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4- ఇన్ ఖియాద్ (శిరసావహంచుట): పవిత్ర వచనం ‘లాఇలాహ ఇల్లలాలహ్’కు అనుగుణంగా శిరసా- 
వహంచాలి, ఆచరంచాలి. ఒక వయక్తి ‘లాఇలాహ ఇల్లలాలహ్’ అరథభావాన్ని తెలుసుకున్నిడు, దాన్నన్న 
మనస్ఫూరిగా నమ్మాడు, దాన్నన్న సమాతంచాడు, కాన్న దాన్నక్త లంగిపోయి, శిరసావహంచి, దాన్న ప్రకారం 
ఆచరంచకపోయినట్లైతే అతను ఒక న్నబంధన; ఇన్ ఖియాద్ ను పాటంచనట్లై. అల్లైహ్ ఇల్ల తెలిపాడు: 

ُكْم َوَأْسلُِموا َلهُ ] مر:[ َوَأنِيُبوا إََِل َربِّ   {54}الزُّ

{మీరు మీ ప్రభువు వైపునుకు మరలండి, ఆయనకే విధేయత చూపండి}. (జుమర్ 39: 54).  
మరో చోట ఇల్ల ఆదేశించాడు: 

َّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِيًَم َفََل َوَربَِّك ََل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى ] ُموَك فِيََم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ ََل ََيُِدوا ِِف َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِِم [ ُُيَكِّ

  {65}النساء:

{కనుక (ఓ ప్రవక్తా!) నీ ప్రభువు తోడు! వారు తమ పరస్పర వివాదాలన్నంటిలో న్నున తీరపరిగా 
చేసుకోనంతవరకూ, తర్వాత నీవు వారి మధ్య చెప్పపన తీరుపపట్ల వారు తమ మనసులలో ఎలంటి 
స్ంకోచాన్కి, అస్ంతృప్పాకి ఆస్కారం యివాకుండా మనస్ఫూరిగాా శిరస్కవహంచనంత వరకూ వారు 
విశ్వాసులు క్తజాలరు}. (స్ఫర న్స్క 4: 65) 
5- సిద్్: (సత్యత్): మన్నషి తన విశ్వాసములో సతయవంతుడై యండాలి. అల్లైహ్ ఇల్ల తెలిపాడు: 

اِدقِيَ َيا ] ُقوا اهللَ َوُكوُنوا َمَع الصَّ َا الَِّذيَن َآَمنُوا اتَّ  { 119[ }التوبة:َأُّيه
{ఓ విశ్వాసులర్వ! అలలహ్ కు భయపడండి. స్తయవంతులతో ఉండండి}. (స్ఫర తౌబా 9:119) 
 ప్రవకి సల్లై్లైహు అలైహ వసల్ంై ఉపదేశించారుః  

ا َدَخَل  نَّةَ َمْن َشِهَد َأْن ََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ َصاِدًقا ِِبَ  }مسند أمحد، وصححه األلباين{ اْْلَ

"హృదయంతర స్తయముతో ‘లఇలహ ఇలలలలహ్’ స్కక్ష్యం పలికినవారు స్ారగంలో చేరుదురు". (ముస్నద్ 
అహమద్, షేఖ్ అలానీ స్హీ అన్ననరు).  
 ఎవరైన్న ఈ పవిత్ర వచనం కేవల్ం నోటతో పలిక్త, దాన్న భావర్థథల్ను మనస్ఫూరిగా నమాకునిటైయితే  
అతన్నక్త ముక్తి ప్రాప్ించదు. అతడు కపట విశ్వాసుల్లో పరగణంచబడతాడు.  
 ప్రవకి సల్లై్లైహు అలైహ వసల్ైం తీసుకువచిిన వాటన్నిటన్న లేదా కొన్నిటన్న తరసకరంచడం కూడా 
సతయతకు వయతరేకంలోనే వసుింది. ఎందుకనగా మనము ఆయన (ప్రవకి సల్ైల్లైహు అలైహ వసల్ైం)కు 
విధేయలై ఉండాల్న్న, ఆయన మ్మటలిి సతయంగా నమ్మాల్న్న అల్లైహ్ ఆదేశించాడు, అంతే కాదు; ఆయన 
విధేయతను తన విధేయతతో కలిప్ చెపాాడు. స్ఫర నూర్ (24: 54)లో అల్లైహ్ ఆదేశం గమన్నంచండి: 

ُسوَل ]   { 54النور:}[ ُقْل َأطِيُعوا اهللَ َوَأطِيُعوا الرَّ
{అలలహ్ కు విధేయులుగా ఉండండి, అలలహ్ ప్రవకాకు విధేయులుగా ఉండండి}. 


