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مادة التوحيد  - ٣ފުރަތަމަ ފަޞލުގެ ޖަވާބުތައ
ުފ ަރ ަތ ަމ ިފ ާލ ަވ ުޅ :މާ ްއ ަދ ުތ ައ ްއ ަތ ުއޙ ުީދ ަ 2ގއި ކ ަިޔވާ ަފއިވާ ިފ ާލ ަވ ުޅ ަތ ުކ ެގ ުމ ާރ ަޖ ާޢ
 .1އަޅާ އޭނާގ ރައްބު ދނގަތުން.
އަޅާ އޭނާގ ނަބިއްޔާ (މުޙައްމަދު صلى اهلل عليه وسلم) ދނގަތުން.

 .2މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން.
ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް އީމާންވުން.
ހޔޮ މިންވަރާއި ނުބައި މިންވަރަށް އީމާންވުން.

.3
أ .އިސްލާމްކަމުގ ރުކުންތަކުގ ތރއިން ފުރަތަމަ ރުކުނަކީ :ﷲ ފިޔަވާ ޙައްޤުގޮތުގައި އަޅުކަންވވޭ އިލާހއް
ނުވާކަމަށް ހކިވުމާއި މުޙައްމަދު صلى اهلل عليه وسلم އއީ އކަލާނގ ރަސޫލާކަމަށް ހކިވުމވ.
ب .އންމ ފަހު ނަބިއްޔަކީ މުޙައްމަދު صلى اهلل عليه وسلم އވ.
ان އަކީ :ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް އަޅުކަންކުރާއިރު ތިބާއަށް އކަލާނގ ފންނަފަދައިން
س ُ
ج .ا ِإل ْح َ
އަޅުކަންކުރުމވ .ފަހ ތިބާއަށް އކަލާނގ ފންނަކަމުގައިނުވިޔަސް ،ފަހ ހަމަކަށަވަރުން އކަލާނގ ތިބާ
ދކދނވޮޑިގންވއވ.
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ދީނ ެގ ަހ ުރ ަފ ްތ ަތ ްއ
ެދ ަވ ަނ ިފ ާލ ަވ ުޅު :
.1

ْ ا
اإلسَلمُ
ِ -١
ْ
اإلي امانُ
ِ -٢

ْ
اإلح اسانُ
ِ -٣
ْ ا
ނގ ައ ްށ
اإلسَلمُ ގ މާނައަކީ :ﷲ ެއ ްއ ަކ ުއ ަވ ްނ ަތ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ އކަލާނގއަށް ބޯލނބުމާއިެ ،އ ަކ ާލ ެ
ِ .2
ސ ކ ަިޔ ަމ ްނ ެތރި ުކ ުރ ުވ ާމއި ،ޝ ުިރ ާކއި ޭއ ެގ ައ ުހ ުލ ެވރ ްިނ ެގ ިކ ަބއ ްިނ ަބރ ަީއ ުވ ެމ ެވ.
ަނ ްފ ު

.3

ﷲ އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަ ްއ

ﷲ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަ ްއ

ﷲ ައ ްށ ުދ ާޢ ުކ ުރ ްނ

ﷲ ޫނ ްނ ަފ ާރ ަތ ަކ ްށ ުދ ާޢ ުކ ުރ ްނ

ﷲ އަށް ސަޖިދަކުރުން

ﷲ ނޫން ފަރާތަކަށް ސަޖިދަކުރުން

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުން

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ނުހިތުން
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ިސލާ ްމ ަކ ުމ ެގ ުރ ުކ ްނ ަތ ްއ
ތ ްިނ ަވ ަނ ިފ ާލ ަވ ުޅ :އ ް
.1
 .١ﷲ ފިޔަވާ ޙައްޤުވގން އަޅުކަންވވޭ އިލާހަކު ނުވާކަމަށާއި ،މުޙައްމަދުގފާނީ އކަލާނގ ރަސޫލާކަމަށް
ހކިވުން
 .٢ނަމާދު ޤާއިމްކުރުން

 .٣ޒަކާތް ދިނުން
ރދަހިފުން
 .٤ރަމަޟާންމަހު ޯ
 .٥ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާމީހާ ﷲ ގެ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ގެފުޅަށް ޙައްޖުވުން

.2
 އިސްލާމްދީން ފިޔަވާ އހން ދީނއް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގ ޙަޟްރަތުގައި ޤަބޫލުވވިގން ނުވއވ.
 ރއަކާ ދުވާލު

5

ނަމާދު ކުރަންޖހއވ.

 އިސްލާމްކަމުގ ފުރަތަމަ ރުކުނަކީ ﷲ ފިޔަވާ ޙައްޤުވގން އަޅުކަންވވޭ އިލާހއް ނުވާކަމަށް ހކިވުމާއި،
މުޙައްމަދުގފާނީ އކަލާނގ ރަސޫލާކަމަށް ހކިވުމވ.

ا ا ا ا ْ ا ا ا َّ
َّ ا
ا ا
ا ا َّ ا َّ ً
ا ْ ا اا اْ
ا
ُلَع َُخ ٍسُ:شهادة ُأن ُال ُ ِإَل ُإِال ُاهلل ُوأن ُُممداُرسول ُاهللُِ،وإِقام ُالصَل ُِةُ،
ُاإلسَلم
(( .3ب ِِن ِ
ا ا ا ا ا ا ُّ ا ْ
اوإيتااء َّ
ُالز اَك ُِة ا
ت))ُ[أخرجهُابلخاريُيفُكتابُاإليمانُُ،ومسلمُيفُكتابُاإليمان]
ُابلي ِ ُ
انُ،وحج
ُ،و اصومُرمض ُ
ِ
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މާނައަކީ "އިސްލާމްދީން ބިނާވގންވަނީ ފަސްކަމއްގ މައްޗަށވ .އއީ ﷲ ފިޔަވާ ޙައްޤުވގން އަޅުކަންވވޭ
އިލާހަކު ނުވާކަމަށާއި މުޙައް ަމދުގފާނީ އކަލާނގ ރަސޫލާކަމަށް ހކިވުމާއި ،ނަމާދު ޤާއިމްކުރުމާއި ،ޒަކާތް
ދިނުމާއި ،ރަމަޟާންމަހު ރޯދަހިފުމާއި ،ކުޅަދާނަކަން ލިބިގންވާމީހާ ﷲ ގ ޙުރުމަތްތރިވގންވާ ގފުޅަށް
ޙައްޖުވުމވ".

ަހ ަތ ުރ ަވ ަނ ިފ ާލ ަވ ުޅު :ފ ަރ ަތ ަމ ުރ ުކ ްނ
.1

 .2ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭼ [سورة آل عمران]٨١ :

މާނައީ:

"ހަމަކަށަވަރުން

ﷲ

އކަލާނގ

ފިޔަވައި

(ޙައްޤުވގން

އަޅުކަންވވޭ)

އިލާހަކު

ނުވާކަމަށް

ހކިވވޮޑިގންފިއވ .އަދި މަލާއިކަތުންނާއި ،ޢިލްމުގ އަހުލުވރިންވސް (އކަމަށް) ހކިވިއވ( .އކަލާނގ ހއްދވި
ތަކތި ތަދުބީރުކުރއްވުމުގައި) ޢަދުލުވރި ކަމާއިގން އކަލާނގ ޤާއިމުވ ވޮޑިގންވއވ .އކަލާނގ މނުވީ
ޙައްޤުވގން އަޅުކަންވވޭ އިލާއަކު ނުވއވ( .އކަލާނގއީ) ޢަޒީޒުވަންތަ ޙަކީމުވަންތަ ރަސްކަލާނގއވ".
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َ .3ل إِلَهَ إِال اهلله ގ މާނައަކީ ﷲ ފިޔަވާ ޙައްޤުގޮތުގައި އަޅުކަންވވޭ އިލާހަކު ނުވއވ.

.4
 ކާފަރުންނަށް އންމ ފުރަތަމަ ދަޢުވަތުދވނީ ﷲ ގ އއްކައުވަންތަކަމަށވ.
 ސުވަރުގޭގ

ތަޅުދަނޑިއަކީ َل إِلَهَ إِال اهلله

އވ.

َ .5ل إِلَهَ إِال اهلله ގ މާތްކަމާއި އކަލިމައިގ އަހުލުވރީންނަށް ހުރި ޘަވާބާއި ނިޢުމަތަކީ ހިމަނާ ކޮޅުންލާކަށް

ހުރި ކަމއްނޫނވ .ޤިޔާމަތް ދުވަހުގ ބިރުވރިކަމާއި ނުރައްކަލުން ސަލާމަތް ވގންވާ ބަޔަކީ ހަމައކަނި َل إِلَهَ
إِال اهلله ގ އަހުލުވރިންނވ.
ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވއވ.

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ

[سورة النعام ]١٨

މާނައީ" :ﷲއަށް އީމާންވ ،އަދި އ އީމާންކަމާ އއްވސް ބާވަތއްގ އަނިޔާއއް (ޝިރުކއް) ނުކޮށް،
މަސްހުނިނުކޮށް ތިބި މީހުން ދަންނައވ .އަމާން ކަމުގައިވާނީ ހަމަ އމީހުންނވ .އަދި ތދު މަގުގައިވާ
މީހުންނަކީ ހަމައއީއވ".
ސުނަން އައްތިރްމިޛީގައި އަނަސް رضي اهلل عنهގ އަރިހުން ރިވާ ވގންވއވ .އކަލޭގފާނު ވިދާޅުވިއވ .ﷲގ
ރަސޫލާ صلى اهلل عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރއްވީތީ ތިމަން އއްސވީމވ.

ِ
اك لَو أَتَْيتَِِن بِهقر ِ
ال اهلل ...يا ابْن َ ِ
اب ْاْل َْر ِ
ك بِهقَر ِاِبَا
((قَ َ
ض َخطَايَا ُثها لَقيتَِِن َل ته ْش ِرهك ِِب َشْيئًا َْلَتَْيته َ
آد َم إن َ ْ
َ َ
َ
َم ْغ ِف َرًة))[ .رواه الرتمذي ( )٣٥٣۰وحسنه  ،وحسنه اْللباين]
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މާނައީ:

"މާތް

ﷲވަޙީ

ކުރއްވިއވ...

އޭ

އާދަމުގ

ދަރިޔާއވ.

ބިންފުރންދން

ތިބާ ފާފާކޮށްގން

ތިމަންރަސްކަލާނގ ޙަޟްރަތަށް އައިކަމުގައިވިޔަސް ،ތިބާ ތިމަންރަސްކަލާނގއާއި އއްވސް އއްޗއް ބައިވރި
ނުކުރާހާ ހިނދަކު ،އ ބިން ފުރންދން ތިމަންރަސްކަލާނގ ތިބާއަށް ފާފަފުއްސވުން ގނސްދއްވާހުށީމވ".
މިބަސްފުޅުން އނގޭ ކަމަކީ އާދަމުގ ދަރިޔާ ކިތަންމ ބޮޑު ފާފައއް ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވސް ޝިރުކު ނުކޮށް
ހުރިއްޔާ ،ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ،އފާފަ އޭނާގ ކިބައިން ޢަފޫ ކުރައްވާ ،ފުއްސަވާދއްވުން
އކަށީގންވާކަމވ .ނަމަވސް ޝިރުކު ކުރުމުގ ފާފަ ނުފުއްސަވާދއްވާނކަމވ.

ނމި ޮއ ްތ ަބއި
ސ ަވ ަނ ިފ ާލ ަވ ުޅު :ކރީ ިފ ާލ ަވ ުޅ ެގ ުނ ި
ަފ ް
 .1أا ْش اهد ُأا َّن ُُما َّم ًدا ا
ُرسول ُاهللِ ގ މާނައަކީ އކަލޭގފާނުގ އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންވުމާއި ،އކަލޭގފާނުގ
ބަސްފުޅުތައް

ތދުކޮށް ކަށަވަރުކުރުމާއި ،އކަލޭގފާނު ނަހީކުރއްވި ކަންތައްތަކާއި އއްކިބާވުމަށް އންގވި

ކަންތައްތަކުން ދުރުހލިވުމާއި ،އކަލޭގފާނު ޝަރުޢުކުރއްވިގޮތަށް މނުވީ ﷲ އަށް އަޅުކަން ނުކުރުމވ.

.2
أ .ރަސޫލާ صىلُاهللُعليهُوسلم އަހަރމންނަށް އަމުރުކުރއްވީ ﷲ އަށް ކިޔަމަތްތރިވުމަށވ .އަދި އކަލާނގއަށް
އުރދުން ،އކަލޭގފާނު އަހަރމންގ މައްޗަށް ނަޙީކުރއްވިއވ.
ب .ރަސޫލާ صىلُاهللُعليهُوسلم އަހަރމންނަށް އަމުރުކުރއްވީ ﷲ އއްކައުވަންތަކުރުމަށވ .އަދި ﷲ ައ ްށ
ޝ ުިރ ުކ ުކ ުރ ްނ އކަލޭގފާނު އަހަރމންގ މައްޗަށް ނަޙީކުރއްވިއވ.
ج .ރަސޫލާ صىلُاهللُعليهُوسلم އަހަރމންނަށް އަމުރުކުރއްވީ ތދުވރިވުމަށވ .އަދި ޮދ ުގ ެހ ުދ ްނ އކަލޭގފާނު
އަހަރމންގ މައްޗަށް ނަޙީކުރއްވިއވ.
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 .3މުޙައްމަދު صىلُاهللُعليهُوسلم އއީ އކަލާނގ ރަސޫލާކަމަށް ހކިވުމުގ ދަލީލަކީ:

ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﮊ [سورةُاألحزابُ]٤۰

ُ

މާނައީ "ތިޔަބައިމީހުންގ ބޮޑތި ފިރިހނުންގ ތރއިން އކއްގވސް ބައްޕަކަމުގައި މުޙައްމަދުގފާނު ނުވއވ.
އހނއްކަމަކު (އކަލޭގފާނީ) ﷲގ ރަސޫލާއވ .އަދި ނަބީކަން ޚަތިމުކުރއްވި ކަލޭގފާނުވސްމއވ .އަދި
ޮކންމ ކަމއް މޮޅަށް ދނވޮޑިގންވާ ކަލަކުކަމުގައި ﷲ ވޮޑިގންވއވ".

.4

أُ ُ

ُ

ُ

ُُ

ُ

ُُُُُب

ُ

އެކަލޭގެފާނުގެ އަމުރުފުޅުތަކަށ
ދުރުހެލިވުނ
އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސފުޅު
ޤަބޫލުކުރުނ
އެކަލޭގެފާނު ނަހީކުރެއވި
ކަނތައތަކާ

ﷲ ފިޔަވާ އެހެނ
ފަރާތަކަށ

 .5އައްރަޙީޤުލްމަޚްތޫމް

އަޅުކަނ ނުކުރުނ
ކިޔަމަނވުނ
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ަހ ަވ ަނ ިފ ާލ ަވ ުޅެ :ދ ަވ ަނ ައދި ތ ްިނ ަވ ަނ ުރ ުކ ްނ
.1

أ

ب

ނަމާދު ޤާއިމްކުރުން

އިސްލާމްކަމުގެ ފުރަތަމަ ރުކުން

ޒަކާތް ދިނުން

ހަތަރުވަނަ ރުކުން

ﷲ ފިޔަވާ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އިލާހެއް ނުވާކަމަށާއި،

ދެވަނަ ރުކުން

މުޙައްމަދު صلىُاهللُعليهُوسلم އެއީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާކަމަށް
ހެކިވުން

ތިންވަނަ ރުކުން

 .2ނަމާދާއި ޒަކާތަކީ ވާޖިބއްކަން ދޭހަވާ ދަލީލަކީ:

ِ
ِِ
ي ﴾ [سورة البقرة ]٣٣
يموا ال ا
صالةَ َوآتهوا الازَكا َة َو ْارَكعهوا َم َع الاراكع َ
﴿ َوأَق ه
މާނައީ" :އަދި ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު ޤާއިމްކުރާށވ .އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޒަކާތްދޭށވ .އަދި ރުކޫޢުކުރާ
މީހުންނާ އކުގައި ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢުކުރާށވ".
 .3ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވއވ.
ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ
[سورة البينة ]٥
މާނައީ" :އބައިމީހުންގ ދީން ﷲއަށް ޚާލިޞްކުރާޙާލު ޙުނަފާއިންގ ގޮތުގައި (އބަހީ :ތައުޙީދުގ މަގަށް
ލނބިހުރ) ﷲ އަޅުކަންކުރުމަށާއި ،ނަމާދު ޤާއިމުކުރުމަށާއި ޒަކާތްދިނުމަށް މނުވީ އބައިމީހުންނަށް
އަމުރުވވިގންނުވއވ .އަދި ސީދާވގންވާ ދީނަކީ އއީއވ".
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.4

K
ައ ަހ ެރ ްނ ެގ ައޚ ައ ްށ:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
ނ ަވ ަރ ްށ ޯގ ް
ދީނ ެގ ެދ ަވ ަނ ުރ ުކ ެނ ެވެ .އއީ ު
ިސލ ްމ ު
ދީނ ެގ ަތ ެ
ކ އ ް
ސ ުކދ ްިނ ެނ ެވ.
ނބ ެވަ .ނމ ުދ ުނ ުކރ ީ
ަނމ ަދ ީ
ކ ު
ކ ަނ ަރ ަކ ަވ ްނ ަތ ެވރ ްިނ ެގ
ސ ަވ ުރ ެގ ަވ ްނ ަތ ެވރ ްިނ ެގ ޞ ަިފ ެއ ެކ ެވަ .އދި ަނމ ުދ ުނ ުކ ުރ ަމ ީ
ަނމ ުދ ަތ ަކ ްށ ަރ ްއކ ެތރ ުިވ ަމ ީ
ޞ ަިފ ެއ ެކ ެވ.

ސ ަވ ަނ ުރ ުކ ްނ
ަހ ްތ ަވ ަނ ިފ ާލ ަވ ުޅަ :ހ ަތ ުރ ަވ ަނ ައދި ަފ ް
.1
ފުރަތަމަ ރުކުން:

ﷲ ފިޔަވާ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަން ވެވޭ އިލާހެއް ނުވާކަމަށާއި،
މުޙައްމަދު صلى اهلل عليه وسلم އެއީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވުން

ތިންވަނަ ރުކުން:

ޒަކާތް ދިނުން

ދެވަނަ ރުކުން:

ނަމާދު ޤާއިމްކުރުން

ފަސްވަނަ ރުކުން:

ހަތަރުވަނަ ރުކުން:

ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ މީހާ

ﷲ ގެ

ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ގެފުޅަށް

ޙައްޖުވުން

ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ ހިފުން
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.2
أ .ރަމަޟާން މަހުގައވ.

ب .لَْي لَةه الْ َق ْد ِر

އއްހާސް މައްސަރަށްވުރ ހޔޮކަން ބޮޑވ.

.3

أ

ب
ذوُال َق ُْع َدة މަހުގައެވެ.
ضان މަހުގައެވެ.
َرَم َ
ذوُال ِحجُة މަހުގައެވެ.

 .4ﮋ  ...ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ...ﮊ [سورة آل عمران ]٧٩
މާނައަކީ " ...އކަމަށް މަގއްފނި ކުޅަދާނަވއްޖ މީހާ،

އ ގފުޅަށް ޤަސްދުކޮށްގންދިއުމީ (އބަހީ:

ޙައްޖުވުމަކީ) ﷲ އަށްޓަކައި މީސްތަކުންގ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބކވ"...

ރދަ ވީއްލުމއް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުން ލިބޭ ޘަވާބު ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައވ.
ރދަވރިޔަކަށް ޯ
 .5އާއކވ .އއީ ޯ
އއީ

އރޯދަވރިޔާގ

ޘަވާބުން

އުނިނުވ

އރޯދަވރިޔާއަށް

ލިބޭވަރަށް

ބަޔާންކުރވިފައިވާތީއވ.

 .6މުސްލިމއްގ މައްޗަށް ޙައްޖު ވާޖިބުވގންވަނީ ޢުމުރުން  1ފަހަރުއވ.

ޘަވާބުލިބޭނކަމަށް

ޙަދީޘްއއްގައި

