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ముందు మాట 
 

బిస్మమలా్లహిర్ర హ్మమనిర్ర హీమ్ 

నిశ్చయుంగా ఇస్ల ుం ధర్మానికి మూలుంకుర్మలు రుండే రుండు. దివ్య ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసు. ఇవి 

తప్ప మూడో ప్ర త్యయమయుం లేదు. ఇవి అవ్తరిుంచడుంలో అవిభాజ్యయలు. వాదన మరియు ఆధారుం 

విషయుంలో సమ ఉజీ్జలు. 

సజీ్నులైన మన పూర్వీకులోల ని సహాబా, త్యబయీన్, తబ త్యబయీనుల  ప్ర తి చినన పెదద  

విషయుంలో ఈ రుండు మూలుంకుర్మల వైపునకే మరలరు. ఆ సదీరత నుల బాట నడిచేవారు 

ప్ర ళయుం వ్రకూ ఈ రుండిుంటినే ప్ర తివిషయుంలో ఆశ్రయిసుత ుంటారు అనడుంలో ఎలుంటి సుందేహుం లేదు. 

హదీసు సేవ్ల్నన అుందిుంచేవారు చాలముందే ఉన్ననరు. కాని హదీసుకి వనునదనునగా నిల్నచే 

వారు బహు అరుదు. హదీసుకి వనునదనునగా నిలవ్డుం అుంటే జ్జవిత్యనిన ఖుర్ఆన్ మరియు 

హదీసులకు ప్ర తి బుంబుంగా మలచుకోవ్డమే. ధర్మానికి ఈ రుండే మూలుంకుర్మలు అనన నమాకుం 

మరియు విశ్వీసుంతో పాటు వాటి మధయన ఎలుంటి వైరుధయుం లేదని నమాాల్న ఎుందుకుంటే వీటిలోని 

ప్ర తి ఒకకటి అలల హ్ తరఫు నుుండి వ్చిచనదే. ఒకవేళ అవి అలల హ్ తరఫు నుుంచి కాక ఇతరుల 

తరఫు నుుండి వ్చిచ ఉుంటే వాటిలోఎన్నన ప్రససర విరుదధ మైన విషయాలు ఉుండేవి.  

ఈ రుండు అలల హ్ తరఫు నుుంచి వ్చిచనవి అననవిషయుంలో ఎలుంటి సుందేహుంలేదు. ఈ 

కారణుంగానే అహుల సుసననహ్ వ్ల్ జ్మాఅహ్ ఏకాభిపార య ప్ర తిపాదన మేరకు, ఎలుంటి సమసయ 

ప్రిష్కకర్మనికయిన ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసుని పూరిత గా సుంప్ర దిుంచాల్న. ఇుందులో ఏ ఒకక దానిని 

కూడా విడవ్ర్మదు.  

హదీసు-ఖుర్ఆన్నల  పేర్కకనబడిన వాటిని, బలప్రుసుత ుంది లేదా దాని ఆదేశ్వలను విడమరచి 

అయిన్న చెబుతుంది లేదా కొనిన ఆదేశ్వల విషయుంలో ప్ర త్యయక సా్నుం గలది అయిన్న అయి ఉుంటుుంది.  

ప్ర వ్కత  (స) సతయమే ప్ల్నకారు, హజ్ర త్ మిర్మద ద్ బన్ మాదీ కరబ్ అల్ కిుంది (ర) గారి కథనుం: ప్ర వ్కత  

(స) ఇల సెలవిచాచరు: “గురుత ుంచుకోుండి! న్నకు ఖుర్ఆన్ మరియు దానిని పోల్ననదే మర్కకటి 

(హదీసు) కూడా ఇవ్ీబడిుంది. జ్యగర తత ! ఒక కాలుం ర్మనుననది, అపుపడు కడుపు నిుండిన (బొజీ్ గల) 

వాడొకడు సోఫాపైె హాయిగా కొలువుదేరి – ‘‘మీకు ఖుర్ఆన్ ఒకకటే చాలు. అుందులో, ‘హలల్’ అని 

చెప్పబడిన వాటిని, హలల్ గానూ ‘హర్మమ్’ అని తెలుప్బడిన వాటిని హర్మమ్ గానూ 

భావిుంచుండి. (అుంటే, హదీసు అవ్సరుం లేదు)’ అని అుంటాడు. తస్ాత్ జ్యగర తత ! పెుంపుడు గాడిద మీ 

కొరకు ధరాసమాతుం కాదు. అలగే కోరలు గల మృగాలోల  ఏదీ ధరాసమాతుం కాదు. 

గురుత ుంచుకోుండి! ఒడుంబడిక చేసుకునన వ్యకిత   (ఇస్ల మీయ ప్రిపాలన్న ప్రిధిలో నివ్సుంచే 

మసల మేతరుని) త్యలూకు కిర ుంద ప్డి ఉనన వ్సుత వును హసత గతుం చేసుకోకూడదు. ఆ వ్సుత వు 
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అవ్సరుం అతనికి లేదని రూఢి అయిత్య తప్ప. ఒక వ్యకిత  ఓ జ్యతి వ్దద కు ఏతెుంచిత్య అతనికి ఆ జ్యతి 

వారు అతిథి మర్మయదలు చేయాల్న. వారు చేయని ప్క్షుంలో సదరు వ్యకిత కి వారి నుుండి 

బలవ్ుంతుంగానయిన్న సరే అతిథి మర్మయదలు చేయిుంచుకునే అధికారుం ఉుంటుుంది. (అహాద్) 

పైె హదీసులో పేర్కకనబడిన సమయుం వ్చేచసుంది. ప్ర వ్కత  (స) గారి హదీసుల ప్టల  అమిత శ్ర దధ  

చూపే వ్యకిత ని నేడు అలల హ్ మారగ ుంలో పోర్మడే యోధునిగా అభివ్రిణ ుంచవ్చుచ. ఈ బాటను అనుసరిుంచే 

వారిలో “మిష్కకతల్ మస్బీహ్” గర ుంథ కరత  ప్ుండిత మహాశ్యులు, మహమాద్ బన్ అబుద లల హ్ 

అతత బీర జ్జ గారు మరియు ఆ గర ుంథానికి ఉరూద  అనువాదకులయిన మౌలన్న అబుద ససలమ్ బసత వీ 

గారు ఉన్ననరు. 

ఇక, గౌరవ్నీయులైన డాకట ర్ అబుద రర హీమ్ గారు ఏ కృషి అయిత్య చేస్రో, చేసుత న్ననరో అది 

మహతత రమైనదనే చెపాపల్న. డాకట ర్ గారు ఖుర్ఆన్ గర ుంథానిన తెనుగీకరిుంచిన తర్మీత తెలుగు 

భాషలో పెదద  వల్నతిని గమనిుంచారు. ఎుందుకుంటే, తెలుగు భాషలో, ‘బులూగ్ అల్ మర్మమ్-హదీసు 

మకరుందుం, అల్ లూలూ వ్ల్ మరీ్మన్-హదీసు వలుగు’ తప్ప వేరే గర ుంథాలు అనుదిుంచబచలేదు. ఈ 

యదారా్మనిన గర హుంచిన డాకట ర్ గారు హదీసు వలుగులతో తెలుగు ప్ర జ్ల హృదయాలను 

ప్ర కాశ్మానుం చేయాలనన సదుదేద శ్యుంతో ఈ గర ుంథ అనువాదానికి పూనుకున్ననరు. ఈ గర ుంథ ప్ర త్యయకత 

ఏమిటుంటే, ఇుందులో ప్ర తి హదీసు మొదట్లల  ప్ర మఖ హదీసువేతత  అలల మా అలబనీ (ర) గారి 

విశ్లల షణను సయితుం పేర్కకనడుం జ్రిగుంది. ఫల్నతుంగా ప్ర తి పాఠకుడు చదివే విషయుంలో గానీ, అమలు 

ప్రిచే విషయుంలోగానీ ఒక సపషట మయిన అవ్గాహన కల్నగ ఉుంటాడని, అనడుంలో ఎలుంటి 

సుందేహుంలేదు. అయిత్య, ఇదే గర ుంథానికి సుంబుంధిుంచిన కొనిన అధాయయాల ఉపోదాాతుంలో కొనిన 

బలహీన హదీసులను ఉరూద  అనువాదకుల తరఫు నుుండి ప్ర స్త విుంచడుం జ్రిగుందననది గమన్నరహ ుం. 

వాటని డాకట ర్ గారు అలనే ఉుండనిచాచరు. అలల హ్ మూల గర ుంథకరత కు, అనువాదకులకు, ప్ర చురిుంచే 

వారికి ఇహ ప్ర్మలోల  మేలును చేకూర్మచలననది మా పార రాన!  
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                                                                             జమ్రయత్ అహా్ల హదీస్ 
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