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 هـ5341 ރކްޝޮޕްލިޔުންތެރިންގެ ވޯ 

ޢަރަބި ބަހުން ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ދީނީ ލިޔުންތައް 

 ޖެހޭ އަސާސީ ބައެއް ނުކުތާތައް ވިސްނާލަން

 އަލްމަދަނީهللا ން ޢަބްދުބިން މުޙައްމަދު ބިޢަބްދުއްރަޙީމް هللا އަބޫ ޢަބްދު :ލިޔުނީ
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 މުޤައްދިމާ

އެއްބަހަކުން އަނެއްބަހަކަށް ދޭހަވާ މާނަ ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަރުޖަމާކުރުމަކީ 

ހަޟާރާތެއްގައިވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިއީ ވަރަށް މުހިންމު އަދި އެހާމެ ބޭނުންތެރި ފަންނެކެވެ. 

ނުގެ އަޅުގަނޑުމެން ދީން ކިޔަވާކުދިންނަށް މިފަންނު މުހިންމު ވެގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީއެގޮތުން 

ތަރުޖަމާކުރުމުގެ އަސްލު ބަޔާންވެގެންވާ ބަސް އާންމުންނަށް ނޭނގުމާއެކު ދީން ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތީ 

އް ލިޔުނަސް އެހެނީ ދީނުގެ ކަމެއް އޮޅުން ފިލުވައިދިނަސް، ފޮތެކަމުގައިވާތީއެވެ.  ތެރެއިން

ދަރުސެއްދިނަސް، ފަތުވާއެއްދިނަސް ތަރުޖަމާކުރުމެއް ނެތި އެކަންކަން ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. ވީމާ އެކަމަކީ 

އެފަންނަކާއި މެދު ވަރަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ މުހިންމުކަން ދޭންޖެހޭ، އެފަންނެއްގައި ކުރިއަރަން 

އެކު މިފަންނަކީ ބަހަކަށް މޮޅުވުމަކުން ޙާޞިލުވާނެ އަދި ހަމައެޔާކޮންމެހެންވެސް ޖެހިފައިވާ ފަންނެކެވެ. 

ފަންނެއްނޫނެވެ. އެޔާއެކު މިފަންނުގައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާއިން މެނުވީ މިފަންނުގައި ކުރި 

ގެ ދީން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު هللا  ނާރާހުއްޓެވެ.

 މާއެކެވެ. އަދި ވާޖިބެކެވެ. ޒިން

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. هللا އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހު ޝެއިޚުލް އިސްލާމް

ވާޖިބުކަމެއް އެކަމަކާއި ނުލައި ފުރިހަމަ ނުވާ ކަންތައްތައް، ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި މެނުވީ "

" .ނުވެއެވެ

ވީމާ މި ކުޑަކުޑަ ބަޙުޘް އަޅުގަނޑު މި ހުށައަޅާލަނީ ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ޚާއްޞަކޮށް ޝަރުޢީ ނައްޞުތައް 

ވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ތަރުޖަމާކުރާއިރު ސަމާލުކަންދޭންވީ ބައެއް އަސާސީ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށެ



ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ވިސްނާލަން ޖެހޭ އަސާސީ ބައެއް ނުކުތާތައްލިޔުންތައް ޢަރަބި ބަހުން ދިވެހިދީނީ 
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މައިގަނޑު ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި ނިކަމެތި މިންވަރުންނެވެ. އެގޮތުން މި ބަޙުޘްގައި އަންނަނިވި  މާއިފަހުމްވު

 ނުކުތާތައް ހިމެނޭނެއެވެ. 

 އިޚުލާސްތެރިވުމާއި ތަޤުވާވެރިވުން.ހ. 

 ތަރުޖަމާކުރުމަކީ ކޮބައިކަން. ލުޣަވީ ގޮތުންނާއި އިސްޠިލާޙީގޮތުންށ. 

ޖެހޭ ނުކުތާތައް.  ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭން. ނ

 ްތަރުޖަމާކުރަން ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރުވުނ. 

  .ްތަރުޖަމާކުރަން ލިޔުމެއް އަތަށް އެރުމުން ވިސްނަންވީ ނުކުތާތައ 

 ގެ ވަޙީބަސްފުޅު ތަރުޖަމާކުރާއިރު ވިސްނަންވީ ނުކުތާތައް.هللا 

  .ްނަބަވީ ޙަދިޘްބަސްފުޅުތައް ތަރުޖަމާކުރާއިރު ވިސްނަންވީ ނުކުތާތައ

  .ްޢަރަބި ބަހާމެދުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ނުކުތާތައ 

  .ްދިވެހި ބަހާމެދުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ނުކުތާތައ 

. ނިންމުން. ރ

. ފިހުރިސްތު. ބ
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ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ޢަރަބި ބަހުން ދިވެހިބަހަށް ދީނީ ލިޔުންތައް  

 ޖެހޭ އަސާސީ ބައެއް ނުކުތާތައް ވިސްނާލަން



ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ވިސްނާލަން ޖެހޭ އަސާސީ ބައެއް ނުކުތާތައްލިޔުންތައް ޢަރަބި ބަހުން ދިވެހިދީނީ 
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 ތަރުޖަމާކުރުމުގައި އިޚުލާސްތެރިވުމާއި ތަޤުވާވެރިވުން. ހ

ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ. އެއީ ދީނީ ލިޔުމެއް ތަރުޖަމާ ކުރުމަކީ ދީނުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން 

ވަތުގެ މައިދާނުގައި ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެކެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ އަޅުކަމެއްކަމުގައި މެނުވީ ދަޢު

ނުވާހުއްޓެވެ. ވީމާ އިޚުލާސްތެރިވުމަކީ ތަރުޖަމާކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ އެންމެ 

. ދިވެހި ހަރުބަހެއްގައި ބުނާހެން މުހިންމު އެންމެ އަސާސީ އެއް ނުކުތާއެވެ. އެއީ މިކަމުގެ ބިންގަލެވެ

 އެވެ. " ބިންގާ ކަތިވެއްޖެނަމަ ކެއްޗާހިސާބަށް ނެގިޔަސް ދެން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ"

ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا 

چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہچ

ޙުނަފާއިންގެ ގޮތުގައި )އެބަހީ: ތައުޙީދުގެ  އަށް ޚާލިޞްކުރާޙާލުهللاތަރުޖަމާއީ: "ކިޔަމަންތެރިކަން މާނައިގެ 

 އަޅުކަންކުރުމަށާއި، ނަމާދު ޤާއިމުކުރުމަށާއި، ޒަކާތްދިނުމަށް މެނުވީ އަށްهللا މަގަށް ލެނބިހުރެ( 

 " .އެވެއެއީ ނުވެއެވެ. އަދި ސީދާވެގެންވާ ދީނަކީ އެބައިމީހުންނަށް އަމުރުވެވިގެން

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދި ނަބިއްޔާ ޞައްލަ

. ..."މެނުވީ ނުވެއެވެ މަލުތަކަށް ނިޔަތްގަތް ގޮތުގެ މައްޗަށްޢަޢަމަލުތައް އެ"މާނައީ: 

ޙަދީޘްފޮތް ޖަމާކުރެއްވުމުން )އެތައް ޙަދީޘްފޮތްތަކެއް ޖަމާކުރެވިފައިވާ  ޠާމުވައްهللا އިމާމު މާލިކު ރަޙިމަހު

ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ. އެހިނދު އިމާމު މާލިކު ދެއްވި އެފޮތް ޖަމާކުރުމުގެ ފައިދާއަކީ ކޮބައިތޯ އިރު( 

 :ޖަވާބަކީ

 "އަށްޓަކައި ވާ އެއްޗެކެވެ.هللاދެމިހުރުން ވަނީ "

ނަމުން އެތައް ފޮތްތަކެއް ޖަމާކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް ފެންނަން އޮތީ އިމާމު  ޠާގެރު މުވައްއެދުވަސްވަ

 އެވެ. ޠާމުވައް ގެމާލިކު
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އެކަލޭގެފާނު ޖަމާކުރެއްވި ޞަހީހް ޖަމާކުރެއްވި އިރު ކޮންމެ ޙަދީޘެއް هللا އިމާމު ބުޚާރީ ރަޙިމަހު

ދީ ޣުދާދީގެ އުސްތާޛު އިމާމު މާވަރްއަލްޚަޠީބުލް ބަލިޔުއްވުމުގެ ކުރިން އިސްތިޚާރާ ކުރައްވައެވެ. އިމާމު 

އެކަލޭގެފާނު ލިޔުއްވި ފޮތްތައް އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުމުގެ ކުރިން މެނުވީ ނެރުއްވުން هللا ރަޙިމަހު

ލްމާމެދު ބިރުވެތިވީ ޢިފޮތްތަކެއް އެކަލޭގެފާނު  އެތައްهللا މަނާކުރެއްވިއެވެ. އަދި އިމާމު ނަވަވީ ރަޙިމަހު

އެކަލޭގެފާނަށް هللا ންދަވާލެއްވިއެވެ. އަދި އައްޝެއިޚު މުޙައްމަދު އަމީން ޝަންޤީތީ ރަޙިމަހުމިންވަރުން އަ

 ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށްޓަކައި ނުލިޔެވުނު ކަމަށްޓަކައި އަންދަވާލެއްވިއެވެ. هللا ލިޔުއްވުނު ފޮތެއް 

މުގައި ވުމެވެ. އެއީ މޮޅު އަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކަމެއްކަهللاތަރުޖަމާކުރާ އިރު މަޤުޞަދެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނީ 

ލިޔުންތެރިއަކަށް ވުން ނުވަތަ ތަރުޖަމާ ކުރާފޮތް ވިއްކައިގެން ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދުން ކަމުގައި 

އަށް ބިރުވެތިވެ ތަޤުވާވެރިވެ އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު، هللاވެގެންނުވާނެއެވެ. ތަރުޖަމާކުރުމުގައި 

 މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ. 

އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ. އެޔަށްފަހު هللا !ސައްކަތައިގެން ތެދުވާ އަޚާއެވެއޭ ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަ

ވާގިދެއްވާނެއެވެ. އެއިލާހު هللا އިޚުލާސްތެރިވާށެވެ. އެޔަށްފަހު މަސައްކަތައިގެން ކުރިޔަށް ދާށެވެ. 

 ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻچ

ލާހު އަށް ތަޤުވާވެރި ވެއްޖެ މީހާ )ދަތިތަކުން ނުކުތުމަށް( މަގެއް އެއިهللا ...މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: " 

 "އެމީހަކަށް ލައްވާހުއްޓެވެ.

 ޚުލާޞާ

ސްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން. އަށް ނިޔަތް ޚާލިهللا ޙ. 

މަގު ދައްކަވާނެކަން. هللا އަށް ތަޤުވާވެރިވެއްޖެނަމަ ދަތިތަކުން ނުކުންނަން هللا ށ. 
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 ލުޣަވީ ގޮތުންނާއި އިސްޠިލާޙީގޮތުން ތަރުޖަމާކުރުމަކީ ކޮބައިކަން. ށ

 ލުޣަވީ ގޮތުން ތަރުޖަމާކުރުމަކީ ކޮބާ؟

. ތަރުޖަމާކުރުމަކީ ޢަރަބި ބަހެކެވެ

1.ނުވަތަ ދޭހަކޮށްދިނުމެވެ އެއްބަސް އެހެން ބަހަކުން ސާފުކޮށްދިނުމެވެ

އެބަހުގެ މުރާދަކީ ބަޔާންކޮށްދީ ސާފުކޮށްދިނުން ވިދާޅުވަނީ هللا ޝެއިޚު އިބުނު އުޘައިމީން ރަޙިމަހު

 . ކަމަށެވެ

: ތަރުޖަމާކުރުމަކީއިސްތިލާޙީގޮތުން 

2.ކޮށްދިނުމެވެ(ސާފު)އެއްބަހަކުން ވާއެއްޗެއް އެހެން ބަހަކުން ބަޔާން 

 ފަންނީ އަދި ކަވި މަސައްކަތެކެވެ. އަދި ތަރުޖަމާކުރާ މީހާއަށް ތަރުޖަމާނު ނުވަތަތަރުޖަމާކުރުމަކީ 

 ތުރުޖަމާނު ކިޔެއެވެ. އަދި މުތަރުޖިމުވެސް ކިޔެއެވެ. 

 ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ނުކުތާތައްނ. ތަރުޖަމާކުރުމުގައި 

 ަތަރުޖަމާކުރަން ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރުވުން: އީފުރަތަމ. 

 ަތަރުޖަމާކުރަން ލިޔުމެއް އަތަށް އެރުމުން ވިސްނަންވީ ނުކުތާތައް. : އީދެވަނ 

 ަގެ ވަޙީބަސްފުޅު ތަރުޖަމާކުރާއިރު ވިސްނަންވީ ނުކުތާތައް.هللا: އީތިންވަނ 

 ަނަބަވީ ޙަދިޘްބަސްފުޅުތައް ތަރުޖަމާކުރާއިރު ވިސްނަންވީ ނުކުތާތައް. : އީހަތަރުވަނ

 ަޢަރަބި ބަހާމެދުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ނުކުތާތައް. : އީފަސްވަނ 

 ަދިވެހި ބަހާމެދުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ނުކުތާތައް. : އީހަވަނ 

 ޞިޙާހުއް ލުޣާ  1

 هللاލު ފިއް ތަފްސީރު، ޝެއިޚު އިބުނު އުޘައިމީން ރަޙިމަހުޞޫއު 2
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 އިގަތުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރުވުންތަރުޖަމާކުރަން ފަށަ: އީފުރަތަމަ

ތަރުޖަމާކުރަން ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރުވުމަށް އޮތް އެންމެ މުހިންމު ނުކުތާއަކީ ތަރުޖަމާކުރާ ބަހާއި 

ލުތަކާއި ށް މޮޅުވުމެވެ. އަދި ބަހުގެ އުޞޫއެދެބަސް ދެނެގަނެ އެދެބަހައަދި ކުރެވޭ ބަހަށް އަހުލުވެރިވުމެވެ. 

އުސްލޫބުތައް ދެނެގަތުމެވެ. އެގޮތުން ތަރުޖަމާކުރާ ބަހާއި ކުރެވޭ ބަހަށް އަހުލުވެރި ނުވާނަމަ 

ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވުމަކީ ނުވެ ނުދާނެ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ބަހަށް އަހުލުވެރިވުމަށް 

 ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް. 

  ްބަހުގެ ފޮތްތައް ކިޔުން އަދި ބަހުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ އުސްލޫބު ތަކާއި ބަހުރުވަތައ

އަދި ގޮތްތައް ދެނެގަތުން. 

  .ްބަހުގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުތައް ދެނެގަތުނ 

 ުދެނެގަތުން. ބޭނުންކުރުންތަކާއި އަދި ބަހުގެ ބޭރުފުށުގެ ލަފުޒީ މާނަ ތަފާތު  ފީބަހުގެ ޢުރ

ބޭނުމަކީ ބަހެއް ބޭނުންކުރާއިރު އޭގެ ލަފުޒީ މާނައިން މާނައެއް ދޭހަވީ ކަމުގައި ވިޔަސް  ޢުރުފީ

 ން އެބަހެއް ބޭނުންކުރުމާއި ނުކުރުން ގުޅިފައިވާ އުސޫލުތަކެވެ. މިސާލަކަށް ލަދުވެތިއާންމު

ގޮތުން)ރަސްމީ އަދި އަދަބީ  ފީނަންތައް ހުރުމާއެކުގައިވެސް ޢުރުއި ގުނަވަން މިއީ ދިވެހިބަހުގަ

 ލިޔުންތަކުގައި( ބޭނުންކުރާ ލަފުޒެވެ. 

  ިބަހުގެ މުހިންމު މަރުޖިޢުތައް އެނގުން. )މި ބަހުޘްގެ ޢަރަބި ބަހާއި ދިވެހި ބަހާ ބެހޭ ބައިގައ

 މުހިންމު މަރުޖިޢުތަކެއް ދެވިފައިވާނެއެވެ(. ބަހުގެ

  ުކްޝަނަރީތައް ބޭނުން ކުރަން އެނގުން. ޑި –ކޮންމެ ބަހަކުންވެސް އެބަހެއްގެ މުހިންމު ރަދީފ

  .ްތަރުޖަމާ ކުރާ ބަހާއި ކުރެވެ ބަހުން ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތް އަޅާ ކިޔުނ 

ކަށް ބަލަން ބޭނުންނަމަ ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ ބެލިދާނެއެވެ. ކަތަހި ބަހުން އެގޮތުން މަސައްކަތްދިވެ

 އެރުމުން ވިސްނަންވީ ނުކުތާތައްތަރުޖަމާކުރަން ލިޔުމެއް އަތަށް : އީދެވަނަ       

ތަރުޖަމާކުރަން ލިޔުމެއް އަތަށް އެރުމުން އަންނަނިވި ނުކުތާތަކާއި މެދުގައި ފަރުވާތެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ. 

ހ. ވިސްނައިގެން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ތަރުޖަމާކުރަން އުޅޭ ލިޔުން ކިޔުން. 
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އެހެނީ ބަހުން ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ  ށ. ބަހުން ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރުން.

 ކަމެއްނޫނެވެ. އަދި ކުރަން އުޅެފިނަމަ ތަރުޖަމާކުރެވޭ ލިޔުން ހަމަނުޖެހުން ނުވަތަ މުރަނަ

)ނޯޓު: ގޮތެއް( ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.  ގޮތެއް)ދެނެގަތުމަށާއި ކިޔަން އަދި ދޭހަކުރަން އުނދަގޫ

އަކީ ތަރުޖަމާކުރެވޭ ބަހުގައި ނެތްވާހަކައެއް ގެންނަ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް ނަމަވެސް މިބަހުގެ މާނަ

 ޖުމްލައިގެ ތަރުތީބާއި އުސްލޫބު ބަހުން ބަހުން ތަރުޖަމާ ނުކުރެވޭނެ ވާހަކައެވެ.(

ކުރެވޭ ބަހަށް ލު އޮތްބަހުގައި ބުނަން އުޅޭ އުސްލޫބު ތަރުޖަމާނ. ތަރުޖަމާކުރާ އިރު އަޞް

އެހެންކަމަށްވާނަމަ ތަރުޖަމާ ކުރެވޭ ބަހުގައިވާ އެޔާ ގާތް އުސްލޫބެއް ގެނެވިދާނެއެވެ. ނުކުރެވިދާނެއެވެ. 

މި މާނަ ހިމެނޭ މިސާލު ނުވަތަ ހަރުބަހަކަށް ދިވެހި ބަހުން މި މުހާވަރާ  "ވެހޭތާ ފެންނަގާށޭ"މިސާލަކަށް: 

 ތަރުޖަމާކުރާއިރު ގެނެވިދާނެއެވެ. 

ޖަމާކުރާ އިރު ހުރިހާ ލަފުޒެއް ކޮންމެ ފަހަރަކު ތަރުޖަމާ ނުކުރިޔަސް ފުދޭކަމުގައި ވާނަމަ އެފަދަ ނ. ތަރު

 ޖަމާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. ލަފުޒުތައް ތަރު

ތަރުޖަމާކުރާ ޖުމްލައިގެ ޖުމްލަ އޮތް ގޮތާއި ޚިލާފު ނުވާނެ އަދި އިތުރު ވާހަކައެއް އިތުރު ނުވާނެ ރ. 

 އަމިއްލައަށް އިބާރާތް ކުރުން.  ގޮތުގެ މަތިން މާނަ

ބަހުން ބަސް  ވީމާ އަނެއްބަހަކަށް ބަހެއް ނުހުންނާނެއެވެ.  ބ. އެއްވެސް ބަހެއްގައި އަނެއްބަހުގެ ހުރިހާ

 ނަގަންޖެހޭ ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ބަސް ނަގަން ޖެހިލުން ނުވާށެވެ. 

ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ  އެވެ. ވޭ ބަސް ބޭނުން ނުކުރެވިދާނެމާކުރެތަރުޖަ %511. ތަރުޖަމާކުރާ އިރު ޅ

ތައް ރެވިދާނެއެވެ. ޝަރުޢީ މުޞްޠަލަޙުލުތަކަށް ބަލާފައި ތަރުޖަމާކުރާ ބަހުން ބަސްތައް ބޭނުންކުއުޞޫ

އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ ހުރި ގޮތަށް ދިވެހި ބަހުން ލިޔުމެވެ. މިސާލަކަށް: ތައުޙީދު، އިސްތިޣުފާރު، 

 ތަފްސީރު ފަދަ ލަފުޒުތައް ތަރުޖަމާކުރުމެއްނެތި ޝަރުޢީ އިސްޠިލާޙުގައިވާ ގޮތަށް ލިޔުމެވެ. 

ނަ ބޭނުންކުރަން ސަމާލުކަން ބަސްތައް ދިވެހި ބަހުން ލިޔާއިރު ތިކިޖެހި ތާ . ތަރުޖަމާކުރާ އިރު ޢަރަބިކ

ދިނުން. އެހެނީ ތިކިޖެހި ތާނަ ބޭނުން ނުކޮށްފިނަމަ މާނަ ބަދަލުވުމަކީ ވަރަށްވެސް ގާތްކަމެކެވެ. 

މިސާލަކަށް: ޢަރަބި ބަހުން ޢަމަލު ދިވެހި ބަހުން ތިކިޖެހި ތާނަ ނެތި ލިޔެފިނަމަ ވާނީ އަމަލަށެވެ. އަމަލު 

ދިވެހި ބަހާއި މެދު ސަމާލުކަންދޭންވީ ށް ގިނައިން ފެންނަ ކުށެކެވެ. ގެ މާނައަކީ މަސްތުވުމެވެ. މިއީ ވަރަ

 ލު ދެވިފައިވާނެއެވެ. ބައިގައި މިކަމަށް އިތުރު ތަފުޞީ ނުކުތާތަކާއި ބެހޭ
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ތަރުޖަމާކުރާ ނަމަ އޭގެ ތަރުތީބަށް ސަމާލުކަން ދިނުން. އޭރުން އޭގެ ބަލާޣީ  . ޝަރުޢީ ނައްޞެއްއ

އަދި ފަޞީޙު މާނަ ގެއްލިގެން ދިޔުން ކުޑަ ވާނެއެވެ. ޤުރުއާނާއި އަދި ޙަދީޘް ތަރުޖަމާކުރާއިރު ވިސްނަންވީ 

 ލު ދެވިފައިވާނެއެވެ. ތާތަކުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ތަފުޞީނުކު

)ފުޓްނޯޓު ނުވަތަ ކޮމެންޓު ދޭ އުސޫލުން ފޮތުގެ ޝަރަޙަ ނުވަތަ ތަޢުލީޤެއް. ތަރުޖަމާކުރަން އުޅޭ ވ

ނުވަތަ އެންމެ ކުޑަމިނުން ތަޙުޤީޤެއްވާނަމަ އެފަދަ ފޮތެއް ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު  ލިޔެވިފައިވާ ފޮތްތައް(

 ކަމެކެވެ. އޭރުން ތަރުޖަމާކުރުމަށް އިތުރު އެހީއެއް އެފޮތްތަކުން ލިބިގެން ދާނެއެވެ. 

. ތަރުޖަމާކުރެވޭ ފޮތް ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ޝަރަޙަ އެއްކޮށް ކިޔަން ވަޤުތު ނެތްނަމަ ތަރުޖަމާ ކުރާ މ

 ގޫ ބައިތައް ކިޔައިލެވިދާނެ.ލިޔުމުގެ ނުވަތަ ފޮތުގެ ތަރުޖަމާކުރަން އުނދަ

 ޖުމްލައެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއްގެ ދޭހަ ނުވަތަ މާނަ ނޭންގިއްޖެނަމަ ބަހަށް . ތަރުޖަމާކުރާ އިރު ވަކިފ

  އިތޯ އަހާ ސުވާލުކުރެވިދާނެ.ނުވަތަ އެޢިލްމަކަށް މޮޅު މީހުން ކުރެން އޭގެ މާނައަކީ ކޮބަ

ތަރުޖަމާ  . ތަރުޖަމާއެއް ނިންމުމަށް އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވަކި ވަޤުތެއްދ

ހެދުން މުހިންމެވެ.  އެއީ ތިމާއަށް ތަރުޖަމާކުރަން ފަސޭހަ ވަގުތެއްކަމުގައި ކުރަން ޙާއްޞަކުރުން.

މިސާލަކަށް އަޑުމަޑު، ހިމޭން މާހައުލެއް ކަމުދާ މީހަކު އެފަދަ މާހައުލެއްގައި އެކަން ކުރުމަށް 

މިކަން ކުރުމަކީ މިފަންނަށް މޮޅުވުމަށް  މިދެންނެވި ފަދަ މާހައުލެއްގައި ޚާއްޞަކުރުމެވެ. ތަކުރާރުކޮށް

 އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތެވެ. 

ން ތަޖުރިބާ އަދި ޢިލްމީގޮތުން ޤާބިލު މީހުން ލައްވާ އެ ތަރުޖަމާއަކަށް . ތަރުޖަމާކޮށް ނިމިގެތ

ފަހަރަކުން ކުރާ އިރު އެކުށްތައް ރަނގަޅުކޮށް އޮއްޓަރު ހުރި  ފާޑުކިޔުއްވައި ކުށްތައް ދެނެގަތުމަކީ ދެން

  ވިދާނެ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް.ތަރުޖަމާއެއް ނެރުމަށް ކުރެ

ގައި ވިޔަސް އުންމީދު ކަނޑާނުލާށެވެ. ލާމަތްކުރި ކަމުން މީހުން ހީ އަދި މަ. ފުރަތަމަ ގޯސްކޮށް ކުރެވިގެލ

ކަމަށް ވިސްނައި ގަދައަޅައި ގެ ރަޙުމަތް ފުޅާވެގެންވާهللا ލައި މީދު ކަނޑާނުއެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އުން

 ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މަސައްކަތްކުރުމެވެ. 

چۅ ۋ ۈ     ٴۇ  ۋ         چ

 ނދަގުލާއެކު ފަސޭހަކަން ވެއެވެ."މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: "ހަމަކަށަވަރުން ދަތި އު
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ގ. ތަރުޖަމާކުރުމަކީ ޢިލްމީ އަމާނާތްތެރިކަމެކެވެ. އެއަމާނާތް އެއްބަހުން އަނެއްބަހަށް ބަދަލުކުރާ އިރު 

ވީހާވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ ލަފުޒުން ޝަރުޢީ ނައްޞުތައް އަސްލަށް ބަދަލެއް އައިސްގެން ނުވާނެއެވެ. 

އަދި އަމިއްލަ ލަފުޒެއް ސާފުކޮށްދޭން ނަމަވެސް ލަފުޒަށް އުނިނުވާނެ ބީދައިން ތަރުޖަމާކުރެވޭތޯއެވެ. 

 ބުރެކެޓުގައި ނުވަތަ އެނގޭނެ ފަދައިން ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ. 

އްކަމުގައި ނުހެދުން. މިއީ ޏ. މީހެއްގެ މަސައްކަތެއް ތަރުޖަމާކުރުމަށްފަހު އެއީ ތިމާ ލިޔުނު ލިޔުމެ

ވަރަށް ގިނައިން ދިވެހިންގެ ކިބައިން ޚާއްޞަކޮށް ފެންނަ ކަމެކެވެ. ވަރަށްގިނަ ފޮތްތައް ތަރުޖަމާކޮށްގެން 

 ނެރުމަށްފަހު އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ލިޔުމެއް ކަމުގައި ޖަހާފައި ހުންނާތީ ފެނެއެވެ. 

 ސްނަންވީ ނުކުތާތައްކުރާއިރު ވިގެ ވަޙީބަސްފުޅު ތަރުޖަމާهللاތިންވަނައީ: 

 ޤުރުއާން ތަރުޖަމާއަކީ ކޮބާ؟

ޤުރުއާނުގެ މާނައިގެ ދޭހަ އެހެން ބަހަކުން ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. )ގެނެސްގަތުމެވެ( ޤުރުއާން ތަރުޖަމާއަކީ 

 އަދި ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ. އެއީ ޙަރުފީ ތަރުޖަމާ އަދި މާނައިގެ ތަރުޖަމާއެވެ. 

ޙަރުފީ ތަރުޖަމާއަކީ ލަފުޒީ ތަރުޖަމާއެވެ. ކޮންމެ ލަފުޒެއް ވަކި ވަކިން ތަރުޖަމާކުރުމެވެ. އެއީ ޤުރުއާނުގެ 

އާޔަތުގެ ކޮންމެ ލަފުޒެއް ލިޔުމަށްފަހު އޭގެ މާނަ ލިޔަމުން ގެންދިޔުމެވެ. މިއީ ޝަރުޢީ ގޮތުން ހުއްދަ 

ންކުރައްވައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބު ތައް ބަޔާهللا ގޮތެއްނޫން ކަމަށް ޝެއިޚު އިބުނު އުޘައިމީން ރަޙިމަހު

ކި ލަފުޒެއް ތަފުސީލުކޮށްދޭން ގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ވަ' މިފޮތުލު ފިއްތަފްސީރު'އުޞޫ

 ތަރުޖަމާކުރުން މިބައިގައި ނުހިމެނެއެވެ. 

އެޔަށްފަހު ހިމެނެނީ މާނައިގެ ތަރުޖަމާއެވެ. މާނައިގެ ތަރުޖަމާއަކީ ނުވަތަ ތަފުސީރީ ތަރުޖަމާއަކީ އެހެން 

ތަރުޖަމާއެވެ.  ތަރުތީބަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް ގެންނަބަހަކުން ބަސްތަކުގެ މާނަ ވަކިވަކި ބަސްތަކަށާއި އަދި 

މާނައިގެ ތަރުޖަމާތަކެވެ. މި ބާވަތުގެ  އަހަރެމެންނަށް ދިވެހި ބަހުން ފެންނަން ހުރި ތަރުޖަމާތަކަކީ

ބަޔާންކުރައްވައެވެ. ސަބަބަކީ ޢަރަބި هللا ތަރުޖަމާ ކުރުމަކީ ވާޖިބެއްކަމުގައި ޝެއިޚު އުޘައިމީން ރަޙިމަހު

ބަހުން ވާހަކަ ނުދެއްކޭ މީސްތަކުންނަށް ޤުރުއާން ބަޔާންކޮށްދެވެން އޮތް ގޮތަކީ މިއީ ކަމުގައި ވާތީއެވެ. 

 ޤުރުއާން ތަރުޖަމާކުރުން ހުއްދަވެގެންވަނީ ޝަރުތު ތަކަކާއި ލައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް 
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ޤުރުއާނުގެ ބަދަލުގައި އޭގެ މަޤާމުގައި ލިޔެވޭ އެއްޗެއްކަމުގައި ނުވުމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން  ފުރަތަމައީ:

ން ތަރުޖަމާކަމުގައި ކޮންމެހެންވެސް ޤުރުއާނުގެ އާޔަތް ޢަރަބިން ލިޔުމަށްފަހު ތަރުޖަމާކަން އެނގޭނެ ބީދައި

 ލިޔުމެވެ. އެއީ ތަފުސީރެއް ފަދައިން ވުމަށްޓަކައެވެ. 

ތަރުޖަމާކުރާ މީހާއަށް ދެބަހުންވެސް ލަފުޒުތަކުން ދަލީލުކުރާ މާނަ އެނގޭ މީހެއްކަމުގައި ވުމެވެ.  ދެވަނައީ:

 އަދި ބަސް އަންނަ ގޮތަކުން އެއިން ދޭހަވާ މާނަ އެނގޭ މީހެއްކަމުގައި ވުމެވެ. 

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ ޝަރުޢީ ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ އެނގޭ މީހެއްކަމުގައި ވުމެވެ. އަދި  ތިންވަނައީ:

ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ ކުރާ މީހާއަކީ އެޔަށް އަމާނާތްތެރި މީހެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ އެމީހެއްގެ ކިބައިން 

ޘާބިތުވެގެން ހުރި މީހެއްކަމުގައި އެޤަބޫލުނުކުރެވޭ ހުއްޓެވެ. އެމީހަކީ މުސްލިމަކަށް ވުމާއެކު ދީނުގައި 

1ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އެގޮތުން ލިޔުމެއް ލިޔާއިރު ނުވަތަ ތަރުޖަމާކުރާއިރު އަންނަނިވި ނުކުތާތަކަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެއެވެ. 

ސުބުހާނަހޫ هللا ވަހީކުރެއްވި ކަމަށް ލިޔުމަށްފަހު މާނަ ނުވަތަ ތަރުޖަމާ ނުލިޔުން. މިސާލަކަށް هللا ހ. 

ރެއްވިކަމަށް ބުނުމަށްފަހު އާޔަތްނުލިޔެ ވަރަށް ގިނައިން މާނައިގެ ތަރުޖަމާ ލިޔެފައި ހުންނަ ވަތަޢާލާ ވަޙީކު

ތަން ފެނެއެވެ. މިއީ ތަރުޖަމާގެ އުސޫލުން މަތީގައިވާ ޝެއިޚު އިބުނު އުޘައިމީންގެ ބަސްފުޅުންވެސް 

ނާތްތެރި ގޮތެއްކަމުގައި ހުއްދަނޫން ކަމެއްކަމުގައި އެނގެއެވެ. އަދި ޢިލްމީ ގޮތުންވެސް ރައްކާތެރި އަމާ

 ނުވެއެވެ. 

އިބާރާތްތައް ލިޔުން. ނަ ލިޔުމުގެ ކުރިން އަންނަނިވި ލިޔުމަށްފަހު މާ ށ. އާޔަތް

މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ، ނުވަތަ މާނައީ ނުވަތަ ތަރުޖަމާއީ މިފަދައިން ލިޔެ އެއީ ތަރުޖަމާކަން އެންގުމެވެ. 

 ގައެވެ. މާނަ ދިވެހިން ބޭނުންކުރަނީ ތަރުޖަމާގެ މާނައި

ތަފްސީރު ޝެއިޚު ނުވަތަ ނ. އާޔަތެއްގެ މާނަ ތަރުޖަމާކުރާނަމަ ތަފުސީރު އިމާމު އިބުނު ކަޘީރު، 

 ސަޢްދީ ފަދަ ތަފުސީރެއް މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. 

 ތަފްސީރު އިން ގެ އުސޫލު ފިއްهللاޝެއިޚު އުޘައިމީން ރަޙިމަހު 1 
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ރ. އާޔަތެއްގެ މާނަ ތަރުޖަމާކުރާނަމަ އިޢުރާބުލް ޤުރުއާންއަކަށް ކޮންމެހެންވެސް ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ. 

 ޚާއްޞަކޮށް ޙުރޫފު ތަކުގެ އިޢުރާބަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. 

tނ. ތަންޒީލް.ނެޓް ) anzi l .netެމި ވެބްސައިޓު އާޔަތް ކޮޕީ ޕޭސްޓު ހެދުމަށާއި އަދި އާޔަތުގ ) 

ވަނަ އަހަރު  7112މާނައިގެ ތަރުޖަމާ ނެގުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިވެބްސައިޓުގައިވަނީ 

ކީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ރައީސް އެޤުރުއާން ތަރުޖަމާއަޤުރުއާން ތަރުޖަމާއެވެ.  ރައީސްއޮފީހުންކުރައްވާފައިވާ

ބަލާއިރު ފުރިހަމަ ޤުރުއާން ތަރުޖަމާއެއް ރުގެ ދައުރުގައި ކުރައްވާފައިވާ ޤުރުއާން ތަރުޖަމާއާ އަޅާނާޞި

އެ ޤުރުއާން ތަރުޖަމާއިން މާނައިގެ ތަރުޖަމާ ނަގާއިރު ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ނުކުތާތަކެއް ނަމަވެސް، 

 ވެއެވެ. 

 މާޢޫނު. މިސާލަކަށް އަލްރުން. ބައެއް އާޔަތްތަކުގެ މާނައިގެ ތަރުޖަމާގެ ދޭހަ މަދުންނަމަވެސް ގޯސްކޮށްހ5ު

 މާނަ ކުރެވިފައިވާ ގޮތް.  ޢޫނުގެމާވަނަ އާޔަތުގައި  2ސޫރަތުގެ 

ޢަޤީދާގެ  ރާންކަން ހުރުން. މިސާލަކަށް: އަޝާޢި. އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތުގެ އަޤީދާއާއި ފުށުއަރާ ކ7ަ

 ތައުވީލުހުރުން.

. ސައިޓުގެ ފަރާތުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް. މިސާލަކަށް: ސޫރަތުލް ބަލަދުގެ ފުރަތަމަ އާޔަތުގައި 4

 ވަނަ އާޔަތުގެ ތަރުޖަމާއެވެ.  41ވަނީ ފަޖުރު ސޫރަތުގެ 

ޔާއިރު ޤުރުއާނުގެ ލި އިރު ނުވަތަ ލިޔުމެއްކުރާތަރުޖަމާ ،ވީމާ މިފަދަ ކުށެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ

ބަޔާންކުރެއްވި هللا )އިބުނު އުޘައިމީން ރަޙިމަހުމާ ކުރުމުގެ ޝަރުތުތައްމާނައިގެ ތަރުޖަ ،ތަކުގެ މާނައާޔަތް

 ތަރުޖަމާ ކުރުން މޮޅު އިތުރު ވެގެންވެއެވެ. އަމިއްލައަށް ވާ ކަމުގައި ވާނަމަ ފުރިހަމަ ޝަރުތުތައް(

 ކުރާއިރު ވިސްނަންވީ ނުކުތާތައްތަރުޖަމާޘްބަސްފުޅުތައް ނަބަވީ ޙަދީހަތަރުވަނައީ: 

ބަސްފުޅުތަކަކީ ވަޙީކަމުގައި ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ هللا ނަބިއްޔާ ޞައްލަސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ هللا 

 ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. އެއިލާހު ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައެވެ. 

چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿچ
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އަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ( ޢަލައިހި ވަސައްލަމަهللا މުޙައްމަދު ޞައްލަ)އަދި : "މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ

އެކަލޭގެފާނަށް ( ބަސްފުޅުތަކަކީ)އެކަލޭގެފާނުގެ . ހަވާނަފުސުގެ މައްޗަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ބޭކަލެއްނޫނެވެ

 ." ވަޙީކުރެއްވޭ ވަޙީބަސްފުޅެއްކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްބަސްފުޅުތައް ތަރުޖަމާ ކުރާއިރު އަންނަނިވި هللا ވީމާ ނަބިއްޔާ ޞައްލަ

 ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ. 

ހ. ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ ލުޣަވީ މާނަ ތަރުޖަމާ ނުކޮށް ޙަދީޘް ގެ ޝަރަޙަ މުރާޖަޢާކުރުން. އެއީ ޙަދީޘްގެ 

ވެސް ޙަދީޘްގައި އޮވެދާނެއެވެ. ވީމާ ޙަދީޘް ގެ ޝަރަޙަތައް މުރާޖަޢާކުރުން ލުޣަވީ މާނަ ނޫން މާނައެއް

ކޮންމެހެންވެސް މުހިންމެވެ. އެގޮތުން ކުތުބުއް ސިއްތާގެ އަންނަނިވި ޝަރަޙަތަކަށް އިސްކަން 

 ދެވިދާނެއެވެ. 

ހ. ޞަޙީޙް ބުޚާރީގެ  އަލްޙާފިޡު އިބުނު ހަޖަރުގެ ޝަރަޙަ ފަތުޙުލް ބާރީ. 

ށ. ޞަޙީޙް މުސްލިމުގެ އިމާމު ނަވަވީގެ ޝަރަޙަ މިންހާޖު. ޝެއިޚު އިތްޔޫބީގެ ޞަޙީހް      

މުސްލިމުގެ ޝަރަޙް. 

. ޢައުނުލް މަޢުބޫދު، ސުނަހު އަބޫ ދާވޫދުގެ ޝަރަޙަ. ނ

ރ. ތުޙުފަތުލް އަޙުވަޛީ، ސުނަނު ތިރްމިޛީގެ ޝަރަޙަ. 

ޚު އިތްޔޫބީގެ ޝަރަޙަ. ބ. ސުނަނު ނަސާޢީގެ ޝެއި

ޅ. ބުލޫޣުލް މަރާމުގެ ޝަރަޙަތައް. އޭގެ ތެރޭގައި ސުބުލުއް ސަލާމް، މިންޙަތުލް އައްލާމް، 

. ( ޝެއިޚު ޢުޘައިމީންގެ ޝަރަޙަ)ފަތްޙު ޛިލްޖަލާލި ވަލްއިކްރާމި ބިޝަރްޙި ބުލޫޣިލް މަރާމި

ކ. ރިޔާޟުލް ޞާލިޙީންގެ ޝަރަޙަ، ޝެއިޚު އިބުނު އުޘައިމީން. އަދިވެސް އެނޫން 

ޝަރަޙަތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވި ކަމަށް ލިޔުމަށްފަހު ޙަދީޘްގެ ނައްޞު هللا ށ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަ

މިއީ މާނަލިޔެފައި ހުންނަ ތަން ފެނެއެވެ.  ލިޔުން. ވަރަށް ގިނައިން ޙަދީޘްކުރެއްވި ކަމަށް ލިޔުމަށްފަހު

 ޙަދީޘްގެ ހައިބަތާ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ. ދިވެހި ބަހުން ޙަދީޘެއް ނުހުންނާނެއެވެ. 
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އަދި ތަރުޖަމާ ލިޔާއިރު، ތަރުޖަމާއީ، ނުވަތަ މާނައީ ނުވަތަ ޙަދީޘްގެ ތަރުޖަމާއީ މިފަދައިން ކުރީގައި 

 އަދި މިއީ  ޢިލްމީ އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނޭކަމެކެވެ. ލިޔުން އެދެވިގެންވެއެވެ. 

ނ. ޙަދީޘްގެ ނައްޞު ނެގުމަށް އިތުބާރުހުރި މަސްދަރެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ވެބްސައިޓެއް 

iބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމްވެބް.ކޮމް ) sl amweb.comްދަރުތަކުގެ ( ފަދަ މަޞ

ސީދާ ޙަދީޘްފޮތުން  ޙަދީޘްނެގުމަށްފަހު ބޭނުންހިފިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ މޮޅު އިތުރުވެގެންވަނީ

 އެޙަދީޘްގެ ލަފުޒުވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ މުރާޖަޢާ ކުރުމެވެ. 

ބަސްތަކުގެ މާނަހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ޢަރަބި ރަދީފު ބީރައްޓެހި ޣަރީބު ޙަދީޘް ނުވަތަ ޙަދީޘްގައިވާ ރ. 

ނިހާޔާ ފަދަ އައްޙަދީޘްފޮތްތަކެވެ. މިސާލަކަށް އިމާމު އިބުނު އަޘީރުގެ  ލްދަލުގައި ޣަރީބުތަކުގެ ބަ

ފޮތްތަކެވެ. ޣަރީބު ޙަދީޘަކީ ޙަދީޘުގައިވާ ބީރައްޓެހި ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ ޖަމާކޮށްފައިވާ 

އަކީ އައްނިހާޔާގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޠަބްޢާއަޅުގަނޑަށް ފެނުނު ރަދީފުތަކެއްފަދަ ފޮތްތަކެކެވެ. )

 ޗާޕެވެ(ދެ މުޖައްލަދުގެ  ދާރުލް މަޢާރިފު ގެ 

( މިވެބްސައިޓުގައިވާ އިނގިރޭސި sunnah.comއަދި ޙަދީޘްގެ މާނަ ދެނެގަތުމަށް ސުންނަތް.ކޮމް )ބ. 

ތަރުޖަމާގެ އެހީ ހޯދިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިސައިޓުގެ ބައެއްޙަދީޘްތަކުގެ ތަރުޖަމާ އަދި ނައްސުގައިވެސް 

 މިއީ ސަމާލުކަންދޭން ޖެހޭ ނުކުތާއެކެވެ.  ކުށްހުރެއެވެ. ވީމާ

 އި ސަމާލުކަންދޭންވީ ނުކުތާތައްޢަރަބި ބަހާމެދުގަފަސްވަނައީ: 

 ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއިލާހު ޤިޔާމަތާއި ޖެހެންދެން هللاޢަރަބި ބަހަކީ އެބަހަކުން 

ބާވާލެއްވުނު ބަހެވެ. އެބަހަކީ  ރައްކާތެރިކުރައްވާނެކަމަށް ވަޢުދުވޮޑިގެންފައިވާ އެއިލާހުގެ ވަޙީބަސްފުޅު

ޢަލައިހި هللا ޚަތިމުކުރެއްވި ޞާޙިބާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ އެއިލާހު އެންމެ ފަހުން ފޮނުއްވި ނަބީކަން

ވަތަޢާލާ  ސުބުޙާނަހޫهللا އްކަވައި ދީން ބަޔާންކޮށްދެއްވި ބަހެވެ. ވާހަކަފުޅު ދަ ސައްލަމަ އެބަހަކުންވަ

 ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ބަޔާންކުރައްވައިކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އެކަން 
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 چ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ےچ

ނެވެ. ބަހުން ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންއިލާހު އެ ޤުރުއާން ބާވާލެއްވީ ޢަރަބި"މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: 

 "އެވެ.ވިސްނައިގަނޭތޯތިޔަބައިމީހުން 

 އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވައެވެ.

 چ ىئ  يئ  جب  حبچ 

އަދި ހަމަ އެފަދައިން ތިމަންއިލާހު އެފޮތް ޢަރަބިބަހުންވާ ޤުރުއާނެއްކަމުގައި "މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: 

 "...ބާވާލެއްވީމެވެ

އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވައެވެ. 

 چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺچ

 އާޔަތްތައް ތަފުޞީލުކޮށްދެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. އެއީ އެދެނެގަންނަ އެފޮތުގެ"މާނައިގެ ތަރުޖަމާއީ: 

 "ޢަރަބިބަހުންވާ ޤުރުއާނެކެވެ. މީސްތަކުންނަށް

 ގެނުމަށް ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދުތައް.ނސަލަފުންގެ ބޭކަލުންނާއި ޢިލްމުވެރިން ޢަރަބި ބަސް އު 

 އެވެ.ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެ ޢަންހު ވިދާޅުވެފައިވާهللا ބު ރަޟިޔަޚައްތާއަލްޢުމަރު ބިން 

މުރުއްވަތްތެރިކަން  ހުށިކަމެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ގެނޭނޢަރަބި ބަސް އު ތިޔަބައިމީހުން"

 ބަޣުދާދީ( )އަލްޖާމިޢު، ޚަތީބުލް "އިތުރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

 ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ވިދާޅުވެފައިވާهللا ޝުޢުބާ ރަޙިމަހު

 "އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ގެނޭހުށިކަމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ބުއްދިނޢަރަބި ބަސް އު ތިޔަބައިމީހުން"

 ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ވިދާޅުވެފައިވާهللا ޘަޢާލިބީ ރަޙިމަހު
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ޢަލައިހި  هللاސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެކެ ލޯބިވާ މީހާ އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ މުޞްތަފާ ޞައްލަهللا "

އައިސްފައިވާ ޢަރަބި ނަބިއްޔާ އަށް ލޯބިކުރާ  ސައްލަމައަށް ލޯބިކުރާނެއެވެ. އަދި ޢަރަބިންގެ ތެރެއިންވަ

ލޯބިކުރާނެއެވެ. އެއީ  ލޯބިކުރާނެއެވެ. އަދި ޢަރަބިންނަށް ލޯބިކުރާ މީހާ ޢަރަބިބަހަށް މީހާ ޢަރަބިންނަށް

މީންނާއި އަދި ޢަރަބީންގެ މައްޗަށް މާތްވެގެންވާ ޢަޖަ އެންމެ މާތްވެގެންވާ ފޮތް އެބަހަކުން އެންމެ

 "ބާވާލެއްވުނު ބަހެވެ.

އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތްކަމުގައިވާ هللا ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހު ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިމާމު އިބުނު

 މާނައިގައިވެއެވެ.ބަސްފުޅުގެ  ފައިވާމިފޮތުގައި ލިޔުއްވާ 

އަދި އެއިލާހުގެ  ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއިލާހުގެ ފޮތް ޢަރަބި ބަހުން ބާވާ ލެއްވުމާއި،هللا  ހަމަކަށަވަރުން"

 :ޙިކުމަތް)އެބަހީ އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން އެއިލާހުގެ ފޮތާއި އަދި( ސައްލަމަވަޢަލައިހި  هللاޞައްލަ)ރަސޫލާ 

އެކަލޭގެފާނު ދޫފުޅުމަތިން ޢަރަބި ބަހުންނެވެ.  ސުންނަތް( މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް ލެއްވީ

 ދީނާ ޢިލްމުވެރިން( މި މީސްތަކުން)ސަލަފުއްޞާލިހުންނާއި އަދި ޙަދީޘް އަދި އެނޫން އިސްވެދިޔަ އަދި

ން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކައި ދޫ އެހެންކަމުން އެބަހު ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ލެއްވީ އެބަހެވެ.

މަގެއްނޯންނާނެއެވެ.  ދެނެގަނެގެން މެނުވީ ދީން ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެވޭނެ އެއްވެސް ސީދާކޮށް)ބަހަށް(

 "ދީނުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެހެންކަމުން ޢަރަބި ބަސް ދެނެގަތުން ވެފައިވަނީ

 ގެނުމުގެ ޙުކުމްނމުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ޢަރަބި ބަސް އު

ބަސްފުޅުގެ  ފައިވާލިޔުއްވާފޮތުގައި  އި ބަޔާންކުރެވުނުއިސްލާމް މަތީގަ ލްޝެއިޚު އަދިވެސް

 މާނައިގައިވެއެވެ.

އެބަސްދެނެގަތުމަކީ  ޢަރަބި ބަސް ދެނެގަތުމަކީ )އިސްލާމް(ދީނުގެ ތެރެއިން ވާ ކަމެކެވެ. ހަމަކަށަވަރުން"

ދެނެގަތުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި ސުންނަތް  ގެ ފޮތާއިهللا ފަރުޟު ވާޖިބެކެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 

ބަސް  ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތް( ޢަރަބިهللا ސުންނަތް)މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ޤުރުއާނާއި

ނުލައި ފުރިހަމަ ނުވާ ކަންތައްތައް،  އެނގިގެން މެނުވީ ފަހުމު ނުވާ ހުއްޓެވެ. ވާޖިބުކަމެއް އެކަމަކާއި

 ނުވެއެވެ. މެނުވީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި

ރިވާކުރައްވައެވެ. ޢުމަރު  އަބޫބަކުރު އިބުން އަބީ ޝައިބާ ޢުމަރު ބިން ޔަޒީދު ވިދާޅުވިކަމަށް މިމާނައިގައި

 ބިން ޔަޒީދު ވިދާޅުވިއެވެ. 
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"އެއަށްފަހު ޢަންހުއަށް ލިޔުއްވިއެވެ. هللا ޢަންހު އަބޫ މޫސާ އަލްއަޝްޢަރީ ރަޟިޔަ هللاއުމަރު ރަޟިޔަ"

އަދި ޢަރަބި ބަސްދެނެގަނެ  ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ސުންނަތް ދެނެގަނެ އެޔަށް ފިޤުހުވެރިވާށެވެ. ދަންނައެވެ.

ތިޔަބައިމީހުން ވިސްނާ ބަލާހުށިކަމެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  އެޔަށްވެސް ފިޤުހުވެރިވާށެވެ. ޤުރުއާން

 "ބަހުންނެވެ. ޢަރަބި އެފޮތްވަނީ

ތިޔަބައިމީހުން ޢަރަބި " ވިދާޅުވިކަމަށް ރިވާވެގެންވެއެވެ. ޢަންހުهللا އަޘަރެއްގައި ޢުމަރު ރަޟިޔަ އެހެން

ދީނުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި  ގެތިޔަބައިމީހުން ގެނޭށެވެ. ފަހެ އެބަސް ހިމެނިގެންވަނީނބަސް އު

 ގެނޭހުށިކަމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެވަނީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީނުގެނއު ތިޔަބައިމީހުން ފަރާއިޟު

 "ތެރެއިންނެވެ.

ދެނެގަތުމަށް ޢުމަރު  ބަސް ދެނެގަތުމާއި އަދި ޝަރީޢަތް ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ޢަރަބި

هللا ޞައްލަ ނަބިއްޔާ ސަބަބަކީ ދީނުގައި ވަނީ )މާތް ޢަންހު ކުރައްވާފައިވާ އަމުރުފުޅަކީ މިއެވެ.هللا ރަޟިޔަ

ބަސް ދެނެގަތުމަކީ ބަސްތައް ބަސްފުޅުތަކެވެ. ޢަރަބި  ( ޢަމަލުފުޅުތަކާއި އަދިޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ

މަލުފުޅުތަކަށް ޢަ އޮތްމަގެވެ. އަދި ޢަމަލުތައް ދެނެގަނެވެން އޮތްމަގަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ދެނެގަނެވެން

   "ންނެވެ.ފިޤުހުވެރިވެގެ

 ގެ ބަސްކޮޅު ނިމުނީ.هللا ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހު އިބުނު އިސްލާމް ޝެއިޚުލް

އެވެ. ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެ ވިދާޅުވެފައިވާ ޖްމޫޢު ފަތުވާގައިއެކަލޭގެފާނު މަ އަދިވެސް

ދިނުމަކީ  އެނގިގެންވާ ގޮތުގައި ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމާއި އަދި އެބަހުގެ ތަޢުލީމު އަދި ބަޔާންވެ"

ބަހުގެ ކުށްޖެހޭނަމަ ދަރިންނަށް  ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެކެވެ. ސަލަފުންގެ ބޭކަލުން އެބޭކަލުންގެ

 މައްޗަށްވަނީ ވާޖިބުވެގެންވާ ދަރަޖައަށް ނުވަތަ މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ އަހަރެމެންގެވައެވެ. ފަހެ އަދަބުދެއް

އަމުރުކުރެއްވިގެންނެވެ. އަދި އަހަރެމެންގެ ދޫތައް  ގެނުމަށްނއު ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދުތައް އަށްދަރަޖަ

 ފޮތަށާއި އަދިގެ هللاއިޞްލާޙްކޮށްގެންނެވެ. ފަހެ އޭރުން އަހަރެމެންނަށް  އޭގެ މައްޗަށް ސީދާކޮށް

 "ކުރެވޭނެއެވެ. ރައްކާތެރި ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ( ސުންނަތް ދެނެގަތުމުގެ މަގުهللا މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަ



ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ވިސްނާލަން ޖެހޭ އަސާސީ ބައެއް ނުކުތާތައްލިޔުންތައް ޢަރަބި ބަހުން ދިވެހިދީނީ 
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 ކަން ދޭންވީ މުހިންމު ނުކުތާތައްޢަރަބި ބަހުން ޝަރުޢީ ނައްޞުތައް ތަރުޖަމާކުރާއިރު ސަމާލު

އަހުލުވެރިވުން. އެގޮތުން ވީހާވެސް ގިނައިން ޢަރަބި ހ. ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސްލޫބުތަކަށް 

 ފޮތްތައް ކިޔައި ޢަރަބި ބަހަށް އަހުލުވެރިވެ މޮޅުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ޙާޙު ފިއްލުޣާ، ޤާމޫސުލް ޞިއައްށ. ޢަރަބި ބަހުގެ އެންމެ ބޮޑު ރަދީފުތައް ކަމަށްވާ ލިސާނުލް ޢަރަބު، 

ދަ ބޮޑެތި ރަދީފުތައް ބޭނުންކުރަން އެނގުން އަދި އަހުލުވެރިވުން. އެންމެ ފަމުޙީޠު، މަޤާޔީސުއް ލުޣާ، 

 ފުރަތަމަ ޢާންމު ޢަރަބި ލަފުޒެއް ނޭންގިއްޖެނަމަ މި ރަދީފުތަކަށް ރުޖޫޢަވުން. 

ނ. ޢަރަބި ބަހުގެ އިޢުރާބު ދެނެގަތުން. އަދި ޤުރުއާނުގެ އިޢުރާބު ފޮތްތައް އަތުގައި ހުރުން. ޚާއްޞަކޮށް 

 އާޔަތެއް ތަރުޖަމާކުރާނަމަ އިޢުރާބު ބެލުމަކީ ލާޒިމުކަމެކެވެ.  ޤުރުއާނުގެ

bahetނ. މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ޢަރަބި ބަހުގެ ރަދީފުތައް އޮންލައިންކޮށް ބާހިޘް.އިންފޮރ) h.i nf o )

 މިސައިޓުން ބެލޭނެއެވެ. 

alރ. އަދި ޢަރަބި ޢާންމު ލަފުޒެއްގެ މާނަ ނޭންގިއްޖެނަމަ އަލްމަޢާނީ.ކޮމް) maany.com ެމި ސައިޓުގ )

 އެހީވެސް ހޯދިދާނެއެވެ. މިސައިޓުން އިނގިރޭސި ބަހުން މާނަ ބަލައިލެވޭނެއެވެ. 

 އި ސަމާލުކަންދޭންވީ ނުކުތާތައްދިވެހި ބަހާމެދުގަހަވަނައީ:  

ވީމާ ދިވެހި ބަހުން  މެދު އިތުރު ތަޢާރަފެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. އެހެން ދިވެހިބަހާ

 އަންނަނިވި ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

ހ. ތިކިޖެހި ތާނަ. 

ށ. އޮންލައިންކޮށް ދިވެހިބަހުގެ ބަސްތައް ބެލެން ހުރި ވަސީލަތްތައް. 

ށ. ތަރުޖަމާކުރުމަށް މޮޅުވުމަށް ދިވެހިބަހުން ކިޔިދާނެ މަރުޖިޢުތައް. 
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 ހ. ތިކިޖެހި ތާނަ

ކުރުމަށް  'އިމްޕޯރޓު'ކިޖެހި ތާނައަކީ ޢަރަބި ބަހުގައިވާ ލަފުޒުތައް ދިވެހިބަހަށް ޢަރަބި އަކުރުތަކާއެކުގައި ތި

ތިކިޖެހި ތާނަ އުފައްދާފައިވާ ޢަރަބި އަޑުތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އަކުރުތަކެކެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިބަހުގައި 

 އަންނަނިވި އަކުރުތަކުގައެވެ. ކުރެވިފައިވާ ކުލައިން ފާހަގަމެނެނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހި

ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ا

 ޟ ޞ ޝ ސ ޒ ރ ޛ ދ ޚ ޙ ޖ ޘ ތ ބ އ

 ي و هـ ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط

 ޔ ވ ހ ނ މ ލ ކ ޤ ފ ޣ ޢ ޡ ޠ

ވީމާ ޢަރަބި ލަފުޒެއް ދިވެހި ބަހުން ލިޔާއިރު މަތީގައިވާ އަކުރުތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުހިންމު 

ކަމެކެވެ. 

ނަމަވެސް ކުރިން ޢަރަބި ބަހުން ދިވެހި ބަހުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާ ތިކިނުޖެހުމުން މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ 

، )މިޘާލު(މިސާލަކަށް: މިސާލު ސަލައެއްނޫނެވެ.ހެން ތިކިނުޖެހިޔަސް އެއީ މައްމެލަފުޒުތަކުގައި ކޮން

 ހިމެނެއެވެ.  ތައްލަފުޒުހާޒިރީ)ޙާޟިރީ( ފަދަ 

ގެ ބަދަލުގައި އަދި ވާވު ސުކުން ހިމެނޭ ލަފުޒުތައް ލިޔަންޖެހެނީ ވާވުގައި ތިކި ޖަހައިގެނެއް ނޫނެވެ. އޭ

ލިޔާނީ  ވާވުގެ ބަދަލުގައި އަލިފު ލައިގެންނެވެ. ސަބަބަކީ  ޤައުމު، ފަދަ ލަފުޒުތައްދު، މިސާލަކަށް: ތައުޙީ

 ލިޔުމުން ކިޔޭތީއެވެ.  ގެންޢަރަބި ބަހުން ކިޔާގޮތަށް އަލިފު ލައި

ތިކިޖެހި ތާނަ ބޭނުންކުރުމަށް އެލަފުޒުތަކުގެ އަޑު ގެއްލުވާނުލުމަށްޓަކައި އަދި ޝަރުޢީ ލަފުޒުތައް ލިޔާއިރު 

 ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. 

 ސްތައް ބެލެން ހުރި ވަސީލަތްތައްށ. އޮންލައިންކޮށް ދިވެހިބަހުގެ ބަ

ވެބްސައިޓެއްވެއެވެ.  އޮންލައިންކޮށް ދިވެހިބަހުގެ މާނަ ބެލޭ ދެ

radheefހ. ރަދީފް.ކޮމް ) .com .ެއެވ )
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ht) ގައުމިއްޔަތު.ގީއޯވީ.އެމްވީށ.  t p://qaumi yyat h.gov.mv/basf oi y ިއެވެ. އަދި ދިވެހ )

 ބަހުގެ މުހިންމު ފޮތްތަކުގެ މަރުޖިޢުވެސް މިސައިޓުން ލިބެންހުރެއެވެ. 

ލަތްތަކުގެ މާނަ ހޯދިދާނެއެވެ. ބަސްތަކުގެ މާނަ ބެލުމަށް މި ވަސީތަރުޖަމާކުރާ އިރު 

ކިޔިދާނެ  މޮޅުވުމަށް ދިވެހިބަހުގެ ބަސްތައް މުއްސަނދިކުރުމަށްކުރުމަށް ނ. ތަރުޖަމާ

 ޢުތައްމަރުޖި

htހ. ގައުމިއްޔަތު.ގީއޯވީ.އެމްވީ. ) t p://qaumi yyat h.gov.mv ާމި ސައިޓުގައިވާ ދިވެހި ބަހ )

 ބެހޭ ފޮތްތައް. 

ޢުމާން ވަ ގެ ފޮތްތައް. އޭގެތެރޭގައި ރިވާޔަތު ނުهللاޙުޞައިން ޞަލާޙުއްދީން ރަޙިމަހު ށ.އަލްއަދީބު

އަދި މަރިޔަމް، ބޮޑު ތަކުރުފާނު ވާހަކަ ފަދަ، ކުދި އަށާވީސް ވާހަކަ، އައްސިޔަރަތުއް ނަބަވިއްޔާ 

ފަދަ ފޮތްތައް ހިމެނެއެވެ. ނޯޓު: ބައެއް ފޮތްތަކުގައި އަހުލުއްސުންނާގެ އަޤީދާއާއި ޅާގެ ޅެންތައް ފުއެބޭ

 ފުށުއަރާ ކަންކަން ހުރުމަކީ ސަމާލުކަންދޭން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.( 

ގެ ފޮތްތައް. އޭގެ ތެރޭގައި ޖަމީލުގެ ޑުރާމާތައް ފަދަ هللاނ. އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ ރަޙިމަހު

 ފޮތްތައް ހިމެނެއެވެ.  މަޒުމޫނުތައް ފަދަ

ޞާދިޤު )ޞޯދުބެ( ގެ ފޮތްތައް، ކުރުވާހަކަތައް، ޅެންތައް، އަދި ދޮންހިޔަލައާއި هللا ރ. އަލްއަދީބު އަބްދު

 މޮހޮނާއި މިޔަރު ފަދަ ފޮތްތައް. ދޮންއަލިފުޅު އަދި 

ސް އަދިވެސް ދިވެހި ބަހުން ހިންގާ އިތުބާރުހުރި ވެބްސައިޓު ތަކުގައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ބޭނުންވެ

 ކުރެވިދާނެއެވެ. 

ޝޮޕަށް ހުށައަޅާލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކުރެވުނު މިކުޑަ ކުޑަ ބަހުޘް ހާ ހިސާބުން ލިޔުންތެރިންގެ ވޯރކްމި

 ނިމުނީއެވެ. 
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 ނިންމުން

 

ށް ބޭއްވޭ ލިޔުންތެރިކަމުގެ މިކުޑަކުޑަ ފޮތަކީ މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަ

ސުބުޙާނަހޫ هللا އަކީ ޢާ ޝޮޕުގައި ހުށައަޅާލަން ތައްޔާރު ކުރެވުނު ކުޑަ ކުޑަ މަސައްކަތެކެވެ. ދުވޯރކް

 ލައްވައި ޞާލިޙު ހެޔޮ އަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި މިކަން ލެއްވުމެވެ. ބަރަކާތް މި މަސައްކަތުގައި  ވަތަޢާލާ

 މި ބަހުޘް އެކުލަވާލުމަށް އަންނަނިވި މަސްދަރުތަކުގެ އެހީ ހޯދިފައިވާނެއެވެ.އަދި 

5  

7  

 އަދިވެސް އިންޓަރނެޓުގެ އެކި އެކި ވެބްސައިޓު ތަކުގެ އެހީ ހޯދިފައިވާނެއެވެ. 

 

ހެޔޮޖަޒާ ދެއްވާށިއެވެ. އެގޮތުން هللا މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދިން އަޚުންނަށް އަދި 

ގެ ނަން އަދި ޝެއިޚު ޙަސަން ނާޖީ ރަޝީދުهللا އަލްއަޚް އިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ އަދި ޢަބްދު

  ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
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