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Mawsim Al Khairat 
Quiz Quest: References 

April 15,16,17,18 &19 

Quran 

Tafseer – Fathurahman :  
 

1. Surah Luqman 

2. Surah Al Hujraat 

3. Surah Al Ahzab 

Quran – Articles  
 

1. ഖുര്ആന്റെ മറ്റു പേരുകള് 

2. ഖുര്ആന് സൂക്തങ്ങളുറെ ക്കമം 

3. ഉള്ളെക്കം: അെിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് 

4. ഖുര്ആന് സൂക്തങ്ങളും അവതരണ േശ്ചാത്തലങ്ങളും 

5. ഏഴു ഖിൊഅതുകള് 

6. ഖുര്ആന് േഠനത്തിനു ഇന്ത്യയുറെ സംഭാവന 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quranonweb.net/
https://www.quranonweb.net/
https://www.quranonweb.net/
https://islamonweb.net/ml/%E0%B4%96%E0%B4%B0%E0%B4%86%E0%B4%A8%E0%B4%B1-%E0%B4%AE%E0%B4%B1%E0%B4%B1-%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B4%B3-46
https://islamonweb.net/ml/%E0%B4%96%E0%B4%B0%E0%B4%86%E0%B4%A8-%E0%B4%B8%E0%B4%95%E0%B4%A4%E0%B4%99%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B4%9F-%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B4%AE-44
https://islamonweb.net/ml/%E0%B4%89%E0%B4%B3%E0%B4%B3%E0%B4%9F%E0%B4%95%E0%B4%95-%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%B8%E0%B4%A5%E0%B4%A8-%E0%B4%B5%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B4%99%E0%B4%99%E0%B4%B3-36
https://islamonweb.net/ml/%E0%B4%96%E0%B4%B0%E0%B4%86%E0%B4%A8-%E0%B4%B8%E0%B4%95%E0%B4%A4%E0%B4%99%E0%B4%99%E0%B4%B3-%E0%B4%85%E0%B4%B5%E0%B4%A4%E0%B4%B0%E0%B4%A3-%E0%B4%AA%E0%B4%B6%E0%B4%9A%E0%B4%A4%E0%B4%A4%E0%B4%B2%E0%B4%99%E0%B4%99%E0%B4%B3-27
https://islamonweb.net/ml/%E0%B4%8F%E0%B4%B4-%E0%B4%96%E0%B4%B1%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%B3-2
https://islamonweb.net/ml/%E0%B4%96%E0%B4%B0%E0%B4%86%E0%B4%A8-%E0%B4%AA%E0%B4%A0%E0%B4%A8%E0%B4%A4%E0%B4%A4%E0%B4%A8-%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B4%A4%E0%B4%AF%E0%B4%AF%E0%B4%9F-%E0%B4%B8%E0%B4%AD%E0%B4%B5%E0%B4%A8-21
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April 20,21,22,23,24 & 25 

Hadith 

Adabul Mufrad  

ഇരുേത്തി ഒന്ാം അദ്ധ്യായം മുതൽ അവസാനം വറര (Download) 
 

Hadith :  Articles  
 

1. ഹദീസ് േഠനത്തിറനാരു ആമുഖം 

2. പേര്ത്ത് റവക്കുന് കുെുംബ ബന്ധങ്ങള് നിങ്ങള്ക് ദീര്ഘായുസ്്  റനെിത്തരുന്താണ ്

3. കാലിൽ തെക്കുന് മുള്ളുകള്പോലും മഗ്ഫിെത്തിന് കാരണമാണ ്

4. മറ്റുള്ളവര്ക്ക് നന്മ ആക്ഗഹിക്കൽ 

5. മുഹമ്മദ് ബ് നു സീരീന്(െ): ഹദീസിറല മഹൽ സാന്ിദ്ധ്യം 

6. എ.സി റക്ബൌണ് ഹദീസുകറള വായിക്കുന്ത് ഇങ്ങറനയാണ് 

 

Videos:   

1. അബുദ്ദര്ദാഅ് (െ)റെ കത്തും സൽമാന് (െ)റെ മെുേെിയും 

2.  പവദനകള്ക്ക ്ഏറ്റവും നല്ല േരിഹാരം  

3. വിനയം, അത് തറന്യാണ് ക്േധാനം 

4. തിന്മറയ നന്മ റകാണ്ട് പനരിൊം  

5. ഇങ്ങറനയും ഒരു സഹനപമാ  

 

 

 

 

 

https://essawn.files.wordpress.com/2021/04/adabul-mufrad.pdf.pdf
https://islamonweb.net/ml/%E0%B4%B9%E0%B4%A6%E0%B5%80%E0%B4%B8%E0%B5%8D-%E0%B4%AA%E0%B4%A0%E0%B4%A8%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8A%E0%B4%B0%E0%B5%81-%E0%B4%86%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%96%E0%B4%82-50222
https://islamonweb.net/ml/31-July-2019-2274
https://islamonweb.net/ml/19-May-2019-2198
https://islamonweb.net/ml/%E0%B4%AE%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D-%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%AE-%E0%B4%86%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B9%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D-242
https://islamonweb.net/ml/%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%B9%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%A6%E0%B5%8D-%E0%B4%AC%E0%B5%8D%E2%80%8C%E0%B4%A8%E0%B5%81-%E0%B4%B8%E0%B5%80%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%B1-:-%E0%B4%B9%E0%B4%A6%E0%B5%80%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%86-%E0%B4%AE%E0%B4%B9%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%82-47858
https://islamonweb.net/ml/15-May-2020-2508
https://www.youtube.com/watch?v=OlXJTsTJ_hc&list=PLTSvd6Qqmu4IF0PjMd0hSk1aQfaEiaRh6&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y71K4utzOzk&list=PLTSvd6Qqmu4IF0PjMd0hSk1aQfaEiaRh6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=HhustUDKSXA&list=PLTSvd6Qqmu4IF0PjMd0hSk1aQfaEiaRh6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VlpODtFkyYs&list=PLTSvd6Qqmu4IF0PjMd0hSk1aQfaEiaRh6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VVzDMkZJq_g&list=PLTSvd6Qqmu4IF0PjMd0hSk1aQfaEiaRh6&index=5
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April 27,28,29,30 & May 1 

Fiqh  
 

Salath 

1. മഖാസവിദുശ്ശരീഅ: േഠന സീരീസ് (ഭാഗം 1) 

2. ആത്മാവ് നഷ്ടറെെുന് സുജൂദുകള് 

3. ജമാഅത്ത് നിസ് കാരത്തിറെ ക്േസക്തിയും ക്േതിഫലവും 

4. തയമ്മും: എപൊള് , എങ്ങറന റേയ്ാം? 

5. മെക്കരുത്, അതിമഹത്തരമാണ് തഹജ്ജുദ് നിസ് കാരം 

6. നമ്മുറെ നിസ് കാരങ്ങള് സാധുവാകുന്ുപണ്ടാ? 

7. നിസ് കാരത്തിൽ ക്രദ്ധ്ിപക്കണ്ട കാരയങ്ങള് 

8. ക്രീകളും തൊവീഹ് നിസ് കാരവും 

9. തൊവീഹ്: ഇരുേതിറെ ക്ോമാണികത 

10. ഇരുന്ു നിസ് കരിക്കുപപാള് 

11. ജംഉം ഖസവ് െും 

 Fasting 
1. പനാപിനുപവണ്ടി ഒരുങ്ങുന്തിനു മുപ് 

2. പനാപ്: േില നിവാരണങ്ങള് 

3. പനാപുകാലറത്ത സംരയങ്ങള് 

4. വിരുദ്ധ് െമദാനിറല അനുഷ്ഠാനങ്ങള് 

5. നഷ്ടമായ പനാപ്: ക്രദ്ധ്ിപക്കണ്ട കാരയങ്ങള് 

6. തൊവീഹ്, ലലലത്തുൽ ഖദ്ര് 

7. ക്വതവും ആപരാഗയവും 

 

https://islamonweb.net/ml/05-August-2020-188
https://islamonweb.net/ml/15-July-2017-168
https://islamonweb.net/ml/15-July-2017-167
https://islamonweb.net/ml/13-June-2017-163
https://islamonweb.net/ml/04-May-2017-149
https://islamonweb.net/ml/28-May-2017-42
https://islamonweb.net/ml/30-May-2017-1
https://islamonweb.net/ml/21-May-2017-28-1
https://islamonweb.net/ml/21-May-2017-29
https://islamonweb.net/ml/28-May-2017-11-1
https://islamonweb.net/ml/30-May-2017-16
https://islamonweb.net/ml/30-May-2017-52
https://islamonweb.net/ml/30-May-2017-43
https://islamonweb.net/ml/30-May-2017-47
https://islamonweb.net/ml/30-May-2017-46
https://islamonweb.net/ml/%E0%B4%A8%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%AF-%E0%B4%A8%E0%B5%8B%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%8D:-%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F-%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D
https://islamonweb.net/ml/2-603
https://islamonweb.net/ml/28-May-2017-48
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Zakat  

1. സകാത്്ത: സാപത്തിക സന്ത്ുലിതതവത്തിന്  

2. സകാത്്ത: അര്ഥവും ലക്ഷ്യവും  

3. സകാത്്ത കെന്സിയിലും ആഭരണത്തിലും  

4. സകാത്്ത: സവര്ണത്തിലും റവള്ളിയിലും  

5. സകാത്്ത: എങ്ങറന വിതരണം റേയ്ണം?  

6. സകാത്്ത: കമ്മിറ്റികള് എന്ത്ുറകാണ്ട് എതിര്ക്കറെെുന്ു?  

7. സകാത്തിറെ അവകാരികള്  

Hajj 
1. ഹജ്ജ് കര്മ്മങ്ങള് ഒറ്റ ന ോട്ടത്തില്  

2. ഹജ്ജ്, ഉംറ സ്വീകോര്യമോയതിന്റെ അടയോളം  

General  

1. ഒരു േുരുഷനു േകരം രണ്ടു ക്രീകള് :ഇസ് ലാമിക നിയമം 
നീതിയുക്തമാപണാ?  

2. മുതവലാഖ്: രരീഅത്്ത എന്ത്് േെയുന്ു  

3. തവലാഖും മുതവലാഖും: വരുതറയന്്ത്?  

4. സന്ത്ാനനിയക്ന്ത്ണവും അപബാര്ഷനും  

5. മനുഷയാവയവയങ്ങളുറെ ക്കയ വിക്കയങ്ങളും കര്മരാക്രവും  

 

Videos 

1. നികാഹ് കഴിപഞാ?❓ എങ്കിൽ ഇറതാന്് പകള്ക്ക്  

2. ബാധയത സകാത്്ത മാക്തമല്ല   

 

https://islamonweb.net/ml/30-May-2017-58
https://islamonweb.net/ml/28-May-2017-64
https://islamonweb.net/ml/10-June-2017-162
https://islamonweb.net/ml/30-May-2017-59
https://islamonweb.net/ml/30-May-2017-57
https://islamonweb.net/ml/%E0%B4%B8%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D:-%E0%B4%95%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%BF%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%8E%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B5%8A%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D-%E0%B4%8E%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%86%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81-
https://islamonweb.net/ml/29-May-2017-61
https://islamonweb.net/ml/30-May-2017-134-1
https://islamonweb.net/ml/%E0%B4%B9%E0%B4%9C%E0%B5%8D%E0%B4%9C%E0%B5%8D--%E0%B4%89%E0%B4%82%E0%B4%B1-%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B5%80%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86-%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%82-1
https://islamonweb.net/ml/29-January-2021-193
https://islamonweb.net/ml/29-January-2021-193
https://islamonweb.net/ml/30-December-2018-181
https://islamonweb.net/ml/23-August-2017-151
https://islamonweb.net/ml/30-May-2017-124
https://islamonweb.net/ml/30-May-2017-123
https://www.youtube.com/watch?v=ERVRdZdCw3U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kgj5AhB3ISk&feature=youtu.be
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May 3,4,5,6 & 7 

Islamic History 

Articles  
1. ക്േവാേക ജീവിതം: സഹിഷ്ണുതയുറെ പനരെിവുകള്  

2. ഇര്ഖ്: െൂമി തുെന് കിളിവാതിലുകള്  

3. മുത്ത് നബി ആപഘാഷിക്കറെെുന്ു  

4. ഹിജ് െ  

5. ബദ് െിറെ േരിക്തവും ോഠവും  

6. ദൌതയസംഘങ്ങളും ഇസ്ലാമിറെ വയാേനവും  

7. ക്േവാേകരുറെ കുെുംബജീവിതം  

8. ക്േവാേകലവദയവും േച്ചക്കെികളും  

9. ഖിലാഫത്ത് ൊഷിദ: ഇസ് ലാമിക ഭരണത്തിറെ സുവര്ണകാലം  

10. സവലാഹുദ്ദീന് അയ്ൂബി: ജീവിതവും പോരാട്ടവും  

11. റകാര്പദാവ: ഇസ് ലാമിക നാഗരികതയിൽനിന്ും േെിഞാെ് റവളിച്ചം റകാളുത്തിയ കാലം  

12. ജഹാന് ആൊ, േിര്തിറയ േരിേയറെെുത്തിയ മുഗള് രാജ്ഞി  

13. ലവജ്ഞാനിക രംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച മുസ് ലിം േരിക്തവനിതകള്  

14. രാജയസ് പനഹിയായ വാരിയന്കുന്ത്ത് കുഞഹ്മദ് ഹാജി  

15. സി.എച്ച് പകവലം ഒരു രാക്ഷ്ടീയക്കാരനായിരുന്ില്ല..  

16. മുഖയധാരാേരിക്തം െിെുവിപനാെ് അനീതി കാണിച്ചിട്ടുണ്്ട  

17. ലരഖ് ലസനുദ്ദീന് മഖ്ദൂം ഒന്ാമന്  

18. േുണയ നബിപയാറൊെം െമദാനിറല ഒരു ദിനം  

 Videos  
1. ആയിഷ ബീവി (െ) േരിക്തം  

2. റേണുങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല റേണുങ്ങള് ഇവരാണ്  

 

https://islamonweb.net/ml/31-October-2019-198
https://islamonweb.net/ml/01-December-2018-194
https://islamonweb.net/ml/13-November-2018-189
https://islamonweb.net/ml/30-May-2017-48
https://islamonweb.net/ml/23-February-2017-72
https://islamonweb.net/ml/06-March-2017-58
https://islamonweb.net/ml/27-February-2017-87
https://islamonweb.net/ml/31-May-2017-93
https://islamonweb.net/ml/30-April-2017-14
https://islamonweb.net/ml/03-June-2017-27
https://islamonweb.net/ml/30-May-2017-53-1
https://islamonweb.net/ml/18-February-2021-515
https://islamonweb.net/ml/03-June-2017-23
https://islamonweb.net/ml/25-June-2020-473
https://islamonweb.net/ml/28-September-2019-427
https://islamonweb.net/ml/25-April-2019-412
https://islamonweb.net/ml/09-May-2020-156
https://youtu.be/hfFXpDg7JgQ
https://www.youtube.com/watch?v=f5EwHJN7tXE

