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َبائِِح  -20 ْيِد َوالذ َ  ِكَتاُب الص َ
20. వేట మరియు జి''బ్హ ్ పుసత కం

మక్కహ్లో మరియు ఇ'హ్రామ్ సి్థతిలో వేటాడటం 
ధర్మం కాదు. ఇవి తప్ప ఇతర్ ప్ర ంతాలలో 
వేటాడవచ్చును. అలా్లహ్ ఆదేశం: ''ఓ విశ్వాసులారా! 
మీరు ఇ'హా్రమ్ సి్థతిలో ఉన్నప్పుడు వేటాడకండి. మీలో 
ఎవరైనా బుధి్ధ పూర్ాకంగా వేటచేసే్త, అతడు చంపిన్ 
జంతువుతో సరితూగే ఒక పశువును పరిహ్రర్ంగా 
సమరిుంచుకోవాలి. దానిని (ఆ పశువును) మీలో 
నాాయవరుు లైన్ ఇద్ద రు వాక్తు లు నిర్ణ యంచాలి. 
పశువును ఖురాానీ కొర్క్త క'అబహ్ వద్ద క్త చేరాాలి. 
లేదా దానికి పరిహ్రర్ంగా కొంద్రు పేద్లక్త భోజన్ం 
పెటాాలి, లేదా దానికి పరిహ్రర్ంగా – తాను చేస్థన్ దాని 
పర తిఫలానిన చవిచూడ టానికి – ఉపవాసమండాలి. 
గడిచిపోయన్ దానిని అలాాహ్్ మనినంచాడు. కాని ఇక 
మందు ఎవరైనా మళ్ళీ అలా చేసే్త అలాాహ్్ అతనికి 
పర తీకార్ం చేసే్తడు. మరియు అలాాహ్్ సర్ాశకిు  

సంపనునడు, పర తీకార్ం చేయగల వాడు.'' (అల్ 
మాయి'దహ్, 5: 95)  
ఈ ఆయతు ద్వారా వేటాడే అనుమతి వయక్త ం 
అవుతంది. అయితే ఇ'హ్రామ్ సి్థతిలో నిషేధంచడం 
జరిగంది. ఒక్వేళ ఎవరైనా ప్లపడితే తగన ప్రిహార్ం 
చెలా్ంచాల్. అలా్లహ్ ఆదేశం: ''ఓ విశ్వాసులారా! 
ఒపుందాలను పాటంచండి. మీ కొర్క్త పచిాకమేస్త 
చతుష్పుద్ పశువులనీన (తిన్టానికి) ధర్మసమమతం 
('హలాల్్) చేయబడాాయ; మీక్త తెలుపబడిన్ 
పశువులు తపు! మీరు ఇ'హా్రమ్ సి్థతిలో ఉన్నప్పుడు 
వేటాడటం మీక్త ధర్మసమమతం కాదు.  నిశాయంగా, 
అలాాహ్్ తాను కోరింది శ్వస్థసే్తడు. ఓ విశ్వాసులారా! 
అలాాహ్్ (నియమంచిన్) చిహ్రనలను మరియు నిషిధి 

మాస్తలను  ఉలాంఘంచకండి. మరియు బలి 
పశువులక్త మరియు మెడలలో పటా్టలు ఉన్న 
పశువులక్త (హ్రని చేయకండి). మరియు తమ పర భువు 
అనుగర హ్రనిన మరియు ప్రర తిని కోరుతూ పవితర  గృహ్రనికి 

(క'అబహ్ క్త) పోయేవారిని (ఆటంకపర్చకండి). కానీ 
ఇ'హా్రమ్ సి్థతి మగిస్థన్ తరువాత మీరు వేటాడవచుా. 
మమమలిన పవితర  మసి్థద్ (మసి్థద్ అల్'హరామ్) ను 
సంద్రిశంచక్తండా నిరోధ్ధంచిన్ వారిపటా గల విరోధం 
వలన్ వారితో హదుద లు మీరి పర వరిు ంచకండి. మరియు 
ప్పణ్ాకారాాలు మరియు దైవభీతి విషయాలలో, 
ఒకరికొకరు తోడుడండి. మరియు పాపకారాాలలో 
గానీ, దౌరి్నాాలలో గానీ తోడుడకండి. అలాాహ్్ యందు 
భయ-భక్తు లు కలిగి ఉండండి. నిశాయంగా, అలాాహ్్ శిక్ష 
విధ్ధంచటంలో చాల కఠినుడు.'' (అల్ మాయి'దహ్, 
5:1-2) 
మరోచోట అలా్లహ్ (త) ఇల్ల ఆదేశంచాడు: 

''(సహజంగా) మర్ణంచింది, ర్కు ం, పంది మాంసం 
మరియు అలాాహ్్ తపు ఇతరుల కొర్క్త (ఇతరుల 

పేరుతో) వధ్ధంపబడిన్ది (జిబ్'హ్్ చేయబడిన్ది), 
గంతు పిస్థకి ఊపిరాడక, దబాతగిలి, ఎతేునుండిపడి, 
కొమమతగిలి మరియు క్రర ర్మృగం నోటపడి చచిాన్ 
(పశువు / పకిి) అనీన, మీక్త తిన్టానికి నిషిధిం 
('హరామ్) చేయబడాాయ. కాని (క్రర ర్మృగం నోట 
పడిన్దానిని) చావకమందే మీరు జిబ్'హ్్ చేస్థన్టై్లతే 
అది నిషిధిం కాదు. మరియు బలిప్రఠం మీద్ 
వధ్ధంచబడిన్ది, మరియు బాణాల దాారా శక్తన్ం 
చూడటం నిషేధ్ధంపబడాాయ. ఇవనీన ఘోర్ పాపాలు 
(ఫిస్ఖున్). ఈనాడు సతాతిర్స్తారులు, మీ ధర్మం 
గురించి పూరిు గా ఆశలు వద్లుక్తనానరు. కనుక మీరు 
వారికి భయపడకండి, నాకే భయపడండి. ‘ఈ నాడు 
నేను మీ ధరామనిన మీ కొర్క్త పరిపూర్ణ ం చేస్థ, మీపైె నా 
అనుగర హ్రనిన పూరిు చేశ్వను మరియు మీ కొర్క్త 
అలాాహ్్క్త విధేయులుగా ఉండటానేన (ఇసా్తంనే) 
ధర్మంగా సమమతించాను.’  ఎవడైనా ఆకలికి ఓరుా 
కోలేక, పాపానికి పూనుకోక, (నిషిధిమైెన్ వసేువులను 
తిన్నటై్లతే)! నిశాయంగా, అలాాహ్్ క్షమాశీలుడు, 
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అపార్ కరుణా పర దాత. వారు (పర జలు) తమ కొర్క్త ఏది 
ధర్మసమమతం ('హలాల్్) అని నినున అడుగు 

తునానరు. నీవు ఇలా అను: ''పరిశుధి్వసేువులనీన మీ 

కొర్క్త ధర్మసమమతం ('హలాల్్) చేయబడాాయ. 
మరియు మీక్త అలాాహ్్ నేరిున్విధంగా మీరు వేట శిక్షణ్ 

ఇచిాన్ జంతువులు మీ కొర్క్త పటాన్వి క్రడా! కావున్ 

అవి మీకొర్క్త పటా్టక్తన్న వాటని మీరు తిన్ండి కాని 
దానిపైె అలాాహ్్ పేరును ఉచారించండి. అలాాహ్్ యందు 
భయభక్తు లు కలిగి ఉండండి. నిశాయంగా, అలాాహ్్ 
లకా్ తీసుకోవటంలో అతి్ శీఘా్రడు. (అల్ 
మాయి'దహ,5:3-4)

----- 
لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ  మొదటి విభాగం     ا

 (2/1191)[ ) متفق عليه (  1]  - 4064
َعْن عَِدي ِ بِْن َحاِتٍم قَاَل: قَاَل ِِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  
ُكِر اْسَم اهلِل فَإِْن أَْمَسَك عَلَْيَك  وسلم: "إِذَا أَْرَسلَْت كَلَْبَك فَاذْ

لَْم  كُْل ِمْنُه فَكُلُْه يَأْ  فَأَْدَرْكَتُه َحي ًّا فَاذَْبْحُه َوإِْن أَْدَرْكَتُه قَْد قََتَل َو
َوإِْن أَكََل فَََل َتأْكُْل فَإِن ََما أَْمَسَك َعىَل َنْفِسِه فَإِْن َوَجْدت َ َمَع كَلِْبَك 
هُ َوقَْد قُِتَل فَََل َتأْكُْل فَإِن ََك ََل َتْدِرْي أَي َُهَما قََتَل. َوإِذَا   كَلْبًّا َغْْيَ

ُكِر اْسَم اهللِ  ا فَلَْم َتِجْد  فَ َرَمْيَت بَِسْهِمَك فَاذْ إِْن غَاَب َعْنَك يَْومًّ
ْيقًّا ِِف الَْماِء  كُْل إِْن ِشْئَت َوإِْن َوَجْدت َُه َغِر فِْيِه إَِل  أَثََر َسْهِمَك فَ

 ."فَََل َتأْكُْل 
4064. (1) [2/1191-ఏకీభవితం] 
'అదీ బిన్ 'హాతిమ్ (ర్) క్థనం: నేను ప్ర వక్త  (స) వదద కు 
వెళ్ళాను. వేట గురించి అడిగాను. ద్వనికి ప్ర వక్త  (స) 
సమా ధానం ఇస్తూ  నీవు కుక్కను, 'బిస్థమలా్లహ్ అలాాహు 
అకార్,' అని ప్ల్కి వేటకు వదిల్తే, ఆ కుక్క వెళ్ళా 
వేటాడి తెచిుంది, ఒక్వేళ ఆ జంతవు బ్ర తికి ఉంటే 
ద్వనిి జబ్హ్ చేస్థవేయి, ఒక్వేళ అది చనిపోయి కుక్క 
ఏమీ తినకుండా ఉంటే నీవు ద్వనిి తిన వచుా. ఒక్వేళ 
కుక్క కంత తిని ఉంటే ద్వనిి తినకు. ఎందుక్ంటే అది 
తన కోసం వేటాడింది నీ కోసం కాదు. అదేవిధంగా వేటలో 
మరొక్రి కుక్క కూడా ప్ల్గ ంది. ద్వనిపై 'బిస్థమలా్లహ్' అని 
ప్ఠంచబ్డలేదు. ఒక్వేళ అవి, ద్వనిి ప్టి్ట చంపి ఉంటే 
ద్వనిి తినకు. ఎందుక్ంటే ఏ కుక్క చంపిందో నీకు 
తెల్యదు. అనుమానం వలా ద్వనిి వదల్వేయి. అదే 
విధంగా నీవు, 'బిస్థమలా్లహ్ అలా్లహ్ అక్బర్,' అని బాణం 
వదిల్తే, ఆ ప్కిి లేద్వ ఆ జంతవు ఒక్ట్ట రండు రోజులు 
క్నబ్డకుండా ఉండి తరువాత క్నబ్డితే, మీ బాణాల 
చిహాిలు ఉంటే తినవచ్చును. అయితే ఇతరుల 

బాణాల చిహాిలు కూడా ఉంటే ద్వనిి తినరాదు. 
అదేవిధంగా వేటాడిన జంతవు నీట్టలో మునిగ చనిపోతే 
తినరాదు. ఎందుక్ంటే అది మునిగ చచిుంది,' అని 
పర వచించారు. (బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 

 (2/1191)[ ) متفق عليه (  2]  - 4065
 ةَ يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َا نُْرِسُل اْلكََِلَب الُْمَعل َمَ  قُلُْت: َوَعْنُه قَاَل:

؟ قُلُْت:. "كُْل َما أَْمَسْكَن عَلَْيَك" اَل:قَ "َوإِْن   قَاَل: َوإِْن قََتْْلَ
" لِْمْعَراِض. قَاَل: "كُْل َما َخَزَق َوَما  إِن َا نَْرِمْي  قُلُْت: قََتْْلَ بِا

 ."أََصاَب بَِعْرِضِه فََقَتلَُه فَإِن َُه َوقِْيٌذ فَََل َتأْكُْل 
4065. (2) [2/1191-ఏకీభవితం] 
'అదీ బిన్ 'హాతిమ్ (ర్) క్థనం: మేము ప్ర వక్త  (స)ను, 

'మేము శిక్షణ ఇచిు కుక్కలను వదులుతామని, అది 
వేటాడిన జంతవును మేము తినవచాు, తినకూడద్వ 
అని వినివించ్చకునాిం.' ప్ర వక్త  (స) సమాధానంగా, 
'మీ కోసం జంతవును ప్టి్టకని, తినకుండా ఉంటే మీరు 
తినవచుా,' అని అనాిరు. ద్వనికి నేను, 'ఒక్వేళ 
చంపివేస్థ ఉనిప్పట్టకీ,' అని అంటే, 'చంపివేస్థ 
ఉనిప్పట్టకీ,' అని అనాిరు. నేను మళ్ళా, 'మేము 
స్తదిగా లేనట్టవంట్ట బాణాలతో వేటాడుతాం,' అని 
అనాిను. ద్వనికి ప్ర వక్త (స), 'ఆ బాణం గుచుాకని చని 
పోయినా ఫర్వాలేదు. తినవచ్చును. కాని బాణం 
గుచ్చుకోకుండా దెబ్బతగల్ మర్ణిస్తూ  తినక్ండి,' అని 
అనాిరు.1  (బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 

 

1) వివర్ణ-4065: మ'అరా'ద అంటే స్తదిగా లేని బాణం, 

అది పొడవుగా దుడుు గా ఉంట్టంది. మొనవలా అది 

దూసుకు పోవడం వలా చనిపోతే ద్వనిి తినవచ్చును. 

ఒక్వేళ దెబ్బతగల్ చనిపోతే, అది క్ర్ర తో కటిటం 

అవుతుంది. ద్వనిి తినకూడదు. అది నిషిదధ ం. 
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 (2/1191)(  [ ) متفق عَلَيهِ  3]  - 4066
يَا نَِب َ اهلِل إِن َا بِأَْرِض   قُلُْت:  َوَعْن أَِِبْ ثَْعلََبَة الُْخَشِن ِ قَاَل: 

ْ َوِبأَْرِض َصيْ  قَْوٍم أَْهِل  ْيُد بَِقْوِسْي  ِص أٍد ِكَتاِب أَفََنأْكُُل ِِفْ آنَِيهِِتِ
 َوِبكَلِْب ال َِذْي لَْيَس بُِمَعل ٍَم َوِبكَلِْب الُْمَعل َِم فََما يَْصلُُح؟ قَاَل:
َها فَََل  َكْرَت ِمْن آنَِيِة أَْهِل اْلِكَتاِب فَإِْن َوَجْدت ُْم َغْْيَ "أََما ذَ

ْيَها َوَما ِصْدت َ فِ ْوا َتأْكُلُْوا فِْيَها َوإِْن لَْم َتِجُدْوا فَاْغِسلُْوَها َوكُلُ 
كُْل َوَما ِصْدت َ بِكَلِْبَك الُْمَعل َِم  بَِقْوِسَك فََذكَْرَت اِْسَم اهلِل فَ

كُْل َوَما ِصْدت ُ بِكَلِْبَك َغْْيَ ُمَعل ٍَم  فَأَْدَرْكَت  فََذكَْرَت اِْسَم اهلِل فَ
َتُه فَكُْل".  ذَكَا

4066. (3) [2/1191-ఏకీభవితం] 
అబూ స''అలబ్హ్ 'ఖుషనీ (ర్) క్థనం: నేను ప్ర వక్త  

(స)ను ఇల్ల వినివించ్చకునాిను, ''ఓ ప్ర వకాత ! మేము 
గ్ర ంథ ప్ర జల వదద కు వస్తూ  పోతూ ఉంటాము. మేము వారి 
పా్లట్టలాో తినవచ్చునా? ఇంకా మేము మా బాణాల 
ద్వారా వేటాడుతాం. బాణం ద్వారా వేటాడే జంతవు 
మా కోసం ధర్మమా అధర్మమా? ఇంకా నేను ఈ కుక్క 
ద్వారా కూడా వేటాడుతాను. శిక్షణ ఇవాబ్డి ఉండదు, 
అదేవిధంగా శిక్షణ ఇవాబ్డిన కుక్క ద్వారా కూడా 
వేటాడుతాను. వీట్టలో నా కోసం ఏది ధర్మం, ఏది 
అధర్మం,' అని ప్ర శిించారు. ద్వనికి ప్ర వక్త (స), 'నువుా 
గ్ర ంథప్ర జల ప్లటా గురించి అడిగావు, ఒక్వేళ అక్కడ 
వారితో ప్ట్ట ఇతరుల పా్లటా్ట కూడా ఉంటే తినవదుద . 
ఒక్వేళ ఇతరుల పా్లటా్ట లేక్పోతే వాట్టని ఇట్టవంట్ట 
ప్రిసి్థతలాో గ్ర ంథప్ర జల పా్లటాను శుభ్ర ప్ర్చి వాట్టలో తిన 
వచ్చును. అదేవిధంగా బాణం వేటగురించి నువుా 
ప్ర శిించావు. ఒక్వేళ బాణం వదల్నపుడు 'బిస్థమలా్లహ్ 
అలా్లహు అక్బర్,' అని ప్ల్కి ఉంటే ద్వనిి తినవచుా. 
అదే విధంగా నువుా శిక్షణ ఇచిున కుక్క గురించి 
ప్ర శిించావు. ఒక్వేళ ఆ కుక్కను వదల్నపుడు నువుా 
'బిస్థమలా్లహ్ అలా్లహు అక్బర్,' అని ప్ల్కి ఉంటే, ద్వనిి 
కూడా తినగ్లవు. అదేవిధంగా ఒక్వేళ శిక్షణ 
ఇవానికుక్క వేటాడి, అది బ్ర తికిఉంటే ద్వనిి జబ్హ్ 
చేస్థ తినగ్లవు. ఒక్వేళ అది సజీవంగా ఉండక్ జబ్హ్ 
చేస్త అవకాశం దొర్క్కపోతే అంటే అది చనిపోయి ఉంటే 
ద్వనిి నువుా తినకూడదు,' అని అనానరు. (బు'ఖారీ, 
ముసా్థమ్) 

 ( 2/1192)[ ) صحيح (  4]  - 4067
َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا َرَمْيَت  

َ بَِسْهِمَك فََغاَب َعْنَك فَ  ". َرَواهُ ُمْسِلٌم ْدرَ أ كُْل َما لَْم يُْنِِتْ  . ْكَتُه فَ
4067. (4) [2/1192 -ద్ృఢం] 
స''అలబ్హ్ 'ఖుషనీ క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''నువుా నీ బాణానిి వేట జంతవుపై విస్థరి, అది 
క్నబ్డ కుండాపోయి, ఆ తరాాత ఆ వేట జంతవు 
క్నబ్డితే, ద్వనిి తినగ్లవు. అయితే అందులో 
ఎల్లంట్ట దురాాసన గానీ, ఎట్టవంట్ట మారుపగానీ 
ఉండకూడదు.'' (ముసా్థమ్) 

 ( 2/1192) [ ) صحيح ( 5]  - 4068
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل ِِف ال َِذْي يُْدِرُك  َوَعْنُه َعِن الن َ

 . . َرَواهُ ُمْسِلٌم "َصْيَدهُ بَْعَد ثَََلٍث: "فَكُلُه َما لَْم يُْنِِتْ 
4068. (5) [2/1192 -ద్ృఢం] 
అబూ స''అలబ్హ్ 'ఖుష్నీ క్థనం: ప్ర వక్త  (స) మూడు 
రోజుల తరాాత దొరికిన వేటాడిన జంతవు గురించి ప్ర స్తూ  
విస్తూ  ఒక్వేళ అది కుర ళాకుండా ఉంటే ద్వనిి 
తినవచ్చును అని  సెలవిచాురు. (ముసా్థమ్) 

 ( 2/1192)[ ) صحيح (  6]  - 4069
لُْوا: يَا رَ  لَْت: قَا ا   ُهَناهلِل إِن َ َل اُسوْ َوَعْن عَائَِشَة قَا أَقَْوامًّ

َحِدْيُث َعْهُدُهْم بِِشْرٍك يَأُْتْونََنا بِلُْحَماٍن ََل نَْدِرْي أَيَْذكُُرْوَن  
ُكُرْوا أَْنُتْم اِْسَم اهلِل َوكُلُْوا . َرَواهُ  "اْسَم اهلِل عَلَْيَها أَْم ََل؟ قَاَل: "اذْ

 .الُْبَخاِري ُ 
4069. (6) [2/1192 -ద్ృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స)ను ప్ర జలు ఇల్ల 
వినివించ్చకునాిరు, ''ఓ ప్ర వకాత ! ఇక్కడ  చాల్లమంది 
నూతన ముసా్థములునాిరు. వీళ్ళా ఇపుపడిపుపడే 
ఇసా్తమ్ స్వాక్రించారు. వీళ్ళీ అమమటానికి మా దగ్గ ర్కు 
మాంసం తెస్తూ రు. అయితే ఆ మాంసం ఏ జంతవుదో, 
ద్వనిి 'జిబ్హ్ చేస్థనపుడు 'బిస్థమలా్లహ్ అలా్లహు 
అక్బర్,' అని ప్ల్కారో లేదో కూడా మాకు తెల్యదు. 
ఏమి చేయాల్?'' అపుపడు ప్ర వక్త  (స) ''మీరు 
'బిస్థమలా్లహ్' ప్ఠంచి తినండి'' అని ఉప్దేశించారు. 
(బు'ఖారీ)  

 ( 2/1192)[ ) صحيح (  7]  - 4070
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َفْيِل قَاَل: : َوَعْن أَِِب الط ُ َ  ُسِئَل عَلِي ٌ ْوُل اهلِل  َرُس ُكْم َهْل َخص 
َنا بَِشْيٍء لَْم يَُعم َ   صىل اهلل عليه وسلم بَِشْيٍء؟ فََقاَل: َما َخص َ
 ا فَأَْخَرَج َصِحْيَفةًّ فِْيَها:بِِه الن َاَس إَِل َ َما ِِفْ قَِراِب َسْيِفْي َهَذ 

  .ِض ْْلَرْ لََعَن اهلُل َمْن َسَرَق َمَناَر ا لََعَن اهلُل َمْن ذَبََح لَِغْْيِ اهلِل وَ "
َمَنارَ  َوِِفْ  َ َيٍة َمْن َغْي َ لََعَن اهلُل َمْن لََعَن َوالَِدهُ   اْْلَْرِض وَ ِرَوا

لََعَن اهلُل َمْن آوَ   .  َرَواهُ ُمْسِلٌم  ى ُمْحِدثًّا". َو
4070. (7) [2/1192- ద్ృఢం] 
అబూ 'తఫైల్ (ర్) క్థనం: 'అలీ (ర్)ను, 'మీకు 
మాతర మే ప్ర తేయకించబ్డిన ఏదైెనా విషయం గురించి 
ప్ర వక్త  (స) ప్ర స్తూ వించడం జరిగంద్వ,' అని ప్ర జలు 
ప్ర శిించడం జరిగంది. 'అలీ (ర్) సమాధానంగా, 
''ప్ర తేయక్ంగా మాకు సంబ్ంధంచిన విషయం అంటూ ఏదీ 
లేదు. అయితే కనిి విషయాలు, ఈ నా ఒర్లో 
ఉనాియి అని అంటూ తన ఒర్లో నుండి ఒక్ ప్తర ం తీస్థ 
ఇల్ల చదివి వినిపించారు, 'అలా్లహ్(త)ను వదల్ 
ఇతరుల ప్లర్ జంతవును 'జిబ్హ్ చేస్థన వారిపై 
దైెవశాప్ం అవతరించ్చగాక్! భూమి గురుత లాో 
మారుపలు, చేరుపలు చేస్థన వానిపై అలా్లహ్(త) శాప్ం 
అవతరించ్చగాక్! ఇంకా తన తలా్ దండుర లను శపించిన 
వారిని అలా్లహ్(త) శపించ్చగాక్! ఇంకా బిద్'అతీకి 
ఆశరయం క్ల్పంచిన వారిని కూడా అలా్లహ్(త) 
శపించ్చగాక్!''  2 (ముసా్థమ్) 

 

2) వివర్ణ-4070: అంటే ఈ ఆదేశాలు అందరికీ 

వరిత స్తూ యి. అంటే వీట్టని గురించి క్ఠనంగా హెచురించడం 

జరిగంది. అందువలాే ఇవి మాకు ప్ర తేయక్ం అని 

భావించడం జరిగంది. 1. అలా్లహ్(త)ను వదల్ ఇతరుల 

ప్లర్ జంతవులను 'జబ్హ్ చేయడం అందరికీ నిషిధిమే, 

ఇల్లచేస్తవాడు దైెవశాప్నికి గుర్వుతాడు. 2. భూమి 

గురుత లు తారుమారు చేయడం అంటే, ఇదద రి భూములు 

ప్ర క్కప్ర క్కన ఉనాియి. వారు తమ తమ భూములపై 

గురుత లు వేస్థ ఉనాిరు. ఈ గురుత లు మారిువేస్తూ  ఎవరిది 

ఎంత భూమి ఉందో సరిగాగ  తెల్యదు. అంటే గురుత లు 

తారుమారు చేస్థన వాడిలో దురుదేద శయం ఉంది. ఇట్ట 

వంట్ట వయకిత పై కూడా అలా్లహ్ శాప్ం ప్డుతంది. 3. తన 

తలా్ దండుర లను చీదరించ్చకోవటం, తిటిటం, వారిప్టా 

అసహ్యంగా ప్ర వరిత ంచినవారిపై కూడా అలా్లహ్(త) 

అభిశాప్ం ప్డుతంది. 4. బిద్'అతీలు అంటే ఇసా్తమ్లో 

 (2/1192)[ ) متفق عليه (  8]  - 4071
يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َا ََلقُوا  قُلُْت: َوَعْن َراِفِع بِْن َخِدْيٍج قَاَل:

ا  لَْقَصِب؟قَاَل: وَ  الَْعُدو ِ غَدًّ "َما  لَْيَسْت َمَعَنا ُمَدى أَفََنْذبَُح بِا
كِ  َم َوذُ ثَُك   اهللِ َر اْسُم أَْنَهَرالد َ ِ ُفَرَوَسأَُحد  ن َ َوالظ ُ فَكُْل لَْيَس الس ِ

ْفُر فَُمَدى الَْحَبِش" َعْنُه: ا الظ ُ ن ُ فََعْظٌم َوأَم َ َوأََصْبَنا   .أََما الس ِ
نََهَب إِبٍْل َوَغَنٍم فََند َ ِمْنَها بَِعْْيٌ فََرَماهُ َرُجٌل بَِسْهٍم فََحَبَسُه 

بَِد   اْْلِبِِل  "إِن َ لَِهِذهِ  يه وسلم: عل صىل اهلل فََقاَل َرُسْوُل اهللِ  أََوا
ْفَعلُْوا بِِه َهَكَذا ِبِد الَْوْحِش فَإِذَا غَلََبُكْم ِمْنَها َشْيٌء فَا   .  كَأََوا

 .متفق عليه
4071. (8) [2/1192 -ఏకీభవితం] 
రాఫ'అ బిన్ 'ఖదీజ్ (ర్) క్థనం: నేనిల్ల వినివించ్చ 
కునాిను. ''ఓ ప్ర వకాత ! రేపు మేము అవిశాాస 
శతర వులను క్లవబోతనాిము. మా వదద  కర వుా నూనె 
లేదు, అక్కడ జంతవులను 'జిబ్హ్ చేస్త అవసర్ం 
ఏర్పడవచ్చు. మేము వెదుర్ల  ద్వారా 'జబ్హ్ చేయ్

వచ్చునా?'' ద్వనికి ప్ర వక్త  (స), 'ర్కాత నిి ప్ర వహంప్జేస్త 
ద్వనిి ఉప్యోగంచి అలా్లహ్ (త)ను సమరించి 'జిబ్హ్ 
చేస్తూ , ద్వనిి మీరు తినవచుా. ఎందుక్ంటే ప్ళ్ళా, గోళా్ళ 
'హ్బ్షీల చాకు వంట్టవి. ఈ రండు 'జిబ్హ్ చేయడానికి 
తగ్వు' అని అనాిరు. ఆ తరువాత మాకు 
యుదధ ధనంలో ఒంటెలు, మేక్లు లభంచాయి. ఒంటెలాో 
ఒక్ ఒంటె ప్రిపోయింది. ఒక్ వయకిత  ద్వనిి బాణంతో కటి్ట 
స్తాధీన ప్ర్చ్చకునాిడు. అపుపడు ప్ర వక్త  (స), 'ఈ 
ఒంటెలు అడవి జంతవులా్ల ప్రిపోయినపుడు, వాట్టని 
అధీనంలోనికి తీసుక్తరావటం క్షిం అయినపుడు 
'బిస్థమలా్లహ్ అలా్లహు అక్బర్' అని ప్ల్కి బాణం 
వేస్తయండి, అవి మనకోసం ధర్మసమమతం అయి్

పోతాయి' అని అనాిరు.  (బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 
 ( 2/1193)[ ) صحيح (  9]  - 4072
لٍِك أَن َُه كَاَن لَُه َغَنٌم َتْرََع بَِسلٍْع فَأَبَْصَرْت ْعِب َوَعْن كَ  بِْن َما

ا فََذبََحْتَها بِِه  َجاِريٌَة لََنا بَِشاةٍ ِمْن َغَنِمَنا َمْوتًّا فََكَسَرْت َحْجرًّ
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم فَأََمَرهُ بِأَكِْلَها. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ   .فََسأََل الن َ

4072. (9) [2/1193-ద్ృఢం] 
 

క్ల్పతాలకు ప్లపడిన వారిని ఆశరయం క్ల్పంచేవారిపై 

కూడా అలా్లహ్(త) అభిశాప్ం ప్డుతంది. 
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క్'అబ్ బిన్ మాల్క్ (ర్) క్థనం: అతని మేక్లు 
సలకండ ప్ర ంతంలో మేసుూ నాియి. ఆ మేక్లాో ఒక్ మేక్ 
ప్ర ణాలు కోలోపతండటం అతని బానిసరాలు చూచి 
చ్చర్క్తిూ ల్ల ఉని రాయితో జబ్హ్ చేస్థవేస్థంది. అతను 
ప్ర వక్త  (స)ను ఈ విషయం గురించి అడిగారు. ప్ర వక్త  (స) 
ద్వనిి తినవచుని అనుమతించారు. (బు'ఖారీ) 

 (2/1193)[ ) صحيح (  10]  - 4073
اِد بِْن أَْوٍس َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن َشد َ
قَاَل: "إِن َ اهلَل َتَباَرَك َوَتَعاىل كََتَب اْْلِْحَساَن َعىَل كُل ِ َشْيٍء فَإِذَا 

لُْيِحد َ  ذَا لََة َوإِ قََتلُْتْم فَأَْحِسُنوا الِْقتْ  بَْح َو ِ ذَبَْحُتْم فَأَْحِسُنوا الذ 
لُْْيْح ذَبِْيَحَتهُ   .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "أََحُدكُْم ُشْفَرَتُه َو

4073. (10) [2/1193 -ద్ృఢం] 
షద్వద ద్ బిన్ ఔస్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 
అలా్లహ్ (త) ప్ర తి విషయంలో ఉప్కార్ం తప్పనిసరి 
చేస్తడు. చివరికి మీరు ఎవరినైెనా చంపినా మంచి్
తనంతో చంప్ండి. అదేవిధంగా మీరు ఒక్ జంతవును 
'జబ్హ్ చేస్థనా క్తిూ ని ప్దునుగా చేసుకని జంతవును 
తార్గా శాంతి చేకూర్ుండి. అంటే తార్గా 'జిబ్హ్ 
చేయండి. (ముసా్థమ్)  

 (2/1193)[ ) متفق عليه (  11]  - 4074
بِْن ُعَمَر قَاَل: َسمِ   صىل اهلل عليه وسلم اهللِ ْعُت َرُسْوَل َوَعِن ا

َها لِلَْقْتِل     .يَْنََه أَْن ُتْصََبَ بَِهْيَمٌة أَْو َغْْيَ
4074. (11) [2/1193- ఏకీభవితం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) క్థనం: నేను ప్ర వక్త  (స)ను 
ఏ జంతవునైనా, దాని కాళ్ళీ కటావేస్థ రాళాతో కటిటం 
హంస్థంచడం గురించి వారిస్తూ  ఉండగా నేను వినాిను.3   
(బు'ఖారీ, ముసా్థమ్)  

 (2/1193)[ ) متفق عليه (  12]  - 4075
ت ََخَذ َشْيئًّا فِْيِه  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم لََعَن َمِن ا َوَعْنُه أَن َ الن َ

ا  ْوُح َغَرضًّ  .الر ُ
 

3) వివర్ణ-4074: అంటే ఏ జంతవునుగాని, ప్కిినిగానీ, 

క్టి్ట ఉంచి ద్వనిి రాళాతో కటిటంగానీ, బాణాలతో 

కటిటంగానీ, అంటే అది రక్కలు లేద్వ కాళ్ళా 

కటి్టకుంటూ చావటానికి, తమ గురి సరిచేసుకోవడానికి 

ఇల్ల చేస్తూ రు.  

4075. (12) [2/1193 -ఏకీభవితం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) క్థనం: ఏ ప్ర ణినైెనా గురి 
పటి్ట కటిే వారిని ప్ర వక్త (స) శపించారు. (ముసా్థమ్, 
బు'ఖారీ) 

 (2/1193)[ ) صحيح (  13]  - 4076
بِْن َعب َاٍس أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: " ََل   َوَعِن ا

ا " . َرَواهُ ُمْسِلٌم  ْوُح َغَرضًّ  .َتت َِخُذْوا َشْيئًّا فِْيِه الر ُ
4076. (13) [2/1193 -ద్ృఢం] 
అబాబస్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు ఏ 
ప్ర ణికి గురిపటిక్ండి.''  4  (ముసా్థమ్) 

 (2/1193)[ ) صحيح (  14]  - 4077
َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعِن  

ْرِب ِِف الَْوْجِه َوَعِن الَْوَسِم   .هُ ُمْسِلٌم َوا ِِف الَْوْجِه. رَ الض َ
4077. (14) [2/1193 -ద్ృఢం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ముఖంపై కటిటానిి, 
ముఖంపై వాతలు్ వేయటానిి్ వారించారు.5 

(ముసా్థమ్) 
 (2/1193)[ ) صحيح (  15]  - 4078

ٌر َوقَْد ُوِسَم  َوَعْنُه أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم َمر َ عَلَْيِه ِحَما
 .  . َرَواهُ ُمْسِلٌم "ِهِه قَاَل: "لََعَن اهلُل ال َِذْي َوَسَمهُ َوجْ  ِِفْ 

4078. (15) [2/1193 -ద్ృఢం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ముందు నుండి ఒక్ 
గాడిద వెళ్ళాంది. ద్వని ముఖంపై వాతలు పటిబ్డి 

 

4) వివర్ణ-4076: కందరు ప్ర ణులను గురిపటి్ట అంటే 

ఒంటె, ఆవు, మేక్, గొరర , గేదె మొదలైన వాట్టని క్టి్టవేస్థ 

తమ గురిని సరిచేసుకుంట్టంటారు. ఇది చాల్ల 

కూర ర్మైనది. అందువలాే దీనిన నిషేధంచారు. 

5) వివర్ణ-4077: అంటే ముసా్థములాో ఎవరినైెనా 

ముఖంపై కటిరాదు. కనిి ఉలాేఖనాలాో ''ముఖంపై 

కటిక్ండి, ఎందుక్ంటే అలా్లహ్ (త) ద్వనిి ప్ర తేయక్ంగా 

నిరిమంచాడు. ముఖంపై వాతలు్ పడితే ముఖం 

అందవికార్ంగా తయారువుతంది. 
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ఉనాియి. అపుపడు ప్ర వక్త  (స) వాతలుపటి్టన వాడిి 
అలా్లహ్(త)శపించ్చగాక్! అని శపించారు. 6  (ముసా్థమ్) 

 (2/1193)[ ) متفق عليه (  16]  - 4079
غََدْوُت إِىل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن أَنٍَس قَاَل:

َكُه فََوافَْيُتُه ِِف يَِدهِ الِْمْيَسُم يَِسُم  بَِعْبِد اهلِل بِْن أَِِبْ َطلَْحَة لُِيَحن ِ
َدقَةِ ا إِبَِل    .همتفق علي . لص َ

4079. (16) [2/1193 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర్) క్థనం: నా సోదరుడు 'అబుద లా్లహ్ బిన్ అబీ 

'తల్'హా జనిమంచిన రోజు ఉదయానేి అతనిి తీసుకని 
శుభ్ వార్త  ఇవాడానికి ప్ర వక్త (స) వదద కు వెళ్ళాను. అక్కడ 
ప్ర వక్త  (స) చేతిలో వాతలు్ పటిే ప్రిక్ర్ం ఉంది. ద్వని 
ద్వారా సదఖా ఒంటెలకు వాతలు పడుతనాిరు.7 

(బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 
 (2/1194)[ ) متفق عليه (  17]  - 4080

َوَعْن ِهَشاِم بِْن َزْيٍد َعْن أَنٍَس قَاَل: دََخلُْت َعىل الن َِب ِ صىل  
اهلل عليه وسلم َوُهَو ِِفْ ِمْرَبٍد فََرأَْيُتُه يَِسُم َشاَء َحِسْبُتُه  

نَِها قَا  َل:ِِفْ آذَا
 

6) వివర్ణ-4078: అనవసర్ంగా ముఖంపై వాతలు్

వేయటం మంచిది కాదు. ఒక్వేళ ఎవరైనా వైెదయంగా, అది 

తప్ప వేరే మార్గ ం లేక్పోతే వాతలు పటివచ్చును. 

చికితసగా ఎక్కడైనా వాతలు పటివచ్చును. సాయంగా 

ప్ర వక్త  (స) చికితసగా మ'ఆజ్కు వాతలు పటిారు. అంటే 

అవసర్ం ప్డితే వాతలు పెటట టంలో ఎటువంటి 

అభ్యంతర్ం లేదు. 

7) వివర్ణ-4079: అంటే ఖర్జూ ర్ం ముక్కలు మతూ గా 

నమిల్న తరాాత వచిున తియయట్ట ఉమిమని ప్స్థవాడి 

నోటా్ల పటిటం. మరో ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''ఉమ్మె 

సులైమ్కు బిడు  జనిమంచాడు. ఆ బిడు ను ప్ర వక్త  (స) 

వదద కు ప్ంప్రు. ప్ర వక్త  (స) ఖర్జూ ర్ం నమిల్ ఆ బిడు  

నోటా్ల పటిారు. కిరామనీ అభిప్ర యం బిడు  జనిమంచినపుడు 

ఖర్జూ ర్ం లేద్వ ఏదైెనా తియయట్ట వసుూ వు నోటా్ల పటిటం 

ప్ర వక్త  స్తంప్ర ద్వయం. అదేవిధంగా పటిేవారు ఎవరైనా 

ఉతూ ములు ఉంటే మరీ బాగుంట్టంది. పటిేటపుపడు బిడు  

గురించి దు'ఆ చేయాల్. ఈ 'హ్దీసు' ద్వారా తెల్స్థన 

మరో విషయం ఏమిటంటే బిడు ను ఉతూ మ పురుషుల 

వదద కు ప్ంప్డం కూడా స్తంప్ర ద్వయమే. అంతేకాదు, 

జనిమంచినరోజే ప్లరుపటిటం కూడా మంచిదే, మంచిప్లరు 

పటిాల్.  

4080. (17) [2/1194-ఏకీభవితం] 
హషామ్ బిన్ 'జైద్ అనస్(ర్) ద్వారా క్థనం: అనస్ (ర్) 
ఇల్ల అనాిరు, ''నేను ప్ర వక్త  (స) వదద కు వెళ్ళాను. 
అపుపడు ప్ర వక్త  (స) ప్శువులశాలలో ఉనాిరు. ప్ర వక్త  
(స) ప్శువులకు వాతలు వేస్తూ  ఉండటం నేను 
చూచాను.''  (బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َ  َ     రండవ విభాగం اِنْ ا
 (2/1194)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 4081

َعْن عَِدي ِ بِْن َحاِتٍم قَاَل: قُلُْت يَا َرُسْوَل اهلِل أََرأَْيَت أََحُدنَا 
لَْمْرَوةِ َوِشق َِة اْل  ْْيٌ أَيَْذبَُح بِا لَْيَس َمَعُه ِسك ِ ا َو َعَصا؟ أََصاَب َصْيدًّ

ُكِر اْسَم اهللِ َم بِ فََقاَل: "أَْمِرِر الد َ  َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   ." َم ِشْئَت َواذْ
 .َوالن ََسائِ ُ 

4081. (18) [2/1194- అపరిశోధ్ధతం] 
'అదీ బిన్ 'హాతిమ్(ర్) క్థనం: నేను ''ఓ ప్ర వకాత ! మేము 
వేటాడుతాం. ఒకోకస్తరి 'జిబ్హ్ చేయడానికి క్తిూ  మా 
దగ్గ ర్ ఉండదు. ప్దునైెన రాయితో లేద్వ క్ర్ర  ముక్కతో 
లేద్వ వెదురు క్తెూ ర్తో జ'బ్హ్ చేసుకుంటే అది 
ధర్మసమమతమా కాద్వ ఆదేశించండి'' అని వినివించ్చ్
కునాిను. ద్వనికి ప్ర వక్త  (స), 'దేనిద్వారానైెనా, 
'బిస్థమలా్లహ్ అలా్లహు అక్బర్' అని్ ప్ల్కి ర్క్త ం 
చిందింప్జేయండి. అది క్తిూ  అయినా, ప్దునైెన రాయి 
అయినా, వెదురు క్తెూ ర్ అయినా సరే,' అని 
ఉపదేశించారు.  (అబూ  ద్వవూద్, నస్తయి') 

 (2/1194)[ ) لم تتم دراسته (  19]  - 4082
يَا َرُسْوَل اهلِل أََما َتُكْوُن  َوَعْن أَِِب الُْعَشَراِء َعْن أَبِْيِه أَن َُه قَاَل:

كَاةُ إَِل َ ِِف الَْحلِْق َوالل َب َِة؟ َ  :الَ فَقَ  الذ َ َ ْجزَ "لَْو َطَعْنَت ِِفْ فَِخذَها َْل  أ
ْبُن َماَجُه  .َعْنَك" ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ َوا ْ رواهُ الّت ِ

  : ِمِذي ُ ْ د ِْي َوقَاَل الّت ِ َرِمي ُ َوقَاَل أَبُْو دَاُودَ: َوَهِذهِ ذَكَاةُ الُْمَّتَ ا َوالد َ
ُرْوَرةِ   .َهَذا ِِف الض َ

4082. (19) [2/1194 -అపరిశోధ్ధతం] 
అబుల్ 'ఉషరా తన తండిర  ద్వారా క్థనం: అతను 
ఇల్ల అనాిరు, ''ఓ ప్ర వకాత ! 'జిబ్హ్ మరియు 'హలఖ్ 
గుండ ప్రిధలో ఉన్నదా? ద్వనికి ప్ర వక్త  (స), 'ఒక్వేళ 
నువుా చాకు మొదలైనవి ప్శువు తొడలో పొడిచినా 



20. వేట, జి'బహ్ : 4064-4158 ; సంపుటం : II 1470 20-  ِْيِد َوالذَّبَائِح    II:  ْلدالجِ  ؛ 4158-4064 :  ِكتَاُب الصَّ

సరిపోతంది,' అని అనానరు.'' 8  (తిరిమజి', అబూ 
ద్వవూద్, నస్తయి', ఇబ్ని మాజహ్, ద్వరిమ) 

 (2/1194)) لم تتم دراسته ( [  20]  - 4083
َوَعْن عَِدي  بِْن َحاِتٍم أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َما 
كُْل ِمم َا   َكْرَت اْسَم اهلِل فَ عَل َْمَت ِمْن كَلٍْب أَْو بَاٍز ثُم َ أَْرَسلَْتُه َوذَ

لَْم يَأْكُُل ِمْنُه   لَهُ ُت: َوإِْن قََتَل؟ قَاَل: "إِذَا قَتَ لْ . قُ"أَْمَسَك عَلَْيَك  َو
 .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  َشْيئًّا فَإِن ََما أَْمَسَكُه عَلَْيَك".

4083. (20) [2/1194 -అపరిశోధ్ధతం] 
'అదీ బిన్ 'హాతిమ్ (ర్)క్థనం: ప్ర వక్త  (స) కుక్కను లేద్వ 
గ్ర దద ను శిక్షణ ఇచిు వేటాడటం నేరిప ఉంటే, 'బిస్థమలా్లహ్ 
అలా్లహు అక్బర్,' అని వాట్టని వేటకు వదిల్తే, అది 
ద్వనిి వేటాడి మీ కోసం ఉంచితే ద్వనిి తినవచ్చును,' 
అని అనాిరు. ద్వనికి నేను, 'ఒక్వేళ చంపివేస్థనా?' అని 
అనాిను. ద్వనికి ప్ర వక్త  (స), 'శిక్షణ ఇవాబ్డిన కుక్క 
ద్వనిి చంపి, అందులో నుండి ఏమీ తినకుండా ఉంటే 
ద్వనిి మీరు తినవచ్చును' అని అనానరు. (అబూ 
ద్వవూద్) 

 (2/1194)[ ) لم تتم دراسته (  21]  - 4084
ْيَد فَأَِجُد فِْيِه ِمَن   قُلُْت:  َوَعْنُه قَاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل أَْرِمي الص َ

لَْم َترَ   فِْيِه أَثََر  الَْغِد َسْهِمْي قَاَل: "إِذَا عَِلْمَت أَن َ َسْهَمَك قََتلَُه َو
 . اُودَ  ْو دَ . رَواهُ أَبُ "َسبٍع فَكُل  

4084. (21) [2/1194 -అపరిశోధ్ధతం] 
'అదీ బిన్ 'హాతిమ్(ర్) క్థనం: ఓ ప్ర వకాత ! నేను వేటలో 
బాణాలు వదులుతాను. ఒకోకస్తరి ఒక్ రోజు తరువాత 
అది నా చేతికి చికుకతంది. ద్వనిి తినగ్లనా లేద్వ? 
అని వినివించ్చకునాిను. ద్వనికి ప్ర వక్త  (స), 'నీవు నీ 
బాణం గుచ్చుకని ఉని జంతవు నీ బాణమే 

 

8) వివర్ణ-4082: అసలు జి'బ్హ్ గొంతలో చేయాల్. 

న'హ్ర్ గుండలోచేయాల్. కాని ఒక్వేళ జి'బ్హ్ చేయడం 

స్తధయం కాక్పోతే, జి'బ్హ్ సంక్లపంతో క్తిూ  లేద్వ బ్లాం 

మొదలైన వాట్టతో ఎక్కడ పొడిచినా ర్క్త ం ప్ర వహస్తూ  ఆ 

ప్శువు ధర్మసమమతం అవుతంది. ప్ర ణావసిలో ఉని 

జంతవును, లేద్వ గోతిలో ప్డిపోయిన ప్శువును, 

'బిస్థమలా్లహ్ అలా్లహు అక్బర్,' అని ఎక్కడ కొటిట నా, 

అది జ'బహ్ క్ర ందికే వసుత ంది. 

గురుుకని ఉందని తెల్స్థనపుడు ద్వనిపై ఇతర్ ఏ కూర ర్ 
జంతవు చిహాిలు లేనపుపడు నీవు ద్వనిి తినవచుా. 
ఆ వేట నీకు చెందినదే అవుతంది,' అని అనానరు. 
(అబూ్ ద్వవూద్) 

 (2/1194)[ ) لم تتم دراسته (  22]  - 4085
َ نُِهْيَنا َعْن َصيْ  َوَعْن َجاِبٍرقَاَل: َرَواهُ  لِْب الَْمُجْوِس.ِد ك

ِمِذي ُ  ْ  .الّت ِ
4085. (22) [2/1194 -అపరిశోధ్ధతం] 
జాబిర్(ర్) క్థనం: మన ముసా్థములను అగిన 
ఆరాధకుల కుక్కల వేటను తినటానిి నిషేధ్ధంచడం 
జరిగంది. 9  (తిరిమజి')  

 (2/1194) ته ([ ) لم تتم دراس  23]  - 4086
 ْ ْوَل اهلِل إِن َا أَْهُل يَا َرُس  قُلُْت: قَاَل: ِنِ  الُْخَش  ثَْعلََبَة َوَعْن أَِِب

ْ الَْيُهْود َوالن ََصاَرى وَ  َتُمر ُ  َسَفرٍ  آنَِيهِِتِ الَْمُجْوِس فَََل نَِجُد َغْْيَ
لَْماِء ثُم َ " قَاَل: َها فَاْغِسلُْوَها بِا ُ  فَإِْن لَْم َتِجُدْوا َغْْيَ لُْوا فِْيَها ك

ْ  َواْشَربُْوا".  . ي ُ  ِمذِ َرَواهُ الّت ِ
4086. (23) [2/1194- అపరిశోధ్ధతం] 
అబూ సఅ'లబ్హ్ 'ఖుష్నీ (ర్) క్థనం: 'ఓ ప్ర వకాత ! 
మేము ప్ర యాణంలో వెళ్ళతూ ఉంటాం. యూదులు, 
కై్ైసూ వులు, మజూసీల దగ్గ ర్కు వెళ్ళతూ ఉంటాం. వాళా 
గనెిలు తప్ప మరేమీ ఉండవు. వాట్టలో మేము తిన 
గ్లమా?' అని ప్ర శిించాను. ద్వనికి ప్ర వక్త  (స), 'అవి 
తప్ప మరేమీ లభించనపుడు వాట్టని శుభ్ర ప్ర్చి 
వాట్టలో తినండి, తార గ్ండి,' అని ఉపదేశించారు. 
(తిరిమజి') 

 (2/1195)[ ) لم تتم دراسته (  24]  - 4087
ِب َ   صىل اهلل  َوَعْن قَِبْيَصَة بِْن ُهلٍْب َعْن أَبِْيِه قَاَل: َسأَلُْت الن َ

  .ىعليه وسلم َعْن َطَعاِم الن ََصارَ 
ُج   ا أََتَحر َ مًّ َعاِم َطَعا َيٍة: َسأَلَُه َرُجٌل فََقاَل: إِن َ ِمَن الط َ َوِِفْ ِرَوا
ِمْنُه فََقاَل: "ََل يََتَخل ََجن َ ِِفْ َصْدِرَك َشْيٌء َضاَرْعَت فِْيِه 

نِي َةَ  ِمِذي ُ وَ "الن َْصَرا ْ  . أَبُْو دَاُودَ  . َرَواهُ الّت ِ
 

9) వివర్ణ-4085: ఎందుక్ంటే, 'బిస్థమలా్లహ్ అలా్లహు 

అక్బర్,' అని ప్లక్బ్డలేదు. అందువలా ద్వనిి 

వారించడం జరిగంది. 
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4087. (24) [2/1195- అపరిశోధ్ధతం] 
ఖబీ'సహ్ బిన్ హులబ్ తన తండిర  ద్వారా క్థనం: 
అతను ఇల్ల అనాిరు, ''ప్ర వక్త  (స)ను నేను కై్ైసూ వుల 
ఆహార్ ప్ద్వరిాల గురించి అడిగాను. అంటే వారు 
వండిన ప్ద్వరిాలు తినవచ్చునా లేద్వ?  
మరో ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ఒక్ వయకిత  ప్ర వక్త (స)తో, 

'వారి కనిి వంటకాల నుండి నేను దూర్ంగా ఉంటాను,' 
అని అనాిడు. ద్వనికి ప్ర వక్త  (స) కై్ైసూ వులా్ల నీ మదడులో 
కూడా అనుమానాలు, అప్రిాలూ రాకూడదు,'' అని 
అనాిరు. 10  (అబూ  ద్వవూద్, తిరిమజి') 

 (2/1195)[ ) لم تتم دراسته (  25]  - 4088
رْ  لم  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسدَاِء قَاَل: نَََه رَ َوَعْن أَِِب الد َ

ُ  .ْن أَكِْل الُْمَجث ََمةِ عَ  ِمِذي  ْ لن َْبِل. َرَواهُ الّت ِ  .  َوِهَي ال َِِتْ ُتْصََبُ بِا
4088. (25) [2/1195 -అపరిశోధ్ధతం] 
అబూ ద్రాద  (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ముజసస'మహ్ 
తినటానిి నిషేధంచారు. ముజసస'మహ్ అంటే గురి 
సరి చేయ టానికి క్టి్టవేయబ్డిన జంతవు. (తిరిమజి') 

 (2/1195)[ ) لم تتم دراسته (  26]  - 4089
ِريََة أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعِن الِْعْرَباِض بِْن َسا
َباِع َوَعْن كُل ِ   وسلم نَََه يَْوَم َخْيََبَ َعْن كُل ِ ِذْي نَاٍب ِمَن الس ِ

ْْيِ َوَعْن لُُحْوِم الُْحُمِر اْْلَهْ ِذْي ِمْخلٍَب  َن الط َ ِة َوَعِن الْمجث ََمِة ِلي َ  م ِ
 

10) వివర్ణ-4087: అది ధర్మమా? అధర్మమా? ద్వనిి 

తినవచ్చునా? వారు తయారుచేస్థనా, అట్టవంట్ట వంట 

కాలయినా ఏ మాతర ం అభ్యంతర్ం లేదు. మనసులో 

అనుమానాలు, అపోహ్లు సృషిించ్చకోరాదు. కై్ైసూ వుల 

ప్దరీలు క్షిాలను సృషిించినటి్ట సృషిించకు. 

క్ఠనతాానిి వదల్పటి్ట, నీవు ఒక్ ముసా్థమ్. ఇసా్తమ్ 

సరైన ధర్మం. సులువైెన ధర్మం. ఇందులో ఎట్టవంట్ట 

కాఠనయం లేదు. ఇసా్తమ్లో ఎట్టవంట్ట సనాయసతాం లేదు. 

తనుి తాను శికిించ్చకోవటం, క్టి్టబాటా్ట పటి్టకోవటం 

మొదలైనవి. ఇసా్తమ్లో ఇట్టవంట్టవి ఏవీ లేవు.  అలా్లహ్ 

(త) ప్ర ప్ంచిక్ అనుగ్ర హాలనిిట్టనీ మనకోసం 

సృషిించాడు. అలా్లహ్ (త) అనుగ్ర హాలను పొందుతూ 

ఆయనకు క్ృతజుు లై ఉండాల్. ఎలాపుపడూ అలా్లహ్ 
(త)ను సమరిస్తూ  ఉండాల్. క్షిాల ప్టా సహ్నం 

ప్ట్టంచాల్. 

َ الُْحَباىَل َحّت َ يََضْعَن َما ِِفْ بُُطْونِِهن َ   .َوَعْن الَْخِلْيَسِة َوأَْن ُتْوَطأ
قَاَل ُمَحم َُد بُْن يَْحََي: ُسِئَل أَبُْو عَاِصٍم َعِن الُْمَجث ََمِة فََقاَل: أَْن  

ََم َوُسِئَل يُ  ْيُء فَُْيْ ْْيُ أَْو الش َ الَْخِلْيَسِة فََقاَل:  َعِن ْنَصَب الط َ
ُجُل فََيأُْخُذ ِمْنُه فََيُمْوُت ِِفْ يَِدهِ  بُع يُْدِركُُه الر َ ْئُب أَِو الس َ ِ الذ 

ِمِذي ُ  ْ َيَها. َرَواهُ الّت ِ     .قَْبَل أَْن يَُذك ِ
4089. (26) [2/1195 -అపరిశోధ్ధతం] 
'ఇర్బా'ద బిన్ స్తరియహ్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) 

'ఖైబ్ర్ నాడు ప్ంజాలతో చీల్ు తినే జంతవుల, 
ప్కిుల, క్ంచర్ గాడిదల మాంస్తనిి, ముజసస'మను, 
'ఖలీసహ్ మాంస్తనిి, గ్రిిణీ బానిస స్వూ ైలతో సంభోగ్ం 
చేయటానిి, వారు ప్ర సవించే వర్కు నిషేధంచారు.  
క్థనం: ము'హ్మమద్ బిన్ య'హ్రా ముజసస'మహ్ ను 
గురించి అబూ 'ఆస్థమ్ను అడిగారు. ద్వనికి అతడు, 
'ప్కిిని, లేద్వ జంతవును క్టి్ట ద్వనిపై గురిని 
సరిచేయడం, బాణాలు గురిపటిటం. అదేవిధంగా 
'ఖలీసహ్ ను గురించి ప్ర శిించగా తోడేలు లేద్వ కూర ర్ 
మృగ్ం చీల్ువేస్థన కదిద  ప్ర ణం ఉండగా ఒక్ వయకిత  చేతిలో 
ప్ర ణం వదిల్న జంతవు,' అని అనాిరు. 11   (తిరిమజి') 

 (2/1195)م دراسته ( م تت[ ) ل  27]  - 4090
ْيَرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   ْبِن َعب َاٍس َوأَِِبْ ُهَر َوَعِن ا

ْيَطاِن. وسلم ْيَطِة الش َ   نَََه َعْن َشِر
ْبُن ِعْيََس: بِْيَحُة يُْقَطُع ِمْنَها اْل  َزادَ ا ِجلُْد َوََل ُتْفِرَى ِهَي الذ َ

ُك َحّت  اْْلَْودَاُج ثُ   .  َرَواهُ أَبُْودَاُودَ  ُمْوَت. تَ م َ ُتّْتَ
4090. (27) [2/1195 -అపరిశోధ్ధతం] 
ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర్), అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: 
ప్ర వక్త  (స) షరీ'తత్  షైతాన నుండి వారించారు.  
ఇబ్ని 'ఈస్త ఉలాేఖన క్ర్త  ఈ మాతర ం అధక్ం చేస్తరు, 

''షరీ'తత్ షైతాన్ అంటే కేవలం మడపై ఉన్న చర్మం 
మాతర మే కోయబ్డి, ర్కు  నాళం కోయబ్డకుండా ఉండి, 

 

11) వివర్ణ-4089: అంటే చీల్ు తినే జంతవులనీి 

నిషేధంచబ్డాు యి. ప్ంజాలతో చీల్ుతినే ప్కిులు కూడా 

నిషిదధ మే. పంపుడుగాడిద కూడా నిషిదధ ం. అయితే అడవి 

గాడిద ధర్ెసమెతం. అదేవిధంగా యుదధ ంలో లభించిన 

బానిస స్వూ ైలు, ఒక్వేళ వారు గ్రిిణులైతే వారితో వారు 

ప్ర సవించే వర్కు సంభోగ్ం చేయరాదు. 
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అది విలవిలల్లడి కటి్టకని చనిపోయిన ప్ర ణి. 12 

(అబూ ద్వవూద్) 
 (2/1195)[ ) صحيح (  28]  - 4091

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: " ذَكَاةُ الَْج  ِنْْيِ َوَعْن َجاِبٍر أَن َ الن َ
ا"ذَكَاةُ أُم ِهِ   .ي ُ َرمِ . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالد َ

4091. (28) [2/1195 -ద్ృఢం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''ప్శువును 
జి'బ్హ్ చేయటం, ద్వని గ్ర్ింలో ఉని బిడు ను జ'బ్హ్ 
చేయటం వంట్టది.'' (అబూ  ద్వవూద్, ద్వరిమ) 

 (2/1195)[ ) صحيح (  29]  - 4092
ِمِذي ُ َعْن أَِِبْ َسِعْيٍد   ْ  .َوَرَواهُ الّت ِ

4092. (29) [2/1195-ద్ృఢం] 
ఇట్టవంట 'హదీసు'ను అబూ స'యీద దాారా 
తిర్మమజి' ఉలాేఖంచారు. 13   

 (2/1196)[ ) لم تتم دراسته (  30]  - 4093
ْنَحُر َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: قُلَْنا: يَا َرُسْوَل اهلِل نَ 

اةَ فََنِجُد  لَْجِنْْيَ أَنُلِْقْيِه  ِِفْ  الن َاقََة َونَْذبَُح الَْبَقَرةَ َوالش َ َ  بَْطِنَها ا
َتُه ذَكَاةُ أُم ِِه". َرَواهُ أَبُْو   أَْم نَأْكُلُُه؟ قَاَل: "كُلُْوهُ إِْن ِشْئُتْم فَإِن َ ذَكَا

بُْن َماَجهُ   .دَاُودَ َوا
4093. (30) [2/1196 -అపరిశోధ్ధతం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) క్థనం: ఓ ప్ర వకాత ! మేము 
ఆడ ఒంటెకు న'హ్ర్ చేస్తూ ం, ఆవును, మేక్లను జి'బ్హ్ 
చేస్తూ ం. ఒక్వేళ గ్ర్ింలో బిడు  ఉంటే తినవచాు? అని 
ప్ర శిించాను. ద్వనికి ప్ర వక్త  (స) తినగోరితే తినవచ్చును, 
ఎందుక్ంటే తలా్ జ'బ్హ్ కావటం వలా బిడు  కూడా 

 

12) వివర్ణ-4090: అంటే మడపై క్తిూ  తిర ప్పటం. చర్మం 

తెగంది కాని ర్కు నాళం తెగ్లేదు. ఆ జంతవు 

కటి్టకుంటూ మర్ణించింది. అజాు న కాలంలో కందరు 

ఇల్ల చేస్తవారు. 

13) వివర్ణ-4092: జనీన్ అంటే గ్ర్ింలో ఉని బిడు . 

గ్ర్ిం ధరించి ఉని ఆవు, మేక్, ఆడ ఒంటె మొదలైనవి 

జి'బ్హ్ చేయబ్డితే, ద్వని గ్ర్ింలో ఉని బిడు  

ప్ర ణాలతో ఉనాి, మర్ణించి ఉనాి ఆ బిడు  జి'బ్హ్ 

అయినటిే. తినగోరేవారు ద్వనిి తినవచుా.  

జి'బ్హ్ అయినటిే అని పర వచించారు. (అబూ ద్వవూద, 
ఇబ్ని మాజహ్)  

 (2/1196)تتم دراسته (  ) لم[  31]  - 4094
َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمِروْبِن الَْعاِص أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  

َها َسأَلَُه  عليه وسلم قَاَل:  ا فََما فَْوقََها بَِغْْيِ َحق ِ "َمْن قََتَل ُعْصُفْورًّ
"أَْن  َل: يَا َرُسْوَل اهلِل َوَما َحق َُها؟ قَا "قِْيَل:  .َعْن قَْتلِهِ  اهللُ 

ِمَي بَِها . َرَواهُ أَْحَمُد  "يَْذبََحَها فََيأْكُلََها َوََل يَْقَطَع َرأَْسَها فََْيْ
َراِمي ُ   . َوالن ََسائِ ُ َوالد َ

4094. (31) [2/1196 -అపరిశోధ్ధతం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ అమ్ర్ బిన్ 'ఆ'స్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  

(స) ప్ర వచనం, ''పిచ్చుక్నైెనా, ప్శువునైెనా 
అనాయయంగా చంపిన వారిని అలా్లహ్ (త) తీరుపదినం 
నాడు ఆ హ్తాయ్ నేర్ం కిర ంద విచారిస్తూ డు.'' ద్వనికి 
ప్ర జలు, 'వాట్ట నాయయం ఏమిట్ట,' అని వినివించ్చ్
కునాిరు. అపుపడు ప్ర వక్త  (స), 'వాట్టని జి'బ్హ్ 
చేయండి, తినండి. అనవసర్ంగా తల నరికి 
ప్ర్వేయటం చేయరాదు,' అని అనానరు. (అ'హ్మద్, 
నస్తయి', ద్వరిమ) 

 (2/1196)[ ) لم تتم دراسته (  32]  - 4095
ْ َواِفِد الل َْيِثي ِ قَاَل:  قَِدَم الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم   َعْن أَِِب

لَْمِدْيَنَة َوُهْم يَُجب ُْوَن أَْسِنَمَة اْْلِ  َ َيْقَطُعْوَن أَلَْياِت الَْغَنِم  ا بِِل َو
. "َبِهْيَمِة َوِهَي َحي ٌَة فَِهَي َمْيَتٌة ََل ُتْؤكَُل  اْل "َما يَْقَطُع ِمَن  فََقاَل:

ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  ْ  . َرَواهُ الّت ِ
4095. (32) [2/1196 -అపరిశోధ్ధతం] 
అబూ వాఖిద్ లైస్వ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) మదీనహ్ 
విచేుస్తరు. అపుపడు మదీనహ్ ప్ర జలు ఒంటెలు బ్ర తికి 
ఉండగానే శిఖరాలను కోస్థవేస్తవారు. అది చూచి ప్ర వక్త  
(స), 'సజీవంగా ఉనివాట్ట నుండి మాంసం కోయడం 
మృత ప్రిధలోకి వసుూ ంది. దీనిి తినటం ధర్మం కాదు 
ఎందుకంటే అది నిషిధిం' అని అనాిరు. (తిరిమజి', 
అబూ ద్వవూద్) 

----- 

لَْفْصُل  َ ِلُث   ا    మూడవ విభాగం الث َا
 (2/1196)[ ) لم تتم دراسته (  33]  - 4096
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ٍر َعْن َرُجٍل ِمْن بَِنْ َحاِرثََة أَن َُه كَاَن يَْرََع َطاءِ َعْن عَ   بِْن يََسا
لِْقَحةًّ بَِشْعٍب ِمْن ِشَعاِب أُُحٍد فََرأَى بَِها الَْمْوَت فَلَْم يَِجْد َما 

َ بِِه ِِفْ لَب َِتَها َحّت َ أَْهَراَق دََمَها ثُم َ  يَْنَحُرهاَ بِِه فَأََخَذ وَ  ا فََوَجأ تِدًّ
ُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَأََمَرهُ بِأَكِْلَها. رَواهُ أَبُْو  رَ أَْخََبَ 

لٌِك   دَاُودَ َوماَ
َيِتِه: قَاَل: فََذك َاَها بَِشَظاٍظ    .َوِِفْ ِرَوا

4096. (33) [2/1196 -అపరిశోధ్ధతం] 
'అ'తా బిన్ యస్తర్ బ్నీ 'హారిసహ్ క్త చెందిన ఒక్ వయకిత  
ద్వారా క్థనం: అతను ఉ'హుద్ కండలాో ఒంటెలను 
మేపుతనాిరు. వాట్టలో ఒక్ ఆడ ఒంటె మర్ణావసిలో 
క్నబ్డింది. న'హ్ర్ చేయడానికి సరైన వసుూ వూ ఏదీ 
లేదు. ఒక్ మేకు తీసుకని ద్వని క్ంఠంలో పొడిచాడు. 
అక్కడి నుండి ర్క్త ం కార్స్తగంది. ఆ తరువాత ప్ర వక్త  (స) 
వదద కు వచిు జరిగంది వివరించాడు. ప్ర వక్త  (స) ద్వనిి 
తినమని ఆదేశించారు. (అబూ  ద్వవూద్, మాల్క్)  
మరో ఉలాేఖనంలో అతడు ఒక్ ప్దునైెన క్ర్ర తో జబ్హ్ 
చేస్తడు. 

 (2/1196) [ ) لم تتم دراسته ( 34]  - 4097
هلل عليه وسلم: "َما َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ا

ب ٍَة إَِل َ َوقَْد  َرقُْطِن ُ  ."َم ذَك َاَها اهلُل لَِبِنْ آدَ ِمْن دَا ا  .  َرَواهُ الد َ
4097. (34) [2/1196 -అపరిశోధ్ధతం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''నీట్ట 
జంతవులనిిట్టనీ అలా్లహ్ (త) మానవుల కోసం 
జి'బ్హ్ చేస్థవేస్తడు.''  14  (ద్వరు ఖుతనీ) 

===== 
ْكِر الْكَلِْب  -1  بَاُب ِذ

1. కుక్కలు 
అంటే కుక్కలను పంచటం, ఇంట్టలోప్ల ఉంచ 
వచ్చునా? లేద్వ? ఎట్టవంట్ట కుక్కలను చంప్ల్, ఎట్ట 
వంట్ట కుక్కలను చంప్కూడదు. 

 
14) వివర్ణ-4097: అంటే చెరువు లేద్వ సముదర ంలోని 

జంతవులనీి జి'బ్హ్ చేయబ్డి ఉనాియి.చేప్లు, 

పీతలు, రొయయలు మొదలైనవి జబ్హ్ చేయనక్కర్్
లేదు. అవి చనిపోయి ఉనాి వాట్టని తినవచ్చును. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ  మొదటి విభాగం       ا
 (2/1197)[ ) متفق عليه (  1]  - 4098

بِْن ُعَمَرقَاَل: "َمِن   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعِن ا
َيٍة أَْوَضاٍرنَقص ِمْن َعَملِِه كُل َ يَْوٍم اِش كَلْبًّا إَِل َ كَلَْب مَ  اقَْتَن 

اَطاِن"  .متفق عليه .قِْْيَ
4098. (1) [2/1197 -ఏకీభవితం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) 
ప్ర వచనం, ''కుక్కలను పంచేవాని పుణయంలో నుండి 
రండు ఖీరాత్ల పుణయం తగుగ తూ ఉంట్టంది. అయితే 
పశువుల, పొలాల, పంటల ర్క్షణ కోసం కుక్కలను 
పెంచవచ్చును. ఈ సంక్లపంతో పంచటం వలా 
పుణయమూ తగ్గ దు. దైెవదూతలు ఇంటా్ల ప్ర వేశించర్నే 
భ్యమూ  ఉండదు.'' (బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 

 (2/1197)[ ) متفق عليه (  2]  - 4099
ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ْنَتَقَص ِمْن  ا ِن مَ " ت ََخَذ كَلْبًّا إَِل  كَلَْب َماِشَيٍة أَْو َصْيٍد أَْو َزْرٍع اِ
اٌط"     .أَْجِرهِ كُل َ يَْوٍم قِْْيَ

4099. (2) [2/1197 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''కుక్కలను పంచేవారి పుణయం నుండి ప్ర తిరోజూ ఒక్ 
ఖీరాత్ పుణయం తగుగ తూ ఉంట్టంది. అయితే ప్శువుల, 
ప్ంటపొల్లల ర్క్షణకు, వేటకు కుక్కలను పంచటంలో 
ఎట్టవంట్ట అభ్యంతర్ం లేదు.''  15 (బు'ఖారీ, 
ముసా్థమ్)  

 ( 2/1197)[ ) صحيح (  3]  - 4100
 

15) వివర్ణ -4099: ఖీరాత్ అంటే తూనిక్లాో ఒక్ 

ప్ర మాణం. అదేవిధంగా కండను కూడా అంటారు. ప్ర వక్త  

(స) మక్కహ్ ప్ర జల్మేక్లను కనిిఖీరాత్లకు బ్దులు 

మేప్లవారు, కాస్త వారు. అదేవిధంగా జనా'జహ్ నమా'జు 

చదివిన వారికి ఒక్ ఖీరాత, ఆ తరువాత ఖనన 

సంస్తకరాలాో ప్ల్గ నివారికి రండు ఖీరాత్ల పుణయం 

లభిసుూ ందని ఉంది. ఈ 'హ్దీసు'లో ఒక్ ఖీరాత్ గురించి 

ఉంది. మరో 'హ్దీసు'లో రండు ఖీరాతులు అని ఉంది. 

కుక్కనుబ్టి్ట ఉంట్టంది. అయితే ప్ంట పొల్లలకు, 

వేటకు, ప్శువుల ర్క్షణకు కుక్కలను పంచవచ్చును. 
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 َ صىل اهلل عليه وسلم بَِقْتِل  َمَرَنا َرُسْوُل اهللِ َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: أ
 َ َتْقَدُم ِمنض الَْباِديَِة بِكَلِْبَها فََتْقُتلَُه ثُم َ  ةَ اْلكََِلِب َحّت َ إِن َ الَْمْرأ

نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن قَْتِلَها َوقَاَل: "عَلَْيُكْم 
 . . َرَواهُ ُمْسِلٌم "ْقَطْْيِ فَإِن َُه َشْيَطاٌن بِاْْلَْسَوِد الَْبِهْيِم ِذي الن ُ 

4100. (3) [2/1197- ద్ృఢం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) మమమల్ి కుక్కలను 
చంప్మని ఆదేశించారు. కుక్కలు ఎక్కడ క్నబ్డినా 
మేము చంపివేస్తవార్ము. చివరికి ఇతర్ ప్ర ంతాల నుండి 
స్వూ ైలు వస్తూ , వారి వెంట కుక్కలు ఉంటే వాట్టని కూడా 
మేము చంపివేస్త వార్ం. ఆ తరాాత కుక్కలనిిట్టనీ 
చంప్వదద ని నలాగా ఉండి, క్ళాలో రండు తెలాట్ట 
మచులుగ్ల కుక్కను చంప్మని ఆదేశించారు. ఎందు 
క్ంటే అది షై'తాన్, మరియు చాల్ల 
ప్ర మాదక్ర్మైనది.16  (ముసా్థమ్) 

 (2/1197)[ ) متفق عليه (  4]  - 4101
بِْن ُعَمَر أَن َ  وسلم أََمَر بَِقْتِل   الن َِب َ صىل اهلل عليه َوَعِن ا

 َ  .متفق عليه . َغَنٍم أَْو َماِشَيةٍ لَْب اْلكََِلِب إَِل َ كَلَْب َصْيٍد أَْو ك
4101. (4) [2/1197 -ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర్) క్థనం: ప్ర వకు (స) కుక్కలను 
చంప్మని ఆదేశించారు. అయితే వేట, ప్శువుల ర్క్షణ 
కోసం పంచే కుక్కలను చంప్వదద ని ఆదేశించారు. 
(బు'ఖారీ, ముసా్థమ్)  

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ  َ    రండవ విభాగంا
 (1197/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  5]  - 4102

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُمَغف ٍَل َعِن الن َ
َن اْْلَُمِم  ٌة م ِ َْلََمْرُت بَِقْتِلَها كُل َِها فَاقُْتلُْوا "لَْوََل أَن َ اْلكََِلَب أُم َ

ُ  دَا َرَواهُ أَبُوْ  .ِمْنَها كُل ُ أَْسَودَ بَِهْيٍم" ِمِذي  ْ َرِمي ُ َوَزادَ الّت ِ ا ُودَ َوالد َ
 

16) వివర్ణ-4100: ఎందుక్ంటే మదీనహ్ ప్వితర మైన 

సి్తనం. ఇక్కడ దైెవవాణి అవతరిసుూ ంది. దైెవదూతలు 

ఇక్కడకు వస్తూ పోతూ ఉంటారు. కుక్క ఉంటే కారుణయ 

దూతలు అవతరించరు. అందువలాే ప్ర వక్త  (స) కుక్కలను 

చంప్మని ఆదేశించారు. అంటే కుక్కలను స్వూ ైలు 

పంచేవారు. కుక్కల అవసర్ం వారికి ఎంతైెనా ఉండేది. 

"َوَما ِمْن أَْهِل بَْيٍت يَْرَتِبُطْوَن كَلْبًّا إَِل َ نََقَص ِمْن  . َوالن ََسائِ ُ 
اٌط إَِل  كَلَْب َصْيٍد أَْو كَلَْب َحْرٍث أَْو كَلَْب َعَمِلِهْم كُل َ يَْوٍم قِْْيَ 

 ."َغَنٍم 
4102. (5) [2/1197- పరిశోధ్ధతం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ ము'గ్ప్ఫల్(ర్) క్థనం: ప్ర వక్త (స) 
ప్ర వచనం, ''ఒక్వేళ జాతలాో లేద్వ దైెవ సృషిితాలాో 
కుక్కలు లేక్పోతే నేను కుక్కలనిిట్టనీ చంప్మని 
ఆదేశించేవాడిని. మీరు కేవలం నలాట్ట కుక్కలను 
చంపివేయండి.'' 17 (అబూ ద్వవూద్, ద్వరిమ, తిరిమజి', 
నస్తయి') 

 (1198/ 2)تم دراسته ( لم ت[ )  6]  - 4103
ْبِن َعب َاٍس قَاَل: نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َوَعِن ا

ِمِذي ُ  ْ ْيِش بَْْيَ الَْبَهائَِم. َرَواهُ الّت ِ  .َعِن الت َْحِر
4103. (6) [2/1198 -పరిశోధ్ధతం] 
ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త (స) ప్శువులు, 
ప్కిుల మధయ ప్ంద్వలు, పోటాాటలు పటిటానిి 
వారించారు.18   (తిరిమజి', అబూ ద్వవూద్) 

----- 

لُِث   َهَذا الَْباُب َخاٍل ِمَن الَْفْصُل الث َا
ఇందులో మూడవ విభాగం లేదు 

===== 
2-  ُ  َيْحُرُم    اَكْلُُه َوَما َباُب َما َيِحل 

2. తినుటకు ధర్ెసమెతమై్మన 
ధర్ెసమెతం కాని జంతువులు 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ   మొదటి విభాగం    ا
 ( 2/1199)[ ) صحيح (  1]  - 4104

 

17) వివర్ణ-4102: మరో ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది, 

''కుక్కలను తమ ఇళాలో పంచేవారి పుణయం నుండి ప్ర తి 

రోజూ ఒక్ ఖీరాత్ పుణయం తగుగ తూ ఉంట్టంది. కాని వేట 

కోసం, ప్శువుల ర్క్షణ కోసం పంచటం ధర్మమే.''  

18) వివర్ణ-4103: అంటే పోతల ప్ంద్వలు, గొరర ల 

ప్ంద్వలు, కోళా్ప్ంద్వలు మొదలైన వాట్టని వారించటం 

జరిగంది. 
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ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َعْن أَِِبْ ُهَر
 ْ َباِع فَأَك َن الس ِ  . َرَواهُ ُمْسِلٌم  .لُُه َحَراٌم""كُل ُ ِذْي نَاٍب م ِ

4104. (1) [2/1199 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''చీల్ుతినే ప్ర తిజంతవు నిషేధంచబ్డింది.''(ముసా్థమ్) 
ఉద్వ: స్థంహ్ం, పుల్, తోడేలు మొదలైనవి. 

 ( 2/1199) [ ) صحيح ( 2]  - 4105
ْبِن َعب َاٍس قَاَل نَََه  م  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسل  َوَعِن ا

َباِع َوكُل ِ ِذْي ِمْخلٍَب م ََن ا َرَواهُ   ْْيِ.لط َ َعْن كُل ِ ِذْي نَاٍب م َِن الس ِ
 .ُمْسِلٌم 

4105. (2) [2/1199 -ద్ృఢం] 
ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) చీల్ుతినే, 
ప్ంజాలతో ద్వడిచేస్త కూర ర్ జంతవులను, పశువులను 
తినటానిి నిషేధంచారు.  (ముసా్థమ్) 

 (2/1199)[ ) متفق عليه (  3]  - 4106
َم  ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َرُس َوَعْن أَِِبْ ثَْعلََبَة قَاَل: َحر َ

 .متفق عليه .لُُحْوَم الُْحُمِر اْْلَْهِلَيةِ 
4106. (3) [2/1199 -ఏకీభవితం] 
అబూ స''అలబ్హ్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) పంప్పడు 
గాడిదలను తినటానిి నిషేధంచారు. (బు'ఖారీ, 
ముసా్థమ్)  

 (2/1199)[ ) متفق عليه (  4]  - 4107
 َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم نَََه يَْوَم  ن َ َوَعْن َجاِبٍر أ

 . َوأَِذَن ِِفْ لُُحْوِم الَْخْيِل  .َخْيََبَ َعِن لُُحْوِم الُْحُمِر اْْلَْهِلي َةِ 
4107. (4) [2/1199 -ఏకీభవితం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: 'ఖైబ్ర్ యుదధ  సందర్ింగా ప్ర వక్త  

(స) పంప్పడు గాడిదలను తినటానిి నిషేధంచారు. 
అయితే గుర్ర ం మాంసం తినటానిి అనుమతించారు. 
(బు'ఖారీ, ముసా్థమ్)  

 (2/1199)[ ) متفق عليه (  5]  - 4108
ا  فََقاَل الن َِب ُ   .َوْحِشي ًّا فََعَقَرهُ َوَعْن أَِِبْ قََتادَةَ أَن َُه َرأَى ِحَمارًّ

ا  َعنَ قَاَل: مَ   َهْل َمَعُكْم ِمْن لَْحِمِه َشْيٌء؟": "صىل اهلل عليه وسلم
  .ِرْجلُُه فَأََخَذَها فَأَكَلََها

4108. (5) [2/1199 -ఏకీభవితం] 

అబూ ఖతాదహ్ (ర్) క్థనం: అతడు అడవి గాడిదను 
చూచారు, ద్వనిి జ'బ్హ్ చేస్థవేస్తరు. ఆ తరాాత 
దానిి గురించి ప్ర వక్త (స)ను వినివించ్చకునాిరు. 
ద్వనికి ప్ర వక్త  (స) 'ద్వని మాంసం ఇపుపడు మీ దగ్గ ర్ 
ఉంద్వ?' అని అడిగారు. అబూ ఖతాదహ్, 'అవును, 
ద్వని తొడ ఉంది,' అని అనాిరు. ప్ర వక్త  (స) ద్వని నుండి 
తినాిరు. (బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 

 (2/1199)[ ) متفق عليه (  6]  - 4109
ْهَراِن فَأََخْذُتَها فَأََتْيُت  َوَعْن أَنٍَس قَاَل: الظ َ ِ أَْنَفْجَنا أَْرنَبًّا بَِمر 

 فََذبََحَها َوَبَعَث َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َحةَ بَِها أََبا َطلْ 
 .متفق عليه .بَِوِرِكَها َوفَِخَذْيَها فََقِبلَهُ 

4109. (6) [2/1199 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర్) క్థనం: మరిర  ''జహ్రాన్ అనే చోట ఒక్ 
కుందేలును వేటాడాము. ద్వనిి అబూ 'తల్'హా వదద కు 
తీసుకువచాుము. అతడు ద్వనిి జి'బ్హ్ చేస్థన 
తరాాత ద్వని ప్ర క్క లేద్వ తొడను ప్ర వక్త (స)కు 
ప్ంపించారు. ప్ర వక్త  (స) ద్వనిి స్వాక్రించారు. (బు'ఖారీ, 
ముసా్థమ్)  
అంటే కుందేలు మంసం తినవచ్చు. 

 (2/1199)[ ) متفق عليه (  7]  - 4110
ْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعِن ا

ل  َ ُمُه""ا ِ ب ُ لَْسُت آكُلُُه َوََل أَُحر     .ض َ
4110. (7) [2/1199 -ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని 'ఉమర్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త (స) ప్ర వచనం, 
ఉడుమును నేను తినను, నిషిదధ ంగా భావించను. 
(బు'ఖారీ, ముసా్థమ్)  

 (2/1200)[ ) متفق عليه (  8]  - 4111
لَِد بْ  ْبِن َعب َاٍس: أَن َ َخا هُ أَن َُه دََخَل َمَع  َن اَوَعِن ا لَْولِْيِد أَْخََبَ

لَُة   لَُتُه َوَخا َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعىَل َمْيُمْونََة َوِهَي َخا
ْبِن َعب َاٍس فَوَ  ب َ لَِرُسْوِل  ا َمِت الض َ َجَد ِعْنَدَها َضب ًّا َمْحُنْوذًّا فََقد َ

صىل اهلل عليه وسلم  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََرفََع َرُسْوُل اهللِ 
ب ِ  ب ُ يَا َرُسْوَل اهلِل؟ قَاَل: .يََدهُ َعِن الض َ لٌِد: أََحَراُم الض َ  فََقاَل َخا

لَِكْن لَْم يَُكْن بِأَْرِض قَ لٌِد:  .ْوِمْي فَأَِجُدِنْ أَعَافَُه ""ََل َو قَاَل َخا
ْرُتُه فَأَكَلُْتهُ   . ْنُظُر إَِِل َ لم يَ َوَرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وس .فَاْجَّتَ

4111. (8) [2/1200- ఏకీభవితం] 
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ఇబ్ని 'అబాబస్(ర్) క్థనం:  'ఖాల్ద్ బిన్ వలీద్ (ర్) 
ఇల్ల ప్లరొకనాిరు: ''అతడు ప్ర వక్త  (స) వెంట 
మైమూనహ్ (ర్) ఇంట్టకి వచాురు. మైమూనహ్ (ర్) 
'ఖాల్ద్క్త, 'అబాబస్ (ర్)క్త పినిి అవుతారు. 
మైమూనహ్ (ర్) వదద  ఉడుము కాలుబ్డి ఉంది. ద్వనిి 
ప్ర వక్త  (స) ముందు ఉంచడం జరిగంది. ప్ర వక్త  (స) 
తినటానికి చేయి ముందుకు చాచి నపుడు అది ఉడుము 
మాంసం అని తెల్యప్ర్చటం జరిగంది. వెంటనే 
ప్ర వక్త (స) తన చేతిని వెనకిక్తీసుకునాిరు. అపుపడు 
'ఖాల్ద్ (ర్) 'ప్ర వకాత ! ఉడుము కూడా నిషిదధ మా?' అని 
ప్ర శిించారు. ద్వనికి ప్ర వక్త  (స), 'ఇది నిషిదధ ం కాదు. కాని 
మా ప్ర ంతంలో దీనిి తినే స్తంప్ర ద్వయం లేదు. నాకు 
దీనిి చూస్తూ  అసహ్యం వేసుూ ంది,' అని అనాిరు. 'ఖాల్ద్ 
(ర్) ద్వనిి తీసుకని తన ముందు ఉంచ్చకని 
తినస్తగారు. ప్ర వక్త  (స) చూస్తూ  ఉండిపోయారు.'' 
(బు'ఖారీ, ముసా్థమ్)  

 (2/1200)[ ) متفق عليه (  9]  - 4112
َوَعْن أَِِبْ ُمْوََس قَاَل: َرأَْيُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  

َجاِج   .يهمتفق عل  .يَأْكُُل لَْحَم الد َ
4112. (9) [2/1200 -ఏకీభవితం] 
అబూ మూస్త (ర్) క్థనం: ప్ర వకు  (స) ను కోడి మాంసం 
తింటూ ఉండగా నేను చూచాను. (బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 

 (2/1200)[ ) متفق عليه (  10]  - 4113
ْبِن أَِِبْ أَْوََف قَاَل: َغَزْونَا َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعِن ا

 .متفق عليه  .َواٍت كُن َا نَأْكُُل َمَعُه الَْجَرادَ وسلم َسْبَع َغزَ 
4113. (10) [2/1200- ఏకీభవితం] 
ఇబ్ని అబూ అవ్ఫా (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త (స) వెంట 7 
యుద్వధ లలో ప్ల్గ నాిను. ప్ర వక్త  (స) తో ప్ట్ట మేము 
కూడా  టిడీ్డలను  తినేవాళాం. 

 (2/1200)[ ) متفق عليه (  11]  - 4114
َر عَلَْيَنا أَبُْو عَُبْيَدةَ  قَاَل: َغَزوْ  َوَعْن َجاِبرٍ  ُت َجْيَش الَْخبَِط َوأُم ِ

ا ا لَْم نََر ِمثْلَهُ  حُ فَأَلََْق الَْبْحرُ  .فَُجْعَنا ُجْوعًّا َشِدْيدًّ تًّ  .ْوتًّا َمي ِ
لَْعْنََبُ  َ فَأَكَلَْنا ِمْنُه نِْصُف َشْهٍر فَأََخَذ أَبُْو عَُبْيَدةَ َعْظمًّا  .يَُقاُل لَُه: ا

َكْرنَا ذَ مِ  ِكُب َتْحَتُه فَلَم َا قَِدْمَنا ذَ ا ِمِه فََمر َ الر َ لَِك لِلن َِب ِ  ْن ِعَظا
 ُ ا ِرْزقًّا أَْخَرَجُه اهلُل إِلَْيُكْم  لُوْ صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: "ك

قَاَل: فَأَْرَسلَْنا إِىَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   .َوأَْطِعُمْونَا إِْن كَاَن َمَعُكْم"
 .متفق عليه .وسلم ِمْنُه فَأَكَلَهُ عليه 

4114. (11) [2/1200 -ఏకీభవితం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: జైషుల్ 'ఖబ'త్ యుదధ ంలో నేను 
ప్ల్గ నాిను. అపుపడు అబూ 'ఉబై్నదహ్ (ర్) మాకు 
నాయకులుగా ఉనాిరు. ఆహార్ప్ద్వరిాలు అయి్

పోవడం వలా మేము చాల్ల తీవర  ఆక్ల్కి గుర్యాయము. 
సముదర ంలో నుండి చనిపోయిన ఒక్ చేప్ ఒడుు కు 
కటి్టకని వచిుంది. ద్వనిి అంబ్ర్ అంటారు. 15 రోజుల 
వర్కు ద్వనిి మేము తినాిము. అబూ 'ఉబై్నదహ్ ద్వని 
దుముమలాో నుండి ఒక్ దుముమను తీసుకునాిరు. 
ద్వనిి నిలబ్నటిారు. ఒంటె ద్వని కిర ందనుండి వెళా 
గ్ల్గంది. మదీనహ్ వచిున తరాాత మేము ప్ర వక్త  
(స)కు ద్వనిి గురించి వినివించ్చకునాిం. ద్వనికి 
ప్ర వకు  (స), 'అలా్లహ్ (త) ఉప్ధని తినండి. ద్వనిి 
అలా్లహ్ (త) మీ కోసం ప్ంప్డు. ఒక్వేళ మీ దగ్గ ర్ ఉంటే 
మాకు కూడా తినిపించండి' అని అనాిరు. మేము మా 
దగ్గ ర్ ఉనిద్వనిి ప్ర వక్త (స)కు ప్ంప్ము. ప్ర వక్త  (స) 
ద్వనిి ఆర్గంచారు.''  19  (బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 

 

19) వివర్ణ-4114: అబూ 'ఉబైదహ్ (ర్) ప్లరు 'ఆమిర్. 

ఇతనికి అమీనుల్ ఉమమహ్ అనే బిరుదు ఉండేది. ఇతను 

ఖురైష్ వంశానికి చెందినవారు. అబూ బ్క్ర్ (ర్) 

ప్ర యతిం వలా ఇసా్తమ్ స్వాక్రించారు. ఇసా్తమ్ 

స్వాక్రించిన తరాాత ఖురైష్ హంస్త దౌర్ూ నాయల వలా 

అక్కడి్నుండి హ్బ్షాకు వలస పోయారు. మళ్ళా అక్కడి 

నుండి మదీనహ్కు వలస వచాురు. ఇతడు చాల్ల 

వీర్తాం గ్ల సైెనిక్ అధకారులాో ఒక్రు. అనేక్ యుద్వధ లాో 

ప్ల్గ నాిరు. అనేక్ యుద్వధ లు అతని నేతృతాంలో 

జరిగాయి. మదీనహ్ చేరిన తరాాత కూడా వదలలేదు. 

యుద్వధ నికి కాలు దువాారు. ఈ ప్ర్ంప్ర్లో బ్దర ర్ 

యుదధ ం మొటి్మొదట్టది. అబూ 'ఉబై్నదహ్ (ర్) ఈ 

యుదధ ంలో వీరోచితంగా ప్ల్గ నాిరు. అతని తండిర  

'అబుద లా్లహ్ కూడా అప్పట్టకి సజీవంగా ఉనాిరు. 

అతను అవిశాాసుల తర్ఫు నుండి యుదధ ంలో 

ప్ల్గ నాిరు. తన కడుకును చంప్లనే ప్ర యతింలోనే 

ఉనాిరు. అబూ 'ఉబై్నదహ్ అవకాశం చూస్థ తనతండిర ని 

హ్తమారాురు. ఏక్తాం దృషిితో చూస్తూ  అవిశాాసులైన 
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వారవరైనా శతర వులా్ల క్నబ్డతారు. ఖుర్ఆన్లో 

అలా్లహ్ (త) దీనిి మచ్చుకుంటూ ఇల్ల ఆదేశించాడు: 

''అలాాహ్్ మరియు పర్లోకానిన విశాస్థంచే జనులలో, 

అలాాహ్్ మరియు ఆయన్ సందేశహరుణణ  వాతిరేకించే 

వారితో స్తనహం చేసుక్తనేవారిని నీవు పంద్లేవు! ఆ 

వాతిరేకించే వారు, తమ తండుర లైనా లేదా తమ 

క్తమారులైనా లేదా తమ సోద్రులైనా లేదా తమ 

క్తంట్టంబంవారైనా సరే! అలాంట వారి హృద్యాలలో 

ఆయన్ విశ్వాస్తనిన సి్థర్పర్చాడు. మరియు వారిని తన్్

వైప్పనుండి ఒక ఆతమ శకిు  (రూ'హ్్) ఇచిా బలపరిచాడు.'' 

(అల్ ముజాదలహ్, 58:22) 

ఉ'హుద్ యుదధ ంలో ప్ర వక్త  (స) ముఖానికి గాయాలు 

తగల్లయి. క్వచం యొక్క తీగ్లు గుచ్చుకునాియి. 

అబూ 'ఉబై్నదహ్ (ర్) ప్ళాతో ప్టి్ట ల్లగారు. వీట్టని 

తీయటంలో అతడు తన రండు ప్ళ్ళా పోగొటి్ట్

కునాిరు. కానిప్ర వక్త  (స) స్తవలో ప్ళ్ళా కాదు, ప్ర ణం 

కూడా పోయినా లక్కచేయ టా్టగా ఉండేవారు. క్ందక్ 

యుదధ ంలో, బ్నూ 'ఖురై''జహ్ను అణచడంలోనూ 

చ్చరుగాగ  ప్ల్గ నాిరు. 6వ హజీర లో స''అలబ్హ, 

అనాసరుల వరాగ లు క్రువుకాటకాలకు గుర్యి మదీనహ్ 

ప్ర ంతంలో దోపిడీకి ప్లపడేవారు. వారిని వారించడానికి 

ర్బీఉస్తస'నీ నెలలో 40 మందిని తీసుకని వారి కేందర మైన 

జిల్ ఖిససహ్పై ద్వడిచేస్థ అక్కడి నుండి వారిని కండల 

వైెపు తరిమివేస్తరు. ఒక్ వయకిత ని బ్ంధంచి తీసుకు 

వచాురు. ఆ వయకిత  సంతోషంగా ఇసా్తమ్ స్వాక్రించాడు. ఈ 

సంవతసర్మే బై్నఅతె రి'దాాన్లో ప్ల్గ నాిరు. 

హుదైెబియాలో కుదిరిన ఒప్పందంపై అతను స్తక్షయంగా 

సంతక్ం పటిారు. 7వ హజీర లో 'ఖైబర్పైె ద్వడిలో ప్ర వక్త  

(స) వెంట ఉనాిరు. ఈ యుదధ ంలో వీరోచితంగా 

పోరాడారు. ఆ తరాాత ప్ర వక్త  (స) జా'తససల్లస్థల్ వైెపు 

అమ్ర్ బిన్ ఆస్ను ప్ంప్రు. అక్కడకు వెళ్ళాన తరాాత 

శతర వుల సంఖయ అధక్ంగా ఉందని అబూ 'ఉబైదహ్ (ర్) 

నేతృతాంలో 200 మంది వీరులను ప్ంప్రు. వీరిలో 

అబూ బ్క్ర్, 'ఉమర్ వంట్టవారు కూడా ఉనాిరు. ఈ 

సైెనయం అమ్ర్ బిన్ అల్ ఆస్ వదద కు చేరిన తరాాత 

సైెనాయధకారి సమసయ తలతిూ ంది. ఒక్విధంగా చూస్తూ  అబూ 

'ఉబై్నదహ్ (ర్) వీర్తాం, అనుభ్వం ముందు అమ్ర్ బిన్ 

అల్ఆస్ తకుకవే. కాని అతని కోరిక్, మంకుప్టా్ట వలా 

అబూ 'ఉబై్నదహ్ విధేయతకు ఒపుపకునాిరు. చాల్ల 

చాక్చక్యంగా ద్వడిచేస్థ శతర వులను ఓడించి విజయం 

 (2/1200)[ ) صحيح (  12]  - 4115
ْيَرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وس اَل: "إِذَا  لم قََوَعْن أَِِبْ ُهَر

بَاُب ِِفْ إِنَاِء أََحِدكُْم فَلَْيْغِمْسُه كُل َُه ثُم َ لَِيْطَرْحُه فَإِن َ ِِفْ   َوقََع الذ ُ
". َرَواهُ الُْبَخاِري ُ أََحِد َجَناَحْيِه ِش   .َفاءًّ َوِِفْ اْْلَخِر دَاءًّ

4115. (12) [2/1200 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''మీ 
ఆహార్ ప్నీయాలాో ఈగ్ ప్డితే, ద్వనిి ముంచి తీస్థ ప్ర్ 
వేయాల్. ఎందుక్ంటే ఈగ్ రండు రక్కలాోని ఒక్ రక్కలో 
సాసిత ఉంట్టంది. మరో రక్కలో వాయధ మరియు విషం 
ఉంట్టంది. ఈగ్ వాట్టలో ప్డినపుడు వాయధ, విషం ఉని 
రక్క వైెపు వంగ ప్డుతంది. సాసిత గ్ల రక్క పైన 
ఉంచ్చతంది. ద్వనిి ముంచడం వలా సాసిత గ్ల రక్క 
కూడా మునిగపోతంది. ద్వని వలా విషయం విరిగ 
పోతంది. (బు'ఖారీ) 

 (2/1200)[ ) صحيح (  13]  - 4116
ْونََة أَن َ فَأَرةًّ َوقََعْت ِِفْ َسْمٍن فََماَتْت فَُسِئَل َرُسْوُل  َمْيمُ  َوَعْن 

. َرَواهُ  "َما َحْولََها َوكُلُْوهُ ا وَ "أَلُْقْوهَ  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: 
 .الُْبَخاِري ُ 

4116. (13) [2/1200- ద్ృఢం] 
మైమూనహ్ (ర్) క్థనం: నెయియలో ఎలుక్ప్డి్
పోయింది. ప్ర వక్త  (స)ను నేను దీనిి గురించి సలహా 
కోరాను. ద్వనికి ప్ర వక్త  (స) ఎలుక్ను ద్వచి చ్చటి్టప్ర క్కల 
నెయియని ప్ర్వేస్థ మిగల్న నెయియని ఉప్యోగంచ్

వచుని్ ఉప్దేశించారు.  (బు'ఖారీ) 
 (2/1201)[ ) متفق عليه (  14]  - 4117

بِْن ُعَمَرأَن َُه َسِمَع الن َِب  صىل اهلل عليه وسل   م يَُقْوُل:َوَعِن ا
َفي ََتْْيِ َواْْلَبَّْتَ فَإِن َُهَما يَْطِمَساِن  "اقُْتلُوا الَْحي َاِت َواقُْتلُْوا ذَا الط ُ
فََبْيَنا أَنَا أَُطاِردُ  قَاَل َعْبُد اهلِل:  .ِقَطاِن الَْحَبَل َتْس يَْس  الَْبَصَر وَ 

إِن َ َرُسْوَل اهلِل   ا فَُقلُْت:ََل َتْقُتلْهَ  َحي َةًّ أَقُْتلَُها نَادَاِنْ أَبُْو لَُباَبَة:
إِن َُه نَََه بَْعَد  صىل اهلل عليه وسلم أََمَرِبَقْتِل الَْحي َاٍت.فََقاَل:

لَِك َعْن ذَوَ    .الُْبُيْوِت َوُهن َ الَْعَواِمرُ  اِت ذَ
 

స్తధంచారు. ర్జబ్ 8వ హిజీ్రలో మరో యుద్వధ నికి అబూ 

'ఉబై్నదహ్ను తీర్ప్ర ంతంవైెపు ప్ంప్డం జరిగంది. దీనిి 

గురించే 'హ్దీసు'లో ప్లరొకనడం జరిగంది. 
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4117. (14) [2/1201- ఏకీభవితం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ఇల్ల 
అంటూ ఉండగా మేము వినాిము, ''ప్ములు ఎక్కడ 
క్నబ్డినా చంపివేయండి. ప్ర తేయక్ంగా వీపుపై రండు 
గీతలు ఉని, తోక్ చినిదిగా ఉని ప్ములను 
చంపివేయండి. ఈ రండు ర్కాల ప్ములు చాల్ల 
ప్ర మాదక్ర్మైనవి. ఇవి దృషిిని దోచ్చకుంటాయి. అంటే 
వాట్టని చూడటం వలా మనిషి అంధుడైపోతాడు. స్వూ ైల 
గ్రాినిి తొలగంచివేస్తూ యి. అంటే గ్రిిణీ స్వూ ై ద్వనిి 
చూస్తూ , భ్యం వలా గ్ర్ిస్తర వం అయిపోతంది. 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) క్థనం, ''ఒక్స్తరి నేను ఒక్ 
ప్మును చంప్టానికి ప్ర యతిించాను. అపుపడు 
అబూ లుబాబ్హ్ 'చంప్వదుద ' అని కేక్వేస్తరు. ద్వనికి 
నేను ప్ర వక్త (స) చంప్మని ఆదేశించార్ని అనాిను. 
ద్వనికి అతడు ఆ తరువాత వారించారు. ఇవి ఇళాలాో 
ఉంటాయి, ఇవి మాతర ం ప్ర మాదక్ర్మైనవికావు అని 
అనానర్ని చెపాురు.  (బు'ఖారీ, ముసా్థమ్)  

 (2/1201)[ ) صحيح (  15]  - 4118
ائِِب قَاَل: دََخلَْنا َعىَل أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ فََبْينَ  َما  َوَعْن أَِِب الس َ
ْيِرهِ فََنَظْرنَا فَإِذَا فِْيِه َحي َ  ٌة نَْحُن ُجلُْوٌس إِذْ َسِمْعَنا َتْحَت َسِر

َر إَِِل َ أَِن أْجِلْس ٍد فََوثَْبُت ِْلَقُْتلََها َوأَُبْو َسِعيْ  يَُصل ِْي فَأََشا
ِر فََقاَل: أََتَرى َهَذ  ا َر إىِل بَْيٍت ِِف الد َ ْنَصَرَف أََشا ا  فََجلَْسُت فَلَم َا ا
الَْبْيَت؟ فَُقلُْت: نََعْم فََقاَل: كَاَن ِفْيِه فََّت ِمن َا َحِدْيُث َعْهٍد 

ليه وسلم إِىل   اهلل عاهلِل صىلبُِعْرٍس قَاَل: فََخَرْجَنا َمَع َرُسْوِل 
لَِك الَْفَّت يَْسَتأِْذُن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   الَْخْنَدِق فَكَاَن ذَ

ا ِجُع إِىل أَْهلِِه فَاْسَتأْذَنَُه يَْومًّ فََقاَل  .وسلم بِأَْنَصاِف الن ََهاِر فََْيْ
ْ لَُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ُخْذ عَلَْيَك ِسََلحَ  َك فَإِن ِ

ْيَظةَ أَخْ  ُجُل ِسََلَحُه ثُم َ َرَجَع فَإِذَا "ََش عَلَْيَك قَُر . فَأََخَذ الر َ
ْمِح لَِيْطَعَنَها بِِه   لر ُ اْمَرأَُتُه بَْْيَ الَْباَبْْيِ قَائَِمٌة فَأَْهَوى إِلَْيَها بِا

ْكُفْف عَلَْيَك ُرَمَحَك َوادْ  ُ لَْت لَُه: ا ةٌ فََقا ُخِل الَْبْيَت  َوأََصاَبْتُه َغْْيَ
يٍَة   َحّت  َتْنُظَر َما ال َِذْي أَْخَرَجِنْ فََدَخَل فَإِذَا بََحي ٍَة َعِظْيَمٍة ُمْنَطِو
ْنَتَظَمَها بِِه ثُم َ َخَرَج  ْمِح فَا لر ُ َعىَل الِْفَراِش فَأَْهَوى إِلَْيَها بِا

ِر فَاْضَطَرَبْت عَلَْيِه فََما يَْدِرْي أَي ُ  ا ِ َرعَ ُهَما كَاَن أَْس فََركََزهُ ِِف الد 
لَْحي َُة أَِم الَْفَّت؟ قَاَل: فَِجْئَنا َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  َ َمْوتًّا: ا
لَِك لَُه َوقُلَْنا: اُْدعُ اهلَل يُْحِيْيِه لََنا فََقاَل:  َكْرنَا ذَ وسلم َوذَ

ا  َعَواِمَر فَإِذَ "اْسَتْغِفُرْوا لَِصاِحِبُكْم " ثُم َ قَاَل: "إِن َ لَِهِذهِ الُْبُيْوِت 

ُجْوا َعلَْيَها َثََلثًّا فَإِْن ذََهَب َوإَِل َ فَاقُْتلُْوهُ  ِ َرأَْيُتْم ِمْنَها َشْيئًّا فََحر 
 . َوقَاَل لَُهْم: "اِذَْهُبْوا فَاْدفُِنْوا َصاِحَبُكْم" "فَإِن َُه كَافِرٌ 

لَْمِدْيَنِة ِجن ًّا قَْد أَْسلَمُ  َيٍة قَاَل: "إِن َ بِا َ َوِِفْ ِرَوا ْيُتْم ْوا فَإِذَا َرأ
لَِك فَاقُْتلُْوهُ  ْ َشْيئًّا فَآِذنُْوهُ َثََلثََة أَي َاٍم فَإِْن بََدا لَُكْم بَْعَد ذَ ِمهْْنُ

  .َرَواهُ ُمْسِلٌم  .فَإِن ََما ُهَو َشْيَطاٌن"
4118. (15) [2/1201- ద్ృఢం] 
అబూ స్తయి'బ్ (ర్) క్థనం: నేను అబూ స'యీద్ 

'ఖుదీర  (ర్) ఇంట్టకి వెళ్ళాను. మేము కూరొుని ఉనాిం. 
అతని మంచం కిర ంద అలజడి గ్ర హంచి చూస్తూ  అది ప్ము. 
నేను ద్వనిి చంప్టానికి వెంటనే స్థదధ ప్డాు ను. అపుపడు 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) నమా'జు చదువుతనాిరు. 
అతను కూరోుమని సైెగ్చేస్తరు. అతను తన 
నమా'జును ముగంచిన తరాాత ఇంటా్లని ఒక్ గ్దిని 
స్తచిస్తూ , 'ఈ గ్దిని చూస్తవా,' అని అనాిరు. ద్వనికి 
నేను, 'అవును,' అని అనాిను. ద్వనికి అబూ స'యీద్ 
'ఖుదీర  (ర్) ఈ గ్దిలో మా కుట్టంబానికి చెందిన ఒక్ 
యువకుడు ఉండేవాడు. అతడికి అపుపడపుపడే 
వివాహ్ం జరిగ ఉండేది. నేను, ఆ యువకుడు ప్ర వక్త  (స) 
వెంట క్ందక్ం యుదధ ంలో ప్ల్గ నాిము. ఆ యువకుడు 
మధాయహ్ిం వేళ ప్ర వక్త  (స) అనుమతితో ఇంట్టకి 
వచేువాడు. రాతిర  ఇంటా్ల ఉండి ఉదయం వచేువాడు. 
ఒక్రోజు అలవాట్ట ప్ర కార్ం ప్ర వక్త  (స)ను అనుమతి 
కోర్గా ప్ర వక్త  (స) తనతో ప్ట్ట ఆయుధాలు కూడా 
తీసుకని వెళ్ళీ, బ్నూ 'ఖురై''జహ్ వలా నీకు ముపుప 
ఉందని,' అనాిరు. ఆ యువకుడు ఆయుధాలు 
ధరించి ఇంట్టకి బ్యలు దేరాడు. ఇంట్టకి చేరేసరికి 
అతని భార్య ఇంట్ట గుమమం దగ్గ ర్ నిలబ్డి ఉంది. 
పౌరుషంతో భార్యప్టా ఆగ్ర హ్ంతో చూచే సరికి భార్య, 
'ఆయుధాలు వెతక్ండి, ముందు లోప్ల్కి వెళ్ళా 
చూడండి, దేనివలా నేను బ్యటకు వచాునో 
తెలుసుూ ంది,' అని అనిది. ఆ యువకుడు ఇంటా్లకి 
ప్ర వేశించి చూడగా ప్డక్పై ఒక్ ప్ము ఉంది. ఆ 
యువకుడు బ్లాంతో ద్వడిచేస్తడు,్ ఆపామ్ క్రడా్

అతనిన్కాట్టవేస్థంది.్అతడు ద్వనిి బ్లాంతో గుచిు 
ఇంట్ట బ్యటకు తీసుకని వచిు ప్ర ంగ్ణంలో ద్వనిి 
ప్తిపటిాడు. ప్ము ఆ బ్లాంతో విలవిలల్లడుతూ 
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ప్ర ణాలు విడిచింది. ఫల్తంగా వారిదద రిలో ఎవరు 
ముందు చచాురో తెల్యలేదు. అంటే ఇదద ర్జ 
చచాురు.  
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) క్థనం: మేము ప్ర వక్త  (స) 
వదద కు వెళ్ళాము. ఈ సంఘటన గురించి వివరించాము. 
ప్ర వక్త  (స)ను ఆ యువకుడిి అలా్లహ్(త) సజీవ్
ప్ర్చాలని దు'ఆ చేయమని వినివించ్చకునాిం. ప్ర వక్త  
(స) మీ స్తిహతడిి గురించి క్షమాప్ణ్ కోర్ండి, 
ఇళాలాో తిరిగే సృషిితాలూ ఉంటాయి. అంటే విశాాస 
జినుిలు, అవిశాాస జినుిలు, అవి ప్ముల ర్జప్లాో 
క్నిపిస్తూ యి. మీలో ఎవరికై్నా అవి ప్ముల ర్జప్ంలో 
క్నబ్డితే, మీ వలా మాకు ఆందోళనగా ఉంది, క్నుక్ 
మీరు ఇక్కడి నుండి వెళ్ళాపోండి అని చెప్పండి. అవి 
వెళ్ళాపోతే సరే లేద్వ వాట్టని చంపివేయండి. ఎందుక్ంటే 
అవి అవిశాాసులు. ఆ తరాాత అనాసరా్తో, 'వెళ్ళా మీ 
సోదరుని ఖనన సంస్తకరాలు పూరిత చేయండి,' అని 
అనాిరు. మరో ఉలాేఖనంలో ఇల్ల ఉంది: ''ప్ర వక్త (స) 
మదీనహ్లో జినుిల బ్ృందం ఒక్ట్ట ఉంది. అది ఇసా్తమ్ 
స్వాక్రించింది. మీలో  ఎవరైనా వారిని ప్ము ర్జప్ంలో 
చూస్తూ  వారికి మూడు రోజులు గ్డువు, ఇచిు వేయండి, 
రండు మూడు రోజుల తరాాత అవి క్నబ్డితే వాట్టని 
చంపివేయండి. ఎందుక్ంటే అవి షైతానులు.'' 
(ముసా్థమ్)  

 (2/1202)[ ) متفق عليه (  16]  - 4119
ْيٍك: أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أََمَر  َوَعْن أُم ِ َشِر

   .اَل: "كَاَن يَْنَفُخ َعىَل إِبَْراِهْيَم"َقْتِل الَْوَزِغ َوقَبِ 
4119. (16) [2/1202- ఏకీభవితం] 
ఉమమ షరీక్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) తొండను్(బలాిని?) 
చంప్మని ఆదేశించారు. ఇంకా ఇది ఇబార హీమ్ (అ) పై 
అగి జాాలను విస్థరేది. 20 (బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 

 

20) వివర్ణ-4119: అంటే ఇబార హీమ్ (అ)ను 

అవిశాాసులు అగిలో వేస్థనపుపడు ప్ర ణులనీి ఆ అగి 

జాాలలను ఆరేప ప్ర యతిం చేస్తయి. కాని తొండ ఆ 

అగి జాాలలను మరింత అధక్ం చేయస్తగంది. దీనివలా 

తెల్స్థన విషయం ఏమిటంటే తొండ మానవుని శతర వు, 

 (2/1202) ) صحيح ([  17]  - 4120
ِن أَِِبْ َوق َاٍص أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َوَعْن َسْعِد بْ 

ْيِسقًّا. رَواهُ ُمْسِلٌم   .أََمَر بَِقْتِل الَْوَزِغ َوَسم َاهُ فََو
4120. (17) [2/1202 -ద్ృఢం] 
స'అద్ బిన్ అబీ వఖాా'స్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) తొండ 
హానిక్ర్మైనదని, ద్వనిి చంపివేయమని ఆదేశించారు. 
(ముసా్థమ్) 

 (2/1202)[ ) صحيح (  18]  - 4121
ْيَرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:   َوَعْن أَِِبْ ُهَر
نَِيِة   ِل َضْربٍَة كُِتَبْت لَُه ِماَئُة َحَسَنٍة َوِِف الث َا "َمْن قََتَل َوَزغًّا ِِف أَو َ

لَِك َوِِف  لَِك  دُْوَن ذَ لِثَِة دُْوَن ذَ  .  هُ ُمْسِلٌم . َرَوا"الث َا
4121. (18) [2/1202 -ద్ృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''ఒకే 
ఒక్క దెబ్బతో తొండను చంపినవారి క్ర్మల ప్తర ంలో 
100 పుణాయలు ల్ఖించబ్డతాయి. రండు దెబ్బలాో 
చంపితే అంత క్ంటే తకుకవ పుణయం, మూడు దెబ్బలాో 
చంపితే అంతక్ంటే తకుకవ పుణయం 
ల్ఖించబ్డతాయి.''  21  (ముసా్థమ్) 

 (2/1202)[ ) متفق عليه (  19]  - 4122
َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "قََرَصْت  

 اهلُل  نَْملٌَة نَِبي ًّا م َِن اْْلَْنِبَياِء فَأََمَر بَِقْرَبِة الن َْمِل فَأُْحِرقَْت فَأَْوَح 
ْتَك نَْملٌَة أَْحَرقَْت أُم َةًّ م َِن اْْلَُمِم  َتَعاىل إِلَْيِه: أضْن قََرَص 

ِبُح؟"   ُتس َ
4122. (19) [2/1202 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర చీన కాలంలో ఒక్ ప్ర వక్త కు చీమ కుటి్టంది. ఆ ప్ర వక్త  
చీమల పుటిలను కాలుమని ఆదేశించారు. ఆదేశం 
ప్ర కార్ం కాల్ువేయబ్డాు యి. అలా్లహ్ (త) అతని వదద కు 
''నీకు కేవలం ఒక్క చీమ కుటి్టంది, మరి చీమల పుటిల 

 

కూర ర్మైనది, ప్ర మాదక్ర్మైనది. అందువలా దీనిి 

చంపివేయటమే మంచిది.  

21) వివర్ణ-4121: అంటే మీరు తొండను ఎక్కడ 

చూచినా చంప్టానికి ప్ర యతిించండి. ఒక్క దెబ్బలో, 

రండు దెబ్బలాో లేద్వ మూడు దెబ్బలాో.  
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నెందుకు కాల్పంచావు? ఇవి కూడా ఇతర్ సృషిితాలా్లనే 
దైెవ సృషిితాలు. ఇవి కూడా అలా్లహ్ను సమరిస్తూ  
ఉంటాయి,'' అని దైెవవాణి ప్ంప్డు. 22 (బు'ఖారీ, 
ముసా్థమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ  َ    రండవ విభాగంا
 (2/1202)[ ) لم تتم دراسته (  20]  - 4123

ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َعْن أَِِبْ ُهَر
ا فَأَلُْقْوَها َوَما َحْولََها   ِمدًّ ْمِن فَإِْن كَاَن َجا "إِذَا َوقََعِت الَْفأَْرةُ ِِف الس َ

ا فَََل َتْقَربُْوهُ". روَ   . َواهُ أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ  إِْن كَاَن َمائِعًّ
4123. (20) [2/1202 -అపరిశోధ్ధతం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ఇల్ల 
ప్ర వచించారు, ''ఎలుక్ నెయియలో ప్డిపోతే, నెయియ గ్డు  
క్టి్ట కని ఉంటే, ఎలుక్ను, ద్వని చ్చటిూ ఉని నెయియని 
తీస్థ ప్ర్వెయయండి. ఒక్వేళ నెయియ తన అసలు సి్థతిలో 

(గ్డు క్టి్టకనక్తండా) ఉంటే ద్వనిి తినక్ండి.'' 
(అ'హ్మద్, అబూ ద్వవూద్) 

 (2/1202)[ ) لم تتم دراسته (  21]  - 4124
ْبِن َعب َاٍس  َرِمي ُ َعِن ا ا  .َوَرَواهُ الد َ

4124. (21) [2/1202 -అపరిశోధ్ధతం] 
ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర్) క్థనం. (ద్వరిమ) 

 (2/1203)[ ) لم تتم دراسته (  22]  - 4125
قَاَل: أَكَلُْت َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َوَعْن َسِفْيَنَة 

 .لَْحَم ُحَباَرى. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 
4125. (22) [2/1203 -అపరిశోధ్ధతం] 

 

22) వివర్ణ-4122: కనిి ఉలాేఖనాల ద్వారా ఇల్ల 

తెలుసుూ ంది, ''వారు అలా్లహ్(త)తో ఇల్ల మొర్పటి్ట 

కునాిరు, ''ఓ ప్ర భూ! నీ శిక్ష వస్తూ  అందరిపై వసుూ ంది. 

మంచివాళ్ళా, చెడు వాళ్ళా అందర్జ గురి అవుతారు. 

ప్ప్తమలను శికిించటం ధర్మమే కాని వారితో ప్ట్ట 

మంచి వాళాను కూడా శికిించటం అధర్మం అనిపిసుూ ంది.'' 

అలా్లహ్ (త) ఈ సంఘటనపై అతనిి 'ఒక్క చీమ 

కుటి్టతే అనిి చీమలను ఎందుకు కాల్పంచావు' అని 

ప్ర శిించటం జరిగంది. దీనికి సమాధానం ఏముంట్టందో 

అట్టవంట్ట సమాధనమే  మన తర్ఫు నుండీ ఉంట్టంది. 

సఫీనహ్ (ర్) క్థనం: ప్ర వకు  (స) వెంట నేను 'హుబారా 
ప్కిి మాంసం తినాిను. (అబూ ద్వవూద్) 

 (2/1203)[ ) لم تتم دراسته (  23]  - 4126
ْبِن ُعَمَر قَاَل: نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن  َوَعِن   ا

 ُ ِمِذي  ْ نَِها. َرَواهُ الّت ِ لَِة َوأَلَْبا  أَكِْل الَْجَل َ
َيٍة أَِِبْ دَاُودَ: قَاَل: نَََه َعْن َركُْوِب اْل   . َجََللَِة َوِِفْ ِرَوا

4126. (23) [2/1203 -అపరిశోధ్ధతం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) మలం 
తినే జంతవు తినటానిి, ద్వని ప్లు తార గ్టానిి, 
ద్వనిపై స్తారీచేయటానిి నిషేధంచారు. 23 (తిరిమజి', 
అబూ్ ద్వవూద్) 

 ( 2/1203)[ ) حسن (  24]  - 4127
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم  َوَعْن َعْبِد الر َ  ْحمِن بِْن ِشْبٍل: أَن َ الن َ

 َ ب ِ   كِْل لَْحِم نَََه َعْن أ  . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ الض َ
4127. (24) [2/1203 పార మాణకం] 
'అబుద ర్ర 'హామన్ బిన్ షిబ్ల్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) అడవి 
దున్న మాంసం తినరాదని వారించారు. (అబూ 
ద్వవూద్)  

 (2/1203)[ ) لم تتم دراسته (  25]  - 4128
 الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم  أَن َ   :َوَعْن َجاِبٍر َرِضَي اهلُل َعْنهُ 

 ُ ِمِذي  ْ ةِ َوأَكِْل ثََمِنَها. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ  . نَََه َعْن أَكِْل الِْهر َ
4128. (25) [2/1203- అపరిశోధ్ధతం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) పిలా్ మాంస్తనిి, ద్వని 
ఖరీదు తినటానిి నిషేధంచారు. (అబూ ద్వవూద, 
తిరిమజి') 
ఈ 'హ్దీసు' ద్వారా పిలా్ని తినటం అధర్మం అని 
తెల్స్థంది. అదేవిధంగా పిలా్ని అమమటం, కనడం కూడా 
నిషిదధ మే. 

 (2/1203)[ ) لم تتم دراسته (  26]  - 4129
 

23) వివర్ణ-4126: ధర్మసమమతమైన జంతవు, దీని 

ప్లు, నెయియ, మాంసం అనీి ధర్మసమమతమైనవి. కాని 

ఇది మలం తినే ద్వనికి అలవాట్టప్డింది. ఇట్టవంట్ట 

జంతవు యొక్క మాంసం, ప్లు మొదలైనవనీి 

అసహ్యక్ర్మైనవి. కాని ప్ర వక్త  (స) కోడి మాంసం 

తినాిరు.  
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َم َرُسْوُل  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَْعِن يَْوَم َخْيََبَ َوَعْنُه َحر َ
لُُحوْ  َباِع َوكُل   الُْحُمَر اْْلِْنِسي ََة َو َم الِْبَغاِل َوكُل  ِذْي نَاٍب م َِن الس ِ

ِمِذي ُ َوقَاَل: هَذا َحِدْيٌث   ْ ْْيِ. َرَواهُ الّت ِ َن الط َ ِذْي ِمْخلٍَب م ِ
ْيٌب   .َغِر

4129. (26) [2/1203 -అపరిశోధ్ధతం] 
జాబిర్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) 'ఖైబ్ర్ నాడు పంపుడు 
గాడిదల, క్ంచర్ గాడిదల, పీకుకతినే కూర ర్ జంతవుల 
మాంస్తనిి నిషేధంచారు. (తిరిమజి' /  ఏకోలాేఖన్ం) 

 (2/1203) [ ) لم تتم دراسته ( 27]  - 4130
لِِد بِْن الَْولِْيِد: أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه  وسلم َوَعْن َخا
دَاُودَ  نَََه َعْن أَكِْل لُُحْوِم الَْخْيِل َوالِْبَغاِل َوالَْحِمْْيِ. َرَواهُ أَبُْو 

   .َوالن ََسائِ ُ 
4130. (27) [2/1203 -అపరిశోధ్ధతం] 
'ఖాల్ద్ బిన్ వలీద్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) గుర్ర ం, 
క్ంచర్ గాడిద, గాడిదల మాంస్తనిి నిషేధంచారు. 
(అబూ  ద్వవూద్, నస్తయి') 

 (2/1203)[ ) لم تتم دراسته (  28]  - 4131
ِب ِ ص  ىل اهلل عليه وسلم يَْوَم َخْيََبَ  َوَعْنُه قَاَل: َغَزْوُت َمَع الن َ

  .فَأََتِت الَْيُهْودُ فََشَكْوا أَن َ الن َاَس َقْد أَْسَرُعْوا إِىَل َخَضائِِرِهْم 
 يَِحل ُ أَْمَواُل فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "أَََل ََل 

َها  . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "الَْمَعاِهِدْيَن إَِل َ بَِحق ِ
4131. (28) [2/1203 -అపరిశోధ్ధతం] 
'ఖాల్ద్ బిన్ వలీద్ (ర్) క్థనం: నేను 'ఖైబ్ర్ 
యుదధ ంలో ప్ర వక్త  (స)కు తోడుగా ఉనాిను. యూదులు 
వచిు, 'మీ వారు మా తోటలాో ప్ర వేశించి ప్ళాను 
తెంపుకునాిరు, అయితే మేము ఒప్పంద్వనికి 
క్టి్టబ్డి ఉనాిం. అంటే మేము మీ అధీనంలో ఉనాిం,' 
అని ఫిరాయదు చేస్తరు. అపుపడు ప్ర వక్త  (స), 'ఒప్పందం 
కుదురుుకునివారి ధనం సంప్దలను దోచ్చకోవటం 
ధర్మం కాదు. అయితే ద్వని హ్కుక ద్వారా అంటే ప్నుి 
లేదా ప్రిహార్ంద్వారా' అని అనాిరు.(అబూ ద్వవూద్) 

 ( 2/1203)[ ) جيد (  29]  - 4132
بن عمر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ا هلل عليه وسلم:  وَعْن ا

لُْحْوُت َوالَْجَرادُ  َ لْمَْيَتَتاِن: ا َ "أُِحل َْت لََنا َمْيَتَتاِن َودََماِن: ا

َحالُ  ِ ْلَكِبُد َوالط  َ َماِن: ا بُْن َماَجُه "َوالد َ . َرَواهُ أَْحَمُد َوا
َرقُْطِن ُ وَ  ا  .  الد َ

4132. (29) [2/1203 -ఆమోద్యోగాం] 
అబుద లా్లహ్ బిన్ ఉమర్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) 
ప్ర వచనం, ''రండు ర్కాల మృతలు, రండు ర్కాల 
ర్కాత లు మన కోసం ధర్మసమమతం చేయబ్డాు యి. రండు 
ర్కాల మృతలు అంటే చేప్లు, సముదర పు ప్కిులు, 
రండు ర్కాల ర్కాత లు అంటే క్లీజి, తిలాీ.'' (అహ్మద్, 
ఇబ్ని మాజహ్, ద్వరు ఖుతనీ) 

 (2/1204) [ ) لم تتم دراسته ( 30]  - 4133
بَْْيِ َعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن أَِِبْ الز ُ
 وسلم: "َما أَلَْقاهُ الَْبْحُر َوَجَزَر َعْنُه الَْماُء فَكُلُْوُه َوَما َماَت فِْيهِ 

ْبُن َماَجُه َوقَاَل ُمْحيُي "َوَطفاَ فَََل َتأْكُلُْوهُ  . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوا
ن َِة: اَْْلَْكثَُرْوَن َعىل أَن َُه َمْوقُْوف َعىَل َجاِبرٍ ال   .  س ُ

4133. (30) [2/1204 -అపరిశోధ్ధతం] 
జాబిర్(ర్) ద్వారా అబూ 'జుబై్నర్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) 
ప్ర వచనం, ''సముదర ం నుండి ఒడుు కు కటి్టకు వచిున 
ద్వనిి తినవచ్చును. అయితే సముదర ంలో ప్డి 
చనిపోయి, ఉబిబ పైకి తేలుతూ ఉండేద్వనిి మాతర ం 
తినక్ండి.'' (అబూ ద్వవూద్, ఇబ్ని మాజహ్, 
మ'హ్యాయ్ సున్నహ్్/  జాబిర్  పోర కు ం) 

 (2/1204)[ ) لم تتم دراسته (  31]  - 4134
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َعِن  َوَعْن َسلَْماَن قَاَل:  ُسِئَل الن َ

ُمُه". َرَواهُ أَبُْو  الَْجَراِد فََقاَل: "أَْكثَُر ُجُنْوِد اهلِل ََل  ِ آكُلُُه َوََل أَُحر 
ن َِة: َضِعْيٌف   . دَاُودَ َوقَاَل ُمْحُيي الس ُ

4134. (31) [2/1204 -అపరిశోధ్ధతం] 
సల్లమన్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త (స)ను సముదర పు ప్కిుల 
గురించి ప్ర శిించగా అవి దైెవ సృషిితాలని, నేను వాట్టని 
తినాిను, అవి నిషిదధ ం అని చెప్పను అని అనాిరు. 
(అబూ ద్వవూద్, మ'హ్యాయ్ సున్నహ్్/  'ద్యీఫ్) 

 (2/1204)[ ) لم تتم دراسته (  32]  - 4135
لٍِد قَاَل: نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل ع ليه  َوَعْن َزْيِد بِْن َخا

ََلةِ" ْيِك َوقَاَل: "إِن َُه يَُؤذ ُِن لِلص َ ِ رَواهُ أَبُْو    .وسلم َعْن َسب ِ الد 
 . دَاُودَ 

4135. (32) [2/1204- అపరిశోధ్ధతం] 
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జైద్ బిన్ 'ఖాల్ద్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) కోడి పుంజును 
తిటిటానిి వారించారు. ఎందుక్ంటే అది నమా'జుకు 
లేపుతంది. (షర్'హు సుసనిహ్) 

 (2/1204)[ ) صحيح (  33]  - 4136
"ََل َتُسب ُوا َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: 

ََلةِ  ْيَك فَإِن َُه يُْوقُِظ لِلص َ ِ  . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "الد 
4136. (33) [2/1204 -ద్ృఢం] 
జైద్ బిన్ 'ఖాల్ద్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) కోడి పుంజును 
తిటిక్ండని, ఎందుక్ంటే అది నమా'జు కోసం 
లేపుతందని ప్ర వచించారు. (అబూ్ ద్వవూద్) 

 (2/1204)تتم دراسته (  [ ) لم 34]  - 4137
ْ لَْيىَل قَاَل: قَاَل أَبُْو لَْيىَل: قَاَل   ْحمِن بِْن أَِِب َوَعْن َعْبِد الر َ

ُة ِِف الَْمْسَكِن  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا َظَهَرِت الَْحي َ 
بِْن دَاُودَ أَْن  فَُقْولُْوا لََها: إِن َا َنْسأَلَُك بَِعْهِد نُْوٍح َوِبَعْهٍد ُسلَْيَماَن 

ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  ْ  . ََل ُتْؤِذْيَنا فَإِْن عَادَْت فَاقُْتلُْوَها". َرَواهُ الّت ِ
4137. (34) [2/1204- అపరిశోధ్ధతం] 
'అబుద ర్ర 'హామన్ బిన్ అబీ లైల్ల ప్ర కార్ం అబూ లైల్ల 
క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక్వేళ ఎవరి ఇంటా్లనైెనా 
ప్ము క్నబ్డితే, 'మేము నూహ్, సులైమాన్ (అ)ల 
కాలం ద్వారా నినుి వినివించ్చక్తంట్టనాిం. నీవు 
మమమల్ి హంస్థంచకు,' అని ప్లకాల్, ఆ తరువాత 
కూడా క్నబ్డితే ద్వనిి చంపివేయండి.'' (తిరిమజి', 
అబూ  ద్వవూద్)  
నూహ్ (అ) ఓడపైకి ఎకికనపుపడు ప్ములతో, ఇతర్ 
హానిక్ర్మైన జంతవులతో మానవులవరినీ హాని 
చేకూర్ుమని వాగాద నం తీసుకునాిరు. 

 (2/1204)[ ) لم تتم دراسته (  35]  - 4138
ْبِن َعب َاٍس قَاَل: ََل أَعْلَُمُه إَِل َ َرفََع   َوَعْن ِعْكَرَمَة َعِن ا

َث: أَن َُه كَاَن يَأُْمُر بَِقْتِل الَْحي َاِت َوقَاَل: "َمْن َتَركَُهن َ الَْحِديْ 
ن َةِ "ْيَس ِمن َاَخْشَيَة ثَائٍِر فَلَ   . . َرَواهُ ِِفْ َشْرِح الس ُ

4138. (35) [2/1204 -అపరిశోధ్ధతం] 
'ఇక్ర మహ్, ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర్) ద్వారా క్థనం: ఇది 
ప్ర మాణిక్మైన 'హ్దీసు' అని వారి అభిప్ర యం. ''ప్ర వక్త  
(స) ప్ములను చంప్మని ఆదేశించేవారు. అంతేకాదు, 
ద్వనిి చంపితే, ద్వనికి బ్దులుగా మరొక్ట్ట ప్ర తీకార్ం 

తీరుు కుంట్టందని భావించి ద్వనిి వదల్వేస్థన వారు 
ముసా్థమ్ కాడు.''  అని ప్ర వచించారు. (ష'రుు సుున్నహ్) 

 (2/1204)[ ) لم تتم دراسته (  36]  - 4139
 َ ْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن أ ِِبْ ُهَر

لَْمَناُهْم ُمْنُذ َحاَربْ  ْ ِخْيَفةًّ  "َما َسا َناُهْم َوَمْن َتَرَك َشْيئًّا ِمهْْنُ
 . فَلَْيَس ِمن َا". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 

4139. (36) [2/1204 -అపరిశోధ్ధతం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ముల 
గురించి మాటాాడుతూ, ''మేము వారితో యుదధ ం చేస్థ 
నప్పట్ట నుండి మాకు వారికి మధయ ఒప్పందం కుదర్ 
లేదు. ఎవరైనా ప్మును చంపితే ద్వని జత ప్ర తీకార్ం 
తీరుుకుంట్టందని భ్యప్డి చంప్డం వదల్వేస్థన 
వాడు ముసా్థమ్ కాడు.''  24 (అబూ్ ద్వవూద్) 

 (2/1205)[ ) لم تتم دراسته (  37]  - 4140
ْبِن َمْسُعْوٍد قَاَل:  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعِن ا

". رَواهُ أَبُْو "اُقُْتلُْوا الَْحي َاِت  ْ  كُل َهن َ فََمْن َخاَف ثَأَْرُهن َ فَلَْيَس ِمن ِ
   .الن ََسائِ ُ  وَ  دَاُودَ 

4140. (37) [2/1205 -అపరిశోధ్ధతం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) 
ప్ర వచనం, ''ప్ములనిిట్టనీ చంప్ండి. వాట్టని 
చంప్టానికి భ్యప్డేవారు ముసా్థములు కారు.'' 
(అబూ్ ద్వవూద్, నస్తయి')  
అయితే ఇళాలాో తిరిగే విషం లేని ప్ములను కాదు. 

 (2/1205)[ ) لم تتم دراسته (  38]  - 4141
ْيُد أَْن  َوَعِن الَْعب َاِس َرِضَي اهلُل َعْنُه قَ اَل: يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َا نُِر

َغاَر  نَْكِنَس َزْمَزَم َوإِن َ فِْيَها ِمْن َهِذهِ الِْجن َاِن  لَْحي َاِت الص ِ َ يَْعِنْ ا
. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ   . فَأََمَر َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بَِقْتِلِهن َ

4141. (38) [2/1205 -అపరిశోధ్ధతం] 
'అబాబస్ (ర్) క్థనం: ఓ ప్ర వకాత ! మేము 'జమ్'జమ్ 
నుయియని శుభ్ర ప్ర్చగోరుతనాిం. కాని అందులో 

 

24) వివర్ణ-4139: అంటే ప్ముల, మానవుల శతర తాం 

మొటిమొదట్ట నుండి ఉనిదే. ఎందుక్ంటే ప్ము 

షైతాన్కు సహాయం చేస్థంది. ఆదమ్(ర్) ను మోసం 

చేస్థంది. 
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అనేక్ చిని చిని ప్ములు ఉనాియి. ఏమి చేయాల్ 
అని వినివించ్చకునాిరు. ద్వనికి ప్ర వక్త  (స) 
వాటనిిట్టనీ చంపివేయమని ఆదేశించారు. 25 (అబూ 
ద్వవూద్)  

 (2/1205) [ ) لم تتم دراسته ( 39]  - 4142
بِْن َمْسُعْوٍد َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعِن ا

 ُ قُْتلُْوا الَْحي َاِت كُل َُها إَِل َ الَْجان َ اْْلَبَْيَض ال َِذْي كَأَن َُه وسلم قَاَل : " ا
ةٍ   . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ " قَِضْيُب فِض َ

4142. (39) [2/1205 -అపరిశోధ్ధతం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) 
అనిిర్కాల ప్ములను చంప్మని ఆదేశించారు. 
అయితే తెలాని చిని ప్ములను చంప్వదద ని, ఎందు 
క్ంటే అవి హానిచేకూర్ువని ప్ర వచించారు. (అబూ 
ద్వవూద్) 

 (2/1205) [ ) صحيح ( 40]  - 4143
ْيَرةَ قَاَل:   َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَالَ  َوَعْن أَِِبْ ُهَر

ْمُقلُْوهُ  بَاُب ِِفْ إِنَاِء أََحِدكُْم فَا ن َ ِِفْ أََحٍد َجَناَحْيِه فَإِ  ."إِذَا َوقََع الذ ُ
اُء  دَاءًّ َوِِف اْْلَخِر َشَفاءًّ فَإِن َُه يَت َِقْي بَِجَناِحِه ال َِذْي فِْيِه الد َ

  .ْو دَاُودَ فَلَْيْغِمْسُه كُل َُه". َرَواهُ أَبُ 
4143. (40) [2/1205- ద్ృఢం] 
అబూ హురైర్హ్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''మీ 
గనెిలో ఈగ్ ప్డిపోతే ద్వనిి ముంచి తీస్థ ప్ర్వేయండి. 
ఎందుక్ంటే ద్వని ఒక్రక్కలో వాయధ, మరోరక్కలో 
సాసిత ఉంట్టంది. అది ప్డినపుడు వాయధగ్ల రక్క 
వైెపు ప్డుతంది. మీరు ద్వనిి పూరిత గా ముంచటం వలా 
రండు రక్కలు మునిగ వాయధని సాసిత తొలగసుూ ంది.'' 
(అబూ్ ద్వవూద్)  

 (2/1205)صحيح ( [ )  41]  - 4144
َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ َرِضَي اهلُل َعْنُه َعِن الن َِب ِ صىل اهلل  

َعاِم  بَاُب ِِف الط َ ْمُقلُْوهُ فَإِن َ ِِف   عليه وسلم قَاَل: "إِذَا َوقََع الذ ُ فَا
م  وَ  ُم الس  ِ يَُؤِخُر  أََحٍد َجَناَحْيِه َسم ًّا َوِِف اْْلَخِر ِشَفاءًّ َوإِن َُه يُقد 

َفاَء"  ن َِة  .الش ِ  . َرَواهُ ِِف َشْرِح الس ُ

 

25) వివర్ణ-4141: ఎందుక్ంటే వాట్టని చంప్కుండా 'జమ్ 

'జమ్ నుయియని శుభ్ర ప్ర్చడం స్తధయం కాదు. 

4144. (41) [2/1205- ద్ృఢం] 
అబూస'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''మీ ఆహార్ ప్నీయాలాో ఈగ్ ప్డిపోతే ద్వనిి పూరిత గా 
ముంచివేయండి. ద్వని ఒక్ రక్కలో విషం, మరో రక్కలో 
సాసిత ఉంది. అది విషం గ్ల రక్క వైెపు ప్డుతంది. 
సాసితగ్ల రక్కను పైన ఉంచ్చతంది.'' (షర్'హు 
సుసనిహ) 

 (2/1205)[ ) لم تتم دراسته (  42]  - 4145
ْبِن َعب َاٍس قَاَل: نَََه َرُسوْ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوَعِن ا

لن َْملَِة َوالن َْحلَِة َوالْهُ  َ : ا َواب ِ َن الد َ َرِد.  َعْن قَْتِل أَْربٍَع م ِ ْدُهِد َوالص ُ
َرِمي ُ  ا  . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالد َ

4145. (42) [2/1205 -అపరిశోధ్ధతం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'అబాబస్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) 
నాలుగు ర్కాల ప్ర ణులను చంప్టానిి నిషేధంచారు. 
1. చీమలు 2. తేనెటీగ్లు 3. హుద్ హుద్ 4. గోరింక 
(అబూ ద్వవూద్, ద్వరిమ) 

----- 
ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగంا

 (2/1206)[ ) لم تتم دراسته (  43]  - 4146
بِْن َعب َاٍس َرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَاَل: كَاَن أَْهُل الَْج  اِهِلي َِة َعِن ا

ا رًّ كُْوَن أَْشَياَء َتَقذ ُ َيّْتُ فََبَعَث اهلُل نَِبي َُه َوأَْنَزَل .يَأْكُلُْوَن أَْشَياَء َو
َم َحَراَمُه فََما أََحل َ فَُهَو َحََلٌل َوَما ِكتَ  ابَُه َوأََحل َ َحََللَُه َوَحر َ

َم فَُهَو َحَراٌم َوَما َسَكَت َعْنُه فَُهَو َعْفٌو َوَتََل  )قُْل ََل أَِجُد فِْيَما َحر َ
 َ ا َعىَل َطاِعٍم يَْطَعُمُه إَِل َ أَْن يَُكْوَن َمْيَتةًّ أ مًّ ْو أُْوِحَي إَِِل َ ُمَحر َ

ا  . ( رواه أبو داود6:145؛دَمًّ
4146. (43) [2/1206- అపరిశోధ్ధతం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'అబాబస్ (ర్) క్థనం: అజాు న 
కాలంలో పర జలు అనేక్ ప్ర ణులను తినేవారు. 
అదేవిధంగా అనేక్ ప్ర ణులను అసహయంచ్చకుంటూ 
తినేవారుకారు. అలా్లహ్ (త) తన ప్ర వక్త ను ప్ంప్డు, 
తన గ్ర ంథానిి ప్ంప్డు. హ్ల్లల్ను హ్ల్లల్గా, 
హ్రామ్ను హ్రామ్గా నిరేద శించాడు. అలా్లహ్ (త) 
హ్ల్లల్గా చూపినది హ్ల్లల్, అలా్లహ్ (త) హ్రామ్గా 
చూపినది హ్రామ్, అదేవిధంగా అలా్లహ్ (త) మౌనం 
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వహంచినది క్షమించడం జరిగంది. ఆ తరువాత ప్ర వక్త  
(స) ఈ ఆయతును ప్ఠంచారు.  

''(ఓ పర వకాు !) వారికి తెలుప్ప: “నాపైె అవతరింప 
జేయబడిన్ దివాజాాన్ంలో (వ'హీలో): ఆహ్రర్్

పదారిాలలో చచిాన్ జంతువు, కారిన్ర్కు ం, పంది 
మాంసం, ఎందు కంటే అది అపరిశుది్మైెన్ది (రిజుస్) 
లేక అలాాహ్ క్త అవిధేయతక్త పాలుడి – ఆయన్ 
పేరుతో గాక – ఇతరుల పేరుతో కోయబడిన్ జంతువు 
తపు, ఇతర్వాటని తిన్టానిన నిషేధ్ధంచబడిన్టా్ట నేను 
చూడలేదు. కాని ఎవడైనా గతాంతర్ంలేని 
పరిసి్థతులలో దుర్మనతికి ఒడిగటాక్తండా, ఆవశాకత 
వలన్, హదుద లు మీర్క్తండా (తింటే) నీ పర భువు 
నిశాయంగా, క్షమాశీలుడు, అపార్ కరుణాపర దాత.'' - 
అల్ అన్ ఆమ్. 6:145. (అబూ  ద్వవూద్) 

 (2/1206)[ ) صحيح (  44]  - 4147
ْ َْلُْوقُِد َتْحَت الُْقُدْوِر بِلُُحْوِم  وَ  َعْن َزاِهِر اْْلَْسلَِمي ِ قَاَل: إِن ِ

سلم: أَن َ الَْحُمِر إِذْ نَادَى ُمَناِدْي َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه و
ُكْم َعْن لُُحْوِم الُْحُمِر.   َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَْنَها

 .َرَواهُ الُْبَخاِري ُ 
4147. (44) [2/1206 -ద్ృఢం] 
'జాహర్ అసామీ (ర్) క్థనం: నేను గాడిద మాంసం 
వండడానికి పొయియ వెల్గంచాను. ఇంతలో ప్ర వక్త  (స) 
ప్ంపిన వయకిత  ప్ర వక్త  (స) గాడిద మాంస్తనిి నిషేధంచారు 
అని ప్ర క్ట్టంచాడు. (బు'ఖారీ)  

 (2/1206)[ ) صحيح (  45]  - 4148
لِْجن ُ ثَََلثَُة أَْصَناٍف َوَعْن أَِِبْ ثَْعلََبَة الُْخَش  َ ِن ِ يَْرفَُعهث: "ا

ْوَن ِِف الَْهَواِء َوِصْنٌف َحي َاٌت َوكََِلٌب  ِصْنٌف لَُهْم أَْجِنَحٌة يَِطْْيُ
ن َِة َوِصْنٌف يَُحل ُ  يَْظَعُنْوَن". َرَواهُ ِِفْ َشْرِح الس ُ  .ْوَن َو

4148. (45) [2/1206 -ద్ృఢం] 
అబూ స'అలబ్' ఖుష్నీ (ర్) క్థనం: జినుిలు మూడు 
ఆకారాలలో ఉంటారు. 1. వీరికి రక్కలు ఉంటాయి, 
వీళ్ళా తమ రక్కలతో గాల్లో ఎగురుతూ ఉంటారు. 2. 
ప్ములు, కుక్కలు అంటే ప్ముల, కుక్కల ర్జప్ంలో 

ప్ర తయక్షం అవుతారు. 3. వస్తూ  పోతూ, ప్ర యాణిస్తూ  
ఉంటారు. 26  (షర్'హు సుసనిహ్) 

===== 
 ُب الَْعِقْيَقةِ بِا   -3

3. అఖీఖహ్ 
ఇసా్తమీయ ధారిమక్ భాషలో బాలుడు లేద్వ బాల్క్ 
జనిమస్తూ  దైెవానికి క్ృతజు తగా జి'బ్హ్ చేయబ్డే 
జంతవు. బాలుని తర్ఫున రండు ప్శువులు, బాల్క్ 
తర్ఫున ఒక్ ప్శువు. ఈ 'అఖీఖహ్ ప్ర వక్త  స్తంప్ర ద్వయం. 
బిడు  జనిమంచిన ఏడవ రోజు బిడు  తల గీయించాల్. 
ప్శువును జి'బ్హ్ చేయాల్, మంచి ప్లరు పటిటం ప్ర వక్త  
స్తంప్ర ద్వయం. అనివార్య కార్ణాల వలా ఏడవ రోజు 
వీలుకాని ప్క్షంలో, వీలైనపుపడు వెంటనే చెలా్ంచాల్. 
'అఖీఖహ్లో మేక్నే జ'బ్హ్ చేయనక్కర్లేదు. గొరర , 
ఆవు, ఒంటె, గేదెలతో కూడా అఖీఖహ్ చేయవచ్చును. 
'అఖీఖహ్ మాంస్తనిి అందర్జ తినవచ్చును. ద్వనిి 
అమమకూడదు. కిర ంది 'హ్దీసు'లు వీట్టనే 
స్తచిసుూ నాియి.  

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొదటి విభాగం ا
 ( 2/1207)[ ) صحيح (  1]  - 4149

ِب   ِمِر الض َ  قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  َعْن َسلَْماَن بِْن عَا
ْيُقْوا َعْنُه " عليه وسلم يَُقْوُل:  ا  َمَع الُْغََلِم َعِقْيَقٌة فَأَْهِر دَمًّ

 .َوأَِمْيُطوا َعْنُه اْْلَذَى". َرَواهُ الُْبَخاِري ُ 
4149. (1) [2/1207-ద్ృఢం] 
సల్లమన్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స)ను ఇల్ల 
ప్ర వచిస్తూ  ఉండగా నేను వినాిను, ''బిడు  జనిమంచిన 

 

26) వివర్ణ-4148: అలా్లహ్ (త) ఖుర్ఆన్లో అనేక్చోటా 

జినుిలను గురించి ప్ర స్తూ వించాడు. ప్ర తేయక్ంగా స్తర్హ్ 

జిన్ ప్ర వక్త  (స) పై అవతరింప్జేస్థ జినుిలు కూడా 

భూమిపై సంచరిస్తూ  ఉంటాయని, తిరుగుతూ 

ఉంటాయని నిర్జపించాడు. జినుిల ఒక్ బ్ృందం ప్ర వక్త  

(స) చేతిపై ఇసా్తమ్ స్వాక్రించింది కూడా. అవేకాక్ 

జినుిల గురించి అనేక్ విషయాలు ఖుర్ఆన్ గ్ర ంథంలో 

ప్ర స్తూ వించబ్డాు యి. 
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తరాాత 'అఖీఖహ్ చేయడం సునిత్, ఆ బిడు  తర్ఫున 
ప్శువు జ'బ్హ్ చేయండి, ఇంకా ఆ బిడా తల 
మాల్నాయల్ి తొలగంచండి. అంటే తల గీయించండి.'' 
(బు'ఖారీ)  

 ( 2/1207)[ ) صحيح (  2]  - 4150
ىل اهلل عليه وسلم كَاَن يُْؤََت  َوَعْن عَائَِشَة: أَن َ َرُسْوَل اهلِل ص 

يَُحن ُُكُهْم. َرَواهُ ُمْسِلٌم   ْ َو ُك عَلهَْْيِ ْبَياِن فَُيََب َ لص ِ  .  بِا
4150. (2) [2/1207-ద్ృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) వదద కు పుటి్టన 
బిడు లను తీసురురావటం జరిగేది. ప్ర వక్త  (స) వారిని 
దీవించే వారు, వారిని స్తాగ్తించేవారు. 27 (ముసా్థమ్) 

 (2/1207)[ ) متفق عليه (  3]  - 4151
ْبِد اهلِل بِْن  َوَعْن أَْسَماَء بِْنِت أَِِبْ بَْكٍرأَن ََها َحَملَْت بِعَ 

لَْت: فََولَْدت ُ بُِقَباَء ثُم َ أََتْيُت بِِه َرُسْوَل اهلِل صىل   بَْْيِبَِمك ََة قَا الز ُ
ْجِرهِ ثُم َ دَعَا بَِتْمَرةٍ فََمَضَغَها ثُم َ اهلل عليه وسلم فَوَضْعتُه ِِفْ حَ 

َك عَلَيْ  َل َمْولُْودٍ   .هِ َتَفَل ِِفْ فِْيِه ثُم َ َحن ََكُه ثُم َ دَعَا لَُه وَبر َ فَكَاَن أَو َ
لَِد ِِفْ اْْلِْسََلِم   .ُو

4151. (3) [2/1207 -ఏకీభవితం] 
అస్మె బిన్తె అబూ బ్క్ర్ కథన్ం, నేను 'అబ్దు లాల హ్ 
బిన్ 'జుబైర్ (ర్) ద్వారా మక్కహ్లో గ్ర్ివతి 
అయాాను. మదీనహ్ వలస వచిున తరాాత ఖుబాఅ' 
ప్ర ంతంలో నాకు బిడు  జనిమంచాడు. నేను ఆ బిడు ను 
తీసుకని ప్ర వక్త  (స) వదద కు వెళ్ళాను. ప్ర వక్త  (స) ఆ బిడు ను 
తన ఒడిలోకి తీసుకని, ఖర్జూ ర్ం నమిల్ ద్వని తీపి 
ఉమిమని బిడు  నోట్టలో పటిారు. బిడు ను దీవించారు. 
వలస వచ్చున తరాాత మదీనహ్ మునవార్హ్ 
భూమిపైె, ఇస్మల మ్ సి్థతిలో పుటిట న మొటట మొదటి  
బిడీ.28 (బు'ఖారీ,  ముసా్థమ్) 

 

27) వివర్ణ-4150: త'హ్నీక్ అంటే ఖర్జూ ర్ం లేద్వ 

ఏదైెనా తీపి వసుూ వు బిడు  నోట్టలో పటిటం, ఎవరైనా 

ఉనిత వయకిత  ఇల్ల చేస్తూ  మంచిది. 

28) వివర్ణ-4151: ఖుబాఅ' ఒక్ ప్ర దేశం ప్లరు. ఇది 

మదీనహ్ మునవార్హ్ కు సమీప్ంగా ఉంది. ప్ర వక్త  (స) 

వలస వచిున తరాాత ఇక్కడే దిగారు. 15 రోజుల వర్కు 

ఇక్కడే ఉనాిరు. ఇక్కడ ఒక్ మస్థూ ద్ నిరిమంచారు. దీని 

----- 

لَْفْصُل الث َاِنْ  َ    రండవ విభాగంا
 ( 2/1207)[ ) صحيح (  4]  - 4152

لَْت: َسِمْعُت َرُسْوَل ا  هلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن أُم ِ كُْرٍز قَا
ْْيَ َعىَل َمكَناِتَها  وا الط َ لَْت: َوَسِمْعُتُه يَُقْوُل:  "يَُقْوُل: "أَقِر ُ . قَا

نًّا كُن َ  "َعِن الُْغََلِم  ْكَرا كُْم ذُ َتاِن َوَعِن الَْجاِريَِة َشاةٌ َوََل يَُضر ُ  َشا
ثًّا ِمِذي ِ َوالن َ "أَْو إِنَا ْ لِلّت ِ َسائِ  ِمْن قَْولِِه: يَُقْوُل:  . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َو

: َهَذا َصِحْيٌح  ِمِذي ُ ْ  . "َعِن الُْغََلِم" إىَِل آِخِرهِ َوقَاَل الّت ِ
4152. (4) [2/1207-ద్ృఢం] 
ఉమమ కుర్'జ్ (ర్) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ఇల్ల ప్ర వచిస్తూ  
ఉండగా నేను వినాిను, ''మీరు ప్కిులను వాట్ట 
గూళాలోనే ఉండనివాండి, మగ్ బిడు  తర్ఫున 2 మేక్ 
పోతలు, ఆడ బిడు  తర్ఫున ఒక్ మేక్ పోత జ'బ్హ్ 
చేయాల్. అది ఆడదైెనా, మగ్దైెనా సరే. 29 (అబూ 
ద్వవూద, తిరిమజి'/  ద్ృఢం, నస్తయి') 

 ( 2/1208) [ ) صحيح ( 5]  - 4153
َوَعِن الَْحَسِن َعْن َسُمَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  

لُْغََلُم ُمرْ  َ ِبِع  وسلم: "ا ا َتَهٌن بَِعِقْيَقِتِه ُتْذبَُح َعْنُه يَْوَم الس َ
يُْحلَُق َرأَْسهُ  ُيَسّم  َو ِمِذي ُ وَ "َو ْ أَبُْو دَاُودَ  . رَواهُ أَْحَمُد َوالّت ِ

 َوالن ََسائِ ُ 
َيٍة ِْلَْحَمَد   َيِتِهَما "َرِهْيَنٌة " بَْدَل" ُمْرَتَهٌن " َوِِفْ ِرَوا لَِكْن ِِفْ ِرَوا

ُيَسّم  "  َوأَِِبْ دَا " َوقَاَل أَبُْو دَاُودَ: "َو ُيَسّم  " َمكَاَن: "َو ُيَدَم  ُودَ: "َو
 .أََصح ُ 

4153. (5) [2/1208 -ద్ృఢం] 
'హ్సన్, సముర్హ్ల క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''ప్ర తి బిడు  తన 'అఖీఖహ్క్త బ్దులు తాక్టి్టగా 
ఉంచబ్డాు డు, 7వ రోజు ఆ బిడు  తర్ఫున ప్శువు జి'బ్హ్ 

 

ప్లరు మసి్థదె ఖుబాఅ'. ముహాజిరీనాలో అందరిక్ంటే 

ముందు జనిమంచిన బిడు  'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'జుబై్నర్ (ర్).  
29) వివర్ణ-4152: మక్నాత్ అంటే గూళ్ళా అని అరి్ం. 

అంటే అజాు న కాలంలో మంచీ చెడు భావించడానికి 

ప్కిులను వాట్ట గూళా నుండి ఎగుర్వేస్తవారు. ఒక్వేళ 

అవి కుడివైెపు పోతే మంచిగా భావించేవారు, ఒక్వేళ 

ఎడమవైెపు ఎగరితే చెడుగా భావించేవారు. ప్ర వక్త  (స) 

దీనిి నిషేధంచారు. 
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చేయాల్, బిడు కు ప్లరు పటిాల్, ఇంకా తల 
గీయించాల్.30 (అ'హ్మద్, తిరిమజి', అబూ ద్వవూద్ / 
ద్ృఢం, నస్తయి) 

 (1208/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  6]  - 4154
لٍِب قَاَل:   َوَعْن ُمَحم َِد بِْن عَلِي ِ بِْن ُحَسْْيٍ َعْن عَلِي ِ بِْن أَِِبْ َطا

ِن الَْحَسِن بَِشاةٍ َوقَاَل: َعق َ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم عَ 
ةًّ" ِِقْ بِِزنَِة َشْعِرهِ فِض َ فََوَزن َاهُ  ."يَا فَاِطَمُة اِْحِلِقْي َرأَْسُه َوَتَصد َ

ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا  فَكَ  ْ اَن َوْزنُُه ِدْرَهمًّا أَْو بَْعَض ِدْرَهٍم. رَواهُ الّت ِ
ْيٌب َوإِْسَنادُهُ لَْيَس بِمُ  ت َِصٍل ِْلَن َ ُمَحم ََد بَْن  َحِدْيٌث َحَسٌن َغِر

لٍِب   . عَلِي ِ بِْن ُحَسْْيٍ لَْم يُْدِرْك عَلِي َ بَْن أَِِبْ َطا
4154. (6) [2/1208- అపరిశోధ్ధతం] 
ము'హ్మమద్ బిన్ 'అలీ బిన్ 'హుసైెన్, 'అలీ బిన్ అబీ 

'తాల్బ్ (ర్) ద్వారా క్థనం: ప్ర వకు  (స) 'హ్సన్ తర్ఫున 
'అఖీఖహ్లో ఒక్ మేక్ జ'బ్హ్ చేస్తరు, ఇంకా 
ఫాతిమహ్ను ''నువుా ఈ బిడు  తల గీయించి, 
వెంటుు క్లకు సమనంగా వెండిని సదఖహ్ 
చేయమని'' ఆదేశించారు. మేము ఆ వెంట్టర క్లను 
తూయగా అవి ఒక్క దిర్హ్మ్ లేద్వ ద్వనిక్ంటే కంచెం 
తకుకవ ఉనాియి. 31   (తిరిమజి / పార మాణకం-
ఏకోలాేఖన్ం) 

 ( 2/1208) [ ) صحيح ( 7]  - 4155
 

30) వివర్ణ-4153: 'అఖీఖహ్ చేయడం ప్ర వక్త  

స్తంప్ర ద్వయం. దీనివలా అనేక్  ల్లభాలు ఉనాియి. 1. 

'అఖీఖహ్ చేయటం వలా బిడు  ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు. 

'అఖీఖహ్ చేయక్ పోవటం వలా అనారోగాయనికి 

గుర్వుతాడు. 2. దుర్దృషి వశాతూ  ఒక్వేళ బిడు  బాలయం 

చనిపోతే, అతని 'అఖీఖహ్ చేయబ్డి ఉంటే, తలా్ 

దండుర ల కోసం స్థఫార్సు చేయగ్లడు. ఒక్వేళ 'అఖీఖహ్ 
చేయకుండా ఉంటే, స్థఫార్సు చేస్త అవకాశం లభించదు. 

3. 'అఖీఖహ్ చేయటం దైెవానికి క్ృతజు తలు తెల్పినటా్ట 

ఉంట్టంది. చేయకుండా ఉంటే క్ృతఘితకు 

ప్లపడినటా్ట అవుతంది.  
31) వివర్ణ-4154: ఇది 'ద్యీఫ్ 'హ్దీసు'. 'అఖీఖహ్లో 

మగ్బిడు  తర్ఫున రండు మేక్పోతలు జి'బ్హ్ చేయడం 

ప్ర వక్త  స్తంప్ర ద్వయం, ఇంకా వెంటుు క్లను వెండితో 

తూయటం, దానిక్ సమనంగా వెండిని దానధరాెలు 

చేయటం అభిలషణీయమే. 

بِْن َعب َاٍس: أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعق َ   َوَعِن ا
ا. َرَواهُ  ا كَْبشًّ  أَبُْو دَاُودَ  َعِن الَْحَسِن َوالُْحَسْْيِ كَْبشًّ

 . َوِعْنَد الن ََسائِ ُ :كَْبَشْْيِ كَْبَشْْيِ 
4155. (7) [2/1208 -ద్ృఢం] 
ఇబ్ని 'అబాబస్ (ర్) క్థనం:  ప్ర వక్త  (స) 'హ్సన్, 

'హుసైెన్ల తర్ఫున ఒకకక్క గొరర పోత జి'బ్హ్ చేస్తరు. 
(అబూ ద్వవూద్)  
నస్తయీ ఉలాేఖనంలో రండు గొరర పోతలు జి'బ్హ్ 
చేస్థనటా్ట ఉంది. (నస్తయి') 

 ( 2/1208)[ ) حسن (  8]  - 4156
هِ قَاَل: ُسِئَل َرُسْوُل   ِ َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيِب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 

 اهلل عليه وسلم َعِن الَْعِقْيَقِة فََقاَل: "ََل يُِحب ُ اهلُل صىل اهللِ 
لَِد  الُْعُقْوَق" كَأَن َُه كَِرهَ اَْلِْسَم َوقَاَل: لَِد فَأََحب َ أَْن "َمْن ُو لَُه ُو

َتْْيِ َوَعِن الَْجاِريَِة َشاةًّ".  يَْنُسَك َعْنُه فَلَْيْنُسْك َعِن اْلُغََلِم َشا
 . دَ َوالن ََسائِ ُ َرَواهُ أَبُْو دَاوُ 

4156. (8) [2/1208- పార మాణకం] 
'అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర  తాతల ద్వారా క్థనం: 
ప్ర వక్త  (స)ను, 'అఖీఖహ్ గురించి ప్ర శిించడం జరిగంది. 
ప్ర వక్త  (స) సమాధానమిస్తూ  ''అలా్లహ్ (త) 'ఉఖూబ్ను 
ఇషిప్డడని, అంటే ఆ ప్ద్వనిి ప్ర వక్త  (స) అసహయంచ్చ 
కునాిరు. ఇంకా ఎవరికై్నా బిడు  జనిమస్తూ , మగ్ బిడు  
తర్ఫున రండు, ఆడ బిడు  తర్ఫున ఒక్ట్ట గొరర లు జ'బ్హ్ 
చేయాలని నా అభిలాష'' అని అనాిరు. (అబూ 
ద్వవూద్, నస్తయి) 

 (1209/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 4157
ْ َراِفٍع قَاَل: َرأَْيُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل علي ه وسلم  َوَعْن أَِِب

ََلةِ. لص َ لََدْتُه فَاِطَمُة بِا بِْن عَلِي ِ ِحْْيَ َو َرَواهُ   أَذ ََن ِِفْ أُذُِن الَْحَسِن ا
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَ  ْ : َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن  الّت ِ ِمِذي ُ ْ اُودَ. َوقَاَل الّت ِ

 َصِحْيٌح 
4157. (9) [2/1209 -అపరిశోధ్ధతం] 
అబూ రాఫ'అ (ర్) క్థనం: నేను ప్ర వక్త  (స)ను ఇలా 
చూచాను. ప్ర వక్త  (స) 'హ్సన్ బిన్ 'అలీ జనిమంచిన 
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తరాాత అతని చెవిలో అ'జాన్ ప్ల్కారు. 32   (అబూ 
ద్వవూద్, తిర్మమజీ్ /  పార మాణకం,్-ద్ృఢం) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగంا
 (2/1209)[ ) صحيح (  10]  - 4158

ْيَدةَ قَاَل: كُن َا ِِف الَْجا لَِد ِْلََحِدنَا غََُلٌم ذَبََح َعْن بَُر ِهلَي َِة إِذَا ُو
اةَ يَ  َخ َرأَْسُة بَِدِمَه فَلَم َا َجاَء اْْلِْسََلُم كُن َا نَْذبَُح الش َ لَط َ ْوَم  َشاةًّ َو

ُخُه بَِزْعَفَراِن. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوَزادَ   ِ ِبِع َونَْحِلُق َرأَْسُه َونُلَط  ا الس َ
 . ِه َرِزْيٌن: َونَُسم ِيْ 

4158. (10) [2/1209 -ద్ృఢం] 
బురైదహ్ (ర్) క్థనం: అజాు న కాలంలో మేమ బిడా 
జనిమస్తూ , మేక్ను జ'బ్హ్ చేస్థ ద్వని ర్కాత నిి తలపై 
రుదేద వారు. అయితే ఇసా్తమ్లో మేము 7వ రోజు మేక్ 
జ'బ్హ్ చేస్థ, బిడు  తల గీయించి, బిడు  తలపై క్స్తత రి 
తగల్ంచి, ప్లరు పటిే్ వాళాం. 33 (అబూ ద్వవూద్, 
ర్'జీన్) 

 

32) వివర్ణ-4157: బిడు  జనిమంచిన తరాాత, కుడి 

చెవిలో అ'జాన్ ప్ద్వలను, ఎడమ చెవిలో ఇఖామత్ 

ప్ద్వలను ప్లకాల్. దీనివలా బిడు  వాయధులకు గురికాడు. 

అదేవిధంగా బిడు  చెవిలో ''ఇనీీ ఉ'యీ'జుహా బిక్ వ 

జురిర మతహా మినషై్షతా నిర్ర జ్రమ్,'' అని ప్లక్డం కూడా 

మంచిదే. 

33) వివర్ణ్-4158: అతయవసర్ స్తచనలు: 'అఖీఖహ్కు 

చెందిన కనిి  మూఢాచారాలను ప్లరొకనడం తప్పని 

సరిగా భావించడం జరిగంది. దీనివలా ప్ర జలు 

బిద్'అత్లకు దూర్ంగా ఉంటూ సునిత్ను 

అనుసరిస్తూ రు.  1. కనిిచోటా మంగ్ల్వాడు బిడు  

తలగీయడానికి తలపై క్తిూ పటి్టనపుడు జంతవును 

జ'బ్హ్ చేయడం జరుగుతంది. ఇది ప్చిు 

మూఢాచార్ం. 2.'అఖీఖహ్ రోజు కనిిచోటా బ్ంధుమితర  

లందర్జ ఒక్చోట చేరుతారు. ప్ర తేయక్ంగా ఆహాానించటం 

జరుగుతంది. మంగ్ల్వాడు బిడు  తలగీస్థన తరాాత 

చేటలో, లేద్వ క్పుపలో కంత నగ్దు పటి్ట ఇవాటం 

జరుగుతంది. ఇది కూడా మూఢాచార్మే. 3. కనిిచోటా 

'అఖీఖహ్లో మేక్ తల మంగ్ల్ వానికి, తొడ ఆయాకి 

ఇచేు మూఢాచార్ం ఉంది. ఇది ఎంత మాతర ం తప్పనిసరి్

కాదు. 4. మరికందరు 'అఖీఖహ్లో దుముమలను 

***** 

 

విర్చడం చెడుగా భావిస్తూ రు. సరిగా భావిస్తూ రు. ఇది 

కూడా మూఢాచార్మే. 5. మరికందరు బిడు  దంతాలు 

ప్డినపుడు శనగ్లు ప్ంచటం తప్పనిసరిగా భావిస్తూ రు. 

ఇది కూడా మూఢాచార్మే. 6. మరికందరు ప్లు 

విడగొటిేటపుపడు అనేక్ మూఢాచారాలకు 

ప్లపడతారు. 7. మరి కనిి చోటా ముడి వర తం 

ప్ట్టంచటం జరుగుతంది. ఈ సందర్ింగా విందు 

ఏరాపట్ట చేయబ్డుతంది. వీట్టకి ఎట్టవంట్ట 

ఆధారాలు లేవు. అలా్లహ్ (త) మనందరికీ షరీఅత్ 

ప్ర కార్ం ఆచరించే భాగ్యం ప్ర స్తదించ్చగాక్! (ఆమీన్) 

*** 


