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toq;Fk;
இன்ஷா அல்லாஹ்…
16-06-2016 வியாழன் இரவு த ாழுகைகய த ாடர்ந்து

Nghl;bahsupd; ngaH :……………………………………………………….
,fhkh ,yf;fk; :……………………………………………………………
trg;gpl/Nfk;g; Kftup :…………………………………………………….
njhiyNgrp / nkhigy; :……………………………………………………
Mz; / ngz;: ……………………………………………………………….

Nghl;bapd; tpjpKiwfs;:
1. ''jt;`PJk; mjd; gpupTfSk;""vd;w Gj;jfj;jpypUe;J Nfs;tpfs; Nfl;fg;gl;Ls;sd(,t;tUlk; 18tJ
xU ehs; ,];yhkpa khehl;by; ,g;Gj;jfk; toq;fg;gl;lJ) Gj;jfk; Njitg;gLNthu; [{igy; j/th
epiyaj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;
2.xUtu; xU tpdhj;jhSf;F kl;LNk tpilaspf;f KbAk;
3. tpdhj;jhs; G+h;j;jp nra;ag;gl;L 10-06-2016 f;F Kd;djhf rkh;g;gpf;f Ntz;Lk;. ,jw;F gpwF
tUk; tpdhj;jhs;; vf;fhuzj;ijf; nfhz;Lk; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.
4.tpilfs; njspthf vOjg;gl Ntz;Lk;.
5.eLth; jPh;g;Ng ,Wjp Kbthf nfs;sg;gLk;.
6.gupR ngwj; jFjp ngWgth;fs; (16-06-2016 tpahof;fpoik) ukohd; ,uT epfo;r;rpapy; fye;J
nfhs;Sk; gl;rj;jpy; khj;jpuk; gupRfs; toq;fg;gLk;.
7.,g;Nghl;bapd; Nehf;fk; gupRfis ntd;nwLg;gJ kl;Lky;y xU kdpjdpd; Rtdj;ijAk;
eufj;ijAk; jPu;khdpf;Fk; nfhs;if rhu;e;j nra;jpfis njupe;J nfhs;tNj!

1. வ்யலறன் பன்று கைைள் ரக? அம்பன்று தறரறவுைகபயும் உள்படக்ைற சூர
எது ?

2. க்ைரறன் பஷ்ரறக்குைள் வ்யலதுர் றுபூதறய்ரக ஏற்நறருந்ணர் என்தற்கு
இந்நூனரசறரறர் சுட்டிக்ைரட்டும் குர்ஆன் சண எண்ைகப ட்டும் குநறப்தறடுை?

3. அல்னரஹ்றற்கு இண்டு ைண்ைளும் இண்டு கைைளும் உண்டு என்று இந்நூனரசறரறர்
சுட்டிக் ைரட்டும் குர்ஆன் சண எண்க ட்டும் எழுவும் ?

4.எந் தறத்தரர் அபுல்யைம் எண அகக்ைப்தட்டரர் ?

5. அல்னரஹ்றன் ஏழு தண்புைகப றரைரறக்கும் கூட்டத்றணர் ரர்? அர்ைள்
றரைரறக்கும் தண்புைள் என்ண?

6. தற இப்ரயலம் (அகன) ன் ந்கக்கு சசரன்ண றடம் என்ண?

7. றுகறல் அல்னரஹ் ததசர, தரங்ைள் ன்ணறக்ைப்தடர, ைடுகரை தகண
சசய்ப்தடும் பன்று ணறர்ைள் ரர்?

8. வ்யலதுல் அஸ்ரஉ ஸ்ஸிதரத்க றுக்கும் பன்று றசைட்ட தறரறறணர்ைள்
ரர்?

9. தற (மல்) அர்ைள் என்ண றடத்துக்ைரை அலி (லி) அர்ைகப அநப்தற
கத்ரர்ைள் ?

10. றர்கை ைடுகரை ைண்டித்து அகண றட்டும் க்ைகப டுத் சலர் றருத்ர
இரம்ைள் ரர்?

11. தைரள்ைகபயும் ட்சத்றங்ைகபயும் ங்ைற ந் தறரறறணர் ரர்?

12. றுக ரபறல் றை ைடுகரை தகண சசய்ப்தடுதர் ரர்?

13. ஆம் (அகன) அர்ைளுக்கும் நூஹ் (அகன) அர்ைளுக்கும் இகடப்தட்ட ைரனம்
எவ்பவு?

14. "உன்நகட ண்தணறன் ைழுத்க சட்டி றட்டரய்" ரர் ரரறடம் எப்ததரது
கூநறது?

15. 'அல் இர்ரத் இனர மயலயறல் இஃறைரத்' என்ந நூலின் ஆசறரறர் ரர்?

16. றுக ரபறல் றை ைடுகரை தகண சசய்தடுதர் ரர் ?

17. ஆகச சைரள்பல் பனரைவும் தம் சைரள்பல் பனரைவும் அல்னரஹ்க
ங்குது எந் றசைட்ட கூட்டத்றன் ற பகநரகும்?

18. மரதறரக்ைள் எந் தறறன் கூட்டத்க சரர்ந்ர்ைள்?

19. றுகறல் பன் பலில் சருப்தறல் வீசப்தடுதர் ரர்?

20. ரருகட றசரக அல்னரஹ்றடம் உள்பரகும் எண தற (மல்) கூநறணரர்ைள்?

21. அல்னரஹ்றன் சதர்ைள் தண்புைபறல் மனஃபுைபறன் சைரள்கைறலிருந்து ற
நற இரு தறரறறணர் ரர்?

22. அல்னரஹ்றடம் தடிரை எகக் தைட்ை தண்டும்?

23. நுஅய்ம் தறன் யம்ரத் எநம் அநறஞர் ரர் ரர் ைரஃதறரைற றட்டரை கூறுைறன்நரர்?

24. ரர் பஸ்லிம்ைபரை ஆைரட்டரர்? ரருகட உறரும் சதரருளும் தரதுைரக்ைப்
தடரது?

25. இதரத்றற்கு ககுல் இஸ்னரம் இப்ந கறர (ஹ்) சசரல்லும் கறனக்ைம்
என்ண?
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