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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
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ప్రవక్త సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం ప్రవచిించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు 
అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "ఒక్ ులసిాింపై ంరొక్ ులసిాిం హ్కుొలు ఐదుషువిుః 
(1) సల్లిం చేసేత జవాబిచుుట్. (2) వాయి గ్రసుతడైతే పరాంరిశించుట్. 
(3) జన్నజా (శ్వప్పటక్) వెింట్ (శ్ిశాన్ననికి) పోవుట్. (4) ఆహావనిసేత 
స్వవక్రిించుట్. (5) తుమిిషవారు (అల్ హ్ిందుల్నల్లాహ్ అని పల్నకితే 
విషువారు యర్ హ్ులక్ల్లాహ్ అని) జవాబిచుుట్". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  

 .إذا ُدعي أحدكم إلَ الوليمة فليأتها: ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا قال ؆عن ابن عور 

ప్రవక్త సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం ఉపద్దశ్ించారని, ఇబ్ను ఉంర్ 
రజియల్లాహు అన్హుమా ఉల్లాఖించారుుః "మీో ఎవరయిన్న వలీం 
(దావత్ కు) ఆహావనిించబడితే అిందుో ప్పల్కగన్నల్న". (ులసిాిం). 

دعي أحدكم إلَ طعام فليجب فإن شاء  إذا: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن جابر 

 .طعم وإن شاء ترك

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల సెలవిచాురని, జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః 
"మీో ఎవరయిన్న భోజన్ననికి ఆహావనిించబడితే దానిు స్వవక్రిించాల్న. 
(ఆక్ల్న ఉిండి) ఇ్టములింటే తిన్నల్న. ల్లకుింటే వదల్నవేయాల్న". (ులసిాిం).  

بئس الطعام طعام الوليمة يدعَ إليه رغنياء ويترك أنه قال:  عن ابي هريرة 

 .اْلساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عص ى هللا ورسوله

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఇల్ల తెల్నప్పరుుః విిందుోా అతయింత 
హేయంయిషి  క్లవారిని ఆహావనిించి, నిరుప్పదల్ను వదల్లసిష వలీమా 
విిందు. ఇింకా ఎవరయితే (బలంయిష కారణిం ల్లకుిండాేక) విిందు 
పిలుపున్హ తిరసొరిస్థతడో అతడు అల్లాహ్ ఆయష ప్రవక్తకు 
అవిధేయుడయిషట్లా. (ులసిాిం). 
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విశేషాలుుః 
1- వలీమా ఆహావన్ననిు స్వవక్రిించాలని ఆద్దశ్ించబడిింి .  
2- ఆహావన్ననిు స్వవక్రిించుట్ ఒక్ ులసిాింపై ంరో ులసిాింకు గ్ల హ్కుొ. 
3- ఆహావషపు స్వవక్రణ అేకి  కేవలిం భోజన్ననికే పరిమితిం కాకూడదు.  

39- అనమతి మర్యోద్లు 

ـَل  ] ـيُِّموا ع  ُتس  ْست ْأنُِسـوا و  تَّـى ت  ْْي  ُضُهوتُِكْم ح  ْدُخُيوا ُضُهوًتا غ  ُنوا ال ت  ِذين  آم  ا أ َيه ا الَّ ي 

ا ح 
ْليِ  [أ 

విశ్వసిించిష ప్రజల్లరా! మీ ఇిండాోాకి తపా, ఇతరుల ఇిండాోాకి 
ప్రవేశ్ించక్ిండి, ఆ ఇింటవారి అింగీకారిం పిందషింత వరకు, ఇింట 
వారికి సల్లిం చేయషింతవరకు. (24: నూర్: 27). 

ْبيِِحمْ ] ِذين  ِمْن ق  ن  الَّ ًم  اْست ْئذ  ْيه ْست ْئِذُنوا ا  اُل ِمنُْكْم اُْلُُيم  ف  ي غ  األّْط   ا ض  ِِذ  النوَ:  [و 

66 

మీ పిలాలు యుక్తవయసుసకు చేరుకుషుపుాడు తం పెదులు అన్హంతి 
తీసుకొని (వచేు) విధింగాేక, వారు కూడా అన్హంతి తీసుకొని ంరీ 
రావాల్న. (24: నూర్: 59). 

من ذا؟  في دين كان على أبي فدققت البابي فقال: ملسو هيلع هللا ىلصقال: أتيت النبي  عن جابر 

 كأنه كرهها أنا! أنا فقلت: أناي فقال:

జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లాఖించారు, ేకన్హ న్న తిండ్రిపై ఉషు అపుా 
వి్యింో మాటాాడటానికి ప్రవక్త సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం వదుకు వచిు 
తలుపు తటాటమన్హ. ఆయష సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం ోపల్న న్హించి 
"ఎవరు?" అని అడిగారు.  'ేకన్హ' అని అన్నున్హ. (ప్పరు చెపాక్ ేకన్హ 
అషుిందుకు) ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص అసహియించుకుషుట్లాగా "ేకన్హ, ేకన్హ" అని 
అన్నురు. (బ్నఖారి, ులసిాిం).  


