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ఆధారం ఉంటే తపప. ఇస్కలం అనిన రకాల్ యోగయమైన హకాల్న్బ 
కాపాడుటక, యోగయమైన ఒపపందాలు నెరవేరుటక వచుంది.  

واََعْنََأْرِضِهْمَِحَيََََ ْخِرَْبِنََعْيَلةَََعنَ ََفرُّ ََقْوًماَِمْنََبنِ َُسَلْيم  َأنَّ

َ َالنَّبِ ِّ َإَِ  َفِيَها
ِِ ََفَخاَ ُمو ََفَتْسَلُموا ا ََفَتَخْ َُتَ ْسََلُم َاْْلِ اََجاَء َِ َفَر َّ

َبَِتْرِضِهََوَمالِهَِإَِذاََأْسلََ)َ:َعَلْيِهْمََوَقاَلَ ُجُلََفُهَوََأَحقُّ َ(.َمَالرَّ

17- సఖ్ర్ బిన్ ఐల్ల రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః ఇస్కలం వచున 
రోజులోల 'బనూ సులైమ్' తెగక చెందినవార కొందర తమ భూముల్న్బ 
వదిల్లస్ పారిపోయార. నేన్బ వాటిని కాజేసుకనానన్బ. వార ఇస్కలం 
స్వాక్రించన తరాాత వాటి విషయంలో నాతో వాదించ, నన్బన ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం వదేక తీసుకళ్ళళర. ప్రవక్త వారి భూములు 
వారికి ఇప్తపంచ ఇల్ల చెపాపరుః "ఎవరైనా ఇస్కలం స్వాక్రించారంటే అతనికి 
చెందిన భూమి, సొముమ అతనిదే ఉంటంది". (వాటిని ఆక్రమించ్చకనే 
హకా ఇతరల్క ఉండదు). (అహమద్. సహీహ 1230). 
ఈ హదీసులోః 
 ఎవరైనా ఇస్కలం స్వాక్రిసేత వారికి చెందిన భూములు, ఆసుతల్క వారే 
అరులు. వారి న్బండి ల్లగుకనే హకా ఎవరికీ ఉండదు. ఏ ఆస్త 
ఒపపందాలు ఇస్కలంక వయతిరేక్ంగా ల్లవో ఆ ఆస్తకి హకా దారడైన ఒక్ 
వయకిత ఇస్కలం స్వాక్రించనచో అవి అతని సొత్యత.  
 

ఇస్లాం పునాదులు 
َ)َ:ََرُسوُلَاهللَِ:ََقاَلََقاَلََْبِنَُعَمَرَاَعِنَ ََعََلَََخْس  ْسََلُم َاْْلِ ُبنَِ 

َ
ِ
ََلِةََوإِهَتاء ًداََعْبُدُهََوَرُسوُلُهََوإَِقاِمَالصَّ ََُحَمَّ َاهلُلََوَأنَّ َشَهاَ ِةََأْنََلَإَِلَهَإِلَّ

ََوَ ْوِمََرَمَضَ ِْ َاْلَبْي َكاِةََوَحجِّ َ(.انََالزَّ
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18- "ఇస్కలం పునాది ఐదు విషయాల్పై ఉందిుః అల్లలహ్ తపప 
ఆరాధ్యయడు మరొక్ాడు ల్లడు అని, ముహమమద్ సల్లల్లలహు అలైహి 
వసల్లం అల్లలహ్ దాసుడు మరియు ప్రవక్త అని స్కక్ష్యమిచ్చుట. నమాజ్ 
స్కాప్తంచ్చట. జకాత్ చెలిలంచ్చట. హజ్ చేయుట. రమజ్ఞన్బ మాసమెల్లల 
ఉపవాసముండుట". (ముస్లం 16, బుఖారి 8). 
ఈ హదీసులోః 
 సత్తారాయలోల కొనినటకి మరికొనినటిపై ఘనత గల్దు. అందులో కొనిన 
ముఖయమైనవి అయిత్య మరికొనిన అతిముఖయమైనవి. అందు లో పునాదులు 
(మౌలిక్ విషయాలు), విధ్యలు, సుననతలు కూడా ఉనానయి. అయిత్య 
ఇస్కలమీయ పునాదులు ఐదునానయి. కొందర ఐదుక్ంటే ఎకావ అని, 
మరి కొందర అంతక తకావ అని చెపాపర. (కాని నిజమైన మాట 
ఐదే). ఆచరణలు విశాా సములో పరిగణంచబడత్తయి. ‘మురి్యా’ 
పేరగల్ ఓ వరుం యొక్ా అభప్రాయం దీనికి భననంగా ఉంది. కాని వారి 
అభప్రాయం తపుప. పవిత్ర వచనం (ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్) యొక్ా 
స్కక్ష్యం పల్క్డంలో తటపటాయించడంగాని, ఆలోచనలుగాని 
ఉండకూడదు. ఇస్కలమీయ పునాదుల్న్బ పాటించ్చవాడు 
ముస్లమనబడున్బ. అతడు వాటిని (మనసూఫరితగా కాకండా) బాహయ 
రూపంలో పాటిసేత అతడు బాహయ రూపంలో ముస్లం అగున్బ. 
మనసూఫరితగా పాటిసేత బాహ్యయంతరంగా నిజమైన ముస్లం అగున్బ. 
కొందర ఉల్లలఖకలు హదీసు భావానిన దృషిటలో ఉంచ్చకొని ఉల్లలఖస్కతర. 
అందుకే కొనిన ఉల్లలఖనాలోల ఉపవాస ప్రస్కతవన హజ్ క ముందు ఉంది. 
అయిత్య మొదటి పునాది "ల్లఇల్లహ ఇల్లల్లలహ్ ముహమమదుర్ 
రసూలుల్లలహ్" స్కక్ష్యం పల్క్నిదే ఇతర ఏ ఆచరణ నిజము కాదు. 
అంగీకారయోగయం పందదు.  




