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உ�ைம இ�லா
ைத ப�ப�றி உ�ைம இ�லா
ைத ப�ப�றி உ�ைம இ�லா
ைத ப�ப�றி உ�ைம இ�லா
ைத ப�ப�றி 
�வன� �ைழய வ���� �வன� �ைழய வ���� �வன� �ைழய வ���� �வன� �ைழய வ���� 

உ�ள�கேளஉ�ள�கேளஉ�ள�கேளஉ�ள�கேள!!!! 
 

இ�லா� ஒ� "#ைமயான மா$%க�. இ' அ)லா*வனா) 
அகில
தா$ அைனவ�%+� இற%கி ைவ%க,ப-டதா+�. அ)லா*வட� 
அ�கீக0%க,ப-ட மா$%க1� இ�லாமா+�. (அ)+$ஆ� 3 : 19 ) இ5த 
இ�லா
ைத ஏ�7%ெகா�டவ$க� 1�லி�களாவ$.  

 

இ�லா� எ�பத� ெபா�� க-:,பாடா+�. 1�லி� எ�பவ$ 
க-:,ப-: நட,பவராவா$. எனேவதா� அ)+$ஆன=), அ)லா*?%+� 
"த�%+� உ�கள=) உ�ள அதிப�%+� க-:,ப:�க� எ�7 ஏவ@�ளா� 
( 4 : 59 ). எனேவ க-:,பா: இ�றி இ�லா� இ)ைல.   

 

இ5த "ய இ�லா
ைத ஏ�7%ெகா�டவ$க� ÔÔÔÔB�7 ேப$களாகி B�7 ேப$களாகி B�7 ேப$களாகி B�7 ேப$களாகி 
வ-டா)வ-டா)வ-டா)வ-டா),,,,    த�கC%+� ஒ�வைர அமDராக ேத$5ெத:
'த�கC%+� ஒ�வைர அமDராக ேத$5ெத:
'த�கC%+� ஒ�வைர அமDராக ேத$5ெத:
'த�கC%+� ஒ�வைர அமDராக ேத$5ெத:
',,,,    அவ�%+ அவ�%+ அவ�%+ அவ�%+ 
க-:,ப-: நட%க ேவ�:�க-:,ப-: நட%க ேவ�:�க-:,ப-: நட%க ேவ�:�க-:,ப-: நட%க ேவ�:�. . . . அ'ேவ இ�லாமிய தைலைம
'வமா+�அ'ேவ இ�லாமிய தைலைம
'வமா+�அ'ேவ இ�லாமிய தைலைம
'வமா+�அ'ேவ இ�லாமிய தைலைம
'வமா+�. . . . 
அ
தைலைம
'வஅ
தைலைம
'வஅ
தைலைம
'வஅ
தைலைம
'வ� இ� இ� இ� இ)லா')லா')லா')லா',,,,    ஒ�வ$ வாE5' ஒ�வ$ வாE5' ஒ�வ$ வாE5' ஒ�வ$ வாE5' மரண
தா) அவ$ மரண
தா) அவ$ மரண
தா) அவ$ மரண
தா) அவ$ 
ஜாஹிலி#ய மரண
ைத தI?வா$ஜாஹிலி#ய மரண
ைத தI?வா$ஜாஹிலி#ய மரண
ைத தI?வா$ஜாஹிலி#ய மரண
ைத தI?வா$” எ�7 இ�லா� J7கி�ற'. 

 

 

அ,பK,ப-ட தைலைம
'வ� நப (ஸ)) அவ$கCைடய கால
திM� 
அவ$கC%+, ப� ேதா�றிய 12 கலDபா%கள=� கால
திM� காண,ப-ட'. 
இ
தைகய இ�லாமிய தைலைம
'வ
தி) ஒ�வ$ வ5' இ�லா
ைத 
வள�கி, அதைன ஏ�7%ெகா�: Ôைபஅ
” ெச#' �ைழவத� Bல�தா� 
1�லிமாகி�றா$. அதைன ஏ�7 ப�ன$ அதிலி�5' ஒ�வ$ வலகிO 
ெச�றா), அவ$ இ�லாமிய வைளய
ைத தன கI
திலி�5' கைள5' 
வ-டா$” எ�7 இ�லா� J7கி�ற'.  

 

Ôஇ,பKயான இ�லாமிய தைல
'வ� ஒ� கால
தி) ப05' 
சிதறிவ:�” எ�7�, Ôஅ%கால
தி) வாEபவ$க� இ�லாமிய தைலம
'வ 
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வழிநடா
த) இ)லாத ப0?கள=) சி%கா' ஒேர தைலைம
'வ
ைத% 
ெகா�ட ஜமாஅ') 1ச�லிமDPட� இைணயேவ�:�” எ�7 இ�லா� 
மிக
 ெதள=வாக% க-டைளய:கி�ற'. 

 

அ
தைகய இ�லாமிய  தைலைம
'வ
ைத% ெகா�ட ஜமாஅ') 
1�லிமDன=) அ)லா*வ� ேவத
ைத% ெகா�: வழிநடா
த% க�ட 
ஒ�வ$, அதி) இைண5' அத� தைலவ�%+% க-:,ப-: நட%கா', 
ப0?கள=) ேச$5தி�5' அேத நிைலய) மரண
தா), அவ$ நரக� �+வா$ 
எ�7� இ�லா� J7கி�ற'.  

 

இ%க�ேணா-ட
தி) நQ�டகாலமாக இ�லாமிய 
தைலைம
'வமி)லா' இ�5த ேவைலய), அ)லா*வ� உதவயா) 
மD�:� அ' பாகி�தான=) உ�வாகி ம%கைள "ய இ�லா
தி�பா) 
அைழ
'% ெகா�K�%கிற'.  

 

ப0? கால
தி) ஒ�வ$ வாழ ேந0-டா), Ôஅைன
', ப0?கைள@� 
வ:
' ஒ'�கி, ஜமா') 1�லிமDைன@� அத� தைலவைர@� 
பK
'%ெகா�” எ�ற இைற
"த0� க-டைள �கா0, 1�லிமி) 
காண,ப:வதனா), நா�கC� அ5த இ�லாமிய தைலைம
'வ
'ட� 
இைண5' அத� கிைளயாக இல�ைகய) இய�கி வ�கி�ேறா�.  

 

ஷி$%, ப
அ
, +,$, ஜாஹிலி#ய
 எ'?ேம கல%காத, அ)+$ஆ�, 
அ) ஹதQைஸ ம-:� ெகா�: வழிநடா
'� ஒ� "யைமயான 
அைம,ைப% க�ட பல$ இல�ைகய� பல பாக�கள=லி�5'� எம' 
கிராமமாகிய ஏ
தாைல வ5' இ5த ச
திய
ேதா: இைண5' இ�ேகேய 
வாE5'� வ�கி�றன$. இல�ைகயM� ெவள=நா:கள=M� ஓதி, ப-ட� 
ெப�ற �மா$ உலமா%கC� இதி) இைண5'�ளன$.  

 

எனேவ,  இ5த% ெகா�ைக பர�ர� கிைட%+� ஒTெவா�வ�� இ5த 
ச
திய
தி) இைண5' நபயவ$கள=� வா%+, பரகார� �வன� 
�ைழவத�காக ேவ�K இ5த ச
திய
ைத ேநா%கி அணதிரCமா7 ேவ�K% 
ெகா�கி�ேறா�. இ5த உ�ைமயான, "ய இ�லா
தி� அ�திவார1�, 
அத� ெகா�ைக% ேகா-பா:கC� உ7தியான'� பலமான'மா+�. அைவ 
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அ)+$ஆ�, ஸு�னாவலி�5' எ:%க,ப-டைவயா+�. அத� ��%க� 
ப�வ�மா7:  

 

1. ஈமா� ஈமா� ஈமா� ஈமா� :::: 

அ)லா*ைவ@� அவன' மல+மா$கைள@�, அவன' 
ேவத
ைத@�, அவன' ச5தி,ைப@�, அவன' "த$கைள@�, 
ந�ப%ைக ெகா�வ'�, இ�P� ம7ைமய) எI,ப,ப:வைத@� 
ந�ைம தQைம யா?� அ)லா*வ� நா-ட,பKேய நட%கி�றன 
எ�7� ந��வ'மா+�.  

( ஸஹQ* 1�லி� : 97 ) 

2. இ�லா� இ�லா� இ�லா� இ�லா� :::: 
 
அ)லா*?%+% க-:,பட ேவ�:�. அவP%+ யாெதா�ைற@� 

இைணயா%க% Jடா'. வதி%க,ப-ட ெதாIைகைய நிைலநா-:வ'� 
கடைமயா%க,ப-ட ஸகா
ைத வழ�+வ'� ரமழான=) ேநா�� 
ேநா�ப'�, ஹX ெச#வ'மா+�. 

( ஸஹQ* 1�லி� : 97 ) 

3. இ�தி
 "த$ 1ஹ�ம' (ஸ)) அவ$களாவா$க�. அவ$கC%+, ப� 
நப இ)ைல. அவ$க� நபமா$கC%ேக)லா� 1
திைரயானவா$க�. 

( அ)+$ஆ� : 33 : 40 ) 

 நப (ஸ)) அவ$க� Jறினா$க� : Ôஎன%+, ப� நப இ)ைல”.  

( ஸஹQஹு) �ஹா0, ஸஹQ* 1�லி�, தி$மிதி ) 

 

4. நப
 ேதாழ$க� அைனவ�� �வனவாசிக�. அவ$கைள அ)லா* 
ெபா�5தி% ெகா�டா�. அவ$கC� அவைன, ெபா�5தி% ெகா�டா$க�.   

 
( அ)+$ஆ� : 98 : 8 ) 
 
 

5. இ�லா
தி� Bலாதார�க� இர�: மா
திரேம.  

ஒ�7 அ)லா*வ� ேவதமாகிய அ)+$ஆP�, நப (ஸ)) 
அவ$கள=� (ஸு�னா) வாE%ைக வழி1ைர@மா+� மா$%க 
ச-டதி-ட�க� இTவர�Kலி�5' ம-:ேம எ:%க,பட ேவ�:�.  
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நப (ஸ)) அவ$க� Jறினா$க� : 
நா� உ�கC%+ ம
திய) இர�ைட வ-:O ெச)கி�ேற�. 

அதைன, ப�றி, பK
'% ெகா�C� காலெம)லா� நQ�க� வழி 
தவறமா-Y$க�.  

( அ)ஹாகி� ) 
 

6. வான
திலி�5' அ)லா* இற%கி ைவ
தைத
 தவர ேவெறைத@� ஒ� 
1�லி� ப�ப�ற%Jடா'.  

( அ)+$ஆ� : 7 : 3 ) 

எனேவ ம
ஹ�க�, இய%க�க�, மா$%கம)ல.  

 

7. Ôஅ)லா*?� பைட,�கC� ஒ�7” எ�ற ெகா�ைக@�, Ô1ஹ�ம' நப 
(ஸ)) அவ$கC%+, ப� ஒ� நப வ�வா$” எ�ற ெகா�ைக@�, 
Ô+$ஆ� ம-:� ேபா'� ஹதQ� மா$%கம)ல” எ�ற ெகா�ைக@� 
ெதள=வான Ô+,$” – நிராக0,பா+�.  

8. அ)லா* தன%+ இைண (ஷி$%) ைவ,பைத ம�ன=%கமா-டா�. 
அவ$கC%+ �வ$க� ஹராமா%க,,: அவ$க� நிர5தர 
நரைகயைடவா$க�.     ( 4 : 116  , 5 : 72 ) ஷி$% எ�ப' Zன=ய�, சா�திர�, 
அ)லா அ)லாதவ$கC%+ அ7
', பலிய:த), அ)லா* 
அ)லாதவ$கைள% ெகா�: ச
திய� ெச#த), ெதாIைகைய வ:த) 
ேபா�ற வடய�கைள% +றி%+�.  

 

9. "ய இ�மா$க� அ)லா*?%+0ய'.                   ( அ)+$ஆ� : 
98 : 8 ) 

 

இ�மா$%க
தி) ஒ� வடய
ைத% J-K Ôப
அ
”ைத 
ஏ�ப:
'வ' இைணவ,பதா+�. அவ$கC%+ ÔஹTM) கTத$” எ�ற 
ஆ�றில நQ$ �க-ட,படமா-டா'.  

( அ)ஹாகி� )          
 
 

10. இைண அ)லாத ஏைனய பாவ�கள=) ஈ:ப:பவ$க� ெதளபா ெச#யா' 
மரண
தா) அவ$கள=) அ)லா* தா� நாKயவ$கைள ம�ன=,பா�.      
( அ)+$ஆ� : 4 : 48 ) 
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11. ஒ� 1�லிைம, பா$
' த%க காரணமி�றி Ôகாப$”, Ôநிராக0,பவ�” 

எ�ேறா அ)ல' Ôஅ)லா*வ� வேராதி” எ�ேறா Jற%Jடா'. 
ஏெனன=), அ' அவ0ட� காண,படாவ-டா) அ' ெசா�னவைர ேநா%கி 
தி��ப வ:�.  

 

( ஸஹQ* 1�லி� : 212 )  
 

12. அ)லா* இற%கியைத% ெகா�: தQ$,� வழ�க ேவ�:� இ)லாவK�, 
அவ� நிராக0,பவனாகிவ:ேவ�.  

(அ)+$ஆ� : 5 : 44 ) 

  

13. 1�லி�க� ப05' வடா' ஒேர J-டமாக இ�%க ேவ�:�.  

( அ)+$ஆ� : 3 : 103 ) 

 

14. மா$%க
ைத பலவா7 ப0
' பல ப0?களாக மா�7வ' அ)லா*?%+ 
இைணைவ,பதா+�இைணைவ,பதா+�இைணைவ,பதா+�இைணைவ,பதா+�....  

( அ)+$ஆ� : 30 : 31 , 32 )  

 

15. இ�லாமிய உ�ம
 ஒ� கால
தி) 73  ஆகப ப0@� எ�7� அதி) 72 
நரக1� ஒ� J-ட� �வன1� எ�7� அ' ஜமாஅ
தா+� என?� நப 
(ஸ)) அவ$க� Jறி@�ளா$க�.  

( அ[தா\
 )  

 

16. ப0? கால
தி) எ)லா, ப0?கைள@� வ-:, ப05' 
அ)ஜமாஅ
தாகிய ஜமாஅ') 1�லிமDன=) இைண5' ெகா�ள 
ேவ�:�.  

   ( ஸஹQஹு) �ஹா0, ஸஹQ* 1�லி�, அ[தா\
, இ,Pமாஜா ) 
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17. அலா*?%+0ய சிப
'கைள வ�வாசி,பேதா:, அைவகC%+ மா�7 
வள%க�க� ெகா:
' தி0�ப:
தா', வ5த பரகார� ந��வேதா: இத� 
வள%க
ைத அ)லா* ம-:ேம அறிவா� எ�7� ந�ப ேவ�:�.  

( அ)+$அ� : 3 : 7 )  

 

18. ச
திய இ�லா
தி�+ ஒ� தைலைம
'வ� உ�:. அ
தைளைம
'வ� 
ஜமாஅ') 1�லிமDன=� தைலைம
'வமா+�. அத� தைலவேரா: 
இைண5தி�%+�பK நப (ஸ)) அவ$க� க-டைளய-:�ளா$க�. 
Ôஅ
தைலவேரா: இைணயாதி�5' மரண,ப' ஜாஹிலி#ய மரண�” 

எ�7 நப (ஸ)) அவ$க� Jறிய ஹதQ� ஹாகிமி) காண,ப:கி�ற'.  

Ôஜமாஅ') 1�லிமDைன@� அத� தைலவைர@� ப�றி% 
ெகா�.” 

( ஸஹQஹு) �ஹா0, ஸஹQ* 1�லி� ) 

 

 Ôயா$ இமா� இஅ)லா' மரண%கி�றாேரா, அவ$ ஜாஹிலி#ய 
மரண
ைத அைடவா$.”   

( அ)ஹாகி� ) 

19. B�7 ேப$க� கிராம
திேலா, அ)ல' பரயாண
திேலா இ�5தா) 
அவ$கC%+ ஒ� தைலவைர நியமி
'% ெகா�ளேவ�:�.  

( அ[தா\
, அ*ம
 ) 

 

20. ேம�Jற,ப-ட ச-டதி-ட�கைள% ெகா�: வழி நடா
'� ஜமாஅ') 
1�லிமDன=� தைலவ�%+ ைபஅத ெச#' அவ�%+% க-:,பட 
ேவ�:�.  

 

Ôஎவ�ைடய கI
தி) ைபஅத இ)லாத நிைலய) 
மரண%கி�றாேரா, அவ$ ஜாஹிலி#ய மரண
ைதேய தI?வா$.”  

( ஸஹQ* 1�லி� ) 
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அ)லா*வ� ேவத
ைத% ெகா�: வழி நடா
'� 
காலெம)லா� அவ�%+ (அமD�%+) ெசவம:
'% க-:,ப:�க�.  

( ஸஹQ* 1�லி� ) 

 

எனேவ ேம�Jற,ப-ட அைம,ப) பாகி�தா�, கராOசிய) 
இய�கி% ெகா�K�%+� தைலைம
'வ
தி� கிைளயாக 
இல�ைகய), ஏ
தாைல எ�ற கிராம
ைத தைலைம
'வமாக% 
ெகா�: ஜமாஅ') 1�லிமD� ெசய�ப-:% ெகா�K�%கிற'.  

 

ப0? கால
தி) அைன
', ப0?கைள@� வ-: ஒ'�+வ'ட� 
ஜமாஅ') 1�லிமD� இ�5தா) அதி) இைண5' ெகா�C�பK நப 
(ஸ)) அவ$களா) க-டைளயட,ப-:�ளதா), ப0?கள=லி�5' நQ�கி, 
Ôஇ�லா� எ�றா) அத� J-டைம,� எ,பK இ�%+�?” Ô+$ஆ�, 
ஹதQ� ஒள=ய) அத� வழிநடா
த) எ,பK இ�%+�?” Ôஇ�லாமிய 
சBக� எ'?” எ�பைவகைள நQ�க� ெத05' உ�கைள நரக 
ெந�,பலி�5' கா,ப�றி% ெகா�வத�காக ஜமாஅ') 1�லிமDைன 
ேநா%கி உ�கைள அைழ%கி�ேறா�.  

ப0?கால
தி) இ�லா
தி� ெபயரா) இய�கி% ெகா�K�%+� 
அைன
', ப0?கைள@� வ-: ஒ'�கி, ஜமாஅ') 
1�லிமDPடP� அத� தைலவ�டP� ேச$5தி�%+மா7 நப (ஸ)) 
அவ$களா) க-டைளயட,ப-ட' ச�ப5தமாக வ5தி�%+� ஹதQ� 
ப�வ�மா7 :  

 

ஹுைதப',P) யமான= (ரலி) எ�ற நப
ேதாழ$ J7கி�றா$க� :  

 ம%க� அ)லா*வ� "த0ட
தி) ந�ைமைய, ப�றி% 
ேக-:ெகா�K�5தா$க�; நாேனா தQைமையO ெச#ய ேந$5' வ:ேமா என, 
பய5' அவ$கள=ட� தQயைவ ப�றி ேக-:ெகா�K��ேத�. Ôநா� 
அறியாைமயM� தQைமயM� வாE5' ெகா�K�5ேதா�; அ,பK 
இ�%+�ேபா' அ)லா* எம%+ இ5த ந�ைமைய (இ�லா
ைத) 
அ�ள=னா�. இ5த நைமய� ப�னா) ஏேதP� தQைம ஏ�,ப:மா? 
என%ேக-ேட�.  அத�கவ$க� Ôஆ�” என% Jறினா$க�. Ôஅ5த ெக:திய� 
ப�னா) ந�ைம ஏ�ப:மா?” என% ேக-ேட�. அத�கவ$க� Ôஆ� (ஆனா)) 
அதிேல சில மா�ற�க� காண,ப:�” என%Jறினா$க�. Ôஅ5த மா�ற�க� 
எ�ன?” என நா� ேக-க, Ôஎன' ேந$வழிைய, ப�ப�7வா$க�; என' 
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��ன'கைள வ-: வ-: ம%கைள வழிநடா
'வா$க�; அவ$கள=ட� 
ந)லைவகைள% கா_கி�ற அேத ேநர� தQயைவகைள@� கா�பா#” என% 
Jறினா$க�. Ôஅ5த ந�ைமய� ப�னா) (மD�:�) ஏேதP� தQைம 
வ�மா?” என நா� ேக-ேட�. அத�+ அ)லா*வ� "தரவ$க� Ôஆ�, 
(அ5த கால
திேல) நரக
தி� வாசலி) நி�7 ெகா�: சில அைழ,பாள$க� 
அைழ,பா$க�; யா$ அவ$கCைடய அைழ,ைப ஏ�7, அத�பா) 
ெச)கி�றா$கேளா அவ$கைள அதிேல (நரக
திேல) "%கி எறி5' 
வ:வா$க�” என% Jறினா$க�. Ô(அவ$க�)  எ,பKயானவ$க� என சிறி' 
வ$ண@�க� அ)லா*வ� "தேர!” என நா� ேக-க Ôஅவ$க� 
எ�கள=லி�5' ேதா�7வா$க�: நா� J7வ' ேபா�ேற J7வா$க�” என% 
Jறினா$க�. Ôஅ5த% கால
திேல நா� வாழ ேந0-டா) நா� எ�ன ெச#ய 
ேவ�:ெமன எ�ைன, பண%கி�றQ$க�” என நா� ேக-க, Ô(எ)லா 
இய%க�கைள@� வ-: வலகி) ஜமா'� 1�லிமDPட� அதன' 
தைலவ�டP� ேச$5' ெகா�வ Qராக!” என% Jறினா$க�. Ôஅவ$கC%+ 
ஜமாஅ
ேதா, தைலவேரா இ)ைலெய�றா)........?” என நா� ேக-க, Ôஅ5த 
நிைலயM� எ)லா, ப0?கைள@� வ-:� ஒ'�கி வ:வ Qராக!; இத� 
காரணமாக நQ$ (இ�லா
ைத, ப�ப�றியவராக) மரண%+� வைர%+� ஒ� 
மர
தKைய
தா� பK
'% ெகா�: வாழ ேவ�Kயேதா$ நிைல 
ஏ�ப-டாM� ச0ேய” என% Jறினா$க�.  

(ஸஹQ* �ஹா0 – கிதா�) பத�) 

(ஸஹQ* 1�லி� -  கிதா�) இமாரா) 

 

ேம�Jரப-ட ஹதQஸி� அK,பைடய) ப0?க� காண,ப:� கால
தி) 
ஒ�வ$ ஜமாஅ') 1�லிமDPட� இைணவத� Bல� மா
திரேம �வன� 
�ைழய 1K@� எ�பதைன நப (ஸ)) அவ$க� ெதள=வாக 
வள%கி@�ளா$க�. ப0?கள=) இைண5' ெகா�வத�கான ச5த$,ப�கைள 
ஏ� நபயவ$க� வழ�கவ)ைல எ�றா), ப0?கள=) இைண5தி�,ப' 
Ôஷி$%”கா+� எ�பதனா)தா�. இதைனேய அ)லா*?� அ)+$ஆன=) 30 : 
31, 32 இ) ெதள=?ப:
'கி�றா�.  

 

இதனK,பைடய) த�ைன நரக
திலி�5' கா,ப�றி% ெகா�வத�காக 
ேவ�K, ஜமாஅ') 1�லிமDன=) இைண5' ெகா�ட 1�லி�க� 
ÔஎTவா7 நட5' ெகா�ள ேவ�:�?” எ�ப' அவ$கC%+ 
ெதள=?ப:
த,ப:�. அவ�7� சில எ:
'%கா-:க� இ�ேக 
வப0%க,ப:கி�றன.  
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01   "%க�, மறதி, மாதவடா#, ைப
திய� ேபா�ற நா�+ காரண�க� 
அ)லா' ஒ�வ$ ெதாIைகைய வ-டா), அவ$ காபராகி வ:வா$ 
எ�பதைன, பய5' ெதாIைகைய, ேபண
 ெதாI' ெகா�ளேவ�:�.  
 

02   ஜமாஅ') 1�லிமDன=) இைண5' ெகா�ள வ���� ஒ�வ$ 
ஆணாக இ�,பP� ெப�ணாக இ�,பP� ப�வ�மா7 Ôைபஅ
” 
உ7தி ெமாழி எ:%க ேவ�:�.  

நா� அ)லா*?%+ யாெதா�ைற@� இைணைவ%க மா-ேட�. 
மான%ேகடான வடய�கள=) ஈ:பட மா-ேட�, தி�டமா-ேட�, 
பaச
தி�+ பய5' +ழ5ைதகைள ெகா�ள மா-ேட�, யாைர@� 
ப:"7 Jறமா-ேட�, +$ஆ�, ��னாவ�+ மா�றமி)லாத 
வடய�கள=) அமD�%+ 1K@மானவைர க-:,ப-: நட,ேப�.  

03   ஆ�க� தாKைய 1Iைமயாக வள$
' மDைசைய க
த0க 
ேவ�:�.  
 

04   ஆ�க� ஆைடைய கர�ைட%+ ேம) அணய ேவ�:�. 
 

05   ெப�க� 1க�, ைக, கா) உ-பட அைன
' அ�க�கைள@� 
BK மைற%க ேவ�:�. 
 

06   ெப�க� எ%காரண� ெகா�:� ம*ரமான 'ைணய�றி 
ெதாழி) bதியாகேவா, ஹX, உ�ரா ேபா�ற கடைமகைள 
நிைறேவ�7வத�காக% Jட ( 8 கி. மD ேம�ப-ட ) பரயாண� 
ேம�ெகா�வ' Jடா'.  

 

07   சிகர-, பcK, ��-:, கaசா, அப�, ேலகிய�, �ைகயைல, 
�ைகயைல
 "� ேபா�ற ேபாைத வ�'%க� வ�ப', பாவ,ப' 
1�றாக தவ$%க,பட ேவ�:�.  

 

08   மா$%க வடய�கள=) த�கC%+ ம
திய) வ Q� வவாத�கள=) 
ஈ:ப'வைத தவ$,பேதா: மா$%க வடய�கள=) ஏ�ப:� 
ச5ேதக�கைள உலமா%கைள அ_கி அத�கான வள%க�கைள, 
ெப�7%ெகா�ள ேவ�:�.  
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09   ந�ைமைய ஏவ, தQைமைய த:,பதி) ஒTெவா� 1�லி1� 
க�_� க�
'மாக இ�%க ேவ�:�.  

 

10   த�க� வ Q:கள=M� கைடகள=M� ெதாைலகா-சி, ெப-K 
பாவ,ப', இைச ேக-ப' ேபா�ற தQய ெசய)கள=லி�5' தவ$5' 
ெகா�வேதா:, த�க� +:�ப
ைத@� அதிலி�5' பா'கா
'% ெகா�ள 
ேவ�:�.  

 

11   ேநா#, ெநாKக� ஏ�பK� அத�கான ம�5'கைள பாவ,ப'ட�, 
அ)லா*வட� ம�றாK பரா$
தி%க ேவ�:ேம தவர, Zநியம, 
சா�திர�, ைம பா$
த), அTள=யா%கC%+ அ7
', பலிய:த), 
அவ$கC%+ காண%ைக ெசM
'த), அவ$கைள அைழ
', 
பரா$
தி
த), அ)லா* அ)லாதைவகைள% ெகா�: ச
திய� 
ெச#த) ேபா�ற தQய ெசய)கள=) ஈ: ப-: த�க� அம)கைள 
அழி
' வடா' பா'கா
'% ெகா�ள ேவ�:�.  

 

12   நப (ஸ)) அவ$கள=� ஸு�னா%களான, நைர
த 1K%+ க7,� 
தவ$5த சாயமி:த), தைலைய ந:வ) ப0
' வா�த) ேபா�ற 
அைன
' ஸு�னா%கைள@� ேபண வ�த).  

 

13   1�லி�கC%+ ம
திய) ஸலா
ைத, பர,ப ேவ�:�. இர�: 
1�லி�கC%கிைடய) ஒ� �வ$ அ)ல' மர� +7%கி-: மD�:� 
ச5தி
தாM� ஸலா� Jறி%ெகா�ள ேவ�:�.  

 

14   அரசிய) வவகார�கள=) ஈ:ப:வைத 1�றாக தவ$
'% 
ெகா�ள ேவ�:�.  

 

15   இரவ) ஆக%+ைற5த' ஒ� ரகாஅ
தாவ' வ
7 ெதாழ 
ேவ�:�. அதி) +d
 ஓத ேவ�:�.  

 

16   ஒ�வ0ட� ப
' ப?� த�க நைக, அத�+ ேம�ப-டா) அ)ல' 
அதன ெப7மதி%+0ய பண� இ�5தா) e�7%+ இர�டைர வ Qத� 
ஸகா
ைத ைப')மாM%+ ஒ,பைட%க ேவ�:�.  
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ேம�Jற,ப-ட வடய�கCட� அ)லா*?� அவPைடய 
"த�� ஏவய வடய�கைள ேபண ஒI+வ'ட�, த:
த வடய�கைள 
1�றாக தவ$5' நட5' நரக ெந�,பலி�5' த�கைள@� த�க� 
+:�ப
தாைர@� பா'கா
'% ெகா�வத�காக ேவ�K, ப0?கைள 
வ-:� ஒ'�கி �வன� ெச)M� என நபயவ$களா) ந�மாராய� 
Jற,ப-ட ஜமாஅ') 1�லிமDன=) இைண5' ெவ�றி அைட@மா7 
ஒTெவா�வைர@� நா� அ�பா# அைழ%கி�ேறா�.  

 

ேமலதிக வபர�கCேமலதிக வபர�கCேமலதிக வபர�கCேமலதிக வபர�கC%+ %+ %+ %+ : : : :  

ஜமாஅ') 1�லிமD�  

ம�ஜி') 1�லிமD�, 

க)ப-K வ Qதி, ஏ
தாைல, 

�
தள�, இல�ைக. 

ெதா. ேப. இல : 032 22 68818 

Email : onfo@jamaathulmuslimeen.com 

http//www.jamaathulmuslimeen.com  
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