
 

  އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.. 2
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  [٠١]سورة احلديد: 
  : .  މާނައީ  . . ތިޔަބައިމީހުންގެ ” ކުރިން  ފަތަޙައިގެ 

މީހުން  އުޅުނު  ގުރާމަކޮށް  ހަނ އަދި  ހޭދަކޮށް  ތެރެއިން 
ނުވެއެވެ.  ވެގެނެއް  ހަމަހަމަ  މީހުންނާ(  އެނޫން  (

އަދި ހަނގުރާމަކުރި މީހުންނަށްވުރެ ، އޭގެފަހުން ހޭދަކޮށް
ޮބޑެވެ.   މާތްކަން  އެބައިމީހުން  ގޮތުން   اهللދަރަޖައިގެ 

ކޮންމެ ބަޔަކަށްމެ ހެޔޮ ދަރުމަ ވަޢުދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
މޮޅަށް   اهللއަދި   ޢަމަލުތައް  ކުރާ  ތިޔަބައިމީހުން  އީ 

 “ދެނޮެވޑިގެންވާ ފަރާތެވެ.
 

  ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.صلى اهلل عليه وسلم ރަސޫލާ . 3

 

   އެބޭކަލުންގެ ފަހުމަށް ތަބާވުުމގެ ފައިދާ:އެބޭކަލުންގެ ފަހުމަށް ތަބާވުުމގެ ފައިދާ:އެބޭކަލުންގެ ފަހުމަށް ތަބާވުުމގެ ފައިދާ:

 

 وصلى اهلل وسّلم على نبيِّنا حمّمد وعلى آله وصحبه وسّلم. واحلمد هلل رب العاملني.
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 އައްޝައިޚް މުޙައްމަުދ ސިނާން   ލިޔުނީ:

 މުރާޖަޢާކުރީ:  އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު 

 ހެޔޮކަމަށް މަގުދައްކައިފިމީހާ އެކަން ކުރިމީހާ ފަދައެވެ.
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ُر النَّاِس قَ ْرِني ثُمَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم ثُمَّ الَِّذيَن  ))َخي ْ
 ]متفق عليه[  يَ ُلونَ ُهْم.((

މާނައީ : "މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެ 
ހެޔޮވެގެންވާ ޤަރުނަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޤަރުނެވެ. 
ދެން އެބައިމީހުންގެ ފަހުން އަންނަ ޤަރުނެވެ. ދެން 

  އޭގެފަހުން އަންނަ ޤަރުނެވެ."

 ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ  اهلل.  1
ގެ މުރާދު އެންމެ ފުރިހަމައަށް صللللللللللى اهلل علللللللللليللللله وسللللللللللم

 އެނގުމުގެ މަގަކީ އެއީ ކަމުގައިވުން.

މިކަމުގެ .  2 ބަންދުކުރުމުގައި  ޮދރު  ބިދުޢައިގެ 
 މުހިންމުކަން.

 އިޚްތިލާފުވުމާއި ބައިބައިވުން ދުރުކޮށްދިނުން.. 3

އެބޭކަލުންގެ ފަހުމަށް ތަބާވުމަކީ ހިތަށް ހަމަޖެހުން .  4
 ގެނެސްދޭނެ ކަމެއް.

ޢަޤީދާއާއި އީމާންކަމާގުޅޭ މަސްއަލަތަކުގެ ތެރެއިން .  5
ވިދާޅުނުވާ  އެއްޗެއް  ޞަޙާބީން  އެމަސްއަލައަކާމެދު 

 މަސްއަލަތަކުގައި ވާހަކަދެއްކުމުން ރައްކާތެރިވުން.

ކޮބައިކަން .  6 ބިދުޢައަކީ  ސުންނަތާއި  އެއީ 
 ދެނެގަތުމުގެ މަގު.

 

 ؟ަސަލުފްއާޞލުިޙްނަނކީ ޮކބާ 

 މިލިޔުން ބިންމައްޗަށް އެއްލަވާ ނުލައްވާ!، ގެ އިސްމުފުޅު ވާތީاهلل މިލިޔުމުގައި 

08ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ:   

 މަނާ 
އްކުން
ވި

 



 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ؟އޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބާ‘ފަހްމު’ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ 

ބަހުގައި   މާނަ ‘ ފަހްމު‘ ޢަރަބި  އެއްޗެއްގެ  މާނައަކީ  ގެ 
ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ   މިގޮތުން  އަކީ ‘ ފަހްމު‘ ތަޞައްވަރުވުމެވެ. 

ޝަރުޢީ  އެންމެހާ  އަތުބާޢުއްތާބިއީން  ތާބިޢީންނާއި  ޞަޙާބީންނާއި 
ޢިލްމު  ނައްޞުތަކުގެ  ބައެއް  އެއިގެ  ނުވަތަ  ނައްޞުތަކުގެ 

އެ ، ފިޤްހުވެރިވެވަޑައިގެންނެވިޮގތާއި، ލިބިވަޑައިގެންނެވިޮގތާއި
ޝަރުޠަކީ  މިކަމުގެ  ނެންގެވިޮގތެވެ.  ޙުކުމްތައް  ނައްޞުތަކުން 

ނައްޞަކާ ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންބޭކަލެއްގެ ، އެބޭކަލެއްގެ ބަސްފުޅު

 ބަސްފުޅާ ޚިލާފުނުވުމެވެ.

އިޖުމާޢުއާއި ވެވަޑައިގެންނެވި  އެންމެހާ ބޭކަލުން  އެ  ، މީގެ ތެރޭގައި 

އޭގެ ތެރެއިން ބޭކަލެއްގެ ، އެބޭކަލުންގެ ގިނަ ބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅާއި
ޚިލާފު  ބަސްފުޅާ  އެބޭކަލެއްގެ  ދު  މަޝްހޫރުވެފައިވާހިނ ބަސްފުޅު 

 ބަހެއްނެތުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކުރެއްވުމާއި އިޖުތިހާދު  ޞަޙާބީންގެ  ވަކިވަކި  ތެރެއިން  ، މިކަމުގެ 

ބަސްފުޅު  އެކިބޭފުޅުންގެ  ތަފްސީރަކާމެދު  ނުވަތަ  ޙުކުމަކާމެދު 
އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން މަޝްހޫރުވެފައިނުވާ ، ތަފާތުވެފައިވުމާއި

ބަސްފުޅުތައް އެކަހެރިވާނެއެވެ. އެފަދަ ކަންކަން ބެލެވޭނީ ސަލަފުންގެ 
ސަލަފުންގެ   ކަމުގައެވެ.  ނޫނެވެ. ‘ ފަހްމު’ ބަސްފުޅެއް  ކަމުގައެއް 

  އެހެންކަމުން މިއީ ދެކަމެކެވެ.

 އެބޭކަލުންގެ ޢިލްމު ޚާއްޞަވި ސަބަބުތައް:

ގެ صلللللللللى اهلل عللللللللليلللله وسلللللللللم  اهلل. ޞަޙާބީން ސީދާކޮށް ރަސޫލ1ު
 އަރިހުން ޢިލްމު ނެންގެވުން.

ކުރެއްވި 2 ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށް  ޢިލްމު  އެބޭކަލުން   .
އުފެދޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ޯހއްދެވުމަށް ، މަސައްކަތްޕުޅުތަކާއި
 އަވަސްވެވަޑައިގަތުން.

އަވަސްވެވަޑައިގަތުން. 3 ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް  ނައްޞުތަކަށް   .
 ޢަމަލުކުރެވޭހުށީ އެނައްޞުތަކުގެ ޢިލްމު ލިބިގެންނެވެ.

. ވަޙީ ބާވާލެއްވޭ ތަން ޞަޙާބީންނަށް ފެނިފަވަޑައިގެންފައިވުން. 4
ނެގުމުގައި  ޙުކުމްތައް  ނައްޞުތަކުން  އެފަދަ  ސަބަބުން  މިކަމުގެ 

ޞަޙާބީންނަށްފަހު ލިބިގެންދެއެވެ.  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ، މުހިންމު 

ތާބިޢީބޭކަލުން އެ ޢިލްމު ހޯއްދެވިއެވެ.   ،އެބޭކަލުންގެ ދަރިވަރުން
އަތުބާޢުއްތާބިޢީން އެ ޢިލްމު ތާބިޢީންގެ ، ދެން އެއަށްފަހު

 ކިބައިން ހޯއްދެވިއެވެ.

. އެބޭކަލުންނަކީ ޤުރުއާނުގެ ބަސްކަމުގައިވާ ޢަރަބިބަސް އެންމެ 5
 މޮޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނެވި ބޭކަލުން.

 އެބޭކަލުންގެ މަގަކީ ޙައްޤުމަގުކަން އަންގައިދޭ ދަލީލުތައް:

  ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. اهلل. 1
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سورة ] ژٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

  [٠١١التوبة: 
ކުރިން ” މާނައީ:   ތެރެއިން  އަންޞާރުންގެ  މުހާޖިރުންނާއި 

ހެޔޮގޮތުގައި އެބައިމީހުންނަށް ތަބާވީ ، އިސްނެންގެވި ބޭކަލުންނާއި
އެބައިމީހުނަށް ރުހިވޮޑިގެންފިއެވެ. އަދި  اهللމީހުން )ދަންނާށެވެ!( 

ދަށުން  ގެ  އެތަންތާނ އަދި  ރުހުނެވެ.  އެއިލާހަށް  އެބައިމީހުން 
އެއިލާހު ، ކޯރުތައް ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ސުވަރުގެތައް

ގައި  އެތާނ ތައްޔާރުކުރެއްވިއެވެ.  އެބައިމީހުންނަށްޓަކައި 
ބޮޑުވެގެންވާ  އަބަދުގެއަބަދަށް އެބައިމީހުން ދެމިތިބެނިވިޮގތުގައެވެ. 

 ނަސީބު ލިބުމަކީ 
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މެދުގައި  ކޮންބަޔަކާ  ބުނެވެނީ  ސަލަފުއްޞާލިޙުންނޭ 
ބަސްފުޅުތަކުގެ  ވިދާޅުވެފައިވަ  ޢިލްމުވެރިން  ކަމާމެދު 
ތެރެއިން އެންމެ ޞައްޙަ ބަހެއްކަމުގައި ބެލެވެނީ: އެއީ 

ތާބިޢީންނާއި ކަމެވެ. ، ޞަޙާބީންނާއި  އަތުބާޢުއްތާބިޢީން 
ނަބިއްޔާ   ދަލީލަކީ  ގެ صلى اهلل عليه وسلمއެކަމުގެ 

 ޙަދީޘްފުޅެވެ.

ُر النَّاِس قَ ْرِني ثُمَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم ثُمَّ الَِّذيَن يَ  لُ ونَ  ُه ْم.((  ))َخي ْ
 ]متفق عليه[

މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ  މާނައީ : "
ޤަރުނަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޤަރުނެވެ. ދެން އެބައިމީހުންގެ 
އަންނަ  އޭގެފަހުން  ދެން  ޤަރުނެވެ.  އަންނަ  ފަހުން 

  ޤަރުނެވެ."


