
23. వైద్యం, మంత్ర ించటిం : 4514-4605 ;   సింపు. II 1579 23- قَى ِ َوالرُّ ب    II :ْلدُ الجِ  ؛ 4605-4514 :  ِكتَاُب الط ِ

َق   -23 ب ِ َوالر ُ ِ  ِكَتاُب الط 
23. వైద్యం, మంత్ర ించటిం 

తిబ్బ్ అంటే వైద్యం చేయటం, మంత్ర ంచటం అంటే 
ఇసా్లమీయ పరిభాషలో మానవుని సి్థత్గతులు, రోగాలు 
గర హంచి వాటికి వైద్యం చేయటం. ఒకవేళ ఆరోగయంగా 
ఉంటే వాటిని సంరక్ష ంచటం. అంటే రోగాలు రాకండా 
అపర మత్త ంగా ఉండటం.  
వైద్యం రండు రకాలు: 1. శారీరకమైనది, 2. మానస్థక 

మైనది. పర పంచంలో రండురకాల వైద్యయలు వచ్చారు. 
శారీరకమైన వైద్యయలు, మానస్థక వైద్యయలు. దైవపర వకత లు 
శారీరక, మానస్థక వైద్యయలుగా వచ్చారు. వీరు అనేక 

రోగాలక అనేక మంద్యలు చూపెటా్టరు. ఇవన్నీ అలా్లహ్ 
(త) త్రఫు నండే పర స్లదించబడాాయి. శారీరక వైద్యయలు 
చూపెటాిన వైద్యం పర యోగాలు, అనభవాలు, 
భావనలపైె ఆధారపడి ఉన్నీయి. మానస్థక వైద్యం 
ఖుర్ఆన్ వాకాయల ద్వారా, 'హదీసు' ద్య'ఆల ద్వారా 
చేయబడుతుంది. లేద్వ ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'లు 
సూచించిన విధంగా చేయడం జరుగుతుంది.  దీనేీ 
మనం రుఖయ్, మంత్ర త్ంత్రర లు అంట్టం. వీటిని 
గురించి వివరంగా క్ర ంద్ పేర్కొనడం జరిగంది. 

----- 
لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొద్టి విభాగిం ا

 ( 2/1278) [ ) صحيح ( 1]  - 4514
ْيَرةَ قَاَل:عَ  "َما  َقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ْن أَِِبْ ُهَر

. .اءً ِشفَ أَْنَزَل اهلُل دَاًء إِّل َ أَْنَزَل لَُه   َرَواهُ الُْبَخاِري ُ
4514. (1) [2/1278 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''అలా్లహ్ వైద్యం లేని ఎటువంటి రోగానిీ 
అవత్రింపజేయ లేద్య.''  1  (బు'ఖారీ) 

 ( 2/1278) [ ) صحيح ( 2]  - 4515
لم: "لِكُل ِ  ه وسَعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليوَ 

اِء بََرأَ بِإِذِْن اهللِ   .  . َرَواهُ ُمْسِلٌم "دَاٍء دََواٌء فَإِذَا أُِصْيَب دََواُء الد َ
4515. (2) [2/1278 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''పర త్ రోగానిక్ 

మంద్య ఉంది. మంద్య రోగానిక్ త్గగ టాుగా ఉంటే  రోగం 
నయమయిపోతుంది. అలా్లహ్ (త) ఆదేశానస్లరం 
వాయధి  నయమవుతుంది.'' (ముసా్థమ్) 

 ( 2/1278)[ ) صحيح (  3]  - 4516
 

1) వివరణ-4514: పర త్ రోగానిక్ అలా్లహ్(త్) మంద్య, 

వైద్యం అవత్రింపజేస్లడు. కాని మరణానిక్ ఎటువంటి 

మంద్య లేద్య. 

ْبِن َعب َاٍس قَاَل:وَ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعِن ا
َفاُءِِفْ ثَََلٍث: لش ِ ِِفْ َشَرَطِة ِمْحَجٍم أَْو َشْرَبِة َعْسٍل أَْو كَي ٍَة   "اَ

ُ بَِناٍرَوأَنَا أَنْ  ". َرَواهُ الُْبَخاِري ُ ََه أ ِِتْ َعِن اْلكَي ِ  .م َ
4516. (3) [2/127 8- దృఢం] 
ఇబ్నీ 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) స్లధారణంగా 
మూడు వసుత వులాో సాసిత్ ఉంది, కొమ్ము పేటట టంలో, 
తేనెలో, వేడి ఇనపకడా్డతో వాతలు పెటాటంలో. కాని 
నేన న్న అనచరసమాజానిీ వాతలు పెట్ట టాన్నిండి 
వారిస్తు న్నాను,''  అని  పర వచించ్చరు.2 (బు'ఖారీ) 

 ( 2/1278) [ ) صحيح ( 4]  - 4517
َعْن َجاِبٍر قَاَل: ُرِمَي أَُِب ٌ يَْوَم اْْلَْحَزاِب َعىَل أَْكَحلِِه فََكَواُه وَ 

 .َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم. َرَواهُ ُمْسِلٌم 
4517. (4) [2/1278 -దృఢం] 

 

2) వివరణ-4516: కొమ్ముచిక్త్సవలా చెడు రకత ం 

బయటక వచేాసుత ంది. అదేవిధంగా తేనెలో సాసిత్ 

ఉంద్ని అలా్లహ్ (త్) ఖుర్ఆన్లో పేర్కొన్నీడు. కేవలం 

తేనె సేవించిన్న, లేద్వ ఇత్ర మంద్యలతో కలిపి 

సేవించిన్న సాసిత్ లభిసుత ంది. వేడి ఇనుపకడీ్డతో వాతలు 

పెటట టంకూడా మంచి వైదయమే. అయితే అది తపప వేరే 

మార్గ ం లేనప్పపడు. అయితే పర వకత (స)కు తన అనుచర్ 

సమాజంపైెగల పేర మవలల  వాతలు పెటట టాన్నన 

వారించారు. అతయవసర్ పరిసి్ధతుల్లల  పెటట వచ్చును. 
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జాబిర్ (ర) కథనం: అ'హ్'జాబ్ యుద్ధ ంలో ఉబయ్ 
బిన్ కఅబ్ (ర) భుజంపైె బ్బణం దబద  త్గలింది. పర వకత  (స) 
వాత్లు పెటా్టరు. రకత ం పర వహంచరాద్ని. (ముసా్థమ్)  

 ( 2/1278)[ ) صحيح (  5]  - 4518
ِب ُ  َعْنُه قَاَل:وَ   صىل ُرِمَي َسْعُد بُْن ُمَعاٍذ ِِفْ أَْكَحلِِه فََحَمَسُه الن َ
نَِيَة .اهلل   عليه وسلم بَِيِدهِ بِِمْشَقٍص ثُم َ َوِرَمْت فََحَمَسُه الث َا

 .  َرَواهُ ُمْسِلٌم 
4518. (5) [2/1278 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: స'అద్ బిన్ మ'ఆజ్క మడపైె 

బ్బణం త్గలింది. పర వకత  (స) వాత్లు పెటా్టరు. అది కంత్ 
వాచిపోయింది, పర వకత  (స) మళ్ళీ వాత్లు పెటా్టరు. 
(ముసా్థమ్) 

 ( 2/1278)[ ) صحيح (  6]  - 4519
َعْنُه قَاَل: بََعَث َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم إىِل أَُِب ِ بِْن  وَ 

 . كَْعٍب َطِبْيًبا فََقَطَع ِمْنُه ِعْرقًا ثُم َ كََواهُ عَلَْيِه. َرَواهُ ُمْسِلٌم 
4519. (6) [2/1278 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) ఉబయ్ బిన్ క'అబ్ 

వద్ద క ఒక వైద్యయణ్నీ పంపారు. అత్డు ఒక నరం 
కోస్థవేస్లడు. పర వకత  (స) ద్వనికి వాత్లు పెటా్టరు. 
(ముసా్థమ్) 

 (2/1278) [ ) متفق عليه ( 7]  - 4520
ْيَرةَ أَن َُه َسِمَع َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  وَ  َعْن أَِِبْ ُهَر

اَم"."ِِف الَْح  يَُقْوُل: ْودَاِء ِشَفاٌء ِمْن كُل ِ دَاٍء إِّل َ الس َ قَاَل  ب َِة الس َ
ْبُن ِشَهاٍب: ْونِْيُز  ا ْودَاُء: الش ُ لَْمْوُت َوالَْحب َُة الس َ َ اُم: ا لس َ  . اَ

4520. (7) [2/1278 -ఏకీభవితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) నలా గంజల 

గురించి ఇల్ల పర వచిసూత  ఉండగా విన్నీన, ''మరణం 
త్పప మిగత్ర వాయధులనిీటికీ వైద్యం,'' అని తెలిపారు. 
(బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 

 (2/1279)[ ) متفق عليه (  8]  - 4521
َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: َجاَء َرُجٌل إِىَل الن َِب ِ صىل اهلل  وَ 

َل َرُسْوُل اهلِل صىل  فََقا .ُنهُ عليه وسلم فََقاَل: أَِخْي اِْسَتْطلََق بَْط 
فََسَقاهُ ثُم َ َجاَء فََقاَل:  .اهلل عليه وسلم: "اِْسِقِيه َعَسًَل" 

اٍت. ثُم َ َجاَء  .َسَقْيُتُه فَلَْم يَِزْدهُ إِّل َ اْسِتْطََلقًا فََقاَل لَُه ثَََلَث َمر َ
ِبَعَة فََقاَل: "اِْسِقِه َعَسًَل  ا  يَِزْدهُ إِّل َ ْم ْيُتُه فَلَ لََقْد َسقَ  . فََقاَل:"الر َ

فََقاَل َرُسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "َصَدَق اهلُل   .اْسِتْطََلقًا
َ  .َوكََذَب بَْطُن أَِخْيَك" أ  .فََسَقاهُ فَََبَ

4521. (8) [2/1279 -ఏకీభవితం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: పర వకత  (స) వద్ద క 

ఒకవయక్త  వచిా, 'న్న సోద్రునిక్ విరోచన్నలు 
అవుతున్నీయి,' అని వినీవించుకన్నీడు. పర వకత  
(స) తేనె త్రర పించమని ఉపదేశంచ్చరు. అత్డు తేనె 
త్రర పించ్చడు. మళ్ళీ వచిా 'తేనె త్రర పించటం వలా మరీ 
అధికంగా అవుతున్నీయి,' అని అన్నీడు. పర వకత  (స), 
'వళ్ళీ మళ్ళీ తేనె త్రర పించు,' అని అన్నీరు. ఆ వయక్త  
మళ్ళీ వళ్ళీ తేనె త్రర పించ్చడు. ముంద్య కంటే అధికంగా 
విరోచన్నలు అవస్లగాయి. మళ్ళీ ఆ వయక్త  వచిా, 'ఇంకా 
అధికంగా అవుతున్నీయి' అని ఫిరాయద్య చేస్లడు. 
ద్వనిక్ పర వకత  (స) 'మళ్ళీ వళ్ళీ తేనె త్రర పించు, దైవ గర ంథం 
సత్యమైనది, న్న సోద్రుని కడుపు పాడైపోయింది,' అని 
అన్నీరు. అత్డు మళ్ళీ వళ్ళీ తేనె త్రర పించ్చడు. 
అలా్లహ్ (త్) అత్నిక్ సాసిత్ పర స్లదించ్చడు. అత్ని 
ఆరోగయం త్రిగ వచిాంది. 3  (బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 

 

1.3) వివరణ-4521: ఎంద్యకంటే జీరాాశయంలో ఉనీ 

మలం అంత్ర బయటక వచేాస్థంది. అంద్యవలా 

అపుపడపుపడూ వైద్యయలు స్లనకూలంగా, వయత్రేకంగా 

వైద్యం చేస్లత రు. అల్లల హ్ (త) మందుల్లల  అమోఘమైన 

పర భావం ఉంచాడు. ఆమ్మదమ్మ నూనెకూడా తేనెల్ల 

పనిచేస్త ంది. ఎవరికైనా విరోచనాలుగా ఉంటే, ఈ 

మందులు తా్రపిస్తత , చివరికి వాయధి నయమవుతుంది. 

యూనానీ మరియు ఏల్లఫేతిక్ వైదయంల్ల వయతిరేక వైదయం 

చేయబడుతుంది. అంటే విరోచనాలు అయితే, వాటిని 

అరికటట టానికి వదయం చేస్తత రు. అదేవిధంగా జలుబు 

ఉంటే, వేడిమందు ఇస్తత రు. వేడిఉంటే చలల నిమందు 

ఇస్తత రు. తేనె గురించి అలా్లహ్ (త్) ఖుర్ఆన్లో ఇల్ల 

ఆదేశంచాడు: ''మరియు నీ పర భువు తేనెటీగకు ఈ 

విధంగా ఆదేశమిచాుడు: ''నీవు కొండలల్ల, చెటల ల్ల 

మరియు మానవుల కటట డాలల్ల నీ తెట్టట లను కట్టట కో! 

''తరువాత అనిిర్కాల ఫల్లలను తిను. ఇల్ల నీ పర భువు 

మార్గగ లపైె నమర తతో నడువు.'' దాని కడుప్పనుండి. 

ర్ంగుర్ంగుల పానకం (తేనే) పర సవిస్త ంది; అందుల్ల 

మానవులకు వాయధినివార్ణ ఉంది. నిశుయంగా, 
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 (2/1279)[ ) متفق عليه (  9]  - 4522
َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َ  وَ 

يْ  "الْحِ ُتْم بِِه أَْمثََل َما َتَداَو َمُة َوالُْقْسُط الَْبْحِري ُ  .َجا
4522. (9) [2/1279 -ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''అనిీటికంటే 

మంచి వైద్యం చెడు రకాత నిీ తీయటం, రండవది  
'ఖు'సు త్ బహ్రీ' అనేమంద్యను ఉపయోగంచటం.'' 4 

(బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 
 (2/1279)فق عليه ( [ ) مت  10]  - 4523

بُْوا  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َعْنُه قَاَل:وَ  ِ "َّل ُتَعذ 
لُْقْسِط" لَْغَمِز ِمَن الُْعْذَرةِ عَلَْيُكْم بِا َنُكْم بِا  .ِصْبَيا

4523. (10) [2/1279- ఏకీభవితం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''మీరు మీ 

పిలాలక గంతులో బ్బధగా ఉంటే, గంతు ఎంద్యక 
నొకొత్రరు, మీరు ఖుస్'త్ ఉపయోగంచండి.'' 5 

(బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 
 (2/1279) [ ) متفق عليه ( 11]  - 4524

لَْت:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ  َعْن أُم ِ قَْيٍس قَا
كُن َ بَِهَذا الَْعََلِق؟عَلَيْ  ُكن َ بَِهَذا  وسلم:"عىَل َما َتْدَغْرَن أَْوَّلدَ

ُعْوِد الِْهْنِدي ِ فَإِن َ فِْيِه َسْبَعًة أَْشِفَيٍة ِمْنَها ذَاُت الَْجْنِب يُْسَعُط اْل 
ُيلَد ُ ِمْن ذَاِت الَْجْنِب"   . ِمَن الُْعْذَرةِ َو

4524. (11) [2/1279 -ఏకీభవితం]  
 

ఇందుల్ల ఆల్లచించే వారికి సూచన ఉంది.'' (అనీహాల్, 

16: 68-69) 

4) వివరణ-4522: ఇది ఒక రకమైన మంద్య. దీనివలా అనేక 

ల్లభాలు ఉన్నీయి. వైద్య శాసత రంలో దీనిీ గురించి 

పర తేయకంగా పర శంస్థంచడం జరిగంది. పర వకత  (స) కూడా 

దీనిీ పర స శంచడం హరష ద్వయకం. 

5) వివర్ణ-4523: ఉజ్ర హ్ ఒక ర్కమైన వాప్ప. 

స్తధార్ణంగా మధయవేసవిల్ల వస్త ంది. మరికొందరు 

ఉజర హ్ ఒక గాయమని, ఇది పిలల లకు మ్మకుు మరియు 

గంతు మధయ అవుతుందని అభిపార యపడీారు. స్త్త ీలు ఈ 

వాయధిని గంతుల్ల వేలుపెటిట  నొకిు, లేదా వస్తత ీనిి చ్చటిట , 

మ్మకుుల్లని గాయం వర్కు పంపి, అకుడి చెడుర్కాత నిి 

తీస్ధ నయంచేస్తవారు. దీనిి దాయున్ అనేవారు.  

ఉమె ఖైస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''మీరు మీ 
పిలల ల వైద్యం గంతు నొకిు ఎంద్యక చేస్లత రు. మీరు ఈ 
ఊద్ హందీ ఉపయోగసేత  చ్చలు, ఇది ఏడు రోగాలక 
సాసిత్ పర స్లదిసుత ంది. వీటిలో ఒకటి నిమోనియ. 
రండవది జాతుల్ జంబ్. నిమోనియకు మ్మకుుపైె 
మంద్య వేయాలి. జాతుల్ జంబ్ కోసం ఒక పర కు నుండి 
మందు త్రర పించ్చలి.''  6 (బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 

 (2/1279)ليه ( [ ) متفق ع 12]  - 4525
ِب ِ صىل اهلل عليه  وَ  َعْن عَائَِشَة َوَراِفِع بِْن َخِدْيٍج َعِن الن َ

لَْماِء" لُْحّم  ِمْن فَْيِج َجَهن ََم فَأَبِْردُْوَها بِا  .وسلم قَاَل: "اَ
4525. (12) [2/1279- ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) మరియు రాఫె'అ బిన్ 'ఖదీజ్ (ర) 

కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''జారం నరకాగీ ఆవిరి, 
ద్వనిీ న్నటిద్వారా చలా్లరాండి.'' 7 (బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 

 (2/1280)[ ) صحيح (  13]  - 4526
َص َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِِف  وَ  َعْن أَنٍَس قَاَل: َرخ َ

قَْيِة ِمَن الَْعْْيِ َوالُْحَمِة َوالن َْملَةِ   . . َرَواهُ ُمْسِلٌم الر ُ
4526. (13) [2/1279- దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) దిషా్ట నండి రక్షణక, హాని 

కరమైన కీటకాలు, పాములు, తేళ్ళీ కాటు వేసేత  వాటి 
నండి రక్షణక మంత్ర ంచే అనమత్ ఇచ్చారు.8 

(ముసా్థమ్) 
 

6) వివరణ-4524: ద్గర్ అంటే అజ్రహ్ వాయధి వలా 

గంతులో వేలుపెటాి నొకొటం. ఇవన్నీ చేయట్టనిక్ 

బద్యలు ఊద్ హందీని ఉపయోగంచమని పర వకత  (స) 

ఆదేశంచ్చరు. ఇంకా ఇది 7వాయధులకు మందని, రంటి 

గురించి పేర్కుని, మిగిలిన 5ను అందరికి తెలిస్ధనందువలల  

వదలివేస్తరు. 

7) వివరణ-4525: అంటే జారం నరక ఆవిరివంటిది. 

ద్వనిీ 'జమ్ 'జమ్ న్నటితో చలా్లరాాలి. జారంలో అనేక 

రకాలున్నీయి. కనిీ జారాలక న్నళ్ళీ వేయడం, 

స్లీనం చేయటమే మంచి వైద్యం.  

8) వివరణ-4526: ఒకోొస్లరి దిషా్ట త్గులుతుంది. 

ఫలిత్ంగా వయక్త  వాయధిక్ గురవుత్రడు. ఒకోొస్లరి 

చనిపోత్రడు. ద్వనిక్ మంత్ర ంచ వచుాన. ఖుర్ఆన్లో 

చివరి మూడు సూరాలు (112, 113, 114) చ్చల్ల శక్త  
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 (2/1280)[ ) متفق عليه (  14]  - 4527
لَْت: أََمرَ  َعْن عَائَِشةَ وَ  ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم أَْن  الن َ  قَا

ِِقَ ِمَن الَْعْْيِ   .نَْسََتْ
4527. (14) [2/1280- ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) దిషా్ట త్గలితే 

మంత్ర ంచట్టనిక్, ద్య'ఆ చేయించడానిక్ అనమ 
త్ంచ్చరు.9  (బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 

 (2/1280) ([ ) متفق عليه  15]  - 4528
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َرأَى ِِفْ بَْيِتَها  َعْن أُم ِ وَ   َسلََمَة أَن َ الن َ

قُوا لَ  َها فَإِن َ بَِها َجاِريًَة ِِفْ َوْجِهَها ُسْفَعًة يَْعِِنْ ُصْفَرةً فََقاَل:"اِْسََتْ
 .الن َْظَرةَ" 

4528. (15) [2/1280 -ఏకీభవితం]  
ఉమె సలమహ్(ర) కథనం: పర వకత  (స) మా ఇంటా్ల 

ఉన్నీరు. ఒక అమాెయి ముఖం ఎరర గా లేద్వ నలాగా 
 

మంత్మైనవి. అదేవిధంగా పాము, తేలు కాటు ఇంకా 

ఇత్ర విషపార ణుల కాటాక కనిీ పర తేయక ద్యఆలు, 

వైద్వయలు ఉన్నీయి. పర తేయకంగా సూరహ్ ఫాత్'హా (1) 

ఉంది. అదేవిధంగా అనిులహ్ అని కూడా ఒక రోగం 

ఉంది. చంకల్లల  చినిచిని ఎర్ర టి మొటిమలు లేస్తత యి. 

వాటికి కూడా మంతా్రల చికితస చేయవచ్చును. అయితే 

అవిశ్వాస పధితులు, మంతా్రలు ఉపయోగించర్గదు.  

మరో హదీస్ల్ల అలల మ హఫసత రుఖయయతమల హ్ అంటే 

హఫ్ససకు నమల హ్ మంతాం నేరుప. అర్బ్ మహిళల్లల  ఈ 

మంతాం వాడుకల్ల ఉండేది. వారు ఇల్ల అనేవారు, 

పెళ్ళికూతురు త్రను కోరిన విధంగా తలదువుాకోవడం 

అలంకర్ణలు చేస్కోవచ్చు, చేతులకు కాళికూ 

ర్ంగులు ప్పలుమ్మకోవచ్చు, కళికు కాట్టక పెట్టట కో 

వచ్చు, కాని భర్త కు అవిధేయత చూపర్గదు. కొందరి 

అభిపార యం పర కార్ం పర వకత  (స) హఫ్ససకు హితబోధ 

కావాలని కోర్గరు. పర వకత  (స) ఆమతో ఒక ర్హసయ 

విషయం చెపాపరు. ఆమ దానిి బహిర్గ తం చేస్ధవేస్తరు. 

అంటే భర్త కు అవిధేయత చూపారు. అప్పపడు పర వకత  (స) 

నీవు హఫ్ససకు వార యడం నేరిపనట్టట , నమల హ్ మంతాం 

కూడా నేర్పవా అని అనాిరు. 

9) వివర్ణ-4527: అంటే ఒకవేళ ఎవరికైన్న దిషా్ట త్గలితే 

ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'ల పర కారం మంత్ర ంచవచుాన. 

అయితే అంద్యలో అవిశాాస వచన్నలు ఉండకూడద్య. 

ఉండటం చూచి, 'ఈ అమాెయిక్ దిషా్ట త్గలింది. 
ఎవరిద్వారానైెన్న మంత్ర ంచుకోండి' అని అన్నీరు. 
(బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 

 (2/1280) [ ) صحيح ( 16]  - 4529
َعِن   سلمه ونَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علي َعْن َجاِبٍرقَاَل:وَ 

َق فََج  لُْوا:الر ُ ُل َعْمِروْبِن َحَزٍم فََقا يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َُه كَانَْت   اَء آ
َق   ِعْنَدنَا ُرقَْيٌة نَْرِِقْ بَِها ِمَن الَْعْقَرِب َوأَْنَت نََهْيَت َعِن الر ُ

 أَْن  ُكْم نْ "َما أََرى بَِها بَأًْسا َمِن اْسَتَطاعَ مِ  فََعَرُضْوَها عَلَْيِه فََقاَل:
 . َرَواهُ ُمْسِلٌم  اهُ فَلَْيْنَفَعُه".يَْنَفَع أَخَ 

4529. (16) [2/1280- దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) మంత్ర ంచట్టనిీ 

వారించ్చరు. అది విని, 'అమ్ల్ బిన్ 'హ'జ్మ్ ఇంటివారు 
వచిా, 'ఓ పర వకాత ! త్మరు మంత్ర ంచట్టనిీ 
నిషేధించ్చరట, మాక పాము, తేలు కాటు మంత్ర ం 
గురుత ంది. మేము ద్వనిీ చదివి మంత్ర స్లత ము, ద్వని విషం 
దిగపోతుంది,' అని వినీవించుకన్నీరు. అపుపడు 
పర వకత  (స), 'ఏది ఆ మంత్ర ం న్నక చదివి వినిపించండి' 
అని అన్నీరు. వారు చదివి వినిపించ్చరు. అంద్యలో 
ఇసా్లమ్క విరుద్ధ మైనదేదీ కనబడలేద్య. పర వకత  (స) 
''ఇంద్యలో ఎటువంటి అభయంత్రంలేద్య. త్న ముసా్థమ్ 
సోద్రునిక్ మేలు చేసే శక్త  ఉంటే మేలు చేయాలి. అయితే 
అంద్యలో అవిశాాస పద్వలు ఉండకూడద్య'' అని 
అన్నీరు. (ముసా్థమ్) 

 (2/1280) [ ) صحيح ( 17]  - 4530
لٍِك اْْلَْشَجِعي ِ قَاَل: كُن َا نَْرِِقْ ِِف وَ  ِلي َِة اهِ الَْج َعْن َعْوِف بِْن َما
لَِك؟ فََقاَل: "اَْعِرُضْوا عَلَي َ فَُقلَْنا : يَا َرُسوَل اهلِل كَْيَف َتَرى ِِفْ ذَ

ق َما لَْم يَُكْن فِْيِه ِشْرٌك" لر ُ ُكْم َّل بَأَْس بِا  . َرَواهُ ُمْسِلٌم   .ُرقَا
4530. (17) [2/1280 -దృఢం] 
'ఔఫ్ బిన్ మాలిక్ అష్జ'యీ (ర) కథనం: అజాాన 

కాలంలో మేము మంత్రర లు చదివేవారం. మేము ఓ 
పర వకాత ! ఇపుపడు ఇసా్లమ్ స్వాకరించిన త్రాాత్ ఏం 
చేయమంట్టరు అంటే మంత్రర లు చద్వవచ్చా?' లేద్వ 
అని వినీవించుకన్నీరు. అపుపడు పర వకత  (స), 'మీరు 
మీ మంత్రర లన వినిపించండి,' అని అన్నీరు. 'మీ 
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మంత్రర లాో అవిశాాస వచన్నలు లేకంటే చద్వ 

వచుాన,'  అని  ఆదేశంచ్చరు.10 (ముసా్థమ్) 

 

10) వివరణ-4530: ఒకోొస్లరి దైవ నిరాయం పర కారం 

వాయధిగర సుత డు జినీల, షై'త్రనల పర భావానిక్ 

గురవుత్రడు. ఎవరైన్న ఆ జినీల షై'త్రనల పేరు 

ద్వారా మంత్ర సేత  వాళ్ళీ సంతోష్టంచి వద్లివేస్లత రు. 

జ్యయత్ష్యయలు చేసే మంత్రర లవలా రోగ ఆ మంత్రర లతో 

త్రన సాసిత్ పందినటాు భావిస్లత డు. ఎంద్యకంటే 

ఇట్టవంటి మంతా్రల్లల  దైవానిి వదలి ఇతరులిి 

సహాయం కోర్డం జరుగుతుంది. అందువలల  ఇట్టవంటి 

మంతా్రలు చదవర్గదు. అయితే అలా్లహ్ (త్) పేరా 

ద్వారా, గుణాల ద్వారా సహాయం అరిిసేత  అంద్యలో 

ఎటువంటి అభయంత్రంలేద్య. పద్వలు అరబీలో ఉన్నీ 

లేద్వ మరే భాషలో ఉన్నీ ఫరవాలేద్య. పర వకత (స) 

అవిశ్వాస తిర్స్తుర్ మంతా్రలు చదవర్గదని సపషట ంగా 

పర వచించారు. ఖుర్ఆన్లో, 'హదీసు'లల్ల అనేక ద్య'ఆలు 

ఉన్నీయి. వాటిని మేమ్మ ఇసా్లమీ వ'దాయిఫ్ 

మరియు ఇస్తల మీ అవార ద్ లల్ల పేర్కునాిమ్మ. ఈ 

ప్పసత కంల్ల కూడా కిత్రబుదద 'అవాత్ ల్ల అనేక దు'ఆలు 

పేర్కునడం జరిగింది. మ్మందు పేజీల్లల  కూడా అనేక 

దు'ఆలు ఉనాియి. ఖౌలుల్ జమీల్ మరియు ఇతర్ 

ప్పసత కాల్లల  షిఫ్స వాకాయల గురించి చాల్ల పర శంస్ధంచడం 

జరిగింది. అంటే ఖుర్ఆన్ ల్ల 6 పేజీలు గల వాకాయలు 

చాల్ల పర ఖ్యయతి చెందినవి. వీటిని పఠంచినా లేదా ర్గస్ధ 

కలిపి తా్రపించినా రోగికి చాల్ల ల్లభం కలుగుతుంది. 

అబుల్ ఖ్యస్ధమ్ ఖషీరీ అనారోగయంగా ఉని తన 

కుమారుని గురించి చాల్ల ఆందోళనకు గుర్యాయరు. 

సాపింల్ల పర వకత  (స)ను చూచి, 'ఓపర వకాత , నా 

కుమారుడు అనారోగయంగా ఉనాిడు, ఏ దు'ఆ 

చదవమంటారు,' అని వినివించ్చకునాిరు. దానికి 

పర వకత (స) ఆయాతుషిిఫ్స' చదవమని ఉపదేశంచారు. 

మవాహిబుదీద నహ్ మరియు అదాద అ వదుద ఆఅ మరియు 

అల్ ఖౌలుల్ జమీల్ మొదలైన వాటిల్ల షిఫ్స (సాసిత) 

ఆయాతులను పేర్కునడం జరిగింది. కిర ంద వాటిని 

పేర్కుంట్టనాిను, పూరిత  ఆయాతులను ఖుర్ఆన్ ల్ల 

చూస్కోండి. సాసిత్ పందే ఆయాతులు ఈ క్ర ంద్ 

ఇవాటం జరిగంది. [Urdu Bastawi: Vol.3, Pgs: 

 (2/1280) [ ) صحيح ( 18]  - 4531
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل : " وَ  ْبِن َعب َاٍس َعِن الن َ َعِن ا

َبَق الَْقْدَر َسَبَقْتُه الَْعْْيُ َوإِذَا   لَْعْْيُ َحق ٌ فَلَْو كَاَن َشْيٌء َسا َ ا
 . . َرَواهُ ُمْسِلٌم  " اْسُتْغِسلُْتْم فَاْغِسلُْوا

4531. (18) [2/1280 -దృఢం] 
ఇబ్నీ 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''దిషా్ట 

వాసత వమే, ఒకవేళ ఏదైన్న జాత్కానిీ అధిగమిసేత , అది 
దిషా్ట అధిగమిసుత ంది. కాని దిషా్టకూడా జాత్కానిక్ 
అనగుణంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మిమెలిీ స్లీనం 
చేయమంటే  స్లీనం  చేయండి.11 (ముసా్థమ్) 

 

598 - 604]; (i) అత్ తౌబహ్ (Ruku.2), 9:14; (ii) 

యూనస్ (R.6), 10:57; (iii) అన్ న'హ్ల్ (R.9), 

16:69; (iv) బన్న ఇస్లర యీల్ (R.9), 17:82; (v) అష్ 

ష్యష 'అరా (R.4), 26:80; (vi) పుస్థసలత్ (R.5), 41:44. 

మేమ్మ ఇస్తల మీ వ'దాయిఫ్ లల్ల జినుిలను, షై'త్రనులను 

తర్మటానికి, ఖుర్ఆన్ ల్లని అనేక ఆయాతులను 

పేర్కునాిమ్మ. ఆ ఆయాతులను చదివి రోగిపైె ఊదాలి. 

కుడిచెవిల్ల అ'జాన్ మరియు ఎడమచెవిల్ల ఇఖ్యమత్ 

పలకాలి. అలల హ్(త) ఆదేశ్వనుస్తర్ం వాయధి తొలగి 

పోతుంది. (i) అల్ ఫాత్హా, 1:1–7; (ii) అల్ బఖరహ్; 

2: 1–5; (iii) అల్ అ'అరాఫ్ 7; (వ ఇల్లహుకుమ్ 

ఇల్లహున్ వా'హిద్... అర్ర 'హాును ర్ర 'హీమ్);  (iv) అల్ 

బఖరహ్, 2: 255; (v) అల్ బఖరహ్. 2: 284 – 286; 

(vi) ఆల ఇమ్ాన్, 3:18; (vii) అల్ అ'అరాఫ్, 7:54; 

(viii) అల్ మ్మఅ'మినూన్, 23:116-118; (ix) 

అస్లసపాాత్, 37:1-11; (x) అల్ 'హష్ర్, 59:22 –24; 

(xi) అల్ జిన్, 72:3-4; (xii) అల్ ఇ'ఖ్ల్లస్, 112:1-

4; (xiii) అల్ ఫలఖ్, 113:1-5; (xiv) అన్నీస్, 

114:1-6.  

11) వివరణ-4531: పార చీన కాలంలో అరబుాలాో ఎవరికైన్న 

దిషా్టత్గలితే, ఎవరి నండి త్గలిందో వారిని స్లీనం 

చేయమని, వారు స్లీనంచేస్థన న్నటిని దిషా్టత్గలిన 

వయక్త పైె వేసేవారు. ద్వనివలా అత్ని దిషా్ట పర భావం 

తొలగపోయేది. అయితే ఇపుపడు దీనిక్ ఖుర్ఆన్ చివరి 

మూడు సూరాలు ఉన్నీయి. దిషా్ట కూడా విధి వార తను 

అనసరించే పనిచేసుత ంది.  

నవవీ మ్మస్ధల మ్ వివర్ణల్ల ఈ 'హదీస్' గురించి ఇల్ల 

పేర్కునాిరు. దిషిట కి గురైన వయకిత మ్మందు ఒక కంచంల్ల 
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   రండవ విభాగింاَْلفَْصُل الثَّانِْي 

 (2/1281)[ ) صحيح (  19]  - 4532
لُْوا: َيا َرُسْوَل اهلِل أَفََنَتَداَوى؟ عَ  ْيٍك قَاَل: قَا ْن أَُساَمَة بِْن َشِر

َوَضَع   إِّل َ قَاَل: "نََعْم يَا َعْبَد اهلِل َتَداَوْوا فَإِن َ اهلَل لَْم يََضْع دَاًء 
ِمِذي ُ َوأَبُْو   . دَاٍء َواِحٍد الَْهَرِم" لَُه ِشَفاًء َغْيَ  ْ َرَواهُ أَْحَمُد َوالَت ِ

    .دَاُودَ 
4532. (19) [2/1281-దృఢం] 
ఉస్లమహ్ బిన్ షరీక్ కథనం: పర వకత  (స) న పర వకత  (స) 

అనచరులు, 'ఓ పర వకాత ! మేము వైద్యం చేయించుకో 
వచుాన్న?' అని వినీవించుకన్నీరు. ద్వనిక్ పర వకత  
(స), 'అల్లల హ్ ద్వసుల్లరా! వైద్యం చేయించుకోండి. 
ఎంద్యకంటే పర త్ రోగానిక్ వైద్యం ఉంది. అయితే కేవలం 
ఒకొ రోగానిక్ అంటే ముసలిత్న్ననిక్ ఏ మందూ లేద్య,' 
అని అనాిరు. (అ'హెద్, త్రిెజి', అబూ  ద్వవూద్) 

 (2/1281)[ ) لم تتم دراسته (  20]  - 4533
ِمرٍ  ْن عَ وَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   قَاَل:ُعْقَبَة بِْن عَا

َعاِم  وسلم: ُكْم َعىَل الط َ فَإِن َ اهلَل يُْطِعُمُهْم   ."َّل ُتَكِرُهْوا َمْرَضا
: َهَذا  ِمِذي ُ ْ بُْن َماَجُه َوقَاَل الَت ِ ِمِذي ُ َوا ْ ". َرَواهُ الَت ِ ْ َيْسِقهْْيِ َو

ْيٌب   .َحِدْيٌث َغِر
4533. (20) [2/1281-అపరిశోధితం] 
'ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) 

పర వచనం, ''మీరు మీ రోగులన మంద్య త్నమని 
బలవంత్ం చేయకండి, ఎంద్యకంటే అలా్లహ్ (త్) వారిక్ 
త్నిపిస్లత డు.'' 12   (త్రిెజి' / ఏకోలేల ఖనం, ఇబ్నీ 
మాజహ్) 

 

నీళ్ళి తీస్కొనిర్గవాలి. ఆ కంచానిి ఎవరో ఒకరు 

పట్టట కొని ఉండాలి. నేలపైె పెటట కూడదు. దిషిట  తగిలించిన 

వయకిత ని నీటిని ప్పకులించి, మ్మఖం కడిగి, రండు 

చేతులను కడిగి, రండు కాళ్ళి చీలమండలవర్కు కడిగి, 

మర్గుంగానిి కడిగి ఆ నీటిని అల్లగే ఉంచి, దిషిట కి గురైన 

వయకిత  తల వనుకభాగం నుండి వేయాలి. ఇనిాఆల్లల హ్ దిషిట  

తొలగిపోతుంది. ఇదొక ర్కమైన చికితస. దీనిి అనేకస్తరుల  

పర యోగించడం జరిగింది.  

12) వివరణ-4533: అంటే రోగ వాయధివలా ఏమీ త్నట్టనిక్ 

ఒపుపకోడు. అత్నిీ త్నమని బలవంత్ం చేయరాద్య. 

ఎంద్య కంటే త్నే శక్త ని అలా్లహ్(త) పర స్లదిస్లత డు. 

 (2/1281)[ ) لم تتم دراسته (  21]  - 4534
 صىل اهلل عليه وسلم كََوى أَْسَعَد بَْن  َعْن أَنٍَس أَن َ الن َِب َ وَ 

ْيٌب  ِمِذي ُ وقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث َغِر ْ ْوكَِة. َرَواهُ الَت ِ َرةَ ِمَن الش َ  .ُزَرا
4534. (21) [2/1281-అపరిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) షౌక అనే రోగం వలా అస్ 

'అద్ బిన్ జరారహ్న ఇనపకడా్డ వేడిచేస్థ వాత్లు 
పెటా్టరు.13 (త్రిెజి' /  ఏకోలేల ఖనం)   

 (2/1281)[ ) لم تتم دراسته (  22]  - 4535
أََمَرنَا َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعْن َزْيِد بِْن أَْرقََم قَاَل:وَ 

لُْقْسِط الَْبْحِري ِ َوا ْيِت وسلم أَْن نََتَداَوى ِمْن ذَاِت الَْجْنِب بِا .  لز َ
  ُ ِمِذي  ْ  .َرَواهُ الَت ِ

4535. (22) [2/1281- అపరిశోధితం] 
జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) జాతుల్ 

జన్బ్ రోగానిక్ వైద్యం చేయమని ఆదేశంచ్చరు. ఇంకా ఈ 
వైద్వయనిక్ ఖు'సత ్ బ'హ్రీ, 'జైతూన్ నూనె వాడమని 
ఆదేశంచ్చరు.  (త్రిెజి') 

 (2/1281) راسته () لم تتم د[  23]  - 4536
ْيَت   َعْنهُ وَ  قَاَل: كَاَن الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم يَْنَعُت الز َ

  ُ ِمِذي  ْ  . َوالَْوْرَس ِمْن ذَاِت الَْجْنِب. َرَواهُ الَت ِ
4536. (23) [2/1281- అపరిశోధితం] 
'జైద్ బిన్ అరఖమ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) 'జాతుల్ 

జంబ్ వాయధిక్ వర్స్, 'జైతూన్ నూనె మంచి వైద్యం,' అని 
పర వచించ్చరు. (త్రిెజి)  

అంటే జైతూన్ నూనె, వరుసి (ఒక ర్కమైన గడీిని) ఈ 
వాయధికి మందు అని పర వచించేవారు. 

 (2/1281)[ ) لم تتم دراسته (  24]  - 4537
َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيٍس أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم وَ 
؟" تَ "بَِم  أَلََها:َس  لَْت  ْسَتْمِشْْيَ ِم قَاَل: :قَا َْبُ لش ُ "َحار ٌ َحار ٌ".  بِا

لَْت: َنا قَا لس َ ِب ُ صىل اهلل عليه   .ثُم َ اْسَتْمَشْيُت بِا فََقاَل الن َ
َنا".   َفاُء ِمَن الَْمْوِت لَكَاَن ِِف الس َ وسلم: "لَْو أَن َ َشْيًئا كَاَن فِْيِه الش ِ

 

13) వివర్ణ-4534: షౌకను హిందీల్ల పతీత  ఉఛల్లి 

అంటారు. దీనివలల  దైవదౌతయ స్త్లుతో వాతలు పెటట మని 

ఆదేశంచారు. సాయంగా తన చేతోత  వాతలు పెటాట రు. 
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 ْ ْب َرَواهُ الَت ِ ْ ِمِذي ُ َوا : َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن ُن َماَجُه وقَاَل الَت ِ ِمِذي ُ
ْيٌب   . َغِر

4537. (24) [2/1281-అపరిశోధితం] 
అస్లె బిన్తె 'ఉమైస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) ఈమన, 

'మీరు విరోచన్నలక ఏ మంద్య వాడుత్రరు,' అని 
అడిగారు. ద్వనిక్ ఆమ, 'ష్యబ్రమ్,' అని సమాధానం 
ఇచ్చారు. ద్వనిక్ పర వకత  (స), 'అది చ్చల్ల వేడిచేసుత ంది. 
మీరు విరోచన్నలక సన్న ఆక ఉపయోగంచండి. ఈ 
ఆకలో మరణం త్పప వాయధులనిీటికీ సాసథ త్ ఉంది,' 
అని పర వచించారు. 14  (ఇబ్ని మాజహ్, త్రిెజి' / 
పార మాణికం, -ఏకోలేల ఖనం) 

 ( 2/1282)( صحيح   وشطره اْلول ) ضعيف [25] -4538
َ وَ    صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل َرُسوُل اهللِ  قَاَل: ْردَاءِ ِِب الد َ َعْن أ

واءَ  اَء َوالد َ َوَجَعَل لِكُل ِ دَاٍء دََواًء فََتَداوْوا   ."إِن َ اهلَل أَْنَزَل الد َ
 . . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  "َوَّل َتَداَوْوا بَِحَراٍم 

4538. (25) [2/1282- బలహీనం. మొదటి భాగం 
దృఢం] 
అబూ ద్ద ర్గద  (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''అలా్లహ్ 

(త్) వాయధిన్న అవత్రింపజేస్లడు, ద్వని మంద్యనూ 
అవత్రింపజేస్లడు. కనక మీరు వైద్యం చేయించుకోండి, 
అయితే నిష్టద్ధ  వసుత వుల ద్వారా వైద్యం చేయించకండి.'' 
(అబూ దావూద్) 
ఉద్వ: స్లరాయి, పందిమాంసం, వంటి నిష్టద్ధ  

వసుత వులు. ఎంద్యకంటే మరో 'హదీసు'లో అలా్లహ్ (త్) 
నిష్టద్ధ  వసుత వులాో సాసిత్ ఉంచలేద్ని పర వకత  (స) 
పేర్కొన్నీరు. 

 (2/1282)[ ) صحيح (  26]  - 4539
ْيَرةَ قَاَل:وَ  نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َعْن أَِِبْ ُهَر
َواِء الَْخِبْيِث. َعِن  ِمِذي ُ رَواهُ أَْحَمُد َوأَبُْودَاُودَ  الد َ ْ بُْن  َوالَت ِ َوا

 .َماَجُه 
 

14) వివర్ణ-4537: మజ్ుఉల్ బిహార్ ల్ల ఇల్ల ఉంది. 

షుబ్ర మ్ ఒక ర్కమైన గింజ, వేడిగా ఉంట్టంది. దాని నీరు 

మందుగా తా్రగుత్రరు. మ్మన్త హల్ అరబ్ ల్ల అదీ, దాని 

వేర ళ్ళి విరోచనాలకు మందని ఉంది.   

4539. (26) [2/1282 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) 

అపరిశుభర మైన మంద్య ఉపయోగంచరాద్ని 
వారించ్చరు. అంటే నిష్టద్ధ  వసుత వుల ద్వారా వైద్యం 
చేయించట్టనిీ వారించ్చరు. ఎంద్య కంటే  నిష్టద్ధ  
వసుత వు అపరిశుభర ం అవుతుంది. (అ'హెద్, అబూ 
ద్వవూద్,  త్రిెజి',  ఇబ్నీ  మాజహ్) 

 (2/1282) [ ) صحيح ( 27]  - 4540
لَْت: َما كَاَن وَ  َعْن َسلَّْم َخاِدَمِة الن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم قَا

أََحٌد يَْشَتِكْي إِىل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم َوْجًعا ِِفْ َرأِْسِه  
.  "َتِضْبُهَما"اِخْ  ْيِه إِّل َ قَاَل:ِرْجلَ   َوْجًعا ِِفْ "اِْحَتِجْم"َوَّل  إِّل َ قَاَل: 

 .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 
4540. (27) [2/1282- దృఢం] 
పర వకత  (స) సేవకరాలు సల్లె (ర) కథనం: పర వకత  (స) 

త్లనొపిపగా ఉంద్ని చెపేపవారిక్ కొమ్ము చేయించమని 
సలహా ఇచేావారు. ఇంకా కాళీలాో బ్బధ ఉంద్ని చెపేప 
వారిక్ కాళీక గోరింట్టక పెటామని సలహా  
ఇచేావారు. (అబూ  ద్వవూద్)  

 (2/1282)[ ) لم تتم دراسته (  28]  - 4541
لَْت: َما كَاَن يَُكْوُن َرُسْوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم  وَ  َعْنَها قَا

اهُ  حن َاء. َروَ قَْرَحٌة َوَّل نََكَبٌة إِّل َ أََمَرِِنْ أَْن أََضَع عَلَْيَها اْل 
 ْ  ِمِذي ُ الَت ِ

4541. (28) [2/1282- అపరిశోధితం] 
సల్లె (ర) కథనం: పర వకత  (స) క గాయం త్గలిన్న, 

ఎకొడైన్న బ్బధగా ఉన్నీ ననీ గోరింట్టక పెటామని 
ఆదేశంచేవారు. నేన గోరింట్టక పెటాేద్వనిీ (త్రిెజి') 

 (2/1282)[ ) لم تتم دراسته (  29]  - 4542
أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   :َشَة اْْلَْنَماِري ِ َعْن أَِِبْ كََب وَ 

َمِتِه َوبَْْيَ كَِتَفْيِه َوُهَو يَُقْوُل: "َمْن   وسلم كَاَن يَْحَتِجُم َعىَل َها
َماِء فَََل يَُضر ُ  ِ بَِشْيٍء  هُ أَْن َّل يََتَداَوى أَْهَراَق ِمْن َهِذهِ الد 

بُْن   . َماَجُه لَِشْيٍء". َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوا
4542. (29) [2/1282- అపరిశోధితం] 
అబూ కబ్షహ్ అన్మారీ (ర) కథనం:  పర వకత  (స) త్న 

త్ల, రండు తొడల మధయ కొమ్ము చేయించే వారు. 
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ఇంకా, 'కొమ్ము త్గలించడం వలా రకత ం తొలగ, ద్వనివలా 
బ్బధ త్గుగ తుంది. ద్వని త్రాాత్ ఏ వైద్యం చేయించక 
పోయిన్న ఫరవాలేద్య,' అని అనేవారు. (అబూ ద్వవూద్, 
ఇబ్నీ మాజహ్) 

 (2/1282)لم تتم دراسته ( [ )  30]  - 4543
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم اِْحَتَجَم َعىَل َوِرِكِه َعْن َجاِبٍر:وَ  أَن َ الن َ

 .ْو دَاُودَ  بِِه. َرَواهُ أَبُ ِمْن َوْثٍء كَاَن 
454. (30) [2/1282 -అపరిశోధితం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) కాలు బ్నణ్నక్ంది. పర వకత  (స) 

ద్వనిక్ కొమ్ముచేయించ్చకునాిరు. (అబూ  ద్వవూద్) 
 (2/1282) [ ) صحيح ( 31]  - 4544

بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل:وَ  َث َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َعِن ا َحد َ
ُ سلم َعْن لَ و َ  ْسِرَي بِِه:ْيلََة أ   َكِة إِّل َ لَْمََلئِ َعىَل َمََلٍ ِمَن ان َُه لَْم يَُمر َ أ

َمِة ". أََمُرْوهُ: لِْحَجا َتَك بِا ْبُن  "ُمْرأُم َ ِمِذي ُ َوا ْ  . َماَجهُ َرَواهُ الَت ِ
: ِمِذي ُ ْ ْيٌب وقَاَل الَت ِ  . َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َغِر

4544. (31) [2/1282- దృఢం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) 

మే'అరాజ్ రాత్ర  గురించి పర స్లత విసూత  దైవదూత్ల 
బ ంద్వలన కలిస్థనపుపడలా్ల వారు, 'మీరు మీ 

అనచర సమాజానిక్ కొమ్ము త్గలించమనే సలహా 
ఇవాండి,' అని అన్నీరు. (త్రిెజి' / పార మాణికం - 
ఏకోలేల ఖనం, ఇబ్నీ  మాజహ్) 

 (2/1283) ) صحيح ( [ 32]  - 4545
ْحمِن بِْن ُعثَْماَن: أَْن َطبِ  َعْن وَ  ْيًبا َسأََل الن َِب  صىل  َعْبِد الر َ

ِب ُ صىل  اهلل عليه وسلم  َعْن ِضْفَدٍع يَْجَعلَُها ِِفْ دََواٍء فََنَهاهُ الن َ
 .اهلل عليه وسلم َعْن قَتِلَها. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ 

4545. (32) [2/1283- దృఢం] 
'అబుద రర హాెన్ బిన్ 'ఉస్లెన్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) న 

ఒక వైద్యయడు కపపన చంపి మంద్యలో కలుపుకంట్టనని 
కోరగా పర వకత  (స) కపపన చంపరాద్ని వారించ్చరు. 
(అబూ  ద్వవూద్) 

 (2/1283)[ ) صحيح (  33]  - 4546
كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   َعْن أَنٍَس قَاَل:وَ 
ُ   َواْلكَاِهِل. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ وَ َتِجُم ِِف اْْلَْخَدَعْْيِ يَْح  ِمِذي  ْ َزادَ الَت ِ

ْبُن َماَجُه : وَ  َعَشَرةَ َوإِْحَدى  كَاَن يَْحَتِجُم َسْبَع َعَشَرةَ َوتِْسَع َوا
ْيَن   َوِعْشِر

4546. (33) [2/1283 -దృఢం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) మడపైె ఉనీ రండు 

నరాల మధయ, రండు భుజాల మధయ కొమ్ము త్గలించే 
వారు. (అబూ  ద్వవూద్,  త్రిెజి',  ఇబ్నీ  మాజహ్) 
అయితే 17, 19, 21 తేదీలాో కొమ్ము చిక్త్స 

చేసేవారు. 
 (2/1283)[ ) لم تتم دراسته (  34]  - 4547

ْبِن َعب َاٍس َرِضَي اهلُل وَ  ِب َ صىل اهلل عليه   َعْنهُ َعِن ا أَن َ الن َ
 َ ةَ  مَة لَِسْبَع َعَشَرةَ َوتِْسَع َعَشرَ اَن يَْسَتِحب ُ الَْحَجاوسلم ك

ْيَن. َرَواهُ ِِفْ  ن َةِ َوإِْحَدى و َِعْشِر  . َشْرِح الس ُ
4547. (34) [2/1283 -అపరిశోధితం] 
ఇబ్నీ 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) 17, 19, 21 

తేదీలలో కొమ్ము చిక్త్స చేయడం మంచిదిగా 
భావించేవారు. (షర్హు సుసనీహ్) 

 ( 2/1283)[ ) حسن (  35 ] - 4548
ْيَرةَ عَ  َعْن أَِِبْ وَ  ْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:  ُهَر

يَْن   "َمِن اْحَتَجَم لَِسْبَع َعَشَرةَ َوتِْسَع َعَشَرةَ َوإِْحَدى و َِعْشِر
 .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "كَاَن ِشَفاًء لَُه ِمْن كُل ِ دَاءٍ 

4548. (35) [2/1283 -పార మాణికం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''17, 19, 21 తేదీలాో కొమ్ము చిక్త్స చేయించుకనే 
వారిక్ అలా్లహ్ (త్) పరిపూరా ఆరోగయం పర స్లదిస్లత డు.'' 
(అబూ  ద్వవూద్)  

 (2/1283) [ ) ضعيف (  36]  - 4549
َ َعْن كَْبَشَة بِْنِت أَِِبْ بَ وَ  اَن يَْنََه أَْهلَُه َعِن ْكَرةَ: أَن َ أَبَاَها ك
َيزْ الَْحَج  َمِة يَْوَم الث ََُلثَاِء َو َعُم َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  ا

ِم َوِفْيِه َساَعٌة َّل يَرقَأُ  . َرَواهُ  "وسلم: "أَن َ يَْوَم الث ََُلثَاِء يَْوَم الد َ
 .أَبُْو دَاُودَ  

4549. (36) [2/1283- బలహీనం] 
కబ్షహ్ బిన్తె అబూ బక్రహ్(ర) కథనం: ఆమ త్ండిర  

మంగళవారం కొమ్ము చిక్త్స చేయించరాద్ని 
వారించేవారు, ఇంకా పర వకత  (స) పర త్ మంగళవారం ఒక 



23. వైద్యం, మంత్ర ించటిం : 4514-4605 ;   సింపు. II 1587 23-  ِ قَىِكتَاُب الط ِ َوالرُّ   II :ْلدُ الجِ  ؛ 4605-4514 :  ب 

పర తేయక సమయంలో రకత ం నిలువద్ని చెపాపరని 
అన్నీరు. (అబూ  ద్వవూద్)  

 (2/1283)[ ) لم تتم دراسته (  37]  - 4550
َمِن  " لن َِب ِ صىل اهلل عليه وسلم:  اْرَسًَل َعِن ْهِري ِ مُ َعِن الز ُ وَ 

ْبِت فَأََصابَُه َوَضٌح فَََل   َيلُْوَمن َ اْحَتَجَم يَْوَم اْْلَْربَِعاِء أَْو يَْوَم الس َ
ُ  إِّل َ نَْفَسُه"  . . َرَواهُ أَْحَمُد َوأَبُْو دَاُودَ َوقَاَل: وقَْد أُْسِنَد َوَّل يَِصح 

4550. (37) [2/1283- అపరిశోధితం] 
ఇమామ్ 'జుహ్రీ కథనం: పర వకత  (స) బుధవారం, 

శనివారం, కొమ్ము చిక్త్స చేయించేవారిక్ కష్యు వాయధి 
సోక్తే, అత్డు త్నీత్రనే విమరిశంచుకోవాలి. 
(అ'హెద్, అబూ ద్వవూద్) 15   

 (2/1284)[ ) لم تتم دراسته (  38]  - 4551
َمِن  " ُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:َعْنُه ُمْرَسًَل قَاَل رَ وَ 

ىل ْبِت أَْو ااْحَتَجَم أَْو اط َ  هُ ْفَس ْْلَْربَِعاِء فَََل َيلُْوَمن َ إِّل َ نَ  يَْوَم الس َ
ن َِة  َرَوا ِِف الَْوَضِح".  . هُ ِِفْ َشْرِح الس ُ

4551. (38) [2/1284 -అపరిశోధితం] 
జుహ్రీ కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''శనివారం లేద్వ 

బుధవారం కొమ్ము చిక్త్స చేయించినా, మరే విధంగా 
చిక్త్స చేయించిన్న అత్నిక్ కష్యు రోగం వసేత , అత్డు 
త్నీత్రన విమరిశంచుకోవాలి.'' (షర్హు సుసనీహ్) 

 ( 2/1284)[ ) حسن (  39]  - 4552
َعْن َزْيَنَب اِْمَرأَةِ َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد أَن َ َعْبَد اهلِل َرأَى ِِفْ  وَ 

لَْت: .َخْيٌط ُرِِقَ ِِلَ فِْيهِ  فَُقلُْت: َما َهَذا؟ َخْيًطا فََقاَل: ُعُنِقْي   قَا
َعِن   . َْلَْغِنَياءُ :أَْنُتْم آَل َعْبِد اهللِ  فَأََخَذهُ فََقَطَعُه ثُم َ قَالَ 

ْرِك َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: "إِن َ   الش ِ
َق َوالت ََمائَِم َوالت ََولََة ِشْرٌك" لََقْد   َهَكَذا؟ لَْم َتُقْولُ  فَُقلُْت:. الر ُ

ذَا َرقَاَها ََلٍن الَْيُهْوِدي ِ فَإِ كَانَْت َعْيِِنْ ُتْقَذُف َوكُْنُت أَْخَتِلُف إىِل فُ 
ْيَطاِن كَاَن يَْنَخُسَها   فََقاَل َعْبُد اهلِل: .َسَكَنْت  لَِك َعَمُل الش َ إِن ََما ذَ

ِِلْ كََما كَاَن بَِيِدهِ فَإِذَا ُرِِقَ كَف َ َعْنَها إِن ََما كَاَن َيْكِفيْ  ِك أَْن َتُقْو
َ  صىل اهلل عليه وسلم يقول: َرُسْوُل اهللِ   "أَذِْهِب الَْبأَْس َرب 

 

15) వివర్ణ-4550: అంటే బుధవారం, శనివారం కొమ్ము 
చిక్త్స చేయించు కంటే కష్యు రోగం సోకే పర మాద్ముంది. 
అంద్యవలా ఈ రండు దిన్నలాో కొమ్ము చిక్త్స 
చేయించ్చకోరాద్య. 

اِِفْ  َّل ِشَفاَء إِّل َ ِشَفاُؤَك ِشَفاء َّل   .الن َاِس َواْشِف أَْنَت الش َ
 .َرَواهُ أَبُْودَاُودَ  يَُغاِدُرَسَقًما".

4552. (39) [2/1284 -పార మాణికం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) భారయ 'జైనబ్ (ర) 

కథనం: న్న భర్త  'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) న్న 
మడలో ద్వరం చూచి, 'ఇదేమిటి,' అని అడిగారు, నేన, 
'మంత్ర ంచిన ద్వరం,' అని అన్నీన. 'దిషా్ట త్గలకండా 
ఉండట్టనిక్ మడలో ద్వరం వేసుకన్నీవా?' అని ఆ 
ద్వరానిీ ముకొలు, ముకొలు చేస్థ 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 
మస్'ఊద్ ఇంటివారితో, 'ఇటువంటివి ఎంత్మాత్ర ం 
అకొరలేవు. నేన పర వకత  (స) న, 'మంత్ర త్ంత్రర లు, 
త్రవీజులు, త్రయెతుత లు అన్నీ అవిశాా స్లనిక్ చెందినవి 
అని అంటూ ఉండగా విన్నీన,' అని అన్నీరు. ద్వనిక్ 
నేన, 'న్న కంటిలో నొపిపగా ఉండేది, ఒక యూద్యని 
వద్ద క వళ్ళీన. అత్డు మంత్ర ంచ్చడు. న్నక సాసిత్ 
లభించింది,' అని తెలిపాన. ద్వనిక్ 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 
మస్'ఊద్ (ర), 'ఇవన్నీ షై'త్రన్న పనలు. షై'త్రన్ త్న 
చేతులతో కంటిలో పడుస్లత డు, అది నొపిపగా ఉంటుంది. 
వాడి పేరుచెపిప మంత్ర సేత , నొపిప త్గుగ తుంది. కళ్ళీ 
నొపిప పెటాినపుడు ఇటువంటి సమయాలాో 
పఠంచట్టనిక్ పర వకత  (స) నేరిపన ద్య'ఆ పఠంచ్చలి, అదే 
సరిపోతుంది. అది, ''అజ్హబిల్బ్బస రబాన్నీస్థ  వష్ఫి 
అన్త్ష్షష ఫీ  ల్లష్టఫాఅ  ఇలా్ల  ష్టఫాఉక  ష్టఫాఅన్ ల్ల 
యుగాదిరు సఖమన్''  --- 'ఓ మానవులంద్రి పర భువా! 
బ్బధన త్గగ ంచి, సాసిత్ పర స్లదించు. న్నవే సాసిత్ 
పర స్లదించేవాడవు. న్నదే సాసిత్, వాయధిని పూరిత గా 
తొలగంచే సాసిత్ పర స్లదించు.' 16  (అబూ ద్వవూద్) 

 

16) వివరణ-4552: రుఖా అంటే చిలార దైవాల పేరాు 

పలిక్ సహాయం కోసం పిలువడం, ఇది అధరెం, నిష్టద్ధ ం. 

తమీమహ్, అంటే త్రవీజులు, ఇంద్యలో అవిశాాస 

వచన్నలు ఉంట్టయి. ఇది కూడా నిష్టద్ధ మే. 

   లుగాతుల్ 'హదీస్' ల్ల ఇల్ల ఉంది, త్రవీజులు, 

మంతా్రలు దైవానికి స్తటికలిపంచే విషయాలు. అల్లల హ్ 

అనుమతి లేకుండా వీటిల్ల పర భావం ఉందని భావించిన 

వాడు ఇటువంటి వాటిని ధరించేవాడు ఇసా్లమ్ పరిధి 

నండి తొలగపోత్రడు. ఇటువంటి వాటిక్ పాలపడిన 
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 (2/1284) [ ) صحيح ( 40]  - 4553
َعْن َجاِبٍر قَاَل: ُسِئَل الن َِب ُ صىل اهلل عليه وسلم َعِن  وَ 

ْيَطاِن  الن ُْشَرةِ فَقاَل: "ُهَو ِمْن َعَمِل   .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  "الش َ
4553. (40) [2/1284-దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) న నుష్రహ్ ను గురించి 

అడగటం జరిగంది. పర వకత  (స) 'అది షై'త్రన్న పని,' అని 
సమా ధానం ఇచ్చారు. 17 (అబూ  ద్వవూద్) 

 (2/1284)[ ) ضعيف (  41]  - 4554
: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه   بِْن ُعَمَر قَالَ َعْن َعْبِد اهللِ وَ 

ُ  َما: "وسلم يَُقْولُ  َياقًا أَْو َتَعل َْقُت  بَاِِلْ َما أََتْيُت إِ أ ْن أَنَا َشِرْبُت َتْر
ْعَر ِمْن قَِبِل نَْفِسْي   . َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  ."َتِمْيَمًة أَْو قُلُْت الش ِ

4554. (41) [2/1284- బలహీనం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) ఇల్ల 

పర వచిసూత  ఉండగా నేన విన్నీన.'నిష్టద్ధ  మంద్యన, 
 

వాడు అవిశాాస్లనిక్ పాలపడి నటాే. ఈ పాపానికి 

వొడిగటిట న వాడు మరేపాపం చేయ నవసర్ం లేదు. 

ఇటువంటి వాటిక్ పాలపడిన వాడి కోరికలన అలా్లహ్ 

పూరిత చేయడు. ఇబ్నీ కస్వర్ (ర) అవిశాాసులు దీనిీ 

ద్ ఢంగా నమేెవారని పేర్కొన్నీరు. పర వకత  (స) దీనిీ 

అవిశాాసంగా పరిగణ్నంచ్చరు. ఎంద్యకంటే దీని ద్వారా 

విధిని మారిావేయాలని పర యత్ీస్లత రు, అలా్లహ్న 

వద్లి ఇత్రులన పార రిిస్లత రు. వాసత వంగా కషా్షలన 

ఆపద్లనూ తొలగంచేవాడు అలా్లహ్ ఒకొడే. ఎవరైన్న 

పీరాన, వలీలన, పర వకత లన కషా్షలన, నషా్షలన దూరం 

చేస్లత రని, వాయధులన, బ్బధలన తొలగస్లత రని భావిసేత  

వారు ఇసా్లమ్ పరిధినండి తొలగపోత్రరు. అలా్లహ్ 

ఆదేశం: ''అనజా లేకండా ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు.'' 

   త్వలహ్ అంటే పేర మ పనాిగం, స్త్త ీలు భర్త లు 

భార్యలను పేర మించాలని చేతబడి చేస్తవారు. ఇందుల్ల 

పేర మదార్గలు, త్రవీజులు అనీి చేరి ఉనాియి. ఇవన్నీ 

చేత్బడి క్ర ందికే వస్లత యి. పర వకత (స) కాలంల్ల ఇట్టవంటి 

ఆచర్ణల్లల  అవిశ్వాస వచనాలు ఉండేవి. అందువలల  

పర వకత (స) వీటినుండి కఠనంగా వారించారు. అలా్లహ్ (త్) 

మనంద్రినీ వీటినుండి దూరంగా ఉంచుగాక! 

17) వివరణ-4553: ఖ్యమూస్ ల్ల ఇల్ల ఉంది, నుష్రహ్, 
రుఖయహ్ రండూ ఒకొటే. వీటిలో అవిశాాస వచన్నలు 

వలాించడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ షై'త్రన్న పనలు. 

ముసా్థములు వీటిక్ చాల్లదూరంగా ఉండాలి. 

త్రవీజున,  ఇషాం వచిాన విధంగా కవిత్రాలు వార స్థ 
మడలో వేసుకోవట్టనిీ నేనెంత్ మాత్ర ం 
సమెత్ంచన.' 18  (అబూ ద్వవూద) 

 (2/1285)[ ) صحيح (  42]  - 4555
ِب ُ صىل اهلل عليه   ةِ بِْن ُشَعَبَة قَاَل:ُمِغْيَ َعِن اْل وَ  قَاَل الن َ

كْ  وسلم: َق فَقَ َتَوى أَوِ "َمِن ا رَواهُ   ْد بَِرَئ ِمَن الت ََوك ُِل".  اْسََتْ
ِمِذي ُ  ْ بُْن َماَجُه  أَْحَمُد َوالَت ِ  . َوا

4555. (42) [2/1285 -దృఢం] 
ము'గీరహ్ బిన్ షూబహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) 

పర వచనం, వాత్లు పెటాి వైద్యం చేస్థనవాడు, మంత్రర లు 
త్ంత్రర లు చేస్థనవాడు దైవంపైె నమెకానిక్ దూర 
మయాయడు. 19 (అ'హెద్, త్రిెజి', ఇబ్నీ  మాజహ్) 

 

18) వివరణ-4554: అంటే ఈ మూడు వస్త వులు న్నక 

త్గవు. ఏ విధంగా త్రవీజులు, దార్గలు, కవితాం 

గురించి నాకు అనుమతి లేదో, అదేవిధంగా నిషిధి 

వస్త వులు కలిగి ఉని మందులు కూడా నాకు తగవు. 

ఇవన్నీ నిష్టద్ధ ం. 

19) వివరణ-4555: అంటే ఈ రండు విషయాలూ ధరె 

సమెత్మైనవే. అనమత్ంచబడినవే. అయితే వీటిని 

చేసేవాడు దైవానిీ నమెవలస్థందిగా నమెడు. ఎంద్య 

కంటే మానవుడు పర యత్రీలు చేస్థ ఫలిత్రనిీ దైవంపైె 

వద్లి వేయాలి. పర త్ విషయం అలా్లహ్(త) పరిధిలో 

ఉంద్ని భావించ్చలి. పరిసి్థత్ ఎటువంటిదైన్న నమెకం 

అలా్లహ్(త)పైె ఉంచి ఓరుప సహనంతో వయవహరించ్చలి. 

ఇటువంటి వయక్త క్ బలహీనత్ ఎంత్మాత్ర ం నషాం 

కలిగంచలేద్య. కషా్షలు నషా్షలు అత్నిీ నిరాశక 

గురిచేయలేవు. అలా్లహ్(త)పైెన నమెకం ముసా్థముల 

స్లఫలయ రహసయం. ముంద్య సంపర దించుకోవాలి. ఆ 

త్రువాత్ అలా్లహ్(త)పైె ద్ ఢమైన నమెకం కలిగ 

ఉండాలి. ఒకవేళ విజయం లభించకపోతే, అంద్యలో ఏదో 

పరమారిం ఉంద్ని భావించ్చలి, నిరాశక గురికారాద్య. 

ఒకవేళ విజయం పార పిత సేత  గరాానిక్, అహంకారానిక్ 

గురికారాద్య. ఇద్ంత్ర అలా్లహ్(త) సహాయం, అనగర హం 

అని దైవానిక్ క త్జాత్లు తెలుపుకోవాలి.   

సూరహ్ ఆలి 'ఇమ్ాన్లో అలా్లహ్ (త్) ఇల్ల ఆదేశంచాడు. 

''...మరియు వయవహార్గలల్ల వారిని సంపర దించ్చ. ఆ 

పిదప నీవు కార్గయనికి స్ధధిమైనప్పడు అల్లల హ్ పైె 

ఆధార్పడు. నిశుయంగా, అల్లల హ్  తనపైె 
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  (2/1285) [ ) لم تتم دراسته ( 43]  - 4556
  دََخلُْت َعىَل َعْبِد اهلِل بِْن ُعَكْيٍم  َعْن ِعْيََس بِْن َحْمَزةَ قَاَل: وَ 

لَِك نَُعْوذُ بِاهلِل مِ  أََّل ُتَعل ُِق َتِمْيَمًة؟ فََقاَل: وبِِه ُحْمَرةٌ فَُقلُْت:  ْن ذَ
اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:"َمْن َتَعل ََق َشْيًئا ُوكَِل  ُسْولُ قَاَل رَ 
   .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "إِلَْيهِ 

4556. (43) [2/1285 -అపరిశోధితం] 
'ఈస్ల బిన్ 'హమ్'జహ్ (ర్) కథనం: నేన అబుద లా్లహ్ 

బిన్ 'హకీమ్ వద్ద క వళ్ళీన. అత్నిక్ సుర్ఖీ వాయధి సోక్ 
ఉండటం చూచి, 'మీరు త్రయెతుత లు కటాుకో రు?' అని 
సలహా  ఇచ్చాన. ద్వనిక్ అతడు, ''అ'ఊజు బిలా్లహ 
మిన్ జా'లిక''- 'నేన ఇటువంటి వసుత వుల నండి 
అలా్లహ్(త) శరణు కోరుతున్నీన.' పర వకత  (స), 

 

ఆధార్పడేవారిని పేర మిస్తత డు. ఒకవేళ మీకు అల్లల హ్  

సహాయమే ఉంటే, మరవారూ మీపైె ఆధికాయనిి పంద 

జాలరు. మరియు ఆయనే మిములిి తయజిస్తత , ఆయన 

తపప మీకు సహాయం చేయగల వాడెవడు? మరియు 

విశ్వాస్లు కేవలం అల్లల హ్  పైెననే నముకం 

ఉంచ్చకుంటారు!.'' (ఆల ఇమ్ాన్, 3:159-160) 

ఈ ఆయాతులల్ల త్వకుుల్ పార ముఖయత్న, వాసత వానిీ 

పూరిత గా పేర్కొనడం జరిగంది. త్వకుుల్ అంటే ఆచరణ 

మానివేస్థ కూరోావడం కాద్య. త్వకొల్ అంటే ద్ ఢ 

నిశాయంతో శరమించి, ఫలిత్రనిీ అలా్లహ్పైె వద్లి 

వేయడం. అలా్లహ్ (త) త్పప మనక స్లఫలయం, 

విజయం పర స్లదించే వారవరూ లేరు. ఆయన విఫలం చేసేత  

ఎవరూ సహాయం చేయలేరు. ఎద్యరు లేనివాడు. 

కర మంగా యుధిాలు జరిగిన తరువాత అల్లల హ్ (త) ఇల్ల 

ఆదేశిస్తత న్ననడు:  

''కాన్న ఒకవేళ వారు శ్వంతివైప్పకు మొగిగ తే నీవు కూడా 

దానికి దిగు మరియు అల్లల హ్ పైె ఆధార్పడు. 

నిశుయంగా, ఆయన సర్ాం వినేవాడు, సర్ాజుు డు. కాన్న 

ఒకవేళ వారు నినుి మోసగించాలని సంకలిపస్తత ! 

నిశుయంగా, నీకు అల్లల హ్ యే చాలు. ఆయనే తన 

సహాయం దాార్గ మరియు విశ్వాస్ల దాార్గ నినుి 

బలపరుస్తత డు. (అల్ అన్ ఫ్సల్, 8:61-62) 

అదేవిధంగా ఇసా్లమీయ సందేశ పర చ్చరంలో ఎద్యరయేయ 

కషా్షలు, ఆటంకాలాో కూడా అలా్లహ్పైెనే నమెకం కలిగ 

ఉండాలి. ఎంద్యకంటే అలా్లహ్(త)యే అనిీటికీ మూలం, 

ఆయన నితుయడు, అనంతుడు, 

'ఎవరైన్న ఏదైన్న వసుత వు కటాుకంటే అత్నిీ ద్వనికే 
అపపజపపటం జరుగుతుంది,' అని పర వచించ్చరు. 
(అబూ  ద్వవూద్)   
ఈ 'హదీసు' ద్వారా త్రవీజులు, త్రయెతుత లు 

ధరించరాద్ని తెలుసుత ంది. 
 (2/1285)[ ) صحيح (  44]  - 4557

 صىل اهلل عليه وسلم  َعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْْيٍ أَن َ َرُسْوَل اهللِ وَ 
ُ   ِمْن َعْْيٍ أَْوُحمٍَة ".َرَواهُ قَاَل:"َّل ُرقَْيَة إِّل َ  ِمِذي  ْ أَْحَمُدَوالَت ِ

 .َوأَبُْودَاُودَ  
4557. (44) [2/1285- దృఢం] 
'ఇమ్ాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''మంత్ర త్ంత్రర లు దిషా్టక్, విషజంతువుల కాటుక 
పనిచేస్లత యి.'' (అ'హెద్, త్రిెజి', అబూ  ద్వవూద్) 

 (2/1285)[ ) ضعيف (  45]  - 4558
بُْن َماَجُه َعْن بُ اهُ َروَ وَ  ْيَدةَ ا  . َر

4558. (45) [2/1285 -బలహీనం] 
బురైద్హ్ (ర) కథనం. (ఇబ్నీ మాజహ్)  
అంటే దిషా్ట, విషపర భావం తొలగంచట్టనిక్ ఖుర్ఆన్ 

'హదీసు'ల వలుగులో ద్య'ఆలు చద్వవచుాన. 
 (2/1285) [ ) ضعيف ( 46]  - 4559

   صىل اهلل عليه وسلم: "َّل َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ وَ 
 .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ "ُرقَْيَة إِّل َ ِمْن َعْْيٍ أَْو ُحَمٍة أَْو دٍَم 

4559. (46) [2/1285 -బలహీనం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''దిషా్ట, విష 

పర భావం, రకత  స్లర వాలక మాత్ర మే మంత్ర  త్ంత్రర లు, 
ద్య'ఆలు చేయాలి.''  20  (అబూ ద్వవూద్) 

 

20) వివరణ-4559: రకత ం అంటే ముకొ నండి రకత ం 

కారటం అని కంద్రు పండితుల అభిపార యం. దీనిీ 

నకీసర్ అంట్టరు. మరికంద్రు స్లధారణంగా రకత ం కారటం 

అని అభిపార య పడుతున్నీరు. ఇటువంటి 

సంద్రాాలలో పర వకత  (స) ఈ ద్య'ఆ పఠంచేవారు. 

1.''బిస్థెలా్లహ అర్ఖీక మిన్ కలాిషైయి'న్, యూజీ'క వ 

మిన్షరిర  కలాిషయ్ఇ'న్, అవ్ 'ఐనిన్ 'హాస్థదిన్, అలా్ల హు 

యుష్ఫీక, బిస్థెలా్లహి అర్ఖీక.'' -- 'అలా్లహ్(త) 

పేరుతో నినీమంత్ర సుత న్నీన. నీకు హాని చేకూరేా 
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 (2/1285) ح ([ ) صحي  47]  - 4560
لَِد َجْعَفَر  وَ  لَْت : يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َ ُو َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيٍس قَا

ُ الَْعْْيُ  ِِقْ َتْسَرعُ إِلهَْْيِ نََعْم فَإِن َُه لَْو كَاَن :" لَُهْم ؟ قَالَ أَفَأَْسََتْ
َبَق الَْقَدَر لََسبَقْتُه الَْعْْيُ  ِمِذي ُ  ". َرَواهُ أَْحَمُد وَ َشْيٌء َسا ْ الَت ِ

ْبُن َماَجُه   .َوا
4560. (47) [2/1285 -దృఢం] 
అస్లె బిన్తె 'ఉమైస్ (ర) కథనం: ''ఓ పర వకాత ! జ'అఫర్ 

పిలాలక చ్చల్ల త్ారగా దిషా్ట త్గులుతుంది, వారి దిషా్ట 
తొలగంచట్టనిక్ ఈ ద్య'ఆ మంత్ర ంచన్న,'' అని 
వినీవించు కన్నీన. ద్వనిక్ పర వకత  (స), ''మంతాించ్చ, 
విధివార తను అధిగమించేది ఏదైన్న ఉంటే అది దిషా్ట, 
అంటే దిషా్ట విధివార తను అధిగమిసుత ంది,'' అని అన్నీరు. 
(అ'హెద్, త్రిెజి', ఇబ్నీ  మాజహ్) 

 (2/1286) [ ) صحيح ( 48]  - 4561
لَْت:ََ و َفاِء بِْنِت َعْبِد اهلِل قَا   اهلِل صىل اهلل  دََخَل َرُسْولُ  َعِن الش ِ

"أََّل ُتَعل ِِمْْيَ َهِذهِ ُرقَْيَة   َوأَنَا ِعْنَد َحْفَصَة فََقاَل: عليه وسلم
    .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  .الن َْملَِة كََما عَل َْمِتْيَها اْلِكَتاَبةَ 

 

పర త్చెడు నండి, ఇంకా పర త్ ఈరష యచెందే కనీ నండి, 

అలా్లహ్ (త్) నినీ సాసిత్ పర స్లదించుగాక! అల్లల హ్ 

(త) పేరుతో నేన మంత్ర సుత న్నీన.'(ముసా్థమ్, త్రిెజి')  

2 . ''బిస్థెలా్లహ అర్ఖీక, వలా్లహు యుష్ఫీక మిన్కలాి 

ద్వయి'న్ ఫీక, మిన్ షరిర నీఫాస్ల'త్ ఫిల్ఉఖది వ మిన్ 
షరిర 'హాస్థదిన్ ఇజా' 'హసద్. '' -- 'అలా్లహ్ పేరుతో 

నినీ మంత్ర  సుత న్నీన.  ఇంకా పర త్ వాయధి మరియు 

మాంత్ర క స్వత రల చెడు నండి, వాళ్ళీ ముడులపైె 

మంతాించే, ఇంకా ఈరష య చెందేవారి కీడు నండి న్నక 

సాసిత్ పర స్లదించు గాక! ' (నస్లయి') 

3. ''బిస్థెలా్లహ అర్ఖీక మిన్కలాి ద్వయి'న్, యుష్ఫీక 
మిన్షరిర  కలాి 'హాస్థదిన్ ఇజా' 'హసద్, వమిన్ షరిర  కలాి 

జీ' 'ఐనిన్, అలా్లహుమెష్ఫి 'అబ్ద్క యన్కఉ' లక 
'అద్యవాన్ వయమ్షీలక ఇల్ల జన్న'జత్న్.'' -- 

'అలా్లహ్ పేరుతో నీపైె మంత్ర సుత న్నీన. అలా్లహ్ (త్) 

నినీ పర త్ వాయధినండి సాసిత్ పర స్లదించుగాక! ఇంకా 

పర త్ ఈరష యచెందే వాని కీడు నండి, దిషా్టగల కళీ నండి. 

ఓ అలా్లహ్ న్న ద్వసునిక్ సాసిత్ పర స్లదించు. అది న్న 

శతుర వున గాయపరుసుత ంది. ఇంకా న్న పీర త్కోసం 

జన్నజ'హ్ వైపు నడుసుత ంది. (అబూ ద్వవూద్) 

4561. (48) [2/1286 -దృఢం] 
ష్టఫా' బిన్తె 'అబుద లా్లహ్ (ర) కథనం: నేన 'హఫ్'సహ్ 

(ర) వద్ద  కూర్కాని ఉన్నీన. ఇంత్లో పర వకత  (స) వచిా, 
'హఫ్'సహ్ తో, 'నవుా వార యడం నేరిపంచినటాే 
మంత్ర ంచటం, నమ్ల వాయధి ద్య'ఆ కూడా నేరిపంచు,' 
అని  ఆదేశంచ్చరు. 21  (అబూ  ద్వవూద్) 

 

21) వివరణ-4561: ఈ 'హదీసు' ద్వారా స్త్త ీలకు 

చద్వంటం, వార యడం నేరిపంచటం ధరెమే. కొందరు 

స్త్త ీలకు చదవడం, వార యడం నేరిపంచకూడదని 

అభిపార యపడుతునాిరు. కాని వారి ఈ అభిపార యం 

సరైనది కాదు. స్త్త ీలు కూడా ఎన్ని ఘనకార్గయలు 

స్తధించారు. మేమ్మ కొనిి ఘనకార్గయలను కిర ంద 

పేర్కుంట్టనాిమ్మ. స్త్ు ీలు కూడా చద్వంట్ం, వాాయట్ం 

నేరుుకోవాలి.  

విదాా ఘన్కార్యాలు: ఇస్తల మీయ విదయలు అంటే 

ఖుర్ఆన్, తఫ్సస'ర్, 'హదీస్', ఫిఖహ్, ఫర్గయి'ద్ లల్ల 

అనేకమంది అనుచర్ స్త్త ీలు పరిపూర్ణ త స్తధించారు. 

'ఆయి'షహ్ (ర్), హ'ఫ్సస (ర్), ఉమ్ము సలమహ్(ర్), 

ఉమ్ము వర్ఖహ్(ర్), ఖుర్ఆన్ ను పూరిత గా కంఠసత ం 

చేస్కునాిరు. హింద్ బినెత  ఉసైద్ (ర్), ఉము హిషామ్ 

బినెత  హారిస్త (ర్), ర్గయితహ్ బినెత  హయాయన్ (ర్), 

ఉమ్ము స'అద్ బినెత  స'అద్ బిన్ ర్బీ'అ మొదలైన వారు 

కొనిి భాగాలు కంఠసత ం చేస్కునాిరు. ఉమ్ము స'అద్ 

దరస ఖుర్ఆన్ కూడా ఇచేువారు. 'ఆయి'షహ్(ర్) 

తఫ్ససర్ ల్ల పర తేయక పాండితయం కలిగి ఉండేవారు. 'స'హీ'హ్ 

మ్మస్ధల మ్ చివరిల్ల ఆమ తఫ్ససర్ కు చెందిన కొంతభాగం 

పేర్కునబడి ఉంది. 'హదీస్'ల్ల పర వకత  (స) భార్యలు 

'ఆయి'షహ్ (ర్), ఉము సలమహ్ (ర్) లకు ఇతర్ 

స్త్త ీలపైె పర తేయకసి్తనం ఉండేది. వీరేకాక ఉమ్ము అతియయ 

(ర్), అస్తు బినెత  అబూ బకర్ (ర్), ఉము హానీ (ర్), 

ఫ్సతిమహ్ బినెత  ఖైస్ కూడా నిప్పణులే. ఫిఖహ్ ల్ల 

'ఆయి'షహ్ (ర్) ఫత్రాలు చాల్ల అధికంగా ఉనాియి. 

వీటిని అనేక సంప్పటాలుగా తయారు చేయవచ్చు. 

ఉమ్ము సలమహ్ (ర్) ఫత్రాలను ఒక చిని ప్పసత కంగా 

తయారు చేయవచ్చును. 'సఫియయహ్ (ర్), 'హ'ఫసహ్ 

(ర్), ఉము 'హబీబహ్ (ర్), జువైరియహ్ (ర్), 

మైమూనహ్ (ర్), ఫ్సతిమహ్ 'జుహార  (ర్), ఉముషరీక్ (ర్), 

ఉము అతియయహ్ (ర్), అస్తు బినెత  అబూ బకర్ (ర్), 

లైల్ల బినెత  'త్రయి'ఫ్ (ర్) 'ఖౌల బినెత  తువైత్ (ర్), ఉమ్ము 
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దర్ద హ్ (ర్), 'ఆతికహ్ బినెత  'జైద్ (ర్), సహ్ లహ్ బినెత  

స్హైల్ (ర్), ఫ్సతిమహ్ బినెత  ఖైస్ (ర్), 'జైనబ్ బినెత  

అబూ సలమహ్ (ర్), ఉము అయ్ మన్ (ర్), ఉము 

యూస్ఫ్ (ర్), ఉము సలమహ్ ల ఫత్రవాలు ఒక 

చిని ప్పసత కంగా తయార్వగలవు. 

ఫర్యయి'ద్ లో 'ఆయి'షహ్ (ర్)కు పర తేయక సి్తనం ఉండేది. 

గపపగపప అనుచరులు 'ఆయి'షహ్ (ర్)ను 

సమసయలను అడిగి తెలుస్కునేవారు. ఇస్తల మీయ 

విదయల్లల నేకాదు, ఇతర్ విదయల్లల నూ పర వకత  (స) అనుచర్ 

స్త్త ీలు పార వీణయత సంపాదించారు. అస్తర ర్ విదయల్ల ఉమ్ము 

సలమహ్ (ర్) పర వీణులు, పర సంగంల్ల అస్తు బినెత  సకన్ 

పర వీణులు, సాపాిల పర్మారి్ంల్ల అస్తు బినెత  'ఉమైస్ 

పర మ్మఖులు.  వైదయం, శసత ీ చికితసల్లల  ర్ఫ్సదహ్ అసల మీయ 

(ర్), ఉమ్ము మ్మత్ర'అహ్ (ర్), ఉమ్ము కబ్ షహ్ (ర్), 

'హమ్ నహ్ బినెత  జహష్ (ర్), మ్మ'ఆ'జహ్ (ర్), 

లైలహ్(ర్), అమీమహ్(ర్), ఉమ్ము 'జియాద్ (ర్), ర్బీ 

బినెత  మ్మ'అవిాజ్ (ర్), ఉమ్ము 'అతియయ(ర్), ఉమ్ము 

స్లైమ్ (ర్)లకు చాల్ల అధికంగా పార వీణయత ఉండేది. 

మసి్ధద నబవీకి దగగ ర్ల్ల ర్ఫ్సదహ్ అసల మీయ (ర్) ట్టంట్లల  

శసత ీ చికితస చేస్త గదికూడా ఉండేది.  

కవితవింలో ఖనాస(ర్), స'అదీ(ర్), 'సఫియయహ్(ర్), 

'ఆతికహ్ (ర్), ఇమామ మ్మరీదియయహ్ (ర్), హింద్ బినెత  

'హారిస్' (ర్), 'జీనత్ బినెత  అవాామ్ అర్వీ (ర్), 'ఆతికహ్ 

బినెత  'జైద్(ర్), హింద్ బినెత  అస్తసహ్ (ర్), ఉము అయ్ 

మన్ (ర్), ఖనీలహ్ అబద రియయహ్ (ర్), కబ్ షహ్ బినెత  

ర్గఫె'అ (ర్), మైమూనహ్ బలవియయహ్ (ర్) మొదలైన 

వారు పర మ్మఖులు. స్త్త ీలల్ల ఖనాస (ర్)కు ఈ నాటి 

వర్కు స్తటిలేదు. ఆమ వాయస్తలు పర చ్చరించ బడి 

ఉనాియి. 

ఘన్కార్యాలు: అంటే వృతుత లు, పరిశర మలు. వయవస్తయం, 

వృతుత లు, విదయ, వాయపార్ం, కుటట టం, మొదలైనవి. 

అసదుల్ 'గాబహ్ మరియు మ్మసిద్ అ'హుద్ బిన్ 

హంబల్ వివిధ ఉలేల ఖనల దాార్గ పర వకత  (స) అనుచర్ 

స్త్త ీలు తమకోసం తమ పిలల ల కోసం బటట లు కుటేట వార్ని 

తెలుస్త ంది. వయవస్తయం అందరూ చేస్తవారుకారు. 

మదీనహ్ లేదా ఇతర్ స్తర్వంతమైన భూమ్మలకు చెందిన 

వారు వయవస్తయం చేస్తవారు. మదీనహ్ ల్ల స్తధార్ణంగా 

అ'నాసరీ స్త్త ీలు వయవస్తయం చేస్తవారు. మ్మహాజిరీనల ల్ల 

అస్తు (ర్) ఈ వృతిత నే అవలంభించారు. 

 (2/1286) [ ) صحيح ( 49]  - 4562
َمَة بِْن َسْهِل بِْن ُحَنْيٍف قَاَل: وَ  ِمُر بُْن  َعْن أَِِبْ أَُما َرأَى عَا
لَْيْوِم َربِيْ  َعَة َسْهَل بْن ُحَنْيٍف يَْغَتِسُل فََقاَل: َواهلِل َما َرأَْيُت كَا

ْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  َوَّل ِجلَْد ُمَخب َأةٍ قَاَل: فَلُِبَط َسْهٌل فَأَََت َرُس 
ْيٍف؟ َواهلِل وسلم فَِقْيَل لَُه: يَا َرُسْوَل اهلِل َهْل لََك ِِفْ َسْهِل بِْن ُحنَ 

ُ  َما يَْرفَ  لُْوا: نََّت َ ُع َرأَْسُه فََقاَل: "َهْل َتت َِهُمْوَن لَُه أََحًدا؟ "فََقا
ِمَر بَْن َربِْيَعَة قَاَل: فََدعَا َرُسْوُل اهلِل صىل ا  هلل عليه وسلم  عَا

ِمًرا فََتَغل ََظ عَلَْيهِ   َوقَاَل: "عَََلَم يَْقُتُل أََحُدكُْم أََخاهُ؟ أََّل  .عَا
ْكَت؟ اِغَْتِسْل  َيَدْيِه َوِمْرفََقْيِه "لَهُ بَر َ ِمٌر َوْجَهُه َو . فََغَسَل لَُه َعا

ِرهِ ِِفْ قَْدٍح ثُ  م َ َصب َ عَلَْيِه  َوُرْكَبَتْيِه َوأَْطَراَف ِرْجلَْيِه َودَاِخلَة إَِزا
 

చాల్లమంది అనుచర్ స్త్త ీలకు చదవడం, వార యడం తెలిస్ధ 

ఉండేది. షిఫ్స బినెత  అబుద ల్లల హ్ కు ఇందుల్ల పర తేయక సి్తనం 

ఉండేది. ఈమ అజాు న కాలంల్లనే చదవడం, వార యడం 

నేరుుకునాిరు. షిఫ్సతో పాట్ట 'హ'ఫసహ్(ర్), ఉము 

కుల్ససమ్ బినెత  'ఉఖ్ బహ్(ర్), కరీమహ్ బినెత  అల్ మిఖ్ 

దాద్ (ర్) కు కూడా చదవడం, వార యడం తెలిస్ధ ఉండేది. 

'ఆయి'షహ్(ర్) మరియు ఉమ్ము సలమహ్ (ర్) లకు 

చదవడం వచేుది, కాని వార యడం వచేుది కాదు. 

కొంతమంది పర వకత (స) అనుచర్ స్త్త ీలు వాయపార్ం చేస్తవారు. 

స్ధరియాల్ల ఖదీజహ్ (ర్)  కు చాల్లపెదద  వాయపార్ం 

ఉండేది. ఖౌలహ్ (ర్), మ్మలైకహ్ (ర్), 'సఖఫియయహ్(ర్) 
మరియు బినెత  మఖామహ్ (ర్) స్గంధ దర వాయల వాయపార్ం 

చేస్తవారు. కుట్టట పని సర్ాస్తధార్ణంగా ఉండేది. 

ఫ్సతిమహ్ బినెత  షబీహ్ (ర్) పరిసి్ధతుల దాార్గ ఈ 

విషయం తెలుస్త ంది. వివాహం, ఇతర్ శుభకార్గయల్లల  

అనాసర్ల  అమాుయిలు పాటలు పాడేవారు. అప్పప 

డప్పపడూ శుభకార్గయల సమయాల్లల  పర వకత (స) మ్మందు 

కూడా కవిత్రాలు పాడి ఉనాిరు. ఫరీ'అహ్ బినెత  

మ్మ'అవిాజ్ (ర్) ఉలేల ఖంచిన 'హదీస్' దాార్గ పర వకత (స) 

వారికి అనుమతి ఇచిునట్టట  తెలుస్త ంది. మదీనహ్ ల్ల 

ఒకావిడ ఉండేది. ఆమ పేరు 'అర్ నబ్. పర వకత (స) 

అనుమతితో 'ఆయి'షహ్(ర్) ఆమను అ'నాసర్ల  

పెళ్ళిళిల్ల పాటలు పాడటానికి పంపేవారు. ఈమ 

గురించి అసదుల్ 'గాబహ్ ల్ల ఉంది. పర వకత  (స) భార్యల్లల  

ఉమ్ము సలమహ్ (ర్) మధుర్మైన సార్ంతో ఖుర్ఆన్ 

పఠంచేవారు. పర తేయకమైన విషయం ఏమిటంటే, పర వకత (స) 

ఉఛ్ఛార్ణ, సార్ంల్ల చదివేవారు.  



23. వైద్యం, మంత్ర ించటిం : 4514-4605 ;   సింపు. II 1592 23-  ِ قَىِكتَاُب الط ِ َوالرُّ   II :ْلدُ الجِ  ؛ 4605-4514 :  ب 

ن َِة وَ  لٌِك  فََراَح َمَع الن َاِس لَْيَس لَُه بَأٌْس. َرَواهُ ِِفْ َشْرِح الس ُ َرَواهُ َما
أَ لَُه" َوِِفْ رِ  َيِتِه: قَاَل: "إِن َ الَْعْْيَ َحق ٌ َتَوض َ    .َوا

4562. (49) [2/1286 -దృఢం] 
ఉమామహ్ బిన్ సహల్ బిన్ 'హునైెఫ్ (ర) కథనం: 

'ఆమిర్ బిన్ రబీ'అ, సహల్ బిన్ 'హునైెఫ్న స్లీనం 
చేసూత  ఉండగా చూచి, 'అలా్లహ్ స్లక్ష ! ఇల్ల నేన ఎవరిన్న, 
చివరిక్ అమాెయిల చరాెనిీ కూడా చూడలేద్య,' అని 
అన్నీరు. అంటే అత్డు ఎరర గా బురర గా చ్చల్ల 
అంద్ంగా ఉండేవాడు. అత్ని ఈ మాటలు వినగానే 
సహల్ బిన్ హునైెఫ్ స్లీనం చేసూత  క్ర ంద్పడాాడు. 
క్ర ంద్పడి చేపల్ల కటాుకోస్లగాడు. అత్నిీ ఎత్త  పర వకత  
(స) వద్ద క తీసుకరావటం జరిగంది. 'పర వకాత ! కంచెం 
చూస్లత రా! అత్డు త్న త్ల కూడా ఎత్త లేక 
పోతున్నీడు, దిషా్ట పర భావం విషంల్ల వాయపించింది,' అని 
వినీవించుకోవటం జరిగంది. అపుపడు పర వకత  (స), 'దిషా్ట 
ఎవరి వలా త్గలిందో మీకేమైన్న తెలుస్ల?' అని 
అడిగారు. ద్వనిక్ అత్డు, 'న్న అనమానం 'ఆమిర్ బిన్ 
రబీ'అ మాత్ర మే. ఎంద్యకంటే ఇత్డు స్లీనం చేసూత  
ఉండగా అత్డు చూస్ధ ఇల్ల అన్నీడు. పర వకత  (స) అది 
విని అత్నిీ పిలుచుకరమెని ఆదేశంచ్చరు. అత్నిీ 
పిలవటం జరిగంది. అపుపడు పర వకత  (స) నీవు నీ 
సోద్రునిీ చంపాలనా, ఇటువంటి మాటలు పలిక్ దిషా్ట 
త్గలిస్లత వు?' అని అత్ని పటా ఆగర హం వయకత ంచేస్లరు. 
దీనిక్ వయత్రేకంగా అత్నిీ దీవించ్చలి, అత్ని శుభం 
కోసం పార రిించ్చలి, మాష్ష అలా్లహ్ మొద్లైన వచన్నలు 
పలకాలి అని హతోపదేశం చేస్లరు. ఇంకా, 'స్లీనం 
చేయి, ఆ న్నటిని అత్నిపైె వేయి,' అని అన్నీరు. 'ఆమిర్ 
బిన్ రబీ'అ ముఖం, చేతులు, కాళ్ళీ, నడుం మొద్లైన 
వాటిని కడిగ, ఆ న్నటిని అత్నిపైె వేస్లరు. అత్డు వంటనే 
ఆరోగయం పంద్వడు. దిషా్ట పర భావం తొలగపోయింది. 
అత్డు త్రిగ నడుసూత  వళ్ళీ పోయాడు. 
(షర్హుసుసనీహ్, మువత్రత  ఇమామ్ మాలిక్) 

మరో ఉలేల ఖనల్ల ఇల్ల ఉంది, పర వకత (స), 'దిషిట  తగలటం 
వాసత వం. వు'దూ చేయి,' అని అనాిరు. అతడు వు'దూ 
చేస్తడు. పైెన పేర్కునిట్టట . 

 (2/1286)[ ) صحيح (  50]  - 4563

َعْن أَِِبْ َسِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل: كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  وَ 
ذُ   ِمَن الَْجان ِ َوَعْْيِ اْْلِْنَساِن َحّت َ نََزلَِت الُْمَعو ِذََتاِن  وسلم يََتَعو َ
بُْن  أََخَذ بِِهَما َوَتَرَك ِس فَلَم َا نََزلَْت  ِمِذي ُ َوا ْ َواُهَما. َرَواهُ الَت ِ

ْيٌب  .َماَجهُ  : َهَذا َحِدْيٌث َحَسٌن َغِر ِمِذي ُ ْ  .َوقَاَل الَت ِ
4563. (50) [2/1286- దృఢం] 
అబూ స'యీద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: పర వకత  (స) 
మానవుల, జినుాల దిష్టట  నుండి శరణు కోరేవారు. 
అపుపడు ఈ రండు సూరాలు సూరహ్ ఫలఖ్(113), 
సూరహ్ న్నస్ (114) అవత్రింపజేయబడాాయి. 
అపపటి నండి పర వకత  (స) వీటిని చద్వటం పార రం 
భించ్చరు. ఇత్ర ద్య'ఆలన చద్వటం మానివేస్లరు.22 

(ఇబ్నీ మాజహ్, త్రిెజి'   / పార మాణికం, -ఏకోలేల ఖనం) 
 (2/1286)[ ) ضعيف (  51]  - 4564

َل وَ   هلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل ِِلْ َرُسْوُل ا  ْت:َعْن عَائَِشَة قَا
بُْوَن؟" ِ بُْوَن؟ قَاَل:  قُلُْت: "َهْل ُرِئَِ فِْيُكُم الُْمَغر  ِ  َوَما الُْمَغر 

 ُ " "ال َِذْيَن يَْشََتُِك فِهْْيِ  .َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ    . الِْجن ُ
4564. (51) [2/1286- బలహీనం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స)  న్నతో ''మీలో 

ము'గరిర బూన్ కనబడుతున్నీరు,'' అని అన్నీరు. 
ద్వనిక్ నేన, ''ఓ పర వకాత ! ము'గరిర బూన్ ఎవరు?' అని 
అన్నీన. అపుపడు పర వకత  (స), 'జినీలు పర వేశంచిన 

వారు,' అని  అన్నీరు''  (అబూ  ద్వవూద్) 
 (2/1286) [ ) لم تتم دراسته ( 52]  - 4565

 

22) వివరణ-4563: శరణు పంద్ట్టనిక్ ఈ రండు 

సూరాలు చ్చల్ల ఉపయోగకరమైనవి. 'హదీసు'లాో వీటి 

పర తేయకత్ గురించి పేర్కొనడం జరిగంది. బసత వీగారు 

ఇస్తల మీ వ'జాయిఫ్ ల్ల ఈ రండుసూర్గలు చాల్ల 

పార ధానయత గలవని, చేతబడి, మంతర తంత్రర లకు గురైన 

వయకి్తపైె వీటిని పఠంచి ఊదితే, సవసథ త పందుత్రడన్న 

పేర్కునడం జరిగింది. పర వకత  (స)పైె కూడా ఒక యూద్యడు 

చేత్బడి చేస్లడు. పర వకత  (స) వీటిని పఠసూత  త్నపైె 

ఊదేవారు. చేత్బడి పర భావం అంత్ర తొలగపోయింది. 

పర వకత  (స) పడుకనేటపుపడు ఈ రండు సూరాలన 

పఠంచి త్మ శరీరంపైె మూడుస్లరాు ఊద్యకని 

పడుకనేవారు. వీటి దాార్గ ఇంకా అనేక ల్లభాలు 

ఉనాియి. 
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كِ وَ  َما بِْن َعب َ َحِدْيُث ارَ ذُ ْيُتْم"ِِفْ"بَاِب  اٍس:"َخْيَ َتَداَو
ِل  ج ُ َ  ."الَت َ

4565. (52) [2/1286 -అపరిశోధితం]  
చూ. ''బాబ్ తర్జిుల్'' ల్ల ఇబ్నీ అబ్బాస్ (ర) 

కథనం.23  
----- 

ِلُث   لَْفْصُل الث َا َ     మూడవ విభాగిం ا
 (2/1287)[ ) ضعيف (  53]  - 4566

ْيَرةَ قَاَل:عَ   ه وسلم:هلِل صىل اهلل عليُسْوُل ا قَاَل رَ  ْن أَِِبْ ُهَر
ِت الَْمِعَدةُ   ِردَةٌ فَإِذَا َصح َ لَْمِعَدةُ َحْوُض الَْبَدِن َوالُْعُرْوُق إِلَْيَها َوا َ "ا

ةِ الُْعُرْوُق  َصَدَرِت  ح َ لص ِ َوإِذَا فََسَدِت الَْمِعَدةُ َصَدَرِت الُْعُرْوُق   بِا
ْقِم"  لس ُ  .بِا

4566. (53) [2/1287- బలహీనం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''జీరాాశయం శరీరంలోని హౌ'ద్ వంటిది. నరాలు ద్వని 
వైపు కలస్థ ఉంట్టయి. జీరాావయం సరిగా ఉంటే నరాలు 

 

23) వివరణ-4565: అంటే పర జలు త్న భారయతో సంభోగం 

చేస్థనపుడు, ''బిస్మిలా్లహి, అలా్లహుమి జనిాబ్ న్ 

షై్ష'త్రన, వ జన్ననబిషై్ష'త్రన మారజఖ్తన్న,'' పఠంచక 

పోతే షై'త్రన్ ఆ స్వత రతో సంభోగం చేస్లత డు. ఇటువంటి 

వారిని ము'గరిర బూన్ అంట్టరు. అంద్యవలా భారయలతో 

సంభోగం చేస్థనపుడు త్పపకండా ఈ ద్య'ఆన 

పఠంచ్చలి. మేమ్మ ఇస్తల మీ వ'దాయిఫ్ ల్ల ఇస్ధత ఆజ'హ్ 

మరియు బసులహ్ యొకు పర తేయకతల్లల  ఇల్ల 

పేర్కునాిమ్మ. జ'అఫర్ బిన్ మ్మ'హముద్ కథనం, 

''ఒకవేళ సంభోగ సమయంల్ల 'బిస్ధుల్లల హ్' పఠంచక 

పోతే,వయకిత  మర్గుంగంపైె షై'త్రన్ త్రండవిస్తత డు. 

అతనితోపాట్ట షైత్రన్ కూడా సంభోగంల్ల పాల్గ ంటాడు. 

ప్పరుషుడిల్ల షై'త్రన్ కూడా స్త్త ీ మర్గుంగంల్ల వీర్గయనిి 

వదులుత్రడు.'' ఇబ్ని 'అబాాస్ తో ఒకవయకిత , 'నా 

భార్యతో పడుకొని లేచినప్పడు, ఆమ మర్గుంగంల్ల 

అగిికణం ఉంది' అని వినివించ్చకునాిడు. దానికి 

ఇబ్ని 'అబాాస్ అది షై'త్రన్ వీర్యం, నువుా సంభోగం 

చేస్ధనప్పడు, ''బిస్థెలా్లహ అలా్లహుమె జనిీబ్నషైత్రన్ 

వ జనిిబిషైత్రన మారజఖ్త్న్న,'' పఠంచ్చ అని 

అనాిరు.  

సరిగా ఉంట్టయి. జీరాాశయం పాడయితే నరాలు కూడా 
పాడవుత్రయి.''  24  (బై్నహఖీ) 

 (2/1287)[ ) صحيح (  54]  - 4567
 عليه وسلم ذَاَت  َنا َرُسْوُل اهلِل صىل اهللَعْن عَلِي ٍ قَاَل: بَيْ وَ 

لََها  لَْيلٍَة يَُصل ِْي فََوَضَع يََدهُ َعىَل اْْلَْرِض فَلََدَغْتُه َعْقَرُب فََناَو
ْنَصَرَف  َرُسْوُل اهلِل  صىل اهلل عليه وسلم بَِنْعلِِه فََقَتلََها فَلَم َا ا

هُ أَْو لََعَن اهلُل الَْعْقَرَب َما َتَدعُ ُمَصل ِ : "قَالَ  نَِبي ًا  ًيا َوَّل َغْيَ
هُ" ثُم َ دَعَا بِِملٍْح َوَماٍء فََجَعلَُه ِِفْ إِنَاٍء ثُم َ َجَعَل يَُصب ُُه َعىَل   .َوَغْيَ

. َرَواُهَما إِْصَبِعِه َحْيُث  لُْمَعو ِذََتْْيِ ُيَعو ِذَُها بِا َيْمَسُحَها َو  لََدَغْتُه َو
 .اِن ِقي ُ ِِفْ ُشَعِب اْْلِْيمَ الَْبْيهَ 

4567. (54) [2/1287- దృఢం] 
'అలీ (ర) కథనం: పర వకత  (స) రాత్ర పూట నమా'జు 

చద్యవుతున్నీరు. పర వకత  (స) త్న చేత్ని నేలపైె 
పెటా్టరు. తేలు కటాింది. పర వకత  (స) త్న చెపుపలతో 
నలిపివేస్లరు. నమా'జు తర్గాత, అల్లల హ్(త) తేలును 
శపించ్చ గాక, నమా'జుల్ల ఉని వారినీ, నమా'జుల్ల లేని 
వారినీ, (అంటే నేన కడుతునీది ఎవరిన్న అని కూడా 
చూడద్య) అని పలిక్ ఉపుప న్నరు తెపిపంచి తేలు కటాిన 
చోట వేసూత  ము'అవాజతైెన్ పఠసూత  ఉన్నీరు. 
(బై్నహఖీ) 

 అంటే ఎవరికైన్న తేలు లేద్వ పాము కడితే, ద్వనిపైె 
ఉపుప న్నరు వేసూత  ము'అవాజతైెన్ పఠసూత  ఊద్యతూ 
ఉండాలి. ఇన్ష్ష' అలా్లహ్ ద్వని పర భావం పోతుంది.  

 

24) వివరణ-4566: అంటే మానవ శరీరంలోని జీరాాశయం 

హౌ'ద్ ల్ల పర ధానపాత్ర   పోష్టసుత ంది. నరాలనిీ ఇకొడ 

కలుస్లత యి. దీని పర భావం నరాలపైె పడుతుంది. 

జీరాాశయం సరిగా ఉంటే నరాలన్నీ సరిగా ఉంట్టయి. 

ఇది పాడయితే నరాలు కూడా పాడవుత్రయి. అంద్యవలా 

జీరాాశయం సరిగా ఉండేటటాు చూసుకోవాలి. ఈ 'హదీసు' 

ద్వారా తెలిస్థన మరో విషయం ఏమిటంటే, ధరె 

సంపాద్న త్ంటే మంచి కారాయలు పార పత ం అవుత్రయి. 

అధరె సంపాద్న త్ంటే నిక షా పాప కారాయలు పార పత ం 

అవుత్రయి. అంటే ఫలిత్ం శారీరక మానస్థక ఫలిత్రలు 

వలువడత్రయి. మంచి శక్షణ వలా మానవుడు 

ఉత్త ముడవుత్రడు. చెడు శక్షణ వలా వకరమారాగ లక 

గురవుత్రడు. 
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అది తహజిుద్  నమా'జు  అయి ఉండవచ్చు. 
 (2/1287) [ ) صحيح ( 55]  - 4568

أَْرَسلَِِنْ أَْهلِْي إِىل  َمْوَهٍب قَاَل: َعْن ُعثَْماَن بِْن َعْبِد اهلِل بِْن وَ 
ْْيٌ أَْو َشْيٌء أُم ِ َسلََمَة بَِقَدٍح ِمْن َماٍء َوكَاَن إِذَا أََصاَب اْْلِْنَساَن عَ 

إِلَْيَها ِمْخَضَبُه فَأَْخَرَجْت ِمْن َشْعِرَرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  بََعَث 
ٍة فََخْضَخَضْتُه لَُه  وسلم َوكَانَْت ُتْمِسُكُه ِِفْ ُجلُْجٍل مِ  ْن فِض َ

لَْعُت ِِفْ الُْجلُْجِل فََرأَْيُت َشَعَراٍت َحْمَراَء  . فََشِرَب ِمْنُه قَاَل: فَاط َ
 . َرَواهُ الُْبَخاِري ُ 

4568. (55) [2/1287-దృఢం] 
'ఉస్లెన్ బిన్ 'అబుద లా్లహ్ బిన్ మవ్హబ్ కథనం: మా 

ఇంటివారు న్నక న్నటికపుప ఒకటి ఇచిా ఉమ  ె
సలమహ్ వద్ద క పంపారు. అంటే ఆ  కాలంలో చ్చల్ల 

మంది ఎవరికైన్న దిషా్ట త్గలిన్న లేద్వ మరే బ్బధ, నొపిప 
కలిగన్న ఉమె సలమహ్ (ర) ద్గగ రక వళ్ళీవారు. ఆమ 
పర వకత  (స) వంటుర కలన కడిగన న్నటిని వారిక్ ఇచేావారు. 
ఆ న్నటిని రోగులు త్రర గేవారు, ఇంకా త్మపైె చిలకరించే 

వారు. ద్వనివలా వాయధి, దిషా్ట నయం అయిపోయేది. 
అంద్యవలాే మా ఇంటి వారు ఒక గనెీలో న్నళ్ళీ ఇచిా 
ననీ పంపారు. నేన్నమ ఇంటిక్ వళ్ళతే ఆమ ననీ 
చూచి నేన ఆ అవసరం ఉండే వచ్చానని గర హంచ్చరు. 
ఆమ ఒక వండి గటాం తీస్లరు. అంద్యలో పర వకత  (స) 
వంటుర కలు చ్చల్ల భద్ర ంగా ఉన్నీయి. ఆమ ఆ గటాంలో 
న్నళ్ళీ వేస్థ ఊపస్లగారు. నేన తొంగచూస్లన. ఎరర టి 
వంటుర కలు కనబడాాయి. ఆ న్నటిని రోగ త్రర గతే సాసిత్ 
పందేవాడు. 25  (బు'ఖారీ) 

 

25) వివరణ-4568: పర వకత  (స) చెమట, ఆయన 

వంటుర కలు పర స్లద్ంగా సాసిత్ ఇచేావిగా ఉండేవి. ఈ 

పర తేయకత్ కేవలం పర వకత  (స) వంటుర కలకే ఉండేది. దీని 

ద్వారా ఇత్రుల వంటుర కలు ఇటువంటి మహమలు కలిగ 

ఉంట్టయని భావించరాద్య. ఒకవేళ ఎవరివద్ద నైెన్న 

వాసత వంగా పర వకత  (స) వంటుర కలు ఉంటే ఉమె సలమహ్ 

(ర) పద్ధ త్ని అవలంబించ వచుాన. కంద్రు ఇత్రుల 

వంటుర కలన చూపి మోసం చేస్లత రు. వాటి కోసం ద్రశనం, 

ఊరేగంపులు, జాత్రలు, ఉత్సవాలు కలిపస్లత రు. వీటికి 

ఎట్టవంటి స్తకిాయధార్గల్స ఉండవు. అవి పర వకత (స) 

వంటా్టకలని అనటం మహాపాపం. ఇల్ల పర జలన మోసం 

 (2/1287)[ ) لم تتم دراسته (  56]  - 4569
ْيَرةَ أَن َ نَاًسا ِمْن أَْصَحاِب َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  وَ  َعْن أَِِبْ ُهَر

لُْوا لَِرُسْوِل اهلِل: عليه و ْلَكْمأَةُ ُجَدِري ُ اْْلَْرِض؟ سلم قَا َ فََقاَل  ا
ْلَكْمأَةُ ِمَن الَْمن ِ " َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َ  َوَماُؤَها ا

." م ِ قَاَل  َشَفاٌء لِلَْعْْيِ َوالَْعْجَوةُ ِمَن الَْجن َِة َوِهَي ِشَفاٌء ِمَن الس ُ
ْيَرةَ  فَأََخْذُت َثََلثََة أَْكُمٍؤ أَْو َخْمًسا أَْو َسْبًعا فََعَصْرُتُهن َ   :أَبُْو ُهَر

أَْت. كََحلُْت ِبِه َجاِريًَة ِِلْ َوَجَعلُْت َماَءُهن َ ِِفْ قَاُرْوَرةٍ وَ   َعْمَشاَء فَََبَ
ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِدْيٌث  ْ  . َحَسٌن َرَواهُ الَت ِ

4569. (56) [2/1287 అపరిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) అనచరులు, 

''ఓ పర వకాత ! ఖంబి 'జమీన్ చేచక్ అవుతుంద్వ?'' అని 
వినీవించుకన్నీరు. ద్వనిక్ పర వకత  (స), 'ఖంబీ మన్ 
జాత్క్ చెందినది. ద్వని న్నరు కళీక మంద్యవంటిది. 
'అజ్వహ్ ఖరూూ రం సారగ ం నండి వచిాంది. ఇది విష 

పర భావానిీ తొలగసుత ంది,' అని అన్నీరు. అబూ 
హురైరహ్ (ర) కథనం: ఈ 'హదీసు'న విని, నేన, 5 లేక 7 
ఖంబీలన నూరి ద్వని న్నటిని ఒక స్వస్లలో వేస్తను. మా 
పని మనిష్టక్ కంటిజబుా ఉండేది. ఆమ దీనిీ 
ఉపయోగంచింది. ఆమ సాసిత్ పందింది.'' 26  

(త్రిెజి' / పార మాణికం) 
 (2/1288) استه ([ ) لم تتم در 57]  - 4570

َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن لَِعَق  وَ 
 ."ُه َعِظْيٌم ِمَن الَْبََلءِ كُل ِ َشْهٍر لَْم يُِصبْ  الَْعَسَل ثَََلَث غََدَواِت ِِفْ 

4570. (57) [2/1288- అపరిశోధితం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''మీరు మీ పిలాలిీ గంతువాయధిక్ గంతులో వేలుపెటాి 

 

చేయటం త్ముె త్రము మోసం చేసుకోవటమే 

అవుతుంది. అల్లల హ్(త) మనందరినీ వాటికి దూర్ంగా 

ఉంచ్చగాక. ఆమీన్. 

26) వివరణ-4569: మన్ వ సల్లా అలా్లహ్ (త) 

అనగర హాలాో చ్చల్ల గపప అనగర హాలు. అలా్లహ్ (త్) 

వీటిని మూస్ల (అ) జాత్క్ పర స్లదించ్చడు. కాని వాళ్ళీ 

వాటిని గురిత ంచలేద్య. వాటికంటే హీనమైన వసుత వులన 

కోరారు. పర వకత  (స) క కూడా ఇల్లంటి పద్వరిాలు 

ఇవాబడాాయి. 
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నొకొకండి. మీరు ఖుసత ల్ ఉపయోగంచండి.'' 27 

(బు'ఖారీ, ముసా్థమ్)  
 (2/1288)[ ) لم تتم دراسته (  58]  - 4571

قَاَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   َعْن َعْبِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: وَ 
َفا عليه وسلم:  لش ِ َرَواُهَما  الَْعَسِل َوالُْقْرآِن".  َءْيِن:"عَلَْيُكْم بِا

ْيَماِن  ْبُن َماَجُه َوالَْبْيَهِقي ُ ِِفْ ُشَعِب اْْلِ  ا
حِ وَ  ْبِن َمْسُعْوٍد ْيَ مَ ْيُح أَن َ اْْلَخِ قَاَل: َوالص َ  .ْوقُْوٌف َعىَل ا

4571. (58) [2/1288 -అపరిశోధితం] 
'అబుద ల్లల హ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) మీ 

కొర్కు రండు మందులునాియి. ''తేనే మరియు 
ఖుర్ఆన్.'' (ఇబ్ని మాజహ్, బై్నహఖీ- - షుఅబిల్ 
ఈమాన్  /  దృఢం).  

చివరి భాగం ఇబ్ని మస్'ఊద్ వదద  ఆగింది. 28 

(బు'ఖారీ, ముసా్థమ్)  
 (2/1288) [ ) لم تتم دراسته ( 59]  - 4572

:وَ   صىل اهلل عليه  ْوَل اهللِ أَن َ َرُس  َعْن أَِِبْ كَْبَشَة اْْلَْنَماِري ِ
اةِ الَْمْسُمْوَمةِ  َمِتِه ِمَن الش َ  قَاَل َمْعَمٌر:  .وسلم اِْحَتَجَم َعىَل َها

فََذَهَب ُحْسُن  . ِِفْ يَافُْوِخْي كََذلَِك  .ْن َغْيِ ُسم ِ فَاْحَتَجْمُت أَنَا مِ 
ََل  ْ َحّت  كُْنتث أُلقُن فَاتَِحَة اْلِكَتاِب ِِف الص َ ةِ. َرَواهُ  الِْحْفِظ َعِن ِ

 .َرِزْيٌن  
4572. (59) [2/1288- అపరిశోధితం] 
అబూ కబ్షహ్ అన్మారీ (ర) కథనం: పర వకత  (స) 

విషపూరిత్మైన మేకమాంసం త్నీంద్యక త్న త్ల 
మధయ కొమ్ము చిక్త్స చేయించ్చరు. మ'అముర్ 
ఉలాేఖన కరత  రోగం లేనిదే తన త్లపైె కొమ్ముచిక్త్స 
చేయించ్చకునాిరు. ఫలిత్ంగా అత్ని జాాపక శక్త  
త్డబడస్లగంది. అతను అనేవాడు, ''నేను సూరహ్ 

 

27) వివరణ-4570: ఇది బలహీనమైన హదీస్. దీని 

పర్ంపర్ల్ల అబుద ల్ హుమైద్ బిన్ స్తలిమ్ ఉలేల ఖనకర్త  

ఆధార్గలు లేవు. (మీజానుల్ ఏతెదాల్ 2/540, 

'దయీఫ్/ఇబుిమాజహ్ పేజీ280, అహాదీస్'దద యీఫహ్ 

పేజీ 763, 'దయీఫ్ / అలి్లమి ఉససగీర్ పేజీ 583) 

28) వివరణ-4571: ఉజ్రహ్ వాయధిక్ నోటిలో వేలుపెటాి 

నొకొట్టనిీ ద్గర్ అంట్టరు. దీనిక్ నోటిలో ఒక వైపు 

నండి మంద్య వేయాలి.  

ఫాత్'హా చదివినపుపడు కూడా మరచిపోయేవాడిని, 
పర జలు గురుత  చేసేత  ముంద్యక స్లగే వాడిని.'' (ర'జీన్)  
అంటే అనవసరంగా శసత రచిక్త్స చేయించరాద్య, 

అల్ల చేసేత   ల్లభం కన్నీ నషామే అధికంగా ఉంటుంది. 
 (2/1288)ف ( [ ) ضعي 60]  - 4573

ِفٍع قَاَل:وَ  ْبُن ُعَمَر: َعْن نَا ُم فَأََتِِنْ   قَاَل ا ِفُع يَْنِبُغ ِِب الد َ يَا نَا
اٍم وَ  ب ًا  بَِحج َ بُْن   َوَّل َصِبي ًا.ْيًخا َوَّل َتْجَعلُْه شَ اْجَعلُْه َشا َوقَاَل ا

لِْحَج  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:  ُعَمَر: َ َمُة  "ا ا
ْيِق أَْمثَُل َوِهَي َتِزْيُد ِِفْ الَْعْقِل َوَتِزْيُد ِِف الِْحْفِظ َوَتِزْيُد  َعىَل  ِ  الر 

ِمْيِس َعىَل اْسِم اهلل  َيْوَم الْخَ ُمْحَتِجًما فَ فََمْن كَاَن  .الَْحافَِظ ِحْفًظا
ْبِت وَ  يَْوَم الس َ َمَة يَْوَم الُْجُمَعِة َو يَْوَم  َتَعاىل َواْجَتِنُبوا الَْحَجا

يَْوَم الث ََُلثَاِء وَ  اْجَتِنُبْوا   اْْلََحِد فَاْحَتِجُمْوا يَْوَم اّْلِْثَنْْيِ َو
َمَة يَْوَم اْْلَْربََعاِء فَإِ   بِِه أَي ُْوُب ِِف  أُِصْيَب ن َُه الَْيْوُم ال َِذْي الِْحَجا

َ  الَْبََلِء. ْربََعاِء أَْو لَْيلَِة َوَما يَْبُدْو ُجَذاٌم َوَّل بََرٌص إِّل َ ِِفْ يَْوِم اْْل
ْبُن َماَجُه "اْْلَْربَِعاءِ   . . َرَواهُ ا

4573.(60) [2/1288- బలహీనం] 
 న్నఫే'అ (ర) కథనం: న్నతో 'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్ 

(ర) ఇల్ల అన్నీరు, ''న్న రకత ం చెడినటాుంది, కొమ్ము 
చిక్త్స చేసే వారినెవరినైెన్న తీసుకరండి, అయితే 
అత్డు బలహీనంగా, కొమ్ముచిక్త్స చేసేటపుపడు 
వణ్నకేల్ల ఉండకూడద్య. ద్వనిక్ న్నఫె'అ, 'నేన 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'ఉమర్న ఇల్ల అంటూ ఉండగా 
విన్నీన. అతడు పర వకత  (స)న ఇల్ల అంటూ ఉండగా 
విన్నీడు. ''ఏమీ త్నకండా కొమ్ము చిక్త్స 
చేయించడం చ్చల్ల మంచిది, ల్లభకరమైనది. ఎంద్య 
కంటే  ఇల్ల చేసేత  బుదిధ బలం అధికమవుతుంది.''  
జాాపకశక్త  కూడా అధికమవుతుంది. గురువారం న్నడు 
కొమ్ము చిక్త్స చేయించండి, శనివారం, ఆది వారం 
కొమ్ము చిక్త్స చేయించకండి, సోమవారం, మంగళ 
వారం కొమ్ము చిక్త్స చేయించండి, మీరు బుధవారం 
కొమ్ము చిక్త్స చేయించకండి. ఎంద్యకంటే ఈ రోజే 
అయూయబ్ (అ) ఈ వాయధిక్ గురయాయరు. కష్యు  వాయధి, 
చరెవాయధి బుధవారం లేద్వ బుధవారం రాత్ర  
పార రంభమయింది. (ఇబ్నీ  మాజహ్) 

 (2/1288)[ ) لم تتم دراسته (  61]  - 4574
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ٍر قَاَل:َعْن َمْعِقِل بِْن وَ  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   يََسا
َمُة يَْوَم الث ََُلثَاِء لَِسبْ  وسلم: لِْحَجا َ ْهِردََواٌء  " ا َع َعَشَرةَ ِمَن الش َ
ن َِة".  لَِداءِ  َرَواهُ َحْرُب بُْن إِْسَماِعْيَل اْلِكْرَماِِن ُ َصاِحُب أَْحَمُد  الس ُ

لَْيَس إِ   .ا ِِف الُْمْنَتََق  ْسَنادُهُ بَِذاَك َهَكَذ َو
4574. (61) [2/1288 -అపరిశోధితం] 
మ'అఖల్ బిన్ యస్లర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) 

పర వచనం, ''పర త్ నెల 17వ తేదీన మంగళవారం శసత ర 
చిక్త్స చేయించడం చ్చల్ల మంచిది. సంవత్సరం 
పడుగున్న వచేా వాయధులక మంచి చిక్త్స. ఈ 
'హదీసు'న ఇమామ్ అ'హెద్ శష్యయడు హర్బ్ బిన్ 
ఇస్లె'యీల్ క్ర్మాన్న ఉలాేఖంచ్చరు. కాని ఇది నిజం 
కాద్య. అదేవిధంగా మున్త్ఖాలో ఉంది.''  

 (2/1288)[ ) لم تتم دراسته (  62]  - 4575
ْيَرةَ  وَ   .َرَوى َرِزْيُن نَْحَوهُ َعْن أَِِبْ ُهَر

4575. (62) [2/1288 -అపరిశోధితం] 
దీనిి అబూ హురైరహ్ (ర) దాార్గ, ర'జీన్ కూడా 

ఉలేల ఖంచారు. 
===== 

ِة   -1 َيَ ِ  َباُب الَْفأِْل َوالط 
1. శకున్నలు చూడటిం 

అంటే కనిీ పద్వల ద్వారా శుభం అని, మరికనిీ 
పద్వల ద్వారా అశుభం అని భావించటం. స్లధారణంగా 
మంచి పద్వనిీ విని శుభంగా భావించటం. పర వకత  (స) 
సంతోషం కలిగనపుడు శుభసూచకంగా భావించేవారు. 
మంచిగా భావిసేత  మనసుక శాంత్, సంతోషం 
కలుగుత్రయి. అంతే కాక దైవకారుణయం పటా ఆశ 
ఉంటుంది. దైవంపటా ఆశగా ఉండటం ద్వసునిక్ ల్లభం 
చేకూరుాతుంది. అదేవిధంగా అపశకన భావన 
మంచిది కాద్య. దీనివలా అనవసరంగా ద్యుఃఖం, విచ్చరం, 
సంకోచ్చనిక్ గురికావటం జరుగుతుంది. దైవంపైె 
అపనమెకం, నిరాశ కలుగుతుంది. పర వకత  (స) శుభ 
సూచకానిి పాటించే వారు. మంచిపేరాన ఇషాపడే 

వారు, చెడుపేరాన మారేావారు. పర జలు శుభసూచకం 
అంటే ఏమిటి అని పర శీంచ్చరు. ద్వనిక్ పర వకత  (స) త్న 
కోరికతీరే ఆశతో ఉండటం. అంటే ఎలాపుపడూ శుభంగా 

భావిసూత  ముంద్యక స్లగాలి. త్రయరహ్ అంటే 
స్లధారణంగా అపశకనంగా భావించేవారు. అరబుాలాో 
మంచీ చెడు తెలుసుకోవట్టనిక్ పకష లన ఎగురవేసే 

వారు. ఒకవేళ కడివైపు ఎగరితే శుభంగా భావించే 

వారు, ఒకవేళ ఎడమ వైపు ఎగరితే అశుభంగా భావించే 

వారు. అవిశాాసులు కూడా అపశకనం కోసం దీనిీ 
ఉపయోగంచ్చరు. సూరహ్ యా  స్త్న్లో ఇల్ల ఉంది:  

''(ఆ నగర్వాస్లు) అన్ననరు: "నిశుయంగా మేమ్మ 
మిములిి ఒక దుశశకునంగా పరిగణిస్త నాిమ్మ. మీరు 
దీనిని మానుకోకపోతే, మేమ్మ మిములిి ర్గళితో కొటిట  
చంపే స్తత మ్మ. మరియు మా నుండి మీకు బాధాకర్మైన 
శక్ష పడుతుంది." (ఆ పర వకత లు) అన్ననరు: "మీ 
అపశకునం మీ వంటనే ఉంది. మీకు చేస్త హితబోధను 
(మీరు అపశకునంగా పరిగణిస్త నాిర్గ)? అది కాదు, 
అసలు మీరు మితిమీరి పోయిన పర జలు..'' (యా స్వన్, 
36:18-19)  
అదేవిధంగా సూరహ్ అల్-అన్ ఆమ్లో ఇల్ల ఉంది: 

''మరయు అగోచర్విషయాల త్రళప్ప చెవులు 
ఆయన (అల్లల హ్ ) వదద నే ఉనాియి.వాటిని, ఆయన 
తపప మరవారూ ఎరుగరు. మరియు భూమిల్లనూ, 
సమ్మదర ంల్లనూ ఉనిదంత్ర ఆయనకు తెలుస్. 
మరియు ఆయనకు తెలియకుండా ఏ చెట్టట  ఆకు 
కూడా ర్గలదు. మరియు భూమిల్లని చీకటి పర్లల్ల 
ఉని పర తిగింజ, అది పచిుది కానీ, ఎండినది కానీ, 
అంత్ర సపషట ంగా ఒక గర ంథంల్ల (వార యబడి) ఉంది. '' 
(అల్ అన్ ఆమ్, 6: 59)  
అదేవిధంగా సూరహ్ అన్ న్మా్ ల్ల అలా్లహ్ (త్) 

ఇల్ల ఆదేశస్తు న్నాడు: '' వారతో అను: "ఆకాశ్వలల్లను 
మరియు భూమిల్లను ఉని అగోచర్ విషయజాు నం 
గలవాడు అల్లల హ్  తపప మర్కకడు లేడు. మరియు 
వారు తిరిగి ఎప్పపడు లేపబడత్రరో కూడా వారికి 
తెలియదు.'' (అన్ నమల ్, 27:65)  
ఎంద్యకంటే అగోచర జాానం ఏ మానవునికీ ఉండద్య. 

వారు మాంత్ర కలైన్న, జ్యయత్ష్యయలైన్న సరే. ఇల్ల 
నమెడం కూడా పాపమే. 

----- 
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لَْفْص  َ َ ا لُ ُل اْْل     మొద్టి విభాగిం  و َ
 (2/1289)[ ) متفق عليه (  1]  - 4576

ْيَرةَ قَاَل:عَ  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   ْن أَِِبْ ُهَر
ةَ َوَخْيُ  : يَُقْولُ  لُْوا: .  َها الَْفأُْل" "َّل ِطَيَ لَْفأُل؟  قَا َ  قَاَل:  َوَما ا

لَِحُة يَْسمَ  ا ْلكَِلَمُة الص َ َ   .ُعَها أََحُدكُْم" "ا
4576. (1) [2/1289 -ఏకీభవితం]  
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స)  ఇల్ల 

పర వచిసూత  ఉండగా నేన విన్నీన, ''అపశకునం అనేది 
ఏమీ లేదు. శుభసూచకం చాల్ల మంచిది; ద్వనిక్ 
అనచరులు, 'ఈ ఫాలు ఏమిటి,' అని అన్నీరు. ద్వనిక్ 
పర వకత  (స), 'శుభసూచనం అంటే మీలో ఎవరైన్న శుభం 
కలగాలని పలికే మంచివచన్నలు,' అని అన్నీరు. 29 

(బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 
 ( 2/1289)[ ) صحيح (  2]  - 4577

ى  هلل عليه وسلم: "َّل عَْدوَ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل ا وَ 
َمَة َوَّل  ةَ َوَّل َها َتِفر ُ ِمَن َوِفر َ ِمَن الَْمْجُذْوِم كََما  .رَ َصفَ َوَّل ِطَيَ

 .. َرَواهُ الُْبَخاِري ُ  "اْْلََسدِ 
4577. (2) [2/1289- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''ఒకరి వాయధి మర్కకరిక్  అంటద్య, అపశకనం అనేది 
ఏదీ లేద్య. ఇంకా గుడాగూబ, 'సఫర్ నెల అనేవి 
అపశకనం కానే కావు. ఇంకా కష్యు రోగని చూచి స్థంహం 
నండి పారి పోయి నటాు పారిపోవటం కూడా.''  (బు'ఖారీ) 

 ( 2/1289)[ ) صحيح (  3]  - 4578
"َّل عَْدَوى   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعْنُه قَاَل: وَ 

يَا َرُسْوَل فََما بَاَل اْْلِبِِل  َل أَْعَراِِب :فََقا َمَة وَّلَ َصَفَر". َوَّل َها
 َ ْمِل لَكَأ اْْلَْجَرُب َتُكْوُن ِِف الر َ لُِطَها الَْبِعْيُ ب َاُء فَُيَخا ِ ن ََها الظ 

"فََمْن أَعَْدى   ِرُبَها؟ فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:فَُيْج 
َل".   .اِري ُ الُْبخَ  َرَواهُ  اْْلَو َ

4578. (3) [2/1289 -దృఢం] 
 

29) వివరణ-4576: అపశకనంగా భావిసేత , ద్వనివలా ఎటు 

వంటి పర భావం ఉండద్య. ద్వనివలల  నమెకం వమెవు 

తుంది. శుభసూచకంగా భావించడం, మంచి పలుకలు 

విని శుభం జరుగతుంద్ని ఆశంచడం.  

అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 
''ఒకరి వాయధి మర్కకరిక్ అంటద్య, గుడాగూబ అపశకనం 
కాద్య. 'సఫర్ నెల అపశకనం కాద్య.'' అది విని ఒక 
బదూ, 'ఓ పర వకాత ! మా ఒంటెలు మైద్వనంలో, పచిుక 
బయళీలో ఆరోగయంగా, చురుకగా ఉంట్టయి. కాని 
గజిూ  ఉనీ ఒంటె వాటిలో కలిసేత , అవి కూడా గజిూ క్ 
గురవుత్రయి,' అని వినీవించుకన్నీడు. ద్వనిక్ 
పర వకత  (స), 'మొద్టి ఒంటెక వాయధి ఎవరి ద్గగ రి నండి 
వచిాంది. అంటే మొద్టి ఒంటెక కూడా విధివార త వలా 
గజిూ  త్గలింది. రండవ ఒంటె కూడా దైవం వలాే వాయధిక్ 
గురవుతుంది.'' (బు'ఖారీ)  

 ( 2/1290)[ ) صحيح (  4]  - 4579
: "َّل عَْدَوى  َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلموَ 

َمَة َوَّل نَْوَء َوَّل َصَفرَ   .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "َوَّل َها
4579. (4) [2/1290- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''ఒకరివాయధి మర్కకరిక్ అంటద్య, గుడాగూబ అప శకనం 
కాద్య, నక్షత్రర లాో ఎటువంటి పర భావం లేద్య, ఇంకా 'సఫర్ 
నెల ద్యరద్ షాకరమైనది  కాద్య.''  30 (ముసా్థమ్) 

 ( 2/1290)[ ) صحيح (  5]  - 4580
َعْن َجاِبٍر قَاَل: َسِمْعُت الن َِب َ صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:  وَ 

 .اهُ ُمْسِلٌم َصَفَر َوَّل ُغْوَل". َروَ "َّل عَْدَوى َوَّل 
4580. (5) [2/1290 -దృఢం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) న ఇల్ల పర వచిసూత  

ఉండగా నేన విన్నీన, ''ఒకరి వాయధి మర్కకరిక్ సోకద్య, 
 

30) వివరణ-4579: చ్చల్లమంది వరష ం ఫల్లన్న నక్షత్ర ం 

వలా పడింద్ని విశాస్థసూత  ఉంట్టరు. అంటే ఫల్లన్న 

నక్షత్ర ం ఉద్యిసేత  వరష ం పడుతుంద్ని వారి భావన. 

హుదైబియా ఒపపంద్ం సమయంలో కూడా వరష ం 

పడినంద్యక ఫల్లన్న నక్షత్ర ం ఉద్యించిన కారణంగా 

వరష ం పడింద్ని భావించ్చరు. అది విని పర వకత  (స) ఇల్ల 

అనేవారు, అలా్లహ్ (త)పటా అవిశాాస్లనిక్ గురయాయరని 

పేర్కొన్నీరు. ఈ ఆధునిక కాలంలో కూడా చ్చల్లమంది 

పర జలు ఇటువంటి కలిపత్ భావాలు కలిగ ఉంటున్నీరు. 
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'సఫర్ నెల ద్రిద్ర మైనది కాద్య. 'గౌల్లో ఎటువంటి 
వాసత వం లేద్య.''  31  (మ్మస్ధల మ్) 

 ( 2/1290)حيح ( [ ) ص  6]  - 4581
ْيِد َعْن أَبِْيِه قَاَل:َعْن َعمْ وَ  ِر كَاَن ِِفْ َوْفِد ثَِقْيٍف   ِروبِْن الش َ

 صىل اهلل عليه وسلم: "إِن َا قَْد  ُذْوٌم فَأَْرَسَل إِلَْيِه الن َِب ُ َرُجٌل َمْج 
 .. َرَواهُ ُمْسِلٌم "بَاَيْعَناَك فَاْرِجعْ 

4581. (6) [2/1290- దృఢం] 
'అమ్ల్ బిన్ షరీద్ త్న త్ండిర  ద్వారా కథనం: సఖీఫ్ 

తెగక చెందిన బ ంద్వలలో  ఒక కష్యు రోగ ఉండే వాడు. 
అత్డు పర వకత  (స) చేత్పైె బై్న'అత్ చేయాలని కోరాడు. 
పర వకత  (స) 'మేము న్న బై్న'అత్న స్వాకరించ్చమ్మ, న్నవు 
చేత్లో చేయిపెటా నవసరం లేదు,' అని అన్నీరు. 32 

(ముసా్థమ్) 
----- 

لَْفْصُل الث َ  َ    రండవ విభాగిం   اِِنْ ا
 (1290/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 4582

ْبِن َعب َاٍس قَاَل: كَاَن َرُسْولُ عَ  اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  ِن ا
َوكَاَن يُِحب ُ اّْلِْسُم الَْحَسَن.يََتَفاَءُل َوَّل  ُ َرَواهُ ِِفْ َشْرِح   يََتَطي َ

ن َةِ   . الس ُ

 

31) వివరణ-4580: 'గౌల్ అంటే న్నశనం చేయడం, 

తొంద్రగా నడవటం, బుదిధ  చెడటం. 'హదీసు'లో 'గౌల్ 
అంటే, అరబుాలు 'గౌల్ అంటే అడవిలోని షై'త్రన్గా, 

వాడు అనేక రూపాలాో పర జలన హంస్థస్లత డని, మారగ ం 

మరపింపజేస్లత డని భావించే వారు. పర వకత  (స) ఇవన్నీ 

కలిపత్ నమెకాలని ఖండించ్చరు. అయితే కంద్రు 

జినీలాోని మాంత్ర కలు అనేక రూపాలాో బహరగ త్ం 

అవుత్రరని, పర జలను హంస్థస్లత రని భావిసుత న్నీరు. 

అదేవిధంగా అరబుాలు 'సఫర్ నెలన ద్వరిద్యర 

మైనదిగా భావించేవారు. మన పార ంత్రలాోని అజాానలు 

కూడా ఈన్నటికీ 'సఫర్ నెలన ద్వరిద్యరమైనదిగా 

ఇపపటికీ భావిసుత ంట్టరు. ఇది చ్చల్ల పెద్ద  పరపాటు. 

32) వివరణ-4581: అంటే పర వకత  (స) ఆ కష్యు రోగతో 

చేయి కలపలేద్య. మరో 'హదీసు'లో కషా్యరోగ చేత్ 

ద్వారా పర వకత  (స) భోజనం చేస్లరని తెలుసుత ంది. ఏది 

ఏమైన్న వాయధులు, రోగాలు అన్నీ దైవం నండే 

సంభవిస్లత యి. 

4582. (7) [2/1290- అపరిశోధితం] 
ఇబ్నీ 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) శుభ సూచకంగా 

భావించే వారు. అపశకనంగా భావించేవారు కారు. 
శుభ సూచకంలో మంచి పేరాన పేర్కొనే వారు. 
(షర్'హుసుసనీహ్) 

 (1290/ 2) [ ) لم تتم دراسته ( 8]  - 4583
ِب َ صىل اهلل عليه  وَ  َعْن قَْطِن بِْن قَِبْيَصَة َعْن أَبِْيِه أَن َ الن َ

َيَ  ِ ْرُق َوالط  لِْعَيافَُة َوالط َ َ َرَواهُ أَبُْو  ةُ ِمَن الِْجْبِت".وسلم قَاَل: "ا
 .دَاُودَ  

4583. (8) [2/1290- అపరిశోధితం] 
ఖు'త్న్ బిన్ ఖబీ'సహ్ త్న త్ండిర  ద్వారా కథనం: 

పర వకత  (స) 'ఇయాఫహ్, 'తుర్ఖ్, పకిుల అపశకనంలో 
వాసత వం ఏమీ లేద్య అని అన్నీరు. 33 (అబూ ద్వవూద్) 

 (1290/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  9]  - 4584
بِْن َمْسُعْوٍد َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه  َعْن َعْبِد اهلِل وَ 

ةُ ِشْرٌك" َيَ ِ لط  َ لَُه ثَََلثًا َوَما ِمن َ  .وسلم قَاَل: "ا َلِكن َ اهلَل  قَا ا إِّل َ و
  ُ ِمِذي  ْ لت ََوك ُل. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوالَت ِ  يُْذِهَبُه بِا

ُل: كَاَن ُسلَْيَماَن بُْن  قَاَل: َسِمْعُت ُمَحم َد بُْن إِْسَماِعْيَل يَُقوْ وَ 
لَِكن َ اهلَل يُْذِهُب  ُه  َحَرٍب يَُقْوُل ِِف َهَذا الَْحِدْيِث: "َوَما ِمن َا إِّل َ َو

لت ََوكُل ِ  بْن َمْسُعْوٍد "بَا  . . َهَذا ِعْنِدْي قَْوُل ا
4584. (9) [2/1290 -అపరిశోధితం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) 

అపశకనం భావించడం అల్లల హ్(త)కు స్లటి కలిపంచి 
నటాు అని మూడుస్లరాు పలికారు. అలా్లహ్ (త్) త్వకొల్ 
ద్వారా ఆ అపోహన దూరం చేస్లత డు. (అబూద్వవూద్, 
త్రిెజి') 

 ఇమామ్ బుఖారీ కథనం: అయితే ''అలా్లహ్ (త్) 
త్వకొల్ ద్వారా ఆ అపోహన దూరం చేస్లత డు'' అనే 
వాకయం 'అబుద లా్లహ్ బిన్ మస్'ఊద్క చెందినది. 

 (2/1291)[ ) ضعيف (  10]  - 4585
 

33) వివరణ-4583: అంటే పకష ల ద్వారా శుభ, అశుభ 

సూచ కంగా భావించేవారు. ఇవన్నీ కలిపత్ మూఢ 

నమెకాలు. వీటిలో ఎల్లంటి వాసత వం లేద్య. 
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وسلم أََخَذ بَِيٍد  َعْن َجاِبٍرأَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وَ 
"كُْل ثَِقًة بِاهلِل َوَتُوك ًَُل  َمْجُذْوٍم فََوَضَعَها َمَعُه ِِف الَْقْصَعِة َوقَاَل:

ْبُن َماَجهُ  عَلَْيِه".   .َرَواهُ ا
4585. (10) [2/1291 -బలహీనం] 
జాబిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) ఒక కష్యు రోగ చేయి పటాు 

కని అనీం కంచెంలో పెటా్టరు. అత్నితో పాటు త్నటం 
పార రంభించ్చరు. 'నవూా త్న. నేన అలా్లహ్(త)పైె 
భారం వేస్థ, ఆయన పేరుతో త్ంటున్నీన,' అని 
అనాిరు. 34 (ఇబ్నీ  మాజహ్) 

 (2/1291)تتم دراسته (  [ ) لم 11]  - 4586
لٍِك أَن َ َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم  وَ  َعْن َسْعِد بِْن َما
َمَة وَ  قَاَل: ةُ ِِفْ َشْيٍء  "َّل َها َيَ ِ ةَ َوإِْن َتُكِن الط  َّل عَْدَوى َوَّل ِطَيَ

ِر وَ  ا  .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  "الَْفَرِس َوالَْمْرأَةِ  فَِفي الد َ
4586. (11) [2/1291 -అపరిశోధితం] 
స'అద్ బిన్ మాలిక్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''గుడాగూబ ద్వరిద్యర సూచకం కాద్య, ఒకరి వాయధి 
అల్లల హ్ (త) ఆజా లేనిదే మర్కకరిక్ సోకద్య, ఇంకా 
అపశకనం అనేది ఏదీ లేద్య. ఒకవేళ అపశకనం ఉంటే 
ఇంటిలో, గురర ంలో, స్వత రలో ఉండేది. కాని ఈ 
మూడింటిలోనూ  లేద్య.35  (అబూ  ద్వవూద్) 

 (2/1291)[ ) لم تتم دراسته (  12]  - 4587
وسلم كَاَن يُْعِجُبُه إِذَا   َعْن أَنٍَس أَن َ الن َِب َ صىل اهلل عليهوَ 

ِمِذي ُ   ْ  .َخَرَج لَِحاَجٍة أَْن يَْسَمَع: يَا َراِشُد يَا َنِجْيُح . َرَواهُ الَت ِ
4587. (12) [2/1291-అపరిశోధితం] 
అనస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) బయటక వళ్ళతే ఎవరి 

నోట అయిన్న, 'రాష్టద్ అంటే  రుజుమారగ ంపైె 
 

34) వివరణ-4585: ఒకవేళ ఎవరికైన్న అలా్లహ్(త)పైె 

ద్ ఢనమెకం ఉంటే అటువంటివారు కష్యు రోగులతో 

కలస్థ త్నగలరు. బలహీనమైన విశాాసం ఉంటే  

దూరంగా ఉండటమే మంచిది. అలా్లహు ఆలమ్!  

35) వివరణ-4586: ద్వరిద్యర సూచకం, అపశకనం, 

అశుభ సూచకం అనేవి ఏవీ లేవు. ఇవన్నీ మూఢ 

నమెకాలు. స్వత ర అశుభ సూచకం అంటే ద్యరాాషల్లడేది, 

చెడునడత్ గలది, ద్యబ్బరా ఖరుాచేసేది. గడార లు. 

నడిచేవాడా, నజీహ్ అంటే కారయస్లధకడు,' అని 
అంట్టరు. 36  (త్రిెజి') 

 (2/1291)[ ) لم تتم دراسته (  13]  - 4588
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن َّل يَ وَ  ْيَدةَ: أَن َ الن َ ُ  َعْن بَُر َتَطي َ

ِمًَل َسأََل َعْن اْسِمِه فَإِذَا أَْعَجَبُه اْسُمُه   ِمْن َشْيٍء فَإِذَا بََعَث عَا
لَِك َعىَل َوْجِهِه َوإِْن كَِرهَ اْسَمُه ُرِئَِ كََراِهَيُة  فَِرَح بِِه َوُرِئَِ   بِْشُر ذَ

َيًة َسأََل َعِن اْسِمَها لَِك َعىَل َوْجِهِه َوإِذَا دََخَل قَْر ْن أَْعَجبَُه  فَإِ  .ذَ
لَِك ِِفْ َوْجِهِه َوإِْن كَِرهَ اْسُمَها ُرِئَِ   .اْسُمَها فَِرَح بِهِ  َوُرِئَِ بِْشُر ذَ

لَِك ِِفْ وَ كََراِهيَ   .ْجِهِه. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ ُة ذَ
4588. (13) [2/1291-అపరిశోధితం] 
బురైద్హ్(ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, అపశక 

నంగా భావించేవారు కారు. ఎవరినైెన్న, ఎకొడికైన్న 
త్రస్థల్లద రుగా పంపితే, అత్ని పేరు అడుగుత్రరు, 
అత్ని పేరు మంచిగా ఉంద్ని సంతోష్టసేత , సంతోష 
సూచనలు పర వకత  (స) ముఖంపైె కనబడత్రయి. ఒకవేళ 
అత్ని పేరు బ్బగు లేద్ని అనకంటే అసహయంచు 

కంట్టరు. అసహయ సూచనలు పర వకత  (స) ముఖంపైె 
కనబడత్రయి. అదేవిధంగా పర వకత  (స)  ఏపటాణంలో నైెన్న 
పర వేశసేత , ద్వని పేరు కనకొంట్టరు. ఒకవేళ ద్వని పేరు 
మంచిదైతే, సంతోష్టస్లత రు, సంతోష చిహాీలు పర వకత  (స) 
ముఖంపైె కనబడత్రయి. ఒకవేళ ద్వని పేరు బ్బగు లేక 

పోతే అసహయంచుకంట్టరు. ద్వని చిహాీలు సపషాంగా 
ముఖంపైె కనబడత్రయి. (అబూ  ద్వవూద్)  
ఇది అపశకనం కాద్య. సహజంగా సంతోష, అసహయ 

చిహాీలు కారణ  భూత్మవుత్రయి. 
 ( 2/1291)[ ) حسن (  14]  - 4589

ٍركَثَُر   َرُجٌل:قَاَل  َعْن أَنٍَس قَاَل:وَ  يَا َرُسْوَل اهلِل إِن َا كُن َا ِِف دَا
رٍ  لََنا إِىل دَا َ  .فِْيَها عََددُنَا َوأَْمَوالَُنا فََتَحو َ ْمَوالَُنا. قَل َ فِْيَها عَُددَنَا َوأ

. َرَواهُ أَبُْو "فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "ذَُرْوَها ذَِمْيَمةً 
 .دَاُودَ  

4589. (14) [2/1291 -పార మాణికం] 
అనస్ (ర) కథనం: ఒక వయక్త  'ఓ పర వకాత ! మేము ఒక 

ఇంటా్ల ఉండేవారం, మేము చ్చల్ల అధిక సంఖయలో ఉండే 
 

36) వివరణ-4587: ఇది శుభాకాంక్ష. అపశకనం కాద్య. 
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వారం, ధన సంపద్లు కూడా చ్చల్ల అధికంగా ఉండేవి. 
మేము ఆ ఇంటి నండి మరో ఇంటిలోనిక్ మారాము. ఆ 
ఇంటా్ల మా సంఖయ త్గగ పోయింది. ధన సంపద్లు కూడా 
త్గాగ యి,' అని అన్నీడు. అది విని పర వకత  (స) ''ఆ చెడు 
నివాస్లనిీ వద్లివేయండి,'' అని అన్నీరు. 37 (అబూ 
ద్వవూద్) 

 (2/1291) [ ) ضعيف ( 15]  - 4590
ِِنْ َمْن َسِمَع  َعْن يَْحََي بِْن وَ   َعْبِد اهلِل بِْن بَِحْيٍ قَاَل: أَْخََبَ

َل اهلِل ِعْنَدنَا أَْرٍض يَُقاُل فَْرَوةَ بَْن ُمَسْيٍك يَُقْوُل: قُلُْت: يَا َرُسوْ 
تَِنا َوإِن َ َوَباَءَها َشِدْيٌد. فََقاَل:  لََها أَبَْْيُ َوِهَي أَْرُض ِرْيِفَنا َوِمْيَ

 .. َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ  " ن َ ِمَن الَْقَرِف الت َلََف "دَْعَها َعْنَك فَإِ 
4590. (15) [2/1291-బలహీనం] 
యహ్యా బిన్ 'అబుద లా్లహ్ బిన్ బుహైర్ కథనం: 

ఫరాా బిన్ ముసైక్ ద్వారా వినీ వయక్త  ఇల్ల తెలియ 

పరిచ్చడు, నేన పర వకత  (స)న 'మా వద్ద  ఒక భూమి 
ఉండేది, ద్వనిీ అబీన్ అనే వారు. అది మా వయవస్లయ 
భూమి, ఇత్ర పార ంత్రల నండి ఆహార ధాన్నయలు వచిా 
అకొడ చేరేవి. పర జలు కనకొని అకొడి నండి తీసుక 
వళ్ళీవారు. కాని అకొడి వాత్రవరణం సరిగా ఉండేది 
కాద్య,' అని వినీవించు కన్నీడు. ద్వనిక్ పర వకత  (స), 'ఆ 
పార ంత్ం వద్లివేయండి, ఎంద్యకంటే అకొడిక్ రాకపోకలు 
హాని కలుగజేస్లత యి,' అని అన్నీరు. (అబూ  ద్వవూద్) 

----- 

ِلُث  لَْفْصُل الث َا َ   మూడవ విభాగిం   ا
 (2/1292)م دراسته ( [ ) لم تت 16]  - 4591

ِمٍرقَاَل:عَ  ةُ ِعْنَد َرُسْوِل اهلِل صىل   ْن ُعْرَوةَ بِْن عَا َيَ ِ ِكَرِت الط  ذُ
َوَّل َتُرد َ ُمْسِلًما فَإِذَا َرأَى  "أَْحَسُنَها اْلَفألُ  اهلل عليه وسلم فََقاَل:

لَْحَسَنا أََحُدكُْم َما يَْكَرُه فَلَْيُقْل: لل ُهم َ َّل َيأَِْتْ بِا َ ِت إِّل َ أَْنَت َوَّل ا
ةَ إِّل  بِاهلِل". َرَواهُ أَبُْو  َئاِت إِّل َ أَْنَت َوَّل َحْوَل َوَّل قُو َ ي ِ يَْدفَُع الس َ

 .دَاُودَ  
 

37) వివరణ-4589: ఆ రండో ఇంటిని వద్లమనీది 

అపశకనం వలాకాద్య. అకొడి వాత్రవరణం అబానంద్యన 

చ్చల్ల మంది అన్నరోగాయనిక్ గురయాయరు. చని 

పోయారు. మందూ మాకలక చ్చల్ల ధనం ఖరాయి 

త్గుగ  ముఖం పటాింది. 

4591. (16) [2/1292- అపరిశోధితం] 
'ఉర్వహ్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) ముంద్య 

శకనం గురించి పేర్కొనడం జరిగంది. ద్వనిని, 'మంచిది 
శుభసూచకం,' అని అన్నీరు. ముసా్థములు దేనిీ 
అపశకనంగా భావించరాద్య. ఏదైన్న కషాం ఎద్యరైతే, 
''అలా్లహుము ల్ల యాతీ బిల్ 'హసన్నత్ ఇలా్ల అింత. 
వల్ల యదఫ'ఉ అససయిాఆత్ ఇలా్ల అింత. 
వల్లహవ్ ల వల్లఖువవత ఇలా్లహ్ బిలా్లహ్.'' -- 'ఓ 
అలా్లహ్ మంచిని ఇచేాదీ న్నవే, చెడుక గురి చేసేదీ న్నవే. 
పాపాలక దూరంగా ఉండే శక్త  సత్రొరాయలు చేసే శక్త  న్న 

నండే  లభిసుత ంది,'  అని అన్నలి. (అబూ  ద్వవూద్) 
===== 

َنةِ   -2  َباُب الَْكَها
2. జ్యయతిష్ాిం 

అంటే అగోచరాల జా్ఞనం, భవిషయతుత లాో జరిగే 
విషయం. దీనేీ జ్యయత్షం అంట్టరు. అంటే 
జరుగబోయే విషయాలన చెపపడం, కంకర్ర్గళ్ళి 
విస్ధరి పర జల పరిసి్ధతులు తెలియపర్చటం, జరిగి 
పోయిన విషయాలను గురించి చెపపటం, అగోచర్గలు, 
ర్హస్తయలు తెలుస్నని వాదించటం. ఇట్టవంటి వారిని 
జ్యయతీషుయలు (కాహిన్) అంటారు, జర్గబోయే 
విషయాలను తెలిపేవారిని 'అరా్యఫ్ అంటారు అని 
కులిల యాత్ ల్ల ఉంది. కొందరు పర వకత  (స) దైవదౌత్రయనికి 
మ్మందు జ్యయతీషయం ఉండేది, షైత్రనలు ఆకాశం పైెక్ 
పోయి దైవదూత్ల కనిీ విషయాలు తెలుసుకని 
అంద్యలో వంద్ అబద్వధ లు కలిపి తెలియపరిచేవారు, 
అని, ఒక 'హదీసులో ఉంది. 

لُ  لَْفْصُل اْْلَو َ َ     మొద్టి విభాగిం   ا
 ( 2/1293)[ ) صحيح (  1]  - 4592

َيَة بِْن عَ   الَْحَكِم قَاَل: قُلُْت: يَا َرُسْوَل اهلِل أَُمْوًرا كُن َا  ْن ُمَعاِو
اِن قَاَل: "فَََل َتأُْتوا  اَن نَْصَنُعَها ِِف الَْجاِهلَي َِة كُن َا نَأَِْت اْلُكه َ اْلُكه َ

لَِك َشْيٌء يَِجُدهُ أََحُدكُْم ِِف  ُ قَاَل: "ذَ "قَاَل: قُلُْت: كُن َا نََتَطي َ
ْوَن قَاَل:  نَْفِسِه فَََل يَُص  ن َُكْم". قَاَل: قُلُْت: َوِمن َا ِرَجاٌل يَُخط ُ د َ
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ُه فََذاَك" اهُ  َروَ . "كَاَن نَِب ٌ م َِن اْْلَْنِبَياِء يَُخط ُ فََمْن َوافََق َخط ُ
 .ُمْسِلٌم 

4592. (1) [2/1293 -దృఢం] 
ము'ఆవియహ్ బిన్ 'హకమ్ (ర) కథనం: నేన పర వకత  

(స) తో, 'ఇసా్లమ్క పూరాం మేము అజాాన కాలంలో 
చ్చల్ల అల్లంటి, ఇల్లంటి పనలు చేసేవారం. 
జ్యయత్ష్యల వద్ద క వళ్ళీవారం. వారిని అగోచరాల 
గురించి, భవిషయతుత లో జరిగే విషయాల గురించి అడిగే 

వారం,' అని అన్నీరు. ద్వనిక్ పర వకత  (స), 'ఇపుపడు 
ఇసా్లమ్ స్వాకరించిన త్రాాత్ జ్యయత్షుయల వద్ద క 
వళీకండి,' అని అన్నీరు. ఆ త్రువాత్ నేన, 'ఓ 
పర వకాత ! మేము అపశకనాలను కూడా నమేువారం,' 
అని అన్నీన. ద్వనిక్ పర వకత  (స), అపశకనాలను 
ఇపుపడు అపశకనాలను నముకండి. దేనీి 
అపశకనంగా భావించి పనలన వద్లకండి, 
అలా్లహ్(త)పైె నమెకంతో పనలన కనస్లగంచండి,' 
అని అన్నీరు. మళ్ళీ నేన, 'ఓ పర వకాత ! మాలో కంద్రు 
గీత్లు గీస్థ అగోచర విషయాలన తెలియ 
పరుసుత న్నీరు,' అని అన్నీన. పర వకత  (స), 'పర వకత లాో 
ఒకరు గీత్లు గీసేవారు, గీత్  గీత్క అనగుణంగా 
ఉంటే ధరెమే,'  అని అన్నీరు.38 (ముసా్థమ్) 

 (2/1293) [ ) متفق عليه ( 2]  - 4593
لَْت:َعْن عَائَِشَة قَوَ  َسأََل أُنَاٌس َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  ا

اِن فََقاَل لَُهْم َرُسْوُل اهلِل صىل اهلِل عليه وسلم:  وسلم َعِن اْلُكه َ
لُْوا:. بَِشْيٍء" "إِن َُهْم لَْيُسْوا ثُْوَن   قَا ِ يَا َرُسْوَل اهلِل فَإِن َُهْم يَُحد 

ْيِء يَُكْوُن َحق ًا لش َ ًنا بِا اَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  فَقَ  .أَْحَيا
 

38) వివరణ-4592: నవవీ మరియు ఖా'దీ అయాజ్ ఇల్ల 

పేర్కొన్నీరు : జ్యయత్షం మూడు రకాలుగా ఉంటుంది. 1. 

జిన్ లేద్వ షై'త్రన్తో పేర మ ఉంటుంది. వాడు అత్నిక్ 

అగోచరాలన తెలియజేస్లత డు. ఇది పర వకత  (స) 

దైవదౌత్యంతో అంత్మైపోయింది. 2. భూమిపైె సుదూర 

పార ంత్రల విషయాలన వారత లన తెలియపరచాటం 

జరుగుతుంది. 3. భవిషయవాణులు పలకటం, 

హంద్యవులాో పండితులు, శాసుత రలు చెపుపతుంట్టరు. 

ఇవన్నీ అసత్రయలే, కలిపత్రలే. అంద్యవలాే వీటిని 

నిషేధించటం జరిగంది. (నవవీ - ముసా్థమ్)  

َها ِِفْ أُذُِن   وسلم: "تِلَْك اْلكَِلَمُة ِمَن الَْحق ِ يَْخَطُفَهاالِْجِن ِ ُ فََيُقر َ
َجا لِي َِه قَر َ الد َ َ َو  .ْكثََر ِمْن ِماَئِة كَِذبٍَة" َجِة فََيْخِلُطْوَن فِْيَها أ

4593. (2) [2/1293 -ఏకీభవితం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పర జలు పర వకత  (స) న 

జ్యయత్షుయల గురించి అడిగారు. ద్వనిక్ పర వకత  (స), 'వీరు 
ఏమీ కారు, అంటే వీరి మాట నమెద్గనది కాద్య,' అని 
అన్నీరు. ద్వనిక్ పర జలు, 'ఓ పర వకాత ! ఒకోొస్లరి వారి 
మాటలు నిజమౌత్రయి,' అని అన్నీరు. పర వకత  (స) 
ద్వనిీ జినీలు దంగ లించి తెచిా త్న మితుర ని చెవిలో 
వేస్లత రు. కోడి పుంజు గంజలు చూచి మరో కోడి పుంజున 
పిలిచినటాు. ఈ జ్యయత్ష్యలు ఒక నిజానిక్ 100 
అబద్వధ లు కలిపి చెబుత్రరు,' అని అన్నీరు. 39  

(బు'ఖారీ,  ముసా్థమ్) 
 ( 2/1293)[ ) صحيح (  3]  - 4594

لَْت:وَ   ه وسلم يَُقْوُل:َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل علي َعْنَها قَا
َحاُب فََتْذكُُر اْْلَْمَر قُِضَي   "إِن َ الَْمََلئَِكَة َتْْنُِل ِِف الَْعَناِن َوُهَو الس ِ

َيا َماِء فََتْسََتُِق الش َ اِن ِِف الس َ ْمَع فَُتْوِحْيِه إِىل اْلُكه َ ِطْْيُ الس َ
 . َرَواهُ الُْبَخاِري ُ فََيْكِذبُْوَن َمَعَها ِماَئَة كَِذبٍَة ِمْن َعْنِد أَْنُفِسِهْم 

. 
4594. (3) [2/1293- దృఢం] 
'ఆయి'షహ్ (ర) కథనం: పర వకత (స) ఇల్ల అంటూ 

ఉండగా నేన విన్నీన, ''దైవదూత్లు మేఘాల క్ర ందిక్ 
దిగ అల్లల హ్(త) నిరాయాల గురించి మాటా్టడుతూ 
ఉంట్టరు. షైత్రనలు చెవియొగగ  రహసయంగా 
వింట్టరు. ఏదో ఒక విషయం విని త్మ సేీహతులైన 
జ్యయత్ష్యల చెవిలో పడవేస్లత రు. ఆ జ్యయత్ష్యడు అంద్యలో 
100 అబద్వధ లు కలిపి పర జలక వినిపిస్లత డు. (బు'ఖారీ) 

 

39) వివరణ-4593: అంటే షై'త్రన్ ఆకాశంపైె వళత్రడు. 

అకొడ దైవదూత్ల నండి మాటలు విని, జ్యయత్ష్యల 

వద్ద క వళ్ళి కోడి శబద ం చేస్థ పిలిచినటాు పిలుస్లత డు. 

ఖసత ల్లన్న అభిపార యం: షై'త్రనలు ఆకాశంపైెక్ వళ్ళీ 

విషయాలన దంగలించి తెచేావారు. పర వకత  (స) 

దైవదౌత్రయనిక్ ముంద్య ఇది జరిగేది. పర వకత  (స) క 

దైవదౌత్యం లభించిన త్రువాత్ ఆకాశంపైె గటాి కాపల్ల 

పెటాటం జరిగంది. ఇపుపడు అకొడక షైత్రనలు 

వళ్ళీలేరు. ఇపుపడు జ్యయత్ష్యలు డంబ్బలు మాత్ర మే 

పలుకత్రరు. వాటిలో ఎటువంటి వాసత వం ఉండద్య. 
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4595 -  [4 ]?   (2/1293 ) 
لَْت: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َعْن َحْفَصةَ وَ   قَا

افًا فََسأَلَُه َعْن َشْيٍء لَْم ُتْقَبْل  َصََلةُ أَْربَِعْْيَ لَْيلًَة".  "َمْن أَََت َعر َ
 .َرَواهُ ُمْسِلٌم 

4595. (4) [2/1293- ? ] 
'హఫ్'సహ్ (ర) కథనం: ఎవరైన్న జ్యయత్ష్యల వద్ద క 

వళ్ళీ  ఏ విషయం గురించి అయిన్న అడిగతే 40 రోజుల 
వరక అత్ని నమా'జు స్వాకరించబడద్య. (ముసా్థమ్)  
అంటే ఎవడైెన్న జ్యయత్ష్యల వద్ద క వళ్ళీ జ్యయత్షయం 

అడిగ, ద్వనిీ నమిెతే, 40 రోజుల వరక అత్డి 
నమా'జు స్వాకరించబడద్య. పైెగా ఒకోొస్లరి ఇసా్లమ్ పరిధి 
నండి తొలగ పోవచుాన. అంద్యవలా వీటిక్ దూరంగా 
ఉండాలి. 

 (2/1294) [ ) متفق عليه ( 5]  - 4596
لِِد الُْجَهِِن ِ قَاَل:وَ   صىل اهلل  َصىل َ لََنا َرُسْوُل اهللِ  َعْن َزْيِد بِْن َخا

لُْحَدْيِبَيِة َعىَل أَْثِرَسَماٍء كَانَْت ِمَن   ْبِح بِا عليه وسلم َصََلةُ الص ُ
ْنَصَرَف أَقَْبَل َعىَل الن َاِس فَ  "َهْل َتْدُرْوَن َماذَا   َقاَل:الل َْيِل فَلَم َا ا

لُْوا: قَاَل َرب ُُكْم؟" َباِدْي  أَْصَبَح ِمْن عِ  قَاَل: .اهلُل َوَرُسْولُُه أَعْلَُم   قَا
ا َمْن . ُمْؤِمٌن ِِبْ َوكَافِرٌ  ُمِطْرنَا بَِفْضِل اهلِل َوَرْحَمِتِه   قَاَل: فَأَم َ

ْلَكْوكَِب  ُمِطْرنَا بَِنْوِء كََذا  ا َمْن قَاَل:َوأَم َ  .فََذلَِك ُمْؤِمٌن ِِبْ كَافٌِرِبا
ْلَكْوِكِب"  .َوكََذا فََذلَِك كَافٌِرِِبْ َوُمْؤِمٌن بِا

4596. (5) [2/1294 -ఏకీభవితం] 
'జైద్ బిన్ 'ఖాలిద్ జుహ్న్న (ర) కథనం: పర వకత  (స) 

హుదైబియా పార ంత్ంలో మాక నమా'జు చదివించ్చరు. 
ఆరాత్ర  వరష ం పడింది. నమా'జు అయిన త్రాాత్ పర జల 
వైపు త్రిగ, 'మీ పర భువు ఏమన్నీడో మీక తెలుస్ల?' 
అని అన్నీరు. ద్వనిక్ పర జలు, 'అలా్లహ్, ఆయన 
పర వకత (స)కే బ్బగా తెలుసు,' అని అన్నీరు. అపుపడు 
పర వకత  (స) ఈ ఉద్యం న్న ద్వసులాోని కంద్రు 
విశాాసులుగా, మరికంద్రు అవిశాాసులుగా లేచ్చరు. 
'అల్లల హ్ (త) ద్యవలా వరష ం కరిస్థంది అని అనీవారు 
విశాాసులు. ఫల్లన్న నక్షత్రర ల వలా వరష ం పడింద్ని 
భావించిన వారు అవిశాాసులు,' అని అన్నీరు. 40  

(బు'ఖారీ, ముసా్థమ్) 
 

40) వివరణ-4596: అంటే 'వరష ం నక్షత్రర ల పర భావం వలా 

పడింది,' అని విశాస్థంచిన వాడు ఇసా్లమ్ పరిధి నండి 

 ( 2/1294)[ ) صحيح (  6]  - 4597
ْيَرةَ َعْن َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم قَاَل:وَ  "َما   َعْن أَِِبْ ُهَر

ْيٌق ِمَن الن َاِس بَِها أَْنَزَل ا َماِء ِمْن بََركٍَة إِّل َ أَْصَبَح فَِر هلُل ِمَن الس َ
ْيَن  بَِكْوكَِب كََذا َوكََذا".َرَواهُ   ْيَث فََيُقْولُْوَن:يَْْنُِل اهلُل الْغَ  كَافِِر
 ُمْسِلٌم 

4597. (6) [2/1294 -దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) ఇల్ల 

పర వచించ్చరు, ''అలా్లహ్ (త్) ఏ శుభం అవత్రింప 
జేస్థన్న ఉద్యమే అవత్రింపజేస్లత డు, ఒక బ ంద్ం 
వయత్రేక్సుత ంది, క త్ఘ్ీత్క పాలపడుతుంది. 
అలా్లహ్ (త్) ఆకాశం నండి వరాష నిీ కరిపిస్లత డు. కాని 
వీరు ఫల్లన్న నక్షత్ర ం వలా వరష ం కరిస్ధంద్ని 
భావిస్లత రు.''41  (ముసా్థమ్) 

----- 

لَْفْصُل الث َاِِنْ   َ    రండవ విభాగిం ا
 (1294/ 2)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 4598

ْبِن َعب َاٍس قَاَل:عَ   ليه وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل ع ِن ا
ْحِر َزادَ َما   َن الس ِ َن الن ُُجْوِم اقَْتَبَس ُشْعَبٌة م ِ "َمِن اقَْتَبَس عِلًْما م ِ

ْبُن َزادَ". َرَواهُ أَْحمَُد   .َماَجهُ  وأَبُْو دَاُودَ َوا
4598. (7) [2/1294- అపరిశోధితం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) 

పర వచనం, 'నక్షత్రర ల జాానం నేరుాకనీవారు చేత్బడి 
జాానం నేరిానటాే. నక్షత్రర లజాానం ఎంత్ అధికంగా నేరుా 
కంటే అంత్ అధికంగా చేత్బడి, మంత్ర  జాానం 

 

తొలగపోత్రడు. ఎంద్యకంటే వరష ం అల్లల హ్ (త) నిరాయం 

వలా పడుతుంది. అల్లల హ్(త) త్పప మరే వసుత వూ వరష ం 

కరిపించ లేద్య. కనక ఇల్ల భావించడం కూడా 

అవిశాాస్లనిక్ గురిచేసుత ంది.   

41) వివరణ-4597: అంటే ఈ నక్షత్రర ల పర భావం వలా వరష ం 

కరుసుత ంద్ని భావిస్లత రు. ఈ ఆధునిక కాలంలో కూడా 

ఇటువంటి విశాాస బలహీనలు చ్చల్లమంది ఉన్నీరు. 

మానవునిక్ కలిగే ల్లభనషా్షలక నక్షత్రర లు కారణమని 

భావిస్లత రు. ఇల్ల భావించటం మహా పాపం. 
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నేరుాకంటునీటాే.'' 42  (అ'హెద్, అబూ ద్వవూద్, 
ఇబ్నీ  మాజహ్) 

 ( 2/1294)[ ) صحيح (  8]  - 4599
ْيَرةَ قَاَل:وَ    َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:قَالَ  َعْن أَِِبْ ُهَر

قَُه بَِما يَُقْوُل أَْو أَََت اِْمَرأََتُه َحائًِضا أَْو أَََت   "َمْن أَََت كَاِهًنا فََصد َ
َرَواهُ أَْحَمُد    دُبُرَها فََقْد بَِرَئ ِمم َا أُْنِزَل َعىَل ُمَحم ٍَد". اِْمَرأََتُه ِمْن 
 . َوأَبُْودَاُودَ 

4599. (8) [2/1294- దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''జ్యయత్ష్యల వద్ద క వళ్ళీ వారి మాటలు నమేెవారు, 
బహషా్యసి్థత్లో భారయతో సంభోగం చేసేవారు లేద్వ 
భారయతో ఆమ వనక భాగం (మల మార్గ ం)లో సంభోగం 
చేసేవారు పర వకత  (స) తెచిాన షరీఅత్ పటల  
విస్థగపోయినటాే.'' 43 (అ'హెద్, అబూ  ద్వవూద్)  

----- 

    మూడవ విభాగిం ْصُل الثَّاِلُث اَْلفَ 

 ( 2/1295)[ ) صحيح (  9]  - 4600
ْيَرةَ أَن َ نَِب َ اهلل صىل اهللعَ   عليه وسلم قَاَل: إِذَا قَََض ْن أَِِبْ ُهَر

ًنا  َماِء َضَرَبِت الْمَََلئَِكُة بِأَْجِنَحِتَها ُخْضَعا اهلُل اْْلَْمَر ِِف الس َ
لُْوا: لَِقْولِِه كَأَن َُه ِسلِْسلَةٌ  ِبِهْم قَا عَ َعْن قُلُْو  َعىَل َصْفَواٍن فَإَِذا فُز ِ

لُْوا: لِل ِِذْي قَالَ  .َماذَا لَْحق َ َوُهَو الَْعلِي ُ اْلَكِبْيُ  قَاَل َرب ُُكْم؟ قَا َ ا
ْمِع  ْمِع َوَمُسَْتِقُوا الس َ َهَكَذا بَْعُضُه فَْوَق  .فََسِمَعَها ُمْسََتِقُْوا الس َ

دَ بَْْيَ أََصاِبِعِه" "َوَوَصَف  .بَْعٍض  فََها َوَبد َ ِه فََحر َ ُسْفَياُن بَِكف ِ
ْحَتُه ثُم َ يُلِْقْيَها اْْلَخُر إِىل َمْن  فََيْسَمُع اْلكَِلَمَة فَُيلِْقْيَها إِىل َمْن تَ 

اِحِر أَِو الْكَاِهِن. فَُرب ََما أَْدَرَك   َتْحَتُه َحّت  يُلِْقَيَها عىَل لَِساِن الس َ
َهاُب قَ  ْبَل أَْن يُلِْقَيَها َوُرب ََما أَلَْقاَها قَْبَل أَْن يُْدِركَُه فََيْكِذُب  الش ِ

 

42) వివరణ-4598: అంటే జ్యయత్ష్యలు మాంత్ర కల వంటి 

వారు. మాంత్ర కలు అగోచరాల గురించి తెలిపినటాు 

జ్యయత్ష్యలు కూడా అగోచరాల గురించి తెలియజేస్లత రు. 

వాసత వం ఏమిటంటే అగోచరాల జాానం కేవలం అలా్లహ్క 

మాత్ర మే ఉంది. ఆయనక త్పప అగోచరాల జాానం 

మరవారికీ లేద్య. 

43) వివరణ-4599: ఒకవేళ ధరెసమెత్ంగా భావించి 

చేసేత  అవిశాాస్లనిక్ గురవుత్రడు. లేకపోతే మహా పాపానిక్ 

గురయినటాే.  

قَاَل لََنا يَْوَم كََذا َوكََذا:  .ُل: أَلَْيَس قَْد َمَعَها ِماَئَة كَِذبٍَة فَُيَقا
َماءِ  ُق بِِتلَْك اْلكَِلَمِة ال َِِتْ َسِمْعْت ِمَن الس َ . "كََذا َوكََذا؟ فَُيَصد َ

 . الُْبَخاِري ُ َرَواهُ 
4600. (9) [2/1295-దృఢం] 
అబూ హురైరహ్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, 

''అలా్లహ్ (త్) ఆకాశంలో దేనిీ గురించైెన్న ఆదేశసేత  దైవ 
దూత్లు భయంతో వణ్నక్పోత్రరు, ఇంకా త్మ 
రకొలన విదిలించుకంటూ ఉంట్టరు. ఈ ఆదేశం 
గలుసు శబద ంల్ల ఉంటుంది. అంటే అదొక రకమైన శబద ం 
కలిగ ఉంటుంది. దైవదూత్ల హ ద్యాల నండి 
భయం తొలగన త్రాాత్ వారు, 'మీ పర భువు ఏం 
ఆదేశంచ్చడు,' అని పరసపరం పర శీంచుకంట్టరు. 
ఇంకా, 'మా పర భువు ఆదేశంచినద్ంత్ర సత్యమే, ఆయన 
ఔనీత్యం, గపపత్నం గలవాడు,' అని సమాధానం 
ఇచుాకంట్టరు. ఈ మాటలన షై'త్రనలు 
రహసయంగా విని ఒక షై'త్రన్ మరో షై'త్రన్క అంద్ 
జేస్లత డు. ఈ విధంగా ఈ విషయాలు భూమి వరక 
చేరుత్రయి. ఒకోొస్లరి వీరిపైె అగీకణాలు పడుతూ 
ఉంట్టయి. ఈ విధంగా చివరి షై'త్రన్ మాంత్ర కలక, 
జ్యయత్ష్యలక తెలియపరుస్లత డు. వీళ్ళీ అంటే 
మాంత్ర కలు, జ్యయత్ష్యలు అంద్యలో వంద్ అబద్వధ లు 
కలిపి పర చ్చరం చేస్లత రు. ఆ ఒకొమాట వలా పర జలు వారిని 
నముెతూ ఉంట్టరు.''  (బు'ఖారీ) 

 (2/1295)[ ) صحيح (  10]  - 4601
ْبِن عَ ََ و ْن أَْصَحاِب الن َِب  صىل   ب َاٍس قَاَل:َعِن ا ِِنْ َرُجٌل م ِ أَْخََبَ

أَن َُهْم بَْيَنا ُجلُْوٌس لَْيلًَة َمَع  اهلل عليه وسلم ِمَن اْْلَْنَصاِر: 
ُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ُرِمَي بَِنْجٍم َواْسَتَناَر فََقاَل لَُهْم َرُسوْ 

كُْنُتْم َتُقْولُْوَن ِِف الَْجاِهِلي َِة   "َما َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: 
لُْوا: اهلُل َوَرُسْولُُه أَعْلَُم  لَِد   .إِذَا ُرِمَي بِِمثِْل َهَذا؟" قَا كُن َا نَُقْوُل: ُو

فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل   .َة َرُجٌل َعِظْيٌم َوَماَت َرُجٌل َعِظْيٌم الل َْيلَ 
ِبَها لَِمْوِت أََحٍد َوَّل لَِحياَِتِه اهلل عليه وسلم: "فَإِن ََها َّل يُْرََم 

َلِكْن َرب َُنا َتَباَرَك اْسُمُه إِذَا قَََض أَْمًرا َسب ََح َحَملَُة الَْعْرِش ثُم َ   َو
َماِء ال َِذْيِن يَلُْونَُهْم َحّت  يَْبلَُغ الَتْسِبْيُح أَْهَل  َسب ََح أَْهِل ا لس َ

ْنَيا ثُم َ قَاَل ا َماِء الد ُ ل َِذْي يَْوَن َحَملََة الَْعْرِش لَِحَملَِة َهِذهِ الس َ
ْونَُهْم َما قَاَل: فََيْسَتْخَِبُ  الَْعْرِش: َماذَا قَاَل َرب ُُكْم؟ فَُيْخَِبُ

مَ  ْنَيا بَْعُض أَْهِل الس َ َماَء الد ُ اَواِت بَْعًضا َحّت  يَْبلَُغ َهِذهِ الس َ
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 َ ْمَع فََيْقِذفُْوَن إِىل أ ُيْرَمْوَن فََما فََيُخَطُف الِْجن ُ الس َ لَِيائِِهْم َو ْو
ْ يَْقِرفُْوَن فِْيِه  ُ َلِكَّن َ َجاُؤْوا بِِه َعىَل َوْجِهِه فَُهَو َحق ٌ َو

َيِزْيُدْوَن   .. َرَواهُ ُمْسِلٌم  "َو
4601. (10) [2/1295 -దృఢం] 
ఇబ్నీ 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: వీరితో ఒక అ'న్నసరీ 

అనచరుడు ఇల్ల తెలిపాడు, ''ఒకరోజు రాత్ర  పర వకత  (స) 
వద్ద  అనచరులు కూర్కాని ఉన్నీరు. ఇంత్లో ఒక 
చుకొ రాలింది, ద్వని వలుగు వాయపించింది. అది చూచి 
పర వకత  (స), 'అజాానకాలంలో దీనిీ ఏమనేవారు' అని 
పర శీంచ్చరు. ద్వనిక్ అనచరులు, 'దీని వాసత వం 
అలా్లహ్ (త) మరియు ఆయన పర వకత కే తెలుసు, మేము 
ఇల్ల జరిగతే ఈ రోజు రాత్ర  గపపవాడు జనిెంచ్చడని, 
లేద్వ గపప వయక్త  మరణ్నంచ్చడని భావించేవారం,' అని 
అన్నీరు. అపుపడు పర వకత  (స) ఒకరి జీవనెరణాల వలా 
చుకొలు రాలవు. వాసత వం ఏమిటంటే, అలా్లహ్ (త్) 
ఆకాశంలో ఏదైన్న ఆదేశం జారిచేసేత , ద్వనిీ విని దైవ 
స్థంహాసన్ననిీ ఎతేత  దైవదూత్లు, 'సుబ్హానలా్లహ్' 
అంట్టరు. వారి త్రువాత్ ఉనీ దైవదూత్లు అది విని 
త్స్వాహ్ పఠస్లత రు. అదేవిధంగా భూమాయకాశ్వల దైవ 
దూత్లు అది విని త్స్వాహ్ చద్యవుత్రరు. వీరు దైవ 
స్థంహాసన్ననిీ ఎత్త న దైవదూత్లన మీ పర భువు ఏమి 
ఆదేశంచ్చడని అడుగుత్రరు. వారు సమాధానం 
ఇస్లత రు. ఈ విధంగా భూమిపైె ఆకాశ దైవదూత్ల వరక 
ఈ విషయం చేరుతుంది. వీటిని షైత్రనలు, జినీలు 
దంగత్నంగా కనిీ మాటలు విని త్మ అభిమానలక 
తెలియపరుస్లత రు. వీళ్ళీ అంద్యలో అనేక అసత్రయలు 
కలిపి చెబుత్రరు'' అని అన్నీరు. (ముసా్థమ్) 

 (2/1296)[ ) لم تتم دراسته (  11]  - 4602
َخلََق اهلُل َتَعاىل َهِذهِ الن ُُجْوَم لِثَََلٍث َجَعلََها  :َعْن قََتادَةَ قَالَ وَ 

َياِطْْيِ َوعَََلَماٍت يُْهَتدى بَِها فََمْن  َماِء َوُرُجْوًما لِلش َ  ِزْيَنًة لِلس َ
َ َوأََضاعَ نَِصْيَبُه َوَتكَل ََف َماَّل يَْعلَُم.   لَِك أَْخَطأ َل فِْيَها بَِغْيِذَ َتأَو َ

  .ي ُ َتْعِلْيًقاَرَواهُ الُْبَخارِ 

َيٍة َرِزْيٍن: "َتكَل ََف َماَّل يَْعِنْيِه َوَماَّل عَِلَم لَُه بِِه َوَما وَ  ِِفْ ِرَوا
 ." الَْمََلئَِكةُ َعِجَز َعْن عِلِْمِه اْْلَْنِبَياُء وَ 

4602. (11) [2/1296 -అపరిశోధితం] 
ఖత్రద్హ్ (ర) కథనం: అలా్లహ్ (త్) నక్షత్రర లన 
మూడు ఉపయోగాల కరక స షా్టంచ్చడు. కనిీంటిని 
ఆకాశ అలంకరణగా, మరికనిీంటిని షై'త్రనలన 
త్రిమి వేయ డానిక్, కనిీంటిని మారగ ం చూపడట్టనిక్. 
ఈ మూడు ల్లభాలు త్పప మరే విషయానిీ తెలిపే 
వయక్త  పర యత్ీం వ ధా అయినటాే, తెలియని ద్వనిీ 
గురించి పాకల్లడినటాే. ఇంకా ఆ విషయాలన పర వకత లు, 
దైవదూత్లు మొద్లైనవారు కూడా  తెలుసుకోలేరు.44  

(బు'ఖారీ) 
 (2/1296)[ ) لم تتم دراسته (  12]  - 4603

ِبْيِع ِمثْلُُه وَ  هلُل ِِفْ نَْجٍم َحَياةَ أََحٍد َواهلِل َما َجَعَل ا : َوَزادَعِن الر َ
َي  ْوَن َعىَل اهلِل اْلَكِذَب َو َتَعل َلُْوَن َوَّل ِرْزقَُه َوَّل َمْوَتُه َوإِن ََما يَْفََتُ

لن ُُجْوِم    .بِا
4603. (12) [2/1296-అపరిశోధితం] 
రబీ'అ కథనం: అలా్లహ్(త) స్లక్ష ! అలా్లహ్ (త్) 

నక్షత్రర లతో ఎవరి జీవిత్రన్నీ ముడిపెటాలేద్య. ఎవరి 
ఉపాధిని ముడిపెటా లేద్య. ఎవరిమరణానిీ 
ముడిపెటాలేద్య. జ్యయత్ష్యలు  కేవలం అలా్లహ్(త)పైె 
అభాండాలు వేసుత న్నీరు. నక్షత్రర లతో సంఘ్టనలన, 
జీవిత్రలన ముడిపెడుతున్నీరు. 

 (2/1296) [ ) لم تتم دراسته ( 13]  - 4604
ْبِن َعب َاٍس قَاَل:وَ    صىل اهلل عليه وسلم:قَاَل َرُسْوُل اهللِ  َعِن ا
َكَر اهلُل فََقِد   "َمِن  اقَْتَبَس بَاًبا ِمْن عِلِْم الن ُُجْوِم لَِغْيَِما ذَ

 

44) వివరణ-4602: ఈ 'హదీసు' ద్వారా అలా్లహ్ (త్) 

నక్షత్రర లన మూడు ఉపయోగాల కోసం స షా్టంచ్చడు. 

ఇపుపడు ఎవరైన్న ఈ నక్షత్రర ల ద్వారా అగోచరాలు 

తెలుస్లత యని, వీటివలా వరాష లు కరుస్లత యని భావిసేత  అది 

మహా పాపం అవుతుంది. ఇంకా ఎవరైన్న వీటి గురించి 

త్న జీవిత్ం వ థా చేసేత , అత్డు త్న ఇహపరాలన 

వయరిం చేసుకన్నీడు. 

*** 



23. వైద్యం, మంత్ర ించటిం : 4514-4605 ;   సింపు. II 1605 23-  ِ قَىِكتَاُب الط ِ َوالرُّ   II :ْلدُ الجِ  ؛ 4605-4514 :  ب 

ُم كَاِهٌن َواْلكَاِهُن   ُشْعَبًة م َِن اقَْتَبَس  ِ ْحِرالُْمَنج  الس ِ
اِحُر كَافٌِر".   َرَواهُ َرِزْيٌن   َساِحٌرَوالس َ

4604. (13) [2/1296 -అపరిశోధితం] 
'అబుద లా్లహ్ బిన్ 'అబ్బాస్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) 

పర వచనం, ''అలా్లహ్ (త్) పేర్కొనని నక్షత్రర ల జాానం 
ఎవరైన్న నేరుాకనీవాడు చేత్బడిక్ సంబంధించిన 
విద్య నేరుాకన్నీడు. జ్యయత్ష్యడు మాంత్ర కడు, 
అవిశాాస్థ.''  (ర'జీన్) 

 (2/1296) [ ) ضعيف ( 14]  - 4605
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ِعْيِد الُْخْدِري ِ قَاَل:َعْن أَِِبْ َس وَ 

 َخْمَس ِسِنْْيَ ثُم َ أَْرَسلَُه  لَْوأَْمَسَك اهلُل الَْقْطَرَعْن ِعَباِدهِ  "  وسلم:
ْيَن يَُقْولُْوَن:ُسِقْيَنا بَِنْوِء   َْلَْصَبَحْت  َطائَِفٌة م َِن الن َاِس كَافِِر
 .اِئِ ُ َرَواهُ الن ََس  الِْمْجَدِح"

4605. (14) [2/1296- బలహీనం] 
అబూ స'యీద్ (ర) కథనం: పర వకత  (స) పర వచనం, ''ఒక 

వేళ అలా్లహ్ (త్) 5 సంవత్సరాల వర్కు వరష ం 
కరిపించక ఆ త్రువాత్ వరష ం కరిపిసేత  చ్చల్లమంది 
అవిశ్వాస పర జలు ఫల్లన్న నక్షత్ర ం ఉదయించటం వలా 
వరష ం కరిస్థంద్ని  భావిస్లత రు.'' (నస్లయి') 

***** 


