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 އެެފއާޒްއިސްާލމިކް  މިނިސްޓްރީ އޮފް

 މާލެ، ދިެވހިާރއްޖެ 
 

 ޚުުޠބާ ގެ ދުވަހު  ވާ ހުކުރު  )1222 ޖޫން 11) 1441 ُذواْلَقِعَدة  1
 
 

 މުސްލިމުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް  ގައިޙާލަތު ގެ މު މަޑުކަބަލި
  

ََْْوََِِّلََِِلَ َّلَََأنََهدََُوَأشَْْدُل،َعَََكُمَالَْانَُوَُىَوَالََْ،َُسْبحََوَِلِلَّ ْمُدَلََْاََ ََدُهََّلََاهلََُو
ََلوََُشرِيَْ ََوَرُسولُُو،َصَََ،َك َاهِل ََعْبُد َُُمََمًدا ََأَن َوَعَلىَآِلِوََمََلََسََوَََوَِْيَلََعَََىَاهلَُلَََوَأْشَهُد

َساٍنَََِِلَيَ ْوِمَ ْْ ْيِن.َوَصْحِبِوََوَمْنَتَِبَعُهْمَبِِإ َقاَلََ!َباَدَاهلَِعَِ!َتَ ُقواَاهلَََفاَ:أََماَبَ ْعدَُ الدِّ
1َََََژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئژ  اهلَُتَ َعاََل:

އެންެމ  ،އެކަލާނގެއީ އަށެވެ. اهلَُމާްތ  ،ތަކުގެ ވެރިޢާަލމް  ،ޙަމްދު ހުރީ

ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަެމއް ވެވޭ އެހެްނ އިާލހަކު  ،ފިޔަވައި اهلމާތް  ޙާކިމެވެ.ލުވެރި ޢަދު

މުޙަްއމަދުގެފާީނ އަޅު ހެކިަވމެވެ.  ،މަށްކަ ތައެކަލާނގެ އެއްކައުވަން، ނުވާކަމަށާއި
ބޮޑުކުރެއްވި  ކަމަށް އަޅު ހެކިވަމެވެ. ހައްދަވައި ރަސޫލާ ،ކަަމށާއި އެކަލާނގެ އަޅާ
ބަރަކާތް ލައްވާނދޭވެ!  ،ސަލާމާއި ،ނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއިމުޙައްަމދުގެފާރަސްކަލާކޮ! 
މިތުރު އަޞްޙާުބްނ  ،އި ްނނާއާލު އިތުރު ގެއެކަލޭގެފާނު  ،ަސލާމުގައި ،އިމި ޞަލަވާތާ

  ޝާމިލު ކުރައްވާނދޭވެ!
އަްށ  اهل ާމތްތިޔަބައިމީުހްނ  ދަންނާށެވެ! މުސްިލްމ އަޚުްނޭނވެ! އެއަށްފަހު

 ަގއި ާމނާ ބަސްފުޅެއްގެ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ  اهلމާްތ  ވާށެވެ! ތަޤްވާވެރި ،ބިރުވެތިވެ

                                                 
 َ 122آلَعمران:ََ-1َ
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ތިޔަބައިމީުހްނ  (އެއީ)! ވެވާށެވެރިތަޤްވާ އަށް اهلމާތް ތިޔަބައިމީހުން ، އަދި " ވެއެވެ.
 "ިލބުމަށްޓަކައެވެ.ނަސީުބ ދިންނަވައި 

ލޮބުވެތި މުސްިލމް އަޚުންނޭވެ! ބޮޑު މުޞީބާތެއް ނުވަަތ ބަލިމަޑުކަމެްއ 
ޢަމަލުކުރަްނވީ ގޮތާއި، ޝަރުޢީ ހަމަތައް ދެނެގަުތމަީކ  ،ުމން، މުސްިލްމ އަޅާޖެހު

 ރަޙުމަުތން  ގެ اهلމާތް  ،މާޔޫސްވެ ،ޑުވެބޮކަން ،ހާސްވެ ،މީހުން ަކމެކެވެ. ބައެއް މުހިއްމު

ނޑައި  ކުށް މެދު  އާ اهل ،ލައެވެ. ބައެއް މީހުންގެ އީމާންކަން ބަލިކަިށވެއުއްމީދު ކަ

 އެވެ. ކުރެ ތައްހީ

މިންވަުރ  ،ވަނީ ތަޢާާލ ހުރިހާ ކަމެްއ  اهلލޮބުވެތި މުްސލިމް ައޚުންނޭވެ! 

 ކޮށް، ކަށަވަރުކުރަން ޤަޫބލު އަޑިންމަކު ހިތުގެ ކޮންމެ މުސްލި ،ކަންކުރައްވާފައި 
ކުރައްވަމުްނ  ވެ. އެއީ އީމާންކަމުގެ ރުކުނެކެވެ. އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަްއ ބަޔާންއެޖެހެ

َتُ ؤََْانَُيََْْلََِاَ)ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.  ޙަދީޘް zކީރިތި ރަސޫލާ  ََوَمَلَ َأْن َبِاهِل ِئَكِتِوَِمَن
 ތިބާ ،މާނައީ: "އީމާންކަމަކީ 2(َِخْْيِِهََوَشرِّهََِْؤِمَنَبِاْلَقَدرَِِِخِرََوت َُيَ ْوِمَاْلَوَُكُتِبِوََوُرُسِلِوََوالَْ

 އެ  ،ފޮތްތަކަށާއި ލެއްވިބާަވއި ކަލާނގެ އެ ،ަމލާއިކަތުންނަާށއި ކަާލނގެ އެ ،އަށާއި اهل

 ުނބައި  މިންވަރާއި ހެޔޮ ،ދުވަހަށާއި ާއޚިރަތް ،ރަސޫލުންނަށާއި ފޮނުއްވި  ކަލާނގެ

ތަޢާލާގެ  اهلގޮުތެގ މަތީން މުޞީބާތަީކ ވެސް މި ".އީމާންވުމެވެ ބާތި ރަށްމިންވަ

ے  ۓ    ۓ  ژ ވެއެވެ.  މިންވަރުފުޅުން މެދުެވރިވާ ކަމެކެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައި

﯀  ﯁        ﮿﮲  ﮳ ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮻  ﮼ ﮽   ﮾

 މުޞީބަތެއް  އެ ާލނގެރަސްކަ ތިމަން ،މުޞީބަތެއް "އެއްވެސް މާނައީ: 3ژ

                                                 
َمتفقَعليو -َ 2
3 ٕٕالديد:َ - 
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 ލިޔުއްވާފައިވާ( ގައި ظَُوَْفَُحَْمََالََْحَُوَْللََاََ: އެބަހީ) ފޮތެއްގައި ކުރިން ނެރުއްވުމުގެ  ށްދަވުޖޫ

 ތަކަށްނަފްސު އަމިއްލަ ތިޔަބަިއމީހުންގެ  ނުަވތަ ިވޔަސް ބިމަށް ،ެމނުވީ ގައި  ޙާލު

 ފަސޭހަ  ދާދި ށްއަ اهل ،ތަކަކީއެކަން ،ހަމަކަށަވަރުން. ނުޖެހެއެވެ އައިސް ވިޔަސް

 ".ކަމެކެވެ
މާްތ ބުވެތި މުސްިލމް އަޚުންނޭވެ! ދުިނޔޭގައި އިންސާނާ ހިތް ނޭދޭ ކަންކަން ލޮ

ެގ ކަލާނ ޓަކައެވެ. އެކަން ވަނީ އެ އިލާހީ މަތިވެރި ޙިކުމަތަކަށް ،ވަނީ ލައްވާފައި اهل

މާނާގަިއ ޅެއްގެ ވާ ބަސްފުވަޙީކުރައްވާފައި اهلމާތް ގެ ތެރެއިންނެވެ. ޢަދުލުވެރި އިމްތިޙާނު

 އިމްތިޙާނު  އެއުރެން ،ބުުނމުން  ވެއްޖައީމުއޭ އީާމން ތިމަންެމން ން"މީސްތަކު ވެއެވެ.
 އެއުރެންގެ  ،ހަަމކަށަވަރުން އަދި ؟ހެއްޔެވެ ހީކުރީ ދޫކޮށްލައްވާނޭކަމަށް ނުކުރައްވައި

 ފަހެ. ކުރެއްވީމެވެ އިމްތިާޙނު ރަސްކަލާނގެ ތިަމން ،މީހުން( ކުގެއުއްމަތް ތަ) ކުރީގެ

 ައދި. ވެތެވެ ދެެނވޮޑިގެން اهل ،ހަަމކަށަވަރުން ،ުހންމީ ތެުދވެރިވި( މުގައިއީމާންކަ)

  4".ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ އެކަލާނގެ  ވެސް ދޮގުވެރިން ،ހަމަކަށަވަރުން
 މިފަދަ އަޅާގެ މައްޗަށް ވަނީ މުސްިލމް ! އަޚުންނޭވެ މުސްިލމް ލޮބުވެތި

 އޭނާ  ،ނީބަަލއިގަންނަން ވާ  ކަންކަން މިފަދަ .ޢިބްރަްތ ޙާޞިލުކުރުމެވެ ކަންކަމުން
 ުނބައި ،ގިނަކޮށް ޢަމަލުތައް ހެޔޮ. އެވެ ގޮުތގަ މެއްގެއްވާލުހޭލަ ނިދިން ޣާފިލުކަމުގެ

 ވަސީލަތެއްގެ  މަގުަފހިކޮށްދޭ ކުއްތަންވުމަށް އާ اهلމާތް  ،ދުރުހެލިވެ  ކަންކަމުން

 ިލބޭ  ތައްޔާރުވުމަށް  ށްދުވަހަ  ޤިޔާމަތް ،ަހނދާންކޮށް މަރުމަތިން. ގޮތުގައެވެ
  .އެވެގަތުގޮ ފުރުޞަތެއްގެ

 ން ކަމު އެ ،މެދުވެރިވުމުން ުމޞީބާތެއް! އަޚުްނނޭވެ މުސްލިމް  ލޮބުވެތި
 އިރުޝާދުތައް  ދީނީ ،ފިޔަވަޅުތަާކއި ޞިއްޙީ ޖެހޭ  އަޅަން ޓަކައި ރައްކާތެރިވުމަށް

                                                 
 َٖ-َٕالعنكبوت:َ - 4
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 މުްސލިުމންނަށް  ،ޓުމުންޢަމަލުތައް ެބހެއް ކަމާއެކު ރިކެތްތެ އަދި. ވެއެެޖހެ ގަންަނންދެނެ
 .ެޖހެއެވެ ގެންަނން ހިތްމައްަޗށް ވެސް އުފާވެރިކަން ދަރުމައިގެ ،އި ބާވާޘަ މަތިވެރި ހުރި

 ޙަދީޘް  ،ިހނދު ދެންނެވުނު ސުވާލު އާ z ރަސޫލާ ކީރިތި ބެހޭޮގތުން ބައްޔާ ޠާޢޫނު

َاهلََأََوََ). އެވެކުރެއްވި ََََن َلِْلُمْؤِمِن ََرَْمًَ   اهلއަދި ހަމަ ކަށަވަރުން : "މާނައީ  5(ََعَعَلُو

ޞައްޙަ  ."ކަމުގައެވެ ރަްޙމަެތއް ުމއުމިނުްނނަށް ،ވަނީ ލައްވާފައި މަޑުކަން ބަލި  އެ ތަޢާލާ

ފުއްސަވާ ގޮތެއްގައި ތަޢާލާ  اهلގެ ފާފަތައް ވެއެވެ. "މުސްލިމާ  ފައިވާރިދުވެ ންޙަދީޘު

ވުމެއް، ހިތްދަތިކަމެއް، އަްށ ވަރުބަލިކަމެއް، ބަލިމަޑުކަމެއް، ކަންޮބޑު އޭނާ ،މެނުވީ
 6ވެ."ތެސް މެދުވެރި ނުވެހެރޭ ކައްޓެއްގެ މިންވަރު ވިޔަ  އަދިނދަގުލެއް، ހާސްވުމެއް، އު

ނުޑމެންގެ ަތނަވަސްކަން ނިކަްނ ބަލާެގ ރަްޙމަތު اهل  ަނށް ށެވެ! ބޭރުފުށުްނ އެއީ އަޅުގަ

އްސެވުެމވެ. އި ރުފުްއސެވުމާއަކީ  ނަތީޖާއޭގެ އެކަމަކު ނުރައްކާތެރި ަބއްޔެކެވެ.  ޖެހޭ

َِ َِفََنَمَِؤَْمَُالَِْنَوََمَِؤَْمَُالَُْءَبََِلَبََالََْالَُزََي َََامََ)ށެވެ! ނިކަްނ ވިސްނާ  މެދު ފުޅާ އަންނަނިިވ ޙަދީޘް
َي َََََْاِلوَِمََوَََِدهَِلََوََوَََِسوَِفَْن ََ َعََمَََوََىَاهلََقََلَََّْت َِخََْيَلََا  ފިރިެހނާ  މާނަީއ: "މުއުިމނު 7( ٌََئَيَْطَِِو

ބާެތްއ މުޞީ އޭނާގެ ަނފްސާއި، ދަރިންނާއި، މުދަލަށް ،ނާ އަށްައންހެ  އާއި މުއުމިނު

ަބއްދަލުވާ ހިނދު އޭާނގެ އާ  اهلމަރުވެއްޖެ ަނމަ، އޭނާ  އޭނާ އެޙާލުގައި ،މެދުވެރިވެ

 ."ހުއްޓެވެ ވާއެއްވެސް ފާފައެއް ނު
ކީ، ެޖހޭ ޙަޤީޤަތަ އަޅުަގނޑުމެން ދަންަނން !އަޚުންނޭވެ މުސްިލމް ލޮބުވެތި
 ،ދަތިކަމަކަށް ފަހު ވެ. މެ ދެމި ނޯްނނާނެ ކަ  ،ތާއަބަދު ،އްގައިގޮތެއެއް  ،ދުނިޔޭގެ ޙާލަތު

ތިޔާގި ކަމެއް އަންާނނެ ަކެމވެ.  ،އް އަންާނނެ ކަމެވެ. ތަދުމަޑުަކމަކަށް ފަހުފަސޭހަކަމެ
 ހިތް ،ހިތްދަތިކަމާއި ،އެފަދައިން ހިތާމަތަާކއި ހަމަ  ދުނިޔޭގައި ަކްނ ހިނގާ ގޮތެވެ.މިއީ 
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 ނަްށ ގެްނނަން ހަނދާނޫޅޭކަްނ ެވސް  ،ލް ކުރަްނ ުނޖެހޭ ބަޔަކުނޭދޭ ކަންކަްނ ތަޙަްއމަ

ނުޑމެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެެގން   ިމންަވރު اهل ،ވަނީ ޖެހެއެވެ. އެހެންަކމުްނ އަޅުގަ

 އާ اهلހިތުގެ އަިޑްނ ޤަބޫލުކޮށް،  ،ކުރިމަތި ނުާވެނކަން ،ކުރެއްވި ކަމެއް ެމުނވީ

ކެތްތެރިވާ  ،ށްވަކީލުކޮ އާ اهلކެތްތެރިވުމެވެ.  ،ލުވަކީލުކޮށް، ޘަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދޭ ޙާ

ފައިވާ ރައްވާކު ވަޙީ اهلމާތް  ،އަޅުތަކުންނަށް އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވަމުން

 ރަސްަކލާނގެ ތިަޔބައިމީުހން  ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން" އެވެ.ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގަިއ ވެ
ނޑުހަބިރުވެރިކަ (އެއީ)ކުރައްވާުހށީމެވެ.  އިމްތިޙާނު ްއ އިޫހނުކަމުގެ ތެރެއިން ަކމެމާއި ބަ

މެދުވެރިކުރެއްވުމުންެނވެ. އަދި މުދާތަކާއި ފުރާނަތަކާއި މޭވާތައް އުނިކުރެއްވުމުންެނވެ. 
 އެއުރެންނީ! ދެއްވާށެވެ ކަލޭގެފާނު، ޚަބަރުއުފާވެރިކަމުގެ  ކެތްތެރިންނަށް އަދި

 ައށް  اهل ،ިތމަންެމންނީ ހަމަކަށަވަރުން ،ަނމަ ޖެހިއްޖެ  މުޞީަބތެއް އެއުރެންނަށް

 ޟްރަތަށްޙަ އެކަލާނގެ ،ތިަމންެމންނީ ހަމަކަށަވަރުން އަދި ،ބަޔެކޭ  ވާންގެމިލްކުވެ
 ރަސްކަލާނގެ ވެރި އެއުރެންގެ ،އެއުރެންނީ .މީހުްނނެވެ ބުނާ ،ބަޔެކޭ ދާނޭ އެނބުރި

 ތެދުމަގު އަދި. މީހުންނެވެ ހުރި މައްޗަށް އެއުރެންގެ ،މަޣްފިރަތާއި ރަޙްމަތް ޙަޟްރަތުން
 8".އުރެންނެވެއެ ހަމަ މީުހންނީ ލިބިގެންވާ

ނޑުމެްނަނށް މެދުވެރިވާ  ،ފަަހރު ބައެއް !ައޚުންނޭވެ މުްސލިމް  ލޮބުވެތި އަޅުގަ
ެގ ކަމުކަންއެ ވީނަމަވެސްކަމުގައި  އެއީ ކިތަންމެ ހިތް ނޭޭދ ކަންކަންކަމަކީ، ކަންބައެއް 

ނޑުމެންނަށް ހެވެއް ،ގައިފަހަތު  ތަޢާލާ  اهلވެ. އޮވެދާނެ ކަންކަމެވިފައި ފޮރު ،އަޅުގަ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺژވެއެވެ.  އިވަޙީކުރައްވާފަ

 ނުރުހޭ  ތިޔަބައިީމހުން  މާނައީ: "އަދި 9ژڤ ڤ ٹ  ٹ  ڤ   ٹٿ  ٿ   ٹ

                                                 
 َٚ٘ٔ-َ٘٘ٔالبقرة:َ -َ 8
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 ރުހޭ  ތިޔަބައިމީހުން އަދި. ވެދާނެތެވެ ކަމަކަށް ލާަބހުރި ތިޔަބައިމީހުްނނަށް އެއީ ،ކަމެއް

 ހުރިހާ  ،اهل އަދި. ތެވެވެދާނެ ކަމަކަށް ގެއްލުްނުހރި ތިޔަބައިމީހުްނނަށް އެއީ ،ކަމެއް

  ".ޭނނގެއެވެ ތިޔަބައިމީހުްނނަކަށް. ދެނެވޮޑިެގްނވެއެވެ ކަމެއްމެ

ެގ  اهلމާޔޫސް ނުވާެށވެ!  ،ކަންބޮުޑވެ! އަޚުންނޭވެ މުސްިލމް ލޮބުވެތި

ނޑައި އެވެ.  اهلޝިފާ ދެއްވަނީ  ބަލިތަކަށް ެއންމެހަިއ ނުލާށެވެ! ރަޙްމަތުްނ އުއްމީދު ކަ

 ވަޙީކުރައްވާފައި تَ َعاََلَ اهلލެއްވި އިބްރާހީމްގެާފނުގެ ދޫފުޅުމަތިްނ  މާއި ޞަލަވާތް ސަލާ

 ބަލި  ،ަނމަ ބަލިވެއްޖެ  ިތމަން ނައީ: "އަދިމާ  10ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئژވެއެވެ. 

މެ ޮބުޑ " އެހެންކަުމން ުމސްލިމުން ެއން.އެވެ އެކަލާނގެ ހަމަ ،ފަސޭހަކުރައްވަނީ

ޢާ ދެންނެވުމަށެވެ. އެގޮތުން މިފަދަ ނުަބއި ޟްރަތުގައި ދުޙަ ގެاهلއިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭީނ 

ކުރެއްވި ދުޢާއެއްގައި  z ރަސޫލާ  ކީރިތި ،ބަލިތަކުން ސަލާމަތްަކން ދެއްވުމަށް އެދި

َالَْللَّ َاَ) ވެއެވެ. َِمَن َِبَك ََأُعْوُذ َِِينِّْ ََواْلُْذََُهَم ََواْْلُنُ ْوِن َْاأَلْسَقاِم(ابَ َرِص ِء ََسيِّ ََوِمْن  11ِم

 ުބއްދި ،ބަލިްނނާއި ބަަރޞް ރަސްކަލާކޮ! ކުރެއްވި ބޮޑު  އިހައްަދވަ އޭ : "މާނައީ
 މިއަޅާ  ބަލިތަކުން  އެންމެަހއި ނުރައްކާތެރި ،ބަިލންނާއި ޖުޒާމް  ،މުންނާއިފިލައިދިއު
  "!ކުރައްވާނޭދވެ ސަލާމަތް

ލިތަކުްނ ރައްކާތެރި ބައަޅަމެންނީ ނު އަޅަމެންގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ!
! އަޅަމެްނނަށް މެދުވެރިވާ ކަންކަމުަގއި އި ލައްވާނދޭވެަބަޔކު ކަމުގަ ސަލާމަތްވެގެންވާ 
 ވަކީލުކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ!ފުރިހަމަައށް ރަސްކަލާނގެއަށް  ކެތްތެރިވެ، އިބަ

ََ َوِلَسائِرَِ ُكمََْولََ ِلَْ اْلَعِظْيمََ اهلََ َوَأْستَ ْغِفرَُ َىَذا َقوِلَْ أَقُ ْولَُ َْ  ُمْسِلَماتََِوالَْ اْلُمْسِلِم

ََوََ َْ ْيمَُ رَُاْلَغُفوَْ ُىوََ ِِنَوَُ هَُفَاْستَ ْغِفُروَْ َذْنبٍَ ُكلَِّ ِمنَْ َواْلُمؤِمَناتَِ اْلُمْؤِمِن  .الَرِْ
                                                 

 ٓٛالشعراء:َ -َ 10
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 وصححوَاأللباينَدوأَمَداودأبوََرواه  
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 ޚުޠުބާ  ހުފަ

َلِلَّ لَْمَْاََ َاَلِذىَىََُد ََوَماكَُِو َِِلََذا َنَََدانَا ََلْوَّلَلِنَ هَْا َىَََتِدَي َاهلَُدََََأْن ََوَأشَْانَا َدَُهََ،
ََأنََّلَِلَ  ََّلََو َدُه ْْ ََوَرُسولُوََُِِّلَاهُلََو ََعْبُدُه ََوَأْشَهُدََأَنَُُمََمًدا ُهَمََصلَِّاَللَّ َ،َشرِْيَكََلُو

ْينََِوَسلِّْمََعَلىَنَِبي َِّناَُُمَمََ َ.ٍدََوَعَلىَآِلِوََوَصْحِبِوََوَمْنََدَعاَِبَدْعَوتِِوَََِِلَيَ ْوِمَالدِّ
ََواِْخَشْوُه!ََتَ َعاََلََاِتَ ُقواَاهلَََِلُمْوَن!أَي َُّهاَاْلُمسَْفَ َياََ:أََماَبَ ْعدَُ

ހުއްޓެވެ. އެކަލާނގެއީ ކޮންމެ ކަމަކަްށމެ ކުޅަދުންވަންތަ  އަށް ަޙމްދު اهل މާތް

ިއލާަހކު އެހެން  ،ވެވޭ ެމނުވީ ޙަްއޤުވެގެން އަޅުކަމެއް اهل އެވެ. މާތް ރަސްކަލާނގެ

 ރަސޫލާ  ކަމަށާއި،އަޅާ  ނީ އެކަލާނގެމުޙައްމަދުގެފާ ހެކިވަމެވެ. އަދި އަޅު ،ނުވާކަމަށް

 ،އާލުންނާއި  ގެއެކަލޭގެފާނު ،އެކަލޭގެފާނަށާއި اهل މާތް ހެކިވަމެވެ. އަޅު ،ކަމަށް

 ! އާމީން!ނދޭވެއަޞްޙާބުންނަށް ޞަަލވާތާއި ސަލާމް ލައްވާ 

 އަށް އީމާންވެ، اهل މާތް ިތޔަބަިއމީހުންލޮބުވެތި މުސްިލމް އަޚުންނޭވެ! 

ާއއި،  ޔެދުނި ެމނުވީ ވެގެންއަށް ތަޤްވާވެރި  اهلމާތް  ވާށެވެ!ވާވެރިލާނގެއަށް ތަޤްއެކަ

 ގެ އެކަލާނ ވުމަކީ، އަށް ތަޤްވާވެރި اهلމާތް . ނުވެއެވެ ލިބުމެއް ބާއްޖަވެރިކަން އާޚިރަތުގެ

 ކުރެއްވިނަހީ އެކަލާނގެ ،އަދާކުރުމާއި ކިޔަމަންތެިރކަން ފުރިހަމައަށް ތަކަށްއަމުރުފުޅު
 ތަކުްނ ދުރުވެ ރައްކައުތެރިވުމެވެ. ކަން ންމެހައިއެ

ޢާއްުމ ޞިއްޙަތުގެ ނާރެހަކީ ާސފުތާހިރުކަމެވެ.  !ައޚުންނޭވެ ލޮބުވެތި މުސްިލމް
ހިރުކަމަށް ބާރުއަޅާފައިވާ އެހެން ދީނެއް ނުވެއެވެ. ސާފުތާ ،ވުރެ ބޮޑަށް އިސްލާމް ދީނަށް

ڌ  ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چژ ވެއެވެ. ފައިކުރައްވާ ވަޙީ اهلމާތް

ވެގަތުަމށް ލޯބިކުރާ މީހުންަތކެއް އެ މިސްކިތުގައި ރު"ޠާހި މާނައީ:  12ژڌ

                                                 
 121التوب َ:ََ - 12
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ސާފުތާހިރުކަާމ  "ވޮޑިގެްނވެތެވެ. ލޯބިވެ  اهلދެކެ  ވެގަްނނަ މީހުން ޠާހިރުވެއެވެ. 

 މާަނއީ: 13اِن(يََْاْلَََِشْطرََُ)الطُُّهورَُ އެވެ.ކުރައްވާފައި ވެ ޙަދީޘް  z ަރސޫލާ ކީރިތިބެހޭގޮތުން 

 ސާފުތާހިރުކަަމށް އެއްބައެވެ." އެހެންކަމުން ދެބައިކުޅަ  އީމާންކަމުގެ ފުތާހިރުކަމަކީ"ސާ
 ކެއްސައި ،ދޮވުމާއި އަތް ކުރީން  ކެއުމުގެ. ދޭންެޖހެއެވެ ކަމެއްުމހިއްމު  ބޮޑު ވަރަށް

 ކަށް އަދަބުތަ  ޞިއްޙީ އަދި އިސްލާމީ ފަދަ އަނގަމަތި ނިވާކުރުން  ،އަޅާއިރު ކިނބިހި
 ފަދަ ފޮޅުން ައރިދަފުސް ޅުޖެހުމާއިކު ަމގުަމއްޗަށް. އެވެދޭންޖެހެ އް ސަމާލުކަމެ ޚާއްޞަ

. ޢާއްމު ޞިއްޙަތާ ެބޭހ އެވެެޖހެ ވާންއެއްކިބާއަބަދު ވެސް  އާދަތަކުން  ނުރަނގަޅު

 އަޅަެމން  اهلޖެހެއެވެ. އޭރުން މާތް  ންބޯލަނބަ  ،ދުތަކަށް ތަބާވެޝާއިދާރާތަކުން ދޭ އިރު 

 އްވާނެތެވެ. ތްތެރިކޮށްދެޔޮކަމުގެ ފޭރާމުްނ ޒީނަދުޅަހެ

 اهل މާތް ވުަމށްކެތެދުމަގު ދެއް މުސްލިްމ އަޚުްނނޭެވ! ތިޔަބަިއމީހުްނނަށް 

 ،ެއދި ލެއްވުން ޞަލަވާތާއި، ސަލާމް އަށް zމުޙައްމަދު  ،ފޮނުއްވި ރަސޫލާ

  ڄ  ڄ ڄ ژ އެވެ.ކުރައްވާފައި ވެ ވަޙީ  اهل މާތްދުޢާ ުކރާށެވެ! ގިނަގިނައިްނ 

ُهَمََصلََِّعَلىَاَللَّ  ،14ژڇ  ڇچ  چ  چ    ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ 
ْيٌدَ ََمَِ ََِِنَك َِِبْ َراِىْيَم َآِل ََوَعَلى َِِبْ َراِىْيَم ََعَلى ََصَلْيَت ََكَما َُُمََمٍد َآِل ََوَعَلى ُُمََمٍد

ََعَلى َبَارَْكَت ََكَما َُُمََمٍد َآِل ََوَعَلى َُُمََمٍد ََعَلى ََوبَارِْك َََمَِْيٌد، ََوَعَلى آِلَِِبْ َراِىْيَم
ْيٌدََمَِْيٌد.َِِبْ َرا َِىْيَمََِِنَكََمَِ

މެދުގައި  އުއްމަތުގެ އިސްލާމީ! ރަސްކަލާކޮ ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވައި
ހިދާޔަތުގެ ތެުދމަުގ  އަޅަމެްނނަށް  ޞުލްޙަވެރިކަމާއި، އަމާންކަްނ ލައްވާނދޭވެ!

އަޅަެމންެގ ! ކުރައްވާނދޭވެ ސާބިތު  ފަިއތިލަތައް އަޅަމެންގެ  މަގުގައި އެ ދައްކަވައި،
                                                 

 وأَمدَلمَوالبيهقىَوالطرباىنرواهَمسَ-13ََ
َٙ٘ألْزاب:َا  -14َ
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އެ  އް،ފަރާތްތަ ވާޖެހިފައިތް މުޞީބާ ދެއްވައި، ތެރެއިން ބަލި މީުހންނަށް ޝިފާ
 އެންމެހައި  ނުރައްކާތެރި، ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ވާނދޭވެ!ކުރައްސަާލަމތް ތުންމުޞީބާ

  !ވާނދޭވެކުރައް ރައްކާތެރި ންމީސްތަކު އެންމެހައި ،ޤައުމާއި އަޅަެމންގެ ބަލިތަކުން
 ތިޔާގިކަމާއި  ޤައުމަށް  އަޅަމެންގެ! ރަސްކަލާކޮ ޑުކުރެއްވިބޮ ހައްދަވައި

 ،ވަބާތަކުން  އަޚްލާޤީ ،ަބލިމަޑުަކމާއި އިޖުތިމާޢީ! ކުރައްވާނދޭވެ މިންަވރު ބާއްޖަވެރިކަން
 ރާއްޖެ  ދިވެހި މި ،ަމތީ ސްލާމްކަންއި ،ކުރައްވައި ސަލާމަތް ުމޖުތަމަޢު  މެންގެއަޅަ

  !ދޭވެލަަހއްޓަވާނ ބަދަށްއަ އަބަދުގެ
ދުނިޔޭެގ ކަންތައްތަްއ  ،ދީނާއި އިސްލާމް! ރަސްކަލާކޮ ބޮޑުކުރެއްވި އިހައްދަވަ

ށް ވެރިންނަ ފައިވާ ިޚޔާރުުކރައްވާ ރަސްކަލާނގެގެ މަުގން ހިންގެވުމަްށ އިަބ ޙުއިޞްލާ
ފައިާވ އަޅަމެންެގ ތެރެއިން މަރުެވ ގޮސް ތައުފީޤު ދެއްވާނދޭވެ! ،ނަޞްރާއިހިދާޔަތާއި، 
 ވެސް ދުނިޔޭގައިނދޭވެ! ވާލައް ރަޙްމަތް ފުއްސަވައި، ފަންގެ ފާދިރިތިބީ ،މީހުްނނާއި
 އަޅަމެން  ޢަޛާބުން ނަރަކައިގެ ،ދެއްވައި ހެޔޮކަން  ވެސް އާޚިރަތުގައި ،ހެޔޮކަން

    ! ދިންނަވާނދޭވެ
َلِْلُمْؤمََُِهمََاَللَّ  ََنَِاْغِفْر ََؤَْمََُوالَََْْ َْ ََواْلُمْسِلِم ََاأْلَََوََِمَناِت، َياِءَاْلُمْسِلَماِت، ْْ

ََِمن َْ َْ ْيٌعََقرِْيٌبََمُِْيُبَالَدَعَواِتَيَاَرَبَاْلَعاَلِم  َ!ُهْمََوْاأَلْمَواِت،ََِِنَكََسَِ
ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ژ َ!ِعَباَداهل

 15  ژائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ
 

                                                 
15

                                    ٘ٗالعنكبوت:َ - 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު




