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 أحكام الزكاة
జకాత్ ఆదేశాలు 

 (ఇస్లామీయ పరిభాషలో జకాత్ అంటేః అల్లాహ్ యొక్క ఆరాధన 
ఉద్దేశ్యంతో నిర్ణీత ధన, ధాన్యయలు ధర్మవిధిగా నిర్ణీత ప్రజలకు 
చెల్ాంచవలసిన హకుక). 
 జకాత్ ఇస్లాం మూల స్తంభాలో ా మూడవది. ఏ ముసిాం 'నిస్లబ్' 
(అంట జకాత్ విధింపుకు అవస్ర్మై నిర్ణీత పరిమాణాని)కు అధికారి 
అయ్యయడో అతనిపై జకాత్ విధి అవుతంది. అల్లాహ్ ఆద్దశ్ం చదవండేః  

             (34)البقرة 

నమాజు స్థాపించిండి. జకాత్ ఇవ్విండి. (బఖర 2: 43). 
 జకాత్ ను ధర్మపర్ంగా విధిగావించడంలో అనేక్ ల్లభాలు, మేలుా 
ఉన్యాయి. వాటిలో కొనిా ఇవిేః  
1- ఆతమశుదిి క్లుగుతంది. మనస్సులో నుండ దురాశ్, పిసిన్యరి 
తత్వాలు దూర్మవుత్వయి.  
2- ముసిాం భకుతడు దాతృతాం ల్లంటి స్దుుణ స్ంపనుాడవుత్వడు. 
3- ధనవంతని మరియు పేదవాని మధయ ప్రేమ స్ంబంధాలు బల 
పడత్వయి. ఎల్ల అనగా ఉపకారుని పట్ా ఆతమ ఆక్రిితమవుతంది 
మరియు ప్రేమిస్సతంది.  
4- బీద ముసిాముల అవస్రాలు తీరుత్వయి. వారు ఒక్రి ముందు తమ 
చెయియ చాపకుండా ఉంటారు.  
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5- జకాత్ చెల్ాంచే మానవుడు పాపాల నుండ పరిశుదుిడు అవుత్వడు. 
అంట జకాత్ వలా అతని స్లానం ఉనాతమై, అతని పాపాలు మనిాంచ- 
బడత్వయి. 
ఏ వస్తు వులో్ల జకాత్ విధిగా ఉంది: 
 బంగార్ం, వండ, వాయపార్ స్లమాగ్రి, పంపుడు జంతవులు మరియు 
పంట్లు, ఫల్లలు మరియు లోహాలు, ధాతవులు.  
బంగారం, వండి జకాత్: 
 బంగార్ం, వండ ఏ రూపంలో ఉన్యా వాటిపై జకాత్ విధిగా ఉంది. 
అది 'నిస్లబ్' కు అధికారి అయిన వయక్తతపై మాత్రమే.  
బంగారం నిసాబ్: 20 దీన్యరులు. ఈ న్యటి లెక్క ప్రకార్ం 85 గ్రాములు. 
వండి నిసాబ్: 200 దిర్హములు. ఈ న్యటి లెక్క ప్రకార్ం 595 గ్రాములు.  
 పై లెక్క ప్రకార్ం ఏ వయక్తత నిస్లబ్ కు అధికారి అయ్యయడో, అది అతని 
వదే ఉండ స్ంవతుర్ం పూరిత అయిందో, అతను అందులో నుండ 
(2.5%) రండునార్ శాతం జకాతగా చెల్ాంచాల్.  
 వాటి జకాత్, డబ్బు రూపంలో ఇవాదలుచుకునా వయక్తత, అతను వాటిక్త 
అధికారి అయినపపటి నుండ ఒక్ స్ంవతుర్ం పూర్తయినపుపడు 
మారకట్లా ఒక్ గ్రాము బంగార్ం లేదా వండ యొక్క ధర్ ఎంత ఉందో 
తెలుస్సకొని, తన వదే ఉనా మొతతం బంగార్ం లేదా వండ మూలయం 
ఎంతవుతందో లెక్కకసి అందులో నుండ రండునార్ శాతం డబ్బు 
జకాతగా ఇవాాల్. (మేము డబ్బు అని వ్రాస్లము అయితే ఎవరు ఏ 
ద్దశ్ంలో ఉన్యారో అక్కడ వారి క్రన్సు పేరేముందో దానిా బటిి వారు 
లెక్తకంచుకోవాల్).  
 దీని ఉదాహర్ణేః ఒక్ వయక్తత వద ే 100 గ్రాముల బంగార్ం ఉంది 
అనుకుందాం. అతని వదే ఉండ స్ంవతుర్ం పూరిత అయింది కూడాను. 
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అందుకు అతనిపై జకాత్ విధి అయింది. ఇక్ అతను రండునార్ గ్రాముల 
బంగార్ం జకాతగా ఇవాాల్. ఒక్వేళ అతను దాని జకాత్ డబ్బు 
రూపంలో ఇవాదలుచుకుంట, 100 గ్రాముల బంగార్ం ధర్ 
తెలుస్సకోవాల్. (దాని ధర్ ప్రస్సతత భార్త క్రన్సు ప్రకార్ం ఒక్ లక్ష అని 
తెల్సిందనుకుందాం) అతను అందులో రండునార్ శాతం జకాత్ 
ఇవాాల్. (అంట (2,500) రండు వేల అయిదు వందల రూపాలు). ఇద్ద 
విధంగా వండ జకాత ఇవాాల్.  
 ఇల్లగే క్రన్సులో కూడా జకాత విధి అవుతంది, నిస్లబ్ కు అధికారి 
అయి, దానిపై స్ంవతుర్ం గడచిన వంట్నే. ఎవరి వదే 595 గ్రాముల 
వండ ధర్కు స్మానమైన లేదా అంతక్ంట ఎకుకవ క్రన్సు ఉందో అతనిపై 
జకాత్ విధిగా ఉంది. అతను తన వదే ఉనా మొతతం డబ్బులో నుండ 
రండునార్ శాతం జకాత్ గా ఇవాాల్.  
 ఏ ముసిాం వదే క్రన్సు (డబ్బు) ఉండ, స్ంవతుర్ం దాటిందో అతను 
595 గ్రాముల వండ ధర్ తెలుస్సకోవాల్, అతని వదే ఉనా డబ్బు 595 
గ్రాములవండ ధర్కు చేరుకుంట జకాత్ ఇవాాల్, ఒక్వేళ అతని వదే ఉనా 
డబ్బు దాని ధర్కు తకుకవ ఉంట అతనిపై జకాత్ విధిగా లేదు.  
 ఉదాహర్ణేః ఒక్ వయక్తత వదే భార్త క్రన్సు ప్రకార్ం రూ. 80 
వేలున్యాయనుకుందాం. అతని వదే ఉండ స్ంవతుర్ం పూరిత అయియంది 
కూడా. ప్రస్సతతం మారకట్లా 595 గ్రాముల వండక్త ఎంత ధర్ ఉందో 
తెలుస్సకోవాల్. దాని ధర్ ఎనభై ఐదు వేలు అని తెల్స్తత అతనిపై జకాత్ 
విధిగా లేదు. ఎందుక్నగా అతను నిస్లబ్ కు అధికారి కాలేదు. నిస్లబ్ కు 
అధికారి కావడానిక్త అతని వదే ఎనభై ఐదు వేల రూపాలుండాల్. ఏ 
ద్దశ్ంలోనైన్య వారి క్రన్సు వల వండతో పోలచబడతే వారు తమ క్రన్సు 
జకాత్ వండ లెక్కతో ఇవాాల్. అంట 595 గ్రాముల వండక్త విలువగల 
డబ్బు ఉనాపుపడే అతనిపై జకాత్ విధి అగును. 



ధర్మ శాస్త్ర శాసనాలు            జకాత్ ఆదేశాలు 
 

 

8 

వ్యాపార సామాగ్రి యొక్క జకాత్:  
 స్ంపద క్ల్గి, దానిని వాయపార్ంలో ఉపయోగించే ముసింా వర్తకునిపై 
ప్రతి స్ంవతుర్ం జకాత్ విధిగా ఉంది. ఇది అల్లాహ్ ప్రస్లదించిన 
అనుగ్రహానిక్త క్ృతజఞత మరియు అతనిపై ఉనా తన పేదసోదరుల హకుక 
అని తను భావించాల్. ల్లభోద్దేశ్ంతో క్రయవిక్రయించే ప్రతీ వస్సతవు 
వాయపార్ స్లమాగ్రి అనబడుతంది; భూములు, ఇండుా, సిరాాస్సాలు (real 
estate), పశువులు, తినుత్రాగు పదారాలాు మరియు వాహన్యలు వగైరా. 
అవి నిస్లబ్ కు చేరి ఉండాల్. అంట పైన తెల్పిన 85 గ్రాముల బంగార్ం 
ధర్కు లేదా 595 గ్రాముల వండ ధర్కు స్మానంగా ఉండాల్. అందులో 
రండునార్ శాతం జకాతగా ఇవాాల్. 
 ఉదాహర్ణేః ఒక్ వయక్తత వదే ఒక్ లక్ష రూపాల విలువ గల వాయపార్ 
స్లమాగ్రి ఉంట, అందులో నుండ రూ. 2500/- జకాత్ చెల్ాంచాల్. 
వాయపార్స్సతలు ప్రతి స్ంవతురార్ంభంలో తమ వదే ఉనా మొతతం 
స్రుకును లెక్తకంచుకొని జకాత్ చెల్ాంచాల్. ఎవరైన్య వాయపారి స్ంవతుర్ం 
పూరిత అయ్యయక్త పది రోజుల ముందు ఏదైన్య స్రుకు కొనుగోళు జేస్తత దాని 
జకాత్ కూడా ముందు నుండే ఉనా స్రుకుతో క్లపివాాల్. వయపార్ం 
ప్రార్ంభంచిన మొదటి రోజు స్ంవతుర్ం యొక్క ఆర్ంభమగును. ఇల్ల 
ప్రతి స్ంవతుర్ం జకాత్ చెల్ాంచాల్.  
 క్ంచెలోక్త పంపకుండా పశువుశాలలో, ఇంటి వదే ఉంచి మేత 
ఇవాబడే పశువులు వాయపార్ం కోస్ం పంచితే వాటి మీద జకాత్ విధి 
అవుతంది. అవి నిస్లబ్ కు చేరుకున్యా, చేరుకోక్పోయిన్య వాణిజయ 
స్రుకుల్లగా దాని వల నిస్లబ్ కు చేరుకుంట అందులో నుండ జకాత్ 
చెల్ాంచాల్.  
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షేర్స్ యొక్క జకాత్: 
 రియల్ ఎస్తిట్ (Real estate) తదితర్ విషయ్యలోా షేర్సు ఈ 
రోజులోా ఓ పరిపాటి విషయం అయింది. (ధర్మస్మమతమైన షేర్సు 
కొనుట్, అముమట్ యోగయమే. కాని ధర్మస్మమతం కాని వాటిలో ముసిాం 
పాల్గునుట్ ఎంత మాత్రం యోగయం కాదు). అందులో డపాజిట్ చేసి ఉనా 
డబ్బు కొదిే స్ంవతురాలోా పర్గవచుచ, తర్గనూవచుచ. షేర్సు లో ఉనా 
డబ్బుపై జకాత్ ఉంది. ఎందుక్నగా అది కూడా వాణిజయ స్రుకు 
ల్లంటిద్ద. షేర్సు లో పాల్గునా ప్రతి ముసిాం ప్రతి స్ంవతుర్ం తన షేర్సు ధర్ 
చూస్తత ఉండాల్. జకాత్ చెల్సా్తత ఉండాల్.  
భూ సంబంధ ఉత్పత్తు లపై జకాత్: 
 నిలా మరియు తూక్ము చేయుగల ఖరూూర్ం, ఎండన ద్రాక్ష, గోధుమ, 
జొనా, బియయం ల్లంటి ఆహార్ధాన్యయల, ఫల్లలపై జకాత్ విధిగా ఉంది. 
కాని పండుా, కూర్గాయలపై జకాత్ విధిగా లేదు. పై వాటిలో జకాత్ విధి 
కావడానిక్త అవి నిస్లబ్ కు చేరి ఉండాల్. వాటి నిస్లబ్ 612 క్తలోలు. 
వాటిపై ఒక్ స్ంవతుర్ం గడవాలనా నిబంధన లేదు. కోతకు వచిచనపుపడు 
వాటిలో నుండ ఈ క్రంది పదితిలో జకాత్ చెల్ాంచాల్ేః  
 ప్రక్ృతి పర్మైన వరాిలు, నదుల మూలంగా పండన పంట్లోా పదవ 
వంత జకాత్ చెల్ాంచాల్. క్ృత్రిమ కాలువలు, బావుల మూలంగా పండన 
పంట్లోా ఇర్వయోయ వంత జకాత్ చెల్ాంచాల్.  
 ఉదాేః ఒక్ వయక్తత తన భూమిలో గోధుమ వితతనం వేశాడు. అతనిక్త 800 
క్తలోల పంట్ పండంది. ఇపుపడు అతనిపై జకాత్ విధిగా ఉంది. ఎందుక్నగా 
దీని నిస్లబ్ 612 క్తలోలు, అయితే దీనిక్ంట ఎకుకవగా పండంది. ఇక్ ఆ 
పంట్ వర్ింతో పండతే అందులో పదో వంత అంట 80 క్తలోల జకాత్ 
చెల్ాంచాల్. ఒక్వేళ క్ృత్రిమ కాలువల, బావుల ఆధార్ంగా పండతే అందులో 
ఇర్వయోయ వంత అంట 40 క్తలోలు జకాత్ చెల్ాంచాల్.  
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పశువుల జకాత్: 
 ఇక్కడ పశువులు అంటేః ఆవు, మేక్, గొర్రె మరియు ఒంటె లని 
భావం. వీటి జకాత కొర్కు ఈ క్రంది నిబంధనలు వరితస్లతయిేః  
1- నిస్లబ్ కు చేరి ఉండాల్. ఒంటెల నిస్లబ్ 5. మేక్లు, గొర్రెల నిస్లబ్ 
40. ఆవుల నిస్లబ్ 30. వీటిక్త తకుకవ ఉనావాటిలో జకాత్ లేదు.  
2- వాటి యజమాని వదే అవి స్ంవతుర్మెల్లా ఉండాల్.  
3- అవి 'స్లయిమా' అయి ఉండాల్. అంట స్ంవతుర్ంలో అధిక్ శాతం 
పచిచక్ మైదాన్యలోా మేస్తవి అయి ఉండాల్. శాలలో ఒక్ చోట్ ఉండ తమ 
ఆహార్ం తినునవి, లేదా వాటి యజమాని వాటి కొర్కు మేత ఖర్ణదు చేసి, 
లేదా సోిర్స చేసి ఉంచేవాడైతే వాటిలో జకాత్ లేదు.  
4- పరివహణ స్లధనంగా, లేదా వయవస్లయ పర్ంగా పని చేయునవై 
ఉండకూడదు.  
ఒంటెల జకాత్: 
 5 ఒంటెలుంట జకాత్ విధి అవుతంది. (అంతకు తకుకవపై జకాత్ 
లేదు). ఏ ముసిాం ఆధీనంలో 5 నుండ 9 వర్కు ఒంటెలుండ వాటిపై 
స్ంవతుర్ం గడసిందో అందులో ఒక్ మేక్ జకాత్ గా ఇవాాల్.  
10 నుండ 14 వర్కుంట రండు మేక్లు.  
15 నుండ 19 వర్కుంట మూడు మేక్లు.  
20 నుండ 24 వర్కుంట న్యలుగు మేక్లు.  
25 నుండ 35 వర్కుంట ఏడాది వయస్సనా ఒక్ ఆడ ఒంటె. అది గనక్ 
లేకుంట రండేళళ మగ ఒంటె.  
36 నుండ 45 వర్కుంట రండేళళ ఒక్ ఆడ ఒంటె.  
46 నుండ 60 వర్కుంట మూడేళళ ఒక్ ఆడ ఒంటె.  
61 నుండ 75 వర్కుంట న్యలుగేళళ ఒక్ ఒంటె. 
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76 నుండ 90 వర్కుంట రండేళళ రండు ఒంటెలు.  
91 నుండ 120 వర్కుంట మూడెళళ రండు ఆడ ఒంటెలు.  
120 ఒంటెలకు మించిపోతే ప్రతి నలభై ఒంటెలపై రండేళళ ఒక్ ఆడ 
ఒంటె. ప్రతి 50 ఒంటెలపై మూడేళళ ఒక్ ఆడ ఒంటె.  
ఇద్ద లెక్క క్రంది టబల్ దాారా వివరించబడందిేః 

స్ంఖయ  

జకాత్ స్ంఖయ  

జకాత్ నుండ వర్కు నుండ వర్కు 
5 9 1 మేక్ 10 14 2 మేక్లు 
15 19 3 మేక్లు 20 24 4 మేక్లు 
25 35 ఏడాది ఆడ ఒంటె. అది లేకుంట 2 ఏళళ మగ ఒంటె 
36 45 2 ఏళళ 1 ఆడ ఒంటె 46 60 3 ఏళళ 1 ఆడ ఒంటె 
61 75 4 ఏళళ 1 ఆడ ఒంటె 76 90 2 ఏళళ 2 ఆడ ఒంటెలు 
91 120 3 ఏళళ 2 ఆడ ఒంటెలు 
 వీటిక్ంట ఎకుకవ ఉనాపుపడు ప్రతి 40లో రండేళళ ఒక్ ఆడ ఒంటె, 
ప్రతి 50లో మూడేళళ ఒక్ ఆడ ఒంటె జకాత్ గా ఇవాాల్. 
ఆవుల జకాత్: 
 (ఆవులు, ఎదుేలు అనిాటి లెక్క ఒక్ట. 1 నుండ 29 వర్కుంట 
జకాత్ లేదు). ఏ వయక్తత ఆధీనంలో 30 నుండ 39 వర్కున్యాయో (వాటిపై 
స్ంవతుర్ం గడసిందో) అందులో ఏడాది వయస్సుగల ఒక్ ఆడ లేదా మగ 
దూడ జకాత్ గా ఇవాాల్.  
40 నుండ 59 వర్కుంట రండేళళ దూడ.  
60 నుండ 69 వర్కుంట ఏడాది వయస్సు గల రండు దూడలు.  
70 నుండ 79 వర్కుంట ఏడాది వయస్సగల 1 దూడ, రండేళళ 
వయస్సుగల మరొక్ దూడ.  
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 ఆ తరువాత వాటి స్ంఖయ ఎంత పరిగిన్య ప్రతి 30లో ఏడాది 
వయస్సుగల ఒక్ దూడ, ప్రతి 40లో రండేళళ వయస్సుగల ఒక్ దూడ 
జకాత్ గా ఇవాాల్. దీనినే క్రంది టబల్ దాారా తెలుస్సకొండేః  
 

స్ంఖయ  

జకాత్ నుండ వర్కు 
30 39 ఒక్ ఆడ లేదా మగ దూడ 
40 59 రండేళళ దూడ 
60 69 ఏడాది వయస్సు గల రండు దూడలు 
70 79 ఏడాది దూడ ఒక్టి, రండేళళ దూడ మరొక్టి 

మేక్ల జకాత్: 
 (మేక్లు, గొర్రెలు, పొటిలు అనిాటి నిస్లబ్ ఒక్ట. అవి 1 నుండ 39  
వర్కుంట జకాత్ విధిగా లేదు). ఏ వయక్తత  ఆధీనంలో 40 నుండ 120 వర్కు 
మేక్లున్యాయో అతను అందులో నుండ ఒక్ మేక్ జకాత్ గా ఇవాాల్.  
121 నుండ 200 వర్కుంట రండు మేక్లు.  
201 నుండ 399 వర్కుంట మూడు మేక్లు.  
400 నుండ 499 వర్కుంట న్యలుగు మేక్లు.  
500 నుండ 599 వర్కుంట ఐదు మేక్లు.  
  ఆ తరాాత వాటి స్ంఖయ ఎంత పరిగిన్య ప్రతి 100లో ఒక్ మేక్ జకాత్  

గా ఇవాాల్.  
స్ంఖయ  

జకాత్ స్ంఖయ  

జకాత్ 
నుండ వర్కు నుండ వర్కు 
40 120 1 మేక్ 121 200 2 మేక్లు 
201 399 3 మేక్లు 400 499 4 మేక్లు 
500 599 5 మేక్లు * ఆ తరాాత ప్రతి 100లో ఒక్ మేక్ 
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జకాత్ హక్కకదారులు: 
 జకాత్ హకుకదారులెవర్నేది స్ాయంగా అల్లాహ్ ఇల్ల తెల్పాడుేః 

                              
                         
            (06 التوبة) 

ఈ జకాత్ నిధులు అసలు కేవ్లిం నిరుపేదలకు, అక్కరలు తీరని వారికి, 
జకాత్ వ్యవ్హారాలకై నియుకుులైన వారికీ, ఇింకా ఎవ్రి హృదయాలను 
గెలుచుకోవ్టిం అవ్సరమో వారికీ, ఇింకా బానిసల విముకిుకీ, ఋణగ్రస్తుల 
సహాయానికీ, అల్లాహ్ మారగింలో నూ, బాటస్థరులకూ వినియోగించటిం 
కొరకు, ఇది అల్లాహ్ తరఫు నుిండి నిరణయించబడిన ఒక్ విధి. అల్లాహ్ అన్నీ 
ఎరిగనవాడూ వివేక్వ్ింతుడూ. (తౌబా 9: 60). 
 పై ఆయతలో అల్లాహ్ ఎనిమిది ర్కాలు తెల్పాడు. వారిలో ప్రతి 
ఒక్కడు జకాత్ తీస్సకునే అర్హత గలవాడు. ఇస్లాం ధర్మంలో జకాత్ 
స్మాజములోని అరుహలక్క ఇవాబడుతంది. ఇతర్ ధర్మం లో ఉనాట్లా 
క్కవలం పండతలక్తవాబడదు. జకాత్ హకుకదారులు వీరుేః  
1- నిరుపేద (ఫఖీర్స) అంట తనకు స్రిపడు ఖరుచలో స్గము- క్న్యా 
తకుకవ పొంద్దవాడు.  
2- అక్కర్తీర్నివాడు (మిస్కకన్) అంట తనకు స్రిపడు ఖరుచలో 
స్గముక్నా ఎకుకవ పొందుత్వడు, కాని అది అతనిక్త స్రిపడదు. 
అందుకు అతనిక్త స్రిపడునంత కొనిా నెలలు, ఒక్ స్ంవతుర్ం వర్కు 
జకాత్ సొముమ ఇవావచుచను.  
3- జకాత్ వస్తలు చేస్త ఉదోయగి అంట జకాత్ వస్తలు చేయ డానిక్త ముసిాం 
అధికారి తర్ఫున నియమింపబడన ఉదోయగులు. వారు ధనికులైనపపటికీ, 
వారి పనిక్త తగుట్లి జీతంగా వారిక్త జకాత్ నుండ ఇవావచుచను.  
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4- హృదయ్యలు గెలుచుకొనుట్కు అంట అవిశాాస్సలోా తమ వంశ్ం, 
గోత్రంలో న్యయకులుగా ఉనావారు ఇస్లాంలో ప్రవేశంచే ఆశ్ ఉనాచో 
వారిక్త, లేదా వారి కీడు ముసిాంలకు క్లగకుండా జకాత్ సొముమ ఖరుచ 
చేయవచుచను. అల్లగే కొతతగా ఇస్లాం స్కాక్రించినవారిలో వారి 
అవస్రార్ాం, వారు సిార్ంగా ఇస్లాంపై ఉండుట్కు జకాత్ ధనం ఖరుచ 
చేయవచుచను.  
5- బానిస్లను స్ాతంత్రులుగా చెయయటానిక్త మరియు శ్త్రవుల నుంచి 
ముసిాం ఖైదీలను విడపించుట్కు జకాత్ సొముమ ఖరుచ పట్ివచుచను.  
6- ఋణగ్రస్సతలు అంట అపుపలపాలైనవారు. ఇల్లంటి వారిక్త జకాత్ 
నుండ ఖరుచ చేయవచుచను. కాని క్రంది షర్తలు వారిలో ఉండాల్ేః  
A: ముసిాం అయి యుండాల్. 
B: స్ాయంగా చెల్ాంచగల ధనికుడు కాకూడదు.  
C: ఆ అపుప ఏ పాప కారాయనికో చేసి ఉండ కూడదు.  
D: అది ఆ స్మయంలోనే చెల్ాంచుట్ తపపనిస్రి అయి యుండాల్.  
7- అల్లహా్ మార్ుంలో అంట జీతం తీస్సకోకుండా పుణాయపేక్షతో 
ధర్మయుదిం చేయు వీరులు, వారి స్ాంత ఖరుచల కొర్కు, లేదా 
ఆయుధాలకు జకాత్ డబ్బు ఇవాచుచను. జిహాదులో ధర్మవిదయ అభయసించడం 
కూడా వస్సతంది. ఎవరైన్య విదయభాయస్నలో నిమగుాలైనట్ాయితే, అతని విదయకు 
స్రిపడు ఖరుచలు జకాత్ నుండ ఇవావచుచను.  
8- బాట్స్లరి అంట ప్రయ్యణికుడు. గృహజీవనంలో ఎంత ఆనందంగా 
ఉన్యా స్రే ప్రయ్యణంలో ఏదైన్య ఆరిాక్ ఇబుందులకు గుర్యితే అతను 
తన గ్రామం చేరుకొనుట్కు స్రిపడు ఖరుచలు జకాత్ నుండ ఇవావచుచను.  
మసిూదుల నిర్మణాలకు, దారులు స్రి చేయడానిక్త జకాత్ సొముమ 
ఉపయోగించరాదు.  



ధర్మ శాస్త్ర శాసనాలు            జకాత్ ఆదేశాలు 
 

 

15 

నోట్స:్  
1-  స్ముద్రం నుండ లభంచే ముత్వయలు, పగడాలు మరియు చేపలోా 
జకాత్ లేదు. వాణిజయస్రుకుగా ఉనాపుపడు పైన తెల్పిన ప్రకార్ంగా 
జకాత్ చెల్ాంచాల్ు ఉంట్లంది.  
2- అద్దేక్తవాబడన బిల్డంగులు, ఫ్యయక్ిర్ణల పై జకాత్ లేదు. కాని వాటి 
నుండ పొందుతనా పైక్ం నిస్లబ్ కు చేరుకొని, స్ంవతుర్ం గడస్తత 
అందులో జకాత్ విధిగా ఉంది.  
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 أحكام األطعمة
అన్నపానీయాల ఆదేశాలు 

 అల్లహా్ తన దాసులకు పవిత్రమైన వసుువులు తినుటకు ఆదేశించి 
అపవిత్రమైన వాటిని వారించాడు. అలా్లహ్ ఆదేశిం సూర బఖర 2:172లో:  

ِيَن آََمنُوا ُُكُوا مِ  يَا] يَُّها اَّلذ
َ
 { 271}البقرة:[ ْن َطي ِبَاِت َما َرزَقْنَاُكمْ أ

ఓ విశ్వాసులారా! మేమొసంగిన పవిత్ర వసుువులను భుజంచండి.
 అననపానీయాల విషయింలో నియమిం ఏమిటింటేః నిషేధింపబడిన 
కొనిన వసుువులు తపప అనినయూ ధరమసమమతమే (హల్లల్). అలా్లహ్ తన 
దాసు ల కొరకు పవిత్ర వసుువులను ధరమ- సమమతిం చేసింది వారు 
వాటి నుిండి ప్రయోజనిం పిందాలని. అయితే వాటిని అలా్లహ్ 
అవిధేయత కొరకు ఉపయోగించుట ఎింత మాత్రిం యోగ్యిం కాదు. తిను 
త్రాగు వసుువులో ాఅలా్లహ్ తన దాసుల కొరకు నిషేధించిిందేమిటో ఇల్ల 
సపషటపరచాడు.  

لَ  َوقَدْ ]  { 221}األنعام: [ إََِلْهِ  ْضُطرِْرتُمْ ا َما إِّلذ  َعلَيُْكمْ  َحرذمَ  َما لَُكمْ  فَصذ

వాసువానికి గత్యంత్రం లేని సంకట పరిస్థతిులలో త్పప, మిగతా అనిి 
పరిస్థితులలోనూ అలాాహ్ ఏ వసుువుల వినియోగానిి నిషేధంచాడో, వాటి 
వివరాలను మీకు ఆయన ఇది వరకే తెలియజేశ్వడు. (అన్ఆమ్ 6: 119).  
ఏ వసుువు నిషిద్ధిం అని తెలుపబడలేదో అది ధరమసమమతిం అనన మాట. 
ప్రవక్ు సలలా్లాహు అలైహి వసలాిం ఉపదేశించారుేః  
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َم أَْشيَاء؛  إِنَّ اهلَل فََرَض َفَرائَِض؛ فاَلَ ُتَضيُِّعْوَها، َوَحدَّ ُحُدْوًدا؛ فاَلَ تَعْتَُدوَها، َوَحرَّ

؛ َفالَ َتحَْثوُوا َعنْها َفالَ َتنْتَِهُكْوَها، َوَسَكَت َعْن َأْشيَاَء َرْْحًَة َلُكْم ِمْن َغْيِ    سِْييَان 

 { 5/51األطعمة و جامع األصول  4/921حلاكم ا}

"అల్లాహ్ మీపై కొనిన విధులను విధించాడు; మీరు వాటిని వృధా 
చేయక్ిండి. కొనిన క్ట్టటబాటాను నిరణయిించాడు; వాటిని అతిక్రమిించక్ిండి. 
కొనిన వసుువులను నిషిద్ధపరచాడు; వాటిని ఉలాఘించక్ిండి. మరకొనిన 
విషయాల పటా మౌనిం వహిించాడు. మరచిపోయి కాదు, వాసువింలో 
మీపై క్రుణిసూు; మీరు వాటి వింటబడక్ిండి". (హాకిం 4/129. 
జామిఉల్ ఉసూల్ 5/59). 
 తిను, త్రాగు, ధరించు ఏ విషయాలు అలా్లహ్ మరయు ఆయన ప్రవక్ు 
సలాలా్లహు అలైహి వసలాిం నిషిద్ధిం అని తెలుపలేదో వాటిని నిషేధించుట 
యోగ్యిం కాదు. నియమిం ఏమిటింటేః నషటిం లేని పవిత్రమైన ప్రతి వసుువు 
'ముబాహ్' (యోగ్యిం). అయితే అపవిత్రమైన మరయు నషటింగ్ల 
వసుువులు; పీనుగు, రక్ుిం, మత్తుపదారా్థలు, ధూమపానిం మరయు 
అపరశుభ్రిం క్లుషిత- మైన వసుువులనినయూ నిషిద్ధిం. ఎిందుక్నగా అవి 
అపవిత్రింతో పాట్ట హాని క్లిగించునవి కూడాను. 
 పీనుగు అింట ధారమక్ పద్ధతితో జిబహ్ చేయకుిండానే దానింతట అది 
చనిపోయినది.  
 రక్ుిం అింట జిబహ్ చేసేటప్పపడు స్రవిించే రక్ుిం. ధారమక్ పద్ధతితో 
జిబహ్ చేసన తర్థాత మాింసిం మధయలో లేదా నర్థలోా ఉిండిపోయే 
కొింతపాటి రక్ుిం ధరమసమమతమే.  
 యోగ్యమైన ఆహార్థలు రిండు రకాలుగా ఉన్ననయిేః జింత్తవులు 
(మాింసాహార్థలు). కూరగాయలాో (శాఖాహార్థలు). వీటిలో నషటిం లేనివి 
యోగ్యిం.  
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 జింత్తవులు రిండు రకాలుేః భూ నివాస జింత్తవులు. జల నివాస 
జింత్తవులు. జల నివాస జింత్తవులనీన ధరమసమమతమే. వాటిని జిబహ్ 
చేయాలనన నిబింధన కూడా లేదు. చివరక అవి దానింతటవే 
చనిపోయినవైన్న యోగ్యమే. పోతే భూ నివాస జింత్తవులాో ఇసాాిం 
నిషేధించినవి తపప మిగతవనీన ధరమసమమ- తమే. (కాని వాటిని జిబహ్ 
చేయాలి). ఇక్ నిషేధించినవి ఈ క్రింది విధింగా ఉన్ననయిేః  
1- పింప్పడు గాడిద్లు.  
2- కోరలు గ్ల మృగాలనినయూ నిషిద్ధిం, సవింగ (దుముమల గిండి) 
తపప.  
3- పక్షులనినయూ ధరమసమమతమే. ఈ క్రింది పక్షులు తపపేః 
 కాళ్ళ, గోళ్ళ ఆధారింగా వేటాడే పక్షులు. ఇబ్నన అబాాస్ రజియలా్లహు 
అనుుమా ఉలేాఖించారుేః  

حَاِع، َو َعْن ُكلِّ ذِْي ِمْ  ملسو هيلع هللا ىلصََنَي َرُسوُل اهلل    لَب  ِمَن الطُّيُْورَعْن ُكلِّ ذِْى َساب  ِمَن اليِّ

"కోరలు గ్ల ప్రతి మృగ్ జింత్తవు, మరయు కాళ్ళతో పట్టటకొని భక్షించే 
ప్రతి పక్షని ప్రవక్ు సలాలా్లహు అలైహి వసలాిం నివారించారు". (ముసాిం 
1934). 
 గ్ద్ద, కాక, ర్థబిందులా్లింటి శవాలను తినే పక్షులు. అవి మలినము, 
అపరశుభ్రమైనవాటిని తిింటాయి గ్నుక్ నిషిద్ధిం.  
 పాము, ఎలుక్ మరయు ప్పరుగులు, క్రమికీటకాలు ల్లింటి 
అశుద్ధమైనవి కూడా నిషిద్ధిం.  
 పైన తెలుపబడిన జింత్తవులు, పక్షులు తపప మిగతవనీన 
ధరమసమమతమేేః గుఱ్ఱిం, ఒింటె, ఆవు, ఎదుద, మేక్, గర్రె, బర్రె, కోడి, 
అడవిగాడిద్, నిప్పపకోడి, కుిందేలు, ఉడుిం వగైర్థలు.  
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 'జల్లాల' నిషిద్ధిం. జలా్లల అింట ఎకుువ శాతిం మలినిం తినే పక్ష, 
పశువు అని అరాిం. కాని దానిని మూడు రోజులు అల్లింటి పదార్థాలు 
తినకుిండా ఆపి, పరశుభ్రమైన తిను పదారా్థలు ఇసూు ఉింట ఆ తర్థాత 
అది ధరమసమమతమవుత్తింది.  
 ఉలిా, ఎలిా ల్లింటి దుర్థాసన గ్ల వసుువులు (ధరమసమమత మైనపపటికీ) 
మసిదుకు వళ్ళళ ముిందు అవి పచిివిగా తినుట 'మక్రూహ్' (ఇషటిం లేని 
కారయిం).  
 ప్రాణిం పోవుల్లింటి పరసాతి ఏరపడి నిషిద్ధ వసుువు తపప మరేది 
లేనప్పపడు ప్రాణిం కాపాడుటకు సరపడునింత పరమాణింలో నిషిద్ధ 
వసుువు తినవచుి. కాని విషిం తినకూడదు.  
 చుట్టట గోడ లేని మరయు కాపల్లదారుడు లేని పిండా తోట నుిండి 
దాట్టతూ క్రింద్ పడిన పిండుా తినవచుి. కాని తన వింట తీసుకెళ్ళ 
కూడదు. అల్లగే ర్థళ్ళళ విసర పిండుా క్రింద్ పడగటిట, లేదా చెట్టట ఎకు 
తినడిం యోగ్యిం కాదు. అల్లగే ఒక్ చోట కుపపజేసయునన దానిలో నుిండి 
తీసుకోవడిం కూడా యోగ్యిం కాదు. కాని మరీ అతయవసర పరసాతిలో 
ఆక్లిని తీరుి పరమాణింలో తిింట తప్పప లేదు.  
జిబహ్ చేసే పద్ధతి, దాని ఆదేశాలు 
 భూనివాస జింత్తవులు ఇసాామీయ పద్ధతి ప్రకారింగా జిబహ్ చేయ 
(కోయ)బడినప్పపడే అవి తినుటకు ధరమసమమతిం. ఏ జింత్తవును, 
పక్షులను వశపరుచుకొని జిబహ్ చేయగ్లమో వాటిని ఇసాామీయ పద్ధతి 
ప్రకారింగా జిబహ్ చేయకుింట వాటిని తినుట ధరమసమమతిం కాదు. 
ఎిందుక్నగా జిబహ్ చేయబడనివి మృత్తలో ాలెకుించబడుతాయి.  
 గింత్త, ఆహారన్నళ్ిం మరయు క్ింఠన్నళాలను కోయుటనే జిబహ్ 
అింటారు.  
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జిబహ్ నిబంధన్లు 
1- జిబహ్ చేయు వయకుేః బ్నదిధమింత్తడు, ఆకాశ ధర్థమనిన 
అవలింభించినవాడు అయి ఉిండాలి. అింట ముసాిం, యూదుడు మరయు 
క్రైసువుడు. కాని పిచిివాడు, త్రాగుబోత్త మరయు జిబహ్ పద్ధత్తలు 
తెలియని బాలుడు కాకూడదు. వీరు ముగుురు జిబహ్ చేసేు తినడిం 
యోగ్యిం కాదు. ఎిందుక్నగా వీరలో బ్నద్ధధజాాన్నల కొరత వలా జిబహ్ 
ఉదేదశయిం పూరు కాదు. అల్లగే అవిశాాస, బహుదైవార్థధకుడు, మజూస 
(అగన పూజార), సమాధుల పూజారులు జిబహ్ చేసనది ధరమసమమతిం 
కాదు.  
2- జిబహ్ చేసే ఆయుధిం: రకాునిన ప్రవహిింపజేసే పదునైన మొనగ్ల ఏ 
వసుువుతో జిబహ్ చేసన్న అది యోగ్యమే. అది ఇనుపదైన్న, ర్థయి 
అయిన్న లేదా మరేదైన్న సరే. అయితే అది ద్ింతిం, ఎముక్, గోరు అయి 
ఉిండకూడదు. వాటితో జిబహ్ చేసనవి యోగ్యిం కావు.  
3- గింత్త (శాాస పీలుి మారుిం), ఆహారన్నళ్ిం మరయు 
క్ింఠన్నళాలను కోయాలి.  
 జిబహ్ కొరకు క్చిితింగా అవే అవయవాలను ప్రతేయకించడిం- లోని 
మరమిం ఏమిటింటేః వివిధ నర్థలు అక్ుడే ఉింటాయి గ్నుక్ రక్ు ప్రవాహిం 
మించి విధింగా జరుగుత్తింది. తింద్రగా ప్రాణిం పోత్తింది. జింత్తవుకు 
ఎకుువ అవసా ఏరపడదు. దాని మాింసిం కూడా రుచిగా ఉింట్టింది.  
 వేటాడినప్పపడు లేదా వేరే ఏదైన్న సింద్రభింలో పై తెలిపిన ప్రకారిం 
జిబహ్ చేయడిం అసాధయమైనప్పపడు బిసమల్లాహ్ అని పదునైన ఆయుధిం 
దాని వైప్ప విసరనప్పపడు అది దాని శరీరింలో తాక వింటనే చనిపోయిన్న, 
లేదా ప్రాణింగా ఉననప్పపడు దానిని వశపరుచుకొని జిబహ్ చేసన్న అది 
ధరమసమమతిం అవుత్తింది.  



ధర్మ శాస్త్ర శాసనాలు                 అన్నపానీయాల ఆదేశాలు 
 

 

21 

 తినుటకు యోగ్యమైన జింత్తవులు ఊపిర్థడక్, గ్టిట దెబా తాక, ఎతెతున 
ప్రదేశిం నుిండి పడిపోయి, పరసపర కొముమల్లట వలా లేదా ఏదైన్న 
క్రూరమృగ్ిం దాడితో మరణిసేు అవి నిషిద్ధిం. అయితే అవి మరణిించే 
ముిందు కొింత ప్రాణిం ఉననప్పపడు వశపరుచు- కొని జిబహ్ చేయగ్లిగతే 
అవి ధరమసమమతిం అవుతాయి.  
4- జిబహ్ చేయు వయకు జిబహ్ చేసేటప్పపడు బిసమల్లాహ్ అన్నలి. 
బిసమల్లాహి అలా్లహు అక్ార్ అనడిం సుననత్.  
జిబహ్ కు సంబంధంచిన్ ధర్మాలు 
1- జింత్తవును పదును లేని ఆయుధింతో జిబహ్ చేయడిం "మక్రూహ్".  
2- ఏ జింత్తవును జిబహ్ చేయనున్ననమో దాని ముిందు అది 
చూసుుిండగా క్తిుక పదును పటటడిం "మక్రూహ్".  
3- జింత్తవును ఖబాాకు వయతిరేక్ దిశలో పటిట జిబహ్ చేయడిం 
"మక్రూహ్".  
4- పూరుగా ప్రాణిం పోక్ ముిందే దాని మెడ విరుచుటగాని లేదా చరమిం 
తీయుటగాని "మక్రూహ్".  
 మేక్, ఆవులు ఎడమ వైప్ప పరుిండబెటిట జిబహ్ చేయడిం సుననత్. 
ఒింటెను నిలబెటిట దాని ఎడమ చెయిని (ముిందు కాళ్ళను) క్టటస జిబహ్ 
చేయుట సుననత్. వల్లాహు అఅలమ్.   
వేట 
 అవసర నిమితుిం వేటాడుట తపప కాలక్షేపిం కోసిం, మనోరింజన 
కోసిం వేటాడుట యోగ్యిం కాదు.  
 వేటాడుతూ వేటాడబడిన జింత్తవును పట్టటకున్ననక్ రిండు సతా్తలుేః 
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1- దానిని పట్టటకుననప్పపడు దానిలో ప్రాణిం ఉింట తపపక్ దానిని జిబహ్ 
చేయాలి.  
2- పట్టటకుననపపడు అది చనిపోయి ఉిండవచుి. లేదా ప్రాణిం ఉిండి 
కూడా లేనట్టగాానే ఏరపడితే అది ధరమసమమతమే.  
జిబహ్ నిబంధన్ల మాదిరిగానే వేట నిబంధన్లు 
ఉన్ననయిః 
1- బ్నదిధజాానిం గ్ల ముసాిం, యూదుడు, క్రైసువుఉం ఉిండాలి. పిచిి- 
వాడు, త్రాగుబోత్త, మజూస, బహుదైవార్థధకులు జిబహ్ చేసన దానిని 
తినుట ముసాింకు యోగ్యిం కాదు.  
2- ఆయుధిం పదునుగా ఉిండాలి. రక్ుిం ప్రవహిించాలి. గోరు, ఎముక్, 
ద్ింతింతో జిబహ్ చేయకూడదు. పదునైన మొనగ్ల వైప్ప నుిండి 
జింత్తవు గాయమైతే అది ధరమ సమమతిం. అది అడడంింగా తగలి చనిపోతే 
యోగ్యిం కాదు. శక్షణ ఇవాబడిన వేట కుక్ు మరయు పక్షులు చింపిన 
జింత్తవులు కూడా యోగ్యమే. అయితే అవి వేట శక్షణ ఇవాబడినవి 
అయి ఉిండుట తపపనిసర.  
వేట శక్షణ అింట దానిని 'పో' అననప్పపడు పోవాలి. 'ర్థ' అననప్పపడు 
ర్థవాలి. అది ఏదైన్న జింత్తవును వేటాడిన తర్థాత తన యజమాని వచేి 
వరకు అతని కొరకు పటిట ఉించాలి. అది సాయింగా తినకూడదు.  
3-  ఆయుధానిన వేట ఉదేదశయింతో విడవాలి. ఆయుధిం చేతి నుిండి 
జారపడి ఏవైన్న పశుపక్షులు చనిపోతే అవి ధరమసమమతిం కావు. అల్లగే 
వేట కుక్ు దానింతట అదే వళ్ళళ వేటాడి తీసుకువసేు అద్ధ ధరమసమమతిం 
కాదు. ఎిందుక్నగా వేటాడే మనిషి తనుదేదశయింతో దానిని పింపలేదు గ్నక్. 
ఎవరైన్న ఒక్ జింత్తవు లేదా పక్షక గుర పటిట బాణిం వదిల్లడు కాని అది 
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మరో దానిక తగలితే, లేదా గుింప్పలో ఉనన వాటిక తగలి కొనిన చనిపోతే 
అవనినయూ ధరమసమమతమే.  
4- వేట పశువు లేదా వేట పక్ష లేదా బాణిం ఏద్ధ విడిసన్న అలా్లహ్ 
పేరుతో విడవాలి. బిసమల్లహాి అల్లాహు అక్ార్ అనుట సుననత్.  
గ్మనిక్ేః కుక్ును పించటిం నిషిద్ధిం. కేవలిం ప్రవక్ు సలలా్లాహు అలైహి 
వసలాిం అనుమతిించిన ఉదేదశాయలకు తపప. ఆయన సలాలాహు అలైహి 
వసలాిం తెలిపిన ప్రకారిం ఈ మూడిటోా ఏదైన్న ఒక్టై ఉిండాలిేః వేట 
కొరకు, లేదా పశుసింపద్ భద్రత కోసిం, లేదా వయవసాయోతపత్తుల, 
పైరుపింటల పరరక్షణ కోసిం.  
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 أحكام اللباس

వస్త్రధారణ ఆదేశాలు 
 ఇస్లాం ధర్మాం పరిశుభ్రత మరియు సాందర్యాలను ప్రేమాంచు, 
ప్రోతసహాంచు ధర్మాం. ప్రతి ముస్లాంకి (హద్దు లోపల ఉాండి) అాంద 
సాందర్యాలను ప్రదరిశాంచే వస్ాలు ధరిాంచే అనుమతిచ్చాంది, 
ప్రోతసహాంచ్ాంది. మర్యమవయవాలను కప్పి ఉాంచడానికి, అలాంకర్ణగా 
ఉపయోగాంచుకోడానికి అల్లలహ్ వస్లాను (తయారు చేసుకునే 
స్ధానాలను) సృష్టాంచాడు. ఆయన ఆదేశాం ఇల్ల వాందిిః  

            

             (62)األعراف 

ఓ ఆదము సంతానమా! మేము మీపై దుస్తులను అవతరంప- జేశాము. అవి 
మీరు సిగ్గుపడే మీ శరీర భాగాలను కప్పుతాయి. మీ శరీర రక్షణకు, శోభకు 
సాధనంగా ఉంటాయి. (ఆరాఫ్ 7: 26).  
 వస్త్రధార్ణ విషయాంలో ఏవి నిష్దధాం అని సిషటమైన ఆధార్ాం గలదో 
అవి తపి మగతవనిియూ ధర్మసమమతమే. అల్లగే ఇస్లాం వస్త్రధార్ణకు 
సాంబాంధాంచ్న ఏదైనా ఒక ప్రత్యాక విధానానిి పరిమతాం చేయ లేద్ద. 
అయిత్య కొనిి నియమనిబాంధనలు మాత్రాం తెలిప్పాంది. ప్రతీ ముస్లాం 
వస్ాలు ధరిాంచ్నప్పిడు వాటిని ఆచర్ణలో ఉాంచడాం తపినిసరి. అవి ఈ 
విధాంగా ఉనాియిిః  
1- శరీర్ాంలో తపినిసరిగా దాచ్ ఉాంచవలస్న భాగాం మొతతాంపై వస్త్రాం 
ఉాండాలి. ధరిాంచ్నపిటికీ శరీర్ాం కనబడునటువాంటి పలచగా 



ధర్మ శాస్త్ర శాసనాలు          వస్త్రధానణ ఆదేశాలు 
 

 

25 

ఉాండకూడద్ద. శరీర్యవయవాల పరిమాణానిి తెలుప్పనటువాంటి ఇరుకుగా 
ఉాండకూడద్ద.  
2- ముస్లమేతరుల ప్రత్యాక వస్లా మాదిరిగా ఉాండకూడద్ద. అల్లగే 
సమాజాంలో చెడు కార్యాలకు పాలిడే వారికి ప్రత్యాక చ్హిాంగా ఉాండే 
ద్దసుతల మాదిరిగా కూడా ఉాండకూడద్ద. (వారు హీరో, హీరోయినల 
పేరుతో ప్పలువబడేవార్యినా, వేశ్యావృతిత అవలాంభాంచువారైనా, 
మరెవరైనా సరే).  
3- వృదా ఖరుచలతో కూడినవై ఉాండకూడద్ద.  
 పై నియమాలను పాటిస్తత మనిష్ తనకిషటమైన తనకు అవసర్మైన, 
తన సమాజాంలో వాడుకలో ఉని ఏ ద్దసుతలు ధరిాంచ్నా మాంచ్దే. 
ద్దసుతల విషయాంలో వచ్చన నివార్ణలు, నిష్దధతలకు సాంబాంధాంచ్న 
వివర్యలు క్రాంద తెలుపబడుతునివిిః  
1- ప్పరుషుల కొర్కు బాంగార్ాం, పటుట వస్ాలు నిష్దధాం. అయిత్య అవి స్త్రీల 
కొర్కు ధర్మసమమతమే. అలీ బిన్ అబూ తాలిబ్ ర్జియల్లలహు అనుు 
హదీసులో ఉాందిిః ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం పటుట వస్ానిి తమ 
కుడి చెయిలో, బాంగార్యనిి తమ ఎడమ చెయిలో తీసుకొని ఇల్ల 
చెపాిరుిః  

تِي  إِنَّ َهَذيِْن َحَراٌم َعََل ُذُكوِر ُأمَّ

"ఇవి రెాండూ నా అనుచర్ సమాజాంలోని ప్పరుషుల కొర్కు 
నిషేధాంచబడాాయి" అని చెపాిరు. (అబూ దావూద్/ ఫిల్ హరీరి లినిిస్ 
4057, నస్యి/ తహ్రీముజజహబి అలర్రిజాల్ 5053). 
కాని ప్పరుషులు వాండితో లేదా వాండి కలిప్ప మరేదానితోనైనా చేయబడిన 
ఉాంగుర్ాం తమ అలవాటు ప్రకార్ాం తొడగడాంలో అభ్ాాంతర్ాం లేద్ద.  
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2- ప్రాణాం గల చ్త్రాం ఉని వస్ాలుిః అాంటే మనుషులు, జాంతువల 
చ్త్రాలు గల వసుతవలు ధరిాంచడాం యోగాాం కాద్ద. అవి ద్దసుతలయినా, 
నగలయినా మరేవైనా సరే. 
ْت ُنْمُرَقًة فِيَها َتَصاِويُر َفَلَّمَّ َرآَها  َا اْشََتَ َعْن َعائَِشَة ُأمِّ اْْلُْؤِمننَِي ريض اهلل عنها : َأَّنَّ

ِه اْلَكَراِهَيَة َفُقلُْت َيا َقاَم َعََل اْلَباِب َفَلْم َيْدُخلُْه َفَعَرْفُت ِِف َوْجهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل 

 َوإََِل َرُسولِِه 
ِ
 َأُتوُب إََِل اهلل

ِ
َما َباُل  :ملسو هيلع هللا ىلصَماَذا َأْذَنبُْت َفَقاَل َرُسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اَّللَّ

َدَها َفَقاَل َرُسوُل اهلل  َهِذِه النُّْمُرَقِة؟ ْيُتَها َلَك لَِتْقُعَد َعَليَْها َوَتَوسَّ إِنَّ : ملسو هيلع هللا ىلصُقلُْت اْشََتَ

ُبوَن َفيَُقاُل ََلُْم َأْحيُوا َما َخَلْقتُْم َوَقاَل إِنَّ الْبَيَْت أَ  َوِر َيْوَم الِْقيَاَمِة ُيَعذَّ ْصَحاَب َهِذِه الصُّ

َوُر ََل َتْدُخُلُه اْْلََلَئَِكُة.  الَِّذي فِيِه الصُّ

ఆయిషా ర్జియల్లలహు అనాు ఉలేలఖనాం ప్రకార్ాం, ఆమె బొమమలు గీస్ 
యుని ఒక దిాండు కొనిది. ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం బయటి 
నుాండి వచ్చ దానిని చూడగానే తలుప్ప దగగరే ఆగపోయారు. లోపలికి 
ప్రవేశాంచలేద్ద. ప్రవకత ముఖాంలో ఏదో ఇషటాం లేని చ్హ్నిలు చూస్, ప్రవకాత! 
నేను అల్లలహ్ వైప్పనకు తర్యాత ఆయన ప్రవకత వైప్పనకు మర్లుతునాిను 
(క్షమాపణ కోరుకుాంటునాిను). నాతో జరిగన తపేిమటో సెలవియాాండి 
అని అనాిను. అాంద్దకు ఆయన "ఈ దిాండు సాంగత్యమటి?" అని 
మాందలిాంచారు. దీనికి మీరు ఆనుకొని కూరుచాంటార్నే ఉదేుశాంతో నేను 
కొనాిను అని చెపాిను. అప్పిడు ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం 
చెపాిరుిః "ఈ బొమమలు, చ్త్రాలు చ్త్రాంచేవారు ప్రళయయదినాన 
శక్షాంచబడుతారు. మీరు సృష్టాంచ్న వాటిలో ప్రాణాం పోయాండి అని 
వారితో అనబడుతుాంది". మళ్ళీ చెపాిరుిః "ఏ ఇాంటోల బొమమలు, చ్త్రాలు 
ఫోటోలు ఉాంటాయో ఆ ఇాంటోల దైవదూతలు ప్రవేశాంచరు". 
(బుఖారి/అతితజార్తు ఫీమా యుక్రహు లుబుసహు... 2105, 
ముస్లాం/తహ్రీము తస్వారి స్తర్తిల్ హైవాన్... 2107). 
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3- ప్పరుషులపై నిష్దధముని మరో విషయాం వారు తమ వస్ాలను 
చీలమాండలాం క్రాందికి తొడగుట. ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం ఇల్ల 
హెచచరిాంచార్ని అబూ హురైర్ ర్జియల్లలహు అనుు ఉలేలఖాంచారుిః 

َزاِر َفِفي النَّاِر.  َما َأْسَفَل ِمْن اْلَكْعبنَْيِ ِمن اْْلِ

 "చీలమాండల్లనికి క్రాంద ఉని లుాంగ (వస్త్రాం) వారి ఆ భాగాం నర్కాంలో 
ఉాండును". (బుఖారి/మా అసఫల మనల్ కాబైని... 5787).  
అది పైజామా, పైాంటు, ద్దపిటి తదితర్ ఏ వస్త్రాం అయినా సరే. కొాందరి 
భ్రమ ప్రకార్ాం 'గర్ాాంతో తొడిగే వారికి ఈ శక్ష' అని మాట సరికాద్ద. 
గర్ాాం లేకుాండా తొడిగే వారికే ఈ శక్ష. గర్ాాంతో తొడిగే వారికి ఇాంతకాంటే 
మరీ ఘోర్మైన శక్ష గలద్ద. అబుుల్లలహ్ బిన్ ఉమర్ ర్జియల్లలహు 
అనుుమా ఉలేలఖనాం ప్రకార్ాం, ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం ఇల్ల 
ఉపదేశాంచారుిః 

 .َمْن َجرَّ َثْوَبُه ََمِيَلًة ََلْ َينُْظْر اهلُل إَِليِْه َيْوَم الِْقيَاَمةِ 

 "అహాంకార్ాంతో తన వస్నాిి (లుాంగీ, పైాంటు వగైర్యలు) ఈడుస్తత 
నడిచే వాకితని అల్లలహ్ పర్లోకాంలో కన్నితిత కూడా చూడడు". 
(బుఖారి/మన్ జర్ర సబహు మనల్ ఖుయల్ల 5791, ముస్లాం/తహ్రీము 
జర్రిససబి ఖుయల్ల... 2085).  
కాని స్త్రీలు తమ వస్ాలను క్రాంది వర్కు వ్రేల్లడదీయాలి. పాదాలు కూడా 
కనబడకుాండా ఉాండాలి.  
4- తొడిగ కూడా నగిాంగా కనిిాంచేటటువాంటి పలచని, సనిటి వస్ాలు 
యోగాాం కావ. అల్లగే శరీర్యవయవాల పరిమాణానిి వరిణాంచే విధాంగా 
ఇరుకుగా తొడుగుట యోగాాం కాద్ద. ఈ ఆదేశాం స్త్రీ ప్పరుషులాందరికీ 
వరితసుతాంది. (ఒక సాందర్భాంలో ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం చెపాిరుిః 
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ధరిాంచ్కూడా నగిాంగా కనిిాంచే ద్దసుతలు ధరిాంచే స్త్రీలు సార్గాంలో 
ప్రవేశాంచరు, దాని సువాసన కూడా పాందరు. ముస్లాం 2128). 
5- ప్పరుషులు స్త్రీల ల్లాంటి మరియు స్త్రీలు ప్పరుషుల్లలాంటి బటటలు 
తొడుగుట నిషేధాం. ఇబుి అబ్బాస్ ర్జియల్లలహు అనుు ఇల్ల చెపాిరుిః 

َجاِل. ملسو هيلع هللا ىلصَلَعَن َرُسوُل اهلل   بِالرِّ
ِ
 َواْلُتََشبَِّهاِت ِمن النَِّساء

ِ
َجاِل بِالنَِّساء  اْلُتََشبِِّهنَي ِمن الرِّ

"స్త్రీల వేషాధార్ణ వేసుకునే ప్పరుషులను, ప్పరుషుల వేషాధార్ణ వేసుకునే 
స్త్రీలను ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం శప్పాంచారు". (బుఖారి/అల్ 
ముతషబిాహూన బినిిస్... 5885).  
6- అవిశ్యాసులు తమ ధారిమక చ్హిాంగా ప్రత్యాకిాంచుకుని వేషాధార్ణ 
ముస్లాం ధరిాంచడాం నిష్దధాం. అబుుల్లలహ్ బిన్ అమ్ర్ బిన్ ఆస్ 
ర్జియల్లలహు అనుుమా ఉలేలఖాంచారుిః 

َعََلَّ ملسو هيلع هللا ىلص يض اهلل عنهَّم َقاَل: َرَأى َرُسوُل اهلل َعن َعبِْد اهلل ْبِن َعْمِرو بِْن اْلَعاِص ر

اِر َفَلَ َتلْبَْسَها.َثْوَبنْيِ ُمَعْصَفَرْيِن َفَقاَل:   إِنَّ َهِذهِ ِمْن ثِيَاِب اْلُكفَّ

ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం నా ఒాంటిపై కాషాయ ర్ాంగుతో కూడిన 
రెాండు బటటలు చూస్, "ఇవి అవిశ్యాసులు ధరిాంచే బటటలోల ఒక ర్కమైనవి, 
నీవ వీటిని ధరిాంచకు" అని చెపాిరు. (ముస్లాం/ అనిహ్ యు అన్ 
లుబిసర్రజులి... 2077).  
వస్త్రధారణ ధరమములు 
1- ముస్లాం పాటిాంచవలస్న ధర్యమలోల ఒకటి, కొతత బటటలు 
ధరిాంచేటప్పిడు ఈ ద్దఆ చదవడాం. అబూ సఈద్ ఖుద్రీ ర్జియల్లలహు 
అనుు ఉలేలఖనాం ప్రకార్ాం, ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం కొతత బటటలు 
ధరిాంచేటప్పిడు చొకాా, తలపాగ మరేదైనా దాని పేరు చెప్పి ఈ ద్దఆ 
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చదివేవారుిః అల్లలహుమమ లకల్ హాంద్ద అాంత కసతనీహ అస్అలుక 
మన్ ఖైరిహీ వ ఖైరి మా సునిఅ లహూ వఅఊజు బిక మన్ షర్రిహీ వషర్రి 
మా సునిఅ లహూ(1).  

هِ َوَخْْيِ َما ُصنَِع َلُه َوأَُعوُذ بَِك ِمْن  اللَُّهمَّ َلَك احلَْمُد َأنَْت  َكَسْوَتنِيِه َأْسأَُلَك ِمْن َخْْيِ

ِه َوََشِّ َما ُصنَِع َلُه.  ََشِّ

(భావాం: ఓ అల్లలహ్! నీకే సర్ా స్తతత్రములు, నీవే నాకు ఈ బటటలు 
ధరిాంపజేశ్యవ. దీనిలోని మేలును మరియు దేని కొర్కు అది నేయబడిాందో 
దాని మేలును నీతో కోరుతునాిను. దాని కీడు నుాండి మరియు దేని 
కొర్కు అది నేయబడిాందో దాని కీడు నుాండి నీ శర్ణు జొచుచచునాిను). 
(అబూ దావూద్ 4020, తిరిమజి 1767).  
2- బటటలు తొడుకుానేటప్పిడు కుడి వైప్ప నుాండి తొడగడాం ధర్మాం. 
ఆయిష ర్జియల్లలహు అనాు చెపాిరుిః  

َن َما اْستََطاَع ِِف َشأْنِِه ُكلِِّه ِِف ُطُهوِرهِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَن النَّبِيُّ كَ  َقاَلْت: َعْن َعائَِشَة  ُُيِبُّ التَّيَمُّ

لِِه. لِِه َوَتنَعُّ  َوَتَرجُّ

"ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం స్ధామైనాంత వర్కు మాంచ్ కార్యాలు 
కుడి వైప్ప నుాండి చేయడాం మరియు మొదలు పెటటటాం ఇషటపడేవారు. 
అది వజూలోనైనా, తల దూసుకునేటపిడైనా మరియు చెప్పిలు 
తొడిగేటపిడైనా". (బుఖారి 426, ముస్లాం 268).  

                                                           
1 ప ైన ఇవ్వబడిన దుఆ కొత్త  బట్టలు ధర ించేట్ప్పుడు చదివేది. అయితే 

రోజువార  బట్టలు ధర ించేట్ప్పుడు "అల్ హందు లిల్లా హిల్ా జీ కసానీ హజస్ 
సౌబ వరజఖనీహి మిన్ ఘై రి హౌలిమ్ మినీీ వల్ల ఖువవహ్" చదివే వార  
ప్ూర్వప్ప పాపాలన్నీ మన్ీించబడతాయి. ( అబూ దావ్ూదు(4023). 
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 చెప్పిలు తొడిగే టప్పిడు ముాంద్ద కుడి కాలులో తొడగాలి కాని 
తీసేటప్పిడు ముాంద్ద ఎడమ కాలి నుాండి తీయాలి. ప్రవకత సలలల్లలహు 
అలైహ వసలలాం ఇల్ల ఆదేశాంచార్ని, అబూ హురైర్ ర్జియల్లలహు అనుు 
ఉలేలఖాంచారుిః  

إَِذا انْتََعَل َأَحُدُكْم َفلْيَبَْدأْ بِاْليُْمنَى َوإَِذا  َقاَل: ×َأنَّ َرُسوَل اهلل  ÷َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة 

ََّمِل َولْيُنِْعلُْهََّم ََجِيًعا َأْو لِيَْخَلْعُهََّم ََجِيًعا.  َخَلَع َفلْيَبَْدأْ بِالشِّ

"మీలో ఎవర్యినా చెప్పిలు తొడిగేటప్పిడు కుడి కాలు నుాండి తొడగాలి. 
తీసేటప్పిడు ఎడమ కాలు నుాండి తీయాలి. తొడిగత్య రెాండూ తొడగాలి. 
తీసేత రెాండూ తీయాలి". (ముస్లాం 2097, బుఖారి 5856).  
మరొక హదీసులో ఒక చెప్పి తొడిగ నడవడాం నుాండి నివారిాంచబడిాంది. 
(బుఖారి 5855). 
3- ప్రతీ ముస్లాం తన శరీర్యనిి, ద్దసుతలను పరిశుభ్రాంగా, అశుదధతకు 
దూర్ాంగా ఉాంచే ప్రయతిాం చేయాలి. పరిశుభ్రత ప్రతి అలాంకార్యణికి, 
అాందానికి మూలాం ల్లాంటిది. ఇస్లాం పరిశుభ్రత గురిాంచ్ 
ప్రోతసహాంచడాంతో పాటు శరీర్, ద్దసతల శుభ్రతపై శ్రదధ చూపాలని కూడా 
చాల్ల ప్రోతసహాంచ్ాంది.  
4- తెలలని బటటలు ధరిాంచడాం మాంచ్ది. ఇబుి అబ్బాస్ ర్జియల్లలహు 
అనుుమా ఉలేలఖాంచ్న హదీసులో ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం 
చెపాిరుిః 

َا ِمْن : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل  ÷َعْن اْبِن َعبَّاٍس  اْلبَُسوا ِمْن ثِيَابُِكْم اْلبَيَاَض َفإَِّنَّ

نُوا فِيَها َمْوَتاُكْم.  َخْْيِ ثِيَابُِكْم َوَكفِّ

"మీరు తెలలని ద్దసుతలు ధరిాంచాండి. మీ ద్దసులలలోకెల్లల అతిఉతతమమైనవి 
ఇవే. మీ మృతులకు కూడా ఈ తెలలని వస్లాతోనే కఫన్ ఏర్యిటు 
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చేయాండి". (అబూ దావూద్/అతితబ్/ ఫిల్ అమ్రి బిల్ కొహ్ లి 3878, 
తిరిమజి/మా యుసతహబుా మనల్ అకాఫన్ 994).  
 ఇతర్ ర్ాంగులు యోగామే.  
5- ద్దసుతలు ఇతర్ అలాంకర్ణ వసుతవల ఖరీద్దలో ద్దబ్బర్ ఖరుచలు 
చేయకుాండా, మరీ ప్పస్నారితనాం వహాంచకుాండా మధ్యామార్యగనిి 
అవలాంబిాంచాలి. అల్లలహ్ ఇల్ల ఆదేశాంచాడుిః  

ِينََ] َذَلَِكَقََواًماََواَّلذ واََوََكَنََبْْيَ نَْفُقواَلَْمَيُْْسِفُواََولَْمََيْقُُتُ
َ
 [67:الفرقان]َ[إِذَاَأ

వారు తమ సాంపద వినియోగసుతనిప్పిడు ద్దబ్బర్య ఖరుచ చేయరు. ఇటు 
ప్పస్నారితనాం కూడా వహాంచరు. వారి ఖరుచ ఆ రెాండు అతిచర్ాలకు 
మధాసతాంగా ఉాంటుాంది. (ఫుర్యనా్ 25: 67).  
ప్రవకత సలలల్లలహు అలైహ వసలలాం చెపాిరుిః 

اٍف َوََل ََمِيَلٍة. ُقوا ِِف َغْْيِ إِْْسَ ُبوا َواْلبَُسوا َوَتَصدَّ  ُكُلوا َواَْشَ

"తినాండి, త్రాగాండి, ధరిాంచాండి మరియు దానదర్యమలు చేయాండి. అయిత్య 
ద్దబ్బర్య ఖరుచలు చేయకాండి. అహాంకార్యనికి గురికాకాండి". (బుఖారి/ 
కితాబులిలబ్బస్).  
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 أحكام النكاح
వైవాహిక ఆదేశాలు  

వివాహ నిబంధనలు 
1- వధువరుల అంగీకారం: ఒక వయక్తి తనకు ఇష్టం లేని స్త్రీతో వివాహం 
చేసుకొనుటకు అతడ్ని ఒత్తిడ్న చేయడం, అలాగే ఒక స్త్రీ తనకు ఇష్టం లేని 
వయక్తితో వివాహం చేసుకొనుటకు ఆమెను ఒత్తిడ్న చేయడం సమంజసం 
కాదు. స్త్రీ అంగీకారం, ఇష్టటల్ని ి లుసుసుకుకుం ఆ ఆమె వివాహం చేటట 
నుండ్న ఇస్లం వారంచంది. ఆమె ఏ వయక్తితో పెళ్ళి చేసుకునంటందో, 
అతనితోనే చేసుకొనుటకు ఆమెపై ఒత్తిడ్న వేయడం ఆమె తండ్రిక్త కూ ఆ 
యోగ్యం లేదు. (టవతుసు తల్ని లదండ్రుల్ని ి ధికకరంచ వారు ఇష్టపడ్నన 
వారతో పెళ్ళి చేసుకువచ్చు అని దీని భావం ఎంత మాత్రం కాదు). 
2- "వలీ": వలీ లేనిదే పెళ్ళి కాదు. ఎవరైనా చేసుకునాి అది సరకాదు. 
ప్రవకి సలలలాలహు అలైహి వసలలం ఆదేశంచారుుః  

 الَ نَِكاَح ااِلَّ بَِوِلي 

వలీ లేనిదే వివాహం కాజాలదు. (త్తరిజి 1101).  
 ఎవరైనా స్త్రీ తనంతట తానే వివాహం చేసుకునిచో ఆ వివాహం 
సరయైనది కాదు. ఆమె సవయంగా అఖ్దె నికాహ్ (వివాహ ఒపపందం) 
జరుపుకునాి, లేదా ఎవరనైనా వకీసుగా నియమంచ చేసుకునాి, ఎట్టట 
పరస్థతి్తలో అది నెరవేరదు. ముస్థలం స్త్రీ యొకక వలీ అవిశ్వవస్థ కాజాలడు. 
ఏదైనా మహిళకు వలీ లేని పక్షంలో ఆ మహిళ ఉని ప్రంత ముస్థలం 
నాయకుడు ఆమెకు వలీగా ఉండ్న ఆమె వివాహ కార్యయసు నిరవహిస్ిడు.  
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 వలీ టకి వయసుగ్ల, లుల్ని విగ్ల, నీత్తమంతుడైన వధువు యొకక 
దగ్గర బంధువు అయి ఉం ఆల్ని . అతను ఆమె తండ్రి, లేదా అతని 'వసీ' 
(వధువు తండ్రి ఎవరకైతే బాధ్యత అపపగంచాడో అతను), లేదా ఆమె 
తాత (తండ్రి యొకక తండ్రి), పై వరుసలో ఎంత దగ్గరవారైతే అంత 
మంచది. క్రంది వరుసలో ఆమె కొడుకు, అతని కొడుకుసు.  
 వధువు యొకక సవంత సోదరుడు. తండ్రి వరుస సోదరుడు, సవంత 
సోదరుని కొడుకుసు. తండ్రి వరుస సోదరుల కొడుకుసు. ఎంత దగ్గర 
వారైతే అంత మంచది.  
 సవంత పిన తండ్రి, తండ్రి వరుస పిన తండ్రి, వార సంతానంలో ఎంత 
దగ్గర వారైతే అంత మంచది. తండ్రి యొకక పినతండ్రి, అతని 
సంతానంలో ఎవరైనా. తాత పినతండ్రి, అతని సంతానంలో ఎవరైనా. 
వీరలో ఎవరు వలీగా ఉంటాడో అతను తన బాధ్యతలో ఉని వధువు 
అనుమత్త తీసుకొని ఆమె అంగీకారం మేరకు వివాహం జరపాల్ని .  
 వలీ ఉండడంలో లాభం, ఔచతయం వయభిచార దావర్యలను 
మూస్థవేయడం. ఎవడైనా వయభిచార ఏదైనా స్త్రీని మోసగంచ వచేుసెయి 
మనం పెళ్ళి చేసుకుందామని చెపిప, వాడే సవయంగా తన స్నిహితులోల 
ఇదెరి స్క్షుసుగా పెట్టట వివాహం చేసుకులేడు.  
3- ఇదెరు స్క్షుసుుః నీత్తనిజాయితీ గ్ల ఇదెరు, ఇదెరకనాి ఎకకవ 
ముస్థలముసు అఖ్దె నికాహ్ సందరలంలో తపపక పాగొనగనాల్ని . వారు 
నమిదగనవారై ఉం ఆల్ని . వయభిచారం, మధ్యం స్నవించండం లాంట్ట ఘోర 
పాపాల (కబీర్య గునాహ్)కు గురఅయినవారు కాకూడదు.  
 వరుడు లేదా అతని వకీల్ అఖ్దె పదాసు ఇలా పలకాల్ని ుః మీ కూతురు 
లేదా మీ బాధ్యతలో ఉని ఫలాన స్త్రీ యొకక వివాహం నాతో చేయండ్న. 
వలీ ఇలా అనాల్ని ుః నా కూతురు లేదా నా బాధ్యతలో ఉని స్త్రీ వివాహం 
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నీతో చేశ్వను. మళ్ళి వరుడు ఇలా అనాల్ని ుః నేను ఆమెతో వివాహానిి 
అంగీకరంచాను. పెండ్నల కుమారుడు తన తరఫున వకీసును 
నియమంచకుంటే అభయంతరం లేదు.  
4- మహర్ చెల్ని లంచ్చట విధిగా ఉందిుః మహర్ తకుకవ నిరణయించ్చట 
ధ్రిం. ఎంత తకుకవ ఉండ్న, చెల్ని లంచడం సులభంగా ఉండునో అంతే 
ఉతిమం. అఖ్దె నికాహ్ సందరలంలో మహర్ పరమాణానిి సపష్ట పరచడం, 
మరట అపుపడే నగ్దు చెల్ని లంచడమే సునిత్. పూరి మహర్, లేదా 
కొంత మహర్ తర్యవత చెల్ని లంచనా ఫర్యవ లేదు.  
 ఒకవేళ వధువరుసు తొల్ని  ర్యత్రిలో కసుసుకుక ముందే అతను ఆమెకు 
వి ఆకుల్ని స్ని ఆమె సగ్ము మహరుకు హకుకదారు అవుతుంది. తొల్ని  
ర్యత్రిలో కసుసుకుక ముందే భరి చనిపోతే ఆమె సంపూరణ మహరుకు 
అధికారణి అవుతుంది. అలాగే అతని ఆస్థిలో కూ ఆ ఆమె 
భాగ్సుిర్యలవుతుంది.  
 భరి ఇంట్ట యజమాని, తను సంపాదించ భారయపిలలలపై ఖరుు 
చేయాల్ని . అయితే అతను లేదా అతని ఇంట్టవారు భారయతో లేదా ఆమె 
ఇంట్టవారతో  డబ్బు లేదా ఇతర స్మాగ్రి డ్నమాండ్ చేస్థ, అడగ్డం, 
తీసుకువడం ఎంతమాత్రం నాయయం కాదు. వాసివానిక్త ఇది 
పురుషుతావనికే మహా స్థగుగచేట. దీని విష్యంలో ప్రళయదినాన 
ప్రశించబడతాడు. 
వివాహానంతరం 
1- నఫఖ (పోష్ణం): అనగా భారయకు సముచతమైన రీత్తలో త్తండ్న, బటట 
మరట ఇసుల సౌకర్యయసు కల్ని పించడం భరి బాధ్యత. ఈ విధిలో 
పిస్థనారతనం వహించనవాడు పాపాతుిడవుతాడు. భరి సవయంగా 
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ఆమెకు ఖరుుసు ఇవవనపుపడు, భారయ తనకు సరపడు ఖరుుసు భరి నుండ్న 
తీసుకువచ్చును. ఒకవేళ ఆమె అపుప తీసుకునాి దానిని భర్తి చెల్ని లంచాల్ని . 
 నఫఖలో వలీమ కూ ఆ వసుింది. అంటే పెళ్ళిన తర్యవత వరుడు 
ప్రజల్ని ి ఆహావనించ వారక్త విందు ఏర్యపట చేయాల్ని . ఇది ప్రవకి 
సలలలాలహు అలైహి వసలలం సంప్రదాయం. ఎందుకనగా ఆయన ఇలా 
చేశ్వరు. చేయాలని ఆదేశంచారు.  
2- వారసతవం: ఎవరైనా ధ్రి పదధతత్తలో ఒక స్త్రీతో వివాహమాడ్నతే 
వారదెరు భారయభరిలయాయరు. పరసపరం వారసులయాయరు. అలాలహ్ ఈ 
ఆదేశ్వనుస్రం:   

ْزَواُجُكْم إِْن لَْم يَُكْن لَ ]
َ
ُهنَّ َوََلٌ ـُهنَّ َوََلٌ فَإِْن ََكَن لَ ـَولَُكْم نِْصُف َما تََرَك أ

ا تََرْكَن مِْن بَ  بُُع مِمَّ ْو َديٍْن َولَ فَلَُكُم الرُّ
َ
ا ـْعِد وَِصيٍَّة يُوِصنَي بَِها أ بُُع مِمَّ ُهنَّ الرُّ

ا تََرْكتُْم مِْن  تََرْكتُْم إِْن لَْم يَُكْن لَُكْم َوََلٌ فَإِْن ََكَن لَُكْم َوََلٌ فَلَُهنَّ اثلُُّمُن مِمَّ
ْو َديٍْن 

َ
  {21}النساء: .[...َبْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن بَِها أ

మీ భార్యకు సంతానం లేని పక్షంలో, వారు విడిచిపోయిన ఆస్తిలో మీకు 
అర్థభాగం లభిస్ింది. కాని వారికి సంతానం ఉంటే అప్పుడు వారు 
విడిచివెళ్ళిన ఆస్తిలో మీకు నాలుగోభాగం లభిస్ింది. ఇది వారు 
వ్రాస్తపోయిన వీలునామా అమలుజరిపిన తరువాత, వారు చేస్తపోయిన 
అప్పులు తీరిిన తరువాత జర్గాలి. మీకు సంతానం లేనిపక్షంలో మీరు 
విడిచిపోయే ఆస్తిలోని నాలుగో భాగానికి వారు (మీ భార్యలు) 
హకుుదారులౌతారు. కాని మీరు సంతానవంతులైతే అప్పుడు వారికి 
ఎనిమిదో భాగం లభిసి్ంది. ఇది మీరు వ్రాస్తన వీలునామాను 
అమలుజరిపిన తరువాత, మీరు చేస్తన అప్పులు తీరిిన తరువాత జర్గాలి. 
(సూరె నిసా 4: 12).  
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 వారదెర మధ్య సంభోగ్ం జరగనా జరగ్కపోయినా, వారదెరూ 
ఏకాంతములో కసుసుకునాి కసుసుకుకపోయినా సర్త పరసపరం 
వారసలవుతారు.  
వివాహ పద్ధతులు, దాని ధరమములు 
1- ప్రకటనుః వివాహం గురంచ ప్రకట్టంచ్చట సునిత్. వివాహంలో 
పాగొనగనివారు వధువరులను దీవిస్తి ఈ దుఆ చదవాల్ని ుః  

 َباَرَك اهلُل َلَك، َوَباَرَك َعَليَْك، َوََجََع َبيْنَُكََم ِفي َخْي 

బారకల్లా హు లక వ బారక అలై క వ జమఅ బై నకుమా ఫీ ఖై ర్. 
(అలాలహ్ యొకక శుభం మీపై ఎలలపుపడూ ఉండుగాక, మీ ఇదెర 
వధువరుల మధ్య అలాలహ్ సరవ మేళిను సమకూరుు గాక).  
2- దుఆుః ఇదెరూ సంభోగంచ్చకునే ముందు ఈ దుఆ చదువు కువాల్ని .  

يَْطاَن َما َرَزقْتَنَا يَْطاَن َوَجنِّبي الشَّ  اللَُّهمَّ َجنِّبْنَا الشَّ
ي
 بيْسمي اهلل

బిస్మిల్లా హి, అల్లా హుమి జన్నిబ్ నషై్షతాన వ జన్నిబిషై్షతాన మా 
రజఖ్ తనా. (అలాలహ్ నామముతో, ఓ అలాలహ్! మమిల్ని ి మరట 
మాకు ప్రస్దించ్చ దానిని (సంతానానిి) షైతాను నుండ్న కాపాడు".  
3- భారయభరిల్ని దెరూ తమ మధ్య జరగన సంభోగ్ విష్యాల గురంచ 
ఎవరకీ చెపుపకువదుె. ఇది చాలా నీచమైన అలవాట.  
4- భారయ హైజ్ (బహిషుట) లేదా నిఫాస్ (కానుప తర్యవత జరుగు రకి 
స్రావ కాలం)లో ఉనిపుపడు సంభోగంచడం నిషిదధతం. రకిస్రావం నిల్ని చాక, 
ఆమె స్ినం చేయనంత వరకు ఆమెతో సంభోగంచ ర్యదు.  
5- భారయ మలదావరం గుం ఆ సంభోగంచడం నిషిదధతం. అది ఘోర 
పాపాలోల లెక్తకంచబడుతుంది. ఇస్లం దీనిని కఠినంగా నిషేధించంది. 
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6- సంభోగ్ంలో భారయకు సంపూరణ తృపిినివవడం తపపనిసర. భారయ గ్రలం 
దాలు కూడదని ఉదేెశంతో భరికు వీరయము వెళ్తినిపుపడు పకకకు జరగ 
వీరయం పడవేయడం మంచది కాదు. (దీని వలల భారయ సుఖం పందదు). 
అలా చేయడం భరి తపపనిసర అని భావిస్ని భారయ అనుమత్తతో చేయాల్ని . 
ఏదైనా అవసర్యనికే చేయాల్ని .  
భారయ గుణాలు 
 వివాహ ఉదేెశం ఒకరు మరొకరతో ప్రయోజనం పందడం, 
సతసమాజ ఏర్యపట, ఉతిమ కుటంబం ఉనిక్తలోక్త ర్యవడం. అందుకు 
మనిషి ఏ స్త్రీతో వివాహమాడబోతునాిడో ఆమెలో ఈ ఉదేెశ్వసు పూరి 
చేస్న అరహత కల్ని గ ఉం ఆల్ని . దానిక్త ఆమెలో శ్వరీరక అందముతో పాట 
ఆధ్యయత్తిక సుందరం కూ ఆ ఉం ఆల్ని . అంటే శ్వరీరకంగా ఏ లోపం 
లేకుం ఆ ఉం ఆల్ని . ఆధ్యయత్తికంగా అంటే సంపూరణ ధ్యరికుర్యళ్తగా, 
సదుగణ సంపనుిర్యలయి ఉం ఆల్ని . ఇలాంట్ట గుణాల స్త్రీసు లభించన 
వారక్త మహాభాగ్యం లభించనటేల. అందుకే ధ్యరికుర్యసు, 
సుగుణసంపనుిర్యల్ని కే ప్రముఖయత ఇవావల్ని . అదే విధ్ంగా స్త్రీ కూ ఆ 
తనకు కాబోయే భరి అలాలహ్ భయభీత్త గ్లవాడు, 
సదుగణసంపనుిడయిన వాడు కావాలని కాంక్షంచాల్ని .  
వివాహనిషిద్ధమైన స్త్రీలు 
 ఏ స్త్రీలతో వివాహమాడడం నిషిదధతమో (వారని మహ్రమాత్ అంటారు) 
వారు రండు విధ్యసుగా ఉనాిరు. (1) శ్వశవతంగా నిషిదధతమునివారు. (2) 
తాతాకల్ని కంగా నిషిదధతమునివారు.  
(1) శాశ్వతంగా నిషిద్ధమున్నవారు మూడు ర్కాలుుః 
1- వంశిక బంధుతవం: ఇందులో ఏడు రకాల స్త్రీసునాిరు. వార 
ప్రస్ివన అలాలహ్ స్తర నిస్ (4:23)లో చేశ్వడుుః 
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اتُُكْم وََخاََلتُُكْم ] َخَواتُُكْم وََعمَّ
َ
َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأ مَّ

ُ
ُحر َِمْت َعلَيُْكْم أ

ْخِت 
ُ
ِخ َوبَنَاُت األ

َ
 { 12}النساء: .[...َوبَنَاُت األ

మీకు ఈ స్త్రీలు నిషేధంచబడా్డరుుః మీ తలుులు, మీ కుమారెిలు, మీ 
సోదరీమణులు, మీ తండ్రి సోదరీమణులు (మేనతిలు), మీ తలిు 
సోదరీమణులు, మీ సోదరుల కుమారెిలు, మీ సోదరీమణుల కుమారెలిు.  
 తసులసు అనగా సవంత తల్ని లతో పాట తండ్రి యొకక తల్ని ల (నానమి) 
మరట తల్ని ల యొకక తల్ని ల (అమిమి). 
 కుమారిసు అనగా సవంత కుమారిసు, కొడుకు మరట కూతుళి 
కుమారిసు (మనమర్యళ్తి). ఇలాగే క్రంది వరకు. 
 చెలెలళ్తి అనగా సవంత చెలెలళ్తి తండ్రి మరట తల్ని ల వరుస చెలెలళ్తి.  
 మేనతిసు అనగా సవంత మేనతిసు, తండ్రి మేనతిసు, తాత మేనతిసు, 
తల్ని ల మేనతిసు, తాతమిల మేనతిసు.  
 తల్ని ల సోదరీమణుసు అనగా తల్ని ల యొకక సవంత సోదరీ మణుసు, 
నానమి సోదరీమణుసు, తాత చనిమిసు, అమిమి సోదరీమణుసు, 
అమిమి చనిమిసు. ఇలాగే పై వరకు. 
 సోదరుల కుమారిసు అనగా సవంత సోదరుల కుమారిసు, తండ్రి 
మరట తల్ని ల వరుస గ్ల సోదరుల కుమారిసు, సోదరుల మనమర్యళ్తి. 
ఇలా క్రంది వరకు. 
 సోదరీమణుల కుమారిసు అనగా సవంత సోదరీమణుల కుమారిసు, 
తండ్రి మరట తల్ని ల వరుస గ్ల సోదరీమణుల కుమారిసు, వార 
మనమర్యళ్తి. ఇలా క్రంది వరకు.  
2- పాల/స్త నయ స్ంబంధం వలా  న్నషేధంపబడిన స్త్రీ లుః వంశక 
బంధుతవం వలల ఏ స్త్రీసు నిషేధింపబ ఆారో సినయ (పాల) సంబంధ్ం వలల ఆ 
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స్త్రీలే నిషేధింపబ ఆారు. ప్రవకి సలలలాలహు అలైహి వసలలం ఇలా 
ఉపదేశంచారని బ్బఖార 2645, ముస్థలం 1447లో ఉంది: 

َن النََّسبي  َضاعي َما ََيُْرُم مي َن الرَّ  ََيُْرُم مي

"అనువంశక బంధుతవం వలల ఏ విధ్ంగా నిషేధ్ం ఏరపడుతుందో సినయ 
సంబంధ్ం వలల కూ ఆ పరసపర వివాహం నిషిదధతమవుతుంది.  
 కొనిి నిబంధ్నసునాియి, అవి పూరి అయినపుపడే పాల సంబంధ్ం 
ఏరపడుతుంది. అవి ఈ క్రంది విధ్ంగా ఉనాియిుః 
ఐదు స్రలకంటే ఎకుకవ పాసు త్రాగ ఉం ఆల్ని . ఏ బాసుడైనా ఒక స్త్రీ పాసు 
నాసుగు స్రుల మాత్రమే త్రాగ ఉంటే ఆమె అతనిక్త తల్ని ల కాదు.  
పాల వయసు దాటక ముందు త్రాగ టం ఆల్ని . అంటే ఐదు స్రుల 
త్రాగ్డం అనేది పాల వయసు దాటక ముందు అయి ఉం ఆల్ని . ఐదిట్లల 
కొనిి, పాల వయసులో మర కొనిి తర్యవత త్రాగ ఉంటే పాల సంబంధ్ం 
ఏరపడదు. ఆమె అతనిక్త తల్ని ల కాదు. 
 పై నిబంధ్నసు పూరియినపుపడు పాసు త్రాగన బాసుడు కొడుకు, 
పాల్ని చున స్త్రీ అతనిక్త తల్ని ల అవుతుంది. ఆమె సంతానం అతనిక్త సోదర 
సోదరీమణులవుతారు. వారు ఇతనిక్త ముందు పుట్టటన వారైనా తర్యవత 
పుట్టటన వారైనా. అలాగే ఆమె భరి సంతానం కూ ఆ అతనిక్త సోదర 
సోదరీమణులవుతారు. వారు ఇతను పాసు త్రాగన తల్ని లతో పుట్టటనవారైనా 
లేదా ఇతర భారయలతో పుట్టటనవారైనా. ఇకకడ ఒక విష్యం తపపక 
గ్రహించాల్ని  (గ్మనిక): ఈ పాల సంబంధ్ బంధుతవం పాసు త్రాగన 
బాసుని మరట అతని సంతానం వరకే పరమతం. ఆ బాసుని ఇతర 
బంధువులకు వరించదు. 
3- శ్వశుర బంధుతవం వలా  న్నషేధంపబడిన స్త్రీ లుః  

 తండ్రి భారయసు, తాత భారయసుుః ఒక వయక్తి ఏ స్త్రీతో అఖ్దె చేసుకునాిడో  
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ఆ స్త్రీ అతని కొడుకులకు, మనమళికు నిషిదధతం. ఇలాగే క్రంది వరకు. అఖ్దె 
చేసుకుని వయక్తి ఆమెతో సంభోగంచనా, సంభోగంచకపోయినా కేవలం 
అఖ్దె వలల ఆమె నిషిదధతమవుతుంది.  
 కుడళ్తిుః ఒక వయక్తి ఏ స్త్రీతోనయితే అఖ్దె చేసుకునాిడో ఆ స్త్రీ అతని 
తండ్రి మరట తాతలకు నిషిదధతం. తాతసు అంటే తండ్రి యొకక తండ్రి 
మరట తల్ని ల యొకక తండ్రి. ఇలాగే పై వరకు. అతను ఆమెతో 
సంభోగంచనా, సంభోగంచక పోయినా కేవలం అఖ్దె చేసుకునింత 
మాత్రాన ఆమె వారపై నిషిదధతం.  
 భారయ తల్ని ల, భారయ నానమిసు, అమిమిసుుః ఒక వయక్తి ఏ స్త్రీతో అఖ్దె 
చేసుకునాిడో, సంభోగంచక పోయినా అఖ్దె చేసుకునింత మాత్రాన,  ఆ 
స్త్రీ యొకక తల్ని ల, ఆమె నానమి, అమిమిసు అతనిపై నిషిదధతమవుతారు. 
 భారయ కూతుళ్తి, భారయ మనమర్యళ్తిుః ఒక వయక్తి ఏ స్త్రీతోనయితే పెళ్ళి 
చేసుకొని, ఆమెతో సంభోగంచాడో ఆమె కూతుళ్తి, మనమర్యళ్తి, ఇలా 
క్రంది వరకు అతని కొరకు నిషిదధతం. వారు ఇతనికంటే ముందు భరితో 
అయినా, లేదా అతని తర్యవత భరితోనయినా. ఒకవేళ అతను ఆమెతో 
సంభోగంచక ముందే వి ఆకుల్ని స్ని పై పేరొకనివారు అతని కొరకు నిషిదధతం 
కారు. 
(2) తాతకలంగా నిషిద్ధమున్న స్త్రీలు 
 వారు ఈ క్రంది విధ్ంగా ఉనాిరుుః  
 భారయ సోదరీమణి, భారయ మేనతి, భారయ తల్ని ల యొకక సోదరీమణిుః 
భారయ ఉండగా వీరతో వివాహం చేసుకుర్యదు. భారయ చనిపోతే లేదా 
ఆమెకు వి ఆకుల్ని స్ని ఆమె వి ఆకుల గ్డువు పూరి అయిన తర్యవత వారని 
పెళ్ళిడవచ్చును.  
 ఏ స్త్రీ (తన భరి చనిపోయినందుకు, లేదా వి ఆకుసు పందినందుకు)  
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గ్డువులో ఉందో ఆమె ఆ గ్డువు పూరి కాక ముందు ఆమెతో వివాహ- 
మాడడం, లేదా ఆమెకు వివాహ సందేశం పంపడడం ధ్రిసమితం కాదు. 
 హజ్ లేదా ఉమ్రా కొరకు ఇహ్రామ్ స్థిత్తలో ఉని స్త్రీతో వివాహమాడడం 
ధ్రి సమితం కాదు. ఆమె తన హజ్ లేదా ఉమ్రా సంపూరణంగా 
చేసుకొని ఇహ్రామ్ నుండ్న హలాల్ అయిన తరువాతనే వివాహమా ఆల్ని .  
విడాకులు 
 వి ఆకుసు ఇష్టమైన కారయమేమ కాదు. అయినా కొనిి సంద- ర్యలలోల 
అనివారయం. ఉదాుః భారయకు భరితో, లేదా భరికు భారయతో జీవితం 
గ్డపడం కష్టతరమైనపుపడు. లేదా మర్త కారణమైనా సంభవించనపుపడు 
అలాలహ్ తన దయ, కరుణతో దీనిని తన దాసుల కొరకు ధ్రిసమితం 
చేశ్వడు. ఎవరకైనా ఇలాంట్ట అవసరం పడ్ననపుపడు వి ఆకుల్ని వవచ్చును. 
కాని అపుపడు క్రంది విష్యాలను దృషిటలో ఉంచ్చకొనుట చాలా ముఖయం.  
1- భారయ బహిషుటగా ఉనిపుపడు వి ఆకుల్ని వవకూడదు. అపుపడు 
వి ఆకుల్ని చాుడంటే అతను అలాలహ్, ఆయన ప్రవకి సలలలాలహు అలైహి 
వసలలం అవిధేయతకు మరట నిషిదధత కార్యయనిక్త పాలపడ్ననటేల. అందుకు 
అతను వి ఆకులని చెపిపన తన మాటను వెనక్తక తీసుకొని ఆమెను తన 
వదేె ఉంచ్చకువాల్ని . పరశుదధతమయిన తర్యవత వి ఆకుల్ని వావల్ని . ఇపుపడు 
కూ ఆ ఇవవకుం ఆ మరో స్ర బహిషుట వచు పరశు్రమమయాయక 
తలచ్చకుంటే వి ఆకుల్ని వావల్ని  లేదా తన వదేె ఉంచ్చకువాల్ని .  
2- పరశుదధతంగా ఉని రోజులోల ఆమెతో సంభోగస్ని వి ఆకుల్ని వవ- 
కూడదు. కాని అపుపడు ఆమె గ్రలవత్త అని లుల్ని స్ని వి ఆకు- ల్ని వవచ్చును. 
ఒకవేళ ఆమె గ్రలం దాలుకుంటే, వచేు నెలలో ఆమె బహిషుటర్యళయి 
పరశు్రమమయేయ వరకు ఓపిక వహించ, ఆ పరశు్రమత రోజులోల ఆమెతో 
సంభోగంచకుం ఆ వి ఆకుల్ని వావల్ని .  
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విడాకులైన తరువాత 
 వి ఆకుల వలల భారయ భరితో విడ్నపోతుంది గ్నక కొనిి ఆదేశ్వసు 
వరిస్ియి వాట్టని పాట్టంచటం అవసరం.  
1- భరి సంభోగంచ, లేదా కేవలం ఏకాంతంలో ఆమెతో ఉండ్న వి ఆకుల్ని స్ని 
నిరీణత గ్డువు కాలం పూరి చేటట ఆమెపై విధి. సంభోగంచక, 
ఏకాంతంలో ఉండక వి ఆకుల్ని స్ని ఆమెపై ఏ గ్డువూ లేదు. బహిషుటర్యళి 
గ్డువు కాలం మూడు స్రుల బహిషుట ర్యవడం. బహిషుట ర్యని స్త్రీల గ్డువు 
కాలం మూడు నెలసు. గ్రలణీల గ్డువు కాలం ప్రసవించే వరకు.  
 గ్డువు కాలం నిరణయించడంలో గొపప లాభం ఉందిుః వి ఆకుల్ని చున 
స్త్రీని త్తరగ తమ దాంపతయంలోక్త మరల్ని ంచ్చ- కునేందుకు అవకాశం 
ఉంటంది. అలాగే ఆమె గ్రలణీయా లేదా అనేదీ లుసుసుింది.  
2- ఇపుపడ్నచేు వి ఆకులకు మునుపు రండు వి ఆకుల్ని చు ఉంటే ఈ 
వి ఆకుల తర్యవత భారయ అతనిపై నిషిదధతమవుతుంది. అంటే భరి ఒకస్ర 
వి ఆకుల్ని చు నిరీణత గ్డువులో మరల్ని ంచ్చకునాిడు లేదా నిరీణత గ్డువు 
కాలం దాట్టనందుకు పునరవవాహం చేసుకునాిడు. మళ్ళి రండవస్ర 
వి ఆకుల్ని చాుడు, నిరీణత గ్డువులో మరల్ని ంచ్చకునాిడు లేదా అది 
దాట్టనందుకు పునరవవాహం చేసుకునాిడు. ఇక మూడవస్ర 
వి ఆకుల్ని చు- నటలయితే ఆమె అతనిక్త ధ్రిసమితం కాదు. 
(మరల్ని ంచ్చకునే హకుక సయితం అతనికీ ఉండదు). ఆమె మరో వయక్తితో 
సవయమైన రీత్తలో వివాహం చేసుకువాల్ని . అతను ఆమెతో కాపురం 
చేయాల్ని . మళ్ళి అతను ఆమెను ఇష్టపడక, ఆమెతో జీవితం గ్డపడం 
సంభవం కాక తనిష్టంతో వి ఆకుల్ని చున సందరలంలో ఆమె మొదట్ట వయక్తి 
కొరకు ధ్రిసమితం అవుతుంది. (అయితే మరో వయక్తి పెళ్ళి చేసుకునే, 
వి ఆకుల్ని చేు ఉదేధతశం ఆమెను మొదట్ట వయక్తి కొరకు హలాల్ చేయడమైతే 
మర అందులో ఆ మొదట్ట వయక్తి ప్రోతాసహం కూ ఆ ఉంటే వారదరెూ 
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ప్రవకి నోట వెసువడ్నన శ్వపనానిక్త గురవుతారు. (అబూ దావూద్, 
క్తతాబ్బనిికాహ్, బాబ్బన్ ఫితిహ్ లీల్). ఏ భరి తన భారయకు మూడు స్రుల 
వి ఆకుల్ని చాుడో, అతను త్తరగ ఆమెను భారయగా చేసుకునే విష్యానిి 
అలాలహ్ నిషిదధత పరచ స్త్రీ జాత్తపై చాలా కనికరంచాడు. వారని వార భరిల 
అతాయచార్యల నుండ్న కాపా ఆడు.  
"ఖులఅ" 
 "ఖులఅ" అంటేుః భరితో జీవితం గ్డపడం ఇష్టంలేని స్త్రీ, భరి నుండ్న 
తీసుకుని మహరు సొముి (కనాయశులకం) అతనిక్త వాపసు చేస్థ, అతని 
వివాహ బంధ్ం నుండ్న విముక్తి పంద- దసుచ్చకొనుట. ఒకవేళ భరి 
ఆమెను ఇష్టపడక భారయను విడ్నచపెటాటలనుకుంటే భారయ నుండ్న ఏ 
సొముి తీసుకునే హకుకండదు. అతను ఓపికతో ఆమెను సంసకరస్తి 
జీవితం గ్డపాల్ని . లేదా మంచ విధ్ంగా వి ఆకుల్ని వావల్ని .  
 భరితో జీవితం గ్డపడం వాసివంగా దురలరమై, సహనం వహించడం 
కష్టతరమైతేనే తపప ఏ స్త్రీ కూ ఆ తన భరితో ఖులఅ కురుట మంచది 
కాదు. అలాగే భారయ తన నోట ఖులఅ కుర్యలనే ఉదేెశంతో ఆమెను 
హింస్థంచడం భరికూ ధ్రిసమితం కాదు. ఖులఅ కురడంలో స్త్రీ 
నాయయంపై ఉంటే భరి సంతోష్ంగా వి ఆకు- ల్ని వావల్ని . మరట అతను 
ఇచున మహరు కంటే ఎకుకవగా ఆమె నుండ్న తీసుకువడం కూ ఆ 
మంచది కాదు. ఒకవేళ అతను ఆమెకు ఇచున మహరు వాపసు 
తీసుకుకుంటే మరీ మంచది.  
వివాహ బంధానిి నిలుపుకునే, తంచుకునే స్వేచ్ఛ 
 ఈ క్రంది కారణాలోల ఏ ఒకటైనా భరి భారయలో లేదా భారయ భరిలో 
చూస్థనచో వారు తమ వివాహ బంధ్యనిి నిసుపుకునే లేదా లుంచ్చకునే 
స్నవచఛ కల్ని గ ఉంటారు.  
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 అఖ్దె సందరలంలో లుల్ని యని ఏదైనా వాయది, శ్వరీరక లోపం భరి 
భారయలో లేదా భారయ భరిలో తర్యవత చూస్థనచో తమ వివాహ బంధ్యనిి 
నిసుపుకునే లేదా లుంచ్చకునే హకుక వారకుంది. ఉదాుః  
1- ఇదెరలో ఏ ఒకరైనా పిచువారు లేదా వాయదిగ్రసుిలయి రండో వార 
హకుక నెరవేరు లేని స్థతి్తలో ఉంటే రండో వారు వివాహ బంధ్ం నుండ్న 
విముక్తి పందవచ్చు. ఈ విష్యం పరసపర సంభోగానిక్త ముందు జరగతే 
భరి భారయకు మహరు ఇచు టంటే దానిని త్తరగ తీసుకువచ్చు.  
2- భరి వదె మహరు నగ్దు ఇచేు శక్తి లేనపుపడు మరట వారదరెలో 
సంభోగ్ం జరగ్క ముందు భారయకు భరి నుండ్న విడ్నపోయే 
హకుకంటంది. సంభోగ్ం జరగన తర్యవత మాత్రం ఈ హకుక ఉండదు.  
3- భరి వదె పోష్ణ ఖరుుసు ఇచేు శక్తి లేనపుపడు భారయ కొదిె రోజుసు 
వేచ చూ ఆల్ని . ఏమీ ప్రయోజనం ఏరపడకుంటే నాయయ- వంతులైన 
ముస్థలం పెదెల సమక్షంలో మాట పెట్టట విడ్నపోయే హకుకంటంది.  
4- ఆచూకీ లుల్ని యకుం ఆ పర్యరీలో ఉని భరి ఇలాలసు పిలలలకు ఏమీ 
ఖరుుసు ఉంచలేదు. ఎవరకీ వార ఖరుుల బాధ్యత అపపజెపపలేదు. వార 
ఖరుుసు భరంచ్చవారవరు లేరు. తన ఖరుులకు ఆమె వదె కూ ఆ ఏమీ 
లేదు. అలాంటపుపడు ముస్థలం నాయయశీసులైన పెదలె మధ్యవరితవంతో ఆ 
వివాహ బంధ్ం నుండ్న విడ్నపోవచ్చును.  
అవిశాేసులతో వివాహం 
 ముస్థలం పురుషుడు అవిశ్వవస్థర్యళిను (హిందు, బ్బదధత తదితర మత 
స్త్రీలను) వివాహమాడుట ధ్రిసమితం కాదు. యూద, క్రైసివ స్త్రీలను 
పెళ్ళిడడం యోగ్యమే. అయితే ముస్థలం స్త్రీ వివాహం ముస్థలం పురుషునితో 
తపప ఎవవరతో ధ్రి సమితం కాదు. యూదుడు, క్రైసివుడైనా సర్త 
యోగ్యం కాదు.  



ధర్మ శాస్త్ర శాసనాలు            వైవాహిక ఆదేశాలు 
 

 

45 

 ముస్థలమేతర జంటలో భారయ ముందుగా ఇస్లం సీవకరస్ని భరి ఇస్లం 
సీవకరంచే వరకు ఆమె అతనితో సంభోగానిక్త ఒపుపకొనుట ధ్రిసమితం 
కాదు. అవిశ్వవసులతో వివాహ విష్యంలో ప్రతేయక ధ్ర్యిసు క్రంద 
లుసుపబడుచ్చనివిుః 
1- భార్యయభరిల్ని దెరూ ఒకేస్ర ఇస్లం సీవకరస్ని వారు అదే నికాహ్ పై 
ఉందురు (అంటే కుతిగా మరోస్ర "అఖ్దె నికాహ్" వివాహ ఒపపందం 
అవసరం లేదు). ధ్యరిక ఆటంకం ఏదైనా ఉంటే తపప. ఉదాుః భరికు 
ఆమె మహ్రమాతులో అయి టండవచ్చు. లేదా ఆమెతో వివాహం 
చేసుకొనుట అతనిక్త యోగ్యం లేకుండవచ్చు. అలాంటపుపడు వారదెరు 
విడ్నపోవాల్ని .  
2- యూద, క్రైసివ జంటలోల కేవలం భరి ఇస్లం సీవకరస్ని వారు అదే 
నికాహ్ పై ఉందురు.  
3- యూద, క్రైసివులోల గాకుం ఆ వేర్త మతఅవలంభికుల జంట లోల ఏ 
ఒకకరైనా సంభోగానిక్త ముందే ఇస్లం సీవకరస్ని వార వివాహ బంధ్ం 
లుగపోతుంది. వారు భార్యయభరిసుగా ఉండలేరు.  
4- ముస్థలమేతర జంటలోల భారయ సంభోగ్ముకు ముందే ఇస్లం సీవకరస్ని 
ఆమె అతని వివాహ బంధ్ం నుండ్న విడ్నపోవును. ఎందుకనగా ముస్థలం స్త్రీ 
అవిశ్వవసులకు భారయగా ఉండడం ధ్రి సమితం కాదు.  
5- ముస్థలమేతర జంటలోల భారయ సంభోగ్ం తర్యవత ఇస్లం సీవకరస్ని ఆమె 
"ఇదతె్" (గ్డువు) పూరి అయేయ లోపులో భరి ఇస్లం 
సీవకరంచకునిటలయితే గ్డువు పూరి కాగానే వార వివాహ- బంధ్ం 
లుగపోతుంది. ఆమె మర్త ముస్థలం వయక్తితోనైనా వివాహం చేసుకువాలనుంటే 
చేసుకువచ్చును. భరి ఇస్లం సీవకరణకై వేచంచదసుచ్చకుంటే ఆమె ఇష్టం. 
అయితే ఈ మధ్యలో భరిపై ఆమె ఏ హకూక ఉండదు. అలాగే అతను 
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ఆమెకు ఏ ఆదేశం ఇవవలేడు. అతడు ఇస్లం సీవకరంచన వెంటనే ఆమె 
అతనిక్త భారయ అయి పోతుంది. పునరవవాహ అవసరం ఉండదు. 
ఇందుకొరకు ఆమె సంవతసర్యల తరబడ్న నిరీక్షంచనా ఆమె ఇష్టంపై ఆధ్యర 
పడ్నటంది. అలాగే యూద, క్రైసివ గాకుం ఆ వేర్త మతానిి 
అవలంభించన స్త్రీ యొకక భరి ఇస్లం సీవకరస్ని పై ఆదేశమే వరించ్చను. 
(అనగా వార మధ్య వివాహ బంధ్ం లుగపోవును. ఒకవేళ భారయ ఇస్లం 
సీవకరంచ్చ వరకు వేచ చూడదలచ్చకుంటే భరి వేచంచవచ్చును).  
6- సంభోగానిక్త ముందు భారయ మత్రమషుటర్యలైనచో వార వివాహ బంధ్ం 
లుగపోవును. ఆమెకు మహరు కూ ఆ దొరకదు. భరి మత్రమషుటడయితే 
ఆమెకు సగ్ం మహరు లభించ్చను. మత్రమషుటలైన వారు త్తరగ ఇస్లం 
సీవకరస్ని వారు అదే నికాహ్ పై ఉందురు. ఇది వార మధ్య వి ఆకుసు 
కానపుపడు.  
యూద్ క్ైసై్త వ స్త్రీలతో వివాహం వలల కలిగే నషా్టలు 
 అలాలహు తఆలా వివాహానిి ధ్రి సమితంగా చేస్థన ముఖ్యయదేశెం: 
ప్రవరినలోల సంస్కరం, అశీలలత నుండ్న సమాజ పరశుదధతత మరట 
శీలమానాలకు సంరక్షణ లభించాలని. సమాజంలో సవచఛమైన ఇస్లమీయ 
వయవస ి స్ిపించబ ఆలని. అలాలహ్ మాత్రమే సతయ ఆర్యధుయడు. ఆయన 
తపప మరో ఆర్యధుయడు లేడు. ముహమిద్ సలలలాలహు అలైహి వసలలం 
అలాలహ్ యొకక ప్రవకి అని స్క్షయమచేు సతసమాజం ఉనిక్తలోక్త ర్యవాలని. 
ఇంతట్ట గొపప లాభాసు పందాలంటే ధ్యరికుర్యసు, సదుగణసంపనుిర్యలైన 
ఉతిమ స్త్రీతో పెళ్ళి చేసుకుంటే తపప పూరి కావు. ఇక యూద, క్రైసివ 
స్త్రీలతో వివాహం వలల కల్ని గే నష్టటసు ఏలాంట్టవనేవి క్రంద సంక్షపింగా 
లుసుసుకుందాముుః  
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1- కుటంబ రంగ్ములోుః చని కుటంబాలోల భరి శక్తివంతుడై ఉంటే 
భారయపై అతని ప్రభావం పడుతుంది. ఆమె ఇస్లం సీవకరంచవచ్చు అని 
ఆశ కూ ఆ ఉంటంది. ఒకపుపడు దీనిక్త విరుదధతంగా జరుగుతుంది. భరి 
అధికారం చెలలదు. అలాంటపుపడు భారయ తన ధ్రింలో యోగ్యమని 
భావించేవాట్టక్త అలవాట పడుతుంది. ఉదాుః మతుి స్నవించడం, పంది 
మాంసం త్తనడం, దొంగ్చాట సంబంధ్యసు ఏరపరుచ్చకొనడం లాంట్టవి. 
అందువలల ముస్థలం కుటంబం చెలాలచెదురైపోతుంది. సంతానం శక్షణ 
మంచవిధ్ంగా జరగ్దు. పరస్థిత్త మరంత మత్తమీరపోతుంది; భారయ గ్నకా 
మతపక్షపాతం, మతకక్షలాలంట్ట దురుగణుర్యలై సంతానానిి తన వెంట 
చరుులకు తీసుకుపోతునిపుపడు. వార ప్రరినసు, వార చేష్టసు చనితనం 
నుండే చూస్తి చూస్తి అదే మారగంపై వారు పెరుగుతారు. స్మెత 
కూ ఆ ఉంది కదా: ‘ఎవరు ఏ అలవాటలపై పెరగాడో వాట్టపైనే చస్ిడు’. 
(లుసుగు స్మెత: మ్రొకకయి వంగ్నిది మానయి వంగునా). 
2- సమాజిక నష్టటసుుః ముస్థలం సమాజంలో యూద, క్రైసివ స్త్రీల సంఖయ 
పెరగ్డం చాలా గ్ంభీరమైన విష్యం. ఆ స్త్రీసు ముస్థలం సమాజంలో 
విచార టదాధతనిక్త పునాదులవుతారు. దాని వెనక వార దురలవాటల వలల 
ముస్థలం సమాజం కుళ్ళిబోతుంది, క్షీణించపోతుంది. దానిక్త తొల్ని మెటటగా 
స్త్రీపురుషుల కలయిక, నగ్ితావనిి పెంపందించే దుసుిసు అధికమవడం. 
ఇస్లంకు వయత్తర్తకమైన ఇతర విష్యాసు ప్రభలడం.  
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