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 ؟ެހްއޔެެވ ުހއްަދާވނެ  ބޭުލން ުތނބުޅި ؟ޮކބާ ުޙކުަމކީ ބެެހއްުޓމުގެ  ުތނބުޅި  ދީުނަގއި އިސްލާމްސުާވލު : 

ދެްއާވށި هللا ޖަާވުބ :  ައޚާ އެެވ! ިތަޔ އަާޚއަްށ ީދނުެގ ަޞއްަޙ ަމަގށް ތަޥްފީުޤ ލިބި އެަމުގަގއި ދެިމހުރުުމގެ ޘާބިުތކަްނ 
ސުާވުލަގިއ ާޚއްަޞކޮށް ތުނބުިޅއާ މެުދަގިއ ސުާވލުޮކށްަފއި ުވުމން ީދުނަގިއ ެއއީ ިކހާަވުރެގ ޢަަމލެއްަކން އަާޚ ެއެވ!  .އެެވ

 .ބަޔާްނކޮްށ ފުރަތަަމ ނުކުާތަގއި ޛިކުުރ ކުަރމެެވ

ސްުފޅުތައް ތުނބުޅި ބެެހއްުޓމާިއ ުތނބުޅި ބޭުލން ަޙރާމްެވެގންާވަކން ބަޔާްނކޮްށ ދަލީލުތަާކއި ުއއްމަުތގެ ޢިލްުމެވިރންެގ ބަ
 .ޛިކުރު ކުަރމެެވ
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ެގ އަިރހުްނ ިރވާކޮްށފަިއެވ ެއެވ.  عنهما هللا رضي  عمر ابن( 602) مسلمއަދި ( 5892) البخاري:   1ދަލީލު 
ިތޔަަބއިމީުހްނ ( "اللحى وأوفوا، الشوارب أحفوا، المشركين خالفواކުެރްއިވ އެެވ. ) حديثެގ ރަސޫލާ  هللا

 ".ބުޅިަތއް ަރއްަކއުތެިރކުރާެށެވ. ިދުގކުރާެށެވ. އަިދ މުޝްިރކުްނާނ ޚިލާފުާވށެެވމަތިމަސްތަްއ ކުުރކުރާެށެވ. ުތނ

 ".ިތޔަަބއިމީުހްނ ުތނބުޅިތަްއ ަބހަްއޓަިއ ިދގުކުާރށެވެ ( "اللحى ووفرواގެ ލަްފޟުަގިއެވ އެެވ. )البخاري:  2ދަލީލު 

ުތނބުިޅ ިދުގުވމަށް ( "وأعفواިއެވއެެވ. )ިރާވކުރަްއާވަފއިާވ ލަފްުޟަގ( 600) مسلمއަިދ ( 5893) البخاري:  3ދަލީލު 
 ".ދޫކޮށްލާެށެވ

 حديثެގ ރަސޫލާ  هللاެގ އަިރއަުހން ިރވާކުަރއްާވފަިއާވ ޙަދީޘެްއަގއިެވެއެވ.  هريرة أبو( 603) مسلم:  4ދަލީލު 
ުތނިކުާރށެެވ. ތުނބުޅި ތިޔަަބއިީމުހން މަިތމަސްތަްއ ( "المجوس خالفوا، اللحى وأرخوا الشوارب جزواކުރެްއިވެއެވ. )

 ".ދިުގެވިދޔުމަށް ދޫކޮށްާލށެެވ. ަމޖޫސީްނނާ ޚިލާފުާވށެެވ

 وإعفاء الشوارب بإخفاء أمرناެގ ައރިައހުްނ ިރާވުކރައްާވފަިއވާ ަޙދީޘެްއަގިއެވއެެވ. ) عُمر ابنަގިއ  مسلم:  5ދަލީލު 
 ملسو هيلع هللا ىلص ރަސޫލާ) ޅި ިދުގުވމަްށ ދޫޮކށްލުމަށްތިަމްނ ޞަާޙބީްނނަްށ މަތިމަސްަތްއ ތުިނކުރުމަާށއި އަދި ތުނބު( "اللحية

 ".ކުެރްއިވ އެެވ (އަމުރުފުޅު

ަގއި ިރާވޔަތުަގިއެވ ެއެވ. މަޖޫސީެއއް ނަބިްއާޔެގ އަިރއަހަްށ ަވޑަިއެގންެނިވ ެއެވ. ޭއނާަވނީ   َشيبة أبي ابن:  6ދަލީލު 
އޭާނއަްށ ޙަދީްޘ ކުެރއްިވ ެއެވ. "ިތޔަީއ ޮކން  ملسو هيلع هللا ىلص ތުނބުޅި ބާލަިއ މަތިސްމަސް ދިުގކޮށްަފ ެއެވ. ަފހެ، ެއިހނދު ނަިބްއޔާ

ޙަދީޘް ކުރެްއިވ އެެވ.  ملسو هيلع هللا ىلص ޭއނަ ެދްނނެިވ ެއެވ. "ިމއީ ައހަރުމެްނެގ ދީުނަގއިާވ ޮގތެެވ." ެއހިނދު ރަސޫލާ؟" ކަމެްއތޯ އެެވ
 "."އެެހނަސް އަހަެރމެްނެގ ދީުނަގއިަވނީ މަތިމަސް ތުިނކުުރމާއި، ތުނބުޅި ިދުގޮކށް ޫދކޮށްަފއި ބެެހއްުޓމެެވ

ާއއި ިޤޔާމަްތދުަވހު ބަްއަދލުާވެނ  ملسو هيلع هللا ىلصއަޚާ ެއވެ! މިައދު މުސްލިުމްނގެ ތެެރިއން އެަތއް ަބޔަުކ މި ސިފަިއަގއިެވ، ރަސޫލާ 
 ؟ިވސްނަިއ ފިކުުރ ކޮށްުލން ުހއްެޓެވ؟ ދުަވހުަގއި ތިމާ ުބާނނީ ކީކޭޯތ ިވސްނާުލން ހުްއޓެެވ

ާވކޮށްަފއިާވ ިރވާޔަުތަގއިެވ ެއެވ. ކިސްރާެގ ފަރާުތން އަިއ ދެ ެގ އަރިުހްނ ރި َحِبيب بن زيدަގއި َجِرير ابن:  7ދަލީލު 
އަިރއަށް ަވެދަވަޑއިެގްނނެިވ ެއެވ. އެ ދެމީުހްނެވސް  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرسُولމަންދޫުބްނގެ ާޙދިޘާަގއިެވ އެެވ. "އެ ެދ ސަފީުރން 

ްށ ނަބިްއޔާ ކަާރހަތްތެިރ ކުރެްއިވ ަވީނ ުތނބުޅި ބާލައި މަތިމަސް ދިުގކޮށްަފ ެއެވ. ަފހެ، ެއހިނދު އެ ެދމީުހނަްށ ބެއްެލުވމަ
އެެވ. އަިދ ޙަދީްޘ ކުެރއްިވ ެއެވ. "ިތޔަ ދެމީުހްނނަށް ހުިރ ހަލާެކްއގެ ބޮުޑކަމާ ެއެވ. ިތޮގތަްށ )ަމތިމަސް، ތުނބުޅި( 

ޔަޢުީނ : އެ ެދމީުހން ބުންެޏެވ. "ައހަރެެމްނގެ ަރއްބު ެއެވ. )؟" ބެހެްއޓުމަްށ ިތޔަ ެދމީުހްނނަށް އަމުުރ ކުީރ ާކކު ހެްއެޔވެ 
 قص و لحيتي بإعفاء أمرني ربي ولكنޙަދީޘްފުުޅ ުކރެއްިވ ެއެވ. ) ملسو هيلع هللا ىلصކިސްރާ ެއެވ.(" ފަހެ، ެއިހނުދ ރަސޫލާ 
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އެެހނަސް ތިަމން ނަބިްއާޔގެ ަރއްުބ ތިަމން ަނބިއްާޔއަްށ ައމުރުފުޅު ކުރެްއީވ ތިަމންނަިބްއޔާެގ ުތނބުޅި ( "شاربي
 ".ނަިބްއޔާެގ މަިތމަސް ުކރުކޮށް ކޮށުމަެށެވދޫކޮށްަފއި ެބެހއްޓުަމށާއި، ތިަމްނ 

އެ ިއލާހު ެއންެމ ލޯބިޮވޑިަގްނނަާވ ިއންާސނާ، ެއންމެ ަފުހެގ هللا ގެ ަރއްބު،   ملسو هيلع هللا ىلصލޯބިާވ އަުޚްނނޭެވ! ރަސޫލާ  
  ؟ރަސޫލާއަށް އަމުރުފުޅު ކުެރއްީވ މިފަަދިއންެނެވ. ިތބާއަްށ މި ައމުރުފުޅު ޯނންާނނެ ެހއްެޔެވ

ެއހެނަްސ މިައދު ިމީއ މުސްލިމުްނެގ ؟ އަޚާ ެއވެ! މިފަަދ ކިަތއް ކިތަްއ ޙަދީޘްޯތ ެއެވ؟ ެޔެވމި ޙުުކމް ނާްނާނނެ ހެއް 
ތެރެިއން އެތަެކއް ބަަޔކު ބޮުޑެވެގްނާވ ިއހުމާލަުކން ިއހުާމލުެވ، އިްނތިާހއަްށ ފަުރވާކުަޑެވ އަރަިއަގނެަފއިާވ ބޮުޑެވެގންާވ 

 .ޖަރީމާ އެެކެވ

އް ފަހަެރއްެގ މަިތްނ ައއިސްފަިއާވ އަމުުރފުޅެްއެގ ާވަހކަ ެއެވ. ސުާވުލ ުނކުެރޭވެނ އަޚާ ެއވެ! މި ަދްއކަީނ ީދނުަގއި އެތަ 
ެގ ކުިރފުޅުމަީތަގއި ހުްނަނން ެޖޭހ ދުަވުހަގިއ ެއކަލާނެގއަށް ތިބާ ހުރި ޞޫރަ هللا އަޚާ ެއވެ! ؟ ކަމަށް ދެެކނީ ެހއްެޔެވ

 .ދެކެޮވިޑަގންަނާވުދަވހު ހުްނާނނެ ޮގާތއިމެުދ ިވސްނާލުްނ ހުްއޓެެވ

އަޚުްނޭނެވ! އިްސވެ ިޛކުރުެވދިަޔ ެއންެމހަިއ ޙަދީްޘތަުކަގއިާވ )ުތނބުިޅ ބެެހްއޓުމަށް( އައިސްަފއިާވ އަމުރުފުޅުަތއް މި 
 .ޛިކުރު ކުެރޭވ ާއޔަތްަތކުެގ ާމނަިއެގ މަްއަޗްށ ެގްނޮގސް ިވސްނާުލން ހުްއޓެެވ

سُولُُ آتَاكُمُُ َوَما އަދި ރަސޫާލ ތިަޔބައިީމުހންަނށް ގެނެްސދެްއިވ ޮކންމެ ެއއްެޗްއަގިއ "  فَانتَُهوا َعن هُُ نََهاكُمُ  َوَما فَُخذُوهُُ الرَّ
ތިޔަަބއިީމހުްނ ހިާފށެެވ. އަިދ ެއ ނަބިްއޔާ ތިަޔބައިީމުހްނނަށް ަނހީކުެރއްިވ ޮކންެމ ކަަމުކން ަފހެ، ތިަޔބައިީމުހން 

 ".ދުރުެވަގްނނާެށެވ

ަނބިްއޔާ އަމުރުފުުޅ ކުަރއްާވ ައހަރެެމްނނަށް އެ ޙުކުްމ ނުެގެނސްދެއްާވ ނަފްސަށް ބުނެުލން ހުްއެޓވެ! ތުނބުޅި ެބހެްއޓުމަްށ 
  ؟ހެްއޔެެވ

ذَرُِ ِرهُِ َعنُ  يَُخاِلفُونَُ الَِّذينَُ فَل يَح  ُأَِليمُ  َعذَابُ  يُِصيبَُهمُ  أَوُ  فِت نَة ُ تُِصيبَُهمُ  أَن أَم 

ުނަވަތ ޭވންެދިނވި ޢަޛާެބއް ޖެހިާދެނކަމަްށ އެަބއިީމހުްނ ައދި ނަިބއްާޔެގ އަމުރުފުާޅއި ޚިލާފްާވ ީމހުްނނަްށ ަބލާއެއް "  
ުދިނޔެ ަމތީަގއި ބަލާއެއް، ؟ ބިރުެވިތާވުހށި ކަެމެވ." ތުނބުޅި ބާލާ މީާހ ެއ ދޫުކރަީނ ނަބިްއާޔެގ ކިަތއް އަމުރުފުޅު ެހއްެޔެވ

 ؟އަދި ޤިާޔމަތް ދުަވުހަގިއ ޭވންެދިނވި ޢަޛާަބށް ބިުރެވިތުވްނ ުނޭވ ެހއްެޔެވ
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އެންެމަހއި ަޙދީޘް ތަެކްއަގިއ ަވނީ ާސފު ލަފްުޒން، ޞަރީަޙ ލަފްޒުްނ، ؟ ! މިފަަދ ކިަތއް ޙަދީޘް ހެްއެޔެވއަޚާ ެއެވ
އެްއެވސް ޚިލާެފއް ުނާވެނ ިމްނަވރަށް އަމުުރެގ މާަނިއަގ އެެވ. އަމުރުފުުޅ ކުަރްއާވފަ އެެވ. ުވުމްނ މިީއ ީދުނަގިއ 

 . ޝަަރޙަ ކުެރއްިވ ޢިލްުމެވިރންެގ ބަސްފުޅުތަުކްނ ބަާޔްނެވެގްނެވ ެއެވކަނަޑއެޅިފަިއާވ ާވޖިބު ުޙކުެމއްަކން ިމ ޙަދީްޘތައް 

( 728ަޙންބަލީ މަޛްހަބަްށ ނިސްަބތް ަވޑަިއަގންަނާވ އިާމމެއް، އަަވހާރަުފޅި ) هللا رحمه  تَيمية ابن اإلسالم َشيخ اإلمام
 ".ިވދާުޅެވފަިއެވ ެއެވ. "ުތނބުޅި ބޭުލން ޙަާރމްެވެގންެވ ެއވެ 

( ިވދާުޅެވފައިެވ 671މާލިީކ މަްޛހަބަްށ ނިސްަބތް ަވަޑިއަގްނަނާވ އިމާެމއް، ައަވހާރަފުޅި ) هللا رحمه طُبِيالُقر اإلمام 
 ".އެެވ. "ުތނބުިޅ ބޭލުްނ ުހއްަދއެްއ ނުާވނެ ެއެވ. އިްސތަިށ އުފުުރން އަިދ ޮކށުްނ ުހއްަދއެްއ ނުާވނެ ެއެވ

ފަިއެވ ެއެވ. "މަތިމަްސ ކުުރކޮށް ކޮށުާމިއ އަިދ ުތނބުިޅ ( ިވދާުޅެވ456ައަވހާރަފުޅި ) هللا رحمه َحزم ابن اإلمام
 ".ދޫކޮށްލާަފއި ެބހެްއޓުމަްށ )ޢިލްުމެވިރން( ިއޖްމާުޢަވޑަިއެގްނފައިެވ އެެވ

( ިވދާުޅެވަފއިެވ 763ޙަްނބަލީ އެންެމ ުފންާނބު އުސް ފިުޤުހެވރި އިމާެމއް، ައަވހާރަފުޅި ) هللا رحمه مفلح ابن اإلمام
 ".")ެއންެމހަިއ ދަލީލުތަުކން( އަހަރެެމްނނަްށ ބަާޔްނެވެގްނަވނީ ބޭލުަމކީ ަޙރާމް ކަމެެކެވއެެވ. 

 

( 676ޝާފިީޢ މަޛްހަުބެގ ެއންެމ ފުްނނާބުއުްސ ެއއް ޢިލްމުެވިރޔާ ެއެވ. ައަވހާރަފުޅުީވ ) هللا رحمه النووي الَحافِظ
ުލން ުހއްެޓެވ. ެއްއެވސް ޮގތަަކށް އެ ކުރުކޮްށ ޮކުށމާއި އެ ިވދާުޅެވފަިއެވ ެއެވ. "ުތނބުޅި އޭެގ ައޞްލުަގިއާވ ޮގތަްށ ދޫކޮށް
 ".ނޫްނ ޮގތަކަްށެވސް ެއ އިސްަތށިތަަކށް ހަަދއިެގން ުނާވެނ އެެވ

( 463މާލިކީ މަޛްހަުބެގ ެއންމެ ފުްނނާުބއުސް އެްއ ިއމާމެެވ. ައވަހާަރފުޅުީވ ) هللا رحمه البر َعبد ابن اإلمام
 ".ުލން ޙަާރމްެވެގންެވ ެއވެ ިވދާުޅެވފަިއެވ ެއެވ. "ުތނބުޅި ބޭ

އަޚުްނޭނެވ! ިއންސާާފއި ަޢދުލުެވިރކަމުަގިއ ިވްސނާލުްނ ުހއްެޓެވ! މިީއ އިސްލާމް ީދެނެވ. މީަހކު ބުާނ ެއްއޗެއް، ައދި 
އޭާނެގ ޞޫަރއަީކ ދީެންއ ޫނެނެވ. މިަތނުަގިއ ެއކިެއކި ަމޛްހަބުތަުކގެ ުސްނނަުތެގ އިމާުމްނގެ ބަސްފުޅުިމަވނީ ޛިުކރު 

 . ެއެވ. އެްނމެަހއި އިމާުމްނ ުދނިެޔ ދޫކުަރްއާވފަިއަވީނ ިދެވރިރާްއޖެ އިސްލާމް ުވުމެގ ކުރީަގއި ެއެވކުރެިވފަ 

ީވިހނުދ ިމއީ އެްނމެ ުކރީަގއި ދީުނަގއި ުޙއްޖަާތއި ދަލީލުން ފާުޅެވަފއިާވ ޮގތެެވ. އޮުޅާވލުމަީކ މި ދަލީލުތަކަްށ ޤަަދރެއް 
ަވާތއި ހިްތ އެދޭ ޮގަތށް އެޭދހާ ަތނަުކްނ ބަސްތަްއ ނަަގއި ބުާނނަަމ އެމީެހްއެގ ނުދީ، ބަލިކަިށ، ުޙއްޖަެތްއނެތް ތިާމެގ ޝަހު 

 ؟ދީނަީކ ޤުުރާއނާިއ ސުްނނަތްޯތ ސުާވުލ ކުުރން ުހއްެޓެވ



 

5 
 

އަޚުްނޭނެވ! ަނބިްއޔާެގ އަމުރުފުޅުަތކަީކ ޮކންފަަދ ޤަދަެރްއ ދެިވފަިއާވ، މަޤާެމއް ދެިވެގންާވ ބަސފުޅުަތކެްއކަްނ ނަިބއްާޔެގ 
 ޭބކަލުްނ ެދނެަވަޑިއެގްނެނިވފަަދއިްނ ައހަރެެމްނ ދަްނަނން ޖެެހ ެއެވ. އެފަަދއިްނ ެއބޭކަލުްނ ތަރުިބްއޔަުތ ކުެރއްީވ އަޞްާޙބު

-  الصديق بكر أبُوނަބިްއާޔ ެއެވ. ައހަރެެމްނ އެަފދަިއން ދަރިަވުރ ުވމަެށެވ. މި މިޘާލަށް ނަަޟރު ހިްނާގލުްނ ހުްއޓެެވ. 
 ިވދާޅުެވަފިއެވ އެެވ.   -عنه هللا رضي

ުކރެްއިވ ެއއްެވްސ ޢަމަލުފުޅަަކށް ޢަމަުލ ުނކުަރއްަވއި ދުލެއް ުނކުަރއްަވމެެވ.   ملسو هيلع هللا ىلص"ތިމަން ޞަޙާީބ ުދަވަހުކެވސް ނަބިްއޔާ 
ެގ އެްއެވސް އަމުރުފުަޅކަށް ަޢމަލު ުނކުރަްއާވ ދޫކޮށްަލއިިފނަމަ، ހަަމކަަށަވުރން އަހަެރން   ملسو هيلع هللا ىلصއެެހނީ، ނަިބްއޔާ 

 ".ސްާދނެ ކަމަްށ ައހަެރން ބިުރެވިތަވެމެވމަުގފުރެިދޮގ

 .ިވދާޅުެވފަިއެވ ެއެވ  -هللا رحمه- بطة ابن إمامމި ރިާވޔަްތ ޛިކުުރ ކުެރއްުވމަށްަފހު 

ެގ އެްނމެ އަމުރުފުަޅކާ ޚިލާްފެވަވޑަިއެގންފި ިހނދު  ملسو هيلع هللا ىلص އެންެމަހއި އަުޚންޭނެވ! ިމއީ ޞިއްީދޤުލް އަކްބަެރެވ. ަނބިއްޔާ "
 "...ހަާލކުެވދާެނ ކަުމެގ މަްއަޗްށ ބިރުފުުޅ ީހެވ ެއެވ އެބޭފުޅާ މަުގެގއްލި

 .އަޚުްނޭނެވ! ޤުުރއާުނެގ ޙުްއޖަތްަތއް އަިދ ސުްނނަުތެގ ަދލީލުތައް އޭަގއިާވ މުާރދާ އެްއޮގތަްށ ަޞޙާބީްނ އުފުލި އެވެ 

ާތބިޢިްނ ުއފުލި -ބާުޢއްއެ ަފދަިއން ޞަޙާީބްނެގ އަރިުހން ދަރިަވރުިވ ތާބިީޢން ުއފުލި ެއެވ. ެއއަށްަފުހ ެއ ފަަދއިްނ ައތް
އެެވ. ެއއަށްަފހު ެޖިހެގްނ ައއި ޤަުރނުެގ ައހުލުެވިރްނނެެވ. ެއއަށްަފހު ހަަމ އެަފދަިއން އެ މާަނާއއި، އެ ފަހުްމަގއި ޖެިހެގްނ 

ނެެވ. އަިއ ޤަުރނެެވ. ެއންެމހަިއ މީސްަތކުްނ ުގިޅ ލާމެިހފަިއަވީނ ޭޗނު ބޮުޅތަްއ ެއކަިތ ައނެަކްއާޗިއ ލާމެހިަފިއވާ ަފދަިއން 
ޤިޔަމާާތިއ ޖެެހންެދްނެވސް ިމ ޖަމާަޢތް ިމޮގުތަގއި ެދމި އޮްނާނނެ އެެވ. އަިދ ެއންެމަހއި ޭބކަލުްނގެ ބަސްފުުޅތަްއ ާވަކން 

 .އެެވ ކަށަަވީރ އެަކއްެޗއްެގ ޮގުތަގ

މީެގ މިޘާލަކީ އަހަެރމެްނެގ މި ަޒމާުނަގިއ ފާުޅިވ އެްނމެ ބޮޑެތި އިމާުމންެގ ބަސްފުޅުަތކެެވ. ކުީރގެ ސަޢުީދ ޢަރަިބްއޔާެގ 
 .ިވދާުޅެވފަިއެވ އެެވ  هللا رحمه بَاز ابن العَالََّمة الشَّي خމުފްތީ 

ހެުންނގެ ަމްއަޗށް މަިތެވރިެވެގންާވ ަކމެްއެގ ެދްއާވަފއިާވ ކަރާާމތެެކެވ. ައދި އެީއ ައން هللا ތުނބުޅިައކީ ފިރިެހުނންނަްށ "
ޮގުތަގިއ ލެްއިވ އެެވ. އަިދ ުތނބުޅި ބޭލުމުަގިއވާ ާކފަރުްނނާ، ފާފަކުާރ ީމހުްނެގ މަްއަޗްށ މަިތެވިރެވެގްނވާ ސިަފއެްއެގ 

ހެ، ތުބުިޅ ޮކށުން ޮގުތަގިއ ލެްއިވ އެެވ. ފަެހ، އެީއ ފިިރހެުންނނަށް އޮްތ ީޒނަތެެކެވ. އަދި ެއއީ ޫމުނަގިއާވ ނޫެރކެެވ. ފަ
 ".ނުަވތަ ބޭުލން ަފދަ އެްއެވސް ޮގަތކުްނ ުތނބުިޅޔާ ެބހިެގން ނުާވެނ ެއެވ

 



 

6 
 

ަވނަ ޤަރުުނަގއިެވްސ ަހއްުޤަގއިިވ ައހުުލެވރިްނެގ ބަސްފުޅުަތއްެވްސ ހަަމ ެއފަދަ ެއެވ. ެއކަްއެޗއް  14އަޚުްނޭނެވ! 
ުދ އަިރމަތިްނ ޮކށައި، އަރިއަިރ މަިތން ބާލައި، ފްެރންްޗ، އެއްޮފތަުކން ކިެޔިވ ފަދަ ެއެވ. ސުާވލަީކ އެެހްނުވމުްނ، މިއަ

  ؟ޑިޒައިްނ ޑިަޒއިްނއަްށ ަހދައި، ިމއީ ޢިލްުމެވިރން ކަުމަގިއވާ ފަާރތްތަެކއްާބ ެއެވ

  !އުޑުަމިތން ާބަވއިލެްއުވުނ ަވޙީައށް ިކޔަަމްނަގުތން ާބަވ ެއެވ 7ޤުރުާއނާިއ ސުްނނަަތށް ތަަބޢަުވން ބާަވ ެއެވ! 

ާވލުާމއި ޢިލްމުެވިރްނގެ ަމްއަޗށް ޙަްއޤު ނޫްނ ބަސްތައް ބުުނން ބާަވ ެއެވ. މިބަްސތަކަްށެވސް ޢިްލމުެވިރން ަވީނ ނުަވތަ އޮޅު
ބަސްފުޅު ިވދާޅުެވަފއި ެއެވ. ިމއަދި ސަުޢދީ ޢަަރބިްއޔާެގ އެްނމެ ބޮެޑތި ޢިލްުމެވިރންެގ ތެޭރަގިއ ިހމެިނަވަޑއިަގްނަނާވ އަިދ 

 .ިވދާޅުެވަފިއެވ އެެވ هللا حفظه الفَوَزان َصالح العَالََّمة ي خالشَُّފަތުާވ ކޮެމޓީެގ ެމންބަރު 

ސުާވލު : ިކޔަާވ ކުިދްނގެ ެމދުަގއި ތުނބުޅި ޮކށުްނ ަވީނ ޢާްއމު ަކމަކަްށ ެވފަެއެވ. ަފހެ، މިކަަމށް ޝެއިްޚ ެދްއާވ 
 ؟ނަޞޭަޙތަީކ ކޮަބއިޯތއެެވ

ޢިލްުމެގ ދަރިަވުރންެނއް ޫނެނެވ. ުތނބުޅި ކޮށުމަީކ ސުްނނަުތަގއިާވ ޮގެތއް ޖަާވުބ : "ިތފަދަިއްނ ަކންަތއް ުކރާ ީމުހންަނކީ 
ނޫެނެވ. ޢިލްުމެގ ައހުލުެވިރންަނކީ ުސްނނަތަްށ ޢަމަލުކުާރ ބަެއކެެވ. ުސްނނަުތަގިއ ަވނީ ތުނބުޅި ޫދކޮށްލުެމެވ. ެއީމހެްއެގ 

 ".ތުނބުޅި ކޮާށ ީމހުްނނަީކ ޢިލްުމެގ އަހުުލެވިރންެނއް ޫނެނެވ


