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இஸ்லாத்தி
னல பார்ைிகலத் ி

த்னம.ி
ி
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M.S.M.இமத்ரலஸி் �ிப்ன்ி

இள கள்தி னமி  மதா்தலிிாப்னலலமி�மி
த்னமி த லைிலன�ெிால்ி14மித்கத்ிகலத் ித்னம!ி
ால�ன கக,ாேரலத்ன கக,தமனத்ககி தஎின்மமி
�சிலெசண,ினல் �ிலனலமடககிலகலணாிிால ாிி
லதல்ா்கிக் ல கக.ிா்ேஷத லகிஇளமிால�ன ககி
தஙககபதரிகலதப்ி ன்த�ினணாதகிதகரதலகி
இாத்னாபதி� ்கக் ல ககி
தனிி ன் மதி  லபளி   மிா்டதல்ம,ி கலத் ி
த்னாபதி  மதா்தி கரலதி ்ப்ர்ைிஇாத்னமி
ன்ெெ்ாதமிலனெஎிா்டதி.ி
ி
ி
ெ ாேதெலாத்ரலகின்த்னஙககிா்ேஷதித்னஙகளலகி
லகலசிதலத�னணக் ன.ி
 ேனலபதி�ழ்� ாித்னமி

 ெ்எா ,ி த்ேரல ித்னமி

 �ழைினலிகல� ாித்னமி

 ேெ ்� ாித்னமி
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  கள் ித்னமி

 இபளஞ ககித்னமி

 ாதபனர ித்னமி

 லதலழ்்லள ித்னமி

  ா்ாத்னமி

  ா ித்னமி

 �ணமனினலிகல� ித்னமி

இாத்னஙககி னெ ்ரி ா ் மி ி ா மி
கலணகக்பத�னிிால்ி.ி
‘‘கலத் ித்னம’’ிே ெகாத்ரிய்க்ைிொெழ்மிிேனலனி
க்லிெலொத்திெ்மதபனரலைியமாலனித்னம!ி
இெ ி 12ி  ண்க�ி கலத் ககி �தஎி தகி
 ாத ்ணாிமி �சலெசணகபளி ன ் லஎாிமி
னல்ெ்ைகபளி லகலண�னிமி யை்லெ லகி
ஊ  ெஎாிமிதன்ாிி ்தஎிய  ிலகலகாிமி
 ்க�லனல்ரி லகலாகம.ி
 லலளலமாதனம,ி லனல�லதலமி ே ன்ரலகி ிசி
லனசி ய  ி (கலத் ி கலத�ி ய  )ி
 ல ்கலகலசேதர்மக�ம.ி
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‘‘�மா�க�ி �மாத்’’ி  த ி  ்ப்ி  ல ்ி
‘‘�மாமக�ம,ி �மாத்க�மி ன்ேன ’’ி  தஎி
ெலதலெண லக்ா்டதி.ி
ாதபனின்ெத்ன�ாிகிகலடணாிதலதிே ெகாத்ரி
ய்க்திகலத் ித்னம!ி
கெ ,ிகதன்ாததப ினெ ்ிாஙேகரலமமிா்டககி
லகலகாத்ைப்.ி
னெஸனெமி யதம கபளி னல் ல ்கி லகலகாத்ை,ி
கசதா ியததிதககி லகலகாத்ைிா்லத்ரலனி
த்ம�த்ிாா ிககக�.!ி
இளமலனசகள்தி யபதகபளி யல்ாலதணாிி
னான்ாெி ா்ணாிமி ாதெ�ி  கள்ககி ேனலடணி
க்லாதமி�டணாிமிாா ககபதரிலனல�ிேனலக�!ி
ாழ�ி ெலண்ி  �மி லனரல்ைி லனசகள்தி
ாஙகஙகபளிா்மினல ாிிெெ்�னிமிமெ்�னிமி
ாாெகககபதரிலககொ லனிோககபக!ி
ாழ�ி ெலதனஙகபளி ாகள்ி ாழஙக்ி ிபதகபளி
�ப ாிி கலடகி ெெ்�னிமி  ்த ிெ்ரி லனல�ிி
ேனலக�.ி
லனசண்தி கெபனி  ரகக மமதலகி
யடலகலகாதெகலனிாாதபனிாலன� ககபளலமி
ாழ்கபளலமி தலெலள லகி  ெி னணாத்ி
லகலகக் ல கக.ிாதெகலகோின்ித்னஙகபளின்ி
ெமத �னஙகபளி ெணாிக் ல கக..ிிி



 

7 

ால ல்கலா்தின்ென்ிகலதக்ி�மா ிதஎமிேனலிி
‘‘ த�ததி னணகபகபர�ி னக் மிி லகலசதி
ால ல்ககலி  .ஐ.ன்.ி ககள்தி னடகரப்ி  லதி
 ணாிி ா்டதலைி ாா ககபதரி லனல்ரி  ன்த ி
இே ஜிாாேதலணிகல�’’ி த லக.ி
ால ல்கலா்திலாகபளி லள்பகர்ைினண் ல்மதி
 கக்ரி னண்ரலள்ரலனி லனசலனலமாத்ி
ால ல்ககலா்தி திபனரி லகி னலத்னத்லததி
 தலாத்ரிிாமதெஙகஙிகபளிாகள்கிலகலடகனலக.ி
 லகலாகாத்தி  லரக களலகி கலடககி லகலககமி
லனல்ரி  ன்த ககி ன்ி  லரக்ககததி ஊதைி
லகலகாிமி ‘‘ெ்தனி  ண''ி கடககி லகலகாிமி
 லகக�ி  லகி லாள்ாமமி லெனத்ி களலக்ி
ா்டதன.கடககிலகலசதிிபணா்ககக�ிிேெலகி
 ்பழ�னபத�னெ ்ிகாப்ிலகலகளி லடதல கக.ி
லனலிிாலகி�தஎிWிகபளிஇா ககி �ேனலிமி
 ம ாத்ைப்ி  த ி  ்ரத்பரி
யமாலகக்பாாத்மகக் ல கக.ி
ி1.Weatherிிிகல் ்ப்ி
2.Workிிிிிிிிிலதலழ்ைி
3.Womenிிிிிிிலனச.ி
இா களிிலெரைககக�ிலனசபணினழ்கலதலாலகி
ிகக்ா்டதல கக.ி
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ே ப்ி லடணகள்ைின்கபளககக�ிதலனிலெலை்மி
ாடி பாஸ,ி  கேள!ி ரலேெலணி தகனல்மி
கமாதபதியப ிபரினலா்ககி ெமத்தலேதி தனிி
தலத.ி
கெபனிஇழமதல்மிக �னாேதலணிாெலேதி தனிி
தல  ாகி மத்ெம!ி
னலதெலப்ி லெை்மி ன்கபளககமி லதலழ்்க�ி
லெை்மி லனசககமி தஙகளிி பனகள்ைகள்ைி
கமாதபதி  லாத்பெ,ி கமாதபதியப ி பாாிகி
லகலகளி  மத்த லடதல கக.ி
�மினாத்ல்பகிலெனத்ிஇ�னகிதஎக் ி.‘‘ிசணி
ேதலஎமி கலத் ி த்னெ ராத்ைி ெெலெல்ரலகி 20ி
ெத தமி ிஆப ி  ெஎமி லனசககி
யனேரலக�னணாிமி கமாதபதி லாத்ிபெககக�ி
தணதைி ா்ெனபனி இம�னதலகி 24ி  ண்ே ெி
ிஆப ிா்ெனபனிப ர லனி ஸி2ிகலசதமி ்எி
ானாத்தி இரக�ன ி ெ்ஷ் ி  ்க்லன்ி லதல்ா்ாி
தல .(த்னக�் .12.02.2010.)ிி
கலத்�மி கலத�லமி ேெல ல�ககபளி  டணமி
ன ் லஎி ாத்ைப்.ி ாபதலமி தலசகி
ன ் லஎதைகபளி  தாிி ால கக.ி ிஆப ி
ா்ெனபனி �ணன்கக�மி னமாி கல் லகி கலத் ி
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த்ன ினல்னல ிாள செ்ரபதமிிகளி.இிிதலதி
ரதல ாதம.!ி
த்ம ணாத்ெ�ி  தி கதன்ாி ததப ி இழாதைி
க �னமி தல்ாதைி க �னாபதி கப்ாதைி  தி
�ழமபதபரி லனெி ல ணாதைி  ை்லமி ெ ாி
ெலதலெண லனி ா்தரம.ி லனல்தலகி ா்டககி
லகலகாத்ைப்.ி
ா�னதி லனர ி லதல்ரலதி �ழமபதககமி ாம லி
னலெமி இை்லதி ன்கபளககமி  லகக�ி  லகி
யமாலக்கிலகலசிகமகக் ல கக.ி�ழமபதகபளி
னெல ல்ககி தன்ரலனி னலிி கல� ி ப ராபதலமி
யமாலகக்ிா்டதல கக.ி
இா களிி‘‘யை்லெ ல்பர’’ிதலதிகலத் ித்ன லகி
ா ்ி க�னணாத்ிஇமகக் ல கக.ி
 ாகரலககளல்மி னெிெகித்ன லகிா ் க�னணாி
த�னணக் ி.ி
ொெழ்மிேனலனி �மி ெ�காத்தி  லெ மி   மி
க்லெலொத்தி  லகலாக�ி லனர ி கலத் ி த்னம.ி
 ல ்�ேனலனி இமதி ானலசி ெலெமி காழாேதரி
 லணகள்ைிாெஙேகெ �னணக் ி.ி
ி லகலாகாபதி  ல்மிி லகலசதா களலைி  லெ மி
  மி ாமெஙகபளி  ல்மிி லகலகளி  கரல ைி
ேனலலகளி.ி
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‘‘ி ிசி லனசி  ட ி ்னப ரலனிி ய  ி
 ன்த லனிிாதபனிலகலசபெ�ினணாதகிததலி’’ி
 தஎி ாழக்ரி ால ாி பதகள்ைி கலதைி னெ ்ி
ேனெ்லம,ி கபதகி க்லம,ி ாலத்கி க்லம.ி ினலைி
 பதி  ப ர்ைி ாிி யசப ரை்ி  தஎி
 ்�ன்கக�னடணிாமக் ி.ி
கலத�ாிி பகா்த�னடதி  ாதபனேரலி ானப்ி
லனசிகபளினல கக்ே லம.ி
ிகெபனி �பெரலகி �்க�க�மி  ாதபனேரலி
கரா ிகபளலமிகலசக்ே லம.ி
ி  லெ �னடணா்டேதலமி  னி கத ்ா�மி
கதன்ர கபளிலமிகசகமகக்ே லம.ிி
 லனமி ேனலனா்டதேதி  தஎி தெலகலப்ி லெனி 
லகலகிகமிா�னலா்ி லனசிகபளலமிாத லதமி
ேககா்�ினணக்ே லம.ி
ி ககி  க�ேனலனா்டதலேளி  தஎி
யர்பெ லனாிகி லகலகி கமி ி லனெே லி பெலமி
னல கக்ே லம.ி
ிகமபாி கப்ககசி லெதஎி  ெண்ாிேனலனி
லனசகiள்திலெனத்கபளலமினகாத்மகக்ே லம.ி
கலத�லதனிதன்ாத்மமிிெை்லன்ாதிகலடெ்கபளி
 ப ி க லகி பகினதமி ணாிி க ேரலினசண்ி
ன்ளகிப ர்ை''ினசஆமிகலத்த;ிாதபனிேனஸ கி
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 ெஎமி இதத ல டணக�ி ா்டணி னணமி ன ்ாிி -
ெமனலத்க�ம-ா்தராபதலமினல கக்ே லம.ி
ாசப ககல் லகி  ிி லடணினலதெலப்ி லணாி
 லணா்ககி�ஙகலகிகள்்மிகதெகபெி ெஙகள்்மி
னஸாசககள்்மி லெஸெெசடகள்்மி �ிஙி
க்ர்மமிி னை�ரப ி னலதமி லகலகாபதி
கலாைிப ர்ன ிகசணின்காிி செல்கபகிலெனிி
ா��ன்பாாதி லெனத்ககி ாத்  கபளி
 ெனணாத்ர்ம�ினபதலமிிகலஆக்ே லம.ி
இளமி ல லடணகககி  ்கி   னி ேனலதகபளி
னரதனணாத்ி தஙககபதரி யண  கபளி
கலர�னணாத்கிலகலகக் ல கக.ி
ி
ிகசணலி�ச ிகா்பதககி �த்ிகன ிலெலை்மி
ால பகபரகபதன்கககி  ்பனககக் ல கக.ி
 ் ாத்ைி ்ெனபதிா்தி ்ழ�ைி கமிேதணக் ல கக.ி
ல லமி�ி ேனலனி  னி ே லரலள்களலகி
 ல ்ா்ணக் ல கக.இஎத்ர்ைி தஙககி கைா்ி
ால பாலமி லெ�னணாத்கிலகலகக் ல கக.ிஇ்கி
க்ை்லதி ால  க�ி இககலதைி களமி ாப ாிி
ா்டதி.ி
ாவாலே ிதணா்டணிதணி னலனாிி ேனலைி  தமி
ா்டணி  தமி  ல ்ி கலதைி னசஆக் ல கக.ி ன்ி
 ் ஙகபளலபதரி �கககி  லப்ரலகி  லஎாிி
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ேனலைி கலத்மி  தஙகபளி ா்டணமி  ன்த�னதி
ோசணமி னிோதலமதமிேன ிக் ல கக.ி
இத்்களி இத�ல லமி லகலணப தலத,ி
கலத்ககலகிலனெிே லபெி்ெஎாிமிஇக ாிமி
 த் ாிி  ்தஎி கபத�ி னிமி  டபதி ா்டணி
லாள்ேரஎாிமி த ிாா்ஙிகளல�ம.ி
ே ெப க�ி ா ் க லனி கலத்தி கல�ககலகி
லனெல ணாிிாள ாிிிளலகக்ரிதலனிதமபதரபெி
�மிெ்்ி ் ்தஙகள்ைி�ிகக்ா்டணி ணக் ல கக.ி
கசிா்ழ்ாதிஇெ ககமிி
னெ்ாத்மமதிலனல�ிககமி
கமா்ை-்கக்ி  மதி லடககமி
யர் ித�ன்ிாமதின்ெொிோதபனலமி
 மதலாலமிால ாபதகளல்மிலெலை்ி கரலி.ி
தலனகலடணமிாத மிதமபதிகலடணமினலெ மி
ய்க்ைிரலெல்மிதெிஇர்லி.ி
லனெே லல்தி ிககமி  ககமி னெ ்ி காப்கி
லகலகளலிி கசணா ி னெ ்ிா்டககி லகலகளலிி
கலத்ககலகின்கபளிககிேனலனா்ணக் ல கக.ி
ேகலழ்ி ததி �ி கபளி ாெபாபண�னபதி ா்தி
ன்கபளி கபளி லனெே ல ி ாொபணகக் ல ககி
 தனபதி ல்மிிலகலகளி  மிிா்ணக் ல கக.ி
கலத�ைிக்பதக�மிாத மி க மியண செ்களலைி
க்மதி பா.ி �ப்களலைி  ்ப மதபா.ி தலலமி
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தமபதலமி கலடணமிாத மி னலெ மிஇொதாதலைி
யபெமதபா.ிலதல� கிலகலகரலைின்பணமதபா.ி
ததி கலத்பனி பகலகலகாதெ�ி இபத் லகி
இமக�மி லனெே லபெி ி 16ி ாரிி  ்ெமன்ரி  ககி
லகலப்ிலெனதிிககிகெ லனிெமனாமிாசப ர்ைி
  ிி லடகைிஇதமிலனெ ி.ிஇாத்டதாபதித ் ி
ெ்ன் லா்ைிாமமிலகலப்ிகலடெ்பரிப ர�னணாத்ி
லெனததலகி லனல�பலல்தமி ாாகி ாலக�ி �்மி
லகலணாிகளலக.ி லனெ ி கத�க�ி  ககி லெனதி
இஎத்ி ல்ரலபதி ்க மிலகலணப ரலனி.ி
ேதபாரலனி ேனலஷலக�மி ேதபா�னணமி
ா ்ா த மிஊடகிாதனலகி னசனலகி னலெ லகி
ாள ாிி ி ிளலகக்ரி தலனி தமபதர ி ால  க�ி
லனலமாத லனி ிபணபரி ததி ன்கபளக�ி ேதகி
தெல ்லிேனலால கக?ிி
ெ்தனிாரத்�மமிிாழ�ி னல ாிி ெ்தனி ெ்தனி
ிபெி கபளி � ாத்ி லெனிி னலொபதி
லனலழ்மதா ககி லனெே ல ி கக.ி ெ்தனி ாரத்ைி
ல ிெ்ைி யபதாதா ககி ாள மதி ன்தி  ிக்ைி
�ாத்ிா்டணி ணாிி மதிாபகர்ைி ்ரலரே ல?ி
கலதைி ேனலபதி �தஎி  லதாத்ைி லதள்மத்ணமி
ேனலேதி ால ா்தி ேனலக�ி  தனலாதஎி லதல்ரி
ிெமன்க�ம.ி ் ாிபதி ல்மிிாை்ைனணமிேனலிி
ிஎதைிலெலை்ிரலமமிஇமகக லடதல கக.ிி
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கலத்ல்மிாததி ன்தித்னாத்னல்மியமாலனி
ா்னலாதஙிககதலதிஇபாகக.ிி
ிஆமி லனசஆமி தன்ப ர்ைி ெமத்�னி,ி ஊ ி
 ெஎாி,ி ய்லி ாமாிி  தனிதலதி கலதைி
 த லைிாதெகலகாதலதி கலத் ி த்னமி  த லைி
ா�னக�னடதித்னாபதிஇஸ்லமிகசககக் ி.ிி
ய்கமேதலத ்ரி கல்மி  தைி இதஎி ாபெி
லனசண்தி கெபன�ி னெ ்ாி தலதி இசெ�கமி
தணதைி கானமி லெ்ாத்ி ாமக் ி.ி கெ க�ி
ாா ல்ரலபதபரி  ெனணாிமி  தலாிி
லெரெனலணகக,ிாை்ிிேனச கககிஇமமதலைிாிி
லனசண்தி ால கபகேரி ேககா்கி
� ்ரலகக்ா்ணம.ிி
‘‘த்ம ணாத்ெ�ி  த ி  ாி �மா�ததி ஊ ி
 ாத்ராகிதலேன’’ி தஎிகணாதி பனா்பர�ி
னல ாிி ேகடதலே்ி ேனலிமி ாாகபதரி கெ ி
ேககா்க� ்ரலக்ிா்ணம; கெஙக்ிகமத்லக்ிேனலனி
ிண்ிேனலதஎிால  ிாஸத ன லக்ிா்ணம.ி
இத�மி ெ்்ி கல்மி லெத லைி ‘‘யதி கெபனி
 ்�ன்ககிாாதலடெ்�னாத்ொபதிலகலசணிால''ி னி
கணாதிேகடிதல்மிெமேதக�னணாதெக்ைப்.ிி
கெ ி  தனிி  ன்த லனி.ி ாிி ிஆக�மி
லனசஆக�மி லனலிி ாலனி.ி இமாமமி
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கெபனனலிகலககி ோசணமி  னி இஸ்லமி
கசக�னலகி-யாதொ்ணக் ி.ி
‘ா் ாலெ்களலனிிசககக�ிதஙககினல பாகபளி
தல ாித்கிலகலகக லஎம,ிதஙகளிிகெபனிேனண்கி
லகலககி  லஎம.ி  ன்ேரி  ா ி தஎ ெலக!இிோி
ாா ிககக�ி ்க�ினல் ாத லனதல� ம.ி ்செர லகி
ாா ககிலெனனாெப ிாை்ல்லி தக ்மதாத.ிி
ா் ாலெ்களலனி லனசககக� ி தஙககி
னல பாகபளிதல ாத்கிலகலகக லஎம,ிதஙகளிி
கெபனி ேனண்கி லகலகக லஎம.ி  ன்ேரி  ா ி
தஎ ெலக!(24:30,31)ி
கெபனி னலிகலக�மி ாழ்கபளி இமெலெலமக�மி
� ிதி கடதபளர்ணக் ி.ி ாதன்ரா கபளி
கலஆமிேனலிினல பாபரிதல ாத்கிலகலகாேதிி
கெ ககலனி தைினலிிகல�னல�ம.ி
னல பாகபளிாப்ரா்டதலைிஇசபெககி �மிி
ா்ணமி யண  ககி லனலஙக்ா்ணம.ி ாணாதி
ா்தரஙகேளலிே லெி லக்ா்ணம.ி
ி

٢٠٤٧/ ٤( مسغم صحيح ) 

ِب  نْ �َ 
َ
ّ  َدِن  ُهَر�َْرَة، َ ِِ

َب  ايب  نَِصيبُهُ  آَدمَ  ااِْن  َعَ  ُكِتَ  «: قَاَل  َََسغبَم، َدغَيْهِ  اهللاُ  َص
نَا، ِمنَ  ِّ   َذلَِك  ُمْارِكٌ  ال

َ
َعيْنَانِ  َ�َالََ ، ال

ْ
ُذنَانِ  ايبَظُر، ِزنَاُهَما فَال

ُ ْ
 ِزنَاُهَما ََاأل



 

16 

ُم، ِزنَاهُ  ََالغَّسانُ  اِالْسِتَماُع، َكَ
ْ
َاُ  ال

ْ
َْطُش، ِزنَاَها ََال

ْ
َُطا، ِزنَاَها ََالرّْجُل  ال

ْ
 ال

  ُ
ْ
َقغ
ْ
ال ، َ�ْهَوى ََ َب �َتََم �َُصّاُق  ََ َفْرجُ  َذلَِك  ََ

ْ
اُهُ  ال ِّ ََ �ُ ََ» 

ாதன்ர�ி லனசபணனல �னிி கசககி லெனலமி
ா்னசெலெமி தாரபதி ேகடனிி கலிககி லெனலமி
ா்னசெலெமி தாரபதி ேன ாிி  ல ி லெனலமி
ா்னசெலெமி ாாபளி ி லதலணாிி பகலெனலமி
ா்னசெலெமி ாாபளி ே லகக்ி  த�னிி கலைககி
லெனலமி ா்னசெலெம.ி யகளமி  ககமி லகலகக் ி.ி
 ப  எ� ி (ா்னசெலொத்தி �்ம)ி ாதபனி
யசப ினணாிக் ிிாை்ிிலனலனனணாிக் ிி
 னி  ன்ி (பை)ி ாா ககி த ்னல கக.ி (�ை:ி
 ஸ�ம)ி
�மி ிசி ாதன்ரி லனசபணி னல �னிமி �மி
லனசிாதன்ரிிபணினல �னிமிா்னசெலெ ல�மி
 தனபதி ன்ரா ககிா்ளகக�னணாிக் ல கக.ி
ிகலதைி  த ி  ்ப்ி ர்ைி  தக�மி ாாதபனி
ேெடபதககமிஇமதிா்னசெலொத்ெ�கிாதங�ம. 

 (٣٧/ ٧(صحيح البخاري 
َََسغبَم قَاَل : َ�ْن ُ�ْقبََ  اِْن َعِمرٍ  َب اُهللا َدغَيِْه  ِ َص ِب نب رَُسوَل ا

َ
ُخوَل «: َ ُّ ا ََ إِيباُمْم 

نَْصارِ » َعَ الَِّساءِ 
َ
ِ : َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن األ ِب ََ ابَْمَو؟ قَاَل يَا رَُسوَل ا يْ

َ
فََرَ

َ
ابَْمُو «: ، َ

 «الَموُْت 
லனசககிஇமக�மிஇதாத்ெ�ி ாஙககிலெைாபதி
னெ ்ியஙககக�ி செல்கக்ே தி தஎி ன்ி(பை)ி
ாா ககி த ்னல கக.ி ா�லனல�ிி �மி  ன்ாி
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ேதலழ ி கணான்தி ல மஙக்ரி ய ா்ன ி
ா�லனசண்தமி லெை்்ல லி  தஎி ேகடதல .ி
ாதெ�ி ன்ரா ககிகணால்தில மஙக்ரிய ா்ன ி
(லெைாி) ெணமி  தஎி த ்னல கக.ி ா ்ா்�ி
னா ியகனாிஇ��ிபல ் ி(�ை:ி கலல்ி ஸ�ம)ி

٣٧/ ٧(صحيح البخاري  ) 
َََسغبَم قَاَل  َب اُهللا َدغَيِْه  ّ َص ِِ

ْغَُونب رَجُ «: َدِن ااِْن َ�بباٍن، َدِن ايب ََ  َال 
ب
ةٍ إِال

َ
ٌل اِاْمَرَ

 َمَع ِذي َ�َْرمٍ 

யஙகள்ைி �மா ி   ி ாம ்ர�ி லனசண்தமி
ாாகபதரி (தமபத,ி ெேகலதெத,ி  கத)ி ேனலத ி
 லெ லனிய ா்ன ிககியததிஇமமதலே்ிாத ்ி
தன்ேரிஇமககிோசதலமி னி ன்ி(பை)ிாா ககி
த ்னல கக.ிா ்ா்�னா ிஇ��ிா�னலஸி(�ை:ி
 கலல்ி ஸ�ம.)ி
 லெ லனி இமதி ய  ி  ப ககி ேனண�னதலதி
கலெணாித்னலைிதலதிொெழ் ககி தமிிாமக் ன.ி
தன் ன்தி�ணமனி ெஎமிெ�தலரகிகடணகேகல�பனி
தக ாிலத ்ரகிதகரிா ாத ெ ிலெரெனலணகபளி
இஸ்லமிதபதலெனக் ி.ி
 செமத �னாத்்மி ாம ்ரி ிஆமி ாம ்ரி
லனசஆமதன்ப ர்ைெமத்�னி,ி ேன ாி,ி
ஊ  ெ ்ாித்ல்ாபதாிதணகக் ி.ி
ி
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ி
்னப ரலனி கெபனி னலிகலககி ா்மம மி
�வலாலமி ிசி லனசண்தி  தப ி கமத்ேரி
இஸ்லமிஇமதிதபதலாிதெபாின் �ன்கக்த ி.ிி
�மிலனசிதனக�ிா்ம�ன லனி�மிகணாபனலம,ி
�மி ிசி தனக�ி ா்ம�ன லனி  பனா்பரலமி
ேத மலதண�ினபதிஇஸ்லமிதணககா்ைப்.ிி
ன்கபளகள்தி ா்ம�ன�னகதலதி  ணமி  காிி
பாககிோசணல னிஇஸ்லமிகடதபளர்ணக் ி.ிி
இதெகலகி இா ககி ோ�தலசக�ி ேனலகி
ோசணல தஎிஇஸ்லமித ா்ைப்.ிி
ிா்னலாதமி  ெனதி  த ி ா்பளபா�ி னெ ்ி
ா ் எாிிக் ி.ிி
ாாெொி ேதபாகக ெனடதல்மி ிசி லனசி
ேனெகததலிி  னகி த ா்ைப்.ி ாவால லனி
ெமத �னஙி கள்ைி கெ க�ி
னஙகம ெனதலதாலஎகசண்ராிததி
 தமிலகலகக லஎிகடதபளர்ணக் ி.ிி
இதெ�ியதலெண லகிிிிாை� ிதிாதபனி  ரமி
(ாப்)ிாா களிிாெ்லெப லமி�பலி(ாப்)ி
ாா களிி ாெ்லெப லெலை�ாதமாபத�ி
னல கக்ே லம.ிி
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ًّا  �ِ َو ا   َو و ا َ َو
و َو َ ّل موثو اوا تو َنو ا وح َو َ ْو � نَاوا � َو َو

و
اَتو  )١(أور َلَ�ون� م�اَكو ��َن كح �اَ ِ 

ُح ِ ُح
و
َ �ِّ � َواَوَت �

ًّا  �  ١(َِو

(  ரம)ி ததி  னஙகபளி ா்டணமி �ிஙக்ி �மி
த்பெபர�ிேனலடணி( ப ாி)ிலகலசதிெ ராத்ைி
 ம பதரி ்தபெி ( ்�லாப்)ி ாால்தமி
ா��ன்பாாேதலம.ிாா ி ெல்ரலனி ன்தமபதரி
ேதலெ ாத்ைிகலடெ்ரள்ாதல .ி
 ா ி இப ரசெ பதராெலகி இமமதலைி யமப ி
ா்டணமிாளாெ ிாமளலளன்தமி லதினலிகலாைி
ேதணக்ே தி  தஎி (  ரமி  ்�லாப்ி ே லகக்)ி
த ்னல .ி(19:17,18)ி
�பலி ன்ி ாரதிாலெ்களலனிஇமிலனசககக�ி
 ா ிஇப ாிகிலகலணாிியதா்ி ல்மதல .ி

وا ًَتو �و ِو َو ا  َو مو َج
و
ًوكو َ وَجز� �ْ ِكو  ُح �� يوَد

و
ٍ  َواَوَت ��نل َ ًوا َْ م� ََ و   َو  �ِ َوَث ا  ثو ُح ُح ��َندو  ٍوََ ا  أوجو

ாிி ெ ரமி ாவா்மி லனசகள்ைி �மாத்ி  ்ககி
 லணாேதலணி ாா ி  தி ாமிி  ா ி  ஙககக�ி
தசணா ி  கடகி ரதெ�ல்ரி த�பரி ய க�ி
லகலணக�மி லனலமடணி  தி தமபதி யமப ி
ாபழகக் ல ி னகித ்னலக.ி(28:23-25)ி
இமதிய பாேரிஇஸ்லமிாெோெக் ி.ி
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ிண்தி கென்ைி க்ஙகமி ாமதலைி  மதி ெ�க மி
லனல்ி�ினணாிாத்ைப்.ிலனசண்திகென்ைிெ்எி
கா ைிா்�மதலைிததி ை்லிெ�க மிொல்�னலனமிி
ா்�ம.ி லனசண்தி லன மிிண்தி கெ மி�மி
ேெெி னலிகலாத்தி ோசணமி  னி இஸ்லமி
தஎக் ி.ிி
இஸ்லமி �மகடதப �பனி லகலசதி  ல ககம.ி
ாதெலகதஎி லகலகபகலமி ேகலடனலணமி யசண.ி
 மதி இதாத்்மி லகலகபகர்ைி ெ ெமி லெனிி
லகலகளலி.ி
கலதைி  �மி லனரல்ைி  ஸ� ை்லதாமததி
பகேகல �ி னேதலி தணி ா்டணி தண னலனாேதலி
ா� த்ககலி.ி�மி ஸ� லனிிசிஇத�ல லமி
 ஸ� லனிலனசபணி ண க�னபதேரிிி ெஎகி
லகலகக் ி.ிஇஸ்லாத்ைிஇமமிிலகலசணிாததி
ாக�னபதபரிதக �னபதிா�ி த்ககா்ைப்.ி
இபணபாக�மி லனசகபளி ாா ககி
ஈ லதலகலககமாபெ ண கககலதா கக....ி
இபணபாக�மிிசகபளிாா ககிஈ லதிலகலகி
கமி ாபெி (யஙககி லனசககக�)ி  ண காிி
பாககலதா கக....ி ாா ககி  ெகாத்தி னலைி
ாபழகக்த ன .ிினலை,ிாை்லலோலிாானிி
 லடித�னகி தன்�ன்தனல்ம ா ககாத்தினல்மி
ாபழகிக் லத.ி(2:ி221)ி
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 கிஇப ாபனி ெஎகிலகலசதா ககமி ெஎகி
லகலகளலதா ககமிெ  லகி லடதல கக.ி னோி
கலத�தி லனரல்ைி இமி லகலகபகி ாை்ிி இமி
 தாபதிலபதரா ககி�தஎிேெ ாபதிஇஸ்லமி
ா� த்ககிா்ைப்.ிஇஸ்லமிா்ிிெலல்லபதரி
 ல கக ை்.ி
 னோிஇஸ்லமிதஎமிிசிலனசிய  ினெ ்ரி
ா்ளககமி  ்காி லதள்ாலனி,ி  ன்தி  லனி.ி
ாதபனாி தலசக�ி ேனல�மி லெரப்ி இஸ்லமி
தபதிலெனக் ி.ி
 

 

 


