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పరిచయము 

బిస్మిలా్ల హిర్ర హ్మి నిర్ర హీమ్ 

పర వక్త  (స్) 'హదీసు'ల సేవకుడు అబ్దు స్సల్లమ్్ బ'స్త వీ ముసి్లమ్  సోదరులకు విన్నవిించుకునేది ఏమన్గా 

పర సుత త కాలింలో అవిశ్వాస్ిం, దైవ ధికాారిం, నాస్లత క్తాిం, మారగ భ్ర ష్ట తాిం రోజురోజుకూ వ్యాపిస్తత  వృదిి 

చిందుతూ ఉనానయి. పరాయి వ్యరే కాదు, ముసి్లములు కూడా వీటికి గురై తముుతాము నాశన్ిం 

చేసుకుింటునానరు. ఖుర ఆన ను తమ క్ల్పిత మూఢ న్ముకాలకు అనుగుణింగా మలచుకుింటునానరు. 

అింతే కాదు పర వక్త  (స్) 'హదీసు'ల పటి్ కూడా ఇలాగే పర వరిత సుత నానరు. వ్యటి పార మాణిక్తను, పార ముఖ్ాతను 

నాశన్ిం చేయాలని పర యతానలు చేసుత నానరు. ఒక్ వేళ వీరు ఈ 'హదీసు'ల పార ధాన్ాత, పార ముఖ్ాతలను 

తెలుసు కుింటే ఏనాడూ ఇటువింటి మహా పాపాలకు పాలిడరు. ఇిందులో చాలా సులభ్మైన్ పదితిలో 

'హదీసు'లను అనువదిించడిం వివరిించడిం జరిగింది. అలిాహుత'ఆలా మన్ిందరికీ 'హదీసు'లను అరథ ిం 

చేసుకునే భాగ్ాిం పర సాదిించు గాక్. ఆమీన ! 

----- 

'హదీసు' అంటే ఏమిటి ? 

'హదీసు'లను వదల్ప వేస్లన్ వాకిత  తన్ క్రులను, 

తన్ క్ృషి పర యతానలను వారథ ిం చేసుకున్నటేట . 

ముసి్లములు 'హదీసు'లను తిరస్ారిించవచాా? 

స్తావిశ్వాసులు, పర వక్త  (స్) 'హదీసు'లను 

ఎింతమాతర ిం వదలడానికి స్లదిిం కారు. ఎిందుక్ింటే 

'హదీసు'లు అలిాహ్ గ్ర ింథమైన్ ఖుర ఆన  యొక్ా 

స్ింపూరణ  వివరణ. ఈ 'హదీసు'లిోనే ఏక్తాిం, దైవ 

దౌతాిం, స్ారగ ిం, న్రక్ిం, దైవ దూతలు, జినునలు, పర 

లోక్ిం, పర ళయిం, దైవ పర వక్త లు, దైవ భ్కుత లు, 

పుణ్యాతుులు, మించీచడులు, వివ్యహిం, జీవితిం 

లోని వివిధ రింగాలకు చిందిన్ కారాక్లాపాల గురిించి, 

బింధువుల హకుాలను గురిించి వివరిించబడి ఉింది. 

'హదీసు'లను వదల్పవేయడిం ఇసిామ్  ధరాునిన వదల్ప 

వేయడింతో స్మాన్ింగా భావిించాల్ప. 

'హదీసు' నిర్వచనం : 'హదీసు' అింటే స్ింభాష్ణ 

అని అరథ ిం. 'హదీసు'వేతత ల భాష్లో పర వక్త  (స్) వ్యకుా, 

క్రు, ఉపదేశ్వలను 'హదీసు' అింటారు. పర వక్త  (స్), 

ఖుర ఆన  పర కారిం ఆచరిించే వ్యరు. అిందువలి 

'హదీసు'లు ఖురఆన  వివరణ మరియు వ్యాఖ్యాన్ిం 

అవుతాయి. పర వక్త  (స్) 'హదీసు'లను చదవట్ిం వలి, 

వ్యటి పర కారిం ఆచరిించట్ిం వలి ఉభ్య లోకాలిోనూ  

ముకిత , సాఫలాాలు లభిసాత యి. ఇవి పర వక్త  

సాింపర దాయానిన పర ధాన్ అింశింగా చరిాసాత యి. 

ఆచరణ్య పరింగా ఖుర ఆన , పర వక్త  సాింపర దాయిం 

రిండూ స్మాన్మైన్వే. అింటే ఒకే వసుత వుకు రిండు 

పేరిు. కిర ింది ఆయాతులలో 'హదీసు' అనే పదిం 

ఉపయోగించబడిింది. అింటే ఖుర ఆన లో 'హదీసు' 

అనే పదిం ఉపయోగించట్ిం దాని పార ముఖ్ాతను 

విశద పరుసుత ింది. అలిాహ్  ఆదేశం: 

1.''...కాని వ్యరికి ఏదైనా కీడు క్ల్పగతే : 'ఓ ము'హ 

ముద  ! ఇది నీ వలి జరిగింది,' అని అింటారు. 

వ్యరితో అను, 'అంతా అలా్లహ్ తర్ఫు నండే 

వసుత ంది.' ఈ జనులకు ఏమయిింది? వ్యరు ఏ 

విష్యానిన కూడా ఎిందుకు అరథ ిం చేసుకోలేక్ 

పోతునానరు?'' (అనినసా, 4:78)  

2. ''అలిాహ్  ! ఆయన్ తపి వేరే ఆరాధుాడు 

లేడు. ఆయన్ మీ అిందరినీ పున్రుతాథ న్ దిన్మున్ 
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స్మావేశపరుసాత డు. అది (రావట్ింలో) ఏ మాతర ిం 

స్ిందేహిం లేదు. మరియు అలిాహ్  వ్యకుా క్ింటే 

మరవరి (వ్యకుా) స్తామైన్ది?'' (అనినసా', 4:87) 

3. ''వ్యస్త వ్యనికి, వ్యరి గాథలలో బ్దదిిమింతులకు 

ఒక్ గుణపాఠిం ఉింది. ఇది (ఈ ఖుర ఆన ) క్ల్పిత గాథ 

కాదు. కాని ఇది ఇింతవరకు వచిాన్ గ్ర ింథాలలో మిగల్ప 

ఉన్న స్తాానిన ధృవీక్రిసుత ింది. మరియు పర తి 

విష్యానిన వివరిసుత ింది. మరియు ఇది విశాస్లించే 

వ్యరికి మారగ దరిిని మరియు కారుణాిం కూడాను.'' 

(యూసుఫ , 12:111) 

4. ''ఏమీ ? వ్యరు 'ఇతనే దీనిని (ఈ స్ిందేశ్వనిన) 

క్ల్పిించుకునానడు,' అని అింటునానరా? అలా 

కాదు, వ్యరు అస్లు విశాస్లించదలచుకోలేదు! వ్యరు 

స్తా వింతులే అయితే దీనివింటి ఒక్ వచనానిన 

(రచిించి) తెమును. (అతూత ర , 52 : 33-34) 

5. ''...నిశాయింగా, ఈ ఖుర ఆన  దివామైన్ది. 

సురకిితమైన్ గ్ర ింథింలో ఉన్నది. దానిని పరిశుదిులు 

తపి మరవారూ తాక్లేరు. ఇది స్రా లోకాల 

పర భువు తరఫు నుిండి అవతరిింపజేయబడిింది. 

ఏమీ? మీరు ఈ స్ిందేశ్వనిన తేల్పక్గా తీసు 

కింటునానరా?'' (అల్  వ్యఖిఅహ్ , 56 : 75 - 81) 

6. ''అలిాహ్  స్రా శ్రర ష్ఠ మైన్ బోధన్ను ఒక్ గ్ర ింథ 

రూపింలో అవతరిింపజేసాడు. దానిలో ఒకే రక్మైన్ 

(వచనాలను) మాటిమాటికీ ఎన్నన విధాలుగా 

(విశదీక్రిించాడు). తమ పర భువుకు భ్యపడేవ్యరి 

శరీరాలు (చరాులు) దానితో (ఆ పఠన్ింతో) గ్జగ్జ 

వణుకుతాయి. కాని తరువ్యత వ్యరి చరాులు 

మరియు వ్యరి హృదయాలు అలిాహ్  ధాాన్ిం వలి 

మతత బడతాయి. ఇది అలిాహ్  మారగ దరిక్తాిం. 

ఆయన్ దీనితో తాను కోరిన్ వ్యరికి మారగ దరిక్తాిం 

చేసాత డు. మరియు ఏ వాకిత ని అలిాహ్  మారగ  

భ్ర ష్ట తాింలో వదులుతాడో అతనికి మారగ దరికుడు 

ఎవారూ ఉిండడు.'' (అజుు మర , 39:23) 

7. ''ఇదివరకు వచిాన్ హెచారిక్ చేసే వ్యరివలే, 

ఇతను (ము'హముద ) కూడా హెచారిక్ చేసేవ్యడు 

మాతర మే ! రానున్న ఘడియ స్మీపింలోనే ఉన్నది. 

అలిాహ్  తపి మరవారూ దానిని తొలగించలేరు. 

మీరు ఈ స్ిందేశ్వనిన చూచి ఆశారాపడుతునానరా? 

ఏమిటి?''  (అన్నజుమ , 53 : 56 - 59) 

ఈ ఆయాతులలో 'హదీస ' అనే పదిం దైవ 

గ్ర ింథానిన స్తచిసుత ింది. 'హదీసు'లిో కూడా ఈ 

పదానికి దైవ గ్ర ింథిం అనే పేర్కాన్డిం జరిగింది. పర వక్త  

(స్) పర స్ింగాలిో తరచూ ఉతత మమైన్ 'హదీసు' దైవ 

గ్ర ింథిం అని పేర్కానే వ్యరు. అదేవిధింగా పర వక్త  (స్) 

పర వచనానిన కూడా 'హదీసు' అని అింటారు.  

పర వక్త  (స్) పర వచనం: ''నా 'హదీసు'లను విని 

పర జలకు తెల్పయపరిచే వ్యరికి అలిాహ్  స్ింతోష్క 

న్ిందాలు పర సాదిించు గాక్!''  

దీనివలి ఖుర ఆన ను, పర వక్త (స్) పర వచనాల్పన 

'హదీస' అింటారు. ఈ రింటినీ విశాస్లించడిం, వీటి 

ఆదేశ్వలను పాల్పించడిం తపినిస్రి. ఖుర ఆన  

ఆదేశ్వల్పన పాల్పించి న్టిే, 'హదీసు' ఉపదేశ్వల్పన కూడా 

పాల్పించాల్ప. అలిాహ్ ను విశాస్లించిన్టిే, పర వక్త  (స్)నూ 

విశాస్లించాల్ప.  

అలిాహ్  ఆదేశం:1. ''ఓ విశ్వాసులారా ! మీరు 

అలిాహ్  కు విధేయులై ఉిండిండి; మరియు ఆయన్ 

స్ిందేశహరునికి విధేయులై ఉిండిండి.'' (అనినసా', 

4:59).  

2. ''మరియు మేము ఏ పర వక్త ను పింపినా – 

అలిాహ్  అనుజఞ తో – (పర జలు) అతనిని 

అనుస్రిించాలనే పింపాము.'' (అనినసా', 4:64) - 

ఎిందుక్ింటే పర వక్త  (స్) కు విధేయత చూపితే, 

అలిాహ్ కు విధేయత చూపిన్టిే. 

3. ''ఎవడు పర వక్త కు విధేయత చూపుతాడో 

వ్యస్త వింగా అతడు అలిాహ్  కు విధేయత చూపిన్టిే.'' 

(అనిన సా',4:80)-అిందువలి ఖుర ఆన , 'హదీసు'లను 
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అనుస్రిించట్ిం వలినే అలిాహ్  (త) విధేయత 

లభిసుత ింది. 

ఖుర్ఆన్లో 'హదీస్' పర స్తత వన 

ఖుర ఆన , 'హదీసు'లు రిండూ దైవ వ్యకుాలే. 

ఎిందుక్ింటే 'హదీసు' కూడా అలిాహ్  తరఫు నుిండే 

అవతరిించిింది. అలిాహ్  ఆదేశం: 

1. '' మరియు అతను తన్ మన్నవ్యింఛలను 

అనుస్రిించి కూడా మాటిాడడు. అది (అతను 

పలుకుతున్నది), అతనిపై అవతరిింపజేయబడిన్ 

దివా జ్ఞఞ న్ిం (వ'హీ) మాతర మే.'' (అన్నజుమ , 53:3-

4)  

2. ''(ఓ పర వకాత !) ఇలా అను: 'మీకు నిజింగా అలిాహ్  

పటి్ పేర మ ఉింటే మీరు న్నేన అనుస్రిించిండి. 

అపుిడు అలిాహ్  మిముల్పన పేర మిసాత డు. మీ 

పాపాలను క్షమిసాత డు. మరియు అలిాహ్  

క్షమాశీలుడు. అపార క్రుణ్య పర దాత.'(ఇంకా) ఇలా 

అను:'అలిాహ్ కు మరియు స్ిందేశహరునికి విధేయులై 

ఉిండిండి.'  ఒక్వేళ వ్యరు కాదింటే! 'నిశాయింగా 

అలిాహ్  స్తాతిరసాారులను పేర మిించడు,' అని 

తెలుసుకోవ్యల్ప.'' (ఆల ఇమాాన , 3:31-32) 

3. ''ఓ విశ్వాసులారా! మీరు అలిాహ్ కు మరియు 

ఆయన్ పర వక్త కు విధేయులుగా ఉిండిండి. మరియు 

మీరు (అతని స్ిందేశ్వలను) విింటూ కూడా, అతని 

(పర వక్త ) నుిండి మరల్పపోక్ిండి.'' (అల్  అన ఫాల్ , 8:20) 

4. ''ఓ విశ్వాసులారా! మీరు అలిాహ్ కు విధేయులై 

ఉిండిండి. మరియు ఆయన్ స్ిందేశహరునికి 

విధేయులై ఉిండిండి. మరియు మీలో అధికారిం 

అపిగించబడిన్ వ్యరికి కూడా! మీ మధా ఏ 

విష్యింలోనైనా అభిపార యభేదిం క్ల్పగతే మీరు 

అలిాహ్ ను, అింతిమ దినానిన, విశాస్లించే వ్యరే 

అయితే, ఆ విష్యానిన అలిాహ్ కు మరియు 

పర వక్త కు నివేదిించిండి. ఇదే స్రైన్ పదితి మరియు 

ఫల్పతానిన బటిట  కూడా ఉతత మమైన్ది.'' (అనినసా, 

4:59)  

'హదీసు'ను గౌరవిించట్ిం పర వక్త (స్)ను గౌరవిించి 

న్టిే. పర వక్త  (స్)ను గౌరవిించట్ిం, అలిాహ్ ను గౌరవిించి 

న్టిే. పర వక్త  (స్) ముిందు బిగ్గ రగా, అస్భ్ాింగా 

మాటిాడరాదు.  

ఈ ఆయాతులలో ఖుర ఆన తో పాటు 'హదీసు'కు 

కూడా పార ధాన్ాత ఇవాట్ిం జరిగింది. 

ఖుర్ఆన్ వివర్ణలో 'హదీసు' ప్రర ధానయత 

ఖుర ఆన లోని కనిన వ్యకాాలకు పర వక్త  (స్) 'హదీసు' 

దాారానే వివరణ లభిసుత ింది. ఉదాహరణకు: 

''అఖీముస్సలాహ్ '' ఖుర ఆన లో న్మా'జు గురిించి 

ఆదేశించబడిింది. కాని దాని పదితి లేదు. దీని పదితి 

వివరింగా 'హదీసు'లో ఉింది. ''స్లి్ల క్మా రఅయ తు 

మూనీ ఉస్లి్ల'' (బ్ద'ఖ్యరీ) అింటే నేను న్మా'జు చేస్తత  

ఉిండగా చూస్లన్టిే, మీరూ న్మా'జ  చేయిండి. 

అదేవిధింగా ఖుర ఆన లో 'జకాత  ఇవాిండి అని ఉింది. 

దాని పదితి, నియమ నిబింధన్లు అనీన 'హదీసు'లిో 

ఉనానయి. అదేవిధింగా ఖుర ఆన లో ఉపవ్యస్ిం 

గురిించి ఉింది. కాని దాని వివరణ, పదితి, నియమ 

నిబింధన్లు లేవు. అవనీన 'హదీసు'లిో ఉనానయి. 

అదేవిధింగా 'హజు మ కూడా. ఇింకా నికా'హ్ , 'తలాఖ , 

వ్యాపారిం మొదలైన్ వ్యటి వివరాలు కూడా 

'హదీసు'లిోనే ఉనానయి. పర వక్త  (స్) అనుచరులైన్ 

'ఇమాాన  బిన  'హుసైన  (ర)ను ఇలా పర శనించట్ిం 

జరిగింది. ''మీరు వివరిించే 'హదీసు'ల మూలాలు 

ఖుర ఆన లో లేవే" అని. అది విని 'ఇమాాన  బిన  

'హుసైన  ఆగ్ర హానికి గురై, ఆ వాకిత తో, 'నువుా 

ఖుర ఆన లో 'జకాత  గురిించి 200 దిర హమ్ లు ఉింటే 

పర తి 40 దిర హమ్ లకు ఒక్ దిర హమ్  ఇవ్యాలని, అదే 

విధింగా మేక్లిో పర తి న్లభై మేక్లకు 1 మేక్ 

చలి్పించాలని, ఒింటెలిో కూడా ఇలాగే ఇవ్యాలని 

ఖుర ఆన లో ఉనానయా?' అని అనానరు. దానికి ఆ 
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వాకిత , 'ఈ వివరాలు ఖుర ఆన లో లేవు,' అని 

అనానడు. మరి నీవు ఎక్ాడి నుిండి నేరుాకునానవు? 

నీవు మా నుిండి నేరుాకునానవు. మేము పర వక్త  (స్) 

దాారా నేరుాకునానము. ఇలా అనేక్ విష్యాల 

గురిించి చరిాించారు. (అబూ దావూద  - 

కితాబ్ద'జు కాత  225/1) 

దీని వలి తెల్పస్లిందేమిట్ింటే, ఖుర ఆన లో కనినచోటి్ 

ఆదేశ్వలను స్ింకిిపత ింగా పేర్కాన్డిం జరిగింది. పర వక్త  

(స్) 'హదీసు'లిో దాని వివరణ ఉింది.  

ఈ వ్యకాాల దాారా 'హదీసు' ఖుర ఆన  వివరణ అని 

అరథ ిం అయిాింది. ఏ విధింగా ఖుర ఆన  పర ధాన్మైన్దో 

'హదీసు' కూడా పర ధాన్మైన్దే.  

'హదీసు' వివేక పూరితమైనది 

ఖుర ఆన లో 'హదీసు' వివేక్ింగా పేర్కాన్బడిింది.  

అలిాహ్  ఆదేశం: ''ఆయనే ఆ నిరక్షరాసుాలైన్ 

వ్యరిలో నుిండి ఒక్ స్ిందేశహరుణిణ  లేపాడు. అతను 

వ్యరికి ఆయన్ స్తచన్లను చదివి వినిపిసుత నానడు. 

మరియు వ్యరిని స్రిదిదుు తునానడు. మరియు వ్యరికి 

గ్ర ింథానిన మరియు వివేకానిన బోధిసుత నానడు. 

మరియు వ్యస్త వ్యనికి వ్యరు, అింతకు పూరాిం 

స్ిష్ట మైన్ మారగ భ్ర ష్ట తాింలో పడి ఉిండే వ్యరు. (అల్  

జుము'అహ్ , 62:2) 

ఈ ఆయతులో గ్ర ింథిం అింటే ఖుర ఆన , వివేక్ిం 

అింటే పర వక్త  (స్) సాింపర దాయిం అని స్తచిించడిం 

జరిగింది. 

ఖునూ'జీ, ఫవ్యయిదుల్  ఫవ్యయిద  171వ పేజీలో 

దైలమీ దాారా ఈ పార మాణిక్ 'హదీసు'ను 

పేర్కానానరు. ''అింటే 'హదీసు' లేకుిండా ఖుర ఆన ను 

అరథ ిం చేసుకోవడిం, గ్ర హించడిం అసాధాిం. ఎవరు నా 

'హదీసు'ను చదివి అరథ ిం చేసుకని, దానిన 

గురుత ించుకుింటే, అతడు ఖుర ఆన  అనుచరుడుగా 

పరిగ్ణిించబడతాడు. ఇింకా '' 'హదీసు' ఖుర ఆన  

నుిండి వేరు కాదు,'' అని కూడా ఉింది. ఈ రిండు ఒక్ 

దాని పటి్ ఒక్టి తపినిస్రి విష్యాలు. 'హదీసు' 

పటి్ నిరిక్షా వైఖ్రి అవలింబిించిన్ వాకిత  ఇహ పరాలు 

నాశన్ిం అవుతాయి. న్నున అనుస్రిించమని, నా 

ఉపదేశ్వల పర కారిం ఆచరిించమని అలిాహ్  ఆదేశించి 

ఉనానడు. నా సాింపర దాయిం పటి్ స్ింతృపిత క్రింగా 

ఉన్న వాకిత  ఖుర ఆన  పటి్ స్ింతృపిత క్రింగా ఉన్నటేట . 

నా 'హదీసు'ను స్వాక్రిించిన్ వాకిత  ఖుర ఆన ను 

స్వాక్రిించిన్టేట . ''పర వక్త  (స్) ఇచిాన్దానిన తీసుకోిండి, 

వ్యరిించిన్ వ్యటికి దూరింగా ఉిండిండి'' అని అలిాహ్  

ఆదేశంచి ఉనానడు.  

పర వక్త  (స్) పర వచనం: నా 'హదీసు'లను 

అనుస్రిించిన్ వ్యడు నా అనుచర స్మాజింలోని 

వ్యడు. నా 'హదీసు'లను తిరస్ారిించిన్ వాకిత తో నాకు 

ఎలాింటి స్ింబింధిం లేదు. 

ఈ 'హదీసు' దాారా ఖుర ఆన , 'హదీసు'లు రిండూ 

ష్రీ'అత  మూలాలు అని స్ిష్ట ింగా తెల్పయపరాట్ిం 

జరిగింది. ఇింకా పర తి ముసి్లమ్  ఈ రింటినీ 

తపినిస్రిగా అనుస్రిించాల్ప. 'హదీసు'ను 

తిరస్ారిసేత , ఖుర ఆన ను కూడా తిరస్ారిించిన్టేట . 

అలిాహ్  (త) తన్ పర వక్త పై ఖుర ఆన  'హదీసు'లను 

రింటినీ అవతరిింపజేసాడు. ఖుర ఆన లో అనేక్ చోటి్లో 

గ్ర ింథింతో పాటు వివేక్ిం అని కూడా పేర్కాన్డిం 

జరిగింది. 

సుయూతీ ''మిఫ తాహుల్  జన్నహ్ ''లో ఇలా 

పేర్కానానరు, ''ఖుర ఆన లో కనినచోటి్ 'హదీసు' 

దాారానే అరథ ిం చేసుకోవట్ిం, ఆచరిించట్ిం సాధాిం. 

అింటే పర వక్త  (స్) సాింపర దాయిం ఖుర ఆన ను స్ిష్ట ింగా 

వివరిసుత ింది.'' 

పర వక్త  (స్)పై దైవ వ్యణి అవతరిించేది. అయితే 

జిబీర ల్  (అ), పర వక్త  (స్) వదు కు పర వక్త  సాింపర దాయానిన 

తీసుకువచేా వ్యరు. అది దానిన స్ిష్ట ింగా 

వివరిించేది. 
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ష్కతిబీ, అల్ జ్ఞయీ పదాలను వివరిస్తత  ఇలా 

పేర్కానానరు, ''ఖుర ఆన  వ్యకాాలిో అనేక్ విధాలుగా 

గ్ర హించట్ిం జరిగింది. అింటే దేనిన ఉదేు శించట్ిం 

జరిగిందో స్రిగా అరథ ిం అయ్యాది కాదు. 'హదీసు' 

దానిన ఇది అని నిరేు శించేది. అింటే పర వక్త  (స్) 

సాింపర దాయిం అలిాహ్  ఆదేశ్వలకు వ్యాఖ్యాన్ిం, 

వివరింగా పనిచేస్లింది. 

ఖుర ఆన  'హదీసు'లు మూలిం, వివరణగా తమ 

పాతర  పోషిసుత నానయి. ఇవి పరస్ిరిం వాతిరేక్ిం కావు. 

ఖుర ఆన  మూలిం. 'హదీసు' దాని వివరణ. అిందువలిే 

ఖుర ఆన లో ''మేము నీ వదు కు గ్ర ింథానిన అవతరిింప 

జేసాము, వ్యరికోస్ిం ఆదేశించిన్ వ్యటిని స్ిష్ట ింగా 

వివరిించటానికి.'' పర వక్త  (స్) యొక్ా విధులు, 

బాధాతలనే మన్ిం 'హదీసు' అింటాిం.  

ష్కతిబీ, 'హదీసు' అస్లు ఖుర ఆన  యొక్ా 

స్ిష్ట మైన్, వివరమైన్ రూపిం అని, దాని వ్యాఖ్యాన్ిం 

అని పేర్కానానరు. ఖుర ఆన  న్మా'జు గురిించి 

ఆదేశసేత , 'హదీసు' దానిన స్ిష్ట ింగా విశదపరచి 

వ్యాఖ్యానిించిింది. అింటే చేతులు ఎలా ఎతాత ల్ప, 

ఎలా క్టుట కోవ్యల్ప. ఎిందుక్ింటే ఆచరిించటానికి 

ఇవనీన తపినిస్రి.  

పర వక్త  (స్) రిండు విధాలుగా పర జలకు బోధిించేవ్యరు. 

ముిందు దైవ్యదేశ్వలను పర జలకు వినిపిించేవ్యరు. ఆ 

తరాాత వ్యటిని విశదపరచి, వ్యటి గురిించి స్ిష్ట మైన్ 

స్తచన్లు ఇచేావ్యరు. ఖుర ఆన  అవతరిించిన్పుడు 

అరబీీ భాష్క పిండితులు, పర వీణులు ఉిండేవ్యరు. 

కాని ఖుర ఆన లోని కనిన ఆయతుల గురిించి 

వివరింగా తెలుసుకోవటానికి పర వక్త  (స్) స్నినధికి 

వచేావ్యరు. ఉదాహరణకు కనిన ఆయతులు: 

1. ఎవరైతే విశాస్లించి, తమ విశ్వాసానిన 

అతాాచారిం తో క్లుషితిం చేయరో! అలాింటి వ్యరికే 

శ్వింతి భ్దర తలు ఉనానయి. మరియు వ్యరే 

స్నాురగ ింపై ఉనానరు. (అల్  అన  ఆమ్ , 6:82) 

ఈ ఆయతు అవతరిించిన్పుడు పర వక్త  (స్) 

అనుచరులు స్ిందేహానికి గురై, పర వక్త  (స్)ను దాని 

వివరణ కోరగా, పర వక్త  (స్) ఇక్ాడ అతాయచార్ం అింటే 

సాటి క్ల్పిించట్ిం అని వివరిించారు. అదేవిధింగా 

''స్తటి కల్పంచటం చాల్ల నీచ అతాయచార్ం. అని 

బ్ద'ఖ్యరీ, ముసి్లమ్ లో ఉింది. దీనిన గురిించి కూడా 

అనుచరులు స్ిందేహానికి గురయాారు. పర వక్త  (స్) 

వ్యరి స్ిందేహానికి స్ింతృపిత క్రమైన్ స్మాధాన్ిం 

ఇచాారు. 

'హదీసు' అవస్ర్ం 

ఇసిామ్ ను అరథ ిం చేసుకోవడానికి ఖుర ఆన  ఎింత 

అవస్రమో, 'హదీసు' కూడా అింతే అవస్రిం. క్నుక్ 

ఖుర ఆన ను అరథ ిం చేసుకోవటానికి 'హదీసు' చాలా 

అవస్రిం. 

ఒక్వేళ 'హదీసు'ను ఖుర ఆన  వివరణగా భావిించ 

కుింటే, పర తి వాకిత  ఖుర ఆన  వ్యాఖ్యానానిన తన్ 

అభిపార యాల దాారా వివరిసాత డు. పర తి ఒక్ారి 

అభిపార యిం స్రికాదు. ఒక్ ఆయతు గురిించి ఒక్రు 

ఒక్ విధింగా భావిసాత రు. మర్కక్రు మరో విధింగా 

భావిసాత రు. దీని వలి అనేక్ అభిపార యభేదాలు 

ఏరిడతాయి. ఖుర ఆన  పటి్ ఎవరికి ఎలా తోచితే 

అలా భావిస్తత  ఆట్లా చేసుకుింటారు. వ్యస్త విం 

ఏమిట్ింటే ఖుర ఆన  ఒక్ దిశ్వ నిరేు శ్వల పార మాణిక్ 

గ్ర ింథిం. పర వక్త (స్) వివరణ లేకుిండా దీనిన అరథ ిం 

చేసుకోవట్ిం ఎింత మాతర ిం సాధాిం కాదు. పర వక్త  (స్) 

యొక్ా ఆ ఆదేశ్వలనే 'హదీసు'లు అింటారు. పర వక్త  

(స్) 'హదీసు'లను అనుస్రిసేత , ఖుర ఆన ను 

అనుస్రిించిన్టేట . అదేవిధింగా 'హదీసు'లను 

తిరస్ారిసేత   ఖుర ఆన ను తిరస్ారిించిన్టేట .  

'హాఫి''జ  ఇబ్నన క్స్వ'ర : ''పర వక్త  సాింపర దాయానిన, 

'హదీసు'లను దృఢింగా పటుట కోిండి. ఎిందుక్ింటే ఈ 

'హదీసు'లు ఖుర ఆన  వివరణ మరియు 

వ్యాఖ్యానాలు.'' అని అనానరు . 
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అభిపార యపడాారు: ''పర వక్త  (స్) ఏమి ఆదేశించినా, 

ఖుర ఆన ను అరథ ిం చేసుకని ఆదేశసాత రు. ఎిందుక్ింటే 

అలిాహ్  ఖుర్ఆన్లో ''మేము నీపై స్తాిం దాారా 

గ్ర ింథానిన అవతరిింపజేసాము. దాని దాారా నీవు 

పర జలిో తీరుిచేయాలని,''  అింటే - 'అలిాహ్  పర వక్త  

(స్) ను ఆదేశించిన్టుట . దాని దాారా పర వక్త  (స్) పర జలిో 

తీరుిచేయాలని, అింటే అవి పర వక్త  (స్) ఆదేశ్వలు, 

ఆచరణలు అవుతాయి. దాని పేరే 'హదీసు'. ఇింకా 

''నీవు చేసే తీరుి దైవ తీరుిగా ఉింటుింది.'' అలిాహ్  

ఆదేశం, ''పర వక్త (స్)కు విధేయత చూపిన్ వ్యడు 

అలిాహ్ కు విధేయత చూపిన్టేట .'' 

పర వక్త  (స్) కు, విధేయత అింటే పర వక్త  (స్) 

ఆదేశ్వలను, ఉపదేశ్వలను, ఆచరణలను 

అనుస్రిించట్ిం. వీటినే మన్ిం 'హదీసు'లు అింటాిం. 

పర వక్త  (స్) కు విధేయత చూపకుింటే అలిాహ్ కు 

విధేయత చూపలేము. ఎిందుక్ింటే ఇిందులో ఒక్రి 

విధేయత మర్కక్రి విధేయతలో తపినిస్రిగా 

చేరాబడి ఉింది. ఖుర ఆన లో అనేక్ చోటి్లో పర వక్త  

(స్)కు విధేయత గురిించి నొకిా వకాాణిించడిం 

జరిగింది. 

1. ''ఓ విశ్వాసులారా! మీరు అలిాహ్  కు విధేయులై 

ఉిండిండి; మరియు ఆయన్ స్ిందేశహరునికి 

విధేయులై ఉిండిండి.'' (అనినసా', 4:59).  

2. ''మరియు మేము ఏ పర వక్త ను పింపినా – 

అలిాహ్  అనుజఞ తో – (పర జలు) అతనిని 

అనుస్రిించాలనే పింపాము.'' (అనినసా', 4:64)  

అలిాహ్ కు విధేయత చూపట్ిం, ఆయన్ పర వక్త కు 

విధేయత చూపట్ిం రిండూ తపినిస్రి విష్యాలే. 

అింటే అలిాహ్  (త) ఆదేశ్వలను, పర వక్త  (స్) 

ఉపదేశ్వలనూ పాటిించాల్ప.  

ఇబ్దనల్  ఖ్యీామ్  అభిపార యిం: 'హదీసు'లను 

పరిశీల్పసేత , మూడు రకాల 'హదీసు'లు క్నిపిసాత యి. 1. 

కనినటిలో ఖుర ఆన లో ఉన్నటేట  ఆదేశ్వలు స్ిష్ట ింగా 

ఉనానయి. 2. కనినటిలో స్ింకిిపత  పదానికి వివరణ 

ఉింది. ఈ రిండు రకాలిో పర వక్త  (స్) విధేయత 

పర తేాక్ింగా అవస్రిం లేదు. 3. కనిన 'హదీసు'లిో 

ఖుర ఆన  మౌన్ిం వహించిన్ ఆదేశ్వల గురిించి 

పేర్కాన్డిం జరిగింది. ఈ ఆదేశ్వలను పాటిించటానికే 

''అతీ ఉలిాహ వరర స్తల'' అనే ఆదేశిం ఇవాబడిింది. 

ఒక్వేళ ఈ మూడవ ఆదేశిం స్ిష్ట ింగా ఇవాకుిండా 

ఉింటే పర వక్త  విధేయతకు అరథ మే ఉిండదు. సారాింశిం 

ఏమిట్ింటే, అనిన ఆదేశ్వలను పాల్పించిన్పుిడే ఈ 

ఆయతుపై అమలుచేయడిం జరుగుతుింది. ఖుర ఆన  

పర వక్త  (స్) విధేయతను అలిాహ్  విధేయతగా 

పేర్కాింది. పర వక్త  (స్) విధేయత ఒక్ విధింగా అలిాహ్  

విధేయత అవుతుింది. 

'హదీసు'లు కూడా ఖుర్ఆన్ మాదిరిగానే 

అవతరించబడాాయి 

ఖుర ఆన , 'హదీసు'లు రిండూ ధారిుక్ మూలాలే. 

రిండూ అలిాహ్  వదు  నుిండి వచిాన్వే. ఇబ్నన క్స్వ'ర  

ఇలా అభిపార యపడుతునానరు: ''ఖుర ఆన  దైవ వ్యణి 

దాారా అవతరిించబడుతుింది, 'హదీసు' 

పఠించబడదు. 

హా'జిమీ తన్ పుస్త క్ిం నాస్లఖ , మన స్తఖ లో ఇలా 

పేర్కానానరు: అింటే జిబీర ల్  (అ) 'హదీసు'ను 

తీసుకని ఆకాశిం నుిండి దిగేవ్యరు. ఇింకా పర వక్త  (స్) కు 

నేరేి వ్యరు. పర వక్త  (స్) యొక్ా పర తి ఆదేశిం, పర తి 

'హదీసు' దైవ వ్యణి అవుతుింది. (ఇన తహా - 24వ 

పేజీ) 

ముస్నద  దారీులో ఇలా ఉింది: 'హసాసన  (ర) 

క్థన్ిం: జిబీర ల్  (అ) ఖుర ఆన  తీసుకని పర వక్త  (స్)పై 

అవతరిింపజేస్లన్టేట , 'హదీసు' తీసుకని కూడా అవత 

రిింపజేసేవ్యరు.(ఫత హుల్  బారీ - 29, 670 పేజీలు) 

ష్కఫయీ తన్ పుస్త క్ిం ''అల్  ఉముు''లో ఇలా 

పేర్కానానరు: అింటే పర వక్త  (స్) అలిాహ్  ఆదేశిం లేనిదే 
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ఎటువింటి ధారిుక్ ఆదేశిం ఇవాలేదు. రిండు 

విధాలుగా ఇవాడిం జరిగింది. ఒక్టి పఠనా దైవవ్యణి 

దాారా లేదా 'హదీసు' దాారా. స్తరహ్  నిసా' (4)లో 

అలిాహ్  తన్ పర వక్త  నుదేు శించి, ''అలిాహ్  నీపై 

గ్ర ింథానిన మరియు వివేకానిన అవతరిింపజేసాడు. 

గ్ర ింథిం అింటే ఖుర ఆన , వివేక్ిం అింటే 'హదీసు'. దీనిన 

స్మరిథ స్తత  ఒక్ సేవకుని స్ింఘట్న్ ఉింది. అతడు తన్ 

యజమాని భారాతో వాభిచారిం చేసాడు. అతని కేసు 

పర వక్త  (స్) నాాయసాథ న్ింలోనికి వచిాింది. అపుిడు 

పర వక్త  (స్) 'నేను అలిాహ్  గ్ర ింథిం పర కారిం తీరుి 

చేసాత ను' అని అనానరు. ఆ తరువ్యత పర వక్త  (స్) 

తీరుి ఇచిా, దానిన అమలు జరిపారు. అది 

ఖుర ఆన లో లేదు, 'హదీసు'లో ఉింది. దీనివలి దైవ 

గ్ర ింథిం అింటే పఠించబడని దైవవ్యణి అని స్ిష్ట ింగా 

తెలుసుత ింది. 'హదీసు'లను పరిశీల్పసేత , పర వక్త  (స్)ను 

ఒక్ విష్యిం గురిించి పర శనసేత , తన్కు తెల్పస్ల ఉింటే 

వింట్నే స్మాధాన్ిం ఇచేావ్యరు. లేదింటే దైవవ్యణి 

కోస్ిం ఎదురు చూస్ల, దైవవ్యణి వచిాన్ తరాాత 

స్మాధాన్ిం ఇచేావ్యరు. దీనికి అనేక్ ఉదాహరణలు 

ఉనానయి. కనినింటిని పరిశీల్పదాు ిం. 

1. ఒక్ వాకిత  పర వక్త  (స్)ను పర పించింలో అలిాహ్ కు 

అనినింటిక్ింటే ప్రర తిక్రమైన్ పర దేశిం ఏది అని 

అడిగాడు. దానికి పర వక్త  (స్) ''నాకు  తెల్పయదు. 

జిబీర ల్ ను అడిగ చబ్దతాను,'' అని అనానరు. జిబీర ల్  

(అ) వచిాన్ తరాాత అతనిన అడిగారు. దానికి 

జిబీర ల్  కూడా నాకు తెల్పయదు అని, 

తెలుసుకోవడానికి ఆకాశింపై ఎకిా అలిాహ్ ను అడిగ 

తెలుసుకని వచిా, 'అనినింటిక్ింటే ఉతత మమైన్ 

పర దేశ్వలు మస్లు దులు, అనినింటిక్ింటే నీచమైన్ 

పర దేశ్వలు బజ్ఞరులు' అని అనానరు. ఈ స్ింఘట్న్ 

దాారా 'హదీసు' కూడా దైవవ్యణి అని తెలుసుత ింది. 

ఇది జిబీర ల్  దాారా పర వక్త  (స్)కు చేరేది. (అహుద , 

తబ రానీ, ఇబ్నన హబాీన )  

2. 'హజు మ లో సుగ్ింధ పరిమళాలు ఉపయోగించ 

రాదు. ఒక్ అనుచరుడు తెల్పయక్ ఉమ్ రహ్  

ఇ'హ్ రామ్  స్లథ తిలో సుగ్ింధ పరిమళాలు 

పులుముకునానడు. చొకాా కూడా ధరిించాడు. 

ఇపుిడు ఏమి చేయాలని పర వక్త  (స్)ను 

విన్నవిించుకునానడు. కాని పర వక్త  (స్)కు కూడా 

దానిన గురిించి తెల్పయదు. దైవవ్యణి వచిాన్ 

తరాాత సువ్యస్న్ను క్డిగ వేయమని చొకాా 

తీస్లవేయమని స్మాధాన్ిం ఇచాారు. (బ్ద'ఖ్యరీ) 

ఇటువింటి స్ింఘట్న్లు అనేక్ిం ఉనానయి. 

బ్ద'ఖ్యరీ ఈ విష్యింలో ఒక్ అధాాయానిన 

పేర్కానానరు. అింటే పర వక్త  (స్)కు తెల్పయని విష్యిం 

గురిించి అడగ్డిం జరిగతే, నాకు తెల్పయదని 

చపేివ్యరు లేదా స్మాధాన్ిం ఇచేా వ్యరు కాదు. 

దైవవ్యణి వచిాన్ తరాాత స్మాధాన్ిం ఇచేావ్యరు.  

'హదీసు' పర త్యయకతలు (ఫ'దాయల్) 

పర వక్త (స్)కు మాన్వులిందరిపై పర తేాక్ సాథ న్ిం 

ఉన్నటుట , పర వక్త (స్) బోధన్లకు కూడా 

మాన్వులిందరి మాట్లపై పర తేాక్ సాథ న్ిం ఉింది. 

'హదీసు' జ్ఞఞ న్ిం పర వక్త  (స్) ఉనికి నుిండి వచిాన్దే. 

ఎిందుక్ింటే పర వక్త (స్) అలిాహ్  పర వక్త . పర వక్త  (స్) 

ఆదేశ్వలు, ఆచరణలనే 'హదీసు'లు అింటారు. వీటిని 

చదివి, ఆచరిసేత  ఉభ్య లోకాలిో సాఫలాిం లభిసుత ింది. 

ఖుర ఆన  తరాాత 'హదీసు'కే గొపి సాథ న్ిం ఉింది. 

'హదీసు'లను అనుస్రిించే వ్యరికి గొపి గొపి 

సాథ నాలు లభిసాత యి. 

అబూ ము'హముద  ఇజ దీ మి'స రీ తన్ పుస్త క్ింలో 

ఇలా పేర్కానానరు: 'హదీసు' విదాకు చాలా గొపి 

పార ధాన్ాత ఉింది. దానికి స్హాయ స్హకారాలు 

అిందిించే వ్యరు ఉన్నత సాథ నాలు పిందుతారు. 

అస్ింపూరణ  వాకిత , 'హదీసు' విదాను నేరుాకని 

పరిపూరుణ డవుతాడు. ఇింకా అిందవికారుడు అింద 

గాడుగా తయారవుతాడు. 1. 'హదీసు' విదా యొక్ా 
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మహతుాిం రహస్ాిం ఏమీ కాదు. నిస్సిందేహింగా అది 

జ్ఞఞ న్ స్ముదర ిం. దీనివలి గౌరవిం లభిసుత ింది. 2. 

ఇిందులో అనేక్ వజ్ఞర లు, ముతాాలు ఉనానయి. 3. 

ఎన్నన గొపి గొపి విదాలు ఉనానయి. 'హదీసు' 

విదా నేరుాకునేవ్యరు, ఆచరిించేవ్యరు అలిాహ్  ధరు 

సేవకులు, స్హాయకుల్లను.  
'అబ్దు లిాహ్  బిన  'హస్న  షీరా'జీ 'హదీసు' మరియు 

'హదీసు'లను అనుస్రిించేవ్యరి గురిించి ఇలా 

పేర్కానానరు. 'ఓ మనిషి నీవు 'హదీసు'ను 

అనుస్రిించే వ్యరితో ఉిండు. ఎిందుక్ింటే వ్యరు రుజ 

మారగ ింపై ఉనానరు. వలుగు కేవలిం 'హదీసు'ను 

అనుస్రిించే వ్యరిలోనే ఉింది. మిగల్పన్ వ్యరిలో చీక్టి 

రాతుర ల చీక్టి ఉింది. స్ృషిట  రాసులిో కెలిా ఉతత ములు 

'హదీసు'లను అనుస్రిించే వ్యరే. క్ల్పితాలకు 

గురయ్యావ్యరే అింధులు. 'హదీసు'లను వదల్పన్ వ్యరు 

తమ ఆచరణలనినింటినీ వృథా చేసుకుింటారు. ఒక్ 

వాకిత  ముసి్లమయి 'హదీసు'లను వదలగ్లడా? 

'హదీసు' ప్రర ధానయతన 'హదీసు'నోట వినండి 

ఇర బా'జ  బిన  సారియ (ర) క్థన్ిం: పర వక్త  (స్) ఒక్ 

రోజు మాకు న్మా'జు చదివిించారు. న్మా'జు తరాాత 

మా వైపు తిరిగ ఎటువింటి పర స్ింగ్ిం చేశ్వరింటే, మా 

క్ళళింట్ అశుర వులు రాల సాగాయి, హృదయాలు 

క్ింపిించసాగాయి. ఒక్ వాకిత  లేచి, 'ఓ పర వకాత ! ఈ 

పర స్ింగ్ిం పర యాణింపై వళుతున్న వాకిత  తన్ వ్యరికి 

హత బోధ చేస్లన్టిు ఉింది. మాకేదైనా హత బోధ 

చేయిండి' అని విన్నవిించుకునానడు. అపుిడు పర వక్త  

(స్), ''నేను మీకు చేసే హత బోధ ఏమిట్ింటే, 

అలిాహ్ కు భ్యపడుతూ ఉిండాల్ప, ముసి్లమ్  

పాలకునికి విధే యులై ఉిండాల్ప. ఒక్వేళ మీపై న్లి 

జ్ఞతి వాకిత  పాలకుడైనా స్రే, నా తరువ్యత 

బర తికుిండేవ్యరు అనేక్ భేదాభిపార యాలు చూసాత రు. 

ఇటువింటి పరిస్లథ తులిో నా సాింపర దాయానిన, 

'హదీసు'ను దృఢింగా పటుట కని ఉిండిండి. నా 

తరువ్యత 'ఖ్ల్లఫాలను అింటిపటుట కుని ఉిండిండి. 

పళళతో గ్టిట గా పటుట కని ఉిండిండి. క్ల్పితాలకు 

దూరింగా ఉిండిండి. ఎిందుక్ింటే పర తి క్ల్పితిం 

బిద 'అత  అవుతుింది. పర తి బిద 'అత  

మారగ భ్ర ష్ట తాానికి గురి చేసుత ింది.'' (అహుద , అబూ 

దావూద , తిరిుజి')  

పర వక్త  (స్) పర వచన్ిం: ''నేను మీలో రిండు 

విష్యాలను వదల్ప వళుతునానను. మీరు వ్యటిని 

దృఢింగా పటుట కని ఉన్నింత వరకు ఎింతమాతర ిం 

మారగ  భ్ర ష్ట తాానికి గురికారు. అవి: 1. ఖుర ఆన  2. 

నా సాింపర దాయిం.'' (అల్  'హాకిమ్ ) 

ఈ రిండే మారగ దరికాలు. ఈ రిండే 

స్తరాచిందుర లు. ఈ రింటిపై న్డచి వ్యరవరూ 

మారగ భ్ర ష్ట తాానికి గురి కారు. అభిపార యభేదాలు 

ఏరిడిన్పుిడు పర వక్త  (స్) సాింపర దాయానిన 

అనుస్రిించేవ్యరికి 100 అమర వీరుల పుణాిం 

లభిసుత ింది. 

పర వక్త  (స్) పర వచన్ిం: 'అనుచర స్మాజింలో క్లిోల 

కాలింలో నా సాింపర దాయానిన అనుస్రిించేవ్యరికి 100 

మింది అమర వీరుల పుణాిం లభిసుత ింది. (బై్నహఖీ) 

అదేవిధింగా పర వక్త  (స్) 'హదీసు'లను, 

సాింపర దాయాలను పేర మిించేవ్యరు స్ారగ ింలో పర వక్త  (స్) 

స్హవ్యస్ింలో ఉింటారు. పర వక్త  (స్) పర వచనం: నా' 

సాింపర దాయానిన పేర మిించేవ్యరు న్నున పేర మిించిన్టుట . 

న్నున పేర మిించే వ్యరు స్ారగ ింలో నా స్హవ్యస్ింలో 

ఉింటారు. (తిరిుజి') 

అబ్దల్  అ'హ్ స్న  (ర) క్థన్ిం: 'అబ్దు లిాహ్  బిన  

మస 'ఊద  (ర) పర తి గురువ్యరిం నిలబడి బిగ్గ రగా 

''పర జలారా! రిండే విష్యాలు ఉనానయి. 1. దైవ్

గ్ర ంథం 2. ఉతత మ ఆచర్ణ. అనినింటిక్ింటే 

స్తామైన్ది దైవ గ్ర ింథిం. అనినటి క్ింటే ఉతత మమైన్ 

ఆచరణ పర వక్త  (స్) సాింపర దాయిం. (జ్ఞమి ఉల్  

బయాన , అల్  ఇలుమ  వ ఫ'దిుహు) 
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పర వక్త  (స్) ఆచరణ 'హదీసు'ల దాారానే 

తెలుసుత ింది. 'హదీసు'ను అనుస్రిించట్ిం ఖుర ఆన ను 

అనుస్రిించట్ిం అవుతుింది. దీనిన గురిించి ఒక్ 

స్ింఘట్న్ ఉింది. ఇబార హీమ్  బిన  అల్  ఖ్మహ్  

క్థన్ిం: అస్ద  తెగ్కు చిందిన్ ఒక్ స్వత ీ 'అబ్దు లిాహ్  

బిన  మస 'ఊద  వదు కు వచిా, 'మీరు స్వరాలు 

వేసేవ్యళళను వేయిించుకునే వ్యళళను శపిసుత నానరట్, 

నేను ఖురఆన  అింతా చదివ్యను కాని ఖుర ఆన లో 

ఇలాింటిది ఎక్ాడా లేదే! మీ భారా కూడా దీనికి గురి 

కాకుిండా ఉిండదు అని నా అనుమాన్ిం' అని 

చపిిింది. దానికి 'అబ్దు లిాహ్  బిన  మస 'ఊద , 'నువుా 

మా ఇింటికి వళ్ళళ చూసుకో' అని చపాిరు. ఆమ 

వళ్ళళింది. కాని ఆమకు ఆ విష్యిం క్న్బడలేదు. 

'అబ్దు లిాహ్  బిన  మస 'ఊద  ఆమతో, ''నా భారా 

దీనికి పాలిడి ఉింటే, నేను ఆమ ముఖ్ిం చూసే వ్యడిని 

కాను. ఖుర ఆన లో ఎక్ాడా లేదని నువుా 

అింటునానవు. కాని ఈ ఆయతు నీవు చూడలేదా? 

''వమా అతాకుమురర స్తలు ఫ'ఖుజూ'హు వమా 

న్'హాకుమ్  అన హు ఫన తహూ’ ‘(అల్ హష్ర మ, 59:7) 

- '...మరియు పర వక్త  మీకు ఇచిాన్ దానిని తీసుకోిండి 

మరియు అతను మీకు నిషేధిించిన్ దానికి దూరింగా 

ఉిండిండి...' అని అనానరు. దానికి ఆమ, 'ఈ 

ఆయతు చదివ్యను,' అని చపిిింది. అపుిడు 

'అబ్దు లిాహ్ , 'చాలు, న్నరు మూసుకో, పర వక్త  (స్) 

దీనిన శపిించారు' అని అనానరు. 

'హదీసు' స్తఫల్లయనికి మార్గ ం 

దైవ ప్రర తి కోరుకునే వ్యరికి 'హదీసు' స్రైన్ మారగ ిం. 

సుఫియాన  ఇలా పేర్కానానరు: 'భూమిపై 'హదీసు' 

విదాక్ింటే ఉతత మమైన్ విదా మర్కక్టి లేదు. దైవ 

ప్రర తిని పిందగోరే వ్యరికి ఇది ఎింతో 

ఉపయోగ్క్రమైన్ది.' (తారీఖు బ'గ దాద  / 83) 

'హదీసు' ఎింతో ఉతత మమైన్ ఆరాధన్, తస బీహ్  

క్ింటే ఉన్నతమైన్ది. వకీ అభిపార యిం: 'హదీసు'క్ింటే 

గొపి ఆరాధన్ లేదు. నేను 'హదీసు'ను 

తస బీ'హ్ క్ింటే ఉతత మింగా భావిసుత నానను. అలా 

కాకుింటే నేను చపేివ్యడిని కాను.' 

'హదీసు' విద్య నమా'జు వంటిది: ము'హముద  

బిన  'ఉమర  బిన 'అ'తా క్థన్ిం: 'మూసా బిన  యసార  

మాకు 'హదీసు' బోధిసుత నానరు. 'అబ్దు లిాహ్  బిన  

'ఉమర  (ర) అతనితో, నీవు 'హదీసు' బోధన్ 

ముగించితే, స్లామ్  పలుకు, ఎిందుక్ింటే నీవు 

న్మా'జ లో ఉనానవు. అింటే ఏవిధింగా న్మా'జుకు 

పుణాిం లభిసుత ిందో, దీనికీ పుణాిం లభిసుత ింది.' అని 

అనానరు . 

'హదీసు' విదాాభాాస్ిం అదన్పు న్మా'జు క్ింటే 

ఉతత మమైన్ది. వకీ అభిపార యిం: 'ఒక్వేళ నాకు 

అదన్పు న్మా'జులు 'హదీసు'క్ింటే ఉతత మమైన్వి 

అని తెల్పసేత  నేను 'హదీసు'లను ఉలిేఖిించను. అింటే 

నా వదు  అదన్పు న్మా'జు క్ింటే 'హదీసు' బోధన్ 

ఉతత మిం. (తారీఖు బ'గ దాద  / 84) 

'హదీసు' పర చార్ం విశష్ఠ త 

పర వక్త  (స్) పర వచన్ిం: 'మా 'హదీసు'లను విని 

గురుత చేసుకని, అలాగే ఇతరులకు అిందజేసేవ్యరికి 

అలిాహ్ సుఖ్స్ింతోష్కలు పర సాదిించు గాక్!' 

'హదీసు' విదా నేరిిించే, నేరుాకునేవ్యరు పర వక్త  (స్) 

వ్యరసులు: 'హదీసు'ను అనుస్రిించే వ్యరే పర వక్త  (స్) 

అస్లైన్ వ్యరసులు. పర వక్త  (స్) వీరి గురిించి 

పర తేాక్ింగా దు'ఆ చేశ్వరు.  

'అల్ల (ర) క్థన్ిం: ఒక్సారి పర వక్త  (స్) మా ఇింటికి 

వచిా, ''ఓ అలిాహ్ ! నీవు నా వ్యరసులపై క్నిక్రిించు,'' 

అని పార రిథ ించారు. దానికి అక్ాడున్న వ్యరు, ''ఓ 

పర వకాత ! తమరి వ్యరసులు ఎవరు?'' అని 

విన్నవిించుకునానరు. అపుిడు పర వక్త  (స్) ''నా 

తరువ్యత వచేావ్యరు, నా 'హదీసు'లను, నా 

సాింపర దాయాలను పర జలకు బోధిించే వ్యరు, 
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వ్యాపిింపజేసే వ్యరు,'' అని పర వచిించారు. (ష్ర ఫు 

అస 'హాబిల్  'హదీస '/32) 

మరో 'హదీసు'లో ఇలా ఉింది: ''పార చీన్ పర వక్త ల 

మరియు నా యొక్ా వ్యరసులు ఖుర ఆన  మరియు 

నా 'హదీసు'లను కేవలిం అలిాహ్  ప్రర తి కోస్ిం 

వ్యాఖ్యానిసాత రు, బోధిసాత రు.'' (ష్రఫ  / 32) 

ఇస 'హాఖ  బిన  మూసా 'హాతిమ్  అభిపార యిం: 'ఈ 

అనుచర స్మాజింలో అలిాహ్  'హదీసు' వ్యరికి ఇచిాన్ 

గౌరవిం మరవరికీ ఇవాలేదు. అలిాహ్  స్ాయింగా తన్ 

గ్ర ింథింలో ఇలా పేర్కానానడు: ''మేము మాకు 

పిర యమైన్, ధరుిం యొక్ా సేవ్య, గౌరవ్యలను 

పర సాదిసాత ము. అన్ింతరిం ధారిుక్ గౌరవిం ఈ 

బృిందానికే లభిించిింది. ఇతరులకు ఇటువింటి 

గౌరవిం లభిించలేదు. వీరు 'హదీసు'లను బోధిసేత , 

అిందరూ వ్యటిని స్వాక్రిసాత రు.'' (ష్రఫు అస హాబిల్  

హదీస  /32) 

'హదీసు'ను ఆచరిించేవ్యరు, దరూద  ష్రీఫ ను 

అధిక్ింగా పఠించడిం వలి అిందరిక్ింటే పర వక్త  (స్)కు 

దగ్గ రగా ఉింటారు.  

ఇబ్ననమస 'ఊద (ర) క్థన్ిం: తీరుి దిన్ిం నాడు 

అిందరిక్ింటే అధిక్ింగా నాపై దరూద  పింపేవ్యరు 

అిందరి క్ింటే నాకు చేరువగా ఉింటారు. (తారీఖు 

బగ దాద  / 36) 

అబూ న్'యీమ్  ఈ 'హదీసు'ను గురిించి 

వ్యాఖ్యానిస్తత  'హదీసు' విదాను బోధిించేవ్యరు, 

'హదీసు'లను వ్యాఖ్యానిించేవ్యరు చాలా గొపి 

విశష్ఠ తకు అరుు లు. ఎిందుక్ింటే ఇతరులవారూ 

'హదీసు' పిండితుల క్ింటే దరూద  పఠించడింలో 

ఎకుావ కారు. 

అబూ బక్ర  (ర) క్థన్ిం: పర వక్త  (స్) పర వచన్ిం: 

''ఎవరైనా నా నుిండి ఏదైనా విష్యిం రాస్ల, దానితో 

పాటు నాపై దరూద  కూడా రాసేత , ఆ పుస్త క్ిం చదవ 

బడిన్ింత వరకు అతనికి పుణాిం లభిస్తత  ఉింటుింది.'' 

అబూ హురైరహ్  (ర) క్థన్ిం: పర వక్త  (స్) ''ఏదైనా 

పుస్త క్ింలో నాపై దరూద  రాస్ల ఉింటే, నా పేరు ఆ 

పుస్త క్ింలో ఉన్నింత వరకు దైవ దూతలు అతని 

క్షమాపణ గురిించి దు'ఆ చేస్తత  ఉింటారు'' అని 

సలవిచాారు. 

అబ్దల్  ఖ్యస్లమ్  అబ్దు లిాహ్  మురూజీ క్థన్ిం: 

నేనూ మా తిండిర గారూ ఇదు రిం క్లస్ల రాతిర పూట్ ఒక్ 

చోట్ కూర్కాని 'హదీసు'లిో పోటీలు పడేవ్యరిం. ఒక్సారి 

అక్ాడ వలుగుతో కూడిన్ స్త ింభ్ిం క్న్బడిింది. అది 

ఆకాశిం అింత ఎతుత గా ఉింది. 'ఎిందుక్లా ఏరిడిింది?' 

అని పర శనించడిం జరిగింది. ఎదురదురుగా కూర్కాని 

'హదీసు'లను ఉచారిించిన్పుడు వ్యరి న్నటినుిండి 

వలు వడే దరూద  శబు ిం వలి ఏరిడిిందని స్మాధాన్ిం 

ఇవాబడిింది. (ష్ర ఫు అస 'హాబిల్  'హదీస ', తారీఖ 

బగ దాద ) 

'హదీసు'న అనస్రించేవారు స్వర్గ ్వాసులు 

అన్స  (ర) క్థన్ిం: పర వక్త  (స్) పర వచన్ిం, ''తీరుి 

దిన్ిం నాడు 'హదీసు'ను అనుస్రిించేవ్యరి వింట్ 

వలుగు ఉింటుింది. అలిాహ్  వ్యరితో, మీరు 

ఎలిపుిడూ పర వక్త  (స్) పై దరూద  వ్యర సేవ్యరు. అింటే 

పర తి 'హదీస 'తో పాటు, ' 'స్లిలిాహు 'అలైహ వ 

స్లిమ్ ,' వ్యర సే వ్యరు. క్నుక్ దరూద  ష్రీఫ  శుభ్ిం 

మూలింగా మీరు స్ారగ ింలో పర వేశించిండి'' అని 

ఆదేశసాత డు. 

ఆ తరాాత స్ఖ్యవీ అనేక్ 'హదీసు'వేతత ల స్ాపానల 

గురిించి పర సాత విస్తత , ''చాలామింది 'హదీసు'వేతత లకు, 

పర తి 'హదీసు'తో పాటు, ''స్లిలిాహు 'అలైహ వ 

స్లిమ్' వ్యర స్ల న్ిందువలి విముకిత  లభిించిింది,'' అని 

పేర్కానానరు.  

'హదీసు' అనస్రించేవారి కోస్ం భవిష్యవాణి 

పర వక్త  (స్) పర వచన్ిం: రాబోయ్య స్ింతతిలోని 

ఉతత ములు ఖుర ఆన , 'హదీసు' విదాను నేరుాకని, 

హదుు లను అతిక్ర మిించేవ్యరి మారుిలు, చేరుిలను 
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తొలగసాత రు. దురాురుగ ల క్ల్పితాలు, మారుిలు 

చేరుిలను దూరిం చేసాత రు. ఈ భ్విష్ావ్యణి 'హదీసు' 

వేతత లపై నిజమయిింది. 

'హదీసు'లన గురించి అడిగేవారిని 

గౌర్వించమని పర వకత  (స్) ఆదేశం 

అబూ హారూన  అల్  అజ దీ క్థన్ిం: మేము అబూ 

స్'యీద  'ఖుదీర  (ర) వదు కు వచిాన్పుిడు, అతడు 

స్ింతోషిించి, సాాగ్తిం! 'మీ కోస్ిం పర వక్త  (స్) హతబోధ 

చేస్ల ఉనానరు.' దానికి మేము, 'పర వక్త  (స్) ఏమి 

హతబోధ చేశ్వరు,' అని అడిగాము. దానికి అతను 

పర వక్త  (స్) మాతో ''నా తరువ్యత పర జలు 'హదీసు'లు 

తెలుసుకోవటానికి మీ దగ్గ రకు వసాత రు, వ్యరిపటి్ 

సునినతింగా, గౌరవింగా, స్ింతోష్ింగా వావహరిించాల్ప. 

ఇింకా వ్యరికి 'హదీసు'లు వినిపిించాల్ప, ఇింకా మీ 

వదు కు అనిన వైపుల నుిండి, సుదూర పార ింతాల నుిండి 

'హదీసు'లు నేరుాకోవడానికి వసాత రు. వ్యరి పటి్ 

శ్రర యోభిలాషిగా వావహరిించాల్ప,' అని 

ఉపదేశించారు'' అని అనానరు.  

అబూ స్'యీద  'ఖుదీర  (ర) 'హదీసు' విదాారుథ లను 

చూస్ల అమాింతింగా పర వక్త  (స్) హతబోధ వలి మీకు 

సాాగ్తిం! మిముల్పన మా స్మావేశ్వలిో చోటివామని, 

మీకు 'హదీసు'లు నేరిమని ఆదేశించడిం జరిగింది. 

మీరు మా వ్యరసులు, అహిె 'హదీసు'లు, మా 

తరాాత పాలకులు.  

ఉభయ లోకాల స్తఫలయం 'హదీసు' వినడం, 

వార యడం వలా స్మదిిసుత ంది 

స్హల్  బిన  'అబ్దు లిాహ్  జ్ఞహద  అభిపార యిం: 

ఉభ్య లోకాల సాఫలాానిన కోరుకునేవ్యరు, 

'హదీసు'లు వ్యర స్తత  ఉిండాల్ప. అిందులో ఉభ్య 

లోకాల సాఫలాిం ఉింది. ఇింకా అిందులో తన్ 

జీవితానిన గ్డిపితే, దానివలి ఇహ లోక్ిం కోరుకుింటే 

ఇహ లోక్ిం లభిసుత ింది, పర లోక్ిం కోరుకుింటే పర 

లోక్ిం లభిసుత ింది. 'హదీసు'లను వ్యర సేత  ఇహ లోక్ింలో 

గౌరవిం లభిసుత ింది. అదేవిధింగా పర లోక్ిం కోరుకునే 

వ్యరికి పర లోక్ిం లభిసుత ిందని సుఫియాన  సౌరీ 

అభిపార యపడాారు. 

అ'హ్ మద  బిన  మన స్తర  షీరా'జీ పల్పకిన్ 

క్వితాాల అనువ్యదిం: పర జలారా! 'హదీసు'ను 

దృఢింగా పటుట కోిండి. దాని వింటి వసుత వు మర్కక్టి 

లేదు. ఎిందుక్ింటే ధరుిం అింటే అరథ ిం శ్రర యోభిలాష్. 

అిందువలి నేను మీ కోస్ిం మించిని బహరగ తిం చేశ్వను. 

సాధారణింగా మేము ఉలిేఖ్నాలిో ధరు జ్ఞఞ న్ిం, 

ఆదేశ్వలు, అరాథ లు గ్ర హించాము. రాతిర వేళ 

'హదీసు'లను నేరుాకోవడిం చాలా మించిది. విదాను 

గురుత చేసుకోవడింలోనే అధిక్ లాభ్ిం ఉింది. 

'హదీసు'లను నేరుాకున్నవ్యడు ఉభ్య లోకాల 

సాఫలాిం పిందిన్టేట . పర జలారా! ఉలిేఖ్నాలను 

దృఢింగా పటుట కోిండి. (ష్ర ఫు అస హాబిల్  'హదీస ') 

'హదీసు' వారు ఇన్షా'అలా్లహ్ పర ళయం 

వర్కు వరిిలాుతారు 

పర వక్త  (స్) పర వచన్ిం: నా అనుచర స్మాజింలో ఒక్ 

వరాగ నికి ఎపుిడూ స్హాయిం లభిస్తత  ఉింటుింది. 

వ్యరికి కీడు తలపట్ట  గోరే వ్యరు, వ్యరికి ఏమాతర ిం 

న్ష్ట ిం చేకూరా లేరు, చివరికి పర ళయిం స్ింభ్విసుత ింది. 

(తిరిుజి') 

య'జీద  బిన  హారూన  క్థన్ిం: ఒక్వేళ దీని అరథ ిం 

అహిె 'హదీసు'లు కాకుిండా మర్కక్రయితే మాతర ిం 

నాకు తెల్పయదు. ఇబ్నన ముబారక  ఈ 'హదీసు' 

గురిించి వివరిస్తత  అహిె'హదీసు'లే అని అనానరు. 

అ'హ్ మద  బిన  హింబల్  అయితే, 'అహిె'హదీసు'లు 

తపి మరవరూ ఎింతమాతర ిం కారు,' అని అనానరు. 

అ'హుద  బిన  స్లనాన  ఈ 'హదీసు' గురిించి పర సాత విస్తత , 

''వీరు అహిె 'హదీసు'లే,'' అని అనానరు. అదేవిధింగా 

'అల్ల బిన  మదీనీ, ''ఈ 'హదీసు' అహిె 'హదీసు'లకే 

వరిత సుత ింది,'' అని అనానరు. బ్ద'ఖ్యరీ కూడా, ''ఇది 

'హదీసు' వ్యరి బృిందమే,'' అని అనానరు. 
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'హదీసు' కోస్ం పర యాణం 

అింటే 'హదీసు' విదా నేరుాకోవటానికి చేసే 

పర యాణిం. ఇది చాలా శుభ్క్రమైన్ పర యాణిం. 

ఖుర ఆన లో అలిాహ్  ఇలా ఆదేశించాడు: ''పర తి తెగ్ 

నుిండి ధారిుక్ విదా నేరుాకోవడానికి ఒక్ బృిందిం 

ఎిందుకు స్లదిిం కాలేదు. తిరిగ వచిా తమ తెగ్ వ్యరికి 

నేరేివ్యరు క్దా!''  

పర వక్త  (స్) ఈ శుభ్క్రమైన్ పర యాణిం గురిించి ఇలా 

పర శింస్లించారు: ''ధారిుక్ విదా కోస్ిం బయలుదేరే 

వాకిత కి అలిాహ్  స్ారగ  మారగ ిం సుగ్మిం చేసాత డు.'' 

(తిరిుజి') 

ఇబార హీమ్  బిన  అద 'హమ్  ఇలా అభిపార యపడాారు: 

''అలిాహ్  ఈ అనుచర స్మాజిం పైనుిండి క్ష్కట లను 

అస 'హాబ్దల్  'హదీస ' శుభ్ిం వలి తొలగసాత డు.'' 

'హదీసు' విద్య విశష్ఠ త 

ఖుర ఆన , 'హదీసు'ల విదా అభ్ాస్లించట్ిం చాలా 

అదృష్ట  స్తచక్ిం. పర వక్త  (స్) పర వచన్ిం, ''ధారిుక్ 

విదాను నేరుాకోవటానికి బయలుదేరే వాకిత కి, మేము 

స్ారగ  మారాగ నిన సుగ్మిం చేస్ల వేసాత ము.'' (బై్నహఖీ) 

అదేవిధింగా ధారిుక్ విదా అభ్ాస్లస్తత  మరణిసేత  

అతనికి పర వక్త  సాథ నానికి కేవలిం ఒక్ా మటుట  మాతర మే 

తేడా ఉింటుింది. పర వక్త  (స్) పర వచనం: ధారిుక్ విదా 

అభ్ాస్లస్తత  మరణిసేత  అతనికి, పర వక్త  సాథ నానికి కేవలిం 

ఒక్ా సాథ న్మే తేడా ఉింటుింది. (దారీు) 

అింటే  దీనివలి ధారిుక్ విదా విశష్ఠ త తెలుసుత ింది. 

ఇబ్నన 'అబాీస  (ర) క్థన్ిం: ''రాతిర  కింత సేపు 

ధారిుక్ విదా నేరుాకోవట్ిం రాతర ింతా ఆరాధన్ 

చేయట్ింక్నాన ఉతత మమైన్ది.''  

అల్ ఖ్మహ్  అభిపార యిం: ''ధారిుక్ విదా గురిించి 

చరిాించుకుింటూ ఉిండిండి. ఎిందుక్ింటే విదా 

చరిాించడిం వలి అభివృదిి చిందుతుింది.'' (జ్ఞమిఉల్  

బయాన , అల్  'ఇల్ మ్  వ ఫ'దిుహు) 

'హదీసు'లన కంఠస్త ం చేయడానికి గ్ల 

ప్రర ధానయత 

'హదీసు'లను క్ింఠస్త ిం చేసేవ్యడు తీరుి దిన్ిం నాడు 

పిండితుడు, కోవిదుడుగా లేపబడతాడు. ఇింకా పర వక్త  

(స్) స్లఫారసు అతనికి లభిసుత ింది. 

ఇబ్నన 'అబాీస  (ర) కథనం: పర వక్త  (స్) పర వచన్ిం, 

''నా అనుచర స్మాజింలో 40 'హదీసు'లు క్ింఠస్త ిం 

చేసేవ్యరిని నేను తీరుి దిన్ిం నాడు స్లఫారసు 

చేసాత ను.'' (ష్ర ఫు అస 'హాబిల్  'హదీస ' / 29)  

అన్స  (ర) కథనం: పర వక్త  (స్) పర వచన్ిం: ''నా 

అనుచర స్మాజిం లో 40 హదీసులను క్ింఠస్త ిం 

చేసుకున్నవ్యరిని అలిాహ్  తీరుి దిన్ిం నాడు 

పిండితునిగా, ధారిుక్ వేతత గా లేపుతాడు.'' 

పర వక్త  (స్) పర వచనం: ''నా 'హదీసు'లను విని 

క్ింఠస్త ిం చేసుకని ఇతరులకు తెల్పయపరిచే వాకిత ని 

అలిాహ్  సుఖ్స్ింతోష్కలు పర సాదిించుగాక్!'' 

అిందువలిే పర వక్త  (స్) అనుచరులు 'హదీసు'లను 

చాలా అధిక్ింగా క్ింఠస్త ిం చేసేవ్యరు. అింతేకాదు 

క్ింఠస్త ిం చేస్ల పర వక్త  (స్) తపుిలను స్రిదిదాు లని పర వక్త  

(స్)కు అపిజెపేివ్యరు. ఉదాహరణకు బరా' బిన  

'ఆ'జిబ  స్ింఘట్న్ ఉింది. బరా' బిన  'ఆ'జిబ  (ర) 

క్థన్ిం: పర వక్త  (స్) నాతో ఇలా అనానరు, ''నీవు నిదర  

పోయిన్పుడు వు'దూ చేసుకో, కుడి పర క్ా పిండుకని 

దు'ఆ చదివి పడుకో. ఒక్వేళ నిదర లో నీవు మరణిసేత , 

ఇసిామ్ పైనే మరణిం స్ింభ్విసుత ింది. ఆ దు'ఆ ఇది: 

''అలిాహుము అస లమ్ తు వజ హయ ఇలైక్ వ 

ఫవాజ తు అమ్ రీ ఇలైక్, వ అల్ జ్ఞతు బిజహ్ రీ ఇలైక్ 

ర'గ్బతహు వ రహీన్హు, లా మల్ జఅ వలా 

మన జఅ మిన క్ ఇలిా ఇలైక్, అలిాహుము ఆమిన తు 

బి కితాబిక్ అలిజీ అన 'జల్ త వ న్బియాక్లిజీ 

అర స్ల్ త.'' (బ్దఖ్యరీ) - 'ఓ అలిాహ్ ! నేను నా 

పార ణ్యనిన, నా శరీరానిన నీకు అపిజెపాిను. నా 

కారాాలను కూడా నీకు అపిజెపాిను. నా వీపును నీ 
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వైపు వించాను. ఆశతోనైనా, భ్యింతోనైనా. నీ శక్ష 

నుిండి ఎవరూ శరణు ఇవాలేరు. ఓ అలిాహ్ ! నీవు 

అవతరిించిన్ గ్ర ింథానిన, నీవు పింపిన్ పర వక్త ను 

విశాస్లించాను.' 

బరా' బిన  'ఆ'జిబ  (ర) కథనం: మళ్ళళ నేను ఈ 

దు'ఆను పర వక్త  (స్)కు వినిపిించాను. అపుిడు నేను 

''ఆమన తు న్బియాక్లిజీ అర స్ల్ త''కు బదులు 

రస్తలున  అని అనానను. అపుిడు పర వక్త  (స్) అలా 

కాదు, ''వన్బియాక్లిజీ అర స్ల్ త'' అని అనానరు. 

ఈ ఉలిేఖ్న్ిం దాారా అనుచరులు పర వక్త  (స్) 

ముిందు 'హదీసు'లను పర వక్త  (స్)కు 

అపిజెపేివ్యరని, తమ తపుిలను స్రిదిదుు కునే 

వ్యరని తెలుసుత ింది. అింతేకాదు, పర వక్త  (స్) 

'హదీసు'లను క్ింఠస్త ిం చేసుకో మని గుచిా 

చపేివ్యరు. 'అబ్దు ల్  ఖైస  బృిందింతో ఇలా అనానరు, 

''ఈ 'హదీసు'లను క్ింఠస్త ిం చేసుకోిండి. మీ జ్ఞతి 

వ్యరిలోకి వళ్ళళ వ్యటిని గురిించి పర చారిం చేయిండి.'' 

(బ్ద'ఖ్యరీ) 

'అల్ల (ర) కథనం: 'హదీసు'లను వలి్పస్తత  ఉిండిండి, 

క్ింఠస్త ిం చేస్ల వ్యటిని గురిించి చరిాస్తత  ఉిండిండి. 

లేకుింటే 'హదీసు' విదా న్శసుత ింది. (జ్ఞమిఉల్  

'ఇలుమ ) 

'అబ్దు లిాహ్  బిన  మస 'ఊద  (ర) కథనం: '' 'హదీసు' 

లను పఠస్తత , చదువుతూ, క్ింఠస్త ిం చేస్తత  ఉిండిండి. 

వ్యటి వలిే అవి గురుత ింటాయి.'' (మారిఫతు 

'ఉల్లమిల్  'హదీస ' - హాకిమ్ ) 

అబూ హురైరహ్  (ర) 'హదీసు'లను క్ింఠస్త ిం చేసే 

వ్యరు. ఇతరులు క్ింఠస్త ిం చేయలేని విష్యాలను 

అబూ హురైరహ్  (ర) క్ింఠస్త ిం చేసేవ్యరు. (బ్ద'ఖ్యరీ) 

'హదీసు'లన వార యటానికి ప్రర ధానయత 

అ'హ్ మద  బిన  హింబల్  క్థన్ిం: ఒక్ వాకిత  అదన్పు 

న్మాజులిో, అదన్పు ఉపవ్యసాలిో నిమగ్నమయి 

ఉనానడు. మరో వాకిత  'హదీసు'లు వ్యర యడింలో 

నిమగ్నమయి ఉనానడు. వీరిదు రిలో ఎవరు 

ఉతత ములు అని పర శనించడిం జరిగింది. దానికి అతడు, 

'' 'హదీసు'లను వ్యర సేవ్యడు,'' అని స్మాధాన్ిం 

ఇచాాడు. (తారీ'ఖ బ'గ దాద ) 

అబూ బక్ర  అ'హుద  బిన  'అల్ల, '' 'హదీసు' 

విదాను అభ్ాస్లించట్ిం అదన్పు ఆరాధన్లక్ింటే 

ఉతత మ మైన్ది,'' అని అభిపార యపడాారు. అదేవిధింగా 

య'హ్ యా బిన  యమాన , '' 'హదీసు' 

విదాన్భ్ాస్లించట్ిం ఆరాధన్ మరియు శుభ్ 

స్తచక్ిం,'' అని అభిపార య పడాారు. (తారీఖ 

బ'గ దాద , ష్ర ఫుఅస 'హాబిల్  'హదీస ') 

'హదీసు'ల దావరా ఆరోగ్య ప్రర ప్తత  

దైవ గ్ర ింథమైన్ ఖుర ఆన  దాారా స్ాస్థ త 

లభిించిన్టేట , 'హదీసు'ల దాారా కూడా స్ాస్థ త 

లభిసుత ింది. ఖుర ఆన  'హదీసు'లు రింటివలినూ 

పార పించిక్ శుభాలు, పరలోక్ సాఫలాాలు పార పత ిం 

అవుతాయి. ఎనినసారిు పర యతినించడిం జరిగింది. 

రమాదీ అస్ాస్థ తకు గురైతే 'హదీసు' చదివేవ్యళళను 

పిల్పపిించేవ్యరు. వ్యరు వసేత  'హదీసు'లు చదివి 

వినిపిించమని చపేివ్యరు. (.../61) 

'హదీసు'ల చర్చ 

 'అల్ల (ర) క్థన్ిం: 'హదీసు'లను స్ింరకిిస్తత  

ఉిండిండి. 'హదీసు'లను చరిాస్తత  ఉిండిండి. ఒక్వేళ 

ఇలా చేయక్పోతే 'హదీసు' విదా న్శసుత ింది. అదే 

విధింగా 'అబ్దు లిాహ్  (ర) క్థన్ిం: 'హదీసు'లను 

చరిాించుకుింటూ ఉిండిండి. 'హదీసు'లను నేరుితూ, 

నేరుాకుింటూ ఉింటేనే అవి నిరింతరిం వరిథ లిుతూ 

ఉింటాయి. 'అబ్దు లిాహ్  బిన  'అబాీస  కథనం: 

'హదీసు' లను బోధిస్తత , చరిాస్తత  ఉిండిండి. అలా 

చేయక్పోతే 'హదీసు' విదా న్శసుత ింది. అదేవిధింగా 

ఇబ్నన 'అబాీస  (ర) మీరు మా నుిండి 'హదీసు'లు 

విింటే పరస్ిరిం వ్యటిని వలి్పించడిం, చరిాించడిం 

చేసుకుింటూ ఉిండిండి అని హతబోధ చేశ్వరు. 
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అదేవిధింగా అబూ స్'యీద  'ఖుదీర (ర), '' 

'హదీసు'లను వలి్పస్తత , చరిాస్తత  ఉిండిండి. 

ఎిందుక్ింటే ఒక్ 'హదీసు' మరో 'హదీసు'ను గురుత  

చేసుత ింది,'' అని అనానరు. అబూ ఉమామా బాహల్ల 

(ర) ''పర వక్త  (స్) ఈ జ్ఞఞ న్ స్భ్ల దాారా పర వక్త  (స్) 

అలిాహ్  ఆదేశ్వలను అిందజేశ్వరు. మీరు కూడా 

వ్యటిని మా నుిండి విని ఇతరులకు అిందజేయిండి. 

స్ల్లమ్  బిన  'అబాీస  (ర) క్థన్ిం: మేము తరచూ 

అబూ ఉమామ బాహల్ల (ర) వదు  కూర్కానే వ్యరిం. 

ఆయన్ మాకు పర వక్త  (స్) 'హదీసు'లను 

వినిపిించేవ్యరు. ఆ తరువ్యత, 'బాగా అరథ ిం 

చేసుకోిండి. ఇింకా ఏ విధింగా మీకు అిందజేయ 

బడాాయో మీరు కూడా ఇతరులకు అిందజేయిండి.' 

అల్ ఖ్మహ్  (ర) క్థన్ిం: 'హదీసు'లను గురిించి 

చరిాించుకుింటూ ఉిండిండి. పరస్ిరిం నేరిిించడిం, 

నేరుాకోవట్ిం వలిే అవి గురుత ింటాయి. అదేవిధింగా 

తల్మ  బిన  హబీబ  కూడా 'హదీసు'లను గురిించి 

చరిాించుకుింటూ ఉిండమని, ఒక్ 'హదీసు' మరో 

'హదీసు'ను గురుత చేసుత ిందని అనానరు. అదేవిధింగా 

అబ్దల్  ఆల్పయహ్  ''మీరపుిడైనా పర వక్త  (స్) 

'హదీసు' బోధిసేత  దానిన బాగా గురుత ించుకోిండి'' అని 

పేర్కానానరు. అదేవిధింగా 'ఉమర  బిన  'అబ్దు ల్  

'అ'జీ'జ  హమసమ  గ్వరనరుకు ఉతత రిం వ్యర స్తత  '' 

'హదీసు' పిండితులకు మించి జీతాలు 

నిరణ యిించమని, వ్యరు ఖుర ఆన , 'హదీసు'ల విదా 

నుిండి మరో విష్యిం వైపు ఆలోచిించకూడదని'' 

పేర్కానానరు. (తారీఖు బ'గ దాద , 'ష్రఫు 

అస 'హాబిల్  'హదీస ') 

'హదీసు' విద్యన అభయస్మంచమని బలవంతంగా 

తమ ప్తలాల్ి ప్రర తసహించాల్ 

'అబ్దు లిాహ్  బిన  దావూద  (ర) కథనం: ''మనిషి తన్ 

పిలిల్పన 'హదీసు'లు వినేట్టిు చేయాల్ప. ధారిుక్ 

విదా ఖుర ఆన  'హదీసు'లిో ఉింది. 'హదీసు' పర లోక్ిం 

కోరుకునే వ్యరికి సాఫలా మారగ ింగా పనికి వసుత ింది.'' 

ఇబార హీమ్  బిన  అద హమ్  కథనం: మా నాన్నగారు 

న్నున, ''కుమారా! 'హదీసు'లను నేరుాకో మరియు 

వ్యటిని క్ింఠస్త ిం చేయి, ఒకాక్ా 'హదీసు'కు ఒక్ 

దిర హమ్  ఇసాత ను.'' అని అనానరు. అన్ింతరిం నేను 

అనేక్ 'హదీసు'లను క్ింఠస్త ిం చేశ్వను. 

'హదీసు'లన వినడం, వార యడం, ఉభయ 

లోకాల స్తఫల్లయనికి సూచకం 

స్హల్  బిన  స్'అద  'జ్ఞహద  కథనం: ఉభ్య 

లోకాల సాఫలాానిన కోరుకునే వ్యరు 'హదీసు'లను 

వ్యర స్తత  ఉిండాల్ప. ఎిందుక్ింటే, అిందులో ఉభ్య 

లోకాల సాఫలాిం ఉింది. అదేవిధింగా 'అబ్దు లిాహ్  బిన  

దావూద  కథనం: 'హదీసు' దాారా ఇహ లోక్ిం 

కోరుకునే వ్యరికి ఇహ లోక్ిం లభిసుత ింది, పర లోక్ిం 

కోరుకునే వ్యరికి పర లోక్ిం లభిసుత ింది. అదేవిధింగా 

సుఫియాన  సౌ'రీ కథనం:'' 'హదీసు'లను వినేవ్యరికి 

ఇహ లోక్ింలో గౌరవిం లభిసుత ింది. పర లోక్ింలో 

సాఫలాిం స్లదిిసుత ింది. 

'హదీసు'న అనస్రించేవారికి శుభవార్త లు 

 హు''జైెఫా (ర) క్థన్ిం: పర వక్త  (స్) పర వచన్ిం, ''దైవ 

దౌతాిం నాతో అింతమయిాింది. అయితే శుభ్వ్యరత లు 

ఇింకా స్తా స్ాపానలు ఉనానయి. అదేవిధింగా 

'ఉబాదహ్  బిన  సా'మిత  (ర) పర వక్త (స్)ను ''విశాస్లించి 

దైవ భీతి గ్ల వ్యరు, వ్యరి కోస్ిం ఉభ్య లోకాలిోనూ 

శుభ్ వ్యరత లు ఉనానయి,'' అనే వ్యక్ాిం గురిించి 

పర శనించారు. పర వక్త  (స్) ''ముసి్లములు చూచే స్తా 

స్ాపానలు,'' అని అనానరు. 

అబూ హురైరహ్  (ర) క్థన్ిం: పర వక్త  (స్) పర వచన్ిం: 

''ఎవరైనా తన్ పుస్త క్ింలో 'స్లిలిాహు అలైహ స్లిమ్ ' 

వ్యర సేత , అది పుస్త క్ింలో ఉన్నింత వరకు దైవ దూతలు 

అతని క్షమాపణ కరకు వేడుకుింటూ ఉింటారు. 

***** 


