
�ர் ஆன் ஒ� அ��கம் 
�ன்னணி 
 
�ர ்ஆன் தனித்�வம் வாய்ந்த ஈ� இைண�ல்லாத, நிகற்றர �லா�ம். 
இ� மனித �லத்�ற்� வ� காட்�வதற்காக ம�ைம �க்க 
இைறவனால் இ�� ேவதமாக அ�ளப்பட்ட�. இதற்� �ன்ன�ம் 
இைறவன் அவ்வப்ேபா� தன் �தரக்ள் வா�லாக மனித 
ச�தாயத்�ற்� ேநர ் வ� காட்�ட பல ேவதங்கைள அ�ளி 
இ�க்�றான். 
 
பைழய ஏற்பா� மற்�ம் ��ய ஏற்பா� ஆ�யவற்�ற்� �ற� மனித 
�லத்�ற்� ேநர ்வ�ைய காட்�ம் இைறவனின் இ�� ஏற்பாடாக �ர ்
ஆைன அ�ளி இ�க்�றான். இதற்� �ன் இைறவன் தன் �தரக்ளின் 
வா�லாக உபேத�த்த அேத மாரக்்கத்ைததான் இ��ம் ேபா�க்�ற� . 
 
�ந்ைதய ேவதங்கள் ேபால் அல்லாமல் இந்த �ர ் ஆன் இைறவனால் 
அ�ளப்பட்ட ெமா�யான அர� ெமா��ல் பா�காப்�டன் இன்�ம் 
நம்�டத்�ல் இ�க்�ற�. 
 
நமக்� பழக்கப்பட்ட �த்தகங்களிட��ந்� இதன் நைட�ன் வைக  
(genre) �த்�யாசமான�. ஆைகயால் �ர ் ஆனின் ஆழமான 
�ஷயங்கைள அ�ய ��ம்�ம் ஆரவ்லரக்�க்� இதன் நைட�ன் 
தன்ைமைய அ�ந்� ெகாள்�தல் அவ�யமா�ற�. ேம�ம் �ர ்
ஆனின் க�ப்ெபா�ைள�ம் (theme) மற்�ம் கட்டைமப்ைப�ம் (structure) 
ஒ� ேசர பாரக்்�ம் ஆரவ்லரக்�க்� இந்த ேவதத்�டன் ஒ� ஆழ்ந்த 
ஈ�பா�டன் ��ய ெதாடரை்ப ஏற்ப�த்�ம். அதன் �ைவைய 
அ�ப�க்க ஆரம்�த்�, மன�ன் �றைன ேம�ம் ெம��ட்�ம். 
அவ்வா� வ�கரிக்கப்பட்� ��ம்� ப�க்�ம்ேபா� அ�வாரந்்த 
உணர�்கைள �ண்� உண்ைம நிைலைய அ�ந்� அ��ன் 
களஞ்�யத்�ற்� ெகாண்� ெசல்�ம். இைறவனின் நைட�ைற 
வழக்கதை்த�ம் , இயக்�தல் �ைறகைள�ம் அ�ந்� ெகாள்�ம் 
நிைலைய அைடய ���ம். இப்�ரபஞ்சத்ைத பைடத்� பரிபா�க்�ம் 
இைறவேனா� ேப�வ� ேபான்ற உணர�் நம் மனம் எ�ப்�ம் 
ேகள்�க�க்� ப�ல் வா�லாக ஏற்ப�ம்  இைறவைன நம் 
கண்களால் பாரக்்க ��யா�. ஆனால் அ�வால் அவேனா� 
உறவா�ம் ேபா� அவைன அ�ய ���ம். உணர�்கள் இந்நிைலக்� 
அைட�ம் ேபா� அ��ம் மன�ம் சந்ேதாஷத்�ல் �ைளத்��க்�ம். 
இந்நிைல ேம�ம் உயரந்்� ஒ� வைகயான அைம� நில�, இந்�ல் 



நிசச்யமாக வானத்�ன் ம� �றத்���ந்� வந்த�தான் என்ற 
உண்ைமைய ெதளிவாக �ரிந்� ெகாள்ள���ம். 
 

�ர் ஆனின் இலக்�ய வைக�னம் 
 
�ரஆ்ன் ஒ� தனித்�வமான தைல�றந்த இலக்�ய  பைடப்பா�ம்,  
இ� மனிதன் அ�ந்த இலக்�ய வைககளில் ேவ� எந்த 
�ன்�தாரண�ம் இல்ைல. சந்ேதகத்�ற்� இட�ன்�, இந்த 
�த்தகத்�ன் வைகைய தற்ேபாைதய நாம் அ�ந்த எ�த்� 
நைடக�டன்  ஒப்��வ� க�னம். இ�ப்��ம், இதன் வைக (genre)   
ேபசச்ாளரின் ெசாற்ெபா��ன் பாணிக்� ெந�ங்�ய ஒற்�ைம 
வ��ல் இ�க்�ற�. இந்த உைரயாடல்களின் ெதா�ப்� ஏழாம் 
�ற்றாண்�ல் அேர�ய �ரேதசத்�ல் உண்ைமயான 
கதாபாத்�ரங்க�க்� இைடேய நைடெபற்றதா�ம். இந்த 
கதாபாத்�ரங்கள் ஒ� ��ப்�ட்ட �ழ்நிைலைய சாரந்்ததா�ம். 
அைவக�க்� இைடேய நைடப்ெபற்ற உைரயாடல்களின் 
ெதா�ப்பாக இைத எளிைமயாக �ரிந்� ெகாள்வதற்� ஒ� 
உதாரணமாக ெசால்லலாம். ��ப்�� கதாபாத்�ரங்கள் காட்�களில் 
ேதான்ற ேதான்ற காட்� மாற்றங்கள், உைரயாடல்களின் தன்ைம 
மா�க்ெகாண்ேட வ��ற�. இந்த மாற்றங்கள் அ�க்க� நிகழ்வைத 
�ரந்்� கவனித்தால் அ�யலாம். வல்லைம �க்க இைறவேன இந்த 
உைரயாடல்கைள எ��யவன் என்பைத கவனத�்ல் ெகாள்ள 
ேவண்�ம். 
 
ெசால்�ராக மற்�ம் அ� ெதாடர�்ள்ள வாரத்்ைதகள் அ�க்க� 
உபேயாகப் ப�த்��ப்ப� �ர ் ஆனின் உைரநைட தன்ைமக்�  
சாட்�யாக இ�க்�ன்ற�. பல வசனங்களில் ஒவ்ெவா� 
கதாபாத்�ரங்கைள�ம் அைழத்� ேப�ம் பாணிகள் மற்�ம் 
வ�வங்க�ம்  உைரநைட வைகைய சாரந்்ததாகேவ இ�க்�ன்ற�. 
அேநக இடங்களில் ேப�பவர ் மற்�ம் ேபசப்ப�பவர ் யார ் என்பைத 
சந்தரப்்பம் மற்�ம் �ழைல ெபா�த்� �ரம்ானிக்கப்பட ேவண்� 
இ�க்�ற�. வழக்கமான உைரயாடல் பைடப்�களில், ேபசச்ாளரின் 
ெபயர ் ஆ�ரியரால் எ�தப்ப��ற�. �ரஆ்ைனப் ெபா�த்தவைர, 
இைத வாசகரக்ேள �ரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். 
 
நமக்� �ரிந்� ெகாள்�ம் ெபா�ட்� மனிதரக்ள் எ��ய �ல்கைள 
உதாரணத�்ற்காக ெசால்ல ேவண்�ெமன்றால், இந்த பாணிைய 
ஓரள� ைகயாண்ட �ல்களாக DIALOGUES OF PLATO (�ேளட்ேடா�ன் 
உைரயாடல்கள்), டான்ேட�ன் "DIVINE COMEDY" மற்�ம் சர ்�ஹம்ம� 
இக்பா�ன் "ஜாேவத ் நாமா" ஆ�யவற்ைற ��ப்�டலாம். 
இந்�ல்களில் உைரயாடல் நைட �ன்பற்றப் பட்��க்�ற�. 



 
�ர ் ஆனில் உைரயாடல் இைறவ�க்�ம் மற்ற 
கதாபாத்�ரங்க�க்�ைடேய�ம், �ல இடங்களில் கதா 
பத்�ரங்க�க்�ைடேய�ம் நைட ெபற்��க்�ற� என்பைத 
கவனத்�ல் ெகாள்ள ேவண்�ம். 
 
�ர ் ஆனில் வ�ம் கதாபாத்�ரங்கைள  �ேழ வைகப்ப�த்�யப� 
�ரிக்கலாம். 
 
• ேகப்ரியல்  GABRIEL 
• இைறத் �தர(்கள்) 
• சாத்தான் (SATAN) 
• ��வா�கள்  (��ைமயாக நம்�க்ைக ெகாண்டவரக்ள் ) BELIEVERS 
• நயவஞ்சகரக்ள்  (ெவளி ேவஷக்காரரக்ள் ) HYPOCRITES 
• பல ெதய்வ வ�பட்டாளரக்ள்  POLYTHEISTS 
• ேவத �த்தகம் உள்ளவரக்ள் (�தரக்ள் மற்�ம் ��ஸ்தவரக்ள்) PEOPLE 

OF BOOKS (JEWS AND CHRISTIANS) 

7 ஆம் �ற்றாண்�ன் அேர�யா�ன் இந்த கதாபாத்�ரங்க�க்� 
இைட�ல் ஒ� கட்டைமக்கப்பட்ட உைரயாடல்களாக இந்��ல்   
இைறவனின் வாரத்்ைதகளாக காணலாம்.  இவ் உைரயாடல் ஒ� 
கதாபாத்�ரத்�னால் ெதாடங்கப்பட்� மற்ெறா� கதாபாத்�ரத்ைத  
ேநாக்� ெசல்�ற�. 

 

இக்கதாபாத்�ரங்கள் ஒன்ேறா� ஒன்� உைரயா�க்ெகாண்� 
இ�க்�ம். ேப�ம் கதாபாத்�ர�ம், ேகட்�ம் கதாபாத�்ர�ம் மா�க் 
ெகாண்ேட இ�க்�ம். இந்த உைரயாடல்களில் ேப�பவர ் மற்�ம் 
ேபசப்ப�பவரின் மாற்றங்கைள உற்� ேநாக்� அ�ந்� ெகாண்டால், 
வாக்�யங்க�க்� இைடேய நமக்� ேதான்�ம் ேகாரை்வயற்ற 
அைமப்� நீங்� ஒ� ெதளிவான ெசய்�யாக ெதன்ப�ம். 

 

�ல சமயங்களில் ெசாற்ெபா��  பல கதாபாத்�ரங்கைள ேநாக்��ம் 
இ�க்�ம். �ல ேநரங்களில், ேபசப்ப�ம் சங்க�  ஒ� ��ப்�ட்ட 
�ட்டத்தாைர ேநாக்� வ�ைம �க்க க�ைமயான உைரயாக 
இ�க்�ம். �ல சந்தரப்்பங்களில், எந்த ஒ� �ட்டத்தாைர�ம் 
��ப்�டாமல் ெபா�வாக இ�க்�ம்.  �ல சந்தரப்்பங்களில், ஒ� 
��ப்�ட்ட �ட்டத்தாைர ேநாக்� ேப�வ� ேபால் இ�க்�ம், ஆனால் 
மைற�கமாக அ� ேவ� ஒ� �ட்டத்தாைர பற்�யதாக இ�க்�ம்.  
ேவ� �ல சமயங்களில்  ஒ� ெசய்�ைய ேநர�யாக வாரத்்ைதகளால் 



��ப்�டாமல் �ஷயத்ைத உண�ம் வைக�ல் ெசால்லப்பட்��க்�ம்.  
உயர ்ரக இலக்�ய ரசைன உள்ளவரக்ள்  இந்த ��க்கங்கைள �ரிந்� 
ெகாள்ள ���ம். 

 

இந்த உைர�ன் மாற்றங்கள் ேப�பவரின் மன நிைல மற்�ம் 
உணரச்�்களான அன்�, இரக்கம், ெவ�ப்�, கண்டனம், பாராட்� 
ஆ�யவற்ைற ெவளிப்ப�த்�வதாக அைம�ற�. �ல ேநரங்களில் 
ேகாபத்ைத ெவளிப்ப�த்�ம் �தமாக ேப�க்ெகாண்��ந்த �ஷயம் 
���க்� வராமல் நி�த்தப்ப��ற�. 

 

ேபசப்ப�ம் �ழல் ெதளிவாக இ�க்�ம் பட்சத்�ல் �ரிவான 
�வரிக்ைக த�ரக்்கப்ப��ற�. �ல ேநரங்களில், ஆரமபத்�ல் 
ெசாற்ெபா�� யாைர ேநாக்� ேபசப்ப��ற� என்ப� ெதளிவாக 
ெதரியா�. அப்ேபச�் ெதாடர ெதாடர யாைர ேநாக்� ெசால்லப்பட்ட� 
என்ப� ெதளிவா�ம். இந்த உைரயாடல்களின் கவரச்�் அ�ைவ 
�ண்� இதயத்ைத �ள� ��ம். ெதய்�க வசனங்களின் வாதங்கள் 
ஒ� வ�கர நிைலக்� எ�த்� ெசல்�ற�. வ�வான வாதங்கள் மன�ல் 
ஆழமாக ப�ந்�, ெவ�ம் அ���ரவ்மான வாதமாகேவா அல்ல� 
தத்�வமாகேவா நின்� �டாமல்  ப�ப்பவரின் ெசயல்க�க்� ஊக்க 
க��யாக�ம், அ�த்தளமாக�ம் அைம�ற�. 

 

ஒ� ��ப்�ட்ட அ���ைறைய ைக�ட�ம் ேம�ம் அதற்� 
மாற்றாக மற்ெறா� அ���ைறைய ஏற்�க் ெகாண்� ெசயல் 
பட�ம் �ண்டப்பப்ட்�, அைத ெசயல்ப�த்�வதால் ஏற்ப�ம்  
அசாதாரண மாற்றங்கைள  உணரலாம். ஒ� �ஷயத்ைத �ரிவாக 
எ�த்� ெசால்ல வாதங்கள் பயன்ப�த்தப்ப��ற�. பல ேநரங்களில் 
இந்த வாதங்கள் ெதளிவாக ெசால்லப்ப��ற�. �ல சமயங்களில் 
ஆைண மற்�ம் சத்�யம் ெசய்� �சகமாக ெசால்லப்ப��ற�. 
இலக்�யத்�ன் பல்ேவ� அ���ைறகள் பற்�ய தகவல்கள் 
இ�க்�ம் நப�க்� இ� த�ம் ெசய்�ைய �ல்�யமாக அ�ய 
���ற�. உதாரணமாக அ�ஃப், லாம் என்ற ெசால் இலக்�யத்�ல் 
எவ்வா�  பல �தங்களில்   உபேயாகப் ப�த்தப்ப��ற� என்ற 
தகவல் உள்ளவர ்�ர ்ஆனின் அர� ெமா��ல் ப�ப்பவர ்ஒ� உயரந்்த 
��க்கமான �ரிதைல அைடய ���ம். ��க்கமாக 
ெசால்வெதன்றால், �ர ் ஆனின் உைரயாடல் பாணி�ைன �ரிந்� 
ெகாள்�தல் �க �க அவ�யமானதா�ம். �ர ் ஆனின் இந்த 



��ப்�ட்ட style-ன் காரணமாக �ழ்க் கண்ட �ஷயங்கைள 
கவனித்த�ல் ெகாள்வ� அவ�யமா�ற�. 

1. ேப�பவர ் மற்�ம் ேகட்பவர ் (எவ�க்� ெசால்லப்பட்� இ�க்�ற�) 
யார ் என்பைத ஒவ்ெவா� �ரா (அத்�யாயம்) �ஷயத்��ம் 
�ரம்ானிப்ப� அவ�யமா�ம். இைத இன்�ம் ெதளிவாக ெசால்ல 
ேவண்�ெமன்றால் எந்த கதாபாத்�ரம் எந்த கதாபாத�்ரத்�டன் 
உைரயா��ற� என்பைத �ரம்ானிக்க ேவண்�ம். ேகட்பவர ்ஒன்� 
அல்ல� அதற்� ேமற்பட்�ம் இ�க்கலாம். ஒேர அத�்யாயத்�ல் 
ேப�பவர ் மா�படலாம். அைத�ம்  �ரை்மயாக கவனிக்க 
ேவண்�ம். 

2. ேபசச்ாள�க்�ம், ேப�பவ�க்�ம் இைடேய ஏற்ப�ம் மாற்றங்கள் 
�க�ம் உன்னிப்பாக கவனிக்கப் பட ேவண்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
பல இடங்களில் ெதளிவாக இ�க்�ம். �ல இடங்களில் 
மைறந்��க்�ம். இந்த மாற்றங்கள் கவனிக்கப் பட�ல்ைல எனில் 
வசனங்க�க்� இைடேய ெதாடர�்ன்ைம ேபால் ெதரி�ம். 

3. ஏழாம் �ற்றாண்�ல் அேர�ய �பகற்பத்�ல் இல்லாத 
கதாபாத்�ரங்கள் �ர ் ஆனில் �வா�க்கப்பட �ல்ைல. �� 
�லக்காக ஏேதா ஒ� காரணத்�ற்காக �ல �ஷயங்கள் 
ேமேலாட்டமான ��ப்ேபா� கடந்� ெசன்� ��ம். இக் 
காரணத்�னால் தான் �ந்� மற்�ம் �த்த மாதங்கள் பற்� �ர ்
ஆனில் ��ப்�ட பட�ல்ைல. 

4. �ர ் ஆனின் �தல் ேகட்ேபார ் வரிைச�ல் ஒ� ��ப்�ட்ட 
�ன்னணிைய ெகாண்��ப்பதால் அவரக்ள் ெதாடரப்ான 
நம்�க்ைக, கலாசச்ார மற்�ம் பழக்க வழக்கங்கள் ��த்� 
ேபசப்ப��ற�. அேர�ய �ைற�கள் மட்�ம் இல்லாமல் 
அப்�ரேதசத்ைத சாரந்்த �த மற்�ம் ��ஸ்தவரக்ள் பற்� 
ேபசப்ப��ற�. அப்�ரேதச �தரக்ளின் நம்�க்ைக�ல் உேஜர ்
அைல�ஸ்ஸலாம் கட�ளின் மகனாக ஏற்�க் ெகாண்ட� மற்ற 
�ரேதச �தரக்ளின் நம்�க்ைக பட்�ய�ல் இல்ைல என்ப� 
��ப்�ட தக்க�. 

 

க�ப்ெபா�ள் (ைமயத்தைலப்�) 
 
�ர ் ஆனின்  இந்த நைட வைக�டன் அதன் க�ப்ெபா�ள் 
(ைமயத்தைலப்�) மற்�ம் கட்டைமப்� பற்��ம் ஆரவ்லரக்ள் கவனம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். �ர ் ஆனின் ைமயப் ெபா�ைள அ�ய �ல 
�ன்னணிைய நிைன�க் ெகாள்�தல் அவ�யம். மனிதக்�ல 
வரலாற்ைற இ� ெப�ம் �ரி�களாக �ரிக்கலாம். இந்த வரலாற்�ன் 
�தல் ப��யான "இைறத்��வரக்ள் சகாப்தம்" �க�ம் ெப�ம் 



ப��ைய ெகாண்ட�. இக்கால கட்டத்�ல், இைறவன் மனிதரக்ளில் 
�லைர ேதரந்்ெத�த்� , அவனின் �தரக்ளாக நிய�த்�, அவரக்ள் 
வா�லாக தன� வ� காட்�தைல மனிதரக்�க்� அ�ளினான். 
 
இ� ஆதம் (அைல�ஸ் ஸலாம்)-ல் ெதாடங்� �ஹம்ம� 
(ஸல்லல்லாஹு அைல� வஸல்லம் ) வைர இக்கால கட்டம் இ�ந்த�. 
இரண்டாவ� கால கட்டம் �ஹம்மத் (ஸல்லல்லாஹு அைல� 
வஸல்லம்) அவரக்ளின் மைற�ற்� �ற� ெதாடங்� உலகம் அ��ம் 
வைர ஆ�ம். இக்கால கட்டத்�ல் எந்த ஒ� இைறத்�த�ம் 
இைறவனால் உல�ற்� அ�ப்�வ�ல்ைல. 
 
�தரக்ளின் கால கட்டத்�ற்� ஒ� �றப்� அம்சம் உள்ள�. இ� 
�தரக்�க்� �ந்ைதய கால கட்டத்�ல் காணப்ப�வ�ல்ைல.  
 
�தரக்ள் காலத�்ற்கான இைறவனின் நிய�ைய �ர ் ஆனில் 
��ப்�டப்பட்�ள்ள�. இந்த நிய� ர�ல் என்ற �தரக்�க்� (ந� 
என்ப� மற்ெறா� வைக �தரக்ள்) ெபா�ந்�ம். இந்த ெதய்�க 
�ட்டத்ைத "�ன்னத்�ல்லாஹ்" என்� �ர ்ஆன் ���ற�. 
 
உமக்� �ன்னால் அ�ப்பப்பட்ட நம்�ைடய அைனத்�த் �தரக்ள் 
�ஷயத்��ம் நாம் கைடப்��த்� வந்த நிைலயான நிய� இ�ேவ. 
நம� நிய��ல் நீர ்எந்த மா�தைல�ம் காணமாட்�ர!்  (17: 77) 
 
�தரக்ளின் காலத்�ற்கான இந்த நிய� மற்�ம் அதற்கான 
நைட�ைற �ளக்கங்க�டன்  �ர ் ஆனில் ப�யப்பட்� இ�க்�ற�. 
இ� இயற்ைக ேபர�� �லமாகேவா அல்ல� �தரக்ள் �லமாகேவா 
ெசயல்ப�த்தப்பட்ட�. இந்த நிய�க்�ம் ஷரீயத் சட்டங்கள் 
சம்பந்தப்பட்டதல்ல. 
 
எளிைமயாக ெசான்னால், �தரக்ள் காலம் மற்�ம் இடத்ைத ேசரந்்த 
ேநர�யான மக்க�க்� அல்ல� �ன்னணி�ல் உள்ளவரக்�க்� எந்த 
�த சந்ேதகத்�ற்� இட�ல்லாமல் �ளக்கப்ப��ற�.  �டேவ 
அதற்கான அதத்ாட்�க�ம் எ�த்� ைவக்கப்ப��ற�. யார ்
ேவண்�ெமன்ேற இசெ்சய்�ைய  ஏற்க ம�க்�றாரக்ேளா 
அவரக்�க்� இயற்ைக ேபர�� �லமாகேவா அல்ல� �தர ்
�லமாகேவா தண்டைன இவ்�ல�ல் வழங்கப்ப��ற�. 
உண்ைமைய ஏற்றவரக்�க்� ெவ�ம� அளிக்கப்ப��ற�. 
 
�ர ்ஆன் இந்த ெவ�ம� / தண்�த்தைல இவ்வா� ���ன்ற�. 
 
ஒவ்ெவா� வ�ப்�ன�க்�ம் ஒ� �தர ்(நம்மால்) அ�ப்பப்பட்டாரக்ள். 
அவரக்�ைடய �தர ் (அவரக்ளிடம்) வந்த சமயத்�ல் (அவைரப் 



�ன்பற்�யவரக்ைள பா�காத்�ம், ெபாய்யாக்�யவரக்ைள அ�த்�ம்) 
அவரக்�க்�ைட�ல் நீதமாகேவ �ரப்்பளிக்கப்பட்ட�. அவரக்�க்� 
(அ�வள�ம்) அநியாயம் ெசய்யப்பட�ல்ைல. (10: 47) 
 
இவ் உலகத்�ேலேய மக்க�க்� அவரக்ளின் ெசய்ைகக்கான 
�ர�பலன் அளிப்ப�ல் ஒ� ேநாக்கம் உள்ள�. 
 
ஒ�வனின் ெசயல்களின் அ�ப்பைட�ல் ம�ைம�ல் இைறவனிடம் 
�� (சன்மானம் அல்ல� தண்டைன) �ைடக்�ம் என்பைத 
நிைன�ட்�வ� இதன் ேநாக்கமா�ம். இந்த யதாரத்்ததை்த  அவன் 
ெப�ம்பா�ம் மறந்� ���றான் அல்ல� �றக்கணிக்�றான். 
 
இைறவன் இைத மனித ச�தாயத்�ற்� ஒ�  நிைன�ட்டலாக  தன� 
�தரக்ள் (ர�ல்கள்) �லமாக உ��ப்ப�த்��றான். உலகத்�ல் 
உள்ள மற்ற மக்க�க்� ம�ைம�ல் �ைடக்�ம் சன்மானம் அல்ல� 
தண்டைனைய �தரக்ள் காலத்�/ேதசத்�  மக்க�க்� 
இப்���ேலேய ஒ� �� �ரப்்� நாைள அரங்ேகற்��றான். 
��க்கமாக ெசால்வெதன்றால் ஒ� �கப்ெபரிய �ரப்்� நாைளக்� 
�ன்னர ் ஒ�  �ன்மா�ரியான ��ய அள�ல் �ரப்்� 
ெசால்லப்ப��ற�. 
 
�ர ்ஆன் இைத �ன்வ�மா� ���ற�: 
 
இைறத்�தரக்ள் அைனவ�ம் நற்ெசய்� அ��ப்பவரக்ளாக�ம் 
எசச்ரிப்பவரக்ளாக�ம் அ�ப்� ைவக்கப்பட்டாரக்ள். ஏெனனில், 
அத்�தரக்ள் அ�ப்பப்பட்ட �ற� அல்லாஹ்�டம் �ைற�ட 
மக்க�க்� ஆதாரம் ஏ�ம் இ�க்கக் �டா� என்பதற்காக! ேம�ம், 
எந்நிைல��ம், அல்லாஹ் யாவற்ைற�ம் �ைகத்தவனாக�ம், 
�ண்ண�வாளனாக�ம் இ�க்�ன்றான். (4: 165) 
 
�தரக்ளின் காலத�்ன் இந்த �றப்� அம்சம் காரணமாக �ர ் ஆனின் 
�ல ெந� �ைற / உத்தர�கள் இக்காலத்�ற்� மட்�ேம ெபா�ந்�ம். 
இைவகைள �தரக்ள் காலத்�ற்� �ற� நீட்�க்க ��யா�. அதற்காக 
இசச்ட்டங்கள் அரத்்தமற்றைவ என்� ெசால்ல ��யா�. �தரக்ள் 
இல்லாத காலத்�ல் இசச்ட்டங்கள் ெசயல்ப�த்த ��யா�, ஆனால் 
�தரக்ள் காலத்�ல் அைவ ெசயல்ப�த்�யதன் �ைளவாக ஏற்பட்ட 
தாக்கங்கள் தற்சமய மக்க�க்� வாழ்க்ைக �ைற�ல் 
�ர�ப�க்�ன்றன. 
 
�ர ் ஆன் ெகா�க்�ம் உத்தர�/ கட்டைளக்கான அ�ப்பைடகைள 
�ரிந்� ெகாள்வதன் �லம் கட்டைள �தரக்ள் காலத்�ற்� மட்�மா 



அல்ல� எல்லா காலத்�ற்�ம் ெபா�வானதா என்பைத  அ�ய 
���ம். 
 
இந்த ேவ�பாட்ைட அ�யாத�ன் �ைளவாக �ர ் ஆைனப் பற்� பல 
தவறான  க�த்�க்க�ம், ஐயப்பா�க�ம் உ�வா�ன்றன. 
இந்த �ன்னணி�ல் தான் �ர ்ஆனின் க�ப்ெபா�ள் பற்� நிரண்�க்க 
���ம். ஒ� வாக்�யத்�ல் ெசால்ல ேவண்�ம் என்றால் ந�கள் 
நாயகம் (ஸல்) அவரக்ளால் அசச்�ட்� எசச்ரித்த நிஜ வரலாற்�ன் 
ெதா�ப்ேப �ர ் ஆன் ஆ�ம்.. இைத அர��ல் இன்ஜார ் என்� 
��ப்���ற�.  உண்ைமைய ஏற்க ம�ப்பதால் இவ்உலக 
வாழ்க்ைக��ம் ம�ைம��ம் ஏற்ப�ம் �ைள�கைள பற்� 
தகவல்களின் ெதா�ப்பா�ம். இந்த ெசய்�ைய எவ்�த 
சந்ேதகங்கைள �ட்� ைவக்காமல் ��வ�மாக அக்கால அர� 
மக்க�க்� �ளக்� �ன் ைவக்கப்பட்ட�. 
 
இைறவனின் �தரக்ைள அ�ப்� ெதளிவான ஆதாரங்க�டன் 
இம்ைம மற்�ம் ம�ைமைய பற்� அசச்�ட்� எசச்ரிக்�ம் இந்த நிய� 
உலக வரலாற்�ல் கைட�யாக அேர�யா�ல் நடந்ேத�ய�. 
 
இந்த நி�வப்பட்ட நைட�ைறைய �ரஆ்ன் �ன்வ�ம் வாரத்்ைதகளில் 
��ப்���ற�: 
 
ஒவ்ெவா� வ�ப்�ன�க்�ம் ஒ� �தர ்(நம்மால்) அ�ப்பப்பட்டாரக்ள். 
அவரக்�ைடய �தர ் (அவரக்ளிடம்) வந்த சமயத்�ல் (அவைரப் 
�ன்பற்�யவரக்ைள பா�காத்�ம், ெபாய்யாக்�யவரக்ைள அ�த்�ம்) 
அவரக்�க்�ைட�ல் நீதமாகேவ �ரப்்பளிக்கப்பட்ட�. அவரக்�க்� 
(அ�வள�ம்) அநியாயம் ெசய்யப்பட�ல்ைல.(10: 47) 
 
இந்த நிய� இைறவன் தன� �தரக்ள் �லம் மட்�ம் 
ெசயல்ப�த்��றான். 
 
உமக்� �ன்னால் அ�ப்பப்பட்ட நம்�ைடய அைனத்�த் �தரக்ள் 
�ஷயத்��ம் நாம் கைடப்��த்� வந்த நிைலயான நிய� இ�ேவ. 
நம� நிய��ல் நீர ்எந்த மா�தைல�ம் காணமாட்�ர!்(17:77) 
 
�ர ் ஆனில் �றப்பட்�ள்ள க�ப்ெபா�ளி��ந்� �ழ்கண்டவா� 
�ரித்� எ�க்கலாம். 
 
�ர ் ஆனின் �ற்�ப்ப� இைற �தர ் (ந�) தன்  மக்க�க்� ெவ�ம் 
நல்லவரக்�க்� நற்ெசய்� அளிப்பவராக�ம், 
அநியாயக்காரரக்�க்� அசச்�ட்� எசச்ரிக்ைக ெசய்பவராக�ம் 
ெசயல்ப��றார.் 



 
ந� என்ற அந்தஸ்ைத �ட உயரந்்த அந்தஸ்தான ரஸூல் என்�ற 
இைறத்�தர ் எவ்�த சந்ேதகத்�ற்� இட�ன்� இ��யான 
வைரய�க்கப்பட்ட அத்தாட்�க�டன் எசச்ரிக்ைக ெசய்பவராக 
ெசயல்ப��றார.் இந்நிைலக்� �ர ் ஆன் இதமா�ல் ஹுஜ்ஜா 
(அைனத்� ேகாணத்��ம் �ளக்கப்பட்�, அவரக்�க்� எ�ம் 
சந்ேதகங்க�க்� ப�ல் அளிக்கப்பட �ன்ைதய நிைல) என்� 
���ற�. 
 
அல்லாஹ்�ன் �� மனிதரக்�க்� (சாதகமாக) யாெதா� ஆதார�ம் 
இல்லா��ப்பதற்காக, இத்�தரக்�க்�ப் �ன்ன�ம், �தரக்ள் பலைர, 
(�வரக்்கத்ைதக் ெகாண்�) நற்ெசய்� ���ன்றவரக்ளாக�ம் 
(நரகத்ைதக் ெகாண்�) அசச்�ட்� எசச்ரிக்�ன்றவரக்ளாக�ம் 
(அல்லாஹ் அ�ப்� ைவத்தான்). ேம�ம், அல்லாஹ் (யாவைர�ம்) 
�ைகதே்தானாக, �ரக்்கமான அ��ைடயவனாக இ�க்�ன்றான். 
(4:165) 
 
எல்லா�த ஆதாரங்கைள�ம் ஏற்காமல் ேவண்�ெமன்ேற 
இசெ்சய்�ைய ம�ப்பவரக்�க்� �ர ் ஆன் �ழ்க்கண்டவா� 
��ப்���ற�. 
 
�ன்னர ் அவரக்ள் நன்க�ந்��ந்த இவ்ேவதமான� அவரக்ளிடம் 
வந்தேபா� அைத அவரக்ள் நிராகரித்� �ட்டனர,் ஆகேவ, 
நிராகரிப்ேபார ்�� அல்லாஹ்�ன் சாபம் இ�க்�ற�. (2:89) 
 
இந்த இதமா�ல் ஹுஜ்ஜத் நிைலக்� �ற� ���ல் ெதய்�க நீ� 
மன்றம் அைமக்கப்பட்� நிராகரித்தவரக்�க்� தண்டைன வழங்கப் 
ப��ற�. ஏற்�க் ெகாண்டவரக்�க்� ெவ�ம� அளிக்கப்ப��ற�. 
இவ்வாறாக ம�ைம�ல் நிக�ம் �ரப்்� நாளாக ஒ� ��ய அள�ல் 
���ல் நிகழ்த்தப்ப��ற�. 
 
�ர ் ஆைன உற்� ேநாக்�ம் ேபா� ஒ� �தரின் �ரசச்ார கால 
கட்டங்கள் �ன் வ�ம்  நிைலகைள அடங்�யதா�ம். 
 
1. இந்ஜார ் - ெசய்�ைய ஆரம்ப கட்டமாக ெதரி�த்தல். 
2. இந்ஜாேர ஆம் - எல்லா மக்க�க்�ம் ெசய்� அைடதல். 
3. இத்மாேம ஹுஜ்ஜத் - சந்ேதகத்�ற்� இட�ன்� எல்லா�த 

சந்ேதகங்க�க்�ம் ப�ல் அளித்�, அளிக்கப்பட ேவண்�ய 
ெசய்�ைய ��வ�மாக �ளக்�தல். 

4. �ஜ்ரத் வ பராஅத்  - இடம் ெபயரத்ல் / 
நிராகரிக்கப்பட்டவரக்ளிட��ந்� காப்பாற்�தல். 

    



�ர ் ஆனின் ஒவ்ெவா� �ரா�ம் (அத்�யாயங்கள்) இந்த நான்� கால 
கட்டத்�ன் ஏதாவ� ஒ� கால கட்டத்ைத பற்�யதாக இ�க்�ம். 
 
ஒ� �தரின் �ரசச்ாரம் இதமாேம ஹுஜ்ஜத் நிைலக்� ெசல்�ம் 
ேபா�, ��வா�களின் ஒ� �ட்ட�ம், நிராகரிப்ேபாரின் �ட்ட�ம் 
தனித்தனியாக �ரி� ஏற்ப��ற�. இந்த கட்டத்�ற்� �ற� தான் 
இைறவ�ைடய கட்டைளப்ப� �தர ்தன� �ட்டத்தார ்என்ன ெசய்ய 
ேவண்�ம் என்� �ரம்ானிக்�றார.்  
 
�ர ் ஆைன உற்� ேநாக்�ம்ேபா� இந்த கால கட்டத�்ல் 
நிராகரிப்ேபா�க்கான தண்டைன �ழ்நிைலைய ெபா�த்� 
இ�வைகயாக உள்ள�. �த�டன் ஒ� �லேர இ�க்�ம் ேபா� மற்�ம் 
ேவ� இடம் ெசன்� ஒ� �ட்டமாக அர�யல் அ�காரத்�டன் வாழ 
இடம் இல்ைலெயனில், �த�ம் அவரின் �ட்டாளிக�ம் ேவ� 
இடத்�ற்� மாற்றப்பட்�, நிராகரிப்ேபார ் �ட்டம் �� இயற்ைக 
ேபர�� �லமாக தைர மட்டமாக்கப்ப��ற�. இைத �ர ் ஆன் �ழ்க் 
கண்டவா� ��ப்���ற�. 
 
இ���ல், ஒவ்ெவா�வைர�ம் அவரவ�ைடய பாவத்�ன் காரணமாக 
நாம் ��த்ேதாம். �ற�, அவரக்ளில் �லர ் �� நாம் கல்மாரி 
ெபா��ம் காற்ைற அ�ப்�ேனாம். ேவ� �லைர ஒேர ஓர ் உரதத் 
�ழக்கம் ��த்�க் ெகாண்ட�; மற்�ம் �லைர நாம் ���ல் 
�ைதத்��ட்ேடாம். அவரக்ளில் ேம�ம் �லைர �ழ்க�த்��ட்ேடாம். 
அல்லாஹ் அவரக்ள் �� ெகா�ைம �ரிபவனாக இ�க்க�ல்ைல. 
ஆனால், அவரக்ேள தங்கள் �� ெகா�ைம இைழத்�க் 
ெகாண்��ந்தாரக்ள். (29:40) 
 
�ர ் ஆனில் �றப்பட்�ள்ளப� ஹுத் (அைல) அவரக்ளின் ேதசம், 
ஸா�ஹ் (அைல) அவரக்ளின் ேதசமான ஸ�த், �ஹ் (அைல) 
அவரக்ளின் ேதசம், �த் (அைல) அவரக்ளின் ேதசம், ஷுஐப் (அைல) 
அவரக்ளின் ேதசம் ஆ�யன இைறத்�தரின் ெதளிவான 
ஆதாரங்கைள ஏற்க ம�த்ததனால் இயற்ைக ேபர�� �லம் 
அ�க்கப்பட்டனர.் �ஸா (அைல) அவரக்ளின் ேதசமான பனி 
இஸ்ரா�ல் அவைர ம�க்க�ல்ைல, ஆனால் ஃ�ரஅ்�ன்  �ட்டத்�னர ்
ம�த்த�னால் அ�க்கப்பட்டனர.் 
 
அதற்� மாறாக, இரண்டாவ� �தமான �ழ�ல் ��வா�களின் 
�ட்டம் அ�கமாக இ�க்�ம் ேபா� இைறத்�தர ் இைறவனின் 
உத�ேயா� ேவ� இடத்�ற்� இடம் ெபயரந்்� ஆட்� அ�காரத்ேதா� 
ெசயல் ப��றார.் இத்த�ணத்�ல் �த�ம் அவரக்ள் �ட்டத்தார ் 
வ�ைமைய பயன்ப�த்� நிராகரிப்ேபாைர ெவல்�ன்றனர.்  
 



நிராகரிப்ேபா�க்கான தண்டைன �தல் வைகக்� 
இைறவனிட��ந்� ேநர�யாக �ழ்ந்� ெகாள்�ற�, இரண்டாவ� 
வைகக்� ��வா�கள் �லம் தண்�க்கப்ப��ன்றனர.் இரண்டாவ� 
வைகயான �ழல் ந�கள் நாயகத்�ற்� ஏற்பட்ட�. �ஸ்�ம்களின் 
வாள் சக்��னால் நிராகரிப்ேபார ்தண்�க்கப்பட்டனர.்  
இைதப்பற்� �ர ்ஆன் �ழ்க் கண்டவா� ���ற�: 
 
நீங்கள் அவரக்ேளா� ேபார ் �ரி�ங்கள்; அல்லாஹ் உங்க�ைடய 
ைககளால் அவரக்�க்�த் தண்டைன அளிக்கச ் ெசய்வான். ேம�ம், 
அவரக்ைள இ��ப�த்�வான். இன்�ம் நீங்கள் அவரக்ைள ெவன்�ட 
உங்க�க்� உத� �ரிவான். ேம�ம், நம்�க்ைக ெகாண்ட மக்களின் 
இதயங்கைளக் �ளிரச ்ெசய்வான் (9:14) 
 
உண்ைம யாெதனில், நீங்கள் அவரக்ைளக் ெகால்ல�ல்ைல; 
அல்லாஹ்தான் அவரக்ைளக் ெகான்றான்! ேம�ம் (ந�ேய!) நீர ்
எ�ந்தேபா� உண்ைம�ல் எ�ந்த� நீரல்லர.் மாறாக, அல்லாஹ்தான் 
எ�ந்தான். ேம�ம், (இைற நம்�க்ைகயாளரக்ைள இ�ல் பங்ேகற்கச ்
ெசய்த� எதற்காகெவனில், அல்லாஹ் நம்�க்ைகயாளரக்ைள நன்ைம 
தரக்��ய ேசாதைன�ல் ஆழ்த்� ெவற்�யைடயச ்ெசய்ய ேவண்�ம் 
என்பதற்காக! �ண்ணமாக அல்லாஹ் நன்� ெச���பவனாக�ம், 
அ�பவனாக�ம் இ�க்�ன்றான்.(8:17) 
 
இைத ேவ� �தமாக ெசால்ல ேவண்�ெமன்றால், �தரக்ளின் 
அத்தாட்�கைள�ம், ஆதாரங்கைள�ம் ேநர�யாக �ளக்கப்பட்� 
அைத  ��வ�மாக ேகட்ட �ற�ம் ம�க்�ம் �ட்டத்�ற்� இைறவன் 
ேநர�யாக தண்டைன வழங்��றான். இ�ல் �த�ம் அவரக்ளின் 
சகாக்க�ம் ஒ� க��யாக பயன்ப�த்தப்ப��ன்றனர.் 
 
இைறத்�தரின் ெசய்�ைய ேநர�யாக ேகட்� ம�க்�ம் �ட்டத்�ற்� 
ஏற்ப�ம் அவமான�ம், தண்டைன�ம் இரண்� வைகயாக 
ஏற்ப��ற�. ஓரிைற ெகாள்ைகைய ஏற்�க் ெகாண்ட �ட்டம், 
�தரின் தைலைமைய ஏற்�க் ெகாண்டால் இத்தண்டைன���ந்� 
காப்பாற்றப��ன்றன. பல ெதய்வ வ�பா�ம் �ட்டம் 
அைழக்கப்ப��ன்ற�. ஏெனனில் இைறவன் பல ெதய்வ வ�பாட்ைட 
என்�ம் ஏற்�க்ெகாள்வ�ல்ைல. இ� இைறவ�ைடய �க 
�க்�யமான நிய� ஆ�ம். 
 
நிசச்யமாக, தனக்� இைண ைவக்கப்ப�வைத அல்லாஹ் 
மன்னிப்ப�ல்ைல. இைதத் த�ர அைனத்�ப் பாவங்கைள�ம் தான் 
நா��ன்றவரக்�க்� மன்னித்� ���ன்றான். அல்லாஹ்�க்� 
இைணைவப்பவரக்ள், �ண்ணமாக ெப�ம் ெபாய்ையப் 
�ைனந்தவராவர;் ேம�ம் பாவத்ைதப் �ரிந்தவராவர.் (4:48) 



 
இதனால், பனி இஸ்ரா�லரக்ள் ஒ� �ட்டமாக அைழக்கப்பட�ல்ைல. 
ஏெனனில், ேவதம் ெபற்ற �ட்டமாக இ�ந்த காரணத்�னால் அவரக்ள் 
அ�ப்பைட�ல் ஓரிைறக்ெகாள்ைகைய �ன்பற்�னர.் ஆனால் 
�யாமத் நாள் வைர அவரக்�க்� ஈஸா (அைல) அவரக்ைள 
�ன்பற்�பவரக்ளின் �ழ் வாழ்க்ைக நடத்�க் ெகாள்ள 
அ�ம�க்கப்பட்டனர.்  
 
(ஈஸாைவ ேநாக்�) அல்லாஹ் ��யைத (அவரக்�க்�) 
ஞாபகப்ப�த்�ங்கள்: “ஈஸாேவ! நிசச்யமாக நான் இப்ேபா� உம்ைமத் 
��ம்ப அைழத்�க் ெகாள்ேவன். ேம�ம் உம்ைம என்னிடம் உயரத்்�க் 
ெகாள்ேவன்; உம்ைம நிராகரித்தவரக்ளிட��ந்� (அதாவ� 
அவரக்�ைடய ெதாடர�்��ந்�ம், அவரக்�ைடய �ய்ைமயற்ற 
�ழ்நிைல�ல் நீர ் வாழ்வ���ந்�ம்) உம்ைமத் 
�ய்ைமப்ப�த்�ேவன்; இ��த் �ரப்்�நாள்வைர உம்ைமப் 
�ன்பற்�ேவாைர நிராகரிப்பவரக்ைள�ட உயரத்்�ேய ைவப்ேபன். 
இ���ல் என்னிடம் நீங்கள் அைனவ�ம் வந்ேதயாக ேவண்�ம். 
அப்ேபா� நீங்கள் க�த்� ேவற்�ைம ெகாண்��ந்தவற்�ல் நான் 
உங்க�க்�ைடேய �ரப்்� வழங்�ேவன்; (3:55) 
 
�ர ் ஆனின் இந்த க�ப்ெபா�ைள �ரிந்� ெகாண்டால், இதன் 
�ைளவாக ஒ� �க்�யமான �ஷயம் ெவளிவ��ற�. இைறவன் 
ஒ�வன் தான் பலெதய்வ வ�பா� (�ரக்்), நிராகரிப்� (�ஃப்ர)், 
��வாச �ேராகம் (ஈர�்தாத்) ஆ�ய �ற்றங்க�க்� தண்டைன 
வழங்க ���ம். இைத இைறவன் தன� �தரக்ளின் காலத்�ல் 
ெசய்தான், ேம�ம் ம�ைம�ல் மற்றவரக்�க்� வழங்�வான்.  
�தரக்ளின் �ந்ைதய காலத்�ல் இக்�ற்றங்க�க்� மற்றவரக்ள்  
தண்டைன அளிப்பதற்கான உரிைம வழங்கப்பட�ல்ைல. 
 

�ர் ஆனின் கட்டைமப்� 
 
�ர ் ஆனின் கட்டைமப்� ஏற்பாட்ைட பற்� �ழ் 
ெகா�க்கப்பட்��க்�ம் �ர ்ஆனின் வசனம் ெதளிவாக ���ற�. 
 
நாம் உமக்� ஏ� ேஜா�கள் (மஸானி) அதாவ� மகத்தான �ர ்ஆைன 
அ�ளி�ள்ேளாம். (15:87) 
 
இந்த வசனத்ைத சற்� ஆழ்ந்� கவனித்தால் ஒ� ெபரிய ெவளிப்பா� 
மலர�்ற�. ஏ� தனித்தன்ைம வாய்ந்த ெதா�ப்�கள்  �ர ் ஆனில் 
உள்ள�. ஒவ்ெவா�  ெதா�ப்��ம் ேஜா� ேஜா�யாக �ராக்கள் ஒ� 
��ப்�ட்ட க�ப்ெபா��டன் (theme) உள்ளன. 



 
இந்த �ராக்களின் ேஜா� இைணப்� �க�ம் அரத்்த�ள்ளதாக 
இ�க்�ற�. ேஜா� ஸூரா�ன் ஒ� �ரா மற்ெறா� �ரா�டன் 
ஏதாவ� ஒ� வைக�ல் இைணப்� த��ற�. உதாரணமாக 
ஸூரத்�ள் �ஹா (93 வ� ஸுராஹ்) மற்�ம் ஸூரத்� அலம் நஷ்ரஹ் 
(94 வ� ஸுராஹ்), ஸூரத்�ல் ஃபலக் (113 வ� ஸுராஹ்) மற்�ம் 
ஸூரத்�ந் நாஸ் (114 வ� ஸுராஹ்) ஆ�யைவக�க்� இைடேய 
இ�க்�ற ெபா�த்தம் �க�ம் ெதளிவாக ெதரி�ற�. �க�ம் ஆழ்ந்த 
பாரை்வ �லம் மற்ற ேஜா� ஸூராக்க�க்� இைடேய இ�க்�ற 
ெபா�வான இைணத்� ெகா�க்�ம் தைலப்ைப ெபற ���ம்.  �ல 
ஸூராக்கள் இதற்� �� �லக்காக இ�க்�ன்றன. உதாரணமாக 
�தல் ஸுராஹ்  அல்ஃபாத்�ஹா ெமாத்த �ர ்ஆனிற்�ம் ஒ� அ��க 
ஸுராவாக இ�க்�ற�. இேத ேபால் �ல �ராக்கள் உதாரணமாக  
ஸூரத்�ந் �ர ் (24 வ� �ராஹ்), ஸூரத்�ல் அஹ்ஜாப் (33 வ� 
ஸுராஹ்) ஆ�யன அ� சாரந்்த ெதா�ப்�ன் ���ைரயாகேவா 
அல்ல� �ைண இைணப்பாகேவா (supplement) உள்ளன. 
 
இந்த ஏ� ெதா�ப்�ன் ��க்கமான �வரங்கள் �ேழ 
ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன. 
 
�தல் ெதா�ப்� 
{�ரா அல்-பாத்�ஹா (1) - �ரா அல்-ைமதா (5)} 
ெமக்கா�ல் அ�ளப்பட்ட� : (1) 
ம�னா�ல் அ�ளப்பட்ட� : (2) - (5) 
 
இரண்டாவ� ெதா�ப்� 
{�ரா அல்-அனாம் (6) - �ரா அல்-தவ்பா (9)} 
ெமக்கா�ல் அ�ளப்பட்ட�: (6) - (7) 
ம�னா�ல் அ�ளப்பட்ட�: (8) - (9) 
 
�ன்றாவ� ெதா�ப்� 
{�ரா ��ஸ் (10) - �ரா அல்-�ர ்(24)} 
ெமக்கா�ல் அ�ளப்பட்ட�: (10) - (23) 
ம�னா�ல் அ�ளப்பட்ட�: (24) 
 
நான்காவ� ெதா�ப்� 
{�ரா அல்-ஃ�ரக்ான் (25) - �ரா அல்-அஹ்சாப் (33)} 
ெமக்கா�ல் அ�ளப்பட்ட�: (25) - (32) 
ம�னா�ல் அ�ளப்பட்ட�: (33) 
 
 
 



ஐந்தாவ� ெதா�ப்� 
{�ரா சபா (34) - �ரா அல்-ஹுஜுராத் (49)} 
ெமக்கா�ல் அ�ளப்பட்ட�: (34) - (46) 
ம�னா�ல் அ�ளப்பட்ட�: (47) - (49) 
 
ஆறாவ� ெதா�ப்� 
{�ரா காஃப் (50) - �ரா அல்-தஹ்ரிம் (66)} 
ெமக்கா�ல் அ�ளப்பட்ட�: (50) - (56) 
ம�னா�ல் அ�ளப்பட்ட�: (57) - (66) 
 
ஏழாவ� ெதா�ப்� 
{�ரா அல்-�ல்க் (67) - �ரா அல்-நாஸ் (114)} 
ெமக்கா�ல் அ�ளப்பட்ட�: (67) - (112) 
ம�னா�ல் அ�ளப்பட்ட�: (113) - (114) 
 
இந்த ெதா�ப்�களின் �ல �றப்பம்சங்கள் உள்ளன. 
 
1. இந்த ஏ� ெதா�ப்�க�ம் ஒன்� அல்ல� ஒன்�க்� ேமற்பட்ட 

ெமக்கா�ல் அ�ளப்பட்ட ஸூராக்களில் ெதாடங்� ஒன்� அல்ல� 
அதற்� ேமற்பட்ட ம�னா�ல் அ�ளப்பட்ட �ராக்களில் 
��வைட�ம். ஒ� மரத்�ன் ேவ�டன் �ைளக்� எவ்வா� ெதாடர�் 
உள்ளேதா , அேத ேபான்� ஒ� ெதா�ப்�ற்�ள் உள்ள மக்கா 
ஸூரா�ற்�ம் ம�னா ஸூரா�ற்�ம் ெதாடர�் உள்ள�. 

2. ஒவ்ெவா� ெதா�ப்�ற்�ள் ஸூராக்களின் வரிைச அ�ளப்பட்ட 
காலகட்டத்�ன் வரிைசப் ப� உள்ள�.  

3. ஒவ்ெவா� ெதா�ப்�ம் ந�கள் நாயகத்�ன் �ரசச்ார கால 
கட்டங்கைள ஏதாவ� ஒ� ேகாணத்�ல் �வா�க்�ற�. 

4. ஒவ்ெவா� ெதா�ப்�ற்�ம் ஒ� தைலப்� உள்ள�. அந்த ெதா�ப்�ல் 
இ�க்�ம் �ராக்கள் அந்த தைலப்ைப �ற்�ேய ேப��ன்றன. 

5. இந்த தைலப்�க்கள் �ன் வ�மா� உள்ள�. 
 

�தல் ெதா�ப்�  {�ரா அல்-பாத்�ஹா (1) - �ரா அல்-ைமதா (5)} 
இ�ல் வ�ம் தைலப்�க்கள்:  அேர�யா�ல் வா�ம் �த மற்�ம் 
��ஸ்தவரக்�க்� உண்ைமைய �ளக்� �ரம்ானமான வாதத்ைத 
ைவத்தல், அவரக்ள் இடத்�ல் இப்ரா�ம் (அைல) அவரக்ளின் 
சந்த��னரின் மற்ெறா� �ரிவான ப� இஸ்மா�ைல ஒ� ��ய 
உம்மத்தாக நியமனம், ��ய உம்மத்ைத ஆன்�க �த்தரித்த�க்கான 
உத்தர�கள்  மற்�ம் அவரக்�டன் உடன்ப�க்ைக. 
 
 



இரண்டாவ� ெதா�ப்�  {�ரா அல்-அனாம் (6) - �ரா அல்-தவ்பா 
(9)} 
அேர�யா�ல் வாழ்ந்த பல ெதய்வ வ�பட்டாளரக்�க்� உண்ைமைய 
வைரய�த்� உரக்க ெதரியப்ப�த்�தல், ��வா�களின் ஆன்�க 
நிைலைய உயரத்்�தல், ��வா�கைள பல ெதய்வ வ� 
ப�பவரக்ளிட��ந்� �ரித்தல்,  அந்த �ரேதசம் வைர ஒ� ��ய 
அள�ல் ம�ைம�ன் ெவ�ம�/தண்டைன ப��ைய 
நிைறேவற்�தல். 
 
�ன்றாவ� ெதா�ப்� {�ரா ��ஸ் (10) - �ரா அல்-�ர் (24)} 
�ைரஷ் மக்கைள எசச்ரித்தல், ந�கள் நாயகம் மற்�ம் அவைர 
�ன்பற்�பவரக்�க்� அேர�யா�ல் உண்ைம ேமேலாங்�ம் என்ற 
நற்ெசய்�, ஆன்�க ரீ��ல் �ய்ைமப்ப�த்�தல், அவரக்ைள 
��வா�கள் அல்லாேதாைர �ட்� தனிைமப்ப�த்�தல், சத்�யத்�ன் 
ஆ�க்கம் பற்�ய நற்ெசய்�. 
 
நான்காவ� ெதா�ப்� {�ரா அல்-ஃ�ரக்ான் (25) - �ரா அல்-
அஹ்சாப் (33)} 
ந�த்�வத்ைத உ��ப்ப�த்�தல், �ைர�ற்� நற்ெசய்� மற்�ம் 
எசச்ரிக்ைக, ��வா�களின் ஆன்�க �த்�கரிப்�, ��வா�கைள 
மற்றவரக்ளிட��ந்� தனிைமப்ப�த்�தல், இ� சம்பந்தமாக ந�கள் 
நாயகம் மற்�ம் �ர ் ஆன் ஆ�யவற்�ன் �றப்� / ம�ைம பற்� 
�ளக்�தல். 
 
ஐந்தாவ� ெதா�ப்�  {�ரா சபா (34) - �ரா அல்-ஹுஜுராத் (49)} 
ஏகத்�வ நம்�க்ைகைய பற்� �ரிவான �ளக்கம், அதன் �லம் 
�ைற�க�க்� எசச்ரிக்ைக, சத�்யத்�ன் ஆ�க்கத்ைத பற்�ய 
நற்ெசய்�, ��வா�களின் ஆன்�க �த்�கரிப்� மற்�ம் பல ெதய்வ 
வ�பா�பவரக்ளிட��ந்� தனிைமப்ப�த்�தல். 
 

ஆறாவ� ெதா�ப்�  {�ரா காஃப் (50) - �ரா அல்-தஹ்ரிம் (66)} 

ம�ைம�ன் �ரப்்� நாைள உ�� ப�த்�தல், அந்த ேகாணத்�ல் 
�ைற�க�க்� நற்ெசய்�/எசச்ரிக்ைக, ��வா�களின் ஆன்�க 
�த்�கரிப்�/ெசய்�ைய ஏற்காதவரக்ளிட��ந்� 
தனிைமப்ப�த்�தல், இைறவ�க்�ம், அவ�ைடய �த�க்�ம் 
�ழ்ப்ப�தல் பற்�ய ேதைவகளின் �ளக்கங்கள், �ழ்ப�த�டன் 
ஆன்�க �த்�கரிப்� உைடய ெதாடர�் ஆ�யன அந்த சமயத்�ன் 
�ழைல க�த்�ல் ெகாண்� �ளக்கங்கள். 

 



ஏழாவ� ெதா�ப்�  {�ரா அல்-�ல்க் (67) - �ரா அல்-நாஸ் (114)} 

�ைர�ன் தைலைமக்� இ�� �ரப்்� நாைள பற்� எசச்ரிக்ைக, 
அவரக்ளின் அைனத்� சந்ேதகங்க�க்�ம் �ைட அளித்�, ெசய்�ைய 
பரி�ரணமாக �ன் ைவத்தல், ம�த்ததன்  �ைளவாக 
அவரக்�க்கான தண்டைன பற்�ய ெசய்�, ந�கள் நாயகத்�ற்�ம் 
அவைர �ன்பற்�பவரக்�க்� அேர�யா�ல் சத்�யத்�ன் ஆ�க்கம் 
பற்�ய நற்ெசய்�. 

 

இந்த ெதா�ப்�களின் ெதாடர ் வரிைசைய �ழ்க்கண்ட வைர படம் 
�ளக்��ற�. 

 

 

�ன்னர ் ��ப்�ட்டப� �ர ் ஆன் அதன� க�ப்ெபா�ளின் 
ேகாணத்�ல் பாரத்்தால் ந�கள் நாயகம் �லமாக அவர ் வாழ்ந்த  
ப���ல் உள்ள மக்க�க்� இைறவன் சாரப்ான எசச்ரிக்ைக�ன் 
ெதா�ப்பா�ம். �தல் நிைல ெசய்�ைய ேகட்பவரக்ள் வரிைச�ல் 
ெமக்கா�ல் வாழ்ந்த பல ெதய்வங்கள் வணங்� வந்த �ைற�கள்  
மற்�ம் அேர�யா �பகற்பத்�ல் வாழ்ந்� வந்த ேவதம் ெபற்ற 
�ட்டத்�னரக்ளான �தரக்ள் மற்�ம் ��ஸ்தவரக்ள்.  

 

இரண்டாவ� ெதா�ப்� இந்த இ� �ட்டத்தா�க்�ம் 
இவ்�லகத்�ேலேய அளிக்கப்பட உசச்கட்ட எசச்ரிக்ைக மற்�ம் 
உலகத்�ேலேய �� அள�லான �ரப்்� நாளின் �ன் மா�ரி 
பற்�யதா�ம். இந்த ெதா�ப்ைப �ர ் ஆனின்  உசச்கட்ட ப��யாக 
க�தலாம்.  ஏழாவ� ெதா�ப்�  �தல் �ன்றாவ� ெதா�ப்�  வைர 
�ைற�க�க்�ம் �தல் ெதா�ப்�  ேவதம் ெபற்ற மக்க�க்�மான 
ெசய்�களா�ம்.  இந்த இ� �ட்டத்தா�க்�ம் இவ்�ல�ல் அவரக்ளின் 
தைல��ைய நிரண்�ப்பைத படம் ��த்� காட்�ம்  ெதா�ப்பாக 
இரண்டாவ� ெதா�ப்� அைமந்�ள்ள�. எசச்ரிக்ைக�ன் பல்ேவ� 
நிைலகள் மற்�ம் கட்டங்கள்  கடந்� வந்� இ� �ட்டத்�னரிற்கான 



உசச் நிைல ஒன்றாக இைண�ம் ப��யாக  இந்த ெதா�ப்� 
அைம�ற�. 

 

ஆறாவ� ெதா�ப்�, ஐந்தாவ� ெதா�ப்�, நான்காவ� ெதா�ப்�, 
�ன்றாவ� ெதா�ப்� ஆ�யவற்�ல் எசச்ரிக்ைக மட்�மல்லாமல், 
��வா�கைள பரி�த்தப்ப�த்த ேதைவயான �ஷயங்க�ம், 
அவரக்ைள மற்றவரக்�டன் தனிைமப்ப�த்�வ�ம் 
��ப்�டப்ப��ற�. 

 

�தல் ெதா�ப்� அந்த இடத்�ல் இ�ப்பதற்கான காரணம் 
என்னெவனில் �ர ் ஆைன அல்ல� ேவதத்ைத  ெபற்றவரக்�க்� 
�ன்�ரிைம அளிக்கப்பட்�ள்ள�.  

 

�தல் ெதா�ப்ைப த�ர மற்ற ெதா�ப்�களில் ெமக்கா�ல் 
இறக்கப்பட்ட ஸூராக்களில் எசச்ரிக்ைக/நற்ெசய்��ம், ம�னா�ல் 
அளிக்கப்பட ஸூராக்களில் ஆன்�க பரி�த்தத�்ற்கான வ� 
வைககள் வழங்கப்பட்�ள்ளன. 

 

ந�கள் நாயகம் �லம் எசச்ரிக்ைக/நற்ெசய்� அேர�யா�ல் அளித்� 
��ய அள�லான �ரப்்� நா�ைடய ெசயைல நிைறேவற்�யைத 
இ�� �ரப்்� நாள் வைர பா�காப்பாக ஒ� அழகான �ைற�ல் ப�� 
ெசய்யப்பட்� இ�க்�ற�. 

 

மற்ற எல்லா மக்க�க்�ம் ஒ� ெபரிய �ரப்்� நாைள பற்�ய 
தகவல்க�டன் ெவற்� ெபற ேதைவயான வ� வைககைள 
ஆ�யவற்ைற அளிக்கப்பட்�ள்ள�. 

 

 

 

 

 



���ைர 
இ� வைர ��ப்�ட்ட ப� �ர ் ஆனின் இலக்�ய வைக�னம், 
க�ப்ெபா�ள் மற்�ம் கட்டைமப்� பற்� �ர ் ஆைன பற்� ஒ� ��ய 
அ��கமாக பாரத்்ேதாம். இ� உைரயாடல்களின் ெதா�ப்பாக ஒ� 
��ப்�ட்ட கட்டைமப்�டன் பா�காக்கப்பட்� வ��ற�. இந்த 
���ல் வா�ம் மனிதரக்�க்� இைறவனால் இறக்� ைவக்கப்பட்ட 
வ� காட்�தலாக இ� இ�க்�ற�. ேநர ் வ�ைய அைட�ம் 
ேநாக்கத்�டன் இைத ப�ப்ேபாம். 

 

ஜா�த் அஹ்மத் கா�� அவரக்ளின் �� ��ப்�க�டன் ��ய �ர ்
ஆன் உ�� ெமா� ெபயரப்்� AL-BAYAN இந்த உைரயாடல் நைடைய 
ெதளிவாக எ�த்�ைரக்�ற�. அவ�ைடய மாணவன் என்ற �ைற�ல் 
இைத உங்க�க்� அ��கப் ப�த்��ேறன். க�ப்ெபா��ம், 
கட்டைமப்�ம், இந்த ெமா� ஆக்கத்�ல் ெதளிவாக ெதன்ப��ற�.   

 


