
దిన చర్యల పాఠాలు 
 

11 

హ్జ్రత్ ఆయి్ రజియల్లాహు అన్ను క్థషిం: కొింత ంింి  ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص న్హ 
జ్యయతిష్యయల గ్నరిించి ప్రశ్ుించారు. "వారి వి్యిం (సతయమైషి ) కాదు" 
అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص బదుల్నచాురు. 'ప్రవకాత! వారు మాతో చెప్పా వి్యిం 
ఒక్కొస్థరి నిజంవుతుింి  క్దా?' అని వారు తం సింద్ద- హానిు సా్టమిం 
చేశారు. వారికి ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సులదాయిించారుుః "ఒక్ నిజానిు జిన్ు 
అిందుకొని తష శ్ష్యయని చెవిో వేస్థతడు. అతడు దానిో వింద 
అబదాులు క్ల్నాస్థతడు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).   
విశేషాలుః  
1- జ్యయతిష్యయల వదుకు వెళ్ళుట్ నిషిదధిం. వారు అగోచర జాాషిం గ్లవార- 
ంని జరిగషి , జరుగ్బోయ్యి  అింతా తెల్నయుషని చెపుాకుేకవారు. 
2- జ్యయతిషి ఒక్పుాడు ఒక్ మాట్ సతయిం చెపిాన్న అిందుో వింద 
అబదాులు క్లుాతాడు.  
3- చెయియ చూసి, ప్పత్ర అడుగ్నో చూసి, రాశ్ ఫలిం దావరా (అగోచర 
వి్యాలు) చెపుాట్), అదృ్టమిం గ్నరిించి తెల్నయజేయుట్, ఇవనిుయు 
జ్యయతి్యిం క్కవకే వస్థతయి.  

4- ఇంద్ర జాలం, దాన్న నండి హెచ్చరక 
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వారు సులైమాను రాజ్య క్తలము షైతానులు పఠంచునట్టి దానిని 
అనుసరించిరి. సులైమాను అవిశ్వాసి క్తలేదు. క్తని షైతానులు జ్నులకు 
'జాల' విదయను నేరుుతూ అవిశ్వాసులైరి. వారు బాబిల్ నగరమందు 
హారూతు మారూతు అనా దైవదూతలకు నొసంగ-బడిన దానిని 
అనుసరించిరి. ఆ ఇదదరు దూతలు మేము పరీక్షకు ఉన్నాము క్తవున మీరు 
అవిశ్వాసులు క్తకండి అని చెపునంత వరకు ఎవరికి వారు నేరుకుండిరి. 
ఆ పిదప వారు ఆ ఇదదరి నుండి భారాయభరాలకు ఎడబాటు కలిగంచునట్టి 
జాలవిదయ నేరుుకొను-చుండిరి. వారు దాని వలన అల్లాహ్ సెలవు లేక 
(అల్లాహ్ ఆజ్ఞ లేనిది) ఎవరికిని నష్ిము కలిగంపజాలరు. క్తని వారు నేరుు-
కునాది వారికి నష్ిం కలిగంచేదే క్తని ల్లభం కలిగంచేది ఎంతమాత్రం 
క్తదు. ఈ విదయను కొనేవారికి పరలోక సౌఖ్యయలలో ఏ మాత్రం భాగం 
లేదనే విష్యం వారికి బాగా తెలుసు. ఎంత తుచ్ఛమైన సొముుకు 
బదులుగా వారు తమ ఆతులను అముుకున్నారో వారికి తెలిస్తా ఎంత 
బాగండేది. (2: బఖర: 102).  
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మంత్రగాడు ఎచ్ుట్టకి పోయిననూ జ్యం పందడు. (20: తాహా: 69). 
وا: َيا َرُسوَل هللِا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي عن أبي هريرة 
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దూరింగా ఉిండిండి" అని హెచురిించారు. ఆ పన్హల్లమిట ప్రవకాత అని 
అడిగారు సహ్చరులు. అపుాడాయష ఇల్ల సెలవిచాురుుః "అల్లాహ్ కు 
స్థట క్ల్నాించడిం. చేతబడి చేయడిం. ధరియుక్తింగా తపా 
అల్లాహ్ హ్తమారుకూడదని నిషేధిించిష ప్రాణిని హ్తమారుడిం. 
వడ్డీ సొులి తిషడిం. అన్నథ సొులిన్హ హ్రిించి వేయడిం. 
ధరియుదధింో వెన్హుజూపి ప్పరిపోవడిం. ఏ ప్పపమెరగ్ని 
అమాయక్ ులసిాిం స్త్రీలపై అపనిిందలు మోపడిం". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుః 
1-  చేతబడి నిషిదధిం. అి  న్నశ్షిం చేయు ప్పప్పలో ఒక్ట.  
2- అల్లహా్ యొక్ొ ఈ ఆద్దశ్మాధారింగాుః "మేుల పరీక్షకు ఉన్నుుల. 
కావుష మీరు అవిశావసులు కాక్ిండి" ఇస్థాిం న్హించి బహి్ొరిించువాటో 
అదీ ఒక్ట. ఎిందుక్షగా అి  షైతాన్హన్హ ఆరాధిసేత తపా స్థధయిం కాదు.  
3- చేతబడి చేయువారి వదుకు పోవుట్ వారితో క్లసి ఏ వయవహారమైష 
షడుపుట్ కూడా నిషిదధిం.  

5- మంత్ర ము 
َماِ َم يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت رسول هللا  عن عبد هللا بن مسعود 
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"ంింత్రుల, తావీజులు, ంరియు “తివల” షిర్ొ" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా 
ేకన్హ విన్నున్హ అని అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారు. (“తివల” అషగా భారాయభరతల ంధయ ప్రేం పెరుగ్నట్కు 
చేతబడి చేయడిం). (అహ్ిద్, అబూదావూద్).  
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'హుంి' అయిషచో ంింత్రిం చేయుట్కు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని  


