
 

  

 ދީނުގެމަގު ދީނުގެމަގުު
  :ރްަޖސްޓަރީ ަންމބަރު، ޖަަނވީަރ  8، 1442جماد األولى  23ހުކުރު  ޢަދަދު: އަހަރު:

ةولو آي بلغوا عين  
  - البخاري رواه-

-އިސްާލްމ  މިއީ " "ީދުނގެމަގު 
 ަފސްގަނޑުގައި  ިދވެހި  އަލިކަްނ ީދުނގެ

 ަމޤްޞަދުގައި  މަތިވިެރ މާތް ދްިއާލލުުމގެ
 ގައި ީމ. މަަޖއްލާއެކެވެ ހަފްތާ ކުރޭެވޝާއިޢު
 މު ާއްނ އިސްާލމީްދުނގެ ގަސްތުކުރީަނ ްނހަިމަނ

 އެއް  ހްަފތާއަކު. ފާިލވަޅުތަެކވެ މައުޫލާމތުތަކާއި،
 ރައްޔިތްުނނަށް، އްޖޭގެިދވެހާިރ ަފަހރު،

 އިރުޝާދެއް  ަދރުހާަކއި، އައު ީދީނޮގތުން
 މަަޖއްލާ މި. ދުގައެވެއުއްމީ ޯފުރކޮށިްދނުުމގެ

 މައުޟޫޢުތަކަށް އްމުިހުމ ނީކުރެވިފައިވަ ަފރުމާ
. ެވހަިމަނިއގްެނެނ މަޒުމޫނުތަކެއް  ކުރު

 ޢިބާރާތުން  ސާދާ ވިސޭްނހެން ަފސޭހައިން
 މި ޯފރުކޮށެްދޭވތޯ މައޫުލާމތެއް ހިުރހާ

 ވަރަށްޮބޑަށް  ލިޔްުނެތރްިނ  މަަޖއްލާގެ
 .ބައަްލާވެނއެވެ 

 ދައުލަތުގެ  ިދވެހި  އަށް ން
 ހަފްތާ  މި ަނުމގައި ވީަނ ަފރާތުންވްެސ
 އެ މަަޖއްލާ. ެނރެފައެވެ މަަޖއްލާއެއް
 ޖުމްހިޫރއްޔާގެ  ރައީސުލް  ެނރެފިައވީަނ
-ރައީސުލް  އޭރުގެ  އެއީ. އޮފީހުނެްނެވ
 ޢަބްދްުލ  މައުމްޫނ ުޛއަލްއުސްތާ ޖުމްހިޫރއްޔާ
 މަތިން އިސެްނންގެވުުމގެ  ޤައްޔޫމްގެ 

 އަލިގަަދ  ގެދަޢުވަތު  އިސާްލީމ ފްައޓަވާފައިވާ
 ހުކުރު  ކޮންމެ. ގޮތުގައެވެ ަދންމެަރއްގެ

 ހަމްުނގެނެްދިވ ބަ  ަނމަާދށަްފުހ ހުކުރު ުދަވހެއްގެ
 ގެއަކަށް  ކޮންމެ ިދެވހާިރއްޖޭގެ" ީދުނގެމަގު"

  ޯފރާފައެވެ. ވީަނ ގޮތަކަށް ކަހަލަ 

 މާތު ޫލމައު ޞައްޙަ  އިސާްލމީްދުނގެ
 މަސައްކަތް  ފަތުރްަނ މެދުގައި  މީސްތަުކްނގެ

 ބޭނުން  ުނހަނު ޒަމަާނކަށް ހިުރހާ އެއީ ކުރުން
 ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  ވީަކން. ކަމެކެވެ ޖެހިފައިވާ 
 ޞައްޙަ  އިސާްލމީްދުނގެ މްުޖތަަމޢުއަށް ިދެވހި

 ެއނގުމުގެ  ދަލީލާއެކު  ރަނގަޅު މައުުލާމތު
 . ުކޑައެއޫްނެނވެވިަކން މިއަދު  ކަްނއްމުިހުމ

 މާިހރުވެސް  ޢިލްމެުވރްިނ  ހީވާގި މާިރއްޖޭގެ
 އިސާްލމީްދުނގެ ޞައްޙަ މައޫުލމާތާއި އެދުީނގެ 

 ބުރަކަމާއެކު  ުނހަނު  ވްަނފަތުރުއް ދުަޢވަތު
އެކަމްަށ  .ކުރައްވައެވެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް 

 ެއންމެ އެކީަށގްެނާވ ގޮތްގޮތުގައެވެ.
 އެ  މަަޖއްލާއަކީ ވްެސ " ިދުނގެމަގު"

 . ބޮޅެކެވެުކޑަ  ކޮށެްލޭވ އިތުރު ސިލްސިލާއަށް

 هللا މަިމސައްކަތަކީ  ދުޢާއަކީ  އަޅުގަނޑުގެ 
މަސައްކަތެއް ކަމުގައި  ރިުހޮވޑިގަނަްނާވ

ަފންނީ  މިކުަމގައި އަދިެވގެނިްދއުމެވެ. 
 ބައިވެރިވެ ޮގތްުނނާއި މީާލ ގޮތުން 

 މިއީ ަފރާތްތަކަށް، ހިުރހާ ވަޑައިގްަނަނވާ
 . ެވގެނިްދއުމެވެ ކަމުގައި ޖާރިއާއެއް ޞަދަޤަ

                    






















































 
























































 

 

أفضل دمحم  



  

ގެ މައްޗަށް ملسو هيلع هللا ىلص މަުޙއްމަދު އުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާ
ެއންމެ ުފަރތަަމ ބާއްވައިލެއްވުުނ ވަޙީގެ 

ވެ. މި ބަސުްފެޅ” اقرأ“ބަސުްފަޅކީ 
މިއެވެ.  !"ކިޔަވާ ވިދާޅުވާށެެވ ")ކަލޭގެފާނު 

ގެ ޙްަޟރަތުގައި ޢިލްމަށް هللاއެހްެނކަމުން، މާތް 
ެދވިފިައވާ ޝަރަފިާއ މަތިވެރިކްަނ ކީރިތި 

ގެ މައްޗަށް ބާއްވައިލްެއވުުނ ވަޙީގެ ملسو هيلع هللا ىلصރަސޫލާ 
 ުފަރތަަމ ބަސުްފޅްުނވެސް ެއނގިގެން ދެެއވެ.

ޢިލްމްަށ ލިބިފިައވާ ޤަދުަރގެ ސަބަބުްނ ޢިލްމު 
، ިއާނޢާލިމްުނކުރައްވައިގެން ތިއްބަވާ  ޙާސިލު

ޢިލްމްުނ މްިނވަރެއް ޙާސުިލނުކޮށް ތިބޭ 

ُقْل ﴿ ުނވެއެވެ.އެއްފަަދ ެވގެެންއ ިއޖާހުިލނާްނ
 ﴾َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ََل يَ ْعَلُمونَ 

ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! "މާނައީ:  (9:الزمر)

ަދނަްނީމހުނާްނއި، ނުދްަނނަމުީހްނ ހަަމހަަމވާނެ 
 "ހެއްޔެވެ؟

ޢިލްމު އިތުރުކޮށްދެއްވުމްަށ އެދި އެއާިލހުގެ 
 ޙަޟްރަތުގައި ެދނެްނވުމްަށ މާތް ނަބިއްޔާ 

ވީަނ ކީރިތި ޤުރާްއނުގައި هللا އަށް މާތް  ملسو هيلع هللا ىلص
ައންގަވާފައެވެ. ޢިލްމު ފިޔަވައި އެހެން 

އެކޭަލގާެފނަށް ކޮށްދްެއވުމަށް  އެއްޗެއް އިތުރު
هللا ވެރިކުރައްވާ މާތް ކީރިތި ޤުރާްއްނ މުެދ 

އިރުޝާދު ދްެއވާފައެއް ުނވެއެވެ. މިކަމުންވެސް 
ގެ ޙަޟްރަތުގައި ެދވިފައިވާ هللاޢިލްމްަށ މާތް 

މާތްކަމާއި ޝަރުަފވެރިކަން ހަާމެވގެންދެއެވެ. 
ވަޙީ هللا ކުރައްވާ މާތްތްއެކަމްަށ އިޝާތާ

 (114طو ) ﴾َوُقل رَّبِّ زِْدِن ِعْلًما﴿ ކުރައްވަނީ
ގާެފނު ވިދާޅުވާށެެވ. އަޅުގެ އަދި ކޭަލ"މަާނއީ: 

 އަޅާއަށް ޢިލްމު އިތުރު  ރައްބެވެ. މި ވިެރ
 !"ކޮށްދްެއވާނދޭއެވެ

 ކުރައްވަން  މްިނވުަރ  ހެެވއް އަޅަކަށް هللا މާތް
 ީދނުގެ  އެއާިލހުގެ  އިރާދަ ކުރައްވައިފި ަނަމ

 ަފހުމު  ީދުނގެ. ދެއްވައެވެ  އަޅަކަށް  އެ ޢިލްމު
 ކީރިތި . ދެއްވައެވެ ވިސުްންނ ހެޔޮ ުނަވތަ
 އިޝާރާތްކުރައްވާ  މިކަމްަށ ملسو هيلع هللا ىلص ރަސޫލާ

 خريا بو هللا يرد من) .ކުރެއްވިއެވެ ޙީަދޘްފުޅު
 هللا މާތް“: މަާނއީ  .عليو متفق( الدين يف يفقهو

އިރާދަ  ކުރައްވަން މްިނވުަރ  ހެވެއް އަޅަކަށް 
 އިސްާލމީްދނުގެ  އަޅަކަށް އެ ކުރައްވައިފި ަނަމ

( ވިސުްންނ ހެޔޮ  ީދނުގެ އަދި) ޢިލްމު
 (މުސިްލްމ ބުޚާރީއާއި) ”.ދްެއވައެވެ

. ވާރުތެަވރިނެްނެވ  ނަބީބޭކުަލންގެ  ޢިލްމުވެރިނަކީ 
 ނަބީބޭކުަލްނ  ވީަނ  ވާރުތަވެރިނަްންށ އެބައިމީހްުނ 

 ަނސީބު  ޢިލުްމގެ ވަޑައިގްެނެނވި ދުޫކރައްވަާފއި
 އެހެނީ، .ލިބިގަނާްނތީއެވެ  އެބައިމީހްުނ

 ބައެއް  ރެއްވިދުޫކ މުދައު ނަބީބޭކުަލނަްނީކ
           .ޢިލްމެެވ ދޫކުރެއްވީ  އެބޭކަލުން. ޫނެނވެ

 ުނނިމޭ()                   ،

 ޢިލްމުގެުާމތްކަން
هللاއައްޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދު  



 

  

هللا ގެ ކަލާމްފުޅެެވ. هللاކީރިތި ޤުރާްއނަކީ މާތް 
އުޅްެނީވ ގޮތް  މީސްތަުކން وتعالى سبحانه

ރަސުޫލްނ ޮފނުއްވަވައި، ފޮތް  ން ބަޔާން ކުރަށަްވ
. އެފޮތް ތަކުގައި ބާވައިލައްވަތެެވ
ގެއުްލންވާ ެއންމެހައި  ށްމީސްތަކްުނަނ

ތްތެރިވެ ޭސހަްނކަމުން ުދރުވެ ތިބުމްަށ ަނ ކަ
އިރުޝާދު ދެއްވަތެވެ. އަދި ހަަމ އެހްެނމެ، 
ިއންސާންުނނަށް ފައިދާ ހިުރ ކޮންމެ ކަމެއްގެ 

ފޮތް ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރަށްވައި ވާހަކަވެސް އެ
 ައންގަވަތެވެ. 

ުދނިޔެ  ޔަކާއި ާނިއ ރަސޫލްެއއްނަބިކޮންމެ 
މިފަދިައން ބާވައި ދޫކޮށް ވަޑައިގަތުމަށަްފހު، 

ެލޭވ ފޮތްފޮތުގައިވާ އިރުޝާދުތަކާއި މީސްތަކުން 
ެފށުމްުނ، ައނެއްކާވެސް  އަށް ާދްނ ުދުރވެ ޭފ
ބޭކަލުން ުލ ރޫަސބޭކުަލންތަކަކާއި ނަބީ އެހެން 

އައު އައު ފޮތަކާއި  ޮފނުއްވަވައި ެކއްތަ
ތެވެ. މިސިސްލާިލގެ އިލްައވަޝަރީޢަތެއްބާވަ

ތުަރތުީބން ެއންމެ ަފުހން ބާވައިލެވިފައިވާ 
ރިތި ޤުރާުއނެވެ. އެޤުރްއަާނކީ ފަޮތކީ ކީ
ގެ މައްޗަށް ބާވައިލެވިފައިވާ ملسو هيلع هللا ىلصމަުޙއްމަދު 

ޝަރީޢަތެވެ. އޭގަެފހުން އިތުރު ފޮތެއް އައުމެއް 
ސާނިއްޔަތްަށ ޮފނުވޭ ރިސާލަތު ުނވާ، ިއްނ

ޚަތަމާްވ މޮިފތުގެ މާތްކަްނ އެހެން ހުރިހާ 
 ފޮތެއްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައެވެ. ސަމާވީ 
ީދްނތަކުގެ ގޮތުގައި ުދނިޔޭގައި ބަލައިގްަނނަ 
ކޮންމެ ީދނެއްގެ ކޮންމެ ފޮތަކުންވްެސ ކީރިތި 

 ملسو هيلع هللا ىلصމިއުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ ،ާއނައިގެންޤުރް 
ކިތައް ެފނަްންށ ހެުރއެވެ. ާފުޅވެާނކަމުގެ ހެ

ދީން ތަކުގެ ފްޮތތަކަކީ އެމީހުންގެ އަތްތަކުން އެ
ބަަދލު ކޮށްފައިވާ ފޮތްތަކެއް ކަމުގައި 
ވާޙުާލވެސް މިދްެނެނވި ހުއްޖަތް އޮެފތްފޮތުން 
ބޭރުވަެފއި ުނވާކަމީ ކީރިތި ޤުރާްއނުގެ 

 މަތިވިެރކަމާއި މާތްކްަނ ހާމަވާ ހެއްކެކެވެ. 

ތިވިެރ އިލާހެއްގެ ޤުރާްއނަކީ މާތް މަ
އެފޮތް  ،ރަތުން އައި ފޮތެއްކަމާއި ޙްަޟ 
އިލާހަުކން ބަޔާން  ތެރި ކޮށްދެއްވީާނ އެރައްކާ 

 نَ زَّْلَنا ََنْنُ  ِإنَّا﴿ ވީަޙ ކުރައްވަނީهللا ކުރައްވަމްުނ 
 -:މާނައީ  (.9:جرَلا) ﴾ََلَاِفُظونَ  َلوُ  َوِإنَّا الذِّْكرَ 

 ތިމަން  ބާވައިލެއްވީ، قرآن ހަަމކަށަވަރުން،"
 ތަިމން ހަަމކަށަވަރުން، އަދި. ރަސްކަލާނގެއެވެ
 ކުރައްވާ  ރައްކާތެރި قرآن އެ ރަސްކަލާނގެ،

    ."ހުށީމެެވ
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 ރަޙްމަތެއް  ޢާލަމްތަކަށް  ީދަނކީ އިސާްލްމ
. ީދެނވެ ބާއްވައިލެއްވުުނ ކަމުގައި ގައިކަމު

 އެއްވްެސ  އަދި ޙާލެއްގައި  އެއްވްެސ  އެދަީނީކ
 ީދނެއް  ދޭ ޖާގަ  ައނިޔާވެރިކަމްަށ ޙާލަތެއްގައި 

 ީދނަކީ  އިސާްލްމ! ކިއްއެއް އަދި. ޫނެނވެ
 ެނރެ، މީސްތަކުން  ައނިޔާވެރިކަމްުނ
 އެކުއި، ިއްނސާފުވިެރ ކަމާއި ޢަދުުލވެރިކަމާ

 ޙައްޤުތައް  އެބައިމީުހްނގެ  މީސްތަކްުނނަށް
 ޝަރުޢު هللا މާތް ޓަކައިިދނުމްަށ ހޯދައި

 .ީދެނކެވެ  ކުރައްވާފައިވާ

 ެންތ  ކުރެވްެނ ިއްނކާރު  އިރު ބާަލ އެގުޮތްނ
 ީދުނގައި އިސާްލްމ ަޙޤީޤަތަކީ ޮބުޑ ާފުޅކަްނ
. ޙައްޤުތަކެވެ ދްެއވާފައިވާ ަދރްިނނަށް  ައންހްެނ

 ކަމާއި ރައްކާތެރި  ދެއްވާފައިވާ ހޯދައި އަދި
 .ކަމެވެ  މަތިވިެރ  ޢިއްޒަތާއި

 ީދްނ  އިސްާލްމ އަށްملسو هيلع هللا ىلص ނަބިއްޔާ  މާތް ލުޮބވެތި 
 ކުދްިނނަކީ  ައްނހްެނ  ކުރިން، ބާވައިލެއްވުުމގެ

 އަދި . ޫނެނވެ ބައެއް ހިުރ އަގެއް އެއްވްެސ
 ޙައްޤު  ހުރުުމގެ ިދިރ ބިންމަތީގައި  އެއީ

 ބަޔަކު  ގަިނ ވްެސ  ކަމުގައި ބައެއް ލިިބގެންވާ
 ގަިނ  އެޒަމުާނގައި  އެގޮތްުނ . އެވެ ނެުދކެ
 އަތުން  އަމިއްލަ އަެބއިމީހުންގެ  ދިޔައީ  ބަޔަކު 

 ކޮެނ  ކަށްވުަޅ ަދރްިނގެ ައންހްެނ އެބައިމީހުންގެ 
 .ވުަޅަލމްުނނެވެ  ިދިރތިއްބައި

 އިޝާރާތް  އެކަމްަށ ޤުރާްއނުގައި  ކީރިތި 
 .ވެއެވެ  ކުރައްވާފިައ ީޙަވ هللا މާތް ކުރައްވައި

 َوُىوَ  ُمْسَودًّا َوْجُهوُ  َظلَّ  بِاْْلُنَثى   َأَحُدُىم ُبشِّرَ  َوِإَذا﴿
، ِبوِ  ُبشِّرَ  َما ُسوءِ  ِمن اْلَقْومِ  ِمنَ  يَ تَ َواَرى   . َكِظيمٌ 

 َما َساءَ  َأََل  ،الت َُّرابِ  يف  َيُدسُّوُ  َأمْ  ُىونٍ  َعَلى   َأُُيِْسُكوُ 
 -:މާނައީ  (59-58النحل:  )سورة﴾ ََيُْكُمونَ 

 ައްނހްެނަދރިއެއް  މީހަކަށް، އެއިން އަދި"
 އެމީހެއްގެ  ެދިވއްޖަެނމަ، ޚަބަރު ލިިބއްޖެކަމުގެ

 އެކުަމގެ ޭއނާއަށް. ައނިދރެިވގެނެްދއެވެ މުޫނ
 އެމީހާއަށް . އެވެ ޙުާލގަ ލިިބގްެނވާ ހިތާމަ
 މީސްތަުކްނގެ  ނުބައިކަމްުނ، ޚަބުަރގެ ެދުވނު
. ިނވައިވެގެަނއެވެ  ޭއާނ  ިކބިައްނ 

 ކުއްޖާ  އެ ޭއާނ ިނކަމެތިކަންމަތީގައި،
 ަފސްގަނޑުގެ  ުނަވތަ ބާވައެވެ؟ ގްެނގުޅޭނީ
 ބާވައެވެ؟ ާލީނ  ކުއްޖާ އެ ތެެރޔަށް

 ހާަދހާ ޙުކުމް އެއުރެންކުރާ! ަދނާްނެށވެ
 ."ނުބައިވެގެންވެއެވެ 

 މުިހރާިހ  އައުމަށަްފުހ ީދްނ  އިސާްލްމ ަނަމވްެސ
 ުފާރަނތައް  އަދި. ބަދަލުުކރިއެވެ މިުޅން ކަމެއް

 .ނެވެ ިއންސާނީ ޙައްޤު ލިބިިދ ކޮށީްދ،ރައްކާތެރި 

 

 

 އަންހެންުދަރިންގެުޙައްޤުުދިނީުއިސްލާމްީދނެވެ.
 އައްޝައިޚް ޒަމްޒަމް ާފރިޝް 

 ެއްއާލުނލާ ރައްކާ ކުރައްވާ! މުުފޅުތައް ހެުރއެވެ.ގެ އިސްهللاކީިރތި ޤުްރާއުނގެ އާަޔތްތަާކއި، ީމގައި 


