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శుభక్రమైషద్ద. ఈ శుభిం ఒక్ విశావసికి తపా ంరవరికీ లభిించదు. 
అతనికి సింతో్ిం క్ల్నగతే అల్లాహ్ క్ృతజాతా భావింో ులనిగపోతాడు 
అి  అతనికి శుభిం క్లుగ్జేసుతింి . బ్బధ క్ల్నగతే సహ్షిం వహిస్థతడు. 
అి  కూడా అతనికి శుభింగాేక పరిణమిసుతింి ". (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- క్షాటమలపై ఓరుా వహిించు ఘషత.  
2- క్షాటమరింభింోేక ఓరుా వహిించుట్ ప్రశ్ింసనీయమైషి . 
3- క్షాటమలు దాపురిించిషపుాడు సహ్షింతో మెలుగ్నట్ విశావసుల గ్నణిం. 
4- క్్టమిం దాపురిించషపుాడు పైష తెల్నపిష దుఆ చదవాల్న.  

79- వీలునాాణ - దాన్న ఆదేశాంలు 
))ما حق امريء مسلم له ش يء يريد أن قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن ابن عور 

 ووصيته مكتوبة عنده(( 
 
 همتفق علييوص ي فيه يبيت ليلتين إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెల్నప్పరని, ఇబ్ను ఉంర్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "ఒక్ ులసిాిం ఏదైన్న వసుతవు క్ల్నగ యుిండి, దాని 
వి్యింో వీలున్నమా వ్రాయదలచిషపుాడు (వెింట్ేక వ్రాయాల్న). 
రిండు రాత్రులు గ్డిచిన్న వీలున్నమా వ్రాయక్ దాషుల్లగే ఉించడిం 
అతనికి ధరిిం కాదు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

 ابنة قال:  عن سعد بن أبي وقاص 
 
 ))قلت يا رسول هللا: أنا ذو مال واليرثني إال

ق بثلثي مالي؟ قال  ق بشطره؟ قال: ال. ملسو هيلع هللا ىلصلي واحدة، أفأتصد  : ال. قلت: أفأتصد 

ق بثلثه؟ قال: الثلث، الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير  قلت: أفأتصد 

  ناس((من أن تذرهم عالة يتكففون ال

సఅద్ బిన్ అబీ వఖాస్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ేకన్హ (ఒక్ 
సిందరాింో) ప్రవకాత! ేకన్హ ధషవింతుణిణ. న్నకు ఒక్ొ కూతురు తపా 
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వారసులెవవరూ ల్లరు. ఈ సిాతిో ేకన్హ మూడిింట్ రిండిింతలు దాషిం 
చేయవచాు? అని అడిగాన్హ.  ప్రవక్త "వదుు" అని చెప్పారు. 'అరా భాగ్ిం 
చేయవచాు?' అని అడిగాన్హ. అి  కూడా "వదుు" అని చెప్పారు. 
'మూడిింట్ ఒక్ వింతు చేయవచాు?' అని అడిగాన్హ. అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
ఇల్ల సెలవిచాురుుః "మూడిింట్ ఒక్ వింతు ఆసితని దాషిం చెయియ. 
నిజానికి ఇి  కూడా ఎకుొవే. నీ వారసులు ప్రజల ులిందు చేతులు జాపి 
ద్దబరిించేల్ల వారిని నిరుప్పదలుగా, నిరాధారులుగా చేసి వెళుడిం క్ింటే 
ఆసితపరులుగా చేసి వెళుడిం ఎింతో ఉతతంిం". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

))إن هللا قد أعطى كلَّ يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن ابي أمامة الباهلي 

  ذي حق حقه، فال وصية لوارث((

"ప్రతి హ్కుొదారుని హ్కుొన్హ అల్లాహ్ నిరణయిించాడు. ఏ వారసునికి 
(ంరణిించే వయకిత) ప్రతేయక్ింగా వీలున్నమా వ్రాయిించాల్నసష పనిల్లదు" 
అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని అబూ ఉమాం బ్బహిలీ 
ఉల్లాఖించారు. (అబూ దావూద్, తిరిిజి).  

ي فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رض ي هللا عنها أن رجًل أتى النبي  ))يا رسول هللا، إن أم 

ها   نفُسها ولم توِص، وأظن 
ْ

ت
َ
ِلت

ُ
 افت

ُ
قت قت، أفلها أجر إن تصد  مت تصد 

 
لو تكل

  عنها؟ قال: نعم((

ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను క్థషిం: ఒక్ వయకిత ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص వదుకు వచిు 'న్న 
తల్నా హ్టాతుతగా చనిపోయిింి . (చనిపోయ్య ులిందు) ఆమె 
మాటాాడగ్ల్నగ ఉింటే అల్లాహ్ మారగింో దాషిం చేసి ఉిండేదని ేకన్హ 
భావిసుతన్నున్హ. ేకనిపుాడు ఆమె తరఫుష దాషిం చేసేత దాని పుణయిం 
ఆమెకు చేరుతుిందా? అని అడిగాడు. దానికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "చేరుతుిందని" 
చెప్పారు. (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
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విశేషాలుుః 
1- ఏదైన్న వసుతవు క్ల్నగ యుిండి, దాని వి్యింో వీలున్నమా 
వ్రాయదలచిష వయకిత వెింట్ేక వ్రాయాలని, అిందుో ఎవరికీ అన్నయయిం 
చేయకూడదని ఆద్దశ్ించడిం జరిగింి .  
2- ంనిషి చనిపోయ్య ులిందు తష ఆసితో మూడిింట్ ఒక్ వింతు 
వి్యింో వీలున్నమా వ్రాయవచుున్హ.  
3- వారసుోా ప్రతేయక్ింగా ఒక్రికి (ధరిిం నిరణయిించిష దానిక్ింటే) 
ఎకుొవగా చెింద్దట్ట్లా ప్రతేయక్ింగా వీలున్నమా వ్రాయిించడిం 
నివారిించబడిింి .  
4- ఒక్ వయకిత తన్హ ంరణిించే ులిందు వీలున్నమా వ్రాయషపాటకీ అతని 
తరఫుష దాషిం చేయవచుున్హ. 

80- ఆస్జి  ప్ంప్కం - ఆదేశాంలు 
))ألِحقوا الفرا ف بأهلها فما بقي : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابن عباس 

  فهو ألولَ رجل ذكٍر((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రబోధిించారని, ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "వారసుల క్కసిం (ఖుర్ఆన్ ో) నిరణయిించబడిష (ఆసిత) 
వాట్లన్హ ఆయా వారసులకు ఇచేుయిండి. ఆ తరావత ఏదయిన్న 
మిగల్నతే ంృతునికి అతి సనిుహితులయిష పురు్ బింధ్యవులకు 
ఇవావల్న". (బ్నఖారి, ులసిాిం). 

  ))إن هللا قد أعطى كلَّ يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن ابي أمامة الباهلي 

  صية لوارث((ذي حق حقه، فال و 

"ప్రతి హ్కుొదారుని హ్కుొన్హ అల్లాహ్ నిరణయిించాడు. ఏ వారసునికి 
(ంరణిించే వయకిత) ప్రతేయక్ింగా వీలున్నమా వ్రాయిించకూడదు" అని 


