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સાંસ્થા તરફથી આભાર.... 
કલામે પાક (કુરઆને મજીદ)ના સરુાઓ 

નવષે કેટલીક સસં્થાઓએ અસખં્ય હકતાબો આ 
પહલેા ં પ્રનસદ્ધ કરેલ છે. પરન્ત ુ પ્રથમ વખત 
આ નવષયને લગતુ ં પસુ્તક માતભૃાષા 
ગજુરાતીમા ં અમારી સસં્થા દ્વારા પ્રનસદ્ધ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

આ હકતાબમા ં કુરઆને મજીદના ૧૧૪ 
સરુાઓની નવગતવાર જાણકારી આપવામા ં
આવેલ છે. કુરઆન નવષે રગબત – શોખ 
ધરાવતા ભાઈ બહનેોને આ હકતાબ જરૂર પસદં 
આવશે. 

મૌલાના સૈયદ મસઉદ અખ્તર રીઝવી 
સાહબેે ઈરાન ખાત ે“દારૂલ કુરઆન” નામે એક 
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ઇદારો સસં્થા કાયમ કરેલ છે. અન ે તે 
ઈરાદાથી પ્રગટ થએલ હકતાબ “કુરઆની 
સરુોંકા તઅરૂસફ”નો ગજુરાતી અનવુાદ વાચંકો 
સમક્ષ પ્રનસદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. ઇન્શાઅલ્લાહ 
સમસ્ત મસુ્લીમ સમાજને આ હકતાબ જરૂર 
પસદં આવશે અને કુરઆન નવષેની 
જાણકારીમા ંવધારો થશે. 

આ હકતાબને ગજુરાતી ભાષામા ં પ્રનસદ્ધ 
કરવાની લેણખત મજૂંરી આપવા બદલ મૌલાના 
સૈયદ મસઉદ અખ્તર રીઝવી સાહબેના અમો 
ખબૂજ આભારી છીએ. 

આ હકતાબને પ્રનસદ્ધ કરવામા ં શરૂથી 
લઈને અંત સધુી જે જે ભાઈઓ તરફથી 
સહકાર મળ્યો તેઓ સૌનો આભારી છ.ં ખાસ 
કરીને હકતાબનો ગજુરાતી અનવુાદ અન ે પ્રફૂ 
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રીડીંગ કરનાર ભાઈ શ્રી હૈદરઅલી 
મકનોજીયાનો તથા કંપોઝીંગ કામ કરનાર 
ખબૂજ આભારી છ.ં 

અલ્લાહ તઆલા તેઓની તદુંરસ્તી અને 
તૌફીકાતમા ંવધારો કરે તેવી દુઆ ગઝુારૂ ંછ.ં 

 

લી. 
ગલુામહુસૈન એમ. મેઘાણી 
હાજીનાજી મેમોહરયલ ટ્રસ્ટ 

ભાવનગર 
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સરુએ હમ્દ-૧ : તાઅરીફ - વખાણ, શકુ્ર 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૨ : 
ُ َلَۡحۡمد  نُُا لَّمۡيَ ُالۡعه َُرٰبّ ّ  ُ﴾۱﴿ُلِّلٰه

સરુામા ં‘અલહમ્દ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘અલહમ્દ’ શબ્દ : ૩૮ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : કોઇ પારાનો હહસ્સો 
નથી. 
રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૭ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૯ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૪૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ં સ્થળ : એક વખત મક્કામા,ં 
એક વખતે મદીનામા.ં 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી-મદની 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે 
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ મદુ્દમ્સ્સર 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ મસદ 
(સરુએ લહબ) 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) હમ્દ, ૨) 
શકુ્ર, ૩) ફાતેહા, ૪) સબએ્ મસાની, ૫) ઉમ્મલુ 
હકતાબ, ૬) ઉમ્મલુ કુરઆન, ૭) કન્ઝ, ૮) 
અસાસ, ૯) મનુાજાત, ૧૦) શફા, ૧૧) દોઆ, 

૧૨) નરુ, ૧૩) કાફેયા, ૧૪) વાફેયા, ૧૫) 
રાકેયા. 
નામ રાખવાનુ ં કારણ : સરુાની શરૂઆત 
‘અલહમ્દ’થી થઇ છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : ૧) સૌથી વધારે લકબ 
અને નામ આ સરુાના છે. ૨) ફક્ત આજ સરુો 
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બે વખત નાણઝલ થયો છે. ૩) કુરઆનની 
શરૂઆત આ સરુાથી જ થઇ છે. ૪) દરેક 
વાજીબ અન ેમસુ્તહબ નમાઝોમા ં ‘સરુએ હમ્દ’ 
પઢવુ ંજરૂરી છે. 

ફઝીલત : હઝરત રસલૂ (સ.અ.વ.)એ 
ફરમાવયુ,ં જે મસુલમાન આ સરુાની નતલાવત 
કરે તો જાણે કે તેણે ૨/૩ કુરઆનની નતલાવત 
કરી, અન ે તેન ે તમામ મોઅમીન અને 
મોઅમેનાતને સદકો આપવા જેટલો સવાબ 
મળશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧, પેજ 
ન.ં૪૮) 
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સરુએ બકરહ-૨ : ગાય 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૬૭: 

ۡواُبََقَرة َُُواّذُۡ ك ۡمُاَۡنَُتۡذبَح  ُيَاۡم ر  َ ُالِٰله ُاّٰنَ ٖۤ ُلَّقۡوّمه  ُؕ  ُ قَاَلُم ۡوٰسه
نَُاُقَال ۡوٓا َتٰتَّخذ  َ ۡوً اُا ۡوذ ُُقَالًَُُ ُ ه ز  ُُّاَع  ك ۡوَنُُاَۡنُُبّالِٰله َ ُُّمَنُُُا

ُ ـّهلّۡيَ  ُ﴾۶۷ُ﴿ُالۡجه
સરુામા ં‘બકરહ’ શબ્દ : ૫ વખત 

કુરઆનમા ં‘બકરહ’ શબ્દ : ૯ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧-૨-૩ 

રૂકુઅ : ૪૦ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૮૬ 

સરુામા ંશબ્દો : ૬૧૪૩ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૨૬૨૫૬ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૮૨ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
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સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૭ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ 
મતુફ્ફેહફન (તત્ફીક) 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ અન્ફાલ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) બકરહ, 

૨) ફુસ્તાતલુ કુરઆન (ખયમાગાહ ેકુરઆન, ૩) 
સનામલુ કુરઆન (કુરઆનની ઉચ્ચતા, 
મહાનતા) 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : સરુામા ં ‘બની 
ઇસરાઇલ’ની ગાયનુ ંવણસન છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : ૧) કુરઆને કરીમનો 
સૌથી મોટો સરુો છે. ૨) આ સરુામા ં ૧૩૦ 
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ફીકહી એહકામ બયાન કરવામા ંઆવયા છે. ૩) 
બયતલુ મકુદ્દસથી કાબા તરફ હકબ્લો 
બદલવાનો હુકમ આ સરુામા ં છે. ૪) હુરૂફે 
મકુત્તેઆતથી શરૂ થતો આ પહલેો સરુો છે. 

ફઝીલત : હઝરત રસલૂ (સ.અ.વ.)એ 
ફરમાવયુ ં: જેણે આ સરુાની નતલાવત કરી તેના 
પર ખદુાની રહમેત અને દુરૂદ મોકલવામા ં
આવશે, અને તેને ખદુાની રાહમા ં રક્ષકોનો 
સવાબ મળશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧, પેજ 
ન.ં૭૪) 
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આલે ઇમરાન-૩ : ઔલાદે ઇમરાન-
ઇમરાનના વશંજો 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૩૩: 

ُ ُاۡصُُُاّٰنَ َ دََمُالِٰله ُاه ٖۤ اَُطٰفه َنَُعََلَُُُون ۡوح  َلُّعۡمره ّهۡيَمَُواه َلُاّبۡره ٰوَاه
نُ لَّمۡيَ  ُ﴾۳۳﴿ُالۡعه

સરુામા ં‘ઇમરાન’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆનમા ં‘ઇમરાન’ શબ્દ : ૩ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩-૪ 

રૂકુઅ : ૨૦ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૦૦ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૫૦૦ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૪૯૮૪ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૦૯ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
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સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૯ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ અન્ફાલ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ અહઝાબ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) આલે 
ઇમરાન, ૨) તયબા 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘આલે ઇમરાન’ના 
હકસ્સાનુ ંવણસન થયુ ંછે. 

સરુાની નવનશષ્ટતા : ‘મબુાહલેા’ની આયત આ 
સરુામા ં છે. જેના લીધે હઝરત અલી (અ.સ.) 
નફસે રસલૂ અને ઇમામે હસન તથા ઇમામે 
હુસૈન (અ.સ.) ફરઝદંાને રસલૂ છે. 
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ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.)એ 
ફરમાવયુ,ં જે માણસ સરુએ બકરહ અન ેસરુએ 
આલે ઇમરાનની નતલાવત કરશે, તો 
કયામતના હદવસે આ બનંે સરુાઓ તેના માથા 
ઉપર છાયો કરશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૨, 

પેજ ન.ં૨૩૨) 
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સરુએ નનસાઅ-૪ : સ્ત્રીઓ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ـاَيٰ َهُا ٖۤ ُالَّٰذۡىَُخلَقَُُُيه تَٰق ۡواَُربَٰك م  ُا ك ۡمُٰمّۡنُنَٰۡفٍسُٰوَاّحَدٍةُُالٰنَاس 
اُٰوَنَّسٓاءُ ٰوََخلََقُّمنُۡ َُكّثۡۡي  َماُّرَجاًل  ُّمۡنه       َهاَُزۡوَجَهاَُوبَٰثَ

સરુામા ં‘નનસાઅ’ શબ્દ : ૨૦ વખત 

કુરઆનમા ં‘નનસાઅ’ શબ્દ : ૫૭ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૪-૫-૬ 

રૂકુઅ : ૨૪ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૭૬ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૭૬૩ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૬૩૨૮ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૨૮ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૨ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ મમુ્તહનેા 
નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ણઝલઝાલ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : આ સરુામા ં મોટા 
ભાગના એહકામ સ્ત્રીઓ માટે બયાન કરવામા ં
આવયા છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : ૧) તમામ સરુાઓની 
વધારે શબ્દ ‘નનસાઅ’ આ સરુામા ં છે. ૨) આ 
સરુામા ંમહરેમ અન ેનામહરેમ વયમ્ક્તઓ નવશે 
નવગતવાર વણસન થયેલ છે. 
ફઝીલત : હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી 
(અ.સ.)એ ફરમાવયુ,ં જે વયમ્ક્ત જુમઆ્ના 
હદવસે સરુએ નનસાઅ પઢશે તે હફશારે કબ્રથી 
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અમાનમા ં રહશેે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૩, 

પેજ ન.ં૫) 
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સરુએ માએદા-૫ : ખોરાક 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-
૧૧૪ : 

َنّۡزۡلُعَلَۡيَناَُمٓاُقَالَُ ا َُربََٰناُٖۤ ٰمَ َُمۡريََمُاللٰهه  ٰمَّنَُُُُدة ُٮ ُّّعۡيََسُابۡن 
ُٰمّۡنَكُ يَة  ّخّرنَاَُواه لَّناَُواه َٰوَ اًُّلٰ ُلَـَناُّعۡيد  َمٓاّءَُتك ۡون  قَۡناُُُ ُالٰسَ َُواۡرز 

ُ ّزقّۡيَ ُالٰره َنَۡتَُخۡۡي   ُ﴾۱۱۴﴿َُوا
સરુામા ં‘માએદા’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆનમા ં‘માએદા’ શબ્દ : ૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૬-૭ 

રૂકુઅ : ૧૬ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૨૦ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૮૩૮ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૨૨૦૭ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૪૭ વખત 
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નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 

સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં (કેટલાક તફસીરકતાસઓ લખે 
છે સરુો એક સાથે નાણઝલ થયો છે.) 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૧૨ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ફત્હ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ તૌબા 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) માએદા, 
૨) ઓકુદ, ૩) મનુકઝહ એટલે નજાત 
આપવાવાળો. 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : હઝરત ઇસા 
(અ.સ.)ના હવારીઓએ આસમાનથી ખોરાક 
નાણઝલ થવા માટે માગંણી કરી. આપ 
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(અ.સ.)એ દુઆ કરી. દુઆ કબલૂ થઇ. આ 
પ્રસગંનુ ંઆ સરુામા ંવણસન કરવામા ંઆવયુ ંછે. 

સરુાની નવનશષ્ટતા : દીન તથા નેઅમતોના 
સપંણૂસ થવાનુ ં વણસન આ સરુા થયેલુ ં છે, અને 
આયત ન.ં૬૭ મા ં હઝરત અલી (અ.સ.)ની 
નવલાયત અને ઇમામત નવશ ેબયાન કરેલ છે. 

ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદ બાહકર 
(અ.સ.)એ ફરમાવયુ,ં જે માણસ દર ગરુૂવારે 
સરુએ માએદાની નતલાવત કરશે તેનુ ં ઇમાન 
ઝુલ્મની કાળાશથી સરુણક્ષત રહશેે અન ેકદાપી 
નશકસ કરશે નહહ. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૩, 

પેજ ન.ં૨૫૭) 
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સરુએ અનઆ્મ-૬ : પશઓુ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-
૧૩૬ : 

ُّممَٰاُذََراَُّمَنَُُوَجَعل ۡوُا ّ َذاُُالَۡحـۡرّثَُواًۡلَنَۡعاّمُُُلِّلٰه نَّصۡيب اُفََقال ۡواُهه
َركَٓا َذاُلّش  ُبَّزۡعّمّهۡمَُوهه ّ َُناٮ ُّلِّلٰه َركَٓاؕ   ُاََّلُُُّهۡمُٮ ُُّفََماُكَاَنُلّش  فَََلُيَّصل 

ُّ ُالِٰله َركَٓاؕ   ُش  ُاَّله َوُيَّصل  ُفَه  ّ ُّهۡمُٮ َُُّوَماُكَاَنُلِّلٰه َُُسٓاَءَُماُيَۡحك م ۡوَنُؕ  
﴿۱۳۶﴾ُ 

સરુામા ં‘અનઆ્મ’ શબ્દ : ૬ વખત 

કુરઆનમા ં‘અનઆ્મ’ શબ્દ : ૩૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૭-૮ 

રૂકુઅ : ૨૦ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૬૫ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૦૫૫ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૨૭૨૭ 
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સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૮૭ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે 
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૫ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ હહજ્ર્ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ સાફ્ફાત 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ૧) તમામ સરુાઓ 
કરતા ં ‘અનઆ્મ’ શબ્દ આ સરુામા ં વધારે 
આવયો છે. ૨) પશઓુ નવશેના હુકમને 
નવગતવાર બયાન કરવામા ંઆવેલ છે. 
ફઝીલત : ઇબ્ને અબ્બાસથી હરવાયત છે કે જે 
માણસ દરરોજ રાત-હદવસ આ સરુાની 
નતલાવત કરશે તો તે કયામતના હદવસે 
અમાનમા ં રહશેે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૪, 

પેજ ન.ં૬) 
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સરુએ અઅરાફ-૭ : ઉંચી જગ્યા (મકામે 
મરુતફઅ- જન્નત અન ેજહન્નમને નવભાજીત 

કરતી એક હદ.) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૪૬: 

َمُا َُُُوبَۡيَنه  َُُ ُّحَجاب  ُيََُُٰوَعََلُاًۡل ُۢبّّسۡيمُهۡعَراّفُّرَجال  ُۡعّرف ۡوَنُك َٰل  ۡ ُؕ  هُٮ 
ُعَلَۡيك ۡمُ هم  َبُالَۡجـٰنَّةُاَۡنَُسل ل ۡوَهاَُوه ۡمُُ َونَادَۡواُاَۡصحه لَۡمُيَۡدخ 

ۡوَنُ  ُ﴾۴۶﴿ُيَۡطَمع 
સરુામા ં‘અઅરાફ’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆનમા ં‘અઅરાફ’ શબ્દ : ૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૮-૯ 

રૂકુઅ : ૨૪ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૦૬ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૩૪૧ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૪૪૩૭ 
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સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૬૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૯ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ સાદ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ જીન્ન 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) અઅરાફ, 

૨) અલમસ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ૧) પરુા કુરઆનમા ં
‘અઅરાફ’ શબ્દ ‘બે’ વખત આવયો છે અને 
બનંે શબ્દ આ સરુામા ં છે. ૨) ‘અસ્હાબ ે
અઅરાફ’નો હકસ્સો આ સરુામા ં બયાન થયેલ 
છે. 
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સરુાની નવનશષ્ટતા : મસુ્તહબ નસજદાની પહલેી 
આયત આ સરુામા ં છે, આયત ન.ં૨૦૬ મા ં
મસુ્તહબ નસજદો છે. 

ફઝીલત : ઇમામે જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “જેણે હર મહહને આ સરુાની 
નતલાવત કરી તેન ેકયામતના હદવસે કોઇ પણ 
પ્રકારનો ખૌફ કે પરેશાની થશે નહહ અન ે જે 
દરેક જુમઆ્એ તેની નતલાવત કરશે તો 
કયામતના હદવસે તેનાથી કોઇપણ જાતનો 
હહસાબ હકતાબ લેવામા ંઆવશે નહહ.” (તફસીરે 
અયાશી, ભાગ-૨, પેજ ન.ં૧૩૫) 
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સરુએ અન્ફાલ-૮ : માલ ેગનીમત 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

َُعّنُاًۡلَنَۡفاّلُُيَۡســـ َل ۡونََكُ ۡوّلُؕ   س  َُوالٰرَ ّ ُلِّلٰه ُُق ّلُاًۡلَنَۡفال  ُفَاتَٰق واُُؕ  
َُ ۡواُذَاَتُبَۡيّنك ۡمُُالِٰله ُاّۡنُك ۡنت ۡمُُ َواَۡصلّح  ۡولَه ٖۤ َُوَرس  َ واُالِٰله َواَّطۡيع 

ُ  ُ﴾۱﴿ُٰم ۡؤّمّنۡيَ
સરુામા ં‘અન્ફાલ’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆનમા ં‘અન્ફાલ’ શબ્દ : ૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૯-૧૦ 

રૂકુઅ : ૧૦ 

સરુામા ંઆયતો : ૭૫ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૨૪૩ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૫૩૮૮ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૮૮ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
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સરુાનો પ્રકાર : મદની 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૮ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ‘બકરહ’ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ‘આલે 
ઇમરાન’ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) અન્ફાલ, 

૨) બદ્ર 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ૧) પરુા કુરઆનમા ં
‘અન્ફાલ’ શબ્દ ‘બે’ વખત આવયો છે અન ેબનંે 
શબ્દ આ સરુામા ં છે. ૨) સમદૃ્ધદ્ધ અને માલે 
ગનીમતના અહકેામ આ સરુામા ં બયાન 
કરવામા ંઆવયા છે. 
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સરુાની નવનશષ્ટતા : ૧) ‘જગંે બદ્ર’ નવશ ે આ 
સરુામા ંવણસન કરવામા ંઆવયુ ં છે. ૨) ખમુ્સના 
અહકેામ આ સરુામા ં બયાન કરવામા ં આવયા 
છે. 

ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “જે માણસ હર મહહને ‘સરુએ 
અન્ફાલ’ અન ે‘સરુએ તૌબા’ની નતલાવત કરશે 
તેના હદલમા ં કયારેય પણ ‘નનફાક’ પૈદા થશે 
નહહ અને હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અ.સ.)ના શીઆઓમા ં તેની ગણત્રી થશે. 
(તફસીરે અયાશી, ભાગ-૨, પેજ ન.ં૧૮૧) 
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સરુએ તૌબા-૯ : ઇમ્સ્તગફાર (પ્રાયનિત-
પ્રિાતાપ) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-
૧૦૪ : 

َلَۡمُ ُُُا ذ  ُالٰتَۡوبََةَُعۡنُّعَباّده َُويَاۡخ  ُه َوُيَۡقَبل  َ ُالِٰله اُاَٰنَ يَۡعلَم ۡوٖۤ
ُ َدقهّتَُوُاَٰنَ ُُُالٰصَ ّحۡيم  ُالٰرَ اب  ُه َوُالٰتَٰوَ َ  ُ﴾۱۰۴﴿ُالِٰله

સરુામા ં‘તૌબા’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘તૌબા’ શબ્દ : ૬ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૦-૧૧ 

રૂકુઅ : ૧૬ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૨૯ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૫૦૫ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૧૧૧૬ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૬૯ વખત 
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નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં કેટલાક તફસીરકતાસઓનુ ં
કહવે ુ ં છે કે “આ સરુો એક સાથે નાણઝલ થયો 
છે.” 
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૧૩ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ‘માએદા’ 
નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ‘નસ્ર’ 
સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) તૌબા, 
૨) બરાઅત, ૩) ‘ફાણઝહા’ એટલે રૂસ્વા 
કરવાવાળો, ૪) ‘મખણઝયા’ એટલે ઝલીલ અને 
બદનામ કરવાવાળો, ૫) સૈફ. 
નામ રાખવાનુ ંકારણ : આ સરુામા ંતૌબા કબલૂ 
થવાની શરતો બયાન કરવામા ંઆવી છે. 
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સરુાની નવનશષ્ટતા : ફક્ત આ સરુો જ 
ણબમ્સ્મલ્લાહ હહરસહમા નનરસહીમ’ વગર નાણઝલ 
થયો છે. 

ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “જે માણસ હર મહહને ‘સરુએ 
તૌબા’ની નતલાવત કરશે તો તેના હદલમા ં
કયારેય પણ ‘નનફાક’ પૈદા થશે નહહ અને 
હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)ના 
શીઆઓમા ં તેની ગણત્રી થશે.” (તફસીરે 
અયાશી, ભાગ-૨, પેજ ન.ં૨૧૩) 

 

  

www.hajinaji.com


INDEX                               પેજ.42 HAJINAJI.com 

સરુએ યનુસુ-૧૦ : એક નબીનુ ંનામ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૯૮: 

ُلَمَٰاُُُٖۤفَلَۡوًَلُ  ً ُقَۡوَمُي ۡون َسؕ   اًّٰلَ اّيَۡمان َهاُٖۤ َمَنۡتُفََنَفَعَهاُٖۤ ُاه كَانَۡتُقَۡريَة 
ُ ۡ نَۡياَُوَمٰتَۡعهۡنه  ُعََذاَبُالّۡخۡزّىُِّفُالَۡحيهوّةُالٰد  ۡ َمن ۡواَُكَشۡفَناَُعهۡۡن  اه

ُاُّ ُّحۡيٍ  ُ﴾۹۸﴿َُله
સરુામા ં‘યનુસુ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘યનુસુ’ શબ્દ : ૪ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૧ 

રૂકુઅ : ૧૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૦૯ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૮૪૨ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૭૫૯૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૬૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
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સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૧ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ‘અસરાઅ’ 
નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ‘હુદ’ 
નામ રાખવાનુ ં કારણ : હઝરત યનુસુ 
(અ.સ.)નો હકસ્સો બયાન કરવામા ંઆવયો છે. 
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “જે માણસ બે અથવા ત્રણ 
મહહનામા ં સરુએ ‘યનુસુ’ની નતલાવત કરશે 
તેન ે જાહહલ થવાનો ભય નહહ રહ ે અન ે તે 
માનવતં બદંાઓમા ં ગણાશે.” (મજમઉલ 
બયાન, ભાગ-૫, પેજ ન.ં૧૫૦) 
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સરુએ હુદ-૧૧ : એક નબીનુ ંનામ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૫૦: 

ُ َقۡوّمُاعُۡؕ  ُُاعَاٍدُاََخاه ۡمُه ۡود َُُواَّله هٍهُُُقَاَلُيه َُماُلَـك ۡمُٰمّۡنُاّل َ واُالِٰله ب د 
ۡوَنُؕ  ُه َُغۡۡيُ  ُم ۡفََت  َنۡت ۡمُاًّٰلَ  ﴾۵۰﴿ُُاّۡنُا

સરુામા ં‘હુદ’ શબ્દ : ૪ વખત 

કુરઆનમા ં‘હુદ’ શબ્દ : ૧૦ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૧-૧૨ 

રૂકુઅ : ૧૦ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૨૩ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૯૪૭ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૭૮૨૦ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૮ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
 સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૨ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ‘યનુસુ’ 
નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ‘યસુફુ’ 
નામ રાખવાનુ ંકારણ : હઝરત હુદ (અ.સ.)નો 
હકસ્સો બયાન કરવામા ંઆવયો છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : હઝરત રસલૂેખદુા 
(સ.અ.વ.)એ ફરમાવયુ ં છે કે, સરુએ ‘હુદ’ના 
નાણઝલ થવાના કારણે હુ ંવધૃ્ધ થઇ ગયો. કેમ 
કે આ સરુાએ મને અને મારા સાથીયોને દ્રઢ 
રહવેાનો હુકમ આપ્યો છે. 
ફઝીલત : ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર (અ.સ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ દર જુમઆ્ના હદવસે 
સરુએ ‘હુદ’ની નતલાવત કરશે તો ખદુાવદેં 
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આલમ કયામતના હદવસે તેન ે અંણબયા અને 
મોઅમેનીનના ટોળામા ં શમુાર કરશે. તેનો 
હહસાબ-હકતાબ બહુ ઝડપી થશે અન ે તેના 
આમાલનામામા ં કોઇપણ જાતનો ગનુાહ હશે 
નહહ.” (તફસીરે અયાશી, ભાગ-૨, પેજ ન.ં૨૯૯) 
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સરુએ યસુફુ-૧૨ : એક નબીનુ ંનામ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૪ : 
ُاََحَدَُعَشَرَُكۡوَكب اُاّذُۡ َيۡت  َُۡرا اَبَّتُاّّٰنّ ٖۤ ًُّلَبّۡيّهُيه ف   قَاَلُي ۡوس 

સરુામા ં‘યસુફુ’ શબ્દ : ૨૫ વખત 

કુરઆનમા ં‘યસુફુ’ શબ્દ : ૨૭ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૨-૧૩ 

રૂકુઅ : ૧૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૧૧ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૭૯૬ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૭૩૦૫ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૪૪ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૩ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ હુદ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ હહજ્ર્ર 
સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) યસુફુ, 

૨) અહસનલુ કસસ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : હઝરત યસુફુ 
(અ.સ.)નો હકસ્સો બયાન કરવામા ંઆવયો છે. 
સૌથી વધારે આ સરુામા ં‘યસુફુ’ આવયો છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : આ સરુાને બહતેરીન 
હકસ્સો કહવેામા ંઆવયો છે. 
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “જે માણસ દરરોજ હદવસે 
અથવા રાત્રે આ સરુાની નતલાવત કરે તો 
કયામતના હદવસે ખદુાવદેં આલમ તેન ેહઝરત 
યસુફુ (અ.સ.)નુ ં સૌંદયસ (ખબૂસરુતી) અતા 
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કરશે, તેને કોઇપણ પ્રકારનો રંજ નહહ થાય, 

અને તે ખદુાના સાલેહ (સદાચારી) 
બદંાઓમાથંી હશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૫, 

પેજ ન.ં૩૫૪) 
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સરુએ રઅદ-૧૩ : આસમાની ગર્જના 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧૩: 

ۤـَُٖوي َسٰبّح ُ ه ُبَّحۡمّده َُوالَۡمل عۡد  ُُُكَةُ ٮ ُّالٰرَ ُُُ ُّمۡنُّخۡيَفّته  َُوي ۡرّسل 
َُوهُ  ُبَّهاَُمۡنُيََٰشٓاء  َواّعَقُفَي ّصۡيب  ُالٰصَ َُُّوه َوُُُ ُۡمُي َجاّدل ۡوَنُِّفُالِٰله
ُالّۡمَحاّل ُ  ُ﴾۱۳﴿َُشّديۡد 

સરુામા ં‘રઅદ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘રઅદ’ શબ્દ : ૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૩ 

રૂકુઅ : ૬ 

સરુામા ંઆયતો : ૪૩ 

સરુામા ંશબ્દો : ૮૫૪ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૫૪૧ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૪ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 

www.hajinaji.com


INDEX                               પેજ.51 HAJINAJI.com 

સરુાનો પ્રકાર : મદની 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૬ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ મોહમ્મદ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ રહમાન 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : આ સરુામા ંઆસમાની 
ગર્જનાનુ ંવણસન કરવામા ંઆવયુ ંછે. 
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “જે માણસ સૌથી વધારે 
પ્રમાણમા ં સરુએ રઅદની નતલાવત કરશે તો 
તે આસમાનથી નવજળી પડવાથી હમંેશા 
અમાનમા ં રહશેે, અન ેમોમીન હશે તો હહસાબ 
હકતાબ વગર જન્નતમા ં દાખલ થશે અને 
પોતાના ઘરવાળા તેમજ ભાઇઓમાથંી કોઇપણ 
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માટે ભલામણ કરી શકશે.” (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૬, પેજ ન.ં૫) 
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સરુએ ઇબ્રાહીમ-૧૪ : ઉલલુ અઝમ નબીનુ ં
નામ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૩૫: 

ُاَۡنَُُُواّذُۡ َُوبَِّنَٰ ّمن اُٰوَاۡجن ۡبِّنۡ َذاُالَۡبلََدُاه ُاۡجَعۡلُهه َُرٰبّ ّهۡيم  قَاَلُاّبۡره
 ُ﴾۳۵﴿َُناَم ُۡصُنَٰـۡعب َدُاًۡلَُ

સરુામા ં‘ઇબ્રાહીમ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘ઇબ્રાહીમ’ શબ્દ : ૬૯ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૩ 

રૂકુઅ : ૭ 

સરુામા ંઆયતો : ૫૨ 

સરુામા ંશબ્દો : ૮૩૦ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૫૪૧ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૭ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
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સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૨ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ નહુ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ અંણબયા 
નામ રાખવાનુ ં કારણ : હઝરત ઇબ્રાહીમ 
(અ.સ.)નો હકસ્સો બયાન કરવામા ંઆવયો છે. 
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.) 
ફરમાવયુ ં છે કે, “જે માણસ દરેક જુમઆ્ના 
હદવસે બનંે રકાતોમા ં સરુએ ઇબ્રાહીમ અને 
સરુએ હહજ્ર્રની નતલાવત કરે તે કદાપી ગરીબી, 
પાગલપન અને સખ્તીમા ંમબુ્તેલા થશે નહહ.” 
(મજમઉલ બયાન,   ભાગ-૬, પેજ ન.ં૫૫) 
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સરુએ હહજ્ર્ર-૧૫ : મદીના અને શામ વચ્ચે 
આવેલુ ંએક શહરે. 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૮૦: 

نُُلَـَقۡدُوَُ ُالّۡحۡجّرُالۡم ۡرَسلّۡيَ ب  َبُاَۡصحه  ُ﴾۸۰﴿َُكٰذَ
સરુામા ં‘હહજ્ર્ર’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘હહજ્ર્ર’ શબ્દ : ૫ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૪ 

રૂકુઅ : ૬ 

સરુામા ંઆયતો : ૯૯ 

સરુામા ંશબ્દો : ૬૫૬ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૨૮૮૧ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૪ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ યસુફુ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ અનઆ્મ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : અસ્હાબે હહજ્ર્ના 
હકસ્સાનુ ંવણસન કરવામા ંઆવયુ ંછે. 

ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.)એ 
ફરમાવયુ ં કે, “સરુએ હહજ્ર્ની નતલાવત 
કરવાવાળાને મોહાજેરીન અન ે અન્સારના 
બરાબર નેકીઓ આપવામા ં આવ ે છે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૬, પેજ ન.ં૯૭) 
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સરુએ નહલ-૧૬ : મધમાખી 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૬૮: 

ُ تَّٰخّذۡىُّمَنَُربٰ َكُاََّلُالٰنَۡحَُُواَۡوحه ّمَنُُّلُاَّنُا ُالّۡجَباّلُب ي ۡوت اُٰوَ
ۡوَننُ َجّرَُوّممَٰاُيَۡعّرش   ُ﴾۶۸﴿ُالٰشَ

સરુામા ં‘નહલ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘નહલ’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૪ 

રૂકુઅ : ૧૬ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૨૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૮૪૫ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૭૮૩૮ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૮૪ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૦ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ કહફ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ નહુ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) નહલ, 

૨) નઅમ-નેઅમતો 
નામ રાખવાનુ ં કારણ : આ સરુામા ં મધમાખી 
નવશ ેવણસન કરવામા ંઆવયુ ંછે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર 
(અ.સ.)એ ફરમાવયુ ંછે કે, “જે માણસ મહહનામા ં
એક વખત ‘સરુએ નહલ’ની નતલાવત કરે તો 
તે દુનનયાની મોહબ્બતમા ંણગરફતાર નહહ થાય. 
ઉપરાતં ૭૦ પ્રકારની ણબમારીઓથી મહફેુઝ 
રહશેે. તે પૈકીની નાનામા ં નાની ણબમારી 
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પાગલપન, સફેદ દાગ અન ે કોઢ છે, અને 
નતલાવત કરનારની મણંઝલ ‘જન્નતે અદન’મા ં
હશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૬, પેજ 
ન.ં૧૩૫) 
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સરુએ અસરાઅ-૧૭ : (મેઅરાજ) સરૈ 
કરાવવી 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી-૧ : 

َنُ ۡبحه ىُبَّعبُُۡس  ُاَۡسره ُٰمَّنُالَۡمۡسُالَّٰذۡىٖۤ ّجّدُالَۡحـَراّمُاََّلُُّده ُلَۡيَل 
ّتَنا يه ُّمۡنُاه ُلّن ّريَه  َرۡكَناَُحۡولَه  ُالَۡمۡسّجّدُاًۡلَقَۡصاُالَّٰذۡىُبه ُه َوُُؕ   نَٰه  ُاّ

ّمۡيع ُالَۡبّصۡۡيُ   ُ﴾۱ُ﴿ُالٰسَ
સરુામા ં‘અસરાઅ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘અસરાઅ’ શબ્દ : ૩ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૫ 

રૂકુઅ : ૧૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૧૧ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૫૫૮ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૬૬૪૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૦ વખત 
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નાણઝલ થવાનુ ં સ્થળ : મક્કા (પરંત ુ આયત 
ન.ં૨૬, ૩૨, ૩૩, ૫૭ અન ે ૫૮ મદીનામા ં
નાણઝલ થયેલ છે.) 

સરુાનો પ્રકાર : મક્કી નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : 
ધીમે-ધીમે (થોડા-થોડા પ્રમાણમા)ં નાણઝલ 
થવાનો ક્રમ : ૫૦ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ કસસ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ યનુસુ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) 
અસરાઅ, ૨) ઇસરાઅ, ૩) બની ઇસરાઇલ, ૪) 
સબુ્હાનલ્લઝી 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : આ સરુામા ં હઝરત 
રસલૂેખદુા (સ.અ.વ.)ની મેઅરાજનુ ં વણસન 
કરવામા ંઆવયુ ંછે. 
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ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “જે માણસ દર શબે જુમઆ્ 
‘સરુએ બની ઇસરાઇલ’ની નતલાવત કરશે તો 
તે હઝરતે કાએમે આલે મોહમ્મદ (અ.સ.)ની 
ણઝયારત કયાસ વગર મરશે નહી. ઉપરાતં 
આપના અસ્હાબોમા ં તેનો શમુાર થશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૬, પેજ ન.ં૨૧૩) 
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સરુએ કહફ-૧૮ : ગાર, ગફુા, આશ્રયસ્થાન, 

પનાહગાહ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૯ : 

ّتَناُُُاَۡمُ يه ُكَان ۡواُّمۡنُاه قّۡيّمن َبُالۡـكَۡهّفَُوالٰرَ ُاَۡصحه َحّسۡبَتُاَٰنَ
 ُ﴾۹﴿َُعَجب ا

સરુામા ં‘કહફ’ શબ્દ : ૬ વખત 

કુરઆનમા ં‘કહફ’ શબ્દ : ૬ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૫-૧૬ 

રૂકુઅ : ૧૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૧૦ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૫૮૪ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૬૫૫૦ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૬ વખત 
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નાણઝલ થવાનુ ં સ્થળ : મક્કા (આયત ન.ં૨૮ 
નસવાય) 

સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૯ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ગાનશયા 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ નહલ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) કહફ, ૨) 
અસ્હાબે કહફ, ૩) હાએલા (જહન્નમની આગ 
અને કુરઆનની નતલાવત અને હીફઝ 
કરવાવાળા દરનમયાન પરદો-આડ છે.) 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : ‘કહફ’ શબ્દ ફકત આ 
સરુામા ં૬ વખત આવયો છે. 
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ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “જે માણસ હર શબે જુમઆ્ 
સરુએ કહફની નતલાવત કરશે તો તે શહીદની 
મૌત મરશે અને શહીદો તે સાથે જીવતો થશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૬, પેજ ન.ં૩૦૭) 
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સરુએ મરયમ-૧૯ : હ. ઇમરાનની હદકરી 
અને હ. ઇસા (અ.સ.)ની માનવતં માતા. 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧૬: 

ّبَُمۡريََمَُُواذۡك رُۡ ُُ ُِّفُالۡـّكته ْنَتَبَذۡتُّمۡنُاَۡهلَّهاَُمكَان اَُشۡرقّٰي اؕ ن ُُاّّذُا
﴿۱۶﴾ُ 

સરુામા ં‘મરયમ’ શબ્દ : ૩ વખત 

કુરઆનમા ં‘મરયમ’ શબ્દ : ૩૪ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૬ 

રૂકુઅ : ૬ 

સરુામા ંઆયતો : ૯૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૯૭૦ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૯૩૫ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૮ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
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સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૪ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ફાનતર 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ તાહા 
સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) મરયમ, 

૨) કાફ-હા-યા-અયન-સાદ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : આ સરુામા ં હ. 
મરયમનો હકસ્સો બયાન કરવામા ંઆવયો છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : આખા કુરઆનમા ં
ઔરતના નામથી આ એકજ સરુો છે. 
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “જે માણસ હમંેશા ‘સરુએ 
મરયમ’ની નતલાવત કરે તો તે જયા ં સધુી 
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માલદાર નહહ થાય અને માલ તથા ઔલાદ 
નવગેરે ચીજો હાનસલ નહી કરી લે ત્યા ં સધુી 
મરશે નહહ અને આખેરતમા ં તે હઝરતે ઇસા 
(અ.સ.)ના અસ્હાબમાથંી હશે.” (મજમઉલ 
બયાન, ભાગ-૬, પેજ ન.ં૩૯૭) 
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સરુએ તાહા-૨૦ : હઝરત રસલૂે અકરમ 
(સ.અ.વ.)નો લકબ છે. 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

هُه ُطه   ُؕ﴿۱﴾ُ 
સરુામા ં‘તાહા’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘તાહા’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૬ 

રૂકુઅ : ૮ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૩૫ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૩૫૩ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૫૩૯૯ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૬ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૫ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ મરયમ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ વાકેઆ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) તાહા, ૨) 
કલીમ 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : ‘તાહા’ શબ્દથી સરુાની 
શરૂઆત થઇ છે. 
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “સરુએ તાહા’નુ ં પઢવુ ં તકસ ન 
કરો. કારણ કે સરુએ ‘તાહા’ને ખદુા દોસ્ત રાખે 
છે અને તેના પઢવાવાળાને પણ દોસ્ત રાખે 
છે. તેના પઢનારનુ ં આમાલનામુ ં કયામતના 
હદવસે તેના જમણા હાથમા ં હશે, તેની સાથે 
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હહસાબ હકતાબ નહહ થાય. તેન ે એટલો બધો 
બદલો આપવામા ંઆવશે કે તે રાજી થઇ જશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૭, પેજ ન.ં૬) 

 

  

www.hajinaji.com


INDEX                               પેજ.72 HAJINAJI.com 

સરુએ અંણબયા-૨૧ : નબીનુ ંબહવુચન 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત : 
અંણબયા, નબી, નબવુવત, નબીય્યીન, નબીય્યનુ, 

યા નબીય્યા નવગેરે શબ્દો આ સરુામા ંનથી. 
સરુામા ં‘અંણબયા’ શબ્દ : -- 

કુરઆનમા ં‘અંણબયા’ શબ્દ : ૫ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૭ 

રૂકુઅ : ૭ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૧૨ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૧૭૩ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૫૦૯૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૬ 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૩ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ઇબ્રાહીમ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ મોઅમેનનુ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : આ સરુામા ંઅંણબયાએ 
હકરામના ૧૬ નામ છે. 

સરુાની નવનશષ્ટતા : ૧) ફકત આજ સરુો છે જે 
સરુાનુ ં નામ છે એટલે કે તેમા ં તે ‘અંણબયા’ 
શબ્દનો તેમા ં ઉલ્લેખ નથી. ૨) આ સરુામા ં
નહુ, લતુ, ઇબ્રાહીમ, ઇસ્માઇલ, ઇસ્હાક, યઅકુબ, 

મસુા, હારૂન, દાઉદ, સલુયમાન, અય્યબુ, 

ઇદરીસ, ઝુલહકફલ, યનુસુ, ઝકહરયા અને યહ્યા 
કુલ ૧૬ નબીના નામ છે.  
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ફઝીલત : ઇમામે જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “જે કોઇ સરુએ અંણબયાની 
નતલાવત મોહબ્બતની સાથે કરે તો દુનનયામા ં
લોકોની નજરોમા ંતેનો રોબ-દબદબો (પ્રભાવ) 
પડશે અન ે આખેરતમા ં તમામ અંણબયાનો 
દોસ્ત હશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૭, પેજ 
ન.ં૭૦) 

 

  

www.hajinaji.com


INDEX                               પેજ.75 HAJINAJI.com 

સરુએ હજ-૨૨ : હજ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૨૭: 

ُيَاۡت وَُُۡواَذّٰۡنُ َُضاّمرٍُِّفُالٰنَاّسُبّالَۡحٰجّ ُك ٰلّ ُٰوََعَله َُُكُّرَجاًل  ُيَٰاۡتّۡيَ
ُ َُعّمۡيٍقؕ ن ُفَٰجٍ  ُ﴾۲۷﴿ُّمۡنُك ٰلّ

સરુામા ં‘હજ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘હજ’ શબ્દ : ૧૧ વખત 

જુઝ (સરૂો કયા પારામા)ં : ૧૭ 

રૂકુઅ : ૧૦ 

સરુામા ંઆયતો : ૭૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૨૭૯ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૫૩૧૫ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૭૫ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૩ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ નરુ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ મનુાફેકુન 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : આ સરુામા ં ‘હજ’ 
વાજીબ થવાનુ ંબયાન કરવામા ંઆવયુ ંછે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : ૧) હજનુ ંઆમ-સાવસજનીક 
એલાન કરવામા ંઆવયુ ં છે. ૨) હજનુ ં વાજીબ 
હોવુ ં બયાન કરવામા ં આવયુ ં છે. ૩) હજના 
એહકામ બયાન કરવામા ંઆવયા છે. 
ફઝીલત : ઇમામે જાફરે સાહદક (અ.સ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “જે માણસ ત્રણ હદવસ સરુએ 
હજની નતલાવત કરશે, તેને વષસ પરુૂ ં થવા 
પહલેા ં હજ નસીબ થશે. અગર હજના પ્રવાસ 
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દરનમયાન તે મરણ પામશે તો જન્નતમા ંદાખલ 
થશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૭, પેજ 
ન.ં૧૨૩) 
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સરુએ મોઅમનેનુ-૨૩ : મોઅમીનો 
(મોઅમીનનુ ંબહુવચન) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

 ُ﴾۱﴿ُاَفۡلََحُالۡم ۡؤّمن ۡوَننُُقَۡدُ
સરુામા ં‘મોઅમેનનુ’ શબ્દ : ૩૫ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૮ 

રૂકુઅ : ૬ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૧૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૦૫૧ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૪૪૮૬ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૩ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 

સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૪ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ અંણબયા 
નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ સજદહ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : સરુાની પહલેી 
આયતમા ં‘મોઅમેનનુ’ શબ્દ છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : મોઅમીનોના એ 
સદગણુોનુ ં વણસન કરવામા ં આવયુ ં છે જેનુ ં
હાસીલ કરવુ ંદરેક ઇન્સાન માટે જરૂરી છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.)એ ફરમાવયુ ં કે, “જેણે સરુએ 
‘મોઅમેનનુ’ની નતલાવત કરી તેનો અંજામ 
ભલાઇ સાથે થશે, અને જેણે દરેક જુમઆ્એ 
તેની નતલાવત કરી તો તે જન્નતલુ હફરદૌસમા ં
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અંણબયા અને મરુસલીનની સાથે હશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૭, પેજ ન.ં૧૭૫) 
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સરુએ નરુ-૨૪ : નરુ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૩૫: 

 ُ ّتَُواًۡلَۡرّضُُُالَِٰله مهوه ُالٰسَ ُُ ُن ۡور  ُن ۡوّره َُكّمۡشكهوٍةُفّۡيَهاُّمۡصَباح  ُُ َُُمثَل 
ُ ُز َجاَجةٍُُِّفُُۡالّۡمۡصَباح  َجاَجةُ ُؕ   َلٰز  ُُُكَاَنََٰهُاُا ٰى َُُُكۡوَكب  ُُد ٰرّ ُُّمۡنُُيٰ ۡوقَد 
ـَُُشَجَرةٍُ به َُُزيۡت ۡونَةٍَُُُرَكةٍُٰم  ُيَُٰٰوًََلَُُشۡرقّٰيَةًٍُُٰلَ َزيۡت َهاُُُـكَاد َُُغۡربّٰيٍَةؕ ن

َُولَۡوُلَۡمَُتۡمَسۡسه ُنَارُ  ء  ُُن ۡورُ ًُ ُ ي ّضۡٓۡ ُن ۡورٍَُُُعَله ُ ُيَۡهّدُىُؕ   ُُلّن ۡوّرهُ ُالِٰله
ُيََٰشٓاءُ َُمۡنُ ُُوَُُؕ   ُ ُُيَۡضّرب  ُ ُُ ُلّلٰنَاّسُُاًۡلَۡمثَالَُُُالِٰله َُُوالِٰله ءٍُُبّك ٰلّ ََُُشۡ

ُ  ُ﴾۳۵﴿ًُنُ عَلّۡيم 
સરુામા ં‘નરુ’ શબ્દ : ૭ વખત 

કુરઆનમા ં‘નરુ’ શબ્દ : ૪૩ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૮ 

રૂકુઅ : ૯ 

સરુામા ંઆયતો : ૬૪ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૩૧૮ 
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સરુામા ંઅક્ષરો : ૫૭૫૫ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૮૦ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની – કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૨ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ હશ્ર 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ હજ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : આ સરુામા ં આયતે 
‘નરુ’ છે, જેમા ં‘નરુ’ શબ્દ પાચં વખત છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : પરુૂષો તથા સ્ત્રીઓના 
પરદા-હહજાબ નવશ ેબયાન કરવામા ંઆવેલ છે. 
પરુૂષોનો હહજાબ એ છે કે પોતાની નજરોન ે
નીચી રાખે. 
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ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.)એ ફરમાવયુ ંછે કે, “પોતાનો માલ અને 
પોતાની ઇઝઝતને ‘સરુએ નરુ’ની નતલાવતથી 
સરુણક્ષત રાખો. આ સરુા થકી પોતાની 
ઔરતોની ઇઝઝતની હહફાઝત કરો. જે માણસ 
હદવસ રાત હમંેશા આ સરુાની નતલાવત કરે 
તેના ઘરમાથંી કોઇ બદકાર આદમી થશે નહહ 
અને મરવા પછી ૭૦ હજાર ફહરશ્તા તેની કબ્ર 
સધુી ઇમ્સ્તગ્ફાર કરતા કરતા જશે.” (મજમઉલ 
બયાન, ભાગ-૭, પેજ ન.ં૨૧૬) 
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સરુએ ફુરકાન-૨૫ : હક અને બાનતલ વચ્ચે 
ફકસ કરવુ ં

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ـَرَكُ َلُالۡـف رَُُۡتبه ُُقَاَنُالَّٰذۡىُنَٰزَ ُنَّذيَۡراؕ ن لَّمۡيَ َُعۡبّده ُلَّيك ۡوَنُلّلۡعه َُعَله
﴿۱﴾ُ 

સરુામા ં‘ફુરકાન’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘ફુરકાન’ શબ્દ : ૭ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૮-૧૯ 

રૂકુઅ : ૬ 

સરુામા ંઆયતો : ૭૭ 

સરુામા ંશબ્દો : ૮૯૬ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૮૭૭ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૮ વખત 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : મક્કા 
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સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૨ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ યાસીન 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ફાનતર 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) ફુરકાન, 

૨) તબારકલ્લઝી 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : કુરઆનના નામો પૈકી 
એક નામ ‘ફુરકાન’ છે. જે પહલેી આયતમા ં
આવેલ છે. એટલે કે કુરઆન હક અન ેબાનતલ 
વચ્ચે ઇમ્મ્તયાઝ પૈદા કરે છે. 

સરુાની નવનશષ્ટતા : કુરઆન થોડા થોડા 
પ્રમાણમા ંનાણઝલ થયુ ંહોવાનુ ંબયાન છે. 
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ફઝીલત : ઇમામે મસુા કાણઝમ (અ.સ.)એ 
ફરમાવયુ ં કે, ‘જે માણસ દરેક રાત્રે સરુએ 
ફુરકાનની નતલાવત કરે તે હમંેશા ખદુાના 
અઝાબથી અમાનમા ં રહશેે. તેનો હહસાબ 
હકતાબ થશે નહહ અને તેનુ ં સ્થાન જન્નતલુ 
હફરદૌસમા ં હશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૭, 

પેજ ન.ં૨૭૮) 
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સરુએ શોઅરા-૨૬ : કનવઓ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-
૨૨૪ : 

َعَرٓاءُ  ُالَۡغاو َن َُُوالٰش  م  ه   ﴾۲۲۴﴿ُيَٰتَّبع 
સરુામા ં‘શોઅરા’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘શોઅરા’ શબ્દ : ૭ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૯ 

રૂકુઅ : ૧૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૨૭ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૩૧૯ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૫૬૩૦ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૩ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૭ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ વાકેઆ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ નમ્લ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) શોઅરા, 
૨) તા સીન મીમ, ૩) જામેઆ-જાનમઆ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘શોઅરા’ શબ્દનો 
ઉલ્લેખ ફક્ત આજ સરુામા ંથયેલો છે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂેખદુા (સ.અ.વ.)એ 
ફરમાવયુ ં કે, ‘જે માણસ સરુએ ‘શોઅરા’ની 
નતલાવત કરે, ખદુાવદેં આલમ તમામ 
મોઅમીન પરુૂષો અને મોઅમેના સ્ત્રીઓની 
સખં્યાથી દસ ગણો અજ્ર્ તેને અતા કરશે. 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૭, પેજ ન.ં૩૧૮) 
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સરુએ નમ્લ-૨૭ : કીડી 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧૮: 

ُ ۡٓ ل ۡواَُُُحٰته ُادۡخ  ٖۤاَيٰ َهاُالٰنَۡمل  ُيٰه ُقَالَۡتُنَۡملَة  َُواّدُالٰنَۡمّلن ََتۡواَُعَله ا ُٖۤ اّذَا
ّكَنك ۡمُ ُُ َُمسه لَۡيمهن  ًَُُلُيَۡحّطَمٰنَك ۡمُس  ن ۡود ه ن ۡوَنَُوه ۡمًَُلُيَۡشَُوج  ر  ُع 

﴿۱۸﴾ُ 
સરુામા ં‘નમ્લ’ શબ્દ : ૩ વખત 

કુરઆનમા ં‘નમ્લ’ શબ્દ : ૩ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૧૯-૨૦ 

રૂકુઅ : ૭ 

સરુામા ંઆયતો : ૯૩ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૧૬૨ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૪૭૯૫ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૭ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
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સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૮ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ શોઅરા 
નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ કસસ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) નમ્લ, ૨) 
સલુયમાન, ૩) તા સીન 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : નમ્લ યાને ચ્યુટંી 
(કીડી)નો હકસ્સો બયાન થયેલો છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : આ સરુામા ં બે વખત 
‘ણબમ્સ્મલ્લાહ હહરસહમા નનરસહીમ’ આવયુ ંછે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂેખદુા (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “સરુએ નમ્લનન નતલાવત 
કરવાવાળાને હ. સલુયમાન, હ. હુદ, હ. સાલેહ, 
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હ. શોએબ અન ે હ. ઇબ્રાહીમની વાતોનુ ં
સમથસન અન ેખડંન કરવાવાળાઓની સખં્યાથી 
દસ ગણો બદલો મળશે, અન ે કબ્રમાથંી તે 
‘લાએલાહ ઇલ્લલ્લાહ’ કહતેો કહતેો ઉભો થશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૭, પેજ ન.ં૩૬૧) 
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સરુએ કસસ-૨૮ : હકસ્સાનુ ંબહુવચન 
(હકસ્સાઓ) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૨૫: 

ُُُفََجٓاَءۡتهُ  َمُاٮاّۡحده ۡوَكُُ  ََلُاۡسّتۡحَيٓاءٍُُعََُتۡمّشُُۡہ  ُاَِّبُۡيَۡدع  قَالَۡتُاّٰنَ
ُلَّيۡجّزيََكُاَۡجَرَُماَُسَقۡيَتُلَـَنا   ُؕ ُعَلَۡيّهُالَۡقَصَصؕ ن ُفَلَمَٰاَُجٓاَءه َُوقَٰصَ

ُ قَاَلًَُلَُتَخۡفُ لّّمۡيَ  ُ﴾۲۵﴿ُنََجۡوَتُّمَنُالَۡقۡوّمُالٰظه
સરુામા ં‘કસસ’ શબ્દ : ૩ વખત 

કુરઆનમા ં‘કસસ’ શબ્દ : ૨૬ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૦ 

રૂકુઅ : ૯ 

સરુામા ંઆયતો : ૮૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૪૩૯ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૫૯૩૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૭ વખત 
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નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૯ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ નમ્લ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ અસરાઅ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) કસસ, 

૨) મસુા અન ેહફરઔન 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘કસસ’ હકસ્સાનુ ં
બહુવચન છે. આ સરુામા ં ઘણા હકસ્સા બયાન 
થયા છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : હઝરત મસુા (અ.સ.) અને 
હઝરત શોએબ (અ.સ.)નો હકસ્સો બયાન થયો 
છે. 
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ફઝીલત : હઝરત રસલૂેખદુા (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સરુએ કસસની 
નતલાવત કરશે તેન ે હઝરત મસુા (અ.સ.)ની 
કૌમની સખં્યાથી દસ ગણો અજ્ર્ મળશ,ે અને 
જમીન તથા આસમાનના તમામ ફહરશ્તા 
કયામતના હદવસે તેના સાહદક હોવા નવશેની 
ગવાહી આપશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૭, 

પેજ ન.ં૪૧૨) 
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સરુએ અન્કબતુ-૨૯ : મકડી (કરોણળયો) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૪૧: 

ُ ُاَۡولَّيٓاَءَُكَمثَّلُالَۡعۡنَكب ۡوّتَُُُمثَل  ّ ۡواُّمۡنُد ۡوّنُالِٰله تََٰخذ  ُُ ُالَّٰذيَۡنُا  ً
تََٰخَذۡتُبَۡيت اُُ ُاَۡوَهَنُالۡب ي ۡوّتُلََبيُُۡ ُاّ ُالَۡعۡنَكب ۡوّتَُُوُاّٰنَ ُلَۡوُكَان ۡواُُُ ُت 

 ُ﴾۴۱﴿ُيَۡعلَم ۡوَنُ
સરુામા ં‘અન્કબતુ’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆન ‘અન્કબતુ’ શબ્દ : ૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૦-૨૧ 

રૂકુઅ : ૭ 

સરુામા ંઆયતો : ૬૯ 

સરુામા ંશબ્દો : ૯૭૮ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૪૩૨૧ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૪૨ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
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સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૫ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ રૂમ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ મોતફ્ફેફીન 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : આખા કુરઆનમા ં
અન્કબતુ શબ્દ બે વખત આવયો છે અન ે તે 
બનંે શબ્દ આ સરુામા ંછે. 
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ માહ ે રમઝાનલુ 
મબુારકની ‘તેવીસમી રાત્રે’ સરુએ અન્કબતુ 
અને સરુએ રૂમની નતલાવત કરે, તો ખદુાની 
કસમ તે બેહહશ્તના લોકોમાથંી (યાને બેહહશ્તી) 
હશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, પેજ ન.ં૫) 
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સરુએ રૂમ-૩૦ : એક દેશનુ ંનામ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૨ : 
نُُغ لَّبّتُ ۡوم   ُ﴾۲﴿ُالٰر 

સરુામા ં‘રૂમ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘રૂમ’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૧ 

રૂકુઅ : ૬ 

સરુામા ંઆયતો : ૬૦ 

સરુામા ંશબ્દો : ૮૧૭ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૪૭૨ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૪ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૪ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ઇમ્ન્શકાક 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ અન્કબતુ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : આ સરુાની બીજી 
આયતમા ં‘રૂમ’ શબ્દ છે. 

ફઝીલત : હઝરત રસલૂેખદુા (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સરુએ રૂમની 
નતલાવત કરશે તેને જમીન અન ેઆસમાનની 
વચ્ચે તસ્બીહ કરવાવાળા ફહરશ્તાઓની 
સખં્યાથી દસ ગણો અજ્ર્ અતા કરશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, પેજ ન.ં૪૨) 
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સરુએ લકુમાન-૩૧ : એક હકીમ અને 
સાલેહ બદંા 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧૨: 

َُُُّولََقۡدُ َتۡيَناُل ۡقمهَنُالّۡحكَۡمَةُاَّنُاۡشك ۡرُلِّلٰه نََٰماُُُ ُاه َُوَمۡنُيَٰۡشك ۡرُفَاّ
ُلَّنۡفّسهُ  ُُ ُيَۡشك ر  َُحّمۡيد  َُغِّنٰ  َ ُالِٰله  ُ﴾۱۲﴿َُُوَمۡنَُكَفَرُفَاّٰنَ

સરુામા ં‘લકુમાન’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆનમા ં‘લકુમાન’ શબ્દ : ૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૧ 

રૂકુઅ : ૪ 

સરુામા ંઆયતો : ૩૪ 

સરુામા ંશબ્દો : ૫૫૨ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૨૧૭૧ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૨ વખત 
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નાણઝલ થવાનુ ં સ્થળ : મક્કા (૨૭ થી ૨૯ 
આયતો મદની છે.) 

સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૭ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ સાફ્ફાત 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ સબા 
નામ રાખવાનુ ં કારણ : લકુમાન શબ્દ 
કુરઆનમા ંબે વખત આવયો છે અને તે આજ 
સરુામા ંછે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ દરરોજ રાત્રે 
સરુએ લકુમાનની નતલાવત કરે તો સવાર 
સધુી ત્રીસ ફહરશ્તા, ઇબ્લીસ અન ે તેના 
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લશ્કરના શરથી તેની હહફાઝત કરે છે અને 
હદવસે નતલાવત કરે તો રાનત્ર થવા સધુી તેની 
હહફાઝત કરે છે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, 

પેજ ન.ં૭૪) 
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સરુએ સજદહ (સજદા)-૩૨ : સજદા 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧૫: 

نَٰمَُ ۡواُُُااّ اُٰوََسٰبَح  د  ٰجَ ۡواُس  ۡواُبَّهاَُخٰر  ر  كّٰ ّتَناُالَّٰذيَۡنُاّذَاُذ  ُبّاهيه ي ۡؤّمن 
ۡوَن۩ُ  ُ﴾۱۵﴿ُبَّحۡمّدَُربّّٰهۡمَُوه ۡمًَُلُيَۡسَتۡكِّب 

સરુામા ં‘સજદા’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆન ‘સજદા’ શબ્દ : ૨૫ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૧ 

રૂકુઅ : ૩ 

સરુામા ંઆયતો : ૩૦ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૭૨ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૫૬૪ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ં સ્થળ : મક્કા (૧૮ થી ૨૦ 
આયત મદની છે.) 
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સરુાનો પ્રકાર : મક્કા 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૫ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ 
મોઅમેનનુ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ તરુ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) સજદા, 
૨) અલીફ લામ મીમ સજદહ, ૩) મઝાજેઅ 
(ણબસ્તર) મોઅમીનો નમાઝે શબ માટે પથારી 
છોડી ઉભા થઇ જતા હોય છે. 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : આ સરુાની ૧૫ મી 
આયતને પઢવાથી અથવા તો સાભંળવાથી 
સજદો વાજીબ થાય છે. 
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ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ દર 
જુમઆ્ના હદવસે સરુએ સજદાની નતલાવત કરે 
તો અલ્લાહતઆલા કયામતના હદવસ ે તેના 
જમણા હાથમા ં આમાલનામુ ં આપશે અને 
તેનાથી કોઇપણ પ્રકારનો હહસાબ હકતાબ થશે 
નહહ, અન ે તે મોહમ્મદ અન ે આલે મોહમ્મદ 
(અ.મ.ુસ.)ના દોસ્તોમા ં સ્થાન પામશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, પેજ ન.ં૯૭) 
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સરુએ અહઝાબ-૩૩ : લશ્કરી ટુકડીઓ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૨૦: 

ُاًۡلَۡحَزاَبُلَۡمُيَۡذَهب ۡوُاُُيَۡحَسب ۡوَنُ ُيََودٰ ۡواُلَۡوُُؕ   َُواّۡنُيَٰاّۡتُاًۡلَۡحَزاب 
ۡمُبَاد ۡوَنُِّفُاًۡلَۡعَراّبُيَۡسـ َنَٰه  َنَۡۢبٓااَُل ۡوَنُعَُا ُك ۡمُٮ ُّۡنُا َُولَۡوُكَان ۡواُُؕ  

ُ ُقَلّۡيَل  اُاًّٰلَ  ُ﴾۲۰﴿ُفّۡيك ۡمُٰمَاُقهَتل ۡوٖۤ
સરુામા ં‘અહઝાબ’ શબ્દ : ૩ વખત 

કુરઆનમા ં‘અહઝાબ’ શબ્દ : ૨૦ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૧-૨૨ 

રૂકુઅ : ૯ 

સરુામા ંઆયતો : ૭૩ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૩૦૨ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૫૭૮૭ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૯૦ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
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સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૦ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ આલે 
ઇમરાન 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ મમુતહનેા 
નામ રાખવાનુ ંકારણ : જગંે અહઝાબનુ ંવણસન 
કરવામા ંઆવયુ ંછે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ વધ ુ
પ્રમાણમા ંસરુએ અહઝાબની નતલાવત કરે તો 
તે કયામતના હદવસે મોહમ્મદ અન ે આલે 
મોહમ્મદ (અ.મ.ુસ.)ના પાડોશમા ં હશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, પેજ ન.ં૧૧૫) 
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સરુએ સબાઅ-૩૪ : યમનનુ ંએક સુદંર 
શહરે 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧૫: 

يَةُ ُلََقۡدُ ُاه ۡ ُُؕ  ُ كَاَنُلَّسَباٍُِّفَُۡمۡسكَهّۡنّ ّ َُُعۡنَُُجٰنَته       ٰوَّشَماٍلُُيَّٰمۡيٍ
ُوَُٰ َبة  ُبَلَۡدة َُطٰيّ   ؕ ۡواُلَه  ۡزّقَُربّٰك ۡمَُواۡشك ر  َُغف ۡورُ ك ل ۡواُّمۡنُٰرّ  ُ﴾۱۵﴿َُرٰب 

સરુામા ં‘સબાઅ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘સબાઅ’ શબ્દ : ૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૨ 

રૂકુઅ : ૬ 

સરુામા ંઆયતો : ૫૪ 

સરુામા ંશબ્દો : ૮૮૫ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૫૯૬ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૮ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
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સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૮ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ લકુમાન 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ઝોમર 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) સબાઅ, 

૨) દાઉદ (આ. ૧૦ અન ે ૧૧ મા ં દાઉદ 
(અ.સ.)નુ ંનામ આવયુ ંછે.) 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : આ સરુામા ં ‘સબાઅ’ 
શહરે સાથે સબંધં ધરાવતા એક હકસ્સો બયાન 
કરવામા ંઆવયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામ જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ રાત્રે સરુએ 
સબાઅની તથા સરુએ ફાનતરની નતલાવત કરે, 

www.hajinaji.com


INDEX                               પેજ.109 HAJINAJI.com 

તે સવાર સધુી ખદુા અન ે મલાએકાની 
હહફાઝતમા ં રહશેે, અને જો સવારે ફરીથી બનંે 
સરુાની નતલાવત કરે તો દરેક પ્રકારના મકરૂહ 
કાયોથી દુર રહશેે. તેન ે દુનનયા અને 
આખેરતની ભલાઇ અતા કરવામા ં આવશ.ે” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, પેજ ન.ં૧૯૦) 
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સરુએ ફાનતર-૩૫ : હફતરત - ણખલ્કત - 
ખાણલક 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

َُ ُُٓۡا ه ّتَُواًۡلَۡرّضَُجاعّّلُالَۡمل مهوه ُفَاّطّرُالٰسَ ّ ُلِّلٰه ُا وَّلُُٖۡۤس ُرُ ُكَةُّٮ ُّلَۡحۡمد  َل 
ُُ َ ُالِٰله ُاّٰنَ   ؕ ُِّفُالَۡخـلّۡقَُماُيََشٓاء  ُيَّزيۡد  َعؕ   به هَثَُور  َُوث ل اَۡجّنَحٍةُٰمَثِۡنه

ٍءُقَّديۡرُ  ََُشۡ ُك ٰلّ  ُ﴾۱﴿َُعَله
સરુામા ં‘ફાનતર’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘ફાનતર’ શબ્દ : ૨૦ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૨ 

રૂકુઅ : ૫ 

સરુામા ંઆયતો : ૪૫ 

સરુામા ંશબ્દો : ૭૭૯ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૨૩૮ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૬ વખત 
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નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૩ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ફુરકાન 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ મરયમ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) ફાનતર, 

૨) મલાએકા 
નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘ફાનતર’ શબ્દ પહલેી 
આયતમા ંછે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “જે માણસ સરુએ ફાનતરનન 
નતલાવત કરે, તે જન્નતના ત્રણ 
દરવાજાઓમાથંી પોતાની મરજી મજુબના 
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દરવાજામાથંી બેહહશ્તમા ં દાખલ થશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, પેજ ન.ં૨૩૧) 
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સરુએ યાસીન-૩૬ : હઝરત રસલૂે અકરમ 
(સ.અ.વ.)નુ ંમબુારક નામ. 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ُ ُيهسٓۡ   ُؕ﴿۱﴾ُ 
સરુામા ં‘યાસીન’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘યાસીન’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૨-૨૩ 

રૂકુઅ : ૫ 

સરુામા ંઆયતો : ૮૩ 

સરુામા ંશબ્દો : ૭૩૦ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૦૬૮ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૧ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ જીન 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ફુરકાન 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) યાસીન, 

૨) હબીબે નજ્જજાર, ૩) દાફેઆ, ૪) મઅુમ્મમા 
નામ રાખવાનુ ં કારણ : સરુાની શરૂઆત 
‘યાસીન’ શબ્દથી થઇ છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : આ સરુો ‘કલ્બે કુરઆન - 
કુરઆનનુ ંહ્રદય’ કહવેાય છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “દરેક ચીઝ માટે ‘કલ્બ’ 
સરુએ યાસીન છે. જે માણસ હદવસે અથવા 
રાત્રે તેની નતલાવત કરે તો તે આફતોથી 
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સરુણક્ષત રહશેે. રોઝી મેળવશ ે અને રોઝીમા ં
વધારો થશે. સતુા પહલેા ં જે નતલાવત કરશે 
તેન ેશયતાને રજીમના શરથી મહફેુઝ રાખવા 
માટે અલ્લાહતઆલા હઝાર ફહરશ્તાઓની 
નનમણુકં કરશે અને હદવસ દરમ્યાન તે મરણ 
પામે તો બેહહશ્તમા ં દાખલ થશે.” (મજમઉલ 
બયાન, ભાગ-૮, પેજ ન.ં૨૫૫) 
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સરુએ સાફ્ફાત-૩૭ : હારબધં ઉભેલા (સફ 
બાધંી) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ّتُ ٰفه ۡٓ َُُوالٰصه  ُ﴾۱﴿َُصٰف اؕ ن
સરુામા ંસાફ્ફાત’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆનમા ં‘સાફ્ફાત’ શબ્દ : ૭ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૩ 

રૂકુઅ : ૫ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૮૨ 

સરુામા ંશબ્દો : ૮૬૬ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૯૦૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૫ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૬ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ અનઆ્મ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ લકુમાન 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘સાફ્ફાત’ શબ્દથી 
સરુાની શરૂઆત થઇ છે. 

ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ દર 
જુમઆ્એ સરુએ સાફ્ફાતની નતલાવત કરે, તે 
દુન્યાવી દરેક આફતોથી મહફેુઝ રહશેે અને 
ખદુાવદેં આલમ તેને બહોળી રોઝી અતા કરશે. 
શયતાને રજીમ તેના બદન માલ અન ેઔલાદ 
સધુી પહોંચશે નહહ, અને તે બેહહશ્તમા ં દાખલ 
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થશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, પેજ 
ન.ં૨૯૩) 
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સરુએ સાદ-૩૮ : હરફે મકુત્તેઆ છે. 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ُ ۡكّر ُُصٓۡ ّنُّذىُالٰذّ ۡراه  ُ﴾۱﴿َُوالۡق 
સરુામા ં‘સાદ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘સાદ’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૩ 

રૂકુઅ : ૫ 

સરુામા ંઆયતો : ૮૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૭૩૫ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૦૬૧ 

સરુામા ંથવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુામા ંપ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ સ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૮ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ કમર 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ અઅરાફ 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : સરુાની શરૂઆત ‘સાદ’ 
અક્ષરથી થઇ છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “ જે માણસ શબે 
જુમઆ્એ સરુએ સાદની નતલાવત કરશે, 
ખદુાવદેં આલમ તેને દુનનયા અને આખેરતની 
તે નેઅમતો અતા કરશે જે નબીએ મરુસલ 
અને માનવતં ફહરશ્તા નસવાય કોઇને પણ 
આપશે નહહ. તે બેહહશ્તમા ં દાખલ થશે અને 
જેને ચાહશે તેને બેહહશ્તમા ંદાખલ કરશે, ઘરના 
નોકર સદુ્ધાનેં પણ બેહહશ્તમા ં દાખલ કરી 
શકશે. જેના જેના માટે ઇચ્છા કરશે તેમના માટે 
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શફાઅત-ભલામણ કરશે.” (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૮, પેજ ન.ં૩૪૦) 
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સરુએ ઝુમર-૩૯ : ટોળા ં(કયામતના 
અથસમા ંછે.) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૭૧: 

َُجَهٰنََمَُُُوّسۡيَقُ اُاَّله ۡوٖۤ ُازُ الَّٰذيَۡنَُكَفر  َُمر  ۡوَهاُف ّتَحُؕ   ُاّذَاَُجٓاء  ۡٓ ۡتَُُُحٰته
ُٰمّۡنك ۡمُيَۡتل ۡوَنُُ ل  اَلَۡمُيَاۡتّك ۡمُر س  ۡمَُخَزنَـت َهاُٖۤ َبَۡواب َهاَُوقَاَلُلَه  ا

َذُا ۡونَـك ۡمُلَّقٓاَءُيَۡوّمك ۡمُهه ّتَُربّٰك ۡمَُوي ۡنّذر  يه ُعَلَۡيك ۡمُاه ُُُقَال وُۡؕ   اُبََله
ُالُۡ ّكۡنَُحٰقَۡتُكَلَّمة  ـه  ُ﴾۷۱﴿َُذاّبَُعََلُالۡكهّفّريَۡنُعََُول

સરુામા ં‘ઝુમર’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆનમા ં‘ઝુમર’ શબ્દ : ૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૩-૨૪ 

રૂકુઅ : ૮ 

સરુામા ંઆયતો : ૭૫ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૧૭૫ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૪૮૭૧ 
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સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૫૯ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૫૯ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ સબાઅ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ મોઅમીન 
(ગાહફર) 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) ઝુમર, 

૨) ગરફ, ૩) સરુતલુ અરબ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘ઝુમર’ શબ્દ 
કુરઆનમા ંફકત બે વખત આવયો છે, અન ેબનંે 
આ સરુામા ંછે. 
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ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ ‘સરુએ 
ઝુમર’ની નતલાવત કરશે ખદુાવદેં આલમ તેને 
દુનનયા અન ે આખેરતનો શરફ અતા કરશે. 
માલ અન ે ખાનદાન વગર પણ પ્રનતષ્ઠા 
મેળવશે. તેન ેજોવાવાળા ફખ્ર કરશે અન ેતેના 
પર જહન્નમની આગ હરામ થશે.” (મજમઉલ 
બયાન,   ભાગ-૮, પેજ ન.ં૩૮૧) 
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સરુએ ગાહફર (મોઅમીન)-૪૦ : મગફેરત 
કરવાવાળો, બખ્શવાવાળો 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૩ : 

هَهُُُُغَافّرُّ اّل ًَُلُٖۤ ۡوّل  نّۢۡبَُوقَابّّلُالٰتَۡوّبَُشّديّۡدُالّۡعَقاّبُّذىُالٰطَ الٰذَ
ُ ُاّلَۡيّهُالَۡمّصۡۡيُ ُهُ اًّٰلَ  ُ﴾۳﴿َُو 

સરુામા ં‘ગાહફર’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘ગાહફર’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૪ 

રૂકુઅ : ૯ 

સરુામા ંઆયતો : ૮૫ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૨૨૫ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૫૧૦૯ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૫૩ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ધીમે-ધીમે (થોડા-થોડા 
પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : ૬૦ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ઝુમર 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : સરુએ 
ફુસ્સેલત 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ૧) ગાહફર, ૨) 
મોઅમીન, ૩) તવલ (રહમત-ફઝલ-બ્ખશીશ), 

૪) હા મીમ ઉલા 
સરુાની નવનશષ્ટતા : આખા કુરઆનમા ં‘ગાહફર’ 
શબ્દ આ સરુામાજં આવયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ ત્રણ હદવસ 
સરુએ ગાહફર (સરુએ મોઅમીન)ની નતલાવત 

www.hajinaji.com


INDEX                               પેજ.127 HAJINAJI.com 

કરશે, ખદુા તેના થએલા અને થવાવાળા 
ગનુાહોને માફ કરી દેશે. તેને મતુ્તકી અને 
પરહઝેગાર બનાવશે અન ે દુનનયા કરતા ં
આખેરતમા ં વધારે નેકીઓ અતા કરશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૮, પેજ ન.ં૪૨૩) 
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સરુએ ફુસ્સલેત (હા મીમ સજદહ)-૪૧ : 
તફસીલ (નવગતવાર વણસન) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૩ : 

ُ ن اَُعَربّٰي اُلَّٰقۡوٍمُيَٰۡعلَم ۡوَننُُّكتهب  ُق ۡراه ت ه  يه لَۡتُاه  ُ﴾۳﴿ُف ٰصّ
સરુામા ં‘ફુસ્સેલત’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆનમા ં‘ફુસ્સએલત’ શબ્દ : ૩ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૪-૨૫ 

રૂકુઅ : ૬ 

સરુામા ંઆયતો : ૫૪ 

સરુામા ંશબ્દો : ૭૯૪ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૩૬૪ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૧ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ગાહફર 
(મોઅમીન) 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ શરુા 
સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) ફુસ્સેલત, 

૨) સજદા, ૩) હા મીમ સજદહ, ૪) મસાબીહ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : આ સરુાની ત્રીજી 
આયતમા ં‘ફુસ્સેલત’ શબ્દ આવયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામ જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સરુએ હા 
મીમ સજદહ (સરુએ ફુસ્સેલત)ની નતલાવત 
કરશે તો ખદુાવદેં આલમ કયામતના હદવસે 
તેન ે નરુ અતા ફરમાવશે અને તે ખશુ થશે. 
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દુનનયામા ં તેના વખાણ થશે. લોકો તેના 
સમોવડીયા બનવાની ઇચ્છા કરશે.” (મજમઉલ 
બયાન, ભાગ-૯, પેજ ન.ં૫) 
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સરુએ શરુા-૪૨ : મશવેરો-સલાહ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૩૮: 

هوَةَُُوالَّٰذيَۡنُ ل ۡواُالٰصَ ىُُ اۡسَتَجاب واُلَّربّّٰهۡمَُواَقَام  ۡوره ه ۡمُش  َواَۡمر 
ُ ۡ ُي ۡنّفق ۡوَنُ بَۡيهَۡن  ۡ  ُ﴾۳۸﴿ُُُ َُوّممَٰاَُرَزقهۡۡنه 

સરુામા ં‘શરુા’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘શરુા’ શબ્દ : ૩ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૫ 

રૂકુઅ : ૫ 

સરુામા ંઆયતો : ૫૩ 

સરુામા ંશબ્દો : ૮૬૦ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૫૨૧ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૨ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૨ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ફુસ્સેલત 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ઝુખરૂફ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) શરુા, ૨) 
હા મીમ અયન સીન કાફ 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : આયત ન.ં૩૮મા ં‘શરુા’ 
શબ્દ આવયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સરુએ 
‘શરુા’ની નતલાવત પાબદંી સાથે (નનયમીત 
રીતે) કરશે તો કયામતના હદવસે તેનો ચહરેો 
બરફ તથા આફતાબ અન ે પનૂમના ચાદંની 
જેમ ચમકતો (પ્રકાનશત) હશે અને ખદુાની 
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નજદીક થશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ 
ન.ં૩૫) 
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સરુએ ઝુખરૂફ-૪૩ : સોનુ ં
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત : 
૩૫ 

ف ا َُوز ۡخر  نَۡياؕ   الَۡحيهوّةُالٰد  ُذهُلَّكُلَمَٰاَُمَتاعُ  َُُواّۡنُك ٰل  َُواًۡلهّخَرة ُّعۡنَدُُؕ  
ُ  ُ﴾۳۵﴿َُربَّٰكُلّلۡم ٰتَّقۡيَ

સરુામા ં‘ઝુખરૂફ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘ઝુખરૂફ’ શબ્દ : ૪ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૫ 

રૂકુઅ : ૭ 

સરુામા ંઆયતો : ૮૯ 

સરુામા ંશબ્દો : ૮૩૬ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૬૦૯ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
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સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૩ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ શરુા 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ દુખાન 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : આ સરુામા ં ‘ઝુખરૂફ’ 
શબ્દનુ ંબયાન થયુ ંછે. 

ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સરુએ ‘ઝુખરૂફ’ની 
નતલાવત કરશે તો કયામતના હદવસે તેને 
કહવેામા ંઆવશે કે અય બદંા ! આજના હદવસે 
તારા માટે કોઇપણ જાતનો ડર અથવા ભય 
નથી અન ે હહસાબ હકતાબ વગર જન્નતમા ં
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ચાલ્યો જા.” (મજઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ 
ન.ં૬૬) 
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સરુએ દુખાન-૪૪ : ધુઆં-ધમુાડો 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧૦: 

نُُفَاۡرَتّقۡبُ َخاٍنُٰم ّبۡيٍ ُبّد  َمٓاء   ُ﴾۱۰﴿ُيَۡوَمَُتاِّۡتُالٰسَ
સરુામા ં‘દુખાન’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘દુખાન’ શબ્દ : ૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૫ 

રૂકુઅ : ૩ 

સરુામા ંઆયતો : ૫૯ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૪૬ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૪૭૫ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૪ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ઝુખરૂફ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ જાનસયા 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : એક તેહકીકી શબ્દ છે 
કે ધુઆં અથવા ધુએં કી શબીયા કયા હૈ ઇસી 
એહનમયતકી બીના પર સરુાનુ ંનામ પડી ગયુ.ં 

ફઝીલત : હઝરત ઇમામ મોહમ્મદે બાહકર 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ વાજીબ 
અથવા મસુ્તહબ નમાઝોમા ં સરુએ ‘દુખાન’ની 
નતલાવત કરે તો ખદુાવદેં આલમ કયામતના 
હદવસે તેન ે આમેનીન (નનભસય લોકો)ના 
ટોળામા ં રાખશે, અશે ઇલાહીના નીચે હશે. 
હહસાબ હકતાબમા ં આસાની થશે અન ે તેના 
જમણા હાથમા ં આમાલનામુ ં આપવામા ં
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આવશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ 
ન.ં૧૦૧) 
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સરુએ જાનસયા-૪૫ : ઘુટંણ (ગોઠણ) ટેકવા 
(કયામતના હદવસે અલ્લાહના અદલ સામે 

તમામ લોકો ગોઠણ ટેકવી દેશે. 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૨૮: 

ى ُا ٰمٍَةَُجاثَّيةُ َُوَتره ُاَلَۡيۡوَمُت ۡجُ ك ٰلَ ّبَهاؕ   ُّكته ُاَّله ٖۤ ُا ٰمٍَةُت ۡدٰعه َنَُُزوُۡك ٰل 
 ُ﴾۲۸﴿ُل ۡوَنَُماُك ۡنت ۡمَُتۡعمَُ

સરુામા ં‘જાસેયા’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘જાસેયા’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૫ 

રૂકુઅ : ૪ 

સરુામા ંઆયતો : ૩૭ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૨૦૮૫ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૮ વખત  

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
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સરુાનો પ્રકાર : મક્કી (આયત ન.ં૧૪ મદની 
છે.) 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૫ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ દુખાન 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ અહકાફ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) જાનસયા, 
૨) શરીઅત 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : આખા કુરઆનમા ંફકત 
આજ સરુામા ં‘જાસેયા’ શબ્દ આવયો છે. 

ફઝીલત : હઝરત ઇમામ જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “સરુએ ‘જાસેયા’ની 
નતલાવત કરવાવાળો કદાપી આગની લપેટમા ં
આવશે નહહ અને જહન્નમની સખ્તી અને 
ગર્જના કયારેય પણ સાભંળશે નહહ અન ે તે 
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રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.)ની સાથે હશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ ન.ં૧૧૯) 
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સરુએ અહકાફ-૪૬ : કૌમે આદની સર 
જમીન (એક રેતાળ પ્રદેશનુ ંનામ) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૨૧: 

َُُُواذۡك رُۡ ُّمۡنۢ ر  ُبّاًۡلَۡحَقاّفَُوقَۡدَُخلَّتُالٰن ذ  َنَۡذَرُقَۡوَمه  ُاّذُۡا اََخاُعَاٍد 
ُعَلَۡيك ۡمُُ اََخاف  ُٖۤۡ ُاّّٰنّ   ؕ َ ُالِٰله اُاًّٰلَ ۡوٖۤ َُتۡعب د  ُاًَٰلَ ٖۤ ُيََديّۡهَُوّمۡنَُخلّۡفه  بَۡيّ

 ُ﴾۲۱﴿َُعّظۡيٍمُُُيَۡوٍمُعََذاَبُ
સરુામા ં‘અહકાફ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘અહકાફ’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૬ 

રૂકુઅ : ૪ 

સરુામા ંઆયતો : ૩૫ 

સરુામા ંશબ્દો : ૬૪૬ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૨૬૬૮ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૬ વખત 
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નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૬ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ જાનસયા 
નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ઝાહરયાત 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : કૌમે આદ (અહકાફ)નુ ં
વણસન છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામ જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ દરરોજ રાત્રે 
અથવા જુમઆ્ના હદવસે સરુએ અહકાફની 
નતલાવત કરશે તો દુનનયામા ં તે કોઇથી પણ 
ડરશે નહહ અને કયામતના હદવસે 
ઇન્શાઅલ્લાહ તમામ પ્રકારના ખૌફો હહરાસ 
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(ભય અન ે ડર)થી મહફેુઝ-સરુણક્ષત રહશેે.” 
(મજમઉલ બયાન,  ભાગ-૯, પેજ ન.ં૧૩૬) 
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સરુએ મોહમ્મદ-૪૭ : જેની તાઅરીફ 
કરવામા ંઆવી હોય. (હુઝુરે અકરમ 

સ.અ.વ.નુ ંનામ) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૨ : 

َحمٍَٰدَُُُوالَّٰذيَۡنُ ُم  َلَُعَله َمن ۡواُبَّماُن ٰزّ ّتَُواه لّحه َمن ۡواَُوَعّمل واُالٰصه اه
ُّمۡنُٰرَبّّٰهۡمُ اهتّّهۡمَُواَۡصلََحُبَُُنُٰوَه َوُالَۡحٰق  َُسٰيّ ۡ ۡمَُُكٰفََرَُعهۡۡن  ُُالَه 

﴿۲﴾ُ 
સરુામા ં‘મોહમ્મદ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘મોહમ્મદ શબ્દ : ૪ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૬ 

રૂકુઅ : ૪ 

સરુામા ંઆયતો : ૩૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૫૪૩ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૨૪૨૪ 
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સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૭ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૫ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ રઅદ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) 
મોહમ્મદ, ૨) કેતાલ, ૩) અલ લઝીન કફરૂ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : હુઝુર (સ.અ.વ.)નુ ં
નામ આ સરુામા ંઆવયુ ંછે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સરુએ 
‘મોહમ્મદ’ની નતલાવત કરે તે કદાપી દીનમા ં
શક નહહ કરશે, ઉપરાતં કુફ્ર અન ેનશકસ કરવાથી 
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મહફેુઝ રહશેે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ 
ન.ં૧૫૯) 
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સરુએ ફત્હ-૪૮ : કામયાબી-સફળતા-નવજય 

સરુામા ંનામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
نَُٰا ُفََتۡحَناُلََكُُاّ ُُفَۡتح  ّبۡين اؕ ن  ُ﴾۱﴿ُاُٰم 

સરુામા ં‘ફત્હ’ શબ્દ : ૪ વખત 

કુરઆનમા ં‘ફત્હ’ શબ્દ : ૩૮ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૬ 

રૂકુઅ : ૪ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૯ 

સરુામા ંશબ્દો : ૫૬૦ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૨૫૦૯ 

 સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૯ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ  

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૧૧ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ જુમઆ્ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ માએદા 
નામ રાખવાનુ ં કારણ : મસુલમાનોની 
કામયાબીની ખબર આપવામા ંઆવી છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : સલુ્હ ેહુદૈણબયાના હકસ્સાનુ ં
વણસન કરવામા ંઆવયુ ંછે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “પોતાના માલ તથા 
પોતાની ઔરતોની હહફાઝત ‘સરુએ ફત્હ’ની 
નતલાવત થકી કરો.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-
૯, પેજ ન.ં૧૮૧ 
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સરુએ હુજરાત-૪૯ : ‘હુજરા’નુ ંબહુવચન 
છે.-ઓરડા 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૪ : 

ُ ه ۡمًَُلُيَۡعّقل ۡوَنُُُاّٰنَ كۡثَر  َ ّتُا ره ج  ُُالَّٰذيَۡنُي َناد ۡونََكُّمۡنُٰوََرٓاّءُالۡح 
﴿۴﴾ 

સરુામા ં‘હુજરાત’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘હુજરાત’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૬ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૫૩ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૫૩૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૭ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
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સરુાનો પ્રકાર : મદની 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૬ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ મજુાદેલા 
નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ તહરીમ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘હુજરાત’ શબ્દનો 
ઉલ્લેખ ફક્ત આજ સરુામા ંથયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામ જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “સરુએ ‘હુજરાત’ની 
નનયનમત રીતે રાત હદવસ જે માણસ નતલાવત 
કરશે તે હઝરતે મોહમ્મદ (સ.અ.વ.)ના 
ણઝયારત કરવાવાળાઓમાથંી હશે.” (મજઉલ 
બયાન, ભાગ-૯, પેજ ન.ં૨૧૪) 
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સરુએ કાફ-૫૦ : મકુત્તેઆ અક્ષર છે. અરબી 
ઝબાનનો ૨૧ મો અક્ષર છે. 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ُ ّنُالَۡمّجۡيّد ُ ۚ  قٓۡ ۡراه  ُ﴾۱﴿َُوالۡق 
સરુામા ં‘કાફ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘કાફ’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૬ 

રૂકુઅ : ૩ 

સરુામા ંઆયતો : ૪૫ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૭૩ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૫૦૭ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૪ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ મરુસલાત 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ બલદ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) કાફ, ૨) 
બાસેકાત 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : ‘કાફ’ અક્ષરથી સરુાની 
શરૂઆત થઇ છે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે “સરુએ ‘કાફ’ની નતલાવત 
કરવાવાળા પર ખદુાવદેં આલમ રૂહ નનકળવા 
સમયની તકલીફને આસન કરી દે છે. 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ ન.ં૨૩૩) 
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સરુએ ઝારેયાત-૫૧ : ‘ઝારેયા’નુ ંબહવુચન 
છે. (વાયઓુ-હવાઓ) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ّتُ ّريه َُُوالٰذه اؕ ن  ُ﴾۱﴿ُذَۡرو 
સરુામા ં‘ઝારેયાત’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆનમા ં‘ઝારેયાત’ શબ્દ : ૩ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૬-૨૭ 

રૂકુઅ : ૩ 

સરુામા ંઆયતો : ૬૦ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૬૦ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૫૪૬ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૭ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ અહકાફ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ગાનશયા 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘ઝારેયાત’ શબ્દથી 
સરુાની શરૂઆત થઇ છે. 

ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે “સરુએ ‘ઝારેયાત’ની નતલાવત 
કરવાવાળાને તમામ વાયઓુ (હવાઓ)થી દસ 
ગણો અજ્ર્ અતા કરશે.” 
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સરુએ તરુ-૫૨ : પહાડ (કોહ ેતરુ) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
ۡوّرنُ  ُ﴾۱﴿َُوالٰط 

સરુામા ં‘તરુ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘તરુ’ શબ્દ : ૧૦ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૭ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૪૯ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૧૨ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૩૨૪ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૬ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ સજદા 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ મલુ્ક 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘તરુ’ શબ્દથી સરુાની 
શરૂઆત થઇ છે. 

ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જેણે સરુએ ‘તરુ’ની 
નતલાવત કરી તેને દુનનયા તથા આખેરત બનંે 
હાનંસલ થશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ 
ન.ં૨૭૦) 
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સરુએ નજમ-૫૩ : નસતારો-તારો 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ىنَُُُوالٰنَۡجّمُ  ُ﴾۱﴿ُاّذَاَُهوه
સરુામા ં‘નજમ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘નજમ’ શબ્દ : ૧૩ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૭ 

રૂકુઅ : ૩ 

સરુામા ંઆયતો : ૬૨ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૬૦ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૪૩૨ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી  

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૩  

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ઇખ્લાસ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ અબસ 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : ‘નજમ’ શબ્દથી સરુાની 
શરૂઆત થઇ છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : મેઅરાજનો હકસ્સો બયાન 
કરવામા ંઆવયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ પાબદંી સાથે 
(નનયનમત રીતે) સરુએ ‘નજમ’ની નતલાવત 
કરશે તો લોકોમા ંજે મહબેબુ થશે. લોકો તેના 
વખાણ અન ેઇઝઝત કરશે તથા દુનનયાથી જશ ે
ત્યારે બખ્શાઇ ગયેલો હશે.” (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૯, પેજ ન.ં૨૮૪) 
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સરુએ કમર-૫૪ : ચાદં-ચદં્ર 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
نُُْاّقَۡتـَربَّتُ َُوا اَعة  ُالَۡقَمرُ الٰسَ  ُ﴾۱﴿َُشٰقَ

સરુામા ં‘કમર’ શબ્દ : ૨૭ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૭ 

રૂકુઅ : ૩ 

સરુામા ંઆયતો : ૫૫ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૪૨ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૪૭૦ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૭ 
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નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ તારીફ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ સાદ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) કમર, ૨) 
ઇકતરબતીસ્સાઅ, ૩) મબુય્યેઝન-સફેદી 
નામ રાખવાનુ ંકારણ : ‘કમર’ શબ્દથી સરુાની 
શરૂઆત થઇ છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : ચાદંના બે ટુકડા થવાનો 
હકસ્સો આ સરુામા ંછે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે સરુએ ‘કમર’ની 
નતલાવત કરશે ખદુાવદેં આલમ તેને જન્નતની 
સવારી સાથે કબ્રથી ઉઠાવશે.” (મજમઉલ 
બયાન, ભાગ-૯, પેજ ન.ં૩૦૭) 
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સરુએ રહમાન-૫૫ : દયાળુ-કૃપાળુ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
نُ ۡحمهن  َلٰرَ  ُ﴾۱﴿ُا

સરુામા ં‘રહમાન’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘રહમાન’ શબ્દ : ૫૭ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૭ 

રૂકુઅ : ૩ 

સરુામા ંઆયતો : ૭૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૫૨ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૬૪૮ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૭ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ રઅદ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ઇન્સાન 
(સરુએ દહર) 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) રહમાન 
૨) આલાઅ ૩) ઉરૂસલુ કુરઆન 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘રહમાન’ શબ્દથી 
સરુાની શરૂઆત થઇ છે. 

સરુાની નવનશષ્ટતા : ૧) આ સરુામા ં એક 
આયત ૩૧ વખત વારંવાર નાણઝલ થઇ છે. 
૨) ‘ઉરૂસલુ કુરઆન’નો લકબ આજ સરુાને 
મળ્યો છે. ૩) શબ્દોના હહસાબે સૌથી નાની 
આયત ‘મદુહામ્મતાન’ આ સરુામા ંછે. (આયત 
ન.ં૬૪) 
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ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “સરુએ ‘રહમાન’મા ં
દરેક 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 
ન.ં૩૨૬) (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ 
ન.ં૩૨૬) 
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સરુએ વાકેઆ-૫૬ : બનાવ (કયામતના 
અથસમા ંછે) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

نُُاّذَُا  ُ﴾۱﴿َُوقََعّتُالَۡواقَّعة 
સરુામા ં‘વાકેઆ’ શબ્દ : ૪ વખત 

કુરઆનમા ં‘વાકેઆ’ શબ્દ : ૨૪ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૭ 

રૂકુઅ : ૩ 

સરુામા ંઆયતો : ૯૬ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૭૮ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૭૫૬ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૬ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ તાહા 
નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ શોઅરા 
નામ રાખવાનુ ં કારણ : આ સરુાની પહલેી 
આયતમા ં‘વાકેઆ’ શબ્દ આવયો છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : કુરઆનની પનવત્રતાનુ ં
વણસન કરવામા ંઆવયુ ંછે. 

﴾ ۷۹﴿ يََمسُّه ۤٗ اَِّل اۡلُمَطَهُرۡونَ   َّل   

ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ દરેક શબે 
જુમઆ્ સરુએ ‘વાકેઆ’ની નતલાવત કરે તો 
ખદુાવદેં આલમ અન ે તેના તમામ બદંા તેને 
મહબેબુ રાખશે દુનનયામા ં તગંદસ્તી, ગરીબી 
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અને આફતોમા ંસપડાશે નહહ ઉપરાતં હઝરત 
અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)ના ખાસ દોસ્તોમા ં
તેની ગણના થશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, 

પેજ ન.ં૩૫૫) 
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સરુએ હદીદ-૫૭ : લોખડં-લોઢું (લોહા) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૨૫: 

َبَُوالّۡمۡيَزاَنُُاَۡرَسلَۡناُرُ ُۡدُلَـقَُ ُالّۡكته َنَۡزلَۡناَُمَعه م  نهّتَُوا لََناُبّالَۡبٰيّ س 
ُبّالّۡقۡسّطُ ُُُ ُلَّيق ۡوَمُالٰنَاس  َُشّديۡد  َنَۡزلَۡناُالَۡحـّديَۡدُفّۡيّهُبَاۡس  َُوا

لُۡ ُبّا لَه  ه َُوُر س  ر  َُمۡنُيَٰۡنص  َمَنافّع ُلّلٰنَاّسَُولَّيـۡعلََمُالِٰله  ُُؕ  ُّبَُغيُٰۡوَ ُاّٰنَ
َُ َُعّزيۡزُ الِٰله  ُ﴾۲۵﴿ُُقَّوٰى 

સરુામા ં‘હદીદ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘હદીદ’ શબ્દ : ૬ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૭ 

રૂકુઅ : ૪ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૯ 

સરુામા ંશબ્દો : ૫૭૪ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૨૫૪૫ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩૨ વખત 
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નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૪ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ણઝલઝાલ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ મોહમ્મદ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : લોખડંનુ ં મહત્વ અને 
તેના ફાયદાને આયત ન.ં૨૫ બયાન કરેલ છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામ જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ પાબદંીથી 
(નનયનમત રીતે) નમાઝમા ં સરુએ હદીદ અને 
સરુએ મજુાદેલાની નતલાવત કરે તો ખદુાવદેં 
આલમ તેના પર કયારેય અઝાબ નાણઝલ નહી 
કરે અન ે તે પોતાની ઝાતમા ં અને પોતાના 
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કુટંુબીજનોમા ં કોઇપણ પ્રકારની ખરાબી જોશે 
નહહ અન ે તેનુ ં બદન દરેક પ્રકારની 
જરૂરીયાતોથી બેનનયાઝ હશે. (એટલે કે 
નફસાની ખ્વાહહશો-ઇચ્છાઓથી મકુ્ત હશે. 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ ન.ં૩૮૧) 
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સરુએ મજુાદેલા-૫૮ : વાદનવવાદ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ُقَۡوَلُالَّٰتُۡت َجاّدل ُُقَۡدُ اََّلَُُُكُِّفَُۡزۡوّجَهُاَسّمَعُالِٰله  َُُوَُتۡشَتّكُٖۡۤ ّ  ُ ُُالِٰله
ُيَۡسَمع َُتَحاو َرك َما َُوالِٰله  ُُۢبَّصۡۡيُ ؕ   َُسّمۡيع  َ ُالِٰله  ُ﴾۱﴿ُُاّٰنَ

સરુામા ં‘મજુાદેલા’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘મજુાદેલા’ શબ્દ : ૯ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૮ 

રૂકુઅ : ૩ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૨ 

સરુામા ંશબ્દો : ૪૭૪ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૨૦૪૬ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૪૦ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૫ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ મનુાફેકુન 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ હુજરાત 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) 
મજુાદેલા, ૨) ઝેહાર, ૩) કદ સમેઅ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
‘મજુાદેલા’ શબ્દ આવયો છે. એક સ્ત્રી પોતાના 
પનત નવશે હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
સાથે ચચાસ કરતી હતી. 

ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.)એ 
ફરમાવયુ ં કે, “સરુએ ‘મજુાદેલા’ની નતલાવત 
કરવાવાળો કયામતના હદવસે અલ્લાહના 
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ટોળામાથંી હશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, 

પેજ ન.ં૪૦૭) 
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સરુએ હશ્ર-૫૯ : ભેગા થવુ-ંસ્વદેશ ત્યાગ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૨ 

ۡواُّمۡنُاَۡهّلُالۡكُُّه وَُ ُاَۡخَرَجُالَّٰذيَۡنَُكَفر  ّبُّمۡنُّديَاّرّهۡمُُالَّٰذۡىٖۤ ته
ّلُ َُماَُظُُ ُالَۡحۡشرًُُّّلَٰوَ ۡوُاً  ج  َُُُنۡنـت ۡمُاَۡنُيَٰۡخر  ۡ ۡمُٰمَانَّعهُت   َنَٰه  اُا َوَظٰن ۡوٖۤ

ُفَاَتُه ّ ۡمُٰمَّنُالِٰله ۡون ه  ص  ُح  ُلَۡمُيَۡحَتّسب ۡواُهٮ   ُّمۡنَُحۡيث   الِٰله 
ۡعَبُي ۡخّرب ۡوَنُب ي ۡوَتهُ  ُالٰر  ۡمُبّاَيّۡديّۡهۡمَُُوقََذَفُِّفُۡق ل ۡوبّّهم 

َُواَيّۡدىُالُۡ ا وَّلُاًۡلَبَۡصارُّفَاعۡتَُ م ۡؤّمّنۡيَ ٖۤ ۡواُيه  ُ﴾۲﴿ُّبـر 
સરુામા ં‘હશ્ર’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘હશ્ર’ શબ્દ : ૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૮ 

રૂકુઅ : ૩ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૪ 

સરુામા ંશબ્દો : ૪૪૬ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૯૭૧ 
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સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૯ 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૧ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ બય્યેના 
નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ નરુ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) હશ્ર, ૨) 
બની નઝીર  

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘હશ્ર’નો હકસ્સો આ 
સરુાની બીજી આયતમા ં બયાન કરવામા ં
આવયો છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : કુરઆનની અઝમત-
મહાનતાને બયાન કરવામા ંઆવેલ છે. 
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ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.)એ 
ફરમાવયુ ં કે, “સરુએ ‘હશ્ર’ની નતલાવત 
કરવાવાળા પર જન્નત, જહન્નમ, અશસ, કુરસી, 
હહજાબ, સાત આસમાન, સાત જમીન, હવા, પશ,ુ 

પખંી, ઝાડ, પહાડ, ચાદં, સરૂજ અને મલાએકા 
દુરૂદ અન ે સલામ મોકલે છે અને તેના માટે 
ઇમ્સ્તગફાર કરે છે. તદઉપરાતં તેની મૌત 
શહીદની મૌત છે. એટલે કે શહીદની મૌત 
મરશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ 
ન.ં૪૨૩) 
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સરુએ મમુતહનેા-૬૦ : ત ેસ્ત્રી જેની કસોટી 
લેવામા ંઆવેલી હોય. 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧૦: 

اَيٰ َها ٖۤ ٍتُُُيه ّجره هه ُم  ُالۡم ۡؤّمنهت  اُاّذَاَُجٓاَءك م  َمن ۡوٖۤ الَّٰذيَۡنُاه
ُ ۡمَتّحن ۡوه ٰنَ ُفَا   ُؕ ُبّاّيَۡمانّّهٰنَ ُاَعۡلَم  ُُالَِٰله    ُؕ ۡؤّمنهٍتُُُفَاّۡنُعَلّۡمت م ۡوه ٰنَ ُم 

ُاََّلُالۡك ٰفَارُّ ۡوه ٰنَ ُفَََلَُتۡرّجع  ُلَُُٰؕ   ُّحٰل  ۡمَُوًَلُه ۡمُيَّحلٰ ًَُلُه ٰنَ ُُۡوَنُه 
ُ ٰنَ ُلَه  ۡوُاؕ   اَنَۡفق  ُت ۡوه ۡمُٰمَاُٖۤ َُُواه   ُُٖؕۤ ُاّذَا ۡوه ٰنَ َناَحُعَلَۡيك ۡمُاَۡنَُتۡنّكح  َُوًَلُج 

ُ ۡوَره ٰنَ ُا ج  َُتۡيت م ۡوه ٰنَ ُاه بّّعَصّمُالَۡكَوافّّرَُوۡســ َـل ۡواَُماَُُُٖۤوًَلُت ۡمّسك ۡواُؕ  
َنَۡفۡقت ۡمُ اَنَۡفق ۡوُاَولَۡيۡســ َـل ۡواُمَُا ُاُٖۤ   ُؕ ُُّلّك ۡمُُذه ُالِٰله كۡم  ُح    ُُؕ ُيَۡحك م 

ُبَۡيَنك ۡمُ   ُؕ َُحّكۡيم  ُعَلّۡيم   ﴾۱۰﴿َُُوالِٰله 
સરુામા ં‘મમુતહનેા’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘મમુતહનેા’ શબ્દ : ૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૮ 

રૂકુઅ : ૨ 
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સરુામા ંઆયતો : ૧૩ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૫૨ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૫૬૦ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 

સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૧ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ અહઝાબ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ નનસાઅ 

સરુા સાથે સબંધં ધરવતા નામ : ૧) 
મમુતહનેા, ૨) ઇમ્તેહાન, ૩) મવદ્દત 
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નામ રાખવાનુ ં કારણ : આયત ન.ં૧૦ મા ં
બયાન થયુ ંછે કે મહુાજેરીન સ્ત્રીઓનુ ંઇમ્તેહાન 
લેવામા ંઆવ.ે 

ફઝીલત : હઝરત ઇમામે ઝયનલુ આબેદીન 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે રોજીંદી નમાઝોમા ં
અથવા મસુ્તહબ નમાઝમા ં સરુએ 
‘મમુતહનેા’ની નતલાવત કરશે તો ખદુાવદેં 
આલમ તેના હદલને ઇમાનથી મમલ ુ
(પહરપણૂસ-છલોછલ) કરી દેશે. તેની આંખોને 
મનુવવર-રોશન કરશે. ગરીબી અને ભખૂમરાથી 
સામનો નહહ થાય, તે પોતે પણ ગાડંપણથી 
મહફેુઝ રહશેે અને તેની અવલાદ પણ 
પાગલપણાથી સરુણક્ષત રહશેે. (મજમઉલ 
બયાન, ભાગ-૯, પેજ ન.ં૪૪૩) 
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સરુએ સફ-૬૧ : સફ (હારબધં) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૪ : 

ُ ُُُُاّٰنَ ۡمُب ۡنَيان  َُصٰف اُكَاَنَٰه  ُالَّٰذيَۡنُي َقاتّل ۡوَنُِّفَُۡسّبۡيلّه  ُي ّحٰب  َ الِٰله
ُ ۡوص   ُ﴾۴﴿ُٰمَۡرص 

સરુામા ં‘સફ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘સફ’ શબ્દ : ૭ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૮ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૪ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૨૬ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૯૬૬ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૭ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે 
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૯ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ તગાબનુ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ જુમઆ્ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) સફ, ૨) 
હવાહરયનુ (હઝરત ઇસા અ.સ.ના સહાયક), ૩) 
ઇસા 
નામ રાખવાનુ ં કારણ : ઇસ્લામી મજુાહીદોના 
સજ્જજ થયેલા લશ્કરનુ ં વણસન કરવામા ંઆવયુ ં
છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સરુએ સફની 
નતલાવત કરશે અન ે પાબદંી સાથે નમાઝોમા ં
પણ પઢશે તો ખદુાવદેં આલમ તેને અંણબયા, 
મરુસલીન અને મલાએકાની સફમા ં સ્થાન 
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આપશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૯, પેજ 
ન.ં૪૫૯) 
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સરુએ જુમઆ્-૬૨ : જુમઆ્ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૯ : 

اَيٰ َها ٖۤ اُاُُّيه َمن ۡوٖۤ هُالَّٰذيَۡنُاه ل م َعّةُفَاۡسَعۡواُُذَاُن ۡوّدَىُلّلٰصَ وّةُّمۡنُيَٰۡوّمُالۡج 
َُوذَر واُالَۡبۡيعَُ ّ ُّذكّۡرُالِٰله ُاَّله ُلَٰـك ۡمُاّۡنُك ۡنت ۡمَُتۡعلَم ۡوَنُؕ   ُُذهُلّك ۡمَُخۡۡي 

﴿۹﴾ُ 
સરુામા ં‘જુમઆ્’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘જુમઆ્’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૮ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૧ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૭૭ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૭૬૮ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૨ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
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સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૧૦ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ સફ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : ફત્હ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘નમાઝે જુમઆ્’નો 
હુકમ બયાન થયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામ જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “અમારા દરેક શીઆ 
મોમીન પર વાજીબ છે કે દર શબે જુમઆ્ 
‘સરુએ જુમઆ્’, ‘સરુએ આલા’ની નતલાવત કરે 
અને જુમઆ્ના હદવસે સરુએ જુમઆ્ અને 
સરુએ મનુાફેકુનની નતલાવત કરે. જો તે એ 
પ્રમાણે કરશે તો તેણે રસલૂે અકરમ 
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(સ.અ.વ.)ની જેમ અમલ કયો ગણાશે. તેનો 
સવાબ અન ેબદલો અલ્લાહ પર એ છે કે તેને 
જન્નત અતા કરે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, 

પેજ ન.ં૫) 
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સરુએ મનુાફેકુન-૬૩ : (મનુાહફકનુ ં
બહુવચન) દાણંભકો 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ُُُُااّذَُ ّ ُالِٰله ۡول  نََٰكُلََرس  ُاّ ُُُ َُجٓاَءَكُالۡم نهّفق ۡوَنُقَال ۡواُنَۡشَهد  َُوالِٰله 
ُلَـكهّذب ۡوَنُ ُالۡم نهّفّقۡيَ ُاّٰنَ ُيَۡشَهد  َُوالِٰله    ؕ ۡول ه  نََٰكُلََرس  ُاّ ُيَۡعلَم    ُؕ﴿۱﴾ُ 

સરુામા ં‘મનુાફેકુન’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘મનુાફેકુન’ શબ્દ : ૮ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૮ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૧ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૮૧ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૮૦૦ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૪ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
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સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૪ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ હજ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ મજુાહદલા 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : ‘મનુાહકકો’ નવશ ેઆયત 
આવેલ છે. 

ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસે સરુએ ‘મનુાફેકુન’ની 
નતલાવત કરી, તે દીનમા ં નશકસ અન ે નનફાક 
કરવાથી દૂર હશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-
૧૦, પેજ ન.ં૧૬) 
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સરુએ તગાબનુ-૬૪ : ‘ગબન’થી બનેલ છે. 
(હારજીત) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૯ : 

ك ۡمُلَّيۡوّمُالَۡجۡمّعُُيَۡوَمُ ُالٰتََغاب ّنُُيَۡجَمع  ُذهُلَّكُيَۡوم    ُُؕ َُوَمۡنُيٰ ۡؤّمۡنۢ
ۡرَُعنُۡ ـاُيٰ َكٰفّ َُويَۡعَمۡلَُصالّح  ّ َُوي ۡدخُّبّالِٰله اهتّه  َُسٰيّ َُجٰنهٍتَُتۡجّرۡىُه  لۡه 

ُا اَبَد  لّّديَۡنُفّۡيَهاُٖۤ ُخه ر  ُّمۡنَُتۡحّتَهاُاًۡلَنۡهه   ُُؕ ُيُْالَۡعظُُّذهُلَّكُالَۡفۡوز  ُُم 
﴿۹﴾ُ 

સરુમા ં‘તગાબનુ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘તગાબનુ’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૮ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૪૨ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૦૯૧ 
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સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૦ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૮ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ તહરીમ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ સફ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘યૌમ ેતગાબનુ’ શબ્દ 
આવેલ છે. (એટલે કે બરુાઇ કરવાવાળાઓ 
માટે નકુસાનનો હદવસ) 

ફઝીલત : હઝરત ઇમામ જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે : “જેણે વાજીબ 
નમાઝમા ંસરુએ તગાબનુની નતલાવત કરી, તો 
કયામતના હદવસે આ સરુો તેની નસફારીશ 
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કરશે... અન ે ગવાહ પણ રહશેે. ઉપરાતં 
નતલાવત કરવાવાળો જયા ં સધુી જન્નતમા ં
દાખલ નહહ થાય ત્યા ંસધુી તેનાથી જુદો નહહ 
થાય.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ 
ન.ં૨૭) 
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સરુએ તલાક-૬૫ : છટાછેડા-તલાક 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

اَيٰ َها ٖۤ ُالٰنَّسٓاَءُفََطلُُّٰيه ُاّذَاَُطلَٰۡقت م  تّهُّالٰنَّبٰ  ُلّّعٰدَ واُُق ۡوه ٰنَ َُواَۡحص  ٰنَ
ةَُُ ُالّۡعٰدَ َُربَٰك ۡمُؕ   َ تَٰق واُالِٰله َُُوا َُوًَلُُؕ   ُب ي ۡوتّّهٰنَ ُّمۡنۢ ۡوه ٰنَ ًَُلُت ۡخّرج 

َنةٍُ َبٰيّ ُبَّفاّحَشٍةُٰم  اَۡنُيَٰاۡتّۡيَ ُٖۤ ۡجَنُاًّٰلَ ُيَۡخر  وُُۡلَۡكَُُوتُّؕ   د  ُّح  ُد ُالِٰله   ُؕ
ُّ ۡودَُالِٰله د  ُح  ُُؕ  ُهُ ُفََقۡدَُظلََمُنَۡفَسَُوَمۡنُيََٰتَعٰدَ َ ُالِٰله ًَُلَُتۡدّرۡىُلََعٰلَ

ُا ُبَۡعَدُذهُلَّكُاَۡمر   ُ﴾۱﴿ُي ۡحّدث 
સરુામા ં‘તલાક’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆનમા ં‘તલાક’ શબ્દ : ૨૩ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૮ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૨ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૮૯ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૨૦૩ 
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સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨૫ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૯ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ઇન્સાન 
(સરુએ દહર) 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ બય્યેના 
નામ રાખવાનુ ંકારણ : તલાકના અહકેામ અને 
તલાકની ઇદ્દત બયાન થયેલ છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામ જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જેણે સરુએ ‘તલાક’ 
અને સરુએ ‘તહરીમ’ની નતલાવત વાજીબ 
નમાઝમા ં કરી તે કયામતના હદવસ ે દરેક 
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પ્રકારના ખૌફ અન ેભયથી નનભસય હશે, આનતશે 
જહન્નમથી દૂર હશે. આ બનં ેસરુાઓની પાબદંી 
સાથે નતલાવત કરવાને કારણે જન્નતમા ંદાખલ 
થશે. એટલા માટે કે આ બનં ે સરુા નબીએ 
અકરમ (સ.અ.વ.) માટે છે.” (મજમઉલ 
બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૩૬) 

 

www.hajinaji.com


INDEX                               પેજ.195 HAJINAJI.com 

સરુએ તહરીમ-૬૬ : હરામ ઠરાવવુ.ં 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

اَيٰ َها ٖۤ ُُُيه اََحٰلَ َُماُٖۤ ُلَّمُت َحٰرّم  ُلَـَكُالٰنَّبٰ  َُمۡرَضاَتَُُُتۡبَتّغُُۡ ُالِٰله 
ُُ ُاَۡزَواّجَكُ ُٰرَّحۡيم  َُغف ۡور   ﴾۱﴿َُُوالِٰله 

સરુામા ં‘તહરીમ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘તહરીમ’ શબ્દ : ૮૩ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૮ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૨ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૫૪ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૧૦૫ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૩ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૭ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ હુજરાત 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ તગાબનુ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) તહરીમ, 

૨) મતુહરીમ, ૩) લમ તરુસ્વઇ નાની 
નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
‘તોહરીમ’ શબ્દ આવયો છે. જે ‘તહરીમ’થી 
બનેલ છે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “જેણે સરુએ ‘તહરીમ’ની 
નતલાવત કરી, અલ્લાહ તેન ે ‘નસહુ’ની તૌબા 
અતા કરશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ 
ન.ં૫૨) 
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સરુએ મલુ્ક-૬૭ : બાદશાહત-હાકેનમય્યત 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
َكُ َ َُُُتِبه نُ الَّٰذۡىُبَّيّدهُّالۡم لۡك  ٍءُقَّديۡر  ََُشۡ ُك ٰلّ  ُ﴾۱﴿َُوه َوَُعَله

સરુામા ં‘મલુ્ક’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘મલુ્ક’ શબ્દ : ૪૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૯ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૩૦ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૩૩ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૩૫૦ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૭ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ તરુ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ હાક્કા 
સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) મલુ્ક, ૨) 
તબારક, ૩) માનેઆ, ૪) વાકેઆ, ૫) મનુ્જેયા, 
૬) મન્નાઆ 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : પહલેી આયતમા ં‘મલુ્ક’ 
શબ્દ આવયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામ જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જેણે સતુા પહલેા ંસરુએ 
‘મલુ્ક’ની નતલાવત કરી, તે સવાર સધુી ખદુાની 
અમાનમા ં રહશેે અન ે કયામતના હદવસ ે પણ 
જયા ં સધુી જન્નતમા ં દાખલ નહહ થાય ત્યા ં
સધુી અમાનમા ં રહશેે. (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૬૭) 
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સરુએ કલમ-૬૮ : કલમ 

સરુામા ંનામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
ُ وُُۡنٓۡ ر   ُ﴾۱﴿َُننَُوالَۡقلَّمَُوَماُيَۡسط 

સરુામા ં‘કલમ’ શબ્દ : ૪ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૯ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૫૨ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૦૧ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૨૮૮ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨ 
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નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ અલક 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ મઝુઝમ્મીલ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) કલમ, 

૨) નનુ, ૩) વલ કલમ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
‘કલમ’ શબ્દ આવયો છે. 

ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ વાજજબ 
અથવા મસુ્તહબ નમાઝમા ં સરુએ ‘કલમ’ની 
નતલાવત કરશે, તો ખદુાવદેં આલમ તેન ેદરેક 
પ્રકારની ણચિંતાઓથી મમુ્ક્ત આપશે, અને મરવા 
પછી કબ્રના અંધકારથી સરુણક્ષત રહશેે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૮૨) 
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સરુએ હાકકા-૬૯ : આપનત્ત-હક-હકીકત-
નનનિત રૂપથી (તેથી મરુાદ કયામત છે) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-
(૧,૨,૩) : 

َلَۡحـٓاقَٰةُ  ُا ُ﴾َُُماُالَۡحـٓاقَٰةُ ۱﴿ُؕ ن اَدۡره۲ُ﴿ُؕ   َُُُكُٮ﴾َُُوَماُٖۤ   ؕ  ُ﴾۳﴿َُماُالَۡحــٓاقَٰة 
સરુામા ં‘હાકકા’ શબ્દ : ૩ વખત 

કુરઆનમા ં‘હાકકા’ શબ્દ : ૩ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૯ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૫૨ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૬૦ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૧૩૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
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સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૮ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ મલુ્ક 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ મઆહરજ 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : ‘હાકકા’ શબ્દથી સરુાની 
શરૂઆત થઇ છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “નમાઝોમા ં સરુએ 
‘હાકકા’ની નતલાવત વધારે પ્રમાણમા ં કયાસ 
કરો. તેમ કરવાથી ખદુા અન ે તેના રસલૂ 
(સ.અ.વ.) પર ઇમાન લાવયા બરાબર છે. 
તેની નતલાવત કરવાવાળો મા-બાપથી આક 
થતો નથી. એટલે સધુી કે તે પરવરહદગારથી 
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મલુાકાત કરે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, 

પેજ ન.ં૧૦૨) 
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સરુએ મઆહરજ-૭૦ : દરજ્જજા-બલુદંી 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૩ : 

ُّّذىُالَۡمَعاّرّج ُُٰمَّنُ  ُ﴾۳﴿ُالِٰله
સરુામા ં‘મઆહરજ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘મઆહરજ’ શબ્દ : ૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૯ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૪૪ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૧૭ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૯૭૨ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી (આયત ૧ થી ૩ મદની 
છે) 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૯ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ હાકકા 
નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ નબાઅ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) 
મઆહરજ, ૨) સાલ, ૩) વાકેઅ 

સરુાની નવનશષ્ટતા : ૧) હઝરત અલી 
(અ.સ.)ની નવલાયતનો ઇન્કાર કરવાવાળાની 
હલાકતનો ઉલ્લેખ કરવામા ં આવે છે. ૨) 
મશહરક અને મગહરબ (પવૂસ અને પનિમ) 
અસખં્ય છે કારણ કે આયત ન.ં૪૦ મા ંમશાહરક 
અને મગાહરબ શબ્દો (બહુવચન)મા ંઆવયા છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જેણે સરુએ મઆહરજની 
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વધારે પ્રમાણમા ં નતલાવત કરી તો ખદુાવદેં 
આલમ કયામતના હદવસે તેના ગનુાહો નવશે 
પછુપરછ કરશે નહહ અન ે તે બેહહશ્તમા ં
મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ 
(અ.મ.ુસ.)ની સાથે હશે.” (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૧૧૬) 
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સરુએ નહુ-૭૧ : ઉલલુઅઝમ નબી છે. 
નામ અબ્દુલ ગફ્ફાર હત ુ.ં લકબ ‘નહુ’ પડી 
ગયો અને ‘નહુ’થી જ મશહરુ થઇ ગયા. 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

نَٰاُٖۤ ُُُُاّ ۡ َنّۡذۡرُقَۡوَمَكُّمۡنُقَۡبّلُاَۡنُيَٰاۡتهََّي  ُاَۡنُا ٖۤ ُقَۡوّمه  اُاَّله اَۡرَسلَۡناُن ۡوح 
ُ َلّۡيم  ُا ُ﴾۱﴿ُعََذاب   

સરુામા ં‘નહુ’ શબ્દ : ૩ વખત 

કુરઆનમા ં‘નહુ’ શબ્દ : ૪૩ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૯ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૨૭ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૯૬૫ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૭ વખત 
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નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭૧ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ નહલ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ઇબ્રાહહમ 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : હઝરતે નહુ (અ.સ.)નો 
હકસ્સો બયાન થયો છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : નાણઝલ થવાનો ક્રમ અને 
સરુાનો ક્રમ એકજ છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ ખદુા અને 
કયામતના હદવસ પર ઇમાન લાવે, હકતાબે 
ખદુા (કુરઆને મજીદ)ની નતલાવત કરે, સરુએ 
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નહુનુ ં પઢવુ ં તકસ ન કરે તો અલ્લાહતઆલા 
તેન ેસાણબર (સબ્ર કરવાવાળા)મા ંગણશે અને 
તેનુ ં સ્થાન નેકી કરવાવાળાઓની સાથે હશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૧૩૦) 
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સરુએ જજન-૭૨ : જજન્નાત 

નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ُاۡسُُق ۡلُ َنَٰه  ُٰمَّنُالۡجُّتَُا ۡوّحَُاََّلَُٰا اُاّنَٰاَُسّمۡعَناَُُمَعُنََفر  ُفََقال ۡوٖۤ ٰنّ
ُ ن اَعَجب اؕ ن  ُ﴾۱﴿ُق ۡراه

સરુામા ં‘જજન’ શબ્દ : ૩ વખત 

કુરઆનમા ં‘જજન’ શબ્દ : ૨૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૯ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૮૬ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૧૦૯ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧૦ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪૦ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ અઅરાફ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ યાસીન 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : એક ‘જજન (જજન્નાત)’નો 
હકસ્સો બયાન કરવામા ંઆવયો છે. જે કુરઆન 
સાભંળતો હતો. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ વધ ુ
પ્રમાણમા ંસરુએ ‘જજન’ની નતલાવત કરે, તો તે 
દુનનયામા ં જજન્નાતોના દરેક પ્રકારના શર-
બરુાઇથી મહફેુઝ રહશેે અને હઝરત મોહમ્મદ 
(સ.અ.વ.)ની સાથે બોલાવવામા ં આવશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૧૪૦) 
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સરુએ મઝુ્ઝમ્મ્મલ-૭૩ : ચાદર 
ઓઢવાવાળા (હઝરત રસલૂેખદુા 

સ.અ.વ.નો લકબ છે.) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-
(૧,૨) : 

اَيٰ َها ٖۤ نُُيه ٰمّل   ُ﴾۱﴿ُالۡم ٰزَ
સરુામા ં‘મઝુ્ઝમ્મ્મલ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘મઝુ્ઝમ્મ્મલ’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૯ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૦ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૦૦ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૮૫૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૭ વખત 
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નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ કલમ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ મદુ્દમ્સ્સર 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
‘મઝુ્ઝમ્મ્મલ’ શબ્દ આવયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ નમાઝે 
ઇશામા ં અથવા તો રાતના આખરી પહોર-
છેલ્લા ભાગમા ંસરુએ મઝુ્ઝમ્મ્મલની નતલાવત 
કરે, તો હદવસ અને રાત્રે તે સરુો તેની સાથે 
રહશેે. ખદુાવદેં આલમ તેન ે સારી ઝીંદગી 
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આપશે અને મૌત પણ સારૂ ં હશે.” (મજમઉલ 
બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૧૫૭) 

 

www.hajinaji.com


INDEX                               પેજ.215 HAJINAJI.com 

સરુએ મદુ્દમ્સ્સર-૭૪ : ણલહાફ (કામળી) 
ઓઢવાવાળો. (હઝરત રસલૂેખદુા 

સ.અ.વ.નો લકબ છે.) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-
(૧,૨,૩) : 

اَيٰ َها ٖۤ نُُاُيه ثّٰر  ۲ُۡ﴿ُُ   ﴾ُُق ۡمُفَاَنّۡذر۱ُۡ﴿ُلۡم ٰدَ  ُ﴾۳﴿ُ   ﴾َُُوَربََٰكُفَكَِٰبّ
સરુામા ં‘મદુ્દમ્સ્સર’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘મદુ્દમ્સ્સર’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૯ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૫૬ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૫૭ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૦૩૬ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ 
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નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 

સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૪ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ 
મઝુ્ઝમ્મ્મલ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ફાતહા 

ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ વાજીબ 
નમાઝમા ં સરુએ મદુ્દમ્સ્સરની નતલાવત કરે તો 
તેનો અલ્લાહતઆલા પર એક હક હશે કે તેને 
મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદ (અ.મ.ુસ.)ના 
સાથે બોલાવશે. દુનનયામા ંતેની ઉપર કોઇપણ 
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પ્રકારનો અત્યાચાર (ઝબરદસ્તી) નહહ થાય.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૧૭૧) 
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સરુએ હકયામહ-૭૫ : કયામત 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
ُٖۤ َمّةنًَُُل ُبَّيۡوّمُالّۡقيه  ُ﴾۱﴿ُا قّۡسم 

સરુામા ં‘હકયામહ’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆનમા ં‘હકયામહ’ શબ્દ : ૭૦ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૯ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૪૦ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૬૫ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૬૭૬ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૧ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ કાહરઆ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ હુમઝર 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) કયામત, 

૨) લા ઉકસેમો 
નામ રાખવાનુ ંકારણ : આ સરુામા ંકયામતના 
હાલાત બયાન કરવામા ંઆવયા છે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂેખદુા (સ.અ.વ.)એ 
ફરમાવયુ ંકે, “જેણે ‘સરુએ હકયામહ’ની નતલાવત 
કરી, તેના માટે હુ ં તથા જજબ્રઇલ બનં ેગવાહી 
આપીશુ ં કે કયામતના હદવસે તે મોમીન હશે. 
તેનો ચહરેો તમામ લોકોથી વધારે મનુવવર 
(પ્રકાનશત) હશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, 

પેજ ન.ં૧૯૦) 
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સરુએ દહર-૭૬ (સરુએ ઇન્સાન-૭૬) : 
ઝમાનો, કાળ, યગુ, સમય (મનષુ્ય, માનવ, 

ઇન્સાન) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

َُُُهۡلُ ُٰمَّنُالٰدَ َُعََلُاًۡلّنَۡساّنُّحۡي  ُاُـُا   ُّرُلَۡمُيَك ۡنَُشۡيـُهُۡاَِته ُُٰمَۡذك ۡور 
﴿۱﴾ُ 

સરુામા ં‘દહર’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆનમા ં‘દહર’ શબ્દ : ૬૫ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૯ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૩૧ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૪૩ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૦૮૯ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૫ વખત 
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નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૮ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ રહમાન 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ તલાક 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) ઇન્સાન, 

૨) દહર, ૩) હલ અતા, ૪) અબરાર 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
‘ઇન્સાન’ અને ‘દહર’ શબ્દ આવયો છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : આ સરુો એહલેબૈત 
(અ.મ.ુસ.)ની ફઝીલતમા ંનાણઝલ થયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ દર ગરુૂવારે 
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સયૂોદય થવા પહલેા સરુએ દહર (સરુએ 
ઇન્સાન)ની નતલાવત કરશે તો ખદુાવદેં આલમ 
હુરૂલઐનની સાથે તેની શાદી કરશે. (મજમઉલ 
બયાન,     ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૨૦૬) 
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સરુએ મસુસલાત-૭૭ : ૧) રસલૂો, ૨) 
મોકલવામા ંઆવેલા 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

هّتُ َُُوالۡم ۡرَسل ۡرف اؕ ن  ُ﴾۱﴿ُع 
સરુામા ં‘મસુસલાત’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘મસુસલાત’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૨૯ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૫૦ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૮૧ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૮૪૧ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે 
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૩ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ હુમઝહ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ કાફ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) મસુસલાત, 

૨) ઉફસ  
નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘મસુસલાત’ શબ્દથી 
સરુાની શરૂઆત કરવામા ંઆવી છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સરુએ 
મસુસલાતની નતલાવત કરશે તો અલ્લાહતઆલા 
તેન ે હઝરત મોહમ્મદ (સ.અ.વ.) સાથે 
બોલાવશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ 
ન.ં૨૨૭) 
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સરુએ નબાઅ-૭૮ : ખબર-મહાન બનાવ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧,૨ 

સરુામા ં‘નબાઅ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘નબાઅ’ શબ્દ : ૧૫ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૪૦ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૭૪ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૭૯૭ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૦ 

www.hajinaji.com


INDEX                               પેજ.226 HAJINAJI.com 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ મઆહરજ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ નાણઝયાત 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) નબાઅ, 

૨) તસાઅલ, ૩) મોઅસેરાત, ૪) અમ્મ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘નબાઅ’ શબ્દ બીજી 
આયતમા ંઆવયો છે. 

ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જે માણસ પાબદંીથી 
(નનયમીત રીતે) સરુએ નબાઅની નતલાવત 
કરે તો ખદુાવદેં આલમ તેન ેવષસ પરુૂ થાય તે 
પહલેા બૈતલુ્લાહ (ખાનએ કા’બા)ની 
ણઝયારતથી મશુરસફ કરશે.” (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૨૩૭) 
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સરુએ નાણઝયાત-૭૯ : ‘નાઝેઆ’નુ ં
બહુવચન છે. રૂહ ખેંચવાવાળા (મલાએકા). 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ّتُ ّعه َُُوالّٰنه  ُ﴾۱﴿َُغۡرق اؕ ن
સરુામા ં‘નાણઝયાત’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘નાણઝયાત’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૨ 

સરુામા ંઆયતો : ૪૬ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૭૯ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૭૮૫ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૧ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ નબાઅ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ઇન્ન્ફતાર 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘નાણઝઆત’ શબ્દથી 
સરુાની શરૂઆત થઇ છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “સરુએ નાણઝઆતની 
નતલાવત કરવાવાળો આ દુનનયાથી સયરાબ 
(તપૃ્ત થઇન)ે જશે. કબ્રથી સયરાબ થયેલો 
ઉઠશે અન ે સયરાબ થએલી હાલતમા ં
બેહહશ્તમા ં દાખલ થશે.” (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૨૫૦) 
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સરુએ અબસ-૮૦ : ભવા ંચઢાવવા (મોઢું 
બગાડવુ)ં 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

نُُعََبَسُ ۡٓ  ُ﴾۱﴿َُوَتَوَٰله
સરુામા ં‘અબસ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘અબસ’ શબ્દ : ૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૪૨ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૩૩ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૫૫૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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સરુાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-થોડા 
પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૪ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ નજમ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ કદ્ર 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) અબસ, 

૨) અઅમા, ૩) સફરહ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : સરુાની શરૂઆત 
‘અબસ’ શબ્દથી થઇ છે. 
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સરુએ તકવીર-૮૧ : વીટાળવુ ં
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ُك ٰوَّرۡتُُاّذَُا ۡمس   ُ﴾۱﴿ُ   الٰشَ
સરુામા ં‘તકવીર’ શબ્દ : ૧ વખત  

કુરઆનમા ં‘તકવીર’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૯ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૦૪ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૪૩૪ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૭ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ મસદ 
(સરુએ લહબ) 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ અઅલા 
સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) તકવીર, 

૨) કુવવેરત 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : કુવવેરતથી તકવીર 
બન્યુ ંછે. જે પહલેી આયતમા ંછે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ એવુ ંઇચ્છતો હોય કે 
કયામતના હદવસે તેની આંખો મને જોઇ શકે 
તો તે સરુએ તકવીરની નતલાવત કરે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૨૭૩) 
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સરુએ ઇન્ન્ફતાર-૮૨ : ફાટી જવુ ં
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ْنَفَطَرۡتنُُاّذَُا ُا َمٓاء   ُ﴾۱﴿ُالٰسَ
સરુામા ં‘ઇન્ન્ફતાર’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘ઇન્ન્ફતાર’ શબ્દ : ૨૦ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૯ 

સરુામા ંશબ્દો : ૮૧ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૩૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૨ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ નાણઝઆત 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ઇમ્ન્શકાક 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) ઇન્ન્ફતાર 
૨) ઇન ફતરત 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘ઇન ફતરત’ 
ઇન્ન્ફતારથી બન્યુ ં છે. જે પહલેી આયતમા ં
આવયુ ંછે. 
સરુાનન નવનશષ્ટતા : સરુાનો ક્રમ અને નાણઝલ 
થવાનો ક્રમ એક જ છે. ફકત આજ સરુો છે. જે 
‘અલ્લાહ’ શબ્દ પર ખતમ થયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સરુએ ઇન્ન્ફતારની 
નતલાવત કરશે તો અલ્લાહતઆલા તેને દરેક 
કબ્રની બરાબર અજ્ર્ અતા કરશે, અને દરેક 
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ટીપાથી દસ ગણો બદલો આપશે. તથા 
કયામતના હદવસે તેની મોટી પ્રનતષ્ઠા હશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૨૮૩) 
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સરુએ મતુફ્ફેફીન-૮૩ : તોલમાપમા ંઓછ ં
આપનારા 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ُ نَُُويۡل  ّفۡيَ  ُ﴾۱﴿ُلّٰلۡم َطٰفّ
સરુામા ં‘મતુફ્ફેફીન’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘મતુફ્ફેફીન’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૩૬ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૬૯ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૭૫૧ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૬ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ અન્કબતુ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ બકરહ 

સરુા સાથે સબંધં ધરવતા નામ : ૧) 
મતુફ્ફેફીન, ૨) તત્ફીફ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
‘મતુફ્ફેફીન’ શબ્દ આવયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સરુએ મતુફ્ફેફીનની 
નતલાવત કરશે તો અલ્લાહતઆલા કયામતના 
હદવસે તેને ખાણલસ (શદુ્ધ) બેહહશ્તી શરાબથી 
સયરાબ (તપૃ્ત) કરશે.” (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૨૮૯) 

www.hajinaji.com


INDEX                               પેજ.238 HAJINAJI.com 

સરુએ ઇમ્ન્શકાક-૮૪ : ણચરાવુ ં
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ْنَشٰقَۡتنُُاّذَُا ُا َمٓاء   ُ﴾۱ُ﴿ُالٰسَ
સરુામા ં‘ઇમ્ન્શકાક’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘ઇમ્ન્શકાક’ શબ્દ : ૨૮ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૫ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૦૮ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૪૪૪ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮૩ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ઇન્ન્ફતાર 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ રૂમ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) 
ઇમ્ન્શકાક, ૨) અનશક્કત 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
‘અનશક્કત’ શબ્દ આવયો છે. તેનાથી ઇમ્ન્શકાક 
બન્યુ ંછે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સરુએ ઇમ્ન્શકાકની 
નતલાવત કરે તો અલ્લાહતઆલા તેના નામએ 
આમાલ (આમાલનામા)ને નજર અંદાઝ નહહ 
કરે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ 
ન.ં૩૦૧) 
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સરુએ બરુૂજ-૮૫ : બરુ્જનુ ંબહવુચન છે. 
(ચમકતા નસતારાઓ-નક્ષત્રો) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

َمٓاءُّ ۡوّجنَُُوالٰسَ  ُ﴾۱﴿ُذَاّتُالِۡب  
સરુામા ં‘બરુૂજ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘બરુૂજ’ શબ્દ : ૪ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૨ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૦૯ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૪૬૮ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૭ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ શમ્સ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ તીન 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) બરુૂજ, ૨) 
અન-નબીય્યીન 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
‘બરુૂજ’ શબ્દ આવયો છે. 

ફઝીલત : હઝરત ઇમામ જાફરે સાહદક 
(અ.સ.)એ ફરમાવયુ ં કે, “સરુએ ‘બરુૂજ’ 
અંણબયાનો સરુો છે. તેથી નમાઝમા ં તેની 
નતલાવત કરવાવાળાને અંણબયા, મરુસલીન 
અને સાલેહીન (સદાચારીઓ)ની સાથે બોલાવ 
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આવશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ 
ન.ં૩૧૧) 
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સરુએ તાહરક-૮૬ : રાનત્રમા ંઆવનાર - 
તારો 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

َمٓاءُّ اّرّقنَُُوالٰسَ  ُ﴾۱﴿َُوالٰطَ
સરુામા ં‘તાહરક’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘તાહરક’ શબ્દ : ૧૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૭ 

સરુામા ંશબ્દો : ૬૧ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૨૫૪ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૬ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ બલદ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ કમર 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
‘તાહરક’ શબ્દ આવયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.)એ ફરમાવયુ ંછે કે, “જે માણસ નમાઝમા ં
સરુએ તાહરકની નતલાવત કરે તો કયામતના 
હદવસે ખદુાની હુઝુરમા ં તેનો ઉચ્ચ મરતબો 
હશે અન ે જન્નતમા ં અંણબયા તથા અસ્હાબ ે
અંણબયાની સાથે હશે.” (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૩૨૦) 
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સરુએ અઅલા-૮૭ : સવોચ્ચ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
 ُ﴾۱﴿ُاۡسَمَُربَّٰكُاًۡلَۡعََلنَُُسٰبّّحُ

સરુામા ં‘અઅલા’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘અઅલા’ શબ્દ : ૯ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૯ 

સરુામા ંશબ્દો : ૭૨ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૨૯૬ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૮ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ તકવીર 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ લૈલ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) અઅલા, 
૨) સબ્બેહહસ્મ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
‘અઅલા’ શબ્દ આવયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે : “જેણે સરુએ અઅલાની 
નતલાવત કરી, તેને ખદુાવદેં આલમ હઝરત 
મોહમ્મદ (સ.અ.વ.), હઝરત મસુા અન ેહઝરત 
ઇબ્રાહીમ (અ.સ.) પર નાણઝલ થયેલા 
સહીફાઓના કુલ અક્ષરોના દસ ગણો સવાબ 
અતા ફરમાવશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, 

પેજ ન.ં૩૨૬) 
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સરુએ ગાનશયા-૮૮ : ઢાકંી લેનારી મસુીબત 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ :  

تُهَُُهۡلُ َ ُالَۡغاّشَيّة َُُكُُٮا  ﴾۱﴿َُحّديۡث 
સરુામા ં‘ગાનશયા’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘ગાનશયા’ શબ્દ : ૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૬ 

સરુામા ંશબ્દો : ૯૨ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૮૨ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬૮ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ઝાહરયાત 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ કહફ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
‘ગાનશયા’ શબ્દ આવયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત ઇમામ જાફરે સાહદક 
(અ.સ.)એ ફરમાવયુ ંછે કે, “જે માણસ નમાઝમા ં
પાબદંીથી (નનયમીત રીતે) સરુએ ગાનશયાની 
નતલાવત કરે તો ખદુાવદેં આલમ તેન ેદુનનયા 
તથા આખેરતમા ં પોતાની રહમેતના છાયામા ં
રાખેલ હશે અન ે આખેરતમા ં જહન્નમની 
આગથી મહફેુઝ રહશેે.” (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૧૦,   પેજ ન.ં૩૩૩) 
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સરુએ ફજ્ર્-૮૯ : સબુ્હ (પ્રભાત) 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-
૧,૨: 

 ُ﴾۲﴿ُ﴾َُُولََياٍلَُعۡشٍرن۱ُ﴿َُوالَۡفۡجّرنُ
સરુામા ં‘ફજ્ર્’ શબ્દ : ૬ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૩૦ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૩૯ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૫૮૪ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ લૈલ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ઝોહા 
સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) ફજ્ર્, ૨) 
ઇન્કેલાબ, ૩) હુસૈન (અ.સ.) 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : પહલેી આયતમા ં‘વલ 
ફજ્ર્’ શબ્દ આવયો છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : આ સરુો ઇમામે હુસૈન 
(અ.સ.) નવશે નાણઝલ થયો છે. એ માટે કે 
નફસે મતુ્મઇન્નાના હકદાર ઇમામે હુસૈન 
(અ.સ.) છે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ ઝીલ્હજ મહહનાની 
દસ રાતોમા ં સરુએ ફજ્ર્ની નતલાવત કરે તો 
ખદુા તેના ગનુાહોને માફ કરી દેશે અન ે તે 
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નસવાયના હદવસોમા ં નતલાવત કરે તો 
કયામતના હદવસે નરુાની લોકોમા ં સ્થાન 
પામશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ 
ન.ં૩૪૧) 
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સરુએ બલદ-૯૦ : શહરે - નગર 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
ُٖۤ َذاُالۡبًََُُل ُبّهه  ُ﴾۱﴿ُلَّدنُا قّۡسم 

સરુામા ં‘બલદ’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆનમા ં‘બલદ’ શબ્દ : ૧૯ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૦ 

સરુામા ંશબ્દો : ૮૨ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૪૨ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૫ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ કાફ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ તાહરક 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
‘બલદ’ શબ્દ આવયો છે. 
ફઝીલત : ઇમામે જાફરે સાહદક (અ.સ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ નમાઝમા ં સરુએ 
બલદની નતલાવત કરે તો તે દુનનયામા ંસાલેહ 
(સદાચારી) મશહુર થશે અન ે આખેરતમા ં
અલ્લાહની બારગાહમા ં માનવતં થશે અને 
નબીઓ, શહીદો તથા સદાચારીઓના દોસ્તોમા ં
તેની ગણના થશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-
૧૦, પેજ ન.ં૩૫૭) 
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સરુએ શમ્સ-૯૧ : સરૂજ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
مُۡ ُُُّسَُوالٰشَ حه  ُ﴾۱﴿ُ    َهُاُٮَوض 

સરુામા ં‘શમ્સ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘શમ્સ’ શબ્દ : ૩૩ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૫ 

સરુામા ંશબ્દો : ૫૪ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૨૫૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૬ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ કદ્ર 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ બરુૂજ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) શમ્સ, ૨) 
નાકએ સાલેહ, ૩) તહઝીબે નફસ, ૪) તત્હીરે 
કુલબુ 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : ‘શમ્સ’ શબ્દથી સરુાની 
શરૂઆત થઇ છે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “જેણે સરુએ શમ્સની નતલાવત 
કરી તો જાણે કે તેણે જે ચીઝો પર સરુજના 
હકરણો પડે છે તેના બરાબર રાહ ેખદુામા ંસદકો 
આપ્યો.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ 
ન.ં૩૬૭) 
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સરુએ લૈલ-૯૨ : રાત 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
نَُُوالَٰۡيّلُ  ُ﴾۱﴿ُاّذَاُيَۡغشه

સરુામા ં‘લૈલ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં“લૈલ” શબ્દ : ૯૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૨૧ 

સરુામા ંશબ્દો : ૭૧ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૩૧૬ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

www.hajinaji.com


INDEX                               પેજ.257 HAJINAJI.com 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ અઅલા 
નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ફજ્ર્ 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : “લૈલ’ શબ્દથી સરુાની 
શરૂઆત થઇ છે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સરુએ લૈલની 
નતલાવત કરશે, ખદુાવદેં આલમ તેને એટલુ ં
બધુ ં આપશે કે તે રાજી ખશુ થઇ જશે. તેને 
સખ્તીઓથી નજાત (મમુ્ક્ત) આપશે અન ે તેનુ ં
જીવન શાનંતપણૂસ-શાનંતમય હશે.” (મજમઉલ 
બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૩૭૩) 
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સરુએ ઝોહા-૯૩ : નરુ, પ્રકાશ, રોશની 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

نُ حه  ُ﴾۱﴿َُوالٰض 
સરુામા ં‘ઝોહા’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘ઝોહા’ શબ્દ : ૭ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૧ 

સરુામા ંશબ્દો : ૪૦ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૬૫ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે  

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૧ 
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નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ફજ્ર્ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ઇમ્ન્શરાહ 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : ‘ઝોહા’ શબ્દથી સરુાની 
શરૂઆત થઇ છે. 

સરુાની નવનશષ્ટતા : આ સરુાથી વહી નાણઝલ 
થવાનો નસલનસલો ફરીથી શરૂ થયો. 

ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ સરુએ ઝોહાની 
નતલાવત કરશે, તેનાથી અલ્લાહતઆલા રાજી 
થશે. હુ ં તેની ભલામણ કરીશ, અન ે દરેક 
યતીમ તથા ફકીરના દસ ગણો સવાબ 
આપવામા ં આવશે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-
૧૦, પેજ ન.ં૩૭૯) 
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સરુએ ઇમ્ન્શરાહ-૯૪ : ‘નશરહ’થી ઇમ્ન્શરાહ 
બન્યુ ંછે. (નવશાળ કરવુ)ં 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

َلَۡمُ  ُ﴾۱﴿ُنَۡشَرۡحُلَـَكَُصۡدَرَكنُُا
સરુામા ં‘ઇમ્ન્શરાહ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘ઇમ્ન્શરાહ’ શબ્દ : ૫ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૭ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૦૨ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૨ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ઝોહા 
નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ અસ્ર 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) 
ઇમ્ન્શરાહ, ૨) શહસ, ૩) અલમ નશરહ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : સરુાની પહલેી 
આયતમા ં‘નશરહ’ શબ્દ આવયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “જેણે સરુએ ઇમ્ન્શરાહની 
નતલાવત કરી, જાણે કે તેણે મને દુુઃખી જોઇને 
મારા દુુઃખન ે દુર કયુું.” (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૩૮૭) 
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સરુએ તીન-૯૫ : અંજીર 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
ُ يۡت ۡوّننَُُُوالٰتّۡيّ  ُ﴾۱﴿َُوالٰزَ

સરુામા ં‘તીન’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘તીન’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૪ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૬૨ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૮ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ બરુૂજ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ કુરૈશ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) તીન, ૨) 
ઝયતનુ, ૩) તીન વ ઝયતનુ 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : ‘તીન’ શબ્દથઇ સરુાની 
શરૂઆત થઇ છે. 

ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.) 
ફરમાવે છે કે, “જેણે નમાઝોમા ંસરુએ તીનની 
નતલાવત કરી અલ્લાહતઆલા તેને જન્નતથી 
એટલુ ં બધુ ં આપશે કે તે રાજી થઇ જશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૩૯૨) 
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સરુએ અલક-૯૬ : જામી ગયેલુ ંલોહી 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧, 

૨ : 

ُۡ ُُ ُ﴾َُُخلََقُاًۡلّنَۡساَنُّمۡنُعَلٍَق۱ُ﴿ُُ ُبّاۡسّمَُربَّٰكُالَّٰذۡىَُخلََقُُاّقَۡرا
﴿۲﴾ُ 

સરુામા ં‘અલક’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘અલક’ શબ્દ : ૭ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૯ 

સરુામા ંશબ્દો : ૭૨ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૨૮૮ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
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સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : આ પહલેા ંકોઇ 
સરુો નાણઝલ થયો નથી. 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ કલમ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) અલક, 

૨) ઇકરાઅ, ૩) ઇકરાઅ ણબસ્મ ેરબ્બેક 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : બીજી આયતમા ં
‘અલક’ શબ્દ આવયો છે. 

સરુાની નવનશષ્ટતા : ૧) ‘વહી’ નાણઝલ થવાની 
શરૂઆત આ સરુાથી થઇ છે. ૨) છેલ્લો વજીબ 
નસજદો આ સરુામા ંછે. 
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ફઝીલત : ઇમામે જાફરે સાહદક (અ.સ.) 
ફરમાવે છે કે “જેણે સરુએ અલકની નતલાવત 
કરી, તેની મૌત શહીદની મૌત હશે. તેન ેશહીદ 
ઉઠાડવામા ંઆવશે. તે શહીદની ણઝિંદગી જીવશે. 
રાહ ે ખદુામા ં રસલૂ (સ.અ.વ.)ની સાથે રહીને 
લડવાવાળાઓના સવાબનો હકદાર થશે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૩૯૬) 
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સરુએ કદ્ર-૯૭ : મહાન રાનત્ર 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
نَٰاُٖۤ ُِّفُۡلَۡيلَّةُالَۡقۡدّر ُُُاّ َنَۡزلۡنهه  ُا   ُؕ﴿ُ۱﴾ُ 

સરુામા ં‘કદ્ર’ શબ્દ : ૩ વખત 

કુરઆનમા ં‘કદ્ર’ શબ્દ : ૩ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૫ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૦ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૧૫ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૫ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ અબસ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ શમ્સ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : આયત ન.ં૧ થી ૩મા ં
શબે કદ્રની અઝમતને બયાન કરેલ છે. 

ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “સરુએ કદ્રની નતલાવત 
કરવાવાળાનો સવાબ, માહ ે રમઝાનલુ 
મબુારકમા ંરોઝા રાખનારાઓના સવાબ જેટલો 
છે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૪૦૩) 
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સરુએ બય્યેના-૯૮ : ખલુ્લી દલીલ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ُُُلَۡمُ ۡيَ ۡنَفٰكّ ُم  ّبَُوالۡم ۡشّرّكۡيَ ۡواُّمۡنُاَۡهّلُالّۡكته يَك ّنُالَّٰذيَۡنَُكَفر 
ُ ؕ ن َنة  ُالَۡبٰيّ َُتاۡتهََّي    ُ﴾۱﴿َُحٰته

સરુામા ં‘બય્યેના’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆનમા ં‘બય્યેના’ શબ્દ : ૧૯ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૯૪ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૪૦૪ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૩ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : એક સાથે 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૦૦ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ તલાક 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ હશ્ર 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) બય્યેના, 
૨) બરીયા, ૩) લમ યકુનલ્લઝીન, ૪) એહલે 
હકતાબ, ૫) કયામત 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : ‘બય્યેના’ શબ્દ પહલેી 
આયતમા ંઆવયો છે. 

ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.)એ 
ફરમાવયુ ંછે કે, “અગર લોકો સરુએ બય્યેનાની 
ફઝીલતને જાણતે તો માલ-દોલત, પત્ની અને 
ઔલાદને છોડી દઇને તેની પાછળ લાગી જાત. 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૪૧૧) 
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સરુએ ણઝલઝાલ-૯૯ : ઝલઝલો - 
ધરતીકંપ (હાલવુ)ં 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ُُاّذَُا ُّزلَۡزالََهاؕ ن لّۡزلَّتُاًۡلَۡرض   ُ﴾۱﴿ُز 
સરુામા ં‘ણઝલઝાલ’ શબ્દ : ૨ વખત 

કુરઆનમા ં‘ણઝલઝાલ’ શબ્દ : ૬ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૮ 

સરુમા ંશબ્દો : ૩૬ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૫૮ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૯૩ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ નનસાઅ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ હદીદ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) 
ણઝલઝાલ, ૨) ઝલઝલા 
નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘ણઝલઝાલ’ શબ્દ 
પહલેી આયતમા ંઆવયો છે. 
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.) 
ફરમાવે છે કે, “સરુએ ણઝલઝાલની નતલાવત 
કરવાની ભલુશો નહહ. જેણે મસુ્તહબ નમાઝમા ં
તેની નતલાવત કરી, તે કયારેય પણ ધરતીકંપ, 

નવજળી પડવાથી અને દુનનયાવી બલાઓથી 
તેનુ ંમૌત થશે નહહ. મરવા પછી તે જન્નતમા ં
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જશે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ 
ન.ં૪૧૬) 

 

www.hajinaji.com


INDEX                               પેજ.274 HAJINAJI.com 

સરુએ આહદયાત-૧૦૦ : પરુ ઝડપે દોડતા 
ઘોડા. 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ّتَُوا ّديه ُُلۡعه اؕ ن  ُ﴾۱﴿َُضۡبح 
સરુામા ં‘આહદયાત’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘આહદયાત’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૧ 

સરુામા ંશબ્દો : ૪૦ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૬૯ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : એક સાથે 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૪ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ અસ્ર 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ કવસર 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘આહદયાત’ શબ્દથી 
સરુાની શરૂઆત થઇ છે. 
ફઝીલત : ઇમામ જાફરે સાહદક (અ.સ.) 
ફરમાવે છે કે, “પાબદંીથી સરુએ આહદયાતની 
નતલાવત કરશે તો કયામતના હદવસે હઝરત 
અલી (અ.સ.)ના ખાસ સહાબીમા ંતેની ગણના 
કરવામા ંઆવશે અન ેઆપના સાથીઓની સાથે 
હશે.” 
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સરુએ કાહરઆ-૧૦૧ : હય્યા ંહચમચાવનારી 
મસુીબત 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
َلَۡقاّرَعةُ  ُا  ُ﴾۱﴿ُؕ ن

સરુામા ં‘કાહરઆ’ શબ્દ : ૩ વખત 

કુરઆનમા ં‘કાહરઆ’ શબ્દ : ૫ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૧૧  

સરુામા ંશબ્દો : ૩૬ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૬૦ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૦ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ કુરૈશ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ કયામત 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘કાહરઆ’ શબ્દથી આ 
સરુાની શરૂઆત થઇ છે. 
ફઝીલત : ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર (અ.સ.) 
ફરમાવે છે કે, “સરુએ કાહરઆની નતલાવત 
કરવાવાળો દજ્જજાલના હફત્નાથી મહફેુઝ રહશેે 
અને તે દજ્જજાલ પર ઇમાન નહી લાવે. 
ઉપરાતં કયામતના હદવસ ે જહન્નમની 
નજાસતોથી દુર રહશેે.” (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૪૨૬) 
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સરુએ તકાસરુ-૧૦૨ : સપંનત્ત અને 
સતંનતની હદ ઉપરાતંની ઇચ્છા 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

َلۡهُه ُُٮا نُُُك م   ُ﴾۱﴿ُالٰتَكَاث ر 
સરુામા ં‘તકાસરુ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘તકાસરુ’ શબ્દ : ૨ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૮ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૮ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૨૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૬ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ કવસર 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ માઉન 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : ‘તકાસરુ’ શબ્દ પહલેી 
આયતમા ંઆવયો છે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂેખદુા (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “સતુા પહલેા ં સરુએ તકાસરુની 
નતલાવત કરવાવાળો કબ્રના અઝાબથી મહફેુઝ 
રહશેે. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ 
ન.ં૪૩૦) 
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સરુએ અસ્ર-૧૦૩ : ઝમાનો - બપોર 
પછીનો સમય 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

 ُ﴾۱﴿َُوالَۡعۡصّرنُ
સરુામા ં‘અસ્ર’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘અસ્ર’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૩ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૪ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૭૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૩ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ઇમ્ન્શરાહ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ આહદયાત 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : ‘વલ અસ્ર’ શબ્દથી 
સરુાની શરૂઆત થઇ છે. 
ફઝીલત : ઇમામે જાફરે સાહદક (અ.સ.) 
ફરમાવે છે કે, “જેણે મસુ્તહબ નમાઝમા ંસરુએ 
અસ્રની નતલાવત કરી તેન ે કયામતના હદવસે 
ખદુા એવી હાલતમા ં ઉઠાવશે કે તેનો ચહરેો 
નરુાની અને ખીલેલો હશે અન ે તે બેહહશ્તમા ં
દાખલ થશે.” 
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સરુએ હુમઝહ-૧૦૪ : નનિંદાખોર 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
ُ َُُويۡل  ُه َمَزٍةُلٰ َمَزّةؕ ن  ُ﴾۱﴿ُلّٰـك ٰلّ

સરુામા ં‘હુમઝહ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘હુમઝહ’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૯ 

સરુામા ંશબ્દો : ૩૩ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૩૪ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૧ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 
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નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૩૨ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ કયામત 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ મરુસલાત 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) હુમઝહ, 

૨) લમુઝહ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
‘હુમઝહ’ શબ્દ આવયો છે. 
ફઝીલત : ઇમામે જાફરે સાહદક (અ.સ.) 
ફરમાવે છે કે, “વાજીબ નમાઝમા ંસરુએ હુમઝહ 
પઢવાવાળો ગરીબી અને તગંદસ્તીથી દૂર 
રહશેે. ખદુા તેન ે રોઝી આપશ ે અન ે ખરાબ 
મૌતથી મહફેુઝ રહશેે. (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૪૩૭) 
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સરુએ ફીલ-૧૦૫ : હાથી 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

َلَۡمُ ّبُالّۡفۡيّل ُُا  ُ﴾۱﴿َُتَرَُكۡيَفُفََعَلَُربٰ َكُبّاَۡصحه
સરુામા ં‘ફીલ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘ફીલ’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૫ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૩ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૯૭ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે 
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૯ 
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નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ કાફેરૂન 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ફલક 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) ફીલ, ૨) 
અલમ તર 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : અસ્હાબે ફીલનો હકસ્સો 
બયાન થયેલો છે. 

સરુાની નવનશષ્ટતા : નમાઝમા ંઆ એક જ સરુો 
પઢવો કાફી નથી. બલ્કે સરુએ કુરૈશનુ ં પણ 
પઢવુ ંજરૂરી છે. 

ફઝીલત : ઇમામે જાફરે સાહદક (અ.સ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ વાજીબ નમાઝમા ં
સરુએ ફીલ અને સરુએ કુરૈશની નતલાવત કરશે 
તો તે કયામતના હદવસે ઝમીનનો દરેક 
નીચાણ અને ઉંચાણવાળો ભાગ તેના નમાઝી 
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હોવાની ગવાહી આપશે.” (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૪૪૧) 
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સરુએ કુરૈશ-૧૦૬ : અરબના એક કબીલાનુ ં
નામ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ :  

هّفُ  ُ﴾۱﴿ُق َريٍۡشنًُُّلّيۡل
સરુામા ં‘કુરૈશ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘કુરૈશ’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૪ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૭ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૭૬ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : ધીમે-ધીમે (થોડા-
થોડા પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૯ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ તીન 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ કાહરઆ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) કુરૈશ, ૨) 
ઇલાફ 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
“કુરૈશ” શબ્દ આવયો છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : સરુએ ‘ફીલ’ની માફક 
નમાઝમા ંઆ એક સરુા (સરુએ કુરૈશ)નુ ંપઢવુ ં
કાફી નથી. બલ્કે સરુએ ‘ફીલ’ પણ પઢવો 
જરૂરી છે. 
ફઝીલત : ઇમામે જાફરે સાહદક (અ.સ.) 
ફરમાવે છે કે, “જે માણસ વધ ુપ્રમાણમા ંસરુએ 
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કુરૈશની નતલાવત કરે ખદુાવદેં આલમ તેને 
જન્નતી સવારી અતા કરશે.” (સવાબલુ 
અઅમાલ) 
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સરુએ માઉન-૧૦૭ : રોજીંદા ઉપયોગમા ં
આવતી અગત્યની વસ્તઓુ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૭ : 

ۡوَنُ ۡوَنَُُُويَۡمَنع   ُ﴾۷﴿ُالَۡماع 
સરુામા ં‘માઉન’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘માઉન’શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૭ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૫ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૧૧૪ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
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સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ (થોડા-થોડા 
પ્રમાણમા)ં 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૭ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ તકાસરુ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ કાફેરૂન 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) માઉન, 

૨) અરઅયતલ્લઝી, ૩) દીન, ૪) તકઝીબે દીન 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : આ સરુામા ં ચાવીરૂપ 
શબ્દ ‘માઉન’ છે. 

ફઝીલત : ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર (અ.સ.) 
ફરમાવે છે કે, “જેણે વાજીબ અથવા મસુ્તહબ 
નમાઝમા ં સરુએ માઉનની નતલાવત કરી તો 
ખદુાવદેં આલમ તેના નમાઝ રોઝા કબલુ 
ફરમાવશે અને દુનનયાના બારામા ંતેન ેસવાલ 
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કરવામા ંનહહ આવ.ે” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-
૧૦, પેજ ન.ં૪૫૪) 
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સરુએ કૌસર-૧૦૮ : દરેક વસ્તનુી નવપલુતા 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

نَٰاُٖۤ  ُ﴾۱ُ﴿ُاَۡعَطۡينهَكُالَۡكۡوثََر ُُُاّ
સરુામા ં‘કૌસર’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘કૌસર’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૩ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૦ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૪૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે 
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૫ 
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નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ આહદયાત 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ તકાસરુ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) કૌસર, 

૨) ઇન્ના અઅતયના 
નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
“કૌસર” શબ્દ આવયો છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : કુરઆનનો સૌથી નાનો 
સરુો છે. 
ફઝીલત : ઇમામે જાફરે સાહદક (અ.સ.) 
ફરમાવે છે કે, “મસુ્તહબ અથવા વાજીબ 
નમાઝોમા ં સરુએ કૌસરની નતલાવત 
કરવાવાળાને અલ્લાહતઆલા કૌસરથી 
સયરાબ (તપૃ્ત) કરશે.” (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૪૫૮) 
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સરુએ કાફેરૂન-૧૦૯ : કાફીરનુ ંબહુવચન 
છે.-નામ્સ્તકો 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ۡوَننُُق ۡلُ اَيٰ َهاُالۡكهّفر  ٖۤ  ُ﴾۱﴿ُيه
સરુામા ં‘કાફેરૂન’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘કાફેરૂન’ શબ્દ : ૩૬ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૬ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૭ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૯૯ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે 
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૮ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ માઉન 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ફીલ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) કાફેરૂન, 

૨) જહદ, ૩) ઇબાદત, ૪) મકુશ્શકેશા (એટલે કે 
નશકસથી દૂરી અને મમુ્ક્ત.) 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
“કાફેરૂન” શબ્દ આવયો છે. 
સરુાની નવનશષ્ટતા : ‘સરુએ કાફેરૂન’ના બારામા ં
હરવાયત છે કે નમાઝમા ં ‘સરુએ ઇખ્લાસ’ની 
જેમ નતલાવત શરૂ કયાસ પછી આખા સરુાનુ ં
પઢવુ ંવાજીબ છે. 
ફઝીલત : હઝરત રસલૂેખદુા (સ.અ.વ.)એ 
ફરમાવયુ ં છે કે, “સરુએ કાફેરૂનની નતલાવત 
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કરવાવાળો ચોથા ભાગનુ ં કુરઆન પઢવાના 
સવાબનો હકદાર બન ેછે. શૈતાનો તેનાથી દૂર 
ભાગી જાય છે.” (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, 

પેજ ન.ં૪૬૨) 
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સરુએ નસ્ર-૧૧૦ : નસુરત-મદદ 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
نُُاّذَُا َُوالَۡفۡتح  ّ ُالِٰله  ُ﴾۱﴿َُجٓاَءُنَۡصر 

સરુામા ં‘નસ્ર’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘નસ્ર’ શબ્દ : ૧૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૩ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૯ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૮૦ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨ વખત 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મહદના 
સરુાનો પ્રકાર : મદની કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે 
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૧૧૪ 
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નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ તૌબા 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ તૌબા પછી 
કોઇ સરુો નાણઝલ થયો નથી. 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) નસ્ર, ૨) 
એઝા જાઅ, ૩) તવદીઅ (એટલે નવદાય- આ 
આખરી સરુો છે જે રસલૂેખદુા (સ.અ.વ.) પર 
નાણઝલ થયો. 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : પહલેી આયતમા ં“નસ્ર” 
શબ્દ આવયો છે. 

સરુાની નવનશષ્ટતા : સરુાના નાણઝલ થવાના 
ક્રમ પ્રમાણે આ આખરી સરુો છે. 

ફઝીલત : હઝરત ઇમામે જાફરે સાહદક 
(અ.સ.) ફરમાવે છે કે, “જેણે વાજીબ અથવા 
મસુ્તહબ નમાઝમા ં સરુએ નસ્રની નતલાવત 
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કરી તે પોતાના દુશ્મનો પર કામયાબ થશે. 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૪૬૬) 
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સરુએ મસદ-લહબ-૧૧૧ : રસ્સી-દોરડુ-ં
જવાળા 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૫ : 

ُۡ  ُ﴾۵﴿َُسدٍُمَُُُٰٰمّۡنَُُحۡبل ُُُۡيّدَهُاجُُِّّف
સરુામા ં‘મસદ’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘મસદ’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૫ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૩ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૮૧ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 
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નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે 

નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૬ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ હમ્દ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ તકવીર 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) મસદ, 

૨) અબ ુલહબ, ૩) તબ્બત 

નામ રાખવાનુ ં કારણ : આ સરુાની છેલ્લી 
આયતમા ંછેલ્લો શબ્દ ‘મસદ’ આવયો છે. 

ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.)થી 
હરવાયત છે કે, “હુ ંઆશા રાખુ ં છ ં કે મસદની 
નતલાવત કરવાવાળાને અન ે અબ ુ લહબને 
ખદુા તઆલા એકજ જગ્યાએ ભેગા નહહ કરે.” 
(મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૪૭૪) 
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સરુએ ઇખ્લાસ-તૌહીદ-૧૧૨ : એકલો, 
અનન્ય, અહદ્રનતય, એકત્વ સરુામા ં‘ઇખ્લાસ’ 
શબ્દ નથી. પરંત ુસરુાનુ ંબીજુ ંનામ તૌહીદ 

છે. 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ُُق ۡلُ ُاََحد  ُه َوُالِٰله    ُؕ﴿ُ۱﴾ُ 
સરુામા ં‘ઇખ્લાસ’ શબ્દ : - 

કુરઆનમા ં‘ઇખ્લાસ’ શબ્દ : - 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૪ 

સરુામા ંશબ્દો : ૧૫ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૪૭ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : ૨ વખત 
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નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે 
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૨ 

નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ નાસ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ નજમ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) ઇખ્લાસ, 

૨) તૌહીદ, ૩) અસાસ, ૪) તજરીદ, ૫) તફરીદ, 

૬) મઅરેફત, ૭) સમદ, ૮) નજાત, ૯) 
નનસ્બતુસબ 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : ‘ઇખ્લાસ’નો અથસ એ છે 
કે દરેક પ્રકારના ઇન્કાર-અવજ્ઞા કરવાથી દૂર 
રહવે ુ.ં તેથી જ આ સરુાને ‘ઇખ્લાસ’ કહવેામા ં
આવે છે. તેના પર ઇમાન અન ે યકીન 
રાખવાવાળો અવજ્ઞા કરવાથી મહફેુઝ રહ ેછે. 
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સરુાની નવનશષ્ટતા : સરુએ ઇખ્લાસની 
નતલાવત કરવાવાળાને ત્રીજા ભાગનુ ં કુરઆન 
પઢવાનો સવાબ મળશ.ે 

ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
ફરમાવે છે કે, “જેણે સરુએ ઇખ્લાસ (સરુએ 
તૌહીદ)ની નતલાવત કરી તેન ેઅલ્લાહ તઆલા 
મલાએકા, આસમાની હકતાબ, રસલુો અને 
કયામતના હદવસ પર ઇમાન લાવનારાઓના 
દસ ગણો સવાબ આપશે.” (મજમઉલ બયાન, 

ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૪૭૯) 
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સરુએ ફલક-૧૧૩ : પરોહઢયુ ં- પ્રભાત 

સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 
ُالَۡفلَّقنُُق ۡلُ ۡوذ ُبَّرٰبّ  ُ﴾۱﴿ُاَع 

સરુામા ં‘ફલક’ શબ્દ : ૧ વખત 

કુરઆનમા ં‘ફલક’ શબ્દ : ૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૫ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૩ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૭૩ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે 
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૦ 
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નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ફીલ 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ નાસ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) ફલક, ૨) 
મઉઝા 
નામ રાખવાનુ ં કારણ : પહલેી આયતમા ં
‘ફલક’ શબ્દ આવયો છે. 
ફઝીલત : ઇમામે મોહમ્મદે બાહકર (અ.સ.) 
ફરમાવે છે કે, “નમાઝે નવત્રમા ંસરુએ ‘ઇખ્લાસ’, 
સરુએ ‘ફલક’ અન ે સરુએ ‘નાસ’ની નતલાવત 
કરવાવાળાને મલાએકા કહ ેછે કે તને મબુારક 
થાય, ખદુાએ તમારી આ નમાઝને 
કબલુીયતનો શરફ અતા કયો છે. (મજમઉલ 
બયાન, ભાગ-૧૦, પેજ ન.ં૪૯૧) 
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સરુએ નાસ-૧૧૪ : ઇન્સાન - મનષુ્યો 
સરુાના નામ સાથે સબંધં ધરાવતી આયત-૧ : 

ُالٰنَاّسنُُق ۡلُ ۡوذ ُبَّرٰبّ  ُ﴾۱﴿ُاَع 
સરુામા ં‘નાસ’ શબ્દ : ૫ વખત 

કુરઆનમા ં‘નાસ’ શબ્દ : ૨૪૧ વખત 

જુઝ (સરુો કયા પારામા)ં : ૩૦ 

રૂકુઅ : ૧ 

સરુામા ંઆયતો : ૬ 

સરુામા ંશબ્દો : ૨૦ 

સરુામા ંઅક્ષરો : ૮૦ 

સરુામા ં‘અલ્લાહ’ શબ્દ : - 

નાણઝલ થવાનુ ંસ્થળ : મક્કા 
સરુાનો પ્રકાર : મક્કી કાનમલ 

નાણઝલ થવાનો પ્રકાર : એક સાથે 
નાણઝલ થવાનો ક્રમ : ૨૧ 
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નાણઝલ થવા પહલેાનો સરુો : સરુએ ફલક 

નાણઝલ થવા પછીનો સરુો : સરુએ ઇખ્લાસ 

સરુા સાથે સબંધં ધરાવતા નામ : ૧) નાસ, ૨) 
મઉઝા, ૩) મકુશકશતા 

નામ રાખવાનુ ંકારણ : આ નાનકડા સરુામા ં૫ 
વખત ‘નાસ’ શબ્દ આવયો છે. 

સરુાની નવનશષ્ટતા : કુરઆને કરીમનો આખરી 
સરુો છે. 

ફઝીલત : હઝરત રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.) 
સખ્ત ણબમાર થયા. જીબ્રઇલ આં હઝરત 
(સ.અ.વ.)ના નસરહાને (માથા પાસે) અને 
મીકાઇલ પાયંતી (પગ પાસે) ઉભા રહ્યા. 
જીબ્રઇલ સરુએ ‘નાસ’ની નતલાવત કરીને 
રસલૂે અકરમ (સ.અ.વ.)ને ખદુાની પનાહમા ં
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આપી રહ્યા હતા. (મજમઉલ બયાન, ભાગ-૧૦, 

પેજ ન.ં૪૯૫) 
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