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இ�லா�ய மா��க�ைத வா��ய� ெந�யாக ஏ���ெகா�டவ�க� '����க�' எ�� அைழ�க�ப��றா�க�.இ�லா�ய மா��க�ைத வா��ய� ெந�யாக ஏ���ெகா�டவ�க� '����க�' எ�� அைழ�க�ப��றா�க�.

'����' எ�பத� ெபா��- 'அ�பானவ�, அைம�யானவ�, சா��ய��பவ�, சா�தமானவ�' எ�பதா��.'����' எ�பத� ெபா��- 'அ�பானவ�, அைம�யானவ�, சா��ய��பவ�, சா�தமானவ�' எ�பதா��.  

"�ற ����க�, எவ�ைடய நா� ம��� கர� ஆ�யவ��� ெதா�ைலக����� அைம� ெப��றா�கேளா"�ற ����க�, எவ�ைடய நா� ம��� கர� ஆ�யவ��� ெதா�ைலக����� அைம� ெப��றா�கேளா

அவேர உ�ைமயான ���� ஆவா� என ந� (ஸ�) ��னா�க�".அவேர உ�ைமயான ���� ஆவா� என ந� (ஸ�) ��னா�க�".  

(அ���பாள�: அ���லா� �� அ�� (ர�), ��: �கா�)(அ���பாள�: அ���லா� �� அ�� (ர�), ��: �கா�)  

இ�லா�ய�க� த�க���ைடேய வா���� ��� வா��ைத�� அ��, அைம�, சா��, சா�த� ேபா�ற அ��த�ைதஇ�லா�ய�க� த�க���ைடேய வா���� ��� வா��ைத�� அ��, அைம�, சா��, சா�த� ேபா�ற அ��த�ைத

த�� வா��ைதயாகேவ அைம�ற�. இ�த வா���� ��� �ைற ெசா��க��� உ�வானதா��. ெசா��க������த�� வா��ைதயாகேவ அைம�ற�. இ�த வா���� ��� �ைற ெசா��க��� உ�வானதா��. ெசா��க������

இற��ம� ெச�ய�ப�டதா��.இற��ம� ெச�ய�ப�டதா��.  

ந� (ஸ�) அவ�க� ம�காைவ� �ற�� ம�னா��� ெச�றேபா� அவ�க� �த�க�டமாக ெசய�ப���ய ��ட�ந� (ஸ�) அவ�க� ம�காைவ� �ற�� ம�னா��� ெச�றேபா� அவ�க� �த�க�டமாக ெசய�ப���ய ��ட�

ஊெர��� அ��, அைம�, சா��ைய �ைல நா��ய�தா�. "ம�கேள! அைம�ைய பர���க�, ப��தவ���ஊெர��� அ��, அைம�, சா��ைய �ைல நா��ய�தா�. "ம�கேள! அைம�ைய பர���க�, ப��தவ���

உணவ���க�, உறேவா� ேச��� வா��க�, ம�க� ���� இர� ேநர��� இைறவைன� ெதா�� ெகா���க�.உணவ���க�, உறேவா� ேச��� வா��க�, ம�க� ���� இர� ேநர��� இைறவைன� ெதா�� ெகா���க�.

இதனா� ெசா��க��� அைம�யாக �ைழ��க� என ந� (ஸ�) ��னா�க�.இதனா� ெசா��க��� அைம�யாக �ைழ��க� என ந� (ஸ�) ��னா�க�.  

இ�தா� ந� (ஸ�) அவ�க� ம�னா�� ேப�ய �த� ேப�சாக நா� ெச�ம��ேத�".இ�தா� ந� (ஸ�) அவ�க� ம�னா�� ேப�ய �த� ேப�சாக நா� ெச�ம��ேத�".  

(அ���பாள�: அ���லா� �� ஸலா� (ர�), ��: இ��மாஜா)(அ���பாள�: அ���லா� �� ஸலா� (ர�), ��: இ��மாஜா)  

ெசா��க��� ெபய�� 'தா�� ஸலா�' (அைம� இ�ல�) எ�பதா��. ெசா��க��� அைம�, சா�� எ�� ெசா�ெசா��க��� ெபய�� 'தா�� ஸலா�' (அைம� இ�ல�) எ�பதா��. ெசா��க��� அைம�, சா�� எ�� ெசா�

ம��ேம ஒ���� ெகா������.ம��ேம ஒ���� ெகா������.  

"ஸலா�, ஸலா� (அைம�, சா��) எ��� ெசா�ைலேய (ெசா��கவா�க�) ெச���வா�க�". (�����ஆ� 56:26)"ஸலா�, ஸலா� (அைம�, சா��) எ��� ெசா�ைலேய (ெசா��கவா�க�) ெச���வா�க�". (�����ஆ� 56:26)  

இைறவ��, இைற��த��, இ�லா��, ����க��, ெசா��க��, அ�ேக �ற�ப�� வா��ைத�� யா�ேம அ��,இைறவ��, இைற��த��, இ�லா��, ����க��, ெசா��க��, அ�ேக �ற�ப�� வா��ைத�� யா�ேம அ��,

அைம�, சா��, சா�த� ஆ�யவ�ைற த���றன.அைம�, சா��, சா�த� ஆ�யவ�ைற த���றன.

அைம�ைய ��ம்�ம் அழ�ய மார்க்கம் இஸ்லாம்







ஒ�வ�, க�ெண�ேர இ�லாத த�
சேகாதர��காக� �ரா����தா�, அத�ெகன

�ய��க�ப���ள வானவ�, “ஆ�� (யா
அ�லா�, ஏ���ெகா�வாயாக) அைத� ேபா�ேற

உம��� �ைட�க���!” எ�� ���றா�.

ஸ�� ���� : 7104



ஒ� ம�த� ஒ� சாைல வ�ேய நட��
ெச���ேபா� பாைத�� ���ைளெயா�ைற�

க�டா�. உடேன அைத எ��� த���ேபா�டா�.
அவர� இ�த ந�ெசயைல அ�லா� ந���ட�
ஏ��, அவ���� பாவம���� அ��னா�.

ஸ�� ���� : 6835



அ�லா���காக ஒ�வ� ப�� கா��னா� அவைர
அ�லா� உய��தாம� இ��ப��ைல.

ஸ�� ���� : 6757



ந�ைம�� வ�கா��யவ��� அைத� ெச�தவ����
�ைட�பைத� ேபா�ற ந�பல� �ைட���.

ஸ�� ���� : 5007



��க� அ�லா��� �� �ைறயாக
ெபா���� சா��, ந���ைக ைவ�தா�
பறைவக��� உணவ��க�ப�வ�

ேபா�� உ�க����
உணவ��க�ப��. பறைவக�

காைல�� ெவ�� வ��ேறா� ெச��,
மாைல�� வ�� �ர��ய �ைல��

���� ����றன.

��ன� அ�ம� : 205



��ஆைன ஓ�வா��க�. ஏென��, ��ஆ� ஓ�வ�பவ�க���
அ� ம�ைம�� வ�� அ�லா��ட� ப���ைர ெச���.

ஸ�� ���� : 1910



அதா� ெசா�ல�ப�வைத ��க� ெச���றா� �அ���
ெசா�வ� ேபா� ��க�� ெசா���க�.

�ஹா� : 611 ம��� ���� : 383



ஐேவைள� ெதா�ைகக�, ஒ� ��ஆ����� ம� ��ஆ, ஒ� ரமளா����� ம�
ரமளா� ஆ�யன அவ����ைடேய ஏ�ப�� பாவ�க���� ப�கார�களா��, ெப��

பாவ�க�� ஈ�படாம� இ��தா�.

ஸ�� ���� : 574



எ��� ஒ� தடைவ ஸலவா� ெசா���றவ��� அ�லா� ப�� �ைற அ������றா�.

ஸ�� ���� : 939



ம�ைம நா�� ம�க� அைனவ��� எ�
ப���ைர��� த�� ெப�றவ� யாெர��,

உ�ள������ ��ைமயான
எ�ண��ட� “லாஇலாஹ இ�ல�லா�”

எ�� ெசா�னவ� தா�.

ஸ�� ���� : 99



த� வா�வாதார� (���) �சாலமா�க�ப�வைத��
வா�நா� ���க�ப�வைத�� �����றவ� த� உறைவ�

ேப� வாழ���.

ஸ�� ���� : 5986



ப��வாச��� ஒ�வ� காைல�ேலா மாைல�ேலா ெச�றா�, அவ�
காைல��� மாைல��� ெச��� ேபாெத�லா� �வ��க��� அவ��� உ�ய

இட�ைத அ�லா� தயா� ெச��றா�.

ஸ��� �ஹா� : 662






