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1

އެސް .އެސް .ސީ އިސްލާމް ސުވާލު ކަރުދާހުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު 2010
ސުވާލު ކަރުދާސް1 :
ސުވާލުގެ ފެންވަރު

ސުވާލު ނެގި ދާއިރާ

އެނގިފައި ވާ މިންވަރު ބެލުން

ދެނެގަތުމުގެ ފައިދާ ދަރިވަރުންނަށް

ޤުރްއާން ބާވާ ލެއްވުނު ސަބަބުތައް

 އާޔަތެއްގެ ޚާއްޞަ ސަބަބާ ގުޅިފައިވާ ފަރާތް އެނގުމުން އެހެންފަރާތަކަށް

މަޢުލޫމާތު

(  2މާކުސް )

ވިސްނަން ފަސޭހަވުން

ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު

ތަކުގެ ތެރެއިން  2ފައިދާއެއް ލިޔޭ !

ތުހުމަތު ކުރުމުން ސަލާމަތް ވުން /ނިސްބަތްކުރުމުން ސަލާމަތްވުން

ވިސްނިފައިވާ މިންވަރު ބެލުން

ހުވާކޮށްފައި ވުމުން ދޭހަވާ ދެކަމެއް ލިޔޭ ! އަދި "

" 

 ހުވާކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ މާތްކަން  /މުހިންމު
ކަން  /މަތިވެރިކަން
 ހުވާގެ ޖަވާބު ނުވަތަ ވިދިގެން އަންނަބައިގެ
ވަރުގަދަކަން ހާމަ ކޮށްދިނުން

"  

މި ޢިބާރާތުން އިޝާރާތް ކުރެވިފައިވަނީ

ކޮންތަނަކަށްކަންވެސް ލިޔޭ !

ބޮޑުކަން





ދޭހަ

ލިބިގެން މިވާ މިރަށް ،ގަންދެއްވަމެވެ ".މިތަކެތި ގަންދެއްވައި

ޙައްޤުގައި ޞައްޙަކަން

"

އިން

އިޝާރާތްކުރަނީ މައްކާއަށެވެ  /މައްކާއެވެ.

ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު

ގަންދެއްވަމެވެ .އަދި ޠޫރު ސީނާ ގަންދެއްވަމެވެ .އަދި އަމާންކަން

ބޭނުންތެރިކަން  /ފައިދާގެ

(  3މާކުސް )
އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  1ގެ މާކިންގ ސްކީމް

ގްރޭޑް  9ޞަފުޙާ 7

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ނައްޞުތަކުގެ މުރާދު ދަރިވަރުންނަށް

  

މާނަ " ތީނާއި ޒައިތޫނި

 ހުވާކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެކޮންމެ ކަމަކަށް  1މާކުސް ޖުމުލަ  3މާކސް

   - 2

  



 މަޚުލޫޤުން ގަންދެއްވައި ހުވާކުރުން މާތްﷲގެ

މާކުސް ދޭނެ ގޮތް

 ޤުރްއާން ހިތު ދަސްކުރުމާއި  /އެފޮތަށް ތަދައްބުރު ކުރަން ފަސޭހަވުން /

 .ޖުމުލަ  2މާކުސް

ލެއްވުމުގެ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމުގެ ފައިދާ  އާޔަތުގެ މާނަ  /މުރާދު ދެނެގަންނަން ފަސޭހަވުން

ކޮންމެ ފައިދާއކަށް  1މާކުސް

 ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތައް ބާވާލެއްވުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބުތައް އެނގުން

ގްރޭޑް  10ޞަފުޙާ 18،19

 - 1ކީރިތި ޤުރްއާން ގެ އާޔަތްތައް ބާވާ

ޖަވާބުތައް

ގްރޭޑާއި ޞަފްޙާ

މަޤުސަދު

އުފެއްދި ސުވާލު

ސިލަބަސް/ޓެކްސްޓް ގެ

ސުވާލުގެ

ދަރިވަރު ލައްވާ ދެއްވަން ބޭނުންވާ ޖަވާބު

ދަރިވަރުން ދީފާނެ ރަނގަޅު

2

 ޞަފާ މަރުވާދެމެދުގައި ހިނގުމުގެ ޢަދަދު
 ޠަވާފު ކުރާގޮތް

މަޢުލޫމާތު

(  2މާކުސް )

 ޠަވާފުގެ ބުރުތަކުގެ ޢަދަދު

ޙަދީޘް ޢިލްމު

ދަރިވަރުންނަށް އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުން

ކަމެއް ބަޔާންކުރޭ !

 ނަމާދުގެ ވަގުތުތައް
 ހައްދުތަކުގެ ޢަދަދުގެ މިންވަރު
 ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް

ބެލުން

(  2މާކުސް )

ޖުމުލަ  2މާކުސް

 - 4މައުޟޫޢު ޙަދީޘް ދެނެގަންނާނެ  4ގޮތެއް ލިޔޭ !

 ޙަދީޘް ހަދާ މީހާ އެކަމަށް އިޢުތިރާފު ވުން
 ރިވާކުރާ ޢިބާރާތުގައި ކުށްހުރުން

 ކުޑަކަމަކަށް މާބޮޑު ވަޢުދެއް އައިސްފައި އޮތުން

މަޢުލޫމާތު

 ކުޑަކަމަކަށް މާބޮޑު ވަޢީދެއް އައިސްފާ އޮތުން
 ޙަދީޘް ހަދާ މީހަކު ދޮގުހެދުމުގައި މަޝްހޫރު މީހަކަށް ވުން

ޙަދީޘް ޢިލްމު

 ރިވާކުރާ ޢިބާރާތްތަކުގެ ނައްޞު ހަމަނުޖެހުން

 ޙަދީޘް ޢިލްމުގެ މާހިރުން އެއީ މައުޟޫޢު ޙަދީޘެއްކަމަށް

ކޮންމެ ކަމަކަށް  0.5މާކުސް .

ދެނެގަންނަން އެނގިފައިވާ މިންވަރު

 ދިރުހަމުން ޒަކާތް ނެރުމުގެ މިންވަރު

ގްރޭޑް  8ޞަފުޙާ 32

ޤުރްއާނާއި ޙަދީޘްގެ ގުޅުންހުރި މިންވަރު

  4ބަކަރިން ޒާކާތް ނެރުމުގެ މިންވަރު

ގްރޭޑް  9ޞަފުޙާ 77

ޙަދީޘްގެ ތެރެއިން މައުޟޫޢު ޙަދީޘް

މާކުސް

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޝަރަޙަކަން ހާމަވާ ތަފާތު

 ނަމާދުގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދު ބަޔާންވެފައިވުން

ކޮންމެ ކަމަކަށް  0.5މާކުސް  .ޖުމުލަ 2

 - 3ކީރިތި ރަސޫލާ

صلّي اهلل عليه وسلّم

ގެ ޙަދީޘަކީ

-

ނިންމާފައިވުން
ވިސްނިފައިވާ މިނަވަރު ބެލުން

ޡާހިރީ ތަޢާރުޟުގެ ޙައްލު ދަރިވަރުންނަށް

ޤިޔާމަތް ދުވަހާއި ގުޅުންހުރި ނައްޞުތަކުގެ

މިދެ ހަދީޘަށް ބަލާލާއިރު މިދެޙަދީޘްގެ މާނަ
ފުށުއަރާކަމަށް ބައެއް މީހުނަށް ހީވެދާނެއެވެ .ވީމާ
މިދެޙަދީޘްގެ މާނަ ފުށުނާރާގޮތަކީ ކޮބައިކަން
ބުނެދޭށެވެ.

(  3މާކުސް )

 އަޅުންގެ ޙައްޤުތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިސާބު
ބައްލަވާނީ ޤަތުލުގެ މައްސަލަތަކުގައެވެ.
ދޭހަ

ކަނޑައަޅުއްވާހުށީ ޤަތުލުގެ މައްސަލަތަކުގައެވެ" .

ވާހަކައެވެ.
ޢަޤީދާ

މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އެންމެފުރަތަމަ ނިޔާ

ބައްލަވާނީ ނަމާދުގެ މައްސަލަތަކުގައެވެ.

 ދެވަނަ ޙަދީޘްގައި އަޅުންގެޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކައެވެ.

މާކުސް މަގުން ޖުމުލ  3މާކުސް

ނަމާދާ މެދުގައެވެ " .އަނެއް ޙަދީޘްގައި ވެއެވެ" .

މާތްﷲގެ ޙައްޤުތަކުގެ

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  1ގެ މާކިންގ ސްކީމް

ގްރޭޑް  10ޞަފުޙާ 54،53

އަޅާއާމެދު އެންމެ ފުރަތަމަ ހިސާބު ބެއްލެވޭހުށީ

 މާތް ﷲ ގެ ޙައްޤުތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިސާބު

 2ޕޮއިންޓުންކުރެ ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް 1.5

 - 5ޙަދީޘް އެއްގައި ވެއެވެ " .ޤިޔާމަތް ދުވަހު

 -ފުރަތަމަ ޙަދީޘްގައިވަނީ

3

ދަރިވަރުންނަށް އެނގޭ މިންވަރު ބެލުން

ލައިދިނުމުގެ މުހިންމު ކަން

މަރަށް ޙާޟިރުވާ މީހާ އަށް ޝަހާދަތް

މަޢުލޫމާތު

މައްސަލަ ދަރިވަރުންނަށް

އެނގިފައިވާ މިންވަރު ބެލުން

ކުރަން އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުން

ނަމާދު އަޅާ މީހުނާ މެދު ޙުކުމް
ޙަޟާނާ ދިނުމުގެ މުއްދަތުގެ

(  2މާކުސް )

މަޢުލޫމާތު

މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟

 އަންހެން ކުދިން ކައިވެނިކުރަންދެން ބެލުން
ފިޤުހު

އަންހެންކުދިން ބެލެހެއްޓުން ވާޖިބުވާ އެންމެ ފަހު

ވަންދެނެވެ.

ޖުމުލަ  2މާކުސް

އެންމެ ފަހުގެ މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟ އަދި

 ފިރިހެންކުދިން ބާލިޣުވެ އަމިއްލައަށް އުޅެވޭވަރުވަންދެން ބެލުން

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  1ގެ މާކިންގ ސްކީމް

ގްރޭޑް  10ޞަފްޙާ 106

މަރުޙަލާގައި ފިރިހެންކުދިން ބެލެހެއްޓުން ވާޖިބުވާ

 -ފިރިހެންކުދިން ބާލިޣު

ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  1މާކުސް މަގުން

 - 8ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލާގައި އިޚްތިޔާރު ދެވޭ

މަޢުލޫމާތު

 ޙުކުމް :ފާސިޤު ވުން  /ބޮޑު ފާފައަކަށް ވުން

ފިޤުހު

ފަރުވާ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ނުކުރުން

މަގުން ޖުމުލަ  2މާކުސް

ވަކިވަކިން ލިޔޭ !

 -2 ފަރުޟެއްކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް ކަންނެތްކަމުގެ ސަބަބުން /

ގްރޭޑް  8ޞަފުޙާ 103

އެ ދެބަޔަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެދެބައިގެ ޙުކުމް

ކޮންމެ ބަޔަކާ އޭގެ ޙުކުމަށް  1މާކުސް

 -1 ނަމާދަށް އިންކާރުކޮށް ނަމާދު ނުކުރުން
 ޙުކުމް :މުރުތައްދު ވުން  /ދީނުން ބޭރުވުން

(  2މާކުސް )

ފިޤުހު

ކުރައްވާފައިވާތީ އެވެ.

 - 7ނަމާދު އަޅާ މީހުން ދެބަޔަކަށް ބެހިފައި ވެއެވެ.

ޖުމުލަ  2މާކުސް

(  2މާކުސް )

إالهللا ކަމަށް ވެއްޖެނަމަ އޭނާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަމަށް ޙަދީޘް

ގްރޭޑް  9ޞަފުޙާ 110

ދެސަބަބަކާ ހުރެއެވެ .އެ ދެ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟

 މުސްލިމަކު އެންމެ ފަހުން އޭނާގެ ދުލުން ބޭރުކުރާ ބަހަކީ

الإله

ކޮންމެ ސަބަބަކަށް  1މާކުސް .

 - 6މަރަށް ޙާޟިރުވާ މީހާއަށް ޝަހާދަތް ލައިދެނީ

 ކީރިތި ރަސޫލާ އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާތީ އެވެ.

4

ކުރަން އެގިފައިވާ މިންވަރު ބެލުން

މިޙަދީޘުން ފިޤުހީ ޙުކުމްތައް އިސްތިންބާޠު

 ވަރީގެ ގެއްލުމުގެ ބޮޑުކަން
(  3މާކުސް )

ދޭހަ

ކަމެއް ލިޔޭ !

 /އެދިގެން ނުވާނެކަން

ފިޤުހު

ޙަރާމް ކުރައްވާފައެވެ " .މިޙަދީޘުން ދޭހަވާ ތިން

 އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި ވަރިއަށް އެދުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއްކަން

 ކައިވެނި ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅާ މިންވަރު
 ސަބަބަކާލައިގެން ވަރިއަށް އެދެވިދާނެކަން

އާދައިގެ މަތިން ފަތިސްނަމާދަށް މިސްކިތަށް އަރާ

 -4 މުބާޙު :ކަސްރަތު

ސުންނަތުގެ ދެރަކްޢަތް ނިމުނުތަނާ ފެނުނީ ދެމީހަކު

 -5 މަކުރޫހަ :މިސްކިތުގައި ސަމާސާ ކުރުން  /އަޑުގަދަކުރުން

މިސްކިތުގައި އަޑުގަދަކޮށް ހީސަމާސަކުރާ ތަނެވެ.
ނަޞޭޙަތްތެރިވެ އެކަން މަނާ ކުރިއެވެ .އަނެއްދުވަހު
އިބްރާހިމަށް ޚަބަރު ލިބުނީ ،އެރޭ އެރަށު މީހަކު
މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އުޅޭކަމުގެ

ބޭނުންކުރުން

އެތަން ފެނިފައި އިބްރާހީމް އެ ދެމީހުންނަށް

ފިޤުހު

އުޞޫލު ފިޤުހުގެ ޙުކުމްތައް ތަޠުބީޤު ކުރަން އެނގޭ މިންވަރު ބެލުން

ކަސްރަތަށް ދިއުމެވެ .އެއްދުވަހަކު އިބްރާހީމްގެ

 -3 ސުންނަތް :ފަތިސްނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތް

ޚަބަރެވެ .މިޙާދިސާ ކިޔުމަށްފަހު ޙާދިސާގައިވާ
ވާޖިބު ކަމަކާއި

،

ފަރުޟުކިފާޔަތަކާ،

ސުންނަތްކަމަކާ ،މުބާޙު ކަމެއް ،އަދި މަކުރޫހަކަމެއް
ފާހަގަކޮށް ލިޔާށެވެ!.
(  5މާކުސް )
އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  1ގެ މާކިންގ ސްކީމް

ގްރޭޑް  8ސަފުޙާ 76،77

އިބްރާހީމް ގެ އާދައަކީ ފަތިސްނަމާދު ކޮށްގެން

 -2 ފަރުޟު ކިފާޔަތު :ނަޞޭޙަތްދިނުން

ކޮންމެ ކަމަކށް  1މާކުސް  .ޖުމުލަ  5މާކުސް

 - 10އިބްރާހީމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު މީހެކެވެ.

 -1 ވާޖިބު :ފަތިސްނަމާދު

ގްރޭޑް  10ސަފުޙާ 87

އަންހެނާއަށް ސުވަރުގޭގެ މީރު ވަސްވެސް ވަނީ

މާކުސް

ސަބަބެއް ނެތި ފިރިމީހާ ކައިރިން ވަރިއަށް އެދޭ

ބޮޑުކަން

ކޮންމެ ކަމަކަށް  1މާކުސް ޖުމުލަ 3

 - 9ޙަދީޘެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ " .އެއްވެސް

 އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި ވަރިއަށް އެދުމުން ލިބޭ ފާފައިގެ

5

އެނގިފައިވާ މިންވަރު ބެލުން

 - 12މަޝްހޫރު  4މަޛުހަބުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ

2

 މަޛުހަބު ތަކަކީ ބަޔަކު އަމިއްލައަށް ހެދި އެއްޗެއް ނޫންކަން /

އަޞްލަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތެވެ .މިކަން

މަޛުހަބުތައް ބިނާވެފައިވަނީ ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުގެ

މިހެން އޮތުމުން ހަތަރު މަޛުހަބާ ބެހޭގޮތުން ދޭހަވާ

މައްޗަށްކަން
 ކޮންމެ މަޛުހަބަކަށްވެސް ޢަމަލު ކުރެވިދާނެކަން

 3ކަމެއް ލިޔޭ!

މަޛުހަބުގެ އަހުލުވެރިން އިޚްތިޔާރު ކުރާނަމަ އެއީ ޤަބޫލު
ނުކުރެވޭނެ ކަމެއްކަން
 މަޛުހަބުތަކުގެ އިމާމުންނަށް ބަދުބަސް ނުބުނެވޭނެކަން
 ވަކި މަޛުހަބަކަށް ތަޢައްޞުބުވެގެން ނުވާނެކަން
 މަޛުހަބުތަކުގެ އިމާމުން އަމިއްލަގޮތް ފަތުރުއްވަން ނޫޅުއްވާކަން

ދޭހަ

(  3މާކުސް )

 ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާއި ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފުވާކަމެއް

ތާރީޚާއި ޙަޟާރަތު

ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފް ދަރިވަރުންނަށް

 ރަހުނުގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން ބެހެއްޓުން

ކޮންމެ ކަމަކަށް  1މާކުސް  .ޖުމުލަ  3މާކުސް

ވިސްނިފައިވާ މިންވަރު ބެލުން

ވަޅުލުން

ގްރޭޑް  9ޞަފުޙާ 144-142

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދީފައިވާ

 ބައެއްފަހަރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމުވުން  /ދިރި ހުއްޓާ

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  1ގެ މާކިންގ ސްކީމް

ގްރޭޑް  8ޞަފުޙާ 170-164

މަޛުހަބުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ދަރިވަރުނަނަށް

 މުޖުތަމަޢުގައި އެއްވެސް އިޙްތިރާމެއް  /ކަރާމާތެއް ނެތުން

މަޢުލޫމާތު

(  5މާކުސް )

 އަމިއްލައަށް ކަންތައްތައް ނިންމުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައި ނުވުން

ތާރީޚާއި ޙަޟާރަތު

ކަމެއް ލިޔޭ !

މާކުސް

 ވާރުތަ މުދާ ނުލިބުން

ގްރޭޑް  . 9ޞަފުޙާ 165

4

ގެންގުޅޭ ވަޞީލަތެއްކަން

ކޮންމެ ކަމަކަށް  1މާކުސް ޖުމުލަ 4

 - 11އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރިން އަންހެނުންނަކީ
ވަރަށް ނިކަމެތި ކުރެވިފައިވާ ބައެއްކަން ހާމަވާ

 އަންހެނުންނަކީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުން އުފާ ޙާޞިލްކުރަން

6

ބެލުން

ދަރިވަރުންނަށް އެނގިފައިވާ މިންވަރު

ދަރިވަރުންނަށް އެނގިފައިވޭތޯ ބެލުން

ދިނުމުގައި އޮންނަ ހުކުމް

އެޑެކްލަރޭޝަންގައިވާ ތިން އަސާސްގެތެރެއިން
ކޮންމެވެސް  2އަސާސެއް ލިޔޭ!
(  2މާކުސް )
ލިޔޭ !

 2މާކުސް

- 14ސަލާމް ކުރުމާއި އެއަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ޙުކުމް

 އިސްވެ ސަލާމް ގޮވުމަކީ ސުންނަތެކެވެ / .ސަލާމް ގޮވުމަކީ
ސުންނަތެކެވެ.
މަޢުލޫމާތު

އިސްލާމީ އަޚްލާޤް

(  2މާކުސް )

 ސަލާމް ގޮވުމުން ސަލާމަށް ޖަވާބު ދިނުމަކީ ވާޖިބެކެވެ.

ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  1މާކުސް ޖުމުލަ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މުހިންކަން

މަޢުލޫމާތު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ.

ޘަޤާފާ

އަސާސްވެސްވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅުގައި

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު  -2010އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު – ކަރުދާސް  1ގެ މާކިންގ ސްކީމް
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ސަލާމް ކުރުމާއި ސަލާމަށް ޖަވާބު

މާކުސް

އަސާސެއް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ .އެތިން

 އުޚުއްވަތްތެރިކަން

ގްރޭޑް  9ސަފުޙާ 170

ރައިޓްސްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައިގަނޑު 3

 ހަމަހަމަކަން

ކޮންމެ ކަމަކަށް  1މާކުސް ޖުމުލަ 2

 - 13ޔުނިވަރސަލް ޑެކަލަރޭޝަން އޮފް ހިއުމަން

 މިނިވަންކަން

7

ޔޫރަޕުގައެވެ .އިސްލާމްދީނުގެ ކުޑަމިންވަރެއް

ދަލީލު " :ﷲ އާ އާޚިރަތައް އީމާންވާ މީހާ މެހެމާނުންނަށް

* ދަލީލު " އެއްބަޔަކު

ފިޔަވާ އަޙްމަދަކަށް އިސްލާމްދީނާ ބެހޭގޮތުން

ކަމޭ ހިތާށެވެ".

އަނެއްބަޔަކަށް ޢަދާވާތްތެރި

އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ .އަޙްމަދު ޤަބޫލުކުރާ

ނުވާށެވެ" .

 އަވައްޓެރިންނަށް އުނދަގޫ ނުކުރުން

ގޮތުގައި އިސްލާމް ދީނުގައި ރިވެތި އަޚްލާޤަށް

ދަލީލު " :ﷲ އާ އާޚިރަތައް އީމާންވާ މީހާ އަވައްޓެރިންނަށް

އަހަންމިއްޔަތެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ .އަޙްމަދު ބުނާ

އުނދަގޫ ނުކުރާށެވެ".

ގޮތުގައި މުސްލިމުންނަކީ އެމީހުންގެ

* ދަލީލު " އެއްބަޔަކު
އަނެއްބަޔަކާ ގުޅުން ކަނޑާ

 ހެޔޮބަސް ބުނުން

މުސްލިމުން މެހެމާންދާރީއެއްވެސް އަދާއެއް

ބުނާހުށިކަމެވެ".

ހެޔޮކޮށްނުހިތާއިރު ،މުސްލިމުން އެއްބަޔަކު

ދަލީލު " :ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ލޯބިކުރާ ފަދައިން ތިމާގެ

އަނެއްބަޔަކަށް ޢަދާވާތްތެރިވެސް ވެއެވެ .އަދި

އަޚާއަށް ލޯބިކުރުމަކީ އީމާންކަމުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ ".

މީގެ އިތުރުން އެމީހުން އެމީހުންގެ
މައިންބަފައިންނާ ދިމާއަށް އެއްޗެހިކިޔައިވެސް
ހަދައެވެ .ވީމާ  ،އަޙްމަދު މުސްލިމުންނާމެދު ދެކޭ
ގޮތްތަކަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އެކަން އޮތް ގޮތް
ނޫންކަން ބަޔާންކުރުމަށް

 ،އަޙްމަދު

 ހެޔޮކަންތައް ކުރުން
ދަލީލު " :ހެޔޮކަމަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ".
 ޞަދަޤާތް ކުރުން
ދަލީލު " :އޭގެ ސަބަބުން ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުން ޠާހިރު

ބޭނުން ކުރުން

 ތިމާއަށް އެދޭގޮތައް ތިމާގެ އަޚާއަށް އެދުން

ނުލާށެވެ" .
އިސްލާމީ އަޚްލާޤް

އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫ ކުރާ ބައެކެވެ .އަދި

ދަލީލު " :ﷲ އާ އާޚިރަތައް އީމާންވާ މީހާ ހެޔޮބަސް

ނުކުރެއެވެ .އަދި އެހެންމީހުނަށް

 ގުޅުން ކަނޑާނުލުން

ކުރައްވާނޭ ޞަދަޤާތެއް އެމީހުންގެ އަތުން ނަންގަވާށެވެ".

މުސްލިމުންނާމެދު ދެކޭ ގޮތްތަކުގެތެރެއިން ކޮންމެ
ގޮތަކަށް އިސްލާމްދިނުގައިވާ ގޮތް ވަކިވަކިން
ދަލީލާއެކު ނުވަތަ ދަލީލުގެ މާނައާއެކު ލިޔޭ !
(  5މާކުސް )
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އިސްލާމްދީނުގައި އަޚްލާޤަށް ދީފައިވާ އަހަންމިއްޔަތު ދަރިވަރުންނަށް އެގިފައިވޭތޯ ބެލުން

 މެހެމާނުންނަށް ކަމޭހިތުން

ކޮންމެ ކަމަކަށް  0.5މާކުސް ދަލީލަކަށް  0.5މާކުސް މަގުން ޖުމުލަ  5މާކުސް

- 15އަޙްމަދު ކުޑައިރުއްސުރެ ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ

 ޢަދާވާތްތެރި ނުވުން

