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11. వాణిజ్య పుస్త కం 

 بِاُب الَْكْسِب َوَطلِْب الَْحََلِل  -1
1. ధర్మస్మ్మత మార్గ ంలో ధనార్జ న 

సంతోషంగా ఒక సరకుతో మరో సరకును ఇవ్వటం, 

తీసుకోవ్టం. తన వ్సుు వును ఇంకొకరికి ఇవ్వటం, 

ఇతరుల వ్సుు వును తీసుకోవ్టం. ప్ర తి ఒకకరికీ దీని 

అవ్సరం ప్డుతంది. ఇది జీవిత అవ్సరాలో్లని 

ప్ర ధానమైన అవ్సరం. ఇవి లేకుండా జీవితం నడవ్దు. 

ప్ర తి దేశంల్ల ప్ర తి జాతిల్ల వ్యాపారసుు లు ఉంటారు. 

వీరు పార ప్ంచిక లావ్యదేవీలో్ల చాలా తెలివితేటలతో 

వ్ావ్హరిస్తు రు. వ్యరు కేవ్లం ధనం కూడబెటట టంల్ల 

ఉంటారు. వ్యరికి కేవ్లం లాభంతోనే ఆశకిి ఉంటంది. 

ధరమం అధరమం అనేది ఏమాతర ం ఆల్లచించరు. 

అయితే ఒక ముసో్లమ్ వ్యాపారికి ధరామధరామల ప్టో 

అప్ర మతు ంగా ఉండటం తప్పనిసరి. అధరమ 

మారాాలను వ్దలి ధరమమారాాలను అనుసరించాలి. 

దీనిి గురించి కొనిి విషయాలు ఇంతకు ముందు 

పేర్కకనడం జరిగంది. కొనిిటిని ఇప్పపడు పేర్కకనడం 

జరుగుతంది. దీనివ్లో ధరమ సంపాదనల్ల ఉని 

రహసాం, ప్రమారధ ం సపషట మౌతంది. 

1. అమ్మమవ్యరు, కొనేవ్యరు తమ ఇషట పూరవకంగా 

వ్ావ్హరించాలి. ఒకవేళ అమ్మేవ్యరు సంతోషంగా 

అమామరు కాని కొనే వ్యరు వ్తిు డివ్లో కొంటే ఆ 

వ్ావ్హారం సరైనది కాదు. ఎందుకంటే వ్యాపారంల్ల 

ఇదద రి తరఫున ఇషట పూరవకంగా జరగాలి. ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''ఇదద రూ ఇషట పూరవకంగా వేరవ్యవలి.'' 

(అబూ దావూద్) 

2. ఒకరు 'అమామను' అంటే రండవ్ వ్యరు 

'కొన్నిను' అని అన్నలి. ఒకవేళ ఒకరు 'అమామను' 

అని అంటే రండవ్ వ్ాకిి 'కొన్నిను' అని అనకపోతే, 

అదేవిధంగా ఒకరు 'కొన్నిను' అని అంటే మర్కకరు 

'అమమలేదు' అని అంటే ఇది అధరమ వ్ావ్హారం 

అవుతంది.  

3. అముమతని లేదా కొంటని వ్సుు వు అకకడ 

ఉండాలి. ఆ వ్సుు వు అకకడ లేకున్ని దానిి 

అప్పగంచే శకిి లేకున్ని ఆ వ్ావ్హారం చెలోదు. ప్ర వ్కి 

(స) ప్ర వ్చనం, ''మీ దగా్రలేని వ్సుు వును అమమకండి.'' 

మోసం ఉని వ్యాపారానిి 'గరర్ అంటారు. ప్ర వ్కి 

(స) 'గ్రర్ను అధరమ వ్యాపారంగా ప్రిగ్ణంచారు. 

4. నియమానుస్తరంగా జరిగన వ్ావ్హారానిి సరైన 

కారణం లేకుండా రదుద  చేయరాదు. 

వ్యాపార లాభాలు: 1) వ్యాపారం కన్ని మంచి 

వ్ృతిు  ఈ ప్ర ప్ంచంల్లనే లేదనిది వ్యసు వ్ం. ఆరిిక, 

మానస్లక, ధారిమక, పార ప్ంచిక లాభాలు ఒకక 

వ్యాపారసుు నికే లభంచినంత మరే వ్ృతిు ల్ల 

ఉనివ్యరికి లభంచవు. ఒక ఉద్యాగ రాబడి 

పంచాలంటే స్తధారణంగా తప్పడు మారాాలు 

అవ్లంబంచ వ్లస్ల వ్సుు ంది. కాని ఒక వ్యాపారి రాతీర  

ప్గ్లు ప్నిచేస్ల తన రాబడి పంచుతాడు. అతనికి 

వ్ాతిరేకతకు, ధారిమక పాపానికి పాలపడే అవ్సరం 

లేదు. వ్యాపారం దావరా లభంచినంత ధనం మరో 

మారాం దావరా లభంచదు. అనేక దేశాలల్ల వీటి 

గురించి అనేక ఉప్మాన్నలు ఉన్నియి. వ్యాపార 

కారణంగానే యూరప్, అమరికాలో్ల అనేకమంది 

కోటీశవరులయాారు. అంతకుముందు వ్యరు జీవితం 

గ్డప్టమ్మ కషట ంగా ఉండేది. అంత ఎందుకు మన 

దేశంల్లనూ ఎంతోమంది కొనిి రోజులో్లనే వ్యాపార 

ప్రంగా అభవ్ృదిధ  చెందినవ్యరు, ఎంతోమంది 

ఉన్నిరు.  
2) వ్యాపారం వ్లో కేవ్లం ధనమ్మ కాదు దీనితోపాట 

స్తవతంతారం కూడా లభసుు ంది. స్తవతంతారం కన్ని 

విలువైనది మరో వ్సుు వు ఉంటందా? ఈ అనుగ్ర హం 

గురించే ప్ర ప్ంచమంతా కృషిచేస్తు  ఉంటంది. 
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నోరులేని ప్కుు ల దగా్రి నుండి మానవుల వ్రకు 

స్తవతంతాారనిి కోరుకుంటారు. వ్యాపారి ఉనింత 

సవతంతర ంగా మరో వ్ాకిి ఉండడు. రాజు కూడా ఇంత 

సవతంతర ంగా ఉండడు. అతను తన సంతోషంతో, 

దుుఃఖంల్ల ఉంటాడు. అతడు ఏది చేస్లన్న తన 

ఇషట ప్ర కారం చేస్తు డు. సవతంతర డుగా ఉండగోరేవ్యరు 

వ్యాపార వ్ృతిు ని అవ్లంబంచాలి.  
3) వ్యాపారం వ్లో మరో ముఖామైన లాభం 

ఏమిటంటే వ్యాపారి కషట సుఖాలను గురించి, లాభ 

నష్టట లను గురించి మంచి అవ్గాహన పందుతాడు. 

వ్యాపారికి అనేకవిధాల మనసు తావలు గ్ల వ్ాకిులతో 

కలిసే అవ్కాశం దొరుకుతంది. అందువ్లో ఎటవ్ంటి 

విదా నభాస్లంచకుండానే మానస్లక విదా 

నభాస్లస్తు డు. అనుభవ్ంలాంటి గొప్ప అనుగ్ర హం 

ఎంత విలువ్ ఇచిిన్న బజారుల్ల లభంచదు. దీనికి 

తన జీవితంల్లని అనేక సంవ్తసరాలు 

ధారపోయవ్లస్ల ఉంటంది. ఒక వ్యాపారి మాతర మ్మ 

కొనిి దిన్నలో్లనే సంవ్తసరాల అనుభవ్ం 

నేరుికుంటాడు. సంతోషం, దుుఃఖం, మంచి చెడులను 

ఒక వ్యాపారి పోలిినటట  ఇతరు లెవ్వరూ పోలిలేరు. 

ప్ర ప్ంచంల్ల మానవుడు ఎంత అనుభవ్ం ఉంటే కషట  

నష్టట లకు అంతదూరం ఉంటాడు. తన జీవితానిి 

కష్టట ల నుండి గ్ట్టట కికంచి విజయ ప్థాన ముందుకు 

స్తగుతాడు.  

4) పార చీన కాలంల్ల వ్యాపారులు వ్యాపార నిమితు ం 

అనేక దేశాలకు ప్ర యాణం చేసేవ్యరు. తదావరా 

భౌగోళిక విషయాలను కూడా ఎరిగ ఉండేవ్యరు. 

మానవులకు వ్యటి గురించి ఇతరులకు తెలియ 

ప్రిచేవ్యరు. స్తమానాంగా ఒక వ్ాకిికి ప్రాటించే 

అవ్కాశం లభంచదు. కాని ఇతరులకంటే అతనికి 

ఎనోివిషయాలు తెలిస్ల ఉంటాయి. వీటివ్లో ఎంతో 

లాభం ఉంటంది.  
5) మరో లాభం ఏమిటంటే వ్యాపారం నైతిక 

గుణాలిి నేరుపతంది. ఒక వ్ాకిి సతాసంధుడు, 

సతావ్ంతడు, గుణవ్ంతడు అవ్నంతవ్రకు అతని 

వ్యాపారం అభవ్ృదిధ  చెందదు. సదాుణాలను 

అవ్లంబంచడం అతనికి తప్పనిసరి అవుతంది. 

వ్యాపారం వ్లో అతని బుదీధ జాాన్నలల్ల, అలవ్యటోల్ల 

బాగా వ్ృదిధ  వ్సుు ంది. ఒక వ్యాపారి నిరంతర కృషి 

ప్ర యతాిలు చేస్లన తరావత ఫలితాలను గురించి 

దేవునిపై భారం వేస్తు డు. ఒక వ్యాపారికి దైవ్ంపైనే 

నమమకం ఉంటంది. ప్ర యాణంల్ల ఉన్ని, దుకాణంల్ల 

ఉన్ని ఇతరులెవ్వరినీ నమమడు. దైవ్యనేి 

నముమకుంటాడు.  

6) ధారిమకప్రంగా చూసేు  ఒక వ్యాపారి వ్యాపార 

నియమ నిబంధనలను అనుసరించి ధరమంగా 

సంపాదిస్తు డు. దీనికన్ని మంచి వ్ృతిు  మర్కకటి లేదు. 

ఈ విధంగా ఎంత సంపాదించిన్న ఆ ధనం 

ప్రిశుదధ ంగానే ఉంటంది.  
7) వ్యాపార లాభాలు కేవ్లం వ్యాపారసుు ని వ్రకే 

ఉండవు. ఇతర మానవులకూ వ్యటి లాభం చేకూరు 

తంది. అంతేకాదు, ఒక దేశ ప్రిశరమల అభవ్ృదిధ  

అకకడి వ్యాపారంపై ఆధారప్డి ఉంటంది. వ్యాపారం 

ప్రిశరమలను పోర తసహిసుు ంది. అదేవిధంగా వ్యాపారం 

తగా్డం వ్లో అకకడి ప్రిశరమలు కూడా కుంట 

ప్డతాయి. వ్ృతిు  కారిమకులు తమ ఇళళలో్ల కూర్కిని 

ఉదయం నుండి స్తయంతర ం వ్రకు శరమిస్తు రు. కాని 

వ్యరు ప్డిన శరమకు మారకట్ల్ల ప్ర దరిశంచడం 

వ్యాపారం ప్ని. వ్యాపారులు తమ దేశ ప్రిశ్రమలను 

వ్ృతు లను పోర తసహించి వ్యటిని సరైన విధానంల్ల 

ప్ర వేశపడితే వ్యరి దేశం ఆరిికంగా, పారిశార మికంగా 

ఎంతో అభవ్ృదిధ చెందుతంది. అంటే జన్నభాల్ల 

అధికశాతం మంది వ్ృతిు కారిమకులు, వ్యాపారులది. 

వీరు తమ ఉపాధి దావరా స్తమానోు తయారు చేస్తు రు. 

ఒక వ్యాపార దేశం వీరిపై ఎంత గ్రివంచిన్న తకుకవే. 

ఇళళకు భవ్న్నలకు అందచందాలు, ఆకరు ణలు 

వ్యాపారం వ్లోే స్తధామవుతాయి. మన సమాజ 

సౌలభాాలు, అనుగ్ర హాల ఆధికాం వ్యాపారం వ్లోే 

స్తధాం అవుతంది. ఒకవేళ వ్యాపార ప్రంప్ర 

ఆగపోతే ప్ర ప్ంచ సంసకృతి అనేక సంవ్తసరాలు 

వనకిక వళిళ పోతంది. ఈ కారణంగా వ్యాపార వ్ృతిు ని 

కొనస్తగంచేవ్యరు ప్ర ప్ంచ సంసకృతీ, సభాతలకు 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1011 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
సహాయ సహకారాలు అందిసుు న్నిరు. తమ 

సవలాభంతో పాట మానవ్తావనికి చాలా లాభం 

చేకూరుసుు న్నిరు. 

8) వ్యాపారం వ్లో మరో ప్ర తేాక లాభం కూడా ఉంది. 

మరో వ్ృతి్త వ్లో ఇది స్తధాం కాదు. ఒక వ్ాకిి వ్యాపారం 

చేసేు  అతనితో పాట ఇతరులు కూడా అతని దావరా 

ఉపాధి పందుతారు. ఒక దుకాణం పార రంభంచిన్న, ఒక 

ప్రిశరమ పార రంభమైన్న, ఒక వ్యాపారం పార రంభమైన్న 

దాని యజమానికి అనేకమంది సహాయకుల అవ్సరం 

ప్డుతంది. ఈ విధంగా అనేకమంది ఉపాధి ఏరాపట 

జరుగుతంది. అందువ్లో అధిక సంఖాల్ల ప్రిశరమలు 

ఉని ప్టట ణాలో్ల వేలలో్ల కాదు లక్షలో్ల జనం వివిధ 

సేవ్లో్ల నిమగ్ిమయి ఉన్నిరు. ఏ చీకూ చింతా 

లేకుండా ఉన్నిరు. కనుక ఒక వ్యాపారి జీవితం 

ఎంతో ప్ర యోజనకరమైనది, ఆదరశనీయమైనదీను. 

సంకిు ప్ు ంగా చెపాపలంటే వ్యాపారంల్ల ఎనోి 

లాభాలు ఉన్నియి. వ్యాపారానికి పార ధానాతనిచేి 

దేశాలు ఎంతో గొప్పవి. ఇవి చాలా అభవ్ృదిధ  

చెందుతాయి. వ్యరు నిరంతరం వ్యాపార వ్ృతిు ని 

అభవ్ృదిధ ప్రుస్తు , అభవ్ృదిధ  పందుతూ వ్యాపారంల్ల 

నిమగ్ిమయి ఉన్నిరు. స్తక్షమంగా ఆల్లచిసేు  

సంసకృతి ఆరిిక ప్రిసి్లతి, ఉపాధి, రాజకీయ 

అభవ్ృదిధ  రహసాం వ్యాపారంల్లనే దాగ ఉంది. దాని 

ప్టో ఆసకిి, ఉతాసహం ఉనివ్యరు అనిి విధాలా 

సుఖసంతోష్టలో్ల ఉన్నిరు. దానితో ఎటవ్ంటి 

సంబంధం లేని వ్యరు ఇతరుల ముందు చేతలు 

చాప్పతన్నిరు. వ్యాపారం చేసేవ్యరు ఇతరుల 

సంసకృతీ, న్నగ్రికత, ఆరిిక ప్రిసి్లతి, రాజకీయ, 

మతంపై కూడా ఆధికాత సంపాదిస్తు రు. వ్యరిని తమ 

బానిసలుగా మలచుకుంటారు. ఇప్పపడూ అలాగే 

జరుగుతంది.  
ఆంగోేయులు ససాశాామలమైన భారతదేశానిి 

వ్యాపారం దావరానే చేజికికంచుకున్నిరు. ఈజిప్పట , 

ఈరాన్, ఇరాఖ్, స్లరియా మొదలైెన వ్యటనిిటిపై 

కూడా వ్యాపారం దావరానే ఆకర మించారు. అయితే 

ఈన్నటి యుదధ ం అంతా వ్యాపారంపైనే. శకిివ్ంతమైన 

దేశాలు తమ వ్యాపారానిి అభవ్ృదిధ ప్రచడానికి 

ఇతర దేశాలతో యుదధ ంచేస్ల దానిి ఆకర మించుకొని 

వ్యాపారానిి పంచే ప్ర యతాిలు చేసుు న్నిరు. 

వ్యాపారం లేని జాతి నిరీ్జవిగా భావించబడుతంది. 

వ్యాపారం చేసే దేశం సజీవిగా ప్రిగ్ణంచబడుతంది. 

అంటే జీవ్నమరణాలు వ్యాపారంపైనే ఆధారప్డి 

ఉన్నియి. అందువ్లోే ఇసో్తమ్ వ్యాపారం 

పోర తసహిసుు ంది. ఇందుల్ల ఉని శుభాలను, 

పార ధానాతలను, ధారిమక పార ప్ంచిక లాభాలను 

గురించి తెలిపంది. 

9) వ్యాపారం ఉపాధి మారాాలనిిటిల్లకెలోా గొప్పది. 

దీనివ్లో ఉపాధి అధికమవుతంది. ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''వ్యాపారం చేసేవ్యరికి, ఒక ప్టట ణం నుండి 

మరో ప్టట ణానికి సరుకును చేరేివ్యరికి ఉపాధి 

ప్ర స్తదించబడుతంది. సరకును ఆపేవ్యడు దైవ్ 

కారుణాాలకు దూరమవుతాడు.  

10) నిజాయితీగా వ్యాపారం చేసేవ్యడు అనేక 

పార ముఖాతలు కలిగ ఉంటాడు. ఇటవ్ంటివ్యరు 

ప్ర వ్కిలు, ప్పణాాతమల సహవ్యసంల్ల లేప్బడతారు. 

ఇహ్యా ఉల్ ఉలూమ్ల్ల ఇలా ఉంది. ప్ర వ్కి (స), 

అనుచరులు కూర్కిని ఉన్నిరు. ఒక వీర 

అనుచరుడిి చూచారు. ఉదయానేి తన 

వ్యాపారంల్ల నిమగ్ిమయి పోయాడు. అది చూచిన 

ప్ర జలు ''ఇతని యవ్వనం దైవ్మారాంల్ల గ్డిపతే 

ఎంత బాగుండేది'' అని అన్నిరు. అది విని ప్ర వ్కి 

(స) ఇలా అనకండి, ఎందుకంటే ఒకవేళ ఈ ప్ని 

తనకోసం, ఇతరుల నిరపేక్షకొరకు చేసేు , ఇదీ ఒక 

విధమైన జిహాద్ అవుతంది. ఒకవేళ భారాాబడడ ల 

కొరకు చేస్లన్న అప్పపడు కూడా దైవ్మారాంల్ల జిహాద్ 

చేస్లనటోే అని అన్నారు.  

అహ్మద్ బన్ హంబల్ను ప్ర జలు తన ఇంటిల్ల 

లేదా మసీ్లద్ల్ల కూర్కిని, నేను ఏమీ చేయను. 

ఆహారం దానంతట అదే న్న దగా్రకు రావ్యలి అని 

అనే వ్ాకిిని గురించి ప్ర శ్ించారు. దానికి అతను 

ఇటవ్ంటి వ్ాకిి అవివేకి, తెలివి తకుకవ్గ్లవ్యడు. 

ఇటవ్ంటి వ్యరు ప్ర వ్కి (స) ఈ హదీసు వినలేదు, 
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''అలోాహ్ (త)  ఉపాధిని బలోాల నీడల్ల ఉంచాడు.'' 

ప్కుు ల గురించి ప్ర వ్కి (స) ఇలా ప్ర వ్చించారు, 

''ప్కుు లు ఉదయం ఆకలితో బయలుదేరుతాయి. 

స్తయంతర ం కడుప్పలు నింప్పకొని తిరిగ వ్స్తు యి. అంటే 

అవి ప్గ్లంతా ఆహారం వదికి తిని తార గ 

తిరిగవ్స్తు యి.''   
వ్యాపార నియమాల వివరణ: 

1. అభవ్ృదిధ  స్తఫలాం నీతి నిజాయితీల్ల ఉంది. 

అందువ్లోే ఇసో్తమ్ వీటిని గురించి గుచిిచెపపంది. 

ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం: నీతి, నిజాయితీ లేనిదే విశావసం 

చెలోదు.  
2. నీతి నిజాయితీతో పాట కృషి, శరమ, సి్లరతవం, 

నిలకడలు కూడా తప్పనిసరి. ఒక వ్ాకిి వ్యాపారంల్ల 

నిరంతర కృషి, కష్టట లు, ఆప్దలు ఉండనంతవ్రకు 

స్తఫలాం పందలేడు. కఠిన ప్ర్జక్షల్ల నిలకడగా ఉంటే 

కష్టట లు వ్యటంతట అవే సమస్లపోతాయి. 

3. దీనికి తోడు గుణసంప్నిత కూడా చాలా 

అవ్సరం. ఎందుకంటే దురామరాులతో, చెడడ వ్యరితో 

ప్ర జలు ఎటవ్ంటి వ్ావ్హారానికీ స్లదధ ప్డరు. అందు 

వ్లో ఇటవ్ంటి వ్యరు వ్యాపారంల్ల విజయం స్తధించ 

లేరు. సదాుణాలు కష్టట లనిిటినీ దూరం చేస్తు యి. 

సదాుణవ్ంతడిి, నీతిమంతడిి, నిజాయితీ 

ప్రుడిి అందరూ పేర మిస్తు రు. అతనికి సహాయ 

సహకారాలు అందిస్తు రు. నోరు తియాగా ఉంటే 

దేశానేి ఏలవ్చుి. మంచిగా ప్ర వ్రిించేవ్యరి గురించి 

హదీసుల్ల చాలా పగ్డటం, ప్ర శంస్లంచటం జరిగంది. 

ఒక వ్యాపారి తప్పకుండా సదాుణ సంప్నుిడు 

కావ్యలి. ఇది కేవ్లం అనుభవ్ం వ్లో తెలుసుు ంది.  
4. ఈ విషయంల్ల అనిిటికంటే ముందు వ్యాపారి 

సతసంకలపం కలిగ ఉండాలి. ఇతరుల ప్టో 

శ్రరయోభలాష, దయ, కరుణ, సహాయం మొదలైెన 

వ్యటిని అవ్లంబంచాలి. కేవ్లం సవలాభాపేకేు  

ఉండరాదు. ఇసో్తమ్ల్ల వీటిని గురించి పోర తసహించటం 

జరిగంది. నీ కోసం ఇషట ప్డేదానేి ఇతరుల కొరకు 

కూడా ఇషట ప్డాలి. ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''తన కోసం 

ఇష్ట పడినదాన్నే ఇతరులకోసం కూడా ఇష్ట పడనంత 

వరకు ఏ దాసుడూ విశ్వాసి కాజాలడు.''  

5. వ్యాపారంల్ల సతాం పాతర  ప్ర ధానమైనది. 

అసతాానికి, మోస్తనికి పాలపడరాదు. వ్యాపార 

లావ్యదేవీలో్ల ఎంతమాతర ం అసతాం, మోసం 

ప్నికిరావు. ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, నిజాయితీగ్ల 

వ్యాపారి ప్ర వ్క్తల, సతావ్ంతల, అమరవీరుల 

సహవ్యసం కలిగ ఉంటాడు. (తిరిమజి'). మరో 

ఉలోేఖనంల్ల ''అమ్మమవ్యరికి, కొనేవ్యరికి వ్యరు 

విడిపోనంత వ్రకు అనుమతి ఉంది. ఒకవేళ ఇదద రూ 

సతాం ప్లికితే, వ్సుు వుల ల్లపాలను బయటపడితే 

ఇదద రికీ శుభం కలుగుతంది. ఒకవేళ దాచి, అసతాం 

ప్లికితే వ్యరి వ్యాపారంల్ల శుభం ఉండదు.''   
ధారిమకప్రంగా చూసేు  సతాసంధత, వ్ావ్హారశీలత 

తప్పనిసరికాని, పార ప్ంచికంగా ఆల్లచించిన్న 

సతాసంధత చాలా అవ్సరం. వ్ావ్హారశీలత ఉంటేనే 

ప్ర జలు నముమతారు. వ్యాపారం వ్ృదిధ చెందుతంది. 

లాభాలు చేకూరుతాయి. దగా, మోసం, ద్యర హం చేసేు  

ప్ర జలు నమమరు, కొనుగోలు చేయరు. అంతేకాదు 

ఎటవ్ంటి వ్ావ్హారమూ చేయరు. అతడు 

వ్యాపారంల్ల విజయం స్తధించలేడు. ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''మోసగాడు మనల్లనివ్యడు కాడు.'' 

(ముసో్లమ్). దగా, మోసం, ద్యర హం చేసేవ్యరు ఉభయ 

ల్లకాలో్లనూ స్తఫలాం పందలేరు.  

6. వ్యగాద నం చేయటం, దానిి నిలబెటట కోవ్టం 

అందరికీ తప్పనిసరి. అలోాహ్ ఆదేశం, ''వ్యగాద న్నలను 

పూరిిచేయండి, ఎందుకంటే వ్యగాద న్నల ప్టో కూడా 

విచారించడం జరుగుతంది.'' వ్యగాద న్ననిి భంగ్ 

ప్రచడం మహాపాప్ం. ప్ర తేాకంగా వ్యాపారులకు 

మాటలు, వ్యగాద న్నలతో చాలా ప్ని ఉంటంది. 

వ్యాపారమంతా నమమకం వ్యగాద న్నలపైనే ఆధారప్డి 

ఉంటంది. నమమకంగా వ్ావ్హరించని, వ్యగాద న్నలిి 

పాలించనివ్యరి వ్యాపారం విఫలమౌతంది.  
7. వ్యాపారంల్ల వ్ావ్హారశీలత చాలా అవ్సరం. 

ఇటవ్ంటి వ్యరిని ప్ర జలు పేర మిస్తు రు. నమమకం కలిగ 
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ఉంటారు. అందుల్లనే శుభం ఉంటంది. వ్యాపారం 

అభవ్ృదిధ  చెందుతంది. తప్పపడు వ్ావ్హారం వ్లో 

నషట మ్మ కలుగుతంది. వ్యాపారంల్ల మోసం, ద్యర హం, 

దగా, హాని తలపటట టం మొదలైెన వ్యటికి ఎంత 

మాతర ం అవ్కాశం ఇవ్వరాదు.  
8. తందరపాట, తందరప్డి ఏ ప్నీ చేయరాదు. 

వ్యాపారంల్ల తందర ప్ర మాదకరంగా ప్రిణమిసుు ంది. 

నిశ్ింతగా, నిదానంగా, నిలకడగా వ్ావ్హరించాలి. 

9. వ్యాపారి వ్యాపారంల్లని ప్ర తి ప్నికి ఒక ప్ర తేాక 

వ్ావ్సి ఏరాపట చేయాలి. ప్ర తి ప్నికి ఒక సమయం, 

సి్తనం నిరిారించాలి. నియమనిబంధనలను 

అనుసరించి వ్యాపారం చేసేు  వ్యాపారంల్ల లాభం 

కలుగుతంది. వ్ావ్సి లేకుంటే నష్టట లే 

వ్చిిప్డతాయి.  
10. తనవ్దద  కొనే కొనుగోలుదారులతో చిరు 

నవువతో, వినయ వినమర తలతో సహనం ఓరుపలను 

పాటిస్తు  దయాశీలతతో వ్ావ్హరించాలి. వీటికి 

వ్ాతిరేకంగా వ్ావ్హరిసేు  కొనుగోలుదారు వనుతిరిగే 

భయం ఉంటంది. దాని వ్లో, వ్యాపారానికి నషట ం 

వ్యటిలోుతంది. ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''కొనినప్పపడు, 

అమిమనప్పడు వినయవినమర తలను పాటించిన వ్యరి 

ప్టో అలోాహ్(త) కారుణాం ఉంటంది.''  
11. ప్ర ప్ంచంల్ల ఏ ప్ని అయిన్న నిరంతర కృషి 

ప్ర యతాిలు లేకుండా పూరివ్దు. వ్యాపారి కయితే 

ఇతరులకంటే అధికంగా శరమప్డవ్లస్ల ఉంటంది. 

వ్యాపారి ఎంత అధికంగా కషట ప్డితే అంత తందరగా 

అభవ్ృదిధ  చెందుతాడు. ప్ర వ్కి (స) కూడా 

వ్యాపారులకు ఉదయానేి లేచి తమ వ్యాపారాలో్ల 

నిమగ్ిమవ్యవలని హితవుచేస్తరు. దీనివ్లో చాలా 

అభవ్ృదిధ , శుభం కలుగుతందని ప్ర వ్చించారు. ప్ర వ్కి 

(స) ఇలా పార రిించారు, ''ఓ అలోాహ్! న్న అనుచర 

సంఘం ఉదయానేి లేవ్టంల్ల శుభం ప్ర స్తదించు.'' 

ప్ర వ్కి (స) సైన్నానిి ఎకకడికైెన్న ప్ంపసేు  ఉదయానేి 

ప్ంపస్తు రు. సఖ్ర్ (ర) ఒక వ్యాపారి. ఇతడు ప్ర వ్కి (స) 

యొకక ఈ ఉప్దేశంపై అమలుచేస్తరు. తన 

సేవ్కులను ఉదయానేి ప్నిపై పటేట వ్యరు. దీనివ్లో 

అతను చాలా అభవ్ృదిధ  చెందారు. చాలా పదద  

పటట బడి దారులైె పోయారు. ఒక ఉలోేఖనంల్ల ఇలా 

ఉంది, ''ఉదయానేి అలోాహ్ తరఫు నుండి ఉపాధి 

ప్ంచబడుతంది. అందువ్లో ఉదయానేిలేవ్ండి.'' 

(తర్'గీబ్). 

12. ప్ర తివ్ాకిి ఆచితూచి ఖరుిచేస్తు డు. కాని 

వ్యాపారి దీనిపై ప్ర తేాక దృషిట  కలిగ ఉండాలి. దీనివ్లో 

వ్యాపారంల్ల అభవ్ృదిధ  లభసుు ంది. రాబడికన్ని 

ఖరుిలు అధికంగా ఉనివ్యడు కొనిి రోజులో్లనే 

ఇతరుల ముందు చేతలు చాప్పతాడు. అందువ్లోే 

'హదీసు'ల్ల దీనిి గురించి హెచిరించడం జరిగంది. 

రాబడి, ఖరుిలను ఎప్పటికప్పపడు లెకకలు 

సరిచూసుకోవ్యలి. వ్యర యడం వ్సేు  వ్యర స్ల ఉంచుకోవ్యలి. 

కొనుగోలు, అమమకాలను గురించి వ్యాపారానిి 

గురించి ఖుర్ఆన్ 'హదీసు'లో్ల వివ్రంగా ఉంది. ఇవి 

లేకుండా మానవ్ జీవితం ముందుకు స్తగ్దు. 

ఖుర్ఆన్ల్ల అలోాహ్ (త) ఇలా ఆదేశ్ంచాడు, ''జుమా 

నమా'జు ముగస్లన తరువ్యత భూమిపై అనిివైప్పల 

వ్యాపంచండి. దైవ్యనుగ్ర హానిి వదకండి.''(సూ. అల్ 

జుము 'అహ్, 62:10) మరోచోట ''...మరికొందరు 

అలా్లహ్  అనుగ్ర హానిా అన్వవషిసిూ భూమిలో 

ప్ర యాణంలో ఉండవ్చ్చు...'' (సూ. అల్ ము'జ్జ మిేల్, 

73:20) ఈ రండు ఆయతులో్ల వ్యాపారానిి దైవ్యను 

గ్ర హంగా పేర్కకనడం జరిగంది. దీనివ్లో వ్యాపార 

పార ముఖాత అరిమవుతంది. అలోాహ్ ఆదేశం: 

''అలోాహ్ (త) వ్యాపారానిి ధరమసమమతం చేస్తడు, 

వ్డ్డడ ని నిషేధించాడు.'' (సూ. అల్ బఖరహ్, 2:275) 

మరో ఆదేశం: ''ఓ విశావసులారా! మీరు ఒక్రిసొముే 

నొక్రు అన్నాయంగా త్తనక్ండి, ప్రసపర అంగీ 

కారంతో చేసే వ్యాపారంవ్లా్ వ్చేుది (ల్లభం) తప్ప.'' 
(సూ. అనిాసాఅ', 4:29) అలోాహ్ (త) ఆదేశం: 

మీరు మీ ప్ర భువు అనుగ్ర హాలు అన్వవషిసిే అందులో 

దోషం లేదు. (సూ. అల్ బఖరహ్, 2:198) అంటే 

ఖుర్ఆన్ వ్యాపారానిి గొప్ప గుణంగా పేర్కకంది. 

అందువ్లోే వ్యాపారం చేసేవ్యరు గొప్పవ్యరు 
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ఉనితలూను. పూరవకాలంల్ల ముసో్లములు దీనిి 

అనుసరించారు. వ్యాపారం దావరానే ప్ర ప్ంచానిి 

ఆశిరాప్రిచారు.   

వ్యాపారం మరియు పర వకత  (స) ఆదరశం: 

మన ప్ర వ్కి (స) ప్రిపూరణ  గుణాలుగ్ల ఉతు మ 

ప్పరుషులు. వీటిల్ల ధరమసంపాదన కూడా ప్ర ధాన 

మైనది. ప్ర వ్కి (స) బాలాంల్ల మ్మకలను కాచేవ్యరు. 

యుకి వ్యసుసకు చేరిన తరావత వ్యాపారం చేస్తరు. 

హాఫిజ్ ఇబెి కసీర్ ''అల్ బదాయహ్ 

వ్నిిహాయహ్''ల్ల ఇలా పేర్కకన్నిరు:  

“ప్ర వ్కి (స) దైవ్ దౌతాానికి ముందు పూరిిగా 12 

సంవ్తసరాల వ్రకు వ్యాపారం చేస్తరు. తన 

వ్యాపారానిి బాగా వ్యాపంప్జేస్తరు. ప్ర వ్కి (స) 

సరకులు స్లరియా, యమన్, హబ్ష్ట, బహ్రైన్, 

కువైట్, మస్ఖత్ మొదలైెన పార ంతాలకు వళ్ళళవి. 

వ్యాపార విషయంల్లనే ప్ర వ్కి(స) రండుస్తరోు స్లరియా 

ప్ర యాణం చేస్తరు. అబూ-దావూద్ల్ల స్తయిబ్ (ర) 

కథనం: ప్ర వ్కి (స) దైవ్దౌతాానికి పూరవం వ్యాపారంల్ల 

న్నతోపాట భాగ్స్తవమిగా ఉండేవ్యరు. అతని 

వ్ావ్హారం ఎప్పపడూ సపషట ంగా ఉండేది. అదేవిధంగా 

దైవ్దౌతాం తరువ్యత బహ్రైన్ నుండి అబుద ల్ ఖైస్ 

బృందం వ్చిింది. వ్యరి ముందు తన సరకులు మీ 

ఊళోకు వళ్ళళవ్ని గురిుచేస్తరు.” (తార్జఖు ఇబెి 

జర్జర్)  

ఆచరణ రూప్ంగా ప్ర వ్కి (స) చేస్లచూపటాట రు. 

వ్యకుకప్రంగా కూడా ప్ర వ్కి (స) దీనికి చాలా 

పార ముఖాత ఇచాిరు. ధరమ సంపాదనను జిహాద్గా 

ప్రిగ్ణంచారు. (ముసిద్ అహమద్). ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''ధరమసంపాదనతో తన సంతాన్ననిి 

పోషించేవ్యరు, పరుగువ్యరికి సహాయం చేసేవ్యరు 

తీరుపదినం న్నడు అలోాహ్ను కలుసుకునిప్పపడు 

వ్యరి ముఖాలు వనిల రాతర ల చందుర నిలా 

వలుగుతూ ఉంటాయి.'' అనిిటికంటే ప్రిశుదధ మైన 

సంపాదన ఏదని ప్ర వ్కి (స)ను ప్ర శ్ించడం జరిగంది. 

దానికి ప్ర వ్కి (స) తన చేతోు  సంపాదించింది, దగా 

మోసం, ద్యర హం లేని వ్యాపారం అని సమాధానం 

ఇచాిరు. (అహమద్). వ్యాపారం ఉపాధి మారాం అని 

ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చించారు. వ్యాపారానేి అనుస 

రించండి. ఎందుకంటే ఇందుల్ల ఉపాధికి సంబంధించిన 

9 భాగాలు ఉన్నియి. 

ధరమ సంపాదన: 

ధరమమారాాన ఉపాధి సంపాదించడం ప్ర తి ఒకకరి 

విధి. ఇసో్తమ్ దీనిి గురించి నొకిక చెపపంది. అలోాహ్ 

ప్ర వ్కిలు, సందేశహరులు, ప్పణాాతమలు ధరమ 

మారాానేి ఉపాధి సంపాదించేవ్యరు. ఉపాధి రండు 

విధాలుగా సంపాదించ వ్చుి. ఒకటి ధరమమారాాన, 

మర్కకటి అధరమమారాాన. అధరమమారాాన ఉపాధి 

సంపాదించడం మహాపాప్ం. ధరమ సంపాదనల్ల ఎంతో 

శుభం ఉంది. ఇందుల్ల ఉభయల్లకాల శుభాలు 

ఉన్నియి. ధరమ సంపాదన చేసేవ్యరు ప్ర జల దృషిట ల్ల 

పర యులు. అతనిి అందరూ పేర మిస్తు రు. గౌరవిస్తు రు. 

అలోాహ్ కూడా అతనిి పేర మిస్తు డు. అతడు చేసే 

ఆరాధన కూడా సీవకరించబడుతంది. అధరమ 

సంపాదన తినేవ్యడి ఆరాధన సీవకరించబడదు.  

ఈ ప్రంప్రలోని 'హదీసు'లు. 

----- 

- ل َحَل الْ    الَكْسب َو َطلْب    -1  
1. ధ---ర్మ స్మ్మత మార్గ ంలో ధనార్జ న 

    మొదటి విభాగం ُل ْْلَو َ اَلَْفْصُل ا 

   (2/842)  [ ) صحيح ( 1]  - 2759

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   اِد بِْن َمْعِدْي كَِرَب قَاَل: ِمْقَد ْن الْ عَ 
ا م ِْن أَْن ي َأْكَُل ِمْن َعَمِل يََديِْه َوإِن َ   وسلم:  "َما أَكََل أََحٌد َطَعاًما قَط ُ َخْْيً

َ  عَلَيْ نَِب َ اهلِل دَاُودَ  ََلُم ك  .الُْبَخاِري ُ اُه َروَ . اَن يَأْكُُل ِمْن َعَمِل يََديِْه"ِه الس َ
2759. (1) [2/842-దృఢం] 

మిఖ్దాద్ బన్ మ'అది కరబ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి 

(స) ప్ర వ్చనం, ''తన చేతి సంపాదనతో చేస్లన భోజనం 

కంటే మంచి భోజనం మనిషి ఎప్పపడూ చేయలేదు. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1015 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
దైవ్ప్ర వ్కి, దావూద్ (అ) తన సవహస్తు లతో ప్నిచేస్ల 

సంపాదించి భుజించే వ్యరు.'' 1 (బు'ఖార్జ) 

 ( 2/842) [ ) صحيح (  2]  - 2760

"إِن َ اهلَل   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:وَ 
ًبا ْرِسلِْيَ أََمَر بِِه الْمُ  بَِما َوإِن َ اهلَل أََمَر الُْمْؤِمِنْيَ  .َطي ُِب ََل يُْقَبُل إَِل َ َطي ِ

ُسُل  فََقاَل: َباِت َواْعَملُْوا َصالًِحا كُلُْوا ِمَن الط َ )يَا أَيَها الر ُ (  51:  23؛ي ِ
َباِت َما َرَزْقَناكُْم  َوقَاَل: ( ثُم َ  2:172-)يَا أَي َُها ال َِذيَْن آِمُنْوا كُلُْوا ِمْن َطي ِ

َفرَ  ُجَل يُِطْيُل الس َ َماِء:َث أَْغََبَ يَمُ أَْشعَ  ذَكََر الر َ يَا  يَا َرب ِ  د ُ يََديِْه إََِل الس َ
َوَمْطَعُمُه َحَراٌم َوَمْشَربُُه َحَراٌم َوَملَْبُسُه َحَراٌم َوغُِذَي بِالَْحَراِم َرب ِ 

 .َرَواُه ُمْسلٌِم  فَإِّن َ يُْسَتَجاُب لَِذلَِك؟"
2760. (2) [2/842-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''అలోాహ్ ప్రమ ప్రిశుదుధ డు. ఆయన ప్రిశుదధ  

వ్సుు వులనే సీవకరిస్తు డు. అలోాహ్ (త) తన సందేశ 

హరులకు ఆదేశ్ంచినటోే విశావసులకూ ఆదేశంచాడు: 

''ఓ ప్ర వ్కిలారా! ప్రిశుదధ మయిన ఉపాధిని తినండి. 

సతాకరాాలను ఆచరించండి.'' (సూ. అల్-

ముఅ'మినూన్, 23:51) అదేవిధంగా విశావసుల 

నుదేద శ్ంచి, ''...ఓ విశావసులారా! మ్మము మీకు జీవ్నో 

పాధిగా ఇచ్చున ప్రిశుధ్ధ మైన (ధ్రేసమేతమైన) 

వ్సి్తవుల్న్వ త్తనండి ...'' (సూ. అల్ బఖరహ్, 

2:172) ఆపైన ప్ర వ్కి (స) ఇలా ప్ర వ్చించారు, ''ఒక్డు 

బహు దూరానుిండి ప్ర యాణం చేస్ల ప్పణాసిలానికి 

వ్స్తు డు, ధూళిల్ల పూరిిగా మునిగ ఉంటాడు. 

 

1) వివ్రణ-2759: దావూద్ (అ) తన కాలంల్ల 

దైవ్ప్ర వ్కిగా, రాజుగా ఉండేవ్యరు. అతని(అ) ధన్నగారం 

అంతా బంగారం, వండి, ముతాాలు, రతాిలు, 

వ్జార లతో నిండి ఉండేది. కాని దాని నుండి తన 

భారాాబడడ ల కోసం ఒకక పైస కూడా తీసేవ్యరు కాదు. 

తన చేతి సంపాదనతో ఉపాధి సంపాదించే వ్యరు. ఇనుప్ 

కవ్చాలు తయారుచేస్ల అమ్మమవ్యరు. అంతేకాదు ప్రిశుదధ  

సంకలపం కలిగ ఉండేవ్యరు. అందువ్లోే అలోాహ్ (త) 

ఇనుమును అతని చేతిల్ల కొర వువలా చేస్లవేస్తడు. తాను 

కోరిన విధంగా దానిి మలచేవ్యరు. దీనిి గురించి 

ఖుర్ఆన్ల్ల స్తరహ్ సబా (34), స్తరహ్ అంబయాలల్ల 

(21) ఉంది. 

వ్ంటినిండా దుముమ ప్టిట  ఉంటంది. అతడు తన 

రండు చేతలూ చాచి, ''ఓ న్న ప్ర భూ! న్నకు అది 

ప్ర సాదించ్చ, ఇది ప్ర సాదించ్చ'' అని వేడుకుంటాడు. 

వ్యసు వ్యనికి అతడు తినేది అధరమమైనది. అతడు 

తార గేదీ అధరమమైనది. అతడు ధరించింది సయితం 

అధరమమైనది. అధరమ ఉపాధి దావరానే అతడి 

జీవితం గ్డుసుు ంది. మరి అతడి దు'ఆ ఎల్ల 

స్వవక్రించబడుతుంది . (ముసో్లమ్) 

 ( 2/842) [ ) صحيح (  3]  - 2761

َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "يَأِِْتَ َعىَل الن َاِس  وَ 
َ لْ َزَماٌن ََل يَُباِِل الَْمْرُء َما أََخَذ ِمْنُه أَِمَن ا اِم". َرَواُه  ْم ِمَن الَْحرَ َحََلِل أ

 .الُْبَخاِري ُ 
2761. (3) [2/842-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''ప్ర జలు ఒక కాలానిి ఎదురోకబోతన్నిరు. ఆ 

కాలంల్ల మనిషి తాను ఆరీించే సంప్ద ధరమసమమత 

మైనదా లేక అధరమమైనదా? అనే విషయానిి 

ప్టిట ంచుకోరు.'' (బు'ఖార్జ)  

   (2/843) ) متفق عليه ([   4]  - 2762

 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ِشْْيٍ قَاَل:َماِن بِْن بَ َعِن الن ُعْ وَ 

 ََل يَْعلَُمُهن َ كَِثْْيٌ م َِن  ."اَلَْحََلُل بَْيَ َوالَْحَراُم بَْيَ َوبَْيَنُهَما ُمْشَتِبَهاٌت 
بَها الن َاِس فََمِن ات ََق  أَ لِ الش ُ   ِديِْنِه َوِعْرِضِه َوَمْن َوقََع ِف ِت اْسَتَْبَ

ُبَهاِت َوقََع ِفْ الَْحَراِم  اِعْي يَْرََع َحْوَل الَْحََم يُْوِشَك أَْن ي َْرتََع   الش ُ كَالر َ
 ِفْ ن َ أَََل َوإِ  .ََم َ أَََل َوإِن َ ِحََم اهلِل َمَحاِرُمهُ حِ فِْيِه أَََل َوإِن َ لِكُل ِ َملٍِك 

  ُه َوإِذَا فََسَدْت فََسَد الَْجَسُد إِذَا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد كُل ُ  َجَسِد ُمْضَغةً الْ 
 . كُل ُُه أَََل َوِهَي الَْقلُْب" 

2762. (4) [2/843-ఏకీభవితం] 

నో'మాన్ బన్ బషీర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''ధరమమయినవి సపషట ంగా ఉన్నియి. 

అధరమమైనవీ సపషట ంగా ఉన్నియి. కానీ వీటి మధా 

కొనిి సందేహాసపదమైన విషయాలున్నియి. 

చాల్లమందికి వీటిగురించ్చ తెలియదు. ఎవ్డయితే 

సందేహాసపదమైన విషయాల్కు దూరంగా ఉంటాడో, 

అతడు తన ధ్ర్మేనిా, గౌరవ్యనిా కాపాడు 

కుంటాడు.  ఏ వ్ాకిి సందేహభరితమైన విషయాల్కు 
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గురవుతాడో అతడు ఒక్ మ్మక్ల్కాప్రిని పోలి 

ఉంటాడు. అతడు తన జ్ంతువుల్ను ర్మజుగారి 

పొల్లనికి దగ్గ రలో మ్మపుతున్నాడు. అతడి 

జ్ంతువులాోని ఏదైన్న జ్ంతువు అందులోనికి వెళ్ళ 

వ్చ్చు. గురుత ంచ్చకండి, ప్ర త్త ర్మజుకు ఒక్ ప్ర త్యాక్ 

జ్ంతువులుమ్మసే సధ ల్ం ఉంది. ఇతరుల్ జ్ంతువులు 

అందులో ప్ర వేశంచలేవు. గురుత ంచ్చకండి, అలా్లహ్ 

మైదానం అంటే ఆయన భూమిపై ఆయన నిషిధ్ధధ లు. 

గురుత ంచ్చకండి, శ్రీరంలో ఒక్ మంసం ముక్క ఉంది. 

అది ఆరోగ్ాంగా ఉంటే శ్రీరమంతా ఆరోగ్ాంగా 

ఉంటంది. అది పాడయిత్య, శ్రీరమంతా పాడయి 

పోతుంది. వినండి అది హృదయం.'' 2 (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ్) 

 

2) వివ్రణ-2762: అంటే మనసుల్ల దైవ్భీతి, దైవ్భకిి 

ఉండాలి. ఒకవేళ దైవ్భీతివ్లో నిషేధించబడిన, 

అనుమాన్నసపదమైన విషయాలకు దూరంగా ఉంటే 

ప్పణాాతమడుగా ప్రిగ్ణంచబడతాడు, ఒకవేళ దైవ్భీతి 

లేకుండా నిషిదధ  విషయాలకు, అనుమాన్నసపద 

విషయాలకూ పాలపడితే పాపాతమడుగా ప్రిగ్ణంచ 

బడతాడు. అసలైెన దైవ్భీతి అనుమాన్నసపద విషయా 

లకూ దూరంగా ఉండటమ్మ. ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''దాసుడు నిషిదధ  విషయాలకు దూరంగా ఉండటానికి 

కొనిి ధరమసమమతమైన విషయాలకు కూడా దూరంగా 

ఉండనంతవ్రకు దైవ్భీతిప్రుడుగా ప్రిగ్ణంచబడడు.'' 

అంటే కొనిి ధరమసమమతమైన విషయాలకు కూడా 

దూరంగా ఉంటే అధరమ విషయాల నుండి దూరంగా ఉండ 

గ్లడు. ఈ సి్తయికి చేరిన దాసుడు దైవ్భీతి ప్రునిగా 

ప్రిగ్ణంచబడతాడు. ధరమంల్ల అనిిటికంటే గొప్ప 

దైవ్భీతి ఇదే. ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''ధరమంల్ల అనిిటి 

కంటే గొప్పది దైవ్భీతి.''  అబూ-బకర్ (ర) నిషేధించ 

బడిన, అనుమాన్నసపదమైన విషయాలకు చాలా 

దూరంగా ఉండేవ్యరు. 'హదీసు' గ్ర ంథాలో్ల, జీవిత చరితర ల 

ప్పసు కాలో్ల ఇలా ఉంది. అబూ-బకర్ (ర) వ్దద  ఒక బానిస 

ఉండేవ్యడు. అతడు రోజూ ప్నిచేస్ల కూలి డబుులు 

తెచేివ్యడు. అతనిపై నిరణ యించబడిన డబుులిి 

అబూ-బకర్ (ర)కు ఇచేివ్యడు. ఒకస్తరి సంపాదించి 

తెచాిడు. అబూ-బకర్ (ర) అందుల్ల నుండి కొంత 

తిన్నిరు. అప్పపడు ఆ బానిస మీరు ఇప్పపడు తినిది 

 

ఏమిటో మీకు తెలుస్త? అని అడిగాడు. దానికి అబూ 

బకర్ ఏమిటి? అని అడిగారు. దానికి ఆ బానిస ''అజాాన 

కాలంల్ల నేనుజ్యాతిషుానిగా కలిపంచి చెపాపను. దానికి 

ఆ వ్ాకిి ఈ న్నడు ప్ర తిఫలం చెలోించాడు. మీరు తినిది 

అదే'' అని అన్నిడు. అది విని అబూ-బకర్ (ర) 

తననోటిల్ల వేళ్ళళ వేస్ల వ్యంతి చేస్తరు. అంటే 

తినిదంతా బయటకు తీస్తరు. (బు'ఖార్జ)   

అధరమసంపాదన తనకడుప్పల్ల ఉండరాదని, తినిదంతా 

తీస్లవేస్తరు. దీనివ్లో తెలిస్లన విషయం ఏమిటంటే ఒక 

వేళ పరపాటన లేదా మరచి అధరమ సంపాదన లేదా 

అనుమాన్నసపదమైన వ్సుు వులను తింటే, తెలిస్లన 

తరువ్యత వ్యంతిచేస్ల బయటకు తీస్లవేయాలి. అదే 

విధంగా 'ఉమర్ (ర) ప్ర ఖాాత సంఘటన. ఒకస్తరి 'ఉమర్ 

(ర)కు పాలు ఇవ్వడం జరిగంది. పాలు తార గన తరావత 

అవి ప్ర తేాక రుచిని కలిగఉండటం గ్మనించారు. వ్యటిని 

గురించి అడగ్గా అవి సదఖా ఒంట్ట పాలు అని 

తెలిస్లంది. అది విని ఉమర్ (ర) తన నోటిల్ల చేయివేస్ల 

పాలనీి బయటకు తీస్లవేస్తరు. (మువ్'తాు ) ఇహ్యా 

ఉల్'ఉలూమ్ల్ల ఇటవ్ంటి అనేక సంఘటనలు 

ఉన్నియి. ఉదాహరణకు, కొనిి సంఘటనలు కిర ంద 

పేర్కకంటాం. 'ఆయి'షహ్ (ర) ''మీరు అతాతు మమైన 

ఆరాధన నుండి ఏమరుపాటకు గురై ఉన్నిరు. అదేమి 

టంటే నిషిదాధ లకు దూరంగా ఉండటం,'' అని అన్నిరు. 

అదేవిధంగా ఇబెి 'ఉమర్ (ర) ''ఒకవేళ మీరు నమా'జు 

చదువుతూ విలోులా వ్ంగపోయిన్న, ఉప్వ్యస్తలు  ఉంటూ 

బలహీనులైెపోయిన్న అలోాహ్ (త) మీ సతాకరాాలను  

నిషిదాధ లకు దూరంగా ఉండనంత వ్రకు సీవకరించడు,'' 

అని అన్నిరు. అదేవిధంగా 'సుఫియాన్ 'సౌర్జ (ర), 

''అలోాహ్ (త) విధేయతల్ల అధరమ సంపాదనను 

ఖరుిచేస్లనవ్యరి ఉప్మానం ఒక వ్ాకిి తన దుసుు లను 

మూతర ంతో ప్రిశుదధ  ప్రచినటోంది. వ్యసు వ్ం ఏమిటంటే 

దుసుు లు ప్రిశుభర మైన నీటితోనే శుభర ప్రచబడతాయి. 

అదేవిధంగా పాపాలు కేవ్లం ధరమ సంపాదనతోనే 

దూరమవుతాయి,'' అని అన్నిరు. య'హ్యా బన్ 

మ'ఆజ్ (ర), 'విధేయత దేవుని విధి, దాని తాళం దు'ఆ. 

ఆ తాళం చెవుల ప్ళ్ళళ ధరమసంపాదన' అని న్నారు. 

ఇబెి 'అబాుస్ (ర) ''ఎవ్రి కడుప్పల్ల అధరమ సంపాదన 

ఉంటంద్య వ్యరి నమా'జును అలోాహ్ (త) సీవకరించడు'' 
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అని అన్నిరు. అదే విధంగా సహల్ తసు ర్జ ''ఒక వ్ాకిిల్ల 

న్నలుగు గుణాలు ఉండనంతవ్రకు విశావస ల్లతవ్రకు 

చేరలేడు. అవి 'విధులు నిరవరిించుట, ధరమసంపాదన, 

అంతరాుహాాల నిషిదాధ లకు దూరంగా ఉండుట, చివ్రి 

ఘడియ వ్రకు వీటిపై నిలకడగా ఉండుట' అని 

అన్నిరు. ఇంకా 'ఎవ్రైన్న సతాసంధుల చిహాిలు 

తనపై బహిరాతం కావ్యలని కోరితే కేవ్లం ధరమ సంపాదనే 

తిన్నలి. ఇంకా ప్ర వ్కి సంప్ర దాయానేి అనుసరించాలి' 

అని అన్నిరు. 'ఎవ్రైన్న నలభై రోజుల వ్రకు 

అనుమాన్నసపద విషయాలను తింటే అతని హృదయం 

నలోగా మారిపోతంది.' ఈ వ్యకాానికి అరిం ఇదే. 

''ఎంతమాతర ం కాదు, వ్యరు చేస్తు  ఉండినదే వ్యరి 

హృదయాలను అధిగ్మించింది. అంటే వ్యరి 

హృదయానికి తప్పపప్టిట ంది'' అని కూడా వ్యాఖాా 

నించడం జరిగంది.  ఇబెి ముబారక్ ఇలా అన్నిరు, 

''అనుమాన్నసపదమైన ఒకక దిర్హమ్ తిరిగ ఇచిి 

వేయటం న్న అభపార యంల్ల ఒక లక్ష నుండి ఆరులక్షల 

దిర్హమ్ల వ్రకు దానంచేయటం కన్నిగొప్పది.'' మన 

పూర్జవకులో్లని మహా ప్పరుషులు ఒక వ్ాకిి అధరమమైన 

ఒక ముదద  తింటాడు. దానివ్లో అతని హృదయం 

చరమంలా మారిపోతంది. మళ్ళళ తన పాత సి్లతికి రాదు 

అని వ్ాకిం చేసేవ్యరు. సహల్ తసు ర్జ (ర) ఇలా 

అంటన్నిరు, ''అధరమసంపాదన తినేవ్యడి అవ్యవ్యలు 

అవిధేయతకు పాలపడతాయి. కాని ఈ సంగ్తి అతనికి 

తెలియనే తెలియదు. అదేవిధంగా ధరమసంపాదన 

తినేవ్యడి అవ్యవ్యలు విధేయత చూప్పతాయి. దాన 

ధరామలు చేసే భాగ్ాం కలుగుతంది' అని అన్నిరు. ఒక 

మహా భకిుడు ఇలా అన్నిడు, ''ఒక వ్ాకిి ధరమ సంపాదన 

ల్లని ఒక ముదద  తింటే అతని వనుకటి పాపాలు 

క్షమించబడతాయి. ఎవ్రైన్న ధరమసంపాదన అనేవషణల్ల 

తనుి తాను హీనదృషిట కి గురిచేసుకుంటే అతని పాపాలు 

చెటట నుండి ఆకులు రాలినటో రాలిపోతాయి. 

అనుమాన్నసపద విషయాలనుండి ఎలోప్పపడూ దూరంగా 

ఉండాలి. 

ఒకస్తరి అదీ బన్ 'హాతిమ్ (ర) ప్ర వ్కి (స)ను ''నేను వేట 

కుకకల దావరా వేటాడుతాను. ఒకోకస్తరి వేట కుకకతో 

పాట మరో కుకక కూడా చేరిపోతంది. అది వేటను చంప 

వేసుు ంది. ఏ కుకక చంపంద్య తెలియదు అని వినివించు 

   (2/843)  [ ) صحيح ( 5]  - 2763

 ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل رَ  قَاَل: ِن َخِديٍْج بْ َعْن َرافِِع وَ 

اِم مَ "ثَ   . َخِبْيٌث" ُن الْكَلِْب َخِبْيٌث َوَمْهُر الَْبِغي ِ َخِبْيٌث َوكَْسُب الَْحج َ
 .َرَواُه ُمْسلٌِم 

2763. (5) [2/843-దృఢం] 

రా'ఫె బన్ 'ఖదీజ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''కుకక ఖర్జదు అప్రిశుదధ మైనది. వ్ాభచార సీు ర 

సంపాదన నీచమైనది, నిషిదధ మైనది. కొముేప్టేేవ్యడి 

ప్ర తిఫలం అసహా పూరితమైనది.'' 3  (ముసో్లమ్) 

   (2/843) [ ) متفق عليه ( 6]  - 2764

َعْن أَِِبْ َمْسُعْوِد اْْلَنَْصاِري ِ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم نَََه  وَ 
 . َوُحلَْواِن الْكَاِهِن َبِغي ِ َمَهِر الْ الْكَلِْب وَ  َعْن ثََمِن 

2764. (6) [2/843-ఏకీభవితం] 

 

కున్నిను. దానికి ప్ర వ్కి (స) నీ వేట కుకక 

వేటాడిందానిి, ఆ కుకక బస్లమలోాహ్ అని వ్దలి ఉంటే 

దాని వేట ధరమసమమతం. దానిి మీరు తినగ్లరు. 

అయితే రండు కుకకలూ వేటాడి, ఆ వేట చనిపోతే, 

దానిి తినకండి. ఎందుకంటే ఏ కుకక వేటాడింద్య మీకు 

తెలియదు అని అన్నిరు. (బు'ఖార్జ) అనుమానం వ్లో 

నిషేధించడం జరిగంది. దైవ్భీతి అంటే ఇదే. మన 

పూర్జవకులో్లని విశావస ప్రిపూరుు లు అనుమాన్నసపద 

విషయాలకు చాలా దూరంగా ఉండేవ్యరు. ఇ'హ్యా ఉల్ 

'ఉలూమ్ల్ల ఇలా ఉంది: అలీ బన్ మాబద్ ఇలా 

అంటన్నిరు, ''ఒకస్తరి నేను అదద  ఇంటోో ఉండేవ్యడిని. 

ఒకస్తరి నేను ఉతు రం వ్యర స్తను. గోడ నుండి కొంత మటిట  

తీస్ల దానిి ఇంకిపోయినటో చేదాద మని అనుకున్నిను. 

కాని ఆ గోడ న్నది కాదు అని ఆల్లచించాను. ఆ 

తరువ్యత ఈ మాతర ం మటిట  తీసేు  ఏమయిపోతంది అనే 

ఆల్లచన వ్చిింది. కొంతమటిట ని తీస్ల వ్యర స్లన ప్ర తిపై 

వేస్తను. రాతిర  సవప్ింల్ల ఒక వ్ాకిి 'సోదరా! తీరుపదినం 

న్నడు తెలిస్లపోతంది ఈ మాతర ం మటిట  తీసేు  

ఏమయిపోతందని' అని అన్నిడు. 

3) వివ్రణ-2763: శ్క్షణలేని కుకకను అమమటం, కొనటం 

మంచిది కాదు. దాని ఖర్జదు తీసుకోవ్డం అప్రిశుదధ  

మైనది. వ్ాభచార సీు ర సంపాదన నిషేధించబడింది. చెడు 

రకిం తీసేవ్యడు కూలి తీసుకోవ్డం అప్రిశుదధ మైనది. 

అయితే ఒక 'హదీసు'ల్ల దీనిి అనుమతించబడింది. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1018 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
అబూ మస్'ఊద్ అ'న్నసర్జ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

కుకకవలను, వ్ాభచారిణ సంపాదనను, జ్యాతిషుకని 

సంపాదనను తీసుకోవ్దద ని వ్యరించారు. 4 (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ్) 

   (2/843)  [ ) صحيح ( 7]  - 2765

َ وَ  ِب َ صىل اهلل عليه وسْيَفَة ِِبْ ُحَج َعْن أ ِم  أَن َ الن َ لم نَََه َعْن ثَْمِن الد َ
بَا َوُمْوكِلَُه َوالَْواِشَمَة   .َمِن الْكَلِْب َوكَْسَب الَْبِغي ِ َوثَ  ِ َولََعَن آكَِل الر 

َر. َرَواُه الُْبَخاِري ُ َوالُْمْسَتْوِشَمَة َوالْمُ  ِ  .َصو 
2765. (7) [2/843-దృఢం]  

అబూ జుహైెఫహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) రకిం 

ప్ర తిఫలానిి, కుకక ఖర్జదు తీసుకోవ్టానిి, సీు ర 

వ్ాభచార ప్ర తిఫలం తీసుకోవ్టానిి నిషేధించారు. 

ఇంకా వ్డ్డడ  తినేవ్యరిని, తినిపంచేవ్యరిని, శర్జర 

ఆకృతిని మారేి, మారిపంచే సీు రలను, చితార లు వేసే 

వ్యరిని శపంచారు. (బు'ఖార్జ)  

 ( 2/843)فق عليه ( [ ) مت  8]  - 2766

َ وَ  ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل عَاَم  ن َُه َسِمَع رَ َعْن َجابٍِر أ
َم بَْيَع الَْخْمِر َوالَْمْيَتِة َوالِْخْْنِيِْر   الَْفْتِح َوُهَو بَِمك ََة: "إِن َ اهلَل َوَرُسْولَُه َحر َ

ن َُه تُْطىَل بَِها أَيَْت ُشُحْوَم الَْمْيَتِة؟ فَإِ اهلِل أَرَ  ُسْوَل يَا رَ  :ْيَل قِ فَ  اْْلَْصَناِم". وَ 
ُفُن َويُ  َهن ُ بَِها الُْجلُْودُ َويَْسَتْصِبُح بَِها الن َاُس؟الس ُ "ََل ُهَو   فََقاَل: د َ
َم  اثُم َ قَاَل ِعْنَد ذَلَِك: "قَاتََل اهلُل الَْيُهْودَ إِن َ اهلَل لَم َ  . َحَراٌم" َحر َ
 .ثََمَنُه"بَاُعْوُه فَأَكَلُْوا ْوُه ثُم َ ْوَمَها أَْجَملُ ُشُح 

2766. (8) [2/843-ఏకీభవితం] 

జాబర్ (ర) కథనం: అతను ప్ర వ్కి (స)ను మకకహ్ 

విజయం సంవ్తసరంల్ల ఇలా అంటూ ఉండగా 

 

4) వివ్రణ-2764: 'హుల్వ్యన్ 'హలావ్త్ నుండి వ్చిింది. 

దీని అరిం తీపకరమైనది. జ్యాతిషుకడు అంటే 

అగోచరాల గురించి తెలియప్రుస్తు నని వ్యదించేవ్యడు. 

వ్యసు వ్ం ఏమిటంటే అగోచరజాానం కేవ్లం అలోాహ్(త)కు 

మాతర మ్మ ఉంది. కొందరు అమాయకులు జ్యాతిషుకల 

వ్దద కు వళిళ అగోచర విషయాలను గురించి 

అడుగుతారు. వ్యరు తమకు తోచింది చెబుతారు. 

ఒకోకస్తరి వ్యళ్ళళ చెపపంది జరుగుతంది. దానికి వ్యరు 

వ్యరికి పోర తాసహకాలు ఇచుికుంటారు. అంటే 

పారితోషికం. ఈ పారితోషికం నిషిదధ ం. వ్ాభచార సీు ర 

సంపాదనలా.  

విన్నిరు, ''అలోాహ్ మరియు ఆయన ప్ర వ్కి 

మదాపానం అమమటానిి, మృతజంతవును 

అమమటానిి, ప్ందిని అమమటానిి, విగ్ర హాలను 

అమమటానిి నిషేధించారు. అప్పపడు, 'ఓ అలోాహ్ 

ప్ర వ్కిా! మృతజంతవు కొర వువ గురించి ఆజ్ఞ  ఏమిటి? 

ఎందుకంటే దాని కొర వువ ప్డవ్లకు ప్టట టం 

జరుగుతంది, ఇంకా చరామలకు రాయబడుతంది. 

ప్ర జలు దానుిండి దీపాలు వలిగస్తు రు,' అని 

ప్ర శ్ించడం జరిగంది. దానికి ప్ర వ్కి (స), 

'మృతజంతవు యొకక కొర వువతో లాభం పందటం 

ధరమసమమతం కాదు. ఇది నిషిదధ ం. ఈ సందరభంగా 

ప్ర వ్కి (స), ''యూదులను అలోాహ్ (త) న్నశనం 

చేయుగాక! ఇంకా వ్యరిని శపంచుగాక! అలోాహ్ (త) 

మృతజంతవు కొర వువను నిషేధిసేు , ఆ యూదులు 

వ్యటి కొర వువను కరిగంచి అమ్మమవ్యరు. దాని దావరా 

వ్చేి ధన్ననిి తినేవ్యరు అని ప్ర వ్చ్చంచారు.5  

(బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్)  

   (2/843) [ ) متفق عليه ( 9]  - 2767

 َعْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:وَ 
َمْت  ِ ُ  "قَاتَِل اهلُل الَْيُهْودَ ُحر  ُحوْ  عَلَْْيِ  َملُْوَها فََباُعْوَها"ُم فََج الش ُ

2767. (9) [2/843-ఏకీభవితం] 

ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''అలోాహ్ 

(త) యూదులను సరవన్నశనం చేయుగాక! వ్యరికి 

మృతజంతవు కొర వువను నిషేధించబడితే దానిి 

కరిగంచి అమ్మమవ్యరు.'' 6 (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్)  

   (2/844)  ) صحيح ([   10]  - 2768

 

5) వివ్రణ-2766: ఈ 'హదీసు' దావరా మదాపానం 

అమమటం, కొనటం రండూ నిషిదధ మ్మ, చచిిన జంతవును 

కొనటం అమమటం కూడా నిషిదధ మ్మ. అదేవిధంగా ప్ందిని 

కొనటం, అమమటం కూడా నిషిదధ మ్మ. విగ్ర హాల వ్యాపారం 

కూడా నిషిదధ మ్మ. మృతజంతవుల కొర వువ ఉప్యో 

గంచడం కూడా నిషిదధ మ్మ. దానిి అమిమ ఆ సొముమను 

తినటం కూడా నిషిదధ మ్మ అని తెలిస్లంది. 

6) వివ్రణ-2767: అంటే నిషిదధ  వ్సుు వును అమిమ ఆ 

డబుును తినటం కూడా నిషిదధ మ్మ.  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1019 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
ِن الْكَلِْب  صىل اهلل عليه وسلم نَََه َعْن ثَمَ  َعْن َجابٍِر أَن َ َرُسْوَل اهللِ وَ 

ْوِر. َرَواُه ُمْسلٌِم  ن ُ  .َوالس ِ
2768. (10) [2/844-దృఢం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) శ్క్షణ లేని కుకక 

ఖర్జదు, పలోి ఖర్జదును తీసుకోవ్టానిి 

నిషేధించారు.7  (ముసో్లమ్)  

 ( 2/844)[ ) متفق عليه (  11]  - 2769

َعْن أَنٍَس َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: َحَجَم أَبُْو َطْيَبَة َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  وَ 
ُفْوا َعْنُه ِمْن   عليه وسلم فَأََمَر لَُه بَِصاٍع م ِْن تَْمٍر َوأََمَر أَْهلَُه أَْن ي َُخف ِ

 .َخَراِجِه 
2769. (11) [2/844-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స)కు అబూ 'తయిాబహ్ 

కొముే చేస్తరు. ప్ర వ్కి (స) దానికి ప్ర తిఫలంగా ఒక 

'సా'అ [అంటే పావు తకుకవ్ మూడు (2 ¾) సేర్లు ] 

ఖరీూరాలు ఇమమని ఆదేశ్ంచారు. ఇంకా అతని 

యజమానులకు అతని చెలోింప్ప నుండి కొంత 

తగాంచమని ఆదేశ్ంచారు. 8  (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం    اَلَْفْصُل الث َاِنْ 

 ( 2/844)[ ) صحيح (   12]  - 2770

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: ْن عَائَِشَة قَالَْت:عَ  "إِن َ أَْطَيَب َما   قَاَل الن َ
مِ  .َوإِن َ أَْوََلدَكُْم ِمْن كَْسِبُكْم"  .أَكَلُْتْم ِمْن كَْسِبُكْم  ْ ِذي ُ  َرَواُه الّت ِ

َسا  ئِ ُ َوابُْن َماَجُه .  َوالن َ

ُجُل ِمْن كَْسِبِه   رِ ِفْ وَ  :"إِن َ أَْطَيَب َما أَكََل الر َ اَرِمي ُ َوايَِة أَِِبْ دَاُودَ َوالد َ
 " .إِن َ َولََدُه ِمْن كَْسِبِه وَ 

 

7) వివ్రణ-2768: అంటే కుకకల పలోుల వ్యాపారం 

నిషిదధ ం. 

8) వివ్రణ-2769: అబూ 'తయ్బహ్ బనీ బయాజహ్కు 

బానిసలు. వ్యరు ఇతని దావరా సంపాదించేవ్యరు. 

ప్ర తిరోజూ ఇంత సంపాదించమని, ఇంత ఇవ్వమని చెపేప 

వ్యరు. అది అతనికి చాలా భారంగా ఉండేది. ప్ర వ్కి (స) 

అతని తరఫు నుండి స్లఫారసు చేస్తు  అతని నుండి 

తీసుకుంటని సొముమ కొంత తగాంచమని చెపాపరు. ఈ 

'హదీసు' దావరా తెలిస్లన విషయం ఏమిటంటే కొముే 

చికితసకు తగన ప్ర తిఫలం ఇవ్వవ్చుి. ఇవ్వ కూడదని 

ఉని 'హదీసు'ను ఈ 'హదీసు' రదుద చేసుు ంది.  

2770. (12) [2/844-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''మీరు సంపాదించే వ్యటిల్ల మీచేతి సంపాదనే అనిిటి 

కంటే గొప్పది. అంటే చేతి సంపాదనే అనిిటి కంటే 

ఉతు మ సంపాదన. మీ సంతానం మీ సంపాదనే. 

(తిరిమజి', నస్తయి', ఇబెి మాజహ్) 

అబూ దావూద్, దారమీలల్ల ఒక ఉలోేఖనం ఇలా 

ఉంది, ''మనుషులు తినే సంపాదనలనిిటిల్ల అనిిటి 

కంటే ఉతు మ మైనది చేతిసంపాదన. సంతానం కూడా 

అతని సంపాదనే.'' 

 ( 2/844) تتم دراسته (  [ ) لم 13]  - 2771

 َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:وَ 
ُق ِمْنُه فَُيْقَبُل ِمْنُه َوََل يُْنِفُق  ِمْنُه   "ََل يَْكِسُب َعْبٌد َماَل َحَراٍم فََتَيَصد َ

كُُه َخلَْف ُظْهِرهِ  لَُه فِْيِه وَ فَُيَباَرُك  اِر. إِن َ اهلَل ََل إَِل َ كَاَن َزادَُه إََِل ال  ََل يَّْتُ ن َ
يَئ بِالَْحَسِن  ي ِِئ َولَِكْن يَْمُحو الس َ ِيَئ بِالس َ إِن َ الَْخِبْيَث ََل    .يَْمُحو الس َ

 .ن َةِ َشْرِح الس ُ ِفْ  اَوكََذ  . َرَواُه أَْحَمُد "يَْمُحو الَْخِبْيَث 
2771. (13) [2/844-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

''ఎవ్రైన్న అధరమ సంపాదనల్ల నుండి దానధరామలు 

చేసేు  అలోాహ్(త) సీవకరించడు. అధరే సంపాదనను 

తాను ఉప్యోగంచిన్న శుభం కలగ్దు, అధరే 

సంపాదన సంపాదించి వ్దలివళితే నరక కారకం 

అవుతంది, అలోాహ్ (త) చెడును చెడుదావరా 

తలగంచడు, చెడును మంచి దావరా తలగస్తు డు, 

అప్రిశుదధ త అప్రిశుదాధ నిి దూరం చేయలేదు, అని 

ప్ర వ్చించారు.'' (అ'హమద్, షర్'హ్ స్తనిహ్) 

   (2/845)  [ ) لم تتم دراسته ( 14]  - 2772

 ََل يَْدُخُل " هلل عليه وسلم:اهلِل صىل ا ُل وْ ُس قَاَل رَ  َعْن َجابٍِر قَاَل:وَ 
َة لَْحٌم  ْح الَْجن َ اُر نََبَت ِمَن الس ُ ْحِت كَانَِت الن َ ِت َوكُل ُ لَْحٍم نََبَت ِمَن الس ُ
اَرِمي ُ َوالَْبْيَهِقي ُ ِفْ ُشَعِب اْْلِيْمَ  أَْوََل بِِه".  .اِن َرَواُه أَْحَمُد َوالد َ

2772. (14) [2/845-అప్రిశోధితం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''అధరమ 

సంపాదన దావరా పోషించబడిన శర్జరం సవరాంల్ల 

ప్ర వేశ్ంచదు. అధరమ సంపాదన దావరా పోషించబడిన 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1020 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
శర్జరం నరకంల్ల వళళటానికే తగనది.'' (అ'హమద్, 

తిరిమజి', బైెహఖీ-షు'అబిల్ ఈమన్) 

   (2/845)  [ ) صحيح ( 15]  - 2773

ُسْوِل َحِفْظُت ِمْن   َعْنُهَما قَاَل:لِي ٍ َرِضَي اهللُ َحَسِن بِْن عَلْ  اَعِن وَ  اهلِل  ر َ
ْدَق  صىل اهلل عليه وسلم: "دَْع َما يُِريُْبَك إََِل َما ََل يُِريُْبَك فَإِن َ الص ِ

َسا  ُطَمأنِْيَنٌة َوإِن َ الَْكِذَب ِريَْبٌة". ِمِذي ُ َوالن َ ْ َوَرَوى   ئِ ُ َرَواُه أَْحَمُد َوالّت ِ
ُل َرِمي ُ اَلَْفْص االد َ   .ُل اْْلَو َ

2773. (15) [2/845-దృఢం] 

'హసన్ బన్ 'అలీ (ర) కథనం: నేను ప్ర వ్కి (స) 

దావరా ఈ విషయాలిి కంఠసు ం చేసుకున్నిను, 

''అనుమాన్నసపదంగా ఉని వ్యటిని వ్దలివేయండి. 

సపషట ంగా ఉని వ్యటిని అనుసరించండి. సతాం వ్లో 

మనశాశంతి కలుగుతంది. అసతాం, దురాల్లచనల 

వ్లో అనుమానం కలుగుతంది.'' 9 (అ'హమద్, 

తిరిమజి', నస్తయి', దారమి) 

 ( 2/845) [ ) لم تتم دراسته (  16]  - 2774

ابَِصَة بِْن َمْعَبٍد أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:وَ  "يَا  َعْن و َ
فََجَمَع   قَاَل: .ْم نَعَ  قُلُْت: ؟"اْْلِثِْم  وَ الََْب ِ أَُل َعِن َوابَِصُة ِجْئَت تَْس 

 "ثَََلثًا" ِت نَْفَسَك اْسَتْفِت قَلَْبَك اْسَتفْ " َرُه َوقَاَل:َرَب َصْد َعُه فََض أََصابِ 

ْفُس َواْطَمأَن َ إِلَْيِه الَْقلُْب َواْْلِثُْم َما َحاَك ِفْ   اَلَِْب ُ َما أَْطَمأَنْت إِلَْيِه الن َ
ْفِس   .اِرِمي ُ َمُد َوالد َ َرَواُه أَحْ   إِْفَتاَك الن َاُس".ْدِر َوإِْن الص َ  َرد َدَ ِفْ تَ   وَ الن َ

2774. (16) [2/845-అప్రిశోధితం] 

వ్యబ'సహ్ బన్ మ'అబద్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

న్నతో ''ఓ వ్యబ'సహ్! నీవు పాప్ప్పణాాల గురించి 

తెలుసుకోవ్డానికి వ్చాివు.'' నేను, 'అవును,' అని 

అన్నిను. అది విని ప్ర వ్క్త  (స), 'తన వేళళను కలిప 

పడికిలితో న్న గుండెపై కొటిట  నీవు నీ హృదయానిి 

అడుగు.' ఇలా మూడుస్తరోు అన్నిరు. ఆ తరువ్యత 

 

9) వివ్రణ-2773: అనుమాన్ననికి గురిచేసే వ్యటిని వ్దిలి 

సపషట ంగా ఉనివ్యటిని అవ్లంబంచాలి. ఎలోప్పపడూ 

సతాం ప్లకాలి. ఎందుకంటే సతాం ప్లికితే మనశాశంతి 

లభసుు ంది. అదేవిధంగా అసతాానికి దూరంగా ఉండాలి. 

ఎందుకంటే అసతాం వ్లో మనసుస అశాంతికి, 

అనుమాన్ననికి, సంకోచానికి గురవుతంది. 

ప్ర వ్క్త  (స), 'నీ మనసుసకు సంతృపు నిచేిది ప్పణా 

కారాం, నీ మనసుస సంకోచానికి గురిఅయ్యాదే పాప్ం. 

ప్ర జలు దానిి ధరమసమమతమని చెపపన్న సరే.'' 

(అ'హమద్, దారమి)  

  (845/ 2)  [ ) حسن ( 17]  - 2775

ْعِدي ِ قَاَل:وَ  َة الس َ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن َعِطي َ
ِقْيَ َحّت َ يََدَع َما ََل بَأَْس بِِه َحَذًرا لَِما   "ََل يَْبلُُغ الَْعْبُد أَْن ي َُكْوَن ِمَن الُْمت َ

ِمِذي ُ  َرَواهُ  ."أٌْس ِه بَ بِ  ْ  .َوابُْن َماَجهُ  الّت ِ
2775. (17) [2/845-పార మణిక్ం] 

'అతియా స'అదీ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''దాసుడు నిషిదధ  వ్సుు వుల నుండి దూరంగా ఉండే 

ప్ర యతింల్ల అనుమతించబడిన వ్యటిని కూడా 

వ్దలి వేయనంత వ్రకు దైవ్భీతిప్రునిగా ప్రిగ్ణంచ 

బడడు. 10   (తిరిమజి', ఇబెి మాజహ్) 

   (2/846)  [ ) لم تتم دراسته ( 18 ] - 2776

لََعَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِفْ الَْخْمِر   َعْن أَنٍَس قَاَل:وَ 
عَاِصَرَها َوُمْعَتِصَرَها َوَشاِربََها َوَحاِملََها َوالَْمْحُمْولََة إِلَْيِه   َعْشَرًة:

َواُه  َي لََها َوالُْمْشَّتَِى لَُه. رَ ا َوالُْمْشَّتِ َل ثََمِنهَ َوآكِ َها َوَساقِيَها َوبَائِعَ 
ِمِذي ُ َوابُْن َماجَ  ْ  .هُ الّت ِ

2776. (18) [2/846-అప్రిశోధితం] 

అనస్ (ర) కథనం: మతు పానీయాల విషయంల్ల 

ప్ర వ్కి (స) 10 మందిని శపంచారు. 1. దార క్ష మరియు 

ప్ండో నుండి మతు పానీయంకొరకు రసం తీసేవ్యడు. 

2. మతు  పానీయం కొరకు రసం తీయించేవ్యడు. 3. 

మతు  పానీయం తాగేవ్యరు. 4. మతు  పానీయం 

ఎతేు వ్యరు. 5. ఎవ్రి గురించి మతు  పానీయం ఎతి 

బడిందో వ్యరు, 6. మతు పానీయం తార పంచే వ్యరు. 7. 

మతు  పానీయం అమ్మమవ్యరు, 8. మతు  పానీయం 

సంపాదనను తినేవ్యరు, 9. మతు  పానీయం కొనేవ్యరు, 

 

10) వివ్రణ-2775: అంటే అనుమతించబడిన రుచి 

కరమైన వ్యటిని కూడా వ్దలివేసేు నే నిషిదధ  విషయాలకు 

దూరంగా ఉండటం జరుగుతంది. దాసుడు ఈ సి్తన్ననికి 

చేరితే దైవ్భీతిప్రులో్ల చేరుతాడు. ధరమంల్ల అనిిటి 

కంటే గొప్ప విషయం దైవ్భీతే.  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1021 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
10. ఎవ్రి గురించి కొనడం జరిగంద్య వ్యరు. (తిరిమజి', 

ఇబెి మాజహ్)  

 ( 2/846)[ ) صحيح (   19]  - 2777

"لََعَن اهلُل   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:وَ 
َرَها ُمْعَتِص َها وَ عَاِصرَ الَْخْمَر َوَشاِربََها َوَساقَِيَها َوبَائَِعَها َوُمْبَتاَعَها وَ 

 .أَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ  َرَواهُ   .َها َوالَْمْحُمْولََة إِلَْيِه"َوَحاِملَ 
2777. (19) [2/846-దృఢం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, అలోాహ్(త) మతు పానీయానిి, మతు  

పానీయం తార గేవ్యరిని, మతు పానీయం తార పంచేవ్యరిని, 

మతు  పానీయం అమ్మమ వ్యరిని, మతు  పానీయం 

కొనేవ్యరిని, మతు  పానీయం కొరకు ప్ళళరసం 

తీసేవ్యరిని, తీయించే వ్యరిని, మతు పానీయానిి 

ఎతేు వ్యరిని, ఎవ్రి కొరకు తీసుకు వళళ బడుతంద్య 

వ్యరిని శపంచాడు. (అబూ దావూద్, ఇబెి మాజహ్) 

 ( 2/846) ه ( م دراست [ ) لم تت 20]  - 2778

 صىل اهلل عليه وسلم ِفْ أُْجَرةِ أَن َُه اِْسَتأْذََن َرُسْوَل اهللِ  َعْن ُمَحْيَصةَ وَ 
اِم فََنَهاُه فَلَْم يََزْل يَْسَتأِْذنُُه َحّت َ قَاَل: "اِعْلِْفُه نَاِضَحَك َوأَْطِعْمُه   الَْحج َ

ِمِذي ُ وَ  َرقِْيَقَك". ْ َ َرَواُه َمالٌِك َوالّت ِ  .َماَجهُ   َوابُْن اُودَ  دَ بُوْ أ
2778. (20) [2/846-అప్రిశోధితం] 

ము'హయాసహ్ (ర) కథనం: అతను ప్ర వ్కి (స)ను 

కొముేచికితసకు ప్ర తిఫలం అనుమతికోరారు. అంటే, 

'కొముే చికితసకు ప్ర తిఫలం తీసుకోవ్డం, ఇవ్వడం, 

తినడం ధరమసమమతమా కాదా?' అని ప్ర శ్ించారు. 

ప్ర వ్కి (స) వ్రుసగా వ్యరిస్తు  ఉన్నిరు. చివ్రికి ప్ర వ్క్త  

(స), ''దాని ప్ర తిఫలం నీ ఒంట్టకు తినిపంచు లేదా 

బానిసకు ఇచిివేయి,'' అని అన్నిరు. 11 (తిరిమజి', 

అబూ దావూద్, ఇబెి మాజహ్) 

   (2/846)  [ ) لم تتم دراسته ( 21]  - 2779 

 

11) వివ్రణ-2778: ఇసో్తమ్ పార రంభంల్ల ప్ర వ్కి (స) 

వ్యరించారు. కాని ఆ తరువ్యత దానిి గురించి 

అనుమతించారు. ఒక సందరభంల్ల కొముేచికితస 

చేస్లనవ్యడికి ప్ర తిఫలం కూడా ఇచాిరు. 

َمِن  م َعْن ثَ عليه وسل َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل وَ 
اَرةِ.الْكَلِْب َوكَْس  م َ ن َةِ َرَواُه ِفْ َشرْ  ِب الز َ  .ِح الس ُ

2779. (21) [2/846-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) కుకక 

వలను, వ్ాభచారం, నృతాం చేసే సీు ర ప్ర తిఫల్ం 

తీసుకోవ్టానిి నిషేధించారు. (షర'హ్ స్తనిహ్) 

   (2/846)  ( لم تتم دراسته [ ) 22]  - 2780

"ََل   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ُسْوُل قَاَل رَ  ْن أَِِبْ أَُماَمَة قَاَل:عَ وَ 
ْوُهن َ َوََل تَُعل ُِمْوُهن َ َوثََمُنُهن َ َحَراٌم َوِفْ ِمْثِل   تَِبْيُعْوا الَْقْيَناِت َوََل تَْشَّتُ

َرَواُه أَْحَمُد ( 31  :6 -ِديِْث الَْح   لَُهوَ ْشَّتِْي َهَذا نََزلَْت:)َوِمَن الن َاِس َمْن ي َ 
ِمِذي ُ  ْ ِمِذي ُ َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب َوعَلِي ُ بُْن   .َوابُْن َماَجهُ َوالّت ِ ْ َوقَاَل الّت ِ

ُف ِفْ الَْحِديِْث  ِواي ُ يَُضع َ  .يَِزيٍْد الر َ

ْن  إِ   .ل ُ أَكْلُُه"ا يَحِ بَاِب مَ  ِفْ َوَسَنْذكُُر َحِديَْث َجابٍِر: نَََه َعْن أَكِْل الِْهر ِ  
 .َشاَء اهلُل تََعاَل

2780. (22) [2/846-అప్రిశోధితం] 

అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

పాటలు పాడే బానిసరాళళను కొనకండి. అమమకండి. 

వ్యరి వ్యాపారం కూడా చేయకండి. వ్యరికి పాడటం 

కూడా నేరపకండి. ఇటవ్ంటి బానిసరాళళకు ధర 

ఇవ్వటం నిషిదధ ం. దీనిి గురించే ఈ ఆయతు 

అవ్తరించింది. ''అంటే కొందరు కాలకేు ప్ం, ఆటపాటల 

వ్సుు వులు కొంటారు.'' 12 (సూ. అల్- అన్ఆమ్, 

6:31) (అ'హమద్, తిరిమజి' / ఏకలాేఖనం-అలీ బిన్ 

య'జీద్ బల్హీన క్థకుడు, ఇబెి మాజహ్) 
----- 

   మూడవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 2/847) [ ) ضعيف (  23]  - 2781

 عليه وسلم:  اَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: قَ ْن َعْبِد اهللِ عَ 
ِقي ُ ِفْ ُشَعِب َرَواُه الَْبْيهَ  "َطلَُب كَْسِب الَْحََلِل فَِريَْضٌة بَْعَد الَْفِريَْضِة".

 .اْْلِيَْماِن 
 

12) వివ్రణ-2780: అంటే ఆడేపాడే, వ్యయించే, కాలకేు ప్ం, 
ఆటపాటల వ్సుు వులను కొని ప్ర జలను దైవ్ధాానం నుండి 

మలోించే, మారాభర షట తావనికి గురిచేసే వ్యరు 

అవిధేయులు. ప్ర సుు త కాలంల్ల రేడియో, టీవీలు వీటికి 
పార తినిధాం వ్హిసుు న్నియి. అలోాహ్ (త) మనందరినీ 

వీటి చెడునుండి కాపాడు గాక! ఆమీన్. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1022 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
2781. (23) [2/847-బల్హీనం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''ధరమబదధ ంగా సంపాదించడం అలోాహ్ 

విధుల తరావత తప్పనిసరి విధి. 13 (బైెహఖీ-

షుఅబిల్ ఈమన్) 

 ( 2/847) [ ) لم تتم دراسته (  24]  - 2782

اٍس َرِضَي اهلُل َعْنُهَما أَن َُه ُسِئَل َعْن أُْجَرةِ كِ وَ  َتابَِة َعِن ابِْن َعب َ
ُرْوَن َوإِ  َمابَأَْس إِن َ  فََقاَل: ََل  .لُْمْصَحِف ا ِ ْوَن ِمْن  ن َُهْم إِن ََما يَأْكُلُ ُهْم ُمَصو 

 .أَيِْديِْهْم. َرَواُه َرِزيٌْن َعَمِل 
2782. (24) [2/847-అప్రిశోధితం]  

ఇబెి 'అబాుస్ (ర) ను ఖుర్ఆన్ వ్యర సేవ్యరిని ప్ర తి 

ఫలం ఇచిి ప్పచుికునే దానిా గురించి ప్ర శ్ించడం 

జరిగంది. అంటే, 'ఖుర్ఆన్ వ్యర స్లన వ్యరికి ప్ర తిఫలం 

ఇవ్వ వ్చుిన్న, తీసుకో వ్చుిన్న,' అని ప్ర శ్ించడం 

జరిగంది. ఇబెి 'అబాుస్ (ర) సమాధానం ఇస్తు , 

'ఇందుల్ల ఎటవ్ంటి అభాంతరం లేదు. ఎందుకంటే 

వ్యర సేవ్యరు దానికి లిఖిత రూప్ం ఇసుు న్నిరు. తమ 

చేతి సంపాదన తింటన్నిరు,' అని అన్నిరు. 

(ర'జీన్)  

 ( 2/847) (  [ ) لم تتم دراسته 25]  - 2783

يَا َرُسْوَل اهلِل أَي ُ الَْكْسِب أَْطَيُب؟   قِْيَل: َعْن َرافِِع بِْن ُخَديٍْج قَاَل:وَ 
ُجِل بَِيِدهِ َوكُل ُ بَْيٍع  ْوٍر"قَاَل: "َعَمُل الر َ َْبُ  .َرَواُه أَْحَمُد  .م َ

2783. (25) [2/847-అప్రిశోధితం] 

రా'ఫె బన్ 'ఖదైజ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స)ను ఏ 

సంపాదన అనిిటికంటే ప్రిశుదధ మైనదని ప్ర శ్ించడం 

జరిగంది. ప్ర వ్కి (స) సమాధానం ఇస్తు  మనిషి తన 

 

13) వివ్రణ-2781: అంటే దైవ్విధులు నిరవరిించిన 

తరావత ధరమబదధ ంగా సంపాదించడం తప్పనిసరి విధి. 

ఎందుకంటే ఆరాధనలనీి ధరమ సంపాదనపైననే 

ఆధారప్డి ఉన్నియి. సంపాదన ధరమసమమతమైతేనే 

ఆరాధనలు సీవకరించబడతాయి. అకర మసంపాదన తింటే 

ఆరాధనలు సీవకరించబడవు. 

చేతోు  సంపాదించి తినటం, దగా మోసం లేని 

వ్యాపారం,'' అని అన్నిరు. 14 (అ'హమద్) 

 ( 2/847) راسته ( لم تتم د[ )  26]  - 2784

ْ وَ  كَانَْت لِِمْقَداِم بِْن َمْعِدْي كَِرَب  : أَِِبْ َمْريََم قَاَل ْكِر بِْن  بَ َعْن أَِِب
َجاِريٌَة تَِبْيُع الل َََبَ َويَْقِبُض الِْمْقَداُم ثََمَنُه فَِقْيَل لَُه : ُسْبَحاَن اهلِل أَتَِبْيُع  

َل اهلِل   َسِمْعُت َرُسوْ َما بَأَْس بَِذلَِك َعْم وَ َقاَل نَ الل َََبَ ؟ َوتَْقِبُض الث ََمَن ؟ فَ 
َيأْتَِي َ َعىَل الن َاِس َزَماٌن ََل يَْنَفُع فِْيِه إَِل َ ه وسلم يَُقْوُل : " لَ صىل اهلل علي
يَْناُر وَ  ِ ْرهُم " . َرَواُه أَْحَمُد الد  ِ  .الد 

2784. (26) [2/847-అప్రిశోధితం]  

అబూ బకర్ బన్ అబూ మరామ్ (ర) కథనం: 

మిఖ్దామ్ బన్ మ'అదీ కర్బ్కు ఒక బానిసరాలు 

ఉండేది. అతని పాలు అమ్మమది. మిఖ్దామ్ బన్ 

మ'అదీ కర్బ్ వ్యటి డబుు వ్స్తలు చేసేవ్యరు. 

మిఖ్దామ్ను, 'సుబ్హానలోాహ్ మీబానిసరాలు పాలు 

అముమతంది, మీరు వ్యటి డబుులు వ్స్తలు 

చేసుు న్నిరు,' అని అనడం జరిగంది. దానికి 

మిఖ్దామ్ ''అవును ఇందుల్ల ఎటవ్ంటి అభాంతరం 

లేదు. ప్ర వ్కి (స) ఇలా అంటూ ఉండగా నేను 

విన్నిను. 'ప్ర జలపై ఒక కాలం రాబోతోంది. ఆ 

కాలంల్ల దీన్నరోు, దిర్హమ్లు తప్ప మరేమీ లాభం 

చేకూరిలేవు, ' '' అని అన్నిరు. 15 (అ'హమద్) 

 

14) వివ్రణ-2783: అంటే వ్ృతు లనిిటిల్ల ఈ వ్ృతిు  

ధరమ సమమతమైన మారాాలో్ల గొప్పది. తన చేతోు  

సంపాదించి తినటం. ఉదా: వ్ావ్స్తయం చేయటం, తన 

చేతోు  రాస్ల సంపాదించడం ఇంకా దగా మోసం లేని 

వ్యాపారం. 

15) వివ్రణ-2784: పార చీనకాలంల్ల స్తధారణంగా ప్ర జలు 

పాలు అమ్మమవ్యరు కారు. దానధరామలు చేసేవ్యరు. 

పేదలకు, అగ్తాప్రులకు ఇచిివేసేవ్యరు. అమిే 

డబుులు తీసుకోవ్టం సబబుగా భావించేవ్యరు కాదు. 

మిఖ్దామ్ బన్ మ'అదీ కర్బ్ పాలను తన బానిసరాలికి 

ఇచిిప్ంపి అమ్మమవ్యరు. డబుులు తాను వ్స్తలు 

చేసేవ్యరు. అందువ్లో ప్ర జలు ఆశిరాంగా వ్యరి ప్టో 

అభాంతరాలు తెలిపేవ్యరు. మిఖ్దామ్ బన్ మ'అదీ 

కర్బ్ 'ఇందుల్ల ఎలాంటి అభాంతరం లేదు, ఇది 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1023 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
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زُ  َعْن نَافٍِع قَاَل:وَ  اِم َوإََِل  كُْنُت أَُجه ِ ْزُت إََِل  إََِل الش َ  َمْصٍر فََجه َ
الِْعَراِق فَأَتَْيُت إََِل أُم ُ الُْمْؤِمِنْيَ عَائَِشَة فَُقلُْت لََها: يَا أُم َ الُْمْؤِمِنْيَ 

ْزُت إََِل الْعِ  اِم فََجه َ ُز إََِل الش َ لََك  ََل تَْفَعْل َما لَْت:َقافَ  .َراِق كُْنُت أُْجه ِ
َج  ْ َسِمْعُت َولُِمت َ  عليه وسلم يَُقْوُل: "إِذَا  َرُسْوَل اهلِل صىل اهللِرَك؟ فَإِن ِ

َ لَُه أَْو يََتَنك ََر   َسب ََب اهلُل ِْلََحِدكُْم ِرْزقًا م ِْن َوْجِه فَََل يََدْعُه َحّت َ يََتَغْي َ
 .َجهُ ابُْن َماَواُه أَْحَمُد وَ رَ  .لَُه" 

2785. (27) [2/848-అప్రిశోధితం] 

జాబర్ (ర) కథనం: నేను స్లరియా మరియు ఈజిప్పట  

దేశాలకు వ్యాపారస్తమగర ని తీసుకొని వళ్ళళ, అకకడ 

అమ్మమవ్యడిని, కొనేవ్యడిని. ఆ తరువ్యత 'ఇరాఖ్ దేశం 

సరకు తీసుకువళిళ అకకడ వ్యాపారం పార రంభంచ్చ, 

స్లరియా, ఈజిప్పట  వళళడం మాని వేదాద మని అనుకొని 

సంప్ర దించడానికి 'ఆయి'షహ్ (ర) వ్దద కు వళ్ళళను. 

ఆమతో, ''ఇంతవ్రకు న్వను స్లరియా ఈజిప్పట ల్కు 

వ్యాపారసరకు తీసుకొని వళ్ళళవ్యడిని, ఇప్పపడు 

వ్యాపారస్తమగర  తీసుకొని ఇరాఖ్ వళ్ళళ, అకకడ 

వ్యాపారం చేదాద మని అనుకుంటన్నిను,'' అని 

వినివించుకున్నిరు. దానికి 'ఆయి'షహ్ (ర), 

''మీరు అలా చేయకండి, అసలు మీ వ్యాపారానికి 

ఏమయింది? స్లరియా, ఈజిప్పట  వ్యాపారం ఎందుకు 

వ్దులుతన్నిరు? ఇంకా నేను ప్ర వ్కి (స)ను, 

'అలోాహ్ (త) మీ కోసం ఉపాధి మారాం సుగ్మం చేసేు , 

అందుల్ల ఏదైన్న అంతరాయం, నషట ం కలగ్నంత 

వ్రకు దానిి వ్దలకండి,' అని ప్ర వ్చించగా 

విన్నాను,'' అని చెపాపరు. 16  (అ'హేద్, ఇబెి 

మాజహ్) 

 

ధరమసమమతమైన వ్యాపారం, దీని దావరా డబుులు 

సంపాదించడం ధరమం,' అని అన్నిరు. ఎందుకంటే ఈ 

కాలంల్ల వ్యాపారాలనీి ఈ ధనం పైనే ఆధారప్డి 

ఉన్నియి. ధరమ సంపాదన దావరా వ్చిిన ధనం 

అనిిటికంటే చాలా లాభదాయకమైనది. అందువ్లో పాల 

వ్యాపారం మంచిదే. అయితే పాలల్ల నీళ్ళళ కలిప 

అమమటం ఎంతమాతర ం ధరమసమమతం కాదు. 

16) వివ్రణ-2785: అంటే ఒక వైప్ప నుండి ఉపాధి 

అందుతూ ఉనిప్పపడు, ఆ మారాానిి, స్తధన్ననిి 

 ( 2/848)[ ) صحيح (   28]  - 2786

ُج لَُه   َعْن عَائَِشَة قَالَْت:وَ  ِ كَاَن ِْلَِِبْ بَْكٍر َرِضَي اهلُل َعْنُه غََُلٌم ي َُخر 
أَبُْو   ٍء فَأَكََل ِمْنهُ اَء يَْوًما بَِشْي الَْخَراَج فَكَاَن أَبُْو بَْكٍر يَأْكُُل ِمْن َخَراِجِه فََج 

َوَما ُهَو؟ قَاَل:   ا َهَذا؟ فََقاَل أَبُْو بَْكٍر:ْي مَ تَْدرِ  فََقاَل لَُه الُْغََلُم: .بَْكرٍ 
ِة َوَما أُْحِسُن الُْكَهانََة إَِل َ أَن  َخَدْعُتُه  ْنُت ِْلِنَْساٍن ِفْ الَْجاِهلِي َ كُْنُت تََكه َ

 بَْكٍر قَالَْت: فَأَدَْخَل أَبُوْ  .هُ ْي أَكَلَْت ِمنْ لَِك فََهَذا ال َذِ فَأَْعَطاِنْ بَِذ فَلَِقَيِِنْ 
 ُ  .ْطِنِه. َرَواُه الُْبَخاِري ُ ل َ َشْيٍء ِفْ بَ ي ََدُه فََقاَء ك

2786. (28) [2/848-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: అబూ బకర్ (ర) వ్దద  ఒక 

బానిస ఉండేవ్యడు. ప్ర తిరోజూ తాను సంపాదించింది 

అబూ బకర్ (ర) కు తెచిి ఇచేివ్యడు. అబూ బకర్ 

(ర) దానిి తినే వ్యరు. ఒకస్తరి సంపాదించి తెచాిడు. 

అబూ-బకర్ అందుల్ల నుండి తిన్నిరు. అప్పపడు ఆ 

బానిస, 'ఇప్పపడు మీరు తినిది ఏమిటో మీకు 

తెలుస్త?' అని అడిగాడు. దానికి అబూ-బకర్, 

'విషయం ఏమిటి?' అని ప్ర శ్ించారు. దానికి ఆ 

బానిస, 'అజాానకాలంల్ల నేను ఒక వ్ాకిికి ఉతిు నే 

జ్యాతిషాం చెపాపను. న్నకు జ్యాతిషాంరాదు, అంటే 

జ్యాతిషుకనిలా ఏద్య అన్నిను. ఆ వ్ాకిి దానికి 

ప్ర తిఫలం ఇప్పపడు ఇచాిడు. మీరు తినిది అదే,' 

అని అన్నిడు. అది విని అబూ-బకర్ (ర) నోటిల్ల 

వేలు పటిట  తినిదంతా వ్యంతిచేస్తరు. 17 (బు'ఖార్జ) 

 ( 2/848) تتم دراسته ( [ ) لم  29]  - 2787

َ وَ  أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   .ْكٍر َرِضَي اهلُل َعْنهُ ِِبْ بَ َعْن أ
ِقي ُ ِفْ ُشَعِب  َرَواُه الَْبْيهَ  قَاَل:"ََل يَْدُخُل الَْجن ََة َجَسٌد غُِذَي بِالَْحَراٍم".

 .يَْماِن اْْلِ 
2787. (29) [2/848-అప్రిశోధితం] 

 

అనవ్సరంగా వ్దలకూడదు. అయితే అటనుండి 

ఏదైన్న నషట ం, కషట ం వ్యటిలోితే ఉపాధి అందడంల్ల కషట ంగా 

ఉంటే ఆ ప్ర దేశానిి వ్దలివేయాలి. 

17) వివ్రణ-2786: ఈ 'హదీసు' దావరా తెలిస్లన 

విషయం ఏమిటంటే ఒకవేళ ఎవ్రైన్న అధరమ, 

అనుమాన్నసపద వ్సుు వులు తిని, ఆ తరువ్యత తెలిస్ల 

వ్యంతి దావరా తీస్ల వేయాలి. అధరమ సంపాదన 

కడుప్పల్ల ఉంచరాదు.  
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అబూ-బకర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''అధరమ సంపాదనతో సంరకిు ంచబడిన శర్జరం 

సవరాంల్ల ప్ర వేశ్ంచదు.'' (బైెహఖీ-షు'అబిల్ ఈమన్) 

   (2/848)  [ ) لم تتم دراسته ( 30]  - 2788

َجَبُه ا َوأَعْ اِب لََبنً بُْن الَْخط َ ُعَمُر َشِرَب  َعْن َزيِْد بِْن أَْسلََم أَن َُه قَاَل:وَ 
ُه أَن َُه َوَردَ َعىَل َماٍء قَْد  لََك َهَذ ِمْن أَيَْن  لِل َِذْي َسَقاُه:َوقَاَل  ؟ فَأَْخََبَ ا الل َََبُ

َدقَِة َوُهْم يَْسُقْوَن فََحلَُبْوا ِِلْ ِمْن أَلَْبانَِها   اُه فَإِذَا نََعٌم م ِْن نَِعِم الص َ َسم َ
 الَْبْيَهِقي ُ  اهُ َروَ  ُر يََدُه فَاْسَتَقاَءُه.فَأَدَْخَل ُعمَ  اائِْ َوُهَو َهَذ َعلُْتُه ِفْ ِسقَ فََج 

 .ِفْ ُشَعِب اْْلِيَْماِن 
2788. (30) [2/848-అప్రిశోధితం] 

'జైద్ బన్ అస్లమ్ (ర) కథనం: 'ఉమర్ (ర) పాలు 

తార గారు. ఆ పాలు అతనికి కమమగా రుచిగా 

అనిపంచ్చంది. పాలు ఇచిిన వ్ాకిితో, 'నువువ ఈ 

పాలు ఎకకడి నుండి తెచాివు,' అని అడిగారు. ఆ 

వ్ాకిి, 'చెరువు లేదా బావి దగా్రకు వళ్ళళను. అకకడ 

'సదఖహ్ ఒంట్టలు ఉండేవి. వ్యటి పాలు తీస్ల ప్ర జలకు 

తార పసుు న్నిరు. నేను కూడా కొనిిపాలు తీసుకొని 

వ్చాిను. దానేి మీరు ఇప్పపడు తార గారు. అవి 

'సదఖహ్ పాలు,' అని చెపాపడు. 'ఉమర్ (ర) తన 

చేతిని నోటిల్ల వేస్ల తార గన పాలనిిటినీ వ్యంతి దావరా 

తీస్లవేస్తరు. (బైెహఖీ-షు'అబిల్ఈమాన్) 

 ( 2/849) [ ) لم تتم دراسته (  31]  - 2789

ِه ِدْرَهٌم  َمِن اْشَّتَى ثَْوبًا بَِعَشَرةِ دََراِهَم َوفِيْ  َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:وَ 
ْيِه  َخَل أَْصَبَعْيِه ِفْ أُذُنَ ا دَاَم عَلَْيِه ثُم َ أَدْ  لَُه َصََلًة م َ لَْم يَْقَبُل اهللُ  َحَراٌم 

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َسِمْعُتُه يَُقْولُُه. َرَواُه   َوقَاَل ُصْمًتا إِْن ل َْم يَُكِن الن َ
 .ِعْيٌف ْسَنادُُه َض َوقَاَل: إِ  َماِن.أَْحَمُد َوالَْبْيَهِقي ُ ِفْ ُشَعِب اْْلِيْ 

2789. (31) [2/849-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ''ఒకవేళ 

ఎవ్రైన్న 10 దిర్హమ్ల దుసుు లు కొనానపుపడు, 

వ్యటిల్ల 1 దిర్హమ్ అధరమ సంపాదన అయితే ఆ  

దుసుు లు అతని శర్జరంపై ఉనింత వ్రకు అలోాహ్ 

(త) అతని నమా'జును సీవకరించడు,'' అని చెపప 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ తన రండు చేతల వేర ళళను 

తన చెవులో్ల పటట కొని, ఒకవేళ నేను ఈ 'హదీసు'ను 

ప్ర వ్కి (స) దావరా వినకుండా ఉంటే, ఈ న్న రండు 

చెవులు చెవుడుకు గురవుతాయి,' అని అన్నిరు. 18  

(అ'హేద్, బైెహఖీ-షు'అబిల్ ఈమాన్ / బల్హీన 

ఆధ్ధర్మలు)   
===== 

  الُْمَعاِمََلِت بَاُب الُْمَساِهلَِة ِفْ  -2

2. వావహారాలో్ల మ్ృదుతాం 

ప్ర తి విషయంల్ల నీతి, నిజాయితీ, సతాసంధత, 

ఇంకా సదపరవ్రిన సునిితతవం మంచిగా 

మాటోాడటం కూడా తప్పనిసరి అవుతంది. 

ఎందుకంటే దురామరాులతో, చెడు సవభావ్ం గ్ల 

వ్యరితో ప్ర జలు ఎటవ్ంటి వ్ావ్హారం చేయరు. 

సదపరవ్రిన కష్టట లనిిటినీ సులభతరం చేస్లవేసుు ంది. 

అతనిి అందరూ పేర మిస్తు రు. ఒక న్ననుడి ఉంది. 

'మాట మంచిదైతే దేశానేి ఏలవ్చుి.' కొనుగోలు 

దారులతో సునిితతవంతో వినయ వినమర తలతో 

సహనం ఓరుపలతో ప్ర వ్రిించాలి. దీనేి ముస్తహలత్ 

అంటారు. అంటే చూడనటట  ప్ర వ్రిించాలి. 

కొనుగోలుదారు ఒకవేళ ఉదేద శాపూరవకంగా లేదా 

మరచి చెలోని న్నణాలు ఇచిిన్న కళ్ళళ మూసుకొని 

తీసుకోవ్యలి. ఇది కూడా ఒక రకమైన సతాకరామ్మ. 

దీనిి గురించి కిర ంది 'హదీసు'లో్ల పేర్కకనడం జరిగంది. 
----- 

ُل      మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 2/850) صحيح (  [ ) 1]  - 2790

َم اهلُل  َرحِ  سلم: عليه وُل اهلِل صىل اهللْن َجابٍِر قَاَل: قَاَل َرُسوْ عَ 
 .َرَواُه الُْبَخاِري ُ  .َض َرُجًَل َسْمًحا إِذَا بَاَع َوإِذَا اْشَّتَى َوإِذَا اْقتَ 

2790. (1) [2/850-దృఢం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, అమిమ 

నప్పడు, కొనిప్పడు, అడిగనప్పడు సునిితంగా 

 

18) వివ్రణ-2789: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ఉదా: ఒకవ్ాకిి 

10 దిర్హమ్లల్ల (రూపాయలల్ల) బటట లుకొంటాడు. 

ఒక వేళ వ్యటిల్ల 1 దిర్హమ్ (ఒక రూపాయి) కూడా 

అధరమ సంపాదన అయితే, ఆ దుసుు లు ధరించి నమా'జు 

చేసేు  అలోాహ్ (త) ఆ దుసుు లు అతని శర్జరంపై ఉనింత  

వ్రకు అతని నమా'జును సీవకరించడు.  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1025 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
ప్ర వ్రిించే వ్ాకిిని అలోాహ్ (త) కరుణంచు గాక! 19 

(బు'ఖార్జ) 

 ( 2/850)[ ) متفق عليه (  2]  - 2791

"إِن َ َرُجًَل   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن ُحَذيَْفَة قَاَل:وَ 
َهْل عَلِْمَت ِمْن   فَِقْيَل لَُه: .َض ُرْوَحهُ كَاَن فِْيَمْن قَْبلَُكْم أَتَاُه الُْملُْك لَِيْقبِ 

ْ كُْنُت   قَاَل: .اُنُْظرْ  :َل لَهُ قِيْ  ُم.ا أَعْلَ مَ  َخْْيٍ؟ قَاَل: َما أَعْلَُم َشْيًئا َغْْيَ أَن ِ
نَْيا َوأَُجاِزيِْهْم فَأَنِْظُر الُْمْوِسَر َوأَتََجاَوُز َعِن الُْمْعِسِر   أُبَايُِع الن َاَس ِف الد ُ

 .ن ََة"هلُل الَْج دَْخلَُه اأَ فَ 
2791. (2) [2/850-ఏకీభవితం] 

హుజై'ఫహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

పూర్జవకులో్ల ఒక వ్ాకిి ఉండేవ్యడు. మరణదూత అతని 

వ్దద కు పార ణం తీయడానికి వ్చాిడు. ఆ వ్ాకిితో, 

'నీవేదైన్న సతాకరాం చేస్ల ఉన్నివ్య?' అని 

ప్ర శ్ించాడు. దానికి ఆ వ్ాకిి, 'న్నకు గురిులేదు,' అని 

అన్నిడు. ఆ వ్ాకిితో, 'నువువ బాగా ఆల్లచించు. 

ఏదైన్న గురిుకు రావ్చుి,' అని అనటం జరిగంది. ఆ 

వ్ాకిి మళ్ళళ, 'న్నకు గురిుకు రావ్టం లేదు, అయితే 

న్నకు కేవ్లం ఈ మాతర ం గురిుంది. అదేమిటంటే నేను 

అమిమనప్పడు కొనిప్పడు వ్యరి ప్టో మంచిగా 

ప్ర వ్రిించే వ్యడిని. వ్యరికి ఉప్కారం చేసేవ్యడిని. నేను 

అడిగనప్పడు మంచి సి్లతిల్ల ఉని వ్ాకిికి కూడా 

మరికొంత వ్ావ్ధి ఇచేి వ్యడిని. కష్టట లో్ల ఉనివ్యడిని 

క్షమించేవ్యడిని.' అలోాహ్ (త) ఆ సతాకరాం దావరా 

ఆ వ్ాకిిని సవరాంల్లకి ప్ంపాడు. (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

   (2/850)  ) صحيح ([   3]  - 2792

  :ٍر َوأَِِبْ َمْسُعْوِد اْْلَنَْصاِري ِ امِ ِن عَ َبَة بْ ْحَوُه َعْن ُعقْ ِفْ ِرَوايٍَة ل ُِمْسلٍِم نَ وَ 
 .َك تََجاَوُزْوا َعْن َعْبِدْي""فََقاَل اهلُل أنَا أََحق ُ بَذا ِمنْ 

2792. (3) [2/850-దృఢం] 

ముసా్లమ్ లోని మరొక్ 'ఉఖబహ్ బిన్ 'ఆమిర్ 

మరియు అబూ మస్'ఊద్ క్థన్నలాో ఇలా ఉంది: ''ఆ 

మాటలు విని అలోాహ్ (త) న్నకు నీకంటే క్షమించే 

గుణం అధికంగా ఉంది. 'ఓ దైవ్దూతలారా! ఇతనిి 

 

19) వివ్రణ-2790: అంటే ఇటవ్ంటి వ్ాకిిని అలోాహ్ 

కరుణస్తు డని తెలిపారు లేదా దీవించారు.  

క్షమించండి. కఠినంగా ప్ర వ్రిించకండి,' '' అని 

ఆదేశంచాడు. (ముసో్లమ్) 

 ( 2/850)  [ ) صحيح ( 4]  - 2793

  : هلل عليه وسلم صىل اْوُل اهللِ َرُس  قَاَل  َعْن أََِبْ قََتادََة قَاَل:وَ 
َرَواُه   . يَْمَحُق"ِع فَإِن َُه يَْنُفُق ثُم َ َبيْ  الْ َحلِْف ِفْ كَْثَرَة الْ  وَ  "إِي َاكُْم 
 .ُمْسلٌِم 

2793. (4) [2/850-దృఢం] 

అబూ ఖతాదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

అమ్మమటప్పడు, కొనేటప్పడు ఎలోప్పడూ ప్ర మాణాలు 

చేయకండి, ఎందుకంటే ప్ర మాణం సరకును అమిమ 

వేసుు ంది, కాని దాని శుభానిి చెరిపవేసుు ంది. 20 

(ముసో్లమ్)   

   (2/850) [ ) متفق عليه ( 5]  - 2794

يَُقْوُل:   َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:وَ 
لْ  كََعِة ُمْمِحقَ "اَلَْحلُْف َمْنَفَقٌة لِل س َ  .ِة" ٌة لِل ََبَ

2794. (5) [2/850-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ఇలా 

అంటూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''అధికంగా 

ప్ర మాణాలు చేయటం వ్లో సరకు అముమడవుతంది. 

కాని శుభం నశ్సుు ంది. 21 (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్)  

   (2/850)  [ ) صحيح ( 6]  - 2795

ِب ِ صىل اهلل  عَ  َرِضَي اهللُ َعْن أَِِبْ ذَر ٍ وَ   عليه وسلم قَاَل:ْنُه َعِن الن َ
ْ َولَُهْم   ٌة ََل "ثَََلثَ  ْ َوََل يَُزك ِْْيِ يُكَل ُِمُهُم اهلُل يَْوَم الِْقَياَمِة َوََل يَْنُظُر إِلَْْيِ

ٍ: قَاَل أَبُوْ  عََذاٌب أَلِْيٌم".  :قَاَل   اهلِل؟َخابُْوا َوَخِسُرْوا َمْن ُهْم يَا َرُسْوَل  ذَر 
اُن َوالْ  ُق ِسلْعَ "اَلُْمْسِبُل َوالَْمن َ  . َرَواُه ُمْسلٌِم . الْكَاِذِب" ِف لِْحلْ تُه بِاُمَنف ِ

2795. (6) [2/850-దృఢం] 

 

20) వివ్రణ-2793: అంటే అసతా ప్ర మాణం చేయటం 

వ్లో సరకు అముమడవుతంది. కాని శుభం నశ్సుు ంది. 

అందువ్లో అసతా ప్ర మాణం చేస్ల సరకును అమమరాదు. 

సతాం వ్లో శుభం కలుగుతంది. ఎటవ్ంటి 

వ్ావ్హారంల్లనూ అసతాానికి, మోస్తనికి పాలపడకండి. 

21) వివ్రణ-2794: అంటే ప్ర మాణాల వ్లో కొనుగోలు 

దారు ప్ర మాణాలు నమిమ సరకు కొంటాడు. అమమకాలు 

బాగుంటాయి. కాని దానివ్లో శుభం జరగ్దు. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1026 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
అబూ-జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''తీరుప దినం న్నడు ముగాురు వ్ాకిుల ప్టో 

అలోాహ్(త) ఆగ్ర హంతో, వ్యరితో మాటోాడడు, 

వ్యరివైప్ప చూడడు, వ్యరిని పాపాల నుండి 

ప్రిశుదధ ప్రచడు. వ్యరి కొరకు కఠిన శ్క్ష ఉంటంది. ఈ 

'హదీసు' క్థకుడు, అబూ-జ'ర్ (ర), 'ఓ అలోాహ్ 

ప్ర వ్కిా! ఈ నషట పోయ్య దురదృషట వ్ంతలు ఎవ్రు' అని 

వినివించుకున్నిరు. దానికి ప్ర వ్కి (స), 1. 

అహంకారం వ్లో చీల మండల కిర ంద వ్రకు తన 

పైజామాను వేర లాడగ్టేట  వ్యడు, 2. ఉప్కారం చేస్ల 

ఎతిు పడిచేవ్యడు, 3. అసతా ప్ర మాణంచేస్ల తన 

సరకును అమ్మమవ్యడు అని ప్ర వ్చ్చంచరు. (ముసో్లమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం    اَلَْفْصُل الث َاِنْ 

 ( 2/851)[ ) ضعيف (  7]  - 2796

اِجرُ  اهلل عليه وسْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىلعَ   لم: "الت َ
ُدْوُق اْْلَِمْيُ  ِ َوال َمَع الن َِبي ِْيَ  الص ُ د  َهَداءِ ص ِ ِمِذي ُ   ."يِْقْيَ َوالش ُ ْ َرَواُه الّت ِ
اَرقُْطِِنْ .    َوالد َ

2796. (7) [2/851-బల్హీనం] 

అబూ-స'యీద్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

నీతీ నిజాయితీ గ్ల వ్యాపారి తీరుపదినం న్నడు 

ప్ర వ్కిల, సతావ్ంతల, అమరవీరుల సహవ్యసంల్ల 

ఉంటాడు. (తిరిమజి', దారు ఖుత్నా)  

 ( 2/851) [ ) ضعيف (  8]  2797

: َهَذا َحِديٌْث وَ  ِمِذي ُ ْ َرَواُه ابُْن َماَجُه َعِن ابِْن ُعَمَر. َوقَاَل الّت ِ
 .َغِريٌْب 

2797. (8) [2/851-బల్హీనం] 

ఇబెి-మాజహ్, దారు-ఖుతనీ ఈ 'హదీస్త'ను, 

'అబ్దు లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ దావర్మ ఉలా్లఖంచారు. 

(త్తరిేజీ' / ఏకలాేఖనం). 

 (2/851)(  صحيح [ )  9]  - 2798

ا نَُسَم َ ِفْ َعْهِد َرُسْوِل اهلِل صىل   َوَعْن قَْيِس بِْن أَِِبْ َغْرَزَة قَاَل: كُن َ
َماِسَرةَ  يه وسلم   صىل اهلل علفََمر َ بَِنا َرُسْوُل اهللِ  .اهلل عليه وسلم الس َ

اِر إِن َ الَْبْيَع  َمْعَش "يَا   :فََقاَل  .ِمْنهُ  انَا بِاْسِم ُهَو أَْحَسُن فََسم َ  َر الت ُج َ

َدقَِة". ِمِذي ُ   يَْحُضُرُه الل َْغُو َوالَْحلُْف فَُشْوبُْوُه بِالص َ ْ َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ
َسائِ ُ َوابُْن َماَجهُ   . َوالن َ

2798. (9) [2/851-దృఢం] 

ఖైస్ బన్ అబూ 'గ్ర్'జ్హ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

కాలంల్ల మ్మము వ్యాపారులము, 'సమాస్లరహ్ ' అని 

పలువ్బడే వ్యరం. అంటే మమమలిి తాజిర్ 

అనకుండా సమాస్లరహ్ అనేవ్యరు. దీని అరిం దల్లల్ 

(ఏజంట). ఒకస్తరి ప్ర వ్కి (స) మా ప్ర కక నుండి 

వళ్ళతూ మాకు ఒక మంచి పేరు పటాట రు. ఇంకా ఇలా 

అన్నిరు, ''ఓ వ్యాపార సంఘ ప్ర తినిధులారా! మీ 

వ్యాపారంల్ల వ్ారి పేర లాప్నలు, అశోీల ప్లుకులు, 

అసతా ప్ర మాణాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. కనుక 

మీరు దాన ధరామలను కూడా చేరుికోండి. అంటే 

వ్యాపార సరకులో్ల నుండి దానధరామలు చేస్తు  

ఉండండి. అవి మీ పాపాలకు ప్రిహారంగా ప్నికి 

వ్స్తు యి.'' (అబూ-దావూద్, తిరిమజి', నస్తయి', 

ఇబెి-మాజహ్) 

   (2/851)  [ ) ضعيف ( 10]  - 2799

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  وَ  َعْن عَُبْيِد بِْن َرفَاَعَة َعْن أَبِْيِه َعِن الن َ
اًرا إَِل َ َمِن اتَْق  َجاُر يَْحَشُرْوَن يَْوَم الِْقَياَمِة فُج َ   َرَواهُ .  َدَق" َوبَر َ َوَص "الت ُ

ِمِذي ُ َوابُْن مَ  ْ  . يو الدارم . اَجهُ الّت ِ
2799. (10) [2/851-బల్హీనం] 

'ఉబైెద్ బన్ రఫా'అహ్ (ర) తన తండిర గారి దావరా 

క్థనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''తీరుపదినం న్నడు 

వ్యాపారులను అవిధేయులు, పాపాతమలు, 

దురామరాుల సహవ్యసంల్ల లేప్డం జరుగుతంది. కాని 

దైవ్భీతితో, సతాకరాాలు చేస్తు , సతాం ప్లికే 

వ్యాపారులు తప్ప. (తిరిమజి', ఇబెి-మాజహ్, 

దారమి) 

2800 -  [11  ]? (2/852) 

اءِ  :  .وروى البيهقي ف ُشَعِب اْْلِيَْماِن َعِن الََْبَ ِمِذي ُ ْ َهَذا  َوقَاَل الّت ِ
 .َحِديٌْث َحَسٌن َصِحْيٌح 

2800. (11) [2/852-?] 

బరా (ర) కథనం: నీతినిజాయితీ గ్ల వ్యాపారులు 

ప్ర వ్కిల సహవ్యసంల్ల, అవినీతిప్రులైెన వ్యాపారులు 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1027 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
దురామరాుల, నీచుల, పాపాతమల సహవ్యసంల్ల 

లేప్బడతారు. (బైెహఖీ--షు'అబిల్ ఈమన్, 

తిరిమజి' / పార మణిక్ం / దృఢం) 
----- 

 .َهَذا الَْباُب َخاٍل م َِن الَْفْصِل الث َالُِث 

ఈ అధ్ధాయంలో మూడవ విభాగం లేదు. 
===== 

 َيارِ بَاُب الْخِ   -3

3. వయవహార్ంలో సేేచ్ఛాధికారం 

రండు వ్సుు వులో్ల మంచిదానిి ఎంచ్చకవ్టానిి 

'ఖయార్ లేదా ఇ'ఖియార్  అంటారు. వ్యాపారంల్ల 

అమ్మమవ్యరికి, కొనేవ్యరికి ఒకోకస్తరి ఎంచ్చకున్వ 

అవ్సరం ఏరపడుతంది. ఇవి న్నలుగు రకాలు: 1. 

'ఖియార మజోిస్, 2. 'ఖియార రూయత, 3. 

'ఖియార 'ఐబ్, 4. 'ఖియార షర్'త్. 

1. 'ఖియార మజోిస్: అంటే అమ్మమవ్యరు, కొనేవ్యరు 

ఒకే సమావేశంల్ల ఉంటే వ్యరు అమమడం, కొనడం 

జరిగ ఉన్ని, దానిి తిరిగ ఇచిివేయవ్చుి. 

అమిమన వ్యరు తిరిగ ఆ వ్సుు వును తీసుకొని, అతని 

సొముమ తిరిగ ఇచిివేయ వ్చుి. అంటే ఆ 

సమవేశ్ంలో ఇదు రికీ బేర్మనిా రదుు చేస్తకున్వ అధి 

కారం ఉంది. కిర ంది 'హదీస్త'లో ఇల్లగే ఉంది. 

2. 'ఖయార రూయత్: ఎవ్రైన్న చూడకుండా 

వ్సి్తవును కొంటే, ఈ వ్ావ్హారం ధ్రేసమేతమ్మ. 

కాని చూచ్చన తరువ్యత త్నస్తకున్వ, లేదా త్తరిగ 

ఇచ్చువేసే అధికారం అతనికి ఉంది. దీనిా 'ఖయార 

రూయత్ అంటారు.  

3. 'ఖయార 'ఐబ్: ఒక్వేళ్ కొనా తరువ్యత 

వ్సి్తవులో లోప్ం క్నబడిత్య, లోప్ంవ్లా్ వ్సి్తవును 

త్తరిగ ఇచేు అధికారం ఉంది. దీనిా 'ఖయార 'ఐబ్ 

అంటారు. అమిమనవ్యరు కూడా ల్లపానిి బయటపటేి 

అమేలి. ల్లప్ం చూప్కుండా అమిమతే పాపానికి 

గురవుతాడు. ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం: ''ల్లప్ం ఉని 

వ్సుు వును ల్లప్ం చూప్కుండా అమిమనవ్యడు  

దైవ్యగ్ర హానికి గురిఅవుతాడు. ఎలోప్పపడూ 

దైవ్దూతలు శపస్తు  ఉంటారు.'' (ఇబెి మాజహ్) 

4. 'ఖియార షర్'త్: ఒకవేళ కొనిప్పపడు 

తీసుకోవ్డం, తీసుకోక పోవ్డం న్న ఇషట ం అని షరత 

పటాట లి. దీనిి 'ఖియార షర్'త్ అంటారు. ఇది 

ధ్రేసమేతం. కొందరివ్దద  ఇది మూడు రోజుల వ్రకు 

ఉంది. ప్రిశోధకుల వ్దద  నిర్జణ త వ్ావ్ధి లేదు. ఇదే 

సరైనది. తిరిమజి'ల్ల ఇలా ఉంది, ''ప్ర వ్కి (స) ఒక 

ప్లోెవ్యస్లకి అమిమన తరువ్యత, అతనికి కొన్వ, 

క్నుగోలు రదుు చేసే అనుమతి ఇచాిరు.''  
----- 

ُل      మొదటి విభాగం   اَلَْفْصُل اْْلَو َ
  (2/853) ( متفق عليه[ )  1]  - 2801

 ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َرُس اَل قَ  :قَاَل َعِن ابِْن ُعَمَر 
قَا  ْنُهَما بِالِْخَياِر َعىَل َصاِحِبِه ما لَْم يََتَفر َ "اَلُْمَتَبايَِعاِن كُل ُ َواِحد ً م ِ

   .إَِل َ بَْيَع الِْخَياِر"
كُل ُ َواِحٍد م ِ  :ل ُِمْسلٍِم َوِفْ ِرَوايٍَة  ا  ْنُهمَ "إِذَا تََبايََع الُْمَتَبايَِعاِن فَ

قَا أَْو يَُكْوَن بَْيُعُهَما َعْن ِخَياٍر فَإِذَا  ِخيَ الْ بِ  اِر ِمْن بَْيِعِه َما لَْم يََتَفر َ
 .كَاَن بَْيُعُهَما َعْن َخَياٍرفََقْد َوَجَب"

: ِمِذي ِ ْ َ  َوِفْ ِرَوايٍَة لِل ِّت ِ قَا أَْو   بِالْخِ ي َِعاِن لْبَ "ا َياِرَما لَْم يََتَفر َ
 يَْخَتاَرا".  

أَْو   .َّت"بََدَل"اخْ  "أَْو يَُقْوُل أََحُدُهَما لَِصاِحِبِه: ِق عَلَْيِه:فَ ُمت َ الْ  ِفْ وَ 
 .يَْخَتاَرا"

2801. (1) [2/853-ఏకీభవితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''అమ్మమవ్యరికి కొనే వ్యరికి ఇదద రికీ అధికారం 

ఉంది. ఆ బేరానిి కొనస్తగంచిన్న, రదుద చేయాలను 

కున్ని. అయితే ఇదద రూ ఒకే సమావేశంల్ల ఉండాలి 

వేరవ్కూడదు. అయితే సేవచాా వ్యాపారం ) బైె 

ఇ'ఖ్తియార్)ల్ల అధికారంఉంటంది. 22 (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ) 

 

22) వివ్రణ-2801: 'ఖియార మజోిస్ గురించి ఇంతకు 

ముందు పేర్కకనడం జరిగంది. ఈ హదీసు దావరా కూడా 

అమ్మమవ్యరికి, కొనేవ్యరికి ఇదద రూ వేరవ్నంత వ్రకు 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1028 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
ముసో్లమ్ ఉలోేఖనంల్ల ఇలా ఉంది, ''అమ్మమవ్యరు 

కొనేవ్యరు ఇదద రూ ఒకే సమావేశంల్ల ఉంటే విడిపో 

నంత వ్రకు వ్యరి వ్ావ్హారంల్ల ఇదద రి సేవచా తప్పని 

సరి అవుతంది.  

తిరిమజిల్లని ఒక ఉలోేఖనంల్ల ఇలా ఉంది: ఇదద రూ 

వేరవ్నంత వ్రకు అమ్మమవ్యరికి, కొనేవ్యరికి సేవచా 

ఉంటంది.  

బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్లల్లని కొనిి ఉలోేఖన్నలో్ల 

ఇ'ఖ్తారకు బదులు ఇ'ఖ్తర్ అని ఉంది. ప్దాల 

తేడా ఉంది. అరిం ఒకకటే.  

 ( 2/853)تفق عليه ( [ ) م  2]  - 2802

 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َزاٍم قَاَل:حِ َعْن َحِكْيِم بِْن وَ 

قَا ْيِعِهَما بَ ُهَما ِفْ ا بُْوِرَك لَ فَإِْن َصَدقَا َوبَي َنَ  ."اَلَْبي َِعاِن بِالِْخَياِرَما لَْم يََتَفر َ
 .ِهَما" عِ يْ بَ  ةُ َركَبَ  ُمِحَقْت  َوإِْن كََتَما َوكََذبَا

2802. (2) [2/853-ఏకీభవితం]  
'హకీమ్ బన్ 'హి'జామ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, అమ్మమవ్యరికి కొనేవ్యరికి ఆ సమావేశం నుండి 

వేరుకానంత వ్రకు అధికారం ఉంది. ఒకవేళ ఇదద రూ 

సతాం ప్లికితే, తమ వ్సుు వుల్లపానిి బహిరాతంచేసేు  

వ్యరి వ్యాపారంల్ల శుభం కలుగుతంది. ఒక వేళ 

ఇదద రూ ల్లపాలను కపపప్పచిి, అసతాం ప్లికితే వ్యరి 

వ్యాపారంల్ల శుభం ఉండదు. 23  (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

 ( 2/853)[ ) متفق عليه (  3]  - 2803

ِب ِ ُجٌل لِل رَ  قَاَل  َعِن ابِْن ُعَمَرقَاَل:وَ  ْ أُْخَدُع    صىلن َ اهلل عليه وسلم إِن ِ
ُجُل يَُقْولُهُ . ََلِخََلبََة" بَايََعْت فَُقْل:"إِذَا  :فََقاَل  ِفْ الُْبُيْوِع    . فَكَاَن الر َ

 متفق عليه.  

2803. (3) [2/853-ఏకీభవితం] 

 

అధికారం ఉంది. వ్యళ్ళళ కోరితే వ్ావ్హారం కొనస్తగంచ 

గ్లరు లేదా వ్ావ్హారం రదుద  చేయగ్లరు. ధారిమక 

ప్ండితల అభపార యం ఇదే. ఇదే ఉతు మం. 

23) వివ్రణ-2802: అంటే ఇదద రూ సతాం ప్లికి, నీతి 

నిజాయితీగా వ్ావ్హరిసేు , వ్యరి వ్ావ్హారంల్ల శుభం 

కలుగుతంది. వ్యరి వ్ావ్హారంల్ల అసతాం, మోసం, 

ల్లపాలిి కపపప్పచిటం ఉంటే శుభం ఉండదు.  

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ఒక వ్ాకిి ప్ర వ్కి 

(స)తో, 'నేను అమమటంల్ల కొనటంల్ల మోస 

పోతన్నిను,' అని వినివించుకున్నిడు. అప్పపడు 

ప్ర వ్కి (స), 'నువువ ఏదైన్న అమిమతే ఇందుల్ల 

ఎలాంటి మోసంలేదని చెప్పప,' అని అన్నిరు. ఆ 

వ్ాకిి అలాగే అనేవ్యడు. 24 (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 
----- 

  రండవ విభాగం      اَلَْفْصُل الث َاِنْ 

   (2/854)  ) حسن (  [ 4]  - 2804

ِ عَ  صىل اهلل  َرُسْوَل اهلِل  هِ أَن َ ْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 
قَا إَِل َ أَْن ي َُكْوَن َصْفَقَة  عليه وسلم قَاَل: "اَلَْبي َِعاِن بِالِْخَياِرَما لَْم يََتَفر َ

َرَواُه    .ْسَتِقْيلَُه" َيَة أَْن ي َ َخْش ِخَياٍر َوََل يَِحل ُ لَُه أَْن ي َُفاِرَق َصاِحُبُه 
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  ْ  .ائِ ُ َس َوالن َ  الّت ِ

2804. (4) [2/854-పార మణిక్ం] 

'అమర ర్ బన్ షు'ఐబ్ (ర) తన తండిర  దావరా, 

ఆయన తన తండిర  దావరా కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''అమ్మమవ్యరికీ, కొనేవ్యరికీ సమావేశం నుండి 

వేరు కానంత వ్రకు అధికారం ఉంటంది. అయితే 

ప్ర తేాక వ్ావ్హారంలో మతర మ్మ అధికారం ఉంటంది. 

అందువ్లా్ వ్ావ్హారం అవ్గానే రండవ్ వ్ాకిికి 

వ్ావ్హారం రదుద  చేసేహకుక ఉండకూడదని వంటనే 

సమావేశం నుండి వళళడానికి లేచి నిలబడటం 

ధ్రేసమేతం కాదు.'' 25  (తిరిమజి', అబూ-దావూద్, 

నస్తయి')  

 ( 2/854)لم تتم دراسته ( [ )  5]  - 2805

قَن َ  " وسلم قَاَل:  ىل اهلل عليهص  ِب ِ الن َ َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َعِن وَ  ََل يََتَفر َ
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  .اٍض"إِثَْناِن إَِل َ َعْن تَرَ 

 

24) వివ్రణ-2803: లా'ఖలాబతహ్ అంటే ఈ 

వ్ావ్హారంల్ల ఎలాంటి మోసం లేదు అని అరిం. అంటే 

ఒకవేళ నువువ ఈ బేరంల్ల మోసగసేు  ఈ బేరం అవ్దు. 

నేను వ్ావ్హారానిి రదుద చేస్తు ను. లేదా న్నకు రదుద చేసే 

అధికారం ఉంది.  

25) వివ్రణ-2804: ఇఖాలహ్ అంటే వ్ావ్హారానిి రదుద  

చేయడం, అంటే వ్ావ్హారం చేస్లన వ్ాకిి రండవ్ వ్ాకిికి 

వ్ావ్హారం రదుద చేసే అధికారం ఉండకూడదని సమావేశం 

మారిివేయడం.  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1029 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
2805. (5) [2/854-అప్రిశోధితం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

కొనేవ్యరు అమ్మమవ్యరు వేరవ్కముందు వ్ావ్హారంపై 

ఇదద రూ సంతృపు  చెందాలి . 26 (అబూ-దావూద్) 
----- 

   మూడవ విభాగం   ث َالُِث الَْفْصُل ال

   (2/854) [ ) لم تتم دراسته ( 6]  - 2806

َ  عَ  ْن َجابٍِر َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َخْي َ
ا بَ رَ أَعْ  ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا حَ َبْيِع ْعَد الْ ابِي ً ْ   ِحْيٌح َص   ٌن  َحَس ِديٌْث . َرَواُه الّت ِ

 .َغِريٌْب 

2806. (6) [2/854-అప్రిశోధితం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ఒక ప్లోెవ్యడికి 

అమిమన తరావత అతనికి రదుు చేసే అవ్కాశం 

ఇచాిరు. (తిరిమజి' / పార మణిక్ం-దృఢం-ఏకలాేఖనం) 

===== 

بَا ُب  بَا   -4 ِ  الر 
4. వడీ్డ 

అప్పపగా ఇచిిన దానికన్ని అధిక మొతాు నిి 

పందటానిి వ్డ్డడ  అంటారు. ఉదాహరణకు ఒకరికి 

100 రూపాయలు అప్పపగా ఇచిి, 125 రూపాయలు 

తీసుకుంటానని చెప్పడం. ఇటవ్ంటి మారాాలు 

అనేకం ఉన్నియి. వ్డ్డడ  తీసుకోవ్డం నిషిదధ ం. 

ఖుర్ఆన్ మరియు 'హదీసు'లో్ల దీని గురించి కఠినంగా 

హెచిరించబడింది. అలోాహ్ (త) ఆదేశం, ''ఎవ్రైత్య 

వ్డీ్డ త్తంటారో! వ్యరి సి్లత్త (పునరుతిాన దినమున) 

షై'తాన్  తాక్డం వ్లా్ భర మప్రచబడిన వ్ాకిత  సి్లత్తవ్లె 

ఉంటంది. ఇది ఎందు క్ంటే! వ్యరు: ''వ్యాపారం కూడా 

వ్డీ్డ ల్లంటిదే!'' అని చెప్పడం. కాని అలా్లహ్  

వ్యాపార్మనిా ధ్రే సమేతం ('హల్లల్ ) చేశాడు 

 

26) వివ్రణ-2805: అమ్మమవ్యరు, కొనేవ్యరు తమ ఇషట  

పూరవకంగా అమామలి, కొన్నలి. అనంతరం సంతృపు  

కరంగా ఉండాలి. ఈ వ్ావ్హారం ఒకరికి ఇషట ం మర్కకరికి 

ఇషట ం లేకపోతే అది సరైన వ్ావ్హారం కాదు. ఇదద రికి 

ఇషట పూరవకంగా అయితే వ్ావ్హారం సరిగాా ఉంటంది. 

మరియు వ్డీ్డని నిషిధ్ధ ం ('హర్మమ్ ) చేశాడు. క్నుక్ 

తన ప్ర భువు చేస్లన ఈ హితబోధ్ అందిన వ్ాకిత  

మునుేందు వ్డీ్డ త్తనటం తాజిసిే, అతడు పూరవం 

త్తనాదేదో త్తన్నాడు. అతడి వ్ావ్హారమంతా 

అలా్లహ్ కే చెందుతుంది. (ఈ ఆదేశ్ం తరువ్యత ఈ 

దురవావ్హార్మనికి) పాల్పడే వ్యరు నరక్వ్యస్త 

ల్వుతారు, అక్కడ వ్యరు శాశ్వతంగా ఉంటారు.'' 

(సూ. అల్ బఖరహ్, 2:275)  

మరోచోట అలోాహ్ (త) ఇలా ఆదేశంచాడు: 

''అలా్లహ్  వ్డీ్డ (ఆదాయానిా) నశంప్జేసిాడు మరియు 

దానధ్ర్మేలు (చేసేవ్యరికి) వ్ృధిధ నొసంగుతాడు. 

మరియు సతాత్తరసాకరుడు (క్ృతఘ్నాడు) 

పాపిషుు డు అయిన వ్ాకిత ని అలా్లహ్  ప్రర మించడు.  

నిశ్ుయంగా, విశ్వస్లంచ్చ సతాకర్మాలు చేసేవ్యరికీ 

మరియు నమ'జ  సిాపించే వ్యరికీ, 'జ్కాత్  ఇచేు 

వ్యరికీ, తమ ప్ర భువు వ్దు  తగన ప్ర త్తఫల్ం ల్భసి్తంది 

మరియు వ్యరికి ఎల్లంటి భయమూ ఉండదు 

మరియు వ్యరు దుుఃఖప్డరు కూడా! ఓ 

విశావస్తల్లర్మ! అలా్లహ్  యందు భయ భకుత లు క్లిగ 

ఉండండి మరియు మీరు (నిజ్ంగా) విశావస్తలే 

అయిత్య, మీకు ర్మవ్ల్స్లన వ్డీ్డని విడిచ్చ పటేండి. కాని, 

ఒక్వేళ్ మీరు అల్ల చేయక్ పోత్య! అలా్లహ్  మరియు 

ఆయన సందేశ్హరుని తరఫునుండి యుదధ ప్ర క్టన 

ఉందని తెలుస్తకండి. కాని మీరు ప్శాుతిాప్ప్డిత్య 

(వ్డీ్డ వ్దలు కుంటే), మీ అసలు సొముే మీకు 

ల్భసి్తంది. మీరు (ఇతరుల్కు) అన్నాయం 

చేయక్ండి మరియు మీకూ అన్నాయం జ్రుగ్దు.'' 

(సూ. అల్ బఖరహ్, 2:276-279) 

ఈ ఆయాతుల్లో విషయం సపషట ంగా ఉంది. వ్డ్డడ  

ఇవ్వడం, తినడం నిషిదధ ం. వ్డ్డడ  తినేవ్యరు తీరుపదినం 

న్నడు పచిివ్యరిలా అటూ ఇటూ ప్డుతూ 

నిలబడతారు. ప్ర ప్ంచంల్ల విన్నశనం, తీరుపదినం 

న్నడు నరకం వ్యరికి తప్పదు. స్తరహ్ ఆలి 

'ఇమార న్ల్ల అలోాహ్ ఆదేశం: ''ఓ విశావస్తల్లర్మ! 

ఇబబడి ముబబడిగా పరిగే ఈ వ్డీ్డని త్తనక్ండి. 

మరియు మీరు సాఫల్ాం పొందటానికి అలా్లహ్ 
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యందు భయభకుత లు క్లిగఉండండి.'' (సూ. ఆల 

'ఇమార న్, 3:130) 

అజాాన కాలంల్ల ప్ర జలు నిర్జణ త గ్డువుల్ల చెలోించే 

షరత పటిట  డబుు అప్పపగా ఇచేివ్యరు. గ్డువు 

పూరివ్గానే అప్పప చెలోించని ప్క్షంల్ల వ్డ్డడ ని అసలుల్ల 

కలిప దానిపై మళ్ళళ వ్డ్డడ  నిరణ యించేవ్యరు. ఈ విధంగా 

వ్డ్డడ పై వ్డ్డడ  చక్ర వడీ్డగా చేస్ల ఆసుు లను స్తవధీనం 

చేసుకునేవ్యరు. ప్ర తేాకంగా దీనిి గురించి ఈ 

ఆయతు అవ్తరించింది. 

ఖుర్ఆన్ల్లని ఈ ఆయతుల దావరా వ్డ్డడ  నిషేధం 

నిరూపంచబడింది. 'హదీసు'లో్ల కూడా దీని నిషేధం 

గురించి పేర్కకనడంజరిగంది. 6 విషయాలో్ల 

నిరూప్ణలు ఉన్నియి. మిగ్తా విషయాలో్ల వీటిని 

అనుసరించి నిరణ యం తీసుకోవ్డం జరుగుతంది. 

ప్ర వ్కి (స) 6 వ్సుు వులో్ల సపషట ంగా వ్డ్డడ  తీసుకోరాదని 

ఆదేశ్ంచారు.  

1. బంగారం, 2. వండి, 3. గోధుమలు, 4. 

జొనిలు, 5. ఖరీూరం, 6. ఉప్పప. మిగ్తా 

విషయాలో్ల ధారిమక ప్ండితలు కారణం పేర్కకని 

నిషేధించారు. 

ఇమామ్ ష్టఫయీ ఖర్జదు, తినే ప్దారిం, ఇమామ్ 

మాలిక్ ఖర్జదు నిలవ ఉండటం, ఇమామ్ అబూ 

హనీఫా బరువు కారణాలుగా పేర్కకన్నిరు. వీటిని 

గురించి వివ్రంగా ఫిఖహ్ ప్పసు కాలో్ల ఉంది. 
----- 

మొదటి విభాగం  ُل  اَلَْفْصُل اْْلَو َ
 ( 2/855) [ ) صحيح (  1]  - 2807

وسلم   عليه اهللْن َجابٍِر َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: لََعَن َرُسْوُل اهلِل صىل عَ 
بَال ا آكَِل  ِ  .لٌِم َرَواُه ُمْس  .ٌء"َواْم ِس اَل: "هُ َوُمْوكِلَُه َوكَاتَِبُه َوَشاِهَديِْه َوقَ  ر 

2807. (1) [2/855-దృఢం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) వ్డ్డడ  సొముమను తినే 

వ్యరినీ, వ్డ్డడ  ఇచేివ్యరినీ, వ్డ్డడ  తీసుకునేవ్యరినీ, వ్డ్డడ  

తినిపంచేవ్యరినీ, వ్డ్డడ  వ్యాపారం గురించి వ్యర సేవ్యరినీ, 

దాని స్తకుు ాలిి శపంచారు. పాప్ంలో  వీరందరూ 

సమానులే. 27 (ముసో్లమ్) 

 ( 2/855) يح ( [ ) صح  2]  - 2808

اِمِت قَاَل:وَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن ُعَبادََة بِْن الص َ
ُة بِا وسلم:  َهِب َوالِْفض َ َهُب بِالذ َ ِة لْ "اَلذ َ ِعْْيُ  الَُْب ِ بِ  َوالَُْب ُ ِفض َ  َوالش َ

ْمُر  ِعْْيِ َوالت َ مْ بِالش َ ِل َسَواًء بَِسَواٍء يًَدا بَِيٍد ِمْثًَل بِِمثْ  .الِْملِْح ِملُْح بِ الْ ِر وَ بَالت َ
 فَإِذَا اْخَتلََفْت َهِذهِ اْْلَْصَناُف فَِبْيُعْوا كَْيَف ِشْئُتْم إِذَا كَاَن يًَدا بَِيٍد".

 .ٌم لِ  ُمْس اهُ َروَ 

2808. (2) [2/855-దృఢం] 

'ఉబాదహ్ బన్ 'స్తమిత్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''బంగారానికి బదులు బంగారం, వండికి 

బదులు వండి, గోధుమలకు బదులు గోధుమలు, 

యవ్వలకు బదులు యవ్వలు, ఖరీూరాలకు 

బదులు ఖరీూరాలు, ఉప్పపకు బదులు ఉప్పప 

సరిసమానంగా, ఇవ్యవలి. ఒకవేళ వేరే ప్దారి్మలు 

ఉంటే మీకు వీలైెన విధ్ంగా ఇచ్చుపుచ్చుకవ్చుిను. 

వను వంటనే అయితే, నగ్దుగా అమామలి.28 

(ముసో్లమ్) 

 ( 2/855) [ ) صحيح (  3]  - 2809

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل   َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ 
هَ  اهلل عليه وسلم: ِة َوالَُْب ُ بِالَُْب ِ ِة بِ ض َ فِ َهِب َوالْ بَالذ َ  ُب "اَلذ َ  الِْفض َ

عِ َوال ْمُر بِاْْيِ عِ لش َ بِاْْيُ ش َ ْمِر َوالْمِ  َوالت َ لُْح بِالِْملِْح ِمْثًَل بِِمْثٍل يًَدا بَِيٍد لت َ
 .ٌم ْسلِ ُه مُ اَروَ  .ْيِه َسَواٌء" فََمْن َزادَ أَِو اْسَتَزادَ فََقْد أَْرََب اْْلِخُذ َوالُْمْعِطْي فِ 

 

27) వివ్రణ-2807: వ్డ్డడ  ఇవ్వటం, ప్పచుికోవ్టం మహా 

పాప్ం. వ్డ్డడ  ఇచేివ్యడు, తీసుకునేవ్యడు ఇదద రూ 

శాప్గ్ర సుు లే. దానిి వ్యర సేవ్యడూ, స్తక్షాం ఇచేివ్యడూ 

ఇదద రూ శాప్గ్ర సుు లే.  

28) వివ్రణ-2808: అంటే గోదుమలకు బదులు గోదు 

మలు అమిమన్న కొన్ని, నగ్దుగా, సరిసమానంగా 

ఉండాలి. అంటే ఒక కిల్ల గోధుమలకు బదులు ఒకకిల్ల 

గోధుమలు అమమవ్చుిను, కొనవ్చుిను. ఒకకిల్ల ఇచిి 

ఒకటినిర తీసుకోవ్టం వ్డ్డడ  అవుతంది. అదే విధంగా 

మిగ్తా విషయాలో్లనూ, ఇటవ్ంటి షరతే ఒకే రకమైన 

ఆహార ధాన్నాలు ఉంటే సరిసమానంగా వంటనే ఇవ్యవలి. 

వేరేవరుగా ఉంటే హెచుితగాులు చేయవ్చుిను. 

అయితే వెనువెంటన్న ఇవ్యాలి. అప్పపగా కాకూడదు. 
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2809. (3) [2/855-దృఢం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''బంగారానికి బదులు బంగారానిి వండికి 

బదులు వండిని, గోధుమలకు బదులు గోధుమలు, 

యవ్వలకు బదులు యవ్వలు, ఖరీూరాలకు 

బదులు ఖరీూరాలు, ఉప్పపకు బదులు ఉప్పప 

సరిసమానంగా వనువంటనే ఇవ్యవలి. ఎకుకవ్ 

ఇచిిన్న, ఎకుకవ్ తీసుకున్ని అది వ్డ్డడ  అవుతంది. 

ఇచేి వ్యరూ ప్పచుికునేవ్యరూ ఇదద రూ పాపాతమలే. 

(ముసో్లమ్) 

   (2/855) [ ) متفق عليه ( 4]  - 2810

"ََل تَِبْيُعوا   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْنُه قَاَل:وَ 
َهِب إَِل َ  َهَب بِالذ َ ا بَْعَضَها َعىَل بَْعٍض َوََل  ِشف ُوْ َوََل تُ  . بِِمْثٍل  ِمْثًَل الذ َ

ْوا بَْعَضَها َعىَل بَْعٍض  .ٍل  ِمْثًَل بِِمثْ بِالَْوِرَق إَِل َ  َق لَْورِ ْيُعوا ا تَبِ  َوََل   .َوََل تُِشف ُ
 .تَِبْيُعْوا ِمْنَها غَائًِبا بَِناِجٍز"

هْ  ِفْ ِرَوايٍَة:وَ  ِرِق إَِل َ َوْزنًا   بِالْوَ َوِرَق لْ ا  ْهِب َوََل بَالذ َ  َب "ََل تَِبْيُعْوا الذ َ
 .بَِوْزٍن"

2810. (4) [2/855-ఏకీభవితం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''బంగారానికి బదులుగా బంగారం సరి 

సమానంగా అమమండి. ఇంకా ఒక దానిి మర్కక 

దానిపై అధికం చేయకండి. అదేవిధంగా వండిని వండికి 

బదులుగా సరిసమానంగా అమమండి. ఒక దానికి 

మర్కక దానిపై పంచకండి. అదేవిధంగా నగ్దును 

అప్పపకు బదులుగా అమమకండి. (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ్)  

మరో ఉలోేఖనంల్ల ఇలా ఉంది, ''బంగారానికి 

బదులు బంగారానిి, వండికి బదులుగా వండిని 

సరిసమానంగా అమమండి.'' 

 ( 2/856) (   يح[ ) صح  5]  - 2811

عليه   ىل اهللِ ُسْوَل ص  قَاَل: كُْنُت أَْسَمُع رَ بِْن َعْبِد اهللِ  رِ مَ َعْن َمعْ وَ 
َعاُم بِ يَُقْوُل وسلم  َعاِم ِمْثًَل : "الط َ  .َرَواُه َمْسلٌِم  .  بِِمْثٍل"الط َ

2811. (5) [2/856-దృఢం] 

మ'అమర్  బిన్'అబుద లోాహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ఇలా ప్ర వ్చిస్తు  ఉండగా నేను విన్నిను, ''ఆహార 

ధాన్నాలను ఆహారధాన్నాలకు సమానంగా 

అమమండి. (రండూ ఒకే రకానికి చందినవైె ఉండాలి). 

(ముసో్లమ్)  

   (2/856) [ ) متفق عليه ( 6]  - 2812

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َعْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ 
َهُب بِالذ َ   .َهاءَ َهاَء وَ َوالَْوِرُق بِالَْوِرِق ِربَا إَِل َ  .اءَ َوهَ  اءَ ا إَِل َ هَ َهِب ِربَ "اَلذ َ

ِعْْيِ ِربَا َهاَء َوَهاءَ  .َوَهاءَ  إَِل َ َهاَء لَُْب ُ بِالَُْب ِ اوَ  ِعْْيُ بِالش َ ْمُر  .َوالش َ َوالت َ
ْمِر ِربَا إَِل َ َهاَء َوَهاءَ   .".بِالت َ

2812. (6) [2/856-ఏకీభవితం] 

'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''బంగా 

రానికి బదులు బంగారం కొనటం అమమటం వ్డ్డడ  

అవుతంది. కాని రండూ సమానంగా వనువంటనే 

ఉంటే వ్డ్డడ  అవ్దు. వండికి బదులు వండి, అమమటం 

కొనటం వ్డ్డడ  అవుతంది. కాని రండూ సరిసమానంగా 

వనువంటనే ఉంటే వ్డ్డడ  అవ్దు. గోధుమలకు బదులు 

గోధుమలు కొనటం, అమమటం వ్డ్డడ  అవుతంది. కాని 

సరిసమానంగా, వనువంటనే ఉంటే వ్డ్డడ  అవ్దు. 

మరియు యవేలకు బదులు యవ్వలు అమమటం 

కొనటం వ్డ్డడ  అవుతంది. కాని సరిసమానంగా 

వనువంటనే ఉంటే వ్డ్డడ  అవ్దు. ఖరీూరాలకు బదులు 

ఖరీూరాలు అమమటం కొనటం వ్డ్డడ  అవుతంది. 

అయితే అవి సరిసమానంగా వనువంటనే ఉంటే వ్డ్డడ  

అవ్దు. 29 (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

 ( 2/856) ه (ق علي[ ) متف  7]  - 2813

ْ وَ  َ  َسِعيْ َعْن أَِِب أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   ِِبْ ُهَريَْرَة:ٍد َوأ
َ  اِْسَتَعَمَل َرُجًَل َعىَل َخْيََبَ فََجاَءُه بَِتْمٍر َجِنْيٍب فََقاَل: َ "أ  َخْيََبَ  ْمرِ َل تَ ك

اَع ِمْن َهَذ لاُذ أْخُ ن َا لَنَ ََل َواهلِل يَا َرُسْوَل اهلِل إِ  قَاَل: "ا؟َذ كَ هَ  اَعْيِ  اص َ بِالص َ
اَعْيِ بِالث َََلِث فََقاَل: َراِهِم ثُم َ ابَْتْع   َوالص َ "ََل تَْفَعْل بِِع الَْجْمَع بِالد َ

َراِهِم َجِنْيًبا".  ." َك لِ ذَ َل َزاِن ِمثْ لِْميْ ا "ِفْ  َوقَاَل: بِالد َ

2813. (7) [2/856-ఏకీభవితం] 

అబూ 'సయీద్ మరియు అబూ హురైరహ్ (ర) 

కథనం: ప్ర వ్కి (స) ఒక వ్ాకిిని ఖైబర్కు అధికారిగా 

 

29) వివ్రణ-2812: అంటే అమ్మమవ్యడు కొనేవ్యడిని, 'ఇది 

తీసుకో' అని అన్నలి. అదేవిధంగా కొనేవ్యడు, 

అమ్మమవ్యడిని 'ఇది తీసుకో' అని అన్నలి. ఇందుల్ల 

అరువు ఉండరాదు. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1032 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
ప్ంపంచారు. అతడు ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు న్నణామైన 

ఖరీూరాలు తీసుకొని వ్చాిడు. ప్ర వ్కి (స), 

'ఖైబర్ల్లని ఖరీూరాలనీి ఇలాగే ఉంటాయా?' అని 

అడిగారు. ఆ వ్ాకిి, 'అలా్లహ్ (త) స్తకిు ! ఓ అలోాహ్ 

ప్ర వ్కిా! ఖరీూరాలనీి ఇలాగే ఉండవు, మ్మము ఒక 

'స్త'అ మంచి ఖరీూరాలకు బదులు రండు 'స్త'అ లేక 

మూడు 'స్త'అలు న్నస్లరకం ఖరీూరాలకు బదులు 

తీసుకున్నిం. అది విని ప్ర వ్కి (స), ''ఇలా చేయకండి, 

నాసిరక్ం ఖర్జూ రాలను దిర్హమ్లకు బదులుగా 

అమ్మమవేయండి. ఆ తరువ్యత దిర్హమ్లకు 

బదులు మంచి ఖర్జూ రాలను కొనుకోకండి. 

అదేవిధంగా తూచే వ్సుు వులో్ల కూడా,'' అని 

ఉప్దేశ్ంచారు. 30 (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

 ( 2/856)[ ) متفق عليه (  8]  - 2814

وسلم بَِتْمٍر   هليعِب ِ صىل اهلل  الن َ إََِل   َعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل: َجاَء بََِلٌل وَ 
َ  لم: "ِمْن ه وسعلي هللصىل اِب ُ  بُِرِن ٍ فََقاَل لَُه الن ِ  َل: كَاَن  يَْن َهَذا؟" قَاأ

بَا  .ِعْنَدنَا تَْمٌر َرِديٌء فَِبْعُت ِمْنُه َصاَعْيِ بَِصاٍع  ِ فََقاَل: "أََوُه َعْيُ الر 
بَا ََل تَْفَعْل  ِ َ ِكْن إِذَ َولَ َعْيُ الر  ْمَر بِبَ تَ  ْن ا أََردْت َ أ ثُم َ  ْيِع آَخرَ ْشَّتَِي فَِبِع الت َ

 .بِِه" ْشَّتِ ا

2814. (8) [2/856-ఏకీభవితం] 

అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: బలాల్ (ర) ప్ర వ్కి (స) 

వ్దద కు న్నణామైన ఖరీూరాలు తీసుకొని వ్చాిరు. 

ప్ర వ్కి (స), 'నీవు వీటిని ఎకకడి నుండి తీసుకు 

వ్చాివు,' అని అడిగారు. దానికి బలాల్, 'మా వ్దద  

రండు  'స్త'అలు న్నస్లరకం ఖరీూరాలు ఉండేవి. రండు 

'స్త'అ న్నస్లరకం ఖరీూరాలు ఇచిి ఒక 'స్త'అ మంచి 

ఖరీూరాలు కొన్నిము,'' అని అన్నిరు. అప్పపడు 

 

30) వివ్రణ-2813: వ్సుు వులు రండు విధాలుగా 

ఉంటాయి. రండు విధాలుగా కొనబడతాయి, అమమ 

బడతాయి. కొలవ్టం జరుగుతంది. లేదా తూయటం 

జరుగుతంది. ఖరీూరాలు కొనేటప్పపడు ఒక సేరు 

ఖరీూరాలు ఇసేు  ఒక సేరు ఖరీూరాలు మాతర మ్మ ఇవ్యవలి. 

అదేవిధంగా రండుసేరోు న్నస్లరకం ఖరీూరాలు ఇచిి ఒక 

సేరు మంచిరకం ఖరీూరాలు తీసుకోవ్డం వ్డ్డడ  

అవుతంది. న్నస్లరకం ఖరీూరాలు అమిమ ఆ డబుుతో 

న్నణా మైన ఖరీూరాలు కొనుకోకవ్యలి. 

ప్ర వ్కి (స) మరైతే ఇది వ్డ్డడ  అవుతంది. ఇలా 

చేయకండి. మీకు కొన్నలని ఉంటే న్నస్లరకం ఖరీూ 

రాలను అమిమ ఆ సొముమతో మంచి ఖరీూరాలను 

కొనండి, అని ప్ర వ్చ్చంచారు. 31 (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

 ( 2/857) ) صحيح (   [ 9]  - 2815

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َعىَل   َعْن َجابٍِر قَاَل:وَ  َجاَء َعْبٌد فََبايََع الن َ
ِب ُ صىل اهلل  اَل يُِريُْدُه فَقَ ي ُِدُه  َء َس الِْهْجَرةِ َولَْم يَْشُعْر أَن َُه َعْبٌد فََجا لَُه الن َ

اهُ شْ فَا  ِه"ِينْ "بِعْ : عليه وسلم َ  بِعَ َّتَ  يَُبايِْع أََحا بَْعَدُه  ْسَودَيِْن َولَْم ْبَديِْن أ
. َرَواُه ُمْسلٌِم َحّت َ يَْسأَلَُه أَْعَبٌد ُهوَ   . أَْو ُحر ٌ

2815. (9) [2/857-దృఢం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ఒక బానిస ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు 

వ్చిి, 'ప్ర వ్కి (స) చేతిపై వ్లస పోతానని వ్యగాద నం 

చేస్తడు.' అంటే, తన జనమసిలం వ్దలి ప్ర వ్కి (స) 

సహచరాంల్ల ఉంటానని వ్యగాద నం చేస్తడు. అతడు 

బానిసని ప్ర వ్కి (స) కు తెలియదు. ఆ బానిస 

యజమాని అతనిి వదుకుతూ ప్ర వ్కి(స) వ్దద కు 

వ్చాిడు. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) అతనితో, 'నీ బానిస 

వ్లసపోతానని వ్యగాద నం చేస్ల ఉన్నిడు. ఇప్పపడు 

వ్యగాద నం భంగ్ప్రచడానికి వీలుకాదు, ఇప్పపడు 

అతడు మీతో ఉండలేడు. కనుక ఆ బానిసను న్నకు 

అమ్మమయి,' అని అన్నిరు. ప్ర వ్కి (స) అతనిి ఇదద రు 

నలోజాతి బానిసలకు బదులుగా కొన్నిరు. అంటే 

ఇదద రు బానిసలను ఇచిి ఆ బానిసను 

తీసుకున్నిరు. ఆ తరువ్యత ప్ర వ్కి (స) సవతంతర డో, 

బానిస అని తెలుసుకోనంత వ్రకు బైె'అత్ చేసేవ్యరు 

కాదు. 32 (ముసో్లమ్)  

   (2/857)  [ ) صحيح ( 10]  - 2816

 

31) వివ్రణ-2814: అవ్వహ్ ఈ ప్దం నొపప, దుుఃఖ 

సమయాలో్ల ప్లకటం జరుగుతంది. చాలా విచారకరం! 

ఇది వ్డ్డడ య్య. 

32) వివ్రణ-2815: ఈ 'హదీసు' దావరా ఒక బానిసకు 

బదులు ఇదద రు బానిసల అమమకాలు చేయడం ధరమ 

సమమతమని తెలిస్లంది. అదేవిధంగా ఒక జంతవుకు 

బదులు రండు జంతవులను అమమడం, కొనడం ధరమ 

సమమతం అని తెలిస్లంది. ఇందుల్ల ఎలాంటి వ్డ్డడ లేదు. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1033 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
ةِ   َعْنُه قَاَل:وَ  َْبَ نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن بَْيِع الص ُ

ْمِر.بِ  اُم َمِكْيلَُتهَ  يُْعلَ ْمِرََل ِمَن الت َ   . ْسلٌِم اُه مُ وَ رَ  الَْكْيِل الُْمَسَم  ِمَن الت َ

2816. (10) [2/857-దృఢం] 

జాబర్ (ర) కథనం: తూయబడని లేదా 

కొల్వ్బడని ఖరూజ ర్మల్ను, తూయబడిన లేదా 

కొల్వ్బడిన ఖరూజ ర్మల్కు బదులుగా అమమరాదని 

ప్ర వ్కి (స) వ్యరించారు. 33  (ముసో్లమ్) 

 ( 2/857)حيح (  [ ) ص  11]  - 2817

بِاثَِْنْ    قََِلدَةً ََبَ يْ خَ  يَْوَم  يُْت اْشَّتَ  :الََة بِْن أَِِبْ عَُبْيٍد قَاَل  فََض ْن عَ وَ 
لُْتَها فََوَجْدت ُ فِْيَها أَْكَثَر ِمْن اثَِْنْ  َعَشرَ   ِديَْناًرا فِْيَها ذَْهٌب َوَخَرٌز فََفص َ

"ََل تَُباُع  َقاَل:فَ م ل  اهلل عليه وسِب ِ صىللِلن َ   َعَشَر ِديَْناًرا فََذكَْرُت ذَلَِك 
ل   .ٌم ُمْسلِ َرَواُه  ."َحّت َ تَُفص َ

2817. (11) [2/857-దృఢం] 

ఫ'దాలహ్ బన్ అబీ 'ఉబైెద్ (ర) కథనం: 'ఖైబర్ 

యుదధ ం సందరభంగా 12 అషర ఫీలకు బదులుగా ఒక 

హారానిి కొన్నిను. అందుల్ల బంగారం, వ్జార లు 

ఉండేవి. నేను బంగారానిి వేరుచేసాను, వ్జార లను 

వేరుచేస్తను. బంగారం 12 అషర ఫీల కంటే అధికంగా 

ఉనిది. ప్ర వ్కి (స) తో వీటిని గురించి ప్ర స్తు వించాను. 

అది విని ప్ర వ్కి(స), 'ఈవిధంగా అమమకు, రంటినీ 

వేరు వేరుగా చేస్ల అముమ,' అని ప్ర వ్చించారు. 34 

(ముసో్లమ్)  

 

33) వివ్రణ-2816: అంటే రండు కివంటళళ ఖరీూరాల 

కుప్పకు బదులు మరో ఎనిి కివంటళ్ళళ ఉంద్య 

తెలియని ఖరీూరాల కుప్పను అమమడంగానీ కొనడం 

గానీ జరగ్రాదు. ఖరీూరాలు ఎకుకవ్ ఉండవ్చుి, 

తకుకవ్ ఉండవ్చుి. సరకు రండువైప్పల ఒకేరకంగా 

ఉనిప్పపడు సరిసమానంగా ఉండాలి. లేదు గ్నుక 

అమమడంగాని కొనడంగాని తగ్దు. అమమడానికి సరి 

సమానంగా, వనువంటనే ఇరువురు పందడం జరగాలి. 

34) వివ్రణ-2817: ఇది బంగారు హారం. ఇందుల్ల 

వ్జార లు కూడా ఉండేవి. అషర ఫీలంటే బంగారమ్మ. బంగా  

రానిి బంగారంతో అమామలంటే రండు సరిసమానంగా 

ఉండాలి. హెచుి-తగాులు ఉంటే అది వ్డ్డడ  అవుతంది. 

అంటే హారం 12 అషర ఫీల కంటే అధికంగా ఉనిందువ్లో 

ప్ర వ్కి (స) బంగారానికి బదులు బంగారానిి హెచుి 

తగాులతో అమమరాదు, కొనరాదు. బంగారానిి వేరుచేస్ల 

----- 
   రండవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َاِنْ 

 ( 2/857)  ) ضعيف (  [ 12]  - 2818

"لََيأْتَِي َ    اهلل عليه وسلم قَاَل:ىلص   هللِ  اُسْوِل َعْن رَ  ْن أَِِبْ ُهَريَْرةَ عَ 
بَا فَإِْن لَْم يَأْكُلُْه أََصابَُه ِمْن   ِ َعىَل الن َاِس َزماٌَن ََل يَْبَق أََحٌد إَِل َ أَكُِل الر 

َ َواُه ِرهِ". رَ ُغَباى ِمْن ". َويُْروَ " بَُخاِرهِ  َ ُد مَ حْ أ َسائِ ُ وَ بُْو دَاُودَ َوأ ابُْن  َوالن َ
 .اَجهُ مَ 

2818. (12) [2/857-బల్హీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''ఒకకాలం రాబోతంది. వ్డ్డడ  తిననివ్యడు ఎవ్డూ 

ఉండడు. ఒక వేళ తినకుండా ఉన్ని వ్డ్డడ  ప్ర భావ్యనికి 

గురయి ఉంటాడు. మరో ఉలోేఖనంల్ల ''దాని దుముే 

అతనికి అంటకుంటంది'' అని ఉంది. 35 (అ'హేద్) 

 ( 2/858) لم تتم دراسته ( )   [ 13]  - 2819

اِمِت أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: َعْن ُعَبادَةَ وَ   بِْن الص َ
َهِب َوََل الَْوِرَق بِا َهَب بِالذ َ ِعْْيَ   ا َوََل  بِالَِْب ِ  الَُْب َ لَْوِرِق َوََل "ََل تَِبْيُعوا الذ َ لش َ

ِعْْيِ َوََل  مْ  بِالش َ ًء بَِسَواٍء عَْيًنا بَِعْيٍ ِح إَِل َ َسَوالِْملَْح بِالِْملْ ََل ا وَ ِر مْ الت َ َر بِ الت َ
َهِب َوالَُْب َ بِ  .يًَدا بَِيدٍ  َهَب بِالَْوِرِق َوالَْوِرَق بِالذ َ ِعْْيَ  َولَِكْن بِْيُعوا الذ َ الش َ

ِعْْيَ َوا .  "َف ِشْئُتْم  كَيْ دٍ يَ ا بِ يًَد ْمِر بِالت َ  ْمَر بِالِْملِْح َوالِْملَْح الت َ  وَ َُب ِ  بِالْ لش َ
افِِعي ُ اُه َروَ   . الش َ

2819. (13) [2/858-అప్రిశోధితం] 

'ఉబాదహ్ బన్ 'స్తమిత్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''బంగారానికి బదులు బంగారంగానీ, 

వండికి బదులు వండిగానీ, గోదుమలకు బదులు 

గోదుమలు గానీ, యవేలకు బదులు యవ్వలు 

గానీ, ఖరీూరాలకు బదులు ఖరీూరాలుగానీ, 

 

బంగారానిి బంగారంతో సరిసమానంగా వనువంటనే 

అమమవ్చుి, కొనవ్చుి. ఇది వ్డ్డడ  అవ్దు.  

35) వివ్రణ-2818: ఇది ప్ర వ్కి (స) భవిషావ్యణ. సరిగాా 

నిజమైతీరింది. ప్ర సుు త కాలంల్ల ప్రిసి్లతి ఇలాగే ఉంది. 

చాలామంది వ్డ్డడ  వ్యాపారంల్ల పీకల వ్రకు మునిగ 

ఉన్నిరు. అది బేంక్ దావరా అయిన్న పోస్తట ఫీస్ దావరా 

అయిన్న, మరోవిధంగా అయిన్న సరే. వ్డ్డడ కి దూరంగా 

ఉండాలనుకుని వ్యరిపై కూడా దాని ప్ర భావ్ం ఎంతో 

కొంత ప్డుతూనే ఉంది. 
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ఉప్పపకు బదులు ఉప్పపగానీ, సరిసమానంగా, 

వనువంటనే ఇవ్యవలి. కాని బంగారానికి బదులు వండి 

గానీ, వండికి బదులు బంగారం గానీ, గోదుమలకు 

బదులు యవ్వలుగానీ యవ్వలకు బదులు 

గోదుమలుగానీ, ఖరీూరాలకు బదులు ఉప్పపగానీ, 

ఉప్పపకు బదులు ఖరీూరాలు గానీ హెచుితగాులతో 

అమమవ్చుిను. కానీ వనువంటనే అమమవ్చుి.  

(ష్టఫ'యీ) 

 ( 2/858) [ ) لم تتم دراسته (  14]  - 2820

ليه و  هلِل صىل اهلل عَسِمْعُت َرُسْوَل ا َعْن َسْعِد بِْن أَِِبْ َوق َاٍص قَاَل:وَ 
َطِب فََقاارَ ِش  م ُسِئَل َعْن سل ْمِر بِالر ُ  يَِبَس؟" اذَ ْطُب إِ  الرُ ُص ْنقُ "أَيَ  َل:ِء الت َ

ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  ُه َعْن ذَلَِك.نََعْم فََنَها :فََقاَل  ْ َسائِ ُ  َرَواُه َمالٌِك َوالّت ِ َوالن َ
 .َوابُْن َماَجهُ 

2820. (14) [2/858-అప్రిశోధితం] 

స'అద్ బన్ అబీ వ్'ఖాా'స్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

దావరా నేను ఇలా విన్నిను, ''ప్ర వ్కి (స)ను ఎండు 

ఖరీూరాలకు బదులుగా ప్ండు ఖరీూరాలు 

కొనవ్చాి? అని ప్ర శ్ించడం జరిగంది. అప్పపడు 

ప్ర వ్కి (స), 'ప్ండు ఖరీూరాలు ఎండిన తరావత 

తకుకవ్వుతాయా,' అని ప్ర శ్ించారు. దానికి అతను, 

'అవును,' అని అన్నిడు. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) 

'అయితే కుదరదు,' అని వ్యరించారు. 36 (మాలిక్, 

తిరిమజి', నస్తయి', అబూ-దావూద్, ఇబెి-మాజహ్) 

 ( 2/858) [ ) لم تتم دراسته (  15]  - 2821

عليه   َعْن َسِعْيِد بِْن الُْمَسي ِِب ُمْرَسًَل: أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهللوَ 
َ  .َحْيَواِن لْ  بِاِم ْح ْيِع الل َ َعْن بَ  وسلم نَََه    رٍ ِس  َميْ اَن ِمْن قَاَل َسِعْيٌد: ك

 َ ِة.الْ  ِل هْ أ ن َةِ  َشْرِح اُه ِفْ َرَوا َجاِهلِي َ  .لس ُ

2821. (15) [2/858-అప్రిశోధితం] 

 

36) వివ్రణ-2820: ఎందుకంటే ప్ండు ఖరీూరాలు ఎండి 

తకుకవ్యినప్పడు ఖరీూరాలను ఖరీూరాలకు బదులు 

అమమరాదు కొనరాదు. రండూ ఎండు ఖరీూరాలు అయి, 

సరిసమానంగా ఉన్ని, ప్ండు ఖరీూరాలయి సరి 

సమానంగా ఉన్ని వెనువెంటన్న అయితే, అమమ 

వచ్చును, కొనవచ్చును. 

స'యీద్ బన్ ముసయిాబ్ (ర) తాబి'యీ పోర క్త ం: 

ప్ర వ్కి (స) జంతవుకు బదులు మాంసం అమమటానిి 

నిషేధించారు. అజాానకాలంల్ల ఈ ఆచారం ఉండేదని 

స'యీద్ పేర్కకన్నిరు. 37 (షర'హ్ స్తనిహ్)  

   (2/858)  استه ([ ) لم تتم در 16]  - 2822

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم نَََه َعْن بَْيِع  وَ  َعْن َسُمَرَة بِْن ُجْنُدٍب: أَن َ الن َ
ْ الَْحْيَواِن بِالَْحْيَواِن نَِسيْ  َ ِمذِ َئًة. َرَواُه الّت ِ َسائِ ُ َوابُْن  ُودَ دَا وْ بُ ي ُ َوأ  َوالن َ

 .ميدارالو اَجُه مَ 

2822. (16) [2/858-అప్రిశోధితం] 

సమురహ్ బన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

జంతవుకు బదులు జంతవును రుణంగా అమమటం 

కొనటం చెలోదని వ్యరించారు. అంటే వనువంటనే 

నగ్దు అమమవ్చుిను, కొనవ్చుిను. ఒకవైప్ప నుండి 

నగ్దు మరోవైప్ప నుండి రుణం ఉంటే చెలోదు. 

(తిరిమజి', అబూ దావూద్, నస్తయి', ఇబెి మాజహ్, 

దారమి) 

 ( 2/858) ضعيف (  [ ) 17]  - 2823

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم   َعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعْمِروبِْن الَْعاِص:وَ  أَن َ الن َ
َز َجْيًشا فَنَ أََمَرُه  أَْن ي َُج  ئِِص   أَْن ي َأُْخَذ َعىَل قَََل َمَرهُ أَ فَ  ُل اِْلِبْ َفَدِت ه ِ

َ  ةِ َدقَ الص َ  يَْن إِ ُخُذ الَْبِعْْيَ بِايَأْ  اَن فَك َدقَِة . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ لَْبِعْْيَ  ََل إِبِِل الص َ

2823. (17) [2/858-బల్హీనం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'అమర ర్ బన్ 'ఆస్ (ర) కథనం: 

ప్ర వ్కి (స) అతనిి సైన్నానికి కావ్లస్లన వ్సుు వులు 

ఏరాపట చేయమని ఆదేశ్ంచారు. ఒంట్టలు తకుకవ్ 

ప్డాడ యి. ప్ర వ్కి (స) 'సదఖహ్ ఒంట్టలకు బదులు 

ఒంట్టలు అప్పపగా తీసుకోమని ఆదేశ్ంచారు. 

అప్పపడు 'అబుద లోాహ్ ఒక ఒంట్టను రండు 'సదఖహ్ 

ఒంట్టలకు బదులుగా ఒంట్టలు వ్స్తు యనే వ్యగాద నంపై 

తీసుకున్నిరు. 38  (అబూ దావూద్) 

 

37) వివ్రణ-2821: అంటే 10 కిల్లల మాంస్తనికి బదులు 

మ్మకను కొనటం, మ్మకల్ల మాంసం 10 కిల్లల కంటే 

తకుకవ్ ఉండవ్చుి, ఎకుకవ్ ఉండవ్చుి. ఈ 

హెచుితగాులవ్లో ఇది ధరమసమమతం కాదు.  

38) వివ్రణ-2823: మొదటి 'హదీసు'ల్ల జంతవును 

జంతవుకు బదులుగా అరువు ఇవ్వటానిి గురించి 

వ్యరించారు. ఈ 'హదీసు'ల్ల ఒక ఒంట్టను రండు ఒంట్టల 
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   మూడవ విభాగం   لث َالُِث  ْصُل ا اَلْفَ 

 ( 2/859)) متفق عليه ( [   18]  - 2824

بَا ِفْ  َزيْدِ اَمَة بِْن ْن أَُس عَ  ِ ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "الر   أَن َ الن َ
ِسْيَئِة"  ."كَاَن يًَدا بَِيدٍ ْيَما َوِفْ ِرَوايٍَة قَاَل: "ََل ِربَا فِ  .الن َ

2824. (18) [2/859-ఏకీభవితం] 

ఉస్తమహ్ బన్ 'జైద్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

''రుణంల్ల వ్డ్డడ  ఉందని ప్ర వ్చించారు. మరో 

ఉలోేఖనంల్ల నగ్దుల్ల వ్డ్డడ లేదు,'' అని అన్నిరు. 39 

(బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్)  

   (2/859)  [ ) صحيح ( 19]  - 2825

ُل اهلِل َرُسوْ قَاَل  ِة قَاَل:كَ ئِ لَْمََل ِل اِن َحْنَظلََة َغِسيْ َعْن َعْبِد اهلِل بْ وَ 
ُجُل َوهُ  َهُم "ِدرْ  :وسلم هلل عليهصىل ا ٍة  َو يَْعلَُم أَشَ ِربًا ي َأْكُلُُه الر َ د ُ ِمْن ِست َ

ثَََلثِْيَ ِزنَْيًة". َراقُْطِِن ُ َوَرَوى الَْبْيَهِقي ُ ِفْ ُشعَ  و َ ِب َرَواُه أَْحَمُد َوالد َ
ْحِت   الس ُ ُمُه ِمَن "َمْن نََبَت لَْح  :َوقَاَل   َوَزادَ:ٍس ا ِن َعب َ اْْلِيَْماِن َعِن ابْ 

 .اُر أَْوََل بِِه" ن َ فَال

2825. (19) [2/859-దృఢం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'హన్''జలహ్ కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''వ్డ్డడ కి చెందిన ఒకక దిర్హమ్ను ఒక వ్ాకిి 

ఉదేద శా పూరవకంగా తింటే, అది 36 స్తరోు వ్ాభచారం 

చేయటం క్ంటే మహాపాప్ం. 40 (అ'హేద్, దారు-

ఖుతనీ, బైెహఖీ)  

 

రుణానికి బదులు తీసుకున్నిరు. ఈరండు 'హదీసు'లో్ల 

వ్ాతిరేకత కనబడుతంది. రండవ్ 'హదీసు' రదుద  

చేయబడింది. మొదటిది కొనస్తగుతంది. అంటే మొదట 

అరువుగా కొనే అనుమతి ఉండేది. తరువ్యత వ్యరించడం 

జరిగంది. అబుద లోాహ్ 'హదీసు' బలహీనమైనది. సముర 

బన్ జున్దుబ్ 'హదీసు' బలమైనది. అందువ్లో దీనిి 

అనుసరించడం జరిగంది. 

39) వివ్రణ-2824: ప్ండితల అభపార యం: ఉస్త'మహ్ 

'హదీసు' రుణంల్ల వ్డ్డడ  ఉంది. ఇది రదుద  చేయబడింది. 

రండవ్ 'హదీసు' కొనస్తగుతోంది. నగ్దుల్ల వ్డ్డడ  లేదు. 

అంటే రండు వైప్పల ఒకేరకమైన వ్సుు వులుండి 

సరిసమానంగా ఉండి వనువంటనే ఇచిి ప్పచుి 

కోవ్డాలు జరిగతే ఇందుల్ల ఎలాంటి వ్డ్డడ  లేదు.  

40) వివ్రణ-2825: వ్డ్డడ  తీసుకోవ్డం, ఇవ్వడం నిషేధం. 

ఉదేద శాపూరవకంగా తినటం కూడా నిషేధమ్మ. ఖుర్ఆన్ల్ల 

మరో ఉలోేఖనంల్ల ఇలా ఉంది. ''ప్ర వ్కి (స) (స) 

ప్ర వ్చనం,  అధరమ సంపాదన దావరా పోషించబడిన 

మాంసం నరకానికే తగనది.  

 ( 2/859) [ ) لم تتم دراسته (  20]  - 2826

بَا  وسلم:يه هلِل صىل اهلل علا ُل ُسوْ قَاَل رَ  اَل:ُهَريَْرَة قَ َعْن أَِِبْ وَ  ِ "الر 
َ  اهَ َسرُ ا أَيْ ُجْزءً ُعْوَن َسبْ  ُجُل أُم َ أ  .ُه" ْن ي َْنِكَح الر َ

2826. (20) [2/859-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''వ్డ్డడ  పాప్ంల్ల 70 భాగాలు ఉన్నియి. వ్యటిల్ల 

అనిిటి కంటే స్తమానామైనది తన తలోి శీలానిి 

 

అలోాహ్ ఆదేశం: ''ఓ విశావసులారా! మీరు నిజంగా 

విశావసులే అయితే అలోాహ్ యందు భయభకిులు కలిగ 

ఉండండి. మీకు రావ్లస్లన వ్డ్డడ ని విడిచిపటట ండి. కాని, 

ఒకవేళ మీరు అలా చేయకపోతే, అలోాహ్ మరియు 

ఆయన ప్ర వ్కి (స)తో యుదాధ నికి స్లదధ ంకండి. (సూ. అల్ 

బఖరహ్, 2:278-279) ఈ ఆయతుల్ల వ్డ్డడ  

తీసుకోవ్టానిి గురించి కఠినంగా హెచిరించడం 

జరిగంది. 'హదీసు'ల్ల ఒకోకస్తరి వ్డ్డడ  తీసుకోవ్టం 36 

స్తరోు వ్ాభచారం చేయటం కంటే మహాపాప్ం అని ఉంది. 

ఈ 'హదీసు' ఉలోేఖన కరి 'అబుద లోాహ్ బన్ హన్'జలహ్ 

(ర). ఇతనికి తఖీ, గ్సీలుల్ మలాయికహ్ మొదలైెన 

బరుదులు ఉన్నియి. అంటే ఇతనిి దైవ్దూతలు 

స్తినం చేయించారు. దీని కారణం ఉ'హుద్ యుదధ  

సందరభంగా యుదధ ంల్ల చేరడానికి ప్ర కటించడం జరిగంది. 

అప్పపడు ఇతను తన భారాతో సంభోగ్ం చేసుు న్నిరు. 

జిహాద్ పలుప్ప విని వంటనే నిలబడాడ రు. కరవ్యలం 

తీసుకొని యుదధ  మైదానంల్ల దూసుకుపోయారు. అతనికి 

స్తినం చేసే అవ్కాశం కూడా దొరకలేదు. అవిశావసులతో 

పోరాడుతూ వీరమరణం పందారు. దైవ్దూతలు అతనికి 

స్తినం చేయించారు. ప్ర వ్కి (స) అతని భారాను ఒక 

వ్ాకిిని ప్ంప అసలు విషయం ఏమిటని అడగ్మన్నిరు. 

ఆమ పైవిధంగా పేర్కకన్నిరు. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) 

'అందుకే దైవ్దూతలు అతనికి స్తినం చేయించారు' అని 

అన్నిరు. ఈ సంఘటన వ్లో ఒకవేళ అప్రిశుదధ  సి్లతిల్ల 

వీరమరణం పందితే ప్ర జలకు తెలిసేు  అతనిి స్తినం 

చేయించాలి. ఒకవేళ అప్రిశుదధ సి్లతిల్ల లేకపోతే స్తినం 

చేయించే ప్నిలేదు. ఎందుకంటే వీరమరణం పందిన 

వ్యరిని స్తినం చేయించడం జరుగ్దు. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1036 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
ద్యచుకోవ్టం, వ్డ్డడ  తినేవ్యడు ఒకక పైస్త వ్డ్డడ  తిన్ని 

అది 70 పాపాల కంటే అధికంగా ఉంటంది. (బైెహఖీ) 

 ( 2/859) ) لم تتم دراسته ( [   21]  - 2827

"إِن َ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعِن ابِْن َمْسُعْوٍد قَاَل:وَ 
: تَِصْْيُ إََِل هُ تَ عَاقِبَ ُثَر فَإِن َ بَا َوإِْن كَ الر ِ    ي ُ ْيَهقِ َوالْبَ  َجهُ بُْن َماَرَواُهَما ا  قُل ٍ

 .ْْلَِخْْيَ ى أَْحَمُد اَروَ . وَ ِفْ ُشَعِب اْْلِيَْماِن 

2827. (21) [2/859-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''వ్డ్డడ  తీసుకోవ్టం వ్లో ధనం కొంత పరుగు 

తంది. కాని దాని ప్రావ్స్తనం అశుభం, తగాుదల 

వైప్ప ఉంటంది. (బైెహఖీ-షు'అబిల్ ఈమన్) 

 ( 2/859) تتم دراسته ( [ ) لم  22]  - 2828

"أَتَْيُت   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:وَ 
اُت تََرى ِمْن ْوِت فِْيَها الَْح يُ بُ كَالْ  َعىَل قَْوٍم بُُطْونُُهْم  لَْيلََة أُْسِرَي ِِبْ  َخاِرِج  ي َ

يْ  :لُْت فَقُ  .ِهْم نِ بُُطوْ  بَا".ُل؟ قَاَل: َهؤُ َمْن َهُؤََلِء يَا ِجَْبِ ِ َرَواُه   ََلِء أَكْلَُة الر 
 .أَْحَمُد َوابُْن َماَجُه 

2828. (22) [2/859-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''మ్మరాజ్ రాతిర  కొందరిని చూచాను. వ్యరి కడుప్పలు 

పదద  పదద  ఇళ్ళలా్ల ఉన్నియి. వ్యటిల్ల పాములు నిండి 

ఉన్నియి. అవి బయటనుండి కనబడుతన్నియి. 

వీళ్ళళ ఎవ్రని నేను జిబీర ల్ (అ)ను అడిగాను. దానికి 

జిబీర ల్ వీరు వ్డ్డడ తినేవ్యరని అన్నిరు. (అ'హేద్, 

ఇబ్నా-మాజహ్) 

   (2/860)  تتم دراسته ( مل [ )  23]  - 2829

عليه وسلم    َسِمَع َرُسْوُل اهلِل صىل اهللهُ أَن َ ْنُه عَ هلُل َرِضَي اَعْن عَلِي ٍ وَ 
َدقَِة َوكَاَن يَْنََه َعِن اللََعَن  بَا َوُمْوكِلَُه َوكَاتَِبُه َوَمانَِع الص  ِ ْوِح.   آكَِل الر  ن َ

َس   .ائِ ُ َرَواُه الن َ

2829. (23) [2/860-అప్రిశోధితం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స)  ఇలా అంటూఉండగా 

న్వను విన్నిను, ''వ్డ్డడ  తినేవ్యరినీ, వ్డ్డడ  తినిపంచే 

వ్యరినీ, ఆ వ్ావ్హారానిి రాసేవ్యరినీ, దానధరామలు 

చేయనివ్యరిని శపంచారు. ఇంకా పడ బొబులు 

పటట కూడదని వ్యరించారు. 41 (నస్తయి')  

 ( 2/860)  [ ) لم تتم دراسته ( 24]  - 2830

اِب َرِض  َعْن ُعَمَر بِْن وَ  بَا َوإِن َ مَ رَ  آخِ إِن َ   هُ َعنْ   اهللُ َي الَْخط َ ِ  ا نََزلَْت آيَُة الر 
بَا َرُسْوَل اهللِ  ِ ْرَها لََنا فََدُعْوا الر   صىل اهلل عليه وسلم قُِبَض َولَْم يَُفس ِ

يَْبِة. َرَواُه ابُْن َما ِ اَرِمي ُ  وَ َجهُ َوالر   .الد َ

2830. (24) [2/860-అప్రిశోధితం] 

'ఉమర్(ర) కథనం: వ్డ్డడ కి సంబంధించిన ఆయతు 

అనిిటి కంటే చివ్రన ప్ర వ్కి (స)పై అవ్తరించింది. ఆ 

తరువ్యత ప్ర వ్కి (స) మరణంచారు. ప్ర వ్కి (స) వ్డ్డడ  

గురించి పూరిి వివ్రాలు తెలుప్లేదు. కనుక మీరు 

వ్డ్డడ కీ, అనుమాన్నసపద విషయాలకూ దూరంగా 

ఉండండి. (ఇబెి మాజహ్, దారమి) 

 ( 2/860)حيح (  [ ) ص  25]  - 2831

إِذَا أَْقَرَض  " اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ُسْوُل اَل رَ قَ  َل:اٍس قَ ْن أَنَ عَ وَ 
 َ ابَِة فَََل يَْركَْبُه َوََل يَْقَبلَْها  أ َحُدكُْم قَْرًضا فَأَْهَدى إِلَْيِه أَْو َحَملَُه َعىَل الد َ

ِفْ  ِقي ُ َبْيهَ لْ ا وَ  َماَجهُ َرَواُه ابُْن  ".َل ذَلَِك ْيَنُه قَبْ بَ  وَ هُ نَ  أَْن ي َُكْوَن َجَرى بَيْ إَِل َ 
 .َعِب اْْلِيَْماِن شُ 

2831. (25) [2/860-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''ఎవ్రైన్న 

మీల్ల అప్పప ఇచిి ఉండి, అప్పప తీసుకునివ్యడు 

అప్పప ఇచేివ్యడికి ఏదైన్న కానుకగా ప్ంపన్న లేదా 

ప్ర యాణానికి ఏదైన్న జంతవు ఇచిిన్న వ్యటిని సీవక 

రించరాదు. అయితే అప్పప తీసుకోవ్డానికి ముందు 

కూడా అతడు కానుకలు మొదలైెనవి ప్ంప్పతూ 

ఉంటే, అప్పపడు సీవకరించడంల్ల ఎలాంటి 

అభాంతరం లేదు. (ఇబ్నా మాజహ్, బైెహఖీ-

షు'అబిల్ ఈమన్) 

   (2/860)  دراسته ( [ ) لم تتم 26]  - 2832

 

41) వివ్రణ-2829: అంటే వ్డ్డడ  తీసుకునేవ్యడు, ఇచేి 

వ్యడూ, దానిి వ్యర సే వ్యడూ శాప్గ్ర సుు లు. అదేవిధంగా 

దానధరామలు చేయనివ్యరు కూడా శాప్గ్ర సుు లే. 

అదేవిధంగా ఎవ్రైన్న చనిపోతే ఏడవటం పడ బొబులు 

పటట టం ధరమసమేతం కాదు. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1037 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
جُ  َرَض ا أَقْ ذَ "إِ  ه وسلم قَاَل:يِب ِ صىل اهلل علن َ ل ِن اَعْنُه عَ وَ  ُل  الر َ
 .َهَكَذا ِفْ الُْمْنَتَق   .ِري ُ ِفْ تَاِريِْخهِ َرَواُه الُْبَخا ُجَل فَََل يَأُْخْذ َهِدي ًَة". ر َ ال 

2832. (26) [2/860-అప్రిశోధితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి(స) ప్ర వ్చనం, ''మీల్ల 

ఎవ్రైన్న అప్పపఇసేు , అప్పప ఇచేివ్యడు అప్పప 

తీసుకునే వ్యడి కానుకలు సీవకరించరాదు.'' 

(బు'ఖార్జ, మును ఖా')  

 ( 2/860)صحيح (   [ ) 27]  - 2833

قَِدْمُت الَْمِديَْنَة فَلَِقْيُت َعْبِد اهلِل  َعْن أَِِبْ بُْردََة بِْن أَِِبْ ُمْوََس قَاَل:وَ 
بَا فَاٍش إِذَ  اهَ فِيْ إِن ََك بِأَْرٍض  ٍم فََقاَل:بِْن َسََل  ِ    َحق ٌ  َرُجٍل ا كَاَن لََك َعىَل الر 

  ْبَل قَت ٍ فَََل تَأُْخْذُه فَإِن َهُ َشِعْْيٍ أَْو حِ لَْيَك ِحْمَل تَِْبٍ أَْو ِحْمَل إِ ى ْهَد فَأَ 
 .ِربًا. َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

2833. (27) [2/860-దృఢం] 

అబూ బుర్దహ్ బన్ అబూ మూస్త కథనం: నేను 

మదీనహ్ వ్చాిను. 'అబుద లోాహ్ బన్ సలామ్ను 

కలిస్తను. అతను న్నతో, ''వ్డ్డడ  వ్యాపారం అధికంగా 

ఉని దేశంల్ల మీరు ఉంటన్నిరు, ఇటవ్ంటి 

ప్రిసి్లతలో్ల ఒకవేళ ఎవ్రిపై అయిన్న మీ హకుక, మీ 

అప్పప ఉండి వ్యరు మీ వ్దద కు కానుకగా బుటట తో 

పటట గానీ, యవ్వలుగానీ, గ్డిడ గానీ ప్ంపన్న దానిి 

మీరు తీసుకోకండి, ఎందుకంటే అది వ్డ్డడ  అవుతంది,'' 

అని అన్నారు . (బు'ఖార్జ) 

===== 
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5. నిషిదధ  వ్యాపారాలు 

కొనిి వ్సుు వుల వ్యాపారం షర్జఅత్ ప్రంగా 

అధరమం. వ్యటిని అమమరాదు, కొనరాదు. ఇది 

నిషిదధ ం, అసహాం. షరత కోల్లపవ్డంవ్లో జరుగు 

తంది. ఇలా అనేకవిధాలుగా జరుగుతంది. ఉదా: 

వేటాడకుండా చెరువుల్లని చేప్లను అమమరాదు. 

వేటాడిన తరావత వ్యటిని అమమవ్చుిను. అదే 

విధంగా జంతవు గ్రభంల్లని బడడ ను అది 

జనిమంచకుండానే దానిి అమమరాదు. అయితే 

జనిమంచిన తరావత అమమ వ్చుిను. జంతవు 

స్లరాలో్ల నిండి ఉని పాలను పతకడానికి ముందు 

అమమరాదు. అయితే పాలు పతికిన తరావత అమమ 

వ్చుిను. అదేవిధంగా చెటట పై ఉని ప్చిి 

కాయలను తీయడానికి ముందు అమమరాదు. 

అయితే ప్ండిన తరావత అమమవ్చుిను. మామిడి 

ప్పవువ ప్పటట గానే లేదా చిని చిని కాయలు వ్చిి 

ఉండి ఇంకా అవి తిన దగ్నివి కానప్పపడు అమమడం 

తగ్దు. ఎందుకంటే వీటనిిటిల్ల నషట ం ఉంది. 

ప్ర వ్కి (స) కంకరరాయి విస్లరే బేరం, మోసం 

మరియు నషట ం కలిగంచే వ్ావ్హారం నుండి 

వ్యరించారు. (ముసో్లమ్).  

అజాాన కాలంల్ల కొందరు ఈవిధంగా చేసేవ్యరు. 

కొనేవ్యరు అమ్మమవ్యరితో నేను నీ వ్సుు వుపై కంకర 

రాయి విసురుతాను, దేనిమీద ప్డితే దానిి మీరు 

ఇవ్యవలి, అది ఎంత ఖర్జదైన్న సరే. అమ్మమవ్యడు కొనే 

వ్యడితో దేనిమీద న్న కంకరరాయి ప్డితే దానిి నీవు 

తీసుకోవ్యలి. అది ఎంత స్తధారణమైనదైన్న, ఖర్జదైన 

దైన్న సరే. ఇది ఒక విధమైన జూదం. అందువ్లోే 

షర్జ'అత్ ఇటవ్ంటి జూదానిి వ్యాపారానిి 

నిషేధించింది. అదేవిధంగా రండు మూడు 

సంవ్తసరాల ప్ళ్ళళ ప్ండడానికి ముందే అమమడం 

తగ్దు. ఇందుల్ల కొనే వ్యరికి నషట ం కలుగుతంది. 

ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''కొనిి సంవ్తసరాల బేరం 

చేయరాదు. ఇంకా నషట ం కలిగతే ధర తకుకవ్ 

చేయమని ఆదేశ్ంచారు. అంటే న్నలుగైదు 

సంవ్తసరాల ప్ళోను అవి ప్ండకముందే కొన్నిడు. ఆ 

తరువ్యత తోట ప్ండలేదు. లేదా గాలి, తఫాను వ్లా్ 

నషట ం వ్యటిలోింది. ఇటవ్ంటి ప్రిసి్లతలో్ల నష్టట నికి 

అనుగుణంగా ధర తగాంచాలి. దీనివ్లో కొనివ్యడికి 

నషట ం వ్యటిలోకూడదు. స్తధారణంగా ఇటవ్ంటి 

ప్రిసి్లతలో్ల వివ్యదాలు, కలహాలు తలెతు తాయి. 

అందువ్లోే ఇటవ్ంటి వ్ావ్హారాలను నిషేధించడం 

జరిగంది. దీనిి ధారిమక ప్రిభాషలో బైె ముఆవ్మహ్ 

మరియు బైె స్లనీన్ అంటారు.  

అదేవిధంగా చెటట పై ఉని ప్ండోను, ఎండు ప్ండోకు 

బదులు కొనటం ధరమసమమతం కాదు. ప్ండు 
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ఖరీూరాలు చెటట పై ఉన్నియి. వ్యటిని 10 కిలోల 

ఎండు ఖరీూరాలకు బదులుగా కొనటం 

ధరమసమమతం కాదు. రండు వైప్పల ఒకే సరకు 

ఉండటం వ్లో హెచుితగాులు ఉనిందున వ్డ్డడ  కిర ందికే 

వ్సుు ంది. దీనిి ధారిమక ప్రిభాషల్ల ము'జాబనహ్ 

అంటారు. అదేవిధంగా ప్ంట పలంల్లనే ఉంది. ఇంకా 

కోత జరగ్లేదు. దానిి నిల్వ ఉని ఆహార 

ధాన్నాలకు బదులు అమమటం కొనటం 

ధరమసమమతం కాదు. ఉదా: పలంల్ల గోదుమ ప్ంట 

ప్చిిగా ఉంది. అది ప్ండడానికి ఇంకా సమయం ప్డు 

తంది. దానిి నిలవ ఉని గోధుమలకు బదులుగా 

అమమటం, కొనటం నిషిదధ ం. ఎందుకంటే అందుల్ల 

హెచుి తగాులు జరగ్వ్చుి. దానిి ము'హాఖలహ్ 

అంటారు. ముఖాబరహ్, ము'జారఅత్లల్లని కొనిి 

సందరాభలో్ల నిషేధించడం జరిగంది. అదేవిధంగా ప్ర వ్కి 

(స) ము'జాబనహ్, ము'హా ఖలహ్ మొదలైెన వ్యటి 

నుండి నిషేధించారు. ఇంకా వ్ావ్హారంల్ల షరతను 

కూడా నిషేధించారు. (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

ప్ర వ్కి (స) ఇలా ప్ర వ్చించారు, ''అరువు, అమమడం 

ధరమసమమతం కాదు. ఒక అమమకంల్ల రండు 

షరతలు ధరమసమమతం కావు. దానికి హామీ 

(గాారంటీ) ఇవ్వడం జరగ్దు. దాని దావరా లాభం 

పందడం ధరమసమమతం మీ దగా్ర లేనిదానిి 

అమమడం తగ్దు. 

అరువు, అమమడం అంటే ఎవ్రైన్న ''ఈ ఎదుద ను 

100 రూపాయలకు నీకు అముమతన్నిను. అయితే 

షరత ఏమిటంటే నీవు న్నకు 1000 రూపాయలు 

అప్పపగా ఇవ్యవలి'' అని ప్లకడం. అతడు ఆ 

అప్పపదావరా లాభం పందుతాడు. ఏ అప్పపదావరా 

లాభంపందే ఉదేద శాం ఉంద్య అది వ్డ్డడ గా 

ప్రిగ్ణంచబడుతంది. అందువ్లో ఇది ధరమసమమతం 

కాదు. అదేవిధంగా ఎవ్రైన్న రండు షరతలను 

పటట టం అంటే ఎవ్రైన్న ఈ దుసుు లిి రండు 

షరతలపై అముమతన్నిను అంటే నేను దానిి 

శుభర ప్రచి ఇస్తు ను, కుటిట  ఇస్తు ను అని అనటం తగ్దు. 

అదేవిధంగా తన అధీనంల్ల లేని దానిపై లాభం 

సంపాదించడం తగ్దు. ప్ర సుు త కాలంల్ల  స్తధారణంగా 

నోటిదావరా కొనుకుకంటారు. అయితే ఇంకా దాని 

ఖర్జదు ఇచిి ఉండరు. తన అధీనంల్లనికి తెచిి 

ఉండరు. మళ్ళళ లాభానికి మర్కకరికి అముమతారు. 

ఇలా జరుగుతూ ఉంటంది. ఒక ఉలోేఖనంల్ల ఇలా 

ఉంది, ''ఎవ్రైన్న ఏదైన్న కొంటే పూరిిగా తన 

అధీనంల్లకి తెచిిన తరావతనే అమామలి. అంటే 

తాను కొని వ్సుు వును తన అధీనంల్లనికి 

తెచుికుని తరావతనే అమామలి. బైె'ఆన్న 

తీసుకుని తిరిగ ఇవ్వకపోవ్డం ధరమం కాదు. అంటే 

కొనిి వ్యగాద న్నల సందరభంగా కొంత డబుు ముందు 

తీసుకోవ్డం జరుగుతంది. ఒకవేళ ఆ వ్సుు వు 

తీసుకుంటే దాని ధరల్ల అంత డబుును తగాంచి 

తీసుకోవ్డం జరుగుతంది. ఒకవేళ ఆ వ్సుు వు 

తీసుకోకపోతే వ్యగాద న భంగ్ పాప్ం అతనికి తగులు 

తంది. కాని అతని బైె'ఆన సొముమను తినటం ధరమ 

సమమతం కాదు. ప్ర వ్కి (స) బైె'ఉర్బాన్ను 

నిషేధించారు. (అబూ-దావూద్) దీనేి ఉరూద ల్ల 

బైె'ఆన అంటారు. 

కొందరు వ్యాపారులకు దలాలుగా ఉంటారు. వీరు 

వ్యాపారులను మోసగంచటానికి ఉతిు నే వ్యాపారులుగా 

వ్ావ్హరిస్తు రు. ఖర్జదును పంచివేస్తు రు. దీనివ్లో 

కొనుగోలు దారులు అధిక ధరను పాడుతారు. దీనిి 

అరబీల్ల బ'ఖ్ష్ అంటారు. ప్ర వ్కి (స) దీనిి 

నిషేధించారు. (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ)  
చనిపోయిన ధరమసమమతమైన జంతవు యొకక 

ప్చిి చరామనిి ప్రిశుదధ ప్రచకుండా అమమడం, కొన 

డం ధరమసమమతం కాదు. ప్రిశుదధ ప్రచిన తరువ్యత 

అమమవ్చుిను, కొనవ్చుిను. (మున్తఖా) 

బజారుకు బయట ఉండి, బజారుకు వ్చేి సరకు 

లను వ్యటి యజమానుల వ్దద  నుండి బజారుకన్ని 

తకుకవ్ ధరకు కొనటం ధరమసమమతం కాదు. ఒకవేళ 

ఎవ్రైన్న ఇలా కొనుకుకంటే బజారుల్లనికి వ్చిిన 

తరావత సరకుల యజమాని ఆ అమమకానిి కొనస్త 

గంచగ్లడు. లేదా రదుద  చేయ గ్లడు. (ముసో్లమ్) 

ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''కొనే ఉదేద శంతో బజారుకు 

వ్చేి బడారులతో కలవ్రాదు. ఒక ముసో్లమ్ యొకక 

కొనుగోలు, అమమకాలపై కొనుగోలు, అమమకాలను 
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చేయరాదు. అంటే, అమ్మమవ్యరు కొనేవ్యరు సమావేశం 

నుండి వేరుకాక ముందే మూడవ్ వ్ాకిి అమ్మమవ్యడితో - 

'నేను అంతకంటే ఎకుకవ్ ధరను ఇస్తు ను' - అని 

అనకూడదు. అదేవిధంగా కొనేవ్యడితో అంతకంటే 

తకుకవ్ ధరకు మంచి వ్సుు వు ఇపిపస్తు నని 

అనకూడదు. అదేవిధంగా ధరపై ధర ప్లకరాదు. 

ము'స్రాత్ చేయరాదు. అంటే ఒక జంతవును పాలు 

పతకకుండా మోసగంచే ఉదేద శాంతో అమమరాదు. 

కొనుగోలుదారుడు దానిి ఉంచగ్లడు, 

తీస్లవేయగ్లడు. (బు'ఖార్జ) 

ఒకవేళ ఎవ్రైన్న చెటట పై ప్ండోను అముమతూ కొనిి 

ప్ళ్ళళ అమమటం లేదు, తోటను అముమతూ 

కొనిిచెటో అమమటం లేదు అని అనటం 

ధరమసమమతం కాదు. ఎందుకంటే మినహాయింప్ప వ్లో 

వివ్యదం తలెతు వ్చుిను. అయితే తోటను 

అముమతూ, 'ఫలాన్న చెటోను లేదా చెటట ను,' అని 

నిరిారిసేు  అమమవ్చుిను.  

జాబర్ (ర) కథనం, ''ప్ర వ్కి (స) అమమకంల్ల మినహా 

యింప్పను నిషేధించారు. అయితే మినహాయింప్ప 

నిరాధ రించబడి ఉండాలి. నిరిారించని మినహా 

యింప్పను నిషేధించడం జరిగంది. అదేవిధంగా ఒకడికి 

అమమటం ఇషట ం లేకున్ని బలవ్ంతంగా కొనటం 

ధరమసమమతం కాదు. అదే విధంగా ప్ర వ్కి (స) కష్టట లో్ల 

ఉనివ్యడి నుండి అవ్కాశంగా భావించి కొనడం, 

అమమటం ఇషట ం లేనివ్యడి నుండి కొనడం ప్ర వ్కి (స) 

నిషేధించారు. అదేవిధంగా ఇరువ్రాాల నుండి 

అరువుగా అమమకం కొనుగోలు మంచిది కాదు. ప్ర వ్కి 

(స) ఇదద రి తరఫున రుణ వ్ావ్హారానిి నిషేధించారు. 

ఇది ఎలాగ్ంటే ఒక వ్ాకిి ఒక వ్సుు వును కొంత 

గ్డువుకు అరువుగా తీసుకున్నిడు. గ్డువు 

పూరివ్గానే దాని విలువ్ ఇవ్వలేక, మరికొంత విలువ్, 

గ్డువుపంచి దానిి కొనుకుకంటాడు. అంటే 

అరువును, అరువుగా కొనుకుకన్నిడు. అంటే ఇరు 

ప్కాు లల్ల ఎవ్రూ నగ్దు చెలోించలేదు.  

అదేవిధంగా మగ్ జంతవును ఆడ జంతవుపై 

ఎకికంచడానికి ప్ర తిఫలానిి తీసుకోవ్టం ధరమసమే 

తం కాదు. ప్ర వ్కి (స) దీనిి నిషేధించారు. (బు'ఖార్జ).  

అయితే నిరణ యించకుండా కానుకగా, పోర తాసహకంగా 

ఇచిిప్పచుికోవ్డాలు చేయడంల్ల అభాంతరం 

లేదు.  
అదేవిధంగా బైె'ఆన కూడా ధరమసమేతం కాదు. 

ఇది ఎలాగ్ంటే, కొంత గ్డువుకు వ్సుు వులు, ఇలోు, 

భూమి మొదలైెనవి అమిమవేస్ల, ఆ తరువ్యత మళ్ళళ 

దానికంటే తకుకవ్ ధరకు నగ్దుగా ఇచిి కొనటం. 

ఇందుల్ల వ్డ్డడ  ఉంది. అందు వ్లో ఇది ధరమం కాదు.  
----- 

   మొదటి విభాగం  ُل  اْْلَو َ اَلَْفْصُل 

 ( 2/861)[ ) متفق عليه (  1]  - 2834

نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعِن   قَاَل:ابِْن ُعَمَر  ِن عَ 
َ ْن كَاَن نَْخًَل بَِتْمٍر كَْيًَل أَْن ي َِبْيَع تََمَر َحائَِطُه إِ  الُْمَزابََنِة: ًما رْ كَ  اَن َوإِْن ك

  أَْن ي َِبْيَعهُ   كَاَن َزْرعًاْسلٍِم َوإِْن َن َوِعْنَد مُ  كَا أَوْ ًَل يْ كَ َزبِْيٍب ِبْيَعُه أَْن ي َ 
َفُق عَلَْيِه.  بَِكْيِل َطَعاٍم نَََه َعْن ذَلَِك كُل ُُه.  ُمت َ

َ  بََنةِ "َوالُْمَزا َنِة قَاَل:الُْمَزابَ  نَََه َعِن  ِفْ ِرَوايٍَة لَُهَما:وَ   َباَع َما ِفْ ي ُ  ْن أ
 .َقَص فََعلَي َ ي َ َوإِْن نَ ْن َزادَ فََعلَ ْيٍل ُمَسَم َ إِ كَ  بِ ْمرٍ بِتَ  الن َْخِل ُرُؤْوس 

2834. (1) [2/861-ఏకీభవితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ము'జాబనహ్ అమమకానిి నిషేధించారు. ము'జా 

బనహ్ అంటే, చెటట పై ఉని ప్ండు ఖరీూరాలు 

ఎండు ఖరీూరాలకు బదులు తూచి అమమడం. 

అదేవిధంగా త్నగ్పై ఉని దార క్ష ప్ళళను ఎండు 

దార క్షలకు బదులు అమమటం.  

ముసో్లమ్ల్ల ఈ విధంగా ఉంది, ఇప్పపడే కోస్లన 

ఆహార ధాన్నాలను ఎండిన ఆహార ధాన్నాలకు 

బదులు అమమటం ప్ర వ్కి (స) వీటనిిటినీ 

నిషేధించారు. 42 (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్). 

 

42) వివ్రణ-2834: ము'జాబనహ్ అంటే ప్ళ్ళళ 

కోయటం. ఇకకడ ము'జాబనహ్ అంటే చెటట పై ఉని 

ఖరీూరాలను ఎండు ఖరీూరాలకు బదులు అమమటం. 
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మరో ఉలోేఖనంల్ల ఇలా ఉంది, చెటట పై ఉని 

తా'జహ్ ఖరీూరాలను ఎండు ఖరీూరాలకు బదులు 

తూచి అమమడం. అంటే న్నలుగు లేదా ఐదు సేరో 

ఎండు ఖరీూరాలు ఇస్తు ను అని అనడం. కొనేవ్యడు 

ఒకవేళ చెటట పై ఖరీూరాలు ఎకుకవ్ ఉంటే న్నవి, 

ఒకవేళ తకుకవ్ ఉంటే నషట ం న్నదే అని అంటాడు. 

 ( 2/861)  [ ) صحيح ( 2]  - 2835

لُْمَخابََرةِ ليه وسلم َعِن ا  صىل اهلل ع َرُسْوُل اهللِ نَََه  اَل:قَ  ابِرٍ َعْن جَ وَ 
ْرَع بَِمائَِة فَرَ   .الُْمَحاقَلَِة َوالُْمَزابََنةِ وَ  ُجُل الز َ ٍق َوالُْمَحاقَلَُة: أَْن ي َِبْيَع الر َ

ٍق فَرَ  ةٍ ائَ مَ ْخِل بِ ُؤْوِس الن َ ْمَر ِفْ رُ تَ ال  عَ ي َِبيْ  ِحْنَطٍة َوالُْمَزابَِنُة : أَْن 
بُِع ْْلَْرِض بِالث ُ ُة : ِكَراُء اَوالُْمَخابَرَ   .. َرَواُه ُمْسلٌِم لُِث َوالر ُ

2835. (2) [2/861-దృఢం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ము'ఖాబరహ్, 

ము'హాఖలహ్ మరియు ము'జాబనహ్ అమేకానిి 

నిషేధించారు. 1. ము'హాఖలహ్: అంటే ఇంకా 

పలంల్ల ఉని ప్ంటను 100 బస్తు ల గోదుమలకు 

అమమటం. 2. ము'జాబనహ్: అంటే చెటట పై ఉని 

ప్ండు ఖరీూరాలను 100 బస్తు ల ఎండు ఖరీూరాలకు 

అమమటం. 3. ము'ఖాబరహ్: అంటే భూమిని దాని 

ప్ంటయొకక సగ్ం లేదా మూడవ్వ్ంత ప్ంటకు 

బదులుగా అదద కు ఇవ్వడం. 43 (ముసో్లమ్)  

 

వ్డ్డడ  అనుమానమ్మ, దీని నిషేధానికి కారణం. ఎందుకంటే 

రండువైప్పల ఖరీూరాలు హెచుితగాులు కావ్చుి. 

ఒకేరకమైన ఆహార ప్దారాధ లను హెచుితగాులతో 

అమమడం ధరమం కాదు. ఖరీూరాలైెన్న, దార క్ష అయిన్న 

అమ్మమది, కొనేది రండూ ఒకేవిధంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా 

గోధుమలను ఇంకా ప్ంటల్ల ఉని గోధుమ గుతు లకు 

బదులుగా అమమరాదు. దీనిి ముహఖలహ్ అంటారు. 

ఇది కూడా ధరమసమమతం కాదు. ఎందుకంటే ఇందుల్ల 

కూడా హెచుితగాులు స్తధాం అవుతాయి. ఇందుల్ల వ్డ్డడ  

ఏరపడవ్చుి.  

43) వివ్రణ-2835: ఇంకా కోయబడకుండా పలంల్ల ఉని 

గోదుమల్ను ఎండు గోదుమలకు బదులుగా అమమటం . 

ఖరీూరాలు, దార క్ష మొదలైెనవి. ము'ఖాబరహ్ - 

'ఖుబ్రహ్ నుండి వ్చిింది. అంటే భాగ్ం అని అరిం. 

కొందరు దీనిి 'ఖైబర్ నుండి వ్చిింది అని 

భావిసుు న్నిరు. ఎందుకంటే ప్ర వ్కి (స) 'ఖైబర్ ప్ర జలతో 

 
ఇటవ్ంటి ఒప్పందమ్మ చేస్తరు. అంటే సగ్ం ప్ంట మీది 

సగ్ం ప్ంట మాది అని. మరికొందరు దీనిి స్తగు 

భూమిగా పేర్కకన్నిరు. ము'ఖాబరహ్ అన్ని, ము'జా 

రఅహ్ అన్ని ఒకటే అరిం. కాని ము'జార'అత్ల్ల నష్ట ం 

యజమానిది అవుతంది. ము'ఖాబరహ్ల్ల నష్ట ం 

రైతది అవుతంది.  

స్తరాంశం: యజమాని తన భూమిని ఈ షరతపై మరో 

వ్ాకిికి ఇస్తు డు. అతడు దునుితాడు, వితు న్నలు 

న్నటతాడు. ప్ండిన ప్ంటల్ల మూడవ్ వ్ంత లేదా, సగ్-

భాగ్ం యజమానికి ఇవ్యవలి. మిగలింది తాను 

తీసుకోవ్యలి. ఒక ప్ర తేాక రూప్ంల్ల దీనిి నిషేధించడం 

జరిగంది. స్తమానాంగా కాదు. ఈ ము'ఖాబరహ్నే 

హిందీల్ల బటాయి అంటారు. 'హదీసు'వేతు లు ఈ 

విధమైన ము'ఖాబరహ్ ను నిషేధించారు. భూయజమాని 

భూమి ఇచిినప్పడు కాలువ్ల ప్ర క్క, నదుల ప్ర కక ప్ండే 

ప్ంట నేను తీసుకుంటాను, వేరే చోట ప్ండే ప్ంట నీవు 

తీసుక అని అంటాడు. ఈవిధంగా ఒకోకస్తరి లాభం, 

భూమి యజమానికి లాభం కలుగుతంది. ఒకోకస్తరి 

నషట ం కలుగుతంది. అదేవిధంగా రైతకు కూడా లాభం, 

నషట ం కలుగుతంది. రా'ఫె బన్ 'ఖదీజ్ (ర)ను ప్ర శ్ిసేు  

అతను (ర) సమాధానం ఇస్తు , 'భూమిని వండి, 

బంగారాలకు బదులు ఇవ్వటం ఎటవ్ంటి అభాంతరం 

లేదు,' అని అన్నారు. ప్ర వ్కి (స) కాలంల్ల ప్ర జలు 

నదులు కాలువ్ల ప్ర కకన ప్ండే ప్ంటకు బదులుగా లేదా 

వేరేచోట ప్ంటపై భూమి అదద కు తీసుకునే వ్యరు. 

ఒకోకస్తరి ఇది న్నశనం అవుతంది. వేరేది మిగులు 

తంది. ఒకోకస్తరి ఇది నశ్సుు ంది. అది మిగలిపోతంది. 

కొందరికి అదద  ఏమీ లభంచదు. మిగలింది మాతర మ్మ 

లభసుు ంది. అందువ్లోే ప్ర వ్కి (స) దానిి నిషేధించారు. 

కాని దీనికి బదులుగా ఏదైన్న నిర్జణ త చెలామణల్ల ఉని 

రూపాయి, అష్రఫీలు, ఆహార ధాన్నాలు మొదలైెనవి 

నిరణ యించుకోవ్డంల్ల ఎటవ్ంటి అభాంతరం లేదు. 

(ముసో్లమ). బు'ఖార్జ దీనిి తన ప్పసు కం బుఖార్జ షర్జఫ్ల్ల 

అధాాయంగా పేర్కకన్నిరు. 

సగ్ం లేదా అంతకంటే ఎకుకవ్ తకుకవ్ ప్ంటపై బటాయీ 

చేయటం. దీనిి ఖైస్ అబూ జాఫర్ దావరా 

పేర్కకన్నిరు. మదీనహ్ల్లని ముహాజిరోందరూ మూడవ్ 

వ్ంత లేదా న్నలావ్ వ్ంతపై వ్ావ్స్తయం చేసేవ్యరు. 

'అలీ (ర), స'అద్ బన్ అబీ వ్ఖాాస్, 'అబుద లోాహ్ బన్ 

మస్'ఊద్, 'ఉమర్ బన్ 'అబుద ల్ 'అ'జీ'జ్, ఖాస్లమ్, 

'ఉర్వ్హ్, అబూ బకర్ కుటంబం వ్యరు, 'ఉమర్ 
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 ( 2/861) ) صحيح (   [ 3]  - 2836

عليه وسلم َعِن الُْمَحاقَلَِة  اهلل هلِل صىلا ُل ُسوْ ََه رَ اَل: نَ َعْنُه قَ وَ 
َص ِفْ الَْعَرايَا.الُْمَزابََنِة وَ وَ  َرَواُه    الُْمَخابََرةِ َوالُْمَعاَوَمِة َوَعِن الث َْنَيا َوَرخ َ

 .ُمْسلٌِم 

2836. (3) [2/861-దృఢం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ము'హాఖలహ్ను, 

ము'జాబనహ్ను, ము'ఖాబరహ్ను, 

ము'ఆవమహ్ను, సు'న్యాను నిషేధించారు. 

అయితే 'అరాయాను అనుమతించారు. 44 

(ముసో్లమ్)  

 
కుటంబం వ్యరు, 'అలీ కుటంబం వ్యరు ఇబెి సీర్జన్ 

అందరూ దీనిి అనుసరించేవ్యరు. 'అబుద రర హామన్ బన్ 

అసవద్ ఇలా అంటన్నిరు, ''నేను అబుద రర హామన్ బన్ 

య'జీద్ ప్ంటల్ల భాగ్స్తవమిగా ఉండేవ్యడిి. 'ఉమర్ 

కూడా ప్ర జలతో దీనిి అనుసరించే వ్యరు. ఇందుల్ల 

ఎటవ్ంటి అభాంతరం లేదని, భూమి ఒకరిదైతే శరమ 

ఒకరిది. ప్ంటల్ల సగ్ం, సగ్ం ప్ంచుకోవ్యలి అని 

అభపార యప్డాడ రు. ''జుహ్ర్జ కూడా దీనేి 

అనుసరించారు.  

బు'ఖార్జల్ల ఇలా ఉంది. రా'ఫె బన్ 'ఖదీజ్ (ర) ఇలా 

అంటన్నిరు: ''మదీనహ్ల్ల అందరికంటే మాకు 

ఎకుకవ్ భూములు ఉండేవి. మ్మము భూములను అదద కు 

ఇచేివ్యళళం. అయితే షరత ఏమిటంటే ఒక నిర్జణ త 

ప్ంట మ్మము తీసుకుంటాము. ఒకోకస్తరి మా వ్ంత 

ప్ంట న్నశనం అయ్యాది. ఒకోకస్తరి మర్కకరి ప్ంట 

న్నశనమయ్యాది. అందువ్లోే దీనిి వ్యరించడం జరిగంది. 

అయితే వండి బంగారాలకు బదులుగా ఇచేి 

సంప్ర దాయం ఉండేది కాదు. అయితే ము'జారఅత్ల్లని 

ప్ర తేాక విధానంల్లని మాతర మ్మ నిషేధించడం జరిగంది. 

న్నలావ్ వ్ంత, మూడవ్ వ్ంత, సగ్ం నిరణ యించబడితే 

ఇది ధరమసమమతం అవుతంది. ప్ర వ్కి (స) 'ఖైబర్ 

భూములను ము'జారఅత్గా ఇచాిరు. ప్ర వ్కి (స) 

అనుచరులు కూడా ఇలా చేసేవ్యరు. బు'ఖార్జల్ల 

అనేకచోటో దీనిి గురించి పేర్కకనడం జరిగంది. 

44) వివ్రణ-2836: ము'హాఖలహ్, ము'జాబనహ్, 

ము'ఖారబహ్ను గురించి ఇంతకు ముందే పేర్కకనడం 

జరిగంది. ము'ఆవమహ్ అంటే ఎవ్రైన్న తన తోటల్లని 

ప్ళళను లేదా ప్ంటను మూడు న్నలుగు సంవ్తసరాలు 

ముందే అమమడం నిషేధించడం జరిగంది. ఎందుకంటే 

  (2/862) [ ) متفق عليه ( 4]  - 2837

 َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَعْن َسْهِل بِْن أَِِبْ َحَثَمَة قَاَل: نَََه 
ْمِر بِالت َ يْ بَ  ْن وسلم عَ  ِة أَْن تَُباَع  ي َ َعرِ  الْ ِفْ  َص َرخ َ ُه َل َ أَن َ ْمِر إِ ِع الت َ

َ بَِخْرِصَها تَْمرً   .ْهلَُها ُرْطًباا يَأْكُلَُها أ
2837. (4) [2/862-ఏకీభవితం]  

సహ్ల్ బన్ అబూ 'హసమ' (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ఖరీూరానిి ఖరీూరానికి బదులుగా అమమటానిి, 

కొనటానిి నిషేధించారు. అయితే 'అరియయహ్కు 

అనుమతి ఇచాిరు. 'అరియాహ్ అంటే చెటోపై ఉని 

ప్ండు ఖరీూరాలను ఎండు ఖరీూరాలకు బదులుగా 

అంచన్న వేస్ల కొనటం, తన కుటంబం వ్యరు ప్ండు 

ఖరీూరాలను ఆహారంగా వినియోగంచటానికి. 

(బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

 ( 2/862)[ ) متفق عليه (  5]  - 2838

ْ ْن عَ وَ  َ  وسلم عليه هللا  صىلاهللِ َ َ َرُسْول : أَن َ  ُهَريَْرةَ  أَِِب ْرَخَص ِفْ بَْيٍع  أ
ْمِر فِْيَما دُْوَن َخْمَسِة أَْوُسٍق أَْو َخْمَسِة أَْوُسٍق َخَرِصَها ِمَن االَْعَرايَا بِ  لت َ

 .َشك َ دَاُودَ ابُْن الُْحَصْيِ 

 

ఇందుల్ల మోసం ఉంది. రాబోయ్య సంవ్తసరం ప్ండక 

పోవ్చుి. సు'న్యా అంటే మినహాయింప్ప అంటే 

ఎవ్రైన్న తోట అమిమ కొనిి చెటోను మినహాయించాడు 

కాని చెటోను నిరణ యించలేదు. దీనివ్లో వివ్యదం తలెతు  

వ్చుి. అదేవిధంగా 'ఉరాయ అంటే కానుక, పోర తాసహ 

కాలు. ఇకకడ అరిం ఏమిటంటే తోట యజమాని తన 

చెటోల్ల నుండి కొనిి చెటోను పేదవ్యనికి ఇచాిడు. ఆ 

చెటోపై ప్ళ్ళళ ఉన్నియి. వ్యటిని ఆ పేదవ్యడు 

ఎవ్రికైెన్న, లేదా యజమానికే ఎండు ప్ళళకు బదులు 

అమమడం. ప్ర వ్కి (స) దీనిి ధరమసమమతంగా చేస్తడు. 

దీనివ్లో పేదలకు లాభం కలుగుతంది. మరికొందరు 

'ఉరాయా అంటే ఇలా పేర్కకన్నిరు. నగ్దు డబుులేని 

పేదవ్యడు తన కోసం, తన కుటంబం కోసం ఆహార 

నిమితు ం ఎండు ఖరీూరాలకు బదులు చెటోపై ఉని 

ప్ండు ఖరీూరాలు కొనుకుకంటే అది ధరమమ్మ. అయితే 

అవి 5 వ్సఖ్లకు మించరాదు. ఒక వ్సఖ్ 60 స్తఅలు 

అవుతాయి. దీనేి ము'జాబన అంటారు. దీనిి 

నిషేధించడం జరిగంది. కాని 'ఉరాయాను ప్ర వ్కి (స) 

అనుమతించారు. 
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2838. (5) [2/862-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

'అరియాహ్ను అనుమతించారు. అయతే 5 

వ్సఖ్లకు మించరాదు. (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

ఉలోేఖన కరి దావూద్ బన్ 'హు'సైన్కు ప్ర వ్కి (స) 5 

వ్సఖ్లు అన్నిరా? లేక 5 వ్సఖ్లకు తకుకవ్ 

అన్నిరా? అనే విషయంల్ల అనుమానం ఉంది. 

 ( 2/862)[ ) متفق عليه (  6]  - 2839

وسلم َعْن   هعلي اهلل صىل هللِ  اُسْوُل نَََه رَ  ُعَمَر: اهلِل بِْن َعْبدِ  ْن عَ وَ 
  ِرَي.ََ ا نَََه الَْبائَِع َوالُْمْشت ْبُدو َصََلُحهَ بَْيِع الث َِمار َحّت  يَ 

ْنُبِل  نَََه َعْن بَْيِع الن َْخِل َحّت َ  ِفْ ِرَوايٍَة ل ُِمْسلٍِم:وَ   تَْزُهو َوَعِن الس ُ
 .ةَ َويَأَْمَن الَْعاهَ  َض يَ يَبْ ّت َ حَ 

2839. (6) [2/862-ఏకీభవితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్చిి 

కాయలు అమమటానిి, కొనటానిి ప్ర వ్కి (స) 

నిషేధించారు. (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

ముసో్లమ్ల్లని ఒక ఉలోేఖనంల్ల ఇలా ఉంది: ''ప్ర వ్కి 

(స) ఖరీూరాలు ఎరుప్ప లేదా ప్సుప్పరంగు దాలి 

నంతవ్రకు అమమటానిి నిషేధించారు. ఎందుకంటే 

ఎరుప్ప, ప్సుప్ప రంగులు ప్రిపూరణ ం చెందిందని 

స్తచిస్తు యి. అదేవిధంగా ప్ంటగుతు లు తెలోవి, 

సురకిు తం కానంత వ్రకు అమమటానిి నిషేధించారు. 

వీటిని అమమటం కొనటం రండూ నిషిదధ మ్మ. 

ఎందుకంటే ప్చిికాయలో్ల, ప్చిిప్ంటల్ల నషట ం 

వ్యటిలో వ్చుి.  

   (2/862) عليه ( [ ) متفق 7]  - 2840

ْيِع الث َِماِر  ليه وسلم َعْن بَ : نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عَل  قَا أَنٍَس ْن عَ وَ 
َت إِذَا َمَنَع  َحّت َ تُْخَمُر" َوقَاَل: "أََرأَيْ "َحّت َ تَُزه َِي قِْيَل: َوَما تُْزِهَي؟ قَاَل: 

 " ِه؟  أَِخيْ ُذ أََحُدكُْم َماَل خُ أْ َم يَ بِ  اهلُل الث َُمَرةَ 

2840. (7) [2/862-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్చిికాయలు 

అమమటానిి నిషేధించారు. అయితే అవి ప్టిషట ంగా 

తయారవ్యవలి. రంగు రావ్టం అంటే ఏమిటని 

ప్ర శ్ించడం జరిగంది. దానికి ప్ర వ్కి (స) ఎరుప్పరంగు 

రావ్యలి. ఆ తరువ్యత ప్ర వ్కి (స) మీరే చెప్పండి 

అలోాహ్ (త) ఆ ప్ళళను ఆపవేసేు  మరి దేనికి 

బదులుగా తన సోదరునికి ధనం చెలోిస్తు డు, అని 

అన్నిరు. 45  (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్)  

 ( 2/862) [ ) صحيح (  8]  - 2841

هلل عليه وسلم َعْن بَْيِع  اَعْن َجابٍِر قَاَل: نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل وَ 
ِنْيَ  َ وَ  الس ِ    .ٌم ْسلِ مُ َواُه ئِِح. رَ  بَِوْضِع الَْجَوارَ مَ أ

2841. (8) [2/862-దృఢం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) కొనిి సంవ్తసరాల 

బేరానిి నిషేధించారు. నష్టట లకు కష్టట లకు గురి 

అయిన ప్క్షంల్ల ధరను తగాంచటం లేదా పూరిిగా 

క్షమించటానిి గురించి ఆదేశ్ంచారు. 46 (ముసో్లమ్) 

   (2/863)  [ ) صحيح ( 9]  - 2842

ْن  "لَْو بِْعَت مِ   صىل اهلل عليه وسلم:اهللِ  ْوُل َرُس  قَاَل  :قَاَل َعْنُه وَ 
ًرا فَأََصابَْتُه َجائَِحٌة فَََل يَِحل ُ لََك أَْن تَأُْخَذ ِمْنُه َشْيًئا بَِم تَأُْخُذ  أَِخْيَك ثَمْ 
 َ ؟" َرَواُه ُمْسلِ خِ َماَل أ  . ٌم ْيَك بَِغْْيِ َحق ٍ

2842. (9) [2/863-దృఢం]  

 

45) వివ్రణ-2840: అంటే ఒకవేళ ప్చిికాయలు అమిమ 

ఉండి ఏదైన్న ఆప్ద వ్సేు  దానివ్లో కాయలు న్నశనం 

అయిన్న, రాలిన్న అమిమనవ్యడు కొనివ్యడి నుండి దేనికి 

బదులు డబుు తీసుకుంటాడు. ఎందుకంటే కొనివ్యడికి 

ఏమీ దకకలేదు. 

46) వివ్రణ-2841: అంటే ఎవ్రైన్న ప్చిికాయలుగా 

ఉనిప్పపడు తోటను కొన్నిడు. తఫాను గాలి వ్లో 

కాయలు రాలిపోయాయి. అమిమనవ్యరు నష్టట నికి తగా్టట  

ధరను తగాంచాలి. ధర తీసుకొని ఉంటే అందుల్ల నుండి 

కొనివ్యరికి తిరిగ ఇచిి వేయాలి. దీనివ్లో కొనివ్యరికి 

నషట ం తప్పపతంది. అదేవిధంగా కొనిి సంవ్తసరాల 

బేరం అంటే కొనిి సంవ్తసరాల ప్ంటను ముందుగానే 

అమిమవేయటం. ఇటవ్ంటి బేరం ధరమసమమతం కాదు. 

ఎవ్రైన్న 10 సంవ్తసరాల ప్ంటను 10 వేలకు 

అముమతన్నిను అని ప్లికి కొనేవ్యరు 10 వేలు ఇచిి 

కొనుకుకంటే ఈ ప్ది సంవ్తసరాలో్ల కరవుతాండ 

వించవ్చుి, తఫాను గాలులూ రావ్చుి, ప్ంటలకు 

నషట ం కలిగంచవ్చుి. అందువ్లోే ప్ర వ్కి (స) దీనుిండి 

వ్యరించారు. దీనిి గురించి ఇంతకుముందు కూడా 

పేర్కకనడం జరిగంది.  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1043 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''ఒక వేళ 

మీరు మీ సోదరునికి ప్చిికాయలు అమిమ, వ్యటిపై 

ఆప్దలు వ్చిి ప్ళళల్ల నషట ం వ్సేు , మీరు అతని 

నుండి దాని ధరను తీసుకోవ్టం ఎంతమాతర ం 

ధరమసమమతం కాదు. అతనికి ఏదీ ఏమాతర ం 

దకకలేనప్పపడు మీరు అతనుిండి దేనికి బదులుగా 

డబుులు తీసు కుంటారు? '' (ముసో్లమ్) 

 ( 2/863) [ ) لم تتم دراسته (  10]  - 2843

ْوِق   اَل:ِن ُعَمَر قَ  ابْ َعِن وَ  َعاَم ِفْ أَْعىَل الس ُ كَانُْوا يَْبَتاُعْوَن الط َ
 بَْيِعِه  َعْن  لمسو َهاُهْم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه نَ فََيْبْيُعْونَُه ِفْ َمكَانِِه فَ 

 َ  .ِحْيَحْيِ  أَِجْدُه ِفْ الص َ ْو دَاُودَ َولَْم أَبُ  َواهُ . رَ ْوهُ لُ ْنقُ يَ  َحّت َ  انِهِ ِفْ َمك

2843. (10) [2/863-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర జలు 

బజారుల్ల ఆహార ధాన్నాలను కొని, అకకడికకకడే 

తమ అధీనంల్లకి తీసుకోవ్డానికి ముందే 

అమిమవేసేవ్యరు. ప్ర వ్కి (స) అకకడి కకకడే 

అమమటానిి నిషేధించారు. ముందు ఆ సరకును 

మరోచోటకి మారుికొని తన అధీనంల్లకి 

తీసుకోవ్యలి. 47  (అబూ దావూద్) 

 ( 2/863)[ ) متفق عليه (  11]  - 2844

اًما َطعَ  عَ ا"َمِن ابْتَ  عليه وسلم:اهلِل صىل اهلل ُل قَاَل َرُسوْ  َعْنُه قَاَل:وَ 
 .ُه" يَ َتْوفِ  يَْس ه َحّت َ ِبْيعُ فَََل يَ 

2844. (11) [2/863-ఏకీభవితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ఎవ్రైన్న 

సరకులు కొంటే తన అధీనంల్లనికి తీసుకోకుండా 

వ్యటిని అమమరాదు.  

 ( 2/863)[ ) متفق عليه (  12]  - 2845

اٍس: "َحّت َ ِفْ ِرَوايَِة ابِْن عَ وَ   " .َتالَُه يَكْ  ب َ

2845. (12) [2/863-ఏకీభవితం] 

 

47) వివ్రణ-2843: అంటే కొని ఆ సరకును మరోచోటకి 

మారుికొని, తన అధీనంల్లకి తీసుకొని ఇతరులకు 

అమామలి. తన అధీనంల్లనికి తీసుకోవ్డానికి ముందు 

అమమరాదు. అది సిలమారిపడి చేయదగనదైన్న, 

చేయదగ్నిదైన్న సరే. 

ఇబెి'అబాుస్(ర) ఉలోేఖనంల్ల ఇలా ఉంది. 

''ముందు దానిి కొలుచుకోవ్యలి.'' 48 (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ్) 

  ( 2/863) [ ) متفق عليه ( 13]  - 2846

ا ال َ وَ  اٍس قَاَل: أَم َ ِب ُ صىل اهلل علِذْي َعِن ابِْن َعب َ   هينَََه َعْنُه الن َ
َعاُم أَْن وسلم فَ  اٍس: َوََل أَْحَسُب  ُن ابْ  اَل ُض. قَ  يُْقبَ َحّت َ اَع بَ  ي ُ ُهَو الط َ  َعب َ
 . إَِل َ ِمْثلَهُ  كُل َ َشْيءٍ 

2846. (13) [2/863-ఏకీభవితం] 

ఇబెి 'అబాుస్ (ర) కథనం: ఆహార ధాన్నాలను 

తన అధీనంల్లనికి తీసుకోకుండా అమమరాదని ప్ర వ్క్త  

(స) వ్యరించారు. ఇబెి 'అబాుస్ (ర), 'ఇతర 

వ్సుు వులకూ ఆహార ధాన్నాలోాగే నిషేధం వ్రిిసుు ందని 

న్న అభపార యం,' అని అన్నిరు. (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

 ( 2/863)[ ) متفق عليه (  14]  - 2847

ْوا  سلم قَاَل:ليه وأَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل ع  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة:وَ  "ََل تَلَق َ
ْكبَ  يَِبْع   اَجُشْوا َوََل نَ تَ  ََل ْعٍض وَ ْيِع بَ ىَل بَ ْم عَ كُ ْعُض ٍع َوََل يَْبِع بَ لَِبيْ  َن االر ُ

ُواَحاِضٌر لَِباٍد  اْْلِبَْل َوالَْغَنَم فََمِن ابَْتاَعَها بَْعَد ذَلَِك فَُهَو بَِخْْيِ   َوََل تََصر َ
 َ ْظَريِْن بَْعَد أ  ا وَ  َسِخَطَها َرد َهَ َوإِْن  اهَ إِْن َرِضَيَها أَْمَسكَ . ْحلَِبَهاْن ي َ الن َ

 ."تَْمرٍ  م ِْن  َصاعًا

اًة فَهُ  "َمِن اْشَّتَى َشاةً  َوايٍَة ل ُِمْسلٍِم:  رِ ِفْ وَ  َو بِالِْخَياِر ثَََلثََة  ُمَصر َ
 ."َراءَ أَي َاٍم: فَإِْن َرد ََها َرد َ َمَعَها َصاعًا ِمْن َطَعاٍم ََل َسمَ 

2847. (14) [2/863-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''మీరు బజారు లేదా ప్టట ణానికి వలుప్లకు వ్చిి 

ఆహార ధాన్నాలు, కూరగాయలు తీసుకొని వ్చేి 

రైతలను కలవ్కండి. అంటే బజారుల్లనికి రాకముందే 

వ్యరితో కలస్ల కొనకండి. వ్యరిని బజారుల్లనికి రాని  

యాండి. మారకటట  రేట ప్ర కారం మీరు కొనవ్చుి. 

మీల్ల ఎవ్రూ ఇదద రు అముమతూ, కొంటూ ఉని 

ప్పపడు మధా కలుగ్జేసుకోరాదు. అదేవిధంగా బఖ్ష్ 

చేయరాదు. అంటే మోసగంచటానికి అనవ్సరంగా 

 

48) వివ్రణ-2845: అంటే సరకులు కొనిచోటే మర్కక 

వ్ాకిికి అమమరాదు. ముందు దానిి మరోచోటకి 

మారుికొని దానిి కొలుచుకోవ్యలి.  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1044 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
సరకులను ప్ర శాంచరాదు. దాని ధర పంచే ప్ర యతిం 

చేయరాదు. స్తరాంశం ఏమిటంటే, తీసుకునే ఉదేద శం 

లేకుండా ధరను పంచే ప్ర యతిం చేయరాదు. కొనే 

ఉదేద శంతో సరకు ధర పంచితే ఫరవ్యలేదు. వేలం 

పాటల్ల జరిగనటో. ప్టట ణ వ్యసులు రైతల బోర కరోుగా 

వ్ావ్హరించ రాదు. రైతలను అమమనివ్యవలి.  

కొంత మంది అభపార యం ప్ర కారం రైతలు ఆహార 

ధాన్నాలను తీసుకొని ప్టట ణాలకు వ్చేి వ్యరు. ప్టట ణ 

వ్యసులు వ్యరితో మీ సరకులను మా వ్దద  ఉంచి 

వళళండి. మ్మము మంచి ధరకు అముమతాము అని 

అనేవ్యరు. ప్ర వ్కి(స) దీనిి నిషేధించారు.  

అదేవిధంగా పాలు ఆప ఉంచ్చ జ్ంతువుల్ను 

అమేర్మదు. 

 కొనివ్యడికి ఇషట మైతే ఉంచుకుంటాడు లేకపోతే 

తిరిగ ఇచిి వేస్తు డు. పాలుకు బదులు ఒక 'స్త'అ 

ఖరీూరం ఇవ్యవలి. 49 (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

 ముసో్లమ్ల్లని ఒక ఉలోేఖనంల్ల ఇలా ఉంది: 

''ముస్లర్మర త్ మ్మకను కొంటే మూడు రోజులు గ్డువు 

ఉంటంది. అతను కోరితే తిరిగ ఇచిివేయగ్లడు. 

దానికి తోడు ఒక 'స్త'అ ఖరీూరం కూడా ఇవ్యవలి, 

గోదుమలు కాదు.  
 

49) వివ్రణ-2847: ముసిరా్రత్ సరుర న్ నుండి వ్చిింది. 

అంటే ఆడ జంతవు పదుముల్ల సంచి కటట డం. అది 

బడడ కు పాలు తార గంచకుండా ఉండడానికి. కొందరు 

మోసం చేయడానికి అనేక రోజుల వ్రకు పదుగుపై సంచి 

క్టిట  పాలను ఆప ఉంచుతారు. కొనేవ్యరు అమ్మమవ్యరిని 

ఎనిి పాలు వ్స్తు యి అని అడిగతే అమ్మమవ్యడు ఎకుకవ్ 

పాలు వ్స్తు యి అని అంటాడు. అతడు దానిి కొనుకొకని 

ఇంటికి తీసుకొని వళిళ పాలు పతికితే చెపపన దానికన్ని 

తకుకవ్ పాలు వ్చిినటట  తెలుసుు ంది. అంటే అతడు 

మోసంచేస్తడు. ఒకవేళ ఎవ్రైన్న ఇటవ్ంటి పాలిచేి 

జంతవు కొంటే అతినికి రండు అధికారాలు ఉన్నియి. 

అతనికి ఇషట మైతే దానిి ఉంచుకోవ్యలి. ఇషట ం లేకపోతే 

దానిి తిరిగ ఇచిివేయాలి. తన డబుు వ్యప్సు 

తీసుకోవ్యలి. దాని పాలు తార గనందుకు బదులుగా ఒక 

స్తఅ ఖరీూరం ఇవ్యవలి. 

 ( 2/864)[ ) صحيح (   15]  - 2848

ُوا الَْجلَ  تَ "ََل  :ملسقَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه و قَاَل:َعْنُه وَ    َب لَق َ
ْوَق فَهُ   ى ِمْنهُ فَاْشَّتَ اُه ق َ تَلَ  فََمْن  َرَواُه   ".َو بِالَْخَيارِ فَإِذَا أَََت َسي ُِدُه الس ُ

 .ُمْسلٌِم 

2848. (15) [2/864-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: మీరు బజారు కన్ని 

ముందు వళిళ సరకులు తీసుకొని వ్చేి రైతలను 

కలవ్కండి. ఒకవేళ ఎవ్రైన్న ముందుకు వళిళ 

సరకులు కొనుకుకన్ని సరకుల యజమాని 

బజారుల్లకి వ్చిిన తరావత మారకటట  రేట 

తెలుసుకొని, అతనికి నషట ం వ్చిి నటా తెలిసేు  ఆ 

బేరానిి అతడు కొనస్తగంచగ్లడు లేదా రదుద  

చేయగ్లడు. 50 (ముసో్లమ్) 

  ( 2/864) [ ) متفق عليه ( 16]  - 2849

هلل عليه  صىل اهلِل  اْوُل  َرُس قَاَل  :قَاَل  ْنُهَماعَ هلُل َمَر َرِضَي اعُ  ِن ابْ  َعِن وَ 
ُوا الس ِ  ْوِق" لََع َحّت َ يُ وسلم: "ََل تَلَق َ  .ْهَبَط بَِها إََِل الس ُ

2849. (16) [2/864-ఏకీభవితం]  

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: సరకులను 

ఆహార ధాన్నాలను బజారుల్ల దించే వ్రకు రైతలను 

 

50) వివ్రణ-2848: జల్బ్ రండు విషయాలో్ల 

జరుగుతంది. ఒకటి జకాత్ల్ల రండు గురర ప్పందాలో్ల. 

జకాత్ల్లని జల్బ్ ఎలా అంటే తహ్సీల్దారు ఒక 

పార ంతంల్ల ఉండి జంతవుల యజమానులను తమ 

జంతవులను తీసుకొని తన వ్దద కు రమమని అంటాడు. 

జంతవుల యజమానులకు కషట ం కలుగుతంది. 

సవయంగా తహ్సీల్దారు జంతవులు ఉనిచోటికి వళిళ 

గురర ం వంట ఒక వ్ాకిిని నియమించి ఉంచుతాడు. అతడు 

దానిి తోలుతూ ఉంటే అది ముందుకు స్తగుతంది. 

ఇకకడ జల్బ్ అంటే సరకులను బజారుకు తెచేి 

వ్యాపార బృందం. ప్ర వ్కి (స) ఆదేశానికి అరిం ఏమిటంటే 

వ్యాపార బృందంతో ముందుకు వళిళ కలవ్రాదు. వ్యరిని 

ప్టట ణంల్లనికి రానివ్వండి. బజారు రేట ప్ర కారం వ్యరిని 

అమమనివ్వండి. ఆ తరువ్యత వ్యరినుండి కొనండి. 

ఎందుకంటే ఇందుల్ల ఒకోకస్తరి రైతలకు నషట ం 

కలుగుతంది. ఒకోకస్తరి వ్యాపారులకు నషట ం 

కలుగుతంది. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1045 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
కలవ్వ్దద ని ప్ర వ్కి (స) వ్యరించారు. 51 (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ్)  

   (2/864)  [ ) صحيح ( 17]  - 2850

ُجُل  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل : اَل ُه قَ َعنْ وَ  "ََل يَِبع ُ الر َ
  ". َرَواُه ُمْسلٌِم لَهُ   َن ذَ  ِخْطَبِة أَِخْيِه إَِل َ أَْن يَأْ ُطُب َعىَل َعىَل بَْيِع أَِخْيِه َوََل يَخْ 

. 

2850. (17) [2/864-దృఢం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం: ఒక వ్ాకిి బేరమాడుతండగా మర్కకరు తన 

సరకులను అమమరాదు. ఒకరు పళిళ సందేశం ఇస్తు  

ఉండగా తాను కూడా పళిళ సందేశం ప్ంప్రాదు. 

అయితే అతనికి అనుమతి దొరికితే ప్ంప్వ్చుి. 52 

(ముసో్లమ్) 

   (2/864)  ( ) صحيح  [ 18 ] - 2851

 

51) వివ్రణ-2849: అంటే సరకులు అమమటానికి బజారు 

ల్లనికి వ్చేి వ్రికులు, బజారుల్లని వ్యాపారులు 

ముందుగానే వ్యరిని కలిస్ల అమమడంగానీ కొనడంగానీ 

చేయరాదు. వ్యరు బజారుల్లనికి వ్చేివ్రకు ఆగాలి. 

వ్యరు బజారు రేటకు అమామలి, కొన్నలి. 

52) వివ్రణ-2850: నవ్వీ ఇలా తెలిపారు: ''ఇది ఎలా 

ఉందంటే ఒక వ్ాకిి మరో వ్ాకిితో నీవు బేరం ఆడిందానిి 

రదుద  చేస్లవేయి. అటవ్ంటి దానేి నేను నీకు అంతకంటే 

తకుకవ్ ఖర్జదుకు ఇస్తు ను. లేదా అంతకంటే మంచి 

వ్సుు వును ఆ ధరకే ఇస్తు ను అని అంటాడు. ఇలా అనడం 

తగ్దు, ఇది నిషిదధ ం. అదేవిధంగా ఒకరు బేరమాడు 

తండగా తాను బేరమాడటం నిషిదధ ం. దీని ఉదాహరణ 

ఎలా ఉందంటే ఒక వ్ాకిి మరో వ్ాకిితో నీవు అమిమన 

వ్సుు వు అమమకానిి రదుద చేయి, నేను నీ నుండి అంత 

కంటే ఎకుకవ్ ఖర్జదుకు కొంటాను అని అనటం. అదే 

విధంగా ఒకరు పళిళ సందేశం ఇసుు నిప్పపడు, తాను 

కూడా పళిళ సందేశం ఇవ్వడం అంటే ఒక వ్ాకిి ఒక సీు రకి 

పళిళ సందేశం ప్ంపాడు. ఆమ దానికి సమిమతించింది. 

అటవ్ంటప్పపడు మర్కకరు కూడా ఆమకు పళిళ సందేశం 

ప్ంప్రాదు. అయితే మొదటి వ్ాకిి తన సందేశం రదుద  

చేస్ల రండవ్ వ్ాకిికి అనుమతి ఇసేు  రండవ్ వ్ాకిి సందేశం 

ప్ంప్వ్చుి.  

َ َعْن ََ و لم قَاَل: "ََل يَُسْم  صىل اهلل عليه وسَِبْ ُهَريَْرَة أَن َ َرُسْوَل اهلِل  أ
ُجُل َعىَل َسْوِم أَِخْيِه الُْمْسلِِم"  .َرَواُه ُمْسلٌِم . الر َ

2851. (18) [2/864-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒక ముసో్లమ్ వ్ాకిి 

బేరమాడుతనిప్పపడు తాను బేరమాడరాదని 

ప్ర వ్కి (స) వ్యరించారు. 53 (ముసో్లమ్) 

 ( 2/864)) صحيح (    [ 19]  - 2852

قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن َجابٍِر َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ 
بَْعَضُهْم ِمْن  اهلُل  ُق دَُعوا الن َاَس يَْرزُ اِضٌر لَِباٍد ْع حَ يَبِ  "ََل  وسلم: 

 .لٌِم  ُمْس هُ َرَوا ٍض". عْ بَ 

2852. (19) [2/864-దృఢం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్క్త  (స) ప్ర వ్చనం, ప్టట ణ 

వ్యసులు ప్లోెవ్యసుల బ్రర క్రుగా మారి సరకులు 

అమమరాదు. వ్యరు తమ ఇషట ప్ర కారం అమమడం, 

కొనుగోలు చేసుకోవ్డానికి వ్దలివేయాలి. అలోాహ్ 

(త) కొందరి దావరా కొందరికి ఉపాధి ప్ర స్తదిస్తు డు. 54 

(ముసో్లమ్) 

  ( 2/864) متفق عليه ( [ ) 20]  - 2853

نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   قَاَل: ٍد الُْخَدِري ِ َعْن أَِِبْ َسِعيْ وَ 
:َْ َعْن لِْبَسَتْيِ َوَعْن َِب   و  َبْيِع لْ ا  َوالُْمَنابَِذةِ ِفْ لُْمََلَمَسةِ ََه َعِن ا نَ  َعَتْيِ

َهاِر َوََل َيِدهِ ِخِر بِ اْْل َب  ثَوْ ُجِل لر َ ا ُس لَمَ  . ةُ الُْمََلَمَس   يَْقلُِبُه  بِالل َْيِل أَْو بِالن َ
ُجِل بَِثْوبِِه َويَ  .َل َ بَِذلَِك َوالُْمَنابَِذُة  إِ  ُجُل إََِل الر َ ِخُر ْنِبَذ اْْل أَْن ي َْنِبَذ الر َ

ََل ٍر َعْن َغْْيِ نَْظ ُهَما عُ يْ ثَْوبَُه َويَُكْوُن ذَلَِك بَ  َماُل  تِ اشْ  .ْيِ تَ َس الل ِبْ اٍض وَ  تَرَ و َ
 

53) వివ్రణ-2851: ఇది ఎలాగ్ంటే, అమ్మమవ్యరు, కొనే 

వ్యరు ఒకధరపై రాజీప్డాడ రు. మూడవ్వ్ాకిి వ్యరి మధాల్ల 

కలుగ్ జేసుకొని ధరను పంచి వ్యరిదద రినీ విడదీయరాదు. 

54) వివ్రణ-2852: అంటే రైతలు తమ సరకులను 

బజారుల్ల అమమకానికి తెసేు  ప్టట ణవ్యసులు బోర కరోుగా 

మారి వ్యరి సరకులను అమిమంచరాదు. వ్యరిని 

సరకులను బజారుకు తేనివ్వండి. వ్యరిని వ్దలి 

వేయండి. వ్యరు తమ ఇషట ం వ్చిినటో అముమ 

కుంటారు. దీనివ్లో ఎలోప్పపడూ ప్టట ణంల్ల సరకుల 

అధిక నిలవలు ఉంటాయి. దీనివ్లో ప్టట ణవ్యసులకు 

లాభం కలుగుతంది. ఎందుకంటే దల్లలులు సరకులను 

అధిక ధరలకు అముమతారు. దీనివ్లో ప్టట ణవ్యసులు 

కష్టట లకు గురవుతారు.  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1046 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
َماءُ  َماِء َوالص َ فََيْبُدْو أََحُد َشِقْيِه   .َعىَل أََحِد عَاتَِقْيهِ ْوبَُه ْجَعَل ثَ أَْن ي َ  الص َ

َس  ٌس لَيْ لِ ااْحِتَباُؤُه بَِثْوبِِه َوُهَو جَ  . اْْلُْخَرى لَْيَس عَلَْيِه ثَْوٌب َوالل ِْبسةُ 
 .ءٌ  َشْي ِمْنهُ ِه َعىَل فَْرجِ 

2853. (20) [2/864-ఏకీభవితం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

రండు రకాల దసుు లను నిషేధించారు. అదేవిధంగా 

రండు రకాల బేరాలను నిషేధించారు. అంటే 

ములామసహ్, మున్నబజ'హ్ బేరాల నుండి కూడా 

వ్యరించారు. ములామసహ్ అంటే, ఒక వ్ాకిి మర్కకరి 

వ్స్తు రనిి తన చేతోు  ముటట కోవ్టం. అది రాతర యిన్న 

ప్గ్లైెన్న సరే. దానిి అటూ ఇటూ తిర పప ఊరకనే 

చూడటం. అదే విధంగా మునాబజ'హ్ అంటే, ఒక 

వ్ాకిి తన వ్స్తు రనిి మరోవ్ాకిి వైప్ప విసరివేయడం, 

రండవ్ వ్ాకిి కూడా తన వ్స్తు రనిి మొదటి వ్ాకిి వైప్ప 

విసరివేయడం. ఇదే వ్యరి బేరం అయిపోతంది. అంటే 

చూడకుండా ఇషట ప్డ కుండా. అదేవిధంగా ప్ర వ్కి (స) 

రండురకాల దుసుు లను నిషేధించారు. ఒకటి 

ఇష్తిమాలుససమామ. ఇది ఎలాగ్ంటే ఒక భుజానిి 

కపప, మరో భుజానిి విపప ఉంచడం. మరో రకం 

ఇహ్తిబా అంటే రండు పాదాలపై కూరోివ్టం. ఆ 

సి్లతిల్ల మరామంగ్ం బహిరాతం అవ్డం. 55 (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ్) 

 

55) వివ్రణ-2853: ములామసహ్, మున్నబజ'హ్ అనేక 

విధాలుగా ఉన్నియి. 'హదీసు'ల్ల ఉని ఒక విధా 

న్ననేి పేర్కకనడం జరిగంది. అయితే నవ్వీ (ర) ముసో్లమ్ 

వివ్రణల్ల దీని మూడు రకాలను పేర్కక న్నిరు. ఒక రకం 

ఏమిటంటే అమ్మమవ్యడు ఒక వ్స్తు రనిి మడత పటిట  లేదా 

చీకటిల్ల తీసుకొనివ్సేు  కొనేవ్యడు దానిి ముటట  

కుంటాడు. అమ్మమవ్యడు నేను ఈ వ్స్తు రనిి ఒక షరతపై 

నీకు అముమతన్నిను అదేమిటంటే, నీవు ముటట కుంటే 

నీవు చూచినటోే. ఆ తరువ్యత నీవు చూసేు  నీకు ఏమాతర ం 

అధికారం ఉండదు. రండవ్ది ఏమిటంటే నీవు 

ముటట కుంటే నీవు కొనుకునిటేట  అని అమ్మమవ్యడు 

కొనేవ్యడితో అనటం. మూడవ్ది ఏమిటంటే సభల్ల 

ముటట కుంటే ఆ తరువ్యత ఎటవ్ంటి అధికారం 

ఉండదు. ఈ మూడు రకాలు నిషిదధ మైనవే.  

 ( 2/865)يح (  [ ) صح  21]  - 2854

ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن بَْيِع  َل: نَََه َرُسوْ َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاوَ 
 .لٌِم الَْحَصاةِ َوَعْن بَْيِع الَْغْرِر. َرَواُه ُمْس 

2854. (21) [2/865-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) బై 

'హసా'త్, బై 'గరర్ను నిషేధించారు. అంటే 

కంకరరాయి బేరం, మోస పూరితమైన బేరానిి 

నిషేధించారు. 56 (ముసో్లమ) 

 

అదేవిధంగా మున్నబజ'హ్కు కూడా మూడు అరిాలు 

ఉన్నియి. ఒక రకం ఏమిటంటే వ్స్తు రనిి విసరటానిి 

బేరం అయిందని భావించటం. ఇది ఇమామ్ ష్టఫయి (ర) 

అభపార యం. రండవ్ది ఏమిటంటే విసరటం వ్లో 

అధికారం నశ్సుు ంది. మూడవ్ది ఏమిటంటే విసరటం 

అంటే కంకరరాయి విసరటం అంటే కొనేవ్యరు 

కంకరరాయిని అమ్మమవ్యరి అనుమతితో ఏదైన్న వ్సుు వుపై 

విసరటం వ్లో దేనిపై ప్డితే దానిి తీసుకోవ్ టం 

తప్పనిసరి అవుతంది. అది చినిదైన్న పదద దైన్న సరే. 

ఇవ్నీి అజాానకాలప్ప వ్యాపార విధాన్నలు. ఇవ్నీి 

అప్పటి జూదం. అందువ్లోే ప్ర వ్కి (స) వ్యరించారు. 

అదేవిధంగా ప్ర వ్కి (స) రండు విధాల దుసుు లు 

ధరించటానిి 'హదీసు'ల్ల వివ్రించడం జరిగంది. 

మరోవిధం ఏమిటంటే ఒక వ్ాకిి తన శర్జరానింతా 

బటట తో పూరిిగా కప్పపకోవ్టం. తలనుండి పాదాల వ్రకు 

పూరిిగా కప్పపకోవ్టం. మరికొందరు ఒక వ్ాకిి శర్జరమంతా 

కపప ఉంచిన్న మరామంగ్ం బహిరాతం అవ్టం అని 

అభపార యప్డాడ రు. ఈ రండు విధాన్నలూ నిషిదధ మైనవే. 

మరో దుసుు లు ఏమిటంటే ఒకే వ్స్తు రనిి ధరించి 

కూరుింటే మరామంగ్ం బహిరాతం అవ్టం. మరామంగ్ం 

కనబడకుండా ధరిసేు  ధరించవ్చుి. 

56) వివ్రణ-2854: నవ్వీ (ర) ముసో్లమ్ వివ్రణల్ల ఇలా 

పేర్కకన్నిరు. ''కంకరరాయి బేరానికి మూడు అరిాలు 

ఉన్నియి. 1. అమ్మమవ్యడు ఈ కంకరరాయి ప్డిన 

సరకంతా నేను నీకు అమామను అని ప్లకటం. 2. 

ఇందుల్ల అమ్మమవ్యడు నేను కంకరరాయి విస్లరేవ్రకూ 

నీకు అధికారం ఉంది. ఆ తరువ్యత అధికారం లేదు అని 

అనటం. 3. అమ్మమవ్యడు ఈ వ్సు రంపై నేను కంకరరాయి 

కొడితే అది అమమడం అయినటేట  అని ప్లకటం. కాని 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1047 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
 ( 2/865)[ ) متفق عليه (  22]  - 2855

وسلم َعْن بَْيِع   صىل اهلل عليهنَََه َرُسْوُل اهلِل  َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:وَ 
َ  هُ ايَعُ يََتبَ  بَْيًعا َوكَاَن  .ةَ َحَبِل الَْحَبلَ  ُجُل كَاَن ا .ةِ ي َ اِهلِ الَْج  ُل هْ أ يَْبَتاُع  لر َ

اقَ الَْجُزْوَر إََِل أَْن   .ُة ثُم َ تُْنَتُج ال َِِتْ ِفْ بَْطِنَهاتُْنَتَج الن َ
2855. (22) [2/865-ఏకీభవితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

గ్రాభలను అమమటానిి నిషేధించారు. అదేవిధంగా 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం ప్ర కారం అజాాన 

కాలంల్ల ప్ర జలు ఒంట్ట మాంస్తనిి 'హబ్లుల్ 'హబ్ల్ 

వ్రకు అమ్మమవ్యరు. అంటే గ్రభం ధరించి ఉని ఒంట్ట 

బడడ ను కని, మళ్ళళ దాని బడడ  గ్రభం ధరించిన 

తరావత అది కూడా బడడ ను కనడం. 57 (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ్) 

 ( 2/865)  ح (حي ص  [ ) 23]  - 2856

.  َعْسِب الَْفْحِل ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن ََه رَ : نَ  قَاَل َعْنهُ وَ 
 .َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

2856. (23) [2/865-దృఢం] 

 

మోసపూరితమైన బేరం మర్జ విప్ర్జతమైనది. వ్యాపార 

అధాాయంల్ల అనేక విధాలు స్తచనలు ఉన్నియి. 

ఉదా: పారిపోయి వ్చిిన బానిస గురించి నీటిల్లని చేప్ల 

గురించి, పదుగుల్ల ఉని పాలు గురించి, గ్రభంల్ల 

ఉని బడడ ను గురించి, ఎగురుతని ప్కిు  గురించి, 

నిరిారించబడని సంచి, వ్సు రం, మ్మక మొదలైెనవి. ఇవ్నీి 

రదుద  చేయదగనవే. ఎందుకంటే వీటనిిటిల్ల మోసం 

ఉంది. 

57) వివ్రణ-2855: 'హబ్లుల్ 'హబ్ల్ వివ్రణ అబుద  

లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) వివ్రించినటోగానే ఉంది. 

మరికొందరు దీనిి ఈ విధంగా పేర్కకన్నిరు. గ్రభం 

ధరించి ఉని ఒంట్ట బడడ ను కని తరువ్యత, ఆ బడడ  

పరిగ పదద దై గ్రభవ్తియై బడడ ను కని తరావత దానిి 

కొనడం లేదా అమమడం. అందువ్లో ప్ర వ్కి (స) దీనిి 

నిషేధించారు. ఎందుకంటే ఇందుల్ల మోసం ఉంది. ఆ 

ఒంట్ట బడడ ను కంటంద్య లేద్య తెలియదు. మగ్ బడడ  

కంటంద్య లేక ఆడ బడడ  కంటంద్య కూడా తెలియదు. 

దీనిి బైెనతా జునితాజ్ అంటారు. అజాాన కాలంల్ల ఈ 

విధంగా బేరాలు జరిగేవి. 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

'అస్ బిల్ ఫ'హ్లిను నిషేధించారు. 58  (బు'ఖార్జ) 

   (2/865)  ( حي [ ) صح  24]  - 2857

 َعْن بَْيِع نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  َل:قَا ابٍِر:َعْن جَ وَ 
 . َرَواُه ُمْسلٌِم  الَْجَمِل َوَعْن بَْيِع الَْماِء َواْْلَْرِض لُِتْحَرَث. اِب َضرَ 

2857. (24) [2/865-దృఢం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్క్త  (స) మగ్ ఒంట్టను ఆడ 

ఒంట్టపై ఎకికంచి, దాని వీరాానిి అమమటానిి 

నిషేధించారు. అదేవిధంగా నీళళను అమమటానిి 

నిషేధించారు. వ్ావ్స్తయం కోసం భూమిని 

అమమటానిి నిషేధించారు. 59 (ముసో్లమ్) 

 ( 2/865)[ ) صحيح (   25]  - 2858

 . ْسلٌِم َرَواُه مُ  لَْماِء.ا ِل ْض ُسْوُل اهلِل َعْن بَْيِع فَ  رَ نَََه   قَاَل:ْنهُ عَ وَ 
2858. (25) [2/865-దృఢం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) మిగలి ఉని నీటిని 

అమమటానిి నిషేధించారు. 60  (ముసో్లమ్) 

 

58) వివ్రణ-2856: అంటే మగ్ జంతవును ఆడ 

జంతవుపై ఎకికంచటానికి ప్ర తిఫలానిి నిషేధించారు. 

'అస్బ్ అంటే మగ జంతవు యొక్క వీరాం. అంటే 

మగ్ జంతవును ఆడ జంతవుపై ఎకికంచి దాని 

వీరాానిి కొనటం లేదా అమమటానిి నిషేధించారు. 

ఎందుకంటే ఇందుల్ల నిరిారణ జరుగ్దు. నిరిారణ లేని 

వ్యాపారం ధరమసమమతం కాదు. 

59) వివ్రణ-2857: మగ్ జంతవును ఆడ జంతవుపై 

ఎకికంచటానిి గురించి ఇంతకు ముందు పేర్కకనటం 

జరిగంది. మిగలిన నీటిని అమమటం గురించి కిర ంద 

పేర్కకనటం జరుగుతంది. భూమిని గురించి ఇంతకు 

ముందు పేర్కకనడం జరిగంది.  

60) వివ్రణ-2858: నవ్వీ ముసో్లమ్ వివ్రణల్ల ఈ 

'హదీసు' గురించి ఇలా పేర్కకన్నిరు, ''మరో ఉలోేఖ 

నంల్ల ఇలా ఉంది, ''అధికంగా నీరు ఉంచటానిి 

వ్యరించారు. దీనివ్లో అతాధికంగా ప్చిగ్డిడ  ఆగ 

ఉంటంది. మరో ఉలోేఖనంల్ల మిగలిగన నీటిని అమమ 

రాదని దానివ్లో మిగలిన ప్చిగ్డిడ  అమమబడుతందని 

ఉంది. దీని అరిం ఏమిటంటే, అడవిల్ల ఒక వ్ాకిి వ్దద  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1048 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
 ( 2/865)[ ) متفق عليه (  26]  - 2859

اُع بَ يُ  اهلل عليه وسلم:"ََل  ُل اهلِل صىلقَاَل َرُسوْ  اَل:َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَ وَ 
َ الْ ِه َع بِ اُيبَ  لِ اءِ ُل الْمَ فَْض   .ْْلَ" ك

2859. (26) [2/865-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: అదనంగా ఉని 

నీటిని అమమరాదని, దాని దావరా గ్డిడ  అమమవ్చిని 

ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చించారు. (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

   (2/865)  صحيح ([ )  27]  - 2860

ةِ ُص  ىَل عَ َمر َ   معليه وسلصىل اهلل  َل اهللِ وْ ُس رَ  َعْنُه أَن َ وَ  ٍم  َطَعا َْبَ
"َما َهَذا يَا َصاِحَب  بِلًََل فََقاَل:ْيَها فََنالَْت أََصابُِعُه َل يََدُه فِ أَدْخَ فَ 

َعاِم؟" َماُء يَا َرُسوَل اهللِ  قَاَل: الط َ لَْتُه فَْوَق   َجعَ "أَفَََل  قَاَل: .أََصابَْتُه الس َ
َعاِم  ْ  َس يْ فَلَ ش َ ؟ َمْن غَ  الن َاُس  يََراهُ ّت َ حَ  الط َ  .ُمْسلٌِم . َرَواُه "ِمِن ِ

2860. (27) [2/865-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

కుప్పలుగా ఉని ఆహార ధాన్నాల ప్ర కక నుండి 

వళ్ళతూ ఒక కుప్పల్ల తన చేతిని ముంచారు. 

ఆయన చేతికి తడి తగలింది. అంటే ల్లప్ల కొనిా 

గంజలు తడిగా ఉన్నియి. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స), 'ఓ 

 

బావి ఉంది. దాని నుండి అవ్సరానికి మించిన నీరు 

వ్సుు ంది. ఆ అడవిల్ల గ్డిడ  కూడా ఉంది. అయితే నీరు 

మాతర ం ఆ బావిల్ల తప్ప మరకకడా లభంచదు. 

కాప్రులు కూడా ఆ బావి నుండి తప్ప వ్యరు తమ 

జంతవులను ఆ అడవిల్ల మ్మప్లేరు. ఇప్పపడు ఆ బావి 

యజమాని నీరు ఇవ్వక పోయిన్న, లేదా దానికి ప్ర తిఫలం 

తీసుకున్ని, గ్డిడ మ్మస్ల నందుకు కూడా ప్ర తిఫలం 

తీసుకున్ని ఇది నిషిదధ మ్మ. అయితే మన సోదర 

విదావంసులు మాతర ం అవ్సరానికి మించి నీళ్ళళ ఉంటే 

ఉచితంగా ఇవ్యవలి అంటారు. అయితే ఈ కిర ంది షరత 

లతో 1. అకకడ నీళ్ళళ ఉండరాదు. 2. జంతవులకు 

తార పంచటానికి ఇవ్యవలి. వ్ావ్స్తయానికి కాదు. 3. 

యజమానికి దాని అవ్సరం ఉండకూడదు. అయితే 

సరైన అబపార యం ఏమిటంటే తన భూమిల్ల బావి లేదా 

ఊట తర వివతే నీళ్ళళ అతని సొతు  అవుతంది. అయితే 

కొందరు నీళ్ళళ అతని సొతు  అవ్దు. నీళ్ళళ అతని 

పాతర లో్ల తీసుకుంటే అతని సొతు  అవుతంది అని 

అంటారు. ఇదే సరేన అభపార యం. 

వ్యాపారి దీని సంగ్తేంటి? కిర ంద తడిగా ఉన్నియి, 

పైన పడిగా ఉన్నియి,' అని ప్ర శ్ించారు. దానికి ఆ 

వ్యాపారి, 'ఓ అలోాహ్ ప్ర వ్కిా! వ్రు ం ప్డినందున 

ఆహార ధాన్నాలు తడిస్ల పోయాయి. అందువ్లో నేను 

పైన ఎండుగా ఉని ఆహార ధాన్నాలు వేస్తను,' అని 

అన్నిడు. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స), 'నువువ తడిగా 

ఉనిది పైన ఉంచితే బాగుండేది. ప్ర జలు చూసుకునే 

వ్యరు. మనకు మోసం చేసేవ్యరు మనల్లని వ్యరు 

కారు,' అని ప్ర వ్చించారు. (ముసో్లమ్)  
----- 

   రండవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َاِنْ 

 ( 2/866) [ ) لم تتم دراسته (  28]  - 2861

ِن الث َْنَيا نَََه عَ  عليه وسلم اهللصىل  اهللِ  ُسْوَل إِن َ رَ  َل:بٍِر قَاْن َجاعَ 
ْ  َرَواهُ  ْعلََم.إَِل َ أَْن ي ُ   .ِمِذي ُ الّت ِ

2861. (28) [2/866-అప్రిశోధితం] 

జాబర్ (ర) కథనం: బేరంల్ల మినహాయించటానిి 

ప్ర వ్కి (స) నిషేధించారు. అయితే మినహాయింప్ప 

నిరిారించబడి ఉండాలి. 61 (తిరిమజి') 

   (2/866)  يح () صح [   29]  - 2862

َ َعْن وَ  ِ  أ ُ َعْنُه قَاَل: نَََه َرُسوُل اّلل َ ُ نٍَس َرِضَي اّلل َ  عَلَْيِه َوَسل ََم   َصىل َ اّلل َ
د َ َهَكَذا َرَواُه   الَْحب ِ َحّت َ يَْشتَ َعْن بَْيِع الِْعَنِب َحّت َ يَْسَود َ َوَعْن بَْيِع 

ْ ال  .  أَنٍَس َعْن دَ اوُ أَبُو دَ ِمِذي ُ وَ ّت ِ

 تزهَو المصابيح َوُهَو قولُه: نَه َعن بْيِع الَتْمِر َحّت َ  ِف  ة ال َِِت يَادَ لز ِ اوَ 
ِل َحّت َ  ثبَت ِف ِرَوايَِتِهَما: َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: نَََه َعْن بَْيِع الن َخْ  إِن َما

: هَ تَْزُهَو َوقَ  ِمِذي ُ ْ  .َغِريبِديث حسن حَ  اَذ اَل الّت ِ
2862. (29) [2/866-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ఇంకా నలా్రంగుర్మని 

అంటే ప్ండని దార క్షప్ళోను అమమటానిి నిషేధించారు. 

అదేవిధ్ంగా ఆహారధ్ధన్నాల్ను ధ్ృడంగా 

 
61) వివ్రణ-2861: ఇది ఎలాగ్ంటే ఒక వ్ాకిి అముమతూ 

ఇదంతా అమామను కాని ఏమీ అమమలేదు అని 

అంటాడు. అంటే ఇది నిరిారించబడిలేదు. ఎంత 

అమామడో, ఎంత అమమలేద్య తెలియదు. దీనివ్లో 

వివ్యదం తలెతు తంది. అందువ్లోే దీనిి నిషేధించారు. 

నిరిారించితే ఇలా చేయవ్చుిను. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1049 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
తయారవ్నంత వ్రకు అమమటానిి నిషేధించారు. 62  

(తిరిమజి'-పార మణిక్ం-ఏకలాేఖనం, అబూ దావూద్)  

మస్తబీహ్ల్లని కొనిి ఉలోేఖన్నలో్ల ప్ర వ్కి (స) ఖరీూ 

రాలను ప్ండనంత వ్రకు అమమటానిి వ్యరించారు.  

 ( 2/866) م دراسته ( [ ) لم تت 30]  - 2863

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم نَََه َعْن بَيْ  َعِن ابِْن ُعَمَر:وَ  ِع الْكَالِئ  أَن َ الن َ
اَرقُ   ِئ بِالْكَالِ   .ِِن ُ ْط . َرَواُه الد َ

2863. (30) [2/866-అప్రిశోధితం] 

ఇబెి 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) అప్పపను – 

అప్పపతో అమమటానిి నిషేధించారు. 63 (దారు 

ఖుతనీ) 

 ( 2/866) [ ) ضعيف (  31]  - 2864

هِ قَاَل:ْن أَبِْيِه َعْن َعْن ُعمِرو بِْن ُشَعْيٍب عَ وَ  ِ ىل  ُل اهلِل ص نَََه َرُسوْ  َجد 
َ لِ ا مَ اهُ َروَ  بَاَن.رْ ِع الْعُ ْن بَيْ سلم عَ و يهلاهلل ع  .َوابُْن َماَجُه دَ اوُ بُْو دَ ٌك َوأ

2864. (31) [2/866- బల్హీనం] 

'అమర ్ బన్ షు'ఐబ్ తన తండిర  దావరా, అతడు 

తన తండిర  దావరా(ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) బైె 

'ఉర్బాన్ను నిషేధించారు. 64 (మాలిక్, అబూ 

దావూద్, ఇబెి మాజహ్) 

 

62) వివ్రణ-2862: అంటే ప్చిి దార క్షను అమమరాదు. 

అవి ప్ండి నలోగా మారిపోవ్యలి. అదేవిధంగా ప్చిి ఆహార 

ధాన్నాలను కూడా కోతకు వ్చేివ్రకు అమమటానిి 

నిషేధించారు. 

63) వివ్రణ-2863: అంటే రండు వైప్పల అరువు 

వ్ావ్హారం కూడదన్నిరు. ఇది ఎలాగ్ంటే, ఒక వ్ాకిి 

ఏదైన్న వ్సుు వు అరువుగా కొన్నిడు. తాను చెపపన 

సమయం పూరివ్గానే దాని వల ఇవ్వలేకపోయి, దాని 

ధర మరికొంత పంచి మరికొంత గ్డువు తీసుకుని, అంటే 

అరువుకు బదులు అరువు వ్ావ్హారం అయింది. 

ఇరుప్కాు లో్ల ఏ ఒకకరికీ నగ్దు లభంచలేదు. అంటే 

అరువు ఇవ్వటంల్ల ఆలసాం అయింది. 

64) వివ్రణ-2864: బైె 'ఉర్బాన్ అంటే, కొనేవ్యరు అమ్మమ 

వ్యరికి బయాన్నగా కొంతసొముమ చెలోిస్తు రు. ఒకవేళ నేను 

ఇది తీసుకోకపోతే ఆ సొముమ అమ్మమవ్యడిది 

అయిపోతంది. ఒకవేళ్ నేను తీసుకుంటే బైెఆన్న ధరల్ల 

 ( 2/867) ف ( [ ) ضعي 32]  - 2865

نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   اَل:ْنُه قَ  عَ َي اهللُ ِض رَ ي ٍ لِ  عََعْن وَ 
ِ وَ َعْن بَْيِع  اُه  ْدِرَك. روَ َعْن بَْيِع الَْغَرِر َوَعْن بَْيِع الث َْمَرةِ قَْبَل أَْن تُ  الُْمْضَطر 

 .دَاُودَ  أَبُوْ 
2865. (32) [2/867-బల్హీనం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) బలవ్ంతంగా 

అమమటానిి, మోసంతో అమమటానిి, ఇంకా ప్ండని 

కాయలను అమమ టానిి నిషేధించారు. 65 (అబూ 

దావూద్)  

   (2/867)  [ ) لم تتم دراسته ( 33]  - 2866

ِب َ صىل اهلل  أَن َ َرُجًَل ِمْن كََِلِب  َعْن أَنٍَس:وَ  عليه وسلم َعْن   َسأََل الن َ
 ْحَل فَُنْكَرُم ُق الْفَ ا نُْطرِ اهلِل إِن َ  َل ُسوْ ا رَ يَ  َقاَل:َهاُه فَ لَْفْحِل فَنَ ا ِب َعْس 

َص لَُه ِفْ الِْكرَ  ْ َرَواهُ  اَمِة.فََرخ َ  .ِمِذي ُ  الّت ِ
2866. (33) [2/867-అప్రిశోధితం] 

అనస్ (ర) కథనం: కిలాబ్ తెగ్కు చెందిన ఒక వ్ాకిి 

మగ్ జంతవును ఆడ జంతవుపై ఎకికంచే నిమితు ం 

ప్ర తిఫలం విషయానిి గురించి ప్ర వ్కి (స)ను 

వినివించుకున్నిడు. దానికి ప్ర వ్కి (స) ప్ర తిఫలం 

తీసుకోవ్టానిి నిషేధించారు. ఆ వ్ాకిి ఎవ్రైన్న 

అడకుకండా ఇసేు  తీసుకోవ్చుిన్న, అని ప్ర శ్ించాడు. 

దానికి ప్ర వ్కి (స) అనుమతించారు. (తిరిమజి') 

   (2/867)  ( ح[ ) صحي  34]  - 2867

هلِل صىل اهلل عليه وسلم  ُل اُسوْ  رَ نََهاِنْ  :َل ٍم قَاِحَزاِم بِْن يْ  َحكِ َعْن وَ 
ِمِذي ُ ِفْ ِرَوايٍَة لَُه َوِْلَِِبْ دَاُودَ َرَواُه ال ِدْي.أَْن أَبِْيَع َما لَْيَس ِعنْ  ْ ّت ِ

َسائِ ُ: ْ   فَُْيِيُْد ُل جُ ر َ  ال  يَأْتِْيِِنْ يَا َرُسْوَل اهللِ  قُلُْت: َل:قَا  َوالن َ َع  الَْبيْ  ِمِن ِ
ُ  فَأبَْتاعُ ِعْنِدْي  َس لَيْ وَ  ْوِق قَاَل: "َِل  .َك" تِْبُع َما لَْيَس ِعْنَد لَُه ِمَن الس ُ

 

తీస్లవేయడం జరుగుతంది అని ప్లకడం. దానిి 

''బైెఆన్న'' హిందీల్ల ''స్తయి'' అంటారు. 

65) వివ్రణ-2865: బైెము'ద్'తర్ అంటే ఒకరి నుండి 

బలవ్ంతంగా కొనటం. అంటే ఫలాన్న వ్సుు వును న్నకు 

అమిమవేయి లేకపోతే నేను నినుా చంపవేస్తు ను అని 

అనటం. ఈ విధంగా భయపటిట  ఏదైన్న వ్సుు వు కొంటే ఆ 

బేరం రదద వుతంది. ఎందుకంటే నిససహాయసి్లతిల్ల, ఇషట ం 

లేకుండా అమమడం నిషేధించడం జరిగంది. బైె'గ్రర్ 

గురించి ఇంతకు ముందు పేర్కకనటం జరిగంది. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1050 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
2867. (34) [2/867-దృఢం] 

'హకీమ్ బన్ 'హి'జామ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ననుి, న్న వ్దద  లేని వ్సుు వును అమమవ్దద ని 

వ్యరించారు. (తిరిమజి') 

అబూ దావూద్, నస్తయీ'లల్ల ఇలా ఉంది, ''ప్ర వ్కి 

(స)ను నేను ఇలా వినివించుకున్నిను, ''ఒక వ్ాకిి 

న్న వ్దద కు వ్చిి, న్న నుండి ఏద్య కావ్యలని 

కోరుతాడు. అది న్న వ్దద  ఉండదు. అతనితో 

ఒప్పందం కుదిరిపోతంది. ఆ తరువ్యత బజారుకు 

వళిళ కొని తెచిిఇస్తు ను. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) నీ దగా్ర 

లేనిదానిి, నీ అధీనంల్ల లేనిదానిి అమమకు, అని 

హితబోధ చేస్తరు. 

   (2/867)  [ ) صحيح ( 35]  - 2868

ََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن  يَْرَة قَاَل: نَ َعْن أَِِبْ ُهرَ وَ 
مِ َرَواُه َمالٌِك وَ بَْيَعَتْيِ ِفْ بَْيَعٍة.  ْ  .ائِ ُ َس ن َ َوال و أبوداؤد ِذي ُ الّت ِ

2868. (35) [2/867-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒక వ్ావ్హారంల్ల 

రండు వ్ావ్హారాలు చేయటానిి నిషేధించారు. 66 

(మాలిక్, తిరిమజి', అబూ దావూద్, నస్తయి')  
 ( 2/867) [ ) لم تتم دراسته (  36]  - 2869

هِ قَ َعْيٍب َعْن أَبِيْ ِرو بِْن شُ َعْن َعمْ وَ  ِ صىل    اهللِ نَََه َرُسْوُل  :اَل ِه َعْن َجد 
اِحَد ِفْ َعَتْيِ َعْن بَيْ وسلم ه  علياهلل ِة  َصَفَقٍة و َ ن َ  .ةٍ. َرَواُه ِفْ َشْرِح الس ُ

2869. (36) [2/867-అప్రిశోధితం] 

'అమర ర్ బన్ షు'ఐబ్ తన తండిర , తాతల్ దావర్మ, 

కథనం: ప్ర వ్కి (స) ఒక వ్ావ్హారంల్ల రండు 

వ్ావ్హారాలు చేయటానిి నిషేధించారు. (షర'హ్ 

స్తనాహ్) 

 ( 867/ 2)) حسن (    [ 37]  - 2870

 

66) వివ్రణ-2868: ఒక బేరంల్ల రండు బేరాలు అంటే ఒక 

వ్ాకిి మరో వ్ాకిికి ఒకవేళ నీవు నగ్దుకొంటే ఈ వ్స్తు రనిి 

నీకు 10 రూపాయలకు అముమతాను, ఒకవేళ అరువుగా 

కొంటే 15 రూపాయలో్ల అముమతాను, నీవు నీ వ్స్తు రనిి 

10 రూపాయలకు న్నకు అమామలి అని షరత పటట టం. 

  ِحل ُ َسلٌَف  يَ "ََل   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ُه قَاَل:نْ عَ وَ 
ََل ِربُْح َما لَْم يُْضَمْن  ََل َشْرَطاِن ِفْ بَْيٍع و َ َوََل بَْيُع َما لَْيَس  َوبَْيٍع و َ

ْ "َدَك ِعنْ  ِمِذي ُ لا َوقَاَل  .ئِ ُ َسا  َوالن َ دَ  دَاوُ وْ ِذي ُ َوأَبُ مِ . َرَواُه الّت ِ ْ : َهَذا  ّت ِ
 .ِصِحْيٌح 

2870. (37) [2/867-పార మణిక్ం] 

'అమర ర్ బన్ షు'ఐబ్ తన తండిర , తాతల్ దావర్మ, 

కథనం: ప్ర వ్కి (స)  అరువును బేరానిి ఒకచోట 

చేరిరాదు, బేరంల్ల రండు షరతలను పటట రాదు, 

తన అధీనంల్ల రానిదాని లాభానిి తీసుకోరాదు, 

తన దగా్ర లేని వ్సుు వును అమేరాదు అని ప్ర వ్కి(స) 

ప్ర వ్చించారు. 67 (తిరిమజి' / దృఢం, అబూ దావూద్, 

నస్తయి) 

 ( 2/868) [ ) لم تتم دراسته (  38]  - 2871

َ  َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:وَ  ِقْيِع بِْيُع كُْنُت أ نَانِْْيَ  اْْلِبَِل بِالن َ ُذ  آخَ فَ  بِالد َ
َ  ِهَم اَرالد َ  َمكَانََها رَ بِاْيُع بِ َوأ َ فَآُخُذ اِهِم لد َ ِب َ  َمك نَانِْْيَ فَأَتَْيُت الن َ انََها بِالد َ
"ََل بَأَْس أَْن تَأُْخَذَها   كَْرُت ذَلَِك لَُه فََقاَل: عليه وسلم فََذ صىل اهلل

 

67) వివ్రణ-2870: సల్ఫ్ మరియు బేరానిి కలిప 

వ్ావ్హారం చేయరాదు. ఉదా: ఒక వ్ాకిి మరోవ్ాకిితో ఈ 

బానిసను 1000 రూపాయలకు నీకు అముమతన్నిను, 

షరత ఏమిటంటే ఫలాన్న సరకులకు న్న నుండి 1000 

రూపాయల బైసలమ్ చేయాలి. లేదా 1000 

రూపాయలు అప్పపగా ఇవ్యవలి. ఎందుకంటే మొదటి 

ప్దధ తిల్ల బేరంల్ల ఒక షరత తగలింది. రండవ్ ప్దధ తిల్ల 

షరత కాక అప్పప ఇచేివ్యరు లాభం పందారు. అప్పప 

ఇచిి లాభం పందగోరడం వ్డ్డడ  అవుతంది. వ్యాపారంల్ల 

రండు షరతలు సరైన ప్దధ తి కాదు. అంటే ఒక 

వ్ావ్హారంల్ల రండు వ్ావ్హారాలు చేయడం తగ్దు. 

దీనిి గురించి ఇంతకు ముందు పేర్కకనడం జరిగంది. 

అదేవిధంగా తన అధీనంల్ల రాని వ్సుు వును అమిమ 

లాభం పందడం ధరమం కాదు. నేటి వ్యాపారులో్ల ఈ 

అలవ్యట ఉంది. సరకులు కొనుకుకంటారు. అయితే 

ఇది నోటితోనే జరుగుతంది. అంతేకాదు తన 

అధీనంల్లనికి రాకముందే లాభానికి ఇతరులకు 

అమిమవేస్తు రు. ఆ వ్ాకిి మరో వ్ాకిికి అమిమవేస్తు డు. 

వ్యాపారుల ప్రిభాషల్ల దీనిి సటట  అంటారు. దీని 

కారణంగా వేలమంది నష్టట లకు గురవుతన్నిరు. ఇదీ 

ఒక రకమైన జూదమ్మ. దీనిి ప్ర వ్కి (స) నిషేధించారు. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1051 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
مِ  ".بَْيَنُكَما َشْيءٌ ْوِمَها َما لَْم تَْفَّتِقَا وَ بِِسْعِر يَ  ْ اُودَ  دَ ْو أَبُ  وَ ِذي ُ َرَواُه الّت ِ

َس َوا  . اَرِمي ُ د َ ال وَ  ائِ ُ لن َ
2871. (38) [2/868-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: నేను నఖీ 

ప్ర దేశంల్ల ఒంట్టలను దీనారోకు, అషర ఫీలకు బదులు 

అమ్మమవ్యడిని. అషర ఫీల్కు బదులు దిర్హమ్లను 

ఇచేివ్యడిని. దిర్హమ్లను అమ్మమవ్యడిని, వ్యటికి 

బదులు అష్రఫీలు, దీన్నరోు తీసుకునేవ్యడిని. 

ఒకస్తరి నేను ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు వళిళ, 'నేను ఇలా 

చేసుు న్నిను,' అని వినివించుకున్నిను. ప్ర వ్కి (స) 

'దానికేమి అభాంతరం లేదు. నీవు దిర్హమ్లను, 

దీన్నరోను ఆ రోజు మారకటట  రేట ప్ర కారం తీసుకో. 

అయితే అమ్మమవ్యరు, కొనేవ్యరు విడిపోకుండా 

ఉనింత వ్రకు.' 68 (తిరిమజి', అబూ దావూద్, 

నస్తయి', దారమి) 

 ( 868/ 2)ن (  [ ) حس  39]  - 2872

اِء بِْن َخالِِد بِْن َهْوذََة أَْخَرَج ِكَتابًا:عَ وَ  اُء ا اْشَّتَ َهَذا مَ  ِن الَْعد َ ى الَْعد َ
ٍد رَ ْن مِ  الِِد بِْن َهْوذَةَ بُْن خَ  ى  ْشَّتَ وسلم ايه اهلل عل صىل هللِ ِل اُسوْ  ُمَحم َ
َرَواُه   ْسلَِم الُْمْسلَِم.َثَة بَْيُع الْمُ ْبًدا أَْو أًَمًة ََل دَاَء َوََل غَائِلََة َوََل ِخبْ عَ  هُ ِمنْ 

ِمِذي ُ وَ  ْ  .َغِريٌْب قَاَل: َهَذا َحِديٌْث الّت ِ
2872. (39) [2/868-పార మణిక్ం] 

'అదా బన్ 'ఖాలిద్ బన్ హౌజ'హ్ ఒక వ్యర త ప్ర తిని 

తీస్తరు. అందుల్ల ఇలా వ్యర స్లఉంది. 'అదా బన్ 

'ఖాలిద్ బన్ హౌ'జహ్ ప్ర వ్కి (స) నుండి ఒక బానిస 

లేదా బానిసరాలు కొన్నిరు. ఆ బానిస లేదా బానిస 

రాలిల్ల ఎటవ్ంటి ల్లప్ంలేదు. అతడు ఒక ముసో్లమ్ 

 

68) వివ్రణ-2871: దిర్హమ్లు వెండితో చేయబడి 

ఉంటాయి. దీనారోు బంగారంతో చేయబడి ఉంటాయి. 

బంగారం తీసుకునిప్పపడు బంగారానికి బదులు 

బంగారం తీసుకోవ్యలి. ప్ర వ్కి (స) ఇది ధరమం అని 

అన్నిరు. అయితే ఆ రోజు మారకటట  ధరప్ర కారం 

ఉండాలి. నగ్దుగా అమమకం చేయాలి. సర్ఫ్ 

వ్యాపారంల్ల చేస్లనటో, అప్పపగా  కాదు. 

నుండి మరో ముసో్లమ్ కొనిటాకొన్నిరు. 69  

(తిరిమజి' / ఏకలాేఖనం)  
 (2/868)(  ضعيف [ ) 40]  - 2873

ِحلًْسا أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بَاَع  َعْن أَنٍَس:وَ 
قََدحً   :َرُجٌل  فََقاَل  "َمْن ي َْشَّتِْي َهَذا الِْحلَْس َوالَْقَدَح؟" ا فََقاَل:و َ

ِب ُ  آُخُذُهَما بِِدْرَهٍم.   ُد ِزيْ ي َ َمْن " :سلم اهلل عليه وصىل فََقاَل الن َ
مِ  ٌل ِدْرَهَمْيِ َفَباَعُهَما ِمْنُه. َرجُ هُ افَأََعَط  ؟"َهٍم ِدْر  َعىَل  ْ ِذي ُ َرَواُه الّت ِ
 .دَاُودَ َوابُْن َماَجُه َوأَبُْو 

2873. (40) [2/868-బల్హీనం] 

అనస్ (ర) కథనం: ''ప్ర వ్కి (స) ఒక గోనసంచి, ఒక 

కప్పపను అమమటానికి నిశియించుకున్నిరు. 

ప్ర జలతో 'ఈ గోన సంచిని, ఈ కప్పపను ఎవ్రు 

కొంటారు' అని అన్నిరు. ఒక అనుచరుడు 'నేను ఒక 

దిర్హమ్ల్ల వీటిని కొంటాను' అని అన్నిడు. ప్ర వ్క్త  

(స) 'ఒక దిర్హమ్ కన్ని ఎకుకవ్ల్ల ఎవ్రు 

కొంటారు' అని అన్నిరు. మరో అనుచరుడు 'నేను 

రండు దిర్హమ్లు ఇస్తు ను' అని అన్నిడు. ప్ర వ్కి (స) 

ఆ రంటిని రండు దిర్హమ్లకు బదులుగా అతినికి 

అమిమవేస్తరు.'' 70 (తిరిమజి', అబూ దావూద్, ఇబెి 

మాజహ్) 

 

69) వివ్రణ-2872: అదా ప్ర వ్కి (స) అనుచరులో్లని 

ఒకరు. ఇతడు ప్ర వ్కి (స) నుండి ఒక బానిసను కొన్నిరు. 

అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) ఒక వ్యాపార ప్తర ం వ్యర యించారు. ఆ 

విషయమ్మ పై 'హదీసు'ల్ల పేర్కకనడం జరిగంది. అందుల్ల 

ఈ బానిసల్ల ఎటవ్ంటి ల్లప్ంగానీ, అనైతికతగానీ, 

ల్లప్ంగానీ లేదని ఉంది. ఈ 'హదీసు'ల్ల కొనేవ్యరు అదా 

బన్ ఖాలిద్, అమ్మమవ్యరు ప్ర వ్కి (స) అని తెలుసుు ంది.  

బు'ఖార్జల్ల ఇలా ఉంది, ''ప్ర వ్కి (స) అదా బన్ 'ఖాలిద్ 

నుండి కొన్నిరు. అంటే ఇవి రండు సంఘటనలని 

తెలుసుు ంది.  

70) వివ్రణ-2873: ఇది సంకిు ప్ు మైన 'హదీసు'. అబూ 

దావూద్, ఇబెి మాజహాలో ఈ 'హదీసు'ను పూరిిగా 

వివ్రించటం జరిగంది. అనస్ (ర) కథనం, ''అవ్సరం 

ఉండి ఒక అ'న్నసర్జ ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు వ్చిి తన అవ్స 

రానిి వినివించుకున్నిడు. దానికి ప్ర వ్కి (స) మీ ఇంటోో 

ఏమైన్న ఉందా? అని ప్ర శ్ించారు. దానికి ఆ వ్ాకిి ఒక 

కంబళి ఉంది. దాని కొంతభాగానిి ప్రచుకుంటాను, 
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   మూడవ విభాగం   الُِث اَلَْفْصُل الث َ 

 ( 2/869) [ ) لم تتم دراسته (  41]  - 2874

  وسلمليه ع َل اهلِل صىل اهللُسوْ رَ  ُت : َسِمعْ ْن َواثِلََة بِْن اْْلَْسَقِع قَاَل عَ 
َمََلئَِكُة  ا لَْم يَُنب ِِه لَْم يََزْل ِفْ َمْقِت اهلِل أَْو لَْم تََزِل الْ بً اَع عَيْ بَ "َمْن  :يَُقْوُل 
 .. َرَواُه ابُْن َماَجهُ "َعُنهُ تَلْ 

2874. (41) [2/869-అప్రిశోధితం] 

 

కొంతభాగానిి కప్పపకుంటాను. ఒక కప్పప కూడా ఉంది. 

దాంతో నేను నీళ్ళళ తార గుతాను. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) 

వళిళ ఆ రంటిని తీసుకు రా అని అన్నిరు. అతడు 

తీసుకొని వ్చాిడు. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) వ్యటిని తన 

చేతిల్లనికి తీసుకొని ఈ రంటినీ ఎవ్రు కొంటారు అని 

అన్నిరు. ఒక వ్ాకిి ఒక దిర్హమ్ అంటే న్నలుగు 

అణాలకు కొటాను అని అన్నిడు. ప్ర వ్కి (స) మళ్ళళ 

ఇంతకంటే అధికంగా ఎవ్రైన్న ఇస్తు రా అని అన్నిరు. 

మరో వ్ాకిి రండు దిర్హమ్లకు అంటే ఒక అరి 

రూపాయికి కొంటాను అని అన్నిడు. ప్ర వ్కి (స) 8 

అణాలల్ల రంటిని అమిమవేస్తరు. ఆ వ్చిిన డబుును 

అతని చేతిల్ల పటిట  ఇలా అన్నిరు. 4 అణాల ఆహార 

ధాన్నాలను ఇంటోో వేయి. పావ్లాతో గొడడ లి కొని 

తెచుికో అని అన్నిరు. ఆ వ్ాకిి అలాగే కొని తెచాిడు. 

ప్ర వ్కి (స) సవయంగా తన చేతలతో దానిి అమరిి 

'అడవికి వళిళ కట్టట లు కొటిట  తెచిి బజారుల్ల అముమకో, 

15 రోజుల వ్రకు న్న వ్దద కు రాకు' అని అన్నిరు. ఆ 

వ్ాకిి వళిళపోయి అడవి నుండి కట్టట లు కొటిట  తెచిి 

బజారుల్ల అమ్మమవ్యడు. ఈ విధంగా అతనికి రండునిర 

రూపాయలు లభంచాయి. వ్యటిల్ల నుండి కొంత 

డబుుతో ఆహార ధాన్నాలు, కొనిి వ్స్తు రలు కొన్నిడు. 

ప్ర వ్కి (స) చేతి సంపాదన బచిమతు  కోవ్టం కంటే 

ఎంతో ఉనితమైనది, ఎందుకంటే బచిమతు  కొనేవ్యరి 

ముఖాలపై అరిింప్ప చిహిం ఉంటంది. వ్యటి దావరా 

తీరుపదినం న్నడు పోలుికోబడతారు, వీరు బచిమతు  

కునేవ్యరని. ముగాురు వ్ాకిులు అరిించగ్లరు: 1. దారి 

దారం కిర ంద ప్డవేస్ల పూరిిగా నషట పోయిన వ్ాకిి, 2. 

అప్పపల వ్లో పూరిిగా దారిదాారనికి గురైన వ్ాకిి, 3. 

హతాా ప్రిహారం బాధాత తనపై వేసుకుని వ్ాకిి. ఆ 

బాధాత ఆంద్యళనకు గురిచేస్లన వ్ాకిి. (అబూ దావూద్, 

ఇబెి మాజహ్)  

వ్యస్ల'లహ్ బన్ అస్ఖ'అ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ఇల్ల ప్ర వ్చ్చసిూ ఉండగా న్వను విన్నాను. ఎవ్రైన్న 

ల్లప్ం ఉని వ్సుు వును ల్లప్ం చూపటట కుండా 

అమిమతే ఎలోప్పపడూ అలోాహ్ ఆగ్ర హంతో ఉంటాడు. 

లేదా ఎలోప్పపడూ దైవ్దూతల శాపానికి గురవుతూ 

ఉంటాడు. (ఇబెి మాజహ్)  

===== 

6-   ْ  ْيِع الَْمْشُرْوِط  الْبَ بَاٌب ِف

6. షర్తులతో కూడిన అమ్మకం 

ُل     మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 2/870) صحيح ( ) [   1]  - 2875

َع  َمِن ابَْتا" لم:ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسقَاَل َرُسوْ  ِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:عَ 
  عَ اِن ابْتَ َل َ أَْن ي َْشَّتَِط الُْمْبَتاُع َومَ نَْخًَل بَْعَد أَْن تَُؤب ََر فََثْمَرتَُها لِلَْبائِِع إِ 

َ  ِع إَِل َ َبائِ لْ ُه لِ الُ فَمَ  َولَُه َماٌل  ْبًداعَ  َرَواُه ُمْسلٌِم َوَرَوى   الُْمَبَتاُع". َط َّتِ  يَْش ْن أ
 .ْحَدهُ ُل وَ  اْْلَو َ الَْمْعَن  الُْبَخاِري ُ 

2875. (1) [2/870-దృఢం]  
'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''ఫల్దీక్రణం చేస్లన తరువ్యత ఖరీూరాల 

చెటోను కొంటే, దాని ఆ సంవ్తసరపు ప్ళ్ళళ అమ్మే 

వ్యడికి చెందుతాయి. అయితే కొన్వవ్యరు షరత 

పటట కవ్యలి. అదేవిధంగా బానిసను కొంటే, బానిస 

వ్దద  ఉని ధనం అమ్మమవ్యరికి చెందుతంది. అయితే 

బానిస ధనం కూడా నేనే తీసుకుంటాను అని షరత 

పటట కుంటే ఆ ధనం కొన్వవ్యరికి  లభసుు ంది. 71  

(ముసో్లమ్) 

 

71) వివ్రణ-2875: అంటే మగ్ ఖరీూరాల ప్పవువలను 

ఆడ ఖరీూరాల ప్పవువలపై వేయటం, దాని వ్లో ఆడ 

ప్పవువలు గ్రాభనిి ధరిస్తు యి. దైవ్కృప్వ్లో 

అతాధికంగా ప్ళ్ళళ ప్ండుతాయి. ఒకవేళ ఎవ్రైన్న 

ఇటవ్ంటి ఖరీూరాలతోట కొంటే ఆ సంవ్తసరం ప్ండిన 

ప్ండోు అమ్మమవ్యరికి లభస్తు యి. కొనేవ్యరు షరత పడితే 

వ్యరికి ల్భసిాయి. అదేవిధంగా ధన వ్ంతడైెన బానిస 

కూడా. అంటే బానిస ధనం అమ్మమవ్యడిది అవుతంది. 
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   (2/870) (ه  تفق علي[ ) م  2]  - 2876

َعىَل َجَمٍل لَُه قَْد أَْعيي فَ  َعْن َجابٍِر:وَ  ِب ُ أَن َُه كَاَن يَِسْْيُ  صىل اهلل  َمر َ الن َ
ا لَْيَس  ِه  "بِْعِنيْ  يَِسْْيُ ِمْثلَُه ثُم َ قَاَل:  عليه وسلم بِِه فََضَربَُه فََساَر َسْْيً

َ إََِل  هُ نَ ُحْمََل   َنْيُت ثْ ْستَ فَاُتُه فَِبعْ  قَاَل:. ٍة"ي َ ق ِ بِوُ  ا قَِدْمُت الْمَ لِْي هْ أ ِديَْنَة  فَلَم َ
   . ثََمَنهُ َدِنْ َونَقَ  .أَتَْيُتُه بِالَْجَمِل 

َفٌق عَلَْيِه. ِفْ ِرَوايٍَة فَأَْعَطاِنْ ثََمَنُه َوَرد َُه عَلَي َ وَ   . ُمت َ

َ ي ِ رِ الِلُْبخَ ِفْ ِرَوايٍَة وَ  ادَُه  زَ وَ  اهُ ْعَط أَ فَ  دُْه"زِ وَ ِضِه "اِقْ  :ََلٍل ن َُه قَاَل لِبِ  أ
اًطا  .قِْْيَ

2876. (2) [2/870-ఏకీభవితం] 

జాబర్(ర) తన వ్ృతాు ంతానిి ఇలా తెలిపారు, 

''అతను ప్ర యాణంల్ల అలస్లపోయిన ఒంట్టపై 

వళ్ళతన్నిరు. ఒంట్ట కూడా చాలా అలస్లపోయింది. 

నడవ్లేకపోతంది. దానిి అడవిల్ల వ్దలి 

వళిళపోదామని అనుకున్నిరు. ప్ర వ్కి (స) అతని 

సమీప్ం నుండి వళ్ళళరు. అతని ఒంట్ట ప్రిసి్లతిని 

చూస్ల తన చేతి కొరడాతో ఒక్స్తరి కొటాట రు. 

ఫలితంగా అది వేగ్ంగా నడవ్స్తగంది. అంతకు 

ముందు ఎనిడూ అలా నడవ్లేదు. ప్ర వ్కి (స) 

జాబర్ (ర) తో ఇలా అన్నిరు, ''నీవు ఒంట్టను న్నకు 

ఒక ఊఖియకు బదులు అమిమవేయి.''  

జాబర్ ర. ''నేను ఈ ఒంట్టను మీకు(స) 

అముేతాను, కాని ప్ర యాణంల్ల ఉండటం వ్లో ఇంటి 

వ్రకు ఒంట్టపై వళతాను, ఇంటికి వళిళన తరావత 

ఒంట్టను మీకు అప్పగస్తు ను, మారాం మధాల్ల ఒకవేళ 

నేను మీకు ఒంట్టను ఇచిివేసేు  ఇంటివ్రకు నడచి 

వళళడం న్నకు చాలా కషట ం అవుతంది' అని 

అన్నిను. ప్ర వ్కి (స) న్న షరతకు ఒప్పపకున్నిరు. 

నేను ఇంటికి చేరిన తరావత ఒంట్టను తీసుకొని ప్ర వ్కి 

(స) వ్దద కు వళ్ళళను. ఒంట్టను ప్ర వ్క్త (స) కు 

అప్పగంచాను. ప్ర వ్క్త  (స) దాని ఖర్జదును న్నకు 

ఇచాురు.  

 

అయిత్య కొన్వవ్యరు ధ్నం కూడా న్నదౌతుందని షరతు 

పటేకుంటే.  

మరో క్థనంల్ల ఇలా ఉంది,''ఆ ఒంట్ట ఖర్జదును 

ఇచాిరు, ఒంట్టను కూడా తిరిగ ఇచిివేసారు. 72 

(బు'ఖార్జ, ముసో్లమ) 

బు'ఖార్జ ఉలోేఖనంల్ల ఇలా ఉంది, ప్ర వ్కి (స) 

బలాల్ను జాబర్ (ర)కు ఆ ఒంట్ట ఖర్జదును ఇమమని, 

అంతకంటే కొంత ఎకుకవ్ ఇమమని ఆదేశ్ంచారు. 

బలాల్ (ర) న్నకు ఒంట్ట ఖర్జదును కూడా ఇచాిరు. 

ప్ర వ్కి (స) ఆదేశం ప్ర కారం ఒక ఖీరాత్ అధికంగా 

ఇచాిరు. 

 ( 2/870) (  فق عليه[ ) مت  3]  - 2877

 

72) వివ్రణ-2876: జాబర్ (ర) తన ఒంట్టను ప్ర వ్కి (స) 

కోరికపై ప్రయాణంల్లనే ప్ర వ్కి (స)కు అమిమవేస్తరు. అంటే 

ప్రయాణంల్ల అమమటం, కొనటం, అప్పప తీసుకోవ్టం 

ధరమసమమతం అనిమాట. ఈ ఉలోేఖనం దావరా ఒక 

ఊఖియకి అమామరని, ఇతర ఉలోేఖన్నల దావరా 2 

ఊఖియాలకు అమామరని, మరికొనిి ఉలోేఖన్నల 

దావరా 5 ఊఖియాల బంగారం, వండి కూడా ఉంటంది. 

అంటే ఊఖియా అంటే బంగారం ఊఖియా అని అరిం. 5 

ఊఖియాలు అంటే వండి ఊఖియాలు అని అరిం. ప్ర వ్కి 

(స) ఒకకస్తరి కొటట టం వ్లో చాలా వేగ్ంగా నడవ్స్తగంది. 

దీనికి ముందు జాబర్ దాని బలహీనత వ్లో దానిి 

అడవిల్లనే వ్దలిపోవ్యలని అనుకున్నిరు. ప్ర వ్కి (స) 

మహిమవ్లోనే అది ప్ర వ్కి (స) ఒకస్తరి కొటట గానే వేగ్ంగా 

ప్రిగతు స్తగంది. కొనుగోలు, అమమకం విషయంల్ల 

షరతపటట కోవ్చిని, ఈ హదీసు దావరా తెలిస్లంది. 

మాలిక్, అహ్మద్ బన్ హంబల్ వ్దద  ఇట వ్ంటి 

షరతలు పటట కోవ్చుి. ష్టఫియీ, అబూ హనీఫాల వ్దద  

ఇటవ్ంటి షరతలు పటట రాదు.  

మరో విషయం ఏమిటంటే, అసలు ప్ర వ్కి (స) కు కొనే 

ఉదేద శం లేదు. ఉప్కారం చేసే ఉదేద శంతో అలా చేస్తరు. 

అందువ్లోే ఇంటికి వ్చిిన తరావత ఒంట్ట ఖర్జదును 

కూడా ఇచాిరు. ఒంట్టను కూడా తిరిగ ఇచేిస్తరు. లేదా 

ప్రయాణంల్ల జాబర్ (ర) తన దుసి్లతిని వినివించు 

కుంటే ప్ర వ్కి (స) ఇలా చేస్ల ఉంటారు. దానధరామల 

విషయంల్ల ప్ర వ్కి (స) ఒక చిని ఉప్మానం ఇది. ఈ 

హదీసు దావరా తెలిస్లన మరో విషయం ఏమిటంటే 

కొనేవ్యరు ఒకవేళ తన సంతోషంతో ధరకంటే అధికంగా 

ఇసేు  తీసుకోవ్చుిను. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1054 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
ْ كَاتَبْ  َجاَءْت بَِريَْرُة فََقالَْت: ائَِشَة قَالَْت: عَ َعْن وَ  أَْواٍق   ُت َعىَل تِْسِع إِن ِ

ٌة فَأعِْيِنْيِِنْ فََقالَ  قِي َ هَ إِن َ أََحب َ أَْهلُِك أَْن  ْت عَائَِشُة:ِفْ كُل ِ عَاٍم و ُ ا   أَعُد َ
ةً ُهْم عَ لَ  اد َ َك ِِلْ فََذَهْبُت إََِل أَْهلَِها  ؤُ َوََل ُكْوُن  يَ وَ   َعلَْت َقَك فَ تِ أعْ  وَ ِحَدةً  و َ

 فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: .ُهْم َن الِْوََلُء لَ فَأَبَْوا إَِل َ أَْن ي َُكوْ 
  ن َاِس لم ِفْ العليه وس هللااهلِل صىل ثُم َ قَاَم َرُسْوُل  .ِقْيَها"ا َوأْعتِ "ُخِذيْهَ 

ا بَْعُد فََما بَاُل ِرَجاٌل ي َْشَّتُِطْوَن  قَاَل: ثُم َ   لَْيهِ عَ  َن  َوأثْ َد اهللَ مِ َح فَ "أَم َ
اهلِل فَُهَو  ِكَتاِب اهلِل َما كَاَن ِمْن َشْرٍط لَْيَس ِفْ ِكَتاِب ًطا لَْيَسْت ِفْ ُشُروْ 
ا مَ ن َ إِ ثََق وَ  أَوْ اهللِ ُط رْ  َوشَ اهلُل أََحق ُ  اءُ َض قَ فَ َة َشْرٍط َوإِْن كَاَن ِمائَ  .بَاِطٌل 

 .ُء لَِمْن أَْعَتَق" ِوََل الْ 

2877. (3) [2/870-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: బర్జరహ్ న్న వ్దద కు వ్చిి 

''నేను న్న యజమానితో, 9 ఊఖియాలపై ప్ర తి 

సంవ్తసరం ఒక ఊఖియా ఇస్తు నని ఒప్పందం 

చేసుకున్నిను. ఇప్పపడు నేను చాలా కష్టట లో్ల 

ఉన్నిను. ఒప్పందం చేసుకుని దానిి ఇవ్వలేక 

పోతన్నిను. కనుక మీరు న్నకు సహాయం 

చేయండని వినివించుకుంది. అప్పపడు నేను ఒకవేళ 

నీ యజమాని ఒకేస్తరి నీ ధర తీసుకుని నినుా 

అమిేత్య, న్వను, నినుి కొని, విడుదల చేయించాలను 

కుంటే ఇలా చేయగ్లను. అయితే నీ వ్లా' న్నకు 

చెందాలి,' అని అన్నిరు. బర్జరహ్ తన 

యజమానుల వ్దద కు వళిళ 'ఆయి'షహ్ (ర) 

సందేశానిి అందజేస్లంది. వ్యరు,  'ఆమ కొని నినుి 

విడుదల చేయగ్లదు. కాని వ్లా మాకు చెందాలి,' 
అని అన్నారు. 'ఆయి'షహ్కు వ్లా ఇవ్వటానికి 

వ్యరు నిరాకరించారు. ప్ర వ్కి (స) ఇంటికి వ్చిిన 

తరువ్యత 'ఆయి'షహ్ (ర) జరిగనదంతా 

వివ్రించారు. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స), ''నీవు బర్జరహ్ను 

కొని విడుదల చేయగ్లవు. వ్లా' విడుదల చేసేవ్యరికి 

వ్రిిసుు ంది. ఈ విషయానిి అందరికీ తెలియప్రి 

టానికి ప్ర వ్కి (స) ప్ర సంగ్ం పార రంభంచి అనిిటి కంటే 

ముందు దైవ్యనిి సుు తించారు. ఆ తరువ్యత కొందరు 

దైవ్గ్ర ంథంల్ల లేని షరతలను పడుతన్నిరు. 

ఇటవ్ంటి షరతగ్ల దైవ్యదేశాలూ లేవు. దైవ్ 

తీరుపకు వ్ాతిరేకంగా ఉని షరతలనీి రదుద చేయ 

బడతాయి. 100 షరతలు ఉన్ని దైవ్తీరుపనే 

అనుసరించడం జరుగుతంది. అలోాహ్ (త) షరత, 

ఇతరషరతలనిిటికంటే దృఢమైనది. వ్లా' 

విడుదల చేస్లన వ్యరికే వ్రిిసుు ంది,'' అని అన్నారు. 73  

(బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

 ( 2/871)ه ( علي قمتف [ )  4]  - 2878

ْيِع  عليه وسلم َعْن بَ َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل: نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل وَ 
 .الِْوََلِء َوَعْن ِهَبِتِه  

2878. (4) [2/871-ఏకీభవితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

వ్లా'ను అమమటానిి, కానుకగా ఇవ్వటానిి 

నిషేధించారు. 74  (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

 

73) వివ్రణ-2877: బర్జరహ్ ఒక బానిసరాలి పేరు. 

ఇంతకుముందు ఈమ ఒక యూదుని వ్దద  ఉండేది. ఈమ 

తన యజమానులతో ప్ర తి నల ఇంత ఇస్తు ను. మొతు ం 

పూరిి అవ్గానే నేను విడుదల అయిపోతాను. యజమాని 

ఒప్పపకొని ఈ విధంగా చేసేు  ఆమ విడుదల 

చేయబడుతంది. బర్జరహ్ తన యజమానులతో 9 

ఊఖియాలు ఇస్తు నని ఒప్పందం కుదురుికుంది. 

అయితే ఒప్పందం మొతాు నిి ఇచేి ఏ  మారామూ 

లేకుండా పోయింది. చేసేదిలేక 'ఆయి'షహ్ (ర) వ్దద కు 

వళిళ, 'మీరు గ్నక సహాయం చేసేు  న్న యజమానులకు 

మొతాు నిి ఇచిి విడుదల అవుతాను' అని వినివించు 

కుంది. అప్పపడు 'ఆయి'షహ్ (ర) 'నీవు కోరితే నేను 

ఒకేస్తరి ఆ మొతాు నిి ఇచిి విడిపంచి నినుి విడుదల 

చేయగ్లను. అయితే వ్లా' న్నకు చెందాలి' అని 

అన్నిరు. వ్లా' అంటే ఒక హకుక. ఒకవేళ బానిస లేక 

బానిసరాలు చనిపోతే వ్యరి ధన్ననికి వ్యరిని విడుదల 

చేస్లనవ్యరు వ్యరసులౌతారు. ప్ర వ్కి (స) ఈ హకుకను 

కానుకగా ఇవ్వటానిి, అమమటానిి నిషేధించారు. దీనిి 

గురించి రాబోవు పేజీలో్ల పేర్కకనడం జరుగుతంది. 

బర్జరహ్ వళిళ తన యజమానులతో ఈ విషయానిి 

పటాట రు. కాని ఆమ యజమానులు వ్లా' ఇవ్వటానిి 

నిరాకరించారు. ఈ విషయం తెలిస్లన ప్ర వ్కి (స) తన 

ప్ర సంగ్ంల్ల వ్లా' విడుదల చేస్లన వ్యరికే లభసుు ందని 

బహిరంగ్ంగా ప్ర కటించారు. ఖుర్ఆన్ 'హదీసు'ల్ల లేని 

షరతలు ఎంత మాతర ం చెలోదని తేలిి చెపేపస్తరు. 

74) వివ్రణ-2878: ఎందుకంటే వ్లా' అంటే ధనం కాదు. 

అది బానిసకు అతనిి విడుదల చేస్లనవ్యరికీ మధా గ్ల 
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ا فَاْسَتَغللُتُه ثُم َ َظَهْرُت  غََُلمً ابِْتْعُت  ْن َمْخلَِد بِْن ُخَفاٍف قَاَل:عَ 
ِز فََقَض ِِلْ بَِرِدهِ  يْ زِ عَ ِد الْ ِن َعبْ بْ ُعَمرَ  إََِل    فِْيهِ ىَل َعْيٍب فََخاَصْمُت عَ  هُ ِمنْ 

تُهُ فَأَتَْيُت ُعْرَوةَ  .َوقََض عَلَي َ بَِرد  غَل َِتهِ  َة   فََقاَل:  فَأَْخََبْ أَْرَوُح إِلَْيِه الَْعِشي َ
تِِْنْ أَن َ فَأَْخََبَ    ِفْ  لم قََض اهلِل صىل اهلل عليه وس َل وْ  َرُس ُه أَْن عَائَِشَة أَْخََبَ

َ  َذا:هَ  ْثِل مِ  َماِن َران َ الْخِ أ  فََراَح إِلَْيِه ُعْرَوُة فََقَض ِِلْ أَْن آُخَذ  َج بِالض ِ
ن َ  .َض بِِه عَلَي َ لَهُ َمِن ال َِذْي قَ الِْخَراَج   .ةِ َرَواُه ِفْ َشْرِح الس ُ

2879. (5) [2/871-అప్రిశోధితం] 

ము'ఖ్లద్ బన్ 'ఖుఫాఫ్ (ర): నేను ఒక బానిసను 

కొన్నిను. అతని సంపాదన కూడా తిన్నిను. చాలా 

కాలం వ్రకు అతని సంపాదనను న్న కోసం 

వినియోగస్తు  ఉన్నిను. ఆ తరువ్యత అతడి ల్లప్ం 

తెలిస్లంది. అంటే అతనిల్ల ఇంతకు ముందు నుండే 

ల్లప్ం ఉండేది. కాని అది న్నకు తెలియదు. కొని 

చాలా కాలం తరువ్యత న్నకు తెలిస్లంది. ఈ 

విషయంల్ల ప్ర సుు త పాలకులు, 'ఉమర్ బన్ 'అబుద ల్ 

'అ'జీ'జ్ కు ఫిరాాదు చేస్తను. ''ఈ బానిసను అతని 

మొదటి యజమానికి తిరిగ ఇచిివేయి. అతడు 

సంపాదించి నీకు ఇచిింది అతనికి తిరిగ ఇచిివేయి,'' 

అని అన్నిరు. అప్పపడు నేను 'ఉర్వ్హ్ బన్ 'జుబైెర్ 

వ్దద కు వ్చాిను. ఇవ్వబడిన తీరుపగురించి అతనికి 

చెపాపను. దానికి 'ఉర్వ్హ్, ''నేను స్తయంతర ం 'ఉమర్ 

బన్ 'అబుద ల్ 'అ'జీ'జ్ వ్దద కు వళతాను. అతనితో, 

'ప్ర వ్కి (స) ఇటవ్ంటి కేసులో్ల రాబడి వ్యరసతావనికి 

బాధుాడైన వ్యడికే చెందుతందని తీరుప ఇచాిరని, 

'ఆయి'షహ్ (ర) చెపాపరని' చెబుతాను,'' అని 

అన్నిరు.  

ఉదాహరణకు ఒక్డు ఒక బానిసను కొని అతనిి 

ప్నిల్ల పటాట డు. కొంత లాభం పందాడు. ఆ తరువ్యత 

 

సంబంధం. దానిి అమమటంగానీ, కానుకగా ఇవ్వటం 

గానీ తగ్దు. ఉదా: తండ్డర  కొడుకుల మధా ఒక సంబంధం 

ఉంటంది. ఇది ఒక రకమైన బంధుతవం, బానిసకు 

అతనిి విడుదల చేస్లనవ్యరికీ మధా ఉంటంది. 

అతనిల్ల ల్లప్ం కనబడింది. అతను కొనిప్పపడు 

అమ్మమవ్యరు అతనికి ఆ లోప్ం తెలియప్రిలేదు. 

ల్లప్ంవ్లో కొనివ్యడు ఆ బానిసను తిరిగ ఇచిివేసేు  

తన ధరను తిరిగ తీసుకోవ్యలి. బానిస సంపాదించింది 

కొని వ్ాకిికే లభసుు ంది. ఎందుకంటే అతడే బానిసకు 

బాధుాడు, వ్యరసుడు. ఒకవేళ బానిస చనిపోతే 

అతనికి నషట ం కలుగుతంది.  

స్తయంతర ం వేళ 'ఉరవ బన్ 'జుబైెర్, పాలకుడు 

'ఉమర్ బన్ 'అబుద ల్ 'అ'జీ'జ్ వ్దద కు వళ్ళళడు. 

అతనికి ఈ 'హదీసు'ను వినిపంచాడు. వంటనే 'ఉమర్ 

బన్ 'అబుద ల్ 'అ'జీ'జ్ తన మొదటి అభపార యానిి 

మారుికున్నిరు. (షర'హ్ స్తనిహ్)  
 ( 2/871)[ ) لم تتم دراسته (  6]  - 2880

صىل اهلل عليه  قَاَل َرُسْوُل اهلِل  هلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل:َعْن َعْبِد اوَ 
 ".ِخَيارِ بِالْ  اعُ ْبتَ مُ َوالْ  َبائِِع فَالَْقْوُل قَْوُل الْ  اِن "إِذَا اْخَتلََف الَْبي ِعَ  وسلم:

ِمِذي ُ اهُ َروَ  ْ    . الّت ِ

اَرِمي ُ قَاَل:وَ  ذَا اْخَتلََفا َوالُْمِبْيُع  اَلَْبي َِعاِن إِ " ِفْ ِرَوايَِة ابِْن َماَجُه َوالد َ
َنٌة فَالَْقْوُل َماقَائٌِم بَِعْيِنِه    ِن اد َاأَْو يََّتَ  َل الَْبائِعُ اقَ  َولَْيَس بَْيَنُهَما بَي ِ

 ."ْيعَ بَ الْ 
2880. (6) [2/871-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ మస్'ఊద్ (ర)కథనం: అమ్మమ 

వ్యరికీ, కొనే వ్యరికి అభపార యభేదం ఏరపడితే, అమ్మమ 

వ్యరి వ్యదనకు పార ముఖాత ఇవ్వడం జరుగుతంది. 

అయితే కొనే వ్యరికి వ్ావ్హారానిి కొనస్తగంచే లేదా 

రదుద  చేసే అధికారం ఉంది. 75  (తిరిమజి') 

ఇబెి మాజహ్ మరియు దారమి ఉలోేఖన్నలో్ల ఇలా 

ఉంది: ''ఒకవేళ అమ్మమవ్యరు, కొనేవ్యరి మధా 

అభపార యభేదం ఏరపడితే, వ్యరివ్దు  ఎవ్రూ స్తక్షాం 

లేకపోతే, అమమబడిన వ్సుు వు అకకడే ఉంటే, ఇట 

 

75) వివ్రణ-2880: అంటే అమ్మమవ్యరు కొనేవ్యరి మధా 

ధరల్ల షరతలో్ల భేదాభపార యం ఏరపడితే, వ్యరి వ్దు  

స్తకుు లూ లేకపోతే, ఇటవ్ంటి ప్రిసి్లతిల్ల అమ్మమవ్యరి 

వ్యదనకు పార మాణకత ఉంటంది. కొనేవ్యరు అమ్మమవ్యరి 

అభపార యానికి అనుగుణంగా బేరానిి కొనస్తగంచ 

వ్చుి. లేదా రదుద  చేయవ్చుి.  
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వ్ంటి ప్రిసి్లతిల్ల అమ్మమవ్యరి వ్యదనకే పార మాణకత 

ఉంటంది. ఆ ఇదద రూ కోరితే వ్ావ్హరానిి 

కొనస్తగంచ వ్చ్చు లేదా రదుద  చేయవ్చ్చు.  

 ( 2/871) [ ) صحيح (  7]  - 2881

"َمْن   صىل اهلل عليه وسلم: ُسْوُل اهللِ  رَ قَاَل : َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل وَ 
 َ   َجهُ بُْن َماْو دَاُودَ َوا أَبُ اهُ روَ  ْوَم الِْقَياَمِة".قَالَُه اهلُل َعْثَرتَُه يَ أَقَاَل ُمْسلًِما أ

ن َةِ ِح "َشرْ  ِفْ وَ  اِمي ِ ُمْرَسًَل ْفِظ"اَلَْمَصابِْيِح"عَ لَ "بِ  الس ُ  .ْن ُشَريِْح الش َ
2881. (7) [2/871-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ''ఎవ్రైన్న 

వ్ావ్హారంల్ల వ్యాపారంల్ల రండవ్ వ్ాకిికి ఇషట ంలేని 

దానిి రదుద చేసేు , అలోాహ్ (త) తీరుపదినం న్నడు ఆ 

రదుద  చేస్లన వ్ాకిి పాపాలను క్షమించివేస్తు డని,'' ప్ర వ్కి 

(స) ప్ర వ్చించారు. 76  (ఇబెి మాజహ్, అబూ 

దావూద్, షర్'హ్ స్తనిహ్) 

----- 

   మూడవ విభాగం  الُِث اَلَْفْصُل الث َ 

   (2/872) ه ([ ) متفق علي 8]  - 2882

ى  َّتَ اشْ لم: "عليه وس ْوُل اهلِل صىل اهلل َرُس اَل قَ  ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:عَ 
َ  ْن ِمم َ ٌل جُ رَ  ْبلَُكْم ِعَقاًرا م ِْن َرُجٍل فََوَجَد ال َِذْي اْشَّتَى الِْعَقاَر ِفْ اَن قَ ك

ًة عش ُخْذ ذَْهَبَك   لِْعَقاَر:فََقاَل لَُه ال َِذي اْشَّتَى ا .فِْيَها ذَْهٌب َقاِرهِ َجر َ
ْ إِن ََما  َ ائِ  بَ اَل فَقَ  .ْهَب ذ َ ل ا ِمْنَك ابَْتْع  الَْعَقاَر َولَِم يُْت َّتَ شْ ا َعِن ِ  ْرِض:ُع اْْل

تََحاكََما   فََقاَل ال َِذْي إِن ََما بِْعُتَك اْْلَْرَض َوَما فِْيَها فََتَحاكََما إََِل َرُجٍل 
 ٌة.اِريَ ِِلْ جَ  :رُ َوقَاَل اْْلخَ  .ِِلْ غََُلٌم  أََحُدُهَما: أَلَُكَما َولٌَد؟ فََقاَل  إِلَْيِه:

 َ َ وَ  يَةَ ارِ َج الْ  َم ُغََل الْ ا نِْكُحوفََقاَل: أ قُْوا"ْوا عَلَ ِفقُ نْأ  .ْيِهَما ِمْنُه َوتََصد َ

 

76) వివ్రణ-2881: ఏదైన్న వ్ావ్హారానిి రదుద  

చేయటానిి ఇఖాల అంటారు. అంటే ఒకవ్ాకిి ఒక 

వ్సుు వు కొన్నిడు, లేదా అమామడు. వ్ావ్హారం 

ముగస్లన తరావత ఇందుల్ల నషట ం ఉందని, ఆ వ్సుు వు 

నచిలేదని కొనివ్ాకిికి తెలిస్ల అమిమన వ్ాకిితో 

దయచేస్ల ఈ వ్ావ్హారానిి రదుద చేస్ల వేయండి. న్న 

డబుులు న్నకు తిరిగ ఇచిివేయండి అని అంటే, 

అమిమన వ్ాకిి తన ముసో్లమ్ సోదరునిి లాభం 

చేకూరిడానికి ఆ వ్ావ్హారానిి రదుద చేసేు , తీరుపదినం 

న్నడు అలోాహ్ (త) దానికి బదులుగా అతని పాపాలను 

క్షమిస్తు డు.  

2882. (8) [2/872-ఏకీభవితం] 

 అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''పూరవకాలంల్ల ఒకవ్ాకిి మరోవ్ాకిి దగా్ర నుండి 

భూమి కొన్నిడు. కొనివ్ాకిి తన భూమిల్ల ఒక 

కుండను చూచాడు. అది బంగారంతో నిండి ఉంది. ఆ 

వ్ాకిి భూమి అమిమన వ్ాకిితో, 'నీ భూమిల్ల న్నకు ఒక 

కుండ దొరికింది, అది బంగారంతో నిండి ఉంది. నేను నీ 

నుండి భూమి కొన్నిను. బంగారం కాదు. ఈ 

బంగారానిి తీసుకో,' అని అన్నిడు. దానికి అమిమన 

వ్ాకిి, 'నేను నీకు భూమి, దానిల్ల ఉనిదంతా 

అమామను. అది నీదవుతంది.' వ్యరిదద రిల్ల అభపార య 

భేదాలు ఏరపడాడ యి. ఆ బంగారం తీసుకోవ్టానికి 

ఇదద రూ వనుకాడారు. ఎందుకంటే ఇదద రూ నిజాయితీ 

ప్రులు. వ్యరిదద రూ కలస్ల న్నాయం చేకూరేి న్నాయ 

పీఠం వ్దద కు వళ్ళళరు. ఆ ఇదద రూ వ్యరిముందు తమ 

వ్యదనను వలిబుచాిరు. న్నాయాధిప్తి వ్యరిదద రితో, 

'మీకు సంతానం ఉందా?' అని అడిగారు. వ్యరిల్ల 

ఒకడు, 'న్నకు ఒక కుమారుడు ఉన్నిడని,' 

అన్నిడు. మర్కకడు, 'న్నకు ఒక కుమారి ఉందని,' 

అన్నిడు. ఆ న్నాయాధికారి, 'నీవు నీ కుమారుడి 

పళిళ ఇతని కుమారితో చేయి, అతనితో నీవు నీ 

కుమారి పళిళ ఇతని కుమారుడితో చేయి, ఈ 

బంగారానిి వ్యరిదద రిపై ఖరుి పటుండి. మిగలిన 

దానిి దైవ్మారాంల్ల ఖరుిచేయండి,' అని తీరుప 

ఇచాిడు. వ్యరిదద రూ ఆ విధంగానే చేస్తరు. (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ్)  
===== 

ْهِن   -7 ِ لَِم َوالر   بَاُب الس َ
7. ''సలమ్'' మరియు తాక్ట్టట  

1. ఒక వ్ాకిి మరో వ్ాకిికి నగ్దు రూపాయలు ఇచిి, 

'వీటికి బదులు ఇనిి గోదుమలు మొదలైెనవి ఇనిి 

దిన్నలల్ల తీసుకుంటాను,' అని అంటాడు. రండవ్ 

వ్ాకిి ఆ డబుును తీసుకుంటాడు. ఈ వ్ావ్హారానిి 

అరబీల్ల సలమ్ వ్యాపారం లేదా సలఫ్ వ్యాపారం 

అంటారు. డబుు ఇచేివ్యరిని రబ్బుససలమ్, 

తీసుకునేవ్యరిని ముస్లమ్ ఇలైహి, డబుును 

ముస్లమ్ ఫీహ్ అంటారు. ఉదా: జైద్, బకర్తో 10 
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రూ. నీకు ఇసుు న్నిను. నల రోజుల తరావత 

ఇటవ్ంటి ఉనిత శ్రర ణకి చెందిన 10 కేజీల 

గోదుమలు తీసుకుంటాను. బకర్ ఈ వ్ావ్హారానిి 

సీవకరించి డబుు తీసుకున్నిడు. ఇటవ్ంటి 

వ్ావ్హారానిి సలమ్ అంటారు. ఇందుల్ల కొనిి 

షరతలు ఉన్నియి. ఈ షరతలనిి ఉంటేనే ఇది 

సలమ్ అమమకం అవుతంది. డబుు విషయంల్ల 

కొనిి షరతలు ఉన్నియి. మొతు ం 16 షరతలు 

ఉన్నియి. 

1. నగ్దు రూప్ం. రూపాయలు లేదా అషర ఫీలు 

లేదా బంగారం లేదా వండి. 2. ఎటవ్ంటి 

రూపాయలు లేదా అష్రఫీలు ఇండియాకు చెందినవ్య 

లేక అరబ్దబల్కు చెందినవ్య. 3. అవి చెలోేవి, చెలోనివి 

వ్యటి వివ్రణ. 4. వ్యటి సంఖా ఒక వ్ంద లేదా రండు 

వ్ందలు. 5. నగ్దా? లేదా అపాప? 6. ఆ సభల్లనే 

వ్యటిని తాను వ్స్తలు చేసుకోవ్యలి.  

ముస్లమ్ ఫీహ్ షరతలు: 1. సరకుల వివ్రాలు 

అంటే అవి గోదుమలు లేదా జొనిలు, 2. అవి ఏ 

రకానికి చెందినవి, 3. వ్యటి పార మాణకత అంటే అవి 

మొదటి రకానికి చెందినవ్య లేక రండవ్ రకానికి 

చెందినవ్య, 4. వ్యటి ప్రిమాణం అంటే అవి ఎనిి 

కేజీలు, 5. ఒకవేళ నగ్దుగా ఉండాలి అంటే వండి 

బంగారాలో్ల సలమ్ ధరమం కాదు, 6. గ్డువు వివ్రణ 

ఒక నల లేదా రండు నలలు, 7. ప్ర ప్ంచంల్ల ఆ 

వ్సుు వు దొరికేదై ఉండాలి, 8. వ్ావ్హారం ప్రిపూరిిగా 

ఉండాలి. అందుల్ల ఎలాంటి అధికారం ఉండరాదు, 9. 

సరకును అప్పగంచే సిలం.  
II. అంటే తాకటట  పటట టం. ఇది ఎలా అంటే ఒకవేళ 

మీరు ఎవ్రికైెన్న వ్ంద లేదా రండు వ్ందలు అప్పపగా 

అడిగతే, అప్పప ఇచేివ్యరు మీతో, ''మీపై మాకు 

నమమకం లేదు కనుక దాని ధరకు తగన వ్సుు వును 

మా వ్దద  ఉంచండి. మీరు అప్పప చెలోించిపుపడు, మీ 

వ్సుు వును తిరిగ తీసుకొని వళళవ్చుి,'' అని 

అంటాడు. దీనిి అరబీబల్ల రహన్ అంటారు. 

తెలుగుల్ల తాక్ట్టట  అంటారు. ఖుర్ఆన్ 'హదీసు'లో్ల 

దీనిి గురించి అనుమతించబడింది. అలోాహ్ ఆదేశం: 

''ఒకవేళ మీరు ప్ర యాణంల్ల ఉండి వ్యర సేవ్యరు లేకుంటే 

తాకటట  పటట ండి.'' (అల్-బఖరహ్, 2) తన 

ఇంటిల్లనూ, ప్ర యాణంల్లనూ తాకటట  పటట వ్చుిను. 

దీనిిగురించి వివ్రించడం జరుగుతంది. 
----- 

ُل اَلْفَ      మొదటి విభాగం  ْصُل اْْلَو َ

   (2/873) [ ) متفق عليه ( 1]  - 2883

اٍس عَ  يَْنَة اَلَْمدِ  مليه وسل هلل ع صىل اَرُسْوُل اهللِ  َم قَدِ  َل:اقَ  ِن ابِْن َعب َ
َنَتْيِ َوالث َََلَث فَقَ ُهْم يُْس وَ  َنَة َوالس َ َسلََف  ا  "َمْن  اَل:لُِفْوَن ِفْ الث َِماِر الس َ

ْعلُْوٍم ِفْ شَ  ْعلُ ْيٍء فَلُْيْسلِْف ِفْ كَْيٍل م َ ْعلُْوٍم َوَوْزٍن م َ  ." ْوٍم إََِل أََجٍل م َ

2883. (1) [2/873-ఏకీభవితం] 

ఇబెి 'అబాుస్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) మదీనహ్ 

వ్లస వళిళనప్పడు మదీనహ్ వ్యసులు ప్ళళ 

విషయంల్ల సంవ్తసరం, రండు సంవ్తసరాలు, 

మూడు సంవ్తసరాల సలమ్ వ్యాపారం చేసేవ్యరు. 

ప్ర వ్కి (స) వ్యరి ఈ ప్రిసి్లతి చూస్ల, ''ఎవ్రైన్న సలమ్ 

వ్యాపారం చేసేు  నిర్జణ త కొలపాతర , నిర్జణ త బరువు, నిర్జణ త 

కాలంతో చేయాలి,'' అని హితబోధచేస్తరు. 

(బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్)  
 ( 2/873)[ ) متفق عليه (  2]  - 2884

ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َطَعاًما ْت: اْشَّتَى َرُس َعْن عَائَِشَة قَالَ وَ 
 .َحِديْدٍ  ِمْن  هُ لَ  ا يَُهْوِدي ٍ إََِل أََجٍل َوَرَهَنُه ِدْرعً ِمْن 

2884. (2) [2/873-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ఒకస్తరి ప్ర వ్కి (స) ఒక 

యూదుని వ్దద  నుండి ఆహారధాన్నాలు అప్పపగా 

కొన్నిరు. దాని వలకు బదులు తన ఇనుప్ 

కవ్చానిి అతని వ్దద  తాకటట  పటాట రు. (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ్) 

 ( 2/873) [ ) صحيح (  3]  - 2885

َ رَ ْت: تُ قَالَ  اهَ نْ عَ وَ  ْونٌَة  ُه َمْرهُ عُ لم َوِدرْ عليه وس اهلل صىل هللِ ُسْوُل اُوف ِ
 .َخاِري ُ  الْبُ ِعْنَد يَُهْوِدي ٍ بَِثََلثِْيَ َصاعًا م ِْن َشِعْْيٍ. َرَواهُ 

2885. (3) [2/873-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) మరణంచి 

నప్పడు 30 'స్త'అల యవ్వలకు బదులు ప్ర వ్కి (స) 
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కవ్చం ఒక యూదుని వ్దద  తాకటట  ఉంది. (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ్)  

 ( 2/873) [ ) صحيح (  4]  - 2886

 صىل اهلل عليه   َرُسْوُل اهللِ اَل قَ  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:وَ 
ْهُر يُْركَُب  وسلم: َ "الظ َ َرُب  ْش يَ  ر ِ د  ال اَن َمْرُهْونًا َولَََبُ بَِنَفَقِتِه إِذَا ك
َفَقُة " ِذْي يَرْ َعىَل ال َ ْونًا وَ هُ  َمرْ َن ا كَاِه إِذَ بَِنَفَقتِ  َرَواُه  .كَُب َويَْشَرُب الن َ

 .الُْبَخاِري ُ 

2886. (4) [2/873-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''ఒకవేళ వ్యహనంగా ఉప్యోగ్ప్డే జంతవు 

తాకటట గా ఉంటే దానికి అయ్యా ఖరుికు బదులు 

దాని పై ప్ర యాణం చేయవ్చుిను. ఒకవేళ పాలిచేి 

జంతవు తాకటట గా ఉంటే దానికి అయ్యా ఖరుికు 

తగా్టట  పాలు తార గ్వ్చుిను. అయితే ప్ర యాణంచేసే, 

పాలుతార గే వ్యరిపై దాని ఖరుి బాధాత ఉంది. 77 

(బు'ఖార్జ) 
----- 

  రండవ విభాగం     الث َاِنْ اَلَْفْصُل 

   (2/874) ه () لم تتم دراست  [ 5]  - 2887

َ  َسي ِِب مُ  الْ ِن ِد بْ  َسِعيْ ْن عَ   صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "ََل  ْوَل اهللِ  َرُس ن َ أ
ْهُن  ْهَن ِمْن َصاِحِبهِ  .يُْغلَُق الر َ .  "ُه لَُه ُغْنُمُه َوعَلَْيِه ُغْرُمهُ ال َِذْي َرَهنَ  الر َ

افِِعي ُ ُمْرَسًَل اُه َروَ   .الش َ

2887. (5) [2/874-అప్రిశోధితం] 

 

77) వివ్రణ-2886: అంటే వ్యహనంగా ఉప్యోగ్ప్డే 

జంతవు లేదా పాలిచేి జంతవు తాకటట  ఉంచబడితే 

దాని సంరక్షణ బాధాతలు, ఖరుిలకు బదులుగా 

దానిి వ్యహనంగా ఉప్యోగంచగ్లడు, దాని పాలు తార గ్ 

గ్లడు. అయితే తన ఖరుిలకు సమానంగానే 

ఉప్యోగంచాలి. ఖరుిలకు మించి ఉప్యోగసేు  తాకటట  

ఉంచిన వ్ాకిికి తిరిగ ఇచిివేయాలి. ఒకవేళ ఖరుిలకు 

మించి లాభం పందితే, అది వ్డ్డడ  అవుతంది. ఇది 

నిషిదధ ం. ఎందుకంటే అరువుకు బదులు పదిన లాభం 

వ్డ్డడ  అవుతంది. లాభనష్టట లు తాకటట  ఉంచిన వ్యడివి. 

అంటే ఆ జంతవు బడడ నిచిిన్న, ఆ జంతవు 

చనిపోయిన్న జంతవు యజమానిదే బాధాత.  

స'యీద్ బన్ ముసయిాబ్ (ర) మురసల్ కథనం: 

ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''తాకటట  పటట బడిన వ్సుు వును 

దాని యజమాని నుండి తాకటట  వేరుచేయలేదు. 

దాని లాభం దాని యజమానికే చెందుతంది. 

లాభనష్టట లు ఆయనవే. (ష్టఫ'యి / తాబయీ పోర క్త ం)  

   (2/874) ه (ستراد[ ) لم تتم  6]  - 2888

َصًَل َعْنُه عَ  ُف الِ يُخَ  اُه ََل نَ ُل َمعْ َمَث  ُه أَوْ ُرِوَي ِمْثلُ وَ   .ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة ُمت َ

2888. (6) [2/874-అప్రిశోధితం]  

ఇల్లంటి 'హదీస్త'ను, అబూ హురైరహ్ (ర) 

క్థనంగా, ష్టఫ'యీ/ ముతిస్లల్ గా, ఉలాేఖంచారు. 78  

 ( 2/874)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 2889

ِب َ  َرأَن َ ِن ُعمَ َعِن ابْ وَ  ُل  اُل ِمْكَيااَلِْمْكيَ " :اَل قَ  مليه وسلع هللىل ا ص الن َ
َسائِ ُ  َرَواُه أَبُوْ  ." َوالِْمْيَزاُن ِمْيَزاُن أَْهِل َمك َةَ  .أَْهِل الَْمِديَْنةِ   .دَاُودَ َوالن َ

2889. (7) [2/874-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''కొలత పాతర  మదీనహ్ వ్యరిది పార మాణక 

మైనది. తార స్త మకకహ్ వ్యరిది పార మాణకమైనది. 79 

(అబూ దావూద్, నస్తయి')  

   (2/874) دراسته ([ ) لم تتم  8]  - 2890

اٍس قَاَل: قَاَل َرُس وَ  ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعِن ابِْن َعب َ
َما هِ َكْت فِيْ َهلَ  ِن يْ أَْمرَ  ْم ل َْيتُ ْد وَ ُكْم قَ ْيَزاِن: "إِن َ َكْيِل َوالْمِ لْ ا اِب ِْلَْصَح 

ابَِقُة قَْبلَُكْم "  ْ   .اْْلَُمُم الس َ  .ِمِذي ُ َرَواُه الّت ِ

2890. (8) [2/874-అప్రిశోధితం] 

 

78) వివ్రణ-2888: అంటే తాకటట  ఉంచడం వ్లో వ్సుు వు 

యజమాని అధికారం కోల్లపడు. అతని అధీనంల్లనే 

ఉంటంది. దానివ్లో లాభం కలిగన్న, నషట ం కలిగన్న 

యజమానిదే.  
79) వివ్రణ-2889: అంటే కొలపాతర  మదీనహ్ వ్యరిది  

పార మాణకమైనది. 'జకాత్ విషయంల్ల ఏ ముద్, 

'స్త'అలతో 'జకాత్, ఫిత్రహ్ ఇచేివ్యరో వ్యటి దావరానే 

ప్ర వ్కి (స) తరావత కూడా ఇవ్వబడుతంది. ప్ర వ్కి (స) 

కాలంల్ల ఒక 'సా'అ సుమారు 2 ½  సేరోు ఉండేది. ఒక 

ముద్ 'సా'అకు 1/4 వంత (4'సాఅ'లు=ముద్) ఉండేది. 

అయితే మకకహ్ వ్యరి తూనికకు పార మాణకత ఉంది.  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1059 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
ఇబెి 'అబాుస్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) తూనికలు 

కొలతల వ్యళళతో మీరు ఎటవ్ంటి రండు 

వ్సుు వులకు నిరావహకులుగా కొనస్తగుతన్నిరంటే 

పార చీన జాతలు వీటిల్ల హెచుితగాులు చేయటం 

వ్లో న్నశనం చేయబడాడ యి. 80  (తిరిమజి') 

 

80) వివ్రణ-2890: వ్ావ్హారాలో్ల కొలతలకు, తూని 

కలకు చాలా పార ధానాత ఉంది. కొలతలు, తూనికలు 

సరిగా ఉంటే ప్ర తివ్ాకిి సంతోషిస్తు డు. అలోాహ్ (త) కూడా 

సంతోషిస్తు డు. హెచుితగాుల వ్లో ప్ర జలు అసహిాంచు 

కుంటారు. తూనికలు, కొలతల అసలు ఉదేద శం ప్ర తి 

ఒకకరికీ వ్యరి హకుక పూరిిగా ఇపపంచటమ్మ. ఎటవ్ంటి 

అన్నాయం జరకుకండా ఉండటమ్మ. ఖుర్ఆన్ల్ల దీనిి 

గురించి ప్ర తేాకంగా పేర్కకనటం జరిగంది. అలోాహ్ 

ఆదేశం: ''మ్రియు ఆయన్వ ఖగోళానిా పైకెతి్త ఉంచాడు 

మరియు ఆయన్వ తార స్తను నెల్కొల్లపడు. తద్వేర్ర 

మీరు తూక్ంలో మోసానికి పాల్పడ కూడదని!  మ్రియు 

న్నాయంగా తూక్ం చేయండి మరియు తూక్ంలో 

తగగ ంచక్ండి. (సూ. అరర హామన్, 55:7–9) 

ఈ తూనికవ్లోే మానవుని వ్యకకరమలు ఒకటిగా ఉంటాయి. 

వీటివ్లోే విశవ వ్ావ్సి ప్టిషఠ ంగా ఉంటంది. కొలతలో్ల, 

తూనికలో్ల హెచుితగాులు చేయడం వ్యసు వ్ంగా ఇతరుల 

హకుకలను కొలోగొటట డమ్మ. కొందరు ఇచేిటప్పపడు 

తగాస్తు రు. తీసుకునేటప్పపడు ఎకుకవ్ తీసుకుంటారు. 

ఇటవ్ంటి వ్యరు ఇతరుల ఆసుు లకు అన్నాయంగా 

ఆకర మణకు పాలపడతారు. పార చీన జాతలో్ల షు'ఐబ్ (అ) 

జాతి ఒకటి. ఈ జాతి వ్యాపారం చేసేది. షు'ఐబ్ (అ) ఈ 

జాతిని సంసకరణ గురించే ప్ంప్డం జరిగంది. ప్ర తేాకంగా 

కొలతల, తూనికల గురించి హితబోధచేసేవ్యరు. అలోాహ్ 

ఆదేశం: ''అతను వ్యరితో అన్నాడు: 'న్న జాత్త 

ప్ర జ్ల్లర్మ! అలా్లహ్ న్వ ఆర్మధించండి, మీకు ఆయన తప్ప 

మరొక్ ఆర్మధ్ాదైవ్ం లేడు. వ్యసివ్ంగా, మీ వ్దు కు, మీ 

ప్ర భువు దగ్గ ర నుండి సపషేమైన (మరగ దరశక్తవం) వ్చ్చు 

వునాది. కొలిచేటప్పడు మరియు తూచేటపుపడు 

పూరిత గా ఇవ్వండి. ప్ర జ్ల్కు వ్యరి వ్సి్తవుల్ను తగగ ంచ్చ 

ఇవ్వక్ండి. భూమిపై సంసకరణ జ్రిగన తరువ్యత 

క్లాోల్లనిా రేకెతి్తంచక్ండి. మీరు విశావస్తలే అయిత్య, ఇదే 

మీకు మ్మలైెనది.' '' (సూ. అల్ అ'అరాఫ్, 7:85)  

స్తరహ్ హూద్(11)ల్లనూ ఈ విధంగానే పేర్కకనడం 

జరిగంది: ''...అతను అన్నాడు: 'ఓ న్నజాత్త ప్ర జ్ల్లర్మ! 

మీరు అలా్లహ్ న్వ ఆర్మధించండి. ఆయనతప్ప  మీకు 

 
మరొక్ ఆర్మధ్ాదైవ్ం లేడు. కొల్తలాోమరియు తూనిక్లాో 

తగగ ంచ్చ ఇవ్వక్ండి. న్వను నిశ్ుయంగా, మిమేలిా 

(ఇపుపడు) మంచ్చ సి్లత్తలో చూసి్తన్నాను; కాని వ్యసివ్యనికి 

మీపై ఆ రోజు చ్చటేముటేబోయే శక్షను గురించ్చ న్వను 

భయప్డుతున్నాను.  

'మ్రియు ఓ న్న జాత్త ప్ర జ్ల్లర్మ! మీరు న్నాయంగా 

మరియు సరిగాగ  కొల్వ్ండి మరియు తూక్ంచేయండి. 

మరియు ప్ర జ్ల్కు వ్యరి వ్సి్తవుల్ను తకుకవ్జేస్ల 

ఇవ్వక్ండి. మరియు భూమిలో అనరి్మనిా, 

క్లాోల్లనిావ్యాపింప్జేయక్ండి. 'మీర్ల విశావస్తలే 

అయిత్య, (ప్ర జ్ల్కు వ్యరి హకుక ఇచ్చున తరువ్యత) 

అలా్లహ్  మీ కొరకు మిగలిునదే మీకు మ్మలైెనది. 

మరియు న్వను మీ రక్షకుడను కాను.' '' (సూ. హూద్, 

11:84-86)  

స్తరహ్ షూరాల్ల(26) కూడా ఈ అంశాలే పేర్కకనడం 

జరిగంది. స్తరహ్ అల్ అన్ ఆమ్(6)ల్ల అందరినీ 

ఉదేద శ్ంచి పూరిిగా తూచండి, కొలవ్ండి అని ఆదేశ్ంచడం 

జరిగంది. స్తరహ్ బనీ ఇస్తర యీల్(17)ల్ల చేస్లన 

హితబోధలో్ల ఇటవ్ంటి బోధనలు కూడా ఉన్నియి. 

అలోాహ్ ఆదేశం: ''మరియు మీరు కొలిచ్చ ఇచేుటపుపడు 

కొల్త పాతర  నిండుగా కొలిచ్చ ఇవ్వండి. మరియు (తూచ్చ 

ఇచేుటపుపడు) తార స్తతో సమనంగా తూక్ం చేయండి. 

ఇదే మంచ్చ ప్దధ త్త మరియు (ఇదే) చ్చవ్రకు మంచ్చ 

ఫలితం ఇసి్తంది..'' (సూ. అల్-ఇసార ', 17:35)  

తూనికలో్ల, కొలతలో్ల హెచుితగాులు చేసేవ్యరికి మంచి 

జరుగ్దు. ప్ర ప్ంచల్లనూ వ్యరి ధనం న్నశనం అవుతంది. 

ప్రల్లకంల్లనూ వ్యరికి కఠినమైన శ్క్ష ప్డుతంది. 

స్తరహ్ ముతపిఫీన్(83)ల్ల ఇలా ఆదేశ్ంచడం 

జరిగంది: ''తూనికలో్ల, కొలతలో్ల తగాంచి ఇచేివ్యరికి 

విన్నశనం ఉంది. వ్యరు ప్ర జల నుండి తీసుకునేటప్పపడు 

పూరిిగా తీసుకుంటారు.'' (అల్ ముతఫిిఫీన్, 83:1-3)  

ఎందుకంటే తూనికలో్ల, కొలతలో్ల ప్ర జలకు మోసం జరుగు 

తంది. వ్యరి హకుకలో్ల ద్యర హం జరుగుతంది. సరిగా 

తూయటం, కొలవ్టం అమానత వ్ంటిది. అమానతల్ల 

ఖియానత్ చేసేవ్యరికి కఠిన శ్క్షలు ఉన్నియి. 

ప్ర ప్ంచంల్ల కరువుకు గురవుతారు. ప్ర వ్కి (స) ఇలా 

ప్ర వ్చించారు: ''ఓ ముహాజిరులారా! మీరు ఐదు 

విషయాలకు గురయితే మీకు ఎటవ్ంటి మంచి 

లభంచదు. మీరు వ్యటికి గురికావ్టం నుండి నేను 

అలా్లహ్(త)ను శరణుకోరుతన్నిను. 1. ఏ జాతిల్ల 

విచిలవిడిగా అశోీలం వ్యాపసుు ంద్య, స్లగుగ  లజీ లేకుండా 
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----- 

   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

   (2/874) لم تتم دراسته ( [ ) 9]  - 2891

 ه وسلم:صىل اهلل علي اهللِ   ُل وْ قَاَل َرُس  ي  قَاَل:ْيِد الُْخْدرِ ْن أَِِبْ َسعِ عَ 
أَبُْو  . َرَواهُ " هِ قَْبَل أْن يَْقِبَضهُ ََل َغْْيِ ِرْفُه إِ ْص يَ ََل فَ  ْيءٍ شَ  ِفْ  َف أَْسلَ "َمْن 

 .دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ 

2891. (9) [2/874-అప్రిశోధితం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''ఎవ్రైన్న ఏదైన్న వ్సుు వు విషయంల్ల 

సలమ్ వ్యాపారం చేసేు , అది అతని అధీనంల్లనికి 

రాకుండా ఇతరులకు అందించరాదు. 81 (అబూ 

దావూద్, ఇబెి మాజహ్) 

===== 

بَاُب اَْلِْحِتكَارِ   -8  

8. ధరలు పంచే ఉదేేశంతో ఆహార 

ధానాాలను ఆపిఉంచడం 

 
పోతంద్య ఆ జాతి పోేగు మరియు ఇతర ప్ర మాదకరమైన 

రోగాలకు, అంతకు ముందులేని వ్యాధులకు గురవు 

తంది. 2. ప్ర జలు తూనికలో్ల కొలతలో్ల హెచుితగాులు 

చేసేు  కరవుకాటకాలకు కఠిన హృదయులైెన పాలకుల 

అతాాచారాలకు గురవుతారు. 3. 'జకాత్ ఇవ్వడం 

మానివేసేు  ఆకాశం నుండి వ్రు ం ప్డటం ఆగపోతంది. 

ఒకవేళ జంతవులే లేకపోతే ఒకక చుకక వ్రు ం కూడా ప్డి 

ఉండేది కాదు. 4. అలోాహ్(త) మరియు ఆయన ప్ర వ్కి 

(స) ఆదేశాలను హీనదృషిట తో చూచేవ్యరిని శతర వులకు 

గురిచేస్తు రు. వ్యరు వీరి ధనసంప్దలను ద్యచుకుంటారు. 

5. అదేవిధంగా ప్ండితలు, న్నయకులు అలోాహ్ గ్ర ంథం 

ప్ర కారం తీరుపలు చేయకపోతే ప్రసపర పోరాటాలు 

ఉదభవిస్తు యి. (ఇబెి మాజహ్, తర్'గీబ్ తర్'హీబ్) 

మరో ఉలోేఖనంల్ల ఉంది, ''తూనికలో్ల, కొలతలో్ల 

హెచుితగాులు చేసే జాతిపై అలోాహ్ (త) ఉపాధిని 

ఆపవేస్తు డు.'' (తర్'గీబ్) 

81) వివ్రణ-2891: అంటే తన అధీనంల్లనికి రాకుండా 

ఇతరులకు అమమరాదు, కానుకగా ఇవ్వరాదు. సలమ్ 

ఒప్పందంల్ల నిరిారించబడిన వ్సుు వునే తీసుకోవ్యలి. 

దానికి బదులు మరో వ్సుు వు తీసుకోరాదు. 

కొందరు మారకట్ ధరలు పంచటానికి ఆహార 

ధాన్నాలను, నితాావ్సర వ్సుు వులను అమమకుండా 

ఆప ఉంచుతారు. దీనివ్లో ప్ర జలకు చాలా అసౌకరాం 

కలుగుతంది. ఇటవ్ంటి నీచ కారాానిి అరబీల్ల 

ఇ'హ్తికార్ అంటారు. అధిక రేటోకు అమ్మమ ఉదేద శంతో 

ఆహార ధాన్నాలను సరకులను ఆపఉంచి దానివ్లో 

ప్ర జలకు బాధ కలుగుతందనే విషయానిి 

ప్టిట ంచుకోరు. ఇది ధారిమకంగా, నైతికంగా పదద  నేరం. 
----- 

 َ َ   َفْصُل لْ ا     మొదటి విభాగం   ُل و َ اْْل

 ( 2/875) [ ) صحيح (  1]  - 2892

َكَر "َمِن اْحتَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ْن ُمْعَمٍر قَاَل:عَ 
   .َرَواُه ُمْسلٌِم  ٌئ".َخاطِ  فَُهوَ 

  " ِفْ الن َِضْْيِ ُل بَِِن كَانَْت أَْمَوا" ِضَي اهلُل َعْنهُ يَْث ُعَمَر رَ ُر َحدِ َسَنْذكُ وَ 
 . تََعاَلاهللُ َشاَء  ْيِء إِْن فَ ِب الْ بَا

2892. (1) [2/875-దృఢం] 

ము'అమర్(ర) కథనం: ప్ర వ్కి(స) ప్ర వ్చనం, ''ఆహార 

ధాన్నాలను ఆపేవ్యడు పాపాతమడు.'' (ముసో్లమ్)  

ఉమర్ (ర) ఉలాేఖంచ్చన బనూ న'జీర్ 

ధ్నసంప్దల్కు చెందిన 'హదీస్త'ను ఇన్ షాఅలా్లహ్ 

బాబ్దల్ ఫైఅ' లో ప్రరొకందుము.  
----- 

 َ   రండవ విభాగం   ِنْ اث َ الَفْصُل  لْ ا

 ( 2/875)[ ) ضعيف (  2]  - 2893

ِب ِ صىل اهللعَ   َل: عليه وسلم قَاْن ُعَمَرَرِضَي اهلُل َعْنُه َعِن الن َ
اَرِمي ُ اَجُه وَ مَ  ُن َرَواُه ابْ   َملُْعْوٌن".الُْمْحَتِكرُ "الَْجالُِب َمْرُزْوٌق وَ   الد َ

2893. (2) [2/875-బల్హీనం] 

'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''ఇతర 

ప్టట ణాల నుండి ఆహార ధాన్నాలను తీసుకువ్చేి, 

అమ్మమ వ్యరికి ఉపాధి ప్ర స్తదించబడుతంది. వీటిని 

ఆపేవ్యరు అలా్లహ్ (త) కారుణాానికి దూరం 

అవుతారు.'' 82 (ఇబెి మాజహ్, దారమి) 

 

82) వివ్రణ-2893: బయట నుండి ఆహార ధాన్నాలు 

తెచిి అమ్మమవ్యరికి ఉపాధి ప్ర స్తదించడం జరుగుతంది. 
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   (2/875)  [ ) صحيح ( 3]  - 2894

عْ  غَََل  :َل  قَا أَنٍَس ْن عَ وَ  ِب ِ صىل اَعهْ ىَل عَ  رُ الس ِ  هلل عليه وسلمِد الن َ

ْر لََنا  فََقالُْوا: ِب ُ  .يَا َرُسْوَل اهلِل َسع ِ "إِن َ   وسلم: صىل اهلل عليه فََقاَل الن َ
ُرالْقَ اهلَل ُهَو الْمُ  اِزُق َسع ِ ْ إِ وَ  ابُِض الَْباِسُط الر َ ْ رَ   َْلَْرُجْو أَْن أَلَق ن ِ َس  يْ َولَ  ِب ِ

 َ ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  ِِنْ بُِمْظلََمٍة بِ لُبُ يَْط ْم كُ نْ َحٌد م ِ أ ْ ََل َماٍل". َرَواُه الّت ِ َدٍم و َ
اَرِمي ُ َوابُْن َماَجُه   .َوالد َ

2894. (3) [2/875-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) కాలంల్ల ఆహార 

ధాన్నాల ధరలు విప్ర్జతంగా పరిగపోయాయి. 

అప్పపడు ప్ర జలు వ్చిి ఓ అలోాహ్ ప్ర వ్కిా! తమరు 

మాకోసం ధర నిరణ యించండి. నిరిారిత రేటకు 

అమమడానికి అంటే రేటోను అదుప్పల్ల పటట ండి. దానికి 

ప్ర వ్కి (స) అలోాహ్(త)య్య ధరలను నిరణ యిస్తు డు. 

ఆయన ధరలను అధికం చేస్తు డు. తగాస్తు డు. ఆయనే 

ఉపాధి ప్ర స్తదిస్తు డు. ఎవ్రూ ననుి ప్ర తీకారంగానీ, 

ధనంగాని అడగ్ని సి్లతిల్ల దైవ్ంతో కలుస్తు నని 

భావిసుు న్నిను. (తిరిమజి', అబూ దావూద్, ఇబెి 

మాజహ్, దారమి) 
----- 

   మూడవ విభాగం   لُِث اَلَْفْصُل الث َا

   (2/876) تتم دراسته (  [ ) لم 4]  - 2895

اِب َرِض خَ الْ  ْن ُعَمَر بِْن عَ  ىل   ص اهللِ ْوَل َرُس  ُت عْ مِ : َس قَاَل َي اهلُل َعْنُه ط َ
  ىَل الُْمْسلِِمْيَ َطَعاَمُهْم َضَربَُه اهللُ َتَكَر عَ "َمِن احْ  يَُقْوُل:يه وسلم عل اهلل

ْف  اِن .  ِب اْْلِيْمَ ْيَهِقي ُ ِفْ ُشعَ ابُْن َماَجُه َوالْبَ  . َرَواهُ ََلٍس" بِالُْجَذاِم َواْْلِ
 . ِكَتابِهِ ٌن ِفْ يْ زِ رَ وَ 

 

వ్యరి ఉపాధిల్ల శుభం ప్ర స్తదించబడుతంది. ఎందు కంటే 

అతడు దైవ్ సృషిట తాలను సంరకిు స్తు డు. వ్యరి కష్టట లను 

దూరం చేస్తు డు. ఆహార ధాన్నాలను ఆపేవ్యడు శాపానికి 

గురవుతాడు. దైవ్కారుణాానికీ దూరం అవుతాడు. 

ఎందుకంటే అతడు తన లాభమ్మ కోరుకుంటాడు. 

సృషిట తాలనీి తమ అవ్సరాలను తీరుికోవ్యలని 

అలోాహ్ (త) ఆహార ధాన్నాలను సృషిట ంచాడు. 

పటట బడిదారులు తమ సవలాభం కోసం ఆహార 

ధాన్నాలను ఆపఉంచి, అవ్సరారిులను ఆంద్యళనకు 

గురిచేసేందుకు, కష్టట లకు గురిచేసేందుకు కాదు. 

2895. (4) [2/876-అప్రిశోధితం]  
'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ను ఇలా అంటూ 

ఉండగా నేను విన్నిను, ''ఆహార ధాన్నాలను ఆప 

ధరలు పంచి ముసో్లములకు అమ్మమవ్యడిని అలోాహ్ 

(త) కుషేురోగానికి, దారిదాారనికి గురిచేస్తు డు.'' 

(ఇబెి మాజహ్, బైెహఖీ / షు'అబిల్ ఈమన్, 

ర'జీన్) 

   (2/876) سته (راد تتملم  [ )  5]  - 2896

"َمِن   ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل: قَاَل َرُسوْ ُعَمَر  ِن َعِن ابْ وَ 
 ِرَئ ِمَن اهلِل َوبَ فََقْد بَِرَئ  .ََلءَ ِريُْد بِِه الْغَ اْحَتَكَر َطَعاًما أَْربَِعْيَ يَْوًما يُ 

 .ِزيٌْن رَ  اهُ َروَ  .هلُل ِمْنُه"ا

2896. (5) [2/876-అప్రిశోధితం] 

ఇబెి 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

ధరలు పంచే ఉదేద శంతో 40 రోజుల వ్రకు ఆహార 

ధాన్నాలను ఆపేవ్యడు అలోాహ్ (త) ప్రిధి నుండి 

తలగపోయాడు, అలోాహ్ (త) అతని ప్టో విస్లగ 

పోయాడు. (ర'జీన్) 

   (2/876) (ه  ستا[ ) لم تتم در 6]  - 2897

 ْوُل:سلم يَقُ ه وعلي اهلل صىل  اهللِ  َل ُسوْ ُت رَ عْ مِ َس  :َعْن ُمَعاٍذ قَاَل وَ 
إِْن أَْرَخَص اهلُل اْْلَْسَعاَر َحِزَن َوإِْن أغََْلَها   َكُر:ْبُد الُْمْحتَ "بِْئَس الْعَ 
 .هِ بِ اتَ يُْن ِفْ كِ َوَرزِ َماِن َعِب اْْلِيْ الَْبْيَهِقي ُ ِفْ شُ  فَِرَح". َرَواهُ 

2897. (6) [2/876-అప్రిశోధితం] 

ము'ఆజ్' (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స)ను ఇలా అంటూ 

ఉండగా నేను విన్నిను. ''ఆహార ధాన్నాలను ఆపే 

వ్యడు దాసులో్ల మహా చెడడ వ్యడు. ఒకవేళ అలోాహ్ 

(త) ధరలు తగాసేు  దుుఃఖం వ్ాకించేస్తు డు. ధరలు 

పంచితే సంతోషిస్తు డు.'' (బైెహఖీ / షు'అబిల్ 

ఈమన్, ర'జీన్)  

   (2/876) (ته  راستتم د[ ) لم   7]  - 2898

َ  َعْن وَ  "َمِن   :ىل اهلل عليه وسلم قَاَل َرُسْوَل اهلِل ص  أَن َ  َة:امَ أُمَ  ِِبْ أ
َق بِِه لَ اْحَتَكَر َطَعاًما أَْربَِعْيَ يَْوًما ثُم َ  اْم يَُكْن لَُه تََصد َ َرَواُه   .َرًة"كَف َ

 .يٌْن َرزِ 

2898. (7) [2/876-అప్రిశోధితం] 

అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''ఒక్డు ధరలు పంచడానికి 40 రోజుల వ్రకు 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1062 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
ధ్ధన్నానిా ఆప ఉంచి, ఆ తరువ్యత దానిి దానం 

చేస్లన్న, అతనికి ప్పణాం లభంచదు, ప్రిహారంగా 

కూడా ప్నికిరాదు. (ర'జీన్) 

===== 

 نَْظارِ ََلِس َواَْلِ اْْلِفْ بَاُب    -9
9. దివాలా తీయటం, అవకాశం ఇవాటం 

ఇఫ్లాస్ అంటే దారిదారం, నష్టట ల పాలు కావ్టం. 

తఫ్లీస్ అంటే ఒకరిని దరిదుర డిగా భావించడం. అంటే 

పాలకుడు అప్పపలపాలైె ధననష్టట నికి గురైన వ్ాకిిని 

దరిదుర నిగా గురిించిన తరువ్యత, ఒకవేళ అమ్మమ 

వ్యడు, అమానత ఉంచేవ్యడు అతడి వ్దు   తన 

ధన్ననిి పందితే ఇతర అపుప అడిగే వ్యళ్ళందరి 

కంటే ఇతడే తన వ్సుు వు తీసుకునే హకుక గ్లవ్యడు. 
----- 

ُل ْصُل  فَ اَلْ      మొదటి విభాగం  اْْلَو َ

 ( 2/877)[ ) متفق عليه (  1]  - 2899

"أَي َُما  سلم: صىل اهلل عليه وَرُسْوُل اهللِ َل قَا ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:عَ 
 َ  ."هِ ْْيِ غَ   ْن مِ ِه بِ  أََحق ُ  وَ ُجٌل َماَلُه بَِعْيِنِه فَهُ رَ  َك ْفلََس فَأَدْرَ َرُجٍل أ

2899. (1) [2/877-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''దారిదాారనికి గురయిన వ్ాకిి వ్దద  తన సరుకున్వ 

పందితే, అతడే ఇతరుల కంటే  తన సరుకును 

త్నస్తకున్వ హకుక క్లిగ ఉంటాడు.'' 83 (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ్)  

 

83) వివ్రణ-2899: 'జైద్ తన గురార నిి 100 రూ.లకు 

బక్ర్కు అమిమవేస్తడు. 'జైద్ బక్ర్ నుండి గురర ం ఖర్జదు 

ఇంకా వ్స్తలు చేయలేదు. బక్ర్ దారిదాారనికి 

గురయాాడు. ఒకవేళ అటవ్ంటి గురర మ్మ బక్ర్ వ్దద  

ఉంటే ఆ గురార నిి తీసుకునే మొదటి హకుకదారుడు 

'జైద్ ఒకకడే. అందుల్ల నుండి ఇతర అప్పప ఇచిిన 

వ్యళళకు ఏమీ లభంచదు. అటవ్ంటి గురర ం లేని 

ప్క్షంల్ల అప్పపకు అనుగుణంగా అతనికీ కొంత 

లభసుు ంది. ఒకవేళ అప్పప ఉని వ్యడి వ్దద  ఏమీ 

లేకపోతే, అప్పప ఇచిిన వ్యరు కొంత గ్డువు ఇవ్యవలి 

   (2/877)  ح ([ ) صحي  2]  - 2900

َ َعْن وَ  ِب ِ صىل اهلل عليه  ِد الن َ ٌل ِفْ َعهْ َرجُ  ْيَب أُِص  َل:ٍد قَاِعيْ َس  ِِبْ أ
صىل اهلل عليه  َرُسْوُل اهلِل  ثَِماٍر ابَْتاَعَها فََكُثَر دَيُْنُه فََقاَل  وسلم ِفْ 

قُْوا عَلَْيهِ  م: وسل ا َق "فََتَصد َ "تََصد َ  اءَ فَ ذَلَِك وَ  عَلَْيِه فَلَْم يَْبلُْغ ُس الن َ
"ُخُذْوا َما  .ائِهِ عليه وسلم لُِغَرمَ  صىل اهلل  اهللِ ُسْوُل َل رَ اقَ فَ  هِ يْنِ دَ 

 .ٌم َل َ ذَلَِك". َرَواُه ُمْسلِ َوَجْدت ُْم َولَْيَس لَُكْم إِ 

2900. (2) [2/877-దృఢం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

కాలంల్ల ఒక వ్ాకిి ప్చిికాయలను కొన్నిడు. అవి 

వ్ారిం కావ్టం వ్లో ఆ వ్ాకిి అప్పపల పాలయాాడు. 

అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) ప్ర జలతో, 'ఈ అప్పపల పాలైెన 

వ్ాకిికి దానధరామలు చేయండి,' అని ఆదేశ్ంచారు. 

ప్ర జలు అతనికి దానధరామలు చేస్తరు. అయినప్పటికీ 

అతని అప్పప తీరలేదు. ప్ర వ్కి (స) అతనికి అప్పప 

ఇచిిన వ్యరితో, 'మీరు ఇవ్వబడుతని దానిి 

తీసుకోండి. అది తప్ప మరేమీ మీకు లభంచదు,' 

అని అన్నిరు. 84  (ముసో్లమ్)  

   (2/877) [ ) متفق عليه ( 3]  - 2901

ِب َ َرِضَي اهلُل َعنْ َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة وَ  اَل:  يه وسلم قَ  صىل اهلل علُه أَن َ الن َ
" َ ًرا  ِس ْيَت ُمعْ أَتَ  اذَ إِ  اُه:تَ فَ لِ   ُل يَُقوْ كَاَن ٌل يَُدائُِن الن َاَس فَ َرجُ  َن اك
ا ْنُه لََعل َ اهلُل اَوَزعَ تََج   .ِقَي اهلَل فََتَجاَوَزَعْنُه"قَاَل: فَلَ  .أْن ي ََتَجاَوَزَعن َ

2901. (3) [2/877-ఏకీభవితం] 

 

లేదా మొతు ం క్షమించివేయాలి. అతనిి హింస్లంచడం 

మంచిది కాదు. ఇటవ్ంటి దరిదుర డికి 'జకాత్, దాన 

ధరామల ధన్ననిి ఇచిి సహాయ సహకారాలు 

అందించడం తప్పనిసరి. ఒకవేళ ప్ర జల ధన్ననిి 

అప్పపగా తీసుకొని వ్ారిం చేస్తు  ఉంటే, పాలకుడు వ్యడికి 

అప్పప ఇవ్వకుండా చేయగ్లడు. అంటే ప్ర జలో్ల అతనికి 

అప్పప ఇవ్వవ్దద ని ప్ర కటించగ్లడు. 

84) వివ్రణ-2900: ఈ 'హదీసు' దావరా అప్పపల 

పాలయిన వ్ాకిికి ఉప్కారం, సహాయం చేయడం 

తప్పనిసరి అని తెలిస్లంది. అదేవిధంగా అప్పప 

తీసుకుని వ్ాకిి నష్టట లకు గురై, నిససహాయతకు గురై 

అప్పప చెలోించలేకపోతే, అప్పప ఇచిిన వ్ాకిి అతని 

అప్పపను క్షమించివేయాలి. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1063 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''ఒక వ్ాకిి ప్ర జలకు అప్పపలు ఇచేివ్యడు. అతడు 

తన సేవ్కులకు, 'అప్పప తీసుకునివ్యరు 

దారిదాారనికి, నష్టట లకు గురైత్య, వ్యరికి అప్పపతీరేి 

శకిి లేకపోతే వ్యరి అప్పపను క్షమించివేసిాను, దానికి 

బదులు అలోాహ్ (త) నా పాపాలను క్షమించి వేయ 

వ్చుి,' అని చెపేపవ్యడు. ఆ వ్ాకిి మరణంచాడు. 

అలోాహ్ను కలిస్తడు, అలోాహ్ (త) ఆ వ్ాకిిని 

క్షమించివేస్తడు.'' (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

   (2/877)  [ ) صحيح ( 4]  - 2902

هُ  لم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وس َعْن أَِِبْ قََتادََة قَاَل:وَ    "َمْن َسر َ
يَ  ِ ْس َعْن ُمْعِس ايَ قِ لْ َم ا َرِب يَوْ ُه اهلُل ِمْن كُ أَْن ي َُنج  َ َمِة فَلُْيَنف ِ   َضعْ ْو يَ ٍر أ

 .ْسلٌِم اُه مُ وَ . رَ "هُ نْ عَ 

2902. (4) [2/877-దృఢం] 

అబూ ఖతాదహ్(ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

తీరుప దినం న్నడు అలోాహ్ (త) తన ఆంద్యళనను 

దూరం చేయాలని కోరుకునేవ్యరు దారిదాారనికి 

గురైన వ్యరికి, అప్పప ఉనివ్యరికి కొంత గ్డువు 

ఇవ్యవలి. లేదా అతని అప్పపను క్షమించివేయాలి. 

(ముసో్లమ్) 

 ( 2/877) ) صحيح ( [   5]  - 2903

"َمْن   ُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:عْ َسمِ  َعْنُه قَاَل:وَ 
 َ رَواُه   ."ةِ َيامَ الْقِ ِم ِمْن كُِرَب يَوْ  أَنَْجاُه اهللُ  ْو َوَضَع َعْنهُ أَنَْظَر ُمْعِسًرا أ

 .ُمْسلٌِم 

2903. (5) [2/877-దృఢం] 

అబూ ఖతాదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స)ను ఇలా 

అంటండగా నేను విన్నిను, ''తన అప్పపను వ్స్తలు 

చేయడంల్ల అప్పప ఉనివ్యరికి మరికొంత గ్డువు 

ఇచిిన్న, లేదా అప్పపను క్షమించిన్న, తీరుపదినం 

న్నడు అలోాహ్ (త) కషట నష్టట ల నుండి అతనికి విముకిి 

ప్ర స్తదిస్తు డు. (ముసో్లమ్) 

   (2/878)  (  حيح[ ) ص  6 ] - 2904

ْ  َعْن وَ  ِب َ ص مِ َس  اَل:َسِر قَ ََ  اِْل أَِِب "َمْن   ْوُل:ىل اهلل عليه وسلم يَقُ ْعُت الن َ
 .ُمْسلٌِم  ِظل ِِه".َرَواهُ ِفْ  ُه اهللُ أَنَْظَر ُمْعِسًرا أَْو َوَضَع َعْنُه أََظل َ 

2904. (6) [2/878-దృఢం] 

అబుల్ యస్ర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స)ను ఇలా 

ప్ర వ్చిస్తు  ఉండగా నేను విన్నిను, ''అప్పప 

ఉనివ్యడికి లేదా అగ్తాప్రుడికి అప్పప వ్స్తలు 

చేయడంల్ల గ్డువు ఇచిిన్న, లేదా అప్పపను 

క్షమించిన్న, క్షమించిన వ్ాకిిని అలోాహ్ (త) తన 

నీడల్ల చోటిస్తు డు.'' 85 (ముసో్లమ్) 

   (2/878)  ) صحيح ([   7]  - 2905

  .ْكًراوسلم بَ   عليهاهلل صىل اهللِ ُل وْ ُس رَ لََف ْس تَ اْس قَاَل:  َعْن أَِِبْ َرافٍِع وَ 
َدقَةِ إِبٌِل م َِن فََجاَءتُْه  ُجَل بَْكَرُه  أَبُْوَرافٍِع فَأََمَرِنْ أَْن أَْقِضَي الر َ  قَاَل: .الص َ
َ  فَُقلُْت:  عليه  فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل .ًياعِ ابَ ًرا ر َ َل َ َجَمًَل ِخَياِجُد إِ ََل أ

ا   فَإِن َ   هُ اي َ إِ  هِ "أَْعطِ  :سلمو َ لَخْْيَ ْ قََضاءً ن َاِس أ  . َرَواُه ُمْسلٌِم . "ْحَسهُُنُ

2905. (7) [2/878-దృఢం]  

అబూ రా'ఫె (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ఒక వ్ాకిి నుండి 

యుకి వ్యసుసల్ల ఉని ఒక ఒంట్టను అప్పపగా 

తీసుకున్నిరు. ఆ తరువ్యత 'సదఖహ్ ఒంట్టలు 

కొనిి ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు వ్చాియి. ''నేను ఒంట్టను 

అప్పపగా తీసుకుని వ్ాకిికి ఇచిివేయమని'' ననుి 

ఆదేశ్ంచారు. దానికి నేను, 'ఆ ఒంట్టలో్ల కేవ్లం ఒకటి 

మాతర మ్మ యుకివ్యసుసల్ల ఉంది, అయితే ఇది 

అతని ఒంట్టకంటే ఎంతో ఉతు మంగా ఉంది,' అని 

వినివించుకున్నిను. దానికి ప్ర వ్కి (స), 'ఆ 

అతాతు మంగా ఉని ఒంట్టనే ఇచిివేయి, ఎందు 

కంటే అప్పపను అంత కంటే ఉతు మంగా చెలోించే వ్ాకిి 

అందరి కంటే ఉతు ముడు,' అని ప్ర వ్చించారు. 86  

(ముసో్లమ్) 

 

85) వివ్రణ-2904: అనవ్సరంగా అప్పప తీసుకోరాదు. 

అవ్సరం ఉండి తీసుకుంటే నిర్జణ త సమయానికి తీరేి 

ప్ర యతిం చేయాలి. ఒకవేళ అప్పప తీసుకునివ్యరు 

కష్టట లో్ల ఉంటే అతనికి మరికొంత గ్డువు ఇవ్యవలి లేదా 

అప్పపను క్షమించివేయాలి. ఇటవ్ంటి వ్ాకిికి గొప్ప 

శుభవ్యరి ఉంది, పై 'హదీసు'లల్ల పేర్కకనిటట . 

86) వివ్రణ-2905: ఏడవ్ సంవ్తసరం తగలిన ఒంట్టను 

యుకి వ్యసుసల్ల ఉని ఒంట్ట అంటారు. 7 

సంవ్తసరాలు నిండిన ఒంట్టను ఉతు మ ఒంట్టగా భావించే 

వ్యరు. అందువ్లో ఆ ఉతు మ ఒంట్టనే ఇచిివేయమని 

ప్ర వ్కి (స) ఆదేశ్ంచారు. అంటే జంతవులను కూడా 
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َ َعْن وَ  وسلم   صىل اهلل عليه  َرُسْوَل اهللِ اَض قَ تَ  َرُجًَل ِِبْ ُهَريَْرَة أَن َ  أ
 الَْحق ِ  ن َ لَِصاِحِب ُه فَإِ "دََعوْ  َل: فََقاَحابُهُ أَْص  م َ هَ فَ    لَهُ َظ غْلَ فَأَ 

ا فَأَْعَطْوُه إِي َاُه"َمَقاًَلَواْشَّتَ  ْن ِسن ِِه  َل َ أَْفَضَل مِ نَِجُد إِ  ا:ََل قَالُوْ . ْوا لَُه بَِعْْيً
كُْم ُه إِي َاُه فَإِن َ خَ َطوْ عْ أَ ْوُه فَ َل:"اْشَّتَ قَا  .قََضاءً  ْم كُ أَْحَسنُ ْْيَ

2906. (8) [2/878-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ఒక వ్ాకిి 

వ్దద  అప్పపతీసుకొని ఉన్నిరు. ఆ వ్ాకిి అప్పపను 

వ్స్తలు చేయడానికి ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు వ్చాిరు. 

తన అప్పపను అడుగుతూ కఠినంగా ప్ర వ్రిించస్తగాడు. 

ప్ర వ్కి (స) అతనుచరులు కూడా అతని కఠిన ప్ర వ్రి 

నకు, అతనిి కొటట డానికి, హెచిరించడానికి స్లదధ  

ప్డాడ రు. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స), 'అతనిి ఏమీ 

అనకండి, వ్దలివేయండి. హకుక ఉని వ్యరికి అనే 

హకుక ఉంది. ఒక ఒంట్టకొని అతనికి ఇచిి వేయండి, 

దానివ్లో అతని అప్పప తీరిపోతంది,' అని అన్నిరు. 

దానికి ప్ర వ్కి (స) అనుచరులు, 'అతని ఒంట్ట కన్ని 

మంచి ఒంట్ట ఉంది,' అని వినివించుకున్నిరు. 

దానికి ప్ర వ్కి (స) దానేి కొని అతనికి ఇచిివేయండి, 

ఎందుకంటే అప్పప చెలోించటంల్ల ఉతు మంగా 

ప్ర వ్రిించిన వ్యరే అందరి కంటే ఉతు ములు,' అని 

అన్నిరు. (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

 ( 2/878)عليه (  [ ) متفق 9]  - 2907

َ هُ نْ عَ وَ    .ُظلٌْم  الَْغِِنِ  ُل يه وسلم قَاَل: "َمْط اهلل عل  صىلاهللِ  ْوَل  َرُس ن َ  أ
 ." ْم َعىَل َملَيٍء فَلَْيْتَبعْ فَإِذَا أَتَْبَع أََحُدكُ

2907. (9) [2/878-ఏకీభవితం]  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''ధనవ్ంతలు అప్పప తీరిడంల్ల స్తకులు వదకడం, 

ఆలసాం చేయడం మహాప్రాధం. అదేవిధంగా ఒకవేళ 

తన అప్పపను ధనవ్ంతనికి అప్పగసేు  దానిి 

ఆమోదించాలి. 87 (బ్ద'ఖారీ, ముసా్లమ్) 

 

అప్పపగా ఇచిి ప్పచుికోవ్డాలు చేయవ్చుిను. 

ఇందుల్ల ఎటవ్ంటి వ్డ్డడ  లేదు.  
87) వివ్రణ-2907: ఈ 'హదీస్త' దావర్మ తెలిస్లన 

విషయం ఏమిటంటే ముహీల్ మరియు ముహిాల్ ల్ 

  ( 2/878) ([ ) متفق عليه   10]  - 2908

ْ أَن َُه تََقاَض ا َمالٍِك: كَْعِب بِْن َعْن وَ    دَ دَيًْنا لَُه عَلَْيِه ِفْ ْدرَ حَ  بَْن أَِِب
َ لَْمْسجِ  ا وسلم ِفْ  عليه اهلل صىل هللِ ْوِل ا َرُس َعْهدِ  ْصَواتُُهَما ِد فَاْرتََفَعْت أ

  فََخَرَج   .ْيِتهِ َحّت َ َسِمَعَها َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوُهَو ِفْ بَ 
َف َسِجَف ُحْجَرتِِه  كََش  ّت َ ه وسلم حَ صىل اهلل علي  َرُسْوُل اهللِ إِلَْيِهَما 

هلِل فَأََشاَر يَا َرُسْوَل اْيَك لَب َ  :قَاَل     ُب""يَا كَعْ  :اَل قَ  ٍك  َمالِ َن  بْ ْعَب ى كَنَادَ وَ 
 

అంగీకారం అప్పగంచటానికి సరిపోతుంది. ముహిాల్ 

అలైెహి యొక్క అంగీకారం తప్పనిసరికాదు. కొందరు 

ఇదికూడా తప్పని సరి అని అభపార యప్డుతున్నారు. 

అయిత్య హకుకలో ఇదు రూ సమనంగా ఉండాలి. అప్ప 

గంచటం ప్ర త్యాక్ వ్సి్తవులో జ్రగాలి. అప్పగంచటం 

యొక్క ప్ర త్యాక్త ఏమిటంటే, అపుప ఒక్రి నుండి మరొ 

క్రికి మరిపోతుంది. ముహీల్ పైనుండి ముహిాల్ అపుప 

భారం, ముహిాల్ అలైెహి పైనుండి ముహీల్ అపుప భారం 

తొల్గపోతాయి. ఆ తరువ్యత ఒక్వేళ్ ముహిాల్ అలైెహి 

అపుప త్నరుటంలో ఆల్సాంచేస్లన్న లేదా దారిదార ానికి 

గురయి అపుప త్నరులేక్ పోత్య ముహాల్, ముహీల్ ను 

విచారించటం, ధ్రేంకాదు. అతని నుండి అపుప త్నస్తక 

లేడు. ఒక్వేళ్ ముహీల్, తనకు ఎటవ్ంటి బాకీలేని 

వ్ాకిత కి అపుప అప్పగసిే, ముహిాల్ అలైెహి ఉప్కారంగా 

స్వవక్రిసిే, ఇది ధ్రేసమేతమ్మ. అయిత్య అతనికి 

స్వవక్రించే, నిర్మక్రించే హకుక ఉంది. ముహిాల్ అలైెహి 

అపుపత్నరులేక్పోత్య, ముహీల్ ను అడగ్టం ధ్రేమ్మ.  

సార్రంశము: అపుపను ఒక్రినుండి మరొక్రికి 

అప్పజెప్పడం: అపుపను, అప్పజెపిపన అపుపదారుని 

ముహీల్ అంటారు. అపుప ఎవ్రికసం అప్పజెప్ప 

బడిందో వ్యడిని ముహిాల్ ల్హూ (ముహిాల్) అంటారు. 

అపుప ఎవ్రికి అప్పజెప్పబడిందో వ్యడిని ముహిాల్ 

అలైెహి అంటారు. ఉదా: 'ఉమ్ర్ 'జైెద్ కు బాకీ 

ఉన్నాడు. 'ఖాలిద్ 'ఉమర్ కు బాకీ ఉన్నాడు. 'ఉమర్ 

తన అపుపను 'ఖాలిద్ కు అప్పజెపుపతాడు. అంటే 

'ఖాలిద్ తో, ''నువువ న్న ('ఉమర్) తరపున 'జైెద్ కు న్న 

అపుపను త్నరిువేయి,'' అని మరియు 'జైెద్ తో, ''న్న 

('ఉమర్) అపుపను 'ఖాలిద్ నుండి వ్సూలు చేస్తక'' 

అని అంటాడు. అంటే 'ఉమ్ర్ ముహీల్ అయాాడు. 

'జైద్ ముహాల్ అయాాడు. 'ఖాలిద్ ముహాల్ అలైహి 

లేదా ముహిాల్ అలైెహి అయాాడు. అతావ్సర 

ప్రిస్లధ తులాో దీనిా ధ్రేసమేతం చేయబడింది.  
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ْطَرِمْن دَيِْنَك قَاَل كَْعٌب: قَْد فَ بَِيِدهِ  :  هلِل قَاَل َل اَعلُْت يَا َرُسوْ أَْن َضع الش َ
 .فَاْقِضِه" "قُْم 

2908. (10) [2/878-ఏకీభవితం] 

క'అబ్ బన్ మాలిక్ (ర) ప్ర వ్కి (స) కాలంల్ల ఇబెి 

అబీ 'హద్రద్ను మసీ్లద్ల్ల తన అప్పపసొముమ 

గురించి అడిగారు. ఇదద రి మాటలు ఎంత బగా్రగా 

అయాాయంటే ప్ర వ్కి (స) తన ఇంటోో నుండి వ్యరిదద రి 

సంభాషణ విన్నిరు. ప్ర వ్కి (స) బయటకు వ్చాిరు. 

తన తలుప్ప తెరను ప్ర కకకు తలగంచి క'అబ్ బన్ 

మాలిక్ను ఉదేద శ్ంచి ఇలా అన్నిరు, 'ఓ క'అబ్,' 

అన్నిరు, వంటనే క'అబ్, 'ఓ అలోాహ్ ప్ర వ్కిా! 

నేనికకడే ఉన్నిను, ఆదేశ్ంచండి,' అని వినివించు 

కున్నిరు. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) తన చేతి సైగ్ల 

దావరా, 'నువువ నీ సగ్ం అప్పపను క్షమించివేయి,' 

అని అన్నిరు. దానికి క'అబ్, 'ఓ అలోాహ్ ప్ర వ్కిా! 

నేను క్షమించివేస్తను,' అని అన్నిరు. అప్పపడు ప్ర వ్కి 

(స) ఇబెి అబీ 'హద్రద్తో, 'నువువ వళిళ మిగలిన 

సగ్ం అప్పపను తీరిివేయి,' అని అన్నిరు. 

(బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్)  
  (2/879) [ ) صحيح ( 11 ] - 2909

ا جُ   بِْن اْْلَْكَوَع قَاَل:ةَ مَ لَ ْن َس َوعَ  هلل   اصىل ِب ِ  الن َ َد ِعنْ  لُْوًساكُن َ
ُ إِذْ  .سلم ه وعلي "َهْل عَلَْيِه   فََقاَل: .َصل ِ عَلَْيَها ْوا:فََقالُ  بَِجَناَزةٍ  ِِتَ  أ

َ ثُ  .ْيَها عَلَ فََصىل َ  .قَالُْوا: ََل  دَيٌْن؟" َهْل  فََقاَل:" .ةٍ أُْخَرىَجَنازَ  بِ م َ أُِِت
ثَََلثََة   قَالُْوا: ؟"ًئايْ شَ َرَك تَ  َهْل "فَ  اَل:قَالُْوا: نََعْم فَقَ  ِه دَيٌْن؟"يْ لَ عَ 
َ بِالث َالَِثِة فََقاَل:َها ثُم َ فََصىل َ عَلَيْ  .نَانِْْيَ دَ   "َهْل عَلَْيِه دَيٌْن؟"  أُِِت

"َصل ُْوا   قَاَل: .ََل  ا:قَالُوْ   َشْيًئا ؟"ْل تََرَك قَاَل:"هَ  .ثَُة دَنَانِْْيَ ََل ثَ  قَالُْوا:
يَا عليه ه وسلم هلل علي اىلَص  :ةَ دَ قََتا أَبُوْ قَاَل . َعىَل َصاِحِبُكْم"

 .ُنُه فََصىل َ عَلَْيِه. َرَواُه الُْبَخاِري ُ ْوَل اهلل وعلي دَيْ َرُس 
2909. (11) [2/879-దృఢం] 

సల్మహ్ బన్ అక్వ్'అ (ర) కథనం: మ్మము ప్ర వ్కి 

(స) వ్దద  కూర్కిని ఉన్నిము. ఒక జన్న'జహ్ తీసుకు 

రావ్డం జరిగంది. ప్ర జలు ప్ర వ్కి (స)ను, 'జన్న'జహ్ 

నమా'జును చదివించమని' వినివించుకున్నిరు. 

అప్పపడు ప్ర వ్కి (స), 'ఇతనిపై అప్పపలభారం ఉందా,' 

అని అడిగారు. దానికి ప్ర జలు, 'లేదు,' అని అన్నిరు. 

ప్ర వ్కి (స) జన్న'జహ్ నమా'జు చదివించారు. ఆ 

తరువ్యత మరో జన్న'జహ్ తీసుకురావ్డం జరిగంది. 

ప్ర జలు జన్న'జహ్ నమా'జు చదవ్మని కోరారు. 

అప్పపడు ప్ర వ్కి(స) 'ఇతనిపై అప్పపల భారం ఉందా' 

అని అడిగారు. 'అవును' అని సమాధానం ఇవ్వడం 

జరిగంది. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) 'ఇతడు వ్యరసతవంల్ల 

ఏమి వ్దలి వళ్ళళడు' అని అడిగారు. దానికి ప్ర జలు 

'మూడు దీన్నరోు వ్దలివళ్ళళడు. వ్యటిదావరా అప్పప 

తీరివ్చుి' అని అన్నిరు. ప్ర వ్కి (స) జన్న'జహ్ 

నమా'జు చదివించారు. ఆ తరువ్యత మూడవ్ జన్న 

'జహ్ తీసుకు రావ్డం జరిగంది. ప్ర వ్కి (స) 'ఇతనిపై 

అప్పపల భారం ఉందా?' అని అడిగారు. దానికి 

ప్ర జలు, 'అవును ఇతనిపై మూడు అష్రఫీల అప్పప 

ఉందని' అన్నిరు. 'అప్పప తీరిడానికి అతనేమైన్న 

వ్దలి వళళడం జరిగందా?' అని అన్నిరు. దానికి 

ప్ర జలు 'లేదు' అని అన్నిరు. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) 

'మీ సోదరుని జన్న'జహ్ నమా'జుచదవ్ండి' అని 

అన్నిరు. వంటనే అబూఖతాదహ్(ర) 'ఓ అలోాహ్ 
ప్ర వ్కిా! తమరు ఇతని జన్న'జహ్ నమా'జు 

చదివించండి, నేను అతని అప్పప తీరిివేస్తు ను' అని 

అన్నిరు. వంటనే ప్ర వ్కి(స) జన్న'జహ్ నమా'జు 

చదివించారు. 88  (బు'ఖార్జ)  
   (2/879)  ([ ) صحيح  12]  - 2910

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: وَ  "َمْن أََخَذ   َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َعِن الن َ
 َ َ تََْلفَهَ َوَمْن أََخَذ يُِريُْد إِ  . َعْنهُ اهللُ  ىُد أَدَاَءَها أَد َ اِس يُِريْ ْمَواَل الن َ أ  َفهُ تْلَ ا أ

 .اِري ُ ُه الُْبخَ َرَواِه". لَيْ  عَ اهللُ 

2910. (12) [2/879-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి(స) ప్ర వ్చనం, 

''ప్ర జల ధన్ననిి తీసుకునా వ్ాకిి, అంటే అప్పప 
 

88) వివ్రణ-2909: ఇది ఇసో్తమ్ పార రంభంల్లని సంఘటన. 

అప్పటికి ఇంకా బైెతల్ మాల్ పార రంభం కాలేదు. 

అప్పపడు హెచిరికగా అప్పపప్డిన వ్యరి జన్న'జహ్ 

నమా'జు చదివించబడేది కాదు. బైెతల్ మాల్ సి్తపంచిన 

తరావత అప్పప ప్డిన వ్యరి జన్న'జహ్ నమా'జు కూడా 

చదవ్డం జరిగేది. అతని అప్పపను బైెతల్ మాల్ 

తరఫున తీరిబడేది.  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1066 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
తీసుకుని వ్ాకిి, దానిి తీరేి ఉదేద శం కూడా కలిగ 

ఉంటే అలోాహ్ (త) అతని అప్పపను తీరిివేస్తు డు. 

అయితే అప్పప తీసుకొని తీరేి ఉదేద శం లేనివ్యడి 

ధన్ననిి అలోాహ్ న్నశనం చేస్తు డు. 89 (బు'ఖార్జ) 

   (2/879)  [ ) صحيح ( 13]  - 2911

قُِتلُْت ِفْ  ْن إِ يَا َرُسْوَل اهلِل أََرأَيَْت  َل َرُجٌل:قَا ادََة قَاَل:َعْن أَِِبْ قَتَ وَ 
ْحتَ  َصابِرً َسِبْيِل اهللِ  ُر اهللُ  يُ بِرٍ  ُمْد ْْيَ غَ   ًَل ْقبِ مُ ا بً ِس ا م ُ ْ َكف ِ   َخَطايَاَي؟ َعِن ِ

ا أَدْبََرنَادَاُه فَ  "نََعْم". َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:اَل فَقَ   َقاَل:فَلَم َ
 .َرَواُه ُمْسلٌِم  ."لَِك قَاَل ِجَْبِيَْل ِذيَْن كََذ َل َ ال َ "نََعْم إِ 

2911. (13) [2/879-దృఢం] 

అబూ ఖతాదహ్ (ర) కథనం: ఒక వ్ాకిి, ''ఓ 

అలోాహ్ ప్ర వ్కిా! ఒకవేళ నేను దైవ్మారాంల్ల 

వీరమరణం పంది, కష్టట లో్ల సహనం పాటించేవ్యడినై, 

దైవ్ంప్టో ప్పణాఫలాపేక్ష గ్లవ్యడినై, యుదధ ంల్ల 

శతర వుతో పోరాడేవ్యడినై, వనుకాడని వ్యడినై ఉంటే 

అలోాహ్ (త) న్న పాపాలనీి క్షమించివేస్తు డా,'' అని 

ప్ర శ్ించాడు. ప్ర వ్కి (స), ''అవును,'' అని సమాధానం 

ఇచాిరు. అతను సమాధానం విని వళళబోతూ ఉంటే 

ప్ర వ్కి(స), ''అవును పాపాలనిిటినీ అలోాహ్ (త) 

క్షమించివేస్తు డు, కాని అప్పపను మాతర ం క్షమించడు. 

జిబీర ల్ ఈ విధంగానే చెపాపరు,'' అని అన్నిరు. 90 

(ముసో్లమ్) 

 (2/879) ( ح صحي [ )  14 ] - 2912

ْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ِن َعْمٍروأَن َ َرُس اهلِل بْ َوَعْن َعْبِد 
ِهْيِد كُل ُ ذَنٍْب إَِل َ  قَاَل: يَْن""يُْغَفُر لِلش َ  . ْسلٌِم َرَواُه مُ  . الد َ

 

89) వివ్రణ-2910: అంటే అప్పపను తీరేి ఉదేద శంతో 

అప్పప తీసుకుంటే అలోాహ్ (త) అతనికి సహాయం 

చేస్తు డు. ప్ర ప్ంచంల్లనే అతని అప్పపను తీరిివేస్తు డు. 

లేదా ప్రల్లకంల్ల అతనికి శ్కిు ంచడం జరుగ్దు. అయితే 

ప్ర జల ధన్ననిి కొలోగొటట టానికి అప్పప చేసే వ్ాకిిని అతని 

దురుదేద శం ఫలితంగా అలోాహ్ అతనిి న్నశనం చేస్తు డు. 

ఇది ఇహల్లకంల్లనైన్న లేదా ప్రల్లకంల్లనైన్న. 

90) వివ్రణ-2911: ఈ 'హదీసు' దావరా అలోాహ్ (త) 

తన హకుకను క్షమిస్తు డని, కాని దాసుల హకుకలను 

క్షమించడని, దాసులు క్షమించనంత వ్రకు తాను 

క్షమించడని తెలిస్లంది.  

2912. (14) [2/879-దృఢం]  
'అబుద లోాహ్ బన్ 'అమర ర్ కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''వీరమరణం పందిన వ్యరి పాపాలనీి 

క్షమించబడతాయి, కాని అప్పప మాతర ం క్షమించ 

బడదు.'' (ముసో్లమ్) 

 ( 2/879)[ ) متفق عليه (  15]  - 2913

ْ وَ    ِتلم يُؤْ ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسَرُسوْ كَاَن  َل:قَا  ُهَريَْرةَ َعْن أَِِب
ْن  إِ فَ  اًء؟"ِه قََض لَِديْنِ تََرَك  ْل "هَ  :ُل أَ ْس فَيَ  يُْن الد َ ِه لَيْ ُجِل الُْمَتَوف َ عَ الر َ بِ 

َث أَن َهُ  ِ : . تََرَك َوفَاًء َصىل َ ُحد   ِحِبُكْم "."َصل ُْوا َعىَل َصا َوإَِل َ قَاَل لِلُْمْسلِِمْيَ
ا فََتَح فَلَ   ْيَ ِمْن "أَنَا أَْوََل بِالُْمْؤِمنِ  :اَل اَم فَقَ لَْيِه الُْفُتْوَح قَ  اهلُل عَ م َ
َ وُ تَ  فََمْن  ْم هِ ِس فُ أَنْ َك دَيًْنا فَعَ ِنْيَ فَ  الُْمْؤمِ ِمَن  ف ِ لَي َ قََضاُؤُه َوَمْن تََرَك  َّتَ

 .فَُهَو لَِوَرثَِتِه"

2913. (15) [2/879-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ముందుకు 

అప్పపప్డిన జన్న'జహ్ను తీసుకువ్సేు , అప్పప 

తీరిడానికి ఇతడేమైన్న వ్దలి ఉన్నిడా అని ప్ర వ్కి 

(స) అడిగేవ్యరు. ఒకవేళ అవును ఇంత ధనం వ్దలి 

వళ్ళళడు, దాని దావరా అతని అప్పప తీరిబడు 

తంది అని అంటే ప్ర వ్కి (స) ఆ జన్న'జహ్కు నమా'జు 

చదివేవ్యరు. లేదంటే ఇతరులతో 'మీరు మీ సోదరుడి 

జన్న'జహ్ నమా'జు చదవ్ండి' అని అనే వ్యరు. 

అలోాహ్ (త) విజయాలు పార పు ంచిన తరువ్యత ధన 

సంప్దలు లభంచి ప్ర జాహితనిధి (బైెతల్మాల్) 

ఏరపడిన తరావత ప్ర వ్కి (స) నేను ముసో్లములకు 

వ్యరి పార ణాలకంటే పర యమైన వ్యడను. ఒక ముసో్లమ్ 

బాకీ ప్డి చనిపోతే అతని బాకీ తీరిడం న్న బాధాత. 

కాని ధనం వ్దలి చనిపోతే అది అతని వ్యరసులది.'' 

అని ప్ర వ్చించారు. (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 
----- 

 َ    రండవ విభాగం     لَْفْصُل الث َاِنْ ا

   (2/880)  [ ) ضعيف ( 16]  - 2914

ْرِِق  قَاَل:عَ   لََنا قَْد أَْفلََس ِحٍب َصا ُهَريَْرَة ِفْ ِجْئَنا أَبَا  ْن أَِِبْ َخلَْدَة الز ُ
ٍل َرجُ  َما"أَي ُ   :مسل ه وعلي اهلل هلِل صىلِذْي قََض فِْيِه َرُسْوُل اال َ ا فََقاَل: َهَذ 

 بَِمَتاِعِه إِذَا َوَجَدُه بَِعْيِنِه". رَواُه  ُب الَْمَتاِع أََحق ُ فََصاحِ  اَت أَْو أَْفلََس مَ 
افِِعي ُ َوابُْن َماجَ   .ُه الش َ



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1067 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
2914. (16) [2/880-బల్హీనం] 

అబూ 'ఖల్దహ్ 'జర్ఖీ (ర) కథనం: మ్మము అబూ 

హురైరహ్ (ర) వ్దద కు మా సేిహితలో్లని 

దారిదాారనికి గురైన ఒకరి గురించి చరిించడానికి 

వ్చాిము. దానికి అబూ హురైరహ్ (ర) 'ఒకవేళ 

ఎవ్రైన్న దారిదాారనికి గురై ఒక వ్ాకిి సంప్ద అలాగే 

ఉంటే, ఆ వ్ాకిి తన వ్సుు వు తీసుకోవ్డానికి 

అందరికంటే ఎకుకవ్ హకుకదారుడు అని ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చించారు,' అని అన్నిరు. (ష్టఫ'యీ, ఇబెి 

మాజహ్) 

 ( 2/880)[ ) صحيح (   17]  - 2915

"نَْفُس  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َة قَاَل:أَِِبْ ُهَريْرَ  ْن عَ وَ 
افِ   يُْقَض َعْنُه".ّت َ حَ  َقٌة بَِديِْنهِ الُْمْؤِمِن ُمَعل َ   وَ   َوأَْحَمُد ي ُ عِ َرَواُه الش َ
ِمِذي ُ  ْ ْ َوقَا  .ي ُ اَرمِ لد َ ُه َواَماجَ  َوابُْن  الّت ِ : َهَذ َل الّت ِ  .ٌث َغِريٌْب ا َحِديْ ِمِذي ُ

2915. (17) [2/880-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: విశావస్ల ఆతమ తన 

అప్పప భారం వ్లో వేర లాడుతూ ఉంటంది. అంటే 

అతని అప్పప తీరేి వ్రకు సవరాంల్ల ప్ర వేశ్ంచలేదు. 

(తిరిమజి' / ఏకలాేఖనం, ష్టఫ'యీ, అ'హ్మద్, ఇబెి 

మాజహ్, దారమి)  

   (2/880)  دراسته (لم تتم  [ ) 18]  - 2916

اِء بِْن عَاِزٍب قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:وَ    َعِن الََْبَ
يْ  .  "َمةِ ِه الَْوْحَدَة يَْوَم الِْقَياب ِ رَ أُْسْوٌر بَِديِْنِه يَْشُكو إََِل مَ  ِن "َصاِحُب الد َ

 .ةِ ن َ س ُ ِح الرْ شَ ِفْ  اهُ وَ رَ 

2916. (18) [2/880-అప్రిశోధితం] 

బరా'బన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''అపుపల్ పాల్యి మరణంచిన వ్ాకిి అప్పపల భారం 

వ్లో సవరాంల్ల ప్ర వేశ్ంచకుండా ఆపివేయబడతాడు, 

తీరుపదినం న్నడు తన ఒంటరితన్ననిి గురించి 

ఫిరాాదు చేసు కుంటాడు.'' (షర'హ్ స్తనిహ్) 

 (2/881)ه ( [ ) لم تتم دراست 19]  - 2917
ِب ِ صىل اهلل عليه  َعاذًا كَاَن يَ َوَرَوي أَن َ مُ  اِن فَأَُِتَ ُغَرَماُؤُه إََِل الن َ د َ

دَيِْنِه َحّت َ قَاَم   ِفْ  صىل اهلل عليه وسلم َمالَُه كُل َهُ  ِب ُ لم فََباَع الن َ وس
ُه ِفْ  ْم أَِجْد َصابِْيِح . َولَ الْمَ  ْفُظ ا لَ َذ ٌل هَ َس رْ مُ  ٍء.َشْي  بَِغْْيِ  ُمَعاذٌ 
 ُ  . ِفْ الُْمْنَتَق  إَِل َ ُصْوِل اْْل

2917. (19) [2/881-అప్రిశోధితం] 

మరో ఉలోేఖనం ఇలా ఉంది, ''ము'ఆజ్' (ర) అప్పప 

తీసుకునేవ్యరు. ఒకస్తరి అతనికి అప్పప ఇచిిన వ్ాకిి 

ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు వ్చిి ము'ఆజ్'ను తన అప్పప 

చెలోించ మని కోరారు. అప్పపడు ము'ఆజ్' వ్దద  నగ్దు 

వ్సుు వు ఏదీలేదు. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) ము'ఆజ్' 

స్తమానులనిిటినీ అమిమవేస్తరు. ము'ఆజ్' పూరిిగా 

దారిదాారనికి గురయాారు. అతని వ్దద  ఏమీ 

మిగ్లలేదు.  

ఈ 'హదీసు' తాబయీ పోర క్త ం (మురసల్) శ్రర ణకి 

చేరినది. ఇవి మస్తబీహ్ ప్దాలు. 'స'హా సితత ల్ల ఈ 

'హదీసు' న్నకు దొరకలేదు. అయితే మున్తఖాల్ల 

ఉంది.  

 ( 2/881) [ ) لم تتم دراسته (  20]  - 2918

ْحمِن بْ وَ    ٍل كَاَن ُمَعاذُ بُْن َجبَ   قَاَل:لٍِك َماِن كَْعِب بِْن َعْن َعْبِد الر َ
ا َوكَاَن ََل  َ َحّت َ  اِن د َ  يَ ْل زَ يَ  لَْم ًئا فَ ُك َشيْ  يُْمِس َشاب ًا َسِخي ً ُ  أ   ل َُه ِفْ ْغَرَق َمالَُه ك

يِْن فَأَََت  ِب  صىل اهلل عليه وسلم فَكَل ََمُه لُِيكَل ِْم ُغَرماََءُه فَلَْو تَرَ الد َ كُْوا  الن َ
ْوُل  هلل صىل اهلل عليه وسلم فََباَع َرُس ا كُْوا لُِمَعاٍذ ِْلََجٍل َرُسْوِل لََّتَ ِْلََحٍد 

ْيٌد ِفْ َشْيٍء. َرَواُه َسعِ َغْْيِ  قَاَم ُمَعاذٌ بِ َحّت َ لَُه  م َماله وسيلع هللىل ا ص هللِ ا
 .ُسَنِنِه ُمْرَسًَل 

2918. (20) [2/881-అప్రిశోధితం]  
'అబుద రర హామన్ బన్ క్'అబ్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: 

ము'ఆజ్' బన్ జబల్ యువ్కుడు మరియు మహా 

ధరామతమడూను. ఏదీ ఉంచేవ్యరు కాదు. అంతా 

ఖరుిచేసే వ్యరు. ఇతరులకు ఇచేిసేవ్యరు. అందు 

వ్లోే అతను ఎలోప్పపడూ అప్పపల పాలయ్యావ్యరు. 

చివ్రికి అతని ధనమంతా అపుపలు త్నరుడంలో 

ఖరుయి పోయింది. ము'ఆజ్' బన్ జబల్ ప్ర వ్కి (స) 

వ్దద కు వ్చిి 'తమరు నేను అప్పప ఉనివ్యరితో, 

వ్యరు అప్పపను క్షమించమని లేదా కొంతయిన్న 

క్షమించమని, లేదా కొంత గ్డువు ఇవ్వమని' 

మాటోాడండి అని అన్నిరు. కాని అప్పప ఇచిినవ్యరు 

గ్డువు ఇవ్వలేదు. ఏ మాతర ం వ్దలోేదు, 

క్షమించలేదు. ఉలోేఖన కరి అభపార యం ''ఒకవేళ 

అప్పప ఇచిిన వ్యరు ఎవ్రి అప్పప అయిన్న వ్దలి 
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వేసేు  ము'ఆజ్' అప్పపను వ్దలివేసేవ్యరు. ఎందుకంటే 

ప్ర వ్కి (స) అతని గురించి స్లఫారసు చేస్తరు. అప్పపడు 

చేసేది లేక ప్ర వ్కి (స) ము'ఆజ్' దగా్రుని 

స్తమానంతా అమిమవేస్ల అప్పప ఇచిిన వ్యళళందరికీ 

చెలోించారు. చివ్రికి ము'ఆజ్' వ్దద  ఏమీ మిగుల 

లేదు. (స'యీద్ తన సునన్ల్ల ఈ 'హదీసు'ను 

పేర్కకన్నిరు) 

 ( 2/881)(  ) صحيح   [ 21]  - 2919

   عليه وسلم : " َِل ُ  صىل اهللقَاَل َرُسْوُل اهللِ  اَل:ِد قَ يْ رِ لش َ  اِن عَ وَ 
غل ُِظ  يُ ِحل ُ ِعْرُضُه: قَاَل ابُْن الُْمَباِرِك: يَ  ." الَْواِجِد يُِحل ُ ِعْرُضُه َوُعُقْوبَُتهُ 

َسائِ ُ أَبُْو دَاُودَ َوال ُه. َرَواهُ لَ  ُس بَ لَُه. َوَعُقْوبَُتُه: يُْح   .ن َ

2919. (21) [2/881-దృఢం] 

షర్జద్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ధనవ్ంతడైె 

ఉండికూడా అప్పప చెలోించడంల్ల ఆలసాం చేయడం, 

స్తకులు వదకడం, అతనిి అగౌరవ్ ప్రిడానిి, 

శ్కిు ంచటానిి తప్పనిసరి చేసుు ంది. ఇబెి ముబారక్ 

అభపార యం ప్ర కారం చీవ్యటో పటట టం, శ్కిు ంచటం, 

బంధించటం అని అరిం. (అబూ దావూద్, నస్తయి') 

   (2/881)  م دراسته () لم تت  [ 22]  - 2920

ِب ُ صىل اهلل عليه و  َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل:وَ  سلم  أُِِتَ الن َ
  نََعْم  :قَالُْوا ْم دَيٌْن؟" َصاِحِبكُ َعىَل  ْل "هَ  لُِيَصل َِي عَلَْيَها فََقاَل:بَِجَناَزةٍ 
 .ِبُكْم" َعىَل َصاحِ َصل ُْوا قَاَل: "  .َوفَاٍء؟" قَالُْوا: ََل  ُه ِمْن لَ   َك رَ تَ  "َهْل  :قَاَل 

َم  .قَاَل عَلِي ُ بُْن أَِِبْ َطالٍِب: عَلَي َ دَيُْنُه يَا َرُسْوَل اهللِ   فََصىل َ عَلَْيِه.   فََتَقد َ

ارِ  ِمَن َهانََك ك َ اهلُل رِ َناُه َوقَاَل: "فَ َمعْ  ةٍ يَ ِفْ ِرَواوَ  َهاَن ْكَت رِ كَ فَ  امَ كَ الن َ
 َ ْسلِ   لَْيَس ِخْيَك الُْمْسلِِم أ ٍم يَْقِضْي َعْن أَِخْيِه دَيَْنُه إَِل َ فَك َ  ِمْن َعْبٍد م ُ

ن َةِ َرَواهُ  ."َياَمةِ اهلُل ِرَهانَُه يَْوَم الْقِ   . ِفْ َشْرِح الس ُ

2920. (22) [2/881-అప్రిశోధితం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వ్కి(స) వ్దద కు 

ఒక జన్న'జహ్ తీసుకురావ్డం జరిగంది, ప్ర వ్కి (స) 

జన్న'జహ్ నమా'జు చదివిస్తు రని. ప్ర వ్కి  (స), 'ఇతనిపై 

అప్పప ఉందా,' అని అడిగారు. ప్ర జలు 'అవును 

ఇతనిపై అప్పప ఉందని' అన్నిరు. ప్ర వ్కి (స) 'అతని 

అప్పప తీరిబడేటంత ధనం వ్దలి వళ్ళళడా' అని 

అడిగారు. దానికి ప్ర జలు 'లేదు' అని సమాధానం 

ఇచాిరు. అప్పపడు ప్ర వ్కి(స) 'మీరు మీ సేిహితని 

జన్న'జహ్ నమా'జు చదువుకోండి' అని అన్నిరు. 

అప్పపడు 'అలీ (ర) 'ఓ అలోాహ్ ప్ర వ్కిా! అతని అప్పప 

బాధాత న్నది, దయచేస్ల తమరు జన్న'జహ్ నమా'జు 

చదివించండి' అని వినివించుకున్నిరు. ప్ర వ్కి (స) 

ముందుకు వళిళ జన్న'జహ్ నమా'జు చదివించారు.  

మరో ఉలోేఖనంల్ల ఇలా ఉంది, ''ప్ర వ్కి (స) 'అలీ (ర) 

మాటలు విని నీవు ఆ మృతని అప్పప నుండి విముకిి 

ప్ర స్తదించినటో అలోాహ్ (త) నినుి నరకం నుండి 

విముకిి ప్ర స్తదించు గాక!'' అని దీవించారు. ఆ 

తరువ్యత తన ముసో్లమ్ సోదరుని అప్పపలను 

చెలోించిన వ్యరిని దానికి బదులుగా అలోాహ్ (త) 

తీరుపదినం న్నడు అకకడి కాఠిన్నాల నుండి రకిు స్తు డు 

అని ప్ర వ్చించారు. (షర'హ్ స్తనిహ్)  
 ( 2/881) م تتم دراسته ( [ ) ل  23]  - 2921

اَت  "َمْن م َ  صىل اهلل عليه وسلم: ْوُل اهللِ  َرُس َل اقَ  َعْن ثَْوبَاَن قَاَل:وَ 
ِمِذي ُ  وَ . رَ "َخَل الَْجن َةَ يِْن دَ ِل َوالد َ لُْغلُوْ َْبِ َواَن الْكِ م ِ  ءٌ رْي بَ َو َوهُ  ْ اُه الّت ِ

اَرِمي ُ   .َوابُْن َماَجُه َوالد َ

2921. (23) [2/881-అప్రిశోధితం] 

సౌ'బాన్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''ఎవ్రు  

గ్రవం, అహంకారం, అవినీతి, అప్పపలు లేకుండా 

మరణసేు  అతడు సవరాంల్ల ప్ర వేశ్స్తు డు.'' (తిరిమజి', 

ఇబెి మాజహ్, దారమి)  
 ( 2/882) [ ) لم تتم دراسته (  24]  - 2922

ِب ِ صىل اهللوَ  "إِن َ أَْعَظَم   :عليه وسلم قَاَل  َعْن أَِِبْ ُمْوََس َعِن الن َ
نُْوِب  أَْن  َعْنَها  اهلُل ََه نَ  ِِتْ ال َ ائِرِ َكبَ ْعَد الْ  أَْن يَلَْقاُه بَِها َعْبٌد بَ  اهللِ َد نْ عِ الذ ُ
 .َواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ . رَ "يََدُع لَُه قََضاءً  عَلَْيِه دَيٌْن ََل ُجٌل و َ ي َُمْوَت رَ 

2922. (24) [2/882-అప్రిశోధితం] 

అబూ మూస్త (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''ఒక వ్ాకిి తన అప్పప తీరిబడినంత ధన్ననిి వ్దల 

కుండా అలోాహ్ను కలవ్టం అలోాహ్(త) వ్దద  మహా 

పాపాల తరావత అనిిటి కంటే గొప్ప పాప్ం. 

(అ'హేద్, అబూ దావూద్).  

అంటే మహా పాపాల తరావత అనిిటికంటే మహా 

పాప్ం అప్పప. దానిి తీరేి ఎటవ్ంటి మారామూ 

లేకపోవ్టం. 
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 ( 2/882) تتم دراسته (  [ ) لم 25 ] - 2923

  م قَاَل:سل صىل اهلل عليه وِب ِ َعِن الن َ  ِن ِ زَ مُ الْ ْوٍف ِن عَ ْمِرو بْ َعْن عَ وَ 
لُْح َجائِزٌ  َم َحََلًَل أَْو أََحل َ َحَراًما "الص ُ  بَْيَ الُْمْسلِِمْيَ إَِل َ ُصلًْحا َحر َ

  َواهُ . رَ "ًماَم َحََلًَل أَْو أََحل َ َحَراا َحر َ ًط رْ َن َعىَل ُشُرْوِطِهْم إَِل َ شَ َوالُْمْسلُِموْ 
 ْ  .لِِه "ُشُرْوِطِهْم"  قَوْ ِعْنَد  ِرَوايَُتُه انَْتَهْت ْو دَاُودَ وَ أَبُ اَجُه وَ ابُْن مَ وَ  ي ُ ذِ مِ الّت ِ

2923. (25) [2/882-అప్రిశోధితం] 

'అమర ర్ బన్ 'ఔఫ్ ము'జునీ కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ముసో్లముల మధా ఒప్పందం మంచిదే కాని 

ధరమసమమతమైన దానిి నిషిదధ ం, నిషిదధ మైన దానిి 

ధరమసమమతం చేసే ఒప్పందం మంచిది కాదు. 

ముసో్లములు ప్రసపరం షరతలు పటట కోవ్టం 

ధరమమ్మ. కాని ధరమసమమతమైన వ్యటిని నిషిదాధ లుగా, 

నిషిదాధ లను ధరమసమమత మైనవిగా చేసే షరతలు 

కావు.'' 91 (తిరిమజి', ఇబెిమాజహ్, అబూదావూద) 
----- 

   మూడవ విభాగం  الُِث اَلَْفْصُل الث َ 

   (2/882)  ه (تتم دراست  [ ) لم 26 ] - 2924

ا َمْن َهَجَر َل: َجلَْبُت أَنَا َوَمْخَرفَ ْيٍس قَاِد بِْن قَ ُسَويْ  ْن عَ  ُة الَْعْبِدْي بَز ً
يَْمِشْي  سلم عليه و اهلل اهلِل صىلَ ُ اَءنَا َرُسْولفََج  .ِه َمك َةَ فَأَتَْيَنا بِ 

  َرُسْوُل  فََقاَل لَهُ  .ْجرِ بِاْْلَ ِزُن يَ  ٌل جُ  رَ م َ ثَ وَ  اهُ نَ عْ فَبِ يَْل َراوِ فََساَوَمَنا بَِس 
 َ ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه  " ْرِجْح اهلِل: "ِزْن َوأ ْ . َرَواُه أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ

اَرِمي ُ وَ  : هَ وَ .الد َ ِمِذي ُ ْ  .ٌن َصِحْيٌح ِديٌْث َحَس حَ  اَذ قَاَل الّت ِ
2924. (26) [2/882-అప్రిశోధితం] 

సువైద్ బన్ ఖైస్ (ర) కథనం: నేను మరియు 

మఖ్రమ హిజ్ర్ నుండి అమమటానికి బటట లుకొని 

తెచాిము. మ్మము బటట లు తీసుకొని మకక చేరాము. 

ప్ర వ్కి (స) కాలి నడకన మా వ్దద కు వ్చాిరు. ఒక 

పైజామా బేరమాడారు. మ్మము పైజామాను ప్ర వ్కి 

(స)కు అమిమవేస్తము. ప్ర వ్కి (స) కూలిపై తూచే ఒక 

 

91) వివ్రణ-2923: అంటే ప్రసపర విషయాలో్ల 

ఒప్పందాలు మంచి ప్నే. అయితే మంచిని చెడు, 

చెడును మంచి చేసే షరతలు కాకూడదు. ఉదా: 

ఎటవ్ంటి ఒప్పందాలంటే నేను న్న భారాతో సంభోగ్ం 

చేయను లేదా స్తరా తార గుతూ ఉంటాను లేదా రండవ్ 

పళిళ చేసుకోను మొదలైెనవి. 

వ్ాకిితో నువువ దీని ధరను తూచి వ్యరికి ఇచిివేయి. 

కొంత ఎకుకవ్గా ఇచిివేయి అని ఆదేశ్ంచారు. 92 

(అ'హేద్, అబూ దావూద్, ఇబెి మాజహ్, దారమి, 

త్తరిేజీ / పార మణిక్ం-దృఢం)  
 ( 2/883)  ( ه[ ) لم تتم دراست  27]  - 2925

  م دَيٌْن سل و هليع اهلل صىل ِب ِ  الن َ كَاَن ِِلْ َعىَل  ابٍِر قَاَل: جَ َعْن وَ 
 . أَبُْو دَاُودَ  َرَواهُ  ِنْ َوَزادَِنْ.فََقَضا

2925. (27) [2/883-అప్రిశోధితం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) న్నకు బాకీ 

ఉన్నిరు. ఆ తరావత న్న బాకీ తీరాిరు, ఇంకా 

అధికంగా కూడా ఇచాిరు. (అబూ దావూద్) 

   (2/883)  ته (تتم دراس[ ) لم  28]  - 2926

ْ  قَاَل: أَِِبْ َربِْيَعةَ  بِْن ْبِد اهللِ عَ  َعْن وَ  ِب ُ صىل اهللاِْسَتَقَرَض ِمِن ِ    الن َ
  َل:"بَاَرَك اهلُل تََعاَلُه إَِِل َ َوقَاعليه وسلم أَْربَِعْيَ أَلًْفا فََجاَءُه َماٌل فََدفَعَ 

َ ا وَ ْمُد َح لَِف الْ َمالَِك إِن ََما َجَزاُء الس َ  أَْهلَِك وَ ِفْ   .لن ََسائِ ُ َرَواُه ا ."دَاءُ ْْل

2926. (28) [2/883-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ అబీ రబీ'అహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి 

(స) న్న దగా్ర నుండి 40 వేల దిర్హమ్లు అప్పపగా 

తీసుకున్నిరు. ప్ర వ్కి (స) వ్దద  ధనసంప్దలు వ్చిిన 

తరావత ప్ర వ్కి (స) న్న అప్పప తీరాిరు. ఇంకా, 

'అలోాహ్(త) నీ కుటంబంల్ల, ధనంల్ల శుభం 

ప్ర స్తదించు గాక! అరువుకు బదులు దైవ్యనిి 

సుు తించడం, అప్పప ఇచిిన వ్యరికి కృతజాతలు 

తెలుప్డం, అప్పపను చెలోించడమ్మ ఉతు మం,' అని 

ప్ర వ్చించారు. (నస్తయి') 

 ( 2/883) ( ) لم تتم دراسته [   29]  - 2927

عليه وسلم:  ىل اهلل اهلِل ص  ُل وْ ُس رَ  َل قَا :َل  قَاُحَصْيٍ  َعْن ِعْمَراَن بِْن وَ 
َرُه كَاَن لَُه بِكُل ِ يَْوٍم ُه َعىَل َرُجٍل َحق ٌ كَاَن لَ "َمْن  . َرَواُه  " َصَدقَةٌ  فََمْن أَخ َ
 .أَْحَمُد 

 

92) వివ్రణ-2924:ముసిద్ అబూయ'అలల్ల ఇలా 

ఉంది ప్ర వ్కి (స) ఆ పైజామాను 4 దిర్హమ్లల్ల 

కొన్నిరు. ఈ 'హదీసు' దావరా ప్ర వ్కి (స) పైజామా 

కొన్నిరని, తడిగేవ్యరని ఉంది. ధరకంటే అధికంగా 

ఇవ్వదలచుకుంటే ఇవ్వవ్చుి. అది ఉప్కారం 

అవుతంది.  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1070 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
2927. (29) [2/883-అప్రిశోధితం] 

'ఇమ్రాన్ బన్ 'హు'సైన్ కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''ఒకరికి మర్కకరు అప్పప బాకీ ఉంటే అప్పప 

వ్స్తలు చేయడంల్ల కొంత ఆలసాం చేయాలి. అంటే 

మరి కొంత గ్డువు ఇవ్యవలి. అతడు గ్డువు ఇచిిన 

ప్ర తి ఒకక రోజుకు దాన ధరామలు చేస్లనంత ప్పణాం 

అతనికి లభసుు ంది. (అ'హేద్) 

 ( 2/883) راسته ( د تمت[ ) لم  30]  - 2928

 َوتََرَك  ِة ِديَْنارٍ ِمائَ ثَََلثَ  َك رَ تَ وَ  ْي أَخِ َت َما :ِل قَاَل َعْن َسْعِد بِْن اْْلَْطوَ وَ 
ْ فََقاَردْ ا ِصَغاًرا فَأَ َولًَد  َل ِِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  ت ُ أَْن أُنِْفَق عَلَْْيِ

َذَهْبُت  َل: فَ . قَا"َعْنهُ  ِض قْ اْحُبْوٌس بَِديِْنِه فَ "إِن َ أََخاَك مَ وسلم:  
َولَْم   نهقديُت ع اهلل: قد ل سور اي  :لُت قُ ف ِجيُت  . ثُم َ فََقَضْيُت َعْنهُ 

ِعْي  .ْمَرأَةٌ إَِل َ ا تَْبَق  َنةٌ ِديَْنارَ  تَد َ قَاَل: "أَْعِطَها فَإِن ََها . يِْن َولَْيَسْت لََها بَي ِ
َ "قَةَصادِ     .ْحَمُد . َرَواُه أ

2928. (30) [2/883-అప్రిశోధితం] 

స'యీద్ బన్ అ'త్వ్ల్ కథనం: 'న్న సోదరుడు 

మరణంచాడు. అతడు మూడు వ్ందల అషర ఫీలు, ఒక 

ప్స్లబడడ ను వ్దలివళ్ళళడు. ఆ ధన్ననిి ఆ బడడ పై 

ఖరుి చేదాద మని నేననుకున్నిను' అని అన్నిరు. 

అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) న్నతో 'నీ సోదరుడు తన 

అప్పపకు బదులు ప్టట బడి ఉన్నిడు. ముందు నీ 

సోదరుని బాకీ తీరుి,' అని ఆదేశ్ంచారు. నేను వళిళ 

న్న సోదరుని బాకీ చెలోించాను. ఆ తరువ్యత ప్ర వ్కి 

(స) వ్దద కు వ్చిి, 'ఓ అలోాహ్ ప్ర వ్కిా! న్న సోదరుని 

బాకీని తీరిివేస్తను. ఇంకా ఒకక సీు ర మిగలి ఉంది. 

ఆమ తనకు రండు అషర ఫీలు రావ్యలని అంటంది. 

అయితే స్తకుు లు మాతర ం ఎవ్రూ లేరు' అని 

వినివించుకున్నిరు. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) ఆమ 

బాకీని తీరిివేయి. ఆమ సతాం ప్లుకుతంది అని 

ఆదేశ్ంచారు. (అ'హేద్).  
   (2/883)  [ ) لم تتم دراسته ( 31]  - 2929

ِد بِْن َعْبِد اهللِ وَ  ا ُجلُْوًسا بِْن َجْحٍش َعْن ُمَحم َ َناِء فِ بِ  قَاَل: كُن َ
فََرفََع  َريَْنا  َظهْ ْيَ بَ  ٌس الِ جَ  اهللِ  ُل وْ ُز َوَرُس ِجِد َحْيُث يُْوَضُع الَْجَنائِ الَْمْس 
َماِء فََنَظَر ثُم َ َطأَْطأْ  قِ َصَرُه ىل اهلل عليه وسلم بَ اهلِل ص  َرُسْوُل  ْبَل الس َ

ا نََزَل اَن اهلِل مَ َح بْ ُس اَل: "ُسْبَحاَن اهلِل ىَل َجْبَهِتِه قَ بََصَرُه َوَوَضَع يََدُه عَ 

  ا َحّت َ  نََر إَِل َ َخْْيً ا فَلَْم ْيلََتنَ لَ وَ  َنامَ وْ ا يَ نَ َكتْ َس اَل: فَ ِمَن الت َْشِديِْد؟" قَ 
ُد: فََسأَلُْت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َما  اَل قَ  .أَْصَبْحَنا ُمَحم َ
ْشِديُْد  يْ  ال َِذْي نََزَل الت َ ٍد بَِيِدهِ لَْو أَن َ ال َِذْي نَفْ وَ  ِن ؟ قَاَل: "ِفْ الد َ   ُس ُمَحم َ

َش ثُم َ  ِل اهلِل ثُم َ عَا َسِبيْ  ثُم َ قُِتَل ِفْ م َ عَاَش اهلِل ثُ  ِل ِبيْ َس  ِفْ  َل قُتِ  َرُجًَل 
 يُْقَض  الَْجن ََة َحّت َ قُِتَل ِفْ َسِبْيِل اهلِل ثُم َ عَاَش َوعَلَْيِه دَيٌْن َما دََخَل 

َة نَْحُوهُ ِفْ أَْحَمُد وَ  هُ اوَ رَ  .دَيُْنُه"  ن َ  . َشْرِح الس ُ

2929. (31) [2/883-అప్రిశోధితం] 

ము'హమమద్ బన్ 'అబుద లోాహ్ బన్ జ'హష్ (ర) 

కథనం: మ్మము మసిూ ద్ పార ంగణంల్ల కూర్చుని 

ఉనాేము. అక్కడే జనా'జహ్లు ఉంచబడేవి. ప్ర వ్కి 

(స) కూడా మా మధా కూరుిని ఉన్నిరు. ప్ర వ్కి (స) 

ఆకాశం వైప్ప చూసారు. మళ్ళళ తల దించుకున్నిరు. 

అనంతరం తన నుదురుపై చేయిపటిట , ''సుబ్'హా 

నలోాహ్, సుబ్'హానలోాహ్ ఎంత కఠినమైన  విషయం 

అవ్తరించింది,'' అని అన్నిరు. మ్మమంతా ఆ రోజు 

ప్గ్లు, రాతిర  మౌనంగా ఉన్నిము. మంచి తప్ప 

మరేమీ మ్మము ఎరుగ్ము. చివ్రికి ఉదయం కేు మంగా 

మ్మల్కకన్నిము. 'హదీసు' ఉలోేఖనకరి ము'హమమద్ 

ఇలా అన్నిరు, ''నిని తమరు, 'ఎంత కఠినమైన 

విషయం అవ్తరించింది,' అని అన్నిరు, 'దేనిి 

గురించి కఠినమైన విషయం అవ్తరించింది' అని ప్ర వ్కి 

(స)తో వినివించుకున్నిను. దానికి ప్ర వ్కి (స), 
'అప్పప (రుణం) గురించి, ఎవ్రి చేతిల్ల ము'హమమద్ 

పార ణం ఉంద్య ఆయన స్తకిు ! ఒకవేళ ఎవ్రైన్న అలోాహ్ 

మారాంల్ల చంప్బడి మళ్ళళ సజీవ్ంగా లేచి మళ్ళళ 

అలోాహ్ మారాంల్ల చంప్బడి మళ్ళళ సజీవ్ంగా లేచి 

మళ్ళళ అలోాహ్ మారాంల్ల చంప్బడి మళ్ళళ సజీవ్ంగా 

లేచిన్న అతనిపై అప్పప ఉంటే, అతడు అతని బాకీ 

తీరేి వ్రకు సవరాం ల్లనికి ప్ర వేశ్ంచలేడు. (అ'హేద్, 

షర్'హ్ స్తనిహ్) 

===== 

َ وَ لْ ا وَ   ةِ َك رْ الش ِ   بَاُب   -10  الَةِ ك
10. భాగసాామాం, పా్రతినిధయం 

I. షిర్క్త్ అంటే భాగ్స్తవమాం. రండు అంతకంటే 

ఎకుకవ్ మంది వ్ాకిులు ఒక వ్యాపారంల్ల 

భాగ్స్తవములుగా ఉండటానిి భాగ్స్తవమాం 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1071 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
అంటారు. ఉదా: ఇదద రు లేక నలుగురు వ్ాకిులు 

కలస్ల ఒక దుకాణం పార రంభంచారు. అందరూ కలస్ల 

అముమతారు, కొంటారు. అంటే ఇది భాగ్స్తవమాం 

అవుతంది. ఈ ప్ని చేసే వ్యరిని భాగ్స్తవములు 

అంటారు. ఈ భాగ్స్తవమాంల్ల చాలా సహాయ, 

సహకారాలు అందుతాయి. ఒక వ్ాకిి చేయలేని ప్నిని 

అనేకమంది కలస్ల చేసేు  అది చాలా సులభతరం 

అవుతంది. ఇందుల్ల అధికంగా శుభాశీసుసలు 

ఉంటాయి. అయితే వీరిల్ల ఎవ్రూ అవినీతికి 

పాలపడరాదు. అలా చేసేు  శుభం నశ్సుు ంది. 

భాగ్స్తవమాం రండు రకాలు: 1. షిర్కతె మిలకర్ 2. 

షిర్కతె 'అఖ్ద్. 

1. షిర్కతె మిలకర్: అంటే ఇదద రు వ్ాకిులు ఒకే 

వ్సుు వుకు యజమానులు కావ్డం. వ్యరసతవం లేదా 

కొనటం లేదా వ్ృతిు  మొదలైెన వ్యటిదావరా. 

2. షిర్కతె 'అఖ్ద్: ఒక వ్ాకిి మరో వ్ాకిితో ఫలాన్న 

ప్నిల్ల నినుి భాగ్స్తవమిగా చేరుికున్నిము. 

రండవ్ వ్ాకిి దానిి సీవకరించాడు. ధారిమక 

ప్ండితలు షిర్కతె 'అఖ్ద్ను న్నలుగు రకాలుగా 

విభజించారు. 

i. షిర్కతె ముఫావ్'ద, ii. షిర్కతె 'ఇన్నన్, iii. 

షిర్కతె వుజూహ్, iv. షిర్కతె 'దాయి''అ. వీటిని 

గురించి వివ్రంగా ఫిఖహ్ ప్పసు కాలో్ల ఉంది. 

భాగ్స్తవమాంల్లని వ్సుు వులను భాగ్స్తవమి 

అనుమతి లేకుండా అమమడం ధరమం కాదు.  

II. వకాలత్ అంటే అప్పజప్పపట అని అరిం. 

ధారిమక భాషల్ల సవయంగా నీవుచేసే ప్నిని 

ఇతరులకు అప్పగంచటం. అతను నీ తరఫున ఆ 

ప్నిచేస్తు డు. అయితే ఆ వ్ాకిిల్ల ఆ ప్నిచేసే శకిి, 

స్తమరిాాలు ఉండాలి. నీవు ముఅకికల్  నీ 

పార తినిధాం చేసేవ్యరు వకీల్ అవుతాడు. వ్కాలత్కు 

షరత ఏమిటంటే ముఅకికల్, వ్కీల్ ఇదద రూ యుకి 

వ్యసుస, బుదిధ బలం సరైన నిరణ యం తీసుకునే 

స్తమరిాం కలిగ ఉండాలి. మతి సి్లమితం లేనివ్యరిని, 

పచిివ్యరిని, యుకి వ్యసుసకు చేరని వ్యరిని 

వ్కీలుగా నియమించడం మంచిదికాదు. అతావ్సర 

ప్రిసి్లతలో్ల ముసో్లమ్మతరులను కూడా వ్కీలుగా 

నియమించ వ్చుిను. ప్నివ్యరు, సేవ్కులు కూడా 

వ్కీలు అవుతారు. అమమటంల్ల, కొనటంల్ల, అదద  

వ్స్తలు చేయటంల్ల, నికా'హ్ చేయించడంల్ల ఇతర 

అతావ్సర కారాాలో్ల వ్కీలును నియమించవ్చుిను. 

వ్కీలును అకస్తమతు గా తలగంచడం కూడా ధరమమ్మ. 

భాగ్స్తవమి తన భాగ్స్తవమిని తన వ్కీలుగా 

నియమించ వ్చుిను. వీటి గురించి ఈ కిర ంది 

'హదీసు'లల్ల పేర్కకనబడింది.  
----- 

َ   اَلَْفْصُل  ُل اْْل     మొదటి విభాగం  و َ

 ( 2/884)  [ ) صحيح ( 1]  - 2930

َ ْعبَ ِن مَ بْ  ةَ ْهرَ زُ  ْن عَ  اٍم إََِل   كَاَن يَْخرُ ن َهُ ٍد: أ ُه َعْبُد اهلِل بِْن َهش َ ُج بِِه جد ُ
ْوِق فََيْشَّتِْي الط َ  بَْْيِ فَ َعاَم فََيلَْقاالس ُ َيُقْوََلِن لَُه:  ُه ابُْن ُعَمَر َوابُْن الز ُ

ِب َ صىل اهلل علي  .أْشِرْكَنا كَِة  الََْبَ لََك بِ  اه وسلم قَْد دَعَ فَإِن َ الن َ
اِحلََة كََما ِهَي فََيْبَعُث بَِها إََِل الَْمْْنِِل َوكَاَن   .ِركُُهْم فَُيْش  فَُرب ََما أََصاَب الر َ

ُه إََِل الن َ َعْبُد اهلِل بُْن    .ِب ِ صىل اهلل عليه وسلمَهشاٍم ذََهْبُت بِِه أُم ُ
 .ُبَخاِري ُ ُه الْ اْكِة. َروَ الََْبَ َمَسَح َرأَْسُه َودَعَا لَُه بِ فَ 

2930. (1) [2/884-దృఢం] 

'జుహ్రహ్ బిన్ మ'అబద్ కథనం: అతని తాతగారు 

'అబుద లోాహ్ బన్ హిష్టమ్ అతనిి బజారుకు 

తీసుకొని వళ్ళళవ్యరు. అకకడ ఆహారధాన్నాలు 

కొనేవ్యరు. 'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ మరియు 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'జుబైెర్ అతనిి కలస్ల, 'మమమలిి 

కూడా ఈ సరకుల్ల భాగ్స్తవములుగా చేరుికో, 

ఎందుకంటే ప్ర వ్కి(స) మీకు శుభం కలగాలని 

ఆశీరవదించారు,' అని అన్నారు. అతను వ్యరిని 

కూడా భాగ్స్తవములుగా చేరుికున్నారు. ఒకోకస్తరి 

ఎంత అధిక లాభం వ్చేిదంటే లాభంగా వ్చిిన 

ఆహార ధాన్నాలను ఒంట్ట నిండా ఇంటికి ప్ంపేవ్యరు. 

'అబుద లోాహ్ బన్ హిష్టమ్ను అతని తలోిగారు ప్ర వ్కి 

(స) వ్దద కు తీసుకువళ్ళళరు. ప్ర వ్కి (స) 'అబుద లోాహ్ 

బన్ హిష్టమ్ తలపై తన చేతితో నిమురుతూ 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1072 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
'ఇతనికి శుభం కలగుగాక్' అని దు'ఆ చేస్తరు. 93 

(బు'ఖార్జ) 

 ( 2/884) ) صحيح ( [   2]  - 2931

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم:  َصاُر لِلن َ اْْلَنْ الَِت قَ  َريَْرَة قَاَل:َعْن أَِِبْ هُ وَ 
نََة اْقِسْم بَْيَنَنا َوبَْيَ إِْخَوانَِنا الن َِخْيَل قَاَل: "ََل تَْكُفْونََنا الَْمُؤوْ 

َ . قَالُ " َونُْشِركُُكْم ِفْ الث ََمَرةِ   .َنا. َرَواُه الُْبَخاِري ُ َطعْ ْوا: َسِمْعَنا َوأ

2931. (2) [2/884-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: అన్నసరోు ప్ర వ్కి (స) 

తో ఖరీూరప్ప తోటలను, ముహాజిర్జనో మరియు మ 

మధ్ా ప్ంచివేయండి అని వినివించుకున్నిరు. 

దానికి ప్ర వ్కి (స) నేను ఖరీూరంతోటలను ప్ంచను. 

మీరు మకు అండగా నిల్బడండి. అంటే 

ముహాజిర్జనోకు శరమ కలిగంచకుండా, పటట బడి శరమ 

మీరే చేయండి. అయితే మ్మము మీ ప్ంటల్ల 

భాగ్స్తవములుగా ఉంటాం. దానికి అన్నసరోు, 'మ్మము 

తమరి ఆదేశానిి విన్నిము. పాటిసిాము,' అని 

అన్నిరు. 94  (బు'ఖార్జ) 

   (2/884)  [ ) صحيح ( 3]  - 2932

  هيهلِل صىل اهلل علأَن َ َرُسْوَل ا الَْباَرِِق ِ: أَِِبْ الَْجْعدِ   بِْن َعْن ُعْرَوةَ وَ 
َباَع إِْحَداُهَما ا لَِيْشَّتَِي بِِه َشاًة فَاْشَّتَى لَُه َشاتَْيِ فَ  ِديَْنارً أَْعَطاهُ وسلم 

م ِفْ  َدعَا لَُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلفَ بِِديَْناٍرَوأَتَاُه بَِشاةٍ َوِديَْنارٍ 
 .ُبَخاِري ُ اُه الْ ِه.َروَ يْ ابًا لََربَِح فِ َّتَى تُرَ اشْ كَِة فَكَاَن لَوِ ِعِة بِالََْبَ بَيْ 

 

93) వివ్రణ-2930: అందువ్లోే అతనికి ఎప్పపడూ శుభం 

కలిగేది. అయితే వ్యాపారంల్ల భాగ్స్తవములుగా చేరుి 

కోవ్డం ధరమమ్మనని ఈ 'హదీసు' దావరా తెలిస్లంది. 

94) వివ్రణ-2931: అంటే ముహాజిర్జనోు తమ ఇలోూ 

వ్యకిలీ, ఆసుు లు మొదలైెనవి వ్దలి మకకహ్ నుండి 

మదీనహ్ వ్లస వళిళనప్పపడు, అన్నసరోు వ్యరిని 

ఆదరించి చేరుికున్నిరు. మా ఖరీూరప్ప తోటలను 

మాకు మా సోదరులు ముహాజిర్జనో మధా ప్ంచి 

వేయండని ప్ర వ్కి (స)ను కోరారు. దానికి ప్ర వ్కి (స), 'నేను 

వ్యటిని ప్ంచను, ఎందుకంటే వీరికి వ్ావ్స్తయం 

తెలియదు. అంతేకాదు వీరు తోటలకు కాప్లా 

కాయలేరు కూడా. కనుక అనీి మీరే చేయండి. వీరు 

శరమించలేరు. ప్ంట ప్ండిన తరావత ఇదద రూ ప్ంచుకు 

తినండి,' అని అన్నిరు. దానిి వ్యరు సీవకరించారు. 

2932. (3) [2/884-దృఢం] 

'ఉర్వ్హ్ బన్ అబల్ జ'అద్ అల్ బారిఖీ కథనం: 

ఒకస్తరి ప్ర వ్కి (స) అతనికి ఒక అషర ఫీ ఇచిి తన కోసం 

ఒక మ్మక కొనుకుకరమమని ప్ంపారు. అతడు ఒక 

అషర ఫీల్ల రండు మ్మకలను కొని ఒక మ్మకను ఒక అషర ఫీకి 

అమిమ, ప్ర వ్కి (స)కు ఒక మ్మకను ఒక అషర ఫీని తెచిి 

ఇచాిరు. ప్ర వ్కి (స) 'వ్యాపారంల్ల అతనికి శుభం 

కలగాలని' దీవించారు. ఆ తరువ్యత అతడు మటిట తో 

వ్యాపారం చేస్లన్న అందుల్ల అతనికి లాభం కలిగేది. 95  

(బు'ఖార్జ)  
----- 

   రండవ విభాగం  ْصُل الث َاِنْ اَلْفَ 

 ( 2/885)راسته ( [ ) لم تتم د 4]  - 2933

َ عَ  َعُه قَاَل: "إِن َ اهلَل َعز َ َوَجل َ يَُقْوُل: أَنَا ثَالُِث  يَْرَة َرفَ  ُهرَ ِِبْ ْن أ
ِريَْكْيِ َما لَْم يَُخْن  إِذَا َخانَُه َخَرْجُت ِمْن  َصاِحَبُه فَ أحدهما الش َ

يْ َرزِ َواُه أَبُْو دَاُودَ َوَزادَ . رَ "بَْيِنِهَما  . َطاُن" يُْن: "َوَجاَء الش َ

2933. (4) [2/885-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్క్త  (స) ప్ర వ్చనం, 

''ఇదద రు భాగ్స్తవములు ప్రసపరం ద్యర హం తలపటట  

నంత వ్రకు నేను వ్యరిల్ల మూడో భాగ్స్తవమి 

నౌతాను. వ్యరిల్ల ఎవ్రైన్న ద్యర హం చేసేు , నేను వ్యరి 

మధా నుండి తలగపోతాను'' అని అలోాహ్(త) 

ఆదేశ్ంచాడు. (అబూ దావూద, ర'జీన్).   

మరో ఉలోేఖనంల్ల ఇలా ఉంది: ''షైతాన్ వ్యరి మధా 

వ్స్తు డు.'' 96  

 ( 2/885) [ ) صحيح (  5]  - 2934

 

95) వివ్రణ-2932: ఈ 'హదీసు' దావరా వ్కీలు 

నియమించ వ్చిని తెలిస్లంది. 

96) వివ్రణ-2933: అంటే అలోాహ్ (త) తన దయా 

కారుణాాల దావరా ఆ ఇదద రు భాగ్స్తవముల మధా 

ఉంటాడు. ఫలితంగా వ్యరి మధా కారుణా శుభాలు 

వ్యరిదద రూ ప్రసపరం ద్యర హం తలపటట నంతవ్రకు 

ఉంటాయి. వ్యరిల్ల ఎవ్రైన్న ద్యర హం తలపడితే 

దైవ్కారుణాం వ్యరి మధా నుండి తలగపోతంది. షైతాన్ 

వ్యరి మధా ప్ర తాక్షమవుతాడు. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1073 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
ِب ِ صىل اهلل عليه وَ  "أَد ِ اْْلَماَنََة إََِل َمِن   وسلم قَاَل:َعْنُه َعِن الن َ

ْ  َخانََك".  َوََل تَُخْن َمْن  .ائَْتَمَنَك   .اَرِمي ُ َوالد َ  اُودَ دَ  أَبُوْ ِمِذي ُ وَ َرَواُه الّت ِ

2934. (5) [2/885-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''అమానతదారులు తమ అమానతల్ను 

అప్పగంచాలి. మీకు ద్యర హం చేస్లనవ్యడికి ద్యర హం 

చేయకూడదు.'' (తిరిమజి', అబూ దావూద్, దారమి) 

2935 -  [6  ]? (2/885) 

َ َوَعْن جَ  ِب َ صىل اهلل  .َخْيََبَ َج إََِل  الُْخُروْ  دْت ُ رَ ابٍِر قَاَل: أ فَأَتَْيُت الن َ
ْ أََردُْت الُْخُرْوَج إِ  .فََسل َْمُت عَلَْيهِ  .عليه وسلم ََل َخْيََبَ فََقاَل:  َوقُلُْت: إِن ِ
 ََغ ِمْنَك آيَةً َشَر َوْسًقا فَإِِن ابْتَ لِْي فَُخْذ ِمْنُه َخْمَسَة عَ "إِذَا أَتَْيُت َوِكيْ 

 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ   .تِِه" وْ ىَل تَْرقُ يََدَك عَ  َضعْ فَ 

2935. (6) [2/885-?] 

జాబర్ (ర) కథనం: నేను 'ఖైబర్ వళదామని 

నిశియించుకున్నిను. దాని అనుమతి కోసం ప్ర వ్కి 

(స) వ్దద కు వళ్ళళను. నేను ప్ర వ్కి (స) కు సలామ్ 

చేస్ల, '' 'ఖైబర్ వళ్ళళలను కుంటన్నిను,' అని 

వినివించుకున్నిను. దానికి ప్ర వ్కి (స), 'సరే నువువ 

'ఖైబర్ వళ్ళళ, అకకడ న్న వ్కీలు ఉన్నిడు. నువువ 

న్న వ్కీలు దగా్రకు వళిళ 15 వ్సఖ్ల ఖరీూరాలు 

తీసుకురా. ఒకవేళ అతను నినుి ఏదైన్న స్తచిక 

అడిగతే నీవు నీ చేతిని గొంతపై పటాట లి,' అని 

స్తచించారు. (అబూ దావూద్) 
----- 

   మూడవ విభాగం  ُث ُل الث َالِ ْص اَلْفَ 

   (2/885) [ ) لم تتم دراسته ( 7]  - 2936

"ثَََلٌث    وسلم:ْن ُصَهْيٍب قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه عَ 
كَُة: الَْبيْ  ِعْْيِ لِ إِْخََلُط الَُْب ُ ُع إََِل أََجٍل َوالُْمَقاَرَضُة وَ فِْيِهن َ الََْبَ   َبْيِت لْ بِالش َ

 .َرَواُه ابُْن َماَجهُ   ."َبْيِع لْ لِ ََل 

2936. (7) [2/885-అప్రిశోధితం] 

సుహైెబ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ఇలా ప్ర వ్చించారు: 

''మూడు విషయాలో్ల శుభం ఉంది. ఉదు ర అమమకంల్ల, 

ముఖార'దత్ల్ల, అమేటానికి కాకుండా, తినటానికి 

యవ్వలను గోదుమలతో కలప్టంల్ల.'' 97 (ఇబెి 

మాజహ్)  

   (2/886) دراسته () لم تتم   [ 8]  - 2937

َعْن َحِكْيِم بِْن َحَزاٍم أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بََعَث  وَ 
ْبًشا بِِديَْناٍر َوبَاَعُه َيْشَّتَِي لَُه بِِه أُْضِحَيًة فَاْشَّتَى كََمَعُه بِِديَْناٍر لِ 

يَْناِر ال َِذْي  فََجاَء بِ  رٍ ايْنَ ًة بِدِ يَ اْشَّتَى أَْضحِ َناَريِْن فََرَجَع فَ بِِديْ  ِ َها َوبِالد 
 

97) వివ్రణ-2936: ముఖారజత్ అంటే ముజారబత్. 

వ్యాపారం చేయటానికి ఒక వ్ాకిికి డబుు ఇవ్వటం 

లాభానిి ఇదద రూ ప్ంచుకోవ్టం. ఉదా: మీరు జైద్కి 

వ్యాపారం చేయమని 100 రూపాయలు ఇచాిరు. 

డబుు మీది. వ్యాపారం చేసేవ్యడు 'జైద్. దానివ్లో వ్చేి 

లాభానిి మీరిదద రూ చెరిసగ్ం లేదా 3/4 లేదా 1/3 

ప్ంచుకుంటారు. ఈ వ్ావ్హారానిి ముజారబత్ 

అంటారు. డబుు ఇచేి వ్ాకిికి ''రబుుల్ మాల్'', 

వ్యాపారం చేసేవ్యరిని ''ముజారిబ్'' అంటారు. 

షరతలతో కూడుకుని ఇటవ్ంటి వ్ావ్హారం 

ధరమసమమతమ్మ. 1. ముందు ఇవ్వవ్లస్లన నిర్జణ త 

పటట బడిని ఇంత ఇస్తు నని తెలియప్రచాలి. 2. ఆ 

డబుును ముజారిబ్కి ఇచిి వేయాలి. తన వ్దద  

ఉంచకూడదు. 3. ఇంత కాలం లాభం మాదని ఇంత 

మీదని ముందే నిరణ యించుకోవ్యలి. 4. ప్ర తి నల న్నకు 

ఇంత లాభంగా లభస్తు  ఉండాలని మిగ్తాది 

ముజారిబ్ది అని అంటే అది వ్డ్డడ  అవుతంది. అది 

నిషిదధ ం. 5. ఒకవేళ లాభనష్టట లో్ల ఇదద రూ భాగ్ 

స్తవములైెతే ఈ వ్ావ్హారం రదద వుతంది. నషట ం పటట బడి 

దారునిది అవుతంది. లాభంల్ల ఇదద రూ 

భాగ్స్తవములౌతారు. కషట ప్డేవ్యనిది కషట ం వ్రకే బాధాత. 

నషట ంవ్సేు  అది పటట బడిదారునిదే అవుతంది. 6. 

పటట బడిదారుడు ఏ వ్యాపారానికి డబుు ఇసేు  ఆ 

వ్యాపారమ్మ చేయాలి. పటట బడి దారుని అనుమతి 

లేకుండా మరో వ్యాపారం చేయకూడదు. అతని ఇష్టట నికి 

వ్ాతిరేకంగా ప్ర వ్రిించకూడదు. 'హకీమ్ బన్ హిజామ్ 

ఉలోేఖనం దావరా తెలిపనటో ఉండాలి. (దారు ఖుతనీ, 

బులూగుల్మరామ్)  

ఒకవేళ ఈ వ్ావ్హా రంల్ల కొంత నషట ం వ్సేు , ఆ నష్టట నిి 

లాభం దావరా పూరిిచేయాలి. అంతకూ పూరిి కాకపోతే 

పటట బడి దావరా పూరిి చేయాలి. ఈ ముజారబత్ వ్లో 

చాలా శుభం కలుగుతంది, పై 'హదీసు' ప్ర కారంగా. 
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يَْناِر فََدعَا لَ  ِ َق َرُسْوُل اهلِل صىل بِالد  ُه أَْن  اْسَتْفَضَل ِمَن اْْلُْخَرى فََتَصد َ

ِمِذي ُ َرتِِه. رَ ي َُباَرَك لَُه ِفْ تَِجا ْ  .َواُه الّت ِ

2937. (8) [2/886-అప్రిశోధితం] 

ప్ర వ్కి (స) 'హకీమ్ బన్ 'హి'జామ్ను ఒక అషర ఫీ 

ఇచిి, ఖుర్బానీ జంతవు కొనుకుకరమమని ప్ంపారు. 

అతను ఒక అషర ఫీకి బదులుగా ఒక గొరర పోతను 

కొన్నిరు. దారిల్ల మళ్ళళ దానిి రండు అషర ఫీలకు 

అమిమవేస్తరు. మళ్ళళ ఒక అషర ఫీకి ఒక గొరర పోతను 

కొన్నిరు. ఆ గొరర పోతను లాభంగా వ్చిిన ఆ 

అషర ఫీని ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు తీసుకువ్చాిరు. 

జరిగనదంతా చెపాపరు. ప్ర వ్కి (స) ఖుర్బానీ 

జంతవును తీసుకున్నిరు. లాభంగా వ్చిిన ఆ 

అషర ఫీని దానం చేస్తరు. ఇంకా అతని వ్యాపారంల్ల 

శుభం కలగాలని దు'ఆ చేస్తరు. (తిరిమజి', అబూ 

దావూద్)   
===== 

 َوالَْعاِريَةِ بَاُب الَْغْصِب    -11
11. 'గ'స్బ మరియు వాడుకోనివేటం 

1. ఇతరుల హకుకలను బలవ్ంతంగా కొలోగొటట  

టానిి, ద్యచుకోవ్టానిి 'గ'స్బ అంటారు. ఉదా: 

ఇతరుల భూములు, ఇళ్ళళ, ఆసుు లు ద్యచుకోవ్టం. 

లేదా ఇతరుల దుసుు లు, ప్పసు కాలు అధరమంగా 

దొంగ్లించడం ఇవ్నీి దురాకర మణ అవుతాయి. 

ఇవ్నీి అతాాచారాలు. ఇవ్నీి నిషిదధ ం. అదే విధంగా 

దురాకర మణ దావరా వ్చిిన సంపాదన కూడా 

నిషిదధ మ్మ. ఇటవ్ంటి వ్ాకిుల ఆరాధనలు, పార రినలు 

ఇతరుల హకుకలను చెలోించనిదే సీవకరించబడవు. 

భూ ఆకర మణలకు పాలపడేవ్యరి కోసం అనేక శ్క్షలు 

ఉన్నియి. అతనిి భూమిల్ల కూరిివేయటం 

జరుగుతంది. అంతేకాదు తీరుపదినంన్నడు ఆ 

భూములకు సమానంగా మడల్ల హారం వేస్ల తీరుప 

మైదానంల్లనికి రపపంచడం జరుగుతంది. 

2. 'ఆరియత్ అంటే అడిగ తీసుకొని లాభం 

పందటం అంటే బదులు లేకుండా ఒక వ్సుు వును 

ఇతరులకు ఇవ్వడం. ఉదా: రండు మూడు రోజుల 

కోసం ఎవ్రైన్న మిమమలిి ఖుర్ఆన్ అడిగతే మీరు 

ఇవ్వటం. అతను ప్ఠించి దాని దావరా లాభం 

పందటం. తరువ్యత వ్యగాద నం ప్ర కారం మీకు తిరిగ 

ఇచిి వేయటం. 'ఆరియత్గా ఇచేి వ్ాకిిని 

ము'అయిార్, తీసుకునే వ్ాకిిని ముసత 'యీర్, 

వ్సుు వును ముసత ఆర్, అని అంటారు. షరత 

ఏమిటంటే కేవ్లం దాని దావరా లాభం పందాలి. 

ముసు 'యిర్ యజమాని కాజాలడు. వ్యగాద నం ప్ర కారం 

ముసు 'యీర్ ఆ వ్సుు వును తిరిగ ఇచిివేయాలి. 
----- 

ُل      మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

   (2/887) [ ) متفق عليه ( 1]  - 2938

"َمْن   ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل َرُس  ْن َسِعْيِد بِْن َزيٍْد قَاَل:عَ 
ا ِمَن أََخَذ  ْوَم الِْقَياَمِة ِمْن َسْبِع  ُه يَ قُ و َ ُه يُطن َ إِ فَ  ااْْلَْرِض ُظلْمً   ِشَْبً

"  .أَْرَضْيَ

2938. (1) [2/887-ఏకీభవితం] 

స'యీద్ బన్ 'జైద్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స)ను ఇలా 

అంటూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''అధరమంగా 

ఇతరుల ఒకక జానడు భూమిని ద్యచుకునివ్యడికి 

తీరుపదినం న్నడు ఏడు భూముల భారం గ్ల 

హారానిి మడల్ల వేయడం జరుగుతంది. 98 

(బు'ఖార్జ) 

   (2/887)  [ ) صحيح ( 2]  - 2939

 

98) వివ్రణ-2938: భూమిల్ల ఏడు పరలు ఉన్నియి. 

జానడు భూమిని ఆకర మించుకునివ్యడు ఏడు పరల 

భూమిని ఆకర మించు కునిటేట . కనుక తీరుపదినం న్నడు 

ఏడు పరల బరువుగ్ల కంఠహారానిి అతని మడల్ల 

వేయడం జరుగుతంది. మరో 'హదీసు'ల్ల, '' 'ఆ మటిట  

నంతా ఎతు కురమమని' ఆదేశ్ంచడం జరుగుతంది'' అని 

ఉంది. మరికొందరు అతనిి ఏడు పరల వ్రకు అణగ్ 

దొర కకడం జరుగుతందని వ్యాఖాానించారు. తీరుప దినం 

న్నడు లేప్బడినప్పడు అతని మడల్ల ఆ భూమి బరువు 

కంఠాహారంగా అతని మడల్ల ఉంటంది. భూమిల్ల ఏడు 

పరలు ఉన్నియని ఈ 'హదీసు' దావరా తెలిస్లంది.  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1075 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
لم: "ََل  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وس َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:وَ 

َ يَْحلََُب َ أََحٌد َماِشَيَة اْمرِ  ْشُربََتُه  ْن ي ُْؤََت مَ ٍئ بَِغْْيِ أذْنِِه أَيُِحب ُ أََحَدكُْم أ
ْ  ُيْنتَ فَ ُه َزانَتُ خِ َر ِس كْ فَتُ  ِقَل َطَعاُمُه َوإِن ََما يَْخُزُن لَُهْم ُضُرْوُع َمَواِشْْيِ

 . . َرَواُه ُمْسلٌِم " أَْطِعَماتِِهْم 

2939. (2) [2/887-దృఢం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ఇలా ప్ర వ్చించారు, ''మీల్ల ఎవ్రూ ఇతరుల 

ప్శువుల్ పాలు యజ్మని అనుమతి లేకుండా 

పతకరాదు. ఏమీ, మీల్ల ఎవ్డైన్న తన దుకాణంల్లకి, 

ఇంటోోకి, మరొక్డు వ్చిి ధన్ననిి లేదా ఆహార 

ధాన్నాలను ఎతు కుపోవ్టానిి ఇషట ప్డతాడా? 

అదేవిధంగా ప్శువుల పదుగులు వ్యరి ఆహార 

కశాగారాలు. వ్యటిల్ల పాలు నిండి ఉంటాయి. కనుక 

యజ్మని అనుమతి లేకుండా అతని ప్శువుల 

పాలను పతకరాదు. 99  (ముసో్లమ్) 

   (2/887)  [ ) صحيح ( 3]  - 2940

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم ِعْنَد بَْعِض نَِسائِِه وَ  َعْن أَنٍَس قَاَل: كَاَن الن َ
َهاِت الُْمْؤِمِنْيَ فَأَ  ِِتْ  بَِصْحَفٍة فِْيَها َطَعاٌم فََضَربَِت ال َ ْرَسلَْت إِْحَدى أُم َ

ِب ُ  ْحَفُة   ا يََد ِتهَ  بَيْ لم ِفْ وسه  صىل اهلل عليالن َ الَْخاِدِم فََسَقَطِت الص َ
ْحَفِة ثُم َ جَ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم فِلُْق الص َ َعَل  فَانَْفلََقْت فََجَمَع الن َ

َعاَم ال َِذْي كَا ْحَفِة َويَُقْوُل: "غَاَرْت يَْجَمُع فِْيَها الط َ ُكْم " َن ِفْ الص َ ثُم َ   .أُم ُ
ُ حَ َم ادِ خَ َحَبَس الْ  ْحَفٍة م ِْن ِعْنَد ال َِِتْ ُهَو ِفْ بَْيِتَها فََدفََع   بَِص ِِتَ ّت َ أ

ِحْيَحَة إََِل ال َِِتْ كُِسَرْت َصْحَفتُ  ْحَفَة الص َ َها َوأَْمَسَك الَْمْكُسْوَرَة ِفْ الص َ
 .كََسَرْت. َرَواُه الُْبَخاِري ُ ل َِِتْ بَْيِت ا

2940. (3) [2/887-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ''ప్ర వ్కి (స) తన భారాలో్లని 

ఒకరి ఇంటోో ఉన్నిరు. ఆయన మరోభారా ఒక 

గనిల్ల తినే వ్సుు వు ఉంచి ఆయన వ్దద కు ప్ంపారు. 

ప్ర వ్కి (స) ఉని ఇంటోోని భారా ఆ గనిను చేతోు  

కొటేారు. ఆ గని సేవ్కురాలి చేతి నుండి కిర ంద ప్డి 

ముకకలైె పోయింది. ప్ర వ్కి (స) ఆ ముకకలనిిటినీ 

 

99) వివ్రణ-2939: అయితే ఒకవేళ ఎవ్రైన్న ఆకలి 

దపపకలతో అలమటిస్తు  ఉండి, అనుమతి ఇచేివ్యరు 

ఎవ్రూ లేకపోయినప్పపడు పార ణం రకిు ంచుకోవ్డానికి 

అనుమతి లేకుండా పతికి తార గ్డం సమంజ్సమ్మ.  

ఒకచోట చేరిి వ్యటిపై ఆ తినే ప్దారిానిి ఉంచి, 'మీ 

యజమానురాలికి పౌరుషం వ్చిింది.' అని అన్నిరు. 

ఆ తరువ్యత ఒక గనిల్ల కూరవేస్ల తెచిి 

సేవ్కుర్మలికి ఇచాిరు. విరిగపోయిన దానిి ఆ ఇంటా్ల 

ఉంచుకున్నిరు. (బు'ఖార్జ)  
   (2/888)  [ ) صحيح ( 4]  - 2941

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم: أَن َُه نَََه  يٍْد زِ يَ   بِْن  اهللِ دِ بْ َعْن عَ وَ  َعِن الن َ
ْهَبِة َوالُْمْثلَِة. َرَواُه الُْبَخاِري ُ   .َعِن الن ُ

2941. (4) [2/888-దృఢం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ య'జీద్(ర) కథనం: ప్ర వ్కి(స) 

నుహుహ్ మరియు ము'స్లహ్ నుండి 

వ్యరించారు.100 (బు'ఖార్జ) 

 ( 2/888)  (يح  [ ) صح  5]  - 2942

ْمُس ِفْ َعْهِد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل وَ  َعْن َجابٍِر قَاَل: انَْكَسَفِت الش َ
ْيُم بُْن َرُسْوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم  عليه وسلم يَْوَم َماَت إِبَْراهِ 

 آَضِت  ْد َوقَ  فَانَْصَرَف  بَِع َسَجَداٍت ىل َ بِالن َاِس ِست َ َركََعاٍت بِأَرْ فََص 
مْ  : "َما ِمْن َشْيٍء تُْوعَُدْونَُه إَِل َ قَْد َرأَيُْتُه ِفْ َصََلِِتْ َهِذهِ لََقْد َوقَاَل  ُس الش َ

ْرُت َمَخافََة َوذَلَِك  .ِجْيَء بِالن َارِ  أَْن ي ُِصْيَبِِنْ ِمْن  ِحْيَ َرأَيُْتُمْوِنْ تَأَخ َ
َوكَاَن   . ِفْ الن َارِ ْصَبهُ قُ   يَُجر ُ ِن ْحَج مِ لْ ْيَها َصاِحَب ا َرأَيُْت فِ لَْفِحَها َوَحّت َ 

َوإِْن  يَْسِرَق الَْحاج َ بِِمْحَجِتِه فَإِْن فُِطَن لَُه قَاَل: إِن ََما تََعل ََق بِِمْحَجِِتْ 
 َ ةِ ال َِِتْ ُغِفَل َعْنُه ذََهَب بِِه َوَحّت َ َرأ ا فَلَْم   َربَْطُتهَ يُْت فِْيَها َصاِحَبَة الِْهر َ

كُُل ِمْن َخَشاِش اْْلَْرِض َحّت َ َماتَْت َجْوعًا ثُم َ  ا تَأْ ْعهَ ْم تََد َولَ  اهَ تُْطِعمْ 
ِة َوذَلَِك ِحْيَ َرأَيُْتُمْوِنْ تََقد َ  ْمُت َحّت َ قُْمُت ِفْ َمَقاِمْي َولََقْد ِجْيَء بِالَْجن َ

َ مَ  بََدا ِِلْ أَْن   ثُم َ   ْيهِ ا إِلَ وْ ُظرُ نْ تَ  ثَْمَرتَِها لِ تََناَوَل ِمْن َددْت ُ يََدي  َوأَنَا أُِريُْد أَْن أ
 .َرَواُه ُمْسلٌِم   .َل َ أَْفَعَل 

2942. (5) [2/888-దృఢం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) కాలంల్ల 

స్తరాగ్ర హణం సంభవించింది. అదే రోజు ప్ర వ్కి (స) 

కుమారులు ఇబార హీమ్ మరణంచారు. ప్ర వ్కి (స) 

స్తరాగ్ర హణం సందరభంగా రండు రకా'తలు 

నమా'జు 6 రుకూలు 4 సజాద లతో చదివించారు. 

 
100) వివ్రణ-2941: నుహ్బహ్ అంటే ద్యచుకోవ్టం, 

అంటే ముసో్లముల ధన్ననిి ద్యచుకోవ్టానిి లేదా 

అవిశావసుల ధన్ననిి పోరాడకుండా ద్యచుకోవ్టానిి 

వ్యరించారు. అదేవిధంగా ముస్లహ్ అంటే చెవులు, 

ముకుక కోస్ల ముఖానిి అందవికారంగా చేయడం. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1076 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
అంటే పర తి రకా'తల్ల మూడు రుకూ'లు, రండు 

సజాద లు చేస్తరు. స్తరాగ్ర హణం తలగ పోయిన 

తరావత నమా'జును ముగంచి ఇలా ప్ర సంగంచారు, 

''మీతో వ్యగాద నం చేయబడినదానిి మీకు 

హెచిరించబడినదానిి ఈ నమా'జుల్ల నేను 

చూసుకున్నిను. నరకానిి న్న ముందుకు 

రపపంచడం జరిగంది. నేను వనకిక తగా్డం మీరు 

చూస్లనప్పడు నరకవేడి వ్లో నేను వనకిక తగాాను. ఆ 

నరకంల్ల నేను చేతికరర  గ్ల ఒక్ వ్ాకిిని కాలుతూ 

ఉండడం చూస్తను. నరకంల్ల అతడు తన పేర గులను 

ఈడుికు పోతన్నిడు. అతని పేరు 'అమ్ర్ బన్ 

లుహైె. అతని వ్దద  ఒక చేతి కరర  ఉండేది. అది ఒక 

వైప్ప వ్ంగఉండేది. అతడు వళ్ళతూ దారిల్ల 'హాజీల 

వ్సుు వులను తన చేతికరర  దావరా దొంగ్లించే వ్యడు. 

ఒకవేళ తెలిసేు , 'న్న కరర  అందుల్ల చికుకకుంది,' అని 

స్తకులు వదికేవ్యడు. తెలియకపోతే తీసుకొని వళిళ 

పోయ్యవ్యడు. ఈ విధంగా అతడు 'హాజీల స్తమానోను 

దొంగ్లించేవ్యడు. అయితే అతనిి నేను నరకంల్ల 

చూస్తను. అతడు తన పేర గులను ఈడుికు 

పోతన్నిడు. ఇంకా నేను ఆ నరకంల్లనే పిలోి 

విష్యపు సీత ీని కూడా చూచాను. ఆమ పలాిని కటిట  

ప్డేస్లంది. ఆహారం పటట లేదు. ఏదైన్న తినటానికి కటో 

విప్పలేదు. ఆ సి్లతిల్లనే ఆ పలోి చనిపోయింది. ఆమ 

హృదయం కాఠినాం కారణంగా అలోాహ్ (త), ఆ సీు రని 

నరకంల్ల ప్డవేస్తడు. అందుల్ల ఆ పలోి ఆమను తన 

గోళళతో చీలుితూ ఉంది. ఆ తరువ్యత న్న 

ముందుకు సవరాం రపపంచడం జరిగంది. అది నేను 

ముందుకు జరిగనప్పడు మీరు చూస్తరు. చివ్రికి నేను 

న్న సి్తనంల్ల నిలబడాడ ను. నేను న్న చేతిని ముందుకు 

స్తగ్దీస్తను, సవరాంల్లని ఫలాలను కోయడానికి -- 

మీరు ఇహల్లకంల్లనే సవరాఫలాలను చూస్తు రని -- 

మళ్ళళ దానిి నేను తగ్నిప్నిగా భావించాను. 

ఎందుకంటే ఈ విధంగా అగోచరాలపై విశావసం 

ఉండదు. (ముసో్లమ్)  
 ( 2/888)[ ) متفق عليه (  6]  - 2943

َ يَقُ ا ًس : َسِمْعُت أَنَ قََتادََة قَاَل  َعْن وَ  بِالَْمِديَْنِة فَاْسَتَعاَر  فََزعٌ  اَن ْوُل: ك
ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم فَْرًسا م ِْن أَِِبْ َطلَْحةَ  ُب  يَُقاُل لَُه: الَْمْنُدوْ  .الن َ

ا َرَجَع قَاَل: "َما رَ  َجْدنَاُه لَ أَيَْنا ِمْن َشْيٍء فََرِكَب فَلَم َ  .َبْحًرا"َوإِْن و َ

2943. (6) [2/888-ఏకీభవితం] 

ఖతాదహ్ (ర) కథనం: నేను అనస్ (ర)ను ఇలా 

అంటూ ఉండగా విన్నిను, ''ఒకస్తరి మదీనహ్ల్ల 

ప్ర జలు భయాంద్యళనలకు గురయాారు -- 

అవిశావస శతర సైనాము దాడి చేస్లందని -- అప్పపడు 

ప్ర వ్కి (స) వ్యరి భయానిి దూరం చేయడానికి అబూ 

'తల్'హా గురర ం -- దానిి మన్దూబ్ అనే వ్యరు -- 

చాలా బలహీనమైనది. దానిపై ఎకిక మదీనహ్ 

వలుప్ల సంచరించి తిరిగ వ్చిి ప్ర జలతో మరేం 

భయం లేదు, ఇంకా ఈ గురర ం చాలా వేగ్ంగా 

ప్రిగతు తంది,' అని అన్నిరు. అంటే ప్ర వ్కి (స) 

దానిపై స్తవర్జ చేస్లన శుభం వ్లో దాని బలహీనత 

దూరమై చురుకుతనం వ్చేిస్లంది. (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ్)  
----- 

 َ    రండవ విభాగం اِنْ ُل الث َ َفْص لْ ا

   (2/889)  [ ) صحيح ( 7]  - 2944

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم أَن َُه قَاعَ  َل: "َمْن  ْن َسِعْيِد بِْن َزيٍْد َعِن الن َ
َ " َي لَُه َولَْيَس لِِعْرٍق َظالٍِم َحق ٌ أَْحََي أَْرًضا َمْيَتًة فَهِ  ْحَمُد  . َرَواُه أ

ِمِذي ُ وَ  ْ َ وَ الّت ِ  .دَاُودَ  بُوْ أ

2944. (7) [2/889-దృఢం] 

స'యీద్ బన్ 'జైద్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి(స) ప్ర వ్చనం, 

''దునేివ్యడిదే బంజరు భూమి. దానితో 

దురామరాులకు ఎటవ్ంటి సంబంధం లేదు.'' 
(అ'హేద్, తిరిమజి', అబూ దావూద) 

 ( 2/889)[ ) لم تتم دراسته (  8]  - 2945

: َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن  قَ َسًَل. وَ َة ُمرْ ْروَ عُ  ْن َواُه َمالٌِك عَ رَ وَ  ِمِذي ُ ْ اَل الّت ِ
 .َغِريٌْب 

2945. (8) [2/889-అప్రిశోధితం] 

దీనిి మాలిక్, ఉరావ దావరా తాబయీ పోర క్త ంగా 

ఉలోేఖించారు. తిరిమజి' / పార మణిక్ం - ఏకలాేఖనంగా 

ప్రిగ్ణంచారు.101  

 

101) వివ్రణ -2945: అంటే ఒక వ్ాకిి బంజరు భూమిని 

సేదాం చేస్తడు. మరోవ్ాకిి అందుల్ల వితు న్నలు న్నటాడు. 
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   (2/889) م دراسته ([ ) لم تت 9]  - 2946

ةَ ْن أَِِبْ عَ وَ  قَاِشي ِ َعْن َعم ِِه قَاَل:  ُحر َ قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   الر َ
ُه". َرَواُه  ُل اْمِرٍئ إَِل َ بِِطْيِب نَْفٍس م ِنْ "أَََل تَْظلُِمْوا أَََل ََل يَِحل ُ َما وسلم: 

 .َتَب ُمْج الْ  اَرقُْطِِن ِ ِفْ  َوالد َ الَْبْيَهِقي ُ ِفْ ُشَعِب اْْلِيَْماِن 

2946. (9) [2/889-అప్రిశోధితం] 

అబూ 'హురర  రఖాాషీ తన పనతండిర గారి దావరా 

క్థనం, ''ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, జాగ్ర తు  మీరు ఎనిడూ 

ఎవ్రిపైననూ అతాాచారం చేయకండి, ఇతరుల 

ధన్ననిి అతని అనుమతి, సంతోషం లేకుండా 

తీసుకోకండి.'' (బైెహఖీ / షు'అబిల్ ఈమన్, దారు 

ఖు'తనీ) 

   (2/889)  تم دراسته (ت [ ) لم 10]  - 2947

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم أَن َُه قَاَل:  وَ  َعْن ِعْمَراَن ابِْن ُحَصْيٍ َعِن الن َ
ََلِم َوَمِن انَْتَهَب نَْهَبًة فَلَْيَس  َوََل َجَنَب َوََل ِشَغاَر ِفْ اْْلِْس "ََل َجلََب 

ِمِذي ُ َواُه ال. رَ "ن ًامِ  ْ  .ّت ِ

2947. (10) [2/889-అప్రిశోధితం] 

'ఇమార న్ బన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''జలబ మరియు జనబ ఇసో్తమ్ల్ల ఎంత 

మాతర ం ధరమసమమతం కావు. అదేవిధంగా ఇసో్తమ్ల్ల 

షి'గార్ కూడా ధరమసమమతం కాదు. అనుమతి 

లేకుండా ఇతరుల ధన్ననిి ద్యచుకునే వ్ాకిి ముసో్లమ్ 

కాడు.'' 102 (తిరిమజి')  

 

అయితే ఇతనికి ఆ భూమిల్ల ఎటవ్ంటి హకుక లేదు. 

కనుక అతని ప్ంట పీకి పారవేయటం జరుగుతంది. 

మొదటి వ్ాకిిపై ఎటవ్ంటి ప్రిహార భారం ప్డదు.  

102) వివ్రణ-2947: జల్బ రండు విషయాలో్ల జరుగు 

తంది. ఒకటి 'జకాత్ల్ల, రండు గురర ప్ప ప్ందాల 

షరతలో్ల. 'జకాత్ల్ల జల్బ ఎలా అంటే, తాసీలాద రు ఒక 

పార ంతంల్ల దిగ ప్శువుల యజమానులను తమ తమ 

జంతవులను తన వ్దద కు తీసుకురమమని ఆదేశ్ంచడం. 

ప్ర వ్కి (స) దీనిి వ్యరించారు. ఎందుకంటే ఈ విధంగా 

ప్శువుల యజమానులకు కషట ం కలుగుతంది. 

తాసీలాద రు సవయంగా వ్యరి వ్దద కు వళిళ 'జకాత్ 

వ్స్తలు చేయాలి. షరతలో్ల  జల్బ ఏమిటంటే తన 

గురర ం వనుక ఒక వ్ాకిిని నియమించటం అతడు దానిి 

ముందుకు తోలుతూ ఉంటాడు, అనిిటికంటే ముందుకు 

2948 -  [11  ]? (2/889) 

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم   وَعْن السائب بن يَِزيٍْد َعْن أَبِْيِه َعِن الن َ
َمْن أََخَذ َعَصا أَِخْيِه ْم َعَصا أَِخْيِه ََلِعًبا َجاد ًا فَ "ََل يَأُْخُذ أََحُدكُ قَاَل:

د ََها إِلَْيِه" ِمِذي ُ وَ َرَواُه  . فَلَْْيُ ْ َ الّت ِ  .ُه إََِل قَْولِِه: "َجادًا"تُ َوَرَوايَ دَاُودَ  وْ بُ أ

2948. (11) [2/889-?] 

స్తయిబ్ బన్ యజీద్ (ర) తన తండిర  దావరా ఇలా 

ఉలోేఖి సుు న్నిరు, ''ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''మీల్ల 

ఎవ్రూ తన సోదరుని చేతి కరర ను ఎగ్తాళిగా 

తీసుకోరాదు. తన సోదరుని చేతి కరర  

తీసుకునివ్యరు దానిి తిరిగ ఇచిివేయాలి.'' 

(తిరిమజి', అబూ దావూద్) 

 ( 2/890) [ ) لم تتم دراسته (  12]  - 2949

ِب ِ صىل اهلل عليه وَ  وسلم قَاَل: "َمْن َوَجَد َعْيَ  َعْن َسُمَرَة َعِن الن َ
َ  اهُ َروَ .  بَاَعُه"ْيُع َمْن ِه ِعْنَد َرُجٍل فَُهَو أََحق ُ بِِه َويَت َِبُع الْبَ َمالِ  َ حْ أ بُْو  َمُد َوأ
َسائِ ُ وُ ادَ   .دَ َوالن َ

2949. (12) [2/890-అప్రిశోధితం]  

సమురహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''తన 

సొతిును ఎకకడ చూచిన్న, అతడే దానిి పందే 

హకుకదారుడు. దానిి కొనివ్యడు, అమ్మమవ్యడి 

 

అది పోవ్యలని. అదేవిధంగా 'జకాత్ల్ల జల్బ ఏమిటంటే 

ధనవ్ంతడు ధన్ననిి తన సి్తనం నుండి దూరంగా 

తీసుకు పోవ్డం, తాసీలాద రు అకకడకు వ్చిి 'జకాత్ 

వ్స్తలు చేయాలని. ఎందుకంటే ఈ విధంగా 

తాసీలోారుకు చాలా కషట ం కలుగుతంది. గురర ప్ప 

ప్ందాలల్ల జల్బ ఏమిటంటే తన గురర ం ప్ర కకన మరో 

ఖాళ్ళ గురార నిి ఉంచడం, తాను కూరుిని గురర ం అలస్ల 

పోతే దానిి వ్దలి ఖాళ్ళగా ఉని గురర ంపై కూరోివ్డం. 

అది అనిిటికంటే ముందు పోవ్టానికి. ఇందుల్ల మోసం 

ఉంది. కనుక ఇది నిషిదధ ం. అదేవిధంగా షి'గార్ అనేది 

అజాాన కాలంల్లని ఒక విధమైన నికా'హ్. అదేమిటంటే ఒక 

వ్ాకిి మరో వ్ాకిితో నువువ నీ కూతరు లేదా చెలోెలుతో 

న్న నికా'హ్ చేస్లవయిా, దానికి బదులుగా నేను న్న 

చెలోెలు లేదా కూతరుతో నీపళిళ చేస్లవేస్తు ను. ఇదే 

మహర్గా నిరణ యించబడుతంది అని ఒప్పందం 

కుదురుికోవ్టం. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1078 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
నుండి తన డబుును తీసుకోవ్యలి.'' 103 (అ'హ్మద్, 

అబూ దావూద్, నస్తయి')  
 ( 2/890) تتم دراسته (  م[ ) ل  13]  - 2950

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "َعىَل الَْيِد َما أََخَذْت َحّت َ  وَ  َعْنُه َعِن الن َ
ِمِذي ُ وَ "تَُؤد َِي  ْ  .أَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ . َرَواُه الّت ِ

2950. (13) [2/890-అప్రిశోధితం] 

సమురహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''తీసుకునివ్యడు తప్పనిసరిగా తిరిగ ఇవ్యవలి.'' 104 

(తిరిమజి', అబూ దావూద్, ఇబెి మాజహ్) 

 ( 2/890) [ ) لم تتم دراسته (  14]  - 2951

اِء بِْن عَاِزٍب دَخَ َعْن َحَراِم بِْن َسْعِد بْ وَ  لَْت  ِن ُمَحي َِصَة: أَن َ نَاقََة ل ِلََْبَ
صىل اهلل عليه وسلم أَن َ َعىَل أَْهِل   ُل اهللِ  َرُسوْ َقَض فَ   .ْت ًطا فَأَْفَسَد َحائِ 

َهارِ  لل َْيِل َضاِمٌن َعىَل  َوأَن َ َما أَْفَسَدِت الَْمَواِشي ُ بِا .الَْحَوائِِط ِحْفِظَها بِالن َ
 .ا. َرَواُه َمالٌِك َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ أَْهلِهَ 

2951. (14) [2/890-అప్రిశోధితం] 

'హరామ్ బన్ స'అద్ బన్ ము'హై'సహ్ (ర) కథనం: 

బరా' బన్ 'ఆ'జిబ్ యొకక ఒంట్ట తోటల్లనికి వళిళ 

పోయింది. తోటను నషట ప్రిచింది. (ఈ కేసు ప్ర వ్కి (స) 

వ్దద కు వళిళంది). అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) ఇలా తీరామ 

నించారు. ''ప్గ్లు తోట యజమానులు కాప్లా 

కాయాలి. రాతిర పూట ప్శువుల బాధాత వ్యటి 

యజమానులది.'' 105 (మాలిక్, అబూ దావూద, 

ఇబెి మాజహ్)  

 

103) వివ్రణ-2949: అంటే ఒకరి వ్సుు వు పోయింది లేదా 

దొంగలించబడింది. దానిి పందినవ్యడు లేదా 

దొంగలించిన వ్యడు మర్కక వ్ాకిికి దానిి అమిమవేస్తడు. 

ఆ వ్సుు వు యజమాని దానిి చూసేు , అతడు దానిి 

తీసుకోవ్చుి. అయితే కొని వ్ాకిి అమిమనవ్ాకిి నుండి 

తన ధరను తీసుకోవ్యలి. 

104) వివ్రణ-2950: చేయి అంటే తీసుకునివ్యడు. 

అంటే ఏదైన్న వ్సుు వును తాతాకలికంగా తీసుకుని 

వ్యడు లేదా ఒకరి అమానత ఉంచబడినవ్యడు లేదా 

ద్యచుకునివ్యడు దానిి తిరిగ ఇచిివేయడం, 

తప్పనిసరి.  

105) వివ్రణ-2951: అంటే ప్గ్లు ఒకరి జంతవు 

మర్కకరి పలానిి లేదా తోటను నషట ప్రిసేు  జంతవు 

 ( 2/890) [ ) لم تتم دراسته (  15]  - 2952

ِب َ ص وَ  ْجُل ُجَباٌر ىل اهلل عليه وسلم قَاَل: الر ِ َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة أَن َ الن َ
اُر ُجَباٌر"  .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  .َوالن َ

2952. (15) [2/890-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''కాలివ్లో కలిగే నషట ం క్షమించదగనది. ఇంకా 

అగావ్లో కలిగే నషట ం క్షమించదగనది.'' 106 (అబూ 

దావూద్)  
   (2/890)  دراسته ([ ) لم تتم  16]  - 2953

ِب َ وَ   ذَا أَََت "إِ  :اَل لم قَ هلل عليه وس صىل ا َعِن الَْحَسِن َعْن َسُمَرَة أَن َ الن َ
َوإِْن لَْم يَُكْن   .فَإِن َ كَاَن فِْيَها َصاِحِبَها فَلَْيْسَتأِْذنُهُ  .ْم َعىَل َماِشَيةٍ كُأََحُد 

ِْت ثَ  ٌد فَلَْيْسَتأِْذنُْه َوإِْن لَْم يُِجْبُه أََحٌد  ََلثًا فَإِْن أََجابَُه أَحَ فِْيَها فَلُْيَصو 
 .اُودَ دَ   أَبُوْ َرَواهُ  . ُل"مِ ْح  يَ ْشَرْب َوََل ْب َولْيَ فَلَْيْحَتلِ 

2953. (16) [2/890-అప్రిశోధితం] 

సమురహ్ దావరా 'హసన్ కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''ఒకవేళ ఎవ్రైన్న ఆకలిగొని వ్ాకిి 

పాలుని ప్శువుదగా్రకు వ్సేు , ఆ ప్శువు యజమాని 

అకకడ ఉంటే అతని అనుమతితో పాలు పతికి 

తార గ్వ్చుిను. ఒకవేళ యజమాని అకకడ లేకపోతే 

మూడుస్తరోు బగా్రగా పలవ్యలి. ఎవ్రైన్న వ్సేు  అతని 

అనుమతి తీసుకోవ్యలి. ఒకవేళ ఎవ్రూ రాకపోతే 

 

యజమాని దానికి బాధుాడు కాడు. ఎందుకంటే ప్గ్లు 

కాప్లా కాయడం పలాల, తోటల యజమానుల 

బాధాత. వ్యరు తమ బాధాత నిరవరిించక పోవ్టం వ్లో 

నషట ం కలిగంది. రాతిర పూట జంతవుల బాధాత వ్యటి 

యజమానులది. ఒకవేళ రాతిర పూట ఒకరి జంతవు 

మర్కకరి తోటను లేదా పలానిి నషట ప్రిసేు  దానికి 

జంతవు యజమాని బాధుాడు. అతడు ప్రిహారం 

చెలోించాలి.  

106) వివ్రణ-2952: ఒకవేళ యజమాని ప్ర మ్మయం 

లేకుండా జంతవు కాళ్శవ్లో ఎవ్రికైెన్న నషట ం కలిగతే 

జంతవు యజమానికి ప్రిహారం వ్రిించదు. అది 

క్షమించదగా్ది. అదేవిధంగా ఎవ్రైన్న వ్ండటానికి పయిా 

వలిగసేు  అప్ర మతు ంగా ఉనిప్పటికీ ఎటవ్ంటి ఉదేద శాం 

లేకుండా నిప్పప రవ్వ ఎగరి ఇతరులకు నషట ం కలిగతే 

పయిా వలిగంచిన వ్యరిపై ప్రిహారం వ్రిించదు.  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1079 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
అవ్సరం ఉనింత పాలనే పతికి తార గాలి. కాని అకకడి 

నుండి పాలను తీసుకొని వళళరాదు.(అబూ దావూద) 

 ( 2/890) [ ) لم تتم دراسته (  17]  - 2954

َمْن دََخَل  " قَاَل: معليه وسلىل اهلل  ص ِب ِ الن َ  َعِن ُعَمرَ  ِن ابِْن عَ وَ 
ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه َوقَاَل "َحائًِطا فَلَْيأْكُْل َوََل يَت َِخُذ ُخْبَنةً  ْ   . َرَواُه الّت ِ

ِمِذي ُ َهَذا َحِديْ  ْ  .ٌث َغِريٌْب الّت ِ

2954. (17) [2/890-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ఎవ్రైన్న ఆకలిగొని వ్ాకిి తోటల్లనికి 

ప్ర వేశ్సేు  ఆకలి తీరిననిి ప్ళళను తినవ్చ్చు. అకకడి 

నుండి తీసుకొని వళళరాదు. అంటే కడుప్పనిండా 

తినవ్చుిను. అకకడి నుండి తీసుకొని వళళరాదు. 

(తిరిమజి' / ఏకలాేఖనం, ఇబెి మాజహ్) 

 ( 2/891)  سته (لم تتم درا [ ) 18 ] - 2955

َة َعْن وَ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم ِن َصْفَواَن َعْن أَبِْيِه:بْ أَُمي َ  أَن َ الن َ

ُد ااْسَتَعاَر ِمْنُه أَدَْراَعُه يَْوَم ُحَنْيٍ فَقَ  ؟ قَاَل: "بَْل  َل: أََغْصًبا يَا ُمَحم َ
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  .عَاِري ًَة َمْضُمْونًَة"

2955. (18) [2/891-అప్రిశోధితం] 

ఉమయా బన్ 'సఫ్వ్యన్ (ర) తన తండిర  దావరా 

కథనం: ''ప్ర వ్కి (స) 'హునైన్ యుదధ ం సందరభంగా 

'సఫ్వ్యన్ను కవ్చం అడిగారు. (అప్పటికి 'సఫ్వ్యన్ 

ఇంకా ఇసో్తమ్ సీవకరించలేదు). దానికి 'సఫ్వ్యన్ ఓ 

ము'హమమద్ (స)! తమరు ఈ కవ్చానిి న్న నుండి 

బలవ్ంతంగా తీసుకోవ్యలనుకుంటన్నిరు. దానికి 

ప్ర వ్కి (స), ''లేదు అవ్సరం కోసం తీసుకుం 

టన్నిను. ఒకవేళ ఇదిపోతే దీని ప్రిహారం నేను 

చెలాిసిాను'' అని అన్నిరు. (అబూ దావూద్) 

   (2/891)  راسته ([ ) لم تتم د 19]  - 2956

ْوُل:  يَقُ  لموسعليه  صىل اهلل َل اهللِ َعْن أَِِبْ أَُماَمَة قَاَل: َسِمْعُت َرُسوْ وَ 
ِعْيُم غَاِرٌم".   .ُة ُمَؤد َاةٌ يَ اَلَْعار ِ " يُْن َمْقِضٌي َوالز َ َوالِْمْنَحُة َمْردُْودٌَة َوالد َ

 َ ِمِذي ُ َوأ ْ  .ْو دَاُودَ بُ َرَواُه الّت ِ

2956. (19) [2/891-అప్రిశోధితం] 

అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ఇలా 

అంటూ ఉండగా నేను విన్నిను. ''అవ్సరానికి 

తీసుకుని వ్సుు వును తిరిగ ఇవ్వటం తప్పనిసరి. 

మరియు మనీ'హను యజమానికి తిరిగ ఇచిి 

వేయాలి. అప్పప తీరిడం తప్పనిసరి. బాధుాడు 

ప్రిహారం చెలోించాలి.'' 107  (తిరిమజి', అబూ 

దావూద్)  
   (2/891)  [ ) لم تتم دراسته ( 20]  - 2957

ا أَْرَمي نَْخَل اْْلَنَْصاِر ُت غََُلمً كُنْ  اَل:ي قَ رِ اَغف َ َعْمٍرو الْ  ِع بِْن َعْن َرافِ وَ 
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: َل؟  خْ "يَا غََُلُم لَْم تَْرِمي الن َ  فَأُِِتَ ِِبْ الن َ

ا َسَقَط ِفْ أَْسَفلَِها" ثُم َ َمَس   ."فَََل تَْرِم  قَاَل: .آكُُل  "قُلُْت: ْ َوكُْل ِمم َ َسُه  َح َرأ
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوابُْن َماَجهُ  ." بََطَنهُ  أْشَبعْ ُهم َ ل  الَل: "فََقا ْ  .َرَواُه الّت ِ

 لل َُقَطِة" إِْن َشاَء اهللُ ا ُر َحِديَْث َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب ِفْ"بَاِب َُ َوَسَنْذك  
 .تََعاَل

2957. (20) [2/891-అప్రిశోధితం] 

రా'ఫె బన్ 'అమర ర్ 'గఫార్జ (ర) కథనం: నేను 

యువ్కుడిగా ఉనిప్పపడు అన్నసరుల ఖరీూరప్ప 

చెటోపై రాళ్ళళ విస్లరి ఖరీూరాలను ప్డగొటేట వ్యడను. 

ననుి ప్టట కొని ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు తీసుకువళళడం 

జరిగంది. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స), 'కుమారా! 

ఖరీూరాలపై రాళ్ళళ ఎందుకు విసురుతావు?' అని 

అన్నిరు. దానికి నేను, 'ఖరీూరాలు తినడానికి,' అని 

అన్నిను. దానికి ప్ర వ్కి (స), 'రాళ్ళళ విస్లరి వ్యటిని 

రాలికు. ఎందుకంటే దాని వ్లో ప్చిివి, ప్ండువి 

అనీిప్డతాయి. దానివ్లో నషట ం కలుగుతంది. చెటట  

కిర ంద ప్డిఉనిప్ళళను తీసుకొని తిను,' అని 

ఉప్దేశ్ంచి, తన చేతితో న్న తలపై నిమురుతూ, 'ఓ 

అలోాహ్! ఇతని కడుప్పను నింప్ప,' అని అన్నిరు. 

(తిరిమజి', అబూ దావూద్, ఇబెి మాజహ్)  

'అమర ర్ బన్ షు'ఐబ్ 'హదీసు'ను ఇన్ష్ట అలోాహ్ 

బాబ్ అలా్ఖ'తహ్ ల్ల పేర్కకందుము. 
----- 

 

107) వివ్రణ-2956: అంటే ఒకరు అవ్సరానికి మర్కకరి 

వ్దద  నుండి ఏదైన్న వ్సుు వు తీసుకుంటే అతని వ్సుు వును 

తిరిగ ఇచిి వేయాలి. ఒకవేళ ఎవ్రైన్న మర్కకరికి కేవ్లం 

పాలు తార గ్టానికి పాలిచేి జంతవును ఇసేు  పాలు 

ఇచిినంత కాలం పాలు తార గ జంతవును తిరిగ 

ఇచిివేయాలి.  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1080 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  

 َ    మూడవ విభాగం  لَْفْصُل الث َالُِث ا

 ( 2/891)[ ) صحيح (   21]  - 2958

"َمْن   م:لليه وسصىل اهلل ع اهلِل ْوُل ُس رَ  قَاَل ِه قَاَل: يْ ْن َسالٍِم َعْن أَبِ عَ 
ِه ُخِسَف بِِه يَْوَم الِْقَياَمِة إََِل َسْبِع   أََخَذ ِمَن اْْلَْرِض َشْيًئا بَِغْْيِ َحق ِ

 .َواُه الُْبَخاِري ُ . رَ "أَْرِضْيَ 

2958. (21) [2/891-దృఢం] 

తన తండిర  దావరా స్తలిమ్ ఉలోేఖనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, అన్నాయంగా ఇతరుల భూమిని 

ఆకర మించుకుని వ్ాకిిని తీరుపదినం వ్రకు భూమి 

యొకక ఏడు భూముల్లోనికి అణగ్దొర కకడం 

జరుగుతంది. (బు'ఖార్జ) 

 ( 2/892) ته ( تتم دراس[ ) لم  22]  - 2959

َة قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمَعْن يَعْ وَ    ىَل بِْن ُمر َ
َ َمْن يَُقْوُل: " َ خَ أ َهاَغْْيِ حَ ْرًضا بِ َذ أ .  "لَْمْحَشرَ كُل َِف أَْن ي َْحِمَل تَُرابَِها ا  ق ِ

 .َرَواُه أَْحَمُد 

2959. (22) [2/892-అప్రిశోధితం] 

య'అలా' బన్ మురర హ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ను 

ఇలా ప్ర వ్చిస్తు  ఉండగా నేను విన్నిను, ''ఇతరుల 

భూమిని అన్నాయంగా ఆకర మించుకుని వ్ాకిిని దాని 

మటిట ని తీరుప మైదానంల్లనికి తీసుకురావ్లస్లందిగా 

శ్కిు ంచడం జరుగుతంది. (అ'హేద్) 

 ( 2/892) [ ) لم تتم دراسته (  23]  - 2960

"أَي َُما   اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:ِمْعُت َرُسْوُل اهلِل صىلَس  اَل:َعْنُه قَ وَ 
ا م َِن ا  َرُه َحّت َ يَْبلَُغ  فِ ي َْح  َجل َ أَْن َعز َ وَ  اهللُ  َفهُ ْرِض كَل َ ْْلَ َرُجٍل َظلََم ِشَْبً

قُُه إََِل يَْوِم الِْقَياَمِة َحّت َ يُْقَض بَْيَ  .  "اِس  الن َ آِخَر َسْبِع أَْرِضْيَ ثُم َ يَُطو َ
 .َرَواُه أَْحَمُد 

2960. (23) [2/892-అప్రిశోధితం] 

య'అలా' బన్ ఉమయాహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ఇలా ప్ర వ్చిస్తు  ఉండగా నేను విన్నిను, ''ఇతరుల 

జానడు భూమినైన్న అన్నాయంగా ఆకర మించుకుని 

వ్ాకిిని ఏడు భూముల భారానిి తన మడల్ల వేసుకో 

వ్లస్లందిగా అలోాహ్ (త) ఆదేశంచడం జరుగుతంది. 

చివ్రికి ప్ర జలమధా తీరుప పూరత యిపోతంది.'' 

(అ'హేద్)  

===== 

 ْفَعةِ ش ُ بَاُب ال   -12
12. విలీనం అధాాయం 

షుఫ్'అహ్ అంటే కలప్టం, అతకటం అని అరిం. 

ఇసో్తమీయ ప్రిభాషల్ల ఒక భాగ్స్తవమి యొకక వ్ంత 

మరో భాగ్స్తవమి వైప్ప మారిడం. భాగ్స్తవమి 

మరియు షుఫ్'అహ్ ల మధా గ్ల ధరమబదధ మైన 

ఏదైన్న వ్సుు వుకు బదులు ఇవ్వటం. ఉదా: ఇదద రు 

భాగ్స్తవములో్ల ఒకరు తన వ్ంత భూమిని అమమ 

గోరుతాడు. రండవ్ భాగ్స్తవమియ్య కొనడం అనేది 

ధరమబదధ మైన హకుక. ఇతని అనుమతి లేకుండా 

ఇతరులు కొనడం ధరమం కాదు. ఇతరులు ఇచేి 

ధరనే షఫీ ఇచిి తన భాగ్స్తవమి భాగానిి కొని తన 

భాగ్ంల్ల కలుప్పకోవ్యలి. భాగ్స్తవమి తన మరో 

భాగ్స్తవమి ఉనిప్పపడు ధరమబదధ ంగా అతనికే 

అమామలి. ఒకవేళ అతను లేకపోతే వేచి ఉండాలి. 

ఎదురుచూడాలి.  
----- 

 َ ُل ا     మొదటి విభాగం  لَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 2/893) [ ) صحيح (  1]  - 2961

ِب ُ عَ  فْ  صىل اهلل عليْن َجابٍِر قَاَل: قََض الن َ َعِة ِفْ كُل ِ َما ه وسلم بِالش ُ
رُ فَِت لَْم يُْقِسْم فَإِذَا َوقََعِت الُْحُدْودُ َوُصرِ  َواُه  َعَة. رَ ُشفْ  ََل ُق فَ الط ُ

 . ُبَخاِري ُ الْ 

2961. (1) [2/893-దృఢం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) విభజించబడకుండా 

ఉని ప్ర తి వ్సుు వుపై షుఫ్'అహ్ ను నిరేద శ్ంచారు. 

విభజన జరిగతే ప్ర తి ఒకకరి దారులు వేరు వేరు. 

మరి అందుల్ల షుఫ్'అహ్ ఉండదు. (బు'ఖార్జ)  
 ( 2/893)  (  يح) صح   [ 2]  - 2962

ْفَعِة ِفْ كُل ِ : قََض َرُس ْنُه قَاَل عَ وَ  ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم بِالش ُ
َع َحّت َ يُْؤذََن  ُه أَْن ي َِبيْ ََل يَِحل ُ لَ ِشْركٍَة لَْم تُْقَسْم َربَْعٍة أَْو َحائٍِط: "

.  " ق ُ بِهِ فَُهَو أَحَ ِذنُُه  يُؤْ  ْم لَ َع وَ ا بَافَإِذَ َشِريَْكُه فَإِْن َشاَء أََخَذ َوإِْن َشاَء تََرَك 
 .َواُه ُمْسلٌِم رَ 

2962. (2) [2/893-దృఢం] 
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జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) భాగ్స్తవమాం గ్ల 

విభజించబడని ప్ర తి వ్సుు వుల్ల షుఫ్'అహ్ గురించి 

ఆదేశ్ంచారు. అది భూమి అయిన్న తోట అయిన్న 

ఒక భాగ్స్తవమి మరో భాగ్స్తవమికి తెలియకుండా 

తన వ్ంతను అమమటం తగ్దు. ఒకవేళ 

తెలియప్రచకుండా అమిమవేసేు  భాగ్స్తవమియ్య అధిక 

హకుక గ్లవ్యడు. 108  (ముసో్లమ్) 

   (2/893)  [ ) صحيح ( 3]  - 2963

 صىل اهلل عليه وسلم: "اَلَْجاُر  قَاَل َرُسْوُل اهللِ َرافٍِع قَاَل: َعْن أَِِبْ وَ 
 .ي ُ ُبَخارِ . َرَواُه الْ "ِبهِ أََحق ُ بَِسقَ 

2963. (3) [2/893-దృఢం] 

అబూ రాఫె (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

మితర డు తన స్తనిిహితాం వ్లో అధిక హకుక 

దారుడు. (బు'ఖార్జ) 

 ( 2/893)ه ( [ ) متفق علي 4]  - 2964

"ََل يَْمَنْع   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َرَة قَاَل:ْن أَِِبْ ُهَريْ عَ وَ 
َ َجارَ َجاٌر   .ِجَداِرهِ"َبًة ِفْ َز َخْش رِ غْ يَ  ْن ُه أ

2964. (4) [2/893-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''పరుగువ్యరు తన పరుగువ్యరిని గోడకు మ్మకులు, 

లేదా కరర లు కొటట కూడదని వ్యరించకూడదు. 

(బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్)  
   (2/893)  [ ) صحيح ( 5]  - 2965

لم: "إِذَا اْخَتلَْفُتْم ِفْ  س اهلل عليه و اهلِل صىلَرُسْوُل  اَل قَ  :قَاَل  ْنهُ عَ وَ 
ِريِْق ُجِعَل ِعْرُضُه َسْبَعَة أَذُْرٍع". َرَواُه ُمْسلٌِم   .الط َ

2965. (5) [2/893-దృఢం] 

 

108) వివ్రణ-2962: షుఫ్'అహ్ రండు రకాలు. 

భాగ్స్తవమా షుఫ్'అహ్ అంటే ఒక ఇంటిల్ల ఇదద రు భాగ్ 

స్తవములు ఉన్నిరు. వ్యరిల్ల ఒకరు తన వ్ంత అమమ 

గోరితే రండవ్ భాగ్స్తవమి తప్ప మరవ్రూ తీసుకో లేరు. 

రండవ్ది మితర తవ షుఫ్'అహ్, అంటే ఒక ఇలోు అమమ 

బడితే దానిి కొనడంల్ల మితర లకు ఎకుకవ్ హకుక 

ఉంది. ష్టష'యీ (రహే) ప్ర కారం భాగ్స్తవమాంల్ల 

షుఫ్'అహ్ ఉంది. మితర తవంల్ల షుఫ్'అహ్ లేదు.  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''మారాం విషయంల్ల అభపార యభేదాలు ఏరపడితే, 

మారాం కొరకు 7 గ్జాల వడలుప భూమిని వ్దలి 

వేయండి.'' 109 (ముసో్లమ్)  
----- 

   రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِنْ 

 ( 2/894)[ ) لم تتم دراسته (  6]  - 2966

ِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   قَاَل: َس َسِعْيِد بِْن ُحَريٍْث  ْن عَ 
َ ََ  د يقول: "َمْن بَاَع ِمْنُكْم  َ  .ِمٌن ا قَ ارً قَ عِ  وْ اًرا أ َ َباَرَك لَُه إَِل َ ْن ََل يُ أ ْن ي َْجَعلَُه  أ

اَرِمي ُ "ِفْ ِمْثلِهِ   .. َرَواُه ابُْن َماَجُه َوالد َ

2966. (6) [2/894-అప్రిశోధితం] 

సయీద్ బన్ హురైస్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వ్కి 

(స)ను ఇలా ప్ర వ్చిస్తు  ఉండగా విన్నిను, ''మీల్ల 

ఎవ్రైన్న ఇలోు లేదా భూమి అమిమతే దాని ధరను 

అటవ్ంటి భూమిపై ఖరుి చేయాలి. అంటే మరో 

భూమి లేదా ఇలోు కొనుకోకవ్యలి. ఒకవేళ మరో 

భూమి లేదా ఇలోు కొనకుండా ఉంటే ఆ ధనంల్ల శుభం 

ఉండదు. (ఇబెి మాజహ్, దారమి)  

ఎందుకంటే భూమి లేదా ఇలోు కొనడంల్ల 

వ్ాయప్రచక పోతే ఆ డబుు ఖరియిపోతంది, అదే 

అశుభం. 

 ( 2/894)( تم دراسته  [ ) لم ت 7]  - 2967

ٍر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "اَلَْجاُر أََحق ُ  بِ َعْن َجاوَ 
. َرَواُه أَْحَمُد "ا كَاَن َطِريُْقُهَما َواِحًداائًِبا إِذَ لََها َوإِْن كَاَن غَ   بُِشْفَعِتِه يُْنَتَظرُ 

ِمِذي ُ  ْ ا َماَجهُ ابُْن وَ  ُودَ اَوأَبُْو دَ  َوالّت ِ  .َرِمي ُ  َوالد َ

2967. (7) [2/894-అప్రిశోధితం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

సహచరుడు షుఫ్'అహ్ విషయంల్ల అందరికంటే 

అధికహకుక కలిగ ఉంటాడు. ఒకవేళ అతడు లేకపోతే 

అతని గురించి వేచి ఉండాలి. ఇది ఎప్పపడంటే ఇదద రి 

 

109) వివ్రణ-2965: అంటే మధాల్ల భూమి ఖాళ్ళగా 

ఉంది. కొందరు అకకడ ఇలోు కటాట లని కోరుతన్నిరు. 

మారాానికి 7 గ్జాల వడలుప భూమిని వ్దలివేయాలి. 

వ్చేిపోయ్య వ్యరికి ఆటంకం కలగ్కుండా ఉండటానికి. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1082 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
మారాం ఒకటై్ట ఉంటే. (అ'హ్మద్, తిరిమజి', అబూ 

దావూద్, ఇబెి మాజహ్, దారమి) 

 ( 2/894) [ ) لم تتم دراسته ( 8]  - 2968

ُ عَ وَ  ِب ِ َصىل َ اّلل َ اٍس َعِن الن َ ِري لَْيِه َوَسل ََم قَاَل َعِن ابِْن َعب َ ُك  : »الش َ
ِمِذي  قَ  ْ ْفَعُة ِف كل َشْيء« . َرَواُه الّت ِ  اَل: َشِفيٌع َوالش ُ

2968. (8) [2/894-అప్రిశోధితం] 

ఇబెి 'అబాుస్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''భాగ్స్తవమికి అమమబడే భూమిల్ల షుఫ్'అహ్ హకుక 

ఉంది. సి్లరమైన (సిల మారిపడి చేయలేని / క్దల్ని / 

నిశ్ుల్మైన) ప్ర తి వ్సుు వుల్ల షుఫ్'అహ్ హకుక 

ఉంది.''  (తిరిమజి') 

   (2/894) م دراسته ([ ) لم تت 9]  - 2969

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم ُمْرَسًَل   ِن أَِِبْ ُملَْيَكةَ  َعِن ابْ ْد ُرِوَي قَ وَ  َعِن الن َ
 .َوُهَو أََصح ُ 

2969. (9) [2/894-అప్రిశోధితం] 

ఇబుి అబీ ములైెకహ్ కథనం కూడా ఇల్లగే ఇంది. 

(తిరిమజి') 

 ( 2/894) [ ) لم تتم دراسته (  10]  - 2970

هلل عليه  هلِل صىل اُسْوُل ا رَ اَل قَ : اَل ُجَبْيٍش قَ َعْن َعْبِد اهلِل بِْن وَ 
َب اهلُل َرأَْسُه ِفْ الن َارِ  وسلم: "َمْن  . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوقَاَل:  "قََطَع ِسْدَرًة َصو َ

: َمْن قََطَع ِسْدَرَة ِفْ فََُلةٍ يَْسَتِظل ُ بَِها ابُْن  َصَر لَْحِديُْث ُمْختَ َهَذا ا  يَْعِِنْ
ِبيْ  َب اهلُل   فِْيَها َصو َ هُ  َحق ٍ يَُكْوُن لَ ًما بَِغْْيِ ا َوُظلْ ْشمً غَ   ئُِم اِل َوالَْبهَ الس َ

 .َرأَْسُه ِفْ الن َارِ 

2970. (10) [2/894-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'హుబైెష్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''రేగ చెటట ను నరికే వ్యరిని అలోాహ్ (త) 

తల కిర ందులుగాచేస్ల నరకంల్ల ప్డవేస్తు డు.'' 110 

(అబూ దావూద్) 

 

110) వివ్రణ-2970: రేగచెటట  అడవిల్ల, మారాంల్ల ఉండి, 

ప్రయాణీకులు, ఇతర జంతవులు ఆ చెటట  నీడదావరా 

లాభం పందుతూ ఉంటే, విశార ంతి పందుతూ ఉంటే, 

అనవ్సరంగా అధరమంగా ఎవ్రైన్న ఆ చెటట ను నరికివేసేు  

అలోాహ్ (త) వ్యరిని తలకిర ందులుగా నరకంల్ల ప్డ 

వేస్తు డు. లేదా ఆచెటట  హరమ్ల్లఉంటే హరమ్ల్లచెటోను 

 ఈ 'హదీసు' సంకిు ప్ు ంగా ఉందని అబూ దావూద్ 

పేర్కకన్నిరు. దీని అరిం ఏమిటంటే ఏదైన్న 

మైదానంలో లేక్ మరగ ంలో రేగుచెటే ఉండి, 

బాటసారులు ఇతర జ్ంతువులు దాని నీడప్టేన 

సేదత్నరుతూ ఉంటే అటవ్ంటి రేగు చెటేను 

అనవ్సరంగా నరికినటై్లత్య, అటవ్ంటి వ్ాకిత ని అలా్లహ్ 

నరక్ంలో బోరా్మ ప్డవేసిాడు.  
----- 

   మూడవ విభాగం  َفْصُل الث َالُِث اَلْ 

   (2/895)  [ ) لم تتم دراسته ( 11]  - 2971

َعْنُه قَاَل: إِذَا َوقََعِت الُْحَئُدْودُ ِفْ  ِضَي اهللُ  َعف َاَن رَ ْن ُعْثَماَن بِْن عَ 
ََل فَ  بِْئرٍ  ِفْ ةَ عَ فْ  شُ ْيَها. َوََل اْْلَْرِض فَََل ُشْفَعَة فِ   .ُه َمالٌِك اِل الن َْخَل. َروَ َح  و َ

2971. (11) [2/895-అప్రిశోధితం] 

'ఉస్తమ'న్ బన్ 'అఫ్ఫాన్ (ర) కథనం: భాగ్స్తవములు 

తమ భూమి హదుద లిి వేరుచేసుకుంటే, అంటే 

ప్ంచుకొని వేరైతే భాగ్స్తవమా షుఫ్'అహ్ హకుక 

ఉండదు. అదేవిధంగా బావిల్ల, ఖరీూరప్ప ప్పరుష 

వ్ృకాు లల్ల షుఫ్'అహ్ లేదు. (మాలిక్) 

===== 

 بَاُب الُْمَساَقاِة َوالُْمَزاِرَعةِ   -13
13. ఖౌలు, ''ముసాఖాత్'' 

ము'జారిఅత్ అంటే ఒక వ్ాకిికి భూమి ఇవ్వటం, ఆ 

వ్ాకిి అందుల్ల ప్ంటలు ప్ండించటం వ్చేి లాభానిి 

ఇదద రూ నిరిారితమైన విధంగా తమ తమ వ్ంత 

పందటం. ఉదా: మీ వ్దద  5 ఎకరాల భూమి ఉంది. 

మీరు 'జైద్కి ఇచిి వ్ావ్స్తయం చేయమన్నిరు. 

దాని ప్ంటల్ల సగ్ం మీది, సగ్ం మాది అన్నిరు. 'జైద్ 

దానికి సమమతించి వ్ావ్స్తయం పార రంభంచాడు. ఆ 

వ్చిిన ప్ంటల్ల సగ్ం సగ్ం ఇదద రూ పందండి. దీనేి 

ము'ఖాబరహ్ అని కూడా అంటారు. కొందరు 

ము'ఖాబరత్ మరియు ము'జారఅత్ ల్ల కొంత భేదం 

ఉందని అన్నిరు. ము'జారఅత్ ల్ల శరమ ఒక వైప్ప 

 

కోయటం నిషిదధ ం. అయితే ఈ హదీసుకు షుఫ్అకు ఎట 

వ్ంటి సంబంధం లేదు. వ్యసు వ్ం అలా్లహ్(త)కే తెలుసు. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1083 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
నుండి, వితు న్నలు భూమి మర్కకవైప్ప నుండి. ము'ఖా 

బరత్ల్ల భూమి ఒక వైప్పనుండి, వితు న్నలు శరమ 

మరోవైప్ప నుండి. ఈ విధమైన ము'జారఅత్ మరియు 

ము'ఖారబత్ ధరమసమమతమ్మ. ప్ర వ్కి (స) మరియు 

ఆయన అనుచరులు ము'జారఅత్ చేస్తరు. భూమిని 

అదద కు ఇవ్వడం కూడా ధరమబదధ మ్మ.  
అసలు ముస్త'ఖాత్, ము'జారఅత్ యొక్క ఒక్ 

రక్ం. కేవ్లం వ్ాతాాసం ఏమిటంటే ముజారఅత్ 

భూమి విషయంల్ల జరుగుతంది. కాని ముస్తఖాత్ 

చెటోల్ల జరుగుతంది. మీరు మీ తోటను చెటోను 

ఇతరులకు అప్పగంచి నీవు వ్యటిని సంరకిు ంచి 

ప్ండించుకోమని, దానివ్లో ప్ండిన ప్ండోు సగ్ంమీవి 

సగ్ంమావి, అని అంటే వ్యరు ఒప్పపకొని ప్ని 

పార రంభంచారు.  

ُل      మొదటి విభాగం  اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 ( 2/896) ح ( [ ) صحي  1]  - 2972

أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم دَفََع إََِل   اهلِل بِْن ُعَمَر: ْن َعْبدِ عَ 
ْوَها ِمْن أَْمَوالِِهْم َولَِرُسْوِل  َعىَل أَْن ي َْعَتِملُ أَْرَضَها ََبَ وَ َخيْ  َل خْ نَ ْوِد َخْيََبَ يَهُ 

 ٌم  َرَواُه ُمْسلِ  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َشْطُرثََمِرَها.

:ِرَوايَِة اِفْ وَ  أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم أَْعََط َخْيََبَ   لُْبَخاِري ِ
 .ْخُرُج ِمْنَهايَ ْم َشْطَر َما َولَهُ  َرُعْوَهاا َويَزْ ْوهَ لُ مَ عْ ي َ  ُهْودَ أَْن الْيَ 

2972. (1) [2/896-దృఢం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ఖైబర్ ఖరీూరప్ప చెటోను, భూములను యూదులకు 

ఇచిి, వ్ావ్స్తయం వ్యరు చేయాలని ప్ంటల్ల సగ్ం 

యూదులది, సగ్ం ప్ర వ్కి(స)కు చెందుతందని షరత 

పటాట రు. 111 (ముసో్లమ్)  
 

111) వివ్రణ-2972: మదీనహ్కు సమీప్ంల్ల ఖైబర్ అనే 

ప్టట ణం ఉంది. ఇకకడ యూదులు ఉండేవ్యరు. ఖైబర్ 

జయించబడింది. అకకడి తోటలపై, భూములపై ప్ర వ్కి 

(స)కు ఆధిప్తాం లభంచింది. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) 

వ్యరితో మీరికకడి నుండి వళిళపోండని ఆదేశ్ంచారు. 

దానికి వ్యరు మమమలిి ఇకకడే ఉండనియాండి, 

వ్ావ్స్తయం, వ్ృక్ష సంరక్షణ గురించి మాకు బాగా 

తెలుసు అని వినివించుకున్నిరు. దానికి ప్ర వ్కి (స) 

బు'ఖార్జల్ల కూడా ఇటవ్ంటి క్థనం ఉంది. ప్ర వ్కి 

(స) ఖైబర్ ఖరీూరప్ప చెటోను, భూములను 

యూదులకు ఇచిి, వ్ావ్స్తయం వ్యరు చేయాలని 

ప్ంటల్ల సగ్ం యూదులది, సగ్ం ప్ర వ్కి (స)కు చెందు 

తందని షరత పటాట రు.  
   (2/896)  [ ) صحيح ( 2]  - 2973

ّت َ َزَعَم َرافُِع ابُْن  حَ َرى بَِذلَِك بَأًْسا ُر ِوََل نَ نَُخابِ  ن َاكُ: قَاَل َعْنُه وَ 
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم نَََه َعْنَها فََّتَ   أَْجِل ْكَناَها ِمْن َخِديٍْج أَن َ الن َ

 .َك. َرَواُه ُمْسلٌِم ذَلِ 

2973. (2) [2/896-దృఢం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: మ్మము 

ము'ఖాబరత్, ము'జారఅత్ ప్రసపరం చేసుకునే 

వ్యరం. వ్యటిల్ల ఎటవ్ంటి అభాంతరానిి భావించే 

వ్యరం కాదు. అయితే ప్ర వ్కి (స) వీటి నుండి 

వ్యరించారని రా'ఫె బన్ 'ఖదీజ్ తెలియప్రచగా 

మ్మము వీటిని మానుకున్నిము.'' 112 (ముసో్లమ్)  

 ( 2/896)[ ) متفق عليه (  3]  - 2974

ِنْ َعم َاَي  ِن َخِديٍْج قَاَل: أَخْ َرافِِع بْ  ٍس َعْن قَيْ  ِن بْ لََة َعْن َحْنَظ وَ  ََبَ
ِب َ صىل اهلل  بَِما عليه وسلم  أَن َُهْم كَانُْوا يُْكُرْوَن اْْلَْرَض َعىَل َعْهِد الن َ

ِب ُ َعىَل اْْلَْربََعاِء أَْو َشْيٍء يَْسَتْثِنْيِه َصاِحُب اْْلَْرِض فََنَهانَ يَْنُبُت    ا الن َ
َراِهِم  فَ َك فَُقلُْت لَِرافٍِع: َعْن ذَلِ  ليه وسلم عاهلل صىل َكْيَف ِهَي بِالد َ

نَانِْْيِ؟ فََقاَل: لَْيَس بَِها بَأٌْس َوكَأَن َ ال َذِ  لَْو نََظَر ْن ذَلَِك َما ْي نََهي عَ َوالد َ
 .َرةِ  لُْمَخاطِ َن امِ  فِْيهِ ْوُه لَِما فِْيِه ذُُوو الَْفْهِم بِالَْحََلِل َوالَْحَراِم لَْم يُِجْيزُ 

2974. (3) [2/896-ఏకీభవితం] 

 

సరే అయితే మీరు వ్ావ్స్తయం చేయండి దాని సగ్భాగ్ం 

మీది, సగ్భాగ్ం మాది అని ఒప్పందం కుదురుి 

కున్నిరు. దీనేి ముజారఅత్ మరియు ముస్తఖాత్ 
అంటారు. ఈ 'హదీసు' దావరా ఈ రండూ 

ధరమసమమతమ్మ అని తెలిస్లంది.  
112) వివ్రణ-2973: ముఖాబరత్ను ముజారఅత్ అని 

కూడా అంటారు. వీటిని గురించి పైన పేర్కకనడం 

జరిగంది. ముజారఅత్ ధరమసమమతమ్మ, అయితే దీనిి 

గురించి వ్చిిన నిషేధాజా ఇందుల్లని ఒక ప్ర తేాక రకానికి 

వ్రిిసుు ంది. దానిి గురించిన 'హదీసు'ను కిర ంద పేర్కకనడం 

జరిగంది. 
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'హన్''జల బన్ ఖైస్ (ర), రా'ఫె బన్ 'ఖదీజ్ దావరా 

క్థనం. అతను మా చిన్నినిలు న్నకు ఇలా 

తెలియప్రిచారు: ప్ర వ్కి (స) కాలంల్ల ప్ర వ్కి (స) 

అనుచరులు తమ భూములను అదద కు ఇచేివ్యరు. 

అయితే కాలువ్లకు, వ్యగులకు ప్ర కకన ప్ండే 

ప్ంటలకు బదులుగా, లేదా భూమి యజమాని 

ఎంచుకుని ప్ంటను మాతర ం ప్ర వ్కి (స) వ్యరించారు. 

దానికి నేను రా'ఫె బన్ 'ఖదీజ్ను 'భూములను 

దిర్హమ్, దీన్నరోకు బదులుగా అదద కు ఇవ్వ 

వ్చుిన్న' అని అడిగాను. దానికి అతను(స) 

'ఇందుల్ల ఎలాంటి అభాంతరం లేదు' అని అన్నిరు.  

ఉలోేఖనకరి అభపార యం: ప్ర వ్కి (స) నిషేధించిన 

ము'జారఅత్ ఎటవ్ంటిదంటే ఒకవేళ ఎవ్రైన్న 

బుదిధ మంతడు ధరామధరామలను దృషిట ల్ల పటట కొని 

ఆల్లచిసేు  మోసం, ప్ర మాదం ఉందని గ్ర హించి వీటిని 

ధరమంగా భావించడు. 113 (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

   (2/897) [ ) متفق عليه ( 4]  - 2975

ا أَْكَثَر أَْهُل  ٍج قَاَل:ِن َخِديْ  بْ ِع فِ اْن رَ عَ وَ  لَْمِديَْنِة َحْقًَل َوكَاَن اكُن َ
ا أَْخَرَجْت لََك فَُرب َمَ    َوَهِذهِ أََحُدنَا يُْكِرْي أَْرَضُه فََيُقْوُل: َهِذهِ الِْقْطَعُة ِِلْ 
ِب ُ صىل اهلل عل  .يه وسلم ِذهِ َولَْم تُْخِرْج ِذهِ فََنَهاُهُم الن َ

2975. (4) [2/897-ఏకీభవితం] 

రా'ఫె బన్ 'ఖదీజ్ (ర) కథనం: మ్మము మదీనహ్ల్ల 

అందరికంటే అధికంగా వ్ావ్స్తయం చేసేవ్యరం. మ్మము 

మా భూములను అదద కు ఇచేివ్యళళం. ఇచేివ్యరు 

పలంల్లని ఈ భాగ్ం ప్ంట మాది, ఆ భాగ్ం ప్ంట 

నీది అని అనేవ్యరు. ఒకోకస్తరి ఒక భాగ్ంల్ల ప్ంట 

బాగుంటంది, మరో భాగ్ంల్లని ప్ంట బాగుండదు. 

అందువ్లో ప్ర వ్కి (స) ఇటవ్ంటి వ్ావ్స్తయ 

ఒప్పందానిి నిషేధించారు. (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

 

113) వివ్రణ-2974: అంటే మోసం, దగా ఉని 

ముజారఅత్ ధరమసమమతం కాదు. దగా, మోసం, లేనిది 

ధరమసమమతం. ధన్ననికి బదులు లేదా ప్ంటల్ల 

వ్ంతలకు బదులు, మోసం ఉనిది అంటే భూమి 

యజమాని ఈ భాగ్ం ప్ంట న్నది, ఆ భాగ్ం ప్ంట నీది 

అని అంటే ఇందుల్ల మోసం, నషట ం ఉంది. కనుక 

ఇటవ్ంటి వ్ావ్స్తయం ధరమసమమతం కాదు.  

  (2/897) ( متفق عليه[ )  5]  - 2976

وٍس: لَْو تََرْكَت الُْمَخابََرَة فَإِن َُهْم قُلُْت لَِطاوِ ْمٍرو قَاَل: َوَعْن عَ 
ِب َ  أَْي َعْمُرو  ُه قَاَل:ََه َعنْ لم نَ وس ه علي صىل اهلليَْزَعُمْوَن أَن َ الن َ

 ُ ْ أ ْ عْ إِن ِ ْ َوأُِعْيهُُنُ اٍس أَن َ   .ِطْْيِ ِنْ يَْعِِنْ ابِْن َعب َ َوإِن َ أَعْلََمُهْم أَْخََبَ
ِب َ صىل سلم لَْم يَْنَه َعْنُه َولَِكن َ قَاَل: "أَْن ي َْمَنَح   اهلل عليه و الن َ

ْعلُوْ َذ عَلَْيهِ ي َأْخُ  أَْن  ْن ُه مِ  َخْْيٌ ل َ أََحُدكُْم أََخاهُ   .ًما" َخْرًجا م َ
2976. (5) [2/897-ఏకీభవితం] 

'అమర ర్ బన్ దీన్నర్ (ర) కథనం: నేను తా'ఊస్ 

తాబయీతో, 'మీరు ము'జారఅత్ను మానివేసేు  

బాగుండును, ఎందుకంటే ప్ర వ్కి (స) దీనిి 

నిషేధించారని ప్ర జలు చెబుతన్నిరు,' అని 

అన్నిను. దానికి తా'ఊస్, 'ఓ 'అమర ర్ బన్ దీన్నర్! 

నేను ప్ర జలకు భూములను ము'జారఅత్పై ఇస్తు ను. 

ఇంకా ఈ విషయంల్ల వ్యరికి సహాయం చేస్తు ను. ఎందు 

కంటే, గొప్ప ప్ండితలైెన 'అబాుస్ (ర) ఇలా 

తెలిపారు, ''ప్ర వ్కి (స) ము'జారఅత్ను నిషేధించ 

లేదు, కాని మీరు అదద కు లేదా ప్ంటకు బదులుగా 

ఇచేికన్ని, ఉచితంగా ఇవ్వటం చాలా ఉతు మం' అని 

ప్ర వ్చించారు'' అని అన్నిరు. (బు'ఖార్జ)  

అంటే డబుు, ధనం, ప్ంటల్ల భాగ్ం కోరకుండా ఒక 

ముసో్లమ్ సోదరునికి ఉచితంగా ఇచిివేయటం చాలా 

ఉతు మం.  
 ( 2/897)[ ) متفق عليه (  6]  - 2977

 لَُه  ْن كَانَْت وسلم: "مَ ليه ع ىل اهللُل اهلِل ص َعْن َجابٍِر قَاَل: قَاَل َرُسوْ وَ 
 . أَََب فَلُْيْمِسْك أَْرَضُه"َها أَْو لَِيْمَنْحَها أََخاُه فَإِْن أَْرٌض فَلَْيْزَرعْ 

2977. (6) [2/897-ఏకీభవితం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''భూమి 

ఉనివ్యరు సవయంగా వ్యరే వ్ావ్స్తయం చేయాలి. 

లేదా తన సోదరునికి ఇచిివేయాలి. ఈ రండు 

విషయాలూ కాని ప్క్షంల్ల ఆ భూమిని అలాగే ఆప 

ఉంచాలి. 114 (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 
 

114) వివ్రణ-2977: అంటే భూమి యజమాని తాను 

సవయంగా వ్ావ్స్తయం చేయాలి. ఒకవేళ ఏ కారణం 

చేతనైన్న తాను వ్ావ్స్తయం చేయలేకపోతే తన ముసో్లమ్ 

సోదరునికి తాతాకలికంగా లేదా కానుకగా ఇచేియాలి. 

ఇదీ స్తధాం కాకపోతే తన భూమిని ఆప ఉంచాలి. 
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   (2/897)  [ ) صحيح ( 7]  - 2978

َشْيًئا  َوَرأَى ِسك َةً َعْن أَِِبْ أَُماََمةَ وَ  َسِمْعُت   ِمْن آلَِة الَْحْرِث فََقاَل: و َ
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم يَ  إَِل َ أَدَْخلَُه   َت قَْوٍم َذا بَيْ ُل هَ خُ ْد  يَ ُقْوُل: "ََل الن َ

ل َ  ِ  .. َرَواُه الُْبَخاِري ُ  " الذ 

2978. (7) [2/897-దృఢం] 

అబూ ఉమామహ్ (ర) ఒకచోట వ్ావ్స్తయ 

ప్నిముటో అయిన న్నగ్లి, పారలను చూచి, ''ఏ 

జాతిల్ల ఈ ప్నిముటో ప్ర వేశ్స్తు యో, ఆ జాతిని 

అలోాహ్ (త) నీచ సి్లతికి దిగ్జారుస్తు డని ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చిస్తు  ఉండగా నేను విన్నిను'' అని అన్నిరు.115 

(బు'ఖార్జ)  
----- 

  రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِنْ 

   (2/897) ه ([ ) لم تتم دراست 8]  - 2979

َمْن َزَرَع  " ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:ٍج َعِن الن َ افِِع بِْن َخِديْ ْن رَ عَ 
َرَواُه   نََفَقُتُه". ْرِع َشْيٌء َولَهُ  لَُه ِمَن الز َ ْم فَلَْيَس نِهِ إِذْ  ْْيِ غَ ٍم بِ أَْرِض قَوْ  ِفْ 

:َهَذ  ِمِذي ُ ْ ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوقَاَل الّت ِ ْ  . ا َحِديٌْث َغِريٌْب الّت ِ

2979. (8) [2/897-అప్రిశోధితం] 

రా'ఫె బన్ 'ఖదీజ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''అనుమతి లేకుండా ఇతరుల భూమిల్ల ఎవ్రైన్న 

ప్ంటలు ప్ండిసేు , ఆ ప్ంట మొతు ం భూమి 

యజమానికే చెందుతంది. అయితే కేవ్లం దాని 

ఖరుి మాతర మ్మ భూమి యజమానిపై ఉంది.'' 116 

(తిరిమజి', అబూ దావూద్) 

 

అయితే వ్ావ్స్తయం చేయకుండా ఆప ఉంచడం మంచిది 

కాదు. అందువ్లో ఎవ్రికైెన్న వ్ావ్స్తయం చేయడానికి 

ఇచిివేయడం మంచిది.  
115) వివ్రణ-2978: అంటే రైతలపై ప్ర భుతవం ప్నుిలు 

విధిసుు ంది. సమయానికి ఇవ్వకపోతే వ్యరిప్టో ప్ర భుతవం 

కఠినంగా వ్ావ్హరిసుు ంది. అధికారులు వ్యరిని 

హింస్లస్తు రు. అవ్మానప్రుస్తు రు. లేదా వ్ావ్స్తయంల్ల 

నిమగ్ిమై ఉండటంవ్లో వీరు జిహాద్కు దూరమౌతారు. 

శతర వులు వ్యరిని అధిగ్మిస్తు రు. వ్యరిని శ్కిు స్తు రు. వ్యరిపై 

అతాాచారాలు చేస్తు రు. ఇంకా అలుపలుగా చేస్ల 

ఉంచుతారు.  
116) వివ్రణ-2979: అంటే ఒకవేళ స్తజిద్ యొకక 

భూమిల్ల అతని అనుమతి లేకుండా మాజిద్ వితు న్నలు 

----- 

   మూడవ విభాగం ُث اَلَْفْصُل الث َالِ 

 ( 2/898) [ ) صحيح (  9]  - 2980

اَل: َما بِالَْمِديَْنِة أَْهُل بَْيِت َفٍر قَ عْ أَِِبْ جَ ْن عَ  ٍم ْسلِ ْيِس بِْن مُ ْن قَ عَ 
بُِع َوَزاَرَع عَلِي ٌ وَ ْج هِ    َسْعُد بُْن َمالٍِك َرةٍ إَِل َ يَْزَرُعْوَن َعىَل الث ُلُِث َوالر ُ

َ  َوآُل َوُعْرَوُة ْسُعْوٍد َوُعَمُر ابُْن َعْبِد الَْعِزيِْز َوالَْقاِسُم َوَعْبُد اهلِل بُْن مَ   ِِبْ أ
ْحمِن بُْن اْْلَْسَوِد :    َوآُل عَلِي ٌ َوابُْن ِسْْيِيَْن َوقَاَل ُل ُعَمرَ آ بَْكٍر وَ  َعْبُد الر َ

ْحمِن  ْرِع َوعَاِمَل ُعمَ بَْن يَِزيَْد ِفْ كُْنُت أََشاِرُك َعْبُد الر َ ُر الن َاَس َعىَل : الز َ
بِالَْبْذِر فَلَُهْم  اُؤْوا جَ  . َوإِْن ْطرُ لش َ ُه ا ْنِدهِ فَلَ إِْن َجاَء ُعَمُر بِالَْبْذِر ِمْن عِ 

 .اِري ُ خَ كََذا. َرَواُه الْبُ 

2980. (9) [2/898-దృఢం] 

అబూ జ'అఫర్ దావర్మ, ఖైస్ బన్ ముసో్లమ్ కథనం: 

మదీనహ్ల్ల ని ముహాజిర్ కుటంబాలనీి ప్ంట 

వ్ంతలపై ము'జారఅత్ వ్ావ్స్తయం చేసేవ్యరు. 'అలీ 

(ర), స'అద్ బన్ అబీ వ్ఖాాస్ (ర), 'అబుద లోాహ్ బన్ 

మస్'ఊద్, 'ఉమర్ బన్ 'అబుద ల్ 'అ'జీ'జ్ (ర), 

ఖాస్లమ్ (ర), 'ఉరవ (ర), అబూ బకర్ కుటంబం 

వ్యరు, 'ఉమర్ కుటంబం వ్యరు, 'అలీ (ర) కుటంబం 

వ్యరు, ఇబుి సీర్జన్ వీరందరూ ము'జారఅత్, 

వ్ావ్స్తయం చేసే వ్యరు. 'అబుద రర హామన్ బన్ అస్వ్ద్ 

నేను 'అబుద రర హామన్ బన్ య'జీద్ను వ్ావ్స్తయంల్ల 

భాగ్స్తవమిగా చేరుు కున్వవ్యడినని అనేవ్యరు. 

అదేవిధంగా 'ఉమర్ ప్ర జలతో ఈ విధమైన 

షరతలతో అంటే ఒకవేళ 'ఉమర్ వితు న్నలు ఇసేు  

అతనికి సగ్ం ప్ంట లభసుు ందని, ఇతరులు 

వితు న్నలు వేసేు  వ్యరికి ఇంత ప్ంట లభసుు ందని 

వ్ావ్స్తయం చేసేవ్యరు. (బు'ఖార్జ)  

అంటే ఈ 'హదీసు' దావరా ము'జారఅత్ 

స్తకాు ాధారాలు సపషట ంగా కనిపసుు న్నియి. 

===== 

 

న్నటాడు. ప్ంట ప్ండింది. అయితే ఆ ప్ంట మొతు ం 

స్తజిద్కు చెందుతంది. మాజిద్కు చెందదు. అయితే 

మాజిద్ ప్ంట ప్ండించటంల్ల అయిన వితు న్నలు ఇతర 

ఖరుిలు భూమి యజమాని స్తజిద్ మాజిద్కు 

చెలోించాలి.  
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 بَاُب اْْلَِجاَرِة   -14
14. అదె్దకు ఇవేడం 

ఇజారహ్ అంటే కూలి, పారితోషికం అని అరిం. 

ఇసో్తమీయ ప్రిభాషల్ల ఒక నిర్జణ త వ్సుు వుకు బదులు 

లాభానిి అమమడం, దానిి ఇతరుల 

యాజమానాంల్ల వ్దలటం. ప్నిచేసే వ్యడిని అజీర్ 

అంటారు. ప్ని చేయించేవ్యడిని ముసు జీర్ అంటారు. 

ఈ వ్ావ్హారానిి ఇజారహ్ అంటారు. 

అజీర్ రండు రకాలు. 1. అజీర్ ముషు రక్: అంటే 

ఒకరి ప్ర తేాక ప్నికి ప్రిమితమై ఉండడు. అందరి ప్ని 

తీసుకుంటాడు, అందరి ప్ని పూరిిచేస్ల ఇస్తు డు. 2. 

ప్ర తేాక అజీర్: ఒక సమయంల్ల ఒకరి ప్నేచేస్తు డు. 

అతని సమయంల్ల మర్కకరి ప్ని చేయడు. ఉదా: 

ప్నివ్యడు, ఉద్యాగ, అవ్సరమైనప్పడు కూలిప్ని, 

ఉద్యాగ్ం ధరమసమమతమ్మ. మూస్త (అ) కూడా కూలి 

ప్నిచేస్తరు. అంతే కాక అనేక మంది అలోాహ్ భకిులు 

ధరమసమమతమైన కూలిప్ని, ఉద్యాగాలు చేస్తరు. 

అధరమమైనది ఎటవ్ంటి ప్నీ చేయరాదు. 

అదేవిధంగా ఇలోు, భూమి, వ్యహనం అదద కు ఇచిి 

ప్పచుికోవ్డం ధరమసమమతమ్మ.  
----- 

ُل      మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

   (2/899)  [ ) صحيح ( 1]  - 2981

َحاِك ْن َعْبِد اهلِل بْ عَ  ٍل قَاَل: َزَعَم ثَابُِت بُْن الض َ  هللِ ا ْوَل  أَن َ َرُس ِن ُمَغف َ
ةِ َوقَاَل: "ََل نَََه َعِن الُْمَزاَرَعِة َوأََمَر بِالُْمَؤاَجرَ  عليه وسلمىل اهلل ص 

 .بَأَْس بَِها". َرَواُه ُمْسلٌِم  

2981. (1) [2/899-దృఢం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ ము'గ్ప్ిల్ (ర) కథనం: ''ప్ర వ్కి 

(స) ము'జారఅత్ను నిషేధించారని, భూమిని అదు కు 

ఇవ్వడానికి అనుమతించారని, ఇందుల్ల ఎటవ్ంటి 

అభాంతరం లేదని ప్ర వ్చించారని స్త'బత్ బన్ 'దహాక్ 

తెలిపారు.'' 117 (ముసో్లమ్) 

 
117) వివ్రణ-2981: ఈ 'హదీసు'ల్ల ముజారఅత్ అంటే 

ఒక ప్ర తేాకమైన ముజారఅత్ నుండి వ్యరించడం 

 ( 2/899)[ ) متفق عليه (  2]  - 2982

َ وَ  اٍس: أ ِب َ صىل اهلل عليه َعِن ابِْن َعب َ وسلم اْحَتَجَم فَأَْعََط   ن َ الن َ
اَم أَْجَرُه وَ   . اْسَتَعَط الَْحج َ

2982. (2) [2/899-ఏకీభవితం]  
ఇబెి 'అబాుస్ (ర) కథనం: ''ప్ర వ్కి (స) కొముే 

చ్చకితస ('హిజామహ్) చేయించారు. కొముే చ్చకితస 

పటేట వ్యనికి కూలి ఇచాిరు. అదేవిధంగా ముకుకల్ల 

మందు వేయించారు.'' (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్)  

 ( 2/899) [ ) صحيح (  3]  - 2983

ِب ِ ِن اعَ  يَْرةَ أَِِبْ ُهرَ َعْن وَ  عليه وسلم قَاَل: "َما بََعَث اهلُل    صىل اهلللن َ
ا إَِل َ  ْم كُْنُت أَْرََع  . فََقاَل أَْصَحابُُه: َوأَنَْت؟ فََقاَل: "نَعَ " َرََع الَْغَنَم نَِبي ً
 .. َرَواُه الُْبَخاِري ُ " قََراِريَْط ِْلَْهِل َمك َةَ َعىَل 

2983. (3) [2/899-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స), 'ప్ర వ్కి 

లందరూ మ్మకలు కాస్తరు,' అని అన్నిరు. దానికి 

అనుచరులు, 'తమరు కూడాన్న,' అని వినివించు 

కున్నిరు. దానికి ప్ర వ్కి (స), 'అవును, నేను కొనిి 

ఖీరాత్లకు బదులు మకకహ్ ప్ర జల మ్మకలను 

కాసేవ్యడిని,' అని ప్ర వ్చించారు. 118 (బు'ఖార్జ) 

   (2/899)  يح (صح ) [   4 ] - 2984

اَل اهلُل تََعاَل:  قَ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: " َعْنهُ وَ 
ا   ثُم َ غََدَر َوَرُجٌل بَاعَ ِة: َرُجٌل أُْعَِطَ ِِبْ ثَََلثٌَة أَنَا َخْصُمُهْم يَْوَم الِْقَيامَ  ُحر ً
ا فَ فَأَكََل ثََمَنُه َوَرُجٌل اْسَتأَْجَر  . َرَواُه  "ِه أَْجَرهُ لَْم يُْعطِ ْنُه وَ  مِ َف وْ اْستَ أَِجْْيً

 .الُْبَخاِري ُ 
2984. (4) [2/899-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

అలోాహ్ ఆదేశం: ''తీరుపదినం న్నడు ముగాురు 

 
జరిగంది. దీనిి గురించి పైన పేర్కకనడం జరిగంది. 

అదేవిధంగా మువ్యజరహ్ అంటే భూమిని రూపాయలకు 

బదులు అదద కు ఇవ్వటం. ఎందుకంటే ఇందుల్ల ఎలాంటి 

అభాంతరం లేదు.  
118) వివ్రణ-2983: ఖీరాత్ అంటే సంగ్ం దానిఖ్కి 
సమానం. ఇది ఐదు జొనిగంజలంత బరువు ఉంటంది. 

అంటే చాలా అలపమైన కూలిపై మ్మకలు మ్మపే వ్యడిని. ఈ 

'హదీసు' దావరా కూలిప్ని చేయవ్చిని నిరూపంచ 
బడింది. 
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వ్ాకిులతో నేను సవయంగా వ్యదిస్తు ను. 1. న్నతో 

వ్యగాద నం, ఒప్పందం చేస్ల వ్యగాద న భంగ్ం, ద్యర హం చేస్లన 

వ్యడు. 2. సవతంతర డిి అమిమ దాని ధరను తిని 

వ్యడు. 3. కూలి వ్యడిని పటిట  అతని చేత ప్ని 

చేయించుకొని కూలి ఇవ్వని వ్యడు. (బు'ఖార్జ) 

   (2/899)  [ ) صحيح ( 5]  - 2985

ِب ِ ص  اٍس:َعِن ابِْن َعب َ وَ  م  ه وسل ىل اهلل علي أَن َ نََفًرا ِمْن أَْصَحاِب الن َ
وْ مَ  ْ ا بَِمار ُ ْن أَْهِل الَْماِء لَِديٍْغ أَْو َسلِْيٍم فََعَرَض لَُهْم َرُجٌل م ِ  ٍء فِْْبِ

 ْيًما فَانَْطلََق َرُجٌل الَْماِء لَِديًْغا أَْو َسلِ  إِن َ ِفْ  فََقاَل: َهْل فِْيُكْم ِمْن َراٍق؟
ْ فََقَرا بَِفاتَِحِة الِْكَتاِب َعىَل   أَْصَحابِهِ  اِء إََِل  بِالش َ َجاءَ فَ ََبَِئ فَ  . َشاءٍ م ِهُْنُ

 َت َعىَل ِكَتاِب اهلِل أَْجًرا َحّت َ قَِدُموا الَْمِديَْنةَ أََخْذ  ُهْوا ذَلَِك َوقَالُْوا: فََكرِ 

فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل    أَْجًرا.أََخَذ َعىَل ِكَتاِب اهللِ يَا َرُسْوَل اهلِل  : الُوْ فَقَ 
َ "إِ  ه وسلم:اهلل علي َرَواُه   ِه أَْجًرا ِكَتاُب اهلِل".يْ تُْم عَلَ ا أََخْذ  مَ ق َ حَ ن َ أ
 .ُكْم َسْهًما"ِربُْوا ِِلْ َمعَ "أََصْبُتْم اَْقِسُمْوا َواْض  َوِفْ ِرَوايٍَة: الُْبَخاِري ُ 

2985. (5) [2/899-దృఢం] 

ఇబెి 'అబాుస్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

అనుచరులు కొందరు ఒక నీటి కాలువ్ ప్ర కకనుండి 

వళ్ళతూ ఉన్నిరు. అకకడ ఒక వ్ాకిికి తేలు కుటిట ంది. 

అకకడి వ్యరిల్ల ఒకరు అనుచరుల వ్దద కు వ్చిి, 

'మీల్ల మంతిర ంచే వ్యరవ్రైన్న ఉన్నార్మ మంతిర ంచ 

టానికి? ఇకకడ ఒక వ్ాకిికి తేలు కుటిట ంది,' అని 

అన్నిడు. అను చరులో్లని ఒక వ్ాకిి (అబూ స'యీద్ 

'ఖుదీర ) అతని వంట వళ్ళళరు. కొనిి మ్మకలను 

పారితోషికంగా నిరణ యించి సూరహ్ ఫాతిహా 

చదువుతూ అతనిపై మంతిర ంచి ఊదారు. అతని 

బాధ పూరిిగా తగాపోయింది. అతను మ్మకలను 

తీసుకొని తన మితర ల వ్దద కు వ్చాిరు. 'ఈ మ్మకలు 

న్నకు స్తరహ్ ఫాతిహా చదివి నందుకు బదులుగా 

లభంచాయి,' అని అన్నిరు. అతని మితర లు దానిి 

అసహిాంచుకున్నిరు. 'నీవు ఖుర్ఆన్ చదివి 

ప్ర తిఫలంగా వీటిని పొందావు, మ్మము వీటిని ఉప్యో 

గంచము,' అని అన్నిరు. వ్యరందరూ మదీనహ్ 

చేరిన తరావత ప్ర వ్కి (స)తో, 'ఓ అలోాహ్ ప్ర వ్కిా! 

ఫలాన్న వ్ాకిి దైవ్గ్ర ంథం దావరా కూలి 

తీసుకున్నిడు. దానికి ప్ర వ్కి (స), 'అనిిటి కంటే 

అధికంగా పారితోషికం తీసుకోవ్టానికి తగనది 

దైవ్గ్ర ంథం,' అని అన్నిరు. 119 (బు'ఖార్జ) 

మరో ఉలోేఖనంల్ల ఇలా ఉంది, ''నీవు మంచి ప్ని 

చేస్తవు, మీరు ఈ మ్మకలను ప్ంచుకోండి, న్న వ్ంత 

కూడా కలుప్పకోండి.''  
----- 

   రండవ విభాగం   ْصُل الث َاِنْ اَلْفَ 

 ( 2/900) (  راسته) لم تتم د  [ 6]  - 2986

لَِت َعْن َعم ِِه قَاَل: أَقَْبلَْنا ِمْن بِْن َخاِرَجَة ْن عَ  ْنَد َرُسْوِل اهلِل عِ  الص َ
 : إِن َا أُنَِبْئَنا أَن َُكْم فََقال م َِن الَْعَرِب  صىل اهلل عليه وسلم فَأَتَْيَنا َعىَل َحي ٍ 
ُجُل بِ  ْقَيٍة؟ رُ  َواٍء أَوْ ِمْن دَ  كُْم َد نْ ْل عِ َخْْيٍ فَهَ قَْد ِجْئُتْم ِمْن ِعْنَد َهَذا الر َ

 ْوِد فَُقلَْنا: نََعْم فََجاُؤْوا بَِمْعُتْوهِ ِفْ الُْقُيْودِ فَإِن َ ِعْنَدنَا َمْعُتْوًها ِفْ الُْقيُ 
ًة أَْجَمُع بُزَ  َفاتَِحِة الِْكَتاِب ثَََلثَةَ فََقَرأُْت عَلَْيِه بِ  َعِشي َ اِِق ثُم َ  أَي َاٍم غُْدَوًة و َ

َ : فَكَأَ قَاَل  ُل أَتْفُ  ََل َحّت َ   َط ِمْن ِعَقاٍل فَأَْعُطْوِنْ ُجْعًَل فَُقلُْت:نِْش ن ََما أ
 ُ ِب َ صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: "ك َ أَْسأََل الن َ كََل بُِرْقَيٍة ْل فَلَُعْمِرْي لََمْن أ

 . اُودَ َوأَبُْو دَ   أَكَلَْت بُِرْقَيِة َحٍق". َرَواُه أَْحَمُد بَاِطٍل لََقْد 

2986. (6) [2/900-అప్రిశోధితం] 

తన చిన్నిని దావరా 'ఖారిజహ్ బన్ 'సల్త్ (ర) 

కథనం: మ్మము ప్ర వ్కి (స) వ్దద నుండి సలవుతీసుకొని 

తమతమ పార ంతాలకు బయలుదేరాము. మారాంల్ల 

ఒక అరబ్ తెగ్ ఉంటంది. అకకడ ఒకవ్ాకిి వ్చిి 

మాతో, ''మీరు ఫలాన్న వ్ాకిి వ్దద  నుండి మంచిని 

నేరుికొని వ్చాిరని మాకు తెలిస్లంది. మీల్ల ఎవ్రి 

వ్దద నైన్న మంతిర ంచే విదా ఉందా? ఎందుకంటే మా 

వ్దద  ఒక పచిివ్యడు, మతిసి్లమితం లేనివ్యడు 

సంకెళళల్ల బంధించబడి ఉన్నిడు'' అని అన్నిడు. 

దానికి మ్మము, 'అవును,' అని అన్నిము. వ్యళ్ళళ ఆ 

వ్ాకిిని తీసుకువ్చాిరు. ఆ వ్ాకిి సంకెళళల్ల 

బంధించబడి ఉన్నిడు. నేను మూడు రోజులు 

ఉదయం, స్తయంతర ం సూరహ్ ఫాతిహా ప్ఠిస్తు  

అతనిపై ఊదే వ్యడిని. నేను న్న ఉమిమని నోటోో ఉంచి 

స్తరహ్ ఫాతిహా ప్ఠించి ఆ పచిి వ్యడిపై ఉమ్మమ 
 

119) వివ్రణ-2985: మంతిర ంచి, వైదాం చేస్ల పారితోషికం 

తీసుకోవ్టం ధరమసమమతమని అదేవిధంగా ఖుర్ఆన్ 

బోధించి, నేరిపంచి జీతం తీసుకోవ్టం ధరమసమమతమని 

ఈ 'హదీసు' దావరా నిరూపంచబడింది.  
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వ్యడిని. ఈ విధంగా నేను మూడు రోజులు చేస్తను. 

మూడవ్ రోజు ఆ వ్ాకిి వ్యాధి తలగపోయింది. అతని 

సంకెళళనీి విపపవేయటం జరిగంది. ఆ తరువ్యత 

వ్యరు న్నకు పారితోషికం ఇచాిరు. దానికి నేను ప్ర వ్కి 

(స)ను దీనిి గురించి తెలియప్రిచే వ్రకు దానిి 

తీసుకోనని, అన్నిను. ప్ర వ్కి (స)ను దానిి గురించి 

తెలియప్రిచాను. ప్ర వ్కి (స) ''దానిి తీసుకొని తిను, 

దైవ్ం స్తకిు ! చాలామంది కలోబొలోి మంతార లు చదివి 

డబుు సంపాదించి తింటన్నిరు. నీవైతే దైవ్ 

గ్ర ంథానిి, సతాానిి ప్ఠించి దాని పారితోషికానిి 

తిన్నివు'' అని అన్నిరు. (అ'హేద్, అబూ 

దావూద్) 

   (2/900)  [ ) صحيح ( 7]  - 2987

ه وسلم:  علي اهللصىل  ْوُل اهللِ ْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُس عَ وَ 
َ  "أُْعُطْوا  .َرَواُه ابُْن َماَجهُ  .قَْبَل أَْن ي َِجف َ َعَرقَُه"أَْجَرُه ِجْْيَ اْْل

2987. (7) [2/900-దృఢం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''శార మికునికి అతని చమట ఆరక్ముందే 

కూలి ఇచిు వేయండి.'' (ఇబెి మాజహ్) 

   (2/901) م دراسته () لم تت  [ 8 ] - 2988

 َعْنُهَما قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل  َعِن الُْحَسْيِ بِْن عَلِي ٍ َرِضَي اهللُ وَ 
ائِِل َحق ٌ َوإِْن جَ اهلل عليه وسلم: "لِ  َ لس َ ْحَمُد َوأَبُْو اَء َعىَل فَْرٍس". َرَواُه أ

 .: ُمْرَسٌل ِفْ الَْمَصابِْيِح دَاُودَ وَ 

2988. (8) [2/901-అప్రిశోధితం] 

'హుసైన్ బన్ 'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వ్క్త  (స) ప్ర వ్చనం, 

అరిించేవ్యడు గురర ంపై వ్చిిన్న సహాయం చేయడం మీ 

విధి. 120 (అబూ దావూద్, అ'హేద్) 
----- 

   మూడవ విభాగం ْصُل الث َالُِث اَلْفَ 

   (2/901) [ ) لم تتم دراسته ( 9]  - 2989

 

120) వివ్రణ-2988: అంటే ఒకవేళ ఎవ్రైన్న బచిగాడు 

గురర ంపై మీ వ్దద కు వ్సేు  అతనికి బచిం ఇచిివేయండి, 

వుతిు చేతలతో ప్ంప్కండి. అంటే చేయిచాచి మిమమలిి 

బచిం అడుగుతన్నిడు. ఇది ముర్సల్ 'హదీసు'.  

ا ِر قَاَل ْنذِ مُ الْ بِْن  عُْتَبَة ْن عَ  ُ عَلَْيِه َوَسل ََم  ِعْنَد َرُس : كُن َ ِ َصىل َ اّلل َ وِل اّلل َ
َة ُموََس قَاَل: »إِن َ  َرأَ: )طسم(قَ فَ  ََل َحّت َ بَل ََغ قِص َ ُم   ُموََس عَلَْيِه الس َ

 َ ِة فَْرِجِه َوَط آَجَر نَْفَسُه ثََماِن ِسِنَي أ ُه  َوارَ  .  ِنِه« َعاِم بَْط ْو َعْشًرا َعىَل ِعف َ
 .اَجهد َوابْن مَ أَْحم

2989. (9) [2/901-అప్రిశోధితం] 

'ఉత్బహ్ బన్ మునిజ 'ర్ కథనం: మ్మము ప్ర వ్కి (స) 

వ్దద  కూర్కిని ఉన్నిము. అకస్తమతు గా ప్ర వ్కి (స) 

స్తరహ్ 'తా సీన్ మీమ్ (26) ప్ఠించన్నరంభంచారు. 

ప్ఠిస్తు  మూస్త (అ) వ్ృతాు ంతం వ్రకు చేరి, మూస్త 

(అ) 8 లేక 10 సంవ్తసరాలు తన మరామంగానీి, 

కడుప్పను నిషిదాధ ల నుండి రకిు ంచడానికి ప్ని 

చేస్తరు.121 (అ'హేద్, ఇబ్నా మాజహ్) 

 

1. 121) వివ్రణ-2989: మూస్త (అ) ఈజిప్పట  నుండి 

వ్లస్లవళిళ మద్యన్ చేరుకున్నారు. అకకడ ఒక బావి 

ముందు నీటి టాంకీ వ్దద  జన సందడిగా ఉంది. అకకడ 

జంతవులకు నీళ్ళళ తార పసుు న్నిరు. వ్యరికి కొంత 

దూరంల్ల ఇదద రు అమామయిలు తమ జంతవులను 

నీళ్ళళ తార పంచడానికి ఆప ఉన్నిరు. అప్పపడు మూస్త 

(అ) వ్యరిని మీరు మీ ప్శువులను ఎందుకు ఆప 

ఉన్నిరు అని ప్ర శ్ించారు. దానికి వ్యరు మ్మము నీళోను 

తోడలేము. అందువ్లో వీరందరూ తమ తమ ప్శువు 

లకు నీళ్ళళ తార పంచివళిళపోతే మిగలిన నీళళను మా 

మ్మకలకు తార పంచడానికి వేచి ఉన్నిం. మా తండిర  

గారున్నిరు, కాని చాలా ముసలివ్యరు అని అన్నిరు. 

అప్పపడు మూస్త (అ) తాను సవయంగా నీళ్ళళ తోడి 

వ్యరి ప్శువులకు తార పంచారు. 'ఉమర్ బన్ ఖ'తాు బ్ (ర) 

కథనం: ఆ బావిపై ఒక రాతిమూత ఉండేది. దానిి 10 

మంది కలస్ల ఎతిు  వేసేవ్యరు. తలగంచేవ్యరు. కాని మూస్త 

(అ) ఒకకరే దానిి తలగంచి, చేదతో ఒకేస్తరి నీళ్ళళ 

తీస్తరు. అందుల్ల అలోాహ్ (త) శుభం ప్ర స్తదించగా వ్యరి 

ప్శువులనీి ఆ నీటి దావరానే కడుప్ప నింప్పకున్నియి. 

ఆ తరువ్యత ఆకలి దపపకలతో ఉని మూస్త (అ) ఒక 

చెటట  నీడల్ల కూరుిండి పోయారు. ఈజిప్పట  నుండి 

మద్యన్ వ్రకు ప్రయాణంచేస్ల అలస్లపోయి ఉన్నిరు. 

కాళ్ళళ వ్యచిపోయాయి. తినటానికి ఏమీ లేదు. చెటో 

ఆకులు తింటూ గ్డిపారు. కడుప్పల్ల ఏమీ లేదు. 

ఆకలితో అలమటిసుు న్నిరు. అలోాహ్ (త) అతని 

వ్ృతాు ంతానిి ఈవిధంగా ఖుర్ఆన్ల్ల పేర్చకనాేడు: 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1089 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  

 

''ఇక అతను మద్ యన్ లోని ఒక్ బావి వ్దు కు 

చేరుకునాపుపడు; అక్కడ చాల్ల మంది ప్ర జ్లు 

తమతమ ప్శువుల్కు నీరు తార గంచటానిా మరియు 

వ్యరికి దూరంగా ఒక్ ప్ర క్కన ఇదు రు సి్వీలు తమ ప్శువు 

ల్ను ఆపుతూ ఉండటానిా చూశాడు. (మూసా) ఆ 

సి్వీల్ను అడిగాడు: "మీరిదు రి చ్చకుకఏమిటి?" వ్యరిదు  

రన్నారు: "ఈ ప్శువుల్ కాప్రుల్ంతా పోయే వ్రకు 

మ్మము (మ ప్శువుల్కు) నీరు  తార ప్లేము. మరియు 

మ తండిర  చాల్ల వ్ృధ్ధధ డు." అపుుడు అతను వ్యరిదు రి 

ప్శువుల్కు నీరు తార పాడు. తరువ్యత నీడలోకి పోయి 

ఇల్ల పార రిించాడు: "ఓ న్న ప్ర భూ! నీవు న్నపై ఏ మ్మలును 

అవ్తరింప్జేస్లన్న, న్వను దాని ఆవ్శ్ాక్త గ్ల్వ్యడన్వ!.'' 

(సూ. అల్ ఖసస్, 28:23-24)  మూస్త (అ) వ్యరి 

మ్మకలకు నీళ్ళళ తార పంచిన తరావత వ్యళ్ళళ తమ 

మ్మకలను తీసుకొని ఇంటికి తిరిగ వళిళపోయారు. వ్యరి 

తండిర  సమయానికి ముందు తిరిగ రావ్టానిి గురించి 

అడిగారు. వ్యరు జరిగన విషయమంతా వివ్రించారు. 

వంటనే వ్యరిల్ల ఒకరిని ప్ంప అతనిి పలిపంచాడు. 

ఆమ మూస్త (అ) వ్దద కు వ్చిి తన తండిర గారి 

సందేశానిి వినిపంచి ఆయన వంట, ఆయనకు 

తెరచాటన నడుస్తు  ఇంటికి చేరుకున్నిరు. ఆయన 

తన వ్ృతాు ంతం అంతా వినిపంచారు. దానికి ఆయన 

మరేం భయం లేదు, ఈ పార ంతం వ్యరి రాజా ప్రిధులకు 

వలుప్ల ఉంది అని అతనిి ఓదారాిరు. కొందరు 

వ్యాఖాాన కరిల ప్ర కారం ఇతను షు'ఐబ్ 

అలైెహిససలామ్, మద్యన్ వ్యరి వైప్ప ప్ర వ్కిగా 

ప్ంప్బడాడ రు. ఇదే సరైన అభపార యం.  

ఇదద రు కుమారిలో్ల ఒకరు తన తండిర ని అతనిి మ్మకల 

కాప్రిగా పటట కోమని, అతడు బలవ్ంతడు మరియు 

అమానతదారు అని స్తచించారు. తండిర  ఈ రండు 

విషయాలు నీకెలాగ్ తెలుసు అని ప్ర శ్ించాడు. దానికి 

ఆమ ప్దిమంది కలస్ల ఎతు  గ్లిగన దానిి అతను 

ఒకకడే ఎతాు డు. దానివ్లో అతని శకిి గురించి తెలిస్లంది. 

అతనిి నేను తీసుకొని వ్సుు నిప్పపడు అతని 

అమానత గురించి తెలిస్లంది అని చెపపంది. ఇది విని 

వంటనే తండిర  మూస్త (అ)తో ఒకవేళ మీకు ఇషట మైతే 

మీరు ఇకకడ 8 సంవ్తసరాల వ్రకు మా మ్మకలు 

కాయడానికి, బదులు మా ఇదద రు కుమారిలో్ల ఒకరితో మీ 

వివ్యహం చేస్లవేస్తు ను. రండు సంవ్తసరాలు మీకిషట ం 

 ( 2/901) [ ) لم تتم دراسته (  10]  - 2990

اِمِت قَاَل: قُلُْت: يَا رَ َعْن ُعَبادََة بْ وَ  ُسْوَل اهلِل َرُجٌل أُْهِدَى إَِِل َ  ِن الص َ
ُ ُت نْ ْن كُْوًسا ِمم َ قَ   فَأَْرََم عَلَْيَها ِفْ  .ْرآَن َولَْيَسْت بَِماٍل َب َوالْقُ  الِْكَتا عَل ُِمهُ  أ

. َرَواُه  "اَْقَبلََهاَق َطْوقًا ِمْن ن َاٍر فَ َسِبْيِل اهلِل قَاَل: "إِْن كُْنَت تُِحب ُ أَْن تَُطو َ 
 .َماَجهُ  َوابُْن أَبُْو دَاُودَ 

2990. (10) [2/901-అప్రిశోధితం] 

'ఉబాదహ్ బన్ 'స్తమిత్ (ర) కథనం: నేను ప్ర వ్కి 

(స)ను ''నేను ఒక వ్ాకిికి ఖుర్ఆన్ బోధించేవ్యడిి. ఆ 

వ్ాకిి కానుకగా న్నకు ఒక విలోును ఇచాిడు. దీనితో 

నేను దైవ్మారాంల్ల బాణాలు వ్దులుతాను'' అని 

అన్నిను. అది విని ప్ర వ్కి (స), 'తీరుపదినం న్నడు నీ 

మడల్ల అగాహారం వేయబడాలనే కోరిక ఉంటే ఈ 

కానుక సీవకరించు' అని అన్నిరు. 122 (అబూ 

దావూద్, ఇబెి మాజహ్)  

===== 

 ْرِب اِت َوالش ِ ََ بَاُب إِْحَياِء الَْمو   -15
15. బంజరు భూమ్మని సాగుచేయటం, నీటి 

పంపకం 

మవ్యత్ అంటే ప్ంటలు ప్ండించకుండా, ఇండాు 

కటట కుండా ఖాళ్ళగా ప్డిఉని, దానికి యజమాని 

కూడా లేకుండా ఉని భూమి. ఒకవేళ అకకడి 

పాలకుని, లేదా అధికారి అనుమతితో ఎవ్రికీ చెందని 

భూమిని స్తగుచేసుకున్ని, అందుల్ల ఇలోు 

కటట కున్ని, అందుల్ల మొకకలు న్నటకున్ని అది 

అతనికి చెందుతంది. కిర ంది 'హదీసు'లో్ల దీనిి 

గురించే వివ్రించడం జరిగంది. 

 

అయితే ఉండవ్చుి అని అన్నిరు. మూస్త (అ) ఈ 

షరతకు ఒప్పపకున్నిరు. 

122) వివ్రణ-2990: బు'ఖార్జల్లని 'హదీస్' దావరా 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠించి పారితోషికం తీసుకోవ్టం ధరమ 

సమమతమని తెలిస్లంది. ఈ 'హదీసు' దావరా అధరమం 

అని తెలుసుు ంది. అంటే ఇసో్తమ్ పార రంభంల్ల ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠన్ననికి బదులుగా ప్ర తిఫలం త్నస్తకవ్టానిా 

వ్యరించడం జరిగంది. ఆ తరువ్యత ఈ నిషేధాజా రదద యి 

పోయింది. ప్ర తిఫలం తీసుకునే అనుమతి ఇవ్వబడింది. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1090 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  

    మొదటి విభాగం  ُل ُل اْْلَو َ اَلَْفْص 

   (2/902)  [ ) صحيح ( 1]  - 2991

 ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:ْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها َعِن الن َ عَ 
". قَاَل ُعْرَوُة: قََض بِِه عُ  ًضا لَْيَسْت ِْلََحٍد فَُهوَ "َمْن َعَمَر أَرْ  َمُر ِفْ أََحق ُ
 .ي ُ الُْبَخارِ  ِخََلفَِتِه. َرَواهُ 

2991. (1) [2/902-దృఢం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

ఎవ్రికీ చెందని, వ్ృథాగా ప్డివుని భూమిని 

ఎవ్రైన్న ఉప్యోగ్ంల్లనికి తెసేు , అతడే దానికి అందరి 

కంటే ఎకుకవ్ హకుకదారుడు. 'ఉర్వ్హ్ (ర) కథనం: 

'ఉమర్ (ర) తన ప్రిపాలన్న కాలంల్ల ఈ 'హదీసు' 

ప్ర కారమ్మ తీరుప ఇచాిరు. (బు'ఖార్జ)  

అంటే ఈ స్లదాధ ంతం రదద వ్లేదనిమాట.  

 ( 2/902) [ ) صحيح (  2]  - 2992

اٍس:عَ َعِن ابِْن وَ  ْعَب بَْن َجث َامَة قَاَل: ب َ ِمْعُت َرُسْوَل اهلِل  َس  أَن َ الص َ
ِ َورَ "ََل ِحََم إَِل َ  عليه وسلم يَُقْوُل: صىل اهلل  .ي ُ الُْبَخارِ  َرَواهُ  ُسْولِِه". ّلِل 

2992. (2) [2/902-దృఢం] 

ఇబ్నా 'అబాుస్ (ర) కథనం: స'అబ్ బన్ 

జసాస'మహ్ (ర) కథనం, ''నేను ప్ర వ్కి (స)ను '' 'హిమ 

కేవ్లం అలోాహ్ మరియు, ఆయన ప్ర వ్కికే 

చెందుతంది,'' అని అంటూ ఉండగా విన్నిను.'' 123  

(బు'ఖార్జ) 

 

123) వివ్రణ-2992: హిమ అంటే ఆప్టం, రకిు ంచటం, 

సహాయప్డటం, దూరంగా ఉండటం అని అరిం. 

'హదీసు'ల్ల హిమ అంటే ప్చిిక మైదాన్ననిి రకిు ంచటం 

అని అరిం. అంటే ప్చిిక బయలును ఆకర మించటం 

ఎవ్రికీ ధరమసమమతం కాదు. అది కేవ్లం అలోాహ్కు 

మరియు ఆయన ప్ర వ్కికు ధరమసమమతం అవుతంది. 

లేదా వ్యరి ప్ర తినిధులది లేదా పాలకులది అవుతంది. 

అజాాన కాలంల్ల ప్ర తివ్రాానికి చెందిన న్నయకుడు హిమ 

చేసేవ్యడు. కుకక అరిసేు  దాని శబద ం ఎకకడి వ్రకు వళ్ళ 

తంద్య అకకడి వ్రకు ఉని భూమంతా తన జంతవుల 

కోసం సొంతం చేసుకునేవ్యడు. అందుల్ల ఇతరు లెవ్వరూ 

తమ జంతవులను మ్మపేవ్యరు కారు. ప్ర వ్కి (స) ఈ 

అధరమ ఆచారానిి ఖండించి నిషేధించారు. ప్చిిక 

 ( 2/902)[ ) متفق عليه (  3 ] - 2993

َصاِر ِفْ ِشَراٍج م َِن ًَل م َِن اْْلَنْبَْْيُ َرجُ َم الز ُ اَص خَ   :قَاَل  ْن ُعْرَوةَ عَ وَ 
ةِ فََقاَل الن َ  م َ أُْرِسِل الَْماَء ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم: "اَْسِق يَا ُزبَْْيُ ثُ الَْحر َ

: أَْن "اِرَك إََِل جَ    م َ ُه ثُ َن َوْجهُ كَاَن ابَْن َعم َِتَك؟ فَُتلَو َ  . فََقاَل اْْلَنَْصاِري ُ
َ  الَْماَء َحّت َ يَْرِجَع إََِل الَْجْذِر ثُم َ ْْيَ ثُم َ اْحِبِس  يَا ُزبَ : "اْسِق قَاَل  ْرِسِل  أ

ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم لِل فَاْسَتْوََع ال  .الَْماَء إََِل َجاِرَك" ُه ِفْ  ن َ بَْْيِ َحق َ ز ُ
َ ْكِم ِحْيَ أَْحَفَظُه اْْلَنَْص َصِريِْح الُْح  َ اَن اِري ُ َوك ٍر ل َُهَما َما بِأَمْ عَلَْيهِ اَر شَ أ

 . َسْعةٍ فِْيهِ 

2993. (3) [2/902-ఏకీభవితం] 

'ఉర్వ్హ్ (ర) కథనం: 'జుబైెర్ (ర) 'హరర హ్ నది, 

కాలువ్ విషయంల్ల ఒక అ'న్నసర్జ వ్ాకిితో వివ్యద 

ప్డాడ రు. మదీనహ్ ప్ర జలు దాని నీటిని తమ 

పలాలకు, తోటలకు ఉప్యోగంచేవ్యరు. నీటిని 

ప్ర వ్హించనివ్వండి, ఆప్కండి,' అని. అ'న్నసర్జ; 'నేను 

నీటిని ఆప ముందు న్న పలం కోసం వినియోగంచ్చ 

కొని తరువ్యత వ్దలిపడతానని,' 'జుబైెర్ (ర) 

వ్యదించారు. ఈ వివ్యదానిి ఇదద రూ ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు 

తీసు కొని వళ్ళళరు. ప్ర వ్కి (స) ఇదద రి వ్యదన విని, 'ఓ 

'జుబైెర్! ముందు నీవు నీ పలానికి నీళళను 

వినియోగంచ్చకో. ఆ తరువ్యత నీ పరుగువ్యడి కోసం 

నీటిని వ్దలివయిా. అతడు కూడా ఆ నీటి దావరా 

తన పలం లేదా తోటకు నీళ్ళళ అందిస్తు డు.' అని 

అన్నారు. అది విని అన్నసర్జ కోప్ంతో, 'ఎందుకు 

కాదు 'జుబైెర్ మీ అతు  కొడుకని, అతనిి సమరిిస్తు  

తీరుప ఇచాిరు.' దానివ్లో ప్ర వ్కి (స) ఆగ్ర హంచెంది 

ఆ తరువ్యత మళ్ళళ, 'ఓ 'జుబైెర్ గ్టట వ్రకు నీటిని 

నింప్పకో, ఆ తరువ్యత నీ పరుగువ్యని కొరకు 

వ్దలివయిా' అని అన్నిరు. అంటే ప్ర వ్కి (స) 

'జుబైెర్కు పూరిి హకుకను ఇచిివేస్తరు. ఇది అ'న్నసర్జ 

ప్ర వ్కి (స)ను ఆగ్ర హం కలిగంచి నందువ్లో జరిగంది. 

 

బయలుల్ల ప్ర తి వ్ాకిి తన జంతవులను మ్మప్పకోవ్చుి. 

అయితే అలోామ్ మరియు ఆయన ప్ర వ్కి కొరకు ప్చిిక 

మైదానం భదర ప్రచుకోవ్చుి. ఉదా: జిహాద్ గురార లు, 

జంతవులు, జకాత్ జంతవుల కొరకు ఉమర్(ర) నఖీ 

మైదాన్ననిి ఇటవ్ంటి జంతవుల కొరకు 

కేటాయించారు.  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1091 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
ముందు ఇదద రికీ అనుగుణంగా తీరుప ఇచాిరు. 

అందుల్ల ఇదద రికీ లాభం ఉండేది. (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

   (2/903) ([ ) متفق عليه   4]  - 2994

ْوا  "ََل تَْمَنعُ  هلل عليه وسلم:ُسْوُل اهلِل صىل ا قَاَل رَ  يَْرَة قَاَل:ْن أِِبْ ُهرَ عَ 
َ لْ َل اا بِِه فَْض َنُعوْ فَْضَل الَْماِء لَِتمْ   ."َْلَ ك

2994. (4) [2/903-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''ప్చిిక బయలును పందే ఉదేద శాంతో మిగలి ఉని 

నీటిని ఆప్కండి.'' 124 (బు'ఖార్జ) 

   (2/903) (  [ ) متفق عليه 5]  - 2995

ُمُهُم  يُكَل ِ  ََل  ةٌ ثَ ثَََل ليه وسلم: "قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عَعْنُه قَاَل: وَ 
ْ َرُجٌل َحلََف عَ  .اَمةِ  يَْوَم الِْقيَ اهللُ   ِسلَْعٍة لََقْد أُْعِطَي بَِها ىَل َوََل يَْنُظُر إِلَْْيِ

ْعَد الَْعْصِر  َعىَل يَِمْيٍ كَاِذبٍَة بَ ا أُْعَِطَ َوُهَو كَاِذٌب َوَرُجٌل َحلََف أَْكَثَر ِمم َ 
َيُقْوُل اهلُل  فَْضَل َماٍء فَ ُجٌل َمَنعَ َورَ  .ٍم ْسلِ م ُ  ُجٍل َها َماَل رَ لَِيْقَتِطَع بش

   .َمَنْعَت فَْضَل َماٍء لَْم تَْعَمْل يََداَك"  االَْيْوَم أَْمَنُعَك فَْضلِْي كَمَ 

 .ُبُيْوِع" لَْمْنِهي ِ َعْنَها ِمَن الْ ذُِكَر َحِديُْث َجابَِر ِفْ " بَاِب اوَ 
2995. (5) [2/903-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''అలోాహ్ (త) తీరుపదినం న్నడు ముగాురు 

వ్ాకిులతో మాటోాడడు. వ్యరి వైప్ప కారుణా దృషిట తో 

చూడడు. 1. ఒక వ్ాకిి అముమతాడు, కొనేవ్యడు ధర 

చెబుతాడు, అమ్మమవ్యడు ప్ర మాణం చేస్ల నీవు ధర 

ప్లుకుతని దానికంటే ఎకుకవ్గా న్నకు వ్సుు ంది 

అని అంటాడు. 2. 'అ'సర ్ తరువ్యత అసతా ప్ర మాణం 

చేస్ల ఒక ముసో్లమ్ ధన్ననిి ద్యచుకొనటం. 3. తన 

అవ్సరం తీరగా మిగలిన నీటిన ఇతరులు 

పందకుండా ఆపవేయటం. దీనిి గురించి అలోాహ్ 

(త) తీరుపదినం న్నడు, 'నీ అవ్సరం తీరగా 

 

124) వివ్రణ-2994: అంటే అడవిల్ల ఒక బావి ఉంది. 

దాని చుటూట  ప్చిిక బయలు ఉంది. కాని ఆ బావి 

యజమాని తన అవ్సరానంతరం మిగలి ఉని నీటిని 

తీసుకోనివ్వటం లేదు. ప్శువులకు నీరు దొరకకపోతే, 

అకకడ మ్మప్డానికి ఎవ్రూ తమ జంతవులను 

తీసుకురారు. ఫలితంగా అకకడి ప్చిిక బయలు కూడా 

తన ప్శువుల కోసం మిగలి ఉంటంది.  

ఇతరులు పందకుండా నీవు సృషిట ంచని నీటిని నీవు 

ఆప ఉంచావు. ఈన్నడు న్న కారుణాానిి నీ నుండి 

ఆపఉంచుతాను,' అని అంటాడు. 125  (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ్)  
----- 

   రండవ విభాగం  اِنْ اَلَْفْصُل الث َ 

 ( 2/903)استه ( [ ) لم تتم در 6]  - 2996

ِب ِ صىل اهلل ِن الَْحَسِن عَ عَ  عليه وسلم قَاَل: "َمْن  ْن َسُمَرَة َعِن الن َ
 . دَ َواُه أَبُْو دَاوُ . رَ "لَهُ    فَُهوَ ْرِض اْْلَ ىَل َحائًِطا عَ  أََحاَط 

2996. (6) [2/903-అప్రిశోధితం] 

సమురహ్ దావర్మ, 'హసన్ బ'సీర  కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం: ఎవ్రిదీ కాని వ్ారింగా ప్డివుని భూమిని 

గోడకటిట  ఆకర మించుకుంటే అది వ్యరికే అవుతంది.''126 

(అబూ దావూద్)  

 ( 2/903)ه ( ستراتتم د[ ) لم   7]  - 2997

ْ َعْن أَْس وَ  م أَْقَطَع  ل بَْكٍر: أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسَماَء بِْنِت أَِِب
بَْْيِ نَخِ   . دَاُودَ ْيًَل. َرَواُه أَبُوْ لِلز ُ

2997. (7) [2/903-అప్రిశోధితం] 

అస్తమ' బన్తె అబీ బకర ర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ఖరీూరప్ప చెటోను 'జుబైెర్కు ఇచిివేస్తరు. (అబూ 

దావూద్) 

 ఇవి ప్ర వ్కి (స)కు చెందినవి. ప్ర వ్కి (స) వ్యటిని 

'జుబైెర్కు వ్యరసతవం సంప్దగా ఇచిివేస్తరు.  

   (2/904) سته ([ ) لم تتم درا 8]  - 2998

ِب َ صىل اهلل عليه وس َعِن ابِْن وَ  بَْْيِ ُحضَر ُعَمَر أَن َ الن َ لم أَْقَطَع لِلز ُ
"أَْعُطْوُه ِمْن   :ِطِه فََقاَل م َ َرََم بَِسوْ  قَاَم ثُ ُه َحّت َ ْرَس فَ   ىأَْجرَ فَْرِسِه فَ 

 .. َرَواُه أَبُْو دَاُودَ "  ْوُط َحْيُث بَلََغ الس َ 

 

125) వివ్రణ-2995: అసతా ప్ర మాణం చేస్ల సరకును 

అమమడం నిషిదధ ం. అదేవిధంగా అసతా ప్ర మాణంచేస్ల 

ఇతరుల ధన్ననిి ద్యచుకోవ్టం కూడా నిషిదధ మ్మ. 

అదేవిధంగా మిగలిన నీటిని అవ్సరం ఉని వ్యరికి 

అందకుండా చేయటం కూడా నిషిదధ మ్మ. 

126) వివ్రణ-2996: ఎవ్రికీ చెందని, వ్ారింగా ప్డి ఉని 

భూమిపై గోడ కటిట  ఆకర మించుకుంటే అది అతనిదే 

అవుతంది. 
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2998. (8) [2/904-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

గురర ం యొకక ఒక ప్రుగ్ంత భూమిని 'జుబైెర్కు 

వ్యరసతవ సంప్దగా ఇచిివేస్తరు. 'జుబైెర్ తన 

గురార నిి ప్రిగతిు ంచారు. అది ప్రుగడుతూ 

ప్రుగడుతూ ఒకచోట ఆగపోయింది. అప్పపడు 

అతను తన కొరడాను విసరివేస్తరు. 'కొరడా ఉనింత 

దూరం వ్రకు ఉని భూమిని అతనికి ఇచిివేయండి' 

అని ప్ర వ్కి (స) ఆదేశ్ంచారు. (అబూ దావూద్) 

 ( 2/904)ه ( ستراتتم د[ ) لم   9]  - 2999

ِب َ صىل اهلل عليهَقَمَة بِْن َوائِ َعْن عَلْ وَ  وسلم   ٍل َعْن أَبِْيِه: أَن َ الن َ
قَاَل: "أَْعِطَها إِي َاُه".  أَْرَسَل َمِعَي ُمَعاِويََة أَْقَطَعُه أَْرًضا بَِحْضِرَمْوَت قَاَل: فَ 

 ْ اَرِمي ُ َرَواُه الّت ِ  .ِمِذي ُ َوالد َ

2999. (9) [2/904-అప్రిశోధితం] 

'అలామ తన తండిర  వ్యయిల్ దావరా  కథనం: ప్ర వ్కి 

(స) వ్యయిల్కు 'హ'దరమౌత్ల్లని ఒక భూమిని 

వ్యరసతవం కిర ంద ఇచాిరు. వ్యయిల్ కథనం: ఆ 

భూమి న్నకు ఇచిి వేయమని ప్ర వ్కి (స) 

ము'ఆవియహ్ను న్న వంట ప్ంపారు. 127 (తిరిమజి', 

దారమి) 

   (2/904)  ه (م تتم دراست [ ) ل  10]  - 3000

َ وَ  اِل الَْمأبَْيَض بْ َعْن أ : أَن َُه َوفََد إََِل َرُسْوِل اهلِل صىلِن َحم َ ِِب ِ اهلل عليه   ر َ
ا َوَل َ قَاَل َرُجٌل:  ْي بَِمأِْرَب فَأَْقَطَعُه إِ وسلم فَاْسَتْقَطَعُه الِْملَْح ال َذِ  ي َاُه فَلَم َ

َوَسأَلَُه   َعُه ِمْنُه قَاَل:َل: فََرجَ د َ قَاالْعِ  اءَ الْمَ ْعَت لَُه َرُسْوَل اهلِل إِن ََما أَْقَط  يَا
ُه  َرَوا ." "َما لَْم تَْنلَُه أَْخَفاُف اْْلِبِِل  :َماذَا يُْحََم ِمَن اْْلََراِك؟ قَاَل 

ِمِذي ُ َوابُْن مَ  ْ اَرِمي ُ الّت ِ   .اَجُه َوالد َ

3000. (10) [2/904-అప్రిశోధితం] 

అబ్య'ద్ బన్ 'హమామల్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

వ్దద కు వళిళ మ'ఆరిబ్ల్ల ఉని ఉప్పప గ్నులను 

కోరాను. ప్ర వ్కి (స) ఆ ఉప్పప గ్నులిి అతనికి 

కేటాయించారు. అతను తిరిగ వళ్ళతండగా ఒక వ్ాకిి 

 

127) వివ్రణ-2999: హ'దరమౌత్ ఒక ప్టట ణం పేరు. 

వ్యయిల్ బన్ 'హజర్ అకకడి నివ్యసులు. ప్ర వ్కి (స) ఒక 

ప్ర తేాక సిలానిి అతనికి కేటాయించారు.  

ఓ ప్ర వ్కిా! తమరు అతనికి స్లదధ ంగా ఉని ప్ర వ్హించే 

నీరు ఇచిివేస్తరు అని ఫిరాాదు చేస్తడు. అది విని 

ప్ర వ్కి (స) తిరిగ దానిి తీసుకున్నిరు. ఆ తరువ్యత 

అతను ప్ర వ్కి (స)ను జిలోేడు చెటో ఉని ఏ భూమి 

తీసుకోవ్యలి అని అడిగతే ప్ర వ్కి (స) ఒంట్టలు 

వళళలేని భూమిని ఎంచుకోమని ఆదేశ్ంచారు.128 

(తిరిమజి', ఇబ్నా మాజహ్, దారమి) 

   (2/904)  ) صحيح (  [ 11]  - 3001

اٍس َعِن ابِْن ََ و  اهلل عليه وسلم: اهلِل صىل َرُسْوُل اَل قَ  :قَاَل  َعب َ
ارِ  الَْماءِ  ُشَركَاَء ِفْ ثَََلٍث: اَلُْمْسلُِمْوَن "  َوابُْن  أَبُْو دَاُودَ  . َرَواهُ "َوالْكََْلَ َوالن َ

 .َماَجهُ 

3001. (11) [2/904-దృఢం] 

ఇబుి 'అబాుస్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

మూడు విషయాలో్ల ముసో్లములందరూ భాగ్ 

స్తవములు నీరు, గడీి, అగ్ని. 129 (అబూ దావూద్, 

ఇబ్నా మాజహ్) 

   (2/904)  ( [ ) لم تتم دراسته 12]  - 3002

 

128) వివ్రణ-3000: మఆరిబ్బ ఒక పార ంతం పేరు. అకకడ 

ఉప్పుగను లుండేవి. అందుల్ల అందరికీ భాగ్స్తవమాం 

ఉండేది. గురిుచేయగా ప్ర వ్కి (స) దానిి తిరిగ 

తీసుకున్నిరు. ఎందుకంటే అందుల్ల అందరికీ హకుక 

ఉంది. ప్ర వ్హించే నీటిపై అందరికీ హకుక ఉనిటో, 

దానిి ఒకరికి సొంతం చేయడం సరికాదు. ఆ తరువ్యత 

అబ్యజ్ బన్ హమామల్ అడవిల్లని ఏ భూమిని 

తీసుకోవ్యలి అని వినివించుకున్నిరు. దానికి ప్ర వ్కి 

(స) ఒంట్టలు మ్మత కోసం ఎకకడి వ్రకు వళతాయో 

అకకడి వ్రకు వ్దలి ఆ తరువ్యత భూమి 

తీసుకోవ్చుినని ఆదేశ్ంచారు. ఎందుకంటే దానిపై 

ఎవ్రికీ హకుక ఉండదు. ఇంకా అది వ్ృథాగా ఉంటంది, 

పాలకుని అనుమతితో దానిి ఉప్యోగంచవ్చుిను.  

129) వివ్రణ-3001: అంటే సహజ నీరు నదులు, 

కాలువ్లో్ల అందరికీ హకుక ఉంది. అదేవిధంగా అడవిల్లని 

ఎవ్రికీ చెందని భూమిల్లని గ్డిడ పై అందరికీ హకుక ఉంది. 

అదేవిధంగా ఒకచోట మంటలు వలుగుతన్నియి. ప్ర తి 

వ్ాకిి దానుిండి తన దీప్ం వలిగంచుకోగ్లడు. వ్యరించే 

అధికారం లేదు. ఎందుకంటే దానవ్లో ఎవ్రికీ నషట ం 

వ్యటిలోదు.  



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1093 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
ٍس قَاَل وَ  ِب َ صىل اَعْن أَْسَمَر بِْن ُمَضر ِ هلل عليه وسلم  : أَتَْيُت الن َ

 ".ُه  ُهَو لَ ٌم فَ لِ ْس ِه مُ ْقُه إِلَيْ َسَبَق إََِل َماٍء لَْم يضْسبِ فََبايَْعُتُه فََقاَل:"َمْن 
 .اُه أَبُْو دَاُودَ َروَ 

3002. (12) [2/904-అప్రిశోధితం] 

అస్మర్ బన్ ము'దరిర స్ కథనం: నేను ప్ర వ్కి (స) 

వ్దద కు వళిళ బైె'అత్ చేస్తను. అంటే ఇసో్తమ్ 

సీవకరించాను. ప్ర వ్కి (స) ఇలా ప్ర వ్చించారు, ''అందరి 

కంటే ముందు నీటి వ్దద కు వళిళ, నీళ్ళళ 

నింప్పకునివ్యడి నీరు, అతనిది అవుతంది.'' 130 

(అబూ దావూద్) 

   (2/904)  [ ) ضعيف ( 13]  - 3003

  اهلل عليه وسلم قَاَل:"َمْن أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل  ْن َطاُوٍس ُمْرَسًَل:عَ وَ 
ِ أَْحََي َمَواتًا م َِن اْْلَْرِض فَُهَو لَ  لَُكْم   ِهَي  م َ ِه ثُ َوَرُسْولِ  ُه َوعَاِدي ُ اْْلَْرِض ّلِل 

ْ مِ  افِعِ  ." ِن ِ  .ي ُ َرَواُه الش َ

3003. (13) [2/904-బల్హీనం] 

'తాఊస్ కథనం: వ్ృథాగా ప్డి ఉని భూమిని 

ఉప్యో గ్ంల్లనికి తెసేు  ఆభూమి అతనిదే అవుతంది. 

యజమాని లేని భూమి అలోాహ్ (త) మరియు 

ఆయన ప్ర వ్కిది. ఆ భూమి న్న తరఫు నుండి మీకోసం 

ఉంది. (ష్టఫ'యీ)  

   (2/905)  م دراسته () لم تت  [ 14]  - 3004

ن َِة"َرَوى وَ  ِب َ صىل ا : ِفْ "َشْرِح الس ُ  عليه وسلم أَْقَطَع لَِعْبِد  هللأَن َ الن َ
ْوِر بِالَْمدِ اهلِل بِْن َمْسعُ  ْْلَنَْصاِر ِمَن يَْنِة َوِهَي بَْيَ َظْهَراِنْ ِعَماَرةِ اْوٍد الد َ

ْب عَ  بِْن ُزهْ ْو َعْبدِ بَنُ  اَل فَقَ  َوالن َْخِل الَْمَناِزِل  ا ابَْن أُم ِ َعْبٍد َرَة : نَك ِ ن َ
ُس أُم َ   : "فَلَِم ابَْتَعَثِِنْ اهلُل إِذَا ؟ إِن َ هللِ فََقاَل لَُهْم َرُسْوُل ا ِ ًة ََل اهلَل ََل يَُقد 

ْ َحق ُ يُْؤَخُذ  ِعْيِف فِْْيِ  .ُه"لِلض َ

3004. (14) [2/905-అప్రిశోధితం] 

షర'హ్ స్తనిహ్ల్ల ఇలా ఉంది: ''ప్ర వ్కి (స) 

'అబుద లోాహ్ బన్ మస్'ఊద్కు మదీనహ్ల్ల ఒక ఇలోు 

ఇచాిరు. ఈ ఇలోు అన్నసరో ఇళళకు వ్యరి తోటలకు 

మధా ఉండేది. 'అబద ర్ బన్ 'జుహ్ర కుమారులు ప్ర వ్కి 

 

130) వివ్రణ-3002: అంటే అందరికీ హకుక ఉని నీటి 

వ్దద కు ముందు వళిళ నింప్పకుంటే ఆ నీరు అతని 

దౌతంది. దానిి ఎవ్రూ లాకోకలేరు. 

(స)ను '' 'అబుద లోాహ్ బన్ మస్'ఊద్ను మా నుండి 

దూరంగా ఉంచండి' అని వినివించుకున్నిరు. దానికి 

ప్ర వ్కి (స), 'ఒకవేళ నేను పేదలకు సహాయప్డకుంటే 

మరి అలోాహ్ (త) ననుి ప్ర వ్కిగా ఎందుకు 

ప్ంపాడు? అలోాహ్ (త) పేదలకు వ్యరి హకుకను 

ఇపపంచని జాతిని ప్రిశుదధ ప్రచడు'  అని అన్నారు. 

 ( 2/905) تتم دراسته ( [ ) لم  15]  - 3005

ِ أَبِْيهِ  َعْن  ٍب ُشَعيْ ْمِرو بِْن َعْن عَ وَ  َل اهلِل صىل اهلل  هِ : أَن َ َرُسوْ  َعْن َجد 
ْيِل  َكْعَبْيِ ثُم َ  الَْمْهُزْوِر أَْن ي ُْمِسَك َحّت َ يَْبلَُغ الْ  عليه وسلم قََض ِفْ الس َ

 .ْو دَاُودَ َوابُْن َماَجُه ْْلَْعىَل َعىَل اْْلَْسَفِل . َرَواُه أَبُ يُْرِسَل ا

3005. (15) [2/905-అప్రిశోధితం] 

తన తండిర , తాతల దావరా 'అమర ర్ బన్ షు'ఐబ్ 

(ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) మహ్'జూర్ నీటి గురించి 

మాటోాడుతూ సమీప్ంల్ల ఉని పలం వ్యళ్ళళ తన 

అవ్సరానికి తగాుటట  నీటిని తన పలానికి 

అందించాలి. చీల్మండల వ్రకు నీరు నిండిపోతే పై 

పలంవ్యడు కిర ందిపలం వైప్పకు నీళళను వ్దలి 

వేయాలి. 131  (అబూ దావూద్, ఇబెి మాజహ్) 

 ( 2/905)[ ) لم تتم دراسته (   16] - 3006

ِط َرُجٍل  َضٌد م ِْن نَْخٍل ِفْ َحائِ َسُمَرَة بِْن ُجْنُدٍب : أَن َُه كَانَْت لَُه عَ  َعْن وَ 
جُ  َ أَذ َى بِ َيتَ فَ   لَْيهِ يَْدُخُل عَ ِل أَْهلُُه فَكَاَن َسُمَرُة م َِن اْْلَنَْصاِرَوَمع الر َ   ِه فَأَُِت

ِب َ صىل  ِب ُ صىل اهلل اهلل عليه وسلم فَُذِكَرذَلَِك لَُه فََطلََب إِلَيْ الن َ ِه الن َ
  لَُه فَأَََب قَاَل:" فََهْبُه لَُه َولََك أَََب فََطلََب أَْن ي َُناقِ عليه وسلم لَِيِبْيُعُه فَ 
َبُه فِيْ  "فََقاَل َت ُمَضاأَنْ:"َل فََقاِه فَأَََب كََذا"أَْمًرا َرغ َ :"اذَْهْب   لِْْلَنَْصاِري ِ ر ٌ
 ًضا"أَرْ  دَ َوذُِكَر َحِديُْث َجابٍِر:"َمْن أَْحََي وُ َرَواُه أَبُْو دَا فَاْقَطْع نَْخلَُه".

ُر َحِديَْث أَِِبْ ِصْرَمَة َرَوايَِة َسِعْيِد بِْن َزيٍْد.َوَسَنْذكُ ِفْ"بَاِب الَْغْصِب"بِ 
َهاُجِر " َما يُْنََه ِمَن  ِفْ"بَاِب  بِِه"اهللُ  ر َ  أََض "َمْن َضار َ :  . الت َ

 

131) వివ్రణ-3005: మహ్జూర్ ఒక ల్లయపేరు. అకకడి 

నుండి నీళ్ళళ ప్ర వ్హించేవి. రైతలు ఆ నీటిని తమ 

పలాలకు, తోటలకు అందించేవ్యరు. కొందరి పలాలు 

దగా్రగా ఉండేవి. మరికొందరివి దూరంగా ఉండేవి. 

అందువ్లో ప్ర వ్కి (స) దగా్రుని వ్యరు ముందు తమ 

పలాలకు నీళ్ళళ అందించాలని, ఆ తరువ్యత ఆ నీటిని 

వ్దలివేయాలని, దానివ్లో ఇతరులు కూడా తమ తమ 

పలాలకు నీటిని తోడుకుంటారని తీరుపఇచాిరు. 
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3006. (16) [2/905-అప్రిశోధితం]  

సమురహ్ బన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: అతనికి 

చెందిన కొనిి ఖరీూరం చెటో ఒక అ'న్నసర్జ తోటల్ల 

ఉండేవి. అతడు భారాాబడడ లతో తోటల్లనే 

ఉండేవ్యడు. సమురహ్ ఆ తోటల్లనికి వళితే అన్నసర్జ 

కషట ంగా భావించేవ్యడు. అంటే ఇంటి వ్యరిని 

తెరచాటన ఉంచవ్లస్ల వ్చేిది. అతడు ప్ర వ్కి (స) 

వ్దద కు వ్చిి ఫిరాాదు చేస్తడు. ప్ర వ్కి (స) 

సమురహ్ను పలిపంచి 'నువువ నీ చెటోను అ'న్నసర్జకి 

అమిమవేయి' అన్నిరు. సమురహ్ దానికి 

నిరాకరించాడు. ఆ తరువ్యత ప్ర వ్కి (స) ఆ చెటోకు 

బదులు మరోచోట చెటో తీసుకోమని అన్నిరు. 

దానికీ అతడు నిరాకరించాడు. దానికి ప్ర వ్కి (స) నీకు 

అమమడం ఇషట ం లేకపోతే ఆ చెటోను అ'న్నసర్జకి 

కానుకగా ఇచిివేయి. నీకు సవరాంల్ల ఫలాన్న 

ప్ర తిఫలం లభసుు ందని అన్నిరు. సమురహ్ దానికి 

కూడా నిరాకరించాడు. ప్ర వ్కి (స) సమురహ్తో నీవు 

ఇతరులకు హానిచేకూరేి వ్ాకిివి అని చీవ్యటో పటిట  

అ'న్నసర్జ వ్ాకిితో, 'నీవు వళిళ అతని చెటోనిిటినీ 

నరికి పారవేయి,' అని ఆదేశ్ంచారు. (అబూ దావూద్) 
----- 

 మూడవ విభాగం     ْصُل الث َالُِث اَلْفَ 

 ( 2/906) ) ضعيف ( [   17]  - 3007

ْيُء ال َِذْي ُسْوَل اهللِ : يَا رَ لَْت اقَ  َهاائَِشَة أَن َ ْن عَ عَ   ََل يَِحل ُ َمْنُعُه؟   َما الش َ
اُر" قَالَْت: قُلُْت: يَا َرُس لْ قَاَل: "اَلَْماُء َوالْمِ   ْوَل اهلِل َهَذا الَْماُء قَْد ُح َوالن َ

ارِ  اءُ َعَرْفَناُه فََما بَاَل الِْملِْح َوالن َ ا كَأَن َمَ ا فَ رً اََط نَ  َمْن أَعْ ؟ قَاَل: "يَا ُحَمْْيَ
اُر َوَمْن أَْعََط ِملًْحا فَكَأَ َق بَِجِمْيِع َما أَنَْض تََصد َ  َق َجْت تِلَْك الن َ ن ََما تََصد َ

اٍء َحْيُث تِلَْك الِْملُْح َوَمْن َسَق  بَِجِمْيٍع َما َطي ََبْت   ُمْسلًِما َشْربًَة ِمْن م َ
اٍء حَ ُمْسلًِما  َسَق َمْن وَ  ةً ْقبَ أَْعَتَق رَ  ُد الَْماُء فَكَأَن ََمايُْوجِ  ْيُث ُشْربًَة م ِْن م َ

 .. َرَواُه ابُْن َماَجُه "اََل يُْوِجُد الَْماُء فَكَأَن ََما أَْحَياهَ 

3007. (17) [2/906-బల్హీనం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) ప్ర వ్కి (స)ను 'ఏ విషయాల ప్టో 

త్తరసకరించడం ధరమం కాదు' అని వినివించు 

కున్నిరు. దానికి ప్ర వ్కి (స), 'నీరు, ఉప్పు, అగ్ని,' 

అని అన్నిరు. దానికి 'ఆయి'షహ్ (ర) 'ఓ ప్ర వ్కిా! 

నీటిని గురించి అయితే న్నకు తెలుసు, దానిి ఇవ్వక 

పోతే ప్ర జలకు, జంతవులకు చాలాబాధ కలుగు 

తంది. కాని అగా మరియు ఉప్పపల సంగ్తి అరిం 

కావ్టం లేదు' అని వినివించుకుంది. దానికి ప్ర వ్కి 

(స) 'ఓ హుమైరా'! అగా ఇసేు  అగావ్లో వ్ండిన 

వ్సుు వులనిిటినీ సదఖా చేస్లనటోవుతంది. అదే 

విధంగా ఉప్పప ఇచిిన వ్యడు ఉప్పపతో 

తయారుచేస్లన వ్సుు వులనిిటినీ సదఖా చేస్లనటోవు 

తంది. నీళ్ళళ దొరికిన చోట ముసో్లమ్కు గుకెకడు నీరు 

తార పంచిన వ్యడికి ఒక బానిసను విడుదల చేస్లనంత 

ప్పణాం లభసుు ంది. నీళ్ళళ దొరకని చోట నీళ్ళళ తార పసేు  

అతడు అతనిి బర తికించినటోే అని ప్ర వ్చ్చంచారు. 

(ఇబ్నా మాజహ్) 

హుమైర్మ', 'ఆయి'షహ్ (ర) బరుదు. ఎందుకంటే 

ఆమ తెలోగా అందంగా ఉండేది. ఎరర గా ఉండేది. 

పేర మగా ప్ర వ్కి (స) ఆమను 'హుమైర్మ' అని 

పలిచేవ్యరు. 

===== 

 يَا الَْعَطا اُب  بَ   -16

16. కానుక్లు 

ఎవ్రికైెన్న ఏదైన్న వ్సుు వును ప్ర తిఫలం లేకుండా 

పేర మగా ఇవ్వటానిి క్టేం, కానుక్ అంటారు. ఇలా 

ఇవ్వటం వ్లో ప్పణాం, ప్ర తిఫలం లభసుు ంది. దీనికి 

సంబంధించిన స్తకాు ాధారాలు కిర ంద పొందుప్రచ 

బడీాయి.  

ُل   మొదటి విభాగం     اَلَْفْصُل اْْلَو َ

   (2/907) (متفق عليه  [ )  1]  - 3008

َ َمَر َرِضَي اهلُل َعْنُهَما أَن َ ُعَمَر أََصاَب ِن ابِْن عُ عَ  ِب َ  أ ْرًضا بَِخْيََبَ فَأَََت الن َ
ْ أََصْبُت أَْرًضا بَِخْيََبَ  اهلل عليه وسلم فََقاَل: يَاصىل   لَْم  َرُسْوَل اهلِل إِن ِ

ْن ِشْئَت  "إِ  ُرِنْ بِِه؟ قَاَل:َما تَأْمُ فَ   .ْنهُ ْي مِ دِ نْ َس عِ ط ُ أَنْفَ أَِصْب َماًَل قَ 
ْقَت بَِها َق بَِها ُعَمُر: أَن َُه ََل يُ  ." َحَبْسَت أَْصلََها َوتََصد َ َباُع أَْصلَُها فََتَصد َ

َق بَِها ِفْ الُْفقَ َوََل يُْوهَ   ِفْ وَ  قَاِب َوِف الر ِ  َراِء َوِفْ الُْقْرََب ُب َوََل يُْوَرُث َوتََصد َ
ِبْيِل َوالض َ  اهلِل وَ َسِبْيِل  كَُل ََل ُجَناَح َعىَل َمْن َولَِيَها أَْن ي َأْ  .ْيِف ابِْن الس َ
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ٍل  أَْو يطِعَم  .ِمْنَها بِالَْمْعُرْوِف  بُْن َسْْيِيَْن: َغْْيَ َمتأثٍِل  قَاَل ا .َغْْيَ ُمَتَمو 

 .َماًَل 

3008. (1) [2/907-ఏకీభవితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: మా తండిర  

గారు 'ఉమర్ (ర)కు ఖైబర్ల్ల ఒక భూమి లభంచింది. 

అతడు (ర), ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు వ్చిి, ''ఓ ప్ర వ్కిా 

'ఖైబర్ యుదధ  ధనం నుండి న్నకు ఒక భూమి 

లభంచింది. అది చాలా మంచి మరియు 

స్తరవ్ంతమైన భూమి, ఇటవ్ంటిది న్నకు ఇంతకు 

ముందు ఎనిడూ లభంచలేదు. దానిి గురించి 

తమరి ఆదేశం ఏమిటి?'' అని వినివించుకున్నిరు. 

దానికి ప్ర వ్కి (స), ''నీకిషట మైతే ఆ భూమిని అలోాహ్ 

(త) కోసం దానం చేయి. దాని రాబడి, ప్ంటను 

'సదఖహ్ చేయి'' అని అన్నిరు. వంటనే 'ఉమర్ (ర) 

ఆ భూమిని అలా్లహ్  మారాంల్ల ఇచిి వేస్తరు. దాని 

రాబడిని 'సదఖహ్ చేస్ల వేస్తరు. 'ఉమర్ (ర) ఈ 

భూమి గురించి మాటోాడుతూ, 'ఇది అలోాహ్ (త) 

మారాంల్లని భూమి దీనిి అమమరాదు, దీనిి 

కానుకగా ఇవ్వరాదు, దీనిి వ్యరసతవ సంప్దగా 

కూడా ఇవ్వరాదు. దీని రాబడిని పేదలకు అగ్తా 

ప్రులకు, దైవ్మారాంల్ల ప్నిచేసే వ్యరికి, 

బాటస్తరులకు అతిధులకు ఖరుి చేయాలి. 

బానిసలను విడుదల చేయించటానికి కూడా దానిి 

ఉప్యోగంచాలి. ఆ భూమి సంరక్షకుడు ఒకవేళ 

పేదవ్యడైెతే అవ్సరం ఉనింత వ్రకు ప్ర భుతవ చటట ం 

ప్ర కారం దాని నుండి జీవ్నోపాధిని పందగ్లడు. తన 

బంధుమితర లకు తినిపంచగ్లడు. అయితే ధనం 

కూడబెటేట వ్యడైె ఉండకూడదు. లేదా ధనవ్ంతలుకాని 

తన సోదరులకు ఇవ్వగ్లడు. 132 (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ్)  

 ( 2/907)متفق عليه ( [ )  2]  - 3009

 

132) వివ్రణ-3008: ఈ 'హదీసు' దావరా భూమిని  

అలా్లహ్ (త) మారాంల్ల ధరమం చేయవ్చిని తెలిస్లంది. 

దీని రాబడిని 'హదీసు'ల్ల పేర్కకని వ్యరిపైనే ఖరుి 

చేయాలి.  

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "الْ  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َعِن وَ  ُعْمَرى  الن َ
 . َجائَِزٌة"

3009. (2) [2/907-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 'ఉమ రా 

ధరమసమమతమ్మనని ప్ర వ్చించారు. (బు'ఖార్జ, 

ముసో్లమ్) 

  (2/907) ( صحيح [ )  3]  - 3010

ِب ِ صىل اهلل عليه  اٌث   سلم قَاَل:وَوَعْن َجابٍِر َعِن الن َ "إِن َ الُْعْمَرى ِمْْيَ
 .. َرَواُه ُمْسلٌِم " ِْلَْهلَِها

3010. (3) [2/907-దృఢం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) '' 'ఉమ్రా ఇవ్వ 

బడిన వ్యరందరికీ అది వ్యరసతవ సంప్ద'' అని 

ప్ర వ్చించారు. (ముసో్లమ్) 

 ( 2/908)[ ) متفق عليه (  4]  - 3011

"أَي َُما َرُجٍل أَْعَمَر َل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  اَعْنُه قَاَل: قَ وَ 
  ن َهُ ا ِْلَ اهَ َط أَعْ  ََل ال ِذْي َيَها ََل تَْرِجُع إِ َرى لَُه َولَِعِفِبِه فَإِن ََها ال َِذْي أَْعطِ ُعمْ 

 . اِريُْث"َوقََعْت فِْيِه الَْموَ طاًء عأَْعََط 

3011. (4) [2/908-ఏకీభవితం] 

జాబర్ (ర) కథనం: 'ఉమ్ర్మ చేయబడిన వ్యడు 

యజమాని అయిపోయాడు, అతడి భారాాబడడ లు 

కూడా వ్యరసులు అయిపోయారు. ఎందుకంటే 

ఇవ్వబడినవ్యడిదే అయిపోతంది 'ఉమ్రా ఇచేి 

వ్యడికి తిరిగ దకకదు. ఎందుకంటే ఇది ఎలాంటి 

కానుక అంటే ఇందుల్ల వ్యరసతవం కొనస్తగుతంది 

అని ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చించారు. (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

   (2/908) ه ([ ) متفق علي 5]  - 3012

   صىل اهلل عليه وسلمَما الُْعْمِرى ال َِِتْ أََجاَز َرُسْوُل اهللِ َعْنُه قَاَل: إِن َ وَ 
ا  .َعِقِبَك  لِ َي هِ  ْوَل:أَْن ي َقُ  ِعْشَت فَإِن ََها تَْرِجُع إََِل  ِهَي لََك َما  إِذَا قَاَل: فَأَم َ

 .َصاِحِبَها

3012. (5) [2/908-ఏకీభవితం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) అనుమతి ఇచిిన 

'ఉమ్ర్మ ఈ విధంగా ఉంటంది. ఇచేి వ్ాకిి ఈ 

'ఉమ్ర్మ నీ కోసం, నీ వ్యరసుల కోసం అని ప్లికితే, 

అది అతనికే చెందుతంది. అదేవిధంగా ఇచేి వ్ాకిి 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1096 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
నీవు బర తికునింత కాలం ఈ 'ఉమ్రా నీ కోసం అని 

అంటే అతని మరణానంతరం ఈ 'ఉమ్రా అసలు 

యజమానికి చెందుతంది. (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 
----- 

 రండవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َاِنْ  

 ( 2/908)ته ( ) لم تتم دراس  [ 6]  - 3013

ِب ِ ص َعِن ال ابِرٍ جَ  ْن عَ  ََل تُْعِمُرْوا  وَ ُبْوا ىل اهلل عليه وسلم قَاَل:"ََل تُْرقِ ن َ
َ فََمْن أُْرقَِب َشْيًئا   . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ "ْو أُْعِمَر فَِهَي لَِوَرثَِتهِ أ

3013. (6) [2/907-అప్రిశోధితం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, రఖ్బా 

చేయక్ండి లేదా 'ఉమర్ర' చేయక్ండి. ఎవ్రికోసం 

రఖ్బా లేదా 'ఉమ్రా చేయబడతాయో అది అతని 

వ్యరసుల కోసం అవుతంది. 133 (అబూ దావూద్) 

   (2/908)  [ ) لم تتم دراسته ( 7]  -3014

ِب ِ صىل اوَ    هلل عليه وسلم قَاَل: "الُْعْمرى َجائَِزٌة ِْلَْهلَِهاَعْنُه َعِن الن َ
ْقَب  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ أَْحَمُد وَ َرَواُه ا".هَ لِ ِْلَهْ َجائَِزٌة  َوالر ُ ْ   .الّت ِ

3014. (7) [2/908-అప్రిశోధితం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''శాశవతంగా ఇవ్వబడిన వ్యరి కొరకు 'ఉమ్రా ధరమ 

సమమతం. అదేవిధంగా రుఖ్బాగా ఇవ్వబడిన 

 

133) వివ్రణ-3013: 'ఉమ్ర్ర అంటే ఒక వ్సుు వును 

ఒకరికి ఇచిివేయడం. అదేవిధంగా ర్లఖ్బా అంటే అతని 

జీవితకాలం వ్రకే ఇవ్వడం, అతని మరణానంతరం అది 

యజమానికే చెందుతందని షరత పటట టం. అజాాన 

కాలంల్ల ఇలా చేసే వ్యరు. ఇసో్తమ్ దీనిి ఖండించి, 

రదుద చేస్ల, ఇప్పపడు ఎవ్రైన్న 'ఉమ్రా' చేస్లన్న, రుఖ్బా 

చేస్లన్న ఆ వ్సుు వు కానుకగా ఇవ్వబడిన వ్ాకిిదే 

అయిపోతంది. అతని తరావత అతని వ్యరసులకు 

చెందుతంది. ఇచిిన వ్యరికిగానీ అతని వ్యరసులకుగాని 

తిరిగ చెందదు. కొందరు 'ఉమ్రా మరియు రుఖ్బాలను 

వ్రా్జకరించారు. రుఖ్బా అంటే ఒక వ్ాకిి మర్కకరికి ఇచిి 

ఒకవేళ నేను ముందు చనిపోతే, ఈ వ్సుు వు నీదీ, నీ 

వ్యరసులది, ఒకవేళ ముందు నువువ మరణసేు  ఇది న్న 

సొంతం అవుతంది అని షరత పటట టం. రుఖ్బా అని 

దీనిి ఎందుకంటారంటే ఇందుల్లని ప్ర తి ఒకకరూ 

మర్కకరి మరణానికి ఎదురుచూస్తు  ఉంటారు. 

వ్యరికొరకు రుఖ్బా కూడా ధరమ సమమతం. 

(అ'హేద్, తిరిమజి', అబూ దావూద్) 
----- 

   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 2/908) [ ) صحيح (  8]  - 3015

"أَْمِسُكْوا  اهلل عليه وسلم: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ْن َجابٍِر قَاَل:عَ 
 َ ُ ذِ  لِل َ ْمَرى فَِهَي َمَر عُ ْمَوالَُكْم عَلَْيُكْم ََل تُْفِسُدْوَها فَإِن َُه َمْن أَعْ أ ْعِمَر ْي أ

ا و َ  ًتا َولَِعَقِبهِ َحي ً  .  . َرَواُه ُمْسلٌِم "َمي ِ

3015. (8) [2/908-దృఢం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''మీరు మీ 

ధనసంప్దలను భదర ప్రచి ఉంచండి. వ్ృథా 

చేయకండి. ఎందుకంటే ఎవ్రైన్న 'ఉమ్రా చేసేు , అది 

శాశవతంగా 'ఉమ్రా చేయబడిన వ్ాకిిదే అయి 

పోతంది. అతని మరణానంతరం అతని వ్యరసులకు 

చెందుతంది.'' (ముసో్లమ్)  

===== 

 بَاٌب ِفْ الِْهَبِة َوالَْهْديَةِ   -17

17. స్మ్రిుతం, బహుమానం 

హిబహ్ అంటే పోర తాసహకాలు. ఇసో్తమీయ ప్రి 

భాషల్ల లాభం పందే వ్సుు వును ఎటవ్ంటి ప్ర తిఫలం 

ఆశ్ంచకుండా ఇతరులకు ఇచిివేయడం. ఇచేి 

వ్యరిని వ్యహిబ్, ఇవ్వబడే వ్ాకిిని మూహిబ్లహు 

ఇంకా ఇవ్వబడే వ్సుు వును మౌహూబ్ అంటారు. ఆ 

వ్సుు వు ఇచిిన తరావత ఇవ్వబడిన వ్ాకిి యజమాని 

అయిపోతాడు. అయితే ఇచేివ్ాకిి బుదిధ , జాానం, 

యుకి వ్యసుసకు చేరి ఉండాలి. యుకి వ్యసుసకు 

చేరని బుదీధ జాానం లేని వ్ాకిి హిబహ్ చేయడం ధరమం 

కాదు. భూమి, ఇలోు, తోట మొదలైెనవి ఇచిివేయడం 

ధరమమ్మ, బంధువులకూ, బంధువులు కాని వ్యరికీ 

ఇవ్వ వ్చుిను. తూచే, కొలిచే వ్సుు వులను అధీనం 

ల్లనికి తీసుకోవ్డం తప్పనిసరి. ఒకవేళ ఎవ్రైన్న తన 

సంతాన్ననికి కానుక ఇవ్యవలనుకుంటే పలోలందరికీ 

సరిసమానంగా ఇవ్యవలి. అబాుయి అయిన్న 

అమామయి అయిన్న హెచుితగాులు చేయరాదు. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1097 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
కానుకలో్ల అందరి హకుక సరిసమానంగా ఉంది. దీనిి 

గురించి కిర ంద పేర్కకనబడింది. 
----- 

ُل اَلَْفْصُل ا      మొదటి విభాగం  ْْلَو َ

 ( 2/909) [ ) صحيح (  1 ] - 3016

 ْن "مَ  سلم:يه وعل  اهلل اهلِل صىلُل قَاَل َرُسوْ  ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل:عَ 
يَْح". َرَواُه  فَإِن َُه َخفِ  .عَلَْيِه َريَْحاٌن فَََل يَُرد ُهُ ُعِرَض  ِ ْيُف الَْمْحَمِل َطي ُِب الر 
 . لٌِم ُمْس 

3016. (1) [2/909-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''ఎవ్రికైెన్న ప్రిమళభరితమైన ప్పవువ ఇసేు , దానిి 

తీసుకోవ్యలి. నిరాకరించరాదు. ఎందుకంటే అది 

చాలా సునిితమైన సువ్యసనగ్ల ప్పవువ.'' 

(ముసో్లమ్) 

   (2/909)  [ ) صحيح ( 2]  - 3017

ِب َ صىلَعْن أَنٍَس: أَن َ وَ  ْيَب. َرَواُه  اهلل عليه وسلم كَاَن ََل يَُرد ُ ا  الن َ ِ لط 
 . الُْبَخاِري ُ 

3017. (2) [2/909-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) సువ్యసన గ్ల వ్సుు  

వులను తీసుకోవ్టానికి నిరాకరించేవ్యరు కాదు. అంటే 

ఎవ్రైన్న ప్ర వ్క్త  (స)కు సువ్యసనగ్ల వ్సి్తవు ఇసేు  

తీసుకునేవ్యరు, నిరాకరించేవ్యరు కాదు. (బు'ఖార్జ) 

 ( 2/909) (   [ ) صحيح 3]  - 3018

اٍس قَاَل:وَ   سلم:هلل عليه واْوُل اهلِل صىل قَاَل َرُس  َعِن ابِْن َعب َ

 َ ْوءِ كَالْكَلِْب يَُعْودُ ِفْ قَْيِئِه لَْيَس لََنا   ِهَبِتهِ ئُِد ِفْ َعالْ "ا . َرَواُه  " َمَثُل الس َ
 . الُْبَخاِري ُ 

3018. (3) [2/909-దృఢం] 

ఇబెి 'అబాుస్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''కానుకలు ఇచిి తిరిగ తీసుకునేవ్యడు వ్యంతిచేస్ల 

న్నకే కుకక వ్ంటివ్యడు.'' 134 (బు'ఖార్జ)  

 

134) వివ్రణ-3018: కానుకగా ఇచిి తీసుకోవ్డం ధరమ 

సమమతం కాదని ఈ 'హదీసు' దావరా తెలిస్లంది. అయితే 

తండిర  తన సంతాన్ననికి ఇచిిన కానుక తిరిగ 

తీసుకోగ్లడు. దీనిి గురించి కిర ంద పేర్కకనడం జరిగంది. 

 ( 2/909)) متفق عليه (   [ 4]  - 3019

يه  هلِل صىل اهلل علاِشْْيٍ أَن َ أَبَاُه أَُِتَ بِِه إََِل َرُسْوِل َعِن الن ُْعَماِن بِْن بَ وَ 
ْ نََحلُْت ا وسلم فََقاَل: "أَكُل َ َولَِدَك نََحلَْت   بِِْنْ َهَذا غََُلًما فََقاَل:إِن ِ

 ْعُه". فَأَْرجِ " :اَل قَ ََل  قَاَل: ؟"هُ ِمْثلَ 

َك أَْن  أَن َُه قَاَل: ِفْ ِرَوايٍَة:وَ   ِ َسَواًء؟" قَاَل "أَيَُسر ُ : ي َُكْونُْوا إِلَْيَك ِف الََْب 
  فَََل إِذَْن"."  بَىَل قَاَل:

َ  ِفْ ِرَوايٍَة:وَ  ةً أ  ََل  َحَة:ْنُت َرَوافََقالَْت َعْمَرُة بِ   .ن َُه قَاَل: أَْعَطاِنْ أَِِبْ َعِطي َ
ُسْوَل اهلِل صىل  فَأَُِتَ رَ  .َد َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم تُْشهِ َض َحّت َ أَرْ 

 ْ َ اهلل عليه وسلم فََقاَل: إِن ِ   .ِطي َةً  ِمْن ُعْمَرَة بِْنِت َرَواَحَة عَ ْعَطْيُت ابِِْنْ أ
ْثَل  لَِدَك مِ  وَ رَ ائِ َت َس "أَْعَطيْ  :فَأََمْرتَِِنْ أَْن أُْشِهَدَك يَا َرُسْوَل اهلِل قَاَل 

. قَاَل: فََرَجَع  " لُْوا بَْيَ أَْوََلِدكُْم قَاَل: "فَات َُقْوا اهلَل َواعْدِ  .ا؟" قَاَل: ََل َهَذ 
   د َ َعِطي ََتُه.فَرَ 

 . "ََل أُْشَهُد َعىَل َجْوٍر"ِفْ ِرَوايٍَة: أَن َُه قَاَل: وَ 

3019. (4) [2/909-ఏకీభవితం] 

నో'మాన్ బన్ బషీర్ కథనం: అతని తండిర  అతనిి 

తీసుకొని ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు వ్చిి, ''నేను ఈ న్న 

కుమారునికి సేవ్కోసం ఒక బానిసను ఇచాిను.'' అని 

అన్నిడు. దానికి ప్ర వ్కి (స), 'కొడుకులందరికీ ఇలా 

ఇచాివ్య?' అని అడిగారు. దానికి అతడు, 'లేదు,' 

అని సమాధానం ఇచాిడు. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) 

''నువువ ఈ బానిసను తిరిగ తీసుకో'' అని 

ప్ర వ్చించారు. 

మరో ఉలోేఖనంల్ల ఇలా ఉంది, ''ప్ర వ్కి (స) 'నీ 

కుమారులందరూ నీ ప్టో మంచి చేయడంల్ల 

సమానంగా పాలా్కనడం నీకు ఇషట ం లేదా? అంటే నీవు 

అందరిప్టో సమానంగా ప్ర వ్రిిసేు , ఈ విషయం నీకు 

మంచిదనిపసుు ంది?' అని అన్నిరు. దానికి అతడు, 

'అవును,' అని అన్నిడు. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స), 

'అలాంటప్పపడు ఒకరికి ఇచిి మర్కకరికి ఇవ్వక 

పోవ్డం నీకు తగ్దు,' అని అన్నిరు.  

మరో ఉలోేఖనంల్ల ఇలా ఉంది, ''మా తండిర గారు 

న్నకు ఒక వ్సుు వు ఇచాిరు. దానికి 'ఉమ్రహ్ బన్తె 

రవ్య'హ అంటే న్న తలోి మా తండిర గారితో ప్ర వ్కి 

(స)తో ఈ విషయానిి గురించి ప్ర స్తు వించే వ్రకు 

నేను ఈ విషయంప్టో సంతోషంగా ఉండను అని 
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అనిది. అప్పపడు మా తండిర గారు ననుి తీసుకొని 

ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు వ్చిి, నేను ఉమ్రహ్ బినిె రవ్యహ 

కుమరునికి ఒక్వ్సి్తవు ఇచాును. ఆమ న్నతో మీకీ 

విషయం తెలియజేయమని చెపపంది, అని అన్నిరు. 

దానికి ప్ర వ్కి (స) పలోలందరికీ ఇలా ఇచాివ్య? అని 

అడిగారు. దానికి అతను లేదు అని సమాధానం 

ఇచాిడు. అప్పపడు ప్ర వ్కి (స) నువువ దైవ్యనికి 

భయప్డు, పలోలందరిప్టో న్నాయంగా వ్ావ్హ 

రించు. నో'మాన్ కథనం: ప్ర వ్కి (స) ఆదేశం విని మా 

తండిర  గారు ఇచిిన కానుకను తీసుకున్నిరు. 

మరో ఉలోేఖనంల్ల ఇలా ఉంది: ''ప్ర వ్కి (స) 

అన్నాయానికి నేను స్తకిు గా ఉండను,'' అని అన్నిరు. 

(బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్)  
----- 

لَْفْصُل   َ ْ ا ا    రండవ విభాగం    لث َان 

 ( 2/910)تتم دراسته ( [ ) لم   5]  - 3020

سلم:   عليه و اهلل ىلص  اهللِ ُل  َرُسوْ ْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل: قَاَل عَ 
َسائِ ُ َوابُْن َماَجُه  "َولَِدهِ يَْرِجُع أََحٌد ِفْ َهْيَبِتِه إَِل َ الَْوالُِد ِمْن "ََل  . َرَواُه الن َ
 . 

3020. (5) [2/910-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'అమర ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''కానుకలు ఇచిి తిరిగ తీసుకోరాదు. 

అయితే తండిర  తన కుమారునికి కానుకగా ఇచిింది 

తిరిగ తీసుకోగ్లడు.'' (నస్తయి', ఇబ్నా మాజహ్) 

   (2/910) [ ) لم تتم دراسته ( 6]  - 3021

ِب َ ابِْن ُعمَ  َعِن وَ  اٍس أَن َ الن َ  صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: "ََل  َر َوابِْن َعب َ
ُجِل أَْن ي ُْعطِ   الَْوالَِد فِْيَما يُْعِطْي  َها إَِل َ ِجَع فِيْ يَرْ  م َ ًة ثُ ي َ َي َعطِ يَِحل ُ لِلر َ
َة ثُم َ يَْرِجُع فِْيَها كَ َولََدُه َوَمَثُل ال َِذْي  َ مَ  يُْعِطَي الَْعِطي َ لِْب أَكََل َحّت َ  َثِل الْك

ْ "َء ثُم َ عاَدَ ِفْ قَْيِئهِ إِذَا َشِبَع قَا َس َوا ِمِذي ُ . َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالّت ِ َوابُْن   ئِ ُ ا لن َ
ِمِذي ُ َماَجُه وَ  ْ َحُه الّت ِ  . َصح َ

3021. (6) [2/910-అప్రిశోధితం] 

'అబుద లోాహ్ బన్ 'ఉమర్, ఇబుి 'అబాుస్ల 

కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''కానుకగా ఇచిి తిరిగ 

తీసుకోవ్టం ధరమసమేతం కాదు, అయితే తండిర  

తన కుమారునికి ఇచిింది. తిరిగ తీసుకోగ్లడు. 

కానుకను ఇచిి తిరిగ తీసుకునివ్యడు కడుప్ప నిండా 

త్తని, వ్యంతిచేస్ల న్నకిన కుకకవ్ంటి వ్యడు.'' (అబూ 

దావూద్, తిరిమజి', నస్తయి', ఇబ్నా మాజహ్) 

 ( 2/910)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 3022

ا أُْهَدى لَِرُسوْ  َعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة:وَ  سلم  يه و عل  اهلل صىلِل اهللِ أَن َ أَْعَرابِي ً
َط فََبلََغ ذَلِ  .َضُه ِمْنَها ِست َ بَْكراٍت َرًة فََعو َ بُكْ  ِب َ صىل اهلل  فََتَسخ ُ َك الن َ

ُ  لَْيِه ثُم َ قَاَل:أَثَْن عَ وَ عليه وسلم فََحِمَد اهلَل  ْهَدى إَِِل َ نَاقًَة  "إِن َ فََُلنًا أ
ْضُتُه ِمْنَها ِست َ بََكَراٍت  أَْقَبَل َهِدي ًَة أَْن ََل  َهَمْمُت ْد قَ لَ  ِخًطاَسا فََظل َ فََعو َ

".إَِل َ ِمْن قَُرِشي ٍ أَْو أَنَْصارِ  ْ  ي ٍ أَْو ثََقِفي ٍ أَْو دَْوِسي ٍ أَبُْو دَاُودَ ِمِذي ُ وَ َرَواُه الّت ِ
َسائِ ُ   .َوالن َ

3022. (7) [2/910-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ఒక ప్లోెవ్యస్ల ప్ర వ్కి 

(స)కు యుకివ్యసుసకు చెందిన ఒక్ ఆడఒంట్ట 

కానుకగా ఇచాిడు. దానిి ప్ర వ్కి (స) సీవకరించారు. 

ఆ కానుకకు బదులుగా ప్ర వ్కి (స) 6 యుకి 

వ్యసుసకు చెందిన ఆడఒంట్టలను ఆయనకు 

ఇచాిరు. అప్పటికీ ఆ వ్ాకిి సంతోషం వ్ాకిం 

చేయలేదు. ఈ వ్యరి ప్ర వ్కి (స)కు అందింది. అప్పపడు 

ప్ర వ్కి (స) ఇలా ప్ర సంగ్ం చేస్తరు. మొదట అలా్లహ్ ను 

సుు తించారు. ఆ తరువ్యత, ''ఫలాన్న వ్ాకిి న్నకు 

కానుకగా ఒక ఆడ ఒంట్ట ఇచాిడు. దానికి బదులుగా 

నేను 6 ఆడ ఒంట్టలు తిరిగ ఇచాిను. అయినప్పటికీ 

ఆ వ్ాకిి సంతృపు  చెందలేదు. ఇకముందు నేను కేవ్లం 

ఖురైషీ, అ'నాసరీ, స'ఖఫీ, దౌసీ తెగ్లవ్యరి నుండే 

కానుకలు తీసుకుంటాను. వ్యరు తప్ప ఇతరులెవ్వరి 

కానుకలు సీవకరించకూడదని నిశియించుకున్నిను'' 

అని అన్నిరు. (తిరిమజి', అబూ దావూద్, నస్తయి') 

వీరినే ప్ర తేాకంగా ఎందుకు పేర్కకనడం జరిగందంటే, 

ఈ తెగ్లవ్యరు దాతృతవగుణం కలిగ ఉంటారు. 

వీరిల్ల అతాాశ ఉండేది కాదు.  

   (2/910) راسته (لم تتم د[ )  8]  - 3023

ِب ِ صىل اهلل عليه وسل وَ  "َمْن أُْعِطَي َعَطاًء  م قَاَل:َعْن َجابٍِر َعِن الن َ
َوَمْن  .  أثَْن فََقْد َشَكرَ فَإِن َ َمِن   .َمْن لَْم يَِجْد فَلُْيثِْن وَ  . بِهِ زِ فََوَجَد فَلَْيْج 
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َ  ْعَط يُ  ا لَْم بِمَ َحىل  كََتَم فََقْد كََفَرَوَمْن تَ  َرَواُه   ْوَِبْ ُزْوٍر".ََلبَِس ثُ كَاَن ك
ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ  ْ  .الّت ِ

3023. (8) [2/910-అప్రిశోధితం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ఎవ్రికైెన్న 

కానుక ఇవ్వబడితే, తన దగా్ర ఏదైన్న వ్సుు వు ఉంటే 

కానుకకు బదులుగా దానిి ఇచిివేయాలి, ఒకవేళ 

ఏదీ లేక పోతే కానుక ఇచిిన వ్యరిని ప్ర శంస్లంచి, 

అతనికి కృతజాతలు తెలపాలి. ఎందుకంటే ఒకరిని 

పగ్డినవ్యడు అతనికి కృతజాతలు తెలిపనటోే. 

అయితే కానుకకు బదులు ఇవ్వకుండా లేదా అతనిి 

పగ్డకుండా ఉనివ్యడు అతని ప్టో కృతఘితకు 

పాలపడాడ డు, అంటే తనకు తగ్నిప్ని చేస్తడు. అదే 

విధ్ంగా తనకు తగ్నివిధ్ంగా తనుాతాను 

అల్ంక్రించ్చకునావ్యడు, లేదా అటవ్ంటివ్సి్తవు 

లేనివ్యడు రండు అధ్రేదుసి్తలు ధ్రించ్చనటేే. 135 

(తిరిమజి', అబూ దావూద్) 

 ( 2/911) [ ) صحيح (  9]  - 3024

 :َزيٍْد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َعْن أَُساَمَة بِْن وَ 
افََقاَل  .ٌف َمْعُروْ ِه يْ لَ َع إِ ُصنِ "َمْن    فََقْد أَبْلََغ ِفْ  . لَِفاعِلِِه: َجَزاَك اهلُل َخْْيً

مِذي ُ  ْ  . الث ََناِء". َرَواُه الّت ِ

3024. (9) [2/911-దృఢం] 

ఉసామహ్ బిన్ 'జైెద్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''ఉప్కారం చేయబడినవ్యరు ఉప్కారికి 

జ'జాక్లోాహు 'ఖైరన్ అని అంటే అతనిి చాలా 

గొప్పగా పగడినటోే.'' 136 (తిరిమజి') 

 

135) వివ్రణ-3023: ఉప్కారానికి ప్ర తాప్కారం చేయాలి. 

ఇవ్వడానికి లేకపోతే ఉప్కారిని పగ్డాలి. ఈ పగ్డడం 

అతని ప్టో కృతజాత అవుతంది. ఉప్కారి యొకక 

ఉప్కారానిి కపపప్పచిినవ్యడు అతని ప్టో 

కృతఘితకు పాలపడాడ డు. తనకు తగ్ని ప్ని 

చేస్లనవ్యడు అవుతాడు. ఉదా: ప్ండితల దుసుు లు 

ధరించి తనుి ప్ండితనిగా ప్ర దరిశంచడం. 

136) వివ్రణ-3024: ఉప్కారికి అతను చేస్లన ఉప్కారానికి 

బదులు ఈ దు'ఆ జజాకలోాహు ఖైరన్ (అలోాహ్ మీకు 

దీని కంటే మంచి వ్సుు వు ప్ర స్తదించుగాక) అని ప్లికితే 

 ( 2/911)[ ) صحيح (   10]  - 3025

َ وَ  ه وسلم: "َمْن لَْم  هلل علياِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل َعْن أ
ِمِذي ُ يَْشُكِر الن َاَس لَْم يَْش  ْ  . َكِر اهلَل". َرَواُه أَْحَمُد َوالّت ِ

3025. (10) [2/911-దృఢం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''మానవులకు కృతజాతలు తెలుప్నివ్యడు, దైవ్యనికీ 

కృతజాతలు తెలప్నటోే.'' 137 (అ'హేద్, తిరిమజి') 

 ( 2/911)[ ) صحيح (   11]  - 3026

ا قَِدَم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم اَلْ  :َعْن أَنٍَس قَاَل وَ   َمِديَْنةَ لَم َ
 َوََل . ْن كَِثْْيٍ قَْوًما أَبَْذَل مِ  يَا َرُسْوَل اهلِل َما َرأَيَْنا لُْوا: ْوَن فََقاَهاِجرُ الْمُ  اهُ أَتَ 

 كََفْونَا لََقْد  َزلََنا بَْيَ أَْظُهِرِهْم: قَْوٍم نَ ٍل ِمْن أَْحَسَن ُمَواَساًة ِمْن قَلِيْ 
 .بِاْْلَْجِركُل ِهِ  ْذَهُبْواأَْن ي َ  َنافْ خِ  َقْد ِة َحّت َ لَ َوأْشَركونَا ِفْ الَْمْهنَ  .الَْمُؤْونَةَ 
".ْم ََل َما دََعْوتُْم اهلُل لَهُ " فََقاَل: ْ مِ   َوأَثَْنْيُتْم عَلَْْيِ ْ ي ُ  ذِ َرَواُه الّت ِ

َحُه وَ   .َصح َ

3026. (11) [2/911-దృఢం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) మదీనహ్ వ్చిిన 

తరావత ముహాజిర్జనోు ప్ర వ్కి(స) వ్దద కు వ్చిి, ''ఓ 

అలోాహ్ ప్ర వ్కిా! మ్మమందరం వ్చిి ఎవ్రివ్దద  అయితే 

ఉన్నిమో వ్యరు, అంటే అ'న్నసరోకంటే మంచి జాతిని 

మ్మము చూడలేదు. వీరు ముహాజిర్జనోపై తమ 

ధన్ననిి అధికంగా ఖరుిచేసుు న్నిరు. దయా 

స్తనుభూతి కలిగ ఉన్నారు. వీరిల్ల కొందరు పేద 

వ్యరైన్న సరే చాలా విశాల హృదయంతో వ్ావ్హ 

రిసుు న్నిరు. వ్యరు మమమలిి శరమ, కష్టట నికి దూరంగా 

ఉంచారు. లాభంల్ల మాతర ం భాగ్స్తవములుగా 

 

అతనికి తగా్టట  ప్ర శంస్లంచాడు, అతని హకుకను 

నరవేరాిడు.''  

137) వివ్రణ-3025: అంటే ఎవ్రికైెన్న ఎవ్రైన్న ఉప్కారం 

చేసేు , ఉప్కారానికి బదులు వ్యరికి కృతజాతలు తెలుప్టం 

తప్పనిసరి. అతనికి కృతజాతలు తెలిపతే దైవ్యనికీ 

కృతజాతలు తెలిపనటో అవుతంది. ఎందుకంటే అతడు 

అనుగ్ర హానిి గురిించాడు. ఉప్కారికి కృతజాతలు 

తెలుప్నివ్యడు దైవ్ంప్టో అవిధేయతకు పాలపడాడ డు. ఈ 

అవిధేయతే కృతఘిత అవుతంది.  
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చేరుికున్నిరు. మా ప్పణాం కూడా వీరే 

ద్యచుకుంటారేమోనని మాకు భయంగా ఉంది,'' అని 

వినివించుకున్నిరు. దానికి ప్ర వ్కి (స), 'కాదు, 

మీరు వ్యరి గురించి పార రిిసుు నింత కాలం, వ్యరికి 

కృతజాతలు తెలుప్పతనింత వ్రకు మీకు పూరిి 

ప్ర తిఫలం లభసుు ంది. వ్యరి స్తనుభూతికి బదులుగా 

వ్యరికి ప్పణాంలభసుు ంది.'' (తిరిమజి' /  దృఢం) 

 ( 2/911) [ ) ضعيف (  12]  - 3027

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: َعْن عَائَِشةَ وَ  ا فَإِن َ  "تََهادُوْ  َعِن الن َ
َغائِ  تَْذَهُب َة ي َ دِ الْهَ  ِمِذي ُ  . َرَواُه "َن الض َ ْ  . الّت ِ

3027. (12) [2/911-బల్హీనం] 

'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, మీరు 

ప్రసపరం ఒకరికి ఇంకొకరు కానుకలు, కటాిలు 

ప్ంప్పతూ ఉండండి. ఎందుకంటే కటికానుకలు 

ప్ంప్డం వ్లో ఈరాు ా-దేవష్టలు దూరమవుతాయి.  

 ( 2/912) يف ( ) ضع[   13]  - 3028

ِب ِ صىل اهللَعْن وَ  عليه وسلم قَاَل:    أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه َعِن الن َ
  لووَ  .ٌة ل َِجاَرتَِهاتُْذِهُب َوْحَر الَصْدٍر َوََل تَْحِقَرن َ َجارَ  "تََهادَْوا فَإِن َ الَْهِدي َةَ 

مِ . َرَوا "ِن َشاةٍ فِْرِس ق َ ِش  ْ  .  ِذي ُ ُه الّت ِ

3028. (13) [2/912-బల్హీనం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం: 

ప్రసపరం కటాిలు కానుకలు ప్ంప్పతూ ఉండండి. 

ఎందుకంటే ఈ కానుకలు ఇచిిప్పచుికోవ్టం 

హృదయ కాలుష్టానిి దూరం చేసుు ంది. 

శతృతావనిి తలగసుు ంది. ఇరుగువ్యరు, పరుగు 

వ్యరికి కానుకలు ప్ంప్డం చినిదిగా భావించరాదు. 

అది మ్మక కాలిగటే అయిన్న సరే. 138 (తిరిమజి') 

   (2/912)  [ ) لم تتم دراسته ( 14]  - 3029

 

138) వివ్రణ-3028: అంటే ఇరుగువ్యరు పరుగువ్యరికి 

తప్పకుండా కానుకలు ప్ంప్పతూ ఉండాలి. అది 

మామూలు వ్సుు వైెన్నసరే. మామూలు వ్సుు వు ప్ంపన్న 

ఇరుగు, పరుగు వ్యరు దానిి సీవకరించాలి. 

నిరాకరించరాదు. తిరిగ ప్ంప్రాదు. 

"ثَََلٌث ََل   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل َرُسْوُل  َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:وَ 
ْهُن َوالل َََبُ تَُرد ُ ا ْ "لَْوَسائُِد َوالد ُ  َحِديٌْث  َذاهَ   :قَاَل ِمِذي ُ وَ . َرَواُه الّت ِ

ْيَب  َغِريٌْب  ِ ْهِن الط   .قِْيَل: أََرادَ بِالد ُ

3029. (14) [2/912-అప్రిశోధితం]  

ఇబెి 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''ఈ 

మూడు వ్సుు వులను తిపప ప్ంప్రాదు. 1. తలగ్డ, 

2. నూన, 3. పాలు. 139 (తిరిమజి') 

   (2/912)  دراسته ([ ) لم تتم  15]  -3030

َهِدي ِ قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ُعْثَماَن أَِِبْ  َعْن وَ  الن َ
يَْحاَن فَََل يَُرد ُهُ "إِذَ  فَإِن َُه َخَرَج ِمَن الَْجن َِة". َرَواُه   ا أُْعِطَي أََحُدكُْم الر َ
 ْ  . ِمِذي ُ ُمْرَسًَل الّت ِ

3030. (15) [2/912-అప్రిశోధితం] 

అబూ 'ఉస్తమ'న్ నహ్దీ కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

''మీకు ఎవ్రైన్న సువ్యసనగ్ల ప్పవువఇసేు  దానిి 

తిరసకరించకండి. ఎందుకంటే అది సవరాం నుండి 

వలువ్డింది. 140  (తిరిమజి') 
----- 

   మూడవ విభాగం  اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 2/913)[ ) صحيح (   16] - 3031

َ اْمرَ قَالَِت  :ْن َجابٍِر قَاَل عَ  ِِنْ غََُلَمَك َوأَْشِهْد ِِلْ  نَْحِل ابْ إ ْْيٍ:بَِش  ةُ أ
  .َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَأَََت  .َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم

أَْشِهْد ِِلْ   َوقَالَْت: . ابَْنَها غََُلِمْي ابَْنَة فََُلٍن َسأَلَْتِِنْ إِْن أَنَْحَل  : إِن َ فََقاَل 
 .نََعْم  قَاَل: "أَلَُه إِْخَوٌة؟" فََقاَل: .ه وسلمي علهللا  صىلُسْوَل اهللِ رَ 

ْ َمثَ    َس "فَلَيْ  قَاَل: .ََل  قَاَل: َل َما أَْعَطْيَتُه؟"قَاَل:"أَفَكُل َُهْم أَْعَطْيهُُتُ
ْ ََل أَْشَهُد إِ   . . َرَواُه ُمْسلٌِم "َل َ َعىَل َحق ٌ يَْصلَُح َهَذا َوإِن ِ

3031. (16) [2/913-దృఢం]  

జాబర్ (ర) కథనం: బషీర్ భారా బషీర్తో, 'మీరు 

న్న కుమారుడు లుఖ్మాన్కు ఒక బానిసను 

ఇవ్వండి, దానిి గురించి ప్ర వ్కి (స)కు తెలియ 

 

139) వివ్రణ-3029: అంటే అతిధిగా ఎవ్రైన్నసరే, 

ఆతిథాం ఇచేివ్యరు అతిథికి తలగ్డ లేదా సువ్యసన 

లేదా పాలు ఇసేు  వ్యటిని తిపప ప్ంప్రాదు. 

140) వివ్రణ-3030: అంటే సువ్యసన సవరాం నుండి 

వ్చిింది. అందువ్లో దానిితిరసకరించడం ధరమంకాదు. 
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జేయండి,' అని అనిది. బషీర్ ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు 

వ్చిి, 'న్న భారా న్నతో ఆమ కుమారునికి ఒక 

బానిసను ఇచిి, దానిి గురించి మిమమలిి స్తకిు గా 

పటట కోమని చెపపంది,' అని అన్నిరు. దానికి ప్ర వ్కి 

(స), 'అతనికి సోదరులు ఉన్నిరా?' అని అడిగారు. 

దానికి అతడు, 'అవును,' అని సమాధానం ఇచాిడు. 

ప్ర వ్కి (స), 'అతనికిచిినటట  అందరికీ ఇచాివ్య?' అని 

అడిగారు. దానికి అతడు, 'లేదు,' అని సమాధానం 

ఇచాిడు. అప్పపడు ప్ర వ్కి(స), 'ఇలా చేయడం తగ్ని 

ప్ని, నేను న్నాయం ధరమంపైనే స్తకిు గా ఉంటాను, 

అధరమం, అన్నాయానికి స్తకిు గా ఉండను,' అని 

అన్నారు . (ముసో్లమ్)  

 ( 2/913) ) لم تتم دراسته (   [ 17]  - 3032

ُ ا إِذَ   عليه وسلمَريَْرَة قَاَل: َرأَيُْت َرُسْوَل اهلِل صىل اهللَعْن أَِِبْ هُ وَ    ِِتَ أ
 كََما َفاِكَهِة َوَضَعَها َعىَل عَْيَنْيِه َوَعىَل َشَفَتْيِه َوقَاَل: "اَلل ُهم َ ْوَرةِ الْ َباكُبِ 

لَُه فَأُِرنَا  ْبَياِن.  ثُم َ يُْعِطْيَها َمْن ي َُكْوَن ِعْنَدُه   .آِخَرُه"أََريَْتَنا أَو َ ِمَن الص ِ
ْعَواِت َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ ِفْ   .ْْيِ بِ كَ  الْ الد َ

3032. (17) [2/913-అప్రిశోధితం] 

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు 

ఏదైన్న కొర తు  ఫలం తీసుకురావ్డం జరిగనప్పడు, 

దానిి తన కళళకు, పదాలకు అదుద కుంటారు. ఇంకా 

ఇలా అంటారు, ''అలోాహుమమ కమా అరైతన్న 

అవ్వలహు ఫఅరిన్న ఆఖరహు'' -- 'ఓ అలా్లహ్ (త)! 

వీటి మొదటి ప్ండును చూపనటో చివ్రి ప్ండును 

కూడా చూపటట ,' అని ప్లికి అకకడుని పలోలో్ల 

ఒకరికి ఇచిివేయడం నేను చూచాను. 141 (బైెహఖీ -

ద'అవ్యతుల్ క్బీర్)  

===== 

  الل ُْقَطةِ ُب بَا   -18

18. దొరికిన వసుత వులు 

 

141) వివ్రణ-3032: కొర తు  ఫలం అలోాహ్ (త) అనుగ్ర హం. 

ప్ర వ్కి (స) దాని పార ధానాతను గురిిస్తు  దానిి తన 

కళళకు, పదాలకు అదుద కున్నిరు. ఆ తరువ్యత ఈ 

ఫలానిి ఇహల్లకంల్ల చూపనటట  ప్రల్లకంల్ల కూడా 

మాకు చూపటట  అని పార రిించారు. 

కిర ందప్డిన వ్సుు వును ఎతు కోవ్టానిి లుఖ్తహ్ 

అంటారు. దాని యజమాని ఎవ్రో తెలియకుండా 

ఉండాలి. ఎకకడైెన్న ఏదైన్న వ్సుు వు దొరికి, దాని 

యజమాని జాడ తెలియకుండా ఉంటే, అది నశ్ంచే 

భయం ఉంటే, దానిి భదర ప్రచి దాని యజమాని 

వ్రకు చేరవేసే ఉదేద శాంతో దానిి ఎతు కోవ్డం 

ధరమమ్మ. ఈ వ్సుు వు న్నకు దొరికిందని ఇదద రిని 

స్తకుు లుగా చేసుకోవ్యలి. తనపై అభాండాలు 

రాకుండా, తనల్ల దురుదేద శం జనించకుండా 

ఉండటానికి ఒక సంవ్తసరం వ్రకు న్నకు ఒక వ్సుు వు 

దొరికిందని, దాని చిహిం చూపటిట  తన వ్దద  నుండి 

తీసుకోమని ప్ర కటిస్తు  ఉండాలి. అలా జరిగతే దానిి 

ఇచిివేయాలి. ఎవ్రూ రాకపోతే దానిి ఉప్యో 

గంచు కోగ్లడు. ఎప్పపడైెన్న పోగొటట కునివ్యడు వ్సేు  

ఆ వ్సుు వు ఉంటే ఇచిివేయాలి లేదా దాని ఖర్జదును 

ఇయాాలి. వ్సుు వు అతని వ్దద  అమానతగా ఉంది. 

అమానత తిరిగ ఇవ్వడం తప్పనిసరి.  
----- 

ُل اَلَْفْصُل    మొదటి విభాగం    اْْلَو َ

 ( 2/914)(   [ ) متفق عليه 1]  - 3033

  هلل عليها هلِل صىلِل اوْ ُس  رَ َرُجٌل إََِل  َجاءَ  ْن َزيِْد بِْن َخالٍِد قَاَل:عَ 
ْفَها  "اْعِرْف ِعَفاَصَها َوِوكَاَءَها ثُم َ   فََسأَلَُه َعِن الل َُقَطِة فََقاَل:  .وسلم ِ َعر 
ل ٌَة الَْغَنِم؟ قَاَل:  فََضا قَاَل:  فََشأْنََك بَِها".َصاِحُبَها َوإَِل َ فَإِْن َجاَء  .َسَنةً 

ئْ َك أَْو لِل"ِهَي لََك أَْو ِْلَِخيْ  ِ بِِل؟ قَاَل: "َمالََك َولََها؟ ُة اْْلِ الَ َل: فََض قَا ." ِب ذ 
َجَر َحّت َ يَلَْقاَمَعَها ِسَقاُؤَها َوِحَذاُؤَها تَِردُ الَْماَء وَ  .  "َها َرب َُهاتَأْكُُل الش َ

َفٌق عَلَْيِه.  مُ   ت َ
ا هَ كَاءَ اْعِرْف وِ  ثُم َ   . ل ُِمْسلٍِم: فََقاَل: "َعِرْفَها َسَنةً ِفْ ِرَوايَةٍ وَ 
 . فَإِْن َجاَء َرب َُها فَأد َِها إِلَْيِه"  .َتْنِفْق بَِهاثُم َ اْس  .َفاَصَهاَوعِ 

3033. (1) [2/914-ఏకీభవితం] 

'జైద్ బన్ 'ఖాలిద్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) వ్దద కు 

ఒక వ్ాకిి వ్చిి కిర ందప్డి ఉని వ్సుు వుల గురించి 

అడిగాడు. దానికి ప్ర వ్కి (స), 'నువువ దాని మూతను 

గ్టిట గా బగంచి ఉంచు, సంవ్తసరం వ్రకు దానిి 

గురించి ప్ర కటించు. దాని యజమాని వ్సేు  దానిి 

అతనికి ఇచిివేయి. రాకపోతే దానిి నీ కోసం 

ఉప్యోగంచుక,' అని అన్నిరు. ఆ వ్ాకిి మళ్ళళ 

తపపపోయిన మ్మకను గురించి ప్ర శ్ించాడు. దానికి 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1102 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
ప్ర వ్కి (స), 'అది నీది కాగ్లదు, నీ సోదరునిది 

కాగ్లదు, తోడేలుది కాగ్లదు,' అని అన్నిరు. ఆ 

వ్ాకిి మళ్ళళ తపిపపోయిన ఒంట్ట గురించి అడిగాడు. 

దానికి ప్ర వ్కి (స), 'తపపపోయిన ఒంట్టను తీసుకొని 

ఏం చేసుకుంటావు? దానికి తోడు దాని నీటిసంచ్చ 

ఉంది, దానితోడు దానిమ్మజోడు ఉంది. అది నీటి 

దగా్రకు వ్చిి నీళ్ళళ తార గవేసుు ంది. చెటో ఆకులను 

తినివేసుు ంది. చివ్రికి దాని యజమాని వ్చిి దానిి 

తీసుకుపోతాడు.' 142 (బు'ఖార్జ, ముసో్లమ్) 

   (2/914)  [ ) صحيح ( 2]  - 3034

وسلم: "َمْن آَوى َضال ًَة اَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه قَ َعْنُه وَ 
فْ ا لَْم يُعَ فَُهَو َضال ٌ مَ  ِ  . لٌِم  ْس َواُه مُ . رَ " اهَ ر 

3034. (2) [2/914-దృఢం] 

'జైద్ బన్ 'ఖాలిద్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, 

ప్డిఉని వ్సుు వును ఎతు కొని, దానిి ఎవ్రికీ 

తెలియప్రచకుండా ఉంచుకునివ్యడు మూరాుడు. 

అయితే దానిి ఎతు కొని ప్ర కటించేవ్యడు మాతర ం 

కాదు. (ముసో్లమ్)  

 ( 2/914) ح ( صحي  )  [ 3]  - 3035

ْحمِن بِْن ُعْثَماَن الت َْيِمي ِ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن وَ  َعْبِد الر َ
 .ٌم . َرَواُه ُمْسلِ وسلم نَََه َعْن لُْقَطِة الَْحاج ِ 

3035. (3) [2/914-దృఢం] 

'అబుద రర హామన్ బన్ 'ఉస్తమ'న్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

అటూ ఇటూ కిర ందప్డి ఉని 'హాజీల వ్సుు వులను 

ఎతు రాదని వ్యరించారు.  

 

142) వివ్రణ-3033: అంటే ప్డిఉని వ్సుు వులను 

జాగ్ర తు గా భదర ప్రచి ఉంచాలి. దాని యజమాని వ్చిి 

చిహాిలు చెబతే అతనికి తిరిగ ఇచిివేయాలి. 

తపపపోయిన మ్మకను కూడా భదర ప్రచే ఉదేద శంతో దానిి 

ప్టట కొని ఉంచుకోవ్యలి. అతడు ప్టట కోకపోతే, మరో వ్ాకిి 

ప్టట కుంటాడు లేదా తోడేలు తినివేసుు ంది. అయితే 

ఒంట్టను ప్టట కునే అవ్సరం లేదు. ఎందుకంటే అది పదద  

జంతవు. ఒకరోజు తార గతే వ్యరం రోజుల నీరు దాని 

శర్జరంల్ల ఉంటంది. దాని కడుప్ప ముషకర్, దానికి తోడు 

దాని చెప్పపలు అంటే పదద పదద  కాళ్ళళ. అది అడవిల్లనికి 

వళిళ ఆకులుతిని తన కడుప్ప నింప్పకోగ్లదు. అది ఎకక 

డికీ పోదు. అందువ్లో దానిి ప్టట కునే అవ్సరం లేదు.  

ఎందుకంటే 'హాజీలు కొనిి రోజులు మాతర మ్మ 

మకకల్ల ఉంటారు. సంవ్తసరం వ్రకు ప్ర కటించడం 

కషట ం.  
----- 

 రండవ విభాగం   اَلَْفْصُل الث َاِنْ 

   (2/915)  ([ ) حسن  4]  - 3036

ِ ْن جَ أَبِْيِه عَ  ْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن عَ  صىل اهلل  ْوِل اهللِ ْن َرُس هِ عَ د 
ْنُه ِمْن ِذْي  "َمْن أََصاَب مِ  عليه وسلم أَن َُه ُسِئَل َعِن الث ََمِر الُْمَعل َِق فََقاَل:

ٍة َغْْيَ  ِخٍذ ُخْبَنةً َحاج َ َج بَِشْيٍء ِمْنُه  َوَمْن َخرَ  .فَََل َشْيَء عَلَْيهِ  . ُمت َ
ْنُه َشْيًئا بَْعَد أَْن ي ُْؤِويَُه  مِ َسَرَق   َوَمْن بَةُ وْ قُ الْعُ ْثلِْيِه وَ فََعلَْيِه ُغَراَمُة مِ 

َنِم  غَ ال َِة اْْلِبِِل َوالْ َوذَكََر ِفْ َض  .لَْقْطُع" فََعلَْيِه ا   الَْجِريَْن فََبلََغ ثََمُن الَْمَجن ِ 
هُ   ا ِفْ كَاَن ِمْنهَ "َما  : َوُسِئَل َعِن الل َُقَطِة فََقاَل:قَاَل  .كََما ذَكََر َغْْيُ

فَْها َسَنًة فَإِْن َجاَء َصاِحُبَها اءِ لِْمْيتَ ِريِْق الط َ ا ِ  َوالَْقْريَِة الَْجاِمَعِة فََعر 
ْيِه   ِفْ الَْخَراِب الَْعاِدي ِ فَفِ َن َوَما كَا .فَُهَو لََك َوإِْن لَْم يَأِْت  .لَْيهِ فَادْفََعَها إِ 

كَاِز الُْخُمُس". َرَواهُ  ِ َسائِ ُ  َوِفْ الر  َ وَ رَ  وَ الن َ ُه ِمْن قَْولِِه: َوُسِئَل  نْ اُودَ عَ بُْو دَ ى أ
 . َعِن الل ُْقَطِة إََِل آِخِرهِ 

3036. (4) [2/915-పార మమణిక్ం] 

తన తండిర  మరియు తన తాతల దావరా 'అమర ్ 

బిన్ షు'ఐబ్ (ర) క్థనం: ప్ర వ్కి(స)ను, 'చెటేపై ఉని 

కాయలను కోయవ్చుిన్న లేదా' అని ప్ర శ్ించడం 

జరిగంది. దానికి ప్ర వ్కి (స), ''దారిదాారనికి గురియై 

ఆకలిగా ఉనివ్యడు తన అవ్సరం మ్మరకు తిన 

గ్లడు. కాని అకకడి నుండి తీసుకుపోలేడు. అయితే 

తిని, అకకడి నుండి మూటకటట కొని తన వంట 

తీసుకు వళితే మాతర ం ప్ళోకు రండింతలు ప్రిహారం 

చెలోించవ్లస్ల ఉంటంది. అతనికి శ్కిు ంచడం కూడా 

జరుగుతంది. ఒకవేళ ప్ండోను దొంగలించితే, అవి 

ఒక ఢాలుకు సమానంగా ఉంటే, అంటే 12 అణాలకు 

సమానంగా ఉంటే అతని చేయి నరకడం 

జరుగుతంది.'' ఆ తరువ్యత ఉలాేఖన క్రత , తపప 

పోయిన ఒంట్ట, తపపపోయిన మ్మక గురించి అడిగాడు. 

ఇతర ఉలాేఖనక్రత లు ప్రరొకనాటే. ఆ తరువ్యత 

కథనం: ప్ర వ్కి (స)ను కిర ందప్డి ఉని వ్సుు వును 

గురించి ప్ర శ్ించడం జరిగంది. దానికి ప్ర వ్క్త (స)  

ప్ర జలు వ్చేిపోయ్య మారాంల్ల ప్డి ఉని, జనవ్యస్తలో్ల 

ప్డి ఉని దానిి ఎతు కొని, ఒక సంవ్తసరం వ్రకు 

ప్ర కటించాలి. దాని యజమాని వ్సేు  ఇచిివేయాలి. 



11. వాణిజ్య పుస్త కం-’హ: 2759-3040;  స్ంపుటం : I 1103 11-  ِْلدلجِ ا        3040-2759 :ح -ِكتَاُب اْلبُيُْوع  : I  
ఒకవేళ యజమాని రాకపోతే ఆ వ్సుు వు 

మీదవుతంది. మీరు దానివ్లో లాభం పందగ్లరు. 

ఒకవేళ జనవ్యస్తనికి దూరంగా కిర ందప్డి ఉన్నా, 

నిధులు లభంచ్చన్న 5వ వంత అలోాహ్ మారాంల్ల 

ఖరుిచేయాలి. దొరికిన వ్యరికి 4 వ్ంతలు 

లభస్తు యి. ఐదవ్వ్ంతు అలా్లహ్ మరగ ంలో 

ఖరుుచేయాలి. (నస్తయి', అబూ దావూద్)  

   (2/915) تم دراسته ([ ) لم ت 5]  - 3037

:دِ  َسِعيْ ْن أَِِبْ عَ وَ  أَن َ عَلِي َ بَْن أَِِبْ َطالٍِب َرِضَي اهلُل َعْنُه َوَجَد   الُْخْدِري ِ
َل َعْنُه َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل  أَ ِضَي اهلُل َعْنَها فََس فَاِطَمَة رَ  .أَُِتَ بِهِ ِديَْناًرا فَ 

.  "ُق اهللِ ِرزْ  اَذ "هَ  م: عليه وسلُسْوُل اهلِل صىل اهللفََقاَل رَ  .عليه وسلم
 َ َوأَكََل عَلِي ٌ َوفَاِطَمُة َرِضَي اهلُل  .َل ِمْنُه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلمفَأَك
ا كَاَن بَ  .ْنُهَماعَ  يَْنارَ ْعَد ذَلَِك أَتَِت اْمرَ فَلَم َ ِ ُسْوُل اهلِل  رَ  فََقاَل  .أٌَة تَْنُشُد الد 

َ  "يَا صىل اهلل عليه وسلم: ِ د ِ اعَلِي ٌ أ  . ْو دَاُودَ َواُه أَبُ . رَ اَر" يْنَ لد 

3037. (5) [2/915-అప్రిశోధితం] 

అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: 'అలీ (ర)కు ఒక 

అషర ఫీ దొరికింది. దానిి  పాత్తమహ్(ర) వ్దద కు 

తీసుకు వళ్ళళరు. ఆ తరువ్యత 'అలీ (ర) దానిి 

గురించి ప్ర వ్క్త  (స)ను వినివించుకున్నిరు. దానికి 

ప్ర వ్కి (స), 'ఇది అలోాహ్ ఉపాధి,' అని అన్నిరు. 

దీనిి ప్ర వ్కి (స), 'అలీ (ర) మరియు ఫా'తిమహ్ (ర) 

కలస్లతిన్నిరు. అంటే దాని దావరా ఆహార ధాన్నాలు 

కొని అందరూ ప్ంచుకున్నిరు. ఆ తరువ్యత ఒక సీు ర 

ఆ అషర ఫీని వదుకుతూ వ్చిింది. ప్ర వ్కి (స) 'అలీని ఆ 

సీు రకి అషర ఫీ ఇవ్వమని ఆదేశ్ంచారు. (అబూ దావూద్) 

 ( 2/916)[ ) لم تتم دراسته (  6]  - 3038

 عليه وسلم: "َضال َُة  َعِن الَْجاُرْوِد قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهللوَ 
ارِ  ُمْسلِِم الْ   . ". َرَواُه أَلدارمي َحَرُق الن َ

3038. (6) [2/916-అప్రిశోధితం] 

జారూద్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) ప్ర వ్చనం, ''ముసా్లం 

పోగొటట కుని వ్సుు వు అగిజావల వ్ంటిది.'' 143 

(దారమి) 

 

143) వివ్రణ-3038: అంటే ప్డిపోయిన ముసో్లమ్ యొకక 

వ్సుు వును తీసుకొని, ప్ర కటించి ముసో్లములకు 

ఇవ్వకుండా దానిి దాచిపటిట  ఉంచుకుని వ్ాకిి 

నరకంల్లనికి పోతాడు. 

 ( 2/916)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 3039

 عليه وسلم: َرُسْوُل اهلِل صىل اهللقَاَل  بِْن ِحَماٍر قَاَل:َعْن ِعَياِض وَ 

  .يَِغْيْب ََل وَ  ْكُتْم َوََل يَ  .ا عَْدٍل أَْو ذَِوْي عَْدٍل ولُْيْشِهْد ذَ "َمْن َوَجَد لَُقَطًة فَ 
د ََها عَلَْيهِ وَ فَإِْن  .  "اءُ َوإَِل َ فَُهَو َماُل اهلل يَْؤتِْيِه َمْن يََش  .َجَد َصاِحَبَها فَلَْْيُ

 َ ارَ َرَواُه أَْحَمُد َوأ  . ِمي ُ بُْو دَاُودَ َوالد َ

3039. (7) [2/916-అప్రిశోధితం] 

'ఇయా'ద్ బన్ 'హిమార్ కథనం: ప్ర వ్కి (స) 

ప్ర వ్చనం, ''కిర ందప్డి ఉని వ్సుు వును ఎతిు న వ్ాకిి 

ఇదద రు సజీనులను స్తకుు లుగా ఉంచుకోవ్యలి. దానిి 

దాచిపటట  కోకూడదు. దానిి అదృశాం 

చేయకూడదు. ఒకవేళ దాని యజమాని వ్సేు  అతనికి 

ఇచిివేయాలి. యజమాని రాకపోతే అది అలోాహ్ 

ధనం ఎవ్రికైెన్న ఇవ్వవ్చుి. (అ'హేద్, అబూ 

దావూద్, దారమి)  

 ( 2/916)استه ( ر) لم تتم د[   8]  - 3040

َص لََنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِف  َعْن َجابٍِرقَاَل:وَ   َرخ َ

ْوِط َوالْ الْ  ُجُل يَْنَتِفُع بِهِ َحَبِل َوأَْشَباِهِه يَل َ َعَصا َوالس َ َرَواُه أَبُْو  . ْتِقُطُه الر َ
َ ْعِدْي كَ  مَ ِن بْ  َداِم ُث الِْمقْ دَاُودَ َوذُِكَر َحِديْ  " ِفْ "بَاِب ََل َرٍب: "أ  ََل يَِحل ُ
 . اَْلِْعِتَصاِم"

3040. (8) [2/916-అప్రిశోధితం] 

జాబర్ (ర) కథనం: ప్ర వ్కి (స) చేతికరర , చెతు , తాడు 

మొదలైెన వ్సుు వులను ఎతు వ్చిని అనుమతి 

ఇచాిరు. ఎందుకంటే మనిషి వ్యటి దావరా లాభం 

పందగ్లడు. 144  (అబూ దావూద్) 

 لَْفْصِل الث َالِْث ا َخاٍل َعِن لَْباُب ا ا َذ هَ 
ఇందులో మూడవ విభాగం లేదు 

***** 

 

144) వివ్రణ-3040: అంటే దారిల్ల చేతికరర , చెతు , తార డు 

దానివ్ంటి స్తధారణ వ్సుు వులు ప్డిఉంటే దానిి తీసు 

కోగ్లడు. ఏమాతర ం ప్ర కటించకుండా లాభం పందగ్లడు. 

అంటే స్తధారణ వ్సుు వుల గురించి ప్ర కటించకూడదని 

తెలుసుు ంది. అదేవిధంగా మిఖ్దామ్ బన్ మ'అదీ కరుర్ 

యొకక 'హదీసు', ''అలా లా యహిలోును బాబుల్ 

ఈతిస్తమ్''ల్ల పేర్కకనడం జరిగంది.            
*** 


