత్ 

సార్ు ంలో పర వేశించడం జరుగుతుంది. 
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ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعْن ُجْنُدِب بِْن َعْبِد اهلِل قَالَ  : ق ال  ر 
ذ   ِزع  ف أ خ  وسلم: "ك ان  فِْيم ْن ك ان  ق ْبل ُكْم ر ُجٌل بِِه ُجْرٌح ف ج 

ز ُم حَ ِسِكْيًنا ف ح  : اَل اهلُل َتَعاىلاَت قَّت َ مَ بَِها يََدهُ فََما َرقَأ الد َ
ن  ة " ْمُت ع ل ْيِه الْج  ر   ْبِدْي بِن ْفِسِه ف ح  ِّنْ ع     .ب اد ر 

3455. (10) [2/1029 -ఏకీభవిత్ం] 
జున్దుబ్్ బిన్ 'అబ్దద ల్లల హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ''ప్రర చీన కాల్ంలో ఒక వయకి్త ఉండేవాడు. అత్డి 
చేతిక్త గాయం ఉండేది. దానిి భరించలేక త్న చేతినే 
కోస్కునాిడు. ర్కిం కార్టం మానలేదు. ఆ వయకి్త 
మర్ణ్నంచ్ఛడు. దానిక్త అల్లల హ్ (త్) దాస్డు త్నుి 
తాను నాశనం చేయడంలో నా కంటే తంద్ర్పడాాడు, 
నేనత్నిక్త సారాు నిి నిషేధంచ్ఛను,' అని అనాిడు. 4 
(బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ)  

  )2/1029( )صحيح [ (  11]  - 3456
ر  الن  ِب ُ  :َجاِبرٍ َوَعْن  ْوِسي   ل م  ا ه اج  ْمٍرو الد   ف ْيل  بْن  ع  أ ن   الط ُ

ُه ر ُجٌل  ع  م  ر  ر  إِل ْيِه و ه اج  صىل اهلل عليه وسلم إَِل  الْم ِدْين ِة ه اج 
ع  بِه اقِص  ل ُه ف ق ط  ذ  م ش  ع  ف أ خ  ز  ا بَِراِجَمُه  ِمْن ق ْوِمِه ف م ِرض  ف ج 

ِمِه  اهُ َحّت َ َبْت يََد فََشخَ  َفْيُل بُْن َعْمٍرو ِِفْ َمَنا  َماَت فََرآهُ الط ُ
ًيا يََدْيِه فََقاَل لَهُ  ِ ؟  َوَهْيَئُتُه َحَسَنة  َوَرآهُ َمَغط  ب ُك  كُل ِ ر  ن ع  بِ ا ص  : م 

ِِتْ إَِل  ن ِبي ِِه صىل اهلل عليه وس  ف ر  ِِلْ بِِهْجر  : غ  ا لم فََقالَ ف ق ال  : م 
اك  ُمغ  ِِلْ أ   ًيا ر  ٍ ا ط  : قِْيل  ِِلْ : ل ْن ُتْصِلح  ِمْنك  م  ؟ ق ال  ْيك  ي د 

ُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   ف ْيُل ع ىل  ر  ا الط ُ ه  ْدت   ف ق ص   أ فْس 
ْيِه   لِي د  لل ُهم   و  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ا  ف ق ال  ر 

 . َرَواهُ ُمْسِلم  . "ف اْغِفرْ 
3456. (11) [2/1029 -ద్ృఢం]  
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) మదీనహ వైెప్ప వల్స 
వెళ్ళళనప్పడు 'తుఫైల్ బిన్ 'అమ్ర్ దోసి కూడా వల్స 

 

4) వివర్ణ్-3455: అంటే ప్రర ర్ంభంలో అత్నిక్త సార్ు ంలో 

పర వేశం ల్భంచదు. త్గన శిక్ష అనుభవించన త్రువాత్ 

విశాసం, సతాకరాయల్ వల్ల  సార్ు ంలో పర వేశించును. 

అంటే ప్రర ర్ంభ పర వేశం నిషేధంచబడింది. లేదా 

ఆత్మహత్య ధర్మబద్ధ ం అని భావించ ఉంటాడు. కాని 

ఆత్మహత్య నిషిద్ధ ం. అంటే నిషిద్ధ  కారాయనిి 

ధర్మసమమత్ంగా భావించడం అవిశాసం. అందువల్ల  

అత్ని కొర్కు సార్ు ం నిషేధంచడం జరిగంది. 

వెళ్ళళరు. అత్ని వెంట అత్ని వరాు నిక్త చెందిన ఒక వయకి్త 
కూడా వెళ్ళళడు. మదీనహ చేరిన త్రాాత్ అకకడి 
వాతావర్ణ్ం అత్నిక్త పర తికూల్ంగా మారింది. అత్ను 
అనారోగాయనిక్త గుర్య్యయడు. అత్నితోప్రట అత్ని 
వరాు నిక్త చెందిన మరోవయకి్త కూడా అసాసథ త్కు 
గుర్య్యయడు. అత్డు అశంతిక్త గురై త్న బల్లల నిి 
తీస్కొని చేతి వేర ళళను కోసివేసాడు. ర్కిం కార్సాగంది. 
ఎంత్్ మాతా్ం ఆగలేదు. దాని్ వల్ల  ఆ వయకి్త 
మర్ణ్నంచ్ఛడు. 'తుఫైల్ బిన్ 'అమ్ర్ అత్నిి కల్లో 
చూసాడు. అత్డు మంచ సిథ తిలోనే ఉనాిడు. కాని త్న 
రండు చేతుల్ను దాచపటి్ట ఉంచ్ఛడు. కల్లోనే అత్డు 
అత్నిి, 'నీ పర భువు నీ పటల  ఎల్ల వయవహరించ్ఛడు,' 
అని అడిగాడు. దానిక్త ఆ వయకి్త అల్లల హ్ (త్) ననుి 
క్షమంచ్ఛడు. ఎందుకంటే నేను ఆయన పర వకి (స) వైెప్పకు 
వల్సవెళ్ళళను అని అనాిడు. దానిక్త 'తుఫైల్ బిన్ 
'అమ్ర్ అత్నితో, 'నీ రండు చేతుల్ను దాచుకునిటి 
చూసే్నాిను,' అని అనాిరు. దానిక్త ఆ వయకి్త, 'నీవు 
ప్రడుచేస్కుని వాట్టని మేము సరిచేయం,' అని నాతో 
చెపుటం జరిగంది,'' అని అనాిడు. 'తుఫైల్ బిన్ 
'అమ్ర్ ఈ కల్ను పర వకి (స)కు తెలియపరిచ్ఛడు. 
అప్పుడు పర వకి (స), 'ఓ అల్లల హ్! అత్నిి నీవు 
క్షమంచవేసే్త, అత్ని చేతుల్ను కూడా క్షమంచు. అంటే 
అత్ని చేతుల్ను కూడా సరిచేయి,' అని ప్రర రిథ ంచ్ఛరు. 5  

(ముసిల మ్)  
 )2/1029( )صحيح [ (  12]  - 3457

ِ َصىل َ  يٍح الكعب ِ َعْن َرُسوِل اِل َ ُ عَ  َوَعن أِب ُشَر َوَسل ََم  لَْيِه اِل َ
  .َهَذا الَْقِتيَل ِمْن ُهَذْيٍل  .قَاَل: "ثُم َ أَْنُتْم يَا ُخَزاَعُة قَْد قََتلُْتْم 

: إِن  ِ عَاقِلُُه َمْن قََتَل بَْعَدهُ قَِتيًًل فَأَْهلُُه بَْْيَ ِخرَيَتْْيِ َوأَنَا َواِل َ
  هُ الرتمذي ُ أَحب ُوا قتلوا َوإِن أَحب ُوا أخذا العقَل". َرَوا

. َوالش َ   افِِعي 
ِحيَح  َح: ِبأَن َُه لَْيَس ِِف الص َ ح السن َة بإِسناِده َوَصر َ ْْيِ َوِِف شر

ْيح َوقَالَ   …َعْن أَِِب ُشَر
3457. (12) [2/1029 - ద్ృఢం] 

 

5) వివర్ణ్-3456: ఈ 'హదీస్' దాారా ఆత్మహత్య 

చేస్కునివాడు పశుతేాపం చెంది మర్ణ్నసే్త అత్నిి 

క్షమంచడం జరుగుతుంది. పర వకి (స) వైెప్ప వల్స పోవటం 

క్షమాపణ్కు కార్కం అవుతుంది. 
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అబూ షురై'హ్ క'అబీ కథనం: పర వకి (స) ఖుజా'అహ 
వాళళతో, ''ఓ ఖుజా'అహ పర జల్లరా! మీరు చంపిన ఈ 
హుజై'లీ మృతునిక్త బదులుగా అల్లల హ సాకి్త! నేను 
అత్ని ర్కిపరిహార్ం చెలిల సేాను. ఇకముందు ఎవరినైనా 
చంపితే, మృతుని వార్స్ల్కు రండు విషయ్యల్ 
అధకార్ం  ఉంటంది. వాళ్ళళ కోరితే హంత్కుడిని 
చంపగల్రు లేదా ర్కిపరిహారానిి స్త్ాకరించగల్రు,'' 
అని అనాిరు. (తిరిమజి', షాఫ'యీ, షర'హ స్నిహ్)  

 )2/1029()   متفق عليه[ ( 13 ] - 3458
ْيَرةَ يَْعِِنْ بَِمْعَناهُ  َيِة أَِِبْ ُهَر   .َوأَْخَرَجاهُ ِمْن ِرَوا

3458. (13) [2/81029- ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కూడా్ దీనిి్ పేర్కకనాిరు.6 

(బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్) 
 )2/1030() متفق عليه [ (  14]  - 3459
أْس   : ٍس َوَعْن أَنَ  اِري   أ ن   ي ُهْوِدي ًا ر ض   ر  ْيِن ف ِقْيل  ج  ر  ج  ٍة ب ْْي  ح 

ا؟ ل  بِِك ه ذ  ْن ف ع  ا: م  ٌن؟ ل ه  ُ  أ فَُل  ّت   ُسم ِي  الْي ُهْوِدي  أُت  .ح  ف أوم 
ُسْوِل اهلِل صىل اهلل  ر  بِِه ر  لْي ُهْوِدي ِ ف اْعَت  ف  ف أ م  ا ف ِجْيء  بِا أِْسه  بِر 

لِْحَجاَرةِ ُرَض رَ وسلم فَ  عليه   .أُْسُه بِا
3459. (14) [2/1030 -ఏకీభవిత్ం] 
అనస్ (ర్) కథనం: ఒక యూదుడు ముసిల మ్ 
అమామయి త్ల్ను రండు రాళళ మధయ పటి్ట పగల్్
గొటిాడు. త్రువాత్, ఆ అమామయిని, 'నినుి ఎవరు 
చంప్రర్ని,' పర శిించడం జరిగంది. ఆమ ఆ యూదుణ్ని 
గురిించ, త్ల్ సైగతో స్తచంచంది. ఆ యూదుణ్నణ  
బంధంచడం జరిగంది. ఆ యూదుడు త్న త్ప్పు 
ఒప్పుకునాిడు. అప్పుడు పర వకి (స) అత్ని త్ల్ను 

 

6) వివర్ణ్-3458: మకకహ విజయం త్రాాత్ పర వకి (స) 

మకకహ లో పర సంగంచ్ఛరు. ఇందులో అజాఞ నకాల్లనిక్త 

చెందిన అనేక దురాచ్ఛరాల్ను ఖండించ్ఛరు. ఈ 

రోజులోల నే ఖుజా'అ తెగవారు ఒక వయకి్తని చంపివేసారు. 

పర వకి (స) అజాఞ న కాల్ంలో చంపబడిన ఆ వయకి్త 

వార్స్లు ఇసాల మ్ స్త్ాకరించన త్రాాత్ వారిక్త ర్కి 

పరిహార్ం ఇసేానని వాగాద నం చేసారు. ఎందుకంటే 

భవిషయతేులో అది కలోల ల్ంగా మార్కూడద్ని. ఈ 

'హదీస్'లో దీనిి గురించ స్తచంచడం జరిగంది.  

కూడా రండు రాళళ మధయ నొక్తక చంపమని 
ఆదేశించ్ఛరు. అనంత్ర్ం అల్లగే చేయడం జరిగంది. 7 
(బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్)  

 )2/1030() متفق عليه [ (  15]  - 3460
م  ُة أ ن  ر  ك س   :َوَعْنُه قَالَ  ب ي ُِع و ِهي  ع  لٍِك ث ِني  ة   ٍس بِْن ِت الر ُ ا م 

ارِ  اِري ٍة ِمن  اْْل ْنص  ر    .ج  ِب   صىل اهلل عليه وسلم ف أ م  ف أ ت ُوا الن  
اِص  لِْقص  ا .بِا لٍِك َل  و  ا م ُ أ ن ِس بِْن م  هلِل  ف ق ال  أ ن ُس بُْن الن  ْضِر ع 

عليه  ىل اهللفََقاَل َرُسْوُل اهلِل ص  .ُسْوَل اهللِ اَل ُتْكِسُر ثَِني َُتَها َيا رَ 
ِضي  الْق ْوُم و ق ِبلُوا   :وسلم اُص" ف ر  "ي ا أ ن ُس ِكت اُب اهلِل الِْقص 
ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: .اْْل ْرش   "إِن   ِمْن ِعب اِد   ف ق ال  ر 

م هُ  اهلِل ِمْن ل ْو أ قْس   ."َعىَل اهلِل َْلَبَر َ
3460. (15) [2/1030 -ఏకీభవిత్ం] 
అనస్ (ర్) కథనం: అత్ని అతే్ రుబయియ'ఉ ఒక 
అ'నాసరీ అమామయి పనుి విర్గొు టి్టంది. ఆ అమామయి 
బంధ్యవులు పర వకి (స) వద్ద కు వచ్ఛురు. జరిగనద్ంతా 
చెప్రురు. పర వకి (స) పర తీకార్ం తీరుుకోమని 
ఆదేశించ్ఛరు. అంటే పనుికు బదులు పనుి 
విర్గొు టిటం. ఇది విని అనస్ బిన్ మాలిక్ చనాిని 
అనస్ బిన్ న'ద్ర్, 'ఓ అల్లల హ్ పర వకిా! దైవం సాకి్త! ఆమ 
పనుి విర్గొు టిటం జరుగకూడదు,' అని అనాిరు. 
దానిక్త పర వకి (స), 'ఓ అనస్! దైవ గర ంథంలో  ఖి'సా'స్ 
ఆదేశం ఉంది. పనుికు బదులు పనుి అని ఉంది,' అని 
అనాిరు. ఆ అమామయి బంధ్యవులు ర్కిపరిహార్ం 
తీస్కోవటానిక్త సిద్ధ పడాారు. పనుి విర్గొు టిడం 
జర్గలేదు. అప్పుడు పర వకి (స), 'కొంత్్ మంది 
దైవభకిులు ఎల్లంట్ట వార్ంటే, ఒకవేళ వారు ఏదైనా 
పర మాణ్ం చేసే్త, అల్లల హ్ వారి పర మాణ్ం పూరిిచేసేాడు,' 
అని అనాిరు. 8  (బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 

7) వివర్ణ్-3459: ఈ 'హదీస్' దాారా సే్త్ీ్ హత్య్

చేసినందుకు,్ ఆ్ ప్పరుష హంత్కుణ్నణ  చంపవచుని 

తెలిసింది. 

8) వివర్ణ్-3460: పనుి విర్గొు టి్టన సే్త్ీ రుబయియ'ఉ. 

ముసిల మ్లోని 'హదీస్' దాారా రుబయియ'ఉ సోద్రి అని 

తెలుసే్ంది. పర మాణ్ం చేసిన వారు అనస్ బిన్ న'ద్ర్. 
మరి ముసిల మ్ 'హదీస్'లో ఉమమ రుబయియ'ఉ పర మాణ్ం 
చేసింద్ని ఉంది. ఇందులో ఎట వంట్ట వయతిరేకత్ లేదు, 
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 )2/1030( )صحيح [ (  16 ] - 3461
كُْم  الَ َفَة قََوَعْن أَِِبْ ُجَحيْ  ْنُه ه ْل ِعْند  أ لُْت ع ِلي ًا ر ِضي  اهلُل ع  : س 

أ  الن  ْسم ة   ب ر  ب  ة  و  ال  ِذْي ف ل ق  الْح  : و  ْيٌء ل ْيس  ِِف الُْقْرآِن؟ ف ق ال  ش 
ا ِِف الُْقْرآِن إَِل   ف ْهًما يُ ن ا إَِل   م  ا ِعْند  بِِه َوَما ِِف ِكَتاْعَط  ر ُجٌل ِِف م 

حِ  ِفك اُك اْْل ِسْْيِ  قُلُْت  . ْيَفةِ الص َ ْقُل و  : الْع  ِحْيف ِة؟ ق ال  ا ِِف الص   م  : و 
اِري ُ  اهُ الْبُخ  و  أ ْن َل  يُْقت ل  ُمْسِلٌم بِك افٍِر. ر    .و 

ْسُعْوٍد: "َل  ُتْقت ُل ن ْفٌس ُظلًْما" ْبُن م  ِدْيُث ا ِكر  ح  "ِكت اِب  ِِف  و ذُ
   ."ِم الِْعْل 

3461. (16) [2/1030 -ద్ృఢం] 
అబూ జు'హైఫహ (ర్) కథనం: నేను 'అలీ (ర్)తో, 

'ఖుర్ఆన్లో లేనిది మీ ద్గు ర్ ఏదైనా ఉందా,' అని 
అడిగాను. దానిక్త  'అలీ (ర్), 'వితే్నాలిి చీలిు 
పండించే, ప్రర ణాలిి ఉనిక్తలోక్త తెచేు అల్లల హ సాకి్త! మా 
వద్ద  ఖుర్ఆన్ త్పు మరేమీ లేదు - -  అల్లల హ (త్) గర ంథం 
దాారా మానవునికు ఇవాబడిన సతాయవగాహన, 
గర హణ్్ శకి్త త్పు, వాట్ట్ వల్ల   మానవుడు ఖుర్ఆన్ను 
అర్థ ం చేస్కుంటాడు. ఇంకా మా వద్ద కు పంపబడిన 
పర వచనాల్లో ఉనిదీను' అని అనాిరు. దానిక్త నేను 
మీ వద్ద కు పంపబడిన పర వచనాల్లో ఏముంది? అని 
అడిగాను. దానిక్త అత్ను (ర్) వాట్టలో మూడు అంశలు 
ఉనాియి. 1. హతాయ పర తీకార్ం మరియు ర్కిపరిహార్ం. 
2. ఖైదీల్ను విడుద్ల్ చేయడం. 3. అవిశాసిక్త బదులు 
ముసిల మ్ను వధంచటం జర్గదు. 9  (బ్ద'ఖారీ)  

 
అనస్ బిన్ న'ద్ర్, ఉమమ రుబయియ'ఉ ఇద్ద రూ పర మాణ్ం 
చేసారు. దీని ఉదేద శం ఏమటంటే వారు ర్కిపరిహార్ం 
స్త్ాకరించేల్ల పర వకి (స) సిఫార్స్ చేయ్యల్ని. కాని పర వకి 
(స) 'నేను సిఫార్స్ చేయలేనని, ఖిసాస్ తీస్కోవాల్నే 

దైవాదేశం ఉంద్ని' అనాిరు. అయితే సాయంగా వాళ్ళళ 
ర్కిపరిహార్ం తీస్కుంటామని సిద్ధ పడాారు. అప్పుడు 

పర వకి (స) 'కొంద్రు అల్లల హ్ భకిులు ఎల్లంట్ట వార్ంటే, 

అల్లల హ ను నమమ పర మాణ్ం చేసే్త, అల్లల హ్ (త్) దానిి 

నిజం చేసి్చూపిసేాడు' అని అనాిరు.  
9) వివర్ణ్-3461: కొంద్రు 'అలీ (ర్) వద్ద  పర వకి (స) 

వాఙ్మమల్లలు ఉనిటి పర చ్ఛర్ం చేసారు. ఈ పరిశీల్నలో 

జు'హైఫహ (ర్) 'అలీ (ర్) ను వివర్ణ్ కోరారు. దానిక్త 
'అలీ (ర్) నా వద్ద  ఖుర్ఆన్, ఖుర్ఆన్ అవగాహన, ఇంకా 

ఈ పర తులు త్పు నా ద్గు ర్ మరేమీ లేవు అని 

---- 

لَْفْصُل الث َاِنْ  َ   రండవ విభాగం ا
 )2/1031() لم تتم دراسته [ (  17]  - 3462

ِب َ صىل   :يه وسلم قَالَ اهلل عل َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو أَن َ الن َ
ُن  ْني ا أ ْهو  واُل الد ُ اهُ َعىَل اهلِل ِمْن قَْتِل َرُجٍل م ُْسِلٍم "ل ز  و  ". ر 

ح ُ  و ق ف ُه ب ْعُضُهْم و ُهو  اْْل ص  ائِ ُ و  الن  س  ِمِذي ُو  ْ   .الَت ِ
3462. (17) [2/1031-అపరిశోధత్ం] 
'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ 'అమ్ర (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ''అల్లల హ్ (త్) ముసిల మ్ హత్య త్పు పర పంచ 
వినాశనానిి భరించగల్డు. (తిరిమజి', నసాయి') 

 )2/1031() لم تتم دراسته [ (  18]  - 3463
اِء بِْن عَاِزٍب  بُْن َماَجُه َعِن الََْبَ    .َوَرَواهُ ا

3463. (18) [2/1031-అపరిశోధత్ం] 
ఇల్లంట్ట్ హదీస్నే్ బరా బిన ఆజిబ్ (ర్) కూడా్
పేర్కకనాిరు.10  (ఇబ్ని మాజహ) 

 )2/1031() لم تتم دراسته [ (  19]  - 3464
ْيَرةَ َعْن َرُسْوِل صىل اهلل عليه وسلم  َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد َوأَِِبْ ُهَر

م اِء و اْْل ْرِض اِْش قَالَ  كُْوا ِِفْ د ٍم ُمْؤِمٍن  : "ل وء أ ن   أ ْهل  الس   َت 
ُ اهللُ  ُ ِمذِ " ِِف الن  ارِ ْل  ك َّب   ْ و اهُ الَت ِ ِدْيٌث ي ُ و ق . ر  ا ح  : ه ذ  ال 

ْيٌب  ِر    .غ 
3464. (19) [2/1031-అపరిశోధత్ం] 
అబూ స'యీద్, అబూ హురైర్హ్ (ర్)ల్ కథనం: పర వకి 

(స) పర వచనం, ''ఒకవేళ  భూమాయకాశలోల  ఉని్
వార్ంద్రూ ఒక ముసిల మ్ వయకి్తని చంపటంలో భాగ 
సాాములైతే, అల్లల హ్ (త్) వార్ంద్రినీ నర్కంలో పడ 
వేసేాడు.  11 (తిరిమజి'  /  ఏకోలేల ఖనం)  

 
సమాధానం ఇచ్ఛురు. అంటే 'అలీ (ర్) వద్ద  పర వకి (స) 

వాంఙ్మమల్లలు ఏవీ లేవు అని తెలిసింది.   
10) వివర్ణ్-3463: అంటే అల్లల హ్ (త్) పర పంచం నాశనం 
అవడం భరిసేాడు గాని ఒక ముసిల మ్ అనాయయంగా 

చంపబడాం అల్లల హ్కు ఇషిం లేదు. అంటే ఒక ముసిల మ్ 
ప్రర ణ్ం అల్లల హ్ వద్ద  అనిిట్టకంటే విలువైెనది. 

11) వివర్ణ్-3463: ఒక విశాసి యొకక ర్కిం భూమాయ 

కాశల్లో ఉని వార్ంద్రికంటే విలువైెనద్ని ఈ 'హదీస్' 

దాారా తెలిసింది. 
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  )2/1031( )لم تتم دراسته [ (  20]  - 3465
بِْن َعب َاٍس َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَالَ   :َوَعِن ا

لَْقاِتِل  "ي ِجْيءُ  َمِة نَاِصيَ الَْمْقُتْوُل بِا ُتُه َوَرأُْسُه بَِيِدهِ  يَْوَم الِْقَيا
ّت   يُْدنِْيِه ِمن    : ي الُ َوأَْودَاُجُه َتَشُخُب دًَما يَُقوْ  ر ب ِ ق ت ل ِِنْ ح 

ْرِش  هُ "الْع  اج  ْبُن م  ائِ ُ و ا ِمِذي ُ و الن  س  ْ و اهُ الَت ِ  .. ر 
3465. (20) [2/1031-అపరిశోధత్ం] 
ఇబ్ని 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''తీరుుదినం నాడు హతుడు త్న హంత్కుడిి 
ఏవిధంగా పటికొని వసేాడంటే, హంత్కుడి నుదురు, 
త్ల్ హతుని చేతిలో ఉంటాయి. హతుని శరీర్ం నుండి 
ర్కిం కారుతూ ఉంటంది. హతుడు అల్లల హ్(త్)తో, 'ఓ 
నా పర భూ! ఈ హంత్కుడిి పర పంచంలో ననుి ఎందుకు 
హత్యచేసాడో అడగండి' అని వేడుకుంటాడు. ఈ విధంగా 
అంటూ దైవసింహాసనం వర్కు తీస్కొని వెళతాడు. 
(తిరిమజి', నసాయి', ఇబ్ని మాజహ) 

 )2/1031() لم تتم دراسته [ (  21]  - 3466
َمَة بِْن َسْهِل بِْن ُحَنْيٍف أَن َ ُعثَْماَن بَْن َعف َاَن  َوَعْن أَِِبْ أَُما

ِر فََقالَ َرِضَي اهلُل َعْنُه أَْشَرَف يَوْ  ا : أ ْنُشُدكُْم بِاهلِل َم الد َ
ُسْول  اهلِل صىل اهلل  : "َل  ي ِحل ُ د ُم  لَ قَالم عليه وسأ ت ْعل ُمْون  أ ن   ر 

اٍن أ ْو كُْفٌر ب ْعد   ٍث: ِزَن  ب ْعد  إِْحص  ى ث َل  اْمِرٍئ ُمْسِلٍم إَِل   بِإِْحد 
ق ٍ ف ُقتِ  ْْيِ ح  ٍم أ ْو ق ْتُل ن ْفٍس بِغ  ا ز ن ْيُت ِِفْ  إِْسَل  ل  بِِه"؟ ف و  اهلِل م 
ْدت ُ  ْرت د  ٍم و َل  ا اِهل ي  ٍة و َل  إِْسَل  بَاَيْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل   ُمْنُذ  ج 

َم اهلُل فَِبَم   اهلل عليه وسلم َواَل قََتلُْت الن َْفَس ال َِِتْ َحر َ
ْب  ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ َوا ْ ؟ َرَواهُ الرت ِ ِرِمي ِ َتْقُتلُْونَِِنْ ا لِلد َ ُن َماَجُه َو

   .لَْفُظ الَْحِدْيِث 
3466. (21) [2/1031-అపరిశోధత్ం]  
అబూ ఉమామహ బిన్ సహల్ బిన్ 'హునైఫ్ కథనం: 

'ఉసామన్ బిన్ 'అఫాాన (ర్) దార్ రోజున త్న ఇంట్ట 
పైకప్పుపై ఎక్తక పర జల్ నుదేద శించ, ''ఓ పర జల్లరా! నేను 
అల్లల హ (త్)పై పర మాణ్ం చేసి మమమలిి అడుగు్
తునాిను, ''పర వకి (స) ముసిల మ్ను వధంచటం ధర్మం 
కాద్ని, అయితే మూడు విషయ్యలోల  త్పు, '1. వివాహం 
అయి ఉండి కూడా వయభ చ్ఛర్ం చేసినవాడు, 2. ఇసాల మ్ 
స్త్ాకరించన త్రాాత్ త్న ధరామనిి విసరిజ ంచనవాడు, 
లేదా 3. ఎవరినైనా అనాయయంగా చంపినవాడు' అని 

పర వచంచనటి మీకు తెలుసా?'' అని అనాిరు. అంటే 
వయభచరించన వయకి్తని రాళళతో కొటి్ట చంపటం జరుగు్
తుంది, ఇసాల మ్ను విసరిజ సే్త వధంచడం జరుగుతుంది. 
ఒకరిని అనాయయంగా చంపితే హతునిక్త బదులుగా 
అత్నిి వధంచడం జరుగుతుంది. ''అల్లల హ (త్) సాకి్త! 
ఇసాల మ్కు ముందు నేను వయభచరించ లేదు, ఇసాల మ్ 
త్రాాత్ కూడా. ఇంకా పర వకి (స) చేతిపై ఇసాల మ్ 
స్త్ాకరించన నాట్ట నుండి ఇసాల మ్ పైననే ఉనాిను, 
ఇసాల మ్ను త్యజించలేదు. ఇంకా నేను ఎవరిని 
అనాయయంగా చంపనూ లేదు. మరి మీరందుకు ననుి 
చంప్రల్ని కోరుతునాిరు,'' అని అనాిరు. 12  

(తిరిమజి', నసాయి', ఇబ్ని  మాజహ, దారిమ) 
 

12) వివర్ణ్-3466: అప్రరాథ ల్ వల్ల  కొంద్రు 'ఉసామన్ 

(ర్)కు  వయతిరేకుల్య్యయరు. అత్నిి చంపటానిక్త 

సిద్ధ పడాారు. అత్నిి చంపటానిక్త అత్ని ఇంట్టని చుటి్

ముటిారు. 40 రోజుల్ వర్కు పరిసిథ తి ఇల్లగే కొనసాగంది. 

నీళ్ళళ కూడా అత్ని ఇంట్లల క్త వెళళడం కషిం అయి్

పోయింది. ఒకసారి ఉమ్మె 'హబీబహ్ (ర్) ఆహార్ 

పదారాథ ల్ను కొనిింట్టని తీస్కొని 'ఉసామన్ (ర్) వద్ద కు 

వెళదామని పర యతిించ్ఛరు. కాని ఆందోళనకారుల్  

హృద్య్యలోల  విశాసం ఏమాతా్ం ఉండకుండా పోయింది. 

వారు పర వకి (స) భార్యను కూడా లకకచేయలేదు. 

ఆమను వెనక్తక పంపివేసారు. పొరుగంట్ట వారి నుండి 

అప్పుడప్పుడూ అని ప్రనీయ్యలు అందేవి. 

ఆందోళనకారులు హదుద మీరి పోయ్యరు. పర వకి (స) 

అనుచరుల్కు ఏమాతా్ం గౌర్వం లేకుండా పోయింది. 

'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ సల్లమ్ (ర్), అబూ హురైర్హ్ (ర్), 

స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర్) 'జైద్ బిన్ సా'బిత్ (ర్) 

వంట్ట వారి మాట కూడా వినలేదు. వారిని  అగౌర్వ్

పరిచ్ఛరు. 'ఉసామన్ (ర్) పిలుప్పపై 'అలీ (ర్) అత్ని 

వద్ద కు వెళ్ళళల్ని పర యతిించ్ఛరు. కాని ఆందోళన్

కారులు అత్నిి ఆపివేసారు. ఇక చేస్తది లేక త్న నల్ల ని 

అమామను రాయబారిక్త ఇచు, వెళ్ళళ పరిసిథ తి 

చూస్కోండి, చ్ఛల్లమంది పర వకి (స) అనుచరులు 

మదీనహ వదిలి వెళ్ళళ పోయ్యర్ని చెపుండి,' అని 

అనాిరు. 'ఆయి'షహ్ (ర్) 'హజజ ర కు వెళదామని 

నిశుయించుకునాిరు. పర వకి (స) అనుచరులు ఈ 

భయంకర్ పరిసిథ తులోల  తెర్వెనుక ఉండటమే మంచద్ని 

భావించ్ఛరు. ఆ సమయంలో అకకడ ముగుు రు, అంటే 
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'అలీ, 'తల్'హా, 'జుబైర్ (ర్)లు ఉనాిరు. వీరు 

విషయ్యనిి వదిలే, లేదా దానిి పరిషకరించే్ సిథ తిలో 

లేరు. ఈ ఆందోళనలో ఒకరు మర్కకరి మాటను వినేవారు 

కాదు. అందువల్ల  వీళ్ళళ వేరుగా ఉండే వారు. 'అలీ (ర్) 

త్మ కొడుకుల్ను 'ఉసామన్ (ర్) ర్క్షణ్కు పంపివేసారు. 

'హసన్ (ర్) త్లుప్ప ద్గు ర్ కాపల్ల కాస్తవారు. 

'అబుు లాాహ్్ బిన్ 'జుబైర్ను, 'ఉసామన్ (ర్) ఇంట్లల  అత్నిక్త 

స్తవకుడిగా నియమంచ్ఛరు. 'ఉసామన్ (ర్) ఇంట్టని చుటి్

ముటి్టన ఆందోళనకారుల్కు అనేక్ సారుల  నచుజపుడం 

జరిగంది. వారిక్త పర భావపూరిత్మైన పర సంగాలు 

వినిపించటం జరిగంది. ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ కూడా 

పర సంగం చేసారు. కాని వారు ఏమాతా్ం పర భావిత్ం 

కాలేదు. 'ఉసామన్ (ర్) ఇంట్ట కప్పుపై నుండి వారిని 

ఉదేద శించ ఇల్ల పర సంగంచ్ఛరు. ''మీకు తెలియదా? పర వకి 

(స) మదీనహ  వచునప్పడు మసిజ ద్ చ్ఛల్ల ఇరుకుగా 

ఉండేది. పర వకి (స) 'ఎవరు ఈ భూమని కొని దైవానిక్త 

సమరిుసేారు. దానిక్త బదులుగా అత్నిక్త అంత్కంటే 

మంచ పర దేశం సార్ు ంలో ల్భసే్ంది,' అని అనాిరు. 

అప్పుడు నేను ఆయన ఆదేశనిి ప్రలించ్ఛను. ఇప్పుడు 

మీరు ననుి ఆ మసిజ ద్లో నమా'జు చద్వనివారా? 

అల్లల హ సాకి్త! మీకు తెలుసా? పర వకి (స) మదీనహ 

వచునప్పడు బీర్ రూమా త్పు మంచనీట్ట బావి 

మర్కకట్ట ఉండేది కాదు. పర వకి (స) 'దీనిి ఎవరు కొని 

ముసిల ముల్కు దానం చేసేారో అంత్కంటే మంచది అత్నిక్త 

సార్ు ంలో ల్భసే్ంది,' అని అనాిరు. అప్పుడు నేనే 

ఆయన ఆదేశనిి ప్రలించ్ఛను. ఇప్పుడు మీరు ననుి 

దాని నీరు తాాగనివారా? మీకు తెలుసా? త్బూక్ 

యుద్ధ ంలో సైనాయనిక్త ఆయుధాలు, ఇత్ర్ పరికరాలు 

ఇచుంది నేనే. అంద్రూ: 'అద్ంతా నిజమే,' అని 

అనాిరు. కాని కఠన హృద్యుల్పై ఈ పర సంగం 

ఏమాతా్ం పర భావం చూపలేదు. పర జల్నుదేద శించ ఇంకా 

ఇల్ల అనాిరు, 'అల్లల హ సాకి్త! మీకు గురిుందో లేదో 

ఒకసారి పర వకి (స) కొండపై ఎకాకరు. కొండ కద్ల్సాగంది. 

పర వకి (స) కొండను త్నిి ఇల్ల అనాిరు. 'ఓ హిరా 

ఆగపో! నీ వీప్పపై ఈ సమయం ఒక పర వకి, ఒక సిదీద ఖ్, ఒక 

షహీద్ ఉనాిరు,' అని అనాిరు. అప్పుడు నేను 

ఆయన వెంట ఉనాిను. పర జల్ంద్రూ, 'గురిుంది' అని 

అనాిరు. ఆ త్రువాత్ మళ్ళళ అల్లల హ సాకి్త! 

హుదైబియ్యలో ననుి పర వకి (స) మకకహ రాయబారిగా 

పంప్రరు. పర వకి (స) సాయంగా త్న చేతిని నా చేయిగా 

 

పరిగణ్నంచలేదా?' అంద్రూ, 'నిజమే' అని అనాిరు. 

చవరిక్త దోర హులు 'హజజ ర కాల్ం కొనిి రోజులోల  

ముగుసే్ంద్ని, ఆ వెంటనే పర జలు మదీనహ కు త్ర్లి 

వసేార్ని, అవకాశం చేజారిపోతుంద్ని, ఆయనుి 

చంపటానిక్త కుటాలు పనిసాగారు. వాట్టని 'ఉసామన్ (ర్) 

సాయంగా వినాిరు.  పర జల్నుదేద శించ, 'పర జల్లరా! ఏ 

విషయంపై ననుి మీరు చంపటానిక్త సిద్ధ మయ్యయరు? 

ఇసాల మీయ షరీఅత్లో కేవల్ం మూడు కార్ణాల్ వల్ల నే 

చంపటం జరుగుతుంది. వయభచ్ఛర్ం చేసే్త రాళళదాారా 

కొటి్ట చంపటం జరుగుతుంది. ఎవరినైనా హత్యచేసే్త 

పర తీకార్ం తీరుుకోవటం జరుగుతుంది, ఇసాల మ్ను 

త్యజిసే్త చంపటం జరుగుతుంది. నేను అజాఞ న 

కాల్ంలోనూ, ఇసాల మ్లోనూ వయభచ్ఛరానిక్త ప్రల్ుడలేదు, 

ఎవరినీ చంపలేదు, ఇసాల మ్ను త్యజించనూ లేదు. 

ఇప్పుడు కూడా నేను అల్లల హ్ (త్) ఒకకడేనని, 

ము'హమమద్ (స) అల్లల హ్(త్) దాస్లు మరియు పర వకి 

అని సాక్షయం ఇసే్నాిను' అని అనాిరు. కాని ఆయన 

పర సంగాలు దోర హుల్పై ఏమాతా్ం పర భావం చూపలేదు. 

దోర హులు ఇంట్టపై దాడిచేసారు. త్లుప్ప వద్ద  కాపల్ల 

కాసే్ని 'హసన్ (ర్)ను అడాుకోవడంలో గాయపడాారు. 

నలుగురు దోర హులు గోడ ఎక్తక వచు  కప్పుపై ఎకాకరు. 

ముందు అబూ బకర్ చని కుమారులు ము'హమెద్ 
బిన్ అబీ బకర్ ఉనాిరు. వీరు 'అలీ (ర్)  సంర్క్షణ్లో 

పరిగారు. వీరు ఏదో ఒక పద్ద  పద్వి గురించ ఆశించ్ఛరు. 

అది ల్భంచనందున 'ఉసామన్ (ర్)కు శతాువులుగా మారి్

పోయ్యరు. ఇత్డు ముందుకు దూక్త 'ఉసామన్ (ర్) జుతేు 

పటికునాిరు. బల్ంగా ల్లగారు. అప్పుడు 'ఉసామన్ 

(ర్), 'కుమారా! ఒకవేళ మీ త్ండిర  బర తికుంటే దీనిి 

ఎంత్మాతా్ం సహించే వారు్కాదు,' అని అనాిరు. అది 

విని ము'హమమద్ బిన్ అబీ బకర ర్ సిగుు పడి వెనక్తక 

త్గాు రు. అప్పుడే మరో వయకి్త కన్యన్ బిన్ బషీర్  
ముందుకు వచు నుదురుపై బల్ంగా కొటిాడు. 'ఉసామన్ 

(ర్) బోరాల పడాారు. అప్పుడు అత్ని నోట్ట నుంచ 

'బిసిమల్లల హ్  త్వకకల్తు 'అల్ల్లల హ్' అనే పదాలు 

వెలువడాాయి. సాదాన్ బిన్ జమ్రాన్ మరోసారి 

కొటిాడు. దానివల్ల  ర్కిం  పర వహించసాగంది. ఒక కఠన 

హృద్యుడైన 'అమ్ర్ బిన్ అల్ హమ్బ్ ఛాతీపై ఎక్తక 

కూర్కుని శరీర్ంపై వివిధ భాగాల్పై 9 చోటల  గాయ్

పరిచ్ఛడు. మరో ప్రప్రతుమడు కర్వాల్ంతో దాడిచేసాడు. 

ఆయన పర కకనే ఉని భార్య చేతేో ఆపితే ఆమ మూడు 
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  )2/1032( )لم تتم دراسته [ (  22]  - 3467
ْردَاِء َعْن   :ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَالَ  َرُسوْ َوَعْن أَِِب الد َ

اُل الُْمْؤِمُن ُمْعِنًقا ص   الًِحا َما لَْم يُِصْب دًَما َحَراًما فَإِذَا "َل  ي ز 
و  "أََصاَب دًَما َحَراًما بَل ََح     .أ بُْو د اُود  اهُ . ر 

 

వేళ్ళళ తెగ వేరైపోయ్యయి. ఆ దాడి 'ఉసామన్ (ర్) జీవిత్ 

వెలుగు దీప్రనిి ఆరిువేసింది. ఈ విధంగా ఉపద్ర వాలు 

కలోల ల్లలు తీరుుదినం వర్కు కొనసాగుతూ ఉంటాయి. 

షహాద్త్ సమయంలో 'ఉసామన్ (ర్) ఖుర్ఆన్ 

పఠసే్నాిరు. ఖుర్ఆన్ తెర్చ ఉంది. అత్ని శరీర్ం 

నుండి చందిన ర్కి చుకకలు ఈ ఆయత, 

''ఫసయక్ఫీకహుములాాహు వహువ ససమీఉల్ 
అలీమ్'' పై పడాాయి. శుకర వార్ం నాడు 'అ'సర్ 

సమయ్యన ఈ సంఘటన జరిగంది. రండు రోజుల్ వర్కు 

శవం అల్లగే పడి ఉంది. పర వకి (స) 'హర్మ్లో పర ళయం 

సంభవించంది. దోర హుల్ రాజయం ఏలింది. వారి భయం 

వల్ల  ఎవరికీ ద్ఫన్ చేస్త ధైర్యం కూడా లేకపోయింది. 

శనివార్ం గడిచంది. రాతాి కొంత్మంది ధైర్యం చేసి ఖనన 

సంసాకరాలు జరిపించ్ఛరు. ఆ  అమర్ వీరుని  శరీరానిి 

గుస్ల్ చేయించ కుండానే ఖననం చేయడం జరిగంది. 

మొతే్ం 17 మంది కాబూల్ నుండి మరాక్తష్ వర్కు 

ప్రలించే ప్రల్కుని జనా'జహ నమా'జ్ చదివారు. 

ముసిద్ ఇబ్ని హంబల్లో ఇల్ల ఉంది: 'జుబై్నర్ (ర్), 

ఇబ్ని స'అద్లో 'జుబైర్ ముత్యిమ్ జనా'జహ 

నమా'జు చదివించ్ఛరు. బఖీ' వెనుక హష్ కౌకబ్్లో 

ఖననం చేసారు. త్రువాత్ గోడ తల్గంచ ఆ పర దేశనిి  

బఖీ'లో కలుప్ప కోవడం జరిగంది. ఈ నాడు కూడా బఖీ' 

చవర్ అత్ని(ర్) సమాధ ఉంది. అత్నిి చంపిన 

దోర హులు కూడా త్రువాత్ తాము చేసిన దానిక్త 

పశుతేాపం చెందారు. కాని ఇసాల మ్ శతాువుల్ కుటాలు 

ఫలించ్ఛయి. విజయం వారిని వరించంది. ఇసాల మ్ ఐకయత్ 

పత్నం చెంది సున్ని, షి'అ, 'ఖారిజీ, 'ఉసాెనీ అని, 

అనేక వరాు లుగా వీడిపోయింది. 'అలీ (ర్) మసిజ ద్ నుండి 

బయలుదేరి 'ఉసామన్ (ర్) ఇంట్ట వైెప్ప  వసే్నాిరు. 

దారిలో వీర్మర్ణ్ం వారి్ తెలిసింది. ఈ వారి్ వినగానే 

రండు చేతులు ఎతేి, 'ఓ అల్లల హ(త్)! నేను 'ఉసామన్ 

హత్యకు దూర్ంగా ఉనాిను,' అని అనాిరు. 'ఉమర్ 

(ర్) బావ స'యీద్ బిన్ 'జైద్ బిన్ 'అమ్ర్ బిన్ 'నఫీల్ 

ఇల్ల అనాిరు, పర జల్లరా! మీ ఈ అకృతాయల్కు 

ఉ'హుద్ కొండ మీపై పడినా ఆశుర్యపడవల్సిన అవసర్ం 

లేదు.  

3467. (22) [2/1032- అపరిశోధత్ం] 
అబూ ద్ర్దా' (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం: 

''విశాసి అధర్మ ర్కిానిి చందించనంత్ వర్కు మంచ 
వైెప్ప ముంద్డుగు వేసే్త ఉంటాడు. అధర్మంగా హత్య 
చేసే్త్ అల్సిపోతాడు.13  (అబూ్ దావూద్) 

    )2/1032( ؟[23]  - 3468
:"كُل ُ ذ ْنٍب   ُه َعْن َوَعنْ  ُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ق ال  ر 

هُ إَِل    ْن م  ع ّس  اهلُل أ ْن ي ْغِفر  ْن ي ْقُتُل ُمْؤِمًنا  م  ات  ُمْشِركًا أ ْو م 
اهُ أ بُْو د اُود   و  م ًِدا" . ر     .ُمت ع 

3468. (23) [2/1032 -? ] 
అబూ ద్ర్దా' (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం: 

''అల్లల హ్ (త్) దాస్ని ప్రప్రల్ను క్షమంచడం సాధయం. 
కాని విగర హారాధకుడు, మరియు హంత్కుడైన విశాసిని 
క్షమంచడు.''  (అబూ్ దావూద్) 

  )2/1032( )لم تتم دراسته [ (  24]  - 3469
َيِة    َوَرَواهُ الن ََسائِ ُ َعْن ُمَعاِو

3469. (24) [2/1032 -అపరిశోధత్ం] 
నసాయి'  ఈ 'హదీస్'ను ము'ఆవియహ దాారా 
ఉలేల ఖించ్ఛరు. 14  

 )2/1032() لم تتم دراسته [ (  25]  - 3470
 

13) వివర్ణ్-3467: అంటే విశాసిక్త అల్లల హ్ వైెప్ప నుండి 

ఎల్ల ప్పుడూ సతాకరాయల్ వైెప్ప ముంద్డుగు వేస్త భాగయం 

పర సాదించబడుతుంది. చ్ఛల్ల వేగంగా సతాకరాయలు 

చేసే్త ఉంటాడు. అయితే అధర్మంగా ఇత్రుల్ ర్కిానిి 

చందించనంత్ వర్కు. ఎప్పుడైతే అధర్మంగా ఇత్రుల్ 

ర్కిానిి చందిసేాడో ఆ ప్రపంవల్ల  సతాకరాయలు 

చేయటానిక్త అల్సిపోతాడు. సతాకరాయలోల  ముంద్డుగు 

వేయలేడు. 

14) వివర్ణ్-3469: ఖుర్ఆన్లో అల్లల హ్ (త్) ఇల్ల ఆదే 

శించ్ఛడు, ''అల్లల హ్ (త్) సాట్ట కలిుంచటానిి 

క్షమంచడు. అది త్పిుతే తాను కోరిన వారిని క్షమసేాడు. 

ఈ ఆయతు దాారా విశాస హంత్కుడు క్షమంచ్

బడతాడని తెలుసే్ంది. లేదా విశాసిని ధర్మంగా 

భావించ హత్మారిసే్త, అత్డు విగర హారాధకునిగా 

అవిశాసి అయిపోతాడు. అత్నిి క్షమంచడం జరుగదు. 

లేదా ఇల్ల హచురించడం జరిగంద్ని భావించవచుు. 
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بِْن َعب َاٍس قَ ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  : ق الَ َوَعِن ا ال  ر 
الُِد  ل ِد الْو  لْو  اِجِد و َل  يُق ادُ بِا و اهُ  " "َل  ُتق اُم الُْحُدْودُ ِِف الْم س  . ر 

 ْ ال ِمذِ الَت ِ ر مِ ي ُ و  ا    .ي ُ د  
3470. (25) [2/1032- అపరిశోధత్ం] 
ఇబ్ని 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 
మసిజ దుల్లో శిక్షలు అమలు జర్పరాదు, ఖి'సా'స్ కూడా 
చేయరాదు. కొడుకు హత్యకు త్ండిర ని 
విచ్ఛరించరాదు.15  (తిరిమజి')  

 ) 2/1032() جيد  [ (  26]  - 3471
ُسْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم م ع  قَالَ َوَعْن أَِِبْ ِرْمثََة     : أ ت ْيُت ر 

؟" :أَِِبْ فََقالَ  ا ال  ِذْي م ع ك  ْن ه ذ  :ق ا  "م  ْب  ل  :اِ ْد بِِه ق ال  ا  ِِنْ اْشه  "أ م 
ائِ ُ  "إِن  ُه َل  ي ْجِِنْ ع ل ْيك  و َل  ت ْجِِنْ ع ل ْيهِ  اهُ أ بُْو د اُود  و الن  س  و  . ر 

رْ  : و ز اد  ِِفْ "ش  لِِه ق ال  ن  ِة" ِِفْ أ و   لُْت م ع  أ ِب  ِح الس ُ َعىَل َرُسْوِل   د خ 
َ  اهلِل صىل اهلل   ال َِذْي بَِظْهِر َرُسْوِل اهلِل صىل  ى أَِِبْ عليه وسلم فََرأ

ِبْيٌب.  اهلل عليه وسلم فََقالَ  ْ ط  ْهِرك  ف إِّن ِ لُِج ال  ِذْي بِظ  : د ْعِِنْ أُع ا
ِفيْ  : "أ ْنت  ر  ِبْيُب" ف ق ال     .ٌق و اهلِل الط  

3471. (26) [2/1032 -ఆమోద్యోగయం] 
అబూ రిమ్స'హ (ర్) కథనం: ''నేను మా నాని గారి 
వెంట పర వకి (స) వద్ద కు వెళ్ళళను. పర వకి (స), 'నీ వెంట 
ఉనివాడవడు,' అని మా నానిగారిని అడిగారు. 
దానిక్త మా నాని, 'వీడు నా కొడుకు, దీనిక్త మీరు సాక్షయం 
ఉండండి' అని అనాిరు. దానిక్త పర వకి(స) 'ఈ అబాాయి 
నీపై ఏ ప్రపం  చేయడు. నువుా కూడా వీడిపై ఏ ప్రపం 
చేయవు' అని అనాిరు.''16 (అబూ దావూద్, నసాయి') 

 

15) వివర్ణ్-3470: మసిజ ద్లు దైవారాధనకోసం నిరిమంచ 

బడతాయి. మసిజ దులోల  ఎవరి నుండి ఖి'సా'స్ 
తీస్కోరాదు, శిక్షలూ అమలు్చేయరాదు. ఎందుకంటే 

దీని్ దాారా ర్కిం, మల్మూతాాలు వెలువడే అవకాశం 

ఉంది. దానివల్ల  మసిజ ద్ అపవితా్ం అవుతుంది. మసిజ ద్ 

బయట ఖాళ్ళ మైదానాలోల  ఖి'సా'స్ తీస్కోవాలి, శిక్షలు 

అమలు జర్ప్రలి. ఒకవేళ తండ్రర  తన బిడడ ను చంపితే 

తండ్రర కి ఖి'సా'స్ వేయడం జరుగదు. 

16) వివర్ణ్-3471: 'వీడు నా కొడుకు అని త్మరు సాక్షయం 

ఉండండి.' అంటే 'ఒకవేళ ఈ నా కొడుకు ఏదైనా త్ప్పు 

చేసే్త నేను అత్ని త్ర్ఫున పరిహార్ం చెలిల సేాను. ఒకవేళ 

నేనేదైనా త్ప్పు చేసే్త నా త్ర్ఫున వీడు పరిహార్ం 

మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, నేను మా త్ండిర  వెంట 
పర వకి (స) వద్ద కు వెళ్ళళను. మా నానిగారు పర వకి (స) 
వీప్పపై దైవదౌతా ముదర ను చూచ, 'మీరు అనుమతిసే్త 
మీ వీప్పపై కనబడుతుని దానిక్త నేను చక్తత్స చేసేాను. 
ఎందు కంటే నేను వైెదుయణ్నణ ,' అని అనాిరు. దానిక్త పర వకి 
(స), 'నువుా మతాుడివి అల్లల హ్ (త్) వైెదుయడు,' అని 
అనాిరు.  

 )2/1032(( لم تتم دراسته)  [ 27]  - 3472
هِ َعْن ُسَراقََة بِْن  ِن ُشَعْيٍب َعْن َوَعْن َعْمِرو بْ  ِ  أَبِْيِه َعْن َجد 

لٍِك قَالَ  ُسْول  اهلِل صىل اهللَما ْرُت ر  ض  وسلم يُِقْيُد اْْل ب     عليه: ح 
ُ واَل يُقيُد ااْلِبَْن ِمْن أَبِْيهِ  بِْنهِ اِ ِمْن  ِمِذي  ْ َفهُ  وَ  . ر و اهُ الَت ِ    .َضع َ

3472. (27) [2/1032 -అపరిశోధత్ం] 
'అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్్ త్న త్ండిర  తాత్ల్ దాారా 
స్రాఖహ బిన్ మాలిక్ దాారా కథనం: నేను పర వకి (స) 
వద్ద కు వెళ్ళళను. అప్పుడు పర వకి (స) కూర్కుని ఒకని 
కొడుకుతో వాని త్ండిర  యొకక పర తీకార్ము 
తీస్కుంటనాిరు. కాని అత్ను (స), త్ండిర  నుండి 
కొడుకు యొకక పర తీకార్ం తీస్కునేవారు కాదు. 
(తిరిమజి'  /  'ద్యీఫ్)  

 )2/1033() ضعيف  [ (  28]  - 3473
ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   : ق ال  َوَعِن الَْحَسِن َعْن َسُمَرةَ قَالَ  ر 
هُ ق ت ْل   ْبد  ْن ق ت ل  ع  .  "اهُ َوَمْن َجَدعَ َعْبَدهُ َجَدْعَناهُ وسلم: "م 

أ بُْو د   ِمِذي ُ و  ْ و اهُ الَت ِ ر مِ ر  ا ُه و الد   اج  ْبُن م   ي ُ  اُود  و ا
 

చెలిల సేాడు' అని అనాిడు. దానిక్త పర వకి (స) నీ కొడుకు 

అపరాధానిక్త నినుి, నీ అపరాధానిక్త నీ కొడుకును 

విచ్ఛరించడం జరుగదు. అజాఞ నకాల్ంలో త్ండిర  త్ప్పుచేసే్త 

కొడుకును, కొడుకు త్ప్పు చేసే్త త్ండిర ని పటికునేవారు. 

శికి్తంచేవారు. అల్లల హ్ (త్) ఖుర్ఆన్లో ఇల్ల 

ఆదేశంచాడు, 'ఒకరి బరువు మర్కకరు మోయరు. పర వకి 

(స) వీప్పపై నల్ల ని ప్పటిమచులు ఉండేవి, వాట్టపై 

వెంటాకలు కూడా ఉండేవి. అద్ధ దైవదౌతా ముదర . ఆ 

వయకి్త దానిి ఏదో వాయధ అనుకొని, 'మీరు అనుమతి ఇసే్త 

నేను చక్తత్స చేసేాను. నేను వైెదుయడను' అని అనాిడు. 

దానిక్త పర వకి (స) 'వైెదుయడు అల్లల హ్ (త్), ఆయనే 

సాసథ త్ పర సాదించే వాడు, నీవు నా మతాుడివి మాతా్మే,' 

అని అనాిరు.  
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هُ خ   ْبد  ْن خ ىص ع  م  ى: "و  ي ٍة أُْخر  ائِ ُ ِِفْ ِرو ا ْين  و ز اد  الن  س     .اهُ"ص  
3473. (28) [2/1033 -బల్హీనం] 
'హసన్ బస్త్ర , సముర్హ్ దాారా కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ఒకరు త్న బానిసను చంపితే, మేము కూడా 
వారిని చంపివేసేాము, ఎవరైనా త్న బానిస 
అవయవాల్ను కోసివేసే్త, మేము కూడా అత్ని 
అవయవాల్ను కోసి వేసేాము.17  (తిరిమజి', అబూ 
దావూద్, ఇబ్ని మాజహ, దారిమ, నసాయి') 
మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''త్న బానిస మరామం 
గానిి కోసివేసినవాడి మరామంగానిి మేము కూడా 
కోసివేసేాము.''  

 )2/1033() لم تتم دراسته (  [ 29]  - 3474
هِ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل   ِ َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 

ل ي اِء الْم ْقُتْوِل  ه وسلم قَالَ هلل عليا م ًِدا دُفِع  إَِل  أ ْو ْن ق ت ل  ُمت ع  :"م 
ي ة : ِ ُذوا الد  اُؤْوا أ خ  إِْن ش  اُؤْوا ق ت ل ْوا و  ق  ُة ف إِْن ش  ثُْون  ح  و ِهي  ث َل 

لَُحْوا عَلَْيِه فَُهَو لَهُ و   ."ْم ََثًََلثُْوَن َجَذَعًة َوأَْربَُعْوَن َخِلَفًة وَما َصا
ِمِذي ُ ر   ْ  .و اهُ الَت ِ

3474. (29) [2/1033 -అపరిశోధత్ం] 
'అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్్ త్న త్ండిర  తాత్ల్ దాారా కథనం: 
పర వకి (స) పర వచనం, ''ఉదేద శయపూర్ాకంగా ఎవరినైనా 
చంపితే హంత్కుడిి హతుని బంధ్యవుల్కు అపు్
జప్రులి. వాళ్ళళ కోరితే అత్నిి ఖి'సా'స్గా చంపవచుు. 
లేదా ర్కిపరిహార్ం తీస్కొని వద్లిపటివచుు. ర్కి 
పరిహార్ంగా 100 ఒంటెలు తీస్కోవాలి. వాట్టలో 
మూడు సంవత్సరాలు వయస్స గల్ 30 ఆడ ఒంటెలు, 
నాలుగు సంవత్సరాల్ వయస్స గల్ 30 ఆడ ఒంటెలు, 
ఇంకా 40 గర్భంతో ఉని ఒంటెలు లేదా ఒపుంద్ం 
చేస్కుని విషయ్యలు. (తిరిమజి')  

 )2/1033() ح صحي [ (  30]  - 3475
 :َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَالَ 

ي ْسَع  بِذِ  اُؤُهْم و  ُ ِدم  لُْمْسِلُمْون  ت تك اف أ ي ُرد ُ  "ا  ْ أ ْدن اُهْم و  م  هِِتِ
 

17) వివర్ణ్-3473: ఈ 'హదీస్' ''అల్ హురుర  బిల్ హురిర  

వల్ అబ్్దు బిల్ అబ్్ది''క్త వయతిరేకంగా ఉంది. కొంద్రు 

దీనిి కఠన హచురికగా పేర్కకనాిరు.  

اُهْم  ْ أ قْص  اُهْم أ َل  َل  يُْقت ُل ُمْس ع ل هْْيِ ْن ِسو  ِلٌم و ُهْم ي ٌد ع ىل  م 
ائِ ُ َواَل ذُْو َعْهٍد ِِفْ َعْهِدهِ  ك افِربِ  اهُ أ بُْو د اُود  و الن  س  و     .". ر 

3475. (30) [2/1033 -ద్ృఢం] 
'అలీ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ముసిల ము్

ల్ంద్రి ర్కిం సమానం. అంటే ఒక ముసిల మ్ ఖి'సా'స మరో 
ముసిల మ్ వయకి్త నుండి తీస్కోవడం జరుగుతుంది. 
బల్హీనుల్కు బదులుగా బల్వంతుల్ను వద్లి 
వేయడం జరుగదు. వారిలోని అతి చని వయకి్త కూడా  
ఎవరికైనా శర్ణు ఇవాగల్డు. సైనయం ముందుకు వెళ్ళళ 
పోయినా వెనుక ఉండిపోయేవారు యుద్ధ ంలో ప్రల్గు నక 
పోయినా వారిక్త యుద్ధ ్ ధనంలో భాగం ఉంటంది. 
ఎందుకంటే యుద్ధ ్ మైదానానిక్త అంద్రూ వెళతారు. 
వెనుక్ వారు ముందు ఉండేవారిక్త సహాయకులుగా 
ఉండేవారు. మరికొంద్రు ఒకవేళ దూర్ంగా ఉని 
ముసిల మ్ అవిశాసిక్త అభయం ఇసే్త ద్గు ర్గా ఉని 
ముసిల మ్ ఆ అభయ్యనిి భంగపర్చలేడు. 
ముసిల ముల్ంద్రూ ముసిల మేత్రుల్కు వయతిరేకంగా ఒక 
చేయి వంట్టవారు. అంటే అంద్రూ ఒకే ఆదేశనిి 
ప్రలించ్ఛలి. ఐకమత్యంగా ఉండాలి. ఒక ముసిల మ్కు 
బాధ కలిగతే అంద్రికీ కలిగనటేల , అదేవిధంగా ఒక 
ముసిల మును అవిశాసిక్త వయతిరేకంగా హత్యచేయడం 
జరుగదు. అదేవిధంగా ఒపుంద్ం ఉని వారిని చంపటం 
జరుగదు. అంటే ఒపుంద్ం ఉని వయకి్త వయతిరేక చర్య 
చేయనంత్ వర్కు అత్నిి చంపకూడదు. (అబూ్ 
దావూద్, నసాయి') 

  )2/1033( )صحيح [ (  31]  - 3476
ْبِن َعب َاٍس  بُْن َماَجُه َعِن ا   .َوَرَواهُ ا

3476. (31) [2/1033- ద్ృఢం] 
ఇబ్ని మాజహ ఈ 'హదీస్'ను ఇబ్ని 'అబాాస 
దాారా్ ఉలేల ఖించ్ఛరు.  

 )2/1033() لم تتم دراسته [ (  32]  - 3477
ْيِح الُْخَزاِعي ُ قَالَ  مِ َوَعْن أَِِبْ ُشَر ُسْول  اهلِل صىل اهلل  ر   ْعُت : س 

ْبُل:  ْبٍل و الْخ  ٍم أ ْو خ  ْن أُِصْيب  بِد    الَجْرُح عليه وسلم ي ُقْوُل: "م 
لِْخَياِر بَْْيَ إِْحَدى ثًََل  ة  ف ُخُذْوا ع ىل   ٍث فَُهَو بِا ِبع  ا اد  الر   : ف إِْن أ ر 

ْيِه: ب ْْي  أ ْن ي ْقت ص   أ ْو ي ْعُفو  أ ْو ي أُْخذ  اْل  ْقل  ي د  ذ  ِمْن   .ع  ف إِْن أ خ 
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لًِدا  ا لِك  ف ل ُه الن  اُر خ  ا ب ْعد  ذ  ْيًئا ثُم   ع د  لِك  ش  ُمَخل ًَدا  فِيهاذ 
ِمي ُ أَبًَدا ر  ا و اهُ الد      .". ر 

3477. (32) [2/1033- అపరిశోధత్ం] 
అబూ షురై'హ్ 'ఖు'జా'యీ (ర్) కథనం: ''పర వకి (స) 
ఇల్ల పర సంగసే్త ఉండగా నేను వినాిను, 'ఒకవేళ 
ఎవరైనా ఎవరినైనా హత్యచేసే్త హతుని బంధ్యవుల్కు 
మూడు విషయ్యలోల  ఒక విషయం ఎంచుకునే అధకార్ం 
ఉంది. వీట్టని వద్లి మరేదైనా అంటే వారిని 
ఆపివేయండి. ఆ మూడు విషయ్యలోల  ఒక విషయం 
హతునిక్త బదులు హంత్కుడిి చంపటం, లేదా 
ఖి'సా'స్ను క్షమంచడం, లేదా ర్కి పరిహార్ం 
తీస్కోవటం. హంత్కుడిి క్షమంచ కూడా హత్య 
చేయడం అనేది అధగమంచటం అవుతుంది. దీనిక్త 
నర్కశిక్ష పడుతుంది. అందులో వారు శశాత్ంగా 
ఉంటారు. అంటే హంత్కుడిి క్షమంచ కూడా హత్య 
చేయడం అనేది అధగమంచటం అవుతుంది. దానిక్త 
త్గన శిక్ష అనుభవించవల్సిందే . (దారిమ) 

 ) 2/1034( ؟[  33]  - 3478
ُسْوِل وس ؤطاوَعْن  ْن ر  ب  اٍس ع  بِْن ع  ِن ا اهلِل صىل اهلل عليه   ع 

ْل وسلم ق ال   ْ بِا ُ ْمٍي ي ُكْوُن ب ْيْن  ِمي  ٍة ِِفْ ر  ْن قُِتل  ِِفْ ع  ةِ : "م  ار  ِحج 
أُ  ط  ْرٍب ب ْعًصا ف ُهو  خ  ي اِط أ ْو ض  لس ِ لٍْد بِا ُ أ ْو ج  أ ط  ْقلُُه الْخ  ْن   . ع  م  و 

َود  َوَمْن َحاَل دُْونَُه فََعلَْيِه لَْعَنُة اهلِل َوَغَضُبُه اَل  ُهَو قََعْمًدا فَ  قََتَل 
اهُ أ بُْو د اُود  و الن   يُْقَبُل ِمْنُه َصْرف  َواَل عَْدل   و  ائِ ُ ". ر   . س 

3478. (33) [2/1034 -? ] 
'తాఊ'స బిన 'అబాాస్ దాారా కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం; పర్సుర్ం కొటికోవటంలో ఎవరైనా చనిపోతే 
ఇది పొర్ప్రట హత్య. ఇందులో ర్కిపరిహార్ం, ఖి'సా'స్ 
లేదు. అదేవిధంగా ఉదేద శయపూర్ాకంగా చంపితే 
హంత్కుని నుండి ఖి'సా'స్ తీస్కోవటం జరుగును. 
ఖి'సా'స్  తీస్కోనియయకుండా అడాుకునే వాడిపై 
అల్లల హ్ అభశపం ఉంది. అల్లల హ్ ఆగర హం పడుతుంది. 
దాని వల్ల  అత్ని విధ, అద్నప్ప ఆరాధనలు కూడా 
స్త్ాకరించబడవు. (అబూ్ దావూద్, నసాయి')  

 )2/1034() ضعيف  [ (  34]  - 3479

ُسْوُل اهلِل صىلَوَعْن َجاِبٍر قَالَ  َل   : " اهلل عليه وسلم : ق ال  ر 
ي ةِ  ِ ْن ق ت ل  ب ْعد  أ ْخِذ الد     .. ر و اهُ أ بُْو د اُود  "أُْعِفُي م 

3479. (34) [2/1034- బల్హీనం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''ర్కిపరి హార్ం 
తీస్కొని కూడా హంత్కుణ్నణ  హత్మారిుతే, నేను 
క్షమంచను. అత్నుిండి ఖి'సా'స్ తీస్కుంటాను.'' 
(అబూ్ దావూద్) 

 )2/1034() لم تتم دراسته [ (  35]  - 3480
ْردَاِء قَالَ  ُسْول  اهللِ  :َوَعْن أَِِب الد َ ِمْعُت ر   عليه  صىل اهلل  س 

ق   :يَُقْولُ وسلم  د   ِدهِ ف ت ص  س  ْيٍء ِِفْ ج  اُب بِش  ا ِمْن ر ُجٍل يُص  "م 
ط    ًة و ح  ُه اهلُل ِبِه د ر ج  ف ع  ِطْيئ ًة".بِِه إَِل   ر  ْنُه خ  ُ    ع  ِمِذي  ْ و اهُ الَت ِ ر 

ْبُن  او ا  َجه.م 
3480. (35) [2/1034- అపరిశోధత్ం] 
అబూ ద్ర్దా (ర్) కథనం: పర వకి (స)ను ఇల్ల 
పలుకుతూ ఉండగా నేను వినాిను, ''గాయపర్చనా, 
హింసించనా, అతాయచ్ఛరిని క్షమంచన వారిక్త దానిక్త 
బదులుగా అల్లల హ్ (త్) ఉనిత్ సాథ నాలు పర సాదిసేాడు, 
ఇంకా వారి ప్రప్రల్ను క్షమంచవేసేాడు. (తిరిమజి', ఇబ్ని 
మాజహ)  

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగంا
 )2/1034() لم تتم دراسته [ (  36]  - 3481

ا  َعْن َسِعْيِد بِْن الُْمَسي َِب  اِب ق ت ل  ن ف ر  ط   : أ ن   ُعم ر  بْن  الْخ 
ًة أ ْو س   ْمس  ُجٍل و  اِحٍد ق ت لُْوهُ ق ْتل  ِغْيل ٍة و ق ال  ُعم  خ  ًة بِر  ُر: ل ْو  ْبع 

ْ ج   اء  ل ق ت لهُِْتُ ْنع  لٌِك ِمْيًعات م اْل   ع ل ْيِه أ ْهُل ص  ا و اهُ م     .. ر 
3481. (36) [2/1034- అపరిశోధత్ం] 
స'యీద్ బిన్ ముసయియబ్్ కథనం: 'ఉమర్ (ర్) ఒక 
వయకి్తక్త బదులు ఐదు లేదా ఏడుగురు వయకిుల్ను 
చంపివేసారు. ఎందుకంటే వీర్ంద్రికీ ఆ వయకి్త హత్యలో 
భాగం ఉండేది. అత్నిి మోసం చేసి వీర్ంద్రూ అత్నిి 
చంపివేసారు. 'ఉమర్ (ర్) 'ఒకవేళ ఒక వయకి్త హత్యలో 
'సన్'ఆ' పర జల్ంద్రూ ఉనాి నేను అంద్రినీ చంపేసేాను' 
అని అనాిరు. (ఇమామ్  మాలిక్)   

 )2/1035() صحيح ( [  37]  - 3482
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ْبِن ُعَمَر نَْحَوهُ      .َوَرَوى الُْبَخاِري ُ َعِن ا
3482. (37) [2/1035- ద్ృఢం] 
బ్ద'ఖారీ ఈ 'హదీస్'ను 'అబ్దద ల్లల హ బిన 'ఉమర 
దాారా ఉలేల ఖించ్ఛరు.18   

 )2/1035() لم تتم دراسته [ (  38]  - 3483
ٌن أ ن   ر   :َوَعْن ُجْنَدٍب قَالَ  ث ِِنْ فَُل  د   ُسْول  اهلِل صىل اهلل عليه  ح 

:و ِة ف ي ُقْوُل:  سلم ق ال  م  ْل   "ي ِجْيُء الْم ْقُتْوُل بِق اِتلِِه ي ْوم  الِْقي ا س 
ا فِْيم  ق ت لْ  ؟ ه ذ  ٍن". ف ي ُقْوُل:ِِنْ ىل  ُملِْك فَُل   ق ال  ُجْنُدٌب: ق ت لُْتُه ع 

ا.    .َرَواهُ الن ََسائِ ُ  ف ات  ِقه 
3483. (38) [2/1035 -అపరిశోధత్ం] 
జున్దుబ్్ (ర్) కథనం: ''ఫల్లనా వయకి్త నాతో ఇల్ల 
అనాిడు, పర వకి (స) ఇల్ల పర వచంచ్ఛరు, ''తీరుు దినం 
నాడు హతుడు త్న హంత్కుణ్నణ  పటికొని అల్లల హ్ (త్) 
ముందుకు తీస్కొని వచు, ''ఓ అల్లల హ్ (త్)! ఈ హంత్ 
కునితో, ఇత్డు ననుి ఎందుకు చంప్రడో అడగండి,'' 
అని వినివించుకుంటాడు. దానిక్త హంత్కుడు, 'నేను 
ఈ వయకి్తని ఫల్లనా ప్రల్కుని కాల్ంలో అత్ని 
సహాయ్యర్థ ం చంప్రను,' అని అంటాడు. జున్దుబ్్ 
ఉలేల ఖన్ కరి్, 'మీరు రాజాయధకార్ం కోసం, పండితుల్పై 
అతాయచ్ఛర్ం కోసం హత్యలు చేయటానిక్త దూర్ంగా 
ఉండండి.' (నసాయి') 

 )2/1035() ضعيف  [ (  39]  - 3484
ْيَرةَ قَالَ وَ   ق ال  ر ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  :َعْن أَِِبْ ُهَر

ْطر  ك ِلم ٍة ل ِقي  ا ْن أ ع ان  ع ىل  ق ْتِل ُمْؤِمٍن ش  ْكُتْوٌب ب ْْي   هلل  م  "م 
هُ  اج  بُْن م  و اهُ ا ْحم ِة اهلِل". ر   .ع ْين ْيِه آِيٌس م ِْن ر 

3484. (39) [2/1035 -బల్హీనం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ఒక 
వయకి్త హత్యలో ఒకక పలుకు దాారానైనా సహాయం చేసే్త, 
తీరుు దినం నాడు అల్లల హ్ (త్)ను కల్సినప్పడు అత్ని 

 

18) వివర్ణ్-3482: సన్ఆ' యమన్ పటిణాలోల  ఒక 

పటిణ్ం. సన్ఆ' పర జల్ను ఎందుకు పేర్కకనాిర్ంటే, ఆ 

వయకి్తని చంపిన వార్ంద్రూ సన్ఆ'కు చెందినవారు. ఈ 

'హదీస్' దాారా ఒక వయకి్త హత్యలో అనేక్మంది ప్రతా్ 

ఉంటే అంద్రూ మర్ణ్శిక్షకు అరుు లు.  

నుదుట్టపై, ''ఈ వయకి్త అల్లల హ కారుణ్యం పటల  విసిగ 
పోయ్యడు'' అని రాసి ఉంటంది.19  (ఇబ్ని్ మాజహ) 

 )2/1035() سته لم تتم درا[ (  40]  - 3485
ِب ِ صىل اهلل عليه  ْبِن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُهَما َعِن الن َ َوَعِن ا

ُجل   :وسلم قَالَ  ُجُل الر   ك  الر   ُر يُْقت ُل   و ق ت  "إِذ ا أ ْمس  ل ُه اْْلخ 
قُْطِِن ُ  ر  ا و اهُ الد   ". ر  ك  يُْحب ُس ال  ِذْي أ ْمس     .ال  ِذْي ق ت ل  و 

3485. (40) [2/1035- అపరిశోధత్ం] 
'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ''ఒక వయకి్త మరో వయకి్తక్త సహాయపడటానిక్త, 
ఒకనిని పటికుంటే, అత్డు అత్నిికొటి్ట చంపితే, 
హంత్కుణ్నణ , హత్యకు బదులుగా చంపడం 
జరుగుతుంది. పటికుని వాడిని జైలులో వేయడం 
జరుగుతుంది.''  20  (దారు ఖుతునీ)   

===== 
ي َاِت   -1 ِ  َباُب الد 

1. రకత   ప్రిహారం 
అంటే ఒకవేళ ఎవరైనా ఎవరినైనా పొర్ప్రటన లేదా 
ఉదేద శయపూర్ాకంగా చంపితే, దానిక్త బదులు హంత్కుని 
నుండి హతాయపరిహార్ం వస్తలుచేయడం జరుగు్
తుంది. దీనిి దియయత్ అంటారు. ఇది రండు ర్కాలు:  
1. దియయత్ ము'గ్లి''జహ్. ఇందులో 100 నాలుగు 
ర్కాల్ ఆడ ఒంటెలు ఇవాబడతాయి.  

 

19) వివర్ణ్-3484: సగం వచనం దాారా సహాయం 

చేయడ మంటే ''చంప్ప'' అని సహాయం చేసినా ఇది 

కూడా హత్యలో సహాయం చేయటమే. విశాసి 

హంత్కుడు తౌబహ చేయక పోతే శిక్షకు అరుు డు. 

ఎందుకంటే అల్లల హ్ ''అవిశాస్లే అల్లల హ్ కారుణ్యం 

పటల  విసిగపోతారు,'' అని ఆదేశించ్ఛడు. 

20) వివర్ణ్-3485: పటికునివాడు కూడా నేర్సే్డే. 

అయితే అసలు నేర్సే్డు చంపినవాడు. ఒకవేళ 

ఎవరైనా సే్త్ీని పటి కుంటే మరో వయకి్త వయభచరిసే్త, 

వయభచరించన వాణ్నణ  రాళళతో కొటి్ట చంపటం జరుగు్

తుంది, పటికుని వాడిి శికి్తంచడం జరుగుతుంది. 
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2. దియయత్ ము'ఖఫా'ద్హ్. ఒంటెల్కు బదులు వాట్ట 
విలువ ఇవాటం జరుగుతుంది. కాల్లనిిబటి్ట  వాట్ట 
విలువ త్గుు తూ పరుగుతూ ఉంటంది. 

لُ  لْف ْصُل اْْل و      మొదటి విభాగం ا 
 ) 2/1036() صحيح [ (  1]  - 3486

ْبِن َعب َاٍس عَ  ِب ِ صىل اهلل َعِن ا :"ه ِذهِ  عليه وسلم قَالَ  ِن الن َ
اِري ُ  اهُ الُْبخ  و  ام  . ر  ر  و اْْلِبْه  اٌء " ي ْعِِن الِْخْنص  و     .و ه ِذهِ س 

3486. (1) [2/1036-ద్ృఢం] 
ఇబ్ని 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ఇది, 
ఇది అనిి సమానం అంటే చనివేలు, పద్ద వేలు, బొటన 
వేర లు అనిి సమానం, అంటే ర్కిపరిహార్ంలో అంద్రూ 
సమానులే. 21  (బ్ద'ఖారీ)  

 )2/1036() متفق عليه [ (  2]  - 3487
ْيَرةَ قَالَ  ُس َوَعْن أَِِبْ ُهَر هلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ  ْوُل ا : ق َض  ر 

ة: ْيًتا بُِغر   ق ط  م  ْن ب ِِنْ لِْحي ان  س  أ ةٍ م ِ ِنْْيِ اِْمر  ْبٍد أ ْو  ج  ٍة ثُم   ع   أ م 
ُسْوُل اهلِل صىل   ةِ ُتُوف ِي ْت ف ق َض  ر  لُْغر   ا بِا إِن   الْم ْرأ ة  ال  ِِتْ ق َض  ع ل ْيه 

ث   ا ا لِب  اهلل عليه وسلم بِأ ن   ِمْْي  ْقُل ع ىل   ه  ا الْع  ْوِجه  ا و ز  ِنْيه 
ا  ِته  ب   . ع ص 

3487. (2) [2/1036 -ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) బనీ 
లి'హ్య్యన్కు చెందిన ఒక సే్త్ీ గర్భంలో ఉని బిడా 
విషయంలో ఇల్ల తీరుు ఇచ్ఛురు. 'ఆమను కొటిటం 
వల్ల  గర్భసార వం అయి, బిడా చనిపోయింది. ఆ బిడా 
హతాయ పరిహార్ంలో ఒక బానిస లేదా ఒక బానిసరాలు 
ఇవాాలి.' బానిసను పొంద్వల్సిన సే్త్ీ మర్ణ్నంచనందు్
వల్ల , పర వకి (స), 'సే్త్ీ ఆసేి ఆమ కొడుకుల్కు, ఆమ భరి్కు 

 

21) వివర్ణ్-3486: అంటే చేతివేళ్ళళ, కాలివేళ్ళళ అనిి 

సమానమే. ఒకవేలును కోసివేసే్త, దానిక్త బదులుగా 10 

ఒంటెలు ఇవాాలి. చని వేలిని కోసివేసే్త అప్పుడు కూడా 

10 ఒంటెలు పరిహార్ంగా ఇవాాలి. అదేవిధంగా రండు 

కాళళ వేళ్ళళ కోసివేసే్త 100 ఒంటెలు ఇవాాలి. ఎందుకంటే 

అనీి సమానమే.  

ల్భసే్ంది. అయితే పరిహార్ం హత్మారిున సే్త్ీ వర్ు ంపై 
ఉంది. అని ఆదేశించ్ఛరు.''  22  (బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్) 

 )2/1036() متفق عليه [ (  3]  - 3488
اُهم ا  :َوَعْنُه قَالَ  ْت إِْحد  م  ْيٍل ف ر  أت اِن ِمْن ُهذ  اِقْت ت ل ِت اْمر 

ا ف ق َض   ا ِِفْ ب ْطِنه  م  ا و  ٍر ف ق ت ل ته  ج  ى بِح  ُسْوُل اهلِل صىل   اْْلُْخر  ر 
ةٌ: ا ُغر   ِنْيِنه  ْبٌد أ وْ  اهلل عليه وسلم أ ن   ِدي  ة  ج  لِيْ  ع  ةٌ و ق َض   و  د 

لََدَها َوَمْن َمَعُهْم  بِِدي ِة الْم ْرأ ة    .َعىَل عَاقِلَِتَها َوَور َثََها َو
3488. (3) [2/1036 -ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: హుజైల్ తెగకు చెందిన 
ఇద్ద రు సే్త్ీల్లో వివాద్ం త్ల్ఎతేింది. ఒక సే్త్ీ మర్కక 
సే్త్ీని రాళళతో కొటి్టంది, దానితో ఆ సే్త్ీ మరియు ఆమ 
గర్భంలో ఉని బిడా చనిపోయ్యరు. పర వకి (స), 'బిడాకు 
బదులు ఒక బానిసను లేదా ఒక బానిసరాలిని విడుద్ల్ 
చేయ్యలి, ఇంకా ఆ సే్త్ీ పరిహార్ం, ఆమ (హంత్కురాలి) 
తెగ వారిపై ఉంటంది, ఆమ (మర్ణ్నంచన సే్త్ీ) ఆసేి ఆమ 
సంతానానిక్త, బంధ్యవుల్కు ల్భసే్ంది,' అని తీరుు 
ఇచ్ఛురు. (బ్ద'ఖారి, ముసిల మ్) 

 ) 2/1036() صحيح [ (  4]  - 3489
ةَ بِْن ُشْعَبةَ  ْت أ ت ْْيِ ك  : أ ن   اْمر  َوَعِن الُْمَغرْيَ م  ت ْْيِ ف ر  ر   ان ت ا ض 

ا  ِنْين ه  اٍط ف أ لْق ْت ج  ُمْوِد فُْسط  ٍر أ ْو ع  ج  ى بِح  اُهم ا اْْلُْخر  إِْحد 
ُسْوُل اهللِ  ْبًدا أ ْو  صىل اهلل  ف ق َض  ر  ةً: ع  ِنْْيِ ُغر    عليه وسلم ِِفْ الْج 

ًة  يَِة  َوَجَعلَُه َعىَل َعَصَبِة الَْمْرأَةِ َهِذهِ ِروَ أ م  ِمِذي ِ َوِِفْ ِرَوا ْ َيُة الرت ِ ا
اٍط و ِهي  ُحْبىل  ُمْسِلٍم  ا بُِعُمْوِد فُْسط  ت ه  ر   أ ةٌ ض  ب ِت اْمر  ر  : ض  : ق ال 

ا ق ال   إِحْ ف ق ت ل ْته  ُسْوُل اهلِل : و  ل  ر  ع  : ف ج  نِي  ٌة ق ال  اُهم ا لِْحي ا صىل د 
 

22) వివర్ణ్-3487: అంటే బనీ బహ్య్యన్ తెగకు చెందిన 

ఇద్ద రు సే్త్ీల్మధయ వివాద్ం జరిగంది. వారిలో ఒక సే్త్ీ 

గర్భవతి. వీరిద్ద రిలో ఒక సే్త్ీ గర్భంతో ఉని సే్త్ీని 

షామయ్యనా కర్ర తో కొటి్టంది. గర్భవతి కడుప్పలో ఉని 

బిడా మర్ణ్నంచ్ఛడు. ఈ వయవహార్ం పర వకి (స) వద్ద కు 

వచుంది. అప్పుడు పర వకి (స) ''బిడాకు బదులు ఆ సే్త్ీ 

ఒక బానిస లేదా బానిసరాలిని ఇవాాల్ని తీరుు 

ఇచ్ఛురు. ఆ త్రువాత్ కొటి్టన సే్త్ీ మర్ణ్నంచంది. 

అప్పుడు పర వకి (స) ఆమ ఆసేి ఆమ వార్స్ల్కు 

ల్భసే్ంద్ని, ఆమ పరిహార్ం ఆమ బంధ్యవులు, 

తెగవారిపై ఉంద్ని తీరుు ఇచ్ఛురు.  
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ةً لَِما ِِفْ  اهلل عليه وسلم ِديََة الَْمْقُتْولَِة َعىَل َعَص  َبِة الَْقاِتلَِة َوُغر َ
 بََطِنَها 

3489. (4) [2/1036 -ద్ృఢం] 
ము'గైర్హ బిన్ షు'అబహ (ర్)కథనం: ఇద్ద రు 
సవతుల్ మధయ కల్హం జరిగంది. ఒకామ మర్కకామను 
రాయితో లేదా షామయ్యనా కర్ర తో కొటి్టంది,  దానితో 
ఆమ గర్భసార వం్ అయి, బిడా చనిపోయింది. పర వకి (స) 
చనిపోయిన బిడాకు బదులు ఒక బానిస, లేదా బానిస 
రాలిని ఇవామని ఆదేశించ్ఛరు. దానిి ఆ సే్త్ీ వర్ు ం, 
బంధ్యవుల్పై విధంచ్ఛరు. (తిరిమజి') 
ముసిల మ్ ఉలేల ఖనంలో ఈవిధంగా ఉంది, ''ము'గీర్హ 
కథనం: ఒక సే్త్ీ గర్భవతిగా ఉని త్న సవతిని 
షామయ్యనా కర్ర తో కొటి్టంది. దానివల్ల  ఆమ 
చనిపోయింది. ఆమ గర్భంలో ఉని బిడాకూడా 
చనిపోయింది. వారిలో ఒక సే్త్ీ్  బనూ-ల్'హ్ య్యన్ 
వరాు నిక్త చెందినది. పర వకి (స) చనిపోయిన సే్త్ీ హతాయ 
పరిహార్ం కొటి్టన సే్త్ీ బంధ్యవుల్పై వేసారు. కడుప్పలోని 
బిడాకు బదులు ఒక బానిస లేదా బానిసరాల్ను 
విడుద్ల్ చేయ్యల్ని నిర్ణ యించ్ఛరు. 

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ  َ    రండవ విభాగంا
 )1037/ 2() لم تتم دراسته [ (  5]  - 3490

  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمٍرو أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم
ا  " :قَالَ  ص  ْوِط و الْع  لس   ا ك ان  بِا م ِد م  أِ ِشْبِه الْع  ط  أ َل  إِن   ِدي ة  الْخ 

دُه ا". بِْل ِمائ ٌة م ِن  اْْلِ  ا أ ْوَل  ا أ ْرب ُعْون  ِِفْ بُُطْونِه  و اهُ   :ِمْنه  ر 
ِمي ُ  ر  ا ُه و الد   اج  ْبُن م  ائِ ُ و ا  .الن  س 

3490. (5) [2/1037- అపరిశోధత్ం] 
'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, పొర్ప్రట హత్య, అనుమానాసుద్మైన 
హత్య అంటే కర్ర తోగాని కమీుతో (కొర్డా) గాని కొడితే 
చనిపోవటం. దీనిక్త ర్కి పరిహార్ం 100 ఒంటెలు. వీట్టలో 
40 గర్భంతో ఉని ఆడ ఒంటెలు. (నసాయి', ఇబ్ని 
మాజహ, దారిమ)  

  )1037/ 2( )ته راس تم دلم ت[ (  6]  - 3491

ْبِن ُعَمرَ  ْبُن َماَجُه َوَعِن ا رْ َوَرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َعْنُه َوا ِِفْ" ش  ِح . و 
ن  ِة  بِْن ُعم ر  الس ُ ِن ا ابِْيِح" ع  لْم ص   ."ل ْفُظ ا 

3491. (6) [2/1037 -అపరిశోధత్ం] 
అబూ దావూద్, ఇబ్ని మాజహ, మరియు షర'హ 
స్నిహ్ లో ఈ 'హదీస్', 'అబ్దద ల్లల హ బిన 'ఉమర 
దాారా ఉలేల ఖించబడింది.  

 )1037/ 2() لم تتم دراسته [ (  7]  - 3492
ْ بَ  م َِد بِْن ُعْمِرو بِْن َحْزٍم َعْن أَبِْيِه َعْن  ْكِر بِْن ُمَح َوَعْن أَِِب

هِ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم كََتَب إِىَل أَْهِل الَْيمَِن   ِ َجد 
ِن اعْتب ط  ُم بِهِ  ِكَتاَوكَاَن ِِفْ  ْؤِمًنا قَْتًًل فَإِن َُه قََودُ يَدهِ إاِل َ أَْن   : "أ ن   م 

ِل  لْم ْرأ ةِ"َياُء الَْمْقُتْول يَْرََض أَْو ُل بِا ُجل  يُْقت  ِفْيِه: "أ ن   الر     ." و 
ه ِب  ىل  أ ْهِل الذ   ي ُة ِمائ ٌة م ِن  اْْلِبِِل و ع  ِ ِفْيِه: "ِِف الن  ْفِس الد    أ لُْف و 

ِِفْ  َن اْْلِبِْل َوِِفْ نْ  اْْل  ِدْين اٍر و  يَُة ِماَئة  م ِ ِ ِف إِذَا أُْوِعَب َجْدُعُه الد 
يَُة َوِِف الَْبْيَضْْيِ ا ِ َفَتْْيِ الد  يََة َوِِف الش َ ِ يُة َوِِف  ْْلَْسَناِن الد  ِ  الد 

يَُة َوِِف الَْعْيَنْْيِ ال  ِ لِب الد  يَِة َوِِف الص ُ ِ كَِر الد  يَةُ الذ َ ِ ْجِل   د  ِ َوِِف الر 
يَِة َوِِف اْل  ِ يَِة َوِِف الَْمأُْمْوَمِة ثُلُُث الد  ِ َجائَِفِة  الَْواِحَدةِ نِْصُف الد 

يَِة َوِِف الُْمَنق َلَِة َخْمَس َعْشَر ِمَن اْْلِبِِل َوِِفْ كُل ِ أَْصبَ  ِ ٍع ثُلُُث الد 
ِْجِل َعْشُر م َِن اْْلِبِ  ْن أََصاِبِع الَْيِد َوالر  ن ِ َخْمس  م َِن  ِل َوِِف م ِ  الس ِ

ااْْلِبِِل  ي ِة م  ِمي ُ و ِِف ِرو ا ر  ا ائِ ُ و الد   اهُ الن  س  و  ْْيِ  " . ر  لٍِك: "و ِِف الْع 
ْمُسْون  و   ْمُسْون  و ِِف الْي ِد خ  ِة  خ  ْمُسْون  و ِِف الُْمْوِضح  ِْجِل خ  ِِف الر 

ْمٌس"    خ 
3492. (7) [2/1037- అపరిశోధత్ం]  
అబూ బకర్ బిన్ ము'హమమద్ బిన్ 'అమ్ర్ బిన్ 

'హ'జ్మ్ త్న త్ండిర  తాత్ల్ దాారా కథనం: ''పర వకి (స) 
యమన్ పర జల్కు ఒక ఉతే్ర్ం వార సారు. అందులో ఇల్ల 
ఉంది, 'ఒక విశాసిని ఉదేద శయపూర్ాకంగా చంపిన వయకి్త 
పటల  ఖి'సా'స్ ఉంది. అంటే అత్నిి హత్మార్ుటం 
జరుగుతుంది. అయితే హతుని బంధ్యవులు అత్నిి 
క్షమసే్త, వద్లివేయటం జరుగుతుంది.' ఆ ఉతే్ర్ంలో 
ఇల్ల్ కూడా ఉంది, 'సే్త్ీక్త బదులు ప్పరుషునిి హత్ 
మార్ుటం జరుగును. అంటే ప్పరుషుడు సే్త్ీని చంపితే 
ఆ ప్పరుషుణ్ణణ  ఖి'సా'స్గా చంపటం జరుగును. ఆ 
ఉతే్ర్ంలో ఇల్ల కూడా ఉంది, ''చంపిన దానిక్త 100 
ఒంటెలు హతాయపరిహార్ం. ఒకవేళ ఎవరివద్ద నైనా 
ఒంటెలు లేక, బంగార్ం వెండి ఉంటే 1000 అషర ఫీలు 
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పరిహార్ంగా ఇవాాలి. ఒకవేళ ముకుక్ కోయబడితే, 
కోసినవారు 100 ఒంటెల్ను పరిహార్ంగా ఇవాాలి. 
పళళకు పరిహార్ం ఉంది. అంటే పళ్ళళ విర్గొు టి్టనా దానిక్త 
బదులుగా ర్కిపరిహార్ం ఇవాాలి. పద్వులు కోసినా 
ర్కిపరిహార్ం ఇవాాలి. ప్పరుష బీజాలు కోసినా పూరిి 
ర్కిపరిహార్ం ఉంది. మరామంగం కోసినా ర్కిపరిహార్ం 
ఉంది. వీప్ప విర్గొు టి్టనా ర్కిపరిహార్ం ఉంది. కళ్ళళ 
పోగొటి్టనా, తీసి వేసినా పూరిి ర్కిపరిహార్ం ఉంది. ఒక 
కాలు నరిక్తతే సగం పరిహార్ం ఉంది. త్ల్ గాయపర్చతే 
1/3 వంతు పరిహార్ం ఉంది. అదేవిధంగా త్ల్పై, 
కడుప్పలో కొడితే 1/3 వంతు పరిహార్ం, ర్కముమ కొడితే 
15 ఒంటెలు, చేతిలో 1/3వంతు ర్కిపరిహార్ం ఉంది. 
అంటే ఒకవేళ ఎవరైనా త్ల్పై కొడితే, త్ల్ మధయ 
గాయం త్గల్డం్ వల్ల  గాయం మద్డు వర్కు చేరి 
పర మాద్కర్ంగా మారితే 1/3వంతు ర్కిపరిహార్ం ఉంది. 
అదేవిధంగా కడుప్పలో పొడిచ గాయంచేసే్త, 1/3 వంతు 
ర్కిపరిహార్ం ఉంది. ఎముక మీద్ కొటిడంవల్ల  ఎముక 
త్న సాధ నం జారితే 15 ఒంటెలు ర్కిపరిహార్ం ఉంది. 
చేతుల్ లేదా కాళళ పర తి వేలుక్త 10 ఒంటెలు పరిహార్ం 
ఉంది. అదేవిధంగా పర తి పనుికు 5 ఒంటెలు ఉనాియి. 
(నసాయి', దారిమ) 
ఇమామ్ మాలిక్ ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ఒక 
కనుికు బదులు 50 ఒంటెలు, ఒక చేయిక్త బదులు 50 
ఒంటెలు, ఒక కాలిక్త బదులు 50 ఒంటెలు, కీలుమీద్ 
కొటి్ట కీలు విరిగపోతే 50 ఒంటెలు, పర తి పనుికు 5 
ఒంటెలు.  

 )1038/ 2() لم تتم دراسته [ (  8]  - 3493
هِ قَالَ  ِ ُسْوُل  : ق َض  ر  َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 

ْمًسا م ِن  اْْلِبِِل  ْمًسا خ  اِضِح خ  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ الْم و 
ِبِل و ِِف اْْل ْسن اِن  َن اْْلِ ائِ ُ َخْمًسا َخْمًسا م ِ اهُ أ بُْو د اُود  و الن  س  . رو 

لُ  لْف ْصُل اْْل و   ُه ا  اج  بُْن م  ِمِذي ُ و ا ْ و ى الَت ِ ِمي ُ و ر  ر  ا  . و الد  
3493. (8) [2/1038- అపరిశోధత్ం] 
'అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్్ (ర్) త్న త్ండిర  దాారా, అత్డు 
త్న త్ండిర  దాారా కథనం: పర వకి (స) గాయ్యల్ గురించ 
ఇల్ల తీరుు ఇచ్ఛురు. పర తి గాయ్యనిక్త 5 ఒంటెలు. పర తి 

పనుికు ఐదు ఒంటెలు ఇవాాలి. 23  (అబూ  
దావూద్, నసాయి', దారిమ, ఇబ్ని్ మాజహ, తిరిమజి')  

 )1038/ 2([ ( لم تتم دراسته )  9]  - 3494
ْبِن َعب َاٍس قَالَ  ُسْوُل اهلِل صىل َوَعِن ا ل  ر  ع  اهلل عليه وسلم : ج 

اِبع  اْل  ِمِذي ُ أ ص  ْ اهُ أ بُْو د اُود  و الَت ِ اًء. ر و  و  ْجل ْْيِ س  ِ ْيِن و الر      .ي د 
3494. (9) [2/1038 -అపరిశోధత్ం] 
ఇబ్ని 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) కాళ్ళళ చేతుల్ 
వేర ళళను సమానంగా నిర్ణ యించ్ఛరు. (అబూ దావూద్, 
తిరిమజి')  
అంటే వేర ళళనిి సమానం. పర తి వేలిక్త పరిహార్ం 
సమానం. 

 )2/1038() صحيح [ (  10]  - 3495
ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  : َوَعْنُه قَالَ  ابُِع   ق ال  ر  "ا ْْل ص 
اْْل   اٌء و  و  اٌء ه ِذهِ و ه ِذهِ   ْسن اُن س  و  ْرُس س  اٌء الث  ِني  ُة و الض ِ و  س 

اهُ أ بُْو د اُود   و  اٌء". ر  و      س 
3495. (10) [2/1038- ద్ృఢం] 
ఇబ్ని 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 
వేళళనీి సమానం, పళళనీి సమానం. ముందు పళ్ళళ 
ద్వడలు సమానం. బొటనవేర లు ఇత్ర్ వేళ్ళళ సమానం. 
అంటే పరిహార్ం అనిిట్టకీ సమానం. (అబూ్ దావూద్) 

   )2/1038( )حسن  [ (  11]  - 3496
هِ قَالَ بِْن ُشَعْيٍب عَ َوَعْن ُعْمِرو  ِ ُسْوُل ْن أَبِْيِه َعْن َجد  ب  ر  ط  : خ 

ا الن  اُس إِن  ُه  : "أ ي ُه  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ع ام  الْف ْتِح ثُم   ق ال 
 َوَما كَاَن ِمْن ِحلٍْف ِِف الَْجاِهِلي َِة فَإِن َ  ْسًَلِم ِحلَْف ِِف اْْلِ ال

 َ ةً الُْمْؤِمُنْوَن يَد َعىَل َمْن ِسَواُهْم يُِجرْيُ  اْْلِْسًَلَم اَل يَِزْيُدهُ إِال   ِشد َ
َي  ْ أَدَناَُهْم َو َياُهْم َعىَل  عَلهَْْيِ ْ أَقَْصاُهْم يَُرد ُ َسَرا ُرد ُ عَلهَْْيِ

 ُمْؤِمن  بِكَافٍِر ِدي َُة اْلكَافِِر نِْصُف ِدي َِة  يُْقَتُل قَِعْيَدتِِهْم اَل 
 ".  َب َواَل ُتْؤَخُذ َصَدقاَُتُهْم إِال َ ِِفْ دُْوِرِهْم الُْمْسِلِم اَل َجلََب َواَل َجنَ 

اهُ  و  ". ر  ِ اِهِد نِْصُف ِدي  ِة الُْحر  : "ِدي  ُة الْم ع  ي ٍة ق ال  ِِفْ ِرو ا أَبُْو و 
 . دَاُودَ 

3496. (11) [2/1038- ప్రర మాణ్నకం] 
 

23) వివర్ణ్-3493: మవాజిహ్ అంటే కొటిడంవల్ల  కీలు 

వీడి బయటపడటం. గాయ్యలు అనేకం ఉంటే, పర తి 

గాయ్యనిక్త 5 ఒంటెలు ఇవాాలి. 
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అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్్ త్న త్ండిర ్దాారా, షుఐబ్్ త్న 
త్ండిర  దాారా కథనం: పర వకి (స) మకకహ విజయం నాడు 
పర సంగంలో అంద్రిముందు ఇల్ల ఉపదేశించ్ఛరు. ''ఓ 
పర జల్లరా! అజాఞ న కాల్ంలో ఉండే పర మాణ్ం ఇసాల మ్లో 
లేదు. అయితే అజాఞ న కాల్ంలో ఉని ఒపుందాలు 
అంటే బాధతుని సహాయం చేయటం, బంధ్యవుల్ పటల  
మంచగా పర వరిించటం మగలి ఉనాియి. ఎందుకంటే 
ఇసాల మ్ ఇటవంట్ట సంబంధాల్ను పట్టషింగా 
ఏర్ుర్చమని ఆదేశిసే్ంది. ఇంకా ముసిల ముల్ంద్రూ 
ఐకమత్యం విషయంలో ఒకచేయి వంట్టవారు. అంటే 
అవిశాస్ల్కు వయతిరేకంగా ముసిల ముల్ంద్రూ ఒక 
చేయి వంట్టవారు. అంటే అవిశాస్ల్కు వయతిరేకంగా 
అంద్రూ ఏకం అవుతారు . ఒక సామానయ ముసిల మ్ 
ముసిల ముల్ంద్రి త్ర్ఫున అభయం పర కట్టంచ్

గల్డు.ఇంకా దూర్ంగా ఉని వారిక్త తిరిగ అపుజపు 
గల్డు. సైనికులు త్మ తోట్టవారి వద్ద కు తిరిగ 
అపుజపుగల్రు. అవిశాసిక్త బదులుగా విశాసిని 
చంపడం జరుగదు. అవిశాసిక్త ముసిల మ సగం పరిహార్ం 
ఇవాటం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా జంబ్, జల్బ్్ సరి 
కావు. 'జకాత్, 'సద్ఖహ దానధరామలు ముసిల ముల్ 
ఇళళ నుండి వస్తలు చేయ్యలి.  
మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, జిమీమ' దియయత 

(పరిహార్ం) సాత్ంతాుని పరిహారానిక్త (దియయత కు) 
సగం. 24  (అబూ దావూద్)  

  )2/1039( )لم تتم دراسته [ (  12 ] - 3497
ْبِن َمْسُعْوٍد  لٍِك َعِن ا ُسْوُل   :قَالَ َوَعْن ِخْشِف بِْن َما ق َض  ر 

ْين  بِْنت   أِ ِعْشِر ط   َمَخاضاهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ ِدي  ِة الْخ 
ْيَن بِْنَت لَُبْوٍن َوِعْش  كُْوٍر َوِعْشِر بَْن َمَخاٍض ذَ ْيَن ا ْيَن  َوِعْشِر ِر

 

24) వివర్ణ్-3496: అజాఞ న కాల్ం నాట్ట ఒపుందాలు 

ఇసాల మ్లో లేవు. ఒకవర్ు ం వారు మరోవరాు నిి 

దోచుకోవటానిక్త, నాశనం చేయటానిక్త మూడోవర్ు ం 

వారితో స్తిహం చేస్తవారు. ఇసాల మ్లో ఇటవంట్ట స్తిహం 

ధర్మం కాదు. కాని ఇప్పుడు కూడా ఒకవేళ బాధతుని 

సహాయం చేయడానిక్త లేదా వాసేవానిి తెలియపర్చ్

టానిక్త ముసిల ముల్ ఒకవర్ు ం మరోవర్ు ంతో ఒపుంద్ం 

కుదురుుకుంటే ఎటవంట్ట అభయంత్ర్ం లేదు. 

ْيَن ِحق َةً  ائِ ُ ِجَذَعًة َوِعْشِر أ بُْو د اُود  و الن  س  ِمِذي ُ و  ْ و اهُ الَت ِ  ". ر 
بِْن م ْس  ىل  ا ْوقُْوٌف ع  ِحْيُح أ ن  ُه م  ْجُهْوٌل َل   و الص   ُعْوٍد و ِخْشٌف م 

نِة أَن َ الن َِب َ صىل يُعَرف   إِال َ بَِهَذا الَْحِدْيِث َوَرَوى ِِفْ َشْرِح الس 
َدقََة  اهلل  عليه وسلم َودَى قَِتْيَل َخْيََبَ بَِماَئٍة ِمْن إِبِِل الص َ

 َ لَْيَس ِِفْ أ ْبُن لَُبْوٍن  َو بُْن َمَخاٍض إِن ََما فِْيَها اِ ْدقَِة اِ ْسَنان إِبِِل الص َ
. 

3497. (12) [2/1039- అపరిశోధత్ం] 
'ఖిష్ఫ్ బిన్ మాలిక్, 'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర్) 
కథనం: పర వకి (స) పొర్ప్రట హత్యకు పరిహార్ం 100 
ఒంటెలు నిర్ణ యించ్ఛరు. వాట్టలో 1 సం. వయస్సగల్  
20 ఒంటెలు, 2 సంవత్సరాల్ వయస్సగల్ 20 
ఒంటెలు, 3 సంవత్సరాల్ వయస్సగల్ 20 ఒంటెలు, 4 
సం.లు నిండిన 20 ఒంటెలు, 5 సం.లువయస్స గల్ 20 
ఒంటెలు. (తిరిమజి', అబూ దావూద్, నసాయి') 
 వాసేవం ఏమటంటే ఈ 'హదీస్' ఇబ్ని మస్'ఊద్పై 
ఆగపోయింది. షర్'హ స్నిహ్లో ఇల్ల ఉంది, ''పర వకి 
(స) ఒక వయకి్తక్త ర్కిపరిహార్ం ఇచ్ఛురు. ఆ వయకి్త 'ఖైబర్లో 
హత్మార్ుబడాాడు. 'జకాత్ ఒంటెలోల  100 ఒంటెలు 
ఇచ్ఛురు. వీట్టలో అనీి 2 సం.ల్ వయస్సగల్ ఒంటెలే 
ఉండేవి. 

 ) 2/1039() حسن   [ ( 13 ] - 3498
هِ قَالَ  ِ ْيم ُة  ْت قِ : ك ان  َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 

نِمائ ِة ِدْيًناٍر  ُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ث م ا ْهِد ر  ىل  ع  ي ِة ع  ِ الد 
ِئٍذ ا ِدي ُة أ ْهِل الِْكت اِب ي ْوم  ِف ِدْره ٍم و  نِي ة  آَل   ِمْن  لن ِْصُف أ ْو ث م ا

ّت   اْسُتْخِلف  ُعم ُر ر  الُْمْسِلِمْْيَ قَالَ ِدي  ِة  لِك  ح  ِضي  اهلُل  : ف ك ان  ك ذ 
ْهِب أ لْف   ىل  أ ْهِل الذ   ْنُه ع  ر   ع  ْثِن  عش  ِرِق اِ ىل  أ ْهِل الْو  ِدْين اٍر و ع 

ىل  أ ْهِل ال  ةٍ و ع  ْ ب ق ر  ِر ِمائ ِت  ىل  أ ْهِل الْب ق  اِء أ لًْفا و ع  اة ش    أ لْف ْي ش 
ك  ِدي ة  أ هْ قَالَ  .َوَعىَل أَْهِل الُْحلَِل ِماَئَِتْ ُحلَةٍ  ِة ل ْم  : و ت ر  م   ِ ِل الذ 

اهُ أ بُْو د اُود  ي   و  ي ِة. ر  ِ ف ع  ِمن  الد  ا فِْيم ا ر      .ْرف ْعه 
3498. (13) [2/1039 -ప్రర మాణ్నకం] 
'అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్్ త్న త్ండిర  మరియు తాత్ల్ 
దాారా కథనం: పర వకి (స) కాల్ంలో ర్కిపరిహార్ం ఒంటెల్ 
విలువ 800 అష్ర ఫీలు లేదా 8000 ద్ధర్హములు 
ఉండేది. గర ంథ పర జల్ ర్కిపరిహార్ం ఆ కాల్ంలో 
ముసిల ముల్ ర్కిపరిహారానిక్త సగం ఉండేది. 'అమ్ర్ బిన్ 
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షు'ఐబ్్ తాత్గారి కథనం: 'ఉమర్ (ర్) పరిప్రల్నా కాల్ం 
వర్కు ఇల్లగే ఉండేది. 'ఉమర్ (ర్) 'ఖలీఫాగా 
నియమతులైన త్రాాత్ నిల్బడి పర సంగంలో, 'ఇప్పుడు 
ఒంటెల్ విలువ పరిగపోయింది,' అని అనాిరు. ఉలేల ఖన 
కరి్ కథనం: 'ఉమర్ (ర్) త్న పరిప్రల్నాకాల్ంలో 
బంగార్ం ఉనివాళళకు ర్కిపరి హార్ం 1000 అష్ర ఫీలు 
నిర్ణ యించ్ఛరు, వెండి వాయప్రర్సే్ల్పై 12000గా, 
ఆవులుని వారిపై 200 ఆవులు, మేకలుని వారిపై 
2000 మేకలు, జత్లు ఉని వారిపై 200 జతలు, 
పనుి చెలిల ంచేవారిపై పర వకి (స) నిర్ణ యించనదే 
ఉంచ్ఛరు. అందులో ఏమీ్పంచలేదు. (అబూ్ దావూద్) 

 )2/1040() لم تتم دراسته [ (  14]  - 3499
بِْن َعب َاٍس َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم أَن َ  َل  ُه َجعَ َوَعِن ا

ْثَِن َعَشَر أَلًْفا يَة اِ ِ أ  الد  ِمِذي ُ و  ْ َسائِ ُ  بُْو دَاُودَ َوالن َ . ر و اهُ الَت ِ
َرمِ  ا  .ي ُ َوالد َ

3499. (14) [2/1040 -అపరిశోధత్ం]  
ఇబ్ని 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) వెండి ఉని 
వారిపై 12000 ర్కిపరిహార్ంగా నిర్ణ యించ్ఛరు. 
(తిరిమజి', అబూ దావూద్, నసాయి', దారీమ) 

 )2/1040() لم تتم دراسته [ (  15]  - 3500
هِ قَالَ ٍب َعْن أَبِْيِه َعْن جَ َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعيْ  ِ ُسْوُل د  : ك ان  ر 

ى   أُ ع ىل  أ ْهِل الُْقر  ط  ُم دِي ة  الْخ  ِ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يُق و 
ا  اٍر أ ْو عِْدل ه  ِمائ ِة ِدْين  ىل  أ ْثم اِن اْْلِبِِل ِمن  اْل أ ْرب ع  ا ع  ُِمه  ُيق و  ِرِق و  و 

ص  نََقَص ِمْن قِْيمَِتَها ِتَها َوإِذَا َهاَجْت ُرخْ ا غَلَْت َرفََع ِِفْ قِْيمَ ف إِذ  
َوَبلََغْت َعىَل َعْهِد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َما بَْْيَ 

نِِماَئةِ  نَِيُة   ِدْينَ أَْربَِعِماَئِة ِدْيَناٍر إِىَل ثََما اٍر َوعِْدلَُها ِمَن الَْوِرِق ثََما
ُسْولُ آالِف ِدْرَهٍم قَالَ  عليه وسلم ع ىل    اهلِل صىل اهلل : و ق َض  ر 

ُسْوُل   اةٍ و ق ال  ر  اِء أ لْف ْي ش  ىل  أ ْهِل الش   ةٍ و ع  ْ ب ق ر  ِر ِمائ ِت  أ ْهِل الْب ق 
ْقل   ااهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِن   الْع  ث ِة  ِمْْي  ٌث ب ْْي  و ر 

ْقَل الَْمْرأَةِ صىل اهلل عليه وسلم أَن َ عَ  اهللالْق ِتْيِل" و ق َض  ر ُسْوُل 
ائِ ُ َبِتَها َواَل يَِرُث الَْقاِتُل َشْيًئابَْْيَ َعَص  اهُ أ بُْو د اُود  و الن  س  و   . . ر 

3500. (15) [2/1040 -అపరిశోధత్ం] 
'అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్్ త్న త్ండిర , తాత్ల్ దాారా 
కథనం: పర వకి (స) పొర్ప్రటగా చంపటంపై ర్కిపరిహార్ం 
పటి వాస్ల్పై 400 దీనారుల  లేదా దానిక్త సమానంగా 

వెండిని నిర్ణ యించ్ఛరు. ఒంటెలుని వాళళపై కూడా ఒక 
విలువను నిర్ణ యించ్ఛరు. ఒక వేళ ఒంటెల్ విలువ 
పరిగతే ధర్ పంచుతారు, త్గు తే విలువను త్గు ంచే్
వారు.  పర వకి (స) కాల్ంలో ర్కిపరిహార్ం విలువ 400 
దీనారుల  నుండి 800 దీనార్ల  వర్కు పరిగ పోయింది. లేదా 
దానిక్త సమానంగా 8000 దిర్హమ్లు. ఉలేల ఖనకరి్ 
కథనం: పర వకి (స) ఆవులుని వారిపై 200 ఆవులు 
నిర్ణ యించ్ఛరు. మేకలుని వారిపై 2000 మేకలు్
నిర్ణ యించ్ఛరు. పర వకి(స) హతుని బంధ్యవులు హతుని 
పరిహార్్ వార్స్లు అవుతార్ని అనాిరు. పర వకి (స) 
'సే్త్ీ పరిహార్ం ఆమ బంధ్యవులోల  పంచబడుతుంది అని, 
హంత్కుడు హతుని ఆసేిక్త వార్స్డు కాలేడు' అని 
అనాిరు. (అబూ దావూద్, నసాయి) 

 )2/1040() لم تتم دراسته [ (  16]  - 3501
هِ  ِ ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَالَ   أَن َ َوَعْنُه َعْن أَبِْيِه َعْن َجد   :الن َ

ل  ٌظ ِمثُْل ع   ْمِد ُمغ  ْقُل ِشْبِه الْع  ".  لَْعْمِد َواَل يُْقَتُل َصاِحُبهُ ْقِل ا"ع 
اهُ أ بُْو د اُود   و      .ر 

3501. (16) [2/1040 -అపరిశోధత్ం] 
అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్్ త్న త్ండిర  తాత్ల్ దాారా కథనం: 
పర వకి (స) అనుమానాసుద్ హత్యను ఉదేద శపూరిత్ 
హత్యగా పరిగణ్నంచ, అంటే 100 ఒంటెలు ఇవాాల్ని 
నిర్ణ యించ్ఛరు. కాని అనుమానాసుద్ హంత్కునిక్త 
ఖి'సా'స్గా చంపటం్ జరుగదు. (అబూ్ దావూద్)  

 )2/1040() لم تتم دراسته [ (  17]  - 3502
هِ قَالَ  ِ ُسْوُل اهلِل صىل :َوَعْنُه َعْن أَبِْيِه َعْن َجد  ليه اهلل ع ق َض  ر 

ي ةِ  ِ ا بِثُلُِث الد  ادةِ لِم كا نِه  ْْيِ الْق ائِم ِة الس   اهُ أ بُْو  .وسلم ِِفْ الْع  و  ر 
ائ    .د اُود  و الن  س 

3502. (17) [2/1040 అపరిశోధత్ం] 
అమ్ర్ బిన్ షుఐబ్్ త్న త్ండిర  దాారా, అత్డు త్న 
త్ండిర  దాారా కథనం: కొటిడం వల్ల  కేవల్ం కంట్టచూప్ప 
పోగొడితే, దానిక్త 1/3వ వంతు ర్కిపరిహార్ం 
నిర్ణ యించ్ఛరు. (అబూ దావూద్, నసాయి)  

  )2/1040( )تتم دراسته  مل [ (  18]  - 3503
ْيَرةَ قَالَ  : َوَعْن ُمَحم َِد بِْن َعْمٍرو َعْن أَِِبْ َسلََمَة َعْن أَِِبْ ُهَر
ْبٍد أ وْ  ةٍ: ع  ِنْْيِ بُِغر   ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِف الْج    ق َض  ر 
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ةٍ  و ى ه  أ م  : ر  اهُ أ بُْو د اُود  و ق ال  ٍس أ ْو ب ْغٍل. ر و  ا الْحديث   أ ْو ف ر  ذ 
لد الواسطي َعْن محمد بن عمرو ولم  سل حماد بن  مة وخا

   .: أو فرس أو بغل يذكر
3503. (18) [2/1040 -అపరిశోధత్ం] 
ముహమమద్ బిన్ అమ్ర్, అబూ సల్మహ, అబూ 
హురైర్హ్ (ర్)ల్ కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''గర్భవతి 
కడుప్పలో ఉని బిడా కొటిడం వల్ల  మర్ణ్నసే్త, ఒక బానిస 
లేదా ఒక బానిసరాలు లేదా ఒక గుర్ర ం లేదా ఒక గాడిద్ 
పరిహా ర్ంగా ఇవాాలి.'' (అబూ్ దావూద్, నసాయి) 

 )2/1041() لم تتم دراسته [ (  19]  - 3504
 ِ َ َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد  ن َ َرُسْوَل اهلِل صىل  هِ أ

ل   :اهلل عليه وسلم قَالَ  ي  ب  و  ْن ت ط  ب ٌ ف ُهو  ْم يُْعل ْم ِمْنُه طِ "م 
ِمٌن".  ا اهُ أ   ض  و      .بُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ ر 

3504. (19)[2/1041-అపరిశోధత్ం] 
'అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్్ త్న త్ండిర  తాత్ల్ దాారా కథనం: 
పర వకి (స) పర వచనం, వైెద్యం తెలియని వైెదుయడు వైెద్యం్
చేసి, అత్ని అజాఞ నం కార్ణ్ంగా రోగ చనిపోతే, వైెదుయడు 
పరిహార్ం చెలిల ంచ్ఛలి. (అబూ్ దావూద్) 

  )2/1041( )لم تتم دراسته [ (  20]  - 3505
ع  أُذُن   َوَعْن ِعْمراَن بِْن ُحَصْْيٍ  اء  ق ط  ًما ِْلُن اٍس فُق ر  : أ ن   غَُل 

ٍم ِْلُن اٍس  ِب   صىل اهلل عليه وسلم  أ ْغِني  غَُل  اء ف أ َت  أ ْهلُُه الن  
لُْوا: ْ ش  إِ  ف ق ا ْل ع ل هْْيِ اًء ف ل ْم ي ْجع  اهُ أ بُْو  ْيًئان  ا أُن اٌس فُق ر  . ر و 

ائِ ُ   .د اُود  و الن  س 
3505. (20) [2/1041-అపరిశోధత్ం] 
'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ కథనం: పేద్ల్ యువకులు 
ధనవంతుల్ యువకుల్ చెవులు కోసివేసారు. పేద్ 
యువకుల్ త్లిల ద్ండుర లు పర వకి (స) వద్ద కు వచు, 
'మేము చ్ఛల్ల పేద్ వాళళం. బల్హీనుల్ం' అని 
వినివించుకునాిరు. అప్పుడు పర వకి (స) వాళళపై 
ఎటవంట్ట పరిహారానిి విధంచలేదు. 25 (అబూ 
దావూద్, నసాయి).  

----- 

 

25) వివర్ణ్-3505: ఎందు కంటే వీరు యుకి వయస్సకు 

చేర్ని యువకులు. వీరిపై పరిహార్ం లేదు 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగంا
 )2/1041() لم تتم دراسته [ (  21]  - 3506

ٌث ْنُه أَن َُه قَالَ  عَ َعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهللُ  ثًا ث َل  ْمِد أ ْثَل  :ِدي ُة ِشبِه الْع 
ثُْون  ث ِني  ًة  أ ْرب ٌع و  ث َل  ًة و  ع  ذ  ثُْون  ج  ٌث و  ث َل  ثُْون  ِحق  ُة و ث َل  و ث َل 

ِل  ا خ  ا كُل ُه  ِمه  :ِِف الْخ طف اٌت و  إَِل  ب اِزِل ع ا ي ٍة:ق ال  ا : أِ أَْرَباعًاِِفْ ِرو 
ْمٌس و    ْمٌس و   ْشُرْون  ِحق   عِ خ  عًة و خ  ذ  ْمٌس و  ِعْشُرْون  ج   ٌة و خ 

اهُ أ بُْو   و  اٍض. ر  ْمٌس و  ِعْشُرْون  بِن اِت م خ  ِعْشُرْون  بِن اِت ل ُبْوٍن و خ 
   .د اُود  

3506. (21) [2/1041- అపరిశోధత్ం]  
'అలీ (ర్) కథనం: ఉదేద శపూర్ాకంగా చేసిన హత్యకు 
పరిహార్ంలో మూడు ర్కాల్ ఒంటెలు ఉనాియి. 
నాలుగు సంవత్సరాల్ ఆడ ఒంటెలు 33, ఐదు సంవ 
త్సరాల్ ఆడ ఒంటెలు 33, 6 నుండి 8 సంవత్సరాల్ 
లోప్పగల్ ఆడ ఒంటెలు 34. ఇవనీి గర్భం ధరించ 
ఉండాలి. మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''పొర్ప్రట 
చేసిన హత్యకు పరిహార్ంలో నాలుగు ర్కాల్ ఒంటెలు 
ఉనాియి. మూడు సంవత్సరాల్ వయస్స గల్ 
ఒంటెలు 25, నాలుగు సంవత్సరాల్ వయస్సగల్ 
ఒంటెలు 25, రండు సంవత్సరాల్ వయస్సగల్ 
ఒంటెలు 25, ఒక సంవత్సర్ం వయస్స గల్ ఒంటెలు 
25. ఇవనీి ఆడ ఒంటెలు. (అబూ  దావూద్) 

  )2/1041( )لم تتم دراسته [ (  22]  - 3507
ْنُه ِِفْ ِشب  ٍد قَالَ هِ ُمَجا َوَعْن  ْمِد   هِ : ق َض  ُعم ُر ر ِضي  اهلُل ع  الْع 

ثِْْي   ثِْْي  ِحق  ًة و  ث َل  ا ب ْْي  ث ِني  ٍة إَِل  ث َل  ًة و  أ ْرب ِعْْي  ِخلْف ٌة م  ع  ذ  ج 
اهُ أ بُْو د اُود   و  ا. ر  ِمه    .ب اِزِل ع ا

3507. (22) [2/1041-అపరిశోధత్ం] 
ముజాహిద్ కథనం: 'ఉమర్ (ర్) ఉదేద శయపూర్ాకమైన 
హతాయ పరిహార్ంలో మూడు ర్కాల్ ఒంటెలు 
నిర్ణ యించ్ఛరు. 30 మూడు సంవత్సరాల్ ఆడ ఒంటెలు, 
30 నాలుగు సంవత్సరాల్ ఆడ ఒంటెలు, 40 ఐదు 
సంవత్సరాల్ నుండి 8 సంవత్సరాల్ వర్కు గల్ గర్భం 
ధరించ ఉని ఆడ ఒంటెలు. (అబూ్ దావూద్) 

  )2/1042( )لم تتم دراسته [ (  23]  - 3508
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ُسْول  َوَعْن َسِعْيِد بِْن الُْمَسي َِب  وسلم  هلِل صىل اهلل عليه ا: أ ن   ر 
ةٍ.  لِْيد  ْبٍد أ ْو و  ةِ ع  ِه بُِغر   ِن أُم ِ ُل ِِفْ ب ط  ِنْْيِ يُْقت  ف ق ال    ق َض  ِِف الْج 
ِرب  و َل  أ ك ل  و َل  ن   ُم م ْن َل  ش  ق  و  ال  ِذْي ق َض  ع ل ْيِه: ك ْيف  أ ْغر  اَل  ط 

لَِك يَُطل ُ  ُس اْسَتَهل َ َوِمثُْل ذَ  عليه  ُل اهلِل صىل اهللوْ . ف ق ال  ر 
ائِ ُ  لٌِك و الن  س  ا و اهُ م  اِن". ر  اِن اْلُكه   ا ِمْن أْخو  وسلم: "إِن  م ا ه ذ 

ًَل     .ُمْرس 
3508. (23) [2/1042 -అపరిశోధత్ం] 
సయీద్ బిన్ ముసయియబ్్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
గర్భవతిగా ఉని సే్త్ీ కడుప్పలోని బిడా ఒకరు కొటిడం 
వల్ల  చనిపోతే పరిహార్ంగా ఒక బానిస లేదా బానిసరాలు 
ఇవాాల్ని నిర్ణ యించ్ఛరు. ఈ భార్ం పడినవారు, 'ఆ 
బిడాకు పరిహార్ం మేమందుకు చెలిల ంచ్ఛలి? ఆ బిడా ఏ 
వసే్వూ తినలేదు, ఏ వసే్వునూ తాాగలేదు, 
మాటాల డలేదు, కేకలు వేయలేదు. అంటే ఆ బిడా గాయం 
వల్ల  క్తర ంద్పడి చనిపోయ్యడు. దానిక్త పరిహార్ం 
ఎందుకు?' అని అనాిరు. అది విని పర వకి (స), 'ఇత్డు 
జోతిషుకల్ సోద్రుడిల్ల ఉనాిడు. ఏవిధంగా వారు 
మోసపూరిత్మైన పలుకులు పలుకుతారో ఇత్ను 
కూడా అల్లగే మాటాల డుతునాిడు. ఏది ఏమైనా 
అత్డు పరిహార్ం చెలిల ంచ్ఛలి,' అని అనాిరు. (మాలిక్, 
నసాయి) 
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ْيَرةَ ُمت َِصًًل     .َوَرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َعْنُه َعْن أَِِبْ ُهَر

3509. (24) [2/1042 -అపరిశోధత్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: (అబూ దావూద్) 

===== 
 َباُب َما يُْضَمُن ِمَن الِْجَناَياِت   -2

2. ప్రిహారం తప్పన్నసరి కాన్న సందరాాలు 
لُ  لْف ْصُل اْْل و     మొదటి విభాగం     ا 
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ْيَرةَ قَالَ  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعْن أَِِبْ ُهَر :ق ال  ر 

الِْبْئُر ُجب اٌر"  ا ُجب اٌر و الِْمْعِدُن ُجب اٌر و  م اُء ُجْرُحه  ج  لْع   "ا 

3510. (1) [2/1043- ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 
నోరులేని జంతువులు ఎవరినైనా గాయపరిచతే వాట్ట 
యజమానిపై ఎటవంట్ట పరిహార్ం లేదు. అదేవిధంగా 
గనులోల  పనిచేస్త కారిమకులు చనిపోతే, యజమానిపై 
ఎటవంట్ట పరిహార్ం లేదు. అదేవిధంగా బావి 
తా్విాసే్నిప్పుడు కూలివాడు అందులో పడి మర్ణ్నసే్త 
యజమానిపై ఎటవంట్ట పరిహార్ంలేదు. అంటే ఈ 
సంద్రాభలోల   పరిహార్ం లేదు. (బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్) 
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ُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعْن يَْعىَل بِْن أَُمي ََة قَالَ  ْوُت م ع  ر  ز  : غ 

ةِ و ك ان   ْيش  الُْعْسر  انًا ف ع ض   ِِلْ أ   وسلم ج  ِجْْيٌ ف ق ات ل  إِْنس 
ُدُهم   اض ِ ا اْْلخِ أ ح  هُ ِمْن ِِف الْع  ع  الْم ْعُضْوُض ي د  ْنت ز  ر  ِر ف ا ف أ ْند 
ْنَطلََق إِىَل الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فَأَْهَدَر  فََسَقَطت ث ني  ت ُه  فَا

هُ ِِفْ فِْيك  ثَِني ََتُه َوقَالَ  عُ ي د  لْف ُحِل" ت ْقِض : "أ ْيد  ا ك ا    .ُمه 
3511. (2) [2/1043- ఏకీభవిత్ం] 
య'అల్ల బిన్ ఉమయయ కథనం: నేను పర వకి (స) వెంట 
త్బూక్ యుద్ధ ంలో ప్రల్గు నటానిక్త వెళ్ళళను. నా ద్గు ర్ 
ఒక స్తవకుడు ఉండేవాడు. అత్నిక్త ఒక వయకి్తక్త మధయ 
వివాద్ం జరిగంది. వారిద్ద రూ ఒకరి చేతిని మర్కకరు 
నోట్టతో కరిచ్ఛరు. ఒకరు మర్కకరి నోట్ట నుండి త్మ 
చేతిని ల్లగతే ఒకరి పనుి విరిగపోయింది. పర వకి (స)కు 
ఫిరాయదు చేసాడు. పర వకి (స) విషయం అంతా విని అత్డు 
త్న చేతిని నీ నోట్లల  వద్లివేసే్త ఒంటెల్ల నములుతూ 
ఉంటావా? అని చీవాటల  పటిారు. (బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్) 
అంటే పర వకి (స) ఏ విధమైన పరిహార్ం విధంచలేదు. 
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ُسْول  اهلِل صىل اهلل  ْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَالَ ْن عَ َوعَ  ِمْعُت ر  : س 

ِهْيٌد" لِِه ف ُهو  ش  ا ْن قُِتل  دُْون  م    .عليه وسلم يقول: "م 
3512. (3) [2/1043 -ఏకీభవిత్ం] 
'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఇల్ల 
పర వచసే్త ఉండగా నేను వినాిను. తన ధన సంప్దల 
ప్రిరక్షణలో చంప్బడ్రన్ వాడు అమర్ వీరుడు. 
(బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్)  
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ْيَرةَ قَالَ  :  : َوَعْن أَِِبْ ُهَر اء  ر ُجٌل ف ق ال  أ ْيت    ج  ُسْول  اهلِل أ ر  ي ا ر 
اء  ر ُجٌل يُرِ  اِِلْ؟ْيُد أ  إِْن ج  : ْخذ  م  ل   ق ال  ا ""ف َل  ُتْعِطِه م  : .ك   ق ال 

:أ   ؟ ق ال  أ ْيت  إِْن ق ات ل ِِنْ : .  "ق اِتلُْه" ر  ؟ ق ال  أ ْيت  إِْن ق ت ل ِِنْ : أ ر  ق ال 
: "ُهو  ِِفْ الن  ارِ ْنَت َشِهْيد  فاَ " أ ْيت  إِْن ق ت لُْتُه؟ ق ال  : أ ر  و اهُ "". ق ال  . ر 

  .ُمْسِلٌم 
3513. (4) [2/1043 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) వద్ద కు ఒక వయకి్త 
వచు, 'ఓ పర వకిా! దోపిడీ్ దంగలు నా ధనానిి 
కాజేయ్యల్ని పర యతిిసే్త ఏం చేయ్యలి,' అని 
వినివించుకునాిడు. 'నువుా నీ ధనానిి వారిక్త 
ఇవాకు' అని అనాిరు. ఆ వయకి్త మళ్ళళ ఒకవేళ 'వారు 
నాతో వివాదానిక్త, పోటాల టకు దిగతే ఏం చేయ్యలి?' అని 
వినివించుకునాిడు. దానిక్త పర వకి (స) 'నువూా 
వారితో పోటాల టకు దిగు,' అని అనాిరు. దానిక్త ఆ వయకి్త 
'వారు ననుి చంపివేసే్త' అని అనాిడు. దానిక్త పర వకి (స) 
'నువుా వీర్మర్ణ్ం పొందుతావు,' అని అనాిరు. 
దానిక్త ఆ వయకి్త 'ఒకవేళ నేను అత్నిి చంపివేసే్త,' అని 
వినివించుకునాిడు. దానిక్త పర వకి (స) 'వాడు 
నర్కంలోక్త్ పోతాడు,' అని అనాిరు. (ముసిల మ్) 
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: "ل ِو  َوَعْنُه أَن َُه َسِمَع َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْولُ 

ل ع  ِِفْ ب   ذ  ْيِتك  أ  اط   ل ْم ت أْذ ْن ل ُه ف خ  ٌد و  اةٍ ف ف ت  ح  ص  أْت  ع ْين ُه فْت ُه بِح 
ا ك ان  ع ل ْيك  ِمْن ُجن اٍح"   .م 

3514. (5) [2/1044- ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) ఇల్ల పర వచసే్త 
ఉండగా నేను వినాిను. ''ఒకవేళ ఎవరైనా మీ 
అనుమతి లేకుండా మీ ఇంట్లల క్త తంగచూసే్త, మీకు రోషం 
వచు అత్డిి కంకర్రాయితో కొటి్ట వాడి కనుి 
పోగొడితే, నీకు ఎల్లంట్ట ప్రపం చుటికోదు.'' (బ్ద'ఖారీ, 
ముసిల మ్) 
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ُسْوِل  َوَعْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ  ل ع  ِِفْ ُجْحٍر ِِفْ ب اِب ر  ط   ُجًَل اِ : أ ن   ر 

ُسْوِل اهلِل صىلهلل عليه اهلِل صىل ا م ع  ر   اهلل عليه وسلم وسلم و 
ْنُت بِِه  ِمْدرى ي  ع  : "ل ْو أ عْل ُم أ ن  ك  ت ْنُظُرِّنْ ل ط  ُه ف ق ال  أْس  ُحك   بِِه ر 

   ." ِتْئَذاَن ِمْن أََجِل الَْبَصرِ ساَْل ِِفْ ع ْين ْيك  إِن  م ا ُجِعل  

3515. (6) [2/1044- ఏకీభవిత్ం] 
సహల్ బిన్ స'అద్ (ర్) కథనం: ఒక వయకి్త పర వకి (స) 
ఇంట్ట త్లుప్ప కనింలో నుండి తంగచూసాడు. ఆ 
సమయంలో పర వకి (స) చేతిలో దువెాన ఉండేది. పర వకి 
(స) ఆ వయకి్తతో ''నువుా ఉదేద శయ పూర్ాకంగా తంగ 
చూసే్నాివని నాకు తెలిసే్త, దీనితో నీ కంట్లల  పొడిచ, 
కనుి పోగొటిే వాడిని, ఈ అనుమతి కేవల్ం కంట్ట వర్కే 
వరిిసే్ంది,'' అని అనాిరు. (బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్) 
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ٍل أَن َُه َرأَى َرُجًًل يَْخِذُف فََقالَ  : َل   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُمَغف َ
ِن الْخ   ُسْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ن َه  ع  ْذِف  ت ْخِذُف ف إِن   ر 

ادُ و ق  : "إِن  ُه َل  يُص  ْيٌد و َل  يُْنك أُ ال  ا ق ْد  بِِه ص  ل ِكن  ه  بِِه ع ُدو ٌ و 
ن    ."َوَتْفَقأُ الَْعْْيَ  ت ْكِسُر الس ِ

3516. (7) [2/1044- ఏకీభవిత్ం] 
'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ ము'గపార్ (ర్) ఒక వయకి్తని కంకర్ 
రాళ్ళళ విసర్డం చూచ, ఆ వయకి్తతో, 'కంకర్రాళ్ళళ 
విసర్కు ఎందుకంటే పర వకి (స) అనవసర్ంగా కంకర్్
రాళ్ళళ విసర్టానిి వారించ్ఛరు. ఇంకా అనవసర్ంగా 
కంకర్రాళ్ళళ విసర్టం వేటాడటానిక్త పనిక్తరాదు. 
శతాువునూ గాయపర్చదు. పైగా ఈ విధంగా కంకర్్
రాళ్ళళ విసర్టం వల్ల  పరుల్ పళ్ళళ విరుగుతాయి లేదా 
కళ్ళళ పోతాయి అని కూడా పర వచంచ్ఛర్ని,' అనాిరు. 
(బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్) 
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ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ْن أَِِبْ ُمْوََس قَالَ َوعَ  : ق ال  ر 

ُه ن ْبٌل ف لُْيْمِسْك  ع  م  ِِفْ ُسْوقِن ا و  ُدكُْم ِِفْ م ْسِجِدن ا و  ر   أ ح  "إِذ ا م 
ًدا  ا أ ْن ي ُِصْيب  أ ح  لِه  ا ىل  نِص  ا بِ م ِن  اْل ع  ْيٍء"مُْسِلِمْْي  ِمْنه    .ش 

3517. (8) [2/1044- ఏకీభవిత్ం] 
అబూ మూసా (అ) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''మీలో 
ఎవరైనా మసిజ దుల్కూ, బజార్ల కూ వసే్త, త్మ వద్ద  ఉని 
విలుల , బాణాల్ను చేతిలోక్త తీస్కోవాలి. దానివల్ల  
ముసిల ములు గాయపడకుండా ఉండటానిక్త. (బ్ద'ఖారీ, 
ముసిల మ్) 

 )2/1044() يه متفق عل [ (  9]  - 3518
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ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:ْيَرةَ قَالَ َوَعْن أَِِبْ ُهرَ   :ق ال  ر 
ُدكُْم ع ل   ًَلِح فَإِن َُه اَل يَْدِرْي لََعل َ  "َل  يُِشْْيُ أ ح  لس ِ ى أَِخْيِه بِا

ْيَطاَن يَْْنعُ ِِفْ يَِدهِ فََيْقُع ِِفْ ُحْفَرةٍ  َن ال  الش َ   ."ن َارِ م ِ
3518. (9) [2/1044- ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''మీరు మీ ముసిల మ్ సోద్రుని వైెప్ప ఎటవంట్ట ఆయుధం 
దాారా కూడా సైగ చేయకండి. ఎందుకంటే అత్నిక్త 
తెలిసి ఉండదు. షై'తాన్ అత్నుిండి ఆయుధం 
ల్లకోకవచుు, అది ఈ వయకి్తక్త త్గల్వచుు, అత్డు 
చనిపోవచుు. ఆ వయకి్త నర్కం ప్రలు కావచుు.26 

(బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్)  
  )2/1045( )صحيح [ (  10]  - 3519

ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: :َوَعْنُه قَالَ  ر    ق ال  ر  ا ْن أ ش  "م 
إِ  ا و  ه  ع  ّت   ي ض  ُنُه ح  ئِك ة  ت لْع  ةٍ ف إِن   الْم َل  ِدْيد    ْن ك ان  إَِل  أ ِخْيِه بِح 

اهُ ِْل بِْيِه و   اهُ اأُم ِِه". أ خ  و  ُ ل ر    . ُبَخاِري 
3519. (10) [2/1045- ద్ృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''త్న సోద్రునివైెప్ప ఆయుధంతో సైగచేస్త వయకి్తని 
దైవదూత్లు అత్డు వాట్టని భూమపై పటినంత్వర్కు 
శపిసే్త ఉంటారు. అత్డు సంత్ సోద్రుడైనా సరే. 27 

(బ్ద'ఖారీ)  
 )2/1045() صحيح (  [ 11]  - 3520

بِْن  ِب ِ صىل   َوَعِن ا ْ َعِن الن َ ْيَرةَ َرِضَي اهلُل َعهْْنُ ُعَمَر َوأَِِبْ ُهَر
ح  ف ل ْيس  ِمن  ااهلل عليه وسلم قَالَ  َل  م ل  ع ل ْين ا الس ِ ْن ح  . ": "م 

ْن غ   م  اِري ُ و ز اد  ُمْسِلٌم: "و  اهُ الُْبخ  و  ن ا ف  ر    .ل ْيس  ِمن  ا"ش  
3520. (11) [2/1045- ద్ృఢం] 

 

26) వివర్ణ్-3518: అంటే కతేి, కర్వాల్ం, బలల ం 

మొద్లైనవాట్టతో ఒక ముసిల మ్ వైెప్ప సైగచేయరాదు. ఇవి 

అత్నిక్త త్గల్వచుు, అత్డు గాయపడవచుు. 

27) వివర్ణ్-3519: అంటే హాసయంగా ఎగతాళ్ళగా 

ఇత్రుల్వైెప్ప ఆయుధాల్ దాారా సైగచేయరాదు. 

అత్నిక్త త్గల్వచుు. దానివల్ల  ఇహపరాలోల  

విచ్ఛరించటం జర్గవచుు. అంటే సంత్ సోద్రుడైనా, 

ముసిల మ్ సోద్రుడైనా ఆయుధం దాారా సైగ చేయరాదు. 

ఇబ్ని ఉమర్, అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ''మాపై ఆయుధం ఎతేినవాడు ముసిల మ్ 
కాడు.'' (బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్)  
మరో ముసిల మ్ ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''మమమలిి 
మోసగంచన వాడు ముసిల మ్ కాడు,'' 28 

 )2/1045() صحيح [ (  12]  - 3521
: ق ال  ر ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  قَالَ َعْن َسلََمَة بِْن اْْلَْكَوِع وَ 

ْيف  ف ل ْيس  ِمن  ا". رو اهُ ُمْسِلٌم  ل   ع ل ْين ا الس   ْن س   .  وسلم: "م 
3521. (12) [2/1045-ద్ృఢం] 
సల్మహ బిన్ అక్వహ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, మనపై కర్వాల్ం ఎతేినవాడు ముసిల మ్ కాడు. 
(ముసిల మ్) 

 )2/1045() صحيح (  [ 13]  - 3522
 َ َوَعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوةَ َعْن أَبِْيِه أَن َ ِهَشاَم بِْن َحِكْيٍم َمر 
ْمِس َوُصب َ   َن اْْلَْنَباِط َوقَْد أُقِْيُمْوا ِِف الش َ اِم َعىَل أُنَاِس م ِ لش َ بِا

ْيُت فََقالَ ِسِهُم ال َعىَل ُرُؤوْ  ا ه  ز َ بُو: م  ذ   : يُع  ا؟ قِْيل  لَْخَراِج َن ِِف اذ 
ُسْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  فََقاَل ِهَشام   ِمْعُت ر  ُد ل س  : أ ْشه 

ْني ا بُْون  الن  اس  ِِف الد ُ ذ ِ ُب ال  ِذْين  يُع  ِ ذ  و اهُ "ي ُقْوُل: "إِن   اهلل  يُع  . ر 
 .ُمْسِلٌم 

3522. (13) [2/1045- ద్ృఢం] 
హిషామ్ బిన్ 'ఉర్వ త్న త్ండిర  'ఉర్వ దాారా కథనం: 
హిషామ్ బిన్ 'హాక్తమ్ సిరియ్యదేశంలో రైతుల్గుండా 
వెళ్ళతూ వారిని ఎండలో నిల్బ్నటి్ట, వారిత్ల్పై వేడినూన 
వేయడం చూచ, 'ఏం జరిగంది' అని అడిగారు. 
పనుిలు, చెలిల ంప్పలు ఇవానందున ఇల్ల శికి్తంచడం 
జరుగుతుంద్ని తెలియపర్ుటం జరిగంది. అప్పుడు 
హిషామ్ ''పర వకి (స) అనవసర్ంగా పర జల్ను శికి్తంచేవారిని 
అల్లల హ్ (త్) శికి్తసేాడని అంటూ ఉండగా నేను వినాినని 
సాక్షయం ఇసే్నాిను'' అని అనాిరు.29  (ముసిల మ్) 

 )2/1045() صحيح [ (  14]  - 3523
 

28) వివర్ణ్-3520: అంటే అత్డు పరిపూర్ణ  ముసిల మ్ 

కాడు. 

29) వివర్ణ్-3522: ఎండలో నిల్బ్నటి్ట శికి్తంచడం ధర్మం 

కాదు. త్గన విధంగా శికి్తంచ్ఛలి గాని హింసించకూడదు. 

ఈ విధంగా శికి్తంచే హకుక కేవల్ం అల్లల హ్కే ఉంది. 



16. న్యాయ ప్ర తీకారం : 3446-3554 ;   సంపుటం :II 1276 16-  ْلد الجِ  ؛ 3554-3446 :  ِكتَاُب اْلِقَصاِص: II 
 

ْيَرةَ قَ  ليه وسلم:  ر ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عق ال   :الَ َوَعْن أَِِبْ ُهَر
ى ق ْوًما ِِفْ أ ْيِدْيِهْم ِمثُْل "يُْوِشُك إِْن ط   ةٌ أ ْن ت ر  ل ْت بِك  ُمد   ا

ْخِط اهلِل".  ي ُرْوُحْون  ِِفْ س  ِب اهلِل و  ِر يُْغُدْون  ِِفْ غ ض   أ ذْن اِب الْب ق 
ي ةٍ   ِِفْ ِرو ا و اهُ ُمْسِلٌم  ."  اهللِ ُرْوُحْوَن ِِفْ لَْعَنةِ و ي"  :و     .ر 

3523. (14) [2/1045 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''మీకు దీరాాయుషిు పర సాదించబడితే మీరు ఎల్లంట్ట 
వారిని చూసేార్ంటే వారిచేతులోల  ఆవుతోకల్లల  కొర్డాలు 
ఉంటాయి. వాట్టతో వారు పర జల్ను అనాయయంగా 
హింసిసే్త ఉంటారు. వీరిపై ఉద్యం సాయంతా్ం అల్లల హ్ 
ఆగర హం అవత్రిసే్త ఉంటంది. మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల 
ఉంది, ''వారు అల్లల హ శప్రనిక్త గుర్వుతూ ఉంటారు.''30  
(ముసిల మ్) 

 )2/1045() صحيح [ (  15]  - 3524
ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ِصْنف اِن  َوَعْنُه قَالَ  : ق ال  ر 

ُهْم ِسي اا أََرُهمَ الن َاِر لَْم  ِمْن أ ْهِل  ٌط ك أ ذْن اِب الْب ق ِر  : ق ْوٌم م  ع 
ٌت ي ْض  ائَِل  ٌت م  اٌء ك اسي اٌت ع اِري اٌت ُمِمْيَل  ا الن  اس  و نِس  ِربُْون  بِه 

ن  ة  و َل  ي ِجُدْن   ُرُؤْوُسُهْم ك أ ْسِنم ِة الُْبْخِت الْم ائِل ِة َل  ي ْدُخْل  الْج 
ا  ه  ةِ كََذ َها لَُتوْ َوإِن َ ِرْيَح ِرْيح  و اهُ ُمْسِلٌم "ا َوكََذاَجُد ِمْن م َِسرْيَ    .. ر 

3524. (15) [2/1045 -ద్ృఢం]  
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''నర్కంలోనిక్త వెళ్ళళవారు రండుర్కాలు. (వారిని నేనింకా 
చూడలేదు). ఇటవంట్టవారు భవిషయతేులో ప్పడతారు. 
1. వీరి చేతులోల  ఆవు తోకల్లల  కొర్డాలు ఉంటాయి. 
వీట్టతో పర జల్ను అనాయయంగా హింసిసేారు. 2. దుసే్లు 
ధరించ ఉని సే్త్ీలు. వీరి దుసే్లు చ్ఛల్ల పలుచగా 
ఉంటాయి. వీట్ట దాారా వారి శరీర్ం కనబడుతూ 
ఉంటంది. అంటే వారు నగింగా ఉనిటిే, వారు 
ప్పరుషుల్ను ఆకరిిసే్త వారి మనస్లోల  కామకోరికలు 

 

30) వివర్ణ్-3523: వీరు దురామరుు లైన రాజులు, 

అధకారులు, సైనికులు. వీరు రాజుల్ ముందూ వెనుక 

వారిక్త ర్క్షణ్ కలిుసే్త పర జల్ను హింసిసే్త్ పోతారు. 

పర జల్ను పీడిసేారు. ఇటవంట్ట వారు దైవ్ శప్రనిక్త 

గుర్వుతారు. ఇంకా దైవ్ శపం ఎల్ల ప్పుడూ వారిపై 

అవత్రిసే్త ఉంటంది.  

జనింపజేసేారు. సాయంగా వారు ప్పరుషుల్వైెప్ప 
ఆకరిితులౌతారు. అంటే అల్ంకరించుకొని 
ప్పరుషుల్ను త్మవైెప్ప ఆకరిిసేారు. వారి త్ల్ కొప్పులు 
ఒంటె వీప్పల్ల ఎతేుగా ఉంటాయి. ఇటవంట్ట సే్త్ీలు 
సార్ు ంలో పర వేశించలేరు, దాని స్వాసన కూడా 
పొంద్లేరు. వాసేవంగా, సార్ు  స్వాసన ఎంతో దూర్ం 
నుండే వసే్త ఉంటంది. అంటే వారిని సార్ు ం నుండి 
చ్ఛల్ల దూర్ంగా ఉంచడం జరుగుతుంది.31  (ముసిల మ్) 

  )2/1046( )متفق عليه [ (  16]  - 3525
ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َوَعْنُه قَالَ  "إِذ ا ق ات ل    : ق ال  ر 

جْ  ُدكُْم ف لْي ْجت ِنِب الْو  ل ق  آد م  أ ح     ."تِهِ ىَل ُصْورَ عَ ه  ف إِن   اهلل  خ 
3525. (16) [2/1046- ఏకీభవిత్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''మీలో ఎవరైనా కొడితే, ముఖంపై కొటిరాదు. ఎందు 
కంటే అల్లల హ్ (త్) ఆద్మ్ (అ) ను త్న ముఖ 
వర్ుస్సల్ల, పర తేయక గుణాల్తో సృషిించ్ఛడు. 
(బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్)   
అందువల్ల  గౌర్విసే్త ఎవరినీ ముఖంపై కొటిరాదు. 
ఇకకడ అల్లల హ్ (త్) ముఖవర్ుస్స అంటే ఆయన 
పర తేయక గుణ్ం. 

----- 

   రండవ విభాగంالَْفْصُل الث َاِنْ  
 )2/1046() لم تتم دراسته [ (  17]  -3526

ْن   :َعْن أَِِبْ ذَر ٍ قَالَ  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "م  ق ال  ر 
ل   ا ف أ ْدخ  ف  ِسَْتً هُ  ك ش  أ ى  ِِفْ الْب ْيِت ق   ب ْصر  ْبل  أ ْن يُْؤذ ن  ل ُه ف ر 

وْ  ل ْو أ ن  ُه ِحْْي  ع  ا َل  ي ِحل ُ ل ُه أ ْن ي أْتِي ُه و  د ً ة  أ ْهلِِه ف ق ْد أ َت  ح  ر 
َ  أْدَخَل  ُت عَلَْيِه َوإِْن َمر  ْ بََصَرهُ فَاْسَتْقَبلَُه َرُجل  فََفَقأ عَْيَنُه َما َعري َ

ُجُل عَ  َئَة عَلَْيِه  َغرْيَ ُمْغلٍَق فََنَظَر فًََل َخِطيْ  اَل ِسرْتَ لَُه ىَل بَاٍب الر َ
ا  "إِن ََما الَْخِطْيَئُة َعىَل أَْهِل الَْبْيِت  ِمِذي ُ و ق ال: ه ذ  ْ . ر و اهُ الَت ِ

ْيٌب  ِر ِدْيٌث غ     .ح 
 

31) వివర్ణ్-3524: పర సే్త్ కాల్ంలో రండు ర్కాల్ పర జలు 

ఉనాిరు. పర వకి (స) భవిషయవాణ్న సత్యం అని 

తేలిపోయింది. అల్లల హ్ (త్) మనంద్రినీ ఇటవంట్ట 

ప్రపకారాయల్కు దూర్ంగా ఉంచుగాక! ఆమీన్. 
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3526. (17) [2/1046 -అపరిశోధత్ం]  
అబూ జర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ఎవ రైనా 
పరాయి ఇంట్ట త్లుప్పలు తెర్చ అనుమతి లేకుండా 
ఎవరినైనా నగింగా చూసే్త, అంటే తెర్ తల్గంచ తంగ 
చూసే్త అత్డు త్నకు త్గని పని చేసాడు. ఒకవేళ ఇంట్ట 
యజమానిక్త రోషం వచు అత్ని కళ్ళళ పొడిచనా 
నేనత్నిక్త ఎటవంట్ట శిక్ష వేయను, ఇంకా దానిక్త 
పరిహార్ం విధంచను. ఒకవేళ ఎవరైనా తెర్చ్ఛటలేని 
దాార్ం గుండా వెళ్ళతూ అకకడ త్లుప్ప మూసిగాని, 
తెర్చ్ఛటగాని లేక అత్ని ద్ృషిిలోపల్ ఉని వారిపై 
పడితే, అత్నిక్త ఎల్లంట్ట ప్రపంలేదు. పైగా ఆ ప్రపం 
ఇంట్టలోపల్ ఉనివారిపై పడుతుంది. ఎం కంటే త్లుప్ప 
ఎందుకు మూయలేదు, దానిపై తెర్చ్ఛట ఎందుకు 
పటిలేదు, అది వాళళ త్ప్పు. (తిరిమజి' / ఏకోలేల ఖనం) 

  )2/1046( )لم تتم دراسته [ (  18 ] - 3527
ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أ ْن  َوَعْن َجاِبٍر قَالَ  : ن َه  ر 

ِم  ْ و اهُ الَت ِ ْيُف م ْسلُْوًَل. ر  اَط  الس      .ِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ يُت ع 
3527. (18) [2/1046 -అపరిశోధత్ం] 
జాబిర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) కర్వాల్లనిి ఒర్లో 
నుంచ తీసి పటికోవటానిి వారించ్ఛరు. అంటే 
ఒర్లేకుండా కర్వాల్లనిి ఇత్రుల్కు ఇవాటానిి 
వారించ్ఛరు. 32  (తిరిమజి')  

 ) 2/1046( ؟ [ 19]  - 3528
ُسْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوَعِن الَْحَسٍن  ة  أ ن   ر  ُمر  ْن س  ع 
ْْيُ ب  ن َه  أ ْن يُق د   ال  . ر  ْْي  أ ْصب ع  س   اهُ أ بُْو د اُود  ْْيِ    .و 

3528. (19) [2/1046 -? ] 
'హసన్ సముర్హ్ దాారా కథనం: పర వకి (స) 
చెప్పుపటి్టని రండు వేర ళళ మధయ చీల్ుటానిి 
వారించ్ఛరు. 33 (అబూ దావూద్)  

  )2/1047( )صحيح [ (  20]  - 3529
 

32) వివర్ణ్-3527: ఎందుకంటే ఒర్లేకుండా ఇసే్త 

గాయపడే అవకాశం ఉంటంది. అందువల్ల  కర్వాల్లనిి 

ఒర్లో పటిే ఇవాాలి. 

33) వివర్ణ్-3528: ఎందుకంటే వేళ్ళళ గాయపడే భయం 

ఉంటంది. 

 :لم قَالَ  عليه وساهلِل صىل اهللَرُسْوَل  َوَعْن َسِعْيِد بِْن َزْيٍد أَن َ  
ْن قُِتل  دُْون  دِ  ْن قُِتل  دُْون  د ِمهِ "م  م  ِهْيٌد و  فَُهَو َشِهْيد   ْيِنِه ف ُهو  ش 

لِِه فَُهَو َشِهيد  َوَمْن قُِتَل دُْوَن أَْهلِِه فَُهَو  َوَمْن قُِتَل دُْوَن َما
أ بُْو د   ".َشِهْيد   ِمِذي ُ و  ْ و اهُ الَت ِ ائِ ُ اُود  و ار    .لن  س 

3529. (20) [2/1047 -ద్ృఢం] 
స'యీద్ బిన్ 'జైద్ కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''త్న 
ధరామనిి ర్కి్తంచటంలో చంపబడినవాడు అమర్్
వీరుడు, త్న ప్రర ణ్ర్క్షణ్లో చంపబడినవాడు అమర్్
వీరుడు, త్న ధన సంర్క్షణ్లో హత్మార్ుబడినవాడు 
అమర్వీరుడు, త్న భారాయబిడాల్, కుటంబం పరి్
ర్క్షణ్లో హత్మార్ుబడినవాడు అమర్వీరుడు.34 

(తిరిమజి', అబూ దావూద్, నసాయి')  
 )2/1047( ؟[ 21]  - 3530

ْبِن ُعَمَر  ِب ِ صىل اهلل عليه َوَعِن ا ِن الن   ْنُهم ا ع  ر ِضي  اهلُل ع 
: اٍب:  وسلم ق ال  ة  أ بْو  ْبع  ن  م  س  ه  ْيف    "لِج  ل   الس   ا لِم ْن س  ب اٌب ِمْنه 

ىل   ِِتْ  ع  م  ٍد".  ع ىل   : أ ْو ق ال  أُم   ِة ُمح  ْ  أُم   و اهُ الَت ِ ا   :قَالَ ِمِذي ُ ور  ه ذ 
ة :  ْير  ِدْيٌث أ ِبْ ُهر  ْيٌب و ح  ِر ِدْيٌث غ  ِْجُل ُجب اٌر" ح  لر  ِكر  ِِفْ  ."ا   ذُ

 ."ب اِب الْغ ْضِب"
3530. (21) [2/1047 -? ] 
'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) కథనం: పర వకి(స) 
పర వచనం, ''నరకాన్నకి 7 దాారాలున్యియి. నా 
అనుచర్ సంఘంపై కర్వాల్ం ఎతేినవారు వాట్టలోని ఒక 
దాార్ందాారా  పర వేశిసేారు.'' (తిరిమజి') 

----- 

لُِث  اٍل ِمن  الْف ْصُل الث  ا ا الْب اُب خ   ه ذ 
ఈ అధాయయంలో మూడవ విభాగం లేదు 

===== 
 َباُب الَْقَساَمةِ  -3

3. ప్ర మాణం (ఖసామహ్్) 
ఖసామహ్ అంటే పర మాణ్ం చేయటం. ఇసాల మీయ 
సాంపర దాయంలో హంత్కుడిి పటికోవటానిక్త చేస్త 
పర మాణానిి ఖసామహ్ అంటారు. ఒక ప్రర ంత్ంలో శవం 

 

34) వివర్ణ్-3529: ఎందుకంటే ఇటవంట్ట వయకి్త 

అనాయయంగా చంపబడితే, వీర్మర్ణ్ం పొందుతాడు. 
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పడిఉండి హంత్కుని ఆచూకీ తెలియకపోతే హతుడు 
దరిక్తన పరిసర్ప్రర ంత్ పర జల్లో ప్రల్కుడు అకకడి 
అనుమానాసుద్ వయకిుల్ను విచ్ఛరించన పిమమట 
కూడా హంత్కుని ఆచూకీ ల్భంచకపోతే అకకడి 50 
మంది నుండి ఇల్ల పర మాణ్ం తీస్కోవటం జరుగు 
తుంది. ''దైవం సాకి్త! మేము హత్య్ చేయలేదు, ఇంకా 
హంత్కుని గురించ మాకేమీ తెలియదు.'' ఈ 
పరిసిథ తులోల  వారు దాని బాధయత్ నుండి త్ప్పు 
కుంటారు. వారిపై పర తీకార్మూ ఉండదు. పరిహార్మూ 
ఉండదు. అయితే పర జా సంకిేమనిధ నుండి హతుని 
బంధ్యవుల్కు పరిహార్ం ఇవాడం జరుగుతుంది. ఈ 
ఖసామత్ను 'అబ్దద ల్ ము'తే్లిబ్్ అజాఞ నకాల్ంలో 
ప్రర ర్ంభంచ్ఛరు. దానిి ఇసాల మ్ కూడా కొనసాగంచంది. 
పర వకి (స) కాల్ంలో ఇటవంట్ట పరిసిథ తి ఏర్ుడింది. 

لُ  لْف ْصُل اْْل و      మొదటి విభాగం ا 
 )2/1048() ليه ق عمتف [ (  1]  - 3531

ثًا أَن َ َعْن َراِفِع بِْن َخِدْيٍج َوَسْهِل  بِْن أَِِبْ َحثَْمَة أَن َُهَما َحد َ
قَا ِِف  َعْبَد اهلِل بِْن َسْهٍل َوُمَحي َِصَة بَْن َمْسُعْوٍد أََتَيا َخْيََبَ فََتَفر َ

حْ الن َْخِل فَُقِتَل َعْبُد اهلِل بِْن َسْهٍل فََجاَء َعْبُد     بِْن َسْهٍل َمِن  الر َ
ْبَنا َمْس  ي َِصُة َوُمحيَصُة اِ ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم  َوُحَو ُعْوٍد إِىَل الن َ

ْحمِن َوكَاَن أَْصَغَر الَْقْوِم   ْ فََبَدأَ َعْبِد الر َ فََتكَل َُمْوا ِِفْ أَْمٍر َصاِحهِِبِ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم ِ اْلكُ فََقاَل لَُه الن َ ِ  ي ْحَي  بُْن ل  ّْب  ق ا: "ك ّب 

م  اَسِعدٍ  ك ل  ُمْوا ف ق ال  الن  ِب ُ صىل اهلل  : ي ْعِِنْ لِي لِي  اْلك َل  ُ ف ت  ْْل ْكّب 
اِحب ُكْم بِأ ْيم اِن  عليه وسلم: "ا ْست ِحق ُْوا ق ِتْيل ُكْم أ ْو ق ال  ص 

ْمِسْْي  ِمْنُكْم  ُسْول  اهلِل أ ْمٌر ل ْم ن  "خ  لُْوا: ي ا ر  هُ ق ا. ق ا :  ل  ر 
لُْواْم يَُهْودُ ِِفْ أَْيَماِن َخْمِسْْيَ مِ ُئكُ فتَب ِ  ؟ قَا ْ ُسْول  اهلِل  هْْنُ : ي ا ر 

ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِمْن قِب لِِه.  اُهْم ر  ق ْوٌم كُف  اٌر ف ف د 
ْمِسْْي  ي ِمْيًنا و ت   ي ٍة: "ت ْحِلُفْون  خ  ِِفْ ِرو ا  ُكْم أ وْ ْست ِحق ُْون  ق اِتل  و 

ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسف   ."ِحَبُكْم صا داهُ ر  لم ِمْن ِعْنِدهِ  و 
   .بِم ائ ِة ن اق ةٍ 

3531. (1) [2/1048 -ఏకీభవిత్ం] 
రాఫ'అ బిన్ 'ఖదీజ్, సహల్ బిన్ అబీ 'హసమ'హ (ర్) 
కథనం: 'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ సహల్ మరియు ము'హీ'సహ 
బిన్ మస్'ఊద్ (ర్) 'ఖైబర్ వచ్ఛురు. వీరిద్ద రూ 
ఖరూజ రాల్తోటలో విడిపోయ్యరు. 'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ 

సహ్ల్ హత్మార్ుబడాారు. అంటే ఎవరో అత్నిి 
చంపివేసారు. అప్పుడు 'అబ్దద ర్ర హామన్ బిన్ సహల్ 
మరియు మస్'ఊద్ ఇద్ద రు కొడుకులు హులైస, మ'హీస 
పర వకి (స) వద్ద కు వచ్ఛురు. అంద్రికంటే ముందు 
'అబ్దద ర్ర హామన్ త్నసోద్రుని హతాయసంఘటన గురించ 
చెప్రుల్ని నిశుయించుకునాిరు. అయితే అత్ను 
అంద్రికంటే చనివారు. అప్పుడు పర వకి (స) 'నువుా 
ముందు పద్ద వాడిని మాటాల డనివుా, అత్నిక్త మరాయద్్
నివుా' అని అనాిరు. య'హ్య్య బిన్ స'యీద్ 
ఏమనాిర్ంటే 'పర వకి (స) మాటల్కు అర్థ ం, ముందు 
పద్ద వారిని మాటాల డే అవకాశం ఇవుా' అని. అనంత్ర్ం 
అంద్రికంటే ముందు అత్ను ఆ దురా్టనను గురించ 
వివరించ్ఛరు. అప్పుడు పర వకి (స) వారితో మీలో 50 
మంది కల్సి ఆ యూదులే హత్మారాుర్ని పర మాణ్ం 
చేసే్తనే మీరు మీ హతుని లేదా సోద్రుని ర్కిపరిహారానిక్త 
అరుు ల్వుతారు. దానిక్త వారు 'హత్య చేసే్ండగా మేము 
ఎవరినీ చూడలేదు. మరి మేము ఎల్ల పర మాణ్ం 
చేయగల్ం' అని అనాిరు. దానిక్త పర వకి (స) 'మర్యితే 
యూదులోల  50మంది పర మాణ్ం చేసి ఈ వయవహార్ం 
నుండి వేరౌతారు,' అని అనాిరు. దానిక్త వారు, 
'యూదులు అవిశాస్లు, వారి పర మాణ్ంపై ఎల్ల 
నమమకం కలుగుతుంది,' అని అనాిరు. అప్పుడు పర వకి 
(స) త్న వద్ద  నుండి 100 ఒంటెల్ను ర్కిపరిహార్ంగా 
హతుని వార్స్ల్కు ఇచువేసారు. (బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్) 

----- 
اٍل ِمن   ا الْب اُب خ   الَْفْصُل الث َاِنْ ه ذ 

ఇందులో రండవ విభాగం లేదు 
----- 

لُِث     మూడవ విభాగం الَْفْصُل الث َا
 )1049/ 2() لم تتم دراسته [ (  2]  - 3532

ْْلَْنَصاِر َمْقُتْواًل  ا: أ ْصب ح ر ُجٌل م ِن  اِفِع بِْن َخِدْيٍج قَالَ ْن رَ عَ 
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فََذكَُرْوا  لَِياُؤهُ إِىَل الن َ ْنَطلََق أَْو بَِخْيََبَ فَا

لَِك لَُه فََقالَ  اِحِبُكْم؟  :ذَ اِن ع ىل  ق اِتِل ص  اِن ي ْشه د  اِهد    "أ ل ُكْم ش 
لُْوا:"ق  ٌد م ِن  الْمُ ا ر  ي   ا لِِمْْيَ َوإِن ََما ُهَو  س ُسْول  اهلِل ل ْم ي ُكْن ثُم   أ ح 

ْ   :يَُهْودُ َوقَْد يَْجرَتُِئْوَن َعىَل أَْعَظَم ِمْن َهَذا قَالَ  "ف اْخت اُرْوا ِمْْنُ
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ْمِسْْي  ف اْست ْحِلُفْوُهْم". ُسْول  اهلِل صىل اهلل ع خ  د اهُ ر  ليه ف أ ب ْوا ف و 
اهُ أ بُْو د اُود   ِعْنِدهِ.ِمْن وسلم  و     .ر 

3532. (2) [2/1049 -అపరిశోధత్ం] 
రాఫ'అ బిన్ 'ఖదీజ్ కథనం: అ'నాసరులోల ని ఒక వయకి్త 

'ఖైబర్లో హత్యచేయబడాారు. అత్ని వార్స్లు పర వకి 
(స) వద్ద కు వెళ్ళళ త్మ వయకి్త హత్య గురించ వివరించ్ఛరు. 
అప్పుడు పర వకి (స) వారితో, 'ఈ విషయంపై ఇద్ద రు 
సాకిుల్ను తీస్కుర్ండి,' అని అనాిరు. దానిక్త వారు, 
'హత్య జరిగనప్పుడు ముసిల ములోల ని ఎవారూ అకకడ 
లేరు. యూదులైతే అంత్కు మంచన దానిక్త తెగసేారు' 
అని అనాిరు. అప్పుడు పర వకి (స), 'అయితే వారిలో 
నుండి 50 మంది పర మాణ్ం తీస్కోండి,' అని అనాిరు. 
దానిక్త వారు నిరాకరించ్ఛరు. అప్పుడు పర వకి (స) త్న 
వద్ద నుండి హతుని వార్స్ల్కు ర్కిపరిహార్ం ఇచ్ఛురు. 
(అబూ దావూద్) 

===== 
لَْفَساِد --4 َعاِة بِا د َِة َوالس ُ  َباُب قَْتِل أَْهِل الر 

4. ఇసాాంను తాజంచేవారికి, కలాోలం 
రేకెత్త ంచేవారికి మరణ శక్ష 

ముర్త్ద్ అంటే ఇసాల మ్ స్త్ాకరించ మళ్ళళ ఇసాల మ్ను 
వద్లివేసి అవిశాసిగా మారినవాడు మరియు కలోల ల్ం 
సృషిించేవాడు అంటే దోపిడీ దంగ, ఇంకా దోర హుల్ను 
కూడా శంతి భద్ర త్ల్ కోసం మర్ణ్్శిక్ష వేయడం జరుగు 
తుంది. దీనిి గురించ, ఖుర్ఆన్లో అల్లల హ్ ఆదేశం: 
''నిశుయంగా, ఎవరైతే అల్లల హ్తో మరియు ఆయన 
పర వకితో పోరాడుతారో మరియు ధర్ణ్నలో కలోల ల్ం్
రేకతేించటానిక్త పర యతిిసేారో, అల్లంట్టవారిక్త మర్ణ్ 
శిక్ష విధంచ్ఛలి; లేదా శిలువపై ఎక్తకంచ్ఛలి; లేదా వారి 
అభముఖ పకిాల్ కాళ్ళళ చేతుల్ను నరిక్తంచ్ఛలి; లేదా 
వారిని దేశబహిషుకీతులిి చేయ్యలి. ఇది వారిక్త 
ఇహలోకంలో గల్ అవమానం. మరియు వారిక్త 
పర్లోకంలో్ కూడా ఘోర్శిక్ష ఉంటంది –'' (అల్ 
మాయి'ద్హ్, 5:33) 

అంటే దోర హుల్ను, దోపిడీదంగల్ను, కలోల ల్లనిి, 
ఉపద్ర వాలిి సృషిించేవారిని చంపివేయ్యలి. ఇది 
నాలుగు విధాలుగా ఉంటంది. 

 1. ఇసాల మ్ను వద్లిన అవిశాసి ఉదేద శయపూర్ాకంగా 
ఒక ముసిల మ్ను చంప్రడు కాని అత్ని ధనానిి మాతా్ం 
దోచుకోలేదు. అయితే అత్నిి చంపటమే అత్నిక్త శిక్ష. 

 2. ఒకవేళ ఆ ముర్త్ద్ ధనానిి దోచుకొని చంపితే 
అత్నిి ఉరిశిక్ష వేయ్యలి.  

3. ఒకవేళ దోపిడీ దంగ డబ్దా దోచుకునాిడు కాని 
చంపలేదు. అత్ని కుడిచేయి, ఎడమకాలు 
నరిక్తవేయబడతాయి.  

4. ఒకవేళ దోపిడీ దంగ చంపలేదు, ధనం దోచుకో్
లేదు, కాని భయభార ంతుల్కు గురిచేసాడు. ఆ సిథ తిలో 
పటిబడితే, అత్నిి దేశం నుండి బహిషకరించటం 
జరుగుతుంది.  
పర ధాన నాయయ్యధకారి ఈ్ శిక్షల్ను కర మంగా 
విధంచవచుు. 

لُ  لْف ْصُل اْْل و       మొదటి విభాగం ا 
 ) 2/1050() صحيح [ (  1]  - 3533
ق ُهْم ف ب  قَالَ  ْكَرَمةَ َعْن عِ  ن اِدق ٍة ف أْحر  بْن  : أُِِت  ع لِي ٌ بِز  لِك  ا ل غ  ذ 

: ل ْو كُْنُت أ ن ا ل ْم أُحء ب  اٍس ف ق ال  قِْهْم لَِنْهِي َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  ع 
اِب اهلِل" :عليه وسلم ذ  بُْوا بِع  ِ ذ  ُسْوِل  . "َل  ُتع  ْ لِق ْوِل ر  ل ق ت لهُِْتُ و 
ل  ِدْين ُه ف اقُْتلُْوهُ عل  اهلل اهلِل صىل ْن ب د   و اهُ "يه وسلم: "م    . ر 
 ُ اِري     .الُْبخ 

3533. (1) [2/1050- ద్ృఢం] 
ఇకర మ (ర్) కథనం: 'అలీ (ర్) వద్ద కు కొంత్మంది 
ముర్త్ద్ల్ను తీస్కురావటం జరిగంది. 'అలీ (ర్) 
వారిని కాలిు వేసారు. ఈ వారి్ 'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ 'అబాాస్ 
(ర్)కు తెలిసింది. దానిక్త ఆయన ''ఒకవేళ నేనకకడ 
ఉంటే అత్ను కాలేువారు కాదు, ఎందుకంటే అగి 
దాారా శికి్తంచరాద్ని పర వకి (స) వారించ ఉనాిర్ని, 
అగి దాారా శికి్తంచే హకుక కేవల్ం అల్లల హ్కే ఉంద్ని, 
అయితే వారిని చంపి ఉండవల్సింది. ఎందుకంటే పర వకి 
(స) ఇసాల మ్ ధరామనిి వద్లి అవిశాసానిి 
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అనుసరించన వయకి్తని చంపివేయండని ఆదేశించ 
ఉనాిర్ని''  అనాిరు. (బ్ద'ఖారీ) 

 ) 2/1050() صحيح [ (  2]  - 3534
ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعب َاٍس قَالَ  : ق ال  ر 

و   ا إَِل   اهلُل". ر  ُب بِه  ِ ذ  اِري ُ الْبُ اهُ وسلم: "إِن   الن  ار  َل  يُع    .خ 
3534. (2) [2/1050 -ద్ృఢం] 
'అబ్దద ల్లల హ్ బిన్ 'అబాాస్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ''అగిదాారా శికి్తంచే హకుక కేవల్ం అల్లల హ్కే 
ఉంది. అల్లల హ్ త్పు ఇత్రులవారూ ఎవరినీ అగి 
దాారా శికి్తంచలేరు.'' (బ్ద'ఖారీ) 

  )2/1050( )متفق عليه [ (  3]  - 3535
ِمْعُت َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَالَ  ُسْول  اهلِل صىل اهلل  : س  ر 

ي ْخُرُج ق ْوٌم ِِفْ  اُث  عليه وسلم يقول: "س  َماُن ُحد َ آِخِر الز َ
ي َِة اَل   اْْلَْسَناِن ُسَفَهاُء اْْلَْحًَلِم يَُقْولُْوَن ِمْن َخرْيِ قَْوِل الََْبِ

ُن  ْيِن كََما يَْمُرُق   َحنَ ُهْم يَُجاِوُز إِْيَما ِ اِجَرُهْم يَْمُرقُْوَن ِمَن الد 
ِمي َِة فَأَْيَنَما لَِقْيُتُمْوُهْم فَاقُْتلُْوُهْم فَإِن َ ِِفْ قََتلَُهْم  ْهُم ِمَن الر َ الس َ

َمةِ     ." أَْجًرا لَِمْن قََتلَُهْم يَْوَم الِْقَيا
3535. (3) [2/1050- ఏకీభవిత్ం] 
'అలీ (ర్) కథనం: పర వకి (స)ను నేను ఇల్ల అంటూ 
ఉండగా వినాిను. భవిషయతేులో ఒక జాతి ఉనిక్తలోనిక్త 
వసే్ంది. వారు యుకివయస్స్ గల్వారై, బ్దదిధ  
హీనులైనా, పర జల్తో మంచగా మాటాల డుతారు. కాని 
విశాసం వారి గొంతునుండి క్తర ందిక్త దిగదు. బాణ్ం విలుల  

నుండి బయలుదేరినటల  వారు ఇసాల మ్ నుండి తల్గ 

పోతారు. వారు మీకు ఎకకడ కనబడితే అకకడే వారిని 
చంపివేయండి. ఎందుకంటే వారిని చంపినందుకు 
హంత్కునిక్త తీరుుదినం నాడు ప్పణ్యం ల్భసే్ంది. 35 

(బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్) 
   )2/1051( )صحيح [ (  4]  - 3536

 

35) వివర్ణ్-3535: వీరు ఖారిజీలు. మాటాల డితే మంచ 

విషయ్యలే చెబ్దతారు. కాని వీరు ఇసాల మ్ విసరిజ ంచన 

వారు. అందువలేల  వీరిని చంపమని ఆదేశించటం 

జరిగంది.   

ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عل َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَالَ  يه  : ق ال  ر 
ِِتْ فِْرق ت ْْيِ ف ي ْخُرُج ِمْن ب ْيِنِهم ام: "ي ُكوْ ل وس اِرقٌة ي  لِْي  ُن أُم   م 

ق ِ  لْح  ُهْم بِا و اهُ ُمْسِلٌم "ق ْتل ُهْم أ ْوَل    .. ر 
3536. (4) [2/1051- ద్ృఢం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
పర వచనం, ''నా అనుచర్ సంఘం రండు వరాు లుగా 
విడిపోతుంది. ఈ రండు వరాు ల్ మధయ మరో వర్ు ం 
ఉంటంది. వారిని చంపేవారు నాయయం, ధర్మంపై 
ఉంటారు.36  (ముసిల మ్) 

 )2/1051() متفق عليه [ (  5]  - 3537
ْيٍرقَالَ  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ   :َوَعْن َجِر ق ال  ر 

د اِع: "َل  ت ْرِجُعن   ب ْعِدْي كُف  ارً  ِة الْو  ُضُكْم ِرق اب   ِرُب ب عْ ْض ا ي  ِحج  
   .ب ْعٍض"

3537. (5) [2/1051 -ఏకీభవిత్ం] 
జరీర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 'హిజజ తిల్ విదా'అలో ఇల్ల 
పర సంగంచ్ఛరు: ''నా త్రువాత్ మీరు ఒకరి మడలు 
ఒకరు నరుకొకని అవిశాసానిక్త గురికాకూడదు.'' 37 

(బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ్) 
 )2/1051()  متفق عليه[ (  6]  - 3538
"إِذ ا   : لَ أَِِبْ بَْكَرةَ َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَوَعْن 

ح  ف ُهم ا ِِفْ ُجُرِف   َل  ُدُهم ا ع ىل  أ ِخْيِه الس  م ل  أ ح  الْت َق  الُْمْسِلم اِن ح 
ِمْيًعا". ه ا ج  اِحب ُه د خ َل  ُدُهم ا ص  ن  م  ف إِذ ا ق ت ل  أ ح  ه   ج 

ي   ا ِِفْ ِرو  ْنهُ و  ْيف ْيِهم ا " :لَ ق ا : ٍة ع  إِذ ا الْت َق  الُْمْسِلم اِن بِس 
لْق ا الْم ْقُتْوُل ِِف الن  اِر"ف ا ا الْق اِتُل ف م ا ب اُل  .ِتُل و  قُلُْت: ه ذ 

: اِحِبِه"  الْم ْقُتْوِل؟ ق ال  ْيًصا ع ىل  ق ْتِل ص  ِر     ."إِن  ُه ك ان  ح 
 

36) వివర్ణ్-3536: రండు వరాు లు అంటే ఒకట్ట 'అలీ 

వర్ు ం, మర్కకట్ట ము'ఆవియహ్ వర్ు ం. వీరిద్ద రి మధయ 

'ఖారిజీల్ వర్ు ం ఉద్భవించంది. 'ఖారిజీల్తో యుద్ధ ం 

చేస్తవారి వైెప్ప నాయయం ఉంటంది. అంటే 'అలీ (ర్) 

వీరితో పోరాడారు, వారిని చంప్రరు అంటే 'అలీ (ర్) వైెప్ప 

నాయయం ఉంద్ని తెలిసింది. 

37) వివర్ణ్-3537: అంటే పర్సుర్ం వివాదాల్కు, 

యుదాధ  ల్కు, చంప్పకోవటాల్కు గురికాకూడదు. ఎందు 

కంటే ఇది అవిశాస్ల్ పని. ఒకవేళ మీరు కూడా 

వారిల్ల పర్సుర్ం పర వరిిసే్త మీరు కూడా అవిశాసానిక్త 

గుర్వుతారు. 
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3538. (6) [2/1051-ఏకీభవిత్ం] 
అబూ బక్ర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''ఇద్ద రు ముసిల ములు ఒకరిి ఒకరు చంపటానిక్త దాడి్
చేసే్త, ఇద్ద రూ నర్కం అంచున ఉంటారు. ఇంకా ఒకరిి 
ఒకరు చంప్పకుంటే వాళ్ళళద్ద రూ నర్కంలోనిక్త పర వేశిసేారు. 
మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది: 'ఇద్ద రు ముసిల ములు 
త్మ కర్వాల్లలు పటికొని త్ల్పడితే, హంత్కుడు, 
హతుడు ఇద్ద రూ నర్కంలోనిక్త పర వేశిసేారు,' అని 
అనాిరు. దానిక్త నేను, 'ఓ పర వకిా! హంత్కుడు 
నర్కంలోనిక్త వెళళడం అర్థ ం అవుతుంది. కానీ హతుడు 
ఎందుకు వెళతాడు,' అని అడిగాడు. దానిక్త పర వకి (స), 
'ఈ హతుడు కూడా హంత్కుడిి చంపే పర యత్ింలోనే 
ఉనాిడు. అవకాశం దరిక్తతే వాడు వీడిి చంప్పతాడు,' 
అని అనాిరు. (బ్ద'ఖారీ, ముసిల మ) 

 )2/1051() ق عليه متف [ (  7]  - 3539
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ن ف ٌر  :َوَعْن أَنٍَس قَالَ  ىل  الن   ق ِدم  ع 

ُهْم أ ْن ي  أُْتْوا إِبِل   ر  ُوا الْم ِدْين ة  ف أ م  ْن ُعْكٍل ف أ ْسل ُمْوا ف اْجت و   م ِ
ق ِة  د  بُوْ ف  الص   نَِها فََفَعلُْوا فََصح ُ ا ِمْن أ بْو  ي ْشر  ْوا الَِها َوأَلَْبا ْوا فَاْرَتد ُ

َثاِرِهْم فَأُِِتَ بِِهْم  َوقَتلُْوا ُرعَاَتَها َواْسَتاق ُْوا اْْلِبَِل فََبَعَث ِِفْ آ
ْ ثُم َ لَْم يَ  ْحِسْمُهْم فََقَطَع أَْيِدْيِهْم َوأَْرُجلَُهْم َوَسَمَل أَْعُيهَْنُ

 ". ْوا َماتُ ّت َ حَ 
ِِفْ  َيةٍ  و  ِِفْ ِرَوا ْ و  ُرْوا أ ْعُيُْنُ اِمْْي   : ف ُسم ِ ر  بِم س  ي ٍة: أ م   ِرو ا

ةِ ي ْست ْسُقْون  ف م ا  ر   لْح  ُهْم بِا ح  ر  ا و ط  ل ُهْم بِه  ف أُْحِمي ْت ف ك ح 
اُتْوا ّت   م     .يُْسق ْون  ح 

3539. (7) [2/1051-ఏకీభవిత్ం] 
అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) వద్ద కు 
ఉకుల్ తెగకు చెందిన కొంత్మంది వచు ఇసాల మ్ 
స్త్ాకరించ్ఛరు. మదీనహ లో ఉండసాగారు. కాని 
మదీనహ వాతావర్ణ్ం వారిక్త పటిలేదు. వారు 
అనారోగాయనిక్త గుర్య్యయరు. అనారోగయం వల్ల  వారి 
ముఖాలు పస్ప్ప పచుగా మారి పోయ్యయి. అప్పుడు 
పర వకి (స) వారిని అడవిలో బై్నతుల్ మాల్ ఒంటెలు 
ఉనిచోట ఉండమని, ఒంటెల్ ప్రలు తాాగమని, 
చికితసగా ఒంటెల మూతర ం త్రర గమన్న దానివల్ల  
ఆరోగయంగా ఉంటార్ని ఆదేశించ్ఛరు.  వారు అల్లగే 
చేసారు. ఆరోగయంగా త్య్యర్య్యయరు. ఆ త్రువాత్ 

ఇసాల మ్ను వద్లి అవిశాసానిి అనుసరించ్ఛరు. వారు 
ఒంటెల్ కాపరుల్ను చంపి ఒంటెల్ను తోలుకొని 
పోయ్యరు. పర వకి (స)కు ఈ విషయం తెలిసి వారి వెనుక 
మనుషుల్ను పంప్రరు. వారు వారిని పటికొని పర వకి (స) 
వద్ద కు తీస్కొని వచ్ఛురు. పర వకి (స) వారి కాళ్ళళ 
చేతులు నర్కమని, ఇనుప గజాలు వేడిచేసి వారి 
కళళకు పటిమని ఆదేశించ్ఛరు. చవరిక్త వార్ంద్రూ 
మర్ణ్నంచ్ఛరు.  
మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''పర వకి (స) ఇనుప 
గజాలు వేడిచేసి వారి కళళకు పటిమని, వారిని 
మదీనహ లో రాతి నేల్పై వద్లివేయమని ఆదేశించ్ఛరు. 
వాళ్ళళ నీళ్ళళ అడిగేవారు కాని వారిక్త నీళ్ళళ 
ఇవాబడలేదు. చవరిక్త వారు చనిపోయ్యరు.38  

(బ్దఖారీ, ముసిల మ్) 
----- 

لَْفْصُل  َ    రండవ విభాగం اِنْ  الث َ ا
 ) 2/1052() جيد  [ (  8]  - 3540

 

38) వివర్ణ్-3539: వారు చ్ఛల్ల అపరాధాలు చేసారు. 1. 

ఇసాల మ్ను త్యజించ్ఛరు. 2. దోపిడీ దంగలుగా మారారు. 

3. కాపరుల్ను చంప్రరు. 4. కాపరుల్ కళళలోల  

ఇనుమును వేడిచేసి పటి్ట వారికళ్ళళ పోగొటిారు. 

అందువల్ల  ఖి'సా'స్గా వారి పటల  కూడా అల్ల పర వరిించడం 

జరిగంది. కొంద్రు పండితులు ఇప్పుడు అల్ల 

చేయరాద్ని కేవల్ం నరిక్తవేయడమే చ్ఛల్ని అభప్రర య్

పడుతునాిరు. ఖుర్ఆన్లో వీరి గురించ అల్ 

మాయిద్హ్, 5: 33 వ ఆయతు: ''నిశుయంగా, ఎవరైతే 

అల్లల హ్తో మరియు ఆయన పర వకితో పోరాడుతారో 

మరియు ధర్ణ్నలో కలోల ల్ంరేకతేించటానిక్త పర యతిిసేారో, 

అల్లంట్ట్ వారిక్త మర్ణ్శిక్ష విధంచ్ఛలి; లేదా శిలువపై 

ఎక్తకంచ్ఛలి; లేదా వారి అభముఖ్ పకిాల్ కాళ్ళళ-

చేతుల్ను నరిక్తంచ్ఛలి; లేదా వారిని దేశ 

బహిషుకీతులిి చేయ్యలి. ఇది వారిక్త ఇహలోకంలో గల్ 

అవమానం. మరియు వారిక్త పర్లోకంలో కూడా ఘోర్శిక్ష 

ఉంటంది –'' అవత్రించంది. అదేవిధంగా మందుగా 

ఒంటె మూతర ం  త్రర గవచచన్న తెలసంద్ధ.  
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ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َن بِْن ُحَصْْيٍ قَالَ َعْن ِعْمَرا : ك ان  ر 
و اهُ أ بُْو د اُود   ِن الُْمثْل ِة. ر  ن ا ع  ا ي ْنه  ق ِة و  د  ىل  الص      .وسلم ي ُحث ُن ا ع 
3540. (8) [2/1052- ఆమోద్యోగయం] 
ఇమ్ాన్ బిన్ 'హుసైన్ కథనం: పర వకి (స) మమమలిి 
సద్ఖా దానధరామలు చేయమని పోర త్సహించే వారు. 
ఇంకా ముసల ' చేయడానిి వారించేవారు. (అబూ 
దావూద్) 

 ) 2/1052() جيد [ ( 9]  - 3541
   .َوَرَواهُ الن ََسائِ ُ َعْن أَنٍَس 

3541. (9) [2/1052 -ఆమోద్యోగయం] 
అనస్ (ర్) కథనం:  39  (నసాయి) 

 )2/1052() لم تتم دراسته ( [  10]  - 3542
ْحمِن بْ  : كُن  ا م ع   ِن َعْبِد اهلِل َعْن أَبِْيِه قَالَ َوَعْن َعْبِد الر َ

أ ْين ا  ِتِه ف ر  اج  ل ق  لِح  ْنط  ٍر ف ا ف  ُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ س  ر 
ْذن ا ف   اِن ف أ خ  خ  ا فُر  ه  ع  ةً م  ا ُحم  ر  ْيه  ِت ْرخ  اء  ل ْت ُحم  ر  اْل ف ج  ع  ةُ ف ج 

ُِش  ِب ُ صىل اهلل عفَ ُتف ر  ع  ه ِذهِ   : ليه وسلم فََقالَ َجاَء الن َ ْن ف ج   "م 
ا".  ه ا إِل ْيه  ل د  ل ِده ا؟ ُرد ُْوا و  : بِو  قْن اه ا ق ال  ر   ي ة  ن ْمٍل ق ْد ح  أ ى ق ْر  و ر 

ق  ه ِذهِ؟"  ر   ْن ح  : .ن ْحُن  ف ُقلْن ا:  "م  ب    ي ْنب غِ إِن  ُه َل  "  ق ال  ذ ِ ْي أ ْن يُع 
لن  اِر إ اهُ أ بُْو د اُود  ". ر  ال َ َرب ُ الن َارِ بِا    .و 

3542. (10) [2/1052- అపరిశోధత్ం] 
'అబ్దద ర్ర హామన్ బిన్ 'అబ్దద ల్లల హ్ త్న త్ండిర  దాారా 
కథనం: ఒకసారి పర వకి (స) వెంట పర య్యణ్ంలో ఉనాిం. 
ఒకచోట పర వకి (స) మల్మూతా్ విసర్జ న కోసం వెళ్ళళరు. 
మేము 'హుమ్ర్హ్ పిచుుకను చూసాము. దానిక్త రండు 
పిల్ల లు ఉనాియి. మేము వాట్టని పటికునాిము. 
అప్పుడు 'హుమ్ర్హ్ పిచుుక నేల్పై త్న రకకల్ను 
చ్ఛచటం, త్న కడుప్ప భాగానిి భూమక్త త్గలించటం 
చేసింది, మేము దాని పిల్ల ల్ను వద్లి వేయ్యల్ని. 
ఇంత్లో పర వకి (స) తిరిగ వచు, 'ఎవరు దీని బిడాల్ను 
పటికొని దీనిి హింసింసే్నాిరు. దాని పిల్ల ల్ను 
వద్లివేయండి,' అని పలిక్తన త్రువాత్, మేము 

 

39) వివర్ణ్-3541: ముసల ' అంటే కాళ్ళళ, చేతులు, 

ముకుక, చెవులు కోసి అంద్వికార్ంగా చేయడం. 

మృతిచెందినవారిని ఇల్ల చేయడం ధర్మం కాదు. 

ఇంత్కుముందు ఖి'సా'స్గా చేస్త అనుమతి ఉండేది. 

కాలిువేసిన చీమల్ ప్పటిను చూసి, వీట్టని ఎవరు 
కాల్లురు అని అడిగారు. దానిక్త 'మేము' అని 
సమాధానం ఇచ్ఛుం. అప్పుడు పర వకి (స) అగి దాారా 
ఎవరినీ శికి్తంచరాద్ని, కేవల్ం అల్లల హ్యే అగి దాారా 
శికి్తంచగల్డు, ఎందుకంటే అత్డే అగిక్త పర భువు,' అని 
అనాిరు.40  (అబూ  దావూద్)  

 )2/1052() لم تتم دراسته [ (  11]  - 3543
لٍِك َعْن َرُسْوِل اهللِ    َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ َوأَنَِس بِْن َما

فُْرق ٌة  س  : "قَالَ عليه وسلم  صىل اهلل ٌف و  ِِتْ اْخِتَل  ُكْوُن ِِفْ أُم   ي 
ُؤْون  الُْقْرآن  َل   ق ْوٌم  ُيِسْيُئْون  الِْفْعل  ي ْقر  يُْحِسُنْون  الِْقْيل  و 

اِق  اِوز  ت ر  ِمي َِة   يُج  ْهِم ِِف الر َ ْيَن ُمُرْوَق الس َ ِ ُهْم يَْمُرقُْوَن ِمَن الد 
ْهُم َعىَل فُْوقِِه ُهْم َشر ُ الَْخلِْق د َ الس َ ّت َ يَْرتَ ْرِجُعْوَن حَ اَل يَ 

ِة ُطْوََب لِمَْن قََتلَُهْم َوقََتلُْوهُ يَْدُعْوَن إِىَل ِكَتاِب اهلِل  َوالَْخِلْيقَ 
لُْوا  ْ قَا ىَل بِاهلِل ِمهْْنُ لَْيُسْوا ِمن َا ِِفْ َشْيٍء َمْن قَاَتلَُهْم كَاَن أَْو ي ا   : َو

ا ِسْيم   ُسْول  اهللِ ر   : "الت  ْحِلْيُق اُهْم؟ ق م  اهُ أ بُْو د اُود  "ال  و     . . ر 
3543. (11) [2/1052 -అపరిశోధత్ం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర , అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర్) కథనం: 
పర వకి (స) 'భవిషయతేులో నా అనుచర్ సమాజంలో 
అభప్రర యభేదాలు త్లతేుతాయి, విభని 
అభప్రర య్యలు గల్ పర జలు త్య్యర్వుతారు. వీరిలో 
మరోవర్ు ం కూడా ఉంటంది. వీళ్ళళ మంచగా 
మాటాల డతారు. చెడుగా పనులు చేసేారు. వీళ్ళళ 
ఖుర్ఆన్ పఠసేారు. కాని వారిపై దాని పర భావం ఏమాతా్ం 
ఉండదు. వీళ్ళళ బాణ్ం విలుల నుండి వేర్యినటల  ఇసాల మ్ 
నుండి వేరైపోతారు. ఇసాల మ్ వైెప్ప మళ్ళళ తిరిగరారు. 
ఇటవంట్ట వారు మళ్ళళ ఇసాల మ్ వైెప్ప రావడం అసాధయం. 
వీళ్ళళ మానవుల్ంద్రికనాి పర్మ నీచులు. వీరిని 
చంపినవాడే అంద్రికంటే ఉతే్ముడు, నాయయం 
గల్వాడూను. అత్నిక్త శుభవారి్ ఉంది. వీళ్ళళ 
బహిర్ంగంగా అల్లల హ్ గర ంథం వైెప్ప ఆహాానిసేారు. కాని 
పర వకి (స) ఆయన సాంపర దాయ్యనిి వద్లివేసేారు. 

 

40) వివర్ణ్-3542: 'హుమ్ర్హ్ ఒక చని పకి్త. అది 

ఎర్ర గా ఉంటంది. ఈ 'హదీస్' దాారా జంతువునుగాని, 

చవరిక్త చీమనైనా అగితో కాల్ుడం ధర్మం కాద్ని 

తెలిసింది. 
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వీరితో నాకు ఎటవంట్ట సంబంధం లేదు. వీరిని 
చంపినవారు అల్లల హ్ ద్ృషిిలో గౌర్వనీయులు' అని 
పర వచంచ్ఛరు. దానిక్త అనుచరులు, 'ఓ అల్లల హ్ పర వకిా! 
వారి గురిు ,చహిం ఏమట్ట' అని వినివించు్
కునాిరు. దానిక్త పర వకి (స) త్ల్గీయించు కోవటం వారి 
పర తేయకత్ అని సమాధానం ఇచ్ఛురు. 41 (అబూ 
దావూద్)  

 )2/1053() لم تتم دراسته [ (  12]  - 3544
لَْت َوَعْن عَائَِش  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: :َة قَا "َل    ق ال  ر 

ُد أ ْن َل  إِل ه  إَِل   اهلُل  َوأَن َ ُمَحم ًَدا  ي ِحل ُ د ُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ي ْشه 
بِإِ  اٍن فَإِن َُه يُْرَجُم  َد إِْحَص ٍث ِزنًا بَعْ ْحَدى ثًََل َرُسْوُل اهلِل إاِل َ

 ِ  َوَرُسْولِِه فَإِن َُه يُْقَتُل أَْو يَُصل ُُب أَْو يُْنََف  َوَرُجل  َخَرَج ُمَحاِربًا ِِل 
و  "ِمَن اْْلَْرِض أَْو يَْقُتُل نَْفًسا فَُيْقَتُل بَِها    .اهُ أَبُْو دَاُودَ . ر 

3544. (12) [2/1053- అపరిశోధత్ం] 
ఆయిషహ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''శుభ 
వచనం పలిక్తన ముసిల మ్ను హత్మార్ుటం, అత్ని ర్కిం 
చందించటం ధర్మసమమత్ం కాదు. అయితే ఈ మూడు 
మారాు ల్ దాారా త్పు. 1. వివాహం అయిన త్రాాత్ 
కూడా వయభచ్ఛర్ం చేయడం. అప్పుడు అత్నిి 
రాళళతో కొటి్ట చంపడం. 2. అల్లల హ్ మరియు ఆయన 
పర వకి(స)కు వయతిరేకంగా పోరాడటం, పర జల్ పటల  
దురామర్ు ం చేయటం, హత్యలు చేయటం అంటే 
ఇసాల మ్ను విసరిజ ంచటం. అప్పుడు అత్నిి చంపటం 
జరుగుతుంది. లేదా అత్నిి ఉరితీయడం జరుగు 
తుంది. లేదా దేశబహిషకర్ణ్ చేయబడుతుంది. 3. 
ఎవరినైనా చంపితే, అత్నిక్త బదులు అత్నిి కూడా 
చంపటం జరుగుతుంది. (అబూ దావూద్) 

 )2/1053() لم تتم دراسته [ (  13]  - 3545
بَْن  م  ٍد صىل اهلل عليه   :أَِِبْ لَْيىَل قَالَ  َوَعِن ا اُب ُمح  ث ن ا أ ْصح  د   ح 

ُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   ْون  م ع  ر  وسلم أ ن  ُهْم ك انُْوا ي ِسْْيُ
ْنَط ف ن   ْ فَا  َمَعُه فَأََخَذهُ فََفِزعَ  ىَل َحَبٍل بَْعُضُهْم إِ لََق اَم َرُجل  ِمهْْنُ

 

41) వివర్ణ్-3543: త్హ్లీఖ్ అంటే త్ల్గీయించటం. 

వారి విశాసాల్ పర కార్ం అది వారి చహిం. త్ల్పై 

వెంటాకలు ఉంచటానిి చెడుగా భావిసేారు.  

"َل  ي ِحل ُ لُِمْسِلِم أ ْن  : اهلل عليه وسلمفََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل
و ِع  ُمْسِلًما". اهُ أ بُْو د اُود   يُر  و     .ر 

3545. (13) [2/1053- అపరిశోధత్ం] 
ఇబ్ని అబీ లైల్ల (ర్) కథనం: పర వకి (స) అనుచరులు 
మాకు ఇల్ల తెలియపరిచ్ఛరు. ''వారు పర వకి (స) వెంట 
రాతాిపూట పర య్యణ్ం చేసే్నాిరు. వారిలో ఒకరు నిద్ర  
పోయ్యరు. కొంద్రు ఆ పడుకుని వయకి్త ద్గు ర్కు వెళ్ళళ, 
అత్ని తాడు తీస్కునాిరు. ఆ పడుకుని వయకి్త దానిక్త 
భయపడాాడు. పర వకి (స) ఆ ద్ృశయనిి చూసారు. 
అప్పుడు పర వకి (స), 'ముసిల మ్ను భయపటిటం 
ముసిల మ్కు త్గదు,' అని పర వచంచ్ఛరు. (అబూ 
దావూద్) 

 )2/1053() لم تتم دراسته [ (  14]  - 3546
ْردَاِء َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن أَِِب الد َ

م  قَالَ  ت ُه و  ا ف ق ِد اْست ق ال  ِهْجر  ذ  أ ْرًضا بِِجْزيِته  ْن أ خ    عَ نَزَ ْن :"م 
ْن  رٍ كَافِ  ِصَغارَ  ْس م ِ .  " ًَلَم َظْهَرهُ ُعُنِقِه فََجَعلَُه ِِفْ ُعُنِقِه فََقْد َوىل َ اْْلِ

اهُ أ بُْو د اُود    .رو 
3546. (14) [2/1053 -అపరిశోధత్ం] 
అబూ జ'ర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, పనుి 
విధంచబడిన భూమని కొనివాడు త్న వల్స 
పోవటానిి భంగంచేసాడు. అదేవిధంగా అవిశాస్ని 
అవమా నానిి త్న మడలో వేస్కుని వయకి్త ఇసాల మ్ను 
వద్లివేసినటేల . 42  (అబూ దావూద్) 

 )2/1053() لم تتم دراسته [ (  15]  - 3547

 

42) వివర్ణ్-3546: అంటే పనుి వస్తలుచేస్త భూమ. 

ఇది అవిశాస్ల్ భూమ. ఎందుకంటే ముసిల ముల్ నుండి 

1/10వ వంతు తీస్కోవటం జరుగుతుంది. అవిశాస్ల్ 

నుండి పనుి తీస్కోవటం జరుగుతుంది. ఎవరైనా 

అవిశాసి భూమ కొంటే అత్డు అవిశాసి సాథ నంలోక్త 

వచేుసేాడు. దాని పనుి అత్నిపై పడుతుంది. అంటే 

అత్డు త్న వల్సపోవటానిి భంగంచేసాడు. అదేవిధంగా 

అవిశాసి అవమానానిి త్నపై వేస్కునివాడు. 

ఇసాల మ్ను పడవేసినటేల . అంటే ఇల్ల కసిరినటి అనడం 

జరిగంది. అంటే పనుి భార్ం ఉని భూమ కొనరాదు. 
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ْيِر بِْن َعْبِد اهلِل قَالَ  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعْن َجِر : ب ع ث  ر 
ثْع   ي  ًة إَِل  خ  ِر م  ن اٌس م ِ م  ف اْعت  وسلم س  ْ بِ ص  ع   ْْنُ ُجْوِد ف أ ْسر  لس ُ ا
ِل  ُ الْق ْتل  ف ب ل غ  ذ  ر  ل ُهْم  فِهْْيِ ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم ف أ م  ك  الن  

ْن كُل ِ ُمْسِلٍم ُمِقْيٍم ب ْْي  قِْل َوقَالَ  بِِنْصِف الْع   : "أ ن ا ب ِرْيٌء م ِ
" لُْوا:  أ ْظُهِر الُْمْشِرِكْْي  ُسوْ ي   ق ا ؟ ا ر  : "َل  ل  اهلِل لِم  اء ى   ق ال   ت َت  

اُهم ا" اهُ أ بُْو د اُود   .ن ار     .رو 
3547. (15) [2/1053 -అపరిశోధత్ం] 
జరీర్ బిన్ 'అబ్దద ల్లల హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) 
ఖస్అమ్ వర్ు ం వారివైెప్ప ఒక సైనాయనిి పంప్రరు. 
సైనికులు ఖస్అమ్ వర్ు ం వారి వద్ద కు వెళ్ళళరు. అకకడి 
వారు సాషిాంగ పర మాణ్ం చేసి శర్ణు కోర్సాగారు. అంటే 
నమా'జు చద్వ డానిక్త నిల్బడాారు. ఈ సైనికులు వారిని 
చూచ ముసిల ము లుగా భావించ చంపకుండా ఉండాల్ని, 
అయినా వారిని చ్ఛల్ల వేగంగా చంపడం జరిగంది. 
చ్ఛల్లమంది హత్మార్ుబడాారు. పర వకి (స)కు ఈ వారి్ 
తెలిసి వారిక్త సగం పరిహార్ం ఇవామని ఆదేశించ్ఛరు. 
ఇంకా, 'అవిశాస్ల్ పటిణ్ంలో నివసించే ముసిల ముల్కు 
మాకు ఎటవంట్ట సంబంధం లేదు. వారి ర్క్షణా బాధయత్ 
మాపైలేదు,' అని అనాిరు. దానిక్త అనుచరులు 
'ముసిల ములు అవిశాస్ల్కు ఎంత్దూర్ంలో ఉండాలి,' 
అని వినివించుకునాిరు. దానిక్త పర వకి (స), 'ఒకరు 
మర్కకరిని చూడనంత్ దూర్ం,' అని అనాిరు.43 (అబూ 
దావూద్) 

 

43) వివర్ణ్-3547: ఖస్అమ్క్త చెందిన కొంద్రు ఇసాల మ్ 

స్త్ాకరించ్ఛరు. కాని వారు ముసిలముల్ ప్రర ంతానిక్త వల్స 

రాలేదు. సైనికులు అకకడిక్త చేరి వారిని అవిశాస్లుగా 

భావించ చంపివేసారు. వారు చూపించే ఉదేద శయంతో 

నమా'జు చదివార్ని భావించ్ఛరు. పర వకి (స) వారి 

గురించ సగం పరిహార్ం ఇవామని ఆదేశించ్ఛరు. ఆ 

త్రువాత్ అవిశాస్ల్ పటిణ్ంలో ఉండే ముసిలముల్కు  

మాకు ఎటవంట్ట సంబంధం లేదు అని, మేము వారి 

ధన, సంపద్ల్కు ర్క్షకుల్ం కాద్ని, ఒకవేళ యుద్ధ ంలో 

వారు మర్ణ్నసే్త, వారిక్త ర్కిపరిహార్ం ఇవాడం జర్గద్ని 

హచురించ్ఛరు.  

  )2/1053( )لم تتم دراسته [ (  16]  - 3548
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَالَ  ْيَرةَ َعِن الن َ :  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

اهُ أ بُْو د اُود  "ْفَتُك ُمْؤِمن  يُ "ا ْْلِْيم اُن ق ي  د  الْف ْتك  َل   و     .. ر 
3548. (16) [2/1053 -అపరిశోధత్ం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 

''అకసామతేుగా హత్య చేయటానిి విశాసం వారిసే్ంది. 
అంటే విశాసి తెలియపర్ుకుండా అవిశాసిని 
అకసామతేుగా చంపడు. పద్ధ తి పర కార్ం తెలియపర్చ 
యుద్ధ ం చేసేాడు. 44  (అబూ  దావూద్)  

  )2/1054( )تم دراسته لم ت[ (  17]  - 3549
ْيٍر َوَعْن  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَالَ َجِر  : "إِذ ا أ ب ق  َعِن الن َ

اهُ أ بُْو د اُود   ل   د ُمُه". ر و  ْرِك ف ق ْد ح  ْبُد إَِل  الش ِ  . الْع 
3549. (17) [2/1054- అపరిశోధత్ం] 
జరీర్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, ''బానిస 
అవిశాస్ల్వైెప్ప ప్రరిపోయి, వెళ్ళళపోతే అత్నిి 
చంపటం ధర్మం అయిపోతుంది.'' 45 (అబూ దావూద్) 

 )2/1054() تتم دراسته لم [ (  18]  - 3550
ِب ُ صىل  َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ يَُهْوِدي ًَة كَانَْت َتْشِتُم الن َ

فَأَبَْطَل   َماَتْت اهلل عليه وسلم َوَتَقُع فِْيِه فََخَنَقَها َرُجل  َحّت َ 
ِب ُ  اهُ أ بُْو د اُود   عليه وسلم دََمَها صىل اهللالن َ و     .. ر 

3550. (18) [2/1054- అపరిశోధత్ం] 
'అలీ (ర్) కథనం: ఒక యూద్ సే్త్ీ పర వకి (స)ను తిటిేది. 
పర వకి (స) లోప్రల్ను ఎంచేది. ఒక ముసిల మ్ వయకి్త ఆమ పీక 
పిసిక్తవేసాడు. ఆమ చనిపోయింది. పర వకి (స) ఆమ 
హత్యను ర్దుద  చేసారు. 46 (అబూ దావూద్)  

 

44) వివర్ణ్-3548: కాని ఒకవేళ అవిశాసి దోర హి, 

దురామరుు డు అయితే ఉపద్ర వాలిి, కలోల ల్లనిి 

అరికటిడానిక్త అకసామతేుగా చంపవచుు. కఅబ్్ బిన్ 

అషర ఫ్, రాఫ మొద్లైన వారిని చంపినటి. 

45) వివర్ణ్-3549: అంటే బానిస,్ ముసిల ముల్ పర దేశం 

నుండి ప్రరిపోయి అవిశాస్ల్ ప్రర ంతానిక్త వెళ్ళళ ఇసాల మ్ను 

త్యజిసే్త అత్నిి చంపటం ధర్మం అయిపోతుంది. 

46) వివర్ణ్-3550: ఒకవేళ ఎవరైన్య ప్ర వకత  (స)ను 

త్టిిన్య, ద్రర హం తలపెటిిన్య, వారిన్న చంప్టం ధరెం 

అవుతుంద్ధ అన్న ఈ 'హదీసు' దాారా తెలిసంద్ధ.  
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 )2/1054() لم تتم دراسته [ (  19]  - 3551
ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َوَعْن ُجْنُدٍب قَالَ  د ُ   : ق ال  ر  "ح 

ِمِذي ُ  ْ و اهُ الَت ِ ْيِف". ر  لس   ْرب ٌة بِا اِحِر ض     .الس  
3551. (19) [2/1054- అపరిశోధత్ం] 
జున్దుబ్్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, చేత్బడి 
చేస్తవారిని కర్వాల్ంతో నరిక్తవేయటమే వారి శిక్ష.47  

(తిరిమజి') 
----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగంا
 )2/1054() لم تتم دراسته [ (  20]  - 3552

ْيٍك قَالَ  ُسْوُل اهلِل صىل ا :َعْن أَُساَمَة بِْن َشِر هلل عليه ق ال  ر 
ج   لم:وس ر  ُق "أ ي ُم ا ر ُجٍل خ  ِ و اهُ  يُفر  ِِتْ ف اْضِربُْوا ُعُنق ُه". ر  ب ْْي  أُم  
ائِ ُ الن      .س 

3552. (20) [2/1054 -అపరిశోధత్ం] 
ఉసామహ బిన్ షరీక్ (ర్) కథనం: పర వకి (స) పర వచనం, 
ముసిల ముల్ నాయకునిక్త దోర హం త్ల్పటి్ట, ముసిల మ్ 
సమాజంలో భేదాభప్రర య్యలు సృషిించన దోర హి మడ 
నరిక్తవేయండి.  (నసాయి) 
ఈ 'హదీస్' దాారా దోర హులిి చంపడం 
ధర్మసమమత్మేనని తెలిసింది. ఖుర్ఆన్లో ఇలా ఉంద్ధ: 
''మరియు ఒకవేళ విశాస్ల్లోని రండు వరాు ల్ వారు 
పర్సుర్ం కల్హించుకుంటే, వారిద్ద రి మధయ సంధ 
చేయించండి. కాని ఒక వేళ, వారిలోని ఒక వర్ు ం్వారు 
రండవ వర్ు ం వారిపై దౌర్జ నయం చేసే్త, దౌర్జ నయం చేసిన వారు, 
అల్లల హ్ ఆజఞ  వైెప్పనకు మర్లేవర్కు, వారిక్త వయతిరేకంగా 
పోరాడండి.  త్రువాత్ వారు మర్లివసే్త, వారి మధయ 
నాయయంగా సంధ చేయించండి మరియు నిషుక్ష్
ప్రత్ంగా వయవహరించండి. నిశుయంగా, అల్లల హ  
నిషుక్షప్రత్ంగా వయవహరించే వారిని పేర మసేాడు.'' (అల్ 
హుజురాత్, 49:9) 

 

47) వివర్ణ్-3551: చేతబడ్ర నేరుచకోవటం, ఇతరులపైె 

చేతబడ్ర చేయడం కుఫర ర్ అవుతుంద్ధ. ఒకవేళ 

మాంత్ర కుడు ముసామును చేతబడ్ర చేస హతాచేస్తత  ఆ 

మాంత్ర కుడ్రి ధరెబదింగా చంప్డం జరుగుతుంద్ధ. 

*** 

 )2/1054() لم تتم دراسته [ (  21]  - 3553
ْيِك بِْن ِشَهاٍب قَالَ  : كُْنُت أ ت م ّن  أ ْن أ لَْق  ر ُجًَل م ِْن  َوَعْن َشِر

ِب ِ صىل اهلل ع اِب الن   ِرِج فَ أ ْصح    لَِقْيُت ليه وسلم أَْسأَلُُه َعِن الَْخَوا
ِمْعت   نََفٍر م ِْن أَْصَحابِِه فَُقلُْت لَُه ْيٍد ِِفْ أَبَا بَْرَزةَ ِِفْ يَْوِم عِ    :ه ْل س 

: ؟ ق ال  ِرج  ا و  ُسْول  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ي ْذكُُر الْخ  ْم  ر    .ن ع 
ُسْول  اهلِل صىل اهلِل عليه وسل  ِمْعُت ر    : م بِأُذَُن َ َوَرأَْيُتُه بَِعْيَِن َ س 

ْن سلم بِم اُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وأُِِت  ر   م ُه ف أ ْعَط  م  ٍل ف ق س 
ْن ع   م  ْن ي  ِمْيِنِه و  ْيًئا. ف ق ام   ع  هُ ش  اء  ْن و  ر  ل ْم يُْعِط م  لِِه و  ْن ِشم ا

ا ع  م  ُد م  ائِِه ف ق ال  : ي ا ُمح  لُْت ِِف الِْقْسَمِة َرُجل   ر ُجٌل ِمْن و  ر  دَ
ْعِر عَلَْيِه ثَْوَباِن ْطُمْوُم أَْسَودُ مَ  ِن فََغِضَب َرُسْوُل اهلِل أَبَْيَضاالش َ

: "و اهلِل َل  ت ِجُدْون   َشِدْيًدا َوقَالَ صىل اهلل عليه وسلم َغْضًبا 
" ْ ُل ِمِن ِ : "ي ْخُرُج ِِف  .ب ْعِدْي ر ُجًَل ُهو  أ عْد  َماِن  ثُم   ق ال  آِخِر الز َ

 ْ ْ ُز َتَراقِ ُؤْوَن الُْقْرآَن اَل يَُجاوِ  يَْقرَ قَْوم  كَأَن َ َهَذا ِمهْْنُ هَْيُ
ِمي َِة ِسْيَماُهُم  يَْمُرقُْوَن ِمَن اْْلِْسًَلِم كََما يَْمُرُق  ْهُم ِمَن الر َ الس َ

الت َْحِلْيُق اَل يََزالُْوَن يَْخُرُجْوَن َحّت َ َيْخُرَج آِخُرُهْم َمَع الَْمِسْيِح 
اِل فَإِذَا لَِقْيُتمُ  ج َ و اهُ  . "ْيَقةِ ْم َشر ُ الَْخلِْق َوالَْخِل ْوُهْم هُ الد َ ر 

ائِ ُ    .الن  س 
3553. (21) [2/1054 -అపరిశోధత్ం] 
షరీక్ బిన్ షిహాబ్్ కథనం: పర వకి (స) అనుచరుల్ను 
కల్వాల్ని, వారిని ఖారిజీల్ గురించ అడగాల్ని నాకు 
చ్ఛల్ల కోరికగా ఉండేది. పండుగ రోజు అనుచరుల్ ఒక 
బృంద్ంలో అబూ బర్'జహ అనే అనుచరునితో 
కలిసాను. నేనత్నిి, 'మీరు 'ఖారిజీల్ గురించ పర వకి (స) 
దాారా ఏమైనా వినాిరా? వింటే నాకు 
తెలియపర్ుండి' అని అనాిను. దానిక్త అత్ను 
అవును, నేను పర వకి (స)ను ఇల్ల అంటూ ఉండగా 
వినాిను, కళళతో చూచ్ఛను. ''పర వకి (స) వద్ద కు ధన 
సంపద్లు తీస్కొనిరావడం జరిగంది. పర వకి (స) ఆ 
ధనానిి పంచడం్జరిగంది. త్న కుడిచేతి వైెప్ప ఉని 
వారిక్త ఇచ్ఛురు, ఎడమ వైెప్ప ఉనివారికీ ఇచ్ఛురు. 
వెనుక కూరుుని వారిక్త ఏమీ ఇవాలేదు. అప్పుడు 
వెనుక కూరుునివారిలో నుండి ఒక వయకి్త నిల్బడి, 'ఓ 
ముహమమద్! త్మరు పంచటంలో నాయయం చేయ్

లేదు' అని అనాిడు. ఆ వయకి్త నల్ల గా ఉనాిడు. అత్ని 
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త్ల్ వెంటాకలు గీయించ ఉనాిడు. అత్ని శరీర్ంపై 
రండు తెల్ల ని వసేాీలు ఉనాియి. ఆ వయకి్త అభయంత్ర్ం 
వల్ల  పర వకి (స) చ్ఛల్ల ఆగర హం చెంది, 'అల్లల హ సాకి్త! నా 
త్రువాత్ నా కంటే నాయయంగా వయవహరించే వయకి్తని 
మీరు చూడరు' అని పలిక్త, ఆ త్రువాత్ చవరి కాల్ంలో 
ఒక జాతి ఉద్భవిసే్ంది, ఈ వయకి్త కూడా వారిలో నుండే 
కావచుు. ఆ జాతి ఖుర్ఆన్ పఠసే్ంది, కాని ఖుర్ఆన్ 
పర భావం వారి గొంతు క్తర ందిక్త దిగదు. బాణ్ం విలుల  నుండి 
వేరైనటల  వారు ఇసాల మ్ నుండి వేరైపోతారు. వారి చహిం 
ఏమటంటే వారు ఎల్ల ప్పుడూ త్ల్గీయించ ఉంటారు. 
ముసిల ముల్ నాయకునిక్త దోర హం త్ల్పడుతూ 
ఉంటారు. చవరిక్త వారిలోని ఒక బృంద్ం మస్త్'హ్ 
ద్జాజ ల్తో కల్సిపోతుంది. ఇటవంట్ట వారితో మీరు 
కలిసే్త వారిని చంపివేయండి. వీరు అంద్రికంటే, 
జంతువుల్ కంటే కూడా అధములు. (నసాయి) 

 ) 2/1055() حسن  [ (  22]  - 3554
َ وَ  لٍِب َرأَى أَبُْو أُمَ َعْن أ َمَة رُ ِِبْ غَا ُؤْوًسا َمْنُصْوبًَة َعىَل دََرٍج  ا

َمةَ ِدَمْشَق فََقاَل أَبُ  ر ُ ق ْتىل  ت ْحت  أ ِدْيِم ْو أَُما ُب الن  اِر ش  : "كَِل  
ْن ق ت لُْوهُ" ْْيُ ق ْتىل  م  م اِء خ  أ  (ي ْوم   .الس   َتْبَيُض ُوُجْوه   ثُم   ق ر 

ِمْعت   ِْل ِبْ قِْيل   .) اْْلي ة  106: 3؛ ْوه  د ُ ُوجُ و ََتْسوَ  : أ ْنت  س  ة  م  ا  أُم 
ُسْوِل اهلِل صىل ا  ةً ِمْن ر  ر   ُه إَِل   م  : ل ْو ل ْم أ ْسم ع  هلل عليه وسلم؟ ق ال 

ْثُتُكُمْوهُ.  د   ا ح  ْبًعا م  ّت   ع د   س  ثًا ح  ت ْْيِ أ ْو ث َل  ر   ُ  أ ْو م  ِمِذي  ْ َرَواهُ الرت ِ
ْبُن  ُ  َوا ِمِذي  ْ ا َماَجُه َوقَاَل الرت ِ ٌن : ه ذ  س  ِدْيٌث ح     .ح 

3554. (22) [2/1055- ప్రర మాణ్నకం] 
అబూ 'గాలిబ్్ కథనం: పర వకి (స) అనుచరులు, అబూ 
ఉమామ, దిమషకర్ మార్ు ంలో కొనిి త్ల్లు 
వేర ల్లడుతూ ఉండటం చూసారు. అంటే 'ఖారిజీల్ త్ల్లు 
వేర ల్లడుతూ ఉండటం చూసారు. వీరు యుద్ధ ంలో 
చంపబడాారు. గుణ్ప్రఠంగా వీరి త్ల్ల్ను దారిలో 
వేర ల్లడగటిటం జరిగంది. వాట్టని చూచ అబూ 
ఉమామహ, 'వీరు నర్కంలోని కుకకలు, ఆకాశం క్తర ంద్ 
హతుల్ంద్రి కంటే అధములు. వీరిని చంపినవారు 
అంద్రికంటే శ్రరషుు లు,' అని పలిక్త, ఈ ఆయతును 
పఠంచ్ఛరు, ''అంటే తీరుుదినం నాడు అనేక ముఖాలు 
తెల్ల గా ఉంటాయి. ఇంకా అనేక ముఖాలు నల్ల గా 

ఉంటాయి.'' (ఆల్ ఇమ్ాన, 3:106) అబూ 'గాలిబ్్ 
అబూ ఉమామతో త్మరు దీనిి గురించ పర వకి (స) 
దాారా ఏమైనా వినాిరా అని అడిగారు. దానిక్త అత్డు 
నేను అనేకసారుల  వినాిను. అల్ల కాకుంటే నేను మీతో 
పర సేావించను. నేను ఒకట్ట కాదు, రండుకాదు, మూడు 
కాదు చవరిక్త 7 సారుల  పర వకి (స)ను అంటూ ఉండగా 
వినాిను అని అనాిరు. (తిరిమజి' / ప్రర మాణ్నకం, ఇబ్ని 
మాజహ)  

***** 


