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 أحكام األطعمة
అన్నపానీయాల ఆదేశాలు 

 అల్లాహ్ తన దాసులకు పవిత్రమైన వసుువులు 
తినుటకు ఆదేశించి, అపవిత్రమైన వాటిని వారిం- 
చాడు. అల్లహా్ ఆదేశిం సూర బఖర 2:172లో:  

ِيَن آََمنُوا ُُكُوا مِْن َطي ِبَاِت َما َرزَْقنَاُكمْ  يَا] َها اَّلذ يُّ
َ
 [أ

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

َل  َوقَدْ ]  اْضُطرِْرتُمْ  َما إِّلذ  َعلَيُْكمْ  َحرذمَ  َما لَُكمْ  فَصذ
 { 111}األنعام: [ إََِلْهِ 

వాసువానికి గత్యంత్రంలేని సంకట పరిస్థితులలల  
త్పప, మిగతా అనిి పరిస్థితులలల నూ 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 సలాల్లాహు 
అలైహి వసలాిం ఉపదేశించారుేః  
إِنَّ اهلَل َفَرَض َفَرائَِض؛ َفالَ ُتَضيُِّعْوَها، َوَحدَّ ُحُدْوًدا؛ 

َم أَْشيَاء؛ َفالَ َتنْتَِهُكْوَها، َوَسَكَت  َفالَ َتْعتَُدوَها، َوَحرَّ

َعْن َأْشيَاَء َرْْحًَة َلُكْم ِمْن َغْْيِ نِْسيَاٍن؛ َفالَ َتبَْحثُوا 

 {.5/51ول األطعمة و جامع األص 4/921}احلاكم  َعنْها.

"అల్లహా్ మీపై కొనిన విధులను విధించాడు; మీరు 
వాటిని వృధా చేయక్ిండి. కొనిన క్ట్టటబాటాను 
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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 అల్లహా్ 
మరయు ఆయన ప్రవక్ు సలలా్లహాు అలైహి వసలాిం 
నిషిద్ధిం అని తెలుపలేదో వాటిని నిషేధించుట 
యోగ్యిం కాదు.  
 నియమిం ఏమిటింటేః నషటిం లేని పవిత్రమైన 
ప్రతి వసుువు 'ముబాహ్' (యోగ్యిం). అపవిత్రమైన 
మరయు నషటింగ్ల వసుువులు నిషిద్ధిం. ఉదా: 
పీనుగు, రక్ుిం, మత్తుపదార్థలాు, ధూమపానిం 
మరయు అపరశుభ్రింతో క్లుషితమైన 
వసుువులనినయూ నిషిద్ధిం. ఎిందుక్నగా అవి 
అపవిత్రింతో పాట్ట హాని క్లిగించునవి కూడాను. 
 పీనుగు అింట ధారమక్ పద్ధతితో జిబహ్ 
చేయకుిండానే దానింతట అది చనిపోయినది.  
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 రక్ుిం అింట జిబహ్ చేసేటప్పపడు స్రవిించే 
రక్ుిం. ధారమక్ పద్ధతితో జిబహ్ చేసన తర్థాత 
మాింసిం మధయలో లేదా నర్థలో ా ఉిండిపోయే 
కొింతపాటి రక్ుిం ధరమసమమతమే.  
 యోగ్యమైన్ ఆహారాలు రెండు రకాలు: 
జింత్తవులు (మాింసాహార్థలు). కూరగాయలు. 
(శాఖాహార్థలు). వీటిలో నషటిం లేనివి యోగ్యిం.  
 జెంతువులు రెండు రకాలు: జలనివాస 
జింత్తవులు. భూనివాస జింత్తవులు. జల నివాస 
జింత్తవులనీన ధరమసమమతమే. వాటిని జిబహ్ 
చేయాలనన నిబింధన కూడా లేదు. చివరక అవి 
దానింతటవే చనిపోయినవైనా యోగ్యమే.  
 భూనివాస జింత్తవులోా ఇసాాిం నిషేధించినవి 
తపప మిగతవనీన ధరమసమమతమే. (కాని వాటిని 
జిబహ్ చేయాలి). ఇస్లెం నిషేధెంచిన్వి ఈ 
క్రెంది విధెంగా ఉన్ననయి: 
1- పింప్పడు గాడిద్లు.  
2- కోరలు గ్ల మృగాలనినయూ నిషిద్ధిం, సవింగ 
(దుముమల గిండి) తపప.  
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 పక్షులనినయూ ధరమసమమతమే. ఈ క్రింది 
పక్షులు తపపేః 
 కాళ్ళ గోళ్ళ ఆధారింగా వేటాడే పక్షులు. 
ఇబ్నన అబాాస్ రజియల్లాహు అనుుమా ఉలేాఖించారుేః  

بَاِع، َو َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصََنَي َرُسوُل اهلل  َعْن ُكلِّ ذِْى َناٍب ِمَن السِّ

  َلٍب ِمَن الطُّيُْورُكلِّ ذِْي ِمْ 

"కోరలు గ్ల ప్రతి మృగ్ జింత్తవు, మరయు 
కాళ్ళతో పట్టటకొని భక్షించే ప్రతి పక్షని ప్రవక్ు 
సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం నివారించారు". (ముసాిం 
1934). 
 గ్ద్ద, కాక, ర్థబిందుల్లాింటి శవాలను తినే 
పక్షులు. అవి మలినము, అపరశుభ్రమైనవాటిని 
తిింటాయి గ్నుక్ నిషిద్ధిం.  
 పాము, ఎలుక్ మరయు ప్పరుగులు, 
క్రమికీటకాలు ల్లింటి అశుద్ధమైనవి కూడా 
నిషిద్ధిం.  
 పైన తెలుపబడిన జింత్తవులు, పక్షులు తపప 
మిగతవనీన ధరమసమమతమే: గుఱ్ఱిం, ఒింటె, ఆవు, 
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ఎదుద, మేక్, గర్రె, బర్రె, కోడి, అడవిగాడిద్, 
నిప్పపకోడి, కుిందేలు, ఉడుిం వగైర్థలు.  
 'జల్లాల' నిషిద్ధిం. జల్లాల అింట ఎకుువ 
శాతిం మలినిం తినే పక్ష, పశువు అని అరాిం. కాని 
దానిని మూడు రోజులు అల్లింటి పదార్థాలు 
తినకుిండా ఆపి, పరశుభ్రమైన తిను పదార్థలాు 
ఇసూు ఉింట ఆ తర్థాత అది ధరమసమమతిం 
అమవుత్తింది.  
 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 
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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.  
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జిబహ్ చేసే పద్ధతి, దాని ఆదేశాలు 
 భూనివాస జింత్తవులు ఇసాామీయ పద్ధతిలో 
జిబహ్ చేయ(కోయ)బడినప్పపడే అవి తినుటకు 
ధరమసమమతిం.  
జిబహ్ అెంటే: గింత్త, ఆహారనాళ్ిం మర 
క్ింఠనాళాలను కోయుట. గ్తయింతరిం లేని 
పరసతాిలో ఎక్ుడి నుిండైనా రక్ుిం ప్రవహిించాలి. 
 ఎిందుక్నగా ఏ జింత్తవును, పక్షులను 
వశపరుచుకొని జిబహ్ చేయగ్లమో వాటిని 
ఇసాామీయ పద్ధతిలో జిబహ్ చేయకుింట వాటిని 
తినుట ధరమసమమతిం కాదు. ఎిందుక్నగా జిబహ్ 
చేయబడనివి మృత్తలోా లెకుించబడుి.యి.  
 

జిబహ్ నిబెంధన్లు 
1- జిబహ్ చేయు వయకు: బ్నదిధమింత్తడు, ఆకాశ 
ధర్థమనిన అవలింభించినవాడయి ఉిండాలి. అింట 
ముసాిం లేదా యూదుడు మరయు క్రైసువుడు. 
కాని పిచిివాడు, త్రాగుబోత్త మరయు జిబహ్ 
పద్ధత్తలు తెలియని బాలుడు జిబహ్ చేసేు 
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తినడిం యోగ్యిం కాదు. ఎిందుక్నగా వీరలో 
బ్నద్ధధజాానాల 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 చేసనా అది యోగ్యమే. అది ఇనుపదైనా, 
ర్థయి అయినా లేదా మరేదైనా సరే. అయితే 
అది ద్ింతిం, ఎముక్, గోరు అయి 
ఉిండకూడదు. వాటితో జిబహ్ చేసనవి యోగ్యిం 
కావు.  
3- గింత్త (శాాస పీలుి మారగిం), ఆహారనాళ్ిం 
మరయు క్ింఠనాళాలను కోయాలి.  
 జిబహ్ కొరకు క్చిితింగా ఈ అవయవాలను 
ప్రతేయకించడింలోని మరమిం ఏమిటింటేః వివిధ 
నర్థలు అక్ుడే ఉింటాయి గ్నుక్ రక్ు ప్రవాహిం 
మించి విధింగా జరుగుత్తింది. తింద్రగా ప్రాణిం 
పోత్తింది. జింత్తవుకు ఎకుువ అవసా ఏరపడదు. 
దాని మాింసిం కూడా రుచిగా ఉింట్టింది.  
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 వేటాడినప్పపడు లేదా వేరే ఏదైనా 
సింద్రభింలో పై తెలిపిన ప్రకారిం జిబహ్ 
చేయడిం అసాధయమైనప్పపడు బిసమల్లాహ్ అని 
పదునైన ఆయుధిం దాని వైప్ప విసరనప్పపడు అది 
దాని శరీరింలో ి.క వింటనే చనిపోయినా, లేదా 
ప్రాణింగా ఉననప్పపడు దానిని వశపరుచుకొని 
జిబహ్ చేసనా అది ధరమసమమతిం అవుత్తింది.  
 తినుటకు యోగ్యమైన జింత్తవులు 
ఊపిర్థడక్, గ్టిట దెబా ి.క, ఎతెతున ప్రదేశిం 
నుిండి పడిపోయి, పరసపర కొముమల్లట వలా 
లేదా ఏదైనా క్రూరమృగ్ిం దాడితో మరణిసేు అవి 
నిషిద్ధిం. అయితే అవి మరణిించే ముిందు కొింత 
ప్రాణిం ఉననప్పపడు వశపరుచుకొని జిబహ్ 
చేయగ్లిగతే అవి ధరమసమమతిం అవుి.యి.  
4- జిబహ్ చేయు వయకు జిబహ్ చేసేటప్పపడు 
బిసమల్లాహ్ అనాలి. బిసమల్లాహి అల్లాహు అక్ార్ 
అనడిం సుననత్.  
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జిబహ్ కు సెంబెంధెంచిన్ ధరాాలు 
1- జింత్తవును పదును లేని ఆయుధింతో 
జిబహ్ చేయడిం "మక్రూహ్".  
2- ఏ జింత్తవును జిబహ్ చేయనునానమో 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.  
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 వేటాడుతూ వేటాడబడిన జింత్తవును 
పట్టటకునానక్ రిండు సాత్తలుేః 
1- దానిని పట్టటకుననప్పపడు దానిలో ప్రాణిం 
ఉింట తపపక్ దానిని జిబహ్ చేయాలి.  
2- పట్టటకుననపపడు అది చనిపోయి ఉిండవచుి. 
లేదా ప్రాణిం ఉిండి కూడా లేనట్టాగానే ఏరపడితే 
అది ధరమసమమతమే.  
 

జిబహ్ నిబెంధన్ల మాదిరిగానే వేట 
నిబెంధన్లు ఉన్ననయిిః 
1- బ్నదిధజాానిం గ్ల ముసాిం లేదా యూదుడు, 
క్రైసువుడై ఉిండాలి. పిచిివాడు, త్రాగుబోత్త, 
మజూస, బహుదైవార్థధకులు జిబహ్ చేసన 
దానిని తినుట ముసాింకు యోగ్యిం కాదు.  
2- వేటాయుధిం పదునుగా ఉిండాలి. రక్ుిం 
ప్రవహిించాలి. గోరు, ఎముక్, ద్ింి.లు 
ఉపయోగించర్థదు. పదునైన మొనగ్ల వైప్ప 
నుిండి జింత్తవు గాయమైతే అది ధరమ సమమతిం. 
దాని మొన వనక్ భాగ్ిం నుిండి దెబా తగలి 
చనిపోతే యోగ్యిం కాదు. శక్షణ ఇవాబడిన వేట 
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కుక్ు మరయు పక్షులు చింపిన జింత్తవులు 
కూడా యోగ్యమే. అయితే అవి వేట శక్షణ 
ఇవాబడినవి అయి ఉిండుట తపపనిసర.  
 వేట శిక్షణ అెంటే దానిని వదిలినప్పపడు 
లేదా 'పో' అననప్పపడు పోవాలి. అది ఏదైనా 
జింత్తవును వేటాడిన తర్థాత తన యజమాని 
వచేి వరకు అతని కొరకు పటిట ఉించాలి. అది 
సాయింగా తినకూడదు.  
3-  ఆయుధానిన వేట ఉదేదశయింతో విడవాలి. 
ఆయుధిం చేతి నుిండి జారపడి ఏవైనా 
పశుపక్షాదులు చనిపోతే అవి ధరమసమమతిం 
కావు. అల్లగే వేట కుక్ు దానింతట అదే వళ్ళళ 
వేటాడి తీసుకువసేు అద్ధ ధరమసమమతిం కాదు. 
ఎిందుక్నగా వేటాడే మనిషి తనుదేదశయింతో దానిని 
పింపలేదు గ్నక్. ఎవరైనా ఒక్ జింత్తవు లేదా 
పక్షక గుర పటిట బాణిం వదిల్లడు కాని అది మరో 
దానిక తగలితే, లేదా గుింప్పలో ఉనన వాటిక 
తగలి కొనిన చనిపోతే అవనినయూ 
ధరమసమమతమే.  
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4- వేట పశువు లేదా వేట పక్ష లేదా బాణిం ఏద్ధ 
విడిసనా అల్లాహ్ పేరుతో విడవాలి. బిసమల్లాహి 
అల్లాహు అక్ార్ అనుట సుననత్.  
గ్మనిక్ేః కుక్ును పించటిం నిషిద్ధిం. కేవలిం 
ప్రవక్ు సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం అనుమతిించిన 
ఉదేదశాయలకు తపప. ఆయన సలలాాహు అలైహి 
వసలాిం తెలిపిన ప్రకారిం ఈ మూడిటోా ఏదైనా 
ఒక్టై ఉిండాలిేః వేట కొరకు, లేదా పశుసింపద్ 
భద్రత కోసిం, లేదా వయవసాయోతపత్తుల, 
పైరుపింటల పరరక్షణ కోసిం.  
 
 
 
 



 
 


