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 بســن اللّـه الّرحوـن الّرحيــن

 دوحه نبينا سلين رووال األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالوين رب هلل الحود
 عينلوأج وصحبه آله وعلى

 

  ،ުމިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދ 

  ްޢިއްޒަތްތެރީން، އެންމެހައިމި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ވެވަޑައިގަންނަވާ އެކި ޙައިޘިއްޔަތުނ 

  .ްއަޚުންނާއި އުޚުތުނ 

 ްވަ ބަރަކާތުހهللا ވަ ރަޙްމަތު  އައްސަލާމް ޢަލައިކުމ 

 
 

 ތަޢާރަފު 
 

ރޒްއިން އިންތިޒާމު ކުރައްވައިގެން، މިއަދު މި ފައްޓަވާ އޮފް  މިނިސްޓްރީ --- އިސްލާމިކް އެފެއަ

ނޑު ވަރަށް  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޢިލްމުވެރީންގެ މަހާސިންތާގެ އެންމެހައި ބައިވެރީންނަށް، އަޅުގަ

ނޑުގެ ދުޢާއަކީ، މި މަހާސިދަންނަވަން. އާއި މުބާރިކުބާދީ ތަހުނިޔާ  ންތާއަކީ ކާމިޔާބު އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި  މަހާސިންތާއަކަށް ވެގެން ދިޔުން. އަދި އިސްލާމީ އުއްމަތަށާއި އަޅުގަ

ނޑިވަޅަށް މުހިއްމު މައުޟޫޢުތަކަކާ މެދު، ޢިލްމީ ގޮތުން މުހިއްމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި، ފައިދާ  ދަ

 ސިންތާއަކަށް ވުން. ކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކެއް ބަދަލު ކުރެވިގެން ދާ މަހާ 
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތު 
 

މާތްވެގެން ވާ އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި ހިދާޔަތުގެ ރަޙްމަތް، ދިވެހި ޤައުމަށް މިންވަރު ކުރެއްވި ތާ 

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އިސްލާމް ދީނާއި ޤައުމީ އަހަރު ވަނީ ފާއިތު ވެގެން ގޮސްފައި.  011

އިސްތިޤްލާލަށް ކުރިމަތި ވި ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތިލުމުގައި، ދިވެހީން ވަނީ ސާބިތުކަން ދައްކައިފައި. 

ޣައިރުމުސްލިމް ބާރުތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްޗަށް އަތްގަދަ ކޮށް، އިސްލާމް ދީން މި ޤައުމުްނ 

ކަތްތައް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލުމަށް ޓަކައި، މި ޤައުމުގެ ބަޠަލުން ވަނީ ރެއެއް ފޮހެލުމަށް ކުރި މަސައް

ނޑުގައި، އަތްވާއި ވާރޭގައި، ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައި.  ދުވާލެއް ނުބައްލަވައި، އެއްގަމާއި ކަ

އްވި. މިއަދު ސުބުޙާނަހޫ ވަ ތަޢާލާ ނަޞްރު ދެهللا އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ މަތިވެރި ޖިހާދަށް، އޯގާވަންތަ 

ނޑުމެންނަށް އިސްލާމް ދީނުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި މި ތިބެވެނީ، މި ދެންނެވި ބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަ
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ނޑުމެން ހަނދާން هللا ޤުރްބާނީ އާއި،  ސުބުޙާނަހޫ ވަ ތަޢާލާގެ ނަޞްރުގެ ސަބަބުން. މިއީ އަޅުގަ

 ނައްތައިލައިގެން ނުވާނެ ކަންކަން. 

 

ގައި، އިސްލާމް ދީނަކީ ދިވެހި ޤައުމުގެ ޝަޚްޞިއްޔަތުގެ އެއް އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ގޮތު

އުންސުރު. އިސްލާމް ދީނަކީ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ އެއް އަސާސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމާއި 

ދެމިއޮތުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިއްރަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ މިއަދާ ހަމަޔަށް އިސްތިޤްލާލް ސިޔާދަތާއި 

ދިވެހި ޤައުމުން އިސްލާމް ދީނުގެ  އެހެންކަމުން،ހީން ސާބިތު ވެތިބި ތިބުން. ވަޙްދަތުގައި ދިވެ 

ނޑުމެން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު  ދަންމަރުގެ އަލިކަން ނެތިގެން ދިޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ސުބުޙާނަހޫ ވަ ތަޢާލާ هللا އެއްބައިވަންތަކަމާ އެކު، އެންމެން ގުޅިގެން، މަސައްކަތް ކުރާން ޖެހޭ. 

ނޑުމެންނަށް މިންވަރު ކުރެއްވި މި މަތިވެރި ނިޢުމަތް، އަންނާން އޮތް ޖީލުތަކާ ހަމަޔަށް  އަޅުގަ

 އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކު ވާޞިލު ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާން ޖެހޭ. 
 

 ގޮންޖެހުންތައް ވަނަ ޤަރުނާ އެކުގައި އަންނަ  60
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ނޑުމެން މި ގުނަމުން ދަނީ . މިއަދުގެ ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ހުރި ގޮތަށް ވަނަ ޤަރުނު 60 އާދެ، އަޅުގަ

އިސްލާމީ ރިމަތި ވެފައި ވާ ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ. އިސްލާމް ދީނާއި މުސްލިމުންނަށް ކު  ބަލައިލާ އިރު،

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ނިކަމެތި ވެފައި. އަޚްލާޤީ އުއްމަތް މިހާރު މިވަނީ، ޢިލްމީ ގޮތުން ފަޤީރު ވެފައި. 

ނޑުމެންގެ ކާބަފައިންނަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގޮތުން، ޣަފްލަތުގެ ނިންޖެއްގެ ތެރެއަށް ޣަރަޤު ވެފައި.  އަޅުގަ

ކަންކޮޅުތަކަށް ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުނާއި ޢިލްމުގެ އަލިކަން ގެންގޮސްދިން މުޙްސިނުންތަކަކަށް ވިޔަސް، 

ނޑުމެންގެ  ކާބަފައިންނަކީ އަނިޔާވެރިކަމާއި ބޭއިންޞާފާއި ލާއިންސާނިއްޔަތުގެ އަނދިރި ކިއްލާތައް އަޅުގަ

ނޑު ކޮށް، އިންސާނިއްޔަތަށް މިނިވަންކަމާއި ޢަދާލަތާއި އުޚުއްވަތުގެ މެސެޖު ގެންގޮސްދިން  ނޑުފު ފު

ނޑުމެންގެ ޙާލަތު ވަނީ ޤައުމު ކަމަށް ވިޔަސް،   ބަދަލު ވެފައި. ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު އަޅުގަ

 

މުސްލިމުންނާ މެދުގައި ޢަމަލު ކުރެވެމުން ދަނީ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، 

ބޭއިންޞާފުން. މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާއަކީ އަނިޔާއެއް ނޫން ކަމަށް ބެލުމުގެ ސަގާފަތެއް ވަނީ 

އަގެއް ނުދައްކައި  މުން ނިކަމެތި ކުރުމަކީޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަނެ މުސްލިމުސްލިމުންގެ އުފެދިފައި. 

މީސްތަކުންނަށް އޮޅުވައިލައި، ދީނުގެ އިސްލާމް ދީނާ ބެހޭ ޙަޤީޤަތް ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށް ވަނީ ވެފައި. 
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މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ހަމައެއާއެކު، މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުން.  މޫނު ހުތުރު ކުރުމުގެ 

އިޚްތިލާފީ މައްސަލަތަކުގައި އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ  ދެކޮޅުވެރިކަން އުފެދިފައި. ވަނީ ބައިބައި ވުމާއި 

ދެކޮޅުވެރި ވުމާއި، ދީނުގެ ނަމުގައި ހަރުކަށިކަމާއި ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫޙު ކުރިޔަށް ނެރުމުގެ އޮއިވަރެއް 

 ވަނީ ހިނގާން ފަށައިފައި. 
 

 ޢިލްމުވެރީންގެ ދައުރު 
 

ގޮންޖެހުންތަކެއް، އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ކުރިމަތި ވެފައި ވާ އިރު، ދީނަށް މި ދެންނެވި ފަދަ އެތައް 

  އްވާން ޖެހޭ ވާޖިބު ވަރަށް ބޮޑު. ދީނީ ޢިލްމުވެރީން އަދާ ކުރަ ،އަދި މުސްލިމުންނަށް ޓަކައި ޓަކައި

 

އަހަރުގެ ތާރީޚަށް ބަލައިލާ އިރު، އިސްލާމީ އުއްމަތާއި މުސްލިމުންގެ ޙައްޤުގައި  0011ވެއަތު ވެދިޔަ 

އިސްލާމީ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވީ މި އުއްމަތުގެ ޢިލްމުވެރީން. އެ ބޭފުޅުން ވަނީ 

ބާނީތަކެއް ވެވަޑައިގެންފައި. އުއްމަތުގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ޢިލްމުގެ އަލިކަން ފެތުރުއްވުމަށް ޓަކައި ޤުރު

އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތް ނެގެހެއްޓެވުމަށް ޓަކައި ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި އިޙްސާންތެރިކަން 
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ދީނުގެ ރަޙްމަތާއި،  ކުރިޔަށް ނެރުއްވައިދެއްވައިފައި. ހަމައެއާއެކު، އެ ބޭފުޅުން ވަނީ އިސްލާމް 

މިއަދު ތަކެއް އިސްލާމީ އުއްމަތަށާއި ދުނިޔެއަށް ދައްކަވައިފައި. ސަމާޙަތާއި، ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ ނަމޫނާ

ނޑުމެން ތަބަޢަ ވާން ޖެހެނީ އެ ބޭފުޅުން  ނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގައި މެ، އަޅުގަ އަޅުގަ

 ދެއްކެވި ނަމޫނާއަށް. 

 

އަންހެނުން މަގުމަތި  އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތި ވެ، މުސްލިމް ކުޑަކުދީންނާއި

ކުރެވި، މުސްލިމުންގެ ލޭ އޮހޮރުވައިލުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ވެފައި ވާ އިރު، ޢިލްމުވެރީންގެ 

ވިސްނައި އެންމެ މުހިއްމު ޒިންމާއަކީ ޢިލްމުގެ ބާރުން އިސްލާމީ އުއްމަތް ބާރުވެރި ކުރުވުމުގެ ޒިންމާ. 

ނިޔޭގެ އޮޔާއިވައި ހިނގާ ގޮތް ދެނެގެން ތިބޭ ހަރުދަނާ ފިކުރު ކޮށް، ދުނިޔެއަށް ހޭލުންތެރި ވެ، ދު

އް. ވެއަތުވެދިޔަ ތަނުގައި ވާޖިބެބަޔަކަށް ވުމަށް މުސްލިމުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ޢިލްމުވެރީންގެ 

އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރީން ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުންގެ މައިދާންތަކުގައި ހޯއްދެވި ޙައިރާން ކުރުވަނިވި 

ވާހަކަ އާ ޖީލުތަކަށް ކިޔައިދީ، އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެރި ވާ ދަރީންތަކެއް  ކުރިއެރުންތަކުގެ

އުފެއްދުމަކީ ޢިލްމުވެރީންގެ ޒިންމާ. ދީނީ ޢިލްމުގެ އިތުރުން، ސައެންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި 
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މަކީ އިޤްތިޞާދާއި ފަންނުތަކުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަރައިދިޔުމަށް މުސްލިމުންނަށް ހިތްވަރު ދިނު

އަލުން  އުއްމަތުގެ ޢިއްޒަތާއި ކީރިތިމޫރިތިކަންއިސްލާމީ ޢިލްމުވެރީން ކުރައްވާން ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. 

 މަގަކީ އެއީ.  އިޢާދަ ކުރެވޭނެ

 

ނޑިވަޅުގައި ޢިލްމުވެރީންގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް  ކަމަށް އަޅުގަނޑު  މަސްއޫލިއްޔަތުހަމައެހެންމެ، މި ދަ

هللا މުންނާ މެދުގައި ވެސް އޯގާވެރިކަމާއި އިންޞާފުގެ މަގުން ކަން ކުރުމަށް ޣައިރުމުސްލިދެކެނީ، 

އެންގެވުން، މުސްލިމުންނަށް އަބަދުމެ ހަނދާން ކޮށްދެއްވުން. ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެންގެވި 

هللا ލަ އަނިޔާވެރިކަމާއި ބޭއިންޞާފާއި ޢަދާވާތްތެރިކަމުގެ ރައްދު ދޭން ޖެހެނީ، ކީރިތި ާމތް ރަސޫލާ ޞައް

މައްކާގެ މުޝްރިކުންނާއި، ޠާއިފުގެ . ފިލާވަޅު ލިބިގެންޢަލައިހި ވަ ސައްލަމަގެ ސުންނަތުން 

މީހުންނާއި، މުނާފިޤުން ފަދަ މީހުންނާ މެދު އެކަލޭގެފާނު ގެންގުޅުއްވި މަތިވެރި ޚުލްޤުފުޅުން ޢިބުރަތް 

ގެ ބަދަލު ދެއްވީ ހެޔޮކަމުން. ބަދަލު އިތުރު އެކަލޭގެފާނު އަނިޔާތަކަށް ކެތް ކުރެއްވި. އަނިޔާ ހޯދައިގެން. 

ދުވަހު، މަޢާފު ކުރެއްވި. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ އަކީ، މި  ހިއްޕެވުމުގެ ބާރު ލިބިވަޑައިގަތް

އަދި، ރުޅިވެރިކަމާއި ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫޙާ ނަމޫނާ އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ޖީލުތަކަށް ހުށަހަޅައިދިނުން. 
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މުގެ މަގުން މުސްލިމް ޒުވާނުން އެއްފަރާތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. އެކު، ދުނިޔެއާ ކުރިމަތި ލު

އޭގެ ބަދަލުގައި، އާ ޖީލުތަކަކީ ޢިލްމާއި އަޚްލާޤާއި ތަމައްދުންގެ ޒީނަތްތެރިކަން ލިބި، އޭގެ ބާރުގައި 

ހެދުމަށް  އިސްލާމް ދީނަށް ނަޞުރު ދީ، ދުނިޔެއަށް އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން ފޯރު ކޮށްދޭ ބަޔަކަށް

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކަށް ހަދާން ޖެހޭ.   މަސައްކަތް ކުރުން، އަޅުގަ
 

 ޚިލާފުތަކާ މެދު ފަރުވާތެރި ވުން 
 

ނޑުމެން ވިސްނާން  ނޑިވަޅުގައި، އަޅުގަ އިސްލާމީ އުއްމަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ނިކަމެތި ވެފައި ވާ މި ދަ

ފުތަކާއި މީ ގޮތުން އުފެދޭ އިޚްތިލާ ޢިލްޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ވެސް އެބަ އޮތް. އެއީ، 

ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާ ހުރެ، އިސްލާމީ އުއްމަތް ބައިބައި ވެގެން ދާނެ ގޮތަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން 

 ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާ މައްސަލަ.

 

ދީނީ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން، ޚިޔާލު ތަފާތު ވުމަކީ އިންސާނީ ޠަބީޢަތުގައި ހިމެނޭ ސިފައެއް. 

ކަންކަމުގައި ވެސް، އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ވެސް، އެކި މީހުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތު ވުމަކީ ޠަބީޢީ 



10 | P a g e  
 

ނޑުމެން  އިސްލާމީ ކުރާން ޖެހެނީ، ދީނީ ކަންކަމުގައި އުފެދޭ އިޚްތިލާފުތަކަކީ  ޤަބޫލުކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ރެނދުތަކަކަށް ވެގެންއުޚުއްވަތާއި ވަޙްދަތުގެ ކިއްލާގައި އަޅާ  ނުވާނެކަން. މިއީ އަޅުގަ

ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މާތް ސުންނަތުން ދެއްކެވި މަގު. މި އުއްމަތުގެ ޢިލްމުވެރީން ވެއަތުވެދިޔަ 

ދައުރުތަކުގައި ވަނީ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާއެކު ވެސް، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު ދެކެ ލޯބި ވެ، އެއް 

ެއްއަބަޔުކ ައެންއ ަބަޔަކްށ ިއުޙިތާރްމ ، ކުރިޔަށް ނެރެކަން ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ މެދު އޯގާވެރި

  .ޮކްށެގްނ ުއޭޅެނ ޮގުތެގ ިމާސުލަތްއ ަދްއަކަވިއަފއި 

 

އިޚްތިލާފީ މައްސަލަތަކާ ހުރެ، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔެއްގެ ޢަޤީދާއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ހިސާބަށް 

ސްލިމުން ބައިބަޔަށް ބެހި، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ގޮސްގެން ނުވާނެ. އިޚްތިލާފީ މައްސަލަތަކާ ހުރެ، މު 

ބަޔަކާ ވަކިވަކި ވެ، ވަކި ޖަމާޢަތްތަކަކަށް ވެގެން ނުވާނެ. އިޚްތިލާފީ މައްސަލަތަކަކީ، އެއް ބަޔަކު 

އަނެއް ބަޔަކު ދުރުހިލޭ ކުރުވާ ކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނެ. އޭގެ ބަދަލުގައި، އިޚްތިލާފީ މައްސަލަތަކާ އެކު، 

ނޑުމެން ދަސް ކުރާން ޖެހޭ. އެއް އުއްމަތެއް   ގެ ގޮތުގައި އުޅޭނެ ގޮތް އަޅުގަ
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ނޑުގެ ވާހަކަ ނޑަށް ދަޢުވަތު ދެއްވި ނިންމައިލުމުގެ ކުރީން،  އަޅުގަ މި މުހިއްމު މުނާސަބަތަށް އަޅުގަ

ދަންނަވަން. ކަމަށް ޓަކައި، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް، ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދަށް ޝުކުރު 

ކް އަދި މިފަދަ މުހިއްމު ޙަރަކާތެއް އިންތިޒާމު ކުރެއްވި ކަމަށް ޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމި

ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި މަހާސިންތާގައި  އެފެއަރޒްގެ ވެރީންނަށާއި އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް 

އަހުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި މުހިއްމު ރިބައިވެރި ވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރީންގެ އަ

ނޑުމެންނަށް هللا ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިއްޕެވުން.  ސުބުޙާނަހޫ ވަ ތަޢާލާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ތައުފީޤު ދެއްވައި،    އާމީން!  ލައްވާށި!އަޅުގަ

 

 هللا އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތުއް 


