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નામ

જાણ

િરિા

વિનાંતી.

hajinajitrust@gmail.com

INDEX

પેજ.2

HAJINAJI.com

અનુક્રમણણકા

પારા

પેજ

સંસ્થા તરફથી આભાર....

13

સુરએ હમ્દ-૧

16

સુરએ બકરહ-૨

19

સુરએ આલે ઇમરાન-૩

22

સુરએ નનસાઅ-૪

25

સુરએ માએદા-૫

28

સુરએ અનઆ
્ મ-૬

31

સુરએ અઅરાફ-૭

33

સુરએ અન્ફાલ-૮

36

સુરએ તૌબા-૯

39

INDEX

પેજ.3

HAJINAJI.com

ુ -૧૦
સુરએ યુનસ

42

સુરએ હુદ-૧૧

44

સુરએ યુસફુ -૧૨

47

સુરએ રઅદ-૧૩

50

સુરએ ઇબ્રાહીમ-૧૪

53

સુરએ હહજ્ર્ર-૧૫

55

સુરએ નહલ-૧૬

57

સુરએ અસરાઅ-૧૭

60

સુરએ કહફ-૧૮

63

સુરએ મરયમ-૧૯

66

સુરએ તાહા-૨૦

69

સુરએ અંણબયા-૨૧

72

INDEX

પેજ.4

HAJINAJI.com

સુરએ હજ-૨૨

75

ુ -૨૩
સુરએ મોઅમેનન

78

સુરએ નુર-૨૪

81

સુરએ ફુરકાન-૨૫

84

સુરએ શોઅરા-૨૬

87

સુરએ નમ્લ-૨૭

89

સુરએ કસસ-૨૮

92

સુરએ અન્કબુત-૨૯

95

સુરએ રૂમ-૩૦

97

સુરએ લુકમાન-૩૧

99

સુરએ સજદહ (સજદા)-૩૨

102

સુરએ અહઝાબ-૩૩

105

INDEX

પેજ.5

HAJINAJI.com

સુરએ સબાઅ-૩૪

107

સુરએ ફાનતર-૩૫

110

સુરએ યાસીન-૩૬

113

સુરએ સાફ્ફાત-૩૭

116

સુરએ સાદ-૩૮

119

સુરએ ઝુમર-૩૯

122

સુરએ ગાહફર
(મોઅમીન)-૪૦

125

સુરએ ફુસ્સેલત
(હા મીમ સજદહ)-૪૧

128

સુરએ શુરા-૪૨

131

સુરએ ઝુખરૂફ-૪૩

134

INDEX

પેજ.6

HAJINAJI.com

સુરએ દુખાન-૪૪

137

સુરએ જાનસયા-૪૫

140

સુરએ અહકાફ-૪૬

143

સુરએ મોહમ્મદ-૪૭

146

સુરએ ફત્હ-૪૮

149

સુરએ હુજરાત-૪૯

151

સુરએ કાફ-૫૦

153

સુરએ ઝારે યાત-૫૧

155

સુરએ તુર-૫૨

157

સુરએ નજમ-૫૩

159

સુરએ કમર-૫૪

161

સુરએ રહમાન-૫૫

163

INDEX

પેજ.7

HAJINAJI.com

સુરએ વાકેઆ-૫૬

166

સુરએ હદીદ-૫૭

169

સુરએ મુજાદે લા-૫૮

172

સુરએ હશ્ર-૫૯

175

સુરએ મુમતહેના-૬૦

178

સુરએ સફ-૬૧

181

સુરએ જુમઆ
્ -૬૨

184

સુરએ મુનાફેકુન-૬૩

187

સુરએ તગાબુન-૬૪

189

સુરએ તલાક-૬૫

192

સુરએ તહરીમ-૬૬

195

સુરએ મુલ્ક-૬૭

197

INDEX

પેજ.8

HAJINAJI.com

સુરએ કલમ-૬૮

199

સુરએ હાકકા-૬૯

201

સુરએ મઆહરજ-૭૦

204

સુરએ નુહ-૭૧

207

સુરએ જજન-૭૨

210

સુરએ મુઝ્ઝમ્મ્મલ-૭૩

212

સુરએ મુદ્દમ્સ્સર-૭૪

215

સુરએ હકયામહ-૭૫

218

સુરએ દહર-૭૬

220

સુરએ મુસલ
સ ાત-૭૭

223

સુરએ નબાઅ-૭૮

225

સુરએ નાણઝયાત-૭૯

227

INDEX

પેજ.9

HAJINAJI.com

સુરએ અબસ-૮૦

229

સુરએ તકવીર-૮૧

231

સુરએ ઇન્ન્ફતાર-૮૨

233

સુરએ મુતફ્ફેફીન-૮૩

236

સુરએ ઇમ્ન્શકાક-૮૪

238

સુરએ બુરૂજ-૮૫

240

સુરએ તાહરક-૮૬

243

સુરએ અઅલા-૮૭

245

સુરએ ગાનશયા-૮૮

247

સુરએ ફજ્ર્-૮૯

249

સુરએ બલદ-૯૦

252

સુરએ શમ્સ-૯૧

254

INDEX

પેજ.10

HAJINAJI.com

સુરએ લૈલ-૯૨

256

સુરએ ઝોહા-૯૩

258

સુરએ ઇમ્ન્શરાહ-૯૪

260

સુરએ તીન-૯૫

262

સુરએ અલક-૯૬

264

સુરએ કદ્ર-૯૭

267

સુરએ બય્યેના-૯૮

269

સુરએ ણઝલઝાલ-૯૯

271

સુરએ આહદયાત-૧૦૦

274

સુરએ કાહરઆ-૧૦૧

276

સુરએ તકાસુર-૧૦૨

278

સુરએ અસ્ર-૧૦૩

280

INDEX

પેજ.11

HAJINAJI.com

સુરએ હુમઝહ-૧૦૪

282

સુરએ ફીલ-૧૦૫

284

સુરએ કુરૈશ-૧૦૬

287

સુરએ માઉન-૧૦૭

290

સુરએ કૌસર-૧૦૮

293

સુરએ કાફેરૂન-૧૦૯

295

સુરએ નસ્ર-૧૧૦

298

સુરએ મસદ-લહબ-૧૧૧

301

સુરએ ઇખ્લાસ-તૌહીદ-૧૧૨

303

સુરએ ફલક-૧૧૩

306

સુરએ નાસ-૧૧૪

308

INDEX

પેજ.12

HAJINAJI.com

સાંસ્થા તરફથી આભાર....
કલામે પાક (કુરઆને મજીદ)ના સુરાઓ
નવષે કેટલીક સંસ્થાઓએ અસંખ્ય હકતાબો આ
પહેલાં પ્રનસદ્ધ કરે લ છે . પરન્તુ પ્રથમ વખત
આ

નવષયને

ગુજરાતીમાં

લગતું

અમારી

પુસ્તક
સંસ્થા

માત ૃભાષા

દ્વારા

પ્રનસદ્ધ

કરવામાં આવેલ છે .
આ હકતાબમાં કુરઆને મજીદના ૧૧૪
સુરાઓની

નવગતવાર

જાણકારી

આપવામાં

આવેલ છે . કુરઆન નવષે રગબત – શોખ
ધરાવતા ભાઈ બહેનોને આ હકતાબ જરૂર પસંદ
આવશે.
મૌલાના સૈયદ મસઉદ અખ્તર રીઝવી
સાહેબે ઈરાન ખાતે “દારૂલ કુરઆન” નામે એક
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ઇદારો

સંસ્થા

ઈરાદાથી

કાયમ

પ્રગટ

કરે લ

થએલ

છે .

અને

તે

“કુરઆની

હકતાબ

સુરોંકા તઅરૂસ ફ”નો ગુજરાતી અનુવાદ વાંચકો
સમક્ષ પ્રનસદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. ઇન્શાઅલ્લાહ
સમસ્ત મુસ્લીમ સમાજને આ હકતાબ જરૂર
પસંદ

આવશે

અને

કુરઆન

નવષેની

જાણકારીમાં વધારો થશે.
આ હકતાબને ગુજરાતી ભાષામાં પ્રનસદ્ધ
કરવાની લેણખત મંજૂરી આપવા બદલ મૌલાના
સૈયદ મસઉદ અખ્તર રીઝવી સાહેબના અમો
ખ ૂબજ આભારી છીએ.
આ હકતાબને પ્રનસદ્ધ કરવામાં શરૂથી
લઈને અંત સુધી જે જે ભાઈઓ તરફથી
સહકાર મળ્યો તેઓ સૌનો આભારી છં. ખાસ
કરીને હકતાબનો ગુજરાતી અનુવાદ અને પ્ર ૂફ
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રીડીંગ

કરનાર

ભાઈ

શ્રી

હૈદરઅલી

મકનોજીયાનો તથા કંપોઝીંગ કામ કરનાર
ખ ૂબજ આભારી છં.
અલ્લાહ તઆલા તેઓની તંદુરસ્તી અને
તૌફીકાતમાં વધારો કરે તેવી દુઆ ગુઝારૂં છં.
લી.
ગુલામહુસૈન એમ. મેઘાણી
હાજીનાજી મેમોહરયલ ટ્રસ્ટ
ભાવનગર
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સુરએ હમ્દ-૧ : તાઅરીફ - વખાણ, શુક્ર
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૨ :

دُ ّ هٰلِلُّر ّٰبُالۡ هعل َ ّم ۡ َ ُن
﴾
ُ ۱﴿ُي
َ ُ ا َل َۡح ۡم

સુરામાં ‘અલહમ્દ’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘અલહમ્દ’ શબ્દ : ૩૮ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : કોઇ પારાનો હહસ્સો
નથી.
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૭
સુરામાં શબ્દો : ૨૯
સુરામાં અક્ષરો : ૧૪૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : એક વખત મક્કામાં,
એક વખતે મદીનામાં.
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી-મદની
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ મુદ્દમ્સ્સર
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ મસદ
(સુરએ લહબ)
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) હમ્દ, ૨)
શુક્ર, ૩) ફાતેહા, ૪) સબ્એ મસાની, ૫) ઉમ્મુલ
હકતાબ, ૬) ઉમ્મુલ કુરઆન, ૭) કન્ઝ, ૮)
અસાસ, ૯) મુનાજાત, ૧૦) શફા, ૧૧) દોઆ,
૧૨) નુર, ૧૩) કાફેયા, ૧૪) વાફેયા, ૧૫)
રાકેયા.
નામ

રાખવાનું કારણ

:

સુરાની

શરૂઆત

‘અલહમ્દ’થી થઇ છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : ૧) સૌથી વધારે લકબ
અને નામ આ સુરાના છે . ૨) ફક્ત આજ સુરો
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બે વખત નાણઝલ થયો છે . ૩) કુરઆનની
શરૂઆત આ સુરાથી જ થઇ છે . ૪) દરે ક
વાજીબ અને મુસ્તહબ નમાઝોમાં ‘સુરએ હમ્દ’
પઢવુ ં જરૂરી છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

રસ ૂલ

(સ.અ.વ.)એ

ફરમાવયુ,ં જે મુસલમાન આ સુરાની નતલાવત
કરે તો જાણે કે તેણે ૨/૩ કુરઆનની નતલાવત
કરી,

અને

તેને

તમામ

મોઅમીન

અને

મોઅમેનાતને સદકો આપવા જેટલો સવાબ
મળશે.

(મજમઉલ

બયાન, ભાગ-૧,

પેજ

નં.૪૮)
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સુરએ બકરહ-૨ : ગાય
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૬૭:

ُ ُ ؕ ُالِلُ َيا ۡمرك ۡمُا َ ۡنُ َتذۡ بَح ۡواُ َبق ََر ُة
َ َٰواّ ُۡذُقَا َلُم ۡو هٰسُلّق َۡو ّم ٖۤهُاّ َٰن ه
ُّن
ُ َ نُم
ُ َ نُا َ ك ۡو
ُ ۡ َ الِلُا
ُّ ٰلُاَع ۡوذُُبّ ه
َُ قَال ۡوٓاُا َ َت َٰت ّخذنَاُُهز ًۡوا ًُ ُقَا
﴾
ُ ۶۷﴿
ُ ُي
ُ َ ۡ ّـهل
ّ ال هۡج

સુરામાં ‘બકરહ’ શબ્દ : ૫ વખત
કુરઆનમાં ‘બકરહ’ શબ્દ : ૯ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧-૨-૩
રૂકુઅ : ૪૦
સુરામાં આયતો : ૨૮૬
સુરામાં શબ્દો : ૬૧૪૩
સુરામાં અક્ષરો : ૨૬૨૫૬
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૮૨ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
INDEX
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સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૭
નાણઝલ

થવા

પહેલાનો

સુરો

:

સુરએ

મુતફ્ફેહફન (તત્ફીક)
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ અન્ફાલ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) બકરહ,
૨) ફુસ્તાતુલ કુરઆન (ખયમાગાહે કુરઆન, ૩)
સનામુલ

કુરઆન

(કુરઆનની

ઉચ્ચતા,

મહાનતા)
નામ

રાખવાનું

કારણ

:

સુરામાં

‘બની

ઇસરાઇલ’ની ગાયનું વણસન છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : ૧) કુરઆને કરીમનો
સૌથી મોટો સુરો છે . ૨) આ સુરામાં ૧૩૦
INDEX
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ફીકહી એહકામ બયાન કરવામાં આવયા છે . ૩)
બયતુલ

મુકદ્દસથી

કાબા

તરફ

હકબ્લો

બદલવાનો હક
ુ મ આ સુરામાં છે . ૪) હરૂુ ફે
મુકત્તેઆતથી શરૂ થતો આ પહેલો સુરો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

રસ ૂલ

(સ.અ.વ.)એ

ફરમાવયું : જેણે આ સુરાની નતલાવત કરી તેના
પર ખુદાની રહેમત અને દુરૂદ મોકલવામાં
આવશે, અને તેને ખુદાની રાહમાં રક્ષકોનો
સવાબ મળશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧, પેજ
નં.૭૪)
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આલે ઇમરાન-૩ : ઔલાદે ઇમરાનઇમરાનના વંશજો
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૩૩:

ُم َُون ۡوحاُ َٰو ها َلُاّبۡ هر ّه ۡي َم َُو ها َلُ ّع ۡم هر َنُع َََل
ُ َ َص َط هٰٖۤفُ هاد
ُ ۡ الِلُا
َُٰ ّا
َ ٰ نُ ه
﴾
ُ ۳۳﴿ُين
ُ َ ۡ الۡ هعل َ ّم

સુરામાં ‘ઇમરાન’ શબ્દ : ૨ વખત
કુરઆનમાં ‘ઇમરાન’ શબ્દ : ૩ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩-૪
રૂકુઅ : ૨૦
સુરામાં આયતો : ૨૦૦
સુરામાં શબ્દો : ૩૫૦૦
સુરામાં અક્ષરો : ૧૪૯૮૪
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૦૯ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
INDEX
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સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૯
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ અન્ફાલ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ અહઝાબ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) આલે
ઇમરાન, ૨) તયબા
નામ રાખવાનું કારણ : ‘આલે ઇમરાન’ના
હકસ્સાનું વણસન થયું છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : ‘મુબાહેલા’ની આયત આ
સુરામાં છે . જેના લીધે હઝરત અલી (અ.સ.)
નફસે રસ ૂલ અને ઇમામે હસન તથા ઇમામે
હસ
ુ ૈન (અ.સ.) ફરઝંદાને રસ ૂલ છે .
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ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)એ
ફરમાવયુ,ં જે માણસ સુરએ બકરહ અને સુરએ
આલે

ઇમરાનની

નતલાવત

કરશે,

તો

કયામતના હદવસે આ બંને સુરાઓ તેના માથા
ઉપર છાયો કરશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૨,
પેજ નં.૨૩૨)
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સુરએ નનસાઅ-૪ : સ્ત્રીઓ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

ُّنُنَٰ ۡف ٍس َُٰوا ّح َد ٍة
ۡ ىُ َخل َ َقُك ۡمُ ٰم
ۡ هٖۤيـاَيٰ َهاُُال َٰناسُا َٰتق ۡوا َُربَٰكمُال َٰ ّذ
َٰ َاُوب
ٓاء
ُ اُر َجاًلُ َك ّث ۡۡيا َُٰونّ َس
ّ ثُ ّم ۡنه َم
َ َٰو َخل َ َقُ ّم ُۡن َهاُ َز ۡو َج َه

સુરામાં ‘નનસાઅ’ શબ્દ : ૨૦ વખત

કુરઆનમાં ‘નનસાઅ’ શબ્દ : ૫૭ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૪-૫-૬
રૂકુઅ : ૨૪
સુરામાં આયતો : ૧૭૬
સુરામાં શબ્દો : ૩૭૬૩
સુરામાં અક્ષરો : ૧૬૩૨૮
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૨૮ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
INDEX
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૨
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ મુમ્તહેના
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ણઝલઝાલ
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરામાં મોટા
ભાગના એહકામ સ્ત્રીઓ માટે બયાન કરવામાં
આવયા છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : ૧) તમામ સુરાઓની
વધારે શબ્દ ‘નનસાઅ’ આ સુરામાં છે . ૨) આ
સુરામાં મહેરમ અને નામહેરમ વયમ્ક્તઓ નવશે
નવગતવાર વણસન થયેલ છે .
ફઝીલત : હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી
(અ.સ.)એ

ફરમાવયુ,ં જે

વયમ્ક્ત

જુમઆ
્ ના

હદવસે સુરએ નનસાઅ પઢશે તે હફશારે કબ્રથી
INDEX
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અમાનમાં રહેશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૩,
પેજ નં.૫)
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સુરએ માએદા-૫ : ખોરાક
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત૧૧૪ :

ُّن
َُ قَا
َ لُ ّع ۡي ََسُا بۡنُ َم ۡر َي َمُاللهٰه َٰم َُر َٰب َناُٖۤا َن ّۡز ۡلُ َعل َ ۡي َناُ َمٓا ُّٮ َد ُةُ ٰم

ُارزقۡ َنا
ّ ٰ الس َمٓاءُّ َتك ۡونُلَـ َناُ ّع ۡيد
َٰ
َ اُو ها يَةُ ّٰم ۡن
َ َاُو هاخ ّّرن
َ اًُل ََٰو لّ َن
ۡ كُ َُو
﴾
ُ ۱۱۴﴿ُي
ُ َ ۡ ُّالر ّزق
َ َۡوا َن
ٰتُ َخ ۡۡي ه

સુરામાં ‘માએદા’ શબ્દ : ૨ વખત

કુરઆનમાં ‘માએદા’ શબ્દ : ૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૬-૭
રૂકુઅ : ૧૬
સુરામાં આયતો : ૧૨૦
સુરામાં શબ્દો : ૨૮૩૮
સુરામાં અક્ષરો : ૧૨૨૦૭
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૪૭ વખત
INDEX
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નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં) (કેટલાક તફસીરકતાસઓ લખે
છે સુરો એક સાથે નાણઝલ થયો છે .)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૧૨
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ફત્હ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ તૌબા
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) માએદા,
૨)

ઓકુદ, ૩)

મુનકઝહ

એટલે

કારણ

હઝરત

નજાત

આપવાવાળો.
નામ

રાખવાનું

:

ઇસા

(અ.સ.)ના હવારીઓએ આસમાનથી ખોરાક
નાણઝલ
INDEX

થવા

માટે

માંગણી
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(અ.સ.)એ દુઆ કરી. દુઆ કબ ૂલ થઇ. આ
પ્રસંગનું આ સુરામાં વણસન કરવામાં આવયું છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : દીન તથા નેઅમતોના
સંપ ૂણસ થવાનું વણસન આ સુરા થયેલ ું છે , અને
આયત નં.૬૭ માં હઝરત અલી (અ.સ.)ની
નવલાયત અને ઇમામત નવશે બયાન કરે લ છે .
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદ બાહકર
(અ.સ.)એ ફરમાવયુ,ં જે માણસ દર ગુરૂવારે
સુરએ માએદાની નતલાવત કરશે તેન ું ઇમાન
ઝુલ્મની કાળાશથી સુરણક્ષત રહેશે અને કદાપી
નશકસ કરશે નહહ. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૩,
પેજ નં.૨૫૭)
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સુરએ અનઆ
્ મ-૬ : પશુઓ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત૧૩૬ :

ُامُنَ ّص ۡيباُفَقَال ۡواُ ههذَ ا
ُ َ َو َج َعل ۡو ُاُ ّ هٰلِلُّ ّممَٰاُذ ََراَُم
ّ ـر ّث َُو ۡاًلَنۡ َع
ۡ ّنُال َۡح

ُمُف َََلُ َي ّصلُاّ ََل
ُ ۡ َانُلّش َركَٓا ُّٮ ّه
َ ّ هٰلِلُّبّ َز ۡع ّم ّه ۡم َُو ههذَ اُلّش َركَٓا ُّٮ َناؕ ُ ُف ََماُك
ُن
ُ َ َان ّ هُٰلِلُّفَه َوُ َي ّصلُاّ هَلُش َركَٓا ُّٮ ّه ۡمؕ ُ َُسٓا َءُ َماُ َي ۡحكم ۡو
ُ ّؕ ٰه
َ الِل َُو َماُك
﴾
ُ ۱۳۶﴿

સુરામાં ‘અન્આમ’ શબ્દ : ૬ વખત
કુરઆનમાં ‘અન્આમ’ શબ્દ : ૩૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૭-૮
રૂકુઅ : ૨૦
સુરામાં આયતો : ૧૬૫
સુરામાં શબ્દો : ૩૦૫૫
સુરામાં અક્ષરો : ૧૨૭૨૭
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સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૮૭ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૫
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ હહજ્ર્
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ સાફ્ફાત
નામ રાખવાનું કારણ : ૧) તમામ સુરાઓ
કરતાં ‘અન્આમ’ શબ્દ આ સુરામાં વધારે
આવયો

છે .

૨)

પશુઓ

નવશેના

હુકમને

નવગતવાર બયાન કરવામાં આવેલ છે .
ફઝીલત : ઇબ્ને અબ્બાસથી હરવાયત છે કે જે
માણસ

દરરોજ

રાત-હદવસ

આ

સુરાની

નતલાવત કરશે તો તે કયામતના હદવસે
અમાનમાં રહેશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૪,
પેજ નં.૬)
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સુરએ અઅરાફ-૭ : ઉંચી જગ્યા (મકામે
મુરતફઅ- જન્નત અને જહન્નમને નવભાજીત
કરતી એક હદ.)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૪૬:

ُ هٮ
ُ ؕ ۡ اف ُّر َجالُ َُٰي ۡع ّرف ۡو َنُك َٰلُۢ ّب ّس ۡي هُم
ُ ۡ َوبَ ۡي َنه َماُُ ّح َجابُ َُوع َََل
ّ ُاًل َ ۡع َر
ُاُوه ۡم
َ بُال َۡجـ َٰنةُّا َ ۡن َُسلهمُ َعل َۡيك ۡمُ ل َۡمُ َي ۡدخل ۡو َه
َ َونَا َد ۡواُا َ ۡص هح
﴾
ُ ۴۶﴿ُن
ُ َ َي ۡط َمع ۡو

સુરામાં ‘અઅરાફ’ શબ્દ : ૨ વખત
કુરઆનમાં ‘અઅરાફ’ શબ્દ : ૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૮-૯
રૂકુઅ : ૨૪
સુરામાં આયતો : ૨૦૬
સુરામાં શબ્દો : ૩૩૪૧
સુરામાં અક્ષરો : ૧૪૪૩૭
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સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૬૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૯
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ સાદ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ જીન્ન
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) અઅરાફ,
૨) અલમસ
નામ રાખવાનું કારણ : ૧) પુરા કુરઆનમાં
‘અઅરાફ’ શબ્દ ‘બે’ વખત આવયો છે અને
બંને શબ્દ આ સુરામાં છે . ૨) ‘અસ્હાબે
અઅરાફ’નો હકસ્સો આ સુરામાં બયાન થયેલ
છે .
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સુરાની નવનશષ્ટતા : મુસ્તહબ નસજદાની પહેલી
આયત આ સુરામાં છે , આયત નં.૨૦૬ માં
મુસ્તહબ નસજદો છે .
ફઝીલત : ઇમામે જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ
ફરમાવયું છે કે, “જેણે હર મહહને આ સુરાની
નતલાવત કરી તેને કયામતના હદવસે કોઇ પણ
પ્રકારનો ખૌફ કે પરે શાની થશે નહહ અને જે
દરે ક જુમઆ
્ એ

તેની

નતલાવત કરશે

તો

કયામતના હદવસે તેનાથી કોઇપણ જાતનો
હહસાબ હકતાબ લેવામાં આવશે નહહ.” (તફસીરે
અયાશી, ભાગ-૨, પેજ નં.૧૩૫)
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સુરએ અન્ફાલ-૮ : માલે ગનીમત
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

ُالرس ۡو ّلؕ ُ ُفَاتَٰقوا
ُ ؕ ّ ُاًل َ ۡنف
ُ َ َي ۡســـَل ۡو َن
ۡ َال ُق ّل
ۡ كُ َع ّن
َٰ ُاًل َ ۡنفَال ّ هُٰلِل َُّو
ُواُالِل َُو َرس ۡول َٖۤهُاّ ۡنُك ۡنت ۡم
ُ ۡ َاتُبَ ۡي ّنك
َُ ٰه
َ الِلُ َوا َ ۡصلّح ۡواُذ
َ ٰم َوا َ ّط ۡيع ه
﴾
ُ ۱﴿ُي
ُ َ ۡ ٰم ۡؤ ّم ّن
સુરામાં ‘અન્ફાલ’ શબ્દ : ૨ વખત
કુરઆનમાં ‘અન્ફાલ’ શબ્દ : ૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૯-૧૦
રૂકુઅ : ૧૦
સુરામાં આયતો : ૭૫
સુરામાં શબ્દો : ૧૨૪૩
સુરામાં અક્ષરો : ૫૩૮૮
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૮૮ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
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સુરાનો પ્રકાર : મદની
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૮
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ‘બકરહ’
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ‘આલે
ઇમરાન’
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) અન્ફાલ,
૨) બદ્ર
નામ રાખવાનું કારણ : ૧) પુરા કુરઆનમાં
‘અન્ફાલ’ શબ્દ ‘બે’ વખત આવયો છે અને બંને
શબ્દ આ સુરામાં છે . ૨) સમ ૃદ્ધદ્ધ અને માલે
ગનીમતના

અહેકામ

આ

સુરામાં

બયાન

કરવામાં આવયા છે .
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સુરાની નવનશષ્ટતા : ૧) ‘જગે
ં બદ્ર’ નવશે આ
સુરામાં વણસન કરવામાં આવયું છે . ૨) ખુમ્સના
અહેકામ આ સુરામાં બયાન કરવામાં આવયા
છે .
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ
ફરમાવયું છે કે, “જે માણસ હર મહહને ‘સુરએ
અન્ફાલ’ અને ‘સુરએ તૌબા’ની નતલાવત કરશે
તેના હદલમાં કયારે ય પણ ‘નનફાક’ પૈદા થશે
નહહ

અને

હઝરત

અમીરૂલ

મોઅમેનીન

(અ.સ.)ના શીઆઓમાં તેની ગણત્રી થશે.
(તફસીરે અયાશી, ભાગ-૨, પેજ નં.૧૮૧)
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સુરએ તૌબા-૯ : ઇમ્સ્તગફાર (પ્રાયનિતપ્રિાતાપ)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત૧૦૪ :

ُُالِلُه َوُيَق َۡبلُال َٰت ۡوبَ َةُ َع ۡنُ ّع َبا ّده َُو َياۡخذ
ُ ۡ ا َل
َ َٰمُ َي ۡعل َم ٖۤۡواُا َ َٰن ه
﴾
ُ ۱۰۴﴿ُُُالر ّح ۡيم
َُٰ َ ت َُوُا
َٰ
ّ الص َد هق
َٰ الِلُه َوُال َٰت َٰواب
َ ٰ نُ ه

સુરામાં ‘તૌબા’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘તૌબા’ શબ્દ : ૬ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૦-૧૧
રૂકુઅ : ૧૬
સુરામાં આયતો : ૧૨૯
સુરામાં શબ્દો : ૨૫૦૫
સુરામાં અક્ષરો : ૧૧૧૧૬
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૬૯ વખત
INDEX
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નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા

પ્રમાણમાં)

કેટલાક

તફસીરકતાસઓનું

કહેવ ુ ં છે કે “આ સુરો એક સાથે નાણઝલ થયો
છે .”
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૧૩
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ‘માએદા’
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ‘નસ્ર’
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) તૌબા,
૨)

બરાઅત, ૩)

‘ફાણઝહા’

એટલે

રૂસ્વા

કરવાવાળો, ૪) ‘મખણઝયા’ એટલે ઝલીલ અને
બદનામ કરવાવાળો, ૫) સૈફ.
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરામાં તૌબા કબ ૂલ
થવાની શરતો બયાન કરવામાં આવી છે .
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સુરાની

નવનશષ્ટતા

:

ફક્ત

આ

સુરો

જ

ણબમ્સ્મલ્લાહ હહરસ હમા નનરસ હીમ’ વગર નાણઝલ
થયો છે .
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ
ફરમાવયું છે કે, “જે માણસ હર મહહને ‘સુરએ
તૌબા’ની નતલાવત કરશે તો તેના હદલમાં
કયારે ય પણ ‘નનફાક’ પૈદા થશે નહહ અને
હઝરત

અમીરૂલ

શીઆઓમાં

તેની

મોઅમેનીન
ગણત્રી

(અ.સ.)ના

થશે.”

(તફસીરે

અયાશી, ભાગ-૨, પેજ નં.૨૧૩)
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ુ -૧૦ : એક નબીનુ ં નામ
સુરએ યુનસ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૯૮:

ُٖۤس ُل ََٰما
ً ؕ َ تُفَ َنف ََع َهاُٖۤاّيۡ َمان َهاُٖۤاّ ًَٰلُق َۡو َمُي ۡون
ُ َ فَل َۡو
ۡ تُق َۡر َيةُ ها َم َن
ۡ ًلُك َا َن

ُهۡن
ٰ ى ُِّفُال َۡح هيو ّة
ّ ابُالۡ ّخ ۡز
ۡ اُو َم َٰت ۡع ه
ۡ ۡ ها َمن ۡواُك ََش ۡف َناُ َع
َ َهۡنُعَذ
َ ُالدنۡ َي
﴾
ُ ۹۸﴿ُي
ُ ٍ ۡ ُاّ هَلُ ّح

ુ ’ શબ્દ : ૧ વખત
સુરામાં ‘યુનસ
ુ ’ શબ્દ : ૪ વખત
કુરઆનમાં ‘યુનસ
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૧
રૂકુઅ : ૧૧
સુરામાં આયતો : ૧૦૯
સુરામાં શબ્દો : ૧૮૪૨
સુરામાં અક્ષરો : ૭૫૯૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૬૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
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સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૧
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ‘અસરાઅ’
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ‘હુદ’
નામ

રાખવાનું

કારણ

:

હઝરત

ુ
યુનસ

(અ.સ.)નો હકસ્સો બયાન કરવામાં આવયો છે .
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ
ફરમાવયું છે કે, “જે માણસ બે અથવા ત્રણ
ુ ’ની નતલાવત કરશે
મહહનામાં સુરએ ‘યુનસ
તેને જાહહલ થવાનો ભય નહહ રહે અને તે
માનવંત

બંદાઓમાં

ગણાશે.”

(મજમઉલ

બયાન, ભાગ-૫, પેજ નં.૧૫૦)
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સુરએ હુદ-૧૧ : એક નબીનુ ં નામ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૫૦:

ُّنُاّل ه ٍه
ُ َواّ ه
َ َٰلُ َعا ٍدُا َ َخاه ۡمُه ۡو ُد ؕ ُا ُقَا َلُ هيق َۡو ّمُا ُۡعبدوا ه
ۡ ُالِلُ َماُلَـك ۡمُ ٰم
﴾۵۰﴿ُن
ُ َ َۡي ؕ هُ ُاّ ۡنُا َ ۡنت ۡمُاّ ًَٰلُمف ََۡت ۡو
ُۡ غ

સુરામાં ‘હદ
ુ ’ શબ્દ : ૪ વખત

કુરઆનમાં ‘હુદ’ શબ્દ : ૧૦ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૧-૧૨
રૂકુઅ : ૧૦
સુરામાં આયતો : ૧૨૩
સુરામાં શબ્દો : ૧૯૪૭
સુરામાં અક્ષરો : ૭૮૨૦
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૮ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૨
ુ ’
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ‘યુનસ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ‘યુસફુ ’
નામ રાખવાનું કારણ : હઝરત હુદ (અ.સ.)નો
હકસ્સો બયાન કરવામાં આવયો છે .
સુરાની

નવનશષ્ટતા

:

હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ.અ.વ.)એ ફરમાવયું છે કે, સુરએ ‘હુદ’ના
નાણઝલ થવાના કારણે હુ ં વ ૃધ્ધ થઇ ગયો. કેમ
કે આ સુરાએ મને અને મારા સાથીયોને દ્રઢ
રહેવાનો હક
ુ મ આપ્યો છે .
ફઝીલત : ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર (અ.સ.)
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ દર જુમઆ
્ ના હદવસે
સુરએ ‘હદ
ુ ’ની નતલાવત કરશે તો ખુદાવંદે
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આલમ કયામતના હદવસે તેને અંણબયા અને
મોઅમેનીનના ટોળામાં શુમાર કરશે. તેનો
હહસાબ-હકતાબ બહુ ઝડપી થશે અને તેના
આમાલનામામાં કોઇપણ જાતનો ગુનાહ હશે
નહહ.” (તફસીરે અયાશી, ભાગ-૨, પેજ નં.૨૯૯)
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સુરએ યુસફુ -૧૨ : એક નબીનુ ં નામ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૪ :

تُاّ ّ ّٰنۡ َُرا َيۡتُا َ َح َدُ َع َش َرُك َۡوكَبا
ّ َاّذُُۡقَا َلُي ۡوسف ًُّل َّب ۡيهُّ هٖۤياَب

સુરામાં ‘યુસફુ ’ શબ્દ : ૨૫ વખત

કુરઆનમાં ‘યુસફુ ’ શબ્દ : ૨૭ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૨-૧૩
રૂકુઅ : ૧૨
સુરામાં આયતો : ૧૧૧
સુરામાં શબ્દો : ૧૭૯૬
સુરામાં અક્ષરો : ૭૩૦૫
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૪૪ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૩
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ હદ
ુ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ હહજ્ર્ર
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) યુસફુ ,
૨) અહસનુલ કસસ
નામ

રાખવાનું

કારણ

:

હઝરત

યુસફુ

(અ.સ.)નો હકસ્સો બયાન કરવામાં આવયો છે .
સૌથી વધારે આ સુરામાં ‘યુસફુ ’ આવયો છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : આ સુરાને બહેતરીન
હકસ્સો કહેવામાં આવયો છે .
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ
ફરમાવયું છે કે, “જે માણસ દરરોજ હદવસે
અથવા રાત્રે આ સુરાની નતલાવત કરે તો
કયામતના હદવસે ખુદાવંદે આલમ તેને હઝરત
યુસફુ (અ.સ.)નું સૌંદયસ (ખ ૂબસુરતી) અતા
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કરશે, તેને કોઇપણ પ્રકારનો રં જ નહહ થાય,
અને

તે

ખુદાના

સાલેહ

(સદાચારી)

બંદાઓમાંથી હશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૫,
પેજ નં.૩૫૪)
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સુરએ રઅદ-૧૩ : આસમાની ગર્જના
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧૩:

ُّنُ ّخ ۡي َف ّتهُ َُو ي ۡر ّسل
َٰ َُُو ي َس ّٰبح
ۡ الر ۡعدُبّ َح ۡم ّده َُوال َۡملهٖۤـ ُّٮكَةُُم

ُُالِلُ ُ َُّوه َو
َٰ
َ الص َواع
ّٰقُفَي ّص ۡيبُبّ َهاُ َم ۡنُيٰ ََشٓاء َُوهُ ۡمُي َجا ّد ل ۡو َن ُِّف ه
﴾
ُ ۱۳﴿ُال
ُّ َش ّديۡدُالۡ ّم َح

સુરામાં ‘રઅદ’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘રઅદ’ શબ્દ : ૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૩
રૂકુઅ : ૬
સુરામાં આયતો : ૪૩
સુરામાં શબ્દો : ૮૫૪
સુરામાં અક્ષરો : ૩૫૪૧
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૪ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
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સુરાનો પ્રકાર : મદની
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૬
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ મોહમ્મદ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ રહમાન
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરામાં આસમાની
ગર્જનાનું વણસન કરવામાં આવયું છે .
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ
ફરમાવયું છે

કે, “જે માણસ સૌથી વધારે

પ્રમાણમાં સુરએ રઅદની નતલાવત કરશે તો
તે

આસમાનથી

નવજળી

પડવાથી

હંમેશા

અમાનમાં રહેશે, અને મોમીન હશે તો હહસાબ
હકતાબ વગર જન્નતમાં દાખલ થશે અને
પોતાના ઘરવાળા તેમજ ભાઇઓમાંથી કોઇપણ
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માટે ભલામણ કરી શકશે.” (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૬, પેજ નં.૫)
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સુરએ ઇબ્રાહીમ-૧૪ : ઉલુલ અઝમ નબીનુ ં
નામ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૩૫:

ُِنَُا َ ۡن
َٰ َواّذُُۡقَا َلُاّبۡ هر ّه ۡيم َُر ّٰبُا ۡج َع ۡلُ ههذَ اُال َۡبل ََدُ ها ّمن
ٰ ّ َِن َُوب
ۡ ّ اُوا ۡجن ۡب
﴾
ُ ۳۵﴿ُام
ُ َ ص َن
ُ ۡ َ ُاًل
ُ ۡ ـعب َد
ۡ َٰن

સુરામાં ‘ઇબ્રાહીમ’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘ઇબ્રાહીમ’ શબ્દ : ૬૯ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૩
રૂકુઅ : ૭
સુરામાં આયતો : ૫૨
સુરામાં શબ્દો : ૮૩૦
સુરામાં અક્ષરો : ૩૫૪૧
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૭ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
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સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૨
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ નુહ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ અંણબયા
નામ રાખવાનું કારણ : હઝરત ઇબ્રાહીમ
(અ.સ.)નો હકસ્સો બયાન કરવામાં આવયો છે .
ફઝીલત : ઇમામ

જાફરે

સાહદક (અ.સ.)

ફરમાવયું છે કે, “જે માણસ દરે ક જુમઆ
્ ના
હદવસે બંને રકાતોમાં સુરએ ઇબ્રાહીમ અને
સુરએ હહજ્ર્રની નતલાવત કરે તે કદાપી ગરીબી,
પાગલપન અને સખ્તીમાં મુબ્તેલા થશે નહહ.”
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૬, પેજ નં.૫૫)
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સુરએ હહજ્ર્ર-૧૫ : મદીના અને શામ વચ્ચે
આવેલ ું એક શહેર.
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૮૦:

﴾
ُ ۸۰﴿ُين
ُ َ ۡ َّدُكَذَٰ َبُا َ ۡص هحبُالۡ ّح ۡج ّرُالۡم ۡر َسل
ُ ۡ َُو لَـق

સુરામાં ‘હહજ્ર્ર’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘હહજ્ર્ર’ શબ્દ : ૫ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૪
રૂકુઅ : ૬
સુરામાં આયતો : ૯૯
સુરામાં શબ્દો : ૬૫૬
સુરામાં અક્ષરો : ૨૮૮૧
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૪
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ યુસફુ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ અન્આમ
નામ

રાખવાનું કારણ

:

અસ્હાબે

હહજ્ર્ના

હકસ્સાનું વણસન કરવામાં આવયું છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)એ
ફરમાવયું

કે,

કરવાવાળાને
બરાબર

“સુરએ

હહજ્ર્ની

નતલાવત

મોહાજેરીન

અને

અન્સારના

નેકીઓ

આપવામાં

આવે

છે .”

(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૬, પેજ નં.૯૭)
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સુરએ નહલ-૧૬ : મધમાખી
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૬૮:

ُّن
ُ َ ىُم
ُۡ كُاّ ََلُال َٰن
ُ َوا َ ۡو ه
َٰ الُبي ۡوت
ّ ّنُالۡ ّج َب
َ حُ َر ٰب
َ اُوم
ۡ ح ّلُا َ ّنُا َٰت ّخ ّذ
الش َج ّر َُو ّم ٰمَاُ َي ۡع ّرش ۡو َ ُن
َٰ
﴾
ُ ۶۸﴿ُن

સુરામાં ‘નહલ’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘નહલ’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૪
રૂકુઅ : ૧૬
સુરામાં આયતો : ૧૨૮
સુરામાં શબ્દો : ૧૮૪૫
સુરામાં અક્ષરો : ૭૮૩૮
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૮૪ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૦
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ કહફ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ નુહ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) નહલ,
૨) નઅમ-નેઅમતો
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરામાં મધમાખી
નવશે વણસન કરવામાં આવયું છે .
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર
(અ.સ.)એ ફરમાવયું છે કે, “જે માણસ મહહનામાં
એક વખત ‘સુરએ નહલ’ની નતલાવત કરે તો
તે દુનનયાની મોહબ્બતમાં ણગરફતાર નહહ થાય.
ઉપરાંત ૭૦ પ્રકારની ણબમારીઓથી મહેફુઝ
રહેશે. તે પૈકીની નાનામાં નાની ણબમારી
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પાગલપન, સફેદ દાગ અને કોઢ છે , અને
નતલાવત કરનારની મંણઝલ ‘જન્નતે અદન’માં
હશે.”

(મજમઉલ

બયાન,

ભાગ-૬,

પેજ

નં.૧૩૫)
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સુરએ અસરાઅ-૧૭ : (મેઅરાજ) સૈર
કરાવવી
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી-૧ :

ُامُاّ ََل
ُ ۡ ّنُال َۡم
ُ َ س ۡب هح
ّ ـر
َ ىُب َع ُۡب ّدهُل َۡيَلُ ٰم
ٖۡۤ نُال َٰ ّذ
ّ ىُا َۡس هر
َ س ّج ّدُال َۡح

ُّنُ ها هي ّت َناؕ ُ ُاّ نَٰهُه َو
ۡ ال َۡم ۡس ّج ّد
ۡ اُح ۡولَهُلّن ّر َيهُم
ۡ ُاًلَق َۡصاُال َٰ ّذ
َ ىُ هب َر ۡك َن
َٰ ا
﴾
ُ ۱﴿
ُ ُۡي
ُ ۡ لس ّم ۡيعُال َۡب ّص

સુરામાં ‘અસરાઅ’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘અસરાઅ’ શબ્દ : ૩ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૫
રૂકુઅ : ૧૨
સુરામાં આયતો : ૧૧૧
સુરામાં શબ્દો : ૧૫૫૮
સુરામાં અક્ષરો : ૬૬૪૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૦ વખત
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નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા (પરં ત ુ આયત
નં.૨૬, ૩૨, ૩૩, ૫૭ અને ૫૮ મદીનામાં
નાણઝલ થયેલ છે .)
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી નાણઝલ થવાનો પ્રકાર :
ધીમે-ધીમે

(થોડા-થોડા

પ્રમાણમાં)

નાણઝલ

થવાનો ક્રમ : ૫૦
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ કસસ
ુ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ યુનસ
સુરા

સાથે

સંબધ
ં

ધરાવતા

નામ

:

૧)

અસરાઅ, ૨) ઇસરાઅ, ૩) બની ઇસરાઇલ, ૪)
સુબ્હાનલ્લઝી
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરામાં હઝરત
ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ.અ.વ.)ની

મેઅરાજનું વણસન

કરવામાં આવયું છે .
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ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ
ફરમાવયું છે કે, “જે માણસ દર શબે જુમઆ
્
‘સુરએ બની ઇસરાઇલ’ની નતલાવત કરશે તો
તે હઝરતે કાએમે આલે મોહમ્મદ (અ.સ.)ની
ણઝયારત કયાસ વગર મરશે નહી. ઉપરાંત
આપના

અસ્હાબોમાં

તેનો

શુમાર

થશે.”

(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૬, પેજ નં.૨૧૩)
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સુરએ કહફ-૧૮ : ગાર, ગુફા, આશ્રયસ્થાન,
પનાહગાહ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૯ :

ُّنُ ها هي ّت َنا
ُۡ َا
ّ بُالۡـك َۡه
َٰ ف َُو
َ مُ َح ّس ۡب
ۡ الرقّ ۡي ّمن ُك َان ۡواُم
َ تُا َ َٰنُا َ ۡص هح
﴾
ُ ۹﴿َُع َجبا

સુરામાં ‘કહફ’ શબ્દ : ૬ વખત
કુરઆનમાં ‘કહફ’ શબ્દ : ૬ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૫-૧૬
રૂકુઅ : ૧૨
સુરામાં આયતો : ૧૧૦
સુરામાં શબ્દો : ૧૫૮૪
સુરામાં અક્ષરો : ૬૫૫૦
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૬ વખત
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નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા (આયત નં.૨૮
નસવાય)
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૯
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ગાનશયા
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ નહલ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) કહફ, ૨)
અસ્હાબે કહફ, ૩) હાએલા (જહન્નમની આગ
અને

કુરઆનની

નતલાવત

અને

હીફઝ

કરવાવાળા દરનમયાન પરદો-આડ છે .)
નામ રાખવાનું કારણ : ‘કહફ’ શબ્દ ફકત આ
સુરામાં ૬ વખત આવયો છે .
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ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ
ફરમાવયું છે કે, “જે માણસ હર શબે જુમઆ
્
સુરએ કહફની નતલાવત કરશે તો તે શહીદની
મૌત મરશે અને શહીદો તે સાથે જીવતો થશે.”
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૬, પેજ નં.૩૦૭)
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સુરએ મરયમ-૧૯ : હ. ઇમરાનની હદકરી
અને હ. ઇસા (અ.સ.)ની માનવંત માતા.
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧૬:

ُ ّؕنُا َ ۡهلّ َهاُ َمكَاناُش َۡرقّ ٰي ن ُا
ۡ بُ َم ۡر يَ َمُ ُاّ ّذُا ْن َت َبذَ ۡتُم
ّ َواذۡ ك ُۡرُ ِّفُالۡـ ّك هت
﴾
ُ ۱۶﴿

સુરામાં ‘મરયમ’ શબ્દ : ૩ વખત
કુરઆનમાં ‘મરયમ’ શબ્દ : ૩૪ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૬
રૂકુઅ : ૬
સુરામાં આયતો : ૯૮
સુરામાં શબ્દો : ૯૭૦
સુરામાં અક્ષરો : ૩૯૩૫
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૮ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
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સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૪
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ફાનતર
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ તાહા
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) મરયમ,
૨) કાફ-હા-યા-અયન-સાદ
નામ

રાખવાનું કારણ

:

આ

સુરામાં હ.

મરયમનો હકસ્સો બયાન કરવામાં આવયો છે .
સુરાની

નવનશષ્ટતા

:

કુરઆનમાં

આખા

ઔરતના નામથી આ એકજ સુરો છે .
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ
ફરમાવયું છે કે, “જે માણસ હંમેશા ‘સુરએ
મરયમ’ની નતલાવત કરે તો તે જયાં સુધી
INDEX

પેજ.67

HAJINAJI.com

માલદાર નહહ થાય અને માલ તથા ઔલાદ
નવગેરે ચીજો હાનસલ નહી કરી લે ત્યાં સુધી
મરશે નહહ અને આખેરતમાં તે હઝરતે ઇસા
(અ.સ.)ના

અસ્હાબમાંથી

હશે.”

(મજમઉલ

બયાન, ભાગ-૬, પેજ નં.૩૯૭)
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સુરએ તાહા-૨૦ : હઝરત રસ ૂલે અકરમ
(સ.અ.વ.)નો લકબ છે .
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ ُ ُؕهط هه
સુરામાં ‘તાહા’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘તાહા’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૬
રૂકુઅ : ૮
સુરામાં આયતો : ૧૩૫
સુરામાં શબ્દો : ૧૩૫૩
સુરામાં અક્ષરો : ૫૩૯૯
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૬ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૫
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ મરયમ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ વાકેઆ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) તાહા, ૨)
કલીમ
નામ રાખવાનું કારણ : ‘તાહા’ શબ્દથી સુરાની
શરૂઆત થઇ છે .
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ
ફરમાવયું છે કે, “સુરએ તાહા’નું પઢવુ ં તકસ ન
કરો. કારણ કે સુરએ ‘તાહા’ને ખુદા દોસ્ત રાખે
છે અને તેના પઢવાવાળાને પણ દોસ્ત રાખે
છે . તેના પઢનારનું આમાલનામું કયામતના
હદવસે તેના જમણા હાથમાં હશે, તેની સાથે
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હહસાબ હકતાબ નહહ થાય. તેને એટલો બધો
બદલો આપવામાં આવશે કે તે રાજી થઇ જશે.”
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૭, પેજ નં.૬)
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સુરએ અંણબયા-૨૧ : નબીનુ ં બહવ
ુ ચન
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત :
અંણબયા, નબી, નબુવવત, નબીય્યીન, નબીય્યુન,
યા નબીય્યા નવગેરે શબ્દો આ સુરામાં નથી.
સુરામાં ‘અંણબયા’ શબ્દ : -કુરઆનમાં ‘અંણબયા’ શબ્દ : ૫ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૭
રૂકુઅ : ૭
સુરામાં આયતો : ૧૧૨
સુરામાં શબ્દો : ૧૧૭૩
સુરામાં અક્ષરો : ૫૦૯૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૬
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૩
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ઇબ્રાહીમ
ુ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ મોઅમેનન
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરામાં અંણબયાએ
હકરામના ૧૬ નામ છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : ૧) ફકત આજ સુરો છે જે
સુરાનું નામ છે એટલે કે તેમાં તે ‘અંણબયા’
શબ્દનો તેમાં ઉલ્લેખ નથી. ૨) આ સુરામાં
નુહ, લુત, ઇબ્રાહીમ, ઇસ્માઇલ, ઇસ્હાક, યઅકુબ,
મુસા,

હારૂન,

દાઉદ,

સુલયમાન,

અય્યુબ,

ુ , ઝકહરયા અને યહ્યા
ઇદરીસ, ઝુલહકફલ, યુનસ
કુલ ૧૬ નબીના નામ છે .
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ફઝીલત : ઇમામે જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ
ફરમાવયું છે કે, “જે કોઇ સુરએ અંણબયાની
નતલાવત મોહબ્બતની સાથે કરે તો દુનનયામાં
લોકોની નજરોમાં તેનો રોબ-દબદબો (પ્રભાવ)
પડશે અને

આખેરતમાં તમામ અંણબયાનો

દોસ્ત હશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૭, પેજ
નં.૭૦)
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સુરએ હજ-૨૨ : હજ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૨૭:

ُي
ُ ۡ َٰوا َ ّذ
ٰ ّ اس ُّبا ل َۡح ّجٰ ُ َياۡت ُۡوكَ ُّر َجاًل َُٰوع هََلُك
َ ل
ّ نُ ِّفُال َٰن
َ ۡ ُّضا م ٍُّرُ َٰياۡت
﴾
ُ ۲۷﴿ُق
 ُؕ لُفَ ٍجٰ ُ َع ّم ۡي ٍن
ٰ ّ ّنُك
ۡ م

સુરામાં ‘હજ’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘હજ’ શબ્દ : ૧૧ વખત
જુઝ (સ ૂરો કયા પારામાં) : ૧૭
રૂકુઅ : ૧૦
સુરામાં આયતો : ૭૮
સુરામાં શબ્દો : ૧૨૭૯
સુરામાં અક્ષરો : ૫૩૧૫
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૭૫ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની
INDEX

પેજ.75

HAJINAJI.com

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૩
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ નુર
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ મુનાફેકુન
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરામાં ‘હજ’
વાજીબ થવાનું બયાન કરવામાં આવયું છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : ૧) હજનું આમ-સાવસજનીક
એલાન કરવામાં આવયું છે . ૨) હજનું વાજીબ
હોવુ ં બયાન કરવામાં આવયું છે . ૩) હજના
એહકામ બયાન કરવામાં આવયા છે .
ફઝીલત : ઇમામે જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ
ફરમાવયું છે કે, “જે માણસ ત્રણ હદવસ સુરએ
હજની નતલાવત કરશે, તેને વષસ પુરૂં થવા
પહેલાં હજ નસીબ થશે. અગર હજના પ્રવાસ
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દરનમયાન તે મરણ પામશે તો જન્નતમાં દાખલ
થશે.”

(મજમઉલ

બયાન,

ભાગ-૭,

પેજ

નં.૧૨૩)
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ુ -૨૩ : મોઅમીનો
સુરએ મોઅમેનન
(મોઅમીનનુ ં બહુવચન)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُنن
ُ َ َدُاَفۡلَحَ ُالۡم ۡؤ ّمن ۡو
ُۡ ق
ુ ’ શબ્દ : ૩૫ વખત
સુરામાં ‘મોઅમેનન
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૮
રૂકુઅ : ૬
સુરામાં આયતો : ૧૧૮
સુરામાં શબ્દો : ૧૦૫૧
સુરામાં અક્ષરો : ૪૪૮૬
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૩ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૪
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ અંણબયા
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ સજદહ
નામ

રાખવાનું

કારણ

:

સુરાની

પહેલી

ુ ’ શબ્દ છે .
આયતમાં ‘મોઅમેનન
સુરાની

નવનશષ્ટતા

:

મોઅમીનોના

એ

સદગુણોનું વણસન કરવામાં આવયું છે જેનું
હાસીલ કરવુ ં દરે ક ઇન્સાન માટે જરૂરી છે .
ફઝીલત
(અ.સ.)એ

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

ફરમાવયું

કે,

“જેણે

સુરએ

ુ ’ની નતલાવત કરી તેનો અંજામ
‘મોઅમેનન
ભલાઇ સાથે થશે, અને જેણે દરે ક જુમઆ
્ એ
તેની નતલાવત કરી તો તે જન્નતુલ હફરદૌસમાં
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અંણબયા

અને

મુરસલીનની

સાથે

હશે.”

(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૭, પેજ નં.૧૭૫)
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સુરએ નુર-૨૪ : નુર
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૩૫:

ُالس هم هو ّت َُو ۡاًل َۡر ّضُ ُ َمثَلُن ۡو ّرهُ َك ّم ۡشكهو ٍةُفّ ۡي َهاُ ّم ۡص َباحُ ُ
ا َ هٰ ُ
لِلُن ۡور َٰ
ّنُ
َدُم ۡ ُ
ىُيٰ ۡوق ُ
اج ُةُكَاَنَٰ َهاُُك َۡوكَبُُد ّٰر ُٰ
احُ ّ ُ
الۡ ّم ۡص َب ُ
اج ٍؕ ُة ُا َل ٰز َج َ
ِف ُۡز َج َ
ًلُغ َۡربّ َٰي ن ٍؕ ة ُ ُيَٰـكَادُُ َز ۡيت َهاُ
ًلُش َۡرقّ َٰي ٍُةُ َٰو َ ُ
َش َج َر ٍُةُ ٰم هبـُ َر َك ٍُةُ َز ۡيت ۡونَ ٍُةُ َٰ ُ

الِلُلّن ۡو ّرهُُ
ىُ هٰ ُ
ضٓۡء َُو ل َۡوُل َۡمُ َت ۡم َس ۡسهُنَارُ ًُ ُن ۡورُُع هََلُُن ۡو ٍؕ ُر ُ َي ۡه ّد ُ
ي ّ ۡ
َش ٍُءُ
اسُ ُ َو هٰ ُ
الِلُ ۡاًل َ ۡمثَا َُ
ض ّربُُ هٰ ُ
نُ ٰي ََش ؕ ُ
َم ۡ ُ
الِلُ ّبك ّ ٰ
ٓاء ُ َُوُ َي ۡ
لُلّل َٰن ّ
لُُ َ ۡ
﴾
َعلّ ۡيمُ ًنُُ﴿ُ ۳۵

સુરામાં ‘નુર’ શબ્દ : ૭ વખત
કુરઆનમાં ‘નુર’ શબ્દ : ૪૩ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૮
રૂકુઅ : ૯
સુરામાં આયતો : ૬૪
સુરામાં શબ્દો : ૧૩૧૮
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INDEX

સુરામાં અક્ષરો : ૫૭૫૫
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૮૦ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની – કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૨
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ હશ્ર
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ હજ
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરામાં આયતે
‘નુર’ છે , જેમાં ‘નુર’ શબ્દ પાંચ વખત છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : પુરૂષો તથા સ્ત્રીઓના
પરદા-હહજાબ નવશે બયાન કરવામાં આવેલ છે .
પુરૂષોનો હહજાબ એ છે કે પોતાની નજરોને
નીચી રાખે.
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ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.)એ ફરમાવયું છે કે, “પોતાનો માલ અને
પોતાની ઇઝઝતને ‘સુરએ નુર’ની નતલાવતથી
સુરણક્ષત

રાખો.

આ

સુરા

થકી

પોતાની

ઔરતોની ઇઝઝતની હહફાઝત કરો. જે માણસ
હદવસ રાત હંમેશા આ સુરાની નતલાવત કરે
તેના ઘરમાંથી કોઇ બદકાર આદમી થશે નહહ
અને મરવા પછી ૭૦ હજાર ફહરશ્તા તેની કબ્ર
સુધી ઇમ્સ્તગ્ફાર કરતા કરતા જશે.” (મજમઉલ
બયાન, ભાગ-૭, પેજ નં.૨૧૬)
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સુરએ ફુરકાન-૨૫ : હક અને બાનતલ વચ્ચે
ફકસ કરવું
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

ُيُنَ ّذيۡ َر ن ُؕ ا
ُ َ ىُنَ َٰز َلُالۡـف ُۡرق
ۡ ـركَُُال َٰ ّذ
َ ۡ َانُع هََلُ َع ۡب ّدهُل َّيك ۡو َنُلّل ۡ هعل َ ّم
َ َت هب
﴾
ُ ۱﴿

સુરામાં ‘ફુરકાન’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘ફુરકાન’ શબ્દ : ૭ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૮-૧૯
રૂકુઅ : ૬
સુરામાં આયતો : ૭૭
સુરામાં શબ્દો : ૮૯૬
સુરામાં અક્ષરો : ૩૮૭૭
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૮ વખત
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : મક્કા
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સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૨
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ યાસીન
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ફાનતર
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) ફુરકાન,
૨) તબારકલ્લઝી
નામ રાખવાનું કારણ : કુરઆનના નામો પૈકી
એક નામ ‘ફુરકાન’ છે . જે પહેલી આયતમાં
આવેલ છે . એટલે કે કુરઆન હક અને બાનતલ
વચ્ચે ઇમ્મ્તયાઝ પૈદા કરે છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : કુરઆન થોડા થોડા
પ્રમાણમાં નાણઝલ થયું હોવાનું બયાન છે .
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ફઝીલત : ઇમામે મુસા કાણઝમ (અ.સ.)એ
ફરમાવયું કે, ‘જે માણસ દરે ક રાત્રે સુરએ
ફુરકાનની નતલાવત કરે તે હંમેશા ખુદાના
અઝાબથી

અમાનમાં

રહેશે.

તેનો

હહસાબ

હકતાબ થશે નહહ અને તેન ું સ્થાન જન્નતુલ
હફરદૌસમાં હશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૭,
પેજ નં.૨૭૮)
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સુરએ શોઅરા-૨૬ : કનવઓ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત૨૨૪ :

﴾۲۲۴﴿ُن
ُ َ الش َع َرٓاءُُ َي َٰت ّبعهمُالۡ َغاو
ٰ َو

સુરામાં ‘શોઅરા’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘શોઅરા’ શબ્દ : ૭ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૯
રૂકુઅ : ૧૧
સુરામાં આયતો : ૨૨૭
સુરામાં શબ્દો : ૧૩૧૯
સુરામાં અક્ષરો : ૫૬૩૦
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૩ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૭
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ વાકેઆ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ નમ્લ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) શોઅરા,
૨) તા સીન મીમ, ૩) જામેઆ-જાનમઆ
નામ રાખવાનું કારણ : ‘શોઅરા’ શબ્દનો
ઉલ્લેખ ફક્ત આજ સુરામાં થયેલો છે .
ુ ા (સ.અ.વ.)એ
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલેખદ
ફરમાવયું કે, ‘જે માણસ સુરએ ‘શોઅરા’ની
નતલાવત

કરે ,

ખુદાવંદે

આલમ

તમામ

મોઅમીન પુરૂષો અને મોઅમેના સ્ત્રીઓની
સંખ્યાથી દસ ગણો અજ્ર્ તેને અતા કરશે.
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૭, પેજ નં.૩૧૮)
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સુરએ નમ્લ-૨૭ : કીડી
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧૮:

ۡٓ
َُح هٰتُُاّ َذاُٖۤا َ َت ۡواُع هََل َُوا ّدُال َٰن ۡم ّلن ُقَا ل َۡتُ َن ۡمل َةُ هٰيٖۤاَيٰ َهاُال َٰن ۡملُا ۡدخل ۡوا

ُن
ُ َ شعر ۡو
ُ ۡ َم هس ّك َنك ۡمُ ًَُلُ َي ۡح ّط َم َٰنك ۡمُسل َۡي همنُ َوجن ۡودهن ُ َوه ۡم ًَُلُ َي
﴾
ُ ۱۸﴿

સુરામાં ‘નમ્લ’ શબ્દ : ૩ વખત
કુરઆનમાં ‘નમ્લ’ શબ્દ : ૩ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૧૯-૨૦
રૂકુઅ : ૭
સુરામાં આયતો : ૯૩
સુરામાં શબ્દો : ૧૧૬૨
સુરામાં અક્ષરો : ૪૭૯૫
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૭ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
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સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૮
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ શોઅરા
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ કસસ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) નમ્લ, ૨)
સુલયમાન, ૩) તા સીન
નામ રાખવાનું કારણ : નમ્લ યાને ચ્યુટી
ં
(કીડી)નો હકસ્સો બયાન થયેલો છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : આ સુરામાં બે વખત
‘ણબમ્સ્મલ્લાહ હહરસ હમા નનરસ હીમ’ આવયું છે .
ફઝીલત

:

ફરમાવે

છે

હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

કે, “સુરએ

નમ્લનન

(સ.અ.વ.)
નતલાવત

કરવાવાળાને હ. સુલયમાન, હ. હદ
ુ , હ. સાલેહ,
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હ.

શોએબ

અને

હ.

ઇબ્રાહીમની

વાતોનું

સમથસન અને ખંડન કરવાવાળાઓની સંખ્યાથી
દસ ગણો બદલો મળશે, અને કબ્રમાંથી તે
‘લાએલાહ ઇલ્લલ્લાહ’ કહેતો કહેતો ઉભો થશે.”
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૭, પેજ નં.૩૬૧)
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સુરએ કસસ-૨૮ : હકસ્સાનુ ં બહુવચન
(હકસ્સાઓ)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૨૫:

ُ َُاس ّت ۡح َيٓا ٍءُ قَا ل َۡتُاّ َٰنُا َ ِّبُۡ َي ۡدع ۡوك
ُۡ ّ دٮہ َماُُ َت ۡم
ُ ف ََجٓا َء ۡتهُُاّ ۡح ه
ۡ شُ َُع ََل
ُص
 ؕ َاُجٓا َءه َُوقَ َٰصُعَل َۡيهُّالۡق ََص َ ن
َ َل َّي ۡج ّزي
َ اُسق َۡي
َ تُلَـ َناؕ ُ ُفَل َٰم
َ كُا َۡج َرُ َم
﴾
ُ ۲۵﴿ُي
ُ َ ۡ ُالظلّ ّم
ُ ۡ قَا َل ًَُلُ َت َخ
ّٰنُالۡق َۡو ّم ه
َ ف نَ َج ۡو َتُم

સુરામાં ‘કસસ’ શબ્દ : ૩ વખત

કુરઆનમાં ‘કસસ’ શબ્દ : ૨૬ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૦
રૂકુઅ : ૯
સુરામાં આયતો : ૮૮
સુરામાં શબ્દો : ૧૪૩૯
સુરામાં અક્ષરો : ૫૯૩૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૭ વખત
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નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૯
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ નમ્લ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ અસરાઅ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) કસસ,
૨) મુસા અને હફરઔન
નામ

રાખવાનું કારણ

:

‘કસસ’

હકસ્સાનું

બહુવચન છે . આ સુરામાં ઘણા હકસ્સા બયાન
થયા છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : હઝરત મુસા (અ.સ.) અને
હઝરત શોએબ (અ.સ.)નો હકસ્સો બયાન થયો
છે .
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ફઝીલત

:

હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ.અ.વ.)

ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સુરએ કસસની
નતલાવત કરશે તેને હઝરત મુસા (અ.સ.)ની
કૌમની સંખ્યાથી દસ ગણો અજ્ર્ મળશે, અને
જમીન

તથા

આસમાનના

તમામ

ફહરશ્તા

કયામતના હદવસે તેના સાહદક હોવા નવશેની
ગવાહી આપશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૭,
પેજ નં.૪૧૨)
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સુરએ અન્કબુત-૨૯ : મકડી (કરોણળયો)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૪૧:

ُ ًُ ُالِلُّا َ ۡو ل َّيٓا َءُك ََمث َّلُال َۡع ۡنكَب ۡو ّت
ّٰنُد ۡو ّن ه
ۡ َمثَلُُال َٰ ّذ ۡي َنُا تَٰ َخذ ۡواُم

ُاّ تَٰ َخذَ ۡتُبَ ۡيتاُ َُوُاّ َٰنُا َ ۡوه ََنُالۡبي ۡو ّتُل ََب ُۡيتُال َۡع ۡنكَب ۡو ّتُ ُل َۡوُك َان ۡوا
﴾
ُ ۴۱﴿ُن
ُ َ يَ ۡعل َم ۡو

સુરામાં ‘અન્કબુત’ શબ્દ : ૨ વખત
કુરઆન ‘અન્કબુત’ શબ્દ : ૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૦-૨૧
રૂકુઅ : ૭
સુરામાં આયતો : ૬૯
સુરામાં શબ્દો : ૯૭૮
સુરામાં અક્ષરો : ૪૩૨૧
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૪૨ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
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સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૫
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ રૂમ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ મોતફ્ફેફીન
નામ રાખવાનું કારણ : આખા કુરઆનમાં
અન્કબુત શબ્દ બે વખત આવયો છે અને તે
બંને શબ્દ આ સુરામાં છે .
ફઝીલત : ઇમામ

જાફરે

સાહદક (અ.સ.)

ફરમાવે છે કે, “જે માણસ માહે રમઝાનુલ
મુબારકની ‘તેવીસમી રાત્રે’ સુરએ અન્કબુત
અને સુરએ રૂમની નતલાવત કરે , તો ખુદાની
કસમ તે બેહહશ્તના લોકોમાંથી (યાને બેહહશ્તી)
હશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, પેજ નં.૫)
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સુરએ રૂમ-૩૦ : એક દે શનુ ં નામ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૨ :

﴾
ُ ۲﴿ُمن
ُ الر ۡو
ُ ّ غ ّل َب
ٰ ُت

સુરામાં ‘રૂમ’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘રૂમ’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૧
રૂકુઅ : ૬
સુરામાં આયતો : ૬૦
સુરામાં શબ્દો : ૮૧૭
સુરામાં અક્ષરો : ૩૪૭૨
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૪ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
INDEX
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૪
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ઇમ્ન્શકાક
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ અન્કબુત
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરાની બીજી
આયતમાં ‘રૂમ’ શબ્દ છે .
:

હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

ફરમાવે છે

કે, “જે

માણસ સુરએ રૂમની

ફઝીલત

(સ.અ.વ.)

નતલાવત કરશે તેને જમીન અને આસમાનની
વચ્ચે
સંખ્યાથી

તસ્બીહ
દસ

કરવાવાળા
ગણો

અજ્ર્

ફહરશ્તાઓની
અતા

કરશે.”

(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, પેજ નં.૪૨)
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સુરએ લુકમાન-૩૧ : એક હકીમ અને
સાલેહ બંદા
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧૨:

ُُلِلُ َُو َم ۡنُ ٰي َۡشك ۡرُفَاّ نَٰ َما
ُ ۡ َو لَق
ّ َٰدُ ها َت ۡي َناُلق هۡم َنُالۡ ّحك َۡم َةُا َ ّنُا ۡشك ۡر ّ ه
﴾
ُ ۱۲﴿ُد
ُ ُح ّم ۡي
َ َٰي ۡشكرُلّ َنف ّۡسهُ َُو َم ۡنُ َكف ََرُفَاّ َٰن ه
َ ِن
ٰ ّ ُالِلُ َغ

સુરામાં ‘લુકમાન’ શબ્દ : ૨ વખત
કુરઆનમાં ‘લુકમાન’ શબ્દ : ૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૧
રૂકુઅ : ૪
સુરામાં આયતો : ૩૪
સુરામાં શબ્દો : ૫૫૨
સુરામાં અક્ષરો : ૨૧૭૧
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૨ વખત
INDEX

પેજ.99

HAJINAJI.com

નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા (૨૭ થી ૨૯
આયતો મદની છે .)
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૭
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ સાફ્ફાત
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ સબા
નામ

રાખવાનું

કારણ

:

લુકમાન

શબ્દ

કુરઆનમાં બે વખત આવયો છે અને તે આજ
સુરામાં છે .
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ દરરોજ રાત્રે
સુરએ લુકમાનની નતલાવત કરે તો સવાર
સુધી
INDEX

ત્રીસ

ફહરશ્તા, ઇબ્લીસ
પેજ.100

અને
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લશ્કરના શરથી તેની હહફાઝત કરે છે અને
હદવસે નતલાવત કરે તો રાનત્ર થવા સુધી તેની
હહફાઝત કરે છે . (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮,
પેજ નં.૭૪)
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સુરએ સજદહ (સજદા)-૩૨ : સજદા
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧૫:

ُاُب َهاُ َخ ٰر ۡواُس َٰجدا ُٰو ََس َٰبح ۡوا
ّ اّ َٰن َمُاُي ۡؤمّن ُّباه هي ّت َناُال َٰ ّذ ۡي َنُاّذَاُذ كّٰر ۡو
﴾
ُ ۱۵﴿ُ۩ن
ُ َ بّ َح ۡم ّد َُربّٰ ّه ۡم َُوه ۡم ًَُلُيَ ۡس َتك ِّۡب ۡو

સુરામાં ‘સજદા’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆન ‘સજદા’ શબ્દ : ૨૫ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૧
રૂકુઅ : ૩
સુરામાં આયતો : ૩૦
સુરામાં શબ્દો : ૩૭૨
સુરામાં અક્ષરો : ૧૫૬૪
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા (૧૮ થી ૨૦
આયત મદની છે .)
INDEX
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સુરાનો પ્રકાર : મક્કા
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૫
નાણઝલ

થવા

પહેલાનો

સુરો

:

સુરએ

ુ
મોઅમેનન
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ તુર
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) સજદા,
૨) અલીફ લામ મીમ સજદહ, ૩) મઝાજેઅ
(ણબસ્તર) મોઅમીનો નમાઝે શબ માટે પથારી
છોડી ઉભા થઇ જતા હોય છે .
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરાની ૧૫ મી
આયતને પઢવાથી અથવા તો સાંભળવાથી
સજદો વાજીબ થાય છે .
INDEX
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ફઝીલત

:

હઝરત

(અ.સ.)

ફરમાવે

છે

ઇમામે
કે, “જે

જાફરે

સાહદક

માણસ

દર

જુમઆ
્ ના હદવસે સુરએ સજદાની નતલાવત કરે
તો અલ્લાહતઆલા કયામતના હદવસે તેના
જમણા

હાથમાં

આમાલનામું આપશે

અને

તેનાથી કોઇપણ પ્રકારનો હહસાબ હકતાબ થશે
નહહ, અને તે મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદ
(અ.મુ.સ.)ના

દોસ્તોમાં

સ્થાન

પામશે.”

(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, પેજ નં.૯૭)
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સુરએ અહઝાબ-૩૩ : લશ્કરી ટુકડીઓ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૨૦:

ُُاًل َۡح َزابُ َي َو ٰد ۡواُل َۡو
ُ َ يَ ۡح َسب ۡو
ۡ ابُل َۡمُ َيذۡ َهب ۡو ؕ ُا َُواّ ۡنُ َٰيا ۡ ّت
َ نُ ۡاًل َۡح َز
ُابُيَ ۡسـاَُل ۡو َنُ َُع ۡنُا َنۡ ۢ َبٓا ُّٮك ۡمؕ ُ َُو ل َۡوُك َان ۡوا
ۡ ا َنَٰه ۡمُبَاد ۡو َن ُِّف
ّ ُاًل َ ۡع َر
﴾
ُ ۲۰﴿ُُفّ ۡيك ۡمُ ٰمَاُ هق َتل ۡوٖۤاُاّ ًَٰلُقَلّ ۡيَل

સુરામાં ‘અહઝાબ’ શબ્દ : ૩ વખત

કુરઆનમાં ‘અહઝાબ’ શબ્દ : ૨૦ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૧-૨૨
રૂકુઅ : ૯
સુરામાં આયતો : ૭૩
સુરામાં શબ્દો : ૧૩૦૨
સુરામાં અક્ષરો : ૫૭૮૭
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૯૦ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
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સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૦
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ આલે
ઇમરાન
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ મુમતહેના
નામ રાખવાનું કારણ : જગે
ં અહઝાબનું વણસન
કરવામાં આવયું છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

(અ.સ.) ફરમાવે છે

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

કે, “જે માણસ વધુ

પ્રમાણમાં સુરએ અહઝાબની નતલાવત કરે તો
તે કયામતના હદવસે મોહમ્મદ અને આલે
મોહમ્મદ

(અ.મુ.સ.)ના

પાડોશમાં

હશે.”

(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, પેજ નં.૧૧૫)
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સુરએ સબાઅ-૩૪ : યમનનુ ં એક સુદર
ં
શહેર
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧૫:

ال
ٍُ يُ َٰو ّش َم
ُ ٍ ۡ نُيَٰ ّم
ُ ۡ تُ َع
ُ ّ هۡنُ ها يَ ُة ؕ ُ ُ َج َٰن ه
ُ ۡ لَق
َ َدُك
ۡ ّ ّ ََانُل َّس َباٍ ُِّفُۡ َم ۡسك
﴾
ُ ۱۵﴿ُّن ُّٰر ۡز ّق َُر ّٰبك ۡم َُوا ۡشكر ۡواُلَهؕ  ُبَل َۡدة َُط ّ ٰي َبة َُُٰو َر ٰبُغَف ۡو ُر
ۡ كل ۡواُم

સુરામાં ‘સબાઅ’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘સબાઅ’ શબ્દ : ૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૨
રૂકુઅ : ૬
સુરામાં આયતો : ૫૪
સુરામાં શબ્દો : ૮૮૫
સુરામાં અક્ષરો : ૩૫૯૬
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૮ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
INDEX
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સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૮
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ લુકમાન
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ઝોમર
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) સબાઅ,
૨) દાઉદ (આ. ૧૦ અને ૧૧ માં દાઉદ
(અ.સ.)નું નામ આવયું છે .)
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરામાં ‘સબાઅ’
શહેર સાથે સંબધ
ં ધરાવતા એક હકસ્સો બયાન
કરવામાં આવયો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામ

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ રાત્રે સુરએ
સબાઅની તથા સુરએ ફાનતરની નતલાવત કરે ,
INDEX
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તે

સવાર

સુધી

ખુદા

અને

મલાએકાની

હહફાઝતમાં રહેશે, અને જો સવારે ફરીથી બંને
સુરાની નતલાવત કરે તો દરે ક પ્રકારના મકરૂહ
કાયોથી

દુર

રહેશે.

તેને

દુનનયા

અને

આખેરતની ભલાઇ અતા કરવામાં આવશે.”
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, પેજ નં.૧૯૦)
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સુરએ ફાનતર-૩૫ : હફતરત - ણખલ્કત ખાણલક
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

ُٖۡۤوَل
َٰ ُا َُل َۡح ۡمد ّ هُٰلِلُّفَاط ّّر
ّ ُجاع ّّلُال َۡم ُل ه ٓۡ ُّٮكَ ُّةُرُسَُلُا
َ ُالس هم هو ّت َُو ۡاًل َۡر ّض
ُُالِل
 ؕ ث َُور هب َؕ ع ُ َي ّزيۡد ُِّفُالۡ َخـل ۡ ّقُ َماُ َي َش
َ ا َ ۡج ّن َحةٍُ َٰمث هِۡن َُوثل ه
َ ٰٓاء ُاّ َٰن ه
﴾
ُ ۱﴿َُُشءٍُقَ ّد ۡي ُر
ٰ ّ ع هََلُك
ۡ َ ل

સુરામાં ‘ફાનતર’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘ફાનતર’ શબ્દ : ૨૦ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૨
રૂકુઅ : ૫
સુરામાં આયતો : ૪૫
સુરામાં શબ્દો : ૭૭૯
સુરામાં અક્ષરો : ૩૨૩૮
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૬ વખત
INDEX
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નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૩
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ફુરકાન
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ મરયમ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) ફાનતર,
૨) મલાએકા
નામ રાખવાનું કારણ : ‘ફાનતર’ શબ્દ પહેલી
આયતમાં છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)એ
ફરમાવયું છે કે, “જે માણસ સુરએ ફાનતરનન
નતલાવત

કરે ,

તે

દરવાજાઓમાંથી

પોતાની
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દરવાજામાંથી

બેહહશ્તમાં

દાખલ

થશે.”

(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, પેજ નં.૨૩૧)
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સુરએ યાસીન-૩૬ : હઝરત રસ ૂલે અકરમ
(સ.અ.વ.)નુ ં મુબારક નામ.
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ ُ ُؕهي ٓۡس
સુરામાં ‘યાસીન’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘યાસીન’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૨-૨૩
રૂકુઅ : ૫
સુરામાં આયતો : ૮૩
સુરામાં શબ્દો : ૭૩૦
સુરામાં અક્ષરો : ૩૦૬૮
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૧
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ જીન
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ફુરકાન
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) યાસીન,
૨) હબીબે નજ્જજાર, ૩) દાફેઆ, ૪) મુઅમ્મમા
નામ

રાખવાનું કારણ

:

સુરાની

શરૂઆત

‘યાસીન’ શબ્દથી થઇ છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : આ સુરો ‘કલ્બે કુરઆન કુરઆનનું હ્રદય’ કહેવાય છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “દરે ક ચીઝ માટે ‘કલ્બ’
સુરએ યાસીન છે . જે માણસ હદવસે અથવા
રાત્રે તેની નતલાવત કરે તો તે આફતોથી
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સુરણક્ષત રહેશે. રોઝી મેળવશે અને રોઝીમાં
વધારો થશે. સુતા પહેલાં જે નતલાવત કરશે
તેને શયતાને રજીમના શરથી મહેફુઝ રાખવા
માટે

અલ્લાહતઆલા

હઝાર

ફહરશ્તાઓની

નનમણુકં કરશે અને હદવસ દરમ્યાન તે મરણ
પામે તો બેહહશ્તમાં દાખલ થશે.” (મજમઉલ
બયાન, ભાગ-૮, પેજ નં.૨૫૫)
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સુરએ સાફ્ફાત-૩૭ : હારબંધ ઉભેલા (સફ
બાંધી)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

ۡٓ و ه
﴾
ُ ۱﴿ُ ؕتُ َص ٰف ن ُا
ُ ّ الص هٰف
ٰ َ

સુરામાં સાફ્ફાત’ શબ્દ : ૨ વખત
કુરઆનમાં ‘સાફ્ફાત’ શબ્દ : ૭ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૩
રૂકુઅ : ૫
સુરામાં આયતો : ૧૮૨
સુરામાં શબ્દો : ૮૬૬
સુરામાં અક્ષરો : ૩૯૦૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૫ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૬
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ અન્આમ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ લુકમાન
નામ રાખવાનું કારણ : ‘સાફ્ફાત’ શબ્દથી
સુરાની શરૂઆત થઇ છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

(અ.સ.)

ફરમાવે

છે

ઇમામે
કે, “જે

જાફરે

સાહદક

માણસ

દર

જુમઆ
્ એ સુરએ સાફ્ફાતની નતલાવત કરે , તે
દુન્યાવી દરે ક આફતોથી મહેફુઝ રહેશે અને
ખુદાવંદે આલમ તેને બહોળી રોઝી અતા કરશે.
શયતાને રજીમ તેના બદન માલ અને ઔલાદ
સુધી પહોંચશે નહહ, અને તે બેહહશ્તમાં દાખલ
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થશે.”

(મજમઉલ

બયાન,

ભાગ-૮,

પેજ

નં.૨૯૩)
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સુરએ સાદ-૩૮ : હરફે મુકત્તેઆ છે .
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُىُالذك ُّۡر
صُ َوالۡق ۡرا ّهنُ ّذ
ُ ۡٓ
ّٰ

સુરામાં ‘સાદ’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘સાદ’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૩
રૂકુઅ : ૫
સુરામાં આયતો : ૮૮
સુરામાં શબ્દો : ૭૩૫
સુરામાં અક્ષરો : ૩૦૬૧
સુરામાં થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરામાં પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૮
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ કમર
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ અઅરાફ
નામ રાખવાનું કારણ : સુરાની શરૂઆત ‘સાદ’
અક્ષરથી થઇ છે .
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “ જે માણસ શબે
જુમઆ
્ એ

સુરએ

સાદની

નતલાવત

કરશે,

ખુદાવંદે આલમ તેને દુનનયા અને આખેરતની
તે નેઅમતો અતા કરશે જે નબીએ મુરસલ
અને માનવંત ફહરશ્તા નસવાય કોઇને પણ
આપશે નહહ. તે બેહહશ્તમાં દાખલ થશે અને
જેને ચાહશે તેને બેહહશ્તમાં દાખલ કરશે, ઘરના
નોકર સુદ્ધાંને પણ બેહહશ્તમાં દાખલ કરી
શકશે. જેના જેના માટે ઇચ્છા કરશે તેમના માટે
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શફાઅત-ભલામણ કરશે.” (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૮, પેજ નં.૩૪૦)
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સુરએ ઝુમર-૩૯ : ટોળાં (કયામતના
અથસમાં છે .)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૭૧:

ۡٓ
ُت
َُ ُجٓاء ۡو َهاُف ّت
ُ َ َو ّس ۡي
ۡ ح
َ ُج َه َٰن َمُزُ َمر ؕ ُا ُ َح هٰتُاّذَا
َ قُال َٰ ّذيۡ َنُ َكفَر ۡوٖۤاُاّ هَل
ُاُوقَا َلُلَه ۡمُ َخ َزنَـت َهاُٖۤا َل َۡمُ َياۡتّك ۡمُرسلُ ّٰم ۡنك ۡمُ َي ۡتل ۡو َن
َ ا َبۡ َواب َه

ُت َُر ّٰبك ۡم َُو ي ۡن ّذر ۡونَـك ۡمُلّقَٓا َءُ َي ۡو ّمك ۡمُ ههذَ ؕ ُا ُقَال ُۡواُب هََل
ّ َعل َۡيك ۡمُ ها هي
ابُع َََلُالۡ ه
﴾
ُ ۷۱﴿ُن
ُ َ ك ّف ّر ۡي
ۡ ُح َٰق
ّ َتُكَلّ َمةُالُۡ َُعذ
ۡ َو لهـك
َ ّن

સુરામાં ‘ઝુમર’ શબ્દ : ૨ વખત
કુરઆનમાં ‘ઝુમર’ શબ્દ : ૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૩-૨૪
રૂકુઅ : ૮
સુરામાં આયતો : ૭૫
સુરામાં શબ્દો : ૧૧૭૫
સુરામાં અક્ષરો : ૪૮૭૧
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સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૫૯ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૯
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ સબાઅ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ મોઅમીન
(ગાહફર)
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) ઝુમર,
૨) ગરફ, ૩) સુરતુલ અરબ
નામ

રાખવાનું

કારણ

:

‘ઝુમર’

શબ્દ

કુરઆનમાં ફકત બે વખત આવયો છે , અને બંને
આ સુરામાં છે .
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ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ ‘સુરએ
ઝુમર’ની નતલાવત કરશે ખુદાવંદે આલમ તેને
દુનનયા અને આખેરતનો શરફ અતા કરશે.
માલ અને ખાનદાન વગર પણ પ્રનતષ્ઠા
મેળવશે. તેને જોવાવાળા ફખ્ર કરશે અને તેના
પર જહન્નમની આગ હરામ થશે.” (મજમઉલ
બયાન, ભાગ-૮, પેજ નં.૩૮૧)
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સુરએ ગાહફર (મોઅમીન)-૪૦ : મગફેરત
કરવાવાળો, બખ્શવાવાળો
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૩ :

َٰ َابُ ّذى
ُُالط ۡو ّل ًَُلُٖۤاّل ه َه
ّ ب َُوقَابّ ّلُال َٰت ۡو ّبُ َش ّديۡ ّدُالۡ ّعق
ّ ۢ ۡغَا فّ ُّرُالذَٰ ن
﴾
ُ ۳﴿ُۡي
ُ ۡ ًلُهُ َو ُاّل َۡيهُّال َۡم ّص
ُ َٰ ّ ا

સુરામાં ‘ગાહફર’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘ગાહફર’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૪
રૂકુઅ : ૯
સુરામાં આયતો : ૮૫
સુરામાં શબ્દો : ૧૨૨૫
સુરામાં અક્ષરો : ૫૧૦૯
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૫૩ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ધીમે-ધીમે (થોડા-થોડા
પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : ૬૦
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ઝુમર
સુરા સાથે સંબધ
ં
ધરાવતા નામ : સુરએ
ફુસ્સેલત
નામ

રાખવાનું કારણ

:

૧)

ગાહફર, ૨)

મોઅમીન, ૩) તવલ (રહમત-ફઝલ-બ્ખશીશ),
૪) હા મીમ ઉલા
સુરાની નવનશષ્ટતા : આખા કુરઆનમાં ‘ગાહફર’
શબ્દ આ સુરામાંજ આવયો છે .
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ ત્રણ હદવસ
સુરએ ગાહફર (સુરએ મોઅમીન)ની નતલાવત
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કરશે, ખુદા તેના થએલા અને થવાવાળા
ગુનાહોને માફ કરી દે શે. તેને મુત્તકી અને
પરહેઝગાર

બનાવશે

આખેરતમાં

વધારે

અને
નેકીઓ

દુનનયા

કરતાં

અતા

કરશે.”

(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, પેજ નં.૪૨૩)
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સુરએ ફુસ્સેલત (હા મીમ સજદહ)-૪૧ :
તફસીલ (નવગતવાર વણસન)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૩ :

﴾
ُ ۳﴿ُنن
ُ َ ّك هتبُُف ّٰصل َۡتُ ها هيتهُق ۡر ها ناُ َع َربّ ٰياُلّٰق َۡو ٍمُيٰ َۡعل َم ۡو

સુરામાં ‘ફુસ્સેલત’ શબ્દ : ૨ વખત

કુરઆનમાં ‘ફુસ્સએલત’ શબ્દ : ૩ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૪-૨૫
રૂકુઅ : ૬
સુરામાં આયતો : ૫૪
સુરામાં શબ્દો : ૭૯૪
સુરામાં અક્ષરો : ૩૩૬૪
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૧
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ગાહફર
(મોઅમીન)
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ શુરા
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) ફુસ્સેલત,
૨) સજદા, ૩) હા મીમ સજદહ, ૪) મસાબીહ
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરાની ત્રીજી
આયતમાં ‘ફુસ્સેલત’ શબ્દ આવયો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામ

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સુરએ હા
મીમ સજદહ (સુરએ ફુસ્સેલત)ની નતલાવત
કરશે તો ખુદાવંદે આલમ કયામતના હદવસે
તેને નુર અતા ફરમાવશે અને તે ખુશ થશે.
INDEX

પેજ.129

HAJINAJI.com

દુનનયામાં તેના

વખાણ

થશે.

લોકો

તેના

સમોવડીયા બનવાની ઇચ્છા કરશે.” (મજમઉલ
બયાન, ભાગ-૯, પેજ નં.૫)
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સુરએ શુરા-૪૨ : મશવેરો-સલાહ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૩૮:

ُاُالصلهو َُة َوا َ ۡمره ۡمُش ۡو هرى
ُ َ َوال َٰ ّذ ۡي
َٰ اس َت َجابواُل َّربّٰ ّه ۡم َُواَقَام ۡو
ۡ ُن
﴾
ُ ۳۸﴿ُُهۡنُي ۡن ّفق ۡو َن
ۡ َاُر َزقۡ ه
ۡ َ َب ۡي
َ هۡنُ َو ّم ٰم

સુરામાં ‘શુરા’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘શુરા’ શબ્દ : ૩ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૫
રૂકુઅ : ૫
સુરામાં આયતો : ૫૩
સુરામાં શબ્દો : ૮૬૦
સુરામાં અક્ષરો : ૩૫૨૧
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૨ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૨
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ફુસ્સેલત
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ઝુખરૂફ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) શુરા, ૨)
હા મીમ અયન સીન કાફ
નામ રાખવાનું કારણ : આયત નં.૩૮માં ‘શુરા’
શબ્દ આવયો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સુરએ
‘શુરા’ની નતલાવત પાબંદી સાથે (નનયમીત
રીતે) કરશે તો કયામતના હદવસે તેનો ચહેરો
બરફ તથા આફતાબ અને પ ૂનમના ચાંદની
જેમ ચમકતો (પ્રકાનશત) હશે અને ખુદાની
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નજદીક થશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ
નં.૩૫)
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સુરએ ઝુખરૂફ-૪૩ : સોનુ ં
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત :
૩૫

ُاًلخ َّرةُ ّع ۡن َد
ُالد ۡن َياؕ ُ َُو ۡ ه
ٰ َوز ۡخرفاؕ ُ َُواّ ۡنُك
ٰ ّكُل َٰمَاُ َم َتاعُال َۡح هيو ّة
َ لُ هذُل
﴾
ُ ۳۵﴿ُي
ُ َ ۡ كُلّل ۡم َٰت ّق
َ َر ّٰب

સુરામાં ‘ઝુખરૂફ’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘ઝુખરૂફ’ શબ્દ : ૪ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૫
રૂકુઅ : ૭
સુરામાં આયતો : ૮૯
સુરામાં શબ્દો : ૮૩૬
સુરામાં અક્ષરો : ૩૬૦૯
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
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સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૩
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ શુરા
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ દુખાન
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરામાં ‘ઝુખરૂફ’
શબ્દનું બયાન થયું છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સુરએ ‘ઝુખરૂફ’ની
નતલાવત કરશે તો કયામતના હદવસે તેને
કહેવામાં આવશે કે અય બંદા ! આજના હદવસે
તારા માટે કોઇપણ જાતનો ડર અથવા ભય
નથી અને હહસાબ હકતાબ વગર જન્નતમાં
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ચાલ્યો જા.” (મજઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ
નં.૬૬)
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સુરએ દુખાન-૪૪ : ધુઆ-ધુ
ં
માડો
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧૦:

انُ ٰم ّب ۡ ٍ ُن
﴾
ُ ۱۰﴿ُي
ُ ۡ َار َت ّق
َٰ بُ َي ۡو َمُ َتا ۡ ِّت
ٍ ُالس َمٓاء ُّبد َخ
ۡ ف

સુરામાં ‘દુખાન’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘દુખાન’ શબ્દ : ૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૫
રૂકુઅ : ૩
સુરામાં આયતો : ૫૯
સુરામાં શબ્દો : ૩૪૬
સુરામાં અક્ષરો : ૧૪૭૫
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૪
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ઝુખરૂફ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ જાનસયા
નામ રાખવાનું કારણ : એક તેહકીકી શબ્દ છે
કે ધુઆ
ં
અથવા ધુએ
ં કી શબીયા કયા હૈ ઇસી
એહનમયતકી બીના પર સુરાનું નામ પડી ગયુ.ં
ફઝીલત : હઝરત ઇમામ મોહમ્મદે બાહકર
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ વાજીબ
અથવા મુસ્તહબ નમાઝોમાં સુરએ ‘દુખાન’ની
નતલાવત કરે તો ખુદાવંદે આલમ કયામતના
હદવસે

તેને

આમેનીન

(નનભસય

લોકો)ના

ટોળામાં રાખશે, અશે ઇલાહીના નીચે હશે.
હહસાબ હકતાબમાં આસાની થશે અને તેના
જમણા
INDEX
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આવશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ
નં.૧૦૧)
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સુરએ જાનસયા-૪૫ : ઘુટં ણ (ગોઠણ) ટેકવા
(કયામતના હદવસે અલ્લાહના અદલ સામે
તમામ લોકો ગોઠણ ટેકવી દે શે.
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૨૮:

َٰ َو َت هرىُك
ُج َز ُۡو َن
ُۡ لُا َٰمةٍُت ۡد هٰٖۤعُاّ هَلُ ّك هت ّب َهاؕ  ُا َل َۡي ۡو َمُت
ٰ ٍُجا ثّ َي ُة ك
َ لُا َٰمة
﴾
ُ ۲۸﴿ُن
ُ َ َماُك ۡنت ۡمُ َت ۡع َمُل ۡو

સુરામાં ‘જાસેયા’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘જાસેયા’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૫
રૂકુઅ : ૪
સુરામાં આયતો : ૩૭
સુરામાં અક્ષરો : ૨૦૮૫
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૮ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
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સુરાનો પ્રકાર : મક્કી (આયત નં.૧૪ મદની
છે .)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૫
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ દુખાન
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ અહકાફ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) જાનસયા,
૨) શરીઅત
નામ રાખવાનું કારણ : આખા કુરઆનમાં ફકત
આજ સુરામાં ‘જાસેયા’ શબ્દ આવયો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામ

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “સુરએ ‘જાસેયા’ની
નતલાવત કરવાવાળો કદાપી આગની લપેટમાં
આવશે નહહ અને જહન્નમની સખ્તી અને
ગર્જના કયારે ય પણ સાંભળશે નહહ અને તે
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રસ ૂલે

અકરમ

(સ.અ.વ.)ની

સાથે

હશે.”

(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ નં.૧૧૯)
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સુરએ અહકાફ-૪૬ : કૌમે આદની સર
જમીન (એક રે તાળ પ્રદે શનુ ં નામ)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૨૧:

ۢ ۡ َاف َُوق َۡدُ َخل َّتُال ٰنذرُم
ُّن
ۡ َواذۡ ك ُۡرُا َ َخاُعَا ٍد ُاّذُۡا َنۡذَ َرُق َۡو َمه ُّب
ّ اًل َۡحق
ُُالِل ُاّ ّ ّٰنُٖۤۡا َ َخافُ َعل َۡيك ۡم
 ؕ َ ٰيُ َي َد ۡيه َُّوم ّۡنُ َخل ۡ ّف ٖۤهُا َ ًَٰلُ َت ۡعبد ۡوٖۤاُاّ ًَٰل ه
ّ ۡ َب
﴾
ُ ۲۱﴿ُم
ُ ٍ مُ َع ّظ ۡي
ُ ٍ ابُ َي ۡو
َ ََعذ

સુરામાં ‘અહકાફ’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘અહકાફ’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૬
રૂકુઅ : ૪
સુરામાં આયતો : ૩૫
સુરામાં શબ્દો : ૬૪૬
સુરામાં અક્ષરો : ૨૬૬૮
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૬ વખત
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નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૬
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ જાનસયા
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ઝાહરયાત
નામ રાખવાનું કારણ : કૌમે આદ (અહકાફ)નું
વણસન છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામ

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ દરરોજ રાત્રે
અથવા જુમઆ
્ ના હદવસે સુરએ અહકાફની
નતલાવત કરશે તો દુનનયામાં તે કોઇથી પણ
ડરશે

નહહ

અને

કયામતના

હદવસે

ઇન્શાઅલ્લાહ તમામ પ્રકારના ખૌફો હહરાસ
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(ભય અને ડર)થી મહેફુઝ-સુરણક્ષત રહેશે.”
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ નં.૧૩૬)
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સુરએ મોહમ્મદ-૪૭ : જેની તાઅરીફ
કરવામાં આવી હોય. (હુઝુરે અકરમ
સ.અ.વ.નુ ં નામ)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૨ :

ُاُب َماُن ّٰز َلُع هََلُم َح َٰم ٍد
اُو َع ّمل
ُ َ َوال َٰ ّذ ۡي
ّ واُالص ّل هح
ّ ت َُو ها َمن ۡو
ٰه
َ نُ ها َمن ۡو
ُم
ُ ۡ هۡن َُس ّٰياهتّ ّه ۡم َُوا َ ۡصلَحَ ُ َُبا لَه
ۡ َٰوه َوُال َۡح ٰقُم
ۡ ۡ ّن َُٰر ّٰب ّه ۡمنُ ُ َك َٰف َرُ َع
﴾
ُ ۲﴿

સુરામાં ‘મોહમ્મદ’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘મોહમ્મદ શબ્દ : ૪ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૬
રૂકુઅ : ૪
સુરામાં આયતો : ૩૮
સુરામાં શબ્દો : ૫૪૩
સુરામાં અક્ષરો : ૨૪૨૪
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સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૭ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૫
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ રઅદ
સુરા

સાથે

સંબધ
ં

ધરાવતા

નામ

:

૧)

મોહમ્મદ, ૨) કેતાલ, ૩) અલ લઝીન કફરૂ
નામ રાખવાનું કારણ : હુઝુર (સ.અ.વ.)નું
નામ આ સુરામાં આવયું છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સુરએ
‘મોહમ્મદ’ની નતલાવત કરે તે કદાપી દીનમાં
શક નહહ કરશે, ઉપરાંત કુફ્ર અને નશકસ કરવાથી
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મહેફુઝ રહેશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ
નં.૧૫૯)
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સુરએ ફત્હ-૪૮ : કામયાબી-સફળતા-નવજય
સુરામાં નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُ ؕحاُ ٰم ّب ۡين ن ُا
ُ َكُفَ ۡت
ُ َ اّ نَٰاُُفَ َت ۡح َناُل

સુરામાં ‘ફત્હ’ શબ્દ : ૪ વખત

કુરઆનમાં ‘ફત્હ’ શબ્દ : ૩૮ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૬
રૂકુઅ : ૪
સુરામાં આયતો : ૨૯
સુરામાં શબ્દો : ૫૬૦
સુરામાં અક્ષરો : ૨૫૦૯
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૯ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૧૧
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ જુમઆ
્
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ માએદા
નામ

રાખવાનું

કારણ

:

મુસલમાનોની

કામયાબીની ખબર આપવામાં આવી છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : સુલ્હે હુદૈણબયાના હકસ્સાનું
વણસન કરવામાં આવયું છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “પોતાના માલ તથા
પોતાની ઔરતોની હહફાઝત ‘સુરએ ફત્હ’ની
નતલાવત થકી કરો.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ૯, પેજ નં.૧૮૧
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સુરએ હુજરાત-૪૯ : ‘હુજરા’નુ ં બહુવચન
છે .-ઓરડા
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૪ :

ُن
ُ َ ّن َُٰو َرٓاءُّالۡحج هر ّتُا َ كۡثَره ۡم ًَُلُيَ ۡع ّقل ۡو
َُٰ ّا
َ َنُال َٰ ّذ ۡي َنُي َناد ۡون
ۡ كُم
﴾۴﴿

સુરામાં ‘હુજરાત’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘હજ
ુ રાત’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૬
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૧૮
સુરામાં શબ્દો : ૩૫૩
સુરામાં અક્ષરો : ૧૫૩૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૭ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
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સુરાનો પ્રકાર : મદની
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૬
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ મુજાદે લા
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ તહરીમ
નામ રાખવાનું કારણ : ‘હુજરાત’ શબ્દનો
ઉલ્લેખ ફક્ત આજ સુરામાં થયો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામ

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “સુરએ ‘હજ
ુ રાત’ની
નનયનમત રીતે રાત હદવસ જે માણસ નતલાવત
કરશે

તે

હઝરતે

મોહમ્મદ

(સ.અ.વ.)ના

ણઝયારત કરવાવાળાઓમાંથી હશે.” (મજઉલ
બયાન, ભાગ-૯, પેજ નં.૨૧૪)
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સુરએ કાફ-૫૦ : મુકત્તેઆ અક્ષર છે . અરબી
ઝબાનનો ૨૧ મો અક્ષર છે .
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُد
ُّ ق ۚ َوالۡق ۡرا ّهنُال َۡم ّج ۡي
ُ ۡٓ

સુરામાં ‘કાફ’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘કાફ’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૬
રૂકુઅ : ૩
સુરામાં આયતો : ૪૫
સુરામાં શબ્દો : ૩૭૩
સુરામાં અક્ષરો : ૧૫૦૭
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૪
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ મુરસલાત
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ બલદ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) કાફ, ૨)
બાસેકાત
નામ રાખવાનું કારણ : ‘કાફ’ અક્ષરથી સુરાની
શરૂઆત થઇ છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
ફરમાવે

છે

કે

“સુરએ

‘કાફ’ની

નતલાવત

કરવાવાળા પર ખુદાવંદે આલમ રૂહ નનકળવા
સમયની

તકલીફને

આસન

કરી

દે

છે .

(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ નં.૨૩૩)
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સુરએ ઝારે યાત-૫૧ : ‘ઝારે યા’નુ ં બહવ
ુ ચન
છે . (વાયુઓ-હવાઓ)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

َٰو ه
﴾
ُ ۱﴿ُتُذ َۡرو ن ُؕ ا
ُ ّ الذ ّر هي

સુરામાં ‘ઝારે યાત’ શબ્દ : ૨ વખત
કુરઆનમાં ‘ઝારે યાત’ શબ્દ : ૩ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૬-૨૭
રૂકુઅ : ૩
સુરામાં આયતો : ૬૦
સુરામાં શબ્દો : ૩૬૦
સુરામાં અક્ષરો : ૧૫૪૬
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૭
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ અહકાફ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ગાનશયા
નામ રાખવાનું કારણ : ‘ઝારે યાત’ શબ્દથી
સુરાની શરૂઆત થઇ છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
ફરમાવે છે કે “સુરએ ‘ઝારે યાત’ની નતલાવત
કરવાવાળાને તમામ વાયુઓ (હવાઓ)થી દસ
ગણો અજ્ર્ અતા કરશે.”
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સુરએ તુર-૫૨ : પહાડ (કોહે તુર)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُالط ۡو ُّنر
ٰ َو

સુરામાં ‘તુર’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘તુર’ શબ્દ : ૧૦ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૭
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૪૯
સુરામાં શબ્દો : ૩૧૨
સુરામાં અક્ષરો : ૧૩૨૪
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૬
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ સજદા
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ મુલ્ક
નામ રાખવાનું કારણ : ‘તુર’ શબ્દથી સુરાની
શરૂઆત થઇ છે .
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જેણે સુરએ ‘તુર’ની
નતલાવત કરી તેને દુનનયા તથા આખેરત બંને
હાંનસલ થશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ
નં.૨૭૦)
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સુરએ નજમ-૫૩ : નસતારો-તારો
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُىن
ُ َوال َٰن ۡج ّمُُاّذَاُ َه هو

સુરામાં ‘નજમ’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘નજમ’ શબ્દ : ૧૩ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૭
રૂકુઅ : ૩
સુરામાં આયતો : ૬૨
સુરામાં શબ્દો : ૩૬૦
સુરામાં અક્ષરો : ૧૪૩૨
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૩
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ઇખ્લાસ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ અબસ
નામ રાખવાનું કારણ : ‘નજમ’ શબ્દથી સુરાની
શરૂઆત થઇ છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : મેઅરાજનો હકસ્સો બયાન
કરવામાં આવયો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ પાબંદી સાથે
(નનયનમત રીતે) સુરએ ‘નજમ’ની નતલાવત
ુ થશે. લોકો તેના
કરશે તો લોકોમાં જે મહેબબ
વખાણ અને ઇઝઝત કરશે તથા દુનનયાથી જશે
ત્યારે બખ્શાઇ ગયેલો હશે.” (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૯, પેજ નં.૨૮૪)
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સુરએ કમર-૫૪ : ચાંદ-ચંદ્ર
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُُالسا َعة َُوا ُْن َش َٰقُالۡق ََمر
ُ ّ َـرب
َٰ ُت
َ اّقۡ َت

સુરામાં ‘કમર’ શબ્દ : ૨૭ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૭
રૂકુઅ : ૩
સુરામાં આયતો : ૫૫
સુરામાં શબ્દો : ૩૪૨
સુરામાં અક્ષરો : ૧૪૭૦
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૭
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નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ તારીફ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ સાદ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) કમર, ૨)
ઇકતરબતીસ્સાઅ, ૩) મુબય્યેઝન-સફેદી
નામ રાખવાનું કારણ : ‘કમર’ શબ્દથી સુરાની
શરૂઆત થઇ છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : ચાંદના બે ટુકડા થવાનો
હકસ્સો આ સુરામાં છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે સુરએ ‘કમર’ની
નતલાવત કરશે ખુદાવંદે આલમ તેને જન્નતની
સવારી

સાથે

કબ્રથી

ઉઠાવશે.” (મજમઉલ

બયાન, ભાગ-૯, પેજ નં.૩૦૭)
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સુરએ રહમાન-૫૫ : દયાળુ-કૃપાળુ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُنن
ُ لر ۡح هم
َٰ َ ا

સુરામાં ‘રહમાન’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘રહમાન’ શબ્દ : ૫૭ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૭
રૂકુઅ : ૩
સુરામાં આયતો : ૭૮
સુરામાં શબ્દો : ૩૫૨
સુરામાં અક્ષરો : ૧૬૪૮
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૭
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ રઅદ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ઇન્સાન
(સુરએ દહર)
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) રહમાન
૨) આલાઅ ૩) ઉરૂસુલ કુરઆન
નામ રાખવાનું કારણ : ‘રહમાન’ શબ્દથી
સુરાની શરૂઆત થઇ છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : ૧) આ સુરામાં એક
આયત ૩૧ વખત વારં વાર નાણઝલ થઇ છે .
૨) ‘ઉરૂસુલ કુરઆન’નો લકબ આજ સુરાને
મળ્યો છે . ૩) શબ્દોના હહસાબે સૌથી નાની
આયત ‘મુદહામ્મતાન’ આ સુરામાં છે . (આયત
નં.૬૪)
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ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “સુરએ ‘રહમાન’માં
દરે ક વખતે “ફબે અય્યે આલાએ રબ્બેકોમા
તોકઝઝેબાન” પછી “લા બે શયઇમ નમન
આલાએકા યા રબ્બે ઓકઝઝેબો” પઢવુ.ં અગર
હદવસે અથવા રાત્રે મોત આવે તો શહીદ
મરશો.”

(મજમઉલ

બયાન, ભાગ-૯, પેજ

નં.૩૨૬) (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ
નં.૩૨૬)
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સુરએ વાકેઆ-૫૬ : બનાવ (કયામતના
અથસમાં છે )
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُتُال َۡواقّ َع ُةن
ّ اّذَ ُاُ َوق ََع

સુરામાં ‘વાકેઆ’ શબ્દ : ૪ વખત
કુરઆનમાં ‘વાકેઆ’ શબ્દ : ૨૪ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૭
રૂકુઅ : ૩
સુરામાં આયતો : ૯૬
સુરામાં શબ્દો : ૩૭૮
સુરામાં અક્ષરો : ૧૭૫૬
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૬
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ તાહા
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ શોઅરા
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરાની પહેલી
આયતમાં ‘વાકેઆ’ શબ્દ આવયો છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : કુરઆનની પનવત્રતાનું
વણસન કરવામાં આવયું છે .
َ َّل يَ َمس ُّۤٗه ا َِّل ۡال ُم
﴾۷۹﴿ َط َه ُر ۡون
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ દરે ક શબે
જુમઆ
સુરએ ‘વાકેઆ’ની નતલાવત કરે તો
્
ખુદાવંદે આલમ અને તેના તમામ બંદા તેને
ુ
મહેબબ
રાખશે દુનનયામાં તંગદસ્તી, ગરીબી
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અને આફતોમાં સપડાશે નહહ ઉપરાંત હઝરત
અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)ના ખાસ દોસ્તોમાં
તેની ગણના થશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯,
પેજ નં.૩૫૫)
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સુરએ હદીદ-૫૭ : લોખંડ-લોઢું (લોહા)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૨૫:

ُان
ُ ۡ لَـ َُق
ّ دُا َ ۡر َسل ۡ َناُرُسل َ َناُبّا ل َۡب ّ ٰي هن
َ ب َُوالۡ ّم ۡي َز
َ ت َُوا َ ۡن َزلۡ َناُ َم َعهمُالۡ ّك هت
ُل َّيق ۡو َمُال َٰناسُبّا لۡ ّق ۡس ّطُ َُوا َنۡ َزلۡ َناُال َۡحـ ّديۡ َدُفّ ۡيهُّبَاۡسُ َش ّديۡد

ُب ُاّ َٰن
ُ ؕ ّ ُالِلُ َم ۡنُيَٰ ۡنصره َُوُرسل َهُبّا لُۡ َغ ُۡي
ٰـعل ََم ه
ّ َٰو َم َنا فّعُلّل َٰن
ۡ اس َُو ل َّي
﴾
ُ ۲۵﴿ُىُ َع ّزيۡ ُز
َُ ٰه
ٰ الِلُق َّو

સુરામાં ‘હદીદ’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘હદીદ’ શબ્દ : ૬ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૭
રૂકુઅ : ૪
સુરામાં આયતો : ૨૯
સુરામાં શબ્દો : ૫૭૪
સુરામાં અક્ષરો : ૨૫૪૫
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૨ વખત
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નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૪
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ણઝલઝાલ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ મોહમ્મદ
નામ રાખવાનું કારણ : લોખંડનું મહત્વ અને
તેના ફાયદાને આયત નં.૨૫ બયાન કરે લ છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામ

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ પાબંદીથી
(નનયનમત રીતે) નમાઝમાં સુરએ હદીદ અને
સુરએ મુજાદે લાની નતલાવત કરે તો ખુદાવંદે
આલમ તેના પર કયારે ય અઝાબ નાણઝલ નહી
કરે અને તે પોતાની ઝાતમાં અને પોતાના
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કુટુંબીજનોમાં કોઇપણ પ્રકારની ખરાબી જોશે
નહહ

અને

જરૂરીયાતોથી
નફસાની

તેન ું

બદન

બેનનયાઝ

દરે ક
હશે.

ખ્વાહહશો-ઇચ્છાઓથી

પ્રકારની
(એટલે

મુક્ત

કે
હશે.

(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ નં.૩૮૧)
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સુરએ મુજાદે લા-૫૮ : વાદનવવાદ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

َ
ُُالِل
ُ َ ّك ُِّفُۡ َز ۡو ّج َهاُُ َوُ َت ۡش َت ّكُٖۤۡا
ُۡ ق
ّ َٰل ه
َ ُتُت َجا ّدل
َٰدُ َس ّم َع ه
ۡ ّ ٰ ُالِلُق َۡو َلُال
﴾
ُ ۱﴿ُۡي
ُ ۡ ُالِلُ َس ّم ۡيعُُۢ َب ّص
َٰو ه
َ ٰالِلُ َي ۡس َمعُ َت َحاو َرك َماؕ ُ ُاّ َٰن ه

સુરામાં ‘મુજાદે લા’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘મુજાદે લા’ શબ્દ : ૯ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૮
રૂકુઅ : ૩
સુરામાં આયતો : ૨૨
સુરામાં શબ્દો : ૪૭૪
સુરામાં અક્ષરો : ૨૦૪૬
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૪૦ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
INDEX

પેજ.172

HAJINAJI.com

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૫
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ મુનાફેકુન
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ હુજરાત
સુરા

સાથે

સંબધ
ં

ધરાવતા

નામ

:

૧)

મુજાદે લા, ૨) ઝેહાર, ૩) કદ સમેઅ
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
‘મુજાદે લા’ શબ્દ આવયો છે . એક સ્ત્રી પોતાના
પનત નવશે હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
સાથે ચચાસ કરતી હતી.
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)એ
ફરમાવયું કે, “સુરએ ‘મુજાદે લા’ની નતલાવત
કરવાવાળો
INDEX

કયામતના
પેજ.173

હદવસે

અલ્લાહના
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ટોળામાંથી હશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯,
પેજ નં.૪૦૭)
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સુરએ હશ્ર-૫૯ : ભેગા થવુ-ં સ્વદે શ ત્યાગ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૨

ار ّه ۡمُ
ّنُا َ ۡه ّلُالۡ ُّ
ب ُم ۡ
ىُا َ ۡخ َرجَ ُال َٰ ّذ ۡي َنُ َكفَر ۡواُم ۡ
ه َُوُال َٰ ّذ ٖۤۡ
ّنُ ّديَ ّ
ك هت ّ

هُتُ
لُال َۡح ۡش ّرًُ ُ َم َُ
ًّل ََٰو ُّ
اُظ َن ۡنـت ۡمُا َ ۡنُيَٰ ۡخرج ۡو ُاُ َو َظ ٰن ۡوٖۤاُا َنَٰه ۡمُ ٰمَا نّ َع ۡ
ُح ۡيثُل َۡمُ َي ۡح َت ّسب ۡوا
ُالِلُّفَا َ هتُهٮُُ هٰ
ّن هٰ
الِلُم ۡ
حص ۡونه ۡمُ ٰم َ
ّن َ

بُي ۡخ ّرب ۡو َنُبي ۡو َت ُه ۡم ُّباَيۡ ّد ۡي ّه ۡمُ
َوقَذَ َ
ُالر ۡع َ
ف ُِّفُۡقل ۡوبّ ّهم ٰ
﴾
ارُ﴿ُ ۲
ُاًل َ ۡب َص ُّ
َوا َيۡ ّدىُا ُلۡم ۡؤ ّم ّن ۡ َ ُ
وَل ۡ
ي فَاعۡ َُت ّبـر ۡواُ هٖۤيا ّ

સુરામાં ‘હશ્ર’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘હશ્ર’ શબ્દ : ૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૮
રૂકુઅ : ૩
સુરામાં આયતો : ૨૪
સુરામાં શબ્દો : ૪૪૬
સુરામાં અક્ષરો : ૧૯૭૧
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સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૯
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૧
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ બય્યેના
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ નુર
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) હશ્ર, ૨)
બની નઝીર
નામ રાખવાનું કારણ : ‘હશ્ર’નો હકસ્સો આ
સુરાની

બીજી

આયતમાં

બયાન

કરવામાં

આવયો છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા :

કુરઆનની

અઝમત-

મહાનતાને બયાન કરવામાં આવેલ છે .
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ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)એ
ફરમાવયું

કે,

“સુરએ

‘હશ્ર’ની

નતલાવત

કરવાવાળા પર જન્નત, જહન્નમ, અશસ, કુરસી,
હહજાબ, સાત આસમાન, સાત જમીન, હવા, પશુ,
પંખી, ઝાડ, પહાડ, ચાંદ, સ ૂરજ અને મલાએકા
દુરૂદ અને સલામ મોકલે છે અને તેના માટે
ઇમ્સ્તગફાર કરે છે . તદઉપરાંત તેની મૌત
શહીદની મૌત છે . એટલે કે શહીદની મૌત
મરશે.”

(મજમઉલ

બયાન, ભાગ-૯, પેજ

નં.૪૨૩)
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સુરએ મુમતહેના-૬૦ : તે સ્ત્રી જેની કસોટી
લેવામાં આવેલી હોય.
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧૦:

َاُجٓا َءكمُالۡم ۡؤ ّم هنتُم هه ّج هر ٍتُ
هٖۤياَيٰ َهاُال َٰ ّذ ۡي َنُ ها َمن ٖۤۡواُاّذ َ

تُ
نؕ ُ ُفَاّ ۡنُ َع ّل ۡمتم ۡوه َُٰ
ن ُا َ هٰلِلُا َ ۡعل َم ُّباّيۡ َما نّ ّه َُٰ
فَا ۡم َت ّحن ۡوه َُٰؕ ُ
نُم ۡؤ ّم هن ٍ
نُ
ّلُ ُلَٰه ۡم َُو ًَلُه ۡمُيَ ّح ُل ٰ ۡو َ ُ
ارؕ ُ ُ ًَلُه َٰنُح ٰ
ف َََلُ َت ۡر ّجع ۡوه َٰنُاّ ََلُالۡك َٰف ّ

نؕ ُ َُواهُت ۡوه ۡمُ َٰماُٖۤا َنۡفَق ۡو ؕ ُا َُو ًَلُج َناحَ ُعَل َۡيك ۡمُا َ ۡنُ َت ۡن ّكح ۡوه َٰنُاّذَاُٖۤ
لَه َُٰ
ن َُو ًَلُت ۡم ّسك ۡواُ ّب ّع َص ّمُالۡك ََوافّ ّر َُو ۡســَـل ۡواُ َماُٖۤ
اهُ َت ۡيتم ۡوه َٰنُاج ۡو َره َُٰؕ ُ
ُالِل ُ َي ۡحكمُ
ا َنۡ َفقۡت ۡمُ َو لۡ َي ۡســَـل ۡواُ َُماُٖۤا َنۡفَق ۡو ؕ ُا ُ هذُلّك ۡمُُحكۡم هٰ ّؕ ُ
ُح ّك ۡيمُُ﴿﴾۱۰
َب ۡي َنك ۡمؕ ُ َُو هٰ
الِلُعَلّ ۡيم َ

સુરામાં ‘મુમતહેના’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘મુમતહેના’ શબ્દ : ૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૮
રૂકુઅ : ૨
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સુરામાં આયતો : ૧૩
સુરામાં શબ્દો : ૩૫૨
સુરામાં અક્ષરો : ૧૫૬૦
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૧
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ અહઝાબ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ નનસાઅ
સુરા

સાથે

સંબધ
ં

ધરવતા

નામ

:

૧)

મુમતહેના, ૨) ઇમ્તેહાન, ૩) મવદ્દત
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નામ રાખવાનું કારણ : આયત નં.૧૦ માં
બયાન થયું છે કે મુહાજેરીન સ્ત્રીઓનું ઇમ્તેહાન
લેવામાં આવે.
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે ઝયનુલ આબેદીન
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે રોજીંદી નમાઝોમાં
અથવા

મુસ્તહબ

નમાઝમાં

સુરએ

‘મુમતહેના’ની નતલાવત કરશે તો ખુદાવંદે
આલમ

તેના

હદલને

ઇમાનથી

મમલુ

(પહરપ ૂણસ-છલોછલ) કરી દે શે. તેની આંખોને
મુનવવર-રોશન કરશે. ગરીબી અને ભ ૂખમરાથી
સામનો નહહ થાય, તે પોતે પણ ગાંડપણથી
મહેફુઝ

રહેશે

પાગલપણાથી

અને

તેની

સુરણક્ષત

અવલાદ

રહેશે.

પણ

(મજમઉલ

બયાન, ભાગ-૯, પેજ નં.૪૪૩)
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સુરએ સફ-૬૧ : સફ (હારબંધ)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૪ :

ُُص ٰفاُكَاَنَٰه ۡمُب ۡن َيان
َُٰ ّا
َ ٰ نُ ه
َ بُال َٰ ّذ ۡي َنُيقَاتّل ۡو َن ُِّف ۡ َُس ّب ۡي ّله
ٰ الِلُي ّح
﴾
ُ ۴﴿َُُٰم ۡرص ۡوص

સુરામાં ‘સફ’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘સફ’ શબ્દ : ૭ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૮
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૧૪
સુરામાં શબ્દો : ૨૨૬
સુરામાં અક્ષરો : ૯૬૬
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૭ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
INDEX
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૯
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ તગાબુન
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ જુમઆ
્
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) સફ, ૨)
હવાહરયુન (હઝરત ઇસા અ.સ.ના સહાયક), ૩)
ઇસા
નામ રાખવાનું કારણ : ઇસ્લામી મુજાહીદોના
સજ્જજ થયેલા લશ્કરનું વણસન કરવામાં આવયું
છે .
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સુરએ સફની
નતલાવત કરશે અને પાબંદી સાથે નમાઝોમાં
પણ પઢશે તો ખુદાવંદે આલમ તેને અંણબયા,
મુરસલીન અને મલાએકાની સફમાં સ્થાન
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આપશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ
નં.૪૫૯)
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સુરએ જુમઆ
્ -૬૨ : જુમઆ
્
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૯ :

َُاس َع ۡوا
َٰ ىُل
ۡ ّلص ُل هو ّةُم
َ هٖۤياَيٰ َهاُال َٰ ّذ ۡي َنُ ها َمن ٖۤۡواُ ُاّذَاُن ۡو ّد
ۡ ّنُ ٰي َۡو ّمُالۡجم َعةُّف
ُن
ُ َ ع ُ هذُلّك ۡمُ َخ ۡۡيُلَٰـك ۡمُاّ ۡنُك ۡنت ۡمُ َت ۡعل َم ۡو
ُ َؕ ُالِل َُّوذَرواُال َۡب ۡي
ٰاّ هَلُ ّذ ك ّۡر ه
﴾
ُ ۹﴿

સુરામાં ‘જુમઆ
્ ’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘જુમઆ
્ ’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૮
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૧૧
સુરામાં શબ્દો : ૧૭૭
સુરામાં અક્ષરો : ૭૬૮
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૨ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
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સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૧૦
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ સફ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : ફત્હ
નામ રાખવાનું કારણ : ‘નમાઝે જુમઆ
્ ’નો
હુકમ બયાન થયો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામ

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “અમારા દરે ક શીઆ
મોમીન પર વાજીબ છે કે દર શબે જુમઆ
્
‘સુરએ જુમઆ
્ ’, ‘સુરએ આલા’ની નતલાવત કરે
અને જુમઆ
અને
્ ના હદવસે સુરએ જુમઆ
્
સુરએ મુનાફેકુનની નતલાવત કરે . જો તે એ
પ્રમાણે
INDEX
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(સ.અ.વ.)ની જેમ અમલ કયો ગણાશે. તેનો
સવાબ અને બદલો અલ્લાહ પર એ છે કે તેને
જન્નત અતા કરે .” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦,
પેજ નં.૫)

INDEX

પેજ.186

HAJINAJI.com

સુરએ મુનાફેકુન-૬૩ : (મુનાહફકનુ ં
બહુવચન) દાંણભકો
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

ُالِل
ّ ٰكُل ََرس ۡول ه
َ َٰاّذَُ ُاُ َجٓا َءكَ ُالۡم هن ّفق ۡو َنُقَال ۡواُنَ ۡش َهدُاّ ن
ُٰالِلُ َُو ه

﴾
ُ ۱﴿ ن
ُ ُؕ َ يُلَـكه ّذب ۡو
َ ََٰي ۡعل َمُاّ ن
ٰكُل ََرس ۡولهؕ  َُو ه
َ ۡ الِلُ َي ۡش َهدُاّ َٰنُالۡم هن ّف ّق

સુરામાં ‘મુનાફેકુન’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘મુનાફેકુન’ શબ્દ : ૮ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૮
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૧૧
સુરામાં શબ્દો : ૧૮૧
સુરામાં અક્ષરો : ૮૦૦
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૪ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
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સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૪
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ હજ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ મુજાહદલા
નામ રાખવાનું કારણ : ‘મુનાહકકો’ નવશે આયત
આવેલ છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
ફરમાવે છે કે, “જે માણસે સુરએ ‘મુનાફેકુન’ની
નતલાવત કરી, તે દીનમાં નશકસ અને નનફાક
કરવાથી દૂ ર હશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ૧૦, પેજ નં.૧૬)
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સુરએ તગાબુન-૬૪ : ‘ગબન’થી બનેલ છે .
(હારજીત)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૯ :

ۢ ۡ ن َُو َم ۡنُ ٰي ۡؤم
ُّن
ُ ؕ ّ ّكُ َي ۡومُال َٰت َغاب
ُ َ َي ۡو
َ مُ َي ۡج َمعك ۡمُل َّي ۡو ّمُال َۡج ۡم ّ ُعُ هذُل

َ ُصا لّحـاُ ٰي
ُى
ُّ ك ّ ٰف ۡرُ َع ُۡنه َُس ّٰياهتّه َُو ي ۡد
ٍ ُج هٰن
ّٰب ه
ۡ تُ َت ۡج ّر
َ خل ۡه
َ الِل َُّو يَ ۡع َم ۡل
ُُّكُالۡف َۡوزُال َۡع ُّظ ُْيم
ۡ ّنُ َت ۡح ّت َه
اُاًلَنۡ ههر ه
َ ُخلّ ّديۡ َنُفّ ۡي َهاُٖۤا َبَد ؕ ُا ُ هذُل
ۡ م
﴾
ُ ۹﴿

સુરમાં ‘તગાબુન’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘તગાબુન’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૮
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૧૮
સુરામાં શબ્દો : ૨૪૨
સુરામાં અક્ષરો : ૧૦૯૧
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સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૦ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૮
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ તહરીમ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ સફ
નામ રાખવાનું કારણ : ‘યૌમે તગાબુન’ શબ્દ
આવેલ છે . (એટલે કે બુરાઇ કરવાવાળાઓ
માટે નુકસાનનો હદવસ)
ફઝીલત

:

હઝરત

(અ.સ.)

ફરમાવે

છે

ઇમામ
કે

:

જાફરે

સાહદક

“જેણે

વાજીબ

નમાઝમાં સુરએ તગાબુનની નતલાવત કરી, તો
કયામતના હદવસે આ સુરો તેની નસફારીશ
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કરશે...

અને

ગવાહ

પણ

રહેશે.

ઉપરાંત

નતલાવત કરવાવાળો જયાં સુધી જન્નતમાં
દાખલ નહહ થાય ત્યાં સુધી તેનાથી જુદો નહહ
થાય.”

(મજમઉલ

બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ

નં.૨૭)
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સુરએ તલાક-૬૫ : છટાછે ડા-તલાક
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

بُاّذَا َُطلَٰقۡتمُال ّٰن َسٓا َءُف ََط ُّل ٰق ۡوه َٰنُلّ ّع َٰدتّ ُّه َٰن َُوا َ ۡحصواُ
هٖۤياَيٰ َهاُال َٰن ّ ٰ
ُالِل َُربَٰك ۡمؕ ُ ًَُلُت ۡخ ّرج ۡوه َٰنُم ۡ ۢ
ّنُبي ۡو ّت ّه َٰن َُو ًَلُ
الۡ ّع َٰد َة ؕ ُ َُوا تَٰقوا هٰ َ

ُالِل ُ
ۡكُحد ُۡود هٰ ّؕ ُ
ي ُّبفَا ّح َشةٍُ ٰم َب ّ ٰي َن ٍؕ ُة َُوتُّل َ ُ
َي ۡخر ۡج َنُاّ ًَٰلُٖۤا َ ۡنُيَٰاۡتّ ۡ َ

ىُل ََع َٰ
ُالِلُ
ُالِلُفَق َۡد َُظل ََمُنَف َ ُ
َو َم ۡنُيَٰ َت َع َٰدُحد ۡودَ هٰ ُّ
ل هٰ َ
ۡس ؕ هُ ًَُلُ َت ۡد ّر ۡ
﴾
ّكُا َ ۡمر ُاُ﴿ُ ۱
ي ۡح ّدثُ َب ۡع َدُ هذُل َ

સુરામાં ‘તલાક’ શબ્દ : ૨ વખત
કુરઆનમાં ‘તલાક’ શબ્દ : ૨૩ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૮
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૧૨
સુરામાં શબ્દો : ૨૮૯
સુરામાં અક્ષરો : ૧૨૦૩
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સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૫ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૯
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ઇન્સાન
(સુરએ દહર)
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ બય્યેના
નામ રાખવાનું કારણ : તલાકના અહેકામ અને
તલાકની ઇદ્દત બયાન થયેલ છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામ

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જેણે સુરએ ‘તલાક’
અને સુરએ ‘તહરીમ’ની નતલાવત વાજીબ
નમાઝમાં કરી તે કયામતના હદવસે દરે ક
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પ્રકારના ખૌફ અને ભયથી નનભસય હશે, આનતશે
જહન્નમથી દૂ ર હશે. આ બંને સુરાઓની પાબંદી
સાથે નતલાવત કરવાને કારણે જન્નતમાં દાખલ
થશે. એટલા માટે કે આ બંને સુરા નબીએ
અકરમ

(સ.અ.વ.)

માટે

છે .”

(મજમઉલ

બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૩૬)
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સુરએ તહરીમ-૬૬ : હરામ ઠરાવવુ.ં
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

َٰ بُل َّمُت َح ّٰرمُ َماُٖۤا ََح
ُات
ُۡ ّ َـكُ ُ َت ۡبت
َ الِلُل
َ َغُ َم ۡر َض
ٰ لُ ه
ٰ ّ هٖۤياَيٰ َهاُال َٰن
﴾۱﴿ُُالِلُغَف ۡور َُٰر ّح ۡيم
َ ا َ ۡز َوا ّج
ٰكُ َُو ه

સુરામાં ‘તહરીમ’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘તહરીમ’ શબ્દ : ૮૩ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૮
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૧૨
સુરામાં શબ્દો : ૨૫૪
સુરામાં અક્ષરો : ૧૧૦૫
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૩ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૭
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ હુજરાત
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ તગાબુન
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) તહરીમ,
૨) મુતહરીમ, ૩) લમ તુરસ્વઇ નાની
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
‘તોહરીમ’ શબ્દ આવયો છે . જે ‘તહરીમ’થી
બનેલ છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)એ
ફરમાવયું છે

કે, “જેણે

સુરએ

‘તહરીમ’ની

નતલાવત કરી, અલ્લાહ તેને ‘નસુહ’ની તૌબા
અતા કરશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ
નં.૫૨)
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સુરએ મુલ્ક-૬૭ : બાદશાહત-હાકેનમય્યત
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿َُُشءٍُقَ ّد ۡي ُرن
ٰ ّ ى ُّب َي ّد ّهُالۡمل ۡكُ َوه َوُع هََلُك
ۡ ِبكَُُال َٰ ّذ
ۡ َ ل
َ َت ه

સુરામાં ‘મુલ્ક’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘મુલ્ક’ શબ્દ : ૪૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૯
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૩૦
સુરામાં શબ્દો : ૩૩૩
સુરામાં અક્ષરો : ૧૩૫૦
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
INDEX
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૭
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ તુર
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ હાક્કા
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) મુલ્ક, ૨)
તબારક, ૩) માનેઆ, ૪) વાકેઆ, ૫) મુન્જેયા,
૬) મન્નાઆ
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં ‘મુલ્ક’
શબ્દ આવયો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામ

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જેણે સુતા પહેલાં સુરએ
‘મુલ્ક’ની નતલાવત કરી, તે સવાર સુધી ખુદાની
અમાનમાં રહેશે અને કયામતના હદવસે પણ
જયાં સુધી જન્નતમાં દાખલ નહહ થાય ત્યાં
સુધી અમાનમાં રહેશે. (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૧૦, પેજ નં.૬૭)
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સુરએ કલમ-૬૮ : કલમ
સુરામાં નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

نُ َوالۡ َقل َّم َُو َماُ َي ۡسطر ُۡو َ ُن
﴾
ُ ۱﴿ُن
ُ ۡٓ

સુરામાં ‘કલમ’ શબ્દ : ૪ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૯
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૫૨
સુરામાં શબ્દો : ૩૦૧
સુરામાં અક્ષરો : ૧૨૮૮
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨
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નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ અલક
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ મુઝઝમ્મીલ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) કલમ,
૨) નુન, ૩) વલ કલમ
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
‘કલમ’ શબ્દ આવયો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ વાજજબ
અથવા મુસ્તહબ નમાઝમાં સુરએ ‘કલમ’ની
નતલાવત કરશે, તો ખુદાવંદે આલમ તેને દરે ક
પ્રકારની ણચિંતાઓથી મુમ્ક્ત આપશે, અને મરવા
પછી

કબ્રના

અંધકારથી

સુરણક્ષત

રહેશે.”

(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૮૨)
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સુરએ હાકકા-૬૯ : આપનત્ત-હક-હકીકતનનનિત રૂપથી (તેથી મુરાદ કયામત છે )
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત(૧,૨,૩) :

﴾
ُ ۳﴿ُُ ؕكُ َماُال َۡحــٓاقَٰة
ُ َ ﴾ُ َُو َماُٖۤاَدۡ هُرٮ۲﴿ ﴾ ُ َماُال َۡحـٓاقَٰ ُؕ ُة۱﴿ ا َل َۡحـٓاقَٰ ن ُُؕ ة

સુરામાં ‘હાકકા’ શબ્દ : ૩ વખત

કુરઆનમાં ‘હાકકા’ શબ્દ : ૩ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૯
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૫૨
સુરામાં શબ્દો : ૨૬૦
સુરામાં અક્ષરો : ૧૧૩૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
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સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૮
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ મુલ્ક
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ મઆહરજ
નામ રાખવાનું કારણ : ‘હાકકા’ શબ્દથી સુરાની
શરૂઆત થઇ છે .
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “નમાઝોમાં સુરએ
‘હાકકા’ની નતલાવત વધારે પ્રમાણમાં કયાસ
કરો. તેમ કરવાથી ખુદા અને તેના રસ ૂલ
(સ.અ.વ.) પર ઇમાન લાવયા બરાબર છે .
તેની નતલાવત કરવાવાળો મા-બાપથી આક
થતો નથી. એટલે સુધી કે તે પરવરહદગારથી
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મુલાકાત કરે .” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦,
પેજ નં.૧૦૨)
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સુરએ મઆહરજ-૭૦ : દરજ્જજા-બુલદ
ં ી
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૩ :

﴾
ُ ۳﴿ُج
ُ ّ ار
ُ َ ٰم
ّٰنُ ه
ّ الِلُّ ّذىُال َۡم َع

સુરામાં ‘મઆહરજ’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘મઆહરજ’ શબ્દ : ૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૯
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૪૪
સુરામાં શબ્દો : ૨૧૭
સુરામાં અક્ષરો : ૯૭૨
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી (આયત ૧ થી ૩ મદની
છે )
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૯
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ હાકકા
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ નબાઅ
સુરા

સાથે

સંબધ
ં

ધરાવતા

નામ

:

૧)

મઆહરજ, ૨) સાલ, ૩) વાકેઅ
સુરાની

નવનશષ્ટતા

:

૧)

હઝરત

અલી

(અ.સ.)ની નવલાયતનો ઇન્કાર કરવાવાળાની
હલાકતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે . ૨)
મશહરક અને મગહરબ (પ ૂવસ અને પનિમ)
અસંખ્ય છે કારણ કે આયત નં.૪૦ માં મશાહરક
અને મગાહરબ શબ્દો (બહવ
ુ ચન)માં આવયા છે .
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જેણે સુરએ મઆહરજની
INDEX

પેજ.205

HAJINAJI.com

વધારે પ્રમાણમાં નતલાવત કરી તો ખુદાવંદે
આલમ કયામતના હદવસે તેના ગુનાહો નવશે
પુછપરછ

કરશે

નહહ

અને

તે

બેહહશ્તમાં

મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ
(અ.મુ.સ.)ની સાથે હશે.” (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૧૦, પેજ નં.૧૧૬)

INDEX
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સુરએ નુહ-૭૧ : ઉલુલઅઝમ નબી છે .
નામ અબ્દુલ ગફ્ફાર હતુ.ં લકબ ‘નુહ’ પડી
ગયો અને ‘નુહ’થી જ મશહર
ુ થઇ ગયા.
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

ُّهَي
َ اّ نَٰاُُٖۤا َ ۡر َسل ۡ َناُن ۡوحاُاّ هَلُق َۡو ّم ٖۤهُا َ ۡنُا َنۡ ّذ ۡرُق َۡو َم
ۡ كُم
ۡ َ ّنُق َۡب ّلُا َ ۡنُ َٰياۡت
﴾
ُ ۱﴿َُُعذَ ابُا َل ّۡيم

સુરામાં ‘નુહ’ શબ્દ : ૩ વખત
કુરઆનમાં ‘નુહ’ શબ્દ : ૪૩ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૯
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૨૮
સુરામાં શબ્દો : ૨૨૭
સુરામાં અક્ષરો : ૯૬૫
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૭ વખત
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નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૧
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ નહલ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ઇબ્રાહહમ
નામ રાખવાનું કારણ : હઝરતે નુહ (અ.સ.)નો
હકસ્સો બયાન થયો છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : નાણઝલ થવાનો ક્રમ અને
સુરાનો ક્રમ એકજ છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ ખુદા અને
કયામતના હદવસ પર ઇમાન લાવે, હકતાબે
ખુદા (કુરઆને મજીદ)ની નતલાવત કરે , સુરએ
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નુહનું પઢવુ ં તકસ ન કરે તો અલ્લાહતઆલા
તેને સાણબર (સબ્ર કરવાવાળા)માં ગણશે અને
તેન ું સ્થાન નેકી કરવાવાળાઓની સાથે હશે.”
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૧૩૦)
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સુરએ જજન-૭૨ : જજન્નાત
નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

ُاُس ّم ۡع َنا
ُّ ّۡنُال
ُۡ حُاّ ََلَُٰا َنَٰهُا
َ س َُت َم َعُنَفَرُ ٰم
َ َٰج ّٰنُفَقَال ٖۤۡواُاّن
َ ّ ق ۡلُُا ۡو
﴾
ُ ۱﴿ُ ؕق ۡر ها نا َع َجب ن ُا

સુરામાં ‘જજન’ શબ્દ : ૩ વખત
કુરઆનમાં ‘જજન’ શબ્દ : ૨૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૯
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૨૮
સુરામાં શબ્દો : ૨૮૬
સુરામાં અક્ષરો : ૧૧૦૯
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૦ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૦
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ અઅરાફ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ યાસીન
નામ રાખવાનું કારણ : એક ‘જજન (જજન્નાત)’નો
હકસ્સો બયાન કરવામાં આવયો છે . જે કુરઆન
સાંભળતો હતો.
ફઝીલત

:

હઝરત

(અ.સ.) ફરમાવે છે

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

કે, “જે માણસ વધુ

પ્રમાણમાં સુરએ ‘જજન’ની નતલાવત કરે , તો તે
દુનનયામાં જજન્નાતોના

દરે ક

પ્રકારના

શર-

બુરાઇથી મહેફુઝ રહેશે અને હઝરત મોહમ્મદ
(સ.અ.વ.)ની

સાથે

બોલાવવામાં

આવશે.”

(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૧૪૦)
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સુરએ મુઝ્ઝમ્મ્મલ-૭૩ : ચાદર
ુ ા
ઓઢવાવાળા (હઝરત રસ ૂલેખદ
સ.અ.વ.નો લકબ છે .)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત(૧,૨) :

﴾
ُ ۱﴿ُّلن
ُ هٖۤياَيٰ َهاُالۡم َٰز ٰم

સુરામાં ‘મુઝ્ઝમ્મ્મલ’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘મુઝ્ઝમ્મ્મલ’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૯
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૨૦
સુરામાં શબ્દો : ૨૦૦
સુરામાં અક્ષરો : ૮૫૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૭ વખત
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નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ કલમ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ મુદ્દમ્સ્સર
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
‘મુઝ્ઝમ્મ્મલ’ શબ્દ આવયો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ નમાઝે
ઇશામાં અથવા તો રાતના આખરી પહોરછે લ્લા ભાગમાં સુરએ મુઝ્ઝમ્મ્મલની નતલાવત
કરે , તો હદવસ અને રાત્રે તે સુરો તેની સાથે
રહેશે. ખુદાવંદે આલમ તેને સારી ઝીંદગી
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આપશે અને મૌત પણ સારૂં હશે.” (મજમઉલ
બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૧૫૭)

INDEX

પેજ.214

HAJINAJI.com

સુરએ મુદ્દમ્સ્સર-૭૪ : ણલહાફ (કામળી)
ુ ા
ઓઢવાવાળો. (હઝરત રસ ૂલેખદ
સ.અ.વ.નો લકબ છે .)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત(૧,૨,૩) :

﴾
ُ ۳﴿ُ َُِب
َ ﴾ُ َُو َر َٰب۲﴿ُ ُ﴾ُُق ۡمُفَا َنۡ ّذ ۡر۱﴿ُهٖۤياَيٰ َهاُ ُالۡم َٰدثٰ ُّرن
ۡ ّ ٰ ك ُف َ ك

સુરામાં ‘મુદ્દમ્સ્સર’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘મુદ્દમ્સ્સર’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૯
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૫૬
સુરામાં શબ્દો : ૨૫૭
સુરામાં અક્ષરો : ૧૦૩૬
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩
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નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪
નાણઝલ

થવા

પહેલાનો

સુરો

:

સુરએ

મુઝ્ઝમ્મ્મલ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ફાતહા
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ વાજીબ
નમાઝમાં સુરએ મુદ્દમ્સ્સરની નતલાવત કરે તો
તેનો અલ્લાહતઆલા પર એક હક હશે કે તેને
મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદ (અ.મુ.સ.)ના
સાથે બોલાવશે. દુનનયામાં તેની ઉપર કોઇપણ
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પ્રકારનો અત્યાચાર (ઝબરદસ્તી) નહહ થાય.”
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૧૭૧)
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સુરએ હકયામહ-૭૫ : કયામત
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ًُل ُٖۤاق ّۡسم ُّب َي ۡو ّمُالۡ ّق هي َم ُّنة
َُ

સુરામાં ‘હકયામહ’ શબ્દ : ૨ વખત
કુરઆનમાં ‘હકયામહ’ શબ્દ : ૭૦ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૯
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૪૦
સુરામાં શબ્દો : ૧૬૫
સુરામાં અક્ષરો : ૬૭૬
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૧
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ કાહરઆ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ હુમઝર
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) કયામત,
૨) લા ઉકસેમો
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરામાં કયામતના
હાલાત બયાન કરવામાં આવયા છે .
ુ ા (સ.અ.વ.)એ
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલેખદ
ફરમાવયું કે, “જેણે ‘સુરએ હકયામહ’ની નતલાવત
કરી, તેના માટે હુ ં તથા જજબ્રઇલ બંને ગવાહી
આપીશું કે કયામતના હદવસે તે મોમીન હશે.
તેનો ચહેરો તમામ લોકોથી વધારે મુનવવર
(પ્રકાનશત) હશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦,
પેજ નં.૧૯૦)
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સુરએ દહર-૭૬ (સુરએ ઇન્સાન-૭૬) :
ઝમાનો, કાળ, યુગ, સમય (મનુષ્ય, માનવ,
ઇન્સાન)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

ُُالد ُۡه ّرُل َۡمُ َيك ۡنُ َش ۡي ُــاُُ ٰمَذۡ ك ۡور ُا
ُ َٰ ّن
ۡ َه ۡلُُا َ هِتُع َََل
َ انُ ّح ۡيُ ٰم
ّ ُاًلّنۡ َس
﴾
ُ ۱﴿

સુરામાં ‘દહર’ શબ્દ : ૨ વખત
કુરઆનમાં ‘દહર’ શબ્દ : ૬૫ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૯
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૩૧
સુરામાં શબ્દો : ૨૪૩
સુરામાં અક્ષરો : ૧૦૮૯
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૫ વખત
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નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૮
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ રહમાન
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ તલાક
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) ઇન્સાન,
૨) દહર, ૩) હલ અતા, ૪) અબરાર
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
‘ઇન્સાન’ અને ‘દહર’ શબ્દ આવયો છે .
સુરાની

નવનશષ્ટતા

:

આ

સુરો

એહલેબૈત

(અ.મુ.સ.)ની ફઝીલતમાં નાણઝલ થયો છે .
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ દર ગુરૂવારે
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સ ૂયોદય થવા પહેલા સુરએ દહર (સુરએ
ઇન્સાન)ની નતલાવત કરશે તો ખુદાવંદે આલમ
હરૂુ લઐનની સાથે તેની શાદી કરશે. (મજમઉલ
બયાન,

INDEX

ભાગ-૧૦, પેજ નં.૨૦૬)
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સુરએ મુસલ
સ ાત-૭૭ : ૧) રસ ૂલો, ૨)
મોકલવામાં આવેલા
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُ ؕتُع ۡرف ن ُا
ُ ّ َوالۡم ۡر َسل ه

સુરામાં ‘મુસસલાત’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘મુસસલાત’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૨૯
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૫૦
સુરામાં શબ્દો : ૧૮૧
સુરામાં અક્ષરો : ૮૪૧
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૩
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ હુમઝહ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ કાફ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) મુસસલાત,
૨) ઉફસ
નામ રાખવાનું કારણ : ‘મુસસલાત’ શબ્દથી
સુરાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સુરએ
મુસસલાતની નતલાવત કરશે તો અલ્લાહતઆલા
તેને

હઝરત

મોહમ્મદ

(સ.અ.વ.)

સાથે

બોલાવશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ
નં.૨૨૭)
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સુરએ નબાઅ-૭૮ : ખબર-મહાન બનાવ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧,૨
સુરામાં ‘નબાઅ’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘નબાઅ’ શબ્દ : ૧૫ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૪૦
સુરામાં શબ્દો : ૧૭૪
સુરામાં અક્ષરો : ૭૯૭
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૦
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નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ મઆહરજ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ નાણઝયાત
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) નબાઅ,
૨) તસાઅલ, ૩) મોઅસેરાત, ૪) અમ્મ
નામ રાખવાનું કારણ : ‘નબાઅ’ શબ્દ બીજી
આયતમાં આવયો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ પાબંદીથી
(નનયમીત રીતે) સુરએ નબાઅની નતલાવત
કરે તો ખુદાવંદે આલમ તેને વષસ પુરૂ થાય તે
પહેલા

બૈતલ્ુ લાહ

(ખાનએ

કા’બા)ની

ણઝયારતથી મુશરસ ફ કરશે.” (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૧૦, પેજ નં.૨૩૭)
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સુરએ નાણઝયાત-૭૯ : ‘નાઝેઆ’નુ ં
બહુવચન છે . રૂહ ખેંચવાવાળા (મલાએકા).
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُ ؕتُغ َۡرق ن ُا
ُ ّ الّن هع
ّ َٰو ه

સુરામાં ‘નાણઝયાત’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘નાણઝયાત’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૨
સુરામાં આયતો : ૪૬
સુરામાં શબ્દો : ૧૭૯
સુરામાં અક્ષરો : ૭૮૫
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૧
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ નબાઅ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ઇન્ન્ફતાર
નામ રાખવાનું કારણ : ‘નાણઝઆત’ શબ્દથી
સુરાની શરૂઆત થઇ છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “સુરએ નાણઝઆતની
નતલાવત કરવાવાળો આ દુનનયાથી સયરાબ
(ત ૃપ્ત થઇને) જશે. કબ્રથી સયરાબ થયેલો
ઉઠશે

અને

સયરાબ

થએલી

હાલતમાં

બેહહશ્તમાં દાખલ થશે.” (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૧૦, પેજ નં.૨૫૦)
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સુરએ અબસ-૮૦ : ભવાં ચઢાવવા (મોઢું
બગાડવુ)ં
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

ۡٓ
﴾
ُ ۱﴿َُلن
ُ َٰع َب َسُُ َو َت َو ه

સુરામાં ‘અબસ’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘અબસ’ શબ્દ : ૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૪૨
સુરામાં શબ્દો : ૧૩૩
સુરામાં અક્ષરો : ૫૫૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
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સુરાનો

પ્રકાર

:

ધીમે-ધીમે

(થોડા-થોડા

પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૪
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ નજમ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ કદ્ર
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) અબસ,
૨) અઅમા, ૩) સફરહ
નામ

રાખવાનું કારણ

:

સુરાની

શરૂઆત

‘અબસ’ શબ્દથી થઇ છે .
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સુરએ તકવીર-૮૧ : વીટાળવું
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

َٰ اّذَ ُاُا
﴾
ُ ۱﴿ُ ُلش ۡمسُك ّٰو َر ۡت

સુરામાં ‘તકવીર’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘તકવીર’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૨૯
સુરામાં શબ્દો : ૧૦૪
સુરામાં અક્ષરો : ૪૩૪
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ મસદ
(સુરએ લહબ)
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ અઅલા
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) તકવીર,
૨) કુવવેરત
નામ રાખવાનું કારણ : કુવવેરતથી તકવીર
બન્યું છે . જે પહેલી આયતમાં છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ એવુ ં ઇચ્છતો હોય કે
કયામતના હદવસે તેની આંખો મને જોઇ શકે
તો

તે

સુરએ

તકવીરની

નતલાવત

કરે .”

(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૨૭૩)
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સુરએ ઇન્ન્ફતાર-૮૨ : ફાટી જવું
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

الس َمٓاءُا ْنف ََط َر ۡ ُن
﴾
ُ ۱﴿ُت
َٰ ُاّذَ ُا

સુરામાં ‘ઇન્ન્ફતાર’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘ઇન્ન્ફતાર’ શબ્દ : ૨૦ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૧૯
સુરામાં શબ્દો : ૮૧
સુરામાં અક્ષરો : ૩૩૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૨
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ નાણઝઆત
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ઇમ્ન્શકાક
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) ઇન્ન્ફતાર
૨) ઇન ફતરત
નામ

રાખવાનું

કારણ

:

‘ઇન

ફતરત’

ઇન્ન્ફતારથી બન્યું છે . જે પહેલી આયતમાં
આવયું છે .
સુરાનન નવનશષ્ટતા : સુરાનો ક્રમ અને નાણઝલ
થવાનો ક્રમ એક જ છે . ફકત આજ સુરો છે . જે
‘અલ્લાહ’ શબ્દ પર ખતમ થયો છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સુરએ ઇન્ન્ફતારની
નતલાવત કરશે તો અલ્લાહતઆલા તેને દરે ક
કબ્રની બરાબર અજ્ર્ અતા કરશે, અને દરે ક
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ટીપાથી

દસ

ગણો

બદલો

આપશે.

તથા

કયામતના હદવસે તેની મોટી પ્રનતષ્ઠા હશે.”
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૨૮૩)
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સુરએ મુતફ્ફેફીન-૮૩ : તોલમાપમાં ઓછં
આપનારા
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُين
ُ َ ۡ َو ۡيلُُلّٰل ۡم َط ّ ٰف ّف

સુરામાં ‘મુતફ્ફેફીન’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘મુતફ્ફેફીન’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૩૬
સુરામાં શબ્દો : ૧૬૯
સુરામાં અક્ષરો : ૭૫૧
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૬
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ અન્કબુત
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ બકરહ
સુરા

સાથે

સંબધ
ં

ધરવતા

નામ

:

૧)

મુતફ્ફેફીન, ૨) તત્ફીફ
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
‘મુતફ્ફેફીન’ શબ્દ આવયો છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સુરએ મુતફ્ફેફીનની
નતલાવત કરશે તો અલ્લાહતઆલા કયામતના
હદવસે તેને ખાણલસ (શુદ્ધ) બેહહશ્તી શરાબથી
સયરાબ (ત ૃપ્ત) કરશે.” (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૧૦, પેજ નં.૨૮૯)
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સુરએ ઇમ્ન્શકાક-૮૪ : ણચરાવું
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

الس َمٓاءُا ْن َش َٰق ۡ ُن
﴾
ُ ۱﴿
ُ ُت
َٰ ُاّذَ ُا

સુરામાં ‘ઇમ્ન્શકાક’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘ઇમ્ન્શકાક’ શબ્દ : ૨૮ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૨૫
સુરામાં શબ્દો : ૧૦૮
સુરામાં અક્ષરો : ૪૪૪
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૩
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ઇન્ન્ફતાર
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ રૂમ
સુરા

સાથે

સંબધ
ં

ધરાવતા

નામ

:

૧)

ઇમ્ન્શકાક, ૨) અનશક્કત
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
‘અનશક્કત’ શબ્દ આવયો છે . તેનાથી ઇમ્ન્શકાક
બન્યું છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સુરએ ઇમ્ન્શકાકની
નતલાવત કરે તો અલ્લાહતઆલા તેના નામએ
આમાલ (આમાલનામા)ને નજર અંદાઝ નહહ
કરે .”

(મજમઉલ

બયાન,

ભાગ-૧૦,

પેજ

નં.૩૦૧)
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સુરએ બુરૂજ-૮૫ : બુર્જનુ ં બહવ
ુ ચન છે .
(ચમકતા નસતારાઓ-નક્ષત્રો)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُجن
ُ ّ َاتُالِۡب ۡو
َٰ َو
ّ الس َمٓا ُّءُذ

સુરામાં ‘બુરૂજ’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘બુરૂજ’ શબ્દ : ૪ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૨૨
સુરામાં શબ્દો : ૧૦૯
સુરામાં અક્ષરો : ૪૬૮
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૭
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ શમ્સ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ તીન
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) બુરૂજ, ૨)
અન-નબીય્યીન
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
‘બુરૂજ’ શબ્દ આવયો છે .
ફઝીલત
(અ.સ.)એ

:

હઝરત

ઇમામ

ફરમાવયું

કે,

જાફરે
“સુરએ

સાહદક
‘બુરૂજ’

અંણબયાનો સુરો છે . તેથી નમાઝમાં તેની
નતલાવત

કરવાવાળાને

અંણબયા, મુરસલીન

અને સાલેહીન (સદાચારીઓ)ની સાથે બોલાવ
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આવશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ
નં.૩૧૧)
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સુરએ તાહરક-૮૬ : રાનત્રમાં આવનાર તારો
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

َٰ الس َمٓا ُّءُ َو
﴾
ُ ۱﴿ُقن
ُ ّ ار
َٰ َو
ّ الط

સુરામાં ‘તાહરક’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘તાહરક’ શબ્દ : ૧૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૧૭
સુરામાં શબ્દો : ૬૧
સુરામાં અક્ષરો : ૨૫૪
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૬
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ બલદ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ કમર
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
‘તાહરક’ શબ્દ આવયો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.)એ ફરમાવયું છે કે, “જે માણસ નમાઝમાં
સુરએ તાહરકની નતલાવત કરે તો કયામતના
હદવસે ખુદાની હુઝુરમાં તેનો ઉચ્ચ મરતબો
હશે અને જન્નતમાં અંણબયા તથા અસ્હાબે
અંણબયાની સાથે હશે.” (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૧૦, પેજ નં.૩૨૦)
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સુરએ અઅલા-૮૭ : સવોચ્ચ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿َُۡلن
ُ َ ُاًلَع
ُ ّ َس ّٰب
ۡ ك
َ اس َم َُر ّٰب
ۡ ُح

સુરામાં ‘અઅલા’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘અઅલા’ શબ્દ : ૯ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૧૯
સુરામાં શબ્દો : ૭૨
સુરામાં અક્ષરો : ૨૯૬
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ તકવીર
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ લૈલ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) અઅલા,
૨) સબ્બેહહસ્મ
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
‘અઅલા’ શબ્દ આવયો છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)એ
ફરમાવયું છે કે : “જેણે સુરએ અઅલાની
નતલાવત કરી, તેને ખુદાવંદે આલમ હઝરત
મોહમ્મદ (સ.અ.વ.), હઝરત મુસા અને હઝરત
ઇબ્રાહીમ

(અ.સ.)

પર

નાણઝલ

થયેલા

સહીફાઓના કુલ અક્ષરોના દસ ગણો સવાબ
અતા ફરમાવશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦,
પેજ નં.૩૨૬)
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સુરએ ગાનશયા-૮૮ : ઢાંકી લેનારી મુસીબત
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾۱﴿ُاش َي ُّة
ُ َ َه ۡلُُا َ هُت ُٮ
ّ كُ َح ّد ۡيثُالۡ َغ

સુરામાં ‘ગાનશયા’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘ગાનશયા’ શબ્દ : ૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૨૬
સુરામાં શબ્દો : ૯૨
સુરામાં અક્ષરો : ૩૮૨
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૮
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ઝાહરયાત
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ કહફ
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
‘ગાનશયા’ શબ્દ આવયો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામ

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.)એ ફરમાવયું છે કે, “જે માણસ નમાઝમાં
પાબંદીથી (નનયમીત રીતે) સુરએ ગાનશયાની
નતલાવત કરે તો ખુદાવંદે આલમ તેને દુનનયા
તથા આખેરતમાં પોતાની રહેમતના છાયામાં
રાખેલ

હશે

અને

આખેરતમાં

જહન્નમની

આગથી મહેફુઝ રહેશે.” (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૧૦, પેજ નં.૩૩૩)
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સુરએ ફજ્ર્-૮૯ : સુબ્હ (પ્રભાત)
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત૧,૨:

﴾
ُ ۲﴿ُالُ َع ۡش ٍُنر
ٍ ُُو ل ََي
َ ﴾۱﴿َُوالۡف َۡج ُّنر

સુરામાં ‘ફજ્ર્’ શબ્દ : ૬ વખત

જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૩૦
સુરામાં શબ્દો : ૧૩૯
સુરામાં અક્ષરો : ૫૮૪
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ લૈલ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ઝોહા
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) ફજ્ર્, ૨)
ઇન્કેલાબ, ૩) હુસૈન (અ.સ.)
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં ‘વલ
ફજ્ર્’ શબ્દ આવયો છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : આ સુરો ઇમામે હુસૈન
(અ.સ.) નવશે નાણઝલ થયો છે . એ માટે કે
નફસે

મુત્મઇન્નાના

હકદાર

ઇમામે

હુસૈન

(અ.સ.) છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ ઝીલ્હજ મહહનાની
દસ રાતોમાં સુરએ ફજ્ર્ની નતલાવત કરે તો
ખુદા તેના ગુનાહોને માફ કરી દે શે અને તે
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નસવાયના

હદવસોમાં

કયામતના

હદવસે

નતલાવત

નુરાની

કરે

લોકોમાં

તો
સ્થાન

પામશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ
નં.૩૪૧)
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સુરએ બલદ-૯૦ : શહેર - નગર
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

ًل ُٖۤاق ّۡسم ُّب ههذَ اُال َُۡبل َ ُّن
﴾
ُ ۱﴿ُد
َُ

સુરામાં ‘બલદ’ શબ્દ : ૨ વખત

કુરઆનમાં ‘બલદ’ શબ્દ : ૧૯ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૨૦
સુરામાં શબ્દો : ૮૨
સુરામાં અક્ષરો : ૩૪૨
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૫
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ કાફ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ તાહરક
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
‘બલદ’ શબ્દ આવયો છે .
ફઝીલત : ઇમામે

જાફરે

સાહદક (અ.સ.)

ફરમાવે છે કે, “જે માણસ નમાઝમાં સુરએ
બલદની નતલાવત કરે તો તે દુનનયામાં સાલેહ
(સદાચારી) મશહુર

થશે અને

આખેરતમાં

અલ્લાહની બારગાહમાં માનવંત થશે અને
નબીઓ, શહીદો તથા સદાચારીઓના દોસ્તોમાં
તેની ગણના થશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ૧૦, પેજ નં.૩૫૭)
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સુરએ શમ્સ-૯૧ : સ ૂરજ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُ

َ ٰ وا
ُح ُٮ َها
ُ لش ُۡم ّسُُ َوض ه
َ

સુરામાં ‘શમ્સ’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘શમ્સ’ શબ્દ : ૩૩ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૧૫
સુરામાં શબ્દો : ૫૪
સુરામાં અક્ષરો : ૨૫૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
INDEX

પેજ.254

HAJINAJI.com

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૬
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ કદ્ર
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ બુરૂજ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) શમ્સ, ૨)
નાકએ સાલેહ, ૩) તહઝીબે નફસ, ૪) તત્હીરે
ુ
કુલબ
નામ રાખવાનું કારણ : ‘શમ્સ’ શબ્દથી સુરાની
શરૂઆત થઇ છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
ફરમાવે છે કે, “જેણે સુરએ શમ્સની નતલાવત
કરી તો જાણે કે તેણે જે ચીઝો પર સુરજના
હકરણો પડે છે તેના બરાબર રાહે ખુદામાં સદકો
આપ્યો.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ
નં.૩૬૭)
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સુરએ લૈલ-૯૨ : રાત
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

لُاّذَاُ َيغ ه ُن
﴾
ُ ۱﴿ُۡش
ُ ّ َوال َٰ ۡي

સુરામાં ‘લૈલ’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં “લૈલ” શબ્દ : ૯૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૨૧
સુરામાં શબ્દો : ૭૧
સુરામાં અક્ષરો : ૩૧૬
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ અઅલા
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ફજ્ર્
નામ રાખવાનું કારણ : “લૈલ’ શબ્દથી સુરાની
શરૂઆત થઇ છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સુરએ લૈલની
નતલાવત કરશે, ખુદાવંદે આલમ તેને એટલું
બધું આપશે કે તે રાજી ખુશ થઇ જશે. તેને
સખ્તીઓથી નજાત (મુમ્ક્ત) આપશે અને તેન ું
જીવન શાંનતપ ૂણસ-શાંનતમય હશે.” (મજમઉલ
બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૩૭૩)

INDEX

પેજ.257

HAJINAJI.com

સુરએ ઝોહા-૯૩ : નુર, પ્રકાશ, રોશની
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُح
ُلض ه ن
ٰ َوا

સુરામાં ‘ઝોહા’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘ઝોહા’ શબ્દ : ૭ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૧૧
સુરામાં શબ્દો : ૪૦
સુરામાં અક્ષરો : ૧૬૫
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૧
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નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ફજ્ર્
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ઇમ્ન્શરાહ
નામ રાખવાનું કારણ : ‘ઝોહા’ શબ્દથી સુરાની
શરૂઆત થઇ છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : આ સુરાથી વહી નાણઝલ
થવાનો નસલનસલો ફરીથી શરૂ થયો.
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સુરએ ઝોહાની
નતલાવત કરશે, તેનાથી અલ્લાહતઆલા રાજી
થશે. હુ ં તેની ભલામણ કરીશ, અને દરે ક
યતીમ

તથા

ફકીરના

દસ

ગણો

સવાબ

આપવામાં આવશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ૧૦, પેજ નં.૩૭૯)
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સુરએ ઇમ્ન્શરાહ-૯૪ : ‘નશરહ’થી ઇમ્ન્શરાહ
બન્યુ ં છે . (નવશાળ કરવુ)ં
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُُص ۡد َركَُن
ُ ۡ ا َل
َ َمُنَ ۡش َرحۡ ُل
َ َـك

સુરામાં ‘ઇમ્ન્શરાહ’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘ઇમ્ન્શરાહ’ શબ્દ : ૫ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૮
સુરામાં શબ્દો : ૨૭
સુરામાં અક્ષરો : ૧૦૨
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૨
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ઝોહા
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ અસ્ર
સુરા

સાથે

સંબધ
ં

ધરાવતા

નામ

:

૧)

ઇમ્ન્શરાહ, ૨) શહસ, ૩) અલમ નશરહ
નામ

રાખવાનું

કારણ

:

સુરાની

પહેલી

આયતમાં ‘નશરહ’ શબ્દ આવયો છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
ફરમાવે

છે

કે, “જેણે

સુરએ

ઇમ્ન્શરાહની

નતલાવત કરી, જાણે કે તેણે મને દુુઃખી જોઇને
મારા દુુઃખને દુર કયુ.ું ” (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૧૦, પેજ નં.૩૮૭)
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સુરએ તીન-૯૫ : અંજીર
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

يُ َوال َٰزيۡت ۡو ّ ُن
﴾
ُ ۱﴿ُن
ُ ّ ۡ َوال ّٰت

સુરામાં ‘તીન’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘તીન’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૮
સુરામાં શબ્દો : ૩૪
સુરામાં અક્ષરો : ૧૬૨
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૮
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ બુરૂજ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ કુરૈશ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) તીન, ૨)
ઝયતુન, ૩) તીન વ ઝયતુન
નામ રાખવાનું કારણ : ‘તીન’ શબ્દથઇ સુરાની
શરૂઆત થઇ છે .
ફઝીલત : ઇમામ

જાફરે

સાહદક (અ.સ.)

ફરમાવે છે કે, “જેણે નમાઝોમાં સુરએ તીનની
નતલાવત કરી અલ્લાહતઆલા તેને જન્નતથી
એટલું બધું આપશે કે તે રાજી થઇ જશે.”
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૩૯૨)
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સુરએ અલક-૯૬ : જામી ગયેલ ું લોહી
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧,
૨:

ُق
ُ ٍ َ ّنُ َعل
ُ َ َ ىُ َخل
ۡ ﴾ُُ َخل َ َق۱﴿ُق
َ اس ّم َُر ّٰب
ۡ انُم
َ ُاًلّ ۡن َس
ۡ كُال َٰ ّذ
ۡ اّق َۡر ُا ُۡ ّب
﴾
ُ ۲﴿

સુરામાં ‘અલક’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘અલક’ શબ્દ : ૭ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૧૯
સુરામાં શબ્દો : ૭૨
સુરામાં અક્ષરો : ૨૮૮
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
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સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : આ પહેલાં કોઇ
સુરો નાણઝલ થયો નથી.
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ કલમ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) અલક,
૨) ઇકરાઅ, ૩) ઇકરાઅ ણબસ્મે રબ્બેક
નામ

રાખવાનું કારણ

:

બીજી

આયતમાં

‘અલક’ શબ્દ આવયો છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : ૧) ‘વહી’ નાણઝલ થવાની
શરૂઆત આ સુરાથી થઇ છે . ૨) છે લ્લો વજીબ
નસજદો આ સુરામાં છે .
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ફઝીલત : ઇમામે

જાફરે

સાહદક (અ.સ.)

ફરમાવે છે કે “જેણે સુરએ અલકની નતલાવત
કરી, તેની મૌત શહીદની મૌત હશે. તેને શહીદ
ઉઠાડવામાં આવશે. તે શહીદની ણઝિંદગી જીવશે.
રાહે ખુદામાં રસ ૂલ (સ.અ.વ.)ની સાથે રહીને
લડવાવાળાઓના

સવાબનો

હકદાર

થશે.”

(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૩૯૬)
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સુરએ કદ્ર-૯૭ : મહાન રાનત્ર
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿
ُ اّ نَٰاُُٖۤا َنۡ َزلۡ هنه ُِّفُۡل َۡيلَةُّالۡق َۡد ُّؕ ُر

સુરામાં ‘કદ્ર’ શબ્દ : ૩ વખત

કુરઆનમાં ‘કદ્ર’ શબ્દ : ૩ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૫
સુરામાં શબ્દો : ૩૦
સુરામાં અક્ષરો : ૧૧૫
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૫
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ અબસ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ શમ્સ
નામ રાખવાનું કારણ : આયત નં.૧ થી ૩માં
શબે કદ્રની અઝમતને બયાન કરે લ છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)એ
ફરમાવયું છે

કે, “સુરએ

કરવાવાળાનો

સવાબ,

કદ્રની
માહે

નતલાવત
રમઝાનુલ

મુબારકમાં રોઝા રાખનારાઓના સવાબ જેટલો
છે . (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૪૦૩)
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સુરએ બય્યેના-૯૮ : ખુલ્લી દલીલ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

ٰ ّ ّيُم ۡن َف
ُي
ۡ ل َۡمُُ َيك ّنُال َٰ ّذ ۡي َنُ َكفَر ۡواُم
َ ۡك
َ ۡ ب َُوالۡم ۡش ّرك
ّ ّنُا َ ۡه ّلُالۡ ّك هت
﴾
ُ ۱﴿َُح هٰتُ َتاۡت َّهَيُال َۡب ّ ٰي َن ن ُؕ ة

સુરામાં ‘બય્યેના’ શબ્દ : ૨ વખત
કુરઆનમાં ‘બય્યેના’ શબ્દ : ૧૯ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૮
સુરામાં શબ્દો : ૯૪
સુરામાં અક્ષરો : ૪૦૪
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : એક સાથે
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૦
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ તલાક
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ હશ્ર
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) બય્યેના,
૨) બરીયા, ૩) લમ યકુનલ્લઝીન, ૪) એહલે
હકતાબ, ૫) કયામત
નામ રાખવાનું કારણ : ‘બય્યેના’ શબ્દ પહેલી
આયતમાં આવયો છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)એ
ફરમાવયું છે કે, “અગર લોકો સુરએ બય્યેનાની
ફઝીલતને જાણતે તો માલ-દોલત, પત્ની અને
ઔલાદને છોડી દઇને તેની પાછળ લાગી જાત.
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૪૧૧)
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સુરએ ણઝલઝાલ-૯૯ : ઝલઝલો ધરતીકંપ (હાલવુ)ં
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُ ُؕاًل َۡرض ُّزلۡ َزال ََه ن ُا
ۡ َت
ّ اّذَ ُاُزل ّۡزل

સુરામાં ‘ણઝલઝાલ’ શબ્દ : ૨ વખત
કુરઆનમાં ‘ણઝલઝાલ’ શબ્દ : ૬ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૮
સુરમાં શબ્દો : ૩૬
સુરામાં અક્ષરો : ૧૫૮
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૩
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ નનસાઅ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ હદીદ
સુરા

સાથે

સંબધ
ં

ધરાવતા

નામ

:

૧)

ણઝલઝાલ, ૨) ઝલઝલા
નામ રાખવાનું કારણ : ‘ણઝલઝાલ’ શબ્દ
પહેલી આયતમાં આવયો છે .
ફઝીલત : ઇમામ

જાફરે

સાહદક (અ.સ.)

ફરમાવે છે કે, “સુરએ ણઝલઝાલની નતલાવત
કરવાની ભુલશો નહહ. જેણે મુસ્તહબ નમાઝમાં
તેની નતલાવત કરી, તે કયારે ય પણ ધરતીકંપ,
નવજળી પડવાથી અને દુનનયાવી બલાઓથી
તેન ું મૌત થશે નહહ. મરવા પછી તે જન્નતમાં
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જશે.”

(મજમઉલ

બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ

નં.૪૧૬)
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સુરએ આહદયાત-૧૦૦ : પુર ઝડપે દોડતા
ઘોડા.
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُ ؕتُ َض ۡبح ن ُا
ُ ّ َوالۡ هع ّد هي

સુરામાં ‘આહદયાત’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘આહદયાત’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૧૧
સુરામાં શબ્દો : ૪૦
સુરામાં અક્ષરો : ૧૬૯
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : એક સાથે
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૪
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ અસ્ર
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ કવસર
નામ રાખવાનું કારણ : ‘આહદયાત’ શબ્દથી
સુરાની શરૂઆત થઇ છે .
ફઝીલત : ઇમામ

જાફરે

સાહદક (અ.સ.)

ફરમાવે છે કે, “પાબંદીથી સુરએ આહદયાતની
નતલાવત કરશે તો કયામતના હદવસે હઝરત
અલી (અ.સ.)ના ખાસ સહાબીમાં તેની ગણના
કરવામાં આવશે અને આપના સાથીઓની સાથે
હશે.”
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સુરએ કાહરઆ-૧૦૧ : હય્યાં હચમચાવનારી
મુસીબત
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ َار َع ن ُُؕ ة
ّ ا َلۡق

સુરામાં ‘કાહરઆ’ શબ્દ : ૩ વખત
કુરઆનમાં ‘કાહરઆ’ શબ્દ : ૫ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૧૧
સુરામાં શબ્દો : ૩૬
સુરામાં અક્ષરો : ૧૬૦
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૦
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ કુરૈશ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ કયામત
નામ રાખવાનું કારણ : ‘કાહરઆ’ શબ્દથી આ
સુરાની શરૂઆત થઇ છે .
ફઝીલત : ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર (અ.સ.)
ફરમાવે છે કે, “સુરએ કાહરઆની નતલાવત
કરવાવાળો દજ્જજાલના હફત્નાથી મહેફુઝ રહેશે
અને તે દજ્જજાલ પર ઇમાન નહી લાવે.
ઉપરાંત

કયામતના

હદવસે

જહન્નમની

નજાસતોથી દુર રહેશે.” (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૧૦, પેજ નં.૪૨૬)
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સુરએ તકાસુર-૧૦૨ : સંપનત્ત અને
સંતનતની હદ ઉપરાંતની ઇચ્છા
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُا َلۡ هُه ُٮكمُُال َٰتكَاث ُرن

સુરામાં ‘તકાસુર’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘તકાસુર’ શબ્દ : ૨ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૮
સુરામાં શબ્દો : ૨૮
સુરામાં અક્ષરો : ૧૨૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
INDEX
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૬
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ કવસર
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ માઉન
નામ રાખવાનું કારણ : ‘તકાસુર’ શબ્દ પહેલી
આયતમાં આવયો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ.અ.વ.)

ફરમાવે છે કે, “સુતા પહેલાં સુરએ તકાસુરની
નતલાવત કરવાવાળો કબ્રના અઝાબથી મહેફુઝ
રહેશે.

(મજમઉલ

બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ

નં.૪૩૦)
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સુરએ અસ્ર-૧૦૩ : ઝમાનો - બપોર
પછીનો સમય
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿َُوالۡ َع ۡص ُّرن

સુરામાં ‘અસ્ર’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘અસ્ર’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૩
સુરામાં શબ્દો : ૧૪
સુરામાં અક્ષરો : ૭૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
INDEX
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૩
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ઇમ્ન્શરાહ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ આહદયાત
નામ રાખવાનું કારણ : ‘વલ અસ્ર’ શબ્દથી
સુરાની શરૂઆત થઇ છે .
ફઝીલત : ઇમામે

જાફરે

સાહદક (અ.સ.)

ફરમાવે છે કે, “જેણે મુસ્તહબ નમાઝમાં સુરએ
અસ્રની નતલાવત કરી તેને કયામતના હદવસે
ખુદા એવી હાલતમાં ઉઠાવશે કે તેનો ચહેરો
નુરાની અને ખીલેલો હશે અને તે બેહહશ્તમાં
દાખલ થશે.”
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સુરએ હુમઝહ-૧૦૪ : નનિંદાખોર
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُلُه َم َز ٍةُلٰ َم َز ن ُّؕ ة
ٰ ّ َو ۡيلُُلّٰـك

સુરામાં ‘હુમઝહ’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘હુમઝહ’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૯
સુરામાં શબ્દો : ૩૩
સુરામાં અક્ષરો : ૧૩૪
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
INDEX
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૨
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ કયામત
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ મુરસલાત
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) હુમઝહ,
૨) લુમઝહ
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
‘હમ
ુ ઝહ’ શબ્દ આવયો છે .
ફઝીલત : ઇમામે

જાફરે

સાહદક (અ.સ.)

ફરમાવે છે કે, “વાજીબ નમાઝમાં સુરએ હુમઝહ
પઢવાવાળો ગરીબી અને તંગદસ્તીથી દૂ ર
રહેશે. ખુદા તેને રોઝી આપશે અને ખરાબ
મૌતથી મહેફુઝ રહેશે. (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૧૦, પેજ નં.૪૩૭)
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સુરએ ફીલ-૧૦૫ : હાથી
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُل
ُ ّ بُالۡ ّف ۡي
ُ ۡ ا َل
َ َمُ َت َرُك َۡي َفُف ََع َل َُر ٰب
ّ ك ُّبا َ ۡص هح

સુરામાં ‘ફીલ’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘ફીલ’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૫
સુરામાં શબ્દો : ૨૩
સુરામાં અક્ષરો : ૯૭
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૯
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નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ કાફેરૂન
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ફલક
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) ફીલ, ૨)
અલમ તર
નામ રાખવાનું કારણ : અસ્હાબે ફીલનો હકસ્સો
બયાન થયેલો છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : નમાઝમાં આ એક જ સુરો
પઢવો કાફી નથી. બલ્કે સુરએ કુરૈશનું પણ
પઢવુ ં જરૂરી છે .
ફઝીલત : ઇમામે

જાફરે

સાહદક (અ.સ.)

ફરમાવે છે કે, “જે માણસ વાજીબ નમાઝમાં
સુરએ ફીલ અને સુરએ કુરૈશની નતલાવત કરશે
તો તે કયામતના હદવસે ઝમીનનો દરે ક
નીચાણ અને ઉંચાણવાળો ભાગ તેના નમાઝી
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હોવાની ગવાહી આપશે.” (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૧૦, પેજ નં.૪૪૧)
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સુરએ કુરૈશ-૧૦૬ : અરબના એક કબીલાનુ ં
નામ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُشن
ُ ٍ فُق َر ۡي
ُ ّ ًّلّيۡل ه

સુરામાં ‘કુરૈશ’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘કુરૈશ’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૪
સુરામાં શબ્દો : ૧૭
સુરામાં અક્ષરો : ૭૬
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
INDEX
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડાથોડા પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૯
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ તીન
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ કાહરઆ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) કુરૈશ, ૨)
ઇલાફ
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
“કુરૈશ” શબ્દ આવયો છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : સુરએ ‘ફીલ’ની માફક
નમાઝમાં આ એક સુરા (સુરએ કુરૈશ)નું પઢવુ ં
કાફી નથી. બલ્કે સુરએ ‘ફીલ’ પણ પઢવો
જરૂરી છે .
ફઝીલત : ઇમામે

જાફરે

સાહદક (અ.સ.)

ફરમાવે છે કે, “જે માણસ વધુ પ્રમાણમાં સુરએ
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કુરૈશની નતલાવત કરે ખુદાવંદે આલમ તેને
જન્નતી

સવારી

અતા

કરશે.”

(સવાબુલ

અઅમાલ)
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સુરએ માઉન-૧૦૭ : રોજીંદા ઉપયોગમાં
આવતી અગત્યની વસ્તુઓ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૭ :

﴾
ُ ۷﴿ُن
ُ َ نُال َۡماع ۡو
ُ َ َو َي ۡم َنع ۡو
સુરામાં ‘માઉન’ શબ્દ : ૧ વખત
કુરઆનમાં ‘માઉન’શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૭
સુરામાં શબ્દો : ૨૫
સુરામાં અક્ષરો : ૧૧૪
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
INDEX
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સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ (થોડા-થોડા
પ્રમાણમાં)
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૭
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ તકાસુર
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ કાફેરૂન
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) માઉન,
૨) અરઅયતલ્લઝી, ૩) દીન, ૪) તકઝીબે દીન
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરામાં ચાવીરૂપ
શબ્દ ‘માઉન’ છે .
ફઝીલત : ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર (અ.સ.)
ફરમાવે છે કે, “જેણે વાજીબ અથવા મુસ્તહબ
નમાઝમાં સુરએ માઉનની નતલાવત કરી તો
ખુદાવંદે આલમ તેના નમાઝ રોઝા કબુલ
ફરમાવશે અને દુનનયાના બારામાં તેને સવાલ
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કરવામાં નહહ આવે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ૧૦, પેજ નં.૪૫૪)
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સુરએ કૌસર-૧૦૮ : દરે ક વસ્તુની નવપુલતા
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿
ُ ُكُالۡك َۡوثَ َُر
َ اّ نَٰاُُٖۤا َ ۡع َط ۡي هن

સુરામાં ‘કૌસર’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘કૌસર’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૩
સુરામાં શબ્દો : ૧૦
સુરામાં અક્ષરો : ૪૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૫
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નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ આહદયાત
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ તકાસુર
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) કૌસર,
૨) ઇન્ના અઅતયના
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
“કૌસર” શબ્દ આવયો છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : કુરઆનનો સૌથી નાનો
સુરો છે .
ફઝીલત : ઇમામે
ફરમાવે

છે

નમાઝોમાં
કરવાવાળાને

જાફરે

કે, “મુસ્તહબ
સુરએ

સાહદક (અ.સ.)
અથવા

વાજીબ

કૌસરની

નતલાવત

અલ્લાહતઆલા

કૌસરથી

સયરાબ (ત ૃપ્ત) કરશે.” (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૧૦, પેજ નં.૪૫૮)
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સુરએ કાફેરૂન-૧૦૯ : કાફીરનુ ં બહુવચન
છે .-નામ્સ્તકો
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

ق ۡلُُ هٖۤياَيٰ َهاُالۡ ه
﴾
ُ ۱﴿ُنن
ُ َ ك ّفر ۡو

સુરામાં ‘કાફેરૂન’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘કાફેરૂન’ શબ્દ : ૩૬ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૬
સુરામાં શબ્દો : ૨૭
સુરામાં અક્ષરો : ૯૯
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૮
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ માઉન
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ફીલ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) કાફેરૂન,
૨) જહદ, ૩) ઇબાદત, ૪) મુકશ્શકેશા (એટલે કે
નશકસ થી દૂ રી અને મુમ્ક્ત.)
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
“કાફેરૂન” શબ્દ આવયો છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : ‘સુરએ કાફેરૂન’ના બારામાં
હરવાયત છે કે નમાઝમાં ‘સુરએ ઇખ્લાસ’ની
જેમ નતલાવત શરૂ કયાસ પછી આખા સુરાનું
પઢવુ ં વાજીબ છે .
ુ ા (સ.અ.વ.)એ
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલેખદ
ફરમાવયું છે કે, “સુરએ કાફેરૂનની નતલાવત
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કરવાવાળો ચોથા ભાગનું કુરઆન પઢવાના
સવાબનો હકદાર બને છે . શૈતાનો તેનાથી દૂ ર
ભાગી જાય છે .” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦,
પેજ નં.૪૬૨)
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સુરએ નસ્ર-૧૧૦ : નુસરત-મદદ
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُحن
ُ ُالِل َُّوالۡ َف ۡت
ٰاّذَ ُاُ َجٓا َءُنَ ۡصر ه

સુરામાં ‘નસ્ર’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘નસ્ર’ શબ્દ : ૧૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૩
સુરામાં શબ્દો : ૧૯
સુરામાં અક્ષરો : ૮૦
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨ વખત
નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મહદના
સુરાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૧૪
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નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ તૌબા
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ તૌબા પછી
કોઇ સુરો નાણઝલ થયો નથી.
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) નસ્ર, ૨)
એઝા જાઅ, ૩) તવદીઅ (એટલે નવદાય- આ
ુ ા (સ.અ.વ.) પર
આખરી સુરો છે જે રસ ૂલેખદ
નાણઝલ થયો.
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં “નસ્ર”
શબ્દ આવયો છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : સુરાના નાણઝલ થવાના
ક્રમ પ્રમાણે આ આખરી સુરો છે .
ફઝીલત

:

હઝરત

ઇમામે

જાફરે

સાહદક

(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જેણે વાજીબ અથવા
મુસ્તહબ નમાઝમાં સુરએ નસ્રની નતલાવત
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કરી તે પોતાના દુશ્મનો પર કામયાબ થશે.
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૪૬૬)
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સુરએ મસદ-લહબ-૧૧૧ : રસ્સી-દોરડુ-ં
જવાળા
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૫ :

﴾
ُ ۵﴿ُد
ٍُ ّنُ َُٰم َس
ُ ۡ ج ۡي ّد َهاُُ َح ۡبلُُ ٰم
ُّ ُۡ ِف
ُّ

સુરામાં ‘મસદ’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘મસદ’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૫
સુરામાં શબ્દો : ૨૩
સુરામાં અક્ષરો : ૮૧
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ હમ્દ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ તકવીર
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) મસદ,
૨) અબુ લહબ, ૩) તબ્બત
નામ રાખવાનું કારણ : આ સુરાની છે લ્લી
આયતમાં છે લ્લો શબ્દ ‘મસદ’ આવયો છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)થી
હરવાયત છે કે, “હુ ં આશા રાખું છં કે મસદની
નતલાવત કરવાવાળાને અને અબુ લહબને
ખુદા તઆલા એકજ જગ્યાએ ભેગા નહહ કરે .”
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૪૭૪)
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સુરએ ઇખ્લાસ-તૌહીદ-૧૧૨ : એકલો,
અનન્ય, અહદ્રનતય, એકત્વ સુરામાં ‘ઇખ્લાસ’
શબ્દ નથી. પરં ત ુ સુરાનુ ં બીજુ ં નામ તૌહીદ
છે .
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿
ُ د
ُ ُؕ ُالِلُا َ َح
ٰق ۡلُُه َو ه

સુરામાં ‘ઇખ્લાસ’ શબ્દ : -

કુરઆનમાં ‘ઇખ્લાસ’ શબ્દ : જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૪
સુરામાં શબ્દો : ૧૫
સુરામાં અક્ષરો : ૪૭
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨ વખત
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નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૨
નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ નાસ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ નજમ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) ઇખ્લાસ,
૨) તૌહીદ, ૩) અસાસ, ૪) તજરીદ, ૫) તફરીદ,
૬) મઅરે ફત, ૭) સમદ, ૮) નજાત, ૯)
નનસ્બતુબ
સ
નામ રાખવાનું કારણ : ‘ઇખ્લાસ’નો અથસ એ છે
કે દરે ક પ્રકારના ઇન્કાર-અવજ્ઞા કરવાથી દૂ ર
રહેવ.ુ ં તેથી જ આ સુરાને ‘ઇખ્લાસ’ કહેવામાં
આવે

છે .

તેના

પર

ઇમાન

અને

યકીન

રાખવાવાળો અવજ્ઞા કરવાથી મહેફુઝ રહે છે .
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સુરાની

નવનશષ્ટતા

:

સુરએ

ઇખ્લાસની

નતલાવત કરવાવાળાને ત્રીજા ભાગનું કુરઆન
પઢવાનો સવાબ મળશે.
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
ફરમાવે છે કે, “જેણે સુરએ ઇખ્લાસ (સુરએ
તૌહીદ)ની નતલાવત કરી તેને અલ્લાહ તઆલા
મલાએકા, આસમાની

હકતાબ, રસુલો

અને

કયામતના હદવસ પર ઇમાન લાવનારાઓના
દસ ગણો સવાબ આપશે.” (મજમઉલ બયાન,
ભાગ-૧૦, પેજ નં.૪૭૯)
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સુરએ ફલક-૧૧૩ : પરોહઢયુ ં - પ્રભાત
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

﴾
ُ ۱﴿ُق
ُق ۡلُُاَع ۡوذ ُّب َر ّٰبُالۡ َفل َ ّ ن

સુરામાં ‘ફલક’ શબ્દ : ૧ વખત

કુરઆનમાં ‘ફલક’ શબ્દ : ૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૫
સુરામાં શબ્દો : ૨૩
સુરામાં અક્ષરો : ૭૩
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૦
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નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ફીલ
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ નાસ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) ફલક, ૨)
મઉઝા
નામ રાખવાનું કારણ : પહેલી આયતમાં
‘ફલક’ શબ્દ આવયો છે .
ફઝીલત : ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર (અ.સ.)
ફરમાવે છે કે, “નમાઝે નવત્રમાં સુરએ ‘ઇખ્લાસ’,
સુરએ ‘ફલક’ અને સુરએ ‘નાસ’ની નતલાવત
કરવાવાળાને મલાએકા કહે છે કે તને મુબારક
થાય,

ખુદાએ

તમારી

આ

નમાઝને

કબુલીયતનો શરફ અતા કયો છે . (મજમઉલ
બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ નં.૪૯૧)
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સુરએ નાસ-૧૧૪ : ઇન્સાન - મનુષ્યો
સુરાના નામ સાથે સંબધ
ં ધરાવતી આયત-૧ :

ق ۡلُُاَع ۡوذ ُّب َر ّٰبُال َٰن ّ ُن
﴾
ُ ۱﴿ُاس

સુરામાં ‘નાસ’ શબ્દ : ૫ વખત

કુરઆનમાં ‘નાસ’ શબ્દ : ૨૪૧ વખત
જુઝ (સુરો કયા પારામાં) : ૩૦
રૂકુઅ : ૧
સુરામાં આયતો : ૬
સુરામાં શબ્દો : ૨૦
સુરામાં અક્ષરો : ૮૦
સુરામાં ‘અલ્લાહ’ શબ્દ : નાણઝલ થવાનું સ્થળ : મક્કા
સુરાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૧
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નાણઝલ થવા પહેલાનો સુરો : સુરએ ફલક
નાણઝલ થવા પછીનો સુરો : સુરએ ઇખ્લાસ
સુરા સાથે સંબધ
ં ધરાવતા નામ : ૧) નાસ, ૨)
મઉઝા, ૩) મુકશકશતા
નામ રાખવાનું કારણ : આ નાનકડા સુરામાં ૫
વખત ‘નાસ’ શબ્દ આવયો છે .
સુરાની નવનશષ્ટતા : કુરઆને કરીમનો આખરી
સુરો છે .
ફઝીલત : હઝરત રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)
સખ્ત ણબમાર થયા. જીબ્રઇલ આં હઝરત
(સ.અ.વ.)ના નસરહાને (માથા પાસે) અને
મીકાઇલ પાંયતી (પગ પાસે) ઉભા રહ્યા.
જીબ્રઇલ

સુરએ

‘નાસ’ની

નતલાવત

કરીને

રસ ૂલે અકરમ (સ.અ.વ.)ને ખુદાની પનાહમાં
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આપી રહ્યા હતા. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦,
પેજ નં.૪૯૫)
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