
దిన చర్యల పాఠాలు 
 

85 

48- కర యవికర యాలకు సంబంధించిన ఆదేశాంలు 

مر  علَ ُصْبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  عن أبي هريرة 

أصابعه بلال، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول 

 هللا، قال: افال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش  فليس مني

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ఇల్ల ఉింి ుః (ఒక్స్థరి) 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ధాన్నయల కుపా న్హిండి దాట్లతూ అిందుో చెయియ వేయగా 
వేళుకు పదున్హ అింటింి . "ఇద్దమిట ఓ వాయప్పరి?" అని అడిగారు. 'వరాిం 
కురిసిషిందు వలష తడిసిషవి (అయితే అవి క్రింద ఉించాన్హ) ప్రవకాత' అని 
జవాబిచాుడు. "వాటని పైష ఎిందుకు ఉించల్లదు. ప్రజలకు తెల్నసిపోవున్హ 
క్దా, మోసుల చేయువారు మాోని వారుకాదు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సా్టమిం 
చేశారు. (ులసిాిం).  

قا فإن قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن حكيم بن حزام  عان بالخيار ما لم يتفر  ِ
البي 

نا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما الحق محقت بركة بيعهما  صدقا وبي 

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచిించారని, హ్కీిం బిన్ హిజాిం రజియల్లహాు అన్హు  
ఉల్లఖాించారుుః "కొన్హగోలు చేయు వయకిత ంరియు అంిక్ుల చేయు వయకిత 
(సరుకు నిరాక్రిించే హ్కుొ) ఇదురు విడిపోయ్యింత వరకు ఉింట్లింి . 
ఇదురూ సతయింపై ఉిండి (ోపిం ల్లక్ ంరేదైన్న అవసరంయిష వి్యిం) 
సా్టమిం చేసుకుింటే ఇదురికీ తం సరుకుో శుభిం క్లుగ్నతుింి . ఒక్వేళ 
ఇదురూ అసతయ వయవహారిం చేసుకొని వాసతవిక్తన్హ క్పిా ఉించితే ఇదురి 
సరుకుోా న్హించి శుభిం షశ్ించిపోతుింి ". (ులసిాిం).  
వోపారంలో ప్ర ాణం ం చేయుట న్నషిద్ధ ం 

لعة يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن أبي هريرة   منفقة للس 
ُ

الحِلف

 ممحقة للربح

"ప్రమాణింతో సరుకు అులిడుబోతుింి  కాని ల్లభానిు, శుభానిు  
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షశ్ింపజేసుతింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ విన్నున్హ అని అబూ హురైర 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. (ులసిాిం).  

اكم وكثرة الحِلف فإنه ينفق ثم يمحقيقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سوع رسول هللا  عن ابي قتادة   إي 

"చీటకీ మాటకీ ప్రమాణిం చేయక్ిండి. ఇి  వృి ధ పరిచేి గా క్నిపిించిన్న, 
చివరికి  ష్టమపరుసుతింి " అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా అబూ ఖతాద 
రజియల్లాహు అన్హు  విషుట్లా ఉల్లాఖసుతన్నురు. (ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- కొన్హగోలు, అంిక్ింో మోసిం చేయుట్ నివారిించబడిింి . అి  
పెదు ప్పప్పలో ఒక్ట.  
2-  కొన్హగోలు చేసిష వయకిత అంిక్ిం చేసిష వయకిత ంధయ సరుకు వెషకిొ 
ఇచేు తీసుకుేక హ్కుొ ఇదురు విడిపోయ్య వరకు ఉింట్లింి .  
3- సరుకు విక్రయిించడింో ప్రమాణిం చేయుట్ నివారిించబడిింి . అి  
వాయప్పరింో శుభానిు షశ్ింపజేసుతింి .  

49- మతిమీరన నవువ న్నవారంచ్బడింది 

روا الضحك فإن كثرة الضحك ال تكث: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبى هريرة 

 تميت القلب

"మితిమీరి షవవక్ిండి. మితిమీరిష షవువ హ్ృదయానిు చింపుతుింి " అని 
ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص హెచురిించిషట్లా అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు. (అహ్ిద్). 

مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه  ملسو هيلع هللا ىلصما رأيت النبي عن عائشة رض ي هللا عنها قالت: 

 ما كان يتبسملهواته، إن

'ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص కొిండన్నలుక్ అగ్నపడే విధింగా విరగ్బడి షవివింి  ేకనెపుాడూ  


