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1

އެޗް .އެސް .ސީ އިސްލާމް ސުވާލު ކަރުދާހުގެ މާކިން ސްކީމް 2010
ސުވާލު ކަރުދާސް:

ސުވާލުގެ ފެންވަރު

ސުވާލު ނެގި ދާއިރާ

މާކްސް ދޭނެ ގޮތް

އޮޅުންފިލާފައިވޭތޯ ބެލުން

އެގޭތޯ ބެލުން

ޤުރްއާން ތަރުޖަމާ ކުރުމަކީ ކޮބައިކަން

ޤުރްއާން ތަފްސީރު ކުރުމަކީ ކޮބައިކަމާއި

މާރކްސް/ޖުމްލަ
2

ފުރެދިފައިވާ
ނޫންމެ

މީހުންގެ

އެވެ".

ނަޒަރުގައި
ކޯފާލެއްވިގެންވާ

މަގެއް ވެސް

ނުމެ

ތަފްސީރު
މި

ނގެ
ޢިލްމުވެރި ް

އާޔަތުގައި
މީހުން

ނާއި

ފުރެދިގެންވާ މީހުން ނަކީ ކޮބާ؟
)  2މާކްސް (

މިވާ
މަގު

ދޭހަ

މީހުންގެ

ނޫނެވެ.

ޤުރްއާންގެ ޢިލްމު

މަގެއް

އަދި

މަގު

މާރކްސް(

ވ
އެވެ ".އެއުރެންގެ މަށްޗަށް ކޯފާލެއްވިގެން ާ

 މަގު ފުރެދިފައިވާ މީހުންނަކީ ނަޞާރާއިން

) މާކްސް (

ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  1މާރކްސް ) ޖުމްލަ 2

 -2މާތް ﷲ ގެ ވަޙީ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައި ވެ



ކޯފާ ލެއްވިގެންވާ މީހުންނަކީ ޔަހޫދީން

)  1މާކްސް (

ގްރޭޑް  12ޞ 12

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަފްސީރު އައިސްފައިވާ ގޮތްތައް

މަޢްލޫމާތު

ޤުރްއާންގެ ޢިލްމު

މާރކްސް

ކޮންމެ
1

)  1މާކްސް (

ލިޔެފައިވާނަމަ

ޢިލްމު މީސްތަކުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމެވެ.

ހިދާޔަތާއި

ޢިބާރާތެއް

ދނުން
އޮޅުންފިލުވައި ި

/

އޭގައިވާ

ޙިކުމަތްތަކާއި،

ނުކުތާއަކަށް

)  2މާކްސް (

 ތަފްސީރު ކުރުމަކީ ޤުރްއާނުގައިވާ ބަސްފުޅުތަކުގެ މާނަ އިތުރަށް

މިމާނަ

ބަހަކަށް ) އެއިގެ މާނަ ( ބަދަލަކޮށްލުމެވެ.

ދޭހަވާފަދަ

މި ދެކަމުގައި ހުރި ތަފާތެއް ލިޔޭ!

) 1މާކްސް (

-

9-8/12

 -1ޤުރްއާން ތަފްސީރު ކުރުމާއި ތަރުޖަމާ ކުރުމާ  ތަރުޖަމާ ކުރުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވައިލެއްވި ބަސް ނޫން އެހެން

ޖަވާބުތައް

ގްރޭޑާއި ޞަފްޙާ

އުފެއްދި ސުވާލު

މަގުސަދު

ދަރިވަރު ލައްވާ ދެއްވަން ބޭނުންވާ ޖަވާބު

ދަރިވަރުން

ދީފާނެ

ރަނގަޅު

ސިލަބަސް/ޓެކްސްޓް ގެ

ސުވާލުގެ

2

2

ސޫރަތުލް ޣާޝިޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިތައް އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުން

ބޭނުންކުރުން

ކަމުގެ ހެކިތަކަކީ ކޮބައިކަން މީހަކަށް އޮޅުން

 ބިންގަނޑު ފަތުރުއްވަވާފައި ވުން /ބިން

ފިލުވައިދިނުމާ އެކު އެ ހެކި ތައް ގެންނެވުމުގެ

)ކަމަކަށް  1މާކްސް ޖުމުލަ  4މާކްސް(

ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ!

ޙިކްމަތްތައް:

ޙިކްމަތްތަކަކީ

ކޮބައިކަން

އޭނާއަށް
)  6މާކްސް (

 ހަނދުމަކޮށް ދެއްވުން
 ދީނަށް ގޮވާލުމުގައި މަޖުބޫރު ކަމެއް ނެތުން
 ވިސްނާ ފިކުރު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުއްވުން
ގ
 މަޚުލޫޤު ތަކުގެ ފުރިހަމަކަން އެނގުމުން ޚާލިޤު ެ
ކން
ފުރިހަމަކަން ދެނެގަނެވޭނެ  /ޚާލިޤުގެ ފުރިހަމަ ަ
 ކަލަކު ވޮޑިގެންވާކަން ދެނެގަތުން

)ކަމަކަށް  1މާކްސް ޖުމުލަ  2މާކްސް(
ނޯޓް:

ހެކި

ނުބައިވެފައި

ޙިކުމަތް

ރަނގަޅުވި ނަމަވެސް މާކްސް ނުދޭށޭވެ.
ނަމަވެސް ހެކިތައް ރަނގަޅުނަމަ މާކްސް
ދޭށެވެ.

ޤުރްއާންގެ ޢިލްމު

މި ސޫރަތުގައި ގެނެވިފައިވާ ކުޅަދުންވަންތަ

ފަރުބަދަ

މާކްސް ) ޖުމްލަ 6

ބެހޭގޮތުން ބަސް ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެ އެވެ.

 ފަރުބަދަތައް

ކޮޅަށް

ހުންނަގޮތަށް

ހެއްދެވުން

/

މާކްސ◌ް( ދަރިވަރު ލިޔާ ޖަވާބުތަކުން ރަނަގަޅު ޖަވާބު ހޮވައިގެން ނަގާށެވެ

ހެކިތައް ބަޔާންކޮށް ދެއްވުމުގެ ޙިކްމަތްތަކާ

 އުޑު އުފުއްލެވި ގޮތް  /އުޑު

ހެކިތަކުން ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  1މާކްސް ޖުމުލަ  4މާކްސް ،ޙިކުމަތްތަކުން  2ޙިކުމަތް ލިޔުމަށް ޙިކުމަތަކަށް  1މާކްސް ޖުމުލަ 2

ކަމުގެ ހެކިތައް ބަޔާންކޮށްދޭ ކަންތައްތަކާއި މި

 ޖަމަލު ހެއްދެވި ގޮތް  /ޖަމަލު

ގްރޭޑް  11ޞ 2

 -3ސޫރަތުލް ޣާޝިޔާގައި ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަ ހެކިތައް:

3

އެގޭތޯ ބެލުން

ބަޔާންކުރުން


އެ

ރާވީއަކީ

ޢަދުލުވެރިއަކު

ކަމުގައި

މީސްތަކުންގެ

އ
މެދުގަ ި

ވ
ޔފައި ާ
މަޝްހޫރުވެފައި /ޢިލްމުވެރިން އެރާވީއަކަށް ތަޢްރީފާއި ޘަނާ ކި ާ
މީހަކަށްވުން

)ކަމަކަށް  1މާކްސް ޖުމުލަ  2މާކްސް(

ސަބަބުތައް އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުން

ތެރެއިން  2ސަބަބެއް ލިޔޭ !

ޖަމާކުރެއްވުން

)  2މާކްސް (

އ
 .3ހުވަފެންފުޅުގަ ި
ދެކެވަޑައިގަތުން

ކީރިތި
/

ރަސޫލާގެ
ރަސޫލާއަށް

ސުންނަތް

ދިފާޢު

ނިސްބަތްކުރެވިފައިވާ

ކުރައްވާތީ
ދޮގުތައް

އެކަލޭގެފާނުގެ ޞައްޙަ ބަސފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިކުރެއްވުން
 .4އިމާމު ބުޚާރީގެ އުސްތާޛު )اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮﻳﻪ( ގެ އިރުޝާދަށް ތަބާވުން

)ކަމަކަށް  1މާކްސް ޖުމުލަ  2މާކްސް(

މަޢްލޫމާތު

ލިޔުއްވުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބު ތަކުގެ

ޙޙު ސުންނަތް( އެއްފޮތެއްގައި
ރަސޫލާގެ ޠާހިރު ސުންނަތް )ޞަ ީ

ޙަދީޘް ޢިލްމު

ފޮތެވެ.

މި

ފޮތުގައިވާ

ޙަދީޘްތައް  .2ހަމަ އެކަނި ޞަޙީޙް ޙަދީޘްތައް ވަކި ފޮތެއްގައި ލިޔުއްވުން  /ކީރިތި

(

އެންމެ

މަތިވެރި

ދަރަޖަ

ލިބިގެންވާ

އެކުލެވިފައިވުން

ރަނގަޅު ކޮންމެ ސަބަބަކަށް  1މާރކްސް )ޖުމްލަ  2މާރކްސް

 -5ޞަޙީޙް ބުޚާރީ އަކީ ޙަދީޘް ޢިލްމުގައި  .1އޭގެ ކުރިން ލިޔެފައިވާ ފޮތްތަކުގައި ތަފާތު ދަރަޖަ ތަކުގެ ޙަދީޘްތައް

ގްރޭޑް  12ޞ 52

ޑ
ރާވީންގެ ޢަދުލުވެރިކަން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތްތައް ދަރިވަރުންނަށް ޞަޙީޙް ބުޚާރީ ފޮތް އެކުލަވާލެއްވުމަށް މަދުވެރިވި މައިގަނ ު

މަޢްލޫމާތު

ޙަދީޘް ޢިލްމު

އެރާވީއަކީ

"ޢިލްމުވެރިޔަކު ބަޔާންކުރުން" މިހެން ލިޔުމުން ޖަވާބު ނުބައި

)  2މާކްސް (

ދިރާސާކުރައްވާ

ޢިލްމުވެރިޔަކު،

ޢަދުލުވެރިއެއްކަމުގައި

ކޮންމެ ގޮތަކަށް  1މާރކސް ،ޖުމްލަ  2މާރކްސް ) ހަމައެކަނި

ދެގޮތެއް ލިޔޭ!

ލިޔުމުން ބަޔާން ކުރުން  /ފާޑު ކިޔުމުގެ ނަޒަރަކުން ރާވީންގެ ޙާލަތު

56/11

 -4ރާވީއެއްގެ ޢަދުލުވެރިކަން ދެނެގަނެވޭނެ 

ޖަރަޙް ވައްތަޢްދީލުގެ ޢިލްމުވެރިއެއް އެރާވީއަކީ ޢަދުލުވެރިއެއް ކަމުގައި

4

ދަރިވަރަށް އެނގޭތޯ ބެލުން

)  2މާކްސް (

މިންވަރު ބެލުން

ޚިޔާލުތަކާއި

ޢިބާރާތް

ޝީޢީން

ފިކުރުތައް

)  2މާކްސް (

މާނަކުރާ

ގޮތަކީ

ކޮބާ؟ 

ޢަލީގެފާނަކީ ކުށްފާފަތަކުން ބަރީއަވެގެންވާ ބޭކަލެއްކަން

ދޭހަ

ސަބާ ކަމުގައިވުން ".މިތާގައި ދަށުރޮގު ދެމިފައިވާ 

ޢަލީބުނު އަބީޠާލިބުގެ މާތްކަން /މަތިވެރިކަން

ޢަޤީދާ

އެންމެފުރަތަމަ ބަޔާންކުރި މީހަކީ ޢަބްދުﷲ ބުނު

އިލާހެއްކަން

ދަރިވަރުންނަށް
ވ
ދޭހަ ާ

ދޭހަވާ ކަމެއް ލިޔުމަށް  2މާރކްސް ،ޖުމްލަ  2މާރކްސް

" -7ޢަލީ

ބިން

އަބީ

ޠާލިބުގެ

މުޤައްދަސްކަން 

ޢަލީބުނު އަބީޠާލިބަކީ ވަލިއްޔެއްކަން  /ރަސޫލެއްކަން /

ގްރޭޑް 76/11

ސުނަނުން ނަސާއީގެ ނަމާއި ،އޭގައި ހިމެނޭ ޙަދީޘްގެ ބާވަތްތައް ޝީޢީންގެ

ކޮން ބާވަތެއްގެ ޙަދީޘެއް؟

ނުކުރައްވާ ރާވީއެއްގެ ޙަދީޘް (

ބަސް

އެއްވެސް

ދަންނަބޭކަލަކު

މަޢްލޫމާތު

ޢިލްމުވެރިޔާ އެ ފޮތުގައި ހިމަނުއްވާފައި ނުވަނީ

)އެރާވީއެއްގެ

ޤަބޫލު

ޙަދީޘް ޢިލްމު

ވ
ދެއްވާފައިވާ ނަމަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެ ފޮތް ލިޔުއް ި

ހުރިހާ ދަންނަ ބޭކަލުން އެއްކިބާވެފައިވާ ރާވީއެއްގެ ޙަދީޘް/ .

މާރކްސް

ލިޔުއްވި

ނަމަށް  1މާރކްސް ،ޙަދީޘްގެ ބާވަތަށް  1މާކްސް /ޖުމްލަ 2

ޙަދީޘްފޮތް

މވެރިޔާ
ޢިލް ު

އެފޮތަށް 

ހިމަނާފައިނުވަނީ :އެރާވީއެއްގެ ބަސް ޤަބޫލު ކުރެއްވުމުން،

61/12

ވ 
" -6ސުނަނުއްނަސާއީ" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައި ާ

ފޮތުގެ ނަން :އަލްމުޖްތަބާ މިނައްސުނަނު

5

އެނގޭތޯ ބެލުން

އަހުލުއްސުންނަތު

ވަލްޖަމާޢަތުގެ މީހުން ދެކޭގޮތަކީ
ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރާށެވެ.
)ށ(

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ދެ

ނުކުތާއާމެދު ދިވެހިން ދެކޭގޮތަކީ
ކޮބާ؟
)  8މާކްސް (

 ތަރާވީޙު ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމަކީ ބިދުޢަތެއް  /ޖަމާޢަތުގައި
ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން  /ޞައްޙައެއް ނުވާނެ

)  1.5މާކްސް (

ނ ދެކޭގޮތް:
ހ ް
ވލްޖަމާޢަތުގެ މީ ު
ނނަތު ަ
އސު ް
 -2އަހުލު ް



އުރެދުން ތެރިއެއްގެ ފަހަތުގައި ކުރާ ނަމާދު ޞައްޙަ ވާނެއެވެ/.

ބާޠިލްނުވާނެ  /ރަނގަޅުވާނެ

)  1.5މާކްސް (

 ތަރާވީޙު ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމަކީ ބިދުޢަތެއްނޫން  /ޖަމާޢަތުގައި
ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

)  1.5މާކްސް (

ތ
ނ ދެކޭގޮ ް
)ށ( ދިވެހި ް
 އުރެދުން ތެރިއެއްގެ ފަހަތުގައި ކުރާ ނަމާދު ޞައްޙަ ވާނެއެވެ/.
ބާޠިލްނުވާނެ  /ރަނގަޅުވާނެ



)  1މާކްސް (

ތަރާވީޙު ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމަކީ ބިދުޢަތެއްނޫން  /ޖަމާޢަތުގައި

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

)  1މާކްސް (

)ށ( ގެ ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  1މާކްސް

ޒައިދިއްޔާގެ ފިކުރާއި ޢަޤީދާ ދިރާސާކޮށް އެ ފިކުރުތަކާމެދު އަހުލުއްސުންނާއިން ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރަން ދަރިވަރަށް

ކޮބައިކަމާއި،

ދިރާސާ

އކީ
)ހ( އައްޒައިދިއްޔާގެ ޢަޤީދާ ަ

ބާޠިލްވާނެ  /ރަނގަޅެއް ނުވާނެ

)  1.5މާކްސް (

ޢަޤީދާ

ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމާމެދު:

 އުރެދުން ތެރިއެއްގެ ފަހަތުގައި ކުރާ ނަމާދު ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ/.

) ޖުމުލަ  8މާކްސް (

ނަމާދާއި

)ހ( ގެ ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  1.5މާކްސް

ތަރާވީޙު

ނަމާދު

ރ ގޮތް :
އން ޤަބޫލުކު ާ
އޔާ ި
 -1ޒައިދި ް

85/12

 -8އުރެދުންތެރިއެއްގެ ފަހަތުގައި ކުރާ )ހ(

6

ދިރާސާ

ފިޤުހު

ޤަތުލުގެ ބާވަތަށް  1މާކްސް – ޤަތުލުގެ ބާވަތް ނުބައިވެފާ ސަބަބު ރަނގަޅުނަމަ ސަބަބަށް މާކްސް

(

ލިޔުމުން ޕޮއިންޓަކަށް  2.5މާކްސް  .ޖުމުލަ  5މާކްސް ) ޤަތުލުގެ ބާވަތް ރަނގަޅުވެފާ ސަބަބު ނުބައިނަމަ

ޕޮއިންޓަކަށް  2.5މާކްސް .ޖުމުލަ  5މާކްސް

ޤަތުލުގެ ބާވަތް ބަޔާންކުރުމަށް  1މާރކްސް ،ސަބަބަށް  2މާރކްސް .ލާޒިމްވާ ކަންތައްތަކުގައި  2ޕޮއިންޓް

) މިތަނުން

2

ޕޮއިންޓް ލިޔެފައިވާނަމަ

173-169/11

ޤަޠުލު ޚަތާގެ  -9އަންނަނިވި ޙާދިޘާ ރަނގަޅަށް ވިސްނައިގެން 
ޙުކުމްތަ ް
އ
ކިޔާށެވެ.
 ސަބަބު :ޤަތުލު ކުރުމުގެ ޤަޞްދުކުރުމެއް ނެތި ހިނގައިދިޔަ
އވާ
ލިބިފަ ި
"އެއް ރެއެއްގެ އިރާކޮޅު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު
ކުށް ޤަތުލަކަށް ވާތީއެވެ 2 ) .މާކްސް (
މަޢްލޫމާތު
ވަރަށް ބާރަށް ކާރު ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ،ގެއަކުން
ދިރާސާކޮށް
 ލާޒިމުވަނީ- :
ގ ކާރުދަށުވެ
ދުވެފައި ނުކުތް ކުޑަކުއްޖެއް އެނާ ެ
ބުނެދޭން
 -1މަރުގެ ދިޔަ ދިނުމެވެ/.ލުއި ދިޔަ އަދާކުރުން  /އެއީ ތިން
މަރުވެއްޖެއެވެ".
އެނގުން
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަސްވައްތަރުގެ ޖަމަލުން ދިޔަ ދިނުން
އިސްވެދިޔަ ޙާދިޘާ އަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު
މުއުމިނު
ނން /
 -2ކުށްކުރެވުނު ފަރާތުން ކައްފާރާދި ު
ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭށެވެ.
ހ
އަޅަކު މިނިވަން ކުރުން ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން ދެމަސްދުވަ ު
)ހ( މިއީ ކޮންބާވަތެއްގެ ޤަތުލެއްކަން
ރޯދައަށްހުރުން ) މި ޕޮއިންޓްގައި އަޅުގެ ވާހަކައާ ރޯދައިގެ
)  3މާކްސް (
ސަބަބާއިއެކު ބަޔާންކުރޭ !
ނގެނެސްފިނަމަ ނުބައި (
ވާހަކަ  2ބައި ު
)ށ( މި ކުށުގެ ސަބަބުން ޓެކްސީ
 -3މީރާޘް އިން މަހުރޫމު ވުން  /ވާރުތަ މުދަލުން
ޑްރައިވަރުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވަނީ ކޮންކަންތައްތަކެއް
މަޙްރުމުވުން
)  5މާކްސް (
ހެއްޔެވެ.؟
 -4ތައުބާވުން ލާޒިމު ވުން
މިއީ ޤަޠުލު ޚަޠާ އެކެވެ.

)  1މާކްސް (

7

މުދަލުގެ ޓެކްސް އާ އަޅާބަލައި ،ހުޅަގުގެ  .3ޒަކާތް ސަރުކާރަށް ދެއްކިކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ކަ ނޑައެޅިފައިވާ
ގައުމުތަކުން ނަގާ މުދަލުގެ ޓެކްސް އާއި

ވަކި ބައެއްގެ ޙައްޤެއް /ފަޤިރުންގެ ޙައްޤެއް * ޓެކްސް އަކީ
ދައްކާ

ޒަކާތާ ދެމެދުގައި ހުރި ހަތަރު ތަފާތެއް

ސަރުކާރަށް

ލިޔޭ! )ތަފާތެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ދެފަރާތް

މަސްލަޙަތަށް –

އެއްޗެއް

ބޭނުންކުރެވެނީ

ސަރުކާރުގެ

ވަކިވާގޮތަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިޔާ ނުކުތާގެ  .4ޒަކާތަކީ ޝަރުޢި ވާޖިބެއް * ޓެކްސް އަކީ ޤާނޫނީ ވާޖިބެއް
ޒކާތުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ދެއެވެ.
ަ .5

އަނެއްކޮޅު ލިޔުމުންނެވެ(.
)  8މާކްސް (

* ޓެކްސް އިން މިކަމެއް ޙާޞިލެއް ނުވެއެވެ.
 .6ޒަކާތުގައި އަހަރު ހަމަވުން އެއީ ޝަރުތެއް  /ޓެކްސްގައި
އަހަރު ހަމަވުން ޝަރުޠެއްނޫން
ތ ނެރެވެނީ ހިޖުރީ އަހަރަށް ބަލައިގެން  /ޓެކްސް
 .7ޒަކާ ް
ނެރެވެނީ މީލާދީ އަހަރަށް ބަލައިގެން
 .8ޒަކާތުގެ

ނިޞާބު

ޝަރުޢުގައިވަނީ

ކަނޑައެޅިފައެވެ.

*

ޓެކްސްގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅަނީ ސަރުކާރުންނެވެ.
 .9ތތަފާތު ބާވަތްތަކުން ޒަކާތް ނެރެވެއެވެ * .ޓެކްސް ދައްކަނީ
ހަމައެކަނި ފައިސާއިންނެވެ.

ވަޒަންކުރުން

އެނގޭތޯ ބެލުން

ޒަކާތާއި

ހުޅަނގެ

ގައުމުތަކުގައި

ނެގޭ

ޓެކްސްގައި ދަހިވެތިކަން ފިލައެއް ނުދޭ –

ފިޤުހު

ދަރިވަރުންނަށް

އެދީނުގައި ބާރުއަޅާ މިންވަރެވެ .މިގޮތުން  .2ޒަކާތުގެ ސަބަބުން ނަފްސު ދަހިވެތިކަމުން ޠާހިރު ކޮށްދޭ *

ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  2މާރކްސް ،ޖުމްލަ  8މާރކްސް

ފަރަޤު

ބުނެދޭން

އެއްކަމަކީ

ތމަޢުގެ
މުޖް ަ

ހަމަޖެހުމަށް

ދުނިޔެވީ ކަމެއް

-

205-197/11

ޒަކާތާއި ޓެކްސްގެ  -10އިސްލާމް ދީނުގެ ފުރިހަމަކަން އަންގައިދޭ  .1ޒަކާތަކީ ދީނީގޮތުން އަދާކުރޭވޭ އަޅުކަމެއް *

ޓެކްސް އަކީ

8

ނ
ލޔު ް

އ
ކުރުން ހުއްދަވާ  2ޝަރްޠު ހިމަނައިގެން ދަރިވަރު ޕެރެގިރާފެ ް



ބަހުގެ ގޮތުންނާއި ޝަރްޢީ ގޮތުން ބަޣާވާތަކީ

ށ.

ބއިކަން.
ކޮ ަ


ބާޣީންނާ ދެކޮޅަށް އިސްލާމީ ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން
ކުރުން

ހަނގުރާމަ

ހުއްދަވާ

 ހަތިޔާރާ އެކު ވެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުން /ލިބިފައިވާ

ޝަރްޠުތަކުގެ

ބާރުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ތެރެއިން ދެ ޝަރްޠެއް.

 ދިރާސާކޮށް އިޖުތިހާދު ކުރުމުގެ ޖާގަ އޮތް ކަމެއްގައި

)  6މާކްސް (

ނ
ކޮށްފައިވާ ތައުވީލެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ބަޣާވާތްކުރު ް
 ބަޣާވާތް ކުރާ މީހުން ތަބަޢަވާ ވެރިޔަކު އެބައިމީހުންގެ
ތެރޭގައި ހުރުން

ވަރަށް

ފިރިހެންދަރި އަކާއި އަންހެން ދަރިއެއް ތިއްބެވެ .އަދި
އޭނާގެ މުސްކުޅިވެފައިވާ މައިންބަފައިންނާއި އެއްބަޑު
އެއްބަފާ ބޭބެއެއްވެސް ދުނިޔޭގައި ތިއްބެވެ.
އަޙްމަދުގެ ތަރިކަ މުދާ ބަހައިފިނަމަ މީގެ ތެރެއިން
1/6

)

ހަބައިކުޅަ

އެއްބައި(ލިބޭނެ

މީހުންނާއި

)1/8އަށްބައިކުޅައެއްބައި( ލިބޭނެ މީހުން ބަޔާން ކުރާށެވެ!
)  6މާކްސް (

އުފެއްދުން

މިލްކިޔާތުގައި ހުއްޓެވެ .އޭނާ މަރުވިއިރު އަންބަކާއި



އަނބިމީހާ – 1/8

ގިނަ

ޢަދަދަކަށް

ފައިސާއާއި

މުދާ

ފިޤުހު

އޭނާގެ



މަންމަ1/6 -

ކޮންމެ ބަޔަކަށް  2މާކްސް ،ޖުމްލަ  6މާރކްސް

 -12އަޙްމަދަކީ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ .އޭނާ މަރުވިއިރު



ބައްޕަ1/6 -

ގުރޭޑު 12ގެ ފޮތް ޞ98 :

މ ބެލުން
ނބައި ކަމާއި ބާޣީންނާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމު ވެރިޔަކު ހަނގުރާ ަ
ު

ނުކުތާތަކުގެ އަލީގައި ޕެރެގުރާފެއް ލިޔާށެވެ.

)ނުކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު( ނުކުތުމެވެ.

124/12

ގ ތަރިކަމުދާ ބަހާނެގޮތާއި ލިބޭ މިންވަރު ދަރިވަރަށް އެނގޭތޯ
ޣވީ އަދި ޝަރްޢީ މާނަ އާއި ބާޣާވާތްކުރުމު ެ
ބަޣާވާތުގެ ލު ަ

މައްޗަށް

އުފެއްދުން

އަންނަނިވި

ޝަރުޢީ ގޮތުން އެއީ މުސްލިމު ވެރިޔަކާ ދެކޮޅަށް

ފިޤުހު

މައިގަނޑު

ނަމުގެ

ކުރުން"

ޖަވާބުގައިވާ ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  1.5މާކުސް ޖުމުލަ  6މާކުސް

" -11އިސްލާމް

ދީނުގައި

ބަޣާވާތް

މި

ހ.

ބަހުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ބަޣާވާތަކީ އަނިޔާވެރިވުމެވެ.

9

އެނގިފައިވޭތޯ
ބެލުން

ނންގެ ކުރިމަތީގައި
ޖިހާދު ގެންނަވާފައިވެ އެވެ .އެ އާޔަތުގައި  -3ފައިސާގެ ތަނަވަސްކަން ނެތި ދުޝްމަ ު
ވަނީ

ތިޔަބައިމީހުންގެ

"އަދި

ﷲގެ

ނަފްސުތަކުން

މުދާތަކާއި

މަގުގައި  -4އިސްލާމް ދީނުގެ ކުރީކޮޅު އަމިއްލައަށް ހަނގުރާމައަށް ޚަރަދު

ޖިހާދުކުރާށެވެ ".މިފަދައިންނެ◌ެވެ.
ޔތަށް
މިއާ ަ

ވިސްނާލުމުން،

ޖިހާދަށްވުރެ

ކުރިން

ހަނގުރާމަ ނިމެންދެން ކެތްނުކުރެވޭނެތީ
ކުރުމަކީ އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އަސާސަކަށް ވެފައިވުން.

ނަފުސުގެ  -5އަމަލީގޮތުން ޖިހާދުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭ މީހާވެސް ޖިހާދުގެ

ފައިސާގެ

ޖިހާދު

ޘަވާބު ހޯދޭނެ މަގު ލައްވާފައިވުން

ކރުމަށް ފައިސާ ބޭނުން ވުން
ގެންނަވާފައި ވުމުގައި ޙިކްމަތްތަކެއް ވާކަން  -6ލަޝްކަރު ތަމްރީނު ު
ހާމަވެ އެވެ .އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް  -7 4ހަނގުރާމާގައި ލަޝްކަރުގެ ޚަރަދު ބެލެހެއްތުމަށް ފައިސާ
ޙިކްމަތެއް ލިޔޭ!

)  8މާކްސް (

ބޭނުން ވުން

ދިރާސާ

ބޭނުންތެރިކަން

ސގެ  -2ހަތިޔާރު ގަތުމަށް◌ް ފައިސާ ބޭނުންވާކަން
ނަފްސުގެ ޖިހާ ަ
ދށް ވުރެ ކުރިޔަށް ފައި ާ

ތާރީޚު

މުހިއްމުކަމާއި އޭގެ

ވަތަޢާލާ

ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  2މާކްސް

މުދަލުގެ

ދގެ
ޖިހާ ު

ބާވައި

ލެއްވި

އާޔަތެއްގައި

ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެއްކަން.

ގްރޭޑް  11ޞ 235

ފައިސާ

ތން މާތް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ  -1ފައިސާއަކީ ހަނގުރާމައެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ހަނގުރާމައަށް
ނުވަތަ  -13ޖިހާދާ ބެހޭގޮ ު

10

މަޛްހަބީ ތަފާތުތައް އައީ ކޮން އިރަކުކަން ބަޔާންކުރަން އެނގޭތޯ ބެލުން އަދި ދީނި ބައިބައިވުންތައް ފެށުނުގޮތް އެނގުން

ގޮތުން ޢިލްމުލް ކަލާމާއި ފަލްސަފާ ޢިލްމު އުފެދުނެވެ .މިއާ
ފތްތައް ތަރުޖަމާ
ގުޅިގެން ތަފާތު ބަސްބަހުން ލިޔެވިފައިވާ ޮ
ކުރެވެން ފެށުނެވެ .ކަން މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން މުސްލިމުންނާ
ތަފާތު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތި ވެގެން ދިޔަ އެވެ .މަތީގައިވާ
މއި ފަލްސަފާ" ގެ ސަބަބުން
ބަޔާނުގައިވާ "ޢިލްމުލް ކަލާ ާ
އިސްލާމް ދީނަށް ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކުން  4ކަމެއް
ބަޔާންކުރާށެވެ.

)  8މާކްސް (

 -4ޤުރުއާނާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގެ ނައްޞުތަކު ެ
ގ
ޙަޤީޤީ މާނަތައް ނޫން އެހެން މާނަތައް ކުރެވުން
 -5ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތްތައް އޮޅިގެން ދިއުން
ހވެގެން ދިއުން
 -6ޚުރާފަތަށް މަގު ފަ ި
 -7ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކުގެ މައްޗަށް ބުއްދި އިސްކުރުން
 -8ފިތުނަފަސާދަ އުފެދުން

ދިރާސާ

ނތީޖާއެއްގެ
ޢިލްމުގެ ރޮނގުގައި ވިސްނާ މީހުން ގިނަވި އެވެަ .

 -3މުސްލިމުން ދީނާ ދުރުހެލިވުން  /ބީރަށްޓެހިވުން

ތާރީޚު

އަދި ހަމަ އެއާ އެކު ދީނީ ޢިލްމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދުނިޔަވީ

 -2ޢަޤީދާ ބަލިކަށިވުން

ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  2މާރކްސް ) ޖުމްލަ  8މާރކްސް (

މުސްލިމުންގެ ތެރެއަށް މަޛްހަބީ ތަފާތުތައް ވަދެގެން އައެވެ.

އުފެދުން  /ދީނާމެދު ޝައްކު އުފެދުން

ގްރޭޑް  11 :ޞ 261، 260

 -14ކީރިތި ރަސޫލާ

ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

ގެ ޒަމާނަށްފަހު

ސތައް
ހތްތަކުގައި ފާޑުފާޑުގެ ވަސްވާ ް
 -1މުސްލިމުންގެ ި

11

ދަރިވަރަށް

ވކަމަށެވެ .އިސްލާމް ދީނަކީ
ގެނެސްދީފައި ނު ާ

އެނގިފައިވާ

ވަޒީފާތަކުގައްޔާއި އިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަކުގައި

މިންވަރު

އަންހެނުން ބައިވެރިވުން ހުއްދަކުރާ ދީނެއް

ވަޒަންކުރުމާ އެކު

ނޫންކަމަށެވެ .ހަމަ އެއާ އެކު އެ މީހުން

ބުނެދޭން އެނގުން

ބުނަމުން ދަނީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އިންސާނީ
ފުށުއަރާ

ކަމުގަ

އެވެ.

މަތީގައިވާ

ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން 4
ނުކުތާއެއް ހިމަނައިގެން ޖަވާބެއް ލިޔޭ !
)  8މާކްސް (

ވަޒަންކުރުން

ހަމަހަމަ ބައެއްކަން

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން

 .3އުނގެނުމާއި

/

އިޖުތިމާޢީ

ކަންކަމުގައި

ބައިވެރިވުމުގެ

ހަމަހަމަކަން
 .4އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގައި ހަމަހަމަކަން
 .5ސަވާބާއި ޢަޛާބު ދެއްވުމުގައި ހަމަހަމަކަން
 .6ޙައްދު ޤާއިމްކުރުމުގައި ވެސް ތަފާތެއް ނެތުން  /ޢަދުލު
އިންސާފުގައި ހަމަހަމަކަން
ނ
 .7ދީނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ހަމަހަމަވު ް

ޘަޤާފާ

ފިރިހެނުންނަކީ

ކުރާ ދީނެއް ނޫން ކަމަށެވެ .އެ ދީނުގައި

 .2އަންހެނުންނަށް އަނިޔާވެރިވުން މަނާވުން

ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް  2މާރކްސް ޖުމްލަ  8މާރކްސް

އަންހެނުންނާއި

ދީނަކީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަ

.1

ޙައްޤުތަކުގައިވާ ކަންތައްތަކާއި އިސްލާމްދީނާ

އާދަމުގެ ދަރިވަންތަކަމުގައި ހަމަހަމަވުން

ގްރޭޑް  12 :ޞ 151، 150،149

އިސްލާމްދީނުގައި

ހން ބުނަމުންދަނީ ،އިސްލާމް
 -15ހުޅަނގުގެ މީ ު

12

އ
އިސްލާމް ދީނަކީ މެދުމިނަށް ލޯބި ކުރާ ދީނެ ް

ފަހަނަޅައި

އެހެން

ނަމަވެސް

އަދުގެ

މ
އިސްލާ ީ

އމަކީ
ދި ު

ކަމެވެ.

ކޮބައިކަން

ޚލާފަށް ހަރުކަށިކަމާއި
މުޖްތަމަޢުތަކުގެ ތެރޭގައި މިއާ ި

) ޖުމްލަ  8މާރކްސް(

ހައްދު

އަންގަވާފައިވާ

މެދު

މިންގަނޑު

ދޫކޮށް

ދީނުގެ

ކަންތައްތަކުގައި ހަރުކަށިގޮތް ގެންގުޅުން  /ދީނުގައި އަމިއްލަ
ގޮތްތަކެއް ގެންގުޅުން

ވ ނުކުތާއެއް
މ ާ
ބޑުކަން ހާ ަ
މގެ ޮ
ހައް ުދ ފަހަނައެޅުމު ެގ މަސްއަ ަލ އެބަ ހުރިކަން ޤަބޫ ުލ  ގެއްލު ު
)  2މާކްސް (
ތގެ އަލީގައި އަންނަނިވި
މ ޢިބާރާ ު
ރން ޖެހެއެވެި .
ކު ަ

އެނގިފައި
ވޭތޯ
ބެލުން


ނުކުތާތައް ހިމަނައިގެން ޕެރެގްރާފެއް ލިޔޭ!

 .1މުޖްތަމަޢު ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފެދުން

ދީނުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅައިދިއުމަކީ ކޮބައިކަން

 .2ފިތުނަ އުފެދުން

އިސްލާމީ މުޖްތަމަޢަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމުގެ ބޮޑުކަން

 .5ދީނަށް އުޅުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއްކަމަކަށްވުން

ހާމަވާނުކުތާއެއް


) 2މާރކްސް (

ވޅު
ދނެ މުހިއްމު  2ފިޔަ ަ
 ޙައްލު ކުރުމަށް އެޅި ާ

ދީނުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުން ޙައްލު ކުރުމަށް
އެޅިދާނެ މުހިއްމު  2ފިޔަވަޅެއް )  4މާރކްސް (

) ފިޔަވަޅަކަށް  2މާކްސް (
 .1މީސްތަކުންނަށް

ދީން

އުނގަންނައިދޭ

މީހުންނަކީ

ދީން

ރަނގަޅަށް ދަންނަ އަދި ޢަމަލުކުރާ ބަޔަކަށް ވުން
 .2މީޑިޔާއިން ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން
 .3ހޭލުންތެރިކަން ި
ދ
އތުރު ކުރުން  /ދަރުސްތައް  /ވޯކްޝޮޕްފަ ަ
ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުން
 .4ދީނީގޮތުން އޮޅުންއަރާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ރަނގަޅު ގޮތ
ދނުން
އޮޅުންފިލުވައި ި

ޘަޤާފާ



ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ ސަބަބުން

 .4ދީނުގައި އޮންނަ ޞައްޙަ ގޮތްތައް މީހުންނަށް އޮޅުން

ވަޒަންކުރުން

)  2މާރކްސް (

 .3ދީނާމެދު ޝައްކު އުފެދުން

ފުރަތަމަ ނުކުތާ އާއި ދެވަނަ ނުކުތާގެ ކޮންމެ ފޮއިންޓަކަށް  2މާރކްސް އަދި ތިންވަނަ ނުކުތާގެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް  2މާރކްސް

ގޮތުން

ގެ ސުންނަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގައިދެނީ

ދީނުގައި

ކަންތައްތައް

ކުރުމަށް

ﷲ

އާއި

ލ
ރަސޫ ާ

ގްރޭޑް  11ޞ 290

ދީނި

 -16ކީރިތި ޤުރުއާނާއި

ރަސޫލާ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

އދިނުމަކީ 2 ) :މާކްސް (
ޅ ި
ނއަ ަ
އދުފަހަ ަ
ހ ް
ނގައި ަ
 ދީ ު
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ޙާލުގައި

އެވާ
މލު
ޢަ ަ

ކުރާނެގޮތް ލިޔުން

އިށީނދެ ނިމުނު ފަހުންނެވެ .އަދި އޭރު
ޖަލްސާ ވެސް ފެށިއްޖެ އެވެ .މަތީގައިވާ
ޙާދިޘާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރިޔާ،
މަޖިލީހުގެ

އަދަބުތަކަށް

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ހިތުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު ކުރަންވީ ނުވަތަ
ޢަމަލު ކޮށްގެން ނުވާނެ  3ގޮތެއް ލިޔޭ !

 ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި އިށީންނަނަމަ އެމީހުންގެ ހުއްދަ ނުހޯދުން
 އަންހެން

ފިރިހެން

ބޭފުޅުން

ވަކިން

އިށީންނަން

މ
ހަ ަ

ޖެހިފައިވާނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރުން
 ޖަލްސާގައި ތިބި ބަޔަކަށް އުނދަގޫވާނޭހެން ވާހަކަ ދެއްކުން
 ޖަލްސާގައި

ތިބި

ބަޔަކަށް

އުނދަގޫވާނޭހެން

އިށީންނަން

މަސައްކަތް ކުރުން


)  6މާކްސް (

އަދަބުތަކާ އެއްގޮތައް
 އޭނާ އިށީނުމަށް ވަކިތަނެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތްނަމަ ޖެހޭނީ
ފަހަތުން ޖާގައެއް އޮތް ތަނެއްގައި އިށީންނާށެވެ.
 އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތް ނަމަ އެނބުރި ދިއުން
 ޖަލްސާ އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާތަނުގައި އިށީނުން
 ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި އިށީންނަނަމަ އެމީހުންގެ ހުއްދަ ހޯދުން

ބޭނުންކުރުން

އެއްގޮތައް،
ސުވާލުގައި

ޙާޟިރުވެވުނީ

އެހެން

ހުރިހާ

އެންމެން

އޮތީ

އަޚްލާޤު

ދބުތަކާއި
އަ ަ

ހަވީރު

4:30

އަށެވެ.

އޭނާއަށް

 ކުރީގައި ހުރި ހުސް ގޮނޑީގައި އިށީންނަން މަސައްކަތް ކުރުން

ގޮތަކަށް  2މާކްސް ޖުމުލަ  6މާކްސް

ކުރުމުގެ  -17ޢިއްޒަތްތެރިޔަކަށް

ގްރޭޑް  11ޞ 308 ، 307 :

ޖަލްސާ

ޖަލްސާއަކަށް

ކިޔާފައި

އަދަބުތަކާ ޚިލާފަށް

14

މިންވަރު ލިޔުން

ނިދާ ހޭލުމުގައި ދިވެހިން މިހާރު ޢަމަލު
ކުރަމުންދާ ގޮތަށް ބަލައި ކީރިތި ރަސޫލާ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ގެ ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް

 .4ކަނާތްފަރާތު އަރިކަށިމައްޗަށް އޮށޯތުން
 .5ވުޟޫ ކޮށްގެން ނިދުން
 .6އަވަހަށް ހޭލުން

އ
ތ ް
ލފަށް ކުރެވޭ ކަންތައް ަ
ނނަތާ ޚި ާ
ކޮށް އުޅޭ ކަމަކާއި ސުންނަތާ ޚިލާފަށް  ސު ް
 .1ޢިޝާ ނަމާދު ނުކޮށް ނިދުން

ކުރެވޭ  2ކަމެއް ލިޔޭ !
)  6މާކްސް (

 .2ނިދުމުގެ ކުރިން ކިޔަންހުރި )އާޔަތްތަކާއި( ދުޢާތައް ނުކިޔުން
ހ ކިޔަންހުރި )އާޔަތްތަކާއި( ދުޢާތައް ނުކިޔުން
 .3ނިދާ ހޭލުމަށްފަ ު
 .4ކަނާތްފަރާތު އަރިކަށިމައްޗަށް އޮށޯވެ ނުއޮތުން
 .5ވުޟޫ ނުކޮށް ނިދުން
 .6ބޭކާރު ކަންކަމުގައި ނިދުން ލަސްކުރުން
 .7ފަތިހާ ނުހޭލުން

)ކޮންމެވެސް 2ކަމެއް ،ކަމަކަށް  2މާކްސް (

ދެ ކަމަށް ،ކަމަކަށް  2މާކްސް ޖުމުލަ  6މާކްސް

ކުރެވޭ ތަނެއް ނުފެނެ އެވެ.

 .3ނިދާ ހޭލުމަށްފަ ު
ހ ކިޔަންހުރި )އާޔަތްތަކާއި( ދުޢާތައް ކިޔުން

ބޭނުންކުރުން

ޢަމަލު

ކުރެވޭ

އަދަބުތަކަށް

މިހާރު

ފުރިހަމައަށް

ޢަމަލު

 .2ނިދުމުގެ ކުރިން ކިޔަންހުރި )އާޔަތްތަކާއި( ދުޢާތައް ކިޔުން

އަޚްލާޤު

ސުންނަތްތަކަށް

ނަމަވެސް ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާ ގުޅިގެން އެ

 .1ޢިޝާ ނަމާދު ކޮށްގެން ނިދުން  /އަވަހަށް ނިދުން

ސުންނަތާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ

ބައެއް

ބަހައްޓާންވީ ގޮތްތައް އަންގަވާފައިވެ އެވެ.

ސުންނަތާ އެއްގޮތް ކަމަކަށް  2މާރކްސް

ޢަމަލު

މާކްސް (

ގްރޭޑް  12ޞ 34 ، 33

ނދާ
ި

ެ
ލ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
އ  -18ކީރިތި ރަސޫ ާ
ހޭލުމުގަ ި
ގ 
ކުރަން ީ
ވ
އަދަބުތައް
ނިދުމުގެ
ސުންނަތުގައި

ކންމެވެސް  1ކަމަކަށް 2
ނނަތާ ެއއްގޮތަށް ) ޮ
ސު ް

