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a  
 

  

ِ َألداِء اَألعمده الْاَالَّذي وفَّق عباحلَمد ِهللا  ننِيمؤحاَمالاَلِ الصلأَو رودص حرشو ،ت هياَئ
 لَة اَبِه حجب الْجهاَوكَشف عن قُلُوبِ أَحب، تاَولُه من الْحكْمة واآليَء بِه رساَج اَن بِماَميالْمتقين لإلِْ

زِلَ الْجنات، والصالَةُ والسالَم اَت ما يتبوأُونَ بِه مناَت الصالحاَقياَت، ويسر لَهم من الْبوالضالَالَ
 هلوسرو هدبلَى عحعأَصو هلَى آلعو دمحمِ الْعاَمذَوِي الْهِم ياَبِهااَلريماً كَثيلست لَّمسو ،ت .دعا بأَم:  

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް މިއަދު ނަޒަރު ހިންގައިލާއިރު ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ 
ނުތަކާއި ންމީގެތެރެއިން ގިނަ ފަ. ފެތުރެމުންދާތަނެވެނުތަކާއި އެކި ރަސްމުތައް ތަފާތު އޮއިވަރުތަކުގައި ންއެކި ފަ

އަލަށް އަންނަ ޖީލުތައް ހުޅަނގުގެ އޮއިވަރުގެތެރެއަށް . ރަސްމުތައް ވެގެންދަނީ އުއްމަތަށް ވަބާއެއް ކަމުގައެވެ
ހީތަކުން ގެ އަމުރުތަކާއި ނަهللا ނުތަކާއި ރަސްމުތަކަކީ ންމިދެންނެވި ފަ! އާދެ. ފެތިގެންދާ ޒަރިއްޔާއެއް ކަމުގައެވެ

. އިންސާނާ ޣާފިލުކޮށް ފަނާވަނިވި ދުނިޔޭގެ ކެހިވެރި މަޅީގައި ޖެއްސުމަށް ޝައިޠާނާ ދައްކާ މަގުތަކެކެވެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ މަސްރަޙުވެސް މިއަދު މިވަނީ މިއޮއިވަރުގައި ޖެހި ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަކީ ހުޅަނގުގެ 

މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގެ . ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުން ކަމުގައި ދެކިފައެވެ
ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދަތަށް ގެއްލި ފާޙިޝް ކަންތައްތަކާއި ފާސިޤު ކަންތައްތައް މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި 

ކަމުގައި  ކާރުކުރުންސާފުޠާހިރުކަމަކީ ރަސޫލާގެ ސުންނަތް ޛަބަޙަކޮށް އިންސާނާގެ ފިޠުރަތަށް އިން. ޢާއްމުވެފައެވެ
މިއޮއިވަރުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި  ގޮސްފައިވާއިރު ސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުހިމިހާ. މިވަނީ ވެފައެވެ

އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަލަފުންގެ . ކެއްނެތެވެއްޝަ! ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް ދަތުރުކުރާކަށް ނުވޭތޯއެވެ؟ އާދެ
އެއީ . އެބޭކަލުން ހިންގެވި މަގުގައި ފިޔަވަޅުން ފިޔަވަޅަށް ހިނގުމެވެ. ޖޫޢަވުމެވެމަންހަޖަށް އަޅުގަނޑުމެން ރު

މިދެންނެވި މަގުން . ނޫރާނީ އަދި ރޫޙާނީ މަގެވެ. ހިދާޔަތުގެ މަގެވެ. ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ މަގެވެ
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ންގެ ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރު އަޅުގަނޑުމެން ހިނގައިފިނަމަ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި އިސްވެދިޔަ ސަލަފުއްސާލިޙީ
  . އަދި މަޤާމާއި މަންޒިލަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ޙާޞިލުވާނެއެވެ

. މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ އިލާހީ މަޢުރިފަތު ޙާޞިލުކުރުމެވެ
ޝިރުކުތަކާއި، . ޙާޞިލުކުރުމެވެ އެބަހީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޢިލްމު. އެއަށްފަހު ނަބަވީ އިރުޝާދުތައް ހޯދުމެވެ

. މިކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނުގެ އަސާސެވެ. ބިދުޢަތަކާއި، ޚުރާފާތްތައް ދެނެގަނެ އެއިން ދުރުވެގަތުމެވެ
 رسول اهللا صلّى اهللا. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

محمد، وشر فَإِنَّ خير الْحديث كتاب اِهللا وخير الْهديِ هدي " . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم، حديثعليه 
ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން އެންމެ ހެޔޮ ބަހަކީ : " މާނައީ )رواه مسلم("  اُألمورِ محدثَاتها وكُلَّ بِدعة ضالَلَةٌ 

އަދި އެންމެ ނުބައި ކަމަކީ މިދީނުގައި . ންމެ ހެޔޮ ގޮތަކީ މުޙައްމަދުގެފާނު އުޅުއްވި ގޮތެވެއަދި އެ. ގެ ފޮތެވެهللا 
އަދި ދީނުގައި .) އެބަހީ ދީނުގެ ނަމުގައި ކުރެވޭ އެކަމަކު ދީނުގައި ނުވާ ކަންތައްތަކެވެ(. އުފެއްދޭ އާކަންތައްތަކެވެ

ރަސޫލާގެ ސުންނަތްތައް ޙިމާޔަތްކޮށް އެސުންނަތްތަކަށް "  .އެގޮތަށް އުފެއްދޭ ކޮންމެ އާކަމަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ . ފައިވެއެވެއަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަރީޢަތް ގޮވާލާ ހުރަސްއަޅާ އެންމެހާ ބިދުޢަތަކަކުން ދުރުވުމަށް

ރާ ކޮންމެ އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައި ހޭދަކު. އެޤުރުއާނުގެ ބަޔާނަކީ ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކެވެ. ދުސްތޫރަކީ ޤުރުއާނެވެ
 ޤުރުއާން ޙުއްޖަތަކަށްވީ ފަދައިން. ވަގުތުކޮޅެއްވެސް ހޭދަކުރަންވާނީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ހިދާޔަތުގެ މަތީގައެވެ

މިއަދު އިސްލާމީ . ގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށްވާ ޙުއްޖަތެކެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

އެބައިމީހުން ބުނާގޮތުގައި ހަމައެކަނި . ރާ ބާޠިލު ފިރުޤާތައް ނުހަނުގިނައެވެމަސްރަޙުގައި ޙަދީޘަށް އިންކާރުކު
ސް ސިކުނޑިތަކަށް ފަހުމްވާނީ ރުއާން، އޭގެ ބަޔާން ނެތީޤު. ދަންނައެވެ. ޤުރުއާނަށް ޢަމަލުކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ

ގެ ތަފްޞީލުވަނީ ރަސޫލާގެ އޭ. ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ ޤުރުއާނުގެ އެތައް އާޔަތެއް އިޖުމާލުކޮށް އައިސްފައިވެއެވެ
އަދި ޒަކާތް . ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު ކުރާށެވެ" މިސާލަކަށް ޤުރުއާނުގައި އަންގަވާފައިވަނީ . ޙަދީޘްފުޅު ތަކުގައެވެ

އެކަމަކު ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ޒަކާތްދޭނެ މިންވަރެއް ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެފައެއް . މިފަދައިންނެވެ." ދޭށެވެ
މިފަދައިން ޙަދީޘްގެ ޙުއްޖިއްޔަތުގެ މައްޗަށް . އެކަން ބަޔާންވެފައިވަނީ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައެވެ! އަދިކިއެއްތަ. ނުވެއެވެ

މިކުޑަކުޑަ ފޮތުގައި މިކަމުގެ މައްޗަށް މާދިގު ބަޙުޘެއް . އާޔަތެއް ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެފައިވެއެވެ އްދަލީލުކުރާ އެތަ
ބަޙުޘު ކުރަން ޤަސްދުކޮށްފައިވަނީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޢިލްމުގެ  މިފޮތުގައި. ޤަސްދެއްނުކުރަމެވެކުރާކަށް 

  . ޗަށެވެއްމަ

އިންސާނުން ހެއްދެވުމުގެ . އިންސާނުން ހައްދަވާފައިވަނީ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރުމަށެވެهللا މާތް
ތާއި ރުބޫބިއްޔަތުގެ ވަނީ އެންމެހައި އިންސާނުންގެ ކިބައިން އެކަލާނގެ އުލޫހިއްޔަهللا ގައި  أرواح العاملކުރިން 
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އަދި އެ ޢަހުދު ހަނދާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަސޫލުން ފޮނުއްވާނެ ކަމުގައި އެކަލާނގެވަނީ . ޢަހުދު ހިއްޕަވާފައެވެ
. ރަސޫލުންނަށް އީމާންވެ ތަބާވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެކެވެ. ވަޢުދު ކުރައްވާފައެވެ

 اهللا سبحانه وتعاىل. މިއުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާއަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނަބިއްޔާއެވެ. މިއުއްމަތަކީ އެންމެ ފަހުގެ އުއްމަތެވެ
صلّى اهللا عليه  حممدމިއުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާ  އަދި. ވަނީ މިއުއްމަތް އެންމެ މާތް އުއްމަތް ކަމުގައި ލައްވާފައެވެ

އަޅުގަނޑުމެން ނަރަކައިން ސަލާމަތް ކުރައްވާ . އަށް ވަނީ އެންމެ މާތް މަޚްލޫޤު ކަމުގެ މަޤާމު ދެއްވާފައެވެ وسلّم

މެން އަޅުގަނޑު އެކަލޭގެފާނު އަމުރުކުރެއްވި އެންމެހައި ކަމެއް. ސުވަރުގެއަށް ގެންދަވާނެ ޤާއިދަކީ އެކަލޭގެފާނެވެ
އަޅުގަނޑުމެންގެ . އަދި މަނާކުރެއްވި އެންމެހައި ކަމަކުން އަޅުގަނޑުމެން ދުރުވަން ޖެހޭނެއެވެ .ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

v    u   t  s  r  q  p  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. އަމާޒަކަށްވާންޖެހޭނީ މިގޮތެވެ

wx  Z   ]އަދި ރަސޫލާ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގެނަސްދެއްވި ކޮންމެ ކަމެއްގައި : " މާނައީ   ]٧: احلشر

އަދި އެކަލޭގެފާނު މަނާކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ދުރުވެ އެކަމެއް . ތިޔަބައިމީހުން ހިފާށެވެ

ماَ أَمرتكُم " . ފުޅު ކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديثއަދި ." ނުކުރާށެވެ
ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް : " މާނައީ )رواه ابن ماجه( "بِه فَخذُوه، وماَ نهيتكُم عنه فَانتهوا 

އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު މަނާކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމަކުން . އަމުރުކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ތިޔަބައިމީހުން ހިފާށެވެ
އެހެންކަމުން . އާ ހަމައަށް ފޯރުން ނުކުޅެދިގެންވެއެވެهللا އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހުންތަކާއި ފެނުންތައް ." ށެވެދުރުވާ

އަށް هللا . އެކަލާނގެ ބަސްފުޅުތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށް ދެއްވާފައިވަނީ ރަސޫލަކު މެދުވެރިކޮށެވެ
هللا . ތެރިވުމުގެ މައްޗަށެވެށް ކިޔަމަންކިޔަމަންތެރިވެވުން ބިނާވެގެންވަނީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަ

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

 رسول اهللاއަދި ." ވެއްޖެއެވެ އަށް ކިޔަމަންތެރިهللا ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ . ކިޔަމަންތެރިވާ މީހާ ދަންނައެވެ

 أخرجه أمحد وابن( "من أَطاَعنِي فَقَد أَطاَع اَهللا "  . ފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث
އަށް هللا ވަރުން އޭނާ ހަމަކަށަ. ވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެތިމަންރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންތެރި: " މާނައީ  )ماجه

އެމީހަކު މަރުވެ . ލާޒިމެއްނޫނެވެވުމުގައި އެމީހާ ދިރިހުރުން ޔަމަންތެރިމީހަކަށް ކި." ވެއްޖެއެވެކިޔަމަންތެރި
ގޮސްފައިވީނަމަވެސް އެމީހެއްގެ ނަސޭހަތްތަކާއި ވަސިއްޔަތްތަކަށް ޢަމަލުކުރުން އެއީ އެމީހަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަން 

. ހަމަ އެފަދައިން ނަބަވީ އިރުޝާދުތައް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ އެއޮތީ ފެންނާށެވެ. އަދާކުރުމެވެ
  . ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމެވެ ތުގައިޤީޤަކަށް ޢަމަލުކުރުން އެއީ ޙަތަތައްއެކަން
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މިއީ . މިއަދު ދުނިޔޭގައި އިސްލާމީ އުއްމަތް މިވަނީ ތަފާތު ފިރުޤާތަކަށް ބައިބައިވެގެން ގޮސްފައެވެ
ޔަވައި ހުރިހާ ފިރުޤާތައް އެންމެ ފިރުޤާއެއް ފި. ހަމަ މީސްތަކުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ދޫކޮށްލުމުގެ ނަތީޖާއެވެ

رسول اهللا صلّى . ގެ ފިރުޤާއެވެ نة واجلماعةأهل السއެފިރުޤާއަކީ ސަލަފުއްޞާލިޙީން ނުވަތަ . ބާޠިލުވެގެންވެއެވެ
ماَ أَتى علَى بنِي إِسرائيلَ حذْو النعلِ لَيأْتين علَى أُمتي " . ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ عليه وسلّم، حديث اهللا

لَكاَنَ من أُمتي من يصنع ذَلك وإِنَّ بنِي إِسرائيلَ تفَرقَت بِالنعلِ حتى إِنْ كاَنَ منهم من أَتى أُمه عالَنِيةً 
من و: قاَلُواْ" كُلُّهم في النارِ إِالَّ ملَّةً واحدةً  ،تي علَى ثَالَث وسبعين ملَّةًوتفْترِق أُم ،ثنتينِ وسبعين ملَّةً

އެއްފައިވާންކިބަ "  :މާނައީ )رواه الترمذي(" ماَ أَناَ علَيه وأَصحاَبِي : " قاَلَ هي ياَ رسولَ اِهللا؟

ރުވީ ފަދައިން، ބަނީއިސްރާއީލް މީހުންގެ މައްޗަށް އައި ޙާލަތު އަނެއްފައިވާންކިބައާ އެއްވަރުވެ ބަރާބަ
އެބަހީ އެބައިމީހުން ކުރި ޢަމަލުތައް ހަމަ . (ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް އަންނާނެއެވެ

ންމައާ އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި މީހަކު އެމީހެއްގެ މަ.) ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީހުންވެސް ކުރާނެއެވެ
އަދި . ފާޅުގައި ޒިނޭކުރި ކަމުގައިވާނަމަ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގައިވެސް އެކަންކުރާނޭ ބަޔަކު ވާނެއެވެ

އަދި . މިއްލަތަށް ބެހި ބައިބައިވެގެން ދިޔައެވެ ހަމަކަށަވަރުން ބަނީއިސްރާއީލް މީހުން ހަތްދިހަ ދެ
އޭގެތެރެއިން އެންމެ . މިއްލަތަށް ބެހި ބައިބައިވެގެން ދާނެއެވެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތް ހަތްދިހަ ތިން

 އެ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللا އޭ . އަޞްޙާބު ބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ." މިއްލަތެއް ފިޔަވައި އެންމެން ދާނީ ނަރަކައަށެވެ
ފާނާއި އެއީ ތިމަންކަލޭގެ. " ސުވަރުގެ ދާބަޔަކީ ކޮންބައެއްތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

ގެ ޙަދީޘްފުޅު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ." ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން އުޅުނުގޮތަށް އުޅުނު މީހުންނެވެ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެއަށް ނަޒަރު ހިންގައިލާއިރު މުސްލިމުންނޭ ކިޔާ ކިތައް . ޙައްޤުވެ ތެދުވެގެން ވެއެވެ
رسول . އެވެأهل السنة واجلماعة އެއީ . އި ތިބޭނީ ހަމަ އެންމެ ޖަމާޢަތެކެވެނަމަވެސް ޙައްޤުގަ! ފިރުޤާވޭ ބާވައެވެ

الَ يزالُ طاَئفَةٌ من أُمتي علَى الْحق منصورِين " . ފުޅު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث
   :މާނައީ    )أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه(  "اِهللا عز وجلَّ  فَهم حتى يأْتي أَمرالَ يضرهم من خاَلَ

ތިމަންރަސޫލާގެ ) އެބަހީ ޤިޔާމަތް ޤާއިމްވެއްޖައުމަށް ދާންދެން(ގެ އަމުރުފުޅު އަތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން هللا "  
. ދެމިތިބޭނެތެވެ ގެ ޙަޟުރަތުން ނަޞްރު ލިބިގެންވާ ޙާލު ޙައްޤުގެ މަތީهللا އުއްމަތުން ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ." އެބައިމީހުންނާ ދުޝްމިނުވެ ޚިލާފުވާ ބައެއްގެ ގެއްލުމެއް އެބައިމީހުންނަކަށް ނުވާނެއެވެ
މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން . ޙައްޤު ހޯދަން އުނދަގޫވެގެން އުޅެންޖެހޭ ޒަމާނެއް އަދި ނާދެއެވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަލަފުން ވަނީ އެބޭކަލުންގެ . ތައް ޙައްލުކުރެވެން އެބައޮތެވެދީނުގެ މަސްއަލަތަކާއި ޙުކުމް
. ހިއްމަތާއި މިންނަތުން އެތައް ޤުރުބާނެއްވެގެން މިޢިލްމު ފޮތްތަކެއްގެ ސިފައިގައި ޖަމާކުރައްވާފައެވެ
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އްޤުގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި ދިރާސާކޮށްފިނަމަ ޙައަޅުގަނޑުމެން އެފޮތްތައް ދިރާ
ޖަދަލުތައް ކުރަން އެއާ ޚިލާފަށް ބާޠިލު ތައުވީލުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ބާޠިލު . އެނގި ސާބިތުވެގެން ދާނެއެވެ

އަދި ރަނގަޅު މަގެއްކަމުގައި ޝައިޠާނާގެ މަގުތައް . ގައިދާނެއެވެނފަށައިފިނަމަ ޙައްޤު އޮޅި މަގުފުރެދިގެން ހި
ނަރަކައާ . ދެންހުރީ ޝައިޠާނީ މަގުތަކެވެ. ދީނުގެ މަގަކީ އެއްމަގެކެވެ. ދަންނައެވެ. ފަށައިފާނެއެވެފެންނަން 

އެމަގު އިޚްތިޔާރުކުރި މީހަކަށް  .ސުވަރުގެއަށް ދިއުމަށް ވަނީ ހަމަ އެންމެ މަގެކެވެ. ދިމާލަށް ހުރި މަގުތަކެވެ
. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެعبد اهللا بن مسعود ވި ރުއްސުންލެއްهللا މާތް. މެނުވީ ސުވަރުގެއަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ

ދެން . ބިންމަތީގައި ރޮނގެއް އެޅުއްވިއެވެاهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  رسولއެއްދުވަހަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ރާތުގައާއި ދެން އެރޮނގުގެ ކަނާތްފަ." ގެ މަގެވެهللا މިއީ "  "هذَا سبِيلُ اِهللا "  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

މިއިން ކޮންމެ މަގެއްގައި . މިއީ މަގުތަކެކެވެ. އަދި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ވާތްފަރާތުގައި ރޮނގުތަކެއް އެޅުއްވިއެވެ

L  K  J  ] . ދެން އެކަލޭގެފާނު މިއާޔަތް ތިލާވަތު ކުރެއްވިއެވެ. އެމަގަށް ގޮވާ ޝައިޠާނަކު ވެއެވެ

N  MO  V  U  T  S   R  Q  PW  Z         ]އަދި މިއީ ތިމަން "   ]١٥٣: األنعام

މަގުތަކަށް ) އެހެނިހެން(އަދި . ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން މިމަގަށް ތަބާވާށެވެ. ގެ ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގެވެهللا 
رواه أمحد والنسائي (" .އެކަލާނގެ މަގުން ތިޔަބައިމީހުން އެއްކިބާ ވާނެއެވެ) ތަބާވެއްޖެނަމަ. (ތަބާނުވާށެވެ

   )والدارمي

އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަސޫލާދެކެ . އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه. މަންމައާއި ބައްޕައަށްވުރެ ބޮޑަށް ލޯބިވާން ޖެހެއެވެ! އަދިކިއެއްތަ. ލޯބިވާން ޖެހެއެވެ

والناسِ  دكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه من والده وولَدهأَحالَ يؤمن "  .ފުޅުކުރައްވާފައި ވެއެވެ وسلّم، حديث
 نيعمفق عليه( "أَجއެމީހެއްގެ ބައްޕައާއި، ދަރިފުޅާއި، އަދި އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށްވުރެ : " މާނައީ  )مت

ބޮޑަށް އެމީހެއްގެ ގާތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނު ލޮބުވެތިވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް އީމާންވީ 
ނަމަވެސް . ތުފުޅު ވުޖޫދެއްގައި ނެތެވެޒާގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމިއަދު ." ކަމުގައި ނުވެއެވެ

އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނުދެކެ ލޯބިވާކަމުގައިވާނަމަ . އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެބަހުއްޓެވެ
  . އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތަބާވާން ޖެހޭނެއެވެ

ގެ ޙުކުމްފުޅުގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަޅުގަނޑުމެންގެ ނަފްސުގެ އެއްވެސް އެދުމެއް 

 . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް .ކުރިމަތީގައި އިސްކުރުމީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އީމާންކަން ނަފީވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ
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 [  ¼   »  º      ¹  ¸  ¶    µ   ́  ³  ²  ±      °    ̄  ®  ¬

  À  ¿  ¾   ½Z    ]ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ގަންދެއްވައި "  :މާނައީ  ]٦٥: النساء

ފައިސަލާކުރައްވާ ބޭކަލަކު ކަމުގައި އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ހަމަނުޖެހުން ތަކުގައި . ވަޙީކުރައްވަމެވެ
ކަލޭގެފާނު ހަމަޖައްސައި އަދި ކަލޭގެފާނު ކުރައްވާ ފައިސަލާއާ މެދު އެބައިމީހުންގެ ހިތުގައި އެއްވެސް 

." އެއްނެތި ރަނގަޅަށް ހިތުން އެކަން ޤަބޫލުކޮށްފުމަށް ދާންދެން އެބައިމީހުން އީމާންވީކަމުގައި ނުވެއެވެމައްސަލަ

الَ يؤمن أَحدكُم حتى يكُونَ هواه " . ފުޅުކުރައްވާފައި ވެއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديثއަދި 
 بِه ماَ جِئْتعاً لبهرواه يف ( "تސްދެއްވި އެމީހެއްގެ ހަވާނަފްސު ތިމަންކަލޭގެފާނު ގެނެ: " މާނައީ )شرح السن

  ." އިރުޝާދުތަކާ ތަބާވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް އީމާންވީކަމުގައި ނުވެއެވެ

ރަން ރެ އިތުރަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މޮޅަށް ޢަމަލުކުގެ ރަސޫލާ ޢަމަލުކުރެއްވި ވަރަށްވުهللا އަދި 
އަށް އެންމެ ތަޤުވާވެރި ބޭކަލަކީ هللا އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . އުޅުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ

ވީއިރު . އަދި އެންމެ ގިނައިން ހެޔޮޢަމަލު ކުރެއްވި ބޭކަލަކީވެސް އެކަލޭގެފާނެވެ. އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ . މެންނަށް ކުޅަދާނަ މިންވަރަކުން ޢަމަލު ކުރުމެވެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އަޅުގަނޑު

އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. އިރުޝާދުތަކުން އެއްކިބާވެ ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމެއްނޫނެވެ
އްވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އަޅުކަން ކުރަ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

ދެން އެކަނބަލުން . ސުވާލު ކުރުމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ތިންމީހަކު އައެވެ
. އަދި އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ. އެބައިމީހުންނަށް އެކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވުމުން މަދުކަމުގައި އެބައިމީހުން ދެކުނެވެ

ގެފާނާ އަޅައިބަލާއިރު ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނަކީ އިސްވެ ދިޔަހައި ފާފައަކާއި އަހުރެމެންނަކީ އެކަލޭ
އަހުރެން . އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ބުންޏެވެ. ފަސްވެ އަންނަން އޮތްހައި ފާފައެއް ފުއްސެވިފައިވާ ބޭކަލެކެވެ

. ހުރެން ހުރިހައި ދުވަހަކު ހުންނާނީ ރޯދައަށެވެއަ. އަނެކަކު ބުންޏެވެ. މުޅިރޭ އެއްކޮށް ރޭ އަޅުކަން ކުރާނީއެވެ
އަހުރެން އުޅޭނީ އަންހެނުންނާ މުޅިން . އަދި އަނެކަކު ބުންޏެވެ. ރޯދަ އެންމެ ދުވަހަކުވެސް ދުލެއްނުކުރާނަމެވެ

އެބައިމީހުންގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمދެންފަހެ . އެއްގޮތަކަށްވެސް ކާވެންޏެއް ނުކުރާނަމެވެ. ދުރުގައެވެ

ދެއްކި ބަޔަކީ ތިޔަބައިމީހުންހެއްޔެވެ؟  މިވެނި އެވެނި ވާހަކަތަކެއް" . ގާތަށް ވަޑައިގެން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
އަށް އެންމެ ބިރުވެތިވާ هللا ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ   . ގަންދެއްވާ ވިދާޅުވަމެވެهللا . ދަންނާށެވެ

އެކަމަކު ތިމަންރަސޫލާ . އަށް އެންމެ ތަޤްވާވެރި މީހަކީވެސް ތިމަންރަސޫލާއެވެ هللاއަދި . މީހަކީ ތިމަންރަސޫލާއެވެ
އަދި ނިދިވެސް . ރޭއަޅުކަންވެސް ކުރައްވަމެވެ. އަދި ކައިބޮއިވެސް ހައްދަވަމެވެ. ރޯދަވެސް ހިއްޕަވަމެވެ
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އަނބުރައިލައިފި މީހާ ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުން މޫނު. އަދި ކާވެނިވެސް ކުރައްވަމެވެ. ކުރައްވަމެވެ
ޅައި ފަހަނަހައްދު ދީނުގައި  )متفق عليه(." އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތެވެފަހެ އޭނާ ތިމަންރަސޫލާއަކާ . ދަންނައެވެ

ފަހަނެޅުމަކީ މިއަދު ހައްދު ނަމަވެސް މި. ސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުން އެނގި ސާބިތުވެއްޖެއެވެދިއުމަކީ މަނާކަމެއްކަން އި
 رسول اهللا صلّى اهللا. ފަހަނެޅުމެއް ނޫނެވެކުގައި އަޑުއަރުވާފައިވާ ހައްދުއިސްލާމީ މުޖުތަމަޢު ތައަޅުގަނޑުމެންގެ 

ގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރާ މީހުންނާ ދިމާލަށް މިއަދު މުޖުތަމަޢުގެ ފަރުދުންގެ ދޫތަކުން މިލަފްޒު  عليه وسلّم

އެންގެވި ގޮތަށް އުޅުން އެއީ  هللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّى ا. ނަމަވެސް ދަންނައެވެ. ނިކުންނަތަން ފެނެއެވެ

އެކަލޭގެފާނު އެންގެވިގޮތް ނޫންގޮތެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުން އެއީ ހައްދު ފަހަނަޅައި . ހައްދުގެ ތެރޭގައި ވުމެވެ
ގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރާ މީހަކާ ދިމާލަށް މިފަދަބަސް ބުނުމަކީ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ދިއުމެވެ

މިކަމުން . އަދި މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ފާފައެކެވެ. ގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމެވެޙަޤީޤަތު
މިއަދު ދުލުން އިސްލާމުންނޭ ކިޔާ އަދި މުސްލިމުންކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މީހުން ރަސޫލާގެ . ދުރުވެގަތުން ހުއްޓެވެ

އި، ސާފުޠާހިރުކަމާ ތަރައްޤީއަކީ ހުޅަނގުގެ ސުންނަތްތަކާ ނަފުރަތްތެރިވެ، ސުންނަތުން މޫނު އަނބުރައިލަ
މިކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގައި ފާޙިޝްކަންތައް ޢާއްމުވެ، . ފެޝަންތަކާ އާދަކާދަތައް ކަމުގައި ވަނީ ދެކިފައެވެ

މީސްތަކުންގެ އަޚްލާޤު ފާސިދުވެ، ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ހަމަހަމަވެ، މަންމައެއް ބައްޕައެއް ވަކިނުވެ، 
މިފަދަ މުޖުތަމަޢަކަށް އިސްލާމީ . ތައް މިވަނީ ޢާއްމުވެފައެވެތްޖިންސީ ޙަރަކާ އަޚްލާޤީ ޙަރަކާތްތަކާއިބަދު

މުޖުތަމަޢެކޭ ކިޔިދާނެތޯއެވެ؟ މުޖުތަމަޢެއްގެ ސިޔާދަތާއި، އިސްތިޤްލާލާއި، އަދި އަމަންއަމާންކަމާއި، 
. ނޫނާއި ނިޒާމް ތަންފީޒުވެ އޮތްހައި ހިނދެއްގައެވެޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމްވެ އޮންނާނީ އެމުޖުތަމަޢެއްގައި އިލާހީ ޤާ

އެއާޚިލާފަށް މުޝްރިކުންނާއި، ޔަހޫދީންނާއި، ނަޞާރާއިންގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރަން އުޅެފިނަމަ މުޖުތަމަޢު 
  . އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢު ތަކަށް އައިސްފައިވާ އާފަތަކީ މިއެވެމިއަދު . ފާސިދުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ

އަދި . ގެ ޙަޟުރަތުންވާ ހިދާޔަތެކެވެهللا އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޤުރުއާނަކީ އަޅުގަނޑުމެން 
ދެނެގަނެ އެއާ އެއްގޮތަށް  އަދި ޤުރުއާނުގެ މަފްހޫމް. ޤުރުއާން ޤަބޫލު ނުކުރާ މުސްލިމަކު ނުވެއެވެ

ގެ  ى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّފިރުޤާތައް  ނަމަވެސް ބައެއް ބިދުޢަވެރި. ރެއެވެއުޅެންޖެހޭކަންވެސް ޤަބޫލުކު

 މިމުޤައްދިމާގެ ކުރީކޮޅުގައި މިމޭރުމުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަހުސްކޮށްފައި. ޙަދީޘެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ
ރަސޫލާގެ ޒަމާނުގައި ޤުރުއާނަށް ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުވާ ފަދައިން ޙަދީޘަށް ޢަމަލުކުރުމަކީވެސް  .ވާނެއެވެ

އަދި އެޒަމާނުގައި ޙަދީޘަށް އިންކާރުކުރާ . ބަހާއި ޢަމަލުން ސާބިތުކޮށް ދެއްވާފައެވެވާޖިބެއްކަމުގައި ޞަޙާބީންވަނީ 
  . އެއްވެސް މުސްލިމަކު ނުވެއެވެ
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އަދި . ގެނަސްދެއްވި ދީނެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمގެ ޙަޟުރަތުން هللا އިސްލާމްދީނަކީ 

އެދީނަށް އުނިއިތުރު ގެނައުން ހަމައެކަކަށްވެސް . ވެއެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެދީނަކުން ދީންވެރިވިދީނެ
هللا މާތް. ގެ ރަސޫލާއަކަށްވެސް ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެهللا ! ކިއެއްތައަދި. ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ

Z       Y  X  W   V     ]  \  [  ^  _  `  e  d       c  b   a  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

  j     i   h   g     fZ    ]ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ ބުނާފަދައިން(އަދި : " މާނައީ  ]٤٧ - ٤٤ :احلاقة (

. ގެ މައްޗަށް އަމިއްލަފުށުން ވާހަކައެއް ހަދައިގެން ނިސްބަތްކޮށްފިނަމަ ދަންނާށެވެهللا ތިމަން ،އެކަލޭގެފާނު
ދެން .) ޢަޛާބު ދެއްވާނަމެވެ(. ކަނާތްޕުޅުން އެކަލޭގެފާނު މުއާޚަޛާ ކުރައްވާނަމެވެهللا ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން

އެކަމުން ) މިޢަޛާބު ދެއްވާއިރުهللا އެކަލޭގެފާނަށް ތިމަން(ފަހެ . އެކަލޭގެފާނުގެ ހިތުގެ ނާރު ބުރިކޮށްލައްވާނަމެވެ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް هللا މިއާޔަތުން މާތް." މަނާކުރެވޭނެ އެކަކުވެސް ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ނުވެއެވެ

އަދި އެހެން އާޔަތެއްގައި އެކަލާނގެ . ނގެ ރަސޫލާގެ ތެދުވެރިކަމެވެއެބަޔާންކޮށްދެއްވީ އެކަލާ

"  : މާނައީ ]  ٤ - ٣: النجم [   Z+  ,   -  .  /  0  1  2    3   4  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

އެކަލޭގެފަނު . އެކަލޭގެފާނު އަމިއްލަފުޅަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަވާނެއެވެ) ދީނުގެ ކަންތައްތަކުގައި(
ނަމަވެސް މިއަދު ." އެދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތައް އެކަލޭގެފާނަށް ބާވައިލެއްވޭ ވަޙީ ކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ

ال "މިބައިމީހުން . ޖަމާޢަތެއް އުފެދިފައި ވެއެވެތައް ޤަބޫލު ނުކުރާ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަދީޘްފުޅު
ފުޅު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. ޤަބޫލު ނުކުރާ ފަދައެވެ "حممد رسول اهللا"ޤަބޫލުކޮށް  "إله إالّ اهللا

بينناَ : يوشك الرجلُ متكئاً علَى أَرِيكَته، يحدثُ بِحديث من حديثي، فَيقُولُ"  .ފައިވެއެވެކުރައްވާ
ح نم هيناَ فدجماَ وو ،لَلْناَهحتالَلٍ اسح نم هيناَ فدجلَّ، فَماَ وجو زاِهللا ع تاَبك كُمنيبامٍ ور،ناَهمرح 

މީހަކު އޭނާގެ : " މާނައީ  )رواه الترمذي وابن ماجه(" أَالَ وإِنَّ ماَ حرم رسولُ اِهللا مثْلُ ماَ حرم اُهللا 

ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައިވާ އެނދުގައި ލެނގިލައިގެން އިނދެ، ތިމަންރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ޙަދީޘްފުޅެއް 
. ގެ ފޮތެވެهللا އަހުރެމެންނާއި ކަލޭމެންނާ ދެމެދުގައިވަނީ '. ރިވެގެންވެއެވެބަޔާންކޮށްފައި މިފަދައިން ބުނުން ކައި

އަދި އެފޮތުން ފެންނަ . ފަހެ އެފޮތުން އަހުރެމެންނަށް ފެންނަ ޙަލާލު ކަމެއް، ޙަލާލު ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭނަމެވެ
ގެ ރަސޫލާ ޙަރާމް ކުރައްވާ هللا ހަމަކަށަވަރުން . ދަންނާށެވެ' .ރާމް ކަމެއް، ޙަރާމް ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭނަމެވެޙަ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ މިއީ ." ޙަރާމް ކުރައްވާ ކަންތައްތައް ފަދައިންނެވެهللا ކަންތައްތައް ވަނީ 
އެކަލޭގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނަށްވެސް މިކަމުގެ  އަދި. އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ކޮށްފައިވާ ތަންބީހެކެވެ

، ياْتيه اَألمر بِماَ الَ أُلْفين أَحدكُم متكئاً علَى أَرِيكَته" . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ވަޢީދު އިއްވަވާފައިވެއެވެ
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أخرجه أبو داود وابن ( "في كتاَبِ اِهللا اتبعناَه  اَ وجدناَالَ أَدرِي، م: أَمرت بِه أَو نهيت عنه، فَيقُولُ
ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މިދަންނަވާ މީހަކު ހަމަކަށަވަރުންވެސް ތިމަންރަސޫލާއަށް ފެނިވަޑައިގެން " :މާނައީ )ماجه

އޭނާގެ ކައިރިއަށް . އެއީ ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައިވާ ދާންކޮޅެއްގައި ލެނގިލައިގެން އިންނަ މީހެކެވެ. ނުވާނެއެވެ
ގެ هللا . އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެވެތިމަންރަސޫލާގެ އަމުރެއް ނުވަތަ ނަހީއެއް އައުމުން ފަހެ އޭނާ ބުނެ

ގެ ފޮތް އަހުރެންނަށް هللا އެބަހީ . (ޙުކުމެއް އަހުރެންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ އަހުރެން އެއަށް ތަބާވާނަމެވެފޮތުން 
ފަހެ . މިދެޙަދީޘްފުޅުވެސް އިޝާރަތްކުރަނީ މިފަދަ ބަޔަކު މިއުއްމަތުން އަންނާނެކަމަށެވެ.)" ފުދެއެވެ

އަދި އެބޭކަލުންގެ . ގެ ރަސޫލާގެ މިނަސޭހަތުގައި ވަރުގަދައަށް ހިއްޕަވާފައެވެهللا ނީ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ވަ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ މީހަކަށް هللا މާތް. ދަރިވަރުންނަށްވެސް އެބޭކަލުން މިނަސޭހަތް ދެއްވިއެވެ

ގެ ކިބަފުޅުން ޙަދީޘްފުޅެއް  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسولއަހުރެން ތިޔަ އަޚާއަށް ! އޭއަޚާއެވެ" . ވިދާޅުވިއެވެ

މިއަދު މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި މިވަނީ  )رواه ابن ماجه( ."ބަޔާންކޮށްދީފިނަމަ އެޙަދީޘްފުޅަށް މިސާލު ނުޖަހާށެވެ

މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ބިދުޢަތަކާއި ޚުރާފާތްތައްވަނީ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި . މިފިތުނަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައެވެ
ގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ކައުޘަރު އާރުން ފެންބުއިމަށްޓަކައި . ފެތުރިފައެވެ

ށްލައްވާ ކައުޘަރު ކަލުން އޭގެތެރެއިން ބަޔަކު ވަކިކޮއެހިނދު މަލާއިކަތް ބޭ. ތުގެ މީހުން އެދިމާލަށް ދާނެއެވެއުއްމަ
. ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާނެއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمދެން . ކައިރިއަށް ވާރިދުވިޔަކަ ނުދެއްވާނެއެވެއާރު 

ދެން މަލާއިކަތް . އެމީހުން ފެން ބުއިމަށްޓަކައި ދޫކުރައްވާށެވެ. އެއީ ތިމަންރަސޫލާގެ އުއްމަތުގެ މީހުންނެވެ
ތައް ކަލޭގެފާނަކަށް ނަށް ފަހު އެބައިމީހުން ދީނުގައި ފެތުރި އާކަންތައްކަލޭގެފާ. ކަލުން ދަންނަވާނެއެވެބޭ

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަވަހަށް އެބައިމީހުން . އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ދަންނަވާނެއެވެ. ނުގަންނަވާނެއެވެއެނގިވަޑައި
  .ކިބައިން ދުރުކުރައްވާށެވެ

ވަނީ ޙައްޖަތުލް ވަދާޢުގެ ދުވަހު هللا އަދި މާތް. ބިދުޢައަކީ ދީނުގެ ނަމުގައި ކުރެވޭ ކޮންމެ އާކަމެކެވެ

P   O  N  M  L  K  ] . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ދީން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާފައެވެ

U  T  S  R  QV  Z    ]މިއަދު ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް : " މާނައީ  ]٣: ةاملائد

އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ނިޢުމަތްވެސް ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް . ދެއްވައިފީމެވެތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން ފުރިހަމަކޮށް
! އާދެ." ރުއްސަވައިފީމެވެއަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދީނެއްކަމުގައި އިސްލާމްދީނަށް . ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައިފީމެވެ

ދީނުގައި އަރައިރުންވުން އުފެދި މަޒުހަބުތައް އިޚްތިލާފުވެގެން ދާނެކަމަށް ، ފަހުޒަމާނުގައި އިޚްތިލާފުވުންތައް ގިނަވެ
. އަދި އެހިނދު ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތްވެސްވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އިތުރު ރަސޫލާވަނީ ޚަބަރު ދެއްވާފައެވެ
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 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްދުވަހަކު . ވިދާޅުވިއެވެ عرباَض بن ساريةންލެއްވި ރުއްސުهللا މާތް
. އެނަސޭހަތުގެ ސަބަބުން ހިތްތައް ބިރުވެތިވެގެން ދިޔައެވެ. އަހުރެމެންނަށް ބަލާޣަތްތެރި ނަސޭހަތެއް ދެއްވިއެވެ

ތިޔަދެއްވި ! އެވެގެ ރަސޫލާهللا އޭ . ދަންނަވައިފީމުއެވެދެން އަހުރެމެން . އަދި ލޯތައް ފެންކަޅިވެގެން ދިޔައެވެ
އެހިނދު  .ފަހެ އަހުރެމެންނަށް ވަޞިއްޔަތެއް ކުރައްވާށެވެ. ންއުޅޭ މީހެއްގެ ނަސޭހަތް ފަދައެވެނަސޭހަތް ވަކިވާ

شي، وإِنه من يكُم عبد حبأُوصيكُم بِتقْوى اِهللا والسمعِ والطَّاعة، وإِنْ تأَمر علَ"  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
هاَ فَسيرى اختالَفاً كَثيرا، فَعلَيكُم بِسنتي وسنة اخلُلَفاَِء الراشدين املَهديني، عضوا علَييعش منكُم 

رِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدواُألم ثاَتدحمو اكُمإِيو ،اجِذوالَلَةٌ بِالنض ةމާނައީ  )رواه أبو داود والترمذي( "ع :     

އަދި އެހުމާއި ކިޔަމަންތެރި . ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތަޤްވާވެރި ވުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރައްވަމެވެ "
ވެރިކުރެވުނު ކަމުގައި ޝީ އަޅަކު ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޙަބަ އެއީ. ވުމަށްވެސް ވަޞިއްޔަތް ކުރައްވަމެވެ

އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ދިރިހުރެއްޖެނަމަ ފަހެ އޭނާއަށް ގިނަ އިޚްތިލާފު . ވިޔަސް މެއެވެ
ހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ  އެހިނދު ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތާއި،. ތަކެއް ފެންނާނެއެވެ

ސުންނަތުގައި ) ބޫބަކުރުގެފާނާއި، ޢުމަރުގެފާނާއި، ޢުޘްމާނުގެފާނާއި، ޢަލީގެފާނުގެއަ(ންގެ ރާޝިދީޚުލަފާއުއް
އަދި ދީނުގައި އަލަށް އުފެދޭ . އެގޮތުގައި ވަރުގަދައަށް ހިފަހައްޓާށެވެ. ހިފުމެވެ) އެބޭކަލުން އުޅުއްވި ގޮތުގައި(

  ." ށް ކުރެވޭ ކޮންމެ އާކަމަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެގޮތަ. ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރިވާށެވެ

ގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމުޖުތަމަޢެއްގައި ބިދުޢަތަކާއި ޚުރާފާތްތައް ފެތުރިއްޖެނަމަ 

ސުންނަތް ދިރުވިއްޖެ . އެހެނީ ސުންނަތާއި ބީދުޢައަކީ މުޅިން ޚިލާފު ދޭއްޗެވެ .ސުންނަތް ބާކީވެ ނޯންނާނެއެވެ
. ބިދުޢަ މީސްތަކުން ހަދައިއުޅެނީ ދީނުގެ ނަމުގައި ސަވާބު ހޯދުމަށެވެ. ނަމަ ބިދުޢަ ދެމި ނޯންނާނެއެވެ

اهللا عليه وسلّم،  رسول اهللا صلّى. ސަވާބުގެ ބަދަލުގައި އެކަމުން އަޒާބެއް މެނުވީ ނުލިބޭނެއެވެ. ދަންނައެވެ
          : މާނައީ  )متفق عليه( "من أَحدثَ في أَمرِناَ هذَا ماَ لَيس منه فَهو رد " . ފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ حديث

ފަހެ އެކަން ރައްދުކުރެވިގެން . އަހުރެމެންގެ މިދީނުގައި، މިދީނުގައި ނުވާ އާކަމެއް ކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ" 
އަދި ބިދުޢައަކީ ތިމާކުރާ . ބިދުޢަވެރިއަކަށް ޙިމާޔަތް ދިނުންވެސް ދީނުގައި މަނާކުރައްވާފައިވެއެވެ." ވެއެވެ

 . ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ سول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديثر. ހެޔޮޢަމަލުތައް ބާޠިލުކުރާފަދަ ނުބައި ޢަމަލެކެވެ

لصاَحبِ الْبِدعة صوماً، والَ صالَةً، والَ صدقَةً، والَ حجا، والَ عمرةً، والَ جِهاَدا، والَ الَ يقْبلُ اُهللا  "
خالَمِ كَماَ تاِإلس نم جرخالً، يدالَ عفاً، ورنِ صجِيالْع نم رعالش جމާނައީ  )رواه ابن ماجه(" ر :    

ބިދުޢަވެރިއެއްގެ ރޯދައެއް، ނަމާދެއް، ޞަދަޤާތެއް، ޙައްޖެއް، ޢުމްރާއެއް، ޖިހާދެއް، ފަރުޟުނަމާދެއް، " 
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އޭނާ ގަނޑަކުން އިސްތައްޓެއް ނިކުންނަ ފަދައިން ށްމޮޑެފައިވާ ފު. ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެއެވެهللا ސުންނަތްނަމާދެއް 
އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް . މިއީ ބިދުޢަވެރިޔާގެ އަންޖާމެވެ." ނުން ނިކުމެގެން ދެއެވެއިސްލާމް ދީ

ގެ ޙަޟުރަތުން އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ގެނެސްދެއްވި ޝަރީޢަތް، އެއްވެސް އުނި އިތުރުކުރުމެއް هللا ވާޖިބުވެގެންވަނީ 
ޤުރުއާނާއި ސުންނަތަށް ތަބާވެ، މިނޫރާނީ ދެޙުއްޖަތުން އުޖާލާކޮށްދެނިވި ހިދާޔަތުގެ އަލީގައި . ލުކުރުމެވެނެތި ޤަބޫ

ޙަޤީޤީ ކާމިޔާބު ވަނީ މި ދެއަސާސުގެ މައްޗަށް . ން ސުވަރުގެއާ ދިމާލަށް ދަތުރުކުރުމެވެ صراط مستقيم

ޢަމަލު ބިނާކޮށްފިނަމަ އެމީހަކު މަގުފުރެދިގެން އެހެންކަމުން މި ދެއަސާސުގެ މައްޗަށް ތިމާގެ . ބިނާވެގެންނެވެ

تركْت فيكُم أَمرينِ  " .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. ނުދާނެކަން ޔަޤީނެވެ
ތިމަންކަލޭގެފާނު : " މާނައީ  )املوطأ( "رسوله  كتاَب اِهللا، وسنةُ: لَن تضلُّوا ماَ تمسكْتم بِهِماَ

ތިޔަބައިމީހުން އެދޭތީގައި ހިފައިގެން ތިބިހައިހިނދަކު . ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއަށް ދެ އެއްޗެއް ދޫކުރެއްވީމެވެ
މުސްލިމުންގެ ." ގެ ފޮތާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ސުންނަތެވެهللا އެއީ . ތިޔަބައިމީހުން މަގުފުރެދިގެން ނުދާނެއެވެ

  .ދުސްތޫރަކީ މިއެވެ

ގެ ރަޙްމަތާއި ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމުން އަޅުގަނޑު ލިޔަން ފަށަން މިގަސްތުކުރާ ކުޑަކުޑަ هللا ! އާދެ
ގެ هللا ދެން އަޅުގަނޑު  .وهللا احلمد. ފޮތުގެ މުޤައްދިމާ އަޅުގަނޑު ލިޔަން ގަސްތުކުރި ހިސާބަށް ލިޔެ ނިމުނީއެވެ

އި ސުންނަތުގެ އަލީގައި ކުޑަކުޑަ ފޮތެއް ޙަޟުރަތުން މަދަދަށް އެދެނީ ޙަޤީޤީ ޢިލްމާ ބެހޭގޮތުން ޤުރުއާނާ

ެ ނަބިއްޔުންގ"  " وِرثُ اَألنبِياَء" އަދި މިފޮތުގެ ނަމަކަށް އަޅުގަނޑު އިޚްތިޔާރުކުރީ . އެކުލަވައިލުމަށެވެ
ގެ ޙަޟްރަތުން މަދަދަށް އެދުމަށްފަހު ދަލީލުތަކުގެ هللا މިފޮތް ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު . އެވެ " ަތަރިކ

 سنن أيب داود އާއި، صحيح مسلم އާއި، صحيح البخاريސަހާރާލުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު މުޠާލަޢާކުރި ފޮތްތަކަކީ 
 رياض الصاحلني އާއި، مشكاة املصابيح އާއި، سنن ابن ماجه އާއި، سنن النسائي އާއި، جامع الترمذي އާއި،
ކޮންފަދަ ) ޙަދީޘްފުޅު ތަކަކީ(ޤުރުއާނާއި ސުންނަތަކީ މިފޮތުގެ މުޤައްދިމާގައި އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރީ  .އެވެ

. ދެން އަޅުގަނޑު މިފޮތް އެކުލަވައިލަން ގަސްތުކުރަނީ ދެ ބާބަކަށެވެ. މަތިވެރި އެއްޗެއްކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށެވެ

باب "     އެދެ ބާބަކީ . ކޮންމެ ބާބެއްގައިވެސް އެބާބަކާ ގުޅޭ މައުޟޫތައް އެކުލަވައިލެވިފައި ވާނެއެވެ އަދި
އަދި މިދެބާބު . ދިނުމުގެ ބާބެވެއިއުނގެނުމުގެ ބާބާއި އުނގަންނަ! އާދެ. އެވެ "باب التعليم  " އާއި "التعلُّم 

ބެހޭގޮތުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި ކުރު މަޒުމޫނެއްވެސް އާ  "آن فَضاَئلُ القُر " ފެށުމުގެ ކުރިން 

  .އެކުލަވައިލީމެވެ
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 އަޅުގަނޑުގެ މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ މިފޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުޑަކުޑަ ދިވެހިهللا މާތް
  .އާމީން. މުޖުތަމަޢަށް އެދެވޭ ފައިދާއެއް ދެއްވާށިއެވެ

  .ހ1422ރަބީޢުލްއައްވަލް  24

وجلّ ه عزكتبها الفقري إىل عفو رب   . މ2001ޖޫން  15 

                                    د إبراهيمحمم  
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    )ޤުރުއާނުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން( فضائل القرآن

  

އަދި މުއުމިނުންގެ . ގެ ބަސްފުޅެވެهللا ޤުރުއާނަކީ . ގެ ބަސްފުޅެވެهللا އެންމެ ހެޔޮ ބަހަކީ 
އަދި އަޅުތަކުން އުޅެންވީ ގޮތުގެ . އަދި ޢާލަމްތަކުގެ ހިދާޔަތެވެ. އަދި ތަޤުވާވެރިންގެ ރޫޙީ ޣިޛާއެވެ. ދުސްތޫރެވެ

ލްމު ޤުރުއާނުގެ ޢި. ނުމަކީވެސް އަޅުކަމެކެވެއަދި ކިޔަވައިދި. މެކެވެކަޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ އަޅު. އިލާހީ ޤާނޫނެވެ
އަދި އޭގެ ޢިލްމުން މަޙްރޫމް . ވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެވެރިޖަފަހެ އޭނާއަށް ދެދުނިޔެ ބާއް. ލިބިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެއެތައް ހެވަކުން އޭނާ މަޙްރޫމް ފަހެ. ވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

މީހުންގެ ތެރެއިން ތިޔަބައި: " މާނައީ  )رواه البخاري( "خيركُم من تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمه " . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ

ފަޚުރުވެރިވުމެއް ނެތި ." ދޭ މީހާއެވެން އުނގެނި އެޤުރުއާން އުނގަންނައިއެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ މީހަކީ ޤުރުއާ
ވަރަށް ބާރު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمޤުރުއާން ރީތިކޮށް ކިޔެވުމަށާއި ތަޖުވީދަށް ކިޔެވުމަށް 

އަކީ ޞަޙާބީންގެ ތެރޭގައި ހުންނެވި އެންމެ މަޝްހޫރު  أُبي بن كَعبރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .އަޅުއްވާފައިވެއެވެ

ހަމަކަށަވަރުން "  .ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديثއެއްދުވަކު އެކަލޭގެފާނަށް . ޤާރީއެވެ

 أيب بن. މަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެތިބާގެ ކުރިމަތީގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވު اهللا تعاىل،
 أيب بن كعب. އާއެކެވެ. ތޯއެވެ؟ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެހަމަ އަހުރެންގެ ނަންގެންނެވި اهللا تعاىل. ވިދާޅުވިއެވެ كعب

ކުރެވިއްޖެތޯއެވެ؟ އި އަހުރެންގެ ނަން ހަމަ ޛިކުރުޢާލަމްތަކުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގަ. ވިދާޅުވިއެވެ
އެހެން ." އެކަމަށް އުފާފުޅު ކުރައްވާ ދެލޯފުޅުން ކަރުނަ އެޅުއްވިއެވެ أيبއެހިނދު . އާއެކެވެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

 ." އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު އެކަމަށް އުފާފުޅު ކުރައްވާ ކީރިތިކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. " ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ

ފަހެ . ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މާތްކަމުގެ މައްޗަށް އިޝާރަތް ކުރެއެވެ ،އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅު  )متفق عليه(

ދެއްކުންތެރިކަމެއް އަދި  ނަމަވެސް. ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މާހިރުކަން ޙާޞިލްކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
         .ފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ اهللا عليه وسلّم، حديث رسول اهللا صلّى. ވެރިވުމެއް އެކަމުގައި ނުވާނަމައެވެފަޚުރު

"  آنبِالْقُر راملاَه ةررامِ الْبرالْك ةفَرالس عفق عليه(" مޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި މާހިރުމީހާ : " މާނައީ  )مت

ރީތިކޮށް ރާގުގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ޤުރުއާނުގެ އަޘަރު ." ވާހުށީ ވަޙީ ލިޔުއްވާ މާތް މަލާއިކަތުންނާ އެކުގައެވެ
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ނަމަވެސް ރާގުގައި ކިޔަވާއިރު ނަފްސަށް ތަކުލީފު ދީގެން ކިޔެވުން ރަނގަޅުވެގެން . އިތުރު ކޮށްދޭ ކަމެކެވެ
އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅު ރިވެތިކޮށް، ތަޖުވީދުގެ މަގުން، . ގެ ކަލާމްފުޅެވެهللا ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ . ވެއެވެނު

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،. ކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެތަރުތީލުކޮށް ކިޔެވެނިކޮށް އަޑުއެއްސެވުމަށް އެ

     : މާނައީ  )متفق عليه( "لشيٍء ماَ أَذنَ لنبِي يتغنى بِالْقُرآن ماَ أَذنَ اُهللا " . ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ حديث

ރާގުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވަނިކޮށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު  އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ اهللا تعاىل، "

ޤުރުއާން ." ނުގަންނަވައެވެއައްސަވައިވޮޑިއައްސަވައިވޮޑިގެންވާވަރަކަށް އެހެންއެއްޗަކަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު 
. ކިޔަވާއިރު ރާގެއްނެތިއްޖެނަމަ ޤުރުއާނުން، މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ އަޘަރެއް ނުކުރާނެއެވެ

އެއާޚިލާފަށް ތަޖުވީދުގެ މަގުން ތަރުތީލުކޮށް ރީތި ރާގެއްގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިފިނަމަ މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް 
ވަރަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمޤުރުއާން، ރިވެތިކޮށް ރާގުގައި ކިޔެވުމަށް  .އަޘަރުކުރާނެއެވެފުރިހަމައަށް 

 رواه( "لَيس منا من لَم يتغن بِالْقُرآن "  .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ބާރުއަޅުއްވާފައި ވެއެވެ
ފަހެ ." ރިވެތިކޮށް ރާގުގައި ޤުރުއާން ނުކިޔަވާ މީހާ ފަހެ އަހުރެމެންގެ ތެރެއިން ނުވެއެވެ: " މާނައީ  )البخاري

هللا މާތް. މަލާއިކަތްބޭކަލުން ވަޑައިގަނެތެވެޤުރުއާން ރިވެތިކޮށް ކިޔެވޭއިރު ޤުރުއާން އަޑުއެއްސެވުމަށްޓަކައި 
އެއްރެއަކު . ވިދާޅުވިއެވެ أُسيد بن حضيرށަވަރުން ހަމަކަ ". ރިވާކުރެއްވިއެވެ أبو سعيد اخلدريރުއްސުންލެއްވި 

އަދި އެވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްވެސް ވަނީ . އެކަލޭގެފާނު ބަޤަރާ ސޫރަތް ކިޔަވާވިދާޅުވާން ފެއްޓެވިއެވެ
ކިޔެވުން ދެން އެކަލޭގެފާނު . އަސް ތެޅިފޮޅެން ފަށައިފިއެވެހަމަ އެހިނދު . އެކަލޭގެފާނުގެ ކައިރީގައި ބަނދެފައެވެ

. ދެން އެކަލޭގެފާނު އަލުން ކިޔަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. ދެން އަސްވެސް މަޑުމައިތިރި ވެއްޖެއެވެ. ހުއްޓައިލެއްވިއެވެ
. ދެން އެކަލޭގެފާނު އަނެއްކާ ކިޔެވުން ހުއްޓައިލެއްވިއެވެ. ހަމަ އެހިނދު އަނެއްކާ އަސް ތެޅިފޮޅެން ފަށައިފިއެވެ

ހަމަ އެހިނދު އަނެއްކާ . ދެން އަނެއްކާ ކިޔަވަން ފެއްޓެވިއެވެ .ވެއްޖެއެވެ ތިރިދެން އަސްވެސް އަލުން މަޑުމައި
ދެން އެކަލޭގެފާނު އަހުގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން ބައްލަވައިލެއްވިއިރު އެކަލޭގެފާނުގެ . އަސް ތެޅިފޮޅެން ފަށައިފިއެވެ

 أُسيدއްޗަށް އަސް އަރައިފާނެތީ ދަރިފުޅުގެ ގައިމަ. ދަރިފުޅު، ޔަޙްޔާ ވަނީ އެއަހުގެ ކައިރީގައި ނިދާފައެވެ

އިސްތަށިފުޅު  ފަހު މަށްރިފުޅު ދުރުކުރެއްވުދެން ހަމަ އެވަގުތު އެކަލޭގެފާނު، އަހުގެ ކައިރިން ދަ. ބިރުފުޅުގަތެވެ
އެހިނދު އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ކުޑަ ވިލާކޮޅެއް ފަދަ . އުފުއްލަވާ އުޑާ ދިމާލަށް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ

ދެން ހެނދުން ވުމުން އެކަލޭގެފާނު . އެވިލާކޮޅުގައި ބައްތިތަކެއް ފަދައިންވާ އެއްޗެހިތަކެއްވެސް ވެއެވެ. އެއްޗެކެވެ
ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން އެރޭ އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތް ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ  وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا عليه 

ކަލޭގެފާނު ! އެވެ ابن حضريއޭ  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. ކިޔައިދެއްވިއެވެ

އެއަސް . ވިދާޅުވިއެވެ أُسيد. ކަލޭގެފާނު ކިޔަވައިވިދާޅުވި ނަމައެވެ! އެވެ ابن حضري އޭ. ކިޔަވައިވިދާޅުވިނަމައެވެ
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އެކުއްޖާ އޮތީ އަހުގެ ކައިރީގައި . އަހުރެންގެ ދަރިފުޅު، ޔަޙްޔާގެ ގައިމައްޗަށް އަރައިފާނެތީ އަހުރެން ބިރުގަތީއެވެ
އަދި އަހުރެން މައްޗަށް . ށް ދިޔައީމެވެއަދި އަހުރެން އެކުއްޖާ ދުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކުއްޖާގެ ކައިރިއަ. ނިދާފައެވެ
އޭގައި ބައްތިތަކެއް ފަދައިންވާ . އެހިނދު އަހުރެންނަށް ފެނުނީ ވިލާކޮޅެއްފަދައިންވާ އެއްޗެކެވެ. ބަލައިލީމެވެ

 رسول اهللاދެން . ދެން ލޮލުކޮޅަށް އޮބަންދެން އަހުރެން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީމެވެ. އެއްޗެހިތަކެއްވެސް ހުއްޓެވެ
އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ހެއްޔެވެ؟ . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم، حديثصلّى 

. އެއީ މަލާއިކަތުންނެވެ. ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. ނޫނެކެވެ. ދެންނެވިއެވެ أُسيد

ކަލޭގެފާނު ހުޓައި ނުލައްވާ . ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަޑު އެއްސެވުމަށެވެ އެބޭކަލުން ކައިރިވަމުން އެއައީ ކަލޭގެފާނުގެ
" .ކިޔަވައިވިދާޅުވިނަމަ ހެނދުނު އެއްވެސް ހުރަހަކާ ނުލައި މީސްތަކުންނަށްވެސް އެމަލާއިކަތްބޭކަލުން ފެނުނީހެވެ

   )متفق عليه(

ސްދޭ ހިތަށް މަޑުމައިތިރިކަން ގެނެ .ވެހިތުގެ ބަލިތަކަށްވާ ޝިފާއެކެ. އާނަކީ މުޢްޖިޒާތެކެވެކީރިތި ޤުރު
. ފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ براء بن عازبރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. އެއްޗެކެވެ

ދެ ވާގަނޑުން ބަނދެފައި އޮތް އަހެއްވެސް އެވަގުތު އޭނާގެ ކައިރީގައި . ސޫރަތް ކިޔަވަން ފެށިއެވެ މީހަކު ކަހްފު
ދެން . އެވިލާގަނޑު ފަހަރެއް ފަހަރަކަށްވުރެ ކައިރިވާން ފެށިއެވެ. ހެ ވިލާގަނޑެއް މަތިކޮށްފިއެވެދެންފަ. އޮތެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللاހެނދުންވުމުން އެމީހާ ) ފައިވަނިކޮށްއެކަން އެގޮތަށް ހިނގާ. (ފިއެވެއެއަސް ތެޅެން ފަށައި
 رسول اهللا صلّى اهللا عليهއަދި އެހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުން . ގެ އަރިހަށް އައެވެ عليه وسلّم

  .އެއީ ޤުރުއާނުގެ ސަބަބުން ފޭބި ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ وسلّم، حديث

  

  

++++++++  
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  ޤުރުއާނުގެ ބައެއް ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން

  

ނަމަވެސް ބައެއް ސޫރަތްތައް ޖުޒުވީގޮތުން  .ސޫރަތެއްވެސް މާތްވެގެން ވެއެވެޤުރުއާނުގެ ހުރިހައި 
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. އަނެއްބައި ސޫރަތްތަކަށްވުރެ މާތްވެގެން ވެއެވެ

الَ تجعلُوا بيوتكُم " . ވިއެވެފުޅުކުރެއް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ތިޔަބައިމީހުން، : " މާނައީ  )متفق عليه( "الشيطاَنَ ينفر من الْبيت الَّذي يقْرأُ فيه سورةُ الْبقَرة  مقاَبِر، إِنَّ

. ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވާށެވެއެބަހީ . (ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް ޤަބުރުސްތާނަކަށް ނުހަދާށެވެ
ހަމަކަށަވަރުން އެގެއެއްގައި ބަޤަރާ ސޫރަތް ކިޔެވޭ ގެއަކުން، ޝައިޠާނާ  .)ތް ނަމާދުތައް ކުރާށެވެއަދި ސުންނަ

ށް އެގެއެއްގައި ބަޤަރާ ސޫރަތް ކިޔެވޭ ގެއަކަ. " އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ." ބިރުން ފިލަން ދުވާނެއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ އުމާމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا އަދި މާތް." ޝައިޠާނާ ނުވަންނާނެއެވެ

اقْرأُوا "  .ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެއްސެވީމެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. ވިދާޅުވިއެވެ
مرانَ، فَإِنهماَ البقَرةَ، وسورةَ آلِ ع: قياَمة شفيعاًِ َألصحاَبِه، اقْرأُوا الزهراوينِالْقُرآنَ، فَإِنه يأْتي يوم الْ

 انحاَجت افورٍ صطَي نم قاَنرف أَو ،تاَنغَياَي أَو تاَنماَ غَماَمهكَأَن ةياَمالْق موي ياَنأْتحاَبِتأَص نهِماَ، ع
 : މާނައީ  )رواه مسلم( "اقْرأُوا سورةَ الْبقَرة، فَإِنَّ أَخذَهاَ بركَةٌ وتركَهاَ حسرةٌ، والَ يستطيعهاَ الْبطَلَةُ 

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި އެޤުރުއާން އޭގެ އެކުވެރިންނަށް . ތިޔަބައިމީހުން ޤުރުއާން ކިޔަވާށެވެ" 
. ޝަފާޢަތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަންނާނެއެވެ) އެބަހީ އެޤުރުއާން ކިޔަވައި އެޤުރުއާނަށް ޢަމަލުކުރިމީހުންނަށް(

. ސޫރަތް، އެބަހީ ބަޤަރާ ސޫރަތާއި އާލު ޢިމްރާނު ސޫރަތް ކިޔަވާށެވެތިޔަބައިމީހުން އުޖާލާވެ ރޯޝަންވެފައިވާ ދެ
ދެވިލާގަނޑު ފަދައިން ނުވަތަ ދެހިޔާގަނޑު ފަދައިން ނުވަތަ  ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި އެ ދެސޫރަތް

އާން ކިޔަވައި އެއަށް އަދި އެޤުރު. ސަފުތަކަކަށް އެތުރިފައިވާ ދޫނިތަކެއްގެ ދެޖަމާޢަތް ފަދައިން އަންނާނެއެވެ
އެބަހީ އެބައިމީހުންނަށް . (ޙުއްޖަތް ޤާއިމު ކޮށްދޭނެއެވެ) ގެ ޙަޟްރަތުގައިهللا (ޢަމަލުކުރި މީހުންގެ ކިބައިން 

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެސޫރަތް ދަސްކުރުމަކީ . ތިޔަބައިމީހުން ބަޤަރާ ސޫރަތް ކިޔަވާށެވެ.) ޝަފާޢަތްތެރި ވެދޭނެއެވެ
އަދި ޙައްޤުން އެއްކިބާވެ ބާޠިލުގޮތުގައި ތިބި . ސޫރަތް ނުކިޔަވާ ދޫކޮށްލުމަކީ ހިތާމައެކެވެއަދި އެ. ބަރަކާތެކެވެ
ގެ  أبو الدرداءރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް." އެސޫރަތް ދަސްކުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެއެވެމީހުންނަށް 
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 . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم، حديثرسول اهللا . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 "فالْكَه ةرولِ سأَو نم آياَت رشظَ عفح نالِ  ،مجالد ةنتف نم مصމާނައީ  )رواه مسلم( "ع :    

އަދި ." ވާނެއެވެކަހްފު ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ ދިހައާޔަތް ހިތުދަސްކޮށްފި މީހާ ދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން ސަލާމަތް " 
ހަމަކަށަވަރުން . " އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

ގެ އޭނާ ލަޝްކަރު. މީހަކު ވެރިކޮށްފައި ފޮނުއްވިއެވެލަޝްކަރެއްގެ މައްޗަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،

އިރު ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައިވެސް ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށްފަހު ރުކޫޢަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މީހުންނާގެން ނަމާދު ކުރައްވާ
އަށް އެވާހަކަ  وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليهދެން ލަޝްކަރު އެނބުރި އައިސް . އިޚްލާޞް ސޫރަތް ކިޔަވައެވެ

ދެންފަހެ . އޭނާއާ ސުވާލު ކުރާށެވެއެކަން އެގޮތަށް ކުރަނީ ކީއްވެގެންތޯ . ދެންނެވުމުން ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ
ގެ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ރަޙްމާނުވަންތަ ކަލާނއަހުރެން އެކަންތައް އެގޮތަށް ކުރީ . ޖަވާބުގައި އޭނާ ދެންނެވިއެވެ

عليه وسلّم،  رسول اهللا صلّى اهللاފަހެ . އަދި އެސޫރަތް ކިޔެވުމަށް އަހުރެން ލޯބިކުރަމެވެ. ސިފަފުޅަކަށް ވާތީއެވެ
އަދި   )عليه متفق(." އޭނާދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގެންވާކަމަށް އޭނާއަށް ޚަބަރު ދޭށެވެ اهللا،. " ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ حديث

ހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެهللا މާތް
رسول . ށަވަރުން އިޚްލާޞް ސޫރަތް ދެކެ އަހުރެން ލޯބިވަމެވެހަމަކަ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللا އޭ . މީހަކު ދެންނެވިއެވެ

ހަމަކަށަވަރުން އެސޫރަތަށް ތިބާ ތިޔަ ލޯބިކުރާ ކުރުން ތިބާ . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث

  )رواه الترمذي(." ސުވަރުގެއަށް ވައްދާނެއެވެ
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   ކިޔެވުމުގެ މާތްކަންޤުރުއާން ގިނަގިނައިން 

  

ސަވާބު هللا އަދި އެޤުރުއާނުން ކިޔެވޭ ކޮންމެ އަކުރަކަށް  .އަޅުކަމެކެވެ ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبد اهللا بن مسعودރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ދެއްވައެވެ

من قَرأَ حرفاً من كتاَبِ اِهللا، فَلَه بِه حسنةٌ، ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث
 "ولَكن أَلف حرف، والَم حرف، وميم حرف حرف، " م ـال" والْحسنةُ بِعشرِ أَمثاَلهاَ، الَ أَقُولُ 

ގެ ފޮތުން އަކުރެއް ކިޔަވައިފި މީހާއަށް އޭގެ ބަދަލުގައި ހެޔޮކަމެއް ލިބިގެން هللا : " މާނައީ )رواه الترمذي(

އަކީ އެންމެ އަކުރެކޭ  "الـم " . އަދި ކޮންމެ ހެޔޮކަމަކަށް އޭގެ ދިހަ ހެޔޮކަމުގެ އަޖުރު ލިބިގެން ވެއެވެ. ވެއެވެ

 "ميم  "އަދި . އަކީ އަކުރެކެވެ "الم " އަދި. އަކުރެކެވެއަކީ  "الف " އެކަމަކު . ތިމަންކަލޭގެފާނު ވިދާޅެއް ނުވަމެވެ
ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއްގެ ގޮތުން ސަވާބަށް އެދިގެން ކިޔަވައިފިނަމަ އޭގެ  "الـم"އެބަހީ ." (އަކީ އަކުރެކެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް.) ބަދަލުގައި ތިރީސް ހެޔޮކަމުގެ ސަވާބު ލިބޭނެއެވެ

تعلَّموا " . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެގެންވެއެވެރިވާ
  تفُوح رِيحهالْقُرآنَ فَاقْرأُوه، فَإِنَّ مثَلَ الْقُرآن لمن تعلَّم، فَقَرأَ وقاَم بِه كَمثَلِ جرابٍ محشو مسكاً

 كسلَى مع يكابٍ أُورثَلِ جكَم هفوي جف وهو قَدفَر ،هلَّمعت نثَلُ ممو ،كاَنرواه الترمذي( "كُلَّ م 
. ތިޔަބައިމީހުން ޤުރުއާނުގެ މާނައާއި މަފްހޫމް އުނގެނި އެޤުރުއާން ކިޔަވާށެވެ: " މާނައީ  )والنسائي وابن ماجه

އުނގެނި އެޤުރުއާން ކިޔަވާ، އަދި އެޤުރުއާނާގެން ރޭގަނޑު ޤިޔާމްކުރާ މީހާއަށް ފަހެ އެގޮތަށް ޤުރުއާން 
އެއުރަވީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި . އެޤުރުއާނުގެ މިސާލަކީ ގޮމަކަސްތޫރީން ފުރައިލެވިފައިވާ އުރައެއްގެ މިސާލެވެ

ޤުރުއާން ވާ ޙާލު، އޭނާގެ ހިތުގައި އެއަދި އެޤުރުއާން އުނގެނި . ގޮމަކަސްތޫރީގެ ވަސް އުތުރި އަރައެވެ
ރޭގަނޑު ނިދާ މީހާގެ މިސާލަކީ ގޮމަކަސްތޫރި އަޅައި ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރައެއްގެ ) އެޤުރުއާން ކިޔެވުމެއް ނެތި(

  ." މިސާލެވެ

ރަނގަޅު ޚިޔާލުތަކާއި . އަބަދުވެސް އިންސާނާގެ ހިތަށް ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ ޚިޔާލުތައް ވެރިވެއެވެ
އޭގެ ސަބަބުން . އަދި ތަފާތު ވައްތަރު ތަކުގެ ވަސްވާސްތައްވެސް އޭނާގެ ހިތަށް ވަދެއެވެ. ނުބައި ޚިޔާލުތަކެވެ

އެގޮތަށް އެކަން ވާން ފެށުމުން އެންމެ . ބައެއްފަހަރު އޭނާއަށް ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ޝައްކުވާން ފަށައެވެ
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ގެ ޒިކުރު هللا ވަނީ އިންސާނާ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މިކަން މިހެން. ވަގުތަކުވެސް އޭނާ ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއެވެ

á    ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا . ކުރުމުން ޣާފިލުވެ އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅާ ދުރަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ

å  ä  ã     â Z             ]    ހިތްތަކަށް ޙަޤީޤީ ހަމަޖެހުން . ދަންނާށެވެ: " މާނައީ      ]  ٢٨: الرعد

ދުނިޔަވީ ކަންތައްތަކުން ހިތްތަކަށް އެލިބޭ  ފަހެދެން ."ޒިކުރު ކުރުމުންނެވެއަށް هللا ލިބެނީ ހަމައެކަނި 
އަށް ޒިކުރު ކުރުމުން އިންސާނާގެ ހިތަށް ލިބޭ هللا ޙަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ . ހަމަޖެހުމަކީ ވަގުތީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ

ގެ  عبد اهللا بن عمرއްވި ރުއްސުންލެهللا މާތް  .ގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިކުރަކީ ޤުރުއާނެވެهللا އަދި . ހަމަޖެހުމެވެ

  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

  : وماَ جِالَُءهاَ؟ قاَلَ! ياَ رسولَ اِهللا: قيلَ" إِنَّ هذه الْقُلُوب تصدأُ كَماَ يصدأُ الْحديد إِذَا أَصاَبه الْماَُء " 
 " آنةُ الْقُرالَوتو ،توكْرِ الْمةُ ذފެންޖެހުމުން : " މާނައީ  )رواه البيهقي يف شعب اإلميان( "كَثْر

އޭ . ޞަޙާބީން ދެންނެވިއެވެ. ދަގަނޑުގައި ދަބަރުޖަހާ ފަދައިން ހަމަކަށަވަރުން މިހިތްތަކުގައިވެސް ދަބަރުޖަހައެވެ
. ދެން އެހިތްތައް ސާފުވާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللا 

ފަހެ މިދެ ކަންތަކަކީ އިންސާނާ ގިނަގިނައިން ." މެވެގިނަގިނައިން މަރު ހަނދާންކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވު
ކޮށްފިނަމަ އޭނާ ހެއްދެވުނު މަޤްޞަދު ހަނދާންވެ، އާޚިރަތަށް ދަތުރު ހެދުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އޭނާއަށް އެހީވެދޭ 

  !ފަހެ އިންސާނާ މިދެކަންތައް ކުރާނެ ނަމައެވެ. ދެކަންތަކެވެ

  

  

++++++++  
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   އެއަށް ޢަމަލުކުރުންޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް 

  

ހަމައެކަނި ރީތިކޮށް . ޤުރުއާން އަޅުގަނޑުމެން ދަސްކުރަންޖެހޭނީ އެއަށް ޢަމަލުކުރުމަށެވެ
އެބޭކަލުން ތަރުބިއްޔަތު ކުރައްވާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަކީ . ކިޔަވައިލުމަކަށް ނޫނެވެ

. އެބޭކަލުންނާ ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. އްވި ބޭކަލުންނެވެއުއްމަތަށް ނަމޫނާއެއް ކަމުގައި ހުށައެޅު
އެބޭކަލުން ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއް ދަސްކުރައްވާ އެއާޔަތަށް ޢަމަލުކުރައްވާފައި މެނުވީ އެހެން އާޔަތެއް " 

      " تعلَّمناَ الْقُرآنَ والْعلْم والْعملَ جميعاً " . އަދި ޚުދު އެބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ." ދަހެއްނުކުރައްވައެވެ
." އަހުރެމެން ޤުރުއާނާއި، އޭގެ ޢިލްމާއި، އަދި އެއަށް ޢަމަލުކުރުން އުނގެނުނީ އެކުއެކީގައެވެ" 

ން ހަމަ ޤުރުއާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ޞަޙާބީން ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތަށް ކަންތައްކުރުމެވެ
ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ޤުރުއާން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝަފާޢަތްތެރިވެދޭނީ އެޤުރުއާނަށް . ކިޔަވައިލުމަކުން ނުފުދޭނެއެވެ

އެޝަފާޢަތް ، هللاގެ ކަލާމްފުޅު އެމީހަކަށް ޝަފާޢަތްތެރިވެއްޖެނަމަ هللا . ދުނިޔޭގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމައެވެ
ގެ ކިބައިން  نواس بن سمعانރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ސް ނެތެވެމެދަކު ޝައްކެއްވެޤަބޫލުކުރައްވާނެކަމާ 

ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

كاَنوا يعملُونَ بِه، تقَدمه سورةُ الْبقَرة وآلِ يؤتى بِالْقُرآن يوم الْقياَمة وأَهله الَّذين "  .އެއްސެވީމެވެ
قرماَ شهنيب ،اناودوس لَّتاَنظ أَو تاَنماَ غَماَمهانَ، كَأَنرمع،  افورٍ صطَي نم قاَنرماَ فهكَأَن أَو

ޤުރުއާނާއި، އެޤުރުއާން ކިޔަވައި އެއަށް ޢަމަލުކުރި މީހުން : " މާނައީ  )رواه مسلم( "تحاَجان عن صاَحبِهِماَ 

އަދި . ބަޤަރާ ސޫރަތާއި އާލުޢިމްރާނު ސޫރަތް އިސްވެ ކުރިއަށް އަރާނެއެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ގެނެވޭނެއެވެ
އެދެމެދުގައި ވިދަވިދައި . އެވަގުތު އެދެ ސޫރަތް ދެ ވިލާގަނޑު ނުވަތަ ކަޅުކުލައިގެ ދެ ހިޔާގަނޑު ފަދައިންވާނެއެވެ

ނުވަތަ އެދެ ސޫރަތް، ސަފުތަކަކަށް އެތުރިފައިވާ ދޫނިތަކެއްގެ ދެ ބައިގަނޑު . ހުންނަ އައްޔެއް ވާނެއެވެ
ގެ هللا (ގެ ކިބައިން ) އެބަހީ ކިޔަވައި ޢަމަލުކުރި މީހާ(އެދެ ސޫރަތުގެ އެކުވެރިޔާ . ފަދައިންވާނެއެވެ
ފަހެ .)" އެބަހީ އޭނާއަށް ޝަފާޢަތްތެރިވެދޭނެއެވެ. (މްކޮށްދޭނެއެވެއެދެ ސޫރަތް ޙުއްޖަތް ޤާއި) ޙަޟްރަތުގައި

ޤުރުއާން ކިޔަވައި އޭގައިވާ އަމުރުތަކަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަނެ އަދި ނަހީތަކުން ދުރުވެ އެއްކިބާވެއްޖެނަމަ 
ލަބު އެހެން ގޮތަކަށް އަދި އެޤުރުއާނުގެ މަޠު. އެމީހެއްގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިވެ އޭނާގެ ޢިއްޒަތް އުފުލިގެންދާނެއެވެ

އަދާކޮށް އަދި އެޤުރުއާން ބޭނުންކުރަންވީ ގޮތް ނޫންގޮތަކަށް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އެޤުރުއާން، އޭނާ ނިކަމެތިވުމުގެ 
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އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް .ސަބަބަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ

إِنَّ اَهللا يرفَع بِهذَا الْكتاَبِ أَقْواماً "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ لّى اهللا عليه وسلّم، حديثرسول اهللا ص .ވިދާޅުވިއެވެ
 نرِيآخ بِه عضيމިޤުރުއާނުގެ ޒަރިއްޔާއިން ބަޔަކުމީހުން ، هللاހަމަކަށަވަރުން : " މާނައީ  )رواه مسلم( "و

މިއަދު ދުނިޔޭގައި ފެތުރިފައިވާ ބިދުޢަވެރި ." އަދި އަނެއްބައިމީހުން ނިކަމެތިކުރައްވައެވެ. މަތިވެރި ކުރައްވައެވެ
ދައްކާ ތެދުމަގު ދޫކޮށް   ޤުރުއާން. ދަންނައެވެ. ފިރުޤާތައްވެސް ދަޢުވާކުރަނީ ޤުރުއާނަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށެވެ

ތިމާމެންގެ ބާޠިލު މަޒުހަބު ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި ޤުރުއާނުގެ މުޙްކަމް އާޔަތްތައް ތައުވީލުކުރާ މީހުންނަށް ޤިޔާމަތް 
އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޙުއްޖަތް ! އަދިކިއެއްތަ. ދުވަހުގައި އެޤުރުއާން ޝަފާޢަތްތެރިވެ ނުދޭނެއެވެ

އެއާޚިލާފަށް . ނަތީޖާއަކަށްވާނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުން ނަރަކައަށް ވަނުމެވެ އަދި. ޤާއިމްކުރާނެއެވެ
ޤުރުއާނުގެ މުރާދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް އޭގެ އަމުރުތައް ތަސްލީމުކޮށް އަދި އޭގެ ނަހީތަކުން ދުރުވެއްޖެ މީހާއަށް 

   .ގެ ޙައްޤުގައި ޙުއްޖަތް ޤާއިމްކޮށްދޭނެއެވެއަދި އޭނާ. އެޤުރުއާން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ޝަފާޢަތްތެރިވެދޭނެއެވެ

. އަވަހަށް ހަނދާންވެސް ނެތިގެންދާ އެއްޗެކެވެހަމަ އެހާ. ފަސޭހަ އެއްޗެކެވެ ޤުރުއާނަކީ ދަސްކުރަން
އަދި އެޤުރުއާނަށް ރައްކާތެރިވެ . ޤުރުއާން ދަސްކޮށް އެ މުރާޖަޢާނުކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ ހަނދާން ނެތިގެން ދާނެއެވެ
 ގެهللا ންނަކީ  حافظޤުރުއާނުގެ . މުރާޖަޢާކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ އެމީހެއްގެ ހިތުގައި އެޤުރުއާން ދެމިއޮންނާނެއެވެ

ގެ هللا ސަބަބަކީ ޤުރުއާނަކީ . އަދި މަތިވެރި މަޤާމެއް ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ. ޙަޟްރަތުގައި މާތްބައެކެވެ
. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبد اهللا بن عمرو ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް. އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅެވެ. ވަޙީބަސްފުޅެވެ

: يقاَلُ لصاَحبِ الْقُرآن"  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ ه وسلّم، حديثرسول اهللا صلّى اهللا علي. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 رواه أمحد وأبو داود( "هاَ اقْرأْ وارتقِ، ورتلْ كَماَ كُنت ترتلُ في الدنياَ، فَإِنَّ منزِلَك عند آخرِ آية تقْرأُ

) ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި(ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރި މީހާއަށް : " މާނައީ )والترمذي والنسائي

އަދި ދުނިޔޭގައި ތިބާ ތަރުތީލުކޮށް ކިޔެވި . އަދި މައްޗަށް އަރަމުން ދާށެވެ. ކިޔަވަމުން ދާށެވެ. ބުނެވޭނެއެވެ
މެ ފަހު އާޔަތް ތިބާ ކިޔަވާއިރު އަދި ތިބާގެ މަޤާމާއި މަންޒިލަކީ ޤުރުއާނުގެ އެން. ފަދައިން ތަރުތީލުކޮށް ކިޔަވާށެވެ

ފާތިޙާ ސޫރަތުން ފަށައިގެން ނާސި ސޫރަތާ ހަމައަށް . ނިކަން ވިސްނަވާ ބައްލަވާށެވެ." ތިބާއަށް ހުރެވޭ ތަނެވެ
ބަފައިން އެބައިމީހުންގެ ދަރިންނަށް ޤުރުއާން މައިން! އި މައްޗެއްގައިހެއްޔެވެކިޔަވާ އިރު އޭނާއަށް ހުރެވޭނީ ކިހަ

ވެވުމަކީވެސް ބާއްޖަވެރި  ބަފައިންނަށްންޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްފައިވާ ކުއްޖެއްގެ މައި. ށިކަމެވެދަސްކޮށްދޭ ހު
رسول  .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ معاذ اجلُهينރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ކަމެކެވެ

من قَرأَ الْقُرآنَ وعملَ بِماَ فيه، أُلْبِس والداه تاَجاً يوم "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم، حديث اهللا صلّى اهللا
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عملَ  الْقياَمة، ضوُءه أَحسن من ضوِء الشمسِ في بيوت الدنياَ لَو كاَنت فيكُم، فَماَ ظَنكُم بِالّذي
ކިޔަވައި އޭގައިވާ ޙުކުމްތަކަށް ޢަމަލުކުޅަ ) ހިތުދަސްކޮށް(ޤުރުއާން : " މާނައީ  )رواه أمحد وأبو داود( "؟بِهذَا

އިރު ތިޔަބައިމީހުންގެ . ޤިޔާމަތް ދުވަހު އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕަގެ ބޮލުގައި ތާޖެއް އެޅުވޭނެއެވެ. މީހާ ދަންނައެވެ
ޔަށްވުރެ ބޮޑަށް އެތާޖުގެ އަލިކަން ތެރޭގައިވާނަމަ އެއިރުގެ އަލިކަން ދުނިޔޭގެ ގެތަކުގައި ވުމުން ވާ އައް

ދެންފަހެ އެޤުރުއާނަށް ޢަމަލުކުރި މީހާއާ ބެހޭގޮތުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ޚިޔާލަކީ . ރިވެތިވެފައި އުޖާލާވެގެން ވާނެއެވެ
އި އެބަހީ އޭނާގެ މަންމައާ ބައްޕަގެ މަޤާމާއި މަންޒިލަކީ އެއީ ކަމުގައި ވާއިރު އަދި އޭނާގެ މަޤާމާ" (ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

  !)މަންޒިލު ކިހައި މަތިވެރިވާނެ ހެއްޔެވެ

ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުގެ ތަވްފީޤު ލިބިއްޖެ މީހާއަށް . ޤުރުއާނަކީ ހިތްތައް ރޯޝަންކޮށްދޭ ނޫރެކެވެ
ޤުރުއާން . ގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެهللا އަދި އެއީ . ދެދުނިޔެ ބާއްޖަވެރި ވެއްޖެއެވެ

އެފަދަ މީހާ ނަރަކައަށް هللا މާތް. މީހާ ދަންނައެވެއާން އެދޭއެދުން ފުރިހަމަކޮށްފިއެޤުރު ހިތުދަސްކޮށް
ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް މަސައްކަތް  .މާނުންނެވެގެ ޚާއްޞަ މެހުهللا  ންނަކީ حافظޤުރުއާނުގެ . ޙަރާމްކުރެއްވިއެވެ

ޤުރުއާން . ވެތަވްފީޤު ދެއްވާނެއެهللا މަސައްކަތްކޮށްފި މީހާއަށް . ގެ ކަލާމްފުޅު ހިތުދަސްކުރުމަށެވެهللا ކުރަންވީ 
. ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ހިތުގައި ހުރުން ކޮންމެހެން ލާޒިމެވެނުވިކަމުގައި ވިޔަސް އެއްކޮށް ހިތުދަސް

ޤުރުއާން ނުވާ  ،އެމީހެއްގެ ހިތުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް. މާދުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ޖެހޭތީއެވެސަބަބަކީ ނަ
 عبد اهللا بن ރުއްސުންލެއްވި هللا އެފަދަ މީހާގެ މިސާލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ މާތް. މުސްލިމަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ

            رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ عباس

  )رواه الترمذي(" إِنَّ الَّذي لَيس في جوفه شيٌء من الْقُرآن كاَلْبيت الْخرِبِ "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث
ހަމަކަށަވަރުން އެމީހެއްގެ ހިތުގައި ޤުރުއާނުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ނުވާ މީހާގެ މިސާލަކީ : " މާނައީ

އެހެންކަމުން ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ." ވީރާނަވެފައިވާ ގެއެއްގެ މިސާލެވެ
  . ދަސްކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެކެވެ

  

  

++++++++  
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  .ޙަޤީޤީ ހިދާޔަތެވެޤުރުއާނަކީ 

  

. ތަޤްވާވެރިންގެ ރޫޙީ ޣިޛާއެވެ. މުއުމިނުންގެ ދުސްތޫރެވެ. ޤުރުއާނަކީ ޢާލަމްތަކަށްވާ ހިދާޔަތެކެވެ
ރުވެގެން އެދުންތައް ކަސިޔާ. އަދި ޙިކްމަތްތެރި ޒިކުރެވެ. ގެ ގަދަވެގެންވާ ވާފަށެވެهللا އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ 
ގިނަގިނައިން ކިއުމަކުން . ގެ ޒަރިއްޔާއިން ދޫތައް އޮޅިގެން ނުދާ ކަލާމެކެވެއޭ. މަގެވެނުދާ ސީދާވެގެންވާ ތެދު
އެއިން ޢިލްމުވެރިން ޙުކުމްތައް އިސްތިންބާޠުކޮށް . ބުތައް ހުސްނުވާ ކަލާމެކެވެއިއަޖައޭގެ . ބާވުމެއްނުވާ ކަލާމެކެވެ
އަދި އެޤުރުއާނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފި . އެޤުރުއާނާ އެއްގޮތަށް ބުނެފި މީހާ ތެދުބުނެފިއެވެ. ހުސްނުވާ ޢިލްމެކެވެ

އަދި . އަދި އެޤުރުއާނާ އެއްގޮތަށް ޙުކުމްކޮށްފި މީހާ ޢަދުލުވެރި ވެއްޖެއެވެ. މީހާއަށް އަޖުރު ލިބޭނެއެވެ
އަދި ކިބުރުވެރި ކަމުން އެޤުރުއާން ދޫކޮށްލައިފި . އެޤުރުއާނުގެ މަގަށް ދަޢުވަތު ދީފި މީހާއަށް ހިދާޔަތް ލިބިއްޖެއެވެ

هللا އަދި އެޤުރުއާން ނޫން އެހެން އެއްޗަކުން ހިދާޔަތަށް އެދިއްޖެ މީހާ . ހަލާކު ކުރައްވާނެއެވެهللا ހާ މީ

À  ¿   ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ]  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا . މަގުފުރައްދަވާނެއެވެ

  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

   Ù   Ø   ×    Ö  Õ Ô  Ó  Ò  ÑÚ     %  $  #     "  !&    (  '         )Z 
ގެ ޙަޟްރަތުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް ހިދާޔަތް އައުމުން ފަހެ هللا ފަހެ ތިމަން: " މާނައީ  ]١٢٦ – ١٢٣: طه[

. އަދި އަބާއްޖަވެރި ނުމެވާނެ މެއެވެ. ގެ އެހިދާޔަތަށް ތަބާވެއްޖެ މީހާ ފަހެ މަގުފުރެދިގެން ނުދާނެއެވެهللا ތިމަން
ށަވަރުން ވާހުށީ ދަތި އުނދަގޫ ގެ ޒިކުރުން މޫނުއަނބުރައިލައިފި މީހާއަށް ފަހެ ހަމަކަهللا އަދި ތިމަން
އޭނާ . މަޙްޝަރު ކުރައްވާހުށީ ކަނު މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެهللا އަދި އޭނާ ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ތިމަން. ދިރިއުޅުމެކެވެ
މިއަޅާ ކަނު މީހެއްގެ ގޮތުގައި މަޙްޝަރު ކުރެއްވީ ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. ދަންނަވާނެއެވެ

ގެ هللا ތިމަން. ވަޙީކުރައްވާނެއެވެهللا . ދުނިޔޭގައި މިއަޅާވީ ފެންނަ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟
އާޔަތްތައް ތިބާގެ ގާތަށް އައުމުން އެއާޔަތްތައް ތިބާ ހަނދާން ނައްތައިލި ފަދައިން މިއަދު ތިބާގެ ކިބައިންވެސް 

އަދި އޭގެ އެންމެ ކުރީގައި ވަނީ . އެވެފަހެ މިއާޔަތުގައި ޒިކުރު ޢާއްމުވެގެންވެ." ހަނދާން ނައްތައިލެވޭނެއެވެ

S   R  Q  P  O  N  M  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا އަދިވެސް . ޤުރުއާނެވެ
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         `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T

   f  e  d  c  b  aZ    ] މާނައީ  ] ١٦ -  ١٥: املائدة:         

އެފޮތުގެ ޒަރިއްޔާއިން . ގެ ޙަޟްރަތުން ނޫރަކާއި ފޮތެއް އަތުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެهللا ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް " 
އަދި . ސަލާމަތްކަން ލިބިގެންވާ މަގަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވަނީ އެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަތުމަށް ތަބާވެއްޖެ މީހަކަށެވެ، هللا

އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ) ހިދާޔަތުގެ(އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން ) ހާލަތުގެޖަ(އެބައިމީހުން އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅާއެކު 
މިއާޔަތުގައި އެވާ ނޫރުގެ ." އަދި އެބައިމީހުންނަށް ސީދާވެގެންވާ މަގަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވައެވެ. ނެރުއްވައެވެ
. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا އަދިވެސް . އަދި ފޮތުގެ މުރާދަކީ ޤުރުއާނެވެ. އެވެ حممد صلّى اهللا عليه وسلّمމުރާދަކީ 

 [23    A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4

  BZ    ] އެއީ . ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ފޮތެކެވެهللا މިއީ ތިމަން: " މާނައީ  ] ١: إبراهيم

އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން ) ޖަހާލަތުގެ(އިޒުނަފުޅާއެކު، ކަލޭގެފާނު، މީސްތަކުން، އެއުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ 
ގެ މަގަށް هللا ވާ ޢިއްޒަތްތެރި ޔަޢުނީ ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެން. އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ނެރުއްވުމަށެވެ) އީމާންކަމުގެ(

އިންސާނާ، ކާފިރުކަމުގެ ތެރެއިން އިސްލާމްކަމުގެ ތެރެއަށް . ޤުރުއާނުގެ މަޤުޞަދަކީ މިއެވެ ."ނެރުއްވުމަށެވެ
. ޖަހާލަތުގެ ތެރެއިން ބަޞީރަތުގެ ތެރެއަށް ނެރުމެވެ. ޝިރުކުގެ ތެރެއިން ތައުޙީދުގެ ތެރެއަށް ނެރުމެވެ. ނެރުމެވެ

މަގު . އިންސާނާ އިންސާނަކަށް ހަދައިދެއެވެ، ޤުރުއާން. އިން އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ނެރުމެވެއަނދިރިކަމުގެ ތެރެ
މުޝްރިކަކު މުވައްޙިދަކަށް . ޖާހިލަކު ޢިލްމުވެރިއަކަށް ހަދައިދެއެވެ. ހާއަށް މަގު ދައްކައިދެއެވެގެއްލިފައިވާ މީ

  . ޤުރުއާނުގެ ޚުލާޞާއަކީ މިއެވެ. އިދެއެވެބިދުޢަވެރިއަކު ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިއަކަށް ހަދަ. ހަދައިދެއެވެ

ތިމާމެންގެ ޢަމަލީ ދިރިއުޅުމުގައި . ކުރައްވާށެވެއިލާހީ ދުސްތޫރު ޤަބޫލު! ންނޭވެގެ އަޅުތަކުهللا އޭ 
ން ކޮންމެ މީހަކީ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކު. ކުރައްވާށެވެއެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު. ވާށެވެކުރައްދުސްތޫރު ތަންފީޒު އިލާހީ
ފަލާޙާއި ކާމިޔާބުވަނީ ތިމާގެ ދިރިއުޅުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ . ޖެހޭނެ މީހެކެވެޙަޟްރަތަށް ދަތުރުކުރަންގެ هللا 

އެމީހެއްގެ هللا . އެވެهللا އެފަދަ މީހުންގެ ރަޙްމަތްތެރިއަކީވެސް މަދަދުވެރިއަކީވެސް . އަލީގައި ހޭދަކުރި މީހަކަށެވެ
  !ބާއްޖަވެރިކަމާއެވެ މީހާގެމަދަދުވެރިއަކަށް އަދި ރަޙްމަތްތެރިއަކަށްވެއްޖެ 
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  )އުނގެނުމުގެ ބާބު(  مالتعلُّباَب 

  

. ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް ދުނިޔޭގައި ތަފާތު މަރުޙަލާ ތަކުގައި ދަތުރުކުރަން ޖެހޭ އިންސާނެކެވެ
މިދުވަސްވަރަކީ އިންސާނާއަށް އެއްވެސްކަމެއްގެ . ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަކީ އިންސާނާގެ ތުއްތު ދުވަސްވަރެވެ

ންސާނާއަށް ހެވެއް ނުބައެއް ވަތްކެއް މިދުވަސްވަރުގައި އި. ޞަލާޙިއްޔަތުކަން ލިބިގެންވާ ދުވަސްވަރެއްނޫނެވެ
އެވަގުތު އިންސާނާގެ އަތްމައްޗަށް އަރާ ކޮންމެ . ކާއެއްޗެއް ބޯއެއްޗެއް ވަތްކެއްނުވެއެވެ !އަދިކިއެއްތަ. ނުވެއެވެ

ށް ކުޅެދުންތެރިވާ މިމަރުޙަލާ ކަޑައްތު ކުރުމަށްފަހު ވާހަކަދެއްކުމަ. އެއްޗަކީ ކާއެއްޗެއް ކަމުގައި އޭނާ ހީކުރެއެވެ
. އަދި ކޮށަކޮށައިގެން ވަރަށް މަސައްކަތާއެކު ވާހަކަދައްކަން ދަސްކުރެއެވެ. މަރުޙަލާއަށް އިންސާނާ ވާޞިލުވެއެވެ

އަދި . އަލިފާނަކީ ހޫނުއެއްޗެއްކަން އެނގެއެވެ. ފަހެ މިހިސާބުން އިންސާނާއަށް ހެޔޮނުބައި ވަކިވާން ފަށައެވެ
އިންސާނާއަށް އޭނާގެ މައިން ބަފައިން ތަޢުލީމު ހޯދައިދިނުމަށާއި  ކީމިމަރުޙަލާއަ. އްޗެއްކަން އެނގެއެވެފެނަކީ ބޯއެ

ފަހެ މިމަރުޙަލާއިން ފެށިގެން އޭނާ ތަޢުލީމު އުނގެނެމުން ގޮސް . އޭނާ ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް ފަށާ މަރުޙަލާއެވެ
މިއީ އިންސާނާ އަދި . އޭނާ ބާލިޣުވާ މަރުޙަލާއަށް ވާޞިލުވާއިރު އޭނާއަށް ވަރަށް ގިނަ ޢިލްމު ޙާޞިލުވެއެވެ

ދުލުން ބޭރުކުރެވޭ ބަސްތަކާއި ގުނަވަންތަކުން ކުރެވޭ ޢަމަލުތައް ލިއުއްވުމަށްޓަކައި . މުކައްލަފަކަށްވާ މަރުޙަލާއެވެ
ފަހެ މިމަރުޙަލާއަށް އިންސާނާ ވާޞިލުވިއިރު އޭނާ މިދުނިޔެއަށް . މަލާއިކަތުން މުޤައްރަރު ކުރެވޭ މަރުޙަލާއެވެ

ދަރިންނަކީ . އޭނާއަށް އެނގެން ޖެހޭނެއެވެގެ ރައްބަށް އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ފޮނުއްވުނު މަޤްޞަދާއި އޭނާ
މިއަމާނާތަށް އަމާނާތްތެރިވުމަކީ އެކުދިން . މައިން ބަފައިންނާ ޙަވާލުކުރައްވާ އަމާނާތެކެވެ اهللا سبحانه وتعاىل

އަށް هللا . ފައިވުމެވެތަރުބިއްޔަތު ދެވިތަރުބިއްޔަތުން މިމަރުޙަލާއަށް ވާޞިލުވާއިރު އެކުދިންނަށް ދީނީ 
هللا އަދި މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ . އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އެކުދިންނަށް އުނގަންނާދެވިފައިވުމެވެ

  .ގެ މިބޮޑުވެގެންވާ އަމާނާތަށް އަމާނާތް ޙަވާލުވެވުނު ފަރާތުން ޚިޔާނާތްތެރިވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ

 رسول اهللا صلّى. މުދީ ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް އިސްލާމްދީން އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެދަރީންނަށް ތަޢުލީ

مروا أَوالَدكُم بِالصالَة وهم أَبناَُء سبعِ سنِين، واضرِبوهم "  .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ اهللا عليه وسلّم، حديث
ތިޔަބައިމީހުންގެ : " މާނައީ  )رواه أبو داود( "سنِين، وفَرقُوا بينهم في الْمضاَجِعِ علَيهاَ وهم أَبناَُء عشرِ 

އަދި އެކުދިންގެ އުމުރުން . ދަރީންނަށް، އެކުދިންގެ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގައި ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރާށެވެ
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.) ދިހަ އަހަރުވުމުން އަދަބުދީގެންވެސް ނަމާދު ކުރުވާށެވެއެބަހީ . (ދިހައަހަރުގައި އެކަމުގެ މައްޗަށް އަދަބުދޭށެވެ
އެބަހީ ދިހަ އަހަރުވުމުން އެއްތަންމައްޗެއްގައި ދެކުދިން . (އަދި އެކުދިންގެ ތަންމަތިތައް ވަކިކުރާށެވެ

 ދީނީ ތަޢުލީމާއި ދީނީ ތަރުބިއްޔަތު ފަހެ މިއުމުރުގައި މައިންބަފައިން އެއުރެންގެ ދަރިންނަށް" .)ނުނިންދަވާށެވެ
މިއުމުރު ފަހަނަޅައި ގޮސްފިނަމަ ދެން އެކަން ކުރުމަށް  އަދި. ދޭން ފެށުމަށް އަވަސްވެގަންނަ ހުށިކަމެވެ

  . މާފަސޭހައެއް ނުވާނެއެވެ

ބޮޑެތިވަމުން އަންނަ ޒުވާނުންނަށް އެކުދިންގެ މައިންބަފައިން  އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައިމިއަދު 
ދަރިން . ތަރުބިއްޔަތު ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ހިތާމަވެރި ނަތީޖާތަކާއި މަންޒަރުތައް ފެންނަމުންދެއެވެ ދީނީ

މުސްކުޅި . މައިންބަފައިންނާ އަރާރުންވެ، ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވައި، އެދެމީހުން އެކަނިވެރި ކޮށްލާތަން ފެނެއެވެ
ފޮނި އުއްމީދުގައި ބޮޑުކުރާ ދަރިފުޅު ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެކަމުގެ ގާތެރިކަމާއި، އުމުރުގައި އެހީތެރިކަމާއި، އޯ

އުމުރުގައި އަރާމަށް ބޭނުންވާ . އެންމެފަހުން ވެގެންދަނީ އެދެމީހުންގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރުވައިދޭ ސަބަބަކަށެވެ
ހިތާމައިން ން ވެގެންދަނީ ލޮލަށް ފިނިކަން ލިބުމަށް އެދުނުއެދު. ދުވަސްކޮޅު ވެގެންދަނީ ހިތާމައިގެ ދުވަސްތަކަކަށެވެ

މިކަމުގައި ކުށްވެރިންނަކީވެސް ! މިކަމުގައި ކުށްވެރިންނަކީ ކޮބައިބާވައެވެ. ލޮލުން އޮހިގެންދާ ކަރުނަ ފޮދަކަށެވެ
ދަރީންގެ ޅަފަތުގައި މައިންބަފައިން މަސައްކަތްކުރަނީ އެކުދިންނަށް ހުޅަނގުގެ . ޙަޤީޤަތުގައި މައިންބަފައިންނެވެ

އެތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގައި އެކުދިން ފޯދިގެން އަންނައިރު އެކުދިންގެ . ރުބިއްޔަތު ދިނުމަށެވެތަޢުލީމާއި ތަ
ލޯތަކަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި މިމަންޒަރު ފެންނަމުންދާއިރު . އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުންނަނީ މުޅިން ފާސިދުވެފައެވެ

ދަރިން ބޮޑެތިވާނީ އެކުދިންގެ . ދަންނައެވެ! ވެމިކަމުން ޢިބުރަތް ޙާޞިލުކުރަނީ ކިތައް މައިންބަފައިން ބާވައެ
އޮންނާނީ ހަމަ  ބިންގާ ކެއްޗާ ހަމައަށް ނެގިޔަސް ކައްޗަށް އެޅި. " ޅަފަތުގައި އެޅުނު ބިންގަލެއްގެ މައްޗަށެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ދަރިންގެ ފުރަތަމަ މަދްރަސާއަކީ އެކުދިންގެ މައިންގެ އުނގެވެ." ކައްޗަށެވެ
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެއަބޫހުރައިރާ

رواه ( "كُلُّ مولُود يولَد علَى الْفطْرة، فَأَبواه يهودانِه، أَو ينصرانِه، أَو يمجساَنِه " . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ
އެކުއްޖާ . ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖެއްވެސް އުފަންވަނީ ފިޠުރަތުގެ މައްޗަށެވެ : "މާނައީ  )البخاري

ފަހެ ދަރިންގެ ." ޔަހޫދީއަކަށް ނުވަތަ ނަޞާރާއަކަށް ނުވަތަ މަޖޫސީއަކަށް ހަދަނީ އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނެވެ
  . ދީނުގެ ތަޢުލީމު ދެވިގެންނެވެ ޖަވެރިކުރެވޭނީ އެކުދިންނަށްއްއަޚުލާޤާއި އެކުދިންގެ މުސްތަޤުބަލު ބާ

  
!!!!!!!!  
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  .ޢިލްމު އުނގެނުމަކީ ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެކެވެ

  

ކޮންމެވެސް އެއްބަޔަކު އުނގެނުން ލާޒިމު . ދީނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަކީ ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެކެވެ 
މިޢިލްމު އުއްމަތުގެ އެއްބަޔަކު އުނގެނުން . މިދެންނެވި ޢިލްމަކީ ދީނުގެ ފިޤުހީ ޢިލްމެވެ. ޢިލްމެކެވެ

ން ވާޖިބު ޢިލްމު އުނގަންނައި އެއީ ދެންތިބި މީހުންނަށް އެބައިމީހުންނަށް އުނގެނު. ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ

º  ¹¾              Â    «  ¼   ½] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ދިނުމަށްޓަކައެވެ   Á   À  ¿

  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃZ       

އަދި ހުރިހައި މުއުމިނުން އެއްކޮށް ޖިހާދަށް ނިކުތުން އެއީ އެކަށީގެންވާ : " މާނައީ ]   ١٢٢: التوبة[

އެބަހީ ދީނުގެ (ފަހެ އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޖަމާޢަތަކުން ބަޔަކު، ދީން އުނގެނުމަށްޓަކައި . ގޮތެއްނޫނެވެ
އެބައިމީހުން ޢިލްމު (އަދި އެއީ ! ނުނިކުންނަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ) ފިޤުހީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

ގެ އަމުރުތަކާއި هللا (އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް އެބައިމީހުންގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން އައުމުން ) ޙާޞިލުކުރުމަށްފަހު
ބިރުވެތި ) ދުވަހަށްއަށާއި އާޚިރަތްهللا (އެބައިމީހުން އެއީ . އެމީހުންނަށް އިންޒާރުކުރުމަށެވެ) ނަހީތަކުން

. ދީނުގެ ފިޤުހީ ޢިލްމުގެ މުރާދަކީ ދީނުގެ އުޞޫލީ މަސްއަލަތަކާއި ފަރުޢީ މަސްއަލަތަކުގެ ޢިލްމެވެ." ވުމަށްޓަކައެވެ
ގެ ދީންމަތީ ސާބިތުވެ ހުރެވޭވަރަށް ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަކީ هللا އަދި ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް އެމީހަކަށް 

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުނު މާލިކުهللا މާތް  .ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

  طَلَب الْعلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث .ވިދާޅުވިއެވެ
." ޢިލްމު އުނގެނުން ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ: " މާނައީ   )رواه ابن ماجة(" مسلمٍ 

ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟުވެގެން މިވާ ޢިލްމަކީ ކުރިންވެސް ދެންނެވުނު ފަދައިން ތިމާއަށް ދީން 
. ންނަވާނަމަ ޟަރޫރީ ޢިލްމެވެއެހެން މޭރުމަކުން ދަ. މަތީގައި ސާބިތުވެ ހުރެވޭ ވަރަށް ޙާޞިލުކުރަންޖެހޭ ޢިލްމެވެ

ގެ އުލޫހިއްޔަތާއި ރުބޫބިއްޔަތު ދެނެގަތުމާއި، ނަމާދާއި، ޒަކާތާއި، ރޯދައާއި، ޙައްޖުގެ ޢިލްމު هللا މިސާލަކަށް 
ދެން ދީނުގެ އެހެނިހެން އުޞޫލީ . މިމިންވަރަށް ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަކީ ޢައިނިއްޔަ ފަރުޟެކެވެ. ޙާޞިލުކުރުމެވެ

އެބަހީ އެއްބަޔަކު . ޢީ މައްސަލަތަކުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލު ކުރުމަކީ ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެކެވެމައްސަލަތަކާއި ފަރު
އެއީ ދެންތިބި މީހުން އެޢިލްމަށް ބޭނުންޖެހޭ ހިނދު އެބައިމީހުންނަށް . އުނގެނުން ލާޒިމެވެ
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އްމު މީސްތަކުންގެ އުނގަންނައިދިނުމަށާއި، މުޖުތަމަޢުގައި އަލަށް ކުރިމަތިވާ މަސްއަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށާއި، ޢާ
އަދި އެއްވެސް ބަޔަކު މިޢިލްމު ޙާޞިލުނުކޮށްފިނަމަ އެންމެން . ހިތުގައި އުފެދޭ ދީނީސުވާލުތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށެވެ

  .ފާފަވެރިވާނެއެވެ
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  ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ނިކުތުން

  

ކާއިނާތުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި އެހެނިހެން ދުނިޔަވީ ޢިލްމުތަކާ ޚިލާފަށް ދީނީ ޢިލްމަކީ 
އަދި . ގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައެވެهللا އެޢިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކައި ނިކުންނަ މީހާ ވާހުށީ . ވަޙީގެ ޢިލްމެވެ

ޢިލްމު . ސުވަރުގޭގެ މަގު ފަހިކޮށްދެއްވައެވެ، هللاއެމީހަކަށް . މަތިވެރިކުރައްވައެވެهللا އެމީހެއްގެ އަޖުރު 
! އަދި ކިއެއްތަ. މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ޢަމަލެކެވެ އުނގެނުމަށްޓަކައި

ސަބަބަކީ އެންމެހާ ހެޔޮޢަމަލެއް ބިނާވެގެންވަނީ ޢިލްމުގެ . އެންމެ ބޮޑު ހެޔޮ ޢަމަލޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ
 اإلمامއެހެންކަމުން . ގައި އަދާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެޢިލްމެއް ނެތި އެއްވެސް ހެޔޮ ޢަމަލެއް ޞައްޙަ ގޮތު. މައްޗަށެވެ

ބަހާއި ޢަމަލުގެ "  "باَب؛ العلْم قَبلَ الْقَولِ والْعملِ " . އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ خباري

ގެ هللا ވާފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ މިބަސްފުޅުގެ މައްޗަށް އިސްތިދުލާލު ކުރައް" ކުރިން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުން 

 ] ١٩: حممد [            á   à   ß     Þ     Ý  ÜZ  ] . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަންނަނިވި ބަސްފުޅުންނެވެ
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު هللا ހަމަކަށަވަރުން . ނާށެވެފަހެ ދަން: " މާނައީ
އެހެންކަމުން ހުރިހައި . އަމުރުކުރައްވާފައި އެވަނީ ދެނެގަތުމަށެވެهللا މިއާޔަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ." ނުވެއެވެ

ތަންމެ ނަސަބާއި ޙަސަބުން މަތިވެރިވިޔަސް މީހަކު ކި. ދަންނައެވެ. ކަމަކަށްވުރެ އިސްވެގެންވަނީ އުނގެނުމެވެ
އޭނާގެ ނަސަބާއި ޙަސަބު އޭނާ އިސްކޮށް މިބޮޑުވެގެންވާ ހެޔޮ ޢަމަލަށް ފަސްޖެހިއްޖެނަމަ ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި 

هللا މާތް . ދޭނެއެވެނުކޮށްއޭނާއަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް  އެބަހީ އޭނާގެ ނަސަބާއި ޙަސަބު އެދުވަހުގައި. ނުދޭނެއެވެ
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

اً ماَ من رجلٍ يسلُك طَرِيقاً، يطْلُب فيه علْماً إِالَّ سهلَ اُهللا لَه بِه طَرِيق"  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم، حديث
رِعسي لَم لُهمع طَأَ بِهأَب نمو ،ةنإِلَى الْج  هبسن އެއްވެސް މީހަކު، ޢިލްމު : " މާނައީ  )رواه أبو داود( "بِه

އޭނާއަށް ސުވަރުގެއާ  اهللا تعاىل،ޙާޞިލުކުރުމަށް އެދިގެން މަގެއްގައި ކުރިޔަށްދާ ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ ބަދަލުގައި 

އޭނާގެ . އަދި އެމީހެއްގެ ޢަމަލު އެމީހަކު ފަހަށް ޖައްސައިފި މީހާ ދަންނައެވެ. ދިމާލަށް މަގެއް ފަހިކޮށް ދެއްވައެވެ
  ." ނަސަބު އޭނާ އިސްކޮށް ނުދޭނެއެވެ
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هللا މާތް. ގެ މަގުގައި ކުރެވޭ ޖިހާދެކެވެهللا ޢިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ 
 رسول اهللا صلّى اهللا. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ލެއްވި އަނަސް ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުން

 رواه( "من خرج في طَلَبِ الْعلْمِ فَهو في سبِيلِ اِهللا حتى يرجِع "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم، حديث
ގެ هللا ގެއަށް ދާންދެން ވާހުށީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ނިކުންނަ މީހާ އޭނާ އެނބުރި : " މާނައީ )الترمذي

ދީނީ ޢިލްމު . ދީނީ ޢިލްމަކީ އެޢިލްމު ޙާޞިލުކޮށްފި މީހާއަށް ދެދުނިޔެ ބާއްޖަވެރި ކޮށްދޭ ޢިލްމެކެވެ." މަގުގައެވެ
) އެބަހީ ކިޔަވައި ނިމުމުގެ ކުރިން(ޙާޞިލުކުރަމުންދާ ކުއްޖާ، އެކުއްޖާގެ މަޤްޞަދާ ހަމައަށް ފޯރުމުގެ ކުރިން 

އްޖެނަމަ، ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން އެކުއްޖާއަށް ނުލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެކުއްޖާގެ އާޚިރަތް އެކުއްޖާ ނިޔާވެ

من جاََءه "  .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. ބާއްޖަވެރިވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ
 رواه( "سالَم، فَبينه وبين النبِيين درجةً واحدةً في الْجنة الْموت وهو يطْلُب الْعلْم ليحيِي بِه اِإل

އިސްލާމްދީން ދިރުވުމުގެ ނިޔަތުގައި ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަމުން ދަނިކޮށް އެމީހެއްގެ މަރު : " މާނައީ  )ارميالد

ފަހެ ސުވަރުގޭގައި އޭނާއާ ނަބީބޭކަލުންނާ ދެމެދުގައި ވަނީ ހަމަ އެންމެ . ޙާޟިރުވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ
އެމީހަކަށް ދެދުނިޔެ ބާއްޖަވެރި   تعاىلاهللاއަދި ޢިލްމު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޙާޞިލުވެއްޖެނަމަ ." ދަރަޖައެކެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ واثلَة بن اَألشقَعރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ކޮށްދެއްވާނެއެވެ

من طَلَب الْعلْم فَأَدركَه، كاَنَ لَه "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث .ވިދާޅުވިއެވެ
 ،رِكْهدي رِ، فَإِن لَّماَألج نم فْالَنرِ كاَألج نفْلٌ مك ارمي( "كاَنَ لَهޢިލްމު : " މާނައީ  )رواه الد

އަދި އެޢިލްމު . އޭނާއަށް އަޖުރުން ދެބައި ވެއެވެ. ޙާޞިލުކުރުމަށް އެދި، އެޢިލްމު ޙާޞިލުވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ
ނަމަވެސް ހަނދާން ." އޭނާއަށް އަޖުރުން އެއްބައި ވެއެވެ. ޙާޞިލުކުރުމަށް އެދި، ޙާޞިލުނުވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ

ގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށްޓަކައި ޢިލްމު هللا މިހުރިހައި ސަވާބަކާއި އަޖުރެއް ލިބޭނީ  ބަހައްޓަން ޖެހޭ ނުކުތާއަކީ
      .ޢިލްމުޙާޞިލުކުރާ މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެދުނިޔޭގެ ޖާހަކަށްޓަކައި . ޙާޞިލުކުރާ މީހަކަށެވެ
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  ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ލަދުނުގަތުން

  

މިލަދަކީ . އުނގެނޭ ދުވަސްވަރު އުސްތާޒާ ސުވާލުކުރަން ލަދުގަނެގެން ނުވާނެއެވެކިޔަވާކުއްޖާ ޢިލްމު 
އަދި . ލަދު ގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ ނަމަވެސް ލަދުގަންނަންޖެހޭ ތަންތާންގައި. ޢިލްމު އުނގެނުމަށް އޭޅޭ ހުރަހެކެވެ

. ލަދުގަންނަން ނުޖެހޭ މަޤާމުތަކުގައި ލަދުގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެއީ ރިވެތި ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެކެވެ
އޭގެތެރޭގައި ކިޔަވަމުންދާ ދުވަސްވަރު މަސްއަލައެއް އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި އުސްތާޒާ ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ވަގުތު 

 رسول. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ހިމެނެއެވެ
ގެ هللا އޭ . އަދި އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ އަރިހަށް އުއްމު ސުލައިމު ވަޑައިގަތެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

އެހެންކަމުން ނިކަން . މަށް ލަދުވެތިވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެޙައްޤު ބަޔާންކުރެއްވު اهللا تعاىلހަމަކަށަވަރުން ! ރަސޫލާއެވެ

ހިނައިގަތުން  އަންހެނަކު ނިދީގައި އިޙުތިލާމުވެއްޖެނަމަ އެއަންހެނާގެ މައްޗަށް. ވިދާޅުވެބައްލަވާށެވެ
ހިނދު އެ." ފެން ބޭރުވެފައި ހުއްޓައި ފެނިއްޖެނަމައެވެ. " އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ ވާޖިބުވާނެތޯއެވެ؟

އަންހެނުންވެސް ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللا އޭ . އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. އުއްމު ސަލަމާ ލަދުފުޅުގެން މޫނުފުޅު ފޮރުއްވިއެވެ
އަންހެނާއާ ! ކަނބުލޭގެއަށްވާ ސާބަހެވެ. އާއެކެވެ. " އިޙުތިލާމުވޭތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

ޙަދީޘުން ބަޔާންވެގެންދިޔަ ފަދައިން   )رواه البخاري(" ހެއެޔެވެ؟ވައްތަރުވަނީ ދެންފަހެ ކީއްވެ ދަރިފުޅު އެ

އުސްތާޒަކީ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށްވާނަމަ މިފަދަ ނަމަވެސް . ޢިލްމަކީ ލަދުންހުރެ ޙާޞިލުވާނެ އެއްޗެއްނޫނެވެ
މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި . އަދި އެއީ ޠަބީޢީ ކަމެވެ. ސުވާލެއްކުރަން ބައެއްފަހަރު މީހަކު ލަދުގެންފާނެއެވެ

ކަންތައްކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ ކިޔަވަންތިބޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ކުއްޖަކު ލައްވައި އުސްތާޒާ 
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ވެސުވާލުކުރުވާނީއެ

ފަހެ އަހުރެން މިޤްދާދު ބުނު އަސްވަދަށް އެކަމާބެހޭގޮތުން . އަހުރެންނަކީ ވަރަށް ގިނައިން މަޒްޔު ބޭރުވާ މީހެކެވެ
ގެފާނު ފަހެ މިޤްދާދު ސުވާލުކުރުމުން އެކަލޭ. ކުރީމެވެއާ ސުވާލުކުރުމަށް އަމުރު وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه

ޢަލީގެފާނަކީ ރަސޫލާގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު، ." މަޒްޔު ބޭރުވުމުން ވުޟޫކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ" . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
. ފާޠިމަތުގެފާނާއެވެއަދި ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން ހުންނެވީ ރަސޫލާގެ ދަރިކަނބަލުން، . އަބޫޠާލިބުގެ ދަރިކަލެކެވެ

އަދި ސުވާލުވެވޭ އުސްތާޒަށް ސުވާލުގެ   .އެހެންކަމުން ޢަލީގެފާނަށް އެސުވާލުކުރައްވަން ކެރިވަޑައިނުގެންނެވީއެވެ
އަދި އެއީ . ޖަވާބު ނޭނގޭ ކަމުގައިވާނަމަ އޭގެ ޖަވާބު ނޭނގޭކަން ދަރިވަރުންނަށް ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ
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އެއާ ޚިލާފަށް ޖަވާބު ނޭނގޭކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް . ގެ ޢަލާމާތެއްވެސް މެއެވެއުސްތާޒުގެ ތަވާޟަޢުވެރިކަމު
ގެ هللا އެއްފިތުނައަކީ . ނުބައިޖަވާބެއް ދެވިއްޖެނަމަ އެކަމުން ދެފިތުނައެއް ފާޅުވެގެންދާނެއެވެލަދުގެން 

ދި ޖަވާބު އަ. އަސަރެވެއަނެއްފިތުނައަކީ ދަރިވަރުންނަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ . ޙަޟުރަތުގައި އޭނާ ފާފަވެރިވުމެވެ
هللا މާތް. އެއީ ނޭނގިހުރެ ޖަވާބުދިނީމައެވެ. ގެ ޙަޟުރަތުގައި އޭނާ ފާފަވެރިވާނެއެވެهللا  ދިމާވިކަމުގައިވިޔަސް

! ياَ أَيهاَ الناس" . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ بن مسعود عبد اهللاރުއްސުންލެއްވި 
 ملع نقُلْمفَلْي لَمعي لَم نمو ،قُلْ بِهئاً فَلْييش :لَمعماَ الَ تلَ لقُولْمِ أَنْ تالْع نفَإِنَّ م ،لَماُهللا أَع : لَماُهللا أَع

އަދި ނޭނގިއްޖެ . އެއްޗެއް އެނގިއްޖެ މީހާ އެއެއްޗެއް ބުނާށެވެ! އޭ މީސްތަކުންނޭވެ:  " މާނައީ  )متفق عليه( "

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން  .)އޭ ބުނާށެވެهللا ވަނީ ބަހީ އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންއެ. (އޭ ބުނާށެވެ "اُهللا أَعلَم " މީހާ

  ." އޭ ބުނުން ހިމެނެނީ ޢިލްމުގެ ތެރެއިންނެވެ "اهللا أعلم " ތިބާއަށް އެއްޗެއް ނޭނގުމުން 

އެއްވެސް ކަމަކަށް ލަދުގަންނާކަށް ޝަރީޢަތް، އެކަމަކަށް ލަދުނުގަތުމަށް ގޮވައިލެއްވި : ޚުލާޞާއަކީ
  .އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި ލަދުވެތިކަން ހުރުން އެއީ ރިވެތި ސިފައެކެވެ. ނުޖެހެއެވެ
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  .ޝަރުޢީގޮތުން ޢިލްމު ކިޔަނީ ތިން ޢިލްމަކަށެވެ

  

އެހެނިހެން . ތިންޢިލްމެވެމިތިން ޢިލްމަކީ ޟަރޫރީ . ޝަރުޢީގޮތުން ޢިލްމޭ ކިޔެނީ ތިން ޢިލްމަކަށެވެ
އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ފައިދާއެއްވާނަމަ އުނގެނުމަކުން  .ނުވަތަ ދުނިޔަވީ ޢިލްމުތަކެވެ .ޢިލްމުތަކަކީ ފަންނުތަކެކެވެ

. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبد اهللا بن عمرو بن العاصރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. މައްސަލައެއްނެތެވެ

آيةٌ : اَلْعلْم ثَالَثَةٌ"  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
    : މާނައީ  )رواه أبو داود( "وماَ سوى ذَلك فَهو فَضلٌ . محكَمةٌ، أَو سنةٌ قاَئمةٌ، أَو فَرِيضةٌ عاَدلَةٌ

ސާބިތުވެގެންވާ  "سنة قائمة "  މަންސޫޚުނުވާ މުޙްކަމް އާޔަތާއި، "آية حمكمة "  އެއީ. ޝަރުޢީ ޢިލްމު ތިނެކެވެ" 

ނުވަތަ ވާރުތަވެރިންގެ މެދުގައި މުދާ  .އެވެ قياس އާއި، اجتهاد އާއި، إمجاع "فريضة عادلة "  ޞައްޙަ ޙަދީޘާއި،

ދީނީ މަސްއަލަތައް . މިއީ ދީނުގެ ބުންޔާދީ ތިންޢިލްމެވެ." ކުރެވޭ ޢަދުލުވެރި ކޮންމެ އިންސާފެކެވެ ބަހާ ހިނދު
ބޭކަލުންނާއި، އިމާމުވެރި  ބޭކަލުންނާއި، ތަބާތާބިޢީ ދެންފަހެ ތާބިޢީ. އިސްތިންބާޠު ކުރެވޭ ތިން މަސްދަރެވެ

ކުރުމަށް އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި ފަރުޢީ މީހުން މިތިން ޢިލްމު ޙާޞިލު ބޭކަލުން ވަނީ، އެބޭކަލުންގެ ފަހުން އައި
علم  އާއި، علم األصول އާއި، علم الصرف އާއި، نحوعلم الއޭގެތެރޭގައި . ޢިލްމުތައް މުޤައްރަރު ކުރައްވާފައެވެ

                  .ފަދަ ޢިލްމުތައް ހިމެނެއެވެ علم املنطق އާއި، البالغة

   

  

!!!!!!!!  
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  .ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަން ޖެހޭނީ ތިން މަޤްޞަދަކަށްޓަކައެވެ

   

އެތިން މަޤްޞަދު ނޫން އެހެން . ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަން ޖެހޭނީ ތިން މަޤްޞަދަކަށްޓަކައެވެ
އެޢިލްމު ! އަދިކިއެއްތަ. ދަކަށްޓަކައި ޢިލްމު ޙާޞިލުކޮށްފިނަމަ ޢިލްމުގެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުކުރާނެއެވެމަޤްޞަ
  :އެތިން މަޤްޞަދަކީ. ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި އޭގެވެރިޔާ ނަރަކައަށް ވާޞިލުކޮށްދޭ ޒަރިއްޔާއަކަށެވެވާހުށީ 

  .ގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުން اهللا -1

 .ދުނިޔޭގެ ޖާހަކަށްޓަކައި އެކަން ނުކުރުމެވެ. އެބަހީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމުގައި ނިޔަތް ޚާލިޞްކުރުމެވެ
އަދި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން  .އަދި ފަޚުރުވެރިކަމާއި ދެއްކުންތެރިކަމުން އެއްކިބާވެ ހިތް ޠާހިރުކުރުމެވެ

މިއަސާސުގެ މައްޗަށް ޢިލްމުގެ ބިންގާ އަޅައިފިނަމަ ދުނިޔޭގެ . ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އެކަންކުރުމެވެ
ށް ދުނިޔޭގެ ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފަށްޓަކައި ނުވަތަ އެއާޚިލާފަ. ދެއްވާނެއެވެهللا ބާއްޖަވެރިކަންވެސް އެމީހަކަށް 

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

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ނަސީބެއް ލިބިގެން ނުވެއެވެ

من تعلَّم علْماً مما يبتغى بِه وجه "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث .ވިދާޅުވިއެވެ
تلَّ، الَ يجو زاِهللا ع ةياَمالْق موي ةنالْج فرع جِدي ياَ، لَمنالد نضاً مرع بِه بيصيإِالَّ ل هلَّمرواه( "ع 

ދުނިޔޭގެ ) އެބަހީ ދީނީ ޢިލްމު(ގެ ވަޖުހަފުޅަށްޓަކައި އުނގެނެންޖެހޭ ޢިލްމެއް هللا : " މާނައީ  )أبوداود

ޤިޔާމަތް . ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އުނގެނެފި މީހާ ދަންނައެވެ ޖާހަކަށްޓަކައި ނުވަތަ ދުނިޔެއިން މުދާތަކެއް
އެހެންކަމުން ދީނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށް އެދޭ މީހާ ." ދުވަހުގައި އޭނާއަށް ސުވަރުގޭގެ ވަސްވެސް ނުލިބޭނެއެވެ
  .އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާގެ ނިޔަތް ޚާލިޞްކުރާ ހުށިކަމެވެ

  . އުނގެނޭ ޢިލްމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން - 2

ދީނީ . މަޢުލޫމާތަކަށްޓަކައެއް ނޫނެވެ. ދީނުގެ ޢިލްމު އުނގެނެން ޖެހޭނީ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައެވެ
. އިންސާނާގެ މުޢާމަލާތާއި، އޭނާގެ އަޚުލާޤާއި، އޭނާގެ ސޫރަ ރިވެތިކޮށްދޭ ޢިލްމެކެވެ. ޢިލްމަކީ ޢަމަލީ ޢިލްމެކެވެ
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ނަމަވެސް . ހިތް ކިބުރުވެރިކަމާއި، ޙަސަދަވެރިކަމާއި، ރުޅިވެރިކަމުން ޠާހިރުކޮށްދޭ ޢިލްމެކެވެ އަދި އިންސާނާގެ
އޭނާއަށް މިޢިލްމުގެ އެއްވެސް ބަރަކާތެއް . މިޢިލްމު ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އުނގެނެފި މީހާ ދަންނައެވެ

 عمر بنރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ވާނެ މެއެވެޝާމިލް ނުމެއަދި ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި އޭނާ . ނުލިބޭނެއެވެ
އަސްލު ޢިލްމުވެރިންނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ . އާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ كعب بن مالك ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް اخلطّاب،

  )رواه الدارمي(. އެއީ އުނގެނިފައިވާ ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރާ މީހުންނެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ كعب

  .އެހެނިހެން މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުންއުނގެނޭ ޢިލްމު  - 3

. ތިމާ އުނގެނޭ ޢިލްމު، ނުދަނެ ތިބި މީހުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

بلِّغوا عني " . ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. ޢިލްމު ފޮރުވުމަކީ ބޮޑު ފާފައެކެވެ
لَوةً  وތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެންމެ އާޔަތެއް : "މާނައީ  )رواه البخاري( "آي

ޢިލްމު ފޮރުވުން އެއްވެސް ." ތަކުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭށެވެއެނގިފައިވާނަމަވެސް އެއާޔަތް ނުދަނެ ތިބި މީސް

x  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ އަދި އެއީ. ޢިލްމުވެރިއަކަށް ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ

¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y¥    ª  ©   ¨  §  ¦

  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «Z    ] ١٧٤: البقرة [ 

ވިއްކައިލާ މީހުން ބާވައިލެއްވި ފޮތުގެ ޢިލްމު ފޮރުވައި އަދި ކުޑަ އަގަކަށް އެ هللا ހަމަކަށަވަރުން : " މާނައީ
. އެބައިމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ބަނޑު ތެރެއަށް އަލިފާން ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ނާޅާ މީހުންނެވެ. ދަންނައެވެ

ވެސް އަދި އެބައިމީހުން ފާފައިން ޠާހިރު. ބަސް ވަޙީނުކުރައްވާނެއެވެهللا އަދި ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި އެބައިމީހުންނަށް 
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا އަދި މާތް." އަދި އެބައިމީހުންނަށް ހުރީ ވޭންދެނިވި އަޒާބެވެ. ނުކުރައްވާނެއެވެ

   .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

" لْمٍ فَكَتع نلَ عئس نناَرٍ م نجاَمٍ مبِل ةياَمالْق موي أُلْجِم ،هމާނައީ  )رواه أبو داود والترمذي(" م :      

އޭނާ އެމަސްއަލައިގެ ޢިލްމު ) އެނގޭ ޙާލު(ދީނީ މަސްއަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުވެވިއްޖެ މީހާ، ފަހެ " 
  ." ލަގަނެއް އެޅުވޭނެއެވެ ފޮރުވައިފިނަމަ، ޤިޔާމަތް ދުވަހު އޭނާގެ އަނގައިގައި އަލިފާނުގެ

އެޢިލްމުގެ މޭވާތައް  .އިސްވެދިޔަ ތިން މަޤްޞަދަށްޓަކައި ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރާ ކުއްޖާ ދަންނައެވެ
އަދި އެފަދަ ކިޔަވާ ކުއްޖެއްގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން ބަޔާން ކުރައްވާ . އެކުއްޖާއަށް ދެދުނިޔޭގައި ލިބޭނެއެވެ
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إِنَّ الْمالَئكَةَ لَتضع " . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حممد صلّى اهللا عليه وسلّم، حديثވުނު ނަބިއްޔާ އްދެޢާލަމަށް ކައުކުރެ
 عنصلْمِ رِضاً بِماَ يبِ الْعطاَلهاَ لتنِحހަމަކަށަވަރުން މަލާއިކަތް : " މާނައީ  )رواه أبو داود والترمذي( "أَج

ކުއްޖާއަށްޓަކައި އެކުއްޖާ އެކުރާ ކަންތަކަށް ރުއްސަވާ ޙާލު،  ބޭކަލުން އެބޭކަލުންގެ ފިޔަފުޅުތައް ކިޔަވާ
އެބަހީ އެކުދިން ދީނީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ ދުވަސްވަރު އެކުދިން ހިނގައި ބިނގައި އެއުޅެނީ ." ފަތުރައިލައްވައެވެ

 މަތީގައި ވާނެހެއްޔެވެ؟ފަހެ އެކުދިންނަށްވުރެ މާތްބަޔަކު މިބިން. މަލާއިކަތް ބޭކަލުންގެ ފިޔަފުޅުތަކުގެ މަތީގައެވެ
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  .ޢިލްމުގެ އިންތިހާއެއް ނުވެއެވެ

  

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

އެތައް މަސްއަލައެއް އެބޭކަލުންގެ ފަހުން އިސްވެދިޔަ އިމާމުންނަށް ފެނިފައި ނުވާ . ވިސްނައިލުމުން އެނގޭނެއެވެ
އަދި އެޢިލްމު . އިންސާނާއަށް ދެއްވި ނިޢުމަތެކެވެهللا ޢިލްމަކީ މާތް. އައި ޢިލްމުވެރިން ހޯދައިފައިވެއެވެ
ޢިލްމެއް މަޙްދޫދެއް هللا ނަމަވެސް . ވަނީ އިންސާނާއަށް ދެއްވާފައެވެهللا ފުޅާކުރުމުގެ ޞަލާޙިއްޔަތުކަންވެސް 

هللا މާތް. ވަރަކުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަމުންދާ ހުށިކަމެވެންސާނާގެ ސިކުނޑި ތަންދޭ މިންއި. ނުކުރައްވައެވެ
އެހެންކަމުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހަކަށް . ސިކުނޑީގެ ބާރު ދެއްވާފައިވަނީ އެކި މީހުންނަށް އެކި ވަރަށެވެ

ގެ މައިދާނުގައި ގަދައަޅައި ލިބިފައިވާ ޞަލާޙިއްޔަތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށްޓަކައި ޢިލްމު
އަދި ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ . ނުވާނެއެވެއަދި ޢިލްމުގައި ޙައްދު ކަނޑައަޅަން އުޅެގެން. ކަމެވެމަސައްކަތްކުރާ ހުށި

عبد ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ނުވާނެއެވެ ވެސްކަމުގައި ދެކި އެވަރުން ފުއްދައިލައިގެން ޢިލްމަކީ ޢިލްމުގެ އިންތިހާ
بعاَن، صاَحب ـالَ يش نهوماَنـم" . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ بن مسعود اهللا

سالَ يياَ، ونالد بصاَحلْمِ، ورِـالْع اددزلْمِ فَيالْع با صاَحأَم ،وِياَنأَ  تقَر منِ ، ثُمحضاَ الر [  ¯

´  ³  ²  ±  °µ   Z   َأقَر ثُم ،ياَني الطُّغى فماَدتياَ فَينالد با صاَحأَمو  [  f    e  d

   k    j  i  h  gZ  ")އެކަކީ . ބަނޑު ނުފުރޭ ދަހިވެތި ދެމީހުން ވެއެވެ: " މާނައީ  )رواه ابن أيب حامت

އަދި އެދެ މީހުން ހަމަހަމައެއް . ހާއެވެއަނެކަކީ ދުނިޔެ ޙާޞިލުކުރަން އުޅޭ މީ. ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަން އުޅޭ މީހާއެވެ
 عبد اهللاދެން . ގެ ރުއްސެވުން އިތުރުކުރެއެވެهللا އޭނާ . ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަން އުޅޭ މީހާ ދަންނައެވެ. އެވެނެނުވާ

ޙައްޤު  (  ]٢٨: فاطر  [  µ   Z¯  °  ±  ²  ³  ´]  .މިއާޔަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ بن مسعود

އަދި ދުނިޔެ  ).ބިރުވެތިވަނީ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ޢިލްމުވެރިންނެވެއަށް هللا ގޮތުގައި 
ދެން އެކަލޭގެފާނު . އޭނާ އުރެދުމާއި ފުރެދުމުގައި ހައްދު ފަހަނަޅައި ދެއެވެ. ޙާޞިލުކުރަން އުޅޭ މީހާ ދަންނައެވެ

ހަމަ ( ] ٧ – ٦: العلق[   k    j  i  h  g  f    e  dZ   ] . މިއާޔަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ
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އެއީ އޭނާއަށް އޭނާ ފުދުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި . ހަމަކަށަވަރުން އިންސާނާ އުރެދެއެވެ. ޔަޤީނުންވެސް ތެދެކެވެ
ބަނޑު ހާ އެޢިލްމުން އިސްވެދިޔަ ރިވާޔަތުން ދޭހަކޮށްދެނީ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރާ މީ ).ފެނުމުގެ ސަބަބުންނެވެ

އެހެންކަމުން ޢިލްމަށް އިންތިހާއެއް . ކަމެވެއިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއަބަދުވެސް ޢިލްމު . ކަމެވެނުފުރޭނެ
  . ނުވާކަން އެނގެއެވެ

އަދި . އެޢިލްމާ ގުޅުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ޢިލްމެކެވެދީނީ ޢިލްމަކީ އެޢިލްމު ޙާޞިލުކުރާ މީހާ އަބަދުވެސް 
މުއުމިނުންނަކީ ދީނީ މަޢުލޫމާތު . ށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން އެދެވިގެންވާ ޢިލްމެކެވެއޭގެ ފިޤުހު ޙާޞިލުކުރުމަ

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

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ މުޢާމަލާތްކުރާއިރު އަޚުލާޤީ އެންމެހައި ރިވެތި ސިފައަކުން ސިފަ . ކޮބައިތޯ ބަލަތެވެ
މުއުމިނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ . މިހުރިހައި ކަމަކީ ދީނީ ޢިލްމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ. ލިބިގަނެވޭތޯ ބަލަތެވެ

. އަދި ހުރިހައި ހެޔޮކަމެއްގެ ބިންގަލަކީ ދީނީ ޢިލްމެވެ. ބިނާކުރަން ޖެހެނީ މިޢިލްމުގެ މައްޗަށެވެއި ކަމެއް ހުރިހަ
ހެޔޮކަމެއް . ހެޔޮކަންތައްތަކުގައި މުޅި ދިރިއުޅުން ހޭދަކުރުން އެއީ މުޅިއުމުރުގައި ޢިލްމާ ގުޅުން ބެހެއްޓުމެވެ

ދަހިވެތި މުއުމިނުންނަކީ ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް . ތެރެއިންނެވެހެޔޮކަމެއްކަމުގައި އެނގުން ވަނީ ދީނީޢިލްމުގެ 
ގެ ކިބައިން  أبو سعيد اخلدريރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ބައެކެވެ ޔޮ ކަންތައްތަކުން ބަނޑު ނުފުރޭހެ. ބައެކެވެ

لَن "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
شـيالْم عـبمسرٍ ييخ نم نمـؤنَ مكُوى يتح هـعالْج هاَهتةُـنމާނައީ  )رواه الترمذي( " ن:           

އެހުމަކުން ބަނޑު  މުއުމިނަކު، އޭނާގެ ނިމުންކަމުގައި ސުވަރުގެ ވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ހެޔޮބަސް" 
އެކަލާނގެ އަޅާއަށް ދެއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްނިޢުމަތަކީ އެކަލާނގެ ދީން  اهللا تعاىل،ފަހެ ދުނިޔޭގައި  ."އެވެނުފުރޭނެ

ފަހެ އެނަސީބު ލިބިއްޖެ މީހަކީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ހުރިހައި ހެވެއް އެމީހެއްގެ . އަޅާއަށް ފަހުމްކޮށްދެއްވުމެވެ
 .ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ معاوية بن أيب سفيانލެއްވި ރުއްސުންهللا މާތް. އަތް މައްޗަށް ޖަމާވެއްޖެ މީހެކެވެ

يرا ـمن يرِد اُهللا بِه خ" . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. އެމީހަކަށް ހެވަކަށް އިރާދަކުރައްވައިފި މީހާ ދަންނައެވެهللا : " މާނައީ  )متفق عليه( "ه في الدينِ هـيفَقِّ

މަންމަގެ އުނގުން "   "تعـلَّموا من الْمـهد إِلَى اللَّحـد " އެހެންކަމުން ." އޭނާއަށް ދީން ފަހުމްކޮށްދެއްވައެވެ

          ."  ފެށިގެން ކަށްވަޅަށް ދާންދެން ތަޢުލީމު އުނގެނޭށެވެ

!!!!!!!!  
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  ހެއްގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަންލީއުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމަށް ހެދެވޭ މަޖި

  

ރަސާތަކާއި ޖާމިޢާތައް ނުވަތަ ސްކޫލްތަކާއި ކުރީޒަމާނަކީ މިޒަމާނެކޭ އެއްފަދައިން މަދް
މީސްތަކުން ބަލައި އުޅެނީ އެޒަމާނުގައި މަދުރަސާއެއްކަމުގައި . ޔުނިވަރސިޓީތައް ބިނާކުރެވިފައިވާ ޒަމާނެއްނޫނެވެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީއެއް ކަމުގައިވާ . މިސްކިތެވެ
އެއީ މިޞްރުގެ ޤާހިރާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބިނާކުރެވެނު . މިޞްރުގެ އަލްޖާމިޢުލް އަޒުހަރަށް ބައްލަވާށެވެ

ވަނައަހަރު މީސްތަކުންނަށް ދީނީ ތަޢުލީމު  361ވުނީ ހިޖުރައިން މިމިސްކިތް ބިނާކުރެ. މިސްކިތެވެ
މިއަދު . ލީސްތަކުގެ ކައިފިއްޔަތުގައެވެތަކުންނަށް ދަރުސު ދެއްވަނީ މަޖިއޭރު ޢިލްމުވެރިން މީސް. ދިނުމަށްޓަކައެވެ

ކީ އެފަދަ ވެރިންނައެންމެހައި މުއުމިނުންގެ ދޫތަކުން އެބޭކަލުންގެ ތަޢުރީފާއި ޘަނާ ބަޔާންކުރެވެމުންދާ ޢިލްމު
ލީސްތަކުގައި ތިއްބަވާ މާތް ލީސްތަކަކީ އެމަޖިއަދި އެފަދަ މަޖި. ބޭކަލުންނެވެ ލީސްތަކުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވިމަޖި

هللا މާތް. ލީސްތަކެކެވެރުވެރިވެ ވޮޑިގަންނަވާ މާތް މަޖިފަޚުهللا ހަސްތީންނާގެން އުޑުގެ އަހުލުވެރިންގެ މެދުގައި މާތް
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އަބޫ

ع قَوم في بيت من بيوت اِهللا، يتلُونَ كتاَب اِهللا ويتدارسونَ مماَ اجت"  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم، حديث
مهنيبهِملَيع لَتزفَّ ، إِالَّ نحةُ، ومحالر مهتـيغَشةُ، ونيكـالس نمياُهللا ف مهذَكَركَةُ، والَئالْم مهت
 هدنބައެއްގެމަތިން ގެ މައްޗަށް ހިތްހަމަޖެހުން ފައިބައި، އަދި ރަޙުމަތް އެއްއެބައެ: " މާނައީ ) رواه أبو داود( "ع

އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުގައި ތިއްބަވާ ، هللاލައްވާ، އަދި ލާއިކަތްބޭކަލުން އެބަޔަކު ވަށާލައި، އަދި މައެބަޔަކު ފޮރުވާ
މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި އެބައެއްގެ ޒިކުރުކުރައްވާޙާލު މެނުވީ އެއްވެސް ބަޔަކު މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން 

هللا އަދި މާތް." ދީ ނުހަދަތެވެސްއެފޮތުން އެކަކުއަނެކަކަށް ދަރުގެ ފޮތްކިޔަވައި، هللا މިސްކިތަކަށް ޖަމާވެ، 
 رسول اهللا صلّى اهللاހަމަކަށަވަރުން . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبد اهللا بن عمرو بن العاصރުއްސުންލެއްވި 

ގެ ކައިރިން ވަޑައިގަންނަވަމުން ގައި ހެދިފައި އޮތް ދެ މަޖިލީހެއް املسجد النبوي عليه وسلّم،

كالَهماَ علَى خيرٍ، وأَحدهماَ أَفْضلُ من صاَحبِه، أَما هؤالَِء ؛ فَيدعونَ اَهللا  " .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
مهعنإِنْ شاََء مو مطاَهفَإِنْ شاََء أَع ،هنَ إِلَيوغَبرينَوولِّمعيو لْمأَوِ الْع قْهنَ الْفولَّمعتالَِء ؛ فَيؤا هأَمو ، 

ދެބައިމީހުންވެސް އެކުރަނީ ހެޔޮ : " މާނައީ  )رواه الدارمي( "الْجاَهلَ، فَهم أَفْضلُ، وإِنماَ بعثْت معلِّماً 
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. ވެ މަތިވެރިވެގެންވެއެވެލީހުގެ މީހުންނަށްވުރެ މާތްލީހުގެ މީހުން އަނެއްމަޖިއެކަމަކު އޭގެތެރެއިން އެއްމަޖި. ކަމެވެ
ފަހެ . އަށް ދުޢާކޮށް އެކަލާނގެ ރަޙުމަތަށް އެދެތެވެهللا ފަހެ އެބައިމީހުން . ދަންނައެވެލީހުގެ މީހުން މިމަޖި

އަދި . ނަމަ ނުދެއްވާނެއެވެއަދި އިރާދަކުރައްވައިފި. އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ އެބައިމީހުންނަށް ދެއްވާނެއެވެ
ފަހެ . ނި ނޭނގޭ މީހުންނަށް އުނގަންނައިދެއެވެފަހެ އެބައިމީހުން ޢިލްމު އުނގެ. ލީހުގެ މީހުން ދަންނައެވެމިމަޖި

އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސޫލާވެސް ފޮނުއްވުނީ . ލީހުގެ މީހުންނެވެއެންމެ މަތިވެރިވެ މާތްވެގެންވަނީ މިމަޖި
ދެން އެފަދައިން ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާ އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ." އުނގަންނާދޭ ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ

  .އިގަތެވެއިށީނދެވަޑަ
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  .ޢިލްމުގެ އަޖުރަކީ ދެމިގެންވާ އަޖުރެކެވެ

  

ޢިލްމުވެރިޔާ . އެހެން ޢިލްމުތަކާ ޚިލާފަށް ދީނީ ޢިލްމަކީ އޭގެ އަޖުރާއި ސަވާބު ދެމިގެންވާ ޢިލްމެކެވެ
ފަހެ ޢިލްމުވެރިޔާއަށް ކާއިނާތުގައިވާހާ . ނިޔާވުމަށްފަހުވެސް އެޢިލްމުގެ އަޖުރު އޭނާއަށް ލިބެމުންދާ ޢިލްމެކެވެ

އަދި އޭނާ . ވުމުން އުޑާއި ބިން ރޮއި ހިތާމަކުރެއެވެޢިލްމުވެރިއަކު ނިޔާ. މަޚުލޫޤެއް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރެއެވެ
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދޭނެއެވެމީސްތަކުންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި އިން ކޮންމެތަނެއް އޭނާއަށް 

ޞިލުކޮށްދޭ ގެ މަޢުރިފާ މީސްތަކުންނަށް ޙާهللا . ޢިލްމަކީ މުޖުތަމަޢު އިސްލާޙުކުރުމަށްވާ އެންމެ ބޮޑު ޒަރިއްޔާއެވެ
މީސްތަކުންނަށް ސީދާމަގު . މީސްތަކުން ހެއްދެވުނު މަޤުޞަދު އެއުރެންނަށް ހަނދުމަކޮށްދޭ ޒިކުރާއެވެ. ވަޞީލަތެވެ

ޝައްކުތަކާއި ވަސްވާސްތައް ރައްދުކޮށްދޭ . ޙައްޤާއި ބާޠިލު ވަކިކޮށްދޭ ފުރުޤާނެކެވެ. ދައްކައިދޭ ނޫރެކެވެ
. އަދި ނަބިއްޔުންގެ ތަރިކައެވެ. ހިތްތަކަށްވާ ބަޞީރަތެކެވެ .ހާނެކެވެޚިލާފަށްވާ ބުރު ޖަހާލަތާ. ޙުއްޖަތެކެވެ

  . މިޢިލްމު ލިބިގެންފި މީހާ އެލިބިގަތީ ފުރިހަމަ ނަސީބެކެވެ

އިސްވެދިޔަ އިމާމުންނާއި މުޙައްދިޘުންގެ ތާރީޚުގެ ޞަފްޙާތަކަށް ފުން ނަޒަރަކުން ބަލައިލާއިރު 
އެބޭކަލުން، އެބޭކަލުންގެ ފަހުން . ފެނިގެންދެއެވެވާ މިންނެތް މަސައްކަތް އެބޭކަލުން މިޢިލްމަށްޓަކައި ކުރައްވާފައި

. އައި ޖީލުތަކަށް މިޢިލްމު ފޮތްތަކެއްގެ ސިފާގައި ޖަމާކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ވަރަށް ގިނަގުނަ ޤުރުބާންތަކެއް ވެގެންނެވެ
އަޖުރު ދެންމެވުމާއެކު އެބޭކަލުންގެ ހަނދާންތަކާއި ޒިކުރާ، ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް އެބޭކަލުންގެ ، هللاއެހެންކަމުން 

މިއަދު އެބޭކަލުންގެ ހަށިކޮޅުތައް ފަނާވެގޮސްފައިވީނަމަވެސް . މުއުމިނުންގެ ހިތްތަކާއި ދޫތަކުގައިވަނީ ލައްވަވާފައެވެ
 البخارياإلمام . ފައިވާ ޢިލްމުގެ ޚަޒާނާއެވެއެއީ އެބޭކަލުން ދޫކުރައްވާ. އެބޭކަލުންގެ އަސަރުތައް ދިރިއެބަހުއްޓެވެ

. މަޝްހޫރުވެފައިވާ މުޙައްދިޘެކެވެ ގެ ލަޤަބުން أمري املؤمنني يف احلديث އަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި - رمحه اهللا-

ވަހާރަވީ އެކަލޭގެފާނު އަ. ދުނިޔޭގައި މީސްތަކުންނަށް ދެއްކެވިއެވެ اهللا تعاىلއެކަލޭގެފާނުގެ ހެޔޮލަފާކަމާއި މާތްކަން 

ން މަހާނަފުޅުގެ މުއަދި ފަސްދާނުލެވު. ބުރުފުޅުން ގޮމަކަސްތޫރިވަސް ދުވަންފެށިއެވެހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ގަ
ބައެއްމީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ މަހާނަފުޅުން ވެލިގެންދިޔަކަމަށްވެސް . ވެލިންވެސް ގޮމަކަސްތޫރިވަސް ދުވަންފެށިއެވެ

  . ވެއެވެވާރިދުވެގެން އައިސްފައި

ދީނުގެ ޢިލްމަކީ އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތުގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް އުނގެނެފިނަމަ އޭގެ ޞާޙިބުމީހާ 
ފަހެ ޢިލްމުވެރިޔާ ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ދިއުމުން އޭނާ ކޮށްފައިވާ . ވާޞިލުކޮށްދޭ ޢިލްމެކެވެމިދެންނެވުނު ދަރަޖައަށް 
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. އޭނާއަށް އަޖުރު ދެއްވުމުގައި ދެމިހުންނަވައެވެ اهللا تعاىلއި ހިނދަކު ޢިލްމީ ޚިދުމަތްތައް ދުނިޔޭގައި ދެމިހުރިހަ

 رسول اهللا صلّى اهللا. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

صدقَة . عنه عملُه إِالَّ من ثَالَثَة أَشياََءانقَطَع إِذَا ماَت اِإلنساَنُ "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم، حديث
 لَه وعدحٍ يصاَل لَدو أَو ،بِه فَعتنلْمٍ يع أَو ،ةއިންސާނާ މަރުވާ ހިނދު: " މާނައީ  )رواه مسلم( "جاَرِي 

އެއީ . ކިބައިން ކެނޑުނީއެވެ އޭނާއަށް އަޖުރުލިބޭނެ ހުރިހައި ޢަމަލެއްގެ ސިލްސިލާ އޭނާގެ ތިނެއްޗަކުން މެނުވީ
  ." ދެމިގެންވާ ޞަދަޤާތަކާއި، ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމަކާއި، އޭނާއަށް ދުޢާކޮށްދޭނެ ޞާލިޙު ދަރިއެކެވެ

هللا ބިންމަތީގައި އޭގެ އަސަރު ދެމިހުރިހައި ހިނދަކު އެކަންކުރިމީހާއަށް . ދެމިގެންވާ ޞަދަޤާތް ދަންނައެވެ •
ފަހެ އޭނާ . ގެ ވަޖުހަފުޅަށްޓަކައި ބިނާކުރިއެވެهللا ކު މިސްކިތެއް މިސާލަކަށް މީހަ. ސަވާބުދެއްވާނެއެވެ

އަޖުރު هللا ނިޔާވުމަށް ފަހުގައިވެސް އެމިސްކިތުގައި މީސްތަކުން ނަމާދުކުމުންދާހައި ހިނދަކު އޭނާއަށް 
 . ދެއްވާނެއެވެ

ހިނދަކު އެޢިލްމު މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އޭގެ އަސަރު ދެމިއޮތްހައި . ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމު ދަންނައެވެ •
ދީނީ ގެ ވަޖުހަފުޅަށްޓަކައި هللا  މިސާލަކަށް މީހަކު. ސަވާބުދެއްވާނެއެވެهللا ޝާއިޢުކުރި މީހާއަށް 

އޭނާގެ ފޮތުން ފަހެ އޭނާ ނިޔާވުމަށް ފަހުގައިވެސް . ނުވަތަ ބަޔަކަށް ކިޔަވައިދިނެވެ. ފޮތެއްލިޔުނެވެ
ކުންނަށް އޭނާ ކިޔަވައިދިން ޢިލްމު މީސްތަކުންގެ މީސްތަކުން ފައިދާ ޙާޞިލުކުރާހައި ހިނދަކު ނުވަތަ މީސްތަ

 .އަޖުރު ދެއްވާނެއެވެهللا މެދުގައި ދެމިއޮތްހައި ހިނދަކު އޭނާއަށް 

މީހަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅު ރަނގަޅުގޮތުގައި  .އޭނާއަށް ދުޢާކޮށްދޭނެ ޞާލިޙު ދަރިފުޅު ދަންނައެވެ •
އަދި އެދަރިފުޅަކީ . އަދި ދީން އުނގަންނާދެއެވެ. ދަރިފުޅަށް ރައްބު މަޢުރިފާކޮށްދެއެވެ. ތަރުބިއްޔަތުކުރެއެވެ

ދެން އެގޮތަށް . އޭނާއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އަމާނާތެއްކަން ދަނެ އެއަމާނާތަށް ފުރިހަމައަށް އަމާނާތްތެރިވެއެވެهللا 
ގެ ޙައްޤުތަކާއި މައިންބަފައިންގެ ޙައްޤުތައް ދަރިފުޅަށް ހުންނަނީ هللا ޅު ތަރުބިއްޔަތުވާއިރު ދަރިފު

ފަހެ އެދުޢާތަކުގެ ސަބަބުން . އަދި އެދަރިފުޅު އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮދުޢާކޮށްދެއެވެ. އެނގިފައެވެ
   .ވީ ނަމަވެސް މެއެވެއެއީ އެދެމީހުން މަރުވެގޮސްފައި. އަޖުރު ދެއްވައެވެهللا އެދެމީހުންނަށް 

  

!!!!!!!!  
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   .ޢިލްމަކީ ދަރަންޏެކެވެ

  

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

އަނެއްގޮތަކީ އުނގެނިފައިވާ ޢިލްމު އެހެނިހެން . އެއްގޮތަކީ ޢިލްމުގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ. ދެގޮތަކަށެވެ
ދުވަހުން ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާ  ފަހެ މިއީ ޢިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކައި. ވެމީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެ

ކިހައި މީހަކު ފަހެ ޢިލްމު އުނގެނި ޢިލްމުގެ ދަރަނި އަދާނުކުރާ . ކުތާއެކެވެސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ނު ވެސްންފެށިގެ
ތިބި ޤާއިދުންނަކީ  ދާންކުރިއަށް އުއްމަތް އިޞްލާޙުކޮށް މީސްތަކުންނާގެން ތެދުމަގުގައި! ވޭހެއްޔެވެ

ޢު ފަސާދަވުމުގައި އެބައިމީހުން، އެބައިމީހުންގެ މިމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކޮށްފިނަމަ މުޖުތަމަ. ޢިލްމުވެރިންނެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް  .ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެބައިމީހުން ހިމެނޭނެކަން ކަށަވަރެވެ

 اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث رسول. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ޤިޔާމަތް ދުވަހު، މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ތިންމީހެއްގެ ފައިޞަލާކުރެވޭނެއެވެ"  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ

ފައިވާ އޭނާއަށް ދެއްވާ، هللاއަދި . ގެ ޙަޟުރަތަށް ޙާޟިރުކުރެވޭނެއެވެهللا އޭނާ . އޭގެތެރެއިން އެކަކީ ޝަހީދެކެވެ
. ވަޙީކުރައްވާނެއެވެهللا ދެން . ދެނެގަންނާނެއެވެ އަދި އޭނާ އެނިޢުމަތްތައް. ދެއްވާނެއެވެނިޢުމަތްތައް އަންގަވައި

ގެ މަގުގައި މިއަޅާ هللا އިބަ . އެނިޢުމަތްތައް ކަލޭ އިސްތިޢުމާލުކުރީ ކޮންގޮތަކަށްހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ދަންނަވާނެއެވެ
މަކު އެހެނެއްކަ. ކަލޭ ދޮގުހަދައިފިއެވެ. ވަޙީކުރައްވާނެއެވެهللا . ޝަހީދުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ހަނގުރާމަ ކުރީމެވެ

އެނަން އޮތީ ކަލެއަށް ދުނިޔޭގައި . ކަލޭ ހަނގުރާމަކުރީ މީސްތަކުން ކަލެއަކީ ކުޅަދާނަ މީހެކޭ ބުނުމަށެވެ
އެހިނދު އޭނާ . އަމުރުކުރައްވާނެއެވެهللا ދެން އޭނާ ނަރަކައަށް އެއްލައިލުމަށް މަލާއިކަތުންނަށް . ލިބިފައެވެ

އެތިން މީހުންކުރެ އަނެކަކީ ޢިލްމު އުނގެނި އަދި . ވޭނެއެވެމޫނުވަތަށް ދަމަމުން ގެންގޮސް ނަރަކައަށް އެއްލައިލެ
، هللاއަދި . ގެ ޙަޟުރަތަށް ޙާޟިރުކުރެވޭނެއެވެهللا އޭނާ . އުނގަންނައިދީ އަދި ޤުރުއާން ދަސްކުރި މީހެކެވެ

هللا ން ދެ. އަދި އޭނާ އެނިޢުމަތްތައް ދެނެގަންނާނެއެވެ. އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތައް އަންގަވައިދެއްވާނެއެވެ
މިއަޅާ . އެނިޢުމަތްތައް ކަލޭ އިސްތިޢުމާލުކުރީ ކޮންގޮތަކަށްހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ދަންނަވާނެއެވެ. ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ

ގެ ރުހިވޮޑިގަތުން هللا އަދި އިބަ . ޢިލްމު އުނގެނި އެޢިލްމު މީސްތަކުންނަށް އުނގަންނައިދިނީމެވެ
އެހެނެއްކަމަކު ކަލޭ . ކަލޭ ދޮގުހަދައިފިއެވެ. ރައްވާނެއެވެވަޙީކުهللا . ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ޤުރުއާންވެސް ކިޔެވީމެވެ

އަދި ކަލޭ ޤުރުއާން ކިޔެވީ މީސްތަކުން . ޢިލްމު އުނގެނުނީ މީސްތަކުން ކަލެއަކީ ޢިލްމުވެރިއެކޭ ބުނުމަށެވެ
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އްލައިލުމަށް ދެން އޭނާ ނަރަކައަށް އެ. އެނަން އޮތީ ދުނިޔޭގައި ކަލެއަށް ލިބިފައެވެ. ކަލެއަކީ ޤާރީއެކޭ ބުނުމަށެވެ
. ދެން އޭނާ މޫނުވަތަށް ދަމަމުން ގެންގޮސް ނަރަކައަށް އެއްލައިލެވޭނެއެވެ. މަލާއިކަތުންނަށް އަމުރުކުރައްވާނެއެވެ

. އޭނާއަށް ދެއްވިއެވެهللا އެކި ވައްތަރުގެ މުދާ . އެމީހަކަށް ތަނަވަސްކަން ދެއްވި މީހެކެވެ، هللاތިންވަނަ މީހަކީ 
ނިޢުމަތްތައް  އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ، هللاއަދި . ވޭނެއެވެގެ ޙަޟުރަތަށް ޙާޟިރުކުރެهللا އޭނާ 
އެނިޢުމަތްތައް . ވަޙީކުރައްވާނެއެވެهللا ދެން . އަދި އޭނާ އެނިޢުމަތްތައް ދެނެގަންނާނެއެވެ .ދެއްވާނެއެވެއަންގަވައި

ށް އެމަގެއްގައި ހޭދަކުރުމަهللا އިބަ. ކަލޭ އިސްތިޢުމާލުކުރީ ކޮންގޮތަކަށްހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ދަންނަވާނެއެވެ
ކަލޭ . ވަޙީކުރައްވާނެއެވެهللا . ރުހިވޮޑިގަންނަވާ އެންމެމަގެއްވެސް އެމުދާ ހޭދަނުކޮށް މިއަޅާ ދުލެއްނުކުރަމެވެ

. އެހެނެއްކަމަކު ކަލޭ އެގޮތަށް ކަންތައްކުރީ މީސްތަކުން ކަލެއަކީ ދީލަތިމީހެކޭ ބުނުމަށެވެ. ދޮގުހަދައިފިއެވެ
ދެން އޭނާ ނަރަކައަށް އެއްލައިލުމަށް މަލާއިކަތުންނަށް . އެނަންއޮތީ ކަލެއަށް ދުނިޔޭގައި ލިބިފައެވެ

   )رواه مسلم(." ދެން އޭނާ މޫނުވަތަށް ދަމަމުން ގެންގޮސް ނަރަކައަށް އެއްލައިލެވޭނެއެވެ. އަމުރުކުރައްވާނެއެވެ

ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެންވާ ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ޢިލްމު އުނގެނި ޢިލްމުގެ ދަރަނި 
ފަހެ ދީނީކަމެއްކުރާ . ގިއްޖެއެވެނއަދި އެފަދަ މީހާގެ ނިމުންހުރިގޮތްވެސް އެ. މީހާކަން އެނގިއްޖެއެވެ އަދާނުކުރި

ނީ ހަމަކަށަވަރުން ދީނީ އެހެ. އެއީ ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. މީހާ އޭނާގެ ނިޔަތަށް ބަލާހުށިކަމެވެ
ޤަބޫލުކުރައްވާނީ ތެދުވެރި ނިޔަތެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ هللا ފަހެ . ކަމެއް ބިނާވެގެންވަނީ ނިޔަތުގެ މައްޗަށެވެހުރިހާ

އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެންވާ ތިން މީހުންނަކީ އެއުރެންގެ ނިޔަތް ތެދުވެރިވީނަމަ ސުވަރުގޭގެ . ކަންތަކެވެ
ނަމަވެސް ފަނާވަނިވި ދުނިޔޭގެ ޖާހަކަށްޓަކައި އާޚިރަތުގެ ނަސީބު . އެންމެ މަތީ ދަރަޖަތަކުގައި ތިބޭނެ މީހުންނެވެ
  ! ބޮޑު އަބާއްޖަވެރިކަމެއްހެއްޔެވެކިހާ. ދީޙަޔާތް ބަރުބާދުވީއެވެފުރަގަހަށް އެއްލައިލުމުން އެބައިމީހުންގެ އަބަ

ނީ އެހެންކަމުން އެދަރަނި ލިބިގަނެވެ. ޢިލްމަކީ ލިބިގަނެވޭ ދަރަންޏެއްކަން ބަޔާންވެއްޖެއެވެ
ލްމުގެ އެހެނީ ދީނުގެ ހުރިހާ ޢަމަލެއް ބިނާކުރަންޖެހެނީ ޢި. ހޭނެއެވެރަނގަޅަށް ބަލަންޖެކޮންބައެއްގެ ފަރާތަކުންތޯ 

          حممد بن سريين  .އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ޢިލްމަކީ ދީންކަމުގައި ތަޢުބީރުކުރައްވާފައިވެއެވެ .މައްޗަށެވެ
نعيم يف  رواه أبو( "ينكُم ظُروا عمن تأْخذُونَ دين، فَانإِنَّ هذَا الْعلْم د" . ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ -رمحه اهللا-

މީހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ފަހެ ތިޔަބައި. ކެވެމަކަށަވަރުން މިޢިލްމަކީ ދީނެހަ: " މާނައީ )ية والذهيب يف السيراحلل

ގެ  -رمحه اهللا-   اإلمام مالكއަދި ހަމަ މިބަސްފުޅު  ."ޙާޞިލުކުރަނީ ކޮންބައެއްގެ ކިބައިންތޯ ބަލާހުށިކަމެވެ ދީން

ފަހެ ދުނިޔޭގައި މުސްލިމުން ގިނަވުމާއެކު މަޒުހަބުތަކާއި ފިރުޤާތައްވެސް . ކިބައިންވެސް ރިވާވެގެންވެއެވެ
ޙައްޤަކީ . ދަންނައެވެ. އިމީހުން އެތިބީ ޙައްޤުގައިކަމަށެވެކޮންމެބަޔަކުވެސް ދަޢުވާކުރަނީ އެބަ. އެހައިގިނައެވެ

. ފަހެ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ބުނެފި މީހާ ޙައްޤު ބަސް ބުނެފިކަން ކަށަވަރެވެ. ޤުރުއާނާއި ސުންނަތެވެ
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ދީނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރަން އެދޭ ކޮންމެ . އްޖެކަން ކަށަވަރެވެބުނެފި މީހާ ޙައްޤުން އެއްކިބާވެ އަދި އެއާޚިލާފަށް
ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ . ރައްބާނީ ޢިލްމުވެރިއަކު އިޚުތިޔާރު ކުރާހުށިކަމެވެމީހަކުވެސް 

ތުތައް ޤުރުބާންކުރާ ގުދި އެޢިލްމުގެ ޚިދުމަތުގައި ވަފުރިހަމަ ޢިލްމު ޙާޞިލުކޮށްގެން ތިބި، އެއަށް ޢަމަލުކުރާ، އަ
އަދި އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ . އަށް ނިސްބަތްވެގެންވާ މީހުންނެވެ أهل السنة واجلماعةއަދި އެއީ . މީހުންނެވެ

ދެންތިބި އެހެނިހެން ފިރުޤާތަކުގެ މީހުންނަކީ ޙައްޤުން އެއްކިބާވެ، . މަންހަޖުގައި ސާބިތުވެގެން ތިބި މީހުންނެވެ
ހަދައި ޝިރުކުތަކާއި ބިދުޢަތަކަކީ އެންމެބޮޑެތި ހެޔޮޢަމަލުތައް  ތައް ރައްބުކަމުގައިއެބައިމީހުންގެ ހަވާނަފްސު

ފަހެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށް އެދޭ މީހާ މިބައިމީހުންގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވާ . ކަމުގައި ހަދައިގެން ތިބި މީހުންނެވެ
  . ހުށިކަމެވެ
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  .!..ޢިލްމު އުނގެނުމަށްފަހު

  

. ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނެއެވެޢިލްމު އުނގެނުމަށްފަހު ތިމާގެ އެންމެހައި ޢަމަލެއް އެޢިލްމާ އެއްގޮތަށް 
އޭގެތެރެއިން ތިމާ ހިތްއެދޭ ކަންތައްތައް ޤަބޫލުކޮށްފައި ހިތްނޭދޭ ކަންތައްތައް ރައްދުކޮށް ނުވަތަ ތިމާގެ ހަވާނަފްސާ 

هللا މާތް. އަދި ޢިލްމަށް ވެވޭ ޚިޔާނާތެކެވެ. އެއީ ފުރެދުމެކެވެ. އެއްގޮތަށް ތައުވީލުކުރަން އުޅެގެންނުވާނެއެވެ

i  h   g  f   l  k  jm  r  q  p  o  ns    v     u  t  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

|  {  z  y  x  w}  Z    ]އަދި ދީނުގެ ކައިރިފަށުގައި ތިބެގެން: " މާނައީ  ]١١: احلج 

އަށް އަޅުކަންކުރާ هللا އެބަހީ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނެތި ޝައްކުކަން މަތީ ތިބެ (އަށް އަޅުކަންކުރާ ބަޔަކު هللا 
ދޭފަދަ ހެވެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެބައިމީހުންނަށް، އެބައިމީހުން އެ. މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ވެއެވެ) ބަޔަކު

ށް އިމްތިޙާނެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެބައިމީހުން ކުރިންތިބި އެބައިމީހުންނަ) ގެ ޙަޟުރަތުންهللا (އަދި . ހިތްހަމަޖެހެއެވެ
." އެފަދަ މީހުންގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ބަރުބާދު ވެއްޖެއެވެ. ނުބައި ގޮތުގެ މައްޗަށް އަލުން އެނބުރި ދެއެވެ

ގޮތްގޮތަށް  އަންނަހިނދު މީސްތަކުން ދީނުގެ ނަމުގައި ތަފާތުވަޠަނަށް  އުނގެނުމަށްފަހު ޢިލްމުވެރިޔާ އޭނާގެޢިލްމު 
އެހިނދު ބައެއްފަހަރު ކަންތައްކުރެވޭ ގޮތަކީ މީސްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތާ . އުޅޭތަން އޭނާއަށް ފެނެއެވެ

ތެއް ނުވަތަ އަދި ޚިލާފުވާ އާޔަ. މުވާފިޤުވާ އާޔަތެއް ނުވަތަ ޙަދީޘެއް އޮތްނަމަ އެއާޔަތާއި ޙަދީޘް ފާޅުކުރެއެވެ
ނުވަތަ މީސްތަކުންނަށް . ޙަދީޘް މީސްތަކުންގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް ތައުވީލުކުރެއެވެޙަދީޘެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެއާޔަތާއި 

. ދެއްވާ ނިޢުމަތެކެވެهللا ޢިލްމަކީ މާތް. ދަންނައެވެ. ނުވަތަ ރައްދުކުރެއެވެ. ބިރުން އެއާޔަތާއި ޙަދީޘް ފޮރުވައެވެ
ތުގައި އަދާކުރުމަށް ތެދުވެއްޖެނަމަ އެވަޒީފާ ޙައްޤުގޮ. ޢިލްމުވެރިޔާގެ ވަޒީފާއަކީ ނަބީބޭކަލުންގެ ވަޒީފާއެވެ

 ނަބީބޭކަލުންނަށްވެސް ޖެހިވަޑައިގެންނެވިއެއީ . މީސްތަކުންގެ މަލާމާތްތަކާއި ދުއްތުރާތައް ޖެހޭނެއެވެ
އޭނާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ . ޙައްޤުބަހަކީ ދޫމައްޗަށް ހިތި އެކަމަކު ނަތީޖާ ފޮނިއެއްޗެކެވެ. ކަންތައްތަކެވެ

އަދި ޙައްޤުބަސް . އެއީ ނަބީބޭކަލުންވެސް ކެތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފަދައިންނެވެ. އެމައިދާނުގައި ކެތްތެރިވުމެވެ
އެއާ ޚިލާފަށް މީސްތަކުން އެދޭގޮތަށް ލަގަން . އެއީ މީސްތަކުންގެ އެދުމާ ޚިލާފުވީނަމަވެސް މެއެވެ. ފާޅުކުރުމެވެ

هللا މާތް. ހުށިކަމެވެ މުގެ ތެރެއަށް ވަދެދާނެކަމަށް ބިރުވެތިވާދޫކޮށްލައިފިނަމަ އިސްވެދިޔަ އާޔަތުގެ ޙުކު

! ياَ معشر الْقُراِء " . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ حذيفة بن اليمانރުއްސުންލެއްވި 
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رواه ( "وشماَالً، لَقَد ضلَلْتم ضالَالً بعيدا ، فَقَد سبقْتم سبقاً بعيدا، وإِنْ أَخذْتم يميناً استقيموا
އެޢިލްމުގެ މަތީގައި ! އޭ ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކޮށްގެން ތިބި ޖަމާޢަތުގެ މީސްތަކުންނޭވެ: " މާނައީ  )البخاري

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން .) އެބަހީ އެޤުރުއާނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ސާބިތުވާށެވެ. (ޤާއިމުވާށެވެ
އެބަހީ ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަތިބީ ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމުން (. ވެތިޔަބައިމީހުން ވަރަށް ދުރަށް ކުރިއަރައި ގޮސްފިއެ

އަދި ތިޔަބައިމީހުން .) ޢިލްމުވެރިވެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަމުގެ ގޮތުން އެހެން މީހުންނަށްވުރެ ކުރިއަރައިގޮސްފައެވެ
ގޮތްގޮތަށް  އެހެން ގޮތްގޮތުގައި ހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމު) ޤުރުއާނުގައިވާ ގޮތް ދޫކޮށްލާ(

." ތައުވީލުކުރަން ފަށައިފިނަމަ ތިޔަބައިމީހުން ދުރުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމަކުން މަގުފުރެދިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ
ސައުދާ ދުނިޔަވީ އަދި އެޢިލްމުން . ހު ބާޠިލު ތައުވީލުތަކުން ދުރުވާހުށިކަމެވެއެހެންކަމުން ޢިލްމު އުނގެނުމަށްފަ

   .ނުކުރާހުށިކަމެވެ

! އަދިކިއެއްތަ. އުނގެނުމަށްފަހު ޢިލްމުގެ އިންތިހާއަށް ވާޞިލުވީކަމުގައި ދެކިގެން ނުވާނެއެވެޢިލްމު 
ޢިލްމު މުރާޖަޢާ ކުރުމުގައާއި، މުޠާލަޢާ ކުރުމުގައި . އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނީ ޢިލްމު ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ
އަދި ތިމާއަށްވުރެ މޮޅު ދެވަނަ އެހެންމީހަކު . ނެއެވެތިމާގެ ޙަޔާތުގެ ވަގުތުތަކުން ބައެއް ޤުރުބާންކުރަންޖެހޭ

އަބަދުވެސް ދެކެންޖެހޭނީ ތިމާއަށްވުރެ މޮޅު . މިއްލަ ނަފްސަށް ބޮޑާވެގެން ނުވާނެއެވެނުހުންނާނެކަމަށް ދެކި އަ
ވަނިވި އަދި ޢިލްމުގެ އިންތިހާ ވާކަން ކަށަވަރީ އިހުވެނިވި ކަންތަކާއި، މިހާރު. އެހެންމީހުންވެސް ތިބޭނެކަމަށެވެ

އެކަލާނގެ . އަށެވެ اهللا سبحانه وتعاىلކަންތަކާއި، ފަހުންވާނޭ ކަންތައްތައް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ 

އަދި ކޮންމެ : " މާނައީ ]٧٦: يوسف[    ª  ©  ¨  §  ¦Z  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

އެހެންކަމުން އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކަށް އެންމެ ." މޮޅު ޢިލްމުވެރިއަކުވެއެވެ ޢިލްމުވެރިއެއްގެ މަތީގައި އެއަށްވުރެ
  . މޮޅު ޢިލްމުވެރިޔާކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ

 رسول اهللاއެކަލޭގެފާނު . އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް
ބަނީއިސްރާއީލު މީހުންގެ  الم،موسى عليه السއެއްދުވަހަކު "  .ގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވައެވެ وسلّمصلّى اهللا عليه 

މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން . އެހިނދު މީހަކު ސުވާލުކުރިއެވެ. ތެރޭގައި ޚުޠުބާ ދެއްވުމަށްޓަކައި ތެދުވެވަޑައިގަތެވެ
. އެންމެމޮޅު ޢިލްމުވެރިއަކީ އަހުރެންނެވެ. ދެންނެވިއެވެއެންމެމޮޅު ޢިލްމުވެރިއަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ފަހެ މޫސާގެފާނު 

هللا ދެން  .އެއީ އެންމެ މަތީ ޢިލްމުގެ ނިސްބަތް އެކަލާނގެއަށް ނުކުރެއްވީތީއެވެ. ނުރުއްސެވިއެވެهللا ފަހެ އެކަމާ 
އެބަހީ (ގެ އަޅަކު هللا އޭ ކިޔުނު ތަނުގައި ތިމަން مجمع البحرينِހަމަކަށަވަރުން . މޫސާގެފާނަށް ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

. މޫސާގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ކަލޭގެފާނަށްވުރެ ބޮޑު ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. ވެއެވެ) خضر عليه السالم
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ށް ޓުކުރިއަކަ. ވަޙީކުރެއްވިއެވެهللا އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ވާޞިލުވެވޭނީ ކޮންގޮތަކުންތޯއެވެ؟ 
ދެންފަހެ . ގެފާނަށް ގެއްލިއްޖެނަމަ އެއީ އެތަނެވެއެތަނަކުން އެމަސް ކަލޭ. އްވާށެވެމަހެއް ލައްވައިގެން ދަތުރުކުރަ

އެއީ . ޓުކުރިއަކަށް މަހެއްލައްވައިގެން ދަތުރު ފެއްޓެވިއެވެ  يوشع بن نون ،މޫސާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޅު

ދެން ދެބޭކަލުން އެހިލަމަތީ އިސްތަށިފުޅު އަޅުއްވައިގެން . ހިލައެއްގެ ކައިރިއަށް އަތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ
ށް ކަނޑުގައި އޭގެ ފަހެ ހަރެއްގެ ގޮތަ. ދެންފަހެ އެމަސް ޓުކުރިން ދެމިގަނެގެން ދިޔައެވެ. އަވަހާރަފުޅުލެއްޕެވިއެވެ

ދެން . ށެވެކަމަކަޙައިރާންކުރަނިވި  އެކަންވީ މޫސާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޣުލާމުއަދި . މަގު ހަދައިލިއެވެ
ދެން އަނެއްދުވަހު ހެނދުންވީ ހިނދު . ދެބޭކަލުން ރޭގަނޑާއި ދުވާލުގެ ބާކީއޮތްބައިވެސް ދަތުރުކުރެއްވިއެވެ

ހަމަކަށަވަރުން . އަހުރެމެންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ގެންނާށެވެ. ވިދާޅުވިއެވެގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޣުލާމަށް މޫސާ
މޫސާގެފާނަށް ވަޑައިގަތުމަށް  اهللا تعاىل. އަހުރެމެންގެ މިދަތުރުގެ ސަބަބުން ވަރަށްބޮޑަށް ވަރުބަލިވެއްޖެއެވެ

އްވެސް ހުސާސެއަމުރުކުރެއްވި ތަން ފަހަނަޅައި ގޮސްފުމަށް ދާންދެން މޫސާގެފާނަށް ވަރުބަލިކަމުގެ އި
ގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯއެވެ؟ ކަލޭ. ވިދާޅުވިއެވެ يوشع بن نونނުގެ ޣުލާމު މޫސާގެފާ. ވެނުލައްވައެވެ

 އަދި. ފަހެ އެމަހުގެ މަތިން އަހުރެން ހަނދާންނެތުނެވެ އަހުރެމެން ދެކަލުން އެހިލަ ކައިރިއަށް މަޑުކުރެއްވި ހިނދު
މޫސާގެފާނު . އެވާހަކަ ކަލޭގެފާނަށް ނަންގަތުމަށް އަހުރެން ހަނދާން ނައްތައިލުވި ފަރާތަކީ ޝައިޠާނާއެވެ

ދެން ދެބޭކަލުން . އެމަސް ފުންމައިލައިގެން ދިޔަތަނަކީ އެއީ އަހުރެމެން ހޯދަން މިއުޅޭ ތަނެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ
ފަހެ ދެބޭކަލުން އެހިލަ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު . ފިޔަވަޅުތައް ބައްލަވަމުން އެތަނަށް އަލުން ވަޑައިގަތެވެ

ފަހެ މޫސާގެފާނު ސަލާމް . ފެނިވަޑައިގަތެވެ ބޭކަލަކު ސާލުކޮޅެއް އަޅުއްވައިގެން އޮންނެވި ގައިކޮޅު މަތިން
ކޮންގޮތަކުންހެއްޔެވެ؟ ތިބާގެ ބިމުން ސަލާމުގެ އަޑުއެއިވުނީ . ވިދާޅުވިއެވެ خضر عليه السالم. ގޮވައިލެއްވިއެވެ

ސަލާމުގެ އަޑުއިވުމުން އެކަލޭގެފާނު ޙައިރާންވެ  .ޚަޟިރުގެފާނަށް އެއީ މޫސާގެފާނު ކަމެއް އެނގިވަޑައެއް ނުގަތެވެ(
. މޫސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .)ވަޑައިގެންނެވީ އެވަގުތު އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ ކާފަރުންގެ ބިމެއްގައި ކަމަށްވާތީއެވެ

ބަނީއިސްރައީލުގެ މޫސާހެއްޔެވެ؟ މޫސާގެފާނު އާނއެކޭ . ޚަޟިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ސާއެވެއަހުރެންނަކީ މޫ
އުނގަންނަވާދެއްވާފައިވާ ހިދާޔަތުގެ ޢިލްމު، ކަލޭގެފާނު އަހުރެންނަށް هللا ކަލޭގެފާނަށް . ވިދާޅުވެފައި ދެންނެވިއެވެ

އަހުރެންނާ . ޚަޟިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ވެ؟ގެފާނާ އަހުރެން ތަބާވަންތޯއެއުނގަންނަވާދެއްވުމުގެ މައްޗަށް ކަލޭ
هللا އަހުރެން މިހުރީ ! އޭ މޫސާއެވެ. ނުގަންނަވާނެއެވެވަޑައި އެކުގައި އުޅުއްވުމަކަށް ކަލޭގެފާނަކަށް ކުޅަދާނަވެ

. ވެވަޑައެއްނުގަންނަވާނެއެ އެޢިލްމު ކަލޭގެފާނަކަށް އެނގި. އަހުރެންނަށް އުނގަންނަވައިދެއްވި ޢިލްމެއްގެ މަތީގައެވެ
އެޢިލްމު . ކަލޭގެފާނަށް އުނގަންނަވައިދެއްވި ޢިލްމެއްގެ މަތީގައެވެهللا އަދި ކަލޭގެފާނުވެސް ތިޔަހުންނެވީ 

އަހުރެންނަކީ ކެތްތެރިއަކު ކަމުގައި ކަލޭގެފާނަށް . މޫސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެންނަކަށް އެނގިގެންނުވެއެވެ
ދެން ދެބޭކަލުން ކަނޑުގެ . ފާނުގެ އަމުރުފުޅަށް ނުމެއުރެދޭނަމެވެއަދި އަހުރެން ކަލޭގެ. ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ
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އެހިނދު . އެދެބޭކަލުންގެ އެއްވެސް ނަވެއްނެތެވެ. އައްސޭރި ކައިރިން ހިންގަވަމުން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
ފުރަން އުޅެނިކޮށް ފެނިވަޑައިގެން ނަވުގެ ވެރިންނާ އެދެބޭކަލުން އެނަވަށް  އެދެބޭކަލުންގެ ކައިރިން ނަވެއް

އަދި އެއްވެސް ފީއަކާ . ދެނެގަތެވެ ރުގެފާނުނަވުގެ ވެރިން ޚަޟިއެހިނދު . ސަވާރުކޮށްދޭތޯ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ
ފެންފޯއްދޫންޏެއް ނަވުގެ  )ނިކޮށްނައު ދަތުރުކޮށްފައި ދަ(ދެންފަހެ . ނުލައި އެދެބޭކަލުން ނަވަށް ސަވާރުކޮށްފިއެވެ

ދެން އެދޫނި ކަނޑުގެތެރެއަށް އެއްފަހަރު ނުވަތަ ދެފަހަރު އޭގެ ތުން . އެއްކައިރިއަށް އައިސް ޖައްސައިފިއެވެ
އަހުރެންގެ ޢިލްމާއި ކަލޭގެފާނުގެ ޢިލްމުގެ ! އޭ މޫސާއެވެ. އެހިނދު ޚަޟިރުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. ކޮށްޕައިލިއެވެ
ޢިލްމުފުޅުގެ ކުރިމަތީގައި މިދޫނި ކަނޑަށް ތުންޖެހުމުން ކަނޑާ އަޅާބަލާއިރު އޭގެ ތުނބުގައި  ގެهللا  މިންވަރަކީ

ދެންފަހެ ޚަޟިރުގެފާނު ނަވުގެ މަޑޫތަކުން މަޑުލެއް ނައްޓުވައިލެއްވުމަށް . އެވާ ފެންފޮދުގެ މިންވަރެވެ
މިބައިމީހުން . ނު ދަންނަވައިފިއެވެފަހެ މޫސާގެފާ. ދެން މަޑުލެއް ނައްޓުވައިލެއްވިއެވެ .ރެއްވިއެވެގަސްތުކު

އެއްވެސް ފީއަކާ ނުލައި އަހުރެމެން ނަވުގައި އުފުލުމުން ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުން ޣަރަޤުކޮށްލެއްވުމަށްޓަކައި ތިޔަ 
 އަހުރެންނާ އެކުގައި އުޅުއްވުމަށް ކަލޭގެފާނަކަށް. ޚަޟިރުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ .ނައްޓުވައިލެއްވީ އެނަވުގެ މަޑުލެކެވެ

އަހުރެންނަށް . ންނެވިއެވެކެތްތެރިވެ ވަޑައިނުގަނެވޭނެއެކޭ އަހުރެން ނުބުނަންހެއްޔެވެ؟ މޫސާގެފާނު ދެ
ފުރަތަމަ ފަހަރު މޫސާގެފާނަށް ޚަޟިރުގެފާނު . (ނެތިގެން ބުނެވުނު ބަހަކުން އަހުރެން ނުހިއްޕަވާށެވެހަނދުމަ

ދެންފަހެ އަލުންވެސް ދެބޭކަލުން  .)ތިގެންނެވެފުޅު ނެކަށް އެއްޗެކޭ ދެންނެވުނީ ހަނދުމައެކުރެއްވި ކަންތަ
ކުއްޖަކު ފެނިވަޑައިގަތުމާއެކު ޚަޟިރުގެފާނު އެކުއްޖާގެ  ކުޑަކުދިންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކުޅެންހުރި. ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

އެއްވެސް ކަލޭގެފާނު މަޢުޞޫމް ކުއްޖަކު . ފަހެ މޫސާގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. ބޮލުގައި ހިއްޕަވާ ބޯއުފުރައިލެއްވިއެވެ
އަހުރެންނާ އެކުގައި އުޅުއްވުމަށް  .ޙައްޤަކާ ނުލައި ތިޔަ ޤަތުލުކޮށްލެއްވީތޯއެވެ؟ ޚަޟިރުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ

 -رمحه اهللا- سفيان بن عيينة {ކަލޭގެފާނަކަށް ކެތްތެރިވެ ވަޑައިނުގަނެވޭނެއެކޭ އަހުރެން ނުބުނަންހެއްޔެވެ؟ 
ދެން އަލުންވެސް ދެބޭކަލުން } .މޫސާގެފާނުގެ މިބަސްފުޅު ކުރީގެ ބަސްފުޅަށްވުރެ ހަރުކަށިވެގެންވެއެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ

ރަށުގެ އަހުލުވެރިންގެ ކިބައިން ކާއެއްޗަކަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން . ހިންގަވަމުން ހިންގަވަމުން ރަށަކަށް ވަޑައިގަތެވެ
ފަހެ އެދެބޭކަލުން އެރަށުގައި ވެއްޓެން . މާންދާރީ އަދާކުރުމަށް އިންކާރުކުރިއެވެމެހުއެބައިމީހުން އެދެބޭކަލުންނަށް 

އެހިނދު ޚަޟިރުގެފާނު އަތްޕުޅުން އިޝާރާތްކުރައްވާ އެފާރު . ކައިރިވެފައިހުރި ފާރެއް ދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
މަ ތިޔަކުރެއްވި މަސައްކަތަށް ކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާނަ. މޫސާގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. ތެދުކުރެއްވިއެވެ

މިހައިހިސާބުން . ޚަޟިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އުޖޫރައެއް ކަނޑައަޅުއްވާ އެބައިމީހުންގެ އަތުން ނެންގެވިދާނެއެވެ
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث." އަހުރެންނާ ކަލޭގެފާނާ ދެމެދު ވަކިވާ ވަގުތު ޖެހުނީއެވެ

 اهللا تعاىل،. އަހުރެމެން އުއްމީދުކުރީމުއެވެ! ރަޙުމަތް ލައްވާށިއެވެهللا ނަށް މޫސާގެފާ. " ފުޅުކުރެއްވިއެވެ
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އެދެބޭކަލުންގެ ވާހަކައިން އިތުރަށް އަހުރެމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައިފުމަށް ދާންދެން މޫސާގެފާނު 
    )رواه البخاري(!" ކެތްތެރިވެވަޑައިގަތްނަމައެވެ

ނަމަވެސް . އެންމެ މަތީ ޢިލްމު ދެއްވާފައިވާ ބޭކަލުންނެވެ تعاىلاهللا ނަބިއްޔުންނަކީ ޚަލްޤުތަކުންކުރެ 

އިސްވެދިޔަ . ގެ ޢިލްމާ އަޅާބަލާއިރު އެބޭކަލުންގެ ޢިލްމުވެސް ޒައްރެއްގެ މިންވަރުކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެهللا 
އެހެންކަމުން ކޮންމެ . މޫސާގެފާނާއި ޚަޟިރުގެފާނުގެ ވާހަކައިން އެކަން އެނގި ބަޔާންވެއްޖެއެވެ

އަދި . ޢިލްމުވެރިއަކަށްވެސް އެކަށީގެންވަނީ ތިމާއަށްވުރެ މޮޅެތި ޢިލްމުވެރިންވެސް ތިބޭނެކަމަށް އިޤުރާރުވުމެވެ
  . އަށް ކުރުމެވެهللا އަދި އެންމެ މަތީ ޢިލްމުގެ ނިސްބަތް  .އެންމެ މޮޅުޢިލްމުވެރިޔާކަމަށް ދަޢުވާނުކުރުމެވެ

 .وهللا احلمد . ކުރި ހިސާބަށް ލިޔެ ނިމުނީއެވެމިހައިހިސާބުން މިބާބުގައި އަޅުގަނޑު ލިޔަން ގަސްތު
  އާމީން. މިއަޅާއަށް އަނެއްބާބުވެސް ނިންމުމުގެ ތަވްފީޤުދެއްވުމެވެهللا ދުޢާއަކީ މާތް
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  )އުނގަންނައިދިނުމުގެ ބާބު( مب التعليباَ

  

އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ  وتعاىلاهللا سبحانه ޢިލްމަކީ . ކޮންމެ އިންސާނަކީ ޢިލްމުވެރިއެއްނޫނެވެ

ފަހެ . އަދި އެޢިލްމު ޙާޞިލުވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ. ތެރެއިން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި އަޅަކަށް ދެއްވާ އެއްޗެކެވެ
 ގެ ޙަޟުރަތުގައިهللا  ޢިލްމުވެރިންނަކީ އެބައިމީހުންނަށް. އޭނާއަށް އެޙާޞިލުވީ ވަރަށްބޮޑު ޚަޒާނާއެކެވެ

ފަހެ އެއީ . އެއީ އެބައިމީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ ބޮޑުވެގެން ވާތީއެވެ. ރި މަޤާމެއްވާ ބައެކެވެވަރަށްމަތިވެ
މީސްތަކުން ޖަހާލަތުގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން ހިދާޔަތުގެ އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް . ނަބީބޭކަލުންގެ ވަޒީފާއެވެ

އެހެންކަމުން . ގެ ކަލިމައިން އެއުރެން ޠާހިރުކުރުމެވެޝިރުކުގެ ވަބާއިން އެއުރެން ސަލާމަތްކޮށް ތައުޙީދު. ނެރުމެވެ
އަދި އެއަމާނާތް . އަމާނާތެއްކަން ދެނެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެކޮންމެ ޢިލްމުވެރިއަކުވެސް ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމަކީ 

. އެވެ وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا عليه ފަހެ އުއްމަތުގެ އެންމެބޮޑު ޢިލްމުވެރިއަކީ . އަދާކުރުމަކީ ވާޖިބެކެވެ

ހަމަކަށަވަރުން : " މާނައީ  )رواه الدارمى( "إِنماَ بعثْت معلِّماً " . އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ

ގެ ޙަޟުރަތުން އެކަލޭގެފާނާ هللا ފަހެ މިއީ ." ތިމަންކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވުނީ އުނގަންނައިދޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ
އެކަލޭގެފާނަށްފަހު މިވަޒީފާ އަދާކުރަން . މިވަޒީފާގެ ވާރުތަވެރިންނަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ. ވަޒީފާއެވެ ޙަވާލުކުރެއްވުނު

 .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ اهللا تعاىلއާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .ޖެހޭ ބަޔަކީ އެބައިމީހުންނެވެ

 [Q  P   O  N  M  L  K  JR  Z    ]ކަލޭގެފާނުގެ ! އޭ ރަސޫލާއެވެ: " މާނައީ   ]٦٧ :املائدة

) މީސްތަކުންނާ ހަމައަށް(ވެރި ރަސްކަލާނގެ ޙަޟުރަތުން ކަލޭގެފާނަށް ބާވައިލެއްވުނު އެއްޗެއް 
މުން އެބަހީ އިލާހީ ތަޢުލީ. ރަސޫލުން ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެބޮޑު އެއްމަޤުޞަދަކީ މިއެވެ." ފޯރުކޮށްދެއްވާށެވެ

މައްކާގެ އަހުލުވެރިން ޖަހާލަތުގެ އަނދިރި ވަޅަކަށް ވެއްޓިފައިވަނިކޮށް  .ކުރުމެވެހިތްތައް އާރާސްތުއަޅުތަކުންގެ 
އަދި ފޮނުއްވި މަޤުޞަދު ބަޔާންކުރައްވާ އެކަލާނގެ . ރަސޫލަކު ފޮނުއްވިއެވެهللا އެއުރެންގެ ތެރެއިން 

.  /  0  1  2  3  4  5     6  7  8  9  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 :   B  A  @  ?   >                 =  <  ;Z    ]ންގެ އެކަލާނގެއީ އުއްމިއްޔީ: " މާނައީ  ] ٢: اجلمعة

ންގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ އެއީ އެއުރެ. ގެ ތެރެއިން ރަސޫލަކު ފޮނުއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެތެރެއަށް ހަމަ އެއުރެން
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ޠާހިރުކުރެއްވުމަށާއި،  ން ނެރެޢަޤީދާއިން އެއުރެ ބި ފާސިދުތި ވަތުކުރެއްވުމަށާއި، އެއުރެންއާޔަތްތައް ތިލާ
ންވީ ކަށަވަރުން އޭގެކުރިން އެއުރެއަދި ހަމަ. ންނަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް އުނގަންނަވައިދެއްވުމަށެވެއެއުރެ

އެބަހީ . ހުރިހާނަބިއްޔުންގެ ހަދަފަކީ އަދި މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ތަބްލީޣެވެ." ފާޅުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ
ނޫޙުގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނާ . ގެ ޝަރީޢަތް އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެهللا 

   .ވެފަދައިންނެމި އިވަނީވަޙީކުރައްވާފަهللا  .ތަޢާލާ ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެهللا ކުރެއްވި ޚިޠާބު 

 [  i    h  g   f  e   d  c  b  a  `  _Z    ]މާނައީ  ]٦٢: األعراف:     

އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ރިސާލަތު .) ނޫޙުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ("
އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ) އެބަހީ އެކަލާނގެ އަހުރެންގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި އެކަލާނގެ ޙުކުމްފުޅުތައް(

ގެ ޙަޟުރަތުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް هللا އަދި . ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެއަދި އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް . ފޯރުކޮށްދެމެވެ
އަދި ހޫދުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް ." ނޭނގޭ ކިތަންމެކަމެއް އަހުރެންނަށް އެނގެއެވެ

!  "  #  $  %  &  ] . ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ މިފަދައިންނެވެهللا ކުރެއްވި ޚިޠާބު ޤުރުއާނުގައި 

  'Z    ]އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ރިސާލަތު އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް : " މާނައީ ]  ٦٨: األعراف

އަދި ޞާލިޙުގެފާނުގެ ." އަދި އަހުރެންނަކީ ތިޔަބައިމީހުންނަށްވާ އަމާނާތްތެރި ނަސޭޙަތްތެރިއަކީމެވެ. ފޯރުކޮށްދެމެވެ
ގެ އަޒާބާއެކު هللا އީމާންނުވުމުގެ ސަބަބުން  ސްދެއްވި ރިސާލަތަށްގެ މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނު ގެނެޤައުމު

ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ هللا ބަސްފުޅު ޤުރުއާނުގައި  ލިޙުގެފާނު ހިތާމައާއެކު ވިދާޅުވިހަލާކުވެގެންދިޔަ ހިނދު ޞާ

z  y  x  w  v  u   }  |  {  ~  �  ¡    ¢  ] . މިފަދައިންނެވެ

   £Z    ]އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން ޞާލިޙުގެފާނު (ފަހެ : " މާނައީ  ]٧٩: األعراف

އޭ އަހުރެންގެ ޤައުމުގެ . އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން އެނބުރިވަޑައިގަންނަވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ) ހަލާކުވީ ހިނދު
އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ރިސާލަތު ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ! މީސްތަކުންނޭވެ
އެކަމަކު . ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެސްވީމެވެއަދި . ފޯރުކޮށްދިނީމެވެ

އަދި ޝުޢައިބުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނު ." ތިޔަބައިމީހުން ނަސޭހަތްތެރިންދެކެ ލޯތްބެއްނުވެއެވެ
ގެ މީސްތަކުންނާ ދިމާލަށް ޤައުމު އެބައިމީހުން ހަލާކުކޮށްލެއްވި ހިނދުهللا ގެންނެވި ރިސާލަތު ޤަބޫލުނުކުރުމުން 

¬  ] . ވަނީ މިފަދައިންނެވެއްބަޔާންކޮށްދެهللا ބަސްފުޅު ޤުރުއާނުގައި  ތިލައްވާ ޝުޢައިބުގެފާނު ވިދާޅުވިކުރިމަ

¶  µ   ́  ³  ²   ±  °   ̄  ®¸           ½  ¼  »   º  ¹Z    
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އެކަލޭގެފާނު ) މީސްތަކުން ހަލާކުވުމަށްފަހުޝުޢައިބުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ (ފަހެ : " މާނައީ ]  ٩٣: األعراف[

! އޭ އަހުރެންގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނޭވެ. އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަމުން ޤައުމާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ
އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް . އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ރިސާލަތު އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނީމެވެ

އަހުރެން ހިތާމަކުރާނީ ) އެބަޔަކު ހަލާކުވެ ދިއުމުން(ކާފިރުބައެއްގެ މައްޗަށް . ނަސޭހަތްތެރިވެސްވީމެވެ
  " ކުންހެއްޔެވެ؟ކޮންފަދައަ

ގެ ޝަރީޢަތް هللا އެބަހީ . އިސްވެދިޔަ އާޔަތްތަކުން ނަބިއްޔުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހާމަވެއްޖެއެވެ
. އަދި އެކަލާނގެ ޙުކުމްފުޅުތައް އެއުރެންނަށް އުނގަންނައިދެއްވުމެވެ. މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ

ން ޢިލްމުވެރިންނަކީ ނަބިއްޔުންގެ އެހެނީ ހަމަކަށަވަރު. ޢިލްމުވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީވެސް ހަމަމިއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو الدرداءރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ވާރުތަވެރިންނެވެ

َألنبِياَِء، إِنَّ الْعلَماََء ورثَةُ ا"  .ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެއްސެވީމެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث
رواه أبو ( "حظٍّ وافرٍ وإِنَّ اَألنبِياََء لَم يورثُوا ديناَرا والَ درهماً وإِنماَ ورثُوا الْعلْم، فَمن أَخذَه أَخذَ بِ

އަދި . ހަމަކަށަވަރުން ޢިލްމުވެރިންނަކީ ނަބިއްޔުންގެ ވާރުތަވެރިންނެވެ: " މާނައީ  )والترمذي داود

އެބޭކަލުން . ހަމަކަށަވަރުން ނަބިއްޔުން ވާރުތަމުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީނާރެއް އަދި ދިރުހަމެއް ދުލެއްނުކުރައްވައެވެ
މު ޙާޞިލުކޮށްފި މީހާ އެޙާޞިލުކުރީ ފަހެ އެޢިލް. ހަމައެކަނި ޢިލްމެވެވާރުތަމުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެއްވީ 

  ." ވަރަށްފުރިހަމަ ނަސީބެކެވެ

ފަހެ ނަބީބޭކަލުން، ޝަރީޢަތުގެ ޢިލްމު ފެތުރުއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ފަދައިން އެބޭކަލުންގެ 
 اهللا عليه وسلّم، حديث صلّى اهللا رسول. ޢިލްމު ވާރުތަވީ މީހުން އެމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް : " މާނައީ  )رواه البخاري( "بلِّغـوا عني ولَو آيةً " . ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެންމެ އާޔަތެއް އެނގިފައިވީ ނަމަވެސް އެއާޔަތް ނުދަންނަ މީހުންނާ ހަމައަށް 
ދުނިޔެ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބުންގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم." ފޯރުކޮށްދޭށެވެ

އަދި އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން  .ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ ޞަޙާބީންނަށް ދީނުގެ ޢިލްމު އުނގަންނަވައިދެއްވާފައެވެ
ން އެޢިލްމު ބާތާބިޢީކިބައިން ތައަދި ތާބިޢިއްޔަބޭކަލުންގެ . އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ ބޭކަލުން އެޢިލްމުތާބިޢިއްޔަ

އަދި އެއަށްފަހުގައި އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން އިމާމުވެރިބޭކަލުންނާއި މުޙައްދިޘުން ޢިލްމު . އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ
ވަނީ هللا ފަހެ މިސިލްސިލާ ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް . ޢިލްމުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރެއްވިއެވެއުނގެނިވަޑައިގެން 
ގެ هللا ޢިލްމު ޝާއިޢުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް  މިދީނުގެ. ދަންނައެވެ. ރައްކާތެރިކުރައްވާފައެވެ
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. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ زيد بن ثابتރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް . ރަސޫލާ ވަނީ ދުޢާކޮށްދެއްވާފައެވެ

"  .ވެފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެއްސެވީމެ وسلّم، حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه. އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ
لِّغبى يتح ظَهفثاً، فَحيدا حنم عمًءا سراُهللا ام رضقْـنلِ فحاَم بفَر ،أَفْقَـه وه نإِلَى م ـه ،هنم ه

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ޙަދީޘެއް އަހާ : " މާނައީ  )رواه أبو داود( "يه ـه لَيس بِفَقـورب حاَملِ فقْ

ފޯރުކޮށްދޭ  ޢިލްމުފަހެ ! އުޖާލާކޮށްދެއްވާށިއެވެهللا އެޙަދީޘް ހިތުދަސްކޮށް މީސްތަކުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދީފި މީހާ 
އުސްތާޒު  އެބަހީ. (އެބައިމީހުންނަށްވުރެ ފިޤުހީގޮތުން މޮޅު މީހުންނަށް ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދެއެވެ އެތައްބަޔަކު

ދަރިވަރުންނަށް ޙަދީޘް ކިޔަވައިދިނުމުން އެޙަދީޘުން އުސްތާޒަށް ނޭނގޭ މަސްއަލަތައް އިސްތިންބާޠުކުރާ އެތައް 
ފަޤީހުންނަކީ ޝަރުޢީ ." (އަދި ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދޭ އެތައް ބަޔަކު ފަޤީހުންނަށް ނުވެ ހުރެއެވެ.) ދަރިވަރަކުވެއެވެ

އެނައްޞުތަކުގެ އެންމެ ފުން މާނަ ދަލީލުކުރާ އަދި އެނައްޞުތަކުން ރަށް ނައްޞުތަކުން ޢާއްމު ޙުކުމްތަކުގެ އިތު
.) ޢާއްމު މީސްތަކުންނަށް ނެރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންނުވާ ޙުކުމްތައް ނެރުމުގެ ތޫނުކަން ލިބިގެންވާ މީހުންނެވެ

ރުމަށްޓަކައި އޭނާ ކުރި ފަހެ ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދޭ މީހާ ފަޤީހަކަށް ނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް އެޢިލްމު ޝާއިޢުކު
  . އަދި އިސްވެ ދިޔަ ދުޢާގައި އޭނާ ޝާމިލުކުރައްވާނެއެވެ. އަޖުރު ދެއްވާނެއެވެهللا މަސައްކަތަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ދާޢީއަކު އޭނާގެ ބަހާ ގެ ދީން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި هللا މީސްތަކުންނަށް 
އެބަހީ މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި ޢަމަލީގޮތުން ނަމޫނާއަކަށް . އޭނާގެ ޢަމަލު ސީދާކުރުމަކީ ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

ބަނީއިސްރައީލު މީހުންނަށް މަލާމާތާއި ލަޢުނަތް ލިބުމުގެ އެއްސަބަބަކީވެސް އެބައިމީހުން . ވާންޖެހޭނެއެވެ
. ކަމެވެލައި ޚުދު އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތައް ހަނދާންނައްތައިލިތަކުންނަށް ހެޔޮކަންތަކަށް ގޮވާމީސް

          {   |z  y  x  w   v  u  t  }] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް

  ~Z    ]ކިޔަވާޙާލު، މީސްތަކުންނަށް ) ތައުރާތު(ތިޔަބައިމީހުން ފޮތް : " މާނައީ ]  ٤٤: البقرة

ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮށްފައި ޚުދު އަމިއްލަ ނަފްސުތައް ހަނދާން ނައްތައިލަނީހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް 

m  l  k   o     n ] . އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ" ހަމަ ނުވިސްނެނީހެއްޔެވެ؟

  |  {  z  y  x  w  v  u    t   s  r  q  pZ    ]އޭ : " މާނައީ  ]٣ – ٢: الصف

ތިޔަބައިމީހުން ޚުދު ނުކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ތިޔަ ދައްކަނީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟ ! އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ
ގެ ޙަޟުރަތުގައި ކޯފާއާއި هللا ) އެކަމުގެ ސަބަބުން(ތިޔަބައިމީހުން ޚުދު ނުކުރާކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަދެއްކުމަކީ 

   ".ނުރުއްސެވުން ބޮޑުވެގެންވާކަމެކެވެ
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ސް އޭނާގެ ބަހާއި ޢަމަލުން އެހެންކަމުން ދީނުގެ ޢިލްމުން ޢިލްމުވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ މީހަކުވެ
އެގޮތުގައި ޢިލްމު ޝާއިޢުކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ޢިލްމުގެ އަސަރު . އަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެނަމޫނާ

هللا އެފަދަ މީހުންގެ ތަޢުރީފު ކުރައްވާ މާތް. ފެތުރިގެންދާކަށް ލަހެއްފަހެއްނުވާނެއެވެމުޖުތަމަޢުގައި 

: األحزاب[    ª  ©   ¨³  Z  »  ¬  ®  ¯  °  ±    ²] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

އަށް هللا އަދި . ގެ ރިސާލަތު މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންނެވެهللا އެބައިމީހުންނަކީ : " މާނައީ  ] ٣٩

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

އަށް هللا ލީމު ދިނުމުގައި ޢިލްމުވެރިޔާ މީސްތަކުންނަށް ދީނަށް ގޮވައިލުމުގައާއި އެއުރެންނަށް ދީނީތަޢު
. ންނާނެއެވެމުގެ ބިރު އަބަދުވެސް ހިތުގައި އޮއޭރުން ދީނުގެ ނަމުގައި ދޮގެއްހެދިދާނެ ކަ. ބިރުވެތިވާން ޖެހޭނެއެވެ

ފިޔަވައި އެހެން هللا ފަހެ ދީނަށް ގޮވައިލުމުގައި . އަދި އެމަގުގައި މީސްތަކުންނަށް ބިރުވެތިވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
  . އެއީ އެމަގަށް އެޅޭ ވަރަށްބޮޑު ހުރަހެކެވެފަރާތްތަކަށް ބިރުވެތިވުން 
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  މަދީނާގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

  

މައްކާގައި ރަސޫލުކަމާގެން ތޭރަ  .އެވެ دار اهلجرةގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމަދީނާއަކީ 

ގެ ދީން هللا އަދި މަދީނާގައި ދިހަ އަހަރު ހުންނަވައި . އަހަރު ހުންނެވުމަށްފަހު މަދީނާއަށް ހިޖުރައަށް ވަޑައިގަތެވެ
ބާވައިލެއްވީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މަދީނާއަށް هللا ޙުކުމްތައް ދީނުގެ . ފުރިހަމަކުރައްވާ އަވަހާރަވެވަޑައިގަތެވެ

. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެޙުކުމްތައް އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ .ހިޖުރަކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ
ޢިލްމުގެ މަޞްދަރަކީ ފަހެ ދީނީ. ދެން އެބޭކަލުން އެޢިލްމާގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފެތުރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

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

. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ދެކިފައިވެއެވެޚާއްޞަ ނަޒަރަކުން މަދީނާ 

 أَعلَم يوشك أَنْ يضرِب الناس أَكْباَد اِإلبِلِ يطْلُبونَ الْعلْم، فَالَ يجِدونَ أَحدا"  .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 ةنيدمِ الْمعاَل نދަތުރުކުރާ މީސްތަކުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި : " މާނައީ  )مذيرواه التر( "م

ފަހެ މަދީނާގެ ޢިލްމުވެރިއަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދީން އެނގޭ ހަމަ އެކަކުވެސް . ދުވަސްވަރު ކައިރިވެގެންވެއެވެ
އެބަހީ އެޒަމާނުގައި މީސްތަކުން ޢިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކައި ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ." އެބައިމީހުންނަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ

ދުނިޔޭގެ ސަހަރުތަކަށް ފެތުރިގެންދިޔައީ މަދީނާއިން . ގެ ޢިލްމީ ބުސްތާނެވެއަދި މަދީނާއަކީ އޭރު. މަދީނާއަށެވެ
هللا މާތް. އަދި ފަހުޒަމާނަށް އައިސް ދީނާއި ދީނުގެ ޢިލްމު މަދީނާއަށް ރުޖޫޢަވާނެއެވެ. ފާޅުވި ޢިލްމުގެ މޭވާތަކެވެ

 رسول اهللاހަމަކަށަވަރުން . ވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅު. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 إِنَّ اِإليماَنَ لَيأْرِز إِلَى الْمدينة كَماَ تأْرِز الْحيةُ إِلَى "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث
ހަރުފަ އޭގެ ހަރަށް ދެމިގަންނަ ފަދައިން އީމާންކަން ) ފަހުޒަމާނުގައި: " (މާނައީ  )رواه مسلم( "جحرِهاَ 

  ." މަދީނާއަށް ދެމިގެންދާނެކަން ކަށަވަރެވެ
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  ޢިލްމުވެރިއެއްގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

   

ގެ هللا ޢިލްމުވެރިން ނުވާނަމަ . އުޑުދަށުގައިވާ އެންމެ މާތްހަސްތީންނަކީ ދީނުގެ ޢިލްމުވެރިންނެވެ
އަދި ފަސާދަ . އަދި ދީން ނެތިއްޖެނަމަ ބިންމަތީގައި ފަސާދަ ޢާއްމުވެއްޖައީހެވެ. ދީން ސާބިތުވެ ނުއޮތީހެވެ

ގެ ދީން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ބިމުގައި އެކަލާނގެ هللا . ޢާއްމުވެއްޖެނަމަ ދުނިޔެ ފަނާވާކަށް މާގިނަދުވަހެއް ނުވާނެއެވެ
އަދި . އެބައިމީހުން ދިރިތިބިހައި ހިނދަކު ޤިޔާމަތް ޤާއިމެއްނުވާނެއެވެ. ލައްވާފައިވާ ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ

ގެ هللا ޢިލްމުވެރިންނަކީ  .އެބައިމީހުން ނެތިދިއުމަކީ ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢަލާމާތެކެވެ
އެހެނިހެން މުއުމިނުންނަށްވުރެ އެބައިމީހުން މާތްވެ . ޟުރަތުގައި މަތިވެރި މަޤާމްތަކެއް ލިބިގެންވާ ބައެކެވެޙަ

á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú    ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ

âã  Z    ]ادلةމީހުންނާއި އަދި ޢިލްމު ދެވިފައިވާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އީމާންވި : " މާނައީ  ]١١: ا

އެންމެ މާތްކުރެއްވި هللا ނަބީބޭކަލުންނަށް ފަހުގައި ދެން " .މަތިވެރިކުރައްވައެވެهللا މީހުން ދަރަޖައިގެ ގޮތުން 
ގެ ޙަޟުރަތުގައި هللا އަދި ޢިލްމު ލިބިފައިވާ މީހަކާ ޢިލްމު ލިބިފައިނުވާ މީހަކު . ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ

 Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÍ  Z] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް . އެވެހަމަހަމައެއް ނުވާނެ
އެނގޭ މީހުންނާއި ނޭނގޭ މީހުން ހަމަހަމަވާނެހެއްޔެވެ؟ . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ: " މާނައީ  ] ٩: الزمر[

އެއުރެންގެ މައްޗަށްވާ އެކަލާނގެ އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރެއްވި މަޤްޞަދާއި،  اهللا تعاىلފަހެ .)" އެބަހީ ނުވާނެއެވެ(

ޙައްޤުތަކާއި، އެކަލާނގެ މައްޗަށްވާ އެއުރެންގެ ޙައްޤުތައް މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދޭން ތިބިބަޔަކީ 
ގެ ރަޙުމަތުގެ ތަނަވަސްކަމާއި އެކަލާނގެ ޢުޤޫބާތުގެ ހަރުކަށިކަން ދެނެތިބި ބަޔަކީ هللا . ޢިލްމުވެރިންނެވެ
. ޝާންތަކުން ޢިބްރަތް ލިބިގަންނަ ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެގެ ޤުދުރަތުގެ ނިهللا އިވާ ކާއިނާތުގަ. ޢިލްމުވެރިންނެވެ

އާޚިރަތް ދުވަސް . ކައްވަޅުގެ ޙަޤީޤަތާއި ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައިގެ ޙަޤީޤަތް ދެނެތިބި ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ
ގެ ނިޢުމަތްތައް هللا . ވެރިންނެވެއަންނާނެކަމަށް ޔަޤީންކޮށް އެދުވަހަށް ފުރިހަމައަށް އީމާންވާ ބަޔަކީ ޢިލްމު

ދެނެގަނެ އެއަށް ޝުކުރުއަދާކޮށް ދުނިޔޭގައި ކުރިމަތިވާ މުޞީބާތްތަކަށް ކެތްތެރިވެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިންވަރުފުޅަށް 
އެހެންކަމުން . ފަހެ މިހުރިހާކަމަކީ ޢިލްމުގެ ޒަރިއްޔާއިން ޙާޞިލުވާ ކަންތަކެވެ. އީމާންވާ ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ

އަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި هللا އަދި . ފުރިހަމަ މަޢުރިފާ ޙާޞިލުވެގެންވާ ބަޔަކީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ ގެهللا 
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¯  °  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا އެހެންކަމުން . ބިރުވެތިވެވޭނީ އެކަލާނގެ މަޢުރިފާ ޙާޞިލުވެގެންނެވެ

´  ³  ²  ±µ   Z    ]ބިރުވެތިވާ ބަޔަކީ އެކަލާނގެ އަށް هللا ) ޙައްޤުގޮތުގައި(: " މާނައީ   ]٢٨: فاطر

  " .އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ޢިލްމުވެރިންނެވެ

ފަހެ އިންސާނާއަށް އެކަން އެނގޭ . އިންސާނާއަށް ލެއްވި ނިޢުމްތައް ޢަދަދުނުކުރެވޭހައި ގިނައެވެهللا 
. އޭނާގެ ބުއްދިއަކީ ނިޢުމަތެކެވެ. އޭނާގެ ދުލަކީ ނިޢުމަތެކެވެ. އިންސާނާއަށް ނޭވައިލެވުމަކީ ނިޢުމަތެކެވެ! ނަމައެވެ

އޭނާގެ ފަޔަކީ . އޭނާގެ އަތަކީ ނިޢުމަތެކެވެ. އޭނާއަށް ފެނުމަކީ ނިޢުމަތެކެވެ. އޭނާއަށް އިވުމަކީ ނިޢުމަތެކެވެ
. އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތަކެކެވެهللا މިހެންގޮސް އޭނާގެ ޖިސްމުގައިވާ ހުރިހައި ގުނަވަނަކީ . ނިޢުމަތެކެވެ

އޭގެކުރިން . ނަމަ އެއީ ނިޢުމަތެއްކަން އޭނާއަށް އިޙުސާސްވެއެވެމިއިން ގުނަވަނެއް އޭނާގެ ޖިސްމުން އުނިވެއްޖެ
ގެ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަކީ އެކަލާނގެ هللا . އެކަން އިޙުސާސްކުރާމީހުން ވަރަށްވެސް މަދެވެ

ދާނެ އަދި އެކަލާނގެ ނިޢުމަތްތަކަށް ކާފިރުވުމަކީ ނިޢުމަތްތައް ފިލައި. ނިޢުމަތްތައް އިތުރުވެގެންދާ ކަމެކެވެ
އެންގެވިގޮތުގައި هللا ފަހެ އިންސާނާގެ ގުނަވަންތަކުގެ ޝުކުރު އަދާކުރުމަކީ އެގުނަވަންތައް . ކަމެކެވެ

އެއިން ކޮންމެ . އަދި އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހުޅުވެއެވެ. އިސްތިޢުމާލުކުރުމެވެ
އެބަހީ ކޮންމެ . ށް ޞަދަޤާތެއްކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެހުޅެއްގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަ

މިއިން އެހުޅުތަކުގެ . އެއީ އެހުޅުތަކުގެ ޝުކުރު އަދާކުރުމެވެ. ދުވަހަކު ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ޞަދަޤާތްކުރުމެވެ
ރިވަރު ނިކަން ގެ އޯގާވަންތަކަން އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ހުهللا އަދި . ނިޢުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރެވެއެވެ

ކޮންމެ ދުވަހަކު ޟުޙާނަމާދުކުރާ މީހާ އެތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ޞަދަޤާތްކުރި ފަދައިންވާކަމަށް . ބައްލަވާށެވެ
هللا އަދި މިހުރިހައި ނިއުމަތްތަކެއްގެ ތެރެއިން . ވަނީ ޚަބަރު ދެއްވާފައެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

ފަހެ އިންސާނާގެ ބުއްދި ފިލައިގޮސްފިނަމަ . ތަކީ ބުއްދީގެ ނިޢުމަތެވެއިންސާނާއަށް ދެއްވި އެންމެބޮޑު ނިޢުމަ
އިންސާނުންނާ ޙައިވާނުން هللا މާތް. އާނއެކެވެ. އޭނާއާ ޙައިވާނަކާ ޞޫރައިން މެނުވީ ފަރަގެއް ނުވާނެއެވެ

 ފަހެ މިހުރިހައި ކަމެއް ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރާ ބަޔަކީ. ފަރަގުކުރެއްވީ ބުއްދީންނާއި ޢިލްމުންނެވެ
  . އަށް ބިރުވެތިވުމަށް ޢިލްމުވެރިންނަށް ގޮވައިލާ ޙުއްޖަތެކެވެهللا އަދި މިއީ . ޢިލްމުވެރިންނެވެ

ފައިވާ އެންމެހައި މަޚުލޫޤުންގެ ތެރޭގައި ޢިލްމުވެރިންނަކީ ޤަދަރާއި ޢިއްޒަތް ލައްވާهللا ދުނިޔޭގައި 
ގެ  أبو أُمامة الباهليރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. އެކަން ހުރިހައި ޙައިވާނުންވެސް ދަނެތެވެ. ލިބިގެންވާ ބަޔެކެވެ

   .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ ليه وسلّم، حديثرسول اهللا صلّى اهللا ع. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 "،هكَتالَئملَى  إِنَّ اَهللا ونَ علُّوصلَي توى الْحتحرِهاَ، وحي جلَةَ فمى النتضِ، حاَألرو اتوملَ السأَهو
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 ريالْخ اسالن يلِّمعތައްތައް އުނގަންނައިދޭ މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮކަން : " މާނައީ  )رواه الترمذي( "م

އަދި މަލާއިކަތުންނާއި އުޑުތަކާއި ބިމުގެ އަހުލުވެރިން ރަޙުމަތުގެ . ރަޙުމަތްލައްވައެވެهللا މާތްޢިލްމުވެރިންނަށް 
އަދި ހަރުގައިވާ ހިންޏާއި މަސްމަހާމެއްސަށްދާންދެން އެބޭކަލުންނަށް ރަޙުމަތުގެ . ދުޢާކުރައްވަތެވެ

إِنَّ الْعاَلم "  .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديثއަދިވެސް ." އްވަތެވެދުޢާކުރަ
   : މާނައީ  )رواه الترمذي( "لَيستغفر لَه من في السموات ومن في اَألرضِ، حتى الْحيتاَنُ في الْماَِء 

ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވާހާ ބަޔަކާއި، ކަނޑުގައިވާ މަސްމަހާމެއްސަށްދާންދެން ޢިލްމުވެރިޔާއަށް ފާފަ " 
ފަހެ އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާ އެންމެހާ މަޚުލޫޤުންގެ ހެޔޮދުޢާ ލިބިއްޖެ ." ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކޮށްދެއެވެ
  . މަތީގައި ވާނެހެއްޔެވެ؟ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ނުވާނެއެވެމީހަކަށްވުރެ މާތް މަތިވެރި މީހަކު ބިން

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديثއަދި ޢިލްމުވެރިޔާގެ މާތްކަން ބަޔާންކުރައްވާ 
:      މާނައީ  )رواه الترمذي( "فَضلُ الْعاَلمِ علَى الْعاَبِد كَفَضلي علَى أَدناَكُم "  .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ

ޢިލްމުވެރިއެއްގެ މާތްކަން އަޅުވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މާތްކަން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ " 
ދެން . ގެ އެންމެމާތް މަޚުލޫޤަކީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެهللا ." އެންމެދަށް މީހާގެ މައްޗަށްވާ ފަދައިންނެވެ
 رسول اهللاކަލޭގެފާނުގެ މާތްކަން ކިހައިވަރެއްވާނެހެއްޔެވެ؟ އަދިވެސް މީސްތަކުންގެ އެންމެދަށް މީހާގެ މައްޗަށް އެ

فَضلُ الْعاَلمِ علَى الْعابِد كَفَضلِ الْقَمرِ علَى ساَئرِ " . ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث
އަޅުވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ ހަނދުގެ  ޢިލްމުވެރިއެއްގެ މާތްކަން: " މާނައީ  )رواه الترمذي( "الْكَواكبِ 

ވެ ދިޔައީ ޢިލްމުވެރިޔާގެ މާތްކަމާ ންފަހެ މިބަޔާ." މާތްކަން އެންމެހައި ތަރިތަކެއްގެ މައްޗަށްވާ ފަދައިންނެވެ
  . މަތިވެރިކަމެވެ

  

  

########  
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  ކިޔަވަން އަންނަ ކުދިންނާ މެދު ރިވެތިކޮށް ސުލޫކު ބެހެއްޓުން

  

އުސްތާޒުގެ . ނެއެވެސުލޫކު ބަހައްޓަންޖެހޭކިޔަވަން އަންނަ ކުދިންނާ މެދު އުސްތާޒު ރިވެތިކޮށް 
އޭރުން ދަރިވަރުންގެ ހިތުގައި ޢިލްމު . މެދުގައި ފާޅުވާން ޖެހޭނެއެވެމްދަރުދީ ދަރިވަރުންގެ އަޚުލާޤާއި ހަ

ގެ އަޚުލާޤުން އެކުދިން އަދި އުސްތާޒު. ޙާޞިލުކުރުމަށް ހުންނަ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުވާނެއެވެ
ލުންނާ މެދު ބެހެއްޓެވި ސުލޫކާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ތަރުބިއްޔަތުވާނެއެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ އެސިފަފުޅުން . އަދަބުވެރިކަމަކީ ކޮންމެ މުޢައްލިމެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ސިފައެކެވެ
އެއީ އެބޭކަލުންގެ އަރިހަށް ޢިލްމު . އަދި އެސިފަފުޅުން ސިފަލިބިގަތެވެ. ރުކުރިއެވެއަސަނަށް އަޞްޙާބުބޭކަލުން

 أبو سعيدރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަ މީހުންނާ މެދު އެގޮތަށް ކަންތައްކުރުމަށެވެ

إِنَّ الناس لَكُم تبع، وإِنَّ " . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. ވިދާޅުވިއެވެ اخلدري
 ،كُمونِ، فَإِذَا أَتيي الدنَ فوفَقَّهتضِ يأَقْطاَرِ اَألر نم كُمنوأْتا رِجاَالً يريخ ا بِهِموصوترواه( "فَاس 

ހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް !) އޭ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބުންނޭވެ: " (މާނައީ  )الترمذي

އަދި ހަމަކަށަވަރުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މީސްތަކުން ދީނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި . ތަބާވާނެތެވެ
މެދު  ފަހެ އެބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް އައުމުން އެބައިމީހުންނާ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް އަންނާނެތެވެ

ގެ މިވަޞިއްޔަތްޕުޅަށް އެކަލޭގެފާނުގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم" .ރިވެތިކޮށް ސުލޫކު ބަހައްޓާށެވެ

ބޭކަލުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވީ އެބޭކަލުންގެ ތާބިޢިއްޔަ. ހަމައަށް ޢަމަލުކުރެއްވިއެވެއަޞްޙާބުބޭކަލުން ފުރި
ގެ ހިތްޕުޅުތަކުގައި ތާބިޢިއްޔަބޭކަލުންމްދަރުދީގެ ސަބަބުން ހަޚުލާޤާއި ފަހެ އެބޭކަލުންގެ އަ. އަރިހުންނެވެ

. އަދި އުއްމަތަށް އެބޭކަލުންގެ ތަޢުރީފުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެބޭކަލުންނާ މެދު ފުން ލޯތްބެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ
އެރިވެތި  އްޔަބޭކަލުންތާބިޢިއަދި އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން . އަދި އެބޭކަލުންނަށް ހެޔޮދުޢާތައް ކުރައްވާފައިވެއެވެ

އެހެންކަމުން ކޮންމެ . ންނާ މެދު އެގޮތަށް ސުލޫކު ބެހެއްޓުމަށެވެއެއީ ތަބާތާބިޢީ. ޞިލުކުރެއްވިއެވެސިފަތަށް ޙާ
އެއީ . މުޢައްލިމަކުވެސް ރިވެތި އަޚުލާޤުން ޒީނަތްތެރިވެ ދަރިވަރުންނާ މެދު ރިވެތި ސުލޫކު ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ

  . ރިވަރުން އެނބުރި ދާއިރު އެއުރެންގެ ރުހުމާއި ހެޔޮދުޢާ ހޯދުމަށްޓަކައެވެޢިލްމު އުނގެނިގެން ދަ
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އަބަދުވެސް . ދަރިވަރުންވެސް އުސްތާޒަށް އިޙުތިރާމުކޮށް ޤަދަރުކުރުމަކީ ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
ހަމަ ޢިލްމެއް ފުރިއަދި އުސްތާޒާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްނަމަ . އުސްތާޒާ ގާތް ގުޅުމެއް ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ

ކިޔަވާ ކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ހަ ސިފައެއް ދެ  -رمحه اهللا- اإلمام الشافعي . ޙާޞިލެއް ނުވާނެއެވެ

  . ޅެންބައިތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ

  .اَنـيلهاَ بِبيـتفْصسأُنبئُك عن              تة،ـم إِالّ بِِسـالْعلْ أَخي لَن تناَلَ

 ،هاَدتاجو ،صرحةٌ،ذَكاٌَء، ولْغبو                 ةُ أُسبحصلُ ـوطُوو ،تاَذماَنز.  

ހަކަމެއް ތިބާގެ ކިބައިގައި ހުރެއްޖެއްޔާ މެނުވީ ތިބާއަކަށް ޢިލްމެއް ! އޭ އަޚާއެވެ: " މާނައީ
ޢިލްމަށް ) 2(ހިތްއަލިކަން، ) 1( .ތަފްޞީލު ތިބާއަށް ބަޔާންކޮށްދޭހުށީމެވެއެހަކަންތަކުގެ . ޙާޞިލެއްނުވާނެއެވެ

ރިވުން، އުސްތާޒާ ރަޙުމަތްތެ) 5(ތަނަވަސްކަމެއް ހުރުން، ) 4(ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުން، ) 3(ދަހިވެތިވުން، 
  .ހޭދަކުރުން )ޢިލްމު އުނގެނުމުގައި(ދިގު ޒަމާނެއް ) 6(
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  ދަރިވަރުންގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭއިރު ޖަވާބާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން

  މަސްއަލަތައްވެސް ބަޔާންކޮށްދިނުން 

  

ދީނުގެ މަސްއަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރާ މީހާ ސުވާލުކުރާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޖަވާބުދެއްވުމަކީ 
އެކަމަކު އެކަލޭގެފާނު އެގޮތަށް ކަންތައްކުރައްވަނީ ސުވާލުކުރާ . ގެ އާދަފުޅެކެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

. އެއީ ޖަވާބާ ގުޅިގެން އެހެން ސުވާލެއް އޭނާގެ ހިތުގައި އުފެދިދާނެތީއެވެ. މީހާގެ ސުވާލަށް ވިސްނަވާފައެވެ
ޖެހޭ ސުވާލު އޭނާއަށް ސުވާލުކުރާ މީހާގެ ސުވާލު މުނާސިބުވެގެން ނުވާކަމާއި އަސްލު އޭނާ ކުރަންނުވަތަ 

ކަނޑުގެ ލޮނުން ވުޟޫކުރެވިދާނެތޯ އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކުރެއްވުމުން . ވިސްނައިދެއްވުމަށެވެ

:    މާނައީ  )رواه أبو داود والترمذي( "هو الطَّهور ماَؤه والْحلُّ ميتته " . ޖަވާބުގައި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

އަޞްޙާބުބޭކަލުން ." އަދި އެކަނޑުގެ މަރުވެފައިވާ މަސް ޙަލާލުވެގެންވެއެވެ. އެކަނޑުގެ ފެން ޠާހިރުވެގެންވެއެވެ" 
އެކަމަކު ކަނޑުގައި މަރުވެފައިވާ މަހުގެ ޙުކުމްވެސް . ސުވާލުކުރެއްވީ ހަމައެކަނި ކަނޑުގެ ލޮނާ ބެހޭގޮތުންނެވެ

هللا މަރުވެފައިވާ އެއްގަމު ޖަނަވާރުގެ މަސް  އެއީ. ފިއެވެއެކަލޭގެފާނު އެބޭކަލުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައި
ސުވާލު އެބޭކަލުންގެ ހިތުގައި ފަހުން  ޙަރާމްކުރައްވާފައި ވާއިރު ކަނޑުގައި މަރުވެފައިވާ މަހުގެ ޙުކުމާ ބެހޭގޮތުން

  . އުފެދިދާނެތީއެވެ

އިޙުރާމް ބަނދެފައިވާ މީހާ  .ސުވާލުކުރިއެވެ އާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްދުވަހަކު މީހަކު 

އަދި . ގަމީސްނުލާށެވެ. " ލާނީ ކޮންވައްތަރެއްގެ ހެދުމެއްތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
އޭނާ  )رواه البخاري(." އަދި ހުވަނދު ލާފައިވާ ހެދުންނުލާށެވެ. އަދި ހަރުވާޅާއި ކޯޓުނުލާށެވެ. ފަގުޑިނާޅާށެވެ

އެކަމަކު އެކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވީ . ނެ ހެދުމަކާ ބެހޭގޮތުންނެވެސުވާލުކުރީ އިޙުރާމުގައި ލާ
އެއީ އަސްލުގައި ކުރަން މުނާސިބުވެގެންވާ ސުވާލު އޭނާއަށް . އިޙުރާމުގައި އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާ ތަކެއްޗެވެ

އި އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާ އިޙުރާމުގައެބަހީ އޭނާ އަސްލުގައި ކުރަންވީ ސުވާލަކީ . ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށެވެ
  ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ 

ޖަވާބުދޭން އިތުރަށް އެހެންކަމުން އިތުރަށް ޖަވާބުދޭން އެކަށީގެންވާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށް އުސްތާޒު 
އަދި ސުވާލުގެ ޖަވާބު . ޢާއްމުގޮތެއްގައި އެގޮތަށް ޖަވާބުދޭން ޖެހޭނީ އިސްވެދިޔަ ދެސަބަބަށްޓަކައެވެ. ޖެހޭނެއެވެ



ޔުންގެ ތަރިކައްނަބި    

 
64 

ދަރިވަރުން ސުވާލުގެ ޖަވާބުން ފައިދާ  އެއީ ހުރިހާ. ވިގެންވާ ކަމެކެވެދެތިންފަހަރު ތަކުރާރު ކުރުމަކީވެސް އެދެ
އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،އެހެނީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި . ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައެވެ

  .ތިންފަހަރު ތަކުރާރުކުރައްވައެވެ

  

  

########  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ޔުންގެ ތަރިކައްނަބި    

 
65 

  

  ޝަރުޢީ ނައްޞުތައް ބަޔާންކޮށްދޭއިރު ފަރުވާތެރިވުން

   

ނައްޞުތަކުގެ މައްޗަށް ދީނީ މަސްއަލަތައް ބަޔާންކޮށްދޭއިރު އެނައްޞުތަކުގެ ޞައްޙަ ނުޞައްޙަކަން 
އެއީ އެނައްޞުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރާ ޢަމަލުތައް . ޢިލްމުވެރިޔާ ރަނގަޅަށް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ

ޢިލްމުވެރިޔާއަށް ވަރަށް މުހިއްމު އެހެންކަމުން ޙަދީޘްގެ އިސްޠިލާޙީ ޢިލްމު އެނގުމަކީ . ޞައްޙަކުރުމަށްޓަކައެވެ
ފަހެ . ބިދުޢަވެރި މަޒުހަބުތަކާއި ފިރުޤާތަކުން ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ވަރަށްގިނަ ޙަދީޘްތައް ހަދައިފައިވެއެވެ. ކަމެކެވެ

. ބައެއް ޢިލްމުވެރިންގެ މުޅިޙަޔާތް އެފަދަ ޙަދީޘްތައް ވަކިކޮށް އުއްމަތަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ހޭދަކުރައްވާފައިވެއެވެ
  . އަދި އެފަދަ ޙަދީޘްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ

ގެ މައްޗަށް ދޮގުވެރިން ހަދައިފައިވާ ޙަދީޘްތައް މުޙައްދިޘުން ވަނީ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

ޙަދީޘް ހަދައި . ތްތަކެއްގެ ސިފައިގައި ޖަމާކުރެވިފައެވެވަނީ ފޮ މިއަދު އެހަދީޘްތައް އަދި. ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ
އަދި އެއީ . ރަސޫލާއަށް ނިސްބަތްކުރާ މީހުން އެކަން ކޮށްއުޅެނީ އެބައިމީހުންގެ ބާޠިލު މަޒުހަބުގެ ދިފާޢުގައެވެ

. ވެގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެ عبد اهللا بن عمرو بن العاصރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ވަރަށްބޮޑު ފާފައެކެވެ

من كَذَب علَي "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
دمعتارِ مالن نم هدقْعأْ موبتގަސްތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް : " މާނައީ  )رواه البخاري( "ا، فَلْي

އަދި ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން ." ހެ އޭނާގެ ތަންމަތި ނަރަކާގައި ހަދާހުށިކަމެވެފަ. ދޮގެއްހަދައިފި މީހާ ދަންނައެވެ
ރަން ތައުރާތަށާއި އިންޖީލަށް އުނިއިތުރުކުރި ފަދައިން ބައެއް ފިރުޤާތަކުން ޤުރުއާނަށްވެސް އުނިއިތުރު ކު

އެބައިމީހުން . ންގެ މީހުން ސޫރަތެއް ހަދައި ޤުރުއާނަށް އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެޝީޢީ. ސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެމަ
އަދި އެސޫރަތުގެ ނަމަކަށް ކިޔައިފައިވަނީ . އެސޫރަތް ލައިފައިވަނީ މުޙައްމަދު ސޫރަތާއި ފަތުޙު ސޫރަތާ ދެމެދަށެވެ

 ރެވުނު ފަދައިން ޤުރުއާނަކަށް އުނިއިތުރެއްފޮތްތަކަށް އުނިއިތުރު ކުއެކަމަކު ކުރީގެ . އެވެ الوالية سورة

އެކަލާނގެ . ރައްކާތެރި ކުރައްވާފައެވެهللا ސަބަބަކީ އެޤުރުއާން ވަނީ ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް . ނުކުރެވޭނެއެވެ

ހަމަކަށަވަރުން : " މާނައީ   ]٩: احلجر[    m   l  k      j  i  h  gZ  ] .  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

ޢިލްމުވެރިން ." އެވެهللا އަދި އެޛިކުރު ރައްކާތެރިކުރައްވާނީވެސް ހަމަ ތިމަން. އެވެهللا ޛިކުރު ބާވައިލެއްވީ ތިމަން
  .ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޛިކުރުގެ މުރާދަކީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތެވެ
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ޔަސް އަދި ދުނިޔަވީ އަދި މީހެއްގެ ކިބައިން އިވޭ ކޮންމެ ވާހަކައެއް އެއީ ދީނީ ވާހަކައެއް ކަމުގައިވި
ފަހަރެއްގައި އެއީ ދޮގު . ވާހަކައެއް ކަމުގައިވިޔަސް ތަޙުޤީޤަކާ ނުލައި ޢިލްމުވެރިޔާ ބަޔާން ނުކުރާހުށިކަމެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ވާހަކައެއްކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ

كَفَى بِالْمرِء كَذباً أَنْ "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديثވަރުން ހަމަކަށަ. ވިދާޅުވިއެވެ
 عمثَ بِكُلِّ ماَ سدحތަޙުޤީޤަކާ (އިންސާނާއަށް، އޭނާ އަހާ ކޮންމެ ވާހަކައެއް : " މާނައީ  )رواه مسلم( "ي

  ." ދެއްކުން ދޮގެއްގެ ގޮތުގައި ފުދެއެވެ) ނުލައި

ފަހެ މިބާބުގައި  .وهللا احلمد. މިބާބުގައި އަޅުގަނޑު ލިޔަން ގަސްތުކުރި ހިސާބަށް ލިޔެ ނިމުނީއެވެ

އެއީ އެބޭފުޅުންނަށް ޒިކުރާއެއްގެ . އަޅުގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ޢިލްމުވެރިންނާ ގުޅުންހުރިވާހަކަތަކެވެ
         .  ގޮތުންނެވެ
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  ޚާތިމާ

  

ނަމަވެސް . ކުރީޒަމާނުގައި މުސްލިމުން ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެފައިވެއެވެ
މިއަދުގެ  ހުން ދެކޭގޮތުގައި ދީނީ ޢިލްމަކީގިނަމީ. މިޒަމާނުގައި އެމަގަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ވަރަށްވެސް މަދެވެ

މިއަދު ދުނިޔެއަށް އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުމާއި . ދަންނައެވެ. ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއަޅާ އެއްޗެކެވެ
ންކުރުމާއި، ދޮގުހެދުމާއި، ވައްކަ. ތަރައްޤީއަށްވުރެ ކުރިމަތިވެފައިވާ ފިތުނަތަކާއި ފަސާދަތައް މާގިނައެވެ

މާއި، މަގުފޭރުމާއި، ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި، މީހުން މެރުންފަދަ ކަންތައްތައް ޒިނޭކުރުމާއި، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރު
އަންހެނުންގެ ޢިއްފަތްތެރިކަމާއި ލަދުވެދިކަންވަނީ . މިއަދު މިވަނީ އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއާ ހަމައަށް ފޯރާފައެވެ

އެކަކު އަނެކަކުގެ މައްޗަށް . އެވެދެޖިންސު ހަމަހަމަކުރުމަށް ގޮވޭގޮވުންތަކަށް ވަނީ އިޖާބަދެވިފަ. ފިލައިގޮސްފައެވެ
އަދި އެއްއަޚާ އަނެއްއަޚާގެ . ބައްޕަ ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް އިތުބާރުނުކުރެއެވެ. ކުރާ އިތުބާރުވަނީ ގެއްލިފައެވެ

ފަހެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަކީ މިއީތޯއެވެ؟ އިންސާނުންނަށް އިންސާނިއްޔަތުކަން . މައްޗަށް އިތުބާރުނުކުރެއެވެ
އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤުލާލު ދަމަހައްޓައިދެނީ . އިސްލާމްދީނާއި އެދީނުގެ ޢިލްމެވެ ދަސްކޮށްދެނީ

ޙަޤީޤީ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ބިނާވެގެންވަނީ އިސްލާމީ ރިވެތި . އެދީނުގައިވާ ރިވެތި އަދަބުތަކާއި ރިވެތި އަޚުލާޤެވެ
އެޤައުމުގެ . ފައިވާ ޤައުމެކެވެއިޤްތިޞާދުގެ ގޮތުން ކުރިއަރާ ގައިޖަޕާނަކީ މިއަދު ދުނިޔޭ. އާދަކާދަ ތަކުގެ މައްޗަށެވެ

ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ އެހެނީ އެބައިމީހުންގެ އިޤްތިޞާދުގެ ބިންގާ . އުފެއްދުންތަކަށް މުޅިދުނިޔެ އިތުބާރުކުރެއެވެ
. ސްދީފައިވާ ދެސިފައެވެނެއަދި އެއީ އިސްލާމްދީން ގެ. އަޅައިފައިވަނީ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ

ޔަވީ ކުރިއެރުމާއި އެބައިމީހުންނަށް ދުނިهللا އެބައިމީހުން އެދެސިފައިން ސިފަލިބިގަތުމުގެ ސަބަބުން 
ބައެއްގެ ތަރައްޤީއާއި . މިއަދު މުސްލިމުންވަނީ މިހުރިހާ ރިވެތި ސިފަތަކަކުން ބަރީއަވެފައެވެ. އެވެތަރައްޤީދެއްވި

އެހެންކަމުން އެބައިމީހުން . ފަތަކުގެ މައްޗަށްކަން ދުނިޔޭގެ ކާފަރުންވެސް ދަނެތެވެތަމައްދުން ބިނާވެގެންވަނީ އެސި
އަދި އޭގެ އެންމެ މުހިއްމު ސިފަތައް އެމީހުން . އެސިފަތަކުން މުސްލިމުން ބަރީއަކުރުމަށެވެމަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 

  .އަދި އެކަމުގައި އެބައިމީހުން ކާމިޔާބު ހޯދިއެވެ. އަތުލައިގަތެވެ

އަދި ރިވެތި . ފަހުޒަމާނުގައި ދީނުގެ ޢިލްމު އުފުލި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޖަހާލަތު ޢާއްމުވާނެއެވެ
އަދި އެއީ . ދާނެއެވެއަޚުލާޤު ދޫކޮށް ބަދުއަޚުލާޤީ ޙަރަކާތްތަކާއި ސިފަތައް މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ފެތުރިގެން

އެކަލޭގެފާނު . މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުނުهللا މާތް. ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތެކެވެ
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إِنَّ من أَشراط الساعة اَنْ يرفَع " . ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث. ވިދާޅުވިއެވެ
ޢިލްމު އުފުއްލެވުމާއި، : " މާނައީ  )اريرواه البخ( "الْعلْم، ويثْبت الْجهلُ، ويشرب الْخمر، ويظْهر الزناَ 

ޖާހިލުކަން ސާބިތުވެ ޢާއްމުވުމާއި، މީސްތަކުން ރާބުއިމާއި، ޒިނޭ ފާޅުވުން ވަނީ ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތުގެ 
هللا މާތް. ޢިލްމުވެރިން މަދުވަމުންދާ ވަރަކަށް ޢިލްމުވެސްދާނީ ނެތެމުންނެވެ." ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ

 رسول اهللا. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبد اهللا بن عمرو بن العاصރުއްސުންލެއްވި 

إِنَّ اَهللا الَ يقْبِض الْعلْم انتزاعاً "  .ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެއްސެވީމެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث
ض الْعلْم بِقَبضِ الْعلَماَِء، حتى إِذَا لَم يبق عاَلم اتخذَ الناس رؤوساً ينتزِعه من الْعباَد، ولَكن يقْبِ

ޢިލްމު ހިއްޕަވަނީ هللا : " މާނައީ  )رواه البخاري( "بِغيرِ علْمٍ، فَضلُّوا وأَضلُّوا جهاالً، فَسئلُوا، فَأَفْتوا 

އެކަލާނގެ ޢިލްމު ހިއްޕަވަނީ ! އަދިކިއެއްތަ. އަޅުތަކުންގެ ކިބައިން ޢިލްމު ދަންމަވައިގަތުމަކުން ނޫނެވެ
. ބާކީވެ ނެތިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ) ބިންމަތީގައި(އެއީ ޢިލްމުވެރިއަކު . ޢިލްމުވެރިން މަރުގަންނަވައިގެންނެވެ

ފަހެ އެބައިމީހުންނާ ސުވާލުވެވުމުން . އެބައިމީހުންގެ ރައީސުން ކަމުގައި ޖާހިލުން ހަދާނެތެވެއެހިނދު މީސްތަކުން 
އަދި މީސްތަކުންވެސް . ފަހެ އެބައިމީހުން ޚުދު ތިބޭނީ މަގުފުރެދިފައެވެ. އެއްވެސް ޢިލްމަކާ ނުލައި ފަތުވާދޭނެތެވެ

އަދި އެވަގުތު ޢިލްމުވެރިންގެ . ޢިލްމުވެރިންގެ ވާހަކައެވެޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީ ޙައްޤު." މަގުފުރައްދާނެތެވެ
هللا މާތް .އެބައިމީހުން އިސްލާމްދީން މުގުރަމުން ދާނެއެވެ. ގޮތުގައި ދަޢުވާކުރާ ނުބައި ބަޔަކު އުޅޭނެއެވެ

ލާކުވެ އިސްލާމްދީން ހަ. " އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ފުނޑުފުނޑުވެގެންދާނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަގުފުރެދުމުންނާއި، މުނާފިޤުން ޤުރުއާނާ މެދު ޖަދަލުކުރުމުންނާއި، އަދި 

ފަހެ ޤިޔާމަތް ކައިރިވީވަރަކަށް   )رواه الدارمي(." މީސްތަކުން މަގުފުރައްދާ އިމާމުންގެ ފައިސަލާއިންނެވެ

އަދި ޤިޔާމަތްވާނީ އުޑުދަށުގައިވާ އެންމެ . މީސްތަކުންގެ ކިބައިން ދީންވެރިކަމާއި ދީނުގެ ޢިލްމު ފިލަމުންދާނެއެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ނުބައި މީހުންގެ މައްޗަށެވެ

يوشك أَنْ يأْتي الناس زماَنٌ، الَ "  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، حديث .ވިދާޅުވިއެވެ
ابرخ يهةٌ ورعاَم مهساَجِدم ،همسإِالَّ ر آنالْقُر نقَى مبالَ يو ،همالَمِ إِالَّ اساِإلس نقَى مبي نم 

مهلَماَؤى، عدالْه  دوعت هِميفةُ ونتالْف جرخت مهدنع نماَِء، ممِ السيأَد تحت نم ررواه البيهقي( "ش(  
އެޒަމާނުގައި އިސްލާމްކަން ވާނީ . މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ޒަމާނެއް އައުން ކައިރިވެގެންވެއެވެ:  " މާނައީ

އެބައިމީހުންގެ . އަދި ޤުރުއާންވާނީ ހަމައެކަނި ރަސްމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހަމައެކަނި ނަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ
އަދި . ވެފައެވެތުން އެމިސްކިތްތައް ވާނީ ބަރީއަދާޔަނަމަވެސް ހި. މިސްކިތްތައް ޢިމާރާތްކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ
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ފިތުނަ ނުކުންނާނީ . އުޑުދަށުގައިވާ އެންމެ ނުބައި މީހުންނެވެއެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިންނަށް ތިބޭނީ 
  ." އެނބުރި ދާނީވެސް އެބައިމީހުންގެ ތެރެއަށެވެ އަދި ފިތުނަ. ހުންގެ ތެރެއިންނެވެއެބައިމީ

ގެ މަދަދުފުޅާ އެކު މިފޮތުގައި އަޅުގނޑު ލިޔަން ގަސްތުކުރި ހިސާބަށް ލިޔެ  اهللا سبحانه وتعاىل

އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ މިފޮތް ވިދާޅުވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ޢިލްމުގެ ޙަޤީޤަތާއި ޢިލްމުގެ މާތްކަން . ނިމުނީއެވެ
އްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ ގެ ޙަޟުރަތަށް ދުޢާކުރަނީ ނިކަމެތި އަޅާގެ މިކުޑަކުޑަ މަސަهللا މާތް. އޮޅުންފިލުމެވެ

  . ހެޔޮޢަމަލުގެ މީޒާނުގައި ޝާމިލުކޮށްދެއްވުމެވެ

 ،ميكالْح ميلالْع تأَن كناَ إِنتلَّملَناَ إِالَّ ماَ ع لْمالَ ع كحاَنبسعوفَعنماَ ي مناَ اللَّهناَ بِماَ لِّمفَعانناَ و
ومن  وصلَّى اُهللا وسلَّم علَى سيدناَ محمد وعلَى آله وأَصحاَبِه وذُريته وأَهلِ بيته أَجمعين. علَّمتناَ وزِدناَ علْماً

   .تبِعهم بِإِحساَن إِلَى يومِ الدينِ
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