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 ఎనిమిదవ పాఠం                  ثامنالدرس ال
కలిమయే తౌహీద్ నిబంధనలు 3/3     3/3 وحيدشروط كلمة الت  
6- ఇఖ్లాస్ (చిత్తశుద్ధి): మనిషి తాను చేసే ప్రతి పనిని సంకల్ఫ పరంగా షిర్క్ దరిదాపుల్కు అతీతంగా 
ఉంచుటయే ఇఖా్లస్, అంటే సరవ పనులు, మాటలు కేవల్ం అలా్లహ్ సంతృపి్త కొరకు, ఆయన ప్రసననత పందుటకే 
చేయాలి. అందులో ఏ మాత్రం ప్రదరశనబుది్ధ, పేరు ప్రఖ్లాతుల్ కంక్ష, ప్రాపంచిక ల్లభోదే్దశ్ాం, స్వవరథం 
ఉండకూడదు. ఇంక ఆ పని అలా్లహ్ యేతరుని ప్రేమలో, అలా్లహ్ మారా్గనికి విరుదింగా ధారిిక పెదేల్ లేదా ఇతర 
వరా్గల్ పక్షంలో ఉండకూడదు. కేవల్ం అలా్లహ్ అభీషా్టనిన మరియు పరలోక స్వఫల్లానిన పందుట కొరకే 
చేయాలి. ఎవరి నుండైనా ప్రతిఫల్లనినగానీ, కృతజ్ఞతల్నుగానీ ఆశిస్తి వారి వైపునకు మనుసు మరల్కూడదు. 
స్తర జుమర్క (39: 3)లో ఇల్ల ఆద్దశించడం జ్రిగంద్ధ: 

يُن اخلَالُِص ]  الدِّ
ِ
مر:] [َأََل هلل  [3الزُّ

{జాగ్రత్త! ధర్మం ప్రత్యేకంగా అల్లాహ్ కు చందిన హకుు మాత్రమే}.  
                        ( 5البينة) 

{వారు అల్లాహ్ ను మాత్రమే ఆరాధంచాలని, పూర్తత ఏకాగ్రత్తో త్మ ధరామనిి ఆయన కొర్కే ప్రత్యేకంచు- 
కోవాలని ఆదేశంచటం జర్తగంది}. (బయ్యేన 98: 5). 
ప్రవకి సలా్లా్లహు అలైహి వసలా్ం ఉపద్దశించారని, ఇతాాన్ రజియలా్లహు అనుు  ఉలాేఖంచారు: 

َم َعََل النَّاِر َمْن َقاَل ََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ َيْبَتِغي بَِذلَِك َوْجَه اهلل)  . (َفإِنَّ اهللَ َقْد َحرَّ

"అల్లాహ్ అభీష్టాన్ని మాత్రమే పొందుటకు ‘ల్లఇల్లహ ఇల్ాల్లాహ్’ చదివిన వారిపై న్నశ్చయొంగా అల్లాహ్ నరకమును 
న్నషేధొంచాడు". (బుఖారి 425, మస్ాొం 33). 
7- ముహబబత్ (ప్రేమ): ఈ పవిత్ర వచనము మరియు దీనికి సంబంధంచిన వాటి ప్రేమ. / ముసా్ం అలా్లహ్ 
మరియు ఆయన ప్రవకి సలా్లా్లహు అలైహి వసలా్ంను ప్రేమంచాలి./ వారిదేరి ప్రేమ మరియు వారి ఆద్దశాలు 
అందరి ప్రేమ, ఆద్దశాల్కు మంచియుండాలి. / పూరిి భయం, ఆశ్తో అలా్లహ్  ను ప్రేమంచాలి. / అలా్లహ్ 
ప్రేమంచువాటిని ప్రేమంచాలి; ఉదా: మక్, మదీనా, మసి్దులు, రమజాన్, జిల్ హిజి్ తొలి దశ్, ప్రవకిలు, 
దైవదూతలు, సతావంతులు, షహీదులు, స్వలిహీన్, నమాజ్, ఉపవాస్వలు, జ్కత్, హజ్, జిక్ర్, ఖుర్కఆన్ తిల్లవత్ 
ల్లంటివి. / అలా్లహ్ ప్రేమంచువాటిని తన మనుసు, కోరికలు ప్రేమంచే వాటిపై ఆధకాతనివావలి. / ఇంక అలా్లహ్ 
అసహిాంచుకునేవాటిని అసహిాంచుకోవాలి; ఉదా: అవిశావసం, పాపాలు (అశ్లలా్త), అవిధేయతల్ను 
అసహిాంచుకోవాలి. అలా్లహ్ ఆద్దశ్ం గమనించండి: 

بُّونَ ]
بُُّهْم َوُُيِ

ِذيَن َآَمنُوا َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأِِت اهلُل بَِقْوٍم ُُيِ َا الَّ ٍة َعََل الَكافِِريَن َيا َأُّيُّ ٍة َعََل املُْؤِمننَِي َأِعزَّ ُه َأِذلَّ

اِهُدوَن ِِف َسبِيِل ا اُفوَن َلْوَمَة ََلئٍِم َذلَِك َفْضُل اهللِ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواهللُ َواِسٌع َعلِيمٌ ُُيَ   {54}املائدة:[ هللِ َوََل ََيَ

{ఓ విశ్వాసుల్లరా! మీలో ఎవర్య్యనా సరే త్మ ధర్మం నుంచి తిర్తగపోత్య, అల్లాహ్  త్ార్లోనే మరో జాతి 
వార్తని తీసుకువస్తతడు. అల్లాహ్  వార్తని ప్రేమిస్తతడు, వారు అల్లాహ్ ను ప్రేమిస్తతరు. వారు విశ్వాసుల పటా మృదు 
సాభావులుగానూ, అవిశ్వాసుల పటా కఠినులుగానూ ఉంటారు. వారు అల్లాహ్  మార్గంలో పోరాడుతారు. 
నిందించేవార్త నిందలను వారు ఏమాత్రం పట్టంచుకోరు. }. (మాఇద 5: 54). 


