
                       ോനോമിെനകറിചള സംശയങള  

1) അസവിയോമം സവിയോമം ഒന തെനയോോണോ?

2) അസവിയോം എന പറഞോല പടിണികിടകക എോനോണോ അ൪തം?

3) രപതിലം എണതിലം പ൪വ സമഹതിന നിയമമോകിയതോപോെല 
തെനയോോണോ നമകം ോനോമ് നിയമമോകിയിടളത്. ?

4) സവിയോമ് മതഖിെയ ഉണോകിതീ൪കോനോെണങില ഇനെത പടിണി 
െകോണ് 2:177 ല പറഞ ഗണങളള മതഖിെയ ഉണോകിതീ൪കോന 
1400 വ൪ഷമോയിട അതിന നമക കഴിഞിടോണോ?

5) അയോമന മഅദതോദിന എന പറഞോല എത ദിവസമോണ്.?മോനോ 
പോതോ ,മപോതോ നോലപോതോ?

6) ഈ ദിവസങള ആെക എതയോെണന വയകമോവോെത ോരോഗിയം യോത 
കോരനം അവ൪ ോരോഗതിലം യോതയിലമോവോമോള എത ദിവസമോണ് 
പിനീട ോനോമ ോനോലോകണത്?ആെക അറിയോെത ബോകി എങിെന 
അറിയം?

7) 2:184 മഴവന ദ൪ബലെപട (മനസഖ്) തെപടിടോണോ? അതല ആ ആയ 
തിെല അയോമന മഅദദോതിന എന ഭോഗം മോതെമ ദ൪ബലെപടതിയി 
െടോള?

8) ോരോഗിയം യോതകോരനം മറദിവസങളില ോനോറവീടോന അലോഹ ഇളവ 
പഖയോപിചിരിെക അതിോനകോള പയോസകരമോയ അവസയളവ൪ക് 
എന ഇളവോണ് അലോഹ  പഖയോപിചിടളത്.?

9) "യതവീഖനഹ" എന പറഞോല എനോണ് അ൪തം?

10) അവിെട "ലോ യതവീഖനഹ”(സോധികോതവ൪)എനോണ് 
അ൪തെമങില അവിടെത ലോل എന അകരം എവിെട ോപോയി?

11) സോധികോതവ൪ ആണ് "ഫിദ് യ”(പകരകിയ) െകോടോകണെത 
ങില എനിനോണ് അവ൪ ആ ഫിദ് യ െകോടകനത്?

12) അതല "ഫിദ് യ" എന പദതിന ോവെറ വല അ൪തവമോണോ?

13) "തതവവഅ ൈഗറന "എനോല എനോണ് അ൪തം ?അധികം നല 
കിയോല എന തെനയോോണോ?ഇതോഅതിന അധികം നലകിയോല 
എന അ൪തമോണോ?

14) റമഥോന മോസതിലോോണോ "അല-ഖ൪ആന" അവതരിപികെപടത്? 



അതല ൈലലതല ഖദ്൪ എന ഒറ രോതിയിോലോ?അോതോ ഇരപതിമന 
െകോലം  െകോോണോോണോ? 

15)ശഹിദ എനോല എനോണ് അ൪തം ? ജീവിചിരിപെണങില 
എനോോണോ? 

16)അതല മോസം കണോല എനോോണോ? 

17)ജീവിചിരപെണങില എനോെണങില മരിചവ൪ക വല കലപനയം 
ഖ൪ആനിലോണോ? 

18)മോസം കണോല എനോെണങില മോസം കണിടിെലങില ോനോമ 
ോവോണ?അോതോ കണവെന കണോല മതിോയോ? 

19)"ഫലയസംഹ" എനോല അതിെന സവിയോമ െചയെട എനോോണോ 
അതില സവിയോമ െചയെട എനോോണോ അതല അതില നിന സവിയോമ 
െചയെട എനോോണോ അ൪തം.? 

20)ബികം بكم ,ലകംلكم  എനീ പോയോഗങളില വല അ൪തവയ 
തയോസവം ഉോണോ? 

21)നിങളിലെട അഥവോ നിങെളയം െകോണ്,എനോണ് ബികം 
എനതെകോണ് അ൪തമോകനെതങില എനോണ് അതെകോണ ഉോദ 
ശികനത്?

22)  ൈദവം നിങളക എളപെതയോണ് ഉോദശികനത് എനോണ് 
അ൪തെമങില ോരോഗിയോോകളം യോതകോോരകോളെമലോം പയോസം 
ോനരിടന മറ അവസകളിലളവെര ൈദവം കണില എനോോണോ? അ 
തല അവ൪ക എളപം ോവണ എനോണോ? 

23) "ലിതകബിറലോഹ" എന പറഞോല അലോഹ  അകബ൪ എന 
ഉരവിടലോോണോ? അതല ൈദവതിെന പരമോധികോരം അവെന മോ൪ഗ 
നി൪ോദശങളിലെട സോപികലോോണോ? 

24)ോനോെമടകന വയകി എനിനോണ് അലോഹവിെനകറിച എവിെട 
യോെണന ോചോദികനത്? ആ വയകി അലോഹ എവിെട എനറിയോെത 
യോോണോ പടിണികിടകോന തടങിയത്?
25)അ൪റഫഥ الرفث എന പറഞോല ൈലംഗിക ോവഴ എന തെന 
യോോണോ അ൪തം?അതല   الكلم من  ചീത സംസോരവം  القبح
െപരമോറവം എനോോണോ?



26) നിങളക സവിയോമിെന രോതിയില ൈലംഗികോവഴ അനവദിക 
െപടിരികന എന പറയോന ഏത ആയതിലോണ് അത വിലകിയി 
രികനത്?
27)പകല സീകളമോയി ൈലംഗിക ോവഴ െചയനത് ചതിയം വഞനയം 
ُنون) َتا  ആെണങില ആ ചതി രോതിെചയോന എനിനോണ് അലോഹ (تْخ
അനവദിചത്?ചതിയം വഞനയം കോലതിെന വയതയോസതിനനസ 
രിച ചതിയം വഞനയമലോതോകോമോ?

28)ഉഹില (ُأحّل ) അനവദികെപട (അക൪മക കിയ)എന പറഞോ 
ല അലോഹവോണ്  അനവദിചത് എന ഉറപിച പറയോന പറോമോ?

29)ബോഷറ എന പറഞോല ൈലംഗിക ോവഴ എന തെനയോോണോ 
അ൪തം?ബശീ൪, മബോശി൪ എെനോെക പറഞോല ൈലംഗിക ോവഴ
നടതനവന എനോോണോ അ൪തം?

30) ഇോപോള (now, الن)നിങള ൈലംഗിക ോവഴ നടതിോകോള എന 
കലപികോന ഇതവെര അവ൪ ൈലംഗിക ോവഴ നടതിയിടിോല?

31) നിങളക അലോഹ നിയമമോകിയത് ോതടിെകോളക( َما  ُغوا َت ْب  وا
لكم   اللُه َتَب َك )എന പറഞോല ജനികോന ോപോകന കടികെള ോതടോ 

നോോണോ?എലോ ൈലംഗിക ോവഴയം കടികളക ോവണിയോോണോ?

32)മസോജിദകളില അനവദികെപടതം എനോല ഇഅതികോഫിലോക
ോമോള വിലകളതമോയ സംഗതി ഏതോണ്?
33)അത ൈലംഗിക ോവഴയോെണങില മസോജിദകളില ഇഅതികോഫില 
അെലങില അത െചയല അനവദനീയമോോണോ?

34) കല, വശറബ എന പറഞോല െവറം ഭകണ പോനീയങളെട 
തീറയം  കടിയം മോതമോോണോ ഉോദശികനത് ?
35)അൈലല الليل,അലൈഗതല അബ് യള്  َلبيُض ا  -അല ,الخيُط

ൈഗതല അസ് വദ്  السود  എെനോെക الفجر അല-ഫജ്൪ ,الخيط
പോതയക(proper noun,معرفة) നോമങളില പറയോന കോരണെമന്?
36)അവ (തിലക) എന പറഞോല ഏതിോലകോണ് ചണനത്?
37) അല-ൈഗതലഅബ് യള ( البيُض   എനത് ക൪തോവോ(الخيُط
ോണോ അതല ക൪മമോോണോ?

38) അലൈഗതല അബ് യള നമക അലൈഗതല അസ് വദിെന 
നമക വയകമോകി തരികയോോണോ? അതല നോം െവളനലം കറത 



നലം കോണകയോോണോ?

39) ഇലൈലലി എന പറഞോല രോതിയിോലക് എനോോണോ രോതി 
വെര എനോോണോ അ൪തം?ഹതോ എനതിനം ഇലോ എനതിനം അ൪ 
ത വയതയോസം ഇോല?

40) ഭകണ പോനീയങള ഒഴിവോകണെമന വിപരീത ആശയഗഹണ
തിലെട( ُمخالفة  ْفهوم  മനസിലോകോനലോെത തിനരത് കടിക (َم
രത് ൈലംഗിക ോവഴ നടതരത് എന ോനരിട വിലകം ഖ൪ആനില 
ോണോ?എലോ സലതം വിപരീത ആശയഗഹണം(മഫഹമ മഗോലഫഃ) 
അനവദനീയമോോണോ?

പടിണി എന അ൪തം സവിയോമിന നലകണെമങില ഈ ോചോദയങളകം ഇ 
തിോനോട അനബനമോയി വരന ോചോദയങളക ഉതരം കിടല അനിവോരയമോ 
ണ്


