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Зашто се теме попут вере у једног јединог 

Бога, призора Судњег дана и казивања о 

веровесницима понављају на више места? 

Одговор: Постоји неколико разлога за 

понављање у Кур'ану: 

1. Понављање потврђује жељено значење. 

2. Величанственост Часног Кур'ана у 

књижевном и језичком погледу, тј. у области у којој 

их он позива да га покушају надмашти, се јасније 

оцртава у казивањима која се, много пута, понављају 

у разноврсним, скраћеним или опширним, језичким 

изразима у којима је очуван његов чудесан стил. 

Треба ли, дакле, бољи доказ да Кур'ан није људско 

дело? Књижевници знају да је то ван људске моћи. 

3. Противници Божијег Посланика, нека су 

благослов и мир на њега, су му могли рећи: "Јасне 

књижевне изразе који одговарају овој причи си већ 

употребио и на том месту не одговарају други". Или, 

могли су му рећи: "Сваки писац има властити стил у 

писању и стил једнога не одговара другоме. Неки од 

њих су вешти у опширном писању, а други у 

концизном, и слабост у једној врсти не значи и 



слабост уопштено" Или су, пак, могли рећи: "Круг 

високог књижевног стила у разговетном предочавању 

приче је ограничен и оно са чиме си ти дошао је 

сретна подударност." Међутим, њихово понављање у 

скраћеним и опширним верзијама искључује све 

њихове приговоре. 

4. Веровеснику Мухаммеду, нека су благослов 

и мир на њега, је било веома тешко подносити насиље 

од свог народа, као што то Узвишени истиче у сури 

''Ел- Хиџр'': 

"(97) Ми добро знамо да ти је тешко у души 

због онога што они говоре."  

Зато му Бог, да би учврстио његово срце, 

прича о сличним ситуацијама кроз које су прошли 

ранији веровесници, у сури ''Худ'' каже: 

"(120) А све ове вести које ти о појединим 

догађајима о посланицима казујемо зато су да 

њима срце твоје учврстимо. И у овима дошла ти је 

права истина, и поука, и верницима опомена." 

5. Народи су прихватали ислам, муслимани су 

подносили злостављања од неверника, а Узвишени 

Аллах (Бог) је, за сваку ситуацију, од тих казивања 

објављивао оно што одговара, јер стање претходника 



је поука каснијим нараштајима или упозорење 

неверницима. Тако се казивањем, један пут, жели 

указати на догађаје, да би њено навођење, други пут 

имало друге циљеве. 

 

Одломак из књиге „Тријумф Истине“. 

 


