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ِعَمةِ   -21 َطأ  ِكَتاُب اْلأ
21. అన్నపానీయాల పుసత కం 

పా్రణుల జీవితం తినటం, తా్రగటం పైనే ఆధారపడి 
ఉంది. ఈ రండూ దైవానుగర హాలు, వీటిపటల  మనం 
దైవానికి కృతజ్ఞ తలు తెలియపరచుకోవాలి. 
ఖుర్ఆన్లో అల్లల హ్ (త) ''...ఒకవేళ మీరు కృతజ్ఞ త 
చూపితే మరీ అధికంగా ఇసా్తను...'' (ఇబా్రహీం, 14:7) 
అని పేర్కొన్నాడు. మరోచోట అల్లల హ్ (త) ''...తినండి, 
తా్రగండి, దుబారా ఖరుు చేయకండి...'' (అల్ 
అ'అరాఫ్, 7:31) అని ఆదేశంచాడు. షరీఅత్ పాకారం 
తినటం, తా్రగటం కూడా ఒక ఆరాధనే. తినటానికి అనేక 
నియమాలున్నాయి. పాతి ముస్లల మ్ వీటిని దృషి్టలో 
పటి్టకోవాలి.  
క్ర ింద మేము కొన్ని న్నయమన్నబింధనలను 

పేర్కింటున్ిిం: 
 తినే ముందు అంటే భోజ్నంచేసే ముందు రండు 
చేతులను శుభా్ంగా కడుకోొవాలి, పుకిొలించాలి. 
నిదానంగా భోజ్న్నలకు కూరోువాలి. 'బిస్మిలా్లహ్' 
పలికి కుడిచేతా్త తినటం పా్రరంభంచాలి. ఆహారం బాగా 
నమిలి మిర ంగాలి. వాలి కూర్కుని తినకండి. ఒకవేళ 
ఇదద రు లేక ముగ్గు రు ఒకే కంచంలో తింటే, మీరు మీ 
ముందు నుండి తినండి, ఇతరులవైపు చేయిపటికండి. 
ఒకవేళ కంత మంది కలస్ల ఖర్జూ  రాలు, దాాక్షలు తింటే 
ఒకొకొ గంజ్ తీసుకని తిన్నలి. రండేస్ల 
తీసుకోకూడదు. తినేటపుుడు బాత్రఖానీలు 
చేయకూడదు. నిదానంగా తిన్నలి. తినే పదారాాలోల  

లోప్రలను ఎంచకూడదు. ఒకవేళ అనాం నచ్చుతే 
తిన్నలి లేదా తినకూడదు. అనాం తినేటపుుడు మధయ 
'అల్హమ్దులిలా్లహ్' అని పలుకుతూ ఉండాలి. 
అసహ్యకరమైన వసాువులను గ్గరంచ్చ పాసా్తవించ 

కూడదు. ఇతరులవైపు చూడకూడదు. అనాం 
తినేటపుుడు ఉమమడం, ముకుొ శుభా్ం చేయడం 
చేయరాదు. అట్టవంటి పరసా్లతి ఏరుడితే ముఖం 
తాిపుుకోవాలి. ఒకవేళ తినేటపుుడు తుముమవసాే 
నోటిపై గ్గడడ  పటి్టకోవాలి. అతయధికంగా తినరాదు. 
ఒకవేళ తినేటపుుడు అనాం కిర ందపడిపోతే శుభా్పరచ్చ 
తిన్నలి. భోజ్నం చేస్లన తరాాత వాేళళను శుభా్ంగా 
న్నకాలి, చేతులను శుభా్ంగా కడుకోొవాలి.  
నీళ్ళళ తా్రగతే ముందు 'బిస్మిలా్లహ్' పఠంచాలి. 
కుడిచేతా్త పటి్టకని మూడు శ్వాసలా్ల తా్రగాలి. నీటిలో 
ఊదకూడదు. అందులో ఏదైన్న పడితే చేతా్త తీస్ల 
వేయాలి. వండి, బంగారు ప్రతాలోల  తినకూడదు, తా్రగ 
కూడదు. నీళ్ళళ కూర్కుని తా్రగాలి. అనవసరింగా 
నీళ్ళు న్నలబడి తా్రగకూడదు. ఎవరకైన్న నీళ్ళళ ఇసాే 
కుడివైపు నుిండి ఇవ్వాలి. అనాం తినేటపుుడు, 
నీళ్ళళ తా్రగేటపుుడు నవారాదు. ఒకవేళ భోజ్న్ననికి 
ముందు 'బిస్లమల్లల హ్' పఠంచడం మరచ్చపోతే మధయలో 
'బిస్మిలా్లహి అవాలహు వ ఆఖిరహు' పఠంచాలి. 
వీటినిాటి  స్తకాయ యధారాలు  కిర ంద పేర్కొనబడాడ యి. 

===== 
لُ  َو َ ُل اْلأ لأَفصأ َ    మొదటి విభాగం  ا

 (2/1210)[ ) متفق عليه (  1]  - 4159
ِل اهلِل   ِر َرُسوأ َعنأ ُعَمَر بأِن أَِِبأ َسلََمَة قَاَل: كُنأُت غََُلًما ِِفأ ِحجأ
فأَحِة. فََقاَل ِلأ    صىل اهلل عليه وسلم َوكَانَتأ يَِديأ َتِطيأُش ِِف الص َ

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم "َسم ِ اهلَل َوكُل بَِيِميأِنَك َوكُلأ  :َرُسوأ
 ."ِمم َا يَِليأَك 

4159. (1) [2/1210 -ఏకీభవితీం] 
'ఉమర్ బిన్ అబీ సలమహ్ (ర) కథనం: నేను పావకత  (స) 
సంరక్షణలో యువకుడిా, పావకత  (స)త్త కలసి కూర్కుని 
తినేవాడిని. కంచంలో న్న చేయి అటూ ఇటూ తిరిగేది. 
అది చూచ్చ పావకత  (స), ''నువుా 'బిస్లమల్లల హ్' పఠంచ్చ 
కుడిచేతా్త తిను, ఇంకా నీ ముందు నుండి తీసుకొని 
తిను,'' అని ఉపదేశంచారు. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 
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 ( 2/1210)[ ) صحيح (  2]  - 4160

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِ  قَالَ  :َوَعنأ ُحَذيأَفَة قَالَ  ن َ  َرُسوأ
ُم اهلِل عَلَيأهِ  كََر اسأ َعاَم أَنأ ََل يُذأ َتِحل ُ الط َ يأَطاَن يَسأ . َرَواهُ  "الش َ

ِلم    .ُمسأ
4160. (2) [2/1210- దృఢీం] 
'హుజై'ఫహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

'బిస్లమల్లల హ్' పఠంచకుండా తినబడే ఆహారానిా షై'త్రన్ 
ధరమసమమతం చేసుకుంటాడు. అంటే వాడు కూడా 
త్తడుగా తింటాడు. (ముస్లల మ్) 

 ( 2/1210)[ ) صحيح (  3]  - 4161
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إِذَا  : "َوَعنأ َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسوأ

ِمِه قَاَل  لِِه َوِعنأَد َطَعا ُجُل بَيأَتُه فََذكََر اهلَل ِعنأَد دَُخوأ دََخَل الر َ
يأَطاُن: ََل َمِبيأَت لَُكمأ َوََل عَ  كُِر اهلَل َش الش َ اَء َوإِذَا دََخَل فَلَمأ يَذأ

كُِر اهلَل   يأَطاُن: أَدأَركأُتُم الأَمِبيأَت َوإِذَا لَمأ يَذأ لِِه قَاَل الش َ ِعنأَد دَُخوأ
ِلم   ِمِه قَاَل : أَدأَركأُتُم الأَمِبيأَت َوالأَعَشاَء". َرَواهُ ُمسأ  . ِعنأَد َطَعا

4161. (3) [2/1210- దృఢీం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, ''ఎవరైన్న 
అల్లల హ్ (త) పేరు పలికి ఇంట్లల  పావేశంచ్చ, అల్లల హ్ (త) 
పేరుత్త తింటే, షై'త్రన్ తన అనుచరులత్త ఈ రోజు 
రాతాిగడపటానికి మీకు ఇకొడ చోట్టదొరకదు. ఎందు 

కంటే అతడు అల్లల హ్(త) పేరుత్త ఇంట్లల  పావేశంచాడు, 
ఇపుుడు ఆ ఇంట్లల  మీరు పావేశంచలేరు, మీకు 
అనామూ దొరకదు. ఎందుకంటే అతడు దేవుని పేరుత్త 
తిన్నాడు. ఎవరైన్న ఇంట్లల  పావేశంచ్చనపుడు అల్లల హ్ 
(త) పేరును పలకకపోతే షై'త్రన్ 'ఈ రోజు మీకు రాతాి 
గడిపేచోట్ట లభంచ్చంది, తినేటపుుడు అల్లల హ్ (త)ను 
సమరంచకపోతే మీకు చోట్టకూడా లభంచ్చంది, అనాం 
కూడా లభంచ్చంది,'  అని అంటాడు. (ముస్లల మ్) 

 ( 2/1210)[ ) صحيح (  4]  - 4162
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:"إِذَا   بأِن ُعَمَرقَاَل:قَاَل َرُسوأ َوَعِن ا

ِربأ بَِيِميأِنِه".   أََحُد  أَكََل  كُمأ فَلأَيأأكُلأ بَِيِميأَنُه َوإِذَا َشِرَب فَلأَيشأ
ِلم    .َرَواهُ ُمسأ

4162. (4) [2/1210-దృఢీం] 

'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) 
పావచనం, ''మీలో ఎవరైన్న తింటే కుడిచేతా్త తిన్నలి, 
తా్రగతే కుడి చేతా్త తా్రగాలి.'' (ముస్లల మ్) 

 ( 2/1210)[ ) صحيح (  5]  - 4163
 َ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ََل يَأأكُُل  َوَعنأُه قَاَل: قَاَل َرُسوأ

 َ لِِه  أ يأَطاَن يَأأكُُل بَِشَما َربَن َ بَِها فَإِن َ الش َ لِِه َوََل يَشأ َحُدكُمأ بَِشَما
َرُب بَِها َيشأ ِلم  "َو  . . َرَواهُ ُمسأ

4163. (5) [2/1210 -దృఢీం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) 
పావచనం, ''మీలో ఎవర్జ ఎడమచేతా్త తినరాదు. 
ఎడమచేతా్త నీళ్ళళ తా్రగరాదు. ఎందుకంటే షై'త్రన్ 
ఎడమచేతా్త తింటాడు, తా్రగ్గత్రడు.'' (ముస్లల మ్) 

 ( 2/1210)[ ) صحيح (  6]  - 4164
ُل اهلِل صىل اهلل عليه   لٍِك قَاَل: كَاَن َرُسوأ ِب بأِن َما َوَعنأ كَعأ
َيلأَعُق يََدهُ قَبأَل أَنأ يَمأَسَحَها. رَ  َواهُ  وسلم يَأأكُُل بِثَََلثَِة أََصاِبَع َو

ِلم    .  ُمسأ
4164. (6) [2/1210-దృఢీం] 
క'అబ్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: పావకత  (స) మూడు 
వేళళత్త తినేవారు, ఇంకా కడుకుొనే ముందు చేతిని 
న్నకే వారు. (ముస్లల మ్) 

 ( 2/1211)[ ) صحيح (  7]  - 4165
ِق  َوَعنأ َجاِبر: أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم أََمَرِبلَعأ

ََصاِبِع وَ ا َفِة  ْلأ حأ َن  َوقَاَل: الص َ ُروأ كَُة؟" "إِن َُكمأ ََل َتدأ  ِِفأ أَيَِة الأََبَ
ِلم     َرَواهُ ُمسأ

4165. (7) [2/1211-దృఢీం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) వేళళను, పేల ట్టను న్నక 
మని ఆదేశంచారు. అంటే వాటిని సరగాు  
శుభా్పరచుకోండి, 'ఎందులో శుభ్ం ఉందో మీకు 
తెలియదు,'  అని అన్నారు.1   (ముస్లల మ్) 

 (2/1211)[ ) متفق عليه (  8]  - 4166
 

1) వివరణ-4165: అంటే ఉపయోగంచే పళ్ళం, పేల ట్ట 

మొదలైనవి. వీటిని మరయు చేతివాేళళను న్నకటం పావకత  

(స) స్తంపాదాయం. కాని వే్రళ్ును నోటిల్ల పెటుు కో 

కూడదు. 
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ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "إِذَا  بأِن َعب َاٍس أَن َ الن َ َوَعِن ا

 ."أَكََل أََحُدكُمأ فَََل يَمأَسحأ يََدهُ َحّت  يَلأَعَقَها أَوأ يُلأِعَقَها
4166. (8) [2/1211-ఏకీభవితీం] 
ఇబ్నా 'అబాాస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

''మీలో ఎవర్జ భోజ్నం తరువాత తనచేతిని త్రను 
సాయంగా న్నకిన్న, లేదా ఎవరైన్న అబాాయిత్త 
న్నకించుకునాంత వరకు తన చేతిని రుమాల్త్త 
తుడవటంగానీ, నీటిత్త కడుకోొవటం గానీ 
చేయరాదు.''  (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 ( 2/1211)[ ) صحيح (  9]  - 4167
ُل: "إِن َ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم يَُقوأ َوَعنأ َجاِبٍر قَاَل: الن َ
ُضَرهُ   ٍء ِمنأ َشأأنِِه َحّت َ يَحأ ُضُر أََحَدكُمأ ِعنأَد كُل  َشيأ يأَطاَن يَحأ الش َ
َمُة فَلأُيِمطأ َما كَاَن بَِها  ِمِه فَإِذَا َسَقَطتأ ِمنأ أََحِدكُُم الل ُقأ ِعنأَد َطَعا

يأَطاِن فَإِذَا فََرعَ فَلأَيلأَعقأ ثُ ى ِمنأ أَذً  َها لِلش َ م َ لَِيأأكُلأَها َوََل يََدعأ
كَُة؟" ُن الأََبَ ِمِه يُِكوأ : ِِفأ أَي ِ َطَعا ِريأ ن َُه ََل يَدأ ِلم   أََصاَب فَا  َرَواهُ ُمسأ

4167. (9) [2/1211-దృఢీం 
జాబిర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) ను ఇల్ల అంటూ ఉండగా 
నేను విన్నాను, ''మీరు ఏ పనిచేస్లన్న షై'త్రన్ వంటనే మీ 
వదద కు వచేుసా్తడు. చ్చవరకి భోజ్నం తింట్టనాపుుడు 
కూడా. అనాం కిర ందపడిపోతే దానిా శుభా్పరచ్చ తిన్నలి. 
షై'త్రన్కోసం అకొడ దానిా వదలకూడదు. అనాం 
తినా తరువాత చేతి వాేళళను న్నకాలి. ఎందుకంటే 
అనాంలోని ఏ గంజ్లో శుభ్ం ఉందో  మీకు తెలియదు.'' 
(ముస్లల మ్) 

 (2/1211)[ ) صحيح (  10]  - 4168
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعنأ أَِِبأ ُجَحيأَفَة قَاَل: قَاَل َرُسوأ

 .. َرَواهُ الأُبَخاِري ُ ""ََل آكُُل ُمت َِكًئا
4168. (10) [2/1211-దృఢీం] 
అబూ 'హుజై'ఫహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

''వాలుగా అీంటే చేరబడి కూర్కుని తినరాదు.'' 2 

(బు'ఖారీ) 
 (2/1211)[ ) صحيح (  11]  - 4169

 
2) వివరణ-4168: అంటే భూమిపై ఒక చేయి ఆనించ్చ తిన 

కూడదు. లేదా తలగడపైె వ్వలుగా కూర్ొన్న తిన 

కూడదు. ఎందుకంటే ఇల్ల చేయడం అహింకారాన్నక్ 
చిహిిం.  

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم   َوَعنأ قََتادَةَ َعنأ أَنٍَس قَاَل: َما أَكََل الن َ
َل لَِقَتادَةَ:  َجٍة َوََل ُخِبَز لَُه ُمَرق َق  قِيأ َعىَل َما   َعىَل ِخَواٍن َوََل ِِفأ ُسُكرأ

ُ أأ يَ  َفِر. َرَواهُ الأُبَخاِري  َن؟ قَاَل: َعىل الس ُ  .كُلُوأ
4169. (11) [2/1211-దృఢీం] 
ఖత్రదహ్ (ర) అనస్ (ర) దాారా కథనం: అనస్ (ర) 
కథనం, ''పావకత  (స) ఏన్నడూ టేబుల్పై, కుర్సీపై భోజ్నం 
చేయలేదు. ఏన్నడూ పావకత  (స) కోసం పలుచని ర్కటి్ట 
తయారు చేయబడలేదు. ఖత్రదాను పావకత  (స) దేనిపై 
తినేవారు అని అడిగతే చతురసా్తకారపు వసారంపై 
తినేవారని సమాధానం ఇచాురు. 3  (బు'ఖారీ) 

 (2/1211)[ ) صحيح (  12]  - 4170
َما أَعألَُم الن َِب  صىل اهلل عليه وسلم َرأَى   َوَعنأ أَنٍَس قَاَل:

.ةً َشاَرِغيأًفا ُمَرق ًَقا َحّت  لَِحَق بِاهلِل َوََل َرأَى    َسِميأًطا بَِعيأِنِه قَط ُ
 ُ  .  َرَواهُ الأُبَخاِري 

 

3) వివరణ-4169: అంటే పావకత  (స) ఏన్నడూ టేబుల్, 

చౌకీపై కూర్కుని భోజ్నం చేయలేదు. ఎందుకంటే ఇల్ల 

కూర్కుని తినటం అహ్ంకారుల గ్గణం, భూమిపై కూర్కుని 

తినటమే వినయవిధేయతలత్త కూడిన పదధ తి. వీటిపై 

కూర్కుని తినటం పావకత  స్తంపాదాయానికి విరుదధ ం. చ్చనా 

చ్చనా పేల టల లో తినకూడదు. అనాం కిర ందపడే అవకాశం 

ఉంది. అందులో ఇతరులనూ చేరులేము. పావకత  (స) 

స్తంపాదాయకమైన పదధ తి ఏమిటంటే పదద పళ్ళంలో వేస్ల 

ఎకుొవమంది తినటం మాతామే! ఇందులో ఎంత్త శుభ్ం 

ఉంట్టంది. ఐకమత్రయనిా కూడా సూచ్చసాుంది. పాసాుత 

కాలంలో పాతిఒకొర్జ వేర్వారుగా తింటారు. అధికంగా 

తింటారు. అంతేకాక జీరణ ం అవడానికి కనిారకాల 

మస్తల్లలు కూడా తింటారు. దీనివలల  జీరాణ శయం 

వాయధులకు గ్గరవుతుంది. పావకత  (స) బోధనలోల  

ఇహ్పరాలకు చందిన ఎనోా శుభాలు ఉన్నాయి. 

అయితే వాటిపటల  ఆలోచ్చంచాలి. మందుల దాారా 

ఆకలిని, కామ ఉదాేకానిా పంచటం అవివేకం, ఆకలి 

వేయనంత వరకు తినకూడదు. అదేవిధంగా కామకోరక 

కలగనంత వరకు సంభోగం చేయరాదు. అనవసరంగా 

తినేవారకి, కామ కోరకలకు బానిస అయిన వారకే అనేక 

రోగాలు, వాయధులు వసా్తయి. పావకత  (స) చరిింతో 

చేయబడిన, ఖర్జూ రిం ఆకులతో చేయబడిన చాపపైె 

భోజనిం చేసేవ్వరు.  
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4170. (12) [2/1211-దృఢీం] 
అనస్ (ర) కథనం: న్నకు తెలిస్లనంత వరకు పావకత  (స) 
చప్రతి ర్కటి్ట చూడనేలేదు. అనాం చాల్ల దూరం ఇంకా 
కాలొ బడిన మేక చూడలేదు. (బు'ఖారీ)  
అంటే అగు పై కాలుబడిన మేక. ఇట్టవంటి మాంసం 
గొపువాళ్ళళ చాల్ల ఇషిపడత్రరు. ఇది చాల్ల 
రుచ్చకరంగా ఉంట్టంది. పావకత  (స) ఇట్టవంటి మాంసం, 
అనాం చూడనే లేదు. 

 (2/1211)[ ) صحيح (  13]  - 4171
ُل اهلِل صىل اهلل عليه   ٍد قَاَل: َما َرأَى َرُسوأ ِل بأِن َسعأ َوَعنأ َسهأ

بأَتَعثَُه اهلُل َحّت َ  َ ا لن َِقي َ ِمنأ ِحْيأ َ َبَضُه اهلُل َوقَاَل: َما  قَ وسلم ا
بأَتَعثُُه  َ ا ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ُمنأَخًَل ِمنأ ِحْيأ َرأَى َرُسوأ
ٍل؟  َ َمنأُخوأ َ َغْيأ ِعْيأ َن الش َ َل: كَيأَف كُنأُتمأ َتأأكُلُوأ اهلُل َحّت  قََبَضُه قِيأ

ُ َما َطاَر َوَما َحُنُه َونَنأُفُخُه فََيِطْيأ يأَناهُ بَ  قَاَل: كُن َا نَطأ ِقَي ثَر َ
 .فَأَكَلأَناهُ. َرَواهُ الأُبَخاِري ُ 

4171. (13) [2/1211-దృఢీం] 
సహ్ల్ బిన్ స'అద్ (ర) కథనం: పావకత (స) సందేశ 
బాధయత పందిన తరాాత నుండి మరణం వరకు పీండి 
చూడనే లేదు. జ్లల డ చూడలేదు. మర జ్లిల ంచని జొనా 
ర్కటి్టలు ఎల్ల తినే వారని పాశాంచడం జ్రగంది. మేము 
దానిా పిండిచేసే వాళళం, దానిపై ఊదేవాళళం. ఆ 
తరువాత ర్కటి్ట చేస్ల తినే వారీం. 4  (బు'ఖారీ) 

 (2/1212)[ ) متفق عليه (  14]  - 4172
يأَرةَ قَاَل: َما عَاَب الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم   َوَعنأ أَِِبأ ُهَر

َتَهاهُ أَكَلَُه وَ  ًما قَط ُ إِِن اشأ  .كَِرَهُه َتَركَُه  إِنأ َطَعا
4172. (14) [2/1212-ఏకీభవితీం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) ఏన్నడూ 
భోజ్నంలో లోప్రలను ఎంచలేదు. కోరతే తినేవారు, 
లేకపోతే వదలివేసేవారు. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 

4) వివరణ-4171: పావకత  (స) దైవదౌత్రాన్నక్ ముందు 

రండుస్తరుల  వాయప్రర నిమితాం స్లరయా వళ్ళళరు. 

మారు ంలో బుహైరహ్ పండితులిా కలవడం జ్రగంది. 

ఆతిథయం స్వాకరంచడం జ్రగంది. అపుుడు జ్లల డ చేస్లన 

పిండిత్త చేయబడిన ర్కటి్టలు తిన్నారు. దైవదౌతయం 

తరువాత పేదరకం వలల  తినలేకపోయారు.  

 (2/1212)[ ) صحيح (  15]  - 4173
أًَل  لََم فَكَاَن يَأأكُُل قَِليأًَل كَ َوَعنأُه أَن َ َرُجًَل كَاَن يَأأكُُل أَك ا فَأَسأ ً ِثْيأ

ِمَن يَأأكُُل   ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: "إِن َ الأُمؤأ لَِك لِلن َ فَُذِكَر ذَ
َعاءٍ     .. َرَواهُ الأُبَخاِري ُ "ِِفأ ِمىع َواِحٍد َوالأكَافَِر يَأأكُُل ِِفأ َسبأَعِة أَمأ

4173. (15) [2/1212-దృఢీం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒక వయకిత  చాల్ల అధికంగా 
తినేవాడు. అతడు ఇస్తల మ్ స్వాకరంచాడు. చాల్ల 
తకుొవ తినస్తగాడు. దీనిా గ్గరంచ్చ పావకత  (స) ముందు 
పాసా్తవించగా, పావకత  (స) విశ్వాస్ల ఒక పాేగ్గలో తింటాడు, 
అవిశ్వాస్ల 7 పాేగ్గలోల  తింటాడు అని పావచ్చంచారు. 
(బు'ఖారీ) 

 ( 2/1212) ؟[ 16]  - 4174
َنَد ِمنأُه فََقطأ اَو َروَ  بأِن ُعَمَر الأُمسأ ََس َوا ِلم  َعنأ اَِِبأ ُموأ  . ى ُمسأ

4174. (16) [2/1212  ? ] 
అబూ మూస్త (ర) కథనీం. (ముస్లల మ్) 

 (2/1212)[ ) صحيح (  17]  - 4175
بن عمر المسند منه فقط   . وروى مسلم َعنأ أِب موَس وا

4175. (17) [2/1212- దృఢీం] 
ఇబ్నా ఉమర్, అబూ మూసా (ర)ల కథనం. (ముస్లల మ్)  

 ( 2/1212)  ؟[  18]  - 4176
َل اهلِل صىل اهلل عليه   يأَرةَ أَن َ َرُسوأ وِف أخرى له َعنأ أَِِبأ ُهَر
ُل اهلِل صىل اهلل عليه   وسلم َضافَُه َضيأف  َوُهَو كَافِر  فَأََمَر َرُسوأ

َرى فََشربَُه ثُم َ  ََلبََها ثُ وسلم بَِشاةٍ فَُحِلَبتأ فََشِرَب حِ  م َ أُخأ
َبَح  َرى فََشِربَُه َحّت َ َشِرَب ِحََلَب َسبأِع ِشَياهٍ ثُم َ إِن َُه أَصأ أُخأ
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بَِشاةٍ فَُحِلَبتأ  لََم فَأََمَر لَُه َرُسوأ فَأَسأ

َتِتم َ  َرى فَلَمأ يَسأ ُل افَقَ  .َهافََشِرَب ِحََلبََها ثُم َ أََمَر بِأُخأ َل َرُسوأ
َرُب ِِف ِمىع َواِحٍد   ِمُن يَشأ لأُمؤأ َ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ا

َعاءٍ  َرُب ِِفأ َسبأَعِة أَمأ  . "َوالأكَافُِر يَشأ
4176. (18) [2/1212- ? ] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒక అవిశ్వాస్లకి పావకత  (స) 
ఆతిథయం ఇచాురు. పావకత  (స) ఒక మేక ప్రలు పితకమని 
ఆదేశంచారు. మేకప్రలు తీసుకురావటం జ్రగంది. ఆ 
ప్రలను అతిథికి తా్రపించమని ఆదేశంచారు. అతడు 
ప్రలనీా తా్రగాడు. 'ఇంకా కావాల్ల?' అని అతనిా 
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అడగటం జ్రగంది. అతడు సమాధానంగా అవును 
అన్నాడు. మరో మేక ప్రలు పితికి ఇవాడం జ్రగంది. 
దానిా కూడా తా్రగాడు, 'ఇంకా కావాల్ల' అంటే 'అవును' 
అని అన్నాడు. ఈ విధంగా ఏడు స్తరుల  జ్రగంది. 
మరుసటి రోజు ఉదయం ఇస్తల ం స్వాకరంచాడు. పావకత  (స) 
మేక ప్రలు తీస్ల అతనికి ఇవామని ఆదేశంచారు. అతడు 
దానిా తా్రగాడు. పావకత  (స) మరో మేకప్రలు తీస్ల అతనికి 
ఇవామని ఆదేశంచారు. మరో మేకప్రలు తీస్ల అతనికి 
ఇవాడం జ్రగంది. అతడు ఆ ప్రలను పూరత గా తా్రగలేక 
పోయాడు. అపుుడు పావకత (స) ''విశ్వాస్ల ఒక పాేగ్గలో 
తా్రగ్గత్రడు, అవిశ్వాస్ల 7 పాేగ్గలోల  తా్రగ్గత్రడు,' అని 
పావచ్చంచారు. 5 

 (2/1212)[ ) متفق عليه (  19]  - 4177
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َطَعاُم    َوَعنأُه قَاَل قَاَل َرُسوأ

 ِ ِثأَنْيأ بََعةِ اَلأ َرأ  ." كَاِِف الث َََلثَِة َوَطَعاُم الث َََلثَِة كَاِِف اْلأ
4177. (19) [2/1212 -ఏకీభవితీం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

''ఇదద ర భోజ్నం ముగ్గు రకి సరపోతుంది. ముగ్గు ర 
భోజ్నం నలుగ్గరకి సరపోతుంది.'' 6 (బు'ఖారీ, 
ముస్లల మ్) 

 (2/1212)) صحيح (  [ 20]  - 4178
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َوَعنأ َجاِبٍر قَاَل: ُت َرُسوأ َسِمعأ

ُل: ِ يَكأِفي  يَُقوأ ِثأَنْيأ ِ َوَطعاَُم اَلأ ِثأَنْيأ "َطَعاُم الأَواِحِد يَكأِفي اَلأ
نَِيَة". َرَواهُ ُمسأ  بََعِة يَكأِفي الث ََما َرأ بََعَة َوَطعاَُم اْلأ َرأ  .  ِلم  اْلأ

4178. (20) [2/1212 దృఢీం ] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) ఇల్ల పావచ్చసాూ ఉండగా 
నేను విన్నాను, ''ఒక వయకిత  భోజ్నం ఇదద రకి సరపోతుంది. 

 

5) వివరణ-4176: మానవుని కడుపులో 7పాేగ్గలు 

ఉంటాయి. విశ్వాస్ల అయిన అవిశ్వాస్ల అయిన్న, 

విశ్వాస్లని తకుొవగా తినమని పాోతసహంచాలి. 

ఎందుకంటే అధికంగా తినటం వలల  హ్ృదయం కఠనంగా 

తయారవుతుంది. కామ కోరకలు అధికమవుత్రయి. 

6) వివరణ-4177: నిదానంగా 'బిస్లమల్లల హ్' పలికి తిన్నలి. 

ఆ అనాంలో శుభ్ం కలుగ్గతుంది. ఎందుకంటే శుభ్ం లేని 

అనాం ఎంత తిన్నా కడుపు నిండదు. 

అదేవిధంగా ఇదద ర భోజ్నం నలుగ్గరకి సరపోతుంది, 
నలుగ్గర భోజ్నం 8 మందికి సరపోతుంది.'' (ముస్లల మ్) 

 (2/1212)يه ( [ ) متفق عل  21]  - 4179
َل اهلِل صىل   َوَعنأ  ُت َرُسوأ : َسِمعأ لَتأ عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعنأَها قَا

يأِض  لت َلأِبيَنُة ُمِجم َة  لَِفَؤاِد الأَمِر َ ُل: "ا َهُب اهلل عليه وسلم يَُقوأ  َتذأ
ِن".  ِض الأُحزأ  بَِبعأ

4179. (21) [2/1212 -ఏకీభవితీం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) ఇల్ల పావచ్చసాూ 
ఉండగా నేను విన్నాను, ''తల్బీనహ్ హ్ృదయానికి 
పాశ్వంతతను చేకూరుసాుంది, దుుఃఖవిచారాలను 
దూరంచేసాుంది.'' 7  (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్)  

 (2/1213)[ ) متفق عليه (  22]  - 4180
َوَعنأ أَنٍَس أَن َ َخي َاًطا دَعَا الن َِب  صىل اهلل عليه وسلم لَِطَعاٍم  

الن َِب  صىل اهلل عليه وسلم فََقرب ُخبأَز   َهبأتث َمعَ  ُه فََذ َصَنعَ 
ِب َ صىل اهلل عليه  ٍ َوَمَرقًا فِيأِه دُب َاء  َوقَِديأد  فََرأَيأُت الن َ َشِعْيأ
ب َاَء  َعِة فَلَمأ أََزلأ أَِحب ُ الد ُ ب َاَء ِمنأ َحَواِل الأَقصأ وسلم يََتَتب َُع الد ُ

َمِئٍذ َوعَ  َد يَوأ ِب َ صىل اهلل عليه   َة أَن َهُ ي َ نأ َعمأِروبأِن أُمَ بَعأ َرأَى الن َ
َتز ُ  ََلةِ فَأَلأَقاَها  وسلم يَحأ اةٍ ِِفأ يَِدهِ فَُدِعَي إِىل الص َ ِمنأ كَِتِف الش 

أأ  لَمأ يََتَوض َ َتز ُ بَِها ثُم َ قَاَم فََصىل  َو َ ال َِِتأ يَحأ ك ِْيأ متفق   . َوالس ِ
 .عليه

4180. (22) [2/1213 -ఏకీభవితీం] 
అనస్ (ర) కథనం: ఒక టై్టలరు భోజ్నం వండి పావకత  

(స)ను ఆహాానించాడు. నేను కూడా పావకత  (స) వంట 
వళ్ళళను. అతడు యవవ ర్కటి్టలు మరయు కూర పావకత  
(స) ముందు పటిాడు. అందులో మాంసం మరయు 
గుమమడి కాయలు ఉన్నాయి. పావకత  (స) పళ్ళంలో 
గుమమడి కాయలను వతికి తిన్నారు. అపుటి నుండి 
గుమమడి కాయలంటే న్నకు చాల్ల ఇషిం. (బు'ఖారీ, 
ముస్లల మ్)  

 (2/1213) )ُمت َفق عَلَيأِه(  [23] – 4181
 

7) వివరణ-4179: తల్బీనహ్ ఒక రకమైన ఆహారం. ఇది 

ప్రలు మరయు పిండిత్త తయారుచేయబడుతుంది. 

ఇందులో తేనె కూడా వేసా్తరు. ఇది ప్రలవల తెలల గా 

ఉంట్టంది. అంటే పరాానాం మొదలైన వాటిల్ల. 
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ُ عَلَيأِه َوَسل ََم   َوَعن َعمأرو بِن أُمي ََة أَن َُه َرأَى الن َِب َ َصىل َ اّلل َ

َ  يحتز اة ِِف يَِدهِ فَُدِعَي إىَِل الص  ََلةِ فَأَلأَقاَها من كتف الش َ
أاوَ  لَمأ يَتَوض َ َتز ُ بَِها ثُم َ َقاَم فََصىل َ َو َْي ال َِِت يَحأ ك ِ . متفق   لس ِ

 عليه .
4181. (23) [2/1213 -ఏకీభవితీం] 
'అమర ర్ బిన్ ఉమయయ (ర) కథనం: నేను పావకత  (స) ను 
చూచాను, ''అతను (స) మేక తొడ నుండి కతాిత్త కోస్ల 
మాంస్తనిా తింట్టన్నారు. ఇంతలో అ'జాన్ అయింది. 
పావకత  (స) కతాిని ఉంచ్చ నమా'జు చదవడానికి వళ్ళళ 
పోయారు, నమా'జ్ చదివారు మళ్ళళ వు'దూ చేయ 

లేదు. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 
ఈ 'హ్దీసు' దాారా వండిన పదారాానిా తింటే వు'దూ 
భ్ంగం కాదని తెలిస్లంది.  

 (2/1213)[ ) صحيح (  24]  - 4182
ُل اهلِل صىل اهلل  َل  َعنأَها قَاَة َرِضَي اهللُ َوَعنأ عَائَِش  : كَاَن َرُسوأ تأ

 . عليه وسلم يُِحب ُ الأَحلأَواَء َوالأَعَسِل . َرَواهُ الأُبَخاِري ُ 
4182. (24) [2/1213 -దృఢీం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) తీపి వసాువు, తేనె 
అంటే ఎంత్త ఇషిపడేవారు.  (బు'ఖారీ) 

 (2/1213) ) صحيح ( [ 25]  - 4183
َدََم ِب َوَعنأ َجا ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َسأََل أَهألَُه اْلأ ٍر أَن َ الن َ

ا: َما َعنأَدنَا إَِل َ خَ  لَوأ ُل:   ل   .فََقا َيُقوأ فََدعَا بِِه فََجَعَل يَأأكُُل بِِه َو
ِدَاُم الأَخل ُ  َم اْلأ ِدَاُم الأَخل ُ نِعأ َم اْلأ ِلم  ""نِعأ  .  . َرَواهُ ُمسأ

4183. (25) [2/1213- దృఢీం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) తన ఇంటి వారని కూర 
అడిగారు. ఇంటిలోని వారు కూరలేదు గాని, స్లరొ 
ఉందని అన్నారు. పావకత  (స) స్లరొ తెపిుంచారు, 
తినటం పా్రరంభంచారు. ఇంకా, 'స్లరొ చాల్ల మంచ్చ 
కూర,'  అని అన్నారు. 8   (ముస్లల మ్) 

 

8) వివరణ-4183: స్మరక అందరకీ తెలిస్లన ఒక రకమైన 

పదారాం. ఇది అనేక వసాువులత్త తయారుచేయబడు 

తుంది. చరుకు, నేర్వడు, దాాక్ష, ఖర్జూ రం మొదలైన 

వాటనిాటిత్త తయారుచేసా్తరు. ఇది చాల్ల ఉపయోగ 

కరమైనది. అనేక వాయధులకు పనిచేసాుంది.  

 (2/1213)[ ) متفق عليه (  26 ] - 4184
نأ َسِعيأِد بأِن َزيأٍد قَاَل: قَاَل الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم:  عَ وَ 

 ِ لأَكَمأةُ ِمَن الأَمن ِ َوَماُؤَها ِشَفاء  لِلأَعْيأ َ  ُمت ََفق  عَلَيأِه.   .""ا
ِلٍم: "ِمَن الأَمن ِ ال َِذيأ أَنأَزَل اهلُل َتَعاىل َيٍة لُِمسأ َعىَل   َوِِفأ ِرَوا

ََس عَلَيأِه  ََل ُموأ  . م"الس َ
4184. (26) [2/1213 -ఏకీభవితీం] 
స'యీద్ బిన్ 'జైద్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

''మన్ వంటికి, దాని నీరు కళళకు మందు వంటిది.'' 9 

(బు'ఖారీ, ముసిిమ్)  
మసిిమ్ లోని మరో ఉలిేఖనలో ఇది అలి్లహ్ మూసా 

(అ)పై అవతరిీంపజేసిన మన్ లోనిదే అని ఉీంది. 
 (2/1213)تفق عليه ( م [ )  27]  - 4185

َل اهلِل صىل اهلل  َفٍر قَاَل: َرأَيأُت َرُسوأ َوَعنأ َعبأِد اهلِل بأِن َجعأ
لأِقث َاءِ  َطَب بِا  . عليه وسلم يَأأكُُل الر ُ

4185. (27) [2/1213 -ఏకీభవితీం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ జ్'అఫర్ (ర) కథనం: పావకత  (స)ను 
త్రజా ఖర్జూ రాలను, ఖీరాత్త ప్రట్ట తినటం నేను 
చూస్తను. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్)  

అీంటే ఖర్జూ రం వేడి, ఖీరా చలల ది. రంటినీ కలిపి తింటే 
సమానంగా ఉంట్టంది. ఆరోగాయనికి మంచ్చది కూడా. 

 (2/1213)[ ) متفق عليه (  28]  - 4186
 

9) వివరణ-4184: మజ్మఉల్ బిహార్ లో ఖంబీని మన్ 

అన్నారీంటే, అది బనీ ఇసాాయీల్ పై  అవతరిీంచబడిన 

మన్ కాదు. ఎీందుకీంటే అది ఆకాశీంనుీండి కురిసేది. ఇది 

భూమిపై పీండుతీంది. దీనిాషహ్మమల్ అరజ ్ అీంటారు. 

కొీందరు ఇది అలి్లహ్ అనుగ్ర హాలలో ఒక అనుగ్ర హీం అని 

అభిపా్రయపడా్డరు. దీని నీరు కళ్ళకు మీంచి మీందు. 

అయితే కళ్ళళ మీండుతాయి. పావకత (స) పావచనీం 

సతయమైనది. నేను ఒక వయకిత ని చూచాను, అతని కీంటి 

చూపు కీీణిసుత ీంది. అతడు దాని నీరు కీంటి్ల వేసాడు. 

ఫలితీంగా అతని కీంటిచూపు బ్రగ్యిపోయిీంది. అబూ 

హ్మరైరహ్ (ర) కథనీం, నేను 3 లేదా 5 మన్ ల నీటిని 

పసికి సీసాలో ఉీంచాను. ఒక అమ్మమయి దానిా తన 

కీంటిలో వేసుకుీంది. ఆమకళ్ళళ బ్రగ్యి పోయాయి.   



21. అన్నపానీయాలు: 4159-4303 ;  సంపుటం:II 1494 21-  ِِعَمة َطأ   II :  لأدالجِ   ؛ 4303-4159: ِكتَاُب اْلأ
ِل اهلِل صىل اهلل ع َوَعنأ َجاِبٍرقَاَل:  ِ  كُن َا َمَع َرُسوأ ليه وسلم بَِمر 

َراِن نَجأ  هأ َوِد ِمنأُه فَإِن َُه ِن الظ  َسأ  الأَكَباَث فََقاَل: "عَلَيأُكمأ بِاْلأ
  َ ََع الأَغَنَم ؟ قَاَل: "نََعمأ َوَهلأ ِمنأ نَِب ٍ إَِل  َل: أَكُنأَت َترأ َيُب" فَِقيأ أَطأ

 َرعَاَها؟" 
4186. (28) [2/1213 -ఏకీభవితీం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: మేము పావకత  (స) వంట 
మర్''జ్హ్రాన్ పా్రంతంలో ఉన్నాం. మేము నేరేడు 
పళళను తెంపస్తగాము. అది చూస్ల పావకత  (స), 'నలల టి 
పండల ను తెంపండి. ఎందుకంటే నలల టి పండుల  చాల్ల 
రుచ్చకరంగా ఉంటాయి,' అని అన్నారు. పావకత  (స) ను 
'తమరు మేకలను కాచారా?' అని పాశాంచడం జ్రగంది. 
దానికి పావకత  (స), 'అవును, పావకత లందర్జ మేకలను 
కాచారు,' అని సమాధానం ఇచాురు. (బు'ఖారీ, 
ముస్లల మ్) 

 (2/1214)[ ) صحيح (  29]  - 4187
ِعًيا  َوَعنأ أَنٍَس قَاَل: َرأَيأُت الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم ُمقأ

أًَل  َيٍة: يَأأكُُل ِمنأُه أَك ًرا َوِِفأ ِرَوا ِلم  يَأأكُُل َتمأ  .ذَِريأًعا. َرَواهُ ُمسأ
4187. (29) [2/1214- దృఢీం] 
అనస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) ను మోకాళ్ుపైె కూర్ొన్న 
ఖర్జూ రాలు తినటిం నేను చూస్తను. అంటే మోకాళళపై 
కూర్కుని ఖర్జూ రాలు తారగా తింటూ ఉన్నారు. 
(ముస్లల మ్) 

 (2/1214)[ ) متفق عليه (  30]  - 4188
بأِن ُعمَ  ُل اهلِل صىل اهلل َر قَاَل: نََه َوَعِن ا عليه وسلم أَنأ  َرُسوأ

َحابَهُ  َتأأِذَن أَصأ ِ َحّت َ يَسأ َ الت َمأَرَتْيأ ُجُل بَْيأ ِرَن الر َ متفق   .يَقأ
 .عليه

4188. (30) [2/1214 -ఏకీభవితీం] 
ఇబ్నా 'ఉమర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) రండేస్ల ఖర్జూ  
రాలను ఒకేస్తర తినటానిా వారంచారు. అయితే తన 
పాకొవార అనుమతి తీసుకోవాలి. 10  (బుఖా'రీ, 
ముస్లల మ్) 

 

10) వివరణ-4188: అంటే అందర్జ కలస్ల 

తింట్టనాపుుడు ఇతరులు ఒకొకొ ఖర్జూ రం 

తింట్టనాపుుడు, త్రను రండేస్ల తీసుకని తినరాదు. 

అయితే అనుమతి తీసుకుంటే మంచ్చది. 

 (2/1214)[ ) صحيح (  31]  - 4189
َوَعنأ عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعنأَها إِن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم  

عُ أَهأُل بَيأٍت ِعنأَدُهمأ الت َمأُر".   قَاَل: "ََل يَُجوأ
َيٍة: َر فِيأِه ِجيَ عَا "يَا قَاَل:  َوِِفأ ِرَوا  .ع  أَهألُُه"ائَِشَة بَيأت  ََل َتمأ

ِلم   ِ أَوأ ثَََلثًا. َرَواهُ ُمسأ َتْيأ لََها َمر َ  .قَا
4189. (31) [2/1214 -దృఢీం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం,  

''ఖర్జూ రం ఉనా ఇంటివారు పసాులు ఉండరు.''  మరో 
ఉలేల  ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''ఓ 'ఆయి'షహ్! ఖర్జూ రం లేని 
ఇంటి వారు పసాులు ఉంటారు.'' ఇల్ల రండు లేక 
మూడుస్తరుల  పా వచ్చంచారు. 11 (ముస్లల మ్)  

 (2/1214)[ ) متفق عليه (  32]  - 4190
َل اهللِ  ُت َرُسوأ ٍد قَاَل: َسِمعأ  صىل اهلل عليه وسلم َوَعنأ َسعأ

َوةٍ لَمأ  ُل: "َمنأ َتَصب ََح بَِسبأِع َتمراٍت َعجأ َم   يَُقوأ لَِك الأَيوأ هُ ذَ يَُضر َ
"ُسم   َوََل ِسحأ   . ر 

4190. (32) [2/1214- ఏకీభవితీం] 
స'అద్(ర) కథనం: పావకత  (స) ఇల్ల పావచ్చసాూ ఉండగా 
నేను విన్నాను, ''ఉదయానేా 7 'అజ్వహ్ ఖర్జూ  రాలు 
తినావారకి ఆ రోజు అతనికి విషంగానీ, చేతబడి గానీ 
హాని చేకూరు లేవు.'' 12  (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 (2/1214)[ ) صحيح (  33]  - 4191
َل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعنأ عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعنأَها أَن َ َرُسوأ
َل  َياق  أَو َ لَِيِة ِشَفاء  َوإِن ََها تِرأ َوةِ الأَعا وسلم قَاَل: "إِن َ ِِف َعجأ

ِلم  "الأُبكأَرةِ   . . َرَواهُ ُمسأ
4191. (33) [2/1214-దృఢీం] 

 

11) వివరణ-4189: అయితే ఖర్జూ రానిా ఆహారంగా 

ఉపయో గంచేవారకే ఇది వరత సాుంది. 

12) వివరణ-4190: మదీనహ్లో ఒక రకమైన ఖర్జూ రాలు 

ఉన్నాయి. వాటిని 'అజ్వహ్ ఖర్జూ రాలు అంటారు. 

వీటి చటల ను పావకత (స) సాయంగా తన చేతులత్త 

న్నటారు. ఎవరైన్న ఉదయం టిఫిన్లో 7 'అజ్వహ్ 

ఖర్జూ రాలను తింటే, అతనికి విషంగాని, చేతబడిగానీ 

హాని చేకూరుదు. దీనికి పావకత  (స) చేతుల మహమ, 

శుభ్ం పాస్తదించటం జ్రగంది.  
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'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

''మదీనహ్ లోని 'అజ్వహ్ ఖర్జూ రాలు చాల్ల మహమ 
గలవి. ఆరోగయ పాదమైనవి. ఉదయం వీటిని తినావారకి 
విషం ఏమాతాం హాని చేకూరుదు.'' 13 (ముస్లల మ్) 

 (2/1214)[ ) متفق عليه (  34]  - 4192
: كَاَن يَأأِِتأ عَلَيأ  لَتأ قُِد فِيأِه َناًراَوَعنأَها قَا ُر َما نُوأ هأ َما ُهَو إِن َ  َنا الش َ

لل َُحيأِم  ََت بِا ُر َوالأَماُء إَِل َ أَنأ يُؤأ  .الت َمأ
4192. (34) [2/1214 -ఏకీభవితీం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ఒకోొస్తర నెల గడిచ్చపోతుంది 
గాని, మా ఇంట్లల  పయియ వలగదు. కేవలం ఖర్జూ రం, 
నీళళత్తనే గడిపే వాళళం. ఎవరైన్న కానుకగా మాంసం 
పంపితే  తపు. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 (2/1214)[ ) متفق عليه (  35]  - 4193
ِ ِمنأ ُخبأِز بُ  َمْيأ ُل ُمَحم ٍَد يَوأ : َما َشَبَع آ لَتأ َ  َوَعنأَها قَا ٍ إَِل  ر 

.  َوأََحُدُهَما َتمأر 
4193. (35) [2/1214 -ఏకీభవితీం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) కుట్టంబం కనీసం 
రండు రోజులు ర్కటి్ట తినేవారు కాదు. ఆ రండు రోజులోల  ఒక 
రోజు ఖర్జూ రం తపుకుండా ఉండేది. (బు'ఖారీ, 
ముస్లల మ్)  

 (2/1214)[ ) متفق عليه (  36]  - 4194
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم وَما   َ َرُسوأ : ُتُوِف ِ لَتأ َوَعنأَها قَا

َودَ  َسأ َنا ِمَن اْلأ  . يأِن َشِبعأ
4194. (36) [2/1214- ఏకీభవితీం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) మరణం వరకు  
కనీసం ఖర్జూ రం, నీళ్ళళ అయిన్న సరగా ఉండేవి కావు.14  

(బు'ఖారీ, ముస్లల మ్)  
 

13) వివరణ-4191: 'ఆలియహ్ మదీనహ్లోని ఒక 

పాదేశం పేరు. ఇది మస్మూ ద ఖుబహ్కు సమీపంగా ఉంది. 

ఈ చుటి్టపాకొల పా్రంత్రనిా 'ఆలియహ్ అంటారు. 

ఎందుకంటే ఇతర పా్రంత్రల కంటే ఇది ఎతాుగా ఉంది. ఈ 

పాదేశంలో ఖర్జూ రం త్తటలు ఉన్నాయి. ఇతర 

పా్రంత్రలకంటే ఈ పా్రంతం ససయశ్వయమలంగా ఉంటీంది. 

14) వివరణ-4194: అస్వదైన్ అంటే రండు నలి 

వసాువులు. ఖర్జూ రం, నీళ్ళళ అనామాట. 

 (2/1215)[ ) صحيح (  37]  - 4195
ُتمأ ِِفأ َطَعاٍم َوَشَراٍب  ٍ قَاَل: أَلَسأ َماِن بأِن بَِشْيأ  َما َوَعِن الن ُعأ

؟ لََقدأ َرأَيأُت نَِبي َُكمأ صىل اهلل  عليه وسلم َوَما يَِجُد ِمَن ِشئأُتمأ
ِلم   َنُه. َرَواهُ ُمسأ قَِل َما يَمأََلُ بَطأ  .الد َ

4195. (37) [2/1215-దృఢీం] 
ను'అమాన్ బిన్ బషీర్ (ర) కథనం: ఈ కాలంలో మీరు 
మీరు కోరనట్టల  తింట్టన్నారు, తా్రగ్గతున్నారు. ఎట్ట 

వంటి కషిం లేదు. పావకత  (స) చాలీ చాలని రదీద  
ఖర్జూ రాలను తిని గడిపేవారు. కడుపు కూడా సరగా 
నిండేది కాదు. (ముస్లల మ్)  

 (2/1215)[ ) صحيح (  38]  - 4196
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إِذَا أُِِتَ   ٍب قَاَل: كَاَن َرُسوأ َوَعنأ أَي ُوأ

ًما بَِطَعاٍم أَكََل ِمنأُه َوَبَعَث  لِِه إَِل َ َوإِن َُه بََعَث إَِل َ يَوأ َعٍة بِ بَِفضأ َقصأ
ًما فََسأَلأُتُه: َرام  ُهَو؟ قَاَل: "ََل   لَمأ يَأأكُلأ ِمنأَها ِْلَن َ فِيأَها ثَوأ أَحأ

َلِكنأ أَكأَرُهُه ِمنأ أََجٍل ِريأِحهِ  أ أَكأَرهُ َما كَِرهأَت. َرَواهُ "َو . قَاَل: فَإِّن ِ
ِلم    .ُمسأ

4196. (38) [2/1215 -దృఢీం] 
అబూ అయ్యాబ్ అ'న్ారీ (ర) కథనం: పావకత  (స)  
ముందు భోజ్నం వసాే, త్రను తిని మిగలింది న్నకు పీంపే 
వారు. ఒకస్తర పావకత  (స)కు భోజ్నం పంప్రను. కాని పావకత  
(స) తినలేదు. తిరగ పంపివేస్తరు. ఎందుకంటే అందులో 
తెలుల లిల  పడి ఉంది. 'ఓ పావకాత ! ఇది నిష్టదధ మా,' అని 
అడిగాను. దానికి పావకత  (స), 'నిష్టదధ ం కాదు. కాని దాని 
వాసన న్నకు ఇషిం లేదు,' అని అన్నారు. అపుుడు 
నేను, 'ఓ పావకాత ! మీకు ఇషిం లేనిది న్నకూ, ఇషింలేదు'  
అని అన్నాను.15  (ముస్లల మ్) 

 

15) వివరణ-4196: ఈ 'హ్దీసు' ఉలేల ఖనకరత  అబూ 

అయ్యాబ్ అ'న్ారీ. ఇతని పేరు 'ఖాలిద్. ఇతడు 

బు'ఖార్ కుట్టంబానికి చందినవాడు. ఇతడు ఇస్తల మ్ 

స్వాకరంచ్చ మకొనుండి బయలుదేర తన ఇంటివారకి, 

బంధు మితాులకు ఇస్తల మ్ సందేశ్వనిా అందజేస్తరు. 

అతని భారయ ఇస్తల మ్ స్వాకరంచారు. అల్లల హ్ (త) 

మదీనహ్ పాజ్లు ఇస్తల మ్ స్వాకరంచుట దాారా ఇస్తల మ్కు 

ఒక సురకియ తమైన పాదేశ్వనిా పాస్తదించాడు. ముస్లల ములు 

మకొహ్ నుండి వలస వచ్చు మదీనహ్లో సా్లరపడ 

స్తగారు. 13వ ఏట రబీఉల్ అవాల్ మాసంలో పావకత  (స) 
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కూడా మదీనహ్ రానే వచాురు. మదీనహ్ పాజ్లు పావకత  

(స) ఎపుుడు వసా్తరా అని వేచ్చ చూడస్తగారు. ఆ 

తరువాత ఒక రోజు పావకత  (స) రాగా ఆయుధాలు ధరంచ్చ 

పావకత  (స)కు స్తాగతం పలికారు.  
   మదీనహ్కు దగు రలోనే ఖుబాఅ' అనే ఒక పా్రంతం 

ఉండేది. పావకత  (స) కనిా రోజుల వరకు ఖుబాఅ'ల్లనే 

నివస్లంచారు. ఆ తరువాత మదీనహ్ వచాురు. 

మదీనహ్ చరతాలో ఇదొక అపూరా దినం. బనూ నజ్జూ ర్ 

మరయు అ'న్ారాు ఆయుధాలు ధరంచ్చ పావకత  (స) కు 

స్తాగతం పలికారు. న్నయకులు తమతమ వీధులిో 

సిధ్ధ మై ఉన్నారు. సీత ీలు ఇళ్ళ నుీండి బయటకు 

వచాారు. మదీనహ్ లోని హబషీ బ్రనిసలు సీంతోషీంతో 

గారడీలు చేసి చూపసుత న్నారు. బనూ నజ్జజ ర్ 

కుటీంబ్రనికి చీందిన అమ్మమయిలు డఫ్పు వాయిస్తత , 

''తలఅల్ బదాు అలైన్న,'' అని సావగ్తపు ప్రటలు 

ప్రడుతన్నారు. ఈ విధ్ీంగా పావకత  (స) సీంతోష సావగ్త 

గీతాల మధ్య మదీహ్ లో పావేశీంచారు. ఈ దృశయీం 

ఎనాటికీ మరువరానిది. 

  అపుుడు పావకత (స) ఎవరి ఇీంటిలో అతిథిగా దిగుతారు? 

ఎవరికి ఆ భాగ్యీం లభిసుత ీంది అని, పాతి ఒకకరూ ఎదురు 

చూసుత న్నారు. పావకత (స) ఎటవెళితే అట పాజ్లు 

సావగ్తీం సుసావగ్తీం అని పలుకుతూ ముీందుకు వచిా,  

పావకాత  మ్మ ఇీంటికి రీండి, మ్మ ఇీంటికి రీండి అని 

పలుసుత న్నారు. కాని దైవ నిరణ యీం అబూ అయ్యూబ్ 

అ'న్సారీ ఇంటిని స్తచిీంచిీంది. 

  పావకత (స) పాజ్లతో, 'ఒీంటెకు దారివవీండి, అది అలి్లహ్ 

దావరా తన సధ ల్లనిా వెతకుకీంటీంది,' అని అన్నారు.  

ఇమ్మమ్ మ్మలిక్ కథనీం, 'ఆ సమయీంలో పావకత  (స)పై 

దైవవాణి అవతరిస్తత  ఉీంది. పావకత (స) దైవాదేశీం కోసీం 

ఎదురు చూసుత న్నారు. చివరికి దైవాదేశీం రానేవచిాీంది. 

ఒీంటె అబూ అయ్యయబ్ ఇీంటి ముీందు ఆగిపోయిీంది. 

అబూ అయ్యయబ్ ముీందుకు వచిా, న్న ఇలిు దగ్గ రే 

ఉీంది, అనుమతిసేత  సామ్మనిు దిీంచుతాను అని 

వినావిీంచుకున్నారు. ఇతరులు కూడ్డ ఆశతో 

ఉన్నారు. అీందువలి చీటీలు వేయడీం జ్రిగిీంది. అబూ 

అయ్యయబ్ పేరు వచిాీంది. అతని సీంతోషానికి అీంత 

లేకుీండ్డ పోయిీంది. పావకత (స) అబూ అయ్యయబ్ అన్నీర్స 

ఇీంటి్ల సుమ్మరు 6 నెలలు ఉన్నారు. పావకత (స) అబూ 

అయ్యయబ్ అ'న్నీర్స చాల్ల విధేయతా పూరవకీంగా 

ఆతిథయీం చలిిీంచారు. ఇీంకా అభిమ్మనీంతో ఉీండటానికి 

 

మొదటి అీంతసుత  ఇచాారు. కాని పావకత (స) తన మరియు 

వచేావారి సౌకరయీం దృషాయ య కిర ీందభాగ్ీం తీసుకున్నారు.  

 ఒకసారి పైభాగ్ీంలో ఉనా అబూ అయ్యయబ్ అన్నీర్స 

ఇీంటి్ల నీళ్ళళ ఉనా మటియ  కుీండ విరిగిపోయిీంది. ఇీంటి 

పైకపుు బలహనమైనది. నీళ్ళళ కారి పావకత (స)కు బ్రధ్ 

కలుగుతీందని, భారయభరత లిదద రూ కపుుకోవడ్డనికి ఉనా 

ఒకే ఒకక కీంబలిని నీటిపై వేసి దానిా శుభాపరిచారు. ఇది 

వారికి ఏమీంత కషయ మైన పనికాదు. భారాయ భరత లిదద రూ ఆ 

రాతర ీంతా మూలలిో రాతిర  గ్డిప్రరు. ఉదయీం అబూ 

అయ్యయబ్ అ'న్నీర్స పావకత  (స) వదద కు వెళిళ, రాతిర  

సీంఘటన గురిీంచి పాసాత విస్తత  పైకివచిా విశ్ర ీంతి 

తీసుకోమని, మేముకిర ీంద ఉీంటామని వినావిీంచు 

కున్నారు. పావకత (స) అతని వినాప్రనిా మనిాీంచి పైకి 

వెళిళ విశ్ర ీంతి తీసుకున్నారు. పావకత (స) అతని ఇీంటి్ల 

ఉనాీంత కాలీం అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నీర్స భోజ్నీం 

పీంపేవారు. పావకత  (స) బోజ్నీం చేసిన తరువాత 

గిన్నాలను తిరిగి పీంపేవారు. అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నీర్స 

పావకత (స) తినా కీంచీంలోనే, ఎకకడి నుీండి పావకత (స) 

తిన్నారో, అకకడి నుీండే తినేవారు. ఒక సారి భోజ్నీం 

తిరిగి వచిాీంది. పావకత  (స) తినలేదని తెలిసిీంది. వెళిళ 

కారణీం ఏమిటని అడిగారు. దానికి పావకత  (స), 

'భోజ్నీంలో తెలిఉలిి ఉీంది. అది న్నకు ఇషయ ీం లేదు,' అని 

అన్నారు. అపుుడు అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నీర్స, 

'తమరికి ఇషయ ీం లేనిది న్నకూ ఇషయ ీం లేదు,' అని అన్నారు.  

అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నీర్స ఉతత మ గుణాలిో మూడు 

పాతేయకతలు ఉీండేవి. పావకత (స) పాేమ, విశ్వస ఆవేశీం, 

సతయీం పలకటీం. పావకత (స)ను ఎీంతో అధికీంగా పాేమిీంచే 

వారు. పైన పేర్కకనా సీంఘటనల వలి మనీం 

తెలుసుకోగ్లీం. 

పావకత  (స) మరణానీంతరీం తరచూ పావకత (స) సమ్మధి 

వదద కు వెళ్ళళవారు. ఒకసారి అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నీర్స 

పావకత  (స) సమ్మధి వదద  తన ముఖానిాసమ్మధికి 

తగిలినటయ  కూరోాని ఉన్నారు. ఆ కాలీంలో మర్వాన్ 

మదీన్హ్ గవర్నరు. అకసామతత గా వచిా అల్ల 

కూరోావటీం పావకత  సాీంపాదాయానికి వయతిరేకీంగా 

భావిీంచాడు. అయితే మరావన్ ధారిమక విషయాలిో 

అబూ అయ్యయబ్ అన్నీ'ర్స కీంటే పీండితడేమీ కాదు. 

అతని అభయీంతరానిా గ్ర హీంచిన అబూ అయ్యయబ్ 

అ'న్నీర్స, 'పావకత  (స) వదద కు వచాాను, రాళ్ళళ, ఇటకల 

వదద కు రాలేదు.' అని సమ్మధానీం ఇచాారు. 
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  అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నీర్స విశ్వస దృఢతవీం పైన 

పేర్కకనడీం జ్రిగిీంది. పోరాటాలనిాటిలోనూ 

ప్రల్గగ న్నారు. 80 సీంవతీరాల వయసులో ఈజిపుయ  

మ్మరగ ీం దావరా రూమ్ సముదాానిా దాటి ఖుస్తత న్తత ని 

యాలో అలి్లహ్ ధ్రమపాచారీంలో నిమగుాలై పోయారు. 

అకకడే మరణిీంచారు. ఆయన సమ్మధి అకకడే ఉీంది. 

   అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నసరీ (ర) సతయీం పలకడీంలో 

ప్రలకులను, అధికారులను ఎవవరికీ భయపడేవారు 

కాదు. ఒకసారి పావకత (స) అనుచరులు ఈజుపుయ  గ్వరారు 

అయిన 'ఉఖబహ్ బిన్ 'ఆమిర్ జుహ్నన ఏదోకారణీం వలి 

మగిర బ్ నమ్మజులో ఆలసయీంగా వచాారు. అబూ 

అయ్యయబ్ అ'న్నసరీ (ర) లేచి '' 'ఉఖబహ్ ఇది ఎల్లీంటి 

నమ్మ'జు,'' అని అన్నారు. దానికి 'ఉఖబహ్(ర), 'పనివలి 

ఆలసయీం అయిపోయిీంది,' అని అన్నారు. దానికి అబూ 

అయ్యయబ్ అ'న్నసరీ (ర) మీరు పావకత (స) అనుచరులు, 

ఇల్ల చేయటీం వలి పావకత (స)కూడ్డ ఈ సమయీంలోనే 

చదివేవారని పాజ్లు అనుకుీంటారు. వాసత వీం ఏమిటీంటే 

పావకత (స) మ'గిర బ్ నమ్మ'జును తవరగా చదివేవారు. 

'ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ కుమారులు 'అబ్దు ర్ర 'హ్మాన్ ఒక 

యుధ్ధ ీంలో నలుగురు 'ఖైదీలను కాళ్ళళ చేతలూ కటియ  

చీంపవేసారు. ఈ విషయీం అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నసరీ 

(ర) కి తెలిసిీంది. 'ఇట వీంటి భయీంకరమైన హతయలను 

పావకత (స) నిషేధిీంచారు. నేనై్నతే కోడిని కూడ్డ ఈ విధ్ీంగా 

చీంపడ్డనికి ఇషయ పడను,' అని అన్నారు. రూమ్ యుధ్ధ  

కాలీంలో న్నవలో చాల్లమీంది ఖైదీలు అధికారుల 

పరయవేక్షణలో ఉన్నారు. అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నసరీ (ర) 

అటవైెపు నుీంచి వెళ్ళతూ వారిలో ఒక సీత ీ ఏడుస్తత , 

కనీారు కారుస్తత  ఉీండటీం చూసారు. కారణీం అడిగారు. 

దానికి అకకడునావారు, 'ఆమ బిడాను ల్లకోకని ఆమకు 

దూరీంగా ఉీంచారు,' అని తెలియజేయటీం జ్రిగిీంది. 

అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నసరీ (ర) బిడాచేయి పటయ కొని తలిి 

చేతిలో పటాయ రు. అధికారి పరాయదు చేసాడు. సైన్నయధికారి 

విచారిీంచగా, 'పావకత (స) ఈ విధ్ీంగా హీంసిీంచడ్డనిా 

నిషేధిీంచారు,' అని అన్నారు.   

అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నసరీ (ర) ఇస్తల మ్కు వయతిర్వకంగా 

ఏది చూస్లన్న దానిపటల  పాజ్లను హెచురంచేవారు. 

ఒకస్తర స్లరయా మరయు ఈజిపుు  వళ్ళునపుడు అకకడ 

టాయిలెటాు ఖిబాా దిశగా న్నర్ిించి ఉిండటిం చూచి 

చాల్ల ఆశొరాాన్నక్ గురయ్యారు. ఇంకా పేవకత  (స) 

దీన్ని గుర్ించి వ్వర్ించారన్న అన్ిరు. అబూ 

 (2/1215)[ ) متفق عليه (  39]  - 4197
ِب َ صىل اهلل علي َوَعنأ َجاِبٍر أَن َ ا ه وسلم قَاَل: "َمنأ أَكََل لن َ

َتِزلأَنا"مً ثَوأ  ِجَدناَ أَوأ  .ا أَوأ بََصًَل فَلأَيعأ َتِزلأ َمسأ أَوأ قَاَل: "فَلأَيعأ
ٍر فِيأِه  "لَيقأُعدأ ِِفأ بَيأِتهِ  . َوإِن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم أُِِتَ بَِقدأ

ٍل فََوَجَد لَ  َها" إِىل بَعأض  َخِضَرات  ِمنأ بُُقوأ بُوأ ِ َها ِريأًحا فََقاَل: "قَر 
َح  "أَصأ أ أُنَاِجيأ َمنأ ََل ُتَناِجيأ  .ابِِه َوقَاَل: "كُل فَإِّن ِ

4197. (39) [2/1215 -ఏకీభవితీం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, ''పచ్చు తెలల  
ఉలిల ని తిని వచేువారు మాకు దూరంగా ఉండాలి. మా 
మస్లూ దులోల నికి రాకూడదు, తనఇంట్లల  కూరోువాలి. పావకత  
(స) వదద కు ఒక గనెా తీసుకురావటం జ్రగంది. 
అందులో ఆకుకూరలు ఉన్నాయి. అంటే అందులో ఉలి, 
తెలుల లిల  మొదలైనవి ఉన్నాయి. పావకత  (స) దాని నుండి 
ఒక విధమైన వాసన గర హంచ్చ, 'దీనిా న్న సేాహతులకు 
ఇచేుయండి వాళ్ళళ తింటారు. ఎందుకంటే నేను 
ఎల్లంటి వాళళత్త మాటాల డుత్రనంటే వారత్త వీరు 
మాటాల డలేరు,' అని అన్నారు.'' (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 (2/1215) [ ) صحيح ( 40]  - 4198
ِب ِ صىل اهلل عليه   ِديأ كَِرَب َعِن الن َ َوَعِن الأِمقأَداِم بأِن َمعأ

َمَكمأ يَُباَركأ لَُكمأ  ا َطَعا  .  فِيأِه". َرَواهُ الأُبَخاِري ُ وسلم قَاَل: "ِكيألُوأ
4198. (40) [2/1215 -దృఢీం] 
మిఖ్దామ్ బిన్ మ'అదీ కరబ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) 
పావచనం, ''మీరు మీ ఆహార ధాన్నయలను, తినే 
వసాువులను తూచుకోండి. అందులో శుభ్ం పాస్తదిం 
చడం జ్రుగ్గతుంది.''  16  (బు'ఖారీ) 

 

అయ్యయబ్ అ'న్నసరీ స్లగ్గు  పరసా్లతి ఎల్ల ఉండేదంటే 

నుయియ వదద  స్తానం చేసాే న్నలుగ్గ వైపుల వసారంత్త 

తెరచాట్ట చేసుకునేవారు. (స్లయరు అ'న్నసర్) 

16) వివరణ-4198: అంటే ఆహార ధాన్నయలను 

కనేటపుుడు, అమేమటపుుడు భోజ్నీం చేస్లన తరాాత 

తినే చాపను ఎతాిన తరాాత ఈ దు'ఆ పఠంచేవారు. 

''అల్'హమ్దు లిలా్లహి 'హమ్దన్ కసీ'రన్ 
'తయిాబన్ ముబారకన్ ఫీహి, 'గైర మక్ఫియాన్, 
వల్ల మువదద 'యిన్, వల్ల ముస్త'గ్నన్ 'అన్హు 

రబబన్'' -- 'సా్తతా్రలనీా అల్లల హ్(త) కరకే, ఆయన 

పరశుదుధ డు, పవితాుడు. శుభాలమయుడు. అయిన్న 



21. అన్నపానీయాలు: 4159-4303 ;  సంపుటం:II 1498 21-  ِِعَمة َطأ   II :  لأدالجِ   ؛ 4303-4159: ِكتَاُب اْلأ
 (2/1215)[ ) صحيح (  41]  - 4199

ِب َ صىل اهلل عل  َمَة أَن َ الن َ ه وسلم كَاَن إِذَا َرفََع  يَوَعنأ أَِِبأ أَُما
 َ ًبا ُمَباَركًا فِيأِه َغْيأ ا َطي ِ ً ِ َحمأًدا كَِثْيأ لأَحمأُد ّلِل  َ َمائَِدُتُه قَاَل: "ا

ََن َعنأُه َرب ََنا". َرَواهُ الأُبَخاِري ُ  َتغأ  . َمكأِفي ٍ َوََل ُمَود ٍَع َوََل ُمسأ
4199. (41) [2/1215 -దృఢీం] 
అబూ ఉమ్మమ(ర) కథనీం: పావకత (స) తన ముీందు 

నుీండి దసత రా్వన్ ఎతత కునా తరువాత ఇల్ల పా్రరిధ ీంచే 
వారు, ''ఓ అలా్లహ్ ! అత్ూత్త మమైన్, అన్ంత్మైన్, 
అతి శ్రర ష్ట మైన్, శుభకర్మైన్ స్తత తా్రలనీన నీ కొర్కే, 
అంత్ం కానివి, వదల జాలనివి, ఎలాపుుడూ వాటి 
అవసర్ం ఉన్నవి.'' (బు'ఖార్స) 

 (2/1215)[ ) صحيح (  42]  - 4200
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: أَنٍَس قَاَل: َوَعنأ  "إِن َ   قَاَل َرُسوأ

َمُدهُ  ألََة فََيحأ َك ََض َعِن الأَعبأِد أَنأ يَأأكَُل اْلأ أَوأ  عَلَيأَهااهلَل َتَعاىل لََْيأ
َمُدهُ عَلَيأهَ  َبَة فََيحأ رأ َرَب الش َ كُُر َحِديأثَيأ يَشأ ِلم  َوَسَنذأ ا". َرَواهُ ُمسأ

َ عَا ِب ُ صىل اهلل  ئَِشَة َوأ ُل ُمَحم ٍَد َوَخَرَج الن َ يأَرةَ: َما َشِبَع آ ِِبأ ُهَر
ِل الأُفَقَراِء" إِنأ َشاَء اهلُل   نأَيا ِِفأ "بَاِب فَضأ عليه وسلم ِمَن الد ُ

 َتَعاىل
4200. (42) [2/1215-దృఢీం] 
అనస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, ''ఒక ముదద  తిని 

'అల్హ్మ్దులిల్లల హ్' అని, ఒక గ్గకొడు నీళ్ళళతా్రగ, 
'అల్హ్మ్దులిల్లల హ్' అని పలికే దాసుని పటల  అల్లల హ్ 
(త) సంత్తషం వయకత ం చేసా్తడు. (ముస్లల మ్)  
అంటే  పాతి ముదద పై, పాతి గ్గకొడు నీటిపై, 

'అల్'హ్మ్దు లిల్లల హ్,' అని పలకాలి.  
----- 

ُل الث َاِّنأ  لأَفصأ َ    రిండవ విభాగం ا
 (2/1216)لم تتم دراسته (  [ ) 43]  - 4201

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم  َب قَاَل: كُن َا ِعنأَد الن َ أ أَي ُوأ َعنأ أَِِب
ُل َما أَكَلأنَ  َظُم بََركًَة ِمنأُه أَو َ ًما كَاَن أَعأ َب َطَعام  فَلَمأ أََر َطَعا ِ ا فَُقر 

َل اهلِل كَ  .َوََل أَقَل  بََركًَة ِِفأ آِخِرهِ  يأَف َهَذا؟ قَاَل: "إِن َا  قُلأَنا: يَا َرُسوأ
 

అది నీకు చాలదు ఓ పాభూ! దానిా వదలివేయలేదు, 

అశర దధ కు గ్గరచేయబడలేదు.' (బు'ఖారీ) 

لَمأ يَُسم ِ   َ أَكَلأَنا ثُم َ قََعَد َمنأ أَكََل َو َم اهلِل عَلَيأِه ِحْيأ نَا اسأ َكرأ ذَ
يأَطاُن  ن َِة "اهلِل فَأَكََل َمَعُه الش َ ِح الس ُ  . . َرَواهُ ِِفأ َشرأ

4201. (43) [2/1216 -అపరిశోధితీం] 
అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నసరీ (ర) కథనం: మేము పావకత  

(స) వదద  కూర్కుని ఉన్నాం. ఇంతలో పావకత  (స) వదద కు 
భోజ్నం తీసుకురావటం జ్రగంది. ఆ భోజ్నంలో ఎంత 
అధికంగా శుభ్ం ఉండేదంటే, మర్వ భోజ్నంలో అంత 
శుభ్ం చూడలేదు. అంటే పా్రరంభ్ంలో చాల్ల అధికంగా 
శుభ్ం చూస్తము. చ్చవరలో ఆ శుభ్ం కనబడలేదు. 
అపుుడు మేము పావకత  (స)ను, 'విషయం ఏమిటి?' అని 
వినావించుకున్నాం. దానికి పావకత  (స), ''మనం 
పా్రరంభ్ంలో, 'బిస్లమల్లల హ్' పఠంచ్చ భోజ్నం 
పా్రరంభంచాం, కాని తరువాత మర కందరు వచ్చు 
చేరారు. వారు, 'బిస్లమల్లల హ్' అని పలకకుండా తినటం 
పా్రరంభంచారు. వారత్త ప్రట్ట షై'త్రన్ కూడా 
తినస్తగాడు. అందువలేల  శుభ్ం లేకుండాపోయింది, '' అని 
అన్నారు . 17  (షర్'హు సుసనాహ్) 

 (2/1216)[ ) صحيح (  44]  - 4202
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   : قَاَل َرُسوأ لَتأ َوَعنأ عَائَِشَة قَا

:  "إِذَا أَكََل أََحُدكُمأ فََنِسَي  ِمِه فَلأَيُقلأ كَُر اهلَل َعىَل َطَعا  أَنأ يَذأ
لَُه َوآخِ  ِم اهلِل أَو َ ِمِذي ُ َوأَبُوأ دَاُودَ  "َرهُ بِسأ أ  . . َرَواهُ الّت ِ

4202. (44) [2/1216- దృఢీం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

''పా్రరంభ్ంలో 'బిస్లమల్లల హ్' పఠంచటం మరచ్చపోతే, 
గ్గరుత కు రాగానే 'బిస్మిలా్లహి అవాలహు వ 
ఆఖిరహు,' అని పలకాలి.  (తిరమజి', అబూ  దావూద్)  

 (2/1216) [ ) ضعيف ( 45]  - 4203
ِشي ِ قَاَل: كَاَن َرُجل  يَأأكُُل فَلَمأ يَُسم ِ َحّت    َوَعنأ أَُمي ََة بأِن َمخأ

َمة  فَلَم َا رَفَعَها إِىَل فِ  ِمِه إَِل َ لُقأ ِم اهلِل لَمأ يَبأَق ِمنأ َطَعا يأِه قَاَل: بِسأ
ِب ُ صىل اهلل عليه  لَُه َوآِخَرهُ فََضِحَك الن َ "َما  سلم ثُم َ قَاَل:وأَو َ

َتَقاَء َما ِِفأ  ُم اهلِل اسأ ِكَر اسأ يأَطاُن يَأأكُُل َمَعُه فَلَم َا ذُ َزاَل الش َ
 . َرَواهُ أَبُوأ دَاُودَ  بََطِنِه".

 

17) వివరణ-4201: 'బిస్లమల్లల హ్' అని పలికి తింటే శుభ్ం 

ఉంట్టంది. 
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4203. (45) [2/1216 -బలహనీం] 
ఉమయయ బిన్ మ'ఖ్ష్టయియ (ర) కథనం: ఒక వయకిత  
భోజ్న్ననికి ముందు 'బిస్లమల్లల హ్' పఠంచలేదు. ఇంకా 
ఒకొ ముదద  మిగలి ఉంది. అపుుడు అతనికి గ్గరుత కు 
వచ్చుంది. వంటనే ఆ వయకిత , 'బిస్లమల్లల హ అవాలహు వ 
ఆఖిరహు,' అని పఠంచాడు. నేను పావకత  (స)ను 
చూస్తను, ఫకుొన  నవాారు. 'బిస్లమల్లల హ్' చదవ 
కుండా అతను తింట్టనాపుుడు అతనిత్త ప్రట్ట 
షై'త్రన్ కూడా తిన్నాడు. గ్గరుత కు వచ్చు 'బిస్లమల్లల హ్ 
పఠంచగానే షై'త్రన్ తినాదంత్ర వాంతి చేస్లవేస్తడు.18  
(అబూ  దావూద్) 

 (2/1216)[ ) ضعيف (  46]  - 4204
ِري ِ قَاَل: كَاَن رَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعنأ أَِِبأ َسِعيأِد الأُخدأ ُسوأ

ِ  وسلم إِذَا فََرغَ ِمنأ  ِمِه قَاَل: "اِلأَحمأُد ّلِل  َعمََنا َطَعا  ال َِذيأ أَطأ
بأُن   ِمِذي ُ َوأَبُوأ دَاُودَ َوا أ ". َرَواهُ الّت ِ َ ِلِمْيأ َنا َوَجَعلََنا ُمسأ َوَسَقا

 .َماَجُه 
4204. (46) [2/1216 -బలహనీం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదాీ (ర) కథనం: పావకత  (స) భోజ్నం 
చేస్లన తరాాత ఈ దు'ఆ చదివేవారు, ''అల్హమ్దు 
లిలా్ల హిలాజీ అత్అమన్, వ సఖాన్ వ జఅలన్ 
మినల్ ముసా్మమీన.'' (తిరమజి', అబూ దావూద్, ఇబ్నా 
మాజ్హ్)  

 (2/1217)[ ) لم تتم دراسته (  47]  - 4205
لُ  يأَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوأ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعنأ أَِِبأ ُهَر

كِ  ا اِعُم الش َ اِبِر". َرَواهُ ا"الط َ ائِِم الص َ لص َ ِمِذي ُ ل ُر كَا أ  . ّت ِ
4205. (47) [2/1217 -అపరిశోధితీం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

''భోజ్నం చేస్ల కృతజ్ఞ తలు తెలిపేవాడు సహ్నంత్త 
ఉపవాసం  ప్రటించ్చనటి్ట.'' 19  (తిరమజి') 

 

18) వివరణ-4203: 'బిస్లమల్లల హ్' పఠంచబడిన అనాం 

షై'త్రన్ కడుపులోకి వళళదు.  
19) వివరణ-4205: అల్లల హ్ (త) ఖుర్ఆన్లో, ''ఒకవేళ 

కృతజుఞ లై ఉంటే ఇంకా అధికంగా ఇసా్తనని'' సెలవిచాుడు. 

తినే వసాువును 'బిస్లమల్లల హ్' అని పలికి తినటం కృతజ్ఞ త 

 (2/1217)[ ) لم تتم دراسته (  48]  - 4206
َرِمي ُ َعنأ ِسَناِن بأ  ا بأُن َماَجُه َوالد َ   .ِن َسن ََة َعنأ أَبِيأهِ َوا

4206. (48) [2/1216- అపరిశోధితీం] 
స్లన్నన్ బిన్ సనాహ్ కథనీం. (ఇబ్నా మాజ్హ్, దారమ) 

 (2/1217)[ ) صحيح (  49]  - 4207
ِب قَ أ أَي ُوأ ُل اهلِل َوَعنأ أَِِب صىل اهلل عليه وسلم إِذَا  اَل: كَاَن َرُسوأ

 ِ لأَحمأُد ّلِل  َ َغُه َوَجَعَل   أَكََل أَوأ َشِرَب قَاَل: "ا َعَم َوَسََق َوَسو َ ال َِذيأ أَطأ
َرًجا"  .َرَواهُ أَبُوأ دَاُودَ   .لَُه َمخأ

4207. (49) [2/1217- దృఢీం] 
అబూ అయ్యయబ్ అ'న్నసరీ (ర) కథనం: పావకత  (స) 
భోజ్నం చేస్ల, నీళ్ళళ తా్రగన తరాాత ఈ దు'ఆ చదివే 
వారు, ''అల్హ్మ్దులిల్లల  హలల జీ అత్అమ వ సఖా వ 
సవా'గహు వ జ్అల లహు మ'ఖ్రజ్న్.''- 'సా్తతా్రలనీా 
అల్లల హ్(త)కే, ఆయనే అనాం తిని పించాడు, దాహ్ం 
తీరాుడు, తినేశకిత  పాస్తదించాడు, బయటకు 
వచేుమారు ం పాస్తదించాడు.''  (అబూ  దావూద్) 

 (2/1217)[ ) ضعيف (  50]  - 4208
َراةِ  أُت ِِف الت َوأ ُء  َوَعنأ َسلأَماَن قَاَل: قََرأ َعاِم الأُوُضوأ أَن َ بََركََة الط َ

لَِك لِلن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ُت ذَ َدهُ فََذكَرأ ُل   .بَعأ فََقاَل َرُسوأ
َعا ُء قَبألَُه  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "بََركَُة الط َ ِم الأُوُضوأ

َدهُ  ُء بَعأ ِمِذي ُ وأَبُوأ دَاُودَ "َوالأُوُضوأ أ  .. َرَواهُ الّت ِ
4208’ (50) [2/1217- బలహనీం] 
సల్లమన్ (ర) కథనం: నేను తౌరాతులో ఇల్ల చదివాను, 

''తినటానికి ముందు, తినా తరువాత వు'దూ 
చేయటంలో అంటే కాళ్ళళ చేతులు కడుకోొవడం వలల  
ఆహారంలో శుభ్ం కలుగ్గతుంది.'' (తిరమజి, అబూ 
దావూద్)  

 (2/1217)[ ) لم تتم دراسته (  51]  - 4209
 

అవుతుంది. తినా తరువాత 'అల్హ్మ్దులిల్లల హ్' అని 

పలకటం, పాతి ముదద కు 'అల్హ్మ్దులిల్లల హ్' అని 

పలకటం ఉనాతమైన కృతజ్ఞ త అవుతుంది. 

అల్లల హ్(త)కు ఉపవాసం ఉండేవాడు, మనోవాంఛలకు 

దూరంగా ఉండేవాడు చాల్ల ఇషిం. ఈ పాతేయకతలనీా 

'అల్హ్మ్దులిల్లల హ్' అని పలికితే లభసా్తయి. 
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بأِن َعب َ  اٍس أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم َخَرَج ِمَن  َوَعِن ا

ٍء؟ قَاَل: "إِن ََما  ا: أََل َ نَأأتِيأَك بُِوُضوأ لُوأ ِم إِلَيأِه َطَعام  فََقا ِ الأَخََلِء فَُقد 
ُت  ِمِذي ُ وأَبُوأ دَاُودَ   أُِمرأ أ ََلةِ". َرَواهُ الّت ِ ِء إِذَا قُمأُت إىِل الص َ لأُوُضوأ بِا

 . َوالن ََسائِ ُ 
4209. (51) [2/1217- అపరిశోధితీం] 
ఇబ్నా 'అబాాస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) మల మూతా 
విసరూ న చేస్ల వచాురు. పావకత  (స) ముందు భోజ్నం 
తీసుకు రావటం జ్రగంది. అపుుడు అనుచరులు, 
'వు'దూ కోసం నీళ్ళళ తీసుకురావాల్ల?' అని 
వినావించుకున్నారు. దానికి పావకత  (స), 'నమా'జు కోసం 
వళ్ళళనపుడు న్నకు వు'దూ చేయమని ఆదేశంచడం 
జ్రగంది,' అని పావచ్చంచారు. (తిరమజి', అబూ  
దావూద్, నస్తయి') 

 (2/1217)[ ) لم تتم دراسته (  52]  - 4210
بأُن مَ  َوَرَواهُ  يأَرةَ ا    .اَجُه َعنأ أَِِبأ ُهَر

4210. (52)[2/1217 -అపరిశోధితీం] 
 అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం. 20 (ఇబ్నా  మాజ్హ్) 

 (2/1217) [ ) صحيح ( 53]  - 4211
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم: أَن َُه أُِِتَ   بأِن َعب َاٍس َعِن الن َ َوَعِن ا

يأٍد فَقاَل: َعٍة ِمنأ ثَِر ا ِمنأ ا ِمنأ "كُلُوأ  بَِقصأ نِِبَها َوََل َتأأكُلُوأ  َجَوا
ِطَها". ُِل ِِفأ َوسأ كََة َتْنأ ِطَها فَإِن َ الأََبَ بأُن  رَ  َوسأ ِمِذي ُ َوا أ َواهُ الّت ِ

َرِمي ُ  ا : .َماَجُه َوالد َ ِمِذي ُ أ  .َهَذا َحِديأث  َحَسن  َصِحيأح    َوقَاَل الّت ِ
4211. (53) [2/1217-దృఢీం] 
ఇబ్నా 'అబాాస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) ముందు స'రీత్ 
గనెా తెచ్చు ఉంచటం జ్రగంది. పావకత  (స) తన 
అనుచరులత్త, 'పాకొనుండి తినండి, ఎందుకంటే మధయ 

 

20) వివరణ-4210: అల్లల హ్ ఆదేశం: ''నమా'జు కోసం 

స్లదధ మయినపుడు వు'దూ చేసుకోండి.'' టాయిలట్ నుండి 

బయటకు వచ్చున తరాాత భోజ్న్ననికి వు'దూ 

తపునిసర కాదు, ఒకవేళ పావకత  (స) అపుుడు వు'దూ 

చేసాే అనుచరులు భోజ్న్ననికి వు'దూ తపునిసర అని 

భావిసా్తరు. అందువలల  పావకత  (స) వు'దూ చేయటం సరి 

కాదని భావించారు.  

శుభ్ం అవతరసాుంది,' అని అన్నారు. 21  (తిరమజి'  / 
పా్రమ్మణికీం,  -దృఢీం, ఇబ్నా మాజ్హ్,  దారమ)   

 అబూ దావూద్లోని ఒక ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, 
''మీరు తినాపుుడు పేల ట్ట పాకొ కిర ంది భాగం నుండి 
తినండి. ఎందుకంటే మధయ అంటే పైన శుభ్ం 
అవతరసాుంది. 

 (2/1217)[ ) صحيح (  54]  - 4212
ُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعنأ َعبأِد اهلِل بأِن َعمأٍرو قَاَل: َما ُرئَِ َرُسوأ

 َطأُ َعِقَبُه َرُجََلِن. َرَواهُ أَبُوأ دَاُودَ وسلم يَأأكُُل ُمت َِكًئا قَط ُ َوََل يَ 
4212. (54) [2/1217 -దృఢీం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'అమర ర్ (ర) కథనం: పావకత  (స)ను 
తలగడపై వాలుగా కూర్కుని తినటం నేను చూడలేదు. 
అతను (స) వనుక ఇదద రు వయకుత లను నడవటం కూడా 
చూడలేదు.  (అబూ దావూద్)  
పావకత  (స) నిదానంగా వనుక నడిచేవారు. ఇతరులను 
తన ముందు నడవమని ఆదేశంచేవారు. ఎందుకంటే 
పావకత  (స) పరయవేక్షకులు మరయు బాధుయలు. 
స్తధారణంగా బాధయత గలవారు వనుకనే నడుసా్తరు.  

 (2/1218)[ ) لم تتم دراسته (  55]  - 4213
َ  َوَعنأ َعبأِد اهلِل بأِن الأَحاِرِث بأِن َجُزٍء قَاَل: ُل اهلِل صىل  َرُسوأ  أُِِت

ِجِد فَأَكََل َوأَكَلأَنا َمَعهُ  ٍم َوُهَو ِِف الأَمسأ لَحأ  .اهلل عليه وسلم بُِخبأٍز َو
َنا أَيأِديََنا  .م َ قَاَم فََصىل  َوَصليَنا َمَعهُ ثُ  لَمأ نَِزدأ َعىَل أَنأ َمَسحأ َو

بأُن َماَجهُ  َباِء. َرَواهُ ا لأَحصأ   .بِا
4213. (55) [2/1218 -అపరిశోధితీం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'హారస్' బిన్ జ్జుయి'న్ (ర) కథనం: 
పావకత  (స) మస్లూ ద్లో ఉన్నారు. పావకత  (స) ముందుకు ర్కటి్ట 
మాంసం తీసుకురావటం జ్రగంది. పావకత  (స) తిన్నారు, 
మేము కూడా పావకత  (స)త్త ప్రట్ట తిన్నాము. ఆ 
తరువాత పావకత  (స) నిలబడి నమాజు చదివారు, మేము 

 

21) వివరణ-4211: తన ముందు నుండి తినటం భోజ్న 

నియమాలోల  ఒక నియమం. పేల ట్ట మధయలో నుండి, 

ఇతరుల వైపు నుండి తీసుకని తినటం అసభ్యంగా 

ఉంట్టంది. అంతే కాక పేల ట్ట మధయ భాగంలో శుభ్ం 

అవతరసాుంది. స'రీద్ అంటే ర్కటి్ట ముకొలత్త చేస్లన 

భోజ్న పదారాం.  
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కూడా నమాజు చదివాము. మేము మా చేతులను కంకర 
రాళళత్త తుడుచుకున్నాం, కడుకోొలేదు. (ఇబ్నా 
మాజ్హ్)  
అంటే భోజ్నం తరువాత చేతులు కడుకోొనకొర 
లేదు. తుడుచుకున్నా చాలు.  

 (2/1218)[ ) لم تتم دراسته (  56]  - 4214
َيَرةَ قَاَل: ُل اهلِل صىل َوَعنأ أَِِبأ ُهرأ اهلل عليه وسلم   أُِِتَ َرُسوأ

ٍم  ِجُبُه فََنَهَس ِمنأَها. بِلَحأ َراعُ َوكَانَتأ ُتعأ ِ َرَواهُ   فَُرفَِع إِلَيأِه الذ 
أ  بأُن َماَجهُ الّت ِ  .ِمِذي ُ َوا

4214. (56) [2/1218 -అపరిశోధితీం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) ముందు 
మాంసం ఉంచటం జ్రగంది. అందులో నుండి తొడ 
మాంసం పళ్ళతో తీసుకని తిన్నారు. తొడ మాంసం 
అంటే పావకత  (స)కు చాల్ల ఇషిం. (తిరమజి', ఇబ్నా  
మాజ్హ్)  

 (2/1218) تتم دراسته ( [ ) لم 57]  - 4215
: لَتأ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنأ عَائَِشَة قَا "ََل   قَاَل َرُسوأ

ِ فَإِن َُه ِمنأ ُصنأ  ك ِْيأ لس ِ َم بِا َطُعوا الل َحأ هُ َتقأ نأَهُسوأ َعَاِجِم َوا ِع اْلأ
 ُ َرأ ُ َوأَمأ دَاُودَ َوالأَبيأَهِقي ُ ِِفأ فَإِن َُه أَهأَنأ ِيأَماِن  شُ ". َرَواهُ أَبُوأ َعِب اْلأ

لأَقِوي ِ   . َوقَاََل:لَيأَس ُهَو بِا
4215.(57) [2/1218 -అపరిశోధితీం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం : పావకత  (స) పావచనం, 

''కతాులత్త మాంసం కోస్ల తినకండి. ఇది అరబ్బబతరుల 
అలవాట. మీరు పళళత్త ల్లగ తినండి. ఎందుకంటే 
పళళత్త నమిలి తింటే మాంసం రుచ్చగా ఉంట్టంది. 
తారగా జీరణ ం అవుతుంది కూడా.'' (అబూ దావూద్, 
బై్నహ్ఖీ-షు'అబుల్ ఈమ్మన్ / బలహనీం) 

 ( 2/1218) [ ) حسن ( 58]  - 4216
: لَتأ ُل اهلِل صىل اهلل عليه عَلَي َ  دََخَل  َوَعنأ أُم ِ الأُمنأِذِر قَا  َرُسوأ

ُل اهللِ  لََنا دََواٍل ُمَعل ََقة  فََجَعَل َرُسوأ صىل اهلل   وسلم َوَمَعُه عَلِي   َو
ُل اهلِل صىل اهلل   عليه وسلم يَأأكُُل َوعَلِي   َمَعُه يَأأكُُل فََقاَل َرُسوأ

: .عليه وسلم لَِعل ٍِي: "َمهأ يَا عَلِي ُ فَإِن ََك نَاقِه   لَتأ فََجَعلأُت لَُهمأ  "قَا
ا ً يَا عَلِي ُ ِمنأ  "  الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم:فََقالَ  .ِسلأًقا َوَشِعْيأ

فََق لََك".فَ  اَهَذ  بأُن   أَِصُب فَإِن َُه أَوأ ِمِذي ُ َوا أ َمُد َوالّت ِ َرَواهُ أَحأ
 .َماَجهُ 

4216. (58) [2/1218- పా్రమ్మణికీం] 
ఉముమ మున్జి'ర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) మా ఇంటికి 
వచాురు. ఆయన వంట 'అలీ (ర) కూడా ఉన్నారు. మా 
ఇంట్లల  ఖర్జూ రం గ్గతాులు వాేల్లడుతూ ఉన్నాయి. పావకత  
(స) వాటిని తినస్తగారు. 'అలీ (ర) కూడా తినస్తగారు. 
అది చూచ్చ పావకత  (స), 'నువుా అది తినకు, ఎందుకంటే 
నువుా ఇపుుడిపుుడే జ్బుాపడి లేచావు, ఇంకా ఆ 
బలహీనత ఉంది. ఇపుుడే ఖర్జూ రాలు తినటం నీకంత 
మంచ్చది కాదు,' అని అన్నారు. మేము చుఖన్దర్, 
జొనాలు కలిపి వండిన అన్నానిా తయారు చేస్తము. 
అపుుడు పావకత  (స) 'అలీ నువుా అది తిను, ఇది నీకు 
బాగ్గంట్టంది,' అని అన్నారు. (అ'హ్మద్, తిరమజి', 
ఇబ్నా మాజ్హ్)  

 ( 2/1219؟ )[  59]  - 4217
ِجبُُه   َوَعنأ أَنٍَس قَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يُعأ كَاَن َرُسوأ

ُل. أ َرَواهُ ال  الث فأ ِيأَماِن ّت ِ  .ِمِذي ُ َوالأَبيأَهِقي ُ ِِفأ ُشَعِب اْلأ
4217. (59) [2/1219 ? ] 
అనస్ (ర) కథనం: పావకత  (స)కు 'ఖుర్చన్  అంటే చాల్ల 
ఇషిం. 22  (తిరమజి,  బై్నహ్ఖీ- షు'అబుల్ ఈమ్మన్) 

 ( 2/1219؟ )[  60]  - 4218
ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَ "َمنأ  َل:اَوَعنأ نُبأَيَشَة َعنأ َرُسوأ
َعُة ". ُت لَُه الأَقصأ َفرأ َتغأ َعٍة فَلَِحَسَها اسأ َمُد   أَكََل ِِفأ قَصأ َرَواهُ أَحأ

َرمِ  ا بأُن َماَجُه َوالد َ ِمِذي ُ َوا أ ِمِذي ُ : َهَذا  .ي ُ َوالّت ِ أ َوقَاَل الّت ِ
يأب    .َحِديأث  َغِر

4218. (60) [2/1219- ? ] 
నుబై్నషహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, ''ఎవరైన్న 
పేల ట్టను గానీ, గనెాను గానీ తినా తరాాత, దానిా న్నకి 
శుభా్పరసాే, అది అతని కరకు దు'ఆ చేసుత ీంది.'' 
(అ'హ్మద్, ఇబ్నా మాజ్హ్, దారమ, తిరిమజీ / 
ఏకోలిేఖనీం) 

 ( 2/1219)[ ) جيد (  61]  - 4219
 

22) వివరణ-4217: కందరకి ఇదంటే ఇషిం ఉండదు. 

దానిా అసహయంచుకుంటారు. కాని పావకత  (స) కు ఇదంటే 

చాల్ల ఇషింగా ఉండేది. 
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يأَرةَ قَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل َوَعنأ أَِِبأ ُهَر   عليه وسلم:قَاَل َرُسوأ

  َ َمن َ إَِل  ء  فَََل َيلُوأ ِسلأُه فَأََصابَُه َشيأ "َمنأ بَاَت َوِِفأ يَِدهِ َغَمر  لَمأ يَغأ
ِمذِ "نَفأَسهُ  أ بأُن َماَجُه  ي ُ وأَبُوأ دَاُودَ . َرَواهُ الّت ِ  .َوا

4219. (61) [2/1219- ఆమోదయోగ్యీం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

''ఎవరైన్న రాతాి భోజ్నం తరాాత చేయి కడుకోొకుండా 
పడుకని, అతని చేయి జిడుడ గా ఉండి, ఎలుక లేదా 
మర్వదైన్న పా్రణి కరసాే అతడు తనుా త్రను నిందించు 
కోవాలి.'' (తిరమజి', అబూ  దావూద్, ఇబ్నా  మాజ్హ్) 

 (2/1219)[ ) لم تتم دراسته (  62]  - 4220
بأِن َعب َاٍس قَاَل:كَاَن  ِل اهلِل صىل   َوَعِن ا َعاِم إىَِل َرُسوأ أََحب َ الط َ

يأُد ِمَن الأَحيأِس.  يأُد ِمَن الأُخبأِز َوالث َِر َرَواهُ   اهلل عليه وسلم الث َِر
   .اُودَ أَبُوأ دَ 

4220. (62) [2/1219 -అపరిశోధితీం] 
ఇబ్నా 'అబాాస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) కు వంటకాలోల  
స'రీద్ అంటే చాల్ల ఇషిం. అదేవిధంగా హ్ల్లాలోల  
ఖర్జూ రిం హల్లా అంటే చాల్ల ఇషిం. (అబూ దావూద్) 

 (2/1219) [ ) لم تتم دراسته ( 63]  - 4221
َنأَصارِ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه   ي ِ قَاَل:َوَعنأ أَِِبأ أَُسيأِد اْلأ قَاَل َرُسوأ

ا بِِه فَإِن َُه ِمنأ َشَجَرٍة ُمَباَركَ وسلم: يأَت َواد َِهُنوأ َرَواهُ  ".ةٍ "كُلُوا الز َ
َرِمي ُ  ا بأُن َماَجُه َوالد َ ِمِذي ُ َوا أ  . الّت ِ

4221. (63) [2/1219 -అపరిశోధితీం] 
అబూ ఉసైెద్ అన్నసరీ (ర) కథనం: జైతూన్ తినండి, 
దాని నూనె కూడా ఉపయోగంచండి. ఎందుకంటే ఇది 
శుభ్కరమైన చటి్టనుండి పుడుతుంది. 23  (తిరమజి', 
ఇబ్నా  మాజ్హ్, దారమ) 

 (2/1219)[ ) لم تتم دراسته (  64]  - 4222
 : لَتأ نٍِئ قَا دََخَل عَلَي  الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم  َوَعنأ أُم ِ َها

" "أَِعنأَدَك َشيأ  فََقاَل: َيابِس  َوَخل   فََقاَل:  قُلأُت:  .ء   ََل إَِل َ ُخبأز 
 

23) వివరణ-4221: జైతూన్ అనేది పాముఖ చటి్ట ఫలం. 

ఇది అరబ్ దేశ్వలలో అధికంగా పీండుతుంది. ఖుర్ఆన్లో 

కూడా దీనిా గ్గరంచ్చ పాసా్తవించడం జ్రగంది. దీని నూనె 

కూడ్డ తిీంటారు. 

". "َهاِِت َما أَقأَفَرَبيأت   مِ  ِمنأ أُدٍُم فِيأِه َخل   أ  ي ُ َوقَاَل:ذِ َرَواهُ الّت ِ
يأب    .َهَذا َحِديأث  َحَسن  َغِر

4222. (64) [2/1219 -అపరిశోధితీం] 
ఉమమ హానీ (ర) కథనం: పావకత  (స) మా ఇంటికి 
వచాురు. 'నీ దగు ర ఏమైన్న ఉందా,' అని అడిగారు. 
నేను, 'కేవలం ఎండు ర్కటి్ట, స్లరొ ఉంది, మర్వం లేదు,' అని 
అన్నాను. అది విని పావకత  (స), 'స్లరొ ఉనా ఇలుల  కూర 
లేకుండా ఉండదు. పైగా కూరగా స్లరొ చాలు,' అని 
అన్నారు. (తిరమజి' / పా్రమ్మణికీం -ఏకోలిేఖనీం) 

 (2/1219) [ ) ضعيف ( 65]  - 4223
ُسَف بأِن َعبأِد اهلِل بأِن َسََلٍم قَاَل: ِب َ صىل   َوَعنأ يُوأ َرأَيأُت الن َ

َرةً ِمنأ ُخبأزِ  َرًة  اهلل عليه وسلم أََخَذ ِكسأ ِ فََوَضَع عَلَيأَها َتمأ ِعْيأ الش َ
 . "َهِذهِ إِدَاُم َهِذهِ" َوأَكََل. َرَواهُ أَبُوأ دَاُودَ  فََقاَل:

4223. (65) [2/1219- బలహనీం] 
య్యసుఫ్ బిన్ 'అబుద ల్లల హ్ బిన్ సల్లమ్ కథనం: నేను 
పావకత  (స)ను చూస్తను, ''జొనా / యవవ ర్కటి్ట ముకొను 
తీసుకని దానిపై ఖర్జూ రం ఒకటి ఉంచ్చ, ఇది దీని కూర 
అని నోట్లల  వేసుకున్నారు.''  (అబూ  దావూద్) 

 (2/1220)[ ) لم تتم دراسته (  66]  - 4224
ِب ُ صىل اهلل عليه   ٍد قَاَل:َوَعنأ َسعأ  ًضا أََتاِّن الن َ ُت َمرأ َمِرضأ

دَ  ت ُ بَرأ َ ثَديَي َ َحّت َ َوَجدأ دُِّنأ فََوَضَع يََدهُ بَْيأ ا َعىَل  هَ وسلم يَُعوأ
فَُؤاِديأ َوقَاَل: "إِن ََك َرُجل  َمفأُؤوأدُ ائأِت الأَحاِرَث بأَن كَلََدةَ أََخا 

َوةِ ثَِقيأٍف فَإِن َُه َرُجل  يَ  َتَطب َُب فَلأَيأأُخذأ َسبأَع َتَمَراٍت ِمنأ َعجأ
َك بِِهن َ  َ "الأَمِديأَنِة فَلأَيَجأأُهن َ بََنَواُهن َ ثُم َ لأَيلُد َ  . وأ دَاُودَ بُ . َرَواهُ أ

4224. (66) [2/1220- అపరిశోధితీం] 
స'అద్ బిన్ అబీ వఖాాస్ (ర) కథనం: నేను 
అన్నరోగాయనికి గ్గరయాయను. పావకత  (స) పరామరశంచ 
డానికి మా ఇంటికి వచాురు. పావకత  (స) తన చేతిని న్న 
గ్గండెపై పటిారు. నేను ఆయన చేతి చలల దన్ననిా 
గర హంచాను. నీ గ్గండె అన్నరోగాయనికి గ్గరైంది, నువుా 
'హారస్' బిన్ కలదహ్ వదద కు వళ్ళళ, అతను వైదుయడు. 
''మదీనహ్కు చందిన 7 'అజ్వహ్ ఖర్జూ రాలను 
గంజ్లత్త ప్రట్ట వాటిని నూర నీకు తినిపించమను,'' 
అని అన్నారు. (అబూ దావూద్) 

 (2/1220)[ ) صحيح (  67]  - 4225
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ِب َ صىل يأَخ  َوَعنأ عَائَِشَة أَن َ الن َ ِ  اهلل عليه وسلم كَاَن يَأأكُُل الأِبط 

َطِب.  لر ُ ِمِذي ُ َوَزادَ أَبُوأ دَاُودَ:  بِا أ ُل:  َرَواهُ الّت ِ َيُقوأ  َو
َهَذا". كأ "يُ  ِ دَُهَذا بَِحر  ِدَهَذا َوَبرأ َهَذا بََِبأ :  َسُرَحر ُ ِمِذي ُ أ  َوقَاَل الّت ِ

يأب    .َهَذا َحِديأث  َحَسن  َغِر
4225. (67) [2/1220 -దృఢీం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) ఖర్బూజ్హ్ను 
త్రజా ఖర్జూ రాలత్త ప్రట్ట తినేవారు.  
అబూ దావూద్ ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది. ఈ 
ఖర్బూజ్హ్ ఖర్జూ రపు వేడిని తొలగసాుంది. (తిరమజి' / 
పా్రమ్మణికీం, -ఏకోలిేఖనీం, అబూ  దావూద్) 

 (2/1220)[ ) لم تتم دراسته (  68]  - 4226
 َ ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم بَِتَمٍرعَِتيأٍق  نٍَس قَاَل:َوَعنأ أ أُِِتَ الن َ
َس ِمنأُه.  فَجَعَل  وأ ِرُج الس ُ يُخأ  . َرَواهُ أَبُوأ دَاُودَ  يَُفت ُِشُه َو

4226. (68) [2/1220- అపరిశోధితీం] 
అనస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) వదద కు ప్రత ఖర్జూ రం 
తీసుకురావటం జ్రగంది. అందులో పురుగ్గలు పుటిి 
ఉన్నాయి. ఖర్జూ రం గంజ్ను చీలిు పురుగ్గలను తీస్ల 
ప్రరవేసేవారు. (అబూ దావూద్) 

 (2/1220)[ ) لم تتم دراسته (  69]  - 4227
َنٍة ِِفأ   ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم بُِجبأ بأِن ُعَمَر قَاَل: أُِِتَ الن َ َوَعِن ا

ِ فََسّم  َوقََطَع. َروَ  ك ِْيأ لس ِ َك فََدعَا بِا  . هُ أَبُوأ دَاُودَ اَتُبوأ
4227. (69) [2/1220 -అపరిశోధితీం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: తబూక్ 
యుదధ ంలో పావకత  (స) వదద కు పనీర్ ముకొ 
తీసుకురావటం జ్రగంది. పావకత  (స) కతాి తెపిుంచారు, 
'బిస్లమల్లల హ్' పలికి దానిా కోస్తరు. (అబూ  దావూద్) 
దీనివలల  దేనాయిన్న సర్వ, 'బిస్లమల్లల హ్' అని పలికి 
కోయాలని  తెలిస్లంది. 

 (2/1220) [ ) لم تتم دراسته ( 70]  - 4228
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعِن  قَاَل:َوَعنأ َسلأَماَن  ُسِئَل َرُسوأ

ِ َوالأِفراِء فََقاَل: مأِن َوالأُجْبأ لأَحََلُل َما أََحل َ اهلُل ِِفأ ِكَتابِِه  الس َ َ "ا
َم اهلُل ِِفأ ِكَتابِهِ اوَ  َوَما َسَكَت َعنأُه فَُهَو ِمم َا َعَفا  .لأَحَراُم َما َحر َ

بأُن َماجَ  َعنأُه". ِمِذي ُ َوقَاَل: ُه وَ َرَواهُ ا أ يأب   الّت ِ َهَذا َحِديأث  َغِر
ََصح ِ  ف  َعىَل اْلأ قُوأ  .  َوَموأ

4228. (70) [2/1220 -అపరిశోధితీం] 
సల్లమన్ (ర) కథనం: పావకత  (స) ను నెయియ లేదా పనీర్ 
లేదా అడవిగాడిద గ్గరంచ్చ పాశాంచడం జ్రగంది. దానికి 
పావకత  (స), ''అల్లల హ్ (త) తన గర ంథంలో హ్ల్లల్ చేస్లనది 
హ్ల్లల్, హ్రామ్ చేస్లనది హ్రామ్. మౌనంగా ఉనావి 
క్షమించబడాడ యి,'' అని అన్నారు . (ఇబ్నా మాజ్హ్, 
తిరమజి' / ఏకోలిేఖనీం) అంటే నెయియ, పనీర్ అడవి 
గాడిద మొదలైనవనీా ధరమ సమమతమే.  

 (2/1221)[ ) لم تتم دراسته (  71]  - 4229
بأِن ُعَمرَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل:َوَعِن ا  قَاَل َرُسوأ

"َوِددأُت أَن َ ِعنأِديأ ُخبأَزةً بَيأَضاَء ِمنأ برةِ َسمأَراَء ُملَب ََقًة بَِسَمٍن 
" لََْبٍ ِم فَات ََخَذهُ فََجاَء بِِه فََقاَل: فََقاَم  َو "ِِفأ أَي ِ  َرُجل  ِمَن الأَقوأ

ٍء كَاَن َهَذا؟" َ  َشيأ ُه ". :ِة َضب ٍ قَالَ قَاَل ِِفأ ُعك  فَعأ رأ دَاُودَ   "ا َرَواهُ أَبُوأ
دَاُودَ: بأُن َماَجُه َوقَاَل أَبُوأ َكر   َهَذا  َوا  َحِديأث  ُمنأ

4229. (71) [2/1221-అపరిశోధితీం] 
ఇబ్నా 'ఉమర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) 'తెలల  
గోదుమలత్త చేస్లన ర్కటి్ట, నెయియ, ప్రలత్త తయారు 

చేస్లన వంటకంతిన్నలని ఉంది' అన్నారు. అకొడునా 

వారలో ఒకరు వళ్ళళ తయారుచేస్ల తీసుకని వచాురు. 
పావకత  (స), 'ఈ నెయియ ఎందులో ఉండేది,' అని అడిగారు. 
దానికి ఆ వయకిత , 'ఉడుము చరమంత్త చేస్లన సంచ్చలో 
ఉండేది,' అని అన్నాడు. దానికి పావకత  (స), 'అయితే 
తీసుకని వళ్ళళ' అని అన్నారు. (అబూ దావూద్ / 
తిరసకృతీం,  ఇబ్నా  మాజ్హ్)  
ఉడుము అంటే పావకత  (స)కు అసహ్యంగా ఉండేది. 
అందువలేల   తిరగ  పంపివేస్తరు.  

 (2/1221)[ ) لم تتم دراسته (  72]  - 4230
ُل اهلِل صىل اهلل عليه  ِل َوَعنأ عَ ي ٍ َرِضَي اهلُل َعنأُه قَاَل: نََه َرُسوأ

ِم إَِل َ  ِمِذي ُ وأَبُوأ دَاُودَ وسلم َعنأ أضكأِل الث َوأ أ ًخا. َرَواهُ الّت ِ ُبوأ  .َمطأ
4230. (72) [2/1221-అపరిశోధితీం] 
'అలీ (ర) కథనం: పావకత  (స) పచ్చు వలుల లిల  
తినకూడదని వారంచారు. అయితే వండినది 
తినవచుును. (తిరమజి',  అబూ దావూద్) 

 (2/1221)[ ) لم تتم دراسته (  73]  - 4231
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أ  لَتأ :إِن َ   ِزيَاٍد قَاَل:َوَعنأ أَِِب ُسِئلَتأ عَائَِشَة َعِن الأَبَصِل فََقا

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َطَعام  فِيأِه   آِخَر َطَعاٍم أَكَلَُه َرُسوأ
 َ . َرَواهُ أ  بُوأ دَاُودَ. بََصل 

4231. (73) [2/1221 -అపరిశోధితీం] 
అబూ 'జియాద్ కథనం: 'ఆయి'షహ్ (ర) ను ఉలిల ని 
తినటానిా గ్గరంచ్చ పాశాంచడం జ్రగంది. దానికి ఆమ, 
'పావకత  (స) చ్చవరస్తరగా చేస్లన భోజ్నంలో ఉలిల  ఉండేది,' 
అని సమాధానం ఇచాురు. (అబూ  దావూద్)  
అంటే దానిా ఉలిల వేస్ల వండడం జ్రగంది. వీండడీం వలి 

దురావసన పోతీంది. పచిా ఉలిిలో దురావసన 
ఉీంటీంది.  

 (2/1221)دراسته ( [ ) لم تتم  74]  - 4232
ِ قَاََل:  لَِمي َْيأ ِرالس ُ بأَنأ بُسأ ُل اهلِل صىل   َوَعِن ا دََخَل عَلَيأَنا َرُسوأ

َنا ُزبأًدا َوَتمأًراَوكَاَن يُِحب ُ  اهلل عليه و مأ بأَد َوالت َمأَر.سلم فََقد َ   الز ُ
دَاُودَ   .  َرَواهُ أَبُوأ

4232. (74) [2/1221 -అపరిశోధితీం] 
బుస్ర్ కుమారులైన 'అబుద ల్లల హ్, 'అతియయల 
కథనం: పావకత  (స) మా ఇంటికి వచాురు. మేము 
వన్నాను, ఖర్జూ రాలనూ కానుకగా ఇచాుము. పావకత  
(స)కు ఈ  రండంటే చాల్ల  ఇషిం. (అబూ  దావూద్) 

 (2/1221)[ ) لم تتم دراسته (  75]  - 4233
ةِ ِمَن  َوَعنأ ِعكأَراِش بأِن ذَُؤيأٍب قَاَل: أََتيأَنا بَِجفأ  َ َنٍة كَِثْيأ

ُت  يأِد َوالأَوذأِر فََخَبطأ ُل اهلِل صىل  الث ِِر  بَِيِديأ ِِفأ نََواِحيأَها َوأَكََل َرُسوأ
َ يََديأِه فََقَبَض بَِيِدهِ  َرى َعىَل يَِدي   اهلل عليه وسلم ِمنأ بَْيأ الأُيسأ

ِضٍع َواِحٍد فَ  ََن ثُم َ قَاَل: "يَا ِعكأَراُش كُلأ ِمنأ َموأ إِن َُه َطَعام   الأُيمأ
 ُ ". ثُم َ أُتِيأَنا بَِطَبٍق فِيأِه أَلأَواُن الت ََمِر فََجَعلأُت آك َ َواِحد  ُل ِمنأ بَْيأ
ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم لَتأ يَُد َرُسوأ َبِق  يَِدي َ َوَجا ِِف الط َ

ٍن َواِحدٍ  ُ لَوأ   ."فََقاَل: "يَا ِعكأَراُش كُلأ ِمنأ َحيأُث ِشئأَت فَإِن َُه َغْيأ
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يََديأِه   ثُم َ أُتِيأَنا بَِماٍء فََغَسَل َرُسوأ
أَسُه َوقَاَل: "يَا ِعكأَراُش  َهُه َوِذَراَعيأِه َوَرأ   َوَمَسَح بَلََل كَف َيأِه َوجأ

ِت الن َارُ  َ ُء ِمم َا َغْي َ ِمِذي ُ "َهَذا الأُوُضوأ أ  .. َرَواهُ الّت ِ
4233. (75) [2/1221 -అపరిశోధితీం] 
ఇక్రాష్ బిన్ జు'వైబ్ (ర) కథనం: పాజ్ల ముందు ఒక 
గనెాలో స'రీద్ వంటకానిా పటిటం జ్రగంది. అందులో 
మాంసం ముకొలు కూడా ఉన్నాయి. న్న చేయి 

కంచంలో అటూ ఇటూ తిరగేది. పావకత  (స) తన ముందు 
నుండి తింట్టన్నారు. పావకత  (స) ఎడమచేతా్త న్న చేయి 
పటి్టకని, 'ఇకార ష్ నీముందునుండి తిను, ఎందుకంటే 
అంత్ర ఒకటే అని,' అన్నారు. ఆ తరువాత మా వదద కు 
ఒక పళ్ళం వచ్చుంది. అందులో అనేక రకాల ఖర్జూ రాలు 
ఉన్నాయి. అంటే మంచ్చవి, చడడ వి, పచ్చువి, పండినవి. 
నేను న్న ముందు నుండి తింట్టన్నాను. పావకత  (స) అనిా 
వైపుల నుండి తినేవారు. నువుా ఎకొడి నుండైెన్న 
తీసుకో, ఎందుకంటే ఇందులో రకరకాల ఖర్జూ రాలు 
ఉన్నాయి. ఆ తరువాత మా వదద కు నీళ్ళళ వచాుయి. 
పావకత  (స) తన చేతులను కడుకుొన్నారు, తడి 
చేతులత్త ముఖానిా, భుజాలను తుడుచుకున్నారు. 
ఇంకా న్నత్త ఇకార ష్  ఇదే వు'దూ అన్నారు. అంటే 
ముఖం, చేతులు కడుకోొవడీం అన్నారు.24  (తిరమజి') 

 (2/1222) [ ) لم تتم دراسته ( 76]  - 4234
 : لَتأ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إِذَا   َوَعنأ عَائَِشَة قَا كَاَن َرُسوأ
اِمنأُه  بِ أََخَذ أَهألَُه الأَوعأُك أََمَر  لأَحَساِء فَُصِنَع ثُم َ أََمَر فََحَسوأ ا

ُل: ُتوأ فُ  "إِن َهُ  َوكَاَن يَُقوأ ِقيأِم  َؤادَالأَحزِ لََْيأ ُروأَعنأ فَُؤاِد الس َ َيسأ يأِن َو
ُكن َ الأَوَسخَ  َدا ا إِحأ ُروأ ِهَها".  كََما َتسأ لأَماِء َعنأ َوجأ َرَواهُ   بِا

ِمِذي ُ َوقَاَل: أ  .َحَسن  َصِحيأح   َهَذا َحِديأث   الّت ِ
4234. (76) [2/1222- అపరిశోధితీం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) కుట్టంబంలో 
ఎవరైన్న అన్నరోగాయనికి గ్గరైతే, పావకత  (స) హ్రీరహ్ 
వండమని ఆదేశంచేవారు. తయారయిన తరాాత 
తా్రగమని ఆదేశంచేవారు. ఇంకా పావకత  (స), ''ఇది 
బలహీనతకు శకిత నిసాుంది, రోగనుండి దుుఃఖ 
విచారాలను దూరం చేసాుంది, మీరు నీటి దాారా 
ముఖానిా శుభా్పరచుకునాట్టల ,'' అని అన్నారు. 
(తిరమజి'  /  పా్రమ్మణికీం, -దృఢీం) 

 (2/1222)[ ) لم تتم دراسته (  77]  - 4235
 

24) వివరణ-4233: ఈ 'హ్దీసు' దాారా ఒకవేళ తినే 

పదారాం ఒకేవిధంగా ఉంటే తన ముందు నుండి తిన్నలి, 

ఒకవేళ భోజ్నంలో అనేక రకాల వంటకాలు ఉంటే తన 

ఇషిపాకారం తినవచుును. 
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يأَرةَ قَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنأ أَِِبأ ُهَر  قَاَل َرُسوأ

َوةُ ِمَن  لأَعجأ َ م ِ َوالأَكمأأَةُ ِمَن الأَمن ِ   "ا َن الس َ الأَجن َِة َوِفيأَها ِشَفاء  م ِ
ِمِذي ُ َوَماُؤَها ِش  أ ". َرَواهُ الّت ِ ِ  . َفاء  لِلأَعْيأ

4235. (77) [2/1222 -అపరిశోధితీం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, '' 

'అజ్వహ్ ఖర్జూ రాలు సారు ంలోనివి. వీటిలో విషానికి 
మీందు ఉంది, ఇంకా ఖంబీమన్ వంటిది, ఇందులో 
కళళకు మందు ఉంది.'' (తిరమజి') 

----- 

لأفَ  َ ُل ا ِلُث   صأ    మూడవ విభాగంالث َا
 (2/1222)[ ) لم تتم دراسته (  78]  - 4236

ِل اهلِل صىل اهلل   َبَة قَاَل: ِضفأُت َمَع َرُسوأ ةِ بأِن ُشعأ َ َعِن الأُمِغْيأ
فأَرةَ أَ عليه وسلم ذَاَت لَيألٍَة فَ  َمَر بَِجنأٍب فَُشِوَي ثُم َ أََخَذ الش َ
ََلةِ فَأَلأََق فََجَعَل يَُحز ُ ِلأ بَِها ِمنأ  لص َ ذ ِنُُه ِبا ُه فََجاَء ِبََلل  يَؤأ

فأَرةَ فََقاَل: "َما ِربُُه َوفَاءً  الش َ  .لَُه َتِرَبتأ يََداهُ؟" قَاَل: َوكَاَن َشا
ُه َعىَل ِسَواٍك  ِمِذي ُ  فََقاَل ِلأ: "أقُص ُ أ ُه َعىَل ِسَواٍك". َرَواهُ الّت ِ ؟ أَوأ قُص َ

. 
4236. (78) [2/1222- అపరిశోధితీం] 
ము'గీరహ్ బిన్ షూబహ్ (ర) కథనం: ఒక రాతాి నేను 
పావకత  (స) వదద కు అతిథిగా వళ్ళళను. పావకత  (స) మేక 
తొడను కాలుమని ఆదేశంచారు. అంటే ఆతిధయం కోసం 
మేక జ్'బహ్ చేయటం జ్రగంది. ఆ తరువాత పావకత  (స) 
కతాి తీసుకని అందులోనుండి కోస్ల న్నకు ఇచేువారు. 
నేను తినస్తగాను. ఇంతలో బిల్లల్ (ర) నమా'జు గ్గరంచ్చ 
తెలియపరచారు. పావకత  (స) కతాి అకొడ పటిి బిల్లల్ 
(ర)త్త 'చేతులు మటిిగాను, తింట్టనాపుుడు 
వచేుస్తడు,' అని అన్నారు. ముగీరహ్ బిన్ షూబ 
మీస్తలు చాల్ల పరగ పోయాయి, పావకత  (స) మిస్తాక్పై 
పటిి వాటిని కతాిరంచారు.  (తిరమజి')  

 (2/1222) [ ) صحيح ( 79]  - 4237
ِب ِ صىل اهلل عليه   نَا َمَع الن َ َوَعنأ ُحَذيأَفَة قَاَل: كُن َا إِذَا َحَضرأ

لُ  َ َرُسوأ اهلِل صىل اهلل عليه   وسلم لَمأ نََضُع أَيأِديََنا َحّت  يٍَبَدأ
ةً َطعَ  نَا َمَعُه َمر َ ًما فََجاَءتأ َجاِريَة  وسلم فََيَضَع يََدهُ َوإِن َا َحَضرأ ا
فَُع فََذَهَبتأ لَِتَضَع يََدَها ِِف الط َ  ُل اهلِل  كَأَن ََها ُتدأ َعاِم فَأََخَذ َرُسوأ

َراِِب ُ كَأَن َمَ  فَُع فَأََخَذهُ  اصىل اهلل عليه وسلم بَِيِدَها ثُم َ َجاَء أَعأ يُدأ

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ  .بَِيِدهَ  يأَطاَن  فََقاَل َرُسوأ الش َ
َعاَم أَنأ ََل يُذأ  َتِحل ُ الط َ ُم اهلِل عَلَيِه َوإِن َُه َجاَء بَِهِذِه يَسأ كََر اسأ

 َ ُت بَِيِدَها فََجاَء بَِهَذا اْلأ َتِحل َ بَِها فَأََخذأ َراِِب ُ عأ الأَجاِريَِة لَِيسأ
ُت بَِيِدهِ َوال َِذيأ نَفأِسيأ بَِيِدهِ إِ  َتِحل َ بِِه فَأََخذأ ن َ يََدهُ ِِفأ  لَِيسأ

َم اهلِل َوأَكََل. َرَواهُ   يَِديأ َمَع يَِدَها".  َكَر اسأ َيٍة: ثُم َ ذَ َزادَ ِِفأ ِرَوا
ِلم    .ُمسأ

4237. (79) [2/1222-  దృఢీం] 
హుజై'ఫహ్ (ర) కథనం: మేము పావకత  (స)త్త ప్రట్ట 
భోజ్నంలో ప్రల్ు ంటే పావకత  (స) పా్రరంభంచే వరకు మేము 
పా్రరంభంచే వాళళం కాదు. ఒకస్తర మేము పావకత  (స) వదద  
భోజ్న్ననికి కూరుున్నాము. ఒక అమామయి పరగెతాు 
కుంటూ వచ్చు భోజ్న్నల చాపపై కూర్కుని తినటానికి 
చేయి ముందుకుచాపింది. పావకత  (స) ఆమ చేయి 
పటి్టకున్నారు, ఒక పలల వాస్ల కూడా వచ్చు తినడానికి 
చేయి ముందుకుచాప్రడు. పావకత  (స) అతని చేయి 
కూడా పటి్టకున్నారు. ఆ తరువాత ఈ అమామయి 
బిస్లమల్లల హ్ పఠంచకుండా తినడానికి పాయతిాంచ్చంది, 
ఇంకా ఈ పలల వాస్ల, షై'త్రన్ కూడా వారత్త ప్రట్ట 
తిన్నలని పాయతిాంచాడు. నేను వాడిచేయి కూడా 
పటి్టకున్నాను. షై'త్రన్ చేయికూడా న్న చేతిలో ఉంది. 
ఎందుకంటే 'బిస్లమల్లల హ్' పఠంచకుండా తింటే షై'త్రన్ ఆ 
అనాంలో చేరపోత్రడు అని పలికి పావకత  (స) 'బిస్లమల్లల హ్' 
పలికి పా్రరంభంచారు, కడుపునిండా తిన్నారు. 
(ముస్లల మ్)  

 (2/1223)[ ) لم تتم دراسته (  80]  - 4238
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أََرادَ أَنأ   َعنأ عَائَِشَة أَن َ َرُسوأ

َّتَِي غُ  َ يََديأِه َتمأًرا فَأَكََل الأُغََلُم فَأَكأثَرَ يَشأ فََقاَل   .ََلًما فَأَلأََق بَْيأ
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:رَ  ". إِ " ُسوأ م  أِل ُشؤأ َك َوأََمَر   ن َ كَثأَرةَ اْلأ

ِيأَماِن وَ رَ  بَِرد ِهِ.  .اهُ الأَبيأَهِقي ُ ِِفأ ُشَعِب اْلأ
4238. (80) [2/1223 -అపరిశోధితీం] 
ఆయిషహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) బానిసను కనగోర 
అతనికి పరీక్షగా అతని ముందు ఖర్జూ రాలు పటిారు. ఆ 
బానిస చాల్ల ఖర్జూ రాలు తినేస్తడు. అది చూచ్చ పావకత  
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(స) అధికంగా తినటం అపశకునం, అశుభ్ం మొదలైన 
వాటికి కారణం అని పావచ్చంచ్చ, ఆ బానిసను తాిపిు 
పంపమని ఆదేశంచారు. (బై్నహ్ఖీ  /  షు'అబిల్  ఈమ్మన్) 

 (2/1223)[ ) لم تتم دراسته (  81]  - 4239
ُل اهلِل صىل اهلل عليه   لٍِك قَاَل: قَاَل َرُسوأ َوَعنأ أَنَِس بأِن َما

بأ "وسلم: "َسي ُِد إِدَاِمُكُم الأِملأُح   .ُن َماَجهُ . َرَواهُ ا
4239. (81) [2/1223- అపరిశోధితీం] 
అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: పావకత  (స) మీ కూరలకు 
పాధానమైనది ఉపుు అని పావచ్చంచారు. (ఇబ్నా 
మాజ్హ్) 

 ( 2/1223؟ )[  82]  - 4240
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا ُوِضَع   َوَعنأُه قَاَل: قَاَل َرُسوأ

َعاُم فَاخأ  "الط َ َوُح ِْلَقأَداِمُكمأ َلُكمأ فَإِن َُه أَرأ ا نَِعا  . لَُعوأ
4240. (82) [2/1223- ? ] 
అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర)కథనం: పావకత  (స) భోజ్నం మీ 
ముందుకు వసాే చపుులను తీస్లవేయండి, దాని వలల  
కాళళకు కంత విరామం లభసాుంది. (దారమ)  
అంటే భోజ్నం చేసేటపుుడు చపుులు తీస్లవేయాలి. 

 (2/1223)[ ) لم تتم دراسته (  83]  - 4241
أ  َماِء بِنأِت أَِِب يأٍد أََمَرتأ  بَكأٍر: أَن ََها كَانَتأ إِذَ  َوَعنأ أَسأ ا أُتَِيتأ بِثَِر

َل   ُت َرُسوأ أ َسِمعأ ُل: إِّن ِ نِِه َوَتُقوأ َرةُ دَُخا َهَب فَوأ َي َحّت  َتذأ ِ بِِه فَُغط 
كَِة". :لُ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقوأ  َظُم لِلأََبَ َرَواُهَما   "ُهَو أَعأ

َرِمي ُ  ا  .الد َ
4241. (83) [2/1223 -అపరిశోధితీం] 
అస్తమ బిన్తె అబీ బకర్ (ర) కథనం: స'రీద్ వంటకం 
తయారుచేస్ల ఆమ వదద కు తీసుకువసాే, దానిపై మూత 
కపుమని ఆదేశంచేది. అందులోని ఆవిర, వేడిపోయే 
వరకు ఉంచడం జ్రగేది. ఇంకా ఆమ పావకత  (స) 
అనాంలోని వేడి పోవటం శుభ్కరం అని పావచిీంచేవారని 
చప్రురు. 25  (దారమ) 

 

25) వివరణ-4241: అంటే చలల ని పదారాంలో శుభ్కరంగా 

ఉంట్టంది. వేడిగా ఉండే వంటకం అశుభ్ంగా, కషింగా 

ఉంట్టంది. జామ'అ 'సగీర్లో ఉనా 'హ్దీసు' పాకారం 

పదారాాలిా చల్లల రన తరాాత తినండి, వేడిగా ఉనా 

పదారాాలోల  శుభ్ం ఉండదు. ఇంకా బై్నహ్ఖీ ఉలేల ఖనంలో 

 (2/1223)[ ) لم تتم دراسته (  84]  - 4242
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمنأ   َوَعنأ نَُبيأَشَة قَاَل: قَاَل َرُسوأ

عَ  ُل لَُه الأَقصأ َعٍة ثُم َ لََحَسَها َتُقوأ َتَقَك اهلُل ِمَن  ةُ أَكََل ِِفأ قِصأ : أَعأ
يأَطاِن". َتِنأ ِمَن الش َ َتقأ  . َرَواهُ َرِزيأن   الن َاِر كََما أَعأ

4242. (84) [2/1223 -అపరిశోధితీం] 
నుబై్నషహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, ''ఎవరైన్న 
పేల ట్టలో తిని, దానిా న్నకి శుభా్పరసాే ఆ పేల ట్ట అతనిా 
గ్గరంచ్చ ననుా నువుా షై'త్రన్ నుండి విముకిత  పాస్తదించ్చ 
నట్టల  నినుా అల్లల హ్ (త) నరకం నుండి విముకిత  
పాస్తదించు గాక! అని దు'ఆ  చేసాుంది.'' (ర'జీన్)  
మరో 'హ్దీసు'లో ఇల్ల ఉంది, ''ఆ గనెా అతని 
క్షమాపణ గ్గరంచ్చ దు'ఆ చేసాుంది. మరో ఉలేల ఖనంలో 
ఇల్ల ఉంది, ''గనెాను, వాేళళను న్నకిన వార గ్గరంచ్చ 
నినుా అల్లల హ్ (త) ఇహ్పర లోకాలోల  సుఖ 

సంత్తషాలత్త  ఉంచు గాక!''  అని దీవిసాుంది. 
===== 

َيافَةِ   -1  َباُب الض ِ
1. అతిథి మర్వూదలు 

మేము ఇస్తల మీ త్రలీమ్ యొకొ 9వ భాగంలో 
అతిథుల సేవల గ్గరంచ్చ పేర్కొన్నాము. మానవులోల  
పరసురం అతిథులు కావటం తరచూ, జ్రుగ్గతూ 
ఉంట్టంది. అందు వలల  ఒకవేళ మీరు మీ అతిథుల పటల  
గౌరవంగా మంచ్చగా పావరత సాే, మీరు వార అతిథులు 
అయినపుుడు మీకు కూడా గౌరవాదరణలు లభసా్తయి. 
పాపంచంలో ఇల్లగే వయవహ్ రంచడం జ్రుగ్గతుంది. కాని 
ఇస్తల మ్లో దీనికి చాల్ల పా్రధానయత ఉంది. అతిథి 
మరాయదలు నైెతికతను కూడా సూచ్చసా్తయి. అతిథి 
సత్రొరం, అతిథి సేవ విశ్వాసం లోని ఒక భాగంగా 
పరగణించడం జ్రుగ్గతుంది. 

 దైవపావకత లు కూడా తమ అతిథుల పటల  
గౌరవాదరణలత్త పావరత ంచే వారు, ఇబాాహీమ్ అతిథుల 
గ్గరంచ్చ  ఖుర్ఆన్లో  పాసా్తవించడం  జ్రగంది:  

 

పదారాాలు వేడిగా ఉనాపుుడు తినరాదని వారంచడం 

జ్రగంది.  



21. అన్నపానీయాలు: 4159-4303 ;  సంపుటం:II 1507 21-  ِِعَمة َطأ   II :  لأدالجِ   ؛ 4303-4159: ِكتَاُب اْلأ
''ఏమీ? ఇబా్రహమ్  యొకక గౌరవనీయులైన అతిథుల 
గాథ నీకు చేరిీందా? వారు అతని వదద కు వచిానపుడు: 
"మీకు సల్లీం!" అని అన్నారు. అతను: "మీకూ సల్లీం!" 
అని జ్వాబిచిా: "మీరు పరిచయీంలేని (కొతత ) వారుగా 
ఉన్నారు." అని అన్నాడు. త్రువాత అతను తన 
ఇీంటిలోకి  పోయి బలిసిన (వేయిీంచిన) ఒక ఆవు 
దూడను తీసుకొని వచాాడు. దానిని వారి ముీందుకు 
జ్రిప: "ఏమీ? మీరీందుకు తినటీం లేదు?" అని 
అడిగాడు. (వారు తినకుీండ్డ ఉీండటీం చూసి), వారి 
నుీండి భయపడా్డడు.  వారన్నారు: "భయపడకు!" 
మరియు వారు అతనికి జా్జనవీంతడైన కుమ్మరుని 
శుభవారత  నిచాారు.''  (అజాూ రయాత్, 51:24-28)  
వీరు దైవదూతలు. మానవుల ర్జప్రలోల  వచాురు. 
ఇబాాహీమ్ (అ) వారని మానవులుగా భావించ్చ ఆతిథయ 
బాధయతను నెరవేరాురు. ఈ సంఘటన దాారా ఆతిథయ 
నియమ నిబంధనలు తెలుసుకోవాలి. 

 1. అతిథులు, ఆతిథయం ఇచేువారు సంభాషణ 
సల్లమ్త్త పా్రరంభంచాలి. పావకత  (స) మాటాల డే ముందు 
సల్లమ్ చేయాలని పావచ్చంచారు. (తిరమజి')  

2. అతిథి ఉండే ఏరాుట్ట చేయాలి, భోజ్న 
సదుప్రయాలను కలిుంచాలి. ఎందుకంటే ఇబాాహీమ్ 
(అ) సల్లమ్ చేస్లన తరాాత వంటనే భోజ్నం ఏరాుట్ట 
చేస్తరు. అనిాటికంటే మంచ్చ భోజ్నం కాలుబడిన 
మాంసం వార ముందు ఉంచారు. పావకత  (స) పావచనం, 
''అల్లల హ్నూ, తీరుుదిన్ననిా విశాస్లంచే వయకిత  తన 
అతిథిని గౌరవించాలి. మూడురోజుల వరకు ఆతిథ్ాిం 
అవుతింది. ఆ తరువ్వత దానిం అవుతింది. 
(బు'ఖారీ) 

 3. అతిథుల భోజ్న సదుప్రయం వార కంట 
పడకుండా చేయాలి. ఇబాాహీమ్ (అ) చేస్లనట్టల .  

4. అతిథులను తన భారాయ పిలల లను దూరంగా 
ఉంచాలి.  

5. అతిథులను విశ్వర ంతి ఏరాుట్ట చేస్లన తరువాత 
కంత సేపు వారకి దూరంగా ఉండాలి.  

6. భోజ్నం అతిథుల ముందు పటిాలి.  

   7. అతిథులు తింటే సంత్తష్టంచాలి. తినకపోతే 
విచారంచాలి. 
   8. అతిథులు తినని పక్షంలో ఆతిథయం ఇచేువారకి 
తగన కారణం తెలియపరచాలి. వారకి బాధ కలగ 
కుండా ఉండటానికి.  
   9. అతిథి తనకు చాలినంత తినా తరాాత ఇంకా 
తినమని అతిథిని బలవంతం చేయరాదు. 
   10. భోజ్న్నలు, ఇతర విషయాలు పూరత యిన 
తరాాత నిదానంగా వారని  ఏ పనిమీద రావడం 
జ్రగందని తెలుసు కోవాలి.  
  11. అతిథులత్త నగ్గమోముత్త, చ్చరునవుాత్త, 
ఉతామంగా మాటాల డాలి. అనవసరమైన విషయాలు 
మాటాల డి వారని పీడించరాదు.  
  12. అతిథులను గౌరవించటం విశ్వాసంలోని భాగం. 
ఒకవేళ ఎవరైన్న అతిథుల పటల  అసభ్యంగా పావరత సాే, 
వారపై తగన చరయ తీసుకోవాలి. 
   13. అతిథులు ఎవరవదద నైెన్న అనవసరంగా 3 రోజుల 
కంటే అధికంగా బసచేయరాదు. దానివలల  ఆతిథయం 
ఇచేువారకి కషిాలకు గ్గరచేస్ల నటల వుతుంది. కిర ంది 
'హ్దీసు'లను చదవండి, వాటి పాకారం ఆచరంచండి. 

لُ  َو َ ُل اْلأ لأَفصأ َ      మొదటి విభాగం ا
 (2/1224)[ ) متفق عليه (  1]  - 4243

يأَرةَ قَاَل:  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعنأ أَِِبأ ُهَر  قَاَل َرُسوأ
 َ ِخِرفَلأُيكأِرمأ َضيأَفُه َوَمنأ ك ِم اْلأ ِمُن بِاهلِل َوالأَيوأ َن  ا"َمنأ كَاَن يُؤأ

ِذ َجاَرهُ َوَمنأ كَاَن  ِخِر فَََل يُؤأ ِم اْلأ ِمُن بِاهلِل َوالأَيوأ بِاهلِل  ِمُن يُؤأ يُؤأ
." ا أَوأ لَِيُصم َتأ ً ِخِر فَلأَيُقلأ َخْيأ ِم اْلأ    َوالأَيوأ

َل"الأَجاِر" َيٍة: بَدأ ِم - َوِِفأ ِرَوا ِمُن بِاهلِل َوالأَيوأ "َوَمنأ كَاَن يُؤأ
ِخِر فَلأَيِصلأ َرحِ   .  ُه "  مَ اْلأ

4243. (1) [2/1224- ఏకీభవితీం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

''అల్లల హ్(త)నూ,  తీరుుదిన్ననిా విశాస్లంచే వయకిత  తన 
అతిథిని గౌరవించాలి.  అల్లల హ్(త)నూ, తీరుుదిన్ననిా 
విశాస్లంచే వయకిత  తన పరుగ్గ వారని పీడించరాదు. 
అల్లల హ్(త)నూ తీరుుదిన్ననిా విశాస్లంచే వయకిత  
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మాటాల డితే మంచే మాటాల డాలి. లేదా మౌనంగా 
ఉండాలి. అల్లల హ్(త)నూ, తీరుుదిన్ననిా విశాస్లంచే 
వయకిత   బంధుత్రానిా చలిల ంచాలి.'' (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 (2/1224)[ ) متفق عليه (  2]  - 4244
ِب ِ أَن َ َرُس  يأِح الأَكعأ َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوَعنأ أَِِبأ ُشَر وأ

ِمُن بِاهلِل َوالأَيوأ  قَاَل: ِخِرفَلأُيكأِرمأ َضيأَفُه  اْلأ ِم "َمنأ كَاَن يُؤأ
لَيألَة  َجا م  َو لَِك فَُهَو  ئَِزُتُه َيوأ َد ذَ َيافَُة ثَََلثََة أَي َاٍم فََما بَعأ َوالض ِ

َِجهُ  َصَدقَة  َوََل يَِحل ُ لَُه أَنأ يَثأِوَي ِعنأَدهُ َحّت َ   ."يَُحر 
4244. (2) [2/1224 -ఏకీభవితీం] 
అబూ షురై'హ్ క'అబీ కథనం: పావకత  (స) కథనం, 

''అల్లల హ్(త)నూ, తీరుుదిన్ననిా విశాస్లంచే వయకిత  తన 
అతిథిని గౌరవించాలి. విందు ఒక దినం ఒక రాతాి, 
ఆతిథయం మూడు రోజులు, ఆ తరువాత అతిథి తినాది 
దానంగా పరగణించబడుతుంది. అతిథులు మూడు 
రోజుల కంటే ఎకుొవగా బసచేయరాదు. ఇంటివారని 
కషిాలకు గ్గరచేస్లనటివుతుంది.26  (బు'ఖారీ, 
ముస్లల మ్) 

 (2/1224)[ ) متفق عليه (  3]  - 4245
ِمٍر قَاَل:  قُلأُت لِلن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعنأ ُعقأَبَة بأِن عَا

ُِل بِقَ  ُروأنََنا فََما َتَرى؟ فََقاَل لََنا:"إِن ََك َتبأَعثَُنا فََتْنأ ٍم ََل يَقأ "إِنأ  وأ
َ نََزلأُتمأ بَِقوأ  ا فَإِنأ لَمأ ا لَُكمأ بِ َمُروأ ٍم فَأ يأِف فَاقأِبلُوأ َما يَنأَبِغيأ لِلض َ

يأَف ال َِذيأ يَنأَبِغيأ لَُهمأ  أ َحق َ الض َ ُ ا فَُخُذوأا ِمهْنأ  . "يَفأَعلُوأ
4245. (3) [2/1224- ఏకీభవితీం]  
'ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథనం: నేను పావకత  (స)ను 

'తమరు మమమలిా దూర పా్రంత్రలకు పంపు 

తున్నారు. ఒకోొస్తర ఎల్లంటి పా్రంత్రలకు వళళవలస్ల 
వసాుందంటే, అకొడునావారు మాకు ఆతిథయం 
ఇవారు. ఇట్టవంటి పరసా్లతులోల  మేము ఏం చేయాలి,' 
అని వినావించుకున్నాను. దానికి పావకత  (స), 'మీరు 

 

26) వివరణ-4244: ఆతిథయం ఇవాటం విశ్వాసంలోని ఒక 

భాగం. అతిథులు వసాే మొదటి రోజు స్తధయమైనంత 

వరకు మంచ్చ భోజ్నం తినిపించాలి, ఆ తరువాత 

స్తమానయంగా వండే భోజ్నం. అయితే అతిథి మూడు 

రోజులు మాతామే ఉండాలి. మూడు రోజుల తరువాత 

కూడా తినిపిసాే అది దానం అవుతుంది. 

అకొడికి వళ్ళళన తరాాత ఆతిథేయులు మీ ముందు 
ఉంచ్చన దానిా స్వాకరంచండి. ఒకవేళ వారు సంత్తషంగా 
ఆతిథయం ఇవాకపోతే ఆతిథయ హ్కుొను అతనుాండి 
వసూలు చేయండి,' అని బోధిీంచారు.27 (బు'ఖారీ, 
ముస్లల మ్)  

 ( 2/1224)[ ) صحيح (  4]  - 4246
يأَرةَ قَ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  :لَ اَوَعنأ أَِِبأ ُهَر َخَرَج َرُسوأ
لَيألٍَة فَإِذَ  ٍم َو ٍر َوُعَمَر فََقاَل: ُهوَ ا ذَاَت يَوأ َرَجُكَما   بِأَِِبأ بَكأ "َما أَخأ

اَعِة؟"  تُِكَما َهِذهِ الس َ عُ قَاَل: قَاََل:  ِمنأ بُُيوأ لأَجوأ َ "َوأَنَا َوال َِذيأ   ا
َرَجِن ال َ  ا"نَفأِسيأ بَِيِدهِ َْلَخأ ُموأ َرَجُكَما قُوأ ا َمَعُه  .ِذيأ أَخأ ُموأ فََقا

 َ أَةُ ِرفَإِذَا ُهَو لَيأَس ِِفأ بَيأِتِه فَ َصانأ فَأَََت َرُجًَل ِمَن اْلأ لَم َا َرأَتأُه الأَمرأ
 : لَتأ َحًبا َوأَهأًَل  قَا ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: فََقاَل لََها رَ  .َمرأ  ُسوأ

؟" : ذَهَ  "أَيأَن فََُلن  لَتأ َذُب لََنا ِمَن الأَماِء إِذأ َجاَء قَا َتعأ َب َيسأ
َنأَصاِري ُ فََنَظَر إِ  ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم وصاحبيه رَ  ىَل اْلأ ُسوأ

 ِ لأَحمأُد ّلِل  َ أ قَاَل:  ثُم َ قَاَل: ا َيافًا ِمن ِ َم أَكأَرَم أَضأ  َما أََحُد الأَيوأ
ٍق فِيأِه بُ  نأَطلََق فََجاَءُهمأ بِِعذأ ٍروَ فَا ٍب فََقاَل:تَ سأ ٍر َوُرطأ ا ِمنأ  مأ كُلُوأ

يََة فََقاَل لَ  ُل اهللِ رَ  هُ َهِذهِ َوأََخَذ الأُمدأ   صىل اهلل عليه وسلم: ُسوأ
ِق  " لَِك الأِعذأ اةِ َوِمنأ ذَ ا ِمَن الش َ َب "فََذبََح لَُهمأ فَأَكَلُوأ إِي َاَك َوالأَحلُوأ

ا قَالَ  ا َوَرُووأ ا فَلَم َا أَنأ َشِبُعوأ ُل اهلِل صىل اهلل علي َوَشِربُوأ ه َرُسوأ
ٍر َوُعَمَر: أَلُن َ َعنأ َهَذا   بِ ِسيأ فأ ال َِذيأ نَ  "وَ  وسلم ِْلَِِبأ بَكأ َيِدهِ لَُتسأ

عُ ثُم َ لَمأ  تُِكمأ الأُجوأ َرَجُكمأ ِمنأ بُُيوأ َمِة أَخأ َم الأِقَيا الن َِعيأِم يَوأ
ا َحّت  أََصاَبُكمأ َهَذا الن َِعيأُم"  ِجُعوأ ِلم  هُ َرَوا .َترأ   . ُمسأ

ِكرَ  ٍد: َوذُ ُعوأ َنأ  َحِديأُث أَِِبأ َمسأ بَاِب  " ِِفأ  رِ َصاكَاَن َرُجل  ِمَن اْلأ
 . "الأَولِيأَمةِ 

4246. (4) [2/1224- దృఢీం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒకరోజు లేదా ఒకరాతిర  
పావకత  (స) ఇంటినుండి బయటకు వళ్ళళరు. దారలో 
అబూ బకర్ (ర), 'ఉమర్ (ర)ను కలిస్తరు. పావకత  (స) 

 

27) వివరణ-4245: అంటే ఒకవేళ మీరు ఆకలిత్త 

అలమటించ్చ, ఏ వసాువూ దొరకొపోతే, మీరు 

బలవంతంగా ఆతిథయ హ్కుొను వసూలు చేయగలరు. 

లేదా ఒకవేళ పనుా మొదలైనవి వసూలు చేయడానికి 

అధికారకంగా అకొడకు వళ్ళతే, పనుా, సదఖా 

ఇవాటంత్త ప్రట్ట అధికారకి భోజ్నం పటిటం కూడా 

తపునిసర. ఒకవేళ సంత్తషంగా ఇవాకపోతే పనుా 

మొదలైనవి వసూలు చేసుకోండి.   
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వారత్త, 'మీరు ఈ సమయంలో ఇంటి నుండి బయటకు 
ఎందుకు వచాురు?' అని పాశాంచారు. దానికి వారు, 
'ఆకలి' అని వినావించుకున్నారు. అపుుడు పావకత  (స) 
'ఎవర చేతిలో న్న పా్రణం ఉందో ఆ అలి్లహ్(త) స్తకియ ! ఏ 
కారణం వలల  మీరు బయటకు వచాురో నేనూ దానివలేల  
బయటకు వచాును' అని అన్నారు. అందర్జ 
నిలబడాడ రు. ఒక అ'న్నసరీ ఇంటికి వళ్ళళరు. అపుుడు ఆ 
అ'న్నసరీ ఇంట్లల  లేరు. అతని భారయ వీరని చూచ్చ 
స్తాగతం పలికింది. పావకత  (స) ఆమత్త, 'నీ భ్రత  ఎకొడ,' 
అని అడిగారు. దానికి ఆమ, 'మంచ్చ నీళ్ళళ తీసుకు 

రావటానికి వళ్ళళరు,' అని చపిుంది. ఇంతలో అతడు 
రానే వచాుడు. తన ఇంటిలో పావకత  (స)ను, అబూ బకర్, 
'ఉమర్లను చూచ్చ చాల్ల సంత్తష్టంచాడు. ఈ రోజు 
న్నకన్నా ఉతామ వయకుత లు అతిథులుగా ఉనా వయకిత  
మర్కకడుండడు అని తన త్తటలోనికి వళ్ళళ ఖర్జూ రం 
పళళ గ్గతాులు తీసుకని వచ్చు ఆరగంచండని 
ముందుంచాడు. ఆ తరువాత భోజ్న్ననికి జ్ంతువును 
జ్'బహ్ చేయటానికి కతాి పటి్టకున్నాడు. అది చూచ్చ 
పావకత  (స), 'ప్రలిచేు పశువును జ్'బహ్ చేయకు,' అని 
అన్నారు. అతడు ఒక మేకను జ్'బహ్ చేస్ల, దాని 
మాంసం వండి, అతిథులకు ర్కటి్ట, మాంసం 
తినిపించాడు, ఖర్జూ రం పళ్ళళ కూడా తిన్నారు, చలల ని 
నీళ్ళళ కూడా తా్రగారు. అందర్జ కడుపు నిండా తినా 
తరాాత పావకత  (స) అబూ బకర్, 'ఉమర్లత్త ఎవర 
చేతిలో న్న పా్రణం ఉందో ఆయన స్తకియ ! తీరుు దినం న్నడు 
ఈ అనుగర హాలను గ్గరంచ్చ పాశాంచడం జ్రుగ్గతుంది. 
ఆకలిత్త మీరు మీ ఇళళనుండి బయలుదేరారు. 
కడుపులు నిండి మీరు మీ ఇళళకు తిరగ 
వళ్ళతున్నారు. 28 (ముస్లల మ్) 

 

28) వివరణ-4246: ఖుర్ఆన్లో అల్లల హ్ (త) ఇల్ల ఆదే 

శంచాడు: ''(ఇహలోక) పేర్వస మిమమలిా ఏమరు 

ప్రటలో పడవేసిీంది; మీరు గోర్సలలోకి చేరేవరకు. 

అల్లకాదు! తవరలోనే మీరు తెలుసు కుీంటారు. మరొక 

సారి (వినీండి)! వాసత వీంగా, మీరు అతి తవరలోనే 

తెలుసుకుీంటారు. ఎీంత మ్మతర ము కాదు! ఒకవేళ్ మీరు 

నిశాత జా్జనీంతో తెలుసుకొని ఉీంటే (మీ వైెఖరి ఇల్ల 

ఉీండేది కాదు). నిశ్చయంగా, మీరు భగ్భగ్ మీండే 

నరకాగిాని చూడగ్లరు! మళ్ళీ అీంటన్నాను! మీరు 

 

తపుక దానిని (నరకాగిాని) నిసీీంకోచమైన దృష్టయ తో 

చూడగ్లరు! అపుుడు, ఆ రోజు మీరు, (ఈ జీవితీంలో 

అనుభవిీంచిన) సౌఖాయలను గురిీంచి తపుక పాశాీంచ 

బడతారు!.'' (అతాకాసుర్, 102:1-8) 

తఫ్స్వర్ ఇబ్నా కస్వర్లో ఇల్ల ఉంది, ''ఈ సూరహ్ 

అవతరంచబడింది. పావకత  (స) పఠంచ్చ వినిపించారు. 

అపుుడు అనుచరులు ఖర్జూ రాలు తింట్టన్నాం. నీళ్ళళ 

తా్రగ్గతున్నాం, కరవాల్లలు మడలోల  వాేల్లడు 

తున్నాయి, శతాువు పంచిఉన్నాడు మర ఏ అను గర హాల 

గ్గరంచ్చ పాశాంచడం జ్రగ్గతుంది అని వినావించు 

కున్నారు. దానికి పావకత  (స) భ్యపడండి అతి తారలో 

అనుగర హాలు వసా్తయి.  

ఉమర్ (ర) కథనం: ''ఒకస్తర మేము కూర్కుని ఉన్నాం. 

ఇంతలో పావకత  (స) వచాురు. స్తానం చేస్ల వచ్చునటి్ట 

ఉన్నారు. మేము, 'తమరు చాల్ల సంత్తషంగా 

ఉనాటి్టంది,' అని అన్నాము. దానికి పావకత (స) 'అవును' 

అని అన్నారు. ఆ తరువాత పాజ్లు ధన సంపదల 

గ్గరంచ్చ మాటాల డస్తగారు. అపుుడు పావకత  (స) దైవభీతి 

గలవాడికి ధన సంపదలు ఏవీ హానికరమైనవి కావు. 

దైవభీతిగల వారకి ఆరోగయం ధన సంపదల కన్నా 

గొపుది. సంత్తషకరమైన సాభావం కూడా దేవుని గొపు 

అనుగర హ్ం. (ముసాద్ అ'హ్మద్) 

అంటే దైవానుగర హాల గ్గరంచ్చ పాశాంచడం జ్రుగ్గతుంది. 

అదేవిధంగా శరీర అవయవాల గ్గరంచ్చ, ఆహార 

పదారాాల గ్గరంచ్చ, ఇవేకాక దైవం పాస్తదించ్చన 

అనుగర హాలనిాటిని గ్గరంచ్చ పాశాంచడం జ్రుగ్గతుంది. 

'స'హీ'హ్ బు'ఖారీలో ఇల్ల ఉంది, ''రిండు దైవ్వనుగర హాల 

గుర్ించి పేజలు ఏమరుపాటుకు గురై ఉన్ిరు. అవి 

ఆరోగాిం, తీర్క, పాజ్లు వీటి పా్రముఖయతను, 

పా్రధానయతను గర హంచటం లేదు. సరైనవిధంగా 

ఉపయోగంచటం లేదు. 

 ముసాద్ అ'హ్మద్లో ఇల్ల ఉంది, ''అల్లల హ్ (త) తీరుు 

దినం న్నడు ఇల్ల ఆదేశసా్తడు, 'ఓ ఆదమ్ కుమారా! నేను 

నీకు గ్గరార లను, ఒంట్టలనూ పాస్తదించాను, సా్వరలను నీకు 

కటిబ్నటిాను, నీవు సంత్తషంగా, సుఖంగా జీవించాలని. 

వాటికి తగన కృతజ్ఞ త ఎకొడుంది.  

  ఈ 'హ్దీసు' దాారా తెలిస్లన విషయం ఏమిటంటే, 

అతిథి వచ్చున తరాాత అనిాటికంటే ముందు ఒకవేళ 

ఫలహారాలు ఉంటే వార ముందు పటిాలి. ఆ తరువాత 
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ُل الث َاِّنأ  لأَفصأ َ    రిండవ విభాగంا

 (1225/ 2)لم تتم دراسته ( ) [  5]  - 4247
ِب ُ صىل اهلل عليه   ِديأ كََرَب َسِمَع الن َ َعِن الأِمقأَداِم بأِن َمعأ
ًما  ُروأ يأُف َمحأ َبَح الض َ ًما فَأَصأ ِلٍم َضاَف قَوأ ُل : " أَي َُما ُمسأ وسلم يَُقوأ

 َ ُرهُ َحّت َ يَأأُخَذ لَُه بَِقَراهُ مِ ك ِلٍم نَصأ لِِه  نأ اَن َحق ًا َعىَل كُل ِ ُمسأ  َما
َيٍة : " َوأَي َُما َرُجٍل   َرِمي ُ َوأَبُوأ دَاُودَ َوِِفأ ِرَوا ا ِعِه " . َرَواهُ الد َ َوَزرأ

أ بِِمثأِل قََراهُ  ِقهََبُ هُ كَاَن لَُه أَنأ يُعأ ُروأ ًما فَلَمأ يَقأ  . "  َضاَف قَوأ
4247. (5) [2/1225 -అపరిశోధితీం] 
మిఖ్దామ్ బిన్ మ'అదీ కరబ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) 
ఇల్ల పావచ్చసాూ ఉండగా నేను విన్నాను, ''ఎవరైన్న ఒక 
వయకిత  వదద కు అతిథిగా వచాుడు. అతను ఆ వయకిత కి 
ఆతిథయం ఇవాలేదు. అంటే అనా ప్రనీయాలు 
సమకూరు లేదు. రాతాంత్ర ఆకలిత్త గడిపి ఉదయం 
లేచాడు. ఇట్టవంటి వయకిత కి సహాయం చేయటం పాతి 
ముస్లల మ్  యొకొ విధి. అతని ఆతిథయ హ్కుొను 
అతనికి ఇపిుంచాలి. ధనం ర్జపంలోనైెన్న, ఆహార 
ధాన్నయల  ర్జపంలోనైెన్న. (దారమ) 

 (1225/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  6]  - 4248
َوِص الأُجَشِمي ِ َعنأ أَبِيأِه قَا َحأ َل  َوَعنأ أَِِبأ اْلأ َل: قُلأُت: يَا َرُسوأ

ُت بَِرُجٍل فَلَمأ يَ  ِنأ ثُم َ َمر َ ِِبأ  اهلِل أََرأَيأَت إِنأ َمَررأ لَمأ يُِضفأ ِّنأ َو ِقرأ
ِمِذي ُ  أ ِزيأِه؟ قَاَل: "بَلأ اَقأِرهِ". َرَواهُ الّت ِ يأِه أَمأ أَجأ لَِك أَقأِر َد ذَ  . بَعأ
4248. (6) [2/1225- అపరిశోధితీం] 
అబుల్ అ'హ్వ'స్ జుషమియియ తన తండాి దాారా 
కథనం: నేను ఇల్ల వినావించుకున్నాను, ''ఓ పావకాత ! 
నేను ఒక వయకిత  వదద కు వళ్ళతే ఆ వయకిత  ఆతిథయం ఇవాలేదు, 
ఏమీ తినిపించ లేదు. ఆ వయకిత  న్న దగు రకు వసాే నేను 
ఆతిథయం ఇవాాల్ల లేక పాతీకారం తీరుుకోవాల్ల?'' 
దానికి పావకత  (స) ''కాదు, నువుా అతనిా గౌరవించ్చ, 
ఆదరంచు, ఆతిథయం ఇవుా,'' అని అన్నారు. (తిరమజి')  
అంటే చడుకు చడు దాారా పాతీకారం 
తీరుుకోకూడదు. చడుకు మంచ్చ దాారా సమాధానం 
ఇవాాలి. ఇదే  ఉతామ  గ్గణం. 

 

ర్కటి్ట మాంసం ఏరాుట్ట చేయాలి. ఇబాాహీమ్ (అ) 

చేస్లనటి్ట. 

 ( 2/1226)[ ) صحيح (  7]  - 4249
َل اهللِ  ِهِ أَن َ َرُسوأ  صىل اهلل عليه وسلم  َوَعنأ أَنٍَس أَوأ َغْيأ
ِد بأِن ُعَبادَةَ فََقالَ  َتأأذََن َعىَل َسعأ َمُة  " :اِسأ ََلُم عَلَيأُكمأ َوَرحأ الس َ

ِمِع   لَمأ يُسأ َمُة اهلِل َو ََلُم َوَرحأ ُكُم الس َ : َوعَلَيأ د  اهلِل "فََقاَل َسعأ
د  ثَََلثًا الن َِب  صىل اهلل عليه وسلم َحّت  َسل ََم ثَََلثًا َوَرد َ عَلَيأِه  َسعأ

ِب ُ صىل اهلل عليه و  ُه فََرَجَع الن َ ِمعأ لَمأ يُسأ د   سلم  َو ُه َسعأ ت َِبعأ فَا
َمًة إَِل َ ِهَي  فََقاَل: أ أَنأَت َوأُم ِيأ َما َسل َمأَت َتِسِليأ َل اهلِل بِأَِِب يَا َرُسوأ
َ  بِأذأِّنأ: َببأُت أ َك أَحأ ِمعأ لَمأ أُسأ لََقدأ َردَدأُت عَلَيأَك َو َتكأِثَر ِمنأ  َو نأ أَسأ

ا الأبَ  كَِة ثُم َ دََخلُوأ َب لَُه َزبِيأًبا فَأَكََل  يأَت ِسََلِمَك َوِمَن الأََبَ  فََقر َ
َمُكُم  نَِب ُ اهلل صىل اهلل عليه وسلم فَلَم َا فََرغَ قَاَل: "أَكََل َطَعا

ُكُم الأَمََلئَِكُة َوأَفأَطَرِعنأَدكُمأ ال  ُرَوَصل َُت عَلَيأ َبأَرا َن". اْلأ ائُِموأ  ص َ
ن َِة "  ِح الس ُ  . َرَواهُ ِِفأ"َشرأ

4249. (7) [2/1226- దృఢీం] 
అనస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) స'అద్ బిన్ 'ఉబాదహ్ 
వదద కు వళ్ళళ కలవడానికి అనుమతికోరారు. సల్లమ్ 
చేస్తరు. స'అద్ బిన్ 'ఉబాదహ్ మలల గా సమాధానం 
ఇచాురు. పావకత  (స)మళ్ళళ సల్లమ్ చేస్తరు. స'అద్ బిన్ 
'ఉబాదహ్ మళ్ళళ మలల గా సమాధానం ఇచాురు. పావకత  
(స) మళ్ళళ సల్లమ్ చేస్తరు. స'అద్ బిన్ 'ఉబాదహ్ 
మళ్ళళ మలల గా సల్లమ్ చేస్తరు. పావకత  (స) తిరగ వళళ 
స్తగారు. అపుుడు స'అద్(ర) పరగెతాుకుంటూ వచ్చు 
కలస్ల, 'ఓ పావకాత ! తమరు సల్లమ్ చపిునపుుడల్లల  నేను 
సమాధానం ఇచాును. అయితే బిగు రగా ఇవాలేదు. 
తమరు మళ్ళళ సల్లమ్ చేయాలని, దాని శుభ్ం వలల  
ల్లభ్ం పందాలని' అని వినావించుకున్నారు. ఆ 
తరువాత పావకత  (స) ఇంట్లల నికి వళ్ళళరు. తినటానికి 
పావకత  (స) ముందు కిష్మిష్ తెచ్చు ఉంచటం జ్రగంది. 
పావకత  (స) కిష్మిష్ తిన్నారు. తినా తరువాత ఈ దు'ఆ 
పఠంచారు, ''సజ్ూ నులు మీ ఆహారానిా తిన్నారు. 
దైవదూతలు మీ కోసం దు'ఆ చేస్తరు, ఉపవాసకులు 
ఉపవాస్తనిా విరమించారు.''  (షర్'హుసుసనాహ్) 

 (1226/ 2) [ ) لم تتم دراسته ( 8]  - 4250
لم قَاَل: "َمثَُل َوَعنأ أَِِبأ َسِعيأٍد َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وس

ِيأَماِن كََمثَِل الأَفَرِس  ِمِن َوَمثَُل اْلأ ُل ثُم َ ِِفأ  الأُمؤأ  آِخي َِتِه يَُجوأ
ِيأَماِن  ِجُع إِىل اْلأ ُهوأ ثُم َ يَرأ ِمَن يَسأ ِجُع إِىل آِخي َِتِه َوإِن َ الأُمؤأ يَرأ
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فَُكُم  ُروأ ا َمعأ لُوأ َتأِقَياَء َوأُوأ َمُكمأ اْلأ ا َطَعا ِعُموأ ". َرَواهُ   فَأَطأ َ ِمِنْيأ الأُمؤأ

ِيأَماِن "  َ الأَبيأَهِقي ُ ِِفأ "ُشَعِب اْلأ  . بُوأ نَُعيأٍم ِِفأ " الأِحلأَيِة " َوأ
4250. (8) [2/1226- అపరిశోధితీం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

''విశ్వాస్ల మరయు విశ్వాసం ఉదాహ్రణ గ్గరర ం వంటిది. 
తా్రళళత్త కటిబడి ఉనా కకొం చుటిూ తిరుగ్గతుంది. 
విశ్వాస్ల ఏమరుప్రట్టకు గ్గరౌత్రడు, ఆ తరువాత 
క్షమాపణ, పశ్వుతా్రపంచంది విశ్వాసంవైపు తిరగ 
వసా్తడు. మీరు ఉతాములకు, దైవభీతిపరులకు 
తినిపించండి. విశ్వాసులపటల  మేలు, న్నయయం 
చేయండి.'' 29  (బై్నహ్ఖీ - షు'అబుల్ ఈమ్మన్, అబూ 
న'యీమ్ -'హల్యహ్) 

 (1226/ 2) [ ) لم تتم دراسته ( 9]  - 4251
ٍرقَا كَاَن لِلن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم   َل:َعنأ َعبأِد اهلِل بأِن بُسأ

ا  َحوأ اُء فَلَم َا أَضأ لأَغر َ َ بََعة  ِرَجاٍل يَُقاُل لََها: ا ِملَُها أَرأ َعة  يَحأ قَصأ
ََح أُِِتَ بِِتلأَك الأقصَعِة َوقَدأ ثَر َ  ا الض ُ ا عَلَيأَها َوَسَجُدوأ لأَتف ُوأ دَ فِيأَها فَا

ُل  ا َجثَا َرُسوأ َراِِب  : اهللِ فَلَم َا كَثَُروأ   صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل أَعأ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ اهلَل   َما َهِذهِ الأَجلأَسُة؟ فََقاَل الن َ

َعلأِنأ َجب َاًرا َعنِ  لَمأ يَجأ يأًما َو ا   ثُم َ قَاَل: .يأًدا"َجَعلَِنأ َعبأًدا كَِر "كُلُوأ
َوَتَها  ا ِذرأ نِِبَها َودََعوأ  . اَرَك فِيأَها". َرَواهُ أَبُوأ دَاُودَ يُبَ ِمنأ َجَوا

4251. (9) [2/1226 -అపరిశోధితీం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ బుసార్ (ర) కథనం: పావకత  (స) వదద  ఒక 
పదద  గనెా ఉండేది. దానిా నలుగ్గరు వయకుత లు ఎతాే 

వారు. దానిా 'గరార  అనే వారు. అందులో తినే పదారాం 
వేస్లన తరాాత  నలుగ్గరు వయకుత లు ఎతాేవారు. 
ఉదయం చాషార్ నమా'జు తరాాత అందులో స'రీద్ 
వంటకం వేస్ల తెచ్చు పటిటం జ్రగంది. దాని చుటిూ 
కూర్కుని తినటం పా్రరంభసా్తరు. జ్నం అధికంగా ఉంటే 
పావకత  (స) ముడుకులపై కూరుు న్నారు. ఒక బదూ అది 
చూచ్చ, 'ఇల్ల కూరోువటం మీకు తగదు' అని అన్నాడు. 
దానికి పావకత  (స), 'ఇల్ల కూరోువటం మీకు తగదు,' అని 
అన్నారు. దానికి పావకత (స), 'అల్లల హ్ (త) ననుా 

 

29) వివరణ-4250: అంటే విశ్వాస్ల దైవస్తనిాహత్రయనిా 

పందుత్రడు. ఒకోొస్తర ప్రప్రలవలల  దైవానికి దూరం 

అవుత్రడు. కాని విశ్వాసం నుండి వేరుకాడు.  

వినయవిధేయతలు గలవాడిగా సృషి్టంచాడు, 
గరాాహ్ంకారాలు గలవాడిగా సృషి్టంచలేదు.' ఆ 
తరువాత, 'గనెా మూలల నుండి తినండి. మధయ నుండి 
తినకండి. మధయ శుభ్ం అవతరసాుంది,' అని అన్నారు.' 
(అబూ  దావూద్) 

 (2/1227) [ ) لم تتم دراسته ( 10]  - 4252
َحاَب  هِ: أَن َ أَصأ ِ ٍب َعنأ أَبِيأِه َعنأ َجد  ِشي ِ بأِن َحرأ َوَعنأ َوحأ

ا: يَا رَ  لُوأ ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَا َل اهلِل إِن َا نَأأكُُل َوََل  َرُسوأ ُسوأ
َبُع قَاَل: "فَلََعل َُكمأ تَ  َن؟"فأَّتِ نَشأ ا :نََعمأ  قُوأ لُوأ قَاَل:  .قَا

َم اهلِل يَُباَرُك لَُكمأ فِيأهِ  ا اسأ ُكُروأ ِمُكمأ َواذأ ا َعىَل َطَعا َتِمُعوأ . ""فَاجأ
ِمِذي ُ  أ  . َرَواهُ الّت ِ

4252. (10) [2/1227 -అపరిశోధితీం] 
వ'హ్షీ బిన్ 'హ్ర్బ్ తన తీండాి త్రతల దాారా కథనం: 
పావకత  (స) అనుచరులు పావకత  (స)త్త, 'ఓ పావకాత ! మేము 
తిీంటన్నాము, కాని కడుపులు నిండవు,' అని 
అన్నారు. దానికి పావకత  (స), 'మీరు వేర్వారుగా 
తింట్టన్నారా?' అని అన్నారు. దానికి మేము, 'అవును' 
అన్నాము. పావకత  (స), 'మీరంత్ర ఒకచోట కూరోాని 
తినండి. అల్లల హ్(త) పేరు పలికి తినండి. అందులోనే 
మీకు శుభ్ం పాస్తదించబడుతుంది,' అని అన్నారు. 
(తిర్సమజి') 

----- 

ِلُث  ُل الث َا لأَفصأ َ     మూడవ విభాగంا
 ( 2/1227؟ )[  11]  - 4253

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َعنأ أَِِبأ َعِسيأٍب قَاَل: َخَرَج َرُسوأ
ُت إِلَيأِه ثُم َ َمر َ لَ  ٍر فََدعَاهُ   بِأَِِبأ بَ يأًَل فََمر َ ِِبأ فََدعَاِّنأ فََخَرجأ كأ

نأَطلََق َحّت َ دََخَل   فََخَرَج إِلَيأِه ثُم َ َمر َ بُِعَمَر فََدعَاهُ فََخَرَج إِلَيأِه فَا
َنأَصارِ  ِض اْلأ ِعمأَنا فََقاَل لَِصاِحِب الأَحائِِط: .َحائًِطا لَِبعأ  "أَطأ

ًرا" ٍق فََوَضَعهُ  .بُسأ ُل اهللِ  .فََجاَء بِِعذأ ليه   صىل اهلل عفَأَكََل َرُسوأ
َحابُُه ثُم َ دَعَا بَِماٍء بَاِردٍ  أَلُن َ   فََشِرَب فََقاَل: .وسلم َوأَصأ "لَُتسأ
َمِة" َم الأِقَيا ِق   قَاَل: .َعنأ َهَذا الن َِعيأَم يَوأ فَأََخَذ ُعَمُر الأِعذأ

 َ ِل اهلِل صىل اهلل فََضَرَب فِيأِه اْلأ َرقَبأَل َرُسوأ َثَرالأُبسأ   رأِض َحّت َ َتَنا
َن َعنأ هَ  م َ قَاَل:عليه وسلم ثُ  لُوأ ُؤوأ َل اهلِل إِن َا لََمسأ َم  يَا َرُسوأ َذا يَوأ
َمِة؟ قَاَل: َرَتُه  "نََعمأ إَِل َ ِمنأ ثَََلٍث  الأِقَيا لر َجُل َعوأ َ قٍَة لَف َ بَِها ا ِخرأ



21. అన్నపానీయాలు: 4159-4303 ;  సంపుటం:II 1512 21-  ِِعَمة َطأ   II :  لأدالجِ   ؛ 4303-4159: ِكتَاُب اْلأ
َرةٍ َسد   ُل فِيأِه ِمَن الأَحر ِ  أَوأ ِكسأ َعَتُه أَوأ ُحُجٍر يََتَدخ َ   بَِها ُجوأ

" ِ ِيأَماِن  .َوالأَقر  َمُد َوالأَبيأَهِقي ُ ِِفأ "ُشَعِب اْلأ َسًَل  ."َرَواهُ أَحأ  .ُمرأ
4253. (11) [2/1227 ? ] 
అబూ 'అస్వబ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) ఒక రాతాి ఇంటి 
నుండి బయటకు వళ్ళళరు. న్న దగు రకు వచ్చు ననుా 
పిలిచారు. నేను బయటకు వచాును. ఇంతలో అబూ 
బకర్ (ర) ఆ మారు ం గ్గండా వళ్ళతుండగా అతనిా 
కూడా పిలిచారు. అతను వచాురు. ఆ తరువాత 
'ఉమర్ (ర) ఆ మారు ం గ్గండా వళ్ళతున్నారు. అతనిా 
పిలిచారు. అతను కూడా వచాురు. ఆ తరువాత పావకత  
(స) వీరందరత్త ప్రట్ట ఒక అ'న్నసరీ త్తటలోనికి 
వళ్ళళరు. ఆ త్తట యజ్మానిత్త, 'ఈ రోజు మాకు 
ఖర్జూ రంపళ్ళళ తినిపించు,' అన్నారు. అతడు 
ఖర్జూ రాల గ్గతాులు తీసుకువచ్చు పావకత  (స) ముందు 
పటిాడు. పావకత  (స) ఆయన సహ్చరులు తినస్తగారు. 
పావకత  (స) చలల ని నీళ్ళళ కోరారు. చలల ని నీళ్ళళ తా్రగ పావకత  
(స), 'తీరుుదినంన్నడు ఈ అనుగర హాల గ్గరంచ్చ 
మిమమలిా పాశాంచడం జ్రుగ్గతుంది.' ఉమర్ (ర) ఒక 
గ్గతాిని తీసుకని నేలకేస్ల కటిారు. ఖర్జూ రాలు 
చల్లల చదురై పోయాయి. ఆ తరువాత, 'పావకాత ! ఈ 
మామూలు అనుగర హాలను గ్గరంచ్చ తీరుుదినం న్నడు 
మమమలిా పాశాంచడం జ్రుగ్గతుందా,' అని 
వినావించుకున్నారు. దానికి పావకత  (స), 'అవును కాని, 
మూడు విషయాల గ్గరంచ్చ పాశాంచడం జ్రుగదు. అవి 
గ్గడడ ముకొ అంటే మనిష్ట తన మరామంగానిా దాచుకునే 
గ్గడడ  ముకొ, లేదా ర్కటి్ట ముకొ, ఆకలి గొనావాడు తిని 
తన ఆకలి తీరుుకునా ర్కటి్టముకక లేదా గ్గడిసె, 
దానివలల  మనిష్ట తనుా త్రను రకియ ంచుకునేది,' అని 
పావచిీంచారు. (అ'హ్మద్, బై్నహ్ఖీ- షు'అబుల్ ఈమ్మన్ / 
తాబ'యీ  పాోకత ీం) 

 (2/1227)[ ) لم تتم دراسته (  12]  - 4254
بأِن ُعَمَرقَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعِن ا  قَاَل َرُسوأ

ُم َرُجل  َحّت  تُ  فَُع الأَمائَِدةُ َوََل  "إِذَا ُوِضَعِت الأَمائَِدةُ فَََل يَُقوأ رأ
فَُع يََدهُ َوإِنأ َشِبَع َحّت   لَِك  يَفأُرغَ الأ يُرأ ِذرأ فَإِن َ ذَ لأُيعأ ُم َو َقوأ

َعاِم   َن لَُه ِِف الط َ ِجُل َجِليأُسُه فََيقأِبُض يََدهُ َوَعََس أَنأ يَُكوأ يَخأ
ِ  .َحاَجة " بأُن َماَجُه َوالأَبيأَهِقي ُ ِِفأ ُشَعِب اْلأ   .يأَماِن َرَواهُ ا

4254. (12) [2/1227-అపరిశోధితీం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: పావకత  

(స)పావచనం, ''భోజ్న్నలు వడిడ ంచ్చ అందర్జ కూరుుని 
భోజ్న్నలు తినా తరాాత చాప ఎతాేవరకు ఎవర్జ 
లేవరాదు. ఇంకా ఎవర్జ అందర్జ ఆపివేసే వరకు 
తినటం ఆపరాదు. ఒకవేళ ఏదైన్న అతయవసర పని 
ఉంటే తపు. ఎందుకంటే ఒకరు ఆపివేసాే ఇతరులను 
అవమానపరచ్చనటి్ట ఉంట్టంది. వాళళకు ఇంకా 
తిన్నలని కోరక ఉన్నా వాళ్ళళ కూడా ఆపివేసా్తరు.'' 
(ఇబ్నా మాజ్హ్, బై్నహ్ఖీ- షు'అబుల్ ఈమ్మన్) 

 (2/1228)[ ) لم تتم دراسته (  13]  - 4255
َفِر بأِن ُمَحم ٍَد َعنأ أَبِيأِه قَاَل: كَاَن  ُل اهلِل صىل   َوَعنأ َجعأ َرُسوأ

 َ ٍم ك أََل. َرَواهُ  اَن آِخَرُهمأ اهلل عليه وسلم إِذَا أَكََل َمَع قَوأ  أَك
َسًَل   ِيأَماِن " ُمرأ  .الأَبيأَهِقي ُ ِِفأ " ُشَعِب اْلأ

4255. (13) [2/1228- అపరిశోధితీం] 
జ్'అఫర్ బిన్ ము'హ్మమద్ తన తండాి దాారా కథనం: 
పావకత  (స) ఇతరులత్త ప్రట్ట తింటే చ్చవరవరకు 
తినేవారు. అంటే అందర్జ తినేవరకు, ఇతరులు 
స్లగ్గు పడ కుండా ఉండడానికి. (బై్నహ్ఖీ- షు'అబుల్ 
ఈమ్మన్  /  తాబ'యీ  పాోకత ీం) 

 (2/1228)[ ) لم تتم دراسته (  14]  - 4256
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم   : أُِِتَ الن َ لَتأ َماِء بِنأِت يَِزيأٍد قَا َوَعنأ أَسأ

تَ  بَِطَعاٍم فََعَرَض  َتِهيأِه. قَاَل: "ََل َتجأ َن  عَلَيأَنا فَُقلأَنا: ََل نَشأ ِمعأ
عًا وَ  بأُن َماَجهُ "كَِذبًاُجوأ  .. رَواهُ ا

4256. (14) [2/1228 -అపరిశోధితీం] 
అస్తమ బిన్తె య'జీద్ (ర)కథనం: పావకత  (స) ముందు 
భోజ్నం పటిటం జ్రగంది. మా ముందు ఉంచారు. 
మేము, 'ఓ పావకాత ! ఆకలిగా లేదు,' అని అన్నాము. 
దానికి పావకత  (స), 'ఆకలిని, అబదాధ నిా ఒకచోట 
చేరుకండి,'  అని  అన్నారు.30   (ఇబ్నా మాజ్హ్) 

 

30) వివరణ-4256: చాల్లమంది ఇట్టవంటి సమయంలో 

మొహ్మాటానికి మాకు ఆకలిగా లేదని అంటారు. 
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 (2/1228) [ ) لم تتم دراسته ( 15]  - 4257

اٍب قَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعنأ ُعَمَربأِن الأَخط َ قَاَل َرُسوأ
ا َجِميأًعا َوََل َتَفر َ  وسلم: كََة َمَع الأَجَماَعِة"."كُلُوأ ا فَإِن َ الأََبَ   َرَواهُ  قُوأ

بأُن َماَجُه   .ا
4257. (15) [2/1228 -అపరిశోధితీం] 
'ఉమర్ (ర)కథనం: పావకత  (స) పావచనం, ''అందర్జ 
కలస్ల తినండి. వేర్వారుగా కూర్కుని తినకండి. ఎందు 
కంటే శుభ్ం సమూహ్ంలోనే ఉంట్టంది.'' (ఇబ్నా 
మాజ్హ్) 

 ( 2/1228)؟ [  16]  - 4258
لُ  يأَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوأ ه وسلم:   اهلِل صىل اهلل عليَوَعنأ أَِِبأ ُهَر

ِر". َرَواهُ   ا ُجُل َمَع َضيأِفِه إىَِل بَاِب الد َ ُرَج الر َ ن َِة أَنأ يَخأ "ِمَن الس ُ
بأُن َماَجُه   .ا

4258. (16) [2/1228- ? ] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

''అతిథి తిర్గి వళ్ళునపుడు తన ఇింటి దాారిం వరకు 
వదలి రావటిం అభిలష్నీయమైన్ స్తంపాదాయం.'' 
(ఇబ్నా మాజ్హ్) 

 (2/1228) [ ) لم تتم دراسته ( 17]  - 4259
بأِن َعب َاٍس  ِيأَماِن"َعنأُه َوَعِن ا َوَرَواهُ الأَبيأَهِقي ُ ِِفأ" ُشَعِب اْلأ

َناِدهِ َضِعيأف   َوقَاَل:  . ِِفأ إِسأ
4259. (17) [2/1228 -అపరిశోధితీం] 
అబూ హురైరహ్ (ర), ఇబ్నా అబాాస్ (ర) కథనం. 31   

(బై్నహ్ఖీ- షు'అబుల్ ఈమ్మన్  / బలహన  ఆధారాలు) 
 (2/1228)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 4260

بأِن َعب َاٍس قَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعِن ا  قَاَل َرُسوأ
َرعُ إىَِل الأَبيأِت  ُ أَسأ لأَخْيأ َ فأَرةِ إِىل "ا كَُل فِيأِه ِمَن الش َ َسَناِم   ال َِذيأ يُؤأ

 ."ِ بأُن َماَجُه َروَ  الأَبِعْيأ  .اهُ ا
 

అయితే వాళళకు ఆకలిగా ఉంట్టంది. పైకి అబదధ ం 

పలుకుత్రరు. పావకత  (స) మాటలకు అరాం ఏమిటంటే 

ఒకవేళ ఆకలిగా ఉంటే తినండి, అబదధ ం పలకకండి. 

31) వివరణ-4259: అంటే కనీసం తన ఇంటి గడప 

వరకైన్న దిగబ్నటిి రావాలి. కనిా ఉలేల ఖన్నలోల  కంత 

దూరం వరకు వళ్ళళవారని ఉంది. ఇది ఉతామ  నైెతికత. 

అయితే ఈ ఉలేల ఖనం 'దయీఫ్.  

4260. (18) [2/1228 -అపరిశోధితీం] 
ఇబ్నా 'అబాాస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

''అనిిం తిన్నపించబడే ఇింటిల్ల ఉపాధి చాల్ల వ్రగింగా 
వస్త ింది. అంటే ఒంట్ట మడపై  తాిపేు కతిత  కంటే వేగంగా.'' 
(ఇబ్నా మాజ్హ్)  

===== 
َطر   اكل  اب   َب   -2  الُمضأ

2. గతాింతరిం లేని పరిసి్థతిలో తిన్డం 
ఈ అంశంపై మొదటి, మూడవ అధాయయాలు లేవు. 
నిష్టదధ  వసాువు ఒకోొస్తర గతయంతరం లేని, నిససహాయ 
సా్లతిలో ధరమ సమమతం అయిపోతుంది. అల్లల హ్ ఆదేశిం: 
''(సహజ్ీంగా) మరణిీంచిీంది, రకత ీం, పీందిమ్మీంసీం 
మరియు అలి్లహ్  తపు ఇతరుల కొరకు (ఇతరుల 

పేరుతో) వధిీంపబడినది (జిబ్ 'హ్  చేయబడినది), 
గీంతపసికి ఊపరాడక, దబబతగిలి, ఎతత నుీండి పడి, 
కొముమతగిలి మరియు కూర రమృగ్ీం నోటపడి చచిాన 
(పశువు / పకీి) అనీా, మీకు తినటానికి నిష్టధ్ధ ీం 
('హరామ్ ) చేయబడా్డయి. కాని (కూర రమృగ్ీం నోట 
పడినదానిని) చావకముీందే మీరు జిబ్ 'హ్  చేసినటైెతే 
అది నిష్టధ్ధ ీం కాదు. మరియు బలిపీఠీం మీద 
వధిీంచబడినది, మరియు బ్రణాలదావరా శకునీం 
చూడటీం నిషేధిీంపబడా్డయి. ఇవనీా ఘోరప్రప్రలు 
(ఫిస ఖున్ ). ఈన్నడు సతయతిరసాకరులు, మీ ధ్రమీం 
గురిీంచి పూరిత గా ఆశలు వదలుకున్నారు. కనుక మీరు 
వారికి భయపడకీండి, న్నకే భయపడీండి. ‘ఈ న్నడు 
నేను మీ ధ్రామనిా మీ కొరకు పరిపూరణ ీం చేసి, మీపై న్న 
అనుగ్ర హానిా పూరిత చేశ్ను మరియు మీ కొరకు 
అలి్లహ్ కు విధేయులుగా ఉీండటానేా (ఇసిాీంనే) 
ధ్రమీంగా సమమతిీంచాను.’ ఎవడైన్న ఆకలికి 
ఓరుాకోలేక, ప్రప్రనికి పూనుకోక,32 (నిష్టధ్ధ మైన 
వసుత వులను తినాటైెతే)! నిశాయీంగా, అలి్లహ్  
క్షమ్మశీలుడు, అప్రర కరుణాపాదాత.'' (అల్ 
మాయిదహ్, 5:3) 

لُِث  ُل الث َا لأَفصأ َ ُل وا َو َ ُل اْلأ  َوَهَذا الأَباُب َخاٍل ِمَن الأَفصأ
 

32) చూడీండి, 2:173.  



21. అన్నపానీయాలు: 4159-4303 ;  సంపుటం:II 1514 21-  ِِعَمة َطأ   II :  لأدالجِ   ؛ 4303-4159: ِكتَاُب اْلأ
ఈ అధాయయీంలో మొదటి, మూడవ విభాగాలు లేవు 

----- 

ُل الث َاِّنأ   لأَفصأ َ    రండవ విభాగం  ا
 (1229/ 2) ([ ) لم تتم دراسته  1]  - 4261

ِمِري ُ أَن َُه أَََت الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم  َعِن الأُفَجيأِع الأ  َعا
؟" قُلأَنا:   فََقاَل: َما يَِحل ُ لََنا ِمَن الأَميأَتِة؟ قَاَل: ُمُكمأ "َما َطَعا

َطِبُح قَاَل أَبُوأ نَُعيأٍم:  َتِبُق َونَصأ َوة    نَغأ َبُة: قََدح  غُدأ فَسَرهُ ِلأ ُعقأ
عُ" "ذَاَك وَ  َدح  َعِشي َة  قَاَل:َوقَ فَأََحل َ لَُهُم الأَميأَتَة َعىَل  .أَِِب الأُجوأ

 . َرَواهُ أَبُوأ دَاُودَ  َهِذهِ الأَحاِل.
4261. (1) [2/1229- అపరిశోధితీం] 
ఫుజై'అ 'ఆమిరీ (ర) పావకత  (స) వదద కు వచ్చు, 'ఓ పావకాత ! 
మృతపశువు, ఎపుుడు ధరమసమమతం అవుతుంది?' 
అని వినావించుకున్నారు. పావకత  (స), 'మీ ఆహారం 
ఏమిటి?' అని పాశాంచారు. దానికి అతడు, 'పావకాత ! 
ఉదయం, స్తయంతాం ఒక గాల సు ప్రలు దొరకిపోత్రయి, 
దానివలల  కడుపూ నిండదు, ఆకలీ తీరదు,' అని 
అన్నాడు. పావకత  (స) ఇట్టవంటి పరసా్లతిలో తినమని 
అనుమతించారు.  33 (అబూ దావూద్) 

 (1229/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  2]  - 4262
ُن  َوَعنأ أَِِبأ َواقِِد الل َيأِثي ِ أَن َ َرُجًَل قَاَل: َل اهلِل إِن َا نَُكوأ يَا َرُسوأ

َصمًَة فََمَّت يَِحل ُ لََنا الأَميأَتُة؟ ِيُبَنا بَِها الأَمخأ "َما  :قَالَ  بِأَرأٍض فَُتصأ
 

33) వివరణ-4261: ముసాద్ అహ్మద్లో ఇల్ల ఉంది : 

''పాజ్లు పావకత  (స)ను మేము ఎట్టవంటి పా్రంతంలో 

ఉంట్టన్నామంటే, ఒకోొస్తర కరువుకాటకాలకు గ్గర 

అవుత్రము. ఇట్టవంటి పరసా్లతులోల  మృత పశువును 

తినవచుున్న? అని వినావించుకున్నారు. దానికి పావకత  

(స) ఉదయం, స్తయంతాం దొరకొపోతే, ఆకుకూరలు, 

కూరగాయలు లభంచని పక్షంలో మీరు తినవచుును 

అని అన్నారు. ఇబ్నా ఔస్ కథనం: హ్సన్ వదద  సమురహ్ 

(ర)  పుసాకం ఉండేది. దానిా నేను అతని ముందు చదివే 

వాడిని. అందులో ఉదయం స్తయంతాం దొరకొ పోవటం 

గతయంతరం లేని పరసా్లతి అని ఉంది. ఒక వయకిత  పావకత  

(స)ను నిష్టదధ మైనది ఎపుుడు తినవచుును అని 

వినావించుకున్నాడు. దానికి పావకత  (స) నువుా నీ 

బిడడ లకు ప్రల దాారా కడుపులు నింపనపుడు అని 

సమాధానం ఇచాురు.  

ا وَ  َطِبُحوأ ا لَمأ َتصأ َتِبُقوأ ا بَِها بقأًَل  َتغأ َتِفُئوأ   فََشأنَُكمأ بَِها".أَوأ َتحأ
َناهُ:  لًَة   َمعأ ا بِقأ لَمأ َتِجُدوأ قًا َو ًحا أَوأَغُبوأ ا َصُبوأ إِذَا لَمأ َتِجُدوأ

َرِمي ُ  ا نََها َحل َتأ لَُكُم الأَميأَتُة. َرَواهُ الد َ  .َتأأكُلُوأ
4262. (2) [2/1229 -అపరిశోధితీం] 
అబూ వాఖిద్ లైస్వ' (ర) కథనం: ఒక వయకిత  పావకత  (స) ను 

'ఓ పావకాత ! మేము తినడానికి ఏ వసాువూ దొరకనట్టవంటి 
పా్రంతంలో ఉంటాము. మాకు ఆకలివేసాే, మేము మృత 
పశువును ఎపుుడు తిన్నలి' అని వినావించు 

కున్నారు. అపుుడు పావకత  (స) 'ఉదయం, స్తయంతాం 
ఏదీ దొరకనపుుడు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు 
దొరకనపుడు మీరు మృతపశువును తినవచుును,' 
అని  సమాధానం  ఇచాురు. (దారమ)  

===== 
ِرَبةِ   -3 َشأ  بِاُب اْلأ

3. పానీయ్యలు 
మానవ జీవిత్రనికి తినటం, తా్రగటం తపునిసర. 
తా్రగటానికి తినటం కంటే అధిక పా్రధానయత ఉంది. 
తినటానికి నియమనిబంధనలు ఉనాటి్ట, తా్రగటానికి 
కూడా నియమ నిబంధన్నలు ఉన్నాయి. కిర ంద వీటికి 
సంబంధించ్చన 'హ్దీసు'లు పేర్కొనడం జ్రగంది. 

لُ  َو َ ُل اْلأ لأَفصأ َ     మొదటి విభాగం  ا
 (2/1230)[ ) متفق عليه (  1]  - 4263

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يََتَنف َُس   قَاَل:  َعنأ أَنٍَس  كَاَن َرُسوأ
َيقُ َوَزادَ  ُمت ََفق  عَلَيأِه. َراِب ثَََلثًا.الش َ  ِِف  َيٍة َو ِلم  ِِفأ ِرَوا ُل:   ُمسأ وأ

 ُ َرأ َوى َوأَبأَرأُ َوأَمأ  . ""إِن َُه أَرأ
4263. (1) [2/1230  -ఏకీభవితీం] 
అనస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) మూడు శ్వాసలల్ల 
నీళ్ళు తా్రగేవ్వరు. ఇంకా, 'శ్వాస తీసుకుంటూ నీళ్ళళ 
తా్రగతే దాహ్ం తీరుతుంది. శరీరానికి శకిత  లభసాుంది. 
రుచ్చకరంగా ఉంట్టంది,' అని పావచ్చంచారు. (బు'ఖారీ, 
ముస్లల మ్) 

 (2/1230)[ ) متفق عليه (  2]  -4264
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ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   بأِن َعب َاٍس قَاَل نََه َرُسوأ َوَعِن ا

َقاِء  َعِن  ِب ِمنأ ِِق الس ِ رأ  . الش ُ
4264. (2) [2/1230 -ఏకీభవితీం]  
ఇబ్నా 'అబాాస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) నీటి జగుు ను 
లేదా సించిక్ నోరు తగిలిించి నీళ్ళు తా్రగరాదన్న 
వారంచారు. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్)  
ఎందుకంటే ఇట్టవంటి సమయంలో నీటిలోపల 
ఏముందో కనబడక, హానికరమైనదేదైన్న నోట్లల కి 
వళ్ళళపోయే పామాదం ఉంది. అందువలల  గాాస్ల్ల వ్రస్మ 
చూస్మ తా్రగాలి. 

 (2/1230) [ ) متفق عليه ( 3]  - 4265
ُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعنأ أَِِبأ َسِعيأدِ  ِري ِ قَاَل: نََه َرُسوأ  الأُخدأ

ُثَها :أَنأ  ِتَنا َيٍة: َواخأ ِقَيِة. َزادَ ِِفأ ِرَوا َسأ ِتَناِث اْلأ وسلم َعنأ اِخأ
َرَب ِمنأُه  ي ُقألََب  أُسَها ثُم َ يُشأ  . َرأ

4265. (3) [2/1230 -ఏకీభవితీం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదాీ (ర) కథనం: పావకత  (స) నీటి 
సంచ్చని పైకతాి నోరు తగిలిించి తా్రగటాన్ని వారంచారు. 
(బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 ( 2/1230)[ ) صحيح (  4]  - 4266
َوَعنأ أَنٍَس َعِن الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم أَن َُه نََه أَنأ  

َرَب  ِلم   يَشأ ُجُل قَائًِما. َرَواهُ ُمسأ  .الر َ
4266. (4) [2/1230 -దృఢీం] 
అనస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) న్నలబడి నీళ్ళు 
తా్రగరాదన్న వ్వర్ించారు. (ముస్లల మ్) 

 ( 2/1230)[ ) صحيح (  5]  - 4267
يأَرةَ قَاَل: ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعنأ أَِِبأ ُهَر  قَاَل َرُسوأ

ِرَب  َتِقَئ".  ن َ أََحد  ِمنأُكمأ قَائًِما فََمنأ نَِسَي "ََليَشأ ِمنأُكمأ فَلأَيسأ
ِلم  َرَوا  هُ ُمسأ

4267. (5) [2/1230 -దృఢీం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) ఒకవేళ 
ఎవరైన్న నిలబడి తా్రగతే, అతడు వాంతి చేస్లవేయాలి. 
(ముస్లల మ్)  

ఇది వారిీంపు మ్మతర మే, నిష్టధ్ధ ీం కాదు. 
 (2/1230)[ ) متفق عليه (  6]  - 4268

بأِن َعب َ  ِب َ َوَعِن ا  صىل اهلل عليه وسلم بَِدلأٍو  اٍس قَاَل: أََتيأُت الن َ
َزَم فََشِرَب َوُهَو قَائِم    .ِمنأ َماٍء َزمأ

4268. (6) [2/1230-ఏకీభవితీం] 
ఇబ్నా 'అబాాస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) వదద కు నేను 

'జ్మ్ 'జ్మ్ నీటిని చేదత్త తీసుకువచాును. పావకత  (స) 
నిలబడి తా్రగారు. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్)  
అంటే 'జమ్'జమ్ నీటిన్న న్నలబడి తా్రగవచ్చొ. దీనిా 
మినహాయించడం జ్రగంది. కూరోొవడాన్నక్ చోటు 
లేక పోయిన్, జనిం ఉన్ి, బురద, నీళ్ళు ఉన్ి 
న్నలబడి తా్రగవచ్చొను. 

 ( 2/1230)[ ) صحيح (  7]  - 4269
َر ثُم َ قََعَد ِِفأ َحوَ لِي ٍ َرِضَي اهلُل َعنأُه: أَن َُه َصىل َ ا َوَعنأ عَ هأ ائِِج  لظ ُ

ِر ثُم َ أُِِتَ بَِماٍء  فَِة َحّت  َحَضَرتأ َصََلةُ الأَعصأ َبِة الأُكوأ الن َاِس ِِفأ َرحأ
لَيأِه ثُم َ قَاَم   أَسُه َوِرجأ َكَرَرأ َيَديأِه َوذَ َهُه َو فََشِرَب َوَغَسَل َوجأ

لَُه َوُهَو قَائِم  ثُم َ قَاَل:فََشِرَب  رأ إِن َ   فَصأ َن الش ُ َب  أُنَاًسا يَكأَرُهوأ
ُت. َرَواهُ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َصَنَع ِمثأَل َما َصَنعأ قَائًِما َوإِن َ الن َ

 .الأُبَخاِري ُ 
4269. (7) [2/1330 -దృఢీం]  
'అలీ (ర) ''జుహ్ర్ నమా'జు చదివారు. పాజ్ల 
సమసయలు వినడానికి కూఫాలో అరుగ్గ మీద 
కూరుున్నారు. పాజ్ల సమసయలు పరషొరసాూ 
ఉన్నారు, చ్చవరకి 'అ'స్ర్ సమయం అయింది. నీళ్ళళ 
తీసుకురావటం జ్రగంది. దాహ్ం వలల  ముందు నీలుళ 
తా్రగారు, ఆ తరువాత వు'దూ చేస్తరు, మిగలిన నీటిని 
నిలబడి తా్రగారు. ఇంకా, 'పాజ్లు నిలబడి నీళ్ళళ 
తా్రగటానిా చడుగా భావిసా్తరు. కాని పావకత  (స) నేను 
చేస్లనటిే చేస్తరు' అని అన్నారు. (బు'ఖారీ)  
ఒకవేళ వు'దూ చేయగా మిగలిన నీటిని తా్రగాలని 
కోరతే  తా్రగవచుు. 

 ( 2/1231)[ ) صحيح (  8]  - 4270
ِب َ صىل اهلل علي  ه وسلم دََخَل َعىَل َرُجٍل ِمَن َوَعنأ َجاِبٍرأَن َ الن َ

َنأَصارِ ا ُجُل َوَمَعُه َصاِحب  لَُه فََسل ََم ْلأ يَُحو ِ  فََرد َ الر َ  ُل الأَماَء ِِفأ َوُهَو
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم:فََقالَ  .َحائٍِط  "إِنأ كَاَن ِعنأَدَك َماء     الن َ
َنا؟"  ِِفأ َشن َةٍ  بَاَت  اَت ِِفأ َشن ٍ  ِعنأِديأ َماء  بَ  :فََقالَ  َوإَِل َ كََرعأ
نأَطلَ  يأِش فََسَكَب ِِفأ قََدٍح م َ  َق إِىلفَا  اٍء ثُم َ َحلََب عَلَيأِه ِمنأ الأَعِر
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ثُم َ أَعَادَ فََشِرَب   .دَاِجٍن فََشِرَب الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم

ُجُل ال َِذيأ َجاَء َمَعُه. َرَواهُ الأُبَخاِري ُ   . الر َ
4270. (8) [2/1231-దృఢీం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) ఒక అ'న్నసరీ ఇంటికి 
వళ్ళళరు. ఆయన (స) వంట సేాహతులు అబూ బకర్ 
(ర) కూడా ఉన్నారు. పావకత  (స) సల్లమ్ చేస్తరు, ఆ 
అ'న్నసరీ సల్లమ్కు జ్వాబు ఇచాురు. ఆ వయకిత  తన 
త్తటలో నీటిని అటూ ఇటూ తాిపుుతున్నాడు. అది 
చూచ్చన పావకత  (స), 'ఒకవేళ నీ దగు ర ఊరన నీళ్ళళ ఉంటే 
తెచ్చు ఇవుా, లేకపోతే మేము ఈ కాలువ నీటినే నోరు 
పటిి తా్రగ్గత్రము,' అని అన్నారు. దానికి ఆ వయకిత  న్న 
దగు ర ఊరన నీళ్ళళ ఉన్నాయి అని పలికి తన 
గ్గడిసెలోనికి తీసుకని వళ్ళళడు. ఒక గనెాలో నీటిని 
తెచ్చు, పంపుడు మేకప్రలు అందులో వేస్ల ఇచాుడు. 
పావకత  (స) దానిా తా్రగారు. మళ్ళళ తెచ్చు త్రను తా్రగాడు. 
(బు'ఖారీ) 

 (2/1231)[ ) متفق عليه (  9]  - 4271
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  َوَعنأ أُم ِ َسلََمَة أَن َ َرُسوأ
ِنِه نَاَرَجَهن ََم". ِجُر ِِفأ بَطأ ِة إِن ََما يَُجرأ َرُب ِِفأ آنَِيِة الأِفض َ   "ال َِذيأ يَشأ

َي  َي َوِِفأ ِرَوا ِلٍم:"إِن َ ال َِذيأ يَأأكُُل َو ةِ ٍة لُِمسأ َرُب ِِفأ آنَِيِة الأِفض َ   شأ
َهِب   . "َوالذ َ

4271. (9) [2/1231-ఏకీభవితీం] 
ఉమమ సలమహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

''వండి గనెాలోల  తా్రగేవారు, తమ కడుపులోల  నరకాగా 
నింపు తున్నారు.''  
మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''విండి గిన్నిలా్ల తినే, 
తా్రగే వ్వరు తమ కడుపులా్ల నరకాగిిన్న న్నింపు 
తన్ిరు.'' (ముస్లల మ్) 

 (2/1231)[ ) متفق عليه (  10]  - 4272
َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعنأ ُحَذيأَفَة قَاَل: ُت َرُسوأ َسِمعأ

يأَباِج َوََل  ِ يأَروََل الد  ُل: "ََل َتلأَبُسوا الأَحِر ا ِِفأ آنَِيِة  يَُقوأ َربُوأ َتشأ
َهِب َوالأِفض َ  ا ِِفأ ِصَح الذ َ نأَيا َوِهَي ِة َوََل َتأأكُلُوأ ِفَها فَإِن ََها لَُهمأ ِِف الد ُ ا
ِخَرةِ"  . لَُكمأ ِِف اْلأ

4272. (10) [2/1231 -ఏకీభవితీం] 

హుజై'ఫహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) ను ఇల్ల పావచ్చసాూ 
ఉండగా విన్నాను, ''పటుు , జరీ దుస్త లు ధర్ించకిండి, 
ఇింకా బింగారు, విండి పాతాలా్ల తినకిండి, తా్రగకిండి. 
ఇవనీా ఇహ్లోకంలో అవిశ్వాసుల కోసం ఉన్నాయి, మీ 
కోసం పరలోకంలో ఉన్నాయి.'' (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 (2/1231)[ ) متفق عليه (  11]  - 4273
ِل اهلِل صىل اهلل عليه وس َوَعنأ أَنٍَس قَاَل: لم َشاة  ُحِلَبتأ لَِرُسوأ

ِطَي   ِمَن الأِبئأِر ال َِِتأ ِِفأ ِشيأَب لََبُنَها بَِماءٍ  دَاِجِن وَ  ٍر أَنٍَس فَأُعأ دَا
ِرهِ  لأَقَدَح فََشِرَب َوَعىَل يََسا َ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ا َرُسوأ

َراِِب    َبكأٍرَوَعنأ يَِميأِنِه أَعأ ٍر يَا َرُس  .أَبُوأ ِط أَبَا بَكأ َل فََقاَل ُعَمُر: أعأ وأ
َراِِب  ال َذِ  َعأ ََط اْلأ َيأَمُن   يأ َعنأ يَِميأِنِه ثُم َ قَاَل: اهلِل فَأَعأ "اْلأ

َيأَمُن    .فَاْلأ
ا َن أَََل فََيم ُِنوأ َيأَمُنوأ َن اْلأ َيأَمُنوأ َيٍة: "اَْلأ  . "َوِِفأ ِرَوا

4273. (11) [2/1231-ఏకీభవితీం] 
అనస్(ర) కథనం: పావకత  (స) కోసం పంపుడు మేకప్రలు 
పితకబడాడ యి. వార బావి నుండే నీటిని తెచ్చు అందులో 
కలపడం జ్రగంది. పావకత  (స) కు ఇవాటం జ్రగంది. 
పావకత  (స) తా్రగారు. పావకత  (స)కు ఎడమవైపు అబూ బకర్ 
(ర) కూర్కుని ఉన్నారు, కుడివైపు ఒక బదూ' ఉన్నాడు. 
అపుుడు 'ఉమర్ (ర), 'ఓ పావకాత ! ఈ మిగలిన నీళ్ళళ 
అబూ బకర్ (ర)కు ఇచ్చువేయండి,' అన్నారు. పావకత  (స) 
ఆ బదూ'కు ఇచ్చు వేస్తరు. ఆ తరువాత, 'ఈ కుడివైపు 
ఉనావాడే ఎకుొవ హ్కుొగలవాడు అని పలికి, 
మీరపుుడైెన్న ఎవరకైన్న ఏదైన్ ఇసేత  ముిందు 
కుడివైపు ఉనివ్వర్క్ ఇవాిండి,' అని అన్నారు. 
(బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 (2/1232) يه ([ ) متفق عل  12]  - 4274
ٍد قَا ِل بأِن َسعأ ِب ُ صىل اهلل  َل:َوَعنأ َسهأ عليه وسلم  أُِِتَ الن َ

َياُخ  َشأ ِم َواْلأ َغُر الأَقوأ بَِقَدٍح فََشِرَب ِمنأُه َوَعنأ يَِميأِنِه غََُلم  أَصأ
َياَخ؟ "فََقاَل: َشأ ِطَيُه اْلأ ِرهِ فََقاَل: "يَا غََُلُم أََتأأذَُن أَنأ أُعأ  َعنأ يََسا

ٍل ِمنأَك أَحَ  َل اهللِ َما كُنأُت ِْلُوأثَِر بَِفضأ َط  .ًدا يَا َرُسوأ  .اهُ إِي َاهُ فَأَعأ
ِجَزاِت "إِنأ َشاَء اهلُل   كُُر ِِفأ " بَاِب الأُمعأ َوَحِديأُث أَِِبأ قََتادَةَ َسَنذأ

 .َتَعاىل
4274. (12) [2/1232- ఏకీభవితీం] 
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సహ్ల్ బిన్ స'అద్ (ర) కథనం: పావకత  (స) వదద కు ఒక 
ప్రతాలో నీళ్ళళ తీసుకురావటం జ్రగంది. పావకత  (స) 
కంత తా్రగ తన కుడివైపు కూర్కుని ఉనా 
యువకునిత్త, 'నీవు అనుమతిసాే ఎడమవైపు ఉనా 
ముసలి వాళళకు ఈ నీరు ఇసా్తను,' అని అన్నారు. 
దానికి ఆ యువకుడు తమరు తా్రగగా మిగలిన 
పాస్తదానిా ఇతరులకు లేదా ఈ ముసలి వాళళకు ఇచేు 
అనుమతి నేనివాను,' అని అన్నాడు. అపుుడు 
పావకత (స) అతనికే ఇచ్చువేస్తరు. ఎందుకంటే ఆ 
యువకుడే అరహ త కలిగఉన్నాడు. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

----- 

ُل الث َاِّنأ  لأَفصأ َ    రిండవ విభాగంا
 (2/1232)[ ) صحيح (  13]  - 4275

بأِن ُعَمَر قَاَل: كُن َا نَأأكُُل َعىَل َعهأ  ِل اهلِل صىل اهلل  َعِن ا ِد َرُسوأ
ُن عليه وسلم َونَحأ  ِرُب َونَحأ . َرَواهُ  ُن نَمأِشيأ َونَشأ  قَِيام 

َرِمي ُ  ا بأُن َماَجُه َوالد َ ِمِذي ُ َوا أ :َهَذا َحِديأث    .الّت ِ ِمِذي ُ أ َوقَاَل الّت ِ
يأب    .َحَسن  َصِحيأح  َغِر

4275. (13) [2/1232 -దృఢీం] 
ఇబ్నా 'ఉమర్ (ర) కథనం: పేవకత  (స) కాలింల్ల మేము 
నడుస్తత  న్నలబడి తినేవ్వళ్ుిం. (తిరమజి' / పా్రమ్మణికీం- 
దృఢీం -ఏకోలిేఖనీం,  ఇబ్నా మాజ్హ్) 
అంటే అతయవసర పరసా్లతులోల  నిలబడి, నడుసాూ 
తినవచుును. 

 ( 2/1232)[ ) حسن (  14]  - 4276
 َ هِ قَاَل: َرأ ِ َل َوَعنأ َعمأِرو بأِن ُشَعيأٍب َعنأ أَبِيأِه َعنأ َجد  يأُت َرُسوأ

رَ  ِمِذي ُ  ُب قَائًِما َوقَاعًِدا. َرَواهُ هلِل صىل اهلل عليه وسلم يَشأ أ  .  الّت ِ
4276. (14) [2/1232 -పా్రమ్మణికీం] 
'అమర ర్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండాి మరయు త్రతల 
దాారా కథనం: నేను పేవకత  (స)ను న్నలబడి, కూర్ొన్న 
నీళ్ళు  తా్రగటిం చూచాను. (తిరమజి') 

 (2/1232)[ ) صحيح (  15]  - 4277
بأِن َعب َ  ُل اهلِل صىل  اٍس َرِضَي اهلُل َعنأُهَما قَ َوَعِن ا اَل: نََه َرُسوأ

َناِء أَوأ يُنأَفَخ فِيأِه. ِ َرَواهُ أَبُوأ  اهلل عليه وسلم أَنأ يَُتَنف ََس ِِفأ اْلأ
بأُن َماَجهُ   .دَاُودَ َوا

4277. (15) [2/1232 -దృఢీం] 

ఇబ్నా 'అబాాస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పళ్ుింల్ల 
శ్వాస పీలొటిం గానీ, ఊదటిం గానీ చేయరాదన్న 
వ్వర్ించారు. (అబూ  దావూద్, ఇబ్నా  మాజ్హ్) 

 (2/1232)[ ) لم تتم دراسته (  16]  - 4278
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ا   َوَعنأُه قَاَل: قَاَل َرُسوأ َربُوأ "ََل َتشأ

َل  ِ َو ِب الأَبِعْيأ ا َمثأََن َوثََُلَث َوَسم ُوأ َواِحًدا كَُشرأ َربُوأ ا إِذَا  ِكنأ اشأ
ُتمأ أَنأُتمأ َشِربأُتمأ َوا ا إِذَا أَنأُتمأ َرفَعأ َمُدوأ ِمِذي ُ "حأ أ  . . َرَواهُ الّت ِ

4278. (16) [2/1232- అపరిశోధితీం] 
ఇబ్నా 'అబాాస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

''మీరు ఒంట్టల్ల ఒకే శ్వాసలో తా్రగకండి, రండు మూడు 
శ్వాసలోల  తా్రగండి. తా్రగేటపుుడు, 'బిస్లమల్లల హ్' 
చదవండి ఇంకా తినేటపుుడు కూడా, ఇంకా తినా 
తరాాత, 'అల్హ్మ్దులిల్లల హ్' పఠంచండి. (తిరమజి') 

 (2/1232) [ ) ضعيف ( 17]  - 4279
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم  ِري ِ أَن َ الن َ نََه  َوَعنأ أَِِبأ َسِعيأِد الأُخدأ

َراِب فََقالَ  لأَقَذاةَ أََراَها ِِفأ  َعِن الن َفأِخ ِِف الش َ َ : ا ِنَاِء قَالَ َرُجل  :  اْلأ
َوى ِمنأ نَفأٍس و َاِحٍد قَاَل: "فَأَبِِن " أ ََل أَرأ أَهأِرقأَها" قَاَل: فَإِّن ِ

َرِمي ُ "الأَقَدَح َعنأ فِيأَك ثُم َ َتَنف ََس  ا ِمِذي ُ َوالد َ أ  . . َرَواهُ الّت ِ
4279. (17) [2/1232 -బలహనీం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదాీ (ర) కథనం: పావకత  (స) నీటిలో 
ఊదటానిా వారంచారు. ఒక వయకిత  ఓ పావకాత ! ఒకవేళ 
నీటిలో చతా్ర చదారం ఏదైన్న ఉంటే అని పాశాంచాడు. 
దానికి పావకత  (స), 'దానిా చేతా్త తీస్లప్రర వేయండి,' అని 
అన్నారు. ఆ వయకిత , 'న్నకు ఒక శ్వాసలో తా్రగతే సరపోదు' 
అని అన్నాడు. దానికి పావకత  (స), 'శ్వాస 
తీసుకునాపుుడు గాల సును నోటి నుండి వేరుచేయాలి' 
అని అన్నారు. (తిరమజి', దార్సమ)  

 (2/1233)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 4280
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعِن ا ِب  َوَعنأُه قَاَل: نََه َرُسوأ رأ لش ُ

َ ِمنأ ثُلأَمِة الأَقَدِح َوأَنأ يُنأ  َراِب. َرَواهُ أ  . بُوأ دَاُودَ َفَخ ِِف الش َ
4280. (18) [2/1233 -అపరిశోధితీం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదాీ (ర) కథనం: పావకత  (స) గాల సు 
కనాం నుండి నీళ్ళళ తా్రగటానిా వారంచారు. అదే 
విధంగా నీటిలో ఊదటానిా కూడా వారంచారు. (అబూ 
దావూద్) 
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 (2/1233)[ ) صحيح (  19]  - 4281

: دَخَ  لَتأ ُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعنأ كَبأَشَة قَا َل عَلَي َ َرُسوأ
َبٍة ُمَعل ََقٍة قَائًِما فَُقمأُت إِىل فِيأَها  وسلم فََشِرَب ِمنأ ِِفأ قِرأ

ُتُه.  أ  فََقَطعأ بأُن َماَجُه َوقَاَل الّت ِ ِمِذي ُ َوا أ :َهَذا  َرَواهُ الّت ِ ِمِذي ُ
يأب  َص   .ِحيأح  َحِديأث  َحَسن  َغِر

4281. (19) [2/1233- దృఢీం] 
కబ్షహ్ (ర)కథనం: పావకత  (స) న్న వదద కు వచాురు, 
వాేల్లడుతునా సంచ్చలోనుండి నిలబడి నీళ్ళళ తా్రగారు. 
నేను సంచ్చ మూతిని కోస్ల పాస్తదంగా ఉంచుకున్నాను. 
ఎందుకంటే దానికి పావకత (స) ఉముమ తగలి ఉీంది. 
(తిరమజి'  /  పా్రమ్మణికీం, - ఏకోలిేఖనీం, -దృఢీం) 

 (2/1233)دراسته (  [ ) لم تتم 20]  - 4282
: كَاَن أََحب َ   لَتأ َوةَ َعنأ عَائَِشَة قَا هأِري ِ َعنأ ُعرأ َوَعِن الز ُ
لأَحلأُو الأَباِردُ .َرَواهُ  َ ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ا َراِب إِىَل َرُسوأ الش َ

مِ  أ ِحيأُح َما ُرِوَي عَ  ِذي ُ وَ الّت ِ هأِري ِ َعِن الن َِب ِ قَاَل: َوالص َ   ِن الز ُ
َسًَل   . صىل اهلل عليه وسلم ُمرأ

4282. (20) [2/1233 -అపరిశోధితీం] 
ఇమామ్ జ్హ్రీ 'ఉర్వహ్ నుండి, 'ఉర్వహ్ 

'ఆయి'షహ్ (ర) దాారా కథనం: పేవకత  (స) కు చలాటి 
తా్రగే నీరింటే చాల్ల ఇష్ు ిం. (తిరమజి' / దృఢీం)  

 (2/1233)[ ) ضعيف (  21]  - 4283
بأِن َعب َاٍس قَالَ  ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعِن ا : قَاَل َرُسوأ

ِعمأَنا   لل ُهم َ بَاِركأ لََنا فِيأِه َوأَطأ َ : ا ًما فَلأَيُقلأ "إِذَا أَكََل أََحُدكُمأ َطَعا
ا ِمنأُه. َوإِذَا ُسِقَي لََبًنا فَلأَيقُ  ً لل ُهم َ بَاِركأ لََنا فِيأِه َوِزدأ َخْيأ َ : ا نَا لأ

". ِمنأُه فَإِن َُه لَيأَس َشيأ  َراِب إَِل  الل ََْبُ َعاِم َوالش َ  ء  يُجزى ِمَن الط َ
ِمِذي ُ وأَبُوأ دَاُودَ  أ  . َرَواهُ الّت ِ

4283. (21) [2/1233 -బలహనీం] 
ఇబ్నా అబాాస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, 

''ఎవరైన్న భోజ్నం చేసాే, 'ఓ అల్లల హ్! ఈ భోజ్నంలో 
శుభానిా పాస్తదించు, ఇంతకంట్ట మంచ్చ భోజ్నం 
తినిపించు' అని ప్రలు తా్రగనపుడు 'ఓ అల్లల హ్! ఈ 
ప్రలలో శుభ్ం పాస్తదించు, ఇంకా ఇంతకంటే అధికంగా 
పాస్తదించు' అని పా్రరాంచాలి.'' (అబూ దావూద్, తిరమజి') 

 (2/1234)[ ) صحيح (  22]  - 4284

: وَ  لَتأ ِب ُ صىل َعنأ عَائَِشَة قَا  اهلل عليه وسلم  كَاَن الن َ
َذُب لَ  َتعأ َ  يُسأ َيا. قِيأَل: ِهَي َعْيأ  بَيأَنَها َوبَْيأ قأ ُه الأَماُء ِمَن الس ُ

َماِن. َرَواهُ أَبُوأ دَاُودَ   . الأَمِديأَنِة يَوأ
4284. (22) [2/1234- దృఢీం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) కోసం స్ఖ్యహ్ 
కాలువ నుండి నీళ్ళళ తీసుకురావటం జ్రగేది. ఇది 
మదీనహ్ నుండి రండు కోసుల దూరం ఉండేది. (అబూ 
దావూద్) 

----- 

ِلُث  ُل الث َا لأَفصأ َ    మూడవ విభాగంا
 (2/1234)[ ) ضعيف (  23]  - 4285

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: بأِن ُعَمَر أَن َ الن َ "َمنأ َشِرَب   َعِن ا
ٍة أَوأ إِنَاٍء فِيأِه شَ ِِفأ إِنَاءٍ  لَِك فَإِن ََما يُ  ذََهٍب أَوأ فِض َ ء  ِمنأ ذَ ِجُر ِِفأ يأ َجرأ

ِنِه نَاَر َجَهن ََم  ِن ُ "بَطأ اَرقُطأ  . . َرَواهُ الد َ
4285. (23) [2/1234 -బలహనీం] 
ఇబ్నా ఉమర్ (ర) కథనం: పావకత (స) పావచనం, ''వండి, 
బంగారు గనెాలోల  తినేవార కడుపులో నరకాగా 
వేయబడును.'' 34  (దార 'ఖుతీా) 

===== 
نأِبَذ   -4  ِة َباُب الن َِقيأِع َواْلأ

4. నఖీ'అ, నబీజ్' పానీయాలు 
నఖీ'అ అంటే తడపటిం, అంటే దాాక్ష, ఖర్జూ రం, 
కిష్మిష్ మొదలైనవి కాపు పటికుండా నీటిలో 
న్ననపటిటం. దానివలల  తీపిదనం అంత్ర నీటిలో కలస్ల 

పోతుంది. తియయటి ప్రనీయం తయారవుతుంది. ఇది 
చాల్ల రుచ్చకరంగా, కమమగా ఉంట్టంది. నబీజ్' అన్న  ా
పై అరామే వసాుంది. అయితే చాల్ల ఎకుొవ రోజులు 
ఉంచడం జ్రుగ్గతుంది. ఇందులో మతాు రాకపోతే దీనిా 
తా్రగవచుును. మతత  ఉింటే దీన్ని తా్రగటిం న్నషిదధ ిం. 

 

34) వివరణ-4285: అంటే వండి బంగారు కంచాలు 

ఉపయోగంచరాదు. ఎందుకంటే వీటిని ఉపయోగంచటం 

వలల  గరాాహ్ంకారాలకు గ్గరౌత్రరు. అంటే గరాం, 

అహ్ంకారం సుషింగా కనబడుతుంది. 



21. అన్నపానీయాలు: 4159-4303 ;  సంపుటం:II 1519 21-  ِِعَمة َطأ   II :  لأدالجِ   ؛ 4303-4159: ِكتَاُب اْلأ
దాాక్ష, ఖర్జూ రం పండే దేశ్వలలో దీనిా చాల్ల అధికంగా 
తయారు చేసా్తరు. పావకత  (స) కాలంలో కూడా దీనిా 
తయారు చేయడం జ్రగేది.  

لأفَ  َ لُ ا َو َ ُل اْلأ     మొదటి విభాగం     صأ
 ( 2/1235)[ ) صحيح (  1]  - 4286

َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َعنأ أَنٍَس قَاَل: لََقدأ َسَقيأُت َرُسوأ
لأَعسأ  َ َراَب كُل َُه: ا .  بَِقَدِحيأ َهَذا الش َ َل َوالن َِبيأَذ َوالأَماَء َوالل ََْبَ

ِلم  رَ   .  َواهُ ُمسأ
4286. (1) [2/1235- దృఢీం] 
అనస్ (ర) కథనం: నేను ఈ ప్రతాలో పావకత  (స) కు తేనె, 
నబీజ్, నీళ్ళళ,  ప్రలు  తా్రపించాను. (ముస్లల మ్) 

 ( 2/1235)[ ) صحيح (  2]  - 4287
: كُن َا نَنأِبُذ لِ  لَتأ ِل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعنأ عَائَِشَة قَا َرُسوأ

لَُه وسلم ِِفأ ِسقَ  ُ أَعأََلهُ َو كَأ ِربُُه  اٍء يُوأ َوةً فََيشأ ََلُء نَنأِبُذهُ غُدأ َعزأ
ِلم   َوةً. َرَواهُ ُمسأ َربُُه غُدأ  . ِعَشاًء َونَنأِبُذهُ ِعَشاًء فََيشأ

4287. (2) [2/1235- దృఢీం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: మేము పావకత  (స) కోసం 
కుండలో నబీజ్' తయారుచేసే వారం. దాని మూతిని 
మూస్లవేయటం జ్రగేది. కిర ంద నల్లల  ఉండేది. ఉదయం 
నబీజ్' తయారుచేసాే స్తయంతాం తా్రగేవారు, స్తయంతాం 
చేసాే ఉదయం తా్రగేవారు. (ముస్లల మ్) 

 ( 2/1235) [ ) صحيح ( 3]  - 4288
بأِن َعب َاٍس قَاَل: ُل اهلِل صىل َوَعِن ا اهلل عليه وسلم   كَاَن َرُسوأ

َل الل َ  يُنأَبُذ لَهُ  َبَح أَو َ بُُه إِذَا أَصأ ِل فََيَشرأ لَِك َوالل َيألََة ال َِِتأ يأ َمُه ذَ  يَوأ
ُء َوالأَغَد وَ  ء   ُتِجيأ ِر فَإِنأ بَِقَي َشيأ َرى َوالأَغَد إِىل الأَعصأ ُخأ الل َيألََة اْلأ

. َرَوا ِلم  َسَقاهُ الأَخاِدَم أَوأ أََمَر بِِه فَُصب َ  .هُ ُمسأ
4288. (3) [2/1235 -దృఢీం] 
ఇబ్నా 'అబాాస్ (ర) కథనం: పావకత  (స) కోసం 
స్తయంతాం నబీజ్' తయారుచేయడం జ్రగేది, ఉదయం 
దానిా తా్రగేవారు, మరుసటి రాతాి కూడా తా్రగేవారు. 
మిగలిన నబీజ్' ఉదయం లేదా స్తయంతాం తా్రగేవారు. 
అయితే అందులో మతాు రాకముందు తా్రగేవారు. 
మిగలితే సేవకులకు తా్రపించే వారు లేదా 
ప్రరవేసేవారు. (ముస్లల మ్) 

 ( 2/1235)[ ) صحيح (  4]  - 4289
ِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعنأ َجاِبٍر قَاَل: كَاَن يُنأَبُذ لَِرُسوأ

ا ِسَقاًء يُنأَبُذ لَُه ِِفأ َتوأٍرِمنأ ِحَجاَرةٍ    .َرَواهُ ِِفأ ِسَقائِِه فَإِذَا لَمأ يَِجُدوأ
ِلم    ُمسأ

4289. (4) [2/1235 -దృఢీం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) కోసం సంచ్చలో నబీజ్' 
తయారుచేయబడేది. ఒకవేళ సంచ్చ దొరకొ పోతే రాతి 
గనెాలో నబీజ్' తయారుచేసేవారు. (ముస్లల మ్) 

 ( 2/1235)[ ) صحيح (  5]  - 4290
بأِن ُعَمَر:  َل اهلِل صىل َوَعِن ا  اهلل عليه وسلم نََه َعِن  أَن َ َرُسوأ

ب َاِء وَ  ِقَيِة  الأَحنأَتِم َوالأُمَرف َِت َوال  الد ُ َِوأََمَرأَنأ يُنأَبَذ ِِف أَسأ ن َِقْيأ
ِلم   َدَِم. َرَواهُ ُمسأ  . اْلأ

4290. (5) [2/1235-దృఢీం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్(ర) కథనం: పావకత  (స) 
గుమిడి కాయ పచొన్న గిన్నిల్ల, కరర  గిన్నిల్ల, 
రింగులు పూస్మన గిన్నిల్ల నబీజ్' తయ్యరు 

చేయరాదన్న వ్వర్ించారు. ఇంకా చరమంత్త చేస్లన 
సంచులలో నబీజ్' తయారు చేయమని అందులో 
తారగా మతాురాదని పావచ్చంచారు. (ముస్లల మ్)  
అయితే, తరువాత దీనిా రదుద  చేయడం జ్రగంది. 

 ( 2/1236)[ ) صحيح (  6]  - 4291
يأَدةَ   : أَن َ َرُسوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَالَ َوَعنأ بَُر

ُروأ  فًا ََل يُِحل ُ َشيأًئا َوََل "نََهيأُتُكمأ َعِن الظ ُ ُمُه ِف فَإِن َ َظرأ ِ  يَُحر 
ِكرٍ  ".   َوكُل ُ ُمسأ  َحَرام 

َيٍة:قَاَل: َدَِم   َوِِفأ ِرَوا ِف اْلأ ِرَبِة إَِل  ِِفأ ُظُروأ َشأ "نََهيأُتُكمأ َعِن اْلأ
َربُوأ  َ فَاشأ رَ ا ِِفأ كُل ِ ِوعَاٍء َغْيأ ِكًرا".أَنأ َل َ َتشأ ا ُمسأ  .ِلم  َرَواهُ ُمسأ  بُوأ

4291. (6) [2/1236 -దృఢీం] 
బురైదహ్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, ''నేను 
కనిా గనెాలోల  నబీజ్' తయారు చేయరాదని 
వారంచాను. అంటే ఎట్టవంటి గనెానూ నేను నిషేధించ 
లేదు. పాతి మతాు పదారాం నిష్టదధ ం. మరో ఉలేల ఖనంలో 
ఇల్ల ఉంది, ''చరమం తపు మర్వ గనెాలో నబీజ్' 
తయారుచేయరాదని నేను వారంచాను. ఇపుుడు 
ఎట్టవంటి గనెాలోనైెన్న  తయారు చేసుకోవచుు. 
అయితే మతాు పదారాాలను సేవించకండి. 
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ُل الث َاِّنأ  لأَفصأ َ    రిండవ విభాగంا
 ( 2/1236)[ ) صحيح (  7]  - 4292

ُ أَن َ  َعِري  َشأ لٍِك اْلأ ُل اهلِل صىل اهللَعنأ أَِِبأ َما  عليه  ُه َسِمَع َرُسوأ
ُل:  ِ  وسلم يَُقوأ نََها بَِغْيأ ُيَسم ُوأ ِِت الأخمأَر َربَن َ نَاس  ِمنأ أُم َ  "لََيشأ

ِمَها". بأُن َماَجُه  اسأ  .َرَواهُ أَبُوأ دَاُودَ َوا
4292. (7) [2/1236 -దృఢీం] 
అబూ మాలిక్ అష్'అరీ (ర) కథనం: పావకత  (స) ఇల్ల 
పావచ్చసాూ ఉండగా నేను విన్నాను. భ్విషయతాులో న్న 
అనుచర సమాజ్ంలోని పాజ్లు మతాుప్రనీయాలు 
సేవిసా్తరు. కాని దానిా మరో పేరుత్త పిలుసా్తరు. (అబూ 
దావూద్, ఇబ్నా  మాజ్హ్) 

----- 

ِلُث  ُل الث َا لأَفصأ َ    మూడవ విభాగంا
 ( 2/1236)[ ) صحيح (  8]  - 4293

أ أَوأََف قَالَ  ُل اهلِل صىل اهللَعنأ َعبأِد اهلِل بأِن أَِِب  عليه  : نََه َرُسوأ
َضِر قُلأُت: َخأ ِ اْلأ َبأَيِض؟ وسلم َعنأ نَِبيأِذ الأَجر  َرُب ِِف اْلأ  أَنَشأ

ُ  "ََل". قَاَل:  .َرَواهُ الأُبَخاِري 
4293. (8) [2/1236 -దృఢీం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ అబీ అవఫా (ర) కథనం: పావకత  (స), 
'పచుని గనెాలోల  నబీజ్' తయారుచేయరాదని,' 
వారంచారు. మేము, 'తెలల ని గనెాలో చేస్లన నబీజ్' తా్రగ 
వచాు? ' అని అడిగాము. దానికి పావకత  (స), 'వదుద ,' 
అన్నారు. (బు'ఖారీ)  
ఈ ఆదేశం మొదటిది. ఇది రదద యిపోయింది. కనిా 
ఉలేల ఖన్నలోల  ఇతర గనెాలిో నబీజ్'  తయారు 
చేయవచునా ఆదేశం  ఉంది. 

===== 
ََواِّنأ   -5 ِطَيِة اْلأ َها َباُب َتغأ َ   َوَغْيأ

5. గిన్నిలపైె మూత పెటు డిం, మూస్మ ఉించటిం 
لُ  َو َ ُل اْلأ لأَفصأ َ     మొదటి విభాగం  ا

 (2/1237)[ ) متفق عليه (  1]  - 4294

ُل اهلِل صىل اهلل عليه  َعنأ َجاِبٍر قَاَل: "إِذَا كَاَن   وسلم:قَاَل َرُسوأ
 َ َل أَوأ أ َن ُجنأُح الل َيأ َيا ا ِصبأ يأَطاَن  مأَسيأُتمأ فَُكف ُوأ ُكمأ فَإِن َ الش َ

ا   ُهمأ َوأَغأِلُقوأ ِل فََخل ُوأ يَنأَتِشُرِحيأَنِئٍذ فَإِذَا ذََهَب َساَعة  ِمَن الل َيأ
يأَطاَن ََل يَفأتَ  َم اهلِل فَإِن َ الش َ ا اسأ ُكُروأ َبأَواَب َواذأ لًَقا اْلأ ُح بَاًبا ُمغأ

ا قَِرَبُكمأ  َم اهلِل َوَخم ِ َوأَوأكُوأ ا اسأ ُكُروأ ُكُروأا  َواذأ ا آنَِيَتُكمأ َواذأ ُروأ
" ا َمَصاِبيأَحُكمأ ِفُئوأ ا عَلَيأِه َشيأًئا َوأطأ ِرُضوأ لَوأ أَنأ ُتعأ َم اهلِل َو  . اسأ

4294. (1) [2/1237 -ఏకీభవితీం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) పావచనం, ''సాయింతాిం 
కాగానే పలాలను బయటకు వళ్ున్నవాకిండి. రోడల పై 
బజారులోల  తిరగనివాకండి. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో 
షై'త్రనులు, జినుాలు మొదలైనవి బజారులోల , వీధులోల  
తిరగటం పా్రరంభసా్తయి. అవి హాని కలిగంచవచుు. 
సూరాయసామయం తరువాత వాటి పాభావం చాల్ల 
అధికంగా ఉంట్టంది. రాతాి ఒక భాగం గడచ్చపోతే 
షైత్రనుల పాభావం తగు పోతుంది. వాటి పాభావం తగు న 
తరాాత పిలల లను వదలివేయండి అంటే వీధులోల  తిరగ 

గలరు. పడుకోవటానికి ముందు ఇంటి తలుపులు 
మూస్లవేయండి. అయితే ఇంటి తలుపులు 
మూస్లనపుడు దైవం పేరు పలకండి. అంటే 'బిస్లమల్లల హ్' 
అని తలుపులు మూస్లవేయండి. ఎందుకంటే 
'బిస్లమల్లల హ్' అని పలికి మూస్లవేస్లన తలుపులు షై'తాన్ 
తెరువలేడు. ఇంకా మీ గనెాలను, స్వస్తలను సంచులను 
మూస్లవేయండి. అయితే అపుుడు కూడా 'బిస్లమల్లల హ్' 
అని పలకండి. ప్రతాలను మూస్లవేయండి. అంటే 
గనెాలు, డబాాలు, స్వస్తలు, కుండలు, తినే పదారాాలు 
ఉనావి మూస్లవేయండి. అపుుడు కూడా 'బిస్లమల్లల హ్' 
పఠంచండి. ఒకవేళ మూయటానికి మూతలు లభంచని 
పక్షంలో కరర  పోచనైెన్న 'బిస్లమల్లల హ్' అని పలికి పటిి 

వేయండి. పడుకునేటపుుడు దీప్రలను ఆరువేయండి. 
ఎందుకంటే వలుగ్గ అవసరం ఉండదు, నూనె 
అనవసరంగా కాలుతుంది. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 

 ( 2/1237)[ ) صحيح (  2]  - 4295
َيٍة  :َوِِفأ ِرَوا ِقَيَة  قَاَل: "َخم ِرُ  لِلأُبَخاِري ِ َسأ ا اْلأ نَِيِة َوأَوأكُوأ ا اْلأ وأ

َنُكمأ ِعنأَد الأَمَساِء فَإِن َ لِلأِجن    َيا ا ِصبأ كأِفُتوأ َبأَواَب َوا َوأَِجيأُفوا اْلأ
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ِفُئوا الأمََصاِبيأَح  َفًة َوأَطأ ًرا أَوأ َخطأ نأِتَشا قَاِد فَإِن َ  اِ  ِعنأَد الأر ُ

يأَسَقةَ  ِت الأَفِتيأ الأُفَو َّت َ َرقَتأ أَهأَل الأَبيأِت  ُرب ََما اجأ  . "لََة فَأَحأ
4295. (2) [2/1237- దృఢీం] 
బు'ఖారీ ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది, ''మీరు మీ 
గనెాలపై మూతలు వేయండి, సంచులను కటిి 
వేయండి. తలుపులను మూస్లవేయండి. స్తయంతాం 
పిలల లను బయటకు వళళనివాకండి. ఎందుకంటే 
షై'త్రనులు, జినుాలు తమ నివాససాల్లల నుండి 
బయలుదేర అటూ ఇటూ వాయపిసా్తయి. హాని 
చేకూరుసా్తయి. అందువలల  స్తయంతాం పిలల లను 
బయటకు పంపకండి. పడుకునేటపుుడు దీప్రలను 
ఆరువేయండి. ఎందుకంటే ఒకోొస్తర షై'త్రనులు 
ఎలుకల ర్జపంలో పాతయక్షమై హాని తలపటివచుు. 
(బు'ఖారీ) 

 ( 2/1237)[ ) صحيح (  3 ] - 4296
ِلٍم قَاَل: َوِِفأ رِ  َيٍة لُِمسأ َقاَء َوأَغأِلُقوا  َوا ا الس ِ ِنَاَء َوأَوأكُوأ وا اْلأ "َغط ُ

يأَطاَن ََل يُِحل ُ ِسَقاًء َوََل   َراَج فَإِن َ الش َ ِفُئوا الس ِ َبأَواَب َوأَطأ اْلأ
أََحُدكُمأ إَِل َ أَنأ َوََل يَكأِشُف إِنَاًء فَإِنأ لَمأ يَِجدأ  يَفأَتُح بَاًبا
ِرَض  َم اهلِل فَلأَيفأَعلأ فَإِن َ   يَعأ كَُر اسأ َيذأ دًا َو َعىَل إِنَائِِه َعوأ

 " أ ِرُم َعىَل أَهأِل الأَبيأِت بَيأهََتُ يأَسَقَة ُتضأ  .الأُفَو
4296. (3) [2/1237- దృఢీం] 
ముస్లల మ్ ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది: ''పావకత  (స) 
పావచనం, ''గనెాలపై మూతలు పటిండి. సంచులను 
కటిివేయండి. ఇంకా తలుపులు మూస్లవేయండి. 
దీప్రలను ఆరువేయండి. ఎందుకంటే షై'త్రన్ గనెాల, 
సంచుల, తలుపులను తెరువలేడు. ఒకవేళ గనెాలను 
మూయటానికి ఏదీ దొరకనపుుడు కరర  ముకొనైెన్న 
పటిివేయండి. అయితే 'బిస్లమల్లల హ్' పఠంచ్చ, దీప్రలు 
ఆరువేయండి, ఎందుకంటే అటూ ఇటూ కదిలి ఇంటికి 
నిపుంట్టకోవచుు.  (ముస్లల మ్)  

 ( 2/1238)[ ) صحيح (  4]  - 4297
َيٍة لَُه: َنُكمأ إِذَا  : قَالَ  َوِِفأ ِرَوا َيا ا فََواِشَيُكمأ َوِصبأ "ََل ُترِسلُوأ

َمةُ  َهَب فَحأ مأُس َحّت  َتذأ يأَطاَن يُبأَعُث   غَاَبِت الش َ الأِعَشاِء فَإِن َ الش َ
مأُس َحّت  تَ إِ  َمُة الأِعَشاِء" ذَا غَاَبِت الش َ َهَب فَحأ  .ذأ

4297. (4) [2/1238- దృఢీం] 
ఒక ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది: ''సూరాయసామయ 
సమయంలో మీ పశువులను, పిలల లను బయటకు వెళ్ళ 
నివాకండి. అయితే రాతాి ఒక భాగం గడిచ్చపోతే ఫరవా 
లేదు. ఎందుకంటే సూరాయసామయ సమయంలో 
షై'త్రనులు బయలుదేరుత్రయి, మానవులకు హాని 
చేకూరుటానికి పాయతిాసా్తయి. 

 ( 2/1238)[ ) صحيح (  5]  - 4298
َقاِء فَإِن َ ِِف   ِنَاَء َوأَوأكُوا الس ِ وا اْلأ َيٍة لَُه: قَاَل: "َغط ُ َوِِفأ ِرَوا

ُِل فِيأَها َوَباء   َنِة لَيألًَة يَْنأ اء  أَوأ   ََل يَُمر ُ بِإنَاٍء لَيأَس عَلَيأِه ِغَط الس َ
لَِك الأَوَباءِ ِسَقاٍء لَيأَس عَلَيأهِ   . " ِوكَاء  إَِل  نََزَل فِيأِه ِمنأ ذَ

4298. (5) [2/1238- దృఢీం] 
మరో ఉలేల ఖనంలో ఇల్ల ఉంది: ''మీరు గనెాలపై 
మూతలు వేయండి, సంచులను కటిివేయండి, 
ఎందుకంటే ఒక సంవతసరకాలంలో ఏదో ఒక రాతాి 
ఉంట్టంది. అందులో వాయధి దిగ్గతుంది. మూతలు లేని 
వసాువులోల  అది పావేశసాుంది. మానవులు తినేటపుుడు 
ఆ ఆహార పదారాంత్త ప్రట్ట దానిా కూడా తింటాడు. 
దాని వలల  అన్నరోగాయనికి గ్గరౌత్రడు.  

 (2/1238)[ ) متفق عليه (  6]  - 4299
َنأَصاِر ِمَن الن ِ َوَعنأُه قَاَل: َجاَء أَبُوأ حُ  ِقيأِع َميأٍد َرُجل  ِمَن اْلأ

ِب ُ صىل بِإِنَاٍء ِمنأ لََْبٍ إِ  ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل الن َ ىل الن َ
دًا ِرَض عَلَيأِه َعوأ لَوأ أَنأ َتعأ َتُه َو  ."اهلل عليه وسلم: "أَََل َخم َرأ

4299. (6) [2/1238- ఏకీభవితీం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: అబూ హ్మీద్ కథనం: ఒక 
అ'న్నసరీ నఖీ పా్రంతం నుండి ఒక గనెాలో పావకత  (స) 
వదద కు ప్రలు తెచాుడు. పావకత  (స), 'ఆ గనెాను తెరచ్చ 
ఎందుకు తెచాువు. మూత పటిి ఎందుకు తేలేదు, ఏదీ 
దొరకొపోతే కనీసం కరర ముకొ అయిన్న పటిలేక 
పోయావా?'  అని  అన్నారు. (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్) 
 ఏదైన్ వస్త వును గిన్నిలో లేదా పాేటుల్ల తెసేత  
మూతపెటిు  తీస్కురావ్వలి, అని ఈ 'హ్దీసు' దాారా 
తెలిస్లంది.  

 (2/1238)[ ) متفق عليه (  7]  - 4300
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بأِن ُعَمَر َعِن الن َِب ِ َصىَل اهلُل عَلَيأِه َوَسل ََم قَاَل:  "ََل   َوَعِن ا

 َ تُِكمأ ِحْيأ كُوا الن َاَر ِِفأ بُُيوأ َ َن َتّتأ ُموأ  ." َتَنا
4300. (7) [2/1238- ఏకీభవితీం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) 
పావచనం, ''పడుకునాపుుడు దీప్రలు వలిగంచ్చ 
ఉంచకండి. అగాపామాదం  ఉంది.'' (బు'ఖారీ, ముస్లల మ్)  
అంటే పడుకునాపుుడు దీప్రలు, పయియ 
ఆరువేయాలి. 

 (2/1238)عليه (  [ ) متفق 8]  - 4301
ََس قَالَ  لأَمِديأ  :َوَعنأ أَِِبأ ُموأ َق بَيأت  بِا َّتَ َنِة َعىَل أَهألِِه ِمَن  احأ

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "إِن َ َهِذهِ   َث بَِشأأنِِه الن َ ِ ِل فَُحد  الل َيأ
َها َعنأ  ِفُئوأ  . "ُكمأ الن َاَر إِن ََما ِهَي عَُدو   لَُكمأ فَإِذَا نِمأُتمأ فَأَطأ

4301. (8) [2/1238 -ఏకీభవితీం] 
అబూ మూస్త (ర) కథనం: మదీనహ్లోని ఒక ఇంట్లల  
అగా పామాదం జ్రగంది. ఆ ఇంటివారు ఆ సమయంలో 
ఇంట్లల నే  ఉన్నారు. ఈ  సంఘటన గ్గరంచ్చ పావకత  (స) 
వదద  పాసా్తవించటం జ్రగంది. అపుుడు పావకత  (స), 'అగా 
మీ శతాువు, మీరు పడుకునాపుుడు అనీా 
ఆరువేయండి,'  అని అన్నారు. (బు'ఖారీ,  ముస్లల మ్) 

----- 

ُل الث َاِّنأ  لأَفصأ َ     రిండవ విభాగంا
 (1239/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 4302

ُل: ِب َ صىل اهلل عليه وسلم يَُقوأ ُت الن َ "إِذَا   َعنأ َجاِبٍر قَاَل:َسِمعأ
 ِ ُتمأ نَُباَح الأكََِلِب َونَِهيَق الأَحِمْيأ ا بِاهلِل  َسِمعأ ذُوأ ِل فََتَعو َ ِمَن الل َيأ

يأَطاِن ِمَن  ِجيأِم فَإِن َ  الش َ يأَن َما ََل َتَروأَن.الر َ ا   ُهن َ يََر َوأَقِل ُوأ
ُجُل فَإِن َ اهلَل َعز َ َوَجل َ يَُبث ُ ِمنأ َخلأِقِه ِِفأ   َرأ الأُخُروأَج إِذَا َهَدأَِت اْلأ

 َ َم اهلِل عَلَيأِه فَ  بأَواَب وَ لَيألَِتِه َما يََشاُء َوأَِجيأُفوا اْلأ ا اسأ كُروأ إِن َ  اذأ
يأَطاَن ََل يَفأَتُح  وا الش َ َم اهلِل عَلَيأِه َوَغط ُ ِكَر اسأ  بَاًبا إِذَا أَِجيأَف َوذُ

نَِيَة َوأَوأكُوا الأِقَرَب" َرَوأَكأِفُئوا اْلأ ن َِة.  .الأِجَرا ِح الس ُ  َرَواهُ ِِفأ َشرأ
4302. (9) [2/1239 -అపరిశోధితీం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పావకత  (స) ఇల్ల పావచ్చసాూ ఉండగా 
నేను విన్నాను, ''మీరు రాతాిపూట కుకొల అరుపులు, 
గాడిదల కేకలు వింటే షై'త్రన్ నుండి అల్లల హ్(త)ను 
శరణు కోరండి. అంటే 'అఊజుబిల్లల హ మినషైత్ర 

నిరర జీమ్' అని పఠంచండి. ఈ కుకొలు, గాడిదలు వారని 
చూసా్తయి, మీరు చూడలేరు. అంటే వారు షై'త్రనల ను 
చూచ్చ అరుసా్తయి, కేకలు వేసా్తయి. ఇంకా రాతాిపూట 
పాజ్ల అలజ్డి తగు పోతే, బయటకు వళళకండి, 
ఎందుకంటే రాతాి, అల్లల హ్ (త) తన సృషి్టత్రలోల ని త్రను 
కోరన వారని పంపిసా్తడు. అయితే 'బిస్లమల్లల హ్' అని 
పలికి ఇంటి తలుపులు మూస్ల వేయండి. ఎందుకంటే 
దైవం పేరుత్త మూస్ల వేయబడిన తలుపులను షై'త్రన్ 
తెరువలేడు. కుండలను, బకటల ను, సంచులను, 
గనెాలను మూస్లవేయండి. (షర్'హుసుసనాహ్) 

 (2/1239)[ ) لم تتم دراسته (  10]  - 4303
بأِن َعب َاٍس قَاَل: َ َجاَءتأ فَأَرة  َتُجر ُ الأَفِتيألََة فَأَلأَقتأَها بَ  َوَعِن ا ْيأ

ِل اهلِل صىل اهلل عليه و  كَاَن سلم َعىَل الأُخمأَرةِ ال َِِتأ يََديأ َرُسوأ
َهِم فََقاَل: رأ ِ ِضِع الد  َها ِمثأَل َموأ َرقَتأ ِمنأ "إِذَا  قَاعًِدا عَلَيأَها فَأَحأ

ِفُئواُسُرَجُكمأ فَإِن َ  يأَطاَن يَُدل ُ ِمثأَل َهِذهِ َعىَل َهَذا   نِمأُتمأ فَأَطأ الش َ
".فَُيَح  ق ُُكمأ ِ    .َرَواهُ أَبُوأ دَاُودَ  ر 

4303. (10) [2/1239 -అపరిశోధితీం] 
ఇబ్నా 'అబాాస్ (ర) కథనం: ''ఒక ఎలుక కాలుతునా 
దీప్రనిా ల్లగంది. పావకత  (స) కూరుునా చాపమీద 
పడవేస్లంది. అరా ర్జప్రయి అంత గ్గండాంగా కాలి 
పోయింది. అది చూచ్చ పావకత  (స), 'మీరు 
పడుకునేటపుుడు దీప్రలు ఆరువేయండి. ఎందుకంటే 
షై'త్రన్ ఇట్టవంటి పా్రణులను ఈ విధ్మైన పనులపై 
పాేరేపసాత డు . తదాారా మీ ఇళ్ళకు నిపుీంటిసాత డు,' అని 
పావచిీంచారు.''  (అబూ దావూద్)  

----- 
لُِث  ُل الث َا لأَفصأ َ  وهذا الباب خال من ا
ఇీందులో మూడవ విభాగం లేదు 

***** 
 


