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  ن محمد القاري احلنفيامال علي بن سلط
  

Обилен извор в четиридесет хадиса за 
превъзходството на ясния Куран 
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Транскрипция на буквите 
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Дългите гласни [буквите на медд] са отбелязвани с чертичка над буквата: за елиф - а ̄̄ ̄̄, о ̄̄ ̄̄ и я ̄̄ ̄̄, за йа ̄ 
- и ̄̄ ̄̄ и за ўа ̄ў - у ̄̄ ̄̄ и ю ̄̄ ̄̄. 

Дебелите букви на тефх ̣и ̄м [с̣о ̄д, д ̣о ̄д, т ̣о ̄, з ̣о ̄, к ̣о ̄ф, г̣айн и х ̣о ̄] са отбелязвани чрез точка под 
буквата: с ̣̣ ̣̣, д ̣̣ ̣̣, т ̣̣ ̣̣, з ̣̣ ̣̣, к ̣̣ ̣̣, г ̣̣ ̣̣, х ̣̣ ̣̣. 

Буквите на ли ̄н са отбелязвани с ченгелче над буквата – й и ў. 
За тънката буква ля ̄м е използвана съгласната л, а за дебелата – л ̣̣ ̣̣. За тънката буква ля ̄м в 

положение на сукӯн е използван символа љ. По същия начин за тънката буква ро ̄ е използвана съгласната 
р, а за дебелата – р ̣̣ ̣̣. 

Макар, че буквата джи ̄м напълно съответства на звука дж, за нейно отбелязване е използвана 
комбинацията ж ̱̱ ̱̱, за да се улесни четенето на удвоените букви с шедде. 

За ‘айн с огласовка е използван апостроф [‘], а за ‘айн със сукӯн комбинацията [‘а]. 
За отбелязване на фетх ̱а, която се намира се след деветте букви възпрепятствуващи има ̄ле – т ̣о ̄, 

д ̣о ̄д, с̣о ̄д, з ̣о ̄, к ̣о ̄ф, г̣айн, х ̣о ̄, ‘айн и х ̱а ̄ се използва гласната а. За отбелязване на фетх ̱а намираща се след 
останалите букви се използва гласната е. 

За отбелязване на елиф, който се намира след седемте букви на исти‘ля ̄’ – д ̣о ̄д, т ̣о ̄, с̣о ̄д, з ̣о ̄, к ̣о ̄ф, 
г̣айн и х ̣о ̄ се използва гласната о ̄̄ ̄̄. За отбелязване на елиф, който се намира след буквите от средата на 
гърлото – ‘айн и х ̱а ̄, буквите от средата на езика и небцето – джи ̄м, ши ̄н и йа ̄ и буквите от устните – ба ̄, 
ми ̄м, ўа ̄ў и фа ̄ е използвана гласната а ̄̄ ̄̄. За отбелязване на елиф, който се намира след буквите от върха на 
езика и небцето ля ̄м и нӯн и всички останали букви – кя ̄ф, дя ̄л и тя ̄, зя ̄й и си ̄н, з ̱я ̄л и ся ̄ се използва гласната 
я ̄̄ ̄̄. 

За отбелязване на д ̣амме след буквата ля ̄м е използвана гласната ю. За отбелязване на д ̣амме след 
всички останали букви е използвана гласната у. За отбелязване на ўа ̄ў след буквата ля ̄м е използвана 
гласната ю ̄̄ ̄̄. За отбелязване на ўа ̄ў след всички останали букви е използвана гласната у ̄̄ ̄̄. 

При всички положения за отбелязване на кесра е използвана гласната и, а за отбелязване на йа ̄ е 
използвана гласната и ̄̄ ̄̄. 
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Предговор на Автора 
С името на Аллах, Всемилостивия, Премилосърдния. 

Господарю мой, увеличи знанието ми, о, Прещедри! 
Слава на Аллах, който спусна Разграничението, и низпосла Курана, и ни 

облагодетелства с вярата, и изпълни благодатта си над нас, като ни удостои с най-прекрасния 
характер. 

И нека най-съвършените и най-цялостните благослови и приветствия бъдат над 
Повелителя на творенията и Стълба на истината – Мух̱аммед ибн ‘Абдул ̣л ̣о ̄х от синовете [рода] 
на ‘Адня̄н, а също и върху неговото знатно семейство, и великолепни сподвижници, по всяко 
време и на всяко място.  

След което, казва слугата на Изначалната книга на Аллах [Свещения Куран] и [слуга] на 
преданията [хадисите] на неговия почитаем Пророк, който [слуга] изпитва най-крайна нужда от 
своя Господар – [най-прекрасния] Творец, ‘Алӣ ибн Суљт̣о ̄н Мух̱аммед ељ-К̣о ̄рӣ: Това са 
четиридесет предания за превъзходствата на Курана и онзи, който го чете по най-добрия начин 
според възможностите си. 
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  بِْسِم اهللاِ الرَّْحمَِن الرَِّحيمِ 
 ��� �� �� 	 �� 
�� �� �� �� �� �� �� 

 ��	 �� �� � ��	�� 	�� �� �� ���� �� , �� ��� � ��	�� 	���! � �� �� �"�#�� �� , ��$ �� %& ��' �( �)�# �� , ��	 �* �� %+ ��' �( �)�#�� , �- ��' ��. %/ �0� �1'� 
 �0 ��� �2' ��	� �3� �2' %4 �5 ���' �� %6 �5 �7�' �� �89��$ �:9 �� �� , ��	�# �/9 �� ;9�� �� �<9 �= �.' �/9�> �� �<�� �/ �0� %? �@� �1' �/�� �A �� , �@�B �C' �/�! �A �: �� �� �5

 %/ �" �� 	 �=�� , D�	 �E �= �� D�	 �= �� �F %� �G �4	 �H �+ ��' �8��	 �I �J�� �� , �4' ���E ��': 
 �8�!�> �# �K� �/ �� �� , ��� �/ �& ��' �.' ��	�L�� %4��	 �M %(N %&�! �O P, ��	9 �& ��' , D/9 �0� %? �	�Q�9 %A %<�� P �R �� , ��	�> ��' �8 �� �� ���� �S�T �U	�L �I%�V' , ��� �� �E ��'  :

 ��	 �E �= � ��' �� �/ �&�� ��	 �� �� � ��' �8 �X �� �: �� %Y �5�� �< �= �� , ��$ �� %& ��' �F�Z	 �[�O �G 	
\� �/ �� ��N %" �� ���� �Y �- �]� 
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Първи хадис: Най-добрият от вас е онзи, който изучава Курана и учи другите на 
него. 

Разказа ни Х̱аж ̱ж ̱а ̄ж ̱ ибн Минха ̄љ: Разказа ни Шуа‘бе, който каза: Извести ни ‘Аљк ̣аме 
ибн Мер ̣с ̱ед: Чух Сеа‘д ибн ‘Убейде от Ебӣ ‘Абдир ̣р ̣ах̱ма ̄н ес-Сулемӣ от ‘Ус ̱ма ̄н, Аллах да е доволен 
от него, от Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и приветства, който каза:  

““““Най----добрият    от    вас    е    онзи, , , , който    изучава    Курана    и    учи    другите    на    него.”.”.”.”     

Предаден от Ах̱мед и авторите на Шестте сборника. 
И предаден от ибн Ма ̄ж ̱е от Сеа‘д, Аллах да е доволен от него, с думите:  
““““Най----добрите    от    вас… ”.… ”.… ”.… ”.    

И също Предаден от ибн ебӣ Дя̄ўу ̄д от ибн Мес‘у ̄д, Аллах да е доволен от него, с думите:  
““““Най----добрите    от    вас    са    онези, , , , които    четат    Курана    и    учат    другите    да    го    четат.”  .”  .”  .”      
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ََّمهُ َخْيرُُكمْ : اْحلَِديُث اْألَوَّلُ . ََّم اْلقُْرآَن َوَعل   : َمْن تََعل
 �(	 �* %̂ �> �" %_ 	�� �̀ �/ �� D(	 �a�� �= %<�� %U	 �b �� 	�� �̀ �/ �I�O : �<� �c ��9�' �/9�> �� �d�� < �� �6 �/�!�> %� �<�� �/ �" �A %e �" �0 �A D/ �̀ �� �= %<�� %̂ �0 �&� �� �� � �f �M��

�' �< �� %8�� �� %.' � �g �� �� ���\ %� < �� �; �0� P��' �(	 �* ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �;�>�� : 

) �� ع�ل�م� آن� و� ْ ل�م� اْل�� ع� ْن �� ْم م� �ْ��ك�   .)خ�
 �̂ �L ���' �h%L %E ��' %�	 �I �J�� �� /� �c
� %Y' �� ��� 

 %8 %i �+ �� �� , %8�� �� %�.' � �g �� D/ �" �A �< �� 8 �X	 �= �<�� �j D̂ ��' �� �� �G ��: 

ْم (  ك�   .)خ�ي�ار�
' %Y' �� �� �� %8%i �+ �� �� , %8�� �� %�.' � �g �� D�N %" �� �= �<��' �< �� �� %�' �� �d�� %<��: 

أ�ہ� (  أ�ْ!� آن و� ْ أ� اْل�� � ْن !� ْم م� ك�   .)خ�ي�ار�
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Втори хадис: Който прочете буква получава добрина [награда] за нея, умножена 
по десет. 

И ни разказа Мух̱аммед ибн Бешша ̄р ̣: Разказа ни ебу ̄ Бекр ̣ ељ-Х̱анефӣ: Разказа ни ед̣-
Д ̣ах̱х̱а ̄к ибн ‘Ус ̱ма ̄н от Еййу ̄б ибн Му ̄ся̄, който каза: Чух Мух̱аммед ибн Кеа‘б ељ-К̣ур ̣аз ̣ӣ, който 
каза: Чух ‘Абдул ̣л ̣о ̄х ибн Мес‘у ̄д, Аллах да е доволен от него, да казва: Каза Пратеникът на Аллах, 
Аллах да го благослови и приветства:  

““““Който    прочете    една    буква    от    книгата    на    Аллах    получава    награда    за    нея, , , , умножена    по    

десет    награди. . . . И    не    казвам,,,,че “ “ “ “елиф    ля ̄̄ ̄̄м    ми ̄̄ ̄̄м”  ”  ”  ”  е    буква, , , , а    че “ “ “ “елиф” ” ” ” е    буква, , , , и “ “ “ “ля ̄̄ ̄̄м” ” ” ” е    буква, , , , и “ “ “ “ми ̄̄ ̄̄м” ” ” ” е    

буква.”.”.”.”     

Предаден от ет-Тирмиз ̱ӣ, който казва: Добър [х̱асен] и достоверен [с ̣ах̱ӣх̱] хадис. 
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َّانِي.   :َمْن َقَرأَ َحْرًفا َفلَهُ بِهِ َحَسنَةٌ بَِعْشِر أَْمثَالَِها: اْحلَِديث الث
 �̀ �/ �� D�	 �k�� %<�� %/ �0� %? 	�� �̀ �/ �� �� �(	 �* l �AN %= �<�� ��NP��� �< �� �� ���\ %� %<�� %m	 �I �[�' 	�� �̀ �/ �� P; �+��� �1' D� �E�� N%��� 	�� : �/9 �0� %? %e �" �0 �A

 �(	 �* �;�n �� %& ��' Dh �" �� �<�� : %(N %& �� %8�� �� %�.' � �g �� D�N %" �� �= �<�� �.' �/�> �� %e �" �0 �A : �� %.' �: �J �.' %(N %A �� �(	 �* ��� �A �� �8�! � : 

ا؛ ال� أ�ق�ول� ( �'� ال � أ�ْمث�)ْ ن�ة� *�ع� س� اْلح� ن�ٌة و� � ح�س��� اب� اهللا� ف�ل��� ب �ت� ًفا م�ْن ك ْ أ� �7 � ْن !� ٌف :م� ْ ٌم �7 ال� ٌف و� ْ ـ�ٌف �7 ك�ْن أ�ل �= ٌف و� ْ  الم �7

ٌف  ْ م�يٌم �7   .)و�
 �(	 �* �� , P, �- �= � �o�' %Y' �� �� : �p! �I �J �< �� �� �K� �/ ��� 
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Трети хадис: Наистина Аллах издига едни хора чрез тази Книга и принизява други. 
И ми разказа Зухейр ибн Х̱ар ̣б: Разказа ни Йеа‘к ̣у ̄б ибн Ибр ̣о ̄хӣм: Разказа ми баща ми от 

ибн Шиха ̄б от ‘А ̄мир ибн Ўа ̄с ̱иле,  
че    Ня ̄̄ ̄̄фиа‘ ‘ ‘ ‘ ибн ‘ ‘ ‘ ‘Абдуљх ̱̱ ̱̱а ̄̄ ̄̄рис ̱̱ ̱̱    е    срещнал ‘ ‘ ‘ ‘Умер ̣̣ ̣̣, , , , Аллах    да    е    доволен    от    двамата, , , , при ‘ ‘ ‘ ‘Усфа ̄̄ ̄̄н, , , , 

като ‘ ‘ ‘ ‘Умер ̣̣ ̣̣, , , , Аллах    да    е    доволен    от    него, , , , го    бе    назначил    за    управител    на    Мекка. . . . И    каза::::     Кой    назначи    

за    управител    на    хората    от    долината????     Каза: :  :  :  Ибн    Ебзя ̄̄ ̄̄....     Каза: : : : А    кой    е    ибн    Ебзя ̄̄ ̄̄????     Каза: : : : Слуга [ [ [ [роб] ] ] ] от    

нашите    слуги....     Каза: :  :  :  И    назначи    да    ги    управлява    слуга????     Каза: :  :  :  Наистина    той    е    четец [ [ [ [учен    по    

отношение]  ]  ]  ]  на    Книгата    на    Аллах, , , , Всемогъщия    и    Величествения, , , , и    той    запознат    с [ [ [ [науката    за]  ]  ]  ]  

разпределянето    на    наследствата. [. [. [. [И]  ]  ]  ]  каза ‘ ‘ ‘ ‘Умер ̣̣ ̣̣, , , , Аллах    да    е    доволен    от    него: :  :  :  Наистина    вашият    

Пророк, , , , Аллах    да    го    благослови    и    приветства    каза::::     ““““Наистина    Аллах    издига    едни    хора    чрез    тази    

Книга    и    принизява    други.”.”.”.”     

Предаден от Муслим и ибн Ма ̄ж ̱е. 
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َّالِثُ ا.   :إِنَّ اهللاَ َيْرَفُع بَِهَذا اْلِكتَاِب أَْقَواًما َوَيَضُع بِهِ آَخِرينَ : ْحلَِديُث الث
 �̂ ��`' �� �<�� �� �=	 �� �< �� D�	 �a �_ �<��' �< �� �d�� ;�� �̀ �/ �� ��! �]' �� ���T %<�� %�N %& �" �� 	�� �̀ �/ �� D� �� �� %<�� % �q �] %� ;�� �̀ �/ �� �� 

�ع� بْن� ع�  �اف ـال� أ�ن� ن ق� ك�ـة� ف� A م� ـ� Bل��� ع��ْعم ـْست� �C اهللا� ع�ْنـ�� �Dـ�E ـر� ر� ـ�ان� ع�م� G ان� و� ْسف� ��D اهللا� ع�ْن'�ما *�ع�E ر� ر� ��I ع�م� Jل� �ار�ث ـْن :ْبد� اْلح�  م�

�ی؟ اد �A أ�Rْل� اْلو� Bْلت� ع� ْعم� ال�  اْست� ال�  . ابْن� أ�بْز�ى:ف�ق� ن� ابْن� أ�بْز�ى؟:ق� م� ْوAًW م�ْن   و� ال� م� �Xن�اق� ال و� ـال�  .م� ـْوAًW:ق� �ْم م� ْخل�ْفت� ع�ل�ـْي'  ! ف�اْسـت�

ال�  ��D اهللا� ع�ْن�� :ق�E ر ر� ال� ع�م� �ض� ق� Òا � �اْل\� �ٌم ب ��� ع�ال �ن إ ل� و� ج� اب� اهللا� ع�ز� و� ت� ��ك ار�ٌئ = ��� ق� �ن ـال� : إ ـْد ق� ـل�م� ق� س� �A اهللا� ع�ل�ْيـ�� و� Bـ ي�ك�ْم ص� �ـ a� �ن� ن ـا إ �ن� ( : أ�م� إ

ين� اهللا�  � �cآ ��� ع� ب �Cض� اًما و� اب� أ�ْقو� ت� �ا اْ=ك ذ� �'� ع� ب   .) ي�رْف�
8 �X	 �= %<��' �� , ��� �� %= %Y' �� ��� 
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Четвърти хадис: Онзи, който няма възможност да ме помоли, заради 
ангажираността му с Курана, ще го даря с най-доброто с което дарявам молещите ме. 

И ни разказа Мух̱аммед ибн Исма ̄‘ӣљ: Разказа ни Шиха ̄б ибн ‘Абба ̄д ељ-‘Абидӣ: Разказа 
ни Мух̱аммед ибн ељ-Х̱асен ибн ебӣ Йезӣд ељ-Хемедя̄нӣ от ‘Амр ̣ ибн К̣айс от ‘Ат̣иййе от ебӣ 
Се‘ӣд, Аллах да е доволен от него, който каза: Каза Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и 
приветства:  

““““Всемогъщият    и    Величествен    Господар    казва: :  :  :  Онзи, , , , който    няма    възможност    да    ме    

помоли, , , , заради    ангажираността    му    с    Курана    и [ [ [ [ангажираността    му]  ]  ]  ]  с    моето    споменаване [ [ [ [зикр], ], ], ], ще    

го    даря    с    най----доброто    с    което    дарявам    молещите    ме. . . . И    превъзходството    на    словото    на    Аллах    над    

останалите    слова    е    като    превъзходството    на    Аллах    над    творенията.”.”.”.”     

Предаден от ет-Тирмиз ̱ӣ, който казва: Добър и изолиран [г ̣арӣб] хадис. 
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ائِلِنيَ : اْحلَِديُث الرَّابِعُ .   :َمْن َشَغلَهُ اْلقُْرآُن َعْن َمْسأَلَتِي أَْعطَْيتُهُ أَْفَضَل َما أُْعِطي السَّ
 �F! �� �� �A�T %<�� %/ �0� %? 	�� �̀ �/ �� �� � ��9 �0 �� �< �� P ��' �/ �0� �r' �/� �) �� �d�� �<�� �< ��� �1' %<�� %/ �0� %? 	�� �̀ �/ �� P, �/�> �" ��' D�	�> �� %<�� %�	 �a �_ 	�� �̀ �/ �� 

 �(	 �* %8�� �� %�.' � �g �� D/! �" �A �d�� �< �� �̂ �!�Q �� �< �� Ds�! �* �<�� : ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �.' %(N %A �� �(	 �* : 

ل� ( ج� ول� الر�بf ع�ز� و� �C: Aق� ـ� Bع� �� اهللا ف�ـْضل� gم ���h و� �ل Òا ي الس� ��عْط ا أ ل� م� �� أ�ْفض� Xْت� �D أ�عْط�kل�� ْسأ ی ع�ْن م� �mْ� ذ آن� و� ْ ل��� اْل�� غ� ْن ش�  م�

 ��� ْلق �A خ� Bع� �ْضل� اهللا ف� � ك� م �ال� rاْل � �ر Òا   .)س�
 �(	 �* �� , P, �- �= � �o�' %Y' �� �� : �< �� �� �h� �� �t � 
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Пети хадис: Сравнението между вярващия и лицемера, които четат Курана и 
онези, които не четат Куран. 

И ни разказа К̣утейбе: Разказа ни ебу ̄ ‘Аўа ̄не от К̣атя̄де от Енес, Аллах да е доволен от 
него, от ебу ̄ Му ̄ся̄ ељ-Еш‘арӣ, Аллах да е доволен от него, който каза: Каза Пратеникът на Аллах, 
Аллах да го благослови и приветства:  

““““Примера    с    вярващият, , , , който    чете    Курана    е    като    лимон    ––––     уханието    му    е    приятно    и    вкуса    

му    е    приятен. . . . И    примера    с    вярващият, , , , който    не    чете    Курана    е    като    фурма    ––––     няма    ухание, , , , а    вкуса    й    

е    сладък. . . . И    примера    с    лицемера, , , , който    чете    Курана    е    като    босилек    ––––     уханието    му    е    приятно, , , , а    вкуса    

му    ––––     горчив. . . . И    примера    с    лицемера, , , , който    не    чете    Курана    е    като    х ̱̱ ̱̱анз ̣̣ ̣̣але [ [ [ [колоквинт]  ]  ]  ]  ––––     няма    

ухание, , , , а    вкуса    му    е    горчив....””””     

В друго предание е използвана думата “нечестивец” [безпътник, грешник] вместо 
думата “лицемер“. 

Предаден от Ах̱мед, ељ-Бух̣о ̄рӣ, Муслим, ебу ̄ Дя̄ўу ̄д, ет-Тирмиз ̱ӣ, ен-Неся̄‘ӣ и ибн Ма ̄ж ̱е. 
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ُ : اْحلَِديُث اْخلَامُِس . َِّذي َال َيْقَرأ َِّذي َيْقَرأُ اْلقُْرآَن َوال   :َمثَُل اْملُْؤمِِن َواْملُنَافِِق ال
 �� �, �� �" �_� �2' l �AN %= �d�� �< �� %8�� �� %�.' � �g �� Ds�#�� �< �� �6 ��	�L �* �< �� �̂ �#' �N �� N%��� 	�� �̀ �/ �� %̂ �>�!�L %* 	�� �̀ �/ �� �� �(	 �* %8�� �� %�.' � �g : �(	9 �*

 ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �.' %(N %A �� : 

آن� ( ْ � اْلـ�� أ ـْ�� �C ی ال� �ـْؤم�ن� ال�ـذ ـل� اْلم� ث� م� ـا ط�يuـٌب و� �' ط�ْعم� ـا ط�يuـٌب و� �' ة� ر�يح� �ْتر�ج� ل� اْأل ث� م� آن ك� ْ � اْل�� أ ��ْ�C ی �ل� اْلم�ْؤم�ن� ال�ذ ث� م�

ل� الت�  ث� م� �ق� ك� ن�ـاف ـل� اْلم� ث� م� ـرz و� ـا م� �' ط�ْعم� ـا ط�يuـٌب و� �' ة� ر�يح� ـ� ان ل� الر�يْح� ث� آن� م� ْ � اْل�� أ ��ْ�C ی ��ق� ال�ذ ل� اْلم�ن�اف ث� م� ا ح�ْلٌو و� �' ط�ْعم� ا و� � ال� ر�يح� ل�'� ْمر�ة

ا �' ط�ْعم� ا ر�يٌح و� ل�ة� ل�ْيس� ل�'� نْظ� ل� اْلح� ث� م� آن� ك� ْ � اْل�� أ ��ْ�C ی ال� �رz ال�ذ   .) م�
 D̂ ��' �� �� �G �� :u �� �X	 �+ ��' %F�\ �=v �( �/��  :u �@�O	��%�V'v� 

8 �X	 �= %<��' �� , P;�Z	 �����' �� , P, �- �= � �o�' �� , �� %�' �� N%��� �� , ��� �� %= �� , P, ��	 �H%> ��' �� , %/� �c
� %Y' �� ��� 
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Шести хадис: Сравнението между вярващия и нечестивеца, и между добрия другар 
и лошия другар. 

И ни разказа Муслим ибн Ибр ̣о ̄хӣм: Разказа ни Ебба ̄н от К̣атя̄де от Енес, Аллах да е 
доволен от двамата, който каза: Каза Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и приветства:  

““““Примера    с    вярващият, , , , който    чете    Курана    е    като    лимон    ––––     уханието    му    е    приятно    и    вкуса    

му    е    приятен. . . . И    примера    с    вярващият, , , , който    не    чете    Курана    е    като    фурма    ––––     вкуса    й    е    сладък, , , , но    

няма    ухание. . . . И    примера    с    нечестивеца, , , , който    чете    Курана    е    като    босилек    ––––     уханието    му    е    приятно, , , , 

а    вкуса    му    ––––     горчив. . . . И    примера    с    нечестивеца, , , , който    не    чете    Курана    е    като    х ̱̱ ̱̱анз ̣̣ ̣̣але [ [ [ [колоквинт]  ]  ]  ]  ––––     

вкуса    му    е    горчив    и    няма    ухание. . . . И    примера    с    добрия    другар    е    като    притежателя    на    парфюм    ––––     дори    

и    да    не    получиш    нищо    от    него    ще    се    насладиш    на    уханието    му. . . . И    примера    с    лошия    другар    е    като    

леяря    ––––     дори    и    да    не    те    очерни    ще    те    опуши.”.”.”.”     

Предаден от ебу ̄ Дя̄ўу ̄д. 
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اِدُس . َ : اْحلَِديُث السَّ وءِ َمثَُل اْملُْؤمِِن َواْلفَاِجِر َوَمثَُل اْجل الِِح َوَجلِيِس السُّ   :لِيِس الصَّ
 �(	9 �* �� %a��9 �� %�.' � �g �� Ds�#�� < �� �6 ��	�L �* �< �� %�	 ���� 	�� �̀ �/ �� ��! �]' �� ���T %<�� %�� �� %= 	�� �̀ �/ �� �� : �89�! � �� %.' �:9 �J �.' %(N9 %A �� �(	9 �*

 ��� �A �� : 

آن� ( ْ � اْل�� أ ��ْ�C ی �ل� اْلم�ْؤم�ن� ال�ذ ث� آن� م� ْ � اْلـ�� أ ـْ�� �C ی ال� �ـْؤم�ن� ال�ـذ ـل� اْلم� ث� م� ـا ط�يuـٌب و� �' ط�ْعم� ـا ط�يuـٌب و� �' ـة� ر�يح� �ْتر�ج� ل� اْأل ث� م�

ـا ط�يuـٌب  �' ة� ر�يح� ـ� ان ـل� الر�يْح� ث� م� آن� ك� ْ � اْلـ�� أ ـْ�� �C ی �� ال�ذ اج�ر ل� اْلف� ث� م� ا و� ال� ر�يح� ل�'� ا ط�يuٌب و� �' � ط�ْعم� ْمر�ة ل� الت� ث� م� � ك� ـاج�ر ـل� اْلف� ث� م� ـرz و� ـا م� �' ط�ْعم�  و�

ـDٌْء  ْبك� م�ْنـ�� �� ��ْن ل�ْم �Cـص �ب� اْلم�ْسك� إ اح ل� ص� ث� م� �ح� ك� ال �يس� الص� ل� اْلج�ل ث� م� ا و� ال� ر�يح� ل�'� رz و� ا م� �' ل�ة� ط�ْعم� نْظ� ل� اْلح� ث� م� آن ك� ْ � اْل�� أ ��ْ�C ی ال� �ال�ذ

 ���اب�ك� م�ْن ر�يح � .أ�ص� ل ل� ج� ث� م� �  و��� ان اب�ك� م�ْن د�خ� � أ�ص� �ہ اد و� ْبك� م�ْن س� ��ْن ل�ْم �Cص ْ�� إ����ب� اْ=ك اح ل� ص� ث� م� ؤ� ك� fالس �  .)يس
 �� %�' �� N%��� %Y' �� ��� 
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Седми хадис: Онзи, който е усвоил до майсторство Курана и онзи, който заеква 
при неговото четене. 

И ни разказа К̣утейбе ибн Се‘ӣд и Мух̱аммед ибн ‘Убейд ељ-Г ̣уберӣ и двамата от ебӣ 
‘Аўа ̄не. Каза ибн ‘Убейд: Разказа ни ебу ̄ ‘Аўа ̄не от К̣атя̄де от Зур ̣о ̄р ̣а ибн Еўфа ̄ от Сеа‘д ибн Хиша ̄м 
от ‘А ̄’ише [Аллах да е доволен от нея], която казва: Каза Пратеникът на Аллах, Аллах да го 
благослови и приветства:  

““““Изкусният    четец    на    Курана    ще    бъде    със    знатните    благочестиви    писари. . . . А    онзи, , , , който    

чете    Курана    със    заекване    и    със    затруднение    ще    получи    две    награди.”.”.”.”     

А в друго предание:  
““““А    който    чете    Курана    с    голямо    усилие    за    него    ще    има    две    награди.”.”.”.”     

Предаден от ељ-Бух̣о ̄рӣ и Муслим, като изказа е на последния. И още от ебу ̄ Дя̄ўу ̄д, ет-
Тирмиз ̱ӣ, ен-Неся̄’ӣ и ибн Ма ̄ж ̱е. 
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ابِعُ . َِّذي َيتَتَْعتَُع فِيهِ : اْحلَِديُث السَّ   :اْملَاهِرُ بِاْلقُْرآِن َوال
 %<�� %/ �0� %? �� D/! �" �A %<�� %̂ �>�!�L %* 	�� �̀ �/ �� �� �̂ �#' �N �� �d�� �< �� 	 
"!� �w P, � �f %x ��' D/�!�> %�  y D/�!�> %� %<��' �(	 �* : �<9 �� �6 ��	�L �* �< �� �̂ �#' �N �� N%��� 	�� �̀ �/ ��

 �e��	 �* �̂ �k�Z	 �� �< �� D4	 �k �] �<�� �/ �" �A �< �� �z ���� �<�� �6 ��' �� %� : ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �.' %(N %A �� �(	 �* : 

ا( اقz ل��� أ�ْجر�ان� اْلم� �Rو� ع�ل�ْي�� ش� �ي�� و� ع� ف ْعت� �ت� ي�� آن� و� ْ � اْل�� أ ��ْ�C ی �ال�ذ � و� ة ���ر� � اْل� ام � �� اْ=� ة � �\ ع� الس� آن� م� ْ �اْل�� �ر� بR(.  
 D̂ ��' �� �� �G �� : 

) �دf ع�ل�ْي�� ل��� أ�ْجر�ان �Rو� �Cْشت� � و� أ ��ْ �C ی �ال�ذ   .)و�
 %= �� , P, ��	 �H%> ��' %Y' �� ��8 �X	 �= %<��' �� , P;�Z	 �����' �� , P, �- �= � �o�' �� , �� %�' �� N%��� �� , %8 �� %{ �+��' �� , ��� ��� 
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Осми хадис: Страхът от Аллах е същността на всяко нещо, а четенето на Курана е 
светлина. 

И ни извести ељ-Х̱асен ибн Суфйа ̄н еш-Шейба ̄нӣ и ељ-Х̱усейн ибн ‘Абдилля̄х ељ-К̣ат̣т̣о ̄н 
в ер-Рик ̣к ̣а и ибн К̣утейбе, като изказа е на ељ-Х̱асен, който казва: Разказа ни Ибр ̣о ̄хӣм ибн Хиша ̄м 
ибн Йех̱йа ̄ ибн Йех̱йа ̄ ељ-Г ̣асся̄нӣ, който каза: Разказа ни баща ми от дядо ми от ебӣ Идрӣс ељ-
Х̣аўля̄нӣ от ебӣ З̱ер ̣р ̣, Всевишния Аллах да е доволен от него, който каза:  

Казах: :  :  :  О, , , , Пратенико    на    Аллах, , , , посъветвай    ме! ! ! ! И [ [ [ [той] , ] , ] , ] , Аллах    да    го    благослови    и    

приветства, , , , каза: “: “: “: “Страхувай    се    от    Аллах, , , , защото    това    е    същността    на    всяко    нещо.”  .”  .”  .”  Казах: :  :  :  О, , , , 

Пратенико    на    Аллах, , , , посъветвай    ме    още! [! [! [! [А    той]  ]  ]  ]  каза: “: “: “: “Чети    Курана, , , , защото    това    е    светлина    за    

теб    на    земята    и    украса    за    теб    в    небесата.”.”.”.”     

Предаден от ибн Х̱ибба ̄н и определен от него за достоверен, като част от по-дълъг хадис. 
А също е предаден и от ибн ед̣-Д ̣арӣс и ебу ̄ Йеа‘ля̄: Разказа ни ‘Абдуљеа‘ля̄: Разказа ни 

Йеа‘к ̣у ̄б ељ-К̣уммӣ от Лейс ̱ от Муж ̱а ̄хид от ебӣ Се‘ӣд ељ-Х̣удрӣ, Аллах да е доволен от него, който 
каза:  

Дойде    един    човек    при    Пророка, , , , Аллах    да    го    благослови    и    приветства, , , , и    каза: “: “: “: “О, , , , Пратенико    

на    Аллах, , , , посъветвай    ме!”  !”  !”  !”  Каза: “: “: “: “Страхувай    се    от    Аллах, , , , защото    в    това    са    събрани    всички    добрини....     

И    се    бори    по    пътя    на    Аллах, , , , защото    това    е    монашеството    на    мюсюлманите. . . . И    споменавай    Аллах    и    

чети    Курана, , , , защото    това    е    светлина    за    теб    на    земята, , , , и    споменаване    за    теб    в    небесата. . . . И    не    

използвай    езика    си    освен    за    добро, , , , защото    чрез    това    ще    победиш    Сатаната [ [ [ [Шейтана]]]] .”.”.”.”     
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َّامِنُ . ِّهِ َوتَِالَوةُ اْلقُْرآِن نُورٌ : اْحلَِديُث الث   :تَْقَوى اهللاِ َرأُْس اْألَْمر ُكل
 % �| ��% �1' �� P ��	�>�! �k�' ��	�! �+ %A %<�� %< ��� �1' 	�# � �f �M�� ��'N %�	 �* �< �� �I��� %{ �+B�' �� �̂ �>�!�L %* %<��' �� �̂ �* ���	�� %�	�Q �& ��' �.' �/�> �� %<��  : %�! �]' �� ���T 	�� �̀ �/ ��

 �(	 �* P ��	 �� �x ��' l�! � �} �<�� l�! � �} �<�� �4	 �k �] %<�� : �d�� �< �� � �� �j �N� �C' Ds� �� ���T �d�� �< �� , �/ �X �< �� �d�� 	�� �̀ �/ �� �(	 �* %8�� �� �S	 �" �� %.' � �g �� ~� �� : 
�ْلت�  ن�ي:ق �ْوص� ول� اهللا� أ س� ا ر� �م� : ي� ل� س� ل�ْيه� و� � ع� � اهللا �� ال� ص� ى اهللا� ( : ق� ْقو� ت� ل�ْيك� ب� � .ع� أْس� اْأل�ْمر ك�!�� ا ر� � � �إ�'� �ْلت� .) ف ـول� اهللا� : ق س� ا ر�  ي�

ْد+�  ال� .ز� ة الْق�ْرآن� ( : ق� و� ت�ال� ل�ْيك� ب� اء� ع� م� � �ك� يف� الس� �ْخٌر ل� ذ ، و� �وٌر ل�ك� يف� اْأل�ْرض� � ن �ه �إ�ن�   �)، ف
 DF� �N�� DK� �/ �� �G %8 �I �I �J �� , ��	�> �� %<��' %Y' �� ��� 

 �: �" �� N%��� �� �s� � ���' %<��' %Y' �� �� �� :9 �]	� %� �<9 �� DK�! �� �< �� P; �0 %& ��' ��N %& �" �� 	�� �̀ �/ �� �: ��� �2' %/�> �� 	�� �̀ �/ �� �, �� �/9% �C' D/! �"9 �A �d�� �<9 �� D/
 �(	 �* %8�� �� %�.' � �g �� : �(	 �& �O ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �;�>���' �S�T �F %X �� ��	 �X : 

ال�  ن�ي ق� �ْوص� ول� اهللا� أ س� ا ر� ـاد� ( :ي� ه� الْج� ل�ْيـك� ب� ع� ، و� ـْريٍ ل�� خ� اع� كـ� ـ� �C ا � � �إ�'� ى اهللا�، ف ْقو� ت� ل�ْيك� ب� ني�، ع� ـْسل�م� � الْم� ة ـ� ي� ان� ْهب� � ر� ه ـ� �إ�ن� ف
ل�ك�  ـذ� ك� ب� ـ� �إ�ن� ، ف ـْريٍ ـْن خ� � م� ان�ك� إ�ال� ْن ل�س� اْخز� ، و� اء� م� � �ك� يف� الس� ْكٌر ل� ذ� ، و� �ك� يف� اْأل�ْرض� �وٌر ل� � ن �ه �إ�ن� ، ف ة� الْق�ْرآن� و� ت�ال� ْكر� اهللا�، و� ذ� ل�ْيك� ب� ع�

ْيط�ان�  � ْغل�ب� الش�   �)ت�
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Девети хадис: Куранът е застъпник, който бива послушан и свидетел, който бива 
приет. 

И ни извести ељ-Х̱усейн ибн Мух̱аммед ибн ебӣ Меа‘шер ̣ в Харран: Разказа ни 
Мух̱аммед ибн ељ-‘Аля̄’ ибн Кур ̣айб: Разказа ни ‘Абдул ̣л ̣о ̄х ибн ељ-Еж ̱лех̱ от ељ-Еа‘меш от ебӣ 
Суфйа ̄н от Ж̱а ̄бир, Аллах да е доволен от него, от Пророка, Аллах да го благослови и приветства, 
който каза:  

““““Куранът    е    застъпник, , , , който    бива    послушан    и    свидетел, , , , който    бива    приет. . . . Който    го    

постави    пред    себе    си    го    води    към    Рая [ [ [ [Дженнета]]]] . . . . А    който    го    постави    зад    себе    си    го    подгонва    към    

Огъня.”.”.”.”     

Предаден от ибн Х̱ибба ̄н в неговия С ̣ах̱ӣх̱ и от ељ-Бейхак ̣ӣ в неговия еш-Шуа‘б от ибн 
Мес‘у ̄д [Аллах да е доволен от него].  
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. َّ َّعٌ َوَماِحٌل مَُّصدَّقٌ: اِسعُ اْحلَِديُث الت   :اْلقُْرآُن َشافِعٌ مَُشف
 �<9 �� �p9� �X� �2' %<9�� �.' %/�> �� 	�� �̀ �/ �� Dh�� �� %� �<�� �� �5 �" ��' %<�� %/ �0� %? 	�� �̀ �/ �� ��' �� �I�� D �� �" �= �d�� �<�� �/ �0� %? %<�� % �| ��% �1' 	�# � �f �M�� ��

 �+ %A �d�� �< �� �� �0 ��� �2' �(	 �* ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �;�>���' �< �� , %8�� �� �S	 �" �� %.' � �g �� D���	 �X �< �� ��	�! : 

�A ال( W� �� إ اق� � س� �ہ ْ'ر ْلف� ظ� ل��� خ� ع� ْن ج� م� �A اْلج�ن�ة�، و� W� اد�ہ� إ �� ق� ام� ل��� أ�م� ع� ْن ج� ٌق، م� د� ص� fٌل م� اح م� ٌع، و� ف� ش� �ٌع م� اف آن� ش� ْ   .)ن�ار�اْل��
 D�N %" �� �= �<��' �< �� P; �& �a�!�> ��' �� , %8�� �� �8�> �" %_ �G P; �& �a�!�> ��' �� ,8I!IJ �G ��	�> �� <��' %Y' �� ��� 
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Десети хадис: Застъпничеството на Курана и доказателствата на ељ-Бек ̣̣ ̣̣ар ̣̣ ̣̣а и А ̄̄ ̄̄ли 
‘Имр ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄н за техни четец. 

И ми разказа ељ-Х̱асен ибн ‘Алӣ ељ-Х̱уљўа ̄нӣ: Разказа ни ебу ̄ Теўбе, който е Рабӣа‘ ибн 
Ня̄фиа‘: Разказа ни Му‘а ̄ўийе, т.е. ибн Селям̄, от Зейд, че е чул еба ̄ Селя̄м да казва: Разказа ни ебу ̄ 
Ума ̄ме ељ-Ба ̄хилӣ, [Аллах да е доволен от него,] който каза: Чух Пратеника на Аллах, Аллах да го 
благослови и приветства, да казва:  

““““Четете    Курана, , , , защото    на    Съдния    ден    той    ще    се    яви    застъпник    за    своя    другар. . . . И    четете    

двете    прелести: :  :  :  сурите    ел----Бек ̣̣ ̣̣ар ̣̣ ̣̣а    и    А ̄̄ ̄̄ли ‘ ‘ ‘ ‘Имр ̣̣ ̣̣о ̄̄ ̄̄н, , , , защото    на    Съдния    ден    те    ще    се    явят    като    два    

облака    или    като    две    сияния, , , , или    като    две    ята    от    строени    в    редици    птици, , , , които    ще    спорят    в    

застъпничество    на    своите    хора. . . . Четете    сура    ељ----Бек ̣̣ ̣̣ар ̣̣ ̣̣а, , , , защото    постоянството    в    нея    е    благодат, , , , а    

изоставянето    й    е    печал    и    тя    не    може    да    бъде    достигната    от “ “ “ “бет ̣̣ ̣̣але” .”  ” .”  ” .”  ” .”      

Казва Му‘а ̄ўийе: Бях известен, че “бет̣але” значи магия. 
Предаден от Муслим. 
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  :َشفَاَعةُ اْلقُْرآِن َومَُحاجَّةُ اْلبَقََرةَ َوآِل ِعْمَراَن َعْن أَْصَحابَِها: اْحلَِديُث اْلَعاِشرُ .
 ~ �R �� %<�� %< ��� �1' ;�� �̀ �/ �� �� %89�#�� D/9 �� �� �<9 �� D4 �5 �A �<��' ;�� �" �� %̂ �� ��	 �" %= 	�� �̀ �/ �� D��O	�# %<�� %�!�� ���' �N %] �� �̂ �� �N �� N%��� 	�� �̀ �/ �� P ��' �N�% �1' 

 %(N %& �� D4 �5 �A 	 ���� �� �0 �A : �(	 �* P �R �]	�> ��' �̂ �=	 �=%� N%��� ;�� �̀ �/ �� :%.' �: �J �.' �(N %A �� %e �" �0 �A %(N %& �� ��� �A �� �8�! � ��  : 

) �يْن وا الز�Rْـر�او� ء� � اْ!��� اب �ْصح� �ف�يًعا أل ة� ش� �ي�ام� �I ي�ْوم� اْلق �ْ ��� ي�أ �ن إ آن� ف� ْ وا اْل�� ء� �ْمـر�ان� -اْ!� ة� آل� ع ـور� س� ة� و� � �ي�ـان� - اْلـب��� ـا ت�أْت �'�م� �ن إ  ف�

ان� أ�ْو  ت� ام� ا غ�م� �'�م� �ن أ ة� ك� �ي�ام� � ي�ْوم� اْلق ة � ة� اْلـب��� ـور� وا س� ء� ا؛ اْ!� �م� '� اب ـان� ع�ـْن أ�ْصـح� اج� اف� ت�ح� ـو� ٍ ص� ان� م�ـْن ط��ْـ� ق� ْ �ا � �'�م� �ن أ ان� أ�ْو ك� ا غ�ي�اي�ت� �'�م� �ن أ ك�

ل�ة�  ا اْلب�ط� �' يع� �ط ْست� ال� �� ٌة و� ا ح�ْ�� �' ت�رْك� ٌة و� �Rا ب�ر�ك� �ن� أ�ْخذ� إ    .)ف�
 %̂ �� ��	 �" %= �(	 �* : ���� ;�� �x� �� %6 �� �I ���' �̂ � �Q�> ��'  yyy �K� �/� �1'� 
�� �� %= %Y' �� ��� 
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Единадесети хадис: Който чете Курана и го прилага родителите му ще бъдат 
украсени с корони на Съдния ден. 

И ни разказа Ах̱мед ибн ‘Амр ̣ ибн Сер ̣х̱: Извести ни ибн Ўехб: Извести ни Йех̱йа ̄ ибн 
Еййу ̄б от Зебба ̄н ибн Фа ̄’ид от Сехљ ибн Му‘а ̄з ̱ ељ-Ж̱ухенӣ от баща му, [Аллах да е доволен от 
него,] че Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и приветства, каза:  

““““Който    чете    Курана    и    прилага    онова, , , , което    е    в    него    на    Съдния    ден    родителите    му    ще    

бъдат    украсени    с    корони, , , , чиято    светлина    щеше    да    бъде    по----красива    от    светлината    на    слънцето    в    

земните    домове, , , , ако    имахте    такива [ [ [ [корони]]]] . . . . А    какво    мислите [,  [,  [,  [, че    ще    бъде    награден]  ]  ]  ]  самия    човек, , , , 

който    извършва    това???? ””””     

Предаден от ебу ̄ Дя̄ўу ̄д и ељ-Х̱а ̄ким, който казва: Веригата му е достоверна. 
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  :َمْن َقَرأَ اْلقُْرآَن َوَعمَِل بِهِ أُْلِبَس َوالَِداهُ تَاًجا َيْوَم اْلقِيَاَمةِ : اْحلَِديُث اْحلَاِدي َعَشرَ .
 � �f �M�� Dh �] �� %<��' 	 �# � �f �M�� �� � ���' �<�� � �� �0 �� %<�� %/� �c�� 	�� �̀ �/ �� �� D�	9 �" %= �<9�� �F �a �A �< �� D/�Z	 �O �<�� ��	 �� �� �< �� ��NP��� %<�� l�! � �} ��

 �(	 �* ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �.' �(N %A �� ���� �8!���� �< �� �;�� �a% ��' : 

) �ة �ي�ام� اہ� ت�اًجا ي�ْوم� اْلق �د� ال �س� و� �ْلب �ي�� أ ا ف �م� ع�م�ل� ب آن� و� ْ أ� اْل�� � ْن !� ْت م� ـ� �ان G ـْو ا ل� نْي� fالـد ��ي�ـوت �ـI ب � �ْمس ْؤ� الش� ن� م�ْن ض� ہ� أ�ْحس� ْؤ� ض�

ا؟ ذ� �'� ی ع�م�ل� ب ��ال�ذ نfك�ْم ب ا ظ� �يك�ْم ف�م�   .)!ف
 �(	 �* �� %���	� �1' �� ,� %�' �� N%��� %Y' �� �� : ��	�� �A � ��' %p! �I �J� 
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Дванадесети хадис: Родителите ще бъдат облечени в прекрасни одежди, заради 
придържането към Курана на тяхното дете. 

И ни извести Бекр ̣ ибн Мух̱аммед ес ̣-С ̣айр ̣афӣ в Мерв: Разказа ни ‘Абдус ̣с ̣амед ибн ељ-
Фед̣љ ељ-Бељх̣ӣ: Разказа ни Меккӣ ибн Ибр ̣о ̄хӣм: Разказа ни Бешӣр ибн Муха ̄ж ̱ир от ‘Абдул ̣л ̣о ̄х 
ибн Бур ̣айде ељ-Еслемӣ от баща му, Аллах да е доволен от него, който каза: Каза Пратеникът на 
Аллах, Аллах да го благослови и приветства:  

““““Който    чете    Курана    и    го    изучава, , , , и    го    прилага    ще    бъде    украсен    на    Съдния    ден    с    корона    от    

светлина, , , , като    светлината    на    слънцето, , , , а    родителите    му    ще    бъдат    облечени    с    одежди, , , , каквито    не    

съществуват    на    този    свят. . . . Ще    кажат: :  :  :  Защо    бяхме    облечени    така?  ?  ?  ?  И    ще    им    се    каже: :  :  :  Защото    детето    

ви    се    придържаше    към    Курана.”.”.”.”     

Предаден от ељ-Х̱а ̄ким, който казва: Достоверен хадис според условията на Муслим, 
който не е изведен от тях двамата [ељ-Бух̣о ̄рӣ и Муслим]. 
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َّانِي َعَشرَ . َّتَ : اْحلَِديُث الث   :اِن بِأَْخِذ َولَِدهَِما اْلقُْرآنَ يُْكَسى اْلَوالَِدْيِن ُحل
 	�� �̀ �/9 �� , ��! �]' ��9 ���T %<9�� P;9 �E �= 	�� �̀ �/ �� , P; �H��> ��' �F �[�+ ��' %<�� �/ �0 �7�' %/�> �� 	�� �̀ �/ �� , �� �� �0�� P �G � �q �7�' D/ �0� %? %<�� %� �E�� 	 �# � �f �M�� ��

 �� �� %� �<�� �.' �/�> �� �< �� D� �X	 �a %= %<�� %q �k�� �(	 �* , %8�� �� %�.' � �g �� �8!���� �< �� , �; �0� �A�2' �6 �/ :�A� 8!� .' :J �.' %(N %A �� �(	 �* : 

يْ ( �د� ال D و� ي�كْ�� ، و� �ْمس ْؤ� الش� ہ� م�ْثل� ض� ْؤ� �وٍر ض� ة� ت�اًجا م�ْن ن �ي�ام� �س� ي�ْوم� اْلق �ْلب � أ�� ع�م�ل� ب �� و� ل�م� ع� �� آن� و� ْ أ� اْل�� � ْن !� ـان� ال� م� � ح�ل�ت��

 �والن ي�ق� نْي�ا ف� fا الد �م� '� وم� ب ال� :�Cق� ي�ق� Xن�ا؟ ف� �س ا ك� �م� آن� : ب ْ ا اْل�� م� ل�د�ك� �ْخذ� و� �أ   .) ب
 �(	 �* �� , %���	� �1' %Y' �� �� : %Y	 �X ��� %� � �� �� , D�� �� %= �� � �� �: �� �p! �I �J �K� �/ �� ' �- �]� 
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Тринадесети хадис: На Съдния ден Куранът ще дойде и ще каже: О, Господарю 
мой, бъди доволен от него! 

И ни разказа Нес ̣р ̣ ибн ‘Алӣ: Разказа ни ‘Абдус ̣с ̣амед ибн ‘Абдуљўа ̄рис ̱: Извести ни 
Шуа‘бе от ‘А ̄с ̣им от ебӣ С ̣о ̄лих̱ от ебӣ Хур ̣айр ̣а, [Аллах да е доволен от него,] от Пророка, Аллах да 
го благослови и приветства, който каза:  

““““На    Съдния    ден    Куранът    ще    дойде    и    ще    каже: :  :  :  О, , , , Господарю    мой, , , , украси    го! ! ! ! И    той    ще    бъде    

облечен    с    короната    на    почитта. . . . После    ще    каже: :  :  :  О, , , , Господарю    мой,,,,     увеличи    му! ! ! ! И    той    ще    бъде    

облечен    с    одеждата    на    почитта. . . . После    ще    каже: :  :  :  О, , , , Господарю    мой, , , , бъди    доволен    от    него! ! ! ! И [ [ [ [Аллах]  ]  ]  ]  

ще    бъде    доволен    от    него. . . . И    ще    му    бъде    казано [ [ [ [на    човека]: ] : ] : ] : Чети    и    се    възвисявай! ! ! ! Наградата    ти    ще    се    

увеличава    за    всеки    айет.”.”.”.”     

Предаден от ет-Тирмиз ̱ӣ и определен като добър. И също от ибн Х̣узейме и от ељ-
Х̱а ̄ким, който казва: Веригата му е достоверна. 
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َّالُِث َعَشرَ .   :َيا َربِّ اْرَض َعْنهُ : قُْرآُن َيْوَم اْلقِيَاَمِة َفيَقُولُ َيِجيءُ الْ : اْحلَِديث الث
 �6 ��9 �� �� %] �d�� �<9 �� Dp��	9 �J �d�� �< �� D� �J	 �� �< �� %̂ �> �" %_ 	�# � �f �M�� �� ��' �N ��' �/�> �� %<�� �/ �0 �7�' %/�> �� 	�� �̀ �/ �� ~ �R �� %<�� % ���# 	�� �̀ �/ �� ��

 � �� %.' �: �J �;�>���' �< �� �(	 �* ��� �A �� �8�! : 

ول� ( ي�ق� ة� ف� �ي�ام� آن� ي�ْوم� اْلق ْ ـول� :ي���Iء� اْل�� ق� �C م�� ة� ث ام� � ي�ْلب�س� ت�اج� اْ=�� � ف��uح�ل uب م� : ي�ا ر� ـ� ـة� ث ام� � ي�ْلـب�س� ح�ل�ـة� اْ=�� بu ز�ْدہ� ف�  ي�ـا ر�

ول�  ال� ل��� :�Cق� ي�ق� D ع�ْن�� ف� �Eْ�� � بu اْرض� ع�ْن�� ف� ًة : ي�ا ر� ن� �لu آي�ٍة ح�س� r� ت�ز�اد� ب اْرق� و� أْ و�   .) اْ!�
 �(	 �* �� , %���	� �1' �� , �̂ �0 �� �) %M %<��' �� , %8�� �� �� �� , P, �- �= � �o�' %Y' �� �� : ��	�� �A � ��' %p! �I �J� 
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Четиринадесети хадис: Ще бъде казано на спътника на Курана: Твоята степен е 
при последния айет, който си прочел. 

И ни извести Мех̱му ̄д ибн Г ̣айля̄н: Извести ни ебу ̄ Дя̄ўу ̄д: Извести ни ебу ̄ Дя̄ўу ̄д ељ-
Х̱аферӣ и ебу ̄ Ну‘айм от Суфйа ̄н от ‘А ̄с ̣им ибн еби ен-Неж ̱у ̄д от Зирр от ‘Абдул ̣л ̣о ̄х ибн ‘Амр ̣, [Алла 
да е доволен от него,] от Пророка, Аллах да го благослови и приветства, който казва:  

““““Ще    бъде    казано    на    спътника    на    Курана: :  :  :  Чети    и    се    възвисявай, , , , и    чети    напевно    и    отмерено    

така, , , , както    четеше    на    земята, , , , защото    твоята    степен    е    при    последния    айет, , , , който    си    прочел.”.”.”.”     

Предаден от ет-Тирмиз ̱ӣ, ебу ̄ Дя̄ўу ̄д, ибн Ма ̄ж ̱е и ибн Х̱ибба ̄н в неговия С ̣ах̱ӣх̱. И ет-
Тирмиз ̱ӣ казва: Хадисът е добър и достоверен. 

Петнадесети хадис: Няма завист освен за две неща. 
И ми разказа Х̱ар ̣меле ибн Йех̱йа ̄: Извести ни ибн Ўехб: Извести ме Йу ̄нус от ибн 

Шиха ̄б, който каза: Извести ме Ся̄лим ибн ‘Абдул ̣л ̣о ̄х ибн ‘Умер ̣ от баща му ‘Абдул ̣л ̣о ̄х ибн ‘Умер ̣, 
Аллах да е доволен от двамата, който каза: Чух Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и 
приветства да казва:  

““““Няма    завист    освен    за    две    неща. . . . Човек, , , , който    е    дарен    от    Аллах    с    тази    книга, , , , а    той    живее    

[[[[отслужва    молитвата]  ]  ]  ]  с    нея    в    часовете    от    нощта    и    часовете    от    деня. . . . И    човек, , , , който    е    дарен    с    

богатство    от    Аллах, , , , а    той    го    раздава    в    часовете    на    нощта    и    часовете    на    деня.”.”.”.”     

Предаден от ељ-Бух̣о ̄рӣ и Муслим. 
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ُ : يُقَاُل لَِصاِحِب اْلقُْرآنِ : اْحلَِديُث الرَّابُِع َعَشرَ .   : بَِهاَمْنِزلَتَُك ِعْنَد آِخِر آَيٍة تَْقَرأ
 �/�> �� �< �� ~� �� �< �� ��N %b���' �d�� �<�� �� �J	 �� �< �� ��	�! �+ %A �< �� D��! �"%# N %��� �� P, �� �+� �1' �� %�' �� N%��� 	�� �̀ �/ �� �� �5�! �t %<�� %�N %0� �? 	�� �̀ �/ �� ��

 �(	 �* ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �;�>���' �< �� � D� �0 �� �<�� �.' : 

ال� ( آن� �Cق� ْ �ب� اْل�� اح �ص� ا: ل �'� � ب أ ��ْ � آي�ٍة �� �cْند� آ� ك� ع �ل�ت� ْنز �ن� م� إ نْي�ا ف� fالد I� ْنت� ت�ر�تuل� � ا ك� م� تuْل ك� ر� اْرت�ق� و� أْ و�   .) اْ!�
 P, �- �= � �o�' �(	 �* �� ,8I!IJ �G ��	�> �� <��'� ,8 �X	 �= <��'� ,� %�' �� N%���� , B, �- �= � �o�' %Y' �� �� : �K� �/ �� �p! �I �J �< �� �� � 

  :َال َحَسَد إِالَّ َعلَى اْثنَتَْنيِ : اْحلَِديُث اْخلَامُِس َعَشرَ .
 �(	 �* D�	 �a �_ �<��' �< �� %s%#N %� �� � �f �M�� Dh �] �� %<��' 	 �# � �f �M�� l�! � �} %<�� %̂ � �= �� �� ;�� �̀ �/ �� �� : ��9 �0 %� �<9�� ��.' �/�> �� %<�� % ��	 �A �� � �f �M��

 �8!���� �< �� �(	 �* �� %a�� �� %�.' � �g �� �� �0 %� �<�� �.' �/�> ��  : %(N %& �� ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �.' �(N %A �� %e �" �0 �A : 

ـ( ج� ر� ـار� و� اء� الن�'� ـ� آن اء� الل�ْيـل� و� ـ� � آن� �ـ ـام� ب ق� ـاب� ف� ت� �ا اْ=ك ج�ٌل آت�اہ� اهللا� �Rـذ� � ر�hْ� �A اثْن�ت� Bال� ع�� د� إ ـو� ال� ح�س� �' ـاًال ف� ـاہ� اهللا� م� ٌل أ�عْط�

�ار �اء� الن�'� آن �اء� الل�ْيل� و� � آن�� ق� ب د� ص�   .)ي�ت�
 ��� �� %= �� P, ��	 �H%> ��' %Y' �� ��� 
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Шестнадесети хадис: Няма завист освен за две неща. 
И ни разказа ‘Алӣ ибн Ибр ̣о ̄хӣм: Разказа ни Р̣аўх̱: Разказа ни Шуа‘бе от Сулейма ̄н: Чух 

З̱екўа ̄н от ебӣ Хур ̣айр ̣а, [Аллах да е доволен от него,] че Пратеникът на Аллах, Аллах да го 
благослови и приветства, каза:  

““““Няма    завист    освен    за    две    неща. . . . Човек, , , , който    Аллах    е    научил    на    Курана    и    той    го    чете    в    

часовете    на    нощта    и    часовете    на    деня. . . . А    негов    съсед    го    чува    и    казва: :  :  :  Горко    ми! ! ! ! Да    бях    дарен    и    аз    с    

това, , , , с    което    е    дарен    този    човек, , , , та    да    правя    и    аз    това, , , , което    прави! ! ! ! И    човек, , , , който    е    дарен    от    

Аллах    с    богатство, , , , а    той    го    изразходва    за    добро. . . . А    той [ [ [ [съседа    му]  ]  ]  ]  казва: :  :  :  Горко    ми! ! ! ! Да    бях    дарен    и    

аз    с    това, , , , с    което    е    дарен    този    човек, , , , та    да    правя    и    аз    това, , , , което    прави!!!!””””     

Предаден от ељ-Бух̣о ̄рӣ. 
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اِدُس َعَشرَ .   :َال َحَسَد إِالَّ فِي اْثنَتَْنيِ : اْحلَِديُث السَّ
�� �̀ �/ �� �� �� �� 	�� �̀ �/ �� ��! �]' �� ���T %<�� P �R �� 	�� �̀ �/ �� �� %.' �: �J �.' �(N %A �� ���� �6 �� �� �� %] �d�� �< �� ��' �N �� �� %e �" �0 �A �� ���! � %A �< �� %̂ �> �" %_ 	

 �(	 �* ��� �A �� �8�! � �� : 

) �hْ� �I اثْن�ت� �ال� � د� إ ار� :ال� ح�س� �اء� الن�'� آن �اء� الل�ْيل� و� و� ي�ْتل�وہ� آن �' آن� ف� ْ �� اهللا� اْل�� ج�ٌل ع�ل�م� �يـت�  ر� �وت D أ ��ـ ـال� ل�Xْت� ق� اٌر ل�ـ�� ف� �� ج� م�ع� ف�س�

ل�  ْعم� �C ا م�ْلت� م�ْثل� م� ع� ٌن ف� ��I ف�ال� �و� ا أ ٌن .م�ْثل� م� �ـ�I ف�ـال� �و� ـا أ �يـت� م�ْثـل� م� �وت �D أ� ج�ٌل ل�Xْت� ال� ر� قu ف�ق� �I اْلح� �ك��� � و� ي�ْ'ل �' اًال ف� ج�ٌل آت�اہ� اهللا� م� ر�  و�

ْع  �C ا م�ْلت� م�ْثل� م� ع� ل� ف�   .)م�
 B, ��	 �H%> ��' %Y' �� ��� 
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Седемнадесети хадис: Наградата на онзи, който чете Курана, стремейки се към 
задоволството на Аллах и бивайки водач на хората чрез него. 

И ми разказа ељ-Ўелӣд ибн Ебба ̄н: Предаде Мух̱аммед ибн ‘Амма ̄р: Предаде 
‘Абдус ̣с ̣амед ибн ‘Абдуљ‘азӣз: Предаде ‘Амр ̣ ибн ебӣ К̣айс от Бешӣр ибн ‘А ̄с ̣им от ебӣ ељ-Йек ̣аз ̣о ̄н 
от Зя̄з ̱я̄н от ибн ‘Умер ̣, Всевишният Аллах да е доволен от двамата, който каза: Каза Пратеникът 
на Аллах, Аллах да го благослови и приветства:  

““““Три    групи    не    ще    бъдат    изплашени    от    Великия    ужас    и    не    ще    им    бъде    държана    

равносметка, , , , и    те    ще    се    намират    върху    хълм    от    парфюм, , , , докато    останалите    творения    ще    бъдат    

ужасени    от    равносметката. . . . Човек, , , , който    е    чел    Курана, , , , стремейки    се    към    задоволството    на    

Всевишния    Аллах    и    е    бил    водач    на    хората    чрез    него [ [ [ [Курана] , ] , ] , ] , а    те    са    били    доволни    от    него. . . . И    човек, , , , 

който    е    призовавал    към    молитвата, , , , стремейки    се    към    задоволството    на    Аллах, , , , Всемогъщия    и    

Величествения. . . . И    роб, , , , който    е    спазил    задълженията    между    себе    си    и    своя [ [ [ [Всевишен]  ]  ]  ]  Господар    и    [[[[е    

спазил    задълженията]  ]  ]  ]  между    себе    си    и    неговия    собственик.”.”.”.”     

Предаден от ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в ељ-Еўсет̣ и в ес ̣-С ̣аг ̣ӣр с верига, в която няма дефекти. 
И в ељ-Кебӣр [ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ] предава подобен [хадис] в началото на който е добавено: 

Казва ибн ‘Умер ̣ [, Аллах да е доволен от двамата]: Ако не бях го чувал от Пратеника на Аллах 
едно след друго, чак докато го чух седем пъти, нямаше да го разкажа. 

А изказът на хадиса в ељ-Кебир е като този в Ж̱а ̄миа‘ ес ̣-С ̣аг ̣ӣр:  
““““Три    групи    ще    бъдат    върху    хълм    от    парфюм    на    Съдния    ден. . . . Не    ще    бъдат    изплашени    от    

Великия    ужас    и    не    изпитват    ужас, , , , докато    останалите    хора    ще    бъдат    ужасени. . . . Човек, , , , който    изучава    
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ابِع َعَشرَ . ً : اْحلَِديث السَّ   :َجَزاءُ َمْن َقَرأَ اْلقُْرآَن اْبتَِغاَء َوْجهِ اهللاِ، َوأَمَّ بِهِ َقْوما
	9�� �̀  �)� �) �" ��' �/�> �� %<�� �/ �0 �7�' %/�> �� 	�� �̀  D� �� �� %<�� %/ �0� %? 	�� �̀  ��	 ���� %<�� %/!�� �N ��' ;�� �̀ �/ �� �� �<9�� �q �k9�� �<9 �� Ds�!9 �* �d�� %<9�� � %�9 �0 �� 

 �(	 �* � %a�� �� �S	 �" �� %.' � �g �� �0� �<��' �< �� ��' ��' �� �< �� ��	�i �&�! ��' �d�� �< �� , D� �J	 �� : ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �.' %(N %A �� �(	 �* : 

ال� ي� ( ���، و� ز�ع� اْأل�ْك� ث�ٌة ال� ي�'�ول�'�م� اْلف� ـ�ق� ث�ال� Ò ال� اب� اْلخ� س� �ـ غ� م�ـْن ح ـْ\� �C D� kْسٍك ح� uن م uيٍب م� ث �A ك� Bْم ع��R ، اب� ـٌل :ن�ال�'�م� اْلح�س� ج�  ر�

ون�  اض� �Rْم ر� ْومًا، و� � ق��� أ�م� ب �A، و� Wا ع� �� �ْج�� اهللا اء� و� آن� ابْت�غ� ْ أ� اْل�� � ْج�� اهللا� ع� .!� اء� و� � ابْت�غ� ة ال� �A الص� W� د�اٍع ي�ْدع�و إ ل�  و� ج� ن� ب�Xْن�ـ��، .ز� و� ع�ْبـٌد أ�ْحـس�  و�

 ��ي� ال و� ب���hْ م� ��� ب�Xْن��� و� ف �، و��uب ب���hْ ر�   .)و�
 �8�� ���� �� �j D�	�� �A���� �q�x �7�' �� , �� �A ��� �2' �G P ��' � �f�Q�' %Y' �� ��� 

 �8�� ���� �G ��' �� �� , %Y %N �I�# �q�> �E ��' �G �� : �� �0 %� %<��' �(	 �* : �N �� �j D�' �� �= ���> �A �/ �� l�L �� , 
6 �� �= �� , 
6 �� �= �j�T �.' �(N %A �� �< �= %8 �" �0 �A�� � �� 
 �8�� %e�̀ �/ ��� 

 �q�x �7�' �� �=	� ��' �G 	 �= �: �� �q�> �E ��' %{ �+ �� �� : 

، و� ( ز�ع� ة�، ال� ي�'�ول�'�م� اْلف� �ي�ام� ْثب�ان� اْلم�ْسك� ي�ْوم� اْلق �A ك� Bث�ٌة ع� غ� الن�اس� ث�ال� �\ْ�C D� kْفز�ع�ون� ح� �C ال�: �� �ـ ـام� ب ق� ، ف� آن� ْ ل�م� اْل�� ع� ج�ٌل ��  ر�
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Курана    и    живее [ [ [ [отслужва    молитвата]  ]  ]  ]  с    него, , , , стремейки    се    към    задоволството    на    Аллах. . . . И    човек, , , , 

който    всяка    нощ    и    всеки    ден    по    пет    пъти    призовава    към    молитвата, , , , стремейки    се    към    

задоволството    на    Аллах    и    онова, , , , което    е    при    Него. . . . И    роб, , , , чието    робство    на    този    свят    не    го    възпира    

от    подчинение    към    неговия [ [ [ [Всевишен]  ]  ]  ]  Господар....””””     
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نْي�ا ع�ـْن  fالـد fق�وٌ≈ ل�ـْم ي�ْمن�ْعـ�� ر ْملـ� م� ہ�، و� �ْنـد� ا ع م� ْج�� اهللا� و� ل�وا�ٍت ي�ْطل�ب� و� ْمس� ص� ل�ْيل�ٍة خ� �لu ي�ْومٍ و� G I� �اد�ى � ج�ٌل ن ر� ْج�� اهللا�، و�  ط�اع�ـة� ي�ْطل�ب� و�

 ��uب   .)ر�
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Осемнадесети хадис: Пророкът [Аллах да го благослови и приветства] поставяше 
млади хора, които знаеха сура ељ-Бек ̣̣ ̣̣ар ̣̣ ̣̣а за началници [управници]. 

И ни разказа ељ-Х̱асен ибн ‘Алӣ ељ-Х̱уљўа ̄нӣ: Разказа ни ебу ̄ Уся̄ме: Разказа ни 
‘Абдуљх̱амӣд ибн Ж̱еа‘фер ̣ от Се‘ӣд ељ-Мек ̣бурӣ от ‘Ат̣о ̄’ Меўля̄ ебӣ Ах̱мед от ебӣ Хур ̣айр ̣а, 
[Аллах да е доволен от него,] който каза:  

Пратеникът    на    Аллах, , , , Аллах    да    го    благослови    и    приветства, , , , изпрати    поход, , , , състоящ    се    от    

много    хора. . . . И    той    ги    накара    да    четат. . . . И    накара    всеки    човек    от    тях    да    прочете    онова, , , , което    знаеше    

от    Курана. . . . И    така    докато    стигна    до    един    от    най----младите    от    тях    като    му    каза: “: “: “: “Колко [ [ [ [от    

Курана]  ]  ]  ]  има    при    теб, , , , о, , , , човече?” ?”  ?”  ?”  А    той    каза: :  :  :  При    мен    има    толкова    и    толкова    и    сура    ељ----Бек ̣̣ ̣̣ар ̣̣ ̣̣а. . . . 

Каза: “: “: “: “Нима    при    теб    е [ [ [ [наизустена]  ]  ]  ]  сура    ељ----Бек ̣̣ ̣̣ар ̣̣ ̣̣а?” ?”  ?”  ?”  Каза: :  :  :  Да! ! ! ! Каза: “: “: “: “Върви! ! ! ! Ти    си    техния    

началник.”  .”  .”  .”  Тогава    един    човек    от    знатните    сред    тях    каза: :  :  :  Кълна    се    в    Аллах, , , , о, , , , Пратенико    на    Аллах! ! ! ! 

Не    ми    попречи    да    науча    сура    ељ----Бек ̣̣ ̣̣ар ̣̣ ̣̣а    нищо    друго    освен    страха, , , , че    няма    да    мога    да    я    изпълнявам    

[[[[да    отслужвам    молитвата    с    нея] . ] . ] . ] . Тогава    Пратеникът    на    Аллах, , , , Аллах    да    го    благослови    и    

приветства,,,,     каза: “: “: “: “Учете    Курана    и    го    четете. . . . Защото    примерът    с    онзи, , , , който    учи    Курана, , , , а    после    

го    чете    и    го    изпълнява [ [ [ [отслужва    молитвата    с    него]  ]  ]  ]  е    като    примера    с    мех, , , , който    е    попит    от    

парфюм, , , , а    мириса    от    него    достига    до    всяко    място. . . . А    примера    с    човека, , , , който    учи    Курана, , , , а    после    

заспива    ––––     и    той    [[[[научения    Куран]  ]  ]  ]  е    в    сърцето    му    е    като    примера    с    мех,,,,     към    който    е    привързан    

парфюм....     

Предаден от ет-Тирмиз ̱ӣ, като изказа е негов. И казва: Това е добър хадис. И ибн Ма ̄ж ̱е 
го предава в съкратен вариант, а ибн Х̱ибба ̄н го предава в своя С ̣ах̱ӣх̱. 
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َّامِن َعَشرَ .   :أَمَّر النَِّبيُّ أَْحَدث اْلقَْوِم ِسنgا َمَعهُ ُسوَرةُ اْلبَقََرةِ : اْحلَِديث الث
 ��� �1' 	�� �̀ �/ �� �� �S �N9 �= D�	9�Q �� �< �� �, � %f �&��V' D/! �" �A �< �� D� �+ �" �X %<�� �/! �0� �1' %/�> �� 	�� �̀ �/ �� �̂ �=	 �A%� N%��� 	�� �̀ �/ �� P ��' �N�% �1' ~ �R �� %<�� %<

 �(	 �* �6 �� �� �� %] �d�� �< �� �/� �c�� �d�� : 

ل�م� *�ْعثً  س� �A اهللا� ع�ل�ْي�� و� B ول� اهللا� ص� س� ث� ر� آن� *�ع� ْ ـ�� م�ـْن اْلـ�� ع� ـا م� ْم م� ـٍل م�ـْن'� ج� ـ�ل� ر� G أ� ��ْ أ��Rْم ف�اْسـت� ��ْ دٍ ف�اْست� �Rْم ذ�و ع�د� ا و�

ـال�  ق� ـن£ا ف� ��ْم س '� ث ْم م�ْن أ�ْحد� ج�ٍل م�ْن'� �A ر� Bع� A� �� أ ؟( :ف� ن� ا ف�ـال� ـك� يـ� ع� ـا م� ـال� )م� ـال� : ق� � ق� ة � ة� اْلـب��� ـور� س� ا و� ـذ� ك� ا و� ـذ� ـ�I ك� ¤ ـك� ( : م� ع� ة� أ�م� ـور�  س�

�؟ ة � ال� )اْلب��� ْم : ف�ق� ال� . ¥�ع� �نْت� أ�م�����Rْم ( : ق� أ ال� .)ف�اذ�Rْْب ف� ْم  ف�ق� �ـ '� اف ـٌل م�ـْن أ�ْ¦� ج� ة� : ر� ـور� ل�ـم� س� ع� D أ�ْن أ��� ��ـ ن�ع� ـا م� ـول� اهللا� م� س� اهللا� ي�ـا ر�  و�

 � B ول� اهللا� ص� س� ال� ر� ا ف�ق� �'� ة� أ�ال� أ�ق�وم� ب ْشي� �ال� خ� � إ ة � ل�م� اْلب��� س� أ�ہ� ( :A اهللا� ع�ل�ْي�� و� � ـ�� ـ�� ف� ل�م� ع� ْن �� �م� آن� ل ْ ل� اْل�� ث� �ن� م� إ وہ� ف� ء� اْ!� آن� و� ْ ل�م�وا اْل�� ع� ��

وْ  �I ج� �Rو� � ��ْق�د� و� � �� ف� ل�م� ع� ْن �� ل� م� ث� م� �اٍن و� r �لu م� G I� � �� ٍ م�ْسrًا �Cف�وح� ر�يح� ̈و ْحش� ل� ج�ر�اٍب م� ث� م� � ك��� ام� ب ق� �A م�ْسٍك و� Bئ� ع�� ك ل� ج�ر�اٍب و� ث� م� � ك���   .)ف
 �(	 �* �� , %8 �� %{ �+��' �� , P, �- �= � �o�' %Y' �� �� : �8 �I! �I �J �G ��	�> �� %<��' �� ,
' ���L� %� 8 �X	 �= %<��' �� , �< �� �� �K� �/ ��� 
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Деветнадесети хадис: Който чете Курана доближава степента на пророчеството с 
разликата, че не получава откровение [ўех ̱̱ ̱̱й]. 

И ни извести ебу ̄ Ж̱еа‘фер ̣ Мух̱аммед ибн Мух̱аммед ибн ‘Абдул ̣л ̣о ̄х ељ-Бег ̣да ̄дӣ: Разказа 
ни Йех̱йа ̄ ибн ‘Ус ̱ма ̄н ибн С ̣о ̄лих̱ ес-Сехмӣ: Разказа ни ‘Амр ̣ ибн ер ̣-Р̣абӣа‘ ибн Т̣о ̄рик ̣: Разказа ни 
Йех̱йа ̄ ибн Еййу ̄б: Разказа ни Х̣о ̄лид ибн ебӣ Йезӣд от С ̱еа‘лебе ибн Йезӣд от ‘Абдул ̣л ̣о ̄х ибн ‘Амр ̣ 
ибн ељ-‘А ̄с ̣, [Аллах да е доволен от него,] че Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и 
приветства, каза:  

““““Който    чете    Курана    е    доближил    степента    на    пророчеството    в    сърцето    си    с    единствената    

разлика, , , , че    не    получава    откровение. . . . Затова    придържащия    се    към    Курана [ [ [ [наизустилия    Курана]]]]     не    

трябва    да    упорства    с    онези, , , , които    упорстват, , , , нито    да    проявява    невежество    с    онези, , , , които    

проявяват    невежество, , , , защото    словото    на    Аллах    е    в    сърцето    му.”.”.”.”     

Предаден от ељ-Х̱а ̄ким, който казва: Това е хадис с достоверна верига, който не е 
изведен от тях двамата [ељ-Бух̣о ̄рӣ и Муслим]. 



 43 

َّاِسع َعَشرَ . ُّبُوَّةَ : اْحلَِديث الت َّهُ الَ يُوَحى إِلَْيهِ َمْن َقَرأَ اْلقُْرآَن َفقَِد اْستََدَرَج الن   :َغْيَر أَن
 � %�9 �0 �� 	�� �̀ �/9 �� , P; �0 �a ���' Dp��	 �J �<�� �� ���\ %� %<�� l�! � �} 	�� �̀ �/ �� , P,��' �/ �x�> ��' �.' �/�> �� �<�� �/ �0� %? %<�� %/ �0� %? D� �+ �" �X N%��� 	 �# � �f �M�� ��

 �� l�! � �} 	�� �̀ �/ �� , D� ��	�� �<�� ��!�� ���' %<�� B��� , ��	 �" ��' �<�� � �� �0 �� �<�� �.' �/�> �� �< �� �/� �) �� �<�� �̂ �> � �" �̀  �< �� , �/� �) �� �d�� %<�� %/��	 �M 	�� �̀ �/ �� , ��NP��� %<
 �(	 �* �A� 8!� .' :J �.' �(N %A �� : 

�ْي�� غ��ْ�� أ� ( aْن ة� ب���hْ ج� ب�و� fج� الن ر� د� د� اْست� آن� ف�ق� ْ أ� اْل�� � ْن !� ال م� ـع� ج�ـ̈دٍ، و� د� م� �آن� أ�ْن ي�جـ ْ �ب� اْلـ�� اح ـ�ص� I ل �ـ ªال� ي�ْنب� ،��ل�ْيـ� ��� ال� ي�و»�A إ ن

A� Wا ع� �� �م� اهللا �¬ ��� ْوف �I ج� � ْ'ٍل و� ع� ج� ل� م�   .)ي�ْج'�
(	�* �� %���	� �1' %Y' �� �� : %Y	 �X ��� %� � �� �� ��	�� �A ��' %p! �I �J �K� �/ �� ' �- �]� 
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Двадесети хадис: Говеенето [сиям, оруч] и Куранът ще се застъпят за раба. 
И ни разказа ‘Абдул ̣л ̣о ̄х ибн Сеа‘д ељ-Х̱а ̄физ ̣: Извести ме Му ̄ся̄ ибн ‘Абдуљму’мин: 

Разказа ни Ха ̄р ̣у ̄н ибн Се‘ӣд ељ-Ейлӣ: Разказа ни ‘Абдул ̣л ̣о ̄х ибн Ўехб: Извести ме Х̱уйейй ибн 
‘Абдул ̣л ̣о ̄х от ебӣ ‘Абдур ̣р ̣ах̱ма ̄н ељ-Х̱убулӣ от ‘Абдул ̣л ̣о ̄х ибн ‘Амр ̣, Аллах да е доволен от двамата, 
че Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и приветства, каза:  

““““Говеенето    и    Куранът    ще    се    застъпят    за    раба. . . . Говеенето    ще    каже: :  :  :  Господарю    мой, , , , аз    го    

възпирах    от    храната    и    страстите    през    деня, , , , затова    приеми    застъпничеството    ми    за    него! ! ! ! А    

Куранът    ще    каже: :  :  :  Аз    го    възпирах    от    сън    през    нощта, , , , затова    приеми    застъпничеството    ми    за    него!”!”!”!”     

Предаден от Ах̱мед и ибн ебӣ ед-Дунйа ̄ в Китя̄б ељ-Ж̱у ̄а‘, и ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в ељ-Кебӣр, и 
ељ-Х̱акӣм, като изказът е негов. И казва: Достоверен според условията на Муслим. 
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يَاُم َواْلقُْرآُن َيْشفََعاِن لِْلَعْبدِ : ونَ اْحلَِديُث اْلِعْشرُ .   :الصِّ
 �.' %/9�> �� 	�� �̀ �/9 �� , P �R ���2' D/! �" �A %<�� %�� %�	 �] 	�� �̀ �/ �� , �< �= ��%�V' �/�> �� %<�� l �AN %= �� � �f �M�� , %{�O	� �1' D/ �" �A %<�� �.' %/�> �� 	�� �̀ �/ �� ��

 �� %<�� P;�! %� �� � �f �M�� , Dh �] �� %<�� .' :9J �.' �(N %A �� B��� , �� %a�� �� %�.' � �g �� � D� �0 �� �<�� �.' �/�> �� �< �� � �R%>% �1' �<� �c ���' �/�> �� �d�� �< �� ,�.' �/�>
 �(	 �* �A� 8!� : 

ي�ام� ( uول� الص ْبد�، �Cق� �ْلع� ان� ل ع� آن� �Cْشف� ْ اْل�� ي�ام� و� uالط� :الص �� ن�ْعت� I م� ®� بu إ ـول�  ر� ق� �C �يـ��، و� ْع��D ف uف ـار� ف�ـش� �الن�'� ات� ب و� �' الـش� ام� و� ع�

آن�  ْ ان� :اْل�� ع� ف� �الل�ْيل� ف�ي�ش� �� الن�ْوم� ب ن�ْعت�   .) م�
, %8 �� %{ �+��' �� , %���	� �1' �� , �q�> �E ��' �G P ��' � �f�Q�' �� , ��N% ��' ��	�L�� �G 	�! �# P/�' �d�� %<��' �� %/� �c
� %Y' �� �� �(	9 �* ��  : �� � �� �:9 �� �p! �I9 �J

 D�� �� %=� 
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Двадесет и първи хадис: Не може да се завърнете [обърнете] към Аллах с нещо, 
което да е по-добро от онова, което е дошло от Него. 

И ни извести ебу ̄ Мух̱аммед ‘Абдул ̣л ̣о ̄х ибн Мух̱аммед ибн Зийа ̄д ељ-‘Адљ: Разказа ни 
дядо ми Ах̱мед ибн ‘Абдул ̣л ̣о ̄х: Разказа ни Селеме ибн Шебӣб: Разказа ми Ах̱мед ибн Х̱анбељ: 
Разказа ни ‘Абдур ̣р ̣ах̱ма ̄н ибн Мехдӣ от Му‘а ̄ўийе ибн С ̣о ̄лих̱ от ељ-‘Аля̄’ ибн ељ-Х̱а ̄рис ̱ от Зейд 
ибн Ер ̣т̣о ̄х от Ж̱убейр ибн Нуфейр от ебӣ З̱ер ̣р ̣ ељ-Г ̣ифа ̄рӣ, Аллах да е доволен от него, който каза: 
Каза Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и приветства:  

““““Наистина    вие    не    може    да    се    завърнете [ [ [ [обърнете]  ]  ]  ]  към    Аллах    с    нещо, , , , което    да    е    по----добро    

от    онова, , , , което    е    дошло    от    Него.”  .”  .”  .”      

Т.е. Куранът, низпослан от Него. 
Предаден от ељ-Х̱а ̄ким, който го определя за достоверен. И предаден от ебу ̄ Дя̄ўу ̄д като 

хадис мурсел [хадис при който разказвача предава директно от Пророка, Аллах да го благослови и 
приветства, пропускайки един или няколко от разказвачите преди него]. 
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  :الَ تَْرِجُعوَن إِلَى اهللاِ بِأَْفَضَل ِممَّا َخَرَج مِْنهُ : اْحلَِديث اْحلَاِدي واْلِعْشرُونَ .
9�> �� %<9�� %/9� �c�� , �/ �X 	�� �̀ �/ �� , %( �/ �" ��' D�	 �� �� �<�� �/ �0� %? %<�� �.' %/�> �� D/ �0� %? N%��� 	 �# � �f �M�� �� , Dh!�>9 �_ %<9�� %̂ �0�9 �A 	�� �̀ �/9 �� ,�.' �/

 �<9 �� , �6	�� ���� �<�� �/ �� �� �< �� , �� ��	� �1' �<�� ��5 �" ��' �< �� , Dp��	 �J �<�� �̂ �� ��	 �" %= �< �� , ~, �/ �a �= %<�� �<� �c ���' %/�> �� 	�� �̀ �/ �� , DF�>�� �� %<�� %/� �c�� ;�� �̀ �/ ��
 �d�� �< �� D �q �+%# �<�� � �q�> %X �(	 �* , %8�� �� %�.' � �g �� �, ��	 �+ �x ��' ~� �� :�A� 8!� .' :J �.' %(N %A �� �(	 �* : 

ج� م�ْن�� ( � �c ا ل� م�م� Dٍْء أ�ْفض� �̄ � �A اهللا� ب W� ون� إ �ك�ْم ال� ت�رْج�ع� �ن آن� -إ ْ ْع��D اْل�� �C - ْن���ر� م �'   .) ظ�
 �� N%��� %Y' �� �� �� , %8 �I �I �J �� , %���	� �1' %Y' �� �� �8�! �A' �� �= �G �� %�'� 
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Двадесет и втори хадис: Хората на Курана са хората на Аллах и неговите 
избраници. 

И ни извести ‘Убейдул ̣л ̣о ̄х ибн Се‘ӣд от ‘Абдур ̣р ̣ах̱ма ̄н, който каза: Разказа ми 
‘Абдур ̣р ̣ах̱ма ̄н ибн Будейљ ибн Мейсер ̣а от своя баща от Енес ибн Ма ̄лик, [Аллах да е доволен от 
него,] който каза: Каза Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и приветства:  

““““Наистина    Аллах    има    свои    избраници    сред    хората.”  .”  .”  .”  Каза: :  :  :  Кои    са    те, , , , о, , , , Пратенико    на    

Аллах?  ?  ?  ?  Каза: “: “: “: “Хората    на    Курана    са    хората    на    Аллах    и    неговите    избраници.”.”.”.”     

Предаден от ен-Неся̄’ӣ, ибн Ма ̄ж ̱е и ељ-Х̱а ̄ким и определен за достоверен от ељ-
Мунз ̱ирӣ. 

Двадесет и трети хадис: Който чете Курана няма да бъде върнат към най-окаяната 
възраст. 

И ми разказа ‘Алӣ ибн ‘Ӣся̄: Разказа ни Ибр ̣о ̄хӣм ибн ебӣ Т̣о ̄либ: Разказа ни ибн ебӣ 
‘Умер ̣: Разказа ни Суфйа ̄н от ‘А ̄с ̣им ељ-Ех̱ўељ от ‘Икриме от ибн ‘Абба ̄с, Всевишният Аллах да е 
доволен от двамата, който каза:  

““““Който    чете    Курана    няма    да    бъде    върнат    към    най----окаяната    възраст, , , , при    която    да    

забрави    всичко, , , , след    като    е    имал    знание. . . . И    това    е    заради    думите    на    Всемогъщия    и    Величествения: :  :  :  

““““После    го    върнахме [ [ [ [сторихме]]]]     да    бъде    най----унижен    от    унижените    освен    онези, , , , които    вярват.”  .”  .”  .”  Каза: :  :  :  

Освен    онези, , , , които    четат    Курана.”.”.”.”     

Предаден от ељ-Х̱а ̄ким, който казва: Веригата му е достоверна. 
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َّانِي واْلِعْشرُونَ . تُهُ : اْحلَِديث الث   :أَْهُل اْلقُْرآِن هُْم أَْهُل اهللاِ َوَخاصَّ
 �(	 �* �<� �c ���' �/�> �� �< �� D/! �" �A %<�� �.' %/�!�> %� 	�# � �f �M�� �� : �89!���� �< �� �6 � ���! �= �<�� �F �� �/ %� %<�� �<� �c ���' %/�> �� ;�� �̀ �/ ��  �<9�� �s9�#�� �<9 ��

 �(	 �* D���	 �= : ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �.' %(N %A �� �(	 �* : 

) ����h م�ن� الن�اس �ل� أ�Rْل �ن� ل ال�وا.)إ ال� : ق� ول� اهللا�؟ ق� س� ْن �Rْم ي�ا ر� م� �� ( : و� ت� اص� خ� آن� �Rْم أ�Rْل� اهللا� و� ْ   .)أ�Rْل� اْل��
	 �= <��'� , B;�Z	 �����' %Y' �� ��, B� �-�V' 8 �I �I �J� ,��	1'� ,8 �X� 

َّالِث واْلِعْشرُونَ .   :َمْن َقَرأَ اْلقُْرآَن لَْم يَُردُّ إِلَى أَْرذَِل اْلُعمُرِ : اْحلَِديث الث
 �! �+ %A 	�� �̀ �/ �� �� �0 %� �d�� %<��' 	�� �̀ �/ �� Dh��	�� �d�� %<�� %�! �]' �� ���T 	�� �̀ �/ �� l ��! �� %<�� P �R �� ;�� �̀ �/ �� �� �<9 �� �( �N9 ��� �2' D�9 �J	 �� �< �� %�	

 �(	 �* � %a�� �� �S	 �" �� %.' � �g �� D�	�> �� �<��' �< �� �̂ �= �� �E �� : 

ل� ( ج� ْول��� ع�ز� و� �ك� ق� ذ�ل ْيئًا و� �ْلٍم ش� ْعل�م� *�ْعد� ع �C ال� Iْ�±� � ل ر م� �A أ�ْرذ�ل� اْلع� W� آن� ل�ْم ي�ر�دf إ ْ أ� اْل�� � ْن !� ـ�{ :م� د�ْدن �م� ر� �ال� ث ���h إ �ل ـاف ل� س� اہ� أ�ْسـف�

ن�وا ين� آم� �ال� }ال�ذ آن� : ق� ْ �وا اْل�� أ � ين� !� ��ال� ال�ذ   .) إ
 �(	 �* �� , %���	� �1' %Y' �� �� : ��	�� �A � ��' %p! �I �J� 
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Двадесет и четвърти хадис: Най-знатните хора от моята общност са онези, които 
са понесли [наизустили] Курана. 

И ни извести ебу ̄ ‘Абдир ̣р ̣ах̱ма ̄н ес-Сулемӣ и ебу ̄ ељ-Х̱асен Мух̱аммед ибн ељ-К̣о ̄сим ељ-
Фа ̄рисӣ, които казаха: Предаде ебу ̄ Бекр ̣ Мух̱аммед ибн ‘Абдилля̄х ибн К̣ур ̣айш: Предаде ељ-
Х̱асен ибн Суфйа ̄н: Предаде Ибр ̣о ̄хӣм ет-Тур ̣ж ̱ума ̄нӣ: Предаде Сеа‘д ибн Се‘ӣд ељ-Ж̱ур ̣ж ̱а ̄нӣ: 
Предаде Нехшељ ибн ‘Абдилля̄х от ед̣-Д ̣ах̱х̱а ̄к от ибн ‘Абба ̄с, Всевишният Аллах да е доволен от 
двамата, който каза: Каза Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и приветства:  

““““Най----знатните    хора    от    моята    общност    са    онези, , , , които    са    понесли [ [ [ [наизустили]  ]  ]  ]  Курана    и    

другарите    на    нощта [ [ [ [отслужващите    молитва    през    нощта]]]] .”.”.”.”     

Предаден от ељ-Бейхак ̣ӣ в Шуа‘б ељ-Ӣма ̄н и от ибн ебӣ ед-Дунйа ̄. 

Двадесет и пети хадис: Четете Курана, но не изкарвайте прехраната си от него. 
И ни разказа ‘Абдус ̣с ̣амед: Разказа ни Хемма ̄м: Разказа ни Йех̱йа ̄ от Зейд ибн Селля̄м от 

дядо си от ебӣ Р̣о ̄шид ељ-Х̣убр ̣о ̄нӣ от ‘Абдир ̣р ̣ах̱ма ̄н ибн Шибљ, Всевишният Аллах да е доволен от 
него, че Пророкът, Аллах да го благослови и приветства, каза:  

““““Четете    Курана    и    го    прилагайте, , , , и    не    прекалявайте    в    него    и    не    го    занемарявайте, , , , и    не    

изкарвайте    прехраната    си    от    него    и    не    умножавайте [ [ [ [богатствата    си]  ]  ]  ]  от    него.”.”.”.”     

Предаден от Ах̱мед, ебу ̄ Йеа‘ля̄, ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ и ељ-Бейхак ̣ӣ. 
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  :أَْشَراُف أُمَّتِي َحَملَةُ اْلقُْرآنِ : اْحلَِديُث الرَّابُِع واْلِعْشرُونَ .
 ���' �/�> �� N%��� 	 �# � �f �M�� �� �j	�* P �� ��	 �+ ��' �� �A	 �& ��' %<�� %/ �0� %? �< ��� �1' N%��� �� P; �0� P��' �<� �c : %<9�� �.' �/9�> �� %<9�� %/9 �0� %? D�9 �E�� N%��� 	�� �̀

 P ��	 �X ��% ��' D/! �" �A %<�� %/ �" �A 	�� �̀  P ��	� %w � Po�' %�! �]' �� ���T 	�� �̀  ��	�! �+ %A %<�� %< ��� �1' 	�� �̀  D��� �� %* �<9��' �<9 �� �m	 �I �[9�' �<9 �� �.' �/9�> �� %<9�� %F �k� �� 	�� �̀  
 �(	 �* �� %a�� �� �S	 �" �� %.' � �g �� D�	�> �� : ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �.' %(N %A �� �(	 �* : 

) �اب� الل�ْيل أ�ْصح� ، و� �آن ْ ل�ة� اْل�� �D ح�م�k �م� اف� أ   .)أ�ْ¦�
 �G P; �& �a�!�> ��' %Y' �� ��	�! �# P/�' �d�� %<��' �� , �� ��� � ��' �h �" %_ � 

  :اْقَرءُوا اْلقُْرآَن َوَال تَأُْكلُوا بِهِ : اْحلَِديث اْخلَامِس واْلِعْشرُونَ .
 % �1' D/ �_' �� �d�� �< �� �Y �/ �X �< �� D4 �5 �A �<�� �/ �� �� �< �� l�! � �} 	�� �̀ �/ �� �4	 � �� 	�� �̀ �/ �� �/ �0 �7�' %/�> �� 	�� �̀ �/ �� �� �<�� �<� �c ���' �/�> �� �< �� � ��' � �f

 �(	 �* ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �;�>���' ���� %8�� �� �S	 �" �� %.' � �g �� DF�> �_ : 

) � ك²ْ ْست� ال� �� � و��� �ل�وا ب Gْال� ت�أ ال� ت�ْجف�وا ع�ْن�� و� �ي�� و� ْغل�وا ف ال� �� � و��� ل�وا ب اْعم� آن� و� ْ وا اْل�� ء� � اْ!���   .)��وا ب
;&a!>�'� ,�'fQ�'� , �: �" �� N%���� ,/� �c
� %Y' �� ��� 
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Двадесет и шести хадис: Който чете Курана [да се моли] да иска от Аллах чрез него.  
И ни разказа Мех̱му ̄д ибн Г ̣айля̄н: Разказа ни ебу ̄ Ах̱мед: Разказа ни Суфйа ̄н от ељ-

Еа‘меш от Х̣айс ̱еме от ељ-Х̱асен от ‘Имр ̣о ̄н ибн Х̱ус ̣айн,  
че    минал    покрай    човек, , , , който    четял    Куран, , , , а    после    поискал    просия    от    него. . . . А    той    каза: :  :  :  На    

Аллах    принадлежим    и    при    Него    ще    бъдем    завърнати! ! ! ! После    каза: :  :  :  Чух    Пратеникът    на    Аллах, , , , Аллах    

да    го    благослови    и    приветства, , , , да    казва: “: “: “: “Който    чете    Курана    да    иска    от    Аллах    чрез    него. . . . Защото    ще    

дойдат    хора, , , , които    ще    четат    Курана    и    ще    просят    от    хората    чрез    него.”.”.”.”     

Предаден от ет-Тирмиз ̱ӣ, който казва: Добър хадис. 
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اِدس واْلِعْشرُونَ .   :َمْن َقَرأَ اْلقُْرآَن َفْليَْسأَِل اهللاَ بِهِ : اْحلَِديث السَّ
 �<9 �� �� �0 ��� �2' �< �� %�	�! �+ %A 	�� �̀ �/ �� �/� �c�� N%��� 	�� �̀ �/ �� �� �5�! �t %<�� %�N %0� �? 	�� �̀ �/ �� �� �<9�� ��' ��9 �0 �� �<9 �� �< ��9� �1' �<9 �� �̂ 9 �0�\�! �M 

 D �| �7 %� 

ال�  �م� ق� ع� ث ��ْج� ؛ ف�اْس³ �ل� أ �م� س� � ث أ ��ْ �C ٍا̈ص �A ق� Bر� ع� ��� م� ـول� :أ�ن ق� �C ـل�م� س� �A اهللا� ع�ل�ْيـ�� و� Bـ ـول� اهللا� ص� س� ـم�ْعت� ر� آن� ( : س� ْ أ� اْلـ�� � ـْن !� م�

 ��� �ن إ � ف��� �ل� اهللا� ب ْلي�ْسأ � الن�اس� ف��� �ل�ون� ب آن� �Cْسأ ْ ون� اْل�� ء� ��ْ�C اٌم ي���Iء� أ�ْقو�   .)س�
 �(	 �* �� P, �- �= � �o�' %Y' �� �� : �< �� �� �K� �/ ��� 
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Двадесет и седми хадис: Не е от нас онзи, който не чете напевно [не се задоволява 
с] Курана. 

И ни разказа Исх̱а ̄к ̣: Разказа ни ебу ̄ ‘А ̄с ̣им: Извести ни ибн Ж̱ур ̣айж ̱: Извести ни ибн 
Шиха ̄б от ебӣ Селеме от ебӣ Хур ̣айр ̣а, [Аллах да е доволен от него,] който каза: Каза Пратеникът 
на Аллах, Аллах да го благослови и приветства:  

““““Не    е    от    нас    онзи, , , , който    не    чете    напевно [ [ [ [не    се    задоволява    с]  ]  ]  ]  Курана.”.”.”.”     

Предаден от ељ-Бух̣о ̄рӣ и предаден [също] от Ах̱мед и ебу ̄ Дя̄ўу ̄д, и ибн Х̱ибба ̄н, и ељ-
Х̱а ̄ким от Сеа‘д [Аллах да е доволен от него]. 

Казват болшинството учени: Т.е. който не разкрасява гласа си. 
И казват други: На който Курана не му е достатъчен да не изпитва нужда от другите 

хора. 
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ابُِع واْلِعْشرُونَ . َّا َمْن لَْم َيتََغنَّ بِاْلقُْرآنِ : اْحلَِديُث السَّ   :لَْيَس مِن
 �� D� �J	 �� N%��� 	�� �̀ �/ �� %�	 �I �A�T 	�� �̀ �/ �� �� �(	9 �* �6 ��9 �� �� %] �d�� �<9 �� �̂ �0� �A �d�� �< �� D�	 �a �_ %<��' 	 �# � �f �M�� D� �� �� %X %<��' 	 �# � �f �M : �(	9 �*

 ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �.' %(N %A �� : 

) �آن ْ �اْل�� ن� ب غ� ْن ل�ْم ي�ت�   .)ل�ْيس� م�ن�ا م�
 %�' �� N%���� ,/� �c
� %Y' �� ��� , B, ��	 �H%> ��' %Y' �� �� D/ �" �A �< �� %���	� �1' �� , ��	�> �� %<��' �� , ��� 

 �� ��� %" ��' %�N %a� �w �(	 �* : %8 �� �N �J �< ��� %} � �� �,��� 
 �� %a %[ �"�� �(	 �* �� : �Y � �q �t �< �� �8�� �< �x�L �� �� � ��� 
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Двадесет и осми хадис: Заплахата за онзи, който чете Курана за да получи прехрана 
от хората. 

И ни извести ебу ̄ ‘Абдул ̣л ̣о ̄х ељ-Х̱а ̄физ ̣ и ебу ̄ ељ-К̣о ̄сим ибн Х̱абӣб ељ-Муфессир от 
основния текст на книгата си, и Мух̱аммед ибн Му ̄ся̄ ибн ељ-Фед̣љ, които казват: Предаде ебу ̄ 
‘Абдул ̣л ̣о ̄х Мух̱аммед ибн ‘Абдилля̄х ес ̣-С ̣аффа ̄р ̣ ељ-Ес ̣беха ̄нӣ: Предаде Ах̱мед ибн Хейс ̱ем ибн ебӣ 
Ну‘айм ељ-Фес ̣љ ибн Дукейн: Предаде ‘Алӣ ибн К̣о ̄дим ељ-Х̣узя̄‘ӣ от Суфйа ̄н ес ̱-С ̱еўрӣ от ‘Аљк ̣аме 
ибн Мирс ̱ед от Сулейма ̄н ибн Бур ̣айде от баща му Бур ̣айде, Аллах да е доволен от двамата, който 
каза: Каза Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и приветства:  

““““Който    чете    Курана    за    да    получи    прехрана    от    хората    на    Съдния    ден    ще    дойде    с    вкостенено    

лице    по    което    няма    да    има    плът.”.”.”.”     

Предаден от ељ-Бейхак ̣ӣ. 
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َّامُِن َواْلِعْشرُونَ . ُل بِهِ : اْحلَِديُث الث   :النَّاَس اْلَوِعيُد ِملَْن َقَرأَ اْلقُْرآَن َيتَأَكَّ
'N %�	 �* �F �[�+ ��' �<�� l �AN %= %<�� %/ �0� %? �� �8��	�L�� �F �J�� �< �= % ���+%�V' Dh!�> �� %<�� �� �A	 �& ��' N%��� �� %{�O	� �1' �.' �/�> �� N%��� 	 �# � �f �M�� �� : 	9�#��

�� �̀  P ��	 �a�> �J� �2' %�	 �+ �7�' �.' �/�> �� %<�� %/ �0� %? �.' �/�> �� N%��� �<9 �� P;9 ��' �)% �C' D4��	 �* %<�� P �R �� 	�� �̀  D �| �� %� %<�� %F �[�+ ��' D��! �"%# �d�� �<�� ���\�! �] %<�� %/� �c�� 	
 �� %a�� �� �S	 �" �� %.' � �g �� �6 �/ �� �� %� �8!���� �< �� �6 �/ �� �� %� �<�� �� ���! � %A �< �� D/ �̀ �� �= �<�� �̂ �0 �&� �� �< �� �, �� �N�\�' ��	�! �+ %A �(	9 �*  : %.' �:9 �J �.' %(N9 %A �� �(	9 �*

 ��� �A �� �8�! � �� : 

ْج'��� ع�ْظٌم ل�ْيس� ع�ل�ْي�� ل�ْحٌم ( و� ة� و� �ي�ام� اء� ي�ْوم� اْلق ، ج� � الن�اس��� �ل� ب G� أ آن� ي�ت� ْ أ� اْل�� � ْن !�   .)م�
 P; �& �a�!�> ��' %Y' �� ��� 
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Двадесет и девети хадис: Четенето на Курана по време на молитвата е по-
превъзходно от останалите. 

И ни извести ‘Алӣ ибн Ах̱мед ибн ‘Абдя̄н: Предаде Ах̱мед ибн ‘Убейд ес ̣-С ̣аффа ̄р ̣: 
Предаде ибн ебӣ ед-Дунйа ̄: Предаде Мух̱аммед ибн Селля̄м ељ-Ж̱умех̱ӣ, който каза: Предаде ељ-
Фед̣љ ибн Сулейма ̄н ен-Нумейрӣ, който спомена човек от бени Мех̣зу ̄м от децата на ‘Абдул ̣л ̣о ̄х 
ибн ебӣ Р̣абӣ‘а и когото възхвали, от баща му от дядо му от ‘А ̄’ише, Аллах да е доволен от нея, че 
Пророкът, Аллах да го благослови и приветства, каза:  

““““Четенето    на    Курана    по    време    на    молитвата    е    по----превъзходно    от    четенето    му    извън    

молитвата. . . . И    четенето    на    Курана    извън    молитвата    е    по----превъзходно    от    възвеличаването [ [ [ [текбир]  ]  ]  ]  

и    прославянето [ [ [ [тесбих]  ]  ]  ]  на    Аллах. . . . И    прославянето [ [ [ [тесбих]  ]  ]  ]  на    Аллах    е    по----превъзходно    от    даването    

на    милостиня [ [ [ [садака] . ] . ] . ] . И    даването    на    милостиня [ [ [ [садака]  ]  ]  ]  е    по----добро    от    говеенето [ [ [ [сиям, , , , оруч] . ] . ] . ] . И    

говеенето [ [ [ [сиям, , , , оруч]  ]  ]  ]  е    щит [ [ [ [предпазител]  ]  ]  ]  против    Огъня.”.”.”.”     

Предаден от ед-Дя̄р ̣ак ̣ут̣нӣ в ељ-Ефр ̣о ̄д и от ељ-Бейхак ̣ӣ в Шуа‘б ељ-Ӣма ̄н. 



 59 

َّاِسُع َواْلِعْشرُونَ . َالةِ أَْفَضُل مِْنَها فِي َغْيِرَهاقَِراَءةُ : اْحلَِديُث الت   :اْلقُْرآِن فِي الصَّ
 �(	9 �* P;9 �I �0% ��' D4 �59 �A %<9�� %/9 �0� %? 	�� �̀  	�! �# P/�' �d�� %<��' 	�� �̀  %�	 �+ �7�' D/�!�> %� %<�� %/� �c�� 	 �#�� ��' �/�> �� �<�� �/� �c�� %<�� P �R �� 	�# � �f �M�� : 	9�� �̀

 ���! � %A %<�� %F �[�+ ��' �̂ �"!�� �� �d�� �<�� �.' �/�> �� �/ �� �� �< �= D4� %)� �� ;�� �� �< �= 
5 %X �� �� �� �� �� P, � �q �0P��' ��− ��	���\�' �8�! � �� �< �� ���� �� − �Y �/ �X �< �� �8!���� �< �� 
	 �a�� �� %.' � �g �� �̂ �k�Z	 �� �< �� : �(	 �* ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �;�>���' ���� : 

) � ��ـ� كْب ل� م�ـن� الت� � أ�ْفـض� ة ال� � الـص� �ـI غ��ْـ� � �آن ْ ة� اْلـ�� اء� � �! � و� ة ال� � الـص� �ـI غ��ْـ� � �آن ْ � اْلـ�� ة اء� � �ل� م�ـْن ! � أ�ْفـض� ة ال� �I الـص� � �آن ْ ة� اْل�� اء� � �!

ل� م�ن� الص�  ة� أ�ْفض� ق� د� الص� ة� و� ق� د� ل� م�ن� الص� �يح� أ�ْفض� aْس الت� �يح� و� aْس الت� ن� الن�ار�و� uن�ٌة م ْوم� ج� الص� � و�   .)ْوم
 �� ��� � ��' �h �" %_ �G P; �& �a�!�> ��' �� ��' �� �O� �2' �G P;�� �Q%* �' �/�' %Y' �� ��� 
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Тридесети хадис: Превъзходството на четенето на Курана от мусхафите. 
И ни разказа Ибр ̣о ̄хӣм ибн Дух̱айм ед-Димешк ̣ӣ от баща му, а също ни разказа и ‘Абдя̄н 

ибн Ах̱мед: Предаде Дух̱айм ед-Димешк ̣ӣ: Предаде Мер ̣ўа ̄н ибн Му‘а ̄ўийе: Предаде ебу ̄ Се‘ӣд ибн 
‘Аўн ељ-Меккӣ от ‘Ус ̱ма ̄н ибн ‘Абдилля̄х ибн Еўс ес ̱-С ̱ек ̣афӣ от дядо му Еўс ибн ебӣ Еўс ес ̱-С ̱ек ̣афӣ 
мерфуан [т.е. от Пророка, Аллах да го благослови и приветства], който каза: Каза Пратеникът на 
Аллах, Аллах да го благослови и приветства:  

““““ [[[[Наградата    от ]   ]   ]   ]  четенето    на    Курана    без    мусхаф    е    хиляда    степени. . . . А    четенето    на    Курана    

от    мусхаф    го    превъзхожда [ [ [ [четенето    без    мусхаф]  ]  ]  ]  с    хиляда    степени.”.”.”.”     

Предаден от ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ и ељ-Бейхак ̣ӣ. 

Тридесет и първи хадис: За колко време да се прочита Курана? 
И ни разказаха Муслим ибн Ибр ̣о ̄хӣм и Му ̄ся̄ ибн Исма ̄‘ӣљ, които казаха: Известиха ни 

Ебба ̄н от Йех̱йа ̄ от Мух̱аммед ибн Ибр ̣о ̄хӣм от ебӣ Селеме от ‘Абдилля̄х ибн ‘Амр ̣, Аллах да е 
доволен от двамата мерфуан:  

““““Прочитайте    Курана    всеки    месец. . . . И    прочитайте    Курана    за    двадесет    нощи. . . . И    го    

прочитайте    за    десет. . . . И    го    прочитайте    за    седем. . . . И    не [ [ [ [го    прочитайте]  ]  ]  ]  за    по----малко    от    това....””””     

Предаден от двамата шейха [ељ-Бух̣о ̄рӣ и Муслим] и ебу ̄ Дя̄ўу ̄д. 
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ََّالثُونَ .   :مَُضاَعفَة َفْضِل قَِراَءةِ اْلقُْرآِن فِي اْملُْصَحفِ : اْحلَِديُث الث
 �= �/�' D�! �� %� %<�� %�! �]' �� ���T 	�� �̀ �/ �� �� �d�� 	�� �̀  P; �& �ku� v �̂ 9 �� ��	 �" %= %<�� %�' �� �� �= 	�� �̀  P; �& �k �= �/�' ��! �� %� 	�� �̀  �/� �c�� %<�� %�' �/�> �� 	�� �̀ �/ �� ��

 �d�� �<9�� �� ���� �Y �/ �X �< �� P; �+ �&�\�' D� ���� �<�� �.' �/�> �� �<�� �� ���\ %� �< �� P; �E��V' D� �N �� %<�� �/! �" �A N%��� 	�� �̀ �(	9 �* 	9 
�N%O �� �= �;9 �+ �&�\�' D� ���� : �(	9 �*
 ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �.' %(N %A �� : 

ةٍ ( ج� �A أ�ْلIْ�µ د�ر� W� �ك� إ �A ذ�ل Bاع�ف� ع� ض� �� �ف �I اْلم�ْصح� ت��� � اء� � �! ٍة، و� ج� ف� أ�ْلف� د�ر� � اْلم�ْصح� �I غ��ْ� آن� � ْ ة� الر�ج�ل� اْل�� اء� � �!(.  
 �Q�' %Y' �� �� P; �& �a�!�> ��' �� , P ��' � �f� 

ََّالثُونَ .   :فِي َكْم َيْختُِم اْلقُْرآَن؟: اْحلَِديث اْحلَاِدي والث
 �j	 �* �F! �� �� �A�T %<�� l �AN %= �� ��! �]' �� ���T %<�� %�� �� %= 	�� �̀ �/ �� �� : �0�9 �A �d�� �<9 �� ��! �]' ��9 ���T �<�� �/ �0� %? �< �� l�! � �} �< �� %�	 ���� 	 �# � �f �M�� �̂

 
	�N%O �� �= �� %a�� �� %.' � �g �� � D� �0 �� �<�� �.' �/�> �� �< �� : 

�ك� ( �A ذ�ل Bْد ع�� ال� ت�ز ْبٍع، و� �I س� أْہ� � �I ع�ْ(ٍ، اْ!� أْہ� � ين� ل�ْيل�ًة، اْ!� �)ْ� �I ع أْہ� � ْ'رٍ، اْ!� �لu ش� G I� آن� � ْ � اْل�� إ   .)اْ!�
 �� %�' �� N%��� �� ��	 �H�! �k�' %Y' �� ��� 
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Тридесет и втори хадис: Чети Курана така, че да те възпира [от злините]. 
И ни разказа Ах̱мед ибн ‘Абдиљўехха ̄б ибн Неж ̱де ељ-Х̱у ̄т̣ӣ: Предаде баща ми: Предаде 

Исма ̄‘ӣљ ибн ‘Аййа ̄ш от ‘Абдуљ‘азӣз ибн ‘Убейдул ̣л ̣о ̄х от Шехр ̣ ибн Х̱аўшеб, който каза: Чух ибн 
‘Амр ̣, Аллах да е доволен от двамата, да казва: Каза Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и 
приветства:  

““““Чети    Курана    така, , , , че    да    те    възпира    от    злините, , , , защото    ако    не    те    възпира    от    злините    

значи    не    го    четеш    истински....””””     

Предаден от ед-Дейлемӣ в Муснед ељ-Фирдеўс. 

Тридесет и трети хадис: Четете Курана с тъга, защото той бе низпослан с тъга. 
И ни разказа Ибр ̣о ̄хӣм, който каза: Разказа ни Исма ̄‘ӣљ ибн Сейф, който каза: Разказа 

ни ‘Уўейн ибн ‘Амр ̣ ељ-К̣айсӣ, брата на Рийа ̄х̱ ибн ‘Амр ̣, който каза: Разказа ни Се‘ӣд ељ-Ж̱ур ̣айрӣ 
от ‘Абдилля̄х ибн Бур ̣айде от баща му, [Аллах да е доволен от него,] който каза: Каза ми 
Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и приветства:  

““““Четете    Курана    с    тъга, , , , защото    той    бе    низпослан    с    тъга.”.”.”.”     

[Имам ен-Неўеўӣ казва, че това означава да се чете с нежен глас.] 
Предаден от ебу ̄ Йеа‘ля̄ и ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в ељ-Еўсет̣, и ебу Ну‘айм в ељ-Х̱иљйе. 
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. َ ََّالثُونَ اْحل َّانِي َوالث   :اْقَرإِ اْلقُْرآَن َما نََهاكَ : ِديُث الث
 �<9 �� �.' �/9�!�> %� �<9�� �)9� �) �" ��' �/�> �� �< �� � 	�! �� %<�� %F! �� �� �A�T 	�� �̀  �d�� 	�� �̀  P;��N% �1' �6 �/ �b�# �<�� ��	 �] �N ��' �/�> �� %<�� %/� �c�� 	�� �̀ �/ �� ��

	 �* �h �_ �N �� �<�� �� �a �_ �( : �(	 �* � %a�� �� %.' � �g �� � D� �0 �� �<��' �< �� %e �" �0 �A : �(	 �* : ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �.' (N %A �� : 

�ہ� ( أ ��ْ ك� ف�ل�ْست� �� �ذ�ا ل�ْم ي�ْن'� إ ، ف� ا≈� �'� ا ن آن� م� ْ � اْل�� إ   .)اْ!�
 �� �� �� �� �+ ��' �/�� �� %= �G P; �0� �� �/�' %Y' �� ��� 

ََّالثُونَ اْحلَِديُث ا. َّالُِث َوالث َّهُ نََزَل بِاْحلُْزنِ : لث   :اْقَرءُوا اْلقُْرآَن بِاْحلُْزِن َفإِن
 �(	 �* %�! �]' �� ���T 	�� �̀ �/ �� �� : �(	 �* D¡�! �A %<�� %F! �� �� �A�T 	�� �̀ �/ �� : �(	9 �* � D�9 �0 �� �<9�� ��	9 �� �� N %M�� P �¢�! �& ��' � D� �0 �� %<�� %< �� �N %� 	�� �̀ �/ �� :

	�� �̀ �/ �� �(	 �* �8!���� �< �� �6 �/ �� �� %� �<�� �.' �/�> �� �< �� P, �� �� ��% ��' %/! �" �A  : ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �.' %(N %A �� �£ �(	 �* : 

) �زْن �اْلح� �ز�ل� ب ��� ن �ن إ زْن� ف� �اْلح� آن� ب ْ وا اْل�� ء�   .)اْ!�
 �! �"%# N %���� �A�2' �G �'fQ�'� �: �" �� N%��� %Y' �� �� �̂ �! � � �1' �G D�� 
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Тридесет и четвърти хадис: Четете Курана, докато сърцата ви са на едно. 
И ни разказа ебу ̄ ен-Нуа‘ма ̄н: Разказа ни Х̱амма ̄д от ебӣ ‘Имр ̣о ̄н ељ-Ж̱еўнӣ от Ж̱унду ̄б 

ибн ‘Абдилля̄х [Аллах да е доволен от него] от Пророка, Аллах да го благослови и приветства, 
който каза:  

““““Четете    Курана    докато    сърцата    ви    са    на    едно. . . . А    заспорите    ли    за    него    прекратете    

четенето.”.”.”.”     

Предаден от Ах̱мед, двамата шейха и ен-Неся̄‘ӣ. 

Тридесет и пети хадис: Аллах не наказва сърце, което е съхранило Курана. 
И ни извести ебу ̄ ељ-Х̱а ̄рис ̱ Нешбе ибн Х̱андеж ̱ ибн ељ-Х̱усейн ибн ‘Абдилля̄х ибн Йезӣд 

ибн Х̣о ̄лид ибн С ̣о ̄лих̱ ибн С ̣абӣх̱ ељ-Муррӣ при замъка на ибн ебӣ ‘Умер, който каза: Намерих в 
книгата на дядо ми ељ-Х̱усейн ибн ‘Абдилля̄х ељ-Муррӣ: Предаде Мух̱аммед ибн Сеа‘д ибн ељ-
Фед̣љ ељ-К̣ур ̣ашӣ: Предаде Меслеме ибн ‘Алӣ: Предаде Х̱ур ̣айз ибн ‘Ус ̱ма ̄н от Сулейм ибн ‘А ̄мир 
от ебӣ ‘Ума ̄ме, Аллах да е доволен от него, от Пророка, Аллах да го благослови и приветства:  

““““Четете    Курана, , , , защото    наистина    Аллах    не    наказва    сърце, , , , което    е    съхранило    Курана.”.”.”.”     

Предаден от Темма ̄м. 
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ََّالثُونَ .   :اْقَرءُوا اْلقُْرآَن َما اْئتَلَفَْت قُلُوبُُكمْ : اْحلَِديُث الرَّابُِع َوالث
%.' �: �J �;�>���' �< �� �.' �/�> �� �<�� �� �/�� %X �< �� � �� �N� ��' ��' �� �0 �� �d�� �< �� ��	� �c 	�� �̀ �/ �� �� �� �"P��' N%��� 	�� �̀ �/ �� �� �(	 �* ��� �A �� �8�! � ��  : 

وا ع�ْن�� ( وم� �ي�� ف�ق� ْم ف ل�ْفت� �ذ�ا اْخت� إ �ك�ْم ف� ْت ق�ل�وب ل�ف� ا اÒْت� آن� م� ْ وا اْل�� ء�   .)اْ!�
 B;�Z	 �����'� ,�	H!k�'� ,/� �c
� %Y' �� ��� 

ََّالثُونَ .   :ْلقُْرآنَ إِنَّ اهللاَ تََعالَى َال يَُعذُِّب َقْلباً َوَعى ا: اْحلَِديث اْخلَامِس والث
 �<�� � �� �&�� , ��%�V' Dp!�> �J �<�� �p��	 �J �<�� �/��	 �M �<�� �/� �) �� �<�� �.' �/�> �� �<�� � �| ��% �1' �<�� �U �/�� �� %<�� %8�> �k�# �� ��	� �1' N%��� 	 �# � �f �M�� ��

 �(	 �* �� �0 %� �d�� :' �.' �/�> �� �<�� � �| ��% �1' , �/ �X ��	�L�� � �G %� �/ �X �� 	9�� �̀  ~ �R9 �� %<9�� %̂ �0� �� �= 	�� �̀  P �¤ �� %& ��' �F �[�+ ��' �<�� �/ �" �A %<�� %/ �0B %? 	�� �̀  , ��%�V
 ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �;�>���' �< �� , %8�� �� �S	 �" �� %.' � �g �� �̂ �=	 �=%� �d�� �< �� D� �=	 �� �<�� ���! � %A �< �� �� ���\ %� �<�� �) �� �� %� : 

آن� اْ!� ( ْ �A اْل�� ¶ ْلبًا و� ب� ق� uذ �A ال� �Cع� Wا ع� �ن� اهللا� �� إ ، ف� آن� ْ �وا اْل��   .)أ
 �4	� �3 %Y' �� ��� 
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Тридесет и шести хадис: Куранът е богатство след което няма бедност. 
И ни разказа Мух̱аммед ибн ‘Абба ̄д ељ-Меккӣ и Х̱а ̄тим ибн Исма ̄‘ӣљ: Разказа ни Шерӣк 

от ељ-Еа‘меш от Йезӣд ибн Ебба ̄н от ељ-Х̱асен от Енес, Всевишният Аллах да е доволен от него, че 
Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и приветства, каза:  

““““Наистина    Куранът    е    богатство    след    което    няма    бедност    и    след    което    няма    друго    

[[[[значимо]  ]  ]  ]  богатство.”.”.”.”     

Предаден от ебу ̄ Йеа‘ля̄. 

Тридесет и седми хадис: За всяка буква от Курана ще има съпруга от дженнетските 
хурии. 

И ни разказа Мух̱аммед ибн ‘Убейд ибн А ̄дем ибн ебӣ Ийа ̄с ељ-‘Аск ̣аля̄нӣ: Разказа ми 
баща ми от дядо ми А ̄дем ибн ебӣ Ийа ̄с: Предаде Х̱афс ̣ ибн Мейсер ̣а от Зейд ибн Еслем от баща 
му от ‘Умер ̣ ибн ељ-Х̣ат̣т̣о ̄б, [Аллах да е доволен от него] който каза: Каза Пратеникът на Аллах, 
Аллах да го благослови и приветства:  

““““Куранът    е    един    милион    букви    и [ [ [ [още]  ]  ]  ]  двадесет    и    седем    хиляди    букви. . . . И    който    го    чете    с    

търпение    и    очакване [ [ [ [на    награда]  ]  ]  ]  за    всяка    прочетена    буква    ще    получи    за    съпруга    от    дженнетските    

хурии.”.”.”.”     

Предаден от ет̣-Т̣абер ̣о ̄нӣ в ељ-Еўсет̣. 
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ََّالثُونَ . اِدُس َوالث   :اْلقُْرآُن ِغنًى َال َفْقَر بَْعَدهُ : اْحلَِديُث السَّ
 �F! �� �� �A�T %<�� %���	 �� �� P; �E��V' D�	�> �� %<�� %/ �0� %? 	�� �̀ �/ �� �� �<9 �� �< ��9� �1' �<9 �� ��	 ���� �<�� �/� �) �� �< �� �� �0 ��� �2' �< �� ��� � �� 	�� �̀ �/ �� 

 �(	 �* ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �.' �(N %A �� ���� %8�� �� �S	 �" �� %.' � �g �� Ds�#�� : 

) ��� �D د�ون ��ال� غ ہ�، و� آن� غ��Dً ال� ف�ْ�� *�ْعد� ْ �ن� اْل��   .)إ
 �� %Y' �� �� �: �" �� N%�� 

ََّالثُونَ . ابُِع َواْلث   :بُِكلِّ َحْرٍف َزْوَجةٌ مَِّن اْحلُوِر اْلِعنيِ : اْحلَِديُث السَّ
 %¥�+ �� 	�� �̀  D�	 ���T �d�� �<�� �4 ��$ , �/ �X �< �� �d�� ;�� �̀ �/ �� P �� �5 �& �� �" ��' D�	 ���T �d�� �<�� �4 ��$ �<�� �/�!�> %� %<�� %/ �0� %? 	�� �̀ �/ �� �� �6 � ���! �= %<��

 �(	 �* ��	�Q� �C' �<�� �� �0 %� �< �� �8!���� �< �� , ��� �A�� �<�� �/ �� �� �< �� : ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �.' %(N %A �� �(	 �* : 

) � G ًبا �س ْحت� �ًرا م� اب أ�ہ� ص� � ْن !� ٍف ف�م� ْ ون� أ�ْلف� �7 �)ْ� ع ٌة و� ْبع� س� ٍف و� ْ �7 �آن� أ�ْلف� أ�ْلف ْ ـور� اْل�� ـن� اْلح� uـٌة م ْوج� ٍف ز� ْ �7 uل ـ� r� ان� ل��� ب

 �h��  .)اْلع
 �� �A ��� �2' �G P ��' � �f�Q�' %Y' �� ��� 
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Тридесет и осми хадис: Куранът е светлина и напомняне, и прав път. 
И ни извести ебу ̄ ‘Абдилля̄х ељ-Х̱а ̄физ ̣: Предаде ебу ̄ ељ-‘Абба ̄с Мух̱аммед ибн Йеа‘к ̣у ̄б: 

Предаде Ибр ̣о ̄хӣм ибн Мер ̣зу ̄к ̣: Предаде Ўехб ибн Ж̱ерӣр: Предаде баща ми, който каза: Чух 
К̣айс ибн Сеа‘д да разказва от човек от Пророка, Аллах да го благослови и приветства, хадис. 
Каза:  

““““Куранът    е    ясна    светилна    и    мъдро    напомняне, , , , и    прав    път.”.”.”.”     

Предаден от ељ-Бейхак ̣ӣ. 

Тридесет и девети хадис: Куранът е лек. 
И разказа ебу ̄ ељ-Х̱асен Мух̱аммед ибн ељ-Муфлисӣ: Предаде ељ-Х̱асен ибн Р̣ашӣк ̣: 

Предаде ебу ̄ ‘Абдилля̄х ељ-Х̱асен ибн ‘Алӣ ељ-Х̱усейнӣ: Предаде Ах̱мед ибн Йех̱йа ̄ ељ-Еўдӣ: 
Предаде Мух̱аммед ибн ‘Утбе, който каза: Разказа ми ‘Алӣ ибн С ̱я̄бит ед-Дехха ̄н от Су‘а ̄д от ебӣ 
Исх̱а ̄к ̣ от ељ-Х̱а ̄рис ̱ от ‘Алӣ, Всевишният Аллах да е доволен от него, който каза: Каза Пратеникът 
на Аллах, Аллах да го благослови и приветства:  

““““Куранът    е    лек.”.”.”.”     

Предаден от ељ-К̣уд̣о ̄‘ӣ. 
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ََّالثُونَ . َّامُِن َوالث َراُط اْملُْستَقِيمُ : اْحلَِديُث الث   :اْلقُْرآُن هَُو النُّوُر َوالذِّْكرُ َوالصِّ
 	�� �̀  %{�O	� �1' �.' �/�> �� N%��� 	 �# � �f �M�� �� �(	 �* �d�� 	�� �̀  D�� �� �X %<�� %h �] �� 	�� �̀  D�� %� �� �= %<�� %�! �]' �� ���T 	�� �̀  ��N %& �" �� %<�� %/ �0� %? ��	�> �" ��' N%��� :

 %Y �� �� �� DK� �/ �� �G ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �;�>���' �< �� , DF %X �� �< �� %� �/� %} D/ �" �A �<�� �s�! �* %e �" �0 �A y �(	 �* : 

) ْ �يم� اْل�� ق اط� اْلم�ْست� � u̧ ال ، و� ك�يم� �mْ اْلح� uالذ ، و� �h��   .)آن� �Rو� النfور� اْلم�ب
 P; �& �a�!�> ��' %Y' �� ��� 

ََّالثُونَ . َّاِسُع َوالث   :اْلقُْرآُن هَُو الدََّواءُ : اْحلَِديُث الت
 �_ �� %<�� %< ��� �1' 	�� �̀  �s� �+%�V' %<�� %/ �0� %? �< ��� �1' N%��� �� �/ �� �� l9�! � �} %<�� %/� �c�� 	�� �̀  P;���! ��% �1' ~ �R �� %<�� %< ��� �1' �.' �/�> �� N%��� 	�� �̀  D@!

 �(	 �* �̂ �>�L %� %<�� %/ �0� %? 	�� �̀  P,�� ��� �2' : � �g �� ~ �R9 �� �< �� �� ��	� �1' �< �� ��	 �I �A�T �d�� �< �� D�	 �" %A �< �� %�	 �] �/�' De��	 �̀  %<�� P �R �� ;�� �̀ �/ �� �S	9 �" �� %.' 
 �(	 �* %8�� �� : ��� �A �� �8�! � �� %.' �: �J �.' %(N %A �� �(	 �* : 

اء� ( و� آن� �Rو� الد� ْ   .)اْل��
 P; ��	 �[ %&�' %Y' �� ��� 
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Четиридесети хадис: Хората на Курана са първенците сред хората от Рая 
[Дженнета]. 

И ни извести Мух̱аммед ибн Х̱амзе ибн ебӣ Ж̱емӣљ ељ-К̣ур ̣ашӣ в Дамаск, че ‘Алӣ ибн ељ-
Муслим ибн Мух̱аммед ги е известил: Извести ни ељ-Х̱усейн ибн Мух̱аммед ибн Ах̱мед ибн 
Т̣улля̄б ељ-Х̣ат̣ӣб: Извести ни ебу ̄ ељ-Х̱усейн Мух̱аммед ибн Ах̱мед ибн Ж̱емӣа‘: Предаде 
Мух̱аммед ибн Менс ̣у ̄р, а той е ебу ̄ Бекр ̣ ељ-Ўа ̄сит̣ӣ: Предаде ебу ̄ Умеййе Мух̱аммед ибн 
Ибр ̣о ̄хӣм: Предаде Йезӣд ибн Ха ̄р ̣у ̄н: Извести ни Х̱умейд ет̣-Т̣аўӣљ от Енес ибн Ма ̄лик, 
Всевишният Аллах да е доволен от него, че Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и 
приветства, каза:  

““““Хората    на    Курана    са    първенците    на    хората    от    Рая [ [ [ [Дженнета]]]] .”.”.”.”     

Предаден от ед̣-Д ̣ийа ̄’. 
Казва авторът, Всевишният Аллах да се смили над него: Изпълниха се четиридесетте 

хадиса, и Аллах ми е достатъчен, и Той е най-прекрасния помощник! 
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َّةِ : اْحلَِديُث اْألَْربَُعونَ .   :أَْهُل اْلقُْرآِن ُعَرَفاءُ أَْهِل اْجلَن
 �<�� �6 �)� �c %<�� %/ �0� %? 	�# � �f �M�� �� �/9 �0 %? %<9�� % �| ��% �1' 	�# � �f �M�� �� %] � �f �M�� D/ �0� %? �<�� ��� ��%�V' �<�� � �R �� ���� �@ �k �= �/�� P �¤ �� %& ��' DF!� �w �d�� 

 %/ �0� %? 	�� �̀  D�!� �w �<�� �/� �c�� %<�� %/ �0� %? � �| ��% �1' N%��� 	 �# � �f �M�� %h!�Q� �C' D� �5%� �<�� �/� �c�� �<�� D�N %7�� �= %<�� − �N %]  : P;�Q �A' �N ��' D� �E�� N%���− N9%��� 	9�� �̀  
 %.' �:9 �J �.' �(N9 %A �� ���� %8�� �� �S	 �" �� %.' � �g �� D���	 �= �<�� �s�#�� �< �� %F� �N�Q�' �/�!� %c 	�# � �f �M�� ��� %�	 �] %<�� %/� �) �� 	�� �̀  ��! �]' �� ���T %<�� %/ �0� %? �̂ �! �=%�

 �8�! � �� �(	 �* ��� �A ��  : 

) �ن�ة ف�اء� أ�Rْل� اْلج� � �¹ �آن ْ   .)أ�Rْل� اْل��
 %�	�! �[�' %Y' �� ��� 

 �S	 �" �� %.' %8� �c �� %¡�� �7%�V' �(	 �* : %|�"%�V' �� �"�# �� ,;�> �� �� %.' �� , �|�"�� ��� �2' %K���	 ���� �� ��� 
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Онези, които четат Книгата на Аллах и отслужват 
молитвата, и дават скрито и явно от онова, което им 
дарихме, наистина се надяват на търговия, която не ще 
пропадне. Защото Той ще им изплати напълно техните 
награди и ще им надбави от Своята благодат. Той е 
опрощаващ, признателен. 


