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14. బానిసల విడుదల పుసత కం 

-----
لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ  మొదటి  విభాగం    ا

 (2/1010)[ ) متفق عليه (  1]  - 3382
ْيَرةَ قَاَل:  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعْن أَِِبْ ُهَر

كُل ِ  ُعْضٍو ِمْنُه ُعْضًوا م َِن   "َمْن أَْعَتَق َرقََبًة ُمْسِلَمًة أَْعَتَق اهلُل بِ
  .الن َاِر َحّت َ فَْرَجُه بَِفْرِجِه"

3382. (1) [2/101 -ఏకీభవితం] 
అబూహురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎవరైనా ఒక ముసి్లమ్ బానిసను విడుదల చేసే్త అలి్లహ 
(త)ఆ బానిస యొకక ప్ర తి ఒకక అవయవానికి బదులు 
అతని అవయవాలకు నరకం నుండి విముకిత  ప్ర సాదిసేాడు. 
చివరకు అతని మర్మంగానికి బదులు విడుదల చేస్లన 
వాని మర్మంగానికి విముకిత  ప్ర సాదిసేాడు.1 (బు'ఖారీ, 
ముసి్లమ్) 

 (2/1010)[ ) متفق عليه (  2]  - 3383
ُ   َسأَلُْت الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أَِِبْ ذَر ٍ قَاَل: أَي 

قُلُْت:  قَاَل:. "إِْيَماٌن ِباهلِل َوِجَهادٌ ِِفْ َسِبْيلِِه" أَفَْضُل؟ قَاَل: الَْعَمِل 

 

1) వివరణ-3382: ఈ హదీసులో బానిసను విడుదల 

చేయటానికి ఉనన గొప్ప ప్ర త్యేకతను పేర్కకనడం 

జరిగంది. ఖుర్ఆన్లో కూడా దీనిన గురించి అలి్లహ్ (త) 

ప్ర త్యేకంగా పేర్కకనానడు. ''మేము అతనికి రండు కళ్ళు 

ఇవవలేదా? ఇంకా నాలుక, పెదవులు ప్ర సాదించలేదా? 

మేము అతనికి రండు మారా్లను చూప్లేదా? కాని 

అతడు కనుమను దాటలేదు. ఆ కనుమ అంటే నీవు 

ఏమని అనుకునానవు? ఎవరినైనా బానిసపు బంధనాల 

నుండి విముకిత  గావించటం, లేదా ఆకలిగొనన రోజున 

సమీప్ అనాథుడికి లేదా దికుకలేని నిరుపేదకు అననం 

పెటట డం. అంత్యకాదు, (వీటితో పాటు) విశ్వస్లంచి, 

సహనం, సానుభూతులిన గురించి ఒకరికొకరు 

బోధంచుకునే వారిలో కూడ మనిషి చేరిపోవాలి. వీరే 

కుడిప్క్షం వారు. (అల్ బలద్, 90 :7-18)  

قَاِب أَفَْضُل؟ قَاَل: ِ "أَغََُلَها َثَمًنا َوأَْنفُسَها ِعْنَد أَْهِلَها".  فَأَي ُ الر 
نًِعا أَْو َتْصَنُع ِْلَْخَرَق". قُلُْت: فَإِْن لَْم أَفَْعْل؟ قَاَل:  " ُتِعْْيُ َصا

فَإِن ََها َصَدقٌَة  ُت قُلْ  ِ ر  : فَإِْن لَْم أَفَْعْل؟ قَاَل: "َتَدعُ الن َاَس ِمَن الش َ
ُق بَِها َعىَل نَْفِسَك"   .َتَصد َ

3383. (2) [2/1010-ఏకీభవితం] 
అబూ జ'ర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ను నేను, 'ఏ 
సత్కకరేం అనినటికంటే గొప్పది,' అని అడిగాను. 
దానికి ప్ర వకత  (స), 'అలి్లహ్ (త)ను విశ్వస్లంచడం, 
ఆయన మారాంలో కృషి (జిహాద) చేయటం,' అని 
అనానరు. నేను మళ్ళు, 'ఎటువంటి బానిసను విడుదల 
చేయడం అనినటికంటే ఉతేమం,' అని ప్ర శ్నంచాను. 
దానికి ప్ర వకత  (స), 'అధక ధర గలవాణి్ణ, యజమానికి 
చాల్ల ఇష్ట మైనవాణి్ణ,' అని అనానరు. నేను, 'ఒకవేళ ఈ 
ప్నులు చేయలేకపోత్య గొప్ప సాానం కోసం మరే ప్ని 
చేయగలను?' అని అనానను. దానికి ప్ర వకత  (స), 'ఏ 
ముసి్లంకైనా సహాయం చేయి లేదా సంపాదించి తినలేని 
వేకిత కి సహాయప్డు.' దానికి నేను, 'ఒకవేళ ఇది 
చేయలేక పోత్య,' అని అడిగత్య, 'నువువ ప్ర జలకు హాని 
చేకూరచకు. వారికి కీడు తలపెటట కు. నీ కోసం ఇదే సదఖా 
అవుతుంది. అంటే కీడు, హాని తలపెటట కపోయినా 
సదఖా పుణేం లభిసేుంది,' అని అనానరు. (బు'ఖారీ, 
ముసి్లమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ   َ    రండవ విభాగం  ا
 ( 2/1010)[ ) صحيح (  3]  - 3384

اِء بِْن عَاِزِب قَاَل: َجاَء أَْعَراِِب ٌ إََِل ال  ِب ِ َعِن الََْبَ  صىل اهلل  ن َ
عليه وسلم فََقاَل: عَل ِْمِِنْ َعَمًَل يُْدِخلُِِنَ الَْجن ََة قَاَل: "لئن كُْنَت  
أَقَْصْرَت الُْخْطَبَة لََقْد أَْعَرْضَت الَْمْسأَلََة أَْعِتِق الن ََسَمَة َوفُك َ 

قََبَة". قَاَل: أَْو لَْيَسا َواِحًدا؟ قَاَل: "ََل ِعْتُق الن ََسمَ  َ الر َ دَ  ِة: أ ْن َتَفر َ
قََبِة: أَْن ُتِعْْيَ ِِفْ ثََمِنَها َوالِْمْنَحَة: الَْوكُْوَف   بِِعْتِقَها َوفَك ُ الر َ
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لَِك فَأَْطِعِم  ِلِم فَإِْن لَْم ُتِطْق ذَ ا ِحِم الظ َ َوالَْفْيَء َعىَل ِذي الر ُ
ن َُه َعِن  ِف َوا لَْمْعُرْو ْمآَن َوأَُمُر بِا ْنَكِر فَإِْن  الْمُ الَْجائَِع َواْسِق الظ 

لَْم ُتِطْق فَُكف َ لَِسانََك إَِل َ ِمْن َخْْيٍ". َرَواهُ الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ ُشَعِب  
ْيَماِن   .اْْلِ

3384. (3) [2/1010- దృఢం] 
బర్' బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) కథనం: ఒక ప్లి్లవాస్ల ప్ర వకత  (స) 
వదద కు వచిచ, 'ఓ ప్ర వకాత ! నేను సవరాంలో ప్ర వేశ్ంచగలిగే 
ఏదైనా సత్కకరేం ఉంటే చెప్పండి,' అని విననవించు 

కునానడు. దానికి ప్ర వకత  (స), 'నీ ప్ర శ్న చాల్ల పెదద ది కాని 
నువువ సంకిిపే్ంగా అడిగావు, చాల్ల గొప్ప ప్ర శ్నవేసావు, 
ఒక పార ణ్ణని విడుదలచేయి లేదా బానిసను విడుదల 
చేయి,' అని అనానరు. దానికి ఆ వేకిత , 'ఈ రండు 
విష్యాలు ఒకటి కావు,' అని అనానడు. దానికి ప్ర వకత  
(స), 'కాదు పార ణ్ణని విడుదల చేయడం అంటే నువువ 
ఒకకడివే ఒక బానిసను విడుదల చేయడం, బానిసను 
విడుదల చేయడం అంటే అతనిన విడుదల చేయడంలో 
పాలుప్ంచు కోవటం, అంటే కొంతమంది కలస్ల విడుదల 
చేయండి. సవరాంలో ప్ంప్గలిగే మరో విష్యం ఉంది. 
అదేమిటంటే బీదవానికి పాలిచేచ జంతువును 
ఇచిచవేయండి. ఇంకా దుర్మరాుడైన బంధువుకు 
ఉప్కారం చేయండి. ఒకవేళ అదీ సాధేం కాకపోత్య 
ఆకలిగొనన వానికి అననం పెటట ండి. దాహంగా ఉనన 

వానికి నీళ్ళు తా్కపంచండి. ప్ర జలను మంచిని గురించి 
ఆదేశ్ంచండి, చెడునుండి వారించండి. ఒకవేళ అది 
సాధేం కాకపోత్య మీ నోటిని అదుపులో ఉంచండి. మంచి 
మాటలు తప్ప మరేమీ మాటిాడకండి,' అని అనానరు. 
(బైహఖీ--షు'అబిల ఈమాన)  

 (1011/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  4]  - 3385
َوَعْن َعْمِرو بِْن عََبَسَة أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل: 

َوَمْن   . فِْيِه بُِِنَ لَُه بَْيٌت ِِف الَْجن َةِ  اهللُ رَ "َمْن بَََن َمْسِجًدا لُِيْذكَ 
أَْعَتَق نَْفًسا ُمْسِلَمًة كَانَْت فِْديََتُه ِمْن َجَهن ََم. َوَمْن َشاَب َشْيَبًة  

َمةِ  ن َةِ  ."ِِفْ َسِبْيِل اهلِل كَانَْت لَُه نُْوًرا يَْوَم الِْقَيا   .َرَواهُ ِِفْ َشْرِح الس ُ
3385. (4) [2/1011-అప్రిశోధతం] 

'అమ్ర్ బిన్ 'అబసహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 
''దైవపార రానా నిమితేం ఎవరైనా మసి్లద్ నిరిమసే్త, అతని 
కోసం అలి్లహ్ (త) సవరాంలో భవనం నిరిమసేాడు. ఇంకా 
ఎవరైనా ముసి్లమ్ను విడుదల చేసే్త, అలి్లహ్ (త) 
అతనిన నరకం నుండి విముకిత  ప్ర సాదిసేాడు. ఇంకా 
దైవమారాంలో అంటే జిహాద్ మరియు ఇతర 
సత్కకర్ేలిో వృదాాపాేనికి చేరిత్య, ఈ వృదాాప్ేం 
తీరుపదినం రోజు అతనికోసం వెలుగుగా ప్నిచేసేుంది. 
(ష్ర'హ సుననహ్)  

----- 

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ    మూడవ విభాగం     ا
 ( 2/1011)[ ) ضعيف (  5]  - 3386

يْ  ْيلَِمي ِ قَاَل:بٍِن َعي َا ِف َعِن الَْغِر ثلَة بَْن   ٍش الد َ أََتْيَنا َوا
ثََنا َحِدْيثًا لَْيَس فِْيِه ِزيَادَةٌ َوََل نُْقَصاٌن  اْْلَْسَقِع فَُقلَْنا: َحد َ
ُ َوُمْصَحُفُه ُمَعل ٌَق ِِفْ بَْيِتِه  فََغِضَب َوقَاَل: إِن َ أََحَدكُْم لََيْقَرأ

يَْنُقُص فَُقلْ  أََرْدنَا َحِدْيثًا َسِمْعَتُه ِمَن الن َِب ِ صىل   ا: إِن ََمانَ فََيِزْيُد َو
اهلل عليه وسلم فََقاَل: أََتْيَنا َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِفْ  

لَْقْتِل فََقاَل: " َ َصاِحِب لََنا أَْوَجَب يَْعِِنْ الن َاَر ِبا ْعِتُقْوا َعْنُه يُْعِتِق أ
كُل ِ ُعْضٍو م ِنْ  ُه م َِن الن َاِر". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  ُعْضًوام ِنْ  هُ اهلُل بِ

   .َوالن ََسائِ ُ 
3386. (5) [2/1011-బలహీనం] 
'గరీఫ్ బిన్ 'అయాేష్ దైలమీ (ర) కథనం: నేను 
వాస్ల'లహ్ బిన్ అస్ఖ'అ వదద కు వచాచను. 'హెచుచ 
తగాులు లేని ఏదైనా 'హదీసు' ఉంటే వినిపంచండి,' అని 
అనానను. అది విని అతను అయిష్టట నికి గురయి, 'మీలో 
ప్ర తి ఒకకరూ ఖుర్ఆన్ ప్ఠిసేారు. ఖుర్ఆన్ వారి ఇంటి్ల 
వేర ల్లడి ఉంటుంది. అతడు అందులో హెచుచతగాులు 
చేయగలడా?' అని అనానరు. దానికి మేము, 'మా 
ఉదేద శ్ేం ఏమిటంటే మీరు సవయంగా ప్ర వకత  (స) దావర్ 
వినన 'హదీసు' దేననయినా వినిపంచండి,' అని 
అనానము. అపుపడతను ఇల్ల అనానరు, 'నేను ప్ర వకత  
(స) వదద కు నా స్తనహితుని విష్యం గురించి వెళ్ళును. 
అతడు ఒక వేకిత ని హతేచేసాడు. అందువలి అతడికి 
నరకం తప్పని సరి అయిపోయింది. అతని తరఫున ఒక 
బానిసను విడుదల చేయమని, అలి్లహ్ (త) అతని ప్ర తి 
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అవయవానికి బదులు ఇతని ప్ర తి అవయవానిన నరకం 
నుండి విముకిత  ప్ర సాదిసేాడని ప్ర వకత  (స) ఆదేశ్ంచారు.' 
(అబూ దావూద్, నసాయి) 

 ( 2/1012) ؟[  6]  - 3387
َوَعْن َسُمَرةَ بِْن ُجْنُدٍب قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  

َفاَعُة بَِها ُتَفك ُ  َدقَِة الش َ قََبةُ اوسلم: "أَفَْضُل الص َ َرَواهُ   ."لر َ
   .الَْبْيَهِقي ُ ِِفْ "ُشَعِب اْْلِْيَماِن"

3387. (6) [2/1012-?] 
సమురహ్ బిన్ జున్దుబ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, అనినటికంటే ఉతేమమమైన 'సదఖహ ఒక 
వేకిత  గురించి, అతని పార ణం పోకుండా ఉండేటటిు 
స్లఫారసు చేయడం.2  (బైహఖీ--- షు'అబిల ఈమాన)  

===== 
ِك َوِشَراِء   -1 َباُب إِْعَتاِق الَْعْبِد الُْمْشََتَ

ْيِب   رض ق ِف المَ تْ والعِ    الَْقِر
1. భాగస్వామ్య బానిసకు స్వాచ్ఛనివాటం, 

దగగ రి బానిస బంధువును కొనటం, 
అనారోగయ బానిసకు స్వాచ్ఛనివాటం 

ُل   لَْفْصُل اْْلَو َ َ    మొదటి విభాగం  ا
 (2/1013)( ه [ ) متفق علي 1]  - 3388

ْبِن ُعَمَرَرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  عَ  ِن ا
عليه وسلم: "َمْن أَْعَتَق ِشْركًا لَُه ِِفْ َعْبٍد َوكَاَن لَُه َماٌل يَْبلُُغ ثََمَن 

َم الَْعْبُد قِْيمََة عَْدٍل فَأُْعِطَي ُشَركَاُؤهُ ِحَصَصُهْم وَ  ِ َتَق عَ الَْعْبِد قُو 
  . الَْعْبُد َوإَِل َ فََقْد َعَتَق ِمْنُه َما َعَتَق"عَلَْيهِ 

3388. (1) [2/1013 -ఏకీభవితం]  
'అబుద లి్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''భాగసావమే బానిసలో తన వంతును 

 

2) వివరణ-3387: అంటే బానిసను విడుదల చేయడంలో 

స్లఫారసు చేయండి. లేదా ఏదైనా నేరం చేస్ల మరణ శ్క్ష 

ప్డిత్య స్లఫారసు చేయడం వలి అతనిన విడుదల 

చేయడం జరిగత్య, ఇది అనినటికంటే శే్రష్ఠ మయిన 

సదఖహ.  

విడుదల చేస్లనవాడు, ఒకవేళ అతని వదద  బానిస 
యొకక ఇతర భాగసావముల వంతులను కొనే శ్కిత  ఉంటే 
వంతులనీన కొని బానిసను తన తరఫున విడుదల 
చేయాలి. నాేయంగా ఆ బానిసను ధరకటిట  
భాగసావములకు వారి పూరిత  మొతే్కనిన చెలిించాలి. 
ఒకవేళ అంత శ్కిత  లేకపోత్య అతడు విడుదల చేస్లనంత 
విడుదల అయిపోయాడు.'' (బు'ఖారీ, ముసి్లమ్) 

 (2/1013)[ ) متفق عليه (  2]  - 3389
 َ ْيَرةَ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  َوَعْن أ ِِبْ ُهَر

"َمْن أَْعَتَق ِشْقًصا ِِفْ َعْبِد أُْعِتَق كُل ُُه إِْن كَاَن لَُه َماٌل فَإِْن لَْم  
 .يَُكْن لَُه َماٌل اُْسُتْسِعَي الَْعْبُد َغْْيَ َمْشُقْوٍق عَلَْيِه" 

3389. (2) [2/1013 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక 
వేకిత  బానిసలోని తన వంతును విడుదల చేసే్త, ఒకవేళ 
అతనివదద  భాగసావములకు మిగలిన వంతులు ఇచిచ 
కొనేశ్కిత  ఉంటే బానిస మొతేం విడుదల అయిపోత్కడు. 
ఒకవేళ అతని వదద  అంత ధనం లేకపోత్య, ఆ బానిసకు 
ప్ర యతినంచే వీలు కలిపంచాలి. అతనిపైె భారం 
వేయర్దు. అంటే విడుదల చేస్లనంత అతడు విడుదల 
అయిపోయాడు. మిగలింది ఆ బానిస తన సావతంతాే 
దినాలిో కష్ట ప్డి డబుు సంపాదించి, ప్ర యతినంచి తన 
మిగలిన యజమానులకు ఇచిచవేయాలి. మొతేం 
డబుు ఇచిచవేసే్త పూరిత గా విడుదల అయిపోత్కడు. 
(బు'ఖారీ)  

 ( 2/1013)[ ) صحيح (  3]  - 3390
: أَن َ َرُجًَل أَْعَتَق ست ََة َمْملُْوِكْْيَ لَُه  َوَعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْْيٍ
ُهْم فََدعَا بِِهْم َرُسْوُل اهلِل صىل  ِعْنَد َمْوتِِه لَْم يَُكْن لَُه َماٌل َغْْيُ

ْ فَ  أُهْم أَْثََلثًا ثُم َ أَقَْرعَ بَْيهََنُ ْثَنْْيِ أَعْ اهلل عليه وسلم فََجز َ   َتَق ا
َرَواهُ ُمْسِلٌم َوَرَواهُ الن ََسائِ ُ  َوأََرق َ أَْربََعًة َوقَاَل لَُه قَْوًَل َشِدْيًدا. 

َكَر:  َوقَاَل لَُه قَْوًَل   "لََقْد َهَمْمُت أَْن ََل أَُصل َِي عَلَْيِه"بَْدَل: َعْنُه َوذَ
َيٍة أَِِبْ دَاُودَ: قَاَل:  قَْبَل أَْن يُْدفََن لَْم   ْدت ُهُ َشهِ  لَوْ " َشِدْيًدا َوِِفْ ِرَوا

 "  .يُْدفَْن ِِفْ َمَقاِبِرالُْمْسِلِمْْيَ
3390. (3) [2/1013 -దృఢం] 
'ఇమ్ర్న్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనం: ఒక వేకిత  త్కను 
మరణ్ణంచినపుపడు, ఆరుగురు బానిసలను విడుదల 
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చేసాడు. వారు తప్ప అతని వదద  మరే ధన సంప్దలూ 
లేవు. ప్ర వకత  (స) ఆ బానిసలందరినీ పలిపంచారు. వారిని 
మూడు భాగాలుగా చేస్ల, వారి మధే చీటీలు వేస్ల 
వారిలో ఇదద రిని విడుదల చేసారు. నలుగురిని 
బానిసలుగా ఉంచారు. ఈ్ విధంగా విడుదల చేస్లన 
వాడిని కఠినంగా విమరిశంచారు. 3 (ముసి్లమ్,  నసాయి')  
మర్కక ఉలిేఖనంలో ఇల్ల ఉంది: ''నేనతని జనా'జహ 
నమా'జు చదవకూడదని నిరియించుకునానను,'' అని 
ప్ర వకత  (స) అనానరు. అబూ దావూద్లో ఇల్ల ఉంది: 
''అతనిన ఖననం చేస్లనపుపడు నేనకకడ ఉంటే అతనిన 
ముసి్లముల ఖనన వాటికలో ఖననం చేయనిచేచవాడిని 
కాదు'' అని అనానరు.  

   (2/1014) [ ) صحيح ( 4]  - 3391
ْيرَ   ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: قَاَل َرُس  :ةَ قَالَ َوَعْن أَِِبْ ُهَر

لٌَد َوالَِدهُ إَِل َ أَْن ي َِجَدهُ َمْملُْوكًا فََيْشََتِيَُه فَُيْعِتَقُه".  "ََل يَْجِزْي َو
 .َرَواهُ ُمْسِلٌم 

 

3) వివరణ-3390: మరణ్ణంచే వేకిత కి మూడవ వంతు 

మాతామే ఖరుచచేస్త అధకారం ఉంది. 1/3 వ వంతుకు 

మాతామే వీలునామా ర్యాలి లేదా దానధర్మలు 

చేయాలి. అంతకు మించి ధనానిన వీలునామా వార య 

లేడు లేదా దానధర్మలు చేయలేడు. ఇందులో వారసుల 

హకుకలు కొలిగొటిట  నటట వుతుంది. ఇది అధరమం. మరణ 

సమయంలో బానిసలందరిని విడుదల చేస్లన వేకిత  ధనం 

అంత్క ఈ ఆరుగురు బానిసలే. అతడు ఈ 1/3వ 

వంతును విడుదల చేస్ల 2/3వ వంతు బానిసలను అతని 

వారసులకు ఇచిచవేసాడు. దీనివలి అందరి హకుకలు 

భదర ంగా ఉంటాయి. మరణ్ణంచిన వారికి పాప్ం కూడా 

చుటుట కోదు. ఒకవేళ ఎవరైనా అధరమ వీలునామా వార సే్త, 

అధరమంగా దానధర్మలు చేసే్త అతని మరణానంతరం 

ష్రీఅత్ ప్ర కారం మారుపలు చేరుపలు చేయవచుచ. 

ఖుర్ఆన్లో అలి్లహ్ (త) ఇల్ల ఆదేశంచాడు: ''కాని 

వీలునామా చేస్లన వేకిత  ప్క్షపాతమో, లేదా అనాేయమో 

చేశాడనే భయం ఎవనికైనా ఉంటే అతడు ఈ 

వేవహారంతో సంబంధమునన వారందరి మధే ర్జీ 

కుదిరిసే్త అందులో ఎల్లంటి దోష్ం లేదు. నిశ్చయంగా, 

అలి్లహ్ క్షమాశీలుడు, అపార కరుణాప్ర దాత.'' (అల్ 

బఖరహ్, 2:182)  

3391. (4) [2/1014- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఏ 
కొడుకూ తన తండిర  చేస్లన ఉప్కార్నికి ప్రిపూరి 
బదులు తీరచలేడు. అయిత్య తండిర  ఒకరికి బానిసగా 
ఉంటే అతనిన కొని విడుదల చేయడం తప్ప.4 

(ముసి్లమ్) 
 (2/1014)[ ) متفق عليه (  5]  - 3392

لَْم يَُكْن لَُه   َوَعْن َجاِبٍر: أَن َ َرُجًَل ِمَن اْْلَْنَصاِر دَب ََر َمْملُْوكَا َو
هُ  ِب ُ  فََبلَغَ  َماٌل َغْْيُ "َمْن يَْشََتِْيِه   صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل:الن َ

نِِماَئِة ِدْرَهٍم. ُمت ََفٌق  اهُ نَُعْيُم بُْن الن ََحاِم بِثََما ؟" فَاْشََتَ ْ ِمِن ِ
 عَلَْيِه. 

  ُ اهُ نَُعْيُم بُْن َعْبِد اهلِل الَْعَدِوي  َيٍة لُِمْسِلٍم: فَاْشََتَ َوِِفْ ِرَوا
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم  ْرَهٍم فََجاِماَئِة دِ  بِثََماِن  َء بَِها إََِل الن َ

ْق عَلَْيَها فَإِْن فََضَل  ْبَدأْ بَِنْفِسَك فََتَصد َ فََدفََعَها إِلَْيِه ثُم َ قَاَل: "اِ
َبِتَك فَإِْن  َشْيٌء فَِِلَْهِلَك فَإِْن فََضَل َعْن أَْهِلَك َشْيٌء فَلِذْي قََرا

َبتِ  فََضَل َعْن ِذْي  َهَكَذا َوَهَكَذا" يَُقْوُل: فََبْْيَ  َك َشْيٌء فَ قََرا
لَِك      .يََدْيَك َوَعْن يَِمْيِنَك َوَعْن ِشَما

3392. (5) [2/1014 -ఏకీభవితం]  
జాబిర్ (ర) కథనం: ఒక అనాారీ వేకిత  తన బానిసను 
ముదబిుర్ చేసాడు. అంటే బానిసతో,్ 'నేను 
చనిపోయిన తర్వత నువువ సవతంతాుడివి,'్ అని్
అనానడు. అయిత్య ఆ బానిస తప్ప అతని వదద  మరే 
ఆసే్త లేదు. ప్ర వకత  (స)కు ఈ వారత  అందినవెంటనే 
ప్ర జలతో, 'అతని ముదబిుర్ను నా నుండి ఎవరు 
కొంటారు,' అని అనానరు. ను'ఐమ బిన్ న'హామ ఆ 
బానిసను 800 దిర్హమ్లకు కొనానడు. (బు'ఖారీ, 
ముసి్లమ) 

 

4) వివరణ-3391: తలిిదండుర లది చాల్ల పెదద హకుక 

ఉంది. వారి హకుకలకూ, ఉప్కార్లకు ప్రిపూరి్

బదులు తీరచడం జరగదు. అయిత్య ఒకవేళ తండిర  

బానిసగా ఉంటే కొని విడుదల చేసే్త, అతని హకుక 

తీరచబడుతుంది. తండిర ని కొనటమే విడుదల చేయటం 

అవుతుంది. ఇకకడ విడుదల చేయడం అనే ప్దం 

వాడకూడదు, ఎందుకంటే ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

ఎవరికైనా తన బంధువు యజమాని అయిత్య, అతడు 

విడుదల అయినటిే.  
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ముసి్లమ్లో ఇల్ల ఉంది: ''ను'ఐమ్ బిన్ 'అబుద లి్లహ 

'అదవి,్ఆ్బానిసను, 800 దిర్హమ్లకు కొనానడు. ఆ 
బానిసను, ప్ర వకత  (స) కు ఇచాచడు. ప్ర వకత  (స) ఆ 800 
దిర్హమ్లను ఆ బానిస యజమానికి ఇచిచ, 
'అనినటికంటే ముందు నువువ మొతే్కనిన నీ గురించి 
ఖరుచపెటుట . ఇంకా మిగలిత్య నీ బంధువుల కోసం 
ఖరుచపెటుట . ఇంకా మిగలి ఉంటే నీ మితాుల కోసం 
ఖరుచపెటుట . అంటే కొందరు నీ ముందు నుంచి, అటు 
నుండి ఇటు నుండి వసేారు,' అని అనానరు.  

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ  َ   రండవ విభాగం    ا
  (1014/ 2) [ ) لم تتم دراسته ( 6]  - 3393

َعِن الَْحَسِن َعْن َسُمَرةَ َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  
ِمِذي ُ َوأَبُْو  "َمْن َملََك ذَا َرِحٍم َمْحَرٍم فَُهَو ُحر ٌ قَاَل: " ْ . َرَواهُ الَت ِ

بُْن َماَجهُ     .دَاُودَ َوا
3393. (6) [2/1014- అప్రిశోధతం] 
'హసన్ బ'స్తర  సమురహ్ దావర్ కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''ఎవరైనా తన మ'హ్రమ్ బంధువుకు 
యజమాని అయిత్య ఆ మ'హ్రమ్ బంధువు 
సవతంతాుడౌత్కడు. అంటే అతని అధీనంలోకి ర్గానే 
సవతంతాుడౌత్కడు. కానుకగా ఇవవబడినా లేదా 
వాంగ్మమలం దావర్ చెందినా లేదా కొనినా సరే. 
(తిరిమజి', ఇబన మాజహ, అబూ దావూద్) 

 (1014/ 2)تتم دراسته ( [ ) لم  7]  - 3394
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  بِْن َعب َاٍس َعِن الن َ "إِذَا   َوَعِن ا

ُجِل ِمْنُه فَِهَي ُمْعَتَقٌة َعْن دُبٍُر ِمْنُه أَْو بَْعَدهُ". َرَواهُ   لََدْت أََمُة الر َ َو
َرِمي ُ  ا    .الد َ

3394. (7) [2014- అప్రిశోధతం] 
ఇబన 'అబాుస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఒక 
బానిసర్లు తన యజమాని వీరేంతో బిడడ కు 
జనమమిసే్త, యజమాని మరణ్ణంచిన తరువాత ఆ 
బానిసర్లు విడుదలపందుతుంది.''  5  (దారిమ) 

   (2/1015) [ ) صحيح ( 8]  - 3395
 

5) వివరణ-3394: ఇటువంటి బానిసర్లును ఉమమ 

వలద్ అంటారు. ఉమమ వలద్ తన యజమాని 

మరణ్ణంచిన తరువాత విడుదల అయిపోతుంది. 

َهاِت اْْلَْوََلِد َعىَل َعْهِد َرُسْوِل اهللِ    َوَعْن َجاِبٍر قَاَل: بِْعَنا أُم َ
َنا َعْنُه  صىل اهلل عليه وسلم َوأَِِبْ بَْكٍر فَلَم َا كَاَن ُعَمُر نََها

ْنَتَهْيَنا. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ     .فَا
3395. (8) [2/1015-దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: మేము ప్ర వకత  (స), అబూ బకర్ 

(ర)ల కాలంలో ఉమమహాతుల అవిాద్లను అమేమ వారం. 
'ఉమర్(ర) తన ప్రిపాలనా కాలంలో మమమలిన ఉమమ 
హాతుల అవిాద్లను అమమటానిన వారించారు. మేము 
అమమటం మానివేసాము. 6  (అబూ దావూద్) 

 ( 2/1015)[ ) صحيح (  9]  - 3396
ْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعِن ا

لَُه َماٌل فََماُل الَْعْبِد لَ  إَِل َ أَْن يَْشََتَِط  ُه "َمْن أَْعَتَق َعْبًدا َو
ي ُِد  بُْن َماَجهُ "الس َ    .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوا

3396. (9) [2/1015-దృఢం] 
'అబుద లి్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ''యజమాని తన బానిసను అమిమత్య, బానిస 
వదద  ధనం ఉంటే ఆ ధనం యజమానిది. అయిత్య అతని 
యజమాని ముందు ష్రతు పెటుట కోవాలి.'' (అబూ 
దావూద్, ఇబన మాజహ) 

 (2/1015)[ ) صحيح (  10]  - 3397
الَْمِلْيِح َعْن أَبِْيِه: أَن َ َرُجًَل أَْعَتَق ِشْقًصا ِمْن غََُلٍم أَِِب  َوَعْن 

 ِ ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فََقاَل: "لَْيَس لِِل  لَِك لِلن َ فَُذِكَر ذَ
ْيٌك" فَأََجاَز ِعْتقَ      .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ هُ َشِر

3397. (10) [2/1015 -దృఢం] 
అబూ మలీ'హ్ తన తండిర  దావర్ కథనం: ఒక వేకిత  
తన బానిస యొకక ఒక భాగానిన విడుదల చేస్ల ప్ర వకత  
(స) వదద కు వచిచ త్కను ఇల్ల చేసానని చెపాపడు. 
అపుపడు ప్ర వకత  (స) అలి్లహ్(త)కు భాగసావముల్లవరూ 
లేరని అనానరు. ఆ వేకిత  అది విని బానిసను పూరిత గా 

 

6) వివరణ-3395: ఉమమ వలద్ను అమేమ విష్యంలో 

ధారిమక ప్ండితుల మధే భేదాభిపార యాలు ఉనానయి. 

ఉమమ వలద్ను అమమక పోవటమే సరైన అభిపార యం. 

అమేమ విష్యం ఉనన హదీస్ రదద యిపోయింది. 

అమేమవారికి రదుద చేస్త 'హదీసు' అందలేదు. 
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విడుదల చేస్లవేసాడు. ఇంకా తన భాగ సావములకు వారి 
ధన భాగాలను ఇచిచ వేసాడు. (అబూ దావూద్) 

 ( 2/1015)[ ) جيد (  11]  - 3398
لَْت:  َوَعْن َسِفْيَنَة قَاَل: أُْعِتُقَك   كُْنُت َمْملُْوكًا ِْلُم ِ َسلََمَة فََقا

أَْن َتْخُدَم َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َما  َوأَْشََتُِط عَلَْيَك 
ِعْشَت فَُقلُْت: إِْن لَْم َتْشََتِطِْي عَلَي َ َما فَاَرقُْت َرُسْوَل اهلِل صىل  
. َرَواهُ أَبُْو  َطْت عَلي َ اهلل عليه وسلم َما ِعْشُت فَأَْعَتَقْتِِنْ َواْشََتَ

بُْن َماَجهُ    .دَاُودَ َوا
3398. (11) [2/1015 -ఆమోదయోగేం]  
సఫీనహ (ర) కథనం: నేను ఉమమ సలమహ (ర) 
బానిసగా ఉండేవాడిని. ఒకరోజు ఉమమ సలమహ నాతో, 
'నేను నినున విడుదల చేసేునానను, అయిత్య ఒక ష్రతు 
ఏమిటంటే నీవు బర తికుననంత కాలం ప్ర వకత  (స) స్తవలో 
ఉండాలి,' అని అనానరు. దానికి నేను, 'ఒక వేళ మీరు 
ఈ ష్రతు పెటట క పోయినా నేను జీవిత్కంతం ప్ర వకత  (స) 
స్తవలో ఉంటాను,' అని అనానను. చివరికి ఉమమ 
సలమహ ననున విడుదల చేసారు. జీవిత్కంతం ప్ర వకత  
(స)కు స్తవచేసే్త ఉండాలని ష్రతు పెటాట రు. 7 (అబూ 
దావూద్, ఇబన మాజహ)  

 

7) వివరణ-3398: సఫీనహ పేరు హిర్న్గా ఉండేది. 

సఫీనహ అనేది అతని బిరుదు. ఎందుకంటే ఓడల్ల అధక 

బరువును ఎతేుకునేవారు. దానివలి అతనికి సఫీనహ 

అనే బిరుదు ప్డింది. ఈ బిరుదుతోనే అతడు ఖాేతి 

గడించాడు. ప్ర వకత  (స) అతనిన తన భారే అయిన 

ఉమమ సలమహ (ర)కు ఇచిచవేసారు. అతడు ఉమమ 

సలమహ బానిసగా ఉనానరు. ఆ తరువాత ఉమమ స 

సలమహ అతనిన విడుదల చేసే్త జీవిత్కంతం ప్ర వకత  

(స) స్తవలో ఉండాలని ష్రతు పెటాట రు. ఇతడు చాల్ల 

మహిమానివతుడైన వేకిత . ఒకసారి ఇసిామీయ సైనేంతో 

యుదాానికి వెళ్ళతూ అడవిలో మారాం తపాపరు, దారి 

చూప్డానికి అతని వదద కు స్లంహం వచిచంది. అపుపడు 

సఫీనహ, ''ఓ అబుల్ 'హారిస్'! నా పేరు సఫీనహ, ప్ర వకత  

(స) విడుదల చేస్లన బానిసను, దారి తపాపను. నాకు 

దారి చూపంచు.'' అని అనానడు. ఆ స్లంహం అతని 

ముందు నడుసే్త పోయింది. ఈ సైనాేలు తమ సాల్లనికి 

చేరిన తరువాత ఆ స్లంహం అకకడి నుండి 

వెళ్ళుపోయింది. స్లంహం వారికేమీ హాని చేకూరచలేదు. 

 ( 2/1015)[ ) حسن (  12]  - 3399
ِب ِ صىل اهلل  ْن َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب عَ  هِ َعِن الن َ ِ أَبِْيِه َعْن َجد 

َتَبِتِه   عليه وسلم قَاَل: َتُب َعْبٌد َما بَِقَي عَلَْيِه ِمْن ُمكَا لُْمكَا َ "ا
   .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  ِدْرَهٌم".

3399. (12) [2/1015- పార మాణ్ణకం] 
'అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్, తన తండిర , త్కతల దావర్ 
కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ముకాతిబ్ బానిసపైె ఒకక 
రూపాయి ఉనాన అతడు బానిసగా ఉంటాడు. 8 (అబూ 
దావూద్) 

 (2/1015)[ ) ضعيف (  13]  - 3400
لَْت:   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعْن أُم ِ َسلََمَة قَا

كُن َ َوفَاٌء فَلَْنْحَتِجْب  َتِب إِْحَدا ْنُه". رَواهُ   مِ "إِذَا كَاَن ِعْنَد ُمكَا
بُْن َماَجهُ  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوا ْ  .الَت ِ

3400. (13) [2/1015- బలహీనం] 
ఉమమ సలమహ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, మీ 
సే్తీల వదద  తన ముకాతబ్ ధనం ఇవవగలిగే ముకాతబ్ 
బానిస ఉంటే, అతని యజమానుర్లు అతనికి 
తెరచాటుగా ఉండాలి.9  (తిరిమజి', అబూ దావూద్, 
ఇబన మాజహ) 

 (2/1016)[ ) لم تتم دراسته (  14]  - 3401
هِ أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل   ِ َوَعْن َعْمِرو بِْن ُشَعْيٍب َعْن أَبِْيِه َعْن َجد 
َتَب َعْبَدهُ َعىَل ِماَئِة أَْوقِي ٍَة فَأَد َاَها  اهلل عليه وسلم قَاَل: "َمْن كَا

نِْْيٍ ثُم َ َعَجَز فَُهَو َرقِْيٌق". َرَواهُ   قَإَِل َ َعْشَر أََواٍق أَوْ  اَل: َعْشَرةَ دَنَا
بُْن َماَجهُ  ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوا ْ   .الَت ِ

 

పైెగా దారి చూపంచి ఉప్కారం చేస్లంది. నిజమే కేవలం 

దైవానికి భయప్డేవారికి వసేువులనీన భయప్డత్కయి.  

8) వివరణ-3399: ముకాతిబ్ బానిస అంటే యజమాని 

అతనికి నువువ ఇంత ఇసే్త నీవు విడుదల అయిపోత్కవు 

అని వార స్లఇసేాడు. బానిస పూరిత  మొతే్కనిన చెలిిసే్త పూరిత గా 

విడుదల అయిపోత్కడు. కాని ఒకవేళ చెలిించడంలో ఒకక 

రూపాయి బాకీ ఉనాన అతడు ఇంకా బానిసగానే 

ఉంటాడు. 

9) వివరణ-3400: ఇల్ల తెరచాటుగా దైవభీతి, జాగేతేల 

ప్రంగా ఉండాలి. అయిత్య పూరిత గా మొతే్కనిన ఇవవనంత 

వరకు అతడు బానిసగానే ఉంటాడు. 
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3401. (14) [2/1016 -అప్రిశోధతం] 
'అమ్ర్ బిన్ షు'ఐబ్ తన తండిర , తన త్కతల దావర్ 
కథనం: ''ఎవరైనా తన బానిసతో 1 ¼  ఊఖియపైె 
ముకాతిబ్ చేసుకొని, బానిస 90 ఊఖియాలు చెలిించి, 
10 ఊఖియాలు లేదా 10 దీనారిు చెలిించలేకపోత్య 
బానిసగానే ఉంటాడు'' అని ప్ర వకత  (స) ప్ర వచించారు. 10  

(తిరిమజి', అబూ  దావూద్, ఇబన  మాజహ)  
 (2/1016)[ ) لم تتم دراسته (  15]  - 3402

ِب ِ صىل اهلل علي بِْن َعب َاٍس َعِن الن َ اَل: "إِذَا  ه وسلم قََوَعِن ا
ًثا َوِرَث بِِحَساِب َما َعَتَق ِمْنُه". ا ا أَْو ِمْْيَ َتُب َحد ً  أََصاَب الُْمكَا

يٍَة لَُه قَاَل:  ِمِذي ُ َوِِفْ ِرَوا ْ َتُب   َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ "يُْودَى الُْمكَا
ِة َما أَد ى ِديََة ُحر  َوَما بَِقَي ِديََة َعْبٍد" َوَض  َفهُ بِِحص ِ     .ع َ

3402. (15) [2/1016 -అప్రిశోధతం] 
ఇబన 'అబాుస్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ముకాతిబ్ బానిస రకత ప్రిహార్నికి గురియినా లేదా 
వారసతవ సంప్దకు వారసుడైనా అతడు విడుదల 
అయినంత  భాగానికి  అరుు డౌత్కడు.'' (తిరిమజి') 

----- 

   మూడవ విభాగం  ث  َِ ال ََ الث   لَْفَصل ا 
 (2/1016)[ ) لم تتم دراسته (  16]  - 3403

ُه أََرادَْت أَْن   : أَن َ أُم َ ْحمِن بِْن أَِِبْ ُعْمَرةَ اْْلَْنَصاِري ِ َعْن َعْبِد الر َ
ْحمِن:   لَِك إََِل أَْن ُتْصِبَح فََماَتْت قَاَل َعْبُد الر َ َرْت ذَ ُتْعِتَق فَأَخ َ

 أَْعِتَق َعْنَها؟ فََقاَل أَيَْنَفُعَها أَْن فَُقلُْت لِلَْقاِسِم بِْن ُمَحم ٍَد: 
الَْقاِسُم: أَََت َسْعُد بُْن ُعَبادَةَ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم 
فََقاَل: "إِن َ أُم ِْي َهلََكْت فََهْل يَْنَفُعَها أَْن أُْعِتَق َعْنَها؟ فََقاَل 

لٌِك َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "نََعْم". َرَواهُ مَ      .ا
3403. (16) [2/1016- అప్రిశోధతం] 
'అబుద రే'హామన్ బిన్ అబీ 'ఉమ్రహ్ అ'నాారీ (ర) 
కథనం: అతని తలిి ఒక బానిసను విడుదల చేసేానని 
నిశ్చయించుకునానరు. కాని విడుదల చేయడం ఎంత 
ఆలసేం అయిందంటే అతని తలిి మరణ్ణంచింది. 

 

10) వివరణ-3401: అంటే మొతేం డబుును చెలిించనంత 

వరకు బానిసగానే ఉంటాడు. 

*** 

'అబుద రే'హామన్ ఇల్ల అనానరు, ''నేను ఖాస్లమ్ 
ము'హమమద్ను, నేను నా తలిి తరఫున బానిసను 
విడుదల చేసే్త నా తలిికి ల్లభం చేకూరుతుందా? లేదా 
అని అడిగాను. దానికి ఖాస్లమ్ ఇల్ల అనానరు, ''సఅద్ 
బిన్ 'ఉబాదహ్ ప్ర వకత  (స) వదద కు వెళ్ళు, 'నా తలిి 
మరణ్ణంచింది. ఒకవేళ నేను తలిి తరఫున బానిసను 
విడుదల చేసే్త నా తలిికి ల్లభం చేకూరుతుందా లేదా,' 
అని విననవించుకునానరు. అపుపడు ప్ర వకత  (స), 
'అవును ల్లభం చేకూరుతుంది,' అని సమాధానం 
ఇచాచరు. (మాలిక్)  

 (2/1017)[ ) لم تتم دراسته (  17]  - 3404
 ْ ْحمِن بُْن أَِِب َ َعْبُد الر َ بَْكٍر  َوَعْن يَْحََي بِْن َسِعْيٍد قَاَل : ُتُوِف ِ

ةً .َرَواهُ  ِِفْ نَ  َمُه فَأْعَتَقْت َعْنُه عَائَِشُة أُْخُتُه ِرقَاًبا كَِثْْيَ ْوٍم نَا
لٌِك   َما

3404. (17) [2/1017-అప్రిశోధతం] 
య'హ్యా బిన్ స'యీద్ (ర) కథనం: 'అబుద రే'హామన్ 
బిన్ అబీ బకర్ (ర) అకసామతేుగా నిదార వసాలోనే 
మరణ్ణంచారు. అతని మరణానంతరం అతని సోదరి 
'ఆయి'ష్హ్ (ర) అతని తరఫున అనేకమంది 
బానిసలను విడుదల చేసారు. (మువతే్క ఇమామ్ 
మాలిక్) 

 (2/1017)[ ) لم تتم دراسته (  18]  - 3405
َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل 

لَُه فَََل  َعْبًدا فَلَْم صىل اهلل عليه وسلم: "َمِن اْشََتَى  يَْشََتِْط َما
َرِمي ُ "َشْيَء لَهُ  ا    .. َرَواهُ الد َ

3405. (18) [2/1017-అప్రిశోధతం] 
'అబుద లి్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 
ప్ర వచనం, ఎవరైనా బానిసను కొననపుపడు బానిస 
ధనం తీసుకునే ష్రతు పెటట కపోత్య, కొనన వేకిత కి బానిస 
ధనంలో నుండి ఏమీ లభించదు. (దారిమ) 

***** 


