
இன்று உலகில் வாழும் மக்கள் பல 
மதங்களை ககாண்டவர்கைாக இருக்கிற ாம் 
ஒவ்வருவரும் தங்களிடத்தில் ஒரு றவதத்ளத 
ளவத்திருகி ார்கள். ஆனால்  அவர்கள் 
ளவத்திருக்கும் றவதங்கள் பல முரண்பாடுகள் 
ககாண்டளவகைாகவும், அறிவியலுக்கு 
ஒவ்வாதளவகைாகவும், நளடமுள  சாத்திய 
மற் ளவகைாகவும் இருக்கி து என்று 
நம்மால் அறுதியிட்டு கசால்லி விட முடியும். 

   ஆனால் முஸ்லிம்கள் ளவத்திருக்கும் 
திருக்குர்ஆன் என்பது  எந்த முரண்பாடும் 
இல்லாத,அறிவியலுக்கு ஒத்துறபாகி  
நளடமுள  சாத்தியம் உள்ைதாக 
இருப்பறதாடு மட்டும் அல்லாது றவதம் 
என் ால் என்ன அவற்றின் அைவுறகாள் 
எப்படி இருக்கறவண்டும் என்பளத கதள்ைத் 
கதளிவாக கற்றுத்தருகி து. 

இப்படிப்பட்ட அற்புதமான றவதத்ளத 
ளவத்திருக்கும் முஸ்லிம்கள் இந்த குர்ஆளன  
எவ்வாறு பயன் படுத்துகி ார்கள் என்பதுதான் 
இங்கு  றகள்வி குறியாக எழும்புகி து. 
குர்ஆன் என் ால் அளத பட்டுக் 
கம்பைத்தால் றபார்த்தி யாரும் கதாடாத 
இடத்தில் ளவப்பதும் இ ந்தவர்களுக்கு 
ஃபாத்திஹா ஓதுவதும், தட்டில் எழுதி 
களரத்து குடிப்பதும் தாயத்தில் 
கதாங்கவிடுவதும் என்று மார்க்கம் 
கற்றுத்தராதளத கசய்து ககாண்டிருக்கிற ாம்  
இப்படிப்பட்ட அற்புதமான குர்ஆளன எப்படி 
அணுகறவண்டும் என்பளத சுருக்கமாக  
கதளிவு படுத்துவறத இந்த பிரசுரத்தின் 
றநாக்கம். 

 

முரண்பாடில்லா இள  றவதம்! 

அவர்கள் இந்தக் குர்ஆளனச் சிந்திக்க 
மாட்டார்கைா? இது அல்லாஹ் 
அல்லாதவரிடமிருந்து வந்திருந்தால் இதில் 
ஏராைமான முரண்பாடுகளைக் 
கண்டிருப்பார்கள். (அல்குர்ஆன்:4:82) 

சவால் விடும் குர்ஆன்! 

"இக்குர்ஆன் றபான் ளதக் ககாண்டு 
வருவதற்காக மனிதர்களும், ஜின்களும் 
ஒன்று திரண்டாலும் இது றபான் ளதக் 
ககாண்டு வர முடியாது. அவர்களில் ஒருவர் 
மற் வருக்கு உதவியாைராக இருந்தாலும் 
சரிறய'' என்று கூறுவீராக! (அல்குர்ஆன் 17:88) 

சிந்திக்க தூண்டும் குர்ஆன். 

அவர்கள் இக்குர்ஆளனச் சிந்திக்க 
றவண்டாமா? அல்லது அவர்களின் 
உள்ைங்கள் மீது அதற்கான பூட்டுக்கள் 
உள்ைனவா? (அல்குர்ஆன் 47:24) 

உலக மக்கள் அளனவருக்கும்மான ஒறர 
றவதம்! 

 (கபாய்ளயயும் உண்ளமளயயும்) 
பிரித்துக் காட்டும் வழி முள ளய 
அகிலத்தாருக்கு எச்சரிக்ளக கசய்யக் 
கூடியதாக தனது அடியார் மீது அருளியவன் 
பாக்கியமானவன். (அல்குர்ஆன் 25:1) 

இன்னும் இக்குர்ஆளன பற்றி நபி 
(ஸல்) கசான்ன சி ப்புக்கள். 

ஒன்றுக்குப் பத்து நன்ளம. 

“அல்லாஹ்வின் றவதத்திலிருந்து ஓர் 
எழுத்ளத ஓதுபவருக்கு ஒரு நன்ளம உண்டு! 
ஒரு நன்ளம பத்து நன்ளமகளைப் 

 
திருக்குர்ஆனின் சிறப்புகள்... 



றபான் தாகும். “அ-ஃப், லாம், மீம்’ என்பளத 
ஓர் எழுத்து என்று கசால்ல மாட்றடன். 
மா ாக, அ-ஃப் ஓகரழுத்து, லாம் ஓகரழுத்து, 
மீம் ஓகரழுத்து என்று தான் கூறுறவன்” 
என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். அறி : இப்னுமஸ்ஊத் (ரலி), நூல் : திர்மிதி 2910 
இரு மடங்கு நன்ளம. 

“குர்ஆளன நன்கு மனனம் கசய்து 
தங்கு தளடயின்றி சரைமாக ஓதுபவர் 
இள வனுக்குக் கட்டுப்பட்ட கண்ணியமிக்க 
வானவத் தூதர்களுடன் இருக்கின் ார். 
சிரமம் றமற்ககாண்டு தட்டுத் தடுமாறி 
ஓதுபவருக்கு இரு கூலிகள்  இருக்கின் ன” 
என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். அறி : ஆயிஷா (ரலி), நூல்:முஸ்லிம் 798 

மனிதரில் சி ந்தவர். 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
உங்களில் சி ந்தவர் யார் என் ால், யார் 
குர்ஆளனத் தானும் கற்று, பி ருக்கும் 
கற்றுக் ககாடுக்கின் ாறரா அவர் தான். அறி 
: உஸ்மான் (ரலி), நூல் : புகாரி 5027 
ளஷத்தாளன விரட்டும் மருந்து. 

“உங்கள் வீடுகளை மண்ணள  கைாக 
ஆக்கி விடாதீர்கள். எந்த வீட்டில் சூரத்துல் 
பகரா ஓதப்படுகின் றதா அந்த வீட்ளட 
விட்டு ளஷத்தான் விரண்டு ஓடுகின் ான்” 
என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அறி 
: அபூஹுளரரா (ரலி), நூல் : முஸ்லிம் 780 

 

 

பாதுகாப்பு கிளடப்பது. 

“நீங்கள் படுக்ளகக்குச் கசல்லும் றபாது 
ஆயத்துல் குர்ஸிளய ஓதுங்கள். 

உங்களுடன் ஒரு பாதுகாவலர் (வானவர்) 
இருந்து ககாண்றட இருப்பார். காளல வளர 
ளஷத்தான் உங்களை கநருங்க மாட்டான்” 
என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
அறி : அபூஹுளரரா (ரலி), நூல் : புகாரி 3275. 

அழகிய உதாரணத்துக்குரியவர். 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 
குர்ஆளன ஓதுகின் (நல்ல)வரின் 
நிளலயானது எலுமிச்ளச றபான் தாகும். 
அதன் சுளவயும் நன்று! வாசளனயும் நன்று! 
(நல்லவராக இருந்து) குர்ஆன் ஓதாமல் 
இருப்பவர், றபரீச்சம் பழத்ளதப் 
றபான் வராவார். அதன் சுளவ நன்று; 
அதற்கு வாசளன கிளடயாது. தீயவனாகவும் 
இருந்து ககாண்டு குர்ஆளன ஓதி 
வருகின் வனின் நிளல துைசிச் கசடியின் 
நிளலளய ஒத்து இருக்கின் து. அதன் 
வாசளன நன்று, சுளவறயா கசப்பு! தீளமயும் 
கசய்து ககாண்டு குர்ஆளனயும் ஓதாமல் 
இருப்பவனின் நிளல குமட்டிக் காயின் 
நிளலளய ஒத்திருக்கின் து. அதன் சுளவயும் 
கசப்பு, அதற்கு வாசளனயும் கிளடயாது. அறி 
: அபூ மூஸல் அஷ்அரீ (ரலி), நூல் : புகாரி 5020. 

இது றபான்று ஏராைமான சி ப்புக்கள் 
திருக்குர்ஆனுக்கு இருக்கின் ன. நாம் 
அளனவரும் அதன் சி ப்புக்களை உணர்ந்து 
கசயல்பட வல்ல ரஹ்மான் அருள் 
புரிவானாக! 

    

 


