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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 
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని అబూ ఉమాం బ్బహిల్న 
ఉల్లాఖించారు. (అబూ దావూద్, తిరిిజి).  

))ال يرث اْلسلم الكافر وال يرث الكافر : قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن أسامة بن زيد  

  اْلسلم((

"విశావసుడు అవిశావసుని (ఆసితకి) వారసుడు కాజాలడు. అద్ద విధింగా 
అవిశావసి విశావసుని (ఆసితకి) వారసుడు కాల్లడు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
తెల్నప్పరని, ఉస్థం బిన్ జైద్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. 
(ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- ఆసిత పింపకాల వివరులలు సవయింగా అల్లాహ్ నిరణయిించాడు. 
2- వారసుని కొరకు ప్రతేయక్ింగా వీలున్నమా వ్రాయకూడదు.  
3- (అల్లాహ్ నిరణయిించిష) వారసులకు వారి వాటా పింపక్ిం జరిగష 
తరావత, మిగలషి  ంృతునికి అతి సనిుహితుడైష పురుష్యనికి ఇవావల్నస 
ఉింి . 
4- విశావసి అవిశావసి (ఆసితకీ), అవిశావసి విశావసి (ఆసితకీ) వారసులు 
కాల్లరు.  
81- మన్నషి మరం ం ప్టా  పడబొబుబలు, (విధివార త్పై ) 
అసంత్ృపి  చెంద్కుండా కనీిుల కాులచట త్ప్పు కాదు 

قال: دخلنا على أبي سيف القين ن وكان ظئرا إلبراهيم ن فأخذ  عن أنس بن مالك 

هي ثم ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  له وشوع دخلنا عليه بعد ضلك ن وإبراهيم يجود  إبراهيم فقبع

: وأنت تذرفاني فقال عبد الرحون بن عوف  ملسو هيلع هللا ىلصبنفسه فجعلت عينا رسول هللا 

ي  : ملسو هيلع هللا ىلصيا رسول هللا ؟! فقال  ))إن العين تدمع والقلب يحزن وال نقول إال ما ُيرض ِ

نا، وإنا لفراقك يا إبراهيم ْلحزونون((   ربَّ


