
11.ஹஜ்கிரியைகளும் முக்கிைத்துவமும் 

 

01. ஹஜ் பற்றிக் கூறும் அல்குர்ஆன் வசனம் ஒன்று                                              

“ஹஜ்யையும் உம்ராயவயும் அல்லாஹ்வுக்காக பூர்த்தி சசய்யுங்கள். (2:196)  

02. ஹஜ் என்றால் என்ன?                          

  ஹஜ் என்பது மக்காவில் உள்ள புனிதத் தலங்களுக்குச் சசன்று 

வயரைறுக்கப்பட்ட கிரியைகயளக் குறிப்பிட்ட காலத்தில் சசய்வதாகும். 

03. ஹஜ் எப்பபாது கடயமைாக்கப்பட்டது?                              

              ஹிஜ்ரி    9 ஆம்  ஆண்டில்       

04. ஹஜ் நியறபவற்றுவதற்கான நிபந்தயனகள்   எயவ?                           

1.முஸ்லிமாக இருத்தல்.                                            2.சுதந்திர முள்ளவராக இருத்தல்.         

3.புத்தி சுைாதீனமுள்ளவராக இருத்தல்.            4.பருவ வையத அயடந்திருத்தல்.        

5.வசதி பயடத்தவராக இருத்தல்.    

05. ஹஜ் கிரியைகள் நியனவு கூறும் நபிமார்கள் ைார்?                    

           1.நபி இப்றாஹிம்(அயல)                        2.நபி இஸ்மாைில்(அயல)    

06. ஹஜ்ைின் அர்கான்கள் எயவ?            

  1. நிய்ைத்து யவத்தல் (இஹ்ராம் தரித்தல்)    

  2.துல்ஹஜ் 9ஆம் நாள் அரபாவில் தரித்தல்.   

  3. தவாபுல் இபாழாவவ நிவைவவற்ைல்        

  4.ஸஃபு சசய்தல்.              

   5.தயல முடி கயளதல்.   

    6.ஒழுங்கு முயறைாக சசய்தல். 

 

07. ஹஜ்ைின் வாைிப்கள் எயவ?        

1.குறிப்பிட்ட மீக்காத்தில் நிய்ைத்து யவத்தல் (ைலம்லம் இல்)                      



 2.துல் ஹஜ் 10ஆம் நாள் இரவு முஸ்தலிபாவில் தங்குதல்.                      

3.அய்ைாமுத் தஷ்ரீக் எனப்படும் நாட்களில் மினாவில் தரித்தல்.       

4.துல் ஹஜ் 10ஆம் நாள் ைம்ரதுல் அகபாவில் 7 கற்கள் எறிதல்.                  

5.அய்ைாமுத் தஷ்ரீக் தினங்களில் மதிைத்திற்குப் பின்னர் ைம்ரதுல் அகபா, 

ைம்ரதுல் அஸ்தா, ைம்ரதுல் ஊலா ஆகிை ைம்ராக்களில் கற்கயள எறிதல்.                                           

6.தவாபுல் விதாயவ நியறபவற்றல்.          

08. ஹஜ்ைின் சுன்னத்கள் எயவ?            

 1.நிய்ைத்தின் முன்பு குளித்தல்.                

2.நிய்ைத்திற்கு முன் உடலில் மணம் பூசுதல்.                                                           

3.நிய்ைத்யத வாைால் சமாழிதல்.          

 4.தல்பிைா ஓதுதல்.                                   

 5.மக்காவில் நுயழந்ததும் தவாப் சசய்தல்.                                                              

 6.துல் ஹஜ் 9ஆம் நாள் இரவில் மினாவில் தரித்தல்.                                            

7.குறிப்பிட்ட இடங்களில் துஆக்கயள ஓதுதல்.          

 8.ஸம்ஸம் நீயர அருந்துதல்.        

09. இஹ்ராம் தரித்த பின் தவிர்ந்து சகாள்ள பவண்டிையவ?                        

1.முடியை சியரத்தல்.                                    2.நகம் சவட்டுதல்.                                           

3.ஆண்கள் தயலயை மயறத்தல்.         4.ஆண்கள் யதத்த ஆயடகயள அணிதல்.                                                           

5.நறுமணம் பூசுதல்.                                         6.மிருகங்கயள பவட்யடைாடல்.             

7.திருமணம் முடித்தல்.                                 8.தாம்பத்திை உறவு சகாள்ளல். 

10. ஹஜ் கடயமகயள நியறபவற்றும் மூன்று முயறகள்?       

 1.அல் இப்ராத்           2.அல் கிரான்               3.அத் தமத்துஊ  

11. ஹஜ்ைின் கிரியைகள் சசய்யும் தலங்கள்?                                                                 

1.கஃபதுல்லா         2.ஸபா-மர்வா                 3.மினா                     4.அரபா                             

5.முஸ்தலிபா       6.ைம்ராக்கள் 

12. ஹஜ்ைின் மூலம் கியடக்கும் பைன்கள்?                                                        

1.ஹஜ்ைின் மூலம் ஒரு அடிைான் அடியமத்துவத்யத சவளிப்படுத்துகிறான்.                          

2.பநரம், சபாருள், உடல், உள்ளம் ஆகிைவற்யற அதற்காக ஈடுபடுத்துகின்றான்.                                   

3.நன்யமைான காரிைங்களில் பநரம் சசலவிடுகின்றான்.                           



 4.இயற சிந்தயனைில் இன்பம் காண்கின்றான்.                                              

5.தக்வாயவ வளர்த்துக் சகாள்கின்றான். 

 

                         12. பநரம்  

01. பநரம் குறித்து அல்குர்ஆனில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இரண்டு வசனங்கயளக் 

குறிப்பிடுக?                   

 “காலத்தின் மீது சத்திைமாக ”(103:1)>      “முற்பகல் மீது சத்திைமாக ”(93:1)  

02. பநரத்தின் முக்கிைத்துவத்யத வலியுறுத்தும் இரண்டு ஹதீஸ்கயள 

எழுதுக.                                

      1.“அல்லாஹ் வழங்கிை இரண்டு நிஃமதுகள் குறித்து அதிகமானவர்கள் 

மிகவும் கவனைனீமாக உள்ளனர் அயவ ஆபராக்கிைமும், ஓய்வு 

பநரமுமாகும்.”                                                       

     2. ஐந்து விடைங்கள் நிகழும் முன்னர் ஐந்து விடைங்கயளப் 

பைன்படுத்துங்கள்                                            

 1. மரணத்திற்கு முன்னர் வாழ்யவயும்.   

2.பநாய்க்கு முன்னர் ஆபராக்கிைத்யதயும்.       

3.பவயலப் பழுவுக்கு முன்னர் ஓய்யவயும்.                                                             

4.முதுயமக்கு முன்னர் இளயமயையும்.         

5.வறுயமக்கு முன்னர் சசல்வத்யதயும் பைன்படுத்திக் சகாள்ளுங்கள். 

03. கலிபா அபூபக்கர் (றழி) அவர்கள் தனது ஆட்சிக்காலத்தில்  பநரத்யதப் 

பைன்படுத்த சசய்த இரு சாதயனகள்?                  

1.அல்குர்ஆயன சதாகுத்தயம.               

2.சபாய் நபிமார்களின் சதியை முறிைடித்து இஸ்லாத்யத 

நியலப்படுத்தினார்கள்.                 

04. பநரத்யத உரிை முயறைில் பைன்படுத்தி சவற்றிையடவதற்கு நாம் 

பின்பற்ற பவண்டிை விடைங்கள் எயவ?        

 1.சதாழுயகயை உரிை முயறைில் நியறபவற்றுதல்.                                            

2.அன்றாடம் நியறபவற்ற பவண்டிை சசைல்கயள திட்டமிடல்.                                                           



3.கற்றல் நடவடிக்யககயள தினமும் திட்டமிட்டு நியறபவற்றல்.                                                     

4.பசாம்பயல அகற்றி உற்சாகத்யத ஏற்படுத்தல்.                                                                      

5.ஓய்வு பநரங்கயள பைனுள்ள வழிகளில் சசலவிடுதல்.  

 

                         13. மஸ்ைித்  

01. மஸ்ைிதின் சிறப்புகள்?     

1.அருள் நியறந்த இடம்.                2.அயமதியும் பக்தியும் பிரவாகிக்கும் இடம்.                                         

3.மலக்குகள் சமூகம் தரும் இடம்.  

02. மஸ்ைித் மகியம பற்றிக் கூறும் அல்குர்ஆன் வசனம்?                      

“நிச்சைமாக மஸ்ைித்கள் எல்லாம் அல்லாஹ்யவ வணங்குவதற்காகபவ 

உள்ளன.” (72:18) 

03. மஸ்ைிதின் மகியம பற்றிக் கூறும் ஹதீஸ் ஒன்று?           

“எவரின் உள்ளம் மஸ்ைிதுடன் சநருக்கமாக பியணந்துள்ளபதா அவர் 

மறுயமைில் அர்ஷின் நிழலின் கீழ் இருப்பார்.”  

04. மஸ்ைித்களில் பபணி நடக்க பவண்டிை ஒழுக்கங்கள் எயவ?          

1.தூய்யம பபணல்.                  

2.அயமதி பபணல்.                                          

3.நுயழயும் பபாதும் சவளிபைறும் பபாதும் துஆ ஓதுதல்.                             

4.மஸ்ைியத தூய்யமைாகவும் அழகாகவும் பநர்த்திைாகவும் யவத்திருத்தல்.                                                  

5.தஹிய்ைத்துல் மஸ்ைித் சதாழுயகயை சதாழுதல். 

05. மஸ்ைிதுனுள் தடுக்கப்பட்ட அம்சங்கள் எயவ?        

 1.சத்தத்யத உைர்த்தி கயதத்தல்.            

2.சத்தமிட்டுக் குர்ஆன் ஓதுவது.             

3.சதாழுபவருக்கு முன்னால் குறுக்காக சசல்வது.                                        

4.விைாபாரம் சசய்வது.                                  

5.காணாமல் பபான சபாருட்கயள அறிவிப்பு சசய்வது.  

 



                   14. இஸ்திஃபார் 

பலவனீமாகப் பயடக்கப்பட்ட மனிதன் பாவம் சசய்ைக்கூடிைவன் அல்லாஹ் 

பாவத்திலிருந்து மீட்சி சபற வழிகாட்டயல வழங்கியுள்ளான் இதுபவ 

பாவமன்னிப்பு இஸ்திஃபார் என்பபாம்.  

     :- பாவமன்னிப்புத் பதடல் நபிமார்களின் சிறந்த பண்பு.       

“எங்களியறவபன எங்களுக்கு நாங்கபள தீங்கியழத்துக் சகாண்படாம் நீ அருள் 

புரிைாவிட்டால் நாங்கள் நஷ்டமயடந்தவர்களாகி விடுபவாம்.”(7:23) (71:28) 

(60:05) 

     :- பாவமன்னிப்புக் பகாருமாறு குர்ஆன் கட்டயளைிடுகிறது.                

“விசுவாசிகபள நீங்கள் சவற்றி சபறும் சபாருட்டு அல்லாஹ்விடம் 

பாவமன்னிப்புக் பகாருங்கள்.”             (24:31) (66:08)  

     :- பாவமன்னிப்புக் பகாருதல் முஃமின்களின் பண்பாகும்.       

 “தமக்குத் தாபம தீங்கியழத்துக் சகாண்ட எனது அடிைார்கபள நீங்கள் 

அல்லாஹ்வின் அருளிலிருந்து நிராயசைாகி விட பவண்டாம். நிச்சைமாக 

அல்லாஹ் பாவங்கள் அயனத்யதயும் மன்னிக்கின்றான்.” (39:53) 

சதௌபா என்றால் ஓர் அடிைான் அதுவயர காலமும் வாழ்ந்து வந்த 

வழிமுயறைில் இருந்து திரும்பி புதிைசதாரு வழிமுயறயை பநாக்கி 
மீள்வயதபை குறிக்கிறது. நாவு மன்னிப்புக் பகட்க உள்ளம் அதற்காக 

வருத்தப்பட பவண்டும். உறுப்புகள் பாவங்கயள விட பவண்டும் . 

        > பாவமன்னிப்புக் பகாரும் சந்தர்ப்பங்கள்.                                                   

1.தஹஜ்ைத் பநரம்.                                          2.சவள்ளிக்கிழயம தினம்.                       

3.அறபாவுயடை தினம்.                                4.றமழான் மாதம்.  

        > பாவமன்னிப்புக் பகட்கும் நிபந்தயனகள்.                                                   

1.சசய்த பாவங்கயள எண்ணி மனம் வருந்தல்.                

2.தூை எண்ணத்துடன் பாவமன்னிப்புக் பகாரல்.            

3.குறித்த பாவத்யத மீண்டும் சசய்ை மாட்படன் என உறுதி சகாள்ளுதல்.                                                        

4. தான் சசய்த பாவத்யத விட்டும் விலகுதல்.                                                             

5.சசய்த பாவம் அடிைார்களுடன் சம்மந்தப்பட்டசதனின் அவர்களிடம் 

மன்னிப்புக் பகாரல். 



 

       15. அல்குர்ஆன் அருளப்படல் 

01. முதன் முதலாக வஹ ீஅருளப்பட்ட முயறைியனத் சதாகுத்து எழுதுக?                                                             

நபி நாைகம் (ஸல்) அவர்கள் சமூகம் பற்றிக் கவயலையடந்து ஹிராக் 

குயகைில் இருந்த பபாது இருயள ஊடறுத்து வந்த பபசராளிப் பிளம்பு ஒன்று 

நபிகளார் அருகில் வந்து ‘இக்ரஃ’ (ஓதுவரீாக) எனக் கூறிைது. எனக்கு ஓதத் 

சதரிைாது என நபிைவர்கள் கூற மீண்டும் இரு முயற ‘இக்ரஃ’ (ஓதுவரீாக) எனக் 

கூற எனக்கு ஓதத் சதரிைாது என நபிகளார் கூற அவயர கட்டித்தழுவி ‘இக்ரஃ’ 

என்றது. இப்பபாது ஓதத் சதரிைாது என்று பதிலளிக்க அவ்வுருவம் சூறா 

அலக்கின் 5 வசனங்கயள ஓதிக்காட்டி ஓதுமாறு கூற நபிகளார் அதயன 

மனனமிட்டு ஓதிக் காண்பித்தார்கள். 

02. குத்தாபுல் வஹி எனப்படுபவர் ைார்?          

               வஹி எழுதுபவர்கள். 

03. ஹிராக் குயக எங்குள்ளது?                  

                 மக்காவிலிருந்து சுமார் 3 யமல் சதாயலவில். 

04. நபிகளார் முன் ஒளிவடிவில் பதான்றிை உருவம் ைார்?                      

                  ைிப்ரீல் (அயல) அவர்கள். 

05. அல்குர்ஆன் எத்தயன வருடங்களாக இறக்கப்பட்டது?                

                  23 வருடங்களாக.   

06. அல்குர்ஆன் நபிகளார் காலத்தில் எவ்வாறு பாதுகாக்கப்பட்டது?                                       

மனனமிடல், எழுதுதல், எத்தியவத்தல், நயடமுயறப்படுத்தல். 


