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ఇస్లమీయ చిహ్నాలు 
َُِِِبَأَََعنَ اَارًَنَمََىَوََوًَُ ََمَََِلَإلْسَلََِنََّإَِ»:ََاَلَقَََهَُنََّأَََ َبَِالنََّنَِعََََةََهرََرَََ

َأنَْنهََمََِ،َهِقَرَِالطَََّارَِنَمََكََ :َ َوََبََِنََؤمَََُُِا ،َ َوََيئًََشََهَِبََِكَََِّشَََُُلََاهلل ،َ َةَِامََقََإَِا

َ َوَََةََِلََالصَّ َهتََإَِ،
ِ
َوَََاةَِكََالزَََّاء َوَََانَََضَمََرَََومََِ َ، ََحَ، َيَْبََالََْجِّ

َوَََِْ َمرَِاْأََ،

َلََْخَاَ ََذََإَََِكَلَََِِْأََََلَعَََمََلََِّتَََُُنَْأََ،َوََرَِنكََاملََُنَِعَََِ َهَْالنَّ،َوَََوِفَرَُعَْاملََبَِ مَيهَِلََعََََْ

َوََ َمََذََإََِومَِقَََالَََْلَعَََمََلََِّتَََُُنَْأََ، َفَََمَِِْبََِرَتَرََا َفََيئًََشَََكَلَِذَََنَْمََِكََرَََََُنَْمََ، َدَْقََا

َوَََدَْقََفَََنََّهَُكََرَََََُنَْمََ،َوَََمَََِلَْسَاْْلََِنَََمًَِمَهََْسََكََرََََُ َ.«َهَُرََهَْظَََمََََلَْسََاْْلَِ َّ

19- "మైలు రాయి ల్లంటివి ఇస్కలంలో కూడా ఉనానయి. వాటిలో కొనిన 
ఇవిుః అల్లలహ్ న్బ విశ్ాస్ంచ్చట, ఆయనతో పాట ఎవారినీ స్కటి క్లిపంచక్ 
పోవుట, నమాజు స్కాప్తంచ్చట, జకాత్ చెలిలంచ్చట, రమజ్ఞన్బ 
ఉపవాస్కలు పాటించ్చట, హజ్ చేయుట. మంచని బోధంచ్చట. చెడున్బ 
ఖండించ్చట. ఇంకా నీవు ఇంటోల ప్రవేశించ నపుపడు ఇంటోల ఉనన వారికి 
సల్లం చేయి. ఎవరి ముందున్బండైనా నీవు దాటతననపుపడు వారికి 
సల్లం చేయి. వీటిలో ఏ ఒక్ాదానిని విడనాడినా ఇస్కలంలోని ఒక్ భాగానిన 
విడనాడినటేల. వీటనినటినీ విడనాడినవాడు ఇస్కలం న్బండి విముఖుడైనటేల" 
అని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెపాపరని అబూ హురైర 
రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార. (ఖాస్ం బిన్ సల్లలమ్ "ఈమాన్" 
పుసతక్ంలో ఉల్లలఖంచార. సహీహ 333). 
ఈ హదీసులోః 
 ఇస్కలం పరిచయం, దాని కొనిన గుణ్యలు ఇందులో తెలుపబడినాయి. 
ఇస్కలంలో కొనిన సపషటమైన ఆచరణలునానయి ఉదాుః నమాజ్, 
ఉపవాస్కలు, దానధరామలు మొదలైనవి. వీటి దాారా మనిషి ముస్లం అని 
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గురితంపబడత్తడు. ఇంకా ఇవి ముస్లం మరియు ముస్లమేతరల్ మధయ 
సపషటమైన వయత్తయస్కనిన తెలుపుత్తయి. ఇందులో ఇస్కలం గొపపతనం 
తెలిస్ంది. ఇతర మత్తల్క్ంటే విల్క్ష్ణమైన ధరమం ఇది. ఇస్కలం ధరామనికి 
ఇతర మత్తల్పై గొపపతనం, గౌరవస్కానాల్ ప్రత్యయక్తలు గల్వు.  

َ ََمالِك  َاهللَِ:َقاَلََََعْنََأَنِسَْبِن ََرُسوُل نَاَ)َ:ََقاَل َُ ََ ََل ََ َلَّ َمْن

َامْلُْتَ ََفَ لَِك ََذبِيَحَتنَا ََوَأَكَل َِقْبَلَتنَا َاهللَِواْسَتْقَبَل ُة َِذمَّ ََلُه ِ ي َالَّ ُةَلُِم ََوِذمَّ

ِفرَُرََ تِهَِواَاهللَُسولِِهََفََلَُُتْ َ(.َِِفَِذمَّ

20- "మా ల్లంటి నమాజు చేసేవాడు, మా ఖబాల దిశ్క అభముఖం 
అయేయవాడు, మా చేత జిబహ్ చేయబడిన దానిన తినేవాడు ముస్లం. 
ఇల్లంటి ముస్లంక అల్లలహ్ మరియు ప్రవక్త తరఫున రక్ష్ణ గల్దు. 
అయిత్య మీర అల్లలహ్ మరియు (ఆయన ప్రవక్త) తరఫున ఇవాబడిన 
రక్ష్ణలో ఏల్లంటి మోసం చేయకండా జ్ఞగ్రతతగా ఉండండి" అని ప్రవక్త 
సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం చెపాపరని అనస్ రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచార. 
(బుఖారి 391). 
ఈ హదీసులోః 
 నమాజు విడనాడేవాడు ముస్లం కాడని, అతనికి అల్లలహ్ మరియు 
ప్రవక్త తరఫున రక్ష్ణ ఉండదని తెలిస్ంది. ఇస్కలం యొక్ా బాహయచహనమే 
నమాజ్. నమాజుతో పాట జిబహ్ (బలిదానం)న్బ జోడించ చెపేప 
మరమం ఏమిటంటే అవి రెండూ తౌహీద్ క సంబంధంచన చహ్యనలు. 
దీనికి స్కక్ష్యయధారమైన అల్లలహ్ ఆదేశాలు ఇవిుః  

َالَعامَلَِي[ ِِّ  ََوََحَْياَيََوََمَاِِتَهللََِر
ََ ََلِِتََوُنُتكِ َ{255َاأنعام:َ]ُقْلَإِنَّ

]ఇల్ల చపపుండిుః న్న నమాజులు, న్న జుంతుబలి, న్న జీవనుం, న్న మర్ణుం 
సమసతమూ సక్ల లోకాలకూ ప్రభువైన అల్లాహ్ కొర్కే[. (అన్ఆమ్ 6: 162). 
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َلَِربَِّكََواْنَحرَْ]َ َ{5َ}الكوثر:[ََفَصلِّ

]నీవు నీ ప్రభువు కొర్కే నమాజు చయిే. ఖుర్మానీ కూడా ఇవువ[. (కౌసర్ 
108: 2). 
బహుదైవారాధకలు పాల్పడిన షిర్ా (బహుదైవారాధన) రకాలోల అధక్ 
శాతం అల్లలహ్ యేతరల్క సజ్ఞే చేయడం, మరియు జంత 
బలిదానాలు ఇవాడం. అయిత్య ఇవి ఏకైకడైన అల్లలహ్ కొరక మాత్రమే 
చేయాల్ని దైవఏక్తాపు సందేశ్ంలో చెపపబడినది. నమాజీయులు ఏ 
రక్ష్ణలో ఉనానరో అందులో ఏల్లంటి మోసం చేయుట ఏ ముస్లంకూ 
యోగయం కాదు. ముస్లముల్తో స్కమూహిక్ంగా నమాజు పాటించ్చ వయకిత 
యొక్ా ధన, ప్రాణ్యనికి రక్ష్ణ గల్దు, హకాపరమైనది తపప. ఇంకా 
ప్రజల్ బాహ్యయనిన బటేట వారితో ప్రవరితంచబడున్బ.  

وََعْنََعْبِدَاهللِ َََْبِنََعْمر  ََرُجًَلََسَتَلَالنَّبِ َّ ْسََلِمََخْيٌَََأنَّ َاْْلِ َ؟َأيُّ

ْعِرْفَ)َ:َقاَلَ َُ ََوَمْنَََلَْ َْ ََلَمََعََلََمْنََعَرْف ْقَرُأَالتَّ َُ َعاَمََو ْطِعُمَالطَّ ُُ.)َ

21- అబుేల్లలహ్ బిన్ అమ్ర్ { ఉల్లలఖంచారుః ఒక్ వయకిత 'ఏ ఇస్కలం చాల్ల 
ఉతతమమైనద'ని ప్రవక్త సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లంన్బ అడిగాడు. దానికి 
ఆయన సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం "అననం తినిప్తంచడం మరియు 
పరిచతడు, అపరిచతడు (ప్రతి ముస్లం) క సల్లం చేయడం" అని 
చెపాపర. (బుఖారి 12, ముస్లం 39).  
ఈ హదీసులోః 
 ఇస్కలంలో కొనిన పన్బల్క మరికొనిన పన్బల్పై శ్రేషఠత ఉననది. ఈ 
హదీసులో అననం పెటాటల్ని, దానం చేయాల్ని ప్రోతసహించ బడింది. అది 
సరా కారాయలోల చాల్ల శ్రేషఠమైనది. ప్రవక్తగారి సమాధానం పరిస్ాతల్న్బ, 
ప్రజల్న్బ బటిట భననంగా ఉండవచ్చు. పరిచతల్కే కాదు అపరిచతల్క 



విశ్వాస పాఠాలు 
 

15 

కూడా సల్లం చేయుట ధరమమని, సల్లంన్బ చాల్ల విసతృతం చేయాల్ని 
ఉంది. సతారమలు, సదారతనలు ఇస్కలంలో లెకిాంచబడత్తయి. నియయత్ 
(సంక్ల్పం) మంచగా ఉండి, ప్రవక్త పదితిని అన్బసరించ చేస్న చననపాటి 
సత్తారయం కూడా గొపప విలువగల్ది. సల్లం చేయడంలో 
ముందంజవేస్న వారి ఘనత తెలుసుతంది.  

َاهللِ ََعْبِد ََعْن و ََعْمر  َََْبِن َالنَّبِ ِّ ََسلَِمَ)َ:َقاَلَََعْن ََمْن امْلُْتلُِم

َرََماَََنَىَاهلُلَمْنَامْلُْتلُِموَنَِمْنَلَِتانِِهََوَهِدِهََوامْلَُهاِجُرَ َْ َ(.ََعنْهََُِ

22- ప్రవక్త మహ్యనీయులు సల్లల్లలహు అలైహి వసల్లం ఇల్ల సెల్విచాురని 
అబుేల్లలహ్ బిన్ అమ్్ర  రజియల్లలహు అన్బు ఉల్లలఖంచారుః "ముస్లం అంటేుః 
తన నాలుక్ మరియు చేతల్తో ఇతర ముస్లముల్క హ్యని 
క్లుగనివానివాడు. ముహ్యజిర్ అంటేుః అల్లలహ్ వారించన వాటికి 
దూరముననవాడు". (బుఖారి 10).). 
ఈ హదీసులోః 
 ముస్లం సోదరల్క హ్యని క్లుగనివానివాడే నిజమైన ముస్లం.  
ఇతరల్క హ్యని క్లిగించడంలో ఎకావగా ఉపయోగపడే అవయవాలు 
చేయి మరియు నాలుక్. ముస్లంక హ్యని క్లిగించడం పెదే పాపాలోల 
లెకిాంచబడుతంది. సమనాయ పదితి దాారా ముస్లం సోదరల్తో 
మెలుగుట ఉతతమ ముస్లముల్ గుణం.  
 (ధరామనిన కాపాడుకొన్బటక సాదేశానిన వదలి వల్సపోవుటయే 
కాకండా) నిషిదికారాయల్న్బ విడనాడుట, వారించన వాటికి 
దూరముండుట, పాపాల్న్బ మాన్బకొన్బట, అవిధేతయక గురికాకండా 
ఉండుట, పాపాల్ న్బండి తౌబా చేయుట. ఇవనినయు కూడా 'హిజ్రత్' 
భావంలో వస్కతయని ఈ హదీసు తెలుపుతంది.  


