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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص సెలవిచాురని, అబ్నుల్లాహ్ బిన్ ంస్ఊద్ ملسو هيلع هللا ىلص ఉల్లాఖించారుుః 
"ఎవరైతే అల్లాహ్ (పింపిష ి వయ) గ్రింథిం న్హిండి ఒక్ొ అక్షరిం చదువు-
తారో వారికి ఒక్ొ పుణయిం. ఒక్ొ పుణయిం పి  రట్లా ఎకుొవ 
లభిించున్హ. అల్నఫ్, ల్లిం, మీమ్ న్హ ఒక్ొ అక్షరిం అషడిం ల్లదు. అల్నఫ్ 
ఒక్ొ అక్షరిం. ల్లమ్ ఒక్ొ అక్షరిం. మీమ్ ఒక్ొ అక్షరిం". (తిరిిజి). 

ذي يقرأ القرآن وهو ماهر به ))ال: ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رض ي هللا عنها قالت: قال رسول هللا 

مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له 

  اجران((

ప్రవక్త సలాల్లాహు అలైహి వసలాిం ఇల్ల ఆద్దశ్ించారని, ఆయి్ 
రజియల్లాహు అన్ను ఉల్లాఖించారుుః "ఖుర్ఆన్ క్ింఠసతిం చేసిషవారు 
విధేయులైష, గౌరవనీయులైష దైవదూతలతో ఉింటాడు. ంరొక్ వయకిత 
ఖుర్ఆన్ పఠించడిం అతనికి ఎింతో ప్రయాసతో కూడిష పని. 
అయిషపాటకీ దానిు పఠించి క్ింఠసతిం చేస్థతడు. అల్ల రటటమింపు 
పుణాయనికి అరుుడవుతాడు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుుః  
1- ఖుర్ఆన్ ప్పరయణిం ఘషత తెల్నసిింి . 
2- ఒక్కొ అక్షరానికి ఒక్కొ పుణయిం.  
3- ఖుర్ఆన్ క్ింఠప్పట సవరగింో గౌరవనీయులైష దైవదూతలతో 
ఉింటాడు.  
4- క్్టమిం, ప్రయాసింతో ఖుర్ఆన్ పఠించు వయకితకి రటటమింపు పుణయఫలిం 
లభిసుతింి .  

64- సూరె బఖర, ఆలె ఇా్ణన్ ఘనత్ 
))ال تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان  :ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا قال  عن أبي هريرة 

  ه سورة البقرة((الذي تقرأ فيالبيت ينفر من 
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ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "మీరు మీ గ్ృహాలన్హ శ్ిశాషింగా మారుక్ిండి. ఏ ఇింట్లా 
సూర బఖర ప్పరాయణిం జరుగ్నతుిందో ఆ ఇింట న్హిండి షైతాన్ అతి 
దూరింగా ఉింటాడు". (ులసిాిం).  

))اقرؤوا القرآن فإنه : ملسو هيلع هللا ىلصل قال: سوعت رسول هللا يقو  عن أبي أمامة الباهلي 

يأتي يوم القيامة شفيعا أل حابه، اقرؤوا الزهراوين البقرة و سورة آل عمران 

فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ى أو كأنهما غيايتان ى أو كأنهما فرقان 

ها بَركة 
َ
ذ

ْ
 أخ

 
ان عن أ حابهما، اقرؤوا سورة البقرة فإن ٍ تحاج 

 
من طير صواف

  حسرة وال تستطيعها البطلة((وتركها 

"ఖుర్ఆన్ చదవిండి. అి  ప్రళయి న్నష తన్హు చి విషవారి పట్ా 
సిఫారసు చేసుతింి . రిండు పు్ాులలుుః సూర బఖర, సూర ఆలె 
ఇమ్రాన్ చదవిండి. అవి రిండు మేఘాలుగా ల్లక్ రిండు వరుసో 
ఎగ్నరుతుషు పక్షుల్లాగా ప్రళయి న్నష వస్థతయి. వాటని చి విషవారి 
పట్ా అవి వాి స్థతయి. సూర బఖర చదవిండి. దానిు చి వితే భాగ్యిం. 
విడన్నడితే దురాాగ్యిం. మాింత్రికులకు అి  స్థధయపడదు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص 
తెల్నప్పరని అబూ ఉమాం బ్బహిలీ రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు. 
(ులసిాిం).  

ة في ))من قرأ خيتين من آخر سورة البقر : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  عن أبي مسعود 

  ليلة كفتاه((

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ప్రవచిించారని, అబూ ంస్ఊద్ ఉల్లాఖించారుుః "బఖరా 
సూరాోని చివరి రిండు ఆయతుల్ను రాత్రి వేళ పఠించే వయకితకి ఆ 
రాత్రింతా ఆ రిండు ఆయతుల్ల చాలు". (బ్నఖారి, ులసిాిం).  
విశేషాలుుః  

1- సూర బఖర, సూర ఆలె ఇమ్రాన్ ఘషత. 
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2- వాటని చి విషవారి (మోక్షిం కొరకు అల్లాహ్ తో) అవి వాి స్థతయి.  
3- సూర బఖర చదువుతే ఇింట న్హిండి షైతాన్ దూరంవుతాడు.  
4- సూర బఖరోని చివరి రిండు ఆయతుల ఘషత.  
65- అల్లా హ్ ాణరగ ంలో దానధర్యమలు చేయు ఘనత్ 

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 
 
))ما من يوم يصبح العباد فيه إال

قول أحدهما: اللهم  أعَ منفقا خلفا، ويقول خخر: اللهم  أعَ ملكان ينزالن في

  اْلمسك تلفا((

"ప్రతి రోజు ఉదయిం ప్రజలు నిద్ర న్హిండి మేల్కొషగాేక ఇదురు దూతలు 
అవతరిస్థతరు. వారిో ఒక్రు అల్లాహ్ న్హ ప్రారిాసూత, ఓ అల్లాహ్! దాషిం 
ఇచేువాడికి ంరిింత ప్రస్థి ించు అని. రిండో దూత ఓ అల్లాహ్! పిసిన్నరి 
సింపదన్హ న్నశ్షిం చెయియ అని ప్రారిాస్థతరు" అని ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص తెల్నప్పరని, 
అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖించారు.   

))ما نقصت صدقة من مال، وما زاد : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن ابي هريرة 

وجل    رفعه هللا عز 
 
ا، وما تواضع أحٌد   إال  ِعزًّ

 
 (( هللا عبدا بعفٍو إال

ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఉపద్దశ్ించారని, అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  
ఉల్లాఖించారుుః "సదఖా వలా సింప్పదషో కొరత ఏరాడదు. ంనిుింపు 
వైఖరి అవలింభిించిష దాసుని గౌరవానిు అల్లాహ్ ి వగ్నణీక్ృతిం చేస్థతడు. 
ఎవరైతే అల్లాహ్ కొరకు విషమ్రుడవుతాడో అల్లాహ్ అతనిు ఉషుతునిగా 
చేస్థతడు". (ులసిాిం). 

ق بعدل تمرة من كسب : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة  ))من تصد 

ي  يها لصاحبها، كما يرب  ِ
ٍب وال يقبل هللا إال الطيب، فإن هللا يقبلها بيمينه ثم يرب  طي 

َوة حتى تكون مثل الجبل(( 
ُ
ل
ُ
 أحدكم ف

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు  ఉల్లాఖషిం ప్రకారిం, ప్రవక్త ملسو هيلع هللا ىلص ఇల్ల  


