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 ތިރީގައިއެވާ ދޭހަ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކިޔައިލާށެވެ.
  

 
އިސްލާމްދީނަކީ އިލާހީ ދީނެވެ. މި ދީނަކީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކަށް ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން ފޯރުކޮށްދިން ދީނެވެ. ޖާހިލުކަމުގެ  .1

ހުޅުވައިދިން ދީނެވެ. މި މަތިވެރި ދީން ދިވެހި ޤައުމު  ތެރެއިންނެރެ ޙައްޤުގެ މަގު ދައްކައިދިން ދީނެވެ. މެރިފައިވާ ލޯތައް ދުނިޔެތެރެއަށް
ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެދުވަހަށްފަހު ދިވެހީންނަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ބައެކެވެ. އެއްދީނަކަށް، އެއްފޮތަކަށް  1153ޤަބޫލުކުރީ މީލާދީން 

އިގައި އަށަގަންނުވަން މަސައްކަތް ކުރި ބައެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު ތަބާވާ ބައެކެވެ. ޖޯޝާއެކު އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތައް ދިވެހިންގެ ކިބަ 
ނަށް ދޭންޖެހޭ ތަހުޒީބާއި އޮއިވަރުގައި ޖެހި ދިވެހީންދަނީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން އެކަހެރިކޮށް ބާކީ ކުރަމުންނެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި އިސްލާމްދީ

 އިސްކަން ވަނީ ނުދެވި ދޫކޮށްލެވިފައެވެ.   
ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމަށް އައި ބަދަލާއެކު އިސްލާމީ ޢިލްމަށްދޭ  އަހައްމިއްޔަތުކަންވަނީ ކުޑަވެފައެވެ. މުސްލިމުން ދުނިޔެއަށް  . 2

ށް ނަތީޖާއަކަ ތަޢާރަފު ކުރި ބައެއް މާއްދާތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މާއްދާތައްވެސް މިހާރުދަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އުނގެނި ދަސްކުރަމުންނެވެ.
އް ފަސޭހައިން ވެގެންދަނީ ޤައިރުދީނުގެ އަހުލުވެރިންފަދައިން މާއްދިއްޔަތައް ހެއްލެވުމެވެ. މަކަރާއި ހީލަތް ބޭނުން ކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތްތަ

ގެ هللاދަރިވަރުންނަށް  ކުންމަތީގެ 8ދެނެގަތުމެވެ. ކުރިން ދިވެހި ދަރިންނަށް އުގަންނައިދެވުނު "ދުރޫސުލް އަޚުލާޤު" މިހާރަކު ނޯވެއެވެ. ގުރޭޑު 
 ބައެއް މުޙިއްމު ކަލާމްފުޅު ކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރުޢާން ކިޔަވައެއް ނުދެވެއެވެ. އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދޭ ގަޑިތައްވަނީ މަދު ކުރެވިފައެވެ. ދީނުގެ 

ނޑާލުމުގެ ބައިތައް ސުކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުން ވަނީ މަނާކުރެވިފައެވެ. އަދި "އިސްލާމް" މިމާއްދާވަނީ މި ހާރު މަޖުބޫރު މާއްދާތަކުގެ ލިސްޓުން ކަ
ސްލާމީ ޢިލްމަކީ މަގުމަތީގައެވެ. ދީނީ މިފަދަ މުޙިއްމު ބައިތައް ޤައުމީ ފަލްސަފާއިން ބޭރު ކުރުމަކީ ދީނަށާއި ދިވެހި ޤައުމަށް ދެވޭ އަނިޔާއެކެވެ. އި

ޢިލްމެއްނަމަ ދާދިފަހުން އެމެރިކާގެ އެފު.ބީ.އައި ގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ  ދެރަ ޢިލްމެއް ނޫނެވެ. ފަޤީރު ޢިލްމެއްވެސް ނޫނެވެ. މިޢިލްމަކީ ކަޓު 
ނޑުމެންނަށް އެގެނީ  އިސްލާމްދިނުގެ ކިބައިގައި ކީރިތި ޤުރުޢާނާއި އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމު ވަކިފެންވަރަކަށް ހުރުން ލާޒިމްނުކުރީހެވެ. މިއިން އަޅުގަ

 މަތިވެރިކަމާއި ބޭނުންތެރިކަމެވެ.     މާތްކަމާއި ކީރިތި ޤުރުޢާނުގައިވާ ޢިލްމުގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ތަހުޒީބުގެ އެންމެމަތީ ފަންތީގެ އާދައެއް ކަމުގައި މިހާރު ވެފައިވަނީ ދެމަފިރިން އެކުގައި ވަޒީފާ  .    3

ށްވުރެ ވަކީން މޮޔަކަމެއް އޮންނާނެހެއްޔެވެ؟ މިއާދަ އަދާކުރުމެވެ. އާޔާއިންނާއި ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުތަކާއި ދަރިން ހަވާލު ކުރުމެވެ. އާދޭހެވެ. މިއަ
ނޑުމެންގެ މުސްތަޤުބަލްގެ ޖީލްތައް ހަލާކުވެ ނެތި ދިޔުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމެކެވެ. އިސްލާމްދީނުގައިވާފަދައިން ދަރިން  ތަރުބިއްޔަތު އަކީ އަޅުގަ

ދިވެހި އަންހެނުންވާންވީ ގެއިން ބޭރުގައި އަދާކުރާ މައްސޫލިއްޔަތު ކުޑަކޮށް ކުރުމަށްޓަކައި މައިންބަފައިންގެ ބަދަލެއް ނުހޯދެއެވެ. އެހެންކަމުން 
 ދަރިންނަށް ދޭންވާ ލޯތްބާއި އަޅާލުން ދިނުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާ ބަޔަކަށެވެ.   

ނޫނެވެ. ގޯހަކީ  އޮފީހުގައި ގިނަ ވަގުތު އުޅެން ޖެހުމަކީ ގޯހެއްނޫނެވެ. ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުމަކީވެސް ގޯހެއް . 4
ނޑަފައިވާ  ވަގުތުކޮޅު ބުރަމަސައްކަތާއި ވަގުތު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދީނީ ވާޖިބުތަކަށް އިހުމާލު ނުވެވުމެވެ. ޤަވާއިދުގެ ގޮތުން ނަމާދު ކުރަން ކަ

އި ނެތުމެވެ. މިކަންތައްތަކަކީ ދިވެހި މަދުވުމެވެ. އޮފީސްތަކުގައި ކެންޓީނު ހެދިފައި ހުންނަ ފަދައިން ނަމާދު ކުރާނެ ތަނަވަސް ކޮޓަރި  ޤާއިމްވެފަ
ށް އެދެވޭ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަތަކެކެވެ. މިމައްސަލަތަކަ

ން ކުޑަވުމެވެ. ދީނީ ޘަޤާފަތަށްވުރެ ހުޅަނގުގެ ތަހުޒީބީ ބަދަލުނައިސް ދިގުލައި ދެމިގެން ދިއުމުގެ އަސްލަކީ ދިވެހިން ދީނަށްދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަ
 ގޮތްތައް ދިވެހީންނަށް މާ ކަމުދިޔުމެވެ.     

ދިވެހި މުޖުތަމަގައި މުސްލިމުންގެ ފުރިހަމަ ހެދުން ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ ވަރަށްމަދު ބައެކެވެ. ގިނަ ދިވެހީން ލައިއުޅެނީ އަޢުރަ  . 5
ށް ބާރު ގައިގެ ވަނާތައް ފާޅުވާ ހެދުންތަކެވެ. މިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކާއި އޮފީސްތަކުގައި ބޭނުން ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުންތަކެވެ. ގަޔަ

މުޅިންވެސް އޮތީ  ކުރެވެމުންދާ ޔުނީފޯމްތަކަށް ބަލައިލުމުން ރަގަޅަށް ހާމަވެގެންދާނެއެވެ. އަޢުރަ ނިވާކަން ބޮޑު ހެދުން ލުމަކުން ގެއްލުމެއް ނެތެވެ.
އި ލާބައެވެ. ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަމެވެ. މުސްލިމުންގެ ހެދުންތައް އެހެން ދީންތަކުގެ އަހުލުވެރިންގެ ހެދުންތަކާއި ތަފާތެވެ. ކުލައާފައިދާ އާއި 

ތަން ބައްޓަން ންފޮއްޗާއި ނިވާކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންނެވެ. އަންހެނެއްނަމަ މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަ
   ވެ.ނޭނގޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުންނަން ޖެހޭނީ ނިވާ ކުރެވިފައެވެ. ފިރިހެނެއްނަމަ ފޫޅާއި ކަކުލާއި ދެމެދު ހުންނަން ޖެހޭނީ ނިވާ ކުރެވިފައެ

ދީނީ ތަފާތު ތަރައްޤީއާއެކު ދިވެހީންގެ ދީން ބަލިކަށިވެ، ނޭދެވޭ އަމަލުތައް މުޖުތަމަ ތެރޭގައި މިދަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. ލާ . 6  
ހިންގުމާއި،  ޢަމަލުތައް މިދަނީ އިތުރުވަމުންވެ. އެގޮތުން ޑުރަގުނެގުމާއި، ވައްކަން ކުރުމާއި، ފޭރުމާއި، ތޫނުހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްގެން މާރާމާރީ
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 ދިވެހި ޑިޕާޓްމަންޓް / ފ.އ.ތ.މ ~ 2 ~ (3122ތައްޔާރުކުރީ އަޙުމަދު ޢަރީފް )

ހިތަށް ނުގެނޭފަދަ ދަށު  މީހުން ޤަތުލުކުރުމާއި، ޒިނޭކުރުންފަދަ ކަންކަން މިދަނީ ޢާއްމުވަމުންނެވެ. ޒުވާން ޖީލުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤުވެސް
 ދަރަޖައަކަށް މިދަނީ ވެއްޓެމުންނެވެ. ހަލާކުގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްނުވެވޭ މިންވަރަށެވެ.   

ދިވެހީންގެ ދީންކަމުގައިވާ އިސްލާމްދީނަށް ތަހުޒީބުގެ ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ފިލުވައިލެވޭ ފަދަ އަޤީދާ ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް  .  7
ނޑުމެން ދިވެ ހީން ވާންވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަނބު ކަމުގައި ހަދަން ވެއްޖެއެވެ. ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު މިތިބަ ޙާލު ދެނެގަނެ، ބާއްޖަވެރި ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް  ނޑުގެ ތެރެއަށް ފައްތަން ވެއްޖެއެވެ. އަޅުގަ  އިސްލާމީ އޮނިގަ
ނޑައަޅަން ވެއްޖެއެވެ. އޭރުން هللا ކައި ދީނުގައި ހިފައިގެން މާތް ބިނާކުރުމަށްޓަ ޞުބުޙާނަހޫ ވަޠައާލާ އެންގެވިމަގުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަޒުމް ކަ

 އިސްލާމީ މަތިވެރި ނޫރުން މި ލޮބުވެތި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލް އުޖާލާ ވާނެކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ.
 

 ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭށެވެ. :1ސުވާލު 
ނޑު ސަބަބަކީ ކޮބާ؟ .2  އިސްލާމް ދީނަށް ދެވިފައިވާ އަޙައްމިއްޔަތު މިއަދު ކުޑަވެގެން ދިއުމަށް މެދުވެރިވި މައިގަ

 ހެއްކެއް ލިޔުމުން ދައްކާށެވެ. 5ދިވެހިން އިސްލާމީ ޢިލްމަށްދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަން ކުޑަވެފައިވާ ކަމުގެ  .3

 މަކީ ދެރައިލްމެއް ނޫންކަމަށް ލިޔުންތެރިޔާ އެބުނަނީ ކީއްވެ؟އިސްލާމީ އިލް .4

ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި އެބުނާ "އާޔާއިންނާ" ދަރިން ހަވާލުކުރުމަކީ މޮޔަކަމެއްކަމަށް ލިޔުންތެރިޔާ ދެކެއެވެ. އެއީ ކީއްވެގެންކަން 5ލިޔުމުގެ  .5
 ތިޔަ ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ އިބާރާތުން ލިޔާށެވެ. 

 ގުތު އުޅުމަކީ ގޯހެއްނޫންކަމަށް ބެލެވެން ފެށުމުގެ އަސްލަކީ ކޮބާ؟އޮފީހުގައި ގިނަވަ .6

 ލިޔުމުގެ އެހީގައި މުސްލިމް އަޅާގެ އައުރައަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ. .7

 ތިރީގައިވާ ބަސްތަކު މާނަ ލިޔާށެވެ. .8

 ވަނަ ޕެރެގްރާފް(2ހ. ތަހުޒީބު )
 ވަނަ ޕެރެގްރާފް(3ށ. ހީލަތް )

 ޕެރެގްރާފް(ވަނަ 5ނ. އިހުމާލު )
 ވަނަ ޕެރެގްރާފް(6ރ. އަހުލުވެރިން )

 ވަނަ ޕެރެގްރާފް(8ބ. ފާގަތި )

 ( ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.( ފާހަގަ އަދި ދޮގު ޖުމުލައިގައި )ދީފައިވާ ލިޔުން ކިޔުމަށްފަހު ތެދު ޖުމުލައިގައި ) : 2ސުވާލު 
 އިސްލާމްދީނަކީ ބާކީވެފައިވާ ދީނެކެވެ.  .2

 އް ސުކޫލުމާހައުލުގައި ކިޔަވައިދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ދީނުގެ ބައެއް މުޙިއްމު ބައިތަ .3

 ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކަށް އިސްލާމް ދީނަކީ މަތިވެރި ދީނެއްކަން އެނގެއެވެ. .4

 ދެމަފިރިން އެކީގައި ވަޒީފާތަކަށް ދިއުން ގޯހެއް ނޫނެވެ. .5

 އިގެ ތަފާތެވެ.މުސްލިމް އަންހެނުންގެ ހެދުމާ އެހެން ދީންތަކުގެ ހެދުންތަކާ ހުންނަ ތަފާތަކީ ކުލަ .6

ދީފައިވާ ލިޔުން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކިޔައިލާށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ލިޔުމުގެ މައިގަނޑު ނުގެއްލޭގޮތަށް އެލިޔުން ޚުލާސާ ކުރާށެވެ.  :3ސުވާލު 
 ފޮޅުވަތެވެ.  21ޚުލާސާގެ ދިގުމިނަކީ 

 
 


