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'హదీసు' నియమ నిబంధనలు 

హదీసు': 'హదీసు' అంటే సంభాషణ, కాని 

'హదీసు'వేత్త ల పరిభాషలో ఉపదేశం, ఆచరణ, 

సంత్ృప్తత  మొదలైన వాటిని 'హదీసు' అంటారు 

'హదీసు' వల్ల  లాభం: ఉభయ లోకాలోో సాఫలయం 

లభిసుత ంది. 

'హదీసు' నియమ నిబంధనలు: ఇది ఎటువంటి 

విదయ అంటే దీనిద్వారా ఉలో్లఖకుని వివరాలు, ఆ 

'హదీసు'ను స్వాకరించాలా, తిరసారించాలా అనేవి 

తెలుసాత యి. 

'హదీసు' నియమ నిబంధనల్ ముఖ్య ఉదే్దశ్యం: 

(ఉలో్లఖకుని 'హదీసు'ను పరికంచటం, పరీకష ంచటం) 

తఖ్రీర్: అంటే పర వకత  (స) ఏదైనా సంఘటన జరిగి, 

పర వకత  (స) ద్వనిి చూసినా, వినాి, ద్వనిి 

వారించనూ ల్లదు, చేయమని ఆదేశంచనూ ల్లదు , 

మౌనం వహంచారు. 

హదీసు ఖౌలీ, ఫేలీ, తఖ్రీరీ: పర వకత  (స) 

ఉపదేశాలను 'హదీసె' ఖౌలీ, ఆయన ఆచరణను 

'హదీసె' ఫే'అలీ, ఆయన మౌనానిి 'హదీసె' త్ఖ రీరీ 

అని అంటారు. 

'హదీసు' మరియు ఖ్బర్: ఈ రంటి అరథ ం ఒకాటే, 

అయితే కందరు కంచం తేడా ఉందని అంటారు. 

'హదీసు' రకాలు 

పార మాణికమైన 'హదీసు'ను 'హదీసె' మర్ఫూ'అ 

అంటారు. పర వకత  (స) వరకు పరంపర ఉని 

'హదీసు'ను హదీసె మర ఫూ అంటారు. అదేవిధంగా 

'స'హాబీ వరకు ఉని హదీసును మౌఖూఫ్ 

అంటారు. అదేవిధంగా తాబయీ వరకు ఉని 

'హదీసు'ను మఖ్తూ అంటారు. మౌఖూఫ  మరియు 

మఖ తూలను 'అ'సర్ అని కూడా అంటారు. 

ఒక్కాసారి మౌ’దూ 'హదీసు'ను కూడా 'అ'సర్ 

అంటారు. 

'స'హాబీ వ తాబయీ 

విశాాసిగా పర వకత  (స)ను కలిసి విశాాసిగానే 

మరణించిన వారు 'స'హాబీ. విశాాసిగా పర వకత  (స) 

అనుచరుడ్ని కలసి విశాాసిగానే మరణించిన వయకత  

తాబయీ. 

'హదీసు'ల్ మూల్ం మరియు ధృవీకరణ 

'హదీసు'ను ఉలో్లఖంచే వయకత ని రావీ మరియు 

నాఖిల్ అంటారు. 'హదీసు'లోని పర ధాన భాగానిి 

మతనె (మూల్ం) 'హదీస ' అంటారు. పర ధాన భాగం 

త్రువాత్ ఉలో్లఖకుల భాగానిి సనద (ధృవీకరణ) 

'హదీస ' అంటారు. 

'హదీసు' రకాలు: 'హదీసు' ఉలో్లఖకుల పర కారం 

'హదీసులు' ఆరు రకాలు. 1. 'హదీసె' ముత్త సిల్ , 2. 

'హదీసె' మున ఖతీ, 3. 'హదీసె' మ'అజల్ , 4. 'హదీసె' 

ము'అలోఖ , 5. 'హదీసె' మురసల్ , 6. హదీసె 

ముద లస  

1. 'హదీసె' ముతత సిల్: పరంపరలో 

ఉలో్లఖకులందరూ పేర్కానబడ్న ఎవారూ 

త్ప్తిపోకుండా ఉండే 'హదీసు'. 

2. 'హదీసె' మున్ఖ్తీ: పరంపరలో కేవలం ఒకేఒకా 

ఉలో్లఖకుడు త్ప్తి పరంపర తెగిపోతుంది. 

3. 'హదీసె' మ'అజల్: పరంపరలో 2 ల్లద్వ 

అంత్కంటే ఎకుావ ఉలో్లఖకులు ఒకేచోట త్ప్తిపోయే 

'హదీసు'. 

4. 'హదీసె' ము'అల్ల ఖ్: పార రంభంలోనే ఉలో్లఖకులు 

త్ప్తిపోవడం, ఉలో్లఖకులను పర సాత వించకుండా'హదీసు' 

ను పర సాత వించటం. వీటిని త్'ఆలీఖాత  అంటారు. 
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5. 'హదీసె' మురసల్: పరంపరలో చివరి నుండ్న 

తాబయీ త్ప్తిపోవటం. అంటే తాబియీ పర వకత  (స) 

అనుచరుని పేరు పర సాత వించకుండా పర వకత  (స) 

పర వచనం అని అనడం. 

6. 'హదీసె' ముద్ల్స్: అంటే 'హదీసు'వేత్త  త్న 

(గురువుగారి పేరు పర సాత వించకుండా, గురువుగారి 

గురువు గారి పేరును పర సాత వించటం. త్ద లీస  అంటే 

ద్వచటం, ద్వచే వారిని ముద లిస  అంటారు. 

ఎందుకంటే అత్ను త్న గురువుగారిని చూశాడు. 

ఇటువంటి 'హదీసు'ను ముద లస  అంటారు. 

పరంపరలో ఎకాడైనా ఉలో్లఖకుణిి వదలివేస్తత , 

ఇటువంటి 'హదీసు'ను ముద లస  అంటారు. 

అనేక మారాాల్ ద్వారా పా్రమాణికతగల్ 

'హదీసు' రకాలు 

ఈ విధంగా నాలుగు రకాలు: 1. ముత్వాతిర , 2. 

మష హూర , 3. 'అ'జీ'జ , 4. 'గరీబ .  

1. 'హదీసు' ముతవాతిర్: పర తి త్రంలో అధికంగా 

ఉండే ఉలో్లఖకులు గల 'హదీసు'. దీనిక ఐదు 

షరతులు ఉనాియి. 1. పార మాణికత్లు అధికంగా 

ఉండాలి, 2. వీరు సత్యవంతులై ఉండాలి, 3. ఈ 

సంఖయ మొదటి నుండ్న చివరి వరకు ఉండాలి, 4. వారత  

సత్యమైనదై ఉండాలి, 5. వారత  వాసత వమైనదిగా 

ఉండాలి, ఊహంచినది కాకూడదు. ఈ ఐదు 

విషయాలు ఒకచోట చేరితే ఆ వారత  ముత్వాతిర  

అనబడుతుంది. 

2. 'హదీసె' మష్హూర్: పర తీ త్రంలో కనీసం 

ముగుు రు ఉలో్లఖకులు ఉండాలి. ముత్వాతిర  ఐదు 

షరతులోో నాలుగు షరతులు ఉండ్న, ఐదవ షరతు 

ల్లకపోతే అది 'హదీసె' మష హూర  అవుతుంది. 

కందరు మష హూర ను ముసత ఫీ'ద గా ప్తలుసాత రు. 

మరికందరు ఈ రంటిలో తేడా ఉందని అంటారు. 

అదేమిటంటే ముసత ఫీ'ద లో ఉలో్లఖకుల సంఖయ 

మొదటి నుండ్న చివరి వరకు సమానంగా ఉంటుంది. 

మష హూర లో త్పినిసరి కాదు. 

3. 'హదీసె' 'అ'జీ'జ్: పర తి త్రంలో ఉలో్లఖకులు 

కనీసం ఇదద రు ఉండాలి. ఒకవేళ ఏదైనా త్రంలో 

ఎకుావైనా ఫరాాల్లదు. 

4. 'హదీసె' గరీబ్: అంటే పర తి త్రంలో ఒకా 

ఉలో్లఖకుడు ఉంటాడు, అత్నిక మరో భాగసాామి 

ఉండరు. అందువలో దీనిి 'గరీబ  ల్లద్వ ఫరద ద  

అంటారు. 'గరీబ  రండు రకాలు: ఫరద ద  ము'త లఖ , 

ఫరద ద  నసబీ. 'గరీబ  ముత లఖ , 'గరీబ  నసబీ.  

ధృవీకరణలో 'స'హాబీ ద్వారా ఉలో్లఖంచే వయకత  

ఒకాడే ఉంటాడు. ఫరద  నసబీలో దీని ధృవీకరణలో 

'స'హాబీ నుండ్న ఉలో్లఖంచే వయకత  ఉండడు. త్రువాత్ 

ద్వనిి ఉలో్లఖంచే వయకత  ఒకాడే ఉంటాడు. 

ఆ'హాద్ వారత లు: 

ముత్వాతిర  వదలి మష్హూ ర , 'అ'జీ'జ , 'గరీబ  

మూడ్నంటినీ ఆ'హాద  వారత లు అంటారు. ఖబర  

వా'హద  అంటే ఒకే వయకత  ఉలో్లఖంచినది. అయితే 

'హదీసు'వేత్త ల పరిభాషలో ముత్వాతిర  షరతులు 

ల్లనివి. ముత్వాతిర  ద్వారా నమమకమైన జా్ఞనం 

లభిసుత ంది. అది కేవలం మర దూద  కాకుండా 

మఖ బూల్  అవుతుంది. కాని అఖ జ్ఞర  ఆ'హాద  

మఖ బూల్  కాదు, మర దూద  కూడా కాదు. 

అందువలో ద్వనిి ఆచరించడం ద్వని ఉలో్లఖకునిపై 

ఆధారపడ్న ఉంటుంది. ఉలో్లఖకుల గుణగణాలు 

ఉనిత్ మైనవిగా ఉంటే, వారిని సత్య వంతులుగా 

భావించి ద్వనిి ఆచరించటం త్పినిసరిగా 

భావించడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ వారిలో చడడ  

గుణాలు ఉంటే, వారిని అసత్య వంతులుగా భావించి 

ద్వనిి ఆచరించటం జరుగదు. 
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ఖ్బరె వాహిద్ మఖ్బూల్: 

ఖబర వాహద  మఖ బూల్  4 రకాలు: 1. సహీ 

లిజ్ఞతిహీ, 2. సహీ లిగైరిహీ, 3. హసన  లిజ్ఞతిహ, 4. 

హసన  లిగైరిహ. 

ఒకవేళ ఖబర వాహద  మఖ బూల్ లో ఉని ఉత్త మ 

గుణాలు చాలా అధికంగా ఉంటే ద్వనిి 'స'హీ'హ్ 

లిజ్ఞతిహీ అంటారు. 

ఒకవేళ ఉత్త మ గుణాలు కలిగి ల్లదు, కాని అనేక 

విధాలుగా సమరిథ ంచడం జరిగినందున అది 'స'హీ'హ్ 

లి'గైరిహ అవుతుంది. ఒకవేళ అలా జరగకపోతే 

'హసన  లి'జ్ఞతిహ అవుతుంది. ఒకవేళ అది స్వాకార 

యోగయంగా ఉంటే 'హసన  లి'గైరిహ అవుతుంది. 

వీటిని సంకష పత ంగా పేర్కానడం జరిగింది. ఇంకా వీటిని 

వివరంగా కూడా పేర్కానడం జరిగింది. 

1. 'స'హీ'హ్ లి'జాతిహీ: ఈ 'హదీసు' యొకా 

ఉలో్లఖకు లందరూ నాయయశీలురు, సంపూరి జా్ఞపకశకత  

గల వారు అయి ఉండాలి. అది ధృవీకరణ పరంపర 

కలిగి ఉండాలి. నాయయశీలి వయకత  దైవభకత , భీతి 

నిసాికష క భావం కలిగి ఉండాలి. షిరాద , పాపాలు, 

బిద అత లు ఇత్ర చడు కారాయలకు దూరంగా 

ఉండటమే దైవభీతి అవుతుంది. 

జబత ద  రండు రకాలు 1. జబత ద  ఖలీీ 2. జబత ద  

కతాబీ 

(1) జబత త్ ఖ్ల్బీ: విని విషయానిి బాగా 

గురుత ంచు క్కవాలి. ఎప్పిడైనా ద్వనిి వివరించే శకత  

కలిగి ఉండాలి. 

(2) జబ్తత  కితాబీ: ప్పసత కం ద్వారా విని ద్వనిి 

సరిదిదుద  కుని త్రువాత్ ద్వనిి భదర ంగా 

ఉంచుక్కవాలి. ముత్త సిల్  అంటే ధృవీకరణ 

ఉలో్లఖకులు త్మ గురువుల ద్వారా  విని ఉండాలి. 

మధయ ఎవరూ తొలగించబడ్న ఉండకూడదు. 

ముఅలోల్ : డ్నక్షనరీలో అనారోగయం అంటారు. 

'హదీసు' వేత్త ల పరిభాషలో రహసయ లోపం ల్లనిది అని 

అరథ ం. డ్నక్షనరీలో షాజ్ అంటే ఒంటరి అని అంటారు. 

'హదీసు'వేత్త ల పరిభాషలో పార మాణిక ఉలో్లఖకుడు 

మరో నాయయశీలి, జా్ఞపకశకత , అత్నికంటే ఉనితుడైన 

వయకత క వయతిరేకంగా ఉండటం. 

ఎందుకంటే 'స'హీ'హ్ లి'జ్ఞతిహీ నాయయ శీలత్, 

జా్ఞపక శకత  మొదలైన వాటిపై ఆధారపడ్న ఉంది. 

అయితే ఈ గుణాలు అధికంగా, ఒక మోసత రుగా, 

త్కుావగా ఉండే అవకాశం ఉంది. కనుక 'స'హీ'హ్ 

లి'జ్ఞతిహీలో కూడా భేద్వలు ఉంటాయి. ఉలో్లఖకులు 

ఉనిత్ గుణాలు కలిగి ఉంటే అది 'స'హీ'హ్ 

లి'జ్ఞతిహీ, ఉత్త మ గుణాలు అధికంగా ఉండని 

'హదీసు' కంటే అది పార మాణికంగా ఉంటుంది. 

అదేవిధంగా ఉలో్లఖకుల జా్ఞపకశకత  అసంపూరింగా 

ఉండ్న, మిగిలిన షరతులు 'స'హీ'హ్ లి'జ్ఞతిహీక 

చందినవి ఉంటే అది 'హసన  లి'జ్ఞతిహీ అవుతుంది. 

'హసన  లి'జ్ఞతిహీక 'స'హీ'హ్ లి'జ్ఞతిహీ కంటే 

త్కుావ సాథ నం ఉంది. అయితే 'స'హీ'హ్ లి'జ్ఞతిహీలో 

వివిధ దశలు ఉనిటోే, 'హసన  లి'జ్ఞతిహీలో కూడా 

వివిధ దశలు ఉనాియి. 

2. హదీసె 'స'హీ'హ్ లిగైరిహీ: 'హసన  లి'జ్ఞతిహనే 

'స'హీ'హ్ లిగైరిహీ అంటారు. అయితే దీని ధృవీకరణ 

అనేక మారాు ల ద్వార ఉండాలి. దీనివలో అనేక 

మారాు ల ద్వారా శకత  లభిసుత ంది. జా్ఞపకశకత  వలో ఉని 

లోపానిి వీటి ద్వారా దూరం చేయడం జరుగుతుంది. 

ఇంకా ద్వనిక పార మాణికత్ లభిసుత ంది. 'హసన  లి 

'జ్ఞతిహీ అనేక మారాు ల ద్వారా 'స'హీ'హ్ లి'గైరిహీ 

అయినటుు . అదేవిధంగా 'హసన  లి'జ్ఞతిహీగా ఉనిది 

అనేక మారాు లద్వారా 'స'హీ'హ్ లిగైరిహీ 

అనబడుతుంది. 

'స'హీ'హ్ లి'జ్ఞతిహీ మరియు 'హసన  లి'జ్ఞతిహీలో 

తేడా ఉందనేది వాసత వం. ఎందుకంటే 'స'హీ'హ్ 

లి'జ్ఞతి హీలో ఉలో్లఖకుని జా్ఞపకశకత  పరిపూరింగా 
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ఉంటుంది. 'హసన  లి'జ్ఞతిహీలో అసంపూరింగా 

ఉంటుంది. 

మున్కర్, మ'అరూఫ్: 

ఒకవేళ బలహీనమైన ఉలో్లఖకుడు పార మాణిక 

ఉలో్లఖకుడ్ని వయతిరేకస్తత  , అటువంటి 'హదీసు'ను 

మున కర , పర తిపక్షంలో ఉని 'హదీసును మ'అరూఫ  

అంటారు. 

ఖబ ర వా'హద  మఖ బూల్  యొకా రండవ రకం. 

ఇందులో ము'హ్ కమ  ముఖ త్లిఫల్  'హదీస ' 

నాసిఖ  మన సూఖ , ముత్వఖఖ ఫ  ఫీహ్  అనే నాలుగు 

రకాలు ఉనాియి. వయతిరేకంగా ల్లని ద్వనిి 

ము'హ్ కమ  అంటారు. ఒకవేళ ద్వనిక వయతిరేకంగా 

ఉంటే ద్వనిి ము'ఖ త్లిఫుల్  'హదీస ' అంటారు. 

రండు 'హదీసు'లు వయతిరేకంగా ఉండ్న, ఒకటి ముందు 

మర్కకటి వనుక ఉంటే, ముందు ద్వనిి మన సూఖ , 

త్రువాతి ద్వనిి నాసిఖ  అంటారు. ఒకవేళ ఒక 

ద్వనిి మర్కక ద్వనిపై పార ముఖయం ఇవాల్లని పక్షంలో 

వాటిని ముత్వఖఖ ఫ ఫీహ్  అంటారు. 

ఖ్బరె మర్దూద్: 

రండు విధాలుగా తిరసారించబడుతుంది. 1. ద్వని 

ధృవీకరణలో ఒక ఉలో్లఖకుడు, ల్లద్వ అనేక 

ఉలో్లఖకులు త్ప్తితే, 2. ల్లద్వ ద్వని ఉలో్లఖకులోో 

ఎవరైనా విమరిశంచ బడ్ననప్పిడు. ఉలో్లఖకులు 

విమరిశంచబడే 5 విషయాలు నాయయ శీలత్కు 

సంబంధించినవి, 5 జా్ఞపక కత క చందినవి. అవనీి 

వరుసగా పేర్కానబడటం జరిగింది. 1. అసత్యం: 

ఉలో్లఖంచిన వయకత  అసత్యవంతుడైతే, అత్డు పర వకత  

(స)పై అసత్యం పలికతే, ఇటువంటి వయకత  ఉలో్లఖనను 

మౌ'దూ అంటారు. అదేవిధంగా ఎలోప్పిడూ అసత్యం 

పలికే వయకత  యొకా ఉలో్లఖనానిి మత రూక  అంటారు. 

ఒకవేళ ఉలో్లఖకుడు ఎప్పిడూ, త్ప్పిలు చేస్త 

వాడైతే, అటువంటి వయకత  'హదీసు'ను మున కర  

అంటారు. అదేవిధంగా త్ప్పిలు, పొర పాటోు, ఏమరు 

పాటుకు గురి అయేయ ఉలో్లఖకుణిి మున  కర  అంటారు. 

అదేవిధంగా ఉలో్లఖకునిలో అసత్యంతో పాటు పాపాలు 

కూడా చోటుచేసుకుంటే అత్ని ఉలో్లఖనానిి కూడా 

మున కర  అంటారు. అదేవిధంగా ఉలో్లఖకునిలో అను 

మానం ఉంటే అత్ని 'హదీసు'ను ము'అలోల్  

అంటారు. అయితే 'హదీసె' ము'అలోల్ ను గురిత ంచడం 

చాలా కషు ం. దీనిి 'హదీసు' నిప్పణుల్ల గురిత ంచ 

గలరు. ఉలో్లఖకుని సత్యత్ను తిరసారించటం. 

ఒక్కాసారి ధృవీకరణను ల్లద్వ మూలానిి 

తిరసారించటం జరుగుతుంది. 

ముద్రజ్: ఉలో్లఖకుడు ఒక ఉదేద శయంతో 'హదీసు'లో 

త్న అభిపార యానిి కూడా చేరిితే, అత్ని ఉలో్లఖనం 

వాసత వానిక వయతిరేకం అయిపోతుంది. దీనిి ముద రజ  

అంటారు. 

ముద రజ  రకాలు: (1) ముద రజుససనద  (2) 

ముద రజుల్  మత్న . 

(1) ముద్రజుససనద్: ధృవీకరణలో మారుిలు, 

చేరుిలు జరిగి అది ఇత్ర ధృవీకరణలకు వేరుగా 

ఉంటే ద్వనిి ముద రజుససనద  అంటారు. 

(2) ముద్రజుల్ మతన్: మూలంలో మారుిలు, 

చేరుిలు జరిగి ఇత్ర మూలాలోో అది ల్లకపోతే ద్వనిి 

ముద రజుల్  మత్న  అంటారు. దీనిి మఖ లూబ  

కూడా అంటారు. 

మ'జీద్ ఫీ ముతత సిల్ అసానీద్: 'హదీసు' 

ధృవీకరణలో ఉలో్లఖకుని పేరు చేరిి, ఇది పార మాణిక 

'హదీసు'లో ల్లకపోతే ద్వనిి మ'జీద  ఫీ ముత్సిలిల్  

అసానీద  అంటారు. 

ఇజ్తత రాబ: 'హదీసు'లో వాసత వ ఉలో్లఖకునిక బదులు 

మర్కకరిని చేరిితే, ఒక ఉలో్లఖకుడు వయతిరేకంగా 

మాటోాడ్నతే ద్వనిి ఇజ తిరాబ  అంటారు. ఇవి కూడా 

రండు రకాలు ఉనాియి. 
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అదేవిధంగా ఉలో్లఖన కరత  బిద్అతీ అయితే అత్ని 

ఉలో్లఖనం స్వాకరించడం జరుగదు. బిద అతీ రండు 

రకాలు. 1. బిద అత  ముకఫఫరహ్  2. బిద అత  గైర  

ముకఫఫరహ్ . బిద అత  ముకఫఫరహ్  ఉలో్లఖనం 

పూరిత గా తిరసారించ బడుతుంది. 

10. బలహీనమైన జా్ఞపకశకత . 

----- 

ధృవీకరణ (అస్నాద్) 

'హదీసు' ఉలో్లఖకుల పరంపరను సనద  మరియు 

అస నాద  అంటారు. ధరమంలో దీనిక చాలా పార ధానయత్ 

ఉంది. మరో విధంగా చపాిలంటే దీనిపైనే ఆధారపడ్న 

ఉంది. ము'హమమద  బిన  స్వరీన  ''పార చీన కాలంలో 

'హదీసు'ల పరంపర గురించి పర జలను అడ్నగేవారు 

కారు. ఎందుకంటే అందరూ సత్య వంతుల్ల గనుక. 

కాని ఇప్పిడు బిద అత ల కలోోలం పార రంభమయియంది. 

అప్పిడు పర జలు మీ ధృవీకరణ తీసుకురమమని 

క్కరడం జరిగింది. ఒకవేళ అహో్ల సునిత తో సంబంధం 

ఉంటే ఉలో్లఖన స్వాకరించడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ 

బిద అత లతో సంబంధం ఉంటే ఉలో్లఖనం 

స్వాకరించడం జరుగదు. (ముఖదద మ  ముసోిమ ) 

'హదీసు'ను పేర్కొనే పద్వలు: 

పద్వలు పేర్కానడానిక 8 త్రగతులు ఉనాియి: 

1. సమీతు వ హదద సనీ, 2. అఖ బరనీ వ ఖర'అతు 

అలైహ, 3. ఖర'అహ్ అలైహ వ అనా అస మ'ఉ, 4. 

అన బ'అనీ, 5. నావలనీ, 6. ష్క ఫహనీ బిల్  ఇజ్ఞ'జ, 

7. కత్బ ఇలయయ బిల్  ఇజ్ఞ'జ, 8. అన  వ గైరిహీ 

'హదీసు' ఉల్లల ఖ్కులు (రావీలు) 

'హదీసు'ను పేర్కానే వయకత ని రావీ అంటారు. రావీక 

బహువచనం రువాతులు. అంటే ఉలో్లఖకుల పేరోలో, 

బిరుదులోో ఒక్కాసారి అనుమానాలు త్లతుత తాయి. 

'హదీసు' విదయలో వీటిపటో కూడా అపర మత్త ంగా 

ఉండాలి. 

1. అనేకమంది ఉలో్లఖకుల పేరోు, బిరుదులు, 

వంశాలు ఒకేలా ఉంటే ద్వనిి ముత్త ఫిఖ  మరియు 
అంటారు. 

2. ముత్ఫరిిఖ , ఒకవేళ అనేక పేరోు ల్లఖనంలో 

ఒకేలా ఉనాి, ఉచాిరణలో వేరేారుగా ఉంటాయి. 

'హదీసు' పుసత కాల్ రకాలు 

'హదీసు'వేత్త ల పరిభాషలో కనిి ప్పసత కాల పేరోు 

జ్ఞమ, ముసిద , సునన , ము'అజమ , ముఫర ద , 

ముసత 'ఖ రజ  మొదలైన పేరోు ఉనాియి. కింద సౌకరయం 

క్కసం పేర్కానడం జరిగింది. అల్  జ్ఞమి'ఉ లిల్  

బు'ఖారీ, జ్ఞమి'ఉ తిరిమజీ' మొదలైనవి. సునన  అంటే 

'హదీసు' లను అధాయయాలుగా, ప్పసత కాలుగా 

పేర్కానడం. అబ వాబుససలాత , కతాబు'ససలాత , 

కతాబు'జజ కాత  మొదలైనవి. సుననె అబూద్వవూద  వ 

నసాయి.  

అల్  మసానీద : ఇందులో 'హదీసు'లను పర వకత  (స) 

అనుచరుల కిమంలో పేర్కానడం జరుగుతుంది. 

ముసిద అ'హమద , ముసిద ఇబ్ని'హమీద . 

అల్  మ'ఆజిమ : ఇందులో 'హదీసు'లను 'హదీసు' 

వేత్త ల వరుస కిమంలో పేర్కానడం జరుగుతుంది. 

మ'అజమ  త్బ రానీ అససగీర , అల్  అల్ సతుల్  

కబీర . 

అల్  అత రాఫ : ఇందులో 'హదీసు'లను సంకష పత ంగా 

పేర్కానడం జరుగుతుంది. ద్వనివలో హదీసు మొత్త ం 

అరథ ం అవుతుంది. దీనితోపాటు పర తేయక ప్పసత కాల 

ధృవీకరణలను కూడా పేర్కానడం జరుగుతుంది. 

ఉద్వ: అల్  అత రాఫ  లి'సి'హా సిత్త . 

అల్  అజ 'జ్ఞ: ఇందులో ఒకే వయకత  యొకా 

ఉలో్లఖనాలను గురించి, ఒకే ఒకా విషయానిి 

గురించి చరిించడం జరుగుతుంది. ఉద్వ: జు'జ ఉల్  

బు'ఖారీ ఫిల్  ఖరాఅతి వ రఫ ఉల్  యదైని వ 

'గైరిహమ. 
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ముసత 'ఖ రజ్ఞత : ఇత్ర ప్పసత కాల 'హదీసు'లను 

పరిశీలించి ఒక ప్పసత కంగా కిమంగా పేర్కానడం  

అల్  ముసత ద రక : అసలు ప్పసత కంలో అందులో ల్లని 

'హదీసు'లను చేరిటం. 'సి'హా సిత్త  ల్లద్వ 

ఉమమ'హాతు సిత్త  మొదలైనవి. కాని కింద 

పేర్కానబడ్నన ప్పసత కాలు చాలా పర ఖాయత్మైనవి. ఆరు 

ప్పసత కాల సమూహానిి 'సి'హాసిత్త  అంటారు.  

1. 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీ, 2. 'స'హీ'హ్ ముసోిమ , 3. 

తిరిమజి', 4. అబూ ద్వవూద , 5. నసాయి, 6. ఇబ్ని 

మాజహ్ ల్లద్వ మువతాత  ఇమామ  మాలిక . 

ముత్త ఫఖున  అలైహ: బు'ఖారీ, ముసోిమ  ఇదద రూ 

పేర్కాని 'హదీసు'లను ముత్త ఫఖున  అలైహ 

అంటారు. 

ఖుర ఆన  త్రాాత్ అనిిటి కంటే సత్యమైన గింథం 

బు'ఖారీ. ఆ త్రువాత్ ముసోిమ , ఆ త్రువాత్ అబూ 

ద్వవూద , తిరిమజి', నసాయి', ఇబ్ని మాజహ్. 

'హదీసు'వేతత ల్ బిరుదులు 

'హదీసు'వేత్త ల పరిభాషలో 'హదీసు'వేత్త లకు ''అల్  

'హాఫిజ '' ల్లద్వ ''అల్  'హుజజ హ్ '' ల్లద్వ ''అల్  'హాకమ '' 

అనే బిరుదులతో గురుత చేసుక్కవటం జరుగుతుంది. 

వాటి అరథ ం:  

1. అల్  ము'హదిద స : అనిి విధాలా 'హదీసు'ను 

గురించి తెలిసిన వయకత . 

2. అల్  'హాఫిజ  ఫిల్  'హదీస ': లక్ష 'హదీసు'లు 

గురుత ని వయకత . 

3. అల్  'హుజజ హ్ : 3 లక్షల 'హదీసు'లు గురుత ని 

వయకత . 

4. అల్  'హాకమ : 'హదీసు'ల మూలాలు, 

పరంపరలు ధృవీకరణలు, తేదీలు మొదలైన వనీి 

గురుత ని వయకత . 

----- 

'హదీసు'వేతత ల్ తరాలు (తబ్ఖ్) 

హదీసువేత్త ల పరిభాషలో ''త్బ ఖ'' అనే పదం 

త్రచూ ఉపయోగించటం జరుగుతుంది. ఫలానా 

ఉలో్లఖన కరత  ఫలానా త్రానిక చందిన వాడని. 

'హదీసు' విద్వయరుథ లు మొటు మొదట త్రం గురించి 

తెలుసు క్కవటం చాలా అవసరం. త్రం అంటే ఒకే 

పండ్నతుని ద్వారా ఉలో్లఖంచే సమకాలీన బృందం. 

ఇబ్ని'హజర  త్ఖ రీబుత్త హ్ 'జీబ లోని 

ముందుమాటలో 12 త్రాలుగా విభజించారు. 1. 

పర వకత  (స) అనుచరులు, 2. తాబయీన , 3. 

ముత్వసిసత  తాబియీన , 4. కబార  తాబియీన , 5. 

పర వకత  (స) అనుచరుల ద్వారా ఉలో్లఖంచిన వారు, 6. 

పర వకత  (స)ను కలవని వారు, 7. కబార  ఇతిత బాయి 

తాబియీన , 8. ముత్వసిసతీన  ఇతిత బాయి 

తాబియీన , 9. అసాగిర ఇతిత బాయి తాబియీన , 10. 

ఇతిత బాయి తాబియీన ల ద్వారా ఉలో్లఖంచేవారు, 

11. ఇతిత బాయి తాబియీన ల ద్వారా ఉలో్లఖంచే 

ముత్వసిసతీన , 12. అసాగిర ఇతిత బాయి తాబియీన . 

1. సహాబీ అంటే విశాాసిగా పర వకత  (స)ను కలిసి, 

విశాాసిగానే మరణించిన వయకత . 

2. తాబయీ అంటే విశాాసిగా పర వకత  (స) 

అనుచరులను కలసి విశాాసిగానే మరణించిన వయకత . 

3. త్బ్న తాబయీ అంటే విశాాస సిథ తిలో 

తాబయీను కలసి విశాాసిగానే మరణించిన వయకత . 

4. ముఖజ రమీన  అంటే అజా్ఞన కాలం, ఇసోామ  

రండు కాలాలను చూచి పర వకత  (స)ను చూడల్లని వయకత . 

అంటే వృదధ  తాబియీనోు. 

***** 


