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h 

 މުޤައްދިމާ 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن  
املهتد، ومن يضلل فال هادي   يهده اهلل فهو  هل. وأشهد  سيئات أعمانلا، من 

صىل اهلل    ا عبده ورسوهل هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممد  أن ال
 أما بعد:  به ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين.ح آهل وص عليه وسلم وىلع

އޮތްޮގތުގައި   އެނގެން  ފަތްފުއްތަކުން  ތާރީޚުެގ  ޤާޟީ  އިސްލާމީ 
ޤުރުއާނާ    ކީޝުރައިޙަ ގޮތް  އޮތް  ނިޒާމް  ޤަޟާއީ  ތާރީޚުގައި  އިސްލާމީ 

ދެއްވައި، އިސްލާމީ  ސުންނަތުގެ މައްަޗށް ނުހަނު ރަނަގޅަށް ކުރައްސަވައި
ތާރިޚަށް   އިންޞާފުެގ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް މުޅި  ޝަރީޢަތުގައި ޢަދުލު 

ފުންނާބު އުސް    ޤާޟީން   ،ދައްކަަވއިދެއްިވ ބޭކަލެެވކުރެ އެންމެ  .  އެއް 
ސަބަބަކީ އެކަލޭެގފާ މައަިގނޑު  އިތުރުެވެގންދާ  މަޝްހޫރުކަން    ނުެގ 

ހޭދަކުރެއްުވމާއި   މުއްދަތެއް  ދިުގ  އެކަލޭެގފާނު  ކުރެއްިވ ޤާޟީކަމުގައި 
ރަނަގޅުކަމުންނެެވ.  ޝުރައިޙަކީ  ޙުކުމްފުޅުތައް  މާތް    ޤާޟީ  ކީރިތި 

އަރިހުން   ނަބިއްޔާ     ރިވާކުރެއްިވ ރާީވންެގ   ތައް ޙަދީޘް  ގެ 
ވީހިނދު   ސިލްސިލާގައިެވސް ބޭކަލެއްކަމުގައި    ، ހިމެނަިވޑައިަގންނަާވ 
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ތަރުޖަމާ   ރާީވންެގ  މަޝްހޫރުެވ،  ނުހަނު  ސިޔަރަތު  އެކަލޭެގފާނުގެ 
އެކަލޭެގފާނުެގ   ފޮތްތަކުގައިެވސް  ތަދުީވނުކުރެވި    ވަނަވަރުއެކުލެިވެގންާވ 

އިތުރުން  މީެގރައްކާކުރެިވފައިވެއެެވ.   ކުރެއްުވމުގައި    ޙުކުމް 
ބުއްދިެވރިކަމާއި   ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި  ޢިލްމާއި  އެކަލޭެގފާނުގެ 

ބަލައި  އަންތަރީސްކުރުވާހާ ފި  ަވރަޢަވެރިކަމަށް  އަޖައިބުެވ    މީހަކު 
ހައިބަތާއީ ޢިއްޒަތާއި   މަޖިލިސްތަކުގައި ަވނީ  ަވރުވެއެެވ. އެކަލޭެގފާނުގެ 

 ޤަދަރެެވ.

ޤާޟީ ޝުރައިޙުެގ ނަންފުޅާއި ނަސަބުފުޅުގެ    ލިޔުމުގައި   އެހެންކަމުން މި 
ދެއްާވފައިވަނީ   އެލަޤަބުފުޅުތައް  ލަޤަބުފުޅުތަކާއި  އެކަލޭގެފާނުގެ  އިތުރުން 

ބޭކަލުންނެއްކަ  އަދި   ކުރުޮގތަކަށް   ން ކޮންކޮން  ާވނެއެެވ.    ބަލާލާފައި 
ކުންޔާއާއި   ދެކެަވޑައިަގތުމާއި އެކަލޭެގފާނުގެ  އަލިކަން    ދުނިޔޭެގ 

އަދި  ެވސް  މެދު ާވނެއެެވ.  އަޅުވާލާފައި  އަލި  ޚުލާޞާޮގތެއްގައި 
ޙަޔާތްޕުޅާއި   ކުރީެގ  އިސްލާމެްވަވޑައިަގތުމުެގ  އެކަލޭެގފާނު 

ފަހުެގއިސްލާމްެވަވޑައިަގތު ޙަޔާތްޕުޅާއި  ޙަޔާތްޕުޅާ  މަށް  ޢިލްމީ  އި 
އެކަލޭެގފާނުގެ ޢިލްމީ މަޤާމު ބަޔާންކޮށްފައި ާވނެއެެވ. އަދި އެކަލޭގެފާނު  

ޢައްޔަނުޤާޟީކަ ހޭދަކުރެއްިވ    ކުރެިވގެން މަށް  ޤާޟީކަމުގައި  ޮގތާއި  ދިޔަ 
ޙުކުމްފުޅުތަކުގައި  މުއްދަތާއި    ޢަދުލުެވރިކަމާއި   އެކަލޭެގފާނެުގ 

ފިޤުހާއި    ނަޒާހާތްތެރިކަން ބެހެއްޓެވި މިންަވރާއި އެކަލޭެގފާނުގެ ޢިލްމާއި
އަލިއަޅު ރިވާޔަތްތަކަށް  ނަޤުލުެވފައިާވ  ާވލާފައި  ޙިކުމަތްތެރިކަމާމެދު 
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އަވަހާރަިވ މިލިޔުން  ވާހަކައިން    ާވނެއެެވ. އަދި އެއަށްފަހު އެކަލޭެގފާނު 
ވާހަކަ   ޮގތެއްގައި  ޚުލާޞާ  މަޢުޟޫތަކާމެދު  ބަޔާންެވދިޔަ  ފުރިހަމަކޮށް، 

 ދެކެިވފައި ވާނެއެެވ.

ބޮޑަށް ބަލާފައިވާނީ ީވ   ލިޔުމުގައި މި  ޢިލްމުެވރިންެގ ފޮތްތަކުން    ހާެވސް 
ފޮތްތަކުެގ އަޞްލަށް ރުޖޫޢަެވ އެފޮތްތަކުން މަޢުލޫމާތު    މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، 

ބެހޭގޮތުން   މަންހަޖާ  ޤަޟާއީ  އެކަލޭެގފާނުެގ  ނަމަެވސް  ނެުގމަށެެވ. 
މަދުކަމާ  ފޮތްތައް    ބަލާފައިާވނީ ބޮޑަށް    ލިޔުމުގައި މި  ހުރެ  ލިޔެިވފައިާވ 

ރިވާޔަތްތަކަށެެވ.   ަވނަަވރާއިއެކަލޭެގފާނުގެ   ރިާވެވފައިާވ    ޚަބަރުތަކާމެދު 

 آمني.  ޢަމަލު ޤަބޫލު ކުރައްާވށިއެެވ. ތަޢާލާ މިއަޅާެގ ކިބައިން މިهللا 
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 ނަސަބުފުޅު ންފުޅާއި ޤާޟީ ޝުރައިޙުގެ ނަ

 ނަންފުޅު: 

يٌْح ْبنر    ެވ. އެއީއެކަލޭެގފާނުގެ ނަންފުޅަކީ ޝުރައިޙް ބުން އަލްޙާރިޘެ َ رشر

بِْن   احْلَارِِث  بِْن  ائِِش  الرَّ بِْن  ََعِمِر  بِْن  َعاِويََة  مر بِْن  اْْلَْهِم  بِْن  قَيِْس  بِْن  احْلَارِِث 

َعاِويََة بِْن ثَْوِر بِْن َمْرتٍَع ِمْن    . އެެވِكنَْدةَ مر

 

 :ނަސަބުފުޅު

"ކިންދާ"   ދަރިކޮޅުެގ  ފާރިސީ  ނިސްބަތްަވނީ  ޝުރައިޙު  ޤާޟީ 

 ާވކަމުގައިފަރުޢެއްޤަބީލާއަށެެވ. އަދި ބައެއް ބޭކަލުން ކިންދާ ދަރިކޮޅުގެ  

 ރާއިޝް ޤަބީލާއަށްެވސް އެކަލޭެގފާނު ނިސްބަތްކުރައްާވފައި ވެއެެވ.

 
1 

http://hadithportal.com/index.php?show=bab&bab_id=3375&chapter_id=8&

book=802&page=10 

http://hadithportal.com/index.php?show=bab&bab_id=3375&chapter_id=8&book=802&page=10
http://hadithportal.com/index.php?show=bab&bab_id=3375&chapter_id=8&book=802&page=10
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 : ލަޤަބުފުޅުތައް

ެގ ޤަޟާއީ ޙަޔާތާއި އެކަލޭެގފާނު އެކަމުގައި ެގންުގޅުއްިވ ޤާޟީ ޝުރައިޙު

އެކަލެޭގފާނަށް ތަފާތު ލަޤަބުތައް ދެިވފައި ވެއެެވ.   މަންހަޖުގެ ސަބަބުން 

އެ ބައެއްފަހަރު  އެޮގތުން  އެކަމަކަށްޓަކައި  ލަޤަބުތަކަކީ  އެކަލޭެގފާނު   

ޢިލްމާއި   އެކަލޭގެފާނުގެ  ނުވަތަ  ުގޅިެގން  ކަމަކާ  ޢައްޔަންކުރެުވނު 

ލަޤަބުތައް  ކުރެިވފައިާވ  ނިޞްބަތް  ވެއެެވ.   ކަމުގައިފިޤުހުވެރިކަމަށް 

 ؛އެޮގތުން ދެިވފައިާވ ބައެއް ލަޤަބުފުޅު ތަކަކީ 

 

ކޮ   ަވނަަވރު އެކަލޭެގފާނުގެ    :( ޤާޟީ)   -1 ގިނަ  ށް ޛިކުރު  ފައިާވ 

ދެ އެކަލޭެގފާނަށް  ލަޤަބެެވ.  އްާވ ފޮތްތަކުގައި  ގެ  "ޤާޟީ"  ފައިަވނީ 

ޢިލްމާއި  އެކަލޭެގފާނުެގ  ޙުކުމްކުރުމުގައި    ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި   އެއީ 

ކަންކަމާއި   ުގޅިެގންނެެވ.  ބެހެއްޓެިވ  ބެއްލެިވ  ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި 

ިވދާ ވެއެެވޢަލީެގފާނު  ރިާވެވެގން  ޤާރީެވރިން  ".  ޅުިވކަމުގައި 

ެގންނާށެެވ. އަރިހަށް  މިސްކިތުގެ    "ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  އެހިނދު 



 

 

 ޤާޟީ ޝުރައިޚް  

 

6 

ދެންނެވިއެެވ.  ޢަލީެގފާނު  އެއްވިއެެވ.  އެމީހުން  ތެރެއަށް  ޙަރިންމަ 

ވަޤުތު  " ަވކިުވމުގެ  ތިޔަބައިމީހުންނާ  ތިމަންކަލޭގެފާނު 

މިވެނި    "ކައިރިެވއްޖެއެެވ. ކަމެއްގައި  ދެންފަހެ  ކަލޭެގފާނު  އެެވނި 

ސުާވލުކުރަން   އެކަލޭގެފާނާ  މީސްތަކުން  ކީކޭތޯ  ިވދާޅުަވނީ 

މީސްތަކުން   ދެން  އެތަނުގައި  އެތަނުން  ފަށައިފިއެެވ.  ދިޔަހިނދު 

އެއްބޭކަލަކު  ޤާޟީ  ހުންނެވީ   ދެބޭކަލުން  އެކަންޏެެވ.  ޝުރައިޙު 

އަރިހު ފައްޓަ  ންއަނެއްބޭކަލެއްެގ  ކުރައްަވން  ވައިފިއެެވ. ސުާވލުތައް 

ަވކިާވން ިވދާޅުވިއެެވ.  ޖެހުމުން    ދެބޭކަލުން    اْذَهْب )) ޢަލީގެފާނު 

نَْت 
َ
قَْض   ِمنْ   فَأ

َ
މާނައީ: "ަވޑައިަގންނަާވށެެވ. ކަލޭެގފާނަކީ    2(( الَعَرب   أ

 ވެ."ކަލެ ޢަރަބީންެގ ތެރެއިން ޤާޟީކަން އެންމެ ދެނެހުރި ބޭ

 

ޤާޟީ(:  )ދެ   -2 އާއި    ރަށުގެ  ކޫފާ  އެކަލޭެގފާނު  އެއީ 

ލަޤަބުފުޅެކެވެ.   ދެވިފައިާވ  ކުރެއްުވމުން  ޤާޟީކަން  ބަޞަރާެގ 

 
2 
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އެ  ޖުމްލަ    ދެ   އެކަލޭެގފާނު  ޤާޟީކަމުގައި    60ރަށުެގ 

 ހުންނެިވކަމުގައި ވިއެެވ. 3  )ފަސްދޮޅަސް( އަހަރު

 

މުފްލިޙް    : )އިމާމު(   -3 އިބްނުލް  ޤާޟީ  އަލްއިމާމު  އަލްޙަންބަލީ، 

 ޝުރައިޙަށް މިނަމުން މުޚާޠަބުކުރައްާވފައި ވެއެެވ.

 

ސިޔަރު  )ފިޤުހުވެރިޔާ(:   -4 އެކަލޭެގފާނުގެ    ގައި އަލްއިމާމުއްޛަހަބީ 

وَ )) بروْ   الَفِقيْهر   هر
َ
َميَّة  أ

ر
يْحٌ   أ َ ، އަބޫ  "އެއީ ފިޤުހުެވރިޔާ  4(( احلَارِث   ْبنر   رشر

 ނުލްޙާރިޘް..." ކަމުގައި ނަންަގނެފައި ވެއެެވ.ޝުރައިޙު ބު  އުމައްޔާ،

 

 
3  

4 
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 ކުންޔާ: 

މި  އުމައްޔާ"  "އަބޫ  މަޝްހޫރުެވފައަިވނީ  ކުންޔާއިންނެެވ.    އެކަލޭެގފާނު 

އަދި   ޢަމްރު"  "އަބޫ  ފޮތްތަކުގައި  އެކަލޭެގފާނުެގ ސިޔަރަތު  ނަމަެވސް 

ކުން ފަދަ  ޢަބްދުއްރަޙްމާން"  ނަމަެވސް  "އަބޫ  މަދުން  ޔާތައް 

 ފެންނަން އެބައޮތެެވ.  ޛިކުރުކޮށްފައިާވކަން 
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 ޅު ޙަޔާތްޕު

 ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތުން: 

ޝުރައިޙު   ދެކެަވޑައިގަތް ޤާޟީ  އަލިކަން  އަހަރެއް    ދުނިޔޭެގ  ސީދާ 

ނެތް ކަމުގައި އެނެގން  ފޮތްތަކުން  އެކަލޭެގފާނު  ވިޔަސް،  ޢިލްމުެވރިންގެ 

ސަނަތުން    އަވަހާރަީވ އަހަރު  78ހިޖުރީ  އަދި ަވނަ  ގައެެވ. 

  5އަހަރު(  އަށެއް)ސަތޭކަ    081އެކަލޭެގފާނުެގ ޢުމުރުފުޅަކީ މަދުެވެގން  

ބުނެެވ އެހެންކަމުން ކަމުގައި  އެކަލޭެގފާނު    އެެވ. 

ނަބިއްޔާ  އުފަ ރަސޫލުކަމާއިގެން    ންެވަވޑައިެގންފައިަވނީ 

 އަހަރު ކުރިން ކަމުަގއި ބެލެވެއެެވ.   17ފޮނުއްުވމުގެ 

 

 
5  
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 : އިސްލާމްވެވަޑައިގަތުން 

ރޯމު   މިއީ  ޤަބީލާގައެެވ.  ކިންދާ  އައީ  ޮބޑުފުޅުވަމުން  ޤާޟީ ޝުރައިޙު 

އިސްލާމްދީނުެގ ކުރީގައި ޮބޑު ޙަޟާރަތެއް   ،ކަރައިެގ ފާރިސީން ފަދައިން 

މި ޤަބީލާއެކެެވ.  އަދި   އޮތް  ވެއެެވ.  ުގޅުމެއް  ފާރިސީންނާ  ޤަބީލާއާ 

ވެއެެވ. ުގޅުމެއް  ޤަބީލާތަކާެވސް  ޖަބަލު    ޔަމަނުކަރައިެގ  ބުން  މުޢާޛު 

ކިންދާެގ   ފަހުން  ފޮނުއްުވނު    ޘް އަލްއަޝްޢަ  ރަސްެގފާނުޔަމަނުކަރައަށް 

ޤައިސް  ނުހަނު  )ފަސްދޮޅަސް(    60  ބުން  އަސްވާރުންނާއެކު  ަވރަކަށް 

  އެ   ނަބިއްޔާ    ، ނަލަހެދިގެން މަދީނާއަށް ވަޑައިެގންނެުވމުން

ޢުމަރުެގފާނާއެކު  ރަސްެގފާނާ   އަބޫބަކުރުެގފާނާއި  ބައްދަލުކުރެއުްވމަށް 

އިސްލާމްވަެވޑައިެގންނެުވމުން   އެރަސްެގފާނު  ނުކުމެަވޑައިެގންނެވިއެެވ. 

އަކީެވ ދިޔައެެވ.  ކިންދާ  ބައެއްކަމުގައިެވެގން  ދައުލަތުގެ  އިސްލާމީ  ސް 

ނަބިއްޔާ   ެވރިޔަކު    އަދި  އެތަނަށް  ފަރާތްޕުޅުން  ގެ 

ކިންދާގެ   ދިޔައެެވ.  އިސްލާމްވެ  ޢައްޔަންކުރެިވެގން  ރަސްެގފާނު 

  ދިއުމުެގ އިސްލާމްވަމުން ދިޔަ  ަގތުމާ ުގޅިެގން ކިންދާެގ ރަށްވެހިން ަވޑައި
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ޝުރައިޙަ ޤާޟީ  ހިދާޔަތު  ތެރޭގައި  އިސްލާމްދީނުެގ  ެވސް  ށް 

އިސްލާމްެވަވ ހުންނެވި  އަދި    އެެވ.ޑައިެގންނެިވލިބިަވޑައިެގން  ޔަމަނުގައި 

ބު  ޢިލްމު      ޖަބަލު   ންމުޢާޛު  އަރިހުން  ެގ 

 އުނެގނިަވޑައިަގންނަވަން ފެއްޓެވިއެެވ. 

 

 : އިސްލާމްވެވަޑައިގަތުމުގެ ފަހުން

ޝުރައިޙު   ޢިލްމު    ،ފަހު  އިސްލާމްެވަވޑައިަގތުމަށްޤާޟީ 

ބު  ޙާޞިލުކުރެއްުވމުގައި ޖަބަލުމުޢާޛު  ދައުރު ނުހަނު      ން  ގެ 

މުޢާޛުެގފާނުެގ   ޮބޑެެވ. އިސްލާމްެވޑައިެގންފައިވަނީ  އެކަލޭެގފާނު    އަދި 

ުވމީ  މައްަޗށްކަމުގައި  ކަމުގައިެވސް   އަތްޕުޅު  ނޫން    ދުރުކަމެއް 

މި  ިވދާޅުވެއެެވ.  އްރިޚުންއަމު އުނެގނި    އަދި  ޢިލްމު  ދުަވސްތަކުގައި 

ހުންނެވިއިރު   ރަސޫލާ  هللا ަވޑައިެގންނެުވމަށް   ެގ 

އޭެގއަވަހާރަެވއްޖެއެެވ.   ބޭރުވެ    އަދި  ދީނުން  މީސްތަކުން  ފަހުގައި 

ފެށުމު  އަދިމުރުތައްދުވާން  ޝުރައިޙުެގ  ން  މަންމާފުޅުެވސް    ޤާޟީ 
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ބައްލަާވެގންފައާިވތީ، އަބޫބަކުރު  އިކަ ޚިލާފަތުގައި    ެވނިފުޅު  ެގ 

 ޤާޟީ ޝުރައިޙު މަދީނާއަށް ހިޖުރަ ކުރެއްވިއެެވ. 
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 ންނިވަޑައިގެންނެވުޢިްލމު އުނގެ

ޮގތްތައް   ތަފާތު  ޒަމާންތަކުގައި  އެކި  ތަފާތު  އުނެގނުމަށްޓަކައި  ޢިލްމު 

އެންމެ މުހިންމު  ބޭނުންކު އުނެގނުމުގައި  ދިޔަނަމަވެސް ޢިލްމު  ރެެވމުން 

އުނެގނުމެެވ.   ޢިލްމު  އަރިހުން  އުސްތާޛުންެގ  ސީދާ  ޮގތަކީ  އެއް 

އަދަބުތަކާއި   ރެިވތި  އުސްތާޛުންެގ  އުނެގނުމުން  ޢިލްމު  އެފަދައިން 

އަޘަރުތަކާއި ފިކުރު އެނގި ޢިލްމުގެ ފައިދާ ކުރާލެއް ޮބޑުެވސް މެއެެވ.  

އައި  ޤާޟީ ޝު އުނެގނެމުން  ޢިލްމު  ރައިޙުެގ ޒަމާނަކެީވސް މިފަދައިން 

 ޒަމާނެކެެވ. 

 

 ޤާޟީ ޝުރައިޙުގެ އުސްތާޛުން: 

ޝުރައިޙު އަރިހުން    ޤާޟީ    ޙާޞިލުކުރެއްިވ ޢިލްމު  އެބޭކަލުންެގ 

ނަބިއްޔާ   ތެރޭގައި  ޞަޙާބީން   ބޭކަލުންެގ  އަރިސް  ެގ 

އާއި    ހިމެނިަވޑައިަގންނަވައެެވ. އެޮގތުން ޢުމަރު ބުނުލްޚައްޠާބު  
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ބު   މަސްޢޫދު    ންބު هللا ޢަބްދު ޢަލީ  ޠާލިބު  އާއި  އަބީ  ން 

    ިބުއާއ ޖަބަލްމުޢާޛު  ޢި    ން  ލްމުެވރި  ފަދަ 

 ެވރި ޞަޙާބީ ބޭކަލުން ހިމެނިަވޑައިަގންނަވައެެވ.ފިޤުހު

 

 : އުޅުއްވި ބޭކަލުން އެކުގައި

ގެ ޮގތުގައި ބަލައިެގންފައިަވނީ  ންއެކުެވރިއެކަލޭގެފާނުެގ  ޤާޟީ ޝުރައިޙު  

ކުރިއަރައި ތިއްބެވި   ންނާއީ ޢާލިމުންނެެވ.  ފިޤުހުެވރިޢިލްމުެގ މައިދާނުގެ 

އުނެގނިަވޑައިެގން    އޭެގ ޢިލްމު  އަރިހުން  ޞަޙާބީންެގ  ތެރޭގައިަވނީ 

ބޭ ތަޤުާވެވރި  ަވރަޢަެވރި  ޤަޟާއީ  ތިއްބެިވ  އެކަލޭެގފާނުެގ  ބޭކަލުންނެެވ. 

އެދިަވޑައިަގންނަވާ   ނަޞޭޙަތަށް  މަޝްަވރާއާއި  ޚިޔާލާއި  ޙަޔާތުގައި 

އެބޭބޭކަ ނުެވބޭކަލުންކަމުގައި މެނުވީ  ލްޤަމާ  ތެރޭގައި ޢަ  އެެވ. އޭެގ ލުން 

އަލްއަސްަވދު ބުން ޔަޒީދުއްނަޚަޢީ އާއި    ން ޤައިސް އައްނަޚަޢީ އާއިބު

ބު  ޢަބްދުމަސްރޫޤު  ބުން  ޢުބައިދާ  އާއި  ޢަމްރު  އްރަޙްމާން  ން 

އަލްޙާރިޘް    އާއި  ޔަޒީދު އައްނަޚަޢީ   ން އާއި އިބްރާހީމް ބު  އައްސަލްމާނީ
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މުޙައްމަދު    އަދިޢުބީ  ން ޝަރާޙީލް އައްޝަޢާމިރު ބު  އާއި  އަލްއަޢްަވރު

 ފަދަ ބޭބޭކަލުން ހިމެނިަވޑައިަގންނަވައެެވ.ން ސީރީން ބު
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 ޝުރައިޙު ޤާޟީ މައިދާނުގައި  ޢިްލމުގެ

 : ލްމީ މަޤާމުޢި

އެއްގެ  ފަންތި  3  ހޭދަކުރެއްވިއެެވ.ޤާޟީ ޝުރައިޙު ަވރަށް ދުިގ ޢުމުރެއް  

ެގފާނުެގ  އެކަލޭގެފާނާ ބައްދަލުެވަވޑައިެގންނެވިއެެވ. އެއީ އެކަލޭ  ފަޤީހުންނާ

ޞަޙާބީންނާއިއުސްތާޛުންކަމުގައި މާތް  ތާބިޢީ    ،ިވ  އުޅުއްިވ  އެކުގައި 

  ހަުގ ކުރެ    ތާބިޢީންއެކަލޭެގފާނުެގ ދަރިަވރުން ކަމުގައިިވ    ،ބޭކަލުންނާއި

ޮގތުގައި ޤާޟީޝުރައިޙު  ޤާޟީ  .  ބޭކަލުންނެެވ ފުރަތަމަ    އެއްެގ  އެންމެ 

 އެެވ.   ކުރެއްިވ ބޭކަލަކީ ޢުމަރު  ޢައްޔަނު

ވެއެެވ. "މިފަދަ   ވިދާޅުެވފައި  ޢުމަރުގެފާނު  ޤާޟީ ޝުރައިޙާ ބެހޭގޮތުން 

ނުވެއެެވ. ޤާޟީކަމެއް  މެނުވީ  ކޫފާގެ    ދެން  "ބޭކަލުންނަށް  ފަހެ 

  ޤާޟީކަމަށް އެކަލޭެގފާނު ޢައްޔަންކުރައްވައި ފޮނުއްވިއެެވ.
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އެ ޢިލްމީ ޢަލީެގފާނަށް  ފިޤުވެރިކަން    ކަލޭގެފާނުގެ  ޙިކުމަތާއި  ފެންަވރާއި 

بَْحانَ "ފެނިަވޑައިެގން ިވދާޅުވިއެެވ.  ٌل  ،اهللِ  سر ْهلِ  ِمنْ  رَجر
َ
  : މާނައީ 6 "اْلَنَّة  أ

بَْحانَ "  "އެެވ. ސުަވރުޭގެގ އަހުލުެވރިއެކެެވ. اهللِ  سر

 

 : މުޖުތަހިދެއް

ނުހަނު ފުންނާބުއުސް ބޭކަލެއް    މައިދާނުގައިޤާޟީ ޝުރައިޙަކީ ޢިލްމުެގ  

ދަރަޖައަށް    ،ކަމުގައިެވ މުޖުތަހިދެއްެގ  ޒަމާނުގައިަވނީ  އެކަލޭގެފާނުގެ 

އިޖުތިހާދު  ާވޞިލު ރައުޔަށް  އަމިއްލަ  އެކަލޭެގފާނުގެ  ެވފައެެވ. 

ޢުމަރުެގފާނު ދަންނަވާފައިުވމުން މިކަން    ޤާޟީ ޝުރައިޙަށް  ކުރެއްުވމަށް

 އެނިގެގން ދެއެެވ.  

نَّة  مِ فَالْزِ   اهللِ   ِكتَاِب   ِمنْ   وََجْدتَّ   َما " ޢުމަރުެގފާނު ިވދާޅުވިއެެވ.     لَمْ   فَإِن  ،السُّ

نَّةِ   ِف   يَكر  يََك   فَاْجتَِهدْ   السُّ
ْ
ގައި އޮތް ޮގތަށް  ެގ ފޮތު هللا މާނައީ: "  7 " َرأ

ސުންނަތަ ތަބާެވ  އަދި  ސުންނަތުން  ށް  ޙުކުމްކުރައްާވށެެވ. 
 

6  

7  
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އިޖުތިހާދު    ންފުޅުންިވސްނު   ކަލޭެގފާނުެގފެނިަވޑައިނުގެންފިނަމަ  

 ކުރައްާވށެވެ."

ޛިކުރުކޮށްލާނަމެެވ. ތާބިޢީ ބޭކަލެއްގެ    ނުގައިމައްސަލައެއް މިތަ   އުޞޫލީ

ކަމުގައި   ޙުއްޖަތެއް  އިޖުމާޢަކީ  ބޭކަލުންގެ  ޞަޙާބީ  ަވނިކޮށް  ޚިލާފު 

އުޞޫލު ބަހުޘްކުރައްވައެެވ. ޤުހުގައި  ފި   ބެލެޭވނެތޯ   ޢިލްމުެވރިން 

ޤާޟީ   ތެރޭގައި  ދަލީލުތަކުެގ  ބޭކަލުންގެ  ޚިލާފުވާ  މިމައްސަލާގައި 

އިޖުތިހާދުތައް   މިފައިެގންނަާވޝުރައިޙުެގ  އެކަލޭގެފާނުގެ  ވެއެެވ.  ކަމުން 

އެކަ މައިދާނުގައި  ޢިލްމުގެ  ފެންަވރާއި  ަވރަށް  ޢިލްމީ  މަޤާމު  ލޭެގފާނެުގ 

 ރަނަގޅަށް އެނގި ބަޔާންވެެގން ދެއެެވ. 

 

 : ރާވީއެއްޙަދީޘްގެ 

ބަސްފުޅުތައްެވސް  ެގ ޙަދީޘް   ޤާޟީ ޝުރައިޙަކީ ނަބިއްޔާ  
ރާވީއެކެެވ. އެކަލޭެގފާނަށް    ރިވާކުރައްާވފައިާވ  ސިލްސިލާގައި  ރާީވންެގ 

  ، ަވރުަގދަ  އި. އެބަހީ ހިތުދަސްކުރުމުަގއެއްެގ މަޤާމެެވ  " ثَِقة" ދެިވފައިަވނީ  

  އި އެކަލޭގެފާނުވަނީ ޢުމަރުެގފާނާ  ކެެވ. އިތުބާރުކުރެވޭ ބޭކަލެ  ، ަގދަހަނދާން
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ޢަބްދުޢަލީެގފާ މަސްޢޫބުهللا ނާއި  މަޝްހޫރު    -–  ދު ން  ފަދަ 
ނަބިއްޔާ    ެގޞަޙާބީންއް  އެތަކެ ޙަދީޘް    އަރިހުން  ގެ 

 . ބަސްފުޅުތައް ރިވާކުރައްާވފައެެވ

 

 ޝާޢިރެއް: 

ޝުރައިޙު މީސްތަކުން  ޤާޟީ  މޮށުންތެރިކަމުގައި  ބަސް  ޒަމާނަކީ  ެގ 

އުޅުނު ޝުރައިޙަ  ާވދަެވރިެވ  ޤާޟީ  އެގޮތުން  ކީ  ޒަމާނެކެެވ. 

ފަންނުގައިެވސް   ބޭކަލެކެެވ.  އެޒަމާނުގައި  ޅެންެވރިކަމުގެ  އަރައިހުންނެވި 

މީސްތަކުން   ޅެންތަކުން  އެކަލޭެގފާނުގެ  ފަށުިވކަމުގައި  ބަލާޣާތްތެރިކަމާއި 

ކުރުވައެެވ.   އަންތަރީސް  ބެހޭގޮތުން    ކަލޭެގފާނާއެއަޖައިބުެވ 

ިވދާޅުވެފައިވެއެެވ.   ْْيًا   نَ كَ "އިބްރާހީމުއްނަޚަޢީ  َ ْعِجبًا   َشاِعًرا   رشر   8 "مر

 މާނައީ: "ޝުރައިޙަކީ އަންތަރީސް ކުރުާވފަދަ ޅެންެވރިއެކެވެ."

 

 

 
8  
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 ވުންއްަޔންކުރެޢަޤާޟީކަމަށް 

ޢިލްމުެގ   ފިޤުހު  މަސައްކަތަކީ  ދަރަޖައިގެ    މަތީ ޤާޟީއެއްެގ 

ކުދިއެއީ  މަސައްކަތެކެެވ.   ަވރަށް  މައްސަލަތަކުގައި  ކުދި  ހުށަހެޅޭ 

ޤާ ބަހައްޓަންކަންކަމަށްެވސް  ނަޒަރު  ޤާޟީ  ޖެހޭތީއެ  ޟީއެއްެގ  ެވ. 

އެކަލޭެގފާނު   ޙަޔާތުގައްޔާއި  ޤަޟާއީ  އެކަލޭެގފާނުގެ  ޝުރައިޙަކީ 

ރައުޔުތަކުގައި ފިޤުހީ  ަވޑައިެގންނެވި  އިސްލާމީ    ،ދޫކޮށްފައި 

ފަދައިން  ބޭފުޅެކެެވ.  ނަމޫނާ  ތާރީޚުގައިެވސް   އިސެްވދިޔަ 

ން  ފެށިގެން ޢަބްދުލްމަލިކު ބު ނުެގ ެވރިކަމުން  އެކަލޭެގފާނުވަނީ ޢުމަރުެގފާ 

ހަމައަށް،   ެވރިކަމާ  ަވންދެން   60މަރުާވނުެގ  އަހަރު    )ފަސްދޮޅަސް( 

ފައެެވ. އަދި އޭރު ކޫފާގައި ތިއްބިެވ ޞަޙާބީންނާއި،  ޤާޟީކަން ކުރައްާވ

ޢަލީ   މުއުމިނީން  އެކަލޭގެފާނު    އަމީރުލް  ކުރިފުޅުމަތީގައި  ެގ 

ެގންދަނީ އެކަލެޭގފާނަކީ އެކަމަށް  ޤާޟީކަން ކުރެއްިވ ކުރެއްުވމުން އެނިގ

ޢިލްމާއި   ޢަލީެގފާނުަވނީ  އެހެންކަމުން  ކަމެެވ.  ބޭކަލެއް  ލާއިޤު 
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ހެކިވެ   މަތިވެރިކަމަށް  ޝުރައިޙުެގ  ޤާޟީ  ފިޤުހުެވރިކަމުގައި 

 ަވޑައިެގންފައެެވ.

ޮގތުގައި   ޤާޟީއެއްެގ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ޝުރައިޙު    އްޔަނު ޢަޤާޟީ 

ތުން އަށާރަ ަވނައަށް ވީއަހަރު އަމީރުލް  ކުރެިވެގން ދިޔައީ ހިޖުރީ ސަނަ 

ޢުމަރު   ޚިލާފަތުގައެެވ.  މުއުމިނީން  ކޫފާެގ    9  ެގ  އެއީ 

ޢުމަރުެގފާނު  ެވ.  ޤާޟީއެއްކަމުގައެ ސަބަބަކީ  އަތުން  އެކަމުެގ  މީހެއްެގ 

 އެއަށް ފަހު މާ ދުވަހެއް  ދެން ނީލަމަކުން އަހެއް ބައްލަވައިެގންނެވިއެެވ.  

އެ ފަހެއަސް    ނުެވ  ދެންނެވިއެެވ.  ބަލިވެއްޖެއެެވ.    ޢުމަރުެގފާނު 

ޢައްޔަންކުރަމާ   މީހަކު  ކުރުމަށް  ޙައްލު  މިކަން  މެދުގައި  ތިމަންމެންެގ 

މިކަމަށް   މެދުގައި  ތިމަންމެންގެ  ދެންނެވިއެެވ.  އޭނާ  ދެން  ހިނާގށެެވ. 

ޢައްޔަނު ަވޑައިެގން ޝުރައިޙު  ޝުރައިޙު  ދެން  ހިނާގށެެވ.    ކުރަމާ 

އޭ ދެން  މުއުމިނީނެނެވިއެެވ.  އަމީރުލް  އެ   ކަލޭގެފާނު  އަސް    ެވ. 

ޙާލުގައި   ހެޔޮ  ޞިއްޙަތެއްގައި  ފުރިހަމަ  އެަވނީ  ބައްލަވައިެގންނެވިއިރު 
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އެ؟ ނޫންތޯއެެވ އެ  ކަލޭގެފާނުވެސް  ރައްދުކުރައްަވންާވނީ  އަސް 

ޢުމަރުެގފާނު،   ފަހެ  ދެން  ޮގތަށެެވ.  ހުރި  އިރު  ބައްލަވައިެގންނެިވ 

ނުހަނު ހިތްޕުޅާ ެވއްޖެއެެވ. އަދި ޤާޟީކަމަށް    ޝުރައިޙުެގ ބަސްތަކާމެދު

 10  ކުރައްވައިފިއެެވ. ޢައްޔަނު
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 ގެ ޤަޟިއާްޔތަކުން ރައިޙުޝު ޤާޟީ 

ފިޤުހުެވރިކަމުގައި   ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި  ިގނަ  ޤާޟީ ޝުރައިޙުަވނީ  ަވރަށް 

ހޯއްދަާވ ކުރި  މައްަޗށް  އިންޞާފުގެ  ޤާޟީންެގ  ޢަދުލު  އެއީ  ފައެެވ. 

ކުރިފުޅުމަތީގައިެވސް   ެވރީންެގ  ދައުލަތުގެ  ދެމެހެއްޓެިވ،  ހަމަތައް 

 ިވ ބޭކަލެކެެވ. އްޢަދުލުވެރިކަން އިސްކުރެހިތްަވރާއި 

ދެންނެވިއެެވ. ަވރިކޮށްފައިވާ  އެއްދުވަހު   ޤާޟީ ޝުރައިޙުއަށް  ޢަލީެގފާނު 

ޙައިޟުެވއްޖެއެެވ.  ތިންފަހަރު  ތެރޭގައި  އެއްމަސްދުވަހުެގ  އަންހެނަކު 

ހަތަރު   ދަންނަ  އެކަނބުލޭގެ  އެކަމަށް  ިވދާޅުވިއެެވ.  ޝުރައިޙު  ޤާޟީ 

ޢަލީެގފާނު   ހަމަެވއްޖެއެެވ.  ޢިއްދަ  ހެކިެވއްޖެނަމަ  އަންހެނުން 

 11  ެވ.ފުޅެދާޅުވީ ތެދު ޔަ ިވެވ. ތިިވދާޅުވެއެ

ވެއެެވ.  ޝައަދި   ރިާވެވެގން  އަރިހުން  އަތުގައި ޢުބީެގ  ނަޞާރާއެއްެގ 

ފެނިަވޑައިަގތުމުން ދަހަނާއެއް  ޢަލީެގފާނުގެ     އެ   ަވނިކޮށް 

އަރިހަށް  އިމައްސަލައާ ޝުރައިޙުެގ  ޤާޟީ  އެކަލޭެގފާނު  ެގން 
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 ޤާޟީ ޝުރައިޚް  

 

24 

މިއީ   ދަންނަވައިފިއެެވ.  ޢަލީެގފާނު  ދެންފަހެ  ަވޑައިެގންނެވިއެެވ. 

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ދަހަނާއެކެެވ. ތިމަން މިއެއް ވިއްކައެއްެވސް ނުލަމެެވ.  

ނުދެމެެވ.   ހިބައިންނެއްެވސް  ދަންނަވައިފިއެެވ.  ޟީ  ޤާއަދި  ޝުރައިޙު 

އެ މުއުނިމީން  ތިބާ   އަމީރުލް  އެއްަޗކާމެދު    ކޭ ކީބުނަނީ    ިވދާޅުާވ 

ތިމަންނާެގ ދަހަނާއެކެެވ.    ނަޞްރާނީ ކަލެޭގ؟ ހެއްޔެެވ ބުންޏެެވ. މިއީ 

އަދި   ބައްލަަވއިލެއްވިއެެވ.  ޝުރައިޙު  ޤާޟީ  ދިމާއަށް  ޢަލީެގފާނާ  ދެން 

އެއްެވސް  ކަލޭެގފާނުެގ އަތުގައި  ެވ.  ިވދާޅުވިއެެވ. އޭ އަމީރުލްމުއުމިނީނެ

ިވދާޅުވިއެެވ. ؟ ހެއްޔެެވޭވ  ކެއް  އްހެ ޢަލީެގފާނު ހިނިަވރުނަ ކުރައްވައި 

ތިކަ ތިމަންނާއަށް  ޔަ  ލޭެގފާނު  ރަނަގޅަށެެވ.  ކެއް  އްހެވިދާޅުަވނީ 

ޝުރައިޙު  ޤާޟީ  ެވ. ދެންފަހެ އެއީ ނަޞްރާނީެގ އެއްެޗއްކަމުގައި  ވެއެނު

ޙުކުމް ކުރެއްވިއެެވ. ނަޞްރާނީ ކަލޭެގ ތަންކޮޅަކަށް ޮގސްފައި އެނބުރި  

ތިމަންނާ  ޙުކުމްކަމުގައި  ނަބިއްޔުންގެ  މިއީ  ބުންޏެެވ.    އައިސް 

ހެކިަވމެެވ. އަމީރުލްމުއުމިނީން އެކަލޭެގފާނުެގ ޤާޟީގެ އަރިހަށް ތިމަންނާ  

މެނުވީ  هللا އެކަލޭެގފާނާ ދެކޮޅަށެެވ.    ކުރީ   ޙުކުމް އެ ެގންދިއުމުންެވސް  

ނުާވކަމަށާ   އިލާހަކު  އެއްެވސް  ެވޭވ  އަޅުކަން  ޙައްޤުެވެގން 
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ކަމަށާ އަޅާ  އެކަލާނގެ  ތިމަންނާ    އި މުޙައްމަދުެގފާނީ  ރަސޫލާކަމަށް 

އަމީރުލްމުއުމިނީންގެ  هللا ކިެވއްޖައީމެެވ.  ހެ މިއީ  ބުނަމެެވ.  ގަންދީ 

ލަޝްކަރަ ހަނުގރާމައަށް  ޞިއްފީން  ކަލޭެގފާނު  ެގން  އިދަހަނާއެކެެވ. 

މި  މަުގމަތީގައި  ޢަލީެގފާނު    ަވޑައިެގންނެިވ  ދެންފަހެ  ވެއްޓުނީއެެވ. 

ލައްާވށިއެެވ.  هللا ިވދާޅުވިއެެވ.   ދީލަތިކަން  ކިބައިގައި    ތިބާތިބާގެ 

އޭނާ އަހަކަށް  ދެން އެކަލޭެގފާނު  ެވ.  ށް ދީފީމެތިބާއަ  މި  މުން،އިސްލާމްުވ

 " ސަާވރުކުރުވިއެެވ.

ދެބަސްެވެގން   މެދު  ދަރިއާ  ބުޅަލެއްެގ  ވެއެެވ.  ރިާވެވެގން  އަދިެވސް 

ބުންޏެެވ. އެއީ  ދެއަންހެނަކު ޤާޟީ ޝުރައިޙުެގ އަރިހަށް އައެެވ. އެކަކު  

ބުޅަލު އެއީ    ެގތިމަންނާެގ  ނޫނެކެެވ.  ބުނެފިއެެވ.  އަނެކަކު  ދަރިއެކެެވ. 

ިވދާޅުވިއެެވ.   ޝުރައިޙު  ޤާޟީ  ދަރިއެކެެވ.  ބުޅަލުގެ  ތިމަންނާގެ 

ހުއްޓައިލާމިބުޅަލުެގ  ރުއިން  އެ  ބައިންދާށެެވ.  އޭތި  ކައިރީގައި    ،  

އެއީ   ބުއްބޮއިފިނަމަ  ރަނަގޅަށް  ފަށައި  ބުއްދޭން  ދިއުމުން  ކައިރައަށް 
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އެބުޅަލުެގ ދަރިއެކެެވ. އަދި އެ ބިރުގަނެ ދުެވ ފިލާން ފަށައިފިނަމަ އެއީ  

 12  އެބުޅަލުެގ ދަރިއެއް ނޫނެެވ.

ޝުރައިޙުއަދި   ނަޒާހާތްތެރިކަން  ޤާޟީ  އް ވާހަކައެ  ބަޔާންކޮށްދޭ ެގ 

އެރަށުެގ ބަޔަކާ މެދު    އެކަލޭެގފާނުގެ ދަރިފުޅާ   ކު، އެއްދުވަހަ  ވެއެެވ. އެއީ

ތިމަންނާއަށް  .  ބުންޏެެވ  އައިސް  ޖެހިެގން މައްސަލައެއް   މިކަމުގައި 

. އެމީހުން  ކުރުާވނަމެެވ  ޝަރީޢަތް ނަމަ އެމީހުންެގ މައްަޗށް  ނެ ޙައްޤު ލިބޭ

ދެން    ޞުލްޙަެވދާނަމެެވ.ތިމަންނާ އެމީހުންނާ  ކޮޅަށް މިކަން ނިމޭނެނަމަ  

ހިނދު  އެ  އޭނާެގ   ނިމުނު  ކިޔައިދީ  ޝުރައިޙު  ވާހަކަ  ޤާޟީ 

ދެބަސްެވުވނު   ދާށެެވ.ދެންނެވިއެެވ.   ދެން  އަންނާށެެވ.    ޝަރީޢަތަށް 

އެމީހުން   ބުނުމުން  އައުމަށް  ޝަރީޢަތަށް  ޮގސް  އޭނާ  ގާތަށް  މީހުން 

ކަނެްވދިޔަޮގ އައިސް  އެމީހުން  އަދި  އިޖާބަދީފިއެެވ.  ޤާޟީ  އެކަމަށް  ތް 

ކިޔައިދީފިއެެވ.   ދިޔައީ    އެހިނދުއަރިހުގައި  ނިމިގެން  މައްސަލަ 

ދެކޮޅަށެެވ.   ދަރިފުޅާ  އެއްކޮޅަށެެވ.  ެގއަށް އެމީހުންނާ  ދަރިފުޅު    ދެން 

ޮގސް ބުންޏެެވ. ބައްޕާއެެވ. ތިމަންނާ މުޅީން ފަޟީހަތް ކޮށްފީމުތާއެެވ.  
 

12 /http://www.manarulhudamag.com/212_15 

http://www.manarulhudamag.com/212_15/
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ނަމަ މާ  ކުރެުވނު ަގންދީ ބުނަމެެވ. ބައްޕައާ މިކަމުގައި މަޝްަވރާ ނުهللا 

އެހިނދު ހެރަނަގޅުީވ ދަރިފުޅާއެެވ.  ެގފާނު  އެކަލޭ  ެވ.  އޭ  ވިދާޅުވިއެެވ. 

ބައްޕައަ ލޮބުވެތިކަން  ދަރިފުޅުގެ  އެއްަޗކަށްުވރެ  ވާހާ  ށް  ބިންމަތީގައި 

ދަރިފުޅަށްުވރެ   އެހެނެއްކަމަކު  ޢިއްޒަތްތެރިކަން  هللا ޮބޑެެވ.  ތަޢާލާެގ 

ޮބޑެެވ.   މާ  ދަރިފުޅުގެ  ބައްޕައަށް  ކަމުގައި  އެމީހުންނަށް  ޙައްޤުަވނީ 

ޚިޔާރު   ޞުލްޙަ  އެކަމުގައި  ބިރުަގތެެވ.  ބައްޕަ  ބުނުމަށް  ާގތުގައި 

ދިޔައީހެެވ.   ނިުގޅިެގން  ޙައްޤުތައް  ބައެއް  އެމީހުންެގ  ކުރިނަމަ 

 ދަރިފުޅުާގތުގައި އެފަދައިން ބުނީ މިހެންެވެގންނެެވ.

އެއްދުަވ ޝުރައިޙުެގ    ، ހަކުއަދި  މީހެއްގެ  ޤާޟީ  ދަރިކަލަކު 

ޤަބޫލުކުރުމުން ކަފާލަތު  އަދި  އޭނާެގ   ، ކަފީލަކަށްވިއެެވ.    އެމީހާ 

އެހިނދު   ނައިސް   ޢަތަށްޝަރީ ބަދަލުގައި    ފިލައިފިއެެވ.  ފިލިމީހާެގ 

އަދި   ލިއެެވ.  ޖަލަށް  ދަރިފުޅު  ޝުރައިޙުޤާޟީެގ  އަމިއްލަ  ޤާޟީ  ެގ 
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ެގ  ކާތަކެތި  ދަރިފުޅަށް  އިން  ޖަލުގައި  ންޮގސްދެއްިވކަމުގައި  އަތްޕުޅުން 

 13 ވެއެެވ.

ޢިލްމުެވރި  ޤާޟީ ޝުރައިޙު ފިޤުހުެވރި  މަޖިލިސްތަކުގައި  ެގ ޝަރީޢަތުެގ 

  ބޭކަލުން ބޭތިއްބެުވމަށް ނުހަނު ޮބޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވިއެެވ. އަދި އެ 

ނެގެހެއްޓުމަށްެވސް   ހައިބަތު  މަޑުމައިތިރިކަމާއި  މަޖިލިސްތަކުގައި 

އިންނަވާއިރު  އެެވދެއްިވސަމާލުކަން   ޝަރީޢަތުގައި  އެކަލޭގެފާނު   .

ބަހައްޓާފައި    ކައިރީގައިއެކަލޭެގފާނުގެ   ހުންނަހެން  ދެކަނޑި 

ހީވެއެެވ. މީހަކު    ޚަޞްމުންނަށް  ސިފައިންެގ  އަރިހުގައި  އެކަލޭެގފާނުެގ 

 ވެއެެވ.ޮއހުރެހެެވ. އަދި އެކަލޭެގފާނެުގ ާގތުގައި ދުއްރައެއް ބާއްާވފައި  

އަނިޔާެވރިން    14 ކަމުގައިވެއެެވ.  ިވދާޅުާވ  ޝުރައިޙު  ޤާޟީ  އަދި 

އެމީހުން  ފައިާވނަގާލަ  ހަމަކަށަަވރުން  ހުއްޓެެވ   ދަންނަ  ޙައްޤުތައް   .

 
13 https://www.qssas.com/story/9542 
14 

https://islamstory.com/ar/artical/3408542/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%AD 

https://www.qssas.com/story/9542
https://islamstory.com/ar/artical/3408542/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://islamstory.com/ar/artical/3408542/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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ލިބުނު   އަނިޔާ  އަދި  ޢުޤޫބާތަށެެވ.  އެކުރަނީ  އިންތިޒާރު  އަނިޔާެވރިޔާ 

 15  މީހާ އިންތިޒާރު އެކުރަނީ ކާމިޔާބަށެެވ.

 

 

 
15 
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 ތަޢުރީފުށް ިލބިފައިވާ ތަކަފުޅުމްޝުރައިޙުގެ ޙުކުޤާޟީ 

ޢުބީ ިވދާޅެުވފައިވެއެެވ. "ޤާޟީކަން އެންމެ ބޮޑަށް  އަލްއިމާމު ޝަ  -1

ހުންނެވި   ޝުރައިޙެކަލަބޭއެއް  ދެނެަވޑައިެގން  ޤާޟީ  ެވ.  ކީ 

 ފަދައެވެ." ޢުބައިދާެގފާނު   ، ޤާޟީކަމުަގއި އެކަލޭެގފާނު

ހުބައިރާ އަޑުއެއްސެިވކަމުގައި ރިާވެވެގން    -2 ިވދާޅުވާތީ  ޢަލީެގފާނު 

މީސްތަކުންނޭެވ "އޭ  ފަޤީހުން    ތިޔަބައިމީހުން  !ވެއެެވ.  ކުރެ 

ކުރާށެެވ.   ސުވާލު  ތިމަންކަލޭގެފާނާ  އައިސް 

ފަހެ    އެބަތަކެއް  ސާުވލު  ެގެވސް ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެން  ހުއްޓެެވ. 

އެއްވެ  އެދު މީސްތަކުން  ފުރެންދެން  ހަރިންމަ  މިސްކިތުެގ  ވަހު 

ެގ އަރިހުން ކަންކަން އޮޅުން    އަމީރުލް މުއުމިނީން ޢަލީ  

ޤާޟީ ޝުރައިޙު    ސުމުން،ލުުވމުގައި ތިއްބެވިއެެވ. ދެން އިރުއޮއްފި

އެތަ  އެކަކުެވސް  ނުވެއެެވ.ފިޔަވައި  ޝުރައިޙު    ފަހެ،   ނުގައި 

ހަ ޖެހޭ  ކަކޫ  ޢަލީެގފާނާ  ސުވާލު  ަވޑައިެގން  އިންނަވައި  މާގައި 

ކުރައްަވމުން ެގންދެވިއެެވ. ޢަލީެގފާނު ކުރެއްވި ކޮންމެ ސުވާލަކަށް  
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ޤާޟީ ޝުރައިޙު ޖަާވބުދެއްވިއެެވ. ދެންފަހެ ޢަލީެގފާނު މިފަދައިން  

އަޑުއެހީމެެވ.   ތިމަންނާ  يْح  يَا   قرمْ ))ބުނާތީ  َ نَْت   رشر
َ
قَْض   فَأ

َ
  أ

ޝުރައިޙު  16(( الَعَرب  އޭ  ތެދުެވަވޑައިަގންނަވާށެެވ.    !ެވމާނައީ: 

ކުރެ ޤާޟީކަން އެންމެ ރަނަގޅަށް ދެނެަވޑައިގެން    ތިބާއީ ޢަރަބީން

 ހުންނެިވ ކަލޭެގފާނެވެ." 

ކޫފާގައި    -3 "ތިމަންނާ  ިވދާޅުެވފައިވެއެެވ.  ސީރީން  އިބްނު 

  ލެޭވ ހަތަރު ކުރެ ގުނާ   އުޅުނީމެެވ. އެތަނުގައި ފިޤުހު ޢިލްމުެވރިން 

ޙާރިޘާ އެއީ  އުޅުއްވިއެެވ.  ޢުބައިދާ  ،އިބޭކަލެއް    ، އާއިދެވަނައަށް 

އަ  ށް އަތިންވަނަ ެވ. ޝުރައިޙެ  އަށް ހަތަރުވަނަ  ދިޢަލްޤަމާ 

ހަތަރުަވނަ ޚިޔާރު  އިިވދާޅުވިއެެވ.  ީވނަމަވެސް  ޝުރައިޙު  ގައި 

 17  ވެ."ކުރެެވނީ ޝުރައިޙެ

 

 
16 

 

17 
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 ންވުރައަވަހާ

އަވަހާރަ ޝުރައިޙު  ސަނަތުން  ީވ  ޤާޟީ  އަހަރެ  78ހިޖުރީ  ެވ.  ަވނަ 

ދުަވސްެވފައި    އިރުއަވަހާރަިވއެކަލޭެގފާނު   ނުހަނު  ޢުމުރުފުޅުން 

ނަމޫނާއަކަށް   ޙިކުމަތްތެރިކަން  ބުއްދިއާއި  އެކަލޭެގފާނުގެ  ވީއިރުެވސް 

އަަވ ޝުރައިޙު  ޤާޟީ  ކަމާމެދު    ހާރަީވެވފައިވިއެެވ.  އަހަރުގައި  ކިތައް 

މުމުޢިލް ވެއެެވ.  އުފެދިފައި  ޚިލާފު  މެދުގައި  އްރިޚުން  އަެވރިންެގ 

)ސަތޭކަ    108ބަޔާންކުރައްާވ ޮގތުގައި އެންމެ މަދުެވެގން އެކަލޭގެފާނު  

ދުނިޔޭގައި   އަހަރު  އަވަހާރަވީއިރު އުޅުއްިވއަށެއް(  އެކަލޭެގފާނު  އެެވ. 

ފުޅަކީ   ހައެ  106ޢުމުރު  ކަމުގައްޔާއި  )ސަތޭކަ  އަހަރު    120އް( 

)ސަތޭކަ ވިހި( އަހަރު ކަމުގައިެވސް ރިވާޔަތްތަކުގައި އައިސްފައިވެއެެވ. 

ޤާޟީކަ  60  އަދި އަހަރު  ހުންނެިވކަމުގައި )ފަސްދޮޅަސް(    މުގައި 

 رمحه اهلل رمحة واسعة. 18ރިާވެވެގން ވެއެެވ. 
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 ނިންމުން

މުހި އެންމެ  ބަޔާންެވެގންދިޔަ  އެނިގ  ާވހަކަތަކުން  ންމު  އިސްެވދިޔަ 
ފިޤުހުެވރިކަމާއި   ޝުރައިޙުެގ  ޤާޟީ  ޢަދުލުެވރިކަމާއި  އެއްކަމަކީ 

ޘާބިތުވެ   ކުރިފުޅުމަތީގައިެވސް  އަމީރުލްމުއުމިނީންގެ  ޙިކުމަތްތެރިކަމެެވ. 
ޙުކުމް ޙައްޤަށް  އެކަލޭެގފާނުގެ    އަދި   ކުރެއްިވކަމެެވ.ހުންނަވައި 

ޢަދުލު ނެތި  ބެއްލެުވމެއް  ދަރިންނަކަށް  އިންޞާފުން ޢާއިލާއަކަށް     
އެކަލެޭގފާނު ނަޒާހާތްތެރިކަން އެނިގ ބަޔާންެވެގން    ،ޙުކުމްކުރެއްިވކަމުން 

ކުރުެވނީ އެކަލޭގެފާނު    ހިނަގއްޖެއެެވ. އެކަލޭެގފާނު ޤާޟީކަމަށް ޢައްޔަނު 
އެދި ފިޤުހުެވރިކަމާއި    ނޫނެެވ.  ަވޑައިެގނެއްއެކަމަށް  އެކަލޭެގފާނުެގ 

ޢުމަރު   ޚަލީފާ  ދެަވނަ  މުއުމިނުނެްގ  އަށް    ޙިކުމަތްތެރިކަން 
ޢަލީ   އެމަޤާމަށް    ފެނިަވޑައިެގންނެވިއެެވ.  އެކަލޭގެފާނުގެ  ވަނީ 

އިޤުރާރުެވ އުއްމަތުގެ  ަވޑައިެގންލާޢިޤުެވެގންާވކަމުގައި  މުސްލިމު  ފައެެވ. 
ޮބޑެތި   ޢާޤީފަބޮޑެތި  ނުހަނު  ހުންނާއި  ޝުރައިޙަށް  ޤާޟީ  ލިމުންވަނީ 
މިދަނީ    އެ  ތަޢުރީފުކޮށްފައެެވ. އަބަދުމެ  ޛިކުރުތައް  ތަޢުރީފާއި 

ތާއަބަދަށް   ޛިކުރު  ތަޤުާވެވރިންެގ  އިޚުލާޞްތެރި  ކުރެެވމުންނެެވ. 
 ބިންމަތީގައި ލަހައްޓަާވކަމުގެ އިލާހީ ޤާނޫނުގެ ދަށުންނެެވ.
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 ނެތް ޖިސްމުތައް   އަގެއް އަަވހަށް ނެތި ފަނާވިޔަކަސް"ދާދި 

 ޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއް ނެތޭ"  ޮޔތާއަބަދު ދެމިހުންނަ ހެ           

وصىل   واسعة.  رمحة  رشْيا  اهلل  نبيرحم  ىلع  وسلم  وقدوتنا اهلل  وحبيبنا   نا 

آهل  وىلع  رب    حممد  هلل  واحلمد  ادلين.  يوم  إىل  كثريا  تسليما  وسلم  وصحبه 

 آمني.  العاملني. 
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 )ރިފަރެންސް(  މަރާޖިޢު
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7.  https://www.islamweb.net/ar 

8. http://hadithportal.com/ 

9.  https://www.manarulhudamag.com 

10.  https://www.qssas.com/ 

11. https://www.marefa.org/ 

12.  https://islamstory.com/ar 

13.  https://www.alukah.net/ 
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