


  ްއ ީކ ަމާނަކމެކެެވ.ިތ ިވަޔފާރި ުއޫޞލްުނ މޮިފ ނެ  ުހްއަދެއ   ގެ ަތރިކަ ްއުޔން ިބނަ  ތް ބޭުންނުކުރަމ

  1 

 
 
 

ކަލްުނގެ ަތރިކަ  ( ީބބޭ   )ަނ
  

  

  

  

  

  

ަޖމާކުީރ:   ލެިޔ
ުދ ިއބާްރހީމް   )ަނއިަފރު (މުަޙއަްމ

 



  ްއ ީކ ަމާނަކމެކެެވ.ިތ ިވަޔފާރި ުއޫޞލްުނ މޮިފ ނެ  ުހްއަދެއ   ގެ ަތރިކަ ްއުޔން ިބނަ  ތް ބޭުންނުކުރަމ

  2 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  



  ްއ ީކ ަމާނަކމެކެެވ.ިތ ިވަޔފާރި ުއޫޞލްުނ މޮިފ ނެ  ުހްއަދެއ   ގެ ަތރިކަ ްއުޔން ިބނަ  ތް ބޭުންނުކުރަމ

  3 

  

ަގިއ ެއުކލިެވގްެނވާ ަބިއަތއް    މޮިފުތ

E ...................................................................................  5 
ން ( فضائل القرآن×  )  25  .......................ުޤުރއާުނގެ މާތްަކމިާއ މިަތެވރިަކ
E  ުން ޤ  29  ..........................................ުރއާުނގެ ަބެއްއ ޫސަރތަްތުކގެ މާތްަކ

E  ުން ޤ ެގ މާތްަކ    32  .........................................ުރއާްނ ިގަނިގަނިއްނ ިކެޔުވުމ
E  ުލުުކުރން ޤ ޮކްށ ެއައްށ ަޢަމ    33  .......................................ުރއާްނ ހުިތަދްސ
E  ު38  ...........................................................ުރއާަނީކ ަޙޤީީޤ ހިދަާޔެތވެ ޤ 

)  42  ................................................ުއނގުެނމުގެ ބާބު ( باب التعلُّم× 
E 45  ........................................ލުްމ ުއނގުެނަމީކ ކިފަާޔުތގެ ަފުރެޟެކވެ ިޢ 
E ިއ ިނުކތުން ިޢ   47  ..............................................ލުްމ ޙިާޞލުުކުރަމްށަޓަކ
E ތުން ިޢ ިއ ލުަދުނަގ  49  .........................................ލުްމ ޙިާޞލުުކުރަމްށަޓަކ
E ކެައވެ ލުްމ ޙިާޞލުުކަރްނ ޖެހީޭނ ިތްނ ިޢ   52  .......................ަމޤްަޞަދަކްށަޓ
E ެވެއވެ ިޢ   55  ........................................................ލުްމގެ ިއްނިތހާެއްއ ުނ
E  ުނގުެނމާިއ ުއނަގްނަނއިިދުނަމްށ ހޭެދ ަމޖިީލެހްއގެ މާތްަކމާިއ އ

ން    58  ...............................................................................މިަތެވރިަކ
E 59  .............................................ލުްމގެ ައޖުަރީކ ެދިމގްެނވާ ައުޖެރކެވެ ިޢ  
E 62  ...................................................................ލަްމީކ ަދަރްނެޏެކވެ ިޢ 
E 66  .......................................................!ލުްމ ުއނގުެނަމްށަފުހ.........ިޢ  



  ްއ ީކ ަމާނަކމެކެެވ.ިތ ިވަޔފާރި ުއޫޞލްުނ މޮިފ ނެ  ުހްއަދެއ   ގެ ަތރިކަ ްއުޔން ިބނަ  ތް ބޭުންނުކުރަމ

  4 

)  75  ....................................ުއނަގްނަނިއިދުނމުގެ ބާބު ( باب التعليم× 
E  ަން މ   82  ...................................ީދާނގެ ިޢލުްމެވިރްނގެ މާތްަކމާިއ މިަތެވރިަކ
E ން ިޢ   84  .............................................ލުްމެވިރެއްއގެ މާތްަކމާިއ މިަތެވރިަކ
E ޮކްށ  ަޔަވްނ ައްނަނ ުކިދްނނާ ިކ   88  ...................ން ުމޢާމަލާތްުކރު މުެދ ިރެވިތ
E  ަިނހްެނ ދ ، ަޖވާބާ ގުޅްުނުހރި ެއެހ ިރަވުރްނގެ ުސވާލަުތަކްށ ަޖވާުބދިޭއުރ

 91  ................................................މްަސައަލަތްއވްެސ ަބާޔްނޮކްށިދުނން 

E  ަ92  ..........................ުރީޢ ަންއުޞަތްއ ަބާޔްނޮކްށދިޭއުރ ަފުރވެާތިރުވން ޝ 

E  ާ95  .......................................................................................ޚިާތމ  
  
  

 

 

 
   

  
  
  
  
  
  
  

  



  ްއ ީކ ަމާނަކމެކެެވ.ިތ ިވަޔފާރި ުއޫޞލްުނ މޮިފ ނެ  ުހްއަދެއ   ގެ ަތރިކަ ްއުޔން ިބނަ  ތް ބޭުންނުކުރަމ

  5 

  

È

  m
 ِ داِء اَألاحلَمَألد ِ ننِيمؤالْم هباَدع فَّقي وِهللا الَّذ ،حاَتالماَلِ الصع

رشاو نم لُهوسر بِماَ جاََء بِه إلِْمياَنل نيقتالْم هياَئلأَو رودص ح ،اآلياَتو ةكْملْح
 هاَلَةالْج بجح باَبِهبِ أَحقُلُو نع فكَشياَ والْباَق نم ملَه رسيو ،الَالَتالضو ت

وبتا يم حاَتالُءالص هلوسرو هدبلَى عع الَمالسالَةُ والصو ،اتنناَزِلَ الْجم نَ بِهو
دمحم :دعا با. أَمريماً كَثيلست لَّمسو ،ياَتمِ الْعاَلذَوِي الْهِم حاَبِهأَصو هلَى آلعو  

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް 
ކޮންމެ  ،މިއަދު ނަޒަރު ހިންގައިލާއިރު

ބޭފުޅަކަށްވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ 
ނުތަކާއި އެކި ރަސްމުތައް އެކި ފަން

 އޮއިވަރުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ތަފާތު
. މީގެތެރެއިން ގިނަ  ތަނެވެ

ކާއި ރަސްމުތައް ވެގެންދަނީ ފަންނުތަ
. އަލަށް އުން މަތަށް ވަބާއެއް ކަމުގައެވެ

އަންނަ ޖީލުތައް ހުޅަނގުގެ 
! މިދެންނެވި އޮއިވަރުގެތެރެއަ . އާދެ ށް ފެތިގެންދާ ޒަރިއްޔާއެއް ކަމުގައެވެ

ގެ އަމުރުތަކާއި ނަހީތަކުން އިންސާނާ هللا ފަންނުތަކާއި ރަސްމުތަކަކީ 
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ޣާފިލުކޮށް ފަނާވަނިވި ދުނިޔޭގެ ކެހިވެރި މަޅީގައި ޖެއްސުމަށް ޝައިޠާނާ 
. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ މަސްރަޙުވެސް މިއަދު  ދައްކާ މަގުތަކެކެވެ

ވަނީ މިއޮއިވަރުގައި ޖެހި ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަކީ ހުޅަނގުގެ ތަހުޒީބާއި މި
. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތަމައްދުން ކަމުގައި ދެކިފައެވެ
އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދަތަށް ގެއްލި ފާޙިޝް 

ންގެ ތެރޭގައި ކަންތައްތަކާއި ފާސިޤު ކަންތައްތައް މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެ
. ސާފުޠާހިރުކަމަކީ ރަސޫލާގެ ސުންނަތް ޛަބަޙަކޮށް  ޢާއްމުވެފައެވެ

ކަމުގައި މިވަނީ ވެފައެވެ.  އިންސާނާގެ ފިޠުރަތަށް އިންކާރުކުރުން
މިއޮއިވަރުން  ،ހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ގޮސްފައިވާއިރުމިހައި

ރުކުރާކަށް ނުވޭތޯއެވެ؟ ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް ދަތު
. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަލަފުންގެ މަންހަޖަށް  ! ޝައްކެއްނެތެވެ އާދެ
. އެބޭކަލުން ހިންގެވި މަގުގައި ފިޔަވަޅުން  އަޅުގަނޑުމެން ރުޖޫޢަވުމެވެ
. ހިދާޔަތުގެ  . އެއީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ މަގެވެ ފިޔަވަޅަށް ހިނގުމެވެ

. ނޫރާނީ އަދި ރޫޙާނީ މަގެ . މިދެންނެވި މަގުން އަޅުގަނޑުމެން މަގެވެ ވެ
އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި އިސްވެދިޔަ  ،ހިނގައިފިނަމަ

 ޝަރަފު، މަޤާމާއިޤަދަރު އަދި  ،ންގެ ޢިއްޒަތާއިއްސާލިޙުސަލަފު
 .   އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ޙާޞިލުވާނެއެވެ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ  މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެފުރަތަމަ
. އެއަށްފަހު ނަބަވީ އިރުޝާދުތައް  އިލާހީ މަޢުރިފަތު ޙާޞިލުކުރުމެވެ

. އެބަހީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމެވެ.  ހޯދުމެވެ
 . ޝިރުކުތަކާއި، ބިދުޢަތަކާއި، ޚުރާފާތްތައް ދެނެގަނެ އެއިން ދުރުވެގަތުމެވެ
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. މާތް هللا މިކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނުގެ އަސާސެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސު ންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . فَإِنَّ خير الْحديث كتاب اِهللا " .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
ثَاتدحرِ مواُألم رشو ،دمحم يديِ هدالْه ريخالَلَةٌوض ةعكُلَّ بِدا ورواه   "ه)

ގެ ފޮތެވެ. هللا މާނައީ: "ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން އެންމެ ހެޔޮ ބަހަކީ  مسلم)
. އަދި އެންމެ  އަދި އެންމެ ހެޔޮ ގޮތަކީ މުޙައްމަދުގެފާނު އުޅުއްވި ގޮތެވެ

. (އެބަހީ ދީނުގެ ނަމުގައި މިދީނުގައި އުފެއްދޭ އާކަންތަނުބައި ކަމަކީ  ކެވެ
.) އަދި ދީނުގައި އެގޮތަށް ކެވެކަމަކު ދީނުގައި ނުވާ ކަންތައެ ،ކުރެވޭ

." ރަސޫލާގެ ސުންނަތްތައް  އުފެއްދޭ ކޮންމެ އާކަމަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ
ކުން ހުރަސްއަޅާ އެންމެހާ ބިދުޢަތަ އެސުންނަތްތަކަށް ،ޙިމާޔަތްކޮށް

. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދުރުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަރީޢަތް ގޮވާލާފައިވެއެވެ
. އެޤުރު އާނުގެ ބަޔާނަކީ ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކެވެ. ދުސްތޫރަކީ ޤުރުއާނެވެ

އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ވަގުތުކޮޅެއްވެސް ހޭދަކުރަންވާނީ 
. ޤުރުއާން ޙުއްޖަތަކަށްވީ  ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ހިދާޔަތުގެ މަތީގައެވެ

ގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށްވާ  rرسول اهللا ފަދައިން 
. މިއަދު އިސްލާމީ މަސްރަޙުގައި ޙަދީޘަށް އިންކާރުކުރާ ބާޠިލު  ޙުއްޖަތެކެވެ
. އެބައިމީހުން ބުނާގޮތުގައި ހަމައެކަނި ޤުރުއާނަށް  ފިރުޤާތައް ނުހަނުގިނައެވެ

. ޤުރުއާން، އޭގެ ބަޔާން ނެތީ . ދަންނައެވެ ސް ޢަމަލުކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ
ސިކުނޑިތަކަށް ފަހުމްވާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ ޤުރުއާނުގެ އެތައް އާޔަތެއް 
. އޭގެ ތަފްޞީލުވަނީ ރަސޫލާގެ  އިޖުމާލުކޮށް އައިސްފައިވެއެވެ
. މިސާލަކަށް ޤުރުއާނުގައި އަންގަވާފައިވަނީ  ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައެވެ
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." މިފަދައި . އަދި ޒަކާތް ދޭށެވެ ންނެވެ. "ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު ކުރާށެވެ
އެކަމަކު ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ޒަކާތްދޭނެ މިންވަރެއް ޤުރުއާނުގައި 
! އެކަން ބަޔާންވެފައިވަނީ  ބަޔާންވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ

. މިފަދައިން  ދަލީލުކުރާ އެތައް  ޙަދީޘަކީ ޙުއްޖަތެއްކަމަށްޙަދީޘްފުޅުތަކުގައެވެ
. މިކުޑަކުޑަ ފޮތުގައި ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެފަކީރިތި އާޔަތެއް  އިވެއެވެ

. މިފޮތުގައި  މިކަމުގެ މައްޗަށް މާދިގު ބަޙުޘެއްކުރާކަށް ގަސްތެއްނުކުރަމެވެ
ބަޙުޘުކުރަން ގަސްތުކޮށްފައިވަނީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޢިލްމުގެ 

 .   މައްޗަށެވެ

އިންސާނުން ހައްދަވާފައިވަނީ އެކަލާނގެއަށް هللا މާތް
. އިންސާނު هللا ގައި  أرواح العاملކުރިން މާން ހެއްދެވުމުގެ އަޅުކަންކުރުމަށެވެ

ވަނީ އެންމެހާ އިންސާނުންގެ ކިބައިން އެކަލާނގެ އުލޫހިއްޔަތާއި 
. އަދި އެރުބޫބިއްޔަތުގެ ޢަ  ޢަހުދު ހަނދާންކޮށްހުދުހިއްޕަވާފައެވެ

ދެއްވުމަށްޓަކައި ރަސޫލުން ފޮނުއްވާނެ ކަމުގައި އެކަލާނގެވަނީ 
 . ރަސޫލުންނަށް އީމާންވެ ތަބާވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ވަޢުދުކުރައްވާފައެވެ

. ރުކުންތަ . މިއުންމަތަކީ އެންމެފަހުގެ އުންމަތެވެ ކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެކެވެ
. މިއުން ވަނީ  Iاهللا މަތުގެ ނަބިއްޔާއަކީ އެންމެފަހުގެ ނަބިއްޔާއެވެ

މަތުގެ މުގައި ލައްވާފައެވެ. އަދި މިއުންމަތް ކަމިއުންމަތް އެންމެމާތް އުން
އަށް ވަނީ އެންމެމާތް މަޚްލޫޤު ކަމުގެ މަޤާމު  r حممدބިއްޔާ ނަ

. އަޅުގަނޑުމެން ނަރަކައިން ސަލާމަތްކުރައްވާ ސުވަރުގެއަށް  ދެއްވާފައެވެ
. އެކަލޭގެފާނު އަމުރުކުރެއްވި އެންމެހާ  ގެންދަވާނެ ޤާއިދަކީ އެކަލޭގެފާނެވެ

. އަދި މަނާކުރެއް ވި އެންމެހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ
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. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމަކުން އަޅުގަނޑުމެން ދުރުވަން ޖެހޭނެއެވެ
. މާތް . هللا އަމާޒަކަށްވާންޖެހޭނީ މިގޮތެވެ q  p  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
 xw  v    u   t  s  r Z     ]   :މާނައީ: "އަދި ރަސޫލާ    ]٧احلشر

 . ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގެނެސްދެއްވި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ތިޔަބައިމީހުން ހިފާށެވެ
އަދި އެކަލޭގެފާނު މަނާކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ދުރުވެ 

." އަދި  ކުރައްވާފައިވަނީ  حديث rرسول اهللا އެކަމެއް ނުކުރާށެވެ
 .  (رواه ابن ماجه) م بِه فَخذُوه، وماَ نهيتكُم عنه فَانتهوا""ماَ أَمرتكُމިފަދައިންނެވެ

މާނައީ: "ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރެއްވި ކޮންމެ 
. އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު މަނާކުރެއްވި  ކަމެއްގައި ތިޔަބައިމީހުން ހިފާށެވެ

." އަޅުގަނޑުމެން هللا ފެނުންތައް  ގެ އެހުންތަކާއިކޮންމެ ކަމަކުން ދުރުވާށެވެ
. އެހެންކަމުން އެކަލާނގެ  އާ ހަމައަށް ފޯރުމަށް ނުކުޅެދިގެންވެއެވެ

ވާފައިވަނީ ރަސޫލަކު ބަސްފުޅުތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށް ދެއް
. މެދުވެރިކުރައްވައެ ވުން ބިނާވެގެންވަނީ އެކަލާނގެ އަށް ކިޔަމަންތެރިهللا ވެ

 . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުގެ މައްޗަށެވެ
['&  %  $  #  "  !Z ]  :މާނައީ: "ރަސޫލާއަށް    ]٨٠النساء

. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ  އަށް هللا ކިޔަމަންތެރިވާ މީހާ ދަންނައެވެ
." އަދި  .  ، حديثr اهللارسول ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެއެވެ "من ކުރައްވާފައިވެއެވެ

މާނައީ: "ތިމަންރަސޫލާއަށް  ماجه) (أخرجه أمحد وابن أَطاَعنِي فَقَد أَطاَع اَهللا"
. ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ  އަށް هللا ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ

." މީހަކަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުގައި އެމީހާ ދިރިހުރުން  ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެއެވެ
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. އެމީހަކު މަރުވެ ގޮސްފައިވީނަމަވެސް އެމީހެއްގެ  ލާޒިމެއްނޫނެވެ
ޢަމަލުކުރުން އެއީ އެމީހަކަށް  ނަސޭހަތްތަކާއި ވަސިއްޔަތްތަކަށް

. ހަމަ އެފަދައިން ނަބަވީ އިރުޝާދުތައް  ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމެވެ
. އެކަންތައްތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ އެއޮތީ ފެންނާށެވެ
 .   ޢަމަލުކުރުން އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމެވެ

މަތް މިވަނީ ތަފާތު ފިރުޤާތަކަށް އި އިސްލާމީ އުންމިއަދު ދުނިޔޭގަ
ބައިބައިވެގެން ގޮސްފައެވެ. މިއީ ހަމަ މީސްތަކުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް 

. އެންމެ ފިރުޤާ  އެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ފިރުޤާތަކެއްދޫކޮށްލުމުގެ ނަތީޖާއެވެ
. އެފިރުޤާއަކީ ސަލަފުއްޞާލިޙުބާޠިލުވެގެންވެއެ  أهل السنةން ނުވަތަ ވެ

.  واجلماعة .  ، حديثrرسول اهللا ގެ ފިރުޤާއެވެ "لَيأْتين ކުރައްވާފައިވެއެވެ
 نم مهنى إِنْ كاَنَ متلِ حعلِ بِالنعالن ذْولَ حيائرنِي إِسلَى بى عي ماَ أَتتلَى أُمع

ذَل عنصي نم يتأُم نةً لَكاَنَ مالَنِيع هى أُمأَتنِ  ،كيتنث قَتفَرلَ تيائرنِي إِسإِنَّ بو
وسبعين ملَّةً، وتفْترِق أُمتي علَى ثَالَث وسبعين ملَّةً، كُلُّهم في النارِ إِالَّ ملَّةً 

أَصو هلَيلَ اِهللا؟ قاَلَ: "ماَ أَناَ عوسياَ ر يه نمةً" قاَلُواْ: وداحرواه  حاَبِي"و)
މާނައީ: "އެއްފައިވާންކިބަ އަނެއްފައިވާންކިބައާ އެއްވަރުވެ  الترمذي)

ބަރާބަރުވީ ފަދައިން، ބަނީއިސްރާއީލު މީހުންގެ މައްޗަށް އައި ޙާލަތު 
. (އެބަހީ މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް އަންނާނެތެ އުންމަތުގެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވެ

މަތުގެ ފާނުގެ އުންމަންކަލޭގެއެބައިމީހުން ކުރި ޢަމަލުތައް ހަމަ ތި
.) އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި މީހަކު އެމީހެއްގެ  މީހުންވެސް ކުރާނެތެވެ

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ، ކަމުގައިވާނަމަމަންމައާ ފާޅުގައި ޒިނޭކުރި 
. އަދި ހަމަކަށަވަރުންއިވެސް އެކަންކުރާނޭ ބަޔަކުވާނެތެމަތުގައުން  ވެ
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ވެ. މިއްލަތަށް ބެހި ބައިބައިވެގެން ދިޔައެބަނީއިސްރާއީލު މީހުން ހަތްދިހަދެ 
ތަށް ބެހި މަތް ހަތްދިހަތިން މިއްލައަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުން

. އޭގެތެރެއިން އެންމެ މިއްލަތެއް ފިޔަވައި އެންމެން ބައިބައިވެގެން ދާނެތެ ވެ
." އަޞްޙާބު ބޭކަލުން ދެންނެ . އޭ ދާނީ ނަރަކައަށެވެ ގެ هللا ވިއެވެ

 ! ކޮންބައެއްތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު އެއީ ދާބަޔަކީ  ސުވަރުގެރަސޫލާއެވެ
. "އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ތިޙަދީޘް މަންކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން ކުރެއްވިއެވެ
." އުޅުއްވި  ،ގެ ޙަދީޘްފުޅު ޙައްޤުވެ rرسول اهللا ގޮތަށް އުޅުނު މީހުންނެވެ

. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެއަށް ނަޒަރު ހިންގައިލާއިރު  ،ތެދުވެގެންވެއެވެ
! ނަމަވެސް ޙައްޤުގައި ތިބޭނީ  މުސްލިމުންނޭ ކިޔާ ކިތައް ފިރުޤާވޭބާވައެވެ

. އެއީ  . أهل السنة واجلماعة ހަމަ އެންމެ ޖަމާޢަތެކެވެ ، rرسول اهللا އެވެ
.  حديث ئفَةٌ من أُمتي علَى الْحق منصورِين الَ "الَ يزالُ طاَކުރައްވާފައި ވެއެވެ

رأَم يأْتى يتح مخاَلَفَه نم مهرضلَّ" يجو زأخرجه مسلم والترمذي وابن   اِهللا ع)

:  ماجه) ގެ އަމުރުފުޅު އަތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން (އެބަހީ "هللا މާނައީ
) ތިމަންރަސޫލާގެ އުންށް ވެއްޖައުމަޤިޔާމަތް ޤާއިމު މަތުން ދާންދެން

ޙައްޤުގެ  ،ގެ ޙަޟުރަތުން ނަޞްރު ލިބިގެންވާ ޙާލުهللا ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުން 
. އެބައިމީހުންނާ ދުޝްމިނުވެ ގައިމަތީ ޚިލާފުވާ ބައެއްގެ  ،ދެމިތިބޭނެތެވެ
." އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްޤު މެއް އެބައިމީހުންނަކަށް ނުވާނެތެގެއްލު ވެ

. މިއަދު ހޯދަން އުނދަގޫ ވެގެން އުޅެންޖެހޭ ޒަމާނެއް އަދި ނާދެއެވެ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ދީނުގެ މަސްއަލަތަކާއި ޙުކުމްތައް 
ޙައްލުކުރެވެން އެބައޮތެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަލަފުންވަނީ އެބޭކަލުންގެ 

ކެއްގެ ގެން މިޢިލްމު ފޮތްތަމިންނަތުން އެތައް ޤުރުބާނެއް ވެވަޑައި ހިއްމަތާއި
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. އަޅުގަނޑުމެން އެފޮތްތައް ދިރާސާކުރުން  ސިފައިގައި ޖަމާކުރައްވާފައެވެ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙައްޤުގޮތް ،ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި ދިރާސާކޮށްފިނަމަ

. އެއާ ޚިލާފަށް ބާޠިލު ތައުވީލުތަކުގެ ތެރެއަށް އެނގި ބަޔާން ވެގެން ދާނެއެވެ
މަގުފުރެދިގެން  ،ޙައްޤު އޮޅި ،ފިނަމަބާޠިލު ޖަދަލުތައްކުރަން ފަށައި ،ވަދެ

. އަދި ރަނގަޅު މަގެއްކަމުގައި ޝައިޠާނާގެ މަގުތައް  ހިނގައިދާނެއެވެ
. ދީނުގެ މަގަކީ .  ފެންނަން ފަށައިފާނެއެވެ. ދަންނައެވެ އެއްމަގެކެވެ

.  ދެންހުރީ ޝައިޠާނާގެ . ނަރަކައާ ދިމާއަށް ހުރި މަގުތަކެވެ މަގުތަކެވެ
. އެމަގު އިޚުނީ ހަސުވަރުގެއަށް ދިއުމަށްވަ ތިޔާރުކުރި މަ އެންމެމަގެކެވެ

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި هللا މީހަކަށް މެނުވީ ސުވަރުގެއަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  عبد اهللا بن مسعود ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ދެން  ބިންމަތީގައި ރޮނގެއް rاهللا  رسولއެއްދުވަހަކު  އެޅުއްވިއެވެ

.ޙަދީޘް ގެ މަގެވެ." ދެން އެރޮނގުގެ هللا "މިއީ  "هذَا سبِيلُ اِهللا" ކުރެއްވިއެވެ
. އަދި  ކަނާތްފަރާތުގައާއި ވާތްފަރާތުގައި ރޮނގުތަކެއް އެޅުއްވިއެވެ

. މިއިން ކޮންމެ މަގެއްގައި އެމަގަށް ޙަދީޘް . މިއީ މަގުތަކެކެވެ ކުރެއްވިއެވެ
. ދެން އެކަލޭގެފާނު .  ގޮވާ ޝައިޠާނަކުވެއެވެ މިއާޔަތް ތިލާވަތުކުރެއްވިއެވެ

 [  U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J
WVZ ] :ގެ ސީދާވެގެންވާ هللا "އަދި މިއީ ތިމަން  ]١٥٣األنعام

. އަދި (އެހެނިހެން)  . ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން މިމަގަށް ތަބާވާށެވެ ތެދުމަގެވެ
) އެކަލާނގެ މަގުން . (ތަބާވެއްޖެނަމަ ތިޔަބައިމީހުން  މަގުތަކަށް ތަބާނުވާށެވެ

." އެއްކިބާ ވާނެތެ    (رواه أمحد والنسائي والدارمي)ވެ



  ްއ ީކ ަމާނަކމެކެެވ.ިތ ިވަޔފާރި ުއޫޞލްުނ މޮިފ ނެ  ުހްއަދެއ   ގެ ަތރިކަ ްއުޔން ިބނަ  ތް ބޭުންނުކުރަމ

  13 

. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ
! މަންމައާއި  . އަދިކިއެއްތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަސޫލާދެކެ ލޯބިވާން ޖެހެއެވެ

 .  حديث، rرسول اهللا ބައްޕައަށްވުރެ ބޮޑަށް ލޯބިވާން ޖެހެއެވެ
 .  "الَ يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه من والده وولَدهކުރައްވާފައިވެއެވެ

"نيعماسِ أَجالنو (فق عليهمت)   ،ިމާނައީ: "އެމީހެއްގެ ބައްޕައާއި، ދަރިފުޅާއ
އަދި އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް އެމީހެއްގެ ގާތުގައި 
ތިމަންކަލޭގެފާނު ލޮބުވެތިވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ 

." މިއަދު ހަމަ ގެ  rرسول اهللا އެކަކުވެސް އީމާންވީ ކަމުގައި ނުވެއެވެ
. ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަ އް ޒާތުފުޅު ވުޖޫދެއްގައި ނެތެވެ

. އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނުދެކެ  ރައްކާތެރިކޮށް އެބަހުއްޓެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތަބާވާން  ،ލޯބިވާކަމުގައިވާނަމަ

 .   ޖެހޭނެއެވެ

ގެ  rرسول اهللا ސުގެ އެއްވެސް އެދުމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަފް
އީމާންކަން  އިސްކުރުމީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙުކުމްފުޅުގެ މައްޗަށް

. މާތް ̄    ¬ ]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا ނަފީވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ  ®

  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °

À  ¿  ¾   ½Z  ] :٦٥النساء[  : "ކަލޭގެފާނުގެ  މާނައީ
. އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި  ވެރިރަސްކަލާނގެ ގަންދެއްވައި ވަޙީކުރައްވަމެވެ

ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ފައިސަލާކުރައްވާ ބޭކަލަކު ކަމުގައި ކަލޭގެފާނު އުފެދޭ 
އަދި ކަލޭގެފާނު ކުރައްވާ ފައިސަލާއާ މެދު އެބައިމީހުންގެ  ،ހަމަޖައްސައި
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ރަނގަޅަށް ހިތުން އެކަން  ،ހިތުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތި
." އަދި ނުވެ ޤަބޫލުކޮށްފުމަށް ދާންދެން އެބައިމީހުން އީމާންވީކަމުގައި އެވެ

. ، حديثrرسول اهللا  "الَ يؤمن أَحدكُم حتى يكُونَ هواه ކުރައްވާފައިވެއެވެ
"بِه ماَ جِئْتعاً لبت (هرواه يف شرح السن)  ެސު ހަވާނަފްމާނައީ: "އެމީހެއްގ

ތިމަންކަލޭގެފާނު ގެނެސްދެއްވި އިރުޝާދުތަކާ ތަބާވެއްޖައުމަށް ދާންދެން 
." ތިޔަބައިމީ   ހުންކުރެ އެކަކުވެސް އީމާންވީކަމުގައި ނުވެއެވެ

ގެ ރަސޫލާ ޢަމަލުކުރެއްވި ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ނުވަތަ هللا އަދި 
އެއަށްވުރެ މޮޅަށް ޢަމަލުކުރަން އުޅުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުއްދަވެގެން 

. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން  އަށް އެންމެ ތަޤުވާވެރި ބޭކަލަކީ هللا ނުވެއެވެ
. އަދި އެންމެ ގިނައިން ހެޔޮޢަމަލުކުރެއް ވި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ

. ވީއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަބޭކަލަކީވެސް  އެކަލޭގެފާނެވެ
މިންވަރަކުން  ވެގެންވާވާޖިބުވެގެންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޅަދާނަ

. އެކަލޭގެފާނުގެ އިރުޝާދުތަކުން އެއްކިބާވެ ހައްދުފަހަނަޅައި  ޢަމަލުކުރުމެވެ
. މާތް އިން ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބަهللا ދިއުމެއްނޫނެވެ

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އަޅުކަންކުރައްވާ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ
 ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި
. ދެން އެކަނބަލުން  ކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ތިންމީހަކު އައެވެ

މުގައި އެބައިމީހުން މަދުކައެވަރު އެބައިމީހުންނަށް އެކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވުމުން 
. އަހުރެމެންނަކީ އެކަލޭގެފާނާ  . އަދި އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ ދެކުނެވެ

 ސްވެ ދިޔަހައިއެކަލޭގެފާނަކީ އި؟ ހެއްޔެވެ އަޅައިބަލާއިރު ކޮންބައެއް
ފާފައެއް ފުއްސެވިފައިވާ ބޭކަލެކެވެ.  ފައަކާއި ފަސްވެ އަންނަން އޮތްހައިފާ
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. އަހުރެން މުޅިރޭ އެއްކޮށް އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު  ބުންޏެވެ
. އަހުރެން ހުރިހާ ދުވަހަކު  . އަނެކަކު ބުންޏެވެ ރޭއަޅުކަން ކުރާނީއެވެ
 . . އެންމެ ދުވަހަކުވެސް ރޯދައެއް ދުލެއްނުކުރާނަމެވެ ހުންނާނީ ރޯދައަށެވެ
. އަހުރެން އުޅޭނީ އަންހެނުންނާ މުޅިން ދުރުގައެވެ.  އަދި އަނެކަކު ބުންޏެވެ

. ދެންފަހެ އެއްގޮތަކަށް  rرسول اهللا ވެސް ކާވެންޏެއް ނުކުރާނަމެވެ
. "މިވެނި އެވެނި ގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން ޙަދީޘްއެބައިމީހުން ކުރެއްވިއެވެ

.  ވާހަކަތަކެއްދެއްކި ބަޔަކީ ތިޔަބައިމީހުން هللا ހެއްޔެވެ؟ ދަންނާށެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އަށް هللا  ،ގަންދެއްވާ ވިދާޅުވަމެވެ

. އަދި  އެންމެ އަށް އެންމެ هللا ބިރުވެތިވާ މީހަކީ ތިމަންރަސޫލާއެވެ
. އެކަމަކު ތިމަންރަސޫލާ ރޯދަވެސް  ތަޤްވާވެރި މީހަކީވެސް ތިމަންރަސޫލާއެވެ
. ރޭއަޅުކަންވެސް  . އަދި ކައިބޮއިވެސް ހައްދަވަމެވެ ހިއްޕަވަމެވެ

. އަދި އަވަހާރަފުޅުވެސް ލައްޕަކު ވަމެވެ. އަދި ކާވެނިވެސް ރައްވަމެވެ
. ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުން މޫނުއަނބުރާލައިފި މީހާ ކު ރައްވަމެވެ

 ". . ފަހެ އޭނާ ތިމަންރަސޫލާގެ ކިބައިން ބަރީއަވެގެންވެއެވެ (متفق ދަންނައެވެ
ދީނުގައި ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމަކީ މަނާކަމެއްކަން އިސްވެދިޔަ  عليه)

.  ޙަދީޘްފުޅުން އެނގި ހައްދުފަހަނެޅުމަކީ ނަމަވެސް މިސާބިތުވެއްޖެއެވެ
މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އަޑުއަރުވާފައިވާ 

.  ހައްދުފަހަނެޅުމެއް ގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރާ  rرسول اهللا ނޫނެވެ
މީހުންނާ ދިމާއަށް މިއަދު މުޖުތަމަޢުގެ ފަރުދުންގެ ދޫތަކުން މިލަފުޒު 

. ނަމަ . ނިކުންނަތަން ފެނެއެވެ އެންގެވި  rرسول اهللا ވެސް ދަންނައެވެ
. އެކަލޭގެފާސާބިތުގޮތަށް އުޅުން އެއީ ހައްދުގެ ތެރޭގައި  ނު ވުމެވެ
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ތިޔާރުކުރުން އެއީ ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމެވެ. އެންގެވިގޮތް ނޫންގޮތެއް އިޚު
ގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރާ މީހަކާ ދިމާއަށް މިފަދަބަސް  rرسول اهللا 

. އަދި ބުނުމަކީ ޙަޤީޤަތު ގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތަށް ފުރައްސާރަކުރުމެވެ
. އެކަމުން ދުރުވެގަތުން . މިއަދު ދުލުން  އެއީ ވަރަށްބޮޑު ފާފައެކެވެ ހުއްޓެވެ

ރާ މީހުން ރަސޫލާގެ އަދި މުސްލިމުންކަމަށް ދަޢުވާކު ،އިސްލާމުންނޭ ކިޔާ
ށް ނަފުރަތްތެރިވެ، ސުންނަތުން މޫނު އަނބުރާލައި، ސުންނަތަ

އާދަކާދަތައް  އިފުޠާހިރުކަމާ ތަރައްޤީއަކީ ހުޅަނގުގެ ފެޝަންތަކާސާ
. މިކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގައި ފާޙިޝްކަންތައް  ކަމުގައިވަނީ ދެކިފައެވެ
ޢާއްމުވެ، މީސްތަކުންގެ އަޚްލާޤު ފާސިދުވެ، ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން 

ޤީ ޙަރަކާތްތަކާއި ހަމަހަމަވެ، މަންމައެއް ބައްޕައެއް ވަކިނުވެ، ބަދުއަޚްލާ
. މިފަދަ މުޖުތަމަޢަކަށް  ޖިންސީ ޙަރަކާތްތައް މިވަނީ ޢާއްމުވެފައެވެ
އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެކޭ ކިޔިދާނެތޯއެވެ؟ މުޖުތަމަޢެއްގެ ސިޔާދަތާއި، 
އިސްތިޤްލާލާއި، އަދި އަމަންއަމާންކަމާއި، ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުވެ 

ނިޒާމު ތަންފީޒުވެ އޮތްހައި  އޮންނާނީ އެމުޖުތަމަޢެއްގައި އިލާހީ ޤާނޫނާއި
. އެއާޚިލާފަށް މުޝްރިކުންނާއި، ޔަހޫދީންނާއި، ނަޞާރާއިންގެ  ހިނދެއްގައެވެ

މުޖުތަމަޢު ފާސިދުވެގެން  ،ނިޒާމު ޤާއިމުކުރަން އުޅެފިނަމަ
. މިއަދު އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކަށް އައިސްފައިވާ އާފަތަކީ  ހިނގައިދާނެއެވެ

 .   މިއެވެ

ގެ هللا އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޤުރުއާނަކީ އަޅުގަނޑުމެން 
ޙަޟުރަތުންވާ ހިދާޔަތެކެވެ. އަދި ޤުރުއާން ޤަބޫލުނުކުރާ މުސްލިމަކު 
. އަދި ޤުރުއާނުގެ މަފްހޫމް ދެނެގަނެ އެއާ އެއްގޮތަށް  ނުވެއެވެ
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. ނަމަވެސް ބައެއް ބިދުޢަވެރި ފިރުޤާތައް އުޅެންޖެހޭކަންވެސް ޤަބޫލުކުރެތެ ވެ
. މިމުޤައްދިމާގެ ކުރީކޮޅުގައި  ގެ rرسول اهللا  ޙަދީޘެއް ޤަބޫލެއްނުކުރެއެވެ

. ރަސޫލާގެ  މިމޭރުމުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަހުސްކޮށްފައި ވާނެއެވެ
ޒަމާނުގައި ޤުރުއާނަށް ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުވާ ފަދައިން ޙަދީޘަށް 
ޢަމަލުކުރުމަކީވެސް ވާޖިބެއްކަމުގައި ޞަޙާބީންވަނީ ބަހާއި ޢަމަލުން 

ކޮށް ދެއްވާފައެވެ. އަދި އެޒަމާނުގައި ޙަދީޘަށް އިންކާރުކުރާ ސާބިތު
 .   އެއްވެސް މުސްލިމަކު ނުވެއެވެ

ގެނެސްދެއްވި  rرسول اهللا ގެ ޙަޟުރަތުން هللا އިސްލާމްދީނަކީ 
. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާ ބުބޭކަލުން އެދީނަކުން ދީންވެރިވެ ދީނެވެ

. އެދީނަށް އުނިއިތުރު ގެނަވަޑައިގަތް  އުން ހަމައެކަކަށްވެސް ދީނެވެ
 ! . އަދިކިއެއްތަ ގެ ރަސޫލާއަކަށްވެސް ހުއްދަވެގެން هللا ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ

. މާތް . هللا ނުވެއެވެ   *Z       Y  X  W   V     ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

  ^  ]  \*       c  b   a  `*    j     i   h   g     f  eZ    

މާނައީ: "އަދި (ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ ބުނާފަދައިން)   ]٤٧ - ٤٤ احلاقة:[
އަށް هللاމަންތިގެން އަމިއްލަފުޅަށް ވާހަކައެއް ހައްދަވައި އެކަލޭގެފާނު

. ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ،ނިސްބަތްކޮށްފިނަމަ  ކަނާތްޕުޅުން ،هللاދަންނާށެވެ
.) ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ  އެކަލޭގެފާނު ހިއްޕަވާހުށީމެވެ. (ޢަޛާބު ދެއްވާހުށީމެވެ

. ފަހެ (އެކަލޭގެފާނަށް ތިމަންހިތްޕުޅުގެ ނާރު ބުރިކޮށްލަވާހުށީ هللا މެވެ
) އެޢަޛާބުން އެކަލޭގެފާނު ދުރު ކުރެވޭނެ އެކަކުވެސް މިޢަޛާބުދެއްވާ އިރު

." މިއާޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް هللا ތުން މާތްތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ނުވެއެވެ
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. އަދި އެހެން  އެބަޔާންކޮށްދެއްވީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ތެދުވެރިކަމެވެ
 . 0  1    *+  ,   -  .  ] އާޔަތެއްގައި އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

  4   3    2Z   ]  :٤ - ٣النجم [  : ) "(ދީނުގެ ކަންމާނައީ ތަކުގައި
އެކަލޭގެފާނު އަމިއްލަފުޅަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަވާނެއެވެ. 
އެކަލޭގެފަނު އެދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތައް އެކަލޭގެފާނަށް ބާވައިލެއްވޭ ވަޙީ 
." ނަމަވެސް މިއަދު މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި  ކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ

ޖަމާޢަތެއް އުފެދިފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ޤަބޫލުނުކުރާ 
ޤަބޫލުނުކުރާ  "حممد رسول اهللا"ޤަބޫލުކޮށް  ال إله إالّ اهللا""މިބައިމީހުން 
 . . ، حديثrرسول اهللا ފަދައެވެ "يوشك الرجلُ متكئاً  ކުރައްވާފައިވެއެވެ

 زاِهللا ع تاَبك كُمنيبناَ ونيلُ: بقُوي، فَيثيدح نم ثيدثُ بِحدحي ،هكَتلَى أَرِيع
 ،ناَهمرامٍ حرح نم هيناَ فدجماَ وو ،لَلْناَهحتالَلٍ اسح نم هيناَ فدجلَّ، فَماَ وجو

މާނައީ:  (رواه الترمذي وابن ماجه)أَالَ وإِنَّ ماَ حرم رسولُ اِهللا مثْلُ ماَ حرم اُهللا" 
އޭނާގެ ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައިވާ އެނދުގައި ލެނގިލައިގެން  ،"މީހަކު

އިނދެ، ތިމަންރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ޙަދީޘްފުޅެއް ބަޔާންކޮށްފައި 
. 'އަހުރެމެންނާއި ކަލޭމެންނާ މިފަދައިން ބުނުން ކައިރިވެ ގެންވެއެވެ

. ފަހެ އެފޮތުން އަހުރެމެންނަށް ފެންނަ هللا ދެމެދުގައިވަނީ  ގެ ފޮތެވެ
. އަދި އެފޮތުން ފެންނަ  ޙަލާލުކަމެއް، ޙަލާލުކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭނަމެވެ
 . ޙަރާމްކަމެއް، ޙަރާމްކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭނަމެވެ.' ދަންނާށެވެ

هللا ސޫލާ ޙަރާމްކުރައްވާ ކަންތައްވަނީ ގެ ރަهللا ހަމަކަށަވަރުން 
." ފަހެ މިއީ ޙަރާމްކުރައްވާ ކަން އިސްލާމީ  rرسول اهللا ތައް ފަދައިންނެވެ
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. އަދި އެކަލޭގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިވާ އިންޛާރެއުންމަތަށް ކުރައްވާ ކެވެ
. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު  ވާފައިނަށްވެސް މިކަމުގެ އިންޛާރުކުރައްޞަޙާބީން ވެއެވެ
. ޙަދީޘް "الَ أُلْفين أَحدكُم متكئاً علَى أَرِيكَته، ياْتيه اَألمر بِماَ أَمرت ކުރެއްވިއެވެ

(أخرجه أبو  في كتاَبِ اِهللا اتبعناَه" بِه أَو نهيت عنه، فَيقُولُ: الَ أَدرِي، ماَ وجدناَ

:  ابن ماجه)داود و ގައި ނަތްތެރި ކުރެވިފައިވާ ދާންކޮޅުޒީ"އެމީހެއްގެ މާނައީ
އް ކައިރިއަށް ތިމަންރަސޫލާގެ އަމުރުފުޅެއޭނާގެ  ލެނގިލައިގެން އިނދެ، 

ގެ ފޮތުން هللا  ،ތިމަންނައަކަށް ނޭނގެއޭ ،ނަހީއެއް އައުމުން ނުވަތަ
އެއަށް ތަބާވާނަމޭ  (އެބަހީ  ތިމަންނަ ،ޙުކުމެއް ތިމަންނައަށް ފެނިއްޖެއްޔާ

) މިހެންބުނާ ހަމައެކަކުވެސް هللا  ގެ ފޮތް ތިމަންނައަށް ފުދެއޭ
".  ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެން ނުވާނެއެވެ

މަތުން ރަތްކުރަނީ މިފަދަ ބަޔަކު މިއުންވެސް އިޝާންމިދެޙަދީޘްފުޅު
. ފަހެ އަޞްޙާބުބޭކަ ގެ ރަސޫލާގެ هللا ލުންވަނީ އަންނާނެކަމަށެވެ

. އަދި އެބޭކަލުންގެ  މިނަސޭހަތްޕުޅުގައި ވަރުގަދައަށް ހިއްޕަވާފައެވެ
. މާތް هللا ދަރިވަރުންނަށްވެސް އެބޭކަލުން މިނަސޭހަތްދެއްވިއެވެ

! އަހުރެން  . " އޭއަޚާއެވެ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ މީހަކަށް ވިދާޅުވިއެވެ
 ،ކިބަފުޅުން ޙަދީޘްފުޅެއް ބަޔާންކޮށްދީފިނަމަގެ  rاهللا  رسولތިޔަ އަޚާއަށް 

". މިއަދު މުސްލިމުންގެ  (رواه ابن ماجه) އެޙަދީޘްފުޅަށް މިސާލުނުޖަހާށެވެ
. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން  ތެރޭގައި މިވަނީ މިފިތުނަ ވަރަށްބޮޑަށް ފެތުރިފައެވެ
 . ބިދުޢަތަކާއި ޚުރާފާތްތައްވަނީ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރިފައެވެ

މަތުގެ ގެ އުން rرسول اهللا ން ފެންބުއިމަށްޓަކައި އި ޙައުޟުޔާމަތްދުވަހުގަޤި
. އެހިނދު މަލާއިކަތްބޭކަލުން އޭގެތެރެއިން  މީހުން އެދިމާއަށް ދާނެތެވެ
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. ދެން ރިއަށް ވާރިދުވިޔަކަ ނުދެއްވާނެތެކައި ޔަކު ވަކިކޮށްލައްވާ ޙައުޟުބަ ވެ
. އެއީ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާނެތެ rرسول اهللا  މަތުގެ ތިމަންރަސޫލާގެ އުންވެ

. ދެން  . އެމީހުން ފެންބުއިމަށްޓަކައި ދޫކުރައްވާށެވެ މީހުންނެވެ
. ކަލޭގެފާނަށް ފަހު އެބައިމީހުން ދީނުގައި  މަލާއިކަތްބޭކަލުން ދަންނަވާނެތެވެ

ވެ. ތައް ކަލޭގެފާނަކަށް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެތެފެތުރި އާކަންތައް
. އަވަހަށް އެބައިމީހުން އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ދަން ނަވާނެއެވެ

.   ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ދުރުކުރައްވާށެވެ

. އަދި  ބިދުޢައަކީ ދީނުގެ ނަމުގައި ކުރެވޭ ކޮންމެ އާކަމެކެވެ
. هللا މާތް ވަނީ ޙައްޖަތުލްވަދާޢުގެ ދުވަހު ދީން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާފައެވެ

 . M  L  K   P   O  N        ]އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
 VU  T  S  R  QZ  ] :މާނައީ: "މިއަދު   ]٣املائدة

ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން 
. އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނިޢުމަތްވެސް  ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައިފީމެވެ

. އަދި  އިސްލާމްދީން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައިފީމެވެ
! ފަހުޒަމާނުގައި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދީނެއްކަމުގައި ރުއްސަވައިފީ ." އާދެ މެވެ

ތައް އުފެދި މަޒުހަބުތައް ދީނުގައި އަރައިރުންވުން، ތިލާފުވުންތައް ގިނަވެއިޚު
. އަދި އިޚު ތިލާފުވެގެން ދާނެކަމަށް އިތުރުރަސޫލާވަނީ ޚަބަރުދެއްވާފައެވެ

. މާތް އެހިނދު ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތްވެސްވަނީ هللا ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ
. އެއްދުވަހަކު  عرباَض بن ساريةރުއްސުންލެއްވި   rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

. އެނަސޭހަތުގެ ސަބަބުން  އަހުރެމެންނަށް ބަލާޣަތްތެރި ނަސޭހަތެއްދެއްވިއެވެ
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 . . އަދި ލޯތައް ފެންކަޅިވެގެން ދިޔައެވެ ހިތްތައް ބިރުވެތިވެގެން ދިޔައެވެ
. އޭ ދެން  ! ތިޔަދެއްވި هللا އަހުރެމެން ދަންނަވައިފީމުއެވެ ގެ ރަސޫލާއެވެ

. ފަހެ އަހުރެމެންނަށް  ،ނަސޭހަތް ވަކިވާންއުޅޭ މީހެއްގެ ނަސޭހަތް ފަދައެވެ
. އެހިނދު ޙަދީޘްވަޞިއްޔަތެއް . ކުރައްވާށެވެ "أُوصيكُم بِتقْوى اِهللا ކުރެއްވިއެވެ

أَمإِنْ تو ،ةالطَّاععِ ومالسى وريكُم فَسنم شعي نم هإِنو ،يشبح دبكُم علَيع ر
اختالَفاً كَثيرا، فَعلَيكُم بِسنتي وسنة اخلُلَفاَِء الراشدين املَهديني، عضوا علَيهاَ 

(رواه أبو داود  بِدعة ضالَلَةٌ" بِالنواجِذ، وإِياكُم ومحدثاَت اُألمورِ، فَإِنَّ كُلَّ

މާނައީ: "ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތަޤްވާވެރިވުމަށް  والترمذي)
. އަދި އެހުމާއި ކިޔަމަންގަތުވަޞިއްޔަތްކުރައްވަމެ މަށްވެސް ވެ

. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޙަބަ ޝީއަޅަކު ވަޞިއްޔަތްކުރައްވަމެވެ
. އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އިވެރިކުރެވުނު ކަމުގަ ވިޔަސް މެއެވެ

ވުންތަކެއް ތިލާފުފަހެ އޭނާއަށް ގިނަ އިޚު، މީހަކު ދިރިހުރެއްޖެނަމަ
. އެހިނދު ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ފެންނާނެތެ ވެ

ންގެ ޔަތް ލިބިގެންވާ ޚުލަފާއުއްރާޝިދުސުންނަތާއި، ހިދާ
ގެފާނާއި، ޢުމަރުގެފާނާއި، ޢުޘްމާނުގެފާނާއި، ޢަލީގެފާނުގެ) (އަބޫބަކުރު

. އެގޮތުގައި  ) ހިފުމެވެ ސުންނަތުގައި (އެބޭކަލުން އުޅުއްވި ގޮތުގައި
ތަކުން ދީނުގައި އަލަށް ކުރެވޭ ކަން ވަރުގަދައަށް ހިފަހައްޓާށެވެ. އަދި

. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެގޮތަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ އާކަމަކީ  ރައްކާތެރިވާށެވެ
 ".   މަގުފުރެދުމެކެވެ

رسول  ،މުޖުތަމަޢެއްގައި ބިދުޢަތަކާއި ޚުރާފާތްތައް ފެތުރިއްޖެނަމަ
. އެހެނީ ސުންނަތާއި ބީދުޢައަކީ ގެ ސުންނަތް ދެމި rاهللا  ނޯންނާނެއެވެ
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. ސުން މުޅިން ޚިލާފު ބިދުޢަ  ،ނަމަނަތް ދިރުވިއްޖެދޭއްޗެވެ
 . ބިދުޢަ ހަދައިއުޅެނީ ދީނުގެ ނަމުގައި  މީސްތަކުންދެމިނޯންނާނެއެވެ

. ސަވާބުގެ ބަދަލުގައި އެކަމުން އަޒާބެއް  . ދަންނައެވެ ސަވާބު ހޯދުމަށެވެ
 . .  ، حديثrرسول اهللا މެނުވީ ނުލިބޭނެއެވެ "من أَحدثَ ކުރައްވާފައިވެއެވެ

މާނައީ: "އަހުރެމެންގެ  (متفق عليه) ماَ لَيس منه فَهو رد" في أَمرِناَ هذَا
. ފަހެ އެކަން މިދީނުގައި، މިދީނުގައި ނުވާ އާކަމެއްކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ

." ބިދުޢަވެރިއަކަށް ޙިމާޔަތްދިނުންވެސް ދީނުގައި  ރައްދުކުރެވިގެންވެއެވެ
. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ  މަނާކުރައްވާފައިވެއެވެ

ގެ ޙަޟުރަތުން އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ގެނެސްދެއްވި ޝަރީޢަތް، އެއްވެސް هللا 
. ޤުރުއާނާއި ސުންނަތަށް ތަބާވެ،  އުނި އިތުރުކުރުމެއްނެތި ޤަބޫލުކުރުމެވެ

   صراط މިނޫރާނީ ދެޙުއްޖަތުން އުޖާލާކޮށްދެނިވި ހިދާޔަތުގެ އަލީގައި 
. ޙަޤީޤީ ކާމިޔާބުވަނީ ން ސުވަރުގެއާ ދިމާއަށް ދަތުރުކު مستقيم ރުމެވެ

. އެހެންކަމުން މި ދެއަސާސުގެ މި ދެއަސާސުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންނެވެ
އެމީހަކު މަގުފުރެދިގެން ނުދާނެކަން  ،މައްޗަށް ތިމާގެ ޢަމަލު ބިނާކޮށްފިނަމަ

 . . ޙަދީޘް، rرسول اهللا ޔަޤީނެވެ "تركْت فيكُم أَمرينِ لَن ކުރައްވާފައިވެއެވެ
މާނައީ:  (املوطأ) رسوله" تضلُّوا ماَ تمسكْتم بِهِماَ: كتاَب اِهللا، وسنةُ

"ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއަށް ދެ އެއްޗެއް ދޫކުރެއްވީމެވެ. 
ތިޔަބައިމީހުން ގެން ތިބިހާހިނދަކު ތިޔަބައިމީހުން އެދޭތީގައި ހިފަހައްޓައި

. އެއީ  ނެއްމަގުފުރެދިގެން ގެ ފޮތާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ هللا ނުދާނެއެވެ
." މުސްލިމުންގެ ދުސްތޫރަކީ މިއެވެ.   ސުންނަތެވެ
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 ! ގެ ރަޙްމަތާއި ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމުން އަޅުގަނޑު هللا އާދެ
ލިޔަން ފަށަން މިގަސްތުކުރާ ކުޑަކުޑަ ފޮތުގެ މުޤައްދިމާ އަޅުގަނޑު ލިޔަން 

. ގަސް ގެ هللا ދެން އަޅުގަނޑު  وهللا احلمد.ތުކުރި ހިސާބަށް ލިޔެ ނިމުނީއެވެ
ޙަޟުރަތުން މަދަދަށް އެދެނީ ޙަޤީޤީ ޢިލްމާ ބެހޭގޮތުން ޤުރުއާނާއި 
. އަދި މިފޮތުގެ  ސުންނަތުގެ އަލީގައި ކުޑަކުޑަ ފޮތެއް އެކުލަވައިލުމަށެވެ

ކަލްުނގެ ަތރިކަ " "وِرثُ اَألنبِياء"ނަމަކަށް އަޅުގަނޑު އިޚްތިޔާރުކުރީ  ީބބޭ " ަނ
. މިފޮތް ތަރުތީބުކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު  މަދަދަށް ގެ ޙަޟްރަތުން هللا އެވެ

އަޅުގަނޑު މުޠާލަޢާކުރި  ދަލީލުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އެދުމަށްފަހު
، އާއި سنن أيب داود އާއި، صحيح مسلم އާއި، صحيح البخاريފޮތްތަކަކީ 

 مشكاة املصابيح އާއި، سنن ابن ماجه އާއި، سنن النسائي އާއި، جامع الترمذي
. މިފޮތުގެ މުޤައްދި رياض الصاحلني އާއި، މާގައި އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރީ އެވެ

ޤުރުއާނާއި ސުންނަތަކީ ކޮންފަދަ މަތިވެރި އެއްޗެއްކަން 
. ދެން އަޅުގަނޑު މިފޮތް އެކުލަވައިލަން ގަސްތުކުރަނީ  ބަޔާންކޮށްދިނުމަށެވެ

. އަދި ކޮންމެ ބާބެއްގައިވެސް އެބާބަކާ ގުޅޭ މައުޟޫދެ ތައް ޢުބާބަކަށެވެ
 "باب التعليم" އާއި "باب التعلُّم"ބަކީ އެކުލަވައިލެވިފައި ވާނެއެވެ. އެދެ ބާ

. އަދި  ! އުނގެނުމުގެ ބާބާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ބާބެވެ . އާދެ އެވެ
އާ ބެހޭގޮތުން ޤުރުއާނާއި  "فَضاَئلُ القُرآن"މިދެބާބު ފެށުމުގެ ކުރިން 

  ސުންނަތުގެ އަލީގައި ކުރު މަޒުމޫނެއްވެސް އެކުލަވައިލީމެވެ.
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އަޅުގަނޑުގެ މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ هللا މާތް
މިފޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުޑަކުޑަ ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް އެދެވޭ ފައިދާއެއް 

. އާމީން.   ދެއްވާށިއެވެ
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ން ( فَضائلُ القُرآن     )ުޤުރއާުނގެ މާތަްކމާިއ، މިަތެވިރަކ
ގެ هللا އެންމެ ހެޔޮ ބަހަކީ 
. ޤުރުއާނަކީ  ގެ هللا ބަސްފުޅެވެ

. އަދި މުއުމިނުންގެ  ބަސްފުޅެވެ
. އަދި ތަޤުވާވެރިންގެ  ދުސްތޫރެވެ
. އަދި ޢާލަމްތަކުގެ  ރޫޙީ ޣިޛާއެވެ
. އަދި އަޅުތަކުން އުޅެންވީ  ހިދާޔަތެވެ
. ޤުރުއާން  ގޮތުގެ އިލާހީ ޤާނޫނެވެ
ކިޔެވުމަކީ އަޅުކަމެކެވެ. އަދި 

. ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމު ލިބިއްޖެ މީހާ ކިޔަވައިދިނުމަކީވެސް އަޅުކަމެކެވެ
. އަދި  . ފަހެ އޭނާއަށް ދެދުނިޔެ ބާއްޖަވެރިވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ ދަންނައެވެ

. ފަހެ އެތައް ހެވަކުން އޭނާ އޭގެ ޢިލްމުން މަޙްރޫމްވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ
. މާތްމަޙު ރުއްސުންލެއްވި ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ هللا ރޫމްވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ

.  ކިބައިން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ
މާނައީ:  (رواه البخاري) "خيركُم من تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمه" .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

"ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ މީހަކީ ޤުރުއާން އުނގެނި 
." ފަޚުރުވެރިވުމެއް ނެތި ޤުރުއާން  ،އެޤުރުއާން އުނގަންނައިދޭ މީހާއެވެ

ވަރަށް  rرسول اهللا ށް ކިޔެވުމަ ތަޖުވީދުގެ މަގުން، ށާއިރީތިކޮށް ކިޔެވުމަ
. މާތް އަކީ  أُبي بن كَعبލެއްވި ރުއްސުންهللا ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ
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. އެއްދުވަކު  ޞަޙާބީންގެ ތެރޭގައި ހުންނެވި އެންމެ މަޝްހޫރު ޤާރީއެވެ
. "ހަމަކަށަވަރުން  حديثrرسول اهللا އެކަލޭގެފާނަށް   ،Iاهللا ކުރެއްވިއެވެ

ތިބާގެ ކުރިމަތީގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް 
.  كعب أيب بن. އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ ހަމަ އަހުރެންގެ  Iاهللا ވިދާޅުވިއެވެ

. އާތޯއެވެ؟ ޙަދީޘްގަންނަން . ނކުރެއްވިއެވެ ވިދާޅުވިއެވެ.  أيب بن كعبއެކެވެ
ންގެ ނަން ހަމަ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި އަހުރެ

. އާޛިކުރުކުރެވުނުތޯއެވެ؟ ޙަދީޘް . އެހިނދު ނކުރެއްވިއެވެ އެކަމަށް  أيبއެކެވެ
." އެހެން  އުފާފުޅުކުރައްވާ ދެލޯފުޅުން ކަރުނައެޅުއްވިއެވެ
. "އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު އެކަމަށް އުފާފުޅުކުރައްވާ  ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ

 ". ން އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅު (متفق عليه)ކީރިތިކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ
. ފަހެ ރީތިކޮށް ޤުރުއާންކިޔެވުމުގެ މާތްކަމުގެ މައްޗަށް އިޝާ ރަތްކުރެއެވެ

ޤުރުއާންކިޔެވުމުގެ މާހިރުކަން ޙާޞިލުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ. 
ނަމަވެސް ދެއްކުންތެރިކަމެއް އަދި ފަޚުރުވެރިވުމެއް އެކަމުގައި 

 . . ، حديثrرسول اهللا ނުވާނަމައެވެ "املاَهر بِالْقُرآن مع  ކުރައްވާފައިވެއެވެ
 "ةررامِ الْبرالْك ةفَرالس(فق عليهمت)  ިމާނައީ: "ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައ

." ރީތިކޮށް  މާހިރުމީހާވާހުށީ ވަޙީ ލިޔުއްވާ މާތްމަލާއިކަތުންނާ އެކުގައެވެ
 . ރާގުގައި ޤުރުއާންކިޔެވުމަކީ ޤުރުއާނުގެ އަސަރު އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ

ސަށް ތަކުލީފުދީގެން ކިޔެވުން ނަފް، ސް ރާގުގައި ކިޔަވާއިރުނަމަވެ
. هللا ރަނގަޅުވެގެން ނުވެއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ  ގެ ކަލާމްފުޅެވެ

އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅު ރިވެތިކޮށް، ތަޖުވީދުގެ މަގުން، ތަރުތީލުކޮށް 
. އެކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވަތެ ކިޔެވެނިކޮށް އަޑުއެއްސެވުމަށް  رسول اهللاވެ
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r، حديث  .  "ماَ أَذنَ اُهللا لشيٍء ماَ أَذنَ لنبِي يتغنى بِالْقُرآن"ކުރައްވާފައިވެއެވެ
އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ ރާގުގައި  ،Iاهللا މާނައީ: " (متفق عليه)

އައްސަވައިވޮޑިގެންވާ  ،ޤުރުއާންކިޔަވައި ވިދާޅުވަނިކޮށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު
 އައްސަވައި ،އެއްޗަކަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ވަރަކަށް އެހެން
." ޤުރުއާންކިޔަވާއިރުވޮޑިނުގަންނަވަތެ ރާގެއްނެތިއްޖެނަމަ ޤުރުއާނުން،  ،ވެ

 . މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ އަސަރެއްނުކުރާނެއެވެ
ރީތި ރާގެއްގައި  ،އެއާޚިލާފަށް ތަޖުވީދުގެ މަގުން ތަރުތީލުކޮށް

މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް ފުރިހަމައަށް  ،ފިނަމަޤުރުއާންކިޔަވައި
. ޤުރުއާން، ރިވެތިކޮށް ރާގުގައި ކިޔެވުމަށް   rرسول اهللا އަސަރުކުރާނެއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްވަރަށް ބާރުއަޅުއްވާފައި . ވެއެވެ "لَيس منا ކުރެއްވިއެވެ
"آنبِالْقُر نغتي لَم نމާނައީ: "ރިވެތިކޮށް ރާގުގައި  البخاري) (رواه م

." ފަހެ  ޤުރުއާންނުކިޔަވާ މީހާ ފަހެ އަހުރެމެންގެ ތެރެއިން ނުވެއެވެ
ޤުރުއާން ރިވެތިކޮށް ކިޔެވޭއިރު ޤުރުއާން އަޑުއެއްސެވުމަށްޓަކައި 

. މާތް  أبو سعيد اخلدريރުއްސުންލެއްވި هللا މަލާއިކަތްބޭކަލުން ވަޑައިގަނެތެވެ
 . . އެއްރެއަކު  أُسيد بن حضيرހަމަކަށަވަރުން "ރިވާކުރެއްވިއެވެ ވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި އެވަގުތު  އެކަލޭގެފާނު ބަޤަރާސޫރަތް ކިޔަވާވިދާޅުވާން ފެއްޓެވިއެވެ
.  ވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްކޮޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ކައިރީގައި ބަންނަވާފައެވެ

. ދެން އެކަލޭގެއެ ދެންފަހެ ޔެވުން ފާނު ކިއަސް ތެޅިފޮޅެން ފަށައިފިއެވެ
. ފަހެ . ދެން  ހުއްޓައިލެއްވިއެވެ އަސްވެސް މަޑުމައިތިރި ވެއްޖެއެވެ

. ފަހެއެކަލޭގެފާނު އަލުން  އަސް  ވެސްއަނެއްކާ ކިޔަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ
. ދެން އެކަލޭގެފާނު އަނެއްކާ ކިޔެވުން  ތެޅިފޮޅެން ފަށައިފިއެވެ



  ްއ ީކ ަމާނަކމެކެެވ.ިތ ިވަޔފާރި ުއޫޞލްުނ މޮިފ ނެ  ުހްއަދެއ   ގެ ަތރިކަ ްއުޔން ިބނަ  ތް ބޭުންނުކުރަމ

  28 

. ދެން އަސްވެސް އަލުން މަޑުމަ . ދެން ހުއްޓައިލެއްވިއެވެ އިތިރި ވެއްޖެއެވެ
. ފަހެއަނެއްކާ ކިޔަ އަސް ތެޅިފޮޅެން  ވެސްއަނެއްކާ ވަން ފެއްޓެވިއެވެ

. ދެން އެކަލޭގެފާނު އަހުގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން ބައްލަވައިލެއް ވި ފަށައިފިއެވެ
ޔަޙްޔާވަނީ އެއަހުގެ ކައިރީގައި ، އިރު އެކަލޭގެފާނުގެ ތުއްޕުޅު ދަރިކަލުން

. ދަރިފުޅުގެ ގައިފައަވަހާރަފުޅު ލައްޕަވާ މައްޗަށް އަސް ކޮޅު އެވެ
. ދެން ހަމަ އެވަގުތު އެކަލޭގެފާނު، އަހުގެ  أُسيدއަރައިފާނެތީ  ބިރުފުޅުގަތެވެ

ކައިރިން ދަރިފުޅު ދުރުކުރެއްވުމަށް ފަހު އިސްތަށިފުޅު އުފުއްލަވާ އުޑާ 
. އެހިނދު އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ކުޑަ  ދިމާއަށް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ
. އެވިލާކޮޅުގައި ބައްތިތަކެއް ފަ ދައިންވާ ވިލާކޮޅެއް ފަދަ އެއްޗެކެވެ

. ދެން ހެނދުންވުމުން އެކަލޭގެފާނު އެއްޗެހިތަކެއްވެސް ހުއްޓެ رسول اهللا ވެ
r  ްގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން އެރޭ އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތ

 . އޭ  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދެއްވިއެވެ
! ކަލޭގެފާނު ކިޔަވައިވިދާޅުވި ابن حضري . އޭ އެވެ އެވެ!  ابن حضري ނަމައެވެ

 . . އެއަސް  أُسيدކަލޭގެފާނު ކިޔަވައިވިދާޅުވި ނަމައެވެ ވިދާޅުވިއެވެ
އަހުރެންގެ ދަރިފުޅު، ޔަޙްޔާގެ ގައިމައްޗަށް އަރައިފާނެތީ އަހުރެން 

. އެކުއްޖާ އޮތީ . އަދި އަހުރެން  ބިރުގަތީއެވެ އަހުގެ ކައިރީގައި ނިދާފައެވެ
. އަދި އަހުރެން  އެކުއްޖާ ދުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކުއްޖާގެ ކައިރިއަށް ދިޔައީމެވެ

. އެހިނދު އަހުރެންނަށް ފެނުނީ ވިލާކޮޅެއް ފަދައިންވާ  މައްޗަށް ބަލައިލީމެވެ
. އޭގައި ބައްތިތަކެއް ފަދައިންވާ އެއްޗެހިތަކެއްވެސް  ހުއްޓެވެ. އެއްޗެކެވެ

. ދެން  ދެން ލޮލުކޮޅަށް އޮބަންދެން އަހުރެން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީމެވެ
 އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން ކަލޭގެފާނަށް އެނގި .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا 
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.  أُسيدހެއްޔެވެ؟  ވަޑައިގަންނަވާ . ނޫނެކެވެ  rرسول اهللا ދެންނެވިއެވެ
. އެބޭކަލުން ކައިރިވަމުން އެއީ މަލާއިކަތުންނެވެ .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ކިޔެވުމުގެ އަޑުއެއްސެވުމަށެވެ.  ކަލޭގެފާނުގެ ޤުރުއާން އެވަޑައިގަތީ
ހެނދުނު އެއްވެސް  ،ކިޔަވައިވިދާޅުވިނަމަ ކަލޭގެފާނު ހުޓައިނުލައްވައި

 ". ހުރަހަކާ ނުލައި މީސްތަކުންނަށްވެސް އެމަލާއިކަތްބޭކަލުން ފެނުނީހެވެ
   عليه) (متفق

. ހިތުގެ ބަލިތަކަށްވާ ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މުޢު ޖިޒާތެކެވެ
. މާތް . ހިތަށް މަޑުމައިތިރިކަން ގެނެސްދޭ އެއްޗެކެވެ هللا ޝިފާއެކެވެ

. އެކަލޭގެފާނު  براء بن عازبރުއްސުންލެއްވި  ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. މީހަ އެވަގުތު އޭނާގެ . ވެކު ކަހްފުސޫރަތް ކިޔަވަން ފެއްޓިއެވިދާޅުވިއެވެ

. ދެންފަހެ ކައިރީގައި ދެ ވާގަނޑުން ބަނދެފައި އޮތް އަހެއްވެސް އޮތެވެ
. އެވިލާގަނޑު ފަހަރެއް ފަހަރަކަށްވުރެ  ވިލާގަނޑެއް މަތިކޮށްފިއެވެ
. (އެކަން އެގޮތަށް  . ދެން އެއަސް ތެޅެން ފަށައިފިއެވެ ކައިރިވާން ފެށިއެވެ

) ހެނދުންވުމުން އެމީހާ ށް ގެ އަރިހަ rرسول اهللا  ހިނގާފައިވަނިކޮށް
. އަދި އެހިނގި ކަން  rرسول اهللا ތަކުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުން އައެވެ

  އެއީ ޤުރުއާނުގެ ސަބަބުން ފޭބި ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
  

ން  ުޤުރއާުނގެ  ުކގެ މާތްަކ   ަބެއްއ ޫސަރތަްތ
. ނަމަވެސް  ޤުރުއާނުގެ ހުރިހާ ސޫރަތެއްވެސް މާތްވެގެންވެއެވެ

އަނެއްބައި ސޫރަތްތަކަށްވުރެ  ބައެއް ސޫރަތްތައް އެކިނިސްބަތުން
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. މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތްވެގެންވެއެވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

الشيطاَنَ ينفر من الْبيت  "الَ تجعلُوا بيوتكُم مقاَبِر، إِنَّ .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
"ةقَرةُ الْبروس هيأُ فقْري يالَّذ (فق عليهمت)  ،ްމާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުނ

. (އެބަހީ  ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް ޤަބުރުސްތާނަކަށް ނުހަދާށެވެ
. އަދި ސުންނަތް ނަމާދުތައް  ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކުގައި ޤުރުއާންކިޔަވާށެވެ

.) ހަމަކަށަވަރުން އެގެއެއްގައި ބަޤަރާސޫރަތް ކިޔެވޭ ގެއަކުން،ކު  ރާށެވެ
. ޝައިޠާނާ ބިރުން ފިލަން ދުވާނެތެ ." އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ ވެ

." ނާނެތެ"އެގެއެއްގައި ބަޤަރާސޫރަތް ކިޔެވޭ ގެއަކަށް ޝައިޠާނާ ނުވަން ވެ
ވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫއުމާމާގެ ކިބައިން ރިهللا އަދި މާތް

 . ކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން  ، حديثrرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. ِ َألصحاَبِه، اقْرأُوا  އެހީމެވެ "اقْرأُوا الْقُرآنَ، فَإِنه يأْتي يوم الْقياَمة شفيعاً

فَإِنهماَ تأْتياَن يوم الْقياَمة كَأَنهماَ الزهراوينِ: البقَرةَ، وسورةَ آلِ عمرانَ، 
افورٍ صطَي نم قاَنرف أَو ،تاَنغَياَي أَو تاَنا  ،غَماَمأُوقْرحاَبِهِماَ، اأَص نع انحاَجت

طتسالَ يةٌ، ورسكَهاَ حرتكَةٌ ورذَهاَ بفَإِنَّ أَخ ،ةقَرةَ الْبروطَلَةُ"سهاَ الْبعرواه  ي)

: مسلم) . އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން  "ތިޔަބައިމީހުން ޤުރުއާން މާނައީ ކިޔަވާށެވެ
ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އެޤުރުއާން އޭގެ އެކުވެރިންނަށް (އެބަހީ އެޤުރުއާން 

) ޝަފާޢަ ތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައި އެޤުރުއާނަށް ޢަމަލުކުރި މީހުންނަށް
.އަންނާނެތެ ތިޔަބައިމީހުން އުޖާލާވެ ރޯޝަންވެފައިވާ ދެސޫރަތް، އެބަހީ  ވެ

. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  ބަޤަރާސޫރަތާއި އާލުޢިމްރާނުސޫރަތް ކިޔަވާށެވެ
ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އެ ދެސޫރަތް ދެވިލާގަނޑު ފަދައިން ނުވަތަ ދެހިޔާގަނޑު 
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ތް ދެޖަމާޢަ ފަދައިން ނުވަތަ ސަފުތަކަކަށް އެތުރިފައިވާ ދޫނިތަކެއްގެ
. އަދި އެޤުރުއާންފަދައިން އަންނާނެތެ ކިޔަވައި އެއަށް ޢަމަލުކުރި  ވެ
) ޙުއްޖަތް ޤާއިމުކޮށްދޭނެތެގެ ޙަޟްރަތު(هللا މީހުންގެ ކިބައިން  ވެ. ގައި

.) ތިޔަބައިމީހުން މީހުންނަށް ޝަފާޢަތްތެރި ވެދޭނެތެ(އެބަހީ އެބައި ވެ
. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެސޫރަތް ދަސްކުރުމަކީ  ބަޤަރާސޫރަތް ކިޔަވާށެވެ

. އަދި  . އަދި އެސޫރަތް ނުކިޔަވާ ދޫކޮށްލުމަކީ ހިތާމައެކެވެ ބަރަކާތެކެވެ
ޙައްޤުން އެއްކިބާވެ ބާޠިލުގޮތުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެސޫރަތް ދަސްކުރުމަށް 

." އަދި މާތް ކުޅަދާނަވެގެން ގެ  أبو الدرداءރުއްސުންލެއްވި هللا ނުވެއެވެ
. އެކަލޭ . ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ  rرسول اهللا ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

"من حفظَ عشر آياَت من أَولِ سورة الْكَهف، عصم من  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
މާނައީ: "ކަހްފުސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ ދިހައާޔަތް  (رواه مسلم) فتنة الدجالِ"

." އަދި ހުއްޓެ ޖާލުގެ ފިތުނައިން ސަލާމަތްވާހިތުދަސްކޮށްފި މީހާ ދައް ވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް

. "ހަމަކަށަވަރުން  ލަޝްކަރެއްގެ  ،rرسول اهللا އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ
. އޭނާ ލަޝްކަރުގެ މީހުންނާގެން  މައްޗަށް މީހަކު ވެރިކޮށްފައި ފޮނުއްވިއެވެ

ކިޔެވުމަށް ފަހު  ގައިވެސް ޤުރުއާންކޮންމެ ރަކުޢަތެއް ،އިރުނަމާދުކުރައްވާ
. ދެން ލަޝްކަރު  ރުކޫޢަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އިޚްލާޞްސޫރަތް ކިޔަވައެވެ

އެވާހަކަ ދެންނެވުމުން އަށް  rرسول اهللا  މީސްތަކުން، އެނބުރި އައިސް
. ޙަދީޘް އޭނާއާ  ؟އެކަން އެގޮތަށް ކުރަނީ ކީއްވެގެންތޯ"އޭނާ ކުރެއްވިއެވެ

. އަހުރެން  . ދެންފަހެ ޖަވާބުގައި އޭނާ ދެންނެވިއެވެ ސުވާލުކުރާށެވެ
ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ރަޙްމާނުވަންތަ ކަލާނގެ  ،އެކަންތައް އެގޮތަށްކުރީ
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. އަދި އެސޫރަތް ކިޔެވުމަށް އަހުރެން ލޯބިކުރަމެވެ.  ސިފަފުޅަކަށް ވާތީއެވެ
އޭނާދެކެ  ސްވެ اهللا" .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا ފަހެ 

." ލޯބިވެވޮޑިގަންނަ هللا އަދި މާތް عليه) (متفقވާކަމަށް އޭނާއަށް ޚަބަރުދޭށެވެ
. އެކަލޭގެފާނު  ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. އޭ  . ހަމަކަށަވަރުން މީހަކު ދެންނެވިއެވެ ގެ ރަސޫލާއެވެ! هللا ވިދާޅުވިއެވެ
 .  rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން އިޚްލާޞްސޫރަތް ދެކެ އަހުރެން ލޯބިވަމެވެ

ން ހަމަކަށަވަރުން އެސޫރަތަށް ތިބާ ތިޔަ ލޯބިކުރާކުރު .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
." ތިބާ ސުވަރުގެއަށް ވައްދާނެތެ   (رواه الترمذي)ވެ

  

ން ިގަނިގަނިއްނ ިކެޔުވުމގެ  ުޤުރއާން     މާތްަކ
. އަދި އެޤުރުއާނުން ކިޔެވޭ ކޮ ޤުރުއާންކިޔެވުމަކީ ންމެ އަޅުކަމެކެވެ

. މާތްސަވާބުދެއްވަތެهللا އަކުރަކަށް  عبد اهللا بن ރުއްސުންލެއްވި هللا ވެ
. مسعود . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول اهللا ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
r ެةُ  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވنسالْحةٌ، ونسح بِه تاَبِ اِهللا، فَلَهك نفاً مرأَ حقَر نم"

 ميمو ،فرح الَمو ،فرح فأَل نلَكو ،فرلُ "الـم" حهاَ، الَ أَقُوثاَلرِ أَمشبِع
"فر(رواه الترمذي) ح  : އިފި މީހާއަށް ގެ ފޮތުން އަކުރެއް ކިޔަވަ"هللا މާނައީ

. އަދި ކޮންމެ ހެޔޮކަމަކަށް އޭގެ  އޭގެ ބަދަލުގައި ހެޔޮކަމެއް ލިބިގެންވެއެވެ
 . އަކީ އެންމެ އަކުރެކޭ  "الـم"ދިހަ ހެޔޮކަމުގެ އަޖުރު ލިބިގެންވެއެވެ

. އެ އަކީ އަކުރެކެވެ. "الف"ކަމަކު ހެނެއްތިމަންކަލޭގެފާނު ވިދާޅެއްނުވަމެވެ
. އަދި  "الم" އަދި ." (އެބަހީ  ميم""އަކީ އަކުރެކެވެ  "الـم"އަކީ އަކުރެކެވެ
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ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއްގެ ގޮތުން ސަވާބަށް އެދިގެން ކިޔަވައިފިނަމަ އޭގެ 
(.   ބަދަލުގައި ތިރީސް ހެޔޮކަމުގެ ސަވާބުލިބޭނެއެވެ

އަބަދުވެސް އިންސާނާގެ ހިތަށް ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ ޚިޔާލުތައް 
. ރަނގަޅު . އަދި ތަފާތު  ވެރިވެއެވެ ޚިޔާލުތަކާއި ނުބައި ޚިޔާލުތަކެވެ

. އޭގެ ސަބަބުން  ވައްތަރުތަކުގެ ވަސްވާސްތައްވެސް އޭނާގެ ހިތަށް ވަދެއެވެ
. އެގޮތަށް  ބައެއްފަހަރު އޭނާއަށް ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ޝައްކުވާން ފަށައެވެ

ވެ. އެކަންވާން ފެށުމުން އެންމެ ވަގުތަކުވެސް އޭނާ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެ
ގެ ޒިކުރުކުރުމުން هللا އާންމުގޮތެއްގައި މިކަން މިހެންވަނީ އިންސާނާ 

 . هللا ޣާފިލުވެ އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅާ ދުރަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ
 .  ] ٢٨الرعد:   [ â  áå  ä  ãZ  ]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

. ހިތްތަކަށް ޙަޤީޤީ ހަމަޖެހުން هللا ލިބެނީ ހަމައެކަނި  މާނައީ: "ދަންނާށެވެ
." ދެންފަހެ ދުނިޔަވީ ކަންތައްތަކުން ހިތްތަކަށް  އަށް ޒިކުރުކުރުމުންނެވެ

. ޙަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އެލިބޭ ހަމަޖެހުމަކީ ވަގުތީ ހިތްހަމަޖެހުމެ ކެވެ
. އަދި هللا ގެ هللا އަށް ޒިކުރުކުރުމުން އިންސާނާގެ ހިތަށް ލިބޭ ހަމަޖެހުމެވެ

.    އެންމެބޮޑު ޒިކުރަކީ ޤުރުއާނެވެ
  

ލުުކުރން ހިތު  ުޤުރއާން  ޮކްށ ެއައްށ ަޢަމ    ަދްސ
ޤުރުއާން އަޅުގަނޑުމެން ދަސްކުރަންޖެހޭނީ އެއަށް 

. ހަމައެކަނި ރީތިކޮށް ކިޔަވައިލުމަކަށް ނޫނެވެ.  ޢަމަލުކުރުމަށެވެ
ކަލުން ތަރުބިއްޔަތުކުރައްވާ އެބޭ ،rرسول اهللا އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަކީ 
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. އެބޭކަލުންނާ މަތަށް ނަމޫނާއެއް ކަމުގައި ހުށަހެޅުއްވި އުން ބޭކަލުންނެވެ
. "އެބޭކަލުން ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއް  ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

އް އެއާޔަތަށް ޢަމަލުކުރައްވާފައި މެނުވީ އެހެން އާޔަތެ ،ދަސްކުރައްވާ
. ދަހެއްނުކުރައްވަތެ ." އަދި ޚުދު އެބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ تعلَّمناَ "ވެ

"އަހުރެމެން ޤުރުއާނާއި، އޭގެ ޢިލްމާއި، އަދި " الْعلْم والْعملَ جميعاًو الْقُرآنَ
." އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް  އެއަށް ޢަމަލުކުރުން އުނގެނުނީ އެކުއެކީގައެވެ
 . ވާޖިބުވެގެންވަނީ ޞަޙާބީން ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތަށް ކަންތައްކުރުމެވެ

. ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ޤުރުއާން ޤުރުއާން ހަމަ ކިޔަވައިލުމަކުން ނުފުދޭނެ އެވެ
އި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝަފާޢަތްތެރިވެދޭނީ އެޤުރުއާނަށް ދުނިޔޭގަ

 .  ގެ ކަލާމްފުޅު އެމީހަކަށް ޝަފާޢަތްތެރިهللا ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމައެވެ
މެދަކު ޝައްކެއްވެސް އެޝަފާޢަތް ޤަބޫލުކުރައްވާނެކަމާ، هللاވެއްޖެނަމަ 
. މާތް ގެ ކިބައިން  واس بن سمعاننރުއްސުންލެއްވި هللا ނެތެވެ

. . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  حديث، rرسول اهللا  ރިވާވެގެންވެއެވެ
. "يؤتى بِالْقُرآن يوم الْقياَمة وأَهله الَّذين  ކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހީމެވެ

عمرانَ، كَأَنهماَ غَماَمتاَن أَو ظلَّتاَن  كاَنوا يعملُونَ بِه، تقَدمه سورةُ الْبقَرة وآلِ
 نع انحاَجت افورٍ صطَي نم قاَنرماَ فهكَأَن أَو ،قرماَ شهنيب ،اناودوس

ކިޔަވައި އެއަށް  މާނައީ: "ޤުރުއާނާއި، އެޤުރުއާން (رواه مسلم) صاَحبِهِماَ"
ވެ. ބަޤަރާ ސޫރަތާއި ވަހުގައި ގެނެވޭނެތެން ޤިޔާމަތްދުޢަމަލުކުރި މީހު

. އަދި އެވަގުތު އެދެ ވެސޫރަތް އިސްވެ ކުރިއަށް އަރާނެތެ އާލުޢިމްރާނު
ވެ. އިންވާނެތެހިޔާގަނޑު ފަދަލާގަނޑު ނުވަތަ ކަޅުކުލައިގެ ދެވިސޫރަތް ދެ

. ނުވަތަ އެދެ ސޫރަތް، ދަވިދައި ހުންނަ އައްޔެއް ވާނެތެއެދެމެދުގައި ވި ވެ



  ްއ ީކ ަމާނަކމެކެެވ.ިތ ިވަޔފާރި ުއޫޞލްުނ މޮިފ ނެ  ުހްއަދެއ   ގެ ަތރިކަ ްއުޔން ިބނަ  ތް ބޭުންނުކުރަމ

  35 

. އެދެ ށް އެތުރިފައިވާ ދޫނިތަކެއްގެ ދެބައިގަނޑު ފަދައިންވާނެތެސަފުތަކަކަ ވެ
)(އެބަހީ ކިޔަވައި ޢަމަލުކުރި މީހާ ގެސޫރަތުގެ އެކުވެރިޔާ ގެ (هللاކިބައިން  ގެ

) އެދެ ސޫރަތް . (އެބަޙުއްޖަތް ޤާއިމްކޮށްދޭނެތެ ޙަޟްރަތުގައި ހީ އޭނާއަށް ވެ
.)" ފަހެ ޤުރުއާންޝަފާޢަތްތެރިވެދޭނެތެ އޭގައިވާ އަމުރުތަކަށް  ކިޔަވައި ވެ

 ،ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަނެ އަދި ނަހީތަކުން ދުރުވެ އެއްކިބާވެއްޖެނަމަ
. އަދި  އެމީހެއްގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިވެ އޭނާގެ ޢިއްޒަތް އުފުލިގެންދާނެއެވެ
އެޤުރުއާނުގެ މަޠުލަބު އެހެން ގޮތަކަށް އަދާކޮށް އަދި އެޤުރުއާން 

އޭނާ  އާންއެޤުރު ،ނުންކޮށްފިނަމަބޭނުންކުރަންވީގޮތް ނޫންގޮތަކަށް ބޭ
. މާތް  ރުއްސުންލެއްވިهللا ނިކަމެތިވުމުގެ ސަބަބަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ

. . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول  ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
بِه  "إِنَّ اَهللا يرفَع بِهذَا الْكتاَبِ أَقْواماً ويضع .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rاهللا 

"نرِيމާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން މިޤުރުއާނުގެ ޒަރިއްޔާއިން  (رواه مسلم) آخ
. އަދި އަނެމަތިވެރިކުރައްވަތެهللا ބަޔަކުމީހުން  އްބައިމީހުން ވެ
." މިއަދު ދުނިޔޭގައި ފެތުރިފައިވާ ބިދުޢަވެރި ނިކަމެތިކުރައްވަތެ ވެ

. ދަންނައެވެ. ފިރުޤާތައްވެސް ދަޢުވާކުރަނީ ޤުރުއާނަށް  ޢަމަލުކުރާކަމަށެވެ
ޤުރުއާން ދައްކާ ތެދުމަގު ދޫކޮށް ތިމާމެންގެ ބާޠިލު މަޒުހަބު 
ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި ޤުރުއާނުގެ މުޙްކަމް އާޔަތްތައް ތައުވީލުކުރާ މީހުންނަށް 

. އަދިކިއެއްތަ! ޤުރުއާން ޝަފާޢަތްތެރިވެ ނުދޭނެތެޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އެ ވެ
. އަދި ނަތީޖާއަކަށްވާނީ ޗަށް ޙުއްޖަތް ޤާއިމްކުރާނެތެމައްއެބައިމީހުންގެ  ވެ

. އެއާޚިލާފަށް  އެކަމުގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުން ނަރަކައަށް ވަނުމެވެ
ޤުރުއާނުގެ މުރާދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް އޭގެ އަމުރުތައް ތަސްލީމުކޮށް އަދި 
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އި ދުވަހުގައޭގެ ނަހީތަކުން ދުރުވެއްޖެ މީހާއަށް އެޤުރުއާން ޤިޔާމަތް
ޤުގައި ޙުއްޖަތް ވެ. އަދި އޭނާގެ ޙައްޝަފާޢަތްތެރިވެދޭނެތެ

. ޤާއިމްކޮށްދޭނެތެ   ވެ
. ހަމަ އެހާއަވަހަށް  ޤުރުއާނަކީ ދަސްކުރަން ފަސޭހަ އެއްޗެކެވެ
. ޤުރުއާން ދަސްކޮށް އެ މުރާޖަޢާނުކުރާ  ހަނދާންވެސް ނެތިގެންދާ އެއްޗެކެވެ

. އަދި އެޤުރުއާނަށް ރައްކާތެރިވެ  ކަމުގައިވާނަމަ ހަނދާންނެތިގެން ދާނެއެވެ
މުރާޖަޢާކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ އެމީހެއްގެ ހިތުގައި އެޤުރުއާން 

. ޤުރުއާނުގެ  ގެ ޙަޟްރަތުގައި هللا ންނަކީ  حافظދެމިއޮންނާނެއެވެ
. ސަބަބަކީ  މާތްވަރަށް . އަދި މަތިވެރި މަޤާމެއް ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ ބައެކެވެ

. އެކަލާهللا ޤުރުއާނަކީ  . މާތްގެ ވަޙީބަސްފުޅެވެ هللا ނގެ ކަލާމްފުޅެވެ
. އެކަލޭގެފާނު  عبد اهللا بن عمروރުއްސުންލެއްވި  ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . "يقاَلُ لصاَحبِ الْقُرآن: اقْرأْ  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

(رواه  منزِلَك عند آخرِ آية تقْرأُهاَ"وارتقِ، ورتلْ كَماَ كُنت ترتلُ في الدنياَ، فَإِنَّ 

މާނައީ: "ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއަށް  والترمذي والنسائي) أمحد وأبو داود
) ބުނެވޭނެތެ ޢަމަލުކުރި މީހާއަށް . ކިޔަވަމުން ދާށެވެ. (ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ވެ

. އަދި ދުނިޔޭގައި ތިބާ  ތަރުތީލުކޮށް ކިޔެވި އަދި މައްޗަށް އަރަމުން ދާށެވެ
. އަދި ތިބާގެ މަޤާމާއި މަންޒިލަކީ  ފަދައިން ތަރުތީލުކޮށް ކިޔަވާށެވެ
 ". ޤުރުއާނުގެ އެންމެފަހު އާޔަތް ތިބާ ކިޔަވާއިރު ތިބާއަށް ހުރެވޭ ތަނެވެ

. ފާތިޙާސޫރަތުން ފަށައި ގެން ނާސިސޫރަތާ ނިކަން ވިސްނަވާ ބައްލަވާށެވެ
ހެއްޔެވެ!  ވޭނީ ކިހާ މައްޗެއްގައިއޭނާއަށް ހުރެ ،އިރުހަމައަށް ކިޔަވާ

ހުށިކަމެވެ.  މައިންބަފައިން އެބައިމީހުންގެ ދަރިންނަށް ޤުރުއާން ދަސްކޮށްދޭ
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ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްފައިވާ ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިންނަށް ވެވުމަކީވެސް 
. މާތް ގެ ކިބައިން  معاذ اجلُهينރުއްސުންލެއްވި هللا ބާއްޖަވެރިކަމެކެވެ

. ރިވާވެގެންވެ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا އެވެ
"من قَرأَ الْقُرآنَ وعملَ بِماَ فيه، أُلْبِس والداه تاَجاً يوم  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

الْقياَمة، ضوُءه أَحسن من ضوِء الشمسِ في بيوت الدنياَ لَو كاَنت فيكُم، فَماَ 
މާނައީ: "ޤުރުއާން  )وضعفه األلباين (رواه أمحد وأبو داود ظَنكُم بِالّذي عملَ بِهذَا؟"
) ކިޔަވައި އޭގައިވާ ޙުކުމްތަކަށް ޢަމަލުކުޅަ މީހާ ދަންނައެވެ.  ،(ހިތުދަސްކޮށް

ވެ. އި ތާޖެއް އެޅުވޭނެތެޤިޔާމަތްދުވަހު އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ބޮލުގަ
ދުނިޔޭގެ  އެއިރުގެ އަލިކަން ،ގެ ތެރޭގައިވާނަމައިރު ތިޔަބައިމީހުން
އައްޔަށްވުރެ ބޮޑަށް އެތާޖުގެ އަލިކަން ރިވެތިވެފައި ގެތަކުގައި ވުމުން ވާ

. ދެންފަހެ އެޤުރުއާނަށް ޢަމަލުކުރި މީހާއާ ބެހޭގޮތުން  އުޖާލާވެގެން ވާނެއެވެ
އާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޚިޔާލަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟" (އެބަހީ އޭނާގެ މަންމަ

އިރު އަދި އޭނާގެ މަޤާމާއި މާއި މަންޒިލަކީ އެއީ ކަމުގައިވާބައްޕަގެ މަޤާ
!) މަންޒިލު ކިހާ މަތިވެރިވާނެ   ހެއްޔެވެ

. ޤުރުއާން  ޤުރުއާނަކީ ހިތްތައް ރޯޝަންކޮށްދޭ ނޫރެކެވެ
 . ހިތުދަސްކުރުމުގެ ތައުފީޤުލިބިއްޖެ މީހާއަށް ދެދުނިޔެ ބާއްޖަވެރިވެއްޖެއެވެ

. هللا އަދި އެއީ  ގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށްބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ
ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް އެޤުރުއާން އެދޭއެދުން ފުރިހަމަކޮށްފިމީހާ 

. މާތްދަން . ޤުރުއާނުގެ هللا ނައެވެ އެފަދަ މީހާ ނަރަކައަށް ޙަރާމްކުރެއްވިއެވެ
. ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް هللا ންނަކީ  حافظ ގެ ޚާއްޞަ މެހުމާނުންނެވެ

. މަސައްކަތްކޮށްهللا މަސައްކަތްކުރަންވީ  ފި ގެ ކަލާމްފުޅު ހިތުދަސްކުރުމަށެވެ
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. ޤުރުއާން އެއްކޮށް ހިތައުފީޤުދެއްވާނެތެهللا މީހާއަށް  ތުދަސްނުވި ވެ
ކަމުގައި ވިޔަސް ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ހިތުގައި ހުރުން 
 . . ސަބަބަކީ ނަމާދުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ޖެހޭތީއެވެ ކޮންމެހެން ލާޒިމެވެ

ޤުރުއާންނުވާ މުސްލިމަކަށް ، އެމީހެއްގެ ހިތުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް
. އެފަދަ މީހާގެ މިސާލަކީ هللا ކޮބައިތޯއެވެ؟ މާތް ވެގެންނުވާނެއެވެ

.  عباس عبد اهللا بن ރުއްސުންލެއްވި  ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . "إِنَّ الَّذي لَيس  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 )وصححه وضعفه األلباين (رواه الترمذي في جوفه شيٌء من الْقُرآن كاَلْبيت الْخرِبِ"
މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން އެމީހެއްގެ ހިތުގައި ޤުރުއާނުގެ އެއްވެސް 
 ". މިންވަރެއްނުވާ މީހާގެ މިސާލަކީ ވީރާނަވެފައިވާ ގެއެއްގެ މިސާލެވެ
އެހެންކަމުން ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް 

  ދަސްކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެކެވެ. 
  

  ީކ ަޙޤީީޤ ހާިދަޔެތެވ.ުޤުރއާނަ 
. މުއުމިނުންގެ ދުސްތޫރެވެ.  ޤުރުއާނަކީ ޢާލަމްތަކަށްވާ ހިދާޔަތެކެވެ

. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ  ގެ هللا ތަޤުވާވެރިންގެ ރޫޙީ ޣިޛާއެވެ
. އެދުންތައް  . އަދި ޙިކްމަތްތެރި ޒިކުރެވެ ގަދަވެގެންވާ ވާފަށެވެ

. އޭގެ ޒަރިއްޔާއިން ދޫތައްކަސިޔާރުވެގެންނުދާ ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަ  ގެވެ
 . . ގިނަގިނައިން ކިއުމަކުން ބާވުމެއްނުވާ ކަލާމެކެވެ އޮޅިގެންނުދާ ކަލާމެކެވެ
. އެއިން ޢިލްމުވެރިން ޙުކުމްތައް  އޭގެ އަޖައިބުތައް ހުސްނުވާ ކަލާމެކެވެ
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. އެޤުރުއާނާ އެއްގޮތަށް ބުނެފި މީހާ  އިސްތިންބާޠުކޮށް ހުސްނުވާ ޢިލްމެކެވެ
. އަދި އެޤުރުއާނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮތެދުބުނެ ށްފި މީހާއަށް އަޖުރު ފިއެވެ

. އަދި އެޤުރުއާނާ އެއްގޮތަށް ޙުކުމްކޮށްފި މީހާ  ޙައްޤުވެއްޖެއެވެ
. އަދި އެޤުރުއާނުގެ މަގަށް ދަޢުވަތުދީފި މީހާއަށް  ޢަދުލުވެރިވެއްޖެއެވެ

. އަދި ކިބުރުވެރިކަމުން އެޤުރުއާން ދޫކޮ ލައިފި މީހާ ށްހިދާޔަތް ލިބިއްޖެއެވެ
. އަދި އެޤުރުއާން ނޫން އެހެން އެއްޗަކުން ހަލާކުކުރައްވާނެތެهللا  ވެ

. މަގުފުރައްދަވާނެތެهللا ދިއްޖެ މީހާ ހިދާޔަތަށް އެ هللا ވެ
 . À  ¿   ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

  Ã  Â  Á*    Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å
  Ð      Ï*     Ù   Ø   ×    Ö  Õ Ô  Ó  Ò*       #     "  !

 ) ( '  %  $Z ] :ގެ هللاމާނައީ: "ފަހެ ތިމަން  ]١٢٦ – ١٢٣طه
ގެ هللاތިމަންދެން ، ޙަޟްރަތުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް ހިދާޔަތް އައުމުން

. އެހިދާޔަތަށް ތަބާވެއްޖެ މީހާ އެމީހަކު މަގުފުރެދިގެން ފަހެ  ދަންނައެވެ
. ނުދާނެތެ . އަދި ތިމަންއެއް ނުމެވާނޭއަދި އަބާއްޖަވެރިވެ ގެ هللاމެއެވެ
.ޒިކުރު ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  ން މޫނު އަނބުރައިލައިފި މީހާ ދަންނައެވެ

. އަދި އޭނާ އެމީހަކަށް  ވާހުށީ ދަތި އުނދަގޫ ދިރިއުޅުމެކެވެ
މަޙްޝަރުކުރައްވާހުށީ ކަނު މީހެއްގެ هللا ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ތިމަން

. އޭނާ  . އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ގޮތުގައެވެ ދަންނަވާނެއެވެ
މިއަޅާ ކަނު މީހެއްގެ ގޮތުގައި މަޙްޝަރުކުރެއްވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ 

. ދުނި ވެ. ވަޙީކުރައްވާނެތެهللا ޔޭގައި މިއަޅާވީ ފެންނަ މީހަކު ކަމުގައެވެ
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އެއާޔަތްތައް ތިބާ  ،ގެ އާޔަތްތައް ތިބާގެ ގާތަށް އައުމުންهللا ތިމަން
 ވެސް ހަނދާންއިލި ފަދައިން މިއަދު ތިބާގެ މަތިންނައްތަހަނދާން

. އަދި ނައްތައިލެވޭނެތެ ." ފަހެ މިއާޔަތުގައި ޒިކުރު ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ ވެ
هللا އޭގެ އެންމެ ކުރީގައި ވަނީ ޤުރުއާނެވެ. އަދިވެސް 

 . S   R  Q  P  O  N  M  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
*    ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U

 ̀  _        f  e  d  c  b  aZ    
ގެ ޙަޟްރަތުން هللا މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް   ]١٦ -  ١٥املائدة: [

. އެފޮތުގެ ޒަރިއްޔާ ، هللاއިން ނޫރަކާއި ފޮތެއް އަތުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ
މަގަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވަނީ އެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަތުމަށް  ސަލާމަތްކަން ހުރި

. އަދި އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅާއެކު އެބައިމީހުން  ތަބާވެއްޖެ މީހަކަށެވެ
) އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން (ހިދާޔަތުގެ ) އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް (ޖަހާލަތުގެ

. އަދި އެބައިމީހުންނަށް ސީދާވެގެނެރުއްވަތެ ންވާ މަގަށް ހިދާޔަތް ވެ
." މިއާޔަތުގައި އެވާ ނޫރުގެ މުރާދަކީ އްކަވަތެދަ . އަދި  rحممد ވެ އެވެ

. އަދިވެސް ކީރިތި ފޮތުގެ މުރާދަކީ  . هللا ޤުރުއާނެވެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
[   >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4  32

B  A  @  ?Z  ] :هللا މާނައީ: "މިއީ ތިމަން ]١إبراهيم
. އެއީ ކަލޭގެފާނު، މީސްތަކުން،  ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ފޮތެކެވެ
) އަނދިރިކަމުގެ  އެއުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ އިޒުނަފުޅާއެކު، (ޖަހާލަތުގެ
. (ޔަޢުނީ)  ) އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ނެރުއްވުމަށެވެ ތެރެއިން (އީމާންކަމުގެ
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ގެ މަގަށް هللا ވެވޮޑިގެންވާ ވާ ޢިއްޒަތްތެރިޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެން
. އިންސާނާ، ކާފިރުކަމުގެ  ." ޤުރުއާނުގެ މަޤުޞަދަކީ މިއެވެ ނެރުއްވުމަށެވެ

. ޝިރުކުގެ ތެރެއިން އްވުތެރެއިން އިސްލާމްކަމުގެ ތެރެއަށް ނެރު މެވެ
. ޖަހާލަތުގެ ތެރެއިން ބަޞީރަތުގެ ތެރެއަށް އްވުތައުޙީދުގެ ތެރެއަށް ނެރު މެވެ

. އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ނެރުއްވުނެރު މެވެ. އްވުމެވެ
. މަގު ގެއްލިފައިވާ ، ޤުރުއާން އިންސާނާ އިންސާނަކަށް ހަދައިދެއެވެ

 . . ޖާހިލަކު ޢިލްމުވެރިއަކަށް ހަދައިދެއެވެ މީހާއަށް މަގު ދައްކައިދެއެވެ
. ބިދުޢަވެރިއަކު  ސުންނަތުގެ މުޝްރިކަކު މުވައްޙިދަކަށް ހަދައިދެއެވެ
 . . ޤުރުއާނުގެ ޚުލާޞާއަކީ މިއެވެ   އަހުލުވެރިއަކަށް ހަދައިދެއެވެ

. هللاއޭ  ! އިލާހީ ދުސްތޫރު ޤަބޫލުކުރައްވާށެވެ ގެ އަޅުތަކުންނޭވެ
 . ތިމާމެންގެ ޢަމަލީ ދިރިއުޅުމުގައި އިލާހީ ދުސްތޫރު ތަންފީޒުކުރައްވާށެވެ

. ކޮންމެ މީހަކީ ކޮން މެވެސް ދުވަހަކުން އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވާށެވެ
. ފަލާޙާއި ކާމިޔާބުވަނީ هللا ގެ ޙަޟްރަތަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭނެ މީހެކެވެ

އި ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ބައްޓަންކުރި ތިމާގެ ދިރިއުޅުން ޤުރުއާނާ
. އެފަދަ މީހުންގެ ރަޙްމަތްތެރިއަކީވެސް މަދަދުވެރިއަކީވެސް  ،މީހަކަށެވެ

އްޔާއި އަދި ރަޙްމަތްތެރިއެއް އެމީހެއްގެ މަދަދުވެރިއެއް ކަމުގަ. هللا އެވެهللا
!ކަމުގައި   ވެއްޖެ މީހާގެ ބާއްޖަވެރިކަމާއެވެ
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  )ުއނގުެނމުގެ ބާބު ( باب التعلُّم
ގައި ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް ދުނިޔޭގައި ތަފާތު މަރުޙަލާތަކު

. ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަކީ އިންސާނާގެ ތުއްތު ދަތުރުކުރަން ޖެހޭ މީހެ ކެވެ
 . ށް އެއްވެސްކަމެއްގެ މިދުވަސްވަރަކީ އިންސާނާއަދުވަސްވަރެވެ

. މިދުވަސްވަރުގައި އަހުލުވެރި ކަން ލިބިގެންވާ ދުވަސްވަރެއްނޫނެވެ
! ކާއެއްޗެއް  . އަދިކިއެއްތަ އިންސާނާއަށް ހެވެއް ނުބައެއް ވަތްކެއްނުވެއެވެ

. އެވަގުތު އިންސާނާގެ އަތްމައްޗަށް އަރާ މެވޭމެބޯއެއްޗެއް ވަތްކެއްނު އެވެ
. މިމަރުޙަލާ  ކޮންމެ އެއްޗަކީ ކާއެއްޗެއް ކަމުގައި އޭނާ ހީކުރެއެވެ

ކަޑައްތުކުރުމަށް ފަހު ވާހަކަދެއްކުމަށް ކުޅެދުންތެރިވާ މަރުޙަލާއަށް 
. އަދި ކޮށަކޮށައިގެން ވަރަށް މަސައްކަތާއެކު  އިންސާނާ ވާޞިލުވެއެވެ
. ފަހެ މިހިސާބުން އިންސާނާއަށް ހެޔޮނުބަ އި ވާހަކަދައްކަން ދަސްކުރެއެވެ

. އަދި ފެނަކީ  . އަލިފާނަކީ ހޫނުއެއްޗެއްކަން އެނގެއެވެ ވަކިވާން ފަށައެވެ
. މިމަރުޙަލާއަކީ އިންސާނާއަށް އޭނާގެ މައިން  ބޯއެއްޗެއްކަން އެނގެއެވެ
ބަފައިން ތަޢުލީމު ހޯދައިދިނުމަށާއި އޭނާ ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް ފަށާ 

. ފަހެ މިމަރުޙަލާއިން ފެށިގެން އޭނާ  ތަޢުލީމު އުނގެނެމުން މަރުޙަލާއެވެ
އޭނާއަށް ވަރަށްގިނަ  ،ގޮސް އޭނާ ބާލިޣުވާ މަރުޙަލާއަށް ވާޞިލުވާއިރު

. އަދި މިއީ އިންސާނާ މުކައްލަފަކަށްވާ މަރުޙަލާއެވެ.  ޢިލްމު ޙާޞިލުވެއެވެ
ދުލުން ބޭރުކުރެވޭ ބަސްތަކާއި ގުނަވަންތަކުން ކުރެވޭ ޢަމަލުތައް 

. ފަހެ އެޅުއްކައި މަލާއިކަތުން ކަނޑަލިއުއްވުމަށްޓަ ވޭ މަރުޙަލާއެވެ
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އޭނާ މިދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުނު  ،މިމަރުޙަލާއަށް އިންސާނާ ވާޞިލުވިއިރު
މަޤްޞަދާއި އޭނާގެ ރައްބަށް އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އޭނާއަށް 

. ދަރިންނަކީ  މައިން ބަފައިންނާ ޙަވާލުކުރައްވާ  Iاهللا އެނގެން ޖެހޭނެއެވެ
. މިއަމާނާ ތަށް އަމާނާތްތެރިވުމަކީ އެކުދިން މިމަރުޙަލާއަށް އަމާނާތެކެވެ

އެކުދިންނަށް ދީނީ ތަރުބިއްޔަތުން ތަރުބިއްޔަތު  ،ވާޞިލުވާއިރު
 . އަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އެކުދިންނަށް هللاދެވިފައިވުމެވެ

. އަދި މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ  ،އުނގަންނާދެވިފައިވުމެވެ
އަމާނާތަށް އަމާނާތް ޙަވާލުވެވުނު ފަރާތުން  ގެ މިބޮޑުވެގެންވާهللا

.   ޚިޔާނާތްތެރިވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ
ދަރީންނަށް ތަޢުލީމުދީ ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް އިސްލާމްދީން 

 . . ، حديثrرسول اهللا އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ "مروا  ކުރައްވާފައިވެއެވެ
سبعِ سنِين، واضرِبوهم علَيهاَ وهم أَبناَُء عشرِ أَوالَدكُم بِالصالَة وهم أَبناَُء 

މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުންގެ  (رواه أبو داود) سنِين، وفَرقُوا بينهم في الْمضاَجِعِ"
ދަރީންނަށް، އެކުދިންގެ އުމުރުން ހަތްއަހަރުގައި ނަމާދުކުރުމަށް 

. އަދި އެކުދިންގެ އު މުރުން ދިހައަހަރުގައި އެކަމުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާށެވެ
. (އެބަހީ ދިހަ އަހަރުވުމުން އަދަބުދީގެންވެސް  އަދަބުދޭށެވެ
. (އެބަހީ ދިހަ  .) އަދި އެކުދިންގެ ތަންމަތިތައް ވަކިކުރާށެވެ ނަމާދުކުރުވާށެވެ
.)" ފަހެ  އަހަރުވުމުން އެއްތަންމައްޗެއްގައި ދެކުދިން ނުނިންދަވާށެވެ

ންބަފައިން އެއުރެންގެ ދަރިންނަށް ދީނީ ތަޢުލީމާއި ދީނީ މިއުމުރުގައި މައި
ހުށިކަމެވެ. އަދި މިއުމުރު  ތަރުބިއްޔަތުދޭން ފެށުމަށް އަވަސްވެގަންނަ

.  ،ފަހަނަޅައި ގޮސްފިނަމަ   ދެން އެކަން ކުރުމަށް މާފަސޭހައެއް ނުވާނެއެވެ
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މިއަދު އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ބޮޑެތިވަމުން އަންނަ 
އެކުދިންގެ މައިންބަފައިން ދީނީ ތަރުބިއްޔަތު ނުދިނުމުގެ  ،ޒުވާނުންނަށް

ސަބަބުން ވަރަށް ހިތާމަވެރި ނަތީޖާތަކާއި މަންޒަރުތައް ފެންނަމުންދެއެވެ. 
ދަރިން މައިންބަފައިންނާ އަރާރުންވެ، ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވައި، އެދެމީހުން 

. މުސްކުޅި އު މުރުގައި އެހީތެރިކަމާއި، އެކަނިވެރިކޮށްލާތަން ފެނެއެވެ
މީދުގައި ބޮޑުކުރާ މަޖެހުން ލިބޭނެކަމުގެ ފޮނި އުންއޯގާތެރިކަމާއި، ހިތްހަ

އެންމެފަހުން ވެގެންދަނީ އެދެމީހުންގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރުވައިދޭ  ،ދަރިފުޅު
. އުމުރުގައި އަރާމަށް ބޭނުންވާ ދުވަސްކޮޅު ވެގެންދަނީ  ސަބަބަކަށެވެ

. ލޮލަށް ފިނިކަން ލިބުމަށް އެދުނުއެދުން ހިތާމައިގެ ދުވަސްތަކަ ކަށެވެ
. މިކަމުގައި  ވެގެންދަނީ ހިތާމައިން ލޮލުން އޮހިގެންދާ ކަރުނަ ފޮދަކަށެވެ
! މިކަމުގައި ކުށްވެރިންނަކީވެސް ޙަޤީޤަތުގައި  ކުށްވެރިންނަކީ ކޮބައިބާވައެވެ

. ދަރީންގެ ޅަފަތުގައި މައިންބަފައިން މަސައްކަތްކު ރަނީ މައިންބަފައިންނެވެ
. އެތަޢުލީމާއި  އެކުދިންނަށް ހުޅަނގުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުދިނުމަށެވެ

އެކުދިންގެ އުޅުމާއި  ،ތަރުބިއްޔަތުގައި އެކުދިން ފޯދިގެން އަންނައިރު
. ލޯތަކަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި  އަޚުލާޤު ހުންނަނީ މުޅިން ފާސިދުވެފައެވެ

ތް ޙާޞިލުކުރަނީ ކިތައް މިކަމުން ޢިބުރަ ،މިމަންޒަރު ފެންނަމުންދާއިރު
. ދަރިން ބޮޑެތިވާނީ އެކުދިންގެ  ! ދަންނައެވެ މައިންބަފައިންބާވައެވެ
. "ކައްޗަށް އެޅި ބިންގާ ކެއްޗާ  ޅަފަތުގައި އެޅުނު ބިންގަލެއްގެ މައްޗަށެވެ
." ދަރިންގެ ފުރަތަމަ  ހަމައަށް ނެގިޔަސް އޮންނާނީ ހަމަ ކައްޗަށެވެ

. މާތްމަދްރަސާއަކީ އެކުދިންގެ މައިންގެ  ރުއްސުންލެއްވި هللا އުނގެވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
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"كُلُّ مولُود يولَد علَى الْفطْرة، فَأَبواه يهودانِه، أَو  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rاهللا 
"ساَنِهجمي أَو ،انِهرصنމާނައީ: "ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ކޮންމެ  البخاري)(رواه  ي

ކުއްޖެއްވެސް އުފަންވަނީ ފިޠުރަތުގެ މައްޗަށެވެ. އެކުއްޖާ ޔަހޫދީއަކަށް 
ނުވަތަ ނަޞާރާއަކަށް ނުވަތަ މަޖޫސީއަކަށް ހަދަނީ އެކުއްޖާގެ 
." ފަހެ ދަރިންގެ އަޚުލާޤާއި އެކުދިންގެ މުސްތަޤުބަލު  މައިންބަފައިންނެވެ

. ބާއްޖަވެރިކުރެ   ވޭނީ އެކުދިންނަށް ދީނުގެ ތަޢުލީމު ދެވިގެންނެވެ
  

  ިޢލުްމ ުއނގުެނަމީކ ިކފަާޔުތގެ ަފުރެޟެކެވ.
ދީނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަކީ ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެކެވެ. 
. މިދެންނެވި ޢިލްމަކީ  ކޮންމެވެސް އެއްބަޔަކު އުނގެނުން ލާޒިމު ޢިލްމެކެވެ

. މިޢިލްމު އުން ދީނުގެ މަތުގެ އެއްބަޔަކު އުނގެނުން ފިޤުހީ ޢިލްމެވެ
. އެއީ ދެންތިބި މީހުންނަށް އެބައިމީހުންނަށް އުނގެނުން  ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ

. މާތް هللا ވާޖިބު ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުމަށްޓަކައެވެ
 . ¿  º ¹     Â  Á  À    «  ¼  ½ ]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

   Î   Í  Ì Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
ÏZ  ]މާނައީ: "އަދި ހުރިހާ މުއުމިނުން އެއްކޮށް   ]١٢٢: التوبة

. ފަހެ އެބައިމީހުންގެ  ޖިހާދަށް ނިކުތުން އެއީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްނޫނެވެ
ތެރެއިން ކޮންމެ ޖަމާޢަތަކުން ބަޔަކު، ދީން އުނގެނުމަށްޓަކައި (އެބަހީ 

) ނުނިކުންނަންވީ  ކީއްވެހެއްޔެވެ! ދީނުގެ ފިޤުހީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި
) އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް  ،އަދި އެއީ (އެބައިމީހުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްފަހު
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ތަކާއި ފުޅުގެ އަމުރު(هللا އެބައިމީހުންގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން އައުމުން 
. އެއީ އެބައިމީހުން  ) އެމީހުންނަށް އިންޒާރުކުރުމަށެވެ (هللا ނަހީތަކުން

) ބިރުވެތި ." ދީނުގެ ފިޤުހީ ޢިލްމުގެ އަށާއި އާޚިރަތްދުވަހަށް ވުމަށްޓަކައެވެ
މުރާދަކީ ދީނުގެ އުޞޫލީ މަސްއަލަތަކާއި ފަރުޢީ މަސްއަލަތަކުގެ ޢިލްމެވެ. 

ގެ ދީންމަތީ ސާބިތުވެ هللا އަދި ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް އެމީހަކަށް 
هللا މާތް  ހުރެވޭވަރަށް ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

ނަސް ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަ
. "طَلَب الْعلْمِ  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 މާނައީ: "ޢިލްމު އުނގެނުމަކީ  (رواه ابن ماجة)فَرِيضةٌ علَى كُلِّ  مسلمٍ" 
." ކޮންމެ މެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟުވެގެންވާ ކަމެކެކޮންމެ މުސްލި ވެ

މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟުވެގެން މިވާ ޢިލްމަކީ ކުރިންވެސް ދެންނެވުނު 
ފަދައިން ތިމާއަށް ދީން މަތީގައި ސާބިތުވެ ހުރެވޭ ވަރަށް ޙާޞިލުކުރަންޖެހޭ 
. މިސާލަކަށް  . އެހެން މޭރުމަކުން ދަންނަވާނަމަ ޟަރޫރީ ޢިލްމެވެ ޢިލްމެވެ

ދެނެގަތުމާއި، ނަމާދާއި، ޒަކާތާއި،  ގެ އުލޫހިއްޔަތާއި ރުބޫބިއްޔަތުهللا 
. މިމިންވަރަށް ޢިލްމު  ރޯދައާއި، ޙައްޖުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމެވެ
. ދެން ދީނުގެ އެހެނިހެން އުޞޫލީ  ޙާޞިލުކުރުމަކީ ޢައިނިއްޔަ ފަރުޟެކެވެ
މައްސަލަތަކާއި ފަރުޢީ މައްސަލަތަކުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަކީ ކިފާޔަތުގެ 

. އެބަހީ އެ . އެއީ ދެންތިބި މީހުން ފަރުޟެކެވެ އްބަޔަކު އުނގެނުން ލާޒިމެވެ
އެޢިލްމަށް ބޭނުންޖެހޭ ހިނދު އެބައިމީހުންނަށް އުނގަންނައިދިނުމަށާއި، 
މުޖުތަމަޢުގައި އަލަށް ކުރިމަތިވާ މަސްއަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށާއި، އާންމު 
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. އަ ދި މީސްތަކުންގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ދީނީސުވާލުތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށެވެ
  ވެ.ށްފިނަމަ އެންމެން ފާފަވެރިވާނެތެއެއްވެސް ބަޔަކު މިޢިލްމު ޙާޞިލުނުކޮ

  

ިއ ިނުކތުން ިޢލުްމ    ޙިާޞލުުކުރަމްށަޓަކ
އެހެނިހެން ދުނިޔަވީ ޢިލްމުތަކާ ޚިލާފަށް ދީނީ ޢިލްމަކީ ކާއިނާތުގެ 
. އެޢިލްމު  ވެރި ރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި ވަޙީގެ ޢިލްމެވެ

ގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައެވެ. هللا ނިކުންނަ މީހާ ވާހުށީ އުނގެނުމަށްޓަކައި 
، هللاވެ. އެމީހަކަށް މަތިވެރިކުރައްވަތެهللا އްގެ އަޖުރު އަދި އެމީހެ

. ޢިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކައި ސުވަރުގޭގެ މަގު ފަހިކޮށްދެއްވަތެ ވެ
މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ 

. އަދި . ޢަމަލެކެވެ ! އެންމެބޮޑު ހެޔޮ ޢަމަލޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ ކިއެއްތަ
 . ސަބަބަކީ އެންމެހާ ހެޔޮޢަމަލެއް ބިނާވެގެންވަނީ ޢިލްމުގެ މައްޗަށެވެ
ޢިލްމެއް ނެތި އެއްވެސް ހެޔޮ ޢަމަލެއް ޞައްޙަ ގޮތުގައި އަދާއެއް 

. އެހެންކަމުން  އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި  خباري اإلمامނުކުރެވޭނެއެވެ
 . ލުގެ ކުރިން ބަހާއި ޢަމަ" "باَب؛ العلْم قَبلَ الْقَولِ والْعملِ"ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ މިބަސްފުޅުގެ މައްޗަށް  "ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުން
ގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅުންނެވެ. هللا އިސްތިދުލާލުކުރައްވާފައިވަނީ 

. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައް   ]١٩حممد:  [            á   à   ß     Þ     Ý  Ü Z ] ވާފައިވެއެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން  ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން هللا މާނައީ: "ފަހެ ދަންނާށެވެ

." މިއާޔަތުގައި އެންމެ  ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ
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. އެހެންކަމުން ހުރިހާ އަމުރުކުރައްވާފައި އެވަނީ هللا ފުރަތަމަ  ދެނެގަތުމަށެވެ
. މީހަކު ކިތަންމެ  . ދަންނައެވެ ކަމަކަށްވުރެ އިސްވެގެންވަނީ އުނގެނުމެވެ
ނަސަބާއި ޙަސަބުން މަތިވެރިވިޔަސް މިބޮޑުވެގެންވާ ހެޔޮ ޢަމަލަށް 

ޙަސަބު އޭނާ  ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އޭނާގެ ނަސަބާއި ،ފަސްޖެހިއްޖެނަމަ
. އެއިސްކޮށެއް ނުދޭނެއެ ބަހީ އޭނާގެ ނަސަބާއި ޙަސަބު އެދުވަހުގައި ވެ

. މާތްއެއްވެސް ފައިދާއެއް ކޮށްނުދޭނެއެއޭނާއަށް  ރުއްސުންލެއްވި هللا ވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

فيه علْماً إِالَّ "ماَ من رجلٍ يسلُك طَرِيقاً، يطْلُب  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rاهللا 
"هبسن بِه رِعسي لَم لُهمع طَأَ بِهأَب نمو ،ةنقاً إِلَى الْجطَرِي بِه لَ اُهللا لَههرواه أبو  س)

މާނައީ: "އެއްވެސް މީހަކު، ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށް އެދިގެން  داود)
އޭނާއަށް  ،Iاهللا ލުގައި އެކަމުގެ ބަދަ ،މަގެއްގައި ކުރިޔަށްދާ ކަމުގައިވާނަމަ

. އަދި އެމީހެއްގެ ޢަމަލު  ސުވަރުގެއާ ދިމާއަށް މަގެއް ފަހިކޮށްދެއްވައެވެ
. އޭނާގެ ނަސަބު އޭނާ އެމީހަކު ފަހަށްޖައްސައިފި މީހާ ދަންނައެ ވެ

." އިސްކޮށެއް   ނުދޭނެއެވެ
ގެ މަގުގައި هللاޢިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ 

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން هللا ކުރެވޭ ޖިހާދެކެވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

 سبِيلِ اِهللا حتى يرجِع""من خرج في طَلَبِ الْعلْمِ فَهو في  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
މާނައީ: "ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ނިކުންނަ މީހާ އޭނާ  الترمذي) (رواه

." ދީނީ ޢިލްމަކީ هللاއެނބުރި ގެއަށް ދާންދެން ވާހުށީ  ގެ މަގުގައެވެ
. ދީނީ  އެޢިލްމު ޙާޞިލުކޮށްފި މީހާއަށް ދެދުނިޔެ ބާއްޖަވެރިކޮށްދޭ ޢިލްމެކެވެ
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މުންދާ ކުއްޖާ، އެކުއްޖާގެ މަޤްޞަދާ ހަމައަށް ފޯރުމުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަ
) އެކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެނަމަ،  ކުރިން (އެބަހީ ކިޔަވައި ނިމުމުގެ ކުރިން

އެކުއްޖާގެ  ،ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން އެކުއްޖާއަށް ނުލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް
. ނަމަވެސް ހަނދާން ބަހަ އްޓަން އާޚިރަތް ބާއްޖަވެރިވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ
ގެ هللا ޖެހޭ ނުކުތާއަކީ މިހުރިހާ ސަވާބަކާއި އަޖުރެއް ލިބޭނީ 

. ދުނިޔޭގެ  ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށްޓަކައި ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރާ މީހަކަށެވެ
    .   ޖާހަކަށްޓަކައި ޢިލްމުޙާޞިލުކުރާ މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ

  

ިއ   ލުަދުނަގތުން ިޢލުްމ ޙިާޞލުުކުރަމްށަޓަކ

 ލްމު އުނގެނޭ ދުވަސްވަރު މުދައްރިސާކިޔަވާކުއްޖާ ޢި
. މިލަދަކީ ޢިލްމު އުނގެނުމަށް އޭޅޭ  ސުވާލުކުރަން ލަދުގަނެގެން ނުވާނެއެވެ
. ނަމަވެސް ލަދުގަންނަންޖެހޭ ތަންތާނގައި ލަދުގަންނަން  ހުރަހެކެވެ
. އަދި އެއީ ރިވެތި ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެކެވެ.  ޖެހޭނެއެވެ

. ލަދުގަންނަން ނުޖެހޭ މަޤާމު ތަކުގައި ލަދުގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި  އޭގެތެރޭގައި ކިޔަވަމުންދާ ދުވަސްވަރު މަސްއަލައެއް

. މާތް މުދައްރިސާ ރުއްސުންލެއްވި هللا ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ހިމެނެއެވެ
 . . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ  رسولއުއްމު ސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ގެ އަރިހަށް އުއްމުސުލައިމު ވަޑައިގަތެވެ. އަދި އެކަމަނާ  rاهللا 
. އޭ  ! ހަމަކަށަވަރުން هللاވިދާޅުވިއެވެ ޙައްޤު  Iاهللا ގެ ރަސޫލާއެވެ

. އެހެންކަމުން ނިކަން މަށް ލަދުވެތިވެވޮޑިނުގަންނަވަތެބަޔާންކުރެއްވު ވެ
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. އަންހެނަކު ނިދީގައި އިޙުތިލާމުވެއްޖެނަމަ  ،ވިދާޅުވެބައްލަވާށެވެ
ތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ހެނާގެ މައްޗަށް ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވާނެއެއަން
." އެހިނދު ޙަދީޘް . "ފެން ބޭރުވެފައި ހުއްޓައި ފެނިއްޖެނަމައެވެ ކުރެއްވިއެވެ

. އޭ  . އަދި ވިދާޅުވިއެވެ އުއްމުސަލަމާ ލަދުފުޅުގެން މޫނުފުޅު ފޮރުއްވިއެވެ
! އަންހެނުންވެސް އިޙުތިލާމުވޭهللا އެކަލޭގެފާނު ތޯއެވެ؟ ގެ ރަސޫލާއެވެ

. "އާޙަދީޘް . ކަނބުލޭގެއަށްވާ ސާބަހެވެނކުރެއްވިއެވެ ! އަންހެނާއާ އެކެވެ
ޙަދީޘުން  (رواه البخاري)ވައްތަރުވަނީ ދެންފަހެ ކީއްވެހެއެޔެވެ؟" ދަރިފުޅު އެ

. ބަޔާންވެގެންދިޔަ ފަދައިން ޢިލްމަކީ ލަދުންހުރެ ޙާޞިލުވާނެ އެ އްޗެއްނޫނެވެ
މިފަދަ  ،ގާތްތިމާގެ މީހަކަށްވާނަމަ ނުވަތަ މުދައްރިސަކީ ކީނަމަވެސް ޝައިޚަ

. އަދި އެއީ ޠަބީޢީ  ސުވާލެއްކުރަން ބައެއްފަހަރު މީހަކު ލަދުގެންފާނެއެވެ
. މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ކަންތައްކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ ކިޔަވަންތިބޭ  ކަމެވެ

ވެސް ކުއްޖަކު ލައްވައި ޝައިޚާ ނުވަތަ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ
. މާތް މުދައްރިސާ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ هللا ސުވާލުކުރުވާނީއެވެ

. އަހުރެންނަކީ ވަރަ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ށް ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ފަހެ އަހުރެން މިޤްދާދު ބުނު ގިނައިން މަޒްޔު ބޭރުވާ މީހަކީމެ ވެ

މަށް އްވުއާ ސުވާލުކުރެ rرسول اهللا އެކަމާބެހޭގޮތުން  ،އަސްވަދަށް
. ފަހެ މިޤްދާދު ސުވާލުކުރެއްވުމުން އެކަލޭގެފާނު އަމުރުކު ރީމެވެ

. "މަޒްޔު ބޭރުވެއްޖެނަމަ، ."  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ވުޟޫކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ
. އަދި  ޢަލީގެފާނަކީ ރަސޫލާގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު، އަބޫޠާލިބުގެ ދަރިކަލެކެވެ

ނބަލުން، ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން ހުންނެވީ ރަސޫލާގެ ދަރިކަ
. އެހެންކަމުން ޢަލީގެފާނަށް އެސުވާލުކުރައްވަން  ފާޠިމަތުގެފާނާއެވެ
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 ނުވަތަ މުދައްރިސަށް ށްއަދި ސުވާލުވެވޭ ޝައިޚަ ވެ.ކެރިވަޑައިނުގަތީއެ
އޭގެ ޖަވާބު ނޭނގޭކަން  ،ސުވާލުގެ ޖަވާބު ނޭނގޭ ކަމުގައިވާނަމަ

. އަދި އެއީ  ދަރިވަރުންނަށް ބަޔާންކޮށްދޭން ނުވަތަ  ގެޝައިޚުޖެހޭނެއެވެ
. އެއާ ޚިލާފަށް  މުދައްރިސުގެ ތަވާޟަޢުވެރިކަމުގެ ޢަލާމާތެއްވެސް މެއެވެ

ޖަވާބު ނޭނގޭކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ލަދުގެން ނުބައި ޖަވާބެއް 
. އެއްފިތުނައަކީ އެކަމުން ދެފިތުނައެއް ފާޅުވެގެންދާނެއެ ،ދެވިއްޖެނަމަ ވެ

. އަهللا ނެއްފިތުނައަކީ ދަރިވަރުންނަށް ގެ ޙަޟުރަތުގައި އޭނާ ފާފަވެރިވުމެވެ
ގެ هللا ،ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރެވެ. އަދި ޖަވާބު ދިމާވިކަމުގައިވިޔަސް

. އެއީ ނޭނގިހުރެ ޖަވާބުދިނީމައެވެ.  ޙަޟުރަތުގައި އޭނާ ފާފަވެރިވާނެއެވެ
.  بن مسعود عبد اهللاރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

"ياَ أَيهاَ الناس! من علم شيئاً فَلْيقُلْ بِه، ومن لَم . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
"لَماُهللا أَع :لَمعماَ الَ تلَ لقُولْمِ أَنْ تالْع نفَإِنَّ م ،لَمقُلْ: اُهللا أَعفَلْي لَمعي (فق عليهمت)  

! އެއްޗެއް އެނގިއްޖެ މީހާ  އެއެއްޗެއް ފަހެ މާނައީ: "އޭ މީސްތަކުންނޭވެ
. އަދި ނޭނގިއްޖެ މީހާ ހުށިކަމެބުނާ . (އެބަހީ  "اُهللا أَعلَم"ވެ އޭ ބުނާށެވެ

.) އެހެނީ هللا އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ އެކަން  އޭ ބުނާށެވެ
އޭ ބުނުން  "اهللا أعلم"ހަމަކަށަވަރުން ތިބާއަށް އެއްޗެއް ނޭނގުމުން 

 ".   ހިމެނެނީ ޢިލްމުގެ ތެރެއިންނެވެ
 : ޝަރީޢަތް، އެކަމަކަށް ލަދުނުގަތުމަށް ގޮވައިލެއްވި ޚުލާޞާއަކީ

. އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި  އެއްވެސް ކަމަކަށް ލަދުގަންނާކަށް ނުޖެހެއެވެ
.   ލަދުވެތިކަން ހުރުން އެއީ ރިވެތި ސިފައެކެވެ
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ކެައެވ.ިޢލުްމ ޙިާޞލުުކރަ  ަޞަދަކްށަޓ  ްނޖެހޭީނ ިތްނ ަމުޤ

. އެތިން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަން ޖެހޭނީ ތިން  މަޤްޞަދަކަށްޓަކައެވެ
 ،މަޤްޞަދު ނޫން އެހެން މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި ޢިލްމު ޙާޞިލުކޮށްފިނަމަ

 ! . އަދިކިއެއްތަ އެޢިލްމު އެއިރުން ޢިލްމުގެ އެއްވެސް ފައިދާއެއްނުކުރާނެއެވެ
ވާހުށީ ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އޭގެވެރިޔާ ނަރަކައަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ 

 . :އެތިފަހެ ޒަރިއްޔާއަކަށެވެ   ން މަޤްޞަދަކީ
ިއ ިޢލްމު ޙިާޞލުކުުރްނ. هللا -1   ގެ ުރހިޮވިޑަގުތްނ ޙިާޞލުކުުރަމްށަޓަކ

. ދުނިޔޭގެ  އެބަހީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމުގައި ނިޔަތް ޚާލިޞްކުރުމެވެ
. އަދި ފަޚުރުވެރިކަމާއި ދެއްކުންތެރިކަމުން  ޖާހަކަށްޓަކައި އެކަން ނުކުރުމެވެ

. އަދި  އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން އެއްކިބާވެ ހިތް ޠާހިރުކުރުމެވެ
. މިއަސާސުގެ މައްޗަށް ޢިލްމުގެ ބިންގާ  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އެކަންކުރުމެވެ

. ދެއްވާނެތެهللا ކަންވެސް އެމީހަކަށް ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރި ،އަޅައިފިނަމަ ވެ
އެއާޚިލާފަށް ދުނިޔޭގެ ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފަށްޓަކައި ނުވަތަ މީސްތަކުންގެ 

ބުނުވުމަށްޓަކައި ޢިލްމު ހާޞިލުކުރާ މީހާއަށް  ދުލުން ޢިލްމުވެރިއެކޭ
. އަދި ބައެއްފަހަރު ދުނިޔެއިން ފައިދާއެއް  ދެދުނިޔެ އަބާއްޖަވެރިވާ ހުއްޓެވެ
އާޚިރަތުގައި އެފަދަ މީހަކަށް އެއްވެސް ނަސީބެއް  ،ލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا ލިބިގެންނުވެއެވެ
.ރިވާ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا  ވެގެންވެއެވެ

"من تعلَّم علْماً مما يبتغى بِه وجه اِهللا عز وجلَّ، الَ يتعلَّمه  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
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 موي ةنالْج فرع جِدي ياَ، لَمنالد نضاً مرع بِه بيصيإِالَّ ل"ةياَمأبوداود) (رواه الْق  
 : ގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި އުނގެނެންޖެހޭ ޢިލްމެއް (އެބަހީ ދީނީ "هللا މާނައީ

) ދުނިޔޭގެ ޖާހަކަށްޓަކައި ނުވަތަ ދުނިޔެއިން މުދާތަކެއް  ޢިލްމު
. ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އުނގެނެފި މީހާ ދަންނައެވެ

." އެހެންކަމުން ދީނުގެ ނުލިބޭހުއްޓެސުވަރުގޭގެ ވަސްވެސް  އޭނާއަށް ވެ
ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށް އެދޭ މީހާ އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާގެ ނިޔަތް 

.   ޚާލިޞްކުރާހުށިކަމެވެ
ލުކުުރްނ. -2    ުއނގޭެނ ިޢލްމާ ެއްއޮގަތްށ ަޢަމ

ދީނުގެ ޢިލްމު އުނގެނެން ޖެހޭނީ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައެވެ. 
. ދީނީ  . މަޢުލޫމާތަކަށްޓަކައެއް ނޫނެވެ ޢިލްމަކީ ޢަމަލީ ޢިލްމެކެވެ

އިންސާނާގެ މުޢާމަލާތާއި، އޭނާގެ އަޚުލާޤާއި، އޭނާގެ ސޫރަ ރިވެތިކޮށްދޭ 
. އަދި އިންސާނާގެ ހިތް ކިބުރުވެރިކަމާއި، ޙަސަދަވެރިކަމާއި،  ،ޢިލްމެކެވެ

. ނަމަވެސް މިޢިލްމު ހަމައެކަނި  ރުޅިވެރިކަމުން ޠާހިރުކޮށްދޭ ޢިލްމެކެވެ
. އޭނާއަށް މިޢިލްމުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އު ނގެނެފި މީހާ ދަންނައެވެ

. އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި އޭނާ  އެއްވެސް ބަރަކާތެއް ނުލިބޭނެއެވެ
. މާތް هللا މާތް اخلطّاب، عمر بنރުއްސުންލެއްވި هللا ޝާމިލުނުމެވާނެމެއެވެ

. އަސްލު  كعب بن مالك ރުއްސުންލެއްވި އާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ
. އެއީ އުނގެނިފައިވާ  كعبއިތޯއެވެ؟ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ކޮބަ ވިދާޅުވިއެވެ

 .   (رواه الدارمي)ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރާ މީހުންނެވެ

ކުްނަންށ ޯފުރޮކްށިދުންނ. -3 ެހްނ މްީސަތ ިނ   ުއނގޭެނ ިޢލްމު އެެހ
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ތިމާ އުނގެނޭ ޢިލްމު، ނުދަނެ ތިބި މީހުންނާ ހަމައަށް 
. ޢިލްމު ފޮރުވުމަކީ ބޮޑުފާފައެކެވެ.  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

.  ، حديثrرسول اهللا    (رواه البخاري) آيةً" "بلِّغوا عني ولَوކުރައްވާފައިވެއެވެ
އިން އެންމެ އާޔަތެއް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބަމާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުންނަށް 

އެއާޔަތް ނުދަނެ ތިބި މީސްތަކުންނާ ހަމައަށް  ،ނަމަވެސްއެނގިފައިވީ
." ޢިލްމު ފޮރުވުމަކީ އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭށެވެ

. މާތް ވާކަމެއް ނޫނެވެ.ހުއްދަވެގެން هللا އަދި އެއީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ
. ވަޙީކުރައްވާފައިވެ z  y  x  }  |  {  ~   �  ] އެވެ

   ̄  ®  ¬  «  ª  ©    ̈  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡
  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °Z  ]  :١٧٤البقرة [  : މާނައީ

އަދި ކުޑައަގަކަށް ، ބާވައިލެއްވި ފޮތުގެ ޢިލްމު ފޮރުވައިهللا "ހަމަކަށަވަރުން 
. އެބައިމީހުންނަކީ އެ އެބައިމީހުންގެ ބަނޑު ވިއްކައިލާ މީހުން ދަންނައެވެ

. އަދި  ތެރެއަށް އަލިފާން ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ނާޅާ މީހުންނެވެ
) ބަސްފުޅު هللا ންނަށް ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އެބައިމީހު (ރަޙުމަތުގެ

. އަދި އެބައިމީހުން ފާވަޙީނުކުރައްވާނެތެ ފައިން ޠާހިރުވެސް ވެ
. އަދި އެބައިމީހުންނަށް ހުރީ ވޭންނުމެކުރައްވާނެތެ ." އަދި ވެ ދެނިވި އަޒާބެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް
 . "من سئلَ عن  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

މާނައީ:  والترمذي)(رواه أبو داود علْمٍ فَكَتمه، أُلْجِم يوم الْقياَمة بِلجاَمٍ من ناَرٍ" 
ވިއްޖެ މީހާ، ފަހެ (އެނގޭ ޙާލު) މަސްއަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރެ"ދީނީ 
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އޭނާ އެމަސްއަލައިގެ ޢިލްމު ފޮރުވައިފިނަމަ، ޤިޔާމަތްދުވަހު އޭނާގެ 
 ".   އަނގައިގައި އަލިފާނުގެ ލަގަނެއް އެޅުވޭނެއެވެ

ޖާ އިސްވެދިޔަ ތިން މަޤްޞަދަށްޓަކައި ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރާ ކުއް
. އަދި  . އެޢިލްމުގެ މޭވާތައް އެކުއްޖާއަށް ދެދުނިޔޭގައި ލިބޭނެއެވެ ދަންނައެވެ
އެފަދަ ކިޔަވާ ކުއްޖެއްގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން ބަޔާން ކުރައްވާ 

.  ، حديثrحممد  ،ދެޢާލަމަށް ކައުކުރެއްވުނު ނަބިއްޔާ "إِنَّ ކުރެއްވިއެވެ
 (رواه أبو داود والترمذي) لطاَلبِ الْعلْمِ رِضاً بِماَ يصنع"الْمالَئكَةَ لَتضع أَجنِحتهاَ 

އެބޭކަލުންގެ ފިޔަފުޅުތައް  ،މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން މަލާއިކަތްބޭކަލުން
، އެކުއްޖާ އެކުރާ ކަންތަކަށް ރުއްސަވާ ޙާލު ،ކިޔަވާ ކުއްޖާއަށްޓަކައި

." އެބަހީ އެކުދިން ދީނީ ތަޢުލީމު ޙާފަތުރައިލައްވަތެ ޞިލުކުރާ ދުވަސްވަރު ވެ
އެކުދިން ހިނގައި ބިނގައި އެއުޅެނީ މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ ފިޔަފުޅުތަކުގެ 
. ފަހެ އެކުދިންނަށްވުރެ މާތްބަޔަކު މިބިންމަތީގައި ވާނެހެއްޔެވެ؟  މަތީގައެވެ

  

 ގެ ިއްނިތހާެއްއ ުނެވެއެވ.ިޢލުްމ 

. މީހަކު ކިތަންމެ  ޢިލްމަކީ އެއަށް އިންތިހާއެއްވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ
މައްޗަށް ކިޔެވިކަމުގައި ވިޔަސް ޢިލްމުގެ ނިމުމާ ހަމައަކަށް އޭނާ 
. އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރީގެ ޢިލްމުވެރިންނަށް  ނުފޯރާނެއެވެ
. އިސްވެދިޔަ އިމާމުންނަށް ފެނިފައިނުވާ  ވިސްނައިލުމުން އެނގޭނެއެވެ

ތައް މަސްއަލައެއް އެބޭކަލުންގެ ފަހުން އައި ޢިލްމުވެރިން އެ
. ޢިލްމަކީ މާތް . އަދި هللا ހޯދައިފައިވެއެވެ އިންސާނާއަށް ދެއްވި ނިޢުމަތެކެވެ
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. ވަނީ އިންهللا ކަންވެސް ޢިލްމު ފުޅާކުރުމުގެ ޤާބިލުއެ ސާނާއަށް ދެއްވާފައެވެ
. އިންސާނާފަހެ ޢިލްމުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެ ގެ ސިކުނޑި އެވެ

. މާތް ތަންދޭ މިންވަރަކުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަމުންދާ هللا ހުށިކަމެވެ
 . ސިކުނޑީގެ ބާރު ދެއްވާފައިވަނީ އެކި މީހުންނަށް އެކި ވަރަށެވެ

ގެ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ޤާބިލުކަމެއްއެހެންކަމުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެ
މައިދާނުގައި ގަދައަޅައި ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށްޓަކައި ޢިލްމުގެ 

. އަދި ޢިލްމުގައި ޙައްދު ކަނޑައަޅަން  މަސައްކަތްކުރާހުށިކަމެވެ
. އަދި ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމަކީ ޢިލްމުގެ އިންތިހާ  އުޅެގެންނުވާނެއެވެ

. މާތް ،ކަމުގައި ދެކި هللا އެވަރުން ފުއްދައިލައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ގެ  عباس بن عبد اهللاރުއްސުންލެއްވި  ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. "مـنهوماَن الَ يشـبعاَن،  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  ވިދާޅުވިއެވެ
: )(صحيح اجلامع "صاَحب الْعلْمِ، وصاَحب الدنياَ "ބަނޑު ނުފުރޭ  މާނައީ

. އެކަކީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަން އުޅޭ ދަހިވެތި ދެމީހަކު މީހާއެވެ. ވެއެވެ
. ރިވާޔަތުން މިފަހެ  "އަނެކަކީ ދުނިޔެ ޙާޞިލުކުރަން އުޅޭ މީހާއެވެ

ދޭހަކޮށްދެނީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރާ މީހާ އެޢިލްމުން ބަނޑު ނުފުރޭނެކަމެވެ. 
. އެހެންކަމުން  އަބަދުވެސް ޢިލްމު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަމެވެ

 .   ޢިލްމަށް އިންތިހާއެއް ނުވާކަން އެނގެއެވެ
ނީ ޢިލްމަކީ އެޢިލްމު ޙާޞިލުކުރާ މީހާ އަބަދުވެސް އެޢިލްމާ ދީ

. އަދި އޭގެ ފިޤުހު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  ގުޅުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ޢިލްމެކެވެ
. މުއުމިނުންނަކީ ދީނީ މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތްކުރުން އެދެވިގެންވާ ޢިލްމެކެވެ

ޅި އުމުރު ހޭދަކުރާ މުއްސަނދިކޮށް ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގައި މު
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. އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު ޙަލާލު ވަސީލަތްތަކަކީ  ،ބަޔެކެވެ
. ކައިބޮއި ހަދާއިރު ޙަލާލު ރިޒުޤަކީ  ،ކޮބައިތޯ އޮޅުންފިލުވައި ބަލަތެވެ

. އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ މުޢާމަލާތްކުރާއިރު އަޚުލާޤީ  ،ކޮބައިތޯ ބަލަތެވެ
. މިހުރިހާ ކަމަކީ  އެންމެހާ ރިވެތި ސިފައަކުން ސިފަ ލިބިގަނެވޭތޯ ބަލަތެވެ

. މުއުމިނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ  ދީނީ ޢިލްމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ
. އަދި ހުރިހާ  ހުރިހާ ކަމެއް ބިނާކުރަން ޖެހެނީ މިޢިލްމުގެ މައްޗަށެވެ

. ހެޔޮކަންހެޔޮކަމެއްގެ ބިންގަ ތަކުގައި މުޅި ދިރިއުޅުން ލަކީ ދީނީ ޢިލްމެވެ
. ހެޔޮކަމެއް ހޭދަ ކުރުން އެއީ މުޅިއުމުރުގައި ޢިލްމާ ގުޅުން ބެހެއްޓުމެވެ

. މުއުމިނުންނަކީ  ހެޔޮކަމެއްކަމުގައި އެނގުންވަނީ ދީނީޢިލްމުގެ ތެރެއިންނެވެ
. ހެޔޮ ކަންތައްތަކުން ބަނޑު ނުފުރޭ  ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް ދަހިވެތި ބައެކެވެ

 . އެކަލާނގެ އަޅާއަށް ދެއްވާ އެންމެބޮޑު  ،Iاهللا ފަހެ ދުނިޔޭގައި ބައެކެވެ
. ފަހެ  އެއްނިޢުމަތަކީ އެކަލާނގެ ދީން އަޅާއަށް ފަހުމްކޮށްދެއްވުމެވެ
އެނަސީބު ލިބިއްޖެ މީހަކީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ހުރިހާ ހެވެއް އެމީހެއްގެ 

. މާތް معاوية بن أيب ރުއްސުންލެއްވި هللا އަތް މައްޗަށް ޖަމާވެއްޖެ މީހެކެވެ
. ގެ ކި سفيان . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول اهللا ބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
r ެޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ. فَقِّـها يرـيخ اُهللا بِه رِدي ننِ""ميي الدف ه (فق عليهمت)  

 : އެމީހަކަށް ހެވަކަށް އިރާދަކުރައްވައިފި މީހާ ދަންނައެވެ. "هللا މާނައީ
." އެހެންކަމުން  "تعـلَّموا من الْمـهد އޭނާއަށް ދީން ފަހުމްކޮށްދެއްވައެވެ

"ـدމަންމަގެ އުނގުން ފެށިގެން ކަށްވަޅަށް ދާންދެން ތަޢުލީމު  إِلَى اللَّح"
  ".          އުނގެނޭށެވެ
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ުއނގުެނމާިއ ުއނަގްނަނއިިދުނަމްށ ހެދޭ ަމިޖީލެހްއގެ މާތަްކމާިއ 
ން    މިަތެވރިަކ

ކުރީޒަމާނަކީ މިޒަމާނެކޭ އެއްފަދައިން މަދްރަސާތަކާއި ޖާމިޢާތައް 
 . ނުވަތަ ސްކޫލްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީތައް ބިނާކުރެވިފައިވާ ޒަމާނެއްނޫނެވެ
 . އެޒަމާނުގައި މަދުރަސާއެއްކަމުގައި މީސްތަކުން ބަލައި އުޅެނީ މިސްކިތެވެ

ރެއިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ތެ
 . ޔުނިވަރސިޓީއެއް ކަމުގައިވާ މިޞްރުގެ އަލްޖާމިޢުލްއަޒުހަރަށް ބައްލަވާށެވެ
 . އެއީ މިޞްރުގެ ޤާހިރާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބިނާކުރެވެނު މިސްކިތެވެ

ވަނައަހަރު މީސްތަކުންނަށް ދީނީ  361މިމިސްކިތް ބިނާކުރެވުނީ ހިޖުރައިން 
. އޭރު ޢިލްމުވެ ށް ރިން މީސްތަކުންނަތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައެވެ

. މިއަދު އެންމެހާ  ދަރުސުދެއްވަނީ މަޖިލީސްތަކެއްގެ ކައިފިއްޔަތުގައެވެ
މުއުމިނުންގެ ދޫތަކުން އެބޭކަލުންގެ ތަޢުރީފާއި ޘަނާ ބަޔާންކުރެވެމުންދާ 
ޢިލްމުވެރިންނަކީ އެފަދަ މަޖިލީސްތަކުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވި 

. އަދި އެފަދަ މަޖިލީސްތަ ސްތަކުގައި ތިއްބަވާ ކަކީ އެމަޖިލީބޭކަލުންނެވެ
ފަޚުރުވެރިވެ هللا އުޑުގެ އަހުލުވެރިންގެ މެދުގައި މާތް ،ނާގެންމާތްފަރުދުން

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا ވޮޑިގަންނަވާ މާތްމަޖިލީސްތަކެކެވެ
. . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا  ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

"ماَ اجتمع قَوم في بيت من بيوت اِهللا، يتلُونَ كتاَب اِهللا  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
 مهفَّـتحةُ، ومحالر مهتـيغَشةُ، ونيكالس هِملَيع لَتزإِالَّ ن ،مهنينَ بوساردتيو
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مياُهللا ف مهذَكَركَةُ، والَئالْم"هدنع މާނައީ: "އެބައެއްގެ  (رواه أبو داود) ن
މައްޗަށް ހިތްހަމަޖެހުން ފައިބައި، އަދި ރަޙުމަތް އެބައެއްގެމަތިން އެބަޔަކު 

، هللاފޮރުވާލައި، އަދި މަލާއިކަތްބޭކަލުން އެބަޔަކު ވަށާލައްވާ، އަދި 
އެއްގެ އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުގައި ތިއްބަވާ މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި އެބަ

ޒިކުރުކުރައްވާ ޙާލު މެނުވީ އެއްވެސް ބަޔަކު މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ގެ ފޮތްކިޔަވައި، އެފޮތުން އެކަކުއަނެކަކަށް هللا މިސްކިތަކަށް ޖަމާވެ، 
".   ދަރުސްދީ ނުހަދަތެވެ

  

 ގެ ައޖުަރީކ ެދިމެގްނވާ ައޖުެރެކެވ.ިޢލުްމ 

އަޖުރާއި ސަވާބު އެހެން ޢިލްމުތަކާ ޚިލާފަށް ދީނީ ޢިލްމަކީ އޭގެ 
. ޢިލްމުވެރިޔާ ނިޔާވުމަށްފަހުވެސް އެޢިލްމުގެ އަޖުރު  ދެމިގެންވާ ޢިލްމެކެވެ

. ފަހެ ޢިލްމުވެރިޔާއަށް ކާއިނާތުގައި ވާހައި  އޭނާއަށް ލިބެމުންދާ ޢިލްމެކެވެ
. ޢިލްމުވެރިއަކު ނިޔާވުމުމަޚުލޫޤެއް ހެޔޮ ދުޢާކުރެތެ ން އުޑާއި ބިން ރޮއި ވެ

. އަދިހިތާމަކުރެތެ އޭނާ މީސްތަކުންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި އިން  ވެ
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އް އޭނާއަށް ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދޭނެތެކޮންމެތަނެ ވެ

 . ގެ هللا ޢިލްމަކީ މުޖުތަމަޢު އިސްލާޙުކުރުމަށްވާ އެންމެބޮޑު ޒަރިއްޔާއެވެ
. މީސްތަކުން ހެއްދެވުނު  މަޢުރިފާ މީސްތަކުންނަށް ޙާޞިލުކޮށްދޭ ވަޞީލަތެވެ

. މީސްތަކުންނަށް ކެމަޤުޞަދު އެއުރެންނަށް ހަނދުމަކޮށްދޭ ޒިކުރާއެ ވެ
 . . ޙައްޤާއި ބާޠިލު ވަކިކޮށްދޭ ފުރުޤާނެކެވެ ސީދާމަގު ދައްކައިދޭ ނޫރެކެވެ
ޝައްކުތަކާއި ވަސްވާސްތައް ރައްދުކޮށްދޭ ޙުއްޖަތެކެވެ. ޖަހާލަތާ ޚިލާފަށްވާ 
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. އަދި  . ހިތްތަކަށްވާ ބަޞީރަތެކެވެ ނަބިއްޔުންގެ ތަރިކައެވެ. ބުރުހާނެކެވެ
 .   މިޢިލްމު ލިބިގެންފި މީހާ އެލިބިގަތީ ފުރިހަމަ ނަސީބެކެވެ

އިސްވެދިޔަ އިމާމުންނާއި މުޙައްދިޘުންގެ ތާރީޚުގެ ޞަފްޙާތަކަށް 
އެބޭކަލުން މިޢިލްމަށްޓަކައި ކުރައްވާފައިވާ  ،ފުން ނަޒަރަކުން ބަލައިލާއިރު

. އެބޭ ކަލުން، އެބޭކަލުންގެ ފަހުން އައި މިންނެތް މަސައްކަތް ފެނިގެންދެއެވެ
 ޖީލުތަކަށް މިޢިލްމު ފޮތްތަކެއްގެ ސިފާގައި ޖަމާކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ވަރަށް

. އެހެންކަމުން ގިނަގުނަ ޤުރުބާންތަކެއް ވެވަޑައިގެން އެބޭކަލުންގެ ، هللاނެވެ
އަޖުރު ދެންމެވުމާއެކު އެބޭކަލުންގެ ހަނދާންތަކާއި ޒިކުރާ، ޤިޔާމަތާ 

. މިއަދު ހަމައަށް މުއު މިނުންގެ ހިތްތަކާއި ދޫތަކުގައިވަނީ ލައްވަވާފައެވެ
އެބޭކަލުންގެ ހަށިކޮޅުތައް ފަނާވެގޮސްފައިވީނަމަވެސް އެބޭކަލުންގެ 
. އެއީ އެބޭކަލުން ދޫކުރައްވާފައިވާ ޢިލްމުގެ  އަސަރުތައް ދިރިއެބަހުއްޓެވެ

 . أمري  ޒަމާނުގައިއަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ  -رمحه اهللا-اإلمام البخاري ޚަޒާނާއެވެ
ގެ ލަޤަބުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ މުޙައްދިޘެކެވެ.  املؤمنني يف احلديث

ދުނިޔޭގައި މީސްތަކުންނަށް  Iاهللا އެކަލޭގެފާނުގެ ހެޔޮލަފާކަމާއި މާތްކަން 
. އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވީ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ގަބުރުފުޅުން  ،ދެއްކެވިއެވެ

. އަދި ފަސްދާނުލެވުމުން މަހާނަފުޅުގެ ގޮމަކަސްތޫރިވަސް ދުވަންފެށިއެވެ
. ބައެއްމީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ  ވެލިންވެސް ގޮމަކަސްތޫރިވަސް ދުވަންފެށިއެވެ

 .   މަހާނަފުޅުން ވެލިގެންދިޔަކަމަށްވެސް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
ޝަރީޢަތުގެ އެދުމާ  ،ދީނުގެ ޢިލްމަކީ އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު

އޭގެ ޞާޙިބުމީހާ މިދެންނެވުނު ދަރަޖައަށް  ،އެއްގޮތަށް އުނގެނެފިނަމަ
. ފަހެ ޢިލްމުވެރިޔާ ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ދިއުމުން  ވާޞިލުކޮށްދޭ ޢިލްމެކެވެ
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اهللا  ،އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޢިލްމީ ޚިދުމަތްތައް ދުނިޔޭގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު
I ެމާތްމިހުންނަވަތެއޭނާއަށް އަޖުރު ދެއްވުމުގައި ދ . هللا ވެ

. އެކަލޭގެފާނު  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . "إِذَا ماَت اِإلنساَنُ انقَطَع عنه  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

بِه فَعتنلْمٍ يع أَو ،ةجاَرِي قَةدياََء. صأَش ثَالَثَة نإِالَّ م لُهمع وعدحٍ يصاَل لَدو أَو ،
"ން މެނުވީތިނެއްޗަކު، މާނައީ: "އިންސާނާ މަރުވާ ހިނދު (رواه مسلم) لَه 

އޭނާއަށް އަޖުރުލިބޭނެ ހުރިހާ ޢަމަލެއްގެ ސިލްސިލާ އޭނާގެ ކިބައިން 
. އެއީ ދެމިގެންވާ ޞަދަޤާތަކާއި، ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމަކާއި،  ކެނޑުނީއެވެ

 ".   އޭނާއަށް ދުޢާކޮށްދޭނެ ޞާލިޙު ދަރިއެކެވެ
. ބިންމަތީގައި އޭގެ އަސަރު  × ދެމިގެންވާ ޞަދަޤާތް ދަންނައެވެ

. މިސާލަކަށް ސަވާބުދެއްވާނެތެهللا ކުރިމީހާއަށް ހިނދަކު އެކަންދެމިހުރިހާ  ވެ
. ފަހެ އޭނާ هللا މީހަކު މިސްކިތެއް  ގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި ބިނާކުރިއެވެ

 ގައި މީސްތަކުން ނަމާދުކުމުންދާހައިނިޔާވުމަށް ފަހުގައިވެސް އެމިސްކިތު
. އަޖުރު ދެއްވާނެތެهللا ކު އޭނާއަށް ހިނދަ  ވެ

. މީސްތަކުންގެ ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމު × މެދުގައި އޭގެ  ދަންނައެވެ
هللا ކުރި މީހާއަށް ހިނދަކު އެޢިލްމު ޝާއިޢު އަސަރު ދެމިއޮތްހައި

. މިސާލަކަށް މީހަކު ސަވާބުދެއްވާނެތެ ގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި ދީނީ هللا ވެ
. ފަހެ އޭނާ ނިޔާވުމަށް  ފޮތެއް . ނުވަތަ ބަޔަކަށް ކިޔަވައިދިނެވެ ލިޔުނެވެ

ހިނދަކު  މީސްތަކުން ފައިދާ ޙާޞިލުކުރާހައި ފޮތުން ފަހުގައިވެސް އޭނާގެ
މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ނުވަތަ މީސްތަކުންނަށް އޭނާ ކިޔަވައިދިން ޢިލްމު 

.ވާނެތެއަޖުރު ދެއްهللا ހިނދަކު އޭނާއަށް  ދެމިއޮތްހައި  ވެ
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. މީހަކު އޭނާގެ  × އޭނާއަށް ދުޢާކޮށްދޭނެ ޞާލިޙު ދަރިފުޅު ދަންނައެވެ
. ދަރިފުޅަށް ރައްބު ދަރިފުޅު ރަނގަޅުގޮތުގަ އި ތަރުބިއްޔަތުކުރެއެވެ

. އަދި އެދަރިފުޅަކީ  . އަދި ދީން އުނގަންނާދެއެވެ هللا މަޢުރިފާކޮށްދެއެވެ
އެއަމާނާތަށް ފުރިހަމައަށް  ،އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އަމާނާތެއްކަން ދަނެ

. ދެން އެގޮތަށް ދަރިފުޅު ތަރުބިއްޔަތުވާއިރު ގެ هللا  ،އަމާނާތްތެރިވެއެވެ
ތަކާއި މައިންބަފައިންގެ ޙައްޤުތައް ދަރިފުޅަށް ހުންނަނީ އެނގިފައެވެ. ޙައްޤު

. ފަހެ  އަދި އެދަރިފުޅު އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮދުޢާކޮށްދެއެވެ
. އެއީ އަޖުރު ދެއްވަތެهللا ހުންނަށް އެދުޢާތަކުގެ ސަބަބުން އެދެމީ ވެ

 .   އެދެމީހުން މަރުވެގޮސްފައިވީ ނަމަވެސް މެއެވެ
  

 ަދަރްނެޏެކެވ.ީކ ިޢލަްމ 

. އަދި އެދަރަނި ލިބިގަންނަ މީހާ  ޢިލްމަކީ ލިބިގަނެވޭ ދަރަންޏެކެވެ
. ދެން އެދަރަނި އަދާކުރާނީ  އެދަރަނި ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ
ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ފަހެ ޢިލްމުގެ ދަރަނި އަދާކުރަންޖެހޭނީ ދެގޮތަކަށެވެ. 

. އަނެއްގޮތަކީ  އެއްގޮތަކީ ޢިލްމުގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ
. ފަހެ  އުނގެނިފައިވާ ޢިލްމު އެހެނިހެން މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ
މިއީ ޢިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާ ދުވަހުން 
. ފަހެ ޢިލްމު އުނގެނި  ފެށިގެންވެސް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ނުކުތާއެކެވެ

! އުންޢިލްމުގެ ދަރަނި އަދާނުކުރާ ކި މަތް ހައި ބަޔަކު ވޭހެއްޔެވެ
ތިބި ޤާއިދުންނަކީ ގެން ތެދުމަގުގައި ކުރިއަށްދާންއިޞްލާޙުކޮށް މީސްތަކުންނާ
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. އެބައިމީހުން، އެބައިމީހުންގެ މިމަސްއޫލިއްޔަތު  ޢިލްމުވެރިންނެވެ
މުޖުތަމަޢު ފަސާދަވުމުގައި ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ  ،އަދާނުކޮށްފިނަމަ

هللا މާތް  އެބައިމީހުން ހިމެނޭނެކަން ކަށަވަރެވެ.ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 
. އެކަލޭގެފާނު  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . "ޤިޔާމަތްދުވަހު،  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
ވެ. ތިންމީހެއްގެ ފައިޞަލާކުރެވޭނެތެ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ

. އޭނާ  ގެ ޙަޟުރަތަށް هللا އޭގެތެރެއިން އެކަކީ ޝަހީދެކެވެ
. އަދި  ޢުމަތްތައް އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ނި، هللاޙާޟިރުކުރެވޭނެއެވެ

. އަދި އޭނާ އެނިޢުމަތްތައް ދެނެގަންނާއަންގަވައިދެއްވާނެތެ . ދެން ވެ ނެއެވެ
. އެނިވަޙީކުރައްވާނެތެهللا   ކޮންގޮތަކަށް ޢުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ތިބާ ހިފީވެ

. އިބަ  ގެ މަގުގައި މިއަޅާ هللا ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ދަންނަވާނެއެވެ
. ޝަހީދުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ހަނގު ވެ. ވަޙީކުރައްވާނެތެهللا ރާމަކުރީމެވެ

. އެހެނެއްކަމަކު ތިބާ ހަނގުރާމަކުރީ މީސްތަކުން  ތިބާ ދޮގުހަދައިފިއެވެ
. އެނަން ތިބާއަށް ދުނިޔޭގަ  އޮތީއި ތިބާއަކީ ކުޅަދާނަ މީހެކޭ ބުނުމަށެވެ

. هللا ކަތުންނަށް މަށް މަލާއިދެން އޭނާ ނަރަކައަށް އެއްލައިލެއްވު ލިބިފައެވެ
. އެހިނދު އޭނާ މޫނުވަތަށް ދަމަމުން ގެންގޮސް އަމުރުކުރައްވާނެތެ ވެ

. އެތިން މީހުންކުރެ އަނެކަކީ ޢިލްމު އުނގެނި  ނަރަކައަށް އެއްލައިލެވޭނެއެވެ
. އޭނާ  އަދި އުނގަންނައިދީ އަދި ޤުރުއާން ދަސްކުރި ގެ هللا މީހެކެވެ
. އަދި  އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ، هللاޙަޟުރަތަށް ޙާޟިރުކުރެވޭނެއެވެ

. އަދި އޭނާ އެނިޢުމަތްތައް ޢުމަތްތައް އަންގަވައިދެއްވާނެތެނި ވެ
. ދެން  . هللا ދެނެގަންނާނެއެވެ ޢުމަތްތަކުގެ ބޭނުން އެނިވަޙީކުރައްވާނެއެވެ
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. މިއަޅާ ޢިލްމު އޭނާ ދަން ހެއްޔެވެ؟ ކޮންގޮތަކަށް ތިބާ ހިފީ ނަވާނެއެވެ
. އަދި އިބަ  ގެ هللا އުނގެނި އެޢިލްމު މީސްތަކުންނަށް އުނގަންނައިދިނީމެވެ

 . هللا ރުހިވޮޑިގަތުން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ޤުރުއާންވެސް ކިޔެވީމެވެ
. އެހެނެއްކަމަކު ތިބާ ޢިލްމު ތެވަޙީކުރައްވާނެ . ތިބާ ދޮގުހަދައިފިއެވެ ވެ

. އަދި ތިބާ  އުނގެނުނީ މީސްތަކުން ތިބާއަކީ ޢިލްމުވެރިއެކޭ ބުނުމަށެވެ
 . އެނަން ތިބާއަށް ޤުރުއާން ކިޔެވީ މީސްތަކުން ތިބާއަކީ ޤާރީއެކޭ ބުނުމަށެވެ

. ދުނިޔޭގައި އޮތީ މަށް ދެން އޭނާ ނަރަކައަށް އެއްލައިލެއްވު ލިބިފައެވެ
. ދެން އޭނާ މޫނުވަތަށް ދަމަމުން އިކަތުންނަށް އަމުރުކުރައްވާނެތެމަލާ ވެ

. ތިންވަނަ މީހަކީ  ގެންގޮސް އެމީހަކަށް ، هللاނަރަކައަށް އެއްލައިލެވޭނެއެވެ
. އެކި ވައްތަރުގެ މުދާ  އޭނާއަށް هللا ތަނަވަސްކަން ދެއްވި މީހެކެވެ

. އޭނާ  . އަދި هللا ދެއްވިއެވެ ، هللاގެ ޙަޟުރަތަށް ޙާޟިރުކުރެވޭނެއެވެ
. އަދި އޭނާ ޢުމަތްތައް އަންގަވައިދެއްވާނެތެއޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ނި ވެ

. ދެން ނިޢުމަތްތައް ދެނެގަންނާއެ ވެ. ވަޙީކުރައްވާނެތެهللا ނެއެވެ
އޭނާ  ހެއްޔެވެ؟ ކޮންގޮތަކަށް ޢުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ތިބާ ހިފީއެނި

. އިބަ އެމަގެއްގައި ހޭދަކުރުމަށް ރުހިވޮޑިގަންނަވާ  ،هللاދަންނަވާނެއެވެ
. އެމުދާ ހޭދަނުކޮށް މިއަޅާ ދުލެ ،އެންމެމަގެއްވެސް هللا އްނުކުރަމެވެ

. އެހެނެއްކަމަކު ތިބާ އެގޮތަށް އްވާނެތެވަޙީކުރަ . ތިބާ ދޮގުހަދައިފިއެވެ ވެ
 . އެނަން ތިބާއަށް ކަންތައްކުރީ މީސްތަކުން ތިބާއަކީ ދީލަތިމީހެކޭ ބުނުމަށެވެ

. ދުނިޔޭގައި އޮތީ މަށް ނަރަކައަށް އެއްލައިލެއްވު ދެން އޭނާ ލިބިފައެވެ
. ދެން އޭނާ އިކަތުންނަށް އަމުރުކުރައްވާނެތެމަލާ މޫނުވަތަށް ދަމަމުން ވެ

 ".    (رواه مسلم)ގެންގޮސް ނަރަކައަށް އެއްލައިލެވޭނެއެވެ
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ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ތިންމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ޢިލްމު ޙަދީޘު
. އަދި އެފަދަ  އުނގެނި ޢިލްމުގެ ދަރަނި އަދާނުކުރި މީހާކަން އެނގިއްޖެއެވެ

. ފަހެ ދީނީ ކަމެއްކުރާ މީހާ އޭނާގެ މީހާގެ ނިމުންހުރިގޮތްވެސް އެނގިއްޖެއެވެ
. ފައިނިޔަތަށް ބަލާ . އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ ހުށިކަމެވެ

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ދީނީ ހުރިހާކަމެއް ބިނާވެގެންވަނީ ނިޔަތުގެ 
. ފަހެ  ވޭ ޤަބޫލުކުރައްވާނީ ތެދުވެރި ނިޔަތެއްގެ މައްޗަށް ކުރެهللا މައްޗަށެވެ

. އިސްވެދި ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ތިންމީހުންނަކީ ޔަ ޙަދީޘުކަންތަކެވެ
އެންމެމަތީ ދަރަޖަތަކުގައި ސުވަރުގޭގެ  ،އެއުރެންގެ ނިޔަތް ތެދުވެރިވީނަމަ

. ނަމަވެސް ފަނާވަނިވި ދުނިޔޭގެ ޖާހަކަށްޓަކައި  ތިބޭނޭ މީހުންނެވެ
ބަދީޙަޔާތް އާޚިރަތުގެ ނަސީބު ފުރަގަހަށް އެއްލައިލުމުން އެބައިމީހުންގެ އަ

. ކިހައިބަރުބާ   ހެއްޔެވެ!  ބޮޑު އަބާއްޖަވެރިކަމެއްދުވީއެވެ
 . ޢިލްމަކީ ލިބިގަނެވޭ ދަރަންޏެއްކަން ބަޔާންވެއްޖެއެވެ

 ވެސްއެހެންކަމުން އެދަރަނި ލިބިގަނެވެނީ ކޮންބައެއްގެ ފަރާތަކުންތޯ
. އެހެނީ ދީނުގެ ހުރިހާ ޢަމަލެއް  ރަނގަޅަށް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ
. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ޢިލްމަކީ  ބިނާކުރަންޖެހެނީ ޢިލްމުގެ މައްޗަށެވެ

 .  -رمحه اهللا-حممد بن سريين ދީންކަމުގައި ތަޢުބީރުކުރައްވާފައިވެއެވެ
 .  (رواه أبو روا عمن تأْخذُونَ دينكُم""إِنَّ هذَا الْعلْم دين، فَانظُވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން މިޢިލްމަކީ ދީނެކެވެ.  نعيم يف احللية والذهيب يف السير)
ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން ޙާޞިލުކުރަނީ ކޮންބައެއްގެ 

." އަދި ހަމަ މިބަސްފުޅު ފައިކިބައިންތޯ ބަލާ رمحه - اإلمام مالكހުށިކަމެވެ
. ފަހެ ދުނިޔޭގައި މުސްލިމުން  -اهللا ގެ ކިބައިންވެސް ރިވާވެގެންވެއެވެ
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. ޒުހަބުތަކާއި ފިރުޤާތައްވެސް އެހައިމަ ،ގިނަވުމާއެކު ގިނައެވެ
.  ކޮންމެބަޔަކުވެސް ދަޢުވާކުރަނީ އެބައިމީހުން އެތިބީ ޙައްޤުގައި ކަމަށެވެ

. ޙައްޤަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތެ . ފަހެ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާ ދަންނައެވެ ވެ
. އަދި  އެއްގޮތަށް ބުނެފި މީހާ ޙައްޤުބަސް ބުނެފިކަން ކަށަވަރެވެ
. ދީނުގެ  އެއާޚިލާފަށް ބުނެފި މީހާ ޙައްޤުން އެއްކިބާވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ
ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަން އެދޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިއަކު 

ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ޤުރުއާނާއި  ހުށިކަމެވެ. އިޚުތިޔާރުކުރާ
ސުންނަތުގެ ފުރިހަމަ ޢިލްމު ޙާޞިލުކޮށްގެން ތިބި، އެއަށް ޢަމަލުކުރާ، އަދި 

. އަދި އެއީ  أهل އެޢިލްމުގެ ޚިދުމަތުގައި ވަގުތުތައް ޤުރުބާންކުރާ މީހުންނެވެ
. އަދި އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ السنة واجلماعة  އަށް ނިސްބަތްވެގެންވާ މީހުންނެވެ

. ދެންތިބި އެހެނިހެން  މަންހަޖުގައި ސާބިތުވެގެން ތިބި މީހުންނެވެ
ސުތައް ކިބާވެ، އެބައިމީހުންގެ ހަވާނަފްފިރުޤާތަކުގެ މީހުންނަކީ ޙައްޤުން އެއް

ރައްބުކަމުގައި ހަދައި ޝިރުކުތަކާއި ބިދުޢަތަކަކީ އެންމެބޮޑެތި ހެޔޮޢަމަލުތައް 
. ފަހެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށް އެދޭ  ކަމުގައި ހަދައިގެން ތިބި މީހުންނެވެ
  ހުށިކަމެވެ. މީހާ މިބައިމީހުންގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވާ

  

 !.........ުއނގުެނަމްށަފހު ިޢލުްމ 

ޢިލްމު އުނގެނުމަށްފަހު ތިމާގެ އެންމެހާ ޢަމަލެއް އެޢިލްމާ 
. އޭގެތެރެއިން ތިމާ ހިތްއެދޭ  އެއްގޮތަށް ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެއެވެ

ހިތްނޭދޭ ކަންތައްތައް ރައްދުކޮށް ނުވަތަ ތިމާގެ  ،ޤަބޫލުކޮށްފައިކަންތައްތައް 
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. އެއީ  ހަވާނަފްސާ އެއްގޮތަށް ތައުވީލުކުރަން އުޅެގެން ނުވާނެއެވެ
. މާތް . އަދި ޢިލްމަށް ވެވޭ ޚިޔާނާތެކެވެ هللا ފުރެދުމެކެވެ

 . g  f     q  p  o  n  ml  k  j     i  h] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
u  t  sr     }|  {  z  y  x  w  vZ   ] :١١احلج[  

އަށް އަޅުކަންކުރާ ބަޔަކު هللا މާނައީ: "އަދި ދީނުގެ ކައިރިފަށުގައި ތިބެގެން 
އަށް هللا (އެބަހީ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނެތި ޝައްކުކަން މަތީ ތިބެ 

) މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ވެއެވެ. އެބައިމީހުންނަ ށް، އަޅުކަންކުރާ ބަޔަކު
އެކަމުން  ،ޖެނަމައެދޭފަދަ) ހެޔޮކަމެއް ދިމާވެއް (އެބައިމީހުން

. އަދި މަޖެހެތެހިތްހަ ) އެބައި(هللا ވެ މީހުންނަށް އިމްތިޙާނެއް ގެ ޙަޟުރަތުން
)  ،ޖެނަމަޖެހިއް އެބައިމީހުން (އެބަހީ މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ

. އެފަދަ ކުރިންތިބި ނުބައި ގޮތު ގެ މައްޗަށް އަލުން އެނބުރި ދެތެވެ
." ޢިލްމު އުނގެނުމަށްފަހު ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ގެއްލިއް ށްމީހުންނަ ޖެއެވެ

މީސްތަކުން ދީނުގެ ނަމުގައި  ،ޢިލްމުވެރިޔާ އޭނާގެ ވަޠަނަށް އަންނަ ހިނދު
. އެހިނދު ބައެއްފަހަރު  ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އުޅޭތަން އޭނާއަށް ފެނެއެވެ

ވާ އާޔަތެއް މާން ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތާ ދިކަންތައްކުރެވޭ ގޮތަކީ މީސްތަކު
. އަދި ޚިލާފުވާ  ،ނުވަތަ ޙަދީޘެއް އޮތްނަމަ އެއާޔަތާއި ޙަދީޘް ފާޅުކުރެއެވެ

އެއާޔަތާއި ޙަދީޘް މީސްތަކުންގެ  ،އާޔަތެއް ނުވަތަ ޙަދީޘެއް ފެނިއްޖެނަމަ
. ނުވަތަ މީސްތަކުންނަށް ބިރުން  އެދުމާ އެއްގޮތަށް ތައުވީލުކުރެއެވެ

.އެއާޔަތާއި ޙަދީޘް ވަންހަނާކުރެ . ދަންނައެވެ.  އެވެ ނުވަތަ ރައްދުކުރެއެވެ
. ޢިލްމުވެރިޔާގެ ވަޒީފާއަކީ هللا ޢިލްމަކީ މާތް ދެއްވާ ނިޢުމަތެކެވެ

. އެވަޒީފާ ޙައްޤުގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް  ނަބީބޭކަލުންގެ ވަޒީފާއެވެ
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. އެއީ  ،ތެދުވެއްޖެނަމަ މީސްތަކުންގެ މަލާމާތްތަކާއި ދުއްތުރާތައް ޖެހޭނެއެވެ
. ޙައްޤުބަހަކީ  ނަބީބޭކަލުންނަށްވެސް ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ކަންތައްތަކެވެ

. އޭނާގެ މައްޗަށް  އެކަމަކު ނަތީޖާ ފޮނި ،ދޫމައްޗަށް ހިތި އެއްޗެކެވެ
. އެއީ ނަބީބޭކަލު ންވެސް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެމައިދާނުގައި ކެތްތެރިވުމެވެ

. އެއީ  ކެތްތެރިވެވަޑައިގަތް . އަދި ޙައްޤުބަސް ފާޅުކުރުމެވެ ފަދައިންނެވެ
. އެއާ ޚިލާފަށް މީސްތަކުން މީ ސްތަކުންގެ އެދުމާ ޚިލާފުވީނަމަވެސް މެއެވެ

އިސްވެދިޔަ އާޔަތުގެ ޙުކުމުގެ ތެރެއަށް  ،އެދޭގޮތަށް ލަގަން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ
. މާތް حذيفة بن ރުއްސުންލެއްވި هللا ވަދެދާނެކަމަށް ބިރުވެތިވާހުށިކަމެވެ

.  اليمان . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ "ياَ معشر ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 ماَالً، لَقَدشناً ويمي مذْتإِنْ أَخا، وديعقاً ببس مقْتبس ا، فَقَدوميقتاِء ! اسالْقُر

ލްމު މާނައީ: "އޭ ޤުރުއާނުގެ ޢި (رواه البخاري) ضلَلْتم ضالَالً بعيدا"
! އެޢިލްމުގެ މަ ތީގައި ޙާޞިލުކޮށްގެން ތިބި ޖަމާޢަތުގެ މީސްތަކުންނޭވެ

. (އެބަހީ  ޤުރުއާނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ޤާއިމުވާށެވެ
.) ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ވަރަށްދުރަށް ކުރިއަރައި  ސާބިތުވާށެވެ

. (އެބަހީ ތިޔަބައިމީހުން ތި ޔަތިބީ ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމުން ގޮސްފިއެވެ
މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަމުގެ ގޮތުން އެހެން މީހުންނަށްވުރެ  ،ޢިލްމުވެރިވެ

.) އަދި ތިޔަބައިމީހު ން (ޤުރުއާނުގައިވާ ގޮތް ކުރިއަރައި ގޮސްފައެވެ
ނުވަތަ ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމު  ،) އެހެން ގޮތްގޮތުގައި ހިފައިފިނަމަދޫކޮށްލައި

ތިޔަބައިމީހުން ދުރުވެގެންވާ  ،ން ފަށައިފިނަމަގޮތްގޮތަށް ތައުވީލުކުރަ
." އެހެންކަމުން ޢިލްމު  މަގުފުރެދުމަކުން މަގުފުރެދިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ
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. އަދި އެޢިލްމުން  އުނގެނުމަށްފަހު ބާޠިލު ތައުވީލުތަކުން ދުރުވާހުށިކަމެވެ
 .   ދުނިޔަވީ ސައުދާނުކުރާހުށިކަމެވެ

އިންތިހާއަށް ވާޞިލުވީކަމުގައި ޢިލްމު އުނގެނުމަށްފަހު ޢިލްމުގެ 
! އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނީ  . އަދިކިއެއްތަ ދެކިގެން ނުވާނެއެވެ
. ޢިލްމު މުރާޖަޢާ ކުރުމުގައާއި، މުޠާލަޢާ  ޢިލްމު ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ
ކުރުމުގައި ތިމާގެ ޙަޔާތުގެ ވަގުތުތަކުން ބައެއް ޤުރުބާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ންނާނެކަމަށް ދެކި އަމިއްލަ މޮޅު ދެވަނަ އެހެންމީހަކު ނުހު އަދި ތިމާއަށްވުރެ
. އަބަދުވެސް ދެކެންޖެހޭނީ ތިމާއަށްވުރެ ނަފް ސަށް ބޮޑާވެގެން ނުވާނެއެވެ

. އަދި ޢިލްމުގެ އިންތިހާވާކަން  މޮޅު އެހެންމީހުންވެސް ތިބޭނެކަމަށެވެ
ވާނޭ ކަށަވަރީ އިހުވެނިވި ކަންތަކާއި، މިހާރުވަނިވި ކަންތަކާއި، ފަހުން

. އެކަލާނގެ ގެ ޙަޟުރަތަ Iاهللا ކަންތައްތައް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ  ށެވެ
 .  ]٧٦يوسف: [ ª  ©  ¨ Z¦  § ]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

އެއަށްވުރެ މޮޅު  ލްމުވެރިއެއްގެ މައްޗަށްމާނައީ: "އަދި ކޮންމެ ޢި
. ގެ ޙަޟުރަތަށް ޢިލްމުގެ އިންތިހާ هللا(އެއީ  ޢިލްމުވެރިއަކުވެއެވެ

(. " އެހެންކަމުން އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކަށް ވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ
 .   އެންމެމޮޅު ޢިލްމުވެރިޔާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބުގެ ކިބައިން هللا މާތް
. އެކަލޭގެފާނު  ވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވަތެ r رسول اهللاރިވާވެގެންވެއެވެ

ބަނީއިސްރާއީލު މީހުންގެ ތެރޭގައި  ،uموسى "އެއްދުވަހަކު 
 . . އެހިނދު މީހަކު ސުވާލުކުރިއެވެ ޚުޠުބާދެއްވުމަށްޓަކައި ތެދުވެވަޑައިގަތެވެ

ސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެމޮޅު ޢިލްމުވެރިއަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ފަހެ މީ
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. އެ . ންމެމޮޅު ޢިލްމުވެރިއަކީ ތިމަންކަލޭގެފާމޫސާގެފާނު ދެންނެވިއެވެ ނެވެ
. އެއީ އެންމެމަތީ ޢިލްމުގެ ނިސްބަތް هللا ފަހެ އެކަމާ  ނުރުއްސެވިއެވެ

. ދެން ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. هللا  މޫސާގެފާނަށް އެކަލާނގެއަށް ނުކުރެއްވީތީއެވެ
ގެ އަޅަކު هللا އޭ ކިޔުނު ތަނުގައި ތިމަން مجمع البحرينِހަމަކަށަވަރުން 

. އެކަލޭގެފާނަކީ ކަލޭގެފާނަށްވުރެ ބޮޑު u رضخ(އެބަހީ  ) ވެއެވެ
. އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް  . މޫސާގެފާނު ދެންނެވިއެވެ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ

ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. هللا ކޮންގޮތަކުންތޯއެވެ؟  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ވާޞިލުވެވޭނީ
. އެތަނަކުން އެމަސް  ޓުކުރިއަކަށް މަހެއް ލައްވައިގެން ދަތުރުކުރައްވާށެވެ

. ދެންފަހެ މޫސާގެފާނާއި  ،ކަލޭގެފާނަށް ގެއްލިއްޖެނަމަ އެއީ އެތަނެވެ
ޓުކުރިއަކަށް މަހެއްލައްވައިގެން ދަތުރު  نويوشع بن ن ،އެކަލޭގެފާނުގެ އަޅު

. ދެން  . އެއީ ހިލައެއްގެ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެނެވެ ފެއްޓެވިއެވެ
 . ދެބޭކަލުން އެހިލަމަތީ އިސްތަށިފުޅު އަޅުއްވައިގެން އަވަހާރަފުޅުލެއްޕެވިއެވެ

. ފަހެ ހަރެއްގެ ގޮތަށް މަސް ޓުކުރިން ދެމިގަނެގެން ގޮސްފިދެންފަހެ އެ އެވެ
 . އަދި އެކަންވީ މޫސާގެފާނާއި ކަނޑުގައި އޭގެ މަގު ހަދައިލިއެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ ޣުލާމު ޙައިރާންކުރަނިވި ކަމަކަށެވެ. ދެން ދެބޭކަލުން 
. ދެން ގައި ދަތުރުކުރައްވައިފިރޭގަނޑުދުވާލުގެ ބާކީއޮތްބަޔާއި  އެވެ

މޫސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޣުލާމަށް  ،އަނެއްދުވަހު ހެނދުންވީ ހިނދު
. އަހުރެމެންގެ ހެނދު . ހަމަކަށަވަރުން ވިދާޅުވިއެވެ ނުގެ ނާސްތާ ގެންނާށެވެ

 .  ،Iاهللا އަހުރެމެންގެ މިދަތުރުގެ ސަބަބުން ވަރަށްބޮޑަށް ވަރުބަލިވެއްޖެއެވެ
ރުކުރެއްވި ތަން ފަހަނަޅައި އެތަނަކަށް މޫސާގެފާނު ވަޑައިގަތުމަށް އަމު

ފުމަށް ދާންދެން މޫސާގެފާނަށް ވަރުބަލިކަމުގެ އިހުސާސެއްވެސް ވަޑައިގެން
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. މޫސާގެފާނުގެ ޣުލާމު ވެނުލަ ވިދާޅުވިއެވެ.  يوشع بن نونއްވައެވެ
ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯއެވެ؟ އަހުރެމެން ދެކަލުން އެހިލަ 

ފަހެ އެމަހުގެ މަތިން އަހުރެން  ،ކައިރިއަށް މަޑުކުރެއްވި ހިނދު
. އަދި އެވާހަކަ ކަލޭގެފާނަށް ނަންގަތުމަށް އަހުރެން  ހަނދާންނެތުނެވެ
 . . މޫސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ހަނދާންނައްތައިލުވި ފަރާތަކީ ޝައިޠާނާއެވެ
އެމަސް ފުންމައިލައިގެން ދިޔަތަނަކީ އެއީ އަހުރެމެން ހޯދަން މިއުޅޭ 

. ދެން ދެބޭކަލުން ފި ޔަވަޅުތައް ބައްލަވަމުން އެތަނަށް އަލުން ތަނެވެ
. ފަހެ ދެބޭކަލުން އެހިލަ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު  ،ވަޑައިގަތެވެ

ގައިކޮޅު މަތިން ސާލުކޮޅެއް އަޅުއްވައިގެން އޮންނެވި ބޭކަލަކު 
 . . ފަހެ މޫސާގެފާނު ސަލާމް ގޮވައިލެއްވިއެވެ  u رضخފެނިވަޑައިގަތެވެ

. ތިބާ ގެ ބިމުން ސަލާމުގެ އަޑުއެއިވުނީ ކޮންގޮތަކުންހެއްޔެވެ؟ ވިދާޅުވިއެވެ
. ސަލާމުގެ  (ޚަޟިރުގެފާނަށް އެއީ މޫސާގެފާނު ކަމެއް އެނގިވަޑައެއްނުގަތެވެ

މުން އެކަލޭގެފާނު ޙައިރާންވެ ވަޑައިގެންނެވީ އެވަގުތު އަޑުއިވިވަޑައިގަތު
(. މޫސާގެފާނު  އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ ކާފިރުންގެ ބިމެއްގައި ކަމަށްވާތީއެވެ

. ޚަޟިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  . އަހުރެންނަކީ މޫސާއެވެ ވިދާޅުވިއެވެ
ބަނީއިސްރައީލުގެ މޫސާހެއްޔެވެ؟ މޫސާގެފާނު އާނއެކޭ ވިދާޅުވެފައި 

. ކަލޭގެފާނަށް  އުނގަންނަވާދެއްވާފައިވާ ހިދާޔަތުގެ ޢިލްމު، هللا ދެންނެވިއެވެ
މައްޗަށް ކަލޭގެފާނާ  ކަލޭގެފާނު އަހުރެންނަށް އުނގަންނަވާދެއްވުމުގެ

. އަހުރެންނާ އެކުގައި  އަހުރެން ތަބާވަންތޯއެވެ؟ ޚަޟިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. އޭ ކުޅަދާނަވެ ވަޑައިނުގަންނަވާނެތެ އުޅުއްވުމަކަށް ކަލޭގެފާނަކަށް ވެ

! އަހުރެން މިހުރީ  އަހުރެންނަށް އުނގަންނަވައިދެއްވި هللا މޫސާއެވެ
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 ލޭގެފާނަކަށް އެނގިވަޑައެއްޢިލްމެއްގެ މަތީގައެވެ. އެޢިލްމު ކަ
. އަދި ކަލޭގެފާނުވެސް ތިޔަހުންނެވީ ނުގަންނަވާނެތެ ކަލޭގެފާނަށް هللا ވެ

. އެޢިލްމު އަހުރެންނަކަށް  އުނގަންނަވައިދެއްވި ޢިލްމެއްގެ މަތީގައެވެ
. އަހުރެންނަކީ ކެތްތެރިއަކު  . މޫސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އެނގިގެންނުވެއެވެ

. އަދި އަހުރެން ކަލޭގެފާނުގެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެތެގެފާނަށް ކަމުގައި ކަލޭ ވެ
. ދެން ދެބޭކަލުން ކަނޑުގެ އައްސޭރި  އަމުރުފުޅަށް ނުމެއުރެދޭނަމެވެ
. އެދެބޭކަލުންގެ އެއްވެސް  ކައިރިން ހިންގަވަމުން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
. އެހިނދު އެދެބޭކަލުންގެ ކައިރިން ނަވެއް ފުރަން އުޅެނިކޮށް  ނަވެއްނެތެވެ

ނިވަޑައިގެން ނަވުގެ ވެރިންނާ އެދެބޭކަލުން އެނަވަށް ސަވާރުކޮށްދޭތޯ ފެ
. އެހިނދު ނަވުގެ ވެރިން ޚަޟިރުގެފާނު ދެނެގަތެވެ.  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ
އަދި އެއްވެސް ފީއަކާ ނުލައި އެދެބޭކަލުން ނަވަށް ސަވާރުކޮށްފިއެވެ. 

) ފެންފޯއްދޫންޏެ އް ނަވުގެ ދެންފަހެ (ނައު ދަތުރުކޮށްފައި ދަނިކޮށް
. ދެން އެދޫނި ކަނޑުގެތެރެއަށް  އެއްކައިރިއަށް އައިސް ޖައްސައިފިއެވެ
. އެހިނދު  އެއްފަހަރު ނުވަތަ ދެފަހަރު އޭގެ ތުން ކޮށްޕައިލިއެވެ
! އަހުރެންގެ ޢިލްމާއި  . އޭ މޫސާއެވެ ޚަޟިރުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ

ގައި މިދޫނި ގެ ޢިލްމުފުޅުގެ ކުރިމަތީهللا ކަލޭގެފާނުގެ ޢިލްމުގެ މިންވަރަކީ 
ކަނޑަށް ތުންޖެހުމުން ކަނޑާ އަޅާބަލާއިރު އޭގެ ތުނބުގައި އެވާ ފެންފޮދުގެ 
. ދެންފަހެ ޚަޟިރުގެފާނު ނަވުގެ މަޑޫތަކުން މަޑުލެއް  މިންވަރެވެ
. ދެން މަޑުލެއް  ނައްޓުވައިލެއްވުމަށް ގަސްތުކުރެއްވިއެވެ

 . . ފަހެ މޫސާގެފާނު ދަންނަވައިފިއެވެ މިބައިމީހުން ނައްޓުވައިލެއްވިއެވެ
އެއްވެސް ފީއަކާ ނުލައި އަހުރެމެން ނަވުގައި އުފުލުމުން ކަލޭގެފާނު 
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އެބައިމީހުން ޣަރަޤުކޮށްލެއްވުމަށްޓަކައި ތިޔަ ނައްޓުވައިލެއްވީ އެނަވުގެ 
. އަހުރެންނާ އެކުގައި އުޅުއްވުމަށް  . ޚަޟިރުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ މަޑުލެކެވެ

 ނެވޭނެއެކޭ އަހުރެން ނުބުނަންކަލޭގެފާނަކަށް ކެތްތެރިވެ ވަޑައިނުގަ
. އަހުރެންނަށް ހަނދުމަނެތިގެން  ހެއްޔެވެ؟ މޫސާގެފާނު ދެންނެވިއެވެ
. (ފުރަތަމަ ފަހަރު މޫސާގެފާނަށް  ބުނެވުނު ބަހަކުން އަހުރެން ނުހިއްޕަވާށެވެ
ޚަޟިރުގެފާނު އެކުރެއްވި ކަންތަކަށް އެއްޗެކޭ ދެންނެވުނީ ހަނދުމަފުޅު 

.) ދެންފަހެ .  ނެތިގެންނެވެ އަލުންވެސް ދެބޭކަލުން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
ކުޑަކުދިންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކުޅެންހުރި ކުއްޖަކު ފެނިވަޑައިގަތުމާއެކު 
. ފަހެ  ޚަޟިރުގެފާނު އެކުއްޖާގެ ބޮލުގައި ހިއްޕަވާ ބޯއުފުރައިލެއްވިއެވެ
. ކަލޭގެފާނު މަޢުޞޫމް ކުއްޖަކު އެއްވެސް ޙައްޤަކާ  މޫސާގެފާނު ދެންނެވިއެވެ

ޚަޟިރުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. ؟ ލައި ތިޔަ ޤަތުލުކޮށްލެއްވީތޯއެވެނު
އަހުރެންނާ އެކުގައި އުޅުއްވުމަށް ކަލޭގެފާނަކަށް ކެތްތެރިވެ 

رمحه -سفيان بن عيينة ޔެވެ؟ {ހެއް ވަޑައިނުގަނެވޭނެއެކޭ އަހުރެން ނުބުނަން
. މޫސާގެފާނުގެ މިބަސްފުޅު ކުރީގެ ބަސްފުޅަށްވުރެ -اهللا  ވިދާޅުވިއެވެ

.} ދެން އަލުންވެސް ދެބޭކަލުން ހިންގަވަމުން  ހަރުކަށިވެގެންވެއެވެ
. ރަށުގެ އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިން  ހިންގަވަމުން ރަށަކަށް ވަޑައިގަތެވެ
ކާއެއްޗަކަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން އެބައިމީހުން އެދެބޭކަލުންނަށް މެހުމާންދާރީ 

. ފަހެ އެދެބޭކަލުން އެ ރަށުގައި ވެއްޓެން އަދާކުރުމަށް އިންކާރުކުރިއެވެ
. އެހިނދު ޚަޟިރުގެފާނު  ކައިރިވެފައިހުރި ފާރެއް ދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
. މޫސާގެފާނު  އަތްޕުޅުން އިޝާރާތްކުރައްވާ އެފާރު ތެދުކުރެއްވިއެވެ

. ކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާނަމަ ތިޔަކުރެއްވި  ،ދެންނެވިއެވެ
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އެބައިމީހުންގެ އަތުން އުޖޫރައެއް ކަނޑައަޅުއްވާ  މަސައްކަތްޕުޅަށް
. . މިހައި ނެންގެވިދާނެއެވެ ހިސާބުން އަހުރެންނާ ޚަޟިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 ".  rرسول اهللا ކަލޭގެފާނާ ދެމެދު ވަކިވާ ވަގުތު ޖެހުނީއެވެ
! ރަޙުމަهللا "މޫސާގެފާނަށް  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  ،Iاهللا ތް ލައްވާށިއެވެ

އަހުރެމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައިފުމަށް އެދެބޭކަލުންގެ ވާހަކައިން އިތުރަށް 
    (رواه البخاري)ނަމައެވެ!"  ވަޑައިގަތް ދާންދެން މޫސާގެފާނު ކެތްތެރިވެ

އެންމެމަތީ ޢިލްމު  Iاهللا ނަބިއްޔުންނަކީ ޚަލްޤުތަކުންކުރެ 
ބަލާއިރު އަޅައި ގެ ޢިލްމާهللا ދެއްވާފައިވާ ބޭކަލުންނެވެ. ނަމަވެސް 

 . އެބޭކަލުންގެ ޢިލްމުވެސް ޒައްރެއްގެ މިންވަރުކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ
އިސްވެދިޔަ މޫސާގެފާނާއި ޚަޟިރުގެފާނުގެ ވާހަކައިން އެކަން އެނގި 
. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ޢިލްމުވެރިއަކަށްވެސް އެކަށީގެންވަނީ  ބަޔާންވެއްޖެއެވެ

. އަދި ތިމާއަށްވުރެ މޮޅެތި ޢިލްމުވެރިންވެސް ތިބޭ ނެކަމަށް އިޤުރާރުވުމެވެ
. އަދި އެންމެމަތީ ޢިލްމުގެ  އެންމެ މޮޅުޢިލްމުވެރިޔާކަމަށް ދަޢުވާނުކުރުމެވެ

. هللا ނިސްބަތް    އަށް ކުރުމެވެ
ހިސާބުން މިބާބުގައި އަޅުގަނޑު ލިޔަން ގަސްތުކުރި މިހައި

 . މިއަޅާއަށް هللا ދުޢާއަކީ މާތް .وهللا احلمدހިސާބަށް ލިޔެ ނިމުނީއެވެ
. އާމީންއަނެއްބާ   ބުވެސް ނިންމުމުގެ ތައުފީޤުދެއްވުމެވެ
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عالت اببުނުމގެ ބާބު ުއނަގްނަނިއދި ( ميل(  
. ޢިލްމަކީ   Iاهللا ކޮންމެ އިންސާނަކީ ޢިލްމުވެރިއެއްނޫނެވެ

ރެއްވި އަޅަކަށް ދެއްވާ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން އެކަލާނގެ އިރާދަކު
. ފަހެ އޭނާއަށް ނިޢުމަތެކެ . އަދި އެޢިލްމު ޙާޞިލުވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ ވެ

. ޢިލްމުވެރިންނަކީ އެބައިމީހުންނަށް  އެޙާޞިލުވީ ވަރަށްބޮޑު ޚަޒާނާއެކެވެ
. އެއީ އެބައިމީހުން ގެ ޙަޟުރަތުގައި ވަރަށްމަތިވެރި މަޤާމެއްވާ ބައެކެވެهللا

. ފަހެ އެއީ  ނަބީބޭކަލުންގެ އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ ބޮޑުވެގެން ވާތީއެވެ
. މީސްތަކުން ޖަހާލަތުގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން ހިދާޔަތުގެ  ވަޒީފާއެވެ
. ޝިރުކުގެ ވަބާއިން އެއުރެން ސަލާމަތްކޮށް  އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ނެރުމެވެ
. އެހެންކަމުން ކޮންމެ  ތައުޙީދުގެ ކަލިމައިން އެއުރެން ޠާހިރުކުރުމެވެ

ވާ ޢިލްމަކީ އަމާނާތެއްކަން ޢިލްމުވެރިއަކުވެސް ތިމާއަށް ލިބިފައި
. އަދި އެއަމާނާތް އަ . ފަހެ ދެނެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ ދާކުރުމަކީ ވާޖިބެކެވެ

. އެކަލޭގެފާނު  rرسول اهللا އަކީ ޔާމަތުގެ އެންމެބޮޑު ޢިލްމުވެރިއުން އެވެ
. ޙަދީޘް މާނައީ:  (رواه الدارمى) "إِنماَ بعثْت معلِّماً"ކުރައްވާފައިވެއެވެ

"ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވުނީ އުނގަންނައިދޭ މީހެއްގެ 
." ފަހެ މިއީ  ގެ ޙަޟުރަތުން އެކަލޭގެފާނާ ޙަވާލުކުރެއްވުނު هللا ގޮތުގައެވެ

 . . މިވަޒީފާގެ ވާރުތަވެރިންނަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ ވަޒީފާއެވެ
. އެކަލޭގެފާނަށްފަހު މިވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ބަޔަކީ އެބަ رسول އިމީހުންނެވެ

.  Iاهللا އާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ  rاهللا  L  K  J  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
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RQ PO  N  MZ  ] :ކަލޭގެފާނުގެ   ]٦٧املائدة ! މާނައީ: "އޭ ރަސޫލާއެވެ
ވެރި ރަސްކަލާނގެ ޙަޟުރަތުން ކަލޭގެފާނަށް ބާވައިލެއްވުނު އެއްޗެއް 

 ( ." ރަސޫލުން ފޮނުއްވުމުގެ (މީސްތަކުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާށެވެ
. އެބަހީ އިލާހީ ތަޢުލީމުން އަޅުތަކުންގެ  އެންމެބޮޑު އެއްމަޤުޞަދަކީ މިއެވެ
. މައްކާގެ އަހުލުވެރިން ޖަހާލަތުގެ އަނދިރި  ހިތްތައް އާރާސްތުކުރުމެވެ

ރަސޫލަކު  ،هللاވަޅަކަށް ވެއްޓިފައިވަނިކޮށް އެއުރެންގެ ތެރެއިން 
. އަދި ފޮނުއްވި މަޤުޞަދު ބަޔާންކުރައްވާ އެކަލާނގެ  ފޮނުއްވިއެވެ

 . .  /  0  1  2  3  4  5     6  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
 B  A  @  ?  >  = < ; :  9  8  7Z  ] :٢اجلمعة[ 

މާނައީ: "އެކަލާނގެއީ އުއްމިއްޔީންގެ ތެރެއަށް ހަމަ އެއުރެންގެ ތެރެއިން 
. އެއީ އެއުރެންގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ  ރަސޫލަކު ފޮނުއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ

ފާސިދު ޢަޤީދާއިން  އާޔަތްތައް ތިލާވަތުކުރެއްވުމަށާއި، އެއުރެން ތިބި
އާނާއި ންނަށް ޤުރުޠާހިރުކުރެއްވުމަށާއި، އެއުރެ އެއުރެން ނެރުއްވައި
. އަދި ހަމަކަށަވަރުން އޭގެކުރިން ސުންނަތް އުނގަންނަ އިދެއްވުމަށެވެ

." ހުރިހާ ނަބިއްޔުންގެ  އެއުރެންވީ ފާޅުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ
ގެ هللا ތަބްލީޣެވެ. އެބަހީ  ވެސްއަދި މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ވެސްހަދަފަކީ

. ނޫޙުގެފާނު، ރުކޮށްދެއްވުނގެ އަޅުތަކުންނަށް ފޯޝަރީޢަތް އެކަލާ މެވެ
 Iاهللا  ،އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނާ ކުރެއްވި ޚިޠާބު

 . ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ هللا ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ
. _  ` h g f e d c b a ] މިފަދައިންނެވެ
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iZ  ] :މާނައީ: "(ނޫޙުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ  ]٦٢األعراف
.) މީސްތަކުންނަށް ވި ވެރިރަސްކަލާނގެ ރިސާލަތު  ގެއަހުރެންދާޅުވިއެވެ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމެވެ. އަދި އަހުރެން  އަހުރެން
. އަދި  ގެ ޙަޟުރަތުން هللاތިޔަބައިމީހުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ

." އަދި  ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނޭނގޭ ކިތަންމެކަމެއް އަހުރެންނަށް އެނގެއެވެ
ހޫދުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް ކުރެއްވި ޚިޠާބު 

. هللا  ޤުރުއާނުގައި !  "  ] ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ މިފަދައިންނެވެ
'  &  %  $  #Z  ] :މާނައީ: "އަހުރެންގެ  ] ٦٨األعراف

ވެރިރަސްކަލާނގެ ރިސާލަތު އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމެވެ. 
އަދި އަހުރެންނަކީ ތިޔަބައިމީހުންނަށްވާ އަމާނާތްތެރި 

." އަދި  ޞާލިޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން ނަސޭޙަތްތެރިއަކީމެވެ
ގެ هللا  ،އެކަލޭގެފާނު ގެނެސްދެއްވި ރިސާލަތަށް އީމާންނުވުމުގެ ސަބަބުން

ޞާލިޙުގެފާނު ހިތާމައާއެކު  ،ހަލާކުވެގެންދިޔަ ހިނދުއެއުރެން  ،އަޒާބާއެކު
ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ މިފަދައިންނެވެ. هللا ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު ޤުރުއާނުގައި 

[ y  x  w  v  u     ¡  �  ~  }  |  {   z
£  ¢ Z  ] :މާނައީ: "ފަހެ (ޞާލިޙުގެފާނު  ]٧٩األعراف

) އެބައިމީހުންގެ  އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން ހަލާކުވީ ހިނދު
. އޭ އަހުރެންގެ ޤައުމުގެ  ކިބައިން އެނބުރިވަޑައިގަންނަވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ
! އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ރިސާލަތު ހަމަކަށަވަރުން  މީސްތަކުންނޭވެ

. އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެން އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުން ނަށް ފޯރުކޮށްދިނީމެވެ
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. އެކަމަކު ތިޔަބައިމީހުން  ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެސްވީމެވެ
." އަދި ޝުޢައިބުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ  ނަސޭހަތްތެރިންދެކެ ލޯތްބެއްނުވެތެވެ

هللا  ،މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނު ގެންނެވި ރިސާލަތު ޤަބޫލުނުކުރުމުން
ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނާ ދިމާއަށް  ،އެބައިމީހުން ހަލާކުކޮށްލެއްވި ހިނދު

هللا ކުރިމަތިލައްވާ ޝުޢައިބުގެފާނު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު ޤުރުއާނުގައި 
 . ¬  ®  ¯  °  ±   ²  ] ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ މިފަދައިންނެވެ

½  ¼  »   º  ¹  ¸¶  µ   ́  ³Z ] :٩٣األعراف[   
ފަހެ (ޝުޢައިބުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން ހަލާކުވުމަށްފަހު) މާނައީ: "

އެކަލޭގެފާނު އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަމުން (ޤައުމާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ) 
! އަހުރެންގެ  . އޭ އަހުރެންގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނޭވެ ވިދާޅުވިއެވެ

ށް އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަހަމަކަށަވަރުން ވެރިރަސްކަލާނގެ ރިސާލަތު 
 . . އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެސްވީމެވެ ފަހެ ފޯރުކޮށްދިނީމެވެ

) އަހުރެން ހިތާމަކުރާނީ  ކާފިރުބައެއްގެ މައްޗަށް (އެބަޔަކު ހަލާކުވެ ދިއުމުން
  ހެއްޔެވެ؟"  ކޮންފަދައަކުން

އިސްވެދިޔަ އާޔަތްތަކުން ނަބިއްޔުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
. އެބަހީ  ޝަރީޢަތް މީސްތަކުންނަށް ގެ هللا ހާމަވެއްޖެއެވެ

. އަދި އެކަލާނގެ ޙުކުމްފުޅުތައް އެއުރެންނަށް  ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ
. ޢިލްމުވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީވެސް ހަމަމިއެވެ.  އުނގަންނައިދެއްވުމެވެ
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ޢިލްމުވެރިންނަކީ ނަބިއްޔުންގެ ވާރުތަވެރިންނެވެ. 

ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  رداءأبو الدރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
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 . ކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން  ، حديثrرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. "إِنَّ الْعلَماََء ورثَةُ اَألنبِياَِء، وإِنَّ اَألنبِياََء لَم يورثُوا ديناَرا والَ درهماً  އެހީމެވެ

:  والترمذي) (رواه أبو داود الْعلْم، فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ"وإِنماَ ورثُوا  މާނައީ
. އަދި  "ހަމަކަށަވަރުން ޢިލްމުވެރިންނަކީ ނަބިއްޔުންގެ ވާރުތަވެރިންނެވެ

ވާރުތަމުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީނާރެއް އަދި  ،ހަމަކަށަވަރުން ނަބިއްޔުން
. އެބޭކަލުން ވާރުތަމުދަލެއްގެ ގޮތުގައި  ދިރުހަމެއް ދުލެއްނުކުރައްވައެވެ
. ފަހެ އެޢިލްމު ޙާޞިލުކޮށްފި މީހާ  ދޫކުރެއްވީ ހަމައެކަނި ޢިލްމެވެ

 ".   އެޙާޞިލުކުރީ ވަރަށްފުރިހަމަ ނަސީބެކެވެ
ތުރުއްވުމަށް ފަހެ ނަބީބޭކަލުން، ޝަރީޢަތުގެ ޢިލްމު ފެ

މަސައްކަތްކުރެއްވި ފަދައިން އެބޭކަލުންގެ ޢިލްމު ވާރުތަވީ މީހުން 
 . ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ، حديثr  رسول اهللاއެމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ

މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުންނަށް  (رواه البخاري) "بلِّغـوا عني ولَو آيةً"
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެންމެ އާޔަތެއް އެނގިފައިވީ ނަމަވެސް 

 ". ދުނިޔެ  rرسول اهللا އެއާޔަތް ނުދަންނަ މީހުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭށެވެ
ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބުންގެ ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ 

. އަދި އެބޭކަލުންގެ ގެ ޢިލްމު އުނގަންނަންނަށް ދީނުޞަޙާބީ އިދެއްވާފައެވެ
. އަދި  ކިބައިން ތާބިޢިއްޔަބޭކަލުން އެޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ

ތާބިޢީން އެޢިލްމު ބިޢިއްޔަބޭކަލުންގެ ކިބައިން އަތުބާޢުއްތާ
. އަދި އެއަށްފަހުގައި އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން  އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ

އި މުޙައްދިޘުން ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގެން ޢިލްމުގެ އިމާމުވެރިބޭކަލުންނާ
. ފަހެ މިސިލްސިލާ ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް  ވަނީ هللا ދާއިރާ ފުޅާކުރެއްވިއެވެ
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. މިދީނުގެ ޢިލްމު ޝާއިޢުކުރަން  . ދަންނައެވެ ރައްކާތެރިކުރައްވާފައެވެ
ގެ ރަސޫލާވަނީ ދުޢާކޮށްދެއްވާފައެވެ. هللا  ،މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް

ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  زيد بن ثابتރުއްސުންލެއްވި هللا ތްމާ
 . ކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން  ، حديثrرسول اهللا އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ

. "نضر اُهللا امرًءا سمع منا حديثاً، فَحفظَه حتى يبلِّغـه، فَرب حاَملِ  އެހީމެވެ
 نإِلَى م قْـهف"هـيبِفَق سلَي قْـهلِ فحاَم برو ،هنم أَفْقَـه و(رواه أبو داود) ه 

އެޙަދީޘް  ގެފާނުގެ ކިބައިން ޙަދީޘެއް އަހައި،މާނައީ: "ތިމަންކަލޭ
هللا  ،މީސްތަކުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދީފި މީހާ ،ހިތުދަސްކޮށް

 ! (އެބަހީ އޭނާގެ މޫނާއި ޖާހު ރިވެތިކޮށްދެއްވައި އުޖާލާކޮށްދެއްވާށިއެވެ
 (! ފަހެ ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދޭ އެތައްބަޔަކު މަތިވެރިކޮށްދެއްވާށިއެވެ

. ންނަށް ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދެތެއެބައިމީހުންނަށްވުރެ ފިޤުހީގޮތުން މޮޅު މީހު ވެ
ވައިދިނުމުން އެޙަދީޘުން ދަރިވަރުންނަށް ޙަދީޘް ކިޔަ (އެބަހީ އުސްތާޛު

ށް ނޭނގޭ މަސްއަލަތައް އިސްތިންބާޠުކުރާ އެތައް އުސްތާޛަ
.) އަދި ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދޭ އެތައް ބަޔަކު ފަޤީހުންނަށް  ދަރިވަރުންނެއްވެއެވެ

." (ފަޤީހުންނަކީ ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކުނުވެ ހުރެތެ ން ޢާއްމު ޙުކުމްތަކުގެ ވެ
މާނަ ދަލީލުކުރާ އަދި އިތުރުން، އެނައްޞުތަކުގެ އެންމެ ފުން

ކުން ޢާއްމު މީސްތަކުންނަށް ނެރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންނުވާ އެނައްޞުތަ
.) ފަހެ ޢިލްމު ކަން ލިބިގެންވާ މީހުފިލިޙުކުމްތައް ނެރުމުގެ ތޫނު ންނެވެ

 އެޢިލްމު ،ވިޔަސްށްނުވި ކަމުގައިމީހާ ފަޤީހަކަފޯރުކޮށްދޭ 
. އަދި هللا ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ކުރިމަސައްކަތަށް  އަޖުރު ދެއްވާނެތެވެ

. ވެސް ޝާމިލުކުރައްވާނެތެދިޔަ ދުޢާގައި އޭނާއިސްވެ   ވެ
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ގެ ދީން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި هللا މީސްތަކުންނަށް 
އޭނާގެ ބަހާއި އޭނާގެ ޢަމަލު  ،މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ދާޢީއަކު

. އެބަހީ މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި  ސީދާކުރުމަކީ ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
. ބަނީއިސްރައީލު މީހުންނަށް  ޢަމަލީގޮތުން ނަމޫނާއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ
މަލާމާތާއި ލަޢުނަތްލިބުމުގެ އެއްސަބަބަކީވެސް އެބައިމީހުން މީސްތަކުންނަށް 

ސުތައް ންގެ އަމިއްލަ ނަފްޚުދު އެބައިމީހު ،ގޮވާލައިހެޔޮކަންތަކަށް 
. މާތް . هللا ހަނދާންނައްތައިލިކަމެވެ u  t  ]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

  ~  }  |{  z  y  x  w   vZ  ] :މާނައީ:    ]٤٤البقرة
) ކިޔަވާޙާލު، މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮކަންތަކަށް  "ތިޔަބައިމީހުން ފޮތް (ތައުރާތު

ހެއްޔެވެ؟  ސުތައް ހަނދާންނައްތައިލަނީޚުދު އަމިއްލަނަފް، އަމުރުކޮށްފައި
ހެއްޔެވެ؟" އަދިވެސް އެކަލާނގެ  ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހަމަނުވިސްނެނީ

 .    *r  q  p  o     n  m  l  k  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
  |  {  z  y  x  w  v  u    tZ    ] :މާނައީ:   ]٣ – ٢الصف

! ތިޔަބައިމީހުން ޚު"އޭ އީމާންވެއްޖެ  ތަކުގެ ދު ނުކުރާކަންމީސްތަކުންނޭވެ
ޔަބައިމީހުން ޚުދު ހެއްޔެވެ؟ ތި ވާހަކަ ތިޔަ ދައްކަނީ ކީއްވެގެން

) ނުކުރާކަން ގެ هللا ތަކުގެ ވާހަކަދެއްކުމަކީ (އެކަމުގެ ސަބަބުން
."  ޙަޟުރަތުގައި ކޯފާއާއި ނުރުއްސެވުން ބޮޑުވެގެންވާ   ކަމެކެވެ

ޢިލްމުން ޢިލްމުވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ އެހެންކަމުން ދީނުގެ 
. އެގޮތުގައި  މީހަކުވެސް އޭނާގެ ބަހާއި ޢަމަލުން ނަމޫނާއަކަށްވާން ޖެހޭނެއެވެ

ޢިލްމުގެ އަސަރު މުޖުތަމަޢުގައި  ،ޢިލްމު ޝާއިޢުކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ
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. އެފަދަ މީހުންނަށް ފެތުރިގެންދާކަށް ލަހެއްފަހެއް  ނުވާނެއެވެ
. هللا ވާ މާތްތަޢުރީފުކުރައް ¨   ©  ª  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

  ³²    ±  °  ¯  ®  ¬  «Z  ] :މާނައީ: "އެއުރެންނީ  ] ٣٩األحزاب 
. އަދި هللا  އަށް هللا ގެ ރިސާލަތު މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންނެވެ

. އަދި  ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް هللا ބިރުވެތިވާ މީހުންނެވެ
 ".   ބިރުވެތިނުވާ މީހުންނެވެ

މީސްތަކުންނަށް ދީނަށް ގޮވައިލުމުގައާއި އެއުރެންނަށް 
. އަށް ބިރުهللا ދީނީތަޢުލީމު ދިނުމުގައި ޢިލްމުވެރިޔާ  ވެތިވާން ޖެހޭނެއެވެ

އޭރުން ދީނުގެ ނަމުގައި ދޮގެއްހެދިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އަބަދުވެސް ހިތުގައި 
ބިރުވެތިވާކަށް  . އަދި އެމަގުގައި މީސްތަކުންގެ ކިބައިންއޮންނާނެއެވެ

. ފަހެ ދީނަށް ގޮވައިލުމުގައި  ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް هللا ނުޖެހޭނެއެވެ
 .   ބިރުވެތިވުން އެއީ އެމަގަށް އެޅޭ ވަރަށްބޮޑު ހުރަހެކެވެ

  

ން   ަމީދާނގެ ިޢލުްމެވިރްނގެ މާތަްކމާިއ މިަތެވިރަކ

. މައްކާގައި  دار اهلجرةގެ  rرسول اهللا މަދީނާއަކީ  އެވެ
މަދީނާއަށް ހިޖުރައަށް  ،ރަސޫލުކަމާގެން ތޭރައަހަރު ހުންނެވުމަށްފަހު

. އަދި މަދީނާގައި ދިހައަހަރު ހުންނަވައި  ގެ ދީން هللا ވަޑައިގަތެވެ
. ދީނުގެ ޙުކުމްތައް  ބާވައިލެއްވީ هللا ފުރިހަމަކުރައްވާ އަވަހާރަވެވަޑައިގަތެވެ

. އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެ ވެ
 އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެޙުކުމްތައް އުނގެނި
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. ދެން އެބޭކަލުން އެޢިލްމާގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް  ވަޑައިގަތެވެ
. އަދި  . ފަހެ ދީނީޢިލްމުގެ މަޞްދަރަކީ މަދީނާއެވެ ފެތުރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

. މިޝަރަފު ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް މަދީނާއަށް  ދީނުގެ މަރުކަޒަކީވެސް މަދީނާއެވެ
. ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް އިސްލާމްދީނާއި އެދީނުގެ ޢިލްމު  ލިބިގެންވެއެވެ
. އެހެންކަމުން އިސްލާމްދީން ޚާއްޞަ ނަޒަރަކުން  ފެތުރުނީ މަދީނާއިންނެވެ

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މަދީނާ ދެކިފައިވެއެވެ
 . .ރިވާވެގެންވެއެވެ "يوشك أَنْ يضرِب الناس أَكْباَد  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

"ةنيدمِ الْمعاَل نم لَما أَعدنَ أَحوجِدفَالَ ي ،لْمنَ الْعوطْلُبرواه الترمذي اِإلبِلِ ي) 

މާނައީ: "މީސްތަކުން  )ولكن ضعفه األلباين ،وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ،وحسنه
 . ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރާ ދުވަސްވަރު ކައިރިވެގެންވެއެވެ
 ފަހެ މަދީނާގެ ޢިލްމުވެރިއަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދީން އެނގޭ ހަމަ އެކަކުވެސް

." އެބަހީ އެޒަމާނުގައި މީސްތަކުން އެބައިމީހުންނަކަށް ނުފެންނާނެތެ ވެ
. އަދި މަދީނާއަކީ ޢިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކައި ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ މަދީނާ އަށެވެ

. ދުނިޔޭގެ ސަހަރުތަކަށް ފެތުރިގެންދިޔައީ  އޭރުގެ ޢިލްމީ ބުސްތާނެވެ
. އަދި ފަހުޒަމާނަށް އައިސް ދީނާއި  މަދީނާއިން ފާޅުވި ޢިލްމުގެ މޭވާތަކެވެ

. މާތްޢިލްމު މަދީނާއަށް ރުޖޫޢަވާނެތެ ދީނުގެ ރުއްސުންލެއްވި هللا ވެ
. އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ވެއެވެ

"إِنَّ اِإليماَنَ لَيأْرِز إِلَى  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން 
މާނައީ: "(ފަހުޒަމާނުގައި)   (رواه مسلم) الْمدينة كَماَ تأْرِز الْحيةُ إِلَى جحرِهاَ"

ހަރުފަ އޭގެ ހަރަށް ދެމިގަންނަ ފަދައިން އީމާންކަން މަދީނާއަށް 
 ".   ދެމިގެންދާނެކަން ކަށަވަރެވެ
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ން  ިޢލުްމެވިރެއްއގެ   މާތްަކމާިއ މިަތެވރިަކ

. ގައިވާ އެންމެ ޝަޚުޞުންނައުޑުދަށު ކީ ދީނުގެ ޢިލްމުވެރިންނެވެ
. އަދި ދީން ގެ ދީން ސާބިތުވެ ނުهللا  ،ޢިލްމުވެރިން ނުވާނަމަ އޮތީހެވެ

. ބިންމަތީގައި ފަސާދަ ޢާން، ނެތިއްޖެނަމަ އަދި ފަސާދަ މުވެއްޖައީހެވެ
ގެ ކޯފާ އިތުރުވެ، އެކަލާނގެ ޢުޤޫބާތް ޢާންމުވާނެކަން هللاޢާންމުވެއްޖެނަމަ، 

 . ގެ ދީން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ބިމުގައި އެކަލާނގެ هللا ފަހެ ކަށަވަރެވެ
. އެބައިމީހުން ދިރިތިބިހައި ހިނދަކު ޔަކީ ޢިލްމުވެރިލައްވާފައިވާ ބަ ންނެވެ

. އަދި އެބައިމީހުން ނެތިދިއުމަކީ ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި ޤިޔާމަތެއް ނުވާނެއެވެ
. ޢިލްމުވެރިންނަކީ  ގެ هللا ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢަލާމާތެކެވެ

. އެހެނިހެން މަތިވެރި މަޤާމު ޙަޟުރަތުގައި ތަކެއް ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ
. މާތް هللا މުއުމިނުންނަށްވުރެ އެބައިމީހުން މާތްވެ މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ

 .     â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  ÚZ ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އީމާންވި މީހުންނާއި އަދި   ]١١اادلة: [
." މަތިވެރިކުރައްވަތެهللا އިގެ ގޮތުން ޢިލްމު ދެވިފައިވާ މީހުން ދަރަޖަ ވެ

އެންމެ މާތްކުރެއްވި ބަޔަކީ هللا ނަބީބޭކަލުންނަށް ފަހުގައި ދެން 
. އަދި ޢިލްމު ލިބިފައިވާ މީހަކާ ޢިލްމު ލިބިފައިނުވާ މީހަކު  ޢިލްމުވެރިންނެވެ

. މާތް هللا هللا ގެ ޙަޟުރަތުގައި ހަމަހަމައެއް ނުވާނެއެވެ
 . الزمر: [  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å ÌZ    ]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

. އެނގޭ މީހުންނާ މާނައީ: "ކަލޭގެފާނު ]٩ ނޭނގޭ މީހުން  ވިދާޅުވާށެވެ
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.)" ފަހެ  ހަމަހަމަވާނެ އިންސާނުން  Iاهللا ހެއްޔެވެ؟ (އެބަހީ ނުވާނެއެވެ
ޚަލްޤުކުރެއްވި މަޤްޞަދާއި، އެއުރެންގެ މައްޗަށްވާ އެކަލާނގެ ޙައްޤުތަކާއި، 

ޙައްޤުތައް މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދޭން އެކަލާނގެ މައްޗަށްވާ އެއުރެންގެ 
 . ގެ ރަޙުމަތުގެ ތަނަވަސްކަމާއި އެކަލާނގެ هللا ތިބިބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ

. ކާއިނާތުގައިވާ  ޢުޤޫބާތުގެ ހަރުކަށިކަން ދެނެތިބި ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ
ނަ ބަޔަކީ ގެ ޤުދުރަތުގެ ނިޝާންތަކުން ޢިބްރަތް ލިބިގަންهللا 

ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައިގެ ޙަޤީޤަތް  ،ވަޅުގެ ޙަޤީޤަތާއި. ކަށްޢިލްމުވެރިންނެވެ
. އާޚިރަތްދުވަސް އަންނާނެކަމަށް  ދެނެތިބި ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ

. ޔަޤީންކޮށް އެދުވަހަށް ފުރިހަމައަށް އީމާ ގެ هللاންވާ ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ
ގައި ދުނިޔޭ ،ށް ޝުކުރުއަދާކޮށްއެނިޢުމަތްތަކަ، ނިޢުމަތްތައް ދެނެގަނެ

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިންވަރުފުޅަށް  ،ކުރިމަތިވާ މުޞީބާތްތަކަށް ކެތްތެރިވެ
. ފަހެ މިހުރިހާކަމަކީ ޢިލްމުގެ  އީމާންވާ ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ

. އެހެންކަމުން  ގެ ފުރިހަމަ މަޢުރިފާ هللا ޒަރިއްޔާއިން ޙާޞިލުވާ ކަންތަކެވެ
. އަދި  އަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  هللاޙާޞިލުވެގެންވާ ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ

هللا ބިރުވެތިވެވޭނީ އެކަލާނގެ މަޢުރިފާ ޙާޞިލުވެގެންނެވެ. އެހެންކަމުން 
 .   ]٢٨فاطر: [  Z¯  °  ±  ²  ³  ´ ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

) މާނައީ: "(ޙައްޤުގޮ އެކަލާނގެ  އަށް ބިރުވެތިވާކަން ކަށަވަރީهللا ތުގައި
."  އިންއަޅުތަކުންގެ ތެރެ   ޢިލްމުވެރިންނެވެ
.  އްވި ނިޢުމްތައް ޢަދަދުނުކުރެވޭހައިއިންސާނާއަށް ލެهللا  ގިނައެވެ

! އިންސާނާއަށް  ނެފަހެ އިންސާނާއަށް އެކަން އެނގޭ ނަމައެވެ
. އޭނާގެ ބުއްދިއަކީ  ނޭވައިލެވުމަކީ ނިޢުމަތެކެވެ. އޭނާގެ ދުލަކީ ނިޢުމަތެކެވެ
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. އޭނާއަށް އިވުމަކީ ނިޢުމަތެކެ . އޭނާއަށް ފެނުމަކީ ނިޢުމަތެކެވެ ވެ
. އޭނާގެ ފަޔަކީ ނިޢުމަތެކެވެ.  . އޭނާގެ އަތަކީ ނިޢުމަތެކެވެ ނިޢުމަތެކެވެ

އޭނާއަށް هللا  ،މިހެންގޮސް އޭނާގެ ޖިސްމުގައިވާ ހުރިހާ ގުނަވަނަކީ
. މިއިން ގުނަވަނެއް އޭނާގެ ޖިސްމުން  ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތަކެކެވެ

. އޭގެކުރިން އެއީ ނިޢުމަތެއްކަން އޭ ،އުނިވެއްޖެނަމަ ނާއަށް އިޙުސާސްވެއެވެ
 . ގެ ނިޢުމަތްތަކަށް هللا އެކަން އިޙުސާސްކުރާ މީހުން ވަރަށްވެސް މަދެވެ

. އަދި  ޝުކުރު އަދާކުރުމަކީ އެކަލާނގެ ނިޢުމަތްތައް އިތުރުވެގެންދާ ކަމެކެވެ
އެކަލާނގެ ނިޢުމަތްތަކަށް ކާފިރުވުމަކީ ނިޢުމަތްތައް ފިލައިދާނެ ކަމެކެވެ. 

هللا ނާގެ ގުނަވަންތަކުގެ ޝުކުރު އަދާކުރުމަކީ އެގުނަވަންތައް ފަހެ އިންސާ
. އަދި އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި  އެންގެވިގޮތުގައި އިސްތިޢުމާލުކުރުމެވެ
. އެއިން ކޮންމެ ހުޅެއްގެ ނަމުގައި  ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހުޅުވެއެވެ

ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޞަދަޤާތެއްކުރުން  ،ކޮންމެ ދުވަހަކު
. އެބަހީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ވާޖިބު ވެގެންވެއެވެ

. މިއިން  . އެއީ އެހުޅުތަކުގެ ޝުކުރު އަދާކުރުމެވެ ޞަދަޤާތްކުރުމެވެ
. އަދި   ،ގެ އޯގާވަންތަކަންهللاއެހުޅުތަކުގެ ނިޢުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރެވެއެވެ

. ކޮންމެ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ހުރިވަރު ނިކަން ބައްލަވާށެވެ
ދުވަހަކު ޟުޙާނަމާދުކުރާ މީހާ އެތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ޞަދަޤާތްކުރި 

. އަދި މިހުރިހާ  rرسول اهللا ފަދައިންވާކަމަށް  ވަނީ ޚަބަރުދެއްވާފައެވެ
އިންސާނާއަށް ދެއްވި އެންމެބޮޑު ނިޢުމަތަކީ هللا ނިޢުމަތްތަކެއްގެ ތެރެއިން 

. ފަހެ އިންސާނާގެ ބުއްދި އޭނާއާ  ،ފިލައިގޮސްފިނަމަ ބުއްދީގެ ނިޢުމަތެވެ
. މާތް . އާނއެކެވެ هللا ޙައިވާނަކާ ޞޫރައިން މެނުވީ ފަރަގެއްނުވާނެއެވެ
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. ފަހެ  އިންސާނުންނާ ޙައިވާނުން ފަރަގުކުރެއްވީ ބުއްދީންނާއި ޢިލްމުންނެވެ
. އަދި  މިހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރާ ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ

.  އަށް ބިރުވެތިވުމަށްهللا މިއީ    ޢިލްމުވެރިންނަށް ގޮވައިލާ ޙުއްޖަތެކެވެ
ލައްވާފައިވާ އެންމެހާ މަޚުލޫޤުންގެ ތެރޭގައި هللا ދުނިޔޭގައި 

. އެކަން ހުރިހާ  ޢިލްމުވެރިންނަކީ ޤަދަރާއި ޢިއްޒަތް ލިބިގެންވާ ބަޔެކެވެ
. މާތް ޙައިވާނުންވެސް ގެ  أبو أُمامة الباهلي ރުއްސުންލެއްވިهللا ދަނެތެވެ

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
"إِنَّ اَهللا ومالَئكَته، وأَهلَ السموات واَألرضِ، حتى النملَة  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

 اسالن يلِّمعلَى منَ علُّوصلَي توى الْحتحرِهاَ، وحي جف"ري(رواه الترمذي) الْخ 
ރިންނަށް ޢިލްމުވެ ތައް އުނގަންނައިދެއްވާއީ: "މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮކަންމާނަ
. އަދި މަލާއިކަތުންނާއި އުޑުތަކާއިރަޙުމަތްލައްވަތެهللا މާތް ބިމުގެ  ވެ

. އަދި  ރަޙުމަތްލެއްވުމަށް އެދިއެބޭކަލުންނަށް އަހުލުވެރިން  ދުޢާކުރައްވަތެވެ
ދާންދެން އެބޭކަލުންނަށް  އި މަސްމަހާމެއްސަށްހަރުގައިވާ ހިންޏާ

." އަދިވެސް ރަޙުމަތްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރެ  ، حديثrرسول اهللا ތެވެ
. "إِنَّ الْعاَلم لَيستغفر لَه من في السموات ومن في اَألرضِ،  ކުރައްވާފައިވެއެވެ

ވަރުން އުޑުތަކާއި މާނައީ: "ހަމަކަށަ الترمذي)(رواه  حتى الْحيتاَن في الْماَِء"
ދާންދެން  ބަޔަކާއި، ކަނޑުގައިވާ މަސްމަހާމެއްސަށް ބިމުގައި ވާހައި

." ފަހެ ވައިދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކޮށްދެތެޢިލްމުވެރިޔާއަށް ފާފަ ފުއްސަ ވެ
އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާ އެންމެހާ މަޚުލޫޤުންގެ ހެޔޮދުޢާ ލިބިއްޖެ މީހަކަށްވުރެ 
މާތް މަތިވެރި މީހަކު ބިންމަތީގައި ވާނެހެއްޔެވެ؟ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް 

 .   ނުވާނެއެވެ
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 ، حديثrرسول اهللا އަދި ޢިލްމުވެރިޔާގެ މާތްކަން ބަޔާންކުރައްވާ 
. (رواه  عاَلمِ علَى الْعاَبِد كَفَضلي علَى أَدناَكُم""فَضلُ الْ ކުރައްވާފައިވެއެވެ

 ،މާނައީ: "ޢިލްމުވެރިއެއްގެ މާތްކަން އަޅުވެރިއެއްގެ މައްޗަށްވަނީ الترمذي)
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މާތްކަން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެންމެދަށް މީހާގެ މައްޗަށްވާ 

 ". . ދެން هللا ފަދައިންނެވެ ގެ އެންމެމާތް މަޚުލޫޤަކީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ
ށް އެކަލޭގެފާނުގެ މާތްކަން މީސްތަކުންގެ އެންމެދަށް މީހާގެ މައްޗަ

ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޙަދީޘް، r رسول اهللاހެއްޔެވެ؟ އަދިވެސް  ވަރެއްވާނެކިހައި
 (رواه الترمذي) "فَضلُ الْعاَلمِ علَى الْعابِد كَفَضلِ الْقَمرِ علَى ساَئرِ الْكَواكبِ"

މާނައީ: "ޢިލްމުވެރިއެއްގެ މާތްކަން އަޅުވެރިއެއްގެ މައްޗަށްވަނީ ހަނދުގެ 
." ފަހެ މިބަޔާންވެ  މާތްކަން އެންމެހާ ތަރިތަކެއްގެ މައްޗަށްވާ ފަދައިންނެވެ

 .   ދިޔައީ ޢިލްމުވެރިޔާގެ މާތްކަމާ މަތިވެރިކަމެވެ
  

ޮކށް   ުމާޢަމލާތްުކުރން  ިކަޔަވްނ ައްނަނ ުކިދްނާނމުެދ ިރެވިތ

ން އަންނަ ކުދިންނާ މެދު އުނގަންނައިދޭމީހާ ރިވެތިކޮށް ވަކިޔަ
. މުޢައްލިމުމުޢާމަލާތްކުރަން  ގެ އަޚުލާޤާއި ހަމްދަރުދީ ޖެހޭނެއެވެ

. އޭރުން ދަރިވަރުންގެ ހިތުގައި  ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ފާޅުވާން ޖެހޭނެއެވެ
. އަދި ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށް ހުންނަ ޝައުޤުވެރިކަ ން އިތުރުވާނެއެވެ

 rرسول اهللا ގެ އަޚުލާޤުން އެކުދިން ތަރުބިއްޔަތުވާނެއެވެ. ޢައްލިމުމު
އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާ މެދު ބެހެއްޓެވި ސުލޫކާއި 
 . އަދަބުވެރިކަމަކީ ކޮންމެ މުޢައްލިމެއްގެ ކިބާގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ސިފައެކެވެ
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. އަދި  އެކަލޭގެފާނުގެ އެސިފަފުޅުން އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް އަސަރުކުރިއެވެ
ގަތެވެ. އެއީ އެބޭކަލުންގެ އެބޭކަލުންވެސް ސިފަވެވަޑައިއެސިފަފުޅުން 

އަރިހަށް ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަ މީހުންނާ މެދު އެގޮތަށް 
. މާތް  اخلدري أبو سعيدރުއްސުންލެއްވި هللا ކަންތައްކުރެއްވުމަށެވެ

 . "إِنَّ الناس لَكُم تبع، وإِنَّ  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
رِجاَالً يأْتونكُم من أَقْطاَرِ اَألرضِ يتفَقَّهونَ في الدينِ، فَإِذَا أَتوكُم، فَاستوصوا 

މާނައީ: "(އޭ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  )وضعفه األلباين الترمذي (رواه بِهِم خيرا"
!) ހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް  އަސްޙާބުންނޭވެ
. އަދި ހަމަކަށަވަރުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން  ތަބާވާނެތެވެ

ދީނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް  ،މީސްތަކުން
. ފަހެ އެބައިމީހު  ،ން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް އައުމުންއަންނާނެތެވެ

." މެދު ރިވެތިކޮށް މުޢާމަލާތްކުރާ އެބައިމީހުންނާ ގެ  rرسول اهللا ށެވެ
މިވަޞިއްޔަތްޕުޅަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ފުރިހަމައަށް 

 . ތާބިޢިއްޔަބޭކަލުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވީ ފަހެ ޢަމަލުކުރެއްވިއެވެ
އަރިހުންނެވެ. ފަހެ އެބޭކަލުންގެ އަޚުލާޤާއި ހަމްދަރުދީގެ އެބޭކަލުންގެ 

ސަބަބުން ތާބިޢިއްޔަބޭކަލުންގެ ހިތްޕުޅުތަކުގައި އެބޭކަލުންނާ މެދު ފުން 
. އަދިލޯތްބެއް އުފެ  ތަޢުރީފުކުރައްވާފައި އެބޭކަލުންނަށް ދިގެން ދިޔައެވެ

. އަދި އެބޭކަލުންނަށް ހެޔޮދުޢާތައް . އަދި ކުރައްވާފައިވެ ވެސްވެއެވެ އެވެ
ށް އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން ތާބިޢިއްޔަބޭކަލުން އެރިވެތި ސިފަތަ

. އެއީ އަތުބާޢުއް ނާ މެދު އެގޮތަށް ތާބިޢީންޙާޞިލުކުރެއްވިއެވެ
. އެހެންކަމުން ކޮންމެ މުޢައްލިމަކުވެސް ރިވެތި މުޢާމަލާތްކުރެއްވު މަށެވެ
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 ޢާމަލާތްކުރަންކޮށް މުދަރިވަރުންނާ މެދު ރިވެތި ،އަޚުލާޤުން ޒީނަތްތެރިވެ
. އެއީ ޢިލްމު އުނގެނިގެން  ،ދަރިވަރުން އެނބުރި ދާއިރު ،ޖެހޭނެއެވެ

 .   އެއުރެންގެ ރުހުމާއި ހެޔޮދުޢާ ހޯދުމަށްޓަކައެވެ
ށް އިޙުތިރާމުކޮށް ޤަދަރުކުރުމަކީ ދަރިވަރުންވެސް އުސްތާޛަ

. އަބަދުވެސް އުސްތާޛާލާޒިމުވެގެން އްޓަން ގާތް ގުޅުމެއް ބަހަ ވާ ކަމެކެވެ
. އަދި އުސްތާޛާ ފުރިހަމަ ޢިލްމެއް  ،އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްނަމަ ޖެހޭނެއެވެ
 . އްގެ ކިޔަވާ ކުއްޖެ - رمحه اهللا- اإلمام الشافعي ޙާޞިލެއް ނުވާނެއެވެ

ޅެންބައިތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ހަސިފައެއް ދެ
 .   މިފަދައިންނެވެ

  سأُنبئُك عن تفْصـيلهاَ بِبيـاَن.             ـم إِالّ بِِسـتة،أَخي لَن تناَلَ الْعلْ

  .زماَنوصحبةُ أُسـتاَذ، وطُولُ                   ذَكاٌَء، وحرص، واجتهاَد، وبلْغةٌ،
! ހަކަމެއް ތިބާގެ ކިބައިގައި ހުރެއްޖެއްޔާ  މާނައީ: " އޭ އަޚާއެވެ
. އެހަކަންތަކުގެ ތަފްޞީލު  މެނުވީ ތިބާއަކަށް ޢިލްމެއް ޙާޞިލެއްނުވާނެއެވެ

 . ޢިލްމަށް  )2(ހިތްއަލިކަން،  )1(ތިބާއަށް ބަޔާންކޮށްދޭހުށީމެވެ
މެއް ތަނަވަސްކަ )4(ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުން،  )3(ދަހިވެތިވުން، 

ލްމު ދިގު ޒަމާނެއް (ޢި )6(ރަޙުމަތްތެރިވުން،  އުސްތާޛާ )5(ހުރުން، 
.   އުނގެނުމުގައި) ހޭދަކުރުން
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، ަޖވާބާ ގުޅުްނުހިރ  ަދރިަވުރްނގެ ުސވާލަުތަކްށ ަޖވާުބދޭއުިރ
ިނެހްނ މްަސައަލަތްއވްެސ ަބާޔްނޮކްށިދުނން    ެއެހ

ދީނުގެ މަސްއަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރާ މީހާ ސުވާލުކުރާ 
. އެކަމަކު  rرسول اهللا ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޖަވާބުދެއްވުމަކީ  ގެ އާދަފުޅެކެވެ

އެކަލޭގެފާނު އެގޮތަށް ކަންތައްކުރައްވަނީ ސުވާލުކުރާ މީހާގެ ސުވާލަށް 
. އެއީ ޖަވާބާ ގުޅިގެން އެހެން ސުވާލެއް އޭ ނާގެ ހިތުގައި ވިސްނަވާފައެވެ

. ނުވަތަ ސުވާލުކުރާ މީހާގެ ސުވާލު މުނާސިބުވެގެން  އުފެދިދާނެތީއެވެ
އަސްލު އޭނާ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލު އޭނާއަށް  ،ނުވާކަމާއި

. ކަނޑުގެ ލޮނުން ވުޟޫކުރެވިދާނެތޯ އަޞްޙާބުބޭކަލުން  ވިސްނައިދެއްވުމަށެވެ
. ރެއްވުމުން ޖަވާބުގައި ޙަދީޘްއެކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކު "هو الطَّهور ކުރެއްވިއެވެ

"هتتيلُّ مالْحو هމާނައީ: "އެކަނޑުގެ ފެން  (رواه أبو داود والترمذي) ماَؤ
. އަދި މަސް އެކަނޑުގެ މަރުވެފައިވާ  ޠާހިރުވެގެންވެއެވެ

." އަޞްޙާބުބޭކަލުން ސުވާލުކުރެއްވީ ހަމައެކަނި ކަނޑުގެ  ޙަލާލުވެގެންވެއެވެ
. އެކަމަކު ކަނޑުގައި މަރުވެފައިވާ މަހުގެ ޙުކުމްވެސް ލޮނާ ބެހޭގޮތުންނެވެ

. އެއީ މަރުވެފައިވާ  އެކަލޭގެފާނު އެބޭކަލުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައިފިއެވެ
ކަނޑުގައި  ،ވާއިރުޙަރާމްކުރައްވާފައި هللا ،އެއްގަމު ޖަނަވާރުގެ މަސް

ފަހުން ގައި އެބޭކަލުންގެ ހިތްޕުޅު ވެސްމާ ބެހޭގޮތުންމަރުވެފައިވާ މަހުގެ ޙުކު
 .   ސުވާލު އުފެދިދާނެތީއެވެ
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. އިޙުރާމް  rرسول اهللا އެއްދުވަހަކު މީހަކު  އާ ސުވާލުކުރިއެވެ
 ބަނދެފައިވާ މީހާ ލާނީ ކޮންވައްތަރެއްގެ ހެދުމެއްތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު

. އަދި ހަރުވާޅާޙަދީޘް . އަދި ފަގުޑިނާޅާށެވެ . "ގަމީސްނުލާށެވެ އި ކުރެއްވިއެވެ
. އަދި  ." ހުވަނދުލައިކޯޓުނުލާށެވެ އޭނާ  (رواه البخاري)ފައިވާ ހެދުންނުލާށެވެ

. އެކަމަކު  ސުވާލުކުރީ އިޙުރާމުގައި ލާނެ ހެދުމަކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ
އެކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވީ އިޙުރާމުގައި އިސްތިޢުމާލުކުރުން 
. އެއީ އަސްލުގައި ކުރަން މުނާސިބުވެގެންވާ ސުވާލު  މަނާ ތަކެއްޗެވެ

. އެބަހީ އޭނާ އަސްލުގައި ކުރަންވީ އޭނާ އަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށެވެ
  ސުވާލަކީ އިޙުރާމުގައި އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާ ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ 

ންވާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށް އެހެންކަމުން އިތުރަށް ޖަވާބުދޭން އެކަށީގެ
. ޢާއްމުގޮތެއްގައި  އުސްތާޛު އެގޮތަށް އިތުރަށް ޖަވާބުދޭން ޖެހޭނެއެވެ

. އަދި ސުވާލުގެ ޖަވާބު  ޖަވާބުދޭން ޖެހޭނީ އިސްވެދިޔަ ދެސަބަބަށްޓަކައެވެ
. އެއީ ހުރިހާ  ދެތިންފަހަރު ތަކުރާރުކުރުމަކީވެސް އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ
. އެހެނީ  ދަރިވަރުން ސުވާލުގެ ޖަވާބުން ފައިދާ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައެވެ

ޅު ތިންފަހަރު އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފު ،rرسول اهللا ޢާއްމުގޮތެއްގައި 
.ތަކުރާރުކުރައްވަތެ   ވެ

  

ން  ، ަފުރވެާތިރުވ  ަޝުރީޢ ަންއުޞަތްއ ަބާޔްނޮކްށދިޭއުރ

 ،ނައްޞުތަކުގެ މައްޗަށް ދީނީ މަސްއަލަތައް ބަޔާންކޮށްދޭއިރު
އެނައްޞުތަކުގެ ޞައްޙަ ނުޞައްޙަކަން ޢިލްމުވެރިޔާ ރަނގަޅަށް 
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. އެއީ  އެނައްޞުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރާ ޢަމަލުތައް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ
. އެހެންކަމުން ޙަދީޘުޞައްޙަކުރުމަ ޢިލްމު  ގެ އިސްޠިލާޙީށްޓަކައެވެ

. ބިދުޢަވެރި  އެނގުމަކީ ޢިލްމުވެރިޔާއަށް ވަރަށްމުހިންމު ކަމެކެވެ
މައްޗަށް ވަރަށްގިނަ ޙަދީޘްތައް  ގެ rرسول اهللا  ،މަޒުހަބުތަކާއި ފިރުޤާތަކުން

. ފަހެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިންގެ މުޅިޙަޔާތް އެފަދަ ޙަދީޘްތައް  ހަދައިފައިވެއެވެ
. އަދި އެފަދަ ވަކިކޮށް އުންމަތަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވު މަށް ހޭދަކުރައްވާފައިވެއެވެ

ޙަދީޘްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޢިލްމުވެރިންވަނީ އުޞޫލުތަކެއް 
. ކަނޑައަޅުއްވާ   ފައެވެ

ގެ މައްޗަށް ދޮގުވެރިން ހަދައިފައިވާ ޙަދީޘްތައް  rرسول اهللا 
. އަދި އެހަދީޘްތަ އް މިއަދުވަނީ މުޙައްދިޘުންވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ

. ޙަދީޘް ހަދައިގަފޮތްތަކެއްގެ ސިފައި ރަސޫލާއަށް ، އި ޖަމާކުރެވިފައެވެ
ނިސްބަތްކުރާ މީހުން އެކަން ކޮށްއުޅެނީ އެބައިމީހުންގެ ބާޠިލު މަޒުހަބުގެ 

. މާތްދިފާޢުގައެވެ ރުއްސުންލެއްވި هللا . އަދި އެއީ ވަރަށްބޮޑު ފާފައެކެވެ
. އެކަލޭގެފާނު  عبد اهللا بن عمرو بن العاص ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . "من كَذَب علَي متعمدا،  .އްވިއެވެޙަދީޘްކުރެ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
މާނައީ: "ގަސްތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  )(متفق عليه فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ"

. ފަހެ އޭނާގެ ތަންމަތި ނަރަކާގައި  މައްޗަށް ދޮގެއްހަދައިފި މީހާ ދަންނައެވެ
." އަދި ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން ތައުރާތަށާއި އިންޖީލަށް  ހަދާހުށިކަމެވެ
އުނިއިތުރުކުރި ފަދައިން ބައެއް ފިރުޤާތަކުން ޤުރުއާނަށްވެސް އުނިއިތުރު 

. ޝީޢީންގެ މީހުން ސޫރަތެއް ހަދާ ކުރަ ން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ
. އެބައިމީހުން އެސޫރަތް ލައިފައިވަނީ  ޤުރުއާނަށް އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ
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. އަދި އެސޫރަތުގެ ނަމަކަށް  މުޙައްމަދު ސޫރަތާއި ފަތުޙު ސޫރަތާ ދެމެދަށެވެ
. އެކަމަކު ކުރީގެ  الوالية سورةކިޔައިފައިވަނީ  ފޮތްތަކަށް އެވެ

ނުކުރެވޭނެއެވެ.  އުނިއިތުރުކުރެވުނު ފަދައިން ޤުރުއާނަކަށް އުނިއިތުރެއް
ރައްކާތެރިކުރައްވާފައެވެ. هللا ސަބަބަކީ އެޤުރުއާންވަނީ ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް 

.އެ  m   l  k   j  i  h  g Z] ކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
އެވެ. هللا ބާވައިލެއްވީ ތިމަންމާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން ޛިކުރު  ]٩احلجر: [

." هللا އަދި އެޛިކުރު ރައްކާތެރިކުރައްވާނީވެސް ހަމަ ތިމަން އެވެ
  ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޛިކުރުގެ މުރާދަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތެވެ.

އެއީ ދީނީ  ،އަދި މީހެއްގެ ކިބައިން އިވޭ ކޮންމެ ވާހަކައެއް
ހަކައެއް ކަމުގައިވިޔަސް ވާހަކައެއް ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ދުނިޔަވީ ވާ

. ފަހަރެއްގައި އެއީ  ތަޙުޤީޤަކާ ނުލައި ޢިލްމުވެރިޔާ ބަޔާން ނުކުރާހުށިކަމެވެ
. މާތް ރުއްސުންލެއްވި هللا ދޮގު ވާހަކައެއްކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
"كَفَى بِالْمرِء كَذباً أَنْ  .ދީޘްކުރެއްވިއެވެޙަ rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން 

"عمثَ بِكُلِّ ماَ سدحމާނައީ: "އިންސާނާއަށް، އޭނާ އަހާ  (رواه مسلم) ي
) ދެއްކުން ދޮގެއްގެ ގޮތުގައި  ކޮންމެ ވާހަކައެއް (ތަޙުޤީޤަކާ ނުލައި

 ".   ފުދެއެވެ
މިބާބުގައި އަޅުގަނޑު ލިޔަން ގަސްތުކުރި ހިސާބަށް ލިޔެ 

 . ފަހެ މިބާބުގައި އަޅުގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ  وهللا احلمد.ނިމުނީއެވެ
. އެއީ އެބޭފުޅުންނަށް ޛިވާހަ ޢިލްމުވެރިންނާ ގުޅުންހުރި ކުރާއެއްގެ ކަތަކެވެ
  ގޮތުންނެވެ.         
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 ޚިާތމާ 

ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނުމަށް ކުރީޒަމާނުގައި މުސްލިމުން 
. ނަމަވެސް މިޒަމާނުގައި އެމަގަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން  ޝައުޤުވެރިވެފައިވެއެވެ
. ގިނަމީހުން ދެކޭގޮތުގައި ދީނީ ޢިލްމަކީ މިއަދުގެ  ވަރަށްވެސް މަދެވެ
. މިއަދު  . ދަންނައެވެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއަޅާ އެއްޗެކެވެ

ކުރިމަތިވެފައިވާ  ،ރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށްވުރެދުނިޔެއަށް އައިސްފައިވާ ކު
. ދޮގުހެދުމާއި، ވައްކަންކުރުމާއި،  ފިތުނަތަކާއި ފަސާދަތައް މާގިނައެވެ
ޒިނޭކުރުމާއި، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، މަގުފޭރުމާއި، 
ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި، މީހުން މެރުންފަދަ ކަންތައްތައް މިއަދު މިވަނީ އޭގެ 

. އަ ންހެނުންގެ ޢިއްފަތްތެރިކަމާއި އެންމެ އިންތިހާއާ ހަމައަށް ފޯރާފައެވެ
. ދެޖިންސު ހަމަހަމަކުރުމަށް  ލަދުވެދިކަންވަނީ ފިލައިގޮސްފައެވެ
. އެކަކު އަނެކަކުގެ މައްޗަށް ކުރާ  ގޮވޭގޮވުންތަކަށްވަނީ އިޖާބަދެވިފައެވެ
 . . ބައްޕަ ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް އިތުބާރެއްނުކުރެއެވެ އިތުބާރުވަނީ ގެއްލިފައެވެ

. ފަހެ ކުރިއެރުމާއި އަދި އެއްއަޚާ އަނެ އްއަޚާގެ މައްޗަށް އިތުބާރެއްނުކުރެއެވެ
ތަރައްޤީއަކީ މިއީތޯއެވެ؟ އިންސާނުންނަށް އިންސާނިއްޔަތުކަން 
. އަދި މުޖުތަމަޢުގެ  ދަސްކޮށްދެނީ އިސްލާމްދީނާއި އެދީނުގެ ޢިލްމެވެ
ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤުލާލު ދަމަހައްޓައިދެނީ އެދީނުގައިވާ ރިވެތި އަދަބުތަކާއި 
. ޙަޤީޤީ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ބިނާވެގެންވަނީ އިސްލާމީ  ރިވެތި އަޚުލާޤެވެ
. ޖަޕާނަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގައި އިޤްތިޞާދުގެ  ރިވެތި އާދަކާދަތަކުގެ މައްޗަށެވެ
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. އެޤައުމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް މުޅިދުނިޔެ  ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމެކެވެ
. ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ އެ ހެނީ އެބައިމީހުންގެ އިޤްތިޞާދުގެ އިތުބާރުކުރެއެވެ

. އަދި  ބިންގާ އަޅައިފައިވަނީ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ
. އެބައިމީހުން އެދެސިފައިން  އެއީ އިސްލާމްދީން ގެނެސްދީފައިވާ ދެސިފައެވެ

އެބައިމީހުންނަށް ދުނިޔަވީ ކުރިއެރުމާއި هللا ސިފަލިބިގަތުމުގެ ސަބަބުން 
. މިއަދު މުސްލިމުންވަނީ މިހުރިހާ ރިވެތި ސިފަތަކަކުން ތަރައްޤީދެއް ވިއެވެ

. ބައެއްގެ ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުން ބިނާވެގެންވަނީ  ބަރީއަވެފައެވެ
. އެހެންކަމުން  އެސިފަތަކުގެ މައްޗަށްކަން ދުނިޔޭގެ ކާފަރުންވެސް ދަނެތެވެ
އެބައިމީހުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އެސިފަތަކުން މުސްލިމުން 

. އަދި އޭގެ އެންމެ މުހިންމު ސިފަތައް އެމީހުން ބަ ރީއަކުރުމަށެވެ
. . އަދި އެކަމުގައި އެބައިމީހުން ކާމިޔާބު ހޯދިއެވެ   އަތުލައިގަތެވެ

މެދުގައި  ފަހުޒަމާނުގައި ދީނުގެ ޢިލްމު އުފުލި މީސްތަކުންގެ
. އަދި ރިވެތި އަޚުލާޤު ދޫކޮށް ބަދުއަޚުލާޤީ ޖަހާލަތު ޢާއްމުވާނެތެ ވެ

. އަދި ކުންގެ މެދުގައި ފެތުރިގެންދާނެތެތަކާއި ސިފަތައް މީސްތަޙަރަކާތް ވެ
. މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުނު هللا އެއީ ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމަތެކެވެ

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول اهللا މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
r ެاَ .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ ةاعالس اطرأَش نلُ، "إِنَّ مهالْج تثْبيو ،لْمالْع فَعرنْ ي

މާނައީ: "ޢިލްމު އުފުއްލެވުމާއި،  (رواه البخاري) ويشرب الْخمر، ويظْهر الزناَ"
ޖާހިލުކަން ސާބިތުވެ ޢާއްމުވުމާއި، މީސްތަކުން ރާބުއިމާއި، ޒިނޭ 

." ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާފާޅުވުންވަނީ  ތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ
. މާތް هللا ޢިލްމުވެރިން މަދުވަމުންދާ ވަރަކަށް ޢިލްމުވެސްދާނީ ނެތެމުންނެވެ
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.  عبد اهللا بن عمرو بن العاصރުއްސުންލެއްވި  ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . ކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން  ، حديثr رسول اهللاއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. الَ يقْبِض الْعلْم انتزاعاً ينتزِعه من الْعباَد، ولَكن يقْبِض الْعلْم  "إِنَّ اَهللا އެހީމެވެ
بِقَبضِ الْعلَماَِء، حتى إِذَا لَم يبق عاَلم اتخذَ الناس رؤوساً جهاالً، فَسئلُوا، فَأَفْتوا 

:  (رواه البخاري) بِغيرِ علْمٍ، فَضلُّوا وأَضلُّوا" ޢިލްމު ހިއްޕަވަނީ "هللا މާނައީ
. އަދިކިއެއްތަ!  އަޅުތަކުންގެ ކިބައިން ޢިލްމު ދަންމަވައިގަތުމަކުން ނޫނެވެ
. އެއީ  އެކަލާނގެ ޢިލްމު ހިއްޕަވަނީ ޢިލްމުވެރިން މަރުގަންނަވައިގެންނެވެ
. އެހިނދު ) ބާކީވެ ނެތިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ  ޢިލްމުވެރިއަކު (ބިންމަތީގައި

. ފަހެ މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ރައީސުން ކަމުގައި ޖާހިލުން ހަދާނެތެވެ
މުން އެއްވެސް ޢިލްމަކާ ނުލައި ފަތުވާދޭނެތެވެ. އެބައިމީހުންނާ ސުވާލުކުރެވު

. އަދި މީސްތަކުންވެސް  ފަހެ އެބައިމީހުން ޚުދު ތިބޭނީ މަގުފުރެދިފައެވެ
." ޙަދީޘުމަގުފުރަ އެވަނީ ޙައްޤުޢިލްމުވެރިންގެ  ގައި ބަޔާންވެގެންއްދާނެތެވެ

. އަދި އެވަގުތު ޢިލްމުވެރިންގެ ގޮތުގައި ދަޢުވާކުރާ ނުބައި ބަޔަކު  ވާހަކައެވެ
. އެބައިމީހުން . މާތްއިސްލާމްދީން މުގުރަމުން ދާނެތެ އުޅޭނެތެވެ هللا ވެ

. އެކަލޭގެފާނު  ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. "އި ސްލާމްދީން ހަލާކުވެ ފުނޑުފުނޑުވެގެންދާނީ ވިދާޅުވިއެވެ

ޢިލްމުވެރިންގެ މަގުފުރެދުމުންނާއި، މުނާފިޤުން ޤުރުއާނާ މެދު 
މަގުފުރައްދާ އިމާމުންގެ  ޖަދަލުކުރުމުންނާއި، އަދި މީސްތަކުން

." ފައިޞަ ފަހެ ޤިޔާމަތް ކައިރިވީވަރަކަށް  (رواه الدارمي)ލާއިންނެވެ
. އި ދީނުގެ ޢިލްމު ފިލަމުންދާނެތެރިކަމާމީސްތަކުންގެ ކިބައިން ދީންވެ ވެ

. މާތް هللا އަދި ޤިޔާމަތްވާނީ އުޑުދަށުގައިވާ އެންމެނުބައި މީހުންގެ މައްޗަށެވެ
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. އެކަލޭގެފާނު  ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. الناس زماَنٌ، "يوشك أَنْ يأْتي  .ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ rرسول اهللا  ވިދާޅުވިއެވެ

الَ يبقَى من اِإلسالَمِ إِالَّ اسمه، والَ يبقَى من الْقُرآن إِالَّ رسمه، مساَجِدهم عاَمرةٌ 
 مهدنع نماَِء، ممِ السيأَد تحت نم رش مهلَماَؤى، عدالْه نم ابرخ يهو

ةُ ونتالْف جرخت"دوعت هِميމާނައީ: "މީސްތަކުންގެ  )وضعفه األلباين (رواه البيهقي ف
. އެޒަމާނުގައި  މައްޗަށް ޒަމާނެއް އައުން ކައިރިވެގެންވެއެވެ
. އަދި ޤުރުއާންވާނީ  އިސްލާމްކަންވާނީ ހަމައެކަނި ނަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ
. އެބައިމީހުންގެ މިސްކިތްތަ އް ހަމައެކަނި ރަސްމެއްގެ ގޮތުގައެވެ

. ނަމަވެސް ހިދާޔަތުން އެމިސްކިތްތައް ވާނީ ޢިމާރާތްކުރެވިފައި ހުންނާނެތެ ވެ
. އަދި އެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިންނަށް ތިބޭނީ އުޑުދަށުގައިވާ  ބަރީއަވެފައެވެ
 . . ފިތުނަ ނުކުންނާނީ އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ އެންމެނުބައި މީހުންނެވެ

." އަދި ފިތުނަ އެނބުރި ދާނީވެސް އެބަ   އިމީހުންގެ ތެރެއަށެވެ
ގެ މަދަދުފުޅާ އެކު މިފޮތުގައި އަޅުގނޑު ލިޔަން  Iاهللا 

. އަޅުގަނޑުގެ އުންގަސްތުކުރި ހިސާބަށް ލި މީދަކީ މިފޮތް ޔެ ނިމުނީއެވެ
ވިދާޅުވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ޢިލްމުގެ ޙަޤީޤަތާއި ޢިލްމުގެ މާތްކަން 

. މާތް ނިކަމެތި އަޅާގެ  ގެ ޙަޟުރަތަށް ދުޢާކުރަނީهللا އޮޅުންފިލުމެވެ
މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ ހެޔޮޢަމަލުގެ މީޒާނުގައި 

 .   ޝާމިލުކޮށްދެއްވުމެވެ
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سبحاَنك الَ علْم لَناَ إِالَّ ماَ علَّمتناَ إِنك أَنت الْعليم الْحكيم، وعلِّمناَ 
فَعنماَ ي مناَ بِماَ اللَّهفَعانناَ ناَ وديلَى سع لَّمسلَّى اُهللا وصلْماً. وناَ عزِدناَ وتلَّمع

نيعمأَج هتيلِ بأَهو هتيذُرو حاَبِهأَصو هلَى آلعو دمحإِلَى  ،م ساَنبِإِح مهبِعت نمو
   يومِ الدينِ.

  
 

 

 
  

 


	ބަނޑޭރިގަނޑު
	ފިހުރިސްތު
	މުޤައްދިމާ
	فَضَائِلُ القُرْآن (ޤުރުއާނުގެ މާތްކަމާއި، މަތިވެރިކަން)
	ޤުރުއާނުގެ ބައެއް ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން
	ޤުރުއާން ގިނަގިނައިން ކިޔެވުމުގެ މާތްކަން
	ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރުން
	ޤުރުއާނަކީ ޙަޤީޤީ ހިދާޔަތެވެ.
	بَابُ التَّعَلُّم (އުނގެނުމުގެ ބާބު)
	ޢިލްމު އުނގެނުމަކީ ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެކެވެ.
	ޢިލްމު ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ނިކުތުން
	ޢިލްމު ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ލަދުނުގަތުން
	ޢިލްމު ޙާޞިލްކުރަންޖެހޭނީ ތިން މަޤުޞަދަކަށްޓަކައި 
	ޢިލްމުގެ އިންތިހާއެއް ނުވެއެވެ.
	އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމަށް ހެދޭ މަޖިލީހެއްގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން
	ޢިލްމުގެ އަޖުރަކީ ދެމިގެންވާ އަޖުރެކެވެ.
	ޢިލްމަކީ ދަރަންޏެކެވެ.
	ޢިލްމު އުނގެނުމަށްފަހު.....!
	بَابُ التَّعْلِيم (އުނގަންނައިދިނުމުގެ ބާބު)
	މަދީނާގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން
	ޢިލްމުވެރިއެއްގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން
	ކިޔަވަން އަންނަ ކުދިންނާމެދު ރިވެތިކޮށް މުޢާމަލާތްކުރުން
	ދަރިވަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭއިރު، ޖަވާބާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން މސްއަލަތައްވެސް ބަޔާންކޮށްދިނުން
	ޝަރުޢީ ނައްޞުތައް ބަޔާންކޮށްދޭއިރު، ފަރުވާތެރިވުން
	ޚާތިމާ

