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 މުޤައްދިމާ 

 

 ޢާލާތަ هللا ދެއްކެވުމަށްޓަކައި ތެދުމަގު މަތަކަށްވެސްއުން ކޮންމެ ހަމަކަށަވަރުން

 ޢިލްމާއި ލައްވާ،ބާވައި ފޮތް އެބޭކަލުންނަށް ދިއަ ފޮނުއްވިއެވެ. ރަސޫލުން

 هللا ދެއްކެވުމަށްޓަކައި މަގުތެދު މީސްތަކުންނަށް މިގޮތުން ދެއްވިއެވެ. ޙިކްމަތް

 އެންމެ ޤުރްއާނުން ކީރިތި ފޮތްކަމުގައިވާ ފަހުގެ އެންމެ ލެއްވިބާވައި ތަޢާލާ

 هللا ގެނުމަށްނއު ޢިލްމު ތަކުގައިއާޔަތް ނުލެއްވުބާވައި ފުރަތަމަ

 ވަރަށް މަޤާމު މަތިވެރި ފައިވާވިއްދެ ޢިލްމަށް މިދީނުގައި ވުމުންއަންގަވާފައި

 ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. هللا ޔާންވެގެންދެއެވެ.ބަ ރަނގަޅަށް
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 ވިދާޅުވާށެވެ. ކިޔަވާ ކަލޭގެފާނު ޅުންއިސްމަފު ގެ  މާނައީ:"ކަލޭގެފާނުގެ

 ގަނޑުލޭކޮޅަކުން )1( ރަސްކަލާނގެއެވެ. ހެއްދެވި (ތަކެއްޗެއް ހުރިހާ) އިލާހީއެ

 އަދި ވިދާޅުވާށެވެ. ކިޔަވާ ކަލޭގެފާނު )2( ހެއްދެވިއެވެ. އިންސާނާ އިލާހުއެ

 މުންޤަލަ އެއިލާހީ )3( އިލާހެވެ. ދީލަތިވަންތަ އެންމެ އަކީ  ކަލޭގެފާނުގެ

 އޭނާ އިންސާނާއަށް )4( ރަސްކަލާނގެއެވެ. އުނގަންނައިދެއްވި ލިޔަން

 ")5( އުނގަންނައިދެއްވިއެވެ. އެއިލާހު ކަންތައް، ނުދަންނަ

 ފޮތެއް ލިޔުއްވާފައިވާ   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އައްޝައިޚް މިފޮތަކީ

 ޝައިޚް މިފޮތުގައި ވެ.ތަރުޖަމާއެ ދިވެހި ގެ   ކަމުގައިވާ

 އަދި މާތްކަމާ އުނގެނުމުގެ ޢިލްމު ކީޢުއަމައުޟޫ ފައިވާލައްވާއަޅުއްވާ އަލި

 އެއްގޮތަށް އެޢިލްމާ މޭވާއަކީ ޢިލްމުގެ ނުވަތަ މަޤްޞަދަކީ އުނގެނުމުގެ ޢިލްމު

  ކަމުގައެވެ. ޢަމަލުކުރުން

 ފޮތުގެ ބަލާފައިވާނީ އަޅުގަނޑު ކުރުމުގައި ތަރުޖަމާ ށްދިވެހިބަހަ މިފޮތް

 ފަހުމްވާނޭ ފަސޭހައިން ބަހުން ދިވެހި ގޮތަށް ނުގެއްލޭ މަޤްޞަދު މުއައްލިފުގެ

 ޖުމްލަތަކުގެ ހުރިހާ ކޮށްފައިވާ ބަޔާން މިފޮތުގައި ވެ.ގެނެސްދިނުމަށެ ގޮތަކަށް
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 އަޘަރެއް ދެ ދޭހަވާ އެއްމާނަ މިގޮތުން ނުވާނެއެވެ. ގެނެސްދީފައި ތަރުޖަމާ

  ކުރުކުރީމެއެވެ. ޢަޘަރަކަށް އެއް ވާނަމަ ކޮށްފައިރިވާ ފަރާތުން ދެބޭކަލުންގެ

 هللا ފޮތެއްކަމުގައި ވިކުރުވަނި ފައިދާ މުޖްތަމަޢަށް ދިވެހި މިފޮތަކީ ދުޢާއަކީ

 ނަޖާވާނޭ ޢަޛާބުން ވޭންދެނެވި ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ އަދި ލެއްވުމެއެވެ. ތަޢާލާ

  ލެއްވުމެވެ. ކަމުގައި ރީޢާއެއްޛަ ނަޖާތުގެ

 

   މަދުމުޙައް ޝިހާމް 

    

  5201 ރޗްމާ 21 
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 ތަމްހީދު 

 

 

  އިވާތްގަށާ ،ޙަމްދުކޮށް އަޅަމެން  ވެ.އަށެهللا ޙަމްދުހުރީ  އެންމެހާ

 ވުމަށް އެދި ދަންނަވަނީ އެއިލާހުގެއަދި ތައުބާ ލެއް ފާފަފުއްސެވުމަށާ

ސުތަކުގެ ނުބައި ކަމުންނާއި، ޙަޟްރަތުންނެއެވެ. އަޅަމެންގެ އަމިއްލަ ނަފް

ކިބައިން  އެއިލާހުގެމަލުތަކުގެ ނުބައިކަމުން އަޅަމެންނަށް ކުރެވޭ ނުބައި ޢަ

 ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ.

އިފި މީހަކު މަގުފުރައްދާނޭ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އަދި ހިދާޔަތް ދައްކަވަهللا 

އް ނުވެއެވެ. އަދި ފަރާތެ ނޭމަގުފުރައްދައިފި މީހަކަށް ތެދުމަގު ދައްކާއެއިލާހު 

ށް އިލާހައިލާހުކަމަށާއި އަދި އެހަމައެކަނި ވޭ އަޅުކަން ވެ ޙައްޤުގޮތުގައި ހީއެއިލާ

އެއްވެސް ބައިވެރިޔަކު ނުވާކަމަށް އަޅުހެކިވަމެއެވެ. އަދި މުޙައްމަދުގެފާނީ 
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ތަޢާލާ هللا ވެ. އި އަދި ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވަމެގެ އަޅާކަމަށާއެއިލާހު

ށް މައްޗަމިތުރު ޞަޙާބީންގެ  އިއިތުރު އާލުންނާގެފާނުގެ އެކަލޭ އެކަލޭގެފާނާއި 

 އެއަށްފަހު ދަންނައެވެ.  ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާނދޭވެ!

ރަޖައާއި ޢިލްމަށް ދެވިފައިވާ ދަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދީނުގައި، އިސްލާމްދީނުގައި

ބޭފުޅަކަށް ވަންހަނާވެފައެއް އެއްވެސް  އަދި މަތިވެރި މަޤާމު

ށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މިޢިލްމަކީ މިދީނަށް މީހަކު ވަނުމަ  އެވެ.ނުވާނެ

ވީ އަސާސެއެވެ. އިސްލާމީ ފަށަން އަދި އޭނާ  ވެ.އޭނާ ދިރާސާކުރަންވީ އެއްޗެ

އިންސާނާ އެމަޤްޞަދަކަށްޓަކައި ޚަލްޤުކުރެއްވުނު  -ޝަރީޢަތް ޤާއިމުކުރުމާއި، 

މިދެކަންތައްވެސް  ؛ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރުންهللا  - މަޤުޞަދުކަމުގައިވާ

 ޢިލްމާއި ނުލާ ޙާޞިލުނުކުރެވޭނެއެވެ.

ހެންވެސް ހޯދަން ޖެހޭ ވެ. ކޮންމެ މިހާކުވެސް ކޮންމެޢިލްމަކީ އަސާސެ

هللا . އަދި އެއީ މުޤައްދިމާއެވެ. ވެއަދި އެއިން ފަށަން ޖެހޭ އެއްޗެވެ. އެއްޗެކެ

 ވެ.ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވި ފަދައިންނެ
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 مث جث يت ىت مت خت حت جت يبچ

   چىث

 އިލާހަކު ވޭއަޅުކަންވެ ޙައްޤުގޮތުގައި ފިޔަވާ هللا ހަމަކަށަވަރުން" މާނައީ:

 ފުއްސަވާދެއްވުމަށް ފާފަތައް ލޭގެފާނުގެކަ އަދި ދަންނާށެއެވެ. ފަހެ ކަންނުވާ

 އުމިންމު ފިރިހެނުންނާއި މުއުމިނު އަދި ދަންނަވާށެވެ. އެދި

 "ވެ.އަންހެނުންނަށްޓަކައިވެސްމެއެ

 ފަހެ" އީ:އެވެ. މާނަ يب  ކުރައްވަނީ ތަޢާލާ ވަޙީهللا ވަމުން ޔަތް ފައްޓަމިއާ

އެއީ  ގަންނާށެވެ. ދެނެބަލައި ވެ. ނުވަތަ ހޯދާނގެނޭށެއެބަހީ: އު ".ދަންނާށެއެވެ

ވެގެން އަޅުކަން ވެވޭ އީ ޙައްޤު هللاހޯދައިގެން ނޫން ގޮތަކަށް  ލްމުޢި

ނެގަނެވޭނީ ރިފާކޮށް ދެއިލާހު މަޢުއިލާހުކަމުގައި ނޭނގޭނެތީ އެވެ. އަދި އެ

 ޢިލްމު ހޯދައިގެން ކަމަށް ވާތީއެވެ.

 ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ފަތިސް ނަމާދަށްފަހުއަދި ނަބިއްޔާ 

ސުނަނު އިބްނު "އަދި  "މުސްނަދުލް އިމާމު އަޙްމަދު"ކިޔުއްވާ ދުޢާއެއްކަމުގައި 
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   ނޫންވެސް ޙަދީޘް ފޮތްތަކުގައި އުންމު ސަލަމާ އަދި އެ "މާޖާ

 ން ވާރިދުވެގެން ވެއެވެ.ގެ އަރިހު

((    ،  ،  ))1  

 ހަޟްރަތުން ގެ هللاއިބަ މިއަޅާ، ހަމަކަށަވަރުން !هللا އޭ" މާނައީ:

 ޢަމަލެއް ންވާޤަބޫލުވެވިގެ ރިޒްޤަށާއި ޙަލާލުވެގެންވާ ޢިލްމަށާއި ފައިދާކުރަނިވި

 ޞާލިޙު" .ވެއެވެ ރިވާޔަތެއްގައި އެހެން އަދި  "ދަންނަވަމެވެ. އެދި ދެއްވުން

  ދަންނަވަމެވެ." ދިއެ ޢަމަލަށް ރަނގަޅު

ސް އެކަލޭގެފާނުގެ މިދުޢާގައިވެ    هللا ރަސޫލު

މައްޗަށް ބޫލުކުރައްވާނޭ ޢަމަލުތަކުގެ ހެޔޮރަނގަޅު ރިޒްޤާއި އަދި ޤަ

ހެޔޮރަނގަޅު ޙަލާލު ވި ޢިލްމެވެ. އެއީ އިންސާނާއަށް ނިރެއްވީ ފައިދާކުރައިސްކު

ޙަލާލު   ހެޔޮރަނގަޅު ދި ޞާލިޙުއަ  ރާމް ރިޒްޤާއިނުބައި، ހަޑި، ޙަ  ރިޒްޤާއި

                                                            

 1 
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ޙަރާމް ޢަމަލުތައް ވަކިކުރަން އެނގޭނީ އޭނާ  ،ގޯސް، ޢަމަލުތަކާއި އަދި ނުބައި

 ސަބަބުން ކަމަށް ވާތީއެވެ.ނިވި ޢިލްމެއްގެ އުނގެނިފައިވާ ފައިދާކުރަ

ކެވެ. އަދި އޭނައަށްވާ މަގެއުނގެނޭމީހާއަށްވާ އަލި ޢިލްމަކީ އެ ވިނިފައިދާކުރަ

އަށް ހިދާޔަތުގެ ތެދުމަގު ލިބެއެވެ. . އަދި އެޢިލްމުގެ ސަބަބުން އޭނާވެނޫރެކެ

 އިވެއެވެ.ވާފަވަޙީކުރައްهللا 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

 چٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ވަޙީ ޤުރުއާން ކަލޭގެފާނަށް އިލާހު، ތިމަން ހަމައެފަދައިން އަދި" މާނައީ:

 ފޮތަކީ ،(ކުރިން ބާވާލެއްވުމުގެ މައްޗަށް ކަލޭގެފާނުގެ އެޤުރުއާން) ވެ.ކުރެއްވީމެ

 ކަލޭގެފާނު އެއްޗެއްކަން ކޮން އީމާނަކީ އަދި އެއްޗެއްކަން ކޮން

 އަޅުތަކުންކުރެ، އިލާހުގެ ތިމަން ކުކަމައެހެނެއް ނެވަޑިނުގަންނަވައެވެ.ދެ

 ކަމުގައި ނޫރެއް ދައްކަވާ ތެދުމަގު އެއިން ބަޔަކަށް އިރާދަކުރައްވާ  ތިމަންއިލާހު

 "…ވެލެއްވީމެ ތިމަންއިލާހު ޤުރުއާންއެ
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ޢިލްމަކީ ނޫރެކެވެ. އޭގެ ޞާޙިބު މީހާއަށްވާ އަލިކަމެކެވެ. އުންމަތުގެ ތެރޭގައި 

ރީގައި ތިބިބަޔެއްގެ ތެރޭގައި، ބައްތިއެއް ލްމުވެރިޔާގެ މިޘާލަކީ އަނދިޢި

ވެ. އޭނާގެ އަތުގައިވާ ބައްތިން އަލިކޮށް، ހިފައިގެންހުރި މީހެއްގެ މިޘާލެ

މީސްތަކުންނަށް މަގުދައްކައި ދެއެވެ. މިއަލިކަމުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް 

ކަށިތަކުންނާއި އުނދަގޫތަކާއި ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްވެ، މިމަގުގައި 

 ލަށް ހިނގުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ.ސީދަ

މިހެންވެ ޢިލްމުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުންނާއި، އަދި އެޔަށް ދެވިފައިވާ ޝަރަފާއި، 

މަތިވެރި މަންޒިލާއި އަދި އޭގެ އަހުލުވެރިންނަށް ދެވިފައިވާ ، އަދި މާތް ޖާގަޔާއި

 هللا ނަށް ޘަނާ ކިޔުއްވާފައި ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލުހުންއަދި އެބައިމީ

ގެ ސުންނަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ނައްޞުތަށް ވާރިދުވެގެން    

 އައިސްފައިވެއެވެ.

ބޮޑުވެގެންވާ  ތަޢާލާ އެންމެهللا ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ޝަރަފެއްގެ ގޮތުގައި 

އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ހެކިވުމުގައި، އިލާހުގެ ހެކިވުން ކަމުގައިވާ އެ

ހެކިވެވަޑައިގަތުމާ ވިދިގެން، ޢިލްމުވެރިންގެ  ލާއިކަތުންމަ ހެކިވެވޮޑިގަތުމާއި 

 ފައިވެއެވެ.ވާވަޙީކުރައްއެއިލާހު ހެކިވުން ގެންނަވާފައިވުން ފުދެއެވެ. 
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 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ

  چڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ

 ޑިގެންވާވޮ ޤާއިމުވެ ޢަދުލުވެރިކަމުގައި ތަޢާލާ، هللا ހަމަކަށަވަރުން" މާނައީ: 

 ނުވާކަމަށް އިލާހެއް އެހެން ވެވޭ އަޅުކަން ހައްޤުވެގެން ފިޔަވާ އެއިލާހު ޙާލު

 ފިޔަވާ އެއިލާހު ޢިލްމުވެރިންވެސް މަލާއިކަތުންނާއި އަދި ވޮޑިގެންފިއެވެ. ހެކިވެ

 ވޮޑިގަންނަވައެވެ. ހެކިވެ މަށްނުވާކަ އިލާހަކު އަޅުކަންވެވޭ ހައްޤުވެގެން

 އެއިލާހީ ނުވެއެވެ. އިލާހަކު ންވެވޭއަޅުކަ ޙައްޤުވެގެން ފިޔަވާއެއިލާހު 

 "އިލާހެވެ. ޙަކީމުވަންތަ ޢަޒީޒުވަންތަ

ހުންގެ ޝަރަފުވެރިކަމާއި ރިންގެ މާތްކަމާއި އަދި އެބައިމީއަދިވެސް ޢިލްމުވެ

 ވާފައިވެއެވެ.ވަޙީކުރައްهللا ބެހޭގޮތުން 

  چىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ چ

 ނުދަންނަމީހުން އަދި ނަމީހުންނާއިދަން ވިދާޅުވާށެއެވެ. ކަލޭގެފާނު…" މާނައީ:

 "…ވާނެހެއްޔެއެވެ ހަމަހަމަ
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 އެބަހީ ނުވާނެއެވެ.

 ވާފައިވެއެވެ.ވަޙީކުރައްއެއިލާހު އަދިވެސް 

  چۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ

 (ގޮތުގައި )ޙައްޤު ށްއެއިލާހަ ތެރެއިން އަޅުތަކުންގެ ގެ هللا…" މާނައީ:

 "…އެވެޢިލްމުވެރިންނެ ކަށަވަރީ ބިރުވެތިވާކަން

 ވާފައިވެއެވެ.ވަޙީކުރައް އެއިލާހުއަދިވެސް 

   ىت مت خت حت  جت يب ىب مبچ

  : چيت

 އަދި މީހުންނާއި އީމާންވީ ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ތަޢާލާ هللا…" މާނައީ: 

 "…އުފުއްލަވަތެވެ ދަރަޖަތަކަށް ޢިލްމުވެރިން

ނޫން އެހެން މުއުމިނުންގެ ޢިލްމުވެރިޔާ، އެ ތަޢާލާވަނީ މުއުމިނު ފިޤުހުވެރިهللا 

ވެ. އަދި މިއިން ތިވެރި ދަރަޖަތަކަށް އުފުއްލަވާ މާތްކުރައްވާފައެމަ  މައްޗަށް
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މަތިވެރި  ށް ދެވިގެންވާނީ އޭނާގެ މާތްކަމާއި އަދި އޭނައައެނގިގެން ދަ

 ވެ.މަޤާމެއްގެ ބޮޑުކަމެ

އިން ސުނަނު އިބްނު މާޖާ އަދި ޢަންހުގެ ކިބަهللا އަބުއްދަރްދާ ރަޟިޔަ

ގެ   -     -هللا ޙަދީޘް ފޮތްތަކުގައި ރަސޫލު ންވެސްނޫއެ

  ވާރިދުވެގެންވާ ޙަދީޘް އެއްގައި ވެއެވެ. އަރިހުން

1 

                                                            
1 
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 އޭނާ އިޚްތިޔާރުކޮށްފިނަމަ މަގެއް މީހަކު އުނގެނުމަށްޓަކައި ޢިލްމު" މާނައީ:

 ތަޢާލާ هللا މަގެއް، ދާނޭ ސުވަރުގެއަށް ސަބަބުން، މަގުގެ އެއިޚްތިޔާރުކުރި

 އެކުރާ ޢިލްމުއުނގެނޭމީހާ ހަމަކަށަވަރުން ފަސޭހަކޮށްދެއްވަތެވެ. އޭނާއަށް

 ފިޔަފުޅުތަށް އެބޭކަލުންގެ މަލާއިކަތްބޭކަލުން ރުހިވަޑައިގެން، ކަންތައްތަކާމެދު

 ޢިލްމަށް ގައިވާބައިކި އޭނާގެ އެއީ ތިރިކުރައްވައެވެ. އޭނާއަށްޓަކައި

  ގޮތުންނެވެ. އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ

 ކަނޑުގައިވާ އަދި ކާއި،ޔަބަ ބިމުގައިވާހައި އުޑުތަކާއި ހަމަކަށަވަރުން އަދި

 އެދި ދެއްވުމަށް ފާފަފުއްސަވައި ޢިލްމުވެރިޔާއަށް ދާންދެން މެއްސަށްމަހާމަސް

 އަޅުވެރިއެއްގެ މާތްކަން އެއްގެޢިލްމުވެރި ހަމަކަށަވަރުން އަދި ދުޢާކުރެއެވެ.

 މައްޗަށް ތަރިތަކުގެ އެންމެހައި މާތްކަން ހަނދުގެ ސާދަވިލޭރޭގެ މައްޗަށްވަނީ

 ވާފަދައިންނެވެ.

 ފަހެ ވާރުތަވެރިންނެވެ. ނަބީބޭކަލުންގެ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ހަމަކަށަވަރުން އަދި

 އަދި ރެއްދީނާ ނަބީބޭކަލުން ގޮތުގައި މުދަލެއްގެ ވާރުތަ ހަމަކަށަވަރުން

 އެބޭކަލުން ގޮތުގައި މުދަލެއްގެ ވާރުތަ އަދި ވެ.ތެދުލެއްނުކުރައްވަ ދިރްހަމެއް
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 އެޙާޞިލުކުރީ މީހާ ޙާޞިލްކޮށްފި އެޢިލްމު ފަހެ ޢިލްމެވެ. ދޫކުރެއްވީ ހަމައެކަނި

  "ނަޞީބެކެވެ. ފުރިހަމަ ބޮޑުވެގެންވާ ވަރަށް

އިން ދަމުން ޒާރެއްގެ ތެރެމަދީނާގެ ބާ   އެއްދުވަހަކު އަބޫހުރައިރާ 

 އެވެ:ހުއްޓިފައި ގޮވާލެއްވި

 ކޮންކަމެއް ންތެރިކުރުވީނުކުޅެދު ންތިޔަބައިމީހު އަހުލުވެރިންނޭވެ! ބާޒާރުގެ އޭ"

 ؟ވެހެއްޔެ

 އަހަރުމެން ކޮންކަމެއްގައި ތިދައްކަވަނީ ކަލޭގެފާނު އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ:

 ހެއްޔެވެ؟ ވާހަކަ ނުކުޅެދުންތެރިވީ

 ވާރުތަމުދާ ގެ    هللاރަސޫލު :ވިދާޅުވިއެވެފާނު އެކަލޭގެ

 އެއްޗެއް އެއްވެސް އެއިން ޙާޟިރުނުވެ، އެތަނަށް ތިޔަބައިމީހުން ބަހާލެވޭއިރު

 ވެ؟ހެއްޔެ ލިބިނުގަންނަނީ

 ؟ހެއްޔެވެ ކޮންތާކު އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ:

 މިސްކިތުގައެވެ. :ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު 
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ވެ. އަދި މިސްކިތާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެ އެބައިމީހުން އަވަހަށްދެން އެހިނދު 

އެމީހުން މިސްކިތަށް ގޮސް، އެނބުރި    އަބޫހުރައިރާ 

 އަންނަންދެން އެތަނުގައި މަޑު ކުރެއްވިއެވެ.

ދެން އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުން މިސްކިތަށް ގޮސް، އެނބުރި އައުމުން 

 ؟ވެހެއްޔެ ކިހިނެއް ކަންތައްވީ ނަށްއިމީހުންތިޔަބަ :ވިދާޅުވިއެވެ

 މިސްކިތަށް ހަރުމެންއަ އަބޫހުރައިރާއެވެ! އޭ އެބައިމީހުން ދެންނެވިއެވެ:

 ވެ.ކެމެނުދެ އަހަރުމެންނެއް ބަހާތަނެއް އެއްޗެއް އެކަމަކު ވެ.ދިޔައީމެ

 މީހުން މިސްކިތުގައި :ވިދާޅުވިއެވެ   އެހިނދު އަބޫހުރައިރާ 

 ؟ވެހެއްޔެ ނުދެކެން އިމީހުންބަތިޔަ އުޅެނިކޮށް

 އަދި ދުކުރަނިކޮށްނަމާ ބަޔަކު ނޫނެކެވެ. ދެން އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ:

 ކަންތައް ޙަލާލް ޙަރާމް އަނެއްބަޔަކު އަދި ކިޔަވަނިކޮށް ރްއާންޤު އަނެއްބަޔަކު

 ވެ.ދެކުނީމެ ތިއްބާ ދައްކަން ވާހަކަ ދުގައިމެ އެކަންތަކާ ބަޔާންކޮށް
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   ނާ ދިމާލަށް އަބޫހުރައިރާ ދެން އެބައިމީހުން

 هللاރަސޫލު މުޙައްމަދު އެޢިލްމަކީ ވެ!ހަލާކުހުއްޓެ ކަލޭމެންނަށް :ވިދާޅުވިއެވެ

 1"ވެ.ލެމުދަ ތަރިކަ ގެ   

ނަބީބޭކަލުން ވާރުތަ މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީނާރެއް އަދި ދިރްހަމެއް 

އެބޭކަލުން ދޫކުރެއްވީ  ގޮތުގައިދުލެއްނުކުރައްވައެވެ. ވާރުތަ މުދަލެއްގެ 

އެޢިލްމުން ގިނަ އަދި ބޮޑު މިންވަރެއް ޙާޞިލްކޮށްފިމީހާ  ވެ. ފަހެޢިލްމެ

 އެޙާޞިލުކުރީ ނަބީކަމުގެ މުދަލުން ގިނަ އަދި ބޮޑު މިންވަރެކެއެވެ.

ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ   މުޢާވިޔާ  ،މުސްލިމުގައިއި ބުޚާރީއާ

 އްގައިވެއެވެ.ޙަދީޘެ

((       ))2 

                                                            

 1 

2 
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 ދީނުގައި އޭނާ އިރާދަކުރައްވާނަމަ، ހެވެއް މީހަކަށް ތަޢާލާ هللا" މާނައީ:

 ދެއްވައެވެ. ޢިލްމު ދީނުގެ އެބަހީ: "ކުރައްވައެވެ. ފިޤުހުވެރި

 މަ'ހެވެއް އިރާދަކުރައްވާނަ‘ވަނީ މިޙަދީޘްގައި އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރައް

މިފަދައިންނެވެ. މިހެން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވުމުން ދޭހަވަނީ ދީނުގައި 

ފިޤުހުވެރިވާމީހާގެ މާތްކަމާއި، ޝަރަފާއި އަދި އޭނާގެ ޢިލްމުގެ ސަބަބުން 

ކުރެވޭނެ ހެޔޮކަމުގެ ބޮޑުކަމެވެ. އެހެންވެ މުސްލިމަކު ދީނުގެ  އޭނައަށް ޙާޞިލު

ށް ހެވެއް ތަޢާލާ އޭނައަهللا މަކީ އިޚްތިޔާރުކު ޢިލްމު ހޯދަން މަގެއް

 ވެ.ކުރައްވައިފި ކަމުގެ ޢަލާމާތެކެއިރާދަ

 ވިދާޅުވިއެވެ.  އިބްނުލް ޤައްޔިމް 

 ށް ހެވެއް އިރާދަކުރައްވާ، ދީނުގައި ފިޤްހުވެރިއައޭނާ ތަޢާލާهللا "

ކުރައްވައިފިނަމަ އެޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރަން އޭނަގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ. 

ދެއްވާ، އެޢިލްމަކާ އެއްގޮތަށް މަވެސް އޭނާއަށް ޢިލްމުއެހެން ނަ

ތަޢަލާ ހެވެއް އިރާދަކުރެއްވިކަމަކަށް ދަލީލެއް هللا މަލުނުކުރާނަމަ، އޭނާއަށް ޢަ

 "ނުކުރެއެވެ.
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އެޢިލްމާ ، ކޮށްސިލުމީހަކު ދީނުގައި ފިޤުހުވެރިވެ، ނުވަތަ ދީނުގެ ޢިލްމު ޙާ

ކިބައިން  ޖާހިލުކަން އޭނާގެ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް އަދި އޭނާގެ މަޤްޞަދަކީ

ރިފާގެމަތީ ޤުވެގެންވާގޮތުގައި ޢިލްމާއި މަޢުށް ޙައްތަޢާލާއަهللا ފިލުވުމާއި، 

  هللا ގައި ވާނަމަ، އޭނާއަށް ރަސޫލުއެއިލާހަށް އަޅުކަން ކުރުން ކަމު

 ވާނެއެވެ.ޙަދީޘްގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ހެޔޮކަން ޙާޞިލު  

ވެ. ހޭނީ އެޢިލްމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމެޞަދަކަށް ވާންޖެޢިލްމު ހޯދުމުގެ މަޤް

ވެ. އަޅުކަންތަކުގެ ތަޢާލާއަށް އަޅުކަން ކުރުމެهللا  އަދި ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި

 ކީ މިއީއެވެ.މައްޗަށް ޢިލްމު އިސްކުރެވުނު ސަބަބަ

މަ ވެގެންނެވެ. އެއީ އަށް އަޅުވެތިވެވޭނީ ދެކަމެއް ފުރިހަهللاޙައްޤުގޮތުގައި 

ކޮށްގެނެވެ. ނާއި އެޢިލްމާ އެއްގޮތަށް ޞާލިޙު ޢަމަލުކޮށްގެންމު ޙާޞިލުޢިލް

 މުހުރެ، އެޢިލްމަށް ޢަމަލުނުކުރާކަމުގައިވާނަމަ އޭނާމީހެއްގެ ކިބައިގައި ޢިލް

އަށް އަޅުވެތިއެއް ނުވެއެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން އޭނާ هللاޙައްޤުގޮތުގައި 

 ގައި ނެތްނަމަ އޭނާގެ ކިބައިރިކަމުގައިވީނަމަވެސް ޢިލްމު އޭނާޢަމަލުތަށް ކު

 ވެ.އެއަށް އަޅުވެތިނުވެهللاޙައްޤުގޮތުގައި 

 ވެއެވެ.ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިهللا 



 ތަމްހީދު  
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 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺچ

   چڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ފޮނުއްވީ ރަސޫލާ އެއިލާހުގެ ދީނާއިގެން، ޙައްޤު ތެދުމަގާއި،" މާނައީ:

 ދީންތަކުގެ އެންމެހާ އިވިޔަސް،ކަމުގަ ނުރުހުނު މުޝްރިކުން )އެއީ( އެއިލާހެވެ.

 "ފާޅުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ. އިސްލާމްދީން( )އެބަހީ: އެދީން މައްޗަށް

ނުވަތަ   "ތެދުމަގު"   ތަޢާލާ ބަޔާންކޮށްފައިވާهللا މިއާޔަތުގައި 

 ޙައްޤު"     ވެ. އަދި": ފައިދާކުރުވަނިވި ޢިލްމެހިދާޔަތަކީ"

 ޢަމަލުތަކެވެ. އަށް ކުއްތަންވެވޭ ޞާލިޙުهللاސަބަބުން  ތަކެއްގެ: އެޢަމަލު"ދީނަކީ



 މަލު ޢިލްމާއި ޢަ ލްޤުތަކުން ހެއްދެވުމުގެ މަޤްޞަދާއިޚަ 
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 ދާއި ޢިލްާމއި ަޢމަލު ޤުތަކުން ހެްއދެވުމުގެ މަޤްޞަޚަލް

ކޮން ފަރާތެއްކަން  ހީއެއިލާ، ތަޢާލާ ޚަލްޤުތަކުން ހެއްދެވީ އެބައިމީހުންهللا 

ދި އަ ނެގަތުމަށާއި ހަމައެކަނި އެއިލާހަށް އަޅުކަންކުރުމަށެވެ.ރިފާކޮށް ދެމަޢު

މިދެކަމުގައިވެސް އެކުލެވިގެންވަނީ ހޯދާ، އެޢިލްމަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށެވެ.  ޢިލްމު

 ލިބިފައިވާ ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ.

 ވެއެވެ.ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިهللا 

  حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئچ

  جح  مج  حج  يث  ىث مث جث يت ىت  مت  خت

  چمخجس حخ جخ مح

 އެފަދަމެއެވެ. ބިމުންވެސް އަދި ވެ.އިލާހެ ހެއްދެވި އުޑު ހަތް އީ،هللا" މާނައީ:

 އެއިލާހުގެ އެ އެތަންތާނގައި ހެއްދެވިއެވެ.( ބިން ހަތް އިލާހުއެ )އެބަހީ:

 ކަމެއްގެ ކޮންމެ އީ،هللا ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ހުރެއެވެ. ހިނގަހިނގާ ފުޅުއަމުރު



 މަލު ޢިލްމާއި ޢަ ލްޤުތަކުން ހެއްދެވުމުގެ މަޤްޞަދާއިޚަ 
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 ޢިލްމުފުޅު، ގެهللا ހަމަކަށަވަރުން އި،އިލާހުކަމަށާ ކުޅަދުންވަންތަ މައްޗަށް

 "އެނގުމަށްޓަކައެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވަށައިގެންވާކަން އެއްޗެއްގެ ހުރިހާ

 ވަނީ :އެ ފައިއިލާހު ވަޙީކުރައްވާމިއާޔަތުގައި އެ

(  . . .  ) 

 ”އެނގުމަށްޓަކައެވެ.ތިޔަބައިމީހުންނަށް ...  ހެއްދެވީ” މާނައީ:

ވުމުގެ އެއް ސަބަބެއްކަމުގައި ތަކުން ހެއްދެއިލާހުގެ ޚަލްޤުމިއާޔަތުގައި އެ

ނުވަތަ . މެވެރިފާކޮށް ދެނެގަތުކޮންފަރާތެއްކަން މަޢު ހީއިލާބަޔާންކުރައްވަނީ އެ

 އިނުލަ އެހެނީ ޢިލްމާ މެވެ.ދުނެގަނެ ޢިލްމު ހޯކޮންފަރާތެއްކަން ދެ ހީއެއިލާ

 ނެނުގަނެވޭނެއެވެ.ކޮން ފަރާތެއްކަން ދެ ހީއެއިލާ

 ވެއެވެ.އިއްވާފަވަޙީކުރަهللا އެހެން އާޔަތެއްގައި 

   چڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ

 މެނުވީ، މަށްއަޅުކަންކުރު އެއްކައުވަންތަކޮށް ންއިލާހުތިމަ" މާނައީ:

 ".މެވެޚަލްޤުނުކުރައްވަ އިންސީން ންނީންނާއި،ޖި ތިމަންއިލާހު



 މަލު ޢިލްމާއި ޢަ ލްޤުތަކުން ހެއްދެވުމުގެ މަޤްޞަދާއިޚަ 
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އި ދެވަނަ ސަބަބެއްކަމުގަ ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެތަކުން މިއާޔަތުގައި އެއިލާހު ޚަލްޤު

ޢަމަލުކުރުމެވެ.  :ށް އަޅުކަންކުރުންކަމެވެ. އެބަހީރައްވަނީ އެއިލާހަބަޔާންކު

އަށް އަޅުކަން ކުރެވޭނީ އަޅުކަންކުރަންވީ ގޮތް هللاޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި 

އެނގިގެންނެވެ. އަދި އަޅުކަން ކުރަންވީ ގޮތް އެނގޭނީ ޢިލްމު 

ޢަމަލުކުރުމަކީ އުނގެނިގެންނެވެ. އެހެންވެ ޢިލްމު ހޯދުމާއި އެޢިލްމާ އެއްގޮތަށް 

 ޚަލްޤުތަކުން ހެއްދެވުމުގެ މަޤްޞަދެވެ.

މަލު ކިބައިގައި ޢިލްމު ހުރެފައި އެޢިލްމާ އެއްގޮތަށް އޭނާ ޢަ މީހެއްގެ

ވާ މީހުންގެ ކޯފާލައްވާފައިهللا އަކީ އެމީހަކަށް ނުކުރާކަމުގައިވާނަމަ އޭނާ

ދު އޭނާ ފުރިހަމަ ތެރެއިންވާ މީހެކެވެ. އެއީ އެޢިލްމުގެ މަޤްޞަ

މީހަކު ކިތަންމެ އަޅުވެރިވީކަމުގައި  ށްޓަކައެވެ. އަދި ޢިލްމާއި ނުލާ،ކަމަނުކުރި

ގެ هللاވެ. އަދި އޭނާވަނީ ހެކެވީނަމަވެސް އޭނާއަކީ މަގުފުރެދިފައިވާ މީ

 .ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގުން އެއްކިބާވެގެންނެވެ

 ވެއެވެ.ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިهللا ގައި ތި ޤުރުއާނުގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާކީރި



 މަލު ޢިލްމާއި ޢަ ލްޤުތަކުން ހެއްދެވުމުގެ މަޤްޞަދާއިޚަ 
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 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹچ

   چڄڄ ڄ  ڦ

 )އެއީ( ދައްކަވާނދޭވެ! މަގު ތެދުމަގަށް ސީދާވެގެންވާ އަޅަމެންނަށް،" މާނައީ:

 މައްޗަށް އެއުރެންގެ މަގެވެ. މީހުންގެ ދެއްވިނިޢުމަތް އިބައިލާހު ންނަށްއެއުރެ

 މީހުންގެ މަގުފުރެދިފައިވާ އަދި ނޫނެވެ. މަގެއް މީހުންގެ ކޯފާލައްވާފައިވާ

 "ނުމެނޫންމެއެވެ. މަގެއްވެސް

 ދެއްވި ނިޢުމަތް)   މިއާޔަތުގައި އެކަލާނގެ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ

 ވެ.އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރި މީހުންނެޢިލްމާ : (މީހުންނަކީ

ތަޢާލާ هللا  : (މީހުންނަކީ ކޯފާލައްވާފައިވާ)   އަދި

ވެ. ޢަމަލުނުކުރި މީހުންނެންނަށް ޢިލްމު ދެއްވުމުންވެސް އެޢިލްމަށް މީހުއެބައި

 ވެ.ނެނީ މިބައިމީހުންގެ ތެރެއިންނެއަދި ޔަހޫދީން ހިމެ

ޢިލްމު ހޯދުމަކާ ނުލާ ޢަމަލުތަށް  : (މީހުންނަކީ މަގުފުރެދިފައިވާ) އަދި

 ތެރެއިންނެވެ. ކުރާ މީހުންނެވެ. އަދި ނަޞާރާއިން ހިމެނެނީ މިބައިމީހުންގެ



 މަލު ޢިލްމާއި ޢަ ލްޤުތަކުން ހެއްދެވުމުގެ މަޤްޞަދާއިޚަ 
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ން ރިއެއް ކަމުގައިވާ ސުފްޔާނު ބިހެންވެ ސަލަފުންގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެމި

  ވިދާޅުވިއެވެ.   ޢުޔައިނާ

 އަދި ޔަހޫދީންނާއެވެ. ވައްތަރީ ޢިލްމުވެރިން ފަސާދަވާ ތެރެއިން އަހަރުމެންގެ"

 "އެވެ.ރާއިންނާނަޞާ ވައްތަރީ އަޅުވެރިން ފަސާދަވާ ތެރެއިން އަހަރުމެންގެ

ކިބައިގައި ޢިލްމުހުރި ބަޔެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް  ޔަހޫދީންނަކީ އެބައިމީހުންގެ

ވެސް އެޢިލްމަކަށް އެބައިމީހުން ޢަމަލެއް ނުކުރިއެވެ. މަކަމުގައި ވީނަޢިލްމު ހުރި

 ވެ.ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވި ފަދައިންނެهللا 

 ވެއެވެ.އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައި

    گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچ

   چگ گ

 އެއްގޮތަށް އެއާ ދެން އަންގަވާފައިވަނިކޮށް، ޢަމަލުކުރުމަށް ތައުރާތަށް" މާނައީ:

 "ވެ.މިޘާލެ ގެރެއްޙިމާ އުފުލާ ތަކެއްފޮތް މިޘާލަކީ، މީހުންގެ ޢަމަލުނުކުރި



 މަލު ޢިލްމާއި ޢަ ލްޤުތަކުން ހެއްދެވުމުގެ މަޤްޞަދާއިޚަ 
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ވަނީ އެތައުރާތު ދަސްކޮށްފައެވެ. އަދި ތައުރާތުން ދަލީލުކޮށްދޭ އެބައިމީހުން

ބައިމީހުންނަށް ފަހުމްވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެޢިލްމަކަށް ކަންތައްތައްވެސް އެ

 އެބައިމީހުންނެއް ޢަމަލެއް ނުކުރިއެވެ.

ވައްތަރީ ނަޞާރާއިންނާއެވެ.  ތެރެއިން ފަސާދަވީ އަޅުވެރިން އަދި އަހަރުމެންގެ

ކަމުގައި ވާތީއެވެ. ނަކީ ބިދުޢަތަކުގެ އަހުލުވެރިންއެއީ ނަޞާރާއިން

ކަންތައްތަކާއި،  މީހުންގެ ދީނުގެ ތެރެއަށް އާއެބައިމީހުންނީ އެބައި

 ވެއްދި ޢާލާ ޝަރުޢު ނުކުރައްވާ ކަންތައްތައްތަهللا އެބައިމީހުންނަށް 

 މީހުންނެވެ.
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 ޤިޔާމަްތުދވަހު ސުވާލުވެވުންއަޅާ އޭނާގެ ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުިރޮގތާމެދު 

އަދި  ތަޢާލާ މިދުނިޔޭގައި ދެއްވި ޢިލްމާއި ބޭހޭގޮތުންهللا  ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް

 އެއިލާހުއެޢިލްމަކަށް ޢަމަލުކުރިގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުން 

 ދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.ޙަ    هللا ސުވާލުކުރައްވާނެއެވެ. ރަސޫލު

((          -   

   - :     )) 1 

 ސުވާލުކުރެވުމަށްފަހު ބެހޭގޮތުން ކަމަކާ ހަތަރު ދުވަހުން ޤިޔާމަތް" މާނައީ:

 - ނުލެވޭނެއެވެ. ގުޑުވައިވެސް ހުރިތަނުން ދެފައިތިލަ އަޅާގެ މެނުވީ

 ލިބިފައިވާ އޭނާއަށް  - ތެރޭގައި ކަންތައްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްދެއްވި އެކަލޭގެފާނު

  ".ހިމެނެއެވެ ގޮތް ޢަމަލުކުރި ލްމަށްޢި

ން ވާރިދުވެގެން ގެ އަރިހު    މިހެންވެ އަބުއްދަރްދާ

 އައިސްފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

                                                            

 1  
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 ކުރިމަތީގައި، ތަކުންގެޚަލްޤު ހުރިހާ ޤިޔާމަތްދުވަހު ންހަމަކަށަވަރު"

 ތިމަންކަލޭގެފާނު ،ގޮވާލައްވާ ކަލޭގެފާނަށް ތިމަން ރައްބު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

 ސުވާލުކޮށްފާނެތީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ޢަމަލުކުރީ އެއްގޮތަށް ޢިލްމާއި އުނގެނުނު

 "ގަންނަމެވެ. ބިރުފުޅު ތިމަންކަލޭގެފާނު

މެކެވެ. ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ނާމާންކަމުގެ ރުން މިއީ ބިރުވެރިވެގެންވާ މަޤާހަމަކަށަވަ

ކުރި ޢިލްމަކާއި އެޢިލްމަކަށް ޙާޞިލުންމެ އިންސާނަކުވެސް އޭނާ ތެރޭގައި ކޮ

ކުރުމުގެ ކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ ޢިލްމު ޙާޞިލު ޢަމަލުކުރި ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު

 މަޤްޞަދަކީ އެޢިލްމަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުންކަމުގައި ވާތީއެވެ.

ދެއްވި އިލާހު ގެ ރަޙުމަތުން އެهللاގެ ނިކަމެތި އަޅުތަކުންނޭވެ! ތިބާއަށް هللاއޭ 

 ތިބާ ޢަމަލު ކުރަނީ ކިހާވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ މިއަދު ދުނިޔޭގައި ތިބާއަށްޢިލްމަށް 

ޔާމަތްދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި މިސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދެވޭނަމަ ޤި

 ތިބާއަށް މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ލިޙުންވަނީ މިކަމުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިވެތި ނަމޫނާ ސަލަފުއްޞާ

 ށް އެބޭކަލުން ޢަމަލުކުރެއްވުމާވާފައެވެ. އެބޭކަލުންގެ ޢިލްމަދައްކަ
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އެބޭކަލުންގެ ޢިލްމަށް ޢަމަލު ނުކުރެވޭކަމަށް އެބޭކަލުން  ،އެކުގައިވެސް

 ބިރުވެތިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

 ވިދާޅުވިއެވެ.  އަލްޙަސަނުލް ބަޞަރީ 

 ކަންވެތިބިރު އިޙްސާންތެރިކަމާއި އަޅާ މުއުމިނު ހަމަކަށަވަރުން"

 އުންމީދު ފޮނި އިކަމާއެކުނުބަ މީހާމުނާފިޤު އަދި ޖަމާކޮށްފިއެވެ.

 "ކޮށްފިއެވެ.ޖަމާ

هللا މަށް ފަހުގައިވެސް އެހެނީ މުއުމިނު އަޅާ ޢިޙްސާންތެރިކަމާއެކު ޢަމަލުކުރު

ޤަބޫލުނުކުރައްވަފާނެތީ ބިރުގަވެތިވެއެވެ.  ޔޮ ޢަމަލުއެހެގެ ކިބައިން ތަޢާލާ އޭނާ

މަތީ ދެމިހުރުމަށް ނުބައިކަންތައްތައް ކުރުން މީހާ، މުނާފިޤުއެހެން ނަމަވެސް 

 ގެ ޙަޟްތަރުން ފޮނި އުންމީދު ކުރެއެވެ.هللا ،ފަހުގައިވެސް

  ވިދާޅުވިއެވެ.  އަބީ މުލައިކާ ބުން هللا ޢަބްދު
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 ވުރެ ތިރީހަށް ތެރެއިން ޙާބީންގެޞަ ގެ    هللاރަސޫލު"

 ބޭކަލުންވެސް އެހުރިހާ ބައްދަލުވިއެވެ. ނާތިމަންކަލޭގެފާ ޙާބީންނާޞަ ގިނަ

 1"ވެ.ގަނެއެ ބިރުފުޅު ނިފާޤުކަމަށް މައްޗަށް ނަފްސުތަކުގެ އެބޭކަލުންގެ

 ތެރިވުމާލާއަށް އިޙްސާންތަޢާهللا ބޭކަލުންގެ ޢަމަލުތަކުގައި މިމިބޭކަލުންވަނީ 

ވެ ބިރުވެތި އެޢަމަލުތައް އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި ޤަބޫލުނުވެދާނެތީ ،އެކުގައި

 ވަޑައިގެންފައެވެ.

 ވާފައިވެއެވެ.ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްهللا 

 چڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

 

 ވެރިރައްބުގެ އެބައިމީހުންގެ ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންނީ އަދި" މާނައީ:

 ،ޙާލު ބިރުވެތިވެގެންވާ ހިތްތައް އެބައިމީހުންގެ ނޭކަމާމެދުރުޖޫޢަވާ ޙަޟްރަތަށް،

 "ދޭމީހުންނެވެ. އެއްޗެއް ދޭ  އެބައިމީހުން

                                                            
1 
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 ވެގެންވެއެވެ.ގެ އަރިހުން ރިވާ   ޢާއިޝާ 

 ސުވާލު ބެހޭގޮތުން މިއާޔަތާ އާ    هللاރަސޫލު ތިމަންކަމަނާ"

 ޒިނޭ ނުވަތަ މީހުން ރާބޯ މީހުންނަކީ މިވާ މިއާޔަތުގައި އަދި ދެންނެވީމެވެ.

 "ދެންނެވީމެވެ. ސުވާލު ތޯކުރާމީހުން ވައްކަން ނުވަތަ ކުރާމީހުން

 އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

((

 :  چٺ ٺ ڀ ڀ چ  :

))1  

 ވެ.ންނެދަރިކަނބަލު އްދީޤުގެއައްޞި (އަބޫބަކުރު) އޭ ނެކެވެ.ނޫ" މާނައީ:

 ޞަދަޤާތްދީ އަދި ނަމާދުކޮށް ،ރޯދަހިފާ އެމީހުންނަކީ ކަމަކަކު ނެއްއެހެ

 ބިރުވެތިވާ ބޫލުނުކުރައްވަފާނެތީޤަ ތަޢާލާ هللا މަލުތައްއެޢަ ވެސްއުޅުމާއެކުގައި

 ވާފައިވެއެވެ.ކުރައް ވަޙީ هللا މީހުންނެވެ.

                                                            
1  
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  :  چٺ ٺ ڀ ڀ چ

 " "..މީހުންނެވެ. އަވަސްވެގަންނަ ހެޔޮކަންތަކުގައި ،އެއެންމެންނީ" މާނައީ:

 ރައްވާފައިވެއެވެ.ކުވަޙީ ތަޢާލާ هللاއަދި 

   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

   چڀ

 ގެފުޅުގެ ދެބަފައިކަލުން ގެފާނާއިސްމާޢީލު ގެފާނާއިއިބްރާހީމު އަދި" މާނައީ:

 ހަނދުމަކުރާށެވެ! ގެންދެވިހިނދު، ބިނާކުރައްވަމުން އްލަވައިއުފު ބިންގާ

 ކިބައިން އަޅަމެންގެ !ވެރިރައްބެވެ އަޅަމެންގެ އެވެ.(ދުޢާކުރެއްވި )އެހިނދު

 " ... ބޫލުކުރައްވައިފާނދޭވެ!ޤަ )މިކަން(

ވިދާޅުވުމަށްފަހު ކީރިތި  މިއާޔަތް ކިޔަވާ  އަލްވަރްދު  ވުހައިބު ބުން

 ވެ. ދެން އެއަށްފަހު ވިދާޅުވިއެވެ.ކުރެއްވިއެ



 ޤިޔާމަތްދުވަހު ސުވާލުވެވުން އަޅާ އޭނާގެ ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރިޮގތާމެދު
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 އިބްރާހީމްގެފާނެވެ.( )އެބަހީ: ޚަލީލެވެ. އިލާހުގެ މާންވަންތަރަޙް އޭ"

 ކަލޭގެފާނު އްވީވެސް،ބިނާކުރެ ގެފުޅު އިލާހުގެ ރަޙްމާނުވަންތަ ކަލޭގެފާނު

 1" !ޙާލެވެ ބިރުވެތިވާ ނުކުރައްވަފާނެތީ ޤަބޫލު ތިޢަމަލު ތަޢާލާ هللا ކިބައިން

 

                                                            
1 
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 ޢަމަލުުނކުރާ މީހުންނަްށ ހުރި ވަޢީދުެގ ބަސް ޢިލްމަށް

ގެ ޙަދީޘްތަކުގައި    هللا ތި ޤުރުއާނުގައި އަދި ރަސޫލުކީރި

ޢިލްމަށް ޢަމަލުނުކުރާ މީހުންނަށް ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅު އައިސްފައިވެއެވެ. 

މީހުން ދީނުގެ ޢިލްމު އުނގެނެއެވެ. އަދި ބައެއް މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން

ފިޤުހުވެރިވެއެވެ. އަދި މީސްތަކުންނަށް އެޢިލްމާ އެތްގޮތަށް ދަޢުވަތުދީ  ދީނުގައި

ދީނަށް ގޮވާ ހަދައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެޢިލްމާ އެތްގޮތަކަށް އެމީހާގެ އަމިއްލަ 

 ނަފްސު ޢަމަލެއް ނުކުރުވެއެވެ.

 ރައްވާފައިވެއެވެ.ތަޢާލާ ވަޙީކުهللا 

 ۀ  ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ

چھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 

އޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ނުކުރާ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ "މާނައީ: 

ތިޔަބައިމީހުން ނުކުރާ ކަންތަކުގެ  (2)ތިޔަބައިމީހުން ބުނެއުޅެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ. 

 ("3)ނުރުއްސެވުން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ. ގެ ޙަޟްރަތުގައި هللاވާހަކަ ބުނުން، 
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 ރައްވާފައިވެއެވެ.ވަޙީކު ހުއަދިވެސް އެއިލާ

  ھھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀچ

    چے ے ھ

ޙާލުގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ  ތިބޭ  ޔަބައިމީހުން ފޮތް ކިޔަވަކިޔަވާތި"މާނައީ: 

މީސްތަކުންނަށް ، ން ނައްތާލާއަމިއްލަ ނަފްސުތަކުގެމަތިން ހަނދާ

ހުން ނުވިސްނަނީ ބައިމީހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރަނީ ހެއްޔެވެ. ފަހެ، ތިޔަ

 " ހެއްޔެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ، ކަމަށްވިދާޅުވި  އިބު އަދިވެސް ޝުޢަ

 އެވެ.ވެއްވާފައިވަޙީކުރަ އެއިލާހު

  چۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىچ

 

އަދި އަހަރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނަހީކުރާ ކަންތައް އަހަރެން ... " މާނައީ:

 " ..އެވެ.ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެ
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 ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.    هللا އަދި ރަސޫލު

1  

އޭނާ ނަރަކަޔަށް   ޤިޔާމަތްދުވަހުން މީހަކު ގެނެވޭނެއެވެ. ދެން"މާނައީ: 

 ،އެއްލާލެވޭނެއެވެ. ދެން ފަހެ އެނަރަކައިގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ގޮހޮރު ބޭރުވެ

ވަށައިގެން އެނބުރޭ ފަދައިން  އޭނާ އެނބުރޭނެއެވެ.  2ޙިމާރެއް އޭގެ ރަޙާގެ

 ދެން ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން އޭނާގެ ކައިރިޔަށް ޖަމާވެ ބުނާނެއެވެ.

                                                            
1  

ކިޔަނީ: އިހުޒަމާނުގައި ޮގވާންފަދަ ތަކެތި މުގުރަން ބޭނުންކުރާ  'ރަޙާ‘ހުން ޢަރަބި ބަ  2

އާލަތަކަށެވެ. އޭތި ހަދާފައި ހުންނަނީ އެއްހިލަ އަނެއް ހިލައިގެ މައްޗަށްލާ އެއާ 

ގުޅުވާލެވިފައިވާ ަދގަނޑުގަނޑެއް ނުވަތަ ލަކުޑިގަޑެއްފަދަ އެއްޗެއް ހިފައިގެން އޭެގ 

 . އޭރުން އޭގެ ތެރޭގައިވާ ގޮާވން މުގުރޭނެއެވެ. ވަށައިގެން ހިނގާ ގޮތަށެވެ
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ކިހިނެއް ވީހެއްޔެވެ؟ ކަލޭ އަހަރުމެންނަށް ހެޔޮ  "އޭ މިވެނި މީހާއެވެ. ކަލެޔަށް

ކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް އަދި ނުބައި ކަންތަށް މަނާކޮށް ނޫޅެން ހެއްޔެވެ؟" އޭނާ 

ބުނާނެއެވެ. "އަހަރެން ހެޔޮކަންތަކަށް އަމަރުކުރީމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 

ކަންތައްތައް އަހަރެން އަމިއްލަޔަކަށް އެކަންތައްތަކެއް ނުކުރަމެވެ. އަދި ނުބައި

ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ނަހީކޮށް އެކަންތައްތަކަށް އަހަރެން އަރައިގަންނަމުން 

 "ދިޔައީމެއެވެ." 

ގެ އަރިހުން    އަދި އަލްއިމާމް އަޙްމަދުގެ މުސްނަދުގައި އަނަސް 

  ވާރިދުވެގެންވާ ޙަދީޘްއެއްގައި ވެއެވެ.

1   

ގެ ރޭ ބަޔަކު މީހުންގެ ތުންފަތްތައް (އަދި މިޢުރާޖު)އިސްރާ "މާނައީ: 

އަލިފާނުންވާ ކަތުރުތަކުން ކޮށާލެވޭތަން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތެވެ. 

                                                            
1   
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ދެން ތިމަންކަލޭގެފާނު ޖިބްރީލުގެފާނުގެ އަރިހުން އެއީ ކޮންބައެއްތޯ 

ގެފާނުގެ އުންމަތުގެ ސުވާލުކުރެއްވީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ކަލޭ

ޚުޠުބާ ކިޔާ މީހުންގެ ތެރެއިންވާ ބައެކެވެ. އެބއިމީހުން މީސްތަކުންނަށް 

އެބައިމީހުން ފޮތް ކިޔަވަކިޔަވާތިބި ޙާލުގައި  ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް އުޅުނެވެ.

ފަހެ،  އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލައެވެ. 

 " ށް ނުވިސްނެނީ ހެއްޔެވެ.އެބައިމީހުންނަ

   هللا މިއީ ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި އަދި ރަސޫލު !ދަންނައެވެ

ގެ ހަދީޘްފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޢިލްމަށް ޢަމަލުނުކުރާ މީހުންނަށް 

އައިސްފައިހުރި ބައެއް ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅުތަކެވެ. އެބަމީހުންނަކީ އެބައިމީހުން 

ޢަމަލުނުކުރާ ޙާލުގައި އެހެން މީހުންނަށް ދީނަށް  އުނގެނިފައިވާ ޢިލްމަކަށް

 ދަޢުވަތުދީ އުޅޭމީހުންނެވެ.

މިހެންވުމުން އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް އެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުން 

ލިބޭ ފައިދާއަށްވުރެ ބޮޑު ފައިދާއެއް އެހެން މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުން 

ފާނޫޒެއްގެ މިޘާލެވެ.  ޢިލްމުވެރިންގެ މިޘާލަކީ އަދި މިފަދަ  ޙާޞިލުކުރެއެވެ.



 ޢިލްމަށް ޢަމަލުނުކުރާ މީހުންނަށް ހުރި ވަޢީދުގެ ބަސް  

 

dhisalafiyyah.net 

 

38 

އެފާނޫޒުގެ އަލީގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް އަނދިރީގައި މަގުފެނެއެވެ. 

 އެހެން ނަމަވެސް އެފާނޫޒުގެ ފީތާ އަނދައި ހުލިވެއެވެ.

މިހެންވެ ތާބިޢީންގެ ތެރެއިން މަޝްހޫރު އަދި އަޅުވެރި ބޭކަލެއް ކަމުގައިވާ 

ގެ ކިބައިން هللاއެކަލޭގެފާނު  ،ބުން އައްޝަޚީރުهللا ބްދުމުޠައްރިފު ބުން ޢަ

 އެއްގައި ވެއެވެ.ޢާރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ކުރައްވާ ދު

((          ،  

    1 

 ޢިލްމުން އުނގަންނަވައިދެއްވި މިއަޅާއަށް هللا އިބަ هللا! އޭ" މާނައީ:

 ގެهللا އިބަ މިއަޅާ ބާއްޖަވެރިވުމުން އެހެންމީހަކު ބޮޑަށް  މިއަޅާއަށްވުރެ

 މީސްތަކުންނަށް އެހެން މިއަޅާ އަދި އެދެމެވެ. ރައްކާތެރިކަމަށް ޙަޟްރަތުން

 ޙަޟްރަތުން އިބައިލާހުގެ ނުވުމަށްވެސް ޢިބްރަތެއްކަމުގައި ހުރި

 " އެދެމެވެ. ކާތެރިކަމަށްރައް

                                                            
1  
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ހަމަޔަޤީނުންވެސް މީ މަތިވެރިވެގެންވާ މާތް ދުޢާއެކެވެ. ޝައިޚުލް އިސްލާމް 

 މިދުޢާއާ ބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވެފައިއެވެ.  އިބްނު ތައިމިއްޔާ 

 1 " ދުޢާއެކެވެ. ތެރެއިން ދުޢާތަކުގެ ރަނގަޅު އެންމެ މިއީ"

 

                                                            
1  
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 ޮކށްގެން ޢަަމލު ހެޔޮ ވަދެވޭނީ ށްސުވަރުގެއަ

ދީޘްތަކުން ގެ ޙަ   هللا އާނުގައި އަދި ރަސޫލު ކީރިތި ޤުރު

މަލުތަކުގެ ތަޢާލާއަށް ކުއްތަންވެ ކުރާ ހެޔޮ ޢަهللا ނގި ޘާބިތުވާގޮތުގައި އެ

ވެގެންވާ ން އަޅާ ސަލާމަތްވެ، އެންމެ ބޮޑުސަބަބުން ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ނާމާންކަމު

 ޓެވެ.ށްވަންނަ ހު ކާމިޔާބުވެ ސުވަރުގެ ކާމިޔާބީއިން

އެހެންވެ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ފަންސާސް ވަރަކަށް އާޔަތުގައި އީމާންވެ ކުރާ 

ތަޢާލާ هللا ޢަމަލުތަކަށް ޘަވާބު ދެއްވުން، ހެޔޮ ޢަމަލާ ވިދިގެން 

ކަމާއި އޭގެ މަޤާމު ފައިވެއެވެ. އެއީ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ މުހިންމުވާޛިކުރުކުރައް

ޔާން ލުތަކުގެ މާތް މަތިވެރި ދަރަޖަ ބަޔޮ ޢަމަހެ  މަށެވެ. އަދިބަޔާން ކޮށްދެއްވު

 މަށެވެ.ދެއްވުކޮށް

 ކުރެއްވިއެވެ.ތަޢާލާ ވަޙީهللا 

 ۓۓ  ے ے ھ ھ ھ ھچ

  چڭ ڭ ڭ ڭ
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 ސުވަރުގޭގެ އެއީ ކުރިމީހުން، ޢަމަލުތައް ޞާލިޙު އީމާންވެ އަދި" މާނައީ:

 "މީހުންނެވެ. މިތިބޭނޭދެ އެތާނގައި އެބައިމީހުންނީ، އަހުލުވެރިންނެވެ.

 ކުރައްވާފައިވެއެވެ.ވަޙީ އަދިވެސް އެއިލާހު

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ

  چڱ

 ނުވަތަ ތެރެއިންވިޔަސް، ފިރިހެނުންގެ ޙާލު، ކަމުގައިވާ މުއުމިނަކު" މާނައީ:

 ފަހެ )ދަންނާށެވެ!( ކޮށްފިމީހާ ޢަމަލެއް ޞާލިޙު ތެރެއިންވިޔަސް، އަންހެނުންގެ

 ތިމަންއިލާހު ދިރިއުޅުމެއް، ބާއްޖަވެރި ރަނގަޅު، އެމީހަކަށް ހަމަކަށަވަރުން

 އެންމެ އުޅުނު ޢަމަލުކޮށް އެބައިމީހުން ،ހަމަކަށަވަރުން އަދި ދެއްވާހުށީމެވެ.

 " ދެއްވާހުށީމެވެ. ޖަޒާ ތިމަންއިލާހު އެބައިމީހުންނަށް، ދަރުމައިން، ހެޔޮގޮތުގެ

 ރައްވާފައިވެއެވެ.ކުވަޙީ އެއިލާހު އަދިވެސް
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   چيبىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ چ

 

 ސުވަރުގެއެވެ. އެހެރީ އަންގަވާނެއެވެ. ގޮވާ، އެއުރެންނަށް އަދި ..." މާނައީ:

 ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެތަން ސަބަބުން ތަކުގެ ޢަމަލު ކޮށްއުޅުނު ތިޔަބައިމީހުން

 "ލިބިދެއްވިއެވެ.

 ކުރައްވާފައިވެއެވެ.އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީ

  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭچ

  چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 މަލާއިކަތުން ޙާލު، ވެގެންވާޠާހިރު ކުށްފާފަތަކުން އިމީހުންނަކީ،އެބަ" މާނައީ:

 މަލާއިކަތުން އެ )އެހިނދު( މީހުންނެވެ. މަރުގަންނަވާ އެބައިމީހުން

 ތިޔަބައިމީހުން ހުށްޓެވެ. ސަލާމް މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ވިދާޅުވާނެއެވެ.

 "ވަންނާށެވެ. ސުވަރުގެއަށް ތިޔަބައިމީހުން ސަބަބުން، ޢަމަލުތަކުގެ ށްއުޅުނުކޮ
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ދަންނައެވެ.  ގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅާމެދު   هللا އަދި ރަސޫލު

 އެކަލޭގެފާނު ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

((    

 "..ޓެވެ.ހުށް ނުވައްދާ ސުވަރުގެ އޭނަ ލެއްޢަމަ މީހެއްގެ އެއްވެސް" މާނައީ:

 ގޮތުން ލެއްގެބަދަ ޢަމަލެއްގެ ކުރާ މީހަކުއެ ކީދީޘްގައި އެކަލެގޭފާނުގެ މުރާދަމިޙަ

 ކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޢަމަލުތަކަކީ އްދެވޭނެނުވެ ސުވަރުގެއަށް

ވަރުގެ ގެ ތެރެއިން ސަބަބެކެވެ. އަދި ސުތަކުސުވަރުގެ ވަދެވުމުގެ ސަބަބު

 މަތުންނެވެ.ތަޢާލާގެ ރަޙުهللا ވަދެވޭނީ 

 އެހިނދު ޞަޙާބީން ދެންނެވިއެވެ.

 1  

                                                            
1  
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 ކަލޭގެފާނުވެސް ރަސޫލާއެވެ. ގެهللا އޭ ދެންނެވިއެވެ. އެބޭކަލުން ..." މާނައީ:

 ތިމަން ނޫނެކެވެ. ކުރެއްވިއެވެ.ޙަދީޘް އެކަލޭގެފާނު ހެއްޔެވެ. ނުވަދެވޭނެ

 ރަޙްމަތުން ފަޟްލަވަންތަވެރިކަމާއި ގެهللا  ވެ.އެނުވަދެވޭނެ ކަލޭގެފާނަށްވެސް

 "ވެ.މެނުވީއެ ދާންދެން މަށްވައްދަވައިފު ތިމަންކަލޭގެފާނު

އެހެންކަމުން ޢަމަލުތަކަކީ އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ސުވަރުގެއަށް ވަދެވޭނެ 

އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޢަމަލުތަކަކީ ސުވަރުގެ ވަދެވުމުގެ 

ވެ. ސުވަރުގެ ވަދެވޭނީ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެކެވެ. އަދި ދަންނައެ

 ންނެވެ.ގެ ފަޟްލުވަންތަކަމާއި ރަޙްމަތުهللا

އި ގެ ރަޙްމަތާهللاއަދި ދަންނައެވެ. އަޅާ ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކަކީ 

ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެވެ. އެއިލާހު ށް ޟްލުވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަފަ

 ރައްވާފައިވެއެވެ.ކުވަޙީ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ چ

   چڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
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 ރަޙްމަތް އެއިލާހުގެ ފަޟްލުވަންތަކަމާއި، ގެهللا އަދި ..." މާނައީ:

 ވެސް،އެކަކު ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނުވާނަމަ، މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ

 ،هللا އެހެނެއްކަމަކު ފެއްނުވީހެވެ.ސާ ހިރުވެޠާ ފާފަތަކުން ދުވަހަކުވެސް

 " ...ވައެވެޠާހިރުކުރައް މީހަކު ކުރައްވާއިރާދަ އެއިލާހު
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 އަވަސްވެގަތުން  ބޭކަލުން ސަލަފުންގެ ޢަމަލުުކރުމުގައި ޢިލްމަށް

ގައި ފުރިހަމަ އަވަސްވެގަތުމު ލުންވަނީ ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރުމަށްސަލަފުންގެ ބޭކަ

   هللا ދެއްވާފައެވެ. ރަސޫލުދައްކުވައި މެންނަށް ނަމޫނާ އަޅުގަނޑު

 ން ބޭކަލަކަށް އިވިވަޑައިގެންފިނަމައް އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިގެ ޙަދީޘެ

 އެޙަދީޘްއަކަށް އެބޭކަލުން ޢަމަލުކުރައްވައެވެ.

 އަމުރުކުރައްވާ ކަންތައްތަކަށް  އަދި އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީނުންނަށް

ޢަމަލުކުރެއްވުމުގައި އެއްބޭކަލަކަށް ވުރެ އަނެއްބޭކަލަކު ކުރިއަރާ ދިޔުމަށް 

 ވެ.އްބަވައެވެ. އަދި އެޢަމަލެއްގެ މަތީގައި ޘާބިތުވެ ދެމިތިރައްވައެކު މަސައްކަތް

މިގޮތުން އެބޭކަލުންގެ ފަރާތުން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢަޖައިބުކުރުވަނިވި އަޘަރުތަށް 

 ވެ.ރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވާ

ބުޚާރީގައި ޢަލީގެފާނުގެ  ޙީޙުލްއަދި ޞަ މުތެރެއިން ޞަޙީޙު މުސްލި މީގެ

هللا ރަސޫލު 1 ންވާ ވާހަކަ ހިމެނެވެ.ބެހޭގޮތުން ރިވާވެގެ މަތުގެފާނާއަރިހުން ފާޠި

ޚާދިމަކަށް    ގެ ދަރިކަނބަލުން ފާޠިމާ    

                                                            
1   
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 އެކަމަށް އަރިހުން ގެ   هللا ރަސޫލު ބޭނުންވެ ވަޑައިގެން، 

 އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.  އެދިވަޑައިގެންނެވުމުން

 ންކަލޭގެފާނުތިމަ ކަމަނާޔަށް ކަމެއް ހެޔޮވެގެންވާ ޚާދިމަކަށްވުރެ" މާނައީ:

 ތިރީސް ކުރިން ނިދުމުގެ ރެޔަކުވެސް ކޮންމެ ކަމަނާ ހެއްޔެވެ؟ ބުނެދެއްވަން

 ތަޙްމީދު ތިންފަހަރު ތިރީސް އަދި ،( ) ތަސްބީޙަ ތިންފަހަރު

 "ކިޔާށެވެ. ( ) ތަކްބީރު ހަތަރުފަހަރު ތިރީސް އަދި ،( )

  ދެން ޢަލީގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

 މިހަދީޘް އަރިހުން ގެ    هللاރަސޫލު ކަލޭގެފާނަށް ން"ތިމަ

 ދޫނުކުރައްވާ ކުރެއްވުން ޢަމަލު މިކަމަށް ފެށިގެން ދުވަހުން އިވުނު އަޑު

 "ދެމިހުންނެވީމެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު މިކަމުގައި

 އިން މީހަކު ސުވާލު ކުރިއެވެ. ލީހުގައިއެހިނދު އެމަޖު
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 ”ގި ރޭވެސް ހެއްޔެވެ؟ޞިއްފީނު ހަނގުރާމަ ހިނ“

 އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

 ދުލެއް )އެރޭވެސް .ރޭވެސްމެވެ ހިނގި ހަނގުރާމަ ޞިއްފީނު"

1"މެވެ.(އްވަނުކުރަ

ހިންދުގެ އަރިހުން އައްނުޢުމާނު ބުން ސާލިމް އަދި ދާވޫދު ބުން އަބޫ

ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން ޢަމްރު ބުން އައުސް 

 ކުރެއްވިއެވެ.ރިވާ

 ގައިކަންފުޅު އާލާސް މަރުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ ސުފްޔާނުބޫއަ ބުން ޢަންބަސާ"

 ޅުވިއެވެ.ވިދާ އެކަލޭގެފާނު އިދެއްވިއެވެ.ކިޔަ އްޙަދީޘެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް

 ދީޘްޙަ     هللاރަސޫލު ވިދާޅުވިއެވެ. ޙަބީބާ އުންމު

 ކުރެއްވިއެވެ.

                                                            

 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 37ޞިއްފީނު ހަނގުރާމަ ހިނގީ ހިޖްރައިން   1
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((       ،      

))1 

 ކޮށްފި ނަމާދު( )ސުންނަތް ރަކުޢަތް ބާރަ ދުވާލު ރެއަކާ" މާނައީ:

 "ކުރެވޭނެވެ. ބިނާ ގެއެއް ސުވަރުގޭގައި މީހަކަށްޓަކައި،

 ދެން އުންމު ޙަބީބާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 އަޑު މިޙަދީޘް ންއަރިހު ގެ    هللاރަސޫލު ތިމަންކަމަނާ"

 "ނުލަމެވެ. ދޫކޮށް ޢަމަލުކުރުން މިއަށް އިވުމަށްފަހު

 ވިދާޅުވިއެވެ. ސުފްޔާނުއަބޫ ބުން ޢަންބަސާ ދެން

 ޢަމަލުކުރުން މިއަށް އިވުމަށްފަހު އަޑު މިޙަދީޘް ކިބައިން ޙަބީބާގެ އުންމު"

 "ނުލަމެވެ. ދޫކޮށް ތިމަން

 ވިދާޅުވިއެވެ. އައުސް ންބު ޢަމްރު ދެން

                                                            
1  
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 މިއަށް އިވުމަށްފަހު އަޑު މިޙަދީޘް ކިބައިން ސުފްޔާނުގެއަބޫ ބުން ޢަންބަސާ"

 "ނުލަމެވެ. ދޫކޮށް ތިމަން ޢަމަލުކުރުން

 ވިދާޅުވިއެވެ. ސާލިމް ބުން އަންނުޢުމާނު ދެން

 މިއަށް އިވުމަށްފަހު އަޑު މިޙަދީޘް ކިބައިން އައުސްގެ ބުން ޢަމްރު"

 "ނުލަމެވެ. ދޫކޮށް ތިމަން ޢަމަލުކުރުން

 ގޮތުގައި އެނގޭ އަޘަރުންވެސް މިވާ އެކީމިޙަދީޘާ މުސްލިމުގައި ޞަޙީޙު

 މަލުގެއެޢަ އަދި ގޮސްފައެވެ. ކުރިއަރާ ޢަމަލުކުރުމުގައި ހެޔޮ ސަލަފުންވަނީ

 ވެފައެވެ.ޘާބިތު މަތީގައި

ގެ އަރިހުން    އަބޫހުރައިރާ  ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައި

 އިވެއެވެ.ފަވާރިދުވެ

((      :     

 ،  ،   )) 1 

                                                            
1  
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    هللا)ރަސޫލު ކުވެރިޔާއެ ގާތް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ" މާނައީ:

 އެތިން އަދި ވަޞިއްޔަތްކުރެއްވިއެވެ. ނަށްންކަލޭގެފާތިމަ ކަމަކަށް ތިން (

 އެއީ ވެ.ހުށީމެ ދޫކޮށްނުލާ ދާންދެން އުމަށްމަރުވެއްޖަ ތިމަންކަލޭގެފާނު ކަންތައް

 ،ކުރުމާއި ނަމާދު ޟުޙާ ހިފުމާއި، ރޯދަ ދުވަހު ތިން މަހަކުވެސް ކޮންމެ

 "ކުރުމެވެ. (ނަމާދު) ރިވިތު ކުރިން ނިދުމުގެ

ގެ    ށް ޞަޙީޙު މުސްލިމުގައި އަބުއްދަރްދާ އަދި ހަމަ މިގޮތަ

 ފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.އަރިހުން ރިވާވެ

 

1 

    هللا)ރަސޫލު ޞާޙިބު ލޮބުވެތި ލޭގެފާނުގެތިމަންކަ" މާނައީ:

 އެތިން އަދި ވަޞިއްޔަތްކުރެއްވިއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކަމަކަށް ތިން (
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 އެއީ .ވެހުށީމެ ދޫކޮށްނުލާ ހިނދަކު ހުރިހާ ދިރި ތިމަންކަލޭގެފާނު ކަންތައް

 އަދި ،ކުރުމާއިނަމާދު ޟުޙާ ހިފުމާއި، ރޯދަ ދުވަހު ތިން މަހަކުވެސް ކޮންމެ

 "ވެ.ނުނިދުމެ ވިތުރިނުކޮށް

ލެއް ކަމުގައިވާ ޢުމަރު ބުން މުރުން ހަގު ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން ބޭކައަދި ޢު

 ފައިވެއެވެ.ގެ އަރިހުން ރިވާވެ   ސަލަމާ  އަބޫ

 އުނގުފުޅުގައި ގެ     هللاރަސޫލު ތިމަންކަލޭގެފާނު"

 ތިމަންކަލޭގެފާނު ހިސާބުން އެކި ތަށީގެ އަދި އިންނެވީމެވެ. ކޭންބެއްލެވުމަށް

 "ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް އެކަލޭގެފާނު ދެން ގެންދެވީމެވެ. ކޭންބައްލަވަމުން
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 އަދި ކިޔާށެވެ. ބިސްމި ކުރިން( ފެށުމުގެ )ކާން ކުއްޖާއެވެ. ކުޑަ އޭ" މާނައީ:

 "ކާށެވެ. ދިމާލުން ކައިރި ތިބާޔާ ތަށީގެ، އަދި ކާށެވެ. ކަނާތުން
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 ވިދާޅުވިއެވެ.   ސަލަމާ  ދެން ޢުމަރު ބުން އަބޫ

 ލެވުމުގައިކޭންބެއް ގޮތަށް އެވިދާޅުވި     هللاރަސޫލު"

 "ދެމިހުންނެވީމެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެނގޭނެ ގޮތުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ކަމަކަށް އަމުރު 

ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ މަނާކޮށްފި ނަމަވެސް، އެކުއްޖާ އެކަމަކަށް މާބޮޑު 

 ،ސަމާލުކަމެއް ނުދޭނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޢުމުރުން ހަގު މި ޞަޙާބީ

މުގައި ގެ އެޙަދީޘްއަށް ޢަމަލުކުރެއްވު    هللاރަސޫލު

 ޅަޢުމުރުން ފެށިގެން ޢުމުރުގެ ބާކީބައިވެސް ދެމިހުންނެވިއެވެ.

ބަލާލި ނަމަވެސް މީގެ އަހަރުމެން އަދި ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ދިރިއުޅުއްވުމަށް 

 ގިނަގުނަ މިޘާލުތަކެއް ފެނިގެން ދާނެއެވެ. މިގޮތުން ސުފްޔާނުއްޘައުރީ 

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ޙަދީޘެއް ގެ    هللاރަސޫލު ހަމަޔަށް ތިމަންކަލޭގެފާނާ"

 "ނުލައްވަމައެވެ. ދޫކޮށް ޢަމަލުނުކޮށް އެއަށް ފޯރައިފިނަމަ

 ވިދާޅުވިއެވެ.  އަދި ޢަމްރު ބުން ޤައިސުލްމަލާއީ 
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 ފޯރައިފިނަމަ އްޙަދީޘެ ގެ    هللاރަސޫލު ހަމަޔަށް ތިބާޔާ"

 ޢަމަލުކުރި އެޙަދީޘަށް އެއީ ޢަމަލުކުރާށެވެ. ނަމަވެސް އެއްފަހަރު އެޙަދީޘަށް

 "ވުމަށްޓަކައެވެ. ތެރެއިން މީހުންގެ

ފާނު ވިދާޅުވީ ސުންނަތް އެކަލޭގެ ޢަމަލުކުރާށޭ ނަމަވެސް އެއްފަހަރު އެޙަދީޘަށް

 ވެ.ނޫނެ ކަންތައްތަކުގައެވެ. ފަރުޟުތައް ނުވަތަ ވާޖިބުތަކުގައެއް

އެކަލޭގެފާނުގެ ޝައިޚު ކަމުގައިވާ ޝައިޚުލް   އަދި އިބްނުލް ޤައްޔިމު 

ނަގުލުކުރެއްވިއެވެ.  ގެ އަރިހުން  ޔާ އްއިސްލާމް އިބްނު ތައިމި

ޙަދީޘް ކިޔުމަށްފަހު އިބްނުލް އަންނަނިވި ގެ    هللا ރަސޫލު

 ވިދާޅުވިއެވެ.  ޤައްޔިމު 

((             

    ))    

ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުން އާޔަތުލް ކުރުސި ކިޔާމީހަކު، )ފަހެ( " މާނައީ:

ވަނުމާއި ދެމެދު މަރުވުން ފިޔަވައި އެހެން ކަމެއް  އެމީހަކު ސުވަރުގެ

 ".ނުވެއެވެ
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 ވިދާޅުވިއެވެ.   ދެން އިބްނުލް ޤައްޔިމް

 ވިދާޅުވިކަމަށް ޝައިޚު އަރިހުން، އްޔާގެތައިމި އިބްނު އިސްލާމް ޝައިޚުލް"

 މާދެއްގެނަ ކޮންމެ ހަމަކަށަވަރުން ފޯރާފައިވަނީ: ށްހަމައަ ތިމަންކަލޭގެފާނާ

 1"މެވެ.އްވަދޫކޮށްނުލަ ތިމަންކަލޭގެފާނު ކިޔުން ކުރުސި އާޔަތުލް އިފަހުގަ

އަރިހުން ވާރިދުވެގެންވެއެވެ. އެތަކެއް ގެ    އަދި އިމާމް ޢަހްމަދު

 ގެންވާ ޙަދީޘް ފޮތެއް ކަމުގައިވާހާސް ހަދީޘްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވި

 ލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.އެވެ. އެކަލިޔުއްވާފަ އަލްމުސްނަދު' އެކަލޭގެފާނުވަނީ'

 ޢަމަލުކުރުމަށް އެއަށް ވާނަމަ ލިޔުއްވިކަމުގައި ޙަދީޘެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު"

     هللاރަސޫލު އަދި ނުލިޔުއްވަމެވެ. މެނުވީ ފަހުގައި

 ދީނާރެއް ބޭކަލަކަށް އްވިދެ ޖައްސަވައި ޙިޖާމާ ޖެއްސެވުމަށްފަހު، ޙިޖާމާ

 ޙިޖާމާ ތިމަންކަލޭގެފާނުވެސް ފޯރުމުން، ހަމަޔަށް ނާކަލޭގެފާ ތިމަން ންދެއްވިކަ

 "ދިނީމެވެ. ދީނާރެއް މީހާއަށް ދިންޖަހައި ޙިޖާމާ ޖެހުމަށްފަހު
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މިއީ ސަލަފުން ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމުގައި އެބޭކަލުން ސަމާލުވީ މިންވަރެވެ. 

ވުމުގައި ޢަމަލުކުރެއް ޔޮމަތީ އެބޭކަލުން ދެމިތިއްބަވާ، ހެޢަމަލު ކުރުން އަދި ހެޔޮ

 ންވަރު ދައްކުވައިދޭ ބައެއް މިޘާލުތަކެވެ.މި ޑައިގެންނެވިއެބޭކަލުން އަވަސްވެ ވަ



 އަވަސްވެވަޑައިގަތުން ބޭކަލުން ސަލަފުންގެ ދުރުވެގަތުމުގައި ކަންތައްތަކުން އިވާނަހީކުރައްވާފަ
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 ބޭކަލުން ސަލަފުންގެ ދުރުވެގަތުމުަގއި  ން ކަންތައްތަކު ނަހީކުރައްވާފައިވާ

 ވަޑައިގަތުން އަވަސްވެ

ޑައިގެންނެވި ސަލަފުންގެ ބޭކަލުން އަވަސްވެ ވަގައި ލުތައް ކުރެއްވުމުހެޔޮ ޢަމަ

 ހެލިވެކުން ދުރުއްތަކަންތަ ނަހީކުރެއްވިތަޢާލާ هللا  ފަދައިން، 

ތި ވެގެންވާ ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިވެވަޑައިގަތުމުގައިވެސް އެބޭކަލުން

 ފައެވެ.ނަމޫނާ ދައްކުވައިދެއްވާ

  މިގޮތުން ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައި އަދި ޞަޙީޙު މުސްލިމުގައި ޢުމަރު 

 ވެއެވެ.ން އައިސްފައިގެ އަރިހު 

ގަންދީ ހުވާކުރައްވަނިކޮށް  އެއްދުވަހަކު ޢުމަރުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕަ

ވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު އިވިވަޑައިގަތެށް އަ   هللا ލުރަސޫ

 ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

 1 

                                                            
1  



 އަވަސްވެވަޑައިގަތުން ބޭކަލުން ސަލަފުންގެ ދުރުވެގަތުމުގައި ކަންތައްތަކުން އިވާނަހީކުރައްވާފަ

 

dhisalafiyyah.net 

 

58 

 هللا ،ހުވާކުރުން ގަންދީ ބަފައިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ންހަމަކަށަވަރު" މާނައީ:

 "...އެވެނަހީކުރައްވަ ތަޢާލާ

ވެ. ކަށީގައި ހިފާފައިވާ އާދައެކެމިކަމަކީ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި އެބައިމީހުންގެ 

ކަމެއްގެ މައްޗަށް އަދި ދޫ އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ފަރިތަވެ އާދަވެފައިވާ ކަމެކެވެ. 

 މަކުން ދުރުވުމަކީ ވަރަށްވެސް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.ދޫ އާދަވެއްޖެނަމަ އެކަ

 ،ށްފަހުއިވިވަޑައިގަތުމަގެ މިބަސްފުޅު    هللا ރަސޫލު

ގަދައަޅައި  އެކަލޭގެފާނުގެމިޙަދީޘަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް 

ފިޔަވާ އެހެން هللا މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. އަދި މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 

ވެ. ދެން ހޭނުނެއެކަލޭގެފާނުގެ ނަފްސު  ،ހުވާނުކުރުމަށް ފަރާތެއް ގަންދެއްވާ

 އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

 މިހަދީޘް ންއަރިހު ގެ    هللاރަސޫލު ބުނަމެވެ. ގަންދީ هللا"

 هللا ވާހަކައެއްގައި ދެއްކި ކަލޭގެފާނު ތިމަން ފެށިގެން ންދުވަހު އިވުނު އަޑު

 ދެއްކި ހަކުމީ އެހެން އަދި މެވެ.ކުރައްވަނު ހުވާ ގަންދީ ފަރާތެއް ހެންއެ ފިޔަވާ

 ހުވާކުރިނަމަވެސް، ގަންދީ ފަރާތެއް އެހެން ފިޔަވާ هللا އޭނާ ވާހަކައެއްގައި
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 ކޮށްފައިވާ އޭނާ ދެއްވުމުގައި ކިޔައި ބަޔަކަށް އެހެން އެވާހަކަ ކަލޭގެފާނު ތިމަން

 "މެވެ.ނުކުރައްވަ ހުވާ ގޮތަށް

   އިބްނު ޢައްބާސް  ޞަޙީޙު މުސްލިމުގައި މިގޮތަށްއަދި ހަމަ 

 އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ.

 އަތްޕުޅުގައި ބޭކަލެއްގެ ފިރިހެން ށްއަ    هللاރަސޫލު"

 އެކަލޭގެފާނު ދެން ޑައިގަތެވެ.ފެނިވަ އަޅުއްވާފައިވަނިކޮށް އަނގޮޓިއެއް ރަނުގެ

 "ކުރެއްވިއެވެ. ހަދީޘް ދިއަ އެއްލަވާލެއްވިއެވެ. ނެންގެވުމަށްފަހު އޭތި

((        )) 1 

 އަނގުރުގަނޑެއް އަލިފާން މީހަކު ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުންގެ" މާނައީ:

 "ހެއްޔެވެ! އަޅަނީ އަތުގައި އޭތި ނެގުމަށްފަހު

ޑައިގަތުމުން އެ އަނގޮޓީގެ ވައެތަނުން     هللا ދެން ރަސޫލު

ތިބާގެ އަނގޮޓި ނަގާށެވެ. އަދި އޭތި "ވެ. ށް ދެންނެވުނެޞާޙިބުމީހާއަ

                                                            
1  
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" ވިއްކައިގެން ފައިދާއެއް ހޯދާށެވެ. ނުވަތަ ތިބާގެ އަންހެނުނަށް އޭތި ދޭށެވެ.

 ވެ.ދެން އެބޭކަލަކު ވިދާޅުވިއެ

     هللاރަސޫލު ހަމަކަށަވަރުން ވިދާޅުވަމެވެ. ގަންދީ هللا"

 "ނުނަގާނަމެވެ. ދުވަހަކުވެސް ތިމަންކަލޭގެފާނު އެއަނގޮޓި  އެއްލަވާލެއްވި

މުގެ ސަބަބުން މުބާޙު ކަންތައްތަކުންވެސް މިއީ އެބޭކަލުންގެ ޒުހުދުވެރިކަ

ބަޔާން އިގެންނެވި މިންވަރެވެ. އަދި މިތަނުގައި ޑައެބޭކަލުން ދުރުވެ ވަ

ކުން ސަލަފުންގެ ބޭކަލުން އްތަންތަކުރެވުނީ ދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމި

 މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ބައެއް މިޘާލުތަކެވެ. އްބެވިދުރުވެތި
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 ސަބަބެއް ހަރުލުމުގެ  ވެާޘބިތު ލްމުޢި ޢަމަލުުކރުމަކީ ށްޢިލްމަ

މަލުކުރުމަކީ އެޢިލްމު ޘާބިތުވެ، އަދި އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ޢިލްމު ޢިލްމަށް ޢަ

ބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެކެވެ. ތިބާއަށް ލިބިފައިވާ ހަރުލާ، ވަރުގަދަވުމުގެ ސަބަ

ލުކުރުން ދޫކޮށްފި ކަމުގައިވާނަމަ އެޢިލްމު ތިބާގެ ކިބައިން ޢިލްމަށް ޢަމަ

 ނެވެ.ހިނގައިދާ

 ވިދާޅުވިއެވެ.   ޢަލީ 

 ތިބާ އެޢިލްމު ނުކޮށްފިނަމަ ޢަމަލު ތިބާ އެކުގައެވެ. ޢަމަލުކުރުމާއި ވަނީޢިލްމު"

 1"ދާނެއެވެ. ދޫކޮށްފައި

ށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ޢިލްމު މިބަސްފުޅުންވެސް އެނގޭގޮތުގައި ޢިލްމަ ގެއެކަލޭގެފާނު

 ވެ ތިބާގެ ކިބައިގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމެކެވެ.ޘާބިތު

 ވިއެވެ.ވިދާޅު  ބީ އަދި އެފަދައިން އައްޝަޢު

                                                            
1  
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 ރުމެވެ."ޢަމަލުކު އެއަށް އެހީއަކަށްވީ ދަސްކުރުމުގައި ޙަދީޘް ތިމަންބޭކަލުން"

1 

 އެބޭކަލުން ހަދީޘްތަކަށް ޢަމަލު ހުންނެވިގޮތެވެ.މިއީ އެބޭކަލުންގެ 

 އެވެ.ޢަމަލުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން އެޙަދީޘްތައް ދަސްކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދިޔަ

 ވިދާޅުވިއެވެ.   އަދި އަބުއްދަރްދާ 

 ނުވާ އަކަށްޢިލްމުވެރި ތިބާ ހިނދަކު ނުވާހާ މީހަކަށް އުނގަންނައިދޭ ތިބާ"

 ތިބާ ދާންދެން ޢަމަލުކޮށްފުމަށް ޢިލްމަކަށް އުނގަންނައިދޭ ތިބާ އަދި ޓެވެ.ހުށް

 2"ޓެވެ.ހުށް ނުވާ މީހަކަށް އުނގަންނައިދޭ

ބައިވަރު ރިވާޔަތްތައް  ގައި ސަލަފުންގެ ކިބައިން އެތައްއަދި މިމާނައި

ށް ބަލައިފި ތަހުއްޓެވެ. އަދި އެބޭކަލުންގެ ޙަޔާ ވާރިދުވެގެން އައިސްފައި އެބަ

ހަމަ އެބޭކަލުން ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރެއްވި މިންވަރު  ،ކޮންމެ މީހަކަށް

 ނުންވެސް ރަނގަޅަށް އެނގިގެންދާނެވެ.ޤީޔަ

                                                            
1   
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އް ކަމުގައި ކީވެސް ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރާ ބައެނަންން އެންމެތަޢާލަ އަޅަމެهللا 

 !އެވެވާށިއެކު އަޅަމެން މަޙްޝަރު ކުރައްއެވެ! އަދި ޞާލިހު ބޭކަލުންނާލައްވާށި
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 މުހިންމުކަން  ޢަމަލުކުުރމުގެ ިޢލްމަށް ދިނުމުގައި ދަޢުވަތު  ދީނަށް

ދުލުން ހަމައެކަނި ބުނެލާ ބަސްތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޢިލްމަށް ޢަމަލުކޮށް، 

ބަޔާންކޮށްދީގެން ދީނަށް ގޮވާލުން  ލުތަކުން މީސްތަކުންނަށް ކަންތައްތައްޢަމަ

 މޮޅެވެ.މާފުރިހަމަވެފައި 

ވިދާޅުވިކަމަށް   އިބު ރިތި ޤުރުއާނުގައި ޝުޢަތަޢާލާ ކީهللا  

 ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

  چۇئ وئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ىچ

 

 ކަންތައް ނަހީކުރާ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަދި ..." މާނައީ:

 "ވަޑައިނުގަންނަވަމުއެވެ... ބޭނުންފުޅުވެ ތިމަންކަލޭގެފާނު ކުރެއްވުމަށް

ން ވާރިދުވެގެން ގެ އަރިހު  ން ދީނާރު އަދި މާލިކު ބި

 އައިސްފައިވެއެވެ.
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 ވާނަމަ ކަމުގައި ޢަމަލުނުކުރާ ނަޞޭޙަތަށް ވަޢުޡާއި އެދޭ އޭނާ ،ޢިލްމުވެރިޔާ"

 1"ނުވަދެވެ. އެބަސްތަކެއް ތްތަކަށްހި މީސްތަކުންގެ

 ވިދާޅުވިއެވެ.  އަދި މައުމޫން 

 އެޢަމަލުތަކުން ޢަމަލުކޮށްގެން ،ބޮޑަށް ވުރެ ވަޢުޡަށް އިނަޞޭޙަތާ ދޭދުލުން"

 2"ބޮޑެވެ. ޖެހިފައިވާލެއް ބޭނުން ށްވަޢުޡަ ދެވޭ މީސްތަކުންނަށް

ޢަމަލުކޮށް އެޢަމަލުމަތީ ދެމިހުރުމަކީ އޭގެ ޛާތުގައިވެސް  އެހެނީ ހެޔޮ

ދަޢުވަތެކެވެ. އަދި އެމީހަކީ މީސްތަކުންނަށްވާ ނަމޫނާއެކެވެ. އަދި 

 ނަށްވާ އިމާމެކެވެ.މީސްތަކުން

 ރައްވާފައިވެއެވެ.ތަޢާލާ ވަޙީކުهللا 

    چۓے  ے ھ چ

 "ލައްވާނދޭވެ! އަޅަމެން އިމާމުންކަމުގައި ތަޤުވާވެރިންނަށް އަދި..." މާނައީ:

                                                            
1  

2  
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ގެ ކިބައިގައި ހުރިހާ މާމެއް ކަމުގައި މީހަކުވާނީ އޭނާމީސްތަކުންނަށްވާ އި

ކިތަންމެ ގިނަ ޢިލްމެއް  ގެ ކިބައިގައިގެންނެވެ. އޭނާޅު ޞިފަތަކެއް ހުރެރަނގަ

ސްތަކުންނަށްވާ މީ ހުރިކަމުގައިވިޔަސް، އެޢިލްމަކަށް ޢަމަލުނުކުރާނަމަ

 ނާއެއް ނުވާނެވެ. އެހެނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށްއޭ އިމާމެއްކަމުގައި

އެއް އެއިން ފައިދާއަދި އެހެން މީހަކަށްވެސް  ނުކުރިއެވެ.ޢިލްމުން ފައިދާއެއް 

 އެވެ.ނުކުރި

 :ވިދާޅުވިއެވެ  އައްޝައިޚް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤު 

މުސްކުޅި މީހަކަށް އަހަރެން އަޅުވެރި ނަމާދު ކުރާ ބަރާބަރަށް މިސްކިތުގައި "

ޒިޔާރަތްކުރީމެވެ. މިމީހާއަކީ މިސްކިތުގައި ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތުވުމުގެ 

އަހަރެން އެމީހާއާ މީހެކެވެ. އިންތިޒާރު ކުރާ  ކުރިން ނަމާދަށް އައިސް

ބޭބެމެންގެ މިއަވަށަކީ ވަރަށް  -    -ވާހަކަދައްކަމުން ބުނީމެވެ. 

އަވަށެކެވެ. ދެން ތިބި   ގިނަ ދީން ކިޔަވައިގެން ތިބި އަދި ކިޔަވަމުންދާ ކުދިން

ށް އިންކާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ސުވާލު ކުރިއެވެ. ބޭބެމެންގެ އެމީހާ އެކަމަ

 އްޔެވެ؟ ދެން އަހަރެން ބުނީމެވެ. އާއެކެވެ.މިއަވަށް ހެ
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 އެވެ!ދެން އެމީހާ އެސުވާލު އެހެން ތަކުރާރުކުރުމަށްފަހު ބުންޏެވެ. އޭ ދަރިފުޅާ

މިސްކިތުގައި މީސްތަކުންނާ އެއްކޮށް ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ނުކުރާ މީހަކީ ދީނީ 

 ޢިލްމު ކިޔަވާ މީހެއްނޫނެވެ.

ރެން ދެކޮޅެއް ނަހަދަމެވެ. ތެދެކެވެ. ށް އަހައެމުސްކުޅި ބޭބެ ދެއްކިވާހަކައަ

ބައެއް މީސްތަކުން ޢިލްމުގެ ރޮނގުގައި ކުރިއަރައިދެއެވެ. ދަސްކުރުމުގައްޔާއި 

ފޮތްތައް ކިޔާ އުޅުމުގައި ކުރިއަރާދެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޙާއްޞަކޮށް ފަތިސް 

 ތެރެއިންވެއެވެ. ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުން ނުފެންނަ މީހުން އޭގެ

 ،ސުވާލުކުރެވޭހިނދު  އަޅާއާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ނަމާދާ މެދު ޤިޔާމަތްދުވަހު

ށްފަހު ދެން އެންމެ މުހިންމު ކަލިމަކިއައަދި އިސްލާމްދީނުގައި ޝަހާދަތުގެ ދެ

ރުކުން ކަމުގައިވާ ނަމާދާ މެދުގައި މިގޮތަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ 

 "؟އްޔެވެޢިލްމުގެ އަޘަރަކީ ކޮބާ ހެހުރި  އިއޭނާގެ ކިބައިގަ

 ވެއެވެ.ވާރިދުވެފައިން އަރިހު ގެ   އިބްނު ޢުމަރު 
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 ތެރެއިން ތިމަންބޭކަލުންގެ ޖަމާޢަތުން ނަމާދުގެ ޢިޝާ އަދި ނަމާދު ފަތިސް"

 1"ދެކިއުޅުނީމެވެ. ނުބައިކޮށް މެދު އެބޭކަލަކާ ނުފެނިއްޖެނަމަ މީހަކު

 ވެ.ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެ    هللا އަދި ރަސޫލު

((      ، )) 2 

 ފަތިސް ނަމާދަކީ ބުރަ އެންމެ މައްޗަށް މުނާފިޤުންގެ ހަމަކަށަވަރުން" މާނައީ:

 "ނަމާދެވެ. ޢިޝާ ނަމާދާއި

ކަމެކެވެ.  ޢާންމު މިޒަމާނުގައި ދަން ވަންދެން ރޭގަނޑު ހޭލާތިބުމަކީ ވަރަށް

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ފަތިސް ނަމާދަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ފަރުވާ 

ޢިލްމީ މައްސަލަތަކުގައި  މަދުންނަމަވެސްކުޑަކުރެވެއެވެ. 

 ވެސް ތިބެވެއެވެ. ދެން ފަތިސް ނަމާދު ވަގުތަށް ހޭނުލެވެއެވެ.ބަހުސްކުރުމުގައި

                                                            
1 

 

2 
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ރޭގަނޑު ހޭލާ ހުރުމުގެ  ރުމަށްވިޔަސްދަންނައެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާން ދަސްކު

ކީރިތި ޤުރުއާން  ވާނަމަނުލެވޭ ކަމުގައިފަތިސް ނަމާދަށް ހޭ އަށްއޭނާ ސަބަބުން،

 ފާފަވެރި ވާނެއެވެ. ވެސް ޙަރާމް ވާނެވެ. އަދި އޭނާހޭލާ ހުރުން ކިޔެވުމަށް

އަދާނުކުރެވޭ ނަމާދު ރެވޭ އަދި އަދި އެންމެ ގިނައިން މިޒަމާނުގައި ފަރުވާ ކުޑަކު

ހުކުރު ވިލޭރޭގެ ފަތިސް ނަމާދަކީ، ނަމާދު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ  ކަމުގައިވާ

 މާތް ނަމާދެވެ.

 ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.   هللا ރަސޫލު

)) 1 

 ނަމާދަކީ  މޮޅުއިތުރުވެގެންވާ އެންމެ ޙަޟްރަތުގައި ތަޢާލާގެ هللا" މާނައީ:

 "ނަމާދެވެ. ފަތިސް  ކުރެވޭ ޖަމާޢަތުގައި ވިލޭރޭ ހުކުރު

                                                            
1 
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ނަމަ މާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެވިއްޖެމިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާ މިކަ

މިގޮތަށް ބަތްވާ އަޚުން ވާނެއެވެ. ޢިލްމަށް ނިސްއެބައިމީހުން މިކަމަށް އެއްބަސް 

 ކޮބައިތޯއެވެ؟ އަކީލްމުގެ ފައިދާވާނަމަ އެޢިޢަމަލުކުރާކަމުގައި
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 ޙަޟްރަތުން ގެهللا ވުމަށްޓަަކއި ރެއިންތެ  މީހުންގެ ޢަމަލުުކރާ ޢިލްމަށް

 ވާތްގަށްއެުދން 

ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމު ދެއްވުމަށް އެދި  ،ދިޔަފަދައިންއިސްވެ ބަޔާންވެގެން 

. ވެދުޢާ ކުރައްވަތެހެނދުނު  ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ    هللا ރަސޫލު

هللا ން ވާރިދުވެގެން ވެއެވެ. ރަސޫލުގެ އަރިހު އުއްމު ސަލަމާ 

 ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. 

 1 

ރަތުން ގެ ހަޟްهللا ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަ !هللاއޭ ": މާނައީ

ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމަށާއި ޙަލާލުވެގެންވާ ރިޒްޤަށާއި ޤަބޫލުވެވިގެންވާ ޢަމަލެއް 

   "ދެއްވުން އެދި ދަންނަވަމެވެ.

                                                            

 1 
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ފެށޭއިރު ކިޔާ މިދުޢާއަކީ ބަރަކާތްތެރި ދުޢާއެކެވެ. އަދި  ކޮންމެ ދުވަހެއް

ބު ދުޢާތަކުގެ ތެރެއިން ހެނދުނުގައި ކިޔުން އެންމެ މުނާސަމިދުޢާއަކީ 

 އެކެވެ. އެހެނީ ދުވަހަކީ ޢަމަލުތައް ކުރުމުގެ މައިދާނެވެ.ދުޢާ

އަމާޒަކީ މިދުޢާގައި ބަޔާންވެގެންވާ  ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މުސްލިމެއްގެ އަދި 

ތިން ކަންތައް ޙާޞިލުކުރުމެވެ. އެއީ ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމާއި ހެޔޮރަނގަޅު 

 ރިޒްޤާއި ޤަބޫލުކުރައްވާނޭ ޢަމަލުތަކެކެވެ.

މެ ދުވަހަކުވެސް ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު ތިބާގެ ދުވަސް މިދުޢާއިން މިހެންވެ ކޮން

ގެ ދުވަސް ފެށުން މުނާސަބު ވެގެންވެއެވެ. އަދި މިދުޢާ ކިޔައިފި ނަމަ ތިބާ

އިން ން ވާތްގަށް އެދެވުނީއެވެ. އަދި ހަމަ އެފަދަގެ ޙަޟްރަތުهللاފެށުމުގައި 

ރިޒްޤު ހޯދުމުގައި އަދި  ރުމުގައްޔާ ކު ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުގައްޔާއި ހެޔޮޢަމަލުތައް

 އެދެވުނީއެވެ. ވެސްވާތްގާއި މަދަދަށް ޙަޟްރަތުންގެ هللا
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 ުނބައިކަން ހުރި މީުހންނަށް ޅޭނޫ މަޝްޣޫލުވެގެން ކުރުމުގައި ޢަމަލުތައް

 ޅޭކުރުމުގައި މަޝްޣޫލުވެގެން ނޫ ޢިލްމަށް ޢަމަލުނުކޮށް އަދި ޢަމަލުތައް

 އެވެ. އޭގެއައިސްފައިވެ ސްތަކެއްއެތައް ބަދުބަ މީހުންނަށް ސަލަފުންގެ ފުށުން

 ތެރެއިން ބައެއް އަޘަރުތައް މިތާގައި ބަޔާން ކޮށްލާނަމެވެ.

 ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫހުރައިރާ 

 1 

 މަގުގައި ގެهللا މިޘާލަކީ، ޢިލްމެއްގެ ޢަމަލުނުކުރެވޭ އެޢިލްމަކަށް" މާނައީ:

 "މިޘާލެވެ. ކަންޒެއްގެ ހޭދަނުކުރެވޭ

ކާކުރާ މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔެ ރައް ގިނަޢަދަދަކަށް ޙަދީޘްތައް ހޯދައި، އަދި

 މަދާއި ސުވާލުކުރެވުމުން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.އަޙް އިމާމު

 ޢަމަލުކުރުން އިންގިނަ އަށްއެ ،މިންވަރަކަށް ހޯދާ ޙަދީޘް ގިނައިން އޭނާ"

 ވިދާޅުވިއެވެ. އެއަށްފަހު އަދި "ވެ.ވެއެ މައްޗަށް އޭނާގެ

                                                            
1  
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 ހަމަކަށަވަރުން މިޘާލެވެ. މަގުތަކުގެ މުދަލުގެ މިޘާލަކީ މަގުތަކުގެ ޢިލްމުގެ"

  1"ގިނަވެއެވެ. މިންވަރުވެސް ޒަކާތުގެ ނެރެންޖެހޭ އެއިން ވަރަކަށް ގިނަވި މުދާ

 ޅުވިއެވެ.ވިދާ ޚަޠީބުލް ބަޣްދާދީ 

 ޢިލްމަކީވެސް ފަދައިން، ނުހޯދޭ ފައިދާއެއް އެއިން މެނުވީ ހޭދަކޮށްގެން މުދާ"

 ނުވީމެ ޢަމަލުކޮށްގެން އެއަށް ،ރިޢާޔަތްކޮށް ކަންތައްތަކަށް ވާޖިބުކުރުވާ އެއިން

 2"...ވެއެއްޗެކެ ނުހޯދޭނެ ފައިދާއެއް އެއިން

 ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޙަސަނުލް ބަޞަރީ 

 ހަމައެކަނި ދެންފަހެ، ޢަމަލުކުރާށެވެ. އެއަށް ވުނީލެއްބާވައި އާންޤުރު"

 "ހަދައިފިއެވެ. މީސްތަކުން ކަމުގައި ޢަމަލުކުރުން އެއަށް ކިޔެވުމަކީ ޤުރްއާން

                                                            

1  

2  
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ގައި  1ތަލްބީސު އިބްލީސް'‘ތްކަމުގައިވާ އިބްނުލް ޖައުޒީ އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮ

ށް ބަޔާން ކުރައްވަމުން ގެ މިބަސްފުޅު އިތުރަ ޙަސަނުލް ބަޞަރީ 

  ވިދާޅުވިއެވެ.

 ހަމައެކަނި ދޫކޮށްލާ، ޢަމަލުކުރުން ޤުރުއާނަށް އެބައިމިހުން މާނައަކީ މީގެ"

 "ނުކުރާކަމެވެ. ކަމެއް އެހެން ނޫން އިތުރަށް ކިޔެވުމުގެ ހަމައެކަނި ޤުރްއާން

 .ހުގައި މީހަކު ސުވާލުދެންނެވިއެވެއަރި އިބްރާހިމް ބުން އަދްހަމް 

 ވެއެވެ.ވަޙީކުރައްވާފައި ތަޢާލާ هللا“

ٿ  ٿ  ٹ     ٿ   ٿٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ

   چ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ

 ކުރެއްވިއެވެ. ވަޙީ ވެރިރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ އަދި"މާނައީ: 

 ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކުރާށެވެ. ދުޢާ ތިމަންރަސްކަލާނގެއަށް ތިޔަބައިމީހުން

 "…އިޖާބަކުރައްވާހުށީމެވެ ދުޢާ ތިޔަބައިމީހުންގެ

                                                            
 (137) ޞަފްޙާ 1



 ނުބައިކަން ހުރި  ނަށްމީހުން ނޫޅޭ  މަޝްޣޫލުވެގެން ކުރުމުގައި ޢަމަލުތައް

 

dhisalafiyyah.net 

 

76 

 " ތޯއެވެ؟. ކީތްވެގެން ނުކުރެއްވެނީ އިޖާބަ ކުރާއިރު ދުޢާ އަހަރުމެން ދެން

  "ސަބަބުންނެވެ. ކަމެއްގެ ފަސް އެއީ " ވިދާޅުވިއެވެ. ޖަވާބުގައި ދެން

 " ހެއްޔެވެ؟ ކަމެއް ފަސް ކޮން އެއީ " ބުންޏެވެ. އޭނާ

 ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކަން ފަރާތެއް ކޮން އަކީهللا " ޅުވިއެވެ.ވިދާ އެކަލޭގެފާނު

 އަދައެއް ޙައްޤު އަދާކުރަންވީ ށްއެއިލާހަ ނަމަވެސް އެހެން އެނގެވެ.

 ނަމަވެސް އެހެން ކިޔަވައެވެ. ޤުރުއާން ތިޔަބައިމީހުން އަދި ނުކުރެއެވެ.

    هللا ރަސޫލު ތިޔަބައިމީހުން އަދި ނުކުރެއެވެ. ޢަމަލެއް އެއަކަށް

 އެކަލޭގެފާނުގެ ނަމަވެސް އެހެން ބުނެއެވެ. ބިކުރާކަމަށްލޯ އަށް 

 ދެމޭ ލަޢުނަތް އިބިލީހަށް ތިޔަބއިމީހުން އަދި ދޫކޮށްލައެވެ. ސުންނަތް

 މީހުންގެތިޔަބައި އަދި ތަބާވެއެވެ. ށްއޭނާއަ ނަމަވެސް އެހެން ބުނެއެވެ.

 ވާހަކަ ޢައިބުތަކުގެ މީހުންގެ އެހެން ދޫކޮށްލާފައި ޢައިބުތައް

 1 " އުޅެއެވެ. ދައްކައި  އިމީހުންތިޔަބަ

 ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސުފްޔާނުއް ޘައުރީ 

                                                            
1   



 ނުބައިކަން ހުރި  ނަށްމީހުން ނޫޅޭ  މަޝްޣޫލުވެގެން ކުރުމުގައި ޢަމަލުތައް

 

dhisalafiyyah.net 

 

77 

 ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު !ލައްވާށިއެވެ ރަޙްމަތް 1ޙާޒިމަށް އަބޫ ތަޢާލާ هللا”

 ޢަމަލުކުރުން އެޢިލްމަށް އަދި ރުހުންދީފިއެވެ. ޢިލްމަށް ސްތަކުންމީ މިއަދު

 2 " ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

 ވިދާޅުވިއެވެ. ން ދީނާރު ލިކު ބިއަދި މާ

 އަދި ތަޤްވާވެރި އަކީއޭނާ އުނގެނޭނަމަ، ޢިލްމު ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަކަށަވަރުން"

 އެހެން އަދި ހަދާނެތެވެ. އެޢިލްމު ކަމުގައި މީހެއް ބިރުވެތިވާ އަށްهللا

 ނުބައިކަމާއި އޭނާގެ ސަބަބުން އޭގެ އެނގެނުނުނަމަ އެޢިލްމު ބޭނުމެއްގައި

 3 " ދާނެތެވެ. އިތުރުވެގެން ރުވެރިކަންޚުފަ

 ވިދާޅުވިއެވެ. ން އަލްމުޢްތައްޒު ބިهللا އަދި ޢަބްދު

 " މިޘާލެވެ. ގަހެއްގެ ނެތް މޭވާ މިޘާލަކީ ޢިލްމުގެ ނުކުރެވޭ ޢަމަލު "

                                                            
އިތުބާރުހިފޭ އީ އަޅުވެރި އެކަލޭގެފާނަކީ ސަލަމާ ބުން ދީނާރު އަލްއަޢުރަޖުއެވެ. އެ 1

  ބޭކަލެކެވެ.

2   

3 
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 އަދިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 ވަނީޢިލްމު މުއުމިނުންގެ އަދި ބަހުގައެވެ. ގެނާއޭ ޢިލްމުވަނީ މުނާފިޤުންގެ "

 " ޢަމަލުގައެވެ. ގެއޭނާ

 ވިދާޅުވިއެވެ. ރޫފުލް ކަރްޚީ އަދި މަޢު

 ޢަމަލު ހެޔޮ ،ކުރައްވައިފިނަމަ އިރާދަ ގޮތެއް ހެޔޮ އަޅަކަށް ތަޢާލާ هللا"

 ދޮރު ކުރުމުގެ ޖަދަލު އަދި ވެ.ދެއްވަތެ ހުޅުއްވާ އޭނާއަށް ދޮރު އުމުގެކުޅަ

 ނުރަނގަޅުގޮތެއް އަޅަކަށް ލާތަޢާ هللا އަދި ވެ.ކުރައްވަތެ ބަންދު ށްއައޭނާ

 ވެ.ދެއްވަތެ ހުޅުއްވައި އޭނާއަށް ދޮރު ކުރުމުގެ ޖަދަލު ކުރައްވައިފިނަމަ، އިރާދަ

 "ވެ.ކުރައްވަތެ ބަންދު ށްއޭނާއަ ދޮރު ކުޅައުމުގެ ޢަމަލު ޔޮހެ

އަށް  ޙަސަނުލް ބަޞަރީ އަދި ބަޔަކު ޒުވާބުކޮށް ޖަދަލު ކުރަނިކޮށް 

 ޅުވިއެވެ.ގެން ވިދާވަޑައިއިވި
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 ބައެކެވެ. ފޫހިވެފައިވާ ވަރުބަލިވެ ކުރުންމަތިން އަޅުކަންތައް މިމީހުންނަކީ "

 އަދި ނޫނެވެ. ކަމެއް ބޮޑު ކައިރީގައި އެބަމީހުންގެ ބަސްބުނުމަކީ އަދި

 1 " ދައްކަނީއެވެ. ވާހަކަ އެގޮތަށް ދަށްވެ ވަރަޢަވެރިކަން އެބައިމީހުންގެ

 ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސުފްޔާނު ބުން ޢުޔައިނާ 

 "އެވެ.ގެއްލުންވެއްޖެ ނުކޮށްފިނަމަ ދާފައި ތިބާއަށް ޢިލްމުން"

 ޚަޠީބުލް ބަޣްދާދީ ކުރައްވަމުން  މިބަސް އިތުރަށް ޝަރަޙަ

 ވިދާޅުވިއެވެ.

 ޘަވާބު ގިނަގުނަ ތިބާއަށް ޢަމަލުކުރުމުން އެޢިލްމަށް މުރާދަކީ އޭގެ"

 (ދުވަހުން ޤިޔާމަތް) ނުކޮށްފިނަމަ ލުޢަމަ ނަމަވެސް އެހެން ލިބޭނެކަމެވެ.

 2 "ވާނެކަމެވެ. ކަމުގައި ޙުއްޖަތެއް އެޢިލްމު މައްޗަށް ތިބާގެ

ވަނީ ސުފްޔާން ފުޅު ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިއެއް ބަސް މިބާބުގައި އެންމެ ރީތި

ކިބައިންނެވެ. ޢިލްމު ހޯދުން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރުން، މިދެކަންތަކުގެ  

                                                            
1  

 ގައެވެ.މި އަޘަރުތައް އައިސްފައިވަނީ ޚަޠީބުލް ބަޣްދާދީގެ 2



 ނުބައިކަން ހުރި  ނަށްމީހުން ނޫޅޭ  މަޝްޣޫލުވެގެން ކުރުމުގައި ޢަމަލުތައް

 

dhisalafiyyah.net 

 

80 

ސުވާލު ދެންނެވުމުން ކަލޭގެފާނަށް އެންމެ ލޮބުވެތީ ކޮންކަމެއްތޯ ތެރެއިން އެ

  ވިދާޅުވިއެވެ.

 ހޯދުން ޢިލްމު ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ތިބާ އަދި ޢަމަލުކުރުމަށެވެ. ދަނީހޯ ޢިލްމު"

 "ނުލާށެވެ. ދޫކޮށް ޢަމަލުކުރުން ހޯދުމަށްޓަކައި ޢިލްމު އަދި ނުލާށެވެ. ދޫކޮށް

1 

ން ޚަޠީބުލް ބަޣްދާދީ އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތް ވާ ލައްވަމުއަދި މިވާހަކަތައް ނިންމަ 

 ،ބަލާޣަތްތެރި ،ވާ ޢިބްރަތްތެރިގައި ގެންނާފައި 2 ކަމުގައިވާ 

ބަސްތަކެއް ޛިކުރުކޮށްލާނަމެވެ. އެކަލޭގެފާނު  އަޘަރުން ފުރިގެންވާ، މާނަފުން

 .ވިދާޅުވިއެވެ

 ޢިލްމު ވަޞިއްޔަތްކުރަމެވެ. ތިބާއަށް ންއަހަރެ ކުއްޖާއެވެ! އޭކިޔަވާ"

 ވާޖިބުކުރާ އެޢިލްމު އަދި ކުރާށެވެ. ތެރިއިޚްލާޞް ނިޔަތް ތިބާގެ ނުމުގައިއުނގެ

 ޖިހާދުކުރާށެވެ. ނަފްސާ ތިބާގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކަށް

 މޭވާއެވެ. އެގަހުގެ ޢަމަލުތަކަކީ އަދި ގަހެކެވެ. ޢިލްމަކީ ހަމަކަށަވަރުން

                                                            
1  

 (18) ޞަފްޙާ 2
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 ތެރެއިންވާ ޢިލްމުވެރިންގެ މީހަކީ ޢަމަލުނުކުރާ ޢިލްމަށް އެމީހެއްގެ

 ޢަމަލުތަކާއި ،ހިނދު ނެތް މިންވަރެއް ޢިލްމުގެ ކިބައިގައި ތިބާގެ މީހެއްނޫނެވެ.

 ކޮށްފައިވާ ފަރުވާކުޑަ ތިބާ ޢަމަލުކުރުމުގައި އަދި ނޫޅޭށެވެ. ގާތްވާން ރައްޓެހިވެ

 ޢިލްމާއި ނަމަވެސް އެހެން ނޫޅޭށެވެ. ރައްޓެހިވާން ގާތްވެ ޢިލްމާއި ،ހިނދު

 ކަމުގައި މިންވަރެއް ކުޑަ ކިތަންމެ އެއީ ޖަމާކުރާށެވެ. ޢަމަލުކުރުން އަދި

 ސަބަބުން ކަމުގެނުބައި އުޅޭގޮތުގެ އޭނާ އްޢިލްމުވެރިއެ ވީނަމަވެސްމެވެ.

 މީހެއް ވަކިނިކަމެތި މީހަކަށްވުރެ ދޫކޮށްފައިވާ ޢިލްމު ގެއޭނާ މީސްތަކުން

 އަޅުވެރިކަމަށް އޭނާގެ ލެއް،ޖާހި އެފަދައިން ހަމަ އަދި .ނުވެއެވެ

 މީހެއްވެސްމެއެވެ.  ބަލައިގަތް ޖާހިލުކަން ގެއޭނާ މީސްތަކުން  ފައިބަލާ

 ރަޙްމަތާއި ގެهللا ޙާޞިލުކޮށްފިނަމަ ކުޑަމިންވަރެއްނަމަވެސް މިދެކަންތަކުން

 ކުރެއްވުމާއި، ފުރިހަމަ މައްޗަށް އަޅާގެ ނިޢުމަތް އެއިލާހުގެ ފަޟްލުވަންތަކަމާއި

   ގާތްވާނެއެވެ. ނަޖާވެވުން އާޚިރަތުގައި

 މަގެއްނެތި، ވަކި ކުޑަކޮށް، ފަރުވާ އިހުމާލުވެ، އުނގެނުމަށް ޢިލްމު

 ވާކަންނިމުން ފަދަކަންތައްތަކުގެ ރުންލޯބިކު އަރާމަށް އުފަލާ ހަށިގަނޑުގެ

 އެއްގޮތަށް އިއެޢިލްމާ ކުރަންވީޙާޞިލު ޢިލްމު ނިކަމެތިގޮތަކަށެވެ. ހިތި ކަށަވަރީ
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 ޢަޛާބުން ގެهللا ބޭނުމަކީ ޢަމަލުކުރުމުގެ އެފަދައިން ހަމަ އަދި ޢަމަލުކުރުމަށެވެ.

 ޢިލްމުވެރިޔާގެ އެޢިލްމަކީ ޢަމަލުނުކުރާނަމަ ޢިލްމަށް ނަޖާވުމެވެ. ސަލާމަތްވެ

 ކަމުގައްޔާއި ބުރައެއް މައްޗަށްވާ އަޅަމެންގެ ޢިލްމަކީ ބުރައެކެވެ. ހުރި މައްޗަށް

 ކަނދުރާތަކުގައި އަޅަމެންގެ ކަމެއްކަމުގައްޔާއި ވާރުތަކުރުވަނިވި ނިކަމެތިކަން

 ތަޢާލާގެ هللا އެދި ނުލެއްވުމަށް ކަމުގައި ކަސްތަޅުތަކެއް އެޅުވިގެންވާ

 "ރައްކާތެރިކަމަށްއެދެމެވެ. ޙަޟްރަތުން

 ލިޔެ ޟޫޢަށް ލިޔަން ގަސްތުކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްމިމައުމިހާހިސާބުން 

ޙުއްޖަތެއް  އަޅަމެންނަށްޓަކައިވާމިޢިލްމަކީ  ،ތަޢާލާ هللاނިމުނީއެވެ. ދުޢާއަކީ 

މައްޗަށްވާ ޙުއްޖަތެއް ކަމުގައި އްވުމެވެ. އަދި އަޅަމެންގެ ކަމުގައި ލެ

އުނގަންނަވައި ދެއްވި ޢިލްމަކީ  އަޅަމެންނަށް އެއިލާހުނުލެއްވުމެވެ. އަދި 

ޅަމެންނަށް އަފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމެއް ކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. އަދި އަޅަމެންނަށް 

ޢިލްމު އަޅަމެންގެ ނިވި ޢިލްމު އުނގަންނަވައި ދެއްވުމެވެ. އަދި ފައިދާކުރަ

 ހުރިހާ ކަމެއް އިޞްލާޙުކޮށްދެއްވުމެވެ.އަޅަމެންގެ އިތުރުކޮށް ދެއްވުމެވެ. އަދި 
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