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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 
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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).  
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 إنما ُجِعل الاستئذان من أجل البصر   :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا   عن سهل بن سعد

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల తెల్నప్పరని, సహ్ల్ బిన్ సఅద్ రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "చూపు (ులిందు పడకూడదని) అన్హంతి తీసుకొన్హట్ 
ఒక్ పదుతిగా (ంరాయదగా) నిరణయిించబడిింి ". (బ్నఖారి, ులసిాిం). ).  

مي فقننال النبنني  ملسو هيلع هللا ىلصقننال: أتيننت النبنني  عننن كلنندة بننن الحنبننل 
ع
فنندخلت عليننه ولننم أسننل

 ارجع فقل: السالم عليكم أ أدخل؟ ملسو هيلع هللا ىلص

కిలు బిన్ హ్ింబల్ రజియల్లాహు అన్హు  క్థషిం: ేకన్హ ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص వదుకు 
సల్లిం చేయకుిండా వచాున్హ, అపుాడు ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص "తిరిగ బైటకి వెళ్ళుపో, 
ంళ్ళు అససల్లుల అలైకుిం అింటూ, 'ప్రవేశ్ించాల్ల?' అని అన్హంతి 
క్కరుతూ ప్రవేశ్ించు" అని బోధిించారు. (అబూ దావూద్, తిరిిజి).   

إذا اسىىتأذن أحىىدكم ثالثىىا  : ملسو هيلع هللا ىلص: قننال لنني رسننول هللا قىىال عننن أبنني موسنن   ألاشننعري 

 فلم ُيؤذن له فليرجع

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص షన్హు ఉద్దుశ్ించి ఇల్ల బోధిించారని అబూ మూస్థ అష్అరీ 
రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారుుః "మీో ఎవరయిన్న మూడు స్థరుా 
అన్హంతి క్కరిష తరావత అన్హంతి పిందకుింటే వెన్హక్ తిరిగ రావాల్న". 
(బ్నఖారి, ులసిాిం). 
విశేషాలుుః 
1- ఇింట్లా ప్రవేశ్ించే ులిందు అన్హంతి క్కరాలని ఆద్దశ్ించబడిింి .  
2- అన్హంతి క్కరేవారిని మీరవరని ప్రశ్ుించబడితే 'ేకన్హ' అని 
చెపాకూడదు. తష ప్పరు చెప్పాల్న.  
3- అన్హంతి క్కరుట్ మూడు స్థరుా. అన్హంతి పింి తే సరి. 
పిందకుింటే అన్హంతి క్కరిష ంనిషి వెన్హతిరిగ రావాల్న. 
 


