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Ние вече ти дадохме седемте повтарящи се знамения и
Великия Коран.(15:87)

Aйета е напомняне за Благословиите в Курана и Заповедта за съсредоточаване върху
посланието му.

Аллах казва на своя Пророк: След като ти дадохме Свещения Куран, не гледай вече този
живот и неговите наслади и временни удоволствия които дадох на хората за да ги изпитам.Не
и завиждай за това което имат на този свят и не се разстройвай от съжаление заради тяхното
отричане и изправяне срещу твоята религия.

(и спусни крилото си над вярващите, които те последват!)(26:215) значеща- бъди мил с тях и
като в айета:

﴿ ٌمیحَِّر ٌفوُءَر  َنیِنِمْؤُمْلاِب  ْمُكْیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُّتِنَع  اَم  ِهْیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُكِسُفنَأ  ْنِّم  ٌلوُسَر  ْمُكَءآَج  ْدَقَل   ﴾

(Дойде вече Пратеник при вас измежду вас самите. Тежко е за него вашето затруднение,
загрижен е за вас, към вярващите е състрадателен, милосърден.) (9:128)

Има някои различия в мненията на учените относно значението на ''седемте Матхани
''(повтарящи се знамения и великия Коран.)

Ибн Мас’уд,Ибн ‘Умар,Ибн ‘Аббас,Муджахид,Са’ид бин Джубейр,Ад-Даххк и др. Казват,че
това са седемте дъли Сури (Ал-Бакара,Ал -‘Имран,Ан-Ниса,Ал-Ма’идаАл-Ан’ам,Ал-А’раф и
Юнус) 
Има текстове съобщени от Ибн ‘Аббас и Са’ид бин Джубайр в подкрепа.Са’ид казва:

,, В тях Аллах обяснява задълженията,Худуд (правните граници),истории и закони.’’

Ибн ‘Аббас казва:''Той обяснява параболите,историите и уроците.''

Другото
мнение
е,че те
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(седемте Матхани) са Ал-Фатиха,която е съставена от седем айета, ''Които Аллах даде
специално на вас (на вас Мюсюлманите)''.На това мнение е и Ан-Нака’и ’Абдулла бин
‘Умайр,Ибн Аби Мулайка,Сахир бин Хаушаб,Ал-Хасан Ал- Басри и Муджахид.

Ал-Букхари (Аллах да е доволен от него) е записал два хадита по въпроса.

Първият е предаден от Абу Са’ид бин ал-Му’алла,който казва: ''Пророка мина покрай
мене,докато се молех.Той ме повика,но аз не отвърнах докато не свърших с
молитвата.Тогава отидох при него и той попита:

؟» يِنَیِتْأَت ْنَأ  َكَعَنَم  اَم  »

(Какво те спря да не дойдеш при мен) ,отвърнах:’’Аз се молех’’- 
''А не каза ли Аллах:

« ُهللا ِلُقَی  ْمَلَأ 

﴿ ْمُكاَعَد اَذِإ  ِلوسَُّرلِلَو  َِِّهللا  ْاوُبیِجَتْسا  ْاوُنَماَء  َنیذَِّلا  اهَُّیَأی  ﴾

(О, вярващи, откликвайте на Аллах и на Пратеника, щом ви зове ..) (8:24)

دِجْسَمْلا َنِم  َجُرْخَأ  ْنَأ  َلْبَق  ِنآْرُقْلا  يِف  ٍةَروُس  َمَظْعَأ  َكمُِّلَعُأ  َالَأ  »

(Дали да не ви науча на най-великолепната Сура преди да изляза от джамията?) Когато
Пророка тръгна да си ходи,аз му напомних и той каза:

﴿ َنیِمَل ـ َعْلا ِّبَر  َِّهللا  ُدْمَحْلا   ﴾

Хвала на Аллах, Господа на световете (т.е. на всичко което съществува) (1:2) 
هُتیِتوُأ يذَِّلا  ُنآْرُقْلاَو  يِناَثَمْلا  ُعْبَّسلا  َيِه   

»

(Това е седмото от Матхани и Курана, които ми бяха дадени). Вторият хадис се предава от
Абу Хурейра който твърди,че Пророка казал:

« میِظَعْلا ُنآْرُقْلاَو  يِناَثَمْلا  ُعْبَّسلا  َيِه  ِنآْرُقْلا  ُّمُأ  »

(Умм Ал-Кур’ан (Майката или есенцията на Курана) са седемте Матхани и Великият
Куран).Това значи,че Ал-Фатиха са седемте Матхани плюс Великият Куран,но това не
противоречи на мнението,че седемте Мадхани са седемте дълги Сури,защото те имат
същите качества както целия Куран.И Аллах казва:

﴿ َيِناثََّم ًاهِب  ـ َشتَُّم ًاب  ـ َتِك ِثیِدَحْلا  َنَسْحَأ  لََّزَن  َُّهللا  ﴾

(Аллах низпосла най-прекрасното Слово в Книга (този Куран) със сходни, повтарящи се
части.) (39:23)Така,че ако се повтаря по един начин и неговите части са сходни по друг
начин,това също е Великият Куран.
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