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17. శిక్షల పుస్త కం 
హద్ అంటే అడ్డు  అని అర్థ ం. అంటే ఇక్కడ ధార్మిక్ చట్ట పర్ంగా శిక్ష అని అర్థ ం. ఒక్వేళ ఎవరైనా ధర్ివయతిరేక్ 
కార్యయనికి పాల్పడితే, ఇతరులు చూచి అటువంటి పాపకార్యయనికి సాహసంచకండా ఉండేవిధంగా అతనిి శికిష ంచడం 
జరుగుతంది. ఇటువంటి శిక్షల్ను 'హుదూదులా్లహ్' అంటారు. ఉదా. అలా్లహ్ ఆదేశం. ''...ఇవి అలా్లహ్ 
నియమంచిన హదుు లు, కావున వీటిని అతిక్ర మంచక్ండి...'' (అల్-బఖర్హ, 2:229). మరోచోట్, ''..ఇవి అలా్లహ్ 
నియమంచిన హదుు లు, (ఉలా్ంఘంచే ఉద్దు శంతో) వీటిని సమీపంచక్ండి...'' (అల్-బఖర్హ, 2:187)  

----- 
لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగం   ا
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لِد   ْيَرةَ َوَزْيِد بِْن َخا ِل   :َعْن أَِِبْ ُهَر َتَصَما إََِل َرُسون ِ اِخن أَن َ َرُجلَْين

اقنِض بَينَنَنا بِِكَتاِب   فََقاَل أََحَدُهَما: .اهلِل صىل اهلل عليه وسلم
َخُر:قَا وَ اهللِ  َل اهلِل فَاقنِض بَينَنَنا  َل اْلن بَِكَتاِب اهلِل اََجلن يَا َرُسون

بنِِنن كَاَن َعِسينًفا  قَاَل:. "َتكَل ََم" :َواْئَذْن ِِلْ أَْن أََتكَل ََم قَالَ  إِن َ ا
َم  جن بنِِن الر َ ِِنن أَن َ َعىَل اِ ون ََبُ َرأَتِِه فَأَخن من َعىَل َهَذا فََزََن بِا

ن  ينُت َتَد فَاقن بَِجاِريٍَة ل ِ ن  .ِمننُه بَِماَئِة َشاةٍ و َ َ ثُم َ إِِن ِ لُْت أَْهَل الِْعلِْم  َسأ
ْيَب عَام   ْبِِنْ َجلَْد ِماَئة  و ََتْغِر ْوِِنْ أَن َ َعََل ا ْجُم  .فَأْخََبُ َوإِن ََما الر َ

ا فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صَل اهلل عليه وسلم . َعََل اْمَرأتِهِ  ين  ذِ َوال َ : "أَم َ
ا َغَنُمَك َوَجاِريَُتَك نَفنِسين بَِيِدهِ ََلَقنِضَْي َ بَينَنُكَما بِِكَتاِب اهلِل  أَم َ

ْيُب عَام   .فََرد ٌّ عَلَْيَك  ْبُنَك فََعلَْيِه ِجلْدٌّ ِماَئة  َوَتْغِر ا اِ ا  .َوأَم َ َوأَم َ
فَ    ."ُجُمَهاارْ ْت فَ أَْنَت يَا أُنَْيُس فَاغُْد إََِل اْمَرأةِ َهَذا فَإِن اْعََتَ

فَتن فََرَجَمَها ََتَ   .فَاعن
3555. (1) [2/1056- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) మర్మయు జైద్ బిన్ ఖాలిద్ 
క్థనం: ఇద్ు రు వయకు లు క్ల్హంచుకంటూ పర వక్ు  (స) 
వద్ు క వచ్చారు. వార్మలో ఒక్ వయకిు , 'ఓ పర వకాు ! మా మధయ 
ఖుర్ఆన్కి అనుగుణంగా తీరుప ఇవవండి.' మరో వయకిు , 
'అవును ఓ పర వకాు ! తమరు మా మధయ ఖుర్ఆన్కి 
అనుగుణంగా తీరుప ఇవవండి. ఇంకా జర్మగిన 
వృత్త ంత్నిి మీక వినివించుకనే అనుమతి 
ఇవవండి,' అని అనాిడు. దానికి పర వక్ు  (స), 'అయితే 
సరే నువువ చెప్పప,' అని అనాిరు. అప్పపడు ఆ వయకిు , 

'నా కమారుడు ఇతని వద్ు  సేవ చేసేవాడు. వాడు ఇతని 
భార్యతో వయభిచ్చర్ం చేసాడు. అయితే పర జలు వాడిి 
ర్యళళ దావర్య చంపట్ం జరుగుతంది, అని 
అంటునాిరు.  నేను నా కొడుకను ర్జ్మ్ నుండి 
ర్కిష ంచడానికి ఆ వయకిు కి 100 మేక్లు, ఒక్ బానిసర్యలిని 
ఇచ్చాను. దానివలా్ నా కొడుక పార ణం తప్పపతంద్ని. 
ఆ తరువాత పండితల్తో దీనిి గుర్మంచి అడిగాను. 
వాళ్ళళ ఈ సమసయక పర్మష్కకర్ంగా నీ కొడుకక 100 
కొర్డా దెబబలు పడాలి, ఒక్ సంవతసర్ం కోసం 
ద్దశబహష్కర్ణ చేయాలి, అతని భార్యను ర్జ్మ్ 
చేయాలి, ఎందుక్ంటే ఆమె వివాహతర్యలు, నా 
కొడుక వివాహతడు కాడు, అని చెపాపర్ని,' 
అనాిడు. పర వక్ు  (స) ఈ మాట్లు విని, 'అలా్లహ సాకిష ! 
నేను మీ ఇద్ు ర్మ మధయ ఖుర్ఆన్ పర కార్ం తీరుప ఇసాత ను,' 
అని పలికి ఇల్ల అనాిరు, 'నువువ నీ మేక్లు, 
బానిసర్యలిని తిర్మగి తీసుకో, నీ కొడుకక 100 కొర్డా 
దెబబలు, ఒక్ సంవతసర్ం ద్దశ బహష్కర్ణ ఉంది.' పర వక్ు  
(స) ఉనైస్ అనుచరునితో, 'రేప్ప ఉద్యం నువువ అతని 
భార్య ద్గ్గ ర్క వెళ్ళళ అడుగు, ఒక్వేళ ఆమె వయభిచ్చర్ం 
చేసానని ఒప్పపకంటే నువువ ఆమెను ర్జ్మ్ చేసవేయి,' 
అని అనాిరు. మరుసటి రోజు అతను వెళ్ళళరు, ఆమె 
త్ను వయభిచ్చర్ం చేసానని ఒప్పపకంది. అప్పపడు 
ఉనైస్ (ర్) ఆమెను ర్జ్మ్ చేసారు. (బుఖారీ, ముసామ్) 
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لِد  قَالَ  ُت الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم   :َوَعْن َزْيِد بِْن َخا َسِمعن
ينَب عَاٍم. َرَواهُ  ِر ِصنن َجلنَد ِماَئٍة َوَتغن لَمن يُحن يَأنُمُر فِينَمنن َزََن َو

 النُبَخاِري ُ 
3556. (2) [2/156- ద్ృఢం] 
జైద్ బిన్ మాలిక్ క్థనం: నేను పర వక్ు  (స)ను ఇల్ల 
తీరుప ఇసుత ండగా వినాిను, ''అవివాహత (ప్పరుష్ / 
స్త్త ీ) వయభిచ్చర్మకి 100 కొర్డా దెబబలు, ఒక్ సంవతసర్ం 
ద్దశ బహష్కర్ణ.'' (బుఖారీ) 
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َ إِن َ اهلَل بََعَث ُمَحم ًَدا وَ  : َوَعْن ُعَمَرَرِضَي اهلُل َعْنُه قَالَ  ننَزَل  أ

ْجِم َرَجَم َرُسْوُل   عَلَينهِ  اْلِكَتاَب فَكَاَن ِمم َا أَْنَزَل اهلُل َتَعاَل آيَة الر َ
ْجُم ِِفْ ِكَتاِب اهلِل   اهلِل صَل اهلل عليه وسلم َوَرَجْمَنا بَْعَدهُ َوالر َ
َمِت   َِجاِل َوالن َِساِء إِذَا قَا َحق ٌّ َعََل َمْن َزََن إِذَا أَْحَصَن ِمَن الر 

اُف اْل  َنُة أَْو كَاَن الَْحْبُل أَْو اْْلْعَِتَ     .َبي ِ
3557. (3) [2/1056- ఏకీభవితం] 
ఉమర్ (ర్) క్థనం: అలా్లహ్ (త) పర వక్ు  (స)ను సతయం 
ఇచిా పంపాడు, ఇంకా ఆయనపై ఖుర్ఆన్ను అవతర్మంప 
జేసాడు. ఇంకా ఖుర్ఆన్లో ర్జ్మ్కి సంబంధంచిన 
ఆయతలు కూడా ఉనాియి. పర వక్ు  (స) తన జీవితంలో 
వివాహత వయభిచ్చరుల్ను ర్జ్మ్ చేసారు. అతని (స) 
తరువాత మేము కూడా ర్జ్మ్ చేసాము. ర్జ్మ్ 
చేయాల్ని అలా్లహ గ్ర ంథంలో ఉంది. వయభిచ్చర్మ 
వివాహతలైతే, స్త్త ీల్యినా ప్పరుషులైనా ఆ ఘట్నపై 
నలుగురు పర తయక్ష సాకష లు కావాలి లేదా గ్ర్భం 
ధర్మంచ్చలి లేదా సవయంగా ఒప్పప కోవాలి.'' 1 (బుఖారీ, 
ముసామ్) 
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ِب َ صَل اهلل عليه وسلم قَالَ  ِمِت أَن َ الن َ ا :  َوَعْن ُعَبادَةَ بِْن الص َ
لنِبكنِر   ُر بِا "ُخُذونا َعِن ِ ُخُذونا َعِن ِ قَدن َجَعَل اهلُل لَُهن َ َسِبينًًل: الِبكن

رِ  لث َي ِِب َجلنُد ِماَئٍة ينُب َجلنُد ِماَئٍة َووَتغن  عَاٍم َوالث َي ُِب بِا
ُم" جن   َرواه ُمسِلمٌّ  .َوالر َ

 

1) వివర్ణ-3557: ఖుర్ఆన్లో రజ్మ్కు స్ంబంధంచిన 

ఆయతు ఉండేది. కాని దాని పఠనం రదద యిపోయింది. 

అయితే దాని ఆదేశం మిగిలి ఉంది.  

3558. (4) [2/1057 -ద్ృఢం] 
ఉబాద్హ్ బిన్ సామత్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం 

''మీరు నా నుండి నేరుాకోండి'' ఈ విధంగా అనేక్సారాు 
అనాిరు. ''అలా్లహ్ (త)  స్త్త ీ ప్పరుషుల్ను గుర్మంచి ఈ 
మార్గ ం నిర్ణ యించ్చడు. స్త్త ీ ప్పరుషులు ఒక్వేళ 
అవివాహత లైతే వార్మని 100 కొర్డా దెబబలు కొటాట లి, 
ఒక్ సంవతసర్ం ద్దశబహష్కర్ణ చేయాలి. ఇంకా 
వివాహత స్త్త ీ ప్పరుషుల్ను  100 కొర్డా దెబబలు 
కొటాట లి మర్మయు ర్జ్మ్ చేయాలి. 2  (ముసామ్) 
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ِل اهلِل صىل  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمرَ وَ  ا إََِل َرُسون دَ َجاُؤون : أَن َ النَيُهون

َرأَةً َزنََيا ن َوامن ُ ا لَُه أَن َ َرُجًًل م ِهْنن فََقاَل  .اهلل عليه وسلم فََذكَُرون
َراةِ ِِفن   ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َما َتِجُدونَن ِِف الت َون لَُهمن َرُسون

ْجِم؟ال  أنشَ  َن ر َ لَُدون يُجن ا: نَفنَضُحُهمن َو لُون قَاَل َعبنُد اهلِل بنِن   ." قَا
َراةِ فََنَشُرونَها لت َون ا ِبا َم فَأَتون جن  .َسًَلٍم: كََذبنُتمن إِن َ فِينَها الر َ
َدَها ِم فََقَرأَ َما قَبنلََها َوَما بَعن جن   .فََوَضَع أََحُدُهمن يََدهُ َعىَل آَيِة الر َ

فَعن يََدَك فََرفََع فَإِذَا فِينَها آيَُة  ُد اهلِل بُْن َسََلِم َعبْ  فََقال رن : ا
 

2) వివర్ణ-3558: ర్జ్మ్ వాక్యం అవతర్మంచడానికి 

ముందు వయభిచ్చర్ స్త్త ీ, ప్పరుషుల్క సాధార్ణమైెన శిక్ష 

పడేది. స్త్త ీల్ను ఇంటిలో ఆప్పకోవట్ం జర్మగేది. వయభిచ్చర్ 

ప్పరుషుల్ను చీవాటాు పటిట , రండు మూడు దెబబలు 

పడేవి. అలా్లహ్ ఆదేశం: ''మర్మయు మీ స్త్త ీల్లో ఎవరైనా 

వయభిచ్చర్యనికి పాల్పడితే, వార్మకి వయతిరేక్ంగా, మీలో 

నుండి నలుగుర్మ సాక్షయం తీసుకోండి. వారు (నలుగురు) 

సాక్షయమసేత , వారు మర్ణంచే వర్కైనా, లేదా వార్మ కొర్క 

అలా్లహ్ ఏదైెనా మార్గ ం చూపంచేవర్కైనా, వార్మని ఇండాలో 

నిర్బంధంచండి. మర్మయు మీలో ఏ ఇద్ు రూ (స్త్త ీలు గానీ, 

ప్పరుషులు గానీ) దీనికి (వయభిచ్చర్యనికి) పాల్పడితే 

వార్మద్ు ర్మనీ శికిష ంచండి. వారు పశ్చాత్త పపడి తమ 

పర వర్ు నను సవర్మంచుకంటే వార్మని విడిచిపట్ట ండి. 

నిశాయంగా, అలా్లహ్యే పశ్చాత్త పానిి అంగీక్ర్మంచే 

వాడు, అపార్ క్రుణాపర దాత.'' (అనిిసా', 4: 15-16).  

ఇప్పపడు వార్మకొర్క నిర్ణ యం వచేాసంది, ఒక్వేళ 

వివాహతలైతే ర్యళళ వర్ష ం దావర్య చంపడం జరుగు 

తంది. అవివాహతలైతే కొర్డా దెబబలు పడత్యి. 

అందువలాే పర వక్ు  (స) ''స్త్త ీల్ గుర్మంచి ఆద్దశ్చలు 

వచేాసాయి. ననిడిగి నేరుాకోండి,'' అని అనాిరు. 
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ِم. فَأََمَر بِِهَما  جن ا: َصَدَق يَا ُمَحم َُد فِينَها آَيُة الر َ لُون ِم. فََقا جن الر َ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم فَُرِجَما.   الن َ

فَعن يََدَك فََرفََع  رن َيٍة :قَاَل: ا ْجِم ا فِ فَإِذَ َوِِفن ِرَوا ْيَها آَيُة الر َ
َتُمُه  َتلُْوُح فََقالَ  لَِكن َا نََتكَا ِم َو جن : يَا ُمَحم َُد إِن َ فِينَها آيََة الر َ

 .بَينَنَنا فَأََمَر بِِهَما فَُرِجَما
3559. (5) [2/1057 -ఏకీభవితం] 
అబుు లా్లహ్ బిన్ ఉమర్ (ర్) క్థనం: కొంతమంది 
యూదుల్ బృంద్ం ఒక్టి పర వక్ు  (స) వద్ు క వచిా, 'మా 
జాతిలోని ఒక్ స్త్త ీ, ఒక్ ప్పరుషుడు వయభిచ్చర్యనికి 
పాల్పడాారు. దీనిి గుర్మంచి తమరు ఏం తీరుప ఇసాత రు,' 
అని అనాిరు. పర వక్ు  (స) వార్మతో, 'మీ ప్పసత క్మైెన 
తౌర్యతలో ర్యళళ వర్ష ం గుర్మంచి ఏముంది?' అని 
అడిగారు. దానికి వారు, 'మేము వయభిచ్చర్ స్త్త ీ ప్పరుషు 
ల్ను నీచంగా అవమానం పాలు చేసాత ం. కొర్డా దెబబలు 
కొడత్ం. తౌర్యతలో కూడా ఇల్లగే ఉంది,' అని 
అనాిరు. ఇది విని అబుు లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్, 'మీరు 
అసతయం పలుకతనాిరు, తౌర్యతలో ర్యళళ వర్ష ం 
ఉంది, మీరు తౌర్యత తెచిా చద్వండి,' అని అనాిరు. 
దానికి వారు తౌర్యత తెచిా చద్వసాగారు. ఒక్ వయకిు  
ర్జ్మ్ వాక్యంపై చేయి పటాట డు. దాని ముందూ వెనుకా 
చద్వసాగాడు. అప్పపడు అబుు లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్ 
అతనితో, ఆ వాక్యంపై నుండి చేయి ఎతత మని అనాిరు. 
ఆ వయకిు  చేయి ఎత్త డు. అక్కడ ర్జ్మ్ వాక్యం ఉంది. 
అప్పపడు వారు, 'ఓ పర వకాు ! అబుు లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్ 
సతయం పలికారు. తౌర్యతలో ర్జ్మ్ వాక్యం ఉంది,' అని 
అనాిరు. పర వక్ు  (స) ఆ ఇద్ు రు స్త్త ీ ప్పరుషుల్ను ర్జ్మ్ 
చేయమని ఆద్దశించ్చరు. వార్మని ర్జ్మ్ చేయడం 
జర్మగింది. 
మరో ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''అబుు లా్లహ్ బిన్ 
సల్లమ్ అతనితో, 'నీ చేతిని అక్కడి నుండి తీసవేయి,' 
అని అనాిరు. అతడు తన చేతిని తీయగానే ఆ వాక్యం 
సపష్ట ంగా క్నబడింది. అప్పపడు ఆ యూదుడు, 'ఓ 
ముహమిద్ (స) తౌర్యతలో ర్జ్మ్ వాక్యం ఉంది. కాని 
మేము ఈ వాకాయనిి పర్సపర్ం దాచి ఉంచుత్ం,' అని 
అనాిడు. అప్పపడు పర వక్ు  (స) వార్మద్ు ర్మనీ ర్జ్మ్ 

చేయమని ఆద్దశించ్చరు. వార్మద్ు ర్మనీ ర్జ్మ్ చేయడం 
జర్మగింది.  (బుఖారీ, ముసామ్) 

 )2/1057() متفق عليه [ (  6]  - 3560
ْيَرةَ قَالَ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َرُجٌل َوَعْن أَِِبْ ُهَر : أَََت الن َ

َرَض َعننُه  ن َزنَينُت فَأَعن ِجِد فََنادَاهُ: يَا َرُسوَل اهلِل إِِن ِ َوُهَو ِِفن النَمسن
لِِشق ِ َوْجِهِه ال َِذْي أَْعَرَض  فََتَنح َ .صىل اهلل عليه وسلم ِب ُ الن َ 

ن َزنَينُت قَِبلَُه فََقالَ  ِب ُ صىل اهلل عليه  .: إِِن ِ َرَض َعننُه الن َ فَأَعن
ِب ُ صىل اهلل عليه   .وسلم بََع َشَهادَاٍت دَعَاهُ الن َ فَلَم َا َشِهَد أَرن
ٌن  فََقاَل: .وسلم َ  فََقاَل: .اَل: َل ؟" قَ"أَبَِك ُجُنون   "قَاَل:  ؟ ْحصْنَت "أ

َل اهللِ  هُ" قَاَل: .نََعمن يَا َرُسون ُجُمون ا بِِه فَارن بنُن  ."اذنَهُبون قَاَل ا
ُل: فََرَجمنَناهُ   ِِنن َمنن َسِمَع َجاِبَر بنَن َعبنِد اهلِل يَُقون ََبَ ِشَهاب: فَأَخن

لََقتنُه النِحَجا لنَمِدينَنِة فَلَم َا أَذن ةِ  َرَب َحّت َ أَدنَركنَناهُ ِب َرةُ هَ بِا الَْحر َ
 فََرَجْمَناهُ َحّت َ َماَت 

َيِة لِلُْبَخاِري ِ  لِِه: َوِِفْ ِرَوا َد قَون قَاَل: نََعمن فَأََمَر  : َعنن َجاِبٍر بَعن
لََقتنُه النِحَجاَرةُ فَر َ فَأُدنِرَك فَُرِجَم َحّت َ  لنُمَصىل  فَلَم َا أَذن بِِه فَُرِجَم ِبا

ا َوَصَل  عَلَْيهِ فََقاَل لَُه الَنِب ُ صىل الاَت. مَ     .له عليه وسلم َخْْيً
3560. (6) [2/1057 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) మసిద్లో 
ఉనాిరు. ఒక్ వయకిు  వచిా, 'ఓ పర వకాు ! నేను 
వయభిచర్మంచ్చను,' అని అనాిడు. పర వక్ు (స) అతని 
వైెప్పనుండి ముఖం తిిప్పపకనాిరు. ఆ వయకిు  మళ్ళళ 
పర వక్ు  (స) ముందుక వచిా, 'ఓ పర వకాు ! నేను 
వయభిచర్మంచ్చను,' అని అనాిడు. మళ్ళళ పర వక్ు  (స) తన 
ముఖం తిిప్పప కనాిరు. ఈ విధంగా ఆ వయకిు  నాలుగు 
సారాు తన తప్పపను ఒప్పపకనాిడు. అప్పపడు పర వక్ు  
(స) అతనిి తన వద్ు క పలిచి, 'నీకైమైెనా పచిా ఉందా, 
నీవు పచిావాడవా,' అని అడిగారు. దానికి ఆ వయకిు , 
'లేదు,' అని అనాిడు. మళ్ళళ పర వక్ు  (స), 'నువువ 
వివాహతడివా,' అని అడిగారు. దానికి ఆ వయకిు , 
'అవును,' అని అనాిడు. అప్పపడు పర వక్ు  (స), 'ఇతనిి 
తీసుక వెళ్ళళ ర్జ్మ్ చేసవేయండి,' అని అనాిరు.  
ఈ 'హదీసు' ఉలాేఖన క్ర్ు  ఇబ్ని షిహాబ్ క్థనం: జాబిర్ 
బిన్ అబుు లా్లహ్ దావర్య విని వయకిు  నాతో ఇల్ల 
అనాిడు, 'మేము ఆ వయకిు ని ర్జ్మ్ చేసే మైెదానంలోకి 
తీసుకవెళ్ళళ ర్జిమ్ చేయడం పార ర్ంభించ్చం. అతనికి 
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ర్యళ్ళళ తగ్ల్ సాగాయి. అతడు పార్మపోవటానికి 
పర యతిించ్చడు. మేమతనిి పటిట  మళ్ళళ ర్జ్మ్ 
చేసాము. చివర్మకి అతడు మర్ణంచ్చడు. (బుఖారీ, 
ముసామ్)  
బుఖారీ ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''అతడు తన 
అపర్యధం ఒప్పపకని తర్యవత పర వక్ు  (స) అతనిి 
ర్జ్మ్ చేయమని ఆద్దశించ్చరు. అనంతర్ం అతనిి 
ఈద్గాహ్ లోనికి తీసుకొని వెళ్ళళ ర్జ్మ్ చేయడం పార ర్ం 
భించ్చరు. అతనికి ర్యళ్ళళ తగ్ల్డం పార ర్ంభం కాగానే 
పార్మపోబోయాడు, కాని పటుట బడాాడు. అతనిి ర్జ్మ్ 
చేయడం జర్మగింది, చివర్మకి మర్ణంచ్చడు. పర వక్ు  (స) 
అతనిి పొగిడారు, అతని జనా'జహ నమా'జు 
చదివారు. ఇంకా అతని క్షమాపణ కొర్క  పార ర్మథ ంచ్చరు. 

 ) 2/1058() صحيح [ ( 7]  - 3561
ْبِن َعب َاس  قَالَ  ِب ُ  :َوَعِن ا لِِك الن َ اهلل   َصَل  لَم َا أَََت َماِعُز بنُن َما

َت؟" :سلم فََقاَل لَهُ  عليه و َت أَون نََظرن  قَاَل: "لََعل ََك قَب َلنَت أَون َغَمزن
َل اهلِل قَاَل: ِِنن قَاَل: "أَنِكنَتَها؟" َل يَا َرُسون لَِك نََعمن فَِعننَد  َل يَكن   ذَ

 ُ ِمِه. َرَواهُ النُبَخاِري    .أََمَر بَِرجن
3561. (7) [2/1058-ద్ృఢం] 
ఇబ్ని అబాబస్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) వద్ు క మాయిజ్ 
బిన్ మాలిక్ వచిా త్ను వయభిచ్చర్ం చేసానని 
ఒప్పపకనాిడు. దానికి పర వక్ు  (స), 'నువువ ముదుు  

పటుట కొని ఉంటావు లేదా ముటుట కొని ఉంటావు లేదా 
చూస ఉంటావు,' అని అనాిరు. దానికి ఆ వయకిు , 'లేదు 
ఓ పర వకాు !' అని అనాిడు. అప్పపడు పర వక్ు  (స), 'నువువ 
నిజంగా వయభిచ్చర్ం చేసావా?' అని అడిగారు. ఆ వయకిు , 
'అవును నిజంగా,' అని అనాిడు. అప్పపడు పర వక్ు  (స) 
అతనిి ర్జ్మ్ చేయమని ఆద్దశించ్చరు. (బుఖారీ) 

 ) 2/1058() صحيح [ (  8]  - 3562
ْيَدةَ قَالَ  ِب ِ صىل اهلل  َوَعْن بَُر لٍِك إََِل الن َ : َجاَء َماِعُز بنُن َما

ِِنن فََقاَل: :فََقالَ عليه وسلم  رن َل اهلِل َطه ِ ِجعن  يَا َرُسون رن ينَحَك اِ "َو
ِفِر اهلل َوُتبن إِلَينهِ  َتغن َ بَعِ "فَاسن  َجاَء ينٍد ثُم َ . فََقاَل: فََرَجَع َغْين

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم   ِِنن. فََقاَل الن َ رن َل اهلِل َطه ِ فََقاَل: يَا َرُسون
َ إِ  لَِك َحّت  لَُه لَُه َرُسْوُل اهلِل صَل اهلل ِمثنَل ذَ ِبَعُة َقا ا ذَا كَانَِت الر َ

ُرَك؟" :عليه وسلم نَا قَاَل: "فِينَم أَُطه ِ ُل اهللِ  .ِمَن الز ِ  قَاَل َرُسون

ٌن؟"صىل اهلل ٍن   عليه وسلم: "أَبِِه ُجُنون ُنون َِبَ أَن َُه لَينَس بَِمجن فَأُخن
ِرَب َخمنًرا؟" فََقاَم رَ  فَاْسَتْنَكَهُه فَلَْم َيِجْد ِمْنُه  ُجل فََقاَل:"أَشن

ا ِرْيَح َخْمر  فََقالَ  : "أََزنَينَت؟" قَاَل: َنَعمن فَأََمَر بِِه فَُرِجَم فَلَِبثُون
 َ ِ أ َمْين ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل:  ون ثًََل يَون ثًَة ثُم َ َجاَء َرُسون

لٍِك  ا لَِماِعِز بنِن َما ِفُرون َتغن َتاَب َتْوَبًة لَْو قُِسَمْت بَْْيَ أُم َة    لََقد"اسن
 ْ : ."لَْوِسَعُُتُ لَتن ِد فََقا َزن َن اَلن ِمٍد م ِ َرأٌَة م ِنن غُا يَا  ثُم َ َجاَءتنُه امن
َل ا ِِبن هلِل َطه ِ َرُسون ِفِرين اهلَل َوُتون َتغن رنِجِعين فَاسن ينَحَك ا ِِنن فََقاَل:" َو رن

ينُد  : ُتِر لَتن لِك  إِلَينِه " فََقا : إِن ََها أَْن َتُرد ِِدِِنْ كََما َردَْدت َ َماِعَز بَْن َما
نَا فََقاَل: : نََعمن قَاَل لََها:"َحّت َ َتَض  "أَننِت؟"  ُحبنىَل ِمَن الز ِ لَتن ِعين  قَا

ِنَك"مَ  َننَصاِر َحّت َ َوَضَعتن فَأَََت  .ا ِِفن بَطن َن اَلن قَاَل: فََكَفلََها َرُجٌل م ِ
ِب ُ صىل  ِمِدي َُة فََقاَل: فََقالَ  .اهلل عليه وسلمالن َ : قَدن َوَضَعِت النَغا

ا لَينَس لَُه َمنن ي ُرِضُعُه"  ً لََدَها َصِغْين ُجُمَها َونََدعُ َو   . "إِذَا َل نَرن
َننَصاِر فََقاَل: إَِل َ َرَضاُعُه يَا نَِب َ اهلِل قَاَل:  فََقاَم  َرُجُل م َِن اَلن

 فََرَجَمَها.
َية  َوِِفن ِرو " أَن َُه قَاَل لََها: :ا لََدتن  ."اذنَهِبن َحّت َ َتِلِدين فَلَم َا َو

ِضِعينِه َحّت َ َتفنِطِمينِه" ِب ِ  ُه أََتتن فَلَم َا فََطَمتن  .قَاَل: "اذنَهِبن فَأَرن لص َ ُه بِا
: َهَذا يَا َنِب َ اهلِل قَدن فََطمنُتُه وَ  لَتن َرةُ ُخبنٍز فََقا أَكََل   قَدِِفن يَِدهِ ِكسن

َن الُْمْسِلِمْْيَ ثُم َ أََمَر بَِها فَُحِفَر  ِب َ إََِل َرُجل  م ِ َعاَم فََدفََع الص َ الط َ
لُِد بُْن الَْولْيِد   ُمْوَهالََها إََِل َصْدِرَها َوأََمَر الن َاَس فََرجَ  فَُيْقِبُل َخا

لِد  فََسب ََها ُم َعََل َوْجِه َخا َح الد َ فََقاَل   .بَِحَجر  فََرىم َرأَْسَها فََتَنض َ
ِب ُ صَل اهلل عليه لًِد فََو ال َِذين نَفنِسين  :سلم و الن َ ًًل يَا َخا "َمهن

َبًة لَون َتاَبَها َص  ثُم َ   .كنٍس لَُغِفَرلَُه"اِحُب مَ بَِيِدهِ لََقدن َتاَبتن َتون
ِلٌم  أََمَرِبَها فََصىل َ عَلَينَها َودُفَِنتن .    .َرَواهُ ُمسن

3562. (8) [2/1058- ద్ృఢం] 
బురైద్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) వద్ు క మాయిజ్ బిన్ 
మాలిక్ వచిా, 'ఓ అలా్లహ్ పర వకాు ! ననుి పర్మశుద్ధ  
పర్చండి,' అని అనాిడు. దానికి పర వక్ు  (స), 'నీపై చ్చల్ల 
జాలివేసుత ంది, తిర్మగి వెళ్ళళ అలా్లహ్ను క్షమాపణ కోరుకో, 
తౌబహ, ఇసత గ్ఫార్ చేయి,' అని అనాిరు. అనంతర్ం 
అతడు కొంతదూర్ం వెళ్ళళపోయాడు. కొంతసేప్ప 
తర్యవత మళ్ళళ వచిా, 'ఓ పర వకాు ! ననుి పర్మశుద్ధ  
పర్చండి,' అని అనాిడు. పర వక్ు  (స) అప్పపడు ఇచిాన 
సమాధానమే ఇప్పపడూ ఇచ్చారు. ఈ విధంగా నాలుగు 
సారాు వినిపాలు, సమాధానాలు జర్మగాయి. నాల్గ వసార్మ 
పర వక్ు  (స), 'నినుి ద్దనుిండి పర్మశుద్ధ  పర్చ్చలి,' అని 
అనాిరు. దానికి ఆ వయకిు , 'వయభిచ్చర్ం నుండి,' అని 
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అనాిడు. దానికి పర వక్ు  (స), 'ఇతడు పచిావాడా,' అని 
అనాిరు. అక్కడుని వారు, 'ఇతడు పచిావాడు 

కాదు,' అని అనాిరు. పర వక్ు  (స), 'ఇతడు మద్యం 
సేవించి వచ్చాడా,' అని అడిగారు. అప్పపడు ఒక్ వయకిు  
నిల్బడి అతని నోటి వాసన చూసాడు. అతడు 
తి్గిలేడని తెలిసంది. అప్పపడు పర వక్ు  (స), 'నువువ 
నిజంగానే వయభిచ్చర్ం చేస వచ్చావా?' అని అడిగారు. 
దానికి ఆ వయకిు  'అవును,' అని అనాిడు. అప్పపడు పర వక్ు  
(స) అతనిి ర్జ్మ్ చేయమని ఆద్ద శించ్చరు. అతనిి 
ర్జ్మ్ చేయడం జర్మగింది. రండు మూడు రోజులు 
గ్డచిన తర్యవత పర వక్ు (స) వచిా, 'మాయిజ్ గుర్మంచి 
దు'ఆ చేయండి, అతడు ఎల్లంటి పశ్చాత్త పం 
చెందాడంటే, దానిి ముసామ్  సంఘంపై పర్చితే 
అంద్ర్మకీ సర్మపోతంది,' అని అనాిరు.  
ఆ తరువాత అజ్ద్ తెగ్క చెందిన, 'గామద్ వర్యగ నికి 
చెందిన ఒక్ స్త్త ీ పర వక్ు  (స) వద్ు క వచిా, 'ఓ పర వకాు ! ననుి 
పర్మశుద్ధ పర్చండి,' అని వినివించుకంది. 'నినుి 

చూసేత  జాలి వేసుత ంది, ఇక్కడి నుండి వెళ్ళళ అలా్లహ్(త)ను 
క్షమాపణ కోరుకో, పశ్చాత్త పపడు,' అని సల్హా 
ఇచ్చారు. దానికి ఆమె, 'ననుి మీరు మాయిజ్ను తిర్మగి 
పంపనటాు ననుి తిర్మగి పంపాల్ను కంటునాిరు. నేను 
వయభిచ్చర్ం వలా్ గ్ర్భం ధర్మంచ్చను.' దానికి పర వక్ు  (స), 
'అల్లగా,' అనాిరు. ఆమె, 'అవును,' అని సమాధానం 
ఇచిాంది. పర వక్ు  (స) ఆమెతో, 'నువువ ఇప్పపడు వెళ్ళళపో, 
బిడా జనిించిన తర్యవత నా ద్గ్గ ర్క ర్య,' అని 
అనాిరు. ఒక్ అనాసరీ ఆమెను సంర్కిష ంచ్చడు. ఆ 
తరువాత ఆమె పర సవించింది. కొనిి రోజుల్ తర్యవత ఆ 
అనాసరీ పర వక్ు  (స) వద్ు క వచిా, 'ఆ 'గామదియ స్త్త ీ 
బిడాను పర సవించింది. ఇప్పపడు ఏమ చేయాలి,' అని 
వినివించుకనాిడు. దానికి పర వక్ు  (స), 'ఇప్పపడే 
ఆమెను ర్జ్మ్ చేయమని ఆద్దశించలేము. ఆమె బిడాను 
బాల్యంలోనే వద్లి వేసాత మా, ఆ బిడాక పాలు 
తి్గించేవాడు ఎవరూ లేరు.' అని అనాిరు. దానికి ఒక్ 
అనాసరీ నిల్బడి 'ఓ పర వకాు ! ఆ బిడాక పాలు పట్ట ట్ం నా 
బాధయత, నేను ఒక్ స్త్త ీని ఆ బిడాక పాలు పట్ట టానికి 

నియమసాత ను,' అని అనాిడు. అప్పపడు పర వక్ు  (స), ఆ 
స్త్త ీని ర్జ్మ్ చేయమని ఆద్దశించ్చరు. 
మరో ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''పర వక్ు  (స) ఆమెతో, 

'ఇప్పపడు నువువ వెళ్ళళ, బిడా జనిించేవర్క వేచి 
ఉండు,' అని అనాిరు. ఆమె తిర్మగి వెళ్ళళపోయింది. 
కొనిి రోజుల్ తర్యవత ఆమె ఒక్ బిడాను క్నిది. ఆ 
తరువాత పర వక్ు  (స) వద్ు క వచిాంది. పర వక్ు  (స) ఆమెతో 
ఇప్పపడు వెళళమని, బిడాక పాలు పట్ట మని, బిడా పాలు 
వద్లివేసన తర్యవత ర్మిని అనాిరు. ఆమె 
వెళ్ళళపోయింది. పాలుపడుతూ ఉంది. చివర్మకి ఆ బిడా 
పాలు వద్లివేసాడు. ఆ బిడా ఇప్పపడు రొట్టట  ముక్క 
తినగ్లుగుతనాిడు. ఆ స్త్త ీ మళ్ళళ వచిాంది, బిడాను 
కూడా తీసుకవచిాంది. బిడా చేతిలో రొట్టట  ముక్క ఉంది. 
ఆమె పర వక్ు  (స)తో ఓ పర వకాు ! బిడా పాలు మానివేసాడు. 
ఇప్పపడు అనిం తింటునాిడు అని వినివించుకంది. 
పర వక్ు  (స) ఆ బిడాను పోషించగ్లిగే ఒక్ ముసామ్క 
ఇచిావేసారు. ఆ తరువాత రొముి వర్క ఉండేల్ల ఒక్ 
గొయియతివావరు. అందులో ఆమెను నిల్బ్నటిట  ర్జ్మ్ 
చేయమని ఆద్దశించ్చరు. పర జలు ఆమెను ర్జ్మ్ 
చేసారు. ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ ఆమె తల్పై ఒక్ ర్యయి 
విసర్యరు. ఆమె తల్ నుండి ర్క్ు ం చింది ఖాలిద్ ముఖంపై 
పడింది. దానికి అతడు విమర్మశంచసాగారు. అప్పపడు 
పర వక్ు  (స) ఖాలిద్, నోరు మూసుకో ఎవర్మ చేతలాో నా 
పార ణం ఉందో ఆయన సాకిష ! ఆమె ఎంత తీవర ంగా 
పశ్చాత్త పపడింద్ంటే దుర్యిర్గ ంగా పనుి తీసుకనే 

వాడు, దోచుకనేవాడు కూడా పశ్చాత్త పపడితే 
క్షమంచబడత్డు. ఆ తరువాత ఆమె జనాజహ 
నమా'జు చద్వడం జర్మగింది, ఖననం చేయబడింది. 
(ముసామ్)  

 )2/1059() متفق عليه [ (  9]  - 3563
ْيَرةَ قَالَ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم  :َوَعْن أَِِبْ ُهَر ُت الن َ َسِمعن

ُل: ِل  يَُقون َ ِزنَاَها فَلنَيجن َ َها ا "إِذَا َزنَتن أََمُة أََحِدكُمن فََتَبْي  لنَحد َ َوَل دن
ُب ثُم َ إِنن   ِ َها النَحد َ َوَل يُثَر  ِلدن ِبن عَلَينَها ثُم َ إِنن َزنَتن فَلنَيجن يُثَر 

ْن َشْعر   نتزَ  لَْو بَِحْبل  م ِ َ َزنَاَها فَلَْيِبْعَها َو َ لِثََة فََتَبْي     ."الث َا
3563. (9) [2/1059- ఏకీభవితం] 
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అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స)ను ఇల్ల 
అంటూ ఉండగా నేను వినాిను, ''మీలో ఎవర్మ 
బానిసర్యలైనా వయభిచ్చర్యనికి పాల్పడితే, ఆమె 
వయభిచ్చర్ం చేసంద్ని తెలిసపోతే ఆమెను శికిష ంచండి. 
అంటే కొర్డా దెబబలు కొట్ట ండి. ఆ తరువాత ఆమెను 
తిటాు చీవాటాు పట్ట క్ండి. ఆ తరువాత ఒక్వేళ మళ్ళళ 
వయభిచ్చర్యనికి పాల్పడితే, ఆమెను శికిష ంచండి. ఆమెక 
చీవాటాు పట్ట క్ండి. మూడవసార్మ మళ్ళళ  వయభిచర్మసేత  అది 
తెలిసేత  ఆమెను అమివేయండి. ఒక్ తి్డుక బదులు 
అయినాసరే.'' 3 (బు'ఖారీ, ముసామ్)   

 )2/1059() صحيح [ (  10]  - 3564
ا َعىَل  أَقِينُمون يَا أَي َُها الن َاُس  :َوَعْن عَلِي   َرِضَي اهلُل َعْنُه قَالَ 

ِصنن  ن َوَمنن ل َمن يُحن ُ َصَن ِمهْنن فَإِن َ أََمًة   .أَِرق َائُِكمن النَحد َ َمنن أَحن
ِل اهلِل صىل اهلل عليه  وسلم َزنَْت فَأََمَرِِنْ أَْن أَْجِلَدَها فَإِذَا لَِرُسون

َ  ِهَي َحِدْيُث َعْهد  بِِنَفاس  فََخِشْيُت  ا قُْتلَهَ إِْن أَنَا َجلَْدت َُها أَْن أ
ِب ِ صَل اهلل عليه وسلم لَِك لِلن َ َسننَت".  :فََقالَ  .فََذكَْرُت ذَ   "أَحن

ِلٌم.  َرَواهُ ُمسن
َيٍة أَِِبن دَاُودَ: َها َحّت َ يَننَقِطَع دَُمَها ثُم َ أَقِمن   :لَ قَا َوِِفن ِرَوا "دَعن

االنُحُدوندَ َعىَل َما َملََكتن أَين  ُنُكمن عَلَينَها النَحد َ َوأَقِينُمون  . "َما
3564. (10) [2/1059 -ద్ృఢం] 
అలీ (ర్) పర జల్తో ఇల్ల అనాిరు: ''పర జల్లర్య! 
ఒక్వేళ మీ బానిసర్యళ్ళళ, బానిసలు వయభిచ్చర్ం చేసేత  
వార్మని ధర్ిపర్ంగా శికిష ంచండి. వారు వివాహతలైనా 
అవివాహతలైనా సరే. ఎందుక్ంటే పర వక్ు  (స) యొక్క 
బానిసర్యలు ఇటువంటి చెడు కార్యయనికి పాల్పడింది. 
అప్పపడు పర వక్ు (స) ఆమెక కొర్డా దెబబలు కొట్ట మని 
చెపాపరు. నేను ఆమెను కొట్ట టానికి వచ్చాను. అప్పపడే 
ఆమె బిడాను క్నిది, ఆమె చ్చల్ల బల్హీనంగా ఉంద్ని 
తెలిసంది. ఒక్వేళ నేను ఆమెను కొడితే మర్ణంచ్
వచాని భయంవేసంది. నేను పర వక్ు  (స) వద్ు క వెళ్ళళ 
జర్మగింది చెపాపను. పర వక్ు  (స) మంచి పని చేసావని 
అనాిరు. (ముసామ్)   

 

3) వివర్ణ-3563: బానిస, బానిసర్యలిపై ర్జ్మ్ లేదు, 

వార్మని కొర్డాదెబబలు కొటాట లి. 

అబూ దావూద్ ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''పర వక్ు  (స) 
కొనిి దినాలు ఆగ్మని ఆమె పర సవర్క్ు ం ఆగిపోయిన 
తర్యవత శికిష ంచమని, ఇంకా మీరు మీ బానిసల్ను 
ధర్ిబధధ ంగా శికిష ంచండి,'' అని అనాిరు. 

----- 

لَْفْصُل الث َ  َ    రండవ విభాగంاِِنْ ا
 )2/1060() صحيح [ (  11]  - 3565

ْيَرةَ قَالَ  ِل اهلِل صىل  َعْن أَِِبْ ُهَر لَِمي ُ إََِل َرُسون َسن : َجاَء َماِعُز اَلن
َرَض َعننهُ  .إِن َُه قَدن َزََن  اهلل عليه وسلم فََقاَل: ثُم َ َجاَء ِمنن   .فَأَعن

َخِر فََقاَل: ِه اْلن َرَض  .َزََن إِن َُه قَدن  ِشق ِ ِه  . َعننهُ فَأَعن ثُم َ َجاَء ِمنن ِشق ِ
َخر َل اهلِل إِن َُه قَدن َزََن  :فََقالَ  .اْلن ِبَعةِ  .يَا َرُسون ا   .فَأََمَربِِه ِِف الر َ

 َ لنِحَجاَرةِ فَلَم َا َوَجَد َمس َ النِحَجاَرةِ فَر  ةِ فَُرِجَم بِا ِرَج إََِل النَحر َ فَأُخن
َتد ُ َحّت َ َمر َ بِ  ُي َجَمٍل فََضَربَُه بِِه َوَضَربَُه  َرُجٍل َمَعُه لَ يَشن حن

ِل اهلِل صىل اهلل عليه  .ُس َحّت َ َماَت الن َا لَِك لَِرُسون ا ذَ فََذكَُرون
ِت  َ َوَجَد َمس َ النِحَجاَرةِ َوَمس َ النَمون ِحْين فََقاَل  .وسلم أَن َُه فَر َ

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: هُ"."َهًل َ َتَركن  َرُسون ِمِذي ُ َرَوا ُتُمون ن هُ الَت ِ
بنُن َماَجهُ    .َوا
َيٍة: َب اهلُل عَلَينِه" َوِِفن ِرَوا هُ لََعل َُه أَنن ي َُتون    ."َهًل َ َتَركنُتُمون

3565. (11) [2/1060 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) వద్ు క 
మాయిజ్ అసామీ వచిా నేను వయభిచర్మంచ్చనని, విని 
వించుకనాిడు. అది విని పర వక్ు  (స) తన ముఖం 
తిిప్పపకనాిరు. అతడు మరో పర క్క వచిా మళ్ళళ, 'ఓ 
పర వకాు ! నేను వయభిచ్చర్ం చేసాను,' అని అనాిడు. ఈ 
విధంగా అతడు నాలుగు్సారాు అనాిడు. నాల్గ వ్సార్మ 
పర వక్ు  (స) అతనిి తీసుకొని వెళ్ళళ మదీనహ బయట్ 
ర్జ్మ్ చేసే మైెదానంలో ర్జ్మ్ చేయమని ఆద్దశించ్చరు. 
అనంతర్ం అతనిి అక్కడక తీసుకొని వెళ్ళళ ర్జ్మ్ 
చేయడం పార ర్ంభించ్చరు. అతనికి ర్యళ్ళళ తగ్ల్గానే 
అక్కడి నుండి తపపంచుకొని పార్మపోతూ ఉండగా ఒక్ 
వయకిు  అతనిి చూస తన చేతిలో ఉని ఒంట్ట దుముితో 
అతనిి కొటాట డు. అక్కడునివారు కూడా కొటాట రు. 
చివర్మకి ఆ వయకిు  మర్ణంచ్చడు. పర జలు పర వక్ు  (స) వద్ు క 
వచిా, 'ర్యళ్ళళ తగ్ల్గానే పార్మపోబోయాడు,' అని 
వినివించుకనాిరు. దానికి పర వక్ు  (స), 
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'అప్పపడందుక వద్లివేయలేదు,' అని అనాిరు. 
(తిర్మిజి, ఇబ్ని మాజహ) 
 మరో ఉలే్లఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ఒకవేళ అపుుడ్డ 
మీరు వదలివేస్తత  అతడ్డ పశ్చాత్తత పపడి ఉండేవాడ్డ. 
అలేాహ్ (త) అతని పశ్చాత్తత పానిి స్వీకరంచి 
ఉండేవాడ్డ.'' అని పర వకత  (స్) అన్నిరు. 

 )2/1060([ ( صحيح )  12]  - 3566
ِب َ صَل اهلل عليه وسلم قَاَل لَِماِعِز  ْبِن َعب َاس  أَن َ الن َ َوَعِن ا

لِك   ؟ قَاَل: َعننَك؟ "قَالَ  : "أََحق ٌ َما بَلََغِِنن بِْن َما ن : َوَما بَلََغَك َعِن ِ
َت َعىَل  ِل فََُلن  "بَلََغِِنن أَن ََك قَدن َوقَعن قَاَل: نََعمن فََشِهَد  ."َجاِريَة  آ

ِلٌم  بََع َشَهادَاٍت فَأََمَر بِِه فَُرِجَم. َرَواهُ ُمسن  .أَرن
3566. (12) [2/1060- ద్ృఢం] 
ఇబ్ని అబాబస్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) మాయిజ్ బిన్ 
మాలిక్తో, 'నీ గుర్మంచి ఇల్ల తెలిసంది, దాని వాసత వం 
ఏమటి?' అని అడిగారు. దానికి అతడు, 'నా గుర్మంచి 
తమక ఏం తెలిసంది? ' అని అనాిడు. అప్పపడు పర వక్ు  
(స), 'నువువ ఫల్లనా వయకిు  బానిసర్యలితో 
వయభిచర్మంచ్చవట్,' అని అనాిరు. దానికి అతడు, 
'అవును అని నాలుగు సారాు ఒప్పపకనాిడు.' 
అప్పపడు అతనిి ర్జ్మ్ చేయమని పర వక్ు  (స) 
ఆద్దశించ్చరు. అనంతర్ం అతనిి ర్జ్మ్ చేయడం 
జర్మగింది. (ముసామ్) 

 )2/1061() لم تتم دراسته [ (  13]  - 3567
اهلل   َوَعْن يَِزْيَد بِْن نَُعْيم  َعْن أَبِْيِه أَن َ َماِعًزا أَََت الن َِب َ صَل

ات  فَأََمَر بَِرْجِمهِ  عليه وسلم ال   .فَأَقَر َ ِعْنَدهُ أَْربََع َمر َ :  َوقَاَل لَِهز َ
ِبَك  َتُه بِثَون ا لََك  "لَون َسََتن اًل  ."كَاَن َخْْيً َكِدِر: إِن َ ِهز َ بنُن النُمنن قَاَل ا

َِبَ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم فَُيخن َ  هُ.أََمَر َماِعًزا أَنن ي َأنِِتَ الن َ بُون َرَواهُ أ
   .دَاُودَ 

3567. (13) [2/1061-అపర్మశోధతం] 
యజీద్ బిన్ నయీమ్ తన తండిర  దావర్య క్థనం: 
మాయిజ్ పర వక్ు  (స) వద్ు క వచిా, నాలుగుసారాు తప్పప 
ఒప్పప కనాిడు. పర వక్ు  (స) అతనిి ర్జ్మ్ చేయమని 
ఆద్దశించ్చరు. ఆ తరువాత హజిాల్్తో, ''నువువ 
అతనిి నీ బట్ట ల్తో దాచివేసేత  బాగుండేది. అంటే అతని 

తప్పప బయట్ పట్ట కండా ఉంటే నీక శుభం చేకూర్మ 
ఉండేది అని పర వక్ు  (స) అనాిరు.  
ఇబ్ని మున్క్దిర్ ఉలాేఖనక్ర్ు  క్థనం: హజిుల్్ 
మాయిజ్ను పర వక్ు  (స) వద్ు క వెళ్ళళ జర్మగింది చెపపమని 
అనాిడు. అతడు జర్మగినద్ంత్ పర వక్ు  (స) క 
తెలియజేసాడు. 4  (అబూ దావూద్) 

 )2/1061() لم تتم دراسته [ (  14]  - 3568
هِ َعْبِد اهلِل بِْن   ِ َوَعْن َعْمِروبِْن ُشَعْيب  َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 
َعْمِروبِْن الَْعاِص َرِضَي اهلُل َعْنُهَما أَن َ َرُسْوَل اهلِل صَل اهلل عليه  

ٍ  دَ فِينَما بَيننَ "َتَعافُوا النُحُدون  :وسلم قَالَ  ُكمن فََما بَلََغِِنن ِمنن َحد 
 أَبُْودَاودَ َوالن ََسائِ ُ  َرَواهُ  فََقدن َوَجَب".

3568. (14) [2/1061- అపర్మశోధతం] 
అమ్మ్ బిన్ షుఐబ్ తన తండిర , త్త అబుు లా్లహ్ బిన్ 
అమ్మ్ బిన్ ఆస్ దావర్య క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, 
''మీరు పర్సపర్ శిక్షల్ను (తప్పపల్ను) పర్సపర్ం 
క్షమంచివేయండి, నా దాకా తీసుక్ ర్యక్ండి. 
ఎందుక్ంటే నా దాకా వసేత  మాతిం ధర్ిబద్ధ మైెన శిక్ష 
తపపని సర్మ అవుతంది.'' (అబూ దావూద్, నసాయి)   

 )2/1061() لم تتم دراسته [ (  15]  - 3569
ِب َ صَل اهلل عليه وسلم قَ ا "أَقِينلُون  :الَ َوَعْن عَائَِشة أَن َ الن َ

ِتِهمن إِل َ النُحُدوندَ    . َرَواهُ أَبُون دَاُودَ " ذَِوي النَهينآَِت َعثََرا
3569. (15) [2/1061-అపర్మశోధతం] 

 

4) వివర్ణ-3567: హజిాల్్ వద్ు  ఫాతిమ అనే పేరుగ్ల్ 

బానిసర్యలు ఉండేది. ఆమెతో మాయిజ్ 

వయభిచర్మంచ్చడు. అది హజిాల్్కి తెలిసపోయింది. అతడు 

మాయిజ్తో నువువ పర వక్ు  (స) వద్ు క వెళ్ళళ దీనిి 

గుర్మంచి పర సాత వించు అనాిడు. మాయిజ్ పర వక్ు  (స) 

వద్ు క వెళ్ళళ జర్మగినద్ంత్ చెపాపడు. అప్పపడు పర వక్ు  

(స) అతనిి ర్జ్మ్ చేయమని ఆద్దశించ్చరు. మాయిజ్ 

ర్జ్మ్ చేయబడాాడు. ఆ తరువాత పర వక్ు  (స) 

హజిాల్్తో, 'ఒక్వేళ నువువ మాయిజ్ తప్పపను 

క్పపప్పచిా, అతనిి నా వద్ు క పంపకండా ఉంటే 

బాగుండేది. ఎందుక్ంటే తౌబహ, ఇసత గ్ఫార్ తర్యవత 

క్షమంచబడవచుా,' అని అనాిరు. 
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ఆయిష్హ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, ''మంచి 
వాళళ సజినుల్ తప్పపలిి మనిించి వేయండి. కాని 
దైెవశిక్షల్ను మాతిం క్షమంచక్ండి.'' 5 (అబూ దావూద్) 

 )2/1061() لم تتم دراسته [ (  16]  - 3570
لَْت  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: : َوَعْنَها قَا "اِدنَرُؤا   قَاَل َرُسون

ا  َرٌج فََخل ُون ُتمن فَإِنن كَاَن لَُه َمخن َتَطعن َ َما اسن ِلِمْين النُحُدوندَ َعِن النُمسن
طِ  َِماَم أَنن ي ُخن ِطَئ ِِف َئ ِِف النَعفنِو َسِبينلَُه فَإِن َ اْلن ٌ م ِنن أَنن ي َخن َخْين

ُ   ".ْوَبةِ النُعُق  ِمِذي  ن  َرَواهُ الَت ِ
 ُ فَعن َوُهَو أََصح  لَمن يُرن   .َوقَاَل: قَدن رِوَي َعننَها َو

3570. (16) [2/1061-అపర్మశోధతం]  
ఆయిష్హ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, ''సాధయమైె 
నంత వర్క ముసాముల్ తప్పపల్ను పొర్పాటా్ను 
క్షమంచివేయండి. క్షమంచడానికి ఎటువంటి అవకాశం 
ఉనాి వద్ల్క్ండి. ఎందుక్ంటే శికిష ంచడంలో పాల్కని 
వలా్ పొర్పాటు జర్గ్ట్ం క్ంటే క్షమంచడంలో పాల్కని 
వలా్ పొర్పాటు జర్గ్ట్ం్ మంచిది.'' (తిర్మిజి') 

 )2/1061() لم تتم دراسته [ (  17]  - 3571
ُتكن  : قَالَ ُحْجر   َوَعْن َوائِِل بِْن  ِد الن َِب ِ  اسن َرأَةٌ َعىَل َعهن ِرَهِت امن

َبَها  صىل اهلل عليه وسلم فََدَرأ َمُه َعََل ال َِذْي أََصاَ َعْنَها الَْحد َ َوأَقَا
لَْم يَْذكُرْ  ُ أَن َُه عََل لََها َمْهًرا َو ِمِذي  ن    .. رَواهُ الَت ِ

3571. (17) [2/1061 -అపర్మశోధతం] 
వాయిల్్ బిన్ హుజ్ర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) కాల్ంలో 
ఒక్ స్త్త ీతో బల్వంతంగా వయభిచ్చర్ం చేయడం జర్మగింది. 
అప్పపడు పర వక్ు  (స) ఆ స్త్త ీ శిక్షను ర్దుు చేసారు. ఆమెతో 
వయభిచ్చర్ం చేసన వయకిు ని ధర్ిబద్ధ మైెన శిక్ష విధంచ్చరు. 
(తిర్మిజి') 

 )2/1061( )صحيح [ (  18]  - 3572
َ رَ امن  : أَن َ َوَعْنهُ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم  ةَ َخَرَجتن عَ أ ِد الن َ ىَل َعهن

ًَلةَ فََتلق َاَها َرُجل فََتَجل َلََها فََقََض َحاَجَتُه ِمننَها  ينُد الص َ ُتِر
: إِن َ   لَتن ينَن فََقا تن ِعَصاَبٌة م َِن النُمَهاِجِر ننَطلََق َوَمر َ فََصاَحتن َوا

لَِك الر َ  َ وَ  َذافََعَل ِِبْ كَ ُجَل ذَ ُجَل فَأََتْوا بِِه َرُسْوَل  َخُذوْ كََذا فَأ ا الر َ
 

5) వివర్ణ-3569: అంటే మంచివాళళ వలా్ పొర్పాటాు 

తప్పపలు దొరా్మతే క్షమంచివేయండి. కాని పర జలాో 

వాయపంచిన వాటిని మాతిం క్షమంచక్ండి. 

.  "اِذنَهِبن فََقدن َغَفَر اهلُل لَِك"  :فََقاَل لََها . اهلِل صَل اهلل عليه وسلم
ُجِل ال َِذين َوقََع عَلَينَها: هُ" َوقَاَل لِلر َ ُجُمون رن َوقَاَل: "لََقدن َتاَب  ."ا

َب  ْ ِة لَقُ نَ ِديْ أَْهُل الْمَ  بَهاًة لَون َتاَتون ِمِذي ُ َوأَبُون  "ِبَل ِمْْنُ ن . َرَواهُ الَت ِ
 دَاُودَ  

3572. (18) [2/1061-ద్ృఢం] 
వాయిల్్ బిన్ హుజ్ర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) కాల్ంలో 
ఒక్స్త్త ీ నమాజుక వెళ్ళళ ఉద్దు శయంతో ఇంటి నుండి 
బయట్క వెళ్ళళంది. ఒక్ వయకిు  ఆమెను పటుట కనాిడు. 
తన బట్ట ల్తో ఆమెను క్పపప్పచిా వయభిచర్మంచ్చడు. 
అంటే బల్వంతంగా చేసాడు. ఆ స్త్త ీ కేక్లు వేసంది. 
అతడు మానభంగ్ం చేస పార్మపోయాడు. ముహాజిరీనా 
ఒక్ బృంద్ం అటుగా వచిాంది. ఆమె జర్మగినద్ంత్ 
వార్మకి వినివించుకంది. పర జలు ఆ వయకిు ని పటుట కొని 
పర వక్ు  (స) వద్ు క తెచ్చారు. ఆ స్త్త ీ కూడా వచిాంది. 
అంత్ విని తరువాత పర వక్ు  (స) ఆ స్త్త ీతో నువువ 
వెళ్ళళ, నినుి అలా్లహ్(త) క్షమంచ్చడని అనాిరు. 
మానభంగ్ం చేసన ఆ వయకిు ని తీసుకని వెళ్ళళ ర్జ్మ్ 
చేయండని అనాిరు. అతనిి ర్జ్మ్ చేయడం 
జర్మగింది. ఆ తరువాత పర వక్ు  (స) అతని గుర్మంచి 
పర సాత విస్తత , 'అతడు ఎల్ల పశ్చాత్త పం చెందాడంటే, 
మదీనహ వాళ్ళళ కూడా అల్ల పశ్చాత్త పపడితే వార్మని 
క్షమంచడం జర్మగేది,' అని అనాిరు. 6 (తిర్మిజి', అబూ 
దావూద). 

 )2/1062( )لم تتم دراسته [ (  19]  - 3573
ِب ُ صىل  : َوَعْن َجاِبر   َرأَةٍ فَأََمَر بِِه الن َ من ليه  اهلل عأَن َ َرُجًًل َزََن بِا

َصٌن فَأََمَربِِه فَُرِجَم.َرَواهُ  لم فَُجِل وس أَن َُه ُمحن َِبَ َد النَحد َ ثُم َ أُخن
   .أَبُون دَاُودَ 

3573. (19) [2/1062 -అపర్మశోధతం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: ఒక్ వయకిు  ఒక్స్త్త ీతో వయభిచ్చర్ం్
చేసాడు. అప్పపడు పర వక్ు  (స) అతనికి కొర్డా దెబబలు 
కొట్ట మని ఆద్దశించ్చరు. అతడు వివాహతడని 

 

6) అంటే ఆ వయకిు  తన తప్పపను ఒప్పపకనాిడు. 

(సయియద్ అల్్బాని) శికిష ంచడం జర్మగింది. అతని 

పాపాల్నీి క్షమంచబడాాయి. అలా్లహ్ (త) అతనికి 

సాఫల్యం పర సాదించ్చడు. 
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తెలియజేయట్ం జర్మగింది. పర వక్ు  (స) అతనిి ర్జ్మ్ 
చేయమని ఆద్దశించ్చరు. అతనిి ర్జ్మ్ చేయట్ం 
జర్మగింది.  (అబూ దావూద్) 

 )2/1062() لم تتم دراسته [ (  20]  - 3574
  ِب  َوَعْن َسِعْيِد بِْن َسْعِد بِْن ُعَبادَةَ أَن َ َسْعَد بَْن ُعَبادَةَ أَََت الن َ 

وسلم بَِرُجل  كَاَن ِِف الَحي ِ ُمْخَدج  َسِقْيم  فَُوِجَد  َل اهلل عليه ص 
ِب ُ صَل اهلل عليه   َعََل أََمة  ِمْن إَِمائِِهْم بَْخُبُث بَِها فََقاَل الن َ

َبةً وسلم هُ َضرن ِربُون ا لَُه ِعثنكَاًل فِينِه ِماَئًة ِشمنَراٍخ فَاضن .  ": "ُخُذون
َوهُ  ن َِة َوِِفن لس ُ ِح اَرَواهُ ِِفن َشرن  بنِن َماَجَه نَحن َيِة ا   ِرَوا

3574. (20) [2/1062- అపర్మశోధతం] 
సయీద్ బిన్ సఅద్ బిన్ ఉబాద్హ్ (ర్) క్థనం: సఅద్ 
బిన్ ఉబాద్హ్ ఒక్ వయకిు ని పటుట కొని పర వక్ు  (స) వద్ు క 
తెచ్చారు. ఆ వయకిు  చ్చల్ల బల్హీనంగా, అనారోగ్యంగా 
ఆరోగ్యం పొంద్లేని విధంగా ఉనాిడు. అతడు వీధలోని 
బానిసర్యళళ లోని ఒక్ బానిసర్యలితో వయభిచర్మంచ్చడు. 
అతడు అవివాహతడు. పర వక్ు  (స) సఅద్ బిన్ 
ఉబాద్హ్తో 100 చిని చిని కొమిలు ఉని ఒక్ 
ఖరిూర్ం కొమిను తీసుకర్మిని, దానితో కొర్డా 
దెబబలు కొటేట  సంక్ల్పంతో ఒక్సార్మ కొట్ట మని, దాని 
దావర్య శికిష ంచినట్ట వుతంద్ని అనాిరు. అల్లగే 
చేయడం జర్మగింది.7 (ఇబ్ని మాజహ, ష్రుు సుసనిహ్) 

 ) 2/1063() حسن  [ (  21]  - 3575
بِْن َعب َاس  قَالَ  ُل اهلِل صىل اهلل  َوَعْن ِعْكَرَمَة َعِن ا : قَاَل َرُسون

ٍط فَ  ِم لُون مَُل َعَمَل قَون هُ يَعن ت ُُمون ا ُتلُ اقنعليه وسلم: "َمنن َوَجدن ون
َل بِهِ النَفاعَِل  بنُن َماَجهُ " َوالنَمفنُعون ِمِذي ُ َوا ن   . َرَواهُ الَت ِ

3575. (21) [2/1063-పార మాణక్ం] 
ఇక్ర మ, ఇబ్ని అబాబస్ (ర్)ల్ దావర్య క్థనం: పర వక్ు  (స) 
ఆద్దశం: ''మీలో ఎవరైనా లూత్ పాపకార్యయల్క అంటే 
సవలింగ్ సంపర్యకనికి పాల్పడితే, చేసేవాడిని, 

 

7) పర వక్ు  (స) ఇల్ల పేర మగా చేయడంజర్మగింది. ఎందు క్ంటే 

ఇటువంటి రోగికి 100 కొర్డా దెబబలు కొడితే చని 

పోత్డు. అందువలాే 100 చిని కొమిలు ఉని ఒక్ 

కొమి తెమిని దానితో కొడితే సర్మపోతంద్ని ఆద్ద 

శించ్చరు. స్తర్హ్ సాద్ - ''వఖుజ్బియదిక్''లో ఉనిటుట . 

చేయించుకనే వాడిని ఇద్ు ర్మనీ చంపవేయండి.'' 8 

(తిర్మిజి,  ఇబ్ని మాజహ) 
 )2/1063() لم تتم دراسته [ (  22]  - 3576

ْبِن َعب َاس  قَالَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َوَعِن ا  : قَاَل َرُسون
َها َمَعهُ  هُ َواقنُتلُون َمًة فَاقنُتلُون َل ِلِبنِن ""َمنن أَََت بَِهين اٍس: َما ب َ عَ  . قِين

ِل اهلِل صىل اهلل عليه   أنُن شَ  ُت ِمنن َرُسون النَبِهينَمِة؟ قَاَل: َما َسِمعن
َلِكْن أََرهُ وسلم ِِفن ذَِل  كَِرهَ أَن ي ُْؤكََل لَْحُمَها أَْو يُْنَتَفَع   َك َشْيًئا َو

لَِك  ِمِذي ُ َوأَبُون دَاُودَ َوابَِها َوقَْد فُِعَل بَِها ذَ ن  .اَجُه  مَ بنُن . َرَواهُ الَت ِ
3576. (22) [2/1063 -అపర్మశోధతం] 
ఇబ్ని అబాబస్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, 
ఎవరైనా జంతవుతో లైంగిక్ చర్యక పాల్పడితే, 
అతనిి ఆ జంతవును చంపవేయండి. ఇందులో 
జంతవు తప్పప ఏంట్ని ఇబ్ని అబాబస్ను పర శిించడం 
జర్మగింది. దానికి అతడు, 'దీనిి గుర్మంచి ఏమీ 
వినలేద్ని, అయితే నా అభిపార యం ఏమట్ంటే ఆ 
జంతవుతో అల్ల చేయడం వలా్, దాని మాంసం తినడం, 
లేదా దాని పాలుతి్గ్డం అసహయక్ర్ంగా ఉంటుంది,' 
అని అనాిరు. (తిర్మిజి, అబూ దావూద్, ఇబ్ని 
మాజహ) 

 )2/1063() لم تتم دراسته [ (  23]  - 3577
قَالَ  ُل ا :َعْن َجاِبر  "إِن َ   :لماهلل عليه وسصىل  هللِ قَاَل َرُسون

َوَف َما ِِتْ َعَمُل قَْوِم لُْوط   أَخن بنُن   ".أََخاُف َعََل أُم َ ِمِذي ُ َوا ن َرَواهُ الَت ِ
  َماَجهُ 

3577. (23) [2/1063- అపర్మశోధతం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, ''నేను నా 
అనుచర్ సమాజం పటా్ సవలింగ్ సంపర్కం గుర్మంచి 
చ్చల్ల భయపడుతనాిను. లూత్ జాతి చేసనటాు నా 

 

8) వివర్ణ-3575: లివాతత విష్యంలో ఇమాముల్ 

మధయ అభిపార యభేదాలు ఉనాియి. కొంద్రు దీనిి 

వయభిచ్చర్ంగా పర్మగ్ణసాత రు. ఒక్వేళ ఇద్ు రూ 

వివాహతలైతే ఇద్ు ర్మనీ ర్యళళతో కొటిట  చంపడం 

జరుగుతంది. 'హదీసు'లో చంపమని ఉంది. అందువలా్ 

ఇద్ు ర్మనీ చంపట్ం జరుగుతంది. ఎందుక్ంటే ఇది కూడా 

చ్చల్ల పద్ు  నేర్మే. అందువలాే అలా్లహ్(త) వాళళను 

ర్యళళతో కొటిట  చంపమని ఆద్దశించ్చడు. 
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జాతి ఎక్కడ పాల్పడుతందోనని నాక చ్చల్ల 
భయంగా్ ఉంది.'' (తిర్మిజి, ఇబ్ని మాజహ) 

 )2/1063() لم تتم دراسته [ (  24]  - 3578
ْبِن َعب َاس   ِر بنِن لَينٍث أَََت الن َِب ُ َوَعِن ا ِِنن بَكن : أَن َ َرُجًًل م ِنن بَ

َ أَن َ  صىل اهلل عليه  َرأوسلم فَأَقَر  من ات  فََجلََدهُ ُه َزََن بِا ة  أَْربََع َمر َ
لَْت  َنَة َعََل الَْمْرأَةِ فََقا : كََذَب َواهلِل  ِماَئًة َوكَاَن بِْكًرا ثُم َ َسأَلَُه الَْبي ِ

َيِة. َرَواهُ أَبُون دَاُودَ  َل اهلِل فَُجِلَد َحد َ النِفرن    .يَا َرُسون
3578. (24) [2/1063 -అపర్మశోధతం] 
ఇబ్ని అబాబస్ (ర్) క్థనం: బనీ బక్ర మ్ బిన్ లైస్ తెగ్క 
చెందిన ఒక్ వయకిు  పర వక్ు  (స) వద్ు క వచిా నేను వయభిచ్చర్ం 
చేసానని నాలుగు్ సారాు ఒప్పపకనాిడు. అతడు 
అవివాహతడు. పర వక్ు  (స) అతనికి 100 కొర్డా్
దెబబలు వేయించట్ం జర్మగింది. ఆ తరువాత పర వక్ు  (స) 
ఆ స్త్త ీని విచ్చర్మంచ్చరు. ఆమె దైెవం సాకిష  అతడు అసతయం 
పలుకతనాిడు, అని, సాకాష యధార్యలు కూడా 
ముందుంచింది. అప్పపడు ఆ వయకిు కి అపనింద్మోప 
నందుక 80 కొర్డా దెబబలు కొట్ట ట్ం జర్మగింది.9 (అబూ 
దావూద్) 

 )2/1063( )لم تتم دراسته [ (  25]  - 3579
ِب ُ صىل اهلل عليه  : لَم َا نََزَل عُ لَْت َوَعْن عَائَِشَة قَا ِرين قَاَم الن َ ذن

لَِك فَلَم َا نََزَل ِمَن الِْمْنََبِ أََمَر و سلم َعََل الِْمْنََبِ فََذكََر ذَ
ُهْم  ُجلَْْيِ َوالَْمْرأةِ فَُضِربُْوا َحد َ لر َ  . َرَواهُ أَبُون دَاُودَ  بِا

3579. (25) [2/1063 -అపర్మశోధతం] 
ఆయిష్హ్ (ర్) క్థనం: నేను నిర్పర్యధనని ఖుర్ఆన్ 
వాకాయలు అవతర్మంచబడినప్పపడు పర వక్ు  (స) మెంబర్పై 
నిల్బడి పర సంగించ్చరు. మెంబరు దిగిన తర్యవత ఇద్ు రు 
ప్పరుషుల్ను, ఒక్ స్త్త ీని అపనింద్ వేసనందుకగాను 
శికిష ంచడం జర్మగింది. అంటే పర తి ఒక్కర్మకీ 80 కొర్డా 
దెబబలు కొట్ట ట్ం జర్మగింది. (అబూ  దావూద్) 

----- 

لَْفْصُل  َ ِلُث  ا    మూడవ విభాగం  الث َا
 )2/1064() صحيح [ (  26]  - 3580

 

9) వివర్ణ-3578: మొద్ట్ వయభిచ్చర్ం చేసానని చెపప 

నందుక 100 కొర్డాలు కొట్ట బడాాయి. రండవసార్మ 

అపనింద్ వేసనందుక 80 కొర్డా దెబబలు్పడాాయి.  

تنُه أَن َ َعبنًدا م ِنن   : َعْن نَاِفع   ََبَ أَن َ َصِفي ََة بِننَت أَِِبن عَُبينٍد أَخن
َتكنَرَهَها َحت   لِينَدةٍ م َِن النُخمنِس فَاسن َِماَرةِ وقََع َعىَل َو َض  َرقِينِق اْلن

َها فََجلََدهُ عُ افنتَ  َتكنَرَهَها. ض ُ َها ِمنن أََجِل أَن َُه اسن ِلدن لَمن يَجن َمُر َو
 َواهُ الُْبَخاِري ُ رَ 

3580. (26) [2/1064- ద్ృఢం] 
నాఫె (ర్) క్థనం: సఫియయ బిన్తె అబీ ఉబై్నద్ క్థనం: 
అమీరు సేవకలాో ఒక్ సేవకడు యుద్ధ  బూటీలోని 
బానిస ర్యలితో బల్వంతంగా వయభిచ్చర్ం చేసాడు. ఆమె 
క్నిగా ఉండేది. ఆ వయభిచ్చర్ం వలా్ ఆమె క్నయతవం 
నశించింది. ఉమర్ (ర్) ఆ బానిసను కొర్డా దెబబలు 
కొటాట రు. బానిసర్యలికి ఎటువంటి శిక్ష విధంచలేదు. 
ఎందుక్ంటే ఆమెతో బల్వంతం చేయడం జర్మగింది. 
(బు'ఖారీ) 

 ) 2/1064() حسن  [ (  27]  - 3581
ال  َعْن أَبِ ْيِم بْ َوَعْن يَِزْيَد بِْن نُعَ  : كَاَن َماِعُز بنُن ْيِه قَالَ ِن َهز َ

 َ ِر أَِِبن فَأ ًما ِِفن َحجن لٍِك يَِتين َن الَْحي ِ فََقاَل لَُه أَِِبْ َصاَما :  َب َجاِريًَة م ِ
َت لََعل َُه   هُ بَِما َصَنعن َِبن َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَأَخن اِئنِت َرُسون

ِفُر لََك َوإِن َ  َتغن ينُد بَِذلَِك َرَجاَما يُ يَسن َرَجا ِر َن لَُه َمخن َء أَن ي َُكون
َل اهلِل إِ فَأََتاهُ فََقاَل:  َزنَْيُت فَأَقِْم عَلَي َ ِكَتاَب اهلِل   نَِنيييَا َرُسون

ات   لََها أَْربََع َمر َ  :قَاَل َرُسْوُل اهلِل صَل اهلل عليه وسلم .َحّت َ قَا
؟"اٍت فَ إِن ََك قَدن قُلَتَها أربََع َمر َ  "َهلن  قَاَل: نٍَة.قَاَل: بَِفًَل  ِبَمنن
َتَها .َضاَجعَتَها؟" قَاَل: نََعمن  قَاَل:   ." قَاَل: نََعمن ؟قَاَل: "َهلن بَاَشرن

َتَها؟" قَاَل: نََعمن  َمعن ِرَج  ."َهلن َجا َجَم فَأُخن قَاَل: فَأََمَر بِِه أَنن ي ُرن
ةِ فَلَم َا ُرِجَم فََوَجَد   فََخَرَج النِحَجاَرةِ فََجِزعَ  َمس َ بِِه إََِل النَحر َ

َتد ُ فَلَِقَيُه َعبن  عَ لَُه عج ُد اهلِل بنِن أُنَينٍس وقَدن يَشن َز أَْصَحابُُه فَََنَ
ِب َ صَل اهلل عليه وسلم  بَِوِظْيِف بَِعْْي  فََرَماهُ بِِه فََقَتلَُه ثُم َ أَََت الن َ

لَِك لَهُ  َب اهلُل  هُ لََعل َُه أَنن ي َ ُتُمون : "َهًل َ َتَركن فََقالَ  .فََذكََر ذَ َب. فََيُتون ُتون
   .. رَواهُ أَبُون دَاُودَ "عَلَينهِ 

3581. (27) [2/1064- పార మాణక్ం] 
యజీద్ బిన్ నుఐమ్ బిన్ హజిాల్్ తన తండిర  దావర్య 
క్థనం: మాయిజ్ బిన్ మాలిక్ ఒక్ అనాథ. మా 
తండిర గార్మ సంర్క్షణలో పర్మగి యుక్ు  వయసుసక చేర్మన 
తర్యవత ఆ వీధకే చెందిన ఒక్ బానిసర్యలితో 
వయభిచ్చర్ం చేసాడు. మా తండిర గారు అతనితో, 'నువువ 
పర వక్ు  (స) వద్ు క వెళ్ళళ ఈ విష్యానిి గుర్మంచి 
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తెలియపరుా, పర వక్ు  (స) నీ గుర్మంచి దు'ఆ, ఇసత గ్ఫార్ 
చేయవచుా,' అని అనాిరు. మా తండిర  ఉద్దు శం అద్ద. 
మా తండిర గార్మ మాట్పై మాయిజ్ పర వక్ు  (స) వద్ు క 
వెళ్ళళడు. 'ఓ పర వకాు ! నేను వయభిచ్చర్ం చేసాను, నాపై 
దైెవశిక్ష విధంచండి,' అని అనాిడు. పర వక్ు  (స) అతని 
వైెప్పనుండి ముఖం తిిప్పపకనాిరు. అతడు రండవ 
వైెప్ప కూడా వచ్చాడు. మళ్ళళ అల్లగే అనాిడు. ఈ 
విధంగా నాలుగుసారాు తన తప్పపను ఒప్పపకనాిడు. 
అప్పపడు పర వక్ు  (స), 'నువువ నాలుగుసారాు 
ఒప్పపకనాివు. ఎవర్మతో చేసావు ఏంటి?' అని 
అనాిరు. దానికి ఆ వయకిు , 'ఫల్లనా స్త్త ీతో,' అని 
అనాిడు. మళ్ళళ పర వక్ు  (స), 'నువువ ఆమెను 
పడుకోబ్నటాట వా,' అని అడిగారు. దానికి అతడు, 
'అవును' అని అనాిడు. మళ్ళళ పర వక్ు  (స), 'నువువ 
ఆమెను ముటుట కనాివా? ఆమె శరీ ర్యనిి నీ శరీర్ంతో 
త్కావా?' అని అడిగారు. దానికి అతడు 'అవును,' అని 
అనాిడు. మళ్ళళ పర వక్ు  (స), 'నువువ నిజంగా 
సంభోగించ్చవా?' అని అడిగారు. దానికి అతడు, 
'అవును,' అని అనాిడు. ఆ తరువాత పర వక్ు  (స) 
అతనిి ర్జ్మ్ చేయమని ఆద్దశించ్చరు.  
అతనిి మదీనహ బయట్ ర్యళళ మైెదానంలోనికి 
తీసుక వెళ్ళళరు. ర్జ్మ్ చేయడం పార ర్ంభించ్చరు. 
ర్యళ్ళళ తగ్ల్ట్ం పార ర్ంభం కాగానే గాయాలు భర్మంచలేక్ 
అటూ ఇటూ పార్మ పోసాగాడు. పర జలు అతనిి 
పటుట కోలేక్్పోయారు. అప్పపడు అబుు లా్లహ్ బిన్ ఉనైస్ 
ఒంట్ట కాలి దుముితో అతనిి కొటాట రు. అతడు 
చనిపోయాడు. అబుు లా్లహ్ బిన్ ఉనైస్ పర వక్ు  (స) వద్ు క 
వచిా జర్మగింది చెపాపరు. అప్పపడు పర వక్ు  (స) మీరు 
అతనిి వద్లివేయలేదెందుక? అతడు తౌబహ 
చేసుకొని ఉండేవాడు. అలా్లహ్ అతనిి క్షమంచి 
ఉండేవాడు అని అనాిరు.(అబూ్ దావూద్)  

 )2/1064() دراسته لم تتم  [ ( 28]  - 3582
َل اهلِل صىل اهلل عليه ْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص قَالَ َوعَ  ُت َرُسون : َسِمعن

َنِة   لس ِ ا بِا نَا إِل َ أُِخُذون ُ الز ِ ِ َهُر فِهْين ٍم ي َظن وسلم يقول: "َما ِمنن قَون
عن  لر ُ ا بِا َشا إِل َ أُِخُذون ُ الر ُ ِ َهُر فِهْين ٍم ي َظن   َواهُ . رَ "ِب َوَما ِمنن قَون

َمُد     .أَحن

3582. (28) [2/1064 -అపర్మశోధతం]  
అమ్మ్ బిన్ ఆస్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) ఇల్ల అంటూ 
ఉండగా నేను వినాిను, ''ఏ జాతిలోని పర జలు వెచాల్్
విడిగా వయభిచ్చర్యనికి పాల్పడత్రో, ఆ్జాతిని క్రువు్
కాట్కాల్్దావర్య శికిష ంచడం జరుగుతంది. అద్దవిధంగా 
ఏజాతిలో ల్ంచగొండితనం సర్వ సామానయం 
అయిపోతందో ఆ జాతిని భయాందోళనల్ దావర్య 
శికిష ంచడం జరుగుతంది.10 (అహిద్) 

 )2/1065() لم تتم دراسته [ (  29]  - 3583
ْيَرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صَل اهلل عليه   ْبِن َعب َاس  َوأَِِبْ ُهَر َوَعِن ا

ٌن َمنن َعِمَل َعمَ وسلم قَالَ  ِم لُ : "َملنُعون ٍط َل قَون  ينٌن  . َرَواهُ َرزِ "ون
3583. (29) [2/1065 అపర్మశోధతం] 
ఇబ్ని అబాబస్ (ర్), అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: 
పర వక్ు  (స) పర వచనం, ''లూత్ జాతి పాపాల్క పాల్పడిన్
వాడు శ్చపానికి  గుర్వుత్డు.'' (ర్'జీన్) 

 )2/1065() لم تتم دراسته [ (  30]  - 3584
َي  ْبِن َعب َا ة  لَُه َعِن َوِِفْ ِرَوا ِضَي اهلُل َعننُه  : أَن َ عَِلي ًا رَ س  ا

ٍر َهَدَم عَلَينِهَما َحائًِطا َرقَُهَما َوأَبَا بَكن    .أَحن
3584. (30) [2/1065 -అపర్మశోధతం] 
మరో ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది: అలీ (ర్)  చేసే వాడిని 
చేయించుకనే వాడిని ఇద్ు ర్మనీ కాలిావేసారు. అబూ 
బక్ర్ (ర్) ఇద్ు ర్మపై గోడ్పడవేయమని  ఆద్దశించ్చరు. 

 )2/1065() لم تتم دراسته [ (  31]  - 3585
"َل يَننُظُر اهلُل   :َوَعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صَل اهلل عليه وسلم قَالَ 
َرأًَة ِِفن دُبُِرَها". ُ   َعز َ َوَجل َ إََِل َرُجٍل أَََت َرُجًًل أَون اِمن ِمِذي  ن َرَواهُ الَت ِ

ْيبٌّ َحَسنٌّ غَ اَل: َهَذا َحِدينٌث َوقَ  ِر
3585. (31) [2/1065 -అపర్మశోధతం] 
ఇబుి అబాబస్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, 
ప్పరుషునితో సవలింగ్ సంపర్కం చేసుకనేవాడిి, 
స్త్త ీతో ఆమె మల్దావర్ం దావర్య సంభోగించిన వార్మని 
అలా్లహ్ (త) కారుణయద్ృషిట తో చూడడు. (తిర్మిజి' /, 
పార మాణక్ం, ఏకోలాేఖనం) 

 

10) అంటే వయభిచ్చర్ం్వలా్ క్ర్వుకాట్కాల్క గుర్మచేయడం 

జరుగుతంది. ల్ంచం తీసుకోవట్ం్ వలా్ హృద్యాలాో 

భయాందోళనలు జనిసాత యి.  
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 )2/1065() ه لم تتم دراست[ (  32]  - 3586
َمُة فًََل َحد َ عَلَينِه".  : َوَعْنُه أَن َُه قَالَ  ُ   "َمنن أَََت بَِهين ِمِذي  ن َرَواهُ الَت ِ

 َوأَبُون دَاُودَ  
: ِمِذي ُ ن   َوَهَذا أََصح ُ  َعنن ُسفنَياَن الث َونِري ِ أَن َُه قَاَل: َوقَاَل الَت ِ

ِل ِمَن النَحدِ  َو َ َمًة فَاَوُهَو: "َمنن أَََت بَ ينِث اَلن َوالنَعَمُل َعىَل   ."لُْوهُ قتِهين
 .َهَذا ِعننَد أَهنِل النِعلنِم  

3586. (32) [2/1065 -అపర్మశోధతం] 
ఇబ్ని అబాబస్ (ర్) క్థనం: జంతవుతో లైంగిక్ 
చర్యక పాల్పడిన వార్మకి ధర్ిచట్ట పర్మైెన శిక్ష ఏదీ 
లేదు. (తిర్మిజి', అబూ దావూద్)  
తిర్మిజి' అభిపార యం: ఈ 'హదీసు' మొద్టి 'హదీసు' 
క్ంటే పార మాణక్మైెనది. అందులో జంతవుతో చెడుక 
పాల్పడిన వార్మని చంపవేయాలి అని ఉంది. పండితలు 
దీనేి అనుసర్మసుత నాిరు.  

 ) 2/1065() جيد  [ (  33]  - 3587
ِمِت قَالَ  ا ُل اهلِل صىل اهلل عليه َل قَا :َوَعْن ُعَبادَةَ بِْن الص َ   َرُسون

ا حُ  وسلم: ينِب َوالنَبِعينِد َوَلَ َتأنُخُذكُمن ِِف  "أَقِينُمون ُدوندَ اهلِل ِِف النَقِر
بنُن َماَجُه  َمُة َلئٍِم". َرَواهُ ا  .اهلِل لَون

3587. (33) [2/1065- ఆమోద్యోగ్యం] 
ఉబాద్హ్ బిన్ సామత్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) 
పర వచనం, ''మీరు అలా్లహ్ శిక్షల్ను అమలుపర్చండి. 
వారు మీ ద్గ్గ ర్మ బంధువులైనా దూర్ప్ప బంధువులైనా 
సరే. అంద్ర్మపై అలా్లహ్ (త) శిక్షల్ను అమలుపర్చండి. 
ఈ విష్యాలాో విమర్శల్ను ల్క్షయపట్ట క్ండి. (ఇబ్ని 
మాజహ) 

 ) 2/1065() جيد  [ (  34]  - 3588
ْبِن ُعَمَرأَن َ َرُسْوَل اهلِل صَل اهلل  : عليه وسلم قَالَ َوَعِن ا

َمُة  ٍ ِمنن "إِقَا ِد اَحد  َ لَينلًَة ِِفن بًَِلِد ُحُدون بَِعْين م ِنن َمَطِرأَرن ُ هلِل َخْين
بنُن َماَجُه   اهلِل". َرَواهُ ا

3588. (34) [2/1065 -ఆమోద్యోగ్యం] 
ఇబ్ని ఉమర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, నల్భై 
రోజుల్ నిర్ంతర్ం భూమపై వర్ష ం పడట్ంక్ంటే అలా్లహ్ 
శిక్షలాోని ఒక్ శిక్షను అమలుపర్చట్ం మంచిది. (ఇబ్ని 
మాజహ) 

 ) 2/1065() جيد  [ (  35]  - 3589
ْيَرةَ     .َوَرَواهُ الن ََسائِ ُ َعْن أَِِبْ ُهَر

3589. (35) [2/1065- ఆమోద్యోగ్యం] 
దీనేి నసాయి, అబూ హురైర్హ్(ర్) దావర్య 
ఉలాేఖంచ్చరు.11  

===== 
1-   َ  َرقَةِ َباُب قَْطِع الس 

1. దంగతన్ననికి  శిక్ష 
భద్ర ంగా ఉని వసుత వును యజమాని అనుమతి 
లేకండా తీసుకోవటానిి దొంగ్తనం అంటారు. ఇది 
చ్చల్ల నీచమైెన పని. ఇటువంటి ధనం నిషిద్ధ ం. దొంగ్్
తనానికి ఇహపర్ లోకాలాో క్ఠిన శిక్ష ఉంది. ఇహలోక్ంలో 
చేతిని నర్క్ట్ం జరుగుతంది. తీరుపదినం నాడు 
నర్క్ంలో వేయబడత్డు. ఖుర్ఆన్లో అలా్లహ్ ఆదేశం: 
''మర్మయు ప్పరుషుడు దొంగ్ అయినా, లేదా స్త్త ీ దొంగ్్
అయినా, వార్మ చేతల్ను నర్మకివేయండి. ఇది వార్మ 
క్ర్ిల్క గుణపాఠంగా, అలా్లహ్ నిర్ణ  యించిన పర తిఫల్ం 
(శిక్ష). మర్మయు అలా్లహ్ సర్వశకిు  మంతడు, మహా 
వివేచనాపరుడు.'' (అల్్ మాయి'ద్హ్, 5:38)   

'హదీసు'లాో దొంగ్తనానికి చ్చల్ల క్ఠిన శిక్షలు పేరొకన 
బడాాయి. వాటిని కిర ంద్ పేరొకనట్ం జర్మగింది. 

لُ  َو َ ُل اَلن لنَفصن َ  మొదటి విభాగం      ا
 )2/1066() متفق عليه [ (  1]  - 3590

ِب ِ صَل اهلل عليه وسلم قَالَ  "َل ُتقنَطُع   :َعْن عَائَِشَة َعِن الن َ
ِرِق إِ  ا    .متفق عليه .ا"عًِد ل َ بُِربنِع ِدينَناٍر فََصاَ يَُد الس َ

3590. (1) [2/1066 -ఏకీభవితం] 
ఆయిష్హ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, 

''దీన్నర్లో న్నలగ వవంతు లేదా అంతక్ంటే ఎకకవ 
 

11) ఎందుక్ంటే శిక్షపడితే పర జలు వయభిచ్చర్యనికి దూర్ంగా 

ఉంటారు. దానివలా్ భూమపై 40 రోజులు వర్ష ం పడట్ం్

క్నాి క్లిగే ల్లభం ఎకకవ. ఎందుక్ంటే వయభిచ్చర్ం 

వలా్ క్ర్వు కాట్కాలు త్ండవిసాత యి. 
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దొంగ్తనం చేసనవార్మ చేయి నర్క్బడుతంది. 12 

(బుఖారీ, ముసామ్) 
 )2/1066() متفق عليه [ (  2]  - 3591

بِْن ُعَمَر قَالَ  ِب ُ صىل: قََطَع ال َوَعِن ا ه وسلم يََد   اهلل علين َ
ِرٍق ِِفن ِمَجن ٍ ثََمُنُه ثًََلثَُة دََراِهَم   .متفق عليه .َسا

3591. (2) [2/1066- ఏకీభవితం] 
అబుు లా్లహ్ బిన్ ఉమర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) ఒక్ 
ఢాలు దొంగ్లించిన దొంగ్ చేయి నర్మకించ్చరు. దాని 
ఖరీదు మూడు దిర్హమ్లు.13 (బుఖారీ, ముసామ్) 

 )2/1066() تفق عليه م [ (  3]  - 3592
ِب ِ صَل اهلل عليه وسلم قَالَ  ْيَرةَ َعِن الن َ "لََعَن   :َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ِرُق النَبينَضَة فَُتقنَطَع يَد ِرَق يَسن ا َيْسِرُق الَْحبَل  اهلُل الس َ هُ َو
 ." فَُتْقَطَع يَُدهُ 

3592. (3) [2/1066- ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు (స) పర వచనం, 
గుర డాు దొంగ్తనం చేసే దొంగ్ను అలా్లహ్ శపంచుగాక్! 
అతని చేయి నర్మకివేయడం జరుగుతంది, తి్డు 
దొంగ్లిసేత  చేయి నర్మకివేయడం జరుగుతంది.14 
(బుఖారీ, ముసామ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ   َ  రండవ విభాగం    ا
 )1066/ 2() لم تتم دراسته [ (  4]  - 3593

 
12) వివర్ణ-3590: దొంగ్ చేతలు నర్క్డానికి దీనార్లో 

నాల్గ వవంత, 12 అణాలు దొంగ్లించి ఉండాలి. అంత్
క్ంటే తకకవ దొంగ్లిసేత  చేతలు నర్క్ర్యదు. 

అహా్ల'హదీస్', ష్కఫయీ, అ'హ్మద్ ధార్మిక్ పండిత 

ల్ంద్రూ దీనేి సమర్మథ సుత నాిరు. 

13) వివర్ణ-3591: ఒక్ దిర్హమ్ ఇంచుమంచు, 

నాలుగు అణాల్క సమానం. పావు దీన్నర్ కూడా 

మూడ్డ దిర్హమ్లకు సమానం. ఈ రండు 'హదీసు'ల్ 

దావర్య సుమారు 12 అణాల్ వసుత వు దొంగ్లిసేత  చేతలు 

నర్మకివేయబడత్యి. 10 దిర్హమ్ల్ 'హదీసు'క 

ఏమాతిం పార మాణక్త లేదు.  

14) వివర్ణ-3592: ఇది సాధార్ణమైెన 'హదీసు'. అయితే 

గుడాు క్నీసం మూడు దిర్హమ్ల్క సమానమైెన ధర్ 

క్లిగి ఉండాలి. తి్డు మూడు దిర్హమ్లు అంతక్ంటే 

ఎకకవ ధర్ క్లిగి ఉండాలి.  

"َل   :ْيج  َعِن الن َِب ِ صَل اهلل عليه وسلم قَالَ ْن َراِفِع بِْن َخدِ عَ 
َع ِِفن ثََمٍر َوَل كَثٍَر"  ِمِذي ُ َوأَبُون دَاُودَ   .قَطن ن لٌِك َوالَت ِ َرَواهُ َما

بنُن َماَجُه  َرِمي ُ َوا ا  َوالن ََسائِ ُ َوالد َ
3593. (4) [2/1066 -అపర్మశోధతం] 
ర్యఫె బిన్ ఖదీజ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, 

''చెటుట పై ఉని పళళను దొంగ్లిసేత  చేతలు నర్క్ర్యదు, 
ఖరిూర్ం తెలా్ని్ దానిి దొంగ్లిసేత  చేతలు 
నర్క్ర్యదు.''15 (మాలిక్, తిర్మిజి, అబూ దావూద్, 
నసాయి, దార్మి, ఇబ్ని మాజహ)  

 ) 2/1067() حسن  [ (  5]  - 3594
 َ هِ َوَعْن َعْمِروبِْن ُشَعْيب  َعْن أ ِ  َعْبِد اهلِل بِْن بِْيِه َعْن َجد 

: أَن َُه ُسِئَل  الَْعاِص َعْن َرُسْوِل اهلِل صَل اهلل عليه وسلم َعْمِروبِْن 
َيُه  َد أَنن يُؤِو َعِن الث ََمِر النُمَعل َِق قَاَل: "َمنن َسَرَق ِمننُه َشينًئا بَعن

ينُن  دَاُودَ  َواهُ أَبُْو . رَ " عُ فََبلََغ ثََمَن النِمَجن ِ فََعلَينِه النَقطن  النَجِر
  .َوالن ََسائِ ُ 

3594. (5) [2/1067- పార మాణక్ం] 
అమ్మ్ బిన్ షుఐబ్ తన తండిర  దావర్య, తన్ త్త 
అబుు లా్లహ్ బిన్ అమ్మ్ బిన్ ఆస్ (ర్) దావర్య క్థనం: 
పర వక్ు  (స)ను చెటుట పై వేల్లడుతని పళళను 
దొంగ్లించడం గుర్మంచి అడిగాను. దానికి పర వక్ు  (స), 
'భద్ర ంగా ఉంచబడి, వాటి ఖరీదు ఒక్డాలు ఖరీదుక 
చేర్మతే చేయి నర్క్డం జరుగుతంది,' అని అనాిరు. 
(అబూ దావూద్, నసాయి)   

 )1067/ 2( )لم تتم دراسته [ (  6] - 3595
 ْ ْحمِن بِْن أَِِب ي ِ أَن َ  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْبِد الر َ  ُحَسْْيِ الَْمك ِ

َعل ٍَق و ََل   : اهلل عليه وسلم قَالَ َرُسْوَل اهلِل صَل َع ِِفن ثََمٍر م ُ "َل قَطن
َما بَلََغ  ُع فِين لنَقطن ينُن فَا ينَسِة َجَبٍل فَإِذَا آَواهُ النُمَراُح َوالنَجِر ِِفن َحِر

لٌِك "ثََمَن النِمَجن ِ     .. َرَواهُ َما
3595. (6) [2/1067- అపర్మశోధతం] 
అబుు లా్లహ్ బిన్ అబుు ర్ర హాిన్ బిన్ అబీ హుసైన్ 
మకీకహ క్థనం: పర వక్ు (స) పర వచనం,''చెటుట పై వేర ల్లడు 

 

15) వివర్ణ-3593: ఒక్వేళ ఈ పళళ చెటుట  భద్ర ంగా ఉంటే 

మాతిం చేతలు కోయట్ం జరుగుతంది. భద్ర తలేని 

పర ద్దశంలో ఉంటే చేతలు నర్క్ట్ం జరుగ్దు.  



17. శిక్షల పుస్త కం : 3555-3660    ;    స్ంపుటం : II 1300 17-  ِِجْلدال   ؛   3660-3555:  ِكتَاُب اْلُحُدْود   :II 
 

తని పళళను దొంగ్లిసేత  చేతలు నర్క్బడవు, అద్ద 
విధంగా కూర ర్ జంతవుల్ను దొంగ్లించిన చేతలు 
నర్క్బడవు. అంటే అడవిలో సంచర్మసుత ని 
జంతవుల్ను దొంగ్లిసేత  చేతలు నర్క్ బడవు. అయితే 
పళళను గాని, జంతవుల్ను గాని భద్ర ంగా ఉంచిన 
వాటిని దొంగ్లిసేత , వాటి ఖరీదు ఒక్ ఢాలు ఖరీదుక 
చేర్మతే చేతలు నర్క్బడత్యి. (మాలిక్)  

 )1067/ 2() لم تتم دراسته [ (  7]  - 3596
قَالَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  :َوَعْن َجاِبر  "لَينَس   قَاَل َرُسون

ْنتَ  َعىَل  . "َرةً فَلَْيَس ِمن َاَهَب نُْهَبًة َمْشُهوْ الُْمْنَتِهِب قَْطعٌّ َوَمِن ا
   .رَواهُ أَبُون دَاُودَ 

3596. (7) [2/1067- అపర్మశోధతం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, దోచుకనే 
వార్మ చేతలు నర్క్బడవు. ''బహర్ంగ్ంగా దోచుకనే 
వాడు ముసామ్ కాడు.'' (అబూ్  దావూద్) 

 )1067/ 2( )لم تتم دراسته [ (  8]  - 3597
ِب ِ صَل اهلل عليه وسلم قَالَ َوَعْنُه عَ  "لَينَس َعىَل َخائٍِن   :ِن الن َ

ٌع". َتِلٍس قَطن بنُن  َوَل ُمننَتِهٍب َوَل ُمخن ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ َوا ن َرَواهُ الَت ِ
َرِمي ُ  ا   .َماَجُه َوالد َ

3597. (8) [2/1067 -అపర్మశోధతం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, ''దోర హం చేసే 
వార్మ, దోచుకనేవార్మ, ఎగ్రేసుకపోయే వార్మ చేతలు 
నర్క్ బడవు.''(తిర్మిజి, నసాయి, ఇబ్ని మాజ, దార్మి) 

 )1067/ 2() لم تتم دراسته [ (  9]  -3598
ن َِة":َوَرَوى ِِفْ  ِح الس ُ قَِدَم النَمِدينَنَة   بنَن أَُمي َةَ  أَن َ َصفنَواَن  "َشرن
َد فََناَم ِِف ا ِجِد َوَتَوس  ِرقٌّ َوأََخَذ ِردَاَءهُ   لنَمسن ِردَاَءهُ فََجاَء َسا

فَأََخَذهُ َصْفَواُن فََجاَء بِِه إََِل َرُسْوِل اهلِل صَل اهلل عليه وسلم  
ن لَمن أُرِ  :فَأََمَر أَْن ُتْقَطَع يَُدهُ فََقاَل َصْفَواُن  لَينِه  دن َهَذا ُهَو عَ إِِن ِ

لُ  َصَدقٌَة. : "فََهًل َ قَبنَل أَنن  موسل عليه اهلِل صىل اهلل  فََقاَل َرُسون
  .َتأنتَِيِِنن بِِه"

3598. (9) [2/1067 -అపర్మశోధతం] 
సఫావన్ బిన్ ఉమయయ మదీనహ వచ్చారు. మసిద్లో 
పడుకనాిరు. తన దుపపటిని తల్గ్డగా చేసుకొని 
పటుట కనాిరు. దొంగ్వచ్చాడు, ఆ దుపపటిని 
దొంగ్లించుక్ పోయాడు. సఫావన్ అతనిి పటుట కొని 

పర వక్ు  (స) ముందుక తీసుకొనివచ్చారు. పర వక్ు  (స) 
అతని చేతలు నర్క్మని ఆద్దశించ్చరు. అప్పపడు 
సఫావన్, 'నేను అల్ల అని తీసుకర్యలేదు. దుపపటిని 
అతనికి దానం చేసుత నాిను. అంటే నేను 
క్షమసుత నాిను,' అని అనాిరు. అప్పపడు పర వక్ు  (స) 'నా 
ద్గ్గ  ర్క తీసుకర్యవ డానికి ముందు ఎందుక క్షమంచి 
వేయ లేదు,' అని అనాిరు. (ష్ర్హుసుసనిహ్) 

 )2/1068() لم تتم دراسته [ (  10]  - 3599
ْبُن َماَجُه َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َصْفَواَن َعْن أَبِْيهِ     .َوَرَوى نَْحَوهُ ا

3599. (10) [2/1068- అపర్మశోధతం] 
అబుు లా్లహ్ బిన్ సఫావన్ తన్తండిర ్దావర్య క్థనం.16 

(ఇబ్ని మాజహ)  
 )2/1068() لم تتم دراسته [ (  11]  - 3600

بِْن َعب َاس   َرِمي ُ َعِن ا ا  .َوالد َ
3600. (11) [2/1068 -అపర్మశోధతం] 
ఇబ్ని అబాబస్  క్థనం్ (దార్మి).  

 )2/1068() صحيح ( [  12]  - 3601
ُت َسمِ  :َوَعْن بُْسِرْبِن أَْرَطاةَ قَالَ  َل اهلِل ص  عن ىل اهلل عليه  َرُسون

ِو".  وسلم يقول:  َينِدين ِِفن النَغزن ُ   "َل ُتقنَطُع اَلن ِمِذي  ن َرَواهُ الَت ِ
َرِمي ُ َوأَبُون دَاُود ا  َوالن ََسائِ ُ   َوالد َ

َْل  َ أَن َُهَما قَا َفرِ  :إِْل  ِو""بََدَل"النغَ "ِِف الس َ    .زن
3601. (12) [2/1068 -ద్ృఢం] 
బుస్ర్ బిన్ అర్ త్త్(ర్) క్థనం: పర వక్ు ్ (స) ఇల్ల 
అంటూ ఉండగా నేను వినాిను. ''యుద్ధ ంలో దొంగ్ 
చేతలు నర్క్ర్యదు.'' 17 (తిర్మిజి, దార్మి, అబూ 
దావూద్, నసాయి)   

 

16) వివర్ణ-3599: అంటే నాయయాధకార్మ వద్ు క 

వెళళడానికి ముందు దొంగ్ను క్షమంచివేసేత  అతని 

చేతలు నర్క్డం జర్గ్దు. కేసు నాయయాధకార్మ వద్ు క 

వెళ్ళళన తర్యవత క్షమంచడానికి ఏమాతిం విలువ 

ఉండదు. నాయయాధకార్మ అతని చేతలు నర్క్మని 

ఆద్దశిసాత డు.  

17) వివర్ణ-3601: పరయాణంలో, యుద్ధ ంలో ఎవరైనా 

దొంగ్తనానికి పాల్పడితే చేతలు నర్క్ర్యదు. తిర్మగి 

వచిాన తర్యవత అతని చేతలు నర్కాలి. కొంద్రు 
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 )2/1068() لم تتم دراسته [ (  13]  - 3602
 ْ ْيَرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صَل اَسلََمَة َعْن  َوَعْن أَِِب هلل عليه   أَِِبْ ُهَر

ِرِق وسلم قَاَل ِِف  ا ا يََدهُ ثُم َ إِنن َسَرَق   :  الس َ "إِنن َسَرَق فَاقنَطُعون
ا يََدهُ  لَُه ثُم َ إِنن َسَرَق فَاقنَطُعون ا ِرجن ثُم َ إِْن َسَرَق فَاقَْطُعْوا   فَاقنَطُعون

ن َةِ ِِفن َشرن َرَواهُ  ".ِرْجلَهُ     .ِح الس ُ
3602. (13) [2/1068 -అపర్మశోధతం] 
 అబూ సల్మహ, అబూ హురైర్హ్ (ర్) దావర్య 
క్థనం: పర వక్ు  (స) దొంగ్ విష్యంలో ఇల్ల తీరుప 
ఇచ్చారు, ''దొంగ్ దొంగ్తనం చేసేత  అతని కడిచేయిని 
నర్క్ండి. మళ్ళళ దొంగ్తనం చేసేత  కడికాలును నర్క్ండి.  
మళ్ళళ దొంగ్తనం చేసేత  ఎడమచేతిని నర్క్ండి. మళ్ళళ 
దొంగ్తనం చేసేత  ఎడమకాలును నర్క్ండి.'' 
(ష్ర్హుసుసనిహ్)   

 )2/1068( )لم تتم دراسته [ (  14]  - 3603
قَالَ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم   :َوَعْن َجاِبر  ِرٍق إََِل الن َ َء بَِسا ِجين

هُ" قَاَل: نَِيَة فََقالَ فَُقِطَع ثُم َ ِجيَء  "اقنَطُعون  :بِِه الث َا
لِثََة فََقالَ  هُ"فَُقِطَع ثُم َ ِجيَء بِِه الث َا هُ" :"اقنَطُعون ُقِطَع  فَ  . "اقنَطُعون

ِبَعةَ  ا هُ"فَُقِطعَ  .ثُم َ ِجيَء ِبِه الر َ ِمَسَة  .فََقاَل:"اقنَطُعون فَأُِِتَ بِِه النَخا
ننَطلََقَنا بِِه فََقَتلنَناهُ ثُم َ  فََقاَل: هُ"فَا ْرنَاهُ فَ "اقنُتلُون   أَلَْقْيَناهُ ِِفْ اْجََتَ

 دَ َوالن ََسائِ ُ . َرَواهُ أَبُون دَاوُ بِْئر  َوَرَمْيَنا عَلَْيِه الِْحَجاَرةَ 
3603. (14) [2/1068 -అపర్మశోధతం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) వద్ు క ఒక్ దొంగ్ను 
బంధంచి తీసుకర్యవడం జర్మగింది. పర వక్ు  (స) అతని 
కడిచేయిని నర్క్మని ఆద్దశించ్చరు. ఆ తరువాత 
రండవసార్మ అతడు దొంగ్తనం చేసాడు. అతని 
కడికాలు నర్క్డం జర్మగింది. మూడవసార్మ దొంగ్తనం 
చేసాడు. అతని ఎడమచేయి నర్క్డం జర్మగింది. 
నాల్గ వసార్మ దొంగ్తనం చేసాడు, అతని ఎడమకాలు 
నర్క్డం జర్మగింది. ఆ తరువాత కూడా దొంగ్తనం 
చేసాడు. అతనిి నర్మకి ఒక్ బావిలో వేస అతనిపై ర్యళ్ళళ 
వేయడం జర్మగింది.  (అబూ దావూద్, నసాయి) 

 )2/1068() راسته لم تتم د[ (  15]  - 3604
 

యుద్ధ ్ ధనం పంచక్ ముందు దొంగ్లిసేత  చేతలు 

నర్క్ర్యద్ని అభిపార య పడుతనాిరు. 

ِب ِ صَل اهلل  َورَ  ِرِق َعِن الن َ ا ن َِة ِِف قَْطِع الس َ َوي ِِفْ َشْرِح الس ُ
هُ" عليه وسلم ِسُمون هُ ثُم َ احن    .: "اِقنَطُعون

3604. (15) [2/1068 -అపర్మశోధతం] 
ష్ర్'హ్సుసనిహ్లో ఇల్ల ఉంది: ఆ దొంగ్ చేయి నర్మకి 
ర్క్ు ం ర్యకండా వాతపట్ట ండని అనాిరు. పండితలు ఈ 
'హదీసు' ర్దుు  చేయబడింద్ని అభిపార య 
పడుతనాిరు. ఇప్పపడు ఎవరైనా నాలుగుసారాు 
తరువాత మళ్ళళ దొంగ్తనం చేసేత  చంపట్ం జర్గ్దు. 
అతనిి జైలులో వేయడం జరుగుతంది. ఎందుక్ంటే 
మరో 'హదీసు'లో కేవల్ం మూడు పాపాల్కే చంపట్ం 
ధర్ిం. 1. ఇసాామ్ను విసరి్మంచట్ం, 2. అనాయయంగా 
చంపట్ం,  3. వయభిచర్మంచిన  వివాహతడు. 

 )2/1069() لم تتم دراسته [ (  16]  - 3605
لََة بِْن عَُبْيد  قَالَ فُ َوَعْن  ُل اهلِل صىل اهلل عليه   :َضا أُِِتَ َرُسون

ِرٍق فَُقِطَعتن يََدهُ ثُم َ أََمَر بِ  َها فَُعل َِقتن ِِفن ُعُنِقِه. َرَواهُ  وسلم بَِسا
ِمذي ُ َوأَبُوْ  ْ ْبُن َماَجهُ دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ  الَت ِ   . َوا

3605. (16) [2/1069 -అపర్మశోధతం] 
ఫుజాల్ బిన్ ఉబై్నద్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) వద్ు క ఒక్ 
దొంగ్ను తీసుకర్యవడం జర్మగింది. అతని చేయి 
నర్క్డం జర్మగింది. అతని చేతిని అతని మెడలో 
వేయమని దీని దావర్య ఇతరులు గుణపాఠం 
నేరుాకంటార్ని పర వక్ు  (స) అనాిరు. (తిర్మిజి, 
నసాయి, అబూ  దావూద్,  ఇబ్ని్ మాజహ) 

 )2/1069() لم تتم دراسته [ (  17]  - 3606
ْيَرةَ قَالَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  : َوَعْن أَِِبْ ُهَر  قَاَل َرُسون

ُك فَ "إِذَا َسَرَق ا ". لنَممنلُون لَون بََنش ٍ ُه َو   لن ََسائِ ُ َرَواهُ أَبُون دَاُودَ َوا ِبعن
ْبُن    .َماَجهُ َوا

3606. (17) [2/1069 -అపర్మశోధతం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, 

''బానిస దొంగ్తనం చేసేత  అతనిి అమివేయండి. అది 
ఇర్వైె  దీనారా్కైనా సరే.'' (అబూ దావూద్, నసాయి, 
ఇబ్ని మాజహ) 

----- 

لُِث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగ్ంا
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 )2/1069( )لم تتم دراسته [ (  18]  - 3607
لَْت  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   : َعْن عَائَِشَة قَا أُِِتَ َرُسون

ِرٍق فََقَطَعهُ  ا: .بَِسا لُون "لَون   َما كُن َا نََراَك َتبنلُُغ بِِه َهَذا َقاَل: فََقا
ُتَهاكَانَتن   .. َرَواهُ الن ََسائِ ُ  " فَاِطَمُة لََقَطعن

3607. (18) [2/1069 -అపర్మశోధతం] 
ఆయిష్హ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) వద్ు క ఒక్ దొంగ్ను 
తీసుకర్యవడం జర్మగింది. పర వక్ు  (స) అతని చేతిని 
నర్మకించ్చరు. దానికి పర జలు, 'తమరు అతని చేతలు 
నర్మకిసాత ర్ని మేమనుకోలేదు,' అని అనాిరు. అప్పపడు 
పర వక్ు  (స) ఒక్వేళ నా కూతరు ఫాతిమ అయినా సరే, 
చేతలు నర్మకివేసాత ను అని అనాిరు. (నసాయి)  
అంటే శికిష ంచడంలో అంద్రూ సమానులే. చిని పద్ు , 
పేద్్ గొపప అంద్రూ  సమానులే.  

 )2/1069() لم تتم دراسته [ (  19]  - 3608
ْبِن ُعَمَر قَالَ   ََل ُعَمَر بُِغًَلٍم لَُه فََقاَل:َرُجٌل إِ : َجاَء َوَعِن ا
َرأَِِتن اقنَطعن يََدهُ فَإِن َُه َسَرَق  آةً ِلِمن :  َعْنهُ  اهلل فََقاَل ُعَمُر َرِضَي  .ِمرن

لٌِك  . َرَواهُ َما َع عَلَينِه َوُهَو َخاِدُمُكمن أََخَذ َمَتاَعُكمن    .َل قَطن
3608. (19) [2/1069 -అపర్మశోధతం] 
అబుు లా్లహ్ బిన్ ఉమర్ (ర్) క్థనం: ఒక్ వయకిు  తన 
బానిసను తీసుకని ఉమర్ (ర్) వద్ు క వచ్చాడు. 'వీడు 
నా భార్య అద్ు ం దొంగిలించ్చడు, ఇతని చేతలు 
నర్క్ండి,' అని అనాిడు. దానికి ఉమర్ (ర్), 'వీడి 
చేతలు నర్క్ను. వీడు మీ సేవకడు. ఇతడు మీ 
ఉపయోగ్క్ర్మైెన వసుత వు తీసుకనాిడు,' అని 
అనాిరు. (మాలిక్) 

 )2/1069() لم تتم دراسته [ (  20]  - 3609
"يَا   ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل ِلن َرُسون  :الَ َوَعْن أَِِبْ ذَر   قَ

َدينَك  :قُلُْت  .أَبَا ذَر ٍ" َل اهلِل َوَسعن "كَينَف أَننَت   قَاَل: .لَب َينَك يَا َرُسون
ُن  ٌت يَُكون لنَوِصينِف"إِذَا أََصاَب الن َاَس َمون ِِن   . النَبينُت فِينِه بِا يَعن

لُ  َ قُلنُت: اهلُل َوَرُسون ِ"ُه أَعنلَُم. قَاَل: النَقَبن َبن لص َ قَاَل   ."عَلَينَك بِا
 َ َطُع يَُد الن َب َاِش َِلَن َُه دََخَل َعىَل النمَي ِِت  ُسلَْيَماَن  ِب َحم َادُ بنُن أ : ُتقن

  . بَينَتُه. َرَواهُ أَبُون دَاُود
3609. (20) [2/1069 -అపర్మశోధతం] 

అబూ జర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) ఇల్ల అనాిరు, ''ఓ 
అబూ జర్!'' 'నేనిక్కడే ఉనాిను ఓ పర వకాు !' అని 
అనాిను. అప్పపడు పర వక్ు  (స) ఆ సమయానిి గుర్మంచి్
ఆలోచించు, మర్ణాలు అధక్ంగా సంభ విసాత యి. అంటే 
క్ల్ర్య, పాేగు దావర్య చ్చల్లమంది చనిపోత్రు. సమాధ 
సథ ల్లల్ ఖరీదు పర్మగిపోతంది. ఒక్ బానిస ధర్క ఒక్ 
సమాధ సథ ల్ం దొరుకతంది. దానికి నేను అలా్లహ్క 
మర్మయు ఆయన పర వక్ు  (స)కే తెలుసు అని అనాిను. 
అప్పపడు పర వక్ు  (స) ఇటువంటి పర్మసథ తలాో సహనం 
పాటించ్చలి. హమాిద్  బిన్ అబీ సులైమాన్ ఈ 
'హదీసు' దావర్య ఒక్వేళ ఎవరైనా సమాధలో నుండి 
క్ఫన్ దొంగ్లిసేత , అతని చెయియ నర్మకివేయాలి అని్
అభిపార యపడాారు. (అబూ్ దావూద్) 

=====  
َفاَعِة ِِف الُْحُدْوِد   -2  َباُب الش َ

2. శిక్షల విషయంలో సిఫారసు 
لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం   ا

 )2/1071() متفق عليه [ (  1]  - 3610
ْيًشا أََهم َُهْم َشأُْن الَْمْرأَةِ َة َرِضَي اهللُ َعْن عَائَِش   َعْنَها أَن َ قَُر

لُْواْوِمي َِة ال َِِتْ َس الَْمْخزُ  َل اهلِل صىل   : َرقَْت فََقا َمنن يُكَل ُِم فِينَها َرُسون
ا:  لُون ََتُِئ عَلَينِه إِل َ أَُساَمُة بنُن َزيند  اهلل عليه وسلم؟ فََقا   َوَمنن ي َجن

ُل صَل اهلل عليه وسلم فَكَل ََمُه أَُساَمةُ ْوِل اهلِل ِحب ُ َرُس  . فََقاَل َرُسون
ِد اهلِل؟" ثُم َ  اهلل عليه وسلم: "أَتَ  اهلِل صىل ٍ م ِنن ُحُدون َفُع ِِفن َحد  شن

َتَطَب ثُم َ قَاَل: "إِن ََما أَهنلََك ال َِذينَن قَبنلَُكمن أَن َُهمن كَانُون  ا قَاَم فَاخن
 ُ ْيُف تَ إِذَا َسَرَق فِْْيِ ِر ِعْيُف   الش َ ُ الض َ َركَْوهُ َوإِذَا َسَرَق فِْْيِ

ُمْوا عَلَ  ْيُم أَقَا َ  اهلِل لَْو أَن َ فَاِطَمَة بِْنَت ُمَحم َد  َسَرقَْت  ْيِه الَْحد َ َوا
 . ُمت ََفٌق عَلَينِه.  "لََقَطْعُت يََدَها

َرأَةٌ َمخن  : كَانَِت امن لَتن ِلٍم: قَا َيٍة لُِمسن ُ  َوِِفن ِرَوا َتِعْين ِمي ٌَة َتسن ُزون
َحُدهُ فَأََمَر  ِب ُ صىل اهلل النَمَتاعَ َوَتجن ٍع يَ الن َ ِدَها عليه وسلم بَِقطن

ل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   هُ فَكَل ََم َرُسون فَأَََت أَهنلَُها أَُساَمَة فَكَل َُمون
ِع يَِدَها فَأَََت أَهنلَُها أَُساَم  اهلل ةَ فَكَل َُمْوهُ فَكَل ََم َرُسْوُل اهلِل صَل بَِقطن

َم  َكَر الَْحِدْيَث بَِنْحو  َما َتَقد َ    .عليه وسلم فِْيَها ثُم َ ذَ
3610. (1) [2/1071-ఏకీభవితం] 
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ఆయిష్హ్ (ర్) క్థనం: ఖురైష్ ఒక్ మఖ్జూమీ స్త్త ీ 
విష్యంలో విచ్చర్యనికి గుర్యాయరు. ఆమె దొంగ్తనం 
చేసంది. పటుట బడి పర వక్ు  (స) వద్ు క తీసుకర్యవడం 
జర్మగింది. పర వక్ు  (స) ఆ స్త్త ీ చేతలు నర్క్మని 
ఆద్దశిసాత ర్ని, ఒక్వేళ ఆమె చేతలు నర్క్బడితే మన 
వంశ పర తిష్ట  మటిట  పాలు అవుతంద్ని, అందువలా్ ఈమె 
విష్యంలో సఫా ర్సు చేసేత  బాగుంటుంద్ని భావించ్చరు. 
దానికి పర జలు ఈ విష్యంలో పర వక్ు  (స)క సఫార్సు చేసే 
ధైర్యం ఉసామహ బిన్ జైద్క తపప మరవర్మకీ లేదు. 
ఎందుక్ంటే పర వక్ు  (స)క అతనంటే చ్చల్ల ముదుు . 
ఎటువంటి భయంలేకండా సఫార్సు చేయగ్ల్డని 
అనాిరు. అనంతర్ం పర జలు ఉసామహ ను సఫార్సు 
చేయడానికి సద్ధ ంచేసారు. ఉసామహ ఈ విష్యం 
గుర్మంచి పర వక్ు  (స)క వినివించుకనాిరు. పర వక్ు  (స) 
ఆగ్ర హం చెంది అలా్లహ్ (త) విధంచిన శిక్షలాోనా నువువ 
సఫార్సు చేసుత నాివు? [అంటే నువువ అలా్లహ్(త) 
విధంచిన శిక్షలాో సఫార్సు చేయకూడదు] అని 
అనాిరు. ఆ తరువాత పర వక్ు  (స) నిల్బడి పర జల్్
ముందు ఇల్ల పర సంగించ్చరు. ''ఓ పర జల్లర్య! మీ 
పూరీవకలు ఈ కార్ణం వలా్నే మార్గ భర ష్ట త్వనికి 
గుర్యాయరు. వార్మలో గొపపవారు, ధనవంతలు 
దొంగ్తనం చేసేత  వద్లి వేసేవారు. పేద్లు, బల్హీనులు 
దొంగ్తనం చేసేత  శికిష ంచేవారు. అలా్లహ్పై పర మాణం చేస 
చెబుతనాిను. ఒక్వేళ ఫాతిమహ బిన్తె 
ముహమిద్ (స) దొంగ్తనం చేసనా నేను ఆమె చేతలు 
నర్మకి వేసాత ను.'' 18 (బుఖారీ, ముసామ్)  
ముసామ్ ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది: ''ఆయిష్హ్ (ర్) 
క్థనం: మఖ్జూమ్ తెగ్క చెందిన ఒక్ స్త్త ీ అవసర్యర్థ ం 
పర జల్ ద్గ్గ ర్ వసుత వుల్ను అడిగేది. ఆ తరువాత 

 

18) వివర్ణ-3610: ఈ స్త్త ీలో రండు చెడు అల్వాటాు 

ఉండేవి. అవసర్యనికి వాడుకనే వసుత వుల్ను పర జల్ ద్గ్గ ర్మ 

నుండి తీసుకనేది. ఆతరువాత తిర్సకర్మంచేది. అంటే 

నేను మీద్గ్గ ర్ నుండి ఏ వసుత వూ తీసుకోలేద్ని చెపేపది. 

రండవది ఈమె దొంగ్తనం కూడా చేసేది. ఈమె 

ఇల్లంటిద్ని అంద్ర్మకీ తెలిస ఉండేది. ఈమె చేతలు 

దొంగ్తనం చేయట్ం వలా్ నర్క్బడాాయి.  

తిర్సకర్మంచేది. పర వక్ు  (స) ఆమె చేతలు నర్క్మని 
ఆద్దశించ్చరు. ఆమె కటుంబం వారు ఉసామా (ర్) వద్ు క 
వచ్చారు. ఉసామహ ను పర వక్ు  (స)క సఫార్సు 
చేయమని కోర్యరు. ఉసామహ పర వక్ు  (స)ను ఆమెను 
క్షమంచమని వినివించుకనాిరు. ఆ తరువాతి 
విష్యం బుఖారీలో ఉనిటాుగానే ఉంది. అంటే పర వక్ు  
(స) ఉసామహ సఫార్సును స్త్వక్ర్మంచ లేదు. అంతే కాదు, 
పర జల్ముందు పర భావపూర్మతమైెన పర సంగ్ం చేసారు. ఈ 
పర సంగ్ం నాయయం, ధర్ింపై కేందీర క్ృతమైె ఉంది. 'ఒక్వేళ 
ఫాతిమహ దొంగ్తనం చేసనా నేను ఆమె చేతల్ను 
కూడా నర్మకివేసాత ను,' అని అనాిరు.  
సుబ్హానలా్లహ్! చూడండి, ఎల్ల వయవహర్మంచ్చరో.  

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ    రండవ విభాగంا
 )1072/ 2() لم تتم دراسته [ (  2]  - 3611

َل اهلِل صىل اهلل عليه  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر قَالَ  ُت َرُسون : َسِمعن
لَتن َشَفاَعُتُه دُ  ُل: "َمنن َحا ِد اهلِل فََقدن  وسلم يَُقون ٍ م ِنن ُحُدون ونَن َحد 

لَُمُه لَمن يََزلن ِِفن َسَخِط اهلل  َضادَ اهلَل َوَمنن َخاَصَم ِِفن بَاِطٍل َوُهَو يَعن
َوَمْن قَاَل ِِفْ ُمْؤِمن  َما لَْيَس فِْيِه أَْسكََنُه اهلُل   . يََْنِعَ ّت  حَ  َتَعاَل

َمُد َوأَبُون دَاُودَ  "الَ َرْدَغَة الَْخَبال  َحّت َ يَْخُرَج ِمم َا قَ  . َرَواهُ أَحن
ِينَماِن  َيٍة لِلنَبينَهِقي ِ ِِفن ُشَعِب اْلن " َمنن أُعَاَن َعىَل :َوِِفن ِرَوا

َمٍة   "  يَْدِرْي أََحق ٌّ أَْم بَاِطلٌّ فَُهَو ِِفْ َسَخِط اهلِل َحّت َ يََْنِعَ ْلُخُصون
3611. (2) [2/1072 -అపర్మశోధతం] 
అబుు లా్లహ్ బిన్ ఉమర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) ఇల్ల 
ఆద్దశిస్తత  ఉండగా నేను వినాిను, ''అలా్లహ్ విధంచిన 
శిక్షల్ విష్యంలో సఫార్సు చేస మధయవర్ము తవం 
వహంచి, దైెవశిక్షలు అమలుక ఆట్ంక్ం క్లుగ్చేసన్
వాడు దైెవానిి వయతిరేకించినటేట , అలా్లహ్తో 
తల్పడినటేట . అద్దవిధంగా అనాయయంగా అసతయంగా 
వివాదాల్క దిగి తన వాద్నే వాసత వమని వాదించే వయకిు  
దానికి దూర్ం కానంతవర్క ఎలా్ప్పపడూ దైెవాగ్ర హానికి 
గుర్వుతూ ఉంటాడు. అద్దవిధంగా ఒక్ ముసామ్లో లేని 
విష్యానిి అంట్గ్డితే, అలా్లహ్ (త) అతనిి 
ర్ద్'గ్తల్్ ఖబాల్్లో పడవేసాత డు. అంటే నర్క్ంలో 
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నర్క్వాసుల్ చీము, నతత రు చేరే సథ ల్ం. అయితే 
పశ్చాత్త పం చెందితే క్షమసాత డు అని పర వచించ్చరు. 
(అహిద్, అబూ్ దావూద్)  
బై్నహఖీలో విశ్చవస అధాయయంలో ఇల్ల ఉంది; సత్య 
సత్యల్ను, నాయయానాయయాల్ను తెలుసుకోకండా 
సహాయం చేసేవారు వేరు కానంతవర్క అలా్లహ్ 
ఆగ్ర హానికి్ గుర్వుత్రు.  

 )1072/ 2()  لم تتم دراسته[ (  3]  - 3612
ْ أَُمي ََة الَْمْخُزْوِمي ِ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم أُِِتَ َوَعْن أَِِب : أَن َ الن َ
افًا َِتَ َف اِعن ََتَ لَمن يُون  بِِلص ٍ قَِد اعن َجْد َمَعُه َمَتاعٌّ فََقاَل لَُه َرُسْوُل  َو
لَُك َسَرقنَت". : اهلِل صَل اهلل عليه وسلم ادَ  بَىَل فَأَعَ  قَاَل: "َما إَِخا

َء بِِه  ََتُِف فَأََمَر بِِه فَُقِطَع َوِجين لَِك يَعن ِ أَون ثًََلًثا كُل ُ ذَ َتْين عَلَينِه َمر َ
ُل اهلِل صىل َتغنفراهلَل َوُتبن  أ" اهلل عليه وسلم: فََقاَل لَُه َرُسون سن

ُل اهلِل صىل فََقاَل: إِلَينِه"  َب إِلَينِه فََقاَل َرُسون ِفُر اهلُل َوأَُتون َتغن اهلل   أَسن
لل ُهم َ ُتبن عَلَينِه " ثًََلثًا. َ َرَواهُ أَبُون دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ  عليه وسلم:"ا

َرِمي ُ َهَكَذا  ا بنُن َماَجُه َوالد َ ت ُ ِِف الن  َوا أُُصْوِل اْْلَْربََعِة  َوَجدن
َنِن َعْن أَِِبْ أَُمي َ  ِلِم الس ُ ْيَماِن َوَمَعا ِمِع اْْلُُصْوِل َوُشَعِب اْْلِ  َة  َوَجا

3612. (3) [2/1072- అపర్మశోధతం]  
అబూ ఉమయయ మఖ్'జూమీ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) 
వద్ు క ఒక్ దొంగ్ను తీసుకర్యవట్ం జర్మగింది. ఆ దొంగ్, 
తన తప్పప ఒప్పపకనాిడు. అయితే ధనం మాతిం 
అతని ద్గ్గ ర్ దొర్క్లేదు. అప్పపడు పర వక్ు  (స), 'నువువ 
దొంగ్తనం చేయలేద్ని నా అనుమానం,' అని 
అనాిరు. దానికి ఆ వయకిు , 'నేను దొంగ్తనం చేసాను,' 
అని రండుమూడు సారాు అనాిడు. పర వక్ు  (స) అతని 
చేతలు నర్క్మని ఆద్దశించ్చరు. అనంతర్ం అతనిి 
పర వక్ు  (స) వద్ు క తీసుక ర్యవట్ం జర్మగింది. పర వక్ు  (స) 
అతనితో, 'నువువ అలా్లహ్ను క్షమాపణ వేడుకో, 
పశ్చాత్త పం చెందు,' అని అనాిరు. దానికి ఆ వయకిు , 
'అసత గ్ఫిరులా్లహ్ వ అతూబు ఇలైహ్,' అని అనాిడు. 
అది విని పర వక్ు  (స) అతని గుర్మంచి మూడు సారాు 
''అలా్లహుమి తబ్  ఇలైహ,'' అని పార ర్మథ ంచ్చరు. (అబూ 
దావూద్, నసాయి, ఇబ్ని మాజహ, దార్మి, షుఅబుల్్ 
ఈమాన్,  జామఉల్్  ఉస్తల్్) 

 ) 2/1072(  ؟[  4]  - 3613

اِء َوالث َاِء الُْمثَل َثَِة  لر َ ْ ِرْمثََة بِا َوِِفْ نَُسِخ الَْمَصاِبْيِح َعْن أَِِب
 .بَْدَل الَْهْمَزةِ َوالَْياِء 

3613. (4) [2/1072 ? ] 
కొనిి పర తలాో అబూర్మమ్స అని ఉంది. 

----- 

لُِث ----- ُل الث َا  َهَذا النَباُب َخاٍل َعِن النَفصن
ఇందులో మూడవ విభాగం లేదు 

===== 
ِ الَْخْمرِ   -3  َباُب َحد 

3. మదయపాన స్తవన్ననికి  శిక్ష 
 సార్యయి సేవించడం అంటే అంద్ర్మకీ తెలుసు. మతత  
పానీయాలు నిషిద్ధ ం. అది ఎకకవైెనా, తకకవైెనా. 
ఖుర్ఆన్లో అలా్లహ్ ఆదేశం: ''ఓ విశ్చవసుల్లర్య! 
నిశాయంగా మద్యపానం, జూద్ం, బలి పీఠం మీద్ బలి 

ఇవవట్ం (అ'నాసబ్) మర్మయు శకనానికై బాణాల్ 
పర యోగ్ం (అ'జాామ్) ఇవనీి కేవల్ం అసహయక్ర్మైెన 
షై'త్న్ చేష్ట లు, కావున మీరు సాఫల్యం పొందాల్ంటే 
వీటిని తయజించండి. నిశాయంగా, షై'త్న్ మద్యపానం 
మర్మయు జూద్ం దావర్య మీ మధయ విరోధాలు మర్మయు 
విద్దవష్కలు రేకతిత ంచ్చల్ని మర్మయు మమిలిి అలా్లహ్ 
ధాయనం నుండి మర్మయు నమా'జ్ నుండి తొల్గించ్చల్ని 
కోరుతనాిడు. అయితే మీర్మప్పపడైనా మానుకోర్య?'' 
(అల్ మాయి'ద్హ,  5:90-91) 
ఈ ఆయతల్లో అలా్లహ్ (త) నిషేధంచటానికి గ్ల్ 
కార్ణాలు కూడా వివర్మంచ్చడు. 1. ఇది షైత్ను చేష్ట . 2. 
దీనిి తి్గి తి్గుబోతలు పర్సపర్ం పోటాాడు 
కంటారు. 3. మానవునిి తన బాధయతల్క దూర్ం 
చేసుత ంది. ఇందులో ఇహలోక్ నష్కట ల్తోపాటు పర్లోక్ 
నష్కట లు కూడా ఉనాియి. త్గుబోతలు సవర్గ ంలో 
పర వేశించలేరు. విశ్చవస సార్యయి తి్గినప్పడు అతని 
విశ్చవసం తొల్గి పోతంద్ని పర వక్ు  (స) పర వచించ్చరు. 
(బు'ఖారీ) 
పర పంచంలో సార్యయి తి్గితే క్నీసం 40 లేదా 80 
కొర్డా దెబబల్ దావర్య శికిష ంచ్చలి. దీనిి గుర్మంచి 
వివర్ంగా కిర ంది 'హదీసు'లాో  పేరొకనడం  జర్మగింది.  
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لن  َ لُ ا َو َ ُل اَلن     మొదటి విభాగం  َفصن
 )2/1073() متفق عليه [ (  1]  -3614

ِب َ صَل اهلل عليه وسلم َضَرَب ِِف الَْخْمِر   َعْن أَنَس  أَن َ الن َ
َعاِل َوَجلََد أَبُْو بَْكر  َرِضَي اهلُل َعْنُه أَْربَِعْْيَ بِ  ْيِد َوالن ِ لَْجِر    .ا

3614. (1) [2/1073- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) తి్గుబోతను బ్నతత ం, 
చెప్పపల్ దావర్య శికిష ంచ్చరు. అబూ బక్ర్ (ర్) 40 కొర్డా 
దెబబలు కొటాట రు. (బుఖారీ, ముసామ్) 

 )2/1073() متفق عليه [ (  2]  - 3615
َية  َعْنهُ  ِرُب ِِف َوِِفْ ِرَوا ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن يَضن : أَن َ الن َ

َعاِل النخَ  لن ِ ِر بِا َ من بَِعْين ينِد أَرن  َوالنَجِر
3615. (2) [2/1073 -ఏకీభవితం] 
మరో ఉలాేఖనంలో పర వక్ు  (స) తి్గుబోతను 40 చెప్పప 
దెబబలు లేదా 40 బ్నత్త లు కొటేట వారు.19 (బుఖారీ, 
ముసామ్) 

 ) 2/1073() صحيح [ (  3]  - 3616
ائِِب بِْن يَِزْيَد قَالَ  اكَا :َوَعِن الس َ لش َ ََت بِا ِد َن يُؤن ِرِب َعىَل َعهن

ٍر وَ  َرةِ أَِِبن بَكن ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوإِمن َصْدًرا ِمْن  َرُسون
لَِنا َوأَْرِديَِتَنا َحّت َ كَاَن ِخََلفَِة ُعَمَر فََنُقْوُم عَلَ  ْيِه بِأَْيِدْيَنا َونَِعا

َ إِ  ُقْوا َجلََد ذَا َعَتْوا َوفََس آِخُر إِْمَرةِ ُعَمَر فََجلََد أَْربَِعْْيَ َحّت 
نِْْيَ  ُ ثََما    .. َرَواهُ النُبَخاِري 

3616. (3) [2/1073- ద్ృఢం] 
సాయిబ్ బిన్ య'జీద్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స), 
అబూబక్ర్, ఉమర్, పర్మపాల్నా కాల్లలాో  తి్గు 
బోతను తీసుకవసేత  పర జలు నిల్బడి తమ చేతల్తో, 
చెప్పపల్తో, కొర్డాల్తో అతనిి కొటేట వారు. అయితే 
'ఉమర్ (ర్) పర్మపాల్నా చివర్మ కాల్ంలో తి్గుబోతను 
40 కొర్డా దెబబలు కొటాట రు. అయితే సార్యయి, 
దుర్యిర్గ ం అధక్మయితే 80 కొర్డా దెబబలు 
కొట్ట సాగారు. 20  (బు'ఖారీ) 

 
19) వివర్ణ-3615: మొద్టి 'హదీసు'లో శిక్ష నిర్ణ యించ 

లేదు. మరో ఉలాేఖనంలో శిక్ష నిర్ణ యించబడింది. అంటే 

క్నీసం 40 కొర్డా దెబబలు కొటాట లి. 

20) వివర్ణ-3616: ఉమర్ (ర్) చట్ట పర్ంగా, ర్యజకీయ 

పర్ంగా 80 కొర్డా దెబబలు కొటాట రు. అయితే 40 

కొర్డా దెబబలే సర్మపోయేవి. దీనివలా్ తెలిసన విష్యం 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ     రండవ విభాగంا
 )1073/ 2( )لم تتم دراسته [ (  4]  - 3617
: "َمنن َشِرَب  اهلل عليه وسلم قَالَ  َجاِبر  َعِن الن َِب ِ صَل َعْن 

هُ  ِلُدون َر فَاجن هُ" .النَخمن بَِعِة فَاقنُتلُون ا َ  .فَإِنن عَادَ ِِف الر َ  قَاَل: ثُم َ أُِِت
لَِك بَِرُجٍل قَدن َشِرَب ِِف  َد ذَ ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم بَعن الن َ

ِبَعِة فََضَربَُه وَ  ا مِ ْقُتلْهُ لَْم يَ الر َ ن  ِذي ُ . َرَواهُ الَت ِ
3617. (4) [2/1073- అపర్మశోధతం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, ''సార్యయి 
తి్గేవార్మని కొర్డాదెబబలు కొట్ట ండి. ఈ విధంగా 
నాలుగుసారాు చేయండి. నాల్గ వసార్మ పటుట బడితే, 
అతనిి చంపవేయండి. ఈ ఆద్దశం తరువాత పర వక్ు (స) 
వద్ు క ఒక్ తి్గుబోతను బంధంచి తీసుకర్యవట్ం 
జర్మగింది. ఆ వయకిు  నాల్గ వసార్మ సార్యయి తి్గాడు. పర వక్ు  
(స) అతనికి కొర్డాదెబబలు కొటాట రు. చంపలేదు. 
(తిర్మిజి')  

 )1074/ 2( )لم تتم دراسته [ (  5]  - 3618
 َوَرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َعْن قَِبْيَصَة بِْن دَُؤْيب  

3618. (5) [2/1074- అపర్మశోధతం] 
ఖబీ'సహ  ఇబ్ని  దువైెబ్  (అబూ  దావూద్) 

 )1074/ 2() لم تتم دراسته [ (  6]  - 3619
ْبُن َماجَ  لِلن ََسائِ ِ َوا م ِْن  َوِِفْ أُْخَرى لَُهَما َو َرِمي ِ َعْن نََفر  ا ُه َوالد َ

بُْن   ُ ا أَْصَحاِب َرُسْوِل اهلِل صَل اهلل عليه وسلم ِمْْنُ
ْيَرةَ ُعَمَرَومُ  َيُة َوأَبُْو ُهَر ْيُد إََِل قَْولِهِ َعاِو ِر هُ  َوالش َ  "   .: " فَاقنُتلُون

3619. (6) [2/1074 -అపర్మశోధతం] 
తిర్మిజి, అబూదావూద్, నసాయి, ఇబ్ని మాజహ, 
దార్మిల్లో  పర వక్ు  (స) అనుచరుల్ ఒక్ సమూహం 
దావర్య ఉలాేఖంచ్చరు. ఇందులో ఇబ్ని 'ఉమర్, 
ము'ఆవియహ్, అబూ హురైర్హ్, షురైద్ కూడా 
ఉనాిరు. వీటిలో ఫఖ్తలూహు వర్కే  ఉంది.21  

 
ఏమట్ంటే పాల్కనికి 40 లేదా 80 కొర్డా దెబబలు కొటేట  
అధకార్ం ఉంది. 

21) వివర్ణ-3619: అంటే ఇసాామ్ పార ర్ంభంలో తి్గు 

బోతక నాల్గ వసార్మ తి్గితే చంపవేసేవారు. ఆ తరు 
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 )1074/ 2( )لم تتم دراسته [ (  7]  - 3620
ْحمِن بِْن اْْلَْزَهِر قَالَ  ن  :َوَعْن َعْبِد الر َ ِل اهلِل كَأَِن ِ  أَننُظُر إََِل َرُسون

َر فََقالَ   صىل اهلل عليه وسلم إِذن أُِِتَ بَِرُجٍل قَدن َشِرَب النَخمن
هُ" لِلن َاِس: ِربُون ن َمنن فَمِ   "اضن ُ لن ََعاِل َوِمهْنن ن َمنن َضَربَُه بِا ُ هْنن

ن َمنن َضَربَُه بِا ُ لنَعَصا َوِمهْنن بنُن  .ِمْيَتَخةِ ل َضَربَُه بِا   َوهنٍب:  قَاَل ا
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َبَة ثُم َ أََخَذ َرُسون طن ينَدةَ الر َ ِِن النَجِر يَعن

ًبا م ِ  َرنِض فََرََم بِِه ِِفن ُتَرا ِهِه. َرَواهُ أَبُون دَاُودَ َن اَلن    .َوجن
3620. (7) [2/1074- అపర్మశోధతం] 
అబుు ర్ర హాిన్ బిన్ అజ్హర్ (ర్) క్థనం: నేను ఇప్పపడు 
కూడా ఆ ద్ృశ్చయనిి చూసుత నాిను. పర వక్ు  (స) వద్ు క 
ఒక్ తి్గుబోతను తీసుకర్యవట్ం జర్మగింది. అతడు 
సార్యయి తి్గి ఉనాిడు. పర వక్ు  (స) అక్కడుని 
పర జల్తో, 'అతనిి కొట్ట ండి,' అనాిరు. వెంట్నే 
కొంద్రు చెప్పపల్తో కొట్ట సాగారు, కొంద్రు క్ర్ర ల్తో 
కొట్ట సాగారు. కొంద్రు ఖరిూర్ప్ప కొమిల్తో కొటాట రు. 
ఆ తరువాత పర వక్ు  (స) పడికడు మనుి తీసుకొని అతని 
ముఖంపై కొటాట రు. (అబూ దావూద్) 
మనుి కొటిట ంది అవమానించడానికే తపప అది శిక్షలో 
లేదు. ఇంతక ముందు పర సాత వించింద్ద శిక్ష. 

 ) 2/1074() صحيح [ (  8]  - 3621
ْيَرةَ قَالَ  َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أُِِتَ  إِن َ رَ  :َوَعْن أَِِبْ ُهَر ُسون

هُ" بَِرًجٍل قَدن َشِرَب فََقاَل: ِربُون ارِ . "اضن ُب بَِيِدهِ فَِمن َا الض َ
اِرُب بِثَون  اِرُب بَِنْعلِِه ثُم َ قَالَ  وَ  بِهِ َوالض َ هُ" :الض َ ا   ."بَِكُتون فَأَقنَبلُون
َن: لُون ت ََقينَت اهلَل  عَلَينِه يَُقون ْيَت اهلَل َوَما اْسَتْحَيْيَت ِمْن  َخِش  َماَما ا

َزاَك  أَخن  :فََقاَل بَْعُض الَْقْوِم  .َرُسْوِل اهلِل صَل اهلل عليه وسلم
لُ  قَاَل: اهلُل. لَِكنن  "َل َتُقون ينَطاَن َو ا عَلَينِه الش َ ا َهَكَذا َل ُتِعينُنون ون
ا: لُون َحمنُه". قُون رن ِفرن لَُه الل َُهم َ ا لل ُهم َ اغن َ  .هُ أَبُْو دَاُودَ اَروَ  ا

3621. (8) [2/1074 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) వద్ు క ఒక్ 
వయకిు ని తీసుకర్యవడం జర్మగింది. అతడు తి్గి 
ఉనాిడు. పర వక్ు  (స), 'కొట్ట ండి.' అనాిరు. వెంట్నే 

 
వాత ఈ శిక్ష ర్ద్ు యిపోయింది. ఎనిిసారాు తి్గినా 

చంపట్ం జరుగ్దు. కేవల్ం కొర్డా దెబబలు మాతిమే 

పడత్యి. అంటే 40 లేదా 80 కొర్డా దెబబలు 

పడత్యి. 

మాలో కొంద్రు తమ చేతల్తో కొటాట రు, కొంద్రు తమ 
దుపపటా్ అంచుల్తో కొటాట రు, మర్మకొంద్రు 
చెప్పపల్తో కొటాట రు. ఆ తరువాత ఇతనికి, 'చీవాటాు 
పట్ట ండి' అని అనాిరు. పర జలు చీవాటాు పడుతూ, 
'దైెవం అంటే భయం లేదా? దైెవభీతి బొతిత గా లేకండా 
పోయింద్ద, నీక పర వక్ు  (స) పటా్ సగుగ  లేదా?' అని చీవాటాు 
పట్ట సాగారు. కొంద్రు 'అలా్లహ్ నినుి అవమాన 
పర్చుగాక్!' అని శపంచ్చరు. ఈ పద్ం విని పర వక్ు  (స), 
'ఇల్ల అనక్ండి,' షైత్న్ల్క సహాయం చేయక్ండి, 
'అలా్లహ్ అతనిి క్షమంచుగాక్! క్రుణంచుగాక్!' అని 
అనండని  అనాిరు. (అబూ  దావూద్) 

 ) 2/1075( )ضعيف [ (  9]  - 3622
ْبِن َعب َاس  قَالَ  ُل ِِف : َشِرَب َرُجٌل فََسِكَر فَلُِقَي يَِمين َوَعِن ا

ننَطلَق بِِه إََِل َرُسْوِل اهلِل صَل اهلل عليه وسلم فَلَم َا َحاذى  النَفج ِ فَا
َر الْعَ  ْنَفلََت فََدَخَل َعََل اْل دَا ِلَك ب َاِس ا لَْتَزَمُه فَُذِكَر ذَ َعب َاِس فَا

ِب ِ صَل اهلل عليه وسلم فََضِحَك َوقَالَ  لَمن   "أَفََعلََها؟" :لِلن َ َو
فِينهِ  ٍء.يَأنُمرن     .اُودَ َرَواهُ أَبُون د  بَِشين

3622. (9) [2/1075- బల్హీనం] 
ఇబ్ని అబాబస్ (ర్) క్థనం: ఒక్ వయకిు  సార్యయి తి్గి 
మతత లోనే ఊగుతూ దొరాుతూ వెళ్ళతనాిడు. పర జలు 
అతనిి పటుట కొని పర వక్ు  (స) వద్ు క తీసుక 
వసుత నాిరు. 'అబాబస్ (ర్) ఇంటి సమీపంలో ఉనాిరు. 
పర జల్ చేతలాో నుండి విడిపంచుకనాిడు. పార్మపోయి 
'అబాబస్ (ర్) ఇంటా్లకి పర వేశించి అతనిి కౌగ్లించు 

కనాిడు. జర్మగిన ద్ంత్ పర వక్ు  (స) ముందు 
పర సాత వించడం జర్మగింది. పర వక్ు  (స) పకకన నవావరు. 
'అతడు అల్లగే చేసాడా' అని అడిగారు. కాని ఏమీ 
ఆద్దశించలేదు. 22 (అబూ  దావూద్) 

----- 

 َ ِلُث ا   మూడవ విభాగం    لَْفْصُل الث َا
 )2/1075() متفق عليه [ (  10]  - 3623

 

22) వివర్ణ-3622: అంటే అతనిి ధార్మిక్ చట్ట ం పర కార్ం 

శికిష ంచలేదు. ఆ వయకిు  సార్యయి తి్గానని ఒప్పపకోనూ 

లేదు. అతడు సార్యయి తి్గుతూ ఉండగా ఎవరూ 

చూడలేదు. అతడు పాల్కని వద్ు క చేర్నైనా చేర్లేదు. 
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ُت عَلَ  :ِن َسِعْيد  الن ُْخِفي ِ قَالَ َعْن ُعَمْْيِ بْ  لٍِب َسِمعن ي َ بنَن أَِِبن َطا
َت فَأَِجَد ِِفن نَفنِسين  ُل: َما كُننُت َلُقِينَم َعىَل أََحٍد َحًدا فََيُمون يَُقون

لَِك أَن َ ر ِمننُه َشينًئا ِر فَإِن َُه لَون َماَت َودَينُتُه َوذَ ُسْوَل إِل َ َصاِحَب النَخمن
   .متفق عليه  .َل اهلل عليه وسلم لَْم يَُسن َهُ اهلِل ص 

3623. (10) [2/1075- ఏకీభవితం] 
'ఉమైెర్ బిన్ స'యీద్ (ర్) క్థనం: 'అలీ బిన్ అబీ 

'త్లిబ్ (ర్) ఇల్ల అంటూ ఉండగా నేను వినాిను. ''ఒక్ 
వేళ నేను ఎవర్మనైనా శికిష ంచిన అనంతర్ం అతను 
చనిపోతే నేనేమీ బాధపడను. కాని సార్యయి తి్గినవాడు 
మాతిం నేను శికిష సుత నిప్పపడు చనిపోతే, నేనతని 
పర్మహార్ం చెలాిసాత ను. ఎందు క్ంటే పర వక్ు  (స) తి్గుబోతకి 
పర తేయక్ంగా ఎటువంటి శికాష  నిర్ణ యించలేదు.'' 23 

(బుఖారీ, ముసామ్) 
 )2/1075() لم تتم دراسته [ (  11]  - 3624

ْيلَِمي ِ  ِ   :قَالَ َوَعْن ثَْوِربِْن َزيِد  الد َ َر ِِفن َحد  َتَشا إِن َ ُعَمَر اسن
:النخَ  ِر فََقاَل لَُه عَلِي ٌ َ َجلنَدةً فَإِن َُه إِذَا   من نِْين لَِدهُ ثََما أََرى أَنن َتجن

إِذَا َهَذى اِفنََتَى فََجلََد ُعَمُر َرِضَي َشِرَب َسِكَر َوإِذَا َسِكَر َهَذى وَ 
ِن الل  ِ الَْخْمِر ثََما لٌِك ْْيَ هُ َعْنُه ِِفْ َحد   . َرَواهُ َما

3624. (11) [2/1075 -అపర్మశోధతం] 
సౌ'ర్ బిన్ 'జైద్ దైెల్మీ (ర్) క్థనం: 'ఉమర్ (ర్) తి్గు 
బోత శిక్ష విష్యంలో పర జల్ను సంపర దించ్చరు. 'అలీ (ర్) 
'80 కొర్డా దెబబలు కొట్ట మని, ఎందుక్ంటే సార్యయి 
తి్గి కైప్ప ఎకికపోత్ర్ని, ఆ సథ తిలో బూతలు, తిటాు 
అనీి పలుకత్డని, ఇతరుల్ను నింద్ల్పాలు 
చేసాత డని' అనాిరు. 'ఉమర్ (ర్) ఈ సల్హాను 
అనుసర్మస్తత  80 కొర్డా దెబబలు నిర్ణ యించ్చరు.24 
(మాలిక్) 

===== 
 

23) వివర్ణ-3623: పర వక్ు  (స) 40 కొర్డా దెబబలు 

కొటాట ర్ని ఇంతకముందు తెలుసుకనాిం. అంటే 

తి్గుబోతక 40 కొర్డా దెబబలు శిక్ష అనిమాట్. 

అలీ (ర్)క ఈ విష్యం తెలిస ఉండదు. 

24) వివర్ణ-3624: అంటే ఇప్పపడు తి్గుబోతక 80 

కొర్డా దెబబలు. దీనిి సహచరుల్ంత్ సమర్మథ ంచ్చరు. 

ُدْوِد َباُب َماَْل ُيْدََع َعََل الَْمْح   -4  
4. శిక్షపందినవారని శపంచరాదు 

ُل  لنَفصن َ لُ   ا     మొదటి విభాగం اْْلَو َ
 ) 2/1076() صحيح [ (  1]  - 3625

اِب َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ َرُجًَل اْسُمُه َعْبُد اهلِل  َعْن ُعَمَر بِْن الَْخط َ 
ِب َ صَل اهلل عليه وسلم  َوكَاَن الن َِب ُ  يُلَق َُب ِحَماًرا كَاَن يُْضِحُك الن َ
َراِب فَأُِِتَ بِِه يَْومً  ا فَأََمَر بِِه صَل اهلل عليه وسلم قَْد َجلََدهُ ِِف الش َ

َن  ََت بِِه الَْقْوِم فَُجِلَد فََقاَل َرُجلٌّ م ِ لل ُهم َ النَعننُه َما أَكنثََر َما يُؤن َ : ا
هُ فَوَ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: "َل َتلنَعُنون اهلَل َما عَِلمنُت   فََقاَل الن َ

لَهُ  ُ . َرو"أَن َُه يُِحب ُ اهلَل َوَرُسون  .اهُ الُْبَخاِري 
3625. (1) [2/1076 -ద్ృఢం] 
'ఉమర్ (ర్) క్థనం: 'అబుు లా్లహ్ అనే పేరుగ్ల్ 

'హమార అనే బిరుదుగ్ల్ వయకిు  పర వక్ు  (స)ను 
నవివంచేవాడు. అతడు సార్యయి తి్గినందుక పర వక్ు  
(స) కొర్డా దెబబలు కొటిట ంచ్చరు. ఆ తరువాత సార్యయి 
తి్గుతూ పటుట బడాాడు. పర వక్ు  (స) వద్ు క 
తీసుకర్యవట్ం జర్మగింది. పర వక్ు  (స) అతనికి కొర్డా 
దెబబలు కొట్ట మని ఆద్దశించ్చరు. ఒక్ వయకిు  ''ఓ అలా్లహ్! 
ఇతనిి శపంచు. వీడు ఎనోిసారాు సార్యయి తి్గే 
విష్యంలో పటుట బడాాడు. కొర్డా దెబబలు తినాిడు. 
కాని సార్యయి తి్గ్డం మాతిం మానట్ం లేదు,'' అని 
అనాిడు. అది విని పర వక్ు  (స) ఈవిధంగా అతడిి 
శపంచక, దైెవం సాకిష ! ఇతడు అలా్లహ్(త), ఆయన 
పర వక్ు ను పేర మసుత నాిడని నాక తెలుసు.25 (బు'ఖారీ) 

 

25) వివర్ణ-3625: పర వక్ు  పటా్ పేర మ విశ్చవసంలోని భాగ్ం. 

పర వక్ు  (స) అనుచరులు తమ ధన పార ణాల్ క్ంటే 

ఎకకవగా పర వక్ు  (స)ను పేర మంచేవారు. దీనిి గుర్మంచి 

ఎనోి ఉదాహర్ణలు ఉనాియి. ఒక్సార్మ ఒక్ 

అనుచరుడు పర వక్ు  (స) వద్ు క వచిా పేర మ పూర్వక్ంగా 

ష్రుట ను తిర్గేస లోపలికి దూర్మ ముదుు  పటుట కొని, పర వక్ు  

(స)ను కౌగ్లించుకనాిరు. (అబూ దావూద్)  

ఉసైద్ బిన్ 'హు'దైెర్ మంచి మనసత తవం గ్ల్ వయకిు . అతను 

ఒక్రోజు హాసయ సంభాష్ణ చేసుత నాిరు. పర వక్ు  (స) 

బ్నతత ంతో పొడిచ్చరు. అతడు పర తీకార్ం తీరుాకోగోర్యడు. 
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 ) 2/1076() صحيح [ (  2]  - 3626
ْيَرةَ قَالَ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم بَِرُجٍل  :َوَعْن أَِِبْ ُهَر أُِِتَ الن َ

ِربُون  :الَْخَمُر فََقالَ قَدن َشِرَب  اِرُب بَِيِدهِ   .هُ""اضن فَِمن َا الض َ
اِرُب  لِه  َوالض َ اِرُب بِثَْوبِهِ  وَ  بَِنعن ْنَصَرَف قَاَل بَْعُض   .الض َ فَلَم َا ا
َزاَك اهلُل قَاَل: :الَْقْوِم  ا َهكَ  أَخن لُون ا عَلَينِه  "َل َتُقون َذا َل ُتِعينُنون

ينَطاَن  ُ . َرَواهُ النُبَخار "الش َ   ي 
3626. (2) [2/1076-ద్ృఢం] 

 

పర వక్ు  (స) దానికి సద్ధ పడాారు. కాని అతడు మీ శరీర్ంపై 

ష్రుట  ఉంది, నా శరీర్ంపై ష్రుట  లేదు అని అనాిడు. పర వక్ు  

(స) ష్రుట  విపప వేసారు. ష్రుట  విపపగానే అతను పర వక్ు  

(స)ను కౌగ్లించుకనాిడు. ముదుు పటుట  కనాిడు. 

ఇంకా, 'ఇద్ద నా పర తీకార్ం,' అని అనాిడు. (ఉసవ 

సహాబహ)  

అబుు ల్్ ఖైస్ తెగ్ నుండి ఒక్ బృంద్ం వచిాంది. వాహనాల్ 

నుండి దిగ్గానే అంద్రూ పర వక్ు  (స) వైెప్ప పర్మగెతిత  కాళ్ళళ 
చేతల్క ముదుు లు పట్ట సాగారు. (అబూ దావూద్) 
జాహర్ ఒక్ పలావాస. అతను పర వక్ు  (స)ను ఎంతగానో 

పేర మంచేవారు.  పర వక్ు  (స)క కానుక్లు పంపంచేవారు. 

పర వక్ు  (స) కూడా అతనిి పేర మంచేవారు. ఇంకా జాహర్ 
మా పలా వాసులు, మేము అతని పట్ట ణవాసుల్ం అని 

అనేవారు. ఒక్ సార్మ మారకట్లో సరుకలు 

కొంటునాిరు. వెనుక్ నుండి పర వక్ు  (స) అతనిి ఒడిలోకి 
తీసుకనాిరు. అతను ఎవరు? ఎవరు? ననుి 

వద్ల్ండి అని అంటూ తిర్మగి చూసేసర్మకి పర వక్ు  (స) 

సంతోష్ం పట్ట లేక్ తన వీప్పను పర వక్ు  గుండతో 

ర్యసుత నాిరు. కాని ఇంకా తనివి తీర్ట్ం లేదు. 

(ష్మాయిల్్ తిర్మిజి)  

'అబుు లా్లహ్ 'హమార్ పర వక్ు  (స)ను పేర మంచేవారు. అతడు 

పేర మసుత నాిడనే దానికి సవయంగా పర వక్ు  (స) సాక్షయం 
ఇచేావారు. 'అబుు లా్లహ్ 'హమార్ బజారు నుండి 

అరువుగా ఏదైెనా వసుత వుకొని పర వక్ు  (స)క ఇచేావారు. 

దుకాణదారుడు దాని ధర్ కోసం వసేత , అతనిి పర వక్ు  (స) 

ముందు నిల్బ్నటిట , 'తమరు దీని ధర్ను ఇచిావేయండి,' 

అని అనేవారు. ఈ విధంగా హాసాయలు, హాసయ సంభాష్ణ 

చేసేవారు. అందువలా్ పర జలు అతనిి 'అబుు లా్లహ్ 
'హమార్ అని పలిచేవారు. ఈ 'అబుు లా్లహ్ 'హమార్ను 

పర వక్ు  (స) చ్చల్ల అధక్ంగా పేర మంచేవారు. ఇతని వలా్ 

పొర్పాటాు తప్పపలు జర్మగేవి. ఒకోకసార్మ ఇతడు సార్యయి 

తి్గేవారు. పర వక్ు  (స) కొర్డాదెబబలు కొటేట వారు. 

దైెవశిక్షలు విధంచడంలో పర వక్ు  (స) ఎవర్మనీ 

ల్క్షయపటేట వారు కారు.  

అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) వద్ు క ఒక్ 
త్గుబోతను తీసుకర్యవట్ం జర్మగింది. అతనిి 
శికిష ంచమని పర వక్ు  (స) ఆద్దశించ్చరు. మాలో కొంద్రు 
అతనిి తమ చేతల్తో, కొంద్రు తమ చెప్పపల్తో, 
కొంద్రు తమ బట్ట ల్తో కొటాట రు. తిర్మగి వెళ్ళతండగా 
ఒక్ వయకిు , 'అలా్లహ్(త) వీడిని అవమానపర్చుగాక్! 
వీడు అసత మానం సార్యయి తి్గుతంటాడు. దెబబలు 
తింటూ ఉంటాడు,' అని అనాిడు. అది విని పర వక్ు  
(స), 'ఇల్ల అనక, ఈ విష్యంలో షై'త్న్క సహాయం 
చేయక,'  అని అనాిరు. (బు'ఖారీ)  

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ   రండవ విభాగం  ا
 ) 2/1077() ضعيف  [ (  3]  -3627

ْيرةَ قَالَ عَ  لَِمي ُ ِإََل ْن أَِِبْ ُهَر َسن نَِب ِ اهلِل صىل اهلل عليه : َجاَء اَلن
اٍت كُل َ  بََع َمر َ َرأةً َحَراًما أَرن وسلم فََشِهَد َعىَل نَفنِسِه أَن َُه أََصاَب امن

لَِك يُ  ِرُض َعننُه فَأَقنَبَل ِِف النَخاِمسة فَقاَل: "أَنِكنَتَها؟" قَاَل:  ذَ عن
لَِك ِمننَها"الَ نََعْم قَ لََك ِمننَك ِِفن ذَ قَاَل: نََعمن قَاَل:  .: "َحّت َ غَاَب ذَ

َِشاُء ِِف النِبئنِر؟" قَاَل: نََعمن  َودُ ِِف النُمكنُحلَِة َوالر    ."كََما يَِغينُب النِمرن
نَا؟" قَاَل: َنَعمن قَاَل: "هَ  ِرين َما الز ِ ًما َما َحراأََتينُت ِمننَها  .لن َتدن
ُجُل ِمْن أَْهلِِه َحََلًْل قَالَ يَأِِْت  ينُد الر َ ُل؟": "فََما ُتِر   بَِهَذا النَقون

َرِِنن فَأََمَر بِِه فَُرِجَم فََسِمَع نَِب ُ اهلِل صىل اهلل  قَاَل: أُِرينُد أَنن ُتَطه ِ
ُل أََحُدُهَما لَِصاعليه وسلم رَ  َحابِِه يَُقون ِ ِمنن أَصن ننُظَر  ِحِبهِ ُجلَْين ُ : ا

ُه نَفن إََِل َهَذ  َم ا ال َِذين َسََتَ اهلُل عَلَينِه فَلَمن َتَدعن ُسُه َحّت َ ُرِجَم َرجن
َر َساَعًة َحّت َ َمر َ بِِجينَفِة ِحَماٍر  النكَلنِب فََسَكَت َعننُهَما ثُم َ َسا

ِل  ذَاِن يَا  نَحُن ِه فََقاَل: "أَينَن فًَُلٌن َوفًَُلٌن؟" فََقاَل: َشائٍِل بِِرجن
ننِزًل فَكًَُل ِمنن ِجينَفِة َهَذا النحِ فََقالَ  . َرُسْوَل اهللِ  فََقاَل:   .َماِر": "ا

ِض  يَا نَِب َ اهلِل َمنن يَأنكُُل ِمنن َهَذا؟ قَاَل: "فََما نِلنُتَما ِمنن ِعرن
ُكَما آنًِفا أََشد ُ  ننُه َوال َِذين نَفنِسين أَِخين نٍل م ِ هِ إِن َُه اْْلَن بَِيد ِمنن أَك

   .". َرَواهُ أَبُون دَاُودَ اِر الَْجن َِة فِْيَهالَِفْي أَْنهَ 
3627. (3) [2/1077- బల్హీనం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: మాయిజ్ అస్ల్మీ పర వక్ు  

(స) వద్ు క వచిా నేను ఒక్ స్త్త ీతో వయభిచ్చర్ం చేసానని 
ఒప్పపకనాిడు. ఈ విధంగా నాలుగుసారాు ఒప్పప 
కనాిడు. పర వక్ు  (స) మాతిం తన ముఖం అటూ ఇటూ 
తిిప్పపతూ ఉనాిరు. శర ద్ధ  చూపక్ పోవడం వలా్ తిర్మగి 
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వెళ్ళళపోత్డని. కాని అతడు వెళళలేదు. ఐద్వసార్మ పర వక్ు  
(స), 'నువువ నిజంగా స్త్త ీతో సంభోగ్ం చేసావా? ' అని 
అడిగారు. దానిక్తడు, 'అవును' అనాిడు. పర వక్ు  (స), 
'నీ మర్యింగ్ం ఆమె మర్యింగ్ంలోకి వెళ్ళళనటుట  చేసావా?' 
అని అడిగారు. దానికి అతడు 'అవును' అనాిడు. పర వక్ు  
(స) మళ్ళళ, 'నువువ సుర్యి స్త్సాలో సల్లయి వెళ్ళళనటాు 
సంభోగ్ం చేసావా? తి్డు బావిలో పడాటుట  చేసావా' అని 
అడిగారు. దానికి అతడు 'అవును' అనాిడు.  పర వక్ు  (స) 
మళ్ళళ వయభిచ్చర్ం అంటే నీక తెలుసా? అని అడిగారు. 
దానికి అతడు, 'అవును, నేనామెతో ఒక్ భర్ు  తన 
భార్యతో సంభోగ్ం చేసనటాు చేసాను,' అని అనాిడు. 
దానికి పర వక్ు  (స) 'అయితే నీ కోర్మక్ ఏమటి,' అని 
అడిగారు. దానికి అతడు, 'ననుి ఈ పాపం నుండి 
పర్మశుద్ధ పర్చండి,' అని అనాిడు. పర వక్ు  (స) అతనిి 
ర్యళళ వర్ష ం దావర్య శికిష ంచమని ఆద్దశించ్చరు. అతడు 
శికిష ంచబడాాడు. ఆ తరువాత ఇద్ు రు అనుచరుల్ను 
అతని గుర్మంచి, 'ఆ వయకిు ని చూడు అలా్లహ్ (త) అతని 
తప్పపను క్పపప్పచ్చాడు. కాని అతడు తనుిత్ను 
వద్లిపట్ట లేదు చివర్మకి చంపబడాాడు. కక్కల్ల 
చంపబడాాడు,' అని అనడం, విని పర వక్ు  (స) కొంతసేప్ప 
మౌనంగా ఉనాిరు. ఆ తరువాత ముందుక సాగారు. 
అక్కడ ఒక్ గాడిద్ ఉంది. దాని క్డుప్ప ఉబిబ ఉంది, ఒక్ 
కాలు ఎతిత  ఉంది. అది చూచి పర వక్ు (స), 'ఇందాక్ 
మాటాాడుతని ఆ వయకు లు ఏర్మ?' అని అడిగారు. 
వారు పర వక్ు  (స)వెంటే ఉనాిరు. వారు వెంట్నే, 
'మేమక్కడే ఉనాిం,' అని అనాిరు. దానికి పర వక్ు  (స), 
'మీరు మీ వాహనాల్ నుండి కిర ందికి దిగ్ండి. ఈ 
చనిపోయిన గాడిద్ మాంసం తినండి,' అనాిరు. వారు, 
'ఓ పర వకాు ! ఈ చనిపోయిన గాడిద్ను ఎవరు తింటారు?' 
అని అనాిరు. దానికి పర వక్ు  (స), 'మర్మ మీరు ఇప్పపడు 
మీ సోద్రుడి తప్పపల్ను ఎంచుతనిది. ఇది ఆ గాడిద్ 
మాంసం తినట్ం క్ంటే చెడాది. ఎవర్మ చేతిలో నా పార ణం 
ఉందో ఆ దైెవం సాకిష ! మాయిజ్ అసామీ చంప బడాాడు. కాని 
అతడు సవర్గ  సల్యేరా్లో మునిగి తేలుతనాిడు.' 
(అబూ దావూద్) 

 అంటే అతడు సవర్గ ంలోనికి చేరుకనాిడు అని 
అనాిరు.  

 )1078/ 2() لم تتم دراسته [ (  4]  -3628
ُل اهلِل صىل اهلل عليه  اِبت  قَالَ َوَعْن ُخَزْيمََة بِْن ثَ  : قَاَل َرُسون

ننِب فَُهَو وسل  لَِك الذ َ م: "َمنن أََصاَب ذَننًبا أُقِينَم عَلَينِه َحد ُ ذَ
ن َِة  .كََفاَرُتُه" ِح الس ُ  َرَواهُ ِِفن َشرن

3628. (4) [2/1078- అపర్మశోధతం] 
'ఖు'జైమ బిన్ సా'బిత్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు (స) పర వచనం, 

''ఎవరైనా పాపం చేస ఇహలోక్ంలోనే శిక్ష పొందితే, అది 
అతని పాపాల్క పర్మహార్ంగా పనిచేసుత ంది. అంటే 
శికిష ంచడం వలా్ అతని పాపాలు క్షమంచబడత్యి.'' 
(ష్ర్హుసుసనిహ్) 

 )1078/ 2( )دراسته لم تتم [ (  5]  - 3629
 : ه وسلم قَالَ َوَعْن عَلِي   َرِضَي اهلُل َعْنُه َعِن الن َِب ِ صَل اهلل علي

َب  ا فَُعِجَل ُعُقون ننَيا فَاهلِل أَعنَدُل ِمنن أَنن  "َمنن أََصاَب َحد ً ُتُه ِِف الد ُ
ِخَرةِ َوَمنن أََصاَب َحد  فَ  َبَة ِِف اْلن َ َعىَل َعبنِدهِ النُعُقون هُ اهلُل يُثَِن ِ َسََتَ

ْيء  قَْد َعَفا فَاهلِل أَْكَرُم ِمْن أَْن ي َُعْودَ ِِف شَ  .َوَعَفا َعْنهُ  عَلَيه
بن "َعْنهُ  ِمِذي ُ َوا ن : َهَذا   .ُن َماَجهُ . َرَواهُ الَت ِ ِمِذي ُ ن َوقَاَل الَت ِ

ينٌب    .َحِدينٌث َغِر
3629. (5) [2/1078- అపర్మశోధతం] 
అలీ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, ''ఎవరైనా పాపం 
చేస భూలోక్ంలోనే అతనికి శిక్షపడితే, తీరుపదినం నాడు 
అతనికి శికిష ంచడం జరుగ్దు. ఎందుక్ంటే అలా్లహ్ 
అంద్ర్మక్ంటే ఎకకవగా నాయయం చేసేవాడు. అద్ద 
విధంగా ఎవరైనా ఏదైెనా పాపం చేస, అలా్లహ్ (త) 
దానిి క్పపప్పచిా, ఇహలోక్ంలోనే క్షమంచి, శిక్షక 
గుర్మచేయక్పోతే అలా్లహ్ చ్చల్ల ద్యమయుడు, 
క్రుణామయుడూను. అయితే దీనికి క్షమాపణ కోర్యలి 
పశ్చాత్త పం చెందాలి. అలా్లహ్ (త) స్త్వక్ర్మంచి ఉండాలి. 
(తిర్మిజి' / ఏకోలాేఖనం,  ఇబ్ని్ మాజహ) 

----- 

لُِث  ُل الث َا  َهَذا النَباُب َخاٍل َعِن النَفصن
ఇందులో మూడవ విభాగం లేదు 

===== 
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5-   َ  ر ْعِزيْ َباُب الت 
5. మంద్లింప్ప 

త'అ'జీర్ అంటే శిక్ష, మంద్లింప్ప. ఇసాామీయ 
చట్ట ంలో శిక్ష నిర్ణ యించబడి ఉంటుంది. క్ఠినంగా 
పర వర్ము ంచడంలో శిక్ష నిర్ణ యించబడి ఉండదు. అది ర్యజు, 
పాల్కడు, అతని ర్యజకీయ నిర్ణ యంపై ఆధార్పడి 
ఉంటుంది. పాల్కడు, ఇతరుల్క గుణపాఠం క్లిగేల్ల 
శికిష సాత డు. అయితే 40 కొర్డాల్ క్ంటే తకకవగా 
ఉండాలి. కొనిి కొర్డా దెబబలు లేదా జైలు శిక్ష 
విధంచవచుా. 

لُ ا     మొదటి విభాగం  لَْفْصُل اْْلَو َ
 )2/1079() متفق عليه ( [  1]  - 3630

ِب ِ صَل اهلل عليه وسلم قَالَ  "َل  :َعْن أَِِبْ بُْردَةَ بِْن نَِيار َعِن الن َ
َق َعشن  لَُد فَون ِد اهلِل"يُجن ٍ ِمنن ُحُدون متفق   .ِر َجلََداٍت إِل َ ِِفن َحد 

  .عليه
3630. (1) [2/1079-ఏకీభవితం]  
అబూ బుర్ద్ బిన్ నియార్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) 
పర వచనం, ఎటువంటి నేర్యనికి పాల్పడినా 10 కొర్డా 
దెబబల్ క్ంటే క్ఠినమైెన శిక్ష వేయర్యదు. కాని అలా్లహ్ 
శిక్షలాో వయభి చ్చర్ం, సార్యయి మొద్లైన వాటిలో 40, 80 
ఇంకా 100 కొర్డా దెబబలు కొట్ట వచుాను. (బుఖారీ, 
ముసామ్)  

----- 

   రండవ విభాగంالَْفْصُل الث َاِِنْ  
 )1079/ 2() لم تتم دراسته (  [ 2]  - 3631

ِب ِ صَل اهلل عليه وسلم قَالَ  ْيَرةَ َعِن الن َ : "إِذَا  َعْن أَِِبْ ُهَر
هَ َضَرَب أََحُدكُمن فَلنيَ     .. َرَواهُ أَبُون دَاُودَ "ت َِق النَوجن

3631. (2) [2/1079 -అపర్మశోధతం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, 

''మీలో ఎవరైనా ద్ండించడానికి కొడితే ముఖంపై, నోటి 
పై కొట్ట ర్యదు, వేరే చోట్ కొట్ట వచుా.'' (అబూ్ దావూద్) 

 )1079/ 2() لم تتم دراسته [ (  3]  - 3632

ِب ِ صَل اهلل عليه وسلم قَالَ  بِْن َعب َاس  َعِن الن َ ذَا  "إِ  :َوَعِن ا
هُ  ِربُون ِدي ُ فَاضن ُجِل: يَا يَُهون ُجُل لِلر ُ يَا  :ْيَن َوإِذَا قَالَ ْشرِ ع قَاَل الر َ

هُ  َرٍم فَاقنُتلُون ينَن َوَمنن َوقََع َعىَل ذَاِت َمحن ِر هُ ِعشن ِربُون .  " ُمَخن َُث فَاضن
ن  ينٌب َرَواهُ الَت ِ    .ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدينٌث َغِر

3632. (3) [2/1079 -అపర్మశోధతం] 
ఇబ్ని అబాబస్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, మీలో 
ఎవరైనా ముసామ్ను ఓ యహూదీ! అని పలిసేత , పలిచే్
వాడికి శిక్షగా, ద్ండనగా 20 కొర్డా దెబబలు కొట్ట ండి, 
అద్దవిధంగా ఎవరైనా ఓ అర్థ నగుిడా అని పలిసేత , ఆ 
వయకిు కి 20 కొర్డా దెబబలు కొట్ట ండి. అద్దవిధంగా పర్ 
స్త్త ీతో వయభిచర్మసేత , అతనిి ర్యళళతోకొటిట  చంపండి.'' 26  
(తిర్మిజి' / ఏకోలాేఖనం)  

 )1079/ 2() لم تتم دراسته [ (  4]  - 3633
وسلم  َوَعْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صَل اهلل عليه 

ُجَل قَدن غَل َ ِِفن َسبِ قَالَ  لر َ ت ُمنُئا ا َمَتاَعُه : "إِذَا َوَجدن ِرقُون ِل اهلِل فَأَحن ين
هُ  ِربُون ِمِذي ُ "َواضن ن : َهَذا   . َوأَبُون دَاُودَ . َرَواهُ الَت ِ ِمِذي ُ ن َوقَاَل الَت ِ

ْيبٌّ    .َحِدْيثٌّ َغِر
3633. (4) [2/1079- అపర్మశోధతం] 
ఉమర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, ''మీలో 
ఎవరైనా ఇంకా పంచబడని యుద్ధ ్ ధనంలో నుండి 
దొంగిలిసేత , దోర హం చేసేత , ఆ సామానులిి కాలిావేయండి. 
శిక్షగా అతనిి కొట్ట ండి.'' 27 (తిర్మిజి్ / ఏకోలాేఖనం, 
అబూ్ దావూద్) 

لُِث  ُل الث َا  َهَذا النَباُب َخاٍل َعِن النَفصن
ఇందులో మూడవ విభాగ్ం లేదు 

===== 
 

26) అంటే ఇటువంటి పదాలు, తిటా్ట్ం వలా్ పాల్కడు 

ద్ండనగా కొర్డా దెబబలు కొట్ట గ్ల్డు. మొద్టి 

'హదీసు'లో 80 కొర్డా దెబబల్ వర్క కొట్ట వచుాను. ఈ 

'హదీసు'లో 20 కొర్డా దెబబలు పేరొకనడం జర్మగింది. 

27) వివర్ణ-3633: యుద్ధ  ధనంలో నుండి దొంగ్తనం చేసే 

వాడిని చేతలు నర్క్బడవు. అయితే ద్ండనగా కొదిు గా 

శికిష ంచి వద్లివేయడం జరుగుతంది. సామానును 

కాలిావేస్త ఆదేశం రదద యిపోయింది. ఇసాామ్ పార ర్ంభంలో 

ఈ ఆద్దశం ఉండేది.  
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ِربَِها  -6  َباُب بََياِن الَْخْمِر َوَوِعْيِد َشا
6. మదయం, తా్తగుబోతుకు శిక్ష 

ఖమ్ర్ అంటే దాచట్ం, క్పపట్ం అని అర్థ ం. ఇక్కడ 
ఖమ్ర్ అంటే మతుత  ఎకికంచే పానీయం. తి్గేవాడు 
అసథ ర్తక గుర్యి సపృహ కోలోపత్డు. మంచీ 
చెడుల్ను పర్మకిం లేడు. దీనివలా్ ఉపద్ర వాలు, క్లాోల్లలు 
తలతత త్యి. అందువలాే ఇసాామ్ దీనిి నిషేధంచింది. 
అలా్లహ్ ఆదేశం: ''ఓ విశ్చవసుల్లర్య! నిశాయంగా మద్య 
పానం, జూద్ం, బలిపీఠం మీద్ బలి్ఇవవట్ం (అ'నాసబ్) 
మర్మయు శకనానికై బాణాల్ పర యోగ్ం (అ'జాామ్) 
ఇవనీి కేవల్ం అసహయ క్ర్మైెన షై'త్న్ చేష్ట లు, కావున 
మీరు సాఫల్యం పొందాల్ంటే వీటిని తయజించండి.'' (అల్్ 
మాయిద్హ్, 5:90) ఈ ఆయత దావర్య సార్యయి 
నిషిద్ధ మని తెలిసంది. అది ఎకకవైెనా తకకవైెనా సరే. 
దీనిి గుర్మంచి అనేక్ 'హదీసు'లు ఉనాియి. 

لُ  َو َ ُل اَلن لنَفصن َ     మొదటి విభాగం  ا
 ) 2/1080( )صحيح [ (  1]  - 3634

ْيَرةَ  :   َعْن َرُسْوِل اهلِل صَل اهلل عليه وسلم قَالَ َعْن أَِِبْ ُهَر
لنَخمنرُ  َ َجَرَتْْيِ ِمنن  "ا ِلٌم ": الن َخلِة َوالنِعَنَبةِ َهاَتْْيِ الش َ   .. َرَواهُ ُمسن

3634. (1) [2/1080-ద్ృఢం]  
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, 

''మద్యం రండు ర్కాల్ చెటాు అంటే ఖరిూర్ం, దార క్ష పండా 
దావర్య తయారు చేయబడుతంది.'' 28 (ముసామ్)  

 ) 2/1080() صحيح (  [ 2]  - 3635
بِْن ُعَمَرَرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَالَ  ُعَمُر َرِضَي اهلُل  َخَطَب  :َوَعِن ا

ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَقاَل: "إِن َُه قَدن   َعننُه َعىَل ِمننََبَِرُسون
ينُم النَخمنرِ  ِر َياَء:نََزَل َتحن  النِعَنِب َوالت ََمرِ   َوِهَي ِمنن َخمنَسِة أَشن

ِعْيالنِحننَطِة َوا وَ  َمَر الَْعْقَل  لش َ اهُ  . َروَ "َوالَْعْسِل َوالَْخْمُر َما َخا
 .النُبَخاِري ُ 

 

28) అంటే అతయధక్ంగా ఈ రంటి దావర్య తయార్వు 

తంది. ఇవేకాక్ ఇతర్ పండాదావర్య కూడా తయార్వు 

తంది. ఒక్ వసుత వు తినాి, తి్గినా మతత వసేత  అది 

మతత  పదార్థ ం అవుతంది. అది గోదుమలు, తేన, దార క్ష, 

ఖరిూర్ం, బియయం మరే వసుత వుతో చేయబడినాసరే.  

3635. (2) [2/1080-ద్ృఢం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) యొక్క 
మెంబరుపై ఎకిక పర సంగించ్చరు. పర సంగ్ంలో మద్యం 
నిషేధం అవతర్మంచబడినప్పడు ఈ ఐదు, అంటే దార క్ష, 
ఖరిూర్ం, గోధుమ, జొని, తేనల్ దావర్య తయారు 
చేయబడేది. మతత  పదార్థ ం అంటే మతి పోగొటేట ది అని 
పేరొకనాిరు.29   (బు'ఖారీ)  

 ) 2/1080() صحيح [ (  3]  - 3636
َمِت النخَ  :َوَعْن أَنَس  قَالَ  ِ َِمتن َوَما نَِجُد  لََقدن ُحر  َ ُحر  منُرِحْين
َناِب إِل َ  َعن ُة َخمنِرنَا النُبُسُر َوالت َمنُر. َرَواهُ  َخمنَراَلن م َ  قَِلينًًل َوعَا

  .ي ُ النُبَخارِ 
3636. (3) [2/1080 -ద్ృఢం] 
అనస్ (ర్) క్థనం: మద్యం నిషేధం ఆజఞ  
అవతర్మంచబడినప్పడు దార క్ష సార్యయి చ్చల్ల అరుదుగా 
దొర్మకేది. అప్పపడు మా పార ంతంలో అతయధ క్ంగా పచిా, 
ఎండు ఖరిూర్యల్ దావర్య తయారు చేయబడేది. 
(బు'ఖారీ) 

 )2/1080() متفق عليه [ (  4]  - 3637
لَْت َوَعْن عَائَِش  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َة قَا : ُسِئَل َرُسون

كَ  َر فَُهَو َعِن الِبت َِع َوُهَو نَِبينُذ الَعَسِل فََقاَل: "كُل ُ َشَراٍب أَسن
   .َحَراٌم"

3637. (4) [2/1080-  ఏకీభవితం] 
ఆయిష్హ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స)ను బిత'ఉ  తేన మతత  
పదార్యథ నిి గుర్మంచి పర శిించడం జర్మగింది. దానికి పర వక్ు  
(స) 'పర తి మతత  పదార్థ ం నిషిద్ధ ం,' అని అనాిరు.30  

(బు'ఖారీ, ముసామ్) 
 

29) అది ఈ వసుత వులు  మొక్కజొని, జొనిలు, 

బియయం మొద్లైన వాటితో తయారైనా సరే. ఖరిూర్ం 

క్లాులో ఒక్వేళ మతత వసేత  అది కూడా మద్యంగానే 

పర్మగ్ణంచబడుతంది. అది కూడా నిషిద్ధ ం. 

30) వివర్ణ-3637: తేన సార్యయిని బిత'ఉ అంటారు. 

దీనిి గుర్మంచి పర జలు పర శిించ్చరు. దానికి పర వక్ు  (స) 

పర తి మతత పదార్థ ం నిషిద్ధ ం అని, ఒక్వేళ ఆ తేన 

సార్యయిలో మతత  ఏర్పడితే, దానిి సేవించడం కూడా 

నిషిద్ధ మే అని అనాిరు . 
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 ) 2/1080() صحيح [ (  5]  - 3638
بِْن ُعَمَرَرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَالَ  ُل اهلِل صىل اهلل  قَا : َوَعِن ا َل َرُسون

ِكٍرحَ  :سلم عليه و ِكٍرَخمنٌرَوكُل ُ ُمسن َراٌم َوَمنن َشِرَب  "كُل ُ ُمسن
َربنَها ِِف   النَخمنرَ  ِمُنَها لَمن يَُتبن لَمن يَشن ننَيا فََماَت َوُهَو يُدن ِِف الد ُ

ِخَرةِ". ِلٌم َروَ  اْلن  . اهُ ُمسن
3638. (5) [2/1080 -ద్ృఢం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) 
పర వచనం, ''పర తి మతత  పదార్థ ం మద్యం, పర తి మతత  
పదార్థ ం నిషిద్ధ ం. పర పంచంలో ఎలా్ప్పపడూ మద్యం 
సేవిస్తత  పశ్చాత్త పం చెంద్కండా మర్ణసేత , పర్లోక్ంలో 
సవర్గ  అమృతం పొంద్లేడు.'' (బు'ఖారీ, ముసామ్) 

 ) 2/1081() صحيح [ (  6]  - 3639
ِب ُ صَل اهلل وَ    َعْن َجاِبر  أَن َ َرُجًَل قَِدَم ِمَن الَْيمَِن فََسأََل الن َ

ر َةِ يَُقاُل لَُه   عليه وسلم َعْن َشَراب  يَْشَربُْونَُه بِأَرِضِهْم ِمَن الذ ُ
ِب ُ صَل اهلل عليه ِكٌر ُهَو؟" قَاَل: وسلم الِْمْزُر فََقاَل الن َ : "أََو ُمسن

ِكٍر َحَراقَاَل: "كُل ُ  .نََعمن  ًدا  ُمسن ْن يَْشَرُب  لِمَ ٌم إِن َ َعىَل اهلِل َعهن
َل اهلِل َوَما "يَْسِقَيِه ِمْن ِطْيَنِة الَْخَباِل  الُْمْسِكَر أَْن  ا: يَا َرُسون لُون . قَا

. "ِر أَون ُعَصاَرُة أَهنَل الن َارِ ِطينَنُة النَخَباِل؟ قَاَل: "َعَرُق أَهنِل الن َا
ِلٌم    .َرَواهُ ُمسن

3639. (6) [2/1081-ద్ృఢం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: యమన్ నుండి ఒక్ వయకిు  వచ్చాడు. 
ఆ వయకిు  పర వక్ు  (స)ను యమన్లో జొనిల్తో చేసే మ'జ్ర్ 
అనే మద్యం గుర్మంచి అడిగాడు. దానికి పర వక్ు  (స) అది 
మతత  పదార్థ మా అని అడిగారు. ఆ వయకిు  అవును అని 
సమాధానం ఇచ్చాడు. అప్పపడు పర వక్ు  (స), 'పర తి మతత  
పదార్థ ం నిషిద్ధ ం అని, ఇహలోక్ంలో మతత  పదార్యథ ల్ను 
సేవించేవార్మని 'తీనతల్్ 'ఖబాల్్ తి్పసాత నని, అలా్లహ 
ద్ృఢ నిశాయంతో ఉనాిడు' అని అనాిరు. పర వక్ు  (స) 
అనుచరులు, 'ఓ పర వకాు ! 'తీనతల్్ 'ఖబాల్్ అంటే 
ఏమటి?' అని వినివించుకనాిరు. దానికి పర వక్ు  (స), 
'నర్క్వాసుల్ చెమట్, చీము నతత రాు,' అని అనాిరు. 
(ముసామ్)  
అంటే నర్క్వాసుల్ చెమట్, చీము నతత రాు 
తి్గుబోతల్క నర్క్ంలో తి్పంచబడత్యి. 

 ) 2/1081() صحيح [ (  7]  - 3640

: أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم نَََه َعنن  ةَ َوَعْن أَِِبْ قََتادَ 
بِينِب َواَخِل  ِر َوَعنن َخِلينِط الز َ ِر َوالُبسن ْيِط  َوَعْن َخِل  لت َْمريينِط الت َمن

َطِب  ْهِو َوالر ُ ا كُل َ َواِحٍد َعىَل َحَدةٍ الز َ ننَتِبُذون . َرَواهُ  ". َوقَاَل: "ا
ِلٌم    .ُمسن

3640. (7) [2/1081-ద్ృఢం] 
అబూ ఖత్దా (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పచిా మర్మయు 
ఎండు ఖరిూర్యలు క్లిప నబీజ్' తయారుచేయర్యద్ని 
వార్మంచ్చరు. మర్మయు కిష్మష్ మర్మయు ఖరిూర్యల్ను 
క్లిప నబీజ్' తయారు చేయర్యద్ని వార్మంచ్చరు. ఇంకా 
పచిా మర్మయు పండు ఖరిూర్యలు క్లిప నబీజ్' 
తయారు చేయ ర్యద్ని వార్మంచ్చరు. అయితే వేరేవరుగా 
నబీజ్' చేయవచాని అనుమతించ్చరు.31 (ముసామ్) 

 ) 2/1081( )صحيح [ (  8]  - 3641
ِئَل َعِن الَْخْمِر َوَعْن أَنَس  أَن َ الن َِب َ صَل اهلل عليه وسلم ُس 

؟ فََقالَ  ِلٌم  "َل : "يُت ََخُذ َخَل ً  .. َرَواهُ ُمسن
3641. (8) [2/1081-ద్ృఢం] 
అనస్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స)ను మతత  పానీయంతో 
సర్క్ తయారుచేయటానిి గుర్మంచి పర శిించట్ం 
జర్మగింది. పర వక్ు  (స) మతత  పానీయంతో సర్క్ చేయడం 
ధర్ిసమి తంకాద్ని అనాిరు. (ముసామ్)  
ఎందుక్ంటే మద్యం నిషిద్ధ ం, అపర్మశుభర ం. అందువలా్ 
నిషిద్ధ మైెన, అపర్మశుభర  మైెన వసుత వుతో సర్క్ చేయడం 
సర్మకాదు,' అని అనాిరు. 

 ) 2/1081() صحيح [ (  9]  - 3642
ْيد  َسأََل الن َِب  صَل   َوَعْن َوائِِل  الَْحْضَرِمي ِ أَن َ َطاِرَق بَْن ُسَو

َواِء  َعِن الَْخْمِر فََنَهاهُ  اهلل عليه وسلم . فََقاَل: إِن ََما أضننُعَها لِلد َ
َلِكن َُه دَاءٌ  ِلٌم . رَ " فََقاَل: "إِن َُه لَينَس بَِدَواٍء َو   .َواهُ ُمسن

3642. (9) [2/1081-ద్ృఢం] 
వాయిల్్ హ'ద్ర్మీ క్థనం: 'త్ర్మఖ్ బిన్ సువైెద్ పర వక్ు  

(స)ను మద్యం గుర్మంచి వినివించుకనాిడు. పర వక్ు  
 

31) వివర్ణ-3640: ఈ రంటిని క్లిప నబీజ్ తయారు్

చేసేత , అందులో మతత  ఏర్పడుతంది. అందువలా్ 

వార్మంచ్చరు. అయితే వేరేవరుగా చేస వాటిలో మతత  

ఉండక్పోతే సేవించ వచుాను. 
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(స) మద్యం సేవించటానిి వార్మంచ్చరు. దానికి అతడు 
'మేమ మదాయనిి మందుగా తయారు్ చేసాత ం,' అని 
అనాిరు. అప్పపడు పర వక్ు  (స), 'ఇది మందు కాదు 
వాయధ,'  అనాిరు. (ముసామ్) 
అంటే మదాయనిి మందుగా వాడటం కూడా 
నిషిదధ మే. అది తినేదైెనా, ర్యసుకనేదైెనా సరే. ఎందు్
క్ంటే అలా్లహ్ (త) నిషిద్ధ  వసుత వులాో ఆరోగ్యం ఉంచలేదు. 

----- 
   రండవ విభాగంالَْفْصُل الث َاِِنْ  

 )2/1081() لم تتم دراسته [ (  10]  - 3643
ُل اهلِل صىل اهلل عليه  قَالَ  : َعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَرقَالَ   َرُسون

َبِل اهلُل لَُه َصًَل  وسلم: َ  "َمنن َشِرَب النَخمنَرلَمن يَقن بَِعْين ةً أَرن
فَإِنن عَادَ لَمن يَقنَبِل اهلُل لَُه َصًَلةً  فَإِنن َتاَب َتاَب اهلُل عَلَينِه. .َصَباًحا

َ َصبَ  بَِعْين ْن عَادَ لَْم يَْقَبِل اهلُل فَإِ  .ْن َتاَب َتاَب اهلُل عَلَْيهِ فَإ. اًحاأَرن
 عَلَْيِه فَإِْن عَادَ ِِف فَإِْن َتاَب َتاَب اهللُ  .لَُه َصََلةً أَْربَِعْْيَ َصَباًحا

ِبَعِة لَْم يَْقَبِل اهلُل لَُه َصََلةً أَْربَِعْْيَ َصَباًحا ا فَإِْن َتاَب لَْم   .الر َ
ُ  ".اِل َوَسَقاهُ ِمْن نَْهِر الَْخبَ  .هلُل عَلَْيهِ يَُتِب ا ِمِذي  ن  . َرَواهُ الَت ِ

3643. (10) [2/1081-అపర్మశోధతం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) 
పర వచనం, ''ఎవరైనా మద్యం సేవిసేత  40 రోజుల్ వర్క 
అలా్లహ్ (త) అతని నమాజు సవక్ర్మంచడు. ఒక్వేళ చితత  
శుదిధ తో, నిర్ిల్మైెన మనసుసతో పశ్చాత్త పం్చెందితే 
అలా్లహ్(త) అతని పశాత్త పానిి స్త్వక్ర్మసాత డు. మళ్ళళ 
మద్యం సేవిసేత  అలా్లహ్ అతని 40 రోజుల్ నమాజు 
స్త్వక్ర్మంచడు. ఒక్వేళ అతడు మళ్ళళ పశ్చాత్త పం 
చెందితే అలా్లహ్ (త) అతనిి క్షమంచివేసాత డు. మళ్ళళ 
అతడు మద్యం సేవిసేత  అలా్లహ్ (త) అతని 40 రోజుల్ 
నమాజు స్త్వక్ర్మంచడు. అతడు మళ్ళళ పశ్చాత్త పం 
చెందితే అలా్లహ్ (త) క్షమసాత డు. నాల్గ వసార్మ మద్యం 
సేవిసేత  అలా్లహ్ అతని 40 రోజుల్ నమాజు స్త్వక్ ర్మంచడు. 
అతడు మళ్ళళ పశ్చాత్త పం చెందితే అలా్లహ్ (త) 
అతనిి క్షమంచడు. ఇంకా అలా్లహ్(త) అతనికి 'ఖబాల్్ 
నది నుండి అంటే పాపాతిల్ చెమట్, చీము, నతత రు 
తి్పసాత డు. (తిర్మిజి') 

 )2/1082() لم تتم دراسته [ (  11]  -3644
و َوَرَواهُ ال  َرِمي ُ َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمر  ا ْبُن َماَجُه َوالد َ ن ََسائِ ُ َوا

. 
3644. (11) [2/1082-అపర్మశోధతం] 
అబుు లా్లహ్ బిన్ అమ్మ్ క్థనం: (నసాయి, ఇబ్ని 
మాజహ, దార్మి) 

 )2/1082() لم تتم دراسته [ (  12]  - 3645
: "َما  ليه وسلم قَالَ َوَعْن َجاِبر  أَن َ َرُسْوَل اهلِل صَل اهلل ع

ِمِذي ُ َوأَبُون دَ  ن هُ فََقِلينلُُه َحَراٌم". َرَواهُ الَت ِ ُ َكَر كَِثْين بنُن  أَسن اُودَ َوا
 َماَجهُ 

3645. (12) [2/1082-అపర్మశోధతం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, ''అధక్ 
పర్మమాణంలో మతత గా ఉండే పదార్థ ం అల్ప 
పర్మమాణంలో కూడా నిషిద్ధ మే.'' (తిర్మిజి', అబూ 
దావూద్, ఇబ్ని మాజహ) 

 )2/1082() لم تتم دراسته [ (  13]  - 3646
: "َما َل اهلل عليه وسلم قَالَ َوَعْن عَائَِشَة َعْن َرُسْوِل اهلِل ص 

َكَر ِمننهُ  ُء  أَسن ُق فَِملن ِ النَفرن مَُد  "ِمْنُه َحَرامٌّ  الَكف  . َرَواهُ أَحن
ِمِذي ُ َوأَبُون  ن  . دَاُودَ  َوالَت ِ

3646. (13) [2/1082 -అపర్మశోధతం] 
ఆయిష్హ్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, 8 స్తరేు 
ఉపయోగించట్ం వలా్ మతత గా ఉంటే దాని ఒక్క 
గుక్కకడ్డ కూడా నిషిద్ధ మే. (అహిద్, తిర్మిజి, అబూ 
దావూద) 

 )2/1082() لم تتم دراسته [ (  14]  - 3647
ُل اهلِل صىل اهلل عليه  : قَالَ َوَعِن الن ُْعَماِن بِْن بَِشْْي   قَاَل َرُسون

ًرا َوِمَن الت من  وسلم: ِ َخمن ِعْين ِر  "إِن َ ِمَن النِحننَطِة َخمنًرا َوِمنن الش َ
ًرا َوِمَن  بِينِب َخمن ًرا َوِمَن الز َ ُ  . َروَ " النَعَسِل َخمنًراَخمن ِمِذي  ْ اهُ الَت ِ

بُْن َماَجهُ  ِمِذي ُ َوقَاَل ال  .َوأَبُْو دَاُودَ َوا ْ ينٌب  َت ِ  . َهَذا َحِدينٌث َغِر
3647. (14) [2/1082-అపర్మశోధతం] 
నోమాన్ బిన్ బషీర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం:  
గోధుమల్ దావర్య మద్యం తయారు చేయబడుతంది. 
జొనిల్ దావర్య కూడా మద్యం తయారు్చేయబడు్

తంది. ఖరిూర్యల్ దావర్య కూడా మద్యం 
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తయారుచేయబడుతంది, ఇంకా దార క్ష మర్మయు తేనల్ 
దావర్య కూడా మద్యం తయారు చేయబడుతంది. 
(తిర్మిజి/ఏకోలాేఖనం, అబూ దావూద్, ఇబ్ని మాజహ) 

 )2/1082() تتم دراسته  لم[ (  15]  - 3648
ٌر لَِيِتينٍم فَلَم َا  :ِد الُْخْدِري ِ قَالَ َوَعْن أَِِبْ َسِعيْ   كَاَن ِعننَدنَا َخمن

َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعننهُ  (النَمائَِدةُ )نََزلَِت   .َسأَلنُت َرُسون
ن  هُ". َرَواهُ الَت ِ ينُقون  . ِمِذي ُ َوقُلنُت: إِن َُه لَِيِتينٍم فََقاَل: "أَهنِر

3648. (15) [2/1082 -అపర్మశోధతం] 
అబూ సయీద్ ఖుదీర  (ర్) క్థనం: మద్యం నిషిద్ధ ం 
కావటానికి ముందు ఒక్ అనాథక చెందిన మద్యం మా 
ద్గ్గ ర్ ఉండేది. స్తర్హ్ మాయిద్హ్లో మద్యం నిషేధం 
అవతర్మంచిన తరువాత నేను పర వక్ు  (స)ను దీనిి 
గుర్మంచి పర సాత విస్తత , 'ఇది అనాథ పలా్ల్ది,' అని 
అనాిను. దానికి పర వక్ు  (స), 'దానిి కూడా పార్వేయి,' 
అని అనాిరు. (తిర్మిజి')  
అంటే మద్యం నిషిద్ధ ం చేయబడింది. అది ఏ 
వసుత వుల్తో చేసనా సరే. 

 )2/1082() صحيح [ (  16]  - 3649
ن َوَعْن أَنَس  َعْن أَِِبْ َطلَْحةَ  ينُت : أَن َُه قَاَل: يَا نَِب َ اهلِل إِِن ِ ََتَ اِشن

رِ  ًرا َِلَينَتاٍم ِِفن َحجن نَاَن َخمن ِ كنِسِر الد  َر َوا .  " ين قَاَل: "أَهنِرِق النَخمن
َفُه.   ِمِذي ُ َوَضع َ ن  َرَواهُ الَت ِ

َية : أَن َُه َسأَلَُه الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم َعنن  أَِِبْ دَاُودَ  َوِِفن ِرَوا
ا َخمنًرا قَاَل: "أهن  َعلَُها َخًل ً "ِرقنَهاأَينَتاٍم َوِرثُون ؟ قَاَل: . قَاَل: أَفًََل أَجن

 . "" َل 
3649. (16) [2/1082 -ద్ృడం] 
అనస్ (ర్) క్థనం: అబూ 'తల్్'హా పర వక్ు  (స)ను, 'ఓ 
పర వకాు ! అనాథల్ కోసం నేను మద్యం కొని్ఉంచ్చను,' అని 
అనాిరు. అప్పపడు పర వక్ు  (స), 'ఆ మదాయనిి 
పార్వేయి, ఆ గినిల్ను విర్మచివేయి,' అని అనాిరు. 
(తిర్మిజి', అబూ  దావూద్) 
అబూ దావూద్ ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది: ''అబూ 

'తల్్'హా పర వక్ు  (స)ను, 'నా సంర్క్షణలో ఉని అనాథల్ 
ఆసత గా మద్యం ల్భించింది. అది నా ద్గ్గ ర్ ఉంది. నేను 
దానిి ఏం చేయాలి?' అని వినివించుకనాిను. 
అప్పపడు పర వక్ు  (స), 'దానిి పార్వేయి,' అనాిరు. నేను 

మళ్ళళ, 'దాని సర్క్ చేసుకోనా,' అని అనాిను. దానికి 
పర వక్ు (స), 'ఆ మద్యంతో సర్క్ కూడా చేయక,' అని 
అనాిరు. 

----- 
لَْفْص  َ ِلُث  ا    మూడవ విభాగం ُل الث َا

 )2/1083() ضعيف  [ (  17]  - 3650
لَْت  ُل اهلِل صىل اهلل عل َعْن أُم ِ َسلََمَة قَا يه وسلم َعنن  : نَََه َرُسون

ِكٍر َوُمقنَِتٍ   . . َرَواهُ أَبُون دَاُودَ كُل ِ ُمسن
3650. (17) [2/1083 -బల్హీనం] 
ఉమెి సల్మహ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర తి మతత  
పదార్యథ నిి పర తి చెడగొటేట  పదార్యథ నిి నిషేధంచ్చరు. 32 

(అబూ  దావూద్) 
 )2/1083() صحيح [ (  18]  - 3651

ِل اهلِل صىل اهلل عليه  قُلنُت لَِرُس  :لِْحْمَْيِي ِ قَالَوَعْن دَْيلَِم ا ون
َها َعمَ  وسلم: لُِج فِين َل اهلِل إِن َا بِأَرنٍض بَاِردٍَة َونَُعا ًًل يَا َرُسون
ًبا ِمْن َهَذا الَْقْمِح نََتَقو ى بِِه َعََل  َوإِن َا  .َشِدينًدا نَت َِخُذ َشَرا

لَِنا َوَعََل بَْرِد بََِلِدنَا ِكُر؟" :قَالَ  .أَْعَما  قَاَل:  .نََعمن  قُلنُت: "َهلن يُسن
هُ" َتِنُبون ُ َتاِرِكينهِ  قُلنُت: ."فَاجن "إِنن لَمن  قَاَل: .إِن َ الن َاَس َغْين

 ُ ُهمن يََتن هُ فََقاِتلُون  .  هُ أَبُْو دَاُودَ . َرَوا"كُون
3651. (18) [2/1083- ద్ృఢం] 
దైెల్మ్ 'హమయరీ (ర్) క్థనం: నేను పర వక్ు  (స)ను, 'ఓ 
పర వకాు ! మేము శీతల్ పార ంత్నికి చెందిన్వార్ం. చ్చల్ల 
క్ష్ట పడవల్స ఉంటుంది. మేము గోధుమల్ మద్యం 
తయారు చేసాత ం. దానివలా్ మాక పనిచేయడంలో శకిు  
ల్భిసుత ంది. సహాయం కూడా ల్భిసుత ంది. అది చలా్ద్నం 
నుండి కూడా ర్కిష సుత ంది. ఇటువంటి అతయవసర్ 
పర్మసథ తలాో మేము దానిి తి్గ్వచ్చా?' అని 
వినివించుకనాిరు. దానికి పర వక్ు  (స), 'అది మతత గా 
ఉంటుందా? అని అడిగారు. దానికి నేను 'అవును' 
అనాిను. అప్పపడు పర వక్ు  (స) 'దానికి దూర్ంగా 

 

32) వివర్ణ-3650: ముఫ్తిదిన్ అంటే ఉపయోగించట్ం 

వలా్ శరీర్ం వేడకికపోయే పదార్థ ం. కాళ్ళళ చేతలు 

సోమర్మతనానికి గుర్వుత్యి. ఇటువంటి పదార్యథ ల్ను 

కూడా ఉపయోగించ వద్ు ని పర వక్ు  (స) వార్మంచ్చరు. 
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ఉండండి, తి్గ్క్ండి' అనాిరు. దానికి నేను 'పర వకాు ! 
పర జలు దానిి వద్ల్రు, దానికి అల్వాటు 
పడిపోయారు. మద్యం తి్గ్నిద్ద ఏ పనీ చేయలేరు' అని 
అనాిను. అప్పపడు పర వక్ు  (స), 'ఒక్వేళ వారు మంచిగా 
వద్ల్క్పోతే వార్మతో పోర్యడు,' అని అనాిరు. (అబూ 
దావూద్) 

 )2/1083() لم تتم دراسته [ (  19 ] - 3652
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم نَََه  :َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمِرو أَن َ الن َ

َبِة  َعِن النَخمنرِ  اِء َوقَاَل:َوالنَمينِسِر َوالنُكون َ ِكرٍ  َوالنُغَبْين  "كُل ُ ُمسن
 .َرَواهُ أَبُون دَاُودَ  َحَراٌم".

3652. (19) [2/1083- అపర్మశోధతం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) 
మదయం, జూదం, పాచికల దాీరా జోస్యం, 
చదరంగాల్ను నిషేధంచ్చరు. ఇంకా పర వక్ు  (స) 'పర తి 
మతత పదార్థ ం నిషిధధ ం' అని అనాిరు.33  (అబూ 
దావూద్) 

 )2/1083( )لم تتم دراسته [ (  20]  - 3653
ِب ِ ص  ُخُل النَجن ََة  :َل اهلل عليه وسلم قَالَ َوَعْنُه َعِن الن َ "َل يَدن

ِمٌن َخمنٍر". َرِمي ُ َرَواهُ الد َ  عَاٌق َوَل قَم َاٌر َوَل َمن َاٌن َوَل ُمدن    .ا
َيٍة  لَُد ِزننَيٍة " بََدَل " قَم َارٍ  لَُه:َوِِفن ِرَوا  .""َوَل َو

3653. (20) [2/1083 -అపర్మశోధతం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్(ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) 
పర వచనం, ''తలాిద్ండుర ల్ అవిధేయతక పాల్పడిన 
వారు, జూద్ం ఆడిన వారు, ఎతిత పొడిచేవారు, 

 

33) వివర్ణ-3652: కూబహ్ చద్ర్ంగ్ం లేదా చిని 

తబ్ల్లను అంటారు. అంటే ఆట్ల్ డప్పపల్ వసుత వుల్ 

నుండి వార్మంచ్చరు. అల్్-గుబై్నర్యవు చనగ్ల్ మద్యం ఇది 

చ్చల్ల ధాటుగా ఉంటుంది. ఒక్ 'హదీసు'లో 'గ్బీర్ 

మదాయనుిండి దూర్ంగా ఉండండి. ఇది జొనిల్తో 

తయారు చేయబడుతంది. ఇది పర పంచంలో అనిి 

పార ంత్ల్లో ల్భిసుత ంది. అంటే అంద్రూ దీనిి మద్యం 

అంటారు. ఇది కూడా ఇతర్ మదాయలా్ల మతత గా 

ఉంటుంది. అంద్రూ దీనిి ఉపయోగిసాత రు.  

ఎలా్ప్పపడూ మద్యం సేవించేవారు సవర్గ ంలో 
పర వేశించలేరు.34 (దార్మి) 

 మరో ఉలాేఖనంలో అక్ర మ సంత్నం సవర్గ ంలో 
పర వేశించదు అని ఉంది. 

 )2/1084() ضعيف  [ (  21]  - 3654
َمَة قَالَ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ اهلَل  َوَعْن أَِِبْ أَُما : قَاَل الن َ
َمًة ل ِلنعَ  َل َتَعاَل بََعثَِِنن َرحن َ َوُهَدى ل ِلنَعا لَِمْين َ ا ن َعز َ   .ِمْين َوأََمَرِِنن َرِب ِ

ِ َوا ِق النَمَعاِزِف َوالنَمَزاِمْين لُ ْْلوْ َوَجل َ بَِمحن ِب َوأَْمِر ثَاِن َوالص ُ
ْ َعز َ َوَجل َ  َرُب َعبنٌد م ِنن  الَْجاِهِلي َِة َوَحلََف َرِب ِ ِِتن َل يَشن : ِبِعز َ

َعًة َخمن  ِدينِد ِمثنلََهاِر إِل َ َسَقينُتُه ِمَن ال عَِبينِدين ُجرن كَُها  .ص َ ُ َوَل يََتن
َفِِتن إِل َ َسَقينُتُه ِمنن ِحَياِض  َمُد . َرَواهُ "الُْقْدِس  ِمنن َمَخا  .  أَحن

3654. (21) [2/1084 -బల్హీనం] 
అబూ ఉమామహ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, 

''అలా్లహ్ (త) ననుి పర పంచమంతటికీ కారుణయంగా 
మార్గ ద్ర్శక్ంగా పంపాడు. కైీసత వుల్, అజాఞ న కాల్ప్ప 
ఆచ్చర్యల్నిిటినీ తొల్గించేందుక పంపాడు. నా 
పర భువు తన గౌర్వం సాకిష గా ఇల్ల ఆదేశించాడ్డ: ''నా 
దాసులాో ఎవరైనా పర పంచంలో ఒక్క గుకకడు మద్యం 
అయినా తి్గి వుంటే అతనికి నర్క్ంలోని చీము ర్కాు లు 
తి్పసాత ను. ఇంకా మరవరైతే నా భయం వలా్ మద్యం 
సేవించడం మానివేసేత , అతనికి నేను పవితి హౌ'ద లోని 
పానీయానిి తి్పసాత ను.'' 35  (అ'హ్మద్)   
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34) వివర్ణ-3653: తలాిద్ండుర ల్ విధేయత తపపనిసర్మ 

విధ. అవిధేయత నిషిద్ధ ం. తలాిద్ండుర ల్ అవిధేయత 

ధర్ిమని భావించి చేసేవారు అవిశ్చవసులౌత్రు. 

సవర్గ ంలో పర వేశించలేరు. జూద్ం, ఉపకార్ం చేస 

ఎతిత పొడవట్ం, తి్గుబోత అనీి ఇటువంటివే. అక్ర మ 

సంత్నం అంటే యుక్ు వయసుసక చేర్మన తర్యవత కూడా 

తప్పపడు మార్యగ నిి అనుసర్మంచేవారు.  

35) వివర్ణ-3654: అంటే ఎటువంటి మేళత్ళ్ళల్, 

డప్పపలు, సంగీత్లు అనిిటినీ నిరూిలించటానికే 

అలా్లహ్ (త) ననుి పంపాడు. పర సుత తం ఉని ఆధునిక్ 

సంగీత పర్మక్ర్యలు ఈ కోవక చెందినవే. ఇవనీి నిషిద్ధ ం. 

ఎందుక్ంటే వీటివలా్ క్లాోల్లలు, ఉపద్ర వాలు 

తలతత త్యి. 



17. శిక్షల పుస్త కం : 3555-3660    ;    స్ంపుటం : II 1316 17-  ِِجْلدال   ؛   3660-3555:  ِكتَاُب اْلُحُدْود   :II 
 

ْبِن ُعَمَر أَن َ َرُسْوَل اهلِل صَل اهلل عليه وسلم قَالَ  : َوَعِن ا
َم اهللُ  ُ النَجن ََة:  "ثًََلثٌَة قَدن َحر َ ِ ِرَوالنَعاق ُ  ُمدن  عَلهَْين ِمُن النَخمن

ِِفن أَهنلِِه النَخَبَث". ُث ال َِذين يُِقر ُ ي ُون  . َسائِ ُ َواهُ أَْحَمُد َوالن  رَ  َوالد َ
3655. (22) [2/1084 -అపర్మశోధతం] 
'అబుు లా్లహ్ బిన్ 'అమ్మ్ (ర్) క్థనం: అలా్లహ్ (త) 
ముగుగ రు వయకు ల్పై సవర్యగ నిి నిషేధంచ్చడు. 1. 
నిర్ంతర్ం మద్యం తి్గేవాడు. 2. తలాిద్ండుర ల్ 
అవిధేయతక పాల్పడినవాడు. 3. తన ఇంటివార్మని 
చెడు చేస్తత  ఉనాి వార్మంచనివాడు. 36  (అ'హిద్, 
నసాయి') 
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َعِري ِ أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم قََوَعْن أَِِبْ ُمْوََس  َشن اَل: اَلن
ُخُل  ُق  "ثًََلثٌَة َل َتدن ِ ِحِم َوُمَصد  ِر َوقَاِطُع الر َ ِمُن النَخمن  النَجن ََة: ُمدن

ِر" حن َمُد .  الس ِ  . َرَواهُ أَحن
3656. (23) [2/1084- ? ] 
అబూ మూసా అష్'అరీ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) 
పర వచనం, ''ముగుగ రు వయకు లు సవర్గ ంలోకి పర వేశించరు. 
1. ఎలా్ప్పపడూ మద్యం సేవించేవారు. 2.బంధుత్వ 
ల్ను తిెంచేవారు. 3. మంతివిద్యపై నమిక్ం క్ల్ వారు. 
(అ'హిద్) 
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36) వివర్ణ-3655: 'ద్యూయస్' అంటే తన భార్య వద్ు క 

పర్ప్పరుషులు వస్తత -పోతూ ఉండట్ం భర్మంచే పౌరుష్ం 
లేని వయకిు . అశాీల్ పనులు జరుగుతూ ఉనాి చూస 

వార్మంచని మనిషి. ఒక్ 'హదీసు'లో ఇల్ల ఉంది: 

'ద్యూయస్' సవర్గ ంలో పర వేశించడు. లేదా సవర్గ  
పర్మమళ్ళనిి ఆసావదించలేడు. అప్పపడు పర వక్ు  (స) 

అనుచరులు 'ద్యూయస్' అంటే ఎవరు' అని 

పర శిించ్చరు. ''తన భార్య అశాీల్ కార్యయల్క 

పాల్పడుతంద్ని విష్యం తెలిస కూడా వార్మంచని 

వయకిు '' అని పర వక్ు  (స) సమాధానమచ్చారు. కొంద్రు 

'ద్యూయస్' అంటే పర్ ప్పరుషుల్ను తన భార్య ద్గ్గ ర్క 

ర్యనిచేావాడని, తన సోద్రీ ణుల్వద్ు క పర్ప్పరుషుల్ను 

ర్యనిచేావాడని, తన కూతరా్వద్ు క పర్ప్పరుషుల్ను 

ర్యనిచేావాడని అభిపార యపడుతనాిరు. ఇంకా తమ 

తలాుల్ను, కూతరా్ను, చెలా్లయిల్ను స్త్త ీల్ను బుర్ఖా 

లేకండా తిిపేపవారు ఈ కోవక చెందినవారే. 

بِْن َعب َاس  قَالَ َوعَ  :  َرُسْوُل اهلِل صَل اهلل عليه وسلم: قَاَل ِن ا
ِر إِنن َماَت لَِقَي اهلُل كََعابٍِد وَ  ِمُن النَخمن َمُد "ثٍَن "ُمدن  .  . َرَواهُ أَحن

3657. (24) [2/1084 -అపర్మశోధతం] 
ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర్) క్థనం: పర వక్ు  (స) పర వచనం, 
ఎలా్ప్పపడూ మద్యం తి్గేవారు మర్ణసేత  విగ్ర హా 

ర్యధకలుగా అలా్లహ్(త)ను క్లుసు కంటారు. 37 

(అ'హ్మద్) 
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بُْن مَ  ْيَرةَ َوَرَوى ا  .  اَجُه َعْن أَِِبْ ُهَر
3658. (25) [2/1084 -అపర్మశోధతం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: (ఇబ్ని  మాజహ) 
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ِينَماِن"َعنن ُمَحم َِد بنِن عَُبينِد اهلِل َعنن  َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ  "ُشَعِب اْلن

َكَر النُبَخارِ  أَبِينِه. َحم َِد بنِن َعبنِد اهلِل  ي ُ ِِف الت َاِرينِخ َعنن مُ قَاَل: ذَ
 .  َعنن أَبِينهِ 

3659. (26) [2/1084- అపర్మశోధతం] 
ము'హమిద్ బిన్ 'ఉబేదులా్లహ్, తన తండిర  దావర్య 
ఉలాేఖనం. (బై్నహఖీ / షు'అబుల్ ఈమాన). అద్ద 
విధంగా ముహమిద్ బిన్ అబుు ల్ ముహసన, తన తండిర  
దావర్య ఉలాేఖనం. (బు'ఖారీ   /  త్రీఖ్-అల్-క్బీర్) 

 )2/1084() لم تتم دراسته [ (  27]  - 3660
َر أَون  : َما أُبَاِلن َوَعْن أَِِبْ ُمْوََس أَن َُه كَاَن يَُقْولُ  َشِربنُت النَخمن

ِريََة دُونَن اهلِل. َرَواهُ الن ََسائِ ُ  ا ت ُ َهِذهِ الس َ  .َعَبدن
3660. (27) [2/1084- అపర్మశోధతం] 
అబూ మూసా (ర్) ఇల్ల అనేవారు, ''నాక మద్యం 
తి్గ్డం, శిల్ల ఫల్కానిి మొక్కడం రండూ సమానమే.'' 
(నసాయి).  
అంటే, ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర్) క్థనంలో ఉనిటుట , నాక 
మతత  పానీయాలు తి్గ్ట్ం, విగ్ర హార్యధన రండూ 
ఒక్కటే.  

***** 
 

37) వివర్ణ-3657: అంటే తి్గుబోత విగ్ర హార్యధకడుగా 

పర్మగ్ణంచబడత్డు, ఎందుక్ంటే మనోకాంక్షల్క బానిస 

అయినవాడూ, విగ్ర హార్యధకడూ ఇద్ు రూ ఒక్కటే. 

*** 


