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އެއްވްެސ ކަމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ަފސޭހަ 
އަލަށް ަފާށ ކޮންމެ ކަމަކަށް  ކަމެއް ޫނނެވެ.

ބޭންުނވަނީ ހިތްވަރާއެކު މިނަްންތ ކުރުމެވެ. 
 އެްޤކެވެ. ޙަމަތްތެރްިނގެ ްނކާމިޔާބަކީ ިހ

ޢިލްމު ުއނގެނުމީަކ އެފަދަ ކަމެކެވެ. 
 ޢިލްމު ލިބޭނީ އެކުަމގައި ިދގު މުއްދަތެއް 
ހަޭދކުރާ ބަޔަކަށް ކަމަށް އިމާމް ޝާފިޢީގާެފނު 

އަދި އެ ޢިލްމު އެހެން ފައިވެއެވެ. ދާޅެުވވި
ބަޔަކަށް ޯފރުކޮށޭްދްނ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް 
އިތުރުވެފައި އެކަމްަށ ާލންޖެހޭ ހިތްވުަރ ޮބޑެވެ. 

މަތާއެކު މަސައްކަތް ކުރުުމގައި ކޮންމެ ްނިހ
މެީހއްގެ ިކބައިގައި ހުނަްނންޖެހޭ މިުހއްމު ދެ 

އަށް ވަކީލު هللاސިފައެއް އޮވެއެވެ. އެއީ 
. ްނކަމަށް ކެތްތިެރވެުމވެކުރުމާއި ިދާމވާ ކަ

 مقجك حق مف خف  حف جفٱُّٱ

 -މަާނއީ: ١٥٣البقرة:  َّ  جل مك لك خك حك
 ކެތްތެރްިނާނ  ވޮޑިގެންވީަނ اّللَه ހަަމކަށަވުަރން"

 ".އެކުގައެވެ

މަތް ކުރުމީަކ ތަކުލީފުތަކުން ހްިނ
އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. ކުރަިމގު 

އަށް هللاެފނާްނެނކަްނ ޔަޤްީނކުރާ ހިތަކައިގްެނ 
ވަކީލު ކުރުމެވެ. ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރަސްތައް 
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 بلغوا عين ولو آية ދީނުގެމަގުު
  - البخاري رواه-

ރިންގެުޙައްޤެކެވެ.މަތްތެންހިުުކާމިާޔބަކީ  

 ގިރާކުރުުމގައި ކެތްތެރިވެުމވެ. 
 ކަމެއް ކުރުމްަށ ހިތު އަޅައިފަިނަމ އެ 

އަށް هللاރާށެވެ! އަށް ވަކީލުުކهللاމެއްގައި ކަ
ވަކީލުކުރާ މީހުނެްދކެ އެއާިލުހ ލިޯބވެވޮޑިގެން 

ކީރިތި މިކަމްަށ އިޝާރާތް ކުރަށާްވ ވެއެވެ. 
 ُّٱُّٱައންގަވަނީ، هللا  ޤުރާްއނުގައި މާތް

آل  َّ زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ
( ކަމަކާމެދު) ަފެހ،" -މަާނއީ: ١٥٩عمران: 
 ަފެހ، ކަނޑައަޅުއްވައިިފނަމަ، عزم ކަލޭގެފާނު
! ކުރައްވާށެެވ  وكيل އަށްاّللَه ކަލޭގެފާނު

 اّللَه މީހުނެްދކެ ކުރާ وكيل ހަަމކަށަވަރުން،

  ".ލޯބިވޮެވޑިގްެނެވތެވެ 
އަށް ވަކީލު ކުރުމާއެކު މަސައްކަތް هللا

ކުރުމީަކ ކޮންމެެހން ކުރުން ާލޒިމު ކަމެކެވެ. 
މޭ ވަކީލު ކުރަ ،މަސައްކަތް ކުރުމަކާނާުލ

އެއްވްެސ ކާމިޔާބެއް  ނޭ ާވމަުކން ޙާޞްިލ ބުުނ
 ޯނނާްނެނއެވެ. 

އެހްެނކަމްުނ ުދނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ 
ކާމިޔަބަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮްނމެ މަީހކަށް 
ޮއތީ ކުރަން ހިތުލި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުުމގައި 

އެދި  އަށް ވީަކލުކުރާުމއިއެކު، ކާމިޔާބަށްهللا
 މަތް ކުރުމެވެ. ްނިހ ވެކެތްތެރި 

أفضل دمحم  

 އެއްލާނުލާ ރައްކާ ކުރައްވާ! ގެ އިސްމުފުޅުތައް ހުރެއެވެ.هللاގައި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި، މީ 
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هَّهٍّهٌّهٰىهٰرهٰذهييٹٱٹٱُّ ه

 ގެ اّللَه އަދި " -:މަާނއީ  (٣٣احلج: )هَّهِّهُّ

 ަފހެ،( ަދނާްނެށވެ) މާތްކޮށްހިތާމާީހ  ޝިޢާރުތަކަށް 
 ހިތްތަކުގެ  އެކަްނތައްވަނީ، ހަަމކަށަވަރުން،
 ".ތެރިެއނެްނެވ  ތަޤްވާވެރިކުަމގެ 

 ވަރަށް  މަިވނީ ކަރާުދސްކޮޅުގައި މި 
 މާތް  ވީަނ އާޔަތުގައި މި. އާޔަތެކެވެ  މަތިވިެރ

 އެކަން  މަީހކު ކުރާ  މަތިވިެރ ޝިޢާރުތައް ގެهللا
 ތަޤްވާވެރިކަމެއްގެ  ހިނގާ ހިތުގައި  ޭއާނ ކުރާނީ

  .ބަޔްާނކުރައްވާފައެވެ  ކަމަށް ސަބަބުްނ
 މާތް  މިފަދައިން  ކަރާުދސްކޮޅުގައި މި 

 ކަލާމްފުޅު  އިލުާހގެ  އެ އިސްމުފުޅާއި، ގެهللا
 މި  މުއުމަިނކު ގައިމުވެސް  ހަަމ ހިމެނަިފއިވުމްުނ
. ވެެއނުލެާނ އެއްލިައ މައްޗަށް ަމގު  ކަރާުދސްކޮޅު

 ވެސް  ކުނިވަށިގަނޑަށް ކިޔުމަށަްފުހ، އަދި،
 ސަބަބަާކ  ެއންމެ ހަަމ. ނުލެާނއެވެއެއްލިައ 

 އިލުާހގެ  އެ  އިސްމުފުޅާއި ގެهللا މާތް. އެވެހިެދ
 އެހެނީ،. ވާތީއެވެ ލިޔެވިފައި  ގައި ީމ  ކަލާމްފުޅު

 ކުރާ  މަތިވިެރ އިސްމުފުޅު هللا މާތް އަކީ،ޭއާނ
 ކުރާ  މަތިވިެރ ކަލާމްފުޅު  އިލުާހގެ  އެ. މެީހކެވެ
 ކުރާ  ވިެރމަތި ޝިޢާރުތައް  ގެ هللا މާތް. މެީހކެވެ
 އަށް  هللا މާތް ވީަނ ހިތުގައި ގެ ޭއާނ. މެީހކެވެ

 ޤަދަރާއި  ތަޤްވާވެރިކަމާއި، ބިރުވެތިކަމާއި،
  ލޯތްބެވެ.

 ބައެއްފަހަރު، ހިތާމައަކީ، ަނަމވެސް، 
 ވެސް  ޚިލަާފްށ މިއާ  މުުޖތަަމުޢްނ އަޅުގަނޑުމެްނގެ

. ެފނާްނތީއެވެ ވަމުނާްދތްަނ  ކަްނކަްނ 
 އެއްވްެސ  އެއްލައިލިާއރު، ކަރާުދސްކޮޅެއް 

. ެފނެއެވެ  އެއްލައިލާތަން ެނިތ ބަލައިލުމެއް 
 ލިޔެކިޔްުނތައް  ފޮތްތަާކއި، ޫނސްމަަޖއްލާތަކާއި،

 އިސްމުފުޅެއް  ގެ هللا މާތް އޭގައި އެއްލިައލާއިރު،
 ތޯ ވޭ ލިޔެވިފައި އާޔަތެއް  ުނަވތަ ލިޔެވިފައިވޭތޯ
 މިއީ . ެފެނއެވެ އެއްލައިލަާތން ބަލިައުނލާ

 ކެތްވެާނ  ހިތަށް ގެމުއުމިނެއް  ހަަމގައިމުވެސް 
 ޫނނެވެ. މްަނޒަރެއް

 ާއނުގެ ޤުރް ުނަވތަ އިސްމުފުޅު ގެ هللا މާތް
 ކަރާުދސްކޮޅެއް، ްނނަުހ ލިޔެވިފައި އާޔަތްތައް
 ހިނދެއްގައި  ޖެހިއްޖެ އެއްލައަިލްނ  ކޮންމެެހން
. އެބަހުއްޓެވެ ވްެސ  ގޮތްތަކެއް  ކުރްަނާވ  ކަްނތައް 
. ައންދިައުލމެވެ ކަރާުދސްކޮޅު  އެ  އެއީ،

. ޙައްލެކެވެ  ދެއްވާ ޢިލްމުވެރްިނ ވުަޅުލމަކީވެސް
 އާޔަތްތައް  އިސްމުފުޅުތަކާއި އޭގައިވާ  އަދި،

 ަފވައި  ލަމަކުންގަ ވަރަށް ޭނނގެޭނ
 ކަމެކެވެ. ކުރެވާިދނެ ކަނޑައުިލމަކީވެސް

 ކުރިެވގްެނވާނެ  ުކޑަ ަފރުވާ  މިއީ
 އެއްލައިލާފައިވާ  މީހަކު  އެހެން. ޫނނެވެ  ކަްނކަމެއް 

 ވްެސ  ަނަމެފނިއްޖެ ބިންމަތިން ކަރާުދސްކޮޅެއް 
 ވައްދައާިފޭނ  ސުވަރުއަށް ތާިބ އެއީ، !ަންނގަވާށެެވ 

 ގެ هللا މާތް އެހެނީ،. ވާެދެނއެވެ ސަބަބަކަށްވެސް 
. ޫނނެވެ  ކަމެއް  ުކޑަ  ކުރުމީަކ  މަތިވިެރ އިސްމުފުޅު

 ލުކުރީަނ ިޞޙާ  އެ މަީހކު އެފަދަ. ޮބުޑކަމެކެވެ އެއީ
 ަފުރބަދަތައް  ޮބޑެތި އަދި،. ތަޤްވާވެރިކަމެެވ ހިތުގެ
 .ަދރުމައެވެ  ޘަވާބާއި ވުަރގެ

 ކަންކްަނ  މިފަދަ ހިނގާ މުުޖތަަމޢުގައި
 ކޮންމެ  ތެެރިއްނ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ހުއްޓުވޭނީ،
 ަނމޫނާ ހެޔޮ ޢަމީަލގޮތްުނ މަީހކުވެސް

  .ދްައކައިގެނެްނެވ

 ކަރުދާސްކޮޅު
هللا عبد شفيع الشيخ  
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 ެއންމެ  އަކީ  ملسو هيلع هللا ىلص މަުޙއްމަދު ރަސޫލާ ކީރިތި
. ިއންސާނާއެވެ  ހެޔޮ  ެއންމެ އޯގާތެރި 

 ހެޔޮކަމަކީ  އޯގާތެރިކަމާއި  އެކޭަލގާެފނުގެ 
. ކަމްެއނެޫނެވ  ިނޭމ ހަމިައްނ ިއންސާންުނާނ
 ކޮންމެ  ވީަނ އޯގާތެރިކަްނ  އެކޭަލގާެފނުގެ 

 .ހެވެއްކުަމގައެވެ  ހިުރ ޫލޤަކަށްމްަޚ

 އެއްޗަކަށް  އެއްވްެސ ިދޭރ އެކޭަލގާެފނުވީަނ
 ބިރުވެރިކަމުގެ  އި މަނާކުރައްވަ ައނިޔާއެއްދުިންނ

 އޯގާތެރިވާ  އަދި. ކުރައްވާފެައވެ ިއްނޒާރު 
 މަތިވިެރކްަނ  ިނޢުމަތުގެ  ހިުރ ަފާރތްތަކަށް

 .ބަޔްާނކޮށެްދއްވާފައެވެ 

 ެފނިްދްނ ކުއްތާއަކަށް  ކަރުހިއްކައިގަނެފައިވާ
 ބުޅަލަކަށް  ފާފަފުއްސަވައިދެއްވިކަމާއި މާީހއަށް
هޫދނުކޮށް ކާްނ އަދި ކާންނީުދ  އެ ބުޅާ ،

 މީހަކު  ސަބަބުްނ ބޭއްވުމުގެ  ހައްޔަރުކޮށްފިައ
  ބަޔްާނކޮށެްދއްވިއެވެ. ވެއެްދވުުނކަން ަނަރކައަށް

 ވްެސ  ޖަނަވާރަށް  މަސައްކަތްުކރާުވ  އަދި

 ވީަނ  މަސައްކަތްކުރުުވން މްިނވަރަށް ބުރައަކަށާްވ

 ހެވިކަންފަަދ . މާަނކުރައްވާފައެވެ ملسو هيلع هللا ىلص ރަސޫލާ ކީރިތި

 ަދސްކުރުމްަށ  ކަންކަްނ  ކުރެއްވިގެންވާ  ޝަރުޢު

 ތަކެތި  ުފާރަނއެޅުއްވި އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށްވްެސ

 އޭތީގެ  ިދރޭތަެކތި. ެއންގެވިއެވެ ުނހުެދމަށް

 .ަނހީކުރެއްވިއެވެ  ވަކިކުރުން މައިއެއްޗާ 

 ޙާލަތުގައި  ހުއަްދވާފަަދ ލުންއި މަަރ އެއްޗެއް
 ކުރައްވާފައިވާ  ޝަރުޢު  ކަތުިލްނ ލުުމގައާއިއިމަަރ
 هللاރަސޫލު  އޯގާތެރިވުމަށް ކަތުިލމުގައިވްެސ ތަެކތި

 ޙަދީޘް  ދްެއވައި  އިރުޝާދު ުއންމަތަށް ملسو هيلع هللا ىلص
 شيٍء، ُكل    على اإلْحسانه  كهتهبه  اّلل ه  إن  ". ކުރެއްވިއެވެ

ُنوا ق هت هْلُتمْ  فهإ ذا لهةه، فأْحس  ُنوا ذهَبهُْتمْ  وإذا الق ت ْ  فأْحس 
د   الذ ْبحه، -:މާނައީهذهب يحهتهُه" ف هْلُُي حْ  شهْفرهتهُه، أهحهدُُكمْ  وهْلُيح 

 އެއްޗެއްގެ  ކޮންމެ هللاމާތް ހަަމކަށަވުަރން"
. ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ  އިޙްސާންތެރިކަްނ މައްޗަށް

 ވިޔަސް  މެރިކަމުގައި އެއްޗެއް ތިޔަބައިމުީހން
 ކަތިލިޔަސް  އަދި. އިޙްސާންތެރިވެާށވެ މެރުުމގައި
 ކަތިުލމަށް  އަދި. އިޙްސާންތެރިވެާށވެ ކަތުިލުމގައި 
 އަދި . ތޫނުކުރާށެެވ ރަނގަޅަށް ތަިލ ބޭންުނުކރާ
 އަދި !" ލުއިކަނޭްދެށވެ އެއްޗަށް ކަތެިލޭވ 

 އޭގެ  ބާއްވައިގްެނ ކަތިުލމަށް  ބަކަރިއެއް 
 ގެނެްދިވ  ވަޅިތޫނުކުރައްވަމްުނ ހެުރ  ކުރިމަތީގައި
. ޙީަދޘްކުރެއްވިއެވެ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاރޫަސލު ޞަޙާބީއަކަށް

 ުނުކރެވޭނެ  ތިޔަކަްނ ީމގެކުރިން ތާިބއަށް"
 މަރަާލްނ  ެދަމރްުނ އޭތި ތިއުޅީެނ ތާިބ ހެއްޔެވެ؟
 "ހެއްޔެވެ؟

 ملسو هيلع هللا ىلص هللاރަސޫލު  އޯގާތެރިކަމުގައި މިއީ
. މިސެާލެވ  ބައެއް ަނމާޫނގެ ދެއްކެވި ުއންމަތަށް
 ދެއްވި  އެކޭަލގާެފުނ އޮތީ  ހެޔޮކަްނ ުއންމަތަށް

 ސުންަނތަށް  އެކޭަލގާެފނުގެ  އިރުޝާދުތަކަށާއި 
  .ތާަބވުުމގައެވެ

ަނމޫނާު ދެއްކެވި ملسو هيلع هللا ىلص ރަސޫލާ ކީރިތި އޯގާތެރިވުމުގައި  
زاهد حممد األستاذ  
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 ުދިނޔޭގެ  ދެ ިއންސާނާގެ  ޢިލްމީަކ
. އެއްޗެކެވެ ބޭންުނތެރި  ުނހަނު ކާމިޔާބަށް

 ިނޢުމަތެއް  އަގުހިުރ  މިފަދަ ،އެހްެނކަމްުނ
 ކަްނވާރަކީ  ގެންގުޅޭ އުފުލާ އެ ރައްކައުކޮށް

 ވްެސ  ހެދުމީަކ ކަމުގައި  އެއްޗެއް  އެކަށަޭނ  އެކަމްަށ
 .ކަމެކެވެ  މިުހއްމު ވަރަށް

 ތޯއެވެ؟ ކަްނވޭާރ  ރައްކައުކުރާ  ޢިލްމު 
 ވެއްދީޭނ  ޢިލްމު ހިތަށް. ހިތެވެ އެއީ! އާދޭހެެވ

 ޠާހިރުކަން  ހިތުގެ. މިންވަަރކަށެވެ ޠާހިރުކުރި ހިތް
 ޤާބިލުކަން  ޢިލްމުވުަނުމގެ ހިތަށް އިތުރުވެއްޖަެނަމ

 .އިތުރުވެއެވެ 
 ަދރިވަރްުނނަށް ލޮބުވެތި ޚާއްޞަކޮށް،

 ުއނގެނެން  ޢިލްމު ަދިރވުަރން ތިޔަ! ގޮވައިލަމެެވ
 ތިޔަ  ނަޖިހްުނ ކިލަނބުކުރާ  ހިތްތައް  ބޭންުނނަމަ،
 .ކުރާށެެވ  ޠާހިރު ހިތް ަދިރވުަރްނގެ
 އަލިއަޅުވާލައްވަމްުނ  މައުޟޫޢަށް މި

 އަލް  ޞާލިޙު ޝައިޚް، ލުޮބވެތި އަޅުގަނޑުމެްނގެ
 ކުރެވޭ  ޠިާހރު ހިތް . "ދާޅުވެފައިވެއެވެވި ޢުޞައިމީ
 ުފަރތަމައީ . އަޞްލެއްވެއެވެ  ދެ  މައިގަނޑު
 އަދި . ކުރުމެެވ ޠާހިރު  ހިތް ނަޖިހްުނ ޝުބުހައިގެ
 ޠާހިރު  ހިތް ނަޖިހްުނ ޝަހުވަތުގެ ެދަވަނީއ
 ."ކުރުމެެވ 

 ތިބާގެ . "ވިދާޅުވިވެއެވެ އަދިވްެސ
 އެހެން  ފަަދ ތާިބ  ހުެދން ހަޑިވެފައިވާ

  ލުަދގަނަްނނަމަ، އެކަމާ  ެފނާިދނެތީ  މްަޚޫލޤްުނނަށް
 ބައަްލާވވޮޑިގްެނވާއިރު  ތަޢާލާ هللا ހިތަށް ތާިބގެ
 ރިުޅވެރިކަމާއި، ފާފައާއި، ކުށް  ހިތުގައި  އެ

 ޮއވާެދެނކަމަށް  ދެކޮޅެުވރިކަން  ންަފރަތާއި،
 ".ނާްނށެވެ ލުަދގަ

 އަރިހްުނ  ގެعنه هللا رضي ހުރައިރާ  އަބޫ 
 ޙަދީޘުްފޅެއްގެ  ރިވާކުރެއްވި  މުސިްލުމ އިމާމް

 تعاىل هللا ހަަމކަށަވަރުން . "މަާނއިގައިވެއެވެ
 ތިޔަބައިމުީހންގެ  މުދަލާއި  ތިޔަބައިމުީހްނގެ
 ަނަމވްެސ . ނުބައްލަވަތެވެ  ބުރުސޫރައަކަށް

 ތިޔަބައިމުީހްނގެ  ބައަްލވާވޮޑިގެންވީަނ  އެކާަލނގެ
 ".ޢަމަލަުތކަށެވެ  ހިތްތަކާއި

 رمحه ޝާފިޢީ  އިމާމް އިތުރްުނ ީމގެ
 ޅެމެއްގެ  މްަޝހުޫރ ކުރެވިފައިވާ ިންސބްަތ އަށްهللا

 އެއްޗެހި  ހިތަުދސްކުރާ ތަިމން. "މަާނއިގައިވެއެވެ
 ޝަކުވާ  އެކުަމގެ ދީާތ ފިލައިގެން ހަނާދނުން
 އަރުިހގައި ( އުސްތުާޛ ޝާފިޢީގެ އިމާމް) ވަކީޢުގެ

 .ެދނެްނވީމެެވ

 ތިމްަނާނއަށް  އެކޭަލގާެފުނ ަފެހ،
 .ުދރުހިެލވުމަށެެވ  ފާފަތަުކން ދްެއވީ އިރުޝާދު 

 ދެއްވަމުން  އިރުޝާދު އަހުރެނަްންށ އަދި
 .ޫނެރކެވެ  ޢިލްމީަކ  ހަަމކަށަވަރުން . ވިދާޅުވިއެވެ

 ފަާފވެރިއަކަށް  ޫނުރ ގެهللا އަދި
 ."ނެުދވުޭހއްޓެވެ 
 هللاޢަބްދި ބުުނ ސަހުލު އިތުރްުނ ީމގެ
 ތަޢާލާ  هللا ހިތެއްގައި  އެ. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ 

 ޫނުރ  ޢިލުްމގެ ހިތަކަށް  ވާ ރިުހޮވޑިގެނުްނވާކަމެއް
 އެބަހީ ." ޙަރާމްވެގްެނވިއެވެ ވުަނން

 .ުނވްަނނެާނއެވެ 
 ެވގްެނާވ  ޠާހިރު  ުއނިސިފަތަކުން  މިފަދަ

 ތައް ހިތް އަޅަމްެނގެ ކަމުގައި ކަްނވާރެއް
 އިހުގެ  ކުރެވިއްޖެނަމަ ފާފައެއް! ލައްވާނޭދެވ
 ތައުބާވާ  އަވަހްަށ ފަަދިއްނ ޢިލްމުވެރްީނ
  !އާމީން! ެވ ލައްވާނޭދ އަޅަމްެނ ބަޔަކުކުަމގައި

ޠާހިރުކުރުންު ކަނާްވރު ރައްކާކުރާު ޢިލްމު  
علي إبراهيمحممد وشاح   


