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8. ఖుర్ఆన్ మహత్యాల పుస్త కం 

ఖుర్ఆన్ను ప్ర శంసంచటం మానవమాతృలకు 

సాధ్యం కాదు. కొన్ని 'హదీసు'లను పాఠకుల మందు 

ఉంచుతున్నిమ. ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''దైవ 

గ్ర ంథంలోన్న ఒక్ అక్షరం చదివిన వారికి ఒక్ పుణ్యం 

లభిసుత ంది. (దార్మి)  

ఒక్ పుణ్యం ప్ది పుణ్యయలకు సమానం. అలిఫ్-

లామ్-మీమ్ అనేది ఒక్ అక్షరం  కాదు. అలిఫ్ ఒక్ 

అక్షరం, లామ్ ఒక్ అక్షరం, మీమ్ ఒక్ అక్షరం. ఈ 

మూడు అక్షరాలకు బదులు 30 పుణ్యయలు 

లభిసాత యి. ఖుర్ఆన్ మొతత ంలో 351,318 అక్షరాలు 

ఉన్నియి. ఖుర్ఆన్ను ప్ఠిస్తత  3,513,180 పుణ్యయలు 

లభిసాత యి. ఇంకా ఇలా అన్నిరు, ఖుర్ఆన్ ప్ఠించి, 

దాన్నపై ఆచరిస్తత  అతన్న తలిిదండుర లకు ఒక్ కిరీటం 

తొడిగంచడం జరుగుతుంది. దాన్న వెలుగు సూరుయన్న 

వెలుగుక్ంటే అధిక్ంగా ఉంటంది. దాన్ని చదివి 

ఆచరించినవారి ప్రిసితి ఎలా ఉంటంది అంటే చదివే 

వారికి చాలా పుణ్యం లభిసుత ంది. (అ'హమద్, అబూ 

దావూద్) 

మరో ఉలి్లఖనం: ఖుర్ఆన్ను ప్ఠించే వయకిత తో 

ప్ఠిసూత  ఉండు, సవరగ  అంతసుత ల పైకి వెళి్ల ఉండు, 

ఎక్కడ ప్ఠనం ఆపుతావో అదే నీ అంతసుత  

అవుతుంది. ఖుర్ఆన్లో 6236 ఆయతులు 

ఉన్నియి. వాటికి ఆ విధ్ంగానే అంతసుత లు 

లభిసాత యి. ప్ర తి అంతసుత కు మధ్య భూమాయ 

కాశమంత దూరం ఉంది. (తిరిమజి')  

మరో ప్ర వచనం: ఖుర్ఆన్ ప్ఠించి దాన్న 'హలాల్ను 

'హలాల్గా, దాన్న 'హరామ్ను 'హరామ్గా స్వవక్రించిన 

వయకిత న్న అలిాహ్ (త) సవరగ ంలో ప్ర వేశంప్జేసాత డు. ఇంకా 

వారి కుటంబాన్నకి చందిన ప్దిమంది నరక్వాసులను 

గురించి అతన్న సఫారసు స్వవక్రిసాత డు. అదేవిధ్ంగా 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠించబడే ఇంటిలో అధిక్ంగా శుభం 

ఉంటంది. ప్ఠించబడన్న ఇంటి్ల శుభం ఉండదు. 

(బ'జా్జర్) 

మరో ప్ర వచనం: న్న సమాజంలోన్న ఉతత మ ఆరాధ్న 

ఖురఆన్ ప్ఠనం. (బైహఖీ) 

మరో ప్ర వచనం: తన ప్ర భువుతో మాటి్లడదలచిన 

వాడు ఖుర్ఆన్ ప్ఠించాలి. అంటే ఖుర్ఆన్ ప్ఠించడం 

తన ప్ర భువుతో మాటి్లడటం వంటిది. (క'నుు ల్ 

అ'అమాల్)  

మరో ప్ర వచనం: ఖుర్ఆన్ ప్ఠించండి, ఖుర్ఆన్ను 

క్ంఠసత ం చేసన హృదయాన్ని అలిాహ్ (త) నరక్ంలో 

వేయడు. (క్న్'జుల్ అ'అమాల్)  

మరో ప్ర వచనం: ఇనుమకు తుపుుప్టిినటి 

హృదయాలకు తుపుు ప్డుతుంది. ఇనుమకు నీటి 

వలి తుపుుప్డుతుంది. అపుుడు ప్ర జలు, 'అలిాహ్ 

ప్ర వకాత ! మరి దాన్ని ఎలా ప్రిశుభర ప్రచాలి,' అన్న 

ప్ర శించారు. ప్ర వక్త  (స), 'చావును అధిక్ంగా 

గురుత ంచుకుంటూ ఉండండి, ఖుర్ఆన్ను అధిక్ంగా 

ప్ఠిసూత  ఉండండి.' (బైహఖీ)  
మరో ప్ర వచనం: న్న సమాజంలో ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం 

అతుయతత మ ఆరాధ్న. (కన్'జుల్ అ'అమాల్)  

ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం: మీలో ఖుర్ఆన్ను నేరుుకొన్న 

ఇతరులకు నేర్పువార్ప అందరిక్ంటే ఉతత మలు. 

(బు'ఖారీ) 

ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం: ఖుర్ఆన్ను అతయధిక్ంగా 

పారాయణ్ం చేయండి. ప్ర ళయదిన్నన అది, తనను 

పారాయణ్ం చేసన వారి కొరకు సఫారసు చేసుత ంది. 

(మసిమ్) 

ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం: ఇతర సమయాలిో ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠించడం క్ంటే నమా'జ్లో ఖుర్ఆన్ ప్ఠించడం 

ఉతత మం. ఇతర వేళలిో ఖుర్ఆన్ ప్ఠించడం 

తన్బీ'హ్, తక్బీర్ల క్ంటే ఉతత మమైనది. 

దానధ్రామలు చేయడం క్ంటే తస్బీ'హ్, తక్బీర్ 
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ఉతత మమైనవి. 'సదఖహ్ చేయడం ఉప్వాసం 

ఉండటం క్ంటే ఉతత మమైనది. ఉప్వాసం డాలు 

వంటిది. (బైహఖీ - మిష్కకత్) 

ఖుర్ఆన్ను క్నీసం మూడురోజులో్ల పూరిత  

చేయాలి. ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం: 3 రోజుల క్ంటే 

తకుకవ సమయంలో ఖుర్ఆన్ను పూరిత చేసన వారికి 

ఏమీ అరిం కాదు.  
ఖుర్ఆన్ ప్ఠన న్నయమాలు: 1. వుజూ చేస భకిత  

శర దధ లతో ప్ఠించాలి. 2. చితత శుదిధ తో, చూపుగోలు 

ల్లకుండా ప్ఠించాలి. 3. పార రంభించడాన్నకి మందు 

అ'ఊజుబిలిాహి మినషై్ష'తా న్నరర జీమ్ అన్న ప్లకాలి. 4. 

చూస చదివితే ఖుర్ఆన్ను కొంత ఎతై్తన ప్ర దేశంపై 

ఉంచి ప్ఠించాలి. 5. అరిం త్తలిస్తత  అరిం చేసుకుంటూ 

చదవాలి. 6. ఖుర్ఆన్ను ఆగఆగ ప్ఠించటం, ప్ర తి 

ఆయతుపై ఆగ ప్ఠించటం ప్ర వక్త  సాంప్ర దాయం. 

ప్ర వక్త  (స)ను, అలిాహ్ (త), ఖుర్ఆన్ను న్నదానంగా 

సుషి్ంగా ప్ఠించమన్న ఆదేశంచాడు. ప్ర వక్త  (స) ఈ 

దైవాదేశానేి అనుసరించేవారు. ప్ర తి ఆయతుు 

ఆగఆగ ప్ఠించేవారు. 

య'అలా' (ర) క్థనం: నేను ఉమమ సలమహ్ను 

ప్ర వక్త  (స) ఎలా ప్ఠించేవారన్న అడిగాను. అపుుడు 

ఆమ ప్ర వక్త  (స) సుషి్ంగా ఒకొకక్క ప్దం వేరువేరుగా 

ప్ఠించేవారన్న త్తలిపారు. అంటే ఉమమ సలమహ్ 

ప్ఠించి ప్ర వక్త  (స) ఈ విధ్ంగా ఒకొకక్క ప్దం 

సుషి్ంగా చదివేవారన్న త్తలిపారు. (ష్మాయి'ల్ 

తిరిమజి')  
మరో ఉలి్లఖనంలో ఇలా ఉంది: ''ప్ర వక్త  (స) ప్ర తి 

ఆయత్ ను వేర్పవరుగా చదివేవారు. ''అల్'హమ్దు 

లిలిాహి రబిిల్ 'ఆలమీన్'' ప్ఠించి ఆగ ఆ తరావత 

''అరర 'హ్మమన్నరర 'హీమ్'' ప్ఠిసాత రు. అంటే ఆగ ఆ తరావత 

''మాలికి యౌమిదీీన్'' ప్ఠించి ఆగపోతారు. అంటే 

న్నదానంగా ఆగఆగ సుషి్ంగా ప్ఠించేవారు. 

(ష్మాయి'ల్ తిరిమజి') 

ఈ 'హదీసు' దావరా ప్ర తి ఆయత్పై ఆగ ఆగ 

ప్ఠించడం ప్ర వక్త  సాంప్ర దాయం అన్న, ఆయత్ ల చివర 

ఆగ్న్నవారు ప్ర వక్త  సాంప్ర దాయాన్నకి వయతిర్పక్ం అన్న 

త్తలుసుత ంది.  
అలిాహ్ (త) మనందరికీ ఖుర్ఆన్ 'హదీసు'ల 

దావరా ఆచరించే భాగ్యం ప్ర సాగంచుగాక్! వీటిని 

ప్ర చారంచేస్త, స్తవచేస్త, ప్ర చురించే భాగ్యం ప్ర సాదించు 

గాక్! (ఆమీన్).  

ఖుర్ఆన్ ప్టి అంతరగ త గౌరవాదరణ్లతో పాట 

బహిరగ త ఆదరణ్, గౌరవాన్ని చూపాలి. దీన్నకి ఎనల్లన్న 

పుణ్యం లభిసుత ంది. నేలపై ప్డి ఉని ఖుర్ఆన్ 

కాగతాలను ఎతిత న వాడితో అలిాహ్ (త) మైతిి క్లిగ 

ఉంట్లడు. అదేవిధ్ంగా అలిాహ్ (త) పేరిు వార స ఉని 

కాగతాలను నేలనుండి ఎతిత నవాడు 'ఇలిియ్యయన్లో 

గొప్ు సిానం పందుతాడు. 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''నేలపై 

ఏదైన్న పుసత క్ం ప్డితే దాన్న రక్షణ్కు అలిాహ్ (త) 

దైవదూతలను ప్ంపిసాత డు. ఆ దైవదూతలు తమ 

రెక్కల దావరా వాటిన్న రకిిసూత  ఉంట్లరు. చివరికి 

అలిాహ్ (త) తన మితిులిో నుండి ఒక్రిన్న ప్ంపిసాత డు. 

అతను దాన్ని నేలపై నుండి ఎతుత కుంట్లడు. ఎవరైెన్న 

అలిాహ్(త) పేరుగ్ల కాగతాన్ని ఎతుత కుంటే అలిాహ్ 

(త) అతన్న పేరును 'ఇలిియ్యయన్లో వార స గొప్ు 

సిాన్నలు ప్ర సాదిసాత డు. ఇంకా అతన్న తలిిదండుర ల శక్ష 

తగగ సాత డు. ఒక్వేళ వారి తలిిదండుర లు అవిశావసులైన్న 

సర్ప. 

----- 

ُل      మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

   (1/651) [ ) صحيح ( 1]  - 2109
َعْن ُعْثَماَن َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  

كُْم َمْن تََعل ََم الُْقْرآَن َوعَل ََمُه"  .َرَواُه الُْبَخاِري ُ  .وسلم: "َخْْيُ

2109. (1) [1/651-దృఢం] 

'ఉసామన్ (ర) క్థనం: దైవప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం: 

''మీలో ఖుర్ఆన్ను నేరుుకొన్న ఇతరులకు నేర్పేవార్ప 

అందరికంటే ఉతత మలు.'' (బు'ఖారీ)  
 ( 1/651)[ ) صحيح (  2]  - 2110
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َخَرَج َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن ُعْقَبَة بِْن عَاِمٍرقَاَل:
ِة  ِفْ ُن ْح نَ وسلم وَ  ف َ "أَي ُُكْم يُِحب ُ أَْن ي َْغُدَو كُل َ يَْوٍم إََِل   فََقاَل:الص ُ

بُْطَحاَن أَْو إََِل الَْعِقْيِق فََيأِِْتْ ِمْنُه بَِناقََتْْيِ كُْوَماَويِْن ِفْ َغْْيِ إِثٍْم  
ََل قَْطِع َرِحٍم   َل "أَفَ  َل:قَا .نُِحب ُ ذَلَِك  كلنا "فَُقلَْنا يَا َرُسْوَل اهللِ  .و َ

يَْغُدْو أََحُدكُْم إََِل الَْمْسِجِد فَُيَعل ُِم أَْو يَْقَرأُ آيََتْْيِ ِمْن ِكَتاِب اهلِل  
وجل َخْْيٌ ل َُه ِمْن نَاقٍَة أَْو نَاقََتْْيِ َوثََلٌث َخْْيٌ لَُه ِمْن ثََلٍث   َعز 

ِمْن أَعَْداِدِهن َ  أَْربٍَع َخْْيٌ ل َُه ِمْن أَْربٍَع و َ    .َرَواُه ُمْسلٌِم  .بِْل ْلِ َن امِ  و َ
2110. (2) [1/651-దృఢం]  
'ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) క్థనం: మేమ 

సుఫ్పహ్ అంటే అరుగుపై కూర్చున్న ఉన్నిమ. 

ఇంతలో ప్ర వక్త  (స) వచాురు. ఇలా అన్నిరు, ''మీలో 

ఎవరు ప్ర తిరోజు బత్'హ్మన్ ల్లదా 'అఖీఖ్ 

మైదానంలోకెళ్ళి అక్కడి నుండి ఎటవంటి అప్రాధ్ం 

చేయకుండా, బంధుతావన్ని తి్తంచకుండా అంటే 

ధ్రమసమమతంగా ఉతత మ జ్జతికి చందిన రెండు 

ఒంటెలు తీసుకురావాలన్న కోరుకుంట్లరు,' అన్న 

అన్నిరు. దాన్నకి మేమ, ''మాలో ప్ర తి ఒక్కరూ 

దాన్నకి ఇషి్ప్డతారు,'' అన్న అన్నిమ. అపుుడు 

ప్ర వక్త  (స) మీలో ప్ర తి ఒక్కరూ ప్ర తి రోజూ ఉదయం 

మసాద్ వైెపు వెళ్ళి, ఖుర్ఆన్ నేరిుంచాలి ల్లదా రెండు 

ఆయతులు ప్ఠించాలి. ఇది అతన్నకి రెండు ఉతత మ 

జ్జతి ఒంటెలక్ంటే మేలైనది. మూడు ఆయతులు 

ప్ఠించడం మూడు ఒంటెలక్ంటే మేలైనది. అదే 

విధ్ంగా ఎన్ని ఆయతులు ప్ఠిస్తత  అన్ని ఒంటెల క్ంటే 

మేలైనది అన్న ప్ర వచించారు. 1  (మసిమ్) 

 

1) వివరణ్-2110: అరబుిలిో ఒంటెలకు, ఆడ ఒంటెలకు 

చాలా విలువ ఉండేది. ప్ర తేయక్ంగా ఎతై్తన వీపు ఉని ఆడ 

ఒంటెలంటే చాలా విలువైెనదిగా భావించబడేది. ప్ర వక్త  

(స) ఉప్మానంగా అన్నిరు, బత్'హ్మన్, 'అఖీఖ్ పార ంతం 

పేరిు. అక్కడ సంత తగల్లది. అక్కడి నుండి బలిసన 

ఉతత మ జ్జతి ఆడఒంటె ఉచితంగా ఎటవంటి 

అప్రాధాన్నకి పాలుడకుండా తీసుకురావాలనే కోరిక్ ప్ర తి 

వయకిత కి ఉంటంది. అదేవిధ్ంగా మసాద్లోన్నకి వెళ్ళి 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠించడం, బోధించడం, ఆ ఒంటెల క్ంటే 

ఎంతో ఉతత మం. ఎందుక్ంటే ఈ ఒంటెలు న్నశనం 

అయిపోతాయి. అలిాహ్ గ్ర ంథం మిగలి ఉంటంది.  

 ( 1/651) صحيح ( [ ) 3]  - 2111
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:

"أَيُِحب ُ أََحُدكُْم إِذَا َرَجَع إََِل أَْهلِِه أَْن ي َِجَد فِْيِه ثََلَث  وسلم: عليه
ِهن َ  ي َْقَرأُ بِ  آيَاٍت ُث َل قَاَل: "فَثَ  . قُلَْنا: نََعْم. "َخلَِفاٍت ِعَظاٍم ِسَماٍن 

ْن ثََلِث َخلَِفاٍت عِ  َرَواُه   .َظاٍم ِسَماٍن"أََحُدكُْم ِفْ َصَلتِِه َخْْيٌ ل َُه م ِ
 .ُمْسلٌِم 

2111. (3) [1/651-దృఢం] 

అబూ హురైెరహ్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) 'మీలో ఎవ 

రైెన్న తనఇంటికి తిరిగవచిునపుడు తనఇంటి్ల 

మూడు గ్రభం ధ్రించిన ఆడ ఒంటెలు ఉండాలన్న 

కోరు కుంట్లరా?' అన్న ప్ర శించారు. దాన్నకి మేమ, 

'ప్ర తివయకిత  దీన్ని కోరుకుంట్లడు,' అన్న అన్నిమ. 

అపుుడు ప్ర వక్త  (స) 'మీలో ఎవరైెన్న నమా'జులో 

మూడు ఆయతులు ప్ఠిసే్త మూడు గ్రభం ధ్రించిన 

ఆడఒంటెల క్ంటే ఎంతో ఉతత మం' అన్న అన్నిరు. 

(మసిమ్) 

  (1/652) ( متفق عليه)  [ 4]  - 2112
َوَعْن عَائَِشَة َرِضَي اهلُل َعْنَها قَالَْت: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  

َرةِ َوال َِذْي   عليه وسلم:  َفَرةِ الِْكَراِم الََْبَ "اَلَْماِهُر بِالُْقْرآِن َمَع الس َ
َ  عَلَْيِه َشاٌق لَهُ يَْقَرأُ الُْقْرآَن َويََتَتْعَتُع فِْيِه َوُهَو   .َراِن" جْ أ

2112. (4) [1/652-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'ష్హ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం: 

''ఖుర్ఆన్ ప్ండితుడయి ఉండి, దాన్ని ప్ఠించే వయకిత , 

గౌరవనీయులు, పుణ్యయతుమలు అయిన దైవ 

దూతలతో ఉంట్లడు. ఖుర్ఆన్ను ప్ఠించడంలో 

తడబడుతూ, శరమతో ప్ఠించేవాడు రెటిింపు 

పుణ్యయన్ని పందుతాడు. 2 (బు'ఖారీ, మసిమ్) 

 (1/652)[ ) متفق عليه (  5]  - 2113
"ََل   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: َوَعِن ابِْن ُعَمَرقَاَل:

: َرُجٍل آتَاُه اهلُل الُْقْرآَن فَُهَو يَُقْوُم بِِه آنَاَء   َحَسَد إَِل َ َعىَل اثَْنْْيِ
 

2) వివరణ్-2112: ప్ండితుడంటే ఖుర్ఆన్ చాలా బాగా 

క్ంఠసత ం ఉని వయకిత , చాలా మంచిగా ప్ఠిసాత డు. అతన్నకి 

చదవడంలో ఎటవంటి ఆటంక్ం, క్షి్ం క్లగ్దు. అయితే 

తడబడుతూ అతి క్షి్ంగా, శరమతో ప్ఠించేవాడికి 

అంతక్ంటే రెటిింపు పుణ్యం లభిసుత ంది. 
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َهارِ  اَلا فَُهَو يُْنِفُق ِمْنُه آنَاَء اُه اهلُل مَ َرُجٍل آتَ وَ  .الل َْيِل َوآنَاَء الن َ
َهاِر"  .الل َْيِل َوآنَاَء الن َ

2113. (5) [1/652-ఏకీభవితం]  
'అబీులిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వ 

చనం, ''ఇదీరు వయకుత ల ప్టి తప్ు, మరెవవరి ప్టి్ల 

అసూయప్డకూడదు. ఒక్రు: అలాాహ్ (త) ఖుర్ఆన్ 

జా్జన్నన్ని ప్ర సాదించగా, రాతిిప్గ్లు దాన్ని చదివి, 

దాని ప్ర కారం ఆచరించే వయకిత . మర్చక్రు: అలాాహ్ (త)  

ధ్న సంప్దలు ప్ర సాదించగా వాటిన్న రాతిీప్గ్లు 

అలాాహ్ (త) మారగ ంలో ఖరుుపటిే వయకిత . 3 (బు'ఖారీ, 

మసిమ్) 

  (1/652) [ ) متفق عليه ( 6]  - 2114
َ  َوَعْن  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه    قَاَل:اْْلَْشَعِرْي  ُمْوََس ِِبْ أ
ِة ِريُْحَها  وسلم: "َمَثُل الُْمْؤِمِن ال َِذْي يَْقَرأُ الُْقْرآَن كََمَثَل اْْلُتُْرج َ

َوَمَثُل الُْمْؤِمِن ال َِذْي ََل يَْقَرأُ الُْقْرآُن كََمَثَل   .َطي ٌِب َوَطْعُمَها َطي ٌِب 
َوَمَثُل الُْمَنافِِق ال َِذْي ََل يَْقَرأُ  . َطْعُمَها ُحلْوٌ َح لََها وَ َرةِ ََل ِريْ مْ الت َ 

َوَمَثُل   .الُْقْرآَن كََمَثِل الَْحْنَظلَِة لَْيَس لََها ِريٌْح َوَطْعُمَها ُمر ٌ 
يَْحانَةِ  ُمَها عْ َط ِريُْحَها َطي ٌِب وَ  .الُْمَنافِِق ال َِذْي يَْقَرأُ الُْقْرآَن َمَثَل الر َ

َفٌق عَلَْيِه.  ".ُمر ٌ   ُمت َ
ِة  َوِفْ ِرَوايٍَة: ُ الُْقْرآَن َويَْعَمُل بِِه كَاْْلُتُْرج َ "اَلُْمْؤِمِن ال َِذْي يَْقَرأ

َمَرةِ"َوالُْمْؤِمِن ال َِذْي ََل يَْقَرأُ الُْقْرآَن   .َويَْعَمُل بِِه كَالت َ
2114. (6) [1/652-ఏకీభవితం] 

అబూ మూసా అష్'అరీ (ర) ఉలి్లఖనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఖుర్ఆన్ ప్ఠించే విశావస కమల ప్ండు 

(అతుు జ్ు హ్) లాంటి వాడు. కమల ప్ండులో సువాసన 

 

3) వివరణ్-2113: ఈ 'హదీసు'లో అసూయ (రష్క్) 

అంటే తనకు కూడా ఇవి లభించాలనే తాప్తియం. 

ఇతరుల అనుగ్ర హ్మలు నశంచాలన్న కోర్మతే అది ఈరియ 

('హసద్)  అవుతుంది. ఇలాంటి ఈరియ న్నషిదధ ం('హరం).  

ఒక్ వయకిత  ఖుర్ఆన్ ప్ండితుడు, క్ంఠసత ం చేస ఉన్నిడు. 

నేను కూడా అతన్నలా అవావలనే కోరిక్ క్లగ్డం, 

దానధ్రామలు చేస్త ధ్నవంతున్న చూసి, తనకు కూడా 

అతన్నలా ధ్నసంప్దలు లభించాలన్న తాను కూడా 

అతన్నలా దానధ్రామలు చేయాలని కోరటం ఉచితమే. 

కూడా ఉంటంది. ఇంకా దాన్న రుచి కూడా తియయగా 

బాగుంటంది. ఖుర్ఆన్ పారాయణ్ం చేయన్న విశావస 

ఖర్జూ రపు ప్ండులాంటి వాడు. అందులో సువాసన 

ల్లక్పోయిన్న, దాన్న రుచి మాతిం తియయగా ఉంటంది. 

ఇక్ ఖుర్ఆన్ పారాయణ్ం చేయన్న క్ప్టవిశావస 

ఉమ్మెత్త కాయ ('హంజ్లహ్) లాంటి వాడు. అందులో 

సువాసన్న ఉండదు, రుచి కూడా చేదుగా ఉంటంది. 

ఖుర్ఆన్ పారాయణ్ం చేస్త క్ప్టాచార్మ, సుగంధ 

మొక్క (రీహాన్) లాంటి వాడు. పైకి దాన్న వాసన 

బాగున్ని రుచిమాతిం చేదుగా ఉంటంది. (బు'ఖారీ, 

మసిమ్)  

మరో ఉలి్లఖనంలో, ''ఖుర్ఆన్ను పారాయణ్ం చేస్త, 

దాన్ని ఆచరించే విశావస కమలా ప్ండు లాంటివాడు, 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠించక్, దానిపై ఆచరించే విశావస ఖరాూర 

ప్ండు లాంటివాడు,'' అన్న ఉంది. 

 ( 1/652)[ ) صحيح (  7]  - 2115
عليه   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  قَاَل:اِب َوَعْن ُعَمَربِْن الَْخط َ 

ا َويََضُع بِِه آَخِريَْن".  وسلم:  "إِن َ اهلَل يَْرفَُع بَِهَذا الِْكَتاِب أَْقَواما
 .َرَواُه ُمْسلٌِم  

2115. (7) [1/652-దృఢం] 

'ఉమర్ బిన్ 'ఖతాత బ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, న్నససందేహంగా అలాాహ్ ఈ గ్ర ంథం 

(ఖుర్ఆన్) దావరా కొన్ని జ్జతులిి మహోనిత 

సితికి చేరుసాత డు. మరికొన్ని జ్జతులిి దీన్న 

మూలంగా అధోగ్తి పాలు చేసే్తసాత డు. 4 (మసిమ) 

 (1/652)[ ) متفق عليه (  8]  - 2116
بَْيَنَما ُهَو  َوَعْن أَِِبْ َسَعْيِد الُْخَدِري ِ أَن َ أَُسْيَد بُْن ُحَضْْيٍ قَاَل:

ُ ِمَن الل َْيِل قْ يَ   ِعْنَدُه إِذْ َجالَِت َمْربُْوَطةٌ   َوفََرُسهُ ةَ ُسْوَرَة الَْبَقرَ  َرأ
َ فََجالَْت الَْفَرُس فََسَكَت فََسَكَنْت  الَْفَرُس فََسَكَت فََسَكَتْت فََقَرأ

 

4) వివరణ్-2115: ఖుర్ఆన్ను ప్ఠించి దానిు అనుసర్మంచే 

వయకిత కి ఉభయలోకాలిో అలిాహ్ (త) ఉనిత సిాన్నలు 

ప్ర సాదిసాత డు. అదేవిధ్ంగా ఖుర్ఆన్ను ప్ఠించన్న, దానిు 

అనుసరించన్న వయకిత  ఉభయ లోకాలిోనూ అధోగతికి 

చేరుత్యడు. 
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َ فََجالَْت الَْفَرُس  .الَْفْرُس  فَانَْصَرَف َوكَاَن ابُْنُه يَْحََي  .ثُم َ قََرأ
اقَِريْ  ْنَها فَأَْشَفَق أَْن تُِصْيَبهُ  با ا آخ َ فَ  .م ِ َماِء  َرُه َرفََع لَم َ َرأَْسُه إََِل الس َ

ِب َ   َث الن َ ا أَْصَبَح َحد َ ل َِة فِْيَها أَْمَثاُل الَْمَصابِْيِح فَلَم َ فَإِذَا ِمْثَل الظ ُ
ْ يَ  فََقاَل: .صىل اهلل عليه وسلم ْ يَا ابَْن ُحَضْْيٍ اِْقَرأ ابَْن  ا "اِْقَرأ

أَ يَْحََي َوكَاَن ِمْنَها   أَْن تََط َرُسْوَل اهللِ  اقَاَل فَأَْشَفْقُت يَ  ُحَضْْيٍ". 
ا ل َِة   إَل السماِء. َرفَْعُت َرأِْسْي  فانصرفت إليه و  قَِريْبا فَإِذَا ِمْثَل الظ ُ

ا  مَ فِْيَها أَْمَثاُل الَْمَصابِْيِح فََخَرْجُت َحّت َ ََل أََراَها قَاَل:"َوتَْدِرْي 
ْوتَِك َولَْو قََرأَْت  دَنَْت لَِص  َمَلئَِكةُ الْ "تِلَْك  قَاَل: .قَاَل ََل  "ذَاَك؟

َفٌق عَلَْيِه .   ". ُمت َ ْ  َْلَْصَبَحْت يَْنُظُر الن َاُس إِلَْيَها ََل تََتَواَرى ِمهْْنُ
"ِ بََدَل:  َوالل َْفُظ لِلُْبَخاِري ِ َوِفْ ُمْسلٍِم: "َعَرَجْت ِفْ الَْجو 

 .َعىَل ِصْيَغِة الُْمَتكَل ِِم"ْجُت َخرَ "
2116. (8) [1/652-ఏకీభవితం] 

అబూ స'య్యద్ 'ఖుదీర  (ర) క్థనం: ఉసైద్ బిన్ 

'హు'దైర్ తన సంఘటనను ఇలా పేర్చకన్నిరు, ''ఒక్ 

రాతిి అతను సూరహ్ బఖరహ్ (2) ప్ఠిసుత న్నిరు, 

అతన్న గురర ం అతన్న దగ్గ ర్ప క్టిబడి ఉంది. 

అక్సామతుత గా ఆ గురర ం గంతసాగంది. అతను ప్ఠనం 

ఆపివేసారు. గురర ం కూడా గంతటం మాన్న వేసంది. 

మళ్ళి అతను చదవటం పార రంభించాడు. మళ్ళి గురర ం 

గంతసాగంది. అతను ప్ఠనం ఆపివేసారు. గురర ం 

కూడా గంతటం మాన్నవేసంది. మళ్ళి అతను 

చదవటం పార రంభించాడు. మళ్ళి గురర ం గంతసాగంది. 

అతను నమా'జు మగంచారు. అతన్న కుమారుడు 

య'హ్యా గురార న్నకి సమీప్ంగానే ప్డుకొన్న 

ఉన్నిడు. ఒక్వేళ తన కుమారుడు గురర ం వదీనే 

ప్డుకొన్న ఉంటే గురర ం ఈ విధ్ంగా గంతటం వలి 

అతన్నకి బాధ్ క్లుగుతుందన్న అతన్నకి భయం 

వేసంది. అతను తన కుమారున్ని అక్కడి నుండి 

తొలగంచాడు. తన తల ఎతిత  ఆకాశం వైెపుచూశాడు. 

నీడలా మేఘం వాయపించి ఉంది. అందులో దీపాలిా 

వెలుగు ఉంది. ఉదయం ల్లచి ప్ర వక్త  (స) వదీకు వచిు 

రాతిి జరిగనదంతా వినివించుకున్నిడు. అది విన్న 

ప్ర వక్త  (స), 'ఓ ఇబి 'హు'దైర్! చదువుతూ 

ఉండవలసంది. 'ఓ ఇబి 'హు'దైర్! చదువుతూ 

ఉండవలసంది. అతను ఓ అలిాహ్ ప్ర వక్త  న్న 

కుమారుడు య'హ్యా అక్కడే ప్డుకున్న ఉన్నిడు. 

గురర ం న్న కుమారున్ని నలిపి వేసుత ందన్న న్నకు భయం 

వేసంది. అందుకే  నమా'జ్ మగంచి అబాియిన్న 

తీసుకోవట్లన్నకి వచిు ఆకాశం వైెపు చూస్తత , నీడలా 

వాయపించి ఉంది. అందులో దీపాలు వెలుగుతూ 

ఉన్నియి. నేను బయటకు వచాును. అవి మరి 

క్నబడ ల్లదు.' ప్ర వక్త  (స), 'అవేమిట్ల నీకు త్తలుసా,' 

అన్న అడిగారు. అతను, 'ల్లదు,' అన్న సమాధానం 

ఇచాుడు. 'అవి కారుణ్య దైవదూతలు. నీ ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠన్నన్ని వినడాన్నకి దగ్గ రకు వసుత న్నిరు. ఒక్వేళ 

నీవు అలాగే చదువుతూ ఉంటే ఉదయం వారిన్న 

ప్ర జలు చూసుకునేవారు. వారు ప్ర జ్ల చూపుల 

నుండి తప్ేంచు కోలేరు. 5 (బు'ఖారీ)  

మరో మసిమ్ ఉలి్లఖనంలో ఇలా ఉంది, 

''దైవదూతలు ఆకాశం'' వైెపు వెళ్ళిపోయారు. 

  (1/653) [ ) متفق عليه ( 9]  - 2117
اِء بِْن عَاِزٍب قَاَل: ُ ُسْوَرُة الَْكْهِف َوإََِل   َوَعِن الََْبَ كَاَن َرُجٌل يَْقَرأ

ْربُْوٌط  ْتُه َسَحابٌَة بِ  َجانِِبِه ِحَصاٌن م َ نُْو  َعلَْت تَْد فََج َشْطَنْْيِ فََتَغش َ
ِب َ صىل اهلل عليه  َوتَْدنُ  ا أَْصَبَح أَََت الن َ ْو َوَجَعَل فََرُسُه يَْنِفُر فَلَم َ

ِكيْ  .وسلم فََذكََر ذَلَِك لَهُ  لَْت فََقاَل: "تِلَْك الس َ  ." بِالُْقْرآنَنُة تََن َ
2117. (9) [1/653-ఏకీభవితం] 

బరా' (ర) క్థనం: ఒక్ వయకిత  సూరహ్ క్హఫ్ (18) 

ప్ఠిసుత న్నిరు. ఆయనకు దగ్గ రలోనే గురర ం రెండు 

తిాళితో క్టిబడి ఉంది. ఆ గురార న్ని ఒక్ మేఘం 

క్పిువేసంది. గురర ం దగ్గ రకు వచిుంది. ఆ గురర ం 

గంతసాగంది. ఉదయం కాగానే ఆ వయకిత  ప్ర వక్త  (స) 

వదీకు వచిు రాతిి జరిగనదంతా వివరించాడు. అది 

విని ప్ర వక్త  (స) అది ప్ర శాంతత అన్న, ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠించడం వలి అవతరించిందన్న ప్ర వచించారు. 6  

(బు'ఖారీ, మసిమ్) 
 

5) వివరణ్-2116: ఒక్వేళ ఒక్ వయకిత  భయభకుత లతో 

మంచి సవరంతో ఖుర్ఆన్ ప్ఠిస్తత  అది వినడాన్నకి ఆకాశం 

నుండి దైవదూతలు వసాత రు. దీన్నవలి ప్ఠించేవాన్న 

పార ధానయత, ఖుర్ఆన్ ప్ర తేయక్త త్తలుసుత ంది. వీరు 

వెలుగుతో న్నండిన దైవదూతలు. వారి మఖాలు దీపాలిా 

ఉంటాయి. 

6) వివరణ్-2117: ఆ వయకిత  అంటే 'ఉసైద్ బిన్ హు'దైర్, 

ప్ర వక్త  గారి అనుచరులిో ఒక్రు. వీరిన్న గురించి ఇంతకు 
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 ( 1/653)[ ) صحيح (  10]  - 2118
كُْنُت أَُصل ِْي ِفْ الَْمْسِجِد : َوَعْن أَِِبْ َسِعْيِد بِْن الُْمَعىل  قَاَل 

ُت ثُم َ ّت َ َصل َيْ ُه حَ فَلَْم أُِجبْ  . صىل اهلل عليه وسلمِب ُ فََدعَاِِنِ الن َ 
 َ ْ كُْنُت أَُصل ِْي  تَْيُتُه.أ أَلَْم يَُقِل اهلُل   :فََقاَل  .فَُقلُْت يَا َرُسْوَل اهلِل إِِن ِ

ُسْوِل إِذَا دَعَاكُْم  ِ َولِلر َ "أَََل   ( ثُم َ قَاَل ِِلْ:24: 8-)اْسَتِجْيُبوا لِِل 
َ  أُعَل ُِمَك  َ الُْقْرآِن قَبْ ْعَظَم ُسْوَرةٍ ِفْ أ ِجِد".  ِمَن الَْمْس  ْن تَْخُرَج َل أ

ا أََرادَ أَْن ي َْخُرَج قُلُْت    : يا رسول اهلل إنك قلت فَأََخَذ بَِيِدْي فَلَم َ
ِ َرب ِ الَْعالَِمْْيَ  قَاَل: .َك أَْعَظُم ُسْوَرةٍ م َِن الُْقْرآِن َْلُعَل ِمُ  -)اَلَْحْمُد لِِل 

َواُه َِ ر   . ته"ِذْي أُْوتِيْ ِظْيُم ال َ الْعَ ْبُع الَْمَثاِِنْ َوالُْقْرآُن الس َ  َي هِ  (1
 .الُْبَخاِري ُ 

2118. (10) [1/653-దృఢం] 

అబూ స'య్యద్ బిన్ మ'అలిా (ర) క్థనం: నేను 

మసాద్లో నమా'జ్ చదువుతున్నిను. ఇంతలో ప్ర వక్త  

(స) ననుి పిలిచారు. నమా'జులో ఉండటం వలి 

వెంటనే వెళిల్లక్ పోయాను. నమా'జు మగంచుకొన్న 

ప్ర వక్త  (స) వదీకు వెళ్ళి, 'తమరు పిలిచినపుడు నేను 

నమా'జులో ఉన్నిను, అందువలి్ల రాల్లక్ పోయాను,' 

అని వినివించుకున్నిను. అపుుడు ప్ర వక్త  (స) 

అలిాహ్ (త) ఇలా ఆదేశంచల్లదా, ''అలాాహ్ మరియు 

ఆయన ప్ర వక్త  పిలిచినపుడు వెంటనే సుందించండి, 

విధేయత చూప్ండి.' అని ప్ఠించారు. ఆ తరువాత 

నువువ మసాద్ నుండి బయటకు వెళ్ళి మందు నేను 

నీకు ఖుర్ఆన్లో అన్నిటి క్ంటే పదీ సూరహ్ 

చూపించన్న?' అన్న ప్లికి, న్న చేయి ప్టికొన్న మసాద్ 

నుండి బయటకు నడవసాగారు. బయటకు 

రాబోతునిపుుడు నేను ప్ర వక్త  (స)ను, 'ఓ అలిాహ్ 

ప్ర వకాత ! తమరు ఇపుుడే మసాద్ నుండి బయటకు 

వెళ్ళి మందు ఒక్ పదీ సూరహ్ చూపిసాత ను,' అన్న 

అన్నిరు అన్న వినివించుకున్నిను. అపుుడు ప్ర వక్త  

(స) అది, సూరహ్ ఫాతిహా (1), ఇందులో 7 

ఆయాతులు ఉన్నియి, ఇది నమా'జులో అనేక్సారిు 

 

మందు  'హదీసు'లో పేర్చకనడం జరిగంది. మరికొందరు 

సా'బిత్ బిన్ ఖైస్ అన్న అంటారు. ప్ర శాంతత అంటే 

మనశాశంతి, కారుణ్య దైవదూతలు. 

ప్ఠించబడుతుంది, న్నకు ఇవవబడిన ఖుర్ఆన్ ఇదే, 

అన్న ప్ర వచించారు.' 7 (బు'ఖారీ) 

 ( 1/654) ) صحيح ( [ 11]  - 2119
َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  

ْيَطاَن يَْنِفُرِمَن   عليه وسلم: "ََل تَْجَعلُْوا بُُيْوتَُكْم َمَقابَِرإِن َ الش َ
 .  اُه ُمْسلٌِم َروَ    .َرأُ فِْيِه ُسْوَرُة الَْبَقَرةِ"يُقْ الَْبْيِت ال َِذْي 

2119. (11) [1/654-దృఢం] 

అబూ హురైెరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''మీరు మీ ఇండిను శమశాన్నలుగా మారుుకోక్ండి. 

న్నససందేహంగా సూరహ్ బఖరహ్ (2) ప్ఠించబడే 

ఇంటి్ల నుంచి షై్ష'తాన్ పారిపోతాడు.'' 8 (మసిమ్) 

 ( 1/654)[ ) صحيح (  12]  - 2120
ْ  َعْن  َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   قَاَل:  أَُماَمةَ أَِِب
ا ِْلَْصَحابِِه  يَُقْوُل: "اْقَرُءْوا الُْقْرآَن فَإِن َُه يَأِِْتْ يَْوَم الِْقَياَمِة َشِفْيعا

ْهَراَويِْن الَْبَقَرَة  فَإِن َُهَما   ( 3) ِعْمَراَن آِل  َوُسْوَرةُ ( 2)اْقَرُءْوا الز َ
ن َُهَما َغَماَمَتاِن أَْو كَأَن َُهَما َغَيايََتاِن أَْو فِْرقَاِن  َياَمِة كَأَ يَْوَم الْقِ اِن تَأْتِيَ 

 

7) వివరణ్-2118: ఈ వాకాయన్నకి అరిం ఏమిటంటే 

అలిాహ్(త) మరియు ఆయన ప్ర వక్త  (స) పిలిస్తత  వెంటనే 

నేను సదధ ంగా ఉన్నినన్న సమాధానం ఇవావలి. ప్ర వక్త  (స) 

అతన్ని పిలిచినపుడు వెంటనే సమాధానం ఇచిు 

ఉండవలసంది. అంటే ఇలా, 'లబైిక్ ఓ అలిాహ్ ప్ర వక్త ! 

నేను మీ స్తవలో సదధ ంగా ఉన్నిను.' ఇలా అనటంవలి 

నమా'జు భంగ్ంకాదు. ఎందుక్ంటే నమా'జులో, 'అసస 

లామ అలైక అయుయహనిబియుయ,' అంటే నమా'జు 

భంగ్ం కానటి. దీన్నవలి సూరహ్ ఫాతి'హ్మ ప్ర తేయక్త, 

పార ధానయత విశదమవుతుంది. ఖుర్ఆన్లో భావప్రంగా 

చూస్తత  అన్నిటిక్ంటే పదీ సూరహ్ ఇదేనన్న త్తలిసంది.  

8) వివరణ్-2119: ఇండిను శమశాన్నలుగా చేసుకోవడం 

అంటే శమశాన్నలిో నమా'జు చదవబడదు. ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠించబడదు. మీరు ఖుర్ఆన్ ప్ఠించకుండా, అదనపు 

నమా'జులు చదవకుండా ఇండిను శమశాన్నలుగా 

మారుక్ండి. ఇండిలో ఖుర్ఆన్ ప్ఠించండి, అదనపు 

నమా'జులు చదవండి. దాన్న వలి షై్ష'తాన్ మీ ఇండిలోకి 

రాల్లడు. వచిున్న భయంతో తురుర న పారిపోతాడు. ఈ 

'హదీసు' దావరా సూరహ్ బఖరహ్(2) పార మఖయత 

విశదమవుతుంది.  



8. ఖుర్ఆన్ మహత్యాలు-’హ. 2109-2222; సంపుటం:I 726 8- الِجلد   ؛  2222- 2109 .ح-ِكتَاُب فََضائِِل اْلقُْرآن :I 
 

 

اِن َعْن أَْصَحابِِهَما اْقَرُءْوا ُسْوَرَة الَْبَقَرَة فَإِن َ   ِمْن َطْْيٍ َصَواف َ تَُحاج َ
 لٌِم ُه ُمْس َرَوا  . ُة"َبَطلَ  تَْسَتِطْيُعَها الْ ََل َحْسَرٌة و َ ا َوتَْركَهَ  أَْخَذَها بََركَةٌ 

2120. (12) [1/654-దృఢం]  
అబూ ఉమామహ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ఇలా 

అంటూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''ఖుర్ఆన్ను 

అతయధిక్ంగా పారాయణ్ం చేయండి, ప్ర ళయదిన్నన 

అది, తనను పారాయణ్ం చేసనవారి కొరకు సఫారసు 

చేసుత ంది. అదేవిధ్ంగా  వెలుగుతో మరిస్త రెండు 

సూరాలను ప్ఠించండి. అంటే సూరహ్ బఖరహ్ (2), 

సూరహ్ ఆలి 'ఇమాాన్ (3). ఎందుక్ంటే, ఈ రెండు 

సూరాలు తీరుుదినం న్నడు మేఘాల రెండు మక్క 

లుగా, ల్లదా నీడగా ల్లదా ప్కిుల రెండు గుంపులుగా 

వచిి, వారి తరఫున వాదిసాత యి. ప్క్షపాతంగా వయవ 

హరిసాత యి. మకిత  లభించేలా ప్ర యతిిసాత యి. అందు 

వలి మీరు సూరహ్ బఖరహ్ (2) ప్ఠించండి. ఎందు 

క్ంటే సూరహ్ బఖరహ్ ప్ఠించడం వలి శుభం క్లుగు 

తుంది. ప్ఠించక్ పోవటం దురదృష్ట కరం, విచారాన్నకి 

కారణ్ం అవుతుంది. దాన్ని చదివే వారికి వయతిర్పక్ంగా 

దురానులకు శకిత  లభించదు. దురామరుగ లు ఖుర్ఆన్ 

పాఠకున్ని ఎదిరించల్లరు. (మసిమ్) 

 ( 1/654)[ ) صحيح (  13]  - 2121
اِس بِْن َسْمَعاَن قَاَل: و َ ِب َ صىل اهلل عليه   َوَعِن الن َ َسِمْعُت الن َ

"يُْؤََت بِالُْقْرآِن يَْوَم الِْقَياَمِة َوأَْهلِِه ال َِذيَْن كَانُْوا   وسلم يَُقْوُل:
كَأَن َُهَما ( 3)َراَن َوآُل ِعمْ  (2)  بِِه تَْقَدُمُه ُسْوَرُة الَْبَقَرةِ  َن وْ يَْعَملُ 
َماَمَتاِن أَْو ُظل ََتاِن َسْودَاَواِن بَْيَنُهَما َشْرٌق أَْو كَأَن َُهَما فِْرقَاِن ِمْن  َِ غ

اِن َعْن َصاِحَبِهَما"  .َرَواُه ُمْسلٌِم   .َطْْيٍ َصَواف َ تَُحاج َ
2121. (13) [1/654-దృఢం] 

నవాస్ బిన్ సమ'ఆన్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స)ను 

ఇలా ప్ర వచిసూత  ఉండగా విన్నిను, ''పునరుతా్యన 

దినమున ఖుర్ఆన్ను మరియు ప్ర ప్ంచంలో దాన్ని 

ఆచరించిన వారిన్న అలాాహ్(త) సన్నిధిలో హ్మజరు 

ప్రచటం జరుగుతుంది. అపుుడు బఖరహ్(2), ఆలి 

'ఇమాాన్ (3) సూరాలు అందరి క్న్ని మందుండి 

మేఘాల రెండు మక్కలుగా, ల్లదా నీడగా ల్లదా 

ప్కిుల రెండు గుంపులుగా వచిి, తమను ప్ఠించేవారి 

కొరకు సిఫారసు చేసే్తయి. 9 (మసిమ్) 

 ( 1/654)[ ) صحيح (  14]  - 2122
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:   َوَعْن أَُِب ِ بِْن كَْعٍب قَاَل:

 قَاَل: َظُم؟"َمَعَك أَعْ  اهللِ   آيٍَة م ِْن ِكَتاِب أَتَْدِرْي أَي ُ  رِ أَبَا الُْمْنذِ  "يَا
"يَا أَبَا الُْمْنِذِر أَتَْدِرْي أَي ُ آيٍَة م ِْن   قُلُْت اهلُل َوَرُسْولَُه أَعْلَُم قَاَل: 
)اهلُل ََل إِلََه إَِل َ ُهَو الَْحي ُ  قُلُْت  قَاَل: ِكَتاِب اهلِل َمَعَك أَْعَظُم؟"

هلِل لَِيْهِنَك  ا"وَ  َوقَاَل: ْدِرْي ( قَاَل فََضَرَب ِفْ َص 255:  2 -ُم وْ ي ُ الْقَ 
 .َرَواُه ُمْسلٌِم  . أَبَا الُْمْنِذِر"يا الِْعلُْم 

2122. (14) [1/654-దృఢం] 

ఉబై బిన్ క్'అబ్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ననుి 'ఓ 

అబా మన్జి'ర్! నీ దగ్గ రుని దైవగ్ర ంథ వాకాయలిో 

అన్నిటిక్న్ని గొప్ుదేదో నీకు త్తలుసా?' అన్న 

అడిగారు. దాన్నకి నేను, 'అలిాహ్ (త)కు, ఆయన 

ప్ర వక్త కు (స) త్తలుసు,' అన్న అన్నిను. మళ్ళి అతను 

(స) 'ఓ అబా మన్జి'ర్ నీ దగ్గ రుని దైవగ్ర ంథ 

వాకాయలిో అన్నిటిక్న్ని గొప్ుదేదో నీకు త్తలుసా?' 

అన్న అడిగారు. అపుుడు నేను ఆయతుల్ కురీీ 

(2:255)' అన్న అన్నిను. అపుుడతను (స) న్న 

ర్చమమ తటిి, ''ఓ అబా మంజి'ర్! నీకు, నీ జా్జనం 

వలా శుభం క్లుగు గాక్!'' అన్న అభినందించారు. 10 

(మసిమ్)  

 ( 1/655)[ ) صحيح (  15]  - 2123
 

9) వివరణ్-2121: అంటే ఖుర్ఆన్ మరియు ఆ రెండు 

సూరాల పుణ్యం కారుణ్యఛాయలా ప్న్నచేసుత ంది. తీరుు 

మైదానంలో గ్ల తీవర మైన వేడి నుండీ రకిిసుత ంది. అంటే 

ఖుర్ఆన్, ఈ రండు సూరహ్ లను చదివే ప్ర తిఫలం 

కారుణ్ా ఛాయగా ఉంటంది. కాబటిట  వారు నరకాగ్ను 

నుండి సురకిితంగా ఉంటారు. 

10) వివరణ్-2122: మొదటిసారి 'త్తలీదు' అన్న అన్నిరు. 

అపుుడు అతన్నకి గురుత కురాల్లదు కాబోలు. రెండవసారి 

ప్ర శించినపుడు అతన్నకి గురుత కొచిుంది. 'ఆయతుల్ 

కుర్స్వ (2:255)' అన్న సమాధానం ఇచాురు. భావప్రంగా 

చూస్తత  ఆయతుల్ కుర్స్వ అన్నిటిక్ంటే పదీ ఆయతు. 



8. ఖుర్ఆన్ మహత్యాలు-’హ. 2109-2222; సంపుటం:I 727 8- الِجلد   ؛  2222- 2109 .ح-ِكتَاُب فََضائِِل اْلقُْرآن :I 
 

 

  هلل ا  َوك َلَِِنْ َرُسْوُل اهلِل صىل َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:
ْحُثْو ِمَن فََجَعَل يَ  تَاِِنْ آٍت اَن فَأَ َرَمَض  عليه وسلم بِِحْفِظ َزكَاةِ 

َعاِم فَأََخْذتُُه َوقُلُْت َواهلِل َْلَْرفََعن ََك إََِل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل   الط َ
ِِلْ َحاَجٌة َشِديَْدةٌ  ْ ُمْحَتاٌج َوعَلَي َ َعَياٌل و َ قَاَل  ،عليه وسلم قَاَل إِِن ِ

ِب ُ  فََقاَل  .َعْنُه فَأَْصَبْحُت  ل َْيُت خَ فَ "يَا أَبَا    عليه وسلم: صىل اهلل الن َ
َك الَْباِرَحَة". قَاَل قُلُْت يَا َرُسْوَل اهلِل َشكَا  ُهَريَْرَة َما فََعَل أَِسْْيُ

ِعَياَلا فََرِحْمُتُه فََخل َْيُت َسِبْيلَُه قَاَل: ْد  قَ  "أََما إِن َهُ  َحاَجةا َشِديَْدةا و َ
ُسْوِل اهلِل صىل اهلل   لَِقْوِل رَ ُه َسَيُعْودُ  أَن َ َسَيُعْودُ". فََعَرْفُت كََذبََك وَ 

َعاِم  عليه وسلم: "إِن َُه َسَيُعْودُ". فََرَصْدت ُُه فََجاَء يَْحُثْو ِمَن الط َ
َك إََِل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   فَأََخْذتُُه فَُقلُْت: َْلَْرفََعن َ

ْ ُمْحَتاٌج َوعَلَي َ  :َل قَا ْمُتُه فََخل َْيُت  ْودُ فََرحِ اٌل َل َ أَعُ  َعيَ دَْعِِنْ فَإِِن ِ
فََقاَل ِِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "يَا   . َسِبْيلَُه فَأَْصَبْحُت 

َك؟ "قُلُْت يَا َرُسْوَل اهلِل َشكَا َحاَجةا َشِديَْد   ةا أَبَا ُهَريَْرَة َما فََعَل أَِسْْيُ
"أََما إِن َُه قَْد كََذبََك  قَاَل: .هُ َسِبْيلَ َوَعَياَلا فََرِحْمُتُه فََخل َْيُت 

َعاِم فَأََخْذتُُه فَُقلُْت  َوَسَيُعْودُ". فََرَصْدت ُُه فََجاَء يَْحُثْو ِمَن الط َ
اٍت أَن ََك تَْزُعُم  .َْلَْرفََعن ََك إََِل َرُسْوِل اهللِ   ََل  َوَهَذا آِخُر ثََلِث َمر َ
ُ تَُعْودُ ثُم َ تَُعْودُ قَاَل دَعْ  َ ِِنْ أ َفُعَك اهلُل بَِها قُلُْت َما ُهَو  لَِماٍت ي َنْ عَل ُِمَك ك

ْ آيََة الُْكْرِسي ِ )اهلُل ََل إِلََه إَِل َ ُهَو  قَاَل إِذَا أََويَْت إََِل فَِراِشَك فَاْقَرأ
ْوُم  فَإِن ََك لَْن ي ََزاَل عَلَْيَك   .( َحّت َ تَْخِتَم اْْليَةَ 255: 2-الَْحي ُ الَْقي ُ

ََل اهلِل  ِمَن   َشْيَطاٌن َحّت  تُْصِبَح فََخل َْيُت َسِبْيلَُه   يَْقَربَُك َحافٌِظ و َ
فََقاَل ِِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "َما فََعَل  .فَأَْصَبَح 

َك؟" ُعِِنَ اهلُل بَِها فََخل َْيُت فَ نْ قُلُْت: َزَعَم أَن َُه يَُعل ُِمِِنْ كَلَِماٍت ي َ  أَِسْْيُ
ِب ُ  .لَهُ َسِبيْ   عليه وسلم: "أََما إِن َُه قَْد َصَدقََك َوُهَو   صىل اهللقَاَل الن َ

 .ََل  :. يَا أَبَا ُهَريَْرَة قَاَل "كَُذْوٌب تَْعلَُم َمْن تَُخاِطُب ُمْنُذ ثََلِث لََياٍل 
 .  ي ُ َرَواُه الُْبَخارِ   . قَاَل: "ذَاَك َشْيَطاٌن"

2123. (15) [1/655-దృఢం]  

అబూ హురైెరహ్ (ర) క్థనం: దైవప్ర వక్త  (స) ననుి 

రమ'దాన్ మాసంలోన్న 'జకాత్ సొమమకు కాప్లా 

ఉంచారు. ఒక్రోజు ఎవరో ఒక్తను వచిు 

ఆహ్మరధాన్నయలను దంగలించసాగాడు. వెంటనే 

నేనతన్ని ప్టికొన్న, 'ప్ర వక్త  (స) వదీకు ప్ద,' అన్న 

గ్దీించాను. అందుక్తను భయప్డి, 'అవసరాలిో 

ఉన్నిను! భారాయ-బిడడ లు క్లవాన్ని, అపుేలలో 

చికికపోయాను, ఇపుుడు న్నకు విప్రీతమైన 

అవసరం వచిుప్డింది, అలాాహ్(త) కొరకు ననుు 

పోనివ్వు' అన్న అన్నిడు. నేనతన్ని దయదలచి 

వదలిపటి్లను. మరున్నటి ఉదయం దైవప్ర వక్త  (స) 

ననుి పిలిచి, 'అబూ హురైెరహ్! న్నని రాతిి నువువ 

ప్టికుని వయకిత ని ఏం చేసావ్వ,' అన్న అడిగారు. 

దాన్నకి నేను, 'దైవప్ర వకాత ! అతను తన అవసరం 

గురించి, తన మీద ఆధారప్డి ఉనివారి గురించి 

మొరపటికున్నిడు. అందువలి నేనతన్న మీద 

దయతలచి అతన్ని వదలిపటి్లను' అన్న చపాును. 

దాన్నకి దైవప్ర వక్త  (స), 'అతను నీతో అబదధ ం 

ప్లికాడు. అతను మళ్ళి వసాత డు. వేచి ఉండు,' అన్న 

అన్నిరు. దైవప్ర వకత  (స) చపాురు కాబటిి అతను 

మళ్ళి తప్ుకుండా వసాత డన్న నమిమ అతన్న కోసం 

మాటేస కూరుున్నిను. అతను వచిు చేతులతో 

ధాన్నయన్ని న్నంపుకోసాగాడు. నేను మలిగా వెళ్ళి 

అతన్ని ప్టికొన్న, 'ఇపుుడు మాతిం నేను న్ననుి 

తప్ుకుండా దైవప్ర వక్త  దగ్గ రకు తీసుకు వెళత్యను,' 

అన్న అన్నిను. అందుక్తను, 'ననుి వదలిపటిండి, 

అవసరాలిో ఉన్నిను, భారాయబిడడ లు గ్లవాణ్ని, 

ఇంకెపుుడూ రాను,' అన్న బర తిమాలాడు. న్నకు 

అతన్నపై జ్జలివేసంది. క్నుక్ అతన్ని వదలి పటిేసాను. 

మరున్నడు ఉదయం దైవప్ర వక్త  (స) ననుి పిలిచి, 

'అబూ హురైెరహ్ న్నని రాతిి నువువ ప్టికుని 

వయకిత న్న ఏం చేసావు?' అన్న అడిగారు. 'దైవప్ర వకాత ! 

అతను తన అవసరం గురించి తన మీద ఆధారప్డి 

ఉనివారి గురించి మొరపటికున్నిడు. అందుక్న్న నే  

నతన్న మీద దయతలచి అతన్ని వదలిపటిేశాను' 

అన్న చపాును. అది విన్న దైవప్ర వక్త  (స) 'అతను నీతో 

అబదధ ం చపాుడు. అతను మళ్ళివసాత డు,' అన్న 

చపాురు. మూడోసారి కూడా నేనతన్న కోసం మాటేస 

కూరుున్నిను. అతను వచిు చేతులతో ధానయం 

న్నంపుకోసాగాడు. నేనతన్ని ప్టికొన్న, 'ఇపుుడు నేను 

న్ననుి తప్ుకుండా ప్ర వక్త  (స) దగ్గ రికి తీసుకు 

వెళ్తత ను. నువువ ఇలా రావటం ఇది మూడోసారి. 

ప్ర తిసారి నువువ ఇంకెపుుడూ రానన్న వాగీానం చేస 

మళ్ళి వసుత న్నివు,' అన్న గ్దీిసూత  అన్నిను. దాన్న 

క్తను, 'ననుి వదలిపటిండి నేను మీకు కొన్ని 

వచన్నలు నేరిుసాత ను. వాటి మూలంగా అలాాహ్ మీకు 
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లాభం చేకూరుసాత డు,' అన్న అన్నిడు. నేను, 'ఏ 

వచన్నలు' అన్న అడిగాను. అపుుడతను, 'మీరు 

న్నదర పోవట్లన్నకి ప్డక్ మీదకు వెళ్ళినపుుడు, 

ఆయతుల్ కురీస (2:255), ప్ఠించండి, అలా చేస్తత  

త్తలివార్ప వరకు, మీకోసం అలిాహ్ (త) తరఫున ఒక్ 

రక్షకుడు న్నయమించబడతాడు. షై్ష'తాన్ మీ 

దరిదాపులకు కూడా రాడు' అన్న చపాుడు. అపుుడు 

కూడా నేనతన్ని వదిల్లసాను. త్తలివారిన తరావత 

ప్ర వక్త  (స) న్నతో మాటి్లడుతూ, 'రాతిి నువువ 

ప్టికుని వయకిత న్న ఏం చేసావు?' అన్న అడిగారు. 

దాన్నకి నేను 'దైవప్ర వకాత (స)! అతను న్నకు కొన్ని 

వచన్నలు నేరిుసాత నన్న, ఆ వచన్నల మూలంగా 

దేవుడు న్నకు ప్ర యోజనం చేకూరుసాత డన్న చపాుడు. 

అందుక్న్న నేనతన్ని వదలిపటిేసాను,' అన్న చపాును. 

'ఏమిట్ల వచన్నలు?' అన్న అడి గారు ప్ర వక్త  (స). 

అపుుడు నేను, ఆ వచిున వయకిత  న్నతో, 'మీరు ప్డక్ 

మీదకు వెళ్ళినపుడు మొదటి నుంచి చివరి వరకు, 

ఆయతుల్ కురీస, ప్ఠించండి, అలా చేస్తత  మీ కొరకు 

అలిాహ్ (త) తరఫు నుండి ఒక్ ప్రయవేక్షకుడు 

న్నయమించబడతాడు, త్తలివార్ప వరకు షై్ష'తాన్ మీ 

దరిదాపులకు కూడా రాల్లడన్న అన్నిడన్న,' చపాును. 

అపుుడు దైవప్ర వక్త  న్నతో,  'ఆ వయకిత  మహ్మ అబదాధ ల 

కోరు. కాన్న అతను నీతో న్నజం చపాుడు, అబూ 

హురైెరహ్! మూడు రాతిుల నుండి నువువ ఎవరితో 

మాటి్లడుతున్నివో నీకు త్తలుసా?' అన్న అడిగారు. 

'న్నకు త్తలియదు,' అన్న నేనన్నిను. దైవప్ర వక్త  (స), 

'ఆ వయకిత , షై్ష'తాన్, వాడు సదఖహ్ ధనానిు 

దంగ్నలంచడానికి వచాిడు,' అన్న అన్నిరు. 

(బు'ఖారీ) 

 ( 1/656)[ ) صحيح (  16]  - 2124
اٍس قَاَل: بَْيَنَما ِجَْبِيُْل قَاعٌِد عِ   اهلل  ِب ِ صىللن َ ْنَد اَوَعِن ابِْن َعب َ

ا ِمْن َع نَقِ عليه وسلم َسمِ  "َهَذا بَاٌب   فََع َرأَْسُه فََقاَل:فَْوقِِه فَرَ ْيضا
َل ِمْنُه َملٌَك  َماِء فُِتَح الَْيْوَم لَْم يُْفَتْح قَط ُ إَِل َ الَْيْوَم فََنَ َن الس َ  .م ِ

 .َيْوَم فََسل ََم إَِل َ الْ  ْل قَط ُ فََقاَل َهَذا َملٌَك نََزَل إََِل اْْلَْرِض لَْم يَْنِ 
َ أَبِْشْر بِنُ اَل قَ وَ  ْوتِْيَتُهَما لَْم يُْؤتَُهَما نَِب ٌ قَْبلََك فَاتَِحُة الِْكَتاِب  ْوَريِْن أ

ْنُهَما إَِل َ أُْعِطْيَتُه"  َرَواُه   .َوَخَواتِْيِم ُسْوَرةِ الَْبَقَرةِ لَْن تَْقَرأَ بَِحْرٍف م ِ
 .ُمْسلٌِم 

2124. (16) [1/656-దృఢం] 

ఇబి'అబాిస్ (ర) క్థనం: ఒక్రోజు జిబ్రర ల్(అ) 

మహ్మప్ర వకత  (స) దగ్గ ర కూర్చున్న ఉండగా పై నుండి ఒక్ 

దావరం త్తరువబడే శబీం విన్నపించింది. జిబ్రర ల్ (అ) 

తలపైకెతిత , 'ఆకాశంలోన్న ఒక్ దావరం త్తరువబడింది, 

ఇది దాన్న శబీమే. ఇంతకు మందు ఎనిడూ ఆ 

దావరం త్తరువబడల్లదు. ఆ దావరం గుండా ఒక్ 

దైవదూత దిగాడు,' అన్న అన్నిరు. ఆ దైవదూత 

గురించి చబుతూ, 'భూమిపైకి దిగన ఈ దైవదూత, 

ఇంతకుమందు ఎనిడూ దిగ్ల్లదు,' అన్న అన్నిరు. 

ఆ దైవదూత దైవప్ర వక్త  (స)కు సలామ్ చేస, 'మీకు 

రెండు వెలుగులు ఇవుబడి నందుకు సంతోషంచండి, 

అవి ఇతర ప్ర వకత  లవవరికీ ఇవవబడల్లదు. అవి 

సూరహ్ ఫాతిహ్మ (1), సూరహ్ బఖరహ్(2)లోన్న 

చివరి ఆయతులు. మీరు వీటిలోన్న ఏ అక్షరనిు 

ప్ఠించిన్న, దాని పుణ్ాం మీకు లభిసేుంది లేక ఏ 

దు'ఆ చేసినా అది అంగీకర్మంచబడుతుంది'' అన్న 

చపాుడు. 11  (మసిమ్) 

 

11) వివరణ్-2124: రెండు వెలుగులంటే సూరహ్ ఫాతిహ్మ 

(1), సూరహ్ బఖరహ్(2) చివరి వాకాయలు. తీరుుదినం 

న్నడు ఈ రెండు వెలుగుగా మారుతాయి. వీటి 

వెలుగులో ఖుర్ఆన్ ప్ఠించేవారు నడుసేూ ఉంట్లరు. 

''నూరుహుమ్ యస్ఆ బైన అయ్దీహిమ్'' మరియు 

సూరహ్ బఖరహ్ చివరి భాగ్ం అంటే ''లిలో్లహి 

మాఫిససమావాతి'' నుండి చివరి వరకు. సూరహ్ ఫాతిహ్మ 

చాలా పార ధానయత ఉంది. దీన్న పేరు ఉమమల్ ఖుర్ఆన, 

సబ్'ఉ మసా'నీ, సూరహ్ షిఫా' సూరతుల్ క్'ను ్, సూరతు 

'ససలాహ్, దీన్ని ప్ఠించన్నదే నమా'జ్ నెరవేరదు. ప్ర వక్త  

(స) ఇలా ప్ర వచించారు, ''అలిాహ్ ఆదేశం, ''నేను 

నమా'జ్ అంటే సూరహ్ ఫాతిహ్మను తనకూ తన దాసున్నకి 

మధ్య చరిసగం ప్ంచివేసాను. ఎవరు ననుి ఏది కోరితే 

దానేి అతన్నకి ప్ర సాదిసాత ను. ఒక్వేళ దాసుడు, 

'అల్'హమ్దులిలిాహి రబిిల్ 'ఆలమీన్' అన్న అంటే 

అలిాహ్ (త) 'హమిదనీ అబీీ' న్న దాసుడు ననుి 

సుత తించాడు అన్న అంట్లడు. దాసుడు 'అరర 'హ్మమ 
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న్నరర 'హీమ్' అన్న అంటే అలిాహ్ (త)  'అస్తు'అలయయ 

అబ్దీ', న్న దాసుడు ననుి కీరిత ంచాడు అన్న అంట్లడు. 

దాసుడు, 'మాలికి యౌమిదీీన్' అంటే అలిాహ్ (త), 

'మజాదనీ అబ్దీ', న్న దాసుడు న్న గొప్ుతన్నన్ని కొన్న 

యాడాడు, అన్న అంట్లడు. దాసుడు, 'ఇయాయక్ 

న'అబుదు వ ఇయాయక్ నసత య్యన్,' అన్న అంటే అలిాహ్ 

(త), 'ఇది న్నకు న్న దాసున్నకి మధ్య ఉంది. దాసుడు 

ఏది కోరితే అది నేను ప్ర సాదిసాత ను.' ఆ తరువాత 

దాసుడు చివరి వరకు ప్ఠిస్తత , అలిాహ్ (త), 'ఇదంతా న్న 

దాసున్నకోసమే ఉంది, అతడు ఏమి కోరితే అదే అతన్న 

కోసం ఉంది,' అని అంటాడు. (నసాయి')   

ఈ సూరహ్ మొతత ం స్తత తిం, కీరత నం, పార రినలతో న్నండి ఉంది. 

అందువలి్ల దీన్ని వెలుగు అనడం జరిగంది. అదేవిధ్ంగా 

సూరహ్ బఖరహ్ చివరి వాకాయలకు కూడా చాలా 

పార ధానయత ఉంది. ఇందులో పార రిన, పార రిన్న ఫలితం 

రెండూ ఉన్నియి. అది, ఆమనరర సూలు నుండి చివరి 

వరకు.  

తఫ్స్వర్ ఇబి క్స్వ'ర్లో 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీ ఉలి్లఖనంలో ఈ 

రెంటి  పార మఖయత, పార ధానయత ఈ విధ్ంగా ఉంది, 

''ఎవరు ఈ రెండు ఆయతులను రాతిి ప్ఠిస్తత  అతన్న 

కొరకు ఆ రెండు సరిపోతాయి.  

మసిద్ అ'హమద్లో ఇలా ఉంది. సూరహ్ బఖరహ్ చివరి 

ఆయతులు దైవ సంహ్మసనం కిర ంద ఉని న్నధిలో నుండి 

న్నకు ఇవవబడాడ యి. న్న క్ంటే మందు ఏ ప్ర వక్తకూ ఇవి 

ఇవవబడ ల్లదు.  

'స'హీ'హ్ మసిమ్లో ఇలా ఉంది, ప్ర వక్త  (స) మే'రాజ్ 

చేసనపుడు ప్ర వక్త  (స) ''సద్రతుల్ మన్తహ్మ'' వరకు 

వెళ్తిరు. అది ఏడవ ఆకాశంపై ఉంది. ఆకాశంవైెపు 

వెళ్ళిది ఇక్కడి వరకు వెళ్త ంది. ఇక్కడి నుండి తీసు 

కోవటం జరుగుతుంది. మీద నుండి వచేుది కూడా 

ఇక్కడి వరకే చేరుతుంది. ఇక్కడి నుండి తీసుకోబడు 

తుంది. దీన్ని బంగారు పిచుుక్లు క్పిు ఉంట్లయి. 

ఇక్కడ ప్ర వక్త  (స)కు 3 వసుత వులు ఇవవ బడాడ యి. (1) 5 

పూటల నమా'జులు, (2) సూరహ్ బఖరహ్ చివరి 

ఆయతులు, (3) ఏక్దైవారాధ్కులందరి క్షమాప్ణ్. 

మసిద్లో ఇలా ఉంది, '' 'ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమిర్తో ప్ర వక్త  

(స) ఇలా అన్నిరు, ''సూరహ్ బఖరహ్లో ఈ చివరి 

ఆయతులు ఎలిపుుడూ ప్ఠిసూత  ఉండు. న్నకు అవి 

దైవసంహ్మసనం కిర ంది న్నధి నుండి ఇవవబడాడ యి.  

 

ఇబి మరీద్వియహ్లో ఇలా ఉంది, మాకు ఇతరులపై 

మూడు విధాలా ఆధిక్యత లభించింది. సూరహ్ బఖరహ్ 

చివరి ఆయతులు, ఇవి దైవసంహ్మసనం కిర ందిన్నధి నుండి 

ఇవవబడాడ యి. న్నక్ంటే మందు ఎవవరికీ ఇవవబడ 

ల్లదు. న్న తరువాత కూడా ఎవవరికీ ఇవవబడవు.  

ఇబి మరీద్వైెహ్లో ఇలా ఉంది. 'అలీ (ర) ఉలి్లఖనం: 

మసిమలిోన్న  ఎవరైెన్న ఆయతుల్ కురీీ మరియు 

సూరహ్ బఖరహ్ చివరి వాకాయలు చదవకుండా 

ప్డుకుంట్లరన్న నేననుకోను. ఇవి మీ ప్ర వక్త  (స)కు 

దైవసంహ్మసనం కిర ంద ఉని న్నధి నుండి లభించాయి.  

మరో తిరిమజి' 'హదీసు'లో ఇలా ఉంది, 'అలిాహ్ (త) 

భూమాయకాశాలను సృషిించడాన్నకి రెండువేల 

సంవతసరాలు మందు ఒక్ గ్ర ంథం వార యబడింది. 

ఇందులో రెండు వాకాయలు లిఖంచి సూరహ్ బఖరహ్ 

పూరిత  చేయబడింది. ఎవరి ఇంటిలో మూడు రోజుల వరకు 

ప్ఠించబడుతుందో, ఆఇంటి సమీపాన్నకి కూడా షై్ష'తాన్ 

రాల్లడు.'' ఇమామ్ తిరిమజి' దీన్ని విశేష్ంగా భావించారు. 

కాన్న 'హ్మకిమ్ తన మసత ద్రక్లో దీన్ని పార మాణ్నక్ 

మైనదిగా పేర్చకన్నిరు.  

ఇబి మరీద్వైెహ్లో ఇలా ఉంది, ''ప్ర వక్త  (స) సూరహ్ 

బఖరహ్ చివరి ఆయతులు, ఆయతుల్ కురీస ప్ఠిస్తత  

నవువతారు, ఇంకా ఈ రెండు దైవసంహ్మసనం కిర ంద న్నధి 

నుండి లభించాయి,'' అన్న అంట్లరు.  

కొన్ని 'హదీసు'లిో ఇలా ఉంది, దాసుడు, 'గుఫ్రానక్ 

రబిన్న,' అన్న పార రిిస్తత  అలిాహ్ (త), 'నఅమ్, నేను నీ 

పాపాలను క్షమించాను,' అన్న అంట్లడు,  

ఒక్వేళ దాసుడు ''రబిన్న, లాతుఆ'ఖజ్'న్న,'' - 'ఓ 

అలిాహ్ మా పాపాల ప్టి మమమలిి విచారించకు,' అన్న 

అంటే అలిాహ్ (త) సమాధానంగా, 'నేనలాగే చేసే్తను,' 

అన్న అంట్లడు. ఒక్వేళ, ''లాత'హ్మిల్ 'అలైన్న,'' - 

'న్నకు శకిత ల్లన్న భారం వేయకు,' అన్న అంటే అలిాహ్(త), 

'నేనలాగే చేసే్తను, అంటే శకిత కి మించిన బరువు వేయనన్న' 

అంట్లడు, ఒక్వేళ దాసుడు, ''వ 'అఫు అన్ని'' - 'ఓ 

అలిాహ్ ననుి క్షమించు,' అన్న అంటే అలిాహ్, 'నేను 

క్షమించివేసే్తను,' అన్న అంట్లడు. ఒక్ వేళ, ''వ'గ్ఫిర్లన్న 

వర్'హమ్న్న,'' - 'మమమలిి క్షమించు క్రుణ్నంచు,' అన్న 

అంటే అలిాహ్ (త), ''మేమ క్షమించామ, 

క్రుణ్నంచామ,'' అన్న అంట్లడు. ఒక్వేళ, ''ఫన్సుర్న్న 

అలల్ ఖౌమిల్ కాఫిరీన్,'' - 'మాకు అవిశావసులపై 
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  (1/656) [ ) متفق عليه ( 17]  - 2125
ْ  َوَعْن   يه وسلم:صىل اهلل عل  ُل اهللِ قَاَل َرُسوْ  قَاَل: ُعْودٍ ْس  مَ أَِِب

 .كََفَتاُه""اَْْليََتاِن ِمْن آِخِر ُسْوَرةِ الَْبَقَرةِ َمْن قََرأَ بِِهَما ِفْ لَْيلٍَة 
2125. (17) [1/656-ఏకీభవితం] 

అబూ మస్'ఊద్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

'ఎవరయిన్న రాతిి పూట సూరహ్ బఖరహ్లోన్న 

చివరి 2 ఆయతులు ప్ఠిస్తత  వారికి ఆ రాతింతా ఆ 

రెండు ఆయతుల్ల చాలు.' (బు'ఖారీ, మసిమ్)  

   (1/656) [ ) صحيح ( 18]  - 2126
ْردَاِء قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم :  َوَعْن أَِِبْ الد َ

َل ُسْوَرةِ الْ " ْن أَو َ َنِة  َم ِمْن فِتْ ِص َكْهِف عُ َمْن َحِفَظ َعَشَر آيَاٍت م ِ
ا ج َ  .  اُه ُمْسلٌِم َروَ  .ِل"الد َ

2126. (18) [1/656-దృఢం] 

అబూ దరా' (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

'సూరహ్ క్హఫ్(18)లోన్న మొదటి ప్ది ఆయతులను 

క్ంఠసత ం చేసుకునివాడు దజా్జల్ ఉప్దర వం నుండి 

రకిించబడతాడు. (మసిమ్) 

 ( 1/656) صحيح ( [ ) 19]  - 2127
ْردَ   هلِل صىل اهلل عليه وسلم:ُسْوُل اقَاَل رَ  َل:اِء قَاَوَعْن أَِِبْ الد َ

َ ِفْ لَْيلٍَة ثُلَُث الُْقْرآَن؟" قَالُْوا: َوكَْيَف   "أَيَْعِجُز أََحُدكُْم أَْن ي َْقَرأ
ُ ثُلَُث الُْقْرآِن؟ قَاَل: "قُْل ُهَو اهلُل أََحٌد  ثُلَُث  " يَْعِدُل (114)يَْقَرأ

 . َرَواُه ُمْسلٌِم    . َن"آرْ قُ الْ 
2127. (19) [1/656-దృఢం] 

అబూ దరా' (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

'మీలో ఎవరయిన్న ఒకే రాతిిలో మూడవవంతు 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠించగ్లరా?' అన్న అడిగారు. 

సహచరులు, 'అంత శకిత  మాకెక్కడిది?' అన్న విని 

వించుకున్నిరు. అపుుడతను (స), సూరహ్ అల్-

ఇ'ఖా్ల'స్ (112) మూడో వంతు ఖురఆన్కు సమానం,' 

అని అనాురు. (మసిమ్) 

   (1/656) [ ) صحيح ( 20]  - 2128
  .َوَرَواُه الُْبَخاِري ُ َعْن أَِِبْ َسِعْيدٍ 

 

సహ్మయం చేయి,' అన్న అంటే అలిాహ్ (త), ''మేమ 

మీకు సహ్మయం చేసాము అన్న అంట్లడు.''  

2128. (20) [1/656-దృఢం] 

దీనిు అబూ స'య్యద్ 'ఖుదీర  (ర) దాుర బు'ఖారీ 

(రహి), ఉలాేఖంచారు.  

 (1/656)ليه ( ق ع[ ) متف  21]  - 2129
َ  َشَة:َوَعْن عَائِ  ِب َ أ عليه وسلم بََعَث َرُجلا َعىَل  صىل اهلل ن َ الن َ

ُ ِْلَْصَحابِِه ِفْ َصَلتِِهْم فََيْخِتُم ِب )قُْل ُهَو اهلُل   َسِري ٍَة َوكَاَن يَْقَرأ
ِب ِ صىل ا114-أََحٌد  ا َرَجُعْوا ذَكَُرْوا ذَلَِك لِلن َ   سلمهلل عليه و( فَلَم َ

ِْلَن ََها ِصَفُة   :فََقاَل  .فََسأَلُْوهُ  لَِك"يَْصَنُع ذَ   َشْيءٍ "َسلُْوُه ِْلَي ِ  فََقاَل:
ْحمِن َوأَنَا أُِحب ُ أَْن أَْقَرأُ بَِها ِب ُ صىل اهلل عليه وسلم:  .الر َ   فََقاَل الن َ

ْوهُ  ُه"   "أَْخَِبُ  .أَن َ اهلَل يُِحب ُ
2129. (21) [1/656-ఏకీభవితం] 

'ఆయి'ష్హ్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ఒక్ వయకిత న్న 

సైన్నయన్నకి న్నయకున్నగా న్నయమించి ప్ంపారు. 

అతను, తన సహచరులను నమా'జు చదివించేవారు. 

అతను ఖుర్ఆన్లోన్న ఒక్ సూరహ్ ప్ఠించి చివరిో, 

సూరహ్ ఇ'ఖా్ల'స్ (112), ప్ఠించేవాడు. వాళిందరూ 

తిరిగవచిున తరావత ప్ర వక్త  (స)కు త్తలియప్రాురు. 

ప్ర వక్త  (స), 'అలా ఎందుకు చేసుత న్నిడో అడగ్ండి' 

అన్న అన్నిరు. ప్ర జలు అడిగతే, 'ఇందులో అలాాహ్ 

గుణ్గ్ణ్యలు ఉన్నియి, అందుకే దీన్ని ప్ఠించడం 

న్నకు ఇషి్ం,' అన్న అన్నిడు. ప్ర వకత  (స) ఆ సూరహ్ను 

ప్ఠించడం వలి అలిాహ్ (త) అతన్ని పేర మిసుత  

న్నిడన్న అతన్నకి త్తలియజేయమన్న,' చపాురు. 

(బు'ఖారీ, మసిమ్)  

   (1/657) يح ([ ) صح  22]  - 2130
 ْ  أُِحب ُ َهِذهِ  َوَعْن أَنٍَس قَاَل: إِن َ َرُجلا قَاَل: يَا َرُسْوَل اهلِل إِِن ِ

ْوَرةِ: َك إِي َاَها أَدَْخلََك  ( قَاَل:112-قُْل ُهَو اهلُل أََحٌد ) الس ُ إِن َ ُحب َ
مِ وَ رَ  الَْجن ََة". ْ  .َناُه  ي ُ َمعْ ُبَخارِ ي ُ َوَرَوى الْ ذِ اُه الّت ِ

2130. (22) [1/657-దృఢం]  

అనస్ (ర) క్థనం: ఒక్ వయకిత  మహ్మప్ర వకత  (స) తో 

మాటి్లడుతూ, 'దైవప్ర వకాత ! నేను ఈ సూరహ్ ఇ'ఖా్ల'స్ 

(112) ను పేర మిసుత న్నిను,' అన్నిడు. అది విన్న దైవ 

ప్ర వక్త  (స) అతన్నతో, 'దాన్నప్టిగ్ల నీపేర మ న్ననుి 

సవరాగ న్నకి తీసుకెళ్త ంది,' అన్న చపాురు. (బు'ఖారీ, 

తిర్మిజీ')  
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 ( 1/657) [ ) صحيح ( 23]  - 2131
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعْن ُعْقَبَة بِْن عَاِمٍر قَاَل:

  )قُْل أَُعْوذُ  "أَلَْم تََرآيَاٍت أُنِْزلَِت الل َْيلََة لَْم يَُرِمْثلُُهن َ قَط ُ  وسلم:
َ  113-َرب ِ الَْفلَِق بِ   .َرَواُه ُمْسلٌِم   .(114- الن َاِس ُعْوذُ بَِرب ِ َوقُْل أ

2131. (23) [1/657-దృఢం] 

'ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ''న్నని రాతిి కొన్ని ఆయతులు 

అవతరించిన విష్యం మీకు త్తలుసా? అటవంటి  

వాకాయలు ఇంతకు మందనిడూ అవతరించల్లదు. 

అవి సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ (113), సూరహ్ అన్నిస్ 

(114).'' 12 (మసిమ్) 

 (1/657)[ ) متفق عليه (  24]  - 2132
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن إِذَا أََوى إََِل  َوَعْن عَائَِشَة: أَن َ الن َ

ْيِه ثُم َ نََفَث  َ فِْيِهَما )قُْل رَ  فِْيِهَما فَقَ فَِراِشِه كُل َ لَْيلٍَة َجَمَع كَف َ َو  هُ  أ
َو قُْل أَُعْوذُ بَِرب ِ   113-َو قُْل أَُعْوذُ بَِرب ِ الَْفلَِق  112-أََحٌد  اهللُ 

ُ بِِهَما  114- الن َاِس  ( ثُم َ يَْمَسُح بِِهَما َمااْسَتَطاَع ِمْن َجَسِدهِ يَْبَدأ
اذَلِ ِدهِ يَْفَعُل َعىَل َرأِْسِه َوَوْجِهِه َوَما أَْقَبَل ِمْن َجَس   ." ٍت َك ثََلَث َمر َ

ا أُْسِرَي بَِرُسْوِل اهللِ  ْسُعْوٍد: يَْث ابِْن مَ ْذكُُر َحدِ َوَسنَ   صىل اهلل   لَم َ
 .عليه وسلم ِفْ بَاِب الِْمْعَراِج إِْن َشاَء اهلُل تََعاَل 

2132. (24) [657-ఏకీభవితం] 
'ఆయి'ష్హ్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) న్నదర  పోవట్లన్నకి 

ప్డక్పైకి వచిునపుడు రెండు చేతులను క్లిపి, 

సూరహ్ అల్-ఇ'ఖా్ల'స్ (112), సూరహ్ అల్-

ఫలఖ్(113), సూరహ్ అన్నిస్ (114) ప్ఠించి రెండు 

చేతులపై ఊది, వాటితో తన శరీరాన్ని సాధ్యమైనంత 

పూరిత గా తుడుచుకునేవారు. మూడుసారిు ఇలా 

చేస్తవారు. అంటే ఈ మూడు సూరహ్లను ప్ఠించి 

రెండు అరచేతులపై ఊది తలపై, మఖంపై, మందు 

భాగ్ం, మిగ్తా శరీర భాగాలపై తుడుచుకునేవారు. 

ఈ విధ్ంగా మూడుసారిు చేస్తవారు. (బు'ఖారీ, 

మసిమ్)  

మే'రాజ్ 'హదీసు'ను రానుని పేజీలిో వివరిసాత మ 

ఇన్ష్క అలిాహ్. 
----- 

 

12) వివరణ్-2131: అంటే శరణుకోరట్లన్నకి ఆ రెండు 

సూరాల క్ంటే మంచి సూరహ్ ల్లదు 

   రండవ విభాగంاَلَْفْصُل الث َاِِنْ 

 (1/658) م دراسته ([ ) لم تت 25]  - 2133
حْ عَ  ِب ِ  مِن بِْن َعْوٍف ْن َعْبِد الر َ  عليه وسلم   صىل اهللَعِن الن َ

قَاَل: "ثََلثٌَة تَْحَت الَْعْرِش يَْوَم الِْقَياَمِة الُْقْرآُن يَُحاج ُ الِْعَبادَ لَُه 
ِحُم تَُناِدْي: أَََل َمْن َوَصلَِِنْ  اْْلََمانَُة َوالر َ َوَصلَُه اهلُل   َظْهٌر َوبَْطٌن و َ

ن َ َواُه ِفْ شَ رَ  َعُه اهلُل".ْن قََطَعِِنْ قََط مَ وَ   .ِة  ْرِح الس ُ
2133. (25) [1/658-అప్ర్మశోధితం] 

'అబీురర హ్మమన్ బిన్ 'ఔఫ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ''తీరుుదినం న్నడు ఈ మూడు విష్యాలు 

దైవ సంహ్మసనం కిర ంద ఉంట్లయి. ఒక్టి ఖుర్ఆన్, 

దాసుల తరఫున అలిాహ్తో వాదిసుత నుది. ఖుర్ఆన్ 

యొక్క ఒక్ భాగ్ం బహిరగ తంగా ఉంది. ఒక్ భాగ్ం 

అంతరగ తంగా ఉంది. 2వది అమానతు, 3వది 

బంధుతవం. బంధుజనులిో 'ననుి క్లిపిన వారిన్న 

అలిాహ్ (త) క్లుపుతాడన్న, ననుి తి్తంచిన వాడిన్న 

అలిాహ్ తి్తంచుతాడన్న ప్ర క్టిసుత ంది.'' 13  (ష్ర'హ్ 

సునిహ్) 
 

13) వివరణ్-2133: ఈ మూడు విష్యాలు దైవసంహ్మ 

సనం కిర ంద ఉంట్లయంటే అలిాహ్(త)కు చాలా దగ్గ రగా 

ఉంట్లయన్న అరిం. అలిాహ్ (త) వారి హకుకలను వృథా 

చేయడు. అలిాహ్ (త) వారికి సానుకూలంగా 

సుందిసాత డు.  

ఒక్టి ఖుర్ఆన్. ఇది దైవగ్ర ంథం. ఇది సన్నిహితమైన 

దనడంలో ఎటవంటి సందేహం ల్లదు. ఇది ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠించేవారి తరఫున అలిాహ్(త) కు సఫారసు చేసుత ంది. 

అలిాహ్ (త) దాన్న సఫారసు స్వవక్రిసాత డు. ఖుర్ఆన్ 

బాహయ భావం కూడా ఉంది, చాలా మంది సులువుగా 

అరిం చేసుకుంట్లరు. కొన్ని ప్దాల సూచనలు కూడా 

ఉన్నియి. వీటిన్న చాలా కొదీిమందే అరిం చేసు 

కుంట్లరు. కొన్ని వాకాయలు సుషి్ంగా ఉన్నియి. కొన్ని 

అసుషి్ంగా ఉన్నియి. అలిాహ్ ఆదేశం: ''ఆయన 

(అలాాహ్ ) యే నీపై (ఓ ము'హమిద్ !) ఈ గర ంథానిు 

(ఖుర్ ఆన్ ను) అవతర్మంప్జేశాడు, ఇందులో కొనిు 

సేష్ట మైన అరామిచేి ఆయతులు (ము'హ్ కమాత్ ) 
ఉనాుయి. అవి ఈ గర ంథానికి మూలాలు. మర్మకొనిు 

అసేష్ట మైనవి (ముతషాబిహాత్ ) ఉనాుయి...'' (సూ. 
'ఆలి ఇమాాన్, 3:7) అంటే కొన్నిటి బాహయం ఒక్టి 
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ఉంటంది. వాటి అరిం గుప్త ంగా ఉంటంది. వాటిప్టి 

అధ్యయనం దావరా అరిమవుతాయి.  

అమానత్ అంటే ప్ర శాంతత, న్నరభయం. మానవుల 

హకుకలను, దైవహకుకలను న్నరవరిత ంచటం వలి 

న్నరభయంగా శాంతి భదర తలిో ఉంట్లడు. ఇటవంటి 

గుణ్యలను క్లిగ ఉని వారిన్న అమానతుదారు 

అంట్లరు. జీవిత వయవహ్మరాలన్నిటిలో ధ్రమబదధ ంగా 

వయవహరించాలి. ఇతరుల హకుకలను రవవంత కూడా 

చలిించాలి. అమానతుదారుకు చాలా పార ధానయత ఉంది. 

ఖుర్ఆన్లో అలిాహ్ ఆదేశం: ''నిశ్ియంగా మేము  

బాధాతను భూమికి మర్మయు ప్రవతాలకు 

సమర్మేంచగోరము...'' (అల్ అహాు బ్, 33:72) ప్ర వక్త  

(స) ఉప్దేశం: అమానతు ల్లకుండా విశావసం ల్లదు, 

ప్రిశుదధ త ల్లకుండా నమా'జు ల్లదు. త్తలివితేటలు, 

సతయశీలత రెండూ ఒక్టే. అమానతుదారుడే విశావస 

కాగ్లడు. ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం: అమానతుదారు కాన్న 

వాడు విశావస కాల్లడు, వాగీానం న్నలబటి కోన్నవాడు 

ధారిమకుడు కాడు. (బజా్జర్ 'తబార నీ). ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం: నీ దగ్గ ర ఉంచబడిన ఇతరుల అమానతును 

వారికి అప్ు జెపుు. ఒక్వేళ నీకు దోర హం చేస్తత  నీవు వాడికి 

దోర హం చేయకు. (అబూ దావూద్, తిరిమజి') అలిాహ్ 

ఆదేశం: ''పూచీలను (అమానతులను) తప్ేక వాటికి 

అరుు లైన వారికి అప్ుగ్నంచండి...'' (సూ. అన్-నిస్తఅ', 

4:58) అన్న అలిాహ్ ఆదేశసుత న్నిడు. అమానతును 

అప్ుజెప్ున్న వారిన్న చాలా క్ఠినంగా విచారించడం 

జరుగుతుంది. దీన్ని గురించి అనేక్ 'హదీసు'లు 

ఉన్నియి. ఇవి ఇసిామీ తాలీమ్ ఐదవ భాగ్ంలో 

పేర్చకనబడాాయి.   

3. బంధువుల హకుకలను చలిించటం: బంధుప్రర తి అంటే 

బంధుతావన్ని క్లప్టం, వారి హకుకలను చలిించక్ 

పోవట్లన్ని బంధుతావన్ని తి్తంచటం అంట్లరు. 

బంధుప్రర తి చాలా అవసరం. ఖుర్ఆన్, 'హదీసు'లిో దీన్ని 

గురించి నొకిక చప్ుబడింది. ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం: 

దేవుడు సమసత  సృషిిరాసులిి సృషిించిన తరువాత 

బంధుతవం ల్లచి న్నలబడి, '' అలాాహ్ (త)! నేను 

బంధుతావల త్తగ్తి్తంపుల బారి నుండి నీ శరణు 

కోరుకుంటన్నిను'' అన్న అంది. దాన్నకి, ''అయితే, నీతో 

సతసంబంధాలు పటికునివాడితో నేను 

సతసంబంధాలు పటికుంట్లను. నీతో త్తగ్ తి్తంపులు, 

చేసుకుని వాడితో నేనూ త్తగ్తి్తంపులు చేసుకుంట్లను. 

   (1/658) [ ) حسن ( 26]  - 2134
قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   بِْن َعْمٍروْبِد اهلِل َوَعْن عَ 

ْ َواْرتَِق َوَرت ِْل كََما كُْنَت   وسلم : "يَُقاُل لَِصاِحِب الُْقْرآِن: اْقَرأ
نَْيا فَإِن َ َمْنِلََك ِعْنَد آِخرِ   أَْحَمُد  اهُ َروَ . آيٍَة تَْقَرُؤَها"تَُرت ُِل ِفْ الد ُ

ِمِذي ُ وَ  ْ َس أَبُْو دَاوُ  الّت ِ    .ائِ ُ دَ َوالن َ
2134. (26) [1/658-పార మాణికం] 

'అబీులిాహ్ బిన్ 'అమర ్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ఖుర్ఆన్ను క్ంఠసత ం చేసుకుని వయకిత తో 

ప్ర ళయదిన్నన ఇలా అనబడుతుంది. 'నువువ 

ప్ర ప్ంచంలో నెమమదిగా ఖుర్ఆన్ ప్ఠించినటి, 

ఇపుుడు కూడా అలాగే ప్ఠిసూత  పైకెళ్ి. ఎక్కడ 

ప్ఠనం ఆపుతావో ఆ చివరి ఆయతు దగ్గ ర్ప నీ 

అంతసుత  ఉంటంది. (తిరిమజి', అబూ దావూద్, 

నసాయి').  

వీటిన్న గురించి ఇంతకు మందు ప్ర సాత వించడం 

జరిగంది. 

  (1/658) [ ) لم تتم دراسته ( 27]  - 2135
 يه وسلم:صىل اهلل عل َرُسْوُل اهللِ  ٍس قَاَل: قَاَل اَوَعِن ابِْن َعب َ 

َن الُْقْرآِن كَالَْبْيِت الَْخِرِب".  "إِن َ ال َِذْي لَْيَس ِفْ َجْوفِِه َشْيٌء م ِ
ِمِذي ُ  ْ مِ  و َرَواُه الّت ِ ْ . َوقَاَل الّت ِ اَرِمي ُ  .َهَذا َحِديٌْث َصِحْيٌح  ،ِذي ُ الد َ

2135. (27) [1/658-అప్ర్మశోధితం] 

ఇబి 'అబాిస్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

ఏమాతిం ఖుర్ఆన్ ప్రిజా్జనం ల్లన్న హృదయం 

పాడుబడిన ఇలిుతో సమానం. 14 (దారమి; 

తిరిమజి'/దృఢం) 

 

ఇది నీకిషి్మే క్దా!'' అన్న అడిగాడు .అలాాహ్ (త), దాన్నకి 

బంధుతవం, ''ఇషి్మే ప్ర భూ!'' అన్న అనిది. అపుుడు 

అలాాహ్ (త), ''సర్ప! ఆ భాగ్యం నీకు దకుకతుంది'' అన్న 

అన్నిడు. ఈ బంధుతవం తీరుుదినం న్నడు 

బహిరంగ్ంగా ''ననుి క్లిపిన వారిన్న అలాాహ్ (త) 

క్లుపుగాక్, ననుి తి్తంచిన వారిన్న అలాాహ్ (త) 

తి్తంచుగాక్'' అన్న ప్ర క్టిసుత ంది. 

14) వివరణ్-2135: అంటే, ఒక్క ఆయత్ కూడా 

గురుత ల్లన్న, దాన్నప్టి విశావసం ల్లన్న, దాన్ని అనుసరించన్న 

వాడి హృదయం పాడుబడిన, శధిలమైన ఇలిుతో 

సమానం. 
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  (1/658) [ ) ضعيف جدا ( 28]  - 2136
  يه وسلم: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عل َوَعْن أَِِبْ َسِعْيٍد قَاَل:

ِذْكِرْي  ُقْرآُن َعْن َشَغلَُه الْ َمْن  َوتََعاَل:تََباَرَك  ب ُ ر َ ل ا "يَُقْوُل 
ائِلِْْيَ  َوفَْضُل كََلِم اهلِل  ، َوَمْسأَلَِِتْ أَْعَطْيُتُه أَْفَضَل َما أُْعِطْي الس َ

ِمِذي ُ  َعىَل َسائِِر الْكََلِم كََفْضِل اهلِل َعىَل َخلِْقِه". ْ  َرَواُه الّت ِ
اَرِمي ُ َوا يْمَ  ْيَهِقي ُ ِفْ بَ لْ َوالد َ ِمذِ  اِن َوقَاَل ُشَعِب اْلِ ْ َهَذا  ي ُ الّت ِ

 .َحِديٌْث َحَسٌن َغِريٌْب 
2136. (28) [1/658-అతి బలహీనం] 

అబూ స'య్యద్ 'ఖుదీర  (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ''అలిాహ్ ఆదేశం: ''ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం ననుి 

సమరించట్లన్నకి. ననుి అరిించట్లన్నకి అవకాశం 

ఇవవన్నవాడికి అంటే అతడు ఖుర్ఆన్ ప్ఠనంలో 

న్నమగ్ిమయి ఉండటం వలి దైవాన్ని సమరించల్లక్ 

పోయాడు, ననుి పార రిించల్లక్ పోయాడు. అతన్నకి, 

అడిగేవాడికి, పార రిించేవాడికి ప్ర స్తదించే దానిక్ంటే 

ఉతత మమైనది ప్ర సాదిసాత ను. దైవగ్ర ంథం పార మఖయత 

ఇతర గ్ర ంథాలన్నిటి క్ంటే గొప్ుది. అలిాహ్ (త)కు 

సృషిితాలన్నిటి పై పార ధానయత ఉనిటి. (తిరిమజి' / 

పార మాణికం, ఏకోలాేఖనం, దారమి, బైహఖీ-షు'అబిల్ 

ఈమాన్)  

   (1/659) [ ) صحيح ( 29]  - 2137
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعِن ابِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: 

َ حَ "َمْن قَ  ْن كِ َرأ   ُة بَِعَشرِ َوالَْحَسنَ  ،ُه بِِه َحَسَنةٌ ِب اهلِل فَلَ َتاْرفاا م ِ
ََلٌم َحْرٌف َوِمْيٌم   آ لم َحْرٌف. أَْمَثالَِها ََل أَقُْوُل: أَلٌْف َحْرٌف و َ

ِمِذي ُ  " .َحْرٌف  ِمِذي ُ َهَذا َحِديٌْث  َرَواُه الّت ِ ْ اَرِمي ُ َوقَاَل الّت ِ َوالد َ
 .ٌب إِْسَناداا ٌح َغِريْ ٌن َصِحيْ َحَس 

2137. (29) [1/659-దృఢం] 

ఇబి మస్'ఊద్ (ర) ఉలి్లఖనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఎవరయిన్న దైవగ్ర ంథంలోన్న ఒక్ 

అక్షరాన్ని చదివితే అతన్నకి ఒక్ పుణ్యం లభిసుత ంది. 

ఆ ఒక్క పుణ్యం ప్ది పుణ్యయలకు సమానంగా 

ఉంటంది. న్న అభిపార యం ప్ర కారం, 'అలిఫ్-లామ్-

మీమ్' అనేది ఒక్క అక్షరం కాదు. పైగా అలిఫ్ ఒక్ 

అక్షరం, లామ్ ఒక్ అక్షరం, మీమ్ ఒక్ అక్షరం. 15 

 

15) వివరణ్-2137: ఖుర్ఆన్ ప్ర తేయక్తల అంశంపై 

ఖుర్ఆన్లోన్న అక్షరాల గురించి పేర్చకనడం జరిగంది. 

 

ఇపుుడు ఖుర్ఆన్లోన్న ప్దాల, వచన్నల వివరాలను 

కిర ంద ప్టిిక్లో చూడండి. వీటిన్న లకికంచటం, గురుత ంచటం 

తప్ున్నసరి అన్న ప్ండితులు భావించారు. దీన్నవలి 

ఖుర్ఆన్ రక్షణ్, అసలు సితిన్న దృషిిలో పటికునేందుకు 

చాలా సహ్మయం లభిసుత ంది. 

ఖుర్ఆన్ లో: 

భాగాలు                                30 

సూరహ్లు                            114 

ఆయతులు   6666  (6236) 

రుకూలు                               540 

క్థన ఆయతులు                 1000 

ఉప్మాన ఆయతులు           1000 

వాగీాన ఆయతులు               1000 

హెచురిక్ ఆయతులు            1000 

ఆదేశ ఆయతులు                 1000 

న్నషిదధ  ఆయతులు                 1000 

ధ్రామధ్రమ ఆయతులు             500 

పార రిన్న ఆయతులు                 100 

విభిని ఆయతులు                   66 

వచన్నలు(Words)              86430 

 

ఖుర్ఆన్ లో అక్షరాలు ( ف ُحُرو ) 

1. అలిఫ్                   48992 

2.  బా                      12228 

3.  తా                        2404 

4.  స‘                        3105 

5.  జీమ్                      4232 

6.  ’హ                       4120 

7.  ’ఖ                        2105 

8.  దాల్                      5972 

9.  జ్జ‘ల్                    4739 

10.  ర                       12240 

11.  ’జ                       3580 

12.  స్వన్                     5976 

13.  షీన్                     2115 

14. ’సాద్                 20083 

15. ’దాద్                     682 

16. ’తా                      1307 

17.  ”జ                        782 

18. ’ఐన్                    9274 
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19. ’గైన్                     9211 

20.  ఫ              4418 

21.  ఖాఫ్              6612 

22. కాఫ్                   10628 

23. లామ్                 33520 

24. మీమ్                 26515 

25. నూన్                 44190 

26. వావ్                  25589 

27. హ                    16070 

28. లామ్-అలిఫ్         4720 

29.  య            25909 

మొత్త ం అక్షరాల సంఖయ:  351,318 

ఎ'అరాబ్    )إِْعَراب( 

జబర్                               39552 

జేర్                                    53243 

పేష్                                     8804 

చుక్కలు                           105684 

తష్దీద్                                1253 

మద్లు                                1771 

ఖుర్ఆన్ మొదటి అక్షరం:              ب  

ఖుర్ఆన్ మధ్య అక్షరం (వ్వఖూప్):  ت 

(తఫ్స్వర్ ఇత్ఖాన్ ప్ర కారం            :ف) 

ఖుర్ఆన్ చివరి అక్షరం :                س 

ఆష్కర్ కూఫి )433                 )أعشار 

ఆష్కర్ బస్వర                               623 

అఖ్మాస్ కూఫీ                        447 

అఖ్మాస్ బస్వర                         1246 

ఆయాత్ 

కూఫీ ఆయాత్ (KFCPHQ)    6236 

బస్వర  ఆయాత్                           6216 

ష్కమీ ఆయాత్                         6250 

మకీక ఆయాత్                        6212 

ఇరాఖీ ఆయాత్                       6214 

ఆయాత్  ఆమి                       6666 

  

నోట్: ఖుర్ఆన్ మొతత ంలో అలిఫ్ )ا( నుండి య )ي( 

వరకు మూడు లక్షల, యాభై ఒక్కవేల, మూడు వందల 

ప్దీన్నమిది, (351, 318) అక్షరాలు ఉన్నియి. వాటిన్న 

10తో గుణ్నస్తత  వచేుది మపైైఐదు లక్షల, ప్దమూడు 

వేల నూటఎనభై అవుతుంది. ఈవిధ్ంగా ఒక్సారి 

(దారమి; తిరీిజి' / పార మాణికం, దృఢం, 

ఏకోలాోఖనం). 

  (1/659) [ ) ضعيف جدا ( 30]  - 2138
َمَرْرُت ِفْ الَْمْسِجِد فَإِذَا الن َاُس  َوَعِن الَْحاِرِث اْْلَْعَوِر قَاَل:

 َ َعْنه   رضي اهلل لُْت َعىَل عَلِي ٍ اِديِْث فََدخَ حَ يَُخْوُضْوَن ِفْ اْْل
تُُه قَاَل: أَْوقَْد فََعلُْوَها؟ قُلُْت نََعْم فَأَخْ  ْ قَْد َسِمْعُت   .ََبْ قَاَل: أََما إِِن ِ

  "أَََل إِن ََها َسَتُكْوُن فِْتَنٌة".  َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل:
أُ َما  فِْيِه نَبَ  َتاُب اهللِ "كِ  قَاَل: .اهللِ  يَا َرُسْوَل  َهالَْمْخَرُج ِمنْ  َما ا فَُقلُْت 

كَاَن قَْبلَُكْم َوَخََبُ َما بَْعُدكُْم َوُحْكُم َما بَْيَنُكْم َوُهَو الَْفْصُل لَْيَس  
اٍر قََصَمُه اهلُل َوَمِن ابَْتََغ الُْهَدى ِفْ    بِالَْهْزِل َمْن تََركَُه ِمْن َجب َ

ْكُر ا ْْيُ َوُهوَ ْبُل اهلِل الَْمتِ  َوُهَو حَ اهللُ  َغْْيِهِ أََضل َهُ  ِ لَْحِكْيُم َوُهَو  الذ 
َراُط الُْمْسَتِقْيُم ُهَو ال َِذْي ََل تَِزيُْغ بِِه اْْلَْهَواُء َوََل تَلَْتِبُس بِِه   الص ِ

د ِ اْْلَلِْسَنُة َوََل يَْشَبُع ِمْنُه الُْعلََماُء َوََل يَْخلُُق عَ  ََل  وَ  ىَل كَْثَرةِ الر َ
الِْجن ُ إِذْ َسِمَعْتُه َحّت َ قَالُْوا )إِن َا   ْم تَْنَتهِ  ال َِذْي لَ  َعَجائُِبُه ُهوَ يَْنَقِضْي 

ا بِهِ  ْشِد فَآَمن َ ا ي َْهِدْي إََِل الر ُ ( َمْن قَاَل بِِه 1: 72-َسِمْعَنا قُْرآناا َعَجبا
ْيِه ُهِدَى ْن دَعَا إِلَ َومَ ْن َحَكَم بِِه عََدَل َصَدَق َوَمْن َعِمَل بِِه أِجَر َومَ 

اَرِمي ُ  .ْسَتِقْيٍم" ِصَراٍط م ُ إََِل  ِمِذي ُ َوالد َ ْ َوقَاَل   .َرَواُه الّت ِ
: َهَذا َحِديٌْث إِْسَنادُُه َمْج  ِمِذي ُ ْ  .ُهْوٌل َوِف الَْحاِرِث َمَقاٌل الّت ِ

2138. (30) [1/659-అతి బలహీనం] 

'హ్మరిస్' అ'అవర్ (ర) క్థనం: నేను మసాద్ వైెపు 

నుండి వెళ్తిను. ప్ర జలు అనవసరమైన మాటలాో 

న్నమగుులయి ఉన్నిరు. అంటే అనవసరమైన క్థలిో 

న్నమగుులయి ఉన్నిరు. ఎవరూ ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠించడం ల్లదు. అది చూస నేను 'అలీ (ర) వదీకు 

వెళ్ళి ఈ విష్యాన్ని త్తలియప్రిచాను. అతను (ర), 

'వాళ్ి అలా చేసుత న్నిరా?' అన్న అన్నిరు. అంటే 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం, దైవసమరణ్ను వదలి అనవసరమైన 

 

ఖుర్ఆన్ పూరిత చేస్తత  3,513,180 పుణ్యయలు లభిసాత యి. 

సుబ్హ్మనలిాహ్! ఇంత పదీ పుణ్ా ఫలితం మర్ప గ్ర ంథాన్ని 

ప్ఠిస్తత  లభించదు. 

పైన పేర్చకని అక్షరాల వివరాలు రహమతుల్ లల్-

ఆలమీన్ 3వ భాగ్ం నుండి తీసుకోవడం జరిగంది. కాన్న 

 అక్షరం అన్నవర్ అస్-సవాతి’అ అల్-ఖుర్ఆన్ (أل)

నుండి తీసుకోవటం జరిగంది. వీటి వివరాలు తఫ్స్వర్ 

ఇబి-క్స్వర్, అల్ అకీసర్ ఫీ ఉసూలి తత ఫ్స్వర్, ఇత్ఖాన్ 

మొదలైన వాటిలో చూడగ్లరు. 
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విష్యాలిో న్నమగ్ిమయి ఉన్నిర? అన్న అరిం. 

నేను 'అవును,' అన్న అన్నిను. అపుుడు 'అలీ (ర) 

ప్ర వక్త  (స) ఇలా ప్ర వచిసూత  ఉండగా నేను విన్నిను, 

'రాబోయే కాలంలో ఉప్దర వాలు, క్లిోలాలు 

సంభవిసాత యి.' అపుుడు నేను, 'ఓ అలిాహ్ ప్ర వకాత ! ఈ 

ఉప్దర వాలనుండి తపిుంచుకునే మారగ ం ఏది,' అన్న 

ప్ర శించాను. ప్ర వక్త  (స), 'అలిాహ్ గ్ర ంథం, ఖుర్ఆన్ను 

అనుసరించడంవలి, దీన్నలో పూరీవకుల 

వృతాత ంతాలు, మీ తరువాత వచేు వారి 

వృతాత ంతాలు, తీరుుదినం వరకు జరుగ్బోయే 

సంఘటనలు ఉన్నియి. ఇందులో ధ్రామ-ధ్రామల, 

ఆదేశాలు ఉన్నియి. సతాయ-సతాయలతీరుులు 

ఉన్నియి. ఇది హ్మసాయసుదమైన విష్యం కాదు. 

చడు రచన్న కాదు. ఏ అహంకారి, దురామరుగ  డయితే 

ఈ న్నడు ఖుర్ఆన్ను ప్ఠించడం మాన్నవేసాడో 

అలిాహ్ (త) వాడిన్న సరవన్నశనం చేస వేసాత డు. 

ఖుర్ఆన్ను వదలి ఇతర వైెపుల నుండి రుజు 

మారాగ న్ని వెదికే వారిన్న అలిాహ్ (త) మారగ  

భర షి్తావన్నకి గురిచేసాత డు. ఈఖుర్ఆన్ దృఢమైన 

అలిాహ్ తిాడువంటిది. మరియు ఇది వివేచన్న 

పూరితమైన దీపిక్, ఇదే సరైెన మారగ ం. దీన్ని 

అనుసరించటం వలి చెడు కోరిక్లురవు. అంటే 

ఖుర్ఆన్ను అనుసరించటంవలా చడుకాదు. దీన్ని 

అనుసరించటంవలి చెడు మనోకాంక్షలు అదృశయ 

మవుతాయి. ఖుర్ఆన్ భాష్ మర్చక్ భాష్తో పోలి 

ఉండదు. అంటే దీన్న ఔనితాయన్నకి మర్పదీ సాటి 

కాల్లదు. 

విదాుంసులు దీన్నప్టి ఎనిడూ అసుంతృపిత  

చందరు. ఇది ఎన్నిసారిు చదివిన్న, ప్ఠించిన్న, 

అధ్యయనం చేసన్న పాతదిగా అన్నపించదు. దీన్న 

అభిరుచీ మారదు. అంతేకాదు దీన్న మహిమలు 

ఎనిడూ అంతంకావు. ఇదే  ఆ దైవగ్ర ంథం. దీన్ని 

విని జినుిల బృందం ఉండల్లక్ అమాంతంగా ఇలా 

ప్లక్సాగారు: ''...ఇన్నా సమి'అనా ఖుర్ఆనన్ 

'అజ్బన్ యహా్ద ఇలా అరుర షా, ఫ ఆమనాు బిహీ...'' 

(సూ. అల్ జిను్, 72:1-2) -- 'మేమ వింత 

ఖుర్ఆన్ ను (ఫఠనానిు) విన్నిమ. ఇది మంచి, 

విశావసం వైెపు మారగ ం చూపుతుంది. మేమ దీన్ని 

విశవసంచాం.' ఖుర్ఆన్ ప్టి సానుకూలంగా 

ప్ర వరిత ంచిన వారు సతయం ప్లికారు, దాన్ని 

అనుసరించే వారికి పుణ్యఫలం ప్ర సాదించబడుతుంది. 

దాన్న క్నుగుణ్ంగా తీరుు ఇచేువారు న్నయయం 

చేసాత రు. ఖుర్ఆన్ వైెపు పిలిచిన వార్మకి రుజుమారగ ం 

చూప్బడింది. (తిరిమజి' / అసేష్ట ం, దారమి)  

తిరిమజి' దీన్న ప్రంప్ర అసుషి్ంగా ఉందన్న, ఈ 

'హదీసు' ఉలి్లఖనక్రత  హ్మరిస్ అ'అవర్ అసతయవాది 

అన్న, ఇతన్న గురించి అనేక్ విధాలుగా అనుకోవడం 

జరిగందన్న, పేర్చకన్నిరు.  

   ( 1/660) [ ) ضعيف ( 31]  - 2139
 قَاَل:  هلل عليه وسلم اهلِل صىل اأَن َ َرُسْوَل  :َعاِذ الُْجَهِِن ِ ْن مُ َوعَ 
ا يَْوَم الِْقَياَمِة   قَ "َمْن  َ الُْقْرآَن َوَعِمَل بَِما فِْيِه أُلِْبَس َوالَِداُه تَاجا َرأ

نَْيا لَْو كَانَْت فِْيُكْم  ْمِس ِفْ بُُيْوِت الد ُ َضْوُءُه أَْحَسُن ِمْن َضْوِء الش َ
ُكْم بِال َِذْي فَمَ   . دَاُودَ  َرَواُه أَْحَمُد َوأبَوُ  "ِمَل بَِهَذا؟ عَ ا َظن ُ

2139. (31) [1/660- బలహీనం] 

ము'ఆజ్' జుహ్నీ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

ఖుర్ఆన్ను ప్ఠించి, దాన్ని అనుసరిస్తత  దాన్నకి బదు 

లుగా తీరుుదినం న్నడు అతన్న తలిిదండుర లకు 

సూరుయన్న క్న్ని ఎంతో అధిక్ వెలుగుగ్ల కిరీట్లన్ని 

ధ్రింప్జేయటం జరుగుతుంది. ఆ సూరుయన్ని మీ 

ఇంటి్ల ఉనిటి ఊహించండి. దాన్ని అనుసరించిన 

వాన్న గురించి ఆలోచించండి. 16 (అ'హమద్, అబూ 

దావూద్) 

 (1/660)[ ) لم تتم دراسته (  32]  - 2140
 صىل اهلل عليه  َوَعْن ُعْقَبَة بِْن عَاِمٍر قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهللِ 

اِر َما أُلِْقَي ِفْ َهاٍب ثُم َ َل الُْقْرآَن ِفْ إِ َجعَ  "لَوْ  يَُقْوُل: سلمو  الن َ
َق"احْ  اَرِمي ُ  .َّتَ  .َرَواُه الد َ

 

16) వివరణ్-2139: అంటే ఖుర్ఆన్ ప్ఠించి దాన్ని 

అనుసరించటం వలి ఖుర్ఆన్ పాఠకున్న తలిిదండుర లకు 

ఒక్ కిరీటం పటిబడుతుంది. దాన్న వెలుగు 

సూరుయన్నక్న్ని అధిక్ంగా ఉంటంది. ఎంత వెలుగు 

ఉంటందో ఊహిస్తత  సరిపోతుంది. 
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2140. (32) [1/660-అప్ర్మశోధితం]  
'ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఒక్వేళ ఖుర్ఆన్ను ప్చిు చరమంలో చుటిి 

అగ్నులో వేస్తత  అది ఏమాతిం కాలదు. 17 (దారమి)  

 (1/660)استه ( ) لم تتم در [ 33]  - 2141
َوَعْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه  

َم َحَراَمُه " وسلم:  َمْن قََرأَ الُْقْرآَن فَاْسَتْظَهَرُه فَأََحل َ َحَللَُه َوَحر َ
 َ َة َوشَ الْ ِه دَْخلَُه اهلُل بِ أ َ فَ َجن َ ْن أ قَْد   كُل ُُهْم ْهِل بَْيِتهِ َعُه ِفْ َعْشَرةٍ م ِ

اَرِمي ُ  ِمِذي ُ َوابُْن َماَجُه َوالد َ ْ اُر. َرَواُه أَْحَمُد َوالّت ِ   .َوَجَبْت لَُه الن َ
: ِمِذي ُ ْ اِوْي  َغِريٌْب َوَحْفُص بُْن ُسلَْيَماَن  َهَذاَحِديٌْث  َوقَاَل الّت ِ  الر َ

ُف ِفْ الَْحِديِْث  ي ِ بِالَْقوِ  وَ  هُ لَْيَس   .يَُضع َ
2141. (33) [1/660-అప్ర్మశోధితం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, ''ఖుర్ఆన్ 

చదివి, దాన్ని క్ంఠసత ం చేసుకొన్న, దాన్న ధ్రమసమమ 

తాలను ధ్రమ సమమతాలుగా, దాన్న అధ్రామలను 

అధ్రమంగా భావించిన వయకిత న్న అలిాహ్ (త) సవరగ ంలో 

ప్ర వేశంప్జేసాత డు. ఇంకా వారి కుటంబాన్నకి చందిన 

నరకారుు లైన ప్దిమంది కొరకు అతన్న సఫారసు 

స్వవక్రిసాత డు.'' (అ'హమద్, తిరిమజి' - బలహీనం, ఇబి 

మాజహ్, దారమి) 

 ( 1/660)[ ) صحيح (  34]  - 2142
 ِْلَُِب ِ اَل قَ  ىل اهلل عليه وسلمَوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة أَن َ َرُسْوَل اهلِل ص 

َل "كَْيَف تَْقَرأُ ِفْ  كَْعٍب: ِن بْ  فََقاَل َرُسْوُل   .فََقَرأَ أُم َ الُْقْرآِن  ةِ؟" الص َ
"َوال َِذْي نَْفِسْي بَِيِدهِ َما أُنِْزلَْت ِفْ   اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:

ْوَراةِ َوََل ِفْ اْلِنِْجْيِل َوََل ِفْ الز ُ  ا َوإِن ََها هَ ْرقَاِن ِمْثلُ فُ لْ ابُْوِرَوََل ِفْ الت َ
َرَواُه   الَْعِظْيُم ال َِذْي أُْعِطْيُتُه". َوالُْقْرآُن لَْمَثاِِنْ َسْبٌع م َِن ا

اَرِمي ُ ِمْن قَْولِِه:  ِمِذي ُ َوَرَوى الد َ ْ "َما أُنِْزلَْت"َولَْم يَْذكُْر أَُِب َ بَْن   الّت ِ
مِ  كَْعٍب. ْ  .َحَسٌن َصِحْيٌح  ٌث ِذي ُ َهَذا َحِديْ َوقَاَل الّت ِ

2142. (34) [1/660-దృఢం] 

అబూ హురైెరహ్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ఉబయ్ 

బిన్ క్'అబ్ను, 'నువువ నమా'జులో ఖుర్ఆన్లోన్న ఏ 

 

17) వివరణ్-2139: ఇది ఖుర్ఆన్ మహిమ. మరికొందరు 

చరమం అంటే ఖుర్ఆన్ను ప్ఠించేవాన్న శరీరం, అంటే 

ఒక్వేళ ఖుర్ఆన్ ప్ఠించేవాడిన్న మంటలిో వేస్తత  ఖుర్ఆన్ 

శుభం వలి, ఏమాతిం కాలుబడడు. ఇది కూడా ఒక్ 

మహిమే. 

సూరహ్ చదువుతావు' అన్న ప్ర శించారు. అతను 

సూరహ్ ఫాతిహ్మ(1) ప్ఠించి విన్నపించారు. అపుుడు 

ప్ర వక్త  (స) ఎవరి అధీనంలో న్న పార ణ్ం ఉందో ఆ 

అలాాహ్ (త) సాకిి! సూరహ్ ఫాతిహ్మలాంటి సూరహ్ 

తౌరాతులోనూ, ఇంజీల్లోనూ, 'జబూర్లోనూ, చివరికి 

ఖుర్ఆన్లోనూ అవతరించల్లదు. సూరహ్ ఫాతిహ్మలో 

7 ఆయతులు ఉన్నియి. ఇవి అనేక్సారిు ప్ఠించ 

బడుత్యయి. ఇంకా ఇదే న్నకు ఇవవబడిన అతుాతేమ 

మైన ఖుర్ఆన్. (తిరిమజి' - పార మాణికం, దృఢం, 

దారమి)  

  (1/661) ته ([ ) لم تتم دراس  35]  - 2143
  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  :َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة قَاَل 

َوقَاَم   فقرأ "تََعل َُمْوا الُْقْرآَن فَاْقَرُءْوُه فَإِن َ َمَثُل الُْقْرآِن لَِمْن تََعل ََم 
اا يَُفوْ  و ٍ ُش َمْح  َثِل ِجَراٍب بِِه كَمَ   َمَثُل َمْن وَ  ٌح ِريُْحُه كُل َ َمكَاٍن م ِْسك
َرَواُه   فََرقََد َوُهَو ِفْ َجْوفِِه كََمَثِل ِجَراٍب أُْوِكَئ َعىَل ِمْسٍك".  تََعل ََمهُ 

ِمِذي ُ  ْ  .َوالن ََسائِ ُ َوابُْن َماَجهُ الّت ِ
2143. (35) [1/661-అప్ర్మశోధితం] 

అబూ హురైెరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

'ఖుర్ఆన్ నేరుుకోండి, దాన్ని చదవండి, ఎందుక్ంటే 

ఖుర్ఆన్ చదివి, నేరుుకొన్న, దాన్నప్ర కారం ఆచరించిన 

వాన్న ఉప్మానం (ముష్క్) కసేూర్మ ప్రిమళంతో 

న్నండిన సంచి వంటిది. దాన్న ప్రిమళం అన్ని వైెపుల 

వాయపిసుత ంది. ఖుర్ఆన్ నేరుుకొన్న, అది అతన్న 

హృదయంలోనే ఉంది కాన్న, దానిు ప్ఠించల్లదు, 

అనుసరించల్లదు, న్నదర పోతూ ఉన్నిడు, ఏమరు 

పాటకు గురైె ఉన్నిడు, అతడి ఉప్మానం సుగ్ంధ్ 

ప్రిమళ్తలు (ముష్క్) గ్ల సంచి వంటిది. దాన్న 

నోరు బిగంచి ఉంది. దాన్నవలి దాన్న ప్రిమళం ఎటూ 

వాయపించదు. (తిరిమజి', నసాయి', ఇబి మాజహ్) 

 (1/661)ته ( س راد [ ) لم تتم 36]  - 2144
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   ُه قَاَل:َي اهلُل َعنْ ْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِض عَ وَ 

(  3-1: 40 -عليه وسلم:َمْن قََرأَ)حم ( الُْمْؤِمَن إََِل )إِلَْيِه الَْمِصْْيُ
َ َوآيُة الُْكْرِسي ِ ِحْْيَ يُْصِبُح ُحِفَظ بِِهَما َحّت َ يُمْ  َما  هِ بِ  ِسْي. َوَمْن قََرأ

َراِمي ُ  . " يُْصِبَح  ِسْي ُحِفَظ بِِهَما َحّت َ مْ ِحْْيَ يُ ِمِذي ُ َوالد َ ْ َرَواُه الّت ِ
ِمِذي ُ َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب  ْ  .َوقَاَل الّت ِ
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2144. (36) [1/661-అప్ర్మశోధితం] 

అబూ హురైెరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''ఉదయం వేళ సూరహ్ 'గాఫిర్ ఇలైహిల్ మ'స్వర్, 

(గాఫిర్, 40:1-3) వరకు మర్మయు ఆయతుల్ కురీస 

ప్ఠిస్తత , సాయంతిం వరకు ఈ రెండు సూరాల శుభం 

వలి అతడు రకిించబడతాడు. సాయంతిం ప్ఠించిన 

వారికి ఉదయం వరకు రక్షణ్ క్లిుంచబడుతుంది.'' 

(తిరిమజి' - ఏకోలాేఖనం, దారమి) 

 (1/661)ته ( [ ) لم تتم دراس  37]  - 2145
 اهلل عليه  ُل اهلِل صىلقَاَل َرُسوْ  بَِشْْيٍ قَاَل:ْعَماَن بِْن لن ُ  اَوَعِن 
َمَواِت َواْْلَْرَض  وسلم: "إِن َ اهلَل كََتَب ِكَتاباا قَْبَل أَْن ي َْخلَُق الس َ

تُْقَرآِن  بِأَلَْفْي عَاٍم أَنَْزَل ِمْنُه آيََتْْيِ َخَتَم بِِهَما ُسْوَرَة الَْبَقَرةِ َوََل 
ْيَطاُن"فَ  َياٍل َث لَ ثََل ٍر ِفْ دَا بََها الش َ ِمِذي ُ َرَواُه ال .َيَقر ُ ْ اَرِمي ُ  ّت ِ  َوالد َ

 ْ :َوقَاَل الّت ِ  .َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب  ِمِذي ُ
2145. (37) [1/661-అప్ర్మశోధితం] 

ను'అమాన్ బిన్ బషీర్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ''భూమాయకాశాలు సృషిించబడటాన్నకి 

2000 సంవతసరాలకు పూరవం అలిాహ్ (త) ఒక్ 

గ్ర ంథం వార సాడు. అందులో సూరహ్ బఖరహ్(2) చివరి 

రెండు ఆయతులు అవతరింప్జేసాడు. ఏ ఇంటిలో 

మూడు రాతిులు ఇవి ప్ఠించబడత్యయో షై్ష'తాన్ ఆ 

ఇంటి దరిదాపులకు రాడు.'' (తిరిమజి' - ఏకోలాేఖనం, 

దారమి)  

 (1/661) م تتم دراسته ([ ) ل 38]  - 2146
ْ ا ْن َوعَ  ْردَاِء قَاأَِِب   ه وسلم: صىل اهلل عليْوُل اهلِل قَاَل َرُس  :َل لد َ

اِل".  ج َ ِل الَْكْهِف ُعِصَم ِمْن فِْتَنِة الد َ ْن أَو َ   "َمْن قََرأَ ثََلَث آيَاٍت م ِ
ِمِذي ُ َوقَاَل: َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن َص  ْ  .ِحْيٌح َرَواُه الّت ِ

2146. (38) [1/661-అప్ర్మశోధితం] 

అబూ దరీా' (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''సూరహ్ క్హఫ్ (18) లోన్న మొదటి 3 ఆయతులు 

ప్ఠిసూత  ఉని వయకిత  దజా్జల్ ఉప్దర వం నుండి రకిించ 

బడతాడు.'' (తిరిమజి' - పార మాణికం, దృఢం) 

 ( 1/661)[ ) ضعيف (  39]  - 2147
  ن َ "إِ  ه وسلم:يعل اهلل َرُسْوُل اهلِل صىلَوَعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل 

ا وَ  ( َوَمْن قََرأَ)يس( كََتَب اهلُل  36-ْرآِن)يسقَلُْب الْقُ لِكُل ِ َشْيٍء قَلْبا

اٍت". ِمِذي ُ  لَُه بَِقَراَءتَِها قَِراَءَة الُْقْرآِن َعَشَر َمر َ ْ َرَواُه الّت ِ
اَرِمي ُ  ْ  .َوالد َ  .ٌث َغِريٌْب ِمِذي ُ َهَذا َحِديْ َوقَاَل الّت ِ

2147. (39) [1/661-బలహీనం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''ప్ర తి 

వసుత వుకు హృదయం ఉంటంది. ఖుర్ఆన్ 

హృదయం సూరహ్ యా-స్వన్ (36). సూరహ్ 

యాస్వన్ను ప్ఠించిన వారికి అలిాహ్ (త) దాన్నకి 

బదులు 10 సారిు ఖుర్ఆన్ ప్ఠించినంత పుణ్యం 

లిఖసాత డు. 18 (తిరిమజి' - ఏకోలాేఖనం, దారమి)  

 (1/662) [ ) لم تتم دراسته ( 40]  - 2148
ْ َوَعْن  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ُهَريَْرَة قَاَل:أَِِب

َ )َطه ( قَْبَل أَْن  36-َو)يس  (20-وسلم:"إِن َ اهلَل تََباَرَك َوتََعاَل قََرأ
َمَواِت َواْْلَْرَض بِأَ  ئَِكُة ِت الَْمَل عْ مِ ا َس فَلَم َ  .لِْف عَاٍم ي َْخلَُق الس َ

ةٍ وْ الُْقْرآَن قَالَْت ط ُ  ُل ََب ِْلُم َ َهَذا عَلَْيَها َوُطْوََب ِْلَْجَواٍف تَْحِمُل  ي ُْنَ
اَرِمي ُ   َهَذا َوُطْوََب ِْلَلِْسَنٍة تََتكَل َُم بَِهَذا".  .َرَواُه الد َ

2148. (40) [1/662-అప్ర్మశోధితం] 

అబూ హురైెరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''భూమాయకాశాలు సృషిించట్లన్నకి 1000 సంవతస 

రాలకు ముందు, అలిాహ్ (త) సూరహ్ 'తా-హ్మ 

(20), సూరహ్ యా-స్వన్ (36)లను ప్ఠించాడు. 

దైవదూతలు ఖుర్ఆన్ను విన్న ఇది అవతరించ 

బడనుని ఆ జ్జతి ఎంతో ఉతేమమైనది. 

అదేవిధ్ంగా దీన్న బాధ్యతలు తన నెతిత న వేసుకుని 

వారు, దీన్ని క్ంఠసత ం చేస్తవారు, అదేవిధ్ంగా దీన్ని 

చదివే ఆ నోరిు కూడా ఎంతో ఉనితమైనవి అన్న 

ప్లకారు.'' (దారమి) 

  (1/662) [ ) لم تتم دراسته ( 41]  - 2149
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:

َ ِفْ لَ  (44-اِن خَ د ُ ال-"َمْن قََرأَ)حم سلم: و  عليه ْصَبَح يَْسَتْغِفُر  ْيلٍَة أ
ِمِذي ُ َوقَاَل: ٍك".أَلَْف َملِ   َسْبُعْوَن لَهُ  ْ َهَذا َحِديٌْث َغِريٌْب  َرَواُه الّت ِ

ُف  َوُعَمُر بُْن أَِِبْ َخْثَعِم  اِوْي يَُضع َ ٌد يَْعِِنْ الُْبَخاِري ُ   . الر َ َوقَاَل ُمَحم َ
  ِكُر الَْحِديُْث ُهَوُمنْ 

 

18  ( వివరణ్-2147: అంటే ఒక్సారి సూరహ్ యాస్వన్ (36) 

చదివితే 10 సారిు ఖుర్ఆన్ ప్ఠించట్లన్నకి సమానం.  
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2149. (41) [1/662-అప్ర్మశోధితం] 

అబూ హురైెరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''ఎవరైెన్న రాతిిపూట సూరహ్ దుఖాన్ (44) ప్ఠిస్తత  

ఉదయం వరకు డెభైభవేల మంది దైవదూతలు అతన్న 

కోసం పార రిిసూత , క్షమాప్ణ్ వేడుకుంటూ ఉంట్లరు.'' 

(తిరిమజి' - ఏకోలాేఖనం, బు'ఖ్లరీ - తిరసకృతం)  

 (1/662)دراسته (  [ ) لم تتم 42]  - 2150
 ْ قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   َعْنُه قَاَل:ِضَي اهلُل ُهَريَْرَة رَ َوَعْن أَِِب

َ  وسلم:  عليه  َخاِن -)حم"َمْن قََرأ ِفْ لَْيلَِة الُْجُمَعِة  ( 44-الد ُ
ْمِذي ُ  َرَواهُ  ُغِفَرلَُه". َ ش َ َوهَ  يٌْث َغِريٌْب َحدِ  َهَذا َوقَاَل: .الّت ِ بُْو اٌم أ

اِوْي ا ُف  لِْمْقَداِم الر َ  .يَُضع َ
2150. (42) [1/662-అప్ర్మశోధితం] 

అబూ హురైెరహ్ (ర) ఉలి్లఖనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ''జుమ'అహ్ రోజు రాతిి సూరహ్ హ్మ-మీమ్ 

దుఖాన్ (44) ప్ఠిస్తత , అతన్ని క్షమించటం జరుగు 

తుంది.'' (తిరిమజి' - ఏకోలాేఖనం, బలహీనం) 

 (1/662)تتم دراسته ( [ ) لم  43]  - 2151
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم كَاَن   َساِريََة ْربَاِض بِْن َوَعِن الْعِ  أَن َ الن َ

ُ الُْمَسب َِحاِت قَْبَل أَْن ي َْرقَُد يَُقْوُل: م ِْن   يَْقَرأ "إِن َ فِْيِهن َ آيٍَة َخْْيٌ
ْ  أَلِْف آيٍَة". َ َرَواُه الّت ِ  .  دَ دَاوُ  بُوْ َمِذي ُ َوأ

2151. (43) [1/662-అప్ర్మశోధితం] 

'ఇర్బా'ద్ బిన్ సారియహ్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్డుకునే మందు ముసబ్బ'హాత్లను ప్ఠించేవారు. 

వీటిలో ఒక్ ఆయత్ వెయియ ఆయతులక్న్ని ఉతత మ 

మైనదన్న ప్ర వచించేవారు. (తిరిమజి', అబూ దావూద్) 

2152 -  [44  ]?  (1/662 ) 
ا مَ َوقَا .بِْن َمْعَداَن ُمْرَسلا  لِدِ َعْن َخا َرِمي ُ َوَرَواُه الد َ ْ :  َل الّت ِ ِذي ُ

 َحِديٌْث َحَسٌن َغِريٌْب  َهَذا
2152. (43) [1/662- ?] 

దారమి, ఖ్లలద్ బిన్ మ'అదాన్ దాుర దీనిు 

ఉలాేఖంచారు.19 (తిరిమజి' - పార మాణికం, ఏకోలాేఖనం) 

 

19) వివరణ్-2152: ముసబ్బహాత్ అంటే పార రంభంలో 

సబిహ ల్లదా యుసబిిహు ల్లదా సబిిహ్, ల్లదా 

సుబ్హ్మన అనే ప్దం వచేు సూరాలు. అవి ఏడు 

 ( 1/662)( [ ) حسن   45]  - 2153
 َ صىل اهلل   ُسْوُل اهللِ  رَ َي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َريَْرَة َرِض هُ  ِِبْ َوَعْن أ

يه وسلم: "إِن َ ُسْوَرةا ِفْ الُْقْرآِن ثََلثُْوَن آيَةا َشَفَعْت لَِرُجٍل  عل
  ( َرَواُه أَْحَمُد 67-َحّت َ ُغِفَر لَُه َوِهَي: )تََباَرَك ال َِذْي ِبَيِدهِ الُْملُْك 

ِمِذي ُ  ْ َ  َوالّت ِ  .ن ََسائِ ُ َوابُْن َماَجهُ الوَ دَ  دَاوُ بُوْ َوأ
2153. (45) [1/662-పార మాణికం] 

అబూ హురైెరహ్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''ఖుర్ఆన్లో (30) ఆయతులు గ్ల, ఒక్ సూరహ్ 

ఉంది. అది దైవసన్నిధిలో ఒక్ వయకిత  గురించి సఫారసు 

చేస చివరికి అతన్నకి క్షమాభిక్ష లభించేలా చేసుత ంది. 

అది సూరహ్ అల్-మలకద్ (67).'' (అ'హమద్, 

తిరిమజి', అబూ దావూద్, నసాయి', ఇబి మాజహ్) 

 ( 1/663)[ ) ضعيف (  46]  - 2154
اٍس قَاَل: ِب ِ صىل اهلل   َوَعِن ابِْن َعب َ َضَرَب بَْعُض أَْصَحاِب الن َ

هُ  َ عليه وسلم ِخَباَءُه َعىَل قََْبٍ و َ فِْيِه   اذَ َْبٌ فَإِ قَ  ن َهُ َو ََل يَْحِسُب أ
ُ ُسْوَرَة  (  َحّت َ َخَتَمَها 67-ِدهِ الُْملُْك ل َِذْي بِيَ )تََباَرَك اإِنَْساٌن يَْقَرأ

هُ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم فَأَْخََبَ فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل  .فَأَََت الن َ
عََذاِب   ْن ِه مِ ُمْنِجَيُة تُْنِجيْ "ِهَي الَْمانَِعُة ِهَي الْ  اهلل عليه وسلم:

ِمِذي ُ وَ  َقَْبِ". الْ  ْ  .َغِريٌْب  ِديٌْث َهَذا حَ  اَل:قَ َرَواُه الّت ِ
2154. (46) [1/663-బలహీనం] 

ఇబి 'అబాిస్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) 

అనుచరులిో ఒక్రు ఏమరుపాటలో ఒక్ సమాధిపై 

టెంట్ వేసారు. అక్కడ సమాధి ఉనిటి అతన్నకి 

త్తలియదు. అక్కడ ఒక్ సమాధి ఉండేది. అందులో 

మృతుడు సూరహ్ మలుక (67) ప్ఠిసూత  ఉన్నిడు. 

ఆ వయకిత  ప్ర వక్త  (స) వదీకు వచిు జరిగనదంతా 

 

ఉనాుయి. సూరహ్ బనీ ఇసార య్యల్ (17), సూరహ్ 

హదీద్ (57) , సూరహ్ 'హష్ర్ (59), సూరహ్ 'సఫఫ్ 

(61), సూరహ్ జుమ'అహ్ (62), సూరహ్ త'గాబున్ 

(64), సూరతుల్ అ'అలా (87). వీటిలో ఒక్ ఆయత్ 

వెయియ ఆయతుల క్ంటే ఉతత మమైన ఆయత్ ఏది అనే 

విష్యంలో ప్ండితుల మధ్య భేదాభిపార యాలు 

ఉన్నియి. కొందరు లౌ అన్జల్న్న హ్మజల్ ఖుర్ఆన్ అన్న 

అంట్లరు. మరికొందరు అల్ అవవలు వల్ ఆఖరు అన్న 

అంట్లరు. మరికొందరు ష్బ ఖద్ర్ లా ఇది కూడా 

గుప్త ంగా ఉందన్న అభిపార యప్డుతున్నిరు. 
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వినివించుకున్నిడు. అపుుడు ప్ర వక్త  (స), 'ఈ 

సూరహ్ పాపాల నుండి వారిసుత ంది, సమాధి శక్ష నుండి 

రకిిసుత ంది,' అన్న చపాురు. (తిరిమజి' - ఏకోలాేఖనం) 

  (1/663) راسته () لم تتم د [ 47]  - 2155
ِب َ َوَعْن َجابٍِر أَن َ  يه وسلم كَاَن ََل يََناُم َحّت َ  صىل اهلل عل  الن َ

( َرَواُه أَْحَمُد  67-َوتََباَرَك ال َِذْي بَِيِدهِ الُْملُْك  32-)آلم تَْنِيُْل  يَْقَرأُ:
ِمِذي ُ  ْ اَرِمي ُ  َوالّت ِ ِمذِ قَ وَ  .َوالد َ ْ :هَ اَل الّت ِ ِحْيٌح.  ٌث َص َحِديْ  َذاي ُ

ن َ َوكََذا ِفْ َشْرِح ا   غريب. ِفْ الَْمَصابِْيِح وَ  .بغوي / ةٍ لس ُ
2155. (47) [1/663-అప్ర్మశోధితం] 

జ్జబిర్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) న్నదర పోయే మందు 

సూరహ్ అససజ్దహ్ (32), సూరహ్ ములక్ (67) 

ప్ఠించి న్నదర పోయేవారు. ఆ సూరాలను ప్ఠించేవరకు 

న్నదర పోయే వారు కాదు. (అ'హమద్, తిరిమజి' - దృఢం, 

దారమి, ష్ర్'హ్ సునిహ్-బ'గవి, మస్తబ్రహ్ - 
'గరీబ్) 

 (1/663)[ ) لم تتم دراسته (  48]  - 2156
ْ قَاََل: اٍس َوأَنَِس بِْن َمالٍِك رضي اهلل َعهْْنُ قَاَل   َوَعِن ابِْن َعب َ

ِدُل نِْصَف  عْ ( تَ 99-لَِت لْزِ زُ  ذَا)إِ  هلل عليه وسلم:َرُسْوُل اهلِل صىل ا 
( تَْعِدُل ثُلَُث الُْقْرآِن َو)قُْل يَا أَي َُها  112- أََحٌد )قُْل ُهَو اهللُ  الُْقْرآِن 

ِمِذي ُ ( تَْعِدْل ُربَُع الُْقرْ 109-الْكَافُِرْوَن  ْ  .آِن". َرَواُه الّت ِ
2156. (48) [1/663-అప్ర్మశోధితం] 

ఇబి అబాిస్, అనస్ బిన్ మాలిక్ల క్థనం: ప్ర వక్త  

(స) ప్ర వచనం, ''సూరతు 'జాిల్'జ్జల్ (99) సగ్ం 

ఖుర్ఆన్కు సమానం. అంటే దాన్ని ప్ఠిస్తత  సగ్ం 

ఖుర్ఆన్ పుణ్యం లభిసుత ంది. అదేవిధ్ంగా సూరతుల్ 

ఇ'ఖ్లా'స్ (112) మూడవ వంతు ఖుర్ఆన్కు 

సమానం. అంటే దాన్ని ప్ఠించటం వలి మూడవ 

వంతు ఖుర్ఆన్ ప్ఠించినంత పుణ్యం లభిసుత ంది. 

అదేవిధ్ంగా సూరతుల్ కాఫిరూన్ (109) 

న్నలగ వవంతు ఖుర్ఆన్కి సమానం. అంటే సూరహ్ను 

ప్ఠిస్తత  న్నలగ వవంతు ఖుర్ఆన్ ప్ఠించినంత పుణ్యం 

లభిసుత ంది. (తిరిమజి') 

 (1/663) [ ) لم تتم دراسته ( 49]  - 2157
ْعقِ َوَعْن    قَاَل: ه وسلم علي هللاصىل  ِب ِ ٍر َعِن الن َ ِل بِْن يََسام َ

اٍت:"َمْن قَاَل ِحْْيَ يُْصِبُح ثََل  ِمْيُع الَْعلِْيِم   َث َمر َ أَُعْوذُ بِاهلِل الس َ

ْن آِخِرُسْوَرةِ )اَلَْحْشر َ ثََلَث آيَاٍت م ِ ِجْيِم فََقَرأ ْيَطاِن الر َ -ِمَن الش َ
يُْمِسْي َوإِْن   ِه َحّت َ لَيْ َن عَ  َملٍِك ي َُصل ُوْ ( َوك ََل اهلُل بِِه َسْبِعْْيَ أَلَْف 59

اَت ِفْ ذَلَِك الْيَ  ا. ْوَم َماَت شَ م َ َوَمْن قَالََها ِحْْيَ يُْمِسَي كَاَن   ِهْيدا
مِ  بِِتلَْك الَْمْنِلَِة". ْ . َوقَاَل الّت ِ اَرِمي ُ ِمِذي ُ َوالد َ ْ َهَذا :ِذي ُ َرَواُه الّت ِ
 .َحِديٌْث َغِريٌْب 

2157. (49) [1/663-అప్ర్మశోధితం] 

ము'అఖల్ బిన్ యసార్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఎవరైెన్న ఉదయం వేళ ''అ'ఊజుబిలిాహి 

ససమీయిల్ 'అలీమ్ మినషై్ష'తాన్నరర జీమ్'' అన్న ప్లికి, 

ఆ తరువాత సూరహ్ హష్ర్ (59) చివరి 3 

ఆయతులు ప్ఠిస్తత , అలిాహ్ (త) అతన్న కొరకు 

డెబభయివేల దైవ దూతలను న్నయమిసాత డు. వారు 

సాయంతిం వరకు అతన్న కోసం పార రిిసూత , క్షమాప్ణ్ 

కోరుతూ ఉంట్లరు. ఒక్వేళ అతను ఆ రోజే మరణ్నస్తత  

అమరవీరుడైె మరణ్నసాత డు. సాయంతిం వేళ ప్ఠించిన 

వార్మకీ ఇదే వరిత సుత ంది. 20  (తిరిమజి' - ఏకోలాేఖనం, 

దారమి) 

 ( 1/664) [ ) ضعيف ( 50]  - 2158
َ كُل َ   وسلم قَاَل: عليه اهللىل ِب ِ ص  َعِن الن َ أَنٍَس  َوَعْن  "َمْن قََرأ
( ُمِحَي َعْنُه ذُنُْوُب َخْمِسْْيَ  112-َو اهلُل أََحٌد ةا )قُْل هُ ائََِتْ َمر َ يَْوٍم م ِ 

اَرِمي ُ   ِمِذي ُ َوالد َ ْ  َسَنةا إَِل َ أَْن ي َُكْوَن عَلَْيِه دَيٌْن". َرَواُه الّت ِ
 

20) వివరణ్-2157: సూరహ్ 'హష్ర్ చివరి 3 

ఆయతులు: '' ఆయనే, అలాాహ్ ! ఆయన తప్ే మరొక 

ఆరధ్యాడు లేడు. ఆయనకు అగోచర మర్మయు గోచర 

విష్యాలనీు తెలుసు. ఆయన అనంత కరుణా 

మయుడు, అపార కరుణాప్ర దాత. ఆయనే, అలాాహ్ ! 

ఆయన తప్ే మరొక ఆరధ్యాడు లేడు. ఆయన విశ్ు 

స్తరుభౌముడు, ప్రమ ప్వితుు డు, శాంతికి మూలా 

ధారుడు, శాంతిప్ర దాత, శ్రణ్మిచేివాడు, సరు శ్కిత  

మంతుడు, నిరంకుశుడు, గొప్ేవాడు. వారు కలేంచే 

భాగస్తుములకు అలాాహ్  అతీతుడు. ఆయనే, అలాాహ్ ! 

విశ్ుసృషట కరత , ప్ర తిదానిని సృజించేవాడు మర్మయు 

రూపాలను తీర్మిదిదా్దవాడు. ఆయనకు సరుశ్రర ష్ఠ మైన 

పేరాునాుయి.  ఆకాశాలలో మర్మయు భూమిలో ఉను 

సమసేమూ, ఆయన ప్వితు తను కొనియాడుతూ 

ఉంటాయి. మర్మయు ఆయనే సరు శ్కిత మంతుడు, మహా 

వివేకవంతుడు.'' (సూ. అల్-హష్ర ్, 59:22-24) 
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ةا  ِسْْيَ ايَِتِه"َخمْ َوِفْ ِروَ    ْذكُْر" إَِل َ أَْن ي َُكْوَن عَلَْيهِ لَْم يَ وَ   " َمر َ
 . يٌْن"دَ 

2158. (50) [1/664-బలహీనం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ఎవరైెన్న 

ప్గ్లు ఎపుుడైెన్న 200 సారిు సూరహ్ ఇ'ఖా్ల'స్ 

(112) ప్ఠిస్తత , అతన్న 50 సంవతసరాల పాపాలు 

క్షమించబడతాయి. కాన్న అతన్నపై అపుు ఉండ 

కూడదు. (తిరిమజి', దారమి)  

అంటే అపుు క్షమించడం జరగ్దు. ఎందుక్ంటే ఇది 

దాసుల హకుక. 

 (1/664) [ ) لم تتم دراسته ( 51]  - 2159
ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم: "َمْن أََرادَ أَْن ي ََناَم   َوَعْن أَنٍَس َعِن الن َ

َ مِ َعىَل فَِراِشِه فََناَم َعىَل يَِمْينِ  -هلُل أََحٌد ُهَو ا)قُْل  ةٍ ر َ ائَِة مَ ِه ثُم َ قََرأ
ُب: يَُقْوُل لَ الِْقَياَمةِ  إِذَا كَاَن يَْوُم  (112 يَا َعْبِدْي ادُْخْل َعىَل   ُه الر َ

ِمِذي ُ َوقَاَل: يَِمْيِنَك الَْجن ََة". ْ َهَذا َحِديٌْث َحَسٌن  َرَواُه الّت ِ
 .َغِريٌْب 

2159. (51) [1/664-అప్ర్మశోధితం] 

అనస్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, తన 

ప్డక్పై ప్డుకునే ఉదీేశయంతో, కుడి ప్ర క్కపై ప్రుండి 

100 సారిు సూరహ్ ఇ'ఖా్ల'స్(112) ప్ఠిస్తత  తీరుుదినం 

న్నడు అలిాహ్ (త) అతన్నతో, 'ఓ న్నదాసుడా! నీవు 

నీ కుడివైెపు నుండి సవరగ ంలోన్నకి ప్ర వేశంచు' అన్న 

ఆదేశసాత డు. (తిరిమజి' - పార మాణికం, ఏకోలాేఖనం) 

 (1/664) [ ) لم تتم دراسته ( 52]  - 2160
 ْ ِب َ صىل اهلل عليه وسلم َسِمَع َرُجلا ي َْقَرأ  َة أَن َ الن َ  ُهَريْرَ َوَعْن أَِِب

( فََقاَل: "َوَجَبْت" قُلُْت: َوَما َوَجَبْت؟ قَاَل:  112-)قُْل ُهَو اهلُل أََحٌد 
ْ َمالٌِك وَ  "اَلَْجن َُة". َرَواهُ   .الن ََسائِ ُ وَ  ِمِذي ُ الّت ِ

2160. (52) [1/664-అప్ర్మశోధితం] 

అబూ హురైెరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ఒక్ వయకిత న్న 

సూరహ్ అల్-ఇ'ఖా్ల'స్ (112) ప్ఠిసూత  ఉండగా విన్న 

'తప్ున్న సరి అయిపోయింది,' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి 

నేను, 'ఏం తప్ున్నసరి అయిపోయింది,' అన్న 

అడిగాను. ప్ర వక్త  (స), 'సవరగ ం,' అన్న అన్నిరు. 

(మాలిక్, తిరిమజి', నసాయి') 

అంటే సూరహ్ అల్-ఇ'ఖా్ల'స్ ప్ఠించటం వలి సవరగ ం 

తప్ున్నసరి అయిపోయింది.  

  (1/664) [ ) لم تتم دراسته ( 53]  - 2161
عَل ِْمِِنْ  يَا َرُسْوَل اهلِل  أَن َُه قَاَل: َوَعْن فَْرَوَة بِْن نَْوفٍَل َعْن أَبِْيِه:

َ ُه إِذَ ْولُ أَقُ  اَشْيئا  ْ  َويُْت إََِل فَِراِشْي.فََقاَل:ا أ َ "اْقَرأ ي َُها )قُْل يَا أ
 َ ْرِك"109-افُِرْوَن الْك َن الش ِ ِمِذي ُ َوأَبُْو   .( فَإِن ََها بََراَءٌة م ِ ْ َرَواُه الّت ِ

اَرِمي ُ   . دَاُودَ َوالد َ
2161. (53) [1/664-అప్ర్మశోధితం] 

ఫర్వహ్ బిన్ నౌఫల్ (ర) తన తండిర  దావరా కథనం: 

అతన్న తండిర  ఇలా అనాురు:, 'ఓ దైవప్ర వకాత ! రాతిి 

ప్డక్పైకి వెళ్ళిమందు ఏదైన్న దు'ఆ బోధించండి,' 

అన్న వినివించు కున్నిను. ప్ర వక్త  (స) సూరహ్ అల్-

కాఫిరూన్ (109) చదువుకో, ఎందుక్ంటే ఈ సూరహ్ 

షిరకద్ ప్టి విసుగును వయక్త ం చేసుత ంది,' అని 

ఉప్ద్దశంచారు. (తిరిమజి', అబూ దావూద్, దారమి) 

 ( 1/665) [ ) صحيح ( 54]  - 2162
بَْيَنا أَنَا أَِسْْيُ َمَع َرُسْوِل اهلِل صىل   َة بِْن عَاِمٍر قَاَل: ُعْقبَ  َوَعْن 

ُظلَْمٌة  اهلل عليه وسلم بَْْيَ الُْجْحَفِة َواْْلَبَْواِء إِذْ َغِشَيْتَنا ِريٌْح و َ
ذُ ِب اهللهلِل صىل  اُسْوَل يَْدٌة فََجَعَل رَ َشدِ  )أَُعْوذُ    عليه وسلم يََعو َ
"يَا ُعْقَبَة   ( َويَُقْوُل: 114-َوأَُعْوذُ بَِرب ِ الن َاِس  113- الَْفلَِق بَِرب ِ 

ِذ ُ بِِمْثلِ  ذَ ُمَتَعو  ذْ بِِهَما فََما تََعو َ  .ِهَما". َرَواُه أَبُْو دَاُودَ تََعو َ
2162. (54) [1/665-దృఢం] 

'ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) క్థనం: మేమ ప్ర వక్త  

(స) వెంట జు'హ్ఫహ్, అబావఅ' ల మధ్య 

నడుసుత న్నిం. ఇంతలో భయంక్రమైన తుఫాను 

చలర్పగంది. అది మమమలిి చుటిమటిింది. అంతా 

చీక్టి వాయపించింది. ప్ర వక్త  (స) సూరహ్ అల్ 

ఫలఖ్(113), సూరహ్ అన్నిస్(114) ప్ఠిసూత  శరణు 

వేడుకోసాగారు. ఇంకా ఇలా అన్నిరు, 'ఓ 'ఉఖ్బహ్! 

నువువ ఈ రెండు సూరాల దావరా శరణు కోరుతూ 

ఉండు. శరణు కోర్పవారు ఎవరైెన్న ఈ రెండు సూరాలు 

తప్ే మర్ప విష్యాలతో శరణు పందల్లరు. అంటే ఈ 

రెండు సూరాలు శరణు పందట్లన్నకి అన్నిటిక్ంటే 

ఉతత మమైనవి అని బోధించారు. (అబూ దావూద్) 

 (1/665) ه (استم تتم در[ ) ل 55]  - 2163
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لَِة َمَطٍر َوُظلَْمٍة ِفْ لَيْ  َخَرْجَنا :َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن ُخَبْيٍب قَاَل 
 َشِديَْدةٍ ن َْطلُُب َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَأَدَْرْكَناُه فََقاَل:

-ْْيِ تَ ذَ ُمَعو َ َوالْ  112- أََحٌد ")قُْل ُهَو اهللُ  قُلُْت َما أَقُْوُل؟ قَاَل: "قُْل".
َك ِمْن  اٍت تَْكِفيْ َلَث َمر َ ِحْْيَ تُْصِبُح َوِحْْيَ تُْمِسْي ثَ  (114 ،113

ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن ََسائِ ُ  كُل ِ َشْيٍء". ْ  .َرَواُه الّت ِ
2163. (55) [1/665-అప్ర్మశోధితం] 

'అబీులిాహ్ బిన్ 'ఖుబైబ్ (ర) క్థనం: వరిం 

ప్డుతుని దటిమైన చీక్టి రాతిిలో మేమ ప్ర వక్త  (స) 

ను వెదక్ట్లన్నకి బయలుదేరామ. వెతుకుతూ 

వెతుకుతూ చివరికి ప్ర వక్త  (స)ను క్లుసుకున్నిమ. 

ప్ర వక్త  (స), 'ప్ఠించండి,' అన్నిరు. నేను, 'ఏం 

ప్ఠించను,' అన్న అన్నిను. ప్ర వక్త  (స), ''సూరహ్ 

అల్-ఇ'ఖా్ల'స్ (112) మరియు ము'అవుజ'తై్తన్, 

సూరహ్ అల్-ఫలఖ్(113), సూరహ్ అన్నిస్(114) 

ప్ర తి రోజు ఉదయం సాయంతిం మూడు సారిు ప్ఠిసూత  

ఉండు. ప్ర తి చడుకు సరిపోతుంది. ప్ర తి ఆప్ద, 

క్షి్కనీి తొలగసుత ంది,'' అన్న ప్ర వచించారు. (తిరిమజి', 

అబూ దావూద్, నసాయి')  
 (1/665) [ ) لم تتم دراسته ( 56]  - 2164

-ُهْودٍ ُسْوَرَة )ا َرُسْوَل اهلِل اَْقَرأُ ُت يَ قُلْ  اَل: قَ عَاِمرٍ  ْن ُعْقَبَة بِْن عَ وَ 
11  َ ا أَبْلََغ ِعْنَد اهلِل ِمْن   ؟ قَاَل:(12-ُسْوَرَة  يُْوُسَف  وْ أ "لَْن تَْقَرأَ َشْيئا

ارَ  .(113-)قُْل أَُعْوذُ بَِرب ِ الَْفلَِق   .ِمي ُ  َرَواُه أَْحَمُد َوالن ََسائِ ُ َوالد َ
2164. (56) [1/665-అప్ర్మశోధితం] 

'ఉఖ్బహ్బిన్ 'ఆమిర్(ర) క్థనం:'ఓ అలిాహ్ 

ప్ర వకాత ! నేను శరణు కోరడాన్నకి సూరహ్ హూద్ (11), 

సూరహ్ యూసుఫ్ (12) ప్ఠించవచుున్న?' అన్న 

వినివించుకున్నిను. దాన్నకి ప్ర వక్త  (స), 'ఈ 

విష్యంలో సూరహ్ అల్ఫలఖ్ (113)కి మించిన 

సూరహ్ ల్లదు' అన్న ప్ర వచించారు. (అ'హమద్, 

నసాయి', దారమి) 
----- 

   మూడవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َالُِث 

 ( 1/665)[ ) ضعيف (  57]  - 2165
َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  

  هُ َرائُِض فَ  ائُِبهُ َغَرائِِبُه َوَغرَ  عليه وسلم: "أَْعِربُْوا الُْقْرآَن َوات َِبُعْوا
يْمَ ِقي ِ ِفْ ُشعَ َوُحُدْودُُه". َرَواُه الَْبْيهَ   .اِن ِب اْلِ

2165. (57) [1/665-బలహీనం] 

అబూ హురైెరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''ఖుర్ఆన్ అరిాన్ని వివరించండి, ఖుర్ఆన్ ప్ర తేయ 

క్తలను అనుసరించండి. దాన్న ఆదేశాలు, హదీుల్ల 

దాన్న ప్ర తేయక్తలు. 21 (బైహఖీ-షు'అబుల్ ఈమాన్) 

   ( 1/666) [ ) ضعيف ( 58]  - 2166
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم    اهلُل َعْنَها:َشَة َرِضَي َوَعْن عَائِ  أَن َ الن َ

َلةِ أَْفَضُل ِمْن قََراَءةِ الُْقْرآِن ِفْ َغْْيِ   قَاَل: "قََراَءُة الُْقْرآِن ِفْ الص َ
َلةِ اَْفَضُل ِمن الت َ ِفْ َغْْيِ  آِن الُْقرْ  وقََراَءةُ  .َلةِ الص َ  ْسِبْيِح   الص َ
ْكِبْْيِ َوال  َدقَةِ  .ت َ َدقَُة أَْفَضُل ِمَن   .َوالت َْسِبْيِح أَْفَضُل ِمَن الص َ َوالص َ

ْوِم  َن  .الص َ ٌة م ِ ْوُم ُجن َ اَوالص َ َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ ِفْ ُشَعِب   ".رالن َ
يْ   .َماِن اْلِ

2166. (58) [1/666-బలహీనం] 

'ఆయి'ష్హ్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం: 

'ఇతర సమయాల క్ంటే నమా'జులో ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠించడం చాలా ఉతత మం, ఇతర సమయాలలో, 

 

21) వివరణ్-2165: విధ్యలు: న్నరవరిత ంచే బాధ్యత 

అప్ుగంచబడిన దైవాదేశాలు, అంటే ఆజ్ఞ లు. హదీులు 

అంటే న్నషిదాధ లు. వీటినుండి వారించడం జరిగంది. అంటే 

ఖుర్ఆన్ అరిాన్ని, భావాన్ని సుషి్ంగా విశదప్రచండి, 

ఇంకా అందులో ఉని క్ఠిన ప్దాలను ప్రిశోధ్నతో 

ప్రిష్కరించండి. వాటి అరిాన్ని గురిత ంచండి, వాటిన్న 

అధ్యయనం చేయండి, వాటి ఆదేశాలను వయక్త ం 

చేయండి. మీ  హృదయాలిో దాచి ఉంచక్ండి.  

ఈ 'హదీసు'లో అ'అరిబుల్ ఖుర్ఆన్, అంటే, ఖుర్ఆన్ 

ఉచాురణ్ సులభతరం చేయండి. అంటే ఖుర్ఆన్లో 

జబర్, జేర్, పేష్లను పటిటం కూడా ఉచాురణ్ కిర ందికే 

వసుత ంది. కొందరు బిద్అతె 'హసనహ్, అంటారు, ఇది 

ప్ర వక్త  (స) కాలంలో ల్లదన్న, తరువాతి కాలంలో పటిడం 

జరిగందన్న అంట్లరు. కాన్న ఇలా అనడం సర్మకాదు. 

ఎందుక్ంటే అ'అరిబుల్ ఖుర్ఆన్ సరవసాధారణ్మైనది. 

అక్షరాలను సుషి్ప్రచి, ప్దాలను ఉచుర్మంచే, ప్ఠన 

ఆదేశాలవలే వార తలో, అక్షరాల, ప్దాలపై ఏరాబ్ అంటే 

జబర్, జేర్, పేష్, జజమద్, తష్దీద్లు పటిడం కూడా 

క్లిస ఉంది. క్నుక్ ఖుర్ఆన్ అక్షరాలపై ఇసిామీయ 

ప్రిభాష్లో ఎ'అరాబ్ లు పటిటం బిద్అత్ (క్లిుతం) 

కాదు. నిజ్ం అలాాహ్ (త) కు తెలుసు. 
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తస్బీ'హ్, తక్బీర్ల క్ంటే ఖుర్ఆన్ ప్ఠించడం 

ఉతత మం. దానధ్రామల క్ంటే తస్బీ'హ్ ఉతత మం, 

ఉప్వాసం క్ంటే దాన ధ్రామలు ఉతత మం, ఉప్వాసం 

నరక్ం ప్టి ఢాలు వంటిది. (బైహఖీ - షు'అబిల్ 

ఈమాన్) 

 ( 1/666) [ ) ضعيف ( 59]  - 2167
هِ قَال: ُعثْ َوَعْن  ِ  َماَن بِْن َعْبِد اهلِل بِْن أَْوِس الث ََقِفي ِ َعْن َجد 

ُجِل الُْقْرآِن ِفْ   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: "قََراَءُة الر َ
قَرَ  ةٍ َرجَ ُمْصَحِف أَلُْف دَ َغْْيِ الْ  ُف َعىل ذَلَِك  تُ اءَ و َ ُه ِفْ الُْمْصَحِف تَُضع َ
يَْماِن َواُه الَْبْيهَ دََرَجٍة". رَ  أَلَْفْي إََِل   .ِقي ُ ِفْ ُشَعِب اْلِ

2167. (59) [1/666-బలహీనం] 

'ఉసామన్ బిన్ 'అబీులిాహ్ బిన్ ఔస్ (ర) తన తాత 

దావరా క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''ఖుర్ఆన్ 

చూడకుండా ప్ఠించడం వెయియ రెటి పుణ్యం 

లభిసుత ంది. ఖుర్ఆన్ను చూచి చదివితే రెండురెటి, 

అంటే రెండువేల రెటి పుణ్యం లభిసుత ంది.''  22 

(బైహఖీ - షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 ( 1/666)[ ) ضعيف (  60]  - 2168
  اهلل   صىلهللِ ا قَاَل َرُسْوُل  َل:َوَعِن ابِْن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُهَما قَا

ذَا أََصابَُه  لَْحِديُْد إِ ا يَْصَدأُ ا"إِن َ َهِذهِ الُْقلُْوَب تَْصَدأُ كَمَ  وسلم:  عليه
"كَْثَرُة ِذْكِر الَْمْوِت  قِْيَل يَا َرُسْوَل اهلِل َوَما ِجَلُؤَها؟ قَاَل: الَْماُء".

َ  اْْلََحاِديَْث اَرَوى الَْبْيَهِقي ُ  .َوتَِلَوةِ الُْقْرآِن" َعِب َعَة ِفْ شُ بَ ْر ْْل
يَْماِن     .اْلِ

2168. (60) [1/666-బలహీనం] 

'అబీులిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, 'ఏ విధ్ంగా ఇనుమపై నీరు ప్డటం వలి 

తుపుు ప్డుతుందో, హృదయాలకు కూడా తుపుు 

ప్డుతుంది.' ప్ర వక్త  (స)ను, 'ఓ అలిాహ్ ప్ర వకాత ! మరి 

దేన్నదావరా అవి ప్రిశుదధ మై, తేజోవంతంగా 

తయారవుతాయి,' అన్న ప్ర శించడం జరిగంది. 

 

22) వివరణ్-2167: ఖుర్ఆన్ను చేతిలో ప్టికొన్న చూచి 

చదివితే పుణ్యం అధిక్ంగా లభిసుత ంది. ఎందుక్ంటే 

అందులో ప్ఠించే, ఆలోచించే, అధ్యయనం చేస్త అవకాశం 

అధిక్ంగా లభిసుత ంది. అంతేకాక్ ఖుర్ఆన్ను చేతిలోన్నకి 

తీసుకోవటం, చూడటం కూడా ఆరాధ్నే అవుతుంది. 

అపుుడు ప్ర వక్త  (స), 'చావును సాధ్య మైనంత 

అధిక్ంగా గురుత చేసుకోండి, ఖుర్ఆన్ను ప్ఠించండి.' 23 

(బైహఖీ - షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (1/666)[ ) لم تتم دراسته (  61]  - 2169
َ بْ  َوَعْن أَيَْفعَ  يَا َرُسْوَل اهلِل أَي ُ   ُجٌل: رَ قَاَل  ي ِ قَاَل:عِ َل ِن َعْبِد الْك

َ ُسْوَرةِ ا فَأَي ُ   قَاَل:  .( 114-)قُْل ُهَو اهلُل أََحٌد  :ْعَظُم؟ قَاَل لُْقْرآِن أ
آيََة الُْكْرِسي ِ )اهلُل ََل إِلََه إَِل  ُهَو الَْحي ُ  آيٍَة ِفْ الُْقْرآِن أَْعَظُم ؟ قَاَل:

ْوُم الْقَ  اهلِل تاِحب ُ أَْن تُِصْيَبَك  يَا نَِب َ  فَأَي ُ آيَةٍ  :اَل قَ  .( 255: 2-ي ُ
َتَك؟ قَ وَ  ُة ُسْوَرُة الَْبْقَرةِ فَإِن ََها ِمْن َخَزائِِن َرْحَمِة اهلِل  اَل:"َخاتِمَ أُم َ

ا م ِ  ْك َخْْيا ِة لَْم تَّْتُ ْن  تََعاَل ِمْن تَْحِت َعْرِشِه أَْعَطاَها َهِذهِ اْْلُم َ
نْيَ  اَرِمي ُ  اْشَتَملَْت عَ َل َ ِخَرةِ إِ اْْل وَ  اَخْْيِ الد ُ  .لَْيِه" َرَواُه الد َ

2169. (61) [1/666-అప్ర్మశోధితం] 

అయ్ఫ'అ బిన్ 'అబీుల్ క్లా'యీ (ర) క్థనం: ఒక్ 

వయకిత , 'ఓ అలిాహ్ ప్ర వకాత ! ఖుర్ఆన్లో అన్నిటి క్ంటే 

పదీ సూరహ్ ఏది?' అన్న ప్ర శించారు. ప్ర వక్త  (స) 

సూరహ్ అల్-ఇ'ఖా్ల'స్ (112)' అన్న అన్నిరు. ఆ 

వయకిత , 'ఖుర్ఆన్లో అన్నిటి క్ంటే పదీ ఆయత్ ఏది,' 

అన్న ప్ర శించాడు. ప్ర వక్త  (స) ''ఆయతుల్ కుర్స్వ 

(2:255)'' అన్న అన్నిరు. ఆవయకిత , 'ఓ అలిాహ్ ప్ర వకాత ! 

తమరు మీ కోసం, మీ సమాజం కోసం ఏ సూరహ్ను 

ఇషి్ప్డతారు?' అన్న ప్ర శించాడు. ప్ర వక్త  (స), 

'సూరహ్ బఖరహ్లోన్న చివరి ఆయతులు (2:285-

286) ఎందుక్ంటే ఇవి అలిాహ్ కారుణ్ా న్నధి మరియు 

ఆయన సంహ్మసనం కిర ంది నుండి అవతరించబడాడ యి. 

వీటిన్న అలిాహ్ (త) న్న సమాజ్జన్నకి ప్ర సాదించాడు. 

ఉభయలోకాల విజయ సాఫలాయలనీి వీటిలో 

ఉన్నియి' అన్న అన్నిరు. (దారమి) 

 ( 1/667) [ ) ضعيف ( 62]  - 2170
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل   َسلا قَاَل:ِك بِْن ُعَمْْيٍُمرْ َعْبِد الَْملِ َوَعْن 

ْن كُل ِ دَاٍء". اهلل عليه وسلم: َرَواُه   "ِفْ فَاتَِحِة الِْكَتاِب ِشَفاٌء م ِ
يَْماِن  اَرِمي ُ َوالَْبْيَهِقي ُ ِفْ ُشَعِب اْلِ  .  الد َ

 

23) వివరణ్-2168: అంటే, చావును అధిక్ంగా గురుత చేసు 

కోవటం వలి, ఖుర్ఆన్ను ప్ఠించటం వలి హృదయంలో 

ఉని మలినమంతా తొలగపోతుంది. అందులో 

ప్రిశుదధ త పంది అందులో వెలుగు జన్నసుత ంది. 
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2170. (62) [1/667-బలహీనం] 

'అబీుల్ మలిక్ బిన్ 'ఉమైర్ (ర), త్యబయీ పోర కత ం: 

ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, సూరహ్ ఫాతిహ్మ(1)లో ప్ర తి 

వాయధికి చికితస ఉంది. 24  (దారమి, బైహఖీ - 

షుఅబుల్ ఈమాన్) 

 (1/667)[ ) لم تتم دراسته (  63]  - 2171
اَن رض  آِل  ِخَر َمْن قََرأَ آ: ي اهلل َعْنه قَاَل َوَعْن ُعْثَماَن بِْن َعف َ

اْرِمي ُ . َروَ ْيلَةٍ اُم لَ ِفْ لَْيلٍَة كُِتَب لَُه قِيَ  (3)ِعْمَراَن   .اُه الد َ
2171. (63) [1/667-అప్ర్మశోధితం] 

'ఉసామ'న్ బిన్ 'అఫాఫన్ (ర) క్థనం: రాతిి సూరహ్ 

ఆలి 'ఇమాాన్ (3) చివరి భాగ్ం అంటే, ''ఇనన ఫీ 

'ఖల్ఖససమావాతి వల్ అర్'ది'' నుండి చివరివరకు 

(సూ. ఆల ఇమార న్, 3:190-200), ప్ఠించిన వారికి 

తహజాుద్కు సమానంగా పుణ్యం లభిసుత ంది. (దారమి)  

 (1/667) [ ) لم تتم دراسته ( 64]  - 2172
يَْوَم الُْجُمَعِة   ( 3)َمْن قََرأَ ُسْوَرَة آِل ِعْمَراَن  َوَعْن َمْكُحْوٍل قَاَل:

اَرِمي ُ إََِل الل َيْ ئَِكُة َل مَ  عَلَْيِه الْ َصل َْت   .ِل. َرَواُه الد َ
2172. (64) [1/667-అప్ర్మశోధితం] 

మక్హూల్ (ర) క్థనం: శుక్ర వారం న్నడు సూరహ్ 

ఆలి ఇమాాన్ (3) ప్ఠించిన వారికొరకు కారుణ్య 

దైవదూతలు రాతిి వరకు పార రిిసూత  క్షమాప్ణ్ కోరుతూ 

ఉంట్లరు. (దారమి) 

 (1/667)(  تهراس [ ) لم تتم د 65]  - 2173
هلل  اهلِل صىل ا ِن نَُفْْيٍ رضي اهلل َعْنه أَن َ َرُسْوَل َبْْيِ بْ َوَعْن جُ 
-285: 2)"إِن َ اهلَل َخَتَم ُسْوَرَة الَْبَقَرةِ بِآيََتْْيِ  م قَاَل:عليه وسل

ن َ  أُْعِطْيُتُهَما ِمْن كَْنِهِ ال َِذْي تَْحَت الَْعْرِش فََتَعل َُمْوهُ  (286
دُعَاٌء". َرَواُه الَها َصَلٌة و َ نَِساَءكُْم فَإِن َ  ن  هُ وْ َوعَل ِمُ  َراِمي ُ قُْربَاٌن و َ   د َ
 .َسلا ُمرْ 

2173. (65) [1/667-అప్ర్మశోధితం] 

 

24) వివరణ్-2170: అంటే ప్రిపూరణ  విశావసంతో, 

నమమక్ంతో చికితస కొరకు సవసిత కొరకు దృఢ 

న్నశుయంతో ప్ఠిస్తత  అంతరాిహయ వాయధుల నుండి 

విమకిత  లభిసుత ంది. ఇది అనేక్ సారిు ప్ర యోగంచిన 

మోతాదు. దాన్ని గురించి పూరిత  వివరణ్ను మేమ 

ఇసిామీ వజ్జయిఫ్లో పేర్చకన్నిమ. 

జుబైర్ బిన్ నుఫైర్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''అలిాహ్ (త) సూరహ్ బఖరహ్ను తన 'అరి్ కిర ంది 

ఉని న్నధి నుండి అవతరించబడిన రెండు 

ఆయతులతో (2:285-286) మగంచాడు. అవి 

న్నకు ఇవవబడాడ యి. మీరు వాటిన్న నేరుుకోండి, ఇంకా 

ఇవి అలిాహ్ సాన్నిధాయన్నకి మారాగ లు మరియు పార రిన 

(దు'ఆ)లు. (దారమి - త్యబయీ పోర కత ం) 

  (1/667) [ ) لم تتم دراسته ( 66]  - 2174
عليه وسلم   هلِل صىل اهلل ْوَل اَرُس   َعْنُه أَن َ َوَعْن كَْعٍب َرِضَي اهللُ 
راَِمي ُ  ُمَعِة".يَْوَم الُْج  (11)قَاَل: "اْقَرُؤْوا ُسْوَرُة ُهْودٍ   .َرَواُه الد َ

2174. (66) [1/667-అప్ర్మశోధితం] 

క్'అబ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, శుక్ర వారం 

న్నడు సూరహ్ హూద్(11)ను ప్ఠిసూత  ఉండండి. 

(దారమి) 

 ( 1/667)حسن ( )  [ 67]  - 2175
ْ  َوَعْن  ِب َ أَِِب عليه وسلم    صىل اهلل َسِعْيٍد َرِضَي اهلُل َعْنُه أَن َ الن َ

ْوُرَما  ( 18)"َمْن قََرأَ ُسْوَرُة الَْكْهِف  اَل:قَ  ِفْ يَْوِم الُْجُمَعِة أََضاَء لَُه الن ُ
 .ِبْْيِ لْكَ  اْعَواِت الد َ   ِفْ . َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ "بَْْيَ الُْجُمَعَتْْيِ 

2175. (67) [1/667-పార మాణికం] 

అబూ స'య్యద్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

శుక్ర వారం న్నడు సూరహ్ క్హఫ్ (18) ప్ఠించిన వారి 

కొరకు, రెండు శుక్ర వారాల మధ్య వెలుగు ఉంటంది. 

అంటే అతన్న హృదయంలో విశావసం, రుజుమారాగ ల 

వెలుగు వాయపిసుత ంది. ఈ శుక్ర వారం నుండి వచేు 

శుక్ర వారం వరకు. (బైహఖీ - ద'అవాతుల్ కబ్రర్) 

 (1/667)ته ( [ ) لم تتم دراس  68]  - 2176
آلم  ) اْقَرُؤْوا الُْمْنِجَيَة َوِهَي  َوَعْن َخالِِد بِْن َمْعَداَن قَاَل:

ا َغْْيَ ( فَإِن َ بَلََغِِنْ أَن َ َرُجلا كَاَن يَْقَرُؤَها َما يَْقَرأُ شَ 32-تَْنِيُْل  ا هَ ْيئا
ُه   اْغِفْرلَ َرب ِ  َطايَا فََنَشَرْت َجَناَحَها عَلَْيِه قَالَْت:خَ كَاَن كَِثْْيَ الْ وَ 

ب ُ تََعاَل فِْيهِ  فَإِن َهُ  َعَها الر َ اْكُتُبْوا لَُه  َوقَاَل: .كَاَن يُْكِثُر قََراَءِِتْ فََشف َ
كُل ِ َخِطْيَئٍة َحَسَنةا َواْرفَُعْوا لَُه دََرَجةا  َ َوقَاَل  ".بِ ُل "إِن ََها تَُجادِ  ا:يْضا  أ

ْعِِنْ  ْنُت ِمْن كِ م َ إِْن كُاَلل هُ  ا ِفْ الَْقَْبِ تَُقْوُل:َعْن َصاِحِبهَ  َتابَِك فََشف ِ
ْْيِ   .فِْيهِ  َوإِْن لَْم أَكُْن م ِْن ِكَتابَِك فَاْمُحِِنْ َعْنُه َوإِن ََها تَُكْوُن كَالط َ

َوقَاَل   .اِب الَْقَْبِ"َذ َتْمَنُعُه ِمْن عَ ُه فَ  لَ فََتْشَفعُ  تَْجَعُل َجَناَحَها عَلَْيهِ 
  يَِبْيُت َحّت َ يَْقَرأَُهَما. الٌِد ََل َوكَاَن خَ  .ِمْثلَهُ  ِفْ )تََباَرَك(



8. ఖుర్ఆన్ మహత్యాలు-’హ. 2109-2222; సంపుటం:I 744 8- الِجلد   ؛  2222- 2109 .ح-ِكتَاُب فََضائِِل اْلقُْرآن :I 
 

 

لََتا َعىَل كُل ِ ُسْوَرةٍ ِفْ الُْقْرآِن بِِست ِْْيَ  َوقَاَل َطاُوْوٌس  : فُض ِ
اَرِمي ُ  . َرَواُه الد َ  . َحَسَنةا

2176. (68) [1/667-అప్ర్మశోధితం] 

'ఖాలిద్ బిన్ మ'అదాన్ (ర) క్థనం: ''మీరు 

సూరహ్ సజా్హ్ (32) ప్ఠిసూత  ఉండండి. ఎందుక్ంటే 

ఈ సూరహ్ సమాధి శక్ష నుండి, తీరుుదిన బాధ్ల 

నుండి విమకిత  క్లిగసుత ంది. ఒక్ వయకిత  ఈ సూరహ్ను 

ప్ఠించేవాడు, మర్పమీ ప్ఠించే వాడు కాడు, అతడు 

చాలా పాపాతుమడు. ఆ సూరహ్ తన రెండు రెక్కలను 

అతన్నపై వాయపింప్జేసంది. ఇంకా ఆ సూరహ్ అలిాహ్ 

(త)ను ఓ న్న ప్ర భూ! ఈ వయకిత న్న క్షమించు, ఎందుక్ంటే 

ఈ వయకిత  ననుి చాలా అధిక్ంగా ప్ఠించేవాడు అన్న 

అంటంది. అలిాహ్ (త) ఆ సూరహ్ సఫారసును 

స్వవక్రించాడు. ఇంకా ఆ దాసున్న ఒకొకక్క పాపాన్నకి 

బదులు ఒకొకక్క పుణ్యం లిఖంచమన్న, అతన్న 

సిాన్నలను ఉనితం చేయమన్న ఆదేశంచినటి న్నకు 

త్తలిసంది,'' అన్న అన్నిరు. మ'అదాన్ ఇలా 

అన్నిరు, ''సమాధిలో తనను ప్ఠించేవారి తరఫున 

వాదిసుత ంది. ఇంకా ఇలా అంటంది, ఓ అలాాహ్(త)! 

ఒక్వేళ నేను నీ పుసత క్ంలో నుండి ఉండివుంటే ఇతన్న 

గురించి సఫారసును స్వవక్రించు, ఒక్వేళ నేను నీ 

గ్ర ంథం నుండి కాక్పోతే ననుి చరిపివేయి. 'ఖాలిద్ 

ఇలా కూడా అన్నిరు, ''ఈ సూరహ్ ప్కిిలా 

అయిపోతుంది. తనను ప్ఠించినవారిపై తన రెక్కలను 

ప్రచి వేసుత ంది. ఇంకా అతన్న గురించి సఫారసు 

చేసుత ంది. సమాధి శక్ష నుండి కాపాడుతుంది.'' సూరహ్ 

ములక్(67) గురించి కూడా ఈ విధ్ంగానే 

అన్నిరు. ఖాలిద్ ఈ రెండు సూరాలను చదవ నంత 

వరకు ప్డుకునేవారు కారు.  

''తావూస్ ఉలి్లఖన క్రత  ఇలా అంటన్నిరు, 

''ఖుర్ఆన్లోన్న ఈ రెండు సూరాలకు ఇతర 

సూరాలక్ంటే 60 పుణ్యయలకు సమానంగా ఆధిక్యత, 

పార మఖయత ఇవవబడింది.'' (దారమి) 

 (1/667) ) لم تتم دراسته ([  69 ] - 2177

 ْ اهلِل صىل اهلل   َرُسْوَل لََغِِنْ أَن َ بَاٍح قَاَل: بَ رَ َوَعْن َعَطاِء بِْن أَِِب
َ )يس َهاِر قُِضَيْت  36-عليه وسلم قَاَل: "َمْن قََرأ ( ِفْ َصْدِر الن َ

اَرِمي ُ ُمْرَسلا   .َحَوائُِجُه"  .َرَواُه الد َ
2177. (69) [1/667-అప్ర్మశోధితం] 

'అ'తా' బిన్ అబీ రబా'హ్ (ర) క్థనం: న్నకు ఈ 

వారత  అందింది, ''ప్ర వక్త  (స) ఇలా ప్ర వచించారు. 

ఉదయం సూరహ్ యా-స్వన్ (36) ప్ఠించిన వారి 

అవసరాలు తీరుబడతాయి. )దారీమ - త్యబయీ 

పోర కత ం) 

   ( 1/668) [ ) ضعيف ( 70]  - 2178
ِب َ صىل اهلل   الن َ  َعْنُه أَن َ اهللضي ُمَزِِن ِ ر َوَعْن َمْعَقِل بِْن يََساٍر الْ 

تََعاَل  ْجِه اهلِل ابِْتَغاَء وَ ( 36-"َمْن قََرأَ)يس  عليه وسلم قَاَل:
َم ِمْن ذَنِْبِه فَاْقَرُؤْوَها ِعْنَد َمْوتَاكُْم". َرَواُه   ُغِفَرلَُه َما تََقد َ

يَْماِن    .الَْبْيَهِقي ُ ِفْ ُشَعِب اْلِ
2178. (70) [1/668-బలహీనం] 

ము'అఖఖ ల్ బిన్ యసార్ మజని (ర) కథనం: ప్ర వక్త  

(స) ప్ర వచనం, ''అలిాహ్(త) ప్రర తికోసం సూరహ్ యా-

స్వన్(36) ప్ఠిస్తత  గ్తంలో చేసనపాపాలనీి క్షమించ 

బడతాయి, మీరు చన్నపోబోతుని వారి మందు 

సూరహ్ యా-స్వన్ ప్ఠించండి.'' (బైహఖీ - షు'అబిల్ 

ఈమాన్) 

 (1/668) استه (م درتت [ ) لم 71]  - 2179
ا لِكُل ِ َشْي إِن َ  ِد اهلِل بِْن َمْسُعْوٍد أَن َُه قَاَل: َعبْ َوَعْن  َوإِن َ  ٍء َسَناما

َوإِن َ لِكُل ِ َشْيٍء لَُباباا َوإِن َ لَُباَب   (2)َسَناَم الُْقْرآِن ُسْوَرُة الَْبَقَرةِ 
اَرمِ  ُل. َرَواُه الد َ  .ي ُ  الُْقْرآِن الُْمَفص َ

2179. (71) [1/668-అప్ర్మశోధితం] 

'అబీులిాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) క్థనం: ప్ర తి వసుత  

వుకు ఒక్ శఖరం ఉంటంది. ఖుర్ఆన్ శఖరం సూరహ్ 

బఖరహ్(2). ప్ర తి వసుత వుకు స్తరం ఉంటంది. ఖుర్ 
ఆన్ సారం ముఫససల్ సూరహ్ లు. 25 (దారమి) 

 

25) వివరణ్-2179: మఫససల్ అంటే చిని చిని 

సూరాలు. సూరహ్ 'హుజురాత్ నుండి చివరి వరకు(49-

114). ఇవి మూడు రకాలుగా ఉన్నియి. 1. అగ్ర శేర ణ్న 

మఫససల్, 2. మధ్య శేర ణ్న మఫ ససల్, 3. చిని శేర ణ్న 
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 (1/668) [ ) لم تتم دراسته ( 72]  - 2180
َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل    قَاَل: َعْنهُ  َرِضَي اهللُ لِي ٍ عَ َوَعْن 
ُ "لِ  يَُقْوُل:سلم  عليه و  ل ِ َشْيٍء ُعُرْوٌس َوُعُرْوُس الُْقْرآِن  ك
ْحمُن   .. َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ ِفْ ُشَعِب اْلِيَْماِن "الر َ

2180. (72) [1/668-అప్ర్మశోధితం] 

'అలీ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స)ను ఇలా ప్ర వచిసూత  

ఉండగా నేను విన్నిను. ప్ర తి వసుత వుకు అలంక్రణ్ 

ఉంది. ఖుర్ఆన్ అలంక్రణ్ సూరహ్ ర'హ్మమన్ (55). 

(బైహఖీ - షు'అబిల్ ఈమాన్) 

  (1/668) [ ) لم تتم دراسته ( 73]  - 2181
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعِن ابِْن َمْسُعْوٍد قَاَل: 

َ َمْن قَرَ " ا". (56) َة الَْواقَِعةِ ُسْورَ أ  ِفْ كُل ِ لَْيلٍَة لَْم تُِصْبُه فَاقٌَة ابَدا
َرَواُه   يَأُْمُر بَِناتِِه يَْقَرأَْن بَِها ِفْ كُل ِ لَْيلٍَة.َمْسُعْوٍد  كَاَن ابُْن وَ 

يَْماِن   .الَْبْيَهَقي ُ ِفْ ُشَعِب اْلِ
2181. (73) [1/668-అప్ర్మశోధితం] 

'అబీులిాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) 

ప్ర వచనం, ''ప్ర తి రాతిి సూరహ్ వాఖ'అహ్ (56) 

ప్ఠించే వారికి ఎనిడూ బీదరిక్ం రాదు. 'అబీులిాహ్ 

బిన్ మస్'ఊద్ తన కుమారెత లకు ప్ర తి రాతిి సూరహ్ 

వాఖ'అహ్ ప్ఠించాలన్న ఆదేశంచేవారు. (బైహఖీ - 
షు'అబిల్ ఈమాన్) 

 (1/669)دراسته (  لم تتم)  [ 74]  - 2182
هلل عليه اهلِل صىل ا "كَاَن َرُسْوُل  ْن عَلِي ٍ َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:عَ وَ 
ْوَرَة )َسب ِِح اْسِم َرب َِك اْْلَْعىَل وسل َرَواُه   .(87-م يُِجب ُ َهِذهِ الس ُ

 .أَْحَمُد  
2182. (74) [1/669-అప్ర్మశోధితం] 

'అలీ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) సబిిహిసమ రబిిక్ల్ 

ఆలా (87)ను చాలా పేర మించేవారు. 26 (అ'హమద్) 

 

మఫససల్. వీటిన్న గురించి రానుని పేజీలిో వివరించడం 

జరుగుతుంది. 

26) వివరణ్-2182: అలా చూస్తత  మొతత ం ఖుర్ఆన్ను 

చాలా పేర మించేవారు. కాన్న, కొన్ని సూరాలను కొన్ని 

విధాలుగా చాలా పేర మించేవారు. ఈ సూరహ్లో 

ఇబార హీమ్ (అ), మూసా (అ)ల ప్ర సాత వన ఉంది, 

 (1/669) راسته ([ ) لم تتم د 75]  - 2183
ِب َ صىل اهلل عليه   َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو قَاَل: أَََت َرُجٌل الن َ

ُ ثََل  أَْقِرئِِْنْ يَا َرُسْوَل اهلِل فََقاَل: :وسلم فََقاَل  ْن "اْقَرأ   اِت وَ  ذَ ثاا م ِ
ْ َواْشَتد َ  ( فََقاَل:12-10،)الر ْت ِسِن ِ  قَاَل: .قَلِْبْ َوغَلَُظ لَِساِِنْ   كََُبَ
ْ ثََلثاا م ِْن ذََواِت )حم" قَاَل   فََقاَل ِمْثَل َمَقالَِتِه. .(42-40،فَاْقَرأ

ُجُل: َ  الر َ صىل اهلِل  ُل ُه َرُسوْ يَا َرُسْوَل اهلِل أَْقِرئِِْنْ ُسْوَرةا َجاِمَعةا فَأَْقَرأ
َقاَل ( َحّت َ فََرَغ ِمْنَها فَ 99-إِذَا ُزلِْزلَِت اْْلَْرُض ) اهلل عليه وسلم

جُ  ُجُل  ُل:الر َ ا ثُم َ أَدْبََرالر َ   . َوال َِذْي بََعَثَك بِالَْحق ِ ََل أَِزيُْد عَلَْيَها أَبَدا
وَ  :فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم   . تَْْيِ ر َ مَ  .يِْجُل"أَْفلََح الر ُ

 .  َوأبُْو دَاُودَ   َرَواُه أَْحَمُد 
2183. (75) [1/669-అప్ర్మశోధితం] 

'అబీులిాహ్ బిన్ 'అమర ్ (ర) క్థనం: ఒక్ వయకిత  ప్ర వక్త  

(స) వదీకు వచిు, 'ఓ అలిాహ్ ప్ర వకాత ! తమరు 

న్నకేదైన్న బోధించండి అని వినువించుకునాుడు.' 

ప్ర వక్త  (స), 'నువువ పా్రరంభంల్ల అలిఫ్-ల్లమ్-రా 

ఉని మూడు సూరహ్ (10, 11, 12)లను ప్ఠిసూత  

ఉండు,' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి ఆ వయకిత , 'న్న వయసుస 

అధిక్ మయియంది, న్న హృదయం క్ఠినంగా తయా 

రయియంది, న్న నాలుక కూడా మొదాుబార్మంది. నా 

జా్జప్క్శకిత  బలహీనప్డింది. మరచిపోతూ ఉంట్లను. 

న్నలుక్ దుడుడ గా తయారయింది. క్నుక్ క్షి్మైన 

ఆయతులు చదవల్లను,' అన్న అన్నిడు. అపుుడు 

ప్ర వక్త  (స), 'అయితే పార రంభంలో హా-మీమ్ ఉని 

మూడు సూరహ్ (40, 41, 42) లను ప్ఠిసూత  ఉండు. 

' అతడు ఇంతకు మందు చపిుందే మళ్ళి చపాుడు. 

ఆ తరువాత ఆ వయకిత , 'ఓ అలిాహ్ ప్ర వకాత ! అన్ని 

ప్ర తేయక్తలు ఉని సూరహ్ ఏదైన్న ఉంటే క్ంఠసత ం 

చేయించండి,' అన్న వినివించుకున్నిడు. ప్ర వక్త  (స) 

సూరతు జాిల్-జ్జల్ (99) నేరాురు. ఆ వయకిత , 'మీకు 

సతయం ఇచిు ప్ంపిన అలాాహ్ సాకిి! ఇంతకు మించి 

చేయను,' అన్న ప్లికి తిరిగ వెళ్ళిపోయాడు. ప్ర వక్త  

(స), 'ఈ వయకిత  సాఫలయం పందాడు,' అన్న రెండుసారిు 

ప్లికారు. 27  (అ'హమద్, అబూ దావూద్) 

 

తీరుుదినం  గురించి మళ్ళి ల్లప్బడట్లన్ని గురించి 

కూడా ప్ర సాత వించటం జరిగంది. 

27) వివరణ్-2183: సూరతు జాిల్ జ్జల్ (99) గొప్ు 

సూరహ. ఎందు కంటే, ఇందులో మంచీ చడు రెండూ 
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 (1/669) ( لم تتم دراسته[ )  76]  - 2184

"أَََل   قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: اَل:ِن ُعَمَر قَ َوَعِن ابْ 
َ أَلَْف آيٍَة ِفْ كُل ِ يَْوٍم؟"  َوَمْن   قَالُْوا: يَْسَتِطْيُع أََحُدكُْم أَْن ي َْقَرأ

َ ي َْستَ   "أََما يَْسَتِطْيُع أََحُد   كُل ِ يَْوٍم؟ قَاَل:أَلَْف آيٍَة ِفْ أَ ْقرَ ي َ ْن ِطْيُع أ
 َ َ كُْم أ كَاثُرُ : )أَلََهاكُْن ي َْقَرأ ؟ َرَواُه الَْبْيَهِقي ُ ِفْ ُشَعِب (102-ُم الت َ

يَْماِن     .اْلِ
2184. (76) [1/669-అప్ర్మశోధితం] 

'అబీులిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స), 

'మీలో ఎవరైెన్న ప్ర తి రోజూ 1000 ఆయతులు 

ప్ఠించగ్లర?' అన్న అడిగారు. 'ఓ అలిాహ్ ప్ర వకాత ! 

రోజూ వెయియ ఆయతులు ప్ఠించే శకిత  ఎవరికి ఉంది,' 

అన్న వినివించుకున్నిరు. అపుుడు ప్ర వక్త  (స), 

'మీలో ఎవరూ సూరహ్ అతత కాసుర్ (102) 

చదవల్లరా?' అన్న ప్ర శించారు. (బైహఖీ)  

అంటే ఈ సూరహ్ను చదవడం వలి వెయియ 

ఆయతులు ప్ఠించినంత పుణ్యం లభిసుత ంది. 

 (1/669) تتم دراسته ([ ) لم  77]  - 2185
ِب ِ صىل اهلل عليه   ِب ُمْرَسلا َعِن الن َ َوَعْن َسِعْيِد بِْن الُْمَسي َ

اٍت 112-وسلم قَاَل: "َمْن قََرأَ)قُْل ُهَو اهلُل أََحٌد    هُ بُِِنَ لَ  (َعَشَر َمر َ
ةا بُِِنَ لَُه بَِهاْصٌر ِفْ الَْجن َ قَ  ابِهَ  َ ِعْشِريَْن َمر َ   ْصَراِن ِفْ قَ  ِة َوَمْن قََرأ

ةا بُِِنَ لَُه بَِها ثََلثَُة قُُصْوٍر ِفْ الَْجن َِة". الَْجن َةِ   َوَمْن قََرأََها ثََلثِْْيَ َمر َ
اِب رضي اهلل َعنْ  ذَا  ُسْوَل اهلِل إِ يَا رَ  َواهللِ  ُه:فََقاَل ُعَمُر بُْن الَْخط َ

"اهلُل   : عليه وسلمَرُسْوُل اهلِل صىل اهلل ُنَكث َِرن َ قُُصْوَرنَا. فََقاَل لَ 
اَرِمي ُ  أَْوَسُع ِمْن   .ذَلَِك". َرَواُه الد 

2185. (77) [1/669-అప్ర్మశోధితం] 

స'య్యద్ బిన్ మసయియబ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, 10 సారిు సూరహ్ అల్ఇ'ఖా్ల'స్ (112) 

ప్ఠించేవాన్న కొరకు ఈ సూరహ్ శుభం వలా సవరగ ంలో 

ఒక్ భవనం తయారుచేయబడుతుంది, 20 సారిు 

ప్ఠిస్తత  సవరగ ంలో రెండు భవన్నలు తయారుచేయ 

బడతాయి. 30 సారిు ప్ఠిస్తత  మూడు భవన్నలు 

తయారుచేయబడతాయి. అపుుడు 'ఉమర్ (ర), 'ఓ 

 

వివరించ బడాడ యి. రవవంత మంచి ప్న్న చేసన్న దాన్ని 

చూసుకోవటం జరుగుతుంది. రవవంత చడుప్ని చేసన్న, 

దానిు చూసుకోవడం జరుగుతుంది. 

అలిాహ్ ప్ర వకాత ! ఈ విధ్ంగా అయితే మేమ చాలా 

భవన్నలు తయారుచేసుకోగ్లం,' అన్న అన్నిరు. 

ప్ర వక్త  (స) విన్న, 'అలిాహ్ (త) అనుగ్ర హం అంతక్ంటే 

విశాలమైనది, ఇందులో ఆశురయం చందే అవసరం 

ల్లదు,' అని అనాురు. (దారమి) 

  (1/670) [ ) لم تتم دراسته ( 78]  - 2186
: ِب َ صىل َوَعِن الَْحَسِن ُمْرَسلا  :اَل لم قَ وس اهلل عليه أَن َ الن َ

َ ِفْ  ُه الُْقْرآُن تِ  لَْيلٍَة م ِ "َمْن قََرأ لََة َوَمْن لَْك الل َيْ ائََة آيٍَة لَْم يَُحاج َ
َ ِفْ لَْيلٍَة   َمْن قََرأ ائََِتْ آيٍَة كُِتَب لَُه قُُنْوُت لَْيلٍَة و َ َ ِفْ لَْيلٍَة م ِ قََرأ

َوَما   ْوا:لُ َن اْْلَْجِر". قَا م ِ ارٌ لَُه قِْنَط َخْمَسِمائٍَة إََِل اْْلَلِْف أَْصَبَح وَ 
 .َراِمي ُ َرَواُه الد َ  . أَلْفاا""اثَْنا َعَشَر   الِْقْنَطاُر؟ قَاَل:

2186. (78) [1/670-అప్ర్మశోధితం] 

'హసన్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''రాతిిపూట 100 ఆయతులు ప్ఠిస్తత , ఖుర్ఆన్ ఆ 

రాతిి అతన్నతో వివాదాన్నకి దిగ్ల్లదు. పైగా అతన్ని 

సమరిిసుత ంది. అదేవిధ్ంగా రాతిి  200 ఆయతులు 

ప్ఠించిన వారి కొరకు రాతింతా నమా'జు చేసనంత 

పుణ్యం లభిసుత ంది. అదే విధ్ంగా రాతిి 500 నుండి 

1000 ఆయతుల వరకు చదివితే ఉదయం ఆ వయకిత  

ఎలా మేల్కంటాడంటే అతన్న వదీ పుణ్యం కుప్ులు 

త్తప్ులుగా ప్డి ఉంటంది. అపుుడు అనుచరులు, 

'ఖన్'తార్, కుప్ు అంటే ఏమిటి?' అన్న ప్ర శించారు. 

ప్ర వక్త  (స) ఒక్ ఖన్'తార్ =12,000 కు సమానం, 

అంటే వెయియ ఆయతులు ప్ఠిస్తత  ప్నెిండు వేల 

ఆయతుల పుణ్యం లభిసుత ంది. (దారమి)  
===== 

 بَاب آداب الت َِلَوة َو ُدُروس الٌقْرآن -  -1
1. ఖుర్ఆన్ పారాయణ నియమాలు 

ఖుర్ఆన్ ఎలిపుుడూ ప్ఠిసూత  ఉండాలి. సాధ్య 

మైనంత అధిక్ంగా పారాయణ్ం చేసూత  ఉండాలి. 

అశర దధ చేస్తత  మరచిపోయే ప్ర మాదం ఉంది. ఇది 

దైవగ్ర ంథం. దీన్ని వినయ విధేయతలతో ప్ఠించాలి. 

దీన్ని చదివేటపుుడు మనం దైవంతో మాటి్లడు 

తునిటి భావించాలి. న్నదానంగా మంచి 

ఉచాురణ్తో ప్ఠించాలి. తొందరగా చదవటం, 
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ప్ఠించటం మంచిది. కాదు, ఖుర్ఆన్ను 3 రోజుల 

క్ంటే మందు పూరిత  చేయడం ప్ర వక్త  సాంప్ర దాయాన్నకి 

వయతిర్పక్ం. మంచి సవరంతో ఆగఆగ చదవాలి. వీటి 

గురించి కిర ంద పేర్చకనడం జరిగంది.  

ُل      మొదటి విభాగం اَلَْفْصُل اْْلَو َ

 (1/671)( هِ يْ لَ عَ  ٌق فَ ت َ مُ [ ) 1]  - 2187
هلِل  رضي اهلل َعْنه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل ا   اْْلَْشَعِري ِ َعْن أَِِبْ ُمْوََس 

"تََعاَهُدْوا الُْقَرآَن فََوال َِذْي نَْفِسْي بَِيِدهِ لَُهَو    عليه وسلم: صىل اهلل 
ا م ِ  يا بِْل ِفْ ُعُقلَِها"أََشد ُ تََفص ِ  .َن اْلِ

2187. (1) [1/671-ఏకీభవితం] 

అబూ మూసా అష్'అరీ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఖుర్ఆన్ను ప్రిరకిిసూత  ఉండండి. 

న్నరంతరం దాన్ని చదువుతూ జా్జప్క్ం ఉంచుకోండి. 

మ'హమమద్ పార ణ్ం ఎవరి చేతిలో ఉందో ఆ 

అలాాహ్(త) సాకిి! ఖుర్ఆన్, తిాడు త్తంచుకొన్న 

పారిపోయే పగ్రుబోతు ఒంటె క్న్ని వేగ్ంగా 

విడిపించుకొన్న పారిపోతుంది. 28 (బు'ఖారీ, మసిమ) 

 (1/671)( ُمت ََفٌق عَلَْيهِ [ )  2]  - 2188
 قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  ْوٍد قَاَل: ابِْن َمْسعُ  َوَعِن 

َي   "بِْئَس َماِْلََحِدِهْم أَْن ي َُقْوَل: نَِسْيُت آيََة كَْيَت َوكَْيَت بَْل نُس ِ
َِجاِل ِمَن  فْ إِن َُه أََشد ُ تَ آَن فَ لُْقرْ ا  ا وْ َواْسَتْذِكرُ  ْن ُصُدْوِر الر  ا م ِ ِصي ا
 "  .َوَزادَ ُمْسلٌِم: "بُِعُقلَِها. ٌق عَلَْيهِ ُمت َفَ  الن ََعِم".

2188. (2) [1/671-ఏకీభవితం] 

'అబీులిాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, 'నేను ఖుర్ఆన్ ఫలాన్న ఆయతును మరచి 

పోయాను,' అన్న అనటం చాలా చడడ  విష్యం. 'నేను 

 

28) వివరణ్-2187: ఒక్వేళ ఒంటె యజమాన్న తన 

ఒంటెను క్టిిఉంచితే దాన్ని ప్రిరకిిసూత  ఉంటే అది అతన్న 

అధీనంలోనే ఉంటంది. ఒక్వేళ ఒంటెను ప్రిరకిించకుండా 

వదలివేస్తత  అది తిాడు తి్తంచుకొన్న పారిపోతుంది. 

యజమాన్న అధీనంలో ఉండదు. అదేవిధ్ంగా ఖుర్ఆన్ 

పాఠకుడు ఎలిపుుడూ ఖుర్ఆన్ను ప్ఠించకుండా ఉంటే 

ఖుర్ఆన్ అతన్న హృదయం నుండి అదృశయమవుతుంది. 

అతను మరచిపోతాడు. అందు వలి ఖుర్ఆన్ను 

ఎలిపుుడూ ప్ఠిసూత  ఉండాలి. 

మరపింప్జేయబడాడ ను' అన్న అనటం సమంజసం. 

ఖుర్ఆన్ను క్ంఠసత ం చేసుకుంటూ ఉండండి. ఎందు 

క్ంటే అది మనుషుల హృదయాల నుండి చాలా 

తొందరగా పారిపోతుంది. ఏ విధ్ంగా జంతువు తన 

తిాడు విడిప్ంచుకొని పారిపోతుందో. 29 (బు'ఖారీ, 

మసిమ్)  

 ( 1/671)يح ( حِ َص [ ) 3]  - 2189
ِب َ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل  ابْ َوَعِن  َمَثُل  : "إِن ََما ِن ُعَمَر أَن َ الن َ
لَِة إِْن عَاَهَد عَلَْيَها  َصاحِ  بِِل الُْمَعق َ ِب الُْقْرآِن كََمَثِل َصاِحِب اْلِ

 . أَْمَسَكَها َوإِْن أَْطلََقَها ذََهَبْت"
2189. (3) [1/671-దృఢం] 

ఇబి 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''ఖుర్ఆన్ ప్ఠించేవాడు తన ఒంటెను తిాడుతో క్టిిన 

యజమాన్న వంటి వాడు, ఒక్వేళ ఒంటెను ప్రిరకిిసూత , 

సరిగాగ  ఆపి ఉంచితే అది ఉంటంది. ఒక వేళ దానిని 

వదలవేసే్త అది పార్మపోతుంది. అదేవిధ్ంగా ఖుర్ఆన్ను 

చదవడం మాన్నవేస్తత  మరప్ంప్జేయబడుతుంది.  

 (1/672) (ُمت ََفٌق عَلَْيهِ [ ) 4]  - 2190
ُل اهلِل صىل اهلل عليه  قَاَل َرُسوْ هلِل قَاَل: َوَعْن ُجْنُدِب بِْن َعْبِد ا 

َتلَْفُتْم  وسلم: "اْقَرُؤْوا الُْقْرآَن َما ائَْتلََفْت عَلَْيِه قُلُْوبُُكْم فَإِذَا اخْ 
 .فَُقْوُمْوا َعْنُه"

2190. (4) [1/672-ఏకీభవితం] 

జున్దుబ్ బిన్ 'అబీులిాహ్ (ర) కథనం: ఖుర్ఆన్ను 

చదవటంలో ఉతాసహం ఉనింతవరకు చదవండి. 

విసుగుపుడితే, మనసు ఆందోళనక్రంగా ఉంటే 

చదవడం ఆపివేయండి. 30  (బు'ఖారీ, మసిమ్) 

 

29) వివరణ్-2188: అంటే ఖుర్ఆన్ గురించి కొన్ని 

న్నయమాలు నేరుడం జరిగంది. 'నేను ఖుర్ఆన్ మరచి 

పోయాను' అన్న అనకూడదు. 'ఖుర్ఆన్ మరపింప్ 

జేయబడడ ది' అన్న అన్నలి. దాన్నవలి అశర దధ  వయక్త ం 

అవుతుంది. దీన్నవలి విచారణ్ వయక్త ం అవుతుంది. 

విచారం వయక్త ం చేయడం అనుగ్ర హం పందే ఒక్ మారగ ం. 

30) వివరణ్-2190: ప్ర తి ఆరాధ్నలో మనశాశంతి, కోరిక్, 

శర దధ , చితత శుదిధ  అవసరం. ఫలితంగా ఆ ప్న్న పూరత వు 

తుంది. ప్న్నలో మనసు లగ్ిం కాకుండా ఉండి విసుగు 

పుడితే ఆ ప్న్న సరిగా పూరత వదు. అదేవిధ్ంగా ఖుర్ఆన్ 
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 ( 1/672) [ ) صحيح ( 5]  - 2191
َ كَيْ : قَاَل: ُسِئَل أَنٌَس  َوَعْن قََتادََة  ِب ِ قِ انَْت َف ك صىل اهلل   َراَءُة الن َ

ا ثُم َ  ا َمد ا ْحمِن   اهلِل الر َ َرأَ: بِْسِم قَ عليه وسلم فََقاَل: كَانَْت َمد ا
ِحْيِم. َرَواُه   ْحمِن َويَُمد ُ بِالر َ ِحْيِم يَُمد ُ بِِبْسِم اهلِل َويَُمد ُ بِالر َ الر َ

 .الُْبَخاِري ُ 
2191. (5) [1/672-దృఢం] 

ఖతాదహ్ (ర) క్థనం: అనస్ బిన్ మాలిక్ను, 

'ప్ర వక్త  (స) ఖుర్ఆన్ ఎలా ప్ఠించేవారు,' అన్న 

ప్ర శించడం జరిగంది. అతడు(ర) ''ప్ర వకత  (స) 

మద్చేస సాగ్దీస ప్ఠించే వారు. ఇంకా బిసమలిా 

హిరర 'హ్మమ న్నరర 'హీమ్ చదివి ప్ర వక్త  (స) బిసమలిాహ్ 

యొక్క లామ్ యొక్క అలిఫ్పై మద్చేస్త వారు అంటే 

అలిఫ్ను సాగ్దీస చదివేవారన్న, ర'హ్మమన్ ప్దపు  

అలిఫ్ను సాగ్దీస చదివేవారు, ర'హీమ్ ప్దపు య 

ను సాగ్దీస చదివేవారన్న సమాధానం ఇచాురు. 31  

(బు'ఖారీ) 

 

ప్ఠించడంలోనూ చాలా శర దధ గా, చితత శుదిధ తో, ప్ర శాంతంగా 

ఇషి్పూరవక్ంగా చదవాలి. విసుగుపుడితే ఆపివేయాలి. 

ఆరాధ్నలన్నిటికీ ఈ ప్దధ తినే అనుసరించాలి. 

31) వివరణ్-2191: మద్ అంటే సాగ్దీస చదవటం అన్న 

అరిం. ఖారీల ప్రిభాష్లో 3 అలిఫ్ల పడవు 

సాగ్దీయట్లన్ని మదె్ద'తూల్ అంట్లరు, 2 అలిఫ్ లంత 

పడవు సాగ్దీయట్లన్ని మదె్ద త్వసుస'త్, 1 అలిఫ్ 

పడవు సాగ్దీయట్లన్ని మదె్ద ఖ'స్ర్ అంట్లరు. మద్ 

రండు రకాలు. I. అస్లీ, II. ఫర్య్య. 

I. మదె్ద అస్లీ: మద్ తరువాత సుకూన్, హమ్జహ్ ల్లన్న 

మద్ను మదీ అస్లీ అంట్లరు.  

II. మదె్ద ఫర'యీ: సుకూన్, హమ్జహ్ ఉని మద్ను 

మదీ ఫర'యీ అంట్లరు. మదీ ఫర'యీ, న్నలుగు 

రకాలు: 1. మతత 'సల్, 2. మన్ఫ'సల్, 3. 'ఆరి'ద్, 4. 

లా'జిమ్.  

1. ముత్త సిల్: మదీ అక్షరాల తరావత ఒకే పదంల్ల 

హమ్జహ్ వస్తత  మతత సల్ అంట్లరు. ఉదా: జ్జఅ', 

జీఅ', సౌదాఅ' 

2. మున్ ఫ్'సల్: ఒక్వేళ హమ్జహ్ త్రువాతి పదంల్ల 

వస్తత  మన్ ఫ'సల్ అంట్లరు. ఉదా: ఫీ-అన్ఫుసకుమ్, 

ఖాలూ- ఆమన్ని, మా-అన్'జల. 

 (1/672)( ُمت ََفٌق عَلَْيهِ [ ) 6]  - 2192
صىل اهلل   اهلِل ُسْوُل رَ  َل َوَعْن أَِِبْ ُهَريَْرَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَا

 .الُْقْرآِن" ِب ٍ ي ََتَغّن  بِ "َما أَِذَن اهلُل لَِشْيٍء َما أَِذَن لِنَ : عليه وسلم
 

3. మదె్ద 'ఆరి'ద్: మద్ అక్షరం తరావత సుకూన్ వఖ్ఫీ 

ఉంటే మదీ 'ఆరి'ద్ అంట్లరు. ఉదా: ర'హీమన్, 

త'అలమూన్, తుక్జాి'బాన్. ఇందులో 'తూలు, 

తవసుస'త్, ఖస్ర్ మూడూ సమమతమే.  

4. మదె్ద ల్ల'జిమ్: ర అక్షరం తరావత ర నుండి వీడన్న 

సుకూన్ ఉంటే దాన్ని మదీ లా'జిమ్ అంట్లరు. మదీ 

లా'జిమ్ 4 రకాలు. 

(1) హర్ఫీ: ఒక్వేళ మదా్ అక్షరం మఖ'తత 'ఆత్లలో 

నుండి ఉంటే హర్ఫీ అంట్లరు. ల్లక్పోతే  

(2) కలిమీ అంట్లరు. హర్ఫీ క్లిమీలు ప్ర తి ఒకకటి రెండు 

రకాలు: మస'ఖఖ ల్, మ'ఖప్ైఫ్. (i) మ'సఖఖ ల్: ఒక్వేళ 

మదా్ అక్షరం తరావత మష్దీద్ అక్షరం ఉంటే 

మ'సఖఖ ల్ అంట్లరు. (ii) మ'ఖప్ైఫ్: ఒక్వేళ సుకూన్ 

ఉంటే మ'ఖప్ైఫ్ అంట్లరు. (a) మదె్ద 'ల్లజిమ్ హర్ఫీ 

మ'సఖఖ ల్, ఉదా: అలిఫ్-లామ్-మీమ్; అలిఫ్-లామ్-

రా; కాఫ్-హ్మ-యా- ఐన్-సాద్; హ్మ-మీమ్; ఐన్-మీమ్-

ఖాఫ్; హ్మ-మీమ్; 'తా-స్వన్-మీమ్; మరియు (b) మదె్ద 

'ల్లజిమ్ 'హర్ఫీ ము'ఖపఫఫ్. ఉదా: నూన్; సాద్; 

ఖాఫ్. (c) మదె్ద ల్లజిమ్ కలిమీ ముసఖఖ ల్. ఉదా: 

దాబితున్. (d) . ఉదా: ఆల్ఆ'న్.   

(3) మదె్ద లీన్: ఒకవేళ వావ్ లేక యా స్తకిన్ కు ముందు 

ఫతహ్ ఉండి, దాన్న తరావత సాకిన్ అక్షరం ఉంటే దాన్ని 

మదీ లీన్ అంట్లరు. అందులో ఖ'స్ర్, తవసుస'త్, 

'తూల్, మూడూ చేయవచుును.  

(4) ఐన్ మర్యమ్, షీన్ షూరాలో ఖ'స్ర్ చేయరాదు. 

'తూల్ చేయడమే మంచిది.  

సారాంశం: సూరహ్ ఆలి ఇమాాన్లో (అలిఫ్-లామ్-మీమ్-

అలిాహు) వస్ల్ సితిలో మీమ్ సాకిన్ రెండు సాకిన్లు 

చేరడం వలి మఫ్తూహ్గా చదవబడుతుంది. అలిాహ్లో 

హమ్జహ్ చదవబడదు. మీమ్లో లాజిమ్ ఉంది. 

అందువలి వసా్లో తూల్, ఖస్ర్ రెండూ చేయవచుును.  

మదా్ అక్షరంపై మౌఖూఫ్ ఉంటే దాన్ని ఒక అలిఫ్కు 

మించకుండా చూసుకోవాలి. మదీ అక్షరం తరావత హా 

మర్మయు వావ్, హమ్జహ్ అధిక్ంగా ఉండరాదు. ఉదా 

(ఖాలూ ఫీ మాలా) గురుత ంచక్ పోవడం వలి 

జరుగుతుంది. దీన్ని గురించి తజ్వీద్ పుసత కాలిో 

లభిసుత ంది.  
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2192. (6) [1/672-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైెరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''అలిాహ్(త) తన ప్ర వక్త ను ఖుర్ఆన్ మధురంగా 

చదువుతూ ఉండగా వినిటి మర్ప విష్యాన్ని 

అంత శర దధ గా వినడు.'' 32 (బు'ఖారీ, మసిమ్) 

  (1/672) (ُمت ََفٌق عَلَْيهِ [ ) 7]  - 2193
ْ وَ  َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  ُهَريَْرَة  َعْن أَِِب

ْوِت   عليه وسلم: "َما أَِذَن اهلُل لَِشْيٍء َما أَِذَن لَِنِب ٍ َحَسٍن الص َ
 .ُر بِِه"ْرآِن يَْجهَ قُ الْ بِ 

2193. (7) [1/672-ఏకీభవితం] 

అబూ హురైెరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''అలిాహ్ (త) ప్ర వక్త  బిగ్గ రగా ప్ఠిసుత ని మధుర 

ప్ఠన్నన్ని ప్ర తేయక్ శర దధ తో వినిటి మర్ప శబీానీి 

వినడు.'' (బు'ఖారీ, మసిమ్) 

 ( 1/672) [ ) صحيح ( 8]  - 2194
 صىل اهلل   َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهللِ  اهللُ َريَْرَة َرِضَي ْن أَِِبْ هُ عَ وَ 

 .. َرَواُه الُْبَخاِري ُ "ْرآِن َتَغن َ بِالْقُ ِمْن ل َْم يَ ْيَس ِمن َا عليه وسلم: "لَ 
2194. (8) [1/672-దృఢం] 

అబూ హురైెరహ్ (ర) కథనం: ప్ర వకత  (స) ప్ర వచనం, 

''ఖుర్ఆన్ను మంచి సవరంతో చదవన్నవాడు మన 

ప్ధధ తిపై నడిచేవాడు కాడు.'' 33 (బు'ఖారీ) 

 ( 1/672)[ ) صحيح (  9]  - 2195
قَاَل ِِلْ َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل    قَاَل:ِن َمْسُعْودٍ ِد اهلِل بْ َوَعْن َعبْ 

". عليه وسلم َوُهَو َعىَل الِْمْنََبِ: ُ عَلَي َ ُ عَلَْيَك  قُلُْت: "اِْقَرأ أَْقَرا
ْ أُِحب ُ ل: "إِ َل؟ قَاأُنْزِ  َك يْ َوعَلَ  فََقَرأُْت   أَْن أَْسَمَعُه ِمْن َغْْيِْي".ِن ِ

 

32) వివరణ్-2192: అంటే ప్ర వక్త  (స) అలిాహ్ గ్ర ంథాన్ని 

బిగ్గ రగా మధురంగా ప్ఠిస్తత  అలిాహ్ (త) ప్ర తేయక్ శర దధ తో 

వింట్లడు. దాన్ని స్వవక్రిసాత డు. సంతోషిసాత డు. 

33) వివరణ్-2194: అంటే బిగ్గ రగా మంచి సవరంతో 

ప్ఠించాలి. మరో అరిం ఏమిటంటే ఖుర్ఆన్ దావరా 

ప్ర ప్ంచం ప్టి అన్నశక్త త వయక్త ం చేయాలి. అంటే ఖుర్ఆన్ 

జా్జనం లభించిన వారు ఇతరుల వదీకు వెళ్ళి తమ 

సమసయలను చపుుకోరాదు. అయితే ఖుర్ఆన్ జా్జనం 

లభించకుండానే అన్నశక్త త వయక్త ం చేయటం భావయం 

కాదు. అటవంటివాడు ప్ర వక్త  ప్దధ తిపై ల్లడు.  

ِذهِ اْْليَِة )فََكْيَف إِذَا ِجْئَنا ِمْن كُل ِ  ْيُت إََِل هَ َحّت َ أَتَ  ُسْوَرَة الن َِساءِ 
ا ٍة بَِشِهْيٍد َوِجْئَنا بَِك َعىَل َهُؤََلِء َشِهْيدا   َك "َحْسبُ  ( قَاَل:41: 4 -أُم َ

  ا عَْيَناُه تَْذِرفَاِن لَْيِه فَإِذَ َفت ُ إِ فَالْتَ  ن".ْْل ا
2195. (9) [1/672-దృఢం] 

'అబీులిాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) కథనం: ఒక్ సారి 

ప్ర వక్త  (స) న్నతో మాటి్లడుతూ, ''ఇబి మస్'ఊద్! 

న్నకు ఖుర్ఆన్ చదివి విన్నపించు'' అన్న అన్నిరు. 

దాన్నకి నేను, 'దైవప్ర వకాత ! మీపైనే క్దా ఖుర్ఆన్ 

అవతరించింది! అటవంటపుుడు మీకు నేను 

ఖుర్ఆన్ చదివి విన్నపించడం ఏమిటి?' అన్న 

వినివించుకున్నిను. దాన్నకి ప్ర వక్త  (స), 'ఎందుక్ంటే 

న్నకు ఇతరుల దావరా ఖుర్ఆన్ పారాయణ్ం 

విన్నలన్నపిసుత ంది,' అన్న అన్నిరు. అపుుడు నేను, 

సూరహ్ అనిుస్త' (4) పారాయణ్ం చేయటం 

పార రంభించాను. అలా నేను పారాయణ్ం చేసూత ,  

''మేము (ప్ర తిఫలదినమున) ప్ర తి సమాజం నుండి 

ఒక్ సాకిిన్న త్తచిు మర్మయు (ఓ ప్ర వకాత ) న్ననుి వీర్మకి 

సాకిిగా న్నలబటిినపుడు ఎలా ఉంటంది?'' (సూ. 

అనిుస్త', 4:41) అనే వాక్యం దగ్గ రకు చేరుకోగానే 

''ఇక్చాలు ఆపు'' అన్న అన్నిరు. నేను తలపైకెతిత  

చూస్తత  ఆయన క్ళి వెంబడి అశుర ధారలు 

పారుతున్నియి. 34 (బు'ఖారీ, మసిమ) 

َفٌق عَلَ [ ) 10]  - 2196  (1/672)( ْيهِ ُمت َ
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِْلَُِب ِ بِْن   َوَعْن أَنٍَس قَاَل: 

َ عَلَيْ  كَْعٍب: اِِنْ آهلُل َس  قال آَن": الُْقرْ َك "إِن َ اهلَل أََمَرِِنْ أَْن أْقَرأ  م َ
؟ "نََعْم". قَاَل: :لََك؟ قَاَل   َل:قَا َوقَْد ذُِكْرُت ِعْنَد َرب ِ الَْعالَِمْْيَ
   فَْت عَْيَناُه.فََذرَ . "نََعْم"

 

34) వివరణ్-2195: అంటే ప్ర వక్త  (స) తన అనుచర 

సమాజం గురించి ఆలోచించారు. వీరిలో కొందరు మంచి 

వారుంట్లరు. మరికొందరు చడడ వారుంట్లరు. ప్ర వక్త  (స) 

సాకిిగా దైవం మందు న్నలబడవలస ఉంది. ఈ సన్ని 

వేశాన్ని ఊహించి ప్ర వక్త  (స) ఏడవసాగారు. ఎందుక్ంటే 

ప్ర వక్త  (స) తన అనుచర సంఘాన్ని గురించి ఆలోచించే 

వారు. అలిాహ్ (త) ఆయనపై ఎనల్లన్న దురూద్ వ 

సలామ్ అవతరింప్జేయుగాక్! అంటే, 'ఇతరుల దావరా 

ఖుర్ఆన్ వినడంకూడా అధ్యయనం చేయట్లన్నకి మంచి 

అవకాశం' అన్న ఈ 'హదీసు' దావరా త్తలుసుత ంది. 
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َ عَلَْيَك )لَ  : َوِفْ ِرَوايَةٍ  ْم يَُكِن ال َِذيَْن "إِن َ اهلَل أََمَرِِنْ أَْن أَْقَرأ
اِِنْ : َوَس اَل ( قَ 98-كََفُرْوا  .فََبََك    . نََعْم""  َل:قَا؟ م َ

2196. (10) [1/672-ఏకీభవితం] 

అనస్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ఉబ్య్ బిన్ 

క'అబ్తో, 'అలిాహ్ (త) నీ మందు ననుి ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠించమన్న ఆదేశంచాడు' అన్న అన్నిరు. ఉబయ్ 

బిన్ క్'అబ్, ''అలిాహ్ (త) మీ మందు న్న పేరు 

పేర్చకన్నిడా?'' అన్న అడిగారు. ప్ర వక్త  (స), 'అవును' 

అన్నిరు. మళ్ళి ఉబయ్ బిన్ క్'అబ్, 'నేను అలిాహ్ 

మందు ప్ర సాత వించబడాడ న్న?' అన్న అడిగారు. ప్ర వక్త  

(స), 'అవును' అన్న అన్నిరు. అది విని ఉబయ్ 

బిన్ క్'అబ్ క్ళింట అశుర వులు ప్ర వహించసాగాయి. 

 మరో ఉలి్లఖనంలో ఇలా ఉంది. ''ప్ర వక్త  (స) అలిాహ్ 

(త) ననుి నీ మందు సూరతుల్ బయియనహ్ (98) 

ప్ఠించమన్న ఆదేశంచాడు,'' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి 

ఉబయ్ బిన్ క్'అబ్, 'అలిాహ్ (త) న్న పేరు 

ప్ర సాత వించాడా?' అన్న అన్నిడు. ప్ర వక్త  (స) 'అవునన్న' 

అన్నిరు. అది విని ఉబయ్ (ర) ఏడుసాగారు. 35  

(బు'ఖారీ, మసిమ్) 

 

35) వివరణ్-2196: ఉబ్య్ బిన్ క'అబ్ ఖుర్ఆన్ 

పాఠకుల, అ'న్నసరి న్నయకులు, ప్ర మఖ ప్ర వక్త  

అనుచరులు, గొప్ు ప్ండితులు. ఇతడు అ'న్నసరి తో 

ప్ర వక్త  (స) చేతిపై ఉఖ్బ్హ్ లో బై'అత్ చేసారు. 

ఎలిపుుడూ ఇసిామ్ మరియు ఖుర్ఆన్ స్తవలో 

న్నమగ్ిమయి ఉండేవారు. ఇతన్న జీవితంలోన్న ఒకొకక్క 

న్నమిష్ం ఇసిామ్ మరియు ధారిమక్ జా్జన్నన్నకి అంకితమై 

పోయింది. అ'న్నసరిు మహ్మజిరీనిు వాయపారంలో వయవ 

సాయంలో న్నమగ్ిమయి ఉంటే, ఉబయ్ బిన్ క్'అబ్ 

మసాద నబవీలో దైవదౌతయ జా్జనంతో తన దుకాణ్యన్ని 

అలంక్రించేవారు. అన్నసరులిో అతన్నకి మించిన 

ప్ండితుడు ల్లడు. ఖుర్ఆన్ ప్ఠనంలో, అవగాహనలో 

మహ్మజిరీనిు మరియు అన్నసరులిో ఎవరూ ఆయనకు 

సాటి ఉండేవారు కారు. ఉబయ్ బిన్ క్'అబ్కు ఖుర్ఆన్ 

ప్టి ప్ర తేయక్ శరదాధ సకుత లు ఉండేవి. ప్ర వక్త  (స) కాలంలో 

పూరిత  ఖుర్ఆన్ను క్ంఠసత ం చేస ఉన్నిరు. ప్ర వక్త  (స) 

ఇతన్న గురించి చాలా గొప్ుగా చపేు వారు. ఉబయ్ బిన్ 

َفٌق عَلَْيهِ [ ) 11]  - 2197  (1/673) (ُمت َ
ه وسلم أَْن  نَََه َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علي َوَعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل:

ِ.ي َُسافََر بِ  َفٌق عَلَْيِه. الُْقْرآِن إََِل أَْرِض الُْعُدو   ُمت َ
ْ فَ  "ََل تَُسافُِرْوا بِالُْقْرآِن  َوِفْ ِرَوايٍَة ل ُِمْسلٍِم: َنالَُه  أَْن ي َ آَمُن   ََل إِِن ِ

    ."الَْعُدو ُ 
2197. (11) [1/673-ఏకీభవితం] 

ఇబి 'ఉమర్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) శతిు పార ంతం 

వైెపు ఖుర్ఆన్ తీసుకొన్న ప్ర యాణ్నంచట్లన్ని 

న్నషేధించారు. (బు'ఖారీ, మసిమ్) 

మసిమ్ ఉలి్లఖనంలో ఇలా ఉంది, ''ప్ర వకత  (స) మీరు 

ఖుర్ఆన్ తీసుకొన్న ప్ర యాణ్ం చేయక్ండి. ఎందుక్ంటే, 

శతిు వులు దాన్ని తీసుకుంట్లరన్న నేను 

భయప్డుతున్నిను. అంటే ఖుర్ఆన్ తీసుకొన్న శతిు 

దేశాలకు వెళిక్ండి, శతిువులు ఖురఆన్ 

లాకుకంట్లరు, దాన్ని అవమానప్రుసాత రు.  
----- 

 

క్'అబ్ ప్ర వక్త  (స) నుండి ప్ఠించిన దాన్ని ఇంటికి వెళ్ళి 

వార సుకునేవారు. అదే ఈ ఖుర్ఆన్ ప్ఠనక్ళ్త చరితిలో 

ముస్హఫ్  ఉబయ్ బిన్ క్'అబ్ పేరుతో ఖాయతి 

పందింది. ఇది 'ఉసామన్ పాలన్నకాలం వరకు ఉండేది. దీన్న 

ఖాయతి దూరపార ంతాల వరకు వాయపించింది. ఉబయ్ బిన్ 

క్'అబ్ మరణ్యనంతరం అతన్న కుమారుడైెన మ'హమమద్  

మదీన్నలోనే ఉండేవారు. ఇరాఖ్ నుండి కొంత మంది 

వచిు, 'మేమ ఆ మస్హఫ్ను చూడాలను 

కుంటన్నిం,' అన్న అన్నిరు. దాన్నకి ఆయన దాన్ని 

'ఉసామన్ (ర) ఎపుుడో తీసుకున్నిరు,' అన్న అన్నిరు. 

ప్ర వక్త  (స) అనుచరులిో 'హదీసు' జా్జనం గ్ల గొప్ు 

ప్ండితులిో వీర్చక్రు. 'హదీసు'వేతత  'దహ్బీ, 

త్జ్'కిరతుల్ హుప్రఫ''జ్లో ఇలా పేర్చకన్నిరు. ప్ర వక్త  

(స) నుండి చాలా ఎకుకవ 'హదీసు'లు వినివారిలో 

ఉబయ్ బిన్ క్'అబ్ ఒక్రు. అందువలి్ల అనేక్ మంది ప్ర వక్త  

అనుచరులు పార మాణ్నక్ 'హదీసు'లను గురిత ంచారంటే 

వీరు ఉబయ్ బిన్ క్'అబ్ శష్యరిక్ంలో చేరినవార్ప. 39 

హిజీర లో వృధాధ పాయన్నకి చేరి 'ఉసామన్ (ర) ప్రిపాలన్న 

కాలంలో శుక్ర వారం న్నడు మరణ్నంచారు. 'ఉసామన్ (ర) 

ఉబయ్ బిన్ క్'అబ్ జన్నజ'హ్ నమా'జు చదివించారు. 

మదీనహ్ మనవవరహ్లో ఖననం చేయబడాడ రు. 
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   రండవ విభాగంالَْفْصُل الث َاِِنْ 

  (1/673) ( راستهتتم د لم [ ) 12]  - 2198
ْن ُضَعَفاِء   الُْخْدِري ِ قَاَل:ْن أَِِبْ َسِعْيِد عَ  َجلَْسُت ِفْ ِعَصابٍَة م ِ

َن الْعْعَضُهْم لَيَ َن َوإِْن بَ الُْمَهاِجِريْ  ْرِي َوقَاِرٌئ ي َْقَرأُ  ُِ ْسَتِّتُ بَِبْعٍض م ِ
ا ا فَ لَْينَ اَم عَ قَ عَلَْيَنا إِذْ َجاَء َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم فَ  لَم َ

صىل اهلل عليه وسلم َسَكَت الَْقاِرُئ فََسل ََم ثُم َ  اَم َرُسْوُل اهللِ قَ 
ا نَْسَتِمُع إََِل ِكَتاِب اهللِ  ؟ "قُلَْنا:تَْصَنُعْوَن "َما كُْنُتْم  قَاَل:   .كُن َ
ُ  فََقاَل: :قَاَل  ِِتْ َمْن أ ِ ال َِذْي َجَعَل ِمْن أُم َ َ مِ "اَلَْحْمُد لِِل  َ ْرُت أ  ْصََبَ ْن أ
ثُم َ  .فََجلََس َوَسَطَنا لَِيْعِدَل بَِنْفِسِه فَْيَنا :قَاَل  ْي َمَعُهْم".نَْفِس 

"أَبِْشُرْوا   فََقاَل: ،ُقْوا َوبََرَزْت ُوُجْوُهُهْم لَهُ َحل َ فَتَ  :َكَذاقَاَل بَِيِدهِ هَ 
ا ْوِر الت َ َمِة ِقَيا الْ يَْوَم  م ِ يَا َمْعَشَر َصَعالِْيَك الُْمَهاِجِريَْن بِالن ُ

ذَاَك َخْمُسِمائَِة   ةَ ُخلُْوَن الَْجن َ تَْد  قَْبَل أَْغِنَياِء الن َاِس بِِنْصِف يَْوٍم و َ
َ  ."َنةٍ َس   .ُودَ بُْو دَاَرَواُه أ

2198. (12) [1/673-అప్ర్మశోధితం] 

అబూ స'య్యద్ (ర) క్థనం: నేను పేద మహ్మజిరీని 

బృందంలో కూర్చున్న ఉన్నిను. వారి ప్రిసితి ఎలా 

ఉండేదంటే బటిలుల్లక్ పోవటం వలి కొందరు నగ్ింగా 

ఉండేవారు. ఇటవంటి వారిన్న కొందరు త్తరచాటగా 

ప్న్నచేస్తవారు. మా మధ్య ఒక్ వయకిత  ఖుర్ఆన్ 

పారాయణ్ం చేసుత న్నిడు. ఇంతలో ప్ర వక్త  (స) 

వచాురు. మా మందు న్నలబడాడ రు. ఆయన 

న్నలబడటం చూచిన ఆ వయకిత  ప్ఠనం ఆపివేసాడు. 

ప్ర వక్త  (స) సలామ్ చేసారు. 'మీర్పం చేసుత న్నిరు,' అన్న 

అడిగారు. 'అలిాహ్ గ్ర ంథాన్ని వింటన్నిం,' అన్న 

అన్నిమ. ''న్న అనుచర సమాజంలో ఇటవంటి 

వయకుత లను సృషిించిన అలిాహ్ (త) కు స్తత తిమలు. 

ననుి నేను వారితో మడిపటిి ఉంచాలన్న ఆదేశంచ 

బడాడ ను. అంటే నేను వారితో పాటే కూరుుంటూ 

ల్లసూత  ఉండాలి.'' ఇలా ప్లికి ప్ర వక్త  (స) మా మధ్య 

కూరుున్నిరు. తనను తాను మాకు సమానంగా 

ఉంచడాన్నకి. అంటే ఒక్ ప్ర తేయక్ వయకిత  వదీ కూరోుల్లదు. 

అందరి మధ్య కూరుున్నిరు. అందరూ ప్ర వక్త  (స) 

దావరా లాభం పందట్లన్నకి. ఆ తరువాత తమ చేతోత  

సైగ్చేస 'ఈవిధ్ంగా కూర్చుండి' అన్న అన్నిరు. ప్ర వక్త  

(స) ఆదేశంపై అందరూ వృతాత కారంలో ఎలా 

కూరుున్నిరంటే అందరి మఖాలు ప్ర వక్త  (స) వైెపు 

ఉన్నియి. ఆ తరువాత ప్ర వక్త  (స), 'ఓ పేద 

మహ్మజిరీని సంఘ సభుయలారా! ఈ విష్యంపై మీరు 

సంతోషించండి: తీరుుదినంన్నడు మీకు సంపూరణ  

వెలుగు లభిసుత ంది. ఇంకా ధ్నవంతులక్న్ని సగ్ం 

దిన్నన్నకి మందే మీరు సవరగ ంలో ప్ర వేశసాత రు. ఈ సగ్ం 

దినం ఐదు వందల సంవతసరాలకు సమానం అని 

ప్ర వచించారు. 36 (అబూ దావూద్) 

 

36) వివరణ్-2198: వీరు అ'స్'హాబె సుఫఫహ్ 

సభుయలు. రాతిీ ప్గ్లు దైవారాధ్నలో న్నమగ్ిమయి 

ఉండేవారు. దైవగ్ర ంథం, ప్ర వక్త  సాంప్ర దాయాల శక్షణ్ 

పందేవారు. వీరు దారిదయరర్పఖకు దిగువ ఉని 

న్నరుపేదలు. కేవలం మరామంగాలను క్పిు పుచేువి తప్ు 

వీరి వదీ బటిలు ఉండేవి కావు. కొందరి తల త్తరచి 

ఉండేది, మరికొందరి వీపు త్తరచిఉండేది. మరి కొందరి 

కాళ్ి త్తరిచి ఉండేవి. దాన్ని దూరం చేయట్లన్నకి 

అందరూ క్లస కూరుునేవారు. ఒక్రికొక్రు త్తరగా 

ప్న్నచేస్తవారు. అలిాహ్(త) వీరిన్న ఎంతో పేర మించేవాడు. 

అలిాహ్ (త) వీరిన్న గురించి ఎంతో పగడాడు. అంతే 

కాదు, అటవంటి వారితోనే ఉండాలన్న, వీరిన్న వేరు 

చేయరాదన్న ఆదేశంచాడు. అలిాహ్(త) ఆదేశం: 

''మరియు (ఓ ప్ర వకాత !) ఎవరు ఆయన మఖ దరశనం 

(ప్ర సనితను) కోరుతూ, ఉదయం మరియు సాయంతిం 

తమ ప్ర భువును పార రిిసుత న్నిరో, వారి సహచరయంలోనే, 

సహనంవహించి ఉండు. ఇహలోక్ ఆడంబరాలను 

అపేకిించి నీ దృషిిన్న వారి నుండి మరలుకు. (వారిన్న 

ఉపేకిించకు). మరియు అలాంటివానిన్న అనుసరించకు 

(మాటవినకు), ఎవడి హృదయాన్ని మా ధాయనం నుండి 

తొలగంచామో మరియు ఎవడు తన మనోవాంఛలను 

అనుసరిసుత న్నిడో మరియు ఎవడి వయవహ్మరాలు 

(క్రమలు) వయరిమయాయయో! (అల్ క్హఫ, 18:28)  

అంటే అలిాహ్(త)ను పార రిించే, సమరించే, స్తత తిం చేస్త 

వారివదీ కూరోు. వీరు ఉదయం సాయంతిం 

దైవధాయనంలో న్నమగ్ిమయి ఉంట్లరు. వారు 

ధ్నవంతులైన, పేదవారైెన్న, దరిదుర లైన్న, సజానులైన్న, 

బలహీనులైన్న, బలవంతులైన్న సర్ప. ఖురైెషులు ఇట 

వంటి పేదలిో దరిదుర లిో కూరోువదీన్న విని వించుకునే 

వారు. ఉదా: బిలాల్, 'అమామర్, సు'హైెబ్, ఖుబైబ్, 

ఇబి మస్'ఊద్ మొదలైనవారు. అవిశావసులు మా 
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 ( 1/674)[ ) صحيح (  13]  - 2199
اِء بِْن عَاِزٍب قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   َوَعِن الََْبَ

ُن  أَبُْو دَاُودَ َوابْ . َرَواُه أَْحَمُد وَ "اتُِكْم ْصوَ  بِأَ آَن ُقرْ وسلم: "َزي ُِنوا الْ 
اَرِمي ُ   .َماَجُه َوالد َ

2199. (13) [1/674-దృఢం]  
బరా' బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''ఖుర్ఆన్ను మీ సవరాల దావరా అలంక్రింప్ 

జేయండి. అంటే న్నదానంగా న్నయమానుసారంగా 

మంచి సవరంతో, వినడాన్నకి బాగుండేటటా 

 

సభలిో కూరోుమన్న వినివించుకునే వారు. అలిాహ్ (త) 

వారి ఆహ్మవన్నన్ని న్నరాక్రించవలసందిగా ఆదేశంచాడు. 

అంటే ఎలిపుుడూ దైవసమరణ్లో ఉండేవారిన్న సభల 

నుండి గంటివేయకు. 'స'హీ'హ్ మసింలో ఇలా ఉంది. 

ఆరుగురు న్నరుపేదలు ప్ర వక్త  (స) సభలో కూర్చున్న 

ఉన్నిరు. స'అద్ బిన్ అబీ వఖాఖ స్, ఇబి మస్'ఊద్, 

'హుజైెల్ త్తగ్కు చందిన ఒక్ వయకిత , బిలాల్, మరో ఇదీరు. 

ఇంతలో అవిశావస ప్ర మఖులు వచాురు. 'ఇంత 

ధైరయంగా వారిన్న మీ సభలిో కూరోున్నవవక్ండి' అన్న 

అన్నిరు. అయితే ప్ర వక్త  (స) మనసులో ఏమందో 

అలిాహ్(త)కే త్తలుసు. అపుుడు ఈ ఆయత్ 

అవత్రించంది: ''నిరుపేదలు, మహ్మజిరీనిక్ంటే, విశావ 

సులక్ంటే, ఏక్దైవారాధ్కులక్ంటే మసిమ్ ధ్నవంతుల 

క్ంటే ఐదువందల సంవతసరాలు మందు సవరగ ంలో 

ప్ర వేశసాత రు. తీరుుదినం వెయియ సంవతసరాలకు 

సమానంగా ఉంటంది.'' అలిాహ్ ఆదేశం: ''…నీ ప్ర భువ్వ 

వదా ఒకక దినం మీ లకక ప్ర కారం వేయి సంవతసరాలకు 

సమానమైనది.'' (అల్ హజ్ు ్, 22:47) కొన్ని 

ఆయాతులలో, '...యాభైవేల సంవతసరాలకు 

సమమానం,' అన్న ఉంది. (అల్ మఆ ర్మజ్, 70:4) అది 

అవిశావసులకు ఉదా: ఒక్ ఆయతులో ఇలా ఉంది, 

''కొన్ని ఉలి్లఖన్నలిో వలస పోయిన పేదలు ధ్నవంతల 

క్ంటే నలభై సంవతసరాల క్ంటే మందు సవరగ ంలో 

ప్ర వేశసాత రు.'' ఈ 'హదీసు'లో ఐదువందల సంవతసరాల 

మందు వెళతారన్న ఉంది. అంటే ఆధిక్యతను పేర్చకన 

డాన్నకి పేర్చకనడం జరిగంది. మరికొందరు క్న్నషి్ గ్డువు 

నలభై సంవతసరాలు, గ్రిషి్ గ్డువు ఐదువందల 

సంవతసరాలు. కొంతమంది ఐదు వందల సంవతసరాల 

మందు ప్ర వేశసాత రు. మరికొంత మంది నలభై 

సంవతసరాలకు మందు ప్ర వేశసాత రు.  

ప్ఠించండి. (అ'హమద్, అబూ దావూద్, ఇబి 

మాజహ్, దారమి) 

  (1/674) [ ) لم تتم دراسته ( 14]  - 2200
دََة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   بِْن ُعَباَوَعْن َسْعدِ 

ُ الُْقْرآَن ثُم َ يَْنَساُه إَِل َ  يَْوَم  هلُل َي اقِ لَ  وسلم: "َما ِمِن اْمِرٍئ ي َْقَرأ
اَرِمي ُ   ."َم لِْقَياَمِة أَْجَذ ا  .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ َوالد َ

2200. (14) [1/674-అప్ర్మశోధితం] 

స'అద్ బిన్ 'ఉబాదహ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ''ఖుర్ఆన్ నేరుుకొన్న మరచిపోయినవాడు 

తీరుుదినం న్నడు చేయిత్తగ ఉని సితిలో 

అలిాహ్(త)ను క్లుసుకుంట్లడు.'' 37 (అబూ 

దావూద్, దారమి) 

 ( 1/674)[ ) صحيح (  15]  - 2201
لم  اهلل عليه وس اهلِل صىل َوَعْن َعْبِد اهلِل بِْن َعْمٍرو أَن َ َرُسْوَل 

َ الُْقْرآَن ِفْ أَقَل َ ِمْن ثََلٍث" قَاَل: َرَواُه    . "لَْم يَْفَقْه َمْن قََرأ
ِمِذي ُ وَ  ْ ا َوادَ اوُ دَ أَبُْو الّت ِ  .ي ُ َرمِ لد َ

2201. (15) [1/674-దృఢం] 

'అబీులిాహ్ బిన్ 'అమర ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం 3రోజుల క్ంటే తకుకవ వయవధిలో ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠించి, పూరిత  చేసనవాడు, ఖుర్ఆన్ను ఏమాతిం 

అరించేసుకోల్లదు. 38 (తిరీిజి', అబూ దావూద్, 

దారమి) 

 

37) వివరణ్-2200: అజ్జ'మహ్ అంటే కుషుు వాయధి. 

కాళ్ి చేతులు త్తగపోవటం, ఖుర్ఆన్ నేరుుకొన్న 

మరిచిపోతే తీరుుదినం న్నడు కుషుు రోగగా 

ల్లప్బడతాడు. ల్లదా ఎటవంటి విలువ ల్లకుండా 

అలిాహ్(త)ను క్లుసాత డు. మరచిపోవడమంటే చూస్వ 

చదవల్లడు, చూడకుండానూ చదవల్లడు. ల్లదా ఖుర్ఆన్ 

చదివాడు, కాన్న దాన్ని అనుసరించల్లదు. ఇటవంటి 

వాడికి తీరుుదినం న్నడు ఎటవంటి విలువ ఉండదు. 

అతన్న వెంట వెలుగూ ఉండదు, ఎటవంటి ఆధారమూ 

ఉండదు. ఖుర్ఆన్ నేరుుకొన్న మరచి పోవటం 

మహ్మపాప్ం. 

38) వివరణ్-2201: క్నీసం 3 రోజులలో ఖుర్ఆన్ పూరిత  

చేయాలి. అలా అయితేనే సరైెన అవగాహన క్లుగు 
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 (1/674) (استه تم درم ت ) ل[  16]  - 2202
قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه   ِن عَاِمٍرقَاَل:َوَعْن ُعْقَبَة بْ 

َد آِن كَالَْجابِالُْقرْ  "اَلَْجاِهرُ  وسلم: بِالُْقْرآِن  ِهِربِالص َ قَِة َوالُْمِسر ُ
َدقَِة". ِ بِالص َ ِمِذي ُ َوأَبُْو دَاُودَ َوالن َس  كَالُْمِسر  ْ اَل  َوقَ  ائِ ُ َرَواُه الّت ِ

مِ ا ْ  .يٌْب  َحَسٌن َغرِ َهَذا َحِديٌْث  :ِذي ُ لّت ِ
2202. (16) [1/674-అప్ర్మశోధితం]  
'ఉఖ్బహ్ బిన్ 'ఆమిర్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ఖుర్ఆన్ను బిగ్గ రగా ప్ఠించేవాడు 

బహిరంగ్ంగా దానధ్రామలు చేస్తవాడితో సమానం, 

ఖుర్ఆన్ను నెమమదిగా ప్ఠించేవాడు రహసయంగా 

దానధ్రామలు చేస్తవాడితో సమానం. 39 (తిరిమజి' / 
పార మాణికం, ఏకోలాేఖనం, అబూ దావూద్, నసాయి') 

 

తుంది. అరిం అవుతుంది. మూడు రోజులక్ంటే తకుకవ 

వయవధిలో పూరిత చేయడం ఈ 'హదీసు'కు విరుదధ ం. 

39) వివరణ్-2202: సతాకరాయలనీి సంక్లాులపై 

ఆధారప్డి ఉంటాయి. ఒక్వేళ ఎవరైెన్న ఖుర్ఆన్ను 

ఇతరులను పోర తసహించేందుకు బిగ్గ రగా ప్ఠిస్తత , 

ఇతరులను పోర తసహించేందుకు బహిరంగ్ంగా దాన 

ధ్రామలు చేస్తవాడితో సమానం. ఇందులో ఖాయతి, 

చూపుగోలు అతన్న ఉదీేశయం ఎంతమాతిం కాదు. ఒక్ వేళ 

ఎవరైెన్న చూపుగోలు, ఖాయతికి భయప్డి మలిగా 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠిస్తత , ఇటవంటి వయకిత  చూపుగోలు, ఖాయతికి 

భయప్డి రహసయంగా దానధ్రామలు చేస్తవాడితో 

సమానం.  

అలిాహ్ (త) ఆదేశం: ''మరియు మీరు (ఇతరులపై) 

ఏమి ఖరుు చేసన్న, ల్లక్ ఏ మొకుకబడి చలిించిన్న, 

న్నశుయంగా అలిాహ్కు అంతా త్తలుసుత ంది. మరియు 

దురామరుగ లకు సహ్మయం చేస్త వారు ఎవవరూఉండరు. 

మీరు బహిరంగ్ంగా దానధ్రామలు చేయటం మంచిదే! 

కాన్న, గుప్త ంగా న్నరుపేద లకు ఇస్తత  అది మీకు అంతక్ంటే 

మేలైనది. మరియు ఆయన మీ పాపాలను (దీనివలా) 

రదీుచేసాత డు. మరియు మీరు చేస్తదంతా అలిాహ్కు 

బాగా త్తలుసు.'' (సూ. అల్ బఖరహ్, 2:270-271)   

దాసులు ఏమి ఖరుుచేసన్న, మొకుకబడి చలిించిన్న, 

ప్ర తి సతాకరాయనీి గురించి అలిాహ్కు త్తలుసునన్న 

అలిాహ్ (త) త్తలియజేసుత న్నిడు. ఆయన, తన 

దాసులలో విధేయత చూపేవారికి, ఆయన నుండి పుణ్యం 

ఆశంచేవారికి, ఆయన వాగీాన్నలను సతయమైనవిగా 

 (1/674) [ ) لم تتم دراسته ( 17]  - 2203
"َما  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم: ُصَهْيٍب قَاَل: ْن َوعَ 

ْ لا اهُ آَمَن بِالُْقْرآِن َمِن اْسَتَحل َ َمَحاَرَمُه". َروَ  اَل: َهَذا  ي ُ َوقَ ِمذِ ّت ِ
 .لَْيَس إِْسَنادُُه بِالَْقِوي ِ   َحِديٌْث 

2203. (17) [1/674-అప్ర్మశోధితం] 

'సుహైెబ్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

ఖుర్ఆన్లో ఉని న్నషిదాధ లను ధ్రమసమమతాలుగా 

భావించిన వాడు ఖుర్ఆన్ ను విశవసించలేదు. 

(తిరిమజి' / ఆధారలు బలహీనం) 

ఈ 'హదీసు' వలి ఖుర్ఆన్ న్నషిదాధ లను న్నషిదాధ లుగా 

భావించడం, ధ్రమసమమతాలను ధ్రమసమమతంగా 

భావించడం విధి అన్న, దీన్నకి వయతిర్పక్ంగా ప్ర వరిత ంచడం 

అవిశావసం అన్న త్తలిసంది. 

 ( 1/674) [ ) ضعيف ( 18]  - 2204
ْ ُملَيْ  َمْملٍك ْعىَل بَْن يَ  ْن  عَ ةَ كَ َوَعِن الل َْيِث بِْن َسْعٍد َعِن ابِْن أَِِب

ِب ِ صىل اهلل عليه وسلم فَإِذَا ِهَي   أَن َُه َسأََل  أُم ِ َسلََمَة َعْن قَِراَءةِ الن َ
ِمِذي ُ وَ ْعُت قَِراءَ تنَ  ْ َرةا َحْرفاا َحْرفاا. َرَواُه الّت ِ أَبُْو دَاُودَ  ةا ُمَفس َ

 .َوالن ََسائِ ُ 
2204. (18) [1/674-బలహీనం] 

లైస్' బిన్ స'అద్, ఇబి అబీ మలైక్ నుండి అతను 

య'అలా బిన్ మమ్లక్ నుండి కథనం: య'అలా బిన్ 

మమ్లక్, ఉమమ సలమహ్ (ర అనుు మ్)ను, ప్ర వక్త  

(స) ప్ఠన్నన్ని గురించి అడిగారు. ఉమమ సలమహ్ 

ప్ర వక్త  (స) ప్ఠన్నన్ని గురించి వివరంగా సుషి్ంగా 

 

భావించేవారికి, ఆయన ఆదేశాలను విశవసంచేవారికి, 

గొప్ు ప్ర తిఫలాన్ని ప్ర సాదిసాత డు. దీనికి వయతిర్పక్ంగా 

ఆయన ఆదేశాలను తిరసకరించేవారిన్న, పాపాలకు 

పాలుడేవారిన్న, ఆయనుి తిరసకరించే వారిన్న, 

ఆయనుి వదలి ఇతరులను ఆరాధించేవారిన్న క్ఠిన 

శక్షకు గురిచేసాత డు. వీరు దురామరుగ లు, వీరి శక్ష తగ్గ దు, 

వీరికి ఎటవంటి సహ్మయమూ అందదు. బహిరంగ్ంగా 

దానధ్రామలు చేయటం మంచిదే, అదేవిధ్ంగా పేదలకు 

అగ్తయప్రులకు రహసయంగా ఇవవటం కూడా మంచిదే. 

ఇది చూపుగోలుకు, ఖాయతికి ఎంతో దూరంగా ఉంటంది. 

అయితే బహిరంగ్ంగా ఇవవడంలో ఏదైన్న సదుదీేశం 

ఉంటే మంచిదే. 
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ప్ఠించి త్తలిపారు. దీన్నవలి ప్ర తి అక్షరం విడివిడిగా 

అరిమైపోయేది. (తిరిమజి', అబూ దావూద్, నసాయి')  

అంటే సుషి్ంగా, న్నదానంగా ప్ఠించి త్తలపేవారు. 

దీన్నవలి వినేవాడు ప్ర తి అక్షరనిు లకక 

పటట కోవచుి. 

  (1/675) [ ) لم تتم دراسته ( 19]  - 2205
: كَاَن  َمَة قَالَْت َسلَ  أُم ِ  َوَعِن ابِْن ُجِريٍْج َعِن ابِْن أَِِبْ ُملَْيَكَة َعْن 

ِ  َرُسْوُل اهللِ   صىل اهلل عليه وسلم يَْقَطُع قَِراَءتَُه يَُقْوُل: اَلَْحْمُد لِِل 
ِحْيِم ثُم َ يَِقُف.  َعالَِمْْيَ َرب ِ الْ  ْحمِن الر َ ثُم َ يَِقُف ثُم َ يَُقْوُل: الر َ

ِمِذي ُ َوقَاَل: لَْيَس إِْسَنادُُه بِمُ  ْ َ ٍل ِص ت َ َرَواُه الّت ِ َث َرَوى َهَذا ن َ الل َيْ  ِْل
ةا  يَْث َعِن ابِْن أَِِبْ ُملَْيَكَة َعْن يَْعىَل بِْن َمْملٍَك َعْن أُم ِ َسلَمَ الَْحدِ 

 . الل َْيِث أََصح ُ َوَحِديُْث 
2205. (19) [1/675-అప్ర్మశోధితం] 

ఇబి జురైెజ్ ఇబి అబీ మలైక్హ్ దావరా, అతడు 

ఉమమ సలమహ్ (ర) దాుర కథనం: ఉమమ సలమహ్ 

(ర) ప్ర వక్త  (స) న్నదానంగా ఆగ ఆగ ప్ఠించేవారన్న 

త్తలిపారు. ప్ర తి ఆయతును రండవ ఆయతుతో 

కలుప్కుండా విడివిడిగా ప్ఠించేవారు. అంటే, 

అల్'హమ్దు లిలిాహి రబిిల్ 'ఆలమీన్ అన్న ప్ఠించి 

ఆగపోతారు. ఆ తరువాత అరర 'హ్మమ న్నరర 'హీమ్ అన్న 

ప్ఠంచి ఆగుత్యరు. ఈ విధ్ంగా ప్ర తి ఆయత్ ను 

ప్ఠించిన తరువాత ఆగపోతారు. (తిరిమజి')  

ఈ 'హదీసు' ప్రంప్ర క్ర మంగా క్లిస ల్లదన్న తిరిమజి' 

పేర్చకన్నిరు. 
----- 

   మూడవ విభాగం   الث َالُِث اَلَْفْصُل 

 (1/675)(  لم تتم دراسته[ )  20]  - 2206

 لمه وس عليهللَخَرَج عَلَْيَنا َرُسْوُل اهلِل صىل ا قَاَل: َعْن َجاِبر  
ُ الُْقْرآَن وَ َونَْحُن  يُ َواْْلَْعَجِمييُ قَاَل:نَْقَرأ "اقَْرُؤْوا   ِفْيَنا اْْلَْعَراِب

،   ييُِقْيُمْونَُه كََما يَُقاُم الِْقْدُح ُء أَقَْوامٌّ ويََسَيِجْي  ،فَكُليٌّ َحَسنٌّ 
لُْونَُه". لُْونَُه َوََل يََتأَجيَ ِب  ِِفْ ُشعَ  ِقييُ َبْيهَ لْ َرَواهُ أَبُْو دَاُودَ َوا يََتَعجيَ

 .اِن ََ اْْلِْيم
2206. (20) [1/675-అప్ర్మశోధితం] 

జ్జబిర్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) మాదగ్గ రకు 

వచాురు. అపుుడు మేమ ఖుర్ఆన్ చదువు 

తున్నిమ. మాలో కొందరు ప్లివాసులు, మరి 

కొందరు చదువుల్లన్న వారు, మరికొందరు అరబ్బి 

తరులు ఉన్నిరు. అపుుడు ప్ర వక్త  (స) ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠించండి, మీలో ప్ర తి ఒక్కరూ బాగా చదువు 

తున్నిరు. భవిష్యతుత లో కొంత మంది ఖుర్ఆన్ను 

తినిగా చదువుతారు. బలిం సరిచేయబడినటి. 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠన ప్ర తిఫలాన్ని ఇహలోక్ంలో పందే 

తొందరలో ఉంట్లరు. ప్రలోకాన్నకి ఏమీ 

విడిచిపటిరు.'' అన్న అన్నిరు. 40 (అబూ దావూద, 

బైహఖీ - షు'అబుల్ ఈమాన్) 

 (1/675)تم دراسته ( [ ) لم ت  21]  - 2207
  قَاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:  َوَعْن ُحَذيَْفَة قَاَل:

لُْقْرآَن بِلُُحْوِن الَْعَرَب َوأَْصَواتَِها َوإِي َاكُْم َولُُحْوَن أَْهِل  اْقَرُؤْوا ا "
َن  ُعوْ يَُرج ِ ِدْي قَْوٌم َيِجْي بَعْ َس وَ  ْْيِ ابَ الِْعْشِق َولُُحْوَن أَْهِل الِْكتَ 

ْفُتوْ  ْوِح ََل يَُجاِوُز َحَناِجَرُهْم م َ نَةا بِالُْقْرآِن تََرِجْيَع الِْغَناِء َوالن َ
ْ َشأْنُُهْم ِْ بُُهْم َوقُلُْوُب ال َِذيَْن يُع قُلُوْ  ِقي ُ ِفْ ُشَعِب . َرَواُه الَْبْيهَ "ِجهُُبُ

يَْمان  .َو َرِزين اْلِ
2207. (21) [1/675-అప్ర్మశోధితం] 

'హుజైె'ఫహ్ (ర) కథనం:ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''మీరు 

అరబుిల ఉచాురణ్ ప్దధ తిదావరా ఖుర్ఆన్ను 

ప్ఠించండి. వార్మ పాటలకు, అశా్లల సవరాలకు 

దూరంగా ఉండండి. గ్ర ంథప్ర జలైన యూదులిా, 

కైెరసత వులిా చదవక్ండి. వారు పాటలగా సంగీతంతో 

క్లిప్ చదువుతారు. మీరు పాడుతూ సంగీతంలా 

పాడక్ండి. భవిష్యతుత లో కొందరు ఖుర్ఆన్ను 

 

40) వివరణ్-2206: ఖుర్ఆన్ను సుషి్ంగా చక్కగా 

చదవాలి. రాగాలు, గీతాలుగా చదవరాదు. 

భవిష్యతుత లో ప్ర జలు ఖుర్ఆన్ అతి క్షి్ంగా సవరాలు 

మారిు చదువుతారు. ప్దాలను అలంక్రించి మరీ ఉచు 

రిసాత రు. ఇదంతా చూపించడాన్నకి, విన్నపించడాన్నకి, పేరు 

ప్ర తిషి్లు పందడాన్నకి చేసాత రు. ఆ ప్ఠన్నన్నకి తగన 

ప్ర తిఫలం ఇహలోక్ంలోనే పందాలన్న కోరుతారు. ప్రలోక్ం 

గురించి ఏమాతిం విడిచిపటిరు. వీరిలో చితత శుదిధ , 

దైవభకిత , ఇతరులకు పార ధానయత ఇవవటం అనేవి ఉండవు. 

కేవలం పార ప్ంచిక్ లాభాల కొరకే ఖుర్ఆన్ చదువుతారు. 

అయితే ఖుర్ఆన్ మాతిం దైవప్రర తి కోసమే 

ప్ఠించబడుతుంది.  
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సవరాలు మారిు-మారిు గీతాలు, పాటలు, 

సంగీతంలా చదువుతారు. ఈ ఖుర్ఆన్ వారి క్ంఠాల 

కిర ందికి దిగ్దు. అంటే హృదయంలో దాన్న ప్ర భావం 

ఉండదు. వారి హృదయాలు క్లతలకు గురయి 

ఉంట్లయి. దానిని వినేవార్మ హృదయాలు కూడా 

క్లతలకు గురయి ఉంట్లయి. వారికి వారి గానం 

ఎంతో మధురంగా గొప్ుగా అన్నపిసుత ంది. 41 (ర'జీన్, 

బైహఖీ - షు'అబుల్ ఈమాన్) 

   (1/676) [ ) صحيح ( 22]  - 2208
اِء بِْن عَاِزٍب َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل  وَ  َعِن الََْبَ

ْصَواتُِكْم فَإِن َ  ُقْرآَن بِأَ ا الْ وْ نُ س ِ "حَ  صىل اهلل عليه وسلم يَُقْوُل: 
ْوَت الَْحَسَن يَِزيُْد الُْقْرآَن َحَسناا"ا اَرِمي ُ   .لص َ  . َرَواُه الد َ

2208. (22) [1/676-దృఢం] 

బరా' బిన్ 'ఆ'జిబ్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స)ను ఇలా 

అంటూ ఉండగా నేను విన్నిను, ''మీరు మీ సవరాల 

దావరా ఖుర్ఆన్ను అలంక్రింప్జేయండి. ఎందుక్ంటే 

మంచి సవరం ఖుర్ఆన్ అందాన్ని మరింత అధిక్ం 

చేసుత ంది. 42 (దారమి)   
   (1/676) [ ) صحيح ( 23]  - 2209

ِب َ صىل اهلل عليه وسلم: اَل:ُمْرَسلا قَ  َوَعْن َطاُووٍس   ُسِئَل الن َ
ْن إِذَا  "مَ  :اَل قَ  َوأَْحَسَن قَِراَءةا؟ أَي ُ الن َاِس أَْحَسَن َصْوتاا لِلُْقْرآِن؟

 

41) వివరణ్-2207: ఖుర్ఆన్ను ఉనిది ఉనిటి 

సుషి్ంగా చదవాలి. అనవసరంగా సవరాలు మారిు 

చదవరాదు. గీతాలిో, పాటలిో చదవడం అరబుిల 

ప్దధ తి కాదు. ఇది యూదుల, కైెరసత వుల, పేర మ పూజ్జరుల 

ప్దధ తి. చివరి కాలంలో ఖుర్ఆన్ను సంగీతంలా, పాటలా, 

రాగాలాో చదువుతారు. అందువలి వారి హృదయాలిో 

ఏమాతిం ప్ర భావం ఉండదు. వారు ప్ర జలను సంతోష్ 

పటిడాన్నకి చదువుతారు. ఇటవంటి వారు క్లతలకు 

గురవుతారు. వారు చదివేవారైెన్న, వినేవారైెన్న సర్ప. 

తర్జీ అంటే మంచి సవరంతో చదవటం, కాన్న ఇక్కడ 

పాటలా ప్ఠించడం అన్న అరాం. ఇది న్నషిదధ ం.  

42) వివరణ్-2208: అంటే మంచి ఉచాురణ్తో, 

న్నయమానుసారంగా, మంచి సవరంతో చదవండి. ఇలా 

చదివితే చాలా బాగుంటంది. అయితే పాటలిా, గీతాలిా 

కాకూడదు. 

ُ أُِريْ َسمِ   َوكَاَن َطلٌْق  قَاَل َطاُووٌس: ُت أَن َُه يَْخََش اهلَل".ْعُتُه يَْقَرأ
اَرِمي ُ  كَِذلََك.  .َرَواُه الد َ

2209. (23) [1/676-దృఢం] 

'తావూస్ ముర్సల్గా క్థనం: ప్ర వక్త  (స)ను చాలా 

అందంగా చాలా ఉతత మంగా ఖుర్ఆన్ను ఎవరు 

చదువుతారు, అన్న ప్ర శించడం జరిగంది. దాన్నకి 

ప్ర వక్త  (స) చదవడం మీరు వింటే అతను అలిాహ్ 

(త)కు భయప్డతాడన్న మీరు భావించాలి. (అంటే 

అతన్న పారాయణ్ం మీ హృదయాలిో ప్ర భావం 

చూపాలి. చదివే వాడిన్న దైవభీతి ఆవరించి ఉండాలి. 

అతన్న క్ళింట అశుర వులు పారాలి). అటవంటి వయకిత  

చాలా ఉతత మంగా మంచి సవరంతో ప్ఠిసాత డు.'' అన్న 

అన్నిరు. 'తల్ఖ్ 'హదీసు'వేతత  ఇలాగే ఉండేవారన్న 

'తావూస్ ఉలి్లఖన క్రత  అన్నిరు. (దారమి)  

 (1/676) م دراسته ([ ) لم تت 24]  - 2210
قَاَل َرُسْوُل اهلِل   َوَعْن عَُبْيَدةِ الُْملَْيِكي ِ َوكَانَْت لَُه ُصْحَبٌة قَاَل:

َ يَا " : صىل اهلل عليه وسلم ُدوا الْ َل الُْقْرآِن هْ أ ُقْرآَن َواتْلُْوُه   ََل تََتَوس َ
َهاِرَوأَْفُشْوُه َوتَ  ْوُه وَ َحق َ تَِلَوتِِه ِمْن آنَاِء الل َْيِل َوالن َ تََدب َُرْوا َما َغن ُ

لُْوا ثََوابَُه فَإِن َ لَُه ثََواباا". ِ   َرَواهُ  فِْيِه لََعل َُكْم تُْفلُِحْوَن َوََل تَُعج 
يَْماِن ي ُ ِفْ شُ قِ هَ َبيْ لْ ا  .َعِب اْلِ

2210. (24) [1/676-అప్ర్మశోధితం] 

'ఉబైదహ్ మలైకీ కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''ఓ 

ఖుర్ఆన్ ప్ర జలారా! ఖుర్ఆన్ను తలగ్డగా 

చేయక్ండి. రాతిీప్గ్లులో ఏ సమయంలోనూ దాన్ని 

చదివేవిధ్ంగా చదవండి. ఖుర్ఆన్ను విసత రింప్ 

జేయండి. దాన్న సందేశ ప్ర చారం చేయండి. ప్ర జలకు 

మంచి సవరంతో విన్నపించండి. దాన్ని బాగా 

అధ్యయనం చేయండి. అరథ ం చేసుకుని మరీ 

చదవండి. దాన్న వలి సాఫలయం సదిధ సుత ంది. దాన్న 

ప్ర తిఫలం పందట్లన్నకి తొందరప్డక్ండి. అంటే దాన్న 

ప్ర తిఫలం ఇహలోక్ంలోనే పందాలన్న ఆలోచించక్ండి. 

ఎందుక్ంటే ప్రలోకంలో దీన్నకి గొప్ు ప్ర తిఫలం ఉంది. 

(బైహఖీ - షు'అబుల్ ఈమాన్) 

===== 
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 بَاُب اْخَتَلِف الَْقَراَءاِت َوَجْمِع الُْقْرآِن   -2

2. ఖుర్ఆన్ ప్రరాయణరకాలు, దాని స్ంకలనం 

ఖుర్ఆన్ అలిాహ్ (త) గ్ర ంథం. ఇది ఆకాశం నుండి 

మ'హమమద్ (స)పై అవతరించింది. ఇది ప్ఠించిన 

వారి, క్ంఠసత ం చేసుకునివారి హృదయాలిో ఉంది. 

గ్ర ంథాలిో ప్ర చరించబడి ఉంది. క్ర మంగా ఈ ప్రంప్ర 

మనవరకు చేరింది. మసిమలు దీన్ని నమా'జులో, 

ఇతర సమయాలిో ప్ఠిసూత  ఉంట్లరు. 23 

సంవతసరాల కాలంలో పార రంభం నుండి అంతం వరకు 

అవతరించబడింది. ఇది దైవగ్ర ంథం అనడంలో 

ఎంతమాతిం సందేహం ల్లదు. దీన్న రక్షణ్య బాధ్యత 

అలిాహ్ (త) సవయంగా తీసుకున్నిడు. అలిాహ్ 

(త) ఆదేశం: ''నిశ్చయంగా, మేమే ఈ జ్ఞఞ ప్క 

(ఖుర్ఆన్)ను అవతర్మంప్జేశాము మర్మయు 

నిశ్ియంగా, మేమే దీనిని కాపాడేవారము.’ (సూ. 

అల్ ఇస్తర ', 15:9)  

''నిశ్చయంగా, దీనిని చేరిటం మర్మయు దీనిని 

చదివించటం మా బాధ్యతే!'' (సూ. అల్-

ఖయామహ్, 75:17). చేరచటం రెండు విధాలు. 

జమ్'ఉ సద్రీ అంటే హృదయాలిో భదర ప్రచటం, 

జమ్'ఉ కితాబీ అంటే గ్ర ంథంలో వార త పూరవక్ంగా 

వార యడం. ఈ రెండు బాధ్యతలను అలిాహ్ 

పూరిత చేసాడు. చాలామందికి ఖుర్ఆన్ క్ంఠసత ం 

చేయించాడు. వారు ఖుర్ఆన్ 'హ్మఫి''జ్లు అయి 

పోయారు. అనేక్ మంది ఖుర్ఆన్ను పుసత క్ రూప్ం 

ఇచాురు. ప్ర చురించారు. ఈ ప్రంప్ర తీరుుదినం 

వరకు కొనసాగుతుంది.  

అలిాహ్ (త) ఆదేశం: ''వాస్త వానికి ఇవి, సేష్ట మైన 

సూచనలు (ఖుర్ ఆన్  ఆయాత్ ), జ్ఞఞ నమివుబడిన 

వార్మ హృదయాలలో (భదర ంగా) ఉంచబడాాయి... '' 

(సూ. అనక్ బూత్, 29:49).  

అలిాహ్ (త) ఆదేశం: వ్రాయబడిన గర ంథం సాకిిగా! 
విప్పబడిన చరి ప్తు ంమీద. (సూ. అత్ తూర్, 52: 

2-3). వరఖ్ అంటే ప్లుచన్న చరామన్ని అంట్లరు. 

పార చీన కాలంలో కాగతం ల్లనందున ప్లుచన్న 

చరామలపై వార స్తవారు.  

మరో ఆదేశం: ''నిశ్చయంగా, ఈ ఖుర్ ఆన్  

దివామైనది. సురకిితమైన గర ంథంలో ఉనుది. దీనిని 

ప్ర్మశుధ్యధ లు తప్ే మరవురూ త్యకలేరు.'' (సూ. 

వాఖ'అహ్, 56:77-79)  

ఇటవంటి అనేక్ ఆయాతులు ఉన్నియి. ప్ర వక్త  

(స)పై అవతరించబడే భాగాలిి వెంటనే క్ంఠసత ం 

చేసుకునేవారు. వార స్తవారిన్న పిలిచి వార యించుకునే 

వారు. ఈ విధ్ంగా 23 సంవతసరాలిో ఖుర్ఆన్ 

మొతత ం వార యబడింది. చాలామంది ప్ర వక్త  

అనుచరులు ఖుర్ఆన్ను క్ంఠసత ం కూడా చేసు 

కున్నిరు. అబూ బక్ర్ (ర) కాలంలో కూడా ఖుర్ఆన్ 

స్తవ చాలా జరిగంది. ఖుర్ఆన్ను ప్ర చారం చేయడం 

జరిగంది. 'ఉమర్, 'ఉసామన్ల కాలంలోనూ ఖుర్ఆన్ 

స్తవ చాలా జరిగంది. దీన్ని గురించి వివరంగా 

'హదీసు'లిో పేర్చకనడం జరిగంది. ఉదాహరణ్ంగా 

కొన్ని సంఘటనలను మీ మందు ఉంచుతున్నిం. 

'స'హీ'హ్ బు'ఖారీలో అనస్ (ర) క్థనం: ''ప్ర వక్త  (స) 

కాలంలో నలుగురు అ'న్నసరీలు ఖుర్ఆన్ను ఒక్చోట 

చేరాురు. ఉబ్య్, ము'ఆ'జ్, 'జైద్ బిన్ సా'బిత్, 

అబూ'జైద్.  

అనస్ను, 'అబూ 'జైెద్ ఎవరు,' అన్న ప్ర శించడం 

జరిగంది. దాన్నకి, 'అతడు న్న చిన్నిని, అబూ 'జైెద్ 

చేరిున ఖుర్ఆన్ నాకు వారసతవంలో లభించింది,' 

అన్న అన్నిరు.  

అనస్ (ర) చపిుంది వాసత వంగా ఒక్ ప్ర శికు 

సమాధానం, ఇది బు'ఖారీలోన్న మరో'హదీసు'లో 

ఉంది. ఖతాదహ్ 'తాబయ్య, అనస్ 'స'హ్మబీన్న, 'ఒక్ 

క్ర మంగా మా మందు ఉని ఖుర్ఆన్ను ప్ర వకత  (స) 

కాలంలో ఎవరెవరు ఒక్చోట చేరాురు?' అన్న 

ప్ర శించారు. అనస్, ఖతాదహ్ కు   సమాధానం 

ఇసూత , 'అ'న్నసరు లిోన్న నలుగురు వయకుత లు, ఉబయ్, 

ము'ఆజ, 'జైెద్, అబూ 'జైెద్, ఖుర్ఆన్ను ఒక్చోట 

చేరాురు,' అన్న అన్నిరు.  
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'జైెద్ తాను వార సన ఖుర్ఆన్ను ప్ర వక్త  (స)కు చివరి 

రోజులిో సమరిుంచినటా, 'కితాబుల్ మ'ఆరిఫ్ 

లిఇబిి ఖుతై్తబహ్' లో వార సి ఉంది. అంటే 'జైెద్ తన 

చివరికాలంలో తాను వార సన ఖుర్ఆన్ను ప్ర వకత  (స)కు 

ఇచాురు, విన్నపించారు. అది ప్ర సుత తం ఉని 

ఖుర్ఆన్లా ఉండేది. 'జైద్ బిన్ సా'బిత్, 'ఉమర్ (ర) 

ఆదేశంపై అబూ బక్ర్ (ర) కాలంలో 'ఖలీఫా కొరకు 

ఖుర్ఆన్ వార సారు. 'ఉమర్ కొరకు కూడా ఒక్ ప్ర తి 

వార సారు. (ఫతు ్ అల్ బార్మ) 

మసిద్ అ'హమద్, సునన్ నసాయి'లో, 

'అబె్దలో్లహ్ బిన్ 'అమ్ర్ బిన్ 'ఆ'స్ కథనం: ''నేను 

ప్ర వక్త  (స) కాలంలో ఖురానింతా ఒక్చోట చేరాును. 

ప్ర తి రాతిి అంతా చదివే వాడిన్న. ఈ వారత  ప్ర వక్త  (స)కు 

చేరింది. ప్ర వక్త  (స) ఒక్నెలలో పూరిత  చేయమన్న 

ఆదేశంచారు.'' 

'అబీులిాహ్ తనకు అంతక్ంటే ఎకుకవ శకిత  ఉందన్న 

వినివించుకున్నిరు. ప్ర వక్త  (స) ఇరవైె రోజులిో పూరిత  

చేయమన్న ఆదేశంచారు. 'అబీులిాహ్ మళ్ళి న్నకు 

అంతక్ంటే ఎకుకవ శకిత  ఉందన్న అన్నిడు. అయితే 

ప్దిహేను రోజులిో పూరిత చేయమన్న అన్నిరు. అతను 

మళ్ళి న్నకు అంతక్ంటే ఎకుకవ శకిత  ఉందన్న 

అన్నిడు. అయితే ప్దిరోజులిో పూరిత చేయి అన్నిరు. 

అతను మళ్ళి న్నకు అంతక్ంటే ఎకుకవ శకిత  ఉందన్న 

అన్నిడు. 'అయితే 7 రోజులిో పూరిత చేయి, 

అంతక్న్ని తకుకవ సమయంలో పూరిత చేయకు' అన్న 

అన్నిరు. 

ఈ కథనం దావరా కూడా ఖుర్ఆన్ ప్ర తేయక్ క్ర మం 

వాకతమవుతుంది. నెలసరి పూరిత చేయడం ప్టి 

ఖుర్ఆన్ను 30 భాగాలుగా విభజించడం జరిగంది. 

అదేవిధ్ంగా ప్ర తివారం కొంతభాగ్ం న్నయమించడం 

జరిగంది. వాసత వంగా ఇదంతా అలిాహ్ తరఫు నుండి 

న్నరణ యించడం జరిగంది. 

అబూ'జైెద్ (స'అద్ బిన్ 'ఉబైెద్ బిన్ నో'మాన్ 

అ'న్ససరీ) గురించి అసుదుల్ 'గాబహ్లో ఇలా ఉంది. 

అంటే అ'న్నసరులిో ఖుర్ఆన్ను సంక్లనం చేసన 

వారిలో వీరు మొదటి వారు. ఉబయ్ ఖుర్ఆన్ను 

సాధారణ్రీతిలో వార సారు. 'ఉసామన్ కాలంలో ప్ర జలు 

ఖుర్ఆన్ను బంగారు, వెండి దావరా అలంక్రణ్కు 

గురిచేసారు. ఇది క్న్జుల్ 'అమాల్లో ఉంది. అపుుడు 

ఉబయ్ చాలా అయిషి్తకు గురయాయరు. అసహయం 

వయక్త ంచేసూత , 'మీరు ఖుర్ఆన్ను వెండి బంగారాల 

దావరా అలంక్రించారు. ఇపుుడు మీ విన్నశనం 

తప్ుదు' అన్న అన్నిరు. ఇబి మస్'ఊద్ మందు 

వెండి బంగారాలతో అలంక్రించబడిన ఖుర్ఆన్ 

సమరిుంచడం జరిగంది. అతను అనాురు, 'ఖుర్ఆన్ 

అలంక్రణ్ దాన్న ప్ఠనంలో ఉంది.' 'అబీులిాహ్ బిన్ 

మస్'ఊద్ కూడా ఖుర్ఆన్ వార స, ఒక్చోట చేరిున 

వార్మలో ఒక్రు. 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీ బాబు త్యలీఫుల్ 

ఖుర్ఆన్లో, త్యలీఫు ఇబి మస్'ఊద్ ప్ర సాత వన ఉంది. 

ఇబి మస్'ఊద్ శషుయల దగ్గ ర కూడా ఖుర్ఆన్ 

లిఖత రూప్ంలో ఉండేది. 'స'హీ'హ్ మసిమ్లో ఇలా 

ఉంది: అబుల్ అ'హ్వస్ ఇలా అంటన్నిరు. ''మేమ 

అబూ మూసా అష్'అరి ఇంటి్ల ఇబెన మస్'ఊద్ 

శషుయల వదీ ఉన్నిం. వారు వార యబడి ఉని 

ఖుర్ఆన్ను చూసూత  ఉండటం మేమ చూసామ. 

'హ్మఫిజ్ ఇబి క్స్వ'ర్ ఫ'జ్జయిలుల్ ఖుర్ఆన్లో 

ఇలా వార సుత న్నిరు: ''ఇబి మస్'ఊద్ వదీకు ప్ర జలు 

వస్తత  ఖుర్ఆన్ విపిుకూరుుంట్లరు. ఇబి మస్'ఊద్ 

వారిన్న, 'ఎలిపుుడూ ఖుర్ఆన్ చూస చదవండి,' అన్న 

నొకిక చపేువారు. 

ఏది ఏమైన్న ఖుర్ఆన్ను లిఖతరూప్ం ఇచిున 

వారిలో 5 గురు వయకుు ల పేరిు పేర్చకనడం జరిగంది. 

1. ఉబ్య్, 2. ము'ఆ'జ్, 3. 'జైద్, 4. అబూ 'జైద్, 

5. ఇబెన మస్'ఊద్. 6వ వయకిత  'అబీులిాహ్ బిన్ 

'అమాద్ బిన్ 'ఆ'స్, 7వ వయకిత  'ఉసామన్ (ర), 8వ వయకిత  

'అలీ (ర), 9వ వయకిత  సాలిమ్ (ర). వీరు కూడా ప్ర వక్త  

(స) కాలంలో ఖుర్ఆన్ వార సారు. గ్ర ంథరూప్ంలో 

చేరాురు. 

ఇ'జ్జలతుల్ 'ఖఫాలో ఇలా ఉంది: ప్ర వక్త  (స) 

కాలంలో మహ్మజిరీనిలో నుండి ఖుర్ఆన్ను ఒక్చోట 

చేరిున వారు, 1. 'ఉసామన్ (ర), 2. 'అలీ (ర), 3. 
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ఇబిమస్'ఊద్, 4. సాలిమ. 'అబీులిాహ్ బిన్ 

మస్'ఊద్ ఖుర్ఆన్ను ఒక్చోట చేరుటం వెనుక్ 

పేజీలో బు'ఖారీ ఆధారంగా పేర్చకనడం జరిగంది. 

'ఉసామన్ (ర) ప్ర వక్త  (స) కాలంలో ఖుర్ఆన్ను గ్ర ంథసత ం 

చేయడం, '' 'తబఖాత్ ఇబి స'అద్, 

మిఫ్తాహుససఆదహ్'' లలో పేర్చకనడం జరిగంది.  

'ఉసామన్ (ర), ప్ర వక్త  (స) కాలంలో ఖుర్ఆన్ను 

ఒక్చోట చేరాురు. అదేవిధ్ంగా 'సవాయిఖు మహ 

రిర ఖహ్ / కీర .శ. సం. 69 మరియు తారీఖుల్ 'ఖులఫా 

మిస్వర లో కూడా పేర్చకనబడి ఉంది. 'ఉసామన్ (ర) తాను 

చదవట్లన్నకి ఖుర్ఆన్ను తన చేతులతో వార సు 

కున్నిరు. దోర హులు అతన్ని చంపినపుడు అతన్న 

చేతిన్న నరికివేసారు. ఆయన ఆ చేయి పైకెతిత , 'అందరి 

క్ంటే మందు ఖుర్ఆన్ వార సన చేయి ఇది' అన్న 

అన్నిరు. (ఫజ్జయిల్ ఖుర్ఆన్ ఇబి క్స్వ'ర్ 49-50 
పేజీలు) 'హ్మఫిజ్ ఇబి క్స్వ'ర్ ఇలా పేర్చకన్నిరు: ''ఆ 

సమయంలో 'ఉసామన్ (ర) తనమందు ఉంచుకొన్న 

చదువుతునిది తనచేతోత  వార సన గ్ర ంథమే. 

(ఫజ్జయిలుల్ ఖుర్ఆన్ ఇబి క్స్వ'ర్ పేజీ-50) హిజీర  
8వ శతాబీాన్నకి చందిన ఇబి క్స్వ'ర్ తన జీవితంలో 

దమిష్కద్ నగ్రంలోన్న జ్జమ మసాద్లో దీన్ని 

ప్ర దరిశంచారు.  

'అలీ (ర) ఖుర్ఆన్ ఒక్చోట చేరాురనే విష్యం 

ఫత్'హుల్ బారీలో కూడా ఉంది. 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీలో 

'అలీ (ర) కథనం ఇలా ఉంది, ''అంటే ఖుర్ఆన్ను 

మేమ ప్ర వక్త  (స) నుండి విన్న వార సుకున్నిమ. 

'సవా'యిఖు మహరిర ఖహ్' లో కూడా 'అలీ (ర) 

గురించి ఇలా ఉంది, '' 'అలీ(ర) ఖుర్ఆన్ను ఒక్చోట 

చేరిు ప్ర వక్త (స)కు ఇచాురు.'' అదేవిధ్ంగా 

సూయూ'తీ, ''తారీఖుల్ 'ఖులఫా''లో పేర్చకన్నిరు. 

'అలీ (ర) గురించి ఇది కూడా వార స ఉంది. 'అలీ (ర) 

ప్లక్పై ఖుర్ఆన్ వార యడం ఇషి్ప్డేవారు కారు. 

క్న్'జుల్ 'అమాల్లో ఇలా ఉంది: '' 'అలీ దాన్ని 

అసహియంచుకునేవారు. అంటే ఖుర్ఆన్ను చిని 

వసుత వుపై వార యడమనేది. దీన్నవలి ఖుర్ఆన్ ఒక్ 

చిని పుసత క్ం అన్నపిసుత ంది. ఈ విధ్ంగా 'ఉమర్ (ర) 

కూడా అసహియంచుకునే వారు.  

ఖుర్ఆన్కు లిఖత రూప్ం ఇచిున 9మంది ప్ర వక్త  

(స) అనుచరుల గురించి ప్ర సాత వించడం జరిగంది. 

10వ వయకిత  అబూ అయ్యయబ్ అ'న్ససరీ, 11వ వయకిత  

'ఉబాదా బిన్ సా'మిత, 12వ వయకిత  అబూ దర్దా 

(ర) ఉనాురు. 

అంటే ప్ర వక్త  (స) కాలంలో ఖుర్ఆన్కు గ్ర ంథరూప్ం 

ఇచిున అన్నసరులిో, 1. అబూ అయూయబ్, 2. 

'ఉబాదహ్, 3. అబూ దర్దా', 4. ఉబయ్ బిన్ క్'అబ్ 

మొదలైన ప్ర మఖులు. 

13వ అనుచరుడు న్న'జియహ్ త'గావీ. 

తబ్రానీలో న్న'జియహ్ ఖుర్ఆన్ వార స్తవారన్న ఉంది. 

14వ వయకిత  ప్ర ఖాయత అరబ్ క్వి, లబీద్ బిన్ రబీ'అహ్ 

'ఆమిరీ. ఇతన్న ప్దయం ప్ర ఖాయత పుసత క్ం 'సబ్అహ్ 

ము'అలిఖహ్' లో ఉంది. వీరిన్న గురించి ఇలా ఉంది, 

''ప్ర వక్త  (స) కాలంలో లబీద్, ఇసిామ్ స్వవక్రించిన 

తరావత క్వితావన్ని వదలివేసాడు. ఎలిపుుడూ 

ఖుర్ఆన్నే వార స్తవాడు. 15వ వయకిత  'ఉఖ్బహ్ బిన్ 

'ఆమిర్ జుహ్నీ. తహ్'జీబుతత హ్'జీబ్లో ఇలా ఉంది, 

'ప్ర వక్త  (స) కాలంలో 'ఉఖ్బహ్ ఖుర్ఆన్ ఒక్ చోట 

చేరాురు. తన చేతోత  రాసారు. అతను రాసన 

ఖుర్ఆన్ ఈజిపిులో ('హాఫిజ్ బిన్ 'హజర్) వరకు 

ఉండేది. 16వ వయకిత , ఉమ్మె సలమహ్ (ర.అ.) 

ఉముిల్ ముఅ'మినీన్. 'అబీులిాహ్ బిన్ న్న'ఫె '' 

ఉమమ సల మహ్ ననుి, తన కోసం ఒక్ ఖుర్ఆన్ 

వార స ఇవవవలిసందిగా ఆదేశంచారు'' అని అన్నిరు. 

17వ వయకిత  'హఫ్'సహ్ (ర.అ.). క్న్జుల్ అమాల్లో 

ఇలా ఉంది, '' 'హఫ్సహ్ (ర) తన బాన్నసను, అబూ 

బక్ర్ సదీీఖ్ ప్రిపాలన్న కాలంన్నటి ఖుర్ఆన్ ను కాప్ర 

చేయట్లన్నకి ఇచాురు అన్న న్న'ఫె త్తలిపారు. 

18వ వయకిత  'ఆయి'షహ్ (ర.అ.). 'స'హీ'హ్ 

మసిమ్లో ఇలా ఉంది, '' 'ఆయి'ష్హ్ (ర.అ.), 

యొకక బాన్నస అబూ యూనుస్ క్థనం, ''ననుి 

'ఆయి'ష్హ్ (ర) ఆమ కోసం ఒక్ ఖుర్ఆన్ వార యమన్న 
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ఆదేశంచారు. ఆ ఖుర్ఆన్ను మందు ఉంచుకొన్న 

ఆమ మరో బాన్నస జ'క్వాన్ నమా'జు చదివించే వారు. 

నమా'జులో ఖుర్ఆన్ చూచి చదివేవారు.'' అయితే 

'స'హీ'హ్ బు'ఖారీలో ఇలా ఉంది, '' 'ఆయి'ష్హ్ 

(ర.అ.) బాన్నస జ'క్వాన్ ఖుర్ఆన్ చూస 'ఆయి'ష్హ్ 

(ర.అ.) యొకక ఇమామ్గా నమా'జు చదివించేవారు. 

(క్న్జుల్ 'అమాల్ 237/1) 

హిష్కమ్ క్థనం, ''నేను న్న తండిర  (ఉరు) యొకక 

పిన్నిగారైెన 'ఆయి'ష్హ్(ర.అ.) యొక్క ఖుర్ఆన్లో 

చూచి చదివాను. ఆ ఖుర్ఆన్ను చూడట్లన్నకి, ఒక్ 

వయకిత  ఇరాఖ్ నుండి ప్ర యాణ్ం చేస మదీనహ్ వచాురు 

దాన్ని కాప్ర చేయాలన్న. అయితే  'స'హీ'హ్ 

బు'ఖారీలో  ''ఇరాఖ్ నుండి వచిున ఆ వయకిత  

'ఆయి'ష్హ్తో ''ఓ తలిిగారూ! న్నకు మీ ఖుర్ఆన్ 

ఇవవండి, దాన్ని కాప్ర చేసుకుంట్లను'' అన్న అన్నిడు. 

ఇరాఖయే ఎందుకు? సరియా నుండి కూడా ప్ర జలు 

ఖుర్ఆన్ కాప్ర చేసుకోవడాన్నకి వచేువారు, సరియా 

నుండి ఒక్ బృందం తమకోసం ఖుర్ఆన్ 

వార సుకోవడాన్నకి మదీనహ్ వచాురు. అయితే ఇంతకు 

18 మంది అయిపోయారు,  

19వ వయకిత  మొదటి ఖలీఫా అబూ బ్కర్ (ర). 

ఇతను 'జైెద్ బిన్ సా'బిత్ దావరా ఖుర్ఆన్ 

వార యించారు. ఫత్'హుల్ బారీ, 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీలో 

ఉంది. 'జైెద్ క్థనం, ''అబూ బక్ర్ (ర) ననుి 

ఖుర్ఆన్ వార యమన్న ఆదేశంచారు. నేను వార సాను. ఈ 

ప్ర తి అబూ బక్ర్ వదీ అతన్న మరణ్సమయం వరకు 

ఉంది. ఆ తరువాత 'ఉమర్ వదీ అతన్న మరణ్ం 

వరకు ఉంది. ఆ తరువాత అతన్న కుమారెత  'హఫ్'సహ్ 

వదా ఉండేది. ఈ ప్ర తి నుండే 'హఫ్'సహ్ తన బాన్నస 

దావరా కాప్ర చేయించారు. ఈ ప్ర తినే 'హఫ్'సహ్ (ర) 

దగ్గ ర నుండి 'ఉసామన్ (ర) త్తపిుంచి అనేక్ ప్ర తులు 

వార యించారు. 

20వ వయకిత తవం రెండవ ఖలీఫహ్ 'ఉమర్ (ర). వీరు 

'జైెద్ దావరా తన కోసం వేరుగా వార యించారు. 

ఫత్'హుల్ బారీలో ఇలా ఉంది, ''అబూ బక్ర్ (ర) 

మరణ్నంచిన తరావత 'ఉమర్ ఖలీఫహ్ అయాయరు. 

నేనతన్న కోసం ఖుర్ఆన్ వార సాను. 'జైెద్ ప్ర తేయక్ంగా 

'ఉమర్ (ర) కొరకు వార సారు. దీన్ననే క్న్జుల్ 'అమాల్ 

లో ఇలా ఉంది. ఈ ప్ర తి దావరానే 'ఉమర్ ప్ఠించే 

వారు. ఇబి 'అబాిస్ క్థనం, '' 'ఉమర్ (ర) తన 

ఇంటిలో ప్ర వేశంచినపుడు ఖుర్ఆన్ త్తరచి 

చదివేవారు. అంతేకాదు వార యబడి ఉని ఖుర్ఆన్ను 

చూచి సంతోషించేవారు. 'ఉమర్ ఒక్ వయకిత  వదీ వార స 

ఉని ఖుర్ఆన్ను చూసారు. ఇలా చూసనపుడు 

సంతోషించేవారు. ఖలీఫా సంతోష్ం ఖుర్ఆన్ చూచి 

ప్ఠించాలన్న పోర తసహించటం గ్ల 'హదీసు'ల వలి 

అనేక్ ఖుర్ఆన్ ప్ర తులు వార యబడాడ యి. సరవ 

సాధారణ్ంగా బజ్జరులిో అమమక్ం కాసాగాయి. కొంత 

మంది ఖుర్ఆన్ పిర యులకు దీన్నవలి చాలా బాధ్ 

క్లిగంది. హం'జల ఇలా అంటన్నిరు, ''నేను 

'తావూస్ వెంట బజ్జరుకు వెళ్తిను. అక్కడ ప్ర జలు 

ఖుర్ఆన్ అమమతున్నిరు, కొంటన్నిరు. అది 

చూచి 'తావూస్, 'ఇన్ని లిలిాహి వ ఇన్ని ఇలైహి 

రాజివూన్,' అన్న ప్లికారు. చివరికి 'తావూస్ గురువు 

ఇబి 'అబాిస్ను ప్ర శించడం జరిగంది. ఇబి 

'అబాిస్ను ఖుర్ఆన్ అమమడాన్ని, కొనడాన్ని 

గురించి ప్ర శించడం జరిగంది. దాన్నకి అతను, 

'ఎలాంటి అభయంతరం ల్లదు,' అన్న అన్నిరు. 

అదేవిధ్ంగా ఇబి 'అబాిస్ను ఖుర్ఆన్ వార య 

ట్లనికి పారితోషిక్ం గురించి ప్ర శించడం జరిగంది. 

దాన్నక్తను, 'ఎటవంటి అభయంతరం ల్లదు,' అన్న 

అన్నిరు. ఫలితంగా ఖుర్ఆన్ ప్ర తులు చాలా అధిక్ం 

కాసాగాయి. అనేక్ దేశాలిో ఖుర్ఆన్ ప్ర తులు లక్క 

పటిటం కూడా క్షి్ం అయిపోయింది. ఇబి హ'జమద్ 

కితాబుల్ మఫససల్లో ఇలా వార సుత న్నిరు. ఈజిపిు 

నుండి 'ఇరాఖ్ వరకు, ష్కమ్ నుండి యమన్ వరకు 

వివిధ్ దేశాలిో 'ఉమర్ (ర) మరణ సమయంల్ల 

లక్షకు పైగా పాతులు ఉన్సనయి. ఏది ఏమైన్న ప్ర వక్త  

(స) కాలంలో ఖుర్ఆన్ను వార స్త, ఒక్చోట చేర్పు వారి 

సరైెన సంఖయ అలిాహ్కే త్తలియాలి. ఐనీ బు'ఖారీ 

వివరణ్లో ఇలా వార సుత న్నిరు. ప్ర వక్త  (స) కాలంలో 

ఖుర్ఆన్ను ఒక్చోట చేరిున వారిన్న మనం 
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లక్కపటిల్లమ. 20 వయకుత ల గురించి పైన 

పేర్చకన్నిమ. 'అబీులిాహ్ బిన్ 'హ్మరిస్' పేరు కూడా 

కొన్ని గ్ర ంథాలు వార సారు. ఖ'తీబ్ బ'గ్దాదీ సా'బిత్ 

బిన్ బషీర్ బిన్ అబీ 'జైెద్ పేరు కూడా పేర్చకన్నిరు. 

మిగలిన వారి పేరిు, సంఖయ అలిాహ్కే  త్తలుసు. పై 

వివరాల వలి ప్ర వక్త  (స) కాలంలో ఖుర్ఆన్ వార యడం 

జరిగంది. ప్ర జలు చూచి ఖుర్ఆన్ చదివేవారు అని 

తెలసింది.  
----- 

ఖుర్ఆన్ చూచ పఠంచే మహత్యం 

ఖుర్ఆన్ను చూచి ప్ఠించట్లన్నకి చాలా 

పార మఖయత ఉంది. ప్ర వక్త  (స) ఖుర్ఆన్ను చూచి 

ప్ఠించండి. దీన్నకి సంబంధించిన కొన్ని 'హదీసు'లను 

కిర ంద పేర్చకనడం జరిగంది. కొంచం వీటిపై దృషిి 

సారించండి. ప్ర వక్త  అనుచరులను ఖుర్ఆన్ను చూచి 

చదవమన్న ఆదేశంచడం జరిగంది. వీటిన్న గురించి 

పుణ్య వాగీాన్నలు కూడా చేయబడాడ యి. దీన్ని 

గురించి అనేక్ 'హదీసు'లు ఉన్నియి. అబూ 

స'య్యద్ క్థనం, ''చూచి చదవటం, దాన్ని 

అధ్యయనం చేయటం, ఆలోచించటం కూడా 

ఆరాధ్నే. (బైహఖీ).  

అబూ మస్'ఊద్ (ర) కథనం, ''ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

అలిాహ్ మరియు ఆయన ప్ర వక్త  (స)ను పేర మించా 

లనుకుని వారు ఖుర్ఆన్ను చూచి చదవండి.'' 

(జ్జమిసస'గీర్, క్న్'జుల్ 'అమాల్). 'అదస్ అసస'ఖఫీ 

(ర) క్థనం, ''ఇతను ప్ర వక్త  (స) అనుచరుల నుండి 

ఖుర్ఆన్ ఏడు మన్జిల్లు త్తలుసుకున్నిరు. ఇంకా 

ప్ర వక్త  (స) నుండి ఇలా విన్నిరు, ''ప్ర వక్త  (స) 

ఖుర్ఆన్ను చూడకుండా చదవటం వలి వెయియ 

పుణ్యయలు లభిసాత యి. మరియు ఖురఆన్ను చూచి 

చదివితే రెండువేల పుణ్యయలు లభిసాత యన్న అన్నిరు. 

(బైహఖీ)  
అదస్ కుమారులు 'అమాద్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ''విధి నమా'జులకు అదనపు నమా'జులపై 

పార ధానయత ఉనిటి ఖుర్ఆన్ను చూచి చదవట్లన్ని 

ఖురఆన్ను చూడకుండా చదవటంపై పార ధానాత 

ఉంది. (ఇబి క్స్వ'ర్) 

'ఉబాదహ్ బిన్ సా'మిత్ (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ''న్న అనుచర సమాజంలోన్న ఉతత మ 

ఆరాధ్న ఖుర్ఆన్ చూచి చదవటం.  

ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''ఖుర్ఆన్ను ఎలిపుుడూ 

చూచి ప్ఠించేవాడు జీవించి ఉనింత వరకు అతన్న 

చూపు సురకిితంగా ఉంటంది. అంటే ఎటవంటి 

వాయధికి గురికాడు. (మసిద్ అ'హమద్)  

ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''ఎవరైెన్న మసిమ్ ఖుర్ఆన్ 

పార రంభం నుండి చివరివరకు చూచి చదివితే, అతన్న 

కోసం అలిాహ్ (త) సవరగ ంలో ఒక్ చటిను 

న్నటతాడు.'' సుబాు నలిాహ్. అందువలి్ల 'అబీులిాహ్ 

బిన్ 'ఉమర్ ప్ర జలతో ''మీరు ఇంటి్ల ప్ర వేశస్తత  

అన్నిటిక్ంటే మందు ఖుర్ఆన్ ప్ఠించండి. ఆ 

తరువాత ఇతర ప్నులు చూసుకోండి. ఇబి 'ఉమర్ 

కూడా ఇలాగే చేస్తవారు. (ఇబి క్స్వర్)  

ఖస్వమహ్ క్థనం, ''నేను ఇబి 'ఉమర్ వదీకు 

వెళ్తిను. అతను ఖుర్ఆన్ త్తరచి చదువు 

తున్నిరు. అతన్న తండిర  'ఉమర్ (ర) కూడా ఇలాగే 

చేస్తవారు. (ఫజ్జయిలుల్ ఖుర్ఆన). అబూ 

హురైెరహ్ (ర) క్థనం, ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''ఇంటి్ల 

ఉన్ని చదవబడన్న ఖుర్ఆన్ చాలా దీనసితిలో ఉంది. 

(క్న్జుల్'అమాల్). ప్ర వక్త (స) ప్ర వచనం, ''విశావస చన్న 

పోయిన తరావత అతన్న సతాకరాయలవలి పుణ్యం 

లభించే వాటిలో ధ్రమజా్జనం ఒక్టి. దాన్ని 

వార పించాడు ల్లదా ఖురఆన్ తన వారసున్నకి వదలి 

వెళ్తిడు. (ఇబి మాజహ్, జ్జమిఉసీ'గీర్) 

ఆలోచించండి! ప్ర వక్త (స) తన అనుచరులకు 

ఖుర్ఆన్ను ఇంటి్ల ఉంచమన్న దాన్ని చూచి 

చదవమన్న వారసులకు వదలి వెళిమన్న గుర చిు మరీ 

చపాురు. అనుచరులందరి వదీ కాక్పోయిన్న క్నీసం 

ప్ర తి ఇంటిలో ఒకొకక్క ప్ర తి ఉండి ఉంటంది. ఉండేది, 

వారినోటే వినండి. అనుచరుల వదీ వార యబడి ఉని 

ఖుర్ఆన్ ప్ర తులు ఉండేవి. వాటి దావరా మనం 
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నేరుుకున్నిం. మా సంతాన్నన్నకి, బాన్నసలకు, 

స్తవకులకు నేరిుంచామ. వారి పిలిలు కూడా 

ఖుర్ఆన్ చూచి చదివేవారు. (మసిద్ అ'హమద్).  

ఒక్ అనుచరుడు తన కొడుకును తీసుకొన్న ప్ర వక్త  

(స) వదీకు వచాురు. 'న్న ఈ కొడుకు ప్గ్లు 

ఖుర్ఆన్ చదువుతున్నిడు,' అన్న అన్నిడు. దాన్నకి 

ప్ర వక్త  (స), 'ఇతడు కూడా జ్జ'కిరులిాహ్,' అన్నిరు. 

అంటే అలిాహ్ను పార రిించేవాడు. (ఫ'జ్జయిలుల్ 

ఖుర్ఆన్). ప్ర వక్త  అనుచరులు ఎంత అధిక్ంగా 

ఖుర్ఆన్ను వార యడం, వార యించడం, చదివించడం 

చేసారంటే, ప్ర వక్త  (స) వీరు వార యబడిన ఖుర్ఆన్పైనే 

ఎక్కడా ఆధారప్డి ఉండిపోతారన్న, దాన్ని క్ంఠసేం 

చేయడం ఎక్కడ మాన్నవేసాత రనే భయం వేసంది. ప్ర వక్త  

(స) వారి ఇళిలిో వార స ఉని ఖుర్ఆన్ను చూచి మీ 

ఇళిలిో ఉని ఖుర్ఆన్లు క్ంఠసత ం చేయకుండా 

మిమమలిి ఏమరు పాటకు గురిచేయకూడదు 

సుమా! ఎందుక్ంటే ఎవరి హృదయంలో ఖుర్ఆన్ 

క్ంఠసత ం చేసఉంటే అతన్నకి అలిాహ్(త) నరక్ంలో 

వేయడు.'' అంటే ప్ర వక్త  (స) కాలంలో అనుచరులు 

అనేక్ ఖుర్ఆన్ ప్ర తులు వార సపటి్లరు అన్న త్తలిసంది. 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠనం న్నయమాలు: ఖుర్ఆన్ ప్ర తులు 

పుసత క్రూప్ంలో చాలా అధిక్ంగా తయారయాయయి. 

ప్ర వక్త  (స) తరఫున వాటి న్నయమన్నబంధ్నలు 

త్తలియప్రుటం కూడా తప్ున్నసరి అయింది. 

'హకీమ్ బిన్ 'హి'జ్జమ్ కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, 

''ఖుర్ఆన్ను ప్రిశుదాధ వసిలో మటికోవాలి. ఈ 

ఆదేశం పుసత క్ రూప్ం కొరకు తప్ున్నసరి. ఈ ఆదేశం 

అందరికీ వరిత సుత ంది. ఎందుక్ంటే మటికునే దాన్నకి 

ప్రిశుదధ త చాలా అవసరం. ఈ ఆదేశాన్ని అందరికీ 

అన్ని దేశాలకు ప్ంప్డం జరిగంది. యమన్కు 

ప్ంప్బడిన 'అమ్ర్ బిన్ 'హజెర్ను ప్ర వక్త (స) 

ఇచిున ఆదేశాలిో ఈ ఆదేశం కూడా చేరి ఉంది. అంటే 

ఖుర్ఆన్ను పరిశుదధ వయకిు  మాత్ర మే ముట్టు కోవాలి. 

అంటే యమన్ ప్ర జల వదీ కూడా ఖుర్ఆన్ ప్ర తులు 

చాలా అధిక్సంఖయలో ఉండేవనిమాట. 

అదేవిధ్ంగా మరో న్నయమం ఏమిటంటే, ప్ర వక్త  (స) 

ప్ర వచనం, ''శతిుదేశాలిో ఖుర్ఆన్ తీసుకొన్న 

మసిమలు వెళిరాదు. (బు'ఖారీ)  

'స'హీ'హ్ మసిమలో ఇలా అధిక్ంగా ఉంది. 

''శతిువులు దాన్ని తీసుకొన్న దాన్ని అవమాన 

ప్రుసాత రు. అంటే శతిువుల చేతులిోకి పోయేది 

ఖుర్ఆన్ ప్ర తుల్ల. ఖుర్ఆన్ తీసుకొన్న శతిుదేశాలకు 

వెళిరాదన్న ఎందుకు వారించారు? హృదయాలిో 

ఉనిది వారు ఏమీ చేయల్లరు. అందువలి్ల బు'ఖారీ 

పై 'హదీసు' తరావత ఇలా పేర్చకన్నిరు, ''ప్ర వక్త  (స) 

ఆయన అనుచరులు ఖుర్ఆన్ వారి హృదయాలిో 

ఉని సితిలో ప్ర యాణ్ం చేస్తవారు. అంటే వారు 

ఖుర్ఆన్ క్ంఠసత ం చేస ఉండేవారు. ఈ సాకిాయధారాల 

వలి సుషి్ంగా త్తలిసన విష్యం ఏమిటంటే, ప్ర వక్త  

(స) కాలంలో అనేక్ ఖుర్ఆన్ ప్ర తులు ప్ర వక్త  (స) అను 

చరుల వదీ ఉండేవన్న త్తలుస్తత ంది. వారు ఆ ప్ర తుల 

దావరా చూచి ప్ఠించేవారు. అంటే ఖుర్ఆన్ ఈ 

న్నడు ఏ క్ర మంలో ఉందో ఆ క్ర మంలోనే ప్ర వక్త  (స) 

కాలంలోనూ ఉండేది. ఈ క్ర మంగానే వారు చదివేవారు, 

ప్ఠించేవారు, క్ంఠసత ం చేస్తవారు. ఇమామ్ మాలిక్ 

ఇలా అంటన్నిరు, ''ప్ర వక్త  (స) అనుచరులు ప్ర వక్త  

(స) నుండి వినివిధ్ంగా ఖుర్ఆన్ ఉంది.'' నవవీ 

ఇలా వార సుత  న్నిరు, ''అంటే ఖుర్ఆన్ ఆన్నడు ప్ర వక్త  

(స) కాలంలో సంక్లనం చేయబడిన క్ర మంలోనే 

ఈన్నడూ ఉంది.''  

'అలీ (ర) ఇలా పేర్చకన్నిరు. ఖుర్ఆన్ ప్ర వక్త  (స) 

కాలంలోనే సంక్లనం చేయబడింది. ఒక్చోట చేరు 

బడింది. (తవాతురుల్ ఖుర్ఆన్). ప్ర వక్త  (స) 

అనుచరులవదీ ఖురఆన్ ప్ర తులు అధిక్ సంఖయలో 

ఉనిపుుడు, ప్ర వక్త  (స) వదీ ప్రిపూరణ  ప్ర తి 

ఉండదంట్లరా? తప్ుకుండా ఉండి ఉంటంది. 

బు'ఖారీ దీన్ని గురించి ఒక్ ప్ర తేయక్ అధాయయానేి 

ఏరాుట చేసారు. ప్ర వక్త  (స) ప్రిపూరణ  ఖుర్ఆన్ను 

రెండు సంపుట్లలిో వదలివెళ్తిరు.  

'హ్మఫి''జ్ ఇబి 'హజర్, ఫత్'హుల్ బారీలో ఒక్చోట 

ఇలా పేర్చకన్నిరు, ''ఖుర్ఆన్ చరె ప్ర తులపై 
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వాాయబ్డి ఉండేది. రెండువైెపుల క్వరు పేజీలు 

ఉండేవి.  

'స'హీ'హ్ మసాిమ్లో ఇలా ఉంది. నేను ఖుర్ఆన్ 

చదివాను. అది రెండు ప్లక్ల మధ్య ఉండేది. సహీ 

బు'ఖారీలోన్న ఉలి్లఖన సాకిాయధారం వంటిది. అంటే 

ప్ర వక్త  (స) ఖుర్ఆన్ను ప్రిపూరణ సితిలో, రెండు ప్లక్ల 

మధ్య బైండింగు రూప్ంలో వదలివెళ్తిరు. దాన్ని 

గురించే మరణ్ సమయంలో ఇలా అన్నిరు, ''అంటే 

నేను మీ మధ్య రెండు వసుత వులను వదలి 

వెళ్త న్నిను. అవి ఉండగా మీరు మారగ భర షి్తకు 

గురికారు. అవి, ఖుర్ఆన్, న్స సాంపాదాయం.'' 

ఒక్ సందేహ ప్రిష్కకరం: పై ఉలి్లఖన్నలిో జమ్ఉల్ 

ఖుర్ఆన్, లేక అజ్మఉల్ ఖుర్ఆన్ అనేవి వచాుయి. 

వీటిన్న గురించి కొన్ని సందేహ్మలు వెలిబుచుడం 

జరిగంది. అంటే క్ంఠసత ం చేయడమా ల్లక్ లిఖత 

రూప్ం ఇవవడమా? అన్న. దీన్నకి సమాధానం 

ఏమిటంటే ఖుర్ఆన్ క్ంఠసత ం చేసన సహచరులు 

ఇంచుమించు అందరూ ఉన్నిరు. మ'అవనహ్ బావి 

వదీ హతమారుబడిన 70 మంది అనుచరులు 

ఖుర్ఆన్ క్ంఠసత ం చేసనవార్ప. అదేవిధ్ంగా 

యమామహ్ యుదధ ం లో 70 మంది సహచరులు 

హతమారిబడాడ రు. వీరు కూడా ఖుర్ఆన్ 

క్ంఠసత ంచేసి ఉనివార్ప. వీర్పకాక్ ప్ర వక్త  (స) కాలంలో 

సజీవంగా ఉని సహచరులిో 30 మంది పేరిు, 

''ఫత్హుల్ బారీ''లో ఉన్నియి. అనుచరులు ప్ర వక్త  

(స) దావరా ఈ శుభవారత ను విన్న ఉన్నిరు. ''ప్ర వక్త  

(స) ప్ర వచనం, ''ఎవరి హృదయంలో ఖుర్ఆన్ 

సురకిితంగా ఉంటే అతన్ని అలిాహ్ (త) నరకాగికి 

గురిచేయడు.'' ప్ర వక్త (స) ఇలా ప్ర వచించారు, 

''మసిమ శరీరంలో అంటే హృదయంలో ఖుర్ఆన్ 

ఉంటే అతన్ని నరకాగి కాలుదు. 

అటవంటపుుడు ఏ అనుచరుడు క్ంఠసత ం చేయ 

కుండా ఎలా ఉండగ్లడు? అందువలి పై ఉలి్లఖన్నలిో 

చేరుటం అంటే లిఖత రూప్ంలో చేరుటం అనే అరిం. 

కొన్నికథన్నలిో పుసత క్ రూప్ం గురించి సుషి్ంగా ఉంది. 

'హ్మకిమ్ కథనంలో ''మేమ ఖుర్ఆన్ను లిఖత రూప్ం 

లో వార స ఒక్చోట చేర్పువారం. ఈ పేజీల నుండే, 'జైద్ 

అబూబక్ర్ కాలంలో మరోప్ర తి తయారుచేసారు. 

'స'హీహ్ బు'ఖారీలో ఇలా ఉంది, ''పై కథన్నలిో 

ఒక్చోట చేరుటం అంటే  వార యడం అన్న అరిం. ఇది 

సహచరుల క్ంఠసిాన్నకి ఎటవంటి వయతిర్పక్ం కాదు. 

అయితే వీరు ఖుర్ఆన్ క్ంఠసత ం కూడా చేస్తవారు. 

వార స కూడా ఉంచేవారు. 

జమ్'ఉ 'ఉసామన్ వాసత విక్త: 'ఉమర్ మరణ్ 

సమయంలో సుమారు ఒక లక్ష ఖుర్ఆన్ ప్ర తులు 

మదీనహ్ అన్ని వైెపులా వార యబడి వాయపించి 

ఉన్నియి. అని పైన పేర్చకనడం జరిగంది. మరి 

'ఉసామన్ను జ్జమి'ఉ ఖుర్ఆన్ ఎందుకు అంట్లరు? 

ఒక్వేళ వారు ప్ర వక్త కాలంలో తన కోసం ఖుర్ఆన్ 

ప్ర తిన్న ఒక్చోట చేరిు వార సారు అన్న 

మిఫ్తాహుసాసదహ్, ఇజ్జ'లతుల్ 'ఖఫా పేర్చకనిటి 

అంటే ఈ విష్యంలో అతన్న సిానం ఏమిటి? అలా 

అయితే చాలామంది అనుచరులు ఈ విధ్ంగానే 

ఒక్చోట చేరిు వార సారు. అసలు విష్యం ఏమిటంటే 

వార స్త విధానం, ఉచాురణ్ అందరివి వేరుగా ఉండేవి. 

అందువలి ఉచ్చచరణ అనేక విధాలుగా ఉండేది. ఈ 

విభేదాలను దూరం చేయడాన్నకి 'ఉసాెన్ త్న 

పరిప్రలన్స కాలంల్ల ఒకే లిఖిత్, ఉచ్చచరణ 

విధానంపై అనినటినీ  చేరవేసారు. దీన్ని గురించి, 

'హ్మఫిజ్ ఇబి క్స్వ'ర్ ''కితాబు ఫ'జ్జయిలుల్ 

ఖుర్ఆన్లో ఇలా పేర్చకన్నిరు,'' 'ఉసామన్ (ర) 

ప్ర జలను ఒకే ఉచాురణ్పై చేరాురు. దీన్నవలి 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠంనలో వయతాయసం రాకూడదన్న. 

అందువలి్ల అతన్ని జ్జమి'ఉన్నిస్ ఇలా హ్మజ'ల్ 

ఖుర్ఆన్'' అన్న అనవచుు. కాన్న ''జ్జమి'ఉ ఖుర్ఆన్'' 

కాదు. హ్మరిస్ మహ్మసబీ ఇలా అంటన్నిరు, 

'''ఉసామన్ ఖుర్ఆన్ను ఒక్చోట చేరాురన్న ప్ర జలిో 

వాయపించింది. కాన్న వాసత వం అది కాదు. వాసత వం 

ఏమిటంటే 'స'హీ'హ్ బు'ఖారీలో ఇలా ఉంది, '' 

'ఉసామన్ 'జైద్ బిన్ సా'బిత్ మరియు కొంతమంది 

గుమాసాత లను పిలిచి 'హఫ్'సహ్కు అబూ బక్ర్ (ర) 
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వదీ ఉని ఖుర్ఆన్ ఇవవవలసందిగా, దాన్న దావరా 

అనేక్ ప్ర తులు చేయిసాత నన్న సందేశం ప్ంపారు. 'జైెద్ 

మరియు ఇతర గుమాసాత లు అనేక్ ప్ర తులు వార సారు. 

అవి తయారైెన తరావత 'ఉసామన్ వాటిన్న అన్ని 

వైెపులా ప్ంపించారు. (ఫత్'హుల్ బారీ) 

ఈ ఉలి్లఖనవలి మిటి మధాయహుం సూరుయడిలా 

'ఉసామన్ (ర) అబూ బక్ర్ వదీ ఉని ఖుర్ఆన్ 

ప్ర తులను తయారు చేయించారు. కాన్న ఒక్ చోట 

చేరుల్లదు. అంటే అబూ బక్ర్ ప్ర తి నుండి 'ఉసామన్ 

ప్ర తి వచిుంది. మరి అబూ బక్ర్ ప్ర తి వచిుంది... 

ప్ర వక్త  (స) తన ఖుర్ఆన్ను వదలివెళ్తిరు. దీన్న 

క్ర మం అంతా అలాాహ్ పేర రణే. ఇది అలిాహ్ (త) తరఫు 

నుండి వచిుందే. ప్ర వక్త  (స)కు ఇది క్ంఠసత ం ఉండేది. 

దాన్ని ప్ర వక్త  (స) ఏడు భాగాలుగా విభజించారు. 

దీన్ని గురించి వివరంగా పేర్చకనడం జరిగంది. 

అందువలి సారాంశం ఏమిటంటే ఇపుుడు మన 

చేతులిో ఉనిది ఆన్నడు ప్ర వక్త  (స) చేతులిో ఉని 

ఖుర్ఆన్ మాతిమే. అలిాహ్ (త) ప్ర వక్త  (స)పై 

అవతరింప్జేశాడు. ప్ర వక్త  (స) ప్ఠించిన క్ర మంలోనే 

ఖుర్ఆన్ ఉనిది. ప్ర వక్త  (స) సహచరులను క్ంఠసత ం 

చేయించారు, వార యించారు. (జమ్ఉల్ ఖుర్ఆన్ వల్ 

అ'హ్మదీస్') 

 َ َ ُل ا َفْص لْ ا ُل ْْل     మొదటి విభాగం و َ

 (1/677) (ُمت ََفٌق عَلَْيهِ )[  1 ] - 2211
اِب َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل: َسِمْعُت ِهَشاَم بَْن   َوَعْن ُعَمَر بِْن الَْخط َ

َوكَاَن  َها.ِحَزاٍم ي َْقَرأُ ُسْوَرَة الُْفْرقَاِن َعىَل َغْْيِ َما أَْقَرُؤوْ ِكْيِم بِْن حَ 
ا فَِكْدت ُ أَْن أَْعَجل َ عَلَْيِه  يه وسلم أَْقَرأَنِْيهَ ىل اهلل علص  هللِ ُل اوْ َرُس 

ْبُتُه بِِردَائِِه فَِجْئُت بِِه    َرُسْوَل اهللِ ثُم َ أَْمَهلُْتُه َحّت َ انَْصَرَف ثُم َ لَب َ
ْ َسِمْعُت   َهَذا يَْقَرأُ صىل اهلل عليه وسلم. فَُقلُْت يَا َرُسْوَل اهلِل إِِن ِ

فََقاَل َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل  أَتَِنْيَها.ىَل َغْْيِ َما أَْقرَ ْرقَاِن عَ فُ  الْ ْوَرةَ ُس 
ْ  عليه وسلم: َ الِْقَراَءة ال َِِتْ َسِمْعُتهُ  .أَْرِسلُْه اْقَرأ َقاَل  يَْقَرأُ. فَ  فََقَرأ

 م َ قَاَل ِِلْ:"َهَكَذا أُنِْزلَْت". ثُ  َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم:
ْ اقْ " "َهَكَذا  صىل اهلل عليه وسلم:َقاَل َرُسْوُل اهلِل َرأُْت. فَ قَ ". فَ َرأ

رَ  .أُنِْزلَْت إِن َ الُْقْرآَن    أُنِْزَل َعىَل َسْبَعِة أَْحُرٍف فَاْقَرُءْوا َما تََيس َ
َفٌق عَ . مُ "ِمْنهُ   .لَْيِه. َوالل َْفُظ لُِمْسلٍِم ت َ

2211. (1) [1/677-ఏకీభవితం] 

'ఉమర్ (ర) క్థనం: నేను హిష్కమ్ బిన్ 'హకీమ్ బిన్ 

'హి'జ్ఞమ్ను సూరహ్ ఫుర్ఖాన్(25)ను నేను చదివే 

ప్దధ తికి వయతిర్పక్ంగా చదువుతూ ఉండగా విన్నిను. 

ఆ సూరహ్ను ప్ర వక్త  (స) నాకు చదివించి ఉన్నిరు. 

నేను ఆయనుి వెంటనే వారించబోయాను. అంటే 

న్నకు వయతిర్పక్ంగా చదవటం వలి అతనితో 

వివాదాన్నకి దిగ్బోయాను. అతను ఆ సూరహ్ పూరిత  

చేస్త వరకు ఆగాను. అతను ఆ సూరహ్ పూరిత చేసారు. 

వెంటనే నేను న్న దుప్ుటిన్న ఆయన మడలో వేస 

గ్టిిగా బిగంచి అతన్ని లాకుకంటూ ప్ర వక్త (స) వదీకు 

తీసుకొన్న వెళ్తిను. ''ఓ అలిాహ్ ప్ర వకాత ! ఇతను 

సూరహ్ ఫుర్ఖాన్ను మీరున్నకు చదివించిన దాన్నకి 

వయతిర్పక్ంగా చదువుతున్నిరు. అంటే మీరు చది 

వించిన దాన్నకి వయతిర్పక్ంగా ఇతను చదువు 

తున్నిడు,'' అన్న వినివించుకున్నిను. అపుుడు 

ప్ర వక్త  (స) ''అతన్ని వదలివేయి'' అన్నిరు. నేను 

వదలివేసాను. ఆ తరువాత ప్ర వక్త  (స) హిషామ్తో, 

'నువువ సూరహ్ ఫుర్ఖాన్ చదివి విన్నపించు,' అన్న 

అన్నిరు. అతను నేను ఇంతకు మందు వినిటాే 

చదివాడు. ప్ర వక్త  (స) అది విన్న, ''ఈ విధ్ంగా కూడా 

ఇది అవతరించడం,'' జరిగంది అన్న ప్లికి ననుి, 'ఓ 

'ఉమర్ నువువ చదివి విన్నపించు,' అన్న అన్నిరు. 

నేను ప్ర వక్త  (స) నాకు నేరిున విధ్ంగానే చదివి విన్న 

పించాను. అది విన్న ప్ర వక్త  (స), 'ఈ సూరహ్ 

ఈవిధ్ంగా కూడా అవతరించబడింది. వాసత వం ఏమి 

టంటే ఈ ఖుర్ఆన్ 7 విధాలుగా అవతరించబడింది. 

మీకు ఏవిధానం సులువుగా ఉంటే ఆ విధ్ంగా చద 

వండి' అన్న ప్ర వచించారు. 43 (బు'ఖారీ, మసిమ) 

 

43) వివరణ్-2211: 7 అక్షరాలిో అంటే 7 విధాలుగా అన్న 

అరిం. ఈ ఖుర్ఆన్ అరబ్లకు చందిన ఏడు ఉచాురణ్ 

ప్దధ తుల దావరా అవతరించబడింది. మీరు ఏ ఉచాురణ్ 

ప్దధ తిన్న అవలంబించిన్న అది మీకు సరిపోతుంది. అంటే 

ఒకొకక్క ప్దాన్నకి ఏడు అరిాలు అన్న కాదు. అరబ్లకు 



8. ఖుర్ఆన్ మహత్యాలు-’హ. 2109-2222; సంపుటం:I 764 8- الِجلد   ؛  2222- 2109 .ح-ِكتَاُب فََضائِِل اْلقُْرآن :I 
 

 

 ( 1/677)[ ) صحيح (  2]  - 2212
ْعُت َرُجلا قََرأَ  َسمِ  اَل:قَ  هُ نْ  عَ هللُ ْسُعْوٍد َرِضَي اابِْن مَ  َوَعِن 

ِب َ   َسِمْعُت وَ  ِب َ صىل اهلل عليه وسلم يَْقَرأُ ِخَلفََها فَِجْئُت بِِه الن َ الن َ
تُهُ  صىل اهلل    .ِفْ َوْجِهِه الَْكَراِهَيةَ   فََعَرْفُت عليه وسلم فَأَْخََبْ
 ُكْم َن قَْبلَ كَاْن ن َ مَ إِ فَ  .تَْخَتلُِفْوا"كَِلكََما ُمْحِسٌن فضاَ  فََقاَل:

 .َرَواُه الُْبَخاِري ُ   لَُكْوا".اْخَتلَُفْوا فَهَ 
2212. (2) [1/677-దృఢం] 

'అబీులిాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ (ర) క్థనం: నేను ఒక్ 

వయకిత న్న ఖుర్ఆన్ చదువుతూ ఉండటం చూసాను. 

అతను ప్ర వక్త  (స) ప్ఠించే ప్దధ తికి వయతిర్పక్ంగా ప్ఠిసుత  

న్నిడు. అతన్ని నేను ప్ర వక్త  (స) వదీకు తీసుకొన్న 

వెళ్తిను, జరిగనదంతా చపాును. అది విన్న ప్ర వక్త  

(స) ఆగ్ర హం వయక్త ం చేసారు. మఖంలో ఆగ్ర హం 

అలుమకుంది. అపుుడు ప్ర వక్త  (స) మీరిదీరూ 

సరిగాగ నే చదువుతున్నిరు, ప్రసురం విభేదాలకు 

గురికాక్ండి. ఎందుక్ంటే మీ పూరీవకులు, అలాాహ్ 

గ్ర ంథ విష్యంలో విభేదాలకు గురయి  

న్నశనమయాయరు. 44 (బు'ఖారీ) 

 ( 1/678)[ ) صحيح (  3]  - 2213
 

చందిన ఏడు వరాగ ల ఉచాురణ్కు అనుగుణ్ంగా అవత 

రించబడింది. ఒక్చోట ఖురైష్ ఉచాురణ్ ఉంది. మరో 

చోట హు'జైల్ ఉచాురణ్ ఉంది. మరోచోట హవా'జిన్ 

త్తగ్ ఉచాురణ్ఉంది. మరోచోట యమన్ ఉచాురణ్ 

ఉంది. కొన్ని ప్దాలను 7 విధాలుగా, లేక 10 విధాలుగా 

ప్లక్డం జరిగంది. ఉదా: మాలికియౌమిదీీన్ అబదు 

తాత గూత్ లలో కొందరు ఏడు విధాలుగా అన్న అభిపార య 

ప్డాడ రు. కాన్న ఇది సరికాదు. ఇబి మస్'ఊద్ ఏమంటా 

రంటే ఏడు అక్షరాలంటే ఒక్ ప్దాన్నకి బదులు ఈ అరిం 

గ్ల మరోప్దాన్ని ఉంచిచదవటం. కొందరు అఖ్బల్, 

హలిమ్ ల్లక త'అఆల్ అంట్లరు. ఈ మూడింటి అరిం 

ఒక్టే.  

44) వివరణ్-2212: అంటే ఈ భేదాన్ని న్నరాక్రించారు. 

ఎందుక్ంటే ఖుర్ఆన్ ఏడు విధాలుగా అవతరించ 

బడింది. అనీి అలిాహ్ (త) తరఫు నుండే న్నరణ యించ 

బడాడ యి. ఒక్ ప్దధ తిన్న న్నరాక్రించడం దైవగ్ర ంథాన్ని 

న్నరాక్రించినటివుతుంది. ఈ తిరసాకరం విన్నశన్నన్నకి 

గురిచేసుత ంది. 

َصل ِْي كُْنُت ِفْ الَْمْسِجِد فََدَخَل َرُجٌل ي ُ  َوَعْن أَُِب ِ بِْن كَْعٍب قَاَل:
  اَءةِ رَ قَِراَءةا ِسَوى قِ َرأَ قَِراَءةا أَنَْكْرتَُها عَلَْيِه ثُم َ دََخَل آَخُر فََقَرأَ فَقَ 
َل ِبِه فَلَ احِ َص  ا قََضْيَنا الص َ ا َعىَل َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل  م َ َة دََخلَْنا َجِمْيعا

دََخَل آَخر  عَلَْيِه وَ  فَُقلُْت إِن َ َهَذا قََرأَ قَِراَءةا أَنَْكْرتَُها .عليه وسلم
ِب ُ  َ ِسَوى قَراَءةِ َصاِحِبِه فَأََمَرُهَما الن َ وسلم  ه  صىل اهلل عليفََقَرأ

َن رَ فَقَ  ْكِذيِْب َوََل إِذْ كُْنُت   َشأْنَُهَما فَُسِقَط أ فََحس َ ِفْ نَْفِسْي ِمَن الت َ
ةِ  ا َرأَى َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل علي .ِفْ الَْجاِهلَي َ ْد  ه وسلم َما قَ فَلَم َ

   َعز َ أَنُْظر إََِل اهللِ  فَِفْضُت ِعْرقاا َوكَأَن ََما .َغِشَيِِنْ َضَرَب ِفْ َصْدِرْي 
أَُِب ُ أُْرِسَل إَِِل َ أَِن اْقَرأ الُْقْرآَن َعىَل َحْرٍف   فََقاَل ِِلْ: "يَا .ال َ فََرقا جَ وَ 

ِِتْ فَُرد َ  ِْن َعىَل أُم َ لث َانَِيِة اْقَرأُْه َعىَل َحْرفَْْيِ   إَِِل َ افََردَدُْت إِلَْيِه أَْن َهو 
ِْن َعىَل أُم َ فََرِددُْت إِلَْيِه أَْن هَ  ىَل َسْبَعِة  ث َالَِثِة اْقَرأُْه عَ إَِِل َ ال َرد َ  فَ ِِتْ و 

كُل ِ َرد َةٍ َردَدْت ُكَ  لََك بِ فَُقلُْت اَلل ُهم َ  .ا َمْسأَلٌَة تَْسأَلُِنْيَهامَ أَْحُرٍف و َ
ِِتْ اْغِفرْ  ْرُت الث َالَِثَة لَِيْوٍم  ِْلُم َ ِِتْ َوأَخ َ   ي َْرَغُب إَِِل َ   اَلل ُهم َ اْغِفْر ِْلُم َ
ُ  لُْق الْخَ   .عليه وسلم". َرَواُه ُمْسلٌِم   اهللّت َ إِبَْراِهْيُم صىلل ُُهْم حَ ك

2213. (3) [1/678-దృఢం] 

ఉబయ్ బిన్ క్'అబ్ (ర) క్థనం: నేను మసాద్లో 

ఉనిపుుడు ఒక్ వయకిత  వచాుడు, నమా'జ్ చదవ 

సాగాడు. అతడు ఖుర్ఆన్ను న్నకు త్తలియన్న 

విధ్ంగా చదివాడు. న్నకు చాలా ఆశురయం వేసంది. 

ఇంతలో మరో వయకిత  వచాుడు. అతను మొదటి వయకిత  

చదివిన దాన్నకి వయతిర్పక్ంగా చదివాడు. మేమందరం 

నమా'జు మగంచిన తరావత ప్ర వక్త  (స) వదీకు 

వెళ్తిమ. నేను ప్ర వక్త  (స)తో, 'ఈ వయకిత  న్నకు త్తలి 

యన్న విధ్ంగా ఖుర్ఆన్ ప్ఠించాడు. ఆ తరువాత 

మరో వయకిత  వచిు మరో విధ్ంగా ఖుర్ఆన్ ప్ఠించాడు,' 

అన్న చపాును. ప్ర వక్త  (స) వారిదీరినీ చదివి 

విన్నపించమన్న ఆదేశంచారు. ప్ర వక్త  (స) వారిదీరి 

చదవట్లన్ని మచుుకున్నిరు. దీన్నవలి న్న 

మనసులో అనుమానం పుటిింది. అజా్జనకాలంలో ఇలా 

ఎనిడూ అనుమానం పుటిల్లదు. ప్ర వక్త  (స)ను 

ప్రిసితిన్న, ననుి అనుమాన్నలు, అపారిాలు 

ఆవరించినటి గ్ర హించారు. వెంటనే ప్ర వక్త  (స)ను నా 

గుండెపై చేతోత  తటి్లరు. దాన్నవలి శరీరమంతా 

చమటలు క్కికంది. భయం వలి అలాాహ్ (త)ను 

చూసనంత ప్రిసితి అయిపోయింది. అపుుడు ప్ర వక్త  

(స) న్నతో, 'ఓ ఉబ్య్! న్నవదీకు దైవదూత 
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వచాుడు, న్నకు ఖుర్ఆన్ను ఒక్విధ్ంగా చదవమన్న 

ఆదేశంచబడింది. అపుుడు నేను రెండవసారి ఓ 

ప్ర భూ! న్న అనుచర సమాజ్జన్నకి ఖుర్ఆన్ 

సులభతరం చేయి,' అన్న పార రిించాను. అపుుడున్నకు 

నీవు రెండువిధాలుగా చదవగ్లవు అన్న ఆదేశంచడం 

జరిగంది. మూడవ సారి ఓ ప్ర భూ! న్న అనుచర 

సంఘంపై ఖుర్ఆన్ను సులభతరంచేయి అన్న 

పార రిించాను. మూడు విధాలుగా చివరికి 7విధాలుగా 

చదవగ్లరన్న ఆదేశంచబడింది.' అపుుడు అలిాహ్ 

(త), 'నీకు నేను ఎన్నిసారిు చదవమన్న ఆదేశంచానో 

అన్నిసారిు నీవు ననుి వినివించుకోగ్లవు,' అన్న 

అన్నిడు. అపుుడు నేను ఓ అలిాహ! న్నఅనుచర 

సమాజ్జన్నిక్షమించు, ఓ అలిాహ్! న్న అనుచర 

సమాజ్జన్ని క్షమించు అన్న పార రిించి మూడవ దు'ఆ  

తీరుుదిన్నన్నకి వదలివేసాను. ఆన్నడు సృషిి అంతా 

న్నవైెపు వసుత ంది. చివరికి ఇబార హీమ్ (అ) కూడా 

నాతో వినివించుకుంట్లరు. (మసిమ్) 

 (1/678) (ُمت ََفٌق عَلَْيهِ [ ) 4]  - 2214
ْوَل اهلِل صىل اهلل  َما قَاَل: إِن َ َرُس هُ َعنْ  اهلُل ِضَي اٍس رَ وَعِن ابِْن َعب َ 

عليه وسلم قَاَل: "أَْقَرأَِِنْ ِجَْبِيُْل َعىَل َحْرٍف فََراَجْعُتُه فَلَْم أََزْل 
. قَاَل ابُْن  "ِِنْ َحّت َ انَْتََه إََِل َسْبَعِة أَْحُرٍف ُه َويَِزيُْد أَْسَتِزيُْد 
ْبَعةَ  التِلَْك  : بَلَِغِِنْ أَْن ِشَهاٍب  َ س َ  ِفْ اْْلَْمِر تَُكْوُن  ْحُرَف إِن ََما ِهَي  اْْل

ََل َحَراٍم  ا َل َ تَْخَتلُِف ِفْ َحَلٍل و َ  . َواِحدا
2214. (4) [1/678-ఏకీభవితం] 

ఇబి 'అబాిస్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) ఇలా 

ప్ర వచించారు: ''జిబ్రర ల్ (అ) ననుి ఒక్ విధ్ంగా 

ఖుర్ఆన్ చదివించారు. నేనతన్ని 'ఇంకా అనేక్ 

విధాలుగా చదవట్లన్నకి అనుమతించండి' అన్న 

అన్నిను. ఎలిపుుడూ అనేక్ ఉచాురణ్ల దావరా 

చదువుతాననే కోరిక్ వయక్త ప్రిచే వాడిి. జిబ్రర ల్ అధిక్ం 

చేసూత  7 ప్దధ తులవరకు చేరారు. అంటే ఏడు 

ప్దధ తుల దావరా చదివే అనుమతి ఇచాురు.  

ఇబి షిహ్మబ్ ఇలా అంటన్నిరు, ''ఆ 7 ప్దధ తులు 

ధారిమక్ ఆదేశాల విష్యంలో ఒక్టే. 'హరామ్ 

'హలాల్ భేదం ల్లదు. అంటే ఒక్ ప్దధ తి దావరా 

ధ్రమసమమతం అయితే అది ధ్రమసమమతమే. ఒక్వేళ 

న్నషిదధ ం అయితే అది న్నషిదధ మే. వివిధ్ ఉచాురణ్ల 

వలి ధ్రమం, న్నషిదధ ం మారదు. ఒక్ ఉచాురణ్ దావరా 

ధ్రమసమమతం అయితే మరో ఉచాురణ్ దావరా 

కూడా ధ్రమసమమతమే అవుతుంది.'' (బు'ఖారీ, 

మసిమ్) 
----- 

   రండవ విభాగం اَلَْفْصُل الث َاِِنْ 

  (679/ 1) [ ) لم تتم دراسته ( 5]  - 2215
لَِقَي َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل   هلُل َعْنُه قَاَل: ٍب َرِضَي اَعْن أَُِب ِ بِْن كَعْ 

ْ يَْل إِ ِجَْبِ  "يَا :ِجَْبِيَْل فََقاَل عليه وسلم  ي ِْْيَ  بُِعْثُت إََِل أُم َ  ِن ِ ٍة أُم ِ
ُجُل ال َِذْي   ْيُخ الَْكِبْْيُ َوالُْغَلُم َوالَْجاِريَُة َوالر َ ْ الَْعُجْوُز َوالش َ ِمهْْنُ

ْ ِكَتاباالَْم يَْقرَ  َسْبَعِة  يَا ُمَحم ُد إِن َ الُْقْرآَن أُنِْزَل َعىَل  قَاَل: .قَط ُ  أ
ِمذِ اُه َروَ  ".أَْحُرٍف  ْ    ي ُ الّت ِ

 َ ِ ". قَاَل: ْحَمَد َوأَِِبْ دَاُودَ:َوِفْ ِرَوايٍَة ْل    "لَْيَس ِمْنَها إَِل َ َشاف ٍ كَاف ٍ
ِمْيكَائِْيَل أَتََياِِنْ فََقَعَد  َْبِيَْل وَ َوِفْ ِرَوايٍَة لِلن ََسائِ ِ قَاَل:"إِن َ جِ 

يُْل َعْن ي َِمْيِِنْ   اْقَرأِ  ِجَْبِيُْل:اَل قَ فَ  .اِرْي ي ََس َعْن   َوِمْيكَائِْيُل ِجَْبَ
اْسَتِزدُْه َحّت َ بَلََغ َسْبَعَة   ِمْيكَائِْيُل: قَاَل  .الُْقْرآَن َعىَل َحْرٍف 

" كُل ُ َحْرٍف َشاف ٍ كَاف ٍ    .أَْحُرٍف فَ
2215. (5) [1/679-అప్ర్మశోధితం] 

ఉబయ్ బిన్ క్'అబ్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స) జిబ్రర ల్ 

(అ)ను క్లిసారు. అపుుడు ప్ర వక్త  (స) ఇలా 

అన్నిరు, ''ఓ జిబ్రర ల్! నేను న్నరక్షరాసుల సమాజం 

వైెపు ప్ర వక్త గా ప్ంప్బడాడ ను. వీరిలో మసలి స్వత ర 

పురుషులు అబాియిలు, అమామయిలు ఉన్నిరు. 

వీరిలో ఎపుుడు ఏ పుసత క్ం చదవన్న వారు కూడా 

ఉన్నిరు,'' అన్న వినివించుకున్నిను. అపుుడు 

జిబ్రర ల్, ''ఓ మహమమద్! న్నససందే హంగా ఖుర్ఆన్ 7 

ఉచాురణ్లపై అవతరించబడింది. (తిరిమజి', 

అ'హమద్)  

అబూ దావూద్ యెకక మరో ఉలి్లఖనంలో ఇలా 

ఉంది, దీన్న ప్ర తివిధానం సవసిత క్లిగసుత ంది, 

సరిపోతుంది. అంటే అన్నిరకాల వాయధులకు 

చికితసగా ప్న్నచేసుత ంది. ఇంకా ఇది ఏక్తవం, 

దైవదౌతయం సతయమైనవి అనడాన్నకి సరిపోతుంది.  



8. ఖుర్ఆన్ మహత్యాలు-’హ. 2109-2222; సంపుటం:I 766 8- الِجلد   ؛  2222- 2109 .ح-ِكتَاُب فََضائِِل اْلقُْرآن :I 
 

 

నసాయిలోన్న ఒక్ ఉలి్లఖనంలో ఇలా ఉంది: ''ప్ర వక్త  

(స) ఇలా అన్నిరు, జిబ్రర ల్, మీకాయీ'ల్ ఇదీరూ 

న్నవదీకు వచాురు. జిబ్రర ల్ న్న కుడివైెపు కూరుు 

న్నిరు. మీకాయీ'ల్ న్న ఎడమవైెపు కూరుున్నిరు. 

జిబ్రర ల్ ననుి నువువ ఖుర్ఆన్ను ఒక్ విధ్ంగా 

ప్ఠించు,' అన్న అన్నిరు. వెంటనే మీకాయీ'ల్ ననుి 

ఇంకా ఎకుకవ కోరు,' అన్న అన్నిరు. నేను కోరుతూ 

పోయాను. చివరికి 7ప్దధ తుల వరకు చేరాను. వీటిలో 

ప్ర తి ప్దధ తి సవసిత చేకూర్పుది, సరిపోయేదీను. 

 (679/ 1) [ ) لم تتم دراسته ( 6]  - 2216
ىَل قَاص ٍ  أَن َُه َمر َ عَ  ُهَماَي اهلُل َعنْ َرِض ْْيٍ َص ِعْمَراَن بِْن حُ َوَعْن 

ُ ثُم َ يَْسأَُل. َجَع ثُم َ قَاَل: ي َْقَرأ َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل صىل اهلل   فَاْسَّتْ
َ الْ "َمْن  يَُقْوُل:  عليه وسلم ُقْرآَن فَلَْيْسأَِل اهلَل بِِه فَإِن َُه   قََرأ
اُه أَْحَمُد  َروَ  . الن َاَس" بِِه  يَْسأَلُْوَن آَن ُقرْ الْ ٌم ي َْقَرُؤْوَن َسَيِجْيُء أَْقَوا
ِمِذي ُ  ْ  َوالّت ِ

2216. (6) [1/679-అప్ర్మశోధితం] 

'ఇమాాన్ బిన్ 'హు'సైన్ (ర) క్థనం: ఒక్సారి అతను 

క్థలు చపేువాడి ప్ర క్కనుండి వెళ్తిరు. అతడు 

ఖురఆన్ చదివి ప్ర జలను బిచుమడుగుతున్నిడు. 

'ఇమాాన్ బిన్ 'హు'సైన్ ఇది చూచి, 'ఇన్నిలిలిాహి వ 

ఇన్ని ఇలైహి రాజి వూన్,' అన్న ప్లికి ఇలా 

అన్నిరు, ''నేను ప్ర వక్త  (స)ను ఇలా అంటూ ఉండగా 

విన్నిను, ''ఖుర్ఆన్ చదివిన వయకిత  దాన్న దావరా 

అలిాహ్నే అరిించాలి. ఎందుక్ంటే భవిష్యతుత లో 

ఖుర్ఆన్ చదివి ప్ర జలను అరిించేవారు వసాత రు.'' 45 

(అ'హమద, తిరిమజి') 
----- 

   మూడవ విభాగం  الث َالُِث   اَلَْفْصُل 

 (680/ 1)[ ) لم تتم دراسته (  7]  - 2217
 

45) వివరణ్-2216: ఖుర్ఆన్ చదవటం దైవారాధ్నే. దాన్న 

దావరా ప్ర జలను పార ప్ంచిక్ వసుత వులను అరిించరాదు. 

అలిాహ్(త)నే దాన్న దావరా ఉభయలోకాల 

అనుగ్ర హ్మలను అరిించాలి. మరియు ఉభయలోకాల శక్షల 

నుండి శరణుకోరాలి. పార ప్ంచిక్ అనుగ్ర హ్మల కోసం 

ఖుర్ఆన్ ప్ఠించటం ధ్రమసమమతం కాదు.  

ليه   صىل اهلل عقَاَل َرُسْوُل اهللِ  َعْن بَُريَْدَة َرِضَي اهلُل َعْنُه قَاَل:
َ الُْقْرآَن يََتأَك َُل بِِه الن َ  ِة َيامَ الْقِ  اَس َجاَء يَْوَم وسلم: "َمْن قََرأ

يَْماِن َرَواُه الَْبْيهَ  .ِه لَْحٌم"ٌم لَْيَس عَلَيْ ُه َعْظ َوَوْجهُ   .ِقي ُ ِفْ ُشَعِب اْلِ
2217. (7) [1/680-అప్ర్మశోధితం] 

బురైెద (ర) కథనం: ప్ర వక్త  (స) ప్ర వచనం, ''ఖుర్ఆన్ 

ప్ఠించి ప్ర జలను అడిగ తినే అంటే ఖుర్ఆన్ను ఐహిక్ 

కాంక్షల సాధ్నంగా, క్డుపున్నంపే సాధ్నంగా 

ఉప్యోగస్తత  తీరుుదినం న్నడు అతన్న మఖంపై 

మాంసం ల్లన్న సితిలో అంటే ఎముకల్ల ఉండే సితిలో 

వసాత డు.'' (బైహఖీ, షు'అబుల్ ఈమాన్)  

అంటే చాలా అవమాన్నన్నకి, ప్రాభవాన్నకి 

గురవుతాడు. 

 (680/ 1) [ ) لم تتم دراسته ( 8]  - 2218
اٍس  لم ََل  ليه وس صىل اهلل عاهللِ ْوُل ُس : كَاَن رَ  قَاَل َوَعِن ابِْن َعب َ

ْحمِن  يَْعِرُف  ْوَرةِ َحّت َ يَْنَِل عَلَْيِه بِْسِم اهلِل الر َ فَْصَل الس ُ
 .َرَواُه أَبُْو دَاُودَ  ِحْيِم.الر َ 

2218. (8) [1/680-అప్ర్మశోధితం] 

ఇబి 'అబాిస్ (ర) క్థనం: ప్ర వక్త  (స)కు ఒక్ 

సూరహ్ నుండి మరో సూరహ్ వేరుగా ఉండటం 

త్తలిస్తది కాదు. చివరికి 'బిసమలిాహిరర 'హ్మా 

న్నరర 'హీమ్ ' అవతరించబడింది. 46 (అబూ దావూద్) 

 (1/680)[ ) متفق عليه (  9]  - 2219
ا بِِحْمَص فَقَ  َوَعْن عَلَْقَمَة قَاَل:   .َمْسُعْوٍد ُسْوَرَة يُْوُسَف َرأَ ابُْن كُن َ

ىَل  لََقَرأْتَُها عَ اهلِل وَ  ُد اهلِل:َعبْ اَل قَ فَ  َذا أُنِْزلَْت.َما َهكَ  فََقاَل َرُجٌل:
"أَْحَسْنَت" فََبْيَنا   فََقاَل: .َعْهِد َرُسْوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم

ُب   فََقاَل: .رِ ُهَو يُكَل ُِمُه إِذْ َوَجَد ِمْنُه ِريَْح الَْخمْ  ِ أَتَْشَرُب الَْخْمُر َوتََكذ 
 .بَُه الَْحد َ فََضرَ  الِْكَتاِب؟بِ 

2219. (9) [1/680-ఏకీభవితం] 

 

46) వివరణ్-2218: అంటే సూరాల మధ్య తేడా త్తలియ 

డాన్నకి 'బిసమలిాహిరర 'హ్మమ న్నరర 'హీమ్' అవతరించింది. దీన్న 

దావరా సూరహ్ పార రంభమయినటి, సూరహ్ పూరత యి 

నటి త్తలిస్తది. ఈ 'హదీసు'దావరా బిసమలిాహ్ ప్ర తి 

సూరహ్ యొక్క  భాగ్ం అన్న, సూ. ఫాతిహ్మ యొక్క 

భాగ్ం అన్న, ఖుర్ఆన్లోన్న ఒక్ ఆయత్ అన్న త్తలిసంది.  
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'అల్ ఖమహ్ (ర) క్థనం: ''మేమ 'హిమ్'స్లో 

అంటే సరియా దేశంలో ఉన్నిం. ఒక్న్నడు 

'అబీులిాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ సూరహ్ యూసుఫ్ (12) 

చదివి విన్నపించారు. ఒక్ వయకిత , 'ఈ సూరహ్ ఈ 

విధ్ంగా అవతరించబడల్లదు, అంటే మీరు 

ప్ఠించినటి,' అన్న అన్నిడు. అపుుడు 'అబీులిాహ్ 

బిన్ మస్'ఊద్, ''అలిాహ్ సాకిి! ఈ సూరహ్ను నేను 

ప్ర వక్త  (స) కాలంలో ఆయన మందు చదివాను, ప్ర వక్త  

(స) విన్న నువువ చాలా బాగా చదివావు,'' అన్న 

అన్నిరన్న చపాురు. 'అబీులిాహ్ బిన్ మస్'ఊద్ ఆ 

వయకిత తో మాటి్లడుతునిపుుడు అతని సారాయి 

దురావసన గ్ర హించారు. దురావసన ఆ వయకిత  నోటి్ల 

నుండి వసుత ందన్న ప్సగ్టి్లరు. అపుుడు అతను (ర) 

ఆ వయకిత తో సారాయి తిాగుతావు, దైవగ్ర ంథాన్ని 

తిరసకరిసుత న్నివు'' అన్న కోప్ుడి, అతన్నకి తగన శక్ష 

విధించారు.  (బు'ఖారీ, మసిమ్)  

 ( 1/680) [ ) صحيح ( 10]  - 2220
َ أَْر  :ثَابٍِت قَاَل ِن ِد بْ يْ َوَعْن زَ  بُْو بَْكٍر َرِضَي اهلُل َعْنُه  َسَل إَِِل َ أ

اِب ِعْنَدُه.   قَاَل أَبُْو بَْكٍر إِن َ  َمْقَتَل أَْهِل الَْيَماَمِة. فَإِذَا ُعَمَر بُْن الَْخط َ
اِء  ر َ الَْيَماَمِة بِقُ فََقاَل إِن َ الَْقْتَل قَْد اْسَتَحَر يَْوَم  .اِِنْ ُعَمَر أَتَ 

ْ الْقُ  َ ْرآِن َوإِِن ِ اِء بِالَْمَواِطِن فََيْذَهَب ْخََش إِِن اْستَ  أ َحَر الَْقْتَل بِالُْقر َ
ْ أََرى أَْن تَأُْمَر بَِجْمِع الُْقرْ  َن الُْقْرآِن َوإِِن ِ ُعَمَر  آِن قُلُْت لِ كَِثْْيٌ م ِ

ا لَْم يَْفَعلُْه َرُسوْ   سلم؟ليه وع ُل اهلِل صىل اهللكَْيَف تَْفَعُل َشْيئا
 فَلَْم يََزْل ُعَمُر يَُراِجُعِِنْ فِْيِه َحّت َ  َذا َواهلِل َخْْيٌ هَ  :رُ فََقاَل ُعمَ 

 َزيٌْد  ال َِذْي َرأَى ُعَمُر قَاَل ف ذلك  َشَرَح اهلُل َصْدِرْي لَِذلَِك َوَرأَيُْت 
ِهُمَك َوقَْد إِن ََك َرُجٌل َشاب ٌ َعاقٌِل ََل  :اَل أَبُْو بَْكرٍ قَ :  ْكُتُب   تَ كُْنُت  نَت َ
ِع الُْقْرآَن فَاَْجَمْعُه  .صىل اهلل عليه وسلمَرُسْوِل اهلِل َي لِ حْ الْوَ  فََتت ب َ

 َ ا  ثَْقَل عَلَي َ فََواهلِل لَْو كَل ُِفْوِِنْ نَْقَل َجَبٍل م َِن الِْجَباِل َما كَاَن أ  ِمم َ
ا لَ ْوَن ْفَعلُ تَ قُلُْت كَْيَف  :قَاَل  .أََمَرِِنْ بِِه ِمْن َجْمِع الُْقْرآِن   ْم  َشْيئا

ِب ُ يَفْ    َزْل يَ فَلَْم  .ُهَو َواهلِل َخْْيٌ  :قَاَل   صىل اهلل عليه وسلم.َعلُْه الن َ
لَُه  َرَح اهلُل َصْدِرْي لِل َِذْي شَ   َحّت َ َشَرَح اهللُ وِنُ َراِجعُ يُ أ أبو بكر

ْعُت  َصْدَر أَِِبْ بَْكٍر َوُعَمَر. الُْعُسِب  َن ُه مِ عُ الُْقْرآَن أَْجمَ  فقمت فََتَتب َ
َِجاِل َحّت َ َوَجْدت ُ اِف َوُصُدْوِرالل ِخَ اوَ  ْوبَِة آيََتْْيِ   آخرلر  ُسْوَرةِ الت َ

َقْد َجاَءكُْم  َغْْيِهِ )لَ لَْم أَِجْدَها َمَع أََحدٍ  ،َمَع أَِِبْ ُخَزيَْمَة اْْلَنَْصاِري ِ 
ْن أَنُْفِسُكْم   فَكَانَِت  َة. َراءَ بَ  َحّت َ َخاتَِمةِ  ( 129-128: 9،َرُسْوٌل م ِ

ُحُف ل ا فَاُه اهلُل ثُم َ ِعْنَد ُعَمَر َحَياتَُه ثُم َ   ِعْنَد أَِِبْ ص ُ بَْكٍر َحّت َ تَو َ
  ِعْنَد َحْفَصَة. َرَواُه الُْبَخاِري ُ 

2220. (10) [1/680-దృఢం] 

'జైెద్ బిన్ సా'బిత్ (ర) క్థనం: యమామహ్ యుదధ  

కాలంలో అబూ బక్ర్ (ర) ననుి పిలిపించారు. నేను 

అక్కడికి చేర్పసరికి 'ఉమర్ (ర) కూడా అక్కడ 

కూర్చున్న ఉన్నిరు. అబూ బక్ర్ న్నతో, '' 'ఉమర్ 

బిన్ 'ఖ'తాత బ్ న్న వదీకు వచిు, 'యమామహ్ 

యుదధ ంలో చాలా మంది ఖుర్ఆన్ ఖారీలు చన్న 

పోయారు, న్న భయం ఏమిటంటే, వివిధ్ పార ంతాలిో 

ఈ విధ్ంగా ఖుర్ఆన్ ఖారీలు, 'హ్మఫి''జ్లు చన్నపోతూ 

ఉంటే, ఖుర్ఆన్ చాలా భాగ్ం న్నమరూపాలు 

లేకుండా పోతుంది, నేను ఆలోచించిన విష్యం 

ఏమిటంటే మీరు ఖారీల దావరా ఖుర్ఆన్ను ఒక్చోట 

చేరుమన్న ఆదేశంచండి,' అన్న చపాురు, నేను 

'ఉమర్తో, 'ప్ర వక్త  (స) చేయన్న దాన్ని మనం ఎలా 

చేయగ్లం,' అన్న అన్నిను. అపుుడు 'ఉమర్, 

అలాాహ్ సాకిి! ఇదే సరైెన ప్న్న,' అన్న ప్లికారు. 'ఉమర్ 

ననుి అనేక్సారిు నచుచపాురు. దాన్నపార మఖయతను 

త్తలుపుతూ ఉన్నిరు. చివరికి అలిాహ్ (త) ఆ 

ప్న్నకోసం న్న హృదయాన్ని త్తరిచాడు. అపుుడు 

న్నకు 'ఉమర్ సలహ్మ సరైెనదన్న త్తలిసంది,' అన్న 

అన్నిరు. అబూ బక్ర్ (ర) న్నతో, 'ఓ 'జైెద్! నీవు 

యువకుడవు, బుదిధ మంతుడవు, నీపై ఎటవంటి 

అభాండాలు అప్న్నందలు ల్లవు. నీవు ప్ర వకత  (స) 

కాలంలో వ'హీన్న వార స్తవాడవు. ఖుర్ఆన్ వార స్తవాడవు. 

క్నుక్ నువువ ఖుర్ఆన్ను వెదికి దాన్ని ఒక్చోట 

చేరుు,' అన్న చెపాేరు.' అని అన్నిరు. 'అలాాహ్ సాకిి! 

ఒక్వేళ అబూ బక్ర్ ననుి కొండను ఎతత మన్ని 

దాన్ని నేను సులభంగా భావించే వాడిి కాన్న 

ఖుర్ఆన్ను ఒక్చోట చేరుడం న్నకు చాలా క్షి్ంగా 

అన్నపిసుత ంది,' అన్న ఊహ్దంచి, ''అసలు ప్ర వక్త  (స) 

చేయన్న ప్న్నన్న మీరు ఎలా చేయగ్లరు' అన్న 

అన్నిను. దాన్నకి అబూ బక్ర్ (ర), ఇలా అన్నిరు, 

''అలిాహ్ సాకిి! ఇదే ఉతత మ మైన కారయం.'' అబూ బక్ర్ 

ననుి అనేక్ సారిు బోధించారు. చివరికి అలిాహ్ (త) 
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ఆ కారయం కోసం న్న హృదయాన్ని విక్సంప్చేసాడు. 

అబూ బక్ర్, 'ఉమర్ల హృదయాలను విక్సంప్జేస 

నటి. ఆ ఇదీరు మహ్మపురుషుల ఆదేశం మేరకు నేను 

ఖుర్ఆన్ను వెదక్టం పార రంభించాను. ఖుర్ఆన్ను 

ఖరాూరపు కొమమల నుండి, ఆకుల నుండి, త్తలిటి 

రాతి ప్లక్ల నుండి వార యబడి ఉని ఖుర్ఆన్ను, 

ఇంకా ప్ర జల హృదయాల నుండి అంటే క్ంఠసత ం చేస 

ఉని వారిన్న అడిగ ఒక్చోట వార యడం 

పార రంభించాను. చివరికి సూరహ్ తౌబహ్ చివరి రండు 

ఆయయులు 'ఖు'జైమహ్ అన్ససరీ వదీ దరికాయి. 

అతన్న తప్ు ఇతరులవవరి వదీ ఈ ఆయతులు 

న్నకు లభించల్లదు. ఆ ఆయతులు ఇవి, ''లఖద్ 

జ్జఅకుమ్ రసూలున్ మిన్ అన్ఫుసకుమ్'' నుండి 

సూరహ్ బరాఅత్చివరి వరకు (9:128-129). ఆ 

ఖుర్ఆన్ అబూ బక్ర్ వదీ జీవితాంతం ఉండేది. 

ఆయన మరణ్నంచిన తరావత ఆ ఖుర్ఆన్ 'ఉమర్ 

వదీ అతన్న జీవితాంతం ఉండేది. అతను మరణ్నంచిన 

తరావత ఆ ఖుర్ఆన్ 'హఫ్'సహ్ బిన్త్త 'ఉమర్ వదీ 

ఉండేది. 47  (బు'ఖారీ)  
 

47) వివరణ్-2220: యమామహ్ ఒక పటు ణం పేరు. 

ముసైలమ కజ్జూ 'బ్ అక్కడ తాను దై్దవపావకు నని 

అసతయవాదన చేసాడు. అబూబక్ర్ ప్రిపాలన్న కాలంలో 

అతడి ఆధిక్యత పరుగుతూ పోయింది. అబూబక్ర్ (ర) 

'ఖాలిద్ బిన్ వలీద్ను సైనయం ఇచిు అకకడకు ప్ంపారు. 

అక్కడ భయంక్రమైన పోరాటం జరిగంది. మసైలమ 

క్జా్జ'బ్ హతమారుబడాడ డు. మసిమలు కూడా 

చాలామంది చంప్బడాడ రు. ఈ యుదధ ంలో ఏడు వందలు 

లేదా పన్నండు వందల ఖారీలు చంపబ్డా్డరని 

అంచన్న. అందువలి్ల 'ఉమర్ (ర) అబూబక్ర్ను 

విడివిడిగా ఉని ఖుర్ఆన్ భాగాలను ఒక్చోట చేరిు 

సంక్లనం చేయించ వలసందిగా సలహ్మ ఇచాురు. 

ఒక్చోట చేరిు, సంక్లనం చేయడం ఇదేం కొతత  కారయం 

కాదు. విడిగా ఉని భాగాలను ఒక్చోట చేరిు సంక్లనం 

చేస గ్ర ంథసత ం చేయడం మాతిమే. దీన్ని గురించి ఇంతకు 

మందు ప్ర సాత వించడం జరిగంది. ప్ర వక్త  (స) కాలంలోనే 

ఖుర్ఆన్ వార యబడింది. ఈ విష్యం ఖుర్ఆన్ 

ఆయతుల దావరా కూడా త్తలుసుత ంది. 'హ్మఫి''జ్ ఇబి 

'హజర్, ఫత్'హుల్ బారీ (బు'ఖారీ వివరణ్)లో ఇలా 

అబూ బ్కర్ ప్ర తులు ఎపపటి వరకు 

సురకిిత్ంగా ఉన్సనయి 

'జైద్ బిన్ సా'బిత్ తయారుచేసన కాప్ర అబూ 

బక్ర్(ర) న్నధిలో భదర ంగా ఉండేది. ఆ తరువాత 

'ఉమర్ (ర) అధీనం లోన్నకి వచిుంది. 'ఉమర్ (ర) 

దాన్ని 'హఫ్'సహ్కు అప్ుజెపిు ''ఎవవరికీ 

ఇవవరాదు, అయితే కాప్ర చేయడాన్నకి, ల్లదా తన వదీ 

ఉని దాన్ని సరిచేసుకోవడాన్నకి దాన్ని ఉప్యోగంచ 

వచుి' అన్న చపాురు. 'ఉసామన్ తన ప్రిపాలన్న 

కాలంలో 'హఫ్'సహ్ నుండి దానిు తాతాకలిక్ంగా 

తీసుకొన్న కొన్నికాప్రలు తయారు చేయించి ఇతర 

పార ంతాలకు ప్ంపించారు. అయితే అసలు ప్ర తి 

'హఫ్'సహ్ వదీనే ఉండేది. ఆ తరావత మరాాన్ 

మదీనహ్ పాలకున్నగా వచిునపుడు అతడు దాన్ని 

'హఫ్'సహ్ నుండి తీసుకోవాలన్న ప్ర యతిించాడు. 

కాన్న ఆమ ఇవవట్లన్నకి తిరసకరించారు. జీవితాంతం 

తమవదీనే ఉంచారు. ఆమ మరణ్నంచిన తరావత 

మరావన్ 'అబీులిాహ్ బిన్ 'ఉమర్ నుండి దాన్ని 

తీసుకొని వయరథ ం చేసాడు. (ఫత్'హుల్ బారీ 9/10)  
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ِدَم َعىَل ُعْثَماَن  لَْيَماَن قَ أَن َ ُحَذيَْفَة بِْن ا َوَعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك:
أِم  ةَ ْينِ مِ  ِفْ فَْتِح إِرْ َوكَاَن يَُغاِزْي أَْهَل الش َ َمَع أَْهِل  َجاَن يْ  َوأَذَْربِ ي َ

فََقاَل ُحَذيَْفَة   .ِعَراِق فَأَْفَزَع ُحَذيَْفَة اْخِتَلفُُهْم ِفْ الِْقَراَءةِ الْ 
َة قَْبَل أَْن ي َْخَتلُِفْوا ِفْ  ِرْك َهِذهِ لُِعْثَماَن يَا أَِمْْيُ الُْمْؤِمِنْْيَ أَدْ  اْْلُم َ

 

పేర్చకన్నిరు: ''అలిాహ్ (త) ఖుర్ఆన్లో, ''...యత్లూ 

సుహుఫమ్ మత హు రహ్'' (అల్ బయిానహ్, 98:2) 

అని పేర్చకన్నిడు. ఖుర్ఆన్ ప్లక్లపై వార స ఉండేది. కాన్న 

వేరు వేరుగా ఉండేది. అబూ బక్ర్ (ర) వాటిన్న ఒక్చోట 

చేరాురు. ఆ తరువాత అది సురకిితంగా ఉనుది. 

చివరికి 'ఉసామన్ దాని అనేక్ ప్ర తులు తయారుచేస ఇతర 

ప్టిణ్యలకు ప్ంపించారు. (ఫత'హుల్ బార్మ) 

ఈ వివరణ్ వలి అబూ బక్ర్ ఆదేశంపై 'జైెద్ విడివిడిగా 

ఉని ఖుర్ఆన్ భాగాలను ఒక్చోట చేరిు పుసత క్ 

రూప్ంలో కూరాురు అన్న సుషి్ం అయింది. 
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ََل َحْفَصَة   ُعْثَماُن إِ ْرَسَل أَ فَ  .ن ََصاَرىَوال ْودِ هُ اْخِتَلَف الْيَ  الِْكَتاِب 
ُحِف نَْنَسْخَها ِفْ الَْمَصاِحِف ثُم َ نَُرد َُها    .إِلَْيِك أَْن أَْرِسلِْي إِلَْيَنا بِالص ُ

بِْن   ُعْثَماَن فَأََمَر َزيَْد بِْن ثَابٍِت َوَعْبَداهللِ  ْفَصُة إََِل فَأَْرَسلَْت بَِها حَ 
بَْْيِ  ْحمِن َوَعبْ  ِص بَْن الَْعا ْيَد َسعِ وَ  الز ُ بِْن الَْحاِرِث بِْن ِهَشاٍم  َدالر َ

ْهِط الُْقَرِشي ِْْيَ الث ََلِث   .فََنَسُخْوَها ِفْ الَْمَصاِحِف  َوقَاَل ُعْثَماُن لِلر َ
ُبْوُه ِفْ َشْيٍء م َِن الُْقْرآِن فَاْكتُ نتم وزيد بن ثابت  ا لَْفُتْم إِذَا اْختَ 
َفَعلُْوا َحّت َ إِذَا نََسُخْوا  فَ  .لَِسانِِهْم َل بِ زَ فَإِن ََما نَ  .ٍش َريْ قُ  بِلَِساِن 

ُحَف ِفْ الَْمَصاِحِف  ُحَف إََِل َحْفَصَة َوأَْرَسَل إََِل   .الص ُ َرد َ ُعْثَماُن الص ُ
 ُ ا نََسُخْوا َوأََمَر بَِما ِسَواُه ِمَن الْقُ فٍُق بُِمْصَح كُل ِ أ   ْرآِن ِفْ كُل ِ ٍف ِمم َ
ِِنْ َخاِرَجُة : َل ابُْن ِشَهاٍب قَا .ي ُْحَرَق أَْن  ٍف أَْو ُمْصَح  َفةٍ ِحيْ َص  َوأَْخََبَ

فََقْدت ُ آيَةا م َِن  : َسِمَع َزيَْد بِْن ثَابٍِت قَاَل انه بُْن َزيِْد بِْن ثَابٍِت 
ْوَل اهلِل صىل  ِحْْيَ نََسْخَنا الُْمْصَحَف قَْد كُْنُت أَْسَمُع َرُس ْْلَْحَزاِب ا
ُ ه وس عليهللا ا فََوَجْدنَاَها َمَع ُخَزيَْمَة بِْن  الَْتَمْسَناهَ َها فَ بِ لم يَْقَرأ

ثَابٍِت اْْلَنَْصاِري  )ِمَن الُْمْؤِمِنْْيَ ِرَجاٌل َصَدقُْوا َما عَاَهُدْوا اهلَل 
َواُه أَلَْحْقَناَها ِفْ ُسْوَرتَِها ِفْ الُْمْصَحِف. رَ ( فَ 23: 33، عَلَْيهِ 

 .الُْبَخاِري ُ 
2221. (11) [1/681-దృఢం] 

అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర) క్థనం: 'హుజైె' ఫహ్ బిన్ 

యమాన్, 'ఉసామన్ వదీకు వచాురు. ఆ సమయంలో 

'ఉసామన్ (ర) ఆర్పమన్నయా, ఆజ'ర్ బైజ్జన్ పోరాట్లలకు 

సదధ మవుతుని సరియా ఇరాఖ్ల మజ్జహిదీని 

కొరకు యుదధ సామాగర న్న సదధ ం చేయడంలో న్నమగుులై 

ఉన్నిరు. ఖుర్ఆన్ విష్యంలో ప్ర జల ఈ 

భేదాభిపార యాల ప్టి 'హుజైె'ఫహ్ బిన్ యమాన్ 

చాలా భయప్డాడ రు. 'హుజైె'ఫహ్ బిన్ యమాన్ 

'ఉసామన్(ర)తో, ''ఓ అమీరుల్ మూమినీన్! 

యూదులు, కైెరసత వులు తమ గ్ర ంథాలిో విభేదాలకు 

గురయినటి వీళ్ి కూడా ఖుర్ఆన్ విష్యంలో 

విభేదాలకు గురికాక్మందే ఈ సమాజ్జన్ని 

సంసకరించండి. అంటే అనేక్ ఉచాురణ్ల వలి ప్ర జలు 

ప్రసురం వివాదప్డుతున్నిరు. తమరు ఒకే 

ఉచాురణ్పై అందరినీ చేరుండి. దీన్నవలి విభేదాలు 

సమసపోతాయి. ఇది విన్న 'ఉసామన్, 'హఫ్'సహ్కు ఒక్ 

వయకిత  దావరా, ''అబూ బక్ర్ (ర) కాలంలో వార యబడి 

మీ దగ్గ ర ఉని ఖుర్ఆన్ను తాతాకలిక్ంగా మా 

వదీకు ప్ంప్ండి, దాన్న దావరా మేమ దాన్న ప్ర తులను 

తయారుచేస మళ్ళి మీకు తిరిగ ప్ంపివేసాత ం.'' అన్న 

క్బురు ప్ంపారు. 'హఫ్'సహ్ (ర) ఆ ఖుర్ఆన్ను 

'ఉసామన్(ర) వదీకు ప్ంపారు. 'ఉసామన్ (ర) 'జైెద్ బిన్ 

సా'బిత్, 'అబీులిాహ్ బిన్ 'జుబైర్, స'య్యద్ బిన్ ఆస్ 

మర్మయు 'అబీులిాహ్ బిన్ 'హ్మరిస్' బిన్ హిష్కమ్(ర) 

లను 'మీరందరూ ఈ ఖుర్ఆన్ ప్ర తులు తయారు 

చేయండి' అని ఆదేశంచారు. 'ఉసామన్ (ర), 'జైద్ బిన్ 

సా'బిత్ తప్ు మిగ్తా మగుగ రు ఖురైెషులను 

ఒక్వేళ ఖుర్ఆన్లో ఎక్కడైెన్న ప్దాల అరిాలలో 

మీకు 'జైెద్ బిన్ సా'బిత్కి భేదం వస్తత , మీరు ఖురైెష్ 

భాష్నే ఎనుుకోండి. ఎందుకంటే ఖర్ఆన్ చాలా 

వరకు ఖరైషుల భాష్, వార్మ స్తమతలపై 

అవతర్మంచింది. ఈ నలుగురు హ్మఫిజ్ - ఖారీలు తమ 

బాధ్యతను న్నరవరిత ంచారు. అనేక్ ప్ర తులు తయారు 

చేసన తరావత 'ఉసామన్ (ర) ఆ మూల ప్ర తిన్న 

'హఫ్'సహ్ వదీకు తిరిగ ప్ంపివేసారు. కాప్ర చేసన 

ప్ర తులను ఇసిామీ నగ్రాలిో, ప్టిణ్యలిో ప్ంపించారు. 

అందరికీ ఈ ఖుర్ఆన్ ప్ర కారమే చదవాలన్న, 

చదివించాలన్న ఆదేశంచారు. ఇది తప్ు వివిధ్ 

ఉచాురణ్లపై ఉని ఖుర్ఆన్లు కాలిువేయమన్న 

ఆదేశంచారు. ఫలితంగా ప్ర జలిో విభేదాలు జన్నంచవు. 

ఇబి షిహ్మబ్ ఇలా అన్నిరు, '' 'ఖారిజహ్ బిన్ 'జైెద్ 

బిన్ సా'బిత్ న్నకు ఇలా త్తలిపారు, అతను 'జైెద్ బిన్ 

సా'బిత్ను ఇలా అంటూ ఉండగా విన్నిరు, ''మేమ 

ఖుర్ఆన్ కాప్ర చేసుత నిపుుడు సూరహ్ అ'హ్'జ్జబ్ 
(33) లోన్న ఒక్ ఆయత్ లభించల్లదు. దాన్ని నేను 

ప్ర వక్త  (స) వింటూ ఉండగా విన్నిను. ఆ వాకాయన్ని  

వెతక్టం పార రంభించాం. ఆ వాక్యం 'ఖు'జైెమహ్ బిన్ 

సా'బిత్ అన్నసరీ వదా దరికింది. ఆ ఆయత్ ఇది, 
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''మినల్ మూమినీన రిజ్జలున్ సదఖూ మా 

ఆహదలిాహు అలైహి'' (సూ. అల్-అహ్ జ్ఞబ్, 

33:23) మేమ ఆ ఆయత్ ను ఖుర్ఆన్లోన్న ఈ 

సూరహ్లో వార సామ. 48 (బు'ఖారీ) 
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اٍس قَاَل:ِن ابِْن عَ َوعَ  قُلُْت لُِعْثَماَن َما َحَملَُكْم أَْن َعَمْدت ُْم إََِل   ب َ

ْم   فََقَرنْتُ اْْلَنَْفاِل َوِهَي ِمَن الَْمَثاِِنْ َوإََِل بَراَءةٍ َوِهَي ِمَن الِْمِئْْيَ 
حْ ِم بِْس  ،رَ بَْيَنُهَما َسْط  بَْيَنُهَما َولَْم تَْكُتُبْوا حِ مِن اهلِل الر َ   ، ْيِم الر َ

َوِل َما َحَملَكُْم َعىَل ذَلَِك َووَ  ْبِع الط ُ   : فََقاَل ُعْثَماَن  .َضْعُتُمْوَها ِفْ الس َ
ا يَأِِْتْ عَلَ  ماَ كَاَن َرُسْوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم ِمم َ ِن َوُهَو  ْيِه الز َ

ْيءُ لَْيهِ َل عَ َن إِذَا نَزَ كَاِد فَ َد ُوَر ذََواُت الْعَ ْنَِل عَلَْيِه الس ُ يَ  دَعَا   الش َ
ْوَرةِ  بَْعَض َمْن كَاَن يَْكُتُب فََيُقْوُل: "َضُعْوا َهُؤََلِء اْْليَاِت ِفْ الس ُ

 اْْليَُة فََيُقْوُل:ْت عَلَْيِه فَإِذَا نََزلَ  .ال َِِتْ يُْذكَُر فِْيَها َكَذا َوكََذا"
وْ الهِ اْْليَُة ِفْ "َضُعْوا َهذِ  َوكَانَِت   كََذا".َها كََذا وَ  فِيْ ْذكُرُ ال َِِتْ يُ  َرةِ س ُ

اْْلَنَْفاُل ِمْن أَْوائِِل َما نََزلَْت بِالَْمِديَْنِة َوكَانَْت بََراَءُة ِمْن آِخِر  
ُتَها شَ  نزوَل، الُْقْرآِن  ِتَها فَُقِبَض َرُسْوُل اهلِل  ِبْيَهةا بِقِ َوكَانَْت قِص َ ص َ

ْ لَنَ  يُ َولَْم م صىل اهلل عليه وسل ِ ْن أَْجِل ذَلَِك  ِمْنَها فَمِ َها ا أَن َ َبْي 
ْحمِن   ،قََرنُْت بَْيَنُهَما َولَْم أَْكُتْب بَْيَنُهَما َسَطرَ  بِْسم اهلِل الر َ

ِحْيِم  ْوِل  ،الر َ ْبِع الط ُ َ َوَوَضْعُتَها ِفْ الس َ ِمِذي ُ َوأَبُْو  ْحَمُد وَ . َرَواُه أ ْ الّت ِ
 .دَاُودَ 

2222. (12) [1/682-దృఢం] 

ఇబి 'అబాిస్ (ర) క్థనం: నేను 'ఉసామన్ (ర)తో 

ఇలా అన్నిను, ''తమరు మసా'నీలోన్న సూరహ్ 

అన్ఫాల్(8)ను, మియ్య'న్లలోన్న సూరహ్ బరాఅహ్ 

(9)ను రెంటిన్న ఒకేచోట ఎందుకు ఉంచారు. రెంటిన్న 

క్లిపి ఎందుకు ఉంచారు. ఇలా చేయాలన్న ఎవరు 

ఆదేశంచారు. పోలుడాన్నకి ఆ రెండు సూరాల మధ్య 

 

48) వివరణ్-2221: 'ఉసామన్ (ర) ఖుర్ఆన్ను ఒకే ప్ఠన 

ప్దధ తిపై, ఒకే శబీానువాదంపై కాప్ర చేయించారు. మిగ్తా 

ప్దధ తులను, ఉచాురణ్లను రదీుచేసారు. ప్ర ప్ంచమంతా 

'ఉసామన్ కాప్రచేయించిన ఖుర్ఆన్ చలామణీలోఉంది. 

ఇందులో ఒక్ ప్ఠన ప్దధ తి ఉంది. శతిువులు, మితిులు 

అందరి వదీ ఇదే ఉంది. ఇన్ష్క అలిాహ్ తీరుుదినం 

వరకు ఇదే ఉంటంది. 

బిసమలిాహిరర 'హ్మమ న్నరర 'హీమ్ అన్న వార సకూడా ల్లదు. 

తమరు సూరహ్ అన్ఫాల్ను 7 పదీ సూరాలిో 

ఉంచారు. ఇలా చేయమన్న ఎవరు మిమమలిి పోర తీ 

హ్దంచారు?''  'ఉసామన్ (ర) అతన్నకి సమాధానం ఇసూత , 

''ప్ర వక్త  (స) కాలంలో కొన్ని ఆయతులు గ్ల సూరాలు 

అవతరించబడినపుడు ప్ర వక్త  (స) దైవవాణ్న 

ల్లఖకులను పిలిచి, 'ఈ ఆయతులను ఫలాన్న 

సూరహ్లో ఫలాన్న చోట వార యండి. ఇందులో ఫలాన్న 

విష్యాల గురించి ఉంది' అన్న అనేవారు. ఏదైన్న 

ఆయతు అవతరించబడితే ల్లఖకుడిి పిలిచి ఈ 

ఆయతును ఫలాన్న సూరహ్లో ఫలాన్న చోట వార యి 

అనేవారు. సూరహ్ అన్ఫాల్ (8) మదీనహ్లో 

మొదట అవతరించబడిన సూరాలిో ఉంది. సూరహ్ 

బరాఅత్ (9) ఖుర్ఆన్ లోన్న చివర అవతరించబడిన 

సూరాలిో ఉంది. ఈ రెండు సూరాలు ప్రసురం ఒకేలా 

ఉన్నియి. సూరహ్ అన్ఫాల్లోన్న ఒక్ సంఘటన 

సూరహ్ బరాఅత్లోన్న సంఘటనతో క్లుసుత ంది. 

ప్ర వక్త  (స) మరణ్నంచారు. ప్ర వక్త  (స) తన జీవితంలో 

సూరహ్ బరాఅత్ సూరహ్ అన్ఫాల్లో ఉందా? ల్లదా 

సుషి్ంగా మాకు త్తలియప్రుల్లదు. ఈ కారణ్ంగా 

మేమ ఈ రెండు సూరాలను క్లిపి ఉంచామ. రెండు 

సూరాలను పోలుడాన్నకి బిసమలిా హిరర 'హ్మమ న్నరర 'హీమ్ 

కూడా వార సల్లదు. అందువలి మేమ దీన్ని 7 పదీ 

సూరాలిోనే చేరాుమ అని సమాధానం ఇచాిరు. 49  

(అ'హమద్, తిరిమజి', అబూ దావూద్) 

 

49) వివరణ్-2222: ఖుర్ఆన్లోన్న సూరాలను ఈ విధ్ంగా 

విభజించడం జరిగంది. సూరహ్ బఖరహ్(2) నుండి 

సూరహ్ తౌబహ్ (9)వరకు 'తివాల్ అంట్లరు. అంటే 

పదీ పదీ సూరాలు. సూరహ్ యూనుస్ (10) నుండి సూ. 

ఫుర్ఖాన్(25) వరకు మియీ'న్ అంట్లరు. అంటే వంద 

ఆయతులు ల్లదా అంతక్ంటే ఎకుకవ వాకాయలు గ్ల 

సూరాలు. సూరహ్ షు'అరా (26) నుండి సూరహ్ 
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ఫత్'హ్ (48) వరకు మసా'నీ అంట్లరు. అంటే 100 

క్ంటే తకుకవగా ఉని ఆయతులు గ్ల సూరాలు. వాటి 

వివరణ్లు కూడా ఇంచుమించు ఒకేలా ఉంటాయి. 

అందువలి్ల వీటిన్న మసా'నీ అంట్లరు. అంటే మాటి 

మాటికీ వచేు సూరాలు. సూరహ్ 'హుజురాత్ (49) 

నుండి చివరి సూరహ్ అనాుస్ (114) వరకు ముఫ'సస 

ల్లత్ అంట్లరు. ఎందుక్ంటే ఈ సూరాల మధ్య బిసమలిా 

హిరర 'హ్మమ న్నరర 'హీమ్ దగ్గ ర దగ్గ రగా ఉన్నియి. అంటే 

చిని చిని దూరాలు గ్ల సూరాలు. ఈ మఫ'ససలాత్ 

మూడు రకాలు. (1) 'తివాలు అల్-మఫ'ససల్ [49-

84] (2) అవాీ'త్ అల్-మఫ'ససల్ [85-98] (3) ఖసార్ 

అల్-మఫ'ససల్ [99-114]. సూరహ్ 'హుజురాత్ (49) 

నుండి సూరహ్ ఇన్షిఖాఖ్ (84) వరకు 'తివాల్ అల్-

మఫ'ససల్ అంట్లరు. వససమాయి జ్జ'తిల్ బురూజ్ 

(85) నుండి లమ్యకున్నలిజీ  / బయిానహ్ (98) వరకు 

అవ్ స్త'త్ అల్-మఫ'ససల్ అంట్లరు. లమ్యకు న్నలిజీ 

(99) నుండి చివరి అన్నిస్ (114) వరకు ఖసార్ అల్-

మఫ'ససల్ అంట్లరు.  ఇబి 'అబాిస్, 'ఉసామన్ (ర)ను 

సూరహ్ అన్ఫాల్ మసా'నీ సూరహ్ అంటే వంద క్ంటే 

తకుకవ ఆయతులు ఉన్నియి. అంటే 75 ఆయతులు 

ఉన్నియి. సూ. బరాఅ'త్ మయ్య'న్ సూరహ్ అంటే 

వందక్ంటే అధిక్ంగా ఉన్నియి. అంటే 129 ఆయతులు 

ఉన్నియి. క్ర మంగా చూస్తత  సూరహ్ బరాఅ'త్ సూరహ్ 

అన్ఫాల్ క్ంటే మందు రావాలి. సూరహ్ అన్ఫాల్ 

మసానీలో ఉంది. దీన్ని దాన్న తరువాత ఉంచాలి. మరో 

విష్యం ఏమిటంటే వీటిమధ్య అంతరాన్నకి బిసమలిా 

హిరర 'హ్మమ న్నరర 'హీమ్ కూడా వార స ల్లదు అన్న సందేహం 

వయక్త ం చేసారు. 'ఉసామన్ (ర) సమా ధానమిసూత , ''ఈ 

రెండు సూరాలు విష్యప్రంగా చూస్తత  ఇంచుమించు 

ఒకేలా ఉన్నియి. అందువలి్ల ఈ రెంటినీ ఒకేచోట 

పేర్చకనడం జరిగంది. ప్ర వక్త  (స) దావరా ఈ రెండు 

సూరాల మధ్య బిసమలిాహిరర 'హ్మమ న్నరర 'హీమ్ చదవటం 

అనేది జరగ్ల్లదు. అందువలి్ల బిసమలిా హిరర 'హ్మమ 

***** 

 

న్నరర 'హీమ్ వార యల్లదు,'' అన్న అన్నిరు. వాసత వం 

అలిాహ్కే త్తలుసు. 

*** 


