
  நன்மைகள் ஊற்றெடுக்கும் திருைமெ 
அல்லாஹ் மனிதனைப் பனைத்து அவன், தான் விரும்புவது பபால் வாழ்ந்துக் க ாள்ள விட்டுவிைாமல் வாழ்க்ன  

கெறினை பவதங் ளின் மூலமும் தூதர் ளின் மூலமும் வகுத்துக் க ாடுத்தான். இந்த அடிப்பனையில் மனித சமுதாைத்திற்கு 
இறுதி பவதமா  அல்குர்ஆனையும் இறுதித் தூதரா  முஹம்மது(ஸல்) அவர் னளயும் அனுப்பியுள்ளான்.  

இந்த திருமனை மனிதர் ளின் பிைப்பு முதல் இைப்பு வனர உள்ள அனைத்து வன ைாை ென்னம பைக் க்கூடிை 
விஷைங் னள உள்ளைக்கி னவத்திருக்கும் ஒரு கபாக்கிஷமா  பார்க்  முடிகிைது   

இனத மனிதன் சரிைாை முனையில் விளங்கி தம்முனைை வாழ்வில் கசைல் வடிவம் க ாடுத்தால் இந்த உல  வாழ்வில் 
ஏற்பைக்கூடிை பிரச்சனை ளுக்கு தீர்வா வும் மறுனமக்கு பைைளிக்  கூடிைதா வும் அனமயும் என்பதில் எந்த சந்பத மும் 
இல்னல. அல்லாஹ் இனத பற்றி கசால்லும் பபாது குர்ஆன் விசுவாசி ளுக்கு அருமருந்து எை கூறுகிைான். 

இன்னும், ொம் முஃமின் ளுக்கு ரஹ்மத்தா வும், அருமருந்தா வும் உள்ளவற்னைபை குர்ஆனில் (படிப்படிைா ) 
இைக்கினவத்பதாம் ஆைால் அக்கிரமக்  ாரர் ளுக்ப ா இழப்னபத் தவிர பவகைனதயும் (இது) அதி மாக்குவதில்னல 
(அல்குர்ஆன் 17:82)” 

இத்தன ை அல்குர்ஆனுைன் இரண்டு விதமாை கதாைர்பு னள ஏற்படுத்துவது ஒவ்கவாரு முஸ்லிமின் மீதும்  ட்ைாைக் 
 ைனமைாகும். இதில் மனித சமுதாைத்திற்கு மி  கபரும் ென்னம கபாதிந்து இருக்கிைது 

1.  அல்குர்ஆனை அதி மா  ஓதி அளவற்ை ென்னமனைப் கபற்றுக் க ாள்வது. 

2. திருக்குர்ஆனை கபாருளறிந்து படிப்பது, அதன்  ட்ைனள னளப் புரிந்து அதன் அடிப்பனையில் வாழ்க்ன னை 
அனமத்துக் க ாள்வது. 

அல்குர்ஆமை ஓதுதல் 

கபாருளறிைாமல் படித்தாலும் ஆன்மீ  ரீதிைா  ென்னமனை கபற்றுத்தரும் ஒபர நூல் அல்குர்ஆன் மட்டும்தான். 
திருக்குர்ஆனை ஓதுவதில் எண்ணிலைங் ா ென்னம ள் கினைக்கின்ைை. அல்குர்ஆனை முனைைா , புரிந்து ஓதுபவர் பல 
ென்னம னள கபைக்கூடிைவரா  இருக்கிைார். எைபவ கபாருட்கசலபவா,  டிை உைலுனழப்பபா இன்றி குனைந்த பெரத்தில் 
நினைந்த ென்னமனைப் கபற்றுத் தரும் திருமனைனை அதி மா  ஓதிைபவண்டும். ெபி(ஸல்) இனத பற்றி  கசால்லும் பபாது, 

குர்ஆனின் சிறு பகுதிபைனும் ைார் உள்ளத்தில் மைைம் இல்னலபைா அவர் உள்ளம் பாழனைந்த வீட்னைப் பபான்ைது, 
(அறிவிப்பாளர் : இப்னு அப்பாஸ்(ரலி), ஆதாரம் : திர்மிதி). 

எவர் குர்ஆனிலிருந்து ஒரு எழுத்னத ஓதிைால் ென்னம இருக்கிைது. ஒரு ென்னம அதுபபான்று பத்து மைங் ாக் ப்படும். 
"அலீஃப், லாம், மீம்" ஒரு எழுத்து என்று கசால்லமாட்பைன். மாைா  அலீஃப் ஒரு எழுத்து, லாம் ஒரு எழுத்து, மீம் ஒரு 
எழுத்துமாகும் என்று ெபி(ஸல்) அவர் ள் கூறிைார் ள், (அறிவிப்பாளர் : இப்னு மஸ்வூத்(ரலி) - ஆதாரம் : திர்மிதி, தாரமி.) 

குர்ஆனை ஓதுவதில் பதர்ச்சி கபற்ைவர்  ண்ணிமிக்  வாைவர் ளுைன் இருப்பார். குர்ஆனை ஒதுவது சிரமமா  
இருப்பினும் அனதத் திருப்பித்திருப்பி சிரமத்துைன் ஓதுவாராைால் அவருக்கு இரண்டு கூலி இருக்கிைது என்று ெபி(ஸல்) 
அவர் ள் கூறிைார் ள், (அறிவிப்பாளர்: ஆயிஷா(ரலி) - ஆதாரம் : பு ாரி, முஸ்லிம்) 

குறிப்பா  ரமலான் மாதத்தில் அதிமா  ஓதபவண்டும். ரமலான் மாதத்தில் ஒவ்கவாரு முஸ்லிம் ஒரு தைனவைாவது 
குர்ஆனை முழுனமைா  ஓதி முடிப்பது ெபி(ஸல்) அவர் ளின் வழி ாட்டுதலில் ஒன்ைாகும். 

ெபி(ஸல்) அவர் ளுக்கு ஒவ்கவாரு வருைமும் ரமலானில் ஒரு தைனவ குர்ஆனை ஓதிக்  ாண்பிக் ப்பட்ைது. அவர் ள் 
மரணிக்கும் வருைம் இரண்டு தைனவ ஓதிக்  ாண்பிக் ப்பட்ைது, (அறிவிப்பவர்: அபூஹுனரரா(ரலி) - ஆதாரம் : பு ாரி). 

குர்ஆனை ஓதுவனத விட்டும் கபாடுபபாக் ா  இருக்கும் சப ாதர, சப ாதரி ள், ொனள மறுனம ொளில் ஓரு ென்னமக் ா  
அங்கும் இங்கும் ஓடித் திரிந்து அல்பலாலப்பட்டும் அது கினைக் ாமல் ெரகில் விழ பெரிடும் அந்ொனள ொம் மைந்து 
விைக்கூைாது. 

அல்குர்ஆமை ற ொருளறிந்து  டித்து அதன்  டி றெயல் டுவது 

திருமனைனை சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவிலிருந்து சூரத்துன்ைாஸ் வனர முழுனமைா ப் படித்து அதன் கசய்தி னள அறிந்து 
க ாள்ளபவண்டும். அதன்  ட்ைனள ளுக்கு  ட்டுப்படுவது, அது தடுக்கும் கசைல் னள விட்டும் விலகிக் க ாள்வது. அதில் 
கூைப்பட்ை சம்பவங் ளின் மூலம் படிப்பினை கபறுவது, இவ்வாறு அல்குர்ஆபைாடு கெருங்கிை கதாைர்னப ஏற்படுத்திக் 
க ாள்வது முஸ்லிம் ள் அனைவரின் மீதும்  ட்ைாைக்  ைனமைாகும். ெபி(ஸல்) அவர் ளின் குணெலன் ள் அல்-குர்ஆைா பவ 
இருந்தது என்று அன்னை ஆயிஷா(ரலி) அவர் ள் கூறிைதின் கபாருளும் இதுதான். 

எைபவ ெம்முனைை வாழ்க்ன னை முற்றிலும் அல்-குர்ஆனுக்கு  ட்டுப்படும் வாழ்க்ன ைா  அனமத்துக் க ாள்ளபவண்டும். 
அது ெம்முனைை ஈருல  வாழ்க்ன க்கும் ென்னம பைக் க்கூடிைதா  இருக்கும். அதுபவ அல்-குர்ஆன் இைக்கி அருளப்பட்ைதின் 
ம த்தாை பொக் மாகும். 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 



 
இந்த பொக் த்னதப் புரிந்து க ாண்ை ெபித்பதாழர் ளும் ெபித்பதாழிைர் ளும் அல்-குர்ஆனுக்கு இணங்  தங் ளது 

வாழ்க்ன னை அனமத்துக் க ாண்ைார் ள். ஒவ்கவாரு வசைம் இைங்கும் பபாதும் அதன்  ட்ைனள ளுக்கு உைபை 
 ட்டுப்படுபவர் ளா  இருந்தைர். இதற்கு வரலாற்றில் எத்தனைபைா சான்று ள் உள்ளை. ெபி(ஸல்) அவர் ள் குர் ஆன் 
வழியில் வாழ்க்ன னை அனமத்து க ாண்ைவர் ளுக்கு கினைக்கும் இரு உல த்திலும் கினைக்கும் ஏராளமாை ென்னம னள 
ெமக்கு பபாதித்து இருக்கிைார் ள். 

நிச்சைமா  இந்தக் குர்ஆன் பரிந்துனர கசய்ைக்கூடிைதாகும். அது ஏற் ப்பைக்கூடிைதுமாகும். அதனைப் பின்பற்றிைால் 
அவனர அது சுவைத்தில் பசர்க்கும். அதனை பின்பற்ைாமல் விட்டு விட்ைால் அல்லது நிரா ரித்தால் அவன் ெரகின் அடித்தளத்தில் 
தள்ளப்படுவான், (அறிவிப்பாளர்: இப்னு மஸ்வூத்(ரலி) - ஆதாரம் : முஸ்லிம்). 

குர்ஆனை ஓதி அதன்படி அமல் கசய்தவனரயும், குர்ஆனையும் ொனள மறுனமயில் க ாண்டு வரப்படும், குர்ஆனின் இரண்டு 
அத்திைாைங் ள் அல்ப ரா, ஆலஇம்ரான் முன் வந்து அந்த இரண்னையும் ஓதிைவருக் ா  அல்லாஹ்விைத்தில் வாதாடும் எை 
ெபி(ஸல்) அவர் ள் கூறிைார் ள், (ஆதாரம்: முஸ்லிம்). 

குர்ஆனைத் தானும்  ற்று பிைருக்கும்  ற்றுக் க ாடுப்பவபர உங் ளில் சிைந்தவர், (அறிவிப்பாளர்: உஸ்மான்(ரலி) - ஆதாரம் 
: பு ாரி) 

இக்குர்ஆனின் ஒரு முனை அல்லாஹ்வின் ன யிலும் மறுமுனை உங் ள் ன ளிலும் உள்ளது. எைபவ இதனை உறுதிைா ப் 
பிடித்துக் க ாள்ளுங் ள்; நீங் ள் இம்னமயில் வழிதவைமாட்டீர் ள், மறுனமயில் அழிவுைவும் மாட்டீர் ள், (அறிவிப்பாளர்: 
அபூஹுனரரா(ரலி) - ஆதாரம் : தப்ரானி). 

மறுனம ொளில் குர்ஆனை ஓதி அதைடிப்பனையில் ெைந்தவரிைம் குர்ஆனிை பதாழபர ஓதுவீரா  என்று கூைப்படும். பமலும் 
உல த்தில் எவ்வாறு நிறுத்தி நிதாைமா  ஓதினீபரா அவ்வாறு ஓதுவீரா ! நிச்சைமா  எந்த வசைத்னத  னைசிைா  ஓதி 
முடிப்பாபரா அதுதான் கசார்க் த்தில் உமது அந்தஸ்தாகும் என்று கூைப்படும் எை ெபி(ஸல்) அவர் ள் கூறிைார் ள். 
(அறிவிப்பாளர்: அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர்(ரலி) - ஆதாரம் : அபூதாவுத், திர்மிதி) 

குர்ஆனை ஓதிை பதாழர் மறுனமயில் வருவார். அப்பபாது குர்ஆன் இனைவா இவருக்கு ஆனைனை அணிவி என்று 
கசால்லும் அப்பபாது அவருக்கு உைர்ந்த கிரீைம் அணிவிக் ப்படும். இனைவா இவருக்கு உன் அருனள வழங்குவாைா ! என்று 
கூறும். அப்பபாது அவருக்கு உைர்ந்த சீருனை அணிவிக் ப்படும். பிைகு குர்ஆன் இவனர கபாருந்திக் க ாள்ளுமாறு கசால்லும் 
அவனர இனைவன் கபாருந்திக் க ாள்வான். அம்மனிதரிைம் குர்ஆனை நிறுத்தி நிதாைமா  ஒதுவீரா !, அவர் ஒதுகிைபபாது 
ஒவ்கவாரு வசைத்திற்க்கும் ஒரு ென்னம அதி ப்படுத்தப்படும் என்று ெபி(ஸல்) அவர் ள் கூறிைார் ள். (அறிவிப்பாளர்: 
அபுஹூனரரா(ரலி) - ஆதாரம் : திர்மிதி, இப்னு குனஸமா) 

இது பபான்று என்னும் ஏராளமாை ென்னம னள அல்லாஹ் இதன் வழிைா  தரக்கூடிைவைா  இருக்கிைான். இனத 
உணர்ந்து ெம்முனைை வாழ்க்ன னை  

குர்ஆன் கொட்டிய வழியில் அமைத்து றகொள்ள வவண்டும் 

குர்ஆனை அல்லாஹ் ெமக்கு அருளிை பொக் ம் ொம் அனதப் படித்து, சிந்தித்துச் கசைல்பை பவண்டும் 
என்பதற்குத்தான். ஆைால் முதிை வைனத அனைந்தும் குர்ஆனை ஓதத் கதரிைாதவர் ள் ெம்மில் பலர் உள்ளைர். இது 
 வனல தரக்கூடிை ஒன்ைாகும். முதிை வைதாகிவிட்ைாலும் குர்ஆனைக்  ற்றுக் க ாள்ள முடியும் என்பது உண்னம. ெமக்கு 
மரணம் வந்தனைவதற்கு முன் குர்ஆனை ஓதத் கதரிந்தவர் ளிைம் கசன்று குர்ஆனை ஓதத் கதரிந்து க ாள்ள பவண்டும். 
பமலும் அனத புரிந்து, அதற்க்கு கசைல் வடிவம் க ாடுக்  பவண்டும். புதிதா  இஸ்லாத்னத ஏற்ை பல சப ாதரர் ள் 
குர்ஆனை சரளமா  ஓதவும், அதன்படி கசைல்பைவும் கசய்கின்ைார் ள். ொபமா பரம்பனர முஸ்லிம் என்று 
கசால்லிக்க ாண்டு ெமது வழி ாட்டிைாகிை குர்ஆனைப் பற்றி எதுவும் கதரிைாதவர் ளா  இருக்கின்பைாம். குர்ஆனைப் 
படியுங் ள், அனதப்படிப்பது மி வும் இலகுவாைது. 

எைபவ குர் ஆனை ஓதி, விளங்கி அதன் படி கசைல்பட்பைாம் என்ைால் அதன் மூலம் இரு உல த்திலும் ஏராளமாை 
ென்னம னள கபறுபவாம் என்பதில் எந்த ஒரு சந்பத முமில்னல. 

றதொகுப்பு   : முஹம்ைத் ஜொஃப்ரின் 
அன்புடன் றவளியிடுவவொர்... 

இஸ்லொத்மத அதன் தூயவடிவில் அறிந்து றகொள்ள: 

www.onlinetnjj.com 

ைொர்க்கம் ைற்றும் ெமுதொய றெய்திகளுக்கு: 

www.tntj.net 

இரத்த தொைம் றெய்வீர்! உயிர்கமள கொப்பீர்!! 
ரியாத் மண்டலம் 


