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విశేషాలుుః 
1- ంించి సవప్పుల వి్యిం చాల్ల గొపాి . 'ులబషిారాత్' దైవ 
దౌతయింో ఒక్ భాగ్ిం.  
2- ంించి సవపుిం అల్లాహ్ తరఫుష, చెడు సవపుిం షైతాన్ తరఫుష 
వస్థతయి.  
3- సవప్పులన్హ గ్నరిించి అపదాులు చెప్పావారికి క్ఠష శ్క్షపడున్హ.  

37- మంచి సవప్ిల ధర్యమలు - సంసాకర్యలు 

الرؤيىىىىا مىىىىن هللا والحلىىىىم مىىىىن يقننننول:  ملسو هيلع هللا ىلصقننننال: سننننوعت رسننننول هللا  عننننن أبنننني قتننننادة 

ذ   عىىن يسىاره ثىىالث مىرات وليتعىىو 
ْ

ث
ُ
الشىيطان، فىإذا رأى أحىىدكم شىيئا يكرهىىه فلينىىف

هبىىىا  مىىىن شىىىرها، ف ل عىىىن جنبىىىه الىىىذي كىىىىان  :وزاد فننني رواينننة. إنهىىىا لىىىىن تضىىىر  وليتحىىىىو 

 عليه.

"ంించి సవపుిం అల్లాహ్ తరఫుష, చెడు సవపుిం షైతాన్ తరఫుష 
వస్థతయి. మీో ఎవరయిన్న అసహ్యమైష క్లగ్షుచో ఎడం వైపు 
మూడు స్థరుా ఉమిి వేయాల్న. దాని కీడు న్హిండి అల్లాహ్ శ్రణు 
క్కరాల్న. అి  తషకు హాని క్ల్నగించదు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా ేకన్హ 
విన్నున్హ అని అబూ ఖతాద రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖసుతన్నురు. 
(బ్నఖారి, ులసిాిం). ంరో ఉల్లాఖషింో "ఏ ప్రక్ొష పడుకున్నుడో ఆ 
ప్రక్ొన్హ మారాుల్న" అని ఉింి .  

إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سوع رسول هللا  عن أبي سعيد الخدري 

ث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما فإنما هي  من هللا فليحمد هللا عليها وليحد 

ها وال يذكرها ألحد فإنها التضر ه  .هي من الشيطان، فليستعذ با  من شر 

"మీో ఎవరయిన్న తషకు షచిుష ంించి క్లగ్షుచో అి  అల్లాహ్ తరఫు 
న్హిండి (అని తెలుసుక్కవాల్న). అల్లాహ్ స్తతత్రుల పఠించాల్న. దానిు 
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ఇతరులకు చెపుాక్కవచుున్హ. అల్లగాక్ ంరేదైన్న ఇ్టమిం ల్లని చెడు 
సవపుిం చూసిషచో అి  షైతాన్ తరఫుేక ఉింట్లింి . దాని కీడు న్హిండి 
అల్లాహ్ శ్రణు క్కరాల్న. ఎవరికీ దాని గ్నరిించి తెలుపకూడదు. దాని 
మూలింగా అతనికి ఏల్లింట హాని క్లగ్దు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص చెపాగా అబూ 
సఈద్ ఖుద్రీ రజియల్లాహు అన్హు  విన్నురని ఉల్లాఖసుతన్నురు.  

ب يخطب فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سوعت النبي  عن جابر  ثنَّ أحدكم بتلعُّ اليحد 

 ه.الشيطان به في منام

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రసింగసూత చెపిాష ఈ వి్యిం ేకన్హ విన్నున్హ అని జాబిర్ 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "నిద్రో షైతాన్ తషతో ఆడే 
వి్యానిు మీో ఎవవరూ ఇతరులకు చెపాకూడదు". (ులసిాిం).  
విశేషాలుుః 
1- ఒక్ విశావసుడు తషకు అసహ్యింగా అనిపిించిష దానిు సవపుింో 
చూసేత ఎడం వైపుష మూడు స్థరుా ఉమిివేయాల్న. దాని కీడు న్హిండి 
ంరియు షైతాన్ న్హిండి అల్లాహ్ శ్రణు క్కరాల్న ంరియు ప్రక్ొ 
మారాుల్న.  
2- విశావసుడు తషకు ఇ్టములల్లని దానిు సవపుింో చూసిషచో ఎవరికీ 
చెపాకూడదు. అి  అతనికి ష్టమిం క్ల్నగించదు.  
3- ఎవరయిన్న పీడక్లలు ంరియు షైతాన్ యొక్ొ ఆట్లు నిద్రో 
చూసిషచో ఇతరులకు తెల్నయజేయ కూడదు. ంించి సవప్పులన్హ గ్నరిించి 
ఇతరులతో చెపుాక్కవచుున్హ.  

38- ఆహావనము స్వవకరంచుట 

حق اْلسلم علَ اْلسلم خمس: رد  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصول هللا أن رس عن أبي هريرة 

  .السالم، وعيادة اْلريف، واتباع الجنا ز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس


