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ము'హమ్మద్ నా'సిరుదీ్దన్ అల్బానీ 'హద్దసు'ల వరీ్గకరణ 

వివరణ తెలుగు الرقم عربي 

దీన్ని బు'ఖారి, ముస్ల ింలు ఇద్ద రూ పేర్కాన్నిరు ఏకీభవితిం  ٌَعلَْيه ُمتَّفَق / ముతత ఫఖున్ 'అలైహ్  1 

 ఇది ద్ృఢమైన 'హదీసు' ద్ృఢిం َصِحيح /  'స'హీ'హ్  2 

దీన్న ఆధారాలు ద్ృఢమైనవి ఆధారాలు ద్ృఢమైనవి أسنادهٌَصِحيح /ఇస్ననాదుహూ 'స'హీ'హ్  3 

ఇతర సాకి్ష'హదీసు'లచే ద్ృఢమైనదిగా పేర్కానబడింది సాకి్షలచే ద్ృఢిం صحيحٌلشواهده /'స'హీ'హ్ లిషవాహిదిహీ  4 

దీన్న ఉల్లల ఖక్షలు మరుపుక్ష లోనయ్యేవారు పాామాణికిం َحَسن /'హసన్  5 

ఇతర పాామాణిక హదీసుచే “పాామాణికిం”గా ఖరారైింది  పరా పాామాణికిం َحَسنٌلغيره / హసన్ లి గైరిహీ'  6 

ఇతర సాకి్ష హదీసులచే “పాామాణికిం”గా పేర్కానబడింది సాకి్షలచేపాామాణికిం حسنٌبشواهدهహసన్ బి షవాహిదిహీ /  7 

దీన్నక్ష ముింద్టి దాన్న వలల  పాామాణికింగా పేర్కానబడింది పూరవపాామాణికిం حسنٌبماٌقبله హసన్ బిమా కబ్నలహూ /  8 

'హదీసు'వేతత ద్ృషి్టలోఆమోదిించద్గిన ఆధారమునిది. ఆమోద్యోగ్ేిం جيد /  జయ్యేద్  9 

దీన్న ఆధారాలు 'హదీసు'వేతత  ద్ృషి్టలో ఆమోదిించద్గినవి ఆధారాలుఆమోదయోగ్యం إْسنَادهٌجيد / ఇస్ననాదుహూ జయ్యయద్  10 

ఒక ఉల్లల ఖక్షడు మాతర మే ఉల్లల ఖించినది ఏకోల్లల ఖనిం َغِريب / 'గ్ర్గబ్ 11 

ఆధార పరింపర నేరుగా పావకత  (స) వద్ద క్ష చేరుక్షింటింది. పావకత పా్రకత ిం َمرفُوع / మరూూ 12 

ఆధార పరింపర సహచరున్న వద్ద  ఆగిప్రతే, అతన్న మీద్ 

నమమకింతో అతన్న 'హదీసు'ను గ్ర హిసాత రు. 

సహచరున్న పా్రకత ిం قُوف  మౌఖూప్ 13/  مو 

తాబియీ తనక్ష పైన ఉనిసహచరున్న పేరు పాసాత విించ క్షిండా 

నేరుగా పావకత  నుించి ఉల్లల ఖించినది. 

తాబియీ పా్రకత ిం ُمْرَسل /   మురసల్  14 

ద్ృఢమైన తాబియీ ఉల్లల ఖనిం ద్ృఢతాబియీ పా్రకత ిం ُمْرَسل َصِحيح / సహీహ్ మురసల్  15 

పరింపర బలహీనమైన్న కింద్రు దీన్ని పాాణికమైన ద్న్నిరు బలహీనిం – కింద్రిచే పాామాణికిం ضعيفٌبعضهمٌيحسنه / 'ద్యీఫ్ 

బ'అద్హుమ్ య'హసనుహు  

16 

దీన్న పరింపర బలహీనమైనది ఆధారాలు బలహీనిం إْسنَادهٌَضِعيف ఇస్ న్నదుహూ 'ద్యీప్ /  17 

ఇది బలహీనమైనది బలహీనిం َضِعيف /  'ద్యీప్  18 

ఇది చాల్బ బలహీనమైనది అతిబలహీనిం َضِعيفٌجدًّا / 'ద్యీఫు జిద్ద న్  19 

'హదీసు'వేతత క్ష ఆధారాలు దొరకల్లదు న్నరాధారితిం صلٌلهالٌا / ల్బ అస్ ల లహూ  20 

దీన్న పరిశోధన కాల్లకప్రయ్యింది అపరిశోధితిం لمٌتَتِمٌَدَراست లమ్ తతిమమ్ దిరాసహ్ /  21 

ఉల్లల ఖక్షల వివరాలు తెలియవు అసూషి్ిం َمْجُهول /     మజ్ హూల్  22 

ఇది పూరిత గా కలిూతమైనది కలిూతిం َمْوُضوع /   మౌ'దూ'అ  23 

ఇిందులో ఎల్బింటి సతేిం ల్లదు అసతేిం باطل /  బాతిల్  24 

దీన్న పరింపర మధేలో లిింక్ష తెగిప్రయ్యింది లుపత ఆధారిం ُمنقََطع /  మున్ ఖతీ'అ  25 

ద్ృఢ ఉల్లల ఖక్షలు కాక మరో ద్ృఢ ఉల్లల ఖక్షన్న 'హదీసు' అరుదు َشاذ /ٌ  ష్కజ్  26 

బలహీన ఉల్లల ఖక్షడు అనేకమింది ద్ృఢ ఉల్లల ఖక్షలక్ష 

విరుద్ధ ింగా ఉటింక్షించిన 'హదీసు' 

తిరసాృతిం ٌَْكر/ُمن  ముింకర్  27 

దీన్న ఆధారాలు అసింతృప్తత కరమైనవి  ఆధారాలు అసింతృప్తత కరిం أسنادهٌلين /  ఇస్ననాదుహూ లీనున్  28 

నమమటాన్నక్ష వీల్లల నింత బలహీనమైన 'హదీసు' అతేింత బలహీనిం واه / వాహ్  29 

రదుద  చేయబడన ఆదేశిం కలిగివుని 'హదీసు' రదుద  అయ్యనది منُسوخ /మన్ ూ'ఖ్  30 

***** 


