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('హదీసు'ల పాాముఖ్యతను తెలుసుకొనుటకు ముుందుమాట, తొలిపలుకు తపపక చదవుండి) 

తొలిపలుకులు 

సర్వ సో్తతా్రలూ అలా్లహ్  (త) కొర్కే. మన ముందర్మూ ఆయన్నే సోుతిసోున్నేము. సహాయుం కొర్కు 

ఆయన్నే అరి్థసోున్నేము. పాపాల క్షమాపణకు ఆయన్నే వేడుకుుంటున్నేము. మన మనోకుంక్షల మర్థయు 

పాపాల నుుండి అలా్లహ్  (త) శర్ణు కోరుకుుంటున్నేము. అలా్లహ్  (త) మార్గ దర్శకతవుం చూపిన వార్థని 

ఎవవరూ మార్గ భా్ష్ట త్రవనికి గుర్థచేయలేరు. అదేవిధుంగా అలా్లహ్  (త) మార్గ భా్ష్ట త్రవనికి గుర్థచేసిన వార్థకి 

ఎవవరూ మార్గ దర్శకతవుం చేయలేరు. అలా్లహ్  (త) తపప ఆరాధ్యయలెవరూ లేర్ని న్నను సాక్షయుం ఇసోున్నేను. 

ఇుంక ము'హమమద  (స) అలా్లహ్  (త) దాసులు మర్థయు ఆయన పావకత  అని కూడా సాక్షయుం ఇసోున్నేను.  

అలా్లహ్ (త) సో్తతాుం తరావత పావకత  (స)ను పూర్థత గా అనుసర్థుంచనుంతవర్కు విశ్వవస మాధ్యరాయనిే 

చవిచూడలేము. పావకత  (స) 'హదీసు'లను పూర్థత గా అనుసర్థుంచినుంతవర్కే విధేయత్ర వాగాానుం నెర్వేరుతుుంది. 

పావకత  (స) వివర్ణల దావరాన్న ఖుర ఆన ను అనుసర్థుంచటుం జరుగుతుుంది. వీటిని గుర్థుంచి వాాయబడిన 

పుసోకలా్ల «మిష్కాతుల్ మ'సాబీ'హ్» పాముఖ్మైనది. ఇుందుల్ల వివిధ 'హదీసు'లను చేర్చడుం జర్థగుంది. 

దీనిే సమకూర్థచ, పావకత  సాుంపాదాయాలను వాయపిుంపజేసో్త, బిద 'అత లను రూపుమాపడానికి పాయతిేుంచిన 

వారు, అబూ ము'హమమద  –'హుసైన  బిన  మస 'ఊద  బిన ము'హమమద అల్  ఫరాఅ' అల్ బ'గవీ (ర్హమ). 

అలా్లహ్  (త) అతని  తర్గతులను అధికుం చేయుగాక. అతడు దీనిే సమకూర్థచనపుపడు, 'హదీసు'ల 

పర్ుంపర్ల ధృవీకర్ణ, ఉలాేఖ్కుల పేరా్ను పాసోావిుంచలేదు. ఈ కర్ణుంగా కొుందరు 'హదీసు' వేతోలు దీనిే 

విమర్థశుంచారు.  

తరువాత ము'హమమద బిన 'అబా్దలా్లహ్ అల్ ఖ్'తీబ్ అత్ తబే్ర'జీ (ర్హమ) గారు, బ'గవీ గార్థ 

మ'సాబీ'హ్ల్ల గురుత లు లేని 'హదీసు'లకు గుర్థత ుంపు పెట్టట రు. అుంటే 'హదీసు'వేతోల, వార్థ పుసోకల పేరా్ను 

పేర్కాన్నేరు. 'హదీసు' పాార్ుంభ్ుంల్ల 'హదీసు'లను ఉలే్లఖించిన పావకత  (స) అనుచరుని పేరును, చివర్ల్ల 

'హదీసు'ను వాాసి పెటిట న 'హదీసు'వేతత ల పేరా్ను, వార్థ పుసోకల పేరా్ను కూడా పేర్కానడుం జర్థగుంది. బ'గవీ 

గారు సమకూర్థచన ఈ «అల మ'సాబీ'హ» కు, ‘తబేీ'జీ గారు  «మిష్కాతుల మసాబీహ» అని పేరు 

పెట్టట రు.  

ఏవిధుంగా బ'గవీ గారు తమ గర ుంథానిే 30 పుస్త కాలలో సమకూరాచరో తబే్ర'జీ గారు కూడా అల్లగే 

చేసారు. బ'గవీ గారు పాతి అధ్యాయాన్ని 2 విభాగాలలో విభ్జుంచారు. మొదటి విభాగుంల్ల బ్ద'ఖారీ, 

ముసాిమ లు పేర్కానే 'హదీసు'లను లేదా వార్థదార్థల్ల ఒకారు పేర్కానే 'హదీసు'లను పెట్టట రు. రిండవ 

విభాగుంల్ల వీర్థదార్థతో పాటు ఇతరులు కూడా ఉలాేఖుంచిన 'హదీసు'లను పేర్కాన్నేరు. తబే్ర'జీ గారు 

మూడవ విభాగుం అధికుం చేసి పావకత  (స) అనుచరులు, త్రబయీనాు పేర్కానే 'హదీసు'లను కూడా 

చేరాచరు.  

ఈ గర ుంథుంల్ల:  1. అబూ 'అబా్దలా్లహ్  - ము'హమమద  బిన  ఇసామ'యీల్  బిన ఇబా్రహుం అల్ బు'ఖారీ, 2. 

అబ్దల్  'హసన  – అసాకిరుదాీన ముసే్లమ్ బిన  'హజా్జజ  బిన ముసాిమ  బిన వ'జా్ అల్ ఖుషైరీ అన నష్కపూర్థ, 
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3. అబూ 'అబా్దలా్లహ్  - మాలిక్ బిన  అనస  బిన మాలిక్ బిన అబూ ఆమిర అల్ అసాాహ, 4. అబూ 

'అబా్దలా్లహ్  - ము'హమమద  బిన  ఇదాీస  బిన అబ్రాస అష్-ష్కఫయీ అల్ ఖురషీ, 5. అబూ 'అబా్దలా్లహ్  - 

అహమద  బిన ముహమమద బిన  'హింబల్ అషైబ్రనీ, 6. అబూ 'ఈసా - ము'హమమద  బిన  'ఈసా బిన స్తరా 

తిర్మిజీ' అస సులమి అల్ ఖుర్షీ, 7. అబూ దావూద్ - సులైెమాన  బిన  అల్  అష్ అస అల్ అ'జా అససజసోానీ, 

8. అబూ 'అబా్దర్ర 'హామన  - 'అహమద  బిన  షుఐబ్  బిన అలి బిన సిన్నేన అన నసాయీ, 9. అబూ 'అబా్దలా్లహ్  

- ము'హమమద  బిన  య'జీద  ఇబ్ని మాజహ అర్ రబ'యీ అల్  ఖ్'జ వీనీ, 10. అబూ ము'హమమద  - 

'అబా్దలా్లహ్  బిన  'అబా్దర్ర 'హామన  బిన ఫదా్ బిన బహాామ దారీి, 11. అబ్దల్  'హసన  - 'అలీ బిన  'ఉమర  బిన 

అహమద దార ఖుతునీ, 12. అబూ బకర  - అ'హ్ మద  బిన  'హుసైన  బిన అలి బిన మూసా  అల్  బై్నహఖీ, 13. 

అబ్దల్  'హసన  - ర'జీన్ బిన  ము'ఆవియహ్  అల్  అబ్ దరీ, మొదలైెన వారు సమకూర్థచన 'హదీసు'లు 

ఉన్నేయి.  

పాసోుత కలుంల్ల అవిశ్వవసుం, దైవ ధికార్ుం, న్నసోికతవుం, మార్గ  భా్ష్ట తవుం రోజురోజుకూ వాయపిసో్త వృదిి 

చుందుతూ ఉన్నేయి. పరాయి వారే కదు, ముసాిములు కూడా వీటికి గురై తముమత్రము న్నశనుం 

చేసుకుుంటున్నేరు. ఖుర ఆన ను తమ కలిపత మూఢనమమకలకు అనుగుణుంగా మలచుకుుంటున్నేరు. 

అుంతేకదు పావకత  (స) 'హదీసు'ల పటా కూడా ఇల్లగే పావర్థత సోున్నేరు. వాటి పాామాణికతను, పాాముఖ్యతను 

న్నశనుం చేయాలని పాయత్రేలు చేసోున్నేరు. ఒకవేళ వీరు ఈ 'హదీసు'ల పాాధానయత, పాాముఖ్యతలను 

తెలుసుకుుంటే వీరు ఏన్నడూ ఇటువుంటి మహా పాపాలకు పాలపడరు.  

సతయ విశ్వవసులు, పావకత  (స) 'హదీసు'లను ఎుంతమాతాుం వదలడానికి సిదిుం కరు. ఎుందుకుంటే 'హదీసు'లు 

దివ గర ుంథమైన ఖుర ఆన  యొకా సుంపూర్ణ  వివర్ణ. ఈ 'హదీసు'లా్లన్న ఏకతవుం, దైవ దౌతయుం, సవర్గ ుం, నర్కుం, 

దైవ దూతలు, జనుేలు, పర్ ల్లకుం, పాళయుం, దైవ పావకత లు, దైవభ్కుత లు, పుణ్యయతుమలు, ముంచీచడులు, 

వివాహుం, జీవితుంల్లని వివిధ ర్ుంగాలకు చుందిన కర్యకల్లపాల గుర్థుంచి, బుంధ్యవుల హకుాల గుర్థుంచి 

వివర్థుంచడుం జర్థగుంది. 'హదీసు'లను వదలివేయడుం ఇసాామ  ధరామనిే వదలివేయడుంతో సమానుంగా 

భావిుంచాలి. 

'హదీసు' న్నరవచనిం : 'హదీసు' అుంటే సుంభాష్ణ. 'హదీసు'వేతత ల భాష్ల్ల : పావకత  (స) వాకుా, కర్మ, 

ఉపదేశ్వలు మర్థయు పావకత  (స) - తమ సమక్షుంల్ల - సహచరుల ఆచర్ణలను వార్థుంచని విష్యాలను 

'హదీసు' అుంట్టరు. పావకత  (స), ఖుర ఆన  పాకర్ుం ఆచర్థుంచేవారు. అుందువలా 'హదీసు'లు ఖుర ఆన  వివర్ణ 

మర్థయు వాయఖాయనుం అవుత్రయి. పావకత  (స) 'హదీసు'లను చదివి, వాటి పాకర్ుం ఆచర్థుంచటుం వలా ఉభ్య 

ల్లకలా్లనూ  ముకిత , సాఫల్లయలు లభిసోాయి. ఇవి పావకత  సాుంపాదాయానిే పాధాన అుంశుంగా చర్థచసోాయి. 

'హదీసు'ల పాాముఖ్యత ఖురఆనుల్ల ఎనోే చోటాల్ల చర్థచుంచబడిుంది. వాటిల్ల కొనిేుంటిని ఇకాడ 

పేర్కాుంటున్నేము: 

అలా్లహ్  ఆదేశిం: 1. '' ఓ విశ్వవసుల్లరా ! మీరు అలా్లహ్  కు విధేయులైె ఉుండుండి; మర్థయు ఆయన 

సుందేశహరునికి విధేయులైె ఉుండుండి.'' (అనిేసా', 4:59).  

2. ''మర్థయు మేము ఏ పావకత ను పుంపిన్న – అలా్లహ్  అనుజఞ తో – (పాజలు) అతనిని అనుసర్థుంచాలన్న 

పుంపాము.'' (అనిేసా', 4:64) - ఎుందుకుంటే పావకత  (స)కు విధేయత చూపితే, అలా్లహ్ కు విధేయత చూపినటాే. 
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3. ''ఎవడు పావకత కు విధేయత చూపుత్రడో వాసోవుంగా అతడు అలా్లహ్  కు విధేయత చూపినటాే.'' (అనిేసా', 

4:80) - అుందువలా ఖుర ఆన , 'హదీసు'లను అనుసర్థుంచటుం వలాన్న అలా్లహ్  (త) విధేయత లభిసోుుంది. 

4. ''మేము విన్నేము మర్థయు విధేయత చూపాము. మర్థయు ఇల్లుంటి వారే సాఫలయుం పుందేవారు. 

అలా్లహ్ కు మర్థయు ఆయన సుందేశహరునికి విధేయత చూపేవారు మర్థయు అలా్లహ్ కు భ్యపడి, ఆయన 

యుందు భ్య భ్కుత లు కలిగ ఉుండే వారు, ఇల్లుంటి వారే సాఫలయుం పుందేవారు.'' (అనూేర , 24:48-52)  

5. ''ఓ విశ్వవసుల్లరా ! అలా్లహ్  మర్థయు ఆయన సుందేశహరుడు మీకు జీవితమిచేచ దాని వైపునకు, 

మిమమలిే పిలిచినపుడు దానికి సమాధానుం ఇవవుండి.'' (అల్  అన  ఫాల్ , 8:24)  

6. '‘ (ఓ ము'హమమద  !) నిశచయుంగా, మేము ఈ గర ుంథానిే (ఖుర ఆన ను), సతయుంతో, నీపైె 

అవతర్థుంపజేశ్వము – అలా్లహ్  నీకు తెలిపిన పాకర్ుం – నీవు పాజల మధయ తీరుపచేయట్టనికి,'' (అనిేసా', 

4:105) - 'అుంటే అలా్లహ్  (త) పావకత (స)ను ఆదేశుంచినటుట . దాని దావరా పావకత  (స) పాజలా్ల తీరుపచేయాలని,' 

అుంటే అవి పావకత  (స) ఆదేశ్వలు, ఆచర్ణలు అవుత్రయి. అవే 'హదీసు'లు.  

7. ''వమా అత్రకుముర్ర స్తలు ఫ'ఖుజూ'హు వమా న'హాకుమ  అన హు ఫన తహూ'' (అల్ హషా్్, 59 :7) - 

'సుందేశహరుడు మీకు ఇచిచుంది స్వవకర్థుంచుండి మర్థయు నిషేధిుంచిన దాని నుుండి దూర్ుంగా ఉుండుండి.' 

ఇసేామ్ను అరి్ుం చేసుకోవడానికి ఖుర ఆన  ఎుంత అవసర్మో, 'హదీసు' కూడా అుంతే అవసర్ుం. కనుక 

ఖురఆన ను అరి్ుం చేసుకోవట్టనికి 'హదీసు'లు చాల్ల అవసర్ుం. దీనిే గుర్థుంచిన కొనిే హదీసులు: 

పావకత  (స) పేవచనిం: 1. ''న్న 'హదీసు'లను విని పాజలకు తెలియ పర్థచే వార్థకి అలా్లహ్  (త) సుంతోష్క 

నుందాలు పాసాదిుంచు గాక !''  

2.  ''ఎవర్థ చేతిల్ల న్న పాాణుం ఉుందో ఆయన సాకిి ! న్నను తెచిచన ధరామనిే అనుసర్థుంచనుంతవర్కు మీల్ల 

ఎవరూ ముసాిమ  లు కలేరు.''  

3. పావకత  (స) పేవచనిం: 1. ''న్నను మీల్ల రుండు విష్యాలను వదలి వళుతున్నేను. మీరు వాటిని 

దృఢుంగా పటుట  కొని ఉనేుంత వర్కు ఎుంతమాతాుం మార్గ భా్ష్ట త్రవనికి గుర్థకరు. అవి: 1. ఖుర ఆన , 2. న్న 

సాుంపాదాయుం.''(అల్  'హాకిమ )  

4. పాతి కలిపతుం బిద 'అత  అవుతుుంది. పాతి బిద 'అత  మార్గ భా్ష్ట త్రవనికి గుర్థచేసోుుంది.'' (అ'హమద , అబూ 

దావూద , తిర్థమజ')  

5. న్న' సాుంపాదాయానిే పాేమిుంచేవారు ననుే పాేమిుంచినటాు. ననుే పాేమిుంచేవారు సవర్గ ుంల్ల న్న 

సహవాసుంల్ల ఉుంట్టరు. (తిర్థమజ') 

ఒకవేళ 'హదీసు'ను ఖుర ఆన  వివర్ణగా భావిుంచకుుంటే, పాతి వయకిత  ఖుర ఆన  వాయఖాయన్ననిే తన 

అభిపాాయాల దావరా వివర్థసోాడు. పాతి ఒకార్థ అభిపాాయుం సర్థకదు. ఒక వాకయుం గుర్థుంచి ఒకరు ఒక విధుంగా 

భావిసోారు. మర్కకరు మరో విధుంగా భావిసోారు. దీనివలా అన్నక అభిపాాయభేదాలు ఏర్పడత్రయి. ఖుర ఆన  పటా 

ఎవర్థకి ఎల్ల తోచితే అల్ల భావిసో్త ఆటల్ల చేసుకుుంట్టరు. వాసోవుం ఏమిటుంటే ఖుర ఆన  ఒక దిశ్వనిరాేశ్వల 

పాామాణిక గర ుంథుం. పేవకత  (స్) వివరణ ల్లకుిండా దీనిే అరి్ుం చేసుకోవటుం ఎుంత మాతాుం సాధయుం కదు. పావకత  
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(స) యొకా ఆ ఆదేశ్వలను, వివర్ణలన్న 'హదీసు'లు అుంట్టరు. పావకత  (స) 'హదీసు'లను అనుసర్థసో్త, 

ఖుర ఆన ను అనుసర్థుంచి నటేట . అదేవిధుంగా 'హదీసు'లను తిర్సార్థసో్త  ఖుర ఆన ను తిర్సార్థుంచినటేట .  

«్మిష్కాతుల మ'సాబీ'హ » పాపుంచుంల్ల ఎనోే ఇసాామీ ధార్థమక పాఠశ్వలల్ల ముఖ్య 'హదీసు' అభాాస్ 

గర ింథింగా బోధిుంచబడుతుుంది. కబటిట  దీనిే ఎనోే భాష్ల ల్లనికి అనువాదాలు చేయబడాాయి.  

దీని ఉర్దూ  అనువాదుం చాల్లముంది చేసారు. వార్థల్ల 'అబా్దససల్లుం బస్త వీ (ర్హమ) ఒకరు. వారు దీనికి ముంచి 

అనువాదుం మర్థయు వాయఖాయనుం వాాశ్వరు. బసోవీ గారు సుందరాానిేబటిట  'హదీసు'లను ఉలే్లఖించిన పాముఖ్ 

పావకత  సహచరుల జీవిత విశేష్కలను మర్థయు చార్థతాక విష్యాలను కూడా వాయఖాయన్నలల్ల వివర్థుంచారు. 

ఇతర్ భాష్లల్ల ఎుంత న్నరుపన్నే, ఒక పుసోకనిే – తమ మాతృభాష్ల్ల చదివితే కలిగే సుంతృపోి – ఇతర్ 

భాష్లల్ల చదివితే దొరుకదు. కబటిట  మేము ఈ «మిష్కాతుల మ'సాబీ'హ» ను బస్త వీ గార్థ వాయఖాయనుంతో 

సహా సులభ్మైన తెలుగు భాష్ల్ల అుందజేయట్టనికి పాయతిేుంచాము. 

ఈ అనువాదుం చేస్తటపుపడు, రేయిుంబవళుు, అనుక్షణుం, న్నకు మానసికుంగా మర్థయు భౌతికుంగా 

సహాయపడిన, న్న భార్య, న్న కుమారుడు అతని భార్య మర్థయు న్న ముగుగ రు కుమారత లు, వార్థ భ్ర్త లు, ఈ 

గర ుంథపు అనువాదానిే సర్థదిదాటుంల్ల పాల్గగ నే, డాకట ర స'యీద అ'హమద 'ఉమాీ మదనీ, షే'ఖ్ ము'హమమద 

జ్జ'కిర 'అబా్దషిుకూర, షే'ఖ్ ఎస. ఎుం. ర్స్తల్, ఈ గర ుంథానిే టైపు చేయడుంల్ల సహాయపడిన షేఖ్ 

ము'హమమద హుసైన, డా. అబా్దర ర్షీద మర్థయు ఈ గర ుంథ పాచుర్ణ కొర్కు ఆరి్థకుంగా మర్థయు ఇతర్ 

రూపుంల్ల సహాయపడిన పాతి ఒకార్థకి మా హృదయపూర్వక కృతజఞ తలు, అభినుందనలు. అలా్లహ్ (త) మా 

అుందర్థ శర మను అుంగీకర్థుంచి ఇహపర్ ల్లకలల్ల అుందర్థకీ అతుయతోమ పాతిఫలుం నొసుంగు గాక. ఆమీన! 

ఖురఆన ఆయాతులు వచిచన చోట, వాటి స్తర్హ్ పేరు, నుం., ఆయతు నుం. లు వాాసాము. 

ఏ విష్యానికి గుర్థుంచయిన 'హదీసు' చూడాలనుకుుంటే, ఈ «మిష్కాతుల మసాబీహ» చాలు. 

ఎుందుకుంటే ఇుందుల్ల 13 ముంది 'హదీసు'వేతోలు పా్రగు పర్థచిన, అన్నక విష్యాలకు సుంబుంధిుంచిన 

'హదీసు'లున్నేయి. వాటికి, ఆ 'హదీసు'వేతోలదే కక అల్బానీ్గార్థ ధృవీకర్ణ కూడా'హదీసు' మొదటల్ల 

పేర్కానబడిుంది.  

«్మిష్కాతుల మసాబీహ » యొకా 6294 'హదీసు'లు రిండు సుంపుట్టలల్ల విభ్జుంచబడాాయి. మొదటి 

సుంపుటుంల్ల 11 పుసోకలు (1012 పేజీలు), రుండవ సుంపుటుంల్ల 19 పుసోకలు (1019 పేజీలు) ఉన్నేయి.  

ఈ గర ుంథుంల్ల తపుపలు, తగగ ుంపులు, హెచిచుంపులు ఏమైన్న చూసో్త, వాటిని మాకు తెలియజేసో్త ముుందు వచేచ 

పాచుర్ణలల్ల, వాటిని సర్థదిదాుకుుంట్టము, ఇని్న అలా్లహ్! మొదటి పాచుర్ణ 1436 హి (2015 కీర . శ.)ల్ల 

అయియుంది.  

అలా్లహుత'ఆల్ల మాతామే సాఫలయుం చేకూరేచవాడు మర్థయు సరైన మార్గ ుం చూపేవాడు. ఓ అలా్లహ్ మా 

శర మను అుంగీకర్థుంచు, నిశచయుంగా నీవు మాతామే సర్వ శర వణ సమరిుడవు, సర్వజుఞ డవు, ఆమీన!  

మకాహ్ అల్-ముకర్ర మహ్:                              డాకట ర 'అబా్దల్-ర్'హుం బిన ము'హమమద మౌల్లన్న 
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