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ޢަގުސެ ޙަޤީޤަގްޖަމާ ގަބްޑީޣު

ދް ހަޒަކާގް ޓަފާޓައިވަދީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަޔު އިޑްޔާލް ބިވަދަ ޤަޒުދުސެ މެޔުގެޒޭސައި މިޒައިދް ހިޖު

 .ދްޔަހްޑަވީއެވެކަމާޢީޑް އަޑްމުޙައްމަޔު އިލް

ސެ ޔިޔޯބަދްޔީ( ޢިޑްމުސެ ބޮޏު ހަޓޮގްޙަޔީޘް )މީދާ ކީޒިގި ޤުޒްއާދް ހިގުޔަލްކުޒުމަފްޓަހު ކުގުބުއްލިއްގާސެ ހަޓޮގް 

އަޔި ޢަޤީޔާއަކީ . މީދާސެ މަޒްހަބަކީ ޙަދަޓީ މަޒްހަބެވެ. އެއްސޮގަފް ކިޔެވިއެވެ 1(ލޫޓީ މަދްހަޖު)މަދްހަޖާއި 

 .އަޔި ގަބާވަދީ ލޫޓީ ޠަޒީސާ ގަކަފެވެ. ޢަޤީޔާއެވެ 3އަޔި މާގުޒީޔީ 2ޢަޝްޢަޒީ

 ހިޓާޓައިވަދީ އައްޝައިޚް ޒަޝީޔު( ލޫޓީދް ހިޓާ ބައިޢަގު)ގު ޢަބައިއެދްމެ ޓުޒަގަމަ މުޙައްމަޔު އިޑްޔާލް 

ޝައިޚް އަޙްމަޔު ޝޭޚް މަޒުވުމުދް އައް އެ ޓަހުދްއަޔި އޭސެ. ފެވެސެ އަގް މައްޗަހީކަދްކޫއަޑް އަޙްމަޔު

އްޗަފް މީހުދް ލޫޓީދްސެ މަދްހަޖުސެ މަ އަޔި އެހެދް. ކުޒިއެވެގު އާޢަސެ އަގްމައްޗަފް ބައި އައްލަހާޒަދްޓޫޒީ

 .ޔިދެވެދުޓޫޒީ އައްއިޑްޔާލަފް ބައިޢަގު ހިޓުމުސެ ހުއްޔަ 

 !އިދޔެއެވެ 4އިޒީސައި ޚަޑްވަގުސައިއިޑްޔާލްކ އައްޝައިޚް ދޫޒު މުޙައްމަޔު އަޑްބަޔާޔޫދީސެ ޤަބުޒުކަ މުޙައްމަޔު

ދްކޫހީ ސެ ޤަބުޒުކައިޒީސައި ލޫޓީދްސެ ދުބައި ޠަޒީޤާއެއް ކަމުސައިވާ އަޔި ޢަބްޔުޑްޤުއްޔޫލް އަޑްކަ

ޑްޤުއްޔޫލް އަޑްކަދްކޫހީއަކީ ވަޒަފްބޮޏަފް ޢަބްޔު !އިދޔެއެވެ (މުޒާޤަބާކުޒުދް) ޢަމަޑުގައްކުޒުމަފް 5ސެޖިޝްގިއްޔަގު

                                                           
 ބިޔުޢައާއި ޝިޒުކާއި ޚުޒާޓާގުދް ޓުޒިސެދްވާ ބައެއް 1

2
 ވަޑްޖަމާޢަގުސެ ޢަޤީޔާއާއި ޚިޑާޓް ޢަޤީޔާއެއްއަހްޑުއްލުއްދަގް   

 އަހްޑުއްލުއްދަގް ވަޑްޖަމާޢަގުސެ ޢަޤީޔާއާއި ޚިޑާޓް ޢަޤީޔާއެއް 3

4
ްސެދް ގަޢާޑާ ޓިޔަވައި އެހެދް އެއްވެލް ޓަޒާގެއްސެ މުޒާސަބާ ދުވަގަ ބެއްޑެވުދް ގިމާސެ މައްޗަފް  ދުވާކަމުސެ އިހްލާލް ހިގްމައްޗަފް ސެދެލهللا  

 .ގަދެއްސައި ހުޒުދްއެކަހެޒި 

އަފް " ޖިޝްގު"އަޓްޣާދިލްގާދުސެ ޒަފެއްކަމުސައިވާ ހަޒާގުސެ އަވަފެއްކަމުސައިވާ . ލޫޓީދްސެ ބިޔުޢަވެޒި ޖަމާޢަގެއް 5

ޖިޝްގިއްޔަގު . މިޖަމާޢަގުސެ އެދްމެ އިލްމީހަކީ ޚޫޖާދް މުޢީދުއްޔީދް އަޑްޖިޝްގީއެވެ. ދިލްބަގްކޮފްޔެވިޓައިވާ ދަމެއް

" ދާޟިޒީهللا " "ހާޟިޒީهللا "ހަޓްގާއަކް އެއްޓަހަޒު ކޮދްމެވެލް ޤަބުޒެއްސެ ކައިޒީ ބައިސަޏިއެއްހާއިޒު ހުޒެ  މުޒާސަބާކުޒުމަކީ

 .މިޔެކަޑިމަ ކިޔުމުސައި ހުޒުމެވެ
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ބުދާ ކުޓުޒުސެ ޓިޔަވައި އެހެދްއެއްވެލް އެއްޗެއްދުވާކަމަފް هللاކަމަފާއި هللاހުޒިހާ އެއްޗަކީ )ވިޙްޔަގުޑްވުޖޫޔުސެ 

 .ބާޠިޑު އަޤީޔާ ޤަބޫޑުކުޒާމީހެކެވެ (ޢަޤީޔާ

ވެލް އިދްޏިޔާސެ ވެޒިޒަފް މަޒުވީޔިދީވެލް އަޔި އިޑްޔާލް ޔިޒިއުޅެ އަޔި އުދސެދި އުދސަދްދައި މުޙައްމަޔު

 .ސައެވެޔިއްޑީ

މީދާއަކީ ގަބްޑީޣް . އިޑްޔާލްސެ ޓިޒިހެދް ޔަޒިޓުޅަކީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަޔު ޔޫލުޓް އަޑްކަދްޔަހްޑަވީ އެވެ

އަޔި މުޙައްމަޔު އިޑްޔާލްސެ އަދްހެދް ޔަޒިޓުޅު ކައިވެދި ކުޒީ އައްޝައިޚް . ޖަމާޢަގުސެ ޔެވަދަ އަމީޒެވެ

މިއީ ގަބްޑީޣް ޖަމާޢަގަފް . ޓޮގުސެ މުއައްޑިޓެވެ" ޓަޟާއިޑުޑް ޢައުމާޑު"މީދާ އަކީ . ކަޒިއްޔާ އާއެވެމުޙައްމަޔު ޒަ

 .އުޅޭ ޢަޖަމީދްސެމަދްހަޖެވެ

  

                                                                                                                                                                                    
މި ޢަމަޑަކީ އޭސެ . ޝައްކެއްވެލް ދެއްސޮގުސައި މި ޢަމަޑަކީ ބަޔާދްވެ އެސިސެދްވާ މަސުޓުޒެޔުމެކެވެ އަޔި ބިޔްޢައެކެވެ: ދޯޓް 5

 .ޝިޒުކުސެ ދުބައި ޔޮޒު ހުޅުވިސެދްޔާދެ އަމަޑެކެވެ ލަބަބުދް
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ސޮގުސައި އައްޝައިޚް މުޙައްމަޔު އިޑްޔާލް ޔީދަފް ސޮވާޑުމުސައި ޔެކޭޙަލަދް އައްދަޔުވީ އައްޝައިޚް އަބުޑް

އްލުޒެ ބޭދުދްކުޒަމުދް އައި އުލޫޑަގަކާ އެއްސޮގަފް މަލައްކަގްކޮފްސެދް ކުޒީ ސެދެލްސަގީމިޓަޔަސޮގްގަކެއް 

ދް ދަޔުވީ މިހެޝޭޚް އަބުޑްޙަލަދް އައް. އެޒަފުސެ އަހުޑުވެޒިދް އިލްޑާހުކުޒުމުސައި ދާކާމިޔާބުވުމުދްދެވެ

ގަފް ގާއީޔުކޮފްޓައި  އަފް ގަބްޑީޣް ޖަމާޢަ (هللاމަހުޒަޙި)ބާޒް  ޢަބްޔުޑް ޢަޒީޒް ބިދްވަދީ އައްޝައިޚް ބުދެޓައި

 . ސައެވެޓީއެއްވި ލިޓޮދު

ޔާދް ކިޔާ ޓޮގުދް އައްޝައިޚް މި" ޔާލްގުޑް އިޑްޡާމަޑްޓޫ"ވާ ޑިޔެޓައިދުޢުމާދީ މުޙައްމަޔު މަދްޡޫޒު އައް

އޭދާ . ޔު އިޑްޔާލްސެ އަމިއްޑަ ބަލް ދަސުޑު ކުޒައްވާޓއިވެއެވެއައްޝައިޚް މުޙައްމަ ،މުޙައްމަޔު އަލްޑަމް

ޓައިވަދީ ދިޔީސައި އޭދާއަފް އެދސި (އިޑްޔާލްއަފް) މިސޮގްގަފް އޭދާއަފް . "ބުދެޓައިވާ ކަމަފް އެޓޮގުސައި ވެއެވެ

 މިހުވަޓެދުސައި އޭދާއަފް ކީޒިގި ޤުޒްއާދްސެ . ޓެދުދު ހުވަޓެދަކުދްދެވެ           

                            

                  ެމި އާޔަގުސެ އާ ގަޓްލީޒެއް ޓެދުދެވ . 

( އެހެދީ. )ކަމުސައި ގިޔަބައިމީހުދް ވީމުއެވެއުއްމަގް މީލްގަކުދްދަފްޓަކައި ދެޒުއްވިކ އެދްމެ ހެޔޮ]: މާދަ

އަޔިކ ގިޔަބައިމީހުދް . އަޔިކ ދުބައިކަދްގައް ދަހީކުޒަމުއެވެ. ކުޒަމުއެވެ އަމުޒު ގިޔަބައިމީހުދް ހެޔޮކަދްގަކަފް

ވީދަމަކ އެއުޒެދްދަފް އެސޮގް ހެޔޮކަދް ބޮޏުވީލްކަދް އީމާދްވެޒިދް އަހުޑު ޓޮގުސެ. ވަމުއެވެއީމާދްއަފް  هللا

އަޔިކ އޭސެގެޒެއިދް ސިދަމީހުދްދީ . ވެސެދްގިބި މީހުދްވެއެވެއީމާދް އެއުޒެދްސެ ގެޒެއިދް. ކަފަވަޒެވެ

  [ދްދެވެޓާލިޤު

ސެދްދަދީ  ޔާގުދް އޭދާ ޔަޑީޑުއާއަފް މި" " ޔިދުމަފްޓަކައި ދުކުގުދް ދުވަގަ ސެ މަސަފް ޔަޢުވަގުهللا 

ސޮގުދް ބުދާ އޭދާ. މި ބަލްޓުޅުދްދެވެ" ދެޒުއްވުދު: "މާދަ" "މަގީސައި ބަޔާދްވެޔިޔަ އާޔަގުސައިވާ 

އެއްގަދެއްސައި ޤާއިމްވެ ގިބުމުދް އެކަދް ހާލިޑެއް  އޮގުމުދް ޔަޢުވަގު ޔިދުމަފްޓަކައިމިހެދް ބަލްޓުޅުމި

  ސެ ޓަހަގަފް      އަޔި   އަޔި . އެވެދުވާދެ

ޔިޔުމުދް އީމާދްކަދް  7ވުމުދް ކުޒީސައި ބަޔާދްވެޔިޔަ ސޮގަފް ޔަޢުވަގު ޔިދުމަފްޓަކައި ޚުޒޫޖަފްއައިލްޓައި

                                                           
6

 ވަދަ އާޔަގް ސެ    
7

 .މަސަފްސޮވާޑުމުސެ ދަމުސައި ސައުމުދުވަގަ ޒަގްޔޫކޮފް ދިކުމެސެދް ޔިއުދްهللا  



 ަތްބީލުޣ ަޖމަާޢުތެގ ަޙޤީަޤތް 

 

ވަދީ ގްދިލްބަ އަޔި އޭދާ ބުދާސޮގުސައި މި އާޔަގުސައިވާ  .އެވެދާ ޔަޑީޑުދަސަޒުވެސެދްޔާ ކަމުސައި އޭއިގު

ވާ ވަޙީ ކުޒައްވާޓައިهللا ޓަހެ ޢަޒަބިދްސެ ޙައްޤުސައި . ދިލްބަގްވަދީ ޢަޖަމީދްދަފެވެ އަޔި . ޢަޒަބިދްދަފެވެ

އެއުޒެދްސެ މައްޗަފް ބާޒު ހިދްސަވާ ބޭކަޑަކު ކަމުސައި ): މާދަ    .ކަމުސައި އޭދާ ބުދެއެވެ

 އަޔި ކަޑޭސެޓާދަކީކ އެއުޒެދްސެ ކަދްގައްގައް : )މާދަ    އަޔި ( ކަޑޭސެޓާދު ދުވެއެވެ

އަޔި ޔީދަފް ޔަޢުވަގު ޔިދުމުސެ މަޤްލަޔަކީ ދުވަގަ ދިޔަގަކީ (. ކުޒައްވާޓައިވާ ވަކީޑަކު ކަމުސައިވެލް ދުވެއެވެ

 މްޒާދް ލޫޒަގުސެ ކުޒިދް ބަޔާދްވެޔިޔަ އާޑްޢި ޔައްކަމުދް ކަމުސައި ޔަޑީޑުގިމާސެ ދަޓްލު އިލްޑާޙު ކުޒުދް 

        ހަމަ އެ އާޔާގަގުސައިވާއަޔި . ސެދެއެވެ( )ވަދަ އާޔަގުސައިވާ 

މި  .(ވީދަމަކ އެއުޒެދްދަފް އެސޮގް ހެޔޮކަދް ބޮޏުވީލްކަދް ކަފަވަޒެވެއީމާދް ވެޒިދްއަހުޑުޓޮގުސެ : )މާދަ

އަޔި މިއާޔަގުސައި އެބަމީހުދް އީމާދްވުމުދް އަޅުސަދޏުމެދް މުލްޑިމުދްދަފް . ބަލްޓުޅު ސެދެއެވެ

 ".ޙީ ކުޒައްވާޓައިދުވާ ކަމުސައި ބުދެ ޙުއްޖަގްޔައްކައެވެވަهللا ކަމުސައި ވަޒު ހެޔޮކަދްބޮޏުވީލްކަދް ކަފަ

    "ޙަލަދް އައްދަޔުވީ ޑިޔުދު އައްޝައިޚް އަބުޑް ،އައްޝައިޚް މިޔާދް މުޙައްމަޔު އަލްޑަމް

ބުދިކަމުސައި މިޓޮގުސައި ޝައިޚް މުޙައްމަޔު އިޑްޔާލް . މި ޓޮގުދް ދަޤުޑު ކޮފްޓައިވެއެވެ"  

އަޔި . އޭދާ މަޔީދާސައި ހުޒި ޔުވަލްވަޒުސައި ގަބްޑީޣް ކުޒުމަފް އޭދާއަފް އަމުޒުކުޒެވުދެވެ. ބަޔާދްވެސެދް ވެއެވެ

ކަދްގަކެއް  ދުވަގަ. )ގިމަދްމެދް ކަޑޭސެ ބޭދުދްހިޓާދަމެވެ: "މާދަ" . "އޭދާއަފް ބުދެވުދެވެ

ފް ޒިކުޒު ކުޒުމުސައި އުދޔަސޫގަކެއް އިހުލާލްކުޒެވޭގީ އޭދަސެ އަޔި މުޙައްމަޔު އިޑްޔާލަ .("ހަވާޑުކުޒާދަމެވެ

. ޔެދް ޒަޝީޔު އަޙްމަޔު ލިހިސެދްޓައި ބުދްތެވެ. ޠަޒީސާސެ ޝެއިޚް ޒަޝީޔު އަޙްމަޔު ސާގުސައި ޝަކުވާ ކުޒިއެވެ

 .ސާގުސައި ޝަކުވާ ކުޒިއެވެهللا ޙާޖީ އިމްޔާޔު ،ހަމަ ގިސޮގަފް އައްޝައިޚް މުޙައްމަޔު ޤާލިމް

އޭދާ އަފް އެ ޔިމާވި ކަމަކީ ދަބީކަމުސެ هللا އެވަސުގު ޙާޖީ އިމްޔާޔު. ކިޔުދު ޓޮގުސައި ވެއެވެ"  "

    އަޔި އޭދާއަފް އެވާ އުދޔަސުޑަކީ ދަބީ . ޓުޒުމަކުދް އޭދާސެ ހިގްޓުޒުދްކަމުސައި ބުދްތެވެ

އެއިޑާހުސެ هللا އަޔި . އްކަމުސައި ބުދްތެވެއަފް ވަޙީ ބާވައިޑެއްވޭއިޒު އެކަޑޭސެޓާދަފްވާޓަޔަ އުދޔަސޫ ޔަގިކަމެ

 ((.!ބުދްތެވެهللا ދަބިއްޔުދްދާއި ހަވާޑުކުޒެއްވި މަލައްކަގް އޭދާއާއި ހަވާޑު ކުޒައްވާދެކަމުސައި ޙާޖީ އިމްޔާޔު

ޑެވޭ ސޮގުސައި ގުޒުކީސައި އުޓެޔުދު ދޫޒްލީ ލިޓަ އަކީ ބެ އުޞޫޑަކީ ދުވަގަ  ގަބްޑީޣު ޖަމާޢަގުސެ 

ދޫޒުލީ ޙަޒަކާގުސެ މުއައްލިލަކީ . އުޞޫޑެވެ ހަޒަކާގުދް އައްޝައިޚް މުޙައްމަޔު އިޑްޔާލް ދަސާޓައިވާ 

ލީ އަޑްކުޒުޔީ އިޚް މުޙައްމަޔު ލަޢީޔު އައްދޫޒުއައްޝަބަޔީޢުއްޒަމާދް އައްދޫޒުލީސެ ޑަޤަބުޔެވިޓައިވާ 

ޔަ ސުޅުމެއް މި ޔެ ޙަޒަކާގުސެ މެޔުސައި ވާކަމަފް ބެޑެވޭ ލަބަބަކީ ގަބްޑީޣް މިޓަ  .(ހ-).އެވެ

މަލްޖިޔުއް ދޫޒުސެ ދަމުދް ފް ސިދަ މަޒުކަޒުގަކަޖަމާޢަގް އުޓެޔިސެދް އައި ޔުވަލްވަޒު އެމީހުދްސެ 

 .ވެއަޔި މީސެ އިގުޒަފްވެލް މި ޔެޙަޒަކާގުސެ އެއްސޮގް ވަޒަފްސިދަ ކަދްގަކެއްވެއެ. ވެދަދްޔީޓައިވުމެ



 ަތްބީލުޣ ަޖމަާޢުތެގ ަޙޤީަޤތް 

 

ކީ  އެބައިމީހުދްއުޅޭ މާޙައުޑު ޑަދޏުޔަދޏިއަހުޒިހާ ގަބްޑީޣީދްވެލް ޤަބޫޑުކުޒާ ސޮގުސައި އެބައިމީހުދްސެ 

 .އިޞްޑާޙު ކުޒުމެވެ ވެލްއެބައިމީހުދްސެ އަމިއްޑަ ދަޓްލުގަކާއި  އެހެދްމީހުދް ކޮފްސެދްބަޔަޑު

އެހެދްކަމުދް އެމީހުދްސެ . ދުވެއެވެ ލާބިގުކޮފްޓައި އަޔި ދަޓީކޮފްޓައިވެލްވެލް ޑިޔެކިޔުމަކުދް މިކަދް އެއް

ޝެއިޚް އެމީހުދްދަފް ގާޢީޔުކުޒާމީހުދް ބުދާސޮގުސައި . މެޔު މީލްގަކުދްވަދީ ޚިޔާޑުގަޓާގުވެޓައެވެމިޑަދޏުޔަދޏިއާ

ބުޔަފްއަޅުކަދްކުޒުމުސެ މާހައުޑުސެ  އިދްޏިޔާސައި އޮދްދަމުޙައްމަޔު އިޑްޔާލް މި ޙަޒަކާގް ޓެއްޓުމުސެ ބޭދުމަކީ 

ލަބަބުދް މުލްޑިމުދްސެ ގެޒެއިދް ބަޔަކު މުޒުގައްޔުވެޔާދެކަމުސެ ބިޒަފްޓަކައި މުލްޑިމުދްސެ ގެޒޭސައި އިލްޑާމީ 

ލޫޓިއްޔަގު  8އެމީހުދްދާއި ޔެކޮޅަފް ވާހަކަޔައްކާ މީހުދް ބުދާސޮގުސައި އެމީހުދްދަކީ ބާޠިދީ. މެވެޑާކުޒުއާޒޫޙު 

ކުޓުޒުސެ ދުބައި ) ލަބަބަކީ ބާޠިދީމަޒުހަބުސެ. ޓަގުޒާ ބަޔެކެވެ( ކީ މުޅިދް ބާޠިދީ އެއްޗެކެވެލޫޓިއްޔަގަ)

 ޢަޒަބި ގަބްޑީޣީދްސެ. މީހުދް ޓަޔައިދް އެކިޓަހަޒު އެކި ސޮގްސޮގަފް ޢަމަޑުކުޒާބައެކެވެ (ޢަޤީޔާއެއްސެވެޒި ބައެއް

އަޔި ޢަޖަމީދްސެ . އެވެ( ޒަދސަޅު ޓޮގެއްއިވާ މިއީ އިމާމު ދަވަވީ ޑިޔުއްވާޓަ)މަދްހަޖަކީ ޒިޔާޟުއް ޞާޑިޙީދް 

އަޔި . އެވެ( ޓޮގެއްޓަލާޔަ ވެޓައިވާ  މިއީ ޝިޒުކާއި ބާޠިޑުވާހަކަގަކުދް)ޢުމާޑު އަމަދްހަޖަކީ ޓަޟާއިޑުޑް 

ގައް ބަހައްޓާޓައިހުޒުމުދް ބުޒުބޮޏު މިލްކިގާއި މަޒުކަޒުސައި ޤަ ސައި ހުދްދަ އެބައިމީހުދްސެއިދްޏިޔާއާއި ލޫޔާދު

ކިގް އަޔި މަޒުކަޒުސެ ސައި ހުދްދަ އެބަމީހުދްސެ މައި މިލްޔުއަޔި ޕާކިލްގާދުސެ ޒާއިވިދް. ބެއެވެޑި މިޔަފް ޔަޑީޑު

އިމީހުދް އެބަސައި ކުޒެވުދު ޖިހާޔަފް ޔިޔުމަފް ދިލްގާދުޣާއަޔި އަޓް .ބުޒު ބަހައްޓާޓައި ހުޒެއެވެބޭޒުސައި ޤަ

އަޔި ހަގިޔާޒުސެ ޖިހާޔު . އްދޫދް ކަމުސައި ޙުއްޖަގްޔެއްކިއެވެއިދްކާޒުކޮފް ހަގިޔާޒުދް ޖިހާޔުކުޒުމަކީ އޮގްކަމެ

ގަބްޑީޣީ  (އެމީހުދް ޔާސޮގަފް) ޘްގަކުސައިވާ ޖިހާޔުސެ ދައްޞުގަކުސައިވަދީބާގިޑްކޮފް ޤުޒްއާދާއި ޙަޔީ

 .މާދަކުޒިއެވެ މަފްދްކަޚުޒޫޖަފްޔިޔު

                                                           
8
 .ބާޠިޑު ޓިޒުޤާއެއް ކަމަފްވާ ޝިޔައީދްސެ ގެޒެއިދްވާ ޓިޒުޤާއެކެވެ  
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އެޖަމާޢަގުސެ އަމީޒަފް  ސެ ބޭދުދްގަކަފް ޓުޔޭވަޒަފްޚުޒޫޖަފް ޔާމީހުދް އެމީހުދް މި ޖަމާޢާގާއި އެއްކޮފް -

. އެވެޑާޒި ޔައްކައަމިއްޑަސޮގުދް 

އިދްޏިޔާސެ ކުޒީސެ ޕާޒޑިމެދްޓްސެ މެމްބަޒެއް  (هللاޒަޙިމަހު) އަލްޑަމް ޔާދް މުޙައްމަޔުއައްޝައިޚް މި -

ދް ދަޤުޑު އޭ ކިޔުދުޓޮގު" ޒައިދްޞަޔް އްމުކާޑަމަގު"ޑިޔެޓައިވާ  ވީއައްލައިވުހާޒުهللا ކަމަފްވާ ޙިޓްޡު

އަޑްޙާއްޖު ޒަޝީޔު އަޙްމަޔު މެޔުވެޒިކޮފް އިދްޏިޔާސައިއޮގް އިދްސިޒޭލިދްސެ ލަޒުކާޒުދް . ކުޒައްވާޓައިވެއެވެ

.ޓަހުދް އެމީހުދް މިއެހީޔިދުދް ހުއްޓާޑިއެވެ !ވަމުދްސެދްޔިޔައެވެ ގަބްޑީޢުޖާމާޢަގަފް ޓައިލާސެ އެހީގައް

ލާގަކަފް ޚަޒަޔުކުޒަދީ ޖަމާޢާގުސެ މައި ޖަމާޢަގުސެ މަޔަޒު ގާއި މުލާޒަޔީކޮއްދަފް ދްއަމީޒުޖަމާޢާގުސެ  -

ބައެއް )ބާއްވާ ބޮޏެގި އެއްވުދްގަކަފް ގަދްގަދާއި  އަޔި ގަބްޑީޣް ޖަމާޢަގުދް ޢާއްމުސޮގެއްސައި. ދްދެވެގަކުމަޒުކަޒު

މެހެމާދުދްދަފް ކާދްޔިދުމަފް  (އެގައްހާލްޓަހަޒު  ބައެއް)ހިޓުމަފާއި އެގައް ލަގޭކަ  ކުއްޔަފް( ޓޭޑިސެގަފް ޓަހަޒު

ޔުސައި ޒުދްސެ މެއްޔުސައި ގިބޭ އެ ޖަމާޢާގުސެ އަމީބޭދުދްވާ ޑާޒި ޑިބޭސޮގް ވަދީ އިދްޏިޔާ ލަޒަހަ

 މީޒުދްދަފްވެލްއައެކަދްގައް އިދްގިޒާމުކުޒާ ލަޒަހައްޔުގަކުސައި ގިބޭ  މިޑާޒި ޑިބޭސޮގެއް .ލިއްޒުކުޒެވިޓައެވެ

!ދޭދސެއެވެ

ޢަގަފް ޑާޒި ޑިބެދީ އެ ޖަމާޢަގުސެ ވިޔަޓާޒިވެޒިދްދާއި ޖަމާ ސޮގުސައިޔެކޭ އްމު މެމްބަޒުދްޢާއަޔި ޖަމާޢަގުސެ ބައެއް 

 މަވެލް މިބައިމީހުދް ޔެކޭސޮގާއިއެހެދްދަ. ބައެއްމީހުދްސެ ޓަޒާގުދްދެވެ އަޔި ޖަމާޢަގަފް ގާއީޔުކުޒާ

އި އެމީހުދްދަކީ ބުދާސޮގުސަ އެޖަމާޢަގުދް. ޑާޓުވެއެވެޚިގާއި  ވަޒަފްބޮޏަފް ގަބްޑީޣްޖަމާޢަގުދް އަޏުއަޒުވާޓއިވާސޮ

ޔަޢުވަގުޔިދުދް ޔޫކޮފްޑާޓައި ކަމަފާއި ބައެއްދޫދް ސަދްދަޑިބޭ އެއްޗެހި ބަޑައިސޮގުސައި ހިޑޭ އެހީސެ

ކަމާއި އަޔި އެމީހުދް ޔަޢުވާކުޒާ ޒުހުޔުވެޒި .ވިޔަޓާޒިކޮފްސެދްވެލް މުޔާއެއްކުޒާ ބައެއް ދޫދްކަމަފެވެ

 .ޚިޒަގަފްޓަކައި ޔުދިޔެވީ ޢަމަޑުގަފް ހުއްޓާޑުމާވެލް މިކަދްގައް ގަޢާޒުޟުވެއެވެއާ

  



 ަތްބީލުޣ ަޖމަާޢުތެގ ަޙޤީަޤތް 

 

އި މީދާއާ. ދްޔަހްޑަވީއެވެޔާލް އަޑްކަޖަމާޢަގުސެ މުއައްލިލު އައްޝައިޚް މުޙައްމަޔު އިޑް :އަމީޒު ޓުޒަގަމަ

 .ހިދސައްޖެއެވެބެހޭސޮގުދް ކުޒީސައި ބަޔާދްވެ 

ޝައިޚް މުޙައްމަޔު ޔޫލުޓް ޅު އައްޓުޝައިޚް މުޙައްމަޔު އިޑްޔާލްސެ ޔަޒިއައް :ޔެވަދަ އަމީޒު

ޞޫޓީދް ހިޓާ  ޝައިޚް މުޙައްމަޔު ޔޫލުޓް އައްސައި އޭދާއަފް މުއައްލިލުސެ ޙަޔާގު. ހްޑަވީއެވެދްޔައަޑްކަ

ގެއްކަމަފް ބައިޢަހިޓި  ސެ ޓަޒާގްޕުޅުދް    هللا ޒަލޫޑުއަޔި މިބައިޢަގަކީ . ބައިޢަގުހިޓިއެވެ

 "ޙަޔާގުއް ޞަޙާބާ"ދް އަޔި ގަބްޑީޣް ޖަމާޢާގުސައި ހިމެދޭ ޢަޒަބިދްދަފް ޚާއްޞަކޮފްސެ. ގަބްޑީޣީދް ޔައުވާކުޒެއެވެ

އޭދާސެ ބައްޕަ މަޒުވުމަފްޓަހު ޖަމާޢަގުސެ އަމީޒުކަދް އޭދާއަފް . އެވެޑިޔުދެމުޙައްމަޔު ޔޫލުޓް ކިޔާ ޓޮގެއް 

 .ޑިބުދެވެ

ކިބައިސައިވާ  (ޝައިޚް މުޙައްމަޔު އިޑްޔާލް) ދް އޭދާއަފް އޭދާސެ ބައްޕަސެއެޔުވަލްވަޒުސައި އުޅުދުމީހުއަޔި 

ޏިޔާސައި އުޅޭ ލޫޓީދްސެ މިއީ އިދް. ވެޓައިވާކަމަފް ޔަޢުވާކުޒެއެވެހުޒިހާ ލިޓައެއް ވާޒުގަ ޔީދްވެޒިކަމުސެ

 .އެކެވެޢަޤީޔާ

މި ޓޮގް ޑިޔެވުދު )އައްޝައިޚް އިދްޢާމުޑް ޙަލަދްކ މީދާއަކީ މިޖަމާޢަގުސެ މިހާޒުސެ  : ގިދްވަދަ އަމީޒު

ވީމީހުދްދާއި  އިދްޏިޔާސެ އެކި ވަލްއަޔި މީދާސެ ވަފައިސެދް ގަބްޑީޣް ޖަމާޢަގުސެ ޔު. އަމީޒެވެ( ޔުވަލްވަޒުސެ

 ވަޒާޔިދުމުސައި މިމީހުދްދްޢާމުޑް ޙަލަދްއަފް މަޝްއަޔި އައްޝައިޚް އި. ހިލާބުގަކުސެ އަމީޒުދް ގިބެއެވެ

ދެގި އިހުވެލް އޮގް އުލޫޑުގަކުސެ މަގީދް ސޮގްގައް ބަޔަޑުކުޒުމެއްސެ އަޞްޑު ބައިވެޒިވެ ގަބްޑީޣް ޖަމާޢަގު

 .ޖަމާޢަގްކުޒިއަފް ސެދްޔިއުމުސައި ޔެމިގިބެއެވެ

އެއީ . ޔަލްކޮފްޑުމެވެގަބްޑީޣީދްސެ ޢިޑްމީޓެދްވަޒަކީ ޤުޒްއާދުދްދާއި ޙަޔީޘްއިދް މަޔުމިދްވަޒެއް ހަމައެކަދި ހިގު

ފް ޢަޤީޔާއާއި ވިލްދައި ޓިކުޒުކޮ އަޔި އުދސެދޭ ޢިޑްމާއި މެޔު. އެއްވެލް ވަޒަކަފް ޔިޒާލާކުޒުމަކާއި ދުޑައެވެ

ޢިބާޔަގާއި މަދްހަޖު އިލްޑާޙު ކުޒުމަފްވުޒެ ބޮޏަފް އެމީހުދް އެޔަލްކުޒުމުސެ ބޭދުމަކީ ހަމައެކަދި 

.(ހުދްސެ ކިބައިދް ޓެދްދަ ކަދްގައްގަކެވެމިއީ އެބައިމީ. )ބަޒާކާގްޙާލިޑްކުޒުމުވެ

 ސައި ހުދްދަ  ޏާކާޔް އަޔި ޒާއީވިދްއާއި  އެއީ ޔިއްޑީ. މަޒްކަޒެވެ މައި  ގަބްޑީޣް ޖަމާޢާގުސައި ހުދްދަދީ

. މީސެ އިގުޒަފް ޔުދިޔޭސެ އެކިއެކި ހިލާބުގަކުސައި ގަބްޑީޣީދްސެ އެކިއެކި އަމީޒުދް އެބަގިއްބެވެ .މަޒްކަޒެވެ

އަމީޒުދްދަފް ހޮވަދީ ހަމައެކަދި އިދްޏިޔާ މިސޮގުދް  .މިބައިމީހުދްސެ މަލައްކަގަކީ ކަދްގައްގައް ގަދްޓީޒުކުޒުމެވެ

ސައި ހުދްދަ މީސެ ބޭދުމަކީ ޔިއްޑީ. ޔަފުދްދެވެދުވަގަ އިދްޏިޔާ މީހެއްސެ ބެޑުމުސެ . ޔަޒިކޮޅު މީހުދްދެވެ
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ކިޔަމަދްގެޒިވެ ޖަމާޢަގުސެ ކޮދްމެ ޙާޑެއްސައިވެލް އަޔި ކޮދްމެކަމެއްސައިވެލް މީޒަފް އަ އިލްއެޖަމާޢާގުސެ 

  .ވެކުޒާ ބަޔަކަފްވުމުސެ ޔަޤީދްކަދް އޮގުމެއެއްސޮގަފް ކަދްގައްގައް މަދްހަޖާއި

ގަބްޑީޣީދްސެ އަމީޒުދް އައްޔަދްކުޒުމާއި އެޖަމާޢަގުސެ ޢާއްމު ބައްޔަޑުވުދްގައް ކިކަދްކޮޅުގަކުސައިގިބޭ ޔުދިޔޭސެ އެ

ސައި ހުދްދަ މަދީ އިދްޏިޔާސެ ވެޒިޒަފް ޔިއްޑީބޭއްވުމާއި އަޔި އެޖަމާޢަގުސެ ބޮޏެގި ހުޒިހާކަދްގަކެއް ދިދް

ޓުޒިހަމަޔަފް  ޖަމާޢަގުސެ އެދްމެދްވެލް އޭދާއަފް ހުޒިހާކަމެއްސައިވެލް. އަމީޒެވެއިލް އެޖަމާޢަގުސެ 

 .ކިޔަމަދްވާދްޖެހެއެވެ

  



 ަތްބީލުޣ ަޖމަާޢުތެގ ަޙޤީަޤތް 

 

މިޒަމާދުސެ މެދޭޖްމެދްޓް އަޔި . ވެއެވެޤަވާއިޔެއް ދޯއެއްވެލް  ޑިޔެވިޓައިވާ މި ޖަމާޢަގުސެ މަދްހަޖާއި ބެހޭސޮގުދް

ޖަމާޢަގުސެ ޒޭވުދްގަކާއި ކަދްގައްގައް އެހެދްކަމުދް މި. ޢަގުދް ދުސެދްސުޅެއެވެލިލްޓަމްގައް މިޖަމާ

 . ފެވެވަޒަފް އާޔައިސެ ސޮގަކަމިޒަމާދުސެ ވަލީޑަގްގައް ބޭދުދްކުޒުމަކާއި ދުޑައި ކުޒަމުދް އައީ ގަދްޓީޒު

ޓާގިޙާ ލޫޒަގާއި . އްމެދުވީ ޓެދްދާކަފްދެގެވެކެކަދްގަ މަޔު އާޔައިސެ ޖަމާޢަގުސެ މަދްހަޖުސައި ވަޒަފްއަޔި މި

ޔުއްވާޓައިވާ ޑިهللا އަޔި އިމާމް ދަވަވީ ޒަޙިމަހު. ވުދްޓަޔަ ކަދްގަކެވެލޫޒަގް ކިޔެ ޓަހު ކީޒިގިޤުޒްއާދްސެ 

ގުދް ބެހޭސޮމިޓޮގުދް އެމީހުދް ކިޔަދީ ޢަމަޑުގަކުސެ މަގިވެޒިކަމާއި. ކިޔުދް ޓަޔަ ކަދްކަމެވެޒިޔާޟުއް ލާޑިޙީދް

" ޙަޔާގުއް ޞަޙާބާ"ޑިޔެޓައިވާ  ހްޑަވީދްޔައަޔި އަޑްކަ. ވެތެއައިލްޓައި ހުދްދަ އާޔަގްގަކާއި ޙަޔީޘްގައް އެކަދް

މިޓޮގުސައިހުޒި ޞަޙާބީދްދާއި ބެހޭސޮގުދް އައިލްޓައިވާ ސިދަ ވާހަކަގަކަކީ ލާބިގުދުވާ . ޓޮގުދްވެލް ކިޔައެވެ

 .ވެސޮގެއްސައި ޢަޒަބިދްދަފް އެކަދްތެއަޔި މި ޔެޓޮގް ކިޔަވައިޔެދީ ޚާއްލަ . ވެކެވާހަކަގަކެ

ގަބްޑީޣީ "މިޓޮގަފް . ޓޮގެވެ" ޓަޟާއިޑުޑް އަޢުމާޑު"ކިޔަދީ މުޙައްމަޔު ޒަކަޒިއްޔާ ޑިޔެޓައިވާ  އަޔި ޢަޖަމީދް

މިޓޮގް އެކުޑެވިސެދްވަދީ ވާހަކަގަކާއި ޟަޢީޓު ޙަޔީޘްގަކާއި މަޢުޟޫއު )  .ވެލް ކިޔައި އުޅެއެވެ "ދިލާބު

އަޔި .( ޓޮގެކެވެދް ޠާހިޒުދުވެއޮގް ދަޖިލްއަޔި މިއީ ޝިޒުކު. ޙަޔީޘްގަކާއި ޚުޒާޓާގްގަކާއި ބިޔުޢަގަކުސެ މައްޗަފެވެ

 .هللاއިދްޝާ. ގައް ޓަހުދް ބަޔާދްކުޒާދަމެވެމީސެ ބައެއްމިލާޑު

. އުޞޫޑެވެ   ގަބްޑީޣް ޖަމާޢަގުސެ މަދްހަޖުސައި މަގީސައި ބަޔާދްވެޔިޔަ ޓޮގްގަކާއި ސުޅުވާޑެވިޓައިވަދީ އެމީހުދްސެ

ލިޓައޭ ކިޔުދް  ކަފް ޞިޓާގުއް ލިއްގާ ދުވަގަ ގައަހަޒުގަކުސެ ގެޒޭސައި މިއުޞޫޑު އަޔި ޓާއިގުވެޔިޔަ

ބެޑެވޭސޮގުސައި ޖަމާޢަގުސެ ބޮޏުދް . ލިޓައިސެ ސޮގުސައެވެ ލަޙާބީދްސެ ކިބައިދްދަސާޓައިވާ . އެވެޢާއްމުވެޓައިވެ

 ޒުކުދުސެ ބަޔަޑުސައި ޖަމާޢަގުސެ  މިސޮގަފް މިދަމަފް ބަޔަޑުސެދެލްޓައިވަދީ އެމީހުދް އިލްޑާމްޔީދުސެ 

 .އެހެދްމީހުދް ގުހުމަގުކުޒާގީއެވެ ކަމަފްގަބާވާ އުޞޫޑަފް

  



 ަތްބީލުޣ ަޖމަާޢުތެގ ަޙޤީަޤތް 

 

 

 .ޔެދެސަގުދް(   ,   )ޠައްޔިބާ އަޑްކަޑިމަގުއް -

 .ދަމާޔުކުޒުދްކަމާއެކު މަޏުމޮޅިޚުޝޫޢަގްގެޒިކަމާއި  -

ޒިކުޒު  ޔީދުސެ މަލްއަޑަ ގަކާއި ބެހޭޢިޑްމު ޓިޔަވައި ޢަމަޑުގަކުސެ މަގިވެޒި ކަމާއިބެހޭޢިޑްމު ހޯޔުމާއި -

 .ކުޒުދް

 .ހިގުދްދްދަފް ހެޔޮކޮފްމުލްޑިމު -

 .ދިޔަގް ޒަދސަޅުކުޒުދް -

 (.ވާސޮގަފްމަދްހަޖުސައިގަބްޑީޣީ )ސެ މަސުސައި ދުކުގުދް هللا ސެ މަސަފް ސޮވާޑުމާއި هللا  -

އަޔި މީސެ ކޮދްމެ ލިޓަޔަކަފް މަޤްޞަޔަކާއި މަގިވެޒިކަމަކާއި އަޔި އެ ލިޓަ ޙާޞިޑްކުޒާދެ ވަކި ސޮގެއް 

 .ކަދޏައެޅިޓައިވެއެވެ

ބެހޭސޮގުދް  ޅާސެ ޒާގުޓުهللا : )) ސެ މަޤްޞަޔަކީ  ގަބްޑީޣީދް ސާގުސައި ( ޑެއްސެ ސޮގުދްމިލާ)

ޓިޔަވައި ޚަޑްޤު ކުޒައްވާޓަޒާގެއް ދުވާކަމާއި هللا  .ދް ވެއްޔުމެވެހިގަފް ޔަޤީދްކަޑައި ހިގުސައިވާ ޓަލާޔަ ދެޒެ

ޒިޒްޤު ޔެއްވާ ޓަޒާގެއްދުވާކަމާއި އަޔި ކަދްގައްގައް ގަޔުބީޒު ކުޒައްވަދީ ހަމައެކަދި އެއިޑާހުކަދް 

: ޙަޔީޘްޓުޅެވެ ސެ މި    هللا ޒަލޫޑު: ޞަޔުސެ މަގިވެޒި ކަމަކީއަޔި މި މަޤް. ((ޤަބޫޑުކުޒުމެވެ

މިޔުދިޔެމަގީސައި އެމީހެއްސެ އެދްމެ ޓަހު : "މާދައީ ((          ))

އަޔި މިކަދް ޙާޞިޑް ކުޒުމަފް ކަދޏައަޅާޓައިވާ ." ކަމުސައިވެއްޖެމީހާ ލުވަޒުސެ ވަޔެއްޖެއެވެ   ބަހަކީ 

 .ކިޔުމެވެ ކޮފްގަކުޒާޒު   ސޮގަކީ ސިދަސިދައިދް 

ކުޒުމަފް ވަދްގަގަޢާޑާ އެއްކައުهللا ސެ އެދްމެ މުހިއްމު ބައިކަމުސައިވާ އަޅުކަމުސައި   : ދޯޓު)

 .(އެވެލަމާޑުކަމެއްދުޔެ

  



 ަތްބީލުޣ ަޖމަާޢުތެގ ަޙޤީަޤތް 

 

ޑާއިޒު އެއަފް ޤާއިމްވެގިބޭ މީހުދްދަފް ބަޑައިއި އެބައިމީހުދްސެ މަދްހަޖާއި އޭސެމަގީސަމީހުދްސެ ޢަޤީޔާއާއި އެބައި

ޓިޤުހުސެ : އިދްޏިޔާސެ ޔިޔޯބަދްޔުސެ އަހުޑުވެޒިދްދަކީ. ޔާސެ މަގީސައެވެޢަޤީގަބާވާ ސިދަ ޢަޖަމީދްގިބީ ޔިޔޯބަދްޔުސެ 

އަޔި  .ޒީޔިއްޔަގުސެ ޢަޤީޔާސެ އަހުޑުވެޒިބަޔެކެވެއަޔި ޢަޝްއަޒިއްޔަގާއި މާގު. ކެވެސޮގުދް ޙަދަޓީ މަޒްހަބުސެ ބަޔެ

ޔިއްޔަގުސެ ޔިއްޔަގާއި ޤާޔިޒިއްޔަގާއި ލަހްޒުވަޒްޞޫޓީ ޠަޒީޤާ ގަކުސެ ގެޒެއިދް ޖިޝްގިއްޔަގާއި ދަޤްޝަބަދް

.ވެއަހުޑުވެޒި ބަޔެކެ

 

ޤަބުޒަފް ) ދާއިދްގަބްޑީޣީދްދަކީ ޤުބޫޒީ ޓަކުޒާސޮގުސައިލިއިދްޏިޔާސެ ވަކިޓަޒާގަކަފް ދުޖެހޭ ބައެއްމީހުދް 

 . ސެ މީހުދްސެ ޔެމެޔުސައި ގިބި ބަޔެކެވެ( ޑުއްލުދްދަގުއަހް)އަހްޑުޑް ޙަޔީޘް ( އަޅުކަދްކުޒާ މީހުދް

އަޔި އެބައިމީހުދްސެ މިޓަހުސެ މީހުދްސެ މެޔުސައި ޞައްޙަ . ކެވެބެޑޭވޭސޮގުސައި މިސޮގަފްބުދުމަކީ ޒަދސަޅުބުދުމެ

އަޔި ލުދްދަގާއި ބިޔުޢަ . ސޯލްގަކެއް އެބަހުއްޓެވެޢަޤީޔާއާއި ޓާލިޔު ޢަޤީޔާގައް ޔެދެސަގުމުސައި 

ސެ ލުދްދަގަފްވުޒެ ބޮޏަފް     ސެ ޓޮގާއި ޒަލޫޑާهللا އަޔި . ޔެދެސަގުމުސައިވެލްމެވެ

އިލްޑާމީ މިސޮގުދް . ޔިދުމުސައިވެލްމެވެ 9މަދްހަޖުގަކުސެ މައްޗަފް ވަޑާއު ދް އަމިއްޑައަފް ހަޔާޓައިވާއިދްލާދު

އެދޫދްވެލް އާއި  (هللاހުމަޒަޙި)މުޙައްމަޔު ޢަބްޔުޑްވައްހާބު އައްޝައިޚް ޑިޔުދްގެޒިދްސެ ގެޒެއިދް މީހަކު 

 (ވިޙްޔަގުޑް ވުޖޫޔުސެ ކުޓުޒުސެ ޢަޤީޔާއަފް ސޮވާޑީ) 10ްވެލއިބްދު ޢަޒަބީއިޞްޑާޙަފް ސޮވާޑި ޔާޢީދްސެ ޑިލްޓުސައި 

 (ޢިޚްވާދުޑް މުލްޑިމީދްސެ ބާދީ)11 ބައްދާޙަލަދުޑްއިބްދު ގައިމިއްޔާއާއި އެހެދްމީހަކު އަޔި ! އެވެހިމަދާޓައިވެ

  !ހަމައެއްސައިސެދެލްޓައިވެއެވެ ޑަގަކުސައި އެއްއި ޔަޢުވަގުސެ މަދްހަޖުސެ މައްލައިޢްގިޤާޔާއި ޓިޤުހާ

ދުމުސެ ޔީދަފް ޔަޢުވަގު ޔި ޢިޑްމާއި ޙިކްމަގާއި ދުޑައި ޔިމާވަދީ ޖާހިޑުކަމުދްދާއިމިޓަޔަ ކަދްގައްގައް 

ޚިޑާޓު  އަޅުކަދްގަކުސައި ޝަޒީޢަގާ އަޔި މުލްޑިމުދް އެއްބައިވަދްގަކުޒުމުސައި ޢަސީޔާއާއި. ލަބަބުދްދެވެ

 .މަދްހަޖެއްސެދްސުޅުމުސެ ލަބަބުދްދެވެ

                                                           
9
   
10

ޚާޑިޤާއި މަޚްޑޫސުދްސެ މެޔުސައި ޓަޒަސެއްދުވާ ކަމަފް . އުޅުދު މީހެކެވެ -ހިޖްޒައިދް . ޢަޑީއެވެއެއީ މުޙައްމަޔް ބުދް  

 .ޤަބޫޑްކުޒާ އެޢަޤީޔާއަކަފް ޔަޢުވަގުޔީ ޔިޓާޢުކޮފް އުޅުދު މީހެކެވެ( ވިޙްޔަގުޑްވުޖޫޔު)

11
 ޝްހޫޒު ޖަމާޢަގެއްކަމަފްވާމިލްޒުސެ މަ. އައްލާޢާގީއެވެއެއީ ހަލަދް އަހްމަޔް ޢަބްޔުއްޒަހްމާދް މުހައްމަޔް އަޑްބަދްދާ  

 އިޚްވާދުޑްމުލްޑިމީދްސެ މުއައްލިލް



 ަތްބީލުޣ ަޖމަާޢުތެގ ަޙޤީަޤތް 

 

ޑާއިޒު ގަބްޑީޣް ޖަމާޢަގުސެ ޢަޖަމީދްދަފް ޚާއްޞަކޮފްސެދް ޑިޔެވިޓައިވާ ޑެއްސެ ސޮގުސައި ބަޑައިމިސޮގުދް މިލާ

ޒްއާދުސެ މިޓޮގުސައި ޤު. ޓޮގެވެ" ޓަޟާއިޑުޑް އަޢުމާޑު"ދުވަގަ " ގަބްޑީޣީ ދިޞާބު"ހަމައެކަދި ޓޮގަކީ 

. ޔީޘްގަކާއި ހެޔޮމަސަފް ސޮވާޑުމުސެ އިގުޒަފް އެހެދް އެއްޗެހިގަކެއްވެލް އެބަހުއްޓެވެއާޔަގްގަކާއި ޞައްޙަ ޙަ

 :އޭސެގަޒެއިދް ބައެއް އެއްޗެހި މިގާސައި ބަޔާދްކޮފްޑާދަމެވެ

ބުޒުޓުޅަފް ޒިޔާޒަގްކުޒުމަފް ސަލްޔުކޮފްސެދް ޤަސެ     ޙައްޖު ކުޒުމަފްޓަހު ޒަލޫޑާ   -

. ޙަޔީޘުދްދެވެމި ގުދް މިކަމަފް ޔަޑީޑް ޔައްކަދީ މައުޟޫޢު ޙަޔީޘެއްކަމަފްވާމިސޮ. މަޔީދާއަފް ޔިޔުމަފް ބާޒުއެޅުދް

ޙައްޖުވުމަފްޓަހު ގިމަދްކަޑޭސެޓާދަފް ޒިޔާޒަގް ދުކޮފްޓި މީހާ " :މާދަ((      )) 

ޖައުޒީ  މިޙަޔީޘާއި ބެހޭސޮގުދް އިބްދުޑް." ގިމަދްކަޑޭސެޓާދަފް އަޔާކުޒަދްޖެހޭ ޙައްޤު އަޔައެއްދުކުޒިއެވެ

. ދެވެމިޓަޔައިދްއައްޛަހަބީ ވެލް ވިޔާޅުވެޓައިވަދީ އަޔި . ޙަޔީޘެއްކަމުސައެވެ މައުޟޫޢުމިއީ ވިޔާޅުވެޓައިވަދީ 

       ). މިޙަޔީޘްއާއި ބެހޭސޮގުދް ވިޔާޅުވެޓައިވެއެވެ އަޔި އިބްދު ޢަބްޔުޑް ހާޔީ

މި ޙަޔީޘަކީ އެއްވެލް އަޞްޑެއްދުވާ ! ޔަދްދާފެވެ: )މާދަ(      ,   

 {ދިލްބަގްކޮފްއަފް     ޑާ ޒަލޫ}ޏައެޅިސެދް ކަދއަޔި މިއީ . ހަޔީޘެކެވެ މުދްކަޒުބޮޏުވެސެދްވާ 

.(ހަޔާޓައިވާ ޔޮސެކެވެ

 "   .ބުޒުޓުޅަފް ކުޒިމަގިޑައިސެދްހުޒެ މިޔުޢާ ކިޔުމަފް ބާޒުއެޅުދްޤަސެ      ޒަލޫޑާ -

މި އަޅާ ކަޑޭސެޓާދުސެ ކިބައިދް ޝަޓާޢަގަފް ! ސެ ޒަލޫޑާއެވެهللا އޭ : "މާދަ "   

." އެޔެމެވެ

.(ދޫދް އެހެދްޓަޒާގަކުދް ޝަޓާޢަގަފް އެޔި ޔެދްދެވުމަކީ ޔީދުދްބޭޒުވާ ބޮޏު ޝިޒުކެކެވެهللا : ދޯޓް)

ލަޑާމް ކައިޒީސައި  ޒުޓުޅުސެ ސަބުޔެބޭކަޑުދް (ޢަދްހުމާهللا ޒަޟިޔަ) އަބޫބަކުޒުސެޓާދާއި ޢުމަޒުސެޓާދު -

       . "ދެވުމަފް ޑިޔެޓައި އޮގުދްދްސޮގަފް ލަޑާމް ޔެއަދްދަދިވިޔެދެވުމުސައި 

އަހަޒެމެދް ގިޔަޔެބޭކަޑުދްސެ ސާގަފް މި އައީ ": މާދަ "      -   –

  އަހަޒެމެދްދަފް ޝަޓާޢަގްގެޒިވުމަފާއި އަހަޒެމެދްދަފް އަހަޒެމެދްސެ ޒައްބަފް ޔުޢާކޮފްޔިދުމަފް ޒަލޫޑާ 

." ޔަދްދަވައިޔެއްވާގޯއެވެއަފް  

ހިޖްޒައިދް )އެކަޑޭސެޓާދުސެ މަހާދަޓުޅުދް ބޭޒަފް އެކަޑޭސެޓާދުސެ އަގްޕުޅު      ދަބިއްޔާ -

ޔު އައްޒިޓާޢީ ބޮލްޔިދުމަފްޓަކައި ދެޒުއްވިކަމަފް ޓަޟާއިޑުޑް އައްޝައިޚް ޢަހްމަ( ދުސައި އުޅުދުހަވަދަ ޤަޒު

ޓެދުދުކަމުސައި  މުދްދަފްމި ޙާޔިޘާ ދުވަޔިހަ ހާލް މުލްޑި އަޔި. އަޢުމާޑުސެ ޙައްޖާއިބެހޭ ބާބުސައިވެއެވެ

.ޑިޔެޓައިވެއެވެ

އަޅުދްދާއި ބައްޔަޑުކުޒުމަފް އެމީހުދް އުޅޭގަދްގަދަފް ބައެއް ސެޓުޅު ޞާޑިޙު هللا ބަގުޢުމައްކާސައި ހުދްދަ ކަ -

.މިއީ ބިޔުޢަވެޒިދް ހަޔާ ބޮޏުވެސެދްވާ ޔޮސެކެވެ .ޔާކަމަފް  މިޓޮގުސައި ޑިޔެޓައިވެއެވެ



 ަތްބީލުޣ ަޖމަާޢުތެގ ަޙޤީަޤތް 

 

ސެ     ޓަޟާއިޑުޑް ޢައުމާޑުސެ ޓަޟާއިޑު ޔުޒޫޔު ޝަޒީޓްއޭ ކިޔުދު ބާބުސައި ޒަލޫޑާ  -

. މައްޗަފް މި ލަޑަވާގް ކިޔެވުމަފް ޑިޔެޓައިވެއެވެ

އެއްވެލް ވެޒިދް ހަޔާޓައިވާ މިއީ ބިޔުޢަ 

.ބަލްގަކެއްހިމެދޭ ޞަޑަވާގެކެވެއަލްޑެއްދެގް ހައްޔުޓަހަދައަޅާޓައިވާ 

ޔަމާޓައިހުދް  ޑީޣް ޖަމާޢަގުސެ މަޒުކަޒުގަކުސައި ހުދްދަ ގަބް އިދްޏިޔާ ލަބްކޮދްޓިދެދްޓުސައި .ޑެކެވެއެހެދް މިލާ

،  ، ، ، އަޔި ސެ މަގިވެޒި އިލްމަޓުޅުޑިޔެهللا ޓަޑަޤް ދާލް ލޫޒަގް ޑިޔެ  ޓޮގިސަދޏުގަކުސައި ހުދްދަ

ސޮގްދޭދސޭ ޒަމްޒުގަކެއް  ސޮޅީސެގެޒޭސައި ގަކުޒާގުކޮފް ޑިޔެ އެސޮޅިގަކުސެ ވަފައިސެދް މިއަޔަޔުގައް 

. ވެއްދޫދެކަދްކަމެވާ މިއީ އެއްވެލް ސޮގެއްސައި އިލްޑާމީ ޝަޒީޢަގުސައި ލާބިގު: ދޯޓް) .ކުޒަހާޓައިހުޒެއެވެ

 .(އެވެދާއި ލިހުޒުވެޒިދްސެ ޢަމަޑުގަކާމިކަދްގައް އެދްމެ ސާގީ ކާހިދުދް

  



 ަތްބީލުޣ ަޖމަާޢުތެގ ަޙޤީަޤތް 

 

 މިއީ. މައި މަޒުކަޒު ހުދްދަދީ އިދްޏިޔާސެ ވެޒިޒަފް ޔިއްޑީސެ ދިޡާމުއްޔީދް އަވަފުސައެވެޖަމާޢަގުސެ  .

މަޒްކަޒު ހުދްދަދީ ޕާކިލްގާދުސެ ޔެމަޒުކަޒަފްޓަހު އެދްމެ މުހިއްމު އަޔި މި. ޤުބޫޒީދްސެ އަވަފެކެވެ

ވެލް މި ޖަމާޢަގުދް ވަޒަފް މިއިދް ކޮދްމެ ސައުމެއްސައި. ޒާއީވިދްޔުސައާއި ބަދްސްޑާޔޭޝްސެ ވެޒިޒަފް ޏާކާސައެވެ

އަޔި ކޮދްމެ ސައުމެއްސައިވެލް ހުދްދަ މައި މަޒުކަޒުސެ ޔަފުދް އެސައުމުގަކުސެ . ޓާޅުސައި މަލައްކަގްކުޒެއެވެ

.ހުދްދަ މަޒްކަޒުގައް ހިދްސައެވެ ޒަފްގަކާއި އަވަފްގަކުސައި

އި ހުދްދަ އެޖަމާޢަގުސެ އިލްއަމީޒަފް މި އަމީޒުދް އިދްޏިޔާސަ. އަޔި ކޮދްމެ މަޒުކަޒެއްސައި އަމީޒަކު ހުޒެއެވެ

 .ވަޑާއުޔެއެވެ

ހުޒިހާ މަޒުކަޒުގަކުދްވެލް ޓަޤީޒު އަވަފްގަކުސައި ހުދްދަ މިލްކިގްގައް އެމީހުދްސެ ބާޒުސެޔަފަފް  .

.ސެދެލްޓައިވެއެވެ

 އަޔި މިޖަމާޢާގުސައި ޞައްޙަ. މެއް ދެގެވެޒާމި ޖަމާޢަގުސައި ޑިޔެވިޓައި ޓެދްދަ ސޮގަފްއޮގް އެއްވެލް ދި .

އަޔި ޢާއްމު . އަޔި ބައިވެޒިވާ މެމްބަޒޝިޕް ޓީ އެއްވެލް ދޯވެއެވެ. ޓްޒެކް ޒިކޯޏެއްވެލް ދޯވެއެވެ

. އަޔި މިޒަމާދުސައި އޮދްދަކަހަޑަ އެޏްމިދިލްޓްޒޭޓިވް ބޮޏީ އެއްވެލް ދޯވެއެވެ. ބަޖަޓެއްވެލް ދޯވެއެވެ

ޔިޒިއުޅުމުސައި : ދޯޓު. )އެވެއެއީވެލް ހުޅަދސުސެ ޤައުމުގަކުދް އައިލްޓައިވާ ސޮގްގަކެއްކަމަފް ބުދެ

ޓަލޭހަސޮގްގަކާއި އިޔާޒީ ދިޒާމްގަކާއި ޓެކްދޮޑޮޖީސެ ވަލީޑަގްގަކުސެ ބޭދުދްހިޓުމަކީ އޭސެޒާގުސައި އިލްޑާމްޔީދް 

 .(މަދާކުޒާކަމެއް ދޫދެވެ

 މި ޖަމާޢަގުސެ ކޮދްމެ މެމްބަޒަކުވެލް ޖަމާޢާގާއި އެއްކޮފް ޚުޒޫޖަފް ޔިޔުމަފްޓަކައި ވަސުގު ހުލްކުޒަދް .

އަޔި ޢުމުޒުސައި އެދްމެ . ޔުވަހެވެ އަޔި ކޮދްމެ އަހަޒަކު . ޔުވަހުއެވެ ކޮދްމެ މަހަކު . ޖެހެއެވެ

 .މަލްޔުވަހަފް ޚުޒޫޖަފް ޔާދްޖެހެއެވެ މަޔުވެސެދް 

އަޔި ޖަމާޢީސޮގުދްދާއި ޓަޒުޔީ ސޮގުދް . ކޮދްމެ ޓަޒުޔަކަފްވެލް އަމީޒަފް ކިޔަމަދްވުދް ޑާޒިމް ވެސެދްވެއެވެ .

ޔަޢުވަގު ހަމައެކަދި ޖެހެދީ އުޅެދްޚުޒޫޖަފްސޮލް އޭދާ . އެވެބައިވެޒިވާދް ޖެހެ ޔަޢުވަގުސެ ޙަޒަކާގްގަކުސައިބާއްވާ 

އަޔި . ޔިދުމާއި އަޅުކަދްކުޒުމާއި ޓަޟާއިޑުޑް އަޢުމާޑް އުދސެދުމާއި އުދްސަދްދައި ޔިދުމުސައެވެ

މަގިދް ގިމާސެއަމިއްޑަ ދަޓްލަފާއި އެހެދް  ޚުޒޫޖަފްޔާމީހުދްސެ މައްޗަފް ކަދްގައްގައް ބަހާޑެވިޓައިވާ ސޮގެއްސެ

ގަކުސެ ޑަސައި ޖަޔަޑުކުޒުމާއި ޓިޤްހީ މައްލައަޔި މިހެދް އުޅޭ އުޅުމު.  މީހުދްދަފް ޚިޔުމަގްކުޒަދްޖެހެއެވެ

ކުޒުމާއި ޕާޒޓީ ގަކުސެ ވާހަކަޔާއި ލިޔާލީ ވާހަކަޔެއްކުދް އޭދާއަފް ޚިޑާޓުގަކާއިމެޔު ބަހުލް



 ަތްބީލުޣ ަޖމަާޢުތެގ ަޙޤީަޤތް 

 

އޭދާސެ ވާހަކަ ޔެއްކުމާއި ކެއުމާއި ދިޔުމާއި ޓާޚާދާސައި ހޭޔަކުޒާވަސުގު އަޔި . ހުއްޔަވެސެދްދުވެއެވެ

 .އަޔި އޭދާއާއި ދުބެހޭ ކަދްގަކާއި ވާހަކަ ޔައްކައިސެދް ދުވާދެއެވެ. މަޔުކުޒަދްޖެހެއެވެ

ޒަމާދެއްސައިވެލް ޔަޢުވަގުޔިދުދް އެމީހުދްސެ އަމިއްޑަދަޓްލުސެ ހުޒިހާ އަޔި ހުޒިހާ ގަދެއްސައިވެލް  .

ޑުވުމުސެ ޣޫމަޝް ސެދްސެ މަގިވެޒިކަދް ބަޔާދްކުޒުމާއި ޔުދިޔެވީ ޙަޔާގާއިهللا  .:ޑާޒިމުކޮފްޓައިވެއެވެމައްޗަފް 

ސެ ވާހަކަ ކިޔައިޔިދުމުސެ އުލްޑޫބު( ޤުޒުއާދާއި ލުއްދަގުސެ ޔަޑީޑުގައް ޔޫކޮފްޑާޓައި)ވޭކަދް ވިލްދައިޔީ ދޭޔެ

ޚުޒޫޖުވުމަފްޓަކައި މާހައުޑުބަޔަޑުކުޒުދް އޮދްދަސޮގަކީ . ކުޒުމެވެއް މަޏުމޮޅިގެޒެއިދް މީލްގަކުދްސެ ހިގްގަ

.ދެވެފްސެދްއަދެއްސައުމަފް ޔަގުޒުކޮ ދްއެއްސައުމު ،ކަފްދް މިލްކިގްގަޒާޒުބާ

ލިޓައިސެ  ދުވަގަ  އުޞޫޑު ކުޒީސައި ބަޔާދްވެޔިޔަ  އަޔި ޖަމާޢަގުސެ ހުޒިހާކަމެއްވެލް ޒާވައި ހިދްސަދީ

 .އޮދިސަދޏުސެ ގެޒެއިދްދެވެ

 .ވެގަދަކީ މިލްކިގެ ދަލޭޙަގްގައް ބާއްވާ މައިވަޢުޡުޢާއްމު  ޖަމާޢަގުދް .

ފާއި ޓިހާޒަގަކަފާއި މީލްގަކުދްސެ ސޭސެއަވަޢުޡުދަލޭޙަގްގަކަފް މީހުދްސެދްޔިޔުމަފްޓަކައި މި ޔެދްދެވުދު  .

މެމްބަޒުދްސެ މެޔުސައި  ޖަމާޢަގުސެ. ވެހަޔައެޒިޔާޒަގްކޮފްގަބްޑީޣީދް ވެއުޅޭ ގަދްގަދަފް ގަކަފާއި ޢާއްމުކޮފް އެއްދާޔީ

 12.މި ޙަޒަކާގްގަކަފް ކިޔަދީ ޚާއްޞަ ޒިޔާޒަގްގަކާއި ޢާއްމު ޔަގުޒުގަކެވެ

އުޅެދްޖެހެދީ މަޝްޣޫޑްވެ ( ޚުޒޫޖަފް ދުސޮލް ހުދްދަ ޔުވަލްގަކުސައި)ޖަމާޢާގުސެ ކޮދްމެ ޓަޒުޔަކުވެލް  .

ޒިޔާޒަގްގަކަފް ޔިއުމާއި ޚާއްޞަ  އަޔި. ސޭސައިބާއްވާ އެއްވުދްގަކުސައި ބައިވެޒިވުމުސައެވެމިލްކިގުސަޔާއި 

އަޔި ކޮދްމެ ހަޓްގާއަކު އެމީހަކު އުޅޭ . ގަބްޑީޣްޖަމާޢަގަފް އެހީވެ ވާސިވެޒިވާ މީހުދްދަފް ޒިޔާޒަގްކުޒުމުސައެވެ

ގަބްޑީޣީ  އެހެދްއަވަފެއްސައިއަޔި ޖެހިސެދްއަދްދަ ހަޓްގާސައި . އަވަފުސައި ގަބްޑީޣީ ޔަގުޒެއްކުޒަދް ޖެހެއެވެ

އަޔި . ޔާދްޖެހެއެވެއަޔި ކޮދްމެ ހަޓްގާއަކު ޖަމާޢާގުސެ މަޒުކަޒުސައި ބާއްވާ އެއްވުމަފް . ދްޖެހެއެވެޔަގުޒަކަފް ޔާ

.ޒުވާދްޖެހެއެވެޟިގާއަކު މަޝްވަޒާސެ ޖަޑްލާއަކަފް ހާއަޔި ކޮދްމެ ހަޓް !ޖެހެއެވެވެލްއެޒޭ އެގާސައި ދިޔަދް

. އެވެޖެހެއްވުދްގަކަފް އޭދަ ޙާޟިޒުވާދްބާއްވާ އެސައި އޭދާއުޅޭ ޒަފުސައި އަޔި ކަދޏައެޅޭ ވަކި ޔުވަލްވަޒެއް

 .ޙާޟިޒުވާދްޖެހޭދެއެވެ ވެލް ޔެވެދްތާއެހެދް ޒަފްޒަފުސައި އޮދްދަ ޖަމާޢާގުސެ އެއްވުދްގަކަފް
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 ޔަޢުވަގުޔިދުމަފްޓަކައި ޒަފުގެޒޭސައި އެގަދްމިގަދަފް ހިދސުދް: ގަބްޑީޣީ ޔަގުޒު 



 ަތްބީލުޣ ަޖމަާޢުތެގ ަޙޤީަޤތް 

 

 ޓިހުޒިލްގު

 ޞަޓްޙާ  #

  މުޤައްޔިމާ 

  ގަބްޑީޣު ޖަމާޢަގުސެ މުއައްލިލުދް 

  ލަބަބުޖަމާޢަގް އުޓެޔެދް މެޔުވެޒިވި  

  ގަބްޑީޣު ޖަމާޢަގުސެ ޑަދޏުޔަދޏިގައް 

  ގަބްޑީޣު ޖަމާޢަގަފް ޓައިލާ ޑިބޭސޮގްގައް 
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