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رحيم رمحن ال  بسم اهلل ال
 

ര ോഗങ്ങളില് നിന്നും പകര്ച്ചവ്യോധികളില് നിന്നും  
മുസിലിമിന്റെ  ക്ഷോ കവ്ചും 

 
 റസൂല് (സവ) പറഞ്ഞു: ഒരു ദോസന് എല്ലോ പ്രഭോതത്തിലും പ്രരദോഷത്തിലും 

 الَعلـيمِالّسمـيعَُِِوـهوَِِالّسمـاءِِِيفَِوالِاألْرِضِِيفََِشءِ ِاسِمـهَِِِمعَِِيَُضـرِ ِالِاذليِاللِِِبِسـمِِ

അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില് (ഞാന് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു) ആ നാമത്ത്താന്റ ാപ്പം ഭൂമിയി 
ത് ാ ആകാശത്ത്താ ഉള്ള യാന്റ ാരു വസ്തുവം ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. അവന് എല്ലാം 
ത്കള്ക്കക്കുവനം അറിയുവനമാണ്. (അബൂ ദാവൂദ് ) 
എന്ന് മൂന്നു പ്രാവശയം പറഞ്ഞാല് അവന്റന യാന്റ ാന്നും ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. 
 
 ഇഖ്ലോസും മുആവ്വിദതതനിയും പോ ോയണും ന്റചയ്യുക.  
റസൂല് (സ്വ) പറഞ്ഞു: 'രാവിന്റ യും വവകുത്ന്നരവം മൂന്ന് പ്രാവശയം വീ ം ഖുല് 
ഹുവല്ലാഹു അഹദ് (ഇഖ്ലാസ്് ) ഉം മുഅവ്വിദവ നിയും (ഫ ഖ്്, നാസ്് ) ന്റ ാല്ലുന്ന ് 
നിനക്ക് എല്ലാ കാരയത്തില് നിന്നും മ ിയാകുന്ന ാണ്' (സ്വഹീഹുല് ജാമിഅ് ) 
 
 വ്ീട്ടില് നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുരപോൾ 
റസൂല് (സ്വ) പറഞ്ഞു: ആന്റരങ്കിലം  ന്റെ വീട്ടില് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുത്പാള്ക്ക 

ْـُتِِاللِِِِمْسِب ةََِِوالَِحْوَلَِِوالِاللََِِِعِِتََوََكّ  بِاللِإاِلِِّقُـَوّ

"അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്, അല്ലാഹുവിന്റെ ത്മല് ഞാന് ഭരത്മല്പിക്കുന്നു, 
അല്ലാഹുവിന്റന ന്റകാണ്ടല്ലാന്റ  ഒരു ശക്തിയും കഴിവം ഇല്ല." 
എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവത്രാ ് പറയന്റപ്പടം 'നിനക്ക് അ ് മ ിയാകും, നീ സ്ംരക്ഷ 

ണത്തി ായവനമാണ്.' പിശാ ് അവന്റന ന്റ ാട്ട് വഴിമാറി ത്പാകും' (സ്വഹീഹുല് 
ജാമിഅ് ) 
 
 ഒരു പ്രരദശത്ത് ഇറങ്ങുരപോൾ 
ഖ്ൗ  ബിന് ് ഹക്കീം (റ) ല് നിന്നും, നബി (സ്വ) പറഞ്ഞു: ആന്റരങ്കിലം ഒരു 
സ്ഥ ത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് 

عـوذُِ
َ
ِِِّبَِكلِـماِتِِأ  َخلَـقِماَِشـرِ ِِمنِِْاتلّـاّماِتِِالل

'അല്ലാഹുവിന്റെ സ്മ്പൂര്ത്ണമായ ക ിമത്തുകള്ക്ക ന്റകാണ്ട് അവന്റെ സൃഷ്ടികളുന്റ  ഉപ 

ദ്രവങ്ങളില് നിന്നും ഞാന് അഭയം ത് ടന്നു'. 
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എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവന് ആ സ്ഥ ത്തു നിന്നും ത്പാകുതുവന്റര അവന്റന    യാന്റ ാ 
ന്നും ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല' (മുസ്്  ിം) 
 
 പ ീക്ഷിക്കന്റെട്ടവ്ന്റന കണ്ടല്. 
റസൂല്(സ്വ) പറഞ്ഞു: ആന്റരങ്കിലം പരീക്ഷിക്കന്റപ്പട്ടവന്റന കണ്ടാല് ഇങ്ങന്റന     
പറയന്റട്ട: 

َْمـدُِ اََِعفَاِنِِاذّليِللِِِاْلْ لَـينِبِِه،ِاْبَتـالكَِِِممَّ نَِِْكثيـرِ ََِعَِِوفَضَّ  َتْفِضـيالاَِِخلَـَقِِِممَّ

നിന്റന്ന ബാധിച്ച പരീക്ഷണത്തില് നിന്ന് എനിക്ക് സ്ൗഖ്യം നല്കുകയും സൃഷ്ടിക 

ളില് അത്നകം ആളുകത്ളക്കാള്ക്ക എന്റന്ന ഉല്ൃഷ്ടനാക്കുകയും ന്റ യ്ത അല്ലാഹുവിന് 
സ്ര്ത്വ്വസ്തു ിയും). എന്നാല് അവന്റന ആ പരീക്ഷണം ബാധിക്കില്ല. (സ്വഹീഹുല് 
ജാമിഅ് ) 
 
 ര ോഗും ന്റകോണ്ട് പ ീക്ഷിക്കന്റെട്ടോല്  
അനസ്്ബ് ന മാ ിക് (റ) വില് നിന്നും, നബി(സ്വ) ഇങ്ങന്റന പ്രാര്ത്ഥിക്കാറുണ്ടാ 
യിരുന്നു: 

ِِاللَُّهمَِّ ُعوذُِِإِن 
َ
ُُنوِن،ِالََْبَِص،ِِمنَِِبَِكِِأ

ْ
َُذاِم،ِوَاْل ئَِِِوِمنِِْوَاْلْ

ْسَقامَِِِسي 
َ
 األ

അല്ലാഹുത്വ ന്റവള്ളപ്പാണ്ട്, കുഷ്ഠം, ഭ്രാന്ത് മറ്റ് ത്മാശമായ ത്രാഗങ്ങള്ക്ക എന്നിവയില് 
നിന്റന്നല്ലാം ഞാന് നിത്ന്നാ ് അഭയം ത് ടന്നു. (സ്വഹീഹുല് ജാമിഅ് ) 
 

 നബി (സവ) യന്റെ ഒരു പ്രോര്ച്ത്ഥന 
അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ് ന ഉമര്ത് (റ) വില് നിന്നും, അത്േഹം പറഞ്ഞു: റസൂല് (സ്വ) യുന്റ  
പ്രാര്ത്ഥനകളില് ന്റപട്ട ാണ്. 

ِِاللَُّهمَِّ ُعوذُِِإِن 
َ
لِِِنِْعَمتَِكَِِزوَالِِِِمنِِْبَِكِِأ  َسَخِطَكِِوَََجِيعِِِنِْقَمتَِكَِِوفَُجاَءةََِِِعفَِيتَِكَِِوََتَو 

അല്ലാഹുത്വ നീ  ന്നിട്ടുള്ള അനഗ്രഹങ്ങള്ക്ക നീങ്ങി ത്പാകുന്ന ില് നിന്നും നീ 
 ന്നിട്ടുള്ള സ്ൗഖ്യം അകന്നു ത്പാകുന്ന ില് നിന്നും ആകസ്മികമായി സ്ംഭവിക്കുന്ന 
നിന്റെ ശിക്ഷയില് നിന്നും നിന്റെ എല്ലാ ത്കാപത്തില് നിന്നും നിന്നില് ഞാന് 
അഭയം ത് ടന്നു) എന്ന ്. (മുസ്്  ിം) 
 
 ഇഹപ  ന്റസൌഖ്യത്തിന് രവ്ണ്ടി 
അബൂ ഹുറയ് റ (റ)വില് നിന്നും, നബി(സ്വ) പറഞ്ഞു: ഒരു ദാസ്ന് പ്രാര്ത്ഥിക്കു 

ന്ന ില് 
ِِاللَُّهمَِّ لَُكِِإِن 

َ
ْسأ

َ
ْنَياِيِفِِالُْمَعافَاةَِِأ  ِوَاآلِخَرةِِِادل 
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അല്ലാഹുത്വ ഇഹ-പര സ്ൗഖ്യം ഞാന് നിത്ന്നാ ് ത് ടന്നു എന്ന ിത്നക്കാള്ക്ക 
ത്േഷ്ഠമായ ഒരു പ്രാര്ത്ഥനയും ഇല്ല (സ്വഹീഹുല് ജാമിഅ് ) 
 
 യൂനുസ് നബി (അ) യന്റെ പ്രോര്ച്ത്ഥന 
റസൂല്(സ്വ) പറഞ്ഞു: മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റില് കി ന്ന് ന്റകാണ്ട് ദുന്നൂന്ന്റെ (യൂന സ്് 
നബി) പ്രാര്ത്ഥനയായിരുന്നു 

ِِإَِلَِِاَلِ ُِِسـْبحانََكِِأنْـتِإاِلَّ  الّظـاِلِيـنِِمنَُِِكْنـُتِِإِن 

(നീയല്ലാന്റ  ആരാധനക്കര്ത്ഹന് ഇല്ല, നീ പരിശുദ്ധനാണ്, ഞാന് അക്രമികളില് 
ന്റപട്ടു ത്പായിരിക്കുന്നു) എന്ന ്. ഒരു മുസ്്  ിം ഇ ് ന്റകാണ്ട് പ്രാര്ത്ഥിച്ചാല് അവന് 
അല്ലാഹു ഉത്തരം നല്കാ ിരിക്കില്ല (സ്വഹീഹുല്  ര്ത്ഗീബ് ) 
ഇബ് നല് ഖ്യ്ിം(റ) പറഞ്ഞു:  ൗഹീദ് ത്പാലള്ള ് ന്റകാണ്ടല്ലാന്റ  ഇഹത് ാക 

ത്തില് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്ക്ക   യന്റപ്പട്ടിട്ടില്ല. അ ് ന്റകാണ്ടാണ് പ്രയാസ് ഘട്ടത്തി 
ലള്ള പ്രാര്ത്ഥന  ൗഹീദ് ന്റകാണ്ടായ ്. ദുന്നൂനിന്റെ പ്രാര്ത്ഥന ആന്റരങ്കിലം 
പ്രാര്ത്ഥിച്ചിട്ടുന്റണ്ടങ്കില് അവന്റെ പ്രയാസ്ം അല്ലാഹു  ൗഹീദ് ന്റകാണ്ട് നീക്കിയി 
ട്ടുണ്ട് (അല് ഫവാഇദ് ) 
 
 പ്രയോസങ്ങളില് നിന്നും കോവ്ല് രതെോന് 
റസൂല്(സ്വ) പറഞ്ഞു:  

ِِاهللَّ َقاءِ،َِوَدَركِِِالَْقَضاءِ،ِوَُسوءِِِاْْلَاَلءِ،َِجْهدِِِِمنِِْبَِكِِأُعوذُِِإِنّ ْعَداءَِِِوَشَماتَةِِِالَشّ
َ
 اأْل

"പരീക്ഷണത്തിന്റെ ത്േശത്തില് നിന്നും ദുര്ത്ബ   പ്രാപിക്കുന്ന ില് നിന്നും വിധി 
വവപരീ യങ്ങളില് നിന്നും ശത്രുക്കളുന്റ  പരിഹാസ്ങ്ങളില് നിന്നും നിങ്ങള്ക്ക 
അല്ലാഹുവിത്നാ ് അഭയം ത് ടക". (ബുഖ്ാരി) 
 
 പ്രഭോതത്തിന്റല ഒരു പ്രോര്ച്ത്ഥന 
അബ്ദുഹ്മാന് ഇബ് ന അബീ ബക് റ (റ)  ന്റെ പി ാവിത്നാ ് പറഞ്ഞു: എന്റെ പി ാ 
ത്വ  ാങ്കള്ക്ക എല്ലാ പ്രഭാ ത്തിലം ഇപ്രകാരം 

ِِّإالِِّهلإَِالِبََصـري،ِيفَِعفِـينِاللُّهـمََِِّسْمـيع،ِيفَِعفِـينِاللُّهـمَِِّبََدنـي،ِيفَِعفِـينِاللُّهـمَِّ نْـَتِِالل
َ
ِاللُّهـمَِّ.ِأ

عـوُذبَِكِِإِنّـي
َ
عـوذُِِوَالَفـْقر،ِالُْكـفر،ِِمنَِِأ

َ
نْـَتِِإالِِّهلإَِالِالَقـَْب،َِعذاِبِِِمنِِْبَِكِِوَأ

َ
 أ

അല്ലാഹുത്വ എന്റെ ശരീരത്തിന് സ്ൗഖ്യം നല്ത്കണത്മ, അല്ലാഹുത്വ എന്റെ 
ത്കള്ക്കവിക്ക് നീ സ്ൗഖ്യം നല്ത്കണത്മ, അല്ലാഹുത്വ എന്റെ കാഴ്ചക്ക് നീ സ്ൗഖ്യം 
നല്ത്കണത്മ, നീയല്ലാന്റ  ആരാധയനില്ല. അല്ലാഹുത്വ അവിശവാസ്ത്തില് നിന്നും 
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ദാരിദ്രയത്തില് നിന്നും ഞാന് നിന്നി ഭയം ത് ടന്നു. അല്ലാഹുത്വ ഖ്ബറിന്റ  ശിക്ഷ 

യില് നിന്നും ഞാന് നിത്ന്നാ ് രക്ഷത് ടന്നു, നീയല്ലാന്റ  ആരാധയനില്ല. 
 ാങ്കള ് പ്രഭാ ത്തിലം പ്രത്ദാഷത്തിലം മൂന്നു പ്രാവശയം ആവര്ത്ത്തിച്ചു ന്റകാണ്ട് 
പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു? അത്പ്പാള്ക്ക അത്േഹം പറഞ്ഞു: റസൂല്(സ്വ) അ ് ന്റകാണ്ട് പ്രാര്ത്ഥി 
ക്കുന്ന ് ഞാന് ത്കട്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടന്റത്ത  രയ  രയയാക്കാന് ഞാന് ഇഷ്ടന്റപ്പടന്നു. 
(സ്വഹീഹ് അബീ ദാവൂദ് ) 
 
 പ്രഭോതത്തിലും പ്രരദോഷത്തിലും 
അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ് ന ഉമര്ത്(റ) പറഞ്ഞു: പ്രഭാ ത്തിലം പ്രത്ദാഷത്തിലം നബി (സ്വ) 
ഈ പ്രാര്ത്ഥനകള്ക്ക പ്രാര്ത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. 

يِاللُّهـمَِّ لُـَكِِإِنـ 
َ
نْـياِيفِوَالعـافِـيةَِِالَعـْفوَِِأْسـأ يِاللُّهـمَِِّوَاآلِخـَرة،ِادل  لُـَكِِإِنـ 

َ
ِيفَِوالعـافِـيةَِِالَعـْفوَِِأْسـأ

ِيََديَِِّبَـيِِِِمنِاْحَفْظـينِاللُّهـمََِِّرْوَعتـي،َِوآِمـنِِْعـْورايتِاْسُتـرِِْاللُّهـمََِِّومالـي،ِوَأـْهـيلَِوُدنْـيايَِِديين
عـوذُِِفَْوقـي،َِوِمنِِشمـايل،َِوَعنِيَمـيينَِوَعنَِخلْفـيَِوِمن

َ
نِبَِعَظَمـتَِكِِوَأ

َ
ْغـتاَلِِأ

ُ
 ََتْتـيِِمنِأ

അല്ലാഹുത്വ ഇഹത്തിലം പരത്തിലം സ്ൗഖ്യം നിത്ന്നാ ് ഞാന് ത് ാദിക്കുന്നു. 
അല്ലാഹുത്വ എന്റെ മ കാരയത്തിലം ഐഹിക ജീവി ത്തിലം കുടംബത്തിലം 
ധനത്തിലം സ്ൗഖ്യവം മാപ്പം നിത്ന്നാ ് ഞാന് ത് ാദിക്കുന്നു. അല്ലാഹുത്വ എന്റെ 
രഹ സ്യങ്ങള്ക്ക നീ മറച്ചു ന്റവക്കുകയും ഭീ ികളില് നിന്ന് എനിക്ക് ത്മാ നം നല്കുക 
യും ന്റ ത്യ്ണത്മ. അല്ലാഹുത്വ എന്റെ മുന്നിലൂന്റ യും പിന്നിലൂന്റ യും വ  ് ഭാഗത്തി 
ലൂന്റ യും ഇ  ് ഭാഗത്തിലൂന്റ യും മുകളിലൂന്റ യും എന്റന്ന പരിരക്ഷിത്ക്കണത്മ, 
 ാഴ്ഭാഗത്ത് കൂന്റ  ഞാന് വഞ്ചിക്കന്റപ്പടന്ന ില് നിന്ന് നിന്റെ മഹ വം ന്റകാണ്ട് 
ഞാന് അഭയം ത് ടന്നു. (സ്വഹീഹു ക ിമതു  വയ്ിബ് ) 
 
 സബ്ഹി നമസ്ക ിചവ്ന് അല്ലോഹുവ്ിന്റെ സും ക്ഷണത്തില്  

ِالُلَِعلَْيِهِوََسلَّمَِ ْبحَِ :جندبِبنِعبدِاللِريضِاللِعنهِ،ِقالِ:ِقَاَلَِرُسوُلِاللَِِصَّلَّ ِالص  َِفُهوَِ َمْنَِصَّلَّ
ةِِِيِفِ ِاللِِِِذمَّ

റസൂല് (സ്വ) പറഞ്ഞു: ആന്റരങ്കിലം സുബഹി നമസ്് കരിച്ചാല് അവന് അല്ലാഹു 

വിന്റെ സ്ംരക്ഷണത്തില് ആയിരിക്കും (മുസ്്  ിം) 
 
 സൂറത്തുല് ബഖ്റയിന്റല അവ്സോ നന്റത്ത  ണ്ട് ആയത്തുകൾ 
റസൂല്(സ്വ) പറഞ്ഞു: ആന്റരങ്കിലം രാത്രിയില് സൂറത്തുല് ബഖ്റയിന്റ  അവസ്ാ 
നന്റത്ത രണ്ട് ആയത്തുകള്ക്ക പാരായണം ന്റ യ്താല് അവ രണ്ടം അവന് മ ിയാകു 

ന്ന ാണ് (ബുഖ്ാരി, മുസ്്  ിം) 
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നവവി(റ) പറയുന്നു: ഇവിന്റ  മ ിയാകുന്ന ാണ് എന്ന ് ന്റകാണ്ടള്ള ഉത്േശം രാത്രി 
നമസ്് കാരത്തില് നിന്ന് മ ിയാകുന്ന ാണ്, പിശാ ില് നിന്ന് മ ിയാകുന്ന ാ 
ണ്, അപക ങ്ങളില് നിന്ന് മ ിയാകുന്ന ാണ് എന്റന്നല്ലാം പറയന്റപ്പടന്നു. ഇവന്റയ 

ല്ലാം അ ് ഉള്ക്കന്റകാള്ളുന്നു എന്നും പറയന്റപ്പടന്നു. 
 
 ആയത്തുല് കുര്ച്സീയ്യ് പോ ോയണും ന്റചയ്യുക 
അബൂ ഹുറയ് റ(റ) വില് നിന്നും, പിശാ ് അത്േഹത്ത്താ ് പറഞ്ഞു: നീ നിന്റെ വിരി 
പ്പിത് ക്ക് ന്റ ന്നാല് ആയത്തുല് കുര്ത്സ്ി ആദയം മു ല് അവസ്ാനം വന്റര പാരായ 
ണം ന്റ യ്യുക, 

َٰهَ  َل  اهلَله  َِل  إَِل وَ  إ ومه  الَْحي  هه ه  َل     الَْقيي ه ذه خه
ْ

َوْم   َوَل  ِسنَة   تَأ تِ  ِف  َما َّله    ن َوا رِْض  ِف  َوَما الَسَما
َ
ْْل ا َمن    ا ي ذَ  اََّلِ

ه  يَْشَفعه  نَده َِل  ِع ِ  إ ِه لَمه     بِإِذْن مْ  بَْيَ  َما َيْع يِْديِه
َ

مْ  َوَما أ َل     َخلَْفهه ونَ  َو ِيطه ء   ُيه نْ  بََِشْ ِ ِ  م  ه َِل  ِعلِْم  وَِسعَ    َشاءَ  بَِما إ
هه  رِْسيي َواتِ  كه رَْض  الَسَما

َ
ْْل َل     َوا هه  َو وده َما َيئه هه وَ    ِحْفظه الَْعِظيمه  الَْعِلي  وَهه  

അവന് എത്ന്നാ ് ഇപ്രകാരവം പറഞ്ഞു:  ാങ്കള്ക്ക അപ്രകാരം ന്റ യ്താല് അല്ലാഹുവി 
ല് നിന്നുള്ള ഒരു സ്ംരക്ഷകന്  ാങ്കള്ക്കക്ക് ഉണ്ടായിന്റക്കാത്ണ്ടയിരിക്കും, പിശാ ് 
പ്രഭാ ം വന്റര നിന്റന്ന സ്മീപിക്കുകയുമില്ല. അവര്ത് (സ്വഹാബത്ത് ) നന്മയുന്റ  വിഷ 

യത്തില് അ ീവ  ാല്പരരായിരുന്നു. (ഇ ് അറിഞ്ഞത്പ്പാള്ക്ക) നബി (സ്വ) പറ 
ഞ്ഞു: അവന്  ാങ്കത്ളാ ് പറഞ്ഞ ് സ് യമാണ്, അവന് ന്റപരുംകള്ളന് ആന്റണ 

ങ്കിലം (സ്വഹീഹുല്  ര്ത്ഗീബ് ) 
 
 പ ീക്ഷണങ്ങളില് പ്രോര്ച്ത്ഥന ഉപക ിക്കും 
റസൂല്(സ്വ) പറഞ്ഞു: ഇറങ്ങിയ (പരീക്ഷണ)  ിലം ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന (പരീക്ഷ 
ണ)  ിലം പ്രാര്ത്ഥന ഉപകാരന്റപ്പടം. പരീക്ഷണം ഇറങ്ങുത്പാള്ക്ക അ ് പ്രാര്ത്ഥ 
നന്റയ കണ്ടമുട്ടും, അങ്ങന്റന അന്തയനാള്ക്കവന്റര അവ രണ്ടം പരസ്പരം പ്ര ി ത്രാധിക്കും 
(സ്വഹീഹുല് ജാമിഅ് ) 
 
  ോത്രി നമസ്കോ ും 
റസൂല്(സ്വ) പറഞ്ഞു: രാത്രി നമസ്് കാരം നിങ്ങളുന്റ  ത്മല് ബാധയ യാണ്. അ ് 
നിങ്ങള്ക്കക്ക് മുമ്പുള്ള സ്ജ്ജനങ്ങളുന്റ   രയയും, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്ാമീപയ മാര്ത്ഗവം, 
പാപങ്ങന്റള   യുന്നതും,  ിന്മകള്ക്കക്കുള്ള പ്രായശ്ചിത്തവം, ശരീരത്തിത് ക്ക് വരുന്ന 
ത്രാഗങ്ങന്റള ആട്ടി അകറ്റുന്നതും ആകുന്നു. (സ്വഹീഹുല് ജാമിഅ് ) 
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 പോത്രങ്ങൾ മൂെി ന്റവ്ക്കക 
റസൂല്(സ്വ) പറഞ്ഞു: നിങ്ങള്ക്ക ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങളും പാനപാത്രങ്ങളും മൂ ിന്റവ ക്കുക. 
കാരണം വര്ത്ഷത്തില് ഒരു രാത്രി ഉണ്ട്. ആ രാത്രിയില് പകര്ത്ച്ചവയാധി ഇറങ്ങും, 
അത്പ്പാള്ക്ക അ ച്ച് ന്റവക്കാന്റ  ഭക്ഷണ പാത്രത്തിലം പാനപാത്രത്തിലം ആ പകര്ത്ച്ച 
വയാധി ഇറങ്ങാ ിരിക്കുകയില്ല. (മുസ്്  ിം) 
 
 പകര്ച്ച വ്യോധിയളള നോട്ടിരലക്ക് രപോവ്രുത്.   
അബ്ദുറഹ്മാന് ഇബ് ന ഔഫ് (റ) വില് നിന്നും, ഉമര്ത് ഇബ് ന ഖ്ത്താബ്(റ) ശാമി 
ത് ക്ക് പുറന്റപ്പട്ടു. അങ്ങന്റന സ്ര്ത്ഹില് എത്തിയത്പ്പാള്ക്ക ശാമില് പകര്ത്ച്ചവയാധി പി ി 
ന്റപട്ട കാരയം അത്േഹം അറിഞ്ഞു, അത്പ്പാള്ക്ക അബ്ദുറഹ്മാന് ഇബ് ന ഔഫ്(റ) 
അത്േഹത്ത്താ ് പറഞ്ഞു, നബി(സ്വ) പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: ഒരു നാട്ടില് നിങ്ങള്ക്ക അ ി 
ന്റന (പകര്ത്ച്ചവയാധിന്റയ) കുറിച്ച് ത്കട്ടാല് നിങ്ങള്ക്ക അത്ങ്ങാട്ട് ത്പാകരു ്. ഇനി 
നിങ്ങള്ക്ക ഉള്ള നാട്ടില് ആണ് അ ് സ്ംഭവിച്ച ് എങ്കില് നിങ്ങള്ക്ക അവിന്റ  നിന്നും 
ഓ ിത്പ്പാവകയും അരു ്. അങ്ങന്റന ഉമര്ത്(റ) സ്ര്ത്ഹില് നിന്ന് മ ങ്ങി. (ബുഖ്ാരി) 


