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றருக்குர்ஆன் இஸ்னரற ம்திக்கைைபின் பதுகைலும்பு . அல்னரஹ்ின் 
உகரடல் அல்னது ைட்டகபைபின் எழுத்து டிம குர்ஆன் . அல்னரஹ்ின் 
ரர்த்கைபில் பண்தரடு இருக்ை படிரது . அரது குர்ஆணில் பண்தரடு 
இருக்ை படிரது என்தது பஸ்னீம்ைபின் ரம் . ஒம ஒரு திக இருந்ரலும் 
இந் குர்ஆன் றச்சரை இகநணின் ரர்த்கைள் அல்ன என்தக எபிரை கூநற 
ிடனரம்.  குர்ஆகணப்தற்நற அல்னரஹ் இவ்ரறு கூறுைறநரன், 

"இந்க் குர்ஆகண ஆய்ந்து மண்டரர ? அல்னரஹ் அல்னரரிடம் 
இருந்துள்பரை இது இருந்ரல், இறல் ஏரபரண பண்தரடுைகப அர்ைள் 
ைண்டிருப்தரர்ைள்" 

(குர்ஆன் 4:82)   

குர்ஆன் எவ்ிரண றுைளும் , பண்தரடுைளும் இல்னரது . குர்ஆன் இகந  

மம்ரன் என்தற்கு இதும சரிரண ஆரம் . அறல் ைரப்தடும் 
பன்ணநறிப்புைள் குர்ஆன் இகந  மம்ரன் என்தக றை லுரை றருதிக்ைறநது 
என்ைறநரர்ைள்.  

குர்ஆகணப் தற்நற கதரதுரை கூறுகன்நரல் , சற்று ைிக கடில் 
எழுப்தட்ட உககடம.  

…அ(ருக்கு அருபப்தடு )து ல்லுதமசபம் கபிரண குர்ஆனும ி 
(மறு) இல்கன.… 

(குர்ஆன் 36:69)   

அல்னரஹ் கூறுகப் மதரன குர்ஆன் கபிரண புத்ைம் அல்ன . குர்ஆகண 
யீஸ்ைபின் துகின்நற பழுகரை எரலும் புரிந்து கைரள்ப இனரது . 

அல்னரஹ்ின் உகரடல் அல்னது ைட்டகபைள் குர்ஆணில் ட்டுல்ன 
யீஸ்ைபிலும் ைரப்தடுைறநது . உரத்றற்கு தின்ரும் யீகமக் 
ைணியுங்ைள்  இந் புனம்தல் குர்ஆணில் இல்கன. 

புைரரி யீஸ் -4826 

அபூ யளகர (னற ) அர்ைள் கூநறரது. 

ல்னகயும் ரண்பும் உகட அல்னரஹ் கசரன்ணரன் : ஆறன் ைன் 
என்கணப் புண்தடுத்துைறநரன் . அன் ைரனத்க ஏசுைறநரன் . ரமண ைரனம் 
(தகடத்ன்); என் கைிமனம அறைரம் உள்பது ; ரமண இவு தைகன ரநற 
ரநற ச் கசய்ைறமநன். எண தி (மல்) அர்ைள் கூநறணரர்ைள். 

 குர்ஆணின் சணங்ைகப ஆய்வு கசய்யும் கதரழுது தன பண்தரடுைள் 
மரன்நறது. எணம  பயம்து திின் ஒவ்கரரு கசரல்கனயும் , அகசகயும் 
ரம் ைணத்றல் கைரள்ப மண்டிிருக்ைறநது .  சுருக்ைரைச் கசரல்கன்நரல் குர் 
ஆணின் ிரிவுகரைம அது ரழ்க்கை அகந்றருந்து. யீஸ்ைள் எணப்தடும் 



னரற்றுச் கசய்ைகப இஸ்னரறனறருந்து திரித்துப் தரர்க்ைக்கூடர ஒன்நரகும் . இன் 
ைரரைம இத்கரகுப்தில் யீஸ்ைகபப் கதருபவு தன்  தடுத்றிருக்ைறமநன். 

குர்ஆணின் பண்தரடுைகப ிரறக்கைில் யீஸ்ைகப  றைபக்ைற ஆரரை 
பன்கக்ைறமநன். இணி ரம் குர்ஆகண ிரறப்மதரம். 

 புறரை குர்ஆகண ரசறப்தர்ைள் அன் எறர்தர றருப்தங்ைபரல் 
அறர்ச்சறகடது உறுற . ஒம கசய்றக சறநற ரற்நங்ைளுடன் றரும்தத் றரும்த 
தனபகந கூறுது . ஒரு னரற்று கசய்றினறருந்து ற்கநரன்நறற்கு றடீகன்று 
ரிக் குறப்தது . அற்தரணன் என்று ர்ிக்ைப்தட்ட  ணிணிடம்  ிடப்தடும் 
சரல்ைள், எச்சரிக்கைைள், தபறுத்ல்ைள், பன்னுக்குப்தின் பரை 
கரகுக்ைப்தட்ட  பகந என்று றகந கூநனரனரம்.  

குர்ஆகண டுறகனரை ஆய்வு கசய்ர்ைபின் ைருத்து என்ணகன்நரல் , 

இனக்ை திகைளும் , எழுத்துப் திகைளும் றகந ைரப்தடுைறநது . இது கய் 
சறனறர்க்ை கக்கும் இனக்ைறல்ன என்ைறன்நணர் . ஆணரலும் சறனர் குகநதரடுைகபச்  
சுட்டிக்ைரட்டிக் கைரண்மட “குகநல்ன அதுரன் சறநப்பு என்ைறன்நணர்.” 

ரத்றற்ைரை, எழுத்துப் திகைள் குர்ஆகணப் தறவு கசய் எழுத்ர்ைபிடம் 
மர்ந்றருக்ைனரம் என்று ிட்டுிடனரம் . இனக்ைப் திகைளுடன்ரன் அல்னரஹ் 
உகரடுரணர? அல்னரஹ்ின் கரற  இ னக்ைத்க அற்த ணிர்ைபரல் 
புரிந்துகைரள்ப இனில்கன என்று கூந படிரது ஏகணணில் அல்னரஹ்ின் 
தறல் மறுிரை உள்பது. 

அருக்கு ைிக (இற்ந) ரம் ைற்றுக் கைரடுக்ைில்கன. இன்னும் அருக்கு 
அது மகயுறல்கன அ (ருக்கு அருபப்தடு)து ல்லுதமசபம் கபிரண 
குர்ஆனும ி (மறு) இல்கன.… 

(குர்ஆன் 36:69)   

ரர்க்ை அநறஞர்ைள் பன்கக்கும் "குர்ஆன் ஒரு ஈடு  இகற்ந 
இனக்ைறம்" என்ந ரத்க ிரறக்ைவும் அன் இனக்ைற த்கயும் 
இனக்ைத்கப் தற்நற புரிந்து கைரள்பவும் என்ணிடம் அதி கரறில் புனக 
இல்கன. அது எணக்குத் மகயுறல்கன  குர்ஆணின் ஏைமதரை உரிகரபர் என்று 
கூநப்தடும் அல்னரஹ்ம குர்ஆகணக் ைிகில்கன என்று அநறித் திநகு 
இஸ்னரற ரர்க்ை அநறஞர்ைள் ட்டும் ிடரப்திடிரை கய்சறனற்ர்க்ை கக்கும் 
இனக்ைறம் புல்னரிக்ை கக்கும் ைிக என்று கசரநறந்து கைரண்டிருப்தது ஏகணன்று 
புரிில்கன. பண்தரடுைகப கநக்ை அர்ைள் கசய்யும் "ஜறைறணர 
மகன"ரைத்ரன் இருக்ை மண்டும் .  ைருத்து பண்தரடுைகபப் ஆய்வு 
கசய்கன்று படிவு கசய்மன் . உரு றதரடு இல்னரக , றதடும் பகந ,  

என்று  ற்ந   ம்திக்கைைளுடன் பண்தடுது சரர ிம் . உறுற 
கசய்ப்தட்ட உண்கைளுடனும் , ணக்குத் ரமண பண்தடுகயும் றச்சரை 
ஏற்ை இனரது.   



 குர்ஆன் ன்கணப்தற்நற இவ்ரறு கூறுைறநது 

உம்பகட ப்தின் ரர்த்கைள் உண்கரலும்  ீத்ரலும்  
தரிபூகடந்து ிட்டண. 

(குர்ஆன் 6:116) 

இது ணிர்ைளுக்கு ிபக்ைரைவும் மர்  றைரட்டிரைவும் 
ததக்றரபர்ைளுக்கு ற்மதரகணரைவும் இருக்ைறநது 

(குர்ஆன் 3:138) 

அர்ைள் ததக்றயுள்பர்ைபரை ஆற்ைரை மைரனறல்னர அதிகரறில் 
குர்ஆகண (அருபியுள்மபரம்) 

(குர்ஆன் 39:28) 

றச்சரை இந்க் குர்ஆன் எது றை மர்கரணமர  அன் தக்ைம் மர்  
றைரட்டுைறநது… 

(குர்ஆன் 17:9) 

ஆணரல் அல்னரஹ் குர்ஆணின் ற்கநரரு தகுறில், 

அன்ரன் இவ்மத்க உம்ீது இநக்ைற கத்ரன் அறனறருந்து கபிரண 
சணங்ைளும் இருக்ைறன்நண அகரன் இவ்மத்றன் அடிப்தகடரகும் 
ற்நக பரதியத் ஆகும்.… 

(குர்ஆன் 3:007) 

பரதியரத்துைள் என்தது தன கதரருள் ரும் சணங்ைள் . 

பரதியரத்துைபின் மக என்ண?  

…எணம எர்ைளுகட இங்ைபில் சருகுல் இருக்ைறநம அர்ைள் 
குப்தத்க உண்டரக்குற்ைரைவும் , அணில் ிபக்ைத்க மடுற்ைரைவும் 
அறனறருந்து தன கதரருட்ைள் உகடகம கரடருரர்ைள் அனுகட 
ிபக்ைத்க அல்னரஹ் ி (மறு ரரும்) அநறரட்டரர்ைள்… 

(குர்ஆன் 3:007) 

அல்னரஹ்கத் ி மறு ஒருரும் கதரருபநற படிர சணங்ைபின் 
மக என்ண ?  குப்தத்க ஏற்தடுத்ற மர்ற அகடக எற்ைரை டுக்ைப்தட 
மண்டும்? கதரதுரைச் கசரல்கன்நரல் ணின் று கசய்க் கூடிமண . 

அணது உள்பத்றல் ஏற்தடும் சந்மைங்ைபின் ைரரை ம்திக்கைில் சருைல் 
ஏற்தடுது இல்பு . அப்கதரழுது அகண மர்றப்தடுத் உர மம் எற்கு ?  

மைரனறல்னர கபிரண கரறில் கூநப்தட்டுள்பரை பண்தடுது ஏன்? 

இன் மடிப் கதரருள் என்ணகன்நரல் , குர்ஆன் அல்னரஹ்ின் 
ரர்த்கைமப. எணம இது றைச் சரிரணது , மைரனறல்னரது, கபிரணது, 

பழுகரணது என்தக உபரந உறுற கைரண்ட திநமை  குர்ஆகண ஆர 



மண்டும். ஆய்ின் படிவுைள் உங்ைபது பன்கூநற உறுறகரறக்கு பண்தட்டரல் 
உங்ைபது ம்திக்கைில் சருகுல் ஏற்தட்டு ிட்டது , தரக ினைறச் கசன்று 
ிட்டீர்ைள் என்தம இன் கதரருள். 

இந்க் குர்ஆகண ஆய்ந்து மண்டரர ? அல்னரஹ் அல்னரரிடம் 
இருந்துள்பரை இது இருந்ரல், இறல் ஏரபரண பண்தரடுைகப அர்ைள் 
ைண்டிருப்தரர்ைள்" 

(குர்ஆன் 4:82)   

இப்கதரழுது இந் குர்ஆன்சணத்க என்ண கசய்து? 

தனிரண கதரருள் ரும்  சணங்ைகபக் கைரண்டகரரு கரகுப்கத மர்  
றைரட்டிகண ன்கணத்மண தரட்டிக் கைரள்து சரிரைத் மரன்நில்கன . 

ஏகணணில். தனிரை கதரருள்ரும்  சணங்ைபினறருந்து ணக்கு திடித்ரண 
கதரருபில் ஒவ்கரருரும் உறுறரணரல் இறுறில் றஞ்சுது குப்தம !  

ஆணரல் அல்னரஹ் , குர்ஆணின்  ற்கநரரு தகுறில் றரும்தத் றரும்த மைட்கும் 
மைள்ி, 

இக்குர்ஆகண றகணவுதடுத் (உதமசம் கதந ) றட்டரை ரம் மனசரக்ைற 
கத்துள்மபரம் எணம (இகணச்) சறந்றத்துருைறநர் எமனும் 
உண்டர? 

(குர்ஆன் 54:17, 22, 32, 40) 

இது என்கண பண்தட கத்து . குர்ஆகண டுறகனரை ஆய்வு கசய்மதரது 
றைவும் குப்தரண றகனக்குத் ள்பப்தட்மடன் . சறன சணங்ைள் ஒன்றுக்கைரன்று 
மர் எறரண ைருத்துைகப கூநறது அற்நறல் சறன,  

ைஃதிர்ைகபப்தற்நற குநறப்திடுகைில் 

எணம அல்னரஹ் ன்னுகட ைட்டகபைகபக் கைரண்டு ரும் க 
ீங்ைள் ன்ணித்து ிடுங்ைள். இன்னும் புநக்ைித்து ிடுங்ைள். 

(குர்ஆன் 2:109) 

…சத்ற ரர்க்ைத்க ஏற்றுக் கைரள்பரலும் இருக்ைறநரர்ைமப 
அத்கைமரரிடம் அர்ைள் ைலழ்ப்தடிந்ர்ைபரை இருக்கும் றகனில் , (ம்) 

கைரல் ஜறஸ்ர (ரிக) அர்ைள் கைரடுக்கும் க ீங்ைள் மதரரிடுங்ைள். 

(குர்ஆன் 9:29) 

றைத் கபிரண சணங்ைகப உம் ீது றட்டரை இநக்ைற 
கத்றருக்ைறமநரம். 

(குர்ஆன் 2:106)   

ஏமனும் ஒரு சணத்க ரம் ரற்நறணரல் அல்னது அகண ரம் நக்ைச் 
கசய்ரல், அக ிடச் சறநந்க அல்னது அது மதரன்நக ரம் கைரண்டு 
ருமரம் - றச்சரை அல்னரஹ் எல்னரப் கதரருட்ைபின் ீதும் 



சக்றயுள்பன் என்தக ீர் அநறில்கனர? 

(குர்ஆன் 2:106) 

உங்ைளுகட கதண்ைபில் ரணக்மைடரணகச் கசய்ர்ைள்… அர்ைகப 
ம் படிரகும் கில் அல்னது அல்னரஹ் அர்ைளுக்கு ஒருறக 
ஏற்தடுத்தும் கில் டீுைபிமனம அர்ைகப டுத்து கயுங்ைள். 

(குர்ஆன் 4:15)   

உங்ைபி(ன் ஆண்ைபி )னறருந்து இருர் அகண ரணக்மைடரணகச் 
கசய்துிட்டரல் அவ்ிருகயும் (ஏசறப் மதசற ) மரிகண கசய்யுங்ைள் 
அவ்ிருரும் வ்ரச் கசய்து இருரும்  றருந்றிட்டரல் 
அவ்ிருகயும் (துன்புறுத்ரல்) ிட்டுிடுங்ைள்… 

(குர்ஆன் 4:16)   

ிதச்சரரி ிதச்சரைன் இவ்ிருரில் ஒவ்கரருகயும் நூறு ைகசடி 
அடியுங்ைள் ீங்ைள் அல்னரஹ்கயும் றுக ரகபயும் ிசுரசங் 
கைரண்டர்ைபரை இருந்ரல் அல்னரஹ்வுகட ரர்க்ை (ரைற சட்ட )த்(க 
றகநமற்று)றல் அவ்ிருரின் ீதும் உங்ைளுக்கு இக்ைம் ஏற்தட்டு ிட 
மண்டரம். அவ்ிருரின் ண்டகணக பஃறன்ைபினறருந்து ஒரு கூட்டம் 
தரர்க்ைவும் 

(குர்ஆன் 24:2)   

இற்கு  அநறஞர்ைபின் தறல் :  
பனறல் கூநப்தட்ட சணங்ைள் (சறப்பு) இண்டரது கூநப்தட்ட 

சணங்ைபரல் (தச்கச) இத்து கசய்ப்தட்டது . ைரம் பனறல் கூநப்தட்ட 
சணங்ைள் இநக்ைப்தடும் ைரனத்றல் பயம்து தி ஆட்சறரபரை இல்கன , 

இஸ்னரற அசரங்ைம் அகந்றற்குப் திநகு , அல்னரஹ்ரல் புற சட்டங்ைள் 
அனரக்ைம் கசய்ப்தட்டது , பந்றண ிறபகநைள் இத்து கசய்ப்தட்டது என்று 
ிபக்ைம் ருைறன்நணர். 

றுப்பு : 

இவ் ிபக்ைங்ைள் அல்னரஹ்க , ன்னுகட ிறபகநைகப கபிரை 
படிவு கசய்த் கரிர உறுறற்ந ணறகன கைரண்டணரைம 
சறத்ரிக்ைறன்நது. ஒருமகப இஸ்னரற அசரங்ைம் அகரது என்று அன் 
றகணத்றருக்ை மண்டும் அணரல்ரன் இறுறரண சட்டடித்க பன்ணம 
கூநில்கன என்று றகணக்ைறமநன். 

மலும், இத்து கசப்தட்ட ிறபகநைகப பற்நறலும் ீக்கும சரிரண 
பகந. ணிர்ைபரல் இற்நப்தடும் ிறபகநைள் ரற்நத்றற்குள்பரகும் கதரழுது 
தக ிறபகநைகப பற்நறலும் ீக்ைற ிடுைறன்நணர் அல்னது இத்து 
கசய்ப்தட்ட ிறபகநைகபப் தற்நற றைத் கபிரை குநறப்திடுைறன்நணர் . ஆணரல் 



குர்ஆணில் இத்து கசய்ப்தட்ட சணங்ைள்  இன்றும்  இடம் கதந மண்டி 
மக என்ண?  இது மகற்ந குப்தத்றற்கு றகை கசய்து கைரண்டிருக்ைறநது . 

இகப் மதரன்று சறன சணங்ைள் புற சணங்ைபரல் ரற்நப்தட்டுள்பது . அந் 
தக சணங்ைள் குர்ஆணில் இடம் கதநில்கன. ஆணரல் இகைள் ட்டும் எப்தடி 
குர்ஆணில் இடம் திடித்ண? இது நரண கரகுப்பு பகநக்கு உரரகும்.  

உண்கில், சர் ல்னகயுகட இகநணின் மம் என்தது , இன்கந 
ணீ கரறல் நுட்தங்ைளுடன் ஒப்திட்டரலும் எவ்ிரண பண்தரடுைளுறன்நற 
றைத் கபிரை இருக்ை மண்டும் என்தறல் ரற்றுக்ைருத்து இருக்ை படிரது . 

குர்ஆணில் கூநப்தட்டுள்பரை Dr. ஜரைலர் ரக் , யரரூன் ஹ்ர மதரன்ந ணீ 
இஸ்னரற அநறஞர்ைள் பன் கக்கும்  ணீ ைண்டுதிப்புைகபப் தற்நற 
பன்ணநறிப்புைள் றகணிற்கு ந்து ஒருமகப அற்கந ஆரய்ந்ரல் கபிவு 
திநக்ைனரம் என்று குர்ஆன் கரடர்தரை அர்ைபது ஆரய்சறக் ைட்டுகைள் 
சறனற்கநப் தடித்மன்.  ஆணரல் குர்ஆணின் றகன கனைலரணது. 

உண்கில், ணீ ைண்டுதிடிப்புைளுக்கும்  குர்ஆனுக்கும்  எந் கரடர்பும் 
இருப்தரைத் கரிில்கன . குர்ஆணில் ைரப்தடுரை பஸ்னீம் அநறஞர்ைள் 
குநறப்திடும் தன அநறில் ைண்டுதிடிப்புைள் பற்நறலும் நரைத் றரித்துக் 
கூநப்தட்டகைமப. குர்ஆணில் ணீ ைண்டுதிப்புைகபப்தற்நற பன்ணநறிப்புைள் 
இருப்தரரக் கூநறக் கைரண்டிருப்தது பஸ்னீம் அநறஞர்ைபின் ிரதரத் ந்றம 
ி மநறல்கன.   

 


