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విరిచేయరాదు. జింతువుల్ను వేటాడడిం, వాటని తరండిం ల్లింటవి 
చేయరాదు. ేకల మీద పడిష వసుతవులన్హ ఎవవరూ తీసుక్కరాదు. 
కాక్పోతే దానిు దాని యజమానికి అపాగించే ఉద్దుశ్యింతో 
తీసుక్కవచుున్హ". (ులసిాిం).  
ఇహార ం స్జథ తిలో ఉని వోక్తి  (ఏఏ పార ణులిి) చ్ంప్వచుచన?  

))خمس فواسق يقتلن في الحل أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رض ي هللا عنها عن النبي 

ا((   والحرام: الحية والغراب ربقع والفأرة والكلب العقور والحدي 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖించారుుః 
"హానిక్రంయిష ఐదు ప్రాణులన్హ "హ్రిం" ోపల, వెలుపల 
ఎక్ొడయిన్న చింపవచుున్హ. అవిుః ప్పుల, కాకి, ఎలుక్, క్రిచే కుక్ొ 
ంరియు గ్దు". (బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః  
1- ంకాొ చాల గౌరవప్రదమైష సాలిం. 
2- అక్ొడ చెట్లా షరుకుట్, ేకలపై వేటాడుట్ ల్లింట కారాయలు నిషిదధిం.  
3- ేకలపై పడిష వసుతవులన్హ తీసుకొన్హట్ కూడా యోగ్యిం కాదు. కాని 
వాటని వాట అసలు యజమానిక్పాగించే ఉద్దుశ్ింతో మాత్రిం 
తీసుక్కవచుున్హ. 
4- ఆ ప్రాింతులో హానిక్రంయిష ప్రాణుల్ను మాత్రిం చింపవచుున్హ. 
ఉదాుః ప్పుల, కాకి, ఎలుక్, క్రిచే కుక్ొ, గ్దు మొదలైషవి. 

88- కూతురక్తషట ం లేన్న వారతో పళ్ళు చేసుకోమన్న 
ఆమన బలవంత్ం చేయుట న్నషిద్ధ ం 

م حتى تستأمر، وال تنكح : ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا قال  عن أبي هريرة  ِ
ح ري 

َ
نك

ُ
))الت

 البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول هللا وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت(( 
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల ప్రవచిించారని, అబూ హురైర రజియల్లహాు అన్హు  
ఉల్లఖాించారుుః "వితింతువు ల్లక్ విడాకులు పింి ష స్త్రీ తష న్నట మాట్ 
దావరా సంితి తెల్నయజేయషింత వరకు ఆమె వివాహ్ిం కాజాలదు. 
అల్లగే క్షయ, తష ఆమోదిం తెలుపషింత వరకు ఆమె వివాహ్ిం కూడా 
కాజాలదు". ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అన్హచరులు ఈ మాట్లు విని 'ఎల్ల ఆమె (క్షయ) 
ఆమోదిం' అని అడిగారు. "ఆమె నిరాక్రిించకుిండా మౌషిం వహిించడమే 
ఆమె ఆమోదిం అవుతుింి " అని అన్నురు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص. (బ్నఖారి, ులసిాిం).   

ها، والبكر تستأذن في : ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس  أن النبي قال  م أحق  بنفسها من ولي  ِ
))ري 

  نفسها وإذنها صْمتها((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, ఇబ్ను అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః 
"వితింతువు ల్లక్ విడాకులు పింి ష స్త్రీ తం పట్ా తం యజమానిక్ింటే 
ఎకుొవ హ్కుొ గ్లి . క్షయ సవయింగా తష ఆమోదిం తెలుప్పల్న. ఆమె 
ఆమోదిం నిరాక్రిించకుిండా మౌషిం వహిించడమే". (ులసిాిం).   
جها وهي ثيب فكرهت ضلكي ))فأتت  عن خنساء بنت خداَم ألانصارية أن أباها زوع

 فردع نكاحها((  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

ఖన్నస బినెత ఖదాిం అన్నసరియ రజియల్లాహు అన్ను క్థషిం: ఆమె 
వితింతువు. ఆమె తిండ్రి ఆమె వివాహ్ిం ఆమెకు ఇ్టమిం ల్లని ఒక్ వయకితతో 
చేశాడు. ఆమె ప్రవక్త వదుకు వచిు (ఈ వి్యిం తేల్నపిింి ) ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఆ 
వివాహానిు భింగ్పరిచారు. (బ్నఖారి). 
విశేషాలుుః 
1- తిండ్రి తష కూతురి పెళ్ళు సిందరాింో ఆమె అన్హంతి, అభిప్రాయిం 
తపాక్ తెలుసుక్కవాల్నస ఉింి . 
2- క్షయ నిరాక్రిించకుిండా మౌషిం వహిసేత అద్ద ఆమె ఆమోదిం. 
3- ధరిబదధమైష పెళ్ళు అగ్నట్కు వివాహిత ఆమోదిం కూడా ఒక్ ్రతు. 


