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كَاِة   -6  ِكَتاُب الز َ

6. విధిదానం ('జకాత్) పుస్త కం 

'జకాత్ అంటే పరిశుద్ధ త, పరిశుభ్ర త, వృద్ధధ చందుట 

- అని అర్థ ం. ఇసా్లమీయ పరిభాషలో నిరీ్ణత ధనంలో 

అలా్లహ్ (త) కోసం అలా్లహ్ (త) ఆదేశంతో పేద్లకు, 

అగతయపరులకు ఇవవడం. ఇది సంవతసర్ం గడచిన 

తరువాత అలా్లహ్ (త) కోసం అగతయపరులకు, 

బీద్లకు ఇవవబడుతంద్ధ. దీనిని 'జకాత్ అంటారు. 

అలా్లహ్ (త) యొక్క ఈ హకుకను నెర్వేరిితే ఆ 

ధనం పరిశుద్ధ మై, అభివృద్ధధ , ఆధిక్యతను పందు 

తంద్ధ. 'జకాత్ ఇచ్చివారు కూడా పాపాల నుండి 

విముకి్త పందుతారు. అందువలా్ల దీనిి 'జకాత్ 

అంటారు. నమా'జులా ఇద్ధ కూడా ముఖ్య విధి. 

ఇసా్లమ్ మూల సత ంభాలలో ఇద్ధ కూడా ఒక్టి. పర వక్త  

(స) ఇల్ల పర వచించారు: “ఇసా్లమ్ అయిదు సత ంభాలపై 

ఆధార్పడి ఉంద్ధ. 1. అలా్లహ్ (త) తపప 

ఆరాధ్యయలెవరూ ల్లర్ని స్లక్ష్యం ఇవవటం, ముహమ్మద్ 

(స) ఆయన దాసులు మ్రియు పర వకి్ అని, స్లక్ష్యం 

ఇవవటం. 2. నమా'జ్ స్లథ పంచటం. 3. 'జకాత్ 

చలా్ంచటం. 4. ర్మ్'దాన్ నెలలో ఉపవాస్లలు 

పాటించటం. 5. 'హజ్ చ్చయటం.  

ఇంకా ఇల్ల పర వచించారు: ''మీరు మీ ధనం నుండి 

'జకాత్ చలా్ంచండి, దానివలా మీ ధనం పరిశుద్ధ  

మ్వుతంద్ధ. (అ'హమద్, తర్'గీబ్) 

పర వకి్ (స) ఇల్ల పర వచించారు: “మీరు 'జకాత్ 

చలా్ంచటం వలా మిగిల్న మీ ధనం పరిశుద్ధ పర్చ 

బడుతంద్ధ. అందువలా్ల అలా్లహ్ (త) 'జకాత్ని 

విధించాడు. 

ఖుర్ఆన్లో 82 చోటా 'జకాత్ గురించి ఆదేశంచడం 

జరిగింద్ధ, చాల్లచోటా నమా'జ్తో పాటు 'జకాత్ను 

గురించి కూడా ఆదేశంచడం జరిగింద్ధ. ''నమా'జు 

ఆచరించండి, 'జకాత్ చలా్ంచండి,'' అని. 

'జకాత్ చలా్ంచినవాడు తన ఇసా్లమ్ను పరిపూరీ్ం 

చ్చసుకుంటాడు. పర వకి్ (స) పర వచనం: ''తన ఇసా్లమ్ను 

పరిపూరీ్ం చ్చయడంలో తన ధనంలో నుండి 'జకాత్ 

చలా్ంచడం కూడా చ్చరి ఉంద్ధ.'' (బ'జా్జర్) 

పర వకి్ (స) ఇల్ల పర వచించారు: వండి, బంగారాల 

'జకాత్ చలా్ంచనివారు తీరుపద్ధనం నాడు అతని 

ధనానిి పలక్లుగా చ్చసి నర్కాగిిలో కాల్ి అతని 

నుదురు, పర క్కలకు, వీపు పైనా వాతలు పటట బడును. 

50 సంవతసరాలు గల ఈ ద్ధనం అంతా అతనిి 

శక్తష ంచటం జరుగుతూనే ఉంటుంద్ధ. చివరిక్త అంద్రినీ 

విచారించడం జరుగుతంద్ధ. తీరుప తరావత 

సవర్గ ంలో ల్లదా నర్క్ంలో వళతాడు. (బు'ఖార్ణ) 

ఒక్వేళ తన జంతవుల 'జకాత్ చలా్ంచనిచో, 

తీరుపద్ధనం నాడు ఆ జంతవులు బల్సి ఉండి తమ్ 

పద్ద పద్ద  కొముమలతో తన యజమానిని పడుస్లత యి, 

కాళళతో తొ్రకుకతాయి. యాభైవేల సంవతసరాలు 

గల ఈ ద్ధనం అంతా ఈ శక్ష్ కొనస్లగుతంద్ధ. 

(ముసాిమ్) 

ఇల్ల అని కూడా పర వచించారు: ఆ ధనమే 

విషసర్పంగా మారి తన యజమానిని వంటాడు 

తంద్ధ. దాని యజమాని పరిగెడుతూ ఉంటాడు, 

చివరిక్త ఆ విషసర్పం అతనిి పటుట కొని అతని చ్చతిని 

క్రుస్తత  మడలో హార్ంల్ల అతని మడకు చుటుట  

కుంటుంద్ధ. అతని ద్వడలను చీలుితూ, ''నేను నీవు 

కూడబెటిట న నీ ధనానిి, నిధిని,'' అని అంటుంద్ధ. 

(బుఖార్ణ, నస్లయి) 

జకాత్ చలా్ంచనందువలా వర్ష ం పడదు, క్ర్వు 

కాటకాలు ఏర్పడుతాయి. పర వక్త  (స) ఇల్ల 

పర వచించారు: ''జకాత్ చలా్ంచనందు వలా క్ర్వు 

కాటకాలు ఏర్పడుతాయి. ఒక్వేళ జంతవుల్ల 

ల్లక్పోతే వర్ష ం కూడా పడదు.'' 

ఇబెి మ్స్'ఊద్ (ర్) ఇల్ల ఉలా్లఖిసుత నాిరు: 

''మ్నకు నమా'జ్ స్లథ పంచమ్ని, 'జకాత్ చలా్ంచమ్ని 
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ఆదేశంచడం జరిగింద్ధ. 'జకాత్ చలా్ంచని వారు 

నమా'జు ఆచరించినా వారి నమా'జు 

స్వవక్రించబడదు.'' 

నమా'జ్ ఆచరిస్తత  'జకాత్ చలా్ంచనివాడిక్త అతని 

నమా'జ్ ల్లభ్ం చ్చకూర్ిదు. 

పర వకి్ (స) మె'అరాజ్ రాతొి కొంతమ్ంద్ధని చూస్లరు. 

వారు జంతవులా్ల నర్క్ంలో చతాత చదార్ం, ముళ్ళళ, 

నర్క్ంలోని వేడిరాళ్ళళ తంటునాిరు. అపుపడు పర వకి్ 

(స)  ''ఓ జిబీ్రల్ వీరెవరు?'' అని పీ్శ్నంచారు. దానిక్త 

జిబీ్రల్ అన్ననరు, ''వీరు తమ్ ధన-సంపద్లో నుండి 

'జకాత్ చలా్ంచనివారు.'' (బజా్జర్, తర్గీబ్).  

పర వకి్ (స) ఇల్ల అనాిరు: ' 'జకాత్ను తరస్కరంచ్చ 

వాడు తీరుపద్ధనంనాడు నర్క్ంలో ఉంటాడు.' 

'జకాత్ను తిర్సకరించ్చ వయకి్త అవిశ్వవసి. మ్ర్ణ 

శక్ష్కు అరుు డు, అలా్లహ్ ఆదేశం: ''…కాని వారు 

ప్శ్చాతా్తప్ప్డి, నమా'జ్ సా్థపంచి, 'జకాత్ ఇసా్త, వారని 

వారమారా్గన వదిలిపెటట ండి…'' (సూ.్ అత తౌబహ్, 

9:5) 

'జకాత్ విధి అవడానిక్త కొనిి షర్తలు ఉనాియి: 

1. ముసాిమ్యి ఉండాల్; 2. నిరీ్ణత ధనం క్ల్గి 

ఉండాల్; 3. ఆ నిరీ్ణత ధనం తన అవసరాలకు మించి 

ఉండాల్; 4. అతనిపై రుణం ఉండకూడదు; 5. ఆ 

నిరీ్ణత ధనం ఒక్ సంవతసర్ం నుండి ఉండాల్. ఈ ఐదు 

షర్తలు పూరి్యితే అతనిపై 'జకాత్ విధి 

అవుతంద్ధ.  

వండి నిరీ్ణత పరిమాణం రెండు వంద్ల ద్ధర్హమ్లు, 

ఒక్ ద్ధర్హమ్ 7/10 మిస్ఖాల్ అవుతంద్ధ, ఒక్ 

మిస్ఖాల్ 4½  మాషాలు, 12 మాషాలు 1 తలం, 

200 ద్ధర్హమ్లు = 52½ తులాలకు నలభ్య్యయ 

వంత 'జకాత్ అంటే, 1 తలం 4 మాషాలు.  

'జకాత్, 100 రూపాయిలకు 2 ½ రూపాయిలు. 

బంగార్ంలో క్నిషఠ  పరిమాణం 20 దీనారాు. ఒక్ దీనారు 

4½  మాషాలు. 20 దీనారాు 7½   తులాలు 

అవుతాయి. 7½ తల్లలాో 40వ వంత 2½  

మాషాలు 'జకాత్ అవుతంద్ధ. ల్లదా 2½ మాషాల, ఆ 

సమ్యంలో ఉని విలువ ఇవవవచుిను. ఒక్వేళ 

వండి 52½  తల్లల క్నాి తకుకవ ఉనాి 'జకాత్ 

తపపనిసరి కాదు. ఒక్వేళ సంతోషంతో ఇస్తత  అద్ధ వేరే 

సంగతి. అదే విధంగా బంగార్ం 7½ తల్లల క్నాి 

తకుకవ ఉంటే అందులో 'జకాత్ ల్లదు, పర వకి్ (స) 

ఇల్ల పర వచించారు: ''బంగార్ం విలువ 200కు చ్చరితే, 

నలభై ద్ధర్హములాో ఒక్ ద్ధర్హమ్ (40:1). ఆహార్ 

ధానాయల నిరీ్ణత పరిమాణం 5 వ'సఖ్ లు.  
ఒక్ వ'సఖ్ = 60 'సాలు, 1 'సాఅ = 2 స్తరాు 550 

గాాములు.  

జంతవుల నిరీ్ణత పరిమాణంలో మేకలు, గొరె్రలు 

40 ఉండాల్. క్నీసం నలభై మేక్లుంటే 1 మేక్ను 

జకాత్గా ఇవావల్. ఆవులు క్నీసం 30 ఉండాల్. 30 

ఆవులు ఉంటే ఒక్ సంవతసర్ం నిండిన ఆవుదూడ 

'జకాత్గా చలా్ంచాల్. ఒంటెలాో క్నీసం 5 ఒంటెలు 

ఉంటే 1 మేక ఇవావల్. (ఇతర్ వివరాలు ముందు 

వస్లత యి). వండి, బంగారు నగలు నిరీ్ణత పరిమాణానిక్త 

చ్చరితే వాటిలో 'జకాత్ ఉంద్ధ. 

'జకాత్ ధనం పంద్వలసినవారు: 8 ర్కాలకు 

చంద్ధన వారు. వీరి గురించి అలా్లహ్ (త) ఆదేశం, 

''నిశచయంగా దాన్నలు ('స్దఖాత్) కేవలం 

యాచించే నిరుపేదలకు మరయు యాచించని పేద్

వారకి, ('జకాత్) వయవహార్గలపైె నియుకుత లైన వారకి 

మరయు ఎవర హృదయాలనైెతే (ఇస్థల ంవైపుకు) 

ఆక్రష ంచవలసి ఉందో వారకి, బానిస్ల విముకిత కొరకు, 

ఋణగ్ర సా్తలైన వారకొరకు, అలాల హ్్ మారాంలో (పోయే 

వార కొరకు) మరయు బాటస్థరుల కొరకు. ఇది 

అలాల హ్్ నిరణ యించిన ఒక్ విధి. మరయు అలాల హ్్ 

స్రవజ్ఞు డు, మహా వివేక్వంతుడు.'' (సూ. అత్ 

తౌబహ్, 9:60). 

(1) దీని వివర్ణ ఎల్ల ఉంద్ంటే 'జకాత్ ధనం 

పేదలకు (ఫుఖ్ర్గ) ఇవావల్, వారు యాచించ్చ్

వారైెనా, యాచించనివారైెనా సరే. ఒక్చోట అలా్లహ్ 

(త) ఇల్ల ఆదేశంచాడు, ''అలా్లహ్ మార్గ ంలో 

నిమ్గుిలైెన కార్ణంగా (తమ్ జీవనోపాధి కొర్కు) 

భూమిలో తిరిగే అవకాశంల్లక్ ల్లమిక్త గురిఅయ్యయ 
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పేద్వారు (ధన సహాయానిక్త అరుు లు). ఎరుగ్ని 

మనిషి వార అడగక్ పోవటానిి చూసి, వారు 

ధనవంతలని భావించ్ వచుి. కాని వారి ముఖ 

చిహాిలు చూసి నీవు వారిని గురిించగలవు. వారు 

పర జలను పటుట బటిట  అడిగేవారు కారు...'' (సూ.్అల్ 

బఖర్హ్, 2:273)  

(2). పేద్వార్ంటే్ (మిస్కీన్) అవసరానిక్త తగగ టుట  

ల్లనివారు. ఒక్ 'హదీసు'లో పర వకి్ (స), ''పేద్వాడంటే 

తన సమ్సయలను పరిషకరించుకోల్లనివాడు, తన 

గురించి ఇతరులకు చపుపకోల్లనివాడు. ఇటువంటి 

పేద్వాడు 'జకాత్ ధనం తీసుకోవడానిక్త అరుు డు,'' 

అని పర వచించారు. (బు'ఖార్ణ) 

(3). అంటే 'జకాత్ ధనానిి వసూలు చేసేవారు. 

వారిని పాలకుడు నియమిస్లత డు. వీరు పాలకుని 

అనుమ్తితో పర జల వద్ద కు వళ్ళళ 'జకాత్ సొముమను 

వస్తలు చ్చస్లత రు. వీరిక్త 'జకాత్ సొముమ నుండి 

జీతాలు ఇవవ్వచుిను.  

(4). అంటే, ఇసా్లమ్ వైపు మొగ్గు చూపేవారు. 

వీరిలో అనేక్ ర్కాల వారునాిరు. 1. ఇపపటి వర్కు 

ముసాిములు కాల్లదు. కాని వారిహృద్యాలు ఇసా్లమ్ 

వైపు మొగుగ చూపుతనాియి. ఇటువంటి వారిక్త 

'జకాత్ ఇస్తత  ఉండాల్. దీనివలా వారు బహిర్ంగంగా 

ఇసా్లమ్ స్వవక్రించటానిక్త. 2. ఇసా్లమ్ స్వవక్రించారు 

కాని, ఇసా్లమ్ విషయంలో బలహీనులైె ఉనాిరు, వీరిక్త 

కూడా 'జకాత్ ఇస్తత  ఉండాల్. వారి ఇసా్లమ్ పటిషఠ ం 

అవడానిక్త.  

(5) 'జకాత్ ధనానిి బానిసలను విడిపంచడానిక్త, 

ఖైదీలను విడిపంచడానిక్త వినియ్యగించవచుిను. 

అంటే 'జకాత్ ధనంతో బానిసను కొని దైవమార్గ ంలో 

విడిచిపటట డం, ఖైదీలను విడిపంచటం చాల్ల ఉతత మ్్

కారయం.  

(6) అప్పు తీసుకునివాడు అంటే పర జలకు 

డబుు బాకీ ఉనివాడు, అతని వద్ద  అపుపతీర్ిగా 

నిరీ్ణత ధనం ల్లనివాడు, ఇటువంటి రుణగాసుత డిక్త 

'జకాత్ ధనం ఇవవవచుిను. అదేవిధంగా ఒక్ వయకి్త 

ఇద్ద రు వయకిుల మ్ధయ, రెండు దేశ్వల మ్ధయ ఉని 

సమ్సయను పరిషకరించడానిక్త, శ్వంతి స్లథ పంచడానిక్త 

అపుపతీసుకొని పర యతిిస్తత , 'జకాత్ ధనానిి ఇటు 

వంటి వయకి్త రుణానిి తీర్ిటానిక్త ఉపయ్యగించ్

వచుిను.  

(7) అలాాహ్ (త) మార్ు ంలో క్ృషి పర యతాిలలో 

వినియ్యగించ వచుిను.  

(8) పర యాణసిథ తిలో ఉని పర యాణీకుడు 

ఖరుిలకు డబుు ల్లకుండా ఉంటే, త్తను 

ధనవంతడైనా వంటనే తెపపంచల్లని పరిసిథ తిలో 

ఉంటే, అవస్ర్గనికి తగినంత ధనానిి 'జకాత్ ధనం 

నుండి పంద్వచుిను.  

ఈ ఎనిమిది ర్కాలమ్ంద్ధ 'జకాత్ ధనం పంద్టానిక్త 

అరుు లు. దీని స్లరాంశం ఏమిటంటే ధనవంతల నుండి 

'జకాత్ ధనానిి వస్తలుచ్చసి పేద్ ముసాిములకు 

ఇవావల్. పర వకి్ (స) పర వచనం: 'జకాత్ ముసాిమ్ 

ధనవంతల నుండి వస్తలు చ్చసి వారిలోని పేద్లకు 

ఇవవబడుతంద్ధ. (బు'ఖార్ణ) 

కా్తంద్ పేర్కకనబడిన వారిక్త 'జకాత్ ఇవవరాదు, వారు 

తీసుకోరాదు. పర వకి్ (స) కుటంబం, సయ్యిద్, బనూ 

హాషిమ్, అంటే 'అలీ సంతానం, అఖీల్ (ర్), జ'అఫర్ 

(ర్), 'అబాుస్, పర వకి్ (స) కుటుంబం వారు. 'జకాత్ 

వస్తలు చ్చస్తవారుగా జీతం తీసుకునేవారు, పర వకి్ 

(స) విడిచిపటిట న బానిస స్వత ీ పురుషులు, నిరీ్ణతధనం 

గల ధనవంతడు.  

వివరాలు కా్తంద్ధ 'హదీసు'లాో ఉనాియి.  
----- 

 మొదటి విభాగం   ُل  اَلَْفْصُل اْْلَو َ
 (1/555) تفق عليه ([ ) م  1]  -1772

ا اذ  م بََعَث ُمعَ َل اهلِل صىل اهلل عليه وسلوْ ُس رَ أَن َ  َعِن ابِْن َعب َاس  
ا ِمْن أَْهِل الِْكَتاِب. فَادُْعُهْم إََِل  " ََل الَْيَمِن فََقاَل:إِ  إِن ََك تَأِِْتْ قَْوم 

 َ ُسْوُل اهلِل.َشَهادَةِ أَْن ّل َ إِلََه إِّل َ اهلُل َوأ ا ر َ فَإِْن ُهْم أََطاُعْوا   ن َ ُمَحم َد 
ْ ْمُهْم أَن َ اهلَل قَْد فَرَ لِ عْ فَأَ  لَِذلَِك. َصلََوات  ِِفْ   ْمَس  خَ َض عَلَْْيِ

فَإِْن ُهْم أََطاُعْوا لَِذلَِك فأعلمهم أن اهلل قد فرض  الَْيْوِم َوالل َْيلَِة. 
ِف فقرائهم. فإن هم  علْي صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد 
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  فإنه فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم  أطاعوا لذلك.
 .عليه متفق .بينها وبني اهلل حجاب"  يسل 

1772. (1) [1/555-ఏకీభవితం]  

ఇబెి 'అబాుస్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

ము'ఆజ్'ను యమ్న్ గవర్ిర్గా నియమించి 

పంపస్తత  ఇల్ల హితబోధచ్చస్లరు. ''ఓ ముఆజ్! నువువ 

గాంథపర జల (యూదులు, కై్ైసా్వులు) వద్ద కు 

వళ్ళతనాివు, ముందు నువువ వారిక్త అలా్లహ్ 

తపప మ్రో ఆరాధ్యయడు ల్లడని, ముహమ్మద్ (స) 

దైవపర వకి్ అని స్లక్ష్యం ఇవవవలసింద్ధగా బోధించు. 

వారు నీ హితబోధను స్వవక్రిస్తత  అపుపడు, దేవుడు 

రేయింబవళళలో వారిపై ఐదుపూటల నమా'జులు 

విధిగా చ్చస్లడని వారిక్త హితబోధ చ్చయి. దానికి కూడా 

వారు ఒపుపకుంటే, దేవుడు వారిపై 'జకాత్ను విధిగా 

చ్చస్లడని, అద్ధ వారి ధనవంతల నుండి వస్తలు 

చ్చయబడి వారిలోని బీద్వారిక్త పంచబడుతంద్ని 

తెలుపు. దానిక్త కూడా వారు అంగీక్రిస్తత , నీవు వారి 

సంపద్లోని మ్ంచి వసుత వుల్ి తీసుకోకుండా 

జ్జగాతత పడు, అంటే మధ్య తరగ్తకి చందిన స్రకును 

వసూలు చేయాలి. పీడితని ఆరి్నాదానిక్త 

భ్యపడు. ఎందుక్ంటే పీడితని ఆరి్నాదానిక్త – 

అలాల హ్ కు మ్ధయ ఎల్లంటి అడుు తెర్ ఉండదు. 

(బు'ఖార్ణ, ముసాిం) 

 ( 1/555)[ ) صحيح (  2]  - 1773
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   وَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:

ة  ّل َ يَُؤد ِْي َّل ب  و َ عليه وسلم: "َما ِمْن َصاِحِب ذَهَ  ا هَ ِمْنَها َحق َ  فِض َ
َحْت لَُه َصَفائُِح ِمْن ن َار  إِ  فَأُْحِمَي عَلَْيَها  .ّل َ إِذَا كَاَن يَْوَم الِْقَياَمِة ُصف ِ

َم فَُيْكَوى بَِها َجْنُبُه َوَجِبْيُنُه َوَظْهُرُه كُل ََما ُرد َْت أُِعْيَدْت  ِِفْ نَاِر َجَهن َ
ّت َ يُْقََض بنَْيَ الِْعَباِد  حَ َنة   أَلَْف َس َن ِمْقَداُرُه َخْمِسنْيَ  كَايَْوم  لَُه ِِفْ 

ا إََِل الن َاِر" ِة َوإِم َ ا إََِل الَْجن َ يَا َرُسْوَل اهلِل  ''قِْيَل:  .فَََيَى َسِبْيلِِه إِم َ
بُْل؟ َها  قَاَل: ''فَاْْلِ َها   َحق ِ َوِمْن "َوَّل َصاِحُب إِبْل  َّل يَُؤد ِْي ِمْنَها َحق َ

ذَا كَاَن يَْوَم الِْقَياَمِة بُِطَح لََها بَِقاع  قُْرقَر    إِ ّل َ ِوْرِدَها إِ  َحلُْبَها يَْوَم 
ُه   ا تََطُؤُه بِأَْخَفافَِها َوتَُعض ُ اِحد  أَْوفََر َما كَانَْت َّل يَْفِقُد ِمْنَها فَِصْيًل  و َ

َ عَلَْيِه أُْخَراَها ِِفْ د َ َها رُ بِأَْفَواِهَها كُل َُما َمر َ عَلَْيِه أَْوَّل  َداُرُه  ِمقْ اَن  يَْوم  ك
ا إََِل  َخْمِسنْيَ أَلَْف َسَنة  َحّت َ يُْقََض بنَْيَ الِْعَباِد فَََيَى َسِبْيلَُه إِم َ

ا إََِل الن َاِر" ِة َوإِم َ   ''َوالَْغَنُم؟  ،يَا َرُسْوَل اهلِل فَالَْبَقرُ ''قِْيَل:  .الَْجن َ

َها إِّل َ إِذَا كَاَن َها ِمنْ  يُْؤِدْي ِحُب بََقر  َوَّل َغَنم  ّل َ  َصا"َوَّل  قَاَل: َحق َ
ا لَْيَس فِْيَها  َّل يَْفُقُد ِمْنَها َشْيئ  يَْوُم الِْقَياَمِة بُِطَح لََها بَِقاع  قَْرقَر 

َها ًَلفِ َعْقَصاُء َوَّل َجلَْحاُء َوَّل َعْضَباُء تَْنِطُحُه بُِقُرْونَِها َوتََطُؤُه بِأَْظ 
لَْيِه أُْخَراَها ِِفْ يَْوم  كَاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسنْيَ   عَ ُرد َ   أَْوَّلَهاكُل ََما ُمر َ عَلَْيهِ 

ا   ِة َوإِم َ ا إََِل الَْجن َ أَلَْف َسَنة  َحّت َ يُْقََض بنَْيَ الِْعَباِد فَََيَى َسِبْيلَُه إِم َ
  :  ثًََلثَة  "اَلَْخْيُل  قَاَل: "ُل؟َخيْ فَالْ  يَا َرُسْوَل اهللِ ''إََِل الن َاِر". قِْيَل: 

ا ال َِِتْ ِهَي لَُه  لِ ِهَي  . فَأَم َ ِْزر  َوِهَي لَِرُجل  ِسرْت  َوِهَي لَِرُجل  أَْجر  َرُجل  و 
نَِواء  َعىَل أَْهِل اْْلِْسًَلم  فَِهَي لَُه   ا و َ فَْخر  بََطَها ِريَاء  و َ ِوْزر  فََرُجل  ر َ

. ا ال َ  ِوْزر  بَ   لَهُ ِِتْ َوأَم َ اهلِل ثُم َ لَْم يَْنَس   ْيِل َسبِ َطَها ِِفْ ِسرْت  فََرُجل  ر َ
. ا ال َِِتْ ِهَي لَُه أَْجر   َحق َ اهلِل ِِفْ ُظُهْوِرَها َوَّل ِرقَابَِها فَِهَي لَُه ِسرْت  َوأَم َ

َما ة  فَ ْوَض فََرُجل  َربََطَها ِِفْ َسِبْيِل اهلِل ِْلَْهِل اْْلِْسًَلِم ِِفْ َمْرج  و َ رَ 
ْوَضِة ِمْن َشْيء  إِّل َ كُِتَب لَُه عََددَ َما  ال أَوِ  َك الَْمْرِج أَكَلَْت ِمْن ذَلِ  ر َ

أَكَلَْت َحَسَنات  َوكُِتَب لَُه عََددَ أَْرَواثَِها َوأَبَْوالَِها َحَسَنات  َوَّل تَْقَطُع  
ُه عََددَ آثَاِرَها  لَ  اهللُ ِطَولََها فَاْسَتن َْت َشَرف ا أَْو َشَرفَنْيِ إِّل َ كََتَب 

ت  َوَّل َمر َ بَِها َصاِحُبَها َعىَل نَْهر  فََشِربَْت ِمْنُه َوَّل  َناَحَس  أَْرَواثَِهاوَ 
"  . يُِريُْد أَْن ي َْسِقَيَها إِّل َ كََتَب اهلُل لَُه عََددَ َما َشِربَْت َحَسَنات 

ُ " قَاَل: "يَا َرُسْوَل اهلِل فَالُْحُمُر؟" قِْيَل: ِر َشْيء   َل عَلَي َ ِِفْ الُْحمُ نْزِ َما أ
ا ي ََرُه   هَ ّل َ إِ  ة  َخَْي  ِذهِ اْْليَُة الَْفاذ َُة الَْجاِمَعُة )فََمْن ي َْعَمْل ِمْثَقاَل ذَر َ

ا ي ََرُه  ة  َشر    . َرَواُه ُمْسلِم   (8-7 : 99، الزلزلة- َوَمْن ي َْعَمْل ِمْثَقاَل ذَر َ
1773. (2) [1/555-దృఢం]   

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: దైవపర వకి్ (స) ఈ 

విధంగా పర వచించారు. వండి, బంగారాలకు 

యజమాని అయినవాడు వాటి హకుకను చలా్ంచక్ 

పోతే పర ళయద్ధనాన అతని కోసం వండి, బంగారాల 

పలక్లు తయారుచ్చయబడి, వాటిని నర్కాగిిలో 

బాగా కాల్ి వాటితో వారి పర క్కలపై, త్రడలపై, 

వీపులపై వాతలు వేయబడతాయి. ఆ పలక్లు 

చలాబడగానే వాటిని మ్ళ్ళళ అగిిలో కాల్ి తిరిగి 

వారి పర క్కలపై, త్రడలపై, వీపులపై వాతలు పటట టం 

జరుగుతంద్ధ. మానవుల విచార్ణ జరిగే ఆరోజు 

వర్కు ఈ పర్ంపర్ ఇల్లగే కొనస్లగుతూ ఉంటుంద్ధ. ఆ 

ఒక్కరోజు పర పంచంలోని యాభైవేల సంవతసరాలకు 

సమానంగా ఉంటుంద్ధ. చివరిక్త మానవుల విచార్ణ 

ముగుసుత ంద్ధ. అపుపడు వారు తమ్ మార్గ ం సవర్గ ం 

వైపునకో ల్లక్ నర్క్ం వైపునకో చూసుకుంటారు.  
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దైవపర వకిా! ''మ్రి ఒంటెల విషయంలో ఏమి జరుగు 

తంద్ధ?'' అని సహచరులు అడగాగ , పీ్వక్త  (స్) ఈ 

విధంగా వివరించారు: ''ఒంటెల యజమాని, వాటిక్త 

సంబంధించిన హకుకను నెర్వేర్ిక్పోతే, పర ళయ 

ద్ధనాన అతడిని ఒక్ విశ్వల మైదానంలో ఆ ఒంటెల 

కాళళ ద్గా్ర్ వలాక్తల్ల ల్లక్ బోరాా పడేయటం జరుగు 

తంద్ధ. అసలు ఆ ఒంటెలకు సంబంధించిన హకుక 

ఏమిటంటే వాటిక్త నీళ్ళళ తొాపే రోజున వాటి పాలను 

పతిక్త పేద్లకు ఇవావల్. ఈ హకుక నెర్వేర్ిక్ 

పోయినా ఒంటెల యజమానులకు శక్ష్ పడుతంద్ధ. 

ఆ ఒంటెలనీి, అవి పర పంచంలో ఉనిపుపడు వాటిలో 

అతయంత ల్లవుగా ఉండిన ఒంటె మాద్ధరిగా అయి 

పోతాయి. ఆ ఒంటెల మ్ంద్లో ఒక్ చిని ఒంటె 

కూడా తపపపోయి ఉండదు సుమా! అవనీి అతనిి 

తమ్ కాళ్ళతో తొ్రకుకతాయి. నోళళతో 

కొరుకుతాయి. త్రక్తకన పర తి ఒంటె తిరిగి వచిి 

మ్ళ్ళళ వరుసలో నిలుసా్తంద్ధ. మానవుల లెక్క 

తేలిబడే ఆ రోజున ఈ పర్ంపర్ ఇల్లగే కొనస్లగుతూ 

ఉంటుంద్ధ. ఆ ఒక్కరోజే యాభైవేల సంవతసరాలకు 

సమానంగా ఉంటుంద్ధ. చివరిక్త మానవుల మ్ధయ 

విచార్ణ జరిగిన తరావత అతను తన మార్గ ం సవర్గ ం 

వైపునో ల్లక్ నర్క్ం వైపునో చూసుకుంటాడు.  

ఆ తరువాత, ''ఓ దైవపర వకిా! మ్రి ఆవుల, మేక్ల 

విషయంలో ఏం జరుగుతంద్ధ?'' అని పర శించగా, 

దానిక్త సమాధానమిస్తత  దైవపర వక్త  ఈ విధంగా 

పేర్కకనాిరు: ''ఆవుల మేక్ల యజమాని వాటి 

హకుకను నెర్వేర్ిక్పోతే పర ళయద్ధనాన అతనిి 

వాటి మూలంగా ఓ విశ్వల మైదానంలో వలాక్తల్ల ల్లదా 

బోరాా పడవేయటం జరుగుతంద్ధ. ఆ రోజు అతని 

పశువుల మ్ంద్లోని ఒక్కటి కూడా తపపపోయి 

ఉండదు. అదేవిధంగా వాటిలో కొముమలు తిరిగి ఉని 

ల్లక్ కొముమలు ల్లని ల్లక్ విరిగిన కొముమలు గల 

ఆవులు, మేక్లు అసలు ఉండవు. ఆ తరావత ఆ 

పశువులనీి క్ల్సి అతనిి కొముమలతో పడుస్లత యి. 

డక్కలతో త్రక్తక పడేస్లత యి. పర తి ఆవు ల్లక్ మేక్ 

ఒక్స్లరి త్రక్తకన తరావత మ్ళ్ళళ వరుసలో కొచిి 

నిలబడుతంద్ధ. మానవుల లెక్క తేలిబడే ఆ రోజు 

వర్కు ఈ పర్ంపర్ ఇల్లగే కొనస్లగుతూ ఉంటుంద్ధ. ఆ 

ఒక్కరోజు యాభైవేల సంవతసరాలకు సమానంగా 

ఉంటుంద్ధ. చివరిక్త మానవుల మ్ధయ తీరుప జరుగు 

తంద్ధ. ఆ తరావత అతను తన దారి సవర్గ ం వైపునో 

ల్లక్ నర్క్ం వైపునో చూసుకుంటాడు.  

ఆ తరావత, ''దైవపర వకిా! మ్రి గురాాలు క్ల్గి ఉని 

వారి పర్యవస్లనం ఎల్ల ఉంటుంద్ధ?'' అని అడగాగ , 

పీ్వక్త  (స్) ఇల్ల అనాిరు: ''గురాాలు మూడు 

ర్కాలుగా ఉంటాయి. కొనిి గురాాలు తమ్ 

యజమానుల పాల్ట భార్ంగా పరిణమిస్లత యి. 

మ్రికొనిి గురాాలు తమ్ యజమానులను 

క్పపపుచుితాయి. మ్రికొనిి గురాాలు పుణయ్

ఫల్లలను తెచిి పడతాయి. ఎవర్యినా పర ద్ర్శనా్

బుద్ధధ తో, తమ్ గొప్పతనం వాయపంప జేయాలని 

ఉదేద శయంతో, ఇసా్లమ్ ధరామనిక్త వయతిరేక్ంగా పోరాడే 

ఉదేద శయంతో గురాానిి క్టిట  ఉంచితే వారి పాల్ట ఆ 

గురా్ం పాపానిక్త కార్ణమ్వుతంద్ధ. మ్రెవర్యితే 

ల్లమిని దాచటం కోసం, దైవమార్గ ంలో ఉపయ్యగ 

పడటం కోసం గురాానిి క్టిట  ఉంచి దాని స్లవర్ణ 

విషయంలో దేవుని హకుకను మ్ర్చిపోకుండా 

ఉంటారో వారి పాల్ట ఆ గురా్ం వారి లోపాలను 

క్పపపుచ్చిద్ధగా ఉంటుంద్ధ. ఇంకా ఎవర్యినా 

అలాల హ్ మార్గ ంలో పోరాడే ఉదేద శయంతో ముసాిముల 

కోసం దానిి ఏద్యినా పచిిక్ బైెలులోగానీ ల్లదా 

తోటలో గానీ క్టిట  ఉంచితే, ఆ గురా్ం ఆ పచిిక్ బైెలు 

ల్లక్ తోటలో మేసిన గడిు , ఆకులు, అలములకు 

సమానంగా పుణయం అతని క్ర్మల జ్జబితాలో నమోదు 

చ్చయబడతాయి. దాని మ్ల-మూతొాలకు 

సమానమైన పుణయం కూడా అతని క్ర్మల జ్జబితాలో 

వార యబడుతంద్ధ. చివరిక్త ఆ గురా్ం తొాడు తెంచుకొని 

ఒక్టి రెండు గుటట లు దూక్తవస్తత , ఆ సమ్యంలో అద్ధ 

ఎంతదూర్ం నడిచిందో, ఎంత మ్ల మూతొానిి 

విసరాించిందో, అంత పుణయం అతని క్ర్మల పతొంలో 

నమోదు చ్చయబడుతంద్ధ. అంతేకాదు, యజమాని 

తన గురాానిి తీసుకొని, ఏద్యినా నద్ధ ఒడుు  ద్గగ రి 

నుండి వళ్ళళనపుపడు, తనకు నీళ్ళళ తొాపంచ్చ ఉదేద శయం 

ల్లక్ పోయినా గురా్ం దానంతట అదే అక్కడిక్త వళ్ళళ 
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నీళ్ళళ తొాగితే, అపుపడు కూడా అద్ధ ఎనిి గుక్కలు 

నీళ్ళళ తొాగుతందో అనిి పుణాయలు అతని క్ర్మల 

పతొంలో నమోదు చ్చయడం జరుగుతంద్ధ.''  

ఆ తరావత సహచరులు దైవపర వకిా! ''మ్రి 

గాడిద్ల విషయం ఏమిటి?'' అని అడిగారు. దానిక్త 

ఆయన ''పర తేయక్ మైన, ఎంతో సమ్గామైన ఈ వాక్యం 

తపప గాడిద్ల గురించి ఎల్లంటి వాక్యమూ నాపై 

అవతరించల్లదు'' అని సమాధానం ఇచాిరు. 

"అపుుడు్ పీ్తవాడు్త్తను్ ,్  ర్వవంత ్ మంచి 

చ్చసి ఉనాి్  దానిని చూసుకుంటాడు. మరియు 

అల్లగే, పీ్తవాడు్త్తను్ ర్వవంత్ (ప్రవాణువంత)్ 

చడును చ్చసి,్దానిని చూసుకుంటాడు." (సూ.్అల్ 

జిల్జ్జల్, 99:7-8) (ముసాిం)  

 ( 1/557)[ ) صحيح (  3]  - 1774
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: 

َل لَُه َمالُُه  يوم القيامة  "َمْن آتَاُه اهلُل َماّل  فَلَْم يَُؤد ِ َزكَاتَُه ُمث ِ
َ ُشَجاع ا  قُُه يَ لَُه زَ ْقَرَع أ ُذ  أْخُ يَ ثم لِْقَياَمِة ْوَم ابِْيَبَتاِن يَُطو َ
َك". ثُم َ   ،أَنَا َمالَُك " يَُقْوُل:ثم  –يَْعِِنْ ِشْدقَْيِه  -بِلَْهَزَمَتْيهِ  أَنَا كَْْنُ

:  3، اْْليَةِ )َوَّل يَْحَسَب َ ال َِذيَْن يَْبَخلُْوَن إََِل آِخِر  تًََل َهِذهِ اْْليََة: 
 .ُبَخاِري ُ . َرَواُه الْ (180

1774. (3) [1/557-దృఢం]  

అబూహురైెరా (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ఇల్ల 

పర వచించారు: ''అలా్లహ్(త) ఎవరిక్యితే ఐశవర్యం 

పర స్లద్ధంచాడో ఆ వయకి్త తన ధనంలో నుండి 'జకాత్ 

చలా్ంచక్పోతే ఆ ధనం తీరుపద్ధనాన విషసర్పంగా 

మారుతంద్ధ. దాని పడగపై రెండు నలాటి చుక్క 

లుంటాయి. ఆ సర్పం అతని క్ంఠానిి భార్మైన 

హార్ంల్ల చుటుట కుంటుంద్ధ. నేను నీ ధనానిి, నీవు 

కూడబెటిట న నిధిని అంటూ ఆ సర్పం అతని ద్వడల్ి 

గటిట గా క్ర్చుకుంటుంద్ధ. ఆ తరువాత పర వకి్ (స) ఈ 

ఆయతును పఠంచారు: ''అలా్లహ్(త) తన అను 

గాహాలను పర స్లద్ధంచినవారు పసినారులుగా పర వరిిస్తత  

.... ఆయతు చివరి వర్కు. '' 1 (బు'ఖార్ణ) 

 

1) వివర్ణ-1774: షుజ్జ'అ అఖ్ర్'అ అంటే మ్హా 

విషపూరితమైన సర్పం. అద్ధ విషంతో నిండి ఉనిందు 

వలా దాని తలపై వంటొుక్లు ఉండవు. అద్ధ దీరాాయుషుష  

 (1/557) عليه (تفق ) م  [ 4]  - 1775
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:   َعْن أَِِبْ ذَر   َرِضَي اهلُل َعْنُه َعِن الن َ
َها إِّل َ  أُِِتَ  "َما ِمْن َرُجل  ي َُكْوُن لَُه إِبْل  أَْو بََقر  أَْو َغَنم  َّل يَُؤد ِْي َحق َ

تََطُؤُه بِأَْخَفافَِها َوتَْنِطُحُه  ُه َمنَ ا يَُكْوُن َوأَْس يَْوَم الِْقَياَمِة أَْعَظَم مَ  بَِها
بُِقُرْونَِها كُل ََما َجاَزْت أُْخَراَها ُرد َْت عَلَْيِه أَْوَّلَها َحّت َ يُْقََض بنَْيَ  

 .متفق عليه .الن َاِس"
1775. (4) [1/557-ఏకీభవితం]  

అబూజ'ర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ఇల్ల 

పర వచించారు: ఒంటెలు, ఆవులు, మేక్లు నిరీ్ణత 

పరిమాణంలో ఉనిపపటికీ వాటి హకుక చలా్ంచక్ 

పోయినా, 'జకాత్ చలా్ంచక్పోయినా అవి తీరుపద్ధనం 

నాడు ర్పపంచబడతాయి. చాల్ల పద్ద విగా, బల్సి 

ఉంటాయి. ఆ పశువులు తమ్ యజమానిని తమ్ 

డక్కలతో, కొముమలతో తనుితూ పడుస్తత  

ఉంటాయి. ఒక్ మ్ంద్ వళ్ళళపోగానే మ్రో మ్ంద్ వచిి 

అదేవిధంగా తనుితూ, పడుస్తత  ఉంటుంద్ధ. చివరిక్త 

పర జలమ్ధయ తీరుప చ్చయడం జరుగుతంద్ధ. 

(బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 ( 1/557) [ ) صحيح ( 5]  - 1776
 عليه  هلل َوَعْن َجِريِْر بِْن َعْبِد اهلِل قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ا

ُق وس ِ "ْم ْنكُ  فَلَْيْصُدْر عَ لم: "إِذَا أَتَاكُُم الُْمَصد     .َوُهَو َعْنُكْم َراض 
   .َرَواُه ُمْسلِم  

 

క్ల్గి ఉంటుంద్ధ. దాని క్ళళపై భాగంలో రెండు నలాని 

చుక్కలు ఉంటాయి. ఆ సర్పం మ్హా పర మాద్క్ర్మైన 

ద్నడానిక్త ఆ చుక్కలు నిద్ర్శనం. అటువంటి విష 

పూరితమైన సర్పం 'జకాత్ చలా్ంచని ధనవంతనిక్త కాటు్

వేసుత ంద్ధ, అతని క్ంఠానిక్త హార్ంల్ల చుటుట కుంటుంద్ధ. ఈ 

భావానేి ఖుర్ఆన్లోని ఈ ఆయతులో తెల్య 

పర్చటం జరిగింద్ధ: ''అలాాహ్ తన అనుగాహంతో 

పర స్లద్ధంచిన దానిలో లోభ్ం వహించ్చ వారు, తమ్కు అద్ధ 

మేలైెనద్ని భావించరాదు. వాసత వానిక్త అద్ధ వారి కొర్కు 

ఎంతో హానిక్ర్మైనద్ధ. వారు తమ్ లోభ్తవంతో కూడ్

బెటిట నద్ంతా, తీరుప ద్ధనమున వారి మడలాో చుటుట ్

కుంటుంద్ధ. మ్రియు భూమాయకాశ్వల వార్సతవం 

అలా్లహ్కే చందుతంద్ధ. మ్రియు మీరు చ్చసుత ని ద్ంతా 

అలా్లహ్ ఎరుగును.'' (సూ. 'ఆల ఇమాాన్, 3:180)  
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1776. (5) [1/557- దృఢం]  

జర్ణర్ బిన్ 'అబుద లా్లహ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ఇల్ల 

పర వచించారు: ''పాలకుని తర్ఫు్నుండి మీ ద్గగ ర్కు 

ఎవరైెనా 'జకాత్ వస్తలు చ్చయటానిక్త వస్తత , వారు మీ 

ద్గగ ర్ నుండి సంతోషంగా, తృపత గా తిరిగి వళ్ళళల్. 

అంటే మీరు 'జకాత్ పూరిిగా చలా్సా్త, వారు మీ పటా 

సంతోషిస్తత  తిరిగి వళతారు. (ముసాిమ్)  

 (1/557) [ ) متفق عليه ( 6]  - 1777
ْ أَْوََف َرِضَي اهلُل َعنْ  ِب ُ   َما قَاَل:هُ َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن أَِِب كَاَن الن َ

ْ ْوم  ُه قَ أَتَا وسلم إِذَااهلل عليه  صىل "اَلل ُهم َ َصل ِ  قَاَل: . بَِصَدقَِِتِ
 ." "اِلل ُهم َ صىل اهلل َعىَل   فََقاَل: .فَأَتَاُه أَِِبْ بَِصَدقَِتهِ  َعىَل آِل فًَُلن 

 .متفق عليه .آِل أَِِبْ أَْوََف"
:  َوِِفْ  َ "إِذَا  ِرَوايَة  جُ ََت اأ ِب َ بَِص لر َ  ل ِ "اَلل ُهم َ َص  :َدقَِتِه قَاَل ُل الن َ

  .ْيِه"عَلَ 
1777. (6) [1/557-ఏకీభవితం]  

'అబుద లా్లహ్ బిన్ అబీ అవ్ఫా (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

వద్ద కు ఏ జ్జతివారైెనా 'జకాత్, దానధరామలు 

తీసుకొని వస్తత , పర వకి్ (స) వారి కోసం 'ఓ అలా్లహ్! 

ఫల్లనా కుటుంబం వారిని క్రుణంచు' అని పార రిథ ంచ్చ 

వారు. మా తండిర గారు కూడా సద్ఖహ్ తీసుకొని 

వచాిరు, నా తండిర  గురించి పర వకి్ (స) 'ఓ అలా్లహ్! 

అబూ అవ్ఫా కుటుంబంపై కారుణయం అవతరింప్

జేయి,' అని పార రిథ ంచారు. (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్).  

మ్రో ఉలా్లఖనంలో ఇల్ల్ ఉంద్ధ: పర వకి్ (స) వద్ద కు 

ఎవరైెనా సద్ఖహ్ తీసుకొనివస్తత , పర వకి్(స) అతని 

గురించి, 'ఓ అలా్లహ్! ఇతనిి క్రుణంచు' అని 

పార రిథ ంచ్చ వారు. 

 (1/558) [ ) متفق عليه ( 7]  - 1778
بََعَث َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ُعَمَر   قَاَل: َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة 

َدقَةِ  اُس. بُْن الَْولِْيدِ ِمْيِل َوَخالُِد بُْن جَ ا  عَ َمنَ  فَِقْيَل:  َعىَل الص َ   َوالَْعب َ
"َما يَْنِقُم ابُْن َجِمْيِل إِّل َ   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َرُسْوُل اَل فَقَ 

ا فَأَْغَناُه اهلُل َوَرُسْولُُه.  ا َخالِد  فَإِن َُكْم تَْظلُِمْوَن   أَن َُه كَاَن فَِقَْي  َوأَم َ
ا ا  اهلِل. ِِفْ َسِبْيِل  أَْعُتَدُه اَعُهوَ أَدْرَ  َس بَ قَِد اْحتَ  َخالِد  اُس ب َ الْعَ َوأَم َ

  ثُم َ قَاَل: "يَا ُعَمُر أََما َشَعْرَت أَن َ َعم َ  فَِهَي َعىَل َ.َوِمْثلَُها َمَعَها".
ُجِل ِصْنُوا أَبِْيِه؟  .متفق عليه" الر َ

1778. (7) [1/558- ఏకీభవితం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) సద్ఖహ్ 

సొముమ వస్తలు చ్చసి తెచిి పర జ్జ సంకేష మ్ నిధిలో 

జమ్చ్చయాలని 'ఉమ్ర్ (ర్)ను ఆదేశంచారు. ఆయన 

వళ్ళళ వస్తలుచ్చసి తీసుకొనివచాిరు. కాని కొంత్

మ్ంద్ధ 'జకాత్ చలా్ంచల్లదు. ఇబెి జమీల్, 'ఖాల్ద్ 

బిన్ వలీద్, 'అబాుస్ మొద్లైెన వారు 'జకాత్ ఇవవ్

ల్లదు. దానిపై పర వకి్ (స) 'ఇబెి జమీల్ ఎందువలా 

'జకాత్ చలా్ంచల్లద్ంటే, అతను ముందు బీద్వాడు. 

ఇపుపడు అలా్లహ్(త), ఆయన పర వకి్ అతనిి ధన 

వంతనిగా చ్చస్లరు. అంటే అతను చాల్ల 

క్ృతఘ్నిడు. గురిించని వాడు. అతను క్ృతజఞ తా్

పూర్వక్ంగా ఇచిి ఉండవలసింద్ధ. అయినపపటికీ 

అతడు ఇవవల్లదు. దీనివలల  అతడు చాల్ల పసినారి 

అని తెలుసుత ంద్ధ. 'ఖాల్ద్ విషయం ఎల్ల ఉంద్ంటే 

అతనిపటా మీరు దురామర్గ ంగా పర వరిిసుత నిటాు ఉంద్ధ. 

ఎందుక్ంటే అతడు తన యుద్ధ ్ పరిక్రాలనిిటినీ 

యుద్ధ స్లమ్గాిని దైవమార్గ ంలో, జిహాద్ కొర్కు అంక్తతం 

చ్చస్లడు. అంటే 'ఖాల్ద్ జిహాద్ కొర్కు తన స్లమాగాి 

నంతా ముజ్జహిదీనాకు అపపగించాడు. ఇపుపడు 

అతనిపై 'జకాత్ విధికాదు. మ్రోస్లరి 'జకాత్ వస్తలు 

చ్చయడం అధర్మం. మిగిల్ంద్ధ 'అబాుస్ (ర్) 'జకాత్. 

అద్ధ నా బాధయత. దానిక్త రెటిట ంపు కూడా అంటే మా 

చినాినన 'అబాుస్ (ర్) తర్ఫున రెండు 

సంవతసరాల 'జకాత్ నేను చలా్స్లత ను,' అని అనాిరు. 

ఆ తరావత మ్ళ్ళళ ఇల్ల అనాిరు, ''ఓ 'ఉమ్ర్! పన 

తండిర , తండిర వంటివాడు. తండిర ని ఎల్ల వినయ్

విధేయతలతో గౌర్వించడం జరుగుతందో పనతండిర కి 

కూడా అదే స్లథ నం ఇవావల్.'' (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 (1/558)[ ) متفق عليه (  8]  - 1779
: اعِِدي ِ ِب ُ صىل اهلل عليه اْستَ  َعْن أَِِبْ ُحَمْيد  الس َ وسلم  ْعَمَل الن َ

َ َرُجًل  م َِن  ا قَِدَم  .دِ زْ  اْْل َدقَِة فَلَم َ   .يَُقاُل لَُه ابُْن الل ُْتِبَيِة َعىَل الص َ
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم   قَاَل: َهَذا لَُكْم َوَهَذا أُْهِدَي ِِلْ فََخَطَب الن َ

َ َل فََحِمَد اهلُل َوأَثََْن عَلَْيِه َوقَا ْ اْسَتْعمِ : "أ ا بَْعُد فَإِّن ِ   ُكْم ُل ِرَجاّل  م ِنْ م َ
ا َوَّلِّنَ اهلُل فََيأِِْتْ أََحُدكُْم فََيُقْوُل: َهَذا لَُكْم َوَهَذا  َعىَل  م َ  أُُمْور  م ِ

ِه فَُيْنُظُر  . َهْدي َة  أُْهِديَْت ِِلْ  فََهًل َ َجلََس ِِفْ بَْيِت أَبِْيِه أَْو بَْيِت أُم ِ
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ا إِّل َ  أَحَ  ُخُذ بَِيِدهِ َّل يَأْ  أَْم َّل؟ َوال َِذْي نَْفِسْي لَهُ  ىأَيُْهَد  ْنُه َشْيئ  د  م ِ
ا لَُه ُرغَاء  أَْو  َجاَء بِِه يَْوَم الِْقَياَمِة يَْحِملُُه َعىَل َرقََبِتِه إِْن كَاَن بَِعَْي 

ا لَُه ُخَوار  أَْو َشاة  تَْيِعُر" أَيَْنا ُعْفَرَِتْ  رَ ثُم َ َرَفَع يََديِْه َحّت َ  .بََقر 
متفق   ْل بَل َْغُت اَلل ُهم َ َهْل بَل َْغُت".  هَ ُهم َ "اَلل   م َ قَاَل: إِبَْطْيِه ثُ 
  .عليه

اِِب ُ: َوِِفْ قَْولِِه: ِه أَْو أَبِْيِه فََيْنُظَر   قَاَل الَْخط َ "َهًل َ َجلََس ِِفْ بَْيِت أُم ِ
َ ىَل أَيُْهَدى إِلَْيِه أَْم َّل؟" دَلِْيل  عَ  ُع بِ  أ ر   ِه إََِل َمْحُظوْ ن َ كُل َ أَْمر  ي ََتَذر ُ

كُل ُ دَْخل  ِِفْ الُْعُقْوِد يُْنَظُر َهْل يَُكْوُن ُحْكُمُه ِعْنَد  ُهوَ فَ   َمْحُظْور  و َ
ن َةِ  اِن أَْم َّل؟َهَكَذا ِِفْ َشْرِح الس ُ  .اّْلنِْفَراِد كَُحْكِمِه ِعْنَد اّْلِْقرِتَ

1779. (8) [1/558- ఏకీభవితం]  

అబూ 'హుమైద్ స్ల'ఇదీ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

అ'జ్ద్ తెగకు చంద్ధన ఒక్ వయకి్తని 'జకాత్ వస్తలు 

చ్చయమ్ని చపప పంపారు. అతని పేరు ఇబుి-
లుతబియయహ్. అతను 'జకాత్ సొముమ వస్తలుచ్చసి 

మ్దీనహ్ వచిి, 'ఈ ధనం 'జకాత్ద్ధ, ఈ ధనం నాకు 

కానుక్గా ఇచాిరు,' అని అనాిడు. పర వకి్ (స) అద్ధ 

విని, ఇల్ల పర సంగించారు: అలా్లహ్ను సుత తించిన 

తరావత, ''నేను మీలోని కొంద్రిని 'జకాత్ వస్తలు 

చ్చయమ్ని పంపుతాను. దీనిి్గురించి, అలా్లహ్(త) 

ననుి ఆదేశంచాడు. ననుి దానిి గురించి 

ఆదేశంచిన పమ్మట దానిి నెర్వేర్ిటానిక్త వళ్ళళ 

తిరిగివచిిన వారు, 'ఇంత్ ధనం 'జకాత్ద్ధ, 'ఇంత 

నాకు కానుక్గా ఇవవబడింది,' అని అంటునాిరు. 

ఇటువంటి వారు తమ్ తండిర ఇంటా్ల కూరోివాల్. 

అతనిక్త కానుక్లు పంపబడతాయ్య ల్లదో 

చూసుకుంటాడు. ఎవరి్ చ్చతిలో నా పార ణం ఉందో 

ఆయన(త) స్లక్తష ! మీలో ఎవరైెనా అనుమ్తి ల్లకుండా, 

హకుకల్లకుండా ఏదైనా వసుత వును తీసుకుంటే, 

తీరుపద్ధనంనాడు తన భుజ్జలపై వేసుకొని తీసుకు్

వస్లత డు. ఒక్వేళ అద్ధ ఒంటె అయితే దాని శబద ం 

ఉంటుంద్ధ. ఆవు అయితే దాని శబద ం ఉంటుంద్ధ. మేక్ 

అయితే దాని శబద ం ఉంటుంద్ధ. అంటే ఇటువంటి 

వసుత వులను తన భుజంపై వేసుకొని తీరుప 

మైదానంలో వస్లత డు. ఇవనీి కేక్లు పడుతూ అలారి్

చ్చస్తత  అరుస్తత  ఉంటాయి. అద్ధ చూసి తీరుప 

మైదానంలో ఉని వార్ంతా ఇతడు్ దంగ, 

మోసగాడని తెలుసుకుంటారు. ఈ విధంగా అతడు 

అవమానం, పరాభ్వం పాలవుతాడు,' అని అనాిరు. 

ఆ తరువాత పర వకి్ (స) తన చ్చతలను ఎంత పైక్త 

ఎతాత ర్ంటే, మేము పర వకి్ (స) చంక్ల తెలుపును 

చూసు కునాిము. ఆ తరువాత ఇల్ల అనాిరు, ''ఓ 

అలా్లహ్! నేను నీ ఆదేశ్వలను అంద్జేస్లను, నేను నీ 

ఆదేశ్వలను అంద్జేస్లను, ఇపుపడు ఎవరైెనా 

నమ్మండి, నమ్మక్ పోండి.'' 2  (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

గొపప పండితలు ఖతాత బీ ఈ 'హదీసు' యొక్క ఈ 

వాక్యం, 'అతనిన తన తండిర ఇంటా్ల కూరోిమ్నండి, 

ఎవరెవరు కానుక్లు ఇస్లత రో చూస్లత డు,' గురించి 

వివర్ణ ఇస్తత  పని పేరు చపుపకొని అధర్మంగా పంద్్

గోరితే పని, పేరు చపుపకోవటం కూడా అధర్మంగానే 

పరిగణంచబడుతంద్ధ. అదే విధంగా అమ్మడం, 

కొనడం, వివాహంతో సంబంధం ఉని విషయాలనీి 

దరిక్తనపుపడు ఎల్ల ఉంటుందో వేరైెనపుపడు కూడా 

దాని పర కార్మే ఉంటుంద్ధ. మొద్టిద్ధ సబబుగా ఉంద్ధ. 

రెండవద్ధ సబబుగా ల్లదు. షర్హ్ సునిహ్లో ఇదే్

విధంగా ఉంద్ధ. 

 ( 1/559)[ ) صحيح (  9]  - 1780
َة قَاَل:َوَعْن  ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  قَاَل َرُس   عَِدي ِ بِْن َعِمَْيَ
ا فََما  وسلم: " َمِن اْسَتْعَملَْناُه ِمْنُكْم َعىَل َعَمل  فََكَتَمَنا ِمْخَيط 
 . ْسلِم  ُه مُ َوارَ   .الِْقَياَمِة"  غُلُْوّل  يَأِِْتْ بِِه يَْوَم  كَاَن هُ فَْوقَ 

1780. (9) [1/559-దృఢం]   

'అదీ బిన్ 'అమీర్హ్ (ర) క్థనం: పర వకి్ (స) ఇల్ల 

పర వచించారు, ''మీలో ఎవరినైెనా మేము 'జకాత్ 

వస్తలుకు నియమించి, అతడు మా నుండి స్తద్ధక్త 

సమానంగా ల్లదా దానిక్ంటే చిని వసుత వును 

దాచుకొని మాకు ఇవవక్పోతే అద్ధ దోర హం అవుతంద్ధ. 

 

2) వివర్ణ-1779: పండితలు ఖ'తాత బీ ఈ 'హదీసు' 

నుండి రెండు స్తతొాలను క్నుగొనాిరు. ఈ రెండు తమ్ 

తమ్ స్లథ నాలాో సర్యినవే. ఎందుక్ంటే పాపానిక్త మార్గ ం 

సుగమ్ం చ్చస్తద్ధ పాపమే అవుతంద్ధ. అదేవిధంగా ధర్మ 

సమ్మతంవైపు మార్గ ం చూపేద్ధ కూడా ధర్మసమ్మతం 

అవుతంద్ధ. 
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తీరుపద్ధనం నాడు అతడు ఆ వసుత వును తీసుకు 

వస్లత డు.'' 3 (ముసాిమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 (1/559) [ ) لم تتم دراسته ( 10]  - 1781
ل َِذيَْن لَْت )َواا نَزَ م َ لَ  َعِن ابِْن َعب َاس  َرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَاَل:

ْوَن  ةَ  يَْكِْنُ َهَب َوالِْفض َ . (35-34: 9: الذ َ  كَُُبَ ذَلَِك َعىَل الُْمْسلِِمنْيَ
ُج َعْنُكْم فَانَْطلََق. فََقاَل: :فََقاَل  ِ يَا نَِب َ اهلِل قَْد كَُُبَ  ُعَمُر أَنَا أُفَر 

  يه وسلم: اهلل عل  صىلهللا فََقاَل نَِب ُ  َعىَل أَْصَحابَِك َهِذهِ اْْليَِة.
َطي َِب بَِها َما بَِقَي ِمْن أَْمَوالُِكْم  لِيُ  ّل َ كَاَة إِ ْم يَْفِرْض الز َ "إِن َ اهلَل لَ 

 :قَاَل  .بَْعَدكُْم" َوإِن ََما فََرَض الَْمَواِريَْث وذَكََر كَلَِمة  ل َِتُكْوَن لَِمْن 
ُعَمُر .ثُم َ قَاَل لَُه: َ ْرأَُة  ْرُء الْمَ َْي  َما يَْكِْنُ الْمَ  بِخَ َك "أََّل أُْخُِبُ  فََكُب َ

الَِحُة إِذَ  تُْه َوإِذَا أََمَرَها أََطاَعْتُه َوإِذَا غَاَب َعْنَها  َظرَ ا نَ الص َ إِلَْيَها َسر َ
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   .َحِفَظْتُه"

1781. (10) [1/559-అప్రశోధితం]   

ఇబెి 'అబాుస్ (ర్) క్థనం: ఈ ఆయతు అంటే: 

''...్మరియు్ఎవరైతే్వండి బంగారానిన కూడబెటిట , 

దానిన్ అలా్లహ్ మార్గ ంలో ఖరుిపెటట రో వారికి 

బాధాక్రమైెన్శక్ష్ గ్లదనే్వారత ను్వీనిపంచు.'' (సూ.్

అతౌత బహ్, 9:34) పర వకి్ (స) అనుచరులు చాల్ల 

భ్యపడాు రు. అపుపడు 'ఉమ్ర్ (ర్) నేను మీ 

సమ్సయను పరిషకరించడానిక్త పర యతిిస్లత ను అని 

ఓదారిి పర వకి్ (స) వద్ద కు వచిి, ''ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! 

ఈ వాక్యం వలల  అనుచరులు చాల్ల ఆందోళనకు 

గుర్యాయరు,'' అని వినివించుకునాిరు. అపుపడు 

పర వకి్ (స), 'ఏం భ్యంల్లదు, అలా్లహ్ (త) 'జకాత్ను 

మిగతా ధనానిి పరిశుద్ధ పర్చటానిక్త విధించాడు. 

మ్రియు వార్సతావనిి మిగిల్న్వారు పందాలని 

విధించాడు' అని ల్లదా దీనిల్లంటి మ్రో పదానిి 

పల్కారు.' 'ఉమ్ర్ (ర్) సంతోషంతో 'అలా్లహు అక్ుర్' 

అని అనాిరు. ఆ తరావత పర వకి్ (స) 'ఉమ్ర్తో 

 

3) ఈ 'హదీసు'ను ఈ ఆయత సమ్రిథ సుత ంద్ధ: ''...మరియు 

నమమక్ దీోహానికి పాలపడిన వాడు పునరుతా్తన దినమున 

తన నమమక్ దీోహంతో పాటు హాజరవుత్తడు...'' (సూ.్

ఆల ఇమాాన్, 3:161)  

''నేను నీకు ఉతత మ్మైన నిధిని చూపడతాను. అదేమి్

టంటే విధేయురాలైెన పుణయ్ స్వత ీ. ఆమను చూస్తత  

అతనిన సంతోషపర్చుతంద్ధ, ఆదేశస్తత  ఆజ్జఞ పాలన్

చ్చసుత ంద్ధ, అతను ఉపాధి నిమితత ం ఇంటి నుండి 

దూర్ంగా ఉంటే అతని ధన, సంతాన, గౌర్వ్

మ్రాయద్లను సంర్క్తష సుత ంద్ధ.'' 4  (అబూ దావూద్)  

 (1/559)[ ) لم تتم دراسته (  11]  - 1782
عليه   ُسْوُل اهلِل صىل اهللقَاَل َر  َعْن َجابِِر بِْن عَِتْيك  قَاَل:

َبغ َ  وسلم: ُبْوا بِِهْم ح ِ ُضْوَن فَإِذَا َجاُؤكُْم فَرَ "َسَيأْتِْيُكْم ُركَْيب  م ُ
ْ َوَخل ُْوا بَيْ  َوبنَْيَ َما يَْبَتُغْوَن فَإِْن عََدلُْوا فَِِلَنُْفِسِهْم َوإِْن َظلَُمْوا   ََنُ

ْ َوأَْرُضْوُهْم فَإِن َ تََماَم َزكَاتِكُْم ِرَضاُهْم   .لَُكْم"لَْيْدُعْوا وَ فََعلَْْيِ
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

1782. (11) [1/559- అప్రశోధితం]   

జ్జబిర్ బిన్ 'అతీక్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ఇల్ల 

బోధించారు: ఇక్ ముందు మీ వద్ద కు 'జకాత్ వస్తలు 

చ్చయడానిక్త ఒక్ చిని బృంద్ం వసుత ంద్ధ. పర జలు 

వారిని గురించి చడుగా భావిస్లత ర్ని వాళ్ళళ ఆగాహం 

 

4) వివర్ణ-1781: ఆయత మొతత ం స్తర్హ్ తౌబహ్లో 

ఇల్ల ఉంద్ధ:  ''...మ్రియు ఎవరైెతే వండి, బంగారానిి 

కూడబెటిట , దానిని అలా్లహ్ మార్గ ం లో ఖరుిపటట రో 

వారిక్త బాధాక్ర్మైన శక్ష్ గలద్నే వారి్ను వినిపంచు. ఆ 

దినమున దానిని (జకాత్ ఇవవని ధ్న్ననిన / ఆ వండి 

బంగార్గనిన) నరకాగ్ననలో కాలిా దానితో వార నుదురుల 

మీద, పీ్క్కల మీద మరయు వీపులమీద వాతలు 

వేయబడత్తయి. (అపుపడు వారతో ఇలా అనబడు 

తుంది): ''ఇదంత్త మీరు మీ కొరకు కూడబెటుట  కుననదే, 

కావున మీరు కూడబెటుట కునన దానిని చవిచూడండి.'' 

(సూ.అతౌత బహ్, 9:34-35) అని చప్పడం జరుగుతంద్ధ.  

ఈ ఆయతు వివర్ణ సపషట ంగా ఉంద్ధ. 'జకాత్ చలా్ంచని 

వారు శక్ష్లకు గుర్వుతారు, 'జకాత్ చలా్ంచేవారు 

శక్ష్లకు గురికారు. ఎందుక్ంటే ఇసా్లమీయ పరిభాషలో 

'జకాత్ చలా్ంచకుండా ఉండేదే క్న్జ్ అనబడుతంద్ధ. 

'జకాత్ చలా్ంచిన తరావత ఆ ధనం పరిశుద్ధ మై పోతంద్ధ. 

దానిి ఉంచడం ధర్మసమ్మతం. మ్ర్ణంచిన తరువాత 

ధర్మబద్ధ ంగా హకుకగల వారిలో ఆసిత ని పంచడం జరుగు్

తంద్ధ. 'ఉమ్ర్ (ర్) పర శించడం వలా విషయం వివర్ంగా 

తెల్సిపోయింద్ధ. ఇంకా పర వకి్ (స) విధేయురాలైెన 

భార్యను గొపపనిధిగా అభివరీించారు. 
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క్ల్గి ఉంటారు. ఎందుక్ంటే వారు 'జకాత్ వస్తలు 

చ్చయడానిక్త వస్లత రు. మీ ధనం గురించి మిమ్మల్ి 

వారు కోరుతారు. వారు మీ ద్గగ ర్కు వస్తత , వారిక్త 

స్లవగతం పలక్ండి, శుభాకాంక్ష్లు తెల్యజేయండి. 

మీ ధనానింతా వారి ముందు పటట ండి, జంతవులు 

ఉంటే వారి ముందు నిలబెటట ండి. వారు లెక్కక్టిట  

వారు కోరినంత తీసుకోనివవండి. ఒక్వేళ వారు 

నాయయంగా తీసుకుంటే తమ్కోసమే తీసుకుంటారు, 

అంటే నాయయంగా వయవహరించడం వలా వారిక్త పుణయం 

లభిసుత ంద్ధ. ఒక్వేళ వారు అనాయయంగా వయవహరిస్తత  

దానిక్త తగిన శక్ష్ వారిపైనే పడుతంద్ధ. వారిని తృపత ్

పర్చండి, సంతోషపటట ండి. ఎందుక్ంటే మీ 'జకాత్ 

అంతా వారి తృపత , సంతోషాలపైనే ఆధార్పడి ఉంద్ధ. 

అయితే వారు మీ గురించి పార రిథ ంచాల్. (అబూ్

దావూద్)  
 (1/560) [ ) لم تتم دراسته ( 12]  - 1783

َجاَء نَاس  يَْعِِنْ ِمَن اْْلَْعَراِب إََِل   َعْن َجِريِْر بِْن َعْبِد اهلِل قَاَل:
ا  اهلل عليه وسلم فََقالُْوا: َرُسْوِل اهلِل صىل َن الُْمَص إِن َ نَاس  قنِْيَ  م ِ ِ د 

قِْيُكْم َوإِْن َظلِْمُتْم" اَل:فََيْظلُِمْونَا قَاَل: فَقَ  ايَأْتُْونَ  ِ   ."أَْرُضْوا ُمَصد 
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

1783. (12)[1/560- అప్రశోధితం]  

 జర్ణర్ బిన్ 'అబుద లా్లహ్ (ర) క్థనం: కొంద్రు పలాె 

వాసులు పర వకి్ (స) వద్ద కు వచాిరు. వారు ఇల్ల 

వినివించుకునాిరు, ''ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! 'జకాత్ 

వస్తలు చ్చయడానిక్త అధికారులు మా వద్ద కు 

వసుత నాిరు, మ్మ్మల్ి పీడిసుత నాిరు, 

హింసిసుత నాిరు. అపుపడు పర వకి్ (స) 'మీరు 'జకాత్ 

వస్తలు చ్చస్త వారిని సంతోషపర్చండి, వారు ఎంత 

అడిగితే అంత ఇచిివేయండి'. దానిక్త వారు, 'ఓ 

అలా్లహ్ పర వకిా! వారు మ్మ్మల్ి పీడించినా, 

అపుపడు కూడానా?' మ్ళ్ళళ పర వకి్ (స) '' 'జకాత్ 

అధికారులను సంతోష పర్చండి. వారు పీడిసుత  

నాిర్ని మీరు అనుకునాి సరే,'' అని హితబోధ 

చ్చస్లరు. 5  (అబూ దావూద్) 

 

5) వివర్ణ-1783: అంటే వారు లెక్కక్టిట  'జకాత్ పూరిిగా 

తీసుకుంటారు. కాని మీరు, వారు మీనుండి అధిక్ంగా 

 (1/560) [ ) لم تتم دراسته ( 13]  - 1784
ِة قَا ِشَْيِ َوَعْن بَ  ِة  َدقَ إِن َ أَْهَل الص َ  قُلَْنا: َل:بِْن الَْخَصاِصي َ

 أَفََنْكُتْم م ِْن أَْمَوالَِنا بَِقَدِرَما يَْعَتُدْوَن؟ يَْعَتُدْوَن عَلَْيَنا 
 .اَل:"َّل"َرَواُه أَبُْو دَاُودَ قَ 

1784. (13) [1/560- అప్రశోధితం]   

బషీర్ బిన్ 'ఖ'స్ల'సియయహ్ (ర్) క్థనం: మేము 

పర వకి్(స)ను '' 'జకాత్ అధికారులు మ్మ్మల్ి 

పీడిసుత నాిరు, లెక్కకు మించి 'జకాత్ వస్తలు 

చ్చసుత నాిరు, ఇటువంటి పరిసిథ తిలో అధిక్ 

పరిమాణానిి మా ధనం నుండి తీసి దాచి 

పటట వచుినా,'' అని వినివించుకునాిరు. దానిక్త 

పర వకి్ (స), ''దాచక్ండి,'' అని అనాిరు. 6 (అబూ 

దావూద్) 

 (1/560)م تتم دراسته ( [ ) ل 14]  - 1785
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ِن َخِديْح  قَاَل:ِع بْ افِ َوَعْن رَ 
َدقَِة بِالَْحق ِ كَالَْغاِزْي ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َحّت َ   وسلم: "اَلَْعاِمُل َعىَل الص َ
ِمِذي ُ  إََِل بَْيِتِه". َرَواُه أَبُْو دَ عَ يَْرجِ  ْ  . اُودَ َوالرت ِ

1785. (14) [1/560- అప్రశోధితం]   

రా'ఫె బిన్ 'ఖదీ'హ్(ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

నాయయంగా 'జకాత్ వస్తలు చ్చస్తవాడు అలా్లహ్ (త) 

మార్గ ంలో వళ్ళళన ముజ్జహిద్ వంటివాడు. అతడు 

తిరిగి తనఇంటిక్త చ్చరుకుంటాడు. 7  (అబూ దావూద్, 

తిరిమజి') 

 

'జకాత్ వస్తలు చ్చస్లర్ని అనుకుంటారు. అయితే వారు 

ఎకుకవేమీ తీసుకోల్లదు. 

6) వివర్ణ-1784: పర వకి్ (స) దాచిపటేట  అనుమ్తి ఎంద్కు 

ఇవవల్లద్ంటే ఇక్ముందు వారిలో కొంతమ్ంద్ధ మొతత ం 

ధనానిి దాచిపటేట  పర యతిం చ్చయగలరు. ల్లదా 

అనాయయం జరుగుతంద్ని భావించగలరు. అసలు వారి్

పటా అనాయయం జర్గ ల్లదు. అందువలా్ల వారిక్త దాచిపటేట  

అనుమ్తి ఇవవల్లదు. 

7) వివర్ణ-1785: అంటే ముజ్జహిద్ దైవమార్గ ంలో క్ృషి 

చ్చయడానిక్త ఇంటినుండి బయటకు వళ్ళళపోయాడు. 

అలా్లహ్(త) మార్గ ంలో జిహాద్ చ్చస్తత  ఉంటాడు. అతడు 

ఇంటిక్త తిరిగి వచ్చి వర్కు అతనిక్త లభించినంత పుణయం 

నాయయంగా ధర్మంగా 'జకాత్ వస్తలు చ్చస్త వారిక్త 
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 (1/560) [ ) لم تتم دراسته ( 15]  - 1786
ِب ِ صىل اهلل   ْيهِ أَبِ ْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيب  َعْن عَ وَ  هِ َعِن الن َ ِ َعْن َجد 

عليه وسلم قَاَل: "َّل َجلََب َوَّل َجَنَب َوَّل تُْؤَخُذ َصَدقاَتِِهْم إِّل َ ِِفْ  
 .دَاُودَ  دُْوِرِهْم". َرَواُه أَبُوْ 

1786. (15) [1/560- అప్రశోధితం]  

'అమర ్ బిన్ షు'ఐబ్ (ర) తన తండిర , తాతల 

దావరా ఉలా్లఖిసుత నాిరు: పర వకి్ (స) ఇల్ల 

పర వచించారు, ''జలబ్ మరయు జనబ్ ధర్మబద్ధ ం 

కావు. 'జకాత్ వారి ఇళళ నుండి వస్తలు చ్చయాల్.'' 8 

(అబూ దావూద్) 

 (1/560) ه (تس [ ) لم تتم درا 16]  - 1787
هلل عليه وسلم:  اهلِل صىل ااَل: قَاَل َرُسْوُل َوَعِن ابِْن ُعَمَر قَ 

. َرَواُه  "ًَل َزكَاَة فِْيِه َحّت َ يَُحْوَل عَلَْيِه الَْحْوُل  فَ َماّل  "َمِن اْسَتَفادَ 
ِمِذي ُ  ْ   .الرت ِ

هُ َعلَى اب ِن ُعَمرَ َوذََكَر َجَماَعةً أَنَُّهم    . َوقَفُو 

1787. (16) [1/560- అప్రశోధితం]  

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

ఇల్ల పర వచించారు: ''ల్లభ్ంగా వచిిన ధనంలో ఒక్ 

 

లభిసుత ంద్ధ. అంటే ముజ్జహిద్ వస్తలు చ్చస్తవాడు 

పుణయంలో ఇద్ద రూ సమానుల్ల. 

8) వివర్ణ-1786: జలబ్ రెండు విషయాలాో అవుతంద్ధ. 

ఒక్టి 'జకాత్లో రెండు గురాాలాో, 'జకాత్లో జలబ్ అంటే 

'జకాత్ వస్తలు చ్చస్త తాసిల్లద రు ఒక్చోట ఉండి పర జలను 

తమ్ జంతవులను తీసుకొని తన వద్ద కు ర్మ్మని 

ఆదేశంచటం పర వకి్ (స) దీనుిండి వారించారు. ఎందు్

క్ంటే దీనివలా జంతవుల యజమానులకు క్షట ం క్లుగు్

తంద్ధ. సవయంగా తాసిల్లద రు జంతవులు ఉనిచోటిక్త 

వళ్ళళల్. అక్కడకు వళ్ళళ 'జకాత్ వస్తలు చ్చయాల్. 

రెండవ ర్కానిక్త చంద్ధన జలబ్ ఏమిటంటే తన గురా్ం 

వనుక్ ఒక్ వయకి్తని నియమించడం, అతడు దానిి 

క్సురుతూ, తోలుతూ ఉంటాడు, అద్ధ ముందుకు 

స్లగిపోవాలని. జనబ్ అంటే పశువుల యజమాని తన 

జంతవులను తీసుకొని తన ఇంటి నుండి దూర్ంగా 

అడవిలోకి వళ్ళళ పోవటం, దీనివలా తాసిల్లద రుకు 

అక్కడకు చ్చర్టంలో క్షాట లు ఎదుర్వుతాయి. అందువలా 

పర వకి్ (స) దీనిి కూడా వారించారు.  

సంవతసర్ం నిండనంత వర్కు 'జకాత్ ల్లదు. అంటే ఒక్ 

సంవతసర్ం గడిచిన తరావత దానిలో్నుండి 'జకాత్ 

చలా్ంచాల్. 9  (తిరిమజి')  

హదీసువేతత లు దీనిి అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) 

అభిపార యంగా పేర్కకనాిరు.  

 (1/560) لم تتم دراسته ( [ ) 17]  - 1788
اَس َسأََل َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  ِضَي اهلُل َعْنُه: رَ لِي   َوَعْن عَ أَن َ الَْعب َ

: َص لَُه ِِفْ ذَ  عليه وسلم ِِفْ تَْعِجْيِل َصَدقَة  قَْبَل أَْن تَِحل َ  َك.لِ فََرخ َ
ْ  َرَواُه أَبُوْ   . اَرِمي ُ ُن َماَجُه َوالد َ ِمِذي ُ َوابْ دَاُودَ َوالرت ِ

1788. (17) [1/560- అప్రశోధితం]  

'అలీ (ర్) క్థనం: 'అబాుస్ (ర్) ఒక్ సంవతసర్ం 

గడవక్ముందే 'జకాత్ చలా్ంచడం గురించి సందేహం 

వినివించుకునాిరు. అంటే సంవతసర్ం గడవక్ 

ముందే 'జకాత్ చలా్స్తత  ధర్మబద్ధ ం ల్లక్ ధర్మ 

వయతిరేక్మా అని పర శించారు. అపుపడు పర వకి్ (స) 

అనుమ్తి ఇచాిరు. అంటే ఒక్వేళ నిరీ్ణత ధనం క్ల్గి 

ఉని ధనవంతడు సంవతసర్ం గడవక్ముందే 'జకాత్ 

చలా్స్తత  'జకాత్ స్వవక్రించబడుతంద్ధ. (అబూ 

దావూద్, తిరిమజి', ఇబెి మాజహ్, దార్మి) 

 (1/561)لم تتم دراسته (  )[  18]  - 1789
ِب َ  ُشَعْيب  َعْن أَبِْيهِ ْمِرو بِْن َوَعْن عَ  هِ أَن َ الن َ ِ   اهلل صىل  َعْن َجد 

ا لَُه َماَل  ِِلَ يَِتْيم  عليه وسلم َخَطَب الن َاَس فََقاَل: "أََّل َمْن و َ
َدقَةُ  ْكُه َحّت َ تَأْكُلَُه الص َ ِجْر فِْيِه َوَّل يَرْتُ   دَاُودَ و  أَبُوْ  اهُ وَ . رَ "فَلَْيت َ

 

9) వివర్ణ-1787: అంటే ఎవరైెనా నిరీ్ణత ధనం క్ల్గి 

ఉనింత మాతొాన అతనిపై 'జకాత్ విధి కాదు. 

సంవతసర్ం మ్ధయలో వార్సతవపు ఆసిత  ల్లదా కానుక్గా 

ధనం లభిస్తత , ఆ ధనంపై ఒక్ సంవతసర్ం గడిచిన తరావత 

దానిపై 'జకాత్ విధి అవుతంద్ధ. ఈ విషయంలో 

పండితల మ్ధయ భేదాభిపార యాలు ఉనాియి. 

నాలుగైెదు నెలల తరావత అతనిక్త మ్రో 41 మేక్లాో 

'జకాత్ విధి కాదు అని అభిపార య పడుతనాిరు. 

మాల్క్ (ర్), అబూ హనీఫా (ర్) మొద్లైెన వారు 80, 

41లను క్ల్ప మొతత ం 121 మేక్లాో జకాత్ రెండు మేక్లు 

చలా్ంచాల్ అని అభిపార య పడుతనాిరు. (వాసత వం 

అలా్లహ్కే తెలుసు) 



6. ’జకాత్ పుస్త కం-’హ. 1772 - 1955 ; స్ంపుటం : I 618 6 -  َِكاة   I :  لْدالجِ   ؛ 1955-1772 . ح - ِكتَاُب الزَّ

ِمِذي ُ  ْ اِح  ب َ الص َ َن َقاُل: ِْلَن َ الُْمْثَن َ بْ َوقَاَل :ِِفْ إِْسَناِدهِ مَ  .الرت ِ
 .َضِعْيف  

1789. (18) [1/561- అప్రశోధితం] 

'అమర ్ బిన్ షు'ఐబ్ (ర) తన తండిర  తాతల దావరా 

ఉలా్లఖిసుత నాిరు: పర వకి్ (స) పర సంగించారు, పర జలకు 

హితబోధచ్చస్లరు, అందులో ఈ విషయానిి కూడా 

ఇల్ల పేర్కకనాిరు: ''ఎవరైెనా అనాథ బాలునిక్త 

సంర్క్ష్కుడిగా ఉంటే, ఆ అనాథ బాలుని వద్ద  నిరీ్ణత 

పరిమాణానిక్త చ్చరిన ధనం ఉంటే, ఆ వయకి్త ఆ ధనానిి 

వాయపార్ంలో పటాట ల్, వాయపార్ం చ్చయకుండా అల్ల 

ఉంచరాదు. ఎందుక్ంటే పర తి సంవతసర్ం 'జకాత్ 

చలా్స్తత  ఉంటే ఈ 'జకాత్ అతని ధనానిి 

తినివేసుత ంద్ధ. 10 (అబూ దావూద్).  

ఈ 'హదీసు' పార మాణక్తలో భేదాభిపార యాలు 

ఉనాియని తిరిమజీ' పేర్కకనాిరు. ఎందుక్ంటే 

ఈ'హదీసు' ఉలా్లఖనక్రి్ ముస్నా బిన్ సబా'హ్ 

అనరుు డు.  
----- 

   మూడవ విభాగం  لَْفْصُل الث َالُِث ا 

 (1/561)[ ) متفق عليه (  19]  - 1790
 َ ا تُ ِِبْ َعْن أ ِب ُ صىل اهلل عليه وسلمُهَريَْرَة قَاَل: لَم َ َ الن َ   َوِف ِ

قَاَل ُعَمُر: يَا  .َوكََفَر َمْن كََفَر ِمَن الَْعَرِب بعده لَِف أَبُْو بَْكر  ُتخْ َواْس 
صىل اهلل عليه   َوقَْد قَاَل َرُسْوُل اهللِ  .أَبَا بَْكر  كَْيَف تَُقاتُِل الن َاَس 

  َمْن فَ  .َّل إِلََه إِّل َ اهللُ  يَُقْولُْوا:الن َاَس َحّت َ  اتَِل أَْن أُقَ  "أُِمْرُت  وسلم:
ِه َوِحَسابُُه   اَل:قَ  ْ َمالَُه َونَْفَسُه إِّل َ بَِحق ِ َّل إِلََه إِّل َ اهلُل َعَصَم ِمِن ِ

:  َعىَل اهلِل. َق بنَْيَ  َواهلِل َْلُقَاتَِل َ  قَاَل أَبُْو بَْكر  ًَل َمْن فَر َ كاََة  الص َ ةِ َوالز َ
كَا اق ا كَانُْوا يَُؤد ُْونََها إََِل  َعنَ  ِّنْ َة َحق ُ الَْماِل َواهلِل لَْو َمَنُعوْ فَإِن َ الز َ

ْ َعىَل َمْنِعَها. قَاَل ُعَمُر:  َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم لََقاتَلُِْتُ
اِل  تَ هلُل َصْدَر أَِِبْ بَْكر  لِلْقِ َرأَيُْت أَن َ قَْد َشَرَح ا فََواهلِل َما ُهَو إِّل َ أَن َ 
 .فََعَرْفُت أَن َُه الَْحق ُ 

 

10) వివర్ణ-1789: ఈ 'హదీసు' వలా తెల్సిన విషయం 

ఏమిటంటే నిరీ్ణత పరిమాణానిక్త చ్చరిన అన్నథ్బాలుని 

ధనంలో 'జకాత్ విధించబడింద్ధ. ఎందుక్ంటే, ఇద్ధ బీద్ల, 

అనాథల హకుక ఈ 'హదీసు'ను 'హాక్తమ్ పార మాణక్్

మైనద్ధగా పేర్కకనాిరు.  

1790 . (19) [1/561-ఏకీభవితం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: దైవపర వకి్ (స) మ్ర్ణా 

నంతర్ం అబూ బకా్ర్ (ర్) 'ఖలీఫా అయాయరు. 

అతని(ర) పరిపాలనా కాలంలో కొనిి 'అర్బుు 

తెగలు ధర్మ తిర్స్లక రానిక్త పాలపడాు యి. ఈ 

సంద్ర్భంగా 'ఉమ్ర్ (ర్), అతని (ర) ముందు 

దైవపర వకి్ 'హదీసు'ను పేర్కంటూ ఇల్ల అనాిరు. 

అలా్లహ్ (త) తపప వేర్కక్ ఆరాధ్య దేవుడు ల్లడనీ, 

పర జలు ధృవీక్రించనంత వర్కు వారితో యుద్ధ ం 

చ్చయమ్ని నాకు ఆదేశంచబడింద్ధ. క్నుక్ ఎవర్యితే 

ఆ విధంగా ధృవీక్ రిస్లత రో, వారు తమ్ ధనపార ణాలను 

నా నుండి కాపాడు కుంటారు, కాక్పోతే ధర్మబద్ధ ంగా 

వారి వయవహార్ం అలాల హ్ (త) చూసుకుంటాడు. 

అతని విచార్ణ అలా్లహ్(త)పై ఉంద్ధ. దానిక్త అబూ 

బకా్ర్ (ర్) ఇల్ల అనాిరు. ''అలాల హ్ స్లక్తష ! నమా'జ్, 

'జకాత్ల మ్ధయ భేద్ం చూపే వారెవరితో నయినా 

నేను యుద్ధ ం చ్చస్లత ను. ఎందుక్ంటే 'జకాత్ వాసత వానిక్త 

సంపద్లో నుండి తీయవలసిన హకుక. అలాల హ్ స్లక్తష ! 

ఒక్ వేళ వారు గనుక్ అలాల హ్ పర వకి్ (స) కాలంలో 

ఇస్తత  వచిిన ఒక్ ఒంటె తొాడు యినా ఇవవటానిక్త 

నిరాక్రిస్తత  నేను వారితో తపప కుండా పోరాడుతాను. 

ఆ తరావత 'ఉమ్ర్ (ర్) ఈ సంఘటన గురించి 

మాటాాడుతూ, '' అలాల హ్ స్లక్తష ! తన మార్గ ంలో 

పోరాడటంకోసం అలాల హ్ అబూ బకా్ర్ హృద్య 

క్వాటాలను తెరిచాడని నేను గాహించాను. అపుపడు 

అబూ బకా్ర్ (ర్) అభిపార యమే సరైెనద్ని నాకు 

అర్థ మ్యింది అని'' అనాిరు. 11  (బు'ఖార్ణ, 

ముసాిమ్) 

 

11) వివర్ణ-1790: పర వకి్ (స) మ్ర్ణానంతర్ం కొంత్

మ్ంద్ధ మార్గ భ్ర షట తావనిక్త గుర్యాయరు. వీరు మూడు 

ర్కాలకు చంద్ధన వారు. 1. కొంద్రు పూరిిగా మార్గ -

భ్ర షట తావనిక్త గుర్యాయరు. ఇటువంటి వారు మ్ర్ణశక్ష్కు 

అరుు లు. పర వకి్ (స) పర వచనం, ''ఇసా్లమ్ను తయజించిన 

వారిని నరిక్తవేయండి.''  2.వ ర్కానిక్త చంద్ధనవారు పర వకి్ 

(స)ను అంతిమ్ పర వకి్గా స్వవక్రించల్లదు. ముసైలమహ్ 

క్జా్జ'బ్ను పర వకి్గా భావించి అతనిి అనుసరించారు. 
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 (1/561) [ ) لم تتم دراسته ( 20]  - 1791
ْ  َوَعْن  هلِل صىل اهلل   َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل ا ُهَريَْرَة َرِضَي اهللُ أَِِب

َ "يَُكْوُن كَْْنُ  عليه وسلم:  كُْم يَْوَم الِْقَياَمِة ُشَجاع ا أَْقَرَع يَِفر ُ  َحدِ  أ
 .َرَواُه أَْحَمُد   ."َعهأََصابِ ِمْنُه َصاِحُبُه َوُهَو يَْطلُُبُه َحّت َ يُلِْقَمُه 

1791. (20) [1/561- అప్రశోధితం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ఇల్ల పర వ 

చించారు: తీరుప్ ద్ధనంనాడు మీలోని 'జకాత్ 

చలా్ంచనివార ధనం మ్హా విషసర్పంగా మారి తన 

యజమానిని వంటబడుతంద్ధ. అతనివేర ళళను తన 

నోటా్లక్త తీసుకొని నములుతంద్ధ. (అ'హ్మ్ద్)  

చ్చతిని ఎందుకు నములు తంద్ంటే ఆ చ్చతి దావరా 

ఆ ధనానిి కూడబెటాట డు గనక్. 

 (1/562)تتم دراسته (  [ ) لم 21]  - 1792
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: عَ ْود  َوَعِن ابِْن َمْسعُ  "َما ِمْن  ِن الن َ

َرُجل  ّل َ يُْؤد ِْي َزكَاَة َمالِِه إِّل َ َجَعَل اهلُل يَْوَم الِْقَياَمِة ِِفْ ُعُنِقِه  
َ عَلَْيَنا  .ع ا"اُشَج  )َوَّل يَْحَسَب َ  اهلِل:  ِمْصَداقَُه ِمْن ِكَتاِب ثُم َ قََرأ

اْلية. َرَواُه   ( 180: 3-تَاُهُم اهلُل ِمْن فَْضلِهِ ا آَن مَ ال َِذيَْن يَْبَخلُوْ 
ِمِذي ُ  ْ  .َوالن ََسائِ ُ َوابُْن َماَجهُ الرت ِ

1792. (21) [1/562- అప్రశోధితం]  

'అబుద లా్లహ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

ఇల్ల పర వచించారు: ''తన ధనం నుండి 'జకాత్ 

 

అయితే వీరు మ్ర్ణశక్ష్కు అరుు లుకారు. 3.వ ర్కానిక్త 

చంద్ధన వారు 'జకాత్ను తిర్సకరించారు. మిగతా 

ఇసా్లమీయ ఆదేశ్వలనిింటినీ ఆచరించ్చవారు. అబూ 

బక్ర్ (ర్) వారితో యుద్ధ ం చ్చయడానిక్త పూనుకునాిరు. 

దానిక్త 'ఉమ్ర్, 'వీరు ముసాిములు, నమా'జ్ 

ఆచరిసుత నాిరు, ఉపవాస్లనిి పాటిసుత నాిరు, 'హజా్ 

చ్చసుత నాిరు, అందువలా వారితో యుద్ధ ం చ్చయడం 

సబబు్ కాదు. వారు ఇసా్లమ్ పరిధిలోనే ఉనాిరు' 

అనాిరు. దానిక్త అబూ బక్ర్ (ర్) వీరు మార్గ -

భ్ర షట తవంలో ఉనాిరు. ఎందుక్ంటే 'జకాత్ను తిర్సకరిస్తత  

మ్నిషి అవిశ్వవస్లనిక్త గుర్వుతాడు. ఒక్వేళ పర వకి్ (స) 

కాలంలో ఒక్ మేక్పలాను ఇచ్చివారు ఇపుపడు ఇవవక్ 

పోయినా మ్ర్ణశక్ష్కు అరుు లు. ఇల్ల ఉదాహర్ణకు 

అనడం జరిగింద్ధ. అంతేగాని మేక్పలాను 'జకాత్లో 

స్వవక్రించడం జరుగదు. 

చలా్ంచని వాడిని తీరుపద్ధనం నాడు అతని ధనానిి 

మ్హా విషసర్పంగా మారిి అతని మడలో వేయడం 

జరుగుతంద్ధ. పర వకి్ (స) దీనిి సమ్రిథ స్తత  ఈ్

ఆయతును పఠంచారు. ''అలా్లహ్  తన అనుగ్ర హంతో 

పీ్స్థదించిన దానిలో లోభం్ వహంచే్వారు, తమక్ది 

(లోభమే) మేలైనదని భావించర్గదు, వాసా్వానికి అది 

వార కొరకు ఎంతో హానిక్రమైెనది. వారు తమ లోభ 

తవంతో కూడబెట్టట నదంత్త, తీరుప దినమున వార 

మెడల చుటుట  క్టట బడుతుంది...'' (సూ.్ఆల్ ఇమాాన్, 

3:180). (తిరిమజి', నస్లయి', ఇబెి మాజహ్) 

 ( 1/562) [ ) ضعيف ( 22]  - 1793
  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  ْنَها قَالَْت:َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل عَ 

كَاُة َماّل  قَط ُ إِّل َ أَْهلََكْتُه". سلم يَُقْوُل:يه وعل َرَواُه   "َما َخالََطِت الز َ
افِِعي ُ وَ   الُْبَخاِري ُ ِِفْ تَاِريِْخِه  الش َ
 رِ فًََل تُخْ َصَدقَة   َوَجَب عَلَْيَك   قَْد يُكْوُن   َوَزادَ قَاَل:ْيِدي ُ مَ َوالُْح 

َوقَْد اْحَتج َ بِِه َمْن ي ََرى تََعل ُق  .ًَلَل ُجَها فَُيْهلُِك الَْحَراُم الَْح 
كَاةِ بِالَْعنْيِ َهَكَذا ِِفْ الُْمْنَتََق   الز َ

يَْماِن  ْسَناِدهِ ْن أَْحَمَد بِْن َحْنَبل  بِإِ عَ َوَرَوى الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ ُشُعِب اْْلِ
هُ  أَْحَمُد ِِفْ"َخالََطْت":اَل َوقَ  إََِل عَائَِشَة.  ُجَل يَأُْخُذ  لر َ  اأَن َ  تَْفِسَْيُ

كَاَة َوُهَو ُمْوِسر  أَْوَغِِن   َوإِن ََما ِهَي لِلُْفَقَراءِ   .الز َ
1793. (22) [1/562-బలహీనం]  

'ఆయి'షహ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్(స) ఇల్ల అంటూ్

ఉండగా నేను వినాిను, ''ఏ ధనంలో 'జకాత్ క్లసి 

పోతందో అద్ధ, ఆ ధనానిి నాశనం చ్చసుత ంద్ధ. 

(బు'ఖార్ణ, 'హుమైెదీ, షాఫ'యీ).  

ఒక్ ఉలా్లఖనంలో ఇద్ధ అధిక్ంగా ఉంద్ధ. ఏ ధనంలో 

'జకాత్ విధి అయిఉందో, అందులో నుండి 'జకాత్ 

చలా్ంచబడకుండా ఇంకా దానిలోనే క్లసి ఉంటే ఈ 

'జకాత్ ఆ ధనానిి నాశనం చ్చసుత ంద్ధ. ఎందుక్ంటే 

'జకాత్ ఇవవక్ పోవడం నిషిద్ధ ం. ఈ అధర్మ సంపాద్న. 

ధర్మ సంపాద్నతో క్లసి ఉంటే వినాశనం తపపదు. 

ఈ 'హదీసు' దావరా వీరు 'జకాత్కు డబుుతో 

సంబంధం ఉంద్ని భావించారు. ఈ విధంగానే 

మున్తఖాలో ఉంద్ధ. బైెహఖీ-షు'ఉబిల్ ఈమాన్లో 
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అ'హ్మ్ద్ బిన్ 'హంబల్ దావరా 'ఆయి'షహ్ (ర్) 

వర్కు ఉలా్లఖించారు.  

ఇమామ్ అ'హ్మ్ద్ ఈ 'హదీసు'ను గురించి ఇల్ల 

వివర్ణ ఇచాిరు. ధనవంతలైె ఉండి కూడా 'జకాత్ 

తీసుకునే వయకి్త, ఆ 'జకాత్ ధనానిి తింటే అధర్మ 

సంపాద్నను తన ధనంతో క్లుపుతాడు. ఏ ధనంలో 

'జకాత్ ధనం క్లసిపోతందో, ఆ ధనం సర్వనాశనం 

అయిపోతంద్ధ. ఎందుక్ంటే 'జకాత్కు అరుు లు 

పేద్లు, అగతయపరులు.  
===== 

كَاِة   -1  بَاُب َما يَِجُب فِْيِه الز َ

1. 'జకాత్ ను విధిచేసే విషయాలు 

1. వండి, బంగారాలు నిరీ్ణత పరిమాణానిక్త చ్చరి 

సంవతసర్ం గడిస్తత , వాటిపై 'జకాత్ తపపనిసరి 

అవుతంద్ధ. 

2. వండి, బంగారాలాో, వాయపార్ స్లమాగాిపై, ఆహార్ 

ధానాయలు, పశువులు మొద్లైెన వాటిపై, కావలసిన 

షర్తలనీి ఉంటే, 'జకాత్ తపపనిసరి అవుతంద్ధ. 

3. ఒంటెలు, ఆవులు, మేక్లు, గొరాెలు, నిరీ్ణత 

పరిమాణానిక్త చ్చరి, వాటిలో కావలసిన షర్తలనీి 

ఉంటే 'జకాత్ తపపనిసరి అవుతంద్ధ. పంటలాో, 

ఆహార్ధానాయలాో కూడా అవి నిరీ్ణత పరిమాణానిక్త 

చ్చరితే వాటిలో కూడా 'జకాత్ ఉంద్ధ. నివసంచే 

ఇళ్ళలాో, వాడుకునే వస్తు వులాో, వాహనాలాో, 

సేవచేసే జంతువులాో పనిచేసే సేవకులాో 'జకాత్ 

లేదు. వీటి కార్ణాలు ముందునాియి. 
----- 

ُل     మొదటి విభాగంاَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/563) [ ) متفق عليه ( 1]  - 1794
صىل اهلل عليه   اهللِ ْوُل قَاَل َرُس  ِري ِ قَاَل: ُخْد الْ َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد 

ْمِر َصَدقَة  َولَْيَس  ْمَس َن خَ "لَْيَس فِْيَما دُوْ  وسلم: َن الت َ ِة أَْوُسق  م ِ
َن الَْوِرِق َصَدقَة  َولَْيَس فِْيَما دُْوَن َخْمس    َخْمِس  فِْيَما دُْوَن  أََواق  م ِ

" وْ ذَ  بِْل َصَدقَة  َن اْْلِ  .يهق علمتف  .د  م ِ
1794. (1) [1/563 - ఏకీభవితం]  

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ఇల్ల 

పర వచించారు: ''ఖరాూరాలాో, 5 వసఖల క్నాి 

తకుకవగా ఉని వాటిలో సద్ఖహ్, 'జకాత్ ల్లదు, 5 

ఊఖియాల క్ంటే తకుకవగా ఉని వండిలో జకాత్ 

ల్లదు. 5 క్ంటే తకుకవగా ఉని ఒంటెలలో 'జకాత్ 

ల్లదు. 12  (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్)  

 

12) వివర్ణ-1794: ఒక వసఖ్ = 60 సాఅలు ఉంటుంద్ధ. 

ఒక్ 'సాఅ' = 2 స్తరా్ 10 ½  ఛటాకులు. ఒక్ వసఖ్ 

4మ్నా 6 ఛటాకులు ఉంటుంద్ధ. 5 వసఖ్లు 20 మ్నా 1 

స్తరు 6 ఛటాకులు ఉంటుంద్ధ. వర్ష ం వలా పండే పంటలో 

10వ భాగం జకాత్ ఇవావల్. అంటే 20 మ్నాలో 2 

మ్నులు ఇవావల్. నుయియ దావరా, శ్రమ దావరా నీరు 

అంద్ధస్తత  20వ భాగం ఇవావల్. అంటే కేవలం 1మ్న్ 

ఇవావల్. పర వకి్ (స) ఇల్ల పర వచించారు: ''ఆకాశం దావరా, 

నీటి ఊటల దావరా, ల్లదా దానంతట అదే నీళ్ళళ 

క్లద్ధగా ఉని పంటలాో 10వ వంత జకాత్ చలా్ంచ్

బడుతంద్ధ. నుయియ దావరా, నీళ్ళళ తోడటం దావరా 

పండిన పంటలాో 20వ వంత జకాత్ ఉంద్ధ. అంటే వర్ష ం, 

నదులు, కాలువల వలా ల్లదా చరువులు దానంతట అదే 

తడిగా ఉండటం వలా పండిన పంటలాో 10వ వంత, 

బావుల దావరా, క్ర్ంటు దావరా, శామ్ దావరా పండిన 

పంటలాో ఇర్వయ్యయ వంత 'జకాత్ ఉంద్ధ. జొనిలు, 

గోధ్యమ్లు, ధానయం, వేరుశనగ, క్ంద్ధపపుప, మ్స్తర్, 

ఖరాూర్ం, క్తస్మిస్ల నిరీ్ణత పరిమాణం, 20 మ్నాు దాని 

క్ంటే తకుకవ ఉని వాటిలో 10వ వంత ల్లదా పంటలాో, 

ఆహార్ ధానాయలాో ఈ షర్తలు ఉంటే 10వ వంత 

'జకాత్ విధి అవుతంద్ధ. అలా్లహ్ ఆదేశం: పంట 

హకుకను దాని కోస్త సమ్యానేి చలా్ంచండి. మీ కోసం 

భూమి నుండి పండించబడిన పంటలాో నుండి అలా్లహ్ 

మార్గ ంలో ఖరుి చ్చయండి. ఈ రెండు ఆయతుల వలా 

10వ వంత విధి అని తెలుసుత ంద్ధ. 10వ వంత కోసం 

శామ్తో కూడిన భూమి అవసర్ం ల్లదు. రెండు ర్కాల 

భూములాోనూ 10వ వంత మాతొమే విధి. 'హదీసు' 

వాకాయల, దావరా ఈ విషయం అర్థ మ్వుతంద్ధ. 

1 ఊఖియ = 40 దిర్హమ్లు. 5 ఊఖియాలు = 200 

ద్ధర్హమ్లు అవుత్తయి. 1 ద్ధర్హమ్ మిస్ఖాల్క్త 7/10 

అవుతుంద్ధ. 1 మిస్ఖాల్ 4½ మాషాలు అవుతంద్ధ. 12 

మాషాలు 1 తలం అవుతంద్ధ. 1 తలం = 11.66 

గార ములు. 200 ద్ధర్హమ్లకు 52½ తల్లలు 
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 (1/563)[ ) متفق عليه (  2]  - 1795
ِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َة رَ يْرَ َوَعْن أَِِبْ ُهرَ 
  ". هِ "لَْيَس َعىَل الُْمْسلِِم َصَدقَة  ِِفْ َعْبِدهِ َوَّل ِِفْ فََرِس  عليه وسلم:
 .متفق عليه

 إَِّلَّ َصدَقَة   ة  ِدِه َصدَقَ : " لَي َس فِي  َعب  َوفِي  ِرَوايٍَة قَالَ 

 ."ال ِفط ر

1795. (2) [1/563 - ఏకీభవితం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ముసాిమ్పై 

అతని బానిసల, గురాాల విషయంలో 'జకాత్ ల్లదు, 

కాని సద్ఖతుల్ ఫితొర్ ఉంద్ధ అని పర వచించారు. 13  

(బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 ( 1/563)[ ) صحيح (  3 ] - 1796
: أَن َ َوَعْن أَنَ  ا لَهُ  َتَب أَبَا بَْكر  َرِضَي اهلُل َعْنُه كَ س   َهَذا الِْكَتاَب لَم َ

ِحْيِم َهِذهِ فَِريَْضُة   ْحمِن الر َ َهُه إََِل الَْبْحَريِْن: بِْسِم اهلِل الر َ َوج َ
َدقَِة ال َِِتْ  لم َعىَل  فََرَض َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وس الص َ

َها ِمَن ِئلَ  ُس  أََمَر اهلُل عز وجل بَِها َرُسْولَُه فََمْن الُْمْسلِِمنْيَ َوال َِِتْ 
الُْمْسلِِمنْيَ َعىَل َوْجِهَها فَلُْيْعِطَها َوَمْن ُسِئَل فَْوقََها فًََل يُْعِط: ِِفْ  

ِعْشِريَْن ِمَن اْْلِ  س   مْ خَ  من الغنم من كل ِ  ِل فََما دُْونََهابْ أَْربَع  و َ
ِعْشِريَْن إََِل َخْمس  وَ َشاة . فَإِذَا بَلََغْت خَ  ا و َ ا بِْنُت  ْيهَ فَفِ  ثًََلثنِْيَ ْمس 

ثًََلثنِْيَ  ا و َ فَِفْيَها   إَل خمس  و اربعني َمَخاض  اُنَْثى فَإِذَا بَلََغْت ِست  
ا َوأَْربَِعنْيَ إََِل ِست ِنْيَ  ْت بِْنَت لَُبْون  أُنْثَى. فَإِذَابَلَغَ  ة   ِست    فَِفْيَها ِحق َ

ِسِتنْيَ َطُرْوقَِة ا   مس  و سبعنَي  خ إَل  لَْجَمِل فَإِذَا بَلََغْت َواِحَدة  و َ
َسْبِعنْيَ  ا و َ . فَإِذَا بَلََغْت ِست   ا فَِفْيَها  إَل تسعني  فََفْيَها َجَذَعة    بِْنت 

. فَإِذَا بَلََغْت إِْحَد  ة  فَِفْيَها  َوِمائَ َوتِْسِعنْيَ إََِل ِعْشِريَْن  ىلَُبْون 
َتاِن َطُرْوقَ  ئَة  فَِفْي كُل ِ  ِماَن وَ َتا الَْجَمِل. فَإِذَا َزادَْت َعىَل ِعْشِريْ ِحق َ

َعُه إِّل َ   . َوَمْن لَْم يَُكْن م َ ة  أَْربَِعنْيَ بِْنُت لُبْون  َوِِفْ كُل ِ َخْمِسنْيَ ِحق َ
بَلََغْت   أَْن ي ََشاَء َرب َُها. فَإِذَا بِْل فَلَْيَس فِْيَها َصَدقَة  إِّل َ أَْربَع  م َِن اْْلِ 

 

ఉంటుంద్ధ. 52½ తల్లలకు జకాత్ 40వ వంతు 1 

తలం 4 మాషాలు ఉంటుంద్ధ. 100 రూపాయిలకు 2½ 

రూపాయిలు అవుతాయి. ఇందులోనే చాల్ల 

అపర మ్తత ంగా ఉండాల్.  

13) వివర్ణ-1795: అంటే స్తవకోసం ఉని బానిసలు, 

వాహనాలు, గురాాలాో 'జకాత్ ల్లదు. అయితే ముసాిమ్ 

బానిసల తర్ఫున సద్ఖ పతొర్ తపపనిసరి విధి. ఒక్వేళ 

బానిసలు, గురాాలు వాయపారానిక్త చంద్ధనవైతే, అవి నిరీ్ణత 

పరిమాణానిక్త చ్చరి ఉంటే వాటిలో 'జకాత్ ఉంద్ధ.  

َمْن بَلَ  ا فَِفْيَها َشاة  و َ بِْل َصَدقََة الَْجَذَعِة  ِعنْ  َغْت َخْمس  َدُه ِمَن اْْلِ
ِة   َولَْيَسْت ِعْنَدُه َجَذَعة  َوِعْنَدُه حقة فَإِن ََها تُْقَبُل ِمْنُه الِْحق َ

ا. َوَمْن  تَا لَُه أَْو ِعْشِريَْن ِدْرَهم   َمَعَها َشاتنَْيِ أَْن أَْسَتْيَسرَ ُل َويَْجعَ 
ةِ  ُة َوِعْنَدُه  لَيْ  وَ بَلََغْت ِعْنَدُه َصَدقُة الِْحق َ َسْت ِعْنَدُه الَْحق َ

ُق ِعْشِريَْن   ِ الَْجَذَعُة فَإِن ََهاتُْقَبُل ِمْنُه الَْجَذَعُة َويُْعِطْيِه الُْمَصد 
. َوَمْن بَلََغْت ِعْنَد  اِدْرَهم   ِة َولَْيَس أَْو َشاتنَْيِ ِعْنَدُه  ْت ُه َصَدقَُة الِْحق َ

يُْعِطْي َمَعَها َشاتنَْيِ أَْو   َبُل تُقْ إِّل َ بِْنُت لَُبْون  فَإِن ََها  ِمْنُه بِْنُت لَُبْون  و َ
ِعنْ  ِعْشِريَْن ِدْرَهم ا. َوَمْن بَلََغْت  ة   َد َصَدقَُتُه بِْنَت لَُبْون  و َ ُه ِحق َ

ُة َويُْعِطْيِه الُْمَص  ْنهُ فَإِن ََها تُْقَبُل مِ  ا أَْو  الِْحق َ ُق ِعْشِريَْن ِدْرَهم  ِ د 
. َومَ  َغْت َصَدقَُتُه بِْنَت لَُبْون  َولَْيَسْت ِعْنَدُه َوِعْنَدُه  بَلَ ْن َشاتنَْيِ

يُْعَطي  َعَها مَ بِْنُت َمَخاض  فَإِن ََها تُْقَبُل ِمْنُه بِْنُت َمَخاض  و َ
ا أَْو َشاتَ  ِعْشِريَْن  . َوَمْن بَلََغْت ِدْرَهم  بِْنَت َمَخاض    َصَدقَُتهُ نْيِ

لَُبْون  فَإِن ََها تُْقَبُل ِمْنُه َويُْعِطْيِه  َت بِنْ  َولَْيَسْت ِعْنَدُه َوِعْنَدهُ 
ُق ِعْشِريَْن  ِ ا أَْو َشاتنَْيِ . فَإِْن ل َْم تَُكْن ِعْنَدُه بِ  الُْمَصد  ُت  نْ ِدْرَهم 

ُل ِمْنُه َولَْيَس َمَعُه  ابُْن لَُبْون  فَإِن َُه يُْقبَ  َمَخاض  َعىَل َوْجِهَها َوِعْنَدهُ 
. َوِِفْ َصَدقَ  َنَم ِِفْ َسائَِمِتَها إِذَا كَانَْت أَْربَِعنْيَ إََِل ِعْشِريَْن  الْغَ ِة َشْيء 
ائََتنْيِ فَِفْيَها مِ دَْت َعىَل ِعْشِريَْن َوِمائَة  إََِل زا اذَوِمائَة  َشاة  فَإِ 
ثًََلثِِمائَة  فَِفْيَها ثًََلُث ِشَياه . َزادَْت َعىَل ِمائََتنْيِ إََِل  َشاتَاِن. فَإِْن 

فَإِذَا كَانَْت َسائَِمُة  ْت َعىَل ثًََلثَِمائَة  فَِفْي كُل ِ ِمائَة  َشاة .َزادَ ذَا فَإِ 
ْن أَْربََعنْيِ َشاة  َواِحَد  ُجِل نَاقَِصُة م ِ   فَلَْيَس فِْيَها َصَدقَة  إِّل َ أَْن  ة  الر َ

َدقَِة َهِرَمة  َوَّلذَاُت َعَور  ي ََشاَء َرب َُها. َوَّل تُْخرَ  تَْيس   َّل  وَ ُج ِِفْ الص َ
ُق. ِ ُق بنَْيَ   إِّل َ َما َشاَء الُْمَصد  َوَّل يُْجَمُع بنَْيَ ُمَتَفر ِق  َوَّل يَُفر َ

َدقَِة َومَ  اَجَعاِن  كَاَن ِمْن َخلِْيَطنْيِ فَإِن َُهَما  اُمْجَتِمع  َخْشَيَة الص َ يَرَتَ
قَِة ُربُُع الُْعْشرِ  .ِوي َةِ بَْيَنُهَما بِالس َ  ِ ْم تَُكْن إِّل َ تِْسِعنْيَ   ل َ إِْن فَ  َوِِفْ الر 

 .ب َُها. َرَواُه الُْبَخاِري ُ َوِمائَة  فَلَْيَس فِْيها َشْيء  إِّل َ أَْن ي ََشاَء رَ 
1796. (3) [1/563 - దృఢం]  

అనస్ (ర్) క్థనం: అబూ బక్ర్ (ర్) అతనిి 

బహరైన్ గవర్ిర్గా నియమించి పంపనపుపడు ఇల్ల 

ఆదేశపతొానిి వార సి అతనిక్త ఇచాిరు. ''అనంత 

క్రుణా మ్యుడు, అపార్ క్రుణా్ పీ్దాత,్ అయిన 

అలా్లహ్ పేరుతో, పర వకి్ (స) ముసాిములపై విధించిన 

'జకాత్ వివరణ ఇద్ధ. ఇంకా అలాల హ్(త) దీనిన 

గురంచి తన పీ్వక్త ను ఆదేశ్ంచి ఉన్ననడు. అలా్లహ్ 

మ్రియు ఆయన పర వకి్ (స) ఆదేశ్వల క్నుగుణంగా  

ముసాిముల నుండి 'జకాత్ కోరితే ముసాిములు 'జకాత్ 

చలా్ంచాలి. ఒక్వేళ నిరీ్ణత 'జకాత్ క్ంటే ఎకుకవ 
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కోరితే ఇవవరాదు. 24 ల్లదా అంతక్ంటే తకుకవగా 

ఉని ఒంటెలకొరకు, మేక్లు్ జకాతుగా, ఈ కిర ంది 

పీ్కారంగా ఇవావల్. అంటే 5 ఒంటెలు ఉనివారు 1 

మేక్ చలా్ంచాల్, 10 ఒంటెలు ఉంటే 2 మేక్లు 

ఇవావల్, ఒక్వేళ 15 ఒంటెలు ఉంటే 3 మేక్లు 

చలా్ంచాల్, ఒక్వేళ 20 ఒంటెలు ఉంటే 4 మేక్లు 

చలా్ంచాల్, ఇలా 24 వర్కు. ఒక్వేళ 25 ఒంటెలు 

ఉంటే 25 నుండి 35 ఒంటెల వర్కు 1 సంవతసర్ం 

నిండిన్ 1 ఆడ ఒంటెను చలా్ంచాల్. 36 నుండి 45 

వర్కు 2 సంవతసరాలు నిండిన ఆడ ఒంటె 

చలా్ంచాల్. మ్రియు 46 నుండి 60 వర్కు 3 

సంవతసరాలు నిండిన ఒంటెను చలా్ంచాల్. 61 నుండి 

75 వర్కు 4 సంవతసరాలు నిండిన ఒంటెను 

చలా్ంచాల్. 76 నుండి 90 వర్కు 2 సంవతసరాలు 

నిండిన, 2 ఒంటెలు చలా్ంచాల్. 91 నుండి 120 

వర్కు 3 సంవతసరాలు నిండిన 2 ఒంటెలు 

చలా్ంచాల్. 120 క్ంటే అధిక్ంగా ఉంటే పర తి 40క్త, 2 

సంవతసరాలు నిండిన, పర తి 50లో 3 సంవతసరాలు 

నిండిన ఒంటె చలా్ంచాల్. ఎవరి ద్గగ రైెనా కేవలం 4 

ఒంటెలు మాతొమే ఉంటే అందులో 'జకాత్ ల్లదు. 

ఒక్వేళ యజమాని తన సంతోషంతో ఇస్తత  అద్ధ వేరే 

సంగతి. ఒంటెలు 5 అయితే 1మేక్ ఇవావల్. ఒక్వేళ 

ఎవరి పైన అయినా 4 సంవతసరాలు నిండిన ఒంటె 

తపపని సరి్ అయి, అతని ద్గగ ర్ అద్ధ ల్లక్, 

3సంవతసరాల ఒంటె మాతొమే ఉంటే ఆ మూడు 

సంవతసరాల ఒంటెనే స్వవక్రించడం జరుగుతంద్ధ. 

ఒక్వేల స్లధయం అయితే దానితో పాటు 2 మేక్లు 

కూడా తీసుకోవడం జరుగుతంద్ధ. ఒక్వేళ మేక్ 

లేకుంటే 20 దిరహ ములు స్వవక్రంచబడత్తయి. 

ఎవరిపైన అయినా  3సంవతసరాల ఒంటె తపపనిసరి 

అయి, అద్ధ ల్లక్ దానిక్త బదులు 4సంవతసరాల ఒంటె 

ఉంటే 4సంవతసరాల ఒంటెనే స్వవక్రించడం జరుగు 

తంద్ధ. ఆ అధిక్ చలా్ంపునకు బదులు 'జకాత్ 

వస్తలు చ్చస్తవారు 2మేక్లు ఇవావల్. ల్లదా 20 

ద్ధర్హమ్లు తిరిగి  చలా్ంచాల్. ఒక్వేళ ఎవరి్

వద్ద నైెనా 3 సంవతసరాలు నిండిన ఒంటె తపపనిసరి 

అయి వారి వద్ద  దానిక్త బదులు 2సంవతసరాల ఒంటె 

ఉంటే దానిి స్వవక్రించడం జరుగుతంద్ధ. దానితో్

పాటు 'జకాత్ చలా్ంచ్చ వాడు 2మేక్లు ల్లదా 

20దిరహ ంలు చలా్ంచాల్. ఒక్వేళ ఎవరికైనా 

2సంవతసరాల (బంతె లబూన్) ఒంటె తపపని సరి 

అయి అద్ధ ల్లక్ దానిక్త బదులు 3 సంవతసరాల 

(హఖ్క్) ఒంటె ఉంటే, దానేి 'జకాత్గా 

స్వవక్రించడం జరుగుతంద్ధ. 'జకాత్ వస్తలు 

చ్చస్తవారు అతనిక్త 20 ద్ధర్హమ్లు ల్లదా 2మేక్లు 

తిరిగి ఇవావల్. ఒక్వేళ ఎవరి పైనైెనా 2 సంవతసరాల 

ఒంటె తపపనిసరి అయితే అద్ధ అతని వద్ద  ల్లక్ దానిక్త 

బదులుగా 1సంవతసర్ం (బంతె మఖాస్) నిండిన 

ఒంటె ఉంటే దానేి స్వవక్రించడం జరుగుతంద్ధ. 

'జకాత్ తీసుకునే వారు దానిక్త బదులు 20 

ద్ధర్హమ్లు ల్లదా 2మేక్లు ఇవావల్. ఒక్వేళ 

ఎవరిపైనైెనా 1సంవతసర్ం నిండిన ఒంటె తపపనిసరి 

అయితే అద్ధ అతని వద్ద  ల్లక్ 2సంవతసరాల ఒంటె 

ఉంటే దానేి స్వవక్రించడం జరుగుతంద్ధ. 'జకాత్ 

స్వవక్రించ్చ వారు అతనిక్త 20 ద్ధర్హమ్లు ల్లదా 

2మేక్లు చలా్ంచాల్. ఒక్వేళ అతని వద్ద  

1సంవతసర్ం నిండిన ఆడ ఒంటె ల్లదా దానిక్త బదులు 

2సంవతసరాల ఒంటె ఉంద్ధ. దానేి స్వవక్రించడం 

జరుగుతంద్ధ. ఇంకేమీ ఇవవనవసర్ం ల్లదు.  

మేక్ల 'జకాత్ ఈ విధంగా చలా్ంచడం జరుగు్

తంద్ధ. ఒక్వేళ ఈ మేక్లు అడవిలో మేస్తవి అయితే 

40 నుండి 120 వర్కు, 1మేక్ను 'జకాత్గా 

చలా్ంచాల్. ఒక్వేళ 121 నుండి 200 మేక్ల వర్కు 

ఉంటే 2మేక్లు 'జకాత్గా ఇవావల్. 200 నుండి 300 

వర్కు 3మేక్లు, 'జకాత్గా చలా్ంచాల్. 300 క్నాి 

ఎకుకవ ఉంటే పర తి100కు ఒక్మేక్ 'జకాత్గా 

చలా్ంచాల్.  

అయితే అడవిలో మేస్త మేక్లు, నిరీ్ణత సంఖయ క్ంటే 

తకుకవగా ఉంటే వాటిలో 'జకాత్ విధికాదు. ఒక్వేళ  

యజమాని అద్నపు సతాకర్యంగా ఇవవద్లచుకుంటే 

అద్ధ వేరే సంగతి. 'జకాత్లో ముసల్ జంతవు, లోపం 

ఉనిద్ధ, మ్గ జంతవు స్వవక్రించబడదు. ఒక్వేళ 
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'జకాత్ వస్తలు చ్చస్త వారు స్వవక్రించద్ల్స్తత  

స్వవక్రించగలడు. వివిధ ర్కాలకు చంద్ధన జంతవు 

లను ఒకేచోట ఉంచరాదు. అనేక్మ్ంద్ధ యజమానుల 

జంతవులను సంఖయ పూరిిచ్చయడానిక్త ఒకేచోట క్ల్ప 

ఉంచరాదు. అదేవిధంగా 'జకాత్ చలా్ంచ్చ భ్యంతో 

జంతవులను వేరువేరుగా విడదీయరాదు. ఇద్ద రు 

భాగస్లవముల మ్ధయ ఉని జంతవులపై 'జకాత్ విధి 

అయితే 'జకాత్ స్వవక్రించడం జరుగుతంద్ధ. దానిి 

వారిద్ద రూ పంచుకుంటారు. వండిలో 1/40వంత, 

ఒక్వేళ 200 ద్ధర్హమ్లు పూరిిగా ల్లక్ కేవలం 190 

ద్ధర్హమ్లు ఉంటే 'జకాత్ విధికాదు. కాని యజమాని 

తన సంతోషం కోసం అద్నపు సతాకర్యంగా 

ఇవవద్ల్స్తత  ఇవవవచుిను. 14  (బు'ఖార్ణ)  

 ( 1/565) حيح ([ ) ص  4]  - 1797
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  لن َ ِن اَوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر عَ 

َماُء َوالُْعُيْوُن أَْو كَاَن َعَثِري  ا الُْعْشُر. َوَما ُس  َي  قِ "فِْيَما َسَقِت الس َ
 .ي ُ  َرَواُه الُْبَخارِ   ."بِالن َْضِح نِْصُف الُْعْشرِ 

1797. (4) [1/565-దృఢం]  

 

14) వివర్ణ-1796: ఈ క్ల్పవేతలను, తీసివేతలను 

మాల్క్ తన పుసత క్ం అయిన మువ''తాత  ఇమామ్ 

మాల్క్లో ఈ విధంగా పేర్కకనాిరు. ముగుగ రు వయకిులకు 

40 చొపుపన మేక్లు ఉనాియి. పర తి ఒక్కరూ ఒకొకక్క 

మేక్ను చలా్ంచాల్. 'జకాత్ స్వవక్రించ్చవారు వస్తత  ఈ 

ముగుగ రూ తమ్ మేక్లనూ ఒక్చోట క్ల్ప ఉంచడం వలా 

వారిపై ఒక్ మేక్ను చలా్ంచడం తపపనిసరి అవుతంద్ధ. 

ఈ విధంగా ఇద్ద రు భాగస్లవముల వాయపార్ స్లమ్గాిలో 

అంటే 201 మేక్లు ఉంటే వారిపై మూడు మేక్లు విధి్్

అవుతాయి. ఒక్వేళ వారు 'జకాత్ తాసిల్లద రు వచిి 

నపుపడు వేరుచ్చసివేస్తత  2 మేక్ల్ల 'జకాత్గా తపపనిసరి 

అవుతాయి. దీనుిండి వారించడం జరిగింద్ధ. ఇద్ధ 

అలా్లహ్ పటా మోసం అవుతంద్ధ. అలా్లహ్ క్ష్మించుగాక్! 

అలా్లహ్కు అనీితెలుసు. స్లయి'మ్హ్ అంటే అడవిలో 

మేస్త వాయపార్ స్లమ్గాిగా ఉని మేక్లు. నిరీ్ణత సంఖయకు 

చ్చరితే వాటిలో 'జకాత్ విధించబడుతంద్ధ. మేక్లు ఇంటా్ల 

పాలుతొాగటానిక్త, మేక్ ఇంటివద్ద నే ఉండి దానికి మేత 

కొనిపడుతనిటైెతే అద్ధ స్లయి'మ్హ్ కాదు, అందులో 

'జకాత్ ల్లదు. 

ఇబెి 'ఉమ్ర్ (ర) క్థనం: ఏ భూములైెతే వర్ష పు 

నీటితో ల్లక్ పారే సెలయ్యటి నీటితో ల్లక్ నద్ధ 

సమీపంలో ఉండి నీటి పారుద్ల ల్లకుండానే స్లగుబడి 

అవుతాయ్య, వాటి పంటలో 10వ వంతను, ఏ 

భూములైెతే మోట మొద్లైెన వాటి్ దావరా, ధనం 

వచిించి స్లగు చ్చయబడతాయ్య వాటి పంటలో 20వ 

వంతను 'జకాత్గా చలా్ంచాల్ అని మ్హాపర వకి్ (స) 

పర వచించారు.15  (బు'ఖార్ణ) 

 (1/565)[ ) متفق عليه (  5]  - 1798
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:

َبار  َوالَْمْعِدُن  "اَلَْعْجَماُء ُجْرُحَها َجَبار  َوالِْبْئُر جَ  وسلم:  هعلي
 .كَاِز الُْخُمُس" الر ِ  َوِِفْ َجَبار  

1798. (5) [1/565-ఏకీభవితం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ఇల్ల 

పర వచించారు: ''జంతవును గాయపరిచితే నషట  

పరిహార్ం ల్లదు. బావిలో పడి మ్ర్ణంచినా, బావి 

తొవువతూ ఎవరైెనా మ్ర్ణస్తత  నషట పరిహార్ం ల్లదు, 

గనులు తొవువతూ చనిపోతే నషట పరిహార్ం ల్లదు. 

గ్గపు నిధి దరిక్తతే అందులో నుండి ఐదవ వంత 

సమాజ సంకేష మ్నిధిక్త (బైెతుల్ మాల్ కు) ఇవావల్. 16 

(బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 

15) వివర్ణ-1797: అంటే వర్ష ం దావరా, నదుల దావరా, 

చరువుల దావరా పండే పంటలాో నుండి 10వ వంత 

'జకాత్ ఇవావల్. బావుల దావరా, చటొాల దావరా, 

క్రెంటు దావరా పండే పంటలో 20వ వంత 'జకాత్ 

చలా్ంచాల్. 'ఉష్ర్ణ భూమి అంటే నీటి గుంటల దావరా 

పండే పంటల భూమి. 'ఆసూర్ అంటే వర్ష పు నీరు నిల్చి 

ఉని గుంటలు అని అర్థ ం. కొంద్రు తడి బూమి అని 

అభిపార యపడుతనాిరు. ఈ విధంగా శామ్ క్షట ం 

ఉండదు, అందువలా్ల ఇందులో 10వ వంత 'జకాత్ విధి 

అవుతంద్ధ. బావుల దావరా చటొాల దావరా, క్రెంటు 

దావరా శామ్, ఖరుి రెండు ఉంటాయి. అందువలా్ల 

ఇందులో 20వ వంత 'జకాత్ చలా్ంచాల్.  

16) వివర్ణ-1798: అంటే ఒక్వేళ జంతవు యజమాని 

పర మేయం ల్లకుండా ఎవరినైెనా గాయపరిస్తత  ల్లదా 

నషట పరిస్తత  యజమానిపై ఎల్లంటి నషట పరిహార్మూ ల్లదు. 

అద్ధ క్ష్మాపణకు తగినద్ధ. ఎందుక్ంటే జంతవుపై 
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   రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 ( 1/565)) ضعيف (  [ 6]  - 1799
عليه  : قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل َعْن عَلِي   َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل 

قِْيِق  : وسل  قَِة: َهاتُ  فَ "قَْد َعَفْوُت َعِن الَْخْيِل َوالر َ ِ  ْوا َصَدقَة  الر 
ِمائَة  َشْي  ا ِدْرَهم  َولَْيَس ِِفْ تِْسِعنْيَ و َ  فَإِذَا  ء  ِمْن كُل ِ أَْربَِعنْيَ ِدْرَهم 

ِمِذي ُ وَ  اِهَم". بَلََغْت ِمائََتنْيِ فَِفْيَها َخْمَسُة دَرَ  ْ  .أَبُْو دَاُودَ َرَواُه الرت ِ
َِِبْ دَاُودَ   ِ ُزَهَْي    :َعْن عَلِي   قَاَل اْلعور َحاِرِث الْ  َعِن َوِِفْ ِرَوايَة  ْل 

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم أَن َُه قَاَل: ْوا ُربَُع تُ ا"هَ  أَْحِسُبُه َعِن الن َ
  ْيء  َحّت َ عَلَْيُكْم شَ  ا ِدْرَهم  َولَْيَس الُْعْشِر ِمْن كُل ِ أَْربَِعنْيَ ِدْرَهم  

.   دََراِهَم.  َخْمَسةُ  َهم  فَِفْيَها  َِتْ ِدْر ِمائَ ْت فَإِذَا كَانَ  تَِتم َ ِمائََِتْ ِدْرَهم 
 أَْربَِعنْيَ َشاة  َشاة  إَِل فََما َزادَ فََعىَل ِحَساِب ذَلَِك. َوِِفْ الَْغَنِم ِِفْ كُل ِ 

.ِن إََِل مِ ة  فََشاتَاإِْن َزادَْت َواِحَد فَ . ِعْشِريَْن َوِمائَة   فَإِْن   ائََتنْيِ
ئَة  فَِفْي فَإِذَا َزادَْت َعىَل ثًََلِث ِما .ثًََلثَِمائَة  ََل  إِ فََثًَلُث ِشَياه  َزادَْت 

ْيَك فِْيَها لَْيَس عَلَ تِْسع  َوثًََلثُْوَن فَ  فَإِْن ل َْم تَُكْن إِّل َ  كُل ِ ِمائَة  َشاة .
  . َوِِفْ اْْلَْربَِعنْيَ ُمِسن َة  . ْيع  ًَلثنِْيَ تَبِ ِِفْ كُل ِ ثَ َوِِفْ الَْبَقِر:  .َشْيء  
 ." َس َعىَل الَْعَواِمِل َشْيء  يْ َولَ 

1799. (6) [1/565- బలహీనం]  

'అలీ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ఇల్ల పర వచించారు : 

''నేను వాయపార్ స్లమ్గాికాని గురాాలపై, బానిసలపై 

'జకాత్ త్రలగించి వేస్లను. వండి 200 ద్ధర్హమ్లు 

ఉంటే దానిపై 'జకాత్ తీసుకుర్ండి. పర తి నలభై 

ద్ధర్హములాో నుండి ఒక్ ద్ధర్హమ్, ఇంకా ఒక్వేళ 190 

ద్ధర్హములు ఉంటే వాటిపై జకాత్ విధికాదు. 200 

ద్ధర్హములు ఉంటే వాటిలో నుండి 5 ద్ధర్హమ్లు 

'జకాత్ తపపనిసరి.  (తిరిమజి', అబూ దావూద్) 

 

ఎటువంటి బాధయత ల్లదు. ఎవరైెనా కూల్వాడిి పటిట  

బావి తొవివసుత నాిరు. ఆ కూల్వాడు అందులో పడి 

మ్ర్ణంచాడు. అయితే బావి తొవివసుత ని వారిపై ఎటు్

వంటి నషట పరిహార్మూ ల్లదు. అదే విధంగా ఎవరైెనా 

బంగార్ం, వండి, ఇనుపగనులాో పనిచ్చస్తత  చనిపోతే 

యజమానిపై ఎటువంటి నషట పరిహార్మూ ల్లదు. ఒక్వేళ 

ఎవరికైనా గుపత నిధి దరిక్తతే అందులో నుండి ఐద్వ 

వంత సమాజ సంకేష మ్నిధిక్త చలా్ంచాల్. నాలుగు 

వంతలు దరిక్తన వానిక్త లభిసుత ంద్ధ. రికా'జ్ అంటే అజ్జఞ న 

కాలంలో పాతి పటట బడి ఉని నిధ్యలు. ఇరాఖ్ పర జలు 

రికాజ్ అంటే గనులుగా పేర్కకంటారు. 

అయితే అబూదావూద్లోని మరో ఉలా్లఖనంలో ఇల్ల 

ఉంద్ధ: పర వకి్ (స) ఇల్ల పర వచించారు: ''మీరు 1/40వ 

వంత 'జకాత్ చలా్ంచండి. అంటే పర తి నలభై ద్ధర్హ 

ములాో ఒక్ ద్ధర్హమ్. 200 ద్ధర్హమ్ల క్ంటే తకుకవ 

ఉంటే వాటిలో 'జకాత్ ల్లదు. పూరిిగా రెండు వంద్ల 

ద్ధర్హమ్లు ఉంటే వాటిలో నుండి 5 ద్ధర్హమ్లు 

'జకాత్ ఇవవటం తపపనిసరి. 200 క్ంటే ఏవిధంగా 

అధిక్ం అయితే ఆ విధంగా 'జకాత్ తీసుకోవటం 

జరుగుతంద్ధ.  

మేక్లాో పర తి 40 మేక్లకు 1మేక్ 'జకాత్గా 

చలా్ంచాల్. ఇల్ల 120 మేక్ల వర్కు. 121 మేక్ల 

నుంచి 200 మేక్ల వర్కు 2 మేక్లు 'జకాత్గా 

చలా్ంచాల్. వాటిక్నాి ఒక్టి అధిక్ంగా ఉంటే 300 

మేక్ల వర్కు 3మేక్లు జకాత్గా ఇవావల్. 300 క్నాి 

అధిక్ంగా మేక్లు ఉంటే పర తి 100కు 1మేక తపపని 

సరి అవుతంద్ధ. ఇంకా ఒక్వేళ 39 మేక్లు మాతొమే 

ఉంటే వాటిపై జకాత్ తపపనిసరికాదు. ఇంకా ఆవులు, 

గేదలు, ఎదుద లాో పర తి 30 ఆవులాో, ఎదుద లాో 

1సంవతసర్ం నిండిన ఆవుదూడ 'జకాత్గా ఇవావల్. 

40లో 2సంవతసరాలు నిండిన ఒక్ ఆవు ఇవావల్. స్తవ 

తీసుకునే ఆవు, ఎదుద లాో 'జకాత్ ల్లదు. అంటే నాగల్ 

దునేి, స్లమానాు మోస్త ఎదుద లు నిరీ్ణత సంఖయకు 

చ్చరినా వాటిలో జకాత్ ల్లదు.  

 (566/ 1) [ ) لم تتم دراسته ( 7]  - 1800
ِب َ صىل اهلل َوَعْن ُمَعاذ : أَن َ  َهُه إََِل الَْيَمِن   عليه وسلم  الن َ ا َوج َ لَم َ

ِمْن   ِمَن َذ خُ أََمَرُه أَْن ي َأْ  ا أَْو تَِبْيَعة  و َ الَْبَقَرةِ: ِمْن كُل ِ ثًََلثنِْيَ تَِبْيع 
. َروَ  َ  اهُ كُل ِ أَْربَِعنْيَ ُمِسن َة  ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ َوالد َ أ ْ    .اَرِمي ُ بُْو دَاُودَ َوالرت ِ

1800 . (7) [1/566- అప్రశోధితం]  

ము'ఆజ్' (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) అతనిి యమ్న్ 

గ్వరనర్ గా నియమంచి పంపనపుడు అతనిక్త ఇల్ల 

ఉపదేశంచారు: ''పర తి 30 ఆవులకు 1సంవతసర్ం 

నిండిన ఒక్ ఆవు దూడ ల్లదా ఆడదూడ 'జకాత్గా 

వస్తలు చ్చయండి, ఇంకా పర తి 40ఆవులకు 2 

సంవతసరాల ఆవు 'జకాత్గా తీసుకోండి. (అబూ 

దావూద్, తిరిమజి', నస్లయి, దార్మి) 

 ( 1/566)[ ) حسن (  8]  - 1801
َعْن أَنَس  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ََ و

َدقَِة كََمانِعِ  ِمِذي ُ َرَواُه   .َها" "اَلُْمْعَتِدْي ِِفْ الص َ ْ  .أَبُْو دَاُودَ َوالرت ِ
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1801. (8) [1/5566-పీామాణిక్ం]  

అనస్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ఇల్ల పర వచించారు: 

'జకాత్లో హదుద మీరి పర వరిించ్చవాడు 'జకాత్ను 

వారించ్చ వానిక్త సమానం. 17 (అబూ దావూద్, 

తిరిమజి')  

 (566/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 1802
ِب َ صىل وَ    اهلل عليه وسلم قَاَل: َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ أَن َ الن َ

َ َّل تَْمر  َصَدقَة  َحّت َ يَْبلَُغ َخْمَس  َحب   وَ "لَْيَس ِِفْ  . َرَواُه  "ق  ْوُس َة أ
 .الن ََسائِ ُ 

1802. (9) [1566 - అప్రశోధితం]  

అబూస'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) క్థనం: పర వకి్ (స) ఇల్ల 

పర వచించారు: ''ఆహార్ ధానాయలాో, ఖరాూర్ంలో అవి 

5వసఖ్లకు చ్చర్నంత వర్కు 'జకాత్ తపపనిసరి 

కాదు, 5వసఖ్లు అంటే సుమారు 20 మ్నా క్ంటే 

కొంత అధిక్ం. దీనిి గురించి వనుక్ పేజీలాో 

పర స్లత వించడం జరిగింద్ధ. (నస్లయి') 

  (1/566) [ ) لم تتم دراسته ( 10]  - 1803
ل  َعِن َحَة قَاَل: ِعْنَدنَا ِكَتاُب ُمَعاِذ بِْن َجبَ  َطلْ ِن بْ  َوَعْن ُمْوَس 

ِب ِ صىل اهلل عليه قََة  َد الص َ  وسلم أَن َُه قَاَل: إِن ََما أَْمُرُه أَْن ي َأُْخَذ  الن َ
ْمِر. ُمْرَسل   بِْيِب َوالت َ ِعَْيِ َوالز َ  َرَواُه ِِفْ َشْرِح ِمَن الِْحْنَطِة َوالش َ

 .الُسن َةِ 
1803. (10) [1/566- అప్రశోధితం]  

మూస్ల బిన్ 'తల్హా (ర్) క్థనం: మా ద్గగ ర్ 

ము'ఆజ్' బిన్ జబల్కు పర వకి్ (స) పంపన ఉతత ర్ం 

ఉంద్ధ. అందులో ఇల్ల ఆదేశంచబడి ఉంద్ధ, 

''గోధుమలు యవవలు, క్తష్మష్, దార క్ష్, ఖరాూర్ం 

మొద్లైెన వాటిలో 'జకాత్ వస్తలు చ్చయండి.18 

(షర్'హు సుసనిహ్ / త్తబయీ పీోక్త ం)  

 
17) వివర్ణ-1801: అంటే నిరీ్ణత 'జకాత్కు మంచి 

వస్తలు చ్చస్తవాడు 'జకాత్ ఇవవటానిక్త తిర్సకరించ్చ 

వాడిక్త సమానం, 'జకాత్ను తిర్సకరించ్చవాడు నేర్సుత డు, 

పాపాతమడు. అదే విధంగా నిరీ్ణత 'జకాత్క్ంటే అధిక్ంగా 

వస్తలు చ్చస్తవాడు కూడా పాపాతమడే. వీరిద్ద రూ పాపాల 

పర కార్ం చూస్తత  సమానుల్ల. 

18) వివర్ణ-1803: అంటే ఆహార్ ధానాయలు నిరీ్ణత 

పరిమాణానిక్త చ్చరితే వాటిలో 1/10 వంత 'జకాత్ 

 (1/567)[ ) لم تتم دراسته (  11]  - 1804
اِب بِْن أَِسْيد  أَن َ ْن عَ َوعَ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل ت َ ِِفْ  الن َ

"إِن ََها تُْخَرُص كََما تُْخَرُص الن َْخُل ثُم َ تَُؤد َى َزكَاتُُه  ِم:ُروْ َزكَاةِ الْكُ 
ا كََما تُ  اِل خْ ن َ َؤد ى َزكَاُة ال َزبِْيب  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َرَواُه  ." تَْمر  ْ  .الرت ِ

1804. (11) [1/567- అప్రశోధితం]  

'అతా్తబ్ బిన్ అస్వద్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) దార క్ష్ల 

'జకాత్ విషయంలో ఖరాూరాలను నిరాథ రించినటాు 

వాటిని నిరాథ రించటం జరుగుతంద్ధ. అటుపమ్మట 

దార క్ష్నుండి క్తష్మిష్ల 'జకాత్ను ఖరాూరాల 'జకాత్ను 

ఎండుఖరాూర్గల నుండి చలా్ంచినటాు, చలా్ంచడం 

జరుగుతంద్ధ. 19 (తిరిమజి', అబూ దావూద్) 

  (1/567) ( [ ) لم تتم دراسته 12]  - 1805
َث أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن َسْهِل بِْن أَِِبْ َحْثَمَة َحد َ

  ْصُتْم فَُخُذْوا َودَُعْوا الث ُلَُث فَإِْن ل َْم َخرَ  ا"إِذَ وسلم كَاَن يَُقْوُل: 
بُعَ ا الث ُلَُث فََدُعْوا  تََدُعوْ  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ وَ   ."الر ُ ْ  ائِ ُ َس الن َ َرَواُه الرت ِ

1805. (12) [1/567- అప్రశోధితం]   

సహ్ల్ బిన్ అబీ 'హసమ' (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం: మీరు 'జకాత్ ను నిరాథ రించిన తరువాత 

దాని నుండి 2/3 వంత తీసుకోండి, 1/3 వంత 

యజమానిక్త వద్ల్వేయండి. ఒక్వేళ 1/3 వంత 

వద్లడం ఇషట ం ల్లక్ పోతే 1/4 వంత వద్ల్వేయండి.20 

(తిరిమజి', అబూ దావూద్, నస్లయి') 

 

తపపనిసరి అవుతంద్ధ. ఈ ఆదేశం ధానయం, శెనగ, 

మటర్ ఇంకా తద్ధతర్ ఆహార్ధానాయలనిిటికీ వరిిసుత ంద్ధ.  

19) వివర్ణ-1804: తఖ్ర్స్ అంటే నిరాథ రించటం, లెక్క 

క్టట డం అని అర్థ ం.  ఆ దార క్ష్ పండాను ఎండిన తరావత 

ఎంత బరువు ఉంటాయ్య నిరాథ రించటం జరుగుతంద్ధ. 

ఎండిన దార క్ష్ల పర కార్ం వాటి 'జకాత్ చలా్ంచడం 

జరుగుతంద్ధ, ఎండిన ఖరాూర్ం నిరాథ రించబడి ఖరాూర్ం 

'జకాత్ చలా్ంచబడినటాు. 

20) వివర్ణ-1805: ఈ ఆదేశం 'జకాత్ వస్తలు చ్చస్త 

వారిక్త వరిిసుత ంద్ధ. 'జకాత్ ఎంత తీసుకోవాల్ అనేద్ధ 

నిరాథ రించిన తరావత దానిి మూడు భాగాలుగా 

విభ్జించాల్. రెండుభాగాలు అంటే 2/3 'జకాత్ తీసుకొని 

పర జ్జ సంకేష మ్నిధిలో జమ్చ్చయాల్. ఆ 'జకాత్ ధనంలోని 
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 (1/567) [ ) لم تتم دراسته ( 13]  - 1806
   اهلل عليه وسلم يَْبَعُث صىل ِب ُ َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: كَاَن الن َ 

الن َْخَل ِحنْيَ يَِطْيُب قَْبَل اَحَة إََِل يَُهْود  فََيْخُرُص َعْبُد اهلِل ابِْن َروَ 
 . أَبُْو دَاُودَ َواهُ . رَ ِمْنهُ أَْن ي ُْؤكََل 

1806. (13) [1/567- అప్రశోధితం]  

'ఆయి'షహ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 

ర్వా'హాను ఖైబర్లోని యూదుల వద్ద కు పంపేవారు. 

అయితే అతను వాటిలో తియయద్నం వచిి, ఇంకా 

తినటానిక్త సిద్ధ ంగాల్లని సిథ తిలో ఉనన వాటిని 

నిరాథ రించ్చ వారు. (అబూ దావూద్)  

అంటే పండటానిక్త ముందు నిరాథ రించ్చ వారు.  

 (1/567)[ ) لم تتم دراسته (  14]  - 1807
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ  :َرقَاَل َوَعِن ابِْن ُعمَ 

".َسِل: "ِِفْ  كُل ِ َعَشَرةِ أَزُ الْعَ  ِمِذي ُ َوقَاَل:  ق   ِزق   ْ ِِفْ   َرَواُه الرت ِ
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ هِ مَ ادِ إِْسنَ  َهَذا  َقال  َوَّل يَِصح ُ َعِن الن َ

 .الَْباِب كَِثَْيُ َشْيء  
1807. (14) [1/567- అప్రశోధితం]  

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

తేనె 'జకాత్ గురించి ఇల్ల పర వచించారు, ''పర తి 10 

ముషకర్ల తేనెలో ఒక్ ముషకర్ ఉషీ్ తేనె 'జకాత్గా 

ఇవావల్. (తిరిమజి')  

ఈ 'హదీసు' పార మాణక్మైనద్ధ కాదు. అంటే తేనె 

10ముషకర్లు అయితే, వాటిలో 1ముషకర్ తేనె 

ఉష్ర్గా చలా్ంచాల్. 

 (1/567)م دراسته ( [ ) لم تت 15]  - 1808
 اهلل   صىلاهللِ َعْبِد اهلِل قَالَْت: َخَطَبَنا َرُسْوُل ِب اْمَرأَةِ َوَعْن َزيْنَ 

ْقَن َولَْو ِمْن ُحلِي ُِكن َ   عليه وسلم فََقاَل: "يَا َمْعَشَر الن َِساِء تََصد َ
 َ َم يَْوَم الِْقَياأَْهِل  ْكَثرُ فَإِن َُكن َ أ ْ . َمِة" َجَهن َ  .ِمِذي ُ َرَواُه الرت ِ

1808. (15) [1/567- అప్రశోధితం]  

'అబుద లా్లహ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ భార్య 'జైనబ్ (ర్) 

క్థనం: పర వకి్ (స) మా ముందు పర సంగించారు, ఆ 

పర సంగంలో స్వత ీల నుదేద శంచి, 'ఓ స్వత ీల్లరా! మీరు మీ 

 

1/3వ వంతను యజమానిక్త అపపగించాల్. ఆయన 

పేద్లకు, బిచిగాళాకు, అగతయపరులకు ఇవవడానిక్త. 

ధనంలో నుండి 'జకాత్ చలా్ంచండి, అద్ధ మీ నగలలో 

నుండైనా సరే, ఎందుక్ంటే తీరుపద్ధనంనాడు 

నర్క్ంలోనిక్త వళ్ళళవారిలో అధిక్ సంఖాయకులు స్వత ీలు 

ఉంటారు, ' అని అన్ననరు. 21 (తిరిమజి') 

 ( 1/567)[ ) حسن (  16]  - 1809
هِ:  ِ  أَتََتا نْيِ ْمَرأَتَ أَن َ ا َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيب  َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 

ذََهب     أَيِْديِْهَما ِسَواَراِن ِمْن َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوِِفْ 
فََقاَل لَُهَما َرُسْوُل اهلِل صىل  َّل. ا:لَتَ قَا " تَُؤد ِيَاِن َزكَاتَُه؟" فََقاَل لَُهَما:

َِركَُما اهلُل بَِسوَ  اهلل عليه وسلم: اِن أَْن ي َُسو   ار ؟"ْن ن َ مِ اَريِْن "أَتُِحب َ
َ  قَاَل: َّل. قَالََتا: ِمِذي ُ  .اتَُه""فَأَد ِيض َزك ْ   .َرَواُه الرت ِ

اِح َعْن َعْمِرو بِْن  ب َ الص َ َهَذا َحِديْث  قَْد َرَواُه الُْمَثَن َ بُْن  َوقَاَل:
فَ  اِح َوابُْن لَِهْيَعَة يَُضع َ ب َ   اِن ِِفْ ُشَعْيب  نَْحَو َهَذا َوالُْمَثَن َ بُْن الص َ

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم   الن َ يِْث َوَّل يَِصح ُ ِِفْ َهَذا الَْباِب َعِن الَْحدِ 
 .َشْيء  

1809. (16) [1/567-పీామాణిక్ం]  

'అమర ్ బిన్ షు'ఐబ్ (ర) తన తండిర  తాతల దావరా 

క్థనం: ఇద్ద రు స్వత ీలు పర వకి్ (స) సనిిధిలో హాజ 

ర్యాయరు. అపుపడు వారి చ్చతలాో రెండు బంగారు 

క్డియాలు ఉనాియి. అపుపడు పర వకి్ (స), 'మీరు 

వీటి 'జకాత్ చలా్ంచారా?' అని పర శించారు. దానిక్త 

వారు, 'ల్లదు,' అని అనాిరు. అపుపడు పర వకి్ (స), 

'తీరుపద్ధనంనాడు అలా్లహ్ (త) మీకు అగిి 

క్డియాలు త్రడిగించడం మీకు ఇషట మేనా?' అని 

అడిగారు. 'ఇద్ధ మాకు ఎంతమాతొం ఇషట ంల్లదు,' అని 

అనాిరు. 'మ్రి వాటి 'జకాత్ చలా్ంచండి,' అని పర వకి్ 

(స) అనాిరు. (తిరిమజి') 

తిరిమజి ఇల్ల పేర్కకనాిరు: ''ముస్'నా బిన్ 

'సబా'హ్ 'అమర ్ బిన్ షు'ఐబ్ దావరా ఇదేవిధంగా 

ఉలా్లఖించారు. అయితే ముస్'నా బిన్ 'సబా'హ్, 

ఇబెనలహీ'అలను 'హదీసు'లో బలహీనులుగా 

 

21) వివర్ణ-1808: ఒక్వేళ స్వత ీ ధనవంతరాలైె, నిరీ్ణత 

ధనం క్ల్గిఉంటే ఆమపై 'జకాత్ చలా్ంచడం తపపనిసరి 

విధి. ఒక్వేళ ఆమవద్ద  వండి, బంగారు ఆభ్ర్ణాలు 

ఉండి, అవి నిరీ్ణత పర మాణానిక్త చ్చరి ఉంటే ఆ ఆభ్ర్ణాలపై 

'జకాత్ తపపనిసరి విధి అవుతంద్ధ. దీని గురించి 

మ్రకొనిన స్లకాష యధారాలు ముందునాియి. 
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పేర్కకనడం జరిగింద్ధ. ఆభర్గణాల 'జకాత్ విషయంలో 

పర వకి్ (స) తర్ఫున ఎటువంటి పార మాణక్ 'హదీసు' 

ల్లదు. కాని అనేక్ మారాగ ల దావరా ఉలా్లఖనాలు 

రావటం వలా ఇవి 'హసన్ స్లథ నానిక్త చ్చరుకునాియి. 

దీనివలా ఆభ్ర్ణాలాో కూడా 'జకాత్ ఉంద్ని 

తెలుసుత ంద్ధ. 22 

 (1/568) تتم دراسته ( مل[ )  17]  - 1810
ْن ذََهب  فَقُ كُْنُت أَلِْبُس أَْوَض  قَالَْت: َوَعْن أُم ِ َسلََمةَ  يَا  لُْت:اَحا م ِ
"َما بَلََغ أَْن يَُؤد َى َزكَاتُُه فَُزك َِي فَلَْيَس  فََقاَل: َو؟َرُسْوَل اهلِل أَكَْْن هُ 

 .دَ َرَواُه َمالِك  َوأَبُْو دَاوُ  بَِكْْن ".
1810. (17) [1/568- అప్రశోధితం]  

ఉమెమ సలమ్హ్ (ర్) క్థనం: నేను బంగారు 

ఆభ్ర్ణాలు ధరించ్చ దానిి, ''ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! ఇవి 

క్న్'జ్గా పరిగణంపబడతాయా? అని వినివించు 

కునాిను. దానిక్త పర వకి్ (స) ఒక్వేళ ధనం నిరీ్ణత పరి 

మాణానిక్త చ్చరినా దాని నుండి 'జకాత్ చలా్ంచక్పోతే 

అద్ధ క్న్'జ్ అవుతంద్ధ. 'జకాత్ చలా్ంచబడే ధనం 

క్న్'జ్గా పరిగణంచబడదు'' అని పీ్వచించారు. 23 

(మాల్క్, అబూ దావూద్) 

 ( 1/568) [ ) ضعيف ( 18]  - 1811
: أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َوَعْن َسُمَرَة بِْن ُجْنُدب 

َدقََة كَاَن يَأُْمُرنَا أَْن ن ُْخِرَج  ْو  َرَواُه أَبُ   ال َِذْي نُِعد ُ لِلَْبْيِع.َن مِ  الص َ
 .دَاُودَ 

 

22) అయితే కొనిి ఉలా్లఖనాలాో బంగార్ం, వండి అనే 

పదాలు ఉనాియి. అయితే అవి ఆభ్ర్ణాల రూపంలో 

ఉనాి ద్ధర్హమ్ల రూపంలో ఉనాి బంగార్ం వండిలలో 

'జకాత్ తపపనిసరి విధి. అయితే అవి నిరీ్ణత 

పరిమాణానిక్త చ్చరుకుంటే, ఇదే సరైెన అభిపార యం.  

23) వివర్ణ-1810: 'జకాత్ చెలా్ంచబడని ధనానిి 

ఇసా్లమీయ పరిభాషలో కన్జ్ అంటారు. దీనిి గురించి 

ఈ వాక్యంలో పేర్కకనడం జరిగింద్ధ. ఉమమ సల్లమ ఒక్ 

ర్కానిక్త చంద్ధన బంగారు ఆభ్ర్ణానిి గురించి 

పర శించింద్ధ. అవి క్డియాలైెనా, పట్టట లైెనా, వడాు ణాలైెనా 

కావచుి. వీటిలో 'జకాత్ ఉందా ల్లదా అనే దానిక్త అవి 

నిరీ్ణత పరిమాణానిక్త చ్చరితే దానినుండి జకాత్ తపపనిసరి 

అవుతంద్ని, జకాత్ చలా్ంచిన తరావత అద్ధ క్న్జ్గా 

పరిగణంచబడద్ని పర వకి్ (స) తెల్పారు. 

1811. (18) [1/568-బలహీనం]  

సముర్హ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

మ్మ్మల్ి, మేము వాయపార్ం కొర్కు తయారు చ్చస్త 

సరుకులాో 'జకాత్ చలా్ంచమ్ని ఆదేశంచ్చవారు.24 

(అబూ దావూద్) 

 (1/568)سته ( ار[ ) لم تتم د 19]  - 1812
 ْ ْحَمِن َعْن َغَْيِ  َوَعْن َربِْيَعَة بِْن أَِِب َواِحد  : أَن َ َرُسْوَل   َعْبِد الر َ

ِ َمَعاِدَن  ِبًَل َع لِ اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَْقَط  ِل بِْن الَْحاِرِث الُْمَزّن ِ
ِة َوِهَي ِمْن ن َاِحَيِة الُْفْرِع فَِتلَْك  ْنَها إِّل َ تُْؤَخُذ مِ  الَْمَعاِدُن َّل الَْقَبلِي َ

كَاُة إََِل ا  .َيْوِم. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ لْ الز َ
1812. (19) [1/568- అప్రశోధితం] 

ర్బీ'అహ్ బిన్ అబీ 'అబుద రా్'హామన్ (ర) అనేక్ మ్ంద్ధ 

పర వకి్ (స) అనుచరుల దావరా క్థనం: ''పర వకి్ (స) 

బిల్లల్ బిన్ 'హారిస్' ము'జ్నీకు  ఖబలియయహ్ 

పార ంతంలో ఉని గనులను వార్సతవంలో ఇచిి 

వేస్లరు. ఇవి ఫుర్'అకు సమీపంగా ఉనాియి. ఈ 

గనులనుండి ఇపపటివర్కు 'జకాత్ తీసుకోవటం 

జరుగుతంద్ధ. 25  (అబూ దావూద్) 

----- 
 

24) వివర్ణ-1811: వాయపార్ స్లమ్గాి నిరీ్ణత పరిమాణానిక్త 

చ్చరితే దానుిండి 'జకాత్ చలా్ంచమ్ని పర వకి్ (స) 

ఆదేశంచ్చవారు. పర వకి్ (స) ఇల్ల పర వచించారు: ''ఒంటెలాో 

జకాత్ ఉంద్ధ, ఆవులాో జకాత్ ఉంద్ధ, వాయపార్ బటట లపై 

జకాత్ ఉంద్ధ. ఇబుిల్ మున్జిర్ ఇల్ల అభిపార య్

పడుతనాిరు: ''వాయపార్ స్లమ్గాిలో 'జకాత్ తపపనిసరి 

విధి అనే విషయంపై పండితలంద్రూ ఏకాభిపార యం 

క్ల్గి ఉనాిరు. ముహమ్మద్ బిన్ ఖదా మ్హ్ 

''ముజనీ''లో ఇల్ల అభిపార యపడుతనాిరు, ''వాయపార్ 

స్లమాగాి విలువలో 'జకాత్ విధి అని అనేక్మ్ంద్ధ 

పండితలు ఏకాభిపార యం క్ల్గి ఉనాిరు.  

25) వివర్ణ-1812: ఖబ్ల్ అంటే ఒక్ పార ంతంపేరు. షర్ 

కూడా ఒక్పార ంతం్పేరే. ఇవి మ్క్కహ్ మ్దీనహ్ల మ్ధయ 

ఉనాియి. ఖబ్ల్ పార ంతానిక్త చంద్ధన గనులను పర వకి్ 

(స) బిల్లబ్ బిన్ హారిస్క్త వార్సతవంగా ఇచిివేస్లరు. ఆ 

గనుల నుండి ఇపపటికీ 'జకాత్ స్వవక్రించడం జరుగు్
తంద్ధ. అంటే 40వ వంత. 5వ వంత కాదు. 
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  మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 (1/568)[ ) لم تتم دراسته (  20]  - 1813
 َ ِب َ َعْن عَلِي ِ أ  ْضَرا اهلل عليه وسلم قَاَل:"لَْيَس ِِفْ الْخَ ىلص  ن َ الن َ

ِِفْ أَقَل َ ِمْن َخْمَسِة أَْوَسق    الَْعَرايَا َصَدقَة  َوَّل َواِت َصَدقَة  َوَّل ِِفْ 
".  قَة  َصَد   َوَّل ِِفْ الَْعَواِمِل َصَدقَة  َوَّل ِِفْ الَْجْبَهِة َصَدقَة 

ْقُر: ُد. َرَواُه  ُل َوالَْعِبيْ ِبَغالْ ُل َوا ُة الَْخيْ الَْجْبهَ  قَاَل الص َ
اَرقُ   .ْطِِن ُ الد َ

1813. (20) [1/568- అప్రశోధితం]  

'అలీ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స)  పర వచనం, 

''ఆకుకూర్లాో, కూర్గాయలాో 'జకాత్ ల్లదు. 'అరాయా 

(బదల్)లో కూడా 'సద్ఖహ్ ల్లదు, ఇంకా ఐదు 

వసఖ్ల క్ంటే తకుకవలో 'సద్ఖహ్ ల్లదు, శామించ్చ 

జంతవులలో 'సద్ఖహ్ ల్లదు, జబ్హహ్ లో కూడా 

'సద్ఖహ్ ల్లదు,  

'సఖ్ర్ ఉలా్లఖన్క్రి్ జబ్హహ్ అంటే గురా్ం, క్ంచర్ 

గాడిద్ మ్రియు బానిస అని పేర్కకనాిరు. 26  

(దారు ఖు'తనీ) 

 

26) వివర్ణ-1813: ఆకుకూర్లాో జకాత్ ల్లదు అనేద్ధ 

బలహీనమైన ఉలా్లఖనం. 'అరాయాలో కూడా 'సద్ఖహ్ 

ల్లదు. 'అరాయా అంటే ఎండు ఖరాూరాలు ఉండి పండు 

ఖరాూరాలు కొనడానిక్త అతని వద్ద  డబుులు ల్లవు. 

అతని వద్ద  మ్రోతోట కూడా ల్లదు. తన భారాయబిడు లకు 

తినిపంచడానిక్త, అతను ఇల్ల చ్చయగలడు. మ్రోతోట 

యజమానిక్త ఎండు ఖరాూరాలు ఇచిి వాటిక్త బదులు 

పళళను కొనుకుకంటాడు. అవసర్ం గనుక్ పర వకి్ (స) 

దీనిక్త అనుమ్తించారు. అయితే 5 వసఖ్ల క్ంటే 

తకుకవలో ఇల్ల చ్చయవచుిను, ఎందుక్ంటే ఇంతక్ంటే 

అధిక్ంగా భారాయబిడు లకు తినిపంచడానిక్త అవసర్ం 

ఉండదు. ఒక వసఖ్ అర్వై సాఅలు ఉంటుంద్ధ. అంటే 

240 సేరాు ఉంటుంద్ధ. ఇతర్ ఫల్లలు కూడా ఖరాూర్ంగానే 

నిరాథ రించటం జరుగుతంద్ధ. ఇమామ్ మాల్క్ 

అభిపార యం ఖరియిహ్ అంటే ఒక్ వయకి్త తన తోటలో 

నుండి ఒక్ట్ట ల్లక్ రెండు వృకాష ల నుండి ఫల్లలను తీసి 

పేద్వారిక్త ఇచిివేయాల్. ఆ తరువాత మాటి మాటికీ ఆ 

పేద్వాడు తోటలోనిక్త రావడం వలా తోట యజమానిక్త 

బాధ క్లుగుతంద్ధ. క్నుక్ అతడు ఆ చటుట  ఫల్లలను 

 (1/569) [ ) لم تتم دراسته ( 21]  - 1814
َ بَِوْقِص  : لَْم  َل الَْبَقِر فََقاَوَعْن َطاُوس  أَن َ ُمَعاذَ بِْن َجَبل  أُِِت

ِب  صىليَأْمُ  . َرَواُه ا ْرِّنْ فِْيِه الن َ اَرقُْطِِن ُ  هلل عليه وسلم بَِشْيء  الد َ
افِِعي ُ     .الَْفِريَْضةَ  لُِغ يَبْ َوقَاَل: اَلَْوْقُص َما لَْم  .َوالش َ

1814: (21) [1/569- అప్రశోధితం]  

'తాఊస్ (ర్) క్థనం: ము'ఆజ్' బిన్ జబల్(ర్) 

వద్ద కు నిరీ్ణత సంఖయకు చ్చర్ని జంతవులను తీసుకు 

రావడం జరిగింద్ధ. అపుపడు ము'ఆజ్' (ర్), పర వకి్ (స) 

మాకు వీటిలో నుండి 'జకాత్ తీసుకోమ్ని 

ఆదేశంచల్లదు అని అనాిరు. 27 (దారు ఖు'తనీ, 

షాఫ'యీ) 
===== 

 َصَدَقُة الِْفْطرِ -2

2. ఫి'త్ర  దానం 

ఫితా్ర అంటే ఉపవాసం విర్మించటం అని అర్థ ం. 

ఉపవాస సిథ తిలో చినిచిని తపుపలు, పర్పాటాు 

జరుగుతాయి, పద్ద  చిని పాపాలు కూడా జరుగు 

తాయి. ఉపవాస్లలు పూరి్వగానే, అవి పూరి్యిన 

సంతోషంలో, అలా్లహ్(త)కు క్ృతజఞ తలు తెలుపుతూ 

తన పాపాలకు పరిహార్ంగా 'సద్ఖహ్, దానధరామలు 

 

నిరాథ రించి ఎండు ఖరాూరాలకు బదులు కొనుకోకవాల్. 

మ్రి కొంద్రు ఏమ్ంటునాిర్ంటే ఒక్టి ల్లక్ రెండు చటా 

ఫల్లలు దరిక్తన పేద్వాడు వాటి కోతవర్కు వేచి ఉండల్లక్్

పోతే ఒక్ నిరాథ ర్ణ పర కార్ం ఎండు ఖరాూరానిక్త బదులు 

వాటిని ఎవరికైనా అమిమవేయడం ధర్మబద్ధ మే. 

ఉర్యహ్: చటుట పై ఉని పళ్ళళ అమ్మడం ల్లదా ఎండు 

ఖరాూరాలకు బదులు మారుికోవడం ధర్మంగా 

పరిగణంచారు పర వకి్ (స). అంటే శామించ్చ జంతవులు 

అవి భూమిదునేి జంతవులైెనా, స్లమానాుమోస్త 

జంతవులైెనా, ఇటువంటి జంతవులాో 'జకాత్ ల్లదు. 

పనికోసం ఉని గురాాలాో, క్ంచర్గాడిద్లాో, బానిసలాో 

'జకాత్ ల్లదు. 

27) షాఫయీ అభిపార యం: వఖస్ అంటే నిరీ్ణత సంఖయకు 

చ్చర్ని జంతవులు. 5 క్ంటే తకుకవగా ఉని ఒంటెలు, 

30 క్ంటే తకుకవగా ఉని ఆవులు, 40క్త తకుకవగా 

ఉని మేకలు.  
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చ్చయటానిి 'సదఖతుల్ ఫి'తార్ అంటారు. 

'జకాత్ల్ల 'సద్ఖతల్ ఫి'తొర్ కూడా తపపనిసరి విధి. 

దీనిన 'సద్ఖతల్ ఫి'తొర్ అంటారు. 'సద్ఖతల్ 

ఫి'తొర్ ముసాిము లంద్రిపై తపపనిసరి విధి. వారు 

ధనవంత లైెనా, పేద్వారైెనా, స్వత ీలయినా 

పురుషులైెనా, సవతంతొలైెనా బానిసలైెనా, పద్ద లైెనా 

చినిలైెనా. 'సద్ఖతల్ ఫి'తొర్ తపపనిసరి అవడానిక్త 

ధనవంతలు, నిరీ్ణతద్నం గలవారే కానక్కర్ల్లదు. 

పర తిఒక్కరిపై ఒక్'సాఅ' తపపనిసరి విధి. ఆంగా స్తరు 

పర కార్ం పావు తకుువ మూడు సేరాు ఉంటుంద్ధ. ఒక్ 

వయకి్త తర్ఫున 2¾ స్తరాు గోదుమ్లు, బియయం, 

శనగపపుప, ఖరాూర్ం, క్తష్మిష్, పనీర్ ఇంకా ఇతర్ 

పపుపధానాయలు. వీటిలో ఏద్ధ సులువైతే అద్ధ 

ఇవవవచుిను. అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  ఉలా్లఖనం: 

మేము పర వకి్ (స) కాలంలో ఒక్ 'స్ల'అ గోదుమ్లు ల్లదా 

ఒక్ 'స్ల'అ యవవలు, ల్లదా ఒక్ 'స్ల'అ పనీరు ల్లదా 

ఒక్ 'స్ల'అ క్తష్మిష్ 'సద్ఖతల్ ఫి'తొర్గా చలా్ంచే 

వాళ్ళం. (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

ఒక్వేళ పేదవాడు సగం 'సాఅ' గోదుమ్లు ఇస్తత  

సరిపోతంద్ధ. అయితే ర్మ్'దాన్ చివరి రోజు స్తరాయసత  

మ్యం అయిన తరువాత నుండి పార ర్ంభ్ 

మ్వుతంద్ధ. 'ఈద్ నమా'జ్ ముందు వర్కు 

ఉంటుంద్ధ. ఇబెి ఖదామ్హ్ అభిపార యం: 

'సద్ఖతల్ ఫి'తొర్ విధి సమ్యం ర్మ్'దాన్ చివరి 

స్తరాయసత మ్యం నుండి పార ర్ంభ్మ్వుతంద్ధ. 

ఈ 'సద్ఖహ్ను 'స్ద్ఖతల్ ఫి'తొర్ ఎందుక్ంటార్ంటే 

ఇఫ్తార్ స్తరాయసత మ్యం తరావత చ్చయడం 

జరుగుతంద్ధ. పర వకి్ (స) దీనిి 'జకాతల్ ఫి'తొర్గా 

పేర్కకనాిరు. అందువలా్ల ఇఫ్తార్ అంటే ర్మ్'దాన్ 

చివరిద్ధనం స్తరాయసత మ్యం తరువాత్ నుంచి 

'సద్ఖతల్ ఫి'తొర్ తపపనిసరి అయిపోతంద్ధ. 

ఒక్వేళ ఒకటి ర్రండు రోజులు ముందే చెలా్ంచినా 

ఫర్వాలేదు.  

పర వకి్ (స) అనుచరులు 'ఈదుల్ ఫి'తొర్ క్ంటే ఒక్టి 

రెండు రోజులు ముందు 'సద్ఖతల్ ఫి'తొర్ 

చలా్ంచ్చవారు. (బు'ఖార్ణ) 
----- 

ُل َفْص اَلْ    మొదటి విభాగం  ُل اْْلَو َ

 (1/570)[ ) متفق عليه (  1]  - 1815
عليه وسلم َزكَاَة  هلل اَرَض َرُسْوُل اهلِل صىلَعْن ابن عمر قَاَل: فَ 

ْن تَْمر  أَْو َصاع ا م ِ الِْفْطِر َص  كَِر  اع ا م ِ ِ َوالذ َ ْن َشِعَْي  َعىَل الَْعْبِد َوالُْحر 
َوالَْكِبَْيِ ِمَن الُْمْسلِِمنْيَ َوأََمَر بَِها أَْن تَُؤد َى قَْبَل   ِغَْيِ َواْْلَنَْثى َوالص َ 
ا ًَلةِ ُخُرْوِج الن َ  .ِس إََِل الص َ

1815. (1) [1/570- ఏకీభవితం]  

'అబుద లా్ల బిన్ 'ఉమ్ర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

'సద్ఖతల్ ఫి'తొర్ను విధిగా నిరీ్యించారు. పర తి 

ముసాిమ్ పురుషులు, స్వత ీలు, చినాిపద్ద , బానిసలు, 

సవతంతొలపై ఒక 'సా'అ ఖరాూర్ం ల్లదా యవవలు, 

ప్ండుగ్ నమా'జ్కు వళ్ళళ ముందు చలా్ంచమ్ని 

ఆదేశంచారు. (బు'ఖార్ణ, ముసాిం) 

 (1/570)[ ) متفق عليه (  2]  - 1816
ا نُْخِرُج ُزكَاَة الِْفْطِر َصاع ا  ْن أِب سعيد الخدري قَاَل:عَ و كُن َ
ْن أَقِط  أَْو  َطعَ ْن م ِ  ْن تَْمر  أَْو َصاع ا م ِ ْن َشِعَْي  أَْو َصاع ا م ِ ام  أَْو َصاع ا م ِ

ْن َزبِْيب     .َصاع ا م ِ
1816. (2) [1/570-ఏకీభవితం]  

అబూ 'సయీద్ ఖు'దీర  (ర్) క్థనం: మేము 

'జకాతల్ ఫి'తొర్ను గోదుమల ఒక 'సా'అ ల్లదా 

యవవలు ఒక్ 'స్ల'అ ల్లదా ఖరాూరాలు ఒక్ 'స్ల'అ 

ల్లదా పనీర్ ఒక్ 'స్ల'అ ల్లదా క్తష్మిష్ ఒక్ 'స్ల'అను 

చలా్ంచ్చ వార్ం. (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్)   

అంటే పైనపేర్కకనివాటిలో ఒకొకక్క్స్లఅ్చలా్ంచ్చ్

వారు. 
----- 

   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِّنْ 

 (570/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  3]  - 1817
اَن أَْخِرُجْوا َصَدقََة  َمَض ِر رَ ِِفْ آخِ  َعِن ابِْن َعب َاس  قَاَل:

َدقََة  فََرَض َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسل َصْوِمُكْم. م َهِذهِ الص َ
ْن تَْمر   اَصاع   ْن قَْمح  َعىَل  أَْوَشِعَْي  أَْو م ِ كُل ِ ُحر   نِْصَف َصاع  م ِ

 َ   اُودَ َوالن ََسائِ ُ  دَ بُوْ أَْوَمْملُْوك  ذَكَر  أَْو أُنَْثى َصِغَْي  أَْو كَِبَْي . َرَواُه أ
1817. (3) [1/570-అప్రశోధితం]  
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ఇబెి 'అబాుస్ (ర)  ''ర్మ్'దాను చివరిలో 

పర జలను, పర వకి్ (స)  మీకు విధించిన మీ ఉపవాస్లల 

'జకాత్ చలా్ంచండి,'' అని అనాిరు. అంటే 

ఖరాూరాలు ఒక్ 'స్లఅ' చలా్ంచండి, ల్లదా యవవలు 

ఒక్ 'స్లఅ' ల్లదా సగం 'స్ల'అ గోదుమ్లు, సవతంతొలు, 

బానిసలు, పురుషులు, స్వత ీలు, చినాి పద్ద  అంద్రి 

తర్ఫు నుండి చలా్ంచాలి. (అబూ దావూద్, నస్లయి') 

 ( 1/570)[ ) صحيح (  4]  - 1818
يه وسلم  َرَض َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علَوَعِن ابِْن َعب َاس  قَاَل: فَ 

َياِم ِمَن  . ل َغْ  الَزكَاَة الِْفْطِر ُطْهَرَة الص ِ فَِث َوُطْعَمة  ل ِلَْمَساِكنْيَ ِو َوالر َ
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ 

1818. (4) [1/570- దృఢం]  

ఇబెి 'అబాుస్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) సద్ఖతల్ 

ఫితొర్ను ఎందుకు విధించార్ంటే, ఉపవాసకుల ఉపవా 

స్లలను చడుమాటల నుండి, అనవసర్మైన చ్చషట ల 

నుండి పరిశుద్ధ  పర్చాలని, పేద్లకు, అగతయపరులకు 

ఆహార్ ఏరాపటు కావాలని. (అబూ దావూద్) 
----- 

   మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 (571/ 1) ) لم تتم دراسته ( [ 5]  - 1819
ِب َ صىل ا بِْن ُشَعْيب  َعْن أَبِيْ  ْمِروَعْن عَ  هِ أَن َ الن َ ِ هلل  ِه َعْن َجد 

"أََّل إِن َ َصَدقََة الِْفْطِر   :ةَ عليه وسلم بََعُث ُمَناِدي ا ِِفْ فَِجاِج َمك َ 
َصِغَْي  أَْو كَِبَْي    د   أُنَْثى ُحر   أَْو َعبْ كُل ِ ُمْسلِم  ذَكَر  أَوْ  َواِجَبة  َعىَل 

اِن  "ِمْن قَْمح  أَْو ِسَواُه أَْو َص  ُمد َ ْن َطَعام  ِمِذي ُ   .اع  م ِ ْ  .َرَواُه الرت ِ
1819. (5) [1/571- అప్రశోధితం]  

'అమర ్ బిన్ షు'ఐబ్ (ర) తన తండిర , తాతల 

దావరా ఉలేల ఖ్న: పర వకి్ (స) మ్క్కహ్ వీధ్యలాో ఒక్ 

పర క్టించ్చవాడిని పంప, ఇల్ల పర క్టించమ్ని 

ఆదేశంచారు. '' 'సద్ఖతుల్ ఫి'తొర్ పర తి ముసాిమ్ 

పురుషులు, స్వత ీలు, సవతంతొలు, బానిసలు, పదాద  

చినాి అంద్రిపై తపపనిసరి విధి. గోదుమ్లు సగం 

'స్లఅ' ల్లదా ఇతర్ ఆహర్ ధానాయలాో నుండి ఒక్ 'స్లఅ'. 

(తిరిమజి') 

 (571/ 1)تتم دراسته ( [ ) لم  6]  - 1820

َ َعْبدِ  َوَعْن  بِْن أَِِبْ ُصَعَْي   ْو ثَْعلََبَة بِْن َعْبِد اهلِل  اهلِل بِْن ثَْعلََبَة أ
ْن اع  "َص  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أَبِْيِه قَاَل:  بُر    م ِ

 َ ا   ى.ثَ ْو َعْبد  ذَكَر  أَْو أُنْ أَْو قَْمح  َعْن كُل ِ اثَْننْيِ َصِغَْي  أَْو كَِبَْي  ُحر   أ أَم َ
ُكْم فُُيَزك ِ  كُ ْيِه اهلُل.َغِني ُ ا فَِقَْيُ د ُ عَ َوأَم َ   .أَْعَطاُه" ممالَْيِه أَْكَثَر ْم فَََيُ
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  

1820. (6) [1/571- అప్రశోధితం]  

'అబుద లా్లహ్ బిన్ స''అలబహ్ లేదా స''అలబహ్ 

బిన్ 'అబుద లా్లహ్ బిన్ అబీ 'సు'ఐర్ (ర్) తన తండిర  

దావరా ఉలేల ఖ్న: పర వకి్ (స) 'సద్ఖతుల్ ఫి'తొర్ను 

తపపనిసరిగా నిరీ్యించారు. పర తి ఇద్ద రి తర్ఫున ఒక్ 

'స్లఅ' గోదుమ్లు చలా్ంచాల్. చినివారైెనా పద్ద ్

వారైెనా, బానిసలైెనా సవతంతొలైెనా, పురుషులైెనా్

స్వత ీలయినా మీలోని ధనవంతలను అలా్లహ్ (త) 

పరిశుద్ధ పరుస్లత డు. మీలోని పేద్లకు ఇచిిన దాని 

క్ంటే అతనిక్త అలా్లహ్ (త) అధిక్ంగా పర స్లద్ధస్లత డు. 28  

(అబూ దావూద్) 
===== 

َدَقةُ   -3  بَاُب َمْن ّل َ تَِحل َ لَُه الص َ

3. 'సదఖహ్ కు అర్హు లు కాని వారు 

1. పర వకి్ (స) కుటుంబం, సయిద్, బనూ'హాషిమ్ 

అంటే 'అలీ (ర్) సంతానం, 'అఖీల్ (ర్) సంతానం, 

జ'అఫర్ (ర్) సంతానం, 'అబాాస్ సంతానం, వారిక్త 

'జకాత్ ధనం ఇవవటం, వారు తెల్సి తీసుకోవటం 

నిషిద్ధ ం. పర వకి్ (స) ఇల్ల పర వచించారు, ''మేము 

'సద్ఖహ్ తినము. (బు'ఖార్ణ)  

 

28) వివర్ణ-1820: ఈ మూడు ఉలా్లఖనాల దావరా సగం 

'స్ల'అ ధానయం ఒక్ వయకి్త తర్ఫున ఇస్తత  సరిపోతంద్ధ. అబూ 

స'యీద్ 'ఖుదీర  ఉలా్లఖనం దావరా పర తీద్ధ ఒక్ 'స్ల'అ 

ఇవావలని తెలుసుత ంద్ధ. సగం 'స్ల'అ ఉని పార మాణక్ 

'హదీసు'లనీి బలహీనమైనవని 'హదీసు'వేతత లు 

తీరామనించారు. ఒక్ 'స్ల'అ ఉని 'హదీసు'ను పార మాణక్ 

మైనద్ధ, బలమైనదీను. అందువలా ఒక్'స్ల'అ ఉని ఉలా్ల 

ఖనం పార మాణక్మైనద్ధ. ఒక్వేళ ఎవరైెనా పేద్వాడు 

సగం'స్ల'అ చలా్స్తత  ధారిమక్పండుతలు దీనిిధర్మసమ్మత్

మైనద్ధగా భావించారు. నిజం అలా్లహ్(త)కే తెలుసు. 
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మరో ఆదేశ్ం ''మా కోసం 'సద్ఖహ్ ధర్మసమ్మతం 

కాదు. (ముసాిమ్) 

 పర వకి్ (స) కుటుంబ సభుయడు 'జకాత్ 

తాసిల్లద రుగా పనిచ్చసి పారితోషిక్ం తీసుకోవడం 

కూడా నిషిద్ధ ం. పర వకి్ (స) అబూ్ రా'ఫేతో ఇల్ల 

అనాిరు, '' 'సద్ఖహ్ మ్నకు ధర్మసమ్మతం కాదు.'' 

(తిరిమజి') 

పర వకి్(స) ఫ'జల్తో ఈ'సద్ఖహ్, 'జకాత్ పీ్జల్

మాల్నయం్ వంటిద్ధ. ఇద్ధ పర వకి్(స), అతని 

కుటుంబానిక్త ఎంతమాతొం తగదు. ''ఒక్ జ్జతివారు 

విడిచిపటిట న బానిస ఆ జ్జతవారిలో ఒక్డుగా 

పరిగణంచబడతాడు.''  

2. నిరీ్ణత ధనసంపద్లు గల ధనవంతడు 'జకాత్ 

తీసుకోకూడదు. పర వకి్ (స) ఇల్ల పర వచించారు: ''ధన 

వంతలు 'జకాత్ తీసుకోవడం ధర్మసమమతం కాదు. 

అయితే ఐదు ర్కాల ధనవంతలు తీసుకోవచుిను. 

1. ధ్రమమారాంలో పోర్గటం, క్ృషిపీ్యత్తనలు చేస్త 

వాడు, 2. 'జకాత వసూలు చేస్తవాడు, 3. ప్రహారం 

చలిల ంచేవాడు, 4. 'జకాత స్రకును డబ్బులిచిా కొనే 

వాడు, 5. 'జకాత లభంచిన పేదపొరుగువాడు, 

అందులో నుండి కొంత ధనవంతడైన పొరుగువానికి 

కానుక్గా ఇసా్త తీస్తకోవచుాను. 
----- 

ُل     మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/572)ق عليه ( [ ) متف  1]  - 1821
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم اهلل عليه وسلم   َل:َعْن أَنَس  قَا َمر َ الن َ

ِريِْق فََقاَل: َدقَِة  ْوَّل "لَ  بَِتَمَرة  ِِفْ الط َ ْ أََخاُف أَْن تَُكْوَن ِمَن الص َ  أَّن ِ
 .َْلَكَلُْتَها"

1821. (1) [1/572- ఏకీభవితం]  

అనస్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ఒక్స్లరి 

వళ్ళతనాిరు. దారిలో ఒక్ ఖరాూర్ం పడి్ ఉంద్ధ. 

అపుపడు పర వకి్ (స), ''ఈ ఖరాూర్ం 'సద్ఖహ్కు 

చంద్ధనద్నే భ్యం ల్లక్పోతే నేను తిని ఉండే వాడిని,'' 

అని అన్ననరు. 29 (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 

29) వివర్ణ-1821: అంటే ఈ పడి ఉని ఖరాూర్ం 

'జకాత్కు చంద్ధనదై ఉండవచుి, 'జకాత్ ధనానిి 

 (1/572)( [ ) متفق عليه  2]  - 1822
ْن تَمْ بُْن عَلِي   تَمْ أََخَذ الَْحَسُن  :َل َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَا  رِ َرة  م ِ
َدقَِة فََجَعلََها ِِفْ فَْيهِ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: .الص َ "كَْخ   فََقاَل الن َ

َدقََة؟َها ثُم َ قَاَل: "أََما َشَعْرَت أَنَ َرحَ َيْط كَْخ" لِ   " ا َّل نَأْكُُل الص َ
1822. (2) [1/572- ఏకీభవితం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: '' 'హసన్ బిన్ 'అలీ 

'సద్ఖహ్కు చంద్ధన ఖరాూరాలాోని ఒక్ ఖరాూరానిి 

తీసి నోటా్ల వేసుకునాిరు. అద్ధ చూసిన పర వకి్ (స), 

'దానిి తీసివేయి, దానిి తీసివేయి, దానిి విసరి 

పార్వయియ, మ్నం 'సద్ఖహ్ ధనం తినమ్ని నీకు 

తెల్యదా?' అని అనాిరు.'' 30  (బు'ఖార్ణ, 

ముసాిమ్)   
   (1/572) [ ) صحيح ( 3 ] - 1823
لِِب بِْن َربِْيَعَة قَاَل:ْبِد الْمُ َوَعْن عَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   ط َ

َدقاَِت إِن ََما ِهَي أَْوَساُخ الن َاِس َوإِن ََها َّل  الَص هِ "إِن َ َهذِ  سلم: و  عليه
 . ُه ُمْسلِم  اوَ رَ   ."ُمَحم َد  َوَّل ِْلِل ُمَحم َد  لِ تَِحل ُ 

1823. (3) [1/572-డృఢం]  

 

ఆర్గించడం నాకు ఎంతమాతొం ధర్మసమ్మతం కాదు. 

ఒక్వేళ ఇద్ధ 'జకాత్కు చంద్నిద్ని నాకు ఖచిితంగా 

తెల్సి ఉంటే నేను తినేస్తవాడిని. 

30) వివర్ణ-1822: ఈ 'హదీసు' దావరా ఏవిధంగా 

'జకాత్ 'సద్ఖహ్ల ధనం పర వకి్ (స)కు ధర్మసమ్మతం 

కాదో, అదే విధంగా పర వకి్ సంతానానిక్త కూడా 

ధర్మసమ్మతం కాద్ని తెలుసుత ంద్ధ. అంతేకాక్ పద్ద లు 

వేటిక్త దూర్ంగా ఉంటారో చినిలు కూడా వాటిక్త 

దూర్ంగా ఉండాల్. 'హసన్ 'జకాత్ ఖరాూరానిి నోటా్ల 

వేసుకునిపుపడు అతను చిని వయసుకలు, 'జకాత్ 

ధనం పర వకి్ (స) కుటుంబానిక్త తగద్ని అతనిక్త ఇంకా 

తెల్యదు. అందువలా్ల పర వకి్ (స) దానిపటా అసహయం 

క్ల్గించ్చందుకు ఈ పదాలను వాడారు. ఎవరినైెనా దేని 

నుండైనా ఆపడానిి ల్లదా చడు పదారాథ ల్ నుండి, 

మాల్నాయల నుండి అసహయం క్ల్గించడానిక్త ఇటువంటి 

పదాలు ఉపయ్యగించడం జరుగుతంద్ధ. ఉరూద లో ఛీ, ఛీ 

అని పలాల్ి అపరిశుదాధ ల నుండి వారించడం జరుగు్

తంద్ధ. మ్రో ఉలా్లఖనంలో పర వకి్ (స) అతని నోటా్ల నుండి 

దానిి తీసి పార్వేస్లర్ని ఉంద్ధ. 
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'అబుద ల్ ము'తత ల్బ్ బిన్ ర్బీ'అహ్ (ర్) క్థనం: 

పర వకి్ (స) పీ్వచనం: ''ఈ 'సద్ఖహ్, 'జకాత్ల్ధనం 

పర జల మాల్నాయలు, ఇవి ము'హమ్మద్కు, అతని 

కుటుంబానిక్త ఎంతమాతొం ధర్మసమ్మతం కావు.'' 

(ముసాిమ) 

 (1/572)[ ) متفق عليه (  4]  - 1824
عليه وسلم إِذَا اهلِل صىل اهلل كَاَن َرُسْوُل  :َريَْرَة قَاَل َوَعْن أَِِبْ هُ 

؟"  أُِِتَ بَِطعاَم  َسأََل َعْنُه: : ْيَل:ْن قِ فَإِ "أََهِدي َة  أَْم َصَدقَة   َصَدقَة 
  َهِدي َة  َضَرَب بَِيِدهِ  إِْن قِْيَل:َولَْم يَأْكُْل وَ  "كُلُْوا" قَاَل ِْلَْصَحابِِه:
 .فَأَكََل َمَعُهْم 

1824. (4) [1/572- ఏకీభవితం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: అలవాటు పీ్కారం 

ఎక్కడి నుండైనా పర వకి్ (స) వద్ద కు ఏదైనా తినే 

వసుత వు వచిినపుపడు పర వకి్ (స) ముందు అద్ధ 

కానుక్, ల్లక్ 'సద్ఖహ్ 'జకాత్కు చంద్ధనదా అని 

నిరాథ రించుకుంటారు. ఒక్వేళ అద్ధ 'సద్ఖహ్ద్ని 

అంటే తన అనుచరులకు తినమ్ని చపుతారు. పర వకి్ 

(స) దానుిండి ఏమీ తినరు. ఒక్వేళ అద్ధ కానుక్ 

అని అంటే తన చ్చతని చాచి తీసుకొని సహచరులతో 

పాటు తింటారు. 31 (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్)  

 (1/572)[ ) متفق عليه (  5]  - 1825
:    ثًََلُث بَِريَْرَة  كَاَن ِِفْ  َها قَالَْت:َرِضَي اهلُل َعنْ َوَعْن عَائَِشَة  ُسَنن 
 َ َنِن أ ْت ِِفْ َزْوِجَهان َ إِْحَدى الس ُ َ َوقَاَل َرُسْوُل اهلِل   .َها َعَتَقْت فَُخَي ِ

َودََخَل َرُسْوُل اهلِل صىل   ْن أَْعَتَق".لِمَ ُء "اَلَْوَّل  صىل اهلل عليه وسلم:
َب إِلَ مَ الُُْبْ  اهلل عليه وسلم وَ  ِ أُدُ يْ ُة تَُفْوُر بِلَْحم  فَُقر  م َِن   م  ِه ُخْبز  و َ
؟" قَالُْوا:"أَلَْم أََر بُْرمَ  :أُدُِم الَْبْيِت فََقاَل  بىََل َولَِكْن ذَلَِك  ة  فِْيَها لَْحم 
َق بِ  ِ ُهَو  " قَاَل: .َدقَةَ بَِريَْرَة َوأَنَْت َّل تَأْكُُل الص َ  ىَل ِه عَ لَْحم  تُُصد 

" ْيهَ عَلَ   .ا َصَدقَة  َولََنا َهِدي َة 
1825. (5) [1/572- ఏకీభవితం]  

'ఆయి'షహ్ (ర్) క్థనం: బానిసరాలు బరీర్హ్ 

సంఘటన దావరా 3 విషయాలు తెలుసుత నాియి: 1. 

విడుద్ల అయినపుడు ఆమకు తాను కోరితే తన 

భ్రి్ వద్ద  ఉండవచిని, ల్లక్పోతే వేరైెపోవచినే 

 

31) ఇల్ల్ అడగటం పర వకి్ (స్) దైవభీతిక్త, దైవభ్కి్తక్త 

తారాకణం. 

అనుమ్తి ఇవవబడింద్ధ, 2. వలా' విడుద్ల చ్చసిన 

వారిక్త చందుతంద్ని పర వకి్ (స) పర వచించారు, 3. 

ఆమకు 'సద్ఖహ్ మాంసం ఇవవబడింద్ధ. పర వకి్ (స) 

నా ఇంటిక్త వచాిరు. అపుపడు మాంస్లనిి వండుతూ 

ఉనాిను. పర వకి్ (స) తినటానిక్త ఏదైనా 

తెమ్మనాిరు. ర్కటెట , ఇంటా్ల ఉని కూర్ తెచిి 

ఇచాిను. అపుపడు పర వకి్ (స), 'పయియమీద్ గినేిలో 

మాంసం ఉడుకుతూ ఉనిటుట ంద్ధ,' అని అనాిరు. 

అంటే 'మాంసం కూర్ ఇవవండి,' అని అర్థ ం. దానిక్త 

అక్కడునివారు, 'మాంసం అయితే ఉడుకుతంద్ధ, 

కాని అద్ధ 'సద్ఖహ్ మాంసం. అద్ధ బర్ణర్హ్కు 

ఇవవబడింద్ధ. మ్రి తమ్రు 'సద్ఖహ్ తినరు క్దా?' 

అని అనాిరు. దానిక్త పర వకి్ (స), 'ఆ మాంసం 

బర్ణర్కు 'సద్ఖహ్, మాకోసం కానుక్,' అని 
అనాిరు.32  (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 

32) వివర్ణ-1825: బరీర్హ్ ఒక్ బానిసరాల్ పేరు. ఆమ 

భ్రి్ పేరు ముగీస్. వీరిద్ద రూ బానిస భారాయభ్రి్లు. 

'ఆయి'షహ్ (ర్) బర్ణర్హ్ ను విడుద్ల్చ్చస్లరు, అపుపడు 

ఆమ భ్రి్ బానిస. పర వకి్ (స) ఆమతో, 'ఇపుపడు నీవు 

భ్రి్తో పాటు ఉండద్లచుకుంటే ఉండవచుిను ల్లదా 

వేరైెపో వచుిను,' అని అనాిరు. అందువలా ధారిమక్ 

పండితలు బానిస స్వత ీ విడుద్లైెతే భ్రి్ బానిస అయితే 

ఆమ తన భ్రి్ సంర్క్ష్ణలో ఉండవచుిను ల్లదా వేరైె 

పోవచుిను. కానీ భ్రి్ విడుద్ల అయితే అతనిక్త ఈ 

అధికార్ం ల్లదు. ధారిమక్ పండితలంద్రి అభిపార యం 

ఇదే. కొనిి ఉలా్లఖనాలాో బర్ణర్హ్ భ్రి్ సవతంతొడని 

ఉంద్ధ. అయితే 'హదీసు'వేతత లు దీనికి అంతగా 

పార ధానయత ఇవవల్లదు. రెండవ విషయం వలా బానిసరాలు 

వలా' అంటే, ఆమె ఆసు  ఆమను విడుదలచేసన వారిక్త 

ద్కుకతంద్ధ. వల్ల' ఒక్ ర్క్మైన హకుక. ఇద్ధ బానిస 

ల్లదా బానిసరాల్ని విడుద్ల చ్చసినవారిక్త వరిిసుత ంద్ధ. 

అంటే ఒక్వేళ ఆమ చనిపోతే విడుద్లచ్చసిన వారే్ఆసిత క్త 

వార్సులు. 'ఆయి'షహ్ (ర్) బర్ణర్హ్ ను కొని విడుద్ల 

చ్చయగోరి నపుడు బర్ణర్హ్్ యజమానులు'' వల్ల' 
మేము తీసుకుంటాము,'' అని అనాిరు. 'ఆయి'షహ్ 

(ర్) పర వకి్ (స)తో దానిి గురించి పర స్లత వించగా, పర వకి్ 

(స), 'అద్ధ తపుపడు షర్త వల్ల విడుద్ల్చేసిన్వార 

హకుక,' అని అన్ననరు. మూడవ విషయం వలా 
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 ( 1/573) [ ) صحيح ( 6]  - 1826
َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  

 .ي ُ ُل الَْهِدي ََة َويُِثْيُب عَلَْيَها. َرَواُه الُْبَخارِ ْقبَ لم يَ عليه وس
1826. (6) [1/573-దృఢం]  

'ఆయి'షహ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) కానుక్లు 

స్వవక్రించ్చ వారు. దానిక్త పర తిఫలం కూడా ఇచ్చివారు. 

అంటే కానుకలకు బదులుగా పర వకత  (స) కూడా 

కానుకలు ఇచేే వారు. (బు'ఖార్ణ)  
 ( 1/573) [ ) صحيح ( 7 ] - 1827

اَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَ 
ْو أُْهِدَي إَِِل َ ِذَراع  ُت إََِل كَُراع  َْلََجْبُت َولَ "لَْو دُِعيْ  لم:سوعليه 
 .ِبلُْت". َرَواُه الُْبَخاِري ُ ل َقَ 

1827. (7) [1/573-దృఢం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ పర వచనం: 

ఒక్వేళ మేక్ పక్క తినడానిక్త ననుి పల్చినా నేను 

స్వవక్రిస్లత ను. అంటే స్థధారణమైెన వసుత వు తినడానిక్త 

ఆహావనించినా స్వవక్రిస్లత ను. అదేవిధంగా ఒక్వేళ మేక్ 

జబు (దసా్్/జి'ర్గ'అ) మాంస్ం నాకు పంపనా దానిి 

కూడా స్వవక్రిస్లత ను. 33 (బు'ఖార్ణ)  

 (1/573)[ ) متفق عليه (  8]  - 1828
  هلل ا قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل   َعْنُه قَاَل:َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهللُ 

ْوُف َعىَل الن َاِس تَُرد ُُه  َس الِْمْسِكنْيُ ال َِذْي يَُط يْ "لَ  عليه وسلم: 
َمَرتَاِن َولَ الل ُ  َمَرُة َوالت َ لُْمْسِكنْيُ ال َِذْي َّل   اِكن َ ْقَمُة َوالل ُْقَمَتاِن َوالت َ

ُق عَلَْيِه َوَّل يَِجُد َغََن   ي ُْغِنْيِه َوَّل يُفْ  ُم فََيْسأَُل  وْ قُ يَ  َطُن بِِه فََيَتَصد َ
 .الن َاَس"

1828. (8) [1/573- ఏకీభవితం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పీ్వక్త (స్) పీ్వచనం, 

పర జల చుటూట  తిరుగుతూ ఒక్ ముద్ద , రెండు 

 

'సద్ఖహ్ పేద్లకు, అగతయపరులకు ఇవావల్. అయితే 

వారు ధనవంతలకు కానుక్గా ఇస్తత  ధనవంతలు ఆ 

'సద్ఖహ్ ను తినవచుా. ఎందుక్ంటే ఇద్ధ వారిక్త కానుక్ 

వంటిద్ధ. యాజమానయం మారితే దాని ఆదేశం కూడా 

మారిపోతంద్ధ. 

33) అంటే స్లమానయమైన వసుత వు కానుక్గా పంపనా నేను 

దానిి స్వవక్రిస్లత ను.   

ముద్ద లు, ఒక్ ఖరాూర్ం, రెండుఖరాూరాలు తీసుకొని 

పోయ్యవాడు పేద్వాడు కాడు. వాసత వానిక్త పేదవాడు 

అంటే తన అవసర్ం మేర్కు సంపాదించలేనివాడు, 

తన పేద్రిక్ం పర జల ద్ృషిట లో పడక్పోవడంచ్చత వారి 

దానధరామలకు నోచుకోనివాడు. తనకు తానుగా 

పర జలముందు నిలబడి చయియచాచి అరిథ ంచనివాడు. 

ఇటవంటి వాడే నిజమయ్యన పేదవాడు. 34  

(బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం  الَْفْصُل الث َاِّنْ 

 (573/ 1)ه ( تس [ ) لم تتم درا 9]  - 1829
ْ َرافِع  أَن َ َرُسْوَل  ْن عَ  ُجًل   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بََعَث رَ  أَِِب

َدقَةِ  ْن بَِِنْ َمْخُزْوم  َعىَل الص َ ْ  .م ِ اْصَحْبِِنْ كَْيَما   :فِع  َرا فََقاَل ِْلَِِب
ُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم آِِتَ رَ  َّل َحّت   تُِصْيَب ِمْنَها.فََقاَل:

ِب ِ صىل اهللْسأَلَُه. فَانْ أَ فَ  فََقاَل:  .فََسأَلَهُ  . عليه وسلمَطلََق إََِل الن َ
َدقََة َّل تَِحل ُ لََنا َوإِن َ َمَواِِلَ الَْقْوِم مِ  . َرَواُه  " ُفِسِهْم أَنْْن "إِن َ الص َ

ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن َ  ْ  .َسائِ ُ الرت ِ
1829. (9) [1/573-అప్రశోధితం]  

అబూ రా'ఫె (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) బనూ 

మ్'ఖ్'జూమ్కు చంద్ధన ఒక్ వయకి్తని 'జకాత్ 

తాసిల్లద రుగా పంపంచారు. ఆ వయకి్త అబూ రాఫే'తో 

నీవు కూడా నాతో వస్తత  నీకూ వీటిలో నుండి వాటా 

లభిసుత ంది,' అని అనాిడు. దానిక్త అబూ రా'ఫే 

'ల్లదు, నేను పర వకి్ (స) వద్ద కు వళ్ళళ క్నుకుకంటాను' 

అని అనాిరు. అతను పర వకి్ (స) వద్ద కు వళ్ళళ పర వకి్ 

(స)ను దానిి గురించి అడిగారు, దానిక్త పర వకి్(స), '' 

'సద్ఖహ్ మ్నకోసం ధర్మసమ్మతం కాదు. ఒక్ జ్జతి 

వారు విడుద్ల చ్చసిన వాడు ఆ జ్జతివాడిగా 

 

34) వివర్ణ-1828: అంటే ఇంటింటా బిచేమెతుు కుని 

తిరిగే వారు పేదవారు కాదు. అగతిపరుడే అసలైన 

పేదవాడు. అతని వద్ద  తన అవసరాలకు ధనం ఉండదు. 

అతడు పేద్వాడనిద్ధ ఇతరులకు తెల్యదు, అతనిక్త 

దానధరామలు చలా్ంచడానిక్త. ఇటువంటి వారు ఇతరుల 

ఇంటిముందు నిలబడి అడగరు. ఇటువంటి వారిక్త 

ఇవవడమే మ్హా పుణయం. 
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పరిగణంచబడతాడు అని పీ్వచించారు. 35 (తిరిమజి', 

అబూ దావూద్, నస్లయి') 

 (1/574) دراسته ( [ ) لم تتم 10]  - 1830
و قَاَل:اهلِل بِْن َعمْ َوَعْن َعْبِد  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ر 

َدقَُة لَِغِِن   "  وسلم: ة  َسِوي   َّل  وَ َّل تَِحل ُ الص َ . َرَواُه  "لِِذْي ِمر َ
ِمِذي ُ وَ  ْ اَرِمي ُ دَاُودَ  أَبُْو الرت ِ  .َوالد َ

1830. (10) [1/574- అప్రశోధితం]  

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'అమర ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం, ''ధనవంతలకు, ఆరోగయంగా, బలంగా 

ఉనివారిక్త, సంపాద్ధంచ్చ శకి్తగల వారిక్త 'సద్ఖహ్ తీసు  

కోవడం ధర్మసమ్మతం కాదు.'' (తిరిమజి', అబూ 

దావూద్, దార్మి) 

 (1/574) [ ) لم تتم دراسته ( 11]  - 1831
 .يَْرةَ  أَِِبْ ُهرَ َماَجُه َعْن  لن ََسائِ ُ َوابُْن َمُد َواأَحْ  هُ َوَرَوا

1831. (11) [1/574- అప్రశోధితం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) దావర్గ,్ దీనినే్ అ'హ్మ్ద, 

నస్లయి', ఇబెి మాజహ్) 

   (1/574) [ ) صحيح ( 12]  - 1832
 ًَلِن  َرجُ ِّنْ َُبَ أَخْ  قَاَل: ِن عَِدي  بِْن الِْخَيارَ اهلِل بْ ِد َبيْ َوَعْن عُ 
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َوهُ أَن َُهَما أَتَياَ  ِة الَْودَاِع َوُهوَ الن َ  َو ِِفْ ِحج َ

َدقَةَ  فََسأََّلُه ِمْنَها فََرفََع فِْيَنا الن ََظَر َوَخَفَضُه فََرآنَا  .يَْقِسُم الص َ
ِِن   َوَّل لَِقِوي    ْيَها لِغَ فِ ْعَطْيُتُكَما َوَّل َحظ َ إِْن ِشْئُتَماأ" :َقاَل  فَ َجلَْديِْن 
ْكَتِسب    .لنسائَرَواُه أَبُْو دَاود وا. "م ُ

1832. (12) [1/574-దృఢం]  

'ఉబేదులా్లహ్ బిన్ 'అదీ బిన్ 'ఖియార్ (ర్) క్థనం: 

నాకు ఇద్ద రు వయకిులు ఇల్ల తెల్పారు, ''పర వకి్ (స) 

'హజాతల్ విదా సంద్ర్భంగా 'జకాత్ ధనానిి పంచు 

తనిపుపడు వాళ్ళళద్ద రూ వళ్ళళరు. పర వకి్ (స)ను 

అరిథ ంచారు. అపుపడు పర వకి్ (స) వాళ్ళళద్ద రినీ 

 

35) వివర్ణ-1829: అబూ రాఫే' పర వకి్ (స) విడుద్ల 

చ్చసిన బానిస. అతనిి 'జకాత్ నుండి ఎందుకు వారించా 

ర్ంటే, అతను బనూ హాషిమ్ పరిధిలోనిక్త వచ్చిస్లరు. 

అందువలా సయియదుల దావరా విడుద్ల చ్చయబడిన 

బానిస కూడా 'సద్ఖహ్ తీసుకోల్లరు అని తెల్సింద్ధ. 

తలపైకతిత  చూస్లరు. మ్ళ్ళళ తలద్ధంచుకునాిరు. 

అంటే వాళ్ళళద్ద రినీ తలనుండి కాళళవర్కు చూస్లరు. 

అంటే వాళ్ళళద్ద రూ ఆరోగయంగా, బలంగా ఉండటం 

పర వక్ (స) చూస్లరు. అపుపడు పర వకి్ (స) వారితో, 

''మీరు కోరితే నేను మీకు ఇవవగలను, కాని ఈ 

'జకాత్ ధనంలో ధనవంతనికి వంతల్లదు, 

ఆరోగయంగా, బలంగా సంపాద్ధంచ్చ శకి్త గలవానికి 

హకూకల్లదు'' అని అనాిరు (అబూ దావూద్, 

నస్లయి') 

 (1/574) [ ) لم تتم دراسته ( 13]  - 1833
ىل اهلل ُل اهلِل ص اَل َرُسوْ قَ  َوَعْن َعَطاِء بِْن يََسار  ُمْرَسًل  قَاَل:

َدقَُة لَِغِِن    عليه وسلم: :"َّل تَِحَل الص َ ِبْيِل  ِِفْ َس  ل َِغاز    إِّل َ لَِخْمَسة 
اَها بَِمالِِه أَوْ  ل  َرجُ  لِ اهلِل أَْو لَِعاِمِل عَلَْيَها أَْو لَِغاِرم  أَْو لَِرُجل  اْشرَتَ

َق َعىَل  ِ م ِْسِكنْي  فَُتُصد  ْهَدى الِْمْسِكنْيُ نْيِ فَأَ الِْمْسكِ  كَاَن لَُه َجار 
 .  َوأَبُْودَاُودَ  َرَواُه َمالِك  . "لِلَْغِِن ِ 

1833. (13) [1/574- అప్రశోధితం]  

'అతాఅ' బిన్ యస్లర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం: ''ఏ ధనవంతనికీ 'సద్ఖహ్, 'జకాత్ తీసు 

కోవటం ధర్మసమ్మతం కాదు. అయితే ఐదుగురు 

ధనవంతలకు చలాుతంద్ధ. 1. జిహాద్ మ్రియు 

పోరాటాలాో పాల్గగ నే వారిక్త, 2. 'జకాత్ వస్తలు్చ్చస్త్

వారిక్త, 3. పరిహార్ం చలా్ంచ్చవారిక్త, 4. తన ధనంతో 

'జకాత్ వసుత వును కొనేవారిక్త, 5. పేద్వాడి తర్ఫున 

కానుక్గా ఇవవబడిన 'జకాత్ వసుత వును స్వవక్రించ్చ 

వారిక్త. (మాల్క్, అబూ దావూద్)  
 (1/574) لم تتم دراسته ( [ ) 14]  - 1834

َِِبْ دَاُودَ  ِ ِبيْ : "أَِوابِْن َعْن أَِِبْ َسِعْيد   َوِِفْ ِرَوايَة  ْل   .ِل" الس َ
1834. (14) [1/574- అప్రశోధితం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) క్థనం: ఇందులో ''ల్లదా 

పర యాణీకులు'' అనేపద్ం అధిక్ంగా ఉంద్ధ.(అబూ 

దావూద్) 

  (1/574) سته (تتم درا مل[ )  15]  - 1835
َدائِ ِ  ِب َ صىل  َوَعْن ِزيَاِد بِْن الَْحاِرِث الص ُ اهلل عليه  قَاَل: أَتَْيُت الن َ

أَْعِطِِنْ ِمَن  َقاَل:وسلم فََبايَْعُتُه فََذكََر َحِديْث ا َطِويًْل  َفأَتَاُه َرُجل  فَ 
 اهلَل لَْم  ن َ " إِ  وسلم: فََقاَل لَُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه ِة .َدقَ الص َ 
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َّل َغَْيِهِ ِِفْ  َدقَاِت َحّت َ َحَكَم فِيْ يَْرَض بُِحْكِم نَِب   و َ َها ُهَو  الص َ
أََها ثََمانَِيَة أَْجَزاء  فَإِْن كُْنَت ِمْن ت   لَْك اْْلَْجَزاِء أَْعَطْيُتَك " . َِ فََجز َ

َ  اهُ َروَ   .بُْو دَاُودَ أ
1835. (15) [1/574- అప్రశోధితం]  

'జియాద్ బిన్ 'హారిస్' 'సుదాయీ' (ర్) క్థనం: 

నేను పర వకి్ (స) వద్ద కు వళ్ళళను. పర వకి్ (స) శుభ్-

హస్లత లపై బైెఅత్ చ్చస్లను. ఆ తరువాత 'హారిస్' 

దీరా్మైన ఒక్ 'హదీసు'ను పేర్కకనాిరు. అతను ఇలా 

అనాిరు, ''ఒక్్ వయకి్త పర వకి్ (స) వద్ద కు వచాిడు, 

'జకాత్ ధనం ఇమ్మని అడిగాడు. అపుపడు పర వకి్ (స) 

ఆ వయకి్తతో ఇల్ల అనాిరు, ''అలా్లహ్(త) 'సద్ఖహ్ 

మ్రియు 'జకాత్ విషయంలో పర వకి్ తీరుపతోనూ 

ఇషట పడ ల్లదు. ఇతరుల తీరుపతోనూ ఇషట పడ ల్లదు. 

దానిి గురించి సవయంగా అలా్లహ్(త) ఇల్ల తీరుప్

ఇచాిడు: 8 మ్ంద్ధని గురించి పేర్కకనాిడు: అంటే 8 
మ్ంద్ధ 'జకాత్కు అరుు లు: ఒక్ వేళ నీవు ఆ ఎనిమిద్ధ 

ర్కాలాో ఏ ర్కానిక్త చంద్ధన వాడవైనా, నేను నీకు 

'జకాత్ ఇచిి వేస్లత ను. ఒక్వేళ నీవు వారిలోని ఏ 

ర్కానికీ చంద్ధనవాడవు కానిపక్ష్ంలో నీవు 'జకాత్ 

తీసుకోవటం మ్ంచిద్ధకాదు' అని అన్ననరు. (అబూ 

దావూద్)  
----- 

  మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/575) [ ) ضعيف ( 16]  - 1836
ِب َرِضَي اهلُل َعْنُه  اَل: َشِرَب ُعَمَر بُْن الَْخط َ َعْن َزيِْد بِْن أَْسلََم قَا

؟ فَأَخْ  لََبن ا فَأَْعَجَبُه فََسأََل ال َِذْي  َ َُبَ َسَقاُه: ِمْن أَيَْن َهَذا الل ََبُ ن َُه ُه أ
اُه  َدقَِة َوُهْم يََسُقْوَن  إِذَا نَعَ فَ َوَردَ َعىَل َماء  قَْد َسم َ م  م ِْن نََعِم الص َ

 ِسَقاِئْ فَُهَو َهَذا: فَأَدَْخَل ُعَمُر يََدُه ِمْن أَلَْبانَِها فََجَعلُْتُه ِِفْ لَُبْوا فََح 
 .ان  فَاْسَتَقاَءُه. َرَواُه َمالِك  والبيهقي ِف شعب اْليم

1836. (16) [1/575-బలహీనం]  

'జైద్ బిన్ అస్లమ్ (ర్) క్థనం: 'ఉమ్ర్ (ర్) పాలు 

తొాగారు. అవి అతనిక్త చాల్ల రుచిక్ర్మైనవిగా 

అనిపంచాయి. పాలు ఎక్కడి నుండి తెచాివని పాలు 

తొాపంచ్చవాడిని అడిగారు. అతను ఇల్ల అనాిడు: 

''నేను 'సద్ఖహ్ ఒంటెలు నీరు తొాగుతని చోటిక్త 

వళ్ళళను. ఒంటె యజమానులు ఒంటెల పాలు 

పతికారు, అక్కడి పేద్లకు పంచిపటాట రు, నేనుకూడా 

కొనిిపాలు నాచ్చద్లో తీసుకునాిను. ఈ పాలు 

'సద్ఖహ్, 'జకాత్ల ఒంటెలపాలు,'' అని అనాిడు. 

వంటనే 'ఉమ్ర్ (ర్) తన చ్చతిని నోటా్ల వేసి వాంతి 

చ్చస్లరు. 36  (మాల్క్, బైెహఖీ-షు'అబల్ ఈమాన్)  
===== 

ِحل ُ لَهُ َمْن تَ وَ بَاُب َمْن ّل َ تَِحل ُ لَُه الَْمْسأَلَُة    -4  

4. అరిథ ంచడానికి అరుు లు, అనరుు లు 

అనవసర్ంగా అరిథ ంచటానిి చాలా తీవీంగా 

విమ్రిశంచటం జరిగింద్ధ. ఒక్ 'హదీసు'లో పీ్వక్త (స్) 

ఇల్ల పర వచించారు: ''పర జలను అడుకుునేవాడు 

నర్కాగ్నిని కూడబెడుతునాిడు.'' (ముసాిమ్)  

మ్రో సంద్ర్భంలో ఇల్ల పర వచించారు: ''ఉద్యం, 

స్లయంతొాల ఆహార్ం ఉనివారు అరిథ ంచటం మ్ంచిద్ధ 

కాదు.'' కా్తంద్ పేర్కకని 'హదీసు'లు అరిథ ంచటానిి 

విమ్రిశంచ్చవిగా ఉనాియి. 
------ 

ُل     మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 1/576)[ ) صحيح (  1]  - 1837
 َحَمالَة   ق  رضي اهلل عنه قَاَل: تََحم َلُْت ارِ ُمخَ  َعْن قَِبْيَصَة بِْن 

ْيَها. فََقاَل: "أَقِْم  م أَْسأَلُُه فِ فَأَتَْيُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسل
َدقَُة فََنأُْمَر لََك بَِها". قَاَل ثُم َ َحّت َ تَ  قَاَل: "يَا قَِبْيَصُة   .أْتِْيَنا الص َ

ُجل  تََحم َ  ّل َ  إِ إِن َ الَْمْسأَلََة َّل تَِحل ُ  ة  فََحل َْت لَُه  َحَمالَ َل ِْلََحِد ثًََلثَة  ر َ
ئَِحة  اْجَتاَحْت ْمِسُك َوَرُجل  أََصابَْتُه َجاْيَبَها ثُم َ يُ الَْمْسأَلَُة َحّت َ يُِص 

ْن عَْيش   ا م ِ أَْو قَاَل  .َمالَُه فََحل َْت لَُه الَْمْسأَلَُة َحّت َ يُِصْيَب قََوام 
ُقْوَم ثًََلثَة  م ِْن ذَِوي  َحّت َ يَ  ْيش  َوَرُجل  أََصابَْتُه فَاقَة  ْن عَ م ِ  ِسَداد ا

ْت لَُه الَْمْسأَلَُة َحّت َ  أََصابَْت فًَُلن ا فَاقَة  فََحل َ ْوِمِه. لََقْد الِْحىج ِمْن قَ 
ا م ِْن عَْيش     ِمَن أَْو قَاَل ِسَداد ا م ِْن عَْيش  فََما ِسَواُهن َ  .يُِصْيَب قَِوام 

ا". َرَواُه ُمْسلِم  أْكُلُهَ َمْسأَلَِة يَا قَِبْيَصُة ُسْحت  ي َ الْ   .ا َصاِحُبَها ُسْحت 
 

36) వివర్ణ-1836: 'ఉమ్ర్ (ర్) దైవభీతి, దైవభ్కి్త వలా 

ఇల్ల చ్చస్లరు. కాని పేద్వాడు తనకు దరిక్తన 'జకాత్ను ఏ 

ధన వంతడికై్నా కానుక్గా ఇస్తత  దానిి తీసుకోవడం ధర్మ 

సమ్మతమే. ఎందుక్ంటే యాజమానయం మారితే ఆదేశం 

కూడా మారిపోతంద్ధ. 
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1837. (1) [1/576-దృఢం]  

ఖబీ'సహ్ బిన్ ము'ఖారిఖ్ (ర్) క్థనం: నేను ఒక్రి 

బాధయత తీసుకునాిను, పర వకి్ (స) వద్ద కు వళ్ళళ 

అపుప చలా్ంచటానిక్త అడిగాను. దానిక్త పర వకి్ (స), 

''ఇక్కడ కొనిి రోజులు ఉండు, మా ద్గగ ర్కు 'జకాత్ 

ధనం వచిిన వంటనే ఇవవమ్ని ఆదేశస్లత ం.'' అని్

అనాిరు. ఆ తరువాత మ్ళ్ళళ ఇల్ల అనాిరు, ''ఓ 

ఖబీ'సహ్  కేవలం ముగుగ రు వయకిుల్ల అరిథ ంచగలరు: 

1. అపుప బాధయత తీసుకునివాడు అతడు కూడా 

అపుప ఎంత ఉందో అంతే అడగ గలడు, అంతక్ంటే 

ఎకుకవ అడగరాదు, 2. క్షాట లకు గుర్యిన వాడు, 

అతని ధన-సంపద్లకు నషట ం వాటిలా్, క్రువు 

కాటకాలు మొద్లైెనవాట్టకి్ గురైతే, అతడు అవస 

రానిక్త కావలసినంత అడగగలడు. అవసర్ం 

తీరిపోయిన తరావత అతనిక్త అడిగే అర్ు త ల్లదు, 3.్ 

అతనిపై పెదద  క్షట ం వచిిపడి, దానివలా అతడు 

పేద్వాడైపోయాడు, తినే తొాగే ఆధార్ం ల్లకుండా 

పోయింద్ధ. అతని కుటుంబానిక్త చంద్ధన సజానులైెన 

ముగుగ రు వయకిులు ఆ వయకి్త నిజంగానే పేద్ రికానిక్త 

గుర్యాయడని స్లక్ష్యం ఇవావల్. అతడు అవసర్ 

మునింత, అతని జీవితం నిలబడేంత అడగ 

వచుిను. అతని అవసర్ం తీర్గానే అరిథ ంచడం 

తగదు. కేవలం ఈ ముగుగ రు వయకిుల్ల అరిథ ంచగలరు. 

వీరు తపప ఇతరులు అరిథ ంచటం నిషిద్ధ ం. 

అనవసర్ంగా అరిథ ంచ్చవాడు అధర్మ సంపాద్న 

తింటాడు. 37 (ముసాిమ్) 

 ( 1/576)[ ) صحيح (  2]  - 1838
َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  

ا فَإِن ََما يَ أَمْ اَس عليه وسلم: "َمْن َسأََل الن َ  ا.  أَُل جَ ْس َوالَُهْم تََكث ُر  ْمر 
 . م  َرَواُه ُمْسلِ   ."َيْسَتِقل َ أَِو لَْيْسَتْكِثرْ فَلْ 

 

37) వివర్ణ-1837: 'హమాాల అంటే బాధయతా్భార్ం 

అని అర్థ ం. ఒక్ వయకి్త మ్రోవయకి్త రుణభారానిి, హతాయ 

పరిహారానిి చలా్ంచడంలో అతని ధనం ఖర్ియింద్ధ. 

అతడు మ్రో్వయకి్త అపుప తీర్ిడం కోసం ఎంత ఖరుి్

చ్చస్లడో అంతసొముమ అడగ గలడు. అసలు ఆ వయకి్త 

తనకోసం అడగటం ల్లదు, అపుప తీసుకుని వయకి్త అపుప 

తీర్ిడానిక్త అడుగుతనాిడు. 

1838. (2) [1/576-దృఢం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: 

తనధనానిి అధిక్ం్ చ్చయటానిక్త అరిథ ంచ్చ వయకి్త 

నిపుపను అరిథ సుత నాిడు. అటువంటి వాడు 

ఎకుకవైనా అడగవచుి, తకుకవైనా్ అడగవచుి, 

అతని్ఇషట ం. (ముసాిమ్) 

 (1/576)[ ) متفق عليه (  3]  - 1839
 عليه اَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهللَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر قَ وَ 

َ يَْوَم الِْقيَ  ُجُل يَْسأَُل الن َاَس َحّت َ يَأِِْت   اَمةِ وسلم: "َما يََزاُل الر َ
"ْح ِِفْ َوْجِهِه ُمْزَعُة لَ ْيَس لَ   .م 

1839. (3) [1/576-ఏకీభవితం]  

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం: ''ఎలాపుపడూ పర జలను అరిథ ంచ్చవాడు 

తీరుపద్ధనం నాడు ముఖంపై మాంసం ల్లని సిథ తిలో 

వస్లత డు.'' (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్)  

అంటే అవమానపర్చబడతాడు ల్లదా వాసత వంగా 

అతని ముఖంపై మాంసం ఉండదు, దానివలా 

అసహయంగా క్నబడతాడు. 

 ( 1/577) [ ) صحيح ( 4]  - 1840
"َّل   ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َعْن ُمَعاِويََة قَاَل: قَاَل رَ وَ 

ْنُكْم َشيْ  ا تُلِْحُفْوا ِِفْ الَْمْسأَلَة  فََواهلِل َّل يَْسأَلُِِنْ أََحد  م ِ ْخِرُج لَُه  فَتُ ئ 
 ْ َرَواُه  . " أَْعَطْيُتهُ فِْيَما  ا َوأَنَا لَُه كَاِره  فَُيَباَرُك لَهُ َشْيئ   َمْسأَلَُتُه ِمِن ِ

 .ُمْسلِم  
1840. (4) [1/577-దృఢం]  

ము'ఆవియహ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: 

అరిథ ంచటంలో హదుద లు మీర్క్ండి. అలా్లహ్ స్లక్తష ! మీలో 

ఎవరైెనా ననుి ఏదైనా వసుత వు అడిగితే, అతడు 

అడగటం వలా నేనతనిక్త ఆవసుత వు ఇచిి, 

అసహియంచు కుంటే అందులో శుభ్ం ఉండదు. 

(ముసాిమ్) 

 ( 1/577)[ ) صحيح (  5]  - 1841
اِم قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   بََْيِ بِْن الَْعو َ َوَعْن الز ُ

هِ رِ هْ  َظ ىَل فََيأِِْتْ بُِحْزَمِة ُحَطب  عَ  لَهُ َحبْ وسلم: "ِْلَن َ يَأُْخَذ أََحُدكُْم 
 ُه ِمْن أَْن ي َْسأََل الن َاَس َيُكف َ اهلُل بَِها َوْجَهُه َخَْي  لَ فََيِبْيَعَها فَ 

 .. َرَواُه الُْبَخاِري ُ  " أَْعَطْوُه أَْو َمَنُعْوهُ 
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1841. (5) [1/577- దృఢం]  

'జుబైెర్ బిన్ 'అవావమ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం: మీలో ఎవరైెనా తన తొాడు తీసుకొని 

క్టెట లు క్టిట  తన వీపుపై వేసుకొని వచిి దానిి అముమ్

కోవాలి, దాని వలా అలా్లహ్ (త) అతని ముఖానిి 

అవమాన భార్ం నుండి ర్క్తష సా్థడు. అంటే అతనికి 

గౌర్వ మ్రాయద్లను పీ్స్థదిసా్థడు, ఇది  పర జలు 

ఇచిినా, ఇవవక్ పోయినా పర జలను అరిథ ంచ్చ దాని్

క్నాి చాల్ల గొపపద్ధ. (బు'ఖార్ణ) 

  (1/577) [ ) متفق عليه ( 6]  - 1842
 صىل اهلل عليه َسأَلُْت َرُسْوَل اهللِ  ام  قَاَل:َوَعْن َحِكْيِم بِْن ِحزَ 

"يَا َحِكْيُم إِن َ َهَذا  فَأَْعَطاِّنْ ثُم َ َسأَلُْتُه فَأَْعَطاِّنْ ثُم َ قَاَل ِِلْ: وسلم
ْفس  بُْوِرَك لَُه فِْيِه َوَمْن اَوةِ نَ خَ ُحلُو   فََمْن أََخَذُه بَِس  ِضر   خَ الَْماَل 
َ وَ   لَْم يَُباَرْك لَُه فِْيِه.ُه بِإِْشَراِف نَْفس  أََخَذ  اَن كَال َِذْي يَأْكُُل َوَّل ك

ْفىَل". َن الَْيِد الس ُ : يَْشَبُع َوالَْيُد الُْعلَْيا َخَْي  م ِ  ُت:فَُقلْ  قَاَل َحِكْيم 
ا بَْعَدَك َشْيئ  َك بِالْ ثَ يَا َرُسْوَل اهلِل َوال َِذْي بَعَ  ا َحّت َ  َحق ِ َّل أَْرَزأُ أََحد 

نَْيا"أُفَارِ   .َق الد ُ
1842. (6) [1/577- ఏకీభవితం] 

'హకీమ్ బిన్ 'హి'జ్జమ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స)ను 

నేను ఒక్ వసుత వు అడిగాను, పర వకి్ (స) నాకు అను 

గాహించారు. మ్ళ్ళళ నేను పర వకి్ (స)ను అడిగాను, 

పర వకి్ (స) నాకు ఇచాిరు. ఆ తరువాత పర వకి్ (స) 

ఇల్ల అనాిరు, ''ఈ ధనం ససయశ్వయమ్లంగా, 

తియయగా ఉంటుంద్ధ. ఎవరు ఈ ధనానిి అడగ్

కుండా, కోరిక్లు ల్లకుండా పంద్ధతే అందులో శుభ్ం 

పర స్లద్ధంచబడుతంద్ధ. మ్రెవరు ఈ్ ధనానిి మ్నో 

కాంక్ష్లతో పంద్ధతే అందులో శుభ్ం అనుగాహించ 

బడదు. ఇటువంటి వయకి్త తినాి, తృపత చంద్ని 

వయకి్తతో సమానం. అంటే శుభ్ం ల్లని కార్ణంగా. 

పైనుని చేయ్య కెింద ఉని చేయ్య కంటే ఉతు మ 

మైెనది. అంటే ఇచ్చిచ్చయి తీసుకునేచ్చయి క్ంటే 

ఉనితమైనద్ధ.  

'హకీమ్ ఇల్ల అనాిరు, ''నేనిల్ల వినివించు 

కునాిను, 'ఓ్ అలా్లహ్ పర వకిా! సతాయనిి ఇచిి 

మిమ్మల్ి పంపన ఆ దైవం స్లక్తష ! ఇక్ముందు నేను మీ్

తరువాత ఎవరిధనానిి్అరధ ంచను. అంటే మ్ర్ణంచ్చ 

వర్కు ఎవరినీ అడగను.' '' (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 (1/577) [ ) متفق عليه ( 7]  - 1843
ُهَوَعىَل   وَ قَاَل َوَعِن ابِْن ُعَمَر أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم 

َف َعِن  يَْذكُ وَ الِْمْنَُبَِوهُ  َعف ُ َدقََة َوالت َ ا  الُْعلْيَ  "اَلَْيُد  الَْمْسأَلَِة: ُر الص َ
َن الَْيِد  م ِ ْفىَل َوالَْيُد الُْعلَْيا ِهَي الْمُ َخَْي  ْفىَل ِهَي  ْنِفَقُة َوالَْيُد الس ُ الس ُ

ائِلَُة"  .الس َ
1843. (7) [1/577-ఏకీభవితం]  

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

మంబర్పై పర సంగించారు. పర వకి్ (స) తన పర సంగంలో 

'సద్ఖహ్ అరిథ ంచడానిక్త దూర్ంగా ఉండమ్ని 

హితబోధ చ్చస్లరు, పైనుని చ్చయి కా్తంద్వుని 

చ్చయిక్ంటే ఉనితమైనద్ని. పైన ఉని చ్చయి 

ఖరుిచ్చస్తద్ని, కా్తందుని చ్చయి అడుకుకనేద్ని 

విశద్పరిచారు. (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 (1/577)متفق عليه ( [ )  8]  - 1844
َن اْْلَنَْوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَا ا م ِ َصاِر َسأَلُْوا  َل: إِن َ أُنَاس 

أَلُْوُه فَأَْعَطاُهْم َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَأَْعَطاُهْم ثُم َ َس 
 فََلْ أَد َِخَرُه  ْن َخَْي  مِ "َما يَُكْوَن ِعْنِدْي  اَل:فَقَ َحّت َ نَِفَد َما ِعْنَدُه. 

ِه اهلُل َوَمْن  اهلُل َوَمْن ي َْسَتْغِن يُْغنِ  ْن ي َْسَتِعف ُ يُِعف َهُ َعْنُكْم َومَ 
ُه اهلُل َوَما أُْعِطَي أََحد  َعَطاء  ُهَو َخَْي   ْ ِ َ يَُصُب   َوأَْوَسَع ِمَن  يََتَصُب َ

ُْبِ"  الص َ
1844. (8) [1/577- ఏకీభవితం]  

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర్) క్థనం: అ'నాసరులాోని 

కొంద్రు పర వకి్ (స)ను ఏదో అడిగారు, పర వకి్ (స) 

వారిక్త ఇచాిరు. వాళ్ళళ మ్ళ్ళళ అడిగారు. పర వకి్ (స) 

మ్ళ్ళళ ఇచాిరు. చివరిక్త పర వకి్(స) వద్ద  ఉనిద్ంతా 

అయిపోయింద్ధ. అపుపడు పర వకి్ (స), 'నా వద్ద  ఉని 

ధ్నానిి నేను మిగిల్ి ఉంచను (అంటే మీలో పంచి 

వేస్లత ను). అరిథ ంపునకు దూర్ంగా ఉండే వాడిని అలా్లహ్ 

(త) అరిథ ంపునకు దూర్ంగా ఉంచుతాడు, నిరా్క్ష్యంగా 

ఉనివాడిని అలా్లహ్ (త) ధన వంతడుగా చ్చసి 

వేస్లత డు. అయితే ఓరుప, సహనం అరిథ ంచ్చ వారిక్త 

అలా్లహ్(త) సహనం, ఓరుపలను పర స్లద్ధస్లత డు. 

సహనం ఓరుపక్నాి ఉతత మ్మైన వసుత వు ఏదీ ల్లదు,' 

అని అన్ననరు. (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 
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  (1/578) [ ) متفق عليه ( 9]  - 1845
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم  ُعَمرَ  َوَعْن  اِب قَاَل: كَاَن الن َ  بِْن الَْخط َ

. فََقاَل:ِه لَيْ أَْعِطِه أَْفَقَر إِ  يُْعِطْيِِنْ الَْعَطاَء فَأَقُْوُل:   "ُخْذهُ  ِمِن ِ
لْ فََتمَ  َق بِ و  َ ُه َوتََصد َ نَْت َغَْيُ ُمْشِرف   ِه فََما َجاَءَك ِمْن َهَذا الَْماِل َوأ

 .َّل فًََل تُْتِبْعُه نَْفَسَك"ل  فَُخْذُه. َوَماَوَّل َسائِ 
1845. (9) [1/578- ఏకీభవితం]  
'ఉమ్ర్ బిన్ 'ఖ'తాత బ్ (ర్) క్థనం: 'జకాత్ వస్తలు 

చ్చసి నేను పర వకి్ (స) వద్ద కు తీసుకువచిిన తరావత 

పర వకి్ (స) దానుిండి నాకు ఇవావలనుకునాిరు. 

అపుపడు నేను, ''నా క్ంటే పేద్వానిక్త ఇవవండి,'' అని 

అనాిను. దానిక్త పర వకి్ (స) నీవు దీనిి తీసుకో, నీ 

ధనంలోక్త చ్చరుికో. ఆ తరువాత అందులో నుండి నీ 

తర్ఫున్ 'సద్ఖహ్చ్చయి. అంటే దానంచ్చయి. 

కోర్కుండా ఆశ్ ల్లకుండా, అడగకుండా లభించ్చ 

ధనానిి తీసుకో, అల్ల కాని ధనం వంటపడకు. 38  

(బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 
----- 

   రండవ విభాగంلث َاِّنْ اَلَْفْصُل ا 

 (1/578) [ ) لم تتم دراسته ( 10]  - 1846
  عليه َعْن َسُمَرَة بِْن ُجْنُدب  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل 

ُجُل وَ  كَُدْوح  ُل م: "اَلَْمَسائِ وسل ْجَهُه فََمْن َشاَء أَبََْق  ي َْكَدُح بَِها الر َ
ُجُل ذَا ُسلَْطان  أَْو ِِفْ   َوْجِهِه َوَمْن َشاَء تََركَهُ َعىَل   إِّل َ أَْن ي َْسأََل الر َ

ا ِمِذي ُ " أَْمر  ّل َ يَِجُد ِمْنُه بُد   ْ  .َسائِ ُ الن َ  وَ . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالرت ِ
1846. (10) [1/578-అప్రశోధితం]  

సముర్హ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర్)క్థనం: పర వక్త  (స) 

పర వచనం: అరిథ ంచడం అంటే బిచిమతత డం, గాయం 

వంటిద్ధ. బిచిమతేత వాడు అడిగి తన ముఖానిి 

గాయపర్చుకుంటాడు. ఇక్ కోరినవారు ఆ గాయానిి 

కొనస్లగించవచుి, కోరినవారు మానివేయవచుి. 

అంటే, బిచిగాడు అడగటం వలా తన ముఖానిి 

 

38) వివర్ణ-1845: ఈ 'హదీసు' దావరా 'ఉమ్ర్ (ర్) పరి 

పూరీ్ భ్కి్త, అనాశకి్త తెలుసుత నాియి. పర వకి్ (స) 

ఉపదేశ్వనిక్త అర్థ ం ఏమిటంటే అడకుకండా ధర్మ్

సమ్మతంగా లభించిన ధనానిి తీసుకోవాల్, ఇద్ధ 

దైవానుగాహం. 

అవమానపర్చుకుంటాడు. కోరినవారు బిచి 

మతత తూ తనుి తాను అవమానపర్చుకోవచుి. 

ల్లదా అరిథ ంచడం మానివేసి తన గౌర్వానిి 

కాపాడుకోవచుి . 

దీనివలా అరిథ ంచడం మ్ంచి పనికాదు అని తెల్సింద్ధ. 

అయితే ఒక్వయకి్త పాలకుల్ి ల్లదా పర తేయక్ అవసర్ం 

ఉండి, తపపనిసరి అయితే అడగవచుిను. 39 (అబూ 

దావూద్, తిరిమజి', నస్లయి') 

 ( 1/578)) صحيح (  [ 11]  - 1847
ُعْود  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  اهلِل بِْن َمْس َوَعْن َعْبِد 

  َمةِ َياوسلم: "َمْن َسأََل الن َاَس َولَُه َما يُْغِنْيِه َجاَء يَْوَم الْقِ 
". قِْيَل يَا َرُسوْ  ِه ُخُمْوش  أَْو ُخُدْوش  َوْجهِ  ُه ِِفْ َوَمْسأَلَتُ  َل  أَْو كُُدْوح 

َهِب".  اهلِل َوَما يُْغِنْيِه؟ قَاَل  ا أَْو قِْيَمُتَها ِمَن الذ َ : "َخْمُسْوَن ِدْرَهم 
ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ وَ  ْ اَوالابُْن َماَجُه َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالرت ِ  .ِمي ُ رَ د َ

1847. (11) [578-దృఢం]  

'అబుద లా్లహ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం: అడిగే అవసర్ంల్లని వసుత వు తన వద్ద  

ఉనాి, పర జలను అడిగేవాడు తీరుపద్ధనం నాడు తన 

ముఖంపై గాయం ఉని సిథ తిలో వస్లత డు. ఇల్ల 

పర శించడం జరిగింద్ధ: ''ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! అవసర్ం 

ల్లకుండా చ్చస్తద్ధ ఏమిట్ట?'' అని. పర వకి్ (స) 50 

ద్ధర్హమ్లు ల్లదా దాని విలువకు సమానమైన 

బంగార్ం.'' 40 (అబూ దావూద్, తరమజీ', నస్థయి', 

ఇబెి మాజహ్, దార్మి) 

 

39) వివర్ణ-1846: ముసాిమ్ పాలకుడు ఉండి పర జ్జనిధిలో 

పర జల హకుక ఉంటే, పర జ్జనిధి నుండి, పాలకుడిి తన 

హకుక అడగవచుిను. ఒక్వేళ ఏదైనా తపపనిసరి 

పరిసిథ తి ఏర్పడితే, జ్జమీను మొద్లైెన వాటికోసం 

అడగవచుిను. 

40) వివర్ణ-1847: 'ఖుమూషున్, 'ఖుముషున్క్త బహు 

వచనం. దీని అర్థ ం గాయం, 'ఖుదూషున్, 'ఖుదుషున్క్త 

బహువచనం. 'ఖుదుషున్ అంటే వలచడం, చీలిడం, 

పడవడం అని అర్థ ం. కుదూహన్, క్ద్హన్క్త బహు 

వచనం. దీని అర్థ ం తిక్కలు వలచడం. ఈ పదాల అరాథ  

లనీి సమీపభావం క్ల్గి ఉనాియి. అంటే గాయ 

పర్చడం, పీకుకతినడం, వొలచడం, అంటే అరిథ ంచడం 
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 ( 1/579)[ ) صحيح (  12]  - 1848
ِة قَاَل: يه   علاهلل قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل َوَعْن َسْهِل بِْن الَْحْنَظلِي َ

 ".ْيِه فَإِن ََما يَْسَتْكِثُر ِمَن الن َارِ ْنَدُه َما يُْغنِ َل َوعِ أَ  َس "َمْن  وسلم:
. َفْيلِي ُ َوَما الِْغََن ال َِذْي َّل   ُرَواتِِه ِِفْ َمْوِضع  آَخَر: أََحُد َوُهَو  قَاَل الن ُ

يِْه  ْنَبِغْي َمَعُه الَْمْسأَلَُة؟ قَاَل:تَ  ِ   َل ِِفْ ْيِه". َوقَاَعش ِ َويُ " قَْدُر َما يَُغد 
يَ  "أَْن ي َُكْوَن لَُه ِشَبُع يَْوم  أَْو لَْيلَة   ع  آَخَر:َمْوِض  ". َرَواُه أَبُْو دَاوُ و َ  .دَ ْوم 

1848. (12) [1/579-దృఢం]  

సహల్ బిన్ 'హం''జలియయహ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ 

(స) పర వచనం: అడిగే అవసర్ం ల్లనంతగా తనవద్ద  

ధనం ఉనాి పర జలను అడుగుతూ తిరిగేవాడు, 

అతయధిక్ నిపుపను అడుగు తనాిడు. ఈ 'హదీసు' 

ఉలా్లఖనక్రి్లాో ఒక్రైెన నుఫైలీ ఒక్ ఉలా్లఖనంలో ఈ 

పదానిి కూడా పేర్కకనాిరు. ఒక్స్లరి ఇతరులను 

అడిగే అవసర్ం ల్లని అనాశకి్త హదుద  ఎక్కడి వర్కు 

ఉంద్ని పర వకి్ (స)ను పర శించడం జరిగింద్ధ. దానిక్త 

ఉద్యం స్లయంతొాల ఆహార్ం, ల్లదా ఒక్ ద్ధనం ఒక్ 

రాతొి క్డుపునిండా ఆహార్ం అని సమాధానం ఇవవ 

బడింద్ధ. 41 (అబూ దావూద్) 

 (1/579)[ ) لم تتم دراسته (  13]  - 1849
َوَعْن َعَطاِء بِْن يََسار  َعْن َرُجل  م ِْن بَِِن  أََسد  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل  

َ لَُه أَْوقِيَ  وَ ُكْم اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن َسأََل ِمنْ  لَُها  عَْد  وْ ة  أ
 . اُودَ َوالن ََسائِ ُ اف ا". َرَواُه َمالِك  َوأَبُْو دَ فََقْد َسأََل إِلَْح 

1849. (13) [1/579-అప్రశోధితం]  

'అ'తా' బిన్ యస్లర్ బనీ అసద్కు చంద్ధన ఒక్ వయకి్త 

దావరా ఉలా్లఖిసుత నాిరు. ఆ వయకి్త క్థనం, ''పర వకి్ (స) 

పర వచనం: 40 ద్ధర్హమ్లు ల్లదా దానిక్త సమానమైన 

 

వలా గాయం అయిపోతంద్ధ. దానివలా ముఖంపై వలుగు 

ఉండదు, అవమానానిక్త గుర్వుతాడు. 

41) వివర్ణ-1848: అంటే ఒక్ ద్ధనం ఒక్ రాతొి ఆహార్ం 

ఉనివారు అడగటానిక్త అనరుు లు. కొనిి ఉలా్లఖనాలాో 

ధన సంపద్ల హదుద  40 ద్ధర్హమ్లు. ఈ 'హదీసు'లో ఒక్ 

ద్ధనం, ఒక్ రాతొి ఆహార్ంగా పేర్కకనడం జరిగింద్ధ. అంటే 

ఇద్ధ వివిధ ర్కాల మ్నుషులను బటిట  ఉంటుంద్ధ. కొంద్రిక్త 

ఒక్ ద్ధనం, ఒక్ రాతొి ఆహార్ం, తినేవారు అధిక్ంగా ఉంటే 

నలభై ద్ధర్హమ్లు ఉద్యం, స్లయంతొానిక్త సరిపోతంద్ధ. 

వసుత వు తన వద్ద  ఉని వయకి్త మిమ్మల్ి అరిథ స్తత , 

అతడు ఇల్'హాఫ్తో అడిగాడు. 42 (మాల్క్, అబూ 

దావూద్, నస్లయి') 

 (1/579)[ ) لم تتم دراسته (  14]  - 1850
  عليه هلل َوَعْن ُحَبِشي ِ بِْن ُجَنادََة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ا

ة  َسِوي   إِّل َ َة َّل تَِحل ُ لَِغِِن   لَ ْسأَ مَ  الْ وسلم: "إِن َ   لِِذْي  َوَّل لِِذْي ِمر َ
ْدقِع  أَْو  َمْن َسأََل الن َاَس لُِيْثِرَي بِِه َمالَُه: كَاَن فَْقر  م ُ ُغْرم  م ُْفِظع  و َ

ا ِِفْ َوْجِهِه يَْوَم الِْقَياَمةِ  ا يَأْكُلُ  ُخُمْوش  َم  ِمْن ُه َوَرْضف   َشاءَ  فََمْن َجَهن َ
 .. رواه الرتمذي"فَلُْيْكِثرْ  فَلُْيِقل َ َوَمْن َشاءَ 

1850. (14) [1/579- అప్రశోధితం]  

'హుబషీ బిన్ జునాద్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం: ధనవంతలు, బలవంతలు, ఆరోగయంగా 

ఉని వారు అరిథ ంచడం ధర్మసమ్మతం కాదు. అయితే 

పేద్రిక్ం, దారిద్యీం కా్తంద్ పడవేసినవారు, ల్లదా 

అపుపలాో కూరుకుపోయిన వారు అరిథ ంచవచుి. కాని 

తన ధనానిి ఇంకా అధిక్ం చ్చసుకోవాలనే ఉదేద శయంతో 

పర జలను అరిథ స్తత , ఈ అరిథ ంపు తీరుపద్ధనం నాడు అతని 

ముఖంపై గాయంగా, మాయని మ్చిగా తయార్వు 

తంద్ధ. నర్క్ంలో వేడిరాళ్ళళ ఉంటాయి, వాటిని 

తింటాడు. క్నుక్ ఇపుపడు కోరనవారు అధిక్ంగానూ 

అడగ్వచుా, కోరనవారు తకుకవగానూ అడగ్

వచుి. (తిరిమజి') 

 ( 1/579)[ ) ضعيف (  5]  - 1851
: ِب َ صىل اهلل عليه   َوَعْن أَنَس  َن اْْلَنَْصاِر أَََت الن َ أَن َ َرُجًل  م ِ

 ن َلَْبس   بىََل ِحلْس   اَل قَ   وسلم يسأله فََقاَل: "أََما ِِفْ بَْيِتَك َشْيء ؟"
الَْماِء. قَاَل:"ائِْتِِنْ  ُه َوقَْعب  ن َْشَرُب فِْيِه ِمَن َضُه َونَْبُسُط بَْعَض عْ بَ 

قَاَل فَأَتَاُه بِِهَما فَأََخَذُهَما َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   .ا"بِِهمَ 
ا ا آَخَذُهمَ أَنَ ل  "َمْن ي َْشرَتِْي َهَذيِْن؟" قَاَل َرجُ  بَِيِدهِ َوقَاَل:

تنَْيِ أَْو ثَ  اَل:قَ  بِِدْرَهم   ر َ ؟" م َ قَاَل َرُجل   .ًَلث ا "َمْن ي َِزيُْد َعىَل ِدْرَهم 
ْرَهَمنْيِ فَأَْعَطاُهَما ُهَما بِِدْرَهَمنْيِ فَ أَنَا آُخُذ  ِ أَْعَطاُهَما إِي َاُه َوأََخَذ الد 

َ ا فَانِْبْذ ام  َطعَ  "اْشرَتِ بِأََحِدِهَما اْْلَنَْصاِري َ َوقَاَل: َك َواْشرَتِ لِ هْ ُه إََِل أ
 

42) వివర్ణ-1849: ఇల్'హాఫ్ అంటే వంటప్డి అడగటం, 

కొంద్రు బలవంతంగా అడగటంగా పేర్కకనాిరు. 

ఖుర్ఆన్లో బలవంతంగా అడగటానిి నిషేధించడం జరి 

గింద్ధ.'' అంటే అనవసర్ంగా బలవంతంగా అడగ్ర్గదు.'' 
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ا فَأَتِِِنْ بِِه". فَأَتَ بِاْْلَخرِ   اهلل صىل اهلل  اُه بِِه فََشد َ فِْيِه َرُسْوِل  قَُدْوم 
عليه وسلم َعْود ا بَِيِدهِ ثُم َ قَاَل لَُه اذَْهْب فَاْحَتِطْب َوبِْع َوَّل 

ا". فَ أََريَن ََك َخْمَسَة عَ  ُجُل يَ َب اَذهَ َشَر يَْوم  ْيُع فََجاَء بِ يَ ْحَتِطُب وَ لر َ
 َ ا بَِبْعِضَها ثَْوب ا َوبَِبْعِضهَ  َصاَب َعْشَرَة دََراِهَم فَاْشرَتَىَوقَْد أ
ا "َهَذا َخَْي  ل ََك ِمْن   فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: .َطَعام 

َة َّل  لَ أَ ن َ الَْمْس ِقَياَمِة إِ الْ  ْوَم أَْن تَِجيَء الَْمْسأَلَُة نُْكَتة  ِِفْ َوْجِهَك يَ 
ْدقِ تَْصلُُح إِّل َ  ْفِظع   لَِثًَلثَة  ل َِذْي فَْقر  م ُ أَْو لِِذْي   ع  أَْو لِِذْي ُغْرم  م ُ

" َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوَرَوى ابُْن َماَجُه إََِل  دَم   ْوِجع  قَْولِه:"يَْوَم  م ُ
 .الِْقَياَمِة" 

1851. (15) [1/579-బలహీనం]  

అనస్ (ర్) క్థనం:  పర వకి్ (స) వద్ద కు ఒక్ అ'నాసర్ణ 

ఏదో అడగడానిక్త వచాిడు. 'నీ ఇంటా్ల ఏమీ ల్లదా?' 

అని పర వకి్ (స) పర శించారు. దానిక్త ఆ వయకి్త, 'ఒక్ 

క్ంబళ్ళ ఉంద్ధ, దాని సగభాగానిి పర్చుకుంటాను, 

సగభాగానిి క్పుపకుంటాను. ఒక్ చిని క్పుప ఉంద్ధ, 

దానితో నీళ్ళళ తొాగుతాను'. అపుపడు పర వకి్ (స), 'ఆ 

రెంట్టని నా ద్గగ ర్కు తీసుకురా,' అని అనాిరు. ఆ 

వయకిత  రంట్టనీ తీస్తకువచాాడు. పర వకి్ (స) ఆ రెంటిని 

తన చ్చతిలో తీసుకొని, 'వీటిని ఎవరుకొంటారు,' అని 

అనాిరు. ఒక్ వయకి్త ల్లచి, 'వీటిని నేను ఒక్ 

ద్ధర్హమ్లో కొంటాను,' అని అనాిడు. పర వకి్ (స), 

'ఒక్ ద్ధర్హమ్క్నాి ఎకుకవ ఎవరు ఇస్లత రు,' అని 

అడిగారు. ఈ పదాలను పర వకి్ (స) రెండు మూడు 

స్లరాు పల్కారు. ఒక్ వయకి్త ల్లచి, 'ఈ రెంటిని రెండు 

ద్ధర్హమ్లలో నేను కొంటాను,' అని అనాిడు. పర వకి్ 

(స) ఆ రెంటిని అతనిక్త ఇచిావేస్లరు. అతని వద్ద  

నుండి రెండు ద్ధర్హమ్లు తీసుకునాిరు. ఈ రెండు 

ద్ధర్హములాోని ఒక్ ద్ధర్హమ్ను అ'నాసర్ణ వయకి్తక్త 

ఇచిి, 'ఒక్ ద్ధర్హమ్తో ఇంటివారిక్త అని-పానీ 

యాలను కొని తీసుకువళ్ళళ ఇంటా్లవయియ,' అని 

అనాిరు. రెండవ ద్ధర్హమ్ ఇస్తత , 'ఒక్ ద్ధర్హమ్తో 

గొడడ ల్ కొని నా ద్గగ ర్కు తీసుకురా,' అని అనాిరు. 

ఆ వయకి్త గొడడ లి కొని తీసుకువచాిడు. పర వకి్ (స) తన 

శుభ్హస్లత లతో దానిక్త క్రా్తగిల్ంచి, 'నీవు దీనిి తీసు 

కొని క్రా్లుకోసి పోర గుచ్చయి, బజ్జరులో అముమ, 15 

రోజుల వర్కు నా ద్గగ ర్కు రావదుద ,' అని అనాిరు. ఆ 

వయకి్త వళ్ళళ క్టెట లు కొటిట  తెచిి అముమతూ ఉనాిడు. 

ఆ తరువాత ఒక్ రోజు ఆ వయకి్త పర వకి్ (స) వద్ద కు 

వచాిడు, అపుపడు అతని వద్ద  10 ద్ధర్హమ్లు 

ఉనాియి. ఆ వయకి్త వాటిలో నుండి కొనిిటిని 

ఖరుిపటిట  బటట లు కొనాిడు, మ్రికొనిిటి దావరా 

తినే తొాగే వసుత వులు కొనాిడు. పర వకి్ (స) ఆ 

వయకి్తతో, 'నీవు అడుకుకంటూ తిర్గటంక్ంటే ఇద్ధ నీకు 

ఉతత మ్మైనద్ధ. అడుకోకవటం్ వలా నీ్ ముఖంపై 

గాయాలు, మ్చిలుంటాయి. అడుకుక తినటం 

ముగుగ రు వయకిులకే చలాుతంద్ధ. 1. దారిద్యీం కా్తంద్ 

పడవేసిన పేద్వాడు ల్లదా, 2. అపుపల్ పాలైె, 

ఆందోళనకు, అశ్వంతిక్త గురైెనవాడు, ల్లదా, 3. 

మ్ర్కక్రి హతాయ పరిహార్ం తన నెతిత న వేసుకొని దానిి్

చలా్ంచ్చ శకి్త ల్లక్ ఆందోళనకు, అశ్వంతిక్త గురైెనవాడు 

అని అన్ననరు. 43 (అబూ దావూద్)  

ఇబెి మాజహ్: ...ఇల్ల యౌమిల్ ఖియామ్హ్ 

వర్కు ఉలేల ఖంచారు.  

 ( 1/580)[ ) حسن (  16]  - 1852
:  ابِْن َمْسُعْود  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوَعِن 

اِس لَْم بِال انَْزلَهَ أَ فَاقَة  فَ  أََصابَْتهُ ْن "مَ  َها   تَُسد َ فَاقََتُه. َوَمْن أَنَْزلَ ن َ
ا بِمَ  بِاهلِل أَْوَشَك اهلُل لَهُ  َرَواُه أَبُْو    ."ْوت  عَاِجل  أَْو َغَن   آِجل  بِالِْغََن إِم َ
ِمِذي ُ  ْ  .دَاُودَ َوالرت ِ

1852. (16) [1/580-పీామాణిక్ం]  

'అబుద లా్లహ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం: ఎవరైెనా దారిదాయీనిక్త గుర్యి తన 

దారిదాయీనిి గురించి చపుపకొని బాధలు 

 

43) వివర్ణ-1851: ముద్ఖిబన్, వఖ్ఆ నుండి వచిింద్ధ. 

మ్టిట  అని అర్థ ం. అంటే దారిద్యీం నేలపై విసరివేసిన 

వాడు ల్లదా దారిద్యీం వలా నేలపై పడిపోయినవాడు. 

ముద్జియన్ ఫజఉన్ నుండి వచిింద్ధ. బలహీనతకు 

గురైెనవాడు అజ్మ్ అంటే అపుప అని అర్థ ం. అంటే 

అపుపలకుపపగా మారిన పక్ష్ంలో అరిథ ంచవచుిను. 

మేజిఉన్ వజ్ఉన్ నుండి వచిింద్ధ. దీని అర్థ ం నొపప, 

దుుఃఖం. అంటే ఇతరుల పార ణాలు ర్క్తష ంచటానిక్త పరిహార్ 

బాధయత తన నెతిత న వేసుకునన వయకి్త. ఇటువంటి వారు 

అరిథ ంచ్గలరు, అడగ్గలరు. 
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త్రలగాలని కోరుకుంటే వారి దారిద్యీం త్రలగదు, 

అవసర్మూ తీర్దు. కాని ఎవరు తమ్ దారిదాయీనిి, 

బాధలను అలా్లహ్ ముందు పడితే, అలా్లహ్ (త) 

చాల్ల తవర్గా అతని దారిదాయీనిి, బాధలను 

దూర్ం చ్చసి సిరిసంపద్లు పర స్లద్ధస్లత డు. ల్లదా తవర్గా 

చనిపోవడం ల్లదా ఆలసయంగా ధనవంతడు కావటం 

జరుగు తుంది. 44 (అబూ దావూద్, తరమజీ') 
----- 

   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 (1/580)[ ) لم تتم دراسته (  17]  - 1853
َ اِسي ِ ِفرَ َعِن ابِْن الْ  قُلُْت لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   َل:اِسي َ قَ الِْفَرا ن َ  أ

ِب ُ صىل اهلل عليه  أَُل يَا َرُسْوَل اهلِل؟ فََقاَل عليه وسلم أََس   الن َ
الِِحنْيَ  َوإِْن كُْنَت  ."َّل  وسلم: َرَواُه أَبُْو دَاُودَ    ."َّلبُد َ فََسِل الص َ
 .َوالن ََسائِ ُ 

1853. (17) [1/580-అప్రశోధితం]  

ఇబుిల్ ఫిరాసియియ' (ర) క్థనం: నేను పర వకి్ (స) 

ను, ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! నేను పర జలను అరిథ ంచ 

వచాి? అని పర శించాను. దానిక్త పర వకి్ (స) 'ల్లదు, 

ఒక్వేళ అరిథ ంచడం తపపనిసరి అయితే, సజానులనే 

అరిథ ంచు,' అని ఉపదేశంచారు. (అబూ దావూద్, 

నస్లయి') 

 ( 1/581)[ ) صحيح (  18]  - 1854
اعِِدي ِ أَن َُه قَاَل:وَ  رضي اهلل عنه  عمر ِِنْ اْسَتْعَملَ  َعِن ابِْن الس َ

ا فََرْغُت ِمْنَها َوأَد َيُْتَها إِلَْيِه أََمَر ِِلْ بُِعَمالَة  فَُقلُْت  .َدقَةِ َعىَل الص َ  فَلَم َ
ِ َوأَْجِرْي َعىَل اهللِ  ْ َت فَإِ ا أُْعِطيْ  مَ ُخْذ  اَل فَقَ  .إِن ََما َعِملُْت لِِل   قَْد  ّن ِ
لُْت اهلل عليه وسلم فََعَملَِِنْ فَقُ  َعِملُْت َعىَل َعْهِد َرُسْوِل اهلِل صىل

 

44) వివర్ణ-1852: తవర్గా మ్ర్ణంచడమ్ంటే అతని 

బంధ్యవు లెవరైెనా మ్ర్ణస్తత , అతడి ధనం వార్సతవపు 

ఆసిత గా అతనిక్త ద్కుకతంద్ధ. దానివలా అతడు 

ధనవంతడైపోతాడు. ల్లదా తానే తవర్గా చనిపోతాడు, 

దానివలా పార పంచిక్ బాధలు అతనిక్త ఉండవు. అంటే 

సహనం్ పాటిస్తత  తవర్లోనే అలా్లహ్(త) అతనిి 

ధనవంతడు చ్చసివేస్లత డు. అలా్లహ్ ఆదేశం: '...మరయు 

అలాల హ్్ యందు భయభకుత లు గ్లవానికి, ఆయన 

ముకితమారాం చూపుత్తడు.' (సూ.్అ'త-'తలాఖ్, 65:2) 

"إِذَا أُْعِطْيَت   ِمْثَل قَْولَِك فََقاَل ِِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:
ْق  كُْل َوتََصد َ ا ِمْن َغَْيِأَْن تَْسأَلَُه فَ َ ُمْس اُه َروَ ". َشْيئ   .دَ وُ ا دَ بُْو لِم  َوأ

1854. (18) [1/581-దృఢం]  

ఇబుి స్లస'యిదీ (ర్) క్థనం: 'ఉమ్ర్ (ర్) ననుి 

'జకాత్ వస్తలు చ్చయడానిక్త నియమించారు, నేను 

'జకాత్ ధనానిి వస్తలు్చ్చసి తెచిి 'ఉమ్ర్ (ర్)కు 

ఇచిివేస్లను. 'ఉమ్ర్ (ర్)ను పారితోషిక్ం చలా్ంచమ్ని 

ఆదేశంచారు. దానిక్త నేను ఈ పని అలా్లహ్ (త) కోసం 

చ్చస్లనని, నా పారితోషిక్ం బాధయత అలా్లహ్ (త) పై 

ఉంద్ని అంటే, ఆయన నాకు పర తిఫలం పర స్లద్ధస్లత డని 

అనాిను. అపుపడు 'ఉమ్ర్ (ర్), ''నీకు ఇవవబడు 

తని పారితోషిక్ం నువువ తీసుకో, నేను కూడా పర వకి్ 

(స) కాలంలో ఇల్లగే చ్చస్లను, పర వకి్ (స) నాకు 

పారితోషిక్ం ఇసుత నిపుపడు నేను కూడా నీల్లగే ఈ 

పని నేను అలా్లహ్ (త)  కోసం చ్చస్లనని, అలా్లహ్ 

నాకు పర తిఫలం పర స్లద్ధస్లత డని అనాిను. అపుపడు 

పర వకి్ (స), 'అడగకుండా నీకు ఇచిిన దానిి నీవు 

తీసుకో, దానిి తిను, మిగిల్ంద్ధ దాన-ధరామలు 

చ్చసుకో', అని అనాిరు. '' (అబూ దావూద్) 

 (1/581)لم تتم دراسته (  [ ) 19]  - 1855
فََة َرُجًل  ي َْسأَُل  َعرَ  َعْنُه أَن َُه َسِمَع يَْوَم َوَعْن عَلِي   َرِضَي اهلُل 
ْوِم: َوِِفْ َهَذا الَْمكَاِن تَْسأَُل ِمْن َغَْيِ الن َاَس فََقاَل: أَِِفْ َهَذا الْيَ 

ةِ اهلِل؟ فََخَفَقُه  ر َ  .ن  ِزيْ ُه رَ َوا. رَ بِالد َ
1855. (19) [1/581- అప్రశోధితం]  

'అలీ (ర్) క్థనం: అతను 'అర్ఫహ్ రోజు 'అర్ ఫాత్ 

మైదానంలో ఒక్ వయకి్తని పర జలాో బిచిమతత  కుంటూ 

ఉండటం చూస్లరు. 'అలీ (ర్) ఆ వయకి్తని, ''నీవు ఈ 

రోజు ఈ సథ లంలో అలా్లహ్ (త)ను వద్ల్ ఇతరుల్ి 

అరిథ సుత నాివా? అని చీవాటాు పడుతూ బెతత ంతో 

కొటాట రు. 45 (ర్'జీన్) 

 

45) వివర్ణ-1855: 'అరఫహ్ ద్ధనం అంటే జి'ల్ 'హజాహ్ 

9వ తేదీ. ఇద్ధ చాల్ల గొపపద్ధనం. 'అర్ఫాత్ అంటే 9వ 

తేదీన 'హాజీలంద్రూ ఒక్చోట చ్చరే మైదానం. ఈ రోజు ఈ 

ద్ధనం చిని-పద్ద  ధనవంతలు, పేద్వారు అంద్రూ 

అలా్లహ్(త)నే అరిథ స్లత రు. అలా్లహ్(త)య్య అంద్రి 
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 (1/581) [ ) لم تتم دراسته ( 20]  - 1856
َمَع ُه قَاَل: تَْعلَُمن َ أَي َُها َوَعْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعنْ  الن َاُس أَن َ الط َ

يَاَس َغَِن  َوأَن َ الَْمْرَء إَِذا اَلَْمْرَء إِذَا يَِئَس َعْن  ئ  َشيْ  فَْقر  َوأَن َ اْْلِ
 .يْن  زِ  رَ هُ ا َروَ َتْغََن َعْنهُ اْس 

1856. (20) [1/581- అప్రశోధితం]  

'ఉమ్ర్ (ర్) క్థనం: అతను పర జలతో ఓ పర జల్లరా! 

బాగా గురిుంచుకోండి, దురాశ దారిద్యీం వంటిద్ధ. 

పర జల పటా అనాశకి్త, వారి నుండి నిరాశతో 

ఉండటం, గొపప ధన సంపద్ల వంటిద్ధ. ఎందుక్ంటే 

ఎవరైెనా ఏ విషయం పటా నిరాశకుగురైెతే, దానిపటా 

అనాశకి్తకు గుర్వుతారు. దానేి  సవయంసమ్ృద్ధధ  

అంటారు. (ర్'జీన్) 

   (1/581) ( [ ) صحيح  21]  - 1857
َوَعْن ثَْوبَاَن قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن  

ا فَأَتَكَ   ؟" فََقاَل الَْجن َةِ بِ  هُ َل لَ ف َ ي َْكُفُل ِِلْ أَْن ّل َ يَْسأََل الن َاَس َشْيئ 
ا شَ ثَْوبَ  ا. َرَواُه أَبُْو دَ اُن: أَنَا فَكَاَن َّل يَْسأَُل أََحد   .الن ََسائِ ُ اُودَ وَ ْيئ 

1857. (21) [1/581- దృఢం]  

సౌ'బాన్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: ఎవరినీ 

అరిథ ంచనని నాతో వాగాద నం చ్చసినవారి కొర్కు నేను 

సవర్గ ం గురించి వాగాద నం చ్చసుత నాిను' అని అనాిరు. 

సౌ'బాన్ (ర్) ''ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! నేను దానిి గురించి 

వాగాద నం చ్చసుత నాిను'' అని వినివించుకునాిరు. ఆ 

తరువాత ఆయన మ్ర్ణంచ్చవర్కు ఎవరినీ అరిథ ంచ 

ల్లదు. (అబూ దావూద్, నస్లయి') 

 (1/582) [ ) لم تتم دراسته ( 22]  - 1858
َ عَ وَ  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوُهَو  ِّنْ دَعَا اَل:ذَر   قَ ِِبْ ْن أ
:يَْش  ا"أََل الن َاَس َش "أَْن ّل َ تَْس  رَتُِط عَلَي َ قَاَل: "َوَّل   نََعْم. قُلُْت: .ْيئ 

 .َسْوَطَك إِْن َسَقَط ِمْنَك َحّت َ تَْْنَِل إِلَْيِه فََتأُْخَذُه". َرَواُه أَْحَمُد 
1858. (22) [1/582-అప్రశోధితం]  

 

కోరిక్లనూ తీరుితాడు. ఆ పవితొ మైదానంలో 

అలా్లహ్(త)ను వద్ల్ ఇతరుల్ి వేడుకోవడం చాల్ల 

చడు  విషయం. అందువలా 'అలీ (ర్) శక్ష్ణా ద్ృషిట తో 

అతనిక్త బెతత ంతో కొటాట రు. అదేవిధంగా మ్స్వదులాో కూడా 

అలా్లహ్(త)ను వద్ల్ ఇతరులను అరిథ ంచకూడదు. 

అబూ జ'ర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ననుి 

పల్పంచారు. అపుపడు పర వకి్ (స) పర జలతో ఎవరూ 

ఎవరినీ ఏ వసుత వూ అడగరాదు అనే షర్త 

పడుతనాిరు. ననుి కూడా నీవు ఎవరినీ ఏ 

వసుత వూ అడగరాద్ని షర్తపటాట రు. నేను దానిి 

గురించి వాగాద నం చ్చస్లను. అపుపడు పర వకి్ (స), 

'ఒక్వేళ నీ కొరడా నేలపై పడినా, ఇతరులకు ఎతిత  

ఇమ్మని చపపకుండా నువేవ సవయంగా ద్ధగి నీ 

కొరడాను ఎతత కోవాల్.' అని అన్ననరు (అ'హమద్) 

===== 

بَاُب اْْلِنَْفاِق َوَكَراِهَيِة اْْلِْمَساِك   -5  

5. ఖరుేచేయడం, పిసనారితనం 

ఖరుిచ్చయడం, దానధరామలు చ్చయడం: ఖరుి 

చ్చయడంలో చాల్ల పార ధానయత, పార ముఖయత గల 

కారాయలు. అలా్లహ్ భ్కిులు దానధరామలు 

చ్చయడంలో, ఖరుిచ్చయడంలో చాల్ల్ ముందు 

ఉంటారు. సంతోషంగా, చితత శుద్ధధ తో అలా్లహ్ 

మార్గ ంలో ఖరుిచ్చస్త వారిక్త తీరుపద్ధనం నాడు చాల్ల 

గొపప పర తిఫలం లభిసుత ంద్ధ. వారు పర శ్వంతంగా 

సంతోషంగా ఉంటారు.  

అలా్లహ్ ఆదేశం: ''ఎవరైతే, అలాల హ్్ మారాంలో 

తమ ధ్న్ననిన వయయంచేసి, ఆ తరువాత త్తము 

చేసిన ఉప్కార్గనిన చపుపకుంటూ మరయు వారని 

బాధిసాూ ఉండరో, అలాంట్టవార పీ్త ఫలం, వార 

పీ్భువు వదద  ఉంది. మరయు వారకి ఎలాంట్ట 

భయమూ ఉండదు మరయు వారు దుుఃఖ్ప్డరు 

కూడా! '' (సూ.్అల్ బఖర్హ్, 2:262).  

ఉనిత స్లథ నాలను పంద్టానిక్త ఖరుి చ్చయడం 

తపపనిసరి. సమ్యానిక్త ఖరుిచ్చస్తవారు, పసినారి 

తనం పర ద్రిశంచని వారే స్లఫలయం పందుతారు.  

మ్రోచోట ఇల్ల ఆదేశంచడం జరిగింద్ధ: 

''నిశ్ాయంగా మీ స్ంప్దలు మరయు మీ స్ంత్తనం 

మీ కొరకు ఒక్ ప్రీక్ష. మరయు అలాల హ్్! ఆయన 

దగా్ర గొప్ప పీ్తఫలం (స్వరాం) ఉంది. కావున మీరు 

మీ శ్కిత  మేరకు అలాల హ్్ యందు భయ-భకుత లు క్లిగ్న 
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ఉండి, (ఆయన సూచనలను విని), ఆయనకు 

విధేయులై ఉండండి మరయు (మీ ధ్నం నుండి) 

దానం చేసా్త! అది మీ సంత మేలుకే. మరయు 

ఎవరైతే తమ హృదయ లోభతవం నుండి రక్షణ 

పొందుత్తరో, అలాంట్ట వారే స్థఫలయం పొందేవారు. 

ఒకవేళ్ మీరు అలాల హ్్కు అపుపగా మంచి అపుప 

ఇసా్త, ఆయన దానిని ఎన్ననరటుల  పెంచి తరగ్న మీకు 

పీ్స్థదిసా్థడు మరయు మమమలిన క్షమసా్థడు. 

వాసా్వానికి అలాల హ్్ క్ృతజు తలను ఆమోదించేవాడు, 

స్హనశీలుడు.'' (సూ.్అతత 'గాబున్, 64:15-17) 

దైవమార్గ ంలో ఖరుిచ్చస్తవారి ధనం చాల్ల 

అభివృద్ధధ  చందుతంద్ధ. ఒక్ పైస్లకు బదులు 100 

పైసలు, ఒక్ రూపాయిక్త బదులు100 రూపాయలు 

అంతక్ంటే ఎకుకవగా లభిస్లత యి. ఖుర్ఆన్లోని ఈ 

ఆయతులను పఠంచండి, ఆచరించండి. 

''అలాల హ్్ మారాంలో తమ ధ్న్ననిన ఖ్రుాచేస్త వార 

ఉప్మానం: ''ఆ వితానంవలే ఉంటుంది, దేనినుండి 

అయితే ఏడు వనునలు పుట్టట  పీ్త వనునలో నూరేసి 

గ్నంజలు ఉంటాయో! మరయు అలాల హ్్ త్తను కోరన 

వారకి  హెచుాగా నొస్ంగుత్తడు. మరయు అలాల హ్్ 

విసా్థరుడు, స్రవజ్ఞు డు.'' (సూ.్అల్ బఖర్హ్, 2:261) 

అంటే ఒక్ గింజ అనేక్ గింజలుగా మారుతంద్ధ. 

అదే విధంగా పుణయం యొక్క ఒక్క గింజ అనేక్ 

పుణయగింజలను సృషిట సుత ంద్ధ. ఎందుక్ంటే అలా్లహ్ (త) 

విశ్వలహృద్యుడు. ఆయనవద్ద  ఒక్టి వంద్గా 

మార్టం అంత క్షట మైనపని కాదు. అంతేకాదు, 

ఎవరు ఎంత చితత శుద్ధధ తో ఇచాిర్నేద్ధ కూడా 

ఆయనకు తెలుసు. ఈ రుకూ' చివరిలో అలా్లహ్ (త) 

దైవపీర తి కోసం చితత శుద్ధధ  తో ధనం ఖరుి చ్చస్తవారి 

ఉపమానానిి పేర్కకనాిరు.  

మ్రో ఉపమానం: ''మరియు అలాల హ్్ పీ్రత పొందే 

ఉదేద శ్ంతో మరయు ఆతమసాిరతవంతో ధ్న్ననిన 

ఖ్రుాచేస్తవార పోలిక్: మెటట భూమపైె నునన ఒక్ 

తోటవల ఉంటుంది. దానిపైె భారీవరష ం కురసినపుడు 

అది రండింతల ఫలము నిసా్తంది. భారీవరష ం కాక్ 

చినుకులు (కురసిన్న దానికి చాలు). మరయు 

అలాల హ్, మీరు చేస్తదంత్త చూసా్తన్ననడు.'' (సూ.్

అల్ బఖర్హ్, 2:265) 

ఈ ఉపమానంలో మటట భూమి అంటే చితత శుద్ధధ , వర్ష ం 

అంటే అధిక్ంగా మ్ంచు అంటే కొంచం ఖరుి 

చ్చయటం, ఫల్ంచడం అంటే పర తిఫలం అని అర్థ ం. 

మ్ంచినేల ఏ విధంగా వర్ష ం దావరా ల్లదా మ్ంచు 

దావరా క్లక్ల ల్లడుతందో, అదేవిధంగా చితత శుద్ధధ తో 

దైవమార్గ ంలో ఖరుిచ్చస్తత  అద్ధ ఒక్టిక్త బదులు వంద్ 

అయిపోతంద్ధ. ఎందుక్ంటే అలా్లహ్(త)కు మ్నం 

చ్చసుత నిద్ంతా తెలుసు. అదేవిధంగా మ్న 

సంక్ల్లపల గురించీ తెలుసు. 

ُل      మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 1/583) ) صحيح ([  1]  - 1859
َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َل قَا ْنُه قَاَل:َرِضَي اهلُل عَ  أَِِبْ ُهَريَْرةَ  ْن َوعَ 
ِّنْ أَْن َّل يَُمر َ عَلَي َ  وسلم:عليه  ا ل ََسر َ "لَْو كَاَن ِِلْ ِمْثُل أُُحد  َذْهب 

". َروَ يْ َد ثًََلُث لََيال  َوِعْنِدْي ِمْنُه َشْيء  إِّل َ َشْيء  أُْرِصُدُه لِ    هُ ان 
 .َخاِري ُ بُ الْ 

1859. (1) [1/583-దృఢం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: 

ఒక్వేళ నా ద్గగ ర్ ఉ'హుద్ కొండంత బంగార్ం ఉంటే 

అద్ధ నా ద్గగ ర్ మూడు రోజులకు మించి ఉండకుండా 

ఉంటే నేను సంతోషిస్లత ను. అంటే మూడు రోజులాో 

బంగారానింతా ఖరుి చ్చసివేస్లత ను. కాని అపుప 

ఉనింత బంగార్ం తపప. అపుపలు చలా్ంచటానిక్త 

మాతొమే ఉంచుతాను. (బు'ఖార్ణ)  

 (1/583)ق عليه ( [ ) متف  2]  - 1860
ْوُل اهلِل صىل اهلل  قَاَل َرُس  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:

َّلِن  يَْْنِ  كَاِن لَ مَ ِه إِّل َ َما ِمْن ي َْوم  ي ُْصِبُح الِْعَبادُ فِيْ " :عليه وسلم
يَُقْوُل  ُمْنِفق  : اَلل ُهم َ أْعِط أََحَدُهَما ُل فََيُقوْ  ا و َ م َ اَلل هُ  اْْلَخُر:ا َخلْف 

 .أَْعِط ُمْمِسك ا تَلَف ا" 
1860. (2) [1/583-ఏకీభవితం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: 

పర తి రోజూ ఇద్ద రు దైవదూతలు ద్ధగివస్లత రు. వారిలో 

ఒక్దూత, ''ఓ అలాల హ్! ఖరుిపటేట వాడిక్త 
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పర తిఫల్లనిి పర స్లద్ధంచు,'' అని. రెండోదూత '' ఓ 

అలాల హ్ (త)! కూడబెటిట వుంచే వాడి ధనానిి నాశనం 

చ్చయి,'' అని పార రిథ స్తత  ఉంటారు. (బు'ఖార్ణ, ముసాిం) 

 (1/583) [ ) متفق عليه ( 3]  - 1861
  : ماهلِل صىل اهلل عليه وسل ْوُل ُس رَ ْت: قَاَل َوَعْن أَْسَماء  قَالَ 

تُْوِعَي فَُيْوِعَي اهلُل   فَُيْحِصْي اهلُل عَلَْيَك َوَّل  ْحِصْي "أَنِْفِقْي َوَّل تُ 
 .َك اَْرضِخْي َما اْسَتَطْعِت" عَلَيْ 

1861. (3) [1/583- ఏకీభవితం] 

అస్లమ' (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: నువువ 

ఖరుిచ్చస్తత  ఉండు, లెక్క పటట కు. ఒక్వేళ నీవు లెక్క 

పడితే నీ గురించి కూడా లెక్కపటట టం జరుగుతంద్ధ. 

అదేవిధంగా ఆప్ ఉంచకు, నీ నుండి కూడా 

ఆపవేయడం జరుగుతంద్ధ. నీవలా స్లధయమైనంత 

వర్కు ఖరుిచ్చయి. 46 (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 (1/583) [ ) متفق عليه ( 4]  - 1862
 صىل اهلل  هللِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل ا ْنهُ عَ  َرِضَي اهللُ  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرةَ 

 .َم أُنِْفْق عَلَْيَك"ابَْن آدَ اَل اهلُل تََعاَل: أَنِْفَق يَا  "قَ  عليه وسلم:
1862. (4) [1/583-ఏకీభవితం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ పర వచనం: 

అలా్లహ్ ఆదేశం: ''ఓ ఆద్మ్ పుతొడా ఖరుి పటుట , 

నీపై కూడా ఖరుిపటట డం జరుగుతంద్ధ.'' అంటే 

నువువ న్న మారాంలో ఖ్రుాపెటుట , నేను నీకు 

పీ్స్థదిసా్థను. (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్)  

 ( 1/583) [ ) صحيح ( 5]  - 1863
"يَا  َوَعْن أَِِبْ أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:

 َوَّل تًَُلُم َك ْن تُْمِسَكُه َشر   ل َ إِ َك وَ ل َ  ْضَل َخَْي  ابَْن آدََم إِْن تَْبُذَل الْفَ 
 . َرَواُه ُمْسلِم    ." َوابْدأُ بَِمْن تَُعْوُل  اف  فَ كَ َعىَل 

 

46) వివర్ణ-1861: అంటే లెక్కపటట టం అని అర్థ ం. అంటే 

నువువ ధనానిి లెక్కపెటిట , కూడబెటిట , ఆప ఉంచకు, 

ఒక్వేళ నీవు ఇల్ల చ్చస్తత , అలా్లహ్ (త) కూడా అల్లగే 

చ్చస్లత డు. అంటే లెక్కపటిట  ఇస్లత డు. నీవు లెక్కపటట కుండా 

ఇస్తత  నీకూ లెక్కపటట  కుండా ఇవవడం జరుగుతంద్ధ. 

అంటే కూడబెటిట  ఉంచరాదు, పసినారితం పర ద్రిశంచ 

రాదు, అల్లచ్చస్తత  నీ పటా కూడా పసినారి తనంగా 

పర వరిించటం జరుగుతంద్ధ. అంటే అలా్లహ్ (త) కూడా 

నీకు లెక్కపటిట  ఇస్లత డు. 

1863. (5) [1/583- దృఢం]  

అబూ ఉమామ్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: 

ఓ మ్నిషీ! నీ ద్గగ ర్ మిగిల్పోయిన ధనానిి నువువ 

ఖరుిపడితే అద్ధ నీకే మ్ంచిద్ధ. దానిి నీ ద్గగ ర్ 

ఆపుకుంటే దానివలా నీకే నషట ం. అవసరాలకు 

సరిపోయ్యటంత ధనానిి కూడబెటుట కునన పక్ష్ంలో 

నీవు నిందారుు డివి కావు. ఖరుిపటేట టపుపడు నీపై 

ఆధార్పడి ఉనన వారితోనే మొద్లుపటుట . 47 
(ముసాిమ్) 

 (1/584) [ ) متفق عليه ( 6]  - 1864
ْ ُهَريْ  ُل اهلِل صىل اهلل  وْ ْنُه قَاَل: قَاَل َرُس  عَ اهللُ  َرَة َرِضَي َوَعْن أَِِب

ِق كََمَثِل َرُجلنَْيِ عَلَْيِهَما : "َمَثُل الَْبِخْيِل َوالُْمَتَص ه وسلمعلي ِ د 
ْت أَيْ  َتاِن ِمْن َحِديْد  قَْد اْضُطر َ ِديِْهَما إََِل ثَُديِْهَما َوتََراقِْيِهَما  ُجن َ

ُق  ِ ْنُه الَْبِخْيُل  عَ بَِصَدقَة  انَْبَسَطْت َق د َ َص كُل ََما تَ  فََجَعَل الُْمَتَصد 
 . كُل ُ َحلَْقة  بَِمكَانَِها" ْت ْم بَِصَدقَة  قَلََصْت َوأََخَذ َما هُ كُل َ 

1864. (6) [1/584- ఏకీభవితం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: దైవపర వకి్ (స) పసి 

నారిని, ఖరుిపటేట  దానగుణం గ్లవాడిని, క్వచాలు 

ధరించి ఉని ఇద్ద రు వయకిులతో ఈ విధంగా పోల్ి 

చబుతండగా నేను వినాిను. ఆ ఇరువురి శర్ణరాలూ 

ర్కముమనుండి క్ంఠం వర్కు క్వచాలతో క్పపబడి 

ఉనాియి. దానివలల  వారు చేతులు క్దప్లేక్ పోతు 

న్ననరు. వారిద్ద రిలో దానధ్ర్గమలు చేస్తవాడు దానం 

చేయాలని అనుకుననపుపడు, అతని క్వచం పూరిిగా 

వదులయి పోతంద్ధ. దానిక్త భినింగా పసినారి దానం 

చేయాలని అనుకుననపుపడు క్వచంలోని పర తికొండి 

 

47) వివర్ణ-1863: అంటే మీ అవసరాలకు మంచి ఉని 

వసుత వులను అలా్లహ్ మార్గ ంలో ఖరుిచ్చయండి. ఇదే 

మీకు ఉతత మ్ం, ల్లభ్దాయక్ం. ఉభ్యలోకాలాో దీని 

పర తిఫలం లభిసుత ంద్ధ. దానిి దాచిఉంచడం, ఖరుి్

చ్చయక్పోవడం వలల  ఉభ్యలోకాలాోనూ పర తిఫలం 

లభించదు. ఒక్వేళ మీ ద్గగ ర్ అవసరానిక్త మించి్

ల్లకుండా, మీకు సరిపోయ్యంతగా ఉనిపుపడు మీరు 

ఖరుిపటట క్్పోతే మీపై ఎటువంటి అభ్యంతర్మూ ల్లదు. 

ముందు మీపై బాధయత ఉనివారిక్త ఇవవండి, ఆ 

తరువాత మిగిల్ంద్ధ ఇతరులకు ఇవవండి. 
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ఎక్కడి క్క్కడ బిగుసుకుపోతంద్ధ. అతను దానిి 

వదులు్ చ్చసుకోవాలని పర యతిిస్లత డు కాని అద్ధ 

వదులు కాదు. 48  (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్)  

 ( 1/584)[ ) صحيح (  7]  - 1865
: "ات َُقوا  ملاهلِل صىل اهلل عليه وس ْوُل َرُس قَاَل: قَاَل َوَعْن َجابِر  

لَْم  لَْم ُظلََمات  ي َْوَم فَإِ  الظ ُ ح َ  ن َ الظ ُ ح َ فَإِن َ الش ُ الِْقَياَمِة َوات َُقْوا الش ُ
َحَملَُهْم َعىَل أَْن َسَفُكْوا ِدَماَءُهْم  أَْهلََك َمْن كَاَن قَْبلَُكْم: 

 .م  لِ ْس ُه مُ َرَوا  .ُهْم"اِرمَ َواْسَتَحل ُْوا َمَح 
1865. (7) [1/584-దృఢం]  

జ్జబిర్ (ర్) క్థనం: దైవపర వకి్ (స) పర వచనం: అనాయ 

యానిక్త దూర్ంగా ఉండండి. ఎందుక్ంటే అనాయయం 

పర ళయద్ధనాన ద్టట మైన చీక్టాుగా మారుతంద్ధ. 

ఇంకా పేరాశకు దూర్ంగా ఉండండి. ఎందుక్ంటే, ఈ 

పేరాశయే మీకు పూర్వం గతించిన సమాజ్జనిి 

నాశనం చ్చసింద్ధ. పర జలను ఒక్రిపటా ఒక్రు ర్కి్ం 

చింద్ధంచ్చందుకు, నిషిద్ధ  వసుత వుల్ి ధర్మసమ్మతంగా 

చ్చసుకునేందుకు పేర రేపంచింద్ధ. (ముసాిమ్) 

  (1/584) [ ) متفق عليه ( 8]  - 1866
َوَعْن َحاِرثََة بِْن َوْهب  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  

قُ  ُجُل بَِصَدقَ مْ  عَلَْيُكْم َزَمان  ي َ ِِتْ يَأْ  ْوا فَإِن َهُ وسلم: "تََصد َ ِه  تِ ِشْي الر َ
ُجُل: لَْو ِجْئَت بَِها بِاْْلَْمِس لََقِبلُْتَها فًََل يَِجُد َمْن ي َْقَبلُهَ  ا يَُقْوُل الر َ

ا الْيَ   .متفق عليه .ْوَم فًََل َحاَجَة ِِلْ بَِها"فَأَم َ
1866. (8) [1/584- ఏకీభవితం]  

'హారిస'హ్ బిన్ వహబ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం: 'సద్ఖహ్ చ్చస్తత  ఉండండి. ఎందుక్ంటే ఒక్ 

కాలం రాబోతంద్ధ. అందులో మ్నిషి దానధరామలు 

చ్చయడానిక్త తన ధనం తీసుకొని తిరుగుతూ 

 

48) వివర్ణ-1864: అంటే ధ్ర్గమతుమడు ఖరుిపటిట  

నపుడు అతని హృద్యం విశ్వలమౌతంద్ధ. పసినారి 

హృద్యం ముడుచుకు్ పోతంద్ధ. ఈ 'హదీసు'లో 

ధరామతమడు, పసినారుల హృద్యాల సిథ తిని 

పేర్కకనడం జరిగింద్ధ. దాన ధరామలు చ్చసుత నికొలద్ధ 

అతని హృద్యం కూడా విశ్వలమ్వుతూ ఉంటుంద్ధ. 

కాని పసినారి హృద్యం దానం చ్చయద్లచినపుపడు 

ముడుచుకుపోతంద్ధ. 

ఉంటాడు, కాని 'సద్ఖహ్ తీసుకునేవాడవడూ 

క్నబడడు. ఒక్ వయకి్త అతనితో ఒక్వేళ నిని తెచిి 

ఉంటే నేను తీసుకునేవాడిని. ఈనాడు నాకు దీని 

అవసర్ం ల్లదు అని అంటాడు. 49 (బు'ఖార్ణ, 

ముసాిమ్) 

 (1/584)[ ) متفق عليه (  9]  - 1867
َدقَِة   : يَا َرُسْوَل اهلِل أَي ُ الص َ َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل َرُجل 

َق َوأَنَْت َصِحْيح  َشحِ  ا؟ قَاَل: "أَْن تََصد َ   رَ قْ لْفَ اْيح  تَْخََش أَْعَظُم أَْجر 
ُفًَلن  كََذا لََغِت الُْحلُْقْوَم قُلَْت: لِ ا بَ  تُْمِهَل َحّت َ إِذَ َّل َوتَأُْمُل الَْغَِن وَ 

" َولُِفًَلن  كََذا َوقَْد كَاَن لِ   .ُفًَلن 
1867. (9) [1/584- ఏకీభవితం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: ఒక్ వయకి్త మ్హా పర వకి్ 

(స) వద్ద కు వచిి ఓ దైవపర వకిా! పుణయఫలం ద్ృషాట య, 

ఏ దానం అనిిటి్ క్ంటే గొపపద్ధ అని పర శించాడు. 

పర వకి్ (స) ఇల్ల పర వచించారు. ''నీవు ఆరోగయంగా 

ఉండి, ఐశ్వరయకాంక్ష ఉండి, మనస్త దానధ్ర్గమలు 

చేయటానికి విముఖ్ంగా ఉననపుపడు, ఒక్వైపు 

దారిద్యీం వచిి పడుతంద్ని భ్యమూ, 

మ్రోవైపు ఐశవర్యం వరిసుత ంద్ని ఆశ నినుి 

ఆవహించి ఉనిపుపడు దానం చ్చయడం చాల్ల 

గొపపద్ధ.  జీవం క్ంఠం నుండి ఎగిరిపోయ్య ముందు, 

''ఇద్ధ ఫల్లనా వయకి్తక్త, అద్ధ ఫల్లనా వారిక్త, అని దానం 

ఇచ్చి పరిసిథ తి వచ్చి వర్కు నిర్ణక్తష ంచకు. అపుపడు 

అద్ంతా ఆ ఫల్లనా వారిక్త చంద్వలసిందే క్దా!'' 50 

(బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్)  

 (1/584)[ ) متفق عليه (  10]  - 1868
 

49) వివర్ణ-1866: అంటే సద్ఖహ్ను శుభావకాశంగా 

భావించాల్. ఎందుక్ంటే భ్విషయతత లో అంద్రూ 

ధనవంతలైె పోతారు, తీసుకునే వాడవడూ ఉండడు. 

దానివలా మీకు లభించవలసిన పుణయం లభించదు. 

50) వివర్ణ-1867: అంటే ఆరోగయంగా ఉనిపుపడు చ్చసిన 

దానధరామలకు అధిక్ంగా పుణయం లభిసుత ంద్ధ. చావటానిక్త 

ముందు దానధరామలు చ్చస్తత  ఎటువంటి ల్లభ్ం 

చ్చకూర్దు. ఎందుక్ంటే మ్ర్ణంచిన తరావత ఆ ధనం 

వార్సులపర్ం అయిపోతంద్ధ. అతని అధీనంలో నుండి 

త్రలగిపోతంద్ధ. 
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ِب   أَِِبْ ذَر   قَاَل: ا ْن َوعَ  اهلل عليه وسلم َوُهَو صىل نَْتَهْيُت إََِل الن َ
ا َرآِّنْ قَاَل: "ُهْم اْْلَْخَسُرْوَن َوَرب ِ  َجالِس  ِِفْ ِظل ِ الَْكْعَبِة فَلَم َ 

ْ َوأُم ِ  .الَْكْعَبِة"  "ُهْم اْْلَْكَثُرْوَن  : َل قَا ؟ْي َمْن ُهْم فَُقلُْت: فَِداَك أَِِب
ْن بنَْيَ يََديِْه َوِمْن  : َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا مِ اّل  إِّل َ َمْن قَاَل وَ أَمْ 

ا ُهْم"َخلِْفِه َوَعْن يَِمْيِنِه َوَعْن شَ   .متفق عليه .َمالِِه َوقَلِْيل  م َ
1868. (10) [1/584- ఏకీభవితం]  

అబూ జ'ర్ (ర్) క్థనం: ఒక్స్లరి నేను పర వకి్ (స) 

వద్ద కు వళా్ళను. అపుపడు పర వకి్ (స) క్'అబహ్ నీడలో 

కూరుిని ఉనాిరు. పర వకి్ (స) ననుి చూడగానే 

''వార్ంతా నషట ంలో ఉన్ననరు,'' అని అనాిరు. నేను 

ఆతృతగా ''నా తలా్-ద్ండుర ల్ి మీకై అరిపస్లత ను, 

ఎవరు వారు?'' అని అడిగాను. దానిక్త పర వకి్ (స), 

''ధనవంతలైెనపపటికీ ధనం ఖరుి చ్చయనివారే 

నషట ంలో ఉననవారు. తమ్ ధనానిి నిససంకోచంగా 

ఖరుిచ్చస్త వారే స్లఫలయం పందేవారు. తమ్ ముందు 

ఉనివారికీ, వనుక్ ఉనివారికీ, పర క్కనుని వారికీ 

ఇచ్చివారు. ఇల్ల ఖరుిచ్చస్త ధనవంతలు చాల్ల 

తకుకవ.'' (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం   الث َاِّنْ   ْصُل اَلْفَ 

 (1/585) ) ضعيف جدا ( [ 11]  - 1869
ْ ُهَريْ  ْن َوعَ  ْوُل اهلِل صىل اهلل  قَاَل َرُس   َعْنُه قَاَل:َرَة َرِضَي اهللُ أَِِب

ِة قَِريْب    عليه وسلم: َن الَْجن َ َن اهلِل قَِريْب  م ِ ِخي ُ قَِريْب  م ِ "اَلس َ
َن الن َ     بَِعْيد  م َِن بَِعْيد  م َِن اهللِ  ْيُل َبخِ َوالْ  .َن الن َارِ اِس بَِعْيد  م ِ م ِ
َن الن َاِس قَرِ الَْجن َ  َن الن َاِر. َولََجاِهل  َسِخي   أََحب ُ إِ ِة بَِعْيد  م ِ ََل يْب  م ِ

" ِمِذي ُ   َرَواهُ . اهلِل ِمْن عَابِد  بَِخْيل  ْ  .الرت ِ
1869. (11) [1/585-అత బలహీనం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: 

''దానశీలుడు అలా్లహ్ (త)కు సమీపంగా ఉంటాడు. 

సవరాగ నిక్త సమీపంగా ఉంటాడు. పర జలకు సమీపంగా 

ఉంటాడు. నర్కానిక్త దూర్ంగా ఉంటాడు. పసినారి 

వయకి్త అలా్లహ్(త)కు దూర్ంగా ఉంటాడు, సవరాగ నిక్త 

దూర్ంగా ఉంటాడు. పర జలకు దూర్ంగా ఉంటాడు, 

నర్కానిక్త సమీపంగా ఉంటాడు, అలా్లహ్(త)కు 

పసినారి ఆరాధకుని క్ంటే అజ్జఞ ని అయిన దాన్

శీలుడు, పర యుడు. (తిరిమజి')  
 (1/585) [ ) لم تتم دراسته ( 12]  - 1870

َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ رضي اهلل َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل 
  ِدْرَهم  َخَْي  ِه بِ اتِ يَ ِِفْ حَ  َق الَْمْرءُ صىل اهلل عليه وسلم: "َْلَْن يََتَصد َ 

 َ  .َرَواُه أَبُْو دَاُود .  "تِهِ َق بِِمائَة  ِعْنَد َموْ ْن ي ََتَصد َ ل َُه ِمْن أ
1870. (12) [1/585- అప్రశోధితం]  

అబూ స'యీద్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: 

''మ్నిషి తన జీవితంలో ఒక్ ద్ధర్హమ్ దాన ధరామలు 

చ్చయడం, మ్ర్ణసమ్యంలో వంద్ ద్ధర్హమ్లు 

దానధరామలు చ్చయటం క్ంటే గొపపద్ధ.'' (అబూ 

దావూద్) 

 (1/585) [ ) لم تتم دراسته ( 13]  - 1871
ْردَاِء َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن أَِِبْ الد َ

ُق ِعْنَد َمْوتِِه أَوْ    ل َِذْي يُْعِتُق كَا عليه وسلم: "َمَثُل ال َِذْي يََتَصد َ
ْ َواُه أَْحَمُد َوالن ََسارَ   إِذَا َشِبَع" ْي ْهدِ يُ  اَرِمي ُ َوالرت ِ ِذي ُ مِ ئِ ُ َوالد َ

  حهَوَصح َ 
1871. (13) [1/585-అప్రశోధితం] 

అబూ ద్ద ర్దా' (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: 

''మ్ర్ణ సమ్యంలో దానధరామలు చ్చయటం, 

బానిసను విడుద్ల చ్చయటం, క్డుపునిండి 

సంతృపత గా ఉని వయకి్తక్త కానుక్ ఇవవటంతో 

సమానం.'' (అ'హ్మ్ద్, నస్లయి', దార్మి, 

తిరిమజి'/దృఢం)  

అంటే మ్ర్ణంచ్చటపుపడు దానధరామలు చ్చస్తత  అధిక్్

పుణయం లభించదు. ఎందుక్ంటే క్డుపు నిండిఉని 

వయకి్తక్త అనిం పడితే అధిక్ పుణయం లభించదు.  

 (1/585) ه ([ ) لم تتم دراست 14]  - 1872
َ وَ   عليه وسلم:ُسْوُل اهلِل صىل اهلل رَ  قَاَل  ْيد  قَاَل:َسعِ  ِِبْ َعْن أ

:َتِمَعاِن ِِفْ َمْؤمِ "َخْصلََتاِن َّل تَْج  َرَواُه  . اَلُْبْخُل َوُسْوُء الُْخلِْق" ن 
ِمِذي ُ  ْ  .الرت ِ

1872. (14) [1/585- అప్రశోధితం]  

అబూ స'యీద్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: 

విశ్వవసిలో ఈ రెండు విషయాలు క్లసి ఉండవు. 
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పసినారి తనం, దురుగ ణాలు. అంటే విశ్వవసి పసినారి 

కాడు, దురా్నుడు కాడు. ఈ రెండు చడు అలవాటాు 

పరిపూరీ్ విశ్వవసిలో ఉండవు. (తిరిమజి') 

 (1/585)[ ) لم تتم دراسته (  15]  - 1873
يِْق َرِضَي ا ِ د  ُل اهلِل ُسوْ َل رَ ااَل: قَ هلُل َعْنُه قَ َوَعْن أَِِبْ بَْكر الص ِ

َة َخب   َوَّل بَِخْيل   يَْدُخُل عليه وسلم: "َّل  صىل اهلل َّل   الَْجن َ  و َ
". َرَواُه ال ِمِذي ُ َمَنان  ْ  .رت ِ

1873. (15) [1/585- అప్రశోధితం]  

అబూ బక్ర్ 'సిదీద ఖ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం: ''మోసగాడు, పసినారి, ఉపకార్ం చ్చసి 

ఎతిత పడిచ్చ్వాడు సవర్గ ంలో పర వేశంచరు.'' (తరమజి') 

అంటే వారు సవర్గ ంలో మొటట  మొద్ట పర వేశంచ్చ్

వారిలో ఉండరు. 

 (1/586)[ ) لم تتم دراسته (  16]  - 1874
َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  

ُجْب  خَ الِ  هَ ُشح   ُجِل َما ِِفْ الر َ  عليه وسلم: "َشر ُ  . َرَواُه أَبُْو  "لِع  اع  و َ
   .ُودَ دَا

 ْ يَْماُن" ِِفْ  " ُهَريَْرَة: َوَسَنْذكُُر َحِديَْث أَِِب ح ُ َواْْلِ َّل يَْجَتِمُع الش ُ
 .َهاِد إِْن َشاَء اهلُل تََعاَل ِكَتاِب الْجِ 

1874. (16) [1/586- అప్రశోధితం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: 

మ్నిషిలో ఉని ఈ రెండు గుణాలు చాల్ల చడు వి, 

ఒక్టి చాల్ల పసినారిగా వయవహరించడం, రెండవద్ధ 

మ్గతనం ల్లని పరిక్తతనం. (అబూ దావూద్)  

పసినారితనం, విశ్వవసం క్లసి ఉండల్లవు అనీ 

అబూ హురైెర్హ్ 'హదీసు'ను క్తతాబుల్ జిహాద్లో 

ఇన్షా అలా్లహ్ పేర్కకందాము. 
----- 

   మూడవ విభాగం  الُِث ُل الث َ اَلَْفْص 

 ( 1/586) [ ) صحيح ( 17]  - 1875
ِب ِ صىل اهلل  هلُل َعْنَها أَن َ بَعْ َعْن عَائَِشَة َرِضَي ا  َض أَْزَواِج الن َ

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم أَي َُنا أَْسَرُع بَِك   :عليه وسلم قُْلَ لِلن َ
فَكَانَْت نََها وْ ْذَرعُ ة  ي َ ْصبَ قَ ُذْوا ا فَأَخَ لُُكن َ يَد  لُُحْوق ا؟ قَاَل: "أَْطوَ 

ا فََعلِْمَنا َسْودَُة  َدقَُة َوكَانَْت  أَْطَولَُهن َ يَد  بَْعُد أَن ََما كَاَن ُطْوُل يَِدَها الص َ
َدقََة. َرَواُه الُْبَخاِري ُ . أَْسَرعَ   َنا لُُحْوق ا بِِه َزيَْنُب َوكَانَْت تُِحب ُ الص َ

:  صىل اهلل عليه وسلم اهللِ  ُل  َرُسوْ قَاَل ْت: لَ م  قَا ُمْسلِ  ِرَوايَةِ ِِفْ وَ 
ا". قَالَْت: فَكاَنَْت يََتَطاَولَْن  "أَْسَرُعُكن َ لُُحْوق ا بنَْيَ   أَْطَولُكُن َ يَد 

ا َزيَْنُب ِْلَن ََها كَانَْت أَي َُتُهن َ  ا؟ قَالَْت فَكَانَْت أَْطَولُناَ يَد   أَْطَوُل يَد 
 .ُق تََتَصد َ َها وَ ْعَمُل بَِيدِ ت َ 

1875. (17) [1/586-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర్) క్థనం: కొంద్రు పర వకి్ (స) 

భార్యలు, ఆయనుి మాలో అంద్రి క్ంటే ముందు 

మిమ్మల్ి ఎవరు క్లుస్లత రు. (అంటే ముందు ఎవరు 

మ్ర్ణస్లత రు) అని పర శించారు. దానిక్త పర వకి్ (స) 

అంద్రిక్ంటే పడవైన చ్చతలు ఉనివారు. అని 

సమాధానం ఇచాిరు. వార్ంద్రూ ఒక్ బెతత ం 

తీసుకొని తమ్తమ్ చ్చతలు కొలవస్లగారు. చివరిక్త 

సౌద్హ్ (ర్) చ్చతలు అంద్రిక్ంటే పడవుగా 

ఉనాియి. ఆ తరావత భార్యలంద్రిలో అంద్రిక్ంటే 

ముందు 'జైనబ్ (ర్) మ్ర్ణంచారు. ఆ తరువాత 

పడవైన చ్చతలు అంటే దానధరామలు చ్చయడం అని 

అందువలా్ల ఆమ అంద్రిక్ంటే ముందు పర వకి్ (స)ను 

క్ల్స్లర్ని, ఎందుక్ంటే దాన-ధరామలు చ్చయడం అంటే 

ఆమకు ఎంతో ఇషట ం అని తెల్సింద్ధ. 51  (బు'ఖార్ణ, 

ముసాిం) 

 

51) వివర్ణ-1875: సౌద్హ్ మ్రియు 'జైనబ్ పర వకి్ (స) 

భార్యలాో ఒక్రు. 'ఖదీజహ్ (ర్) మ్ర్ణంచిన తరావత 

పర వకి్ (స) సౌదహ్ ను దైవదౌతయ 10వ సంవతసర్ంలో 

పళ్ళళ చ్చసుకునాిరు. ఈమ చాల్ల ఆరాధకురాలు, 

భ్కిురాలు, తన చివరి జీవితంలో తన వంతను 

'ఆయి'షహ్ (ర్)కు ఇచిి వేస్లరు. ఈమ చాల్ల 

దాతృతవం, దానధరామలు చ్చస్త స్వత ీ. ఈమ పర వకి్ (స)కు 

విధేయత, ఆజ్జఞ పాలన చ్చస్తవారు. ఈమ ఇతరులక్నాి 

కొంచం పడవుగా ఉండేవారు, చ్చతలు కూడా పడవుగా 

ఉండేవి. పర వకి్ (స) భార్యలంద్రూ 'మాలో అంద్రిక్ంటే 

ముందు తమ్రి తరువాత ఎవరు మ్ర్ణస్లత రు' అని 

అడగాగ , 'ఎవరి చ్చతలు అంద్రిక్నాి పడవుగా ఉంటే, 

వారే' అని అనాిరు. వాళళంద్రూ తమ్ తమ్ చ్చతలు 

కొల్చారు. అంద్రిక్ంటే పద్ద  చ్చయి సౌద్హ్ద్ధగా తేల్ంద్ధ. 

కాని అంద్రి క్ంటే ముందు 'జైనబ్ మ్ర్ణంచిన పద్ప 

చ్చయి పడవుగా ఉండటం అంటే దానధరామలు చ్చయడం 

అని తెలుసుకునాిరు. 'హదీసు'లో దానిి పేర్కకనడం 
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ముసాిమ్లోని ఒక్ ఉలా్లఖనంలో ఇల్ల ఉంద్ధ, '' 

'ఆయి'షహ్ (ర్) క్థనం, ''పర వకి్ (స) అంద్రిక్ంటే 

ముందు పడవైన చ్చతలు గలవారు ననుి క్లుసు్

కుంటారు,'' అని అనాిరు. పర వకి్ (స) భార్యలు తమ్ 

చ్చతలు కొలవస్లగారు. అంద్రి క్ంటే 'జైనబ్ చ్చతలు 

పడవుగా ఉండటం గమ్నించారు. పడవైన చ్చతలు 

అంటే దానధరామలు అని అర్థ ం. అయితే 'జైనబ్ తన 

చ్చతలతో సంపాద్ధంచ్చద్ధ, తన చ్చతలతో దాన-

ధరామలు చ్చస్తద్ధ.  

 (1/586) [ ) متفق عليه ( 18]  - 1876
َ َي اَريَْرَة َرِض أَِِبْ هُ َوَعْن  اهلل عليه   َرُسْوَل اهلِل صىل ن َ هلُل َعْنُه أ

: "قَاَل  وسلم قَاَل: قَن َ بَِصَدقَة  فََخَرَج بَِصَدقَِتِه   َرُجل  ْلتََصد َ
َق  ِ ثُْوَن تُُصد  َعىَل  الليلة  فََوَضَعَها ِِفْ يَِد َساِرق  فَأَْصَبُحْوا يََتَحد َ

قَن َ بَِصَدقَة   َص َساِرق  َْلَتَ ىَل الَْحْمُد عَ  م َ لََك اَلل هُ " :َساِرق  فََقاَل  د َ
ثُْوَن  َخَرَج بَِصَدقَِتِه فََوَضعَ فَ  َها ِِفْ يَِد َزانَِية  فَأَْصَبُحْوا يََتَحد َ

َق الل َْيلََة َعىَل َزانَِية  فََقاَل  ِ اَلل ُهم َ لََك الَْحْمُدَعىَل َزانَِية    :تُُصد 
قَن َ  َتََصد َ   يَِدَغِِن   ِِفْ   فََوَضَعَهاِتهِ َرَج بَِصَدقَ قَة  فَخَ  بَِصَد ْل 

ِ أَْصبَ ف ثُْوَن تُُصد  اَلل ُهم َ لََك  :ُق َعىَل َغِِن   فََقاَل ُحْوا يََتَحد َ
أََما  :فَأُِِتَ فَِقْيَل لَهُ  .الَْحْمُدَعىَل َساِرق  َوَعىَل َزانَِية  َوَعىَل َغِِن   

انَِيُة  وَ  .َسَرقَِتهِ  َعْن ي َْسَتِعف َ ُه أَْن فَلََعل َ َصَدقَُتَك َعىَل َساِرق   ا الز َ أَم َ
ا الَْغِِن ُ فَلََعل َُه يَْعَتُِبُ  .َعْن ِزنَاَهالََعل ََها أَْن تَْسَتِعف َ فَ  فَُيْنِفَق َوأَم َ

ا أََطاُه اهللُ  َفق  عَلَْيهِ   ."ِمم َ    .َولَْفُظُه لِلُْبَخاِري ِ   .ُمت َ
1876. (18) [1/586-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: 

''ఒక్ వయకి్త, 'నేను ఈ రాతొి తపపకుండా దానం 

చ్చస్లత ను,' అని అనాిడు, అతడు తన దానం తీసుకొని 

బయలుదేరి ఒక్ దంగచ్చతిలో పటాట డు. తెలావారిన 

తరావత పర జలు పర్సపర్ం నిని రాతొి ఒక్ దంగకు 

దానం ఇవవబడింద్ధ' అని చపుపకో స్లగారు. అద్ధ విని 

ఆ వయకి్త, 'ఓ అలా్లహ్ (త) నీకు క్ృతజఞ తలు,  నేను 

 

జరిగింద్ధ. ఎందుక్ంటే ఆమ పేద్లకు, అగతయపరులకు 

ఎంతో దాతృతవంతో అనిం తినిపంచ్చ వారు. తన 

చ్చతోత  సంపాద్ధంచ్చవారు. తన అవసరాలు తీర్గా మిగిల్న 

దానిి పేద్లకు పంచిపటేట వారు. అందువలా్ల ఈమ 

'ఉముాల్ మసాకీన్''గా పేరు్గాంచారు. 

దంగ్కు దానం ఇచాాను. నేను ఇంకా దానం చేసా్థను,' 

అని ప్లికి రాతొి తన దానం తీసుకొని బయలుదేరి 

ఒక్ వయభిచారిణ చ్చతిలో పటాట డు. తెలావార్గానే 

పర జలు పర్సపర్ం ఆశిర్యంతో, 'నిని రాతొి ఒక్ 

వయభిచారిణక్త దానం ఇవవబడింద్ధ,' అని చపుపకో 

స్లగారు. ఈ విషయం అతనిక్త తెల్సి, 'ఓ అలా్లహ్ 

సమ్సత  స్తత తొాలు నీ కొర్కే, నేను వయభిచారిణక్త దానం 

చ్చస్లను,' అని అనాిడు. అతడు, 'మ్ళ్ళళ ఈ రోజు 

రాతొి కూడా నేను దానం తీసుకొని బయలు 

దేరుతాను,' అని అనాిడు. అతడు ఆ రాతొి తన 

దానం తీసుకొని బయలుదేరి ఒక్ ధనవంతనిక్త 

ఇచాాడు. ఉదయం పీ్జలు, 'ధ్నవంతునికి దానం 

ఇవవడం జరిగింద్ధ,' అని చపుపకోస్లగారు. అతడిక్త ఈ 

విషయం తెల్సి, 'ఓ అలా్లహ! నీకు క్ృతజఞ తలు, నీవు 

నా దావరా దంగకు, వయభిచారిణక్త, ధనవంతనిక్త 

సద్ఖా ఇపపంచావు' అని అనాిడు. అతడు రాతొి 

పడుకునాిడు, క్లలో ఒక్ వయకి్త, నీ ఈ మూడు 

దానాలు అలా్లహ్ (త) స్వవక్రించాడు. దంగకు నీవు 

చ్చసిన దానం వలా అతడు దంగతనం మానివేయ 

వచుి. వయభిచారిణ కూడా వయభిచారానిి 

మానివేయ వచుి. ధనవంతడు దాని వలా గుణపాఠం 

నేరుికొని తనకు ఇచిిన ధనంలో నుండి దానం 

చ్చయవచుి'' అని అనాిడు. (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

ఒక్వేళ ఎవడైనా సతసంక్లపంతో దాచి రాతొి 

చీక్టిలో ఇటు వంటి వారిక్త దానం చ్చసివేస్తత , అద్ధ విధి 

దానం అయినా, అద్నపు దానం అయినా దానిి 

అలా్లహ్ (త) స్వవక్రిస్లత డని ఈ 'హదీసు' దావరా 

తెలుసుత ంద్ధ. 

 ( 1/587) [ ) صحيح ( 19]  - 1877
ْ َوَعْن  "بَْيَنا   قَاَل:  لم صىل اهلل عليه وسِب ِ َة َعِن الن َ ُهَريْرَ   أَِِب

 َ َن اْْل اِْسِق َحِديَْقَة   :ْرِض َفِسَمَع َصْوت ا ِِفْ َسَحابَة  َرُجل  بَِفًَلة  م ِ
ة  فَإِذَا َشْرَجة  م ِْن   َحاُب فَأَْفَرَغ َماَءُه ِِفْ َحر َ فًَُلن  فََتَنّح  ذَلَِك الس َ

َع الَْماءَ تَ الَْماَء كُل َُه فَ َك ْوَعَبْت ذَلِ قَْد اْستَ َراِج تِلََك الش ِ  فَإِذَا َرُجل   َتب َ
ُِل الَْماَء بِِمْسَحاتِِه فََقاَل لَهُ  قَائِم  ِِفْ  يَا َعْبَد اهلِل َما  :َحِديَْقِتِه يَُحو 
يَا  :فََقاَل لَهُ  اْلسم الذي سمع ِف السحابة. . قال فًلن.اْسُمَك 

ْ َس  :فََقاَل  . ْي  َعْن اْسمِ ْسأَلُِِنْ  لَْم تَ َعْبَد اهللِ    ْعُت َصْوت ا ِِفْ مِ إِّن ِ
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َحاِب ال َِذْي َهَذا  ِْسِمَك فََما  الس َ ِ َماُؤُه يَُقْوُل اْسِق َحِديَْقَة فًَُلن  ّل 
ْ أَنُْظُر إََِل َما يَْخُرُج ِمْنَها   :قَاَل  .تَْصَنُع فِْيَها ا إِذَ قُلُْت َهَذا فَإِّن ِ أَم َ

َ لُِثِه َوآكُُل ُق بِثُ أَتََصد َ فَ  َها ثُلَُثُه". َرَواُه ث ا َوأََردَ فِيْ لُ نَا َوِعَياِِلْ ثُ  أ
 . م  ُمْسلِ 

1877. (19) [1/587-దృఢం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ఇల్ల తెల్ 

పారు, ''ఒక్ వయకి్త వళ్ళతూ ఉండగా మేఘాలాో నుండి, 

''ఫల్లనా వయకి్త తోటలో వర్ష ం కురిపంచు,'' అని విన 

బడింద్ధ. అంతలో ఆ మేఘాలాో నుండి ఒక్ మ్బుు 

తనక్ విడిపోయి ఓ నలాని రాతినేలపై వర్ష ం కురిపం 

చింద్ధ. చివర్కు ఒక్ కాలువ మిగతా కాలువలనిిటినీ 

తనలో క్లుపుకొని పర వహించస్లగింద్ధ. అద్ధ చూసి 

అతను కూడా ఆ పర వాహం వంట నడవస్లగాడు. 

ఆయనకు ఎవరో ఒక్ వయకి్త తన తోటలో నిలబడి తన 

ద్గగ రుని పారతో తోటకు నీళ్ళళ పడుతనిటాు 

క్నిపంచాడు. ఆయన అతని ద్గగ ర్కళ్ళళ ''ఓ అలాల హ్ 

దాసుడా! నీ పేరేమిటి?'' అని అడిగాడు. తాను 

ఇంతకు ముందు మేఘాలాో విని పేరే చపాపడు ఆ 

వయకి్త. అతడు ''ఎందుకు అడుగుతనాిరు?'' అని 

అనాిడు. అందుకు ఆ వయకి్త కురిపంచిన మేఘం 

నుండి, ''ఫల్లనా వయకి్త తోటలపై వర్ష ం కురిపంచు,'' 

అని వినాిను. నువువ చపపన పేరూ నేను విని 

పేరు ఒక్కటే. అద్ధ సరే కాని అసలు నువువ చ్చసుత ని 

పనేంటి?'' అని అడిగాడు. దానిక్త ఆ వయకి్త ''మీరు 

అడిగారు కాబటిట  చబుతనాిను. ముందుగా నేను 

ఈ తోటలో పండే పంటను అంచనా వేసుకొని, మొతత ం 

పంటలో మూడో వంత దానం చ్చస్లత ను. మ్రో మూడో 

వంత నాకూ, నా కుటుంబ పోషణకు సరిపోతంద్ధ. 

మిగతా మూడో వంతను నేను వచేా పంటకోసం 

ఉపయ్యగిస్లత ను'' అని చపాపడు. (ముసాిమ్) 

 (1/587) [ ) متفق عليه ( 20]  - 1878
ِب َ ِمَع ال َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة أَن َُه َس  إِن َ   م يَُقْوُل:وسل صىل اهلل عليهن َ

ْ   إِْسَرائِْيَل أَبَْرَص وَ ًَلثَة  ِِفْ بَِِنْ ثَ  أَْقَرَع َوأَْعََم فَأََرادَ اهلُل أَْن ي َْبَتلَِْيُ
ْ َملَك ا   . أَي ُ َشْيء  أََحب ُ إِلَْيَك  :فَأَََت اْْلَبَْرَص فََقاَل  .فََبَعَث إِلَْْيِ

ِجلْد    َحَسن  لَْون   :قَاَل  يَ و َ ْ ال َذِ ْذهَ  َحَسن  و َ قَْد قََذَرِّنَ  ْي ُب َعِن ِ
 فََذَهَب َعْنُه قََذُرُه َوأُْعِطَي لَْون ا َحَسن ا "فََمَسَحهُ  قَاَل: .الن َاُس"

ا َحَسن ا ِجلْد  بُْل  :قَاَل  .فَأَي ُ الَْماِل أََحب ُ إِلَْيَك  :قَاَل  .و َ  :أَْو قَاَل  -اْْلِ
َ إِ  -َحُق ك َ إِْس الَْبْقُر شَ  َما  أََحُدهُ  :قَاَل  .َع َرَص أَْو اْْلَْقرَ بْ ّل َ أَْن اْْل
بُْل  فََقاَل  . فَأُْعِطَي نَاقَة  ُعْشَراءَ  :قَاَل  .الَْبَقرُ  :َخرُ َوقَاَل اْْل  .اْْلِ

أَي ُ َشْيء  أََحب ُ   :فََقاَل  ."فَأَََت اْْلَْقَرعَ  قَاَل: .بَاَرَك اهلُل لََك فِْيَها"
يَْذ َشْعر   :قَاَل  .إِلَْيَك  ْ َهَذا ال َ َهُب َحَسن  و َ   ِذْي قَْد قََذَرِّنْ  َعِن ِ

ا َحَسن ا قال: َحُه َفَذَهَب َعْنهُ "فََمَس  الن َاُس". قَاَل:  .َوأُْعِطَي َشْعر 
 .فَأُْعِطَي بََقَرة  َحاِمًل   .الَْبَقرُ  :قَاَل  .فَأَي ُ الَْماِل أََحب ُ إِلَْيَك  :قَاَل 
ء   أَي ُ َشْي  :َقاَل فَ  . أَََت اْْلَْعََم "فَ  :قَاَل  .ْيَها" لََك فِ َك اهللُ رَ "بَا قَاَل:

 بِْصَر بِِه الن َاَس". قَاَل:أَْن ي َُرد َ اهلُل إَِِل َ بََصِرْي فَأُ  :قَاَل  .أََحب ُ إِلَْيَك 
 :قَاَل . َفأَي ُ الَْماِل أََحب ُ إِلَْيَك  :قَاَل  ."فََمَسَحُه فََرد َ اهلُل إِلَْيِه بََصَرهُ 

ا فَأَ  شَ فَأُْعِطَي  .ُم اَلَْغنَ  الِد  َواد    فَكَاَن لََهَذا  .لََد َهَذاَتَج َهَذاِن َووَ نْ اة  و َ
َن الَْبَقِر وَ  بِْل َولَِهَذا َواد  م ِ َن اْْلِ َن الَْغَنِم"م ِ . قَاَل: "ثُم َ  لَِهَذا َواد  م ِ

ْد م ِْسِكنْي  قَ َرُجل   :فََقاَل  إِن َُه أَََت اْْلَبَْرَص ِِفْ ُصْوَرتِِه َوَهْيَئِتهِ 
  . ْوَم إِّل َ بِاهلِل ثُم َ بَِك ِرْي فًََل بًََلَغ ِِلَ الْيَ ِحَباُل ِِفْ َسفْ لْ انَْقَطَعْت ِِبْ ا

أَْسأَلَُك بِال َِذْي أَْعَطاَك الل َْوَن الَْحَسَن َوالِْجلَْد الَْحَسَن َوالَْماَل  
ا أَتََبل َُغ عَلَْيِه ِِفْ َسفَ    : فََقاَل لَهُ  .ة  ِثَْيَ لُْحُقْوُق كَا : َقاَل فَ  .ِرْي بَِعَْي 

ْ أَْعِرفُ  ا فَأَْعَطاَك اهلُل  َك أَلَْم تَُكْن أَبَْرَص يَ كَأَّن ِ ْقَذُرَك الن َاَس فَِقَْي 
ا َعْن كَابِر   :فََقاَل  .َماّل   إِْن كُْنَت   :فََقاَل  .إِن ََما ُوِرثُْت َهَذا الَْماَل كَابِر 

 َ   . هِ َع ِِفْ ُصْوَرتِ رَ "َوأَََت اْْلَقْ  :قَاَل َما كُْنَت".  إََِل هللُ َك اكَاِذب ا فََصَي َ
 .َوَرد َ عَلَْيِه ِمْثَل َما َرد َ َعىَل َهَذا .قَاَل لَِهَذا ِمْثَل َما :فََقاَل لَهُ 
َك  :فََقاَل  َ "َوأَََت   اهلُل إََِل َما كُْنَت". قَاَل:إِْن كُْنَت كَاِذب ا فََصَي َ

ل    َوابُْن َسِبيْ نْي  َرُجل  م ِْسكِ  :َل َقاَهْيَئِتِه فَ َرتِِه وَ ِِفْ ُصوْ اْْلَْعََم 
ُل ِِفْ َسَفِرْي فًََل بًََلَغ ِِلَ الَْيْوَم إِّل َ بِاهلِل ثُم َ بَِك  انَْقَطَعْت ِِبَ الِْحَبا

 :فََقاَل  .أَْسأَلَُك بِال َِذْي َرد َ عَلَْيَك بََصَرَك َشاة  أَتََبل َُغ بَِها ِِفْ َسَفِرْي 
ِشْئَت َودَْع َما ِشْئَت ِرْي فَُخْذ َما َص  اهلُل إَِِل َ بَ َرد َ ُت أَْعََم فَ قَْد كُنْ 

ِ فَوَ  ا أََخْذتَُه لِِل  أَْمِسْك َمالََك  :فََقاَل  .اهلِل َّل أَْجَهُدَك الَْيْوَم َشْيئ 
 ."َك َوَسِخَط َعىَل َصاِحَبْيَك فَإِن ََما ابَْتلِْيُتْم فََقْد َرِضَي َعنْ 

1878. (20) [1/587-ఏకీభవితం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: ''పర వకి్ (స) ఇల్ల 

పర వచిస్తత  ఉండగా నేను వినాిను, ''బనీ 

ఇస్లర యీ'ల్లో ముగుగ రు వయకిులు ఉండేవారు. వారిలో 

ఒక్రిక్త కుష్టు వాయధి, మ్ర్కక్రిక్త బటు తల, మ్ర్కక్రు 

అంధుడు. అలా్లహ్ (త) ఈ ముగుగ రినీ పర్ణక్తష ంచాలని 

నిరీ్యించుకునాిడు. ఒక్ దూతను వారివైపు 

పంపాడు. మొద్ట ఆ దూత కుష్టు రోగి వద్ద కు వచిి, 

'నీకేం కావాల్,' అని అడిగాడు. దానిక్త ఆ వయకి్త, 'మ్ంచి 
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ర్ంగు, రూప్ం కావాల్. ఎందుక్ంటే ఈ సిథ తిలో పర జలు 

ననుి అసహియంచుకుంటునాిరు,' అని అనాిడు. 

దైవదూత అతనిపై చ్చతితో నిమిరాడు. అతని కుషుట ్

వాయధి పోయి అంద్ంగా తయార్యాయడు. మ్ళ్ళళ ఆ 

దైవదూత, 'పర పంచంలోని ధనసంపద్లాో నీకు 

ఎటువంటి ధనసంపద్లు కావాల్?' అని అడిగాడు. 

దానిక్త ఆ వయకి్త, 'ఒంటెలు ల్లదా ఆవులు. ఇస్'హాఖ్ 

ఉలా్లఖనక్రి్కు అనుమానం ఉంద్ధ. ఆ వయకి్తక్త 10 

నెలలు నిండిన ఆడ ఒంటె ఇచిి, అలా్లహ్ (త) నీ 

కొర్కు ఇందులో శుభ్ం పర స్లద్ధంచు గాక్! అని 

దీవించడం జరిగింద్ధ. ఆ తరువాత ఆ దైవదూత 

బటు తలవాని వద్ద కు వచాిడు. ఆ వయకి్తతో నీకేం 

కావాల్ అని అడిగాడు. దానిక్త ఆ వయకి్త మ్ంచి 

వంటొుక్లు కావాల్, ఈ బటట తల పోవాల్. ఎందుక్ంటే 

పర జలు ననుి అసహియంచుకుంటునాిరు' అని 

అనాిడు. దైవదూత అతని తలపైె చ్చతోత  నిమిరాడు. 

అతని వాయధి నయమ్యింద్ధ. మ్ంచి వంటొుక్లు 

వచాియి. ఆ తరువాత దైవదూత, 'పర పంచంలోని ఏ 

ధన సంపద్లు నీక్తషట ం,' అని అడిగాడు. దానిక్త ఆ 

వయకి్త, 'ఆవులు,' అని అనాిడు. దైవ దూత శూలుతో 

ఉని ఆవును ఇచిి, 'అలా్లహ్ నీ కోసం ఇందులో 

శుభ్ం పర స్లద్ధంచుగాక్!' అని దీవించాడు. ఆ తరువాత 

ఆ దైవదూత గ్గడిివాని వద్ద కు వచాిడు. 'నీకేం 

కావాల్,' అని అడిగాడు. దానిక్త ఆ వయకి్త, 'నా ద్ృషిట  

నాకు ఇపపంచాలని నేను పర జలను చూడగలగాలని 

కోరుకుంటునాిను,' అని అనాిడు. దైవదూత 

క్ళళపైె తన చ్చతలతో నిమిరాడు. అలా్లహ్ (త) 

అతని అంధతావనిి నయంచ్చస్లడు. ఆ తరువాత ఆ 

దైవదూత 'పర పంచ ధనసంపద్లాో నీకేం కావాల్?' అని 

అడిగాడు. దానిక్త ఆ వయకి్త, 'మేక్లు' అని అనాిడు. 

దైవదూత అతనిక్త ఒక్ స్తలుతో ఉని మేక్ను 

ఇచాిడు. ఆ తరువాత ఒంటెలు, ఆవులు, మేక్లు 

ఈని మ్ంద్లు మ్ంద్లుగా మారాయి. కుషిట వాని 

ద్గగ ర్ ఒంటెల మ్ంద్, బటట తలవాని ద్గగ ర్ ఆవుల 

మ్ంద్, గాుడిు వాని ద్గగ ర్ మేక్ల మ్ంద్ తయా్

ర్యాయయి. చాల్ల రోజుల తరావత దైవదూత తాను 

మొద్ట వచిిన రూపం లోనే కుషుట వాడి వద్ద కు వచిి, 

'నేనొక్్ పేద్వాడిి, బాటస్లరిని, నా ద్గగ ర్ ఉని 

స్లమానంతా పోయింద్ధ. ఇపుపడు నేను దైవ 

అనుగాహం, నీ సహాయం ల్లకుండా నా గమాయనిక్త 

చ్చర్ల్లను,' అని అనాిడు. 'నీ వాయధిని దూర్ం చ్చసిన 

అలాల హ్ (త) స్లక్తష గా! నినుి నేను అరిథ సుత నాిను,' 

అని అనాిడు. 'నేను నినుి ఎరుగుదును. నీవు ఒక్ 

కుషుట వాయధిగాసుత డివి. నాకు ఒక్్ఒంటె ఇవువ, దానిపై 

స్లవర్ణచ్చస్లత ను, గమ్యస్లథ నానిి నేను చ్చరుకుంటాను,' 

అని అనాిడు. దానిక్త ఆ వయకి్త, 'తముమడూ, నేను 

అపుపలపాలైె ఉనాిను. చాల్ల మ్ంద్ధక్త అపుప్

తీరాిల్,' అని అనాిడు. దానిక్త దైవదూత, 'నేను 

నినుి ఎరుగుదును. అంద్రూ నినుి 

అసహియంచుకునే వారు.  అలా్లహ్ (త) తన 

అనుగాహం దావరా నీకు ఇవనీి లభించాయి.' 

అపుపడు కుషుట రోగి, 'నేను మా తాతల కాలం నుండి 

ధనవంతడిి' అని అనాిడు. అపుపడు దైవదూత, 

'ఒక్వేళ నువువ అసతయం పల్క్తతే మ్ళ్ళళ 

కుషుట వాయధితో పేద్వానిగా చ్చసివేయాల్్ గాక్!' అని 

అనాిడు. 

ఆ దైవదూత ఆ రూపంలోనే బటట తల వయకి్త వద్ద కు 

వచాిడు. కుషుట రోగితో అని విధంగానే వాడితోనూ 

అనాిడు. బటట తల వయకి్త కూడా కుషిట రోగిల్లంటి 

సమాధానమే ఇచాిడు. దానిక్త దైవదూత ఒక్వేళ 

నీవు అబద్ధ ం పల్క్తతే అలా్లహ్ (త) నినుి వనుక్టి 

సిథ తిలోనిక్త నెటిట వేయు్గాక్!' అని అనాిడు. 

ఆ రూపంలోనే ఆ దైవదూత గాుడిు వాడి వద్ద కు 

వచాిడు. అతనితో, 'నేను చాల్ల పేద్ బాటస్లరిని, 

నా ద్గగ ర్ పర యాణ స్లధనాలు ఏమీ ల్లవు, ఇపుపడు 

నేను అలా్లహ్ అనుగాహం, నీ సహాయం ల్లకుండా 

గమాయనిి చ్చరుకోల్లను,' అని అనాిడు. 'నీకు మ్ళ్ళళ 

ద్ృషిట  పర స్లద్ధంచిన దైవం పేరుతో నాకు ఒక్ మేక్ను 

ఇవువ, దాని దావరా నేను నా గమ్యస్లథ నానిి చ్చరు 

కుంటాను,' అని అనాిడు. అద్ధ్ విని్ గాుడిు వాడు, 

'నిససందేహంగా నేను గాుడిు వాడినే, అలా్లహ్(త) నాకు 

ద్ృషిట ని పర స్లద్ధంచాడు, ధనవంతడిి చ్చస్లడు, ఆయన 



6. ’జకాత్ పుస్త కం-’హ. 1772 - 1955 ; స్ంపుటం : I 651 6 -  َِكاة   I :  لْدالجِ   ؛ 1955-1772 . ح - ِكتَاُب الزَّ

పేరుతో నువువ అడిగితే నీకు ఇషట మైంద్ధ తీసుకు్

వళ్ళళ, నేను ఈనాడు నినుి ఏమాతొం క్షట పటట ను. 

అలా్లహ్(త) పేరుతో నీకు తోచింద్ధ నువువ తీసుకు్

వళ్ళళ.' దానిక్త దైవదూత, 'అలా్లహ్ (త) మీ 

ముగుగ రిని పర్ణక్తష ంచద్ల్చాడు. నీ పటా 

సంతోషించాడు, మిగతా ఇద్ద రి పటా ఆగాహం వయకి్ం 

చ్చస్లడు. అని అన్ననడు.' (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 (1/589)[ ) لم تتم دراسته (  21]  - 1879
ِقُف   لَيَ َوَعْن أُم ِ بَُجْيد  قَالَْت: قُلُْت يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َ الِْمْسِكنْيَ 

َ  بَاِِبْ َحّت َ َعىَل  َ  ْسَتْحِيَي فًََل  أ فََقاَل   َما أَدْفَُع ِِفْ يَِدهِ. ِجُد ِِفْ بَْيِِتْ أ
ا  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  "ادْفِِعْي ِِفْ يَِدهِ َولَْو ِظلْف 

ِمِذي ُ  ْ ْحَرق ا". َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوالرت ِ حديث   و قال: هذا. م ُ
 ن صحيح.حس 

1879. (21) [1/589- అప్రశోధితం] 

ఉమమ బుజైద్ (ర్) క్థనం: నేను పర వకి్ (స)ను ఇల్ల 

వినివించుకునాిను, ''ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! బిచి 

గాళ్ళళ వచిి నా వాక్తల్ ముందు నిలబడతారు, నాకు 

చాల్ల సిగుగ వేసుత ంద్ధ. ఎందుక్ంటే వారిక్త ఇవవడానిక్త 

నా ద్గగ ర్ ఏమీ ఉండదు. అపుపడు పర వకి్ (స) 'ఏదైనా 

ఇచిి పంపు. చివరిక్త కాల్ిన డక్క (ఖుర్) అయినా 

సరే' అని అనాిరు. (అ'హమద్, అబూ దావూద, 

తిరిమజి' / పీామాణిక్, దృఢం) 

 (1/589)[ ) لم تتم دراسته (  22]  - 1880
َة   َسلَمَ قَاَل: أُْهِدَي ِْلُم ِ  َوَعْن َمْوَل  ل ُِعْثَماَن َرِضَي اهلُل َعْنهُ 

ْن لَْحم  بُْضعَ  ِب ُ  وَ ة  م ِ   .يُْعِجُبُه الل َْحُم  اهلل عليه وسلم صىلكَاَن الن َ
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم  فََقالَ  ْت لِلَْخاِدِم: َضِعْيِه ِِفْ الَْبْيِت لََعل َ الن َ

ةِ الَْبْيِت. َوَجاَء َسائِل  فََقاَم َعىَل    .الَْباِب يَأْكُلُُه فََوَضَعْتُه ِِفْ كُو َ
قُْوافََقاَل  َرَك اهلُل فِْيَك. فََذَهَب . فََقالُْوا: بَاْم َرَك اهلُل فِْيكُ بَا : تََصد َ

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: "يَا أُم َ َسلََمَة   ائُِل فََدَخَل الن َ الس َ
 ذَْهِبْ فََقالَْت: نََعْم. قَالَْت لِلَْخاِدِم: ا  َهْل ِعْنَدكُْم َشْيء  أَْطَعُمُه؟"

فََذَهَبْت َفلَْم  َذلَِك الل َْحَم.بِ  اهلل عليه وسلم  صىلَرُسْوَل اهللِ  فَأَِِتْ 
ةِ إِّل َ قِْطَعَة َمْرَوة  تَِجْد ِِفْ  فََقاَل النب صىل اهلل عليه وسلم:   . الُْكو َ

ا لَْم تُع ائَِل". َرَواهُ َْ "فَإِن َ ذَلَِك الل َْحَم عَادَ َمْرَوة  لَم َ َهِقي ُ   الَْبيْ ُطْوُه الس َ
ةِ  الن َ  ِِفْ دََّلئِِل   .ُبو َ

1880. (22) [1/589- అప్రశోధితం] 

'ఉస్లమన్ విడుద్ల చ్చసిన బానిస (ర) క్థనం: ఉమమ 

సలమహ్కు ఒక్ మాంసం ముక్క కానుక్గా పంపడం 

జరిగింద్ధ. పర వకి్ (స)కు మాంసం అంటే చాల్ల ఇషట ం. 

ఉమమ సలమహ్ తన స్తవకురాల్ని దానిి ఇంటా్ల 

పటట మ్ని పర వకి్ (స) తినవచిని' అనాిరు. 

స్తవకురాలు ఆ మాంస్లనిి అటుక్పై పటిట ంద్ధ. ఇంతలో 

ఒక్ బిచిగాడు వాక్తల్ ముందుకు వచిి నిలబడాు డు. 

ఆ బిచిగాడు, 'దానధరామలు చ్చయండి అలా్లహ్ (త) 

శుభ్ం పర స్లద్ధస్లత డు,' అని అనాిడు. ఇంటా్ల 

ఉనివారు, 'అలా్లహ్ (త) నీకూ శుభ్ం పర స్లద్ధంచు 

గాక్!' అని అనాిరు. ఇద్ధ బిచిగాడిక్త సమాధానం 

అయియంద్ధ. అద్ధ విని బిచిగాడు వళ్ళళ పోయాడు. 

కొంత్ స్తపటిక్త పర వకి్ (స) వచాిరు. ఉమమ 

సలమహ్తో, 'తినడానిక్త ఏమైనా ఉంటే తీసుకు్

ర్ండి,' అని అనాిరు. 'అవును ఉంద్ధ,' అని పల్క్త 

స్తవకురాల్తో, 'అటుక్పై ఉని మాంస్లనిి పర వకి్ (స) 

ముందు పటుట ,' అని అనాిరు. ఆ స్తవకురాలు 

అక్కడ ఆ మాంస్లనిి వతిక్తంద్ధ కాని దర్క్ ల్లదు. కాని 

అక్కడ ఒక్ తెలాని రాతి ముక్క దరిక్తంద్ధ. ఈ సంగతి 

తెల్సిన పర వకి్ (స), 'నువువ బిచిగాడిక్త ఇవవనందు్

వలా్ల మాంసం రాతి ముక్కగా మారింది,' అని 

అనాిరు. (బైెహఖీ / దలాయి లునునబ్బవవహ్) 

 (1/589)(  استه[ ) لم تتم در 23]  - 1881
ِب ُ صىل اهلل  ِضَي اهلُل َعْنُهَما قَالَْت ِن ابِْن َعب َاس  رَ عَ وَ  : قَاَل الن َ

؟ قِْيَل: نََعْم قَاَل:  ِ الن َاِس َمْْنِّل  كُْم بَِشر  عليه وسلم: "أََّل أُْخُِبُ
 . أَْحَمُد َرَواهُ   .ِطْي بِِه" ال َِذْي يُْسأَُل بِاهلِل َوَّل يُعْ 

1881. (23) [1/589- అప్రశోధితం] 

ఇబెి 'అబాుస్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స), 'దైవం 

ద్ృషిట లో అంద్రిక్ంటే నీచ వయకి్తని గురంచి చప్పన్న?' 

అని అనాిరు. 'చప్పండి,' అని వినివించుకోవడం 

జరిగింద్ధ. అపుపడు పర వకి్ (స) అలా్లహ్(త) ద్ృషిట లో 

అంద్రిక్ంటే నీచుడు ఎవర్ంటే అలా్లహ్ (త) పేరు్
చపప అడిగినా ఇవవని్వాడు. 52 (అ'హమద్) 

 

52) వివర్ణ-1881: ఈ వాకాయనిక్త రెండు అరాథ లు 

ఉనాియి. ఒక్టేమిటంటే బిచిగాడు అలా్లహ్(త) 
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 ( 1/589) [ ) صحيح ( 24]  - 1882
  .َعْن أَِِبْ ذَر   أَن َُه اْسَتأْذََن َعىَل ُعْثَماَن فَأَِذَن لَُه َوبَِيِدهِ َعَصاهُ وَ 

َ َوتَرَ  فََقاَل ُعْثَماُن: ْحمِن تُُوِف ِ تََرى   فََما َك َماّل  يَا كَْعُب إِن َ َعْبَد الر َ
َ  :َقاَل فَ  فِْيِه؟ فََرفََع أَبُْو  .اهلِل فًََل بَأَْس عَلَْيهِ  َن يَِصل ُ فِْيِه َحق َ اإِْن ك

ا َوقَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   ذَر  َعَصاُه فََضَرَب كَْعب 
ُ وسلم يَُقْوُل: "َما أَِحب ُ لَْو أَن َ ِِلْ َهَذا الَْجَبَل ذَ  ا أ ُل  نِْفُقُه َهب  َويَُتَقب َ

ْ مِ  يَا ُعْثَماُن أَْسِمْعَتُه؟   اِق َ". أَنُْشُدَك بِاهللِ لِْفْي ِمْنُه ِست َ أَوَ خَ  أَذَُر ِن ِ
. ات   .اَل: نََعْم. َرَواُه أَْحَمُد قَ  ثًََلَث َمر َ

1882. (24) [1/589-దృఢం] 

అబూ జ'ర్ (ర్) క్థనం: అతను 'ఉస్లమ'న్ (ర్) 

వద్ద కు రావటానిక్త అనుమ్తి కోరారు. 'ఉస్లమ'న్ (ర్) 

ఆయనుి రావటానిక్త అనుమ్తి ఇచాిరు. అబూ 

జ'ర్ (ర్) 'ఉస్లమ'న్ ద్గగ ర్కు వళ్ళళరు. అపుపడు 

ఆయన చ్చతిలో ఒక్ బెతత ం ఉంద్ధ. అబూ జ'ర్ 

కూరుిని వంటనే 'ఉస్లమ'న్ క్'అబ్తో, ''ఓ క్'అబ్! 

'అబుద రా్'హామన్ మ్ర్ణంచారు. అతను ఆసిత ని వద్ల్్

వళ్ళళరు, అతను వద్ల్ వళ్ళళన ఆసిత గురించి నీ అభి 

పార యం ఏమిటి?'' అని అడిగారు. అపుపడు క్'అబ్, 

''ఒక్వేళ ఈ ధనంలో నుండి అలా్లహ్ (త) హకుకను 

చలా్స్తత , 'జకాత్ చలా్స్తత  ఉంటే ఎటువంటి 

అభ్యంతర్మూ ల్లదు,' అని అనాిరు. అద్ధ విని 

అబూ జ'ర్ బెతత ంతో క్'అబ్ను కొటిట  ఇల్ల అనాిరు, 

''పర వకి్ (స) ను ఇల్ల అంటుండగా నేను వినాిను, 

'నావద్ద  ఉ'హుద్ కొండంత బంగార్ం ఉండి, దానిి 

ఖరుిచ్చస్తత  చివరిక్త, నా వద్ద  6 ఊఖియహ్(240 

ద్ధర్హమ్) లు కూడ మిగిల్ ఉండటం నాకు ఎంత్

మాతొం ఇషట ం ల్లదు.'' ఆ తరువాత అబూ జ'ర్ 

'ఉస్లమన్ను ఉదేద శంచి, 'అలాల హ్ ను స్లక్తష గా పటిట  నినుి 

అడుగుతనాిను. నువువ ఈ 'హదీసు'ను పర వకి్ (స) 

 

పేరుతో అడిగాడు. అయినపపటికీ అతని కేమీ ఇవవబడ 

ల్లదు. అంటే అరిథ ంచబడిన వాడు చాల్ల నీచుడు, అతడు 

అలా్లహ్ (త) పేరును కూడా లక్షయపటట ల్లదు. ల్లదా 

పర తిచోట అలా్లహ్ (త) పేరు చపప అడిగినా ఇవవబడని 

బిచిగాడు అంద్రిక్ంటే నీచుడు. ఈ వయకి్త దైవానిి 

హీనద్ృషిట క్త గురిచ్చస్తత  తిరుగుతాడు. ఇటువంటి వయకి్త 

అంద్రిక్ంటే నీచుడు.  

నుండి వినాివా ల్లదా?' ఇల్ల మూడు స్లరాు 

వలా్ంచారు. అపుపడు 'ఉస్లమ'న్ (ర్), 'అవును నేను 

ఈ 'హదీసు'ను వినాిను' అని ఒపుపకునాిరు. 53 

(అ'హమద్) 

 

53) వివర్ణ-1882: అబూ జ'ర్ (ర్) పర వకి్ (స) 

అనుచరులాో ఒక్రు. అజ్జఞ నకాలంలో కూడా వీరు ఏక్ 

దైవారాధకులు. ఇసా్లమ్ పార ర్ంభ్ంలో విశవసించిన 

వారిలోని ఒక్రు. వీరి ఇసా్లం స్వవక్ర్ణ ఆసకి్తక్ర్మైన 

సంఘటన బు'ఖార్ణలో ఇంకా ఇతర్ చారితొక్ గాంథాలాో 

ఉంద్ధ. హిజర త్ తరావత మ్దీనహ్లో నివసించారు. 

యుదాధ లాో, పోరాటాలాో పల్గగ నాిరు. అబూ జ'ర్ అసలు 

ఒక్్ పేద్్ వయకి్త. భ్కి్తపరులు, పర పంచం పటా అనాశకి్త, 

నిరాడంబరులు, అందువలా్ల పర వకి్ (స) అతనికి 'మ్స్వహ్ 

ఇసా్లమ్,' అనే బిరుదు ఇచాిరు. పర వకి్ (స) తరువాత 

ఇతడు పర పంచం పటా విస్తగుకు గురిచ్చసుకునాిరు. 

అయినా పర య పర వకి్ పర దేశంలోనే ఉనాిరు. పర వకి్ (స) 

మ్ర్ణం వలా మ్నసు విరిగిపోయింద్ధ. అందువలా్ల అబూ 

బక్ర్ కాలంలో ఏ విషయం లోనూ పాల్గగ నల్లదు. అబూ 

బక్ర్ మ్ర్ణం మ్ర్ణ ఆయనుి నిరాశకు గురిచ్చసింద్ధ. 

మ్దీనహ్ తోటంతా శథిల్లలుగా క్నబడస్లగింద్ధ. 

అందువలా్ల మ్దీనహ్ వద్ల్ సిరయా వళ్ళళపోయారు. 

(ఇసిత ఆబ్ 1/83) వీరు పటుట బడి దార్ణ తనానిక్త బద్ధ  

వయతిరేకులు. 'జకాత్ చలా్సుత ని డబుును దాచి 

ఉంచడానిి ఇషట పడేవారు కారు. అందువలా్ల ఇతర్ పర వకి్ 

(స) అనుచరులతో అభిపార యభేదాలు ఉండేవి. 'ఉస్లమ'న్ 

ఇతని ముందు క్'అబ్ను ధనం దాచి ఉంచ్చ విషయం 

గురించి మాటాాడితే క్'అబ్ 'జకాత్ చలా్స్తత  ధనానిి దాచి 

ఉంచవచిని సమాధానం్ ఇచాిరు. ఇద్ధ విని అబూ 

జ'ర్ క్'అబ్ను కొటాట రు. అంతే్ కాదు, పైన పేర్కకని 

'హదీసు'ను వినిపంచారు. 'ఉస్లమ'న్ (ర్) అతనిక్త 

ర్బ్'జహ్ అనే పార ంతంలో నివసించమ్ని సలహా ఇచాిరు. 

అతను చివరి్క్ష్ణం వర్కు ర్బ్'జహ్లో నే నివసించారు. 

అతని జీవితం పార ర్ంభ్ం నుండి అంతం వర్కు దైవభ్కి్తలో, 

దైవారాధనలోనే గడిచింద్ధ. ఎటు చూచినా 

అస్లమానయమైన భ్కి్తపర పతత లు క్నబడతాయి. ఈ 

నిరాడంబర్మైన జీవితానిి చూసి పర వకి్ (స), ''నా 

అనుచర్ సంఘంలోని అబూ జ'ర్లో 'ఈస్ల (అ) ల్లంటి 

అనాశకి్త ఉంద్ధ'' అని అనాిరు. (అసదుల్ గాబహ్ 5 - 

ఇస్వత ఆబ్) చివరి క్ష్ణం వర్కు ఇల్లగే జీవించారు. పర వకి్ 

(స) కాలం తరావత పర జలాో చాల్ల మారుపవచిింద్ధ. కాని 
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 ( 1/590)[ ) صحيح (  25]  - 1883
ِب ِ اَء : َصل َْيُت َورَ ِرِث قَاَل  الَْحاَوَعْن ُعْقَبَة بِْن   صىل اهلل عليه  الن َ

َم ثُم َ قَاَم ُمْسِرع ا فََتْخّط  ِرَقاَب لَْمِديَْنِة الَْعْصَر فََسل َ وسلم بِا
الن َاِس إََِل بَْعِض ُحَجِر نَِسائِِه فََفَزَع الن َاُس ِمْن ُسْرَعِتِه فََخَرَج 

 ْ ا  ُت ذَكَرْ  " : ُسْرَعِتِه قَاَل ُبْوا ِمْن َعجِ ْد فََرأَى أَن َُهْم قَ  عَلَْْيِ َشْيئ 
ْن تُِْب   ِبَسِِنْ فَأََمْرُت بِِقْسَمِتِه". َرَواُه  َدنَا فََكِرْهُت أَْن ي َْح ِعنْ م ِ
.  الُْبَخاِري ُ

َدقَةِ " َوِِفْ ِرَوايَة  لَُه قَاَل: َن الص َ ا م ِ   كُْنُت َخل َْفُت ِِفْ الَْبْيِت تُِْب 
َتُه"أَْن أُبَ فََكِرْهُت   .ي ِ

1883. (25) [1/590- దృఢం] 

'ఉఖ్బ బిన్ 'హారిస్' (ర్) క్థనం: నేను మ్దీనహ్లో 

'అ'స్ర్ నమా'జు పర వకి్ (స) వనుక్ చద్ధవాను. పర వక్త  

(స) నమా'జ్ ముగించిన వంటనే నిలబడాు రు. పర జల 

భుజ్జలను్ దాటుతూ తన్ భార్యల గదులవైపు 

వళ్ళళరు. పర వకి్ (స) త్రంద్ర్ను చూచి అక్కడుని 

పర జలు ఆందో ళనకు గుర్యాయరు. పర వకి్ (స) తిరిగి 

వచిిన తరావత పర జలను తన పటా ఆశిర్యపడటం 

చూచారు. అపుపడు పర వకి్ (స) 'నా ద్గగ ర్ కొంత 

బంగార్ం ఉండేద్ధ, అద్ధ నాకు గురిుకొచిింద్ధ, దానిి 

ఉంచడం కూడా నాకు ఇషట ం ల్లదు, దానిి పంచి్

వేయమ్ని ఆదేశంచి వసుత నాిను' అని అనాిరు. 

(బు'ఖార్ణ) 

బు'ఖార్ణక్త చంద్ధన మ్రో ఉలా్లఖనంలో పర వకి్ (స) 

'సద్ఖహ్, 'జకాత్లకు చంద్ధన బంగార్పు్ ముద్ద  

ఇంటా్ల వద్ల్ వచ్చిస్లను, దానిి రాతొంతా ఉంచడం 

కూడా మ్ంచిద్ధ కాద్ని భావించి త్రంద్ర్గా వళ్ళళ 

దానిి పంచివేయమ్ని ఆదేశంచి వచాిను. రాతొి రాక్్

ముందు పేద్ల చ్చతలాోక్త అద్ధ చ్చరిపోవాలని.' 

 (1/590) تتم دراسته ( لم[ )  26 ] - 1884
كَاَن لَِرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   ْنَها قَالَْت: ْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل عَ َوعَ 

ُة دَنَانَِْيِأَو َسْبَعة   فَأََمَرِّنْ  .عليه وسلم ِعْنِدْي ِِفْ َمَرِضِه ِست َ
قَ لم أَْن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وس ِ  اهلِل ِب ِ  نَ َجعُ َها فََشَغلَِِنْ وَ أُفَر 

ُة أَْو  لم ثُم َ َسأَلَِِنْ َعْنَها:صىل اهلل عليه وس ت َ "َما فََعلَِت الس ِ
 

అబూజర్ మొద్టి నుండి చివరి వర్కు ఒకే ర్ంగులో 

ఉనాిరు. (అస్లబహు 4/62) 

ْبَعُة؟" قُلُْت: َّل َواهلِل لََقْد كَاَن َشَغلَِِنْ َوَجَعَك فََدعَا بَِها ثُم َ  الس َ
ِه فََقاَل: ل َ َوَهِذهِ جَ  وَ َعز َ  لَْو لَِقَي اهللَ   اهللِ ن ُ نَِب ِ "َما َظ  َوَضَعَها ِِفْ كَف ِ

 .َرَواُه أَْحَمُد ِعْنَدُه؟"  
1884. (26) [1/590-అప్రశోధితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) అనారోగయంగా 

ఉని కాలంలో, పర వకి్కు చంద్ధన 6 ల్లక్ 7 దీనారాు నా 

ద్గగ ర్ ఉండేవి. పర వకి్ (స) వాటిని పంచివేయమ్ని' 

ఆదేశంచారు. అంటే పర జలాో పంచమ్ని ఆదేశంచారు. 

కాని పర వకి్ (స) అనారోగయం వలా నాకు తీరిక్ దర్క్్

ల్లదు, నేను పంచల్లక్ పోయాను. ఆ తరువాత పర వకి్ 

(స) ఆ 6 ల్లక్ 7 దీనారాు ఏం చ్చస్లవని అడిగారు. 

దానిక్త నేను 'అలాల హ్(త) స్లక్తష ! తమ్రి అనారోగయం 

వలా నాకు తీరిక్ దర్క్క పంచల్లక్ పోయాను,' అని 

చపాపను. పర వకి్ (స) ఆ అష్ర్ఫీలను తెపపంచారు. 

తన చ్చతిలో తీసుకొని పర వకి్ అలా్లహ్(త)ను క్ల్సి్

నపుపడు అతనివద్ద  అష్ర్ఫీలు ఉంటే అతని పరిసిథ తి 

ఏమిటి?' అని అనాిరు. (అ'హ్మ్ద్) 

 ( 1/590)[ ) صحيح (  27]  - 1885
  لموسليه ِب َ صىل اهلل عأَن َ الن َ َعْنُه  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهللُ 

ْن تَْمر  فَ دََخَل َعىَل بًَِلل  َوِعنْ  ة  م ِ "َما َهَذا يَا بًَِلُل؟  َقاَل:َدُه ُصُْبَ
ا   . فََقاَل: "أََما تَْخََش أَْن تََرى لَُه غَد  "قَاَل: َشْيء  اد ََخْرتُُه لَِغد 

َم يَْوَم الِْقيَ  ا ِِفْ نَاِر َجَهن َ َ بَُخار  ْي  ذِ  ْن مِ  ًَلُل َوَّل تَْخَش نِْفْق بِ اَمِة أ
"  .الَْعْرِش إِْقًَلّل 

1885. (27) [1/590-దృఢం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) బిల్లల్ 

(ర్) వద్ద కు వచాిరు. అపుపడు అతనివద్ద  ఖరాూరాల 

కుపప ఉంద్ధ. 'ఇదేమిటి' అని పర వకి్ (స) అడిగారు. 

బిల్లల్ (ర్) సమాధానం ఇస్తత  'ఇద్ధ ఎల్లంటి వసుత వు 

అంటే భ్విషయతత  కోసం దానిి కూడబెటిట  ఉంచాను' 

అని అనాిరు. అపుపడు పర వకి్ (స) 'ఇద్ధ రేపు 

తీరుపద్ధనం నాడు నర్కాగిి పొగ్గా మారుతంద్నే 

భ్యం నీకు ల్లదా? నువువ దీనిి ఖరుి చయియ, 

పేద్రిక్ం, దారిద్యీం గురించి మ్హా సింహాసనం గల్

వాడిక్త భ్యపడకు. అలా్లహ్ నీకు తినిపస్లత డు, 

తొాపస్లత డు' అని అన్ననరు. (బైెహఖీ) 
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 (1/591)[ ) لم تتم دراسته (  28]  - 1886
َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  
ا أَخَ  ِة فََمْن كَاَن َسِخي   َخاُء َشَجَرة  ِِفْ الَْجن َ َذ  عليه وسلم: "اَلس َ

كْ ن  م ِنْ بُِغْص  ح ُ  ُغْصُن َحّت َ يُْدِخلَُه الَْج لْ اُه َها فَلَْم يَرْتُ َة. َوالش ُ ن َ
ْكُه َشَجَرة   ْنَها فَلَْم يَرْتُ ا أََخَذ بُِغْصن  م ِ اِر فََمْن كَاَن َشِحْيح  ِِفْ الن َ

يْمَ ِقي ُ ِِفْ ُشَعِب َرَواُهَما الَْبْيهِ  .لَُه الن َاُر"الُْغْصُن َحّت َ يُْدخِ   .اِن اْْلِ
1886. (28) [1/591- అప్రశోధితం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: దాతృతవం 

స్వరాంలోని ఒక్ చటుట . దాతృతవ్ గుణం గ్లవారు 

దాని్ కొమమను ప్టుట కుంటారు. ఆ కొమమ అతనిన్

స్వరాంలోనికి ప్ంపేవరకు వదలదు. అదేవిధ్ంగా 

పసిన్నరతనం నరక్ంలోని ఒక్చటుట . పసిన్నరులు 

దానికొమమను ప్టుట కుంటారు. ఆకొమమ అతనిన 

నరక్ంలోనికి ప్ంపేవరకు వదలదు. (బైెహఖీ -

షు'అబల్ ఈమాన్)  

 ( 1/591)ضعيف ( [ )  29]  - 1887
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   :َوَعْن عَلِي   َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل 

َدقَِة فَإِن َ الَْبًَلَء َّل يَ  وسلم: ا"بَاِدُرْوا بِالص َ  .يْن  َواُه َرزِ رَ  .َها"َتَخط َ
1887. (29) [1/591-బలహీనం] 

'అలీ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, ''దాన 

ధరామలు చ్చయడంలో త్రంద్ర్ పడండి, ఎందుక్ంటే 

ఆపద్లు దానధరామల్ి దాటి ముందుకు పోల్లవు. 

అంటే దానధరామలు చ్చయడం వలా ఆపద్లు త్రలగి 

పోతాయి. (ర్'జీన్)  
===== 
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6. దాన-ధర్మాల గొప్ుదనం 

َ ُل ا اَلَْفْص  ُل ْْل     మొదటి విభాగం و َ

 (1/592) [ ) متفق عليه ( 1]  - 1888
َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  

َق  َّل بِعِ عليه وسلم: "َمْن تََصد َ   يَْقَبُل ْدِل تَْمَرة  ِمْن كَْسب  َطي ِب  و َ
ي َِب فَإِ اهلُل إِ  لَُها بَِيِمْينِ اهللَ ن َ ّل َ الط َ ِحَبَها كََما ِه ثُم َ يَُرب ِْيَها لَِصا يََتَقب َ

ْ أََحُدكُْم فَلوُه َحّت َ   . تَُكْوَن ِمْثَل الَْجَبِل"يَُرِب ِ

1888. (1) [1/592-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: 

ఒక్ వయకి్త ధర్మసంపాద్నతో ఒక్ ఖరాూర్ం సద్ఖహ్ 

చ్చస్తత -అలా్లహ్ (త) ధర్మసంపాద్ననే స్వవక్రిస్లత డు-

అలా్లహ్ (త) ఆ ధర్మసంపాద్న 'సద్ఖహ్ను తన 

కుడిచ్చతిలో తీసుకొని స్వవక్రిస్లత డు. ఆ తరువాత 

దానిి పంచి పోషిస్లత డు. మీరు దూడను పంచి్పోషించి్

నటాు. చివరిక్త అతని సద్ఖహ్ పుణయం కొండంత 

అయి పోతంద్ధ. 54  (బు'ఖార్ణ, ముసాిం) 

 ( 1/592) صحيح ( )[  2]  - 1889
 ْ ُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعنْ  َوَعْن أَِِب

ا   ا َوَما َزادَ اهلُل َعْبد  ال  َشْيئ  ْن م َ عليه وسلم: "َما نََقَصْت َصَدقَة  م ِ
ا َوَما تََواَض  ِ َع أَحَ بَِعْفو  إِّل َ ِعز    .َواُه ُمْسلِم  رَ   .َعُه اهللُ إِّل َ َرفَ  د  لِِل 

1889. (2) [1/592-దృఢం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: 

దాన ధరామలు చ్చయడం వలల  ధనం తగగ దు, ఒక్రిని 

క్ష్మించటం వలా అలా్లహ్(త) గౌర్వానిి అధిక్ం 

చ్చస్లత డు. అణకువగా పర వరిించ్చ వారిక్త అలా్లహ్(త)  

తపపకుండా ఔనితాయనిి పర స్లద్ధస్లత డు. అంటే 

సునిిత సవభావం అణకువల దావరా అలా్లహ్ (త) 

ఉనితం చ్చస్లత డు. (ముసాిమ్)  

  (1/592) [ ) متفق عليه ( 3]  - 1890
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:

َ   ِمْن َشْيء  م َِن  َزْوَجنْيِ أَنَْفَق  "َمْن  عليه وسلم:  ْشَياِء ِِفْ َسِبْيِل  اْْل
ِة أَبَْواب  فََمْن كَاَن ِمْن أَْهِل  دُِعَي ِمْن أَبَْواِب الَْج  اهللِ  ِة َولِلَْجن َ ن َ

ًَلةِ َوَمْن كَاَن ِمْن أَْهِل الِْجَهاِد دُِعَي ِمْن   ًَلةِ دُِعَي ِمْن بَاِب الص َ الص َ
َدقَةِ  كَاَن مِ ِد َوَمْن بَاِب الِْجَها َدقَِة  عِ  دُ ْن أَْهِل الص َ َي ِمْن بَاِب الص َ

 

54) వివర్ణ-1888: ఈ 'హదీసు' దావరా అలా్లహ్కు 

చ్చతలు ఉనాియని తెలుసుత ంద్ధ. మ్రో ఉలా్లఖనం 

దావరా అలా్లహ్కు రెండు కుడిచ్చతలు ఉనాియని 

తెలుసుత ంద్ధ. ఇవి ఆకార్ం ల్లనివి. 'హదీసు'వేతత లు వీటి్

గురించి ఎటువంటి క్లపనలకు స్లహసించల్లదు. 

అంతేకాదు, ఇవి ముతషాబిహాత్ అని పేర్కకనాిరు. 

వీటిని కూడా తపపనిసరిగా విశవసించాల్. వీటిని గురించి 

చరిించడం అనవసర్ం. 
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: َمْن كَاَن ِمْن أَْهِل الص ِ وَ  يَاِن". فََقاَل أَبُْو بَْكر   َياِم دُِعَي ِمْن بَاِب الر َ
فََهْل يُْدََع أََحد    .َما عَلَي َمْن دُِعَي ِمْن تِلَْك اْْلَبَْواِب ِمْن َضُرْوَرة  

ْن تِلْ  َ م ِ ُ َك اْْل َ وَ  .ْم ل َِها؟ قَاَل: "نَعَ بَْواِب ك ْ أ  ." ْرُجْو أَْن تَُكْوَن ِمَْنُ
1890. (3) [1/592-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: 

అలాల హ్ (త) మార్గ ంలో ఒక్ వసుత వును జతలుగా 

దానం చ్చస్తత  తీరుపద్ధనం నాడు సవర్గ దావరాల వద్ద ్

నుండి అతనిి పలవటం జరుగుతంద్ధ. సవరాగ నిక్త 

(8) దావరాలు ఉనాియి. ఒక్వేళ ఆ వయకి్త అధిక్ంగా 

నమా'జులు చద్ధవేవాడైతే అతనిి నమా'జు దావర్ం 

నుండి పలవటం జరుగుతంద్ధ. అలాల హ్ మార్గ ంలో 

జిహాద్ చ్చస్తవాడైతే అతనిి జిహాద్ దావర్ం నుండి 

పలవటం జరుగుతంద్ధ. అధిక్ంగా 'సద్ఖహ్ 

చ్చస్తవాడైతే, 'సద్ఖహ్ దావర్ం నుండి పలవటం 

జరుగుతంద్ధ, అధిక్ంగా ఉపవాస్లలు ఉండేవాడైతే 

అతనిి ర్యాయన్ దావర్ం నుండి పలవటం జరుగు్

తంద్ధ. వంటనే అబూ బక్ర్ (ర్), అనిన దావరాల 

నుండి పలువబడటం ఎందుకు, సవర్గ ంలో 

పర వేశంచడానిక్త ఒకే దావరం చాలు, అనిి దావరాల 

నుండి పలువబడేవారు కూడా ఎవరైెనా ఉనాిరా?' 

అని పర శించారు. అపుపడు పర వకి్ (స), 'అవును, 

నువూవ వారిలోని ఒక్డవని నేను భావిసుత నాిను,' 

అని అనాిరు. (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 ( 1/593) [ ) صحيح ( 4]  - 1891
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:

: ا؟"م  ائِ ِمْنكُْم الَْيْوَم َص  أَْصَبَح  "َمْن  م:عليه وسل َ  قَاَل أَبُْو بَْكر  نَا أ
:"فََمْن تَِبَع مِ  قَاَل:  أَنَا. قَاَل: ْنُكْم الَْيْوَم َجَناَزة ؟" قَاَل أَبُْو بَْكر 

: "فََمْن أَْطَعَم ِمْنُكْم الَْيْوَم ِمْسِكْين ا؟"  أَنَا. قَاَل: قَاَل أَبُْو بَْكر 
ا؟". قَ ْنُكْم الْ عَادَ مِ  "فََمْن  : أَنَا. فََقا َل اَيْوَم َمِريْض  َل َرُسْوُل  أَبُْو بَْكر 

  َما اْجَتَمْعَن ِِفْ اْمِرئ  إِّل َ دََخَل " :ليه وسلماهلِل صىل اهلل ع
 .الَْجن ََة". َرَواُه ُمْسلِم  

1891. (4) [1/593- దృఢం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 'మీలో 

ఎవరు ఈ రోజు ఉపవాసం ఉనాిరు,' అని 

పర శించారు. అబూ బక్ర్ (ర్), 'నేను ఉపవాసం 

ఉనాిను,' అని అనాిరు. ఆ తరువాత పర వకి్ (స) 

మ్ళ్ళళ, 'మీలో ఎవరు ఈ రోజు జనా'జహ్ వంట్

వళ్ళళరు,' అని పర శించారు. దానిక్త అబూబక్ర్ (ర్), 

'నేను్ వళ్ళళను,' అని అనాిరు. మ్ళ్ళళ పర వకి్ (స), 

'ఈ రోజు మీలో ఎవరు పేద్వానిక్త అనిం పటాట రు,' 

అని్అనాిరు. అబూ బక్ర్ (ర్), 'నేను పటాట ను' అని 

అనాిరు, పర వకి్ (స) మ్ళ్ళళ, 'మీలో ఎవరు ఈ రోజు 

అనారోగయంగా ఉని వారిని పరామ్రిశంచారు,' అని 

పర శించారు. దానిక్త అబూ బక్ర్ (ర్), 'నేను 

పరామ్రిశంచాను,' అని అనాిరు. అపుపడు పర వకి్ 

(స), 'ఈ విషయాలనిి క్ల్గి ఉని వయకి్త తపపని 

సరిగా సవర్గ ంలో్ పర వేశస్లత డు,' అని అనాిరు. 

(ముసాిమ్)  

అంటే ఈ సతాకరాయలనిిటినీ ఒక్వేళ ఎవరైెనా ఒక్ 

రోజు చ్చసి్ ఉంటే, అతడు సవర్గ ంలో పర వేశంచ్చ అర్ు త 

పందుతాడు. 

 (1/593) [ ) متفق عليه ( 5]  - 1892
 ْ  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  اَل قَ   اهلُل َعْنُه قَاَل:َة َرِضَي ُهَريْرَ  َوَعْن أَِِب

َرتَِها َولَْو لَِماِت َّل تَْحِقَرن َ َجاَرة  لَِجايه وسلم: "يَا نَِساَء الُْمْس عل
 .فِْرَسَن َشاة "

1892. (5) [1-593- ఏకీభవితం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ఇల్ల హిత 

బోధ చ్చస్లరు, ''ఓ ముసాిమ్ మ్హిళలా్లరా! పరిగింటి 

మ్హిళకు ఇచ్చిందుకు ఏ కానుక్నూ తకుకవయి 

నద్ధగా భావించక్ండి. అద్ధ కాల్న మేక్ కాల్ గ్నట్టట  (డక్క 

/ ఖుర్) అయినా సరే.'' 55  (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 (1/593) [ ) متفق عليه ( 6]  - 1893
عليه   صىل اهلل َوَعْن َجابِر  َوُحَذيَْفَة قَاَّل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل 

" َدقَ َص  : "كُل ُ َمْعُرْوف  موسل  .ة 
1893. (6) [1/593- ఏకీభవితం] 

 

55) వివర్ణ-1892: అంటే తన పరుగువారిక్త కానుక్లు 

ఇస్తత  ఉండండి. అద్ధ చిని వసుత వైనా సరే. తీసుకునే 

వారు కూడా కానుక్గా చిని వసుత వు ఇచిినా 

సంతోషంగా స్వవక్రించాల్. దాని్ వలా పర్సపర్ం 

పేర మాభిమానాలు జనిస్లత యి. శతృతవం ఉండదు. 
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జ్జబిర్ (ర్), హుజైఫ (ర్)ల క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం: ''సతాకర్యం ఎల్లంటిదైనా అద్ధ 'సద్ఖహ్ 

అవు తంద్ధ.'' 56 (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 ( 1/593)[ ) صحيح (  7]  - 1894
  "َّل  :م صىل اهلل عليه وسلُسْوُل اهللِ قَاَل رَ  َوَعْن أَِِبْ ذَر   قَاَل:
ا َولَْو أَْن تَ تَْحِقَرن َ ِمَن الَْمْعرُ  " ْوِف َشْيئ  َرَواُه   .لََْق أََخاَك بَِوْجِه َطلِْيق 

 .ُمْسلِم  
1894. (7) [1/593-దృఢం] 

అబూ జ'ర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, 

''నువువ ఎటువంటి సతాకరాయనియినా చినిద్ధగా 

భావించరాదు. అద్ధ నీ స్తద్రుణిణ  చిరునవువతో పలక్ 

రించటం అయినా సరే.'' 57 (ముసాిమ్) 

 (1/593)متفق عليه ( [ )  8]  - 1895
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعْن أَِِبْ ُمْوَس اْْلَْشَعِري ِ قَاَل:

" وسلم:  :قَاَل  ْد؟ْم يَجِ فَإِْن لَ  قَالُْوا:.  "َعىَل كُل ِ ُمْسلِم  َصَدقَة 
ُق" فََيْنَفُع نَْفَسُه َويََتَص ِه يْ "فَلَْيْعَمْل بَِيَد  ْم  فَإِْن لَ  قَالُْوا:   د َ

 قَالُْوا:. "فَُيِعنْيُ ذَا الَْحاَجِة الَْملُْهْوَف" يَْسَتِطْع؟ أَْو لَْم يَْفَعْل؟ قَاَل:
 قَاليَْفَعْل؟ ْن ل َْم  ا: فَإِ "فََيأُْمُربِالَْخَْيِ". قَالُوْ  فَإِْن لَْم يَْفَعلُْه؟ قَاَل:

ِ فَإِن َُه لَ  َعِن ال ِسُك مْ : "فَيُ  ر  " ش َ  .ُه َصَدقَة 
1895. (8) [1/593- ఏకీభవితం] 

అబూ మూస్ల అష్'అర్ణ (అ) క్థనం: పర వకి్ (స), 

'పర తి ఒక్క ముసాిమ్కు దాన-ధరామలు చ్చయడం 

తపపనిసరి,' అని అనాిరు. అపుపడు పర వకి్ (స) 

అనుచరులు, ''ఒక్ వేళ ఎవరివద్ద నైెనా దాన-

ధరామలు చ్చయడానిక్త ఏదీ ల్లక్పోతే ఏం చ్చయాల్?'' 

అని పర శించారు. దానిక్త పర వకి్ (స), 'తన రెండు 

చ్చతలతో పని్ చ్చయాల్, తనుి తాను ల్లభ్ం 

చ్చకూరాిల్, అందులో నుండే దాన-ధరామలు కూడా 

చ్చయాల్.' దానిక్త అనుచరులు, ''ఒక్వేళ ఎవరైెనా 

అద్ధ కూడా చ్చయల్లక్పోతే?'' అని అనాిరు. అపుపడు 

 

56) వివర్ణ-1893: అంటే ఒక్రి్ పటా మ్ంచిగా 

పర వరిించినా, సతాకర్యం చ్చసినా తెల్యపరిచ్చ వారిక్త 

కూడా 'సద్ఖహ్ పుణయం లభిసుత ంద్ధ 

57) వివర్ణ-1894: అంటే గౌర్వమ్రాయద్లతో క్లవటం 

కూడా సతాకర్యమే. 

పర వకి్ (స) ''దుుఃఖంలో ఉని అగతయపరునిక్త సహాయం్

చ్చయాల్,'' అని్అనాిరు. దానిక్త అనుచరులు, 'ఇద్ధ్

కూడా చ్చయల్లని పరిసిథ తి ఉంటే?' అని అడగాగ , 

అతను (స్), 'పర జలకు మ్ంచిని బోధించాల్, మ్ంచిని 

ఆదేశంచాల్,' అని అనాిరు. పర వకి్ అనుచరులు, 

'ఒక్వేళ అద్ధ కూడా చ్చయల్లక్్పోతే?' అని అనాిరు. 

అపుపడు పర వకి్ (స), 'తనుి తాను చడుకు, 

పాపాలకు దూర్ంగా ఉంచాల్, ఇదే అతని తర్ఫున 

'సద్ఖహ్ అని పీ్వచించారు.' (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్)  

 (1/593) [ ) متفق عليه ( 9]  - 1896
هلل   صىل ا قَاَل َرُسْوُل اهللِ  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:

كُل َ يَْوم  تَْطلَُع  . ِس عَلَْيِه َصَدقَة  ن َاِمَن الي "كُل ُ َسًَلم  وسلم:عليه 
ُجُل َعىَل   فِْيهِ  ْمُس يَْعِدُل بنَْيَ اّْلِثَْننْيِ َصَدقَة  َويُِعنْيُ الر َ الش َ

  كَلَِمةُ َوالْ  .دَاب َِتِه فََيْحِمُل عَلَْيَها أَْو يَْرفَُع عَلَْيَها َمَتاَعُه َصَدقَة  
ي ِ  ُ الط َ ًَلةِ َصَدقَة  َويُِمْيُط  ت َْخُطْوَها إََِل الص َ ة   َخْطوَ ل ُ َبُة َصَدقَة  َوك

" اْْلَذَى َعِن  ِريِْق َصَدقَة   .الط َ
1896. (9) [1/593- ఏకీభవితం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, 

''మానవుని శర్ణర్ంలో ఎనిికీళ్ళళ ఉనాియ్య, 

పర తికీలు తర్ఫున దాన-ధరామలు చ్చయడం 

తపపనిసరి. ఇద్ద రి మ్ధయ ఉని సమ్సయను 

పరిషకరించడం 'సద్ఖహ్ అవుతంద్ధ. ఒక్ వయకి్తక్త 

వాహనంపై కూరోివడంలో సహాయం్చ్చయడం కూడా 

'సద్ఖహ్్అవుతంద్ధ. అతని స్లమానాను వాహనంపై 

ఎక్తకంచడం కూడా 'సద్ఖహ్ అవుతంద్ధ. ఇంకా 

అతని స్లమానాను  ఎతత టం కూడా 'సద్ఖహ్ 

అవుతంద్ధ. మ్ంచి విషయానిి తెల్యపర్చటం 

కూడా 'సద్ఖహ్ అవుతంద్ధ. నమా'జ్ చద్వటానిక్త 

మ్సాిద్ వైపునకు అడుగు ముందుకు వేయటం కూడా 

'సద్ఖహ్ అవుతంద్ధ. బాధ క్ల్గించ్చ వసుత వును 

మార్గ ం నుండి త్రలగించడం కూడా 'సద్ఖహ్ 

అవుతంద్ధ.'' (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 ( 1/594)[ ) صحيح (  10]  - 1897
  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  اَل قَ  الَْت:قَ َي اهلُل َعْنَها َشَة َرِض ْن عَائِ َوعَ 

ْن بَِِنْ آدََم َعىَل ِست ِنْيَ َوثًََلثِِمائَة   عليه وسلم:" ُخلَِق كُل ُ  إِنَْسان  م ِ
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َح اهلَل َواْسَتْغَفَر   َ اهلَل َوَحِمَد اهلَل َوَهل ََل اهلَل َوَسب َ َمْفِصل  فََمْن كَُب َ
َ  شَ اِس أَوْ ن َ ا َعْن َطِريِْق ال َل َحَجر   َوَعزَ اهللَ  ا أ ْو أََمَر  ْوكَة  أَْو َعْظم 

ت ِنْيَ َوالث ًََلثِِمائَة  فَإِن َُه  بَِمْعُرْوف  أَْو  نَََه َعْن ُمْنَكر  عََددَ تِلَْك الس ِ
اِر"يَْمِشْي يَْوَمِئذ  َوقَْد َزْحَزَح نَْفَسُه عَ   .َرَواُه ُمْسلِم  . ِن الن َ

1897. (10) [1/594-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, ''పర తి 

మానవుడు 360 కీళళతో జనిమస్లత డు. అంటే అతని 

శర్ణర్ంలో 360 కీళ్ళళ ఉనాియి. పర తి కీలు తర్ఫున 

'సద్ఖహ్ చ్చయడం తపపనిసరి. అలా్లహు అక్ుర్ అని 

పల్క్తన వారు 'సద్ఖహ్ చ్చస్లరు. అల్'హమ్దు 

ల్లా్లహ్ అని పల్క్తన వారు 'సద్ఖహ్ చ్చస్లరు, ల్ల 

ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్ అని పల్క్తన వారు, 'సద్ఖహ్ 

చ్చస్లరు, సుబ్హానలా్లహ్ అని పల్క్తన వారు 'సద్ఖహ్ 

చ్చస్లరు. అసత గ్ఫిరులా్లహ్ అని పల్క్తనవారు 'సద్ఖహ్ 

చ్చస్లరు. మార్గ ంలో పడివుని రాయిని ల్లదా ములాును 

ల్లదా దుముమను త్రలగించినవారు 'సద్ఖహ్ చ్చస్లరు, 

మ్ంచి విషయానిి తెల్యపర్చిన వారు 'సద్ఖహ్ 

చ్చస్లరు. చండు నుండి వారించిన వారు 'సద్ఖహ్ 

చ్చస్లరు. ఇల్లంటివి 360 సతాకరాయలు అయితే, 

అతడు తన పర తి ఒక్క కీలు తర్ఫు నుండి 'సద్ఖహ్ 

చ్చసినటాు అవుతంద్ధ. అతడు తనుి తాను నర్క్ం 

నుండి విడుద్ల చ్చసుకుని వాడిల్ల తిర్గగలడు. 

(ముసాిమ్) 

 ( 1/594)حيح ( [ ) ص  11 ] - 1898
ْ  ْن َوعَ  "إِن َ   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل ذَر   أَِِب

ة  َصَدقَة  َوكُل ِ تَْحِمْيَدة  َصَدقَة    كُل ِ تَْسِبْيَحة  َصَدقَة  َوكُل ِ تَْكِبَْيَ بِ
الُْمْنَكِر   ْهي  َعِن ة  َونَ َوكُل ِ تَْهلِْيلَة  َصَدقَة  َوأَْمر  بِالَْمْعُرْوِف َصَدقَ 

هلِل أَيَأِِْتْ  قَالُْوا: يَا َرُسْوَل ا ."ِع أََحِدكُْم َصَدقَة  بُْض   َوِِفْ ة  َصَدقَ 
؟ قَاَل: "أََرأَيُْتْم لَْو َوَضَعَها ِِفْ   أََحُدنَا َشْهَوتَُه َويَُكْوَن لَُه فِْيَها أَْجر 

؟ َفَكَذلِ  َ  ا ِِفْ الَْحًَلِل ا َوَضَعهَ َك ِإذَ َحَرام  أَكَاَن عَلَْيِه فِْيِه ِوْزر   لَهُ  اَن ك
 َ "أ  .م  َرَواُه ُمْسلِ    .ْجر 

1898. (11) [1/594-దృఢం] 

అబూ జ'ర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: పర తి 

పవితొ వచనం 'సద్ఖహ్ అవుతంద్ధ. అంటే సుబ్హా 

నలా్లహ్ అంటే 'సద్ఖహ్ పుణయం లభిసుత ంద్ధ. అలా్లహు 

అక్ుర్ అంటే 'సద్ఖహ్ అవుతంద్ధ. అల్ 

హమ్దుల్లా్లహ్ అంటే 'సద్ఖహ్ అవుతంద్ధ. ల్ల 

ఇల్లహ ఇలాలా్లహ్ అంటే 'సద్ఖహ్ అవుతంద్ధ. 

మ్ంచి విషయానిి చపపడం 'సద్ఖహ్ అవుతంద్ధ. 

చడు నుండి వారించడం 'సద్ఖహ్ అవుతంద్ధ. భార్య 

ల్లక్ బానిస స్వత ీతో సంభోగం చ్చయడం కూడా 

'సద్ఖహ్ అవుతంద్ధ,'' అని అనాిరు. అక్కడుని 

పర జలు ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! 'మాలో ఎవరైెనా తన 

కామ్వాంఛను తీరుికుంటాడు అంటే సంభోగం్

చ్చస్లత డు, మ్రి అందులో కూడా పుణయం ఉందా?' అని 

పర శించారు. దానిక్త పర వకి్ (స), 'ఒక్వేళ అతడు ధర్మ్

విరుద్ధ ంగా కామ్వాంఛ పూరిిచ్చస్తత  అతనిక్త పాపం చుటుట ్

కుంటుంది. అదేవిధంగా ధర్మబద్ధ ంగా కామ్వాంఛ 

తీరుికుంటే అతనిక్త పుణయం లభిసుత ంద్ధ.' (ముసాిమ్) 

 (1/594) [ ) متفق عليه ( 12 ] - 1899
َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  

اُة ا ِفي ُ ِمْنَحة  َوالش َ َدقَُة الل ِْقَحُة الص َ ِفي ُ عليه وسلم: "نِْعَم الص َ   لص َ
 .آَخَر" بِ َوتَُرْوُح  ء  بِإِنْاَ  تَْغُدْو ِمْنَحةُ 

1899. (12) [1/594- ఏకీభవితం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: 

పేద్వాడు పాలు తొాగడానిక్త ఇవవబడిన అధిక్ంగా 

పాల్చ్చి ఆడ్ఒంటె  గొప్ప 'సద్ఖహ్, పేద్వాడు పాలు 

తొాగడానిక్త ఉద్యం, స్లయంతొం గినెినిండా పాల్చ్చి 

మేక్ ఉతత మ్ 'సద్ఖహ్. 58 (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 

58) వివర్ణ-1899: అర్బుులాో ఒంటెలు, మేక్లు ఉని 

వారు పేద్లకు పాలు తాగటానిక్త తాతాకల్క్ంగా ఇచ్చి 

అలవాటు ఉండేద్ధ. పాలు రావడం మానివేస్తత  దానిి 

తిరిగి తీసుకునే వారు, దానిి వారి పరిభాషలో మనీహా 

అనేవారు. మ్నీహా్భూములాో, తోటలాో, ఇళాలాో డబుులో 

జరుగుతంద్ధ. అర్బుులాో ఒక్ నానుడి ఉంద్ధ, ''వండి 

ల్లదా పాలు మ్నీహాగా ఇచ్చివారిక్త ఒక్ బానిసను 

విడుద్ల చ్చసినంత పుణయం లభిసుత ంద్ధ.''  వండి మ్నీహా 

అంటే ఒక్రిక్త అపుప ఇవవడం, పాలు మ్నీహా అంటే 

ఒక్రిక్త ఒంటె ల్లదా మేక్ పాలు తొాగడానిక్త ఇవవడం, 

అదేవిధంగా వాటి వంటొుక్లు, ఉనిితో ల్లభ్ం 

పందేందుకు, ల్లభ్ం పందేందుకు ఇవవటం, ఆ తరువాత 
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 (1/595)ق عليه ( [ ) متف  13]  - 1900
س  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َما ِمْن  َوَعْن أَنَ 

ا أَْو يَْزَرُع َزْرع ا َفَيأْكُُل ِمْنُه إِنَْسان  أَْو َطَْي  أَْو   ْسلِم  يَْغِرُس َغْرس  م ُ
َ  ِهْيَمة  بَ   .ة  انَْت لَُه َصَدقَ إِّل َ ك

1900. (13) [1/595- ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, ''ఒక్ 

ముసాిమ్ ఒక్ చటుట  నాటినా, పంటలు పండించినా, 

వాటిలో నుండి మానవులు గాని, జంతవులు గాని, 

పకుష లు గాని తింటే, అతనిక్త 'సద్ఖహ్ చ్చసినంత 

పుణయం లభిసుత ంద్ధ. (బు'ఖార్ణ) 

 ( 1/595) [ )صحيح ( 14]  - 1901
: "َوَما ُسِرَق مِ يَة  ل ُِمْسلِم  عَ َواَوِِفْ رِ  "ْن َجابِر     .ْنُه لَُه َصَدقَة 

1901. (14) [1/595-దృఢం] 

జ్జబర్ (ర్) క్థనం: ముసాిమ్ యొక్క ఒక్ ఉలా్లఖనం 

లో ఇల్ల ఉంద్ధ, ''దంగల్ంచుకుపోయినా అంటే ఒక్వేళ 

ఎవరైెనా దంగల్ంచుకుపోతే అపుపడు కూడా అతనిక్త 

'సద్ఖహ్ పుణయం లభిసుత ంద్ధ. (ముసాిమ్) 

 (1/595) [ ) متفق عليه ( 15]  - 1902
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:َوعَ 

ْت بِكَلْب  َعىَل َرأِْس َركِ  عليه وسلم: ر َ ْوِمَسة  م َ ي    "ُغِفَر ِّلِْمَرأَة  م ُ
َها فَأَْوثَقَ ْت خُ َطُش فََْنَعَ عَ دَ يَْقُتلُُه الْ َهُث كَايَلْ  ْتُه بِِخَماِرَها ف َ

َعْت  إِن َ لََنا ِِفْ الَْبَهائِِم   قِْيَل: فَُغِفَرلََها بَِذلَِك". لَُه ِمَن الَْماءِ  فََْنَ
ا؟ قَاَل: ْطَبة  أَْجر  "ِِفْ كُل ِ  أَْجر   ." ذَاَت كَِبد  ر َ

1902. (15) [1/595- ఏకీభవితం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, 

''ఒక్ వయభిచార్ స్వత ీ కుక్కకు నీళ్ళళ తొాపంచినందు 

వలా ఆమను క్ష్మించడం జరిగింద్ధ. అంటే ఆమ ఒక్ 

మార్గ ం గుండా వళ్ళడం జరగ్నంది, దారి్పర క్కన బావి్

వద్ద  ఒక్ కుక్క తన నాలుక్ వేర ల్లడదీసి దాహంతో 

ఉంద్ధ. దాహం వలల  భ్రించల్లని సిథ తిలో ఉంద్ధ. ఆ స్వత ీ 

తన మేజోడును తీసి తన కొంగుకు క్టిట  బావిలోక్త 

 

కొంత గడువు తరావత యజమాని తిరిగి తీసుకోవటం.  

మ్నీహా యజమానిక్త తిరిగి ఇచిి వేయాల్. ఇద్ధ 

తపపనిసరి.  

ద్ధంప నీళ్ళళ తోడి ఆ కుక్కకు తొాపంచింద్ధ. ఆ పుణయం 

వలా ఆమను క్ష్మించడం జరిగింద్ధ.' 'జంతవుల పటా 

మ్ంచిగా పర వరిించినా పుణయం లభిసుత ందా?' అని పర వకి్ 

(స)ను పర శించడం జరిగింద్ధ. దానిక్త పర వకి్ (స), 

'ఎల్లంటి జంతవు పటా అయినా మ్ంచిగా పర వరిిస్తత  

పుణయం లభిసుత ంద్ని' అనాిరు. 59 (బు'ఖార్ణ, 

ముసాిమ్)  

 (1/595) [ ) متفق عليه ( 16]  - 1903
َوَعِن ابِْن ُعَمَر َوأَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَّل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  

بَِت امْ  ِ  الُْجْوِع  ِمَن  ا َحّت َ َماتَْت هَ ة  أَْمَسَكتْ ِِفْ ِهر َ َرأَة  وسلم: "عُذ 
 أْكُْل ِمْن ِخَشاِش اْْلَْرِض"ْرِسلَُها فَتَ تَُكْن تُْطِعُمَها َوَّل تُ  فَلَْم 

1903. (16) [1/595- ఏకీభవితం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమ్ర్, అబూ హురైెర్హ్ (ర్)ల 

క్థనం: పర వక్త  (స) పర వచనం, ''ఒక్ స్వత ీని పలా్ కార్ణంగా  

శక్తష ంచడం జరిగింద్ధ. ఆ స్వత ీ ఆ పలా్ని క్టిట  వేసింద్ధ. అద్ధ 

ఆక్ల్తో దాహంతో అలమ్టిస్తత , చివరిక్త చని్

పోయింద్ధ. ఆమె దానిక్త్ ఆహార్ం్ పటట ల్లదు, అటు్

ఇటూ తిరిగి్ క్డుపు నింపుకోవడానికీ వద్లా్లదు. 

(బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 (1/595)[ ) متفق عليه (  17]  - 1904
ْ وَ  صىل اهلل  َرُسْوُل اهلِل  اَل اهلُل َعْنُه قَاَل: قَ  َرَة َرِضَي  ُهَريْ َعْن أَِِب

ُجل  بُِغْصِن َشَجَرةِ َعىَل َظْهِر َطِريْق  فََقاَل: عليه وسلم: "َمر َ رَ 
نَي َ َهَذا َعْن َطِريِْق الُْمْسلِِمنْيَ  ِ  . الَْجن ََة"َّل يُْؤِذيِْهْم فَأُدِْخَل و َْلُنَح 

1904. (17) [1/595- ఏకీభవితం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, 

''ఒక్ వయకి్త ఒక్ మార్గ ం గుండా పోతనాిడు. ఒక్ పద్ద  

చటుట కొమ్మ దారిక్త అడు ంగా ఉంద్ధ. 'ముసాిముల దారిక్త 

అడు ంగా ఉని ఈ కొమ్మను నేను త్రలగిస్లత ను,' అని 

దానిి మార్గ ం నుండి త్రలగించి దూర్ం చ్చస్లడు. 

అతని ఈ సతాకర్యం వలా అతనిి సవర్గ ంలో 

పర వేశంపజేయడం జరిగింద్ధ. (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 ( 1/595)حيح ( [ ) ص  18]  - 1905

 

59) వివర్ణ-1902: అయితే అద్ధ హానిక్ర్మైన జంతవు 

కాకూడదు. 
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َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  
قََطَعَها  َشَجَرة   ِة ِِفْ عليه وسلم: "لََقْد َرأَيُْت َرُجًل  ي ََتَقل َُب ِِفْ الَْجن َ 

ِريِْق مِ      .اَس". َرَواُه ُمْسلِم  نَْت تُْؤِذي الن َ كَا ْن َظْهِر الط َ
1905. (18) [1/595-దృఢం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స), ''నేను ఒక్ 

వయకి్తని సవర్గ ంలో గర్వంగా, చురుకుగా నడుస్తత  ఉండ 

డం చూస్లను. అతను దారిక్త అడు ంగా ఉనన, పర జలకు 

ఆటంక్ంగా ఉని చటుట ను నరిక్త వేస్తవాడు. (ముసాిమ్) 

 ( 1/595)) صحيح (  [ 19]  - 1906
 ْ ا أَنَْتِفُع بِِه  قُلُْت:  بَْرَزَة قَاَل:َوَعْن أَِِب يَا نَِب َ اهلِل عَل ِْمِِنْ َشْيئ 

". قَاَل:    .َرَواُه ُمْسلِم   "اِْعِزِل اْْلَذُى َعْن َطِريِْق الُْمْسلِِمنْيَ
:ي ِ ِديَْث عَدِ ْذكُُر حَ َوَسنَ   بَاِب  ِِفْ  ا الن َاَر"ُقوْ "ات َ   ابِْن َحاتِم 

ُبو َ   .ةِ إِْن َشاَء اهلُل تََعاَلعًََلَماِت الن ُ
1906. (19) [1/595-దృడం]  

అబూ బర్జ'హ్ (ర్) క్థనం: నేను పర వకి్ (స) ను, 

'ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! నాకు ల్లభ్ం చ్చకూరేి విషయం 

ఏదైనా బోధించండి' అని పర వకి్ (స) వినివించు్

కునాిను. పర వకి్ (స) ననుి, ''హాని చ్చకూరేి 

వసుత వును ముసాిముల మార్గ ం నుండి త్రలగించు'' 

అని హితబోధ చ్చస్లరు. (ముసాిమ)   

మేము 'అదీ బిన్ 'హాతిమ్ 'హదీసు'ను దైవదౌతయ 

చిహాిల అధాయయంలో ఇన్షా అలా్లహ్ పేర్కకందుము. 
----- 

   రండవ విభాగం اِّنْ ْصُل الث َ اَلْفَ 

 (1/596)( سته [ ) لم تتم درا 20]  - 1907
ِب ُ صىل اهلل عليه   م  قَاَل:َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َسًَل  ا قَِدَم الن َ لَم َ

ْنُت َوْجَهُه َعَرْفُت أَن َ َوْجَهُه لَْيَس  ا تََبي َ وسلم الَْمِديَْنَة ِجْئُت فَلَم َ
اِب فَ  َ بَِوِجِه كَذ َ ُل َماكَاَن أ َ  قَاَل: و َ  ًَلَم َها الن َاُس أَْفُشوا الس َ ي ُ "أ

َعاَم َوِصلُوا ا َوأَْطعِ  ْْلَْرَحاَم َوَصل ُْوا بِالل َْيِل َوالن َاُس نَِيام   ُمْوا الط َ
اَرِمي ُ   ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه َوالد َ ْ ". َرَواُه الرت ِ َة بَِسًَلم   .تَْدُخلُوا الَْجن َ

1907. (20) [1-596-అప్రశోధితం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ సలామ్ (ర్) క్థనం: ''పర వకి్ (స) 

మ్దీనహ్ విచ్చిసినపుడు పర వకి్ (స) వద్ద కు వళ్ళళను. 

పర వకి్ (స) ముఖ్ వర్ిసుస చూసి పర వకి్ (స)ద్ధ 

అసతయం పల్కే ముఖం కాద్ని నిరాథ రించుకునాిను. 

పర వకి్ (స) అనిిటి క్ంటే ముందు, 'పర జల్లరా! 

సల్లమ్ను వాయపంపజేయండి. అంటే పర్సపర్ం 

పలుకుతూ ఉండండి. ఆక్ల్గొని వారిక్త అనిం 

పటట ండి, బంధ్యతావలను, సంబంధాలను ద్ృఢ్

పర్ిండి, రాతొివేళ అంటే పర జలంతా పడుకొని 

ఉనిపుపడు నమా'జు ఆచరించండి, సుర్క్తష తంగా 

సవర్గ ంలో పర వేశస్లత రు,' అని అనాిరు. 60 (తిరిమజి', 

ఇబెి మాజహ్, దార్మి) 

 

60) వివర్ణ-1907: అజ్జఞ న కాలంలో 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 

సలామ్ పేరు 'హుసైన్ ఉండేద్ధ. పర వకి్ (స) అతనిక్త 

'అబ్దు లాాహ్ అని పేరు పటాట రు. అతని ఇసా్లమ్ సంఘటన 

ఈ విధంగా ఉంద్ధ. అబుద లా్లహ్ బిన్ సలాల మ్ తన పలాల 

కోసం తోటలో పండాు కోయడానిక్త వళ్ళళరు. పర వకి్ (స) 

మ్దీనహ్ వచిి మాల్క్ బిన్ నజా్జర్ వీధిలో 

విడిదిచేసారు. ఈ వారి్ అబుద లా్లహ్ బిన్ సలామ్కు 

అంద్ధంద్ధ. పండాు తీసుకొని పర వకి్(స) వద్ద కు పరుగెతాత రు. 

ద్రిశంచి తిరిగి వళ్ళళపోయారు. పర వకి్ (స) 'మ్న అనాసర్ 

మితొలాోని ఎవరి ఇలాు ద్గగ ర్గా ఉంద్ధ?' అని అడిగారు. 

దానిక్త అబూ అయూయబ్ అ'నాసర్ణ, పర వకిా! నేను 

అంద్రిక్ంటే ద్గగ ర్గా ఉంటునాిను. ఇద్ధ నా ఇలాు. ఇద్ధ 

నా ఇంటి్వాక్తల్ అని అనాిరు. పర వకి్ (స) అతని ఇంటిని 

తన నివాసంగా మారుికునాిరు. పర వకి్ (స) నివాసం 

నిరాథ రించబడిన తరావత 'అబుద లా్లహ్ బిన్ సలామ్ 

రెండవ్స్లరి పర వక్త  (స) వద్ద కు వచాిరు. పర వకి్ (స)ను 

'మిమ్మల్ి మూడు్ పర శిలు అడుగుతనాిను. అవి 

పర వకి్లకు తపప ఇతరులెవవరికీ తెల్యవు' అని 

వినివించుకునాిడు. పర వకి్ (స) వాటిక్త సమాధానాలు 

ఇచాిరు. వంటనే అష్హదు అలా్లయిల్లహ ఇలాలా్లహు 

వ అష్హదు అనిక్ ర్స్తలులా్లహ్ సలాలా్లహ్ అలైెహి వ 

సలామ్ అని ఎలుగెతిత  పల్క్తన తరావత, 'యూదులు 

అభాండాలు వేస్త జ్జతి, ఎందు్ క్ంటే నేను పండితడి 

కుమారుడు పండితడను. ధనవంతని కుమారుడు ధన్

వంతడను. వారిని పల్చి నా గురించి అడగండి, కాని 

నేను ఇసా్లమ్ స్వవక్రించానని మాతొం చపపక్ండి' అని 

అనాిరు. పర వకి్ (స) యూదులను పల్పంచి ఇసా్లమ్ 

సందేశ్వనిి అంద్జేసి, 'అబుద లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్ ఎవరు?' 

అని పర శించారు. దానిక్త వారు, 'మా నాయకులు మా 

నాయకుల కుమారులు' అని అనాిరు. 'అతను ఇసా్లమ్ 
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స్వవక్రించ్ గలరా?' అని అనాిరు. సమాధానంగా, 

'ముమామటికీ కాదు.' అబుద లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్ ఇంటా్ల ఒక్ 

మూలలో దాకుకనాిరు. పర వకి్ (స) పలవగానే పవితొ 

వచనం పఠస్తత  బయటకు వచాిరు. యూదులతో, 

'అలాల హ్ కు భ్యపడండి, వీరు అలా్లహ్ పర వకి్ అని, వీరి 

ధర్మం సతయ మైనద్ని మీకు బాగా తెలుసు, అయినా 

విశవసించటానిక్త నిరాక్రిసుత నాిరు' అని అనాిరు. 

యూదులు తమ్ ఆశలు నిరాశగా మార్టం చూసి, వారి 

ఆగాహం చలరేగింద్ధ. వారు ఆగాహావేశ్వలతో, 'నీవు 

అసతయవంతడవు, మా జ్జతిలో అంద్రిక్ంటే నీచుడవు, 

నీ తండీి కూడా చాల్ల నీచుడు,' అని అనాిరు. 

అపుపడు 'అబుద లా్లహ్ బిన్ సలామ్ పర వకి్ (స) తో, 

'చూస్లరా! నేను దీనిి గురించ్చ భ్యపడేవాణిణ ,' అని 

అనాిరు. (బు'ఖార్ణ, పేజి 556, 561/10)   

'అబుద లా్లహ్ బిన్ సలామ్ చాల్ల పార ముఖయత, పరిపూరీ్త 

గల వయకి్త. తౌరాత, ఇంజీలు, ఖుర్ఆన్ మ్రియు పర వకి్ 

(స) పర వచనాల వలుగుతో అతని వలుగు నిండి ఉండేద్ధ. 

ఖుర్ఆన్లో ఆయన గురించి అనేక్ ఆయతులు 

అవతరించాయి. తౌరాత గాంథం విషయంలో అతడు 

మ్హా పండితలు. వీరి గురించి జహ్బీ ఇల్ల అభిపార య 

పడాు రు: 'అబుద లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్ మ్దీనహ్లోని గాంథ 

పర జలాో గొపప పండితలు. ఇసా్లమ్ స్వవక్రించిన తరావత 

ఖుర్ఆన్ 'హదీసు'లను బాగా అధయయనం చ్చస్లరు. 

'హదీసు'లో పార వీణయత సంపాద్ధంచారు. పర వకి్ (స) 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ సలామ్ను తపప భూమిపై నడిచ్చ ఏ 

వయకి్తనీ సవర్గ వాసిగా పేర్కకనల్లదు. (బు'ఖార్ణ)   

తిరిమజీ'లో ఇల్ల ఉంద్ధ, ''ము'ఆజ్' బిన్ జబల్ మ్ర్ణంచి 

నపుడు తన శషుయలతో నేను ఈ లోక్ం నుండి వళ్ళ 

తనాిను. అయితే నాతో పాటు జ్జఞ నం కూడా అంత 

మ్వదు. పర యతిించి క్ృషిచ్చస్తవయకి్త దానిిపందుతాడు. 

ఆ తరువాత నలుగురు వయకిుల పేరాు పేర్కకనాిరు, 

వారిలో 'అబుద లా్లహ్ బిన్ సల్లమ్ కూడా ఒక్రు. ఇతని 

గురించి ఇల్ల అనాిరు, ''పూర్వం అతడు యూదుడు, 

ఆ తరువాత ముసాిమ్ అయాయడు, అతడు పద్వ సవర్గ  

వాసి అని పర వకి్ (స) పర వచించగా నేనువినాిను.''  వీరు 

చాల్ల వినమా్త్ గలవారు, ఒక్రోజు మ్సాిద నబవీలో 

నమా'జుకు వచాిరు. అక్కడుని వారు, 'ఇతను సవర్గ  

వాసి' అని అనాిరు. అద్ధ విని, ఒక్ వయకి్త, 'తనకు 

తెల్యని దానిి గురించి మాటాాడకూడదు,' అని 

అనాిడు. ఆ తరువాత పర వకి్ (స) తన క్ల గురించి 

 (1/596)دراسته (  تم[ ) لم ت  21 ] - 1908
و قَاَل: قَاَل َرُس اهلِل بْ ِد َوَعْن َعبْ  ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  ِن َعْمر 

ًَلَم  َعاَم َوأَْفُشوا الس َ ْحمَن َوأَْطِعُموا الط َ وسلم: "اْعُبُدوا الر َ
َة بَِسًَلم   ِمِذي ُ وَ "تَْدُخلُوا الَْجن َ ْ  . اَجهُ ابُْن مَ . َرَواُه الرت ِ

1908. (21) [1/596-అప్రశోధితం] 

'అబుద లా్ల బిన్ 'అమర ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం, ''మీరు ర్'హామన్ను అంటే అలా్లహ్(త)ను 

ఆరాధించండి, నిరుపేద్లకు, ఆక్ల్గొని వారిక్త 

అనిం పటట ండి. పర్సపర్ం సల్లమ్ చ్చస్తత  ఉండండి, 

మీరు కేష మ్ంగా సవర్గ ంలోనిక్త పర వేశస్లత రు.'' (తిరిమజి', 

ఇబెి మాజహ్)  

 ( 1/596)(   ضعيف[ )  22]  - 1909
"إِن َ    َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َوَعْن أَنَس  قَاَل: قَاَل 

َدقَةَ  ب ِ َوتَْدفَُع ِمْيَتَة الس َ   الص َ َرَواُه  . "ْوءِ لَُتْطِفُئ َغَضَب الر َ
ِمِذي ُ  ْ  .الرت ِ

1909. (22) [1/596-బలహీనం] 

అనస్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, '' 'సద్ఖహ్ 

(దాన ధరామలు) అలా్లహ్ ఆగాహానిి ఆరిపవేస్లత యి, 

అస్లమానయ చావుకు దూర్ంగా ఉంచుతాయి.'' 

(తిరిమజి') 

1910 -  [23 ]?? (1/596 ) 
 

మీరు జీవితాంతం ఇసా్లమ్పై సిథ ర్ంగా ఉంటారు అనే 

పర్మారాథ నిి గురించి పర స్లత వించారు. ఈ సంఘటన మ్రో 

సంఘటన కూడా క్ల్ప చూస్తత  అతని వినయ 

విధేయతలు, వినమర త పరిపూరీ్మైనవని తెలుసుత ంద్ధ. 

ఒక్స్లరి అతడు క్రా్ల్ ద్ధండు మోసుకొని వసుత నాిరు. 

''మీరు ధనవంతలు, దీని అవసర్ం మీకు ఎంత్మాతొం 

ల్లదు'' అని అక్కడునివారు్ అనాిరు. దానిక్త, 

''అవును, అద్ధ సరేకాని, నాలో ఉని అహంకారానిి, 

గరావనిి అణచివేయాలని పర యతిిసుత నాిను'' అని 

అనాిరు. (తజ్క్తర్తల్ హుపాాజ్ 1/23) సతాయనేవషణ, 

సతాయచర్ణపై ఇతనిక్త అమిత ఉతాసహం ఉండేద్ధ. 

ఒక్స్లరి ఇల్ల అనాిరు, మీకూ ఖురైెషులకు ఒక్స్లరి 

యుద్ధ ం సంభ్వించవచుి. అపుపడు ఒక్వేళ నాలో శకి్త 

ల్లక్పోతే కుర్ణిపై కూర్కిబెటిట  ననుి ఇరు్పకాష ల మ్ధయ 

వద్ల్ వేయండి. (ఇసెత ఆబ్ 1-396) 
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"كُل ُ  َوَعْن َجابِر  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:
ق  ْجه  َطلِ بِوَ ْوِف أَْن تَلََْق أََخاَك رُ  ِمَن الَْمعْ َوإِن َ  .َصَدقَة   َمْعُرْوف  

ِمِذي ُ    .ِوَك ِِفْ إِنَاِء أَِخْيَك"َوأَْن تُْفِرَغ ِمْن دَلْ  ْ  .رَواُه أَْحَمُد َوالرت ِ
1910. (23) [1/596-??] 

జ్జబిర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, ''పర తి 

సతాకర్యం, ఉపకార్ం 'సద్ఖహ్ అవుతంద్ధ. ముసాిమ్ 

స్తద్రుణి చిరునవువతో పలక్రించడం కూడా 

సతాకర్యమే. తన చ్చద్లో నుండి తన స్తద్రుని 

చ్చద్లో నీళ్ళళ వేయడం కూడా పుణయమే. (అ'హమద్, 

తిరిమజి') 

 (1/596) [ ) لم تتم دراسته ( 24]  - 1911
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن أَِِبْ ذَر   قَاَل:

ُمَك سلم:"تَبَ و َ س ُ أَْمُرَك خِ ِِفْ َوْجِه أ ِف َصَدقَة   َمْعُروبَالْ ْيَك َصَدقَة  و َ
ًَلِل لََك  الُْمْنَكرِ  َونَْهُيَك َعِن  ُجَل ِِفْ أَْرِض الض َ َصَدقَة  َوإِْرَشادَُك الر َ

ِدْيَء الَْبَصِر لََك َصَدقَة  َوإَِماَطُتَك  ُجَل الر َ َصَدقَة  َونَْصُرَك الر َ
ْوَك وَ  َجرَ الَْح  ِريِْق لََك َصَدقَة  عَ َوالَْعْظَم  الش َ َك ِمْن إِْفَراغُ  وَ ِن الط َ

".دَلِْوَك ِِفْ دَلْوِ  ِمِذي ُ وَ   أَِخْيَك لََك َصَدقَة  ْ قَاَل: َهَذا َرَواُه الرت ِ
 .َحِديْث  َغِريْب  

1911. (24) [1/596-అప్రశోధితం] 

అబూ జ'ర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, ''తన 

స్తద్రుని ముందు నవవడం్కూడా్ పుణయ్ కార్యమే, 

అంటే ఒక్ ముసాిమ్ స్తద్రునిి చిరునవువతో్

క్లవటం కూడా 'సద్ఖ్హ్ అవుతంద్ధ, అదేవిధంగా 

మ్ంచి పనిక్త ఆదేశంచడం కూడా పుణయకార్యమే, చడు్

నుండి పర జలను వారించడం కూడా పుణయకార్యమే, 

దారితపపన వారిని దారి చూపంచడం కూడా పుణయ్

కార్యమే, అంధ్యనిక్త సహాయం చ్చయడం కూడా పుణయ్

కార్యమే, మార్గ ం నుండి ఎముక్, రాయి, ముళ్ళళ 

మొద్లైెన వాటిని త్రలగించడం కూడా పుణయ్

కార్యమే, తన చ్చద్లో నుండి తన స్తద్రుని చ్చద్లో 

నీళ్ళళ వేయడం కూడా నీ కోసం పుణయకార్యమే 

అవుతంద్ధ.'' (తిరిమజి' / ఏకోలేల ఖ్నం) 

 ( 1/597)[ ) ضعيف (  25]  - 1912
ُ  قَاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َ ةَ ِن ُعَبادَ َسْعِد بْ  َوَعْن  ْعد  َماتَْت  م َ َس  أ

َد  ا َوقَاَل: َهِذهِ ِْلُم ِ فَأَي ُ الص َ قَِة أَْفَضُل؟ قَاَل: "اَلَْماُء". فََحَفَر بِْئر 
. َرَواهُ   .أَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ  َسْعد 

1912. (25) [1/597- బలహీనం] 

స'అద్ బిన్ 'ఉబాద్హ్ (ర్) క్థనం: నేను పర వకి్ (స) 

ను, 'ఓ దైవపర వకిా! స'అద్ తలా్గారు మ్ర్ణంచారు, 

ఎల్లంటి 'సద్ఖ్హ్ ఉతత మ్మైనద్ధ,' అని వినివించు 

కునాిను, దానిక్త పర వకి్ (స), ''నీటి 'సద్ఖ్హ్ అనిిటి 

క్ంటే ఉతత మ్మైనద్ధ,'' అని అనాిరు. అపుపడతను 

బావి్తొవివంచి, ఆబావి స'అద్ తలా్్తర్ఫు 'సద్ఖ్హ్ 

గా అంక్తతం చ్చయించారు. 61 (అబూ దావూద్, 

నస్లయి')  

 ( 1/597)[ ) ضعيف (  26 ] - 1913
  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   أَِِبْ َسِعْيد  قَاَل:َوَعْن 

ى كََساُه اهلُل ِمْن   ا ثَْوب ا َعىَل ُعر  "أَي َُما ُمْسلِم  كََسا ُمْسلِم 
ِة  ا َعىَل َجْوع  أَْطَعَمهُ َم م  أَْطعَ ا ُمْسلِ َوأَي ُمَ ُخْضِرالَْجن َ ْن  مِ  اهللُ  ُمْسِلم 
ا َعىَل َظَمأ  َسَقاُه اهلُل ِمَن  َوأَي ُ  ثَِماِر الَْجن َِة. ا ُمْسِلم  َما ُمْسلِم  َسق َ

ِحْيِق الَْمْخُتْوِم".  ِمِذي ُ  الر َ ْ  . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالرت ِ
1913. (26) [1/597- బలహీనం] 

అబూ స'యీద్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, 

''ఒక్ ముసాిమ్ మ్రో నగింగా ఉని ముసాిమ్ను 

దుసుత లు ధరింప జేస్తత , అలా్లహ్ (త) అతనిక్త సవర్గ ంలో 

ఉని పచి దుసుత లను ధరింపజేస్లత డు. అదేవిధంగా 

ఒక్ ముసాిమ్ ఆక్ల్తో ఉని మ్రో ముసాిమ్కు అనిం 

పడితే, అతనిక్త పర తిఫలంగా అలా్లహ్ (త) సవర్గ ంలోని 

ఫల్లలను తినిపస్లత డు. అదేవిధంగా ఒక్ ముసాిమ్ 

దాహంగా ఉని మ్రో ముసాిమ్కు నీరు తొాపస్తత  

అలా్లహ్ (త) అతనిక్త సవర్గ ంలోని అమ్ృతానిి 

తొాపస్లత డు. (అబూ దావూద్, తిరిమజి') 

 (1/597)[ ) لم تتم دراسته (  27]  - 1914
َل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  اقَ  الَْت: قَْيس  قَ بِْنَت  َوَعْن فَاِطَمةَ 

ا ِسوَ  "إِن َ  لم:وس كَاةِ "ثُم َ تًََل: ِِفْ الَْماِل لََحق   )لَْيَس الُِْب َ أَْن   ى الز َ
اْْليَة. َرَواُه   ( 177: 2. تَُول ُْوا ُوُجْوَهُكْم قَْبَل الَْمْشِرِق َوالَْمْغِرِب 

ِمِذي ُ َوابُْن مَ  ْ ارَ اَجُه وَ الرت ِ  .ِمي ُ  الد َ
1914. (27) [1/597- అప్రశోధితం] 

 

61) వివర్ణ-1912: మ్ృతలకు పుణయం పంపేందుకు 

బావులు మొద్లైెనవి తొవివంచి అంక్తతం చ్చయడం చాల్ల 

ఉతత మ్మైన 'సద్ఖహ్. 
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ఫా'తిమా బిన్తె ఖైస్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం, ''ధనంలో 'జకాత్తో పాటు మ్రో హకుక 

కూడా ఉంద్ధ.'' ఆ తరువాత పర వకి్ (స) స్తర్హ్ 

బఖర్హ్లోని 2:177 ఆయత ను పఠంచారు. 62 

(తిరిమజి', ఇబెి మాజహ్, దార్మి) 

 ( 1/598) ([ ) ضعيف   28]  - 1915
ْيُء يَا َرُسْوُل اهلِل َما  اَل:قَ  :الَْت َوَعْن بَُهْيَسَة َعْن أَبِْيَها قَ  الش َ
ْيُء   قَاَل: "اَلَْماُء". ال َِذْي َّل يَِحل ُ َمْنُعُه؟ قَاَل:  يَا نَِب َ اهلِل َما الش َ
ْيُء  لش َ  َما ا ِب َ اهللِ يَا نَ  :قَاَل  "اَلِْملُْح".  ال َِذْي َّل يَِحل ُ َمْنُعُه؟ قَاَل: 

َرَواُه أَبُْو    ."َْي  ل ََك تَْفَعَل الَْخَْيَ خَ "أَْن  اَل:؟ قَ ال َِذْي َّل يَِحل ُ َمْنُعهُ 
 . دَاُودَ 

1915. (28) [1/598-బలహీనం]  

బుహైసహ్ (ర్) తన తండిర  దావరా క్థనం: ఆమ 

తండిర  పర వకి్ (స)ను, 'ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! కూడబెటిట , 

ఇవవకుండా ఉంచడం ధర్మవిరుద్ధ మైన వసుత వు ఏద్ధ?' 

అని వినివించుకునాిరు. పర వకి్ (స), 'నీళ్ళళ,' అని 

అనాిరు. అంటే ఒక్వేళ ఎవరైెనా తొాగటానిక్త నీళ్ళళ 

అడిగితే, నీళ్ళళ తపపకుండా ఇవావల్. తిర్సకరించ్

రాదు. మ్ళ్ళళ అతడు, 'ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! ఇవవ్

 

62) వివర్ణ-1914: స్త.్ అల్ బఖర్హ్, 2: 177వ 

ఆయత లో ఇల్ల ఉంద్ధ: ''వినయ విధేయత (ధ్రమనిషా్ఠ 

ప్రతవం) అంటే మీరు మీ ముఖాలను తూరుప 

దికుకనకో, లేక్ ప్డమర దికుకనకో చేయటం కాదు; కాని 

వినయ విధేయత (ధ్రమనిషా్ఠ ప్రతవం) అంటే, 

అలాల హ్్ను, అంతమ దిన్ననిన, దేవదూతలను, పీ్త 

దివయగ్ర ంథానిన మరయు పీ్వక్త లను హృదయ 

పూరవక్ంగా విశ్వసిం చడం; మరయు ధ్నంపైె పీేమ 

క్లిగ్నవుండి కూడా, దానిని బంధువుల కొరకు 

అన్నథులకొరకు, యాచించని పేదల  కొరకు, 

బాటస్థరుల కొరకు, యాచకుల కొరకు మరయు 

బానిస్లను విడిపంచడానికి వయయప్రచడం. మరయు 

నమా'జ్ను సా్థపంచడం, 'జకాత్ ఇవవడం మరయు 

వాగాద నం చేసినపుపడు తమ వాగాద న్ననిన పూరత చేయడం. 

మరయు దురవసా్లో మరయు ఆప్త్తకలాలలో 

మరయు యుధ్ధ  స్మయాలలో సై్థరయం క్లిగ్న ఉండటం. 

ఇలాంట్ట వారే స్తయవంతులు మరయు ఇలాంట్ట వారే 

దైవభీత గ్లవారు.''  

కుండా ఉంచడం ధర్మవిరుద్ధ మైన వసుత వు ఏద్ధ?' అని 

పర శించాడు. దానిక్త పర వకి్ (స), 'ఉపుప,' అని 

అనాిరు. అంటే ఒక్వేళ ఎవరైెనా ఉపుప అడిగితే, 

తపపకుండా ఇవావల్. ఆయన మ్ళ్ళళ, 'తిర్సక్

రించడం నిషిద్ధ మైన వసుత వు ఏద్ధ?' అని పర శించారు. 

దానిక్త పర వకి్ (స) 'పర తి మ్ంచిపనిని చ్చస్తత  పోండి, 

దానుిండి వారించక్ండి, ఇదే మీకోసం చాల్ల 

ఉతత మ్మైనద్ధ.' (అబూ దావూద్) 

 (1/598)[ ) لم تتم دراسته (  29 ] - 1916
"َمْن   َوَعْن َجابِر  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:
ْيَتة  فَلَُه فِْيَها أَْجر  َوَما أَكَلَِت الَْعافَِيُة ِمْنُه فَ  ا م َ ُه ُهَو لَ أَْحََي أَْرض 

اَرِمي ُ  هُ . َرَوا"ة  َصَدقَ   .الن ََسائِ ُ َوالد َ
1916. (29) [1/598-అప్రశోధితం] 

జ్జబిర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ఒక్ వయకి్త బంజరు 

భూమిని స్లగుచ్చసి, అందులో వయవస్లయం చ్చసినా, 

ల్లదా మొక్కలు నాటినా అతనిక్త పుణయం లభిసుత ంద్ధ. 

అంతే కాదు ఆ పంట నుండి ల్లదా ఆ తోట్నుండి 

మ్నుషులైెనా, పశువులైెనా తినివేస్తత  దానివలా కూడా 

అతనిక్త 'సద్ఖ్హ్ చ్చస్త పుణయం లభిసుత ంద్ధ. (దారీమ) 

 ( 1/598)[ ) صحيح (  30]  - 1917
اِء قَاَل:  "َمْن   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعِن الَُْبَ

َنَح ِمْنَحَة لََب  أَْو َوَرق  أَْو َهدى ُزقَاق   " رَ  ُل ِعْتِق لَُه ِمثْ ا كَاَن م َ    .قََبة 
ِمِذي ُ   ْ  .َرَواُه الرت ِ

1917. (30) [1/598-దృఢం]  

బరా' (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, ఎవరైెనా 

బీద్వానిక్త పాలు తొాగేందుకు తాతాకల్క్ంగా 

జంతవును ఇచిినా, ల్లదా అపుపగా డబుు్

ఇచిినా, ల్లదా దారి తపపన వానిక్త దారి చూపంచినా, 

అతనిక్త ఒక్ బానిసను విడుద్ల చ్చసినంత పుణయం 

లభిసుత ంద్ధ. (తిరిమజి') 

 ( 1/598) [ ) صحيح ( 31]  - 1918
أَتَْيُت الَْمِديَْنَة فََرأَيُْت   َوَعْن أَِِبْ ُجَري   َجابِِر بِْن ُسلَْيم  قَاَل:

ا إِّل َ َصَد  أيِِه َّل يَُقْوُل َشْيئ  :  ُت ْنُه قُلْ ُرْوا عَ َرُجًل  ي َْصُدُر الن َاُس َعْن ر َ
  عَلَْيَك   عليه وسلم قُلُْت:هللىل ا ا قَالُْوا: َهَذا َرُسْوُل اهلِل ص َذ َمْن هَ 

تنَْيِ قَاَل: ًَلُم يَا َرُسْوَل اهلِل َمر َ ًَلُم  الس َ فَإِن   . "َّل تَُقْل عَلَْيَك الس َ
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ُة الَْمي ِِت  ًَلُم تَِحي َ ًَلُم عَلَْيَك" :قُِل  ،عَلَْيَك الس َ أَنَْت   قُلُْت: الس َ
تَُه  ذَا أََصابََك ُضر   فََدَعوْ إِ  ِذْي "أَنَا َرُسْوُل اهلِل ال َ  ؟ قَاَل:ُسْوُل اهللِ رَ 

كََشَفُه َعْنَك َوإِْن أََصابََك عَاُم َسَنة  فََدَعْوتَُه أَنَْبَتَها لََك َوإِذَا كُْنَت  
 :قُلُْت  .َك"َهاعَلَيْ ُه َرد َ بِأَْرض  قَْفر  أَْو فًََلة  فََضل َْت َراِحلَُتَك َفَدَعْوتَ 

ا" ب َ َ "َّل تَُس  قَاَل: اِْعَهْد إَِِل َ. َّل  قَاَل فََما َسَببْ  .أََحد  ا و َ ُت بَْعَدُه ُحر  
َّل َشاة . ا و َ َّل بَِعَْي  ا و َ ا م َِن  قَاَل: َعْبد  الَْمْعُرْوِف   "َوَّل تَْحِقَرن َ َشْيئ 

 ذَلَِك ِمَن  ن َ َوْجُهَك إِ إِلَْيِه َبِسط  تُكَل َِم أََخاَك َوأَنَْت ُمنْ  َوأَْن 
اِق زَ ْع إِ الَْمْعُرْوِف َواْرفَ  ْعَبنْيِ  فَإِْن أَبِْيَت فَإََِل الْكَ  اَرَك إََِل نِْصِف الس َ
َزاِر فَإِن ََها ِمَن الَْمْخِيلَةِ  َوإِي َاَك َوإِْسَباِل  َوإِن َ اهلَل َّل يُِحب ُ   .اْْلِ

َ ؤ  َشَتمَ َوإِِن اْمرُ  .الَْمِخْيلَةَ  ُه بِ ا َك بِمَ َك َوَعَي َ ْ  َمايَْعلَُم فِْيَك فًََل تَُعَي ِ
ِمِذي ُ ِمْنُه   .بَاُل ذَلَِك عَلَْيِه"ْعلَُم فِْيِه فَإِن ََما وَ تَ  ْ َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َو الرت ِ

ًَلِم     . َحِديَْث الس َ
 :  .لَْيِه"عَ  "فََيُكْوُن لََك أَْجُر ذَلَِك َوَوبَالُهُ  َوِِفْ ِرَوايَة 

1918. (31) [1/598-దృఢం]  
అబూ జ్ఞరయియ జ్జబర్ బిన్ సులైెమ్ (ర్) క్థనం: 

నేను మ్దీనహ్ వచిిన తరావత పర జలు ఒక్ వయకి్త 

అభిపార యానిి అనుసరించడం్ చూశ్వను. అంటే 

అతను చపపనటాు ఆచరిసుత నాిరు. అతను చపపన 

విధంగా నడుచుకుంటునాిరు. ఏ ఒక్కడూ అతని 

ఆదేశ్వనిి వయతిరేక్తంచడం ల్లదు. నేను పర జలను, 

'వీరెవరు,' అని అడిగాను. పర జలు, 'వీరు అలా్లహ్ 

పర వకి్ (స),' అని సమాధానం ఇచాిరు. ' అతనిపై 

శ్వంతి క్లుగుగాక్!' నేను అతని ద్గగ ర్కు వళ్ళళ, 

'అలైెక్ససల్లము ఓ అలా్లహ్ పర వకిా!' అని రెండుస్లరాు 

అనాిను. పర వకి్ (స) విని, 'అలైెక్ససల్లము,' అని 

అనకు, ఎందుక్ంటే, అలైెక్ససల్లము అనేది మ్ృతల 

దు'ఆ, నువువ, 'అససల్లము అలైెక్,' అని పలుకు అని 

అనాిరు. అపుపడు నేను, 'మీరు అలా్లహ్ పర వకి్ల్ల?' 

అని అడిగాను, దానిక్త అతను (స్), 'నేను అలా్లహ్ 

పర వకి్ను. ఆయన ఎటువంటి వాడంటే ఒక్వేళ 

నీకేదైనా ఆపద్వచిి దానిి త్రలగించడానిక్త 

ఆయనుి మొర్పటుట కుంటే, ఆయన(త) నీ ఆపద్ను 

దూర్ంచ్చస్లత డు. ఒక్వేళ మీపై క్ర్వు-కాటకాలు వచిి, 

వాటిని త్రలగించడానిక్త ఆయనుి పార రిథ స్తత  ఆయన 

(త) క్ర్వు కాటకాలను దూర్ంచ్చస్లత డు. ఇంకా నీ కోసం 

నేలనుండి పచిిక్ బయళళను మొలకతిత ంపజేస్లత డు. 

ఒక్వేళ నీవు నీళ్ళళగానీ, పంటలుగానీ ల్లని బంజరు 

భూమిపై ఉంటే నీవు జనవాస్లలకు దూర్ంగా ఉంటే, నీ 

వాహనం ఆ బంజరు భూమిపై తపపపోతే దానిి 

గురించి నువువ ఆయనుి పార రిథ స్తత , ఆయన నీ 

వాహనానిి నీకు తిరిగి ఇపపస్లత డు,' అని అనాిరు. 

అపుపడు నేను, 'తమ్రు నాకేదైనా ఉపదేశమవవండి,' 

అని వినివించుకునాిను. అపుపడు పర వకి్ (స), 

'నీవు ఎవవరినీ తిటట కు,' అని హితబోధ చ్చస్లరు. ఈ 

హితబోధ తరావత సవతంతొ వయకి్తని గానీ, బానిసను 

గానీ, ఒంటెను గానీ, మేక్ను గానీ తిటట ల్లదు. ఆ 

తరువాత పర వకి్ (స) రెండవ హితబోధగా, 'ఏ పుణయ 

కారాయనీి నీవు స్లమానయ మైనద్ధగా, చినిద్ధగా 

భావించకు, ఇంకా, నీవు నీ స్తద్రునితో క్ల్సి 

మాటాాడినపుపడు చిరునవువతో్ మాటాాడు, ఇద్ధ్

కూడా పుణయమే' అని చపాపరు. మూడవ ఉపదేశం 

పర వకి్(స) ఇల్ల ఉపదేశంచారు, 'నీ లుంగీని 

చీలమ్ండలకు పైన ఉంచు, ఒక్వేళ నీవు కోరితే 

చీలమ్ండల వర్కు ఉంచవచుి, చీల మ్ండల కా్తంద్ 

వర్కు లుంగీని ఉంచరాదు. ఎందుక్ంటే చీల మ్ండల 

కా్తంద్ధవర్కు దుసుత లను ధరించడం అహంకార్ంగా 

పరిగణంచబడుతంద్ధ. అలా్లహ్ (త) కు అహంకార్ం 

అంటే గిటట దు. ఒక్ వేళ మిమ్మల్ి ఎవరైెనా తిటిట నా, 

చడడ పేరు్ పటిట నా అవమానపరిచినా, మీ గురించి 

అతనిక్త తెల్సిన వాటిని బయటపటిట నా, నీవు మాతొం 

అతని లోపాలను ఎతిత చూపకు, ఎందుక్ంటే నీకు 

చ్చసిన అవమానానిక్త తగిన శక్ష్ అతనిపైనే 

పడుతంద్ధ.' 63 (అబూ దావూద్, తిరిమజి')  

 

63) వివర్ణ-1918: జ్జబిర్ (ర్) ''అలైెక్ససల్లమ్'' అని 

రెండు స్లరాు ఎందుకు అనాిర్ంటే మొద్టి స్లరి పర వకి్ 

(స) విని ఉండక్పోవచుి. ల్లదా జ్జబిర్ (ర్) మలాగా 

సల్లమ్ చ్చసి ఉండవచుి. అందువలా్ల రెండవస్లరి అనడం 

జరిగింద్ధ. పర వకి్ (స) అతనిక్త సల్లమ్ చ్చస్త పద్ధ తి అంటే 

సజీవులకు అససల్లము 'అలైెకుమ్ అని పలక్మ్ని 

నేరాపరు. ఎందుక్ంటే మ్ృతలకు 'అలైెక్ససల్లము' అని 

పలకాల్. ఈ 'హదీసు' దావరా మ్ృతలకు అససల్లము 

అలైెకుమ్ అని పలక్టం ధర్మ సమ్మతం కాద్ని 
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మ్రో ఉలా్లఖనంలో ''నీకు పుణయం లభిసుత ంద్ధ, 

అతనిక్త పాపం చుటుట కుంటుంద్ధ'' అని ఉంద్ధ. 

 ( 1/599)[ ) صحيح (  32]  - 1919
  يه اهلل عل ِب ُ صىلَل الن َ َوَعْن عَائَِشَة أَن َُهْم ذَبَُحْوا َشاة  فََقا

ا قَاَل: "بَِقَي  ِقَي ِمْنَها إِّل َ كَِتُفهَ بَ َما ا بَِقَي ِمْنَها؟" قَالَْت: "مَ  وسلم:
َحهُ كُل َُها َغَْيَ كَِتِفَها". َروَ  ِمِذي ُ َوَصح َ ْ  .اُه الرت ِ

1919. (32) [1/599-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర్) క్థనం: వారు ఒక్ మేక్ను జిబ'హ్ 

చ్చస్లరు. ఆ తరువాత పర వకి్ (స), 'మేక్ మాంసంలో 

నుండి ఏమైనా మిగిల్ ఉందా?' అని అడిగారు. 

'ఆయి'షహ్ (ర్), 'మాంసమ్ంతా పంచివేయడం 

జరిగింద్ధ. కేవలం ఒక్ జబు మాతొమే మిగిల్ ఉంద్ధ,' 

అని అనాిరు. దానిక్త పర వకి్ (స), 'అంతా మిగిల్్

వుంద్ధ, అంటే అలా్లహ్ మార్గ ంలో పంచి వేయబడిన 

మాంసపు పుణయం మిగిల్ ఉంద్ధ. ఇంటా్ల తినడానిక్త 

ఉంచుకుని త్రడభాగం తపప,' అని అనాిరు. 64 

(తిరిమజి' / దృఢం)  

 ( 1/599)[ ) ضعيف (  33]  - 1920
َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل   :َوَعِن ابِْن َعب َاس  رضي اهلل َعْنُهَما قَاَل 

ا ثَوْ اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: "َما ِمْن م ُْسِلم  كََسا ُمْسلِ  ِِفْ  كَاَن ب ا إِّل َ م 
ِمِذي ُ َواُه أَْحمَ رَ  ."ُه ِخْرقَة  ِمنْ  َن اهلِل َمادَاَم عَلَْيهِ م ِ  ِحْفظ   ْ  .ُد َوالرت ِ

1920. (33) [1/599-బలహీనం] 

ఇబెి 'అబాుస్ (ర్) క్థనం: నేను పర వకి్ (స) ను 

ఇల్ల అంటూ ఉండగా వినాిను, 'ఒక్ ముసాిమ్ మ్రో 

ముసాిమ్క్త దుసుత లు దానంగా ఇస్తత , ఆ దుసుత ల భాగం 
 

తెల్సింద్ధ. అయితే పర వకి్ (స) సమాధ్యలను సంద్రిశంచి 

నపుడు ''అససల్లము 'అలైెకుమ్ దార్ ఖౌమిన్ 

మూమినీన్'' అని పల్కేవారు. దీనిి గురించి 'హదీసు' 
వేతత లు వాయఖాయనిస్తత  ఇక్కడ వారించడం జరిగింద్ధ. కాని 

నిషేధించబడల్లద్ని పేర్కకనాిరు. మ్రికొంద్రు అజ్జఞ న 

కాలంలో మ్ృతలనూ అలైెక్ససల్లము అని పల్కే వార్ని 

తెల్యపరిచారు. దీనిి గురించి ఇతర్ వివరాలు 

'జ్జదుల్ మ్'ఆద్లో ఉనాియి. 

64) వివర్ణ-1919: ఖుర్ఆన్లో అలా్లహ్ (త) ఇల్ల 

ఆదేశంచాడు: ''మీ వద్ద  ఉనిద్ధ నశంచ్చద్ధ, అలా్లహ్ వద్ద  

ఉనిద్ధ మిగిల్ ఉండేద్ధ.'' 

కాని, ఒక్ ముక్కగానీ అతని శర్ణర్ంపై మిగిల్ ఉనింత్

వర్కు దుసుత లు ఇచిిన వాడు అలా్లహ్ ర్క్ష్ణలో 

ఉంటాడు.' (అ'హమద్, తిరిమజి') 

 (1/599)[ ) لم تتم دراسته (  34]  - 1921
ُ "ثًََلثَة  ي ُ  َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْود  يَْرفَُعُه قَاَل: ُ    اهلُل: ِحّب ُ

ُق بَِصدقَ وَ  ل َْيِل يَْتلُْوا ِكَتاَب اهللِ ال قَاَم ِمَن َرُجل   ة   َرُجل  ي ََتَصد َ
بَِيِمْيِنِه يُْخِفْيَها أَُراُه قَاَل: ِمْن ِشَمالِِه َوَرُجل  كَاَن ِِفْ َسِري َة  

مِ  ْ ". َرَواُه الرت ِ َذا  هَ  قَاَل:ِذي ُ وَ فَاْنَْهَزَم أَْصَحابُُه َفاْسَتْقَبَل الَْعُدو َ
َ مَ  يْث  َغَْيُ َحدِ   . الَْغلَِط  بَْكِر بُْن َعي َاش  كَِثَْيُ  بُوْ ْحُفْوظ  أََحُد ُرَواتِِه أ

1921. (34) [1/599-అప్రశోధితం] 

'అబుద లా్లహ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం: 'ముగుగ రు వయకిులను అలా్లహ్ పేర మిస్లత డు, 

ర్గతి నమా'జ్ఞ, ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం చేస్తవాడు, కుడిచేతాో 

దానంచేసా్త ఎడమచేతకి తెలియనియయనివాడు, 

సై్థనయంలో ఉండి, తన సై్థనయం ఓడిపోయిన్న, అతడు 

మాతిం ఎదుర్డిడ  శ్తిువుతో పోర్గడేవాడు. (తరమజి')  

ఇంకా ఈ 'హదీస్త' బలహీనమైెనదని  దీని 

ప్రంప్రలో ఒక్ ఉలేల ఖ్న క్రత , అబూక్ర్ 'అయాయష్ 

అధిక్ంగా పొరపాటుల  చేస్తవాడని' అన్ననరు.  

 ( 1/600) [ ) ضعيف ( 35]  - 1922
ِب ِ  َعْن وَ  "ثًََلثَة    صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: أَِِبْ ذَر   َعِن الن َ

ُ اهلُل َوثًََلثَة   ُ ُ اهلُل  .ي ُْبِغُضُهُم اهللُ  .ي ُِحّب ُ ُ ا ال َِذيَْن يُِحّب ُ فَأَم َ
ا فََسأَ  ْ قَ ْسأَلُْهْم بِ لَْم يَ بِاهلِل وَ لَُهْم فََرُجل  أَََت قَْوم    َرابَة  بَْيَنُه َوبَْيََنُ

ِتِه  َمَنُعْوُه فََتَخل ََف َرجُ فَ  ا َّل يَْعلَُم بَِعِطي َ ل  بِأَْعَيانِِهْم فَأَْعَطاُه ِسر  
ْوُم  ْ َحّت َ إِذَا كَاَن الن َ   إِّل َ اهلُل َوال َِذْي أَْعَطاُه َوقَْوم  َساُرْوا لَْيلََِتُ

ْ أََحب َ  اَم يََتَمل َُقِِنْ  قَ فَ  . فََوَضُعْوا ُرُءْوَسُهْم هِ ا يُْعَدُل بِ  ِمم َ  إِلَْْيِ
ْو آيَاِِتْ َوَرُجل  كَاَن ِِفْ َسِري َة  َفلَِقَي الَْعُدو َ فََهَزُمْوا َوأَْقَبَل  َويَْتلُ 

  ُهُم اهللُ يُْبِغُض  بَِصْدِرهِ َحّت َ يُْقَتَل أَْو يُْفَتَح لَُه َوالث ًََلثَُة ال َِذيَْن 
اِّنْ الش َ  لُْوُم".ا وَ َوالَْفِقَْيُ الُْمْخَتاُل  ْيُخ الز َ ِمِذي ُ  َروَ  لَْغِِن ُ الظ ُ ْ اُه الرت ِ

 مثله ولم يذكر و ثًلثة يبغضهم.. َوالن َِسائِ ُ 
1922. (35) [1/600-బలహీనం]  

అబూ జ'ర్ (ర) క్థనం: పీ్వక్త (స్) పీ్వచనం, 

''ముగాురు వయకుత లిన అలాల హ్(త) పీేమసా్థడు. ఇంకా 

ముగా్రు వయకుత లిన అలాల హ్(త) అస్హయంచు్

కుంటాడు. అలాల హ్(త) పీేమంచేవారలో, ఒక్  వయకిత  ఒక్  
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జ్జతవదద కు వళ్ళళ, బంధుతవప్రంగా కాక్ అలాల హ్(త) 

పేరుపైె అడిగాడు. వారు అతనికేమీ ఇవవలేదు. కాని 

ఒక్వయకిత  ఎవరూ చూడకుండా రహస్యంగా అతనికి 

ఇచాాడు. ఇది అతనికి, అలాల హ్(త) కు మాతిమే 

తెలుస్త. కొందరు ర్గతింత్త పీ్యాణం చేసాూ 

ఉన్ననరు. వారకి నిదీ ముంచుకొచిాంది, వారు తల 

నేలపైె పెట్టట  నిదీపోయారు. ఒక్ వయకిత  లేచి వినయ 

విధేయతలతో అలాల హ్ (త)ను పీారధ సాూ, న్న 

ఆయతులు ప్ఠిసాూ ఉన్ననడు. మూడవ వయకిత  

సై్థనయంలో ఉన్ననడు. శ్తిువులతో యుధ్ధ ం జరగ్నంది, 

ఓడిపోయారు. కాని ఆ వయకిత  వీరోచితంగా పోర్గడి 

చివరకి వీరమరణం పొందాడు, లేదా అతని దావర్గ 

విజయం లభంచింది.  

అలాల హ్(త) అస్హయంచుకునే ముగాురు వయకుత లు: 

వయభచారం చేస్త ముస్లివాడు. అహంకారంగ్ల 

బచాగాడు. హంసించే ధ్నవంతుడు. 65 (తరమజి', 

నస్థయి')  

నస్థయి' అలాల హ్ అస్హయంచుకునే ముగాురు 

గురంచి పీ్సా్థవించలేదు. 

 ( 1/600) [ ) ضعيف ( 36 ] - 1923
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: ا َخلََق اهلُل   َوَعْن أَنَس  َعِن الن َ "لَم َ

ْت اْسَتقَ لَْيَها فَ بَِها عَ فََقاَل  .اْْلَْرَض َجَعلَْت تَِمْيُد فََخلََق الِْجَباَل  ر َ
ةِ مَ فََعِجَبِت الْ  ب ِ َهْل ِمْن  يَا رَ  :فََقالُْوا .ِجَباِل لْ ا ًَلئَِكُة ِمْن ِشد َ

يَا َرب ِ   : قَالُْوا .قَاَل نََعْم الَْحِديُْد  ؟َخلِْقَك َشْيء  أََشد ُ ِمَن الِْجَباَل 
  : لُْوافََقا . الن َارُ َل نََعْم قَا ؟َهْل ِمْن َخلِْقَك َشْيء  أََشد ُ ِمَن الَْحِديْدِ 

َ  يَا َرب ِ َهْل  الَْماُء قَالُْوا  .َعْم نَ  :قَاَل  ؟ ِمَن الن َارِ د ُ شَ ِمْن َخلِْقَك َشْيء  أ
يُْح  :قَاَل  ؟يَا َرب ِ فََهْل ِمْن َخلِْقَك َشْيء  أََشد ُ ِمَن الَْماءِ  ِ   . نََعْم الر 

 

65) వివర్ణ-1922: షేఖ్ అంటే ముసల్వాడు కావచుి. 

అంటే ముసల్తనంలో కూడా వయభిచరించ్చ వయకి్త. ల్లదా 

వివాహితడు, అంటే భార్య ఉనిపపటికీ పర్స్వత ీలతో 

వయభిచరించ్చవయకి్త. బిచిగాడు అయినపపటికీ గరావ-

హంకారాలను పర ద్రిశంచ్చ వయకి్త అంద్రిక్ంటే నీచుడు, 

ధనవంతడు అయినపపటికీ పర జల ధనానిి 

ఉంచుకుంటుని వయకి్త, వారిని హింసిసుత ని వయకి్త. ఈ 

ముగుగ రు వయకిులు అలా్లహ్ ద్ృషిట లో నీచులు, 

దైవాగాహానిక్త గుర్య్యయవారు. 

يِْح  ِمَن ال  أََشد ُ يَا َرب ِ َهْل ِمْن َخلِْقَك َشْيء   :فََقالُْوا ِ قَاَل نََعْم   ؟ر 
َق َصَدقَة  آدَ ابُْن  َرَواُه   َشَمالِِه". ِمْيِنِه يُْخِفْيَها ِمْن يَ بِ  َم تََصد َ

ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِديْث  َغِريْب  َوذُِكَر َحِديُْث ُمَعاذ :  ْ الرت ِ
َدقَُة تُْطِفُئ الَْخِطْيَئةَ  يْمَ   .""الص َ  .اِن ِِفْ ِكَتاِب اْْلِ

1923. (36) [1/600-బలహీనం]  

అనస్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, ''అలా్లహ్ 

(త) భూమిని సృషిట ంచినపుడు అద్ధ క్ద్లస్లగింద్ధ. 

అపుపడు అలా్లహ్ (త) కొండలను పర్వతాలను 

సృషిట ంచాడు. వాటిని భూమిపై నిలబెటాట డు, అంటే 

మేకులా్ల పాతిపటాట డు. భూమి క్ద్లడం ఆగిపోయింద్ధ. 

దైవదూతలు కొండల, పర్వతాల ద్ృఢతావనిి చూచి 

ఆశిర్యంచందారు. అపుపడు దైవదూతలు 

అలా్లహ్తో, 'ఓ మా పర భూ! నీ సృషిట తాలాో కొండలు, 

పర్వతాలు, రాళళక్నాి ద్ృఢమైన వసుత వులు కూడా 

ఉనాియా?' అని పర శించారు. అపుపడు అలా్లహ్ 

(త), 'అవును, ఇనుము ఉంద్ధ, ఇద్ధ కొండలు, 

రాళళక్ంటే ద్ృఢమైనద్ధ,' అని అనాిడు. మ్ళ్ళళ 

దైవదూతలు, 'ఓ మా పర భూ! నీ సృషిట తాలాో ఇనుము్

క్ంటే ద్ృఢమైన వసుత వు కూడా ఉందా?' అని 

వినివించుకునాిరు. దానిక్త అలా్లహ్ (త), 'అవును, 

అగిి ఉంద్ధ. ఇద్ధ ఇనుమును కూడా క్ర్గదీసుత ంద్ధ,' 

అని అనాిడు. దైవదూతలు మ్ళ్ళళ, 'అగిిక్ంటే 

ద్ృఢమైన వసుత వు ఏదైనా ఉందా?' అని పర శించారు. 

దానిక్త అలా్లహ్ (త), 'అవును నీరు ఉంద్ధ. ఇద్ధ 

అగిిని ఆరిపవేసుత ంద్ధ,' అని అనాిడు. మ్ళ్ళళ 

దైవదూతలు, 'నీటి క్ంటే కూడా గటిట  వసుత వు ఏదైనా 

ఉందా?' అని పర శించారు. అలా్లహ్ (త), 'అవును 

గాల్ ఉంద్ధ, ఇద్ధ నీటిని కూడా ఇంక్త పోయ్యటుట  

చ్చసుత ంద్ధ,' అని అనాిడు. మ్ళ్ళళ దైవదూతలు, 'ఓ 

మా పర భూ! 'గాల్క్ంటే కూడా శకి్తమ్ంతమైన వసుత వు 

ఏదైనా్ ఉందా?' అని్ పర శించారు. అలా్లహ్ (త), 

'అవును మానవుడు ఉనాిడు, కుడిచ్చతితో దానం 

చ్చస్తత  ఎడమ్ చ్చతిక్త తెల్యనివవడు.' (తిరిమజి' / 

ఏకోలేల ఖ్నం)  

'సద్ఖహ్ పాపాలను చరపవేసుత ంద్ధ అనే ము'ఆజ' 

'హదీసు'ను క్తతాబుల్ ఈమాన్లో పేర్కకనడం 

జరిగింద్ధ. 
----- 



6. ’జకాత్ పుస్త కం-’హ. 1772 - 1955 ; స్ంపుటం : I 666 6 -  َِكاة   I :  لْدالجِ   ؛ 1955-1772 . ح - ِكتَاُب الزَّ

 َ    మూడవ విభాగం  ْصُل الث َالُِث لْفَ ا

 (1/601)[ ) لم تتم دراسته (  37]  - 1924
"َما ِمْن   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أَِِبْ ذَر   قَاَل:

ْسلِم  ي ُْنِفُق ِمْن   إِّل َ  هللِ نْيِ ِِفْ َسِبْيِل اُه َزْوجَ َمال  ل َ  كُل ِ َعْبد  م ُ
ِة كُل ُ َجبَ ُه حَ اْسَتْقَبلَتْ  َوكَْيَف   قُلُْت: ُهْم يَْدُعْوُه إََِل َما ِعْنَدُه".ُة الَْجن َ

"  ذَلَِك؟ قَاَل: يِْن َوإِْن كَانَْت بََقَرة  فََبَقَرتنَْيِ  ."إِْن كَانَْت إِبًِل  فََبِعَْيَ
 . ن ََسائِ ُ َرَواُه ال

1924. (37) [1/601-అప్రశోధితం]  

అబూ జ'ర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, 

''ముసిల ంలలో ఎవరైెనా అలా్లహ్ మార్గ ంలో తన 

సంపద్ల నుండి రెండేసి ఖరుిచ్చస్తత , తీరుపద్ధనం 

నాడు సవర్గ -దావర్్పాలకులు, ర్క్ష్కులు ఆయనకు 

స్లవగతం పలుకుతారు వారిలో పర తి ఒక్కరూ తమ్ 

వద్ద  ఉని వసుత వు వైపు పలుస్లత రు.'' అబూ జ'ర్ 

క్థనం, 'రెండేసి అంటే అర్థ ం ఏమిటి?' అని 

పర శించారు. దానిక్త పర వకి్ (స) 'ఒక్వేళ అతని వద్ద  

ఒంటెలుంటే రెండు ఒంటెలు ఇచాిడు, ఒక్వేళ 

ఆవులు, గేదలు ఉంటే, రెండు ఆవులు, రెండు గేదలు 

ఇచాిడు.' అని అన్ననరు. (నస్లయి') 

 ( 1/601) صحيح ( [ ) 38]  - 1925
ثَ  ِد اهلِل قَاَل:بْ َعْن َمْرثَِد بِْن عَ وَ  ِل ْعُض أَْصَحاِب َرُسوْ  بَ ِِنْ َحد َ

أَن َُه َسِمَع َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  . اهلِل صىل اهلل عليه وسلم
َرَواُه    .َصَدقَُتُه"وسلم يَُقْوُل: "إِن َ ِظل َ الُْمْؤِمِن يَْوَم الِْقَياَمِة 

 َ  .ْحَمُد أ
1925. (38) [1/601-దృఢం]  

ముర్స'ద్ బిన్ 'అబుద లా్లహ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

అనుచరులాోని కొంద్రు నాకు ఈ 'హదీసు'ను ఇల్ల 

పేర్కకనాిరు, ''వారు పర వకి్ (స)ను ఇల్ల పర వచిస్తత  

ఉండగా వినాిరు: ''తీరుప ద్ధనంనాడు విశ్వవసి 

'సద్ఖ్హ్ (దాన-ధరామలు) అతనిక్త నీడగా 

నిలుసుత ంద్ధ.'' 66 (అ'హమద్) 

 

66) వివర్ణ-1925: తీరుపద్ధనంనాడు ఎండ చాల్ల 

తీవర ంగా ఉంటుంద్ధ. దానివలా వేడిమి అధిక్ంగా ఉంటుంద్ధ. 

నీడ కోసం ఎటువంటి గొడుగు ఉండదు. ఇహలోక్ంలో 

 ( 1/601) (ف  [ ) ضعي 39]  - 1926
  ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: د  قَاَل: قَاَل َرُس ُعوْ َمْس َوَعِن ابِْن 

َع اهلُل عَلَْيِه   َفَقِة يَْوَم عَاُشْوَراَء َوس َ َع َعىَل ِعَيالِِه ِِفْ الن َ "َمْن َوس َ
  .َسائِِرَسَنِتِه"

 .. َرَواُه َرِزيْن  َك اُه كََذلِ فََوَجْدنَ  بَْناهُ قَْد َجر َ إِن َا  ُسْفَياُن: :قَاَل 
1926. (39) [1/601-బలహీనం]  

 'అబుద లా్లహ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం, ''ముహరా్మ్ 10వ తేదీన తన భారాయ బిడు  

లకు పుషకలంగా ఆహార్ం సమ్కూరేి వారిక్త అలా్లహ్ 

(త) సంవతసర్మ్ంతా పుషకలంగా ఆహార్ం 

పర స్లద్ధస్లత డు. 

సుఫియాన్ సౌర్ణ ''మేము దీనిి ఆచరించి 

చూశ్వము, అల్లగే జరిగింద్ధ.'' అని తన అభిపార యం 

వయకి్ం చ్చస్లరు. (ర్'జీన్) 

 ( 1/601)[ ) ضعيف (  40]  - 1927
 ْ يَْماِن َعْنُه َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َوأَِِب   َوَرَوى الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ ُشَعِب اْْلِ

َفهُ َوَض  ر  د  َوَجابِ َسِعيْ   .ع َ
1927. (40) [1/601-బలహీనం] 

దీనేన బైెహఖీ షు'అబుల్ ఈమాన్లో, 'అబుద లా్ల 

బిన్ మ్స్'ఊద్, అబూ హురైెర్హ్, అబూ స'యీద్, 

మరయు జ్జబిర్ల దావరా ఉలా్లఖించారు. అయితే 

దీనిి బలహీనమైనద్ధగా పేర్కకనాిరు. 67  

 (1/601) ( [ ) لم تتم دراسته 41]  - 1928
ْ  َوَعْن  َ  أَُماَمَة قَاَل: قَاَل أَِِب :أ َدقَ   اهللِ يَا نَِب َ  بُْو ذَر   َة  أََرأَيَْت الص َ

َضاَعَفة  َوِعْنَد اهللِ  َماذَا ِهَي؟ قَاَل: َرَواُه   .الَْمِزيُْد" "أَْضَعاف  م ُ
 .أَْحَمُد 

1928. (41) [1/601- అప్రశోధితం]  

 

ఒక్వేళ అతడు పుణయం చ్చసి ఉంటే, ఆ పుణయం తీరుప 

ద్ధనంనాడు నీడగా పనిక్త వసుత ంద్ధ. అంటే ఈ 'సద్ఖహ్ 

తీరుపద్ధనంనాడు నీడగా పని చ్చసుత ంద్ధ. దీని్ దావరా 

'సద్ఖహ్ పార ధానయత విశద్మ్వుతంద్ధ. 

67) వివర్ణ-1927: ఇబుి 'జౌజీ, ఇబెి తైెమియాలు ఈ 

'హదీసు'ను క్ల్పతంగా పేర్కకనాిరు. అయితే కొంద్రు 

ధారిమక్ పండితలు అనేక్ మారాగ ల దావరా 

ఉలా్లఖించబడటం వలా పార మాణక్మైనద్ధగా పేర్కకనాిరు. 
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అబూ ఉమామ్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ను ''ఓ 

అలా్లహ్ పర వకిా! 'సద్ఖహ్కు పర తిఫలం ఏమిటి? అని 

అబూ జ'ర్ (ర్) పర శించారు. పర వకి్ (స) రెండింతలు, 

రెండింతలకు రెండింతలు. అలా్లహ్ వద్ద  అంతక్ంటే 

ఎకుకవ పుణయం కూడా ఉంద్ధ. 68 (అ'హమద్). 
===== 

َدَقةِ   -7  بَاُب أَفَْضِل الص َ
7. అతుుత్త మ దానం ('సదఖహ్) 

 َ    మొదటి విభాగం   ُل  اْْلَو َ لَْفْصُل ا

 ( 1/602)[ ) صحيح (  1]  - 1929
ِم بِْن ِحَزام  قَاَّل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل َريَْرَة َوَحِكيْ  هُ  أَِِبْ َعْن 

َدقَِة َما كَاَن َعْن َظْهِر  َوأَبَْدأَ بَِمْن   َن  غَ اهلل عليه وسلم: "َخَْيُ الص َ
 . ِكْيم  َوْحَدهُ  َعْن حَ َوُمْسلِم  اِري ُ َرَواُه الُْبخَ   ."تَُعْوُل 

1929. (1) [1/602-దృఢం ]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్), 'హకీమ్ బిన్ 'హి'జ్జమ్ (ర్)ల 

క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: అవసరాలు తీర్గా చ్చస్త 

'సద్ఖ్హ్ అనిిటి్ క్ంటే ఉతత మ్మైన 'సద్ఖ్హ్. 

అంద్రి క్ంటే ముందు మీ్సంర్క్ష్ణలో, మీ బాధయతా 

పరిధిలో ఉనివారిక్త ఇవవండి. మిగులుగా ఉనిదే 

ఇతరులకు అగతయపరులకు ఇవవండి. 69 (బు'ఖార్ణ) 

  (1/602) ) متفق عليه ([  2]  - 1930
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَِِبْ َمْسُعْود  قَاَل:

ْت لَُه "إِذَا أَنَْفَق الُْمْسلُِم نَْفَقة  َعىَل أَْهلِِه َوُهَو يَْحَتِسُبَها كَانَ 
"  .َصَدقَة 

1930. (2) [1/602-ఏకీభవితం ] 

 

68) వివర్ణ-1928: అంటే ఒక్ పుణయం, ఒక్ 'సద్ఖహ్ 

పుణయం పద్ధ 'సద్ఖహ్లకు సమానంగా, అంతక్ంటే 

అధిక్ంగా కూడా ఉంద్ధ. అదేవిధంగా ఒక్ ఖరాూర్ం పుణయం 

కొండక్ంటే అధిక్ంగా అవుతంద్ని ఇంతకు ముందు 

పేర్కకనటం జరిగింద్ధ  

69) వివర్ణ-1929: అంటే 'సద్ఖహ్ ఇచిిన తరావత 

కూడా ఆ వయకి్త మ్ంచి సిథ తిలో ఉండాల్. దారిదాయీనిక్త 

గురికారాదు. తాను, తన్ భారాయబిడు లు ఆక్ల్క్త 

గుర్వకూడదు. తనతోపాటు తన కుటుంబం ఖరుిలు 

పోగా ఉనిదానిి దానంచ్చయాల్. 

అబూ మ్స్'ఊద్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, 

''ఒక్్ముసాిమ్ తన భారాయ-బిడు లకు, బంధ్యవులకు 

పుణయఫల్లపేక్ష్తో ఖరుిచ్చస్తత , అతనిక్త 'సద్ఖహ్, 

పుణయం లభిసుత ంద్ధ.'' (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ)  

 ( 1/602)[ ) صحيح (  3]  - 1931
 اهلل  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل :َي اهلُل َعْنُه قَاَل َة َرِض  ُهَريْرَ ْن أَِِبْ َوعَ 
أَنَْفْقَتُه ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َوِديَْنار  أَنَْفْقَتُه ِِفْ َرقََبة    "ِديَْنار   وسلم: عليه

ِديَْنار  أَنَْفْقَتُه َعىَل أَْهلِ  ْقَت بِِه َعىَل ِمْسِكنْي  و َ َك َوِديَْنار  تََصد َ
َ أَْعَظ  ا ال َ ُمَها أ  .ُمْسلِم  َرَواُه   . أَْهلَِك"ىَل عَ ِذْي أَنَْفْقَتُه ْجر 

1931. (3) [1/602-దృఢం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, 

''అలా్లహ్ మార్గ ంలో నీవు ఖరుిచ్చస్త దీనారు, 

బానిసను విడుద్లచ్చస్తందుకు నీవు ఖరుిచ్చస్త 

దీనారు, ఒక్ నిరుపేద్కు నీవు 'సద్ఖహ్ చ్చస్త దీనారు, 

నీ భారాయ-బిడు ల కొర్కు నీవు ఖరుిచ్చస్త దీనారు, 

వీటనిిటిలో -- పుణయపర్ంగా చూస్తత --నీ భారాయ-

బిడడ ల కొర్కు ఖరుిచ్చసిన దీనారే ఉతత మ్మైనద్ధ.'' 70 

(ముసాిమ్)  

 ( 1/602)[ ) صحيح (  4]  - 1932
"  يه وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عل َوَعْن ثَْوبَاَن قَاَل:

  الِِه َوِديَْنار  ِعيَ  َعىَل ُل ِديَْنار  ي ُْنِفُقهُ جُ ار  ي ُْنِفُقُه الر َ  ِديْنَ أَْفَضُل 
َحابِِه ِِفْ  ي ُْنِفُقُه َعىَل دَاب َِتِه ِِفْ َسِبْيِل اهلِل َوِديَْنار  ي ُْنِفُقُه َعىَل أَْص 

 .َرَواُه ُمْسلِم    " .َسِبْيِل اهللِ 
1932. (4) [1/602 -దృఢం]  

సౌ'బాన్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, ''అనిిటి్

క్ంటే తన భారాయ-బిడు లపై ఖరుిచ్చస్త దీనారే 

ఉతత మ్మైనద్ధ. అదేవిధంగా దైవమార్గ ంలో తన 

జంతవులపై ఖరుిచ్చస్త దీనార్ ఉతత మ్మైనద్ధ. 

దైవమార్గ ంలో పోరాడే తన మితొలపై ఖరుిచ్చస్త 

దీన్నర్ ఉతత మ్మైనద్ధ. 71 (ముసాిమ్) 

 (1/602) عليه () متفق  [ 5]  - 1933
 

70) వివర్ణ-1931: అంటే పుణయపర్ంగా భారాయ-బిడు లపై 

ఖరుిచ్చయడమే ఉతత మ్ం 

71) వివర్ణ-1932: అంటే ఈ మూడు విధాలుగా ఖరుి 

చ్చయడం అనిిటిక్ంటే ఉతత మ్మైనద్ధ. 
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أُنِْفَق َعىَل    أَْجر  أَْن أَِِلْ  َل اهللِ يَا َرُسوْ  قُلُْت: الَْت:قَ أُم ِ َسلََمَة  َعْن وَ 
ْ فَلَِك أَجْ  ُر َما بَِِنْ أَِِبْ َسلََمَة؟ إِن ََما ُهْم بَِِن َ فََقاَل: "أَنِْفِقْي عَلَْْيِ

" ْ  .أَنَْفْقِت عَلَْْيِ
1933. (5) [1/602-ఏకీభవితం]  

ఉమమ సలమహ్ (ర్) క్థనం: ఆమ, 'ఓ అలా్లహ్ 

పర వకిా! ఒక్వేళ నేను నా మొద్టి భ్రి్ అబూ 

సలమహ్ కొడుకులపై ఖరుిచ్చస్తత  -- ఎందుక్ంటే వారు 

అనాథులు, నా కొడుకులు కూడాను -- నాకు పుణయం 

ద్కుకతందా? అని వినివించుకుంద్ధ. పర వకి్ (స) 

నీవు వారి గురించి ఖరుిచ్చయి. ఆ అనాథ పలాలపై 

నువువ ఖరుిచ్చసినందుకు పుణయం లభిసుత ంద్ధ' అని 

అన్ననరు. (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్)  

 (1/603) ) متفق عليه ([  6]  - 1934
قَاَل َرُسْوُل اهلِل  َوَعْن َزيَْنَب اْمَرأَةِ َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْود  قَالَْت:

ْقنض يَا َمْعَشَر الن ِ  صىل اهلل عليه وسلم:  لَْو ِمْن َساء وَ "تََصد َ
"ُحلِي ِ  ْيف   َك َرُجل  َخفِ إِن َ فَُقلُْت ُت إََِل َعْبِد اهلِل عْ قَالَْت فََرجَ  .ُكن َ

َدقَِة   ذَاُت الَْيِد َوإِن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَْد أََمَرنَا بِالص َ
ْ َوإِّل َ    .ْم َغَْيِكُ َها إََِل َصَرْفتُ فَأْتِِه فَاْسأَلُْه فَإِْن كَاَن ذَلَِك يُْجِزُي َعِن ِ

انَْطلَْقُت فَإِذَا  قَالَْت فَ  . ِت أَنْ ائِْتْيهِ بَْل  : َعْبُد اهللِ ِِلْ فََقاَل  :قَالَْت 
َن اْْلَنَْصاِر بَِباِب َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َحاَجِِتْ  اْمَرأَة  م ِ

َيْت  ْد أُلْقِ وسلم قَ  َوكَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه: َحاَجُتَها قَالَْت 
َرُسْوَل   َِ اِئْت  :ُقلَْنا لَهُ فَ  .ا بًَِلل  فَخَرَج عَلَْينَ  :الَْت قَ ْيِه الَْمَهابَُة. فَ عَلَ 

ُه أَن َ اْمَرأَتنَْيِ بِالَْباِب تَْسأََّلنَِك   .اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَأَْخُِبْ
َدقَُة َعْنُهَما َعىَل أَْزَواِجِهَما َوعَ  ِرُهَما   ُحُجوْ َتام  ِِفْ ىَل أَيْ أَتُْجِزُئ الص َ

ْوِل اهلِل صىل اهلل  ًَلل  َعىَل َرُس  بِ  فََدَخَل  َمْن ن َْحُن. قَالَْت هُ َوَّل تُْخُِبْ 
فََقاَل لَُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   .عليه وسلم فََسأَلَهُ 

َن اْْلَنَْصاِر َوَزيَْنُب    ْوُل اهللِ اَل َرُس فَقَ  ."َمْن ُهَما". فََقاَل اْمَرأَة  م ِ
يَانِِب". قَاَل امْ ال هلل عليه وسلم: "أَي َ صىل ا  فََقاَل  .اهللِ  ْبدِ َرأَُة عَ ز َ

لَُهَما أَْجَراِن أَْجُر الَْقَرابَِة  : "لَُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم
َدقَِة". َوالل َْفُظ لُِمْسلِم    .َوأَْجُر الص َ

1934. (6) [1/603-ఏకీభవితం] 

 'అబుద లా్లహ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర్) భార్య 'జైనబ్ (ర్) 

క్థనం: పర వకి్ (స) 'ఓ స్వత ీల్లరా! మీరు దానధరామలు 

చ్చయండి. మీ ఆభ్ర్ణాల్ నుండైనా సరే' అని 

హితబోధ చ్చస్లరు. 'జైనబ్ ఇల్ల అంటునాిరు: 'అద్ధ 

విని నేను నా భ్రి్ 'అబుద లా్లహ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర్) 

వద్ద కు వచిి మీరు చాల్ల పేద్వారు, పర వకి్ (స) 

మ్మ్మల్ి దానధరామలు చ్చయమ్ని ఆదేశంచారు. 

మీరు పర వకి్ (స) వద్ద కు వళ్ళళ ఈ సమ్సయను 

వినివించుకోండి, ఒక్వేళ నేను మీకు, మీ 

సంతానానిక్త ధర్మం్ చ్చస్తత  నాకు పుణయం లభిసుత ందా 

ల్లదా? ఇంకా ఇద్ధ నా తర్ఫున సరిపోతందా ల్లదా? 

ఒక్వేళ ఈ 'సద్ఖ్హ్ సరిపోతంద్ంటే నేను ఇచిి 

వేస్లత ను. ల్లక్పోతే మీతోపాటు ఇతరులకు కూడా 

ఇస్లత ను,' అని వినివించుకుంద్ధ. అద్ధ విని నా భ్రి్ 

'అబుద లా్లహ్, 'నువేవ వళ్ళళ ఈ సమ్సయకు పరిషాకర్ం 
అడుగు,' అని అనాిరు. నేను సమ్సయ పరిషాకర్ం 
అడగటానిక్త పర వకి్ (స) వద్ద కు వళ్ళళను. ఆయన 

దావర్ం వద్ద  ఒక్ అ'నాసర్ణ స్వత ీని చూచాను. ఆమ 

కూడా ఆ సమ్సయ గురించ్చ వచిి ఉంద్ధ. 'జైనబ్ 
క్థనం: ''పర వకి్ (స) లో అస్లమానయమైన హోదా 

క్నబడేద్ధ. పర తి వయకి్త పర వకి్ (స) వద్ద కు వళళడానిక్త 
భ్యపడేవాడు. అందువలా్ల మాకు లోపల్క్త 
వళళడానిక్త ధైర్యం చాలల్లదు. చ్చస్తద్ధ ల్లక్ దావర్ం వదేద  
నిలబడాు ము. ఇంతలో బిల్లల్ లోపల్ నుండి 

బయటకు వచాిరు. అపుపడు మేము బిల్లల్తో, 

'నీవు పర వకి్ (స) వద్ద కు వళ్ళళ దావరం వద్ద  ఇద్ద రు 

స్వత ీలు నిలబడి్ ఉనాిరు, వారు ఇల్ల పర శిసుత  

నాిరు, 'ఒక్వేళ మేము మా భ్రి్లకు, మా 

సంర్క్ష్ణలో ఉని అనాథపలాలకు 'సద్ఖహ్ ఇస్తత  సరి 

పోతందా?' అని అడగమ్ని, అయితే మా గురించి 

పర స్లత వించవద్ద ని చపప పంపారు. బిల్లల్ పర వకి్ (స) 

వద్ద కు వళ్ళళరు, మా సందేశ్వనిి అంద్జేస్లరు. పర వకి్ 
(స) బిల్లల్ను, 'ఆ ఇద్ద రు స్వత ీలు ఎవరు,' అని 

అడిగారు. దానిక్త బిల్లల్, 'ఒకామ అ'నాసర్ణ స్వత ీ, 
మ్ర్కక్ స్వత ీ 'జైనబ్' అని అనాిరు. పర వకి్ (స) 

బిల్లల్తో, ' 'జైనబ్ పేరుగల స్వత ీలు చాల్లమ్ంద్ధ 

స్వత ీలు ఉనాిరు. మ్రి ఏ జైనబ్,' అని అనాిరు. 

వంటనే బిల్లల్ (ర్) ' 'అబుద లా్లహ్ బిన్ మ్స్'ఊద్ (ర్) 

భార్య' అని అనాిరు. పర వకి్ (స) బిల్లల్ను వళ్ళళ 

వారిద్ద రి 'సద్ఖహ్కు రెటిట ంపు పుణయం లభిసుత ంద్ని, 

ఒక్టి బంధ్యతావనిద్ధ, మ్ర్కక్టి 'సద్ఖహ్ద్ధ,' అని 

చపపమ్నాిరు. 72 (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 

72) వివర్ణ-1934: భార్య తన పేద్ భ్రి్కు 'సద్ఖహ్ 

ఇవవవచిని ఈ 'హదీసు' దావరా విశద్పర్చబడింద్ధ. 
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 (1/603)ليه ( [ ) متفق ع 7]  - 1935
َوَعْن َمْيَمُونََة بِْنِت الَْحاِرِث: أَن ََها أَْعَتَقْت َولِْيَدة  ِِفْ َزَماِن  

صىل  ِل اهللِ َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فََذكََرْت ذَلَِك لَِرُسوْ 
َ تِ لم فََقاَل: "لَْو أَْعَطيْ عليه وس اهلل َم  اَن أَْعَظ َها أَْخَوالَِك ك
 َ     .ْجِرِك"ِْل

1935. (7) [1/603-ఏకీభవితం] 

మైమూనహ్ బిన్తె 'హారిస్' (ర్) పర వకి్ (స) కాలంలో 

ఒక్ బానిసరాల్ని విడుద్లచ్చస్లరు. దానిి గురించి 

పర వకి్ (స)తో పర స్లత వించారు. అపుపడు పర వకి్ (స), 

''ఒక్వేళ నువువ ఆ బానిసరాలును నీ మామ్లకు 

ఇచిి ఉంటే నీకు అతయధిక్ పుణయం లభించ్చద్ధ,'' అని 

అనాిరు. 73 (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్)  

 ( 1/603) [ ) صحيح ( 8]  - 1936
َوَعْن عَائَِشَة قَالَْت: يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َ ِِلْ َجاَريِْن فَإََِل أَي ِِهَما  

َ "إِ  ؟ قَاَل:أُْهِدْي   . ُه الُْبَخاِري ُ اَروَ   ."َما ِمْنَك بَاب اْقَربِهِ ََل أ
1936. (8) [1/603-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర్) క్థనం: నేను పర వకి్ (స)ను ఓ 

అలా్లహ్ పర వకిా! నాకు ఇద్ద రు పరుగువారు ఉనాిరు. 

ఒక్వేళ నేను కానుక్ పంపాలంటే, అంద్రిక్ంటే ముందు 

ఎవరిక్త పంపాల్ అని వినివించుకునాిను. దానిక్త 

పర వకి్ (స), 'ఎవరి దావర్ం నీ దావరానిక్త అతి ద్గగ ర్గా 

ఉంటే వారికి ముందు పంపు,' అని హితబోధ చ్చస్లరు. 

(బు'ఖార్ణ) 

 ( 1/604)[ ) صحيح (  9]  - 1937
َوَعْن أَِِبْ ذَر   قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِذَا  

انََك"اَهْد جِ ا َوتَعَ  َماَءهَ َطَبْخَت َمَرقَة  فَأَْكِثرْ   . م  َرَواُه ُمْسلِ  .َْيَ
1937. (9) [1/604-దృఢం] 

అబూ జ'ర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) ''మీరు కూర్ 

వండితే, దానిలో కొంత నీళ్ళళ అధిక్ంగా వయయండి. 

ఇరుగు పరుగు వారిని కూడా గురిుంచుకొండి. అంటే 

వారికీ పంపండి'' అని ఉపదేశంచారు. (ముసాిమ్) 
----- 

   రండవ విభాగ్ం  ِّنْ  الث َااَلَْفْصُل 

 

73) వివర్ణ-1935: అంటే బంధ్యతావనిద్ధ, 'సద్ఖ్ద్ధ, 

మొతత ం రెండు పుణాయలు లభిస్లత యి.  

  (1/604) استه ([ ) لم تتم در 10]  - 1938
َدقَِة    ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: أَِِبْ َعْن وَ  يَا َرُسْوَل اهلِل أَي ُ الص َ

 .اُودَ َرَواُه أَبُْو دَ . ُعْوُل""ُجْهُد الُْمِقل ِ َوابَْدأْ بَِمْن تَ  أَْفَضَل؟ قَاَل:
1938. (10) [1/604-అప్రశోధితం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: ''అతను పర వకి్ (స)ను 

''ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! అనిిటిక్ంటే ఉతత మ్మైన 

'సద్ఖహ్ ఏద్ధ? అని వినివించుకునాిరు. దానిక్త 

పర వకి్ (స) 'తకుకవ ధనం ఉనివాడు తన స్తథ మ్తకు 

తగగ టుట  చ్చస్త 'సద్ఖహ్ ఉతత మ్మైన 'సద్ఖహ్, అంద్రి్

క్ంటే ముందు నీ సంర్క్ష్ణలో ఉనివారిక్త ఇవావల్. 74  

(అబూ దావూద్)  
 ( 1/604) [ ) صحيح ( 11]  - 1939
قَاَل:يَسلْ  َوَعْن  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َماَن بِْن عَاِمر 
ِحِم   وسلم:  َدقُُة َعىَل الِْمْسِكنْيِ َصَدقَة  َوِهَي َعىَل ِذي الر َ "الص َ
ِص  ة  َصَدقَ  ثِْنَتاِن: ". رَ و َ َ لَة  ِمِذي ُ َواُه أ ْ ُن  َوالن ََسائِ ُ َوابْ  ْحَمُد َوالرت ِ

 .ي ُ اَرمِ َماَجُه َوالد َ 
1939. (11) [1/604-దృఢం] 

సులైెమాన్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) 

పర వచనం, ''పేద్వానిక్త 'సద్ఖహ్ ఇస్తత , ఒక్ 'సద్ఖహ్ 

పుణయం లభిసుత ంద్ధ. బంధ్యవులకు, సనిిహితలకు 

'సద్ఖహ్ చ్చస్తత  రెండు 'సద్ఖహ్ ల పుణయం లభిసుత ంద్ధ. 

ఒక్టి 'సద్ఖహ్ పుణయం, రెండవద్ధ బంధ్యతవం 

 
74) వివర్ణ-1938: జి'హాద్, జు'హద్ అనేక్ 'హదీసు'లాో 

వచిి ఉనాియి. రెంటి అర్థ ం శకి్త మ్రియు పర యతిం 
అనే వసుత ంద్ధ. ముఖిర్ అంటే తకుకవ ధనం గలవాడు 

తన స్తత మ్తకు తగగ టుట  చ్చస్త 'సద్ఖహ్ ఉతత మ్మైన 

'సద్ఖహ్. ఇంతకుముందు, 'హదీసు'లో, ' 'సద్ఖహ్ 

చ్చసిన తరావత కూడా మ్నిషిక్త ఎటువంటి విచార్ం 
ఉండనటువంటి 'సద్ఖహ్ ఉతత మ్మైనద్ధ,' అని 

పేర్కకనడం జరిగింద్ధ. అంటే తన కుటుంబ ఖరుిలు 

పోగా ఉనిదాంటా్ల 'సద్ఖహ్ చ్చయాల్. ఉనిద్ంతా 

ఖరుిచ్చసి సవయంగా తాను ఒక్ బిచిగాడిగా అవతార్ం 
ఎతత కూడదు. ఒక్వేళ ఎవరికైనా అలాల హ్పై పరిపూరీ్మైన 

నమ్మక్ం ఉంటే పేద్రిక్ంలో కూడా 'సద్ఖహ్ 

చ్చయవచుిను, అబూ బక్ర్ (ర్) చ్చసినటాు. అయితే 

అలాల హ్పై పూరిి నమ్మక్ం ల్లనివాళళ ముందు తమ్ 

అవసరాలను పూరిి చ్చసుకోవాల్. ఆ తరువాత 

ఇతరులకు ఇవావల్. 
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పుణయం. (అ'హమద్, తిరిమజి', ఇబెి మాజహ్, 

నస్లయి', దార్మి) 

 ( 1/604)[ ) صحيح (  12]  - 1940
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم  َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:   َجاَء َرُجل  إََِل الن َ

ِعْنِدْي   :قَاَل  .َعىَل نَْفِسَك" "أَنِْفْقهُ  ار  فََقاَل: ِديْنَ : ِعْنِدْي فََقاَل 
َ " :َل قَا .آَخرُ  "أَنِْفْقُه   قَاَل:. ِعْنِدْي آَخرُ  قَاَل:  .نِْفْقُه َعىَل َولَِدَك"أ

 "أَنِْفْقُه َعىَل َخاِدِمَك". قَاَل: قَاَل:  .آَخرُ  ِعْنِدْي  قَاَل:  .َعىَل أَْهلَِك"
 . دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ وْ أَبُ  أَعْلَُم". َرَواهُ   "أَنَْت  ُر قَاَل:ِدْي آخَ ِعنْ 

1940. (12) [1/604-దృఢం] 

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) వద్ద కు 

వచిి ఒక్ వయకి్త నా ద్గగ ర్ ఒక్ దీనారు ఉంద్ధ' అని 

అనాిడు. పర వకి్ (స) ఆ వయకి్తతో, 'నీ కోసం 
ఖరుిపటుట కో,' అని అనగా, అతడు, 'నా వద్ద  మ్రో 

దీనారు ఉంద్ధ,' అని అనాిడు. పర వకి్ (స), 'నీ 

సంతానం కొర్కు ఖరుిచ్చయి,' అని అనాిరు. ఆ 

వయకి్త మ్ళ్ళళ, 'నా వద్ద  మ్రో దీనారు ఉంది,' అని 

అనాిడు, దానిక్త పర వకి్ (స), 'నీ భార్య కొర్కు ఖరుి 

చ్చయి,' అని అనాిరు. మ్ళ్ళళ ఆ వయకి్త నా వద్ద  మ్రో 

దీనారు ఉంది,' అని అనాిడు. దానిక్త పర వకి్ (స), 'నీ 

స్తవకునిపై ఖరుిచ్చయి,' అని అనాిరు. ఆ వయకి్త 
మ్ళ్ళళ, 'నా వద్ద  మ్రో దీనారు,' ఉంద్ధ అనాిడు. 

పర వకి్ (స), 'నీకే ఎకుకవ తెలుసు ఎక్కడ ఖరుి 

చ్చయాలో,' అని అనాిరు. (అబూ దావూద్, 
నస్లయి') 

 ( 1/604) [ ) صحيح ( 13]  - 1941
 اهلل عليه وسلم: ىلقَاَل َرُسْوُل اهلِل ص   قَاَل: َعب َاس  ِن أبِْن َوعَ 
كُْم  "أََّل  ْمِسك  بِِعَناِن فََرِسِه ِِفْ َسِبْيِل   اِس؟الن َ َخَْيِ بِ   أُْخُِبُ َرُجل  م ُ
ْعَتِزل  ِِفْ َغِنْيَمة  لَُه يَُؤد َِي   اهلِل. كُْم بِال َِذْي يَْتلُْوُه؟ َرُجل  م ُ أََّل أُْخُِبُ
ِ الا.أََّل  فِْيهَ ق َ اهللِ حَ  كُْم بَِشر  بِاهلِل َوَّل اِس َرُجل  يَْسأَُل ن َ أُْخُِبُ
اَرِمي ُ بِِه" ِطْي يُعْ  ِمِذي ُ َوالن ََسائِ ُ َوالد َ ْ  .. َرَواُه الرت ِ

1941. (13) [1/604-దృఢం] 

ఇబెి 'అబాుస్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, 

''నేను మీకు అంద్రిక్ంటే ఉతత మ్వయకి్తని చూపటట నా 

అంటే మీకు అంద్రిక్ంటే ఉతత మ్ వయకి్తని చూపస్లత ను. 

అతడు అలా్లహ్(త) మార్గ ంలో పోరాటానిక్త తన గురా్ం 

క్ళ్ళం పటుట కొని సిద్ధ ంగా ఉనాిడు. ఆ తరువాత 

పర వకి్ (స) అతని తరావత ఉతత మ్ స్లథ నానిక్త చ్చరువగా 

ఉని వయకి్త గురించి చపపనా? అతడు కొనిి మేక్లు 

తీసుకొని పర జల నుండి వేరుగా ఉనాిడు. ఆ మేక్లాో 

నుండి అలా్లహ్(త) హకుకను నెర్వేరుస్తత  ఉంటాడు' 

అని అనాిరు. ఆ తరావత మ్ళ్ళళ నేను మీకు 

అంద్రిక్ంటే నీచుడిి చూపటట నా అంటూ 

'అలాల హ్(త) పేరు చపప అడిగినా ఇవవని వాడు 

అంద్రిక్ంటే నీచుడు' అని అనాిరు. (తిరిమజి', 

నస్లయి', దార్మి)  

  (1/605) ) لم تتم دراسته ( [ 14]  - 1942
اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ْوُل َرُس  د  قَالَْت: قَاَل يْ َج َوَعْن أُم ِ بُ 

ائَِل َولَْو  . َرَواُه َمالِك  َوالن ََسائِ ُ َو  " لْف  م ُْحَرق  بِظِ "ُرد ُوا الس َ
ِمذِ  ْ  .ي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َمْعَناهُ الرت ِ

1942. (14) [1/605-అప్రశోధితం] 

ఉమమ బుజైద్ (ర) క్థనం: పర వకి్(స) పర వచనం: 

''అడిగిన వారిక్త ఏదైనా కొంత ఇచిి పంపండి, కాల్న 

గ్నటట  అయినా సరే. (మాల్క్ నస్లయి' తిరిమజీ', అబూ 

దావూద్) 

తిరిమజీ', అబూ దావూద్లు దీని అనువాదానిి 

ఉలా్లఖించారు. అంటే అడిగిన వారిక్త ఉతత చ్చతలతో 

పంపక్ండి. ఉనిద్ధ ఎంత స్లమానయ వసుత వైనా ఇచిి 

పంపంచండి. కాల్న మేక్ గ్నటట  చాల్ల స్లమానయమైనద్ధ. 

ఉంటే అదే ఇచిి పంపంచండి. 

 ( 1/605)[ ) صحيح (  15]  - 1943
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:
ْن مَ َل بِاهلِل فَأَْعُطْوُه وَ َمْن َسأَ ُذْوُه وَ فَأَِعيْ "َمِن اْسَتَعاذَ ِمْنُكْم بِاهلِل 

ْيُكْم َمْعُرْوف ا فَكَافُِئْوُه فَإِْن ل َْم َع إِلَ َصنَ ِجْيُبْوُه َوَمْن دَعَاكُْم فَأَ 
. َرَواُه  "تَِجُدْوا َما تُكَافُِئْوُه فَادُْعْوا لَُه َحّت َ تَُرْوا أَْن قَْد كَافَأْتُُمْوهُ 

 .  َسائِ ُ دَ َوالن َ ْو دَاوُ أَْحَمُد َوأَبُ 
1943. (15) [1/605-దృఢం] 

ఇబెి 'ఉమ్ర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, 

''ఎవరైెనా అలా్లహ్(త) పేరు చపప మిమ్మల్ి శర్ణు 

కోరితే, అతనిక్త శర్ణు ఇవవండి. అదేవిధంగా ఎవరైెనా 

అలా్లహ్(త) పేరుతో అడిగితే, అతనికీ ఇవవండి. 

ఎవరైెనా మిమ్మల్ి విందుకు ఆహావనిస్తత  

ఆహావనానీి స్వవక్రించండి, ఎవరైెనా మీకు ఉపకార్ం 

చ్చస్తత , మీరు కూడా అతని పటా ఉపకార్ం చ్చసి బదులు 

తీరిివేయండి. బదులుకు ఏ వసుత వూ ల్లక్పోతే, 
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అతనిపటా దానిక్త తగగ టుట  అతని గురించి దు'ఆ 

చ్చయండి.'' (అ'హమద్, అబూ దావూద్, నస్లయి') 

   ( 1/605) [ ) ضعيف ( 16]  - 1944
َّل  ": صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ َجابِر  َوَعْن 
َة" ِه اهللِ َوجْ يَْسأَُل بِ   .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   . إِّل َ الَْجن َ

1944. (16) [1/605-బలహీనం]  

జ్జబిర్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం: ''అలా్లహ్ 

పేరుతో అడకూకడదు. కాని సవర్గ ం మాతొమే.'' 75 

(అబూ దావూద్) 
----- 

   మూడవ విభాగం  ُث اَلَْفْصُل الث َالِ 

 (1/606)(  [ ) متفق عليه 17]  - 1945
ْن  َعْن أَنَس  قَاَل: كَاَن أَبُْو َطلَْحَة أَْكَثَر أَنَْصاِرْي بِالَْمِديَْنِة َماّل  م ِ

 َ َحاُء َوك ْسِجِد  َل الْمَ ْسَتْقبِ انَْت مُ نَْخل  َوكَاَن أََحب ُ أَْمَوالِِه إِلَْيِه بََْيُ
اِء   مِ لم يَْدُخلَُها َويَْشَرُب  صىل اهلل عليه وسَوكَاَن َرُسْوُل اهللِ  ْن م َ

ا   .فِْيَها َطي ِب   ا نََزلَْت )لَْن تََنالُوا الُِْب َ َحّت َ تُْنِفُقْوا ِمم َ قَاَل أَنَس  فَلَم َ
ْوَن  ن َ اهلَل تََعاَل  اهلِل إِ َرُسْوُل يَا  :َل فََقا .( قَاَم أَبُْو َطلَْحةَ 92: 3. تُِحب ُ
ْوَن( َوإِن َ أََحب َ َماِِلْ إَِِل َ ا مِ ُِب َ َحّت َ تُْنِفُقوْ )لَْن تََنالُوا الْ  :يَُقْوُل  م َا تُِحب ُ

َها َوذُْخَرَها ِعْنَد اهلِل فََضْعَها يَا  ِ أَْرُجْو بِر َ َحاُء َوإِن ََها َصَدقَة  لِِل  بََْيُ
اهلل عليه   فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل . اهللُ ُث أََراَك  َحيْ َرُسْوَل اهللِ 
ْ أََرى أَْن  ابِ ْخ بَْخ ذَلَِك َمال  ر َ وسلم: "بَ  ح  َوقَْد َسِمْعُت َما قُلَْت َوإِّن ِ

". فََقاَل أَبُْو َطلَْحةَ  أَْفَعُل يَا َرُسْوَل اهلِل   :تَْجَعلََها ِِفْ اْْلَْقَربِنْيَ
َ َطلَْحةَ  فََقَسَمَها أَبُوْ   َعم ِه. َوِِفْ بَِِنْ قَاِربِهِ  ِِفْ أ

1945. (17) [1/606-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర్) క్థనం: ''మ్దీనహ్ అ'నాసరులాో 

ఖరాూర్పు తోటలర్ణతాయ అబూ 'తల్'హా అంద్రిక్ంటే 

గొపప ధనవంతలు. అతనిక్త బైెరు'హా' అనే పేరుగల 

తోట ఉండేద్ధ. ఇద్ధ అనిిటిక్ంటే అతనిక్త చాల్ల 

పర యమైనద్ధ. ఇద్ధ మ్సాిద నబవీ ముందు ఉండేద్ధ. 

పర వకి్ (స) ఈ తోటలోనిక్త వళ్ళళవారు. అందులో నుండి 

మ్ంచి్నీరు తొాగేవారు: ''మీకు అతయంత్పీ్రతక్రమైెన్

దానిని్ మీరు్ (అలాల హ్్ మారాంలో) ఖరుిపెటట నంత 

 

75) వివర్ణ-1944: అంటే అలా్లహ్(త) పేరుతో కేవలం 

సవరాగ నిి మాతొమే అడగండి. పార పంచిక్ వసుత వులను 

అలా్లహ్ (త) పేరుతో అడగక్ండి.  

వర్కు మీరు పుణాయతుమలు్ (ధ్రమ్ నిషా్ఠప్రులు) 

కాలేరు...'' (ఆల ఇమార న్, 3:92) అనే ఆయతు 

అవతరించినపుడు అబూ 'తల్'హా పర వకి్ (స) వద్ద కు 

వచిి, ''ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! అలా్లహ్ (త): 

'లన్తనాలుల్ బిరా్ 'హతాత  తన్ఫిఖూ మిమామ్
తహిబూున్' అని ఆదేశసుత నాిడు. నా బైెరు'హా' 

తోట నాకు అనిిటిక్ంటే చాల్ల పర యమైనద్ధ. నేను 

దానిి అలా్లహ్ మార్గ ంలో 'సద్ఖహ్ చ్చసుత నాిను, 

దానిక్త పర తిఫలం లభిసుత ంద్ని ఆశసుత నాిను, దానిి 

అలా్లహ్ (త) వద్ద  పందుతానని నమ్మక్ం క్ల్గి 

ఉనాిను. ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! మీరు ఎక్కడ 

తలచుకుంటే అక్కడ దానిి వినియ్యగించండి,' అని 

అనాిరు. పర వకి్ (స) అద్ధ విని, 'చాల్ల మ్ంచిద్ధ, 

చాల్ల మ్ంచిద్ధ, ఇద్ధ ల్లభ్ం చ్చకూరేి ధనం, నీవు 

చపాపవు, నేను వినాిను. అయితే నువువ ఈ 

తోటను నీ బంధ్యవులకు ఇచిి వేస్తత  బాగుంటుంది 

అని అనుకుంటాను,' అని అనాిరు. దానిక్త అబూ 

'తల'హా, 'ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! మీరు చపపనటాే్

చ్చస్లత ను.' అని అబూ 'తల్'హా ఆ తోటను తన 

బంధ్యవులకు, చినాిని కొడుకులకు పంచివేస్లరు. 

(బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్)  

 (1/606) تتم دراسته ( مل[ )  18]  - 1946
"أَْفَضُل   عليه وسلم:هلل اَل َرُسْوُل اهلِل صىل اقَ  َوَعْن أَنَس  قَاَل:

ا ا َجائِع  َدقَِة أَْن تُْشِبَع كَِبد  يَْماِن  ."الص َ  .َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ ُشَعِب اْْلِ
1946. (18) [1/606-అప్రశోధితం] 

అనస్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, ''ఆక్ల్ 

గొని వారిక్త క్డుపునిండా అనిం పటట టం అనిిటి 

క్ంటే ఉతత మ్మైన 'సద్ఖహ్, మానవులైెనా, 

జంతవులైెనా.'' (బైెహఖీ-షు'అబల్ ఈమాన్)  
===== 

ْوِج   -8 اِل الز َ  بَاُب َصَدَقِة الَْمْرأَِة ِمْن م َ

8. భర్త  ధనం నుండి భార్ి చేసే ఖరుే 

 َ ُل اَلَْفْصُل اْْل    మొదటి విభాగం و َ

 (1/607) [ ) متفق عليه ( 1]  - 1947
الَْت: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ا قَ َشَة َرِضَي اهلُل َعْنهَ َعْن عَائِ ََ و

عليه وسلم: "إِذَا أَنَْفَقِت الَْمْرأَةِ ِمْن َطَعام  بَْيِتَها َغَْيَ ُمْفِسَدة  
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َ َولَِزوْ  كَاَن لََها أَْجُرَها بَِما أَنَْفَقْت  َولِلَْخاِزِن  .ا كََسَب مَ ْجُرُه بِ ِجَها أ
ا" بَ ُضُهْم أَْجرَ ْنُقُص بَعْ ِمْثُل ذَلَِك َّل يَ   .ْعض  َشْيئ 

1947. (1) [1/60-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, 

''ఒక్వేళ ఎవరైెనా స్వత ీ తన ఇంటి అనింలో నుండి 

ఖరుిచ్చస్తత , 'సద్ఖహ్ చ్చస్తత  వృథా ఖరుిచ్చస్త ఉదేద శం 

ల్లకుండా ఉంటే ఆమకు 'సద్ఖహ్ పుణయం లభిసుత ంద్ధ. 

ఆమ భ్రి్కు దాని సంపాద్న పుణయం లభిసుత ంద్ధ. 

అదేవిధంగా కోశ్వధికారిక్త కూడా పుణయం లభిసుత ంద్ధ. 

వారి పుణాయలలో ఒక్రి పుణయం మ్ర్కక్రి క్ంటే 

తగిగ ంచటం జర్గదు. అంటే పర తి్ ఒక్కరికీ పూరిి 

పుణయం లభిసుత ంద్ధ. 76 (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్)  

 (1/607) [ ) متفق عليه ( 2]  - 1948
 ْ ُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  َعنْ  ُهَريَْرَة َرِضَي اهللُ  َوَعْن أَِِب

ِرهِ  عليه وسلم: "إِذَا أَنَْفَقِت الَْمْرأَُة ِمْن كَْسِب َزْوِجَها ِمْن َغَْيِ أَمْ 
 .فَلََها نِْصُف أَْجِرهِ"

1948. (2) [1/607-ఏకీభవితం]  

అబూ హురైెర్హ్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) పర వచనం, 

''భార్య, భ్రి్ అనుమ్తిల్లనిదే అతని ధనంలో నుండి 

ఖరుిచ్చస్తత  ఆమకు సగం పుణయం లభిసుత ంద్ధ. 

(బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

 (1/607)[ ) متفق عليه (  3]  - 1949
يه علىل اهلل  اهلِل ص َرُسْوُل  َوَعْن أَِِبْ ُمْوَس اْْلَْشَعِري ِ قَاَل: قَاَل 

َر بِِه كَاِمًل  أُمِ  ال َِذْي يُْعِطْي َما وسلم: "اَلَْخاِزُن الُْمْسلُِم اْْلَِمنْيُ 
َبة  بِِه نَْفُسُه فََيْدفَُعُه ِإََل ال َِذْي أُِمَر لَُه بِ  ا َطي ِ َوف َر  ِه أََحُد م ُ

" قنِْيَ ِ  .الُْمَتَصد 
1949. (3) [1/607-ఏకీభవితం] 

అబూ మూస్ల అష్'అర్ణ (ర్) క్థనం: పర వక్ (స) 

పర వచనం: నమ్మక్సుత డైన ముసాిమ్ గుమాస్లత  తన 

యజమాని ఆదేశం మేర్కు సంతోషంతో ఇచిి 

 

76) వివర్ణ-1947: భ్రి్ భార్యను 'సద్ఖ్హ్ దాన-

ధరామలు చ్చయవచిని అనుమ్తి ఇచిి ఉనిపుపడు 

ఇద్ధ వరిిసుత ంద్ధ. 

నటాయితే, అతడు కూడా 'సద్ఖ్హ్ చ్చస్తవారిలో 

ఒక్డు. 77 (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

  (1/607) [ ) متفق عليه ( 4]  - 1950
ِب ِ صىل لِ   قَاَل ن َ َرُجًل  لَْت: إِ َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَا لن َ

ُ  اهلل عليه وسلم: إِن َ أُم ِْي  َ ْفَتلََتْت نَْفَسَها وَ أ َها لَْو تَكَل ََمْت  ُظ أ ن ُ
قَْت فََهْل لََها أَْجر  إِْن تََصد َ   .ْقُت َعْنَها؟ قَاَل: نََعْم"تَصد َ

1950. (4) [1/607-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర్) క్థనం: ''ఒక్ వయకి్త పర వక్త  (స) ను, 

''నా తలా్ అక్స్లమతత గా మ్ర్ణంచింద్ధ, ఒక్వేళ ఆమకు 

అవకాశం ఉండివుంటే దానధరామలు చ్చయమ్ని 

ఆదేశంచ్చద్ధ. ఒక్వేళ నేను ఆమ తర్ఫున 'సద్ఖ్హ్ 

దానధరామలు చ్చస్తత  ఆమకు పుణయం లభిసుత ందా?'' అని 

వినివించుకునాిడు. దానిక్త పర వకి్ (స), 'అవును' 

అని అనాిరు. (బు'ఖార్ణ, ముసాిమ్) 

----- 

 َ    రండవ విభాగం  الث َاِّنْ ْصُل فَ لْ ا

 (608/ 1)تتم دراسته (  [ ) لم 5]  - 1951
َ َعْن  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   ِِبْ أَُماَمَة قَاَل: أ

ِة الَْودَاِع:  ا م ِْن   يَُقْوُل ِِفْ ُخْطَبِتِه عَاَم َحج َ "َّل تُْنِفُق اْمَرأَة  َشْيئ 
َعاَم؟  يَا َرُسْوَل اهلِل وَ  ذِْن َزْوِجَها". قِْيَل: بِإِ  ّل َ ِجَها إِ ْيِت َزوْ بَ  َّل الط َ

ِمِذي ُ ذَلِ " قَاَل: ْ  .َك أَْفَضُل أَْمَوالَِنا". َرَواُه الرت ِ
1951. (5) [1/608-అప్రశోధితం] 

అబూ ఉమామ్హ్ (ర్) క్థనం: హజాతల్ విదా 

పర సంగంలో ఇల్ల పర సంగిస్తత  ఉండగా వినాిను, ''ఏ 

స్వత ీ కూడా తన భ్రి్ఇంటా్ల అతని అనుమ్తిల్లనిదే 

ఖరుిచ్చయరాదు.'' పర వకి్ (స)ను ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! 

అనిం కూడా ఇవవకూడదా? అని పర శించగా, 

అనుమ్తి ల్లకుండా అనిం కూడా ఇవవరాదు. 

 

77) వివర్ణ-1949: ఈ 'హదీసు'లో నాలుగు విషయాలు 

పేర్కకనడం జరిగింద్ధ. 1. యజమాని ఆదేశమివవటం, 2. 

పూరిిగా ఇవవటం, 3. సంతోషంతో ఇవవటం, 4. 

ఇవవమనన వారికే ఇవవటం. గుమాస్లత కు కూడా 

యజమానిల్ల 'సద్ఖహ్ పుణయం లభిసుత ంద్ధ. 
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ఎందుక్ంటే అనిం మ్న ధన-సంపద్లాో చాల్ల 

పర ధానమైనద్ధ,' అని అనాిరు. 78 (తిరిమజి')  

 (608/ 1)سته ( ادرتتم  [ ) لم 6 ] - 1952
ا بَايَ  َوَعْن َسْعد  قَاَل: ليه وسلم  ع َع َرُسْوُل اهلِل صىل اهلللَم َ

الن َِساَء قَاَمِت اْمَرأَة  َجلِْيلَة  كَأَن ََها ِمْن ن َِساِء ُمَضَرفََقالَْت: يَا نَِب َ  
َ  اهلِل إِن َا كَل   َعىَل  لََنا ِمْن  ل ُ يَحِ  َنا فََماْزَواجِ آبَائَِنا َوأَبَْنائَِنا َوأ
ْطُب تَ  أَْمَوالِِهْم؟ قَاَل:    .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   ."أْكُلَْنُه َوتُْهِديَْنهُ "الر َ

1952. (6) [1/608-అప్రశోధితం] 

స'అద్ (ర్) క్థనం: పర వకి్ (స) స్వత ీల నుండి వాగాద నం 

తీసుకునిపుపడు, ఇసా్లమీయ ఆదేశ్వలను 

పాటిస్లత మ్ని వాగాద నం తీసుకునాిరు. అపుపడు 

వారిలో ము'దర్ తెగకు చంద్ధన వృద్ధ  స్వత ీ నిలబడి, 'ఓ 

అలా్లహ్ పర వకిా! మేము మా తండుర లకు, కొడుకులకు, 

భ్రి్లకు భార్ంగా ఉనాిం. మేము వారి ధనంలో 

నుండి తీసుకోవచాి?' అని పర శించింద్ధ. దానిక్త పర వకి్ 

(స) తాజ్జగా ఉని ఆహారానిి మీరు తిన వచుిను, 

ఇతరులకు కానుక్గా పంపవచుిను,' అని 

సమాధానం ఇచాిరు. 79  (అబూ దావూద్) 
----- 

   మూడవ విభాగం  ُث الِ الث َ اَلَْفْصُل  

 ( 1/608) [ ) صحيح ( 7]  - 1953
ا  َعْن ُعَمَْي  َمْوَل آِِبْ الل َْحِم قَاَل: دَ لَْحم  ِ أََمَرِّنْ َمْوَّلَي أَْن أُقَد 

 ُه فََعِلَم بَِذلَِك َمْوَّلَي فََضَربَِِنْ نْ مِ ْمُتُه  فَأَْطعَ ْسِكنْي  فََجاَءِّنْ مِ 
عليه وسلم فََذكَْرُت ذَلَِك لَُه فََدعَاُه  اهللصىل فَأَتَْيُت َرُسْوَل اهلِل 

 ُمَرُه فََقاَل:آيُْعِطْي َطَعاِمْي بَِغَْيِ أَْن  :"لَِم َضَربَْتُه؟" فََقاَل  فََقاَل:
 ُكَما".  "اَْْلَْجُر بَْينض

 

78) వివర్ణ-1951: అంటే భ్రి్ అనుమ్తిల్లనిదే, అతని 

ఇషట ం ల్లకుండా అతని ధనంలో నుండి భార్య ఏమీ 

ఖరుిచ్చయరాదు. ఒక్వేళ అతని అనుమ్తి ఉంటే 

ఖరుి చ్చయవచుి. 

79) వివర్ణ-1952: తా'జహ్ వసుత వులంటే త్రంద్ర్గాపాడై 

పయే వసుత వులు, పపుప, కూర్లు, ఫల్లలు త్రంద్ర్గా 

పాడైపోతాయి. వాటిని తినగలరు, ఇవవగలరు.  

اهلِل صىل اهلل عليه   اَل: كُْنُت َمْملُْوك ا فََسأَلُْت َرُسْوَل قَ  َوايَة  َوِِفْ رِ 
َ  وسلم: ؟ قَاَل:د َ تََص أ اِل َمَواِِل َ ِبَشْيء  "نََعْم َواْْلَْجُر  ُق ِمْن م َ

 .َرَواُه ُمْسلِم    .بَْيَنُكَما نِْصَفاِن"
1953. (7) [1/608-దృఢం] 

అబీలా'హమ్ విడుద్ల చ్చసిన బానిస 'ఉమైర్ (ర్) 

క్థనం: మా యజమాని ననుి మాంస్లనిి 

ముక్కలుగా చ్చసి ఎండబెటట మ్ని అనాిరు. ఇంతలో 

ఒక్ బిచిగాడు వచాిడు. నేను ఆ మాంసంలో నుండి 

కొంత అతనిక్త ఇచిివేస్లను. ఇద్ధ మా యజమానిక్త 

తెల్సింద్ధ. అతను ననుి కొటాట డు. నేను పర వకి్ (స) 

వద్ద కు వళ్ళళ జరిగినద్ంతా చపాపను. పర వకి్ (స) మా 

యజమానిని పల్పంచారు. అతనిి, 'నీవందుకు 

కొటాట వు,' అని పర శించారు. దానిక్తడు, ''వీడు న్న 

అనుమ్తి ల్లకుండా న్న ఆహార్ పదారాథ లను 

ఇతరులకు ఇచిి వేసుత నాిడు.'' దానిక్త పర వకి్ (స), 

''మీ ఇద్ద రికీ దాని పుణయం లభిసుత ంద్ధ,'' అని అనాిరు. 

 మ్రో ఉలా్లఖనంలో ఇల్ల ఉంద్ధ, ''నేను బానిసగా 

ఉండే వాడిని, 'నేను నా యజమాని ధనం నుండి 

'సదఖ్హ్ చ్చయగలనా?' అని పర శించాను. పర వకి్ 

(స), 'అవును, మీ ఇద్ద రికీ సగం, సగం పుణయం 

లభిసుత ంది,' అని అనాిరు.'' 80  (ముసాిమ్) 
===== 

 

80) వివర్ణ-1953: ఆబిలాహమ్ అంటే మాంస్లనిి 

తిర్సకరించ్చ వాడు. అంటే మాంసం తిననివాడు. అజ్జఞ న 

కాలంలో అలా్లహ్య్యతరుల పేర్ జిబహ్ చ్చస్త జంతవుల 

మాంస్లనిి తినేవారు కారు. అందువలా్ల అతని బిరుదు 

ఆబులాహమ్ పడింద్ధ. పర వకి్ (స) అతనిక్త 'అబుద లా్లహ్ 

అని పేరు పటాట రు. వీరు పర వకి్ అనుచరులాో ఒక్రు. వీరి 

దైవభ్కి్త పరిసిథ తి ఎల్ల ఉండేద్ంటే ఇసా్లమ్్ కు ముందు 

దైవేతరుల పేర్ జిబహ్ చ్చయబడిన జంతవు మాంసం 

తినేవారు కారు. 'ఉమైర్ అతని బానిస. 'ఒక్వేళ నేను ఆ 

బిచిగాడిక్త మాంసం ఇస్తత , నా యజమాని కోపగించు 

కోడు' అని అనుకునాిడు. అందువలా్ల ఇచిివేస్లడు. 

అందువలా్ల పర వకి్ (స) మీరిద్ద రికీ పుణయం లభిసుత ంద్ని 

అనాిరు. అంటే మీ ఇద్ద రికీ వేరేవరుగా పుణయం 

లభిసుత ంద్ధ అని అర్థ ం. 
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َدَق   -9 ةِ بَاُب َمْن ّل َ يَُعْوُد ِِفْ الص َ  

9. 'సదఖహ్ ఇచిే, తిరిగ్న తీస్తకోరాదు 

ُل     మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/609)ه ( [ ) متفق علي 1]  -  1954 
َحَملُْت َعىَل فََرس  ِِفْ  َعْن عمر بن الخطاب رضي اهلل َعْنه قَاَل:

َنْنُت  ُه َوَظ َسِبْيِل اهلِل فَأََضاَعُه ال َِذْي كَاَن ِعْنَدُه فَأََردْت ُ أَْن أَْشرَتِيَ 
 َ ِب َ صىل اهلل هُ ِبْيعُ ن َُه يَ أ "َّل    عليه وسلم فََقاَل:بُِرْخص  فََسأَلُْت الن َ
 َوَّل تَُعْد ِِفْ َصَدقَِتَك َوإِْن أَْعَطاكَُه بِِدْرَهم  فَإِن َ الَعائَِد ِِفْ  هِ ْشرَتِ تَ 

 َصَدقَِتِه كَالْكَلِْب يَُعْودُ ِِفْ قَْيِئِه". 
: ائِِد  ِه كَالعَ ن َ الَْعائَِد ِِفْ َصَدقَتِ إِ فَ  .َك َصَدقَتِ  ُعْد ِِفْ "َّل تَ   َوِِفْ ِرَوايَة 

 " .ِِفْ قَْيِئِه 
1954. (1) [1/609-ఏకీభవితం] 

'ఉమ్ర్ (ర్) క్థనం: ''నేను ఒక్ వయకి్తక్త అలాల హ్ 

మార్గ ంలో పోరాడేందుకు స్లవర్ణ చ్చయటానిక్త నా 

గురాానిి ఇచాిను. అతడు దానిి పోగొటుట ్

కునాిడు. అంటే అశాద్ధ వలా దానిి ఆహార్ం సరిగా 

పటట ల్లక్ పోయాడు. చివరిక్త అద్ధ బక్క చిక్తకపోయింద్ధ. 

నేను దానిి కొనాలని అనుకునాిను. అద్ధ బక్క్

చిక్తక ఉనిందున చవక్గా అమిమవేస్లత డని 

భావించాను. దీనిి గురించి పర వకి్ (స)ను 

సంపర ద్ధంచాను. దానిక్త పర వకి్ (స) నీవు దానిి కొనకు, 

దానం చ్చసిన 'సద్ఖ్ హ్ను తిరిగి తీసుకోకు, అతడు 

నీకు ఒక్క ద్ధర్హమ్లో ఇచిినా సరే. చ్చసిన 

'సద్ఖ్హ్ను తిరిగి తీసుకునేవాడు వాంతిచ్చసి నాకే 

కుక్కతో సమానం అని అనాిరు.'' 

మ్రో ఉలా్లఖనంలో ఇల్ల ఉంద్ధ, ''పర వకి్ (స) నువువ 

నీ 'సద్ఖ్హ్ను తిరిగి ఇవవకు. ఎందుక్ంటే 

'సద్ఖ్హ్ను తిరిగి ఇచ్చివాడు వాంతిచ్చసి దానిి నాకే 

దానిక్త సమానం.'' అని అనాిరు. 81 (బు'ఖార్ణ, 

ముసాిమ్)  

 

81) వివర్ణ-1954: 'సద్ఖహ్ను తిరిగి తీసుకోకూడద్ని 

ఈ 'హదీసు' దావరా తెల్సింద్ధ. 

*** 

 ( 1/609)( ) صحيح [  2]  - 1955
ِب ِ صىل اهلل عليه   َوَعْن بَُريَْدَة قَاَل: ا ِعْنَد الن َ كُْنُت َجالِس 

ْ كُ :وسلم إِذْ أَتَْتُه امْرأَة  فََقالَْت  ْقُت ْنُت تَ يَا َرُسْوَل اهلِل إِّن ِ َعىَل   َصد َ
 ُ  لَْيَك َوَجَب أَْجُرِك َوَرد ََها عَ " َجاِريَة  َوإِن ََها َماتَْت قَاَل:بِ  م ِْي أ
اُث".الْ  قَالَْت يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َُه كَاَن عَلَْيَها َصْوُم َشْهر  أَفَأَُصْوُم  ِمَْيَ

   قَط ُ  تَُحج َ َها لَْم هلِل إِن َ قَالَْت يَا َرُسوَل ا "ُصْوِمْي َعْنَها". َعْنَها قَاَل:
ْي َعْنَها"" نََعْم حُ  أَفَأَُحج ُ َعْنَها قَاَل: ِ  لِم  َرَواُه ُمْس . ج 

1955. (2) [1/609-దృఢం] 

బురైద్హ్ (ర్) క్థనం: నేను పర వకి్ (స) వద్ద  కూరుి 

నాిను. ఒక్ స్వత ీ వచిి, 'ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! నేను నా 

తలా్ గారిక్త ఒక్ బానిసరాల్ని 'సద్ఖహ్గా ఇచాిను, 

నా తలా్ చనిపోయింద్ధ. నేను తపప వార్సులెవరూ 

ల్లరు. నేను ఆ బానిసరాల్ని తిరిగి తీసుకోవచాి?' 

అని వినివించుకుంద్ధ. పర వకి్ (స) 'దాని పుణయం నీకు 

లభించింద్ధ. వార్సతవం ఆ బానిస రాల్ని తిరిగి నీకు 

ఇపపంచింద్ధ. (అంటే వార్సతవంలో బానిసరాలు నీకు 

దరిక్తంద్ధ) నీవు తీసుకోవచుి' అని అనాిరు. ఆమ, 

'ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! నా తలా్పై ఒక్ నెల ఉప్వాస్థలు 

కూడా మిగిల్ ఉనాియి. నేను నా తలా్ తర్ఫున ఉప్ 

వాస్థలు పాటించవచుినా?' అని వినివించుకుంద్ధ. 

పర వకి్ (స), 'నీ తలా్ తర్ఫున ఉప్వాస్థలు పాటించు,' 

అని అనాిరు. మ్ళ్ళళ ఆమ, 'ఓ అలా్లహ్ పర వకిా! నా 

తలా్ 'హజా్ కూడా చ్చయల్లదు, నా తలా్ తర్ఫున 

నేను 'హజా్ చ్చయవచుినా? అని వినివించుకుంద్ధ. 

దానికి పీ్వక్త  (స్), 'అవును ఆమెతరపున  'హజా్ 

చేస్తకో,' అని అన్ననరు. (ముసిల మ్)  

ఈ 'హదీసు' దావరా మ్ృతల తర్ఫునుండి 

ఉపవాస్లలు పాటించడం, 'హజా్ చ్చయడం ధర్మ 

సమ్మతమే, అని తెల్సింద్ధ. 

----- 

 ث َالثباب خال من الفصل الثاّن و الال اهذ                               
ఇందులో ర్రండవ, మూడవ విభాగాలు ల్లవు 

***** 


