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У чему се крије мудрост поступног и 

сукцесивног објављивања Кур'ана, а не његовог 

целовитог објављивања у једној ситуацији? 

Одговор: У поступном објављивању Кур'ана се 

крију многе мудрости, од којих су: 

1. Веровесник Мухаммед, нека су благослов и 

мир на њега, је послан народу који не зна да чита и да 

пише, и да им је Кур'ан објављен наједанпут, било би 

им веома тешко да га запамте напамет и спроведу у 

дело. Можда би се према њему немарно понашали. 

Зато је његово поступно објављивање било 

прикладније, те су га следбеници лакше и поступно 

учили, подучавали и бележили, а традиција његовог 

памћења напамет је наставила живети у његовом 

уммету (народу). 

2. Многи кур'ански ајети су објављени 

поводом одређених догађаја или као решење неких 

проблема или као одговор на постављено питање или, 

пак, као објашњење прописа. А да је Кур'ан објављен 

наједанпут, то се не би догодило. Тако је његово 

поступно објављивање, везано уз стварне догађаје, 

остављало далеко дубљи траг у душама, а тиме је и 

њихов жељени ефекат јасније оствариван. 



3. Да је Узвишени Бог објавио Књигу 

наједанпут, одмах би на плећа верника пала и сва 

верска задужења (сви практични исламски прописи). 

Било би им веома тешко спровести их у дело, а 

нарочито због дерогирајућих и дерогираних ајета. 

Међутим, пошто је Кур'ан сишао поступно и 

задужења су долазила поступно, лакше их је било 

поднети. 

4. Објављивање Кур'ана повремено омогућује 

Божијем Посланику, нека су благослов и мир на њега, 

да, са времена на време, види анђела Гаврила (ар. 

Џибрил), што га учвршћује у извршењу мисије и 

стрпљивости на насиљу које му чини његов народ. 

5. Поступно објављивање Часног Кур'ана 

је јасније указивало на њихову немоћ која је 

кулминирала када нису били у стању доћи ни са 

једним, њему сличним одломком. Божији Посланик, 

нека су благослов и мир на њега, их је у томе 

изазивао од самог почетка, и као да им је тај изазов 

упућивао сваким новим одломком Кур'ана, и када су 

се у негирању дела Кур'ана показали немоћним, та 

немоћ је постала очитија и већа пред читавим 

Кур'аном. То је био јасан доказ да су они, потпуно и у 

сваком погледу, неспособни да се супроставе Кур'ану 

и донесу нешто њему слично.   



Одломак из књиге „Тријумф Истине“. 

 


