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 ةادهالشو يبِالغ مالع ،راهالظَّو ناطالبو راآلخو لُواَأل وه ،رادالقَ يمِظالع يلالع ِهللا دماحلَ         
 .رائص اهضقَو هيلَع هردقَ ام ىلَإِ دبع لُّكُفَ رسيفَ ربدو، ردقَفَ قلَخ .رِائمالضو رِائرسال ىلَع علطَّاملُ
أَوشهلَإِ الَ نأَ داُهللا الَّإِ ه وحدالَ هرِشيلَ كه الَو لَود الَو ظَمراه. أَوشهنَّأَ د محماد عبده ورولُسه 

صاحاآلياَ بت املُوجِعزات والبصرائ. ُهللا ىلَّص لَعيه وىلَع آله أَوصابِحه ومن ىلَع بِسيلاِهللا ىلَإِ ه 
سرائ. ولَّسم تسلكَ ماًيثأَ .اريام بعد. 
  

އަދި އޭނާއަށް ތަފާތު . އެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން އިންސާނާ ހެއްދެވީ  
ވިސްނުމަށްޓަކައި ސިކުނޑި . އެހުމަށްޓަކައި ކަންފަތްދެއްވިއެވެ. ބެލުމަށްޓަކައި ލޯދެއްވިއެވެ. ނިޢުމަތްތައް ލެއްވިއެވެ

ހިފުމަށްޓަކައި . ދެއްވިއެވެވަސްބެލުމަށްޓަކައި ނޭފަތް. އެވެދެއްވިއި ދޫވާހަކަ ދެއްކުމަށްޓަކަ. ވެދެއްވިއެ
ނާއަށް ދެއްވީ އެއްވެސް ސާންއެކަލާނގެ އި މިހުރިހާ އެއްޗެއް. ހިނގުމަށްޓަކައި ފައިދެއްވިއެވެ. އަތްދެއްވިއެވެ

އަށް އޭނާ هللا ދެއްވި  ނުލައިތި ނިޢުމަތްތައް އެއްވެސް އަގަކާފަހެ އިންސާނާއަށް މިއަގުބޮޑެ. އަގަކާ ނުލައެވެ
އީމާންވުން ވާޖިބެއްނުވޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި އޭނާގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި އޭނާ ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ރެއާއި 

ގެ އަމުރުފުޅަށް ކިޔަމަންތެރިވާ ޙާލު އޭނާގެ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا. ދުވާލު ޙަރަކާތްތެރިވާ މަލާއިކަތުން ވެއެވެ
ވާޖިބެއް ފަހެ އިންސާނާއަށް އެބޭކަލުންނަށް އީމާންވުން  .އްގައި އެބޭކަލުން ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެމަޢުނަވީ އެތައް ކަމެ

ކާއި ނުލައި އައެއްވެސް އުޖޫރަ. ގެ ހިދާޔަތަށްޓަކައި އެކަލާނގެ ރަސޫލުން ފޮނުއްވިއެވެނުވޭހެއްޔެވެ؟ އަދި އޭނާ
ލުންނަށް ފަހެ އިންސާނާއަށް އެބޭކަ. ކޮށްދިނެވެދިންނަވާނެމަގު ބަޔާން. ގެ ރިސާލަތު ފޯރުކޮށްދިނެވެهللا އޭނާއަށް 

ހެއްޔެވެ؟ އަދި އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް އެއެއްޗެއްގެ މައްޗަށް  ނުވޭ އީމާންވުން ވާޖިބެއް
ނާ ވަޅަށް ދާންދެން އޭއޭނާ ވުޖޫދަށް އައީއްސުރެ ކަށް. ބާވައިލެއްވިއެވެ ކަމުގައި ފޮތް ކުރަންވީ އިލާހީ ދުސްތޫރުބިނާ

ފަހެ، އިންސާނާއަށް އެފޮތަށް އީމާންވުން . އުޅެންވީ ހުރިހާ ގޮތެއް އެދުސްތޫރުގައި ބަޔާންކޮށް ދެއްވިއެވެ
ވާޖިބެއްނުވޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި އިންސާނާ ދުނިޔޭގައި ކުރިނަމަ ކުރި ޢަމަލެއްގެ ހިސާބު ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ދުވަހެއް 

. އެއްވެސް ނަފްސަކަށް އަނިޔާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ވާނެއެވެއެދުވަހުގައި ޢަދުލު ޤާއިމް. ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ
ކަމެއް ކުރި މީހާވެސް އެދުވަހުގައި އެކަން ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ހެޔޮ. އެވެޢަމަލުތަކުގެ ޖަޒާ ބަރާބަރަށް ލިބޭނެ

އަދި . ކަމެއް ކޮށްފި މީހާވެސް އެދުވަހުގައި އެކަން ދެކޭނެއެވެއަދި ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ނުބައި. ދެކޭނެއެވެ
ފަހެ، އިންސާނާއަށް އެދުވަހަށް އީމާންވުން ވާޖިބެއްނުވޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެކަލާނގެ . އެދުވަހަކީ އާޚިރަތް ދުވަހެވެ
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މަލާއި، އޭނާގެ އަޖަލާއި، އޭނާގެ ޤާއި، އޭނާގެ ޢަމުން އޭނާގެ ރިޒުޢިލްމުފުޅުގެ ފުރިހަމަކަމާއި ތަނަވަސްކަ
. އެކަމަކު އޭނާއަށް ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުވެސް ދެއްވިއެވެ. ލިޔުއްވިއެވެ ބާއްޖަވެރިކަން ނުވަތަ އަބާއްޖަވެރިކަން

އޭނާ  !ހެއްޔެވެކިއެއް އަދި. އެކަލާނގެ އޭނާގެ މައްޗަށް ލިޔުއްވީތީ އޭނާ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަމުގައި ނުވެއެވެ
. ކަނޑައެޅުއްވި މިންވަރުފުޅެވެއަދި އެއީ އޭނާގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ . އެކަމެއް ކުރާނެތީވެ އެކަލާނގެ ލިޔުއްވީއެވެ

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަށް މުއުމިނަކަށް ވެވޭނީ ފަހެ އިންސާނާއަށް މިންވަރަށް އީމާންވުން ވާޖިބެއްނުވޭ ހެއްޔެވެ؟ 
. ނަމަވެސް އޭނާ މުއުމިނަކަށް ނުވާނެއެވެ ކުރިއިން އެންމެ ރުކުނަކަށް އިންކާރުމި. ހަރުކުނަށް އީމާންވެގެންނެވެ މި

  . އެވެ عقيدةގެ  واجلماعة نةالس أهلމިއީ އަދި 
  

رسول އެބަހީ . އެބަހީ ސުންނަތާއި ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. ދަންނައެވެ واجلماعة نةأهل السފަހެ   
. އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންގެ މަންހަޖަށް ތަބާވެ، އެގޮތުގައި ސާބިތުވި މީހުންނެވެ  مى اهللا عليه وسلّصلّ اهللا 

 ޚަބަރު ދެއްވާފައިވާ ޖަމާޢަތުގެނަރަކައިން ދިންނަވާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަމުގެ ،   مى اهللا عليه وسلّصلّ  رسول اهللا
  .އެވެ ةياجِالن ةُقَرالفއަދި އެއީ . މީހުންނެވެ

  
މިޢަޤީދާ . އިންސާނާގެ ހުރިހާ ހެޔޮ ޢަމަލެއް ބިނާވެގެންވަނީ މި ޢަޤީދާގެ މައްޗަށެވެ! އަޚުންނޭވެ  

ފަހެ، އިންސާނާ އަބަދުވެސް އެދި އުއްމީދު ކުރަނީ . ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން މެނުވީ ބާއްޖަވެރިޔަކަށްކަށަވަރު ހިތުގައި
ދުނިޔެއަކީ ޙާލަތްތައް . އަދި ޞިއްޙަތަށާއި ޢާފިޔަތަށެވެ. އަދި އުފަލާއި އަރާމަށެވެ. ތަނަވަސްކަމަށާއި ފާގަތިކަމަށެވެ

އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް . އަބަދަކު އެއްގޮތަކަށް ނުހުރެވޭނެއެވެ އެއްވެސް މީހަކަށް. ތަފާތު ވެގެންވާ ތަނެކެވެ

!  "  #    ]  .ޙަޔާތަކީ އާޚިރަތެވެ އަދި އަބަދީ. ގޮވަތި ދޫކޮށްދާށެވެއެންމެ ފަހުން ޖެހޭނީ މިފަނާވަނިވި 
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އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަބަދުގެ . ވަރެއް ކަމުގަޔާއި މަޖަލެއް ކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ކުޅި
ހަކަށް ބުއްދިވެރިޔަކީ އެމީ." ނަމައެވެ ނެގޭނއެ) އެކަން( އެބައިމީހުންނަށް. ކީ އާޚިރަތެވެދިރުންވާ ގޮވައްޗަ

ތަނަވަސްކަމާއި، ފާގަތިކަމާއި، އުފަލާއި، އަދި  .ދުނިޔޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަޖަލު ހެޔޮމަގުގައި ހޭދަކުރާމީހާއެވެ
މިއުފާވެރިކަން އާޚިރަތުގައި . އަރާމާއި، ޞިއްޙަތާއި، ޢާފިޔަތު ލިބޭނެ ބާއްޖަވެރިޔަކީވެސް އޭނާއެވެ

ގެ މައްޗަށް ތިމާގެ ޢަޤީދާ ގެ واجلماعة نةأهل السޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވަނީ 
   .ބިންގާ އެޅުމެވެ ޢަމަލުތަކުގެ

  
 نة واجلماعةأهل السވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް  رمحه اهللا-د بن صاحل العثيمني يخ حممفضيلة الشމިފޮތުގައި   

ފަހެ މިހަރުކުނުގެ ތެރެއިން . އަދި އެއީ އީމާންކަމުގެ ހަރުކުނުގެ ތަފްޞީލެވެ. ށް ދެއްވާފައިވެއެވެޢަޤީދާ ބަޔާންކޮ ގެ
މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަފްޞީލު ކުރުމަށްޓަކައި މިފޮތުގެ " މިންވަރަށް އީމާންވުން"ވާ އެންމެ ފަހުރުކުން ކަމުގައި
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މާތް . ނޑު ގުޅުވާލީމެވެބެހޭ ރިސާލާއެއް އަޅުގަ ގެ މި މައްސަލައާ د بن صاحل العثيمنييخ حممفضيلة الشފަހަތުގައި 
  . ށް ސުވަރުގޭގެ ދާޢިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވާށިއެވެޝައިޚަهللا 
  

. އަޅަމެން އެންމެން މި ޢަޤީދާގެ މަތީގައި ސާބިތުކޮށް ދެއްވުމެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاދުޢާއަކީ   
އަދި މިފޮތުން ލޮބުވެތި ދިވެހި އަޚުންނާއި . ގެ ތެރެއިން ލެއްވުމެވެ اجيةالفرقة النއަދި އަޅަމެން އެންމެން 

އަދި މިއަޅާގެ މިކުޑަކުޑަ . ވުމެވެލުކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްށް އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް ހާސިއުޚުތުންނަ
  . ގެ ޒަރީޢާ އެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެތުމަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ އާޚިރަތުގައި ނަޖާ

 على سار ومن وأصحابه آله وعلى دحمم خلقه خري على موسلّ اهللا ىوصلّ حميب مسيع إنه              
  .ينالد يوم إىل جهم

  وجلّ عز هرب عفو إىل الفقري كتبه    
                                             إبراهيم دحمم    

  ھـ24/12/1425
  م3/2/2005
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  إله إال اهللا وحده  وأشهد أن ال قني وال عدوان إال على الظاملنياحلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمت

ى اهللا عليه وعلى آله قني صلّني وإمام املتمت النبياعبده ورسوله خ داًحمم املبني وأشهد أنّ الشريك له له امللك احلق
ينوأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الد .ا بعدأم.  

 صلى اهللا عليه وسلمމުޙައްމަދު      ރަސޫލާ އެކަލާނގެ، ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން   
އެއީ ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގަޔާއި، ޢާމިލުންނަށް ނަމޫނާއެއް . ގެން ފޮނުއްވިއެވެޤު ދީނާހިދާޔަތާއި، ޙައް، 

  . އެންމެހައި އަޅުތަކުންނަށް ރަޙްމަތެއް ކަމުގައެވެ ،ކަމުގަޔާއި
އެކަލޭގެފާނާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި ފޮތާއި ޙިކުމަތުގެ ޒަރީއްޔާއިން،   

ގައި އަޅުތަކުންގެ އިޞްލާޙުވާ ކޮންމެ ކަމަކާއި، އެބައިމީހުންގެ ދީނާއި، ދުނިޔޭގައި އެބައިމީހުންގެ ޙާލަތްތައް އެކަމެއް
އަދި  އެއީ ޞައްޙަ ޢަޤީދާގެ މައްސަލަތައް ކަމުގައި ވިޔަސް. ސީދާވާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ

 އަދަބުތައް ކަމުގައި ވިޔަސް ރިއަޚުލާޤީ ސިފަތަކާއި މަތިވެ ސީދާވެގެންވާ ޢަމަލުތައް ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ރިވެތި
. ބަބުޅާ މަގެއްގެ މައްޗަށް ދޫކުރެއްވިއެވެ ފަހެ، އެކަލޭގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުން ވިދާ. މެއެވެ

  . އްކިބާ ނުވާނެއެވެގެއްލި ހަލާކުވެގެންވާ މީހަކު ފިޔަވައި އެމަގުން އެ. އޭގެ ރޭގަނޑުވެސް އޭގެ ދުވާލު ފަދައެވެ
ސްތަކުން އެމަގުގައި މީގެ އުއްމަތުގެ ނުއަށާއި، އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް އިޖާބަދިން އެކަލޭގެފާهللا ފަހެ،   

އަދި އެބައި މީހުންނަށް . ޞަޙާބީންނާއި، ތާބިޢީންނެވެ. އެއީ އެންމެ ހެޔޮ މަޚުލޫޤުންނެވެ. ކުރިއަށް ދިޔައެވެ
އަދި . ގެ ޝަރީޢަތާއިގެން ޤާއިމުވެ ތިއްބެވެهللا ފަހެ، އެބައިމީހުން . ނެވެއިޙުސާންތެރި ގޮތުގައި ތަބާވީ މީހުން

އި، އަޚުލާޤާއި، އަދަބުގެ އެއީ ޢަޤީދާ އާއި، ޢިބާދަތާ. ވެގެ ސުންނަތުގައި ވަރުގަދައަށް ހިފެހެއްޓިއެ  r رسول اهللا
. ދެމިތިބޭ ޖަމާޢަތުގެ ގޮތުގައެވެ ވެގެންވާ ޙާލު ޙައްޤުގެ މަތީ غالب، ފަހެ، އެބައިމީހުން ވެގެން ދިޔައީ. ގޮތުންނެވެ

ވާ މީހެއްގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް އެބައިމީހުންނަކަށް ޚިލާފު ނުވަތަ އެބައިމީހުންނާ އެބައިމީހުން ނިކަމެތިކޮށްލަންއުޅޭ
އަތުވެއްޖައުމަށް ) މަރު ނުވަތަ ޤިޔާމަތް( ފުޅުގެ އަމުރުهللاއެއީ އެބައިމީހުން އެޙާލުގައި ތިއްބާ . ނުވާނެއެވެ
  . ވެދާންދެނެ

އަދި ޤުރުއާނާއި . އަދި އަހުރެމެންނީ އެބޭކަލުންގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަތިން ހިނގާ މީހުންނެވެ  
       -  وهللا احلمد - . ސުންނަތުން ތާއީދު ލިބިގެންވާ އެބޭކަލުންގެ ސިޔަރަތުން ހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ މީހުންނެވެ

ލެއްވި ނިޢުމަތްތައް ފާޅުކޮށް އޭގެ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަހަރެމެން މިގޮތަށް މި ބުނަނީ އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް 
 موقفއެއްގެ މަތީ ހުރުން ވާޖިބުވާ  موقفއަދި ކޮންމެ މުއުމިނަކު އެ . ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ގޮތުންނެވެ

  . ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން ވެސް މެއެވެ
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މުސްލިމު އަޚުން،  ގެގެ ޙަޟްރަތުން އެދެނީ އަޅަމެންނާއި، އަޅަމެންސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި   
އަދި . ސާބިތުކޮށް ދެއްވުމެވެ) ތައުޙީދުގެ ކަލިމައިން(ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގަޔާއި އާޚިރަތުގައި ސާބިތުވެގެންވާ ބަހުން 
ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ ގިނަގިނައިން ދެއްވާ . އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ރަޙުމަތެއް އަޅަމެންނަށް ދެއްވުމެވެ

  . ރަސްކަލާނގެއެވެ
އި ބައިބައި ވެފައިވާތީވެ ގަ موضوعލްޤުތަކުންގެ ހަވާ ނަފްސުތައް މި ޚަެ މުހިއްމުކަމާއި ގ موضوعމި   

نة أهل السއެއީ ! އާދެ. ށް ކުރު ރިސާލާއެއް ލިޔުމަށް ޤަޞްދުކުރީމެވެއަ موضوعމި " އަހަރުމެންގެ ޢަޤީދާ"
 ށާއި، އެކަލާނގެ ފޮތްތަކަށާއި، އެކަލާނގެއަށާއި، އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނަهللا އެއީ . އެވެ عقيدة ގެ واجلماعة

ގެ ޙަޟްރަތުން އެދި هللا . ނުބައި މިންވަރަށް އީމާންވުމެވެ އިތްދުވަހަށާއި، ހެޔޮ މިންވަރާރަސޫލުންނަށާއި، އާޚިރަ
އަދި އެކަލާނގެ . ދަންނަވަނީ މިކަންތައް އެކަލާނގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި ޚާލިޞްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ލެއްވުމެވެ

އަޅުތަކުންނަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ކަމެއްގެ  އެކަލާނގެއަދި . ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ލެއްވުމެވެ موافق ތުމާއިރުހިވޮޑިގަ
  . ގޮތުގައި ލެއްވުމެވެ
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  އަހަރެމެންގެ ޢަޤީދާ
  .އަށް އީމާންވުން اهللا

   

ކަލާނގެ ފޮތްތަކަށާއި، ނގެ މަލާއިކަތުންނަށާއި، އެލާއަށާއި، އެކަهللا : އަހަރުމެންގެ ޢަޤީދާ އަކީ 
  . ގެ ރަސޫލުންނަށާއި، އާޚިރަތްދުވަހަށާއި، ހެޔޮމިންވަރާއި ނުބައި މިންވަރަށް އީމާންވުމެވެނއެކަލާ

އެބަހީ، ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ ހައްދަވައި . އަށް އީމާންވަމުއެވެ ةربوبيގެ هللا ފަހެ، އަހުރެމެން   
ވެރިކަމެއްގެ ވެރި  ހުރިހާ. ހައްދަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެޗެއް ހުރިހާ ތަކެއް. އްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެބޮޑުކުރަ

  . ވަވާ ތަދުބީރުކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެއްހުރިހާ ކަމެއް ރާ. ރަސްކަލާނގެ އެވެ
އީ ޙައްޤު އެކަލާނގެއެބަހީ، ހަމަކަށަވަރުން . އަށް އީމާންވަމުއެވެ ةألوهيގެ هللا އަދި އަހުރެމެން   

ނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތެއް އަދި އެކަލާ. ނި އިލާހެވެހަމައެކަގޮތުގައި އަޅުކަން ވެވޭ 
  . ބާޠިލުވެގެންވެއެވެ

އެބަހީ، އެންމެހާ ރިވެތި . ގެ އިސްމުފުޅުތަކަށާއި، ސިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވަމުއެވެهللا އަދި އަހުރެމެން   
  . ޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެއިސްމުފުޅުތަކާއި، އެންމެހާ މަތިވެރި ފުރިހަމަވެގެންވާ ސިފަފުޅުތައް ލިބިވޮ

އެބަހީ، އެކަލާނގެ . އަދި މިކަންތައްތަކުގައި އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
އަދި އެކަލާނގެ . ގައި އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ޝަރީކަކު ނުވެއެވެ ةربوبيގެއަށް ނގައިވެސް އެކަލާ ةألوهي

އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގައިވެސް އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް އަދި . ޝަރީކަކު ނުވެއެވެ

#  $  %    !  " ]. ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا. ޝަރީކަކުނުވެއެވެ
-    ,   +  *   )(   '  &  Z    )އެކަލާނގެއީ އުޑުތަކާއި، ބިމާއި : "މާނައީ) 65 :مرمي

. ފަހެ، ކަލޭގެފާނު އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރާ ހުށިކަމެވެ. އްޗެއްގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެއެދެމެދުގައިވާހާ ތަކެ
ނަމެއްވާ  އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަ. އަދި އެކަލާނގެއަށް ކުރާ އަޅުކަމުގައި ކެތްތެރިވެ، ސާބިތުވާހުށިކަމެވެ

  "އެހެންފަރާތެއް ކަލޭގެފާނަށް އެނގި ވަޑައިގަންނަވާ ހެއްޔެވެ؟

  zy  x   w   v  u  t  s  }] ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ . ން އީމާންވަމުއެވެއަހުރެމެ  
 ́  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |     µ

Æ           Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶       Ê     É  ÈÇ
Ï   Î  Í   ÌË  Z  )އެކަލާނގެ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ . ވެއެهللا  " )255 :البقرة

. ގެއެވެނއެކަލާނގެއީ ދިރިދެމިވޮޑިގެން އަބަދަށް ޤާއިމުވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާ. އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ
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އި އެއްޗެއް އުޑުތަކާއި، ބިމުގައިވާހަ. ތާއްޔަށް ޖެހުމެއް އަދި ނިންޖެއް އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްވެގެންނުވެއެވެ
ޟްރަތުގައި އެކަލާނގެ އިޛުނަފުޅާއި ނުލައި ޝަފާޢާތްތެރިވެވޭނީ ޙައެކަލާނގެ . މިލްކުވެގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ

ގެ ނއް އެކަލާޗެޚަލްޤުތަކުންގެ ކުރިމަތީގަޔާއި ފަހަތުގައި ވާހާ އެއް.) އެބަހީ ނުވެވޭނެއެވެ(ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ 
ގެ އިރާދަކުރެއްވި މިންވަރެއް މެނުވީ އެބައިމީހުންނަކަށް ނޢިލްމުފުޅުން އެކަލާ ގެނއަދި އެކަލާ. ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ

އުޑުތަކާއި ބިމަށްވުރެ ބޮޑުވެ ) ފައިންޕުޅު އަޅުއްވާ ގޮނޑިކޮޅު(އެކަލާނގެ ކުރުސީކޮޅު . ނޭނގޭނެއެވެ
ނގެއަށް އެއްވެސް އަދި އެއުޑުތަކާއި ބިން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމުގައި އެކަލާ. ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ

އަދި އެކަލާނގެއީ މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ބޮޑުވެ ވޮޑިގެންވާ . ވަރުބަލިކަމެއް ޖެހިވޮޑިނުގަންނަވައެވެ
  ."ރަސްކަލާނގެއެވެ

v  u  ts      r  q  p  o  n  m    ]ހަމަކަށަވަރުން . ންވަމުއެވެއަދި އަހުރެމެން އީމާ  

     £    ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z  y   xw  ¨  §  ¦  ¥    ¤
   ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®¬  «       ª  ©

   È       Ç      Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á   À  ¿   ¾½   ¼   »  º¹Z )24- 22 :احلشر (
. ކަން ވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެޅުއެކަލާނގެ މެނުވީ އަ. އެވެهللا އެކަލާނގެއީ "

އީ ނގެއެކަލާ. ޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެހަނާ ވެގެންވާ ތަކެއްޗާއި، ފާޅުވެގެންވާ ތަކެތި ދެނެވޮގެއީ ވަންނއެކަލާ
އެކަލާނގެ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން . އެވެهللا އެކަލާނގެއީ . ރަސްކަލާނގެއެވެ ރަޙްމާންވަންތަ ރަޙީމްވަންތަ

ހުރިހާ އުނި ސިފަތަކަކުން . އެވެރަސްކަލާ) ޙަޤީޤީ(އެކަލާނގެއީ . ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ
. ހުރިހާ ޢައިބަކުން ސަލާމަތްކަން ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެހުސްޠާހިރު

 .އަޅުތަކުންނަށް އަމާންކަން ދެއްވާ، އަޅުތަކުންގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ފާރަވެރިވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
ހުރިހާ ކަމަކުން  މުޝްރިކުން ޝަރީކުކުރާ. ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ كربياءގަދަފަދަވަންތަ  ވާރިވެވޮޑިގެންޢިއްޒަތްތެ

ޚަލްޤުކުރައްވާ، އީޖާދުކުރައްވާ، . އެވެهللا އެކަލާނގެއީ . ވޮޑިގެންވެއެވެ ވެޠާހިރުހުސް ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا
އުޑުތަކާއި، . އަށެވެޅުތަކެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއެންމެހައި ރިވެތި ނަންފު. ޞޫރަކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

ގެއީ ޢިއްޒަތްތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ނއަދި އެކަލާ. ނގެއަށް ތަސްބީޙަ ކިޔައެވެބިމުގައި ވާހައި އެއްޗެއް އެކަލާ
  ."ޙިކްމަތްތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

އި ބިމުގެ ވެރިކަން ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާ. ވެއަދި އަހަރުމެން އީމާންވަމުއެ  

¨  ©   µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬«  ª    ¶  ¸    ¹   ]. އެކަލާނގެއަށެވެ
  È  Ç      Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À¿  ¾  ½  ¼  »  ºZ )50-49 :الشورى( 

ހަކަށް އަންހެން ދަރިން ގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ މީނއެކަލާ. ވޮޑިގަންނަވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހައްދަވައެވެއެކަލާނގެ އެދި"
ނާއި ނުވަތަ ފިރިހެން ދަރިން. އަދި އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ މީހަކަށް ފިރިހެންދަރިން ދެއްވައެވެ. ދެއްވައެވެ
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ގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ މީހަކު ދަރިން ނުލިބޭ ގޮތަށް ނއަދި އެކަލާ. އަންހެން ދަރިންނާއި ދެވައްތަރު ދެއްވައެވެ
  ".ގެއީ ދެނެވޮޑިގެންވާ ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެނރުން އެކަލާހަމަކަށަވަ. ހައްދަވައެވެ

1  2        43   5     6  7   ]ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
  G  F  E  D  CB  A   @  ?  >   =<  ;  :  9  8Z )الشورى: 

އަދި އެކަލާނގެއީ އައްސަވައިވޮޑިގެންވާ . އް ނުވެއެވެޗެއެއްފަދަ އެއްވެސް އެއް އެކަލާނގެއާ" )11-12
ޑިތައް މިލްކުވެގެންވަނީ ތަޅުދަނ) ޚަޒާނާތަކުގެ(ބިމުގެ  އުޑުތަކާއި. ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެބައްލަވައި
ވި މީހަކަށް އަދި އިރާދަކުރެއް. އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް ރިޒްޤު ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވައެވެ. ގެއަށެވެނއެކަލާ

   ".ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ރިޒްޤު ދަތިކުރައްވައެވެ

"  #  $  %  &  '    )  (  *     ] ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
  2  1  0      /  .-   ,  +Z )ގެ ޒިންމާގައި ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا") 6 :هود

އަދި އެއެއްޗެއް ޤަރާރުވާ ތަނާއި، . އެއެއްޗެއްގެ ރިޒްޤު ނުވާ ހަމައެއްވެސް ދިރޭ އެއްޗެއް ބިންމަތީގައި ނުވެއެވެ
ހީ އެބަ(ކުރެވޭތަން  حوالއަދި އެއެއްޗެއް ) އެބަހީ ބިމުގައި ދިރި އުޅޭ ކޮންމެ ތަނެއް ނުވަތަ ބަފައިންގެ ޞުލްބު(

ހުރިހާ އެއްޗެއްވަނީ ބަޔާންވެގެންވާ ފޮތެއްގައި . އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ) މްޙިކަށްވަޅު ނުވަތަ މައިންގެ ރަ
  ."ލިޔެވިފައެވެ) ގައި اللوح احملفوظއެބަހީ (

¾  ¿  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ]  ހަމަކަށަވަރުން. އުވެއަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމު  
  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É     È  Ç  Æ   Ù   Ø  ×

  Þ     Ý  Ü  Û  ÚZ   )އެކަލާނގެ . ގެ ޙަޟްރަތުގައެވެނތަޅުދަނޑިތައްވަނީ އެކަލާ ގެ غيب " )59 :األنعام
އަދި އެއްގަމުގަޔާއި، ކަނޑުގައި ވާހައި އެއްޗެއް . ފިޔަވައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެތަކެއްޗެއް ނޭނގޭނެއެވެ

އަދި . ށް އެނގިވޮޑިގެން މެނުވީ ގަހަކުން ފަތެއްވެސް ނުވެއްޓެއެވެގެއަނއަދި އެކަލާ. ގެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެނއެކަލާ
ބިމުގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭގައި އޮށްޓަރެއްވެސް އަދި ތެތް އެއްޗެއްވެސް ހިކި އެއްޗެއްވެސް ބަޔާންވެގެންވާ 

  ."ލިޔެވިފައި މެނުވީ ނުވެއެވެ) ގައި اللوح احملفوظއެބަހީ (ފޮތެއްގައި 

Ã    ]ހަމަކަށަވަރުން . ވެވަމުއެއަދި އަހުރެމެން އީމާން     Â  Á  À    ¿  ¾  ½
  Ù  Ø      ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    ÏÎ  Í  Ì  Ë   Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä

  ÚZ  )އަދި . ޤިޔާމަތް ޤާއިމުވާނެ ވަގުތުގެ ޢިލްމުވަނީ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައެވެ" )34 :لقمان
އަދި . ކުގައި ވާހައި އެއްޗެއް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެމްތައަދި މައިންގެ ރަޙި. ވެއްސަވައެވެއެކަލާނގެ ވާރޭ 

ށް އެނަފްސަކު މަރުވާނީ އަދިއެއްވެސް ނަފްސަކަ. އެއްވެސް ނަފްސަކަށް އެނަފްސަކު މާދަމާކުރާނެކަމެއް ނޭގޭނެއެވެ
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ޑިގެންވާ އީ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ޚަބަރުތައް ދެނެވޮهللاހަމަކަށަވަރުން . ކަމެއް ނޭނގޭނެއެވެކޮންބިމެއްގައި
  ."ރަސްކަލާނގެއެވެ

އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން .އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

K  J  I    ]   . ބަސްފުޅަކުން އިރާދަކުރެއްވި ވަގުތެއްގައި އިރާދަކުރެއްވި ގޮތަކަށް ކަލާމް ކުރައްވައެވެ
  LZ )އެއްވެސް ( ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاވަރުން މޫސާގެފާނާއި އަދި ހަމަކަށަ. ")164 :النساء

) 143 :األعراف(  �Z  ¡  ¢  £  ¤   ¥   ]." ކަލާމް ކުރެއްވިއެވެ) އިސިޠާ އަކާއިނުލަވާ
ވަޑައިގަތް ހިނދު ) ޠޫރު ފަރުބަދަ ކައިރިއަށް(އެކަލޭގެފާނަށް ކަނޑައެޅުއްވި ވަގުތަށް هللا ފާނު ތިމަން ސާގެއަދި މޫ"

!  "    ] ".އެކަލޭގެފާނާއި ކަލާމް ކުރެއްވިއެވެ) ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއެބަހީ (ވެރި ރައްބު  އެކަލޭގެފާނުގެ
  '  &  %      $  #Z   )هللا ފަރުބަދައިގެ ކަނާތްފަރާތުން ތިމަން  طورއަދި " )52 :مرمي

އެކަލޭގެފާނު هللا އަދި މުނާޖާ ކުރައްވާ ޙާލު ތިމަން . ނިދާ އިއްވެވީމެވެ) މޫސާގެފާނަށް(އެކަލޭގެފާނަށް 
  ."ކުރެއްވީމެވެރިކައި

Ë  ]ވަރުން ށަހަމަކަ. އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ     Ê    É   È  Ç        Æ         Å        Ä   Ã
Ï  Î  Í  Ì     ÐZ  )ގެ ކަލިމަފުޅުތައް ލިޔުމަށްޓަކައި ކަނޑު ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا" )109 :الكهف

Æ  ]  ".ލިމަފުޅުތައް ލިޔެ ހުސްވުމެގެ ކުރިން ކަނޑު ހުސްވެއްޖައީހެވެދެއްޔަށް ވީނަމަވެސް އެކަލާނގެ ކަ   Å
   Ù  Ø  ×  ÖÕ       Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É      È  Ç

  ÚZ  )އަދި ބިންމަތީގައި ވާހައި ގަހެއް ގަލަމަށްވެފައި އަދި މުޅި ކަނޑު ދެއްޔަށްވެ، އަދި " )27 :لقمان
. ގެ ކަލިމަފުޅުތައް ލިޔެ ހުސްނުވީހެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاނޑު ވީނަމަވެސް އޭގެ ފަހުގައި ހަތް ކަ

   ".ގެއެވެނއީ ޢިއްޒަތްތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ޙިކުމަތްވަންތަ ރަސްކަލާސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން 
ކުގައި ތެދުވެރި ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ ކަލިމަފުޅުތަކަކީ ޚަބަރު ތަ. އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

ސުބްޙާނަހޫ  هللا. ވެރި އަދި ބަހުގައި ރިވެތި ކަލިމަތަކެވެހަމަ އަދި ޙުކުމްތަކުގައި ޢަދުލުކަމުގެ ގޮތުން އެންމެ ފުރި

ކަލޭގެފާނުގެ " )115 :األنعام(  zZ  }        |  {   ~�   ]. ވަޙީކުރެއްވިއެވެ ވަތަޢާލާ
އަދިވެސް ." ލު ވެރިކަމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަވެގެންވެއެވެރަސްކަލާނގެ ކަލިމަފުޅު ތެދުވެރިކަމާއި ޢަދުވެރި

އަށްވުރެ ބޮޑު هللا އަދި ބަހުގެ ގޮތުން " )87 :النساء( Z/  0  1  2  3   ]. ވަޙީކުރެއްވިއެވެ
  "ތެދުވެރިއަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟

ޤުރުއާނުން އެ . ގެ ކަލާމްފުޅެވެهللا ހަމަކަށަވަރުން ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
 ފަހެ،. ވިއެވެޤުރުއާން އެކަލާނގެ އިއްވެފާނަށް އެއަދި ޖިބުރީލްގެ. މްކުރެއްވިއެވެޙައްޤު ގޮތުގައި އެކަލާނގެ ކަލާ



   ސުންނަތާއި ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަޤީދާ

11 
 

Ä   ]    .ލައިދެއްވިއެވެ ހިތްޕުޅަށް ގެ مى اهللا عليه وسلّصلّ رسول اهللا ޤުރުއާންޖިބުރީލުގެފާނު އެ   Ã  Â
  È  Ç  Æ  ÅZ  )ޙައްޤު ގޮތުގައި ކަލޭގެފާނުގެ. ފާނު ވިދާޅުވާށެވެކަލޭގެ" )102 :النحل 

e  d  c   ] ".ޤުރުއާން ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަތީ ޖިބުރީލްގެ ފާނެވެވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެ
  u  t  s  q  p  o  n  m  l  k     j     i  h  g  fZ )192 :الشعراء-

ޤުރުއާން އެ. ކުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި ފޮތެކެވެތަކީ ޢާލަމްއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެޤުރުއާނަ" )195
އެއީ އިންޒާރު ދެއްވާ ބޭކަލެއްގެ . ވެޢަލައިހިއްސަލާމެހިއްޕަވައިގެން ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަތީ ޖިބްރީލް 

  ."ބަޔާންވެގެންވާ ޢަރަބި ބަހުންނެވެ) ޤުރުއާން ވަނީއެ. (ގެފާނު ވެވަޑައިގަތުމަށެވެގޮތުގައި ކަލޭ
އި، ޅާއީ އެކަލާންގެ ޒާތުފުސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން . އެވެމުއަދި އަހުރެމެން އީމާންވަ  

. އެކަލާނގެ ސިފަފުޅުތަކާއި އެކު އެކަލާނގެ ޚަލްޤުތަކުންގެ މައްޗަށް މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
 އެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ.) ތީގައެވެއެބަހީ އެކަލާނގެ ވޮޑިގެންވަނީ ހުރިހާ ޚަލްޤުތަކުންގެ މަ(

އަދި އެކަލާނގެއީ މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ") 255 :البقرة(  Ï   Î  ÍZ   ]       .ފަދައިންނެވެ

Ö     Õ  Ô   ]. ފަދައިންނެވެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ އެކަލާނގެ އަދިވެސް."ބޮޑުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
  Û  Ú  Ù  Ø×Z  )އަދި އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ ހުރިހާ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ގަދަވެ " )18 :اماألنع

އަދި އެކަލާނގެއީ ޙިކްމަތްތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ޚަބަރުތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ . ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
   ".ރަސްކަލާނގެއެވެ

L  K     J  I  H  O  N  M   ]ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރުމެން އީމާންވަމުއެވެ  
  UT  S  RQ  PZ  )ގެ ދެން ޢަރުޝު. ވަހުން ހެއްދެވިއެވެއެކަލާނގެ އުޑުތަކާއި ބިން ހަދު" )3 :يونس

އަދި އެކަލާނގެ ." ހުރިހާ ކަމެއް ތަދުބީރު ކުރައްވައެވެ) އުޑުތަކާއި ބިމުގެ. (މަތީ އިސްތިވާވެވޮޑިގެންނެވިއެވެ
އެއީ . ގެ މަތީ އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅާއިގެން މަތިވެވޮޑިގެންނެވުމެވެސްތިވާވެވޮޑިގެންނެވުމަކީ، ޢަރުޝުޢަރުޝީގެ މަތީ އި

އެކަލާނގެ  كيفيةއޭގެ . ވުމަކުންނެވެވޮޑިގެން އްޞަ މަތިވެއެކަށީގެންވާ ޚާ އާ عظمة އާއި جاللةއެކަލާނގެ 
  . ފިޔަވައި ހަމައެކަކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ

 ޅާއެކަލާނގެ ޒާތުފު(ޢަރުޝުގެ މަތީ  ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ. ންވަމުއެވެއަދި އަހުރެމެން އީމާ  
އެބައިމީހުންގެ ޙާލުތައް . އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނާއެކު ވޮޑިގެންވެއެވެވޮޑިގެންވާ ޙާލު ) އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި

ޢަމަލުތައް އަދި އެބައިމީހުންގެ . ބަސްތައް އައްސަވައި ވޮޑިގެންވެއެވެއަދި އެބައިމީހުންގެ . ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ
. ޤު ދެއްވައެވެރަށް ރިޒުފަޤީ. މެއް ތަދުބީރު ކުރައްވައެވެމީހުންގެ ހުރިހާ ކައަދި އެބައި. ވައި ވޮޑިގެންވެއެވެބައްލަ

. އެކަލާނގެ އިރާދަ ކުރެއްވި މީހަކަށް ވެރިކަން ދެއްވައެވެ. އަދި ގޮތް ހުސްވެފައިވާ މީހާއަށް ހިއްމަތް ދެއްވައެވެ
. އަދި އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް ޢިއްޒަތް ދެއްވައެވެ. ކަން އަތުލައްވައެވެއަދި އިރާދަކުރެއްވި މީހެއްގެ ކިބައިން ވެރި
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އަދި އެކަލާނގެއީ . ހުރިހާ ހެވެއްވަނީ އެކަލާނގެ އަތްޕުޅުގައެވެ. އަދި އިރާދަކުރެއްވި މީހަކު ނިކަމެތި ކުރައްވައެވެ
ނުފުޅަކީ ގެ ޝާ ބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާސު هللا. ރަސްކަލާނގެއެވެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުން ވަންތަވެވޮޑިގެންވާ

އެއީ ހަމަ . ގެ ޚަލްޤުތަކުންނާއިއެކުއެވެނމިއީ ކަމަށް ވާއިރު ޙަޤީޤީ ގޮތެއްގައި އެކަލާނގެ ވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާ
ގެ ނއެކަލާ. ދަންނައެވެ. (ގެ ވޮޑިގެންވުމާއި އެކުވެސްމެއެވެނޙަޤީޤި ގޮތެއްގައި ޢަރުޝުގެ މަތީ އެކަލާ

ގެ ޢިލްމުފުޅާއި، ނއަޅުތަކުންނާއިއެކު ވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާ. ތީގައެވެންވަނީ ޢަރުޝުގެމަޒާތުފުޅާއިގެން ވޮޑިގެ
. އެކަލާނގެ ޢިލްމުފުޅު ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ވަށައިގެންވެއެވެ. އެއްސެވުމާއި، ބެއްލެވުމުގެ ޙައިސިއްޔަތުންނެވެ

 .)ނުވެއެވެ ހަމައެކައްޗެއްވެސް އުޑުތަކާއި، ބިމުގައި އެކަލާނގެއަށް ވަންހަނާވެގެންވާ

[214365 7Z  )އެކަލާނގެއާއި އެއްފަދަ އެއްވެސް " )11 :الشورى
  ."އެކަލާނގެއީ އައްސަވައި ވޮޑިގެންވާ ބައްލަވައި ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އެއްޗެއް ނުވެއެވެ

ން މީހު ންއަދި ޖަހުމިއްޔާއިންގެ ތެރެއިންވާ ޙުލޫލިއްޔާއިންނާއި އެމީހުންގެ ޢަޤީދާގައިވާ އެހެނިހެ  
އެކު  ގެ ޚަލްޤުތަކުންނާނވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާهللا . އެބައި މީހުން ބުނެތެވެ. ބުނާފަދައިން އަހުރެމެން ނުބުނާނަމެވެ

  . ބިމުގައެވެ
  )ރިހާ ސިފަފުޅުތަކެއް އެބައިމީހުން ގެ ހު ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا. އެކެވެ فرقةއިންނަކީ  ةجهمي
އޭނަގެ . އަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ جهم بن صفوانނީ ސަމަރުޤަންދުމުގެ މިބައިމީހުންނަށް މިނަން ކިޔު. ނަފީކުރެތެވެ

އިންނަކީ ހުރިހާ އެއްޗެއްގައި  ةحلولي. އެމަގުފުރައްދަނިވި ބިދުޢަވެރި ދަޢުވަތަށް އެބައި މީހުން އިޖާބަ ދީނީތީއެވެ
ހުރިހާ هللا  .اِءنيف اِإل ِءاَاملْكَ يٍءش لِّيف كُ لُّحيِ اَهللا نَّأَ. އެބައިމީހުން ބުނެތެވެ. ވޮޑިގެންވެއޭ ބުނާ މީހުންނެވެهللا 

  )والعياذ باهللا. ފަދައިންނެވެ އެއީ ކަންވާރު ތެރޭގައި ފެންވާ. އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ވޮޑިގެންވެއެވެ
ނުވަތަ މަގުފުރެދިފައިވާ . ކޮންމެ މީހަކީ ކާފިރެކެވެ ން ދެކޭ ގޮތުގައި އެފަދައިން ބުނާއަދި އަހުރެމެ  

  . ކުންނެވެއައެކަށިގެންނުވާ އުނި ސިފަ އެސިފަކުރީ އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅާ هللاވަރުން އޭނާ، އެހެނީ ހަމަކަށަ. މީހެކެވެ
 هنأَ((      . ބެހޭގޮތުން ދެއްވި ޚަބަރަށް އީމާންވަމުއެވެ އެކަލާނގެއާ r رسول اهللاއަދި އަހުރެމެން   

يلَ لَّكُ لُزِنلَيلَإِ ةى الساِءم الدنيا حين ياللَّ ثُلُى ثُقَباَأل لِيخفَ رِيقُيلُو :من يدعنِوأَفَ يسجِتيلَ به من ينِلُأَسي 
ރޭގަނޑުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ވޭތުވުމަށްފަހު، އެންމެ ފަހު  ހަމަކަށަވަރުން" )) هلَرفغْأَفَ ينِرفغتسي نم هيطعأُفَ

 އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅާ(އެކަލާނގެ  )އެންމެ ތިރީ އުޑަށް(ނިޔޭގެ އުޑަށް ތިންބައިކުޅަ އެކެއްގައި ކޮންމެ ރެޔަކު ދު
ގެ ޙަޟްރަތަށް ދުޢާ ކުރާނީ هللا ތިމަން . ކުރައްވައެވެދެން ވަޙީ. ބައި ވޮޑިގަންނަވައެވެފައި) ކަށްތައެކަށީގެންވާ ގޮ

ޙަޟްރަތުން އެއްޗަކަށް ގެ هللا ތިމަން . އޭނާގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކޮށްދެއްވާ ހުށީމެވެهللا ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ، ތިމަން 
ގެ ޙަޟުރަތުން ފާފަ هللاތިމަން . އޭނާއަށް ދެއްވާހުށީމެވެهللا ފަހެ ތިމަން އެދި ދަންނަވާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ 

  ."ހުށީމެވެދެއްވާއޭނާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި هللا ފަހެ ތިމަން ކާކުހެއްޔެވެ؟  ނީދޭއެ މަށްފުއްސަވައި ދެއްވު
ގެ މެދުގައި ފައިޞަލާ ވަރުން ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އަޅުތަކުންހަމަކަށަ. ންވަމުއެވެމާއަދި އަހުރެމެން އީ  
 .ވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ) އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި( ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ޓަކައިށްކުރެއްވުމަ

º  ¹   ¸  ¶  µ  ´    ³  «  ¼  ½   ].އެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ
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 À  ¿  ¾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ    Â  ÁZ )23- 21 :الفجر( 
ކަލޭގެފާނުގެ ) އެދުވަހުގައި(އަދި . ނދެވެހިވާގަނޑު ފަޅަފަޅައިގެން ގޮސް ކުނޑިކުނޑި ހަމަޔަޤީނުންވެސް، ބިން"

) ށްގެ ޒާތުފުޅާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަނއަޅުތަކުންގެ މެދުގައި ފައިޞަލާ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެކަލާ( ވެރިރަސްކަލާނގެ
. އަދި އެދުވަހުގައި ނަރަކަ ގެނެވޭނެއެވެ. އަދި މަލާއިކަތުން ސަފުސަފަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ

ހަނދުމަކުރުމަކުން ) އެދުވަހުގައި(އެކަމަކު . ހަނދުމަކުރާނެއެވެ) އޭނާކުރި ހުރިހަ ކަމެއް(އެދުވަހު އިންސާނާ 
  "؟އެނާއަށް ވާނީ ކޮން ފައިދާ އެއްހެއްޔެވެ

 )16 :الربوج(  Z§  ¨  ©     ]ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއީ . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
  ."ގެއެވެނއިރާދަކުރައްވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރައްވާ ރަސްކަލާ"

  . ގެ އިރާދަ ފުޅު ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެނއެކަލާ. އަދި އަހުރެމެން އީމަންވަމުއެވެ  
  ންކަމާއިއެކު ވަމުން ދާކަންތައްތަކުގެ މުރާދަކީ މުޅި ކާއިނާތުގައި ޔަޤީ ގެމިއިރާދާ( :ةإرادة كوني
މިއިރާދައަކީ މީގެ ދަށުން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި .) އެކަންތައްތައް ޔަޤީނުންވެސް ހިނގަމުންދާނެއެވެ. އިރާދައެވެ

އަދި . ކަމަކަށްވުން ލާޒިމެއްނޫނެވެއަދި އެކަންތަކަކީ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ލޮބުވެތި . ކަންތައް ވާނެ އިރާދައެވެ

Q   ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا. އެވެ ةيئَشمމިއިރާދައަށް ކިޔޭ އަނެއް ނަމަކީ 
  Z  Y  X  W  V     U  T  S  RZ  )ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި " )253 :البقرة 

އިމީހުން އެއްބަޔަކު އެބަ) ޤައުމުގެ މީސްތަކުން  ހުގައި އެބޭކަލުންގެރަސޫލުބޭކަލުންނަށް ފަ(އިރާދަކުރެއްވިނަމަ 
އިރާދަކުރައްވާ ކޮންމެ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއެކަމަކު . ހެވެދީހަނގުރާމަކޮށް ތަޅައިފޮޅައި ނެހެ އަނެއްބަޔަކާ

ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން "( )34 :هود(   ª « ¬ ¯® ±° Z]."ކަމެއްކުރައްވައެވެ
 ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا.) ކަލޭގެފާނުގެ ދަޢުވަތު ޤަބޫލު ނުކުރުމުން ޤައުމުގެ މިސްތަކުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެއެ
ނަމަ ވާއިރާދަކުރައްވާފައި ށްތިޔަބައިމީހުން މަގުފުރެއްދުމަ) ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިގައި ހެވެއް ނެތްކަން ދެނެވޮޑިގެން(
    .)"އިމީހުންނަށް އެއްވެސް ފައިދާ އެއް ނުކުރާނެއެވެތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ ނަސޭހަތަކުން ތިޔަބަ(

  އެކަން . މި އިރާދައިގެ މުރާދަކީ ހެޔޮ އަދި ލޮބުވެތި ކޮންމެ ކަމެއްގެ އިރާދައެވެ( :ةإرادة شرعي
ގެ އިރާދަކުރެއްވި ކަންތައް ކޮންމެހެން ވުން ނމިއިރާދައަކީ މީގެ ދަށުން އެކަލާ.) ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް މެއެވެ

ގެއަށް ލޮބުވެތި ނގެ އިރާދަކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމަކީ އެކަލާނއަދި މިއިރާދައިގެ ދަށުން އެކަލާ. ނޫން އިރާދައެވެ ލާޒިމް

!  "   ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއެއީ . ކަމެއް ކަމުގައި މެނުވީ ނުވާނެއެވެ
  %  $  #Z  )ވަނީ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ތައުބާ އެދި ވޮޑިގަންނަهللا އަދި " )27 :النساء

  .)"އެބަހީ ތައުބާ ޤަބޫލުކުރެއްވުމަށެވެ. (ލެއްވުމަށެވެ
ގެ ދަށުން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ  ةإرادة كونيހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

 އްތައް ތަބާވެގެންވަނީ އެކަލާނގެގެ ދަށުން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ ކަންތަ ةإرادة شرعيކަންތައްތަކާއި، 
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 ގެދަށުން އެކަލާނގެ ةشرعيކޮންމެ ކަމެއް ނުވަތަ  ކުރައްވާނިޔާގެ ގެދަށުން އެކަލާނ ةكونيފަހެ . ތްފުޅާއެވެޙިކުމަ
އަދި . ލްޤުތަކުން އެކަމަކުން އެކަލާނގެއަށް އަޅުވެތި ކުރައްވާ ކޮންމެކަމެއް ވަނީ ކޮންމެވެސް ޙިކުމަތަކަށްޓަކައެވެޚަ
އެއްޗެއް  އެނގޭއެއީ އެ ޙިކުމަތްފުޅުން އަހުރެމެންނަށް . ޙިކުމަތްފުޅާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ އެ

I    H  G  F   ]. އެނގުނަސް ނުވަތަ އަހުރެމެންގެ ސިކުނޑިތައް އެއިން ނުކުޅެދިގެން ވިޔަސްމެއެވެ

Z  )ސުބްޙާނަހޫ  هللاކުރައްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ހުރިހާ ޙާކިމުންނަށްވުރެ ޢަދުލުވެރިގޮތުގައި ޙުކުމް " )8 :التني

) ޢަދުލުވެރިގޮތުގައި"( )50 :املائدة(  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ   ]" ނުވޭހެއްޔެވެ؟ ވަތަޢާލާ
  "އަށް ވުރެ ހެޔޮވެގެންވަނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟هللا ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން  ޙުކުމް

ގެ ކުރައްވަނީ ކޮންމެވެސް ނކުރައްވާ ހުރިހާ ކަމެއް އެކަލާ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا :توضيح(  
ގެ  ةإرادة شرعيގެ ދަށުން ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ  ةإرادة كونيއެއީ . ޙިކްމަތެއްގެ ދަށުންނެވެ

އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ޙިކުމަތް އިންސާނާގެ . ދަށުން ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ
ރުމީހާއަށް ރުކަން ހިމެނޭއިރު އެ ފަޤީރެއްގެ ފަޤީގެ ދަށުން ފަޤީ ةإرادة كونيމިސާލަކަށް . ސިކުނޑިއަށް ވިސްނެއެވެ

އެއީ . ބައެއް ފަހަރު އޭނާ ފަޤީރެއްގެ ގޮތުގައި ވުމުގެ ޙިކުމަތް އަހަރުމެންނަށް އިޙުސާސްވެއެވެ. ބަލަމާ ހިނގާށެވެ
ކުރާ މީހެއްކަމަށްވާނަމަ އޭނާ ޚަރަދު އެށް އަރާއިރަށް ނުބައިކަމަކަށް އޭނާއަކީ ފައިސާއެއް އަތްމައްޗަ

އަދި ހަމަ . މުއްސަނދިވެއްޖެއްޔާ އޭނާ ނުލަފާވެ، ޖައްބާރުވެ، މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވުން ކައިރިއެވެ
   ތިބާއަށް. ގެ ކާފިރުކަން ވާއިރު އެކަމަށް ވެސް ވިސްނާބަލާށެވެގެ ދަށުން އަބޫ ޖަހުލު ةإرادة كونيމިސާލަކަށް 

. އަށް ހިދާޔަތް ނުލިބުނު ކަމެވެއްބާރުކަމާއި ނުލަފާކަމުން އޭނާން އެނގިގެން ދާނީ އޭނާގެ ކިބުރުވެރިކަމާއި ޖައެކަމު
هللا ދެނެވޮޑިގެންވާތީ އޭނާ ކުފުރުގެ މަތީ ނިމިގެން ދިޔުމަށް هللا ވެސް ހެވެއް ނެތްކަން އޭނާގެ ކިބައިގައި އެއް

ހިމެނޭއިރު އެކަމަށް ވިސްނައި  ފާނުގެ އިސްލާމްކަންމަރުގެގެ ދަށުން ޢު ةإرادة شرعيއަދި . އިރާދަ ކުރެއްވީއެވެ
 تقوىވެރިކަމާއި،  تواضعގެ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ނުތިބާއަށް އެކަމުން އެނގިގެން ދާނީ އެކަލޭގެފާ. ބަލާށެވެ

މަށް ގެންވާތީ އެކަލޭގެފާނަށް ހިދާޔަތް ލިބުޑިދެނެވޮهللا މިކަންކަން އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިގައި ވާކަން . ރިކަމެވެވެ
ސުބްޙާނަހޫ  هللا. ގޭނީ އެކަންވުމަށް ފަހުއެވެނއިންސާނާއަށް ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އެ. ގެ އިރާދަކުރެއްވީއެވެނއެކަލާ
ގެ ނވެނިމުނުކަންތަކާއި، ވަމުންދާ ކަންތަކާއި، ވާނޭ ކަންތައް އެކަލާ. ވެގެ އިލްމުފުޅު ތަނަވަސްވެގެންވެއެވަތަޢާލާ

ގެ ކުރައްވަނީ އަދި ކުރައްވާނީ ނކަމެއް އެކަލާނގެ ކުރައްވާ ކޮންމެން އެކަލާކަމުއެހެން. ޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެމޮ
  . ކޮންމެވެސް ޙިކުމަތެއްގެ ދަށުންނެވެ

އަކީ އެބަހީ މިއިރާދައިގެ ދަށުން ވެއްޖެ  ةإرادة شرعيވުޖޫދަށް އައިސްފި ކޮންމެ . އަދި ދަންނައެވެ  
. އެކެވެ ةإرادة شرعيށް އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ އީމާންވުން މިއީ މިސާލަކަ. އެއްވެސް މެއެވެ ةإرادة كونيކޮންމެ ކަމަކީ 

إرادة   އަކަށްވާނީ ވުޖޫދަށް އައިސްފައިނުވާ ކޮންމެ ةإرادة شرعيހަމައެކަނި . އެއްވެސް މެއެވެ ةإرادة كوني އަދި
إرادةމިސާލަކަށް ހުރިހާ އިންސާނުން އިސްލާމްވުން މިއީ ހަމައެކަނި . އެކެވެ ةشرعي ކެވެއެ ةشرعي .  
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ގެ هللا ގެ ތެރެއިން  ةكوني إرادة. އެއް ނޫނެވެ ةشرعي إرادةއަކީ  ةكوني إرادةއަދި ކޮންމެ   
މިސާލަކަށް އަބޫޖަހުލުގެ ކާފިރުކަން މިއީ . އަކަށް ނުވާނެއެވެ ةشرعي إرادةކަމެއް މެނުވީ  ތިޙަޟްރަތަށް ލޮބުވެ

   )هـا. އެކެވެ ةكوني إرادةހަމައެކަނި 
ން ދެކެ  ويلّ ގެނއެކަލާ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން . ންވަމުއެވެމާއަދި އަހުރެމެން އީ  

<  ?  @  C   B  A   ]. ން އެކަލާނގެ ދެކެ ލޯބިވެއެވެއަދި އެބައި މީހު. ލޯބިވޮޑިގަންނަވައެވެ
  E   DZ  )މަ ދެކެ ލޯބިވާކަމުގައި ވާނަهللا ތިޔަބައިމީހުން . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ" )31 :عمران آل

ތިޔަބައިމީހުންދެކެ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއޭރުން . ކަލޭގެފާނަށް ތަބާވާށެވެފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން

ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ ބަޔަކު "( )54 :املائدة( y    x  w  v  u  tZ   ]." ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ
. ނެއެވެބަޔަކުމީހުން ގެންނަވާ ލާސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާ هللاފަހެ، ) އްޖެނަމަގެ ދީނުން މުރުތައްދު ވެهللا 

²   ] ."ގެ ދެކެ ލޯބިވާނެއެވެނއަދި އެބައިމީހުން އެކަލާ. އެބައިމީހުންދެކެ އެކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ
  ´  ³Z  )ކެތްތެރިން ދެކެ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި " )146 :عمران آل

އަދި ތިޔަބައިމީހުން " )9 :احلجرات(       ª  ©  ¨  §  ¦¥Z     ]." ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

z}  |    {  ~     ]." ޢަދުލުވެރިން ދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ، هللاއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ޢަދުލުވެރިވާށެވެ
  �Z )هللاއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . އަދި ތިޔަބައިމީހުން އިޙުސާންތެރިވާށެވެ"  )195 :البقرة ،

  ."ވޮޑިގަންނަވައެވެއިޙުސަންތެރިންދެކެ ލޯބިވެ 
ގެ ޝަރުޢު ކުރެއްވި ނއެކަލާ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

ގެ ނަހީކުރެއްވި ޢަމަލުތަކަށާއި، ބުނުންތަކަށް ނއަދި އެކަލާ. ޢަމަލުތަކަށާއި، ބުނުންތަކަށް ރުހިވޮޑިގަންނަވައެވެ

 N  M   L  K  J   ZY   X  W  V  UT  S   R  Q  POZ  ]. ނުރުއްސަވައެވެ

 ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން . ތިޔަބައިމީހުން ކާފިރުވީނަމަވެސް ދަންނައެވެ" )7 :الزمر(
އަދި އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ކިބައިން ކާފިރުކަމަކަށް އެކަލާނގެ . ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައި ފުދިވޮޑިގެންވެއެވެ

އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޝުކުރުކޮށްފިނަމަ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން އެކަމަށް އެކަލާނގެ . ވެނުރުއްސަވައެ

  �Z  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨   ] ".ރުއްސަވައެވެ
. ޖިހާދަށް ތެދުވުމަށް ނުރުއްސެވީއެވެ) މުނާފިޤުން(އެބައިމީހުން  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއެކަމަކު " )46 :التوبة(

) އެބައިމީހުންނަށް(އަދި . ފަހަށް ޖެއްސެވިއެވެ އެއްކިބާކޮށް) ންޖިހާދަށް ނިކުތުމު(އިމީހުން ގެ އެބަނފަހެ، އެކަލާ
  ."ދެ ތިބޭށެވެނނދެ ތިބޭ މީހުންނާއިއެކު އިށީއިށީ) ޖިހާދަށްނުގޮސް ގެތަކުގައި. (ބުނެވުނެވެ
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ޞާލިޙު ޢަމަލުކުރި  އީމާންވެ، ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

 هللا" )8 :البينة( Z.  /  0  1  32  4  5   6  7    ] . މީހުންގެ ކިބައިން ރުހިވޮޑިގަންނަވައެވެ
އަދި . ކިބައިން ރުހިވޮޑިގެންނެވިއެވެ) މީހުންގެޅަ އީމާންވެ ޞާލިޙު ޢަމަލުކު(އެބައިމީހުންގެ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ

 ތިވިގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއަށް ބިރުވެހެޔޮ ޖަޒާ ލިބިގެންވަނީ ތިމާމި . ނެވެއެބައިމީހުން އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ރުހު
  ."މީހަކަށެވެ) ކޮންމެ(

ކާފިރުންނާއި، އެނޫން ، ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
       .އްޗަށް ކޯފާވެވޮޑިގަންނަވައެވެމީހުންކުރެ އެކަލާނގެ ކޯފާވެވޮޑިގަތުން ޙައްޤުވެގެންވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މަ

 [   w  v  u  ts  r  q  po  n  m      lZ )އާއި މެދު هللا " )6 :الفتح
އިކަންތަކާއި، ބަނު) އެބައިމީހުން މުއުމިނުންނަށް ޖެހުމަށް އިންތިޒާރުކުރި. (ނުބައި ހީކުރުން ހީކުރިމީހުންނެވެ

އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި . ޗަށެވެމުޞީބާތުގެ ދައުރުވުން ވާހުށީ އެބައިމީހުންގެ މައް

̀   c  b  a  ] ." ކޯފާވެވޮޑިގެންނެވިއެވެ  _   ̂      ]  \  [  Z  Y
  dZ  )ފަހެ، އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް . މީހުން ދަންނައެވެހުޅުވާލި މަކު ކާފިރުކަމަށް ހިތްއެކަ" )106 :النحل

  ." އަދި އެބައިމީހުންނަށް ވަނީ ބޮޑުވެގެންވާ ޢަޛާބެވެ. ޙަޟްރަތުން ކޯފާހުއްޓެވެ ގެهللا
އްޒަތާއި މާތްކަމުން އަށް، ޢި ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

ހުރިހާ އެއްޗެއް "( )27 :الرمحن( Y  X  W  V  U   TZ   ]. މޫނުފުޅެއްވެއެވެ ސިފަވެގެންވާ
. ކަމުގެ ވެރި މޫނުފުޅެވެއި މާތްފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ، ޢިއްޒަތާކަލޭގެ އަދި ބާކީވެހުންނާނީ .)ފަނާވެގެން ދާނެއެވެ

  .)"އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅެވެ އެބަހީ(
އަށް ދީލަތި މާތް  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން . ންވަމުއެވެމާއަދި އަހުރެމެން އީ  

އެކަލާނގެ ދެއަތްޕުޅު ! އަދި ކިއެއްތަ" )64 :املائدة( ÇÆ       Å  Ä  Ã  Â  ÁZ   ]. ދެއަތްޕުޅުވެއެވެ

¸  º  ¹  «  ¼   ½   ]." ގެ އިރާދަކުރައްވާ ގޮތަކަށް ހޭދަކުރައްވައެވެނއެކަލާ. ދީލަތިވެގެންވެއެވެ
  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾Z 

އެކަލާނގެއަށް ޤަދަރެއް ކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި ށް ޤަދަރުއަهللا އަދި އެބައިމީހުން " )67 :الزمر(
ނގެ އަދި އުޑުތައްވާހުށީ އެކަލާ. ޕުޅުގައެވެނގެ މުށްއެކަލާ އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި މުޅިބިން ވާހުށީ. ނުކުރިއެވެ

އެބައި މީހުން އެކުރާ ޝިރުކުތަކުން އެކަލާނގެ ވަނީ . ޖަހާލެވިގެންނެވެކަނާތްޕުޅުގައި ފަތްފަތް 
  ."ވެރިވެ ވޮޑިގެންނެވެއަދި މަތި. ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެންނެވެ

. ފުޅުވެއެވެއަށް ޙަޤީޤީ ދެލޯ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

އޭ "( )37 :هود(  Û       Ú  Ù  ØZ   ] .ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެއެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީ
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ތިމަން ) އުތެރިކަންމަތީގެ ރައްކަهللاތިމަން  ؛އެބަހީ(ގައި ގެ ލޯފުޅުމަތީهللا ތިމަން !) އެވެ ޢަލައިހިއްސަލާމްނޫޙު 
  مى اهللا عليه وسلّصلّ هللا އަދި ރަސޫލު." ނައު ބަންނަވާށެވެ) އިރުޝާދު ލިބިގެންވާ ޙާލު(އިން  وحيގެ هللا 

)) هقلْخ نم هرصب هيلَى إِهتنا ام ههِجو اتحبس تقَرحَأل هفَشكَ ولَ روالن هابجح(( . ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ
އެފަރުދާކޮޅު އެކަލާނގެ ކަޝްފުކުރައްވައިފިނަމަ އެކަލާނގެ . އެކަލާނގެ ފަރުދާކޮޅަކީ ނޫރެވެ" )رواه مسلم(

ވަޖުހުފުޅުގެ ނޫރު، އެކަލާނގެ ޚަލްޤުތަކުންގެ ތެރެއިން އެކަލާނގެ ލޯފުޅުގެ ފެނުން ފޯރައިފި ހިސާބެއް 
  ".އަންދައިލާނެއެވެ
. ގެ ދެލޯފުޅު ވާކަމަށް ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިން އިއްތިފާޤުވެފައިވެއެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި   
 هنإِ الَأَ(( . ދައްޖާލާއިބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު އެކަމަށް ތާއީދުކުރެއެވެ  مى اهللا عليه وسلّصلّ هللا އަދި ރަސޫލު

އަދި . އޭނާގެ އެއްލޯވަނީ އަވަރުވެފައެވެ. ދަންނާށެވެ" )فق عليهمت( ))روعأَبِ سيلَ لَّجوزع مكُبر نَّإِو روعأَ
ގެ ދެލޯފުޅުވަނީ ހުރިހާ އައިބަކުން ނއެބަހީ އެކަލާ. (ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ އަވަރެއްނޫނެވެ

  .)"ސަލާމަތްވެގެންނެވެ

5  6   7   8  9  :;   ]ހަމަކަށަވަރުން   .އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
  >  =  <Z )އަދި . ތަކަށް އެކަލާނގެ ވަށައެއް ނުލެވޭނެއެވެގެ ފެނުންލޯތަކު" )103 :األنعام

ގެއީ ލޯތަކަށް ނުފެންނަ ކަންތައްތަކާއި ތަކެތި ނއަދި އެކަލާ. ވަށައިލައެވެ ނުންނގެ ހުރިހާ ލޯތަކެއްގެ ފެއެކަލާ
  ."ސްކަލާނގެއެވެދެނެވޮޑިގެންވާ ޚަބަރުތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަ

ހަމަކަށަވަރުން މުއުމިނުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި އެބައިމީހުންގެ . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

އެދުވަހުގައި " )23-22 :القيامة(     Z(  *    +    ,   -      .  /         ]. ވެރިރަސްކަލާނގެ ދެކޭނެތެވެ
އެމޫނުތައް، އެމޫނުތަކުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް . ވާ މޫނުތަކެއްވާނެއެވެއަލިވެ، އުޖާލާވެގެން) ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި(

  ."ބަލާނެތެވެ
އެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް  އާސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

6      1  2    43   5 ]. ގެ ސިފަފުޅުތަކުގެ ފުރިހަމަކަމުންނެވެނއެއީ އެކަލާ. ނުވެއެވެ
7Z )އަދި އެކަލާނގެއީ. ދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެފައެއް ލާނގެއާއެކަ" )11 :الشورى 

  ." އި ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެއައްސަވައިވޮޑިގެންވާ ބައްލަވަ

 )255 :البقرة( Z}  |  {  ~  �¡   ]ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހަރުމެން އީމާންވަމުއެވެ  
އެއީ އެކަލާނގެ ދިރިހުންނެވުމާއި ." ނިސްބަތްވެގެންނެއްނުވެއެވެ ގެއަށްނނިންޖެއް އެކަލާ ދިތާއްޔަށް ޖެހުމެއް އަ"

  . ޤާއިމުވެ ހުންނެވުމުގެ ފުރިހަމަކަމުންނެވެ
ވެވޮޑިއެއް ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެރި. އަދި އަހުރެމެން އީމަންވަމުއެވެ  

  . ގެ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ފުރިހަމަކަމުންނެވެނއެއީ އެކަލާ. ވާނެއެވެގަންނަނު
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އެއީ . ނގެ ޣާފިލުވެ ވޮޑިގެންނުވެއެވެއަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތަކުން އެކަލާގެ ނއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާ  
  . ވަށައިލުމުގެ ފުރިހަމަ ކަމުންނެވެ) ހުރިހާ އެއްޗެއް(ގެ ފާރަވެރިކަމާއި ނއެކަލާ

ށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިމުން އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އެކަލާނގެ ހަމަކަ. އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
     .އެއީ އެކަލާނގެ ޢިލްމުފުޅާއި، ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ފުރިހަމަކަމުންނެވެ. ލްގެ ދަށުން ނުނިކުމެވޭނެއެވެކޮންޓްރޯ

[   Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼Z     )ށް ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ ކަމަކަ" )82 :يس
  ."ހަމައެހިނދު އެކަމެއްވެއެވެ! ކުރައްވަނީ ވާށެވެޙީއިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ ވަ

ގެ ނއެއީ އެކަލާ. ކަމެއް ނާދެއެވެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް އަދި މޮޅިއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއަށް އެ  

F  E  D  C  B  A   @  ?   H  G  ]. ހަމަކަމުންނެވެބާރުފުޅުގެ ފުރި
 I K  JZ  )އުޑުތަކާއި ބިމާއި، އެދެމެދުގައިވާހައި ، هللاއަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން " )38 :ق

  ."ގެ ޒާތުފުޅުގައި އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް ބީހިނުލައެވެهللا އަދި ތިމަން . އެއްޗެއް ހަދުވަހުން ހެއްދެވީމެވެ
ބިތު ކުރެއްވި ސާ) ގައިކީރިތި ޤުރުއާނު(އްލަޒާތުފުޅަށް އެކަލާނގެ އަމި ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި   

އެކަލާނގެއަށް  مى اهللا عليه وسلّصلّ ނގެ ރަސޫލާކޮންމެ އިސްމުފުޅަކާއި އަދި ކޮންމެ ސިފަފުޅެއް ނުވަތަ އެކަލާ
ސާބިތުކުރެއްވި ކޮންމެ އިސްމުފުޅަކާއި އަދި ކޮންމެ ސިފަފުޅެއް ) އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުގައި(

ބިރުވެރިކަން ބޮޑު ދެކަމަކުން ) މިކަމަށް އީމާންވުމުގައި(އެކަމަކު . ސާބިތުވެގެންވާކަމުގައި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ
އެއީ ހިތުން ނުވަތަ ދުލުން . ގެއަށް މިސާލު ޖެހުމެވެނއޭގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ އެކަލާ. އަހަރުމެން ބަރީއަވަމުއެވެ

މަކީ އެކަލާނގެއަށް އަނެއްކަ. އެއްފަދައެވެ ސިފަތަކާސިފަފުޅުތައް މަޚުލޫޤުންގެ هللا . މިފަދައިން ބުނުމެވެ
ގެ ސިފަފުޅުތަކުގެ ކައިފިއްޔަތު هللا . އެއީ ހިތުން ނުވަތަ ދުލުން މިފަދައިން ބުނުމެވެ. ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންކުރުމެވެ
  . މިވެނި އެވެނި ގޮތެކެވެ

ނަފީކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމެއް ނުވަތަ  ންއެކަލާނގެ އަމިއްލަ ޒާތުފުޅު ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި   
ގެ ކިބަފުޅުން ނަފީކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމެއް ނަފީވެގެންވާކަމުގައި ނއެކަލާ  مى اهللا عليه وسلّصلّ  ލާސޫގެ ރަނއެކަލާ

އަދި މި ނަފީކުރުމުގައި، މީގެ އިދިކޮޅު ސިފައިގެ ފުރިހަމަކަން ސާބިތުކުރުން . އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ
! އިދިކޮޅު އާދެއޭގެ މިނަފީގައި  .ނަފީވެގެންވެއެވެމިސާލަކަށް ނިދި އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅުން . (އެކުލެވިގެންވެއެވެ

އެކަލާނގެ ރަސޫލާ އެކަމެއްގެ ޚަބަރު އަހަރުމެންނަށް  އާއިهللا އަދި .) ދިރިހުންނެވުމުގެ ފުރިހަމަކަން ސާބިތުވެއެވެ
ޙުޘްތައް ޤަތް ހޯދުމަށް ބޭކާރު ބަގެ ޙަޤީއެބަހީ އެކަމު. (ވެނުދެއްވާ ކޮންމެ ކަމަކުން އަހުރެމެން ހަނުލައި ތިބެމުއެ

  .)މުއެވެޅެކޮށް ނޫ
. ލާޒިމުކަމެކެވެ. ކެވެވެދިޔަ މަގުން ހިނގުމަކީ ފަރުޟެކޭގޮތުގައި އިސްވެ ބަޔާންއަދި އަހުރެމެން ދެ  

ކަމަކީ  ލަ ޒާތުފުޅަށް ސާބިތުކުރެއްވި ކޮންމެއްގެ އަމިނއެކަލާ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން 
އެކަލާނގެ އަމިއްލަ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއްވި ކޮންމެ ކަމަކީ އެއީ ފީކުރެޅުން ނަފުނުވަތަ އެކަލާނގެ ޒާތު

މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ނގެ އަމިއްލަ ނަފްސު އެންމެއަދި އެކަލާ. ކެވެތުފުޅުން ދެއްވާފައިވާ ޚަބަރެޒާ
ބަސްފުޅުގެ ގޮތުން އަދި . ވެގެއެނގެއީ ބަސްފުޅުގެ ގޮތުން އެންމެ ތެދުވެރި ރަސްކަލާނއަދި އެކަލާ .ގެއެވެނއެކަލާ
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އެބަހީ . (އަދި އަޅުތަކުންނަށް ޢިލްމީގޮތުން އެކަލާނގެ ވަށައެއް ނުލެވޭނެއެވެ .ގެއެވެނއެންމެ ރިވެތި ރަސްކަލާ
  .)ގޭނެއެވެނގެ ބަޔާންކޮށްދެއްވި މަޢުލޫމާތެއް މެނުވީ އަޅުތަކުންނަކަށް ނޭނގެ އާއި ބެހޭގޮތުން އެކަލާނއެކަލާ

ވެސް ނުވަތަ އެކަލާނގެ މެ ކަމަކީއްވި ކޮންރެސާބިތުކު ށްނގެއަގެ ރަސޫލާ އެކަލާނއަދި އެކަލާ  
ދެއްވާފައިވާ  ނުނަފީކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމަކީވެސް އެކަލާނގެއާއި ބެހޭގޮތުން އެކަލޭގެފާ ނުޒާތުފުޅުން އެކަލޭގެފާ

ންނަވާނީ ގެ ޙަޤީޤަތް އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވަޑައިގަ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاސްތަކުން ކުރެ މީއަދި . ޚަބަރެކެވެ
އަދި އެކަލޭގެފާނީ މީސްތަކުން ކުރެ އެންމެ ނަސޭހަތްތެރި އަދި އެންމެ ތެދުވެރި އަދި އެންމެ . އެކަލޭގެފާނެވެ

  . ފަޞާޙަތްތެރި އިންސާނާއެވެ
 ،ގެ ބަސްފުޅާއި ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاފަހެ، ޢިލްމާއި ތެދުވެރިކަމާއި، ބަޔާންކަމުގެ ފުރިހަކަން ވަނީ   

. ފަހެ، އެރައްދުކުރުމުގައި އެއްވެސް ޢުޛުރެއް ނުވެއެވެ. ގެ ބަސްފުޅުގައެވެ  ماهللا عليه وسلّى صلّ اهللاރަސޫލު 
  . އަދި އެ ޤަބޫލުކުރުމުގައި އެއްވެސް ޝައްކެއް ނުވެއެވެ

  



   ސުންނަތާއި ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަޤީދާ

20 
 

 
  ޤީދާ ޢަމެދު އަހުރެމެންގެ  ގެ ސިފަފުޅުތަކާهللا

  
ސުބްޙާނަހޫ  هللاމެ މިބަޔާންކުރި ކޮށް ދެން نفيކޮށް ނުވަތަ  إثباتކޮށް،  إمجالކޮށް ނުވަތަ  تفصيل  

އްޔާގެ ފޮތާއި، އަހުރެމެންގެ ނަބިި ގެ رب ޢަޤީދާއަކީ އަހުރެމެންގެ ބެހޭގޮތުން އަހަރުމެންގެ ގެ ސިފަފުޅަތަކާ ވަތަޢާލާ
 އިނުލައި ތަށް އެއްވެސް ތައުވީލުކުރުމަކާއެބަހީ މިދެ އަސްލުގައި އައިސްފައިވާގޮ. (އިޢުތިމާދުކުރުމެވެ ށްސުންނަތަ
މެދު މިއުއްމަތުގެ ސަލަފުންނާއި އިމާމުން  އަދި އެސިފަފުޅުތަކާ.) ރުމެވެނުލައި ޤަބޫލުކު މިސާލުޖެހުމަކާއިއަދި 

  . އިޚްތިޔާކުރެއްވި މަގު އިޚްތިޔާކުރުމެވެ
  

މާނައިގެ  ظاهرއޭގެ  ތައް نصއަދި އެސިފަފުޅުތަކާއި ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ   
ލާއިޤު އޭގެ ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށް އުފުލުން  ގެ ޒާތުފުޅާސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ތައް نصއަދި އެ މަތީ ބޭއްވުމާއި 

  .ވާޖިބުކަމުގައި އަހުރެމެން ދެކެމުއެވެ
ކަށް މުރާދަ ނޫންމުރާދު  އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ޤަސްދުކުރެއްވިهللا އަދި އެސިފަފުޅުތަކުން              

  . ވަމުއެވެއަފުންގެ މަގުން އަހުރެމެން ބަރީމުޙައްރި ލިބުރާއެސިފަފުޅުތަކުގެ މާނަ އަނ
ގެ ރަސޫލާ ޤަޞްދުކުރެއްވި މާނައިން އެސިފަފުޅުތައް ނަފީކުރި ނއާއި އެކަލާهللا އެސިފަފުޅުތަކުން  އަދި  

  . ވެމުއެވައަގެ މަގުން ވެސް އަހުރެމެން ބަރީއިންލާޠިމުޢައް
ކުގެ މާނައާއި މުރާދަށް ކައިފިއްޔަތު އަދި އެސިފަފުޅުތަކަށް މިސާލުޖެހި ނުވަތަ އެސިފަފުޅުތަ  

މެދު ބަޙުޘްކުރުމުގައި ޙައްދު ފަހަނައަޅައިފައިވާ މީހުންގެ  ގެ ސިފަފުޅުތަކާ هللاސައްކަތްކުރި ބަޔާންކުރަން މަ
  . ވެއެމަގުންވެސް އަހަރުމެން ބަރީއަވަމު

ގެ ފޮތާއި  ތަޢާލާސުބްޙާނަހޫ ވަ هللاހަމަކަށަވަރުން . ގެއެވެނއެކު އެދި އަހަރުމެންނަށް ޔަޤީންކަމާއަ  
 ނެއްބަޔާއޭގެ އެއްބައި އަ. މަކީ ޙައްޤެވެގެ ސުންނަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކޮންމެކަ ماهللا عليه وسلّ ىصلّ اهللا ރަސޫލު

L  K   ]. ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެޙީވަ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއެއީ . އެއް ނުވާނެއެވެ تعارض
V   U  T   S  R    Q      P    O  NM    X  WZ  )ފަހެ، އެބައި މީހުން : "މާނައީ )82 :النساء

ނޫން ފަރާތަކުން އެ ޤުރުއާން ވީނަމަ އެއިން هللا ޤުރުއާނަށް ވިސްނައި ފިކުރުނުކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ) ކާފިރުން(
 تعارضގައި އަދި ހަމައެހެންމެ ޚަބަރުތަކު." ވުންތައް އެބައިމީހުންނަށް ފެނުނީހެވެ تعارضފުތަކާއި ރު އިޚްތިލާބައިވަ

އެކަލާނގެ  އާއި ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި އެއީ . ވުން، އޭގެ އެއްބައި އަނެއްބައި ދޮގުކުރުން ލާޒިމްކުރެއެވެ
  . ކަމެކެވެ ގެ ޚަބަރުގައި މުސްތަޙީލު  مى اهللا عليه وسلّصلّ ރަސޫލު
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ގެ ސުންނަތުގައި  ملّى اهللا عليه وسصلّ ރަސޫލާ ގެ ފޮތާއި އެކަލާނގެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاފަހެ،   
ގެ ނުބައި ޤަޞްދެއްގެ ފަހެ، އެއީ އޭނާ. މީހާ ދަންނައެވެއެއް ވާކަމަށް ދަޢުވާ ކޮށްފި تعارضނުވަތަ އެދެމެދުގައި 

. ގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވާ ހުށިކަމެވެهللا ފަހެ، އޭނާ . އަދި އޭނާގެ ހިތްނުސީދާވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ސަބަބުންނެވެ
  . އެއްކިބާވާހުށިކަމެވެ އަދި އޭނާގެ ، އެފުރެދުމުން

ގެ ސުންނަތުގައި  مى اهللا عليه وسلّصلّ ރަސޫލާ ގެ ފޮތާއި އެކަލާނގެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި   
ފަހެ، އެއީ އެހެންޏާ އޭނާގެ ޢިލްމުގެ  .އެއް ވާކަމަށް ޝައްކުވާ މީހާ ދަންނައެވެ تعارضނުވަތަ އެދެމެދުގައި 

ނުވަތަ އޭނާ ވިސްނައި ފިކުރުކުރުމުގައި ފަރުވާ . ވުމުންނެވެކޮށި ނުވަތަ އޭނާގެ ވިސްނުން .މަދުކަމުންނެވެ
އަދި ވިސްނައި ފިކުރުކުރުމުގައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާ . ށިކަމެވެފަހެ، އޭނާ ޢިލްމު ހޯދާ ހު .ކުޑަކަމުންނެވެ

ޙައްޤުފާޅު ނުވެއްޖެނަމަ  ފަހެ، އޭނައަށް. އެއީ އޭނާއަށް ޙައްޤު ބަޔާންވެ، ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. ހުށިކަމެވެ
އަދި . އަދި އޭނާގެ ޝައްކުން އޭނާ އެއްކިބާވާހުށިކަމެވެ. އެކަމުގެ ޢިލްމުވެރިއަކަށް އެކަން ހުށައަޅާށެވެ

µ   ]. ޢިލްމުވެރިކަމުގައި ޘާބިތު ހަރުދަނާ މީހުން ބުނާފަދައިން ބުނާހުށިކަމެވެ  ́  ³  ²   ±  °  ¯Z      
 هابِشتم( އެއްޗެއް އެހުރިހާ . އީމާންވަމުއެވެ) އާޔަތްތަކަށް هابِشتم(ށް އަހަރެމެން އެއަ" )7 :عمران آل(

! އަދި އޭނާ ދަންނައެވެ." ވަނީ އަހުރެމެންގެވެރި ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުންނެވެ) އާޔަތްތައް مكَحمއާޔަތްތަކާއި 
އް އަދި އެއްވެސް އިޚްތިލާފެއް އެ تعارض ހަމަކަށަވަރުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި އަދި އެދެމެދުގައި އެއްވެސް

  . ނުވެއެވެ
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  މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން

  
އަދި ހަމަކަށަވަރުން . ގެ މަލާއިކަތުންނަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި   

 :األنبياء( A  @   ?  >  =  <  ;  :  9Z   ]އެބޭކަލުންނަކީ 
އެކަލާނގެއަށް ވުރެކުރިން އެއްވެސް އެއްޗެއް . އަޅުންތަކެކެވެ) ގެهللا( މާތް ކުރެވިގެންވާ"  )27- 26

  ".އަދި އެބޭކަލުން ޢަމަލު ކުރަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅަށެވެ. ވިދާޅެއްނުވެއެވެ
ފަހެ، އެބޭކަލުން އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން . އެބޭކަލުން ހެއްދެވިއެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا  

y     ]. ކުރެއްވިއެވެ އަދި އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުން ތަސްލީމް. އިމުވެ ވަޑައިގަތެވެކުރުމާއިގެން ޤާ
  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     zZ  )20-19 :األنبياء( 

ޔާއި ދުވާލު ރެ. އަދި ވަރުބައްޔެއްވެސް ނުވެއެވެ. ނުވެއެވެ ނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމުން އެބޭކަލުން ބޮޑާވެރިއެއްއެކަލާ"
 ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا." ނުކުރައްވައެވެ ފަރުވާކުޑަ) އެކަމަށް(އަދި . ތަސްބީޙަކިޔުއްވައެވެ) އެކަލާނގެއަށް(

އަދި ބައެއްފަހަރު . ފަހެ، އެބޭކަލުން އަހުރެމެންނަކަށް ނުފެނެއެވެ. އެބޭކަލުން އަހުރެމެންނަށް ފަރުދާ ކުރެއްވިއެވެ
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން . ނގެ ބައެއް އަޅުންނަށް އެބޭކަލުން ކަޝްފު ކޮށްދެއްވިއެވެއެކަލާ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا

އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްލު ސޫރައިގައި  ޢަލައިހިއްސަލާމް ޖިބްރީލް،  مى اهللا عليه وسلّصلّرسول اهللا 
މުޅި އުދަރެސް ) އެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުކަން. (އެކަލޭގެފާނުގެ ހަސަތޭކަ ފިޔަފުޅުވިއެވެ. ދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

އި ޔަމްގެފާނުގެ އަރިހަށް ފުރިހަމަ އިންސާނެއްގެ ސޫރާގަމަރް ޢަލައިހިއްސަލާމް އަދި ޖިބްރީލް. ބައްދައިލެއްވިއެވެ
މުޚާޠަބު  ދި އެކަލޭގެފާނުވެސް އެކަމަނާއާއަ. ޔަމްގެފާނު އެކަލޭގެފާނާ މުޚާތަބުކުރެއްވިއެވެފަހެ މަރް. ވަޑައިގަތެވެ
 ސް ޖިބްރީލްވެއަޞްޙާބު ބޭކަލުން ތިއްބަވަނިކޮށްގެ އަރިހުގައި  مى اهللا عليه وسلّصلّ ول اهللا رسއަދި . ކުރެއްވިއެވެ

ށް އެއީ ކޮންބޭކަލެއްކަމެއް ކައެއްވެސް ބޭކަލަ. ސޫރައިގައެވެ ގެފިރިހެނެއް. ވަޑައިގަތެވެ ޢަލައިހިއްސަލާމް
. ރުވެރިކަމުގެ އަސަރެއްވެސް ފާޅެއްނުވެއެވެއަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ދަތު. އެނގިވަޑައިއެއް ނުގަންނަވައެވެ

ދެން . ގަދަ ކަޅުކުލައިގައެވެ އިސްތަށިފުޅު ހުރީ. ދުންކޮޅެކެވެތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވީ ގަދަ ހުދުކުލައިގެ ހެ
ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ . ގެ ކުރިފުޅު މަތީގައި އިށިނދެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ مى اهللا عليه وسلّصلّرسول اهللا 

ފައިންޕުޅު  އެކަލޭގެފާނުގެދެ ދެކަކޫފުޅުގައި ޖައްސަވައި ދެއަތްޕުޅު  مى اهللا عليه وسلّصلّرسول اهللا ކަކޫފުޅު ދެ
ى اهللا عليه صلّ رسول اهللاއަދި . މުޚާޠަބު ކުރެއްވިއެވެ އާ مى اهللا عليه وسلّصلّرسول اهللا ވަވައި އްމަތީގައި ބާ

އަޞްޙާބު ބޭކަލުންނަށް  ،مى اهللا عليه وسلّصلّرسول اهللا އަދި . ވެމުޚާޠަބު ކުރެއްވިއެ ވެސް އެކަލޭގެފާނާ م وسلّ
  . ކަން އަންގަވައި ދެއްވިއެވެޢަލައިހިއްސަލާމް ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ޖިބްރީލް

  . ޙަވާލުކުރެވިގެންވާ ކަންތައްތަކެއްވެއެވެ ންނާތުހަމަކަށަވަރުން މަލާއިކަ. އެވެއަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމު  
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ގެ ޙަޟްރަތުން هللا ގެން އެ ވަޙީއާ .ލުންގެ ތެރެއިން ޖިބްރީލްގެފާނަކީ ވަޙީގެ މަލާއިކަތާއެވެފަހެ، އެބޭކަ  
  . އެއީ ނަބިއްޔުންނާއި ރަސޫލުންގެ އަރިހަށެވެ. އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ބޭކަލެއްގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަނެއެވެ

ގަސްގަހާގެހީގެ ކަންތައްތައް  އަކީ ވާރެއާއި ޢަލައިހިއްސަލާމް ميكائيلއަދި އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިން   
  . ޙަވާލުކުރެވުނު މަލާއިކަތާއެވެ

އަކީ މީސްތަކުން މަރުވާ ހިނދުގަޔާއި  ޢަލައިހިއްސަލާމް إسرافيلއަދި އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިން   
ހިނދު ތާޅަފިލި ފުންމަވައިލެއްވުމުގެ ކަންތައް ޙަވާލުކުރެވުނު  ދެވަނަފަހަރަށް މީސްތަކުން ދިރިގެންތެދުވާ

  .ކަތާއެވެމަލާއި
އަކީ މީސްތަކުން މަރުވާ ހިނދު  ޢަލައިހިއްސަލާމް ލް މައުތު ދި އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިން މަލަކުއަ  

  .މަރުހިއްޕެވުމުގެ ކަންތައް ޙަވާލުކުރެވުނު މަލާއިކަތާއެވެ
ވުނު އަދި އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ފަރުބަދަތަކުގެ މަލާއިކަތާއަކީ އެފަރުބަދަތަކުގެ ކަންތައްތައް ޙަވާލުކުރެ  
  . އެދި އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިން މާލިކު އަކީ ނަރަކައިގެ ބަނޑޭރިއެވެ. މަލާއިކަތާއެވެ
އަދި އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިން، މައިންގެ ރަޙިމްތަކުގައިވާ ޅަދަރިންގެ ކަންތައްތައް ޙަވާލުކުރެއްވުނު   

އަދި . މަލާއިކަތުންވެސްވެއެވެ އަދި އާދަމުގެ ދަރިން ރައްކައުތެރިކުރުމާ ޙަވާލުކުރެވުނު. މަލާއިކަތުންވެއެވެ
 رمقرކޮންމެ މީހަކަށް ދެމަލާއިކަތުން . އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ލިޔުމާ ޙަވާލުކުރެވުނު މަލާއިކަތުންވެސް ވެއެވެ

) 1718 :ق(  A  @  ?    >  =  <  ;  :  9   8        7    6  5  4Z  ]  .ކުރެވިފައިވެއެވެ
އެދެމަލާއިކަތުން އޭނާގެ . ވާތްފަރާތުގައި އިށީދެވަޑައިގެން ތިއްބަވާ ދެމަލާއިކަތުންނެވެޔާއި ނާގެ ކަނާތްފަރާތުގައްއޭ"

އަދި ." އެވެނުލެވެ ކައިރީގައި ފާރަލައްވާ ތައްޔާރަށް ތިއްބަވާޙާލު މެނުވީ އޭނާއަށް ދުލުން ލަފްޒެއް ވެސްބޭރުކޮށް
ނިމޭހިދު އޭނާގެ  މައްޔިތާވަޅުލުމުގެ ކަންތައް. އެވެވެ ޙަވާލު ކުރެވުނު މަލާއިކަތުންވެސް ކުރެވުމާމައްޔިތާއާއި ސުވާލު

އަދި އޭނާގެ ރައްބާއި، އޭނާގެ ދީނާއި، އޭނާގެ ނަބިއްޔާއާއި ބެހޭގޮތުން . ގާތަށް ދެމަލާއިކަތުން ވަޑައިގަނެއެވެ

=  <  ?  @  HG  F  E   D  C  B  A   ]ފަހެ . ސުވާލު ކުރައްވައެވެ
O  N   M  LK  J  I     PZ  )އީމާންވީ  ،ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا") 27 :إبراهيم
ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގަޔާއި އާޚިރަތުގައި ) ގެ ބަސްފުޅުން توحيد(މީސްތަކުން ސާބިތުވެގެންވާ ބަސްފުޅުން 

 هللاއަދި . އަނިޔާވެރިން ސީދާމަގުން އެއްކިބާކުރައްވާނެއެވެ،  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި . ސާބިތުކޮށްދެއްވައެވެ
  ."އިރާދަކުރައްވާ ކޮންމެކަމެއް ކުރައްވައެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ

އަދި އެބޭކަލުންގެތެރެއިން ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިންގެ ކަންތައްތައް ޙަވާލުކުރެވުނު މަލާއިކަތުންވެސް   

24 :الرعد( k  j  i   h    u  t  s  rq  p  o  n  m  lZ   ]. ވެއެވެ 23 (
. ވެތެއަދި ވިދާޅުވާނެ. ރައްވާނެތެވެކު އެބައިމީހުންގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްދޮރުކޮޅަކުން  އެބޭކަލުން ސުވަރުގޭގެ ހުރިހާ"

ކެތްތެރިވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ތިޔަބައި ) ވެރިވުމުގެ މައްޗަށް تقوىދުނިޔޭގައި ހެޔޮކަންތަކާއި (ތިޔަބައި މީހުން 
  !"އްޔެވެފަހެ ސުވަރުގޭގެ ނަތީޖާ ކިހާ ހެޔޮވެގެން ވޭހެ. މީހުންނަށް ސަލާމަތްކަން ހުއްޓެވެ
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އިވާ ގަހަމަކަށަވަރުން އުޑު. ޚަބަރުދެއްވާފައިވެއެވެ  مى اهللا عليه وسلّصلّرسول اهللا އަދި ހަމަކަށަވަރުން   
އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވަނީ . (އަށް ކޮންމެދުވަހަކު ހަތްދިހަ ހާސް މަލާއިކަތުން ވަދެވަޑައިގަނެއެވެالبيت املعمور 

. ދެވަނަ ފަހަރަކަށް އަބުރައި އެތަނަކަށް ވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ مجاعة އެ އަދި.) އެތާނގައި ނަމާދު ކުރައްވަތެވެ
  .އެއީ އެބޭކަލުނަށް އެކަން ވާޖިބުވާ އެންމެ ފަހުފަހަރު ކަމުގައި ވެއެވެ
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  ފޮތްތަކަށް އީމާންވުން 

    
ންގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ ރަސޫލު ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاށަވަރުން ހަމަކަ. ވެއެމުއަހުރެމެން އީމާންވަ  

ޙުއްޖަތެއްގެ ) ޖިންނީންނާއި އިންސީންގެ މައްޗަށް(އެއީ ޢާލަމްތަކުގެ މައްޗަށް . ފޮތްތަކެއް ބާވައިލެއްވިއެވެ
އެ ރަސޫލުބޭކަލުން އެބައިމީހުންނަށް އެފޮތްތަކުގެ . އަދި ޢަމަލު ކުރާމީހުންނަށް މަގެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ގޮތުގައެވެ

  . އަދި އުރެދުންތަކުން އެބައިމީހުން ޠާހިރުކުރައްވައެވެ. ދެއްވައެވެ ޒަރީޢާއިން ޙިކްމަތް އުގަންނައި
އެކު ފޮތެއް  ކޮންމެ ރަސޫލަކާ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

#  $ %  " ! ] .އެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ. ބާވައިލެއްވިއެވެ
' & )( * ,+Z )هللاހަމަކަށަވަރުން ތިމަން : "މާނައީ )25 :احلديد ،

. ލެއްވީމެވެއެކު ފޮތްބާވައިއަދި އެބޭކަލުންނާ. ނުއްވީމެވެގެ ރަސޫލުން ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތަކާއިގެން ފޮهللاތިމަން 
  ."އެއީ މީސްތަކުން ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޤާއިމްވެތިބުމަށެވެ .ފަތްވެސް ބާވައިލެއްވީމެވެއަދި ޢަދުލުގެ ތިލަ

  
  :ބާވައިލެއްވި ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހުރެމެން ދަންނަ ފޮތްތަށްهللا 

ބަނީ  އަދި މިފޮތަކީ .މޫސާގެފާނުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ފޮތެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاމިފޮތަކީ  :وراةت -1

Z  Y  X  WV  U   T  ]  \   ]. މީހުންނަށް ދެވުނު އެންމެ ބޮޑު ފޮތެވެ އިސްރާއީލު
  ̂    ]   ih  g  f  e       d  c  b  a  `  _Z  )املائدة: 

ފުރިހަމަގޮތުގައި  ،هللاތަސްލީމްކުރެއްވި ނަބިއްޔުންނާއި،  ޙުކުމްތައްގެ هللا. އެފޮތުގައި ހިދާޔަތާއި ނޫރުވެއެވެ" )44
އެއީ . އެވެދެނެގެންތިބި ދީންވެރިންނާއި، އަދި އެދީނުގެ ޢިލްމުވެރިން އެފޮތުން ޔަހޫދީންގެ މެދުގައި ޙުކުމްކުރެއްވި

އަދި އެބޭކަލުން . ރައްކައުތެރިކުރުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ) ތައުރާތު(ގެފޮތް هللا އެބޭކަލުންނަށް 
  ."އެފޮތުގެ މައްޗަށް ހެކިވެރިންތަކެއްކަމުގައި ވިއެވެ

އަދި މިފޮތަކީ ތައުރާތު  .ޢީސާގެފާނުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ފޮތެވެ، ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاމިފޮތަކީ  :إجنيل -2

.  /  0  1  2  3  4  5   6   ]. ތަޞްދީޤު ކުރައްވާ އެފޮތް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ފޮތެވެ
  ;  :  9  8  7Z )ޢީސާގެފާނަށް(އެކަލޭގެފާނަށް هللا އަދި ތިމަން " )46 :املائدة (

ބާވައިލެވުނު ތައުރާތު ތަޞްދީޤު ކުރާ އަދި އެފޮތުގެ ކުރިން . އެފޮތުގައި ހިދާޔަތާއި ނޫރުވެއެވެ. އިންޖީލުދެއްވީމެވެ

¢  £     ¤  ¥   ]." އަދި ތަޤުވާވެރިންނަށް ހިދާޔަތާއި ނަސޭހަތެއް ކަމުގައެވެ. ފޮތެއް ކަމުގައެވެ
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  ¨§  ¦Z )އް ޙަރާމްކުރެވުނު ބައެ) މީހުންނަށް بين إسرائيل(އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް " )50 :آل عمران
  ."ޙަލާލުކުރުމަށެވެ ތިތަކެ

  . ދާވޫދު ގެފާނަށް ދެއްވި ފޮތެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاމިފޮތަކީ  :ورزب -3
  .ތައް صحيفةއިބްރާހީމްގެފާނާއި މޫސާގެފާނުގެ  -4
اهللا عليه  ىصلّ  އެކަލާނގެ އެންމެ ފަހުގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاމިފޮތަކީ  :قرآنކީރިތި  -5

 :البقرة(  ts  r  q  p   o  nZ   ]. ވެގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ފޮތެ  موسلّ
މީސްތަކުންނަށް ހިދާޔަތެއް ކަމުގަޔާއި، ހިދާޔަތުގެ އަދި ޙައްޤާއި ބާޠިލްވަކިކުރުމުގެ ) އެފޮތް ބާވައިލެއްވުނީ"( )185

  Z   Y  X  W  V  U  T  SZ]   ]ފަހެ، އެފޮތްވީ ." ދަލީލުތަކެއް ކަމުގައެވެ
ފޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ވައިލެވުނު ފޮތްތައް ތަޞްދީޤުކުރާ ފޮތެއް ކަމުގަޔާއި، އެއެފޮތުގެ ކުރިން ބާ" )48 :املائدة(

ރުތައް ބަޔާންކުރާ ތުއުނިއި ގެނައިއެބަހީ އެފޮތްތަކުގެ އަހުލުވެރިން އެފޮތްތަކަށް . (ފޮތެއްކަމުގައެވެ ރައްކާތެރިވާ
މަންސޫޙު  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاތެއް ރީޢާއިން އެފޮތުގެ ކުރީގެ ހުރިހާ ފޮޛަފަހެ، އެފޮތުގެ .)" ފޮތެއް ކަމުގައެވެ

ކުން އެފޮތް އަދި ޖެއްސުން ކުރާމީހުންގެ ޖެއްސުމުންނާއި، އުނިއިތުރުކުރާމީހުންގެ ޝައް. ކުރެއްވިއެވެ

 :احلجر(  m   l  k      j  i  h  gZ   ] .އެކަލާނގެ ޖާމިނުވެވޮޑިގެންނެވިއެވެ ރައްކައުތެރިކުރުމާ
އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެ ޛިކުރު . އެވެهللا ބާވައިލެއްވީ ތިމަން ) ޤުރުއާން(ޛިކުރު  ހަމަކަށަވަރުން އެ" )9
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެފޮތް ޤިޔާމަތް ދުވަހާއި ." އެވެهللا ރައްކައުތެރިކުރައްވާނީ ވެސް ތިމަން ) ޤުރުއާން(

  . ހަމައަށް ހުރިހާ ޚަލްޤުތަކުންގެ މައްޗަށް ޙުއްޖަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮންނާނެއެވެ
ފަހެ އެއިން ކޮންމެ ފޮތަކީ ވަކި މުއްދަތަކަށް . އެފޮތުގެ ކުރިން އިސްވެދިޔަ ފޮތްތައް ދަންނައެވެ ދެން  

އަދި . ދެއެވެ އެކު އެފޮތް މަންސޫޚުވެގެންންސޫޚުކުރާ ފޮތް ބާވައިލެވުމާއެފޮތް މަ. ކަނޑައެޅިގެންވާފޮތެކެވެ
މިހެން . އެފޮތް މަންސޫޚުކުރި ފޮތް ބަޔާންކޮށްދެއެވެއުނިއިތުރުތައް  ގެނައިމަންސޫޚުވީ ފޮތުގައި އޭގެ އަހުލުވެރިން 

ފަހެ، . ޙަޟްރަތުން ރައްކައުތެރިކުރެވިގެން ނުވެއެވެ ގެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاކަމުން އެއިން އެއްފޮތެއްވެސް 
  . ފައިވެއެވެގެނެވިހަމަކަށަވަރުން އެފޮތްތަކަށް ތަޙުރީފާއި އުނިއިތުރުތައް 

  [ 2  1  0  /  .  -  ,Z  )ބައެއް ޔަހޫދީން " )46 :اءالنس
  ."ކަލިމަތައް އޭގެ މަޤާމުން ނަގައި ބަދަލުކުރެތެވެ) ތައުރާތުގެ(

  [   D  C  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7
   O  N  M  L  K       J  I  H  G   FEZ  )ދުނިޔޭގެ(ފަހެ، " )79 :البقرة (

ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ފޮތެކޭ ބުނާ މީހުންނަށް هللاއަތުން ލިޔެ މިއީ ކުޑަކުޑަ އަގެއް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ފޮތް އަމިއްލަ 
މީހުންނަށް ޔުނު އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުން އަމިއްލަ އަތުން އެލިއެބައި ފަހެ،. ގެއްލުމާއި ހަލާކުހުއްޓެވެ
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ގެއްލުމާއި ހަލާކު  މީހުން އެކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންނަށްއަދި އެބައި. އި ހަލާކު ހުއްޓެވެގެއްލުމާ
  ." ހުއްޓެވެ

  [   ?  >  =  <   ;:  9  8  7   6  5   4  3  2  1  0
A@ Z )މީސްތަކުންނަށް ހިދާޔަތެއްކަމުގަޔާއި . ވިދާޅުވާށެވެ) އެ ޔަހޫދީންނަށް(ކަލޭގެފާނު " ) 91 :األنعام

ކާކުހެއްޔެވެ؟ ތިޔަބައިމީހުން  ނޫރެއްކަމުގައި، އެފޮތަކާއިގެން މޫސާގެފާނު ވަޑައިގެންނެވި ފޮތް ބާވައިލެއްވީ
އަދި އެފަތްފުށްތައް ތިޔަބައިމީހުން . ވަކިކޮށްލެވިފައިވާ ފަތްފުށް ތަކަކަށް ހަދައިލަތެވެ) ތައުރާތު(އެފޮތް ) ޔަހޫދީން(

  ."އަދި ބޮޑުބައި ފޮރުވަތެވެ. ފާޅުކުރެތެވެ
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  P  O   N  M  L     K  J  I  H  G  F     E  D  C  B       A      @Z  
ގެ ތެރެއިން ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުން )އަހުލުކިތާބީން(ން އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހު" )79-78 :آل عمران(

އީ އެބައިމީހުން އެކިޔަވާ ޙިއްޞާއަކީ ފޮތުގެ ޙިއްޞާއެއް ކަމަށް އެ. އެބައިމީހުން ފޮތް ކިޔަވާއިރު ދޫތައް އޮޅުވަތެވެ
ގެ هللا މިވަނީ . އަދި އެބައިމީހުން ބުނެތެވެ. އެކަމަކު އެއީ ފޮތުގެ ޙިއްޞާއެއްނޫނެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ހީކުރުމަށެވެ

ގެ  ވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ هللاއަދި އެބައިމީހުން . ގެ ޙަޟްރަތަކުންނޫނެވެهللا އެކަމަކު އެވަނީ . ޙަޟްރަތުންނެވެ
ފޮތާއި، ،  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا. އެއީ އެބައިމީހުންނަށް އެކަން އެގި ތިބޭ ޙާލުއެވެ. މައްޗަށް ދޮގު ބުނެތެވެ

. ޙުކުމާއި، ނަބީކަން ދެއްވާ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ދެން މިފަދައިން މީސްތަކުންނަށް ބުނުން އެކަށީގެންނުވެއެވެ
  ."ކަމުގައިވާށެވެ ންނަށް އަޅުންތަކެއްފިޔަވައި އަހުރެهللا ތިޔަބައިމީހުން 

  [   E   D  C  B  A  @  ?  >   =  <
   R  Q  P  O  N  M  LK   J  I  H  G  F
  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S
  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a         `  _

  rq  p   o  n  m  l  kZ  )އެބަހީ ! (ންނޭވެއޭ ފޮތުގެ އަހުލުވެރި" )17-15 :املائدة
ى اهللا صلّ މުޙައްމަދު (ގެ ރަސޫލު هللاހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީޙުންގެ ގާތަށް ތިމަން ) ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން

ފޮރުވާ ގިނަ ޙުކުމްތައް  )ތައުރާތުންނާއި، އިންޖީލުން( ންތިޔަބައިމީހުން ފޮތު. ވެއްޖެއެވެއަތު)   معليه وسلّ
އެބަހީ ތިޔަބައިމީހުން . (އަދި ގިނަކަންތައްތައް މާފުކުރައްވައެވެ. ބަޔާންކޮށްދެއްވައެވެ އެކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް

ހަމަކަށަވަރުން .) އެއީ މަސްލަޙަތަށްޓަކައެވެ. ނުކޮށްދެއްވައެވެ ނެއްއެއް ޙުކުމް އެކަލޭގެފާނު ބަޔާފޮތުން ފޮރުވާ ބަ
) ނުވަތަ އިސްލާމްދީން  مى اهللا عليه وسلّصلّ މުޙައްމަދު(ގެ ޙަޟްރަތުން ނޫރަކާއި هللا ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް 
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ޑިގަތުމަށް ތަބާވާ ވޮއެކަލާނގެ ރުހި ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا . އަތުވެއްޖެއެވެ) ޤުރުއާން(ބަޔާންވެގެންވާ ފޮތެއް 
هللا . ކޮންމެ މީހަކަށް އެ ނޫރާއި ފޮތުގެ ޛަރީޢާއިން ސަލާމަތްކަން ލިބިގެންވާ މަގުތަކަށް މަގު ދައްކަވައެވެ

. އެކަލާނގެ އިޛްނަފުޅާއިއެކު އެބައިމީހުން އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން އަލިކަމަށް ނެރުއްވައެވެނަހޫ ވަތަޢާލާ، ސުބްޙާ
އަކީ މަރިޔަމްގެ ދަރި ޢީސާއޭ هللا ހަމަކަށަވަރުން . އަދި އެބައިމީހުންނަށް ސީދާވެގެންވާ މަގަށް މަގު ދައްކަވައެވެ

  ."ބުނި މީހުން ކާފިރުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ
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  ރަސޫލުންނަށް އީމާންވުން

  
ލްޤުތަކުންގެ ގާތަށް ޚަ، ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ހަމަކަށަވަރުން . އަހުރެމެން އީމާން ވަމުއެވެ  

Z  YX  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  ]  \   ]. ރަސޫލުން ފޮނުއްވިއެވެ
   ]Z )ރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވާޙާލު އަދި ވެއުފާ) މީސްތަކުންނަށް ސުވަރުގޭގެ(އެއީ އެބޭކަލުން " )165 :النساء

ގެ هللا އި މީސްތަކުންނަށް އެއީ އެރަސޫލުންނަށް ފަހުގަ. އިންޒާރުދެއްވާ ޙާލުއެވެ) ނަރަކައިން މީސްތަކުންނަށް(
އީ ޢިއްޒަތްތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ޙިކުމަތްތެރި ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި . އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއް ނުވުމަށެވެ ށްމައްޗަ

  ."ވެރަސްކަލާނގެއެ
 ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުންކުރެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސޫލަކީ ނޫޙު . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

  . އެވެ  مى اهللا عليه وسلّصلّ އަދި އެބޭކަލުންކުރެ އެންމެ ފަހުގެ ރަސޫލަކީ މުޙައްމަދު . އެވެ ޢަލައިހިއްސަލާމް

[    ,+  *  )  (   '  &       %    $   #     "Z  )هللا ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން " )163 :النساء
އެއީ ނޫޙުގެފާނަށާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހުން ވަޑައިގަތް ނަބިއްޔުންނަށްވެސް . ކަލޭގެފާނަށް ވަޙީ ބާވައިލެއްވީމެވެ

¿  Â  Á   À   ]." ގެ ވަޙީ ބާވައިލެއްވި ފަދައިންނެވެهللاތިމަން    ¾  ½  ¼  »  º  ¹
  ÅÄ  ÃZ  )ކުގެ ބައްޕަކަމުގައި އިމީހުންގެ ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަތިޔަބަ" )40 :األحزاب

އަދި ނަބިއްޔުން ކުރެ އެންމެ ފަހުގެ . ގެ ރަސޫލާއެވެهللا ފާނަކީ އެކަލޭގެ! އަދި ކިއެއްތަ. ވެއެވެގެފާނު ނުމުޙައްމަދު
  ."ނަބިއްޔާއެވެ
ދެން އިބްރާހީމްގެ . ފާނެވެއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުން ކުރެ އެންމެ މާތްވެގެންވަނީ މުޙައްމަދުގެ  

ސުބްޙާނަހޫ  هللاއަދި މިބޭކަލުންނަކީ . ދެން ޢީސާގެފާނެވެ. ދެން ނޫޙުގެފާނެވެ. ދެން މޫސާގެފާނެވެ. ފާނެވެ

!  "  #  $  %   ]. ގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅުގައި ޚާއްޞަވެގެންވާ ބޭކަލުންނެވެ ވަތަޢާލާ
  2  1  0  /  .-   ,  +  *   )  (  '  &Z )އަދި " )7 :األحزاب

) ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި(އަދި . ނަބިއްޔުންގެ ކިބައިން ޢަހުދު ހިއްޕެވިހިނދެވެهللا ތިމަން . އެވަގުތު ހަނދާންކުރާށެވެ
ނާއި، މޫސާގެފާނުގެ ންނާއި، އިބްރާހީމްގެފާނުގެ ކިބައިންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިންނާއި، ނޫހުގެފާނުގެ ކިބައި

ބައިން ހަރުކަށި ވަރުގަދަ އަދި އެބޭކަލުންގެ ކި. ގެފާނުގެ ކިބައިންނެވެކިބައިންނާއި، މަރިޔަމްގެފާނުގެ ދަރި ޢީސާ
  ."ހިއްޕެވީމެވެ އްޢަހުދެ

ހަމަކަށަވަރުން މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ޝަރީޢަތަކީ، . އަދި އަހުރެމެން ޔަޤީންކޮށް ކަށަވަރުކުރަމުއެވެ  
ކުލެވިގެންވާ ރިހާ މާތްކަމެއް އެއިސްވެދިޔަ މާތްކަމުން ޚާއްޞަވެގެންވާ ރަސޫލުބޭކަލުންގެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ހު
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O  N  M  L  K  J   ]. ފަދައިންނެވެ ވަޙީބަސްފުޅުގައިވާ ގެވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ هللا އެއީ .ޝަރީޢަތެކެވެ
  ba  `  _   ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  PZ  

ފާނަށްވެސް އެދީނެއްގެ ވަޞިއްޔަތް ޙުގެނޫތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާނގެ ޝަރުޢުކުރެއްވި ދީނަކީ " )13 :الشورى(
ވަޙީގެ ޒަރީޢާއިން ބާވައިލެއްވި هللا އަދި އެދީނަކީ ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ތިމަން . އެކަލާނގެ ކުރެއްވި ދީނެވެ

އިބްރާހީމްގެފާނަށާއި މޫސާގެފާނަށާއި ޢީސާގެފާނަށް ކުރެއްވި هللا އަދި އެދީނެއްގެ ވަޞިއްޔަތް ތިމަން . ދީނެވެ
." އަދި އެދީނުގައި ބައިބައިނުވާށެވެ. އެންމެ ބޭކަލުން ދީން ޤާއިމުކުރައްވާށެވެ ތިޔަ) ތަކީޔައެވަޞިއް. (ދީނެވެ

ކުރުމާއި، އެކަލާނގެއަށް  ވުމާއި، އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަންއަށް އީމާهللا މިއާޔަތުގައި ދީނުގެ މުރާދަކީ (
ލަތަކުގައި ހުރިހާ ނަބިއްޔުންގެ މި މައްސަ. މިއީ އުޞޫލީ މައްސަލަތަކެވެ. ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމެވެ

  .)ފަރުޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތްތައް ތަފާތުގެންވެއެވެ. ޝަރީޢަތްތައް އެއްގޮތްވެގެންވެއެވެ
. ނެވެންހަމަކަށަވަރުން ހުރިހާ ރަސޫލުންނަކީ ވެސް ހަމައިންސާނު. އަދި އަހުރެމެން އީމަންވަމުއެވެ  
އްޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޚުޞޫޞިއްޔަތެއް އެބޭކަލުންނަށް ރައްބުވަންތަކުމުގެ ޚުޞޫޞި. މަޚުލޫޤުންނެވެ

ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވި  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا. ލިބިގެންނެއް ނުވެއެވެ
 . މެއެވެ ސޫލުވެސްއަދި އެކަލޭގެފާނަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރަ. ބަސްފުޅު ޛިކުރު ކުރައްވަމުން ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[   R  Q  P  O  N  M    L  K  J  I  H  G  FZ  )އަދި އަހުރެން " )31 :هود
އަދި އަހުރެންނަކަށް ޣައިބެއް . ވެޔެކޭ ނުބުނަމެވެ ގެ ޚަޒާނާތައްهللاތިޔަބައިމީހުންނަށް އަހުރެންގެ އަތުގައި 

މުޙައްމަދުގެފާނަށް  ބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާސު هللاއަދި ." އަދި އަހުރެންނަކީ މަލާއިކަތެކޭ ނުބުނަމެވެ. ގެއެވެނނޭ

q  p  o  n    ]. އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ އެންމެ ފަހުގެ ރަސޫލުވެސްމެއެވެ. ވިދާޅުވުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ
   }|  {  z  y    x  w  v   u  t  s  rZ  )އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް، " )50 :األنعام

އަހުރެން އަދި . ގެއެވެނއަދި އަހުރެންނަކަށް ޣައިބެއް ނޭ. ވެޔެކޭ ނުބުނަމެވެގެ ޚަޒާނާތައްهللا އަހުރެންގެ އަތުގައި 
އެކަލޭގެފާނަށް  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދިވެސް ." އަހުރެންނަކީ މަލާއިކަތެކޭ ނުބުނަމެވެތިޔަބައިމީހުންނަށް 

) 188 :افاألعر(  Z !  "    #  $  %  &  '  )  (  *  + ]. ވިދާޅުވުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ
އިރާދަކުރެއްވި މިންވަރެއް މެނުވީ، ނަފާއެއް ޙާޞިލްކުރުމުގެ هللا ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަމިއްލަ ޒާތުފުޅަށް، "

. " ކުޅަދާނަކަންވެސް އަދި ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ކުޅަދާނަކަންވެސް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނުވެއެވެ

i      h  g  f   e  d   ]. ށް ވިދާޅުވުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނަ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދިވެސް 
  x  w  v  u  t     s  r  q  p  o   n  m  l  k     jZ )ހަމަކަށަވަރުން " )22-21 :اجلن

ގެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮކަމެއް ޙާޞިލުކޮށް ދިނުމު
ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ޢަޛާބެއް . (ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. ކުދާނަކަންވެސް ލިބިވަޑައިންގެންނެއްނުވެއެވެ

ގެ ޙަޟްރަތުން ތިމަން ކަލޭގެފާނު ސަލާމަތްކޮށް ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް ޙިމާޔަތް ދޭނެ هللا ) އަތުވެއްޖެނަމަ
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31 
 

އްކައުތެރިކަމެއް ނުވަތަ ރައްކައުތެރިވުމަށް ފިޔަވައި ރަ ގެ ޙަޟްރަތް هللاއަދި . ނެއެވެހަމައެކަކުވެސް ނުވާ
  ."ވަންނާނެތަނެއް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެއެވެ

ގެ އަޅުންގެ ތެރެއިން هللا ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުންނަކީ . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
އަދި އެބޭކަލުންގެ އެންމެ . ބޭކަލުން މާތްކުރެއްވިއެވެއެކަލާނގެ އެބޭކަލުންނަށް ރަސޫލުކަން ދެއްވާ އެ. އަޅުންތަކެކެވެ

. ކަމުން އެބޭކަލުން ސިފަކުރެއްވިއެވެތިވިދާޅުވުމުގެ ތެރޭގައި އަޅުވެ މަތީ މަޤާމްތަކުގަޔާއި، އެބޭކަލުންނަށް ސަނާ

F  E  G   ]. އްވާފައިވެއެވެބެހޭގޮތުން ވަޙީކުރަ ޢަލައިހިއްސަލާމާ ފަހެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސޫލާ ނޫޙު 
  N  M     L  K  JI  HZ  )ސަލާމަތްކުރެއްވި هللا އެކު ނަވުގައި ތިމަން ނޫހުގެފާނާ"  )3 :اإلسراء

ޝުކުރުކުރާ ) ޢަލައިހިއްސަލާމް ނޫޙު(   ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ! މީސްކޮޅުގެ ދަރިފަސްކޮޅުގެ މީސްތަކުންނޭވެ
އާއި ބޭހޭގޮތުން   ماهللا عليه وسلّ ىصلّ މަދު އަދި އެންމެ ފަހުގެ ރަސޫލާ މުޙައް ."އަޅެއްކަމުގައި ވިއެވެ

 هللا" )1 :الفرقان( ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤Z  »  ¬    ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
 ޙައްޤާއި ބާޠިލާ(ށް ފުރުޤާން އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ އަޅާގެ މައްޗަ. މަތިވެރިވޮޑިގެންވެއެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ
އެއީ ޢާލަމްތަކަށް އިންޒާރުދެއްވާ . ބާވައިލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ) އާންފޮތް އެބަހީ ޤުރު ދެމެދު ވަކިކުރާ

އަދި އެހެނިހެން ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ބެހޭގޮތުން ." ބޭކަލެއްކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިގަތުމަށެވެ

 )45 :ص(  E  D  C   B  A      @   ?  >Z   ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
ގެ އަޅުންކަމުގައިވާ އިބްރާހީމްގެފާނާއި، އިސްޙާޤުގެފާނާއި، هللاކަލޭގެފާނު، ތިމަން .) އޭމުޙައްމަދުގެފާނެވެ(

އަށް އަޅުކަންކުރެއްވުމުގައްޔާއި، ދީނަށް هللا (އެބޭކަލުންނަކީ . ޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ ޛިކުރުކުރައްވާށެވެ

%  &  '  )   ]." ގެ އަހުލުވެރިންނެވެ بصرية) ދީނާއި ޢިލްމުގައި(ބާރުގަދަ އަދި ) ނަޞްރުދިނުމުގައި
   ,    +  *)Z   )ގެ އަޅާ ދާވުދުގެފާނުގެ هللا އަދި ކަލޭގެފާނު ތިމަން !) އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ(") 17 :ص
ހަމަކަށަވަރުން . ވަރުގަދަ ބޭކަލެކެވެ) ގެ އަޅުކަންތަކުގަޔާއި ދީނުގައިهللا (   އެކަލޭގެފާނަކީ .ޛިކުރުކުރައްވާށެވެ

 :ص(   T     S  RQ  P  ON  M  LZ    ]." ބޭކަލެކެވެ ތައުބާވާ ންއެކަލޭގެފާނަކީ ގިނަގިނައި
ކިހާ ރަގަޅު . ދެއްވީމެވެ ޢަލައިހިއްސަލާމް ށް ސުލައިމާން މަޢަލައިހިއްސަލާ ދު ދާވޫهللا އަދި ތިމަން " )30

 ކަލުންރިއަދި މަރިޔަމްގެފާނުގެ ދަ." ތައުބާވާ ބޭކަލެކެވެ ންހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނަކީ ގިނަގިނައި.! އަޅެއްހެއްޔެވެ

Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã   ]. ޢީސާގެފާނާއި ބެހޭގޮތުން ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
ÌZ  )އެކަލޭގެފާނުގެ . އަޅެއްކަމުގައިމެނުވީ ނުވެއެވެ) ގެهللاތިމަން(އެކަލޭގެފާނު " )59 :الزخرف

ނިޝާނެއް ) ގެ ޤުދުރަތުގެهللاތިމަން (އިސްރާއީލް މީހުންނަށް އަދި ބަނީ. ނިޢުމަތް ލެއްވީމެވެهللا މައްޗަށް ތިމަން 
  ."ކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު ލެއްވީމެވެ
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ކުރެއްވީ މް ރަސޫލުކަން ޚަތި ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
ންމެހައި އަދި އެކަލާނގެ، ރަސޫލުކަމާއިގެން އެކަލޭގެފާނު އެ. ގެ ރިސާލަތުންނެވެ  مى اهللا عليه وسلّصلّ މުޙައްމަދު

t   ]. އެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ. މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ފޮނުއްވިއެވެ   s   r
  ¨   §¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡  �~  }  |    {    z  y  x  w  v  u

 ́  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©Z  

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ކަލޭގެފާނަކީ ! ންނޭވެއޭ މީސްތަކު. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ" )158 :األعراف(
އެކަލާނގެއީ އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ވެރިކަން . ގެ ރަސޫލަކީމެވެهللا ތިޔައެންމެހައި މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ފޮނުއްވުނު 

. އެކަލާނގެ މެނުވީ އަޅުކަން ހައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވެއެވެ. މިލްކުވެގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
އަށާއި އެކަލާނގެ هللا އަދި . އަށް އީމާންވާށެވެهللاފަހެ ތިޔަބައިމީހުން . ރުއްވާ އަދި މަރުއްވަނީ އެކަލާނގެއެވެދި

އަދި އެކަލޭގެފާނަށް . ޙުކުމްފުޅުތަކަށް އީމާންވާ، އެކަލާނގެ އުއްމީ ނަބިއްޔާއަށް ވެސް ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވާށެވެ
  ."ހުންނަށް ހިދާޔަތް ލިބުމަށްޓަކައެވެއެއީ ތިޔަބައިމީ. ތިޔަބައިމީހުން ތަބާވާށެވެ

. ދީނެވެފާނުގެ ޝަރީޢަތަކީ އެއީ އިސްލާމްހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެ. އަދި އަހަރުމެން އީމާން ވަމުއެވެ  
ސުބްޙާނަހޫ  هللاއަދި ހަމަކަށަވަރުން . ދީނެވެ ގެ އަޅުތަކުންނަށް ރުއްސެވިއެކަލާނ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއެއީ 
ގެ އެއީ އެކަލާނ. ނުކުރައްވާނެއެވެ އެހެންދީނެއް އެކަކުގެ ކިބައިންވެސް ގަބޫލެއް އިއެދީން ފިޔަވަ ވަތަޢާލާ

ހަމަކަށަވަރުން " ) 19 :آل عمران( ML  K   J  I  HZ   ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދިއިންނެވެ
    . އްވާފައިވެއެވެއަދި ވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރަ." ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ) ގަބޫލު ވެވިގެންވާ(ރަތުގައި ޟްގެ ޙަهللا

[ U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K Z       )މިއަދު " ) 3 :املائدة
. ފީމުއެވެންގެ ދީން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައިތިޔަބައި މީހުންނަށް  ތިޔަބައި މީހުهللا ތިމަން ) ޙައްޖަތުލް ވަދާޢުގެ ދުވަހު(

އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް . ވެމެފީދެއްވައި ރިހަމަކޮށްމައްޗަށް ފު ގެ ނިޢުމަތްވެސް ތިޔަބައި މީހުންގެ هللاއަދި ތިމަން 

?  @   ]. އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ." ވެމެހިވޮޑިގަންނަވައިފީދީން ދީނެއްކަމުގައި ރުއިސްލާމް

  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  AZ  )އަދި އިސްލާމްދީން") 85 :آل عمران 
. ފަހެ، އޭނާގެ ކިބައިން އެދީނެއް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ފި މީހާދަންނައެވެދީނެއް ހޯދައި އިޚުތިޔާރުކޮށް ނޫން

  ."އަދި އާޚިރަތް ދުވަހުގައި އޭނާވާހުށީ ގެއްލި ހަލާކުވީ މީހުންގެތެރެއިންނެވެ
ގެ ޙަޟުރަތުގައި ގަބޫލުވެވިގެން ދީނެއްވާކަމަށް هللا އަދި އަހުރެމެން ދެކޭގޮތުގައި، އިސްލާމްދީން ފިޔަވާ   

އެއީ ޔަހޫދީ ދީންކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ނަޞްރާނީ ދީންކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ . ށްފި މީހާދަންނައެވެދަޢުވާކޮ
ފަހެ . އޭނާއަށް ތައުބާލައިދެވޭނެއެވެ. ފަހެ އޭނާއަކީ ކާފިރެކެވެ. އެނޫން ދީނެއްކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ

ނުވެއްޖެނަމަ މުރުތައްދެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ  އަދި ތައުބާ. އޭނާ ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ. ތައުބާވެއްޖެނަމަ ރަނގަޅެވެ
  .އެއީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ޤުރުއާން ދޮގުކުރީތީއެވެ. ޤަތުލުކުރެވޭނެއެވެ
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 ގެން ފޮނުވުނު މުޙައްމަދުމީސްތަކުންގެ ގާތަށް ރަސޫލުކަމާއަދި އަހުރެމެން ދެކޭގޮތުގައި، އެންމެހައި   
ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ހުރިހާ . ޖެ މީހާ ދަންނައެވެގެ ރިސާލަތަށް ކާފިރުވެއް م ى اهللا عليه وسلّصلّ

. އެއީ އޭނާ އެރަސޫލަކަށް އީމާންވެ ތަބާވާކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ރަސޫލަށް ވެސްމެއެވެ. ރަސޫލުންނަށް ކާފިރުވެއްޖެއެވެ

) 105 :الشعراء(  Â   Å  Ä  ÃZ    ]. އިންނެވެވާފައިވާ ފަދަވަޙީކުރައް ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا
އެބައިމީހުން  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاފަހެ، ." ގެފާނުގެ ގައުމުގެ މީސްތަކުން ހުރިހާ ރަސޫލުން ދޮގުކޮށްފިއެވެނޫޙު"

އިސްވެ ނުގެ ކުރިން އެއްވެސް ރަސޫލެއް އެއީ ނޫޙުގެފާ. ކަމުގައެވެބައެއްއެހެއްދެވީ ހުރިހާ ރަސޫލުން ދޮގުކުރި 

B  A   ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ ހޫ ވަތަޢާލާސުބްޙާނަ هللاއަދި . ގޮސްފައި ނުވުމާއި އެކުވެސްމެއެވެ
  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D   C
  _   ̂  ]  \[    Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q  P

  `Z  )އާއި هللا އަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނަށް ކާފިރުވާ އަދި هللا ހަމަކަށަވަރުން ") 151- 150 :النساء
އަދި ) ފައި ރަސޫލުންނަށް ކާފިރުވާއަށް އީމާންވެهللا އެބަހީ (އެދޭ  ވަކިކުރުމަށް އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނާއި ދެމެދު

އަދި ބައެއް ރަސޫލުންނަށް އަހަރުމެން ކާފަރުވަމޭ ބުނާ އަދި  ށް އަހުރެމެން އީމާންވަމޭބައެއް ރަސޫލުންނަ
. ރުންނެވެކާފި ޤީޤީންނަކީ ޙައެބައިމީހު. ދަންނައެވެއީމާންކަމާއި ކާފިރުކަމާއި ދެމެދު މަގެއް ހެދުމަށް އެދޭ މީހުން 

  ."ތައްޔާރުކުރެއްވީމެވެ ނިކަމެތިކުރަނިވި ޢަޛާބު ،هللاންރުންނަށް ތިމައަދި ކާފި
  

އަށް ފަހުގައި  م ى اهللا عليه وسلّصلّ ދުމަހަމަކަށަވަރުން މުޙައް. އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
ވަތަ ނަބީކަމަށް ދަޢުވާ ނަބީކަމަށް ދަޢުވާކޮށްފިމީހާ ނު އަދި އެކަލޭގެފާނަށްފަހުގައި. އެއްވެސް ނަބިއްޔެއް ނުވެއެވެ

އާއި އެކަލާނގެ هللا އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަކީ . ފަހެ، އެއީ ކާފިރެކެވެ. ތެދުކޮށްފި މީހާ ދަންނައެވެ ކުރިމީހާ
  . ރަސޫލު އަދި ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ އިއްތިފާޤު ދޮގުކޮށްފިމީހެކެވެ

އަށް ތެދުމަގު  مى اهللا عليه وسلّصلّ اهللا ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލު. އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
ޢިލްމީ ގޮތުންނާއި، ދަޢުވަތުގެގޮތުންނާއި، މުއުމިނުންގެ މައްޗަށް . ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޚަލީފާއިން ތަކެއްވެއެވެ

އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުންގެ . އަމީރުކަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނުގެ ޚަލީފާކަން އަދާކުރެއްވިއެވެ
އް ތެރެއިން އެންމެ މާތްވެގެންވަނީ އަދި ޚަލީފާކަން ކުރެއްވުމަށް އެންމެ ޙައްޤުކަން ބޮޑުވެގެންވަނީ އަބޫބަކުރު

رضي . އަބީ ޠާލިބެވެ ދެން ޢަލީ ބުނު. ޢައްފާނެވެ ދެން ޢުޘްމާން ބުނު. ލްޚައްޠާބެވެދެން ޢުމަރު ބުނު. ސިއްދީޤެވެ
  .هم أمجعنياهللا عن

އެއީ މާތް ކަމުގައިވެސް . ދީރު ނިޔާކުރައްވާފައި ވަނީ ޚަލީފާކަމުގައި މިތަރުތީބުން އެބޭކަލުންވުމަށެވެޤުތަ  
އަށް ފުރިހަމަ ޙިކުމަތްފުޅު ލިބިވޮޑިގެންވާއިރު އެންމެ ހެޔޮ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا. މިތަރުތީބުންވީފަދައިންނެވެ

ނާއަށްވުރެ ހެޔޮ އަދި ޚަލީފާކަމާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހަކު ހުންނަވަނިކޮށް ގަރުނުގެ މައްޗަށް އެއްވެސްމީހަކު، އޭ
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ރުހިވޮޑިގެންވާ އެކަލާނގެ މިންވަރު هللا އެބަހީ ހަތަރު ޚަލީފާއިންގެ ތަރުތީބަކީ . (އެކަލާނގެ ވެރިނުކުރައްވާނެއެވެ
  .) ންނެވެއެއީ އެބޭކަލުންގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަމުގެ ދަރަޖައި. ކުރެއްވި ތަރުތީބެކެވެ

ހަމަކަށަވަރުން އެހަތަރުބޭކަލުންގެ ތަރެއިން މާތްކަމުގެ ގޮތުން . އަދި އަހަރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
އްޖެމީހާ ބައެއްފަހަރު ޚާއްޞަކަމަކުން ފާހަގަވެ، އެކަމުގައި އޭނާ، ވެއެއްބޭކަލަކަށްވުރެ އަނެއްބޭކަލަކު ދަށް

އެކަމަކު އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށްވުރެ މާތް މީހާގެ . ވެދާނެއެއިގަނގެ ކުރިއަށް ހިއޭނާއަށްވުރެ މާތް މީހާ
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން މާތްކަން ޙާޞިލުކޮށްދޭ އަމަލުތަށް . މައްޗަށް، އޭނާއަށް މުޅިމާތްކަން ޙައްޤެއް ނުވާނެއެވެ

  .ގިނަވެފައި ތަފާތުވެގެންވެއެވެ
ގެ هللاއަދި . ހެޔޮ އުއްމަތެވެ އެންމެހަމަކަށަވަރުން މިއުއްމަތަކީ . އަދި އަހަރުމެން އީމާންވަމުއެވެ  

.  /  0   ]. ފަދައިންނެވެ ވާގެ ވަޙީކުރައްވާފައިއެއީ އެކަލާނ. މާތް އުއްމަތެވެ ރަތުގައި  އެންމެޟްޙަ
  :9  8   7  6  5      4  3  2  1Z  )110 :آل عمران( 

ތިޔަބައިމީހުން . ވިއެވެމީސްތަކުންނަށްޓަކައި ނެރުވުނު އެންމެ ހެޔޮ އުއްމަތް ކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން"
އަދި . މަނާކުރެތެވެ) މީސްތަކުން(އަދި ނުބައިކަންތަކުން . ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރެތެވެ) މީސްތަކުންނަށް(

  ."އަށް އީމާންވަމުއެވެهللاތިޔަބައިމީހުން 
ހަމަކަށަވަރުން މިއުންމަތުގެ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ބަޔަކީ . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

  .ދެން ތަބަޢަ ތާބިޢީންނެވެ. ދެން ތާބިޢީންނެވެ. ބީންނެވެޞަޙާ
ޙާލު  ވާން ޙައްޤުގެ މަތީގައި ފާޅުވެގެންއަދި ހަމަކަށަވަރުން މި އުއްމަތުން ޖަމާޢަތެއްގެ މީސްތަކު  
ނިކަމެތި ކުރަން އުޅޭ ނުވަތަ އެބައިމީހުންނާ ޚިލާފު އެއްވެސް މީހަކަށް،  އެބައިމީހުން. ދެމިތިބޭނެއެވެ

އެބައިހީހުންގެ މަރު ނުވަތަ ( ފުޅުޙުކުމްގެ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއެއީ . ށް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެއެވެނަހުންއެބައިމީ
  .ނެވެދެއަތުވެއްޖައުމަށް ދާން) ތް ދުވަސްޤިޔާމަ

އެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި هللا ހަމަކަށަވަރުން މާތް . ވެއެވަރުކުރަމުއަދި އަހުރެމެން ޔަޤީންކޮށް ކަށަ  
ންތައްތަކުގެ ގި ފިތުނަތަކަކީ އެބޭކަލުން އެކަމެއްގައި އިޖުތިހާދުކުރެއްވި ބައެއް ކަނގެ މެދުގައި ހިޞަޙާބީން

ފަހެ، އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އިޖުތިހާދު ކުރައްވައި އެކަމުގައި ޙައްޤާއި . ވެކެކެފައިވާ ފިތުނަތަތައުވީލުން ހިނގާ
އަދި .) ހާދުގެ އަޖުރާއި، ޙައްޤާއި ދިމާވުމުގެ އަޖުރެވެއެއީ އިޖުތި. (ދިމާވި ބޭކަލުންނަށް ދެ އަޖުރު ވެއެވެ

އެބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އިޖުތިހާދުކުރައްވައި އެކަމުގައި ޙައްޤާއި ދިމާނުވެ ކުށްކުރެއްވުނު ބޭކަލުންނަށް އެއް 
  . ގެންނެވެއަދި އެބޭކަލުންގެ ކުށަށް ވަނީ މަޢާފް ކުރެވި.) އެއީ ހަމައެކަނި އިޖުތިހާދުގެ އަޖުރެވެ. (އަޖުރުވެއެވެ
އަދި އަހުރެމެން ދެކޭ ގޮތުގައި އެބޭކަލުންގެ އުނިސިފަތައް ބަޔާން ކުރުމާއި އެބޭކަލުންނަށް އައިބު   

ފަހެ، އެބޭކަލުންނަށް ޙައްޤުވެގެންވާ ރިވެތި . ކިޔުމާއި މިކަންކަމުން އަހުރެމެން އެއްކިބާވުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
އަދި އެބޭކަލުންކުރެ ބޭކަލެއްގެ މައްޗަށް . ން ނުގަންނަ ހުއްޓެވެޘަނާއިން މެނުވީ އަހުރެމެން އެބޭކަލުންގެ ނަ

ސުބްޙާނަހޫ  هللاއެއީ . ހަސަދަވެރިވުމާއި، ނަފުރަތްތެރިވުމުން އަހުރެމެންގެ ހިތްތައް ޠާހިރުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

ÎÍ    Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ï ]. އެބޭކަލުންގެ ތަޢުރީފު ކުރައްވާފައިވާތީއެވެ ވަތަޢާލާ
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  ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐZ   )ތިޔަބައި މީހުންގެ " )10 :حديد
ގައި ޖިހާދު ކުރި ގެ މަގުގައި ހޭދަކޮށް އެކަލާނގެ މަގުهللا ތެރެއިން އެކަކުވެސް މައްކާ ފަތަޙަ ވުމުގެ ކުރިން 

ހުން ހޭދަކޮށް ޖިހާދުކުރި އެބޭކަލުންނަކީ، މައްކާ ފަތަޙަ ވުމުގެފަ. ހަމަހަމައެއް ނުވާނެއެވެ ބޭކަލުންނަކާ
އެދެބައިމީހުންނަށްވެސް  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި . މީހުންނަށްވުރެ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން މަތިވެރިވެގެންވާ ބައެކެވެ

. ކުރައްވާފައިވެއެވެ ބެހޭގޮތުން ވަޙީ އަހުރެމެންނާ އަދި އެކަލާނގެ." ވަޢުދުކުރެއްވިއެވެ) ސުވަރުގޭގެ(ހެޔޮ އަޖުރުގެ 

[ #  "  !    .  -  ,  +  *  )     (      '  &  %  $
  7  6   5  4  3  2  1    0  /Z )ނަށް ) ޞަޙާބީން(އަދި އެބޭކަލުން " )10 :حشر
! އޭ އަޅަމެން ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. ފަހުގައި އައިމީހުން އެބޭކަލުންނަށް މިފަދައިން ދުޢާކޮށްދެއެވެ

އަދި އީމާންކަމުގައި އަޅަމެންގެ ކުރިން އިސްވެދިޔަ އަޅަމެންގެ އަޚުންނަށް ވެސް ! ވެއަޅަމެންނަށް ފާފަ ފުއްސަވާނދޭ
! ސަދަވެރިކަމެއް އަޅަމެންގެ ހިތުގައި ނުލައްވާނދޭވެޙަމީހުންނާމެދު އެއްވެސް  އީމާންވީ އަދި! ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ

އީ ހަމްދަރުދީވެވޮޑިގެންވާ އޯގާވަންތަ ހަމަކަށަވަރުން އިބަރަސްކަލާނގެ! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
  ."ރަސްކަލާނގެއެވެ
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  އީމާންވުން  ށްއާޚިރަތް ދުވަހަ

  
އެއީ އެދުވަހަށް ފަހުގައި . އަދި އެއީ ޤިޔާމަތް ދުވަހެވެ. އަހުރެމެން އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވަމުއެވެ  

. ޢާލަމަށް ފޮނުއްވޭ ދުވަހެވެ ށް ދިރިދެމިތިބުމުގެމީސްތަކުން ދެވަނަ ފަހަރަ. އިތުރު އެހެން ދުވަހެއްނުވާ ދުވަހެވެ
  . އެހެންޏާ ވޭން ދެނިވި ޢަޛާބުގެ ގޮވަތީގައެވެ. ސްތަކުން އެދުވަހުގައި ވާހުށީ އެހެންޏާ ނިޢުމަތުގެ ގޮވަތީގައެވެމީ

ދެވަނަފަހަރަށް  ޢަލައިހިއްސަލާމް އަދި އެއީ އިސްރާފީލް . އަށް އީމާންވަމުއެވެ بعثފަހެ އަހުރެމެން   

!  "   ]. މަރުވެފައިވާ މީހުން އަލުން ދިރުއްވުމެވެ، ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاޅަފިލި ފުންމަވާލައްވާ ހިނދު ތާ
  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +     *  )  (  '  &  %  $  #

7Z   )އިރާދަކުރެއްވި ބަޔަކު ފިޔަވައިهللا އެހިނދު . އަދި ތާޅަފިލި ފުންމަވައި ލެވޭނެއެވެ" ) 68 :الزمر 
ދެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ތާޅަފިލި . އުޑުތަކުގަޔާއި ބިމުގައި ވާހާ ބަޔަކު ހޭނެތިގެން ވެއްޓިދާނެއެވެ

ލްމުވެރިން ޢި." (ދުވެ ބަލަބަލައި ތިބޭނެތެވެދެން ހަމަ އެހިނދު މީސްތަކުން ތެ. ފުންމަވައިލެވޭނެއެވެ
އެކަމަކު ފަހުން އެބޭކަލުންވެސް . ބަޔަކީ ބައެއް މަލާއިކަތުންނެވެ ވިދާޅުވާގޮތުގައި ފުރަތަމަ ތާޅަފިއްޔަށް ހޭނުނެތޭ

ރަތަށް ޟްގެ ޙަވެ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރަސްކަލާނފަހެ، މީސްތަކުން ކައްވަޅުތަކުން ތެދު.) އަވަހާރަވާނެއެވެ
ގުނަވަން  ނުލައި ޚިތާނަކާ. ލުގައެވެޙާހެދުންނުލައި އޮރިޔާން . ޔާއެވެފައިވާނަށް ނާރައި ހުސްފަ. ޖަމާވާނެއެވެ

 :األنبياء(  I  H  GF  E  DC  B  A  @  ?     JZ  ]. ފުރިހަމަވެގެންވާ ހާލުގައެވެ
ގިޔާމަތް (އިންސާނާ ހައްދަވައި މަންމަގެ ބަނޑުންނެރުއްވި ގޮތަށް هللا އެންމެ ފުރަތަމަ ތިމަން "  )104

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން . ޢުދުފުޅެކެވެގެ ޒިންމާގައިވާ ވަهللاއެއީ ތިމަން . އޭނާ އަބުރައި ގެންނަވާނަމެވެ) ދުވަހުގައި
  ."އެކަން ކުރައްވާނަމެވެهللا 

އެފަތްތައް ކަނާތަށް ނުވަތަ . އަދި އަހުރެމެން ޢަމަލުތަކުގެ ފަތްތަކެއް ވާކަމަށް އީމާންވަމުއެވެ  

U  T  S  R  Q  P  O     N   M   L  K  J    ]. ފުރަގަހުން ވާތަށް ދެވޭނެއެވެ

  \  [  Z  Y   X     W   V  f  e  d  c  b   a  `  _  ^          ]Z )7 :نشقاقالا -
ސޭހަ ފަހެ، ވަރަށް ފަ .ފަހެ އެމީހެއްގެ ޢަމަލުތަކުގެ ފަތް އެމީހެއްގެ ކަނާތަށް ދެވިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ"  )12

ދާނީ  އެނބުރި އޭނާއަދި އޭނާގެ އަހުލުވެރިންގެ ގާތަށް . ސާބު ބެއްލެވޭނެއެވެޙިގޮތެއްގައި އޭނާގެ  ލުއިލުއި
ފަހެ، . އަދި އެމީހެއްގެ ޢަމަލުތަކުގެ ފަތް އެމީހެއްގެ ފުރަގަހުން ދެވިއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ. ލުގައެވެޙާއުފާވެގެންވާ 

o   n    ] ".އަދި ކެކި އުތުރި އަރައަރާ ހުރި ނަރަކައަށް އޭނާ ވަންނާނެއެވެ. އޭނާ ހަލާކަށް ގޮވާނެއެވެ



   ސުންނަތާއި ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަޤީދާ

37 
 

}  |  {  z   y  x   w  v  u  ts  r  q  p    £  ¢  ¡    �      ~
   ¤Z    )އަދި ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ކަރުގައި އޭނާގެ ހެޔޮ ނުބައި ޢަމަލުތައް ތިމަން"    )1314 :اإلسراء 
އެފަތް . ނެރުއްވާނަމެވެهللا  އަދި ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި އޭނާއަށް ފަތެއް ތިމަން. އެޅުއްވީމެވެهللا 

މިއަދު . ވެތިބާގެ ފަތް ތިބާ ކިޔާށެ. ނެއެވެއަދި އޭނާއަށް ބުނެވޭ. ވެހުޅުވައިލެވިފައިވަނިކޮށް އޭނާއަށް ފެންނާނެއެ
  ."ސާބުކުރުމަށް ތިބާގެ ނަފްސު ފުދެއެވެށް ޙިތިބާގެ މައްޗަ
ތް އެއީ ޤިޔާމަ. ކެއް ވާކަމަށް އީމާންވަމުއެވެލުތައް ކިރުމަށްޓަކައި ތިލަފަތްތައަދި އަހުރެމެން، ޢަމަ  

W   ]. ފަހެ އެއްވެސް ނަފްސަކާ ދޭތެރޭ ބޭއިންސާފުވެރި ނުވެވޭނެއެވެ. ތަކެކެވެދުވަހުގައި ބެހެއްޓޭ ތިލަފަތް
   c  b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  XZ  )7 :الزلزلة 8 " (

އަދި ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ނުބައިކަމެއް . ފަހެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ހެޔޮކަމެއް ކޮށްފި މީހާވެސް އެކަން ދެކޭނެއެވެ

Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   ]." ވެއެދެކޭނެ ކޮށްފި މީހާވެސް އެކަން
 Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌZ  

މިޔާބުވީ ފަހެ އެބައިމީހުންނަކީ އެއީ ކާ. މީހުން ދަންނައެވެ ބަރުވިއެބައެއްގެ ތިލަފަތްތައް "  )104- 102 :املؤنون(
ފަހެ އެބައިމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ . ދަންނައެވެ ގެ ތިލަފަތްތައް ލުއިވީ މީހުންއަދި އެބައެއް. މީހުންނެވެ

އަލިފާން އެބައިމީހުންގެ . ނަރަކައިގައި އެބައިމީހުން ދެމިތިބޭނެތެވެ. އަމިއްލަނަފްސުތައް ގެއްލުވައިލި މީހުންނެވެ
ފައިވާ ބަދު އަދި އެނަރަކާގައި އެބައި މީހުން ތިބޭނީ ތުންފަތް ކުރުޖެހި ދަތްތައް ކަޝްފުވެ. ވެއެމޫނުތައް އަންދާނެ

^  _  `  k  j   i  h    g  f  e  dc  b  a   ]." ސޫރަވެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ
  n  m  lZ )ފަހެ އޭނާއަށް އޭގެ ދިހަގުނަ . ހެޔޮ ކަމެއް ކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ"  )160 :األنعام

ށް ޖަޒާއެއް ކަމެނުވީ އޭނާއަ ފަހެ، އެކަމާ އެއްވަރަށް. ނައެވެއަދި ނުބައިކަމެއް ކޮށްފި މީހާ ދަން. ލިބޭނެއެވެ
  ."އަދި އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. ނުލިބޭނެއެވެ
 عليه اهللا ىصلّ اهللا އެއީ ރަސޫލު. އަދި އެންމެ ބޮޑު ޝަފާޢަތް ވާކަމަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

އެކު  ލާނގެ އިޒުނަފުޅާރަތުގައި އެކަގެ ޙަޟްލާސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާ هللا. އަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ޝަފާޢަތެކެވެ موسلّ
. އެއީ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ މެދުގައި ފައިސަލާކުރެއްވުމަށެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޝަފާޢަތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

. އެވެމަޙުޝަރުގެ މައިދާނުގައި އަޅުތަކުންނަށް ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ ވަރުގެ ހިތާމަޔާއި މުސީބާތްތައް ޖެހޭ ވަގުތުގަ
ދެން . ދެން ނޫޙުގެފާނުގެ އަރިހަށެވެ. ފަހެ، މީސްތަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދާނީ އާދަމްގެފާނުގެ އަރިހަށެވެ

އެންމެ ފަހުން . ގެފާނުގެ އަރިހަށެވެދެން ޢީސާ. ސާގެފާނުގެ އަރިހަށެވެދެން މޫ. އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އަރިހަށެވެ
  . ގެ އަރިހަށެވެ  مى اهللا عليه وسلّصلّاهللا  އެކަން ނިމޭނީ ރަސޫލު
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މެދު އެބައިމީހުން ނަރަކައިން ނެރުމަށް ކުރެވޭ  އިން ނަރަކައަށް ވަންނަމީހުންނާއަދި މުއުމިނުންގެ ތެރެ  
އަށާއި،   مى اهللا عليه وسلّصلّ اهللا އެ ޝަފާޢަތް، ރަސޫލު. ތެއް ވާކަމަށްވެސް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެޢަޝަފާ

  .މުއުމިންނަށާއި މަލާއިކަތުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ އެހެނިހެން ނަބިއްޔުންނަށާއި އަދި
ންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މުއުމިނު ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރު . އަދި އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
  .ފާޢަތަކާ ނުލައި ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ ރަޙްމަތާއި ދަރުމަވަންތަކަމުން ނަރަކައިން ނެރުއްވާނެއެވެއެއްވެސް ޝަ
އެ . ވާކަމަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ حوض كوثر ގެ م ى اهللا عليه وسلّصلّاهللا  ރަސޫލު އަދި  

ވުރެ އަދި ގޮމަކަސްތޫރިއަށް. ވާނެއެވެވުރެ ފޮނިއަދި މާމުޔަށް. ރެ ހުދުވާނެއެވެވުގެ ފެން ކިރަށް حوض
ގައި އަދި ފުޅާމިނު. ވާނެއެވެ މަސާފަތު ގެ ދިގުމިނުގައި އެއްމަސްދުވަހުގެ حوضއަދި އެ . މީރުވަސްދުވާނެއެވެ

ރުތައް ރިވެތިކަމާއި، ގިނަކަމުގެގޮތުން އުޑުގެ ގެ ކަންވާ حوضއަދި އެ . ވާނެއެވެ އެއްމަސް ދުވަހުގެ މަސާފަތު
 އިން حوضއެ . އަށް ވާރިދުވާނެއެވެ حوض އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މުއުމިނުން އެ. ފަދައިން ވާނެއެވެތަރިތައް
  . ނުބޮވާނެއެވެ ފަހު ދެން ފެންބޮއިފިމީހާ އެއަށްފެން

. އެމަގު ލެވިފައިވާނީ ނަރަކައިގެ މަތިންނެވެ. އަދި ޞިރާޠުމަގު ވާކަމަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  
ފަހެ، މީސްތަކުން ކުރެ އެންމެ . މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ މިންވަރުން އެމަގު ކަޑައްތުކުރާނެއެވެ

ދެވަނަ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން . ން ވިދައިލާ ވިދުވަރެއް ފަދައިން އެމަގު ކަޑައްތު ކޮށްލާނެއެވެފުރަތަމަ ޖަމާޢަތުގެ މީހު
އަދި ތިންވަނަ ޖަމާއަތުގެ މީހުން އުދުހޭ ދޫނިތަކެއް . އެވެކޮށްލާނެޖެހިލާ ވައިރޯޅިއެއް ފަދައިން އެމަގު ކަޑައްތު 

ى اهللا عليه صلّ اهللاއަދި ރަސޫލު . އްތުކުރާނެއެވެގުމުގެ ހަލުއިމިނުގައި އެމަގު ކަޑަނފަދައިންނާއި، ބާރުބާރަށް ހި
! ވި ރަސްކަލާކޮއޭހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއް. ގެން ދުޢާ ކުރައްވާނެއެވެއި ހުންނަވައިއެމަގުގެ މެދުގަ  موسلّ

އެއީ އަޅުންތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ނުކުޅެދިއްޖެއުމަށް  !ސަލާމަތްކަން ދެއްވާނދޭވެ! ނދޭވެވާއްސަލާމަތްކަން ދެ
އެވަކި . ވަކިތަކެއްވާނެއެވެ ވާއަދި އެމަގުގެ ދެފަރާތުގައި އެލުވިފައި. ދެން ފިރުކޭ މީހުން އަންނާނެއެވެ. ނެވެދާންދެ
އަދި ހިފުމަށް އަމުރުކުރެވުނު ކޮންމެ މީހެއްގެ ގައިގައި . ގެ ޙަޟްރަތުން އަމުރުކުރެވިގެންވާ ވަކިތަކެކެވެهللا ތަކަކީ 

އަދި ބައެއް މީހުން ނަރަކައިގެ . ން ޒަޚަމްވެގެންވާ ޙާލު ސަލާމަތްވާނެއެވެފަހެ، ބައެއް މީހު. އެވަކިތައް ހިފާނެއެވެ
  . ތެރެއަށް ވެއްޓިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ

އަދި އެދުވަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި އެދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެގެން   
އެދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا. އީމާންވަމުއެވެ ށް އަހުރެމެންކައައިސްފައިވާ ހުރިހާ ވާހަކަތަކަ
   !ކުރައްވާށިއެވެ މައްޗަށް އަޅަމެންނަށް މަދަދު

اهللا  ىصلّ اهللاއަދި ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިންނަށްޓަކައި އެބައިމީހުން ސުވަރުގެއަށް ވަނުމަށް ރަސޫލު   
  . އެއީ އެކަލޭގެފާނަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ޝަފާޢަތެކެވެ. ވަމުއެވެކުރައްވާ ޝަފާޢަތަށް އަހުރެމެން އީމާން معليه وسلّ

ސުބްޙާނަހޫ  هللاފަހެ، ސުވަރުގެއަކީ . ންވަމުއެވެމާއަދި ސުވަރުގެއާއި ނަރަކަވާކަމަށް އަހުރެމެން އީ  
ތަކަކީ އެތާނގައިވާ ނިޢުމަތް. ތަޤުވާވެރި މުއުމިނުންނަށް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތުގެ ގޮވައްޗެވެ ވަތަޢާލާ

އެއްވެސް ލޮލެއްދެކިފައިނުވާ އަދި އެއްވެސް ކަންފަތެއް އަޑުއަހާފައިނުވާ އަދި އެއްވެސް އިންސާނެއްގެ ހިތަށް 
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z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p  }     ]. ތަޞައްވަރު ކުރެވިފައިނުވާ ނިޢުމަތްތަކެކެވެ
|Z  )ޓަކައި ) ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިންނަށް(ފަހެ އެއްވެސް ނަފްސަކަށް އެބައިމީހުންނަށް " )17 :ةالسجد

އެއީ އެބައިމީހުން ކުރި ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ . ގޭނެއެވެނލޯތަކަށް ފިނިކަންދޭ ނިޢުމަތްތަކެއް ނޭ ،ފޮރުވިފައިވާ
  ."ޖަޒާއެވެ

އަނިޔާވެރި ކާފިރުންނަށް ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ޢަޛާބުގެ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި ނަރަކައަކީ   

O     N   ]. ޢަޛާބާއި ސަޒާއަކީ ހިތަށް ތަޞައްވަރު ނުކުރެވޭ ފަދަ ޢަޛާބާއި ސަޒާއެވެ ވާއެތާނގައި. ގޮވައްޗެވެ
  _  ^  ]\  [        Z  Y  X  W  V   UT  S  R  Q  P

  a  `Z  )ނަރަކަ(އަނިޔާވެރިންނަށް އަލިފާން هللا ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން " )29 :الكهف (
އަދި އެބައިމީހުން ފެނަށް . އެބައިމީހުން ވަށައިލައެވެ ފޭލިގެތައްނުގެ ފާއެއަލި. އްވީމެވެތައްޔާރުކުރެ

ބުއިމަށްޓަކައި (އެފެން . ފަރިޔާދުކޮށްފިނަމަ ވިރިފައިވާ ހޫނު މައުދަން ފަދަ ފެން އެބައިމީހުންނަށް ދެވޭނެއެވެ
އަދި އަރާމު ! އިމެއް ހެއްޔެވެކިހާނުބައި ބު. މޫނުތައް ފިއްސައިލާނެއެވެ) ގަތަކާ ކައިރިކޮށްލާހިނދުނއެބައިމީހުން އަ

  !"ކުރުމުގެ ގޮތުން ކިހާނުބައި ތަނެއްހެއްޔެވެ
ދުވަހަކުވެސް އެދެތަން ފަނާއެއް . ވެއެވެމިހާރުވެސް ވުޖޫދުގައި) ނަރަކަ އިއާ ސުވަރުގެ(އަދި އެދެތަން   

Ð   ]. ނުވާނެއެވެ   Ï  ÎÍ    Ì        Ë       Ê    É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
   Ò  Ñ  ÓZ  )ސުބްޙާނަހޫ  هللا. އަށް އީމާންވެ، ހެޔޮ ޢަމަލު ކުޅަމީހާ ދަންނައެވެهللا އަދި " )11 :الطالق
އެތާނގައި އޭނާ އަބަދުގެ . އޭނާ، އެތަނެއްގެ ދަށުން އާރުތައް ދެމިގެންވާ ސުވަރުގެތަކަށް ވައްދަވާނެއެވެ ވަތަޢާލާ
    ."އޭނާއަށް ރިޒުޤު ހެޔޮކޮށްދެއްވައިފިއެވެ ލާސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާ هللاހަމަކަށަވަރުން . ދަށް ދެމިހުންނާނެއެވެއަބަ

[   F  E  D   C   B  A  @  ?  >=     <  ;  :  9  8   7   6  5  4  3
  O  N   M  L     K  J       I  H  GZ )ހަމަކަށަވަރުން " )66-64 :األحزاب

. އިމީހުންނަށް ތައްޔާރުކުރެއްވިއެވެއަދި ކެކި އަރައަރާހުރި އަލިފާން އެބަ. ލަޢުނަތްލެއްވިއެވެهللا ކާފިރުންނަށް 
އެއްވެސް ) އެބައިމީހުން އެ ޢަޛާބުން ސަލާމަތްކުރާނެ( .އެއަލިފާނުގައި އެބައިމީހުން އަބަދުގެ އަބަދަށް ދެމިތިބޭނެތެވެ

ވެސް މަދަދުވެރިޔަކުވެސް އެއް) ންނާ އެހީވާނެހުއެކަމުން ސަލާމަތްވުމުގައި އެބައިމީ(ރަޙުމަތްތެރިއަކު އަދި 
ފުރޮޅޭ ދުވަހު އެބައިމީހުން  ށްއެބައިމީހުންގެ މޫނުތައް ނަރަކައިގައި އެފުށްމިފުށަ. މީހުންނަކަށް ނުފެންނާނެއެވެއެބައި

  ."ތެރިވެވުނު ނަމައެވެންއަށާއި ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަهللا އަޅެ . ބުނާނެތެވެ
ން ހެކި ދިން އަދި ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަމަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް އެމީހެއްގެ ނަމުން ނުވަތަ ސިފައި  

    . ވެއެހެކިދެމުކޮންމެ މީހަކަށް، އޭނާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަމަށް އަހުރެމެންވެސް 
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ގެ  عمرގެފާނަށާއި،  أبوبكرކަކީ އްފަހެ، އެބޭކަލެއްގެ ނަމުން ސުވަރުގެވަންނާނެ ކަމަށް ދެވިފައިވާ ހެ  
ޢައްޔަން ކުރެއްވި   ماهللا عليه وسلّى صلّ اهللا ގެފާނަށާއި އަދިވެސް ރަސޫލު عليގެފާނަށާއި،  عثمانފާނަށާއި 

  . ކެވެއްއެފަދަ ބައެއް ބޭބޭކަލުންނަށް އެބޭކަލުން ސުވަރުގެ ވަންނަވާނެކަމަށް ދެވިފައިވާ ހެ
ންމެ މުއުމިނަކަށް ނުވަތަ ކަކީ ކޮއްއަދި އެމީހެއްގެ ސިފައިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަމަށް ދެވިފައިވާ ހެ  

  . ކެވެއްވަންނާނެކަމަށް ދެވިފައިވާ ހެ ތަޤުވާވެރިޔަކަށް އޭނާ ސުވަރުގެ ކޮންމެ
ދިން ނަމުން ނުވަތަ ސިފައިން ހެކި ގެއްހެއަދި ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެކަމަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް އެމީ  

    . ކޮންމެ މީހަކަށް އޭނާ ނަރަކައަށް ވަންނާނެކަމަށް އަހުރެމެންވެސް ހެކިދެމުއެވެ
عمرو بن حلي އަށާއި،  أبوهلبކަކީ އްމަށް ދެވިފައިވާ ހެފަހެ އެމީހެއްގެ ނަމުން ނަރަކައަށް ވަންނާނެކަ  

  . ކެވެއްއަށާއި އަދިވެސް އެފަދަ ބައެއް މީހުންނަށް އެމީހުން ނަރަކައަށް ވަންނާނެކަމަށް ދެވިފައިވާ ހެ اخلزاعي
ކަކީ ކޮންމެ ކާފިރަކަށް ނުވަތަ އްއަދި އެމީހެއްގެ ސިފައިން ނަރަކައަށް ވަންނާނެކަމަށް ދެވިފައިވާ ހެ  

ބޮޑު ޝިރުކު ކުރި ކޮންމެ މުޝްރިކަކަށް ނުވަތަ ކޮންމެ މުނާފިޤަކަށް އޭނާ ނަރަކަޔަށް ވަންނާނޭކަމަށް ދެވިފައިވާ 
    . ކެވެއްހެ

އި މައްޔިތާއާ އެއީ ކަށްވަޅުގަ. ން އީމާންވަމުއެވެވާކަމަށް އަހުރެމެ އިމްތިޙާނު ގެއަދި ކަށްވަޅު  

=  <   ]ފަހެ، . އި، އޭނާގެ ނަބިއްޔާއާ ބެހޭގޮތުންނެވެއޭނާގެ ރައްބާއި، އޭނާގެދީނާ. ސުވާލުކުރެވުމެވެ
  HG  F  E   D  C  B  A  @  ?Z  )ސުބްޙާނަހޫ  هللا" )27 :إبراهيم

ގަޔާއި ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތު) ތައުޙީދުގެ ބަސްފުޅުން(ބިތުވެގެންވާ ބަސްފުޅުން އީމާންވީ މީސްތަކުން ސާ،  ވަތަޢާލާ
އަހުރެންގެ ރައްބަކީ . ފަހެ، މުއުމިނުއަޅާ ބުނާނެއެވެ." ކޮށްދެއްވާނެއެވެސާބިތު) އެބަހީ ކަށްވަޅުގައި(އާޚިރަތުގައި 

ދެން . ނެވެހުރެންގެ ނަބިއްޔާއަކީ މުޙައްމަދުގެފާއަދި އަ. ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ އަދި އަހުރެންގެ. އެވެهللا 
ރެންނަކަށް އަހު. ންމެ މީހަކުވެސް ބުނާނެއެވެއެދެމީހުންކުރެ ކޮ. އާއި މުނާފިޤު ކަލޭގެ ދަންނައެވެކާފިރުމީހާ

  . އެވެމީސްތަކުން ބުނާތީ އަހުރެންނަށް އިވުނު އެއްޗެއް އަހުރެންވެސް ބުނީ. ނގެއެވެނޭ

¦    ]. އަދި މުއުމިނުންނަށް ކަށްވަޅުގައި ނިޢުމަތްތައް ވާކަމަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ     ¥
  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §Z  )32 :النحل (

އެބައިމީހުން ފާފައިން ޠާހިރުވެގެންވާ ޙާލު އެބައިމީހުންގެ ފުރާނަ ) ސުވަރުގެވަންނަ މީހުންނަކީ(ކީ އެބައިމީހުންނަ"
. އެބޭކަލުން އެބައި މީހުންނަށް ބުނާނެތެވެ )ޤިޔާމަތް ދުވަހު. (މަލާއިކަތްބޭކަލުން ހިއްޕަވާ މީހުންނެވެ

ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ ބަދަލުގައި ތިޔަބައި މީހުން ތިޔަބައިމީހުން ކުރި . މަތްކަން ހުއްޓެވެތިޔަބައިމީހުންނަށް ސަލާ
  ."ސުވަރުގެއަށް ވަންނާށެވެ

¤  ¥   ]. ވަޅުގައި ޢަޛާބު ވާކަމަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެދި އަނިޔާވެރި ކާފިރުންނަށް ކަށްއަ  
  ´  ³       ²  ±°  ¯  ®  ¬  «      ª  ©  ¨  §      ¦
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      ½  ¼  »  º  ¹            ¸  ¶  µ  Á  À  ¿  ¾Z  )އަދި، " )93 :األنعام
ބޮޑުވެގެންވާ ޙައިރާން ކުރަނިވި (އަނިޔާވެރިން މަރުގެ ތަކުލީފުތަކުގައި ވަނިކޮށް ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތްނަމަ 

 ލައްވައިގެން ތިބެއެހިނދު މަލާއިކަތްބޭކަލުން އަތްޕުޅުތައް ފަތުރައި.) ގަތީހެވެ މަންޒަރެއް ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައި
މިއަދު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނިކަމެތި ކުރަނިވި ޢަޛާބުން . ތިޔަބައިމީހުންގެ ފުރާނަތައް ނެރޭށެވެ. ވިދާޅުވެއެވެ

ގެ މައްޗަށް ޙައްޤު ނޫން ބަސްބުނެ، އެކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށް ބޮޑާވެ هللا އެއީ ތިޔަބައިމީހުން . ޖަޒާދެވޭނެއެވެ
  ."އުޅުނީތީއެވެ
ފަހެ، . ފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތައް ވަރަށް ގިނަވެފައި މަޢުރޫފުވެގެންވެއެވެއަދި މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެ  

މުއުމިނާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ޣައިބުގެ މިކަންތައްތަކުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް 
. ނުކުރުމެވެ اعتراضތަކާއި އަދި ދުނިޔެއިން އޭނާއަށް ފެންނަ ކަންތައްތަކުން ޣައިބުގެ ކަންތައް. އީމާންވުމެވެ

އެއް  قياسއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އާޚިރަތް ދުވަހުގެ ކަންތައްތައް ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަކަށް 
  .املستعان واهللا. އެއީ އެދެމެދުގައި ބޮޑުވެގެންވާ ފަރަޤެއް ފާޅުވެގެންވާތީއެވެ. ނުކުރެވޭނެއެވެ
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  . އީމާންވުން ހެޔޮމިންވަރާއި ނުބައި މިންވަރަށް

  
 ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއެއީ . ހެޔޮމިންވަރަށާއި ނުބައި މިންވަރަށް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ  

  . އެކަލާނގެ ޢިލްމުފުޅާއި ޙިކުމަތްފުޅުގެ ދަށުން މުޅިކާއިނާތައް ކުރައްވާފައިވާ ނިޔާއެވެ
  . އަދި މިންވަރުފުޅަށް ހަތަރު މަޤާމެއްވެއެވެ  

އީ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން . ފަހެ އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ. ންދެނެވޮޑިގެންވު :العلم -1
 އެކަލާނގެ ފެށުމެއްނުވާ އަބަދީ ޢިލްމުފުޅުން ވީ ހުރިހާކަމަކާއި،. ހުރިހާ އެއްޗެއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

ފަހެ، އެކަލާނގެއަށް . ނެވޮޑިގެންވެއެވެވާނޭ ހުރިހާ ކަމަކާއި ވާނީ ކިހިނެއްކަން އެކަލާނގެ ދެ ވާ ހުރިހާ ކަމަކާއި،
އަދި އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަތުމަށްފަހުގައި . ކަމެއް އެނގިވޮޑިނުގެން އަލަށް އެކަމެއް އެގިވޮޑި ނުގަންނަވައެވެ

  . ހަނދާންނެތުމެއް އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްވެގެންނުވެއެވެ
  ،ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاށަވަރުން ހަމަކަ. ފަހެ އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ. ލިޔުއްވުން :لكتابةا -2

v  u  t  s  r  q   ]. ގައި ޤިޔާމަތް ދުވަހާ ހަމައަށް ވާނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ލިޔުއްވިއެވެ احملفوظ اللوح
   ¥  ¤  £  ¢       ¡  �~  }   |  {  zy  x  wZ  )ހަމަކަށަވަރުން އުޑާއި " )70 :احلج

އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ހެއްޔެވެ؟  ށްދެނެވޮޑިގެންވާކަން ކަލޭގެފާނަ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاބިމުގައި ވާހާ އެއްޗެއް 
 هللاވަރުން އެއީ ހަމަކަށަ. ލިޔެވިފައެވެ) ގައި احملفوظ اللوح(ހަމަކަށަވަރުން އެހުރިހާ އެއްޗެއްވަނީ ފޮތެއްގައި 

 ."އަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ

 ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން . އީމާންވަމުއެވެ ފަހެ އަހުރެމެން. އިރާދަކުރެއްވުން :املشيئة -3
. އެކު މެނުވީ އެއްވެސް ކަމެއްނުވާނެއެވެކަލާނގެ އިރާދަފުޅާއެ. އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހާ އެއްޗެއްގެ އިރާދަކުރެއްވިއެވެ

 . ވާނެއެވެއަދި އިރާދަ ނުކުރައްވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނު. އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ ކޮންމެ ކަމެއްވާނެއެވެ

   އީ، ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاވަރުން ށަހަމަކަ. ފަހެ އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ. ހެއްދެވުން :اخللق -4

[   nm  l   k  j  i  h  g  f  e   d  cb  a  `   _Z   )62 :الزمر -
ޗަށް ރައްކައުތެރިވެ އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ މައް. ހުރިހާ އެއްޗެއް ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ" )63

 ."އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ތަޅުދަނޑިތައް މިލްކުވެގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ. ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

ގެ ކިބަފުޅުން ވާކަންތައްތަކާއި، އަޅުތަކުންގެ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި މިހަތަރު މަޤާމުގައި،   
އެއީ  ،ކަމެއްގެން ޤާއިމުވާ ހުރިހާ އަޅުތަކުން އެކަމަކާ، ފަހެ. ވެފަރާތުން ވާކަންތައްތައް ހިމެނިގެން ވެއެ

ބުނުންތައްކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ޢަމަލުތައްކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ކަންތައްތައް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުން ކަމުގައި 
ލާނގެ އަދި މިހުރިހާ ކަމެއްވަނީ އެކަ. ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاވިޔަސް؛ މިހުރިހާ ކަމެއް 
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. އެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި ހަމަކަށަވަރުން އެކަންތައްތަކަށް އިރާދަކުރެއްވީ . ޙަޟްރަތުގައި ލިޔެވިގެންނެވެ
އެބަހީ އަޅުތަކުންގެ ފަރާތުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް، އެކަންތައްތަކުގެ . (އަދި އެކަންތައްތައް ހެއްދެވީވެސް އެކަލާނގެއެވެ

 އެއްވެސްކަމެއް އެއްވެސް އަޅަކަށް އެކަލާނގެ އިރާދަނުކުރައްވާ. އެވެ ވަތަޢާލާ ސުބްޙާނަހޫ هللاއިރާދަ ކުރައްވަނީ 
އެހެންކަމުން . އަދި އަޅުތަކުންގެ ފަރާތުން ވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހައްދަވަނީވެސް އެކަލާނގެއެވެ. ނުކުރެވޭނެއެވެ

º  «  ¼  ½   ¾   ].) ވެއަޅުތަކުންގެ ހުރިހާ ޢަމަލެއް ހިމެނިގެންވަނީ އެކަލާނގެ މަޚުލޫޤުންގެ ތެރެއިންނެ
Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿Z )އެ ޤުރުއާން ނަސޭހަތެއްކަމުގައިވަނީ"( )29- 28 :التكوير (

 ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި ޢާލަމްތަކުގެވެރި . ތެރެއިން ސީދާވުމަށް އެދުނު މީހަކަށެވެ ގެތިޔަބައިމީހުން

S  R  Q   ]." ވެސް ކަމެއްގެ އިރާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެތިޔަބައިމީހުންނަކަށް އެއް އިރާދަކުރެއްވުމުން މެނުވީ
  Z  Y  X  W  V     U  TZ  )ރަސޫލު ބޭކަލުންނަށް (އިރާދަކުރެއްވިނަމަ هللا އަދި " )253 :البقرة

ހަނގުރާމަކޮށް ތަޅައިފޮޅައި  މިހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއެބައި) ފަހުގައި އެބޭކަލުންގެ ޤައުމުތަކުގެ މީސްތަކުން

P  O  NM  L  K  J   I   ]." އިރާދަކުރައްވާ ކޮންމެކަމެއް ކުރައްވައެވެهللا އެކަމަކު . ހެދީހެވެނެ
 QZ  )އިރާދަކުރެއްވިނަމަ އެބައިމީހުން އެކަން  ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަދި " )112 :األنعام

¥  ¦  ]    ." ކޮށްލައްވާށެވެފަހެ ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނާއި އެބައިމީހުން ހަދާ ދޮގުތައް ދޫ. ނުކުރީހެވެ
  ¨  §Z  )އެވެهللا އަދި ތިޔަބައިމީހުންނާއި ތިޔަބައިމީހުން ކުރާކަންތައްތައް ހެއްދެވީ " )96 :الصافات".  
އިރާދަކުރެއްވުމުން  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއެބަހީ (އެކަމަކު އެކަންތައް އެގޮތަށް ހުރުމާއެކުވެސް   

 هللاވުމާއި، އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ހައްދަވާފައި ވަނީވެސް އްގެ އިރާދަނުކުރެއެއްވެސް ކަމެމެނުވީ އަޅުތަކުންނަށް 
ހަމަކަށަވަރުން . އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ) ކަމާއި މިހުރިހާ ކަމެއް މިގޮތަށް ހުރުމާ އެކުވެސް ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ

މަލު ވުޖޫދަށް އަންނަނީ އެދެކަންތަކުގެ ޢަ. އަޅާއަށް އިޚުތިޔާރާއި، ކުޅަދާނަކަށް ދެއްވިއެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا
  . ޒަރީޢާއިންނެވެ
އަންނަނިވި ދަލީލުތަކުން . ތިޔާރާއި ކުޅަދާނަކަމުންނެވެނާގެ އިޚުއަޅާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންގެންދަނީ އޭ  

  . އެކަން ރަނގަޅަށް ސާބިތުވެއެވެ

̧   º¹   ].ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا -1  ¶  µZ )ފަހެ "  )223 :ةالبقر
. ކުރައްވާފައިވެއެވެޙީއަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަ." ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަނޑުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން އެދޭގޮތަކަށް އަންނާށެވެ

[   ~  }  |   {  z  yZ  )އަދި އެބައިމީހުން ޖިހާދަށް ނުކުތުމަށް " )46 :التوبة
އެކަލާނގެ، އަޅާއަށް ސާބިތުކޮށް އެދެއްވީ އޭނާގެ އެދުމުގެ ފަހެ ." އެދުނުނަމަ އެކަމަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވީހެވެ

  . މަތިން އައުމާއި، އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތިން ތައްޔާރުވުމެވެ
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އެބަހީ އަޅާއަށް ކަމެއް ކުރުމަށް އަމުރު ކުރެއްވުމާއި، (އަޅާއަށް އަމުރާއި، ނަހީގެ ޙުކުމް ދެއްވުން  -2
ޔާރަކާއި ކުޅަދާނަކަމެއް ނުވާނަމަ އެކަން ކަމަށް އޭނާއަށް ޙުކުމް އަދި އޭނާއަށް އިޚުތި) ކަމެއް ކުރުމުން މަނާކުރުން

ސުބްޙާނަހޫ  هللاއަދި އެއީ . ދެއްވުން ވާނީ އޭނާއަށް ކުޅަދާނަނުވާވަރު ކަމެއްގެ ތަކުލީފު އޭނާއަށް ޖެއްސެވުމަކަށެވެ

̈    ]. ކުރާކަމެވެ ކުމަތްފުޅާއި ރަޙުމަތްފުޅާއި އަދި އެކަލާނގެ ތެދުވެރި ޚަބަރުފުޅު އިންކާރުގެ ޙިވަތަޢާލާ   §
¬  «  ª  © Z    )އެއްވެސް ނަފްސަކަށް އެނަފްސަކަށް  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا"    ) 286 :البقرة

 ."ކުޅަދާނަވެގެންވާވަރުގެ ކަމެއް މެނުވީ ނުޖައްސަވައެވެ

ނުބައި ، ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ތަޢުރީފު ކުރެއްވުމާއި ހެޔޮ ކަންތައްތައް ކުރާ މީހާއަށް އޭނާކުރި ހެޔޮ -3
ކަންތައްތައް ކުރާ މީހާއަށް އޭނާއެކުރި ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް ޢައިބު ކިޔުއްވުމާއި އަދި އެދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ 

 .މީހަކަށް އެމީހަކަށް ޙައްޤުވެގެންވާ ޖަޒާއަކުން ޖަޒާދެއްވުން

އަށް ތައުރީފު ރާމީހާއަދި އަޅާގެ އިރާދައާއި އޭނާގެ އިޚްތިޔާރުން ޢަމަލުނުވާނަމަ ހެޔޮކަންތައް ކު  
އަދި . އަނިޔާވެރިކަމަކަށެވެ ހާއަށް ސަޒާ ދެއްވުންވާނީއަދި ނުބައިކަންތައް ކުރާ މީ. ވާނީ ބޭކާރު ކަމަކަށެވެކުރެއްވުން

 .ބޭކާރުކަންތަކުންނާއި އަނިޔާވެރިކަމުން ހުސްޠާހިރުވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ، ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا

Q  P  O    ] .ސޫލުން ފޮނުއްވިއެވެރަ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاހަމަކަށަވަރުން  -4
  YX  W  V  U  T  S   RZ    )މީސްތަކުންނަށް ސުވަރުގޭގެ( އެއީ އެބޭކަލުން" )165 :النساء (

އެއީ . އިންޒާރު ދެއްވުމަށެވެ) މީސްތަކުންނަށް ނަރަކައިން( ވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވުމަށާއިއުފާ
އަދި އަޅާގެ އިރާދަޔާއި ." އްޗަށް އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއް ނުވުމަށެވެގެ މަهللاއެރަސޫލުންނަށްފަހުގައި މީސްތަކުންނަށް 

 .އޭނާގެ އިޚްތިޔާރުން ޢަމަލު ނުވާނަމަ ރަސޫލުން ފޮނުއްވުމަކުން އޭނާގެ ޙުއްޖަތެއް ބާޠިލެއް ނުވީހެވެ

ވެސް އޭނާ ކަމެއް ކުރާއިރު އެކަމެއް އޭނާއަށް ކުރެވޭކަން އިޙުސާސް ށްކަށަވަރުން ކޮންމެ މީހަކަހަމަ -5
އެއީ . ޙުސާސްކުރެވެއެވެނުވަތަ ކަމެއް ކުރުން ދޫކޮށްލާއިރު އެކަން ދޫކޮށްލެވޭކަންވެސް އި. އެވެވެރެކު

ފަހެ އޭނާ ތެދުވުމާއި، އިށީނުމާއި، ވަނުމާއި، . ވުމެއްގެ އެއްވެސް އިޙުސާސެއް ކުރުމަކާ ނުލައެވެމަޖުބޫރު
 ވާއިންއޭނާގެ އިރާދަކަމަކީ ހަމައެކަނި  ހާނިކުތުމާއި، ދަތުރުކުރުމާއި މުޤީމެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމާއި މިހުރި

 އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޭނާއަށް އެކަން މަޖުބޫރުކުރާކަން ހަމަކަށަވަރުންވެސް އޭނާ އިޙުސާސެއް. ކެވެކަންތައްތަ
ން ކުރުމާއި، މަޖުބޫރުކުރާމީހަކު އޭނާއަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެކަމެއް އޭނާގެ އިޚްތިޔާރުން އޭނާ! އަދި ކިއެއްތަ. ނުކުރެއެވެ

ހަމައެފަދައިން ޝަރުޢުވެސް އެދެމެދު ޙުކުމީ . އެކަން ކުރުމާ ދެމެދު އޭނާ ފާޅުވެގެންވާ ފަރަޤަކުން ފަރަޤުކުރެއެވެ
އްވެސް ކަމެއްގައި މީހަކު ގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި އެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاފަހެ . ފަރަޤަކުން ފަރަޤުކުރެއެވެ

 . ކަމަކުން އޭނާއަށް ސަޒާއެއް ނުލިބޭނެއެވެރުވެގެން ނުބައިކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެމަޖުބޫ

ގެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއަދި އަހުރެމެން ދެކޭގޮތުގައި އުރެދޭމީހާއަށް އޭނާގެ އުރެދުމުގެ މައްޗަށް   
އަހުރެން . އެބަހީ އޭނާއަށް މިފަދައިން ނުބުނެވޭނެއެވެ. (މިންވަރުފުޅުން ޤާއިމުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއްނެތެވެ

އެހެނީ .) އެކަން އަހުރެންގެ މައްޗަށް އެގޮތަށް ލިޔުއްވާފައި އޮތީމައެވެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاކުރީ އެކަން 
 هللاއެއީ . ހަމަކަށަވަރުން އުރެދޭ މީހާ އުރެދުމުގެ މައްޗަށް އަރައިގަންނަނީ އޭނާގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުންނެވެ
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އެހެނީ . ވާފައިވާކަން އޭނާއަށް އެނގުމަކާ ނުލައެވެއެކަން އޭނާގެ މައްޗަށް މިންވަރުކުރައް ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ
މިންވަރުކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް އެކަން ވުމަށްފަހުގައި މެނުވީ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއެއްވެސް މީހަކަށް 

އަދިއެއްވެސް ނަފްސަކަށް " )34 :لقمان(  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉZ    ]. ގޭނެއެވެނނޭ
އެމީހަކު އެކުރާ ކަމަކުން އުޛުރުވެރިވުމުގެ މައްޗަށް، އޭނާއަށް ." ނގޭނެއެވެއެނަފްސެއް މާދަމާ ކުރާނެކަމެއް ނޭ

 هللاއެޙުއްޖަތެއްގެ ޢިލްމުނުވާ ޙުއްޖަތަކުން ޙުއްޖަތް ޙާޞިލްކުރުން ޞައްޙަވާނީ ފަހެ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟ އަދި 

/  0   ]. ވާފައެވެއެކަލާނގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅުން އެޙުއްޖަތްވަނީ ބާޠިލުކުރައް ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ
  C    B  A  @       ?  >   =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3   2     1

  V  U  T  S  R       Q  P    O  NM  L  K  J  I  H  G   FE  DZ   

އިރާދަކުރެއްވިނަމަ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا. ޝަރީކުކުރި މުޝްރިކުން ބުނާނެތެވެ އާهللا " )148 :األنعام(
އަދި އެއްވެސް . ޝަރީކެއް ނުކުރީހެވެ ވެސްއަދި އަހުރެމެންގެ ކާބަފައިން. ޝަރީކެއްނުކުރީމުހެވެ އާهللا  އަހުރެމެން

ދޮގުކުރީ އެފަދަ ) ރަސޫލުން(އެބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުންވެސް . އެއްޗެއް އަހުރެމެން ޙަރާމެއްނުކުރީމުހެވެ
. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. ގެ ރަހަ ދެކެފުމަށްދާންދެނެވެގެ ޢަޛާބުهللا އެއީ އެބައިމީހުން ތިމަން . ޙުއްޖަތަކުންނެވެ

އެއްވެސް ދަލީލެއްވާނަމަ ) ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަޢުވާ ތެދުކަން ބަޔާންކުރުމުގެ މައްޗަށް(ތިޔަބައިމީހުންގެ އަތުގައި 
. ބާއެއް ނުވެއެވެހީއަށް މެނުވީ ތަ ތިޔަބައިމީހުން ޝައްކަށާއި. ބަލާށެވެއަހުރެމެންގެ ކުރިމަތީގައި ނިކަން ފާޅުކޮށް

  ." އަދި ޝައްކުކޮށް އަންދާޒާކުރާ ކަމުގައި މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުން ނުވެއެވެ
ތިބާ ހެޔޮކަމެއްގެ . އަދި އުރެދި މިންވަރުފުޅުން ޙުއްޖަތް ޙާޞިލުކުރާ މީހާއަށް އަހުރެމެން ބުނަމެވެ  

އިވާ ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭ ޙާލު އިސްނުވަނީ ތިބާއަށްޓަކައި ލިޔުއްވާފަ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاމައްޗަށް، އެހެޔޮކަމަކީ 
އެކަން ތިބާގެ ކިބައިން ، ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މިކަމާއި، މިންވަރު ކުރެވިފައިވާ ކަމެއް

ى صلّ اهللا ލުއެހެންކަމުން ރަސޫ. ގިހުރެ ނުބައިކަމެއް ކުރުމާ ދެމެދު އެއްވެސް ފަރަޤެއް ނެތެވެނކުރިން، ނޭވުމުގެ
ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް . "އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނަށް ޚަބަރު ދެއްވާފައިވެއެވެ  معليه وسلّ اهللا

. ލިޔުއްވިފައެވެ ވަނީ ކަމަށްނަރަކައިގައިވާނަމަ ނަރަކައިގައިއޭނާގެ މަޤާމު ސުވަރުގޭގައި ވާނަމަ ސުވަރުގޭގައި، 
 ؟ޢަމަލުކުރުން ދޫކޮށްލަންތޯއެވެ ން އެކަމަށް ބަރޯސާކޮށްމެއެހެންވިއްޔާ އަހުރެ. ނަވައިފިއެވެޞަޙާބީން ދަން

ފަހެ ކޮންމެ މީހަކަށް އޭނާ އެކަމަކަށްޓަކައި ހެއްދެވުނުކަމެއް ވަނީ . ޢަމަލުކުރާށެވެ. ނޫނެކެވެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
   )رواه البخاري(." ފަހިވެގެންނެވެ
ތިބާ މައްކާއަށް . ށް އަހުރެމެން ބުނަމެވެއަދި އުރެދި މިންވަރުފުޅުން ޙުއްޖަތް ޙާޞިލުކުރާ މީހާއަ  

އެދެމަގުން ކުރެ . ހަމައެކަނި ދެމަގެވެ ވެސްމައްކާއަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި އޮތީ ދަތުރުކުރަން އެދޭކަމުގައިވީނަމަ
ޔާ މަގެއްކަމުގައި، އަދި އަނެއްމަގަކީ އަމާން ފަސޭހަ މަގެއްކަމުގައި ތިބާގެ އެކުވެރި އެއްމަގަކީ ބިރުވެރި އުދަނގޫ

އަދި ބިރުވެރި . ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުންވެސް ތިބާ ދަތުރުކުރާނީ އަމާން ފަސޭހަ މަގުންނެވެ. ތިބާއަށް ޚަބަރުދީފިއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން މިއީ . އަދި އެކަން ކުރުމަށްފަހުގައި ތިބާބުނެއެވެ. ގޫމަގުން ތިބާ ދަތުރެއް ނުކުރާނެއެވެނއުދަ
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މިފަދައިން ތިބާ ކަންތައް ކޮށްފިނަމަ، މީސްތަކުން ތިބާ . އިވާ ގޮތެވެއަހުރެންގެ މައްޗަށް މިންވަރު ކުރެއްވިފަ
  . ހިމަނާނީ މޮޔައިންގެ ތެރެއިންނެވެ

ތިބާގެ މައްޗަށް ދެ ވަޒީފާއެއް ހުށަހެޅިޖެއްނަމަ، އަދި އޭގެ . އަދިވެސް އަހަރުމެން އޭނާއަށް ބުނަމެވެ  
ހަމަކަށަވަރުންވެސް ތިބާ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ ފަހެ، . ތެރެއިން އެއްވަޒީފާ އަކީ މުސާރަ ބޮޑު ވަޒީފާއެކެވެ

ފަހެ އާޚިރަތުގެ ޢަމަލުގެ މައްޗަށް އެއަށް ވުރެ މާ ދަށު ދަރަޖައިގެ . ދަށް ވަޒީފާއަކު ނޫނެވެ މުސާރަ. ވަޒީފާގައެވެ
ޢަމަލެއް ތިބާ ގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިޚްތިޔާރުކޮށް ދެން  މިންވަރުފުޅުން ޙުއްޖަތް ޙާޞިލު ތިޔަކުރަނީ 

  ވެގެންހެއްޔެވެ؟ ކީއް
ޖިސްމާނީ ބައްޔެއް ތިބާއަށް ޖެހޭ ހިނދު އެބަލީގެ . އަދިވެސް އަހުރެމެން އޭނާއަށް ބުނަމެވެ  

އަދި ޒަޚަމް ތަކުން . ފަރުވާއަށްޓަކައި ކޮންމެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޭގެ ދޮރުގައި ތިބާ ޓަކި ދޭތަން އަހަރުމެން ދެކެމުއެވެ
 މެދު އެފަދައިން ތިބާފަހެ، އުރެދުމުގެ ބަލި ޖެހިފައިވާ ހިތާ. ކުރެއެވެއަޅާވޭނަށާއި، ބޭހުގެ ހިތިކަމަށް ތިބާ ކެތް

   ؟އް ނުކުރަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެކަންތަ
ގެ ޙަޟްރަތަށް هللا ހަމަކަށަވަރުން އެއްވެސް ނުބައިކަމެއް . އަދި އަހުރެމެން އީމާން ވަމުއެވެ  

ى اهللا صلّ  اهللا ރަސޫލު. ތްފުޅުގެ ފުރިހަމަކަމުންނެވެއެއީ އެކަލާނގެ ރަޙްމަތްފުޅާއި ޙިކުމަ. ނިސްބަތްވެގެން ނުވެއެވެ
އަށް هللا އިބަ ! އެވެهللا އޭ " )رواه مسلم( ))كيلَإِ سيلَ رالشو((. ކުރެއްވި ދުޢާއެއްގައިވެއެވެ  معليه وسلّ

ގެ ޞަލާގެ ފައިސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ." އެއްވެސް ނުބައިކަމެއް ނިސްބަތްވެގެން ނުވެއެވެ
ނިކުންނަނީ ރަޙްމަތާއި  ށަވަރުން އެކަލާނގެ ފައިޞަލާއެހެނީ ހަމަކަ. ޒާތުގައި އެއްވެސް ނުބައިކަމެއް ނުވެއެވެ

އެއީ . ވިއްޔާ ވަނީ އެކަލާނގެ ފައިޞަލާ ކުރައްވާ ކަންތައްތަކުގައެވެދި ހަމަކަށަވަރުން ނުބައިކަމެއްއަ. ޙިކުމަތުންނެވެ
ދެއްވި ޤުނޫތުގެ ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ގެފާނަށް އުގަންނައިޙަސަނު  مى اهللا عليه وسلّصلّ اهللا ރަސޫލު

ފައިޞަލާ ކުރެއްވި ކަމެއްގެ ނުބައި ކަމުން هللا އިބަ . އެވެهللا އޭ "  ))تيضا قَم رش ينِقو((. ފަދައިންނެވެ
ކުރެއްވީ އެކަލާނގެ ފައިޞަލާ ކުރެއްވި ފަހެ، ނުބައި ކަންތައް އެކަލޭގެފާނު އެނިސްބަތް " !ދޭވެނމިއަޅާ ދިންނަވާ

ފައިޞަލާ هللا އަދި މިކަން މިހެން އޮތުމާއެކު ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން .) ފައިޞަލާގެ ޒާތަކަށް ނޫނެވެ. (ކަންތަކަށެވެ
 !އަދި ކިއެއްތަ. ކުރައްވާ ކަންތައްތަކުގައިވާ ނުބައި ކަންތަކަކީ ހަމަހުރިހާ މޭރުމަކުން ނުބައި ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ

. ކެވެއްތަކެއަނެއްގޮތަކުން ރަނގަޅު ކަންތަ. ކެވެކެކަންތަކަކީ އޭގެ މަޤާމުގައި އެއްގޮތަކުން ނުބައި ކަންތައްތައެ
  . ކެވެކެމުގައި ރަނގަޅުކަންތައްތަޤާއަދި އޭގެ އަނެއް މަ. ކެވެއްތަކެނުވަތަ އޭގެ އެއްމަޤާމުގައި ނުބައިކަންތަ

މާއި ބިރުވެރިކަމާއި، މިކަންކަމުން ބިންމަތި ފަސާދަވުމަކީ ކަހަނަފަސްކަމާއި ބައްޔާއި ފަޤީރު ފަހެ، ހިކި  
 ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا. ކަމެކެވެ ޅުއެކަމަކު އެއީ އެހެން މަޤާމެއްގައި ރަނގަ. ނުބައިކަމެކެވެ

Ü   Û  Ú       Ù   Ø  ×               Ö  Õ  Ô    Ó  Ò        Ñ  Ð   ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
 Þ  Ý Z   )ޔާއި ކަނޑުގައި އްމީސްތަކުން ކުރި ނުބައި ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެއްގަމުގަ" )41 :الروم

އެބައިމީހުންނަށް، ) ފައިޞަލާ ކުރެއްވީ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللاއެގޮތަށް . (ފާޅުވެ، ޢާއްމު ވެއްޖެއެވެ ފަސާދަ
  ." އެނބުރި އާދޭތޯއެވެ) ހެޔޮމަގަށް(އެއީ އެބައިމީހުން . އެބައިމީހުންކުރި ބައެއް ޢަމަލުތަކުގެ ސަޒާ ދެއްވުމަށެވެ
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އަތްކެނޑުމާއި، ފުރާނަ ، ކީޒިނޭކުރާ މީހާ ރަޖަމު ކުރުމަ، އަދި ވައްކަން ކުރާ މީހާގެ އަތްކެނޑުމާއި  
އެކަމަކު އެއީ އެހެން . ނެތިކޮށްލުމުގައި ވައްކަން ކުރާ މީހާއަށާއި، ޒިނޭ ކުރާ މީހާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ނުބައިކަމެކެވެ

ހެ ފަ. އްޔަތުންނެވެސިވުމުގެ ހައި އެއީ އެދެމީހުންނަށް އެކަން ކައްފާރާއަކަށް. ޅު ކަމެކެވެމޭރުމަކުން ރަނގަ
އަދި އެހެން މަޤާމެއްގައިވެސް . އާއި އާޚިރަތުގެ ސަޒާއާއި ދެސަޒާއެއް ނުލިބޭނެއެވެއެދެމީހުންނަށް ދުނިޔޭގެ ސަޒާ

ބުގެ ރައްކާތެރިކަން އެކުލެވިގެން އަބުރާއި، ނަސަ، މުގައި މުދަލާއިއެއީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަ. އެއީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ
  .   ވެއެވެ
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  ތައް ފައިދާއަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް هللا 

  
 ތަކެއްފައިދާ ގިނަ ބޮޑެތި އަށްމީހާ ކަށަވަރުކުރާ ހިތުގައި އެ، ޤީދާޢަ މިމާތް ހިމެނިގެންވާ ޞޫލުތައްއު މިބޮޑެތި  

  .ލުކޮށްދެއެވެހާސި
 ދެކެ هللا އަކީފައިދާ ކޮށްދޭހާސިލު އީމާންވުން ސިފަފުޅުތަކަށް އިސްމުފުޅުތަކަށާއި އެކަލާނގެ އަދި އަށާއިهللا ،  ފަހެ  

 އެކަލާނގެ، ކިޔަމަންތެރިވުމާއި އަމުރުފުޅަށް އެކަލާނގެ، މިދެކަންތައް. މަތިވެރިކުރުމެވެ އެކަލާނގެ، ލޯބިވުމާއި
 އެކަލާނގެ، ކިޔަމަންތެރިވުމާއި އަމުރުފުޅަށް ގެ هللا އަދި. އެވެވާޖިބުކުރެ ކިބާވުންއެއް ކަންތައްތަކުން ނަހީކުރައްވާފައިވާ

 އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ފަރުދީ އެއީ. ކޮށްދެއެވެހާސިލު ބާއްޖަވެރިކަން ފުރިހަމަ ރަތުގެއާޚި ދުނިޔެއާއި އެއްކިބާވުން ނަހީން

̀   f  ed  c  b  a    ]. ގޮތުންނެވެ  _   ̂   ]  \  [  Z  Y
  k  j  i  h  gZ   )މުއުމިނެއްގެ ވިޔަސްއަންހެނެއް އަދި ވިޔަސްފިރިހެނެއް") 97 :حلالن 

. ދެއްވާހުށީމެވެ ދިރިއުޅުމެއް ރަނގަޅު އުފާވެރި އޭނާއަށް هللا ތިމަން ފަހެ. ދަންނައެވެ ކަމެއްކޮށްފިމީހާ ހެޔޮ ޙާލުގޮތުގައިވާ
   ".ދެއްވާހުށީމެވެ އެބައިމީހުންނަށް ޖަޒާވެސް ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ ހެޔޮ އުޅުނު އެބައިމީހުންކޮށް އަދި

  

  

 ތައް ފައިދާމަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް 

  
 ކުޅަދުންވަންތަކަން އެކަލާނގެ އަދި، ގަދަކަމާއި ބާރުފުޅުގެ އެކަލާނގެ، ބޮޑުކަމާއި ގެތަޢާލާ هللا ހެއްދެވި އެބޭކަލުން -1

  .ގުންނއެ
 އަދި ލިޔުއްވުމަށާއި ޢަމަލުތައް އަޅުތަކުންގެއެ، ރައްކައުތެރިކުރެއްވުމަށާއި އަޅުތަކުން އެކަލާނގެ، ތަޢާލާ هللا -2

 މައްޗަށް އަޅުތަކުންގެ އެގޮތުން، ކުރައްވާ މުޤައްރަރު ތެރެއިން އެބޭކަލުންގެ މަޞްލަޙަތުތަކަށް އެނޫން އަޅުތަކުންގެ
 . ޝުކުރުވެރިވުން އެކަލާނގެއަށް މައްޗަށް އަހައްމިއްޔަތުކަމުގެ ބަހައްޓަވާ

 ފާފަފުއްސަވައި މުއުމިނުންނަށް ޙަޟްރަތުން އެކަލާނގެ، އަޅުކަންކުރުމާއި ގޮތުގައި ފުރިހަމަ އެންމެ ތަޢާލާއަށް هللا -3
 .ލޯބިކުރުން އެބޭކަލުންނަށް މައްޗަށް މިކަންކަމުގެ އެދުމާއި ދެއްވުމަށް
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 ތައް ފައިދާފޮތްތަކަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް 

 

 އެކަލާނގެ އެގޮތުން، ބާވައިލައްވާ ފޮތެއް އްކާނެދަ ތެދުމަގު އެބައިމީހުންނަށް ޤައުމަކަށް ކޮންމެ، ތަޢާލާ هللا -1
  .އެނގުން އޯގާވަންތަކަން އަހައްމިއްޔަތުކަމާއި ބަހައްޓަވާ ޚަލްޤުތަކުންނާމެދު

 ތެރެއިން ކުގެއެފޮތްތަ އަދި، ޝަރުޢުކުރައްވާ ކަންތައްތައް އެކަށީގެންވާ އެއުއްމަތަކާ އުއްމަތަކަށް ކޮންމެ، އެފޮތްތަކުގައި -2
 ޚަލްޤުތަކުންނާ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ހުރިހާ އަދި ޒަމާނެއްގައި ހުރިހާ ހަމަޔަށް ދުވަހާ ޤިޔާމަތް، ކަމުގައިފޮތް އެންމެފަހު

 . ފާޅުވުން ޙިކުމަތްފުޅު ތަޢާލާގެ هللا އެގޮތުން ވުމާއި ޤުރުއާން ކީރިތި ގޮތަށް ށީގެންވާއެކަ

 . ޝުކުރުވެރިވުން ނިޢުމަތަށް ލާގެތަޢާ هللا މައްޗަށް އެކަމުގެ -3

  

  

 ތައް ފައިދާށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް ރަސޫލުންނަ

 

 ރަސޫލުބޭކަލުން އެ ދެއްވުމަށް އިރުޝާދު އެބައިމީހުންނަށް، ގޮވައިލެއްވުމަށާއި ހެޔޮމަގަށް މީސްތަކުންނަށް، ތަޢާލާ هللا -1
  .ގުންނއެ ންއޯގާވަންތަކަ އަހައްމިއްޔަތުކަމާއި ބަހައްޓަވާ ޚަލްޤުތަކުންނާމެދު އެކަލާނގެ އެގޮތުން، ފޮނުއްވާ

 . ޝުކުރުވެރިވުން އެކަލާނގެއަށް މައްޗަށް ނިޢުމަތުގެ މި ބޮޑު އެންމެ -2

 އެހެނީ، ސަނާކިޔުން، ޢިއްޒަތްކުރުމާއި، ލޯބިކުރުމާއި ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ އެބޭކަލުންނާ، ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް -3
 އަޅުކަން އަށް هللا. ލާޞާއެވެޚު އަޅުތަކުންގެ އެކަލާނގެ އަދި. ރަސޫލުންނެވެ ތަޢާލާގެ هللا އެބޭކަލުންނަކީ ހަމަކަށަވަރުން
 ނަސޭޙަތް އަޅުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ، ފޯރުކޮށްދެއްވުމާއި މީސްތަކުންނަށް ރިސާލަތު އެކަލާނގެ، ކުރެއްވުމާއި
 އަށްޓަކައި هللا އެބޭކަލުން ގެންމިކަންކަމާ ކެތްތެރިވެވަޑައިގަތުމާއި ދުއްތުރާތަކަށް އެބައިމީހުންގެ، ދެއްވުމާއި

  .ޤާއިމުވެވަޑައިގަތެވެ
  

  

 ތައް ފައިދާއާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް 

 

 ޢަޛާބަށް އެދުވަހުގެ، ދަހިވެތިވުމާއި މައްޗަށް އަދާކުރުމުގެ ކިޔަމަންތެރިކަން އަށް هللا ޙާލު އެދޭ ވާބަށްސަ ގެއެދުވަހު -1
  . އެއްކިބާވުން އުރެދުމުން އެކަލާނގެއަށް ޙާލު ބިރުވެތިވާ
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 އާޚިރަތުގެ ކުރާ އުއްމީދު އެބައިމީހުން، މައްޗަށް ތަކުގެ ސާމާނު ނިޢުމަތްތަކާއި ދުނިޔޭގެ ފާއިތުވެގެންދާ މުއުމިނުންނަށް -2
 .ލިބުން ތަސައްލީ އެބައިމީހުންނަށް ސަވާބުން ނިޢުމަތްތަކާއި

  

 ތައް ފައިދާމިންވަރަށް އީމާންވުމުން ލިބޭ ބައެއް 

 

 ދަށުން ސަބަބުގެ ސަބަބާއި ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ، އިޢުތިމާދުކުރުން މައްޗަށް ތަޢާލާގެ هللا ހިނދު ހިފާ ސަބަބުތަކުގައި -1
  .ދަށުންނެވެ މިންވަރުފުޅުގެ އެކަލާނގެ ނިޔާއާއި ތަޢާލާގެ هللا ވަނީ މިދެކަންތައްވެސް ވާކަންތަކާއި

 ނިޔާއިން ގެ هللا އެއީ ދިމާވުމުން ކަމެއް ނުރުހެވޭ ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ، ހިތްހަމަޖެހުން، ލިބުމާއި އަރާމުކަން ނަފްސަށް -2
 އަދި. ހިތްހަމަޖެހެއެވެ އަދި. ލިބެއެވެ އަރާމުކަން ނަފްސަށް ހިނދު އެނގޭ ނުދާނެކަންނުވެ އެކަން އަދި ވީކަމެއްކަމާއި

 ގޮތުން ސުގެނަފް އަދި އުފާވެރި ގޮތުން މުގެދިރިއުޅު، މިހާއަށްވުރެ އީމާންވާ މިންވަރަށް ފަހެ. ރުހެއެވެ ނިޔާއަށް ރައްބުގެ
 . ނުވެއެވެ ހަމައެކަކު ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުން އަދި އަރާމު

 ހެޔޮ ލުވުމަކީހާސި އެކަން ހަމަކަށަވަރުން ހެނީއެ، ދުރުކުރުން ބޮޑާކަން ނަފްސުގެ ހިނދު ލުވާހާސި މުރާދު ގެތިމާ -3
 ލިބުނު ޙަޟްރަތުން އެކަލާނގެ ސަބަބަކުން މިންވަރުކުރެއްވި هللا ތެރެއިން ސަބަބުތަކުގެ ކާމިޔާބީގެ ކަންތަކާއި
 . ދޫކޮށްލައެވެ ބޮޑާވުން އަދި. ޝުކުރުކުރެއެވެ އަށްهللا  އޭނާ މައްޗަށް ކަމުގެއެ ފަހެ. ނިޢުމަތެކެވެ

 ދަތިވުންހިތް ދެރަވުމާއި ހިނދު ލުވާހާސި ކަމެއް ނުރުހެވޭ ނުވަތަ ހިނދު ފާއިތުވެގެންދާ ލުނުވެހާސި މުރާދު ތިމާގެ -4
 ނިޔާއިން ތަޢާލާގެ هللا ކުވެގެންވާމިލް ވެރިކަން ބިމުގެ އުޑުތަކާއި، އެކަމަކީ ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ، ދުރުކުރުން
 . ކުރެއެވެ އުއްމީދު އަޖުރުގެ އަދި. ކެތްތެރިވެއެވެ އޭނާ މައްޗަށް އެކަމުގެ، ފަހެ. ނުވެނުދާނެއެވެ އެކަން އަދި. ވީކަމެކެވެ
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. ނުޖެހެއެވެ އައިސް ނަފްސުތަކަށްވެސް ތިޔަބައިމީހުންގެ އަދި ވެސްބިމަށް މެނުވީ ލިޔެވިގެން) ގައި احملفوظ
 ފާއިތުވެގެންދާ ލުނުވެހާސި ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެއީ. އެވެފަސޭހަވެގެންވެ އަށްތަޢާލާ هللا އެކަންތައް ކަށަވަރުންހަމަ

 ތަކެތީގެ ދެއްވި މީހުންނަށްތިޔަބައި އެކަލާނގެ އަދި، ނުކުރުމަށާއި ހިތާމަ ތިޔަބައިމީހުން މައްޗަށް ކަންތައްތަކުގެ
 މީހުންދެކެ ފަޚުރުވެރިވާ ބޮޑާވެ ތަޢާލާ هللا އަދި. ނުވުމަށްޓަކައެވެ ބޮޑާ ތިޔަބައިމީހުން މައްޗަށް
  ".ވޮޑިނުގަންނަވައެވެލޯބިވެ

 އެ އަދި ދެއްވުމަށާއި ސާބިތުކޮށް އަޅަމެން މިޢަޤީދާގެމަތީ ދަންނަވަނީ އެދި ޙަޟްރަތަށް ގެތަޢާލާ هللا ފަހެ    
 އަޅަމެންނަށް ދަރުމަވަންތަކަމުން އެކަލާނގެ އަދި ދެއްވުމަށާއި ޙައްޤުކޮށް އަޅަމެންނަށް ފައިދާތައް ޢަޤީދާގެ

 ނުކުރެއްވުމަށާއި ނުސީދާ ހިތްތައް އަޅަމެންގެ ދެއްކެވުމަށްފަހުގައި ހިދާޔަތް އަޅަމެންނަށް އަދި. އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށެވެ
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 ދެއްވާ ގިނަގިނައިން އެކަލާނގެއީ ހަމަކަށަވަރުން. ދެއްވުމަށެވެ ތްރަޙުމަ އަޅަމެންނަށް ޙަޟްރަތުން އެކަލާނގެ އަދި
  . އަށެވެ هللا ޢާލަމްތަކުގެވެރި ލިބިވޮޑިގެންވަނީ މްދެއްޙަ އެންމެހާ އަދި. ސްކަލާނގެއެވެރަ

  .ابعني هلم بإحساند وعلى آله وأصحابه والتنا حممم على نبيى اهللا وسلّوصلّ    
  

* * * * *   
  

 ރިސާލާ މިމާތް ގެ - رمحه اهللا -د الصاحل العثيمنيخ حممفضيلة الش ދަރުމަވަންތަކަމުން ރަޙްމަތާއި ގެ هللا              
 ހުރި ގުޅުން އާ موضوع މި އިތުރުކުރަނީ މި ތަށްހަފަ މިރިސާލާގެ އަޅުގަނޑު ފަހުގައި އެއަށް. ނިމުނީއެވެ ކޮށް ތަރުޖަމާ

އެކުލެވިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ޤަދަރާ ގަޟާ އެއީ. ތަރުޖަމާއެވެ ރިސާލާއެއްގެ އެހެން ގެ - رمحه اهللا -يخ العثيمنالش 
 ނަމަވެސް. ންވެއްޖެއެވެބަޔާ ވެސް ދަރުސުގައި ފަހު އެންމެ މިރިސާލާގެ ފިލާވަޅެއް ބެހޭއާ  موضوع މި އަދި. ރިސާލާއެކެވެ
 ޝައްކުތަކާއި ބޮޑަށް އެންމެ ހިތްތަކުގައި މުސްލިމުންގެ އަދި ވުމާއެކު އަކަށް موضوع މުހިއްމު ވަރަށް އަކީ موضوع
 އިތުރުކުރަން ދަރުސެއް ފްޞީލީތަ މިންވަރެއްގެ އެކަށީގެންވާ ކުވުމާއެ އަކަށް موضوع އުފެދިފައިވާ އޮޅުންތައް

 .އާމީން. ދެއްވުމެވެ ފިލާވަޅުތަކެއް އަގުހުރި ބޭފުޅަކަށް ކޮންމެ ވިދާޅުވި މިފޮތް ތަޢާލާ هللا ދުޢާއަކީ. ސްދުކުރީއެވެގަ
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ردالقَو اُءضالقَ  
  

  ގެ ނިޔާ އާއި އެކަލާނގެ މިންވަރުފުޅު  هللا
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والقدر القضاء  
  ގެ ނިޔާ އާއި އެކަލާނގެ މިންވަރުފުޅު هللا

  
احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من   

  .يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له
ا عبده ورسوله، أرسله اهللا تعاىل بني يدى دحمم اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنّ ن ال إله إالّوأشهد أ  

اعة بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا، فبلّالسغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف اهللا حق 
  .ا بعدأم. ينعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدجهاده حىت أتاه اليقني فصلوات اهللا وسالمه عليه، و

 މެދުގައި މީހުންގެ ފަހުގެ މެދުގަޔާއި މީހުންގެ ކުރީގެ އުއްމަތުގެ ބެހޭގޮތުން އެއަކާ ކީއަقضاء قدر   
ى صلّ رسول اهللا  އެއްދުވަހަކު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ. މައްސަލައެކެވެ ގޮސްފައިވާ ދެމިލައި ބަހުސްކުރުން
 ބަހުސް މެދު މިންވަރުފުޅާ ތިއްބެވީ އެބޭކަލުން އިރު ނިކުމެވަޑައިގަތް ތެރެއަށް ޞަޙާބީންގެ އެކަލޭގެފާނުގެ م اهللا عليه وسلّ

 ހަމަކަށަވަރުން. ދެއްވިއެވެ ޚަބަރު އަދި. މަނާކުރެއްވިއެވެ އެކަން އެބޭކަލުންނަށް އެކަލޭގެފާނު ފަހެ. ކުރެއްވުމުގައެވެ
  . ހަމަތިބަހުސެވެ ވެސް ސަބަބަކަށްވީ ހަލާކުވުމުގެ މީސްތަކުން ކުރީގެ އިމީހުންގެތިޔަބަ

 ކަމުގައިވި ސަލަފުއްޞާލިޙުން އިޚްތިޔާރުކުރި އިންސާފުވެރިމަގު ޢިލްމުގައި ބަހާއި، تعاىل هللا އެކަމަކު  
 ގެ تعاىل اهللا ހަމަކަށަވަރުން އެބަހީ. އަލިކޮށްދެއްވިއެވެ އެމަގުހުޅުއްވާދެއްވާ މައްޗަށް އަޅުތަކުންގެ މުއުމިނު އެކަލާނގެ
. ތެރެއިންނެވެ ރުބޫބިއްޔަތުގެ އެކަލާނގެ ހިމެނިގެންވަނީ ޚަލްޤުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ މިންވަރުފުޅު އެކަލާނގެ ނިޔާއާއި

  . އެކަންވަދެއެވެ ތެރެއަށް އެއްބައިގެ ކުރެ ބައިން ތިން ބައްސަވާފައިވާ توحيد ގެ تعاىلاهللا  ޢިލްމުވެރިން، ފަހެ
  .އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ تعاىل اهللا އަޅުކަމުގައި އެބަހީ، األلوهية توحيد   :ބައި ފުރަތަމަ
  . އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ تعاىلاهللا  ތަދުބީރުފުޅުގައި، ވެރިކަމާއި، ޚަލްޤުކުރެއްވުމާއި އެބަހީ، ربوبيةال توحيد: ބައި ދެވަނަ

 އެކަލާނގެ ސިފަފުޅުތަކުގައި އިސްމުފުޅުތަކާއި ގެ تعاىل اهللا އެބަހީ، األمساء والصفات توحيد: ބައި ތިންވަނަ
  .އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ

اإلمام أمحد رمحه  އެހެންކަމުން. ހިމެނޭކަމެކެވެ ތެރެއިން ގެ ةربوبي ގެ تعاىل اهللا އީމާންވުމަކީ މިންވަރަށް ފަހެ  
 ހިމެނެނީ އެކަން ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. أهـ. ޤުދުރަތެވެ ގެ اهللا ކީމިންވަރުފުޅަ "اِهللا ةُردقُ ردالقَ". ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ اهللا

 ގެتعاىل  اهللا ފޮރުވިފައިވާ އެއީ ހަމައެފަދައިން އަދި. ތެރެއިންނެވެ ގެ عموم ގެ قدرة އަދި. ތެރެއިންނެވެ ގެ قدرة އެކަލާނގެ
 ގައިاللوح احملفوظ  އްރުވަނީއެސި. ނޭނގޭނެއެވެ އެސިއްރެއް އެކަކަށްވެސް ފިޔަވައި އެކަލާނގެ. ސިއްރެކެވެ

 ރަނގަޅު( އަދި. ނުފޯރާނެއެވެ ހަމައަށް އެފޮތާއި ފެނުން މީހެއްގެ އެއްވެސް. ފޮތެކެވެ ފޮރުވިފައިވާ އެއީ. ލިޔުއްވިފައެވެ
 تعاىل اهللا މައްޗަށް އަހުރެމެންގެ) ތެރެއިން ކަންތައްތައްތަކުގެ ނުބައި( ނުވަތަ އަހުރެމެންނަށްޓަކައި) ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ

 އެކަލާނގެ މެދު މަޚުލޫޤުންނާ އެކަލާނގެ ނުވަތަ. ނޭނގެއެވެ އަހުރެމެންނަކަށް ކަންތައްތައް ކުރައްވާފައިވާ މިންވަރު
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 ތެދުވެރި ބެހޭގޮތުން އެކަންތައްތަކާ ނުވަތަ މެނުވީ ވުމަށްފަހުގައި އެކަންތައްތައް، ކަންތައްތައް މިންވަރުކުރައްވާފައިވާ
  . ނޭނގެއެވެ އަހުރެމެންނަކަށް ނުވީމެ ފަހުގައި ޚަބަރަށް

  . ބެހިފައިވެއެވެ ބަޔަކަށް ތިން ބެހޭގޮތުން މިންވަރުފުޅާ އުއްމަތް އިސްލާމީ ހަމަކަށަވަރުން! އަޚުންނޭވެ އޭ  
، ކުޅެދުންތެރިކަމާއި އޭނާގެ ކިބައިން އަޅާގެ މިބައިމީހުން. ދިޔަމީހުން ޙައްދުފަހަނަޅައި ސާބިތުކުރުމުގައި މިންވަރުފުޅު -1

 އިޚުތިޔާރެއް އެއްވެސް އަދި ކުޅަދާނަކަމެއް އެއްވެސް އަޅާއަށް ހަމަކަށަވަރުން. ބުނެތެވެ އަދި. ނަފީކުރިއެވެ ޚުތިޔާރުއި
 ވައިޖެހޭ އެއީ. ލިބިގެންނުވެއެވެ އިޚުތިޔާރެއް. މަޖުބޫރުކުރެވިފައެވެ ވަނީ އޭނާއަށް !ކިއެއްތަ އަދި. ލިބިގެންނުވެއެވެ

 އިޚުތިޔާރަކާއި އޭނާގެ، ޢަމަލާއި ކުރާ އިޚުތިޔާރުން އޭނާގެ އަޅާ، މިބައިމީހުން. ންނެވެފަދައި ގަހެއް ހުރި ތަނެއްގައި
 ހަމަކަށަވަރުން. ޝައްކެއްނެތެވެ އެއްވެސް. ނުކުރިއެވެ ފަރަޤެއް އެއްވެސް ދެމެދު ޢަމަލާ ކުރެވޭ ނުލައި

 އެނގޭ ކަށަވަރުކޮށް ގޮތުން ދީނީ ކަކީއެކަންތަ ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ބައެކެވެ މަގުފުރެދިފައިވާ މިބައިމީހުންނަކީ
، ޢަމަލާއި އިޚުތިޔާރީ، އިންސާނާ އެބަހީ. ކަންތައްތަކެވެ އެނގޭ ގޮތުންވެސް ޢާދީ، ގޮތުންނާއި ޢަޤްލީ އަދި. ކަންތަކެވެ
 .ފަރަގުކުރެއެވެ ދެމެދު ޢަމަލާ މަޖުބޫރީ

 މިކަމުގައި މިބައިމީހުން. ދިޔަމީހުން ހަނަޅައިޙައްދުފަ ސާބިތުކުރުމުގައި އިޚްތިޔާރު އޭނާގެ، ކުޅެދުންތެރިކަމާއި އަޅާގެ -2
 އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅާކުރާ ނުވަތަ އިޚްތިޔާރެއް އެއްވެސް ނުވަތަ އިރާދައެއް އެއްވެސް، ދިޔައީ ޙައްދުފަހަނަޅައި

 ހަމަކަށަވަރުން. ކުރެތެވެ ދަޢުވާ ބައިމީހުން މި އަދި. ދާންދެނެވެ ނަފީކޮށްފުމަށް ވާކަން އަށް تعاىل اهللا ކުރުމެއް އީޖާދު
 ހައްދުފަހަނަޅައިފުމަށް އިތުރަށް އަދި ބަޔަކު ތެރެއިން މިބައިމީހުންގެ އެއީ. މުސްތަޤިއްލެވެ ޢަމަލާއިއެކު އޭނާގެ އަޅާ

 އެކަންތައްތައް، ކުރާކަންތައްތައް އަޅުތަކުން އަށް تعاىل اهللا ހަމަކަށަވަރުން. ބުންޏެވެ މީހުން އެބައި ފަހެ. ދާންދެނެވެ
، ކުޅެދުންތެރިކަމާއި އަޅާގެ މިބައިމީހުންވެސް. ނުގަންނަވައެވެއެނގިވޮޑި މެނުވީ ވުމަށްފަހުގައި ކިބައިން ންގެއެބައިމީހު
 .ޖެހުނެވެ އެއްކޮޅަށް މާބޮޑަށް އަދި. ދިޔައެވެ ހައްދުފަހަނަޅައި ސާބިތުކުރުމުގައި އިޚްތިޔާރު އޭނާގެ

 ޙައްޤު ކަންތައްތަކުގައި އުފެދިފައިވާ އިޚުތިލާފު އިމީހުންނަށްއެބަ تعاىل اهللا ފަހެ، އީމާންވިމީހުން ފުރިހަމަގޮތުގައި -3
 ޝަރުޢީ، އިޚުތިޔާރުކުރީ އެކަމުގައި އެބައިމީހުން. އެވެنة واجلماعة أهل الس އެބައިމީހުންނަކީ އަދި. ދެއްކެވިއެވެ ގޮތް

 ހަމަކަށަވަރުން. ބުނެތެވެ މީހުންއެބައި އަދި. މަގެކެވެ މެދުމިނުގެ ޤާއިމުވެގެންވާ މައްޗަށް ދަލީލުގެ ޢަޤްލީ، ދަލީލާއި
 . ދެބަޔަކަށެވެ ބެހިގެންވަނީ ޢަމަލުތައް ޖާދުކުރައްވާއީ تعاىل اهللا ކައުނުގައި

 އެއްވެސް މިކަންތައްތަކުގައި ފަހެ. ކަންތައްތައް ހިންގަވާ ތެރޭގައި މަޚުލޫޤުންގެ ޢަމަލުފުޅުން އެކަލާނގެ تعاىل اهللا  §
، ދިރުއްވުމާއި، ގަސްފެޅުއްވުމާއި، ވާރޭވެއްސުމާއި، މިސާލަކަށް. އެވެލިބިގެންނުވެ އިޚްތިޔާރެއް މީހަކަށް

 ފެންނަ ތެރެއިން މަޚުލޫޤުންގެ އަދިވެސް ދެއްވުމާއި ޞިއްހަތު، ބަލިއްޖެއްސެވުމާއި، މަރުއްވުމާއި
 އަދި ރެއްއިޚްތިޔާ މީހަކަށް އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެއްވެސް މިއިން. ޝައްކެއްނެތެވެ އެއްވެސް. ބައިވަރުކަންތަކެވެ

 ދަގަ އެއްކައުވަންތަ ހަމައެކަނި ނީލިބިގެންވަ އިރާދަ މިކަންތައްތަކުގައި !ކިއެއްތަ އަދި. ލިބިގެންނުވެއެވެ އިރާދައެއް
 . އަށެވެ اهللا ކީރިތި

، ފަހެ ކަންތައްތައް ކުރާ) ޖިންނީން އިންސީންނާއި( މަޚްލޫޤުން އެންމެހައި ލިބިގެންވާ ބާރު އިރާދަކުރުމުގެ §
  ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ވާކަންތައްތަކެވެ އިރާދައިން، އިޚްތިޔާރާއި ކުރާމީހުންގެ އެކަންތައްތައް ތަކަކީމިކަންތައް
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º  «  ¼  ½    ]   . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل اهللا. ލެއްވިއެވެ އެބައިމީހުންނަށް އެދެކަންތައް  تعاىل اهللا
  ¾Z  )ސީދާވުމަށް ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުންގެ) ގައިވަނީކަމު ނަސޭހަތެއް އެޤުރުއާން(") 28 :التكوير 

e   d  c  b   ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް ".މީހަކަށެވެ އިރާދަކޮށްފި
  ji  h  g   fZ    )ދުނިޔެއަށް ބައެއްމީހުން ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުންގެ") 152 :آل عمران 

H  G   ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް  ".އެދެތެވެ އާޚިރަތަށް މީހުން ބައެއް އަދި. އެދެތެވެ
  ML  K   J  IZ  )މީހަކު ބޭނުން އަދި. ވާށެވެންއީމާ މީހަކު ބޭނުން، ފަހެ") 29 :الكهف 

 މަޖުބޫރުން ކިބައިން އޭނާގެ ވާކަންތައްތަކާއި އިޚްތިޔާރުން އޭނާގެ ކިބައިން އޭނާގެ، އިންސާނާ !އާދެ ".ރުވާށެވެކާފަ
 އެކު އިޚުތިޔާރާ ސިޑިއަކުން ފަންގިފިލާމަތިން އިންސާނާ މިސާލަކަށް. ދަނެއެވެ ފަރަޤު ދެމެދުވާ ވާކަންތައްތަކާ
 ޔާވެއްޓިއްޖެއް މަތިން ފަންގިފިލާ އޭނާ އެކަމަކު. އެނގެއެވެ އޭނާއަށް އިޚްތިޔާރުންކަން ތިމާގެ މިފޭބެނީ ފައިބާއިރު
 އޭނާއަށް ފަރަޤު މެދުގައިވާ މިދެކަންތަކުގެ. އެނގެއެވެ އޭނާއަށް ންނޫންކަ އިޚްތިޔާރަކުން ގެއޭނާ އެކަންއެވީ
 ކޮންމެ. ކަމެކެވެ މަޖުބޫރީ ދެވަނައީ އަދި. އިޚްތިޔާރީކަމެކެވެ ފުރަތަމައީ އެބަހީ. އެގެނއެވެ ރަނގަޅަށް

 . ދަނެއެވެ ރަނަގަޅަށް އެކަން އިންސާނަކުވެސް

 އޭނާގެ ފަހެ ހިނދު ބަލިޖެހޭ މުދެވޭކަކުޑަ އޭނާއަށް ވަރުންހަމަކަށަ. ދަނެއެވެ އިންސާނާ ހަމައެފަދައިން އަދި  
 އޭނާއަށް ސަލާމަތްވެގެންވާނަމަ އެބަލިން އޭނާ އަދި. ހުރެއެވެ ދެވިދެވި ކުޑަކަމު އޭނާއަށް ނުލައި އިޚްތިޔާރަކާ އެއްވެސް

 އަދި. ގެއެވެނއެ ރަނގަޅަށް ށްއޭނާއަ ފަރަޤު މެދުގައިވާ ދެކަންތަކުގެ މި އަދި. އިޚްތިޔާރުންނެވެ އޭނާގެ ކުޑަކަމުދެވެނީ
 ހަމަ ކަމެއްވަނީ ވާހުރިހާ ކިބައިން އަޅާގެ އަދި. ނުކުރާނެއެވެ އިންކާރެއް ފަރަޤަކަށް އެދެމެދުގައިވާ މީހަކު އެއްވެސް

 މެދުވާދެ ވާކަންތައްތަކާ މަޖުބޫރުން އިޚްތިޔާރެއްނެތި ކަންތައްތަކާއި ވާ އިޚްތިޔާރުން އޭނާގެ ތެރެއިން އޭގެ. މިފަދައިންނެވެ
 تعاىل اهللا ބައެއްކަންތައްތައް އަޅާކުރާ އެކު އިޚްތިޔާރާ ތެރެއިން ޢަމަލުތަކުގެ !ކިއެއްތަ އަދި. ގެއެވެނއެ އޭނާއަށް ފަރަޤު

 ކުރެވޭ އޮވެ ނިދާފައި، ކަންތައްތަކާއި ކުރެވޭ ހުރެ ހަނދާންނެތި އަޅާއަށް މިސާލަކަށް. ފުޅެވެ رمحة އެކަލާނގެ ނުހިމެނުއްވުމީ

d  c  b  a   ]. ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ تعاىل اهللا ވާހަކައިގައި މީސްތަކުންގެ ބާގައިގެފުކަހް .ކަންތަކެވެ
  feZ  )ކަނާތްފުށަށާއި އެބައިމީހުން، اهللا ތިމަން) ތިބިއިރު ނިދާފައި ހޮހޮޅައިގައި އެބައިމީހުން( އަދި") 18 :الكهف 
 އެކަންތައް، تعاىل اهللا އެކަމަކު. އެބައިމީހުންނެވެ ޤަތުގައިޙަޤީ ފުރޮޅުނީ އަދި ".ހެއްދެވީމެވެ ފުރޮޅައި ވާތްފުށަށް

 އަދި. އެވެވެއިޚްތިޔާރެއްނު ޙަޤީޤަތުގައި މީހާއަށް ނިދާފައިވާ ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ކުރެއްވިއެވެ ނިސްބަތް އެކަލާނގެއަށް
 އެކަލާނގެއަށް ޢަމަލު އޭނާގެ، تعاىل اهللا އެހެންކަމުން. ނުލިބެއެވެ އެއްވެސް ސަޒާ އޭނާކުރާކަންތަކަށް އެޙާލުގައި

 لَكَأَفَ مائص وهو يِسن نم". ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ ހަދީޘް م ى اهللا عليه وسلّصلّاهللا  رسول އަދި. ނިސްބަތްކުރެއްވީއެވެ
 މީހާ ފިބޮއި ނުވަތަ ކައިފިމީހާ ގެންނެތިހަނދާން ހުރެ ރޯދައަށް" "اهقَسو اُهللا همعطْا أَمنإِفَ هموص  متيلْفَ برِش وأَ

 اهللا ބޯންދެއްވީ އަދި ކާންދެއްވީ އޭނާއަށް ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ. ހުށިކަމެވެ ކުރާ ފުރިހަމަ ރޯދަ އޭނާގެ، އޭނާ ފަހެ. ދަންނައެވެ
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 ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ .އަށެވެ تعاىل اهللا އެނިސްބަތްކުރެއްވީ އެކަލޭގެފާނު ބޯންދެއްވުން އަދި ދެއްވުމާއި މިކާން ފަހެ ".އެވެ
، އިންސާނާ އަދި. ފަދައެވެ އެކަންތައްވީ ނުލައި އިޚްތިޔާރަކާ އޭނާގެ ފަހެ. ނުލައެވެ ހަނދާނަކާ ވީ ކިބައިން އޭނާގެ އެކަންތައް
 އޭނާގެ އިނުލަ އިޚްތިޔާރަކާ އެއްވެސް އޭނާގެ ނުވަތަ ވޭނަކާއި ކުރާ އިޙްސާސް ނުލައި އިޚްތިޔާރަކާ އެއްވެސް އޭނާގެ
 އަމިއްލައަށް އޭނާ އަދި. ގެއެވެނނޭ އޭނާއަކަށް ސަބަބެއްވެސް އެކަމުގެ އަދި، ލުއިކަމަކާއި ކުރާ އިޙްސާސް ސަށްނަފް

 މިދެކަންތަކުގެ އުފަލަކާއި ލިބުނު އޭނާއަށް ކުރިކަމަކުން އަމިއްލައަށް އޭނާ ނުވަތަ ވޭނަކާއި ލިބުނު އޭނާއަށް ކުރިކަމަކުން
 ފާޅުވެ ނެތި ކަމެއް ކިލަނބު އެއްވެސް މިއީ އަދި. ގެއެވެނއެ ންމެންނަށްވެސްއެ އަހުރެމެން ފަރަޤު ވާދެމެދުގައި

  .وهللا احلمد. މައްސަލައެކެވެ ބަޔާންވެގެންވާ
 ދިޔަ ޙައްދުފަހަނަޅައި ސާބިތުކުރުމުގައި މިންވަރުފުޅު އެބަހީ މީހުން ފުރަތަމަބައިގެ، ހަމަކަށަވަރުން! އަޚުންނޭވެ އޭ  
 އަޅާގެ ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ހިނގައްޖައީހެވެ ބާޠިލްވެ އަސްލުން އޭގެ شريعة، ބުނެފިނަމަ ންއަހުރެމެ ބުނިފަދައިން މީހުން

 ނުބައިކަމެއްގެ، ނުކުރެވުމާއި ތަޢުރީފު މައްޗަށް ޢަމަލެއްގެ ހެޔޮ، ބުނުން ނުވާކަމަށް އިޚްތިޔާރެއް އެއްވެސް އޭނާގެ ޢަމަލުގައި
 އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާއި އެއްވެސް ކިބައިން އޭނާގެ އެކަން އެއީ. ޒިމްކުރެއެވެލާ މިކަންކަން ނުކުރެވުމާއި މަލާމަތް މައްޗަށް

 އޭނާގެ، އުރެދޭމީހާއަށް، تعاىل اهللا ނަތީޖާއަކީ ނުކުންނަ މައްޗަށް މިކަމުގެ. ސަބަބުންނެވެ ނުލައިވުމުގެ އިރާދަޔަކާއި
 تعاىل اهللا އެކަންތަކުން. ވޮޑިގެންނެވުމެވެ ވެރިވެއަނިޔާ މައްޗަށް އޭނާގެ ދެއްވާހިނދު ސަޒާ ޢަޛާބާއި މައްޗަށް އުރެދުމުގެ

 އިޚްތިޔާރަކާއި އެއްވެސް އެކަމުގައި އެދެއްވީ ޢަޛާބު އެކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ވޮޑިގެންވެއެވެ ހުސްޠާހިރުވެ
 اهللا. ކަމެކެވެ ވާވެގެންޚިލާފު ޤުރުއާނާއި ޙަކޮށްޞަރީ ގޮތުގައި ޝައްކެއްނެތް މިއީ އަދި. މީހަކަށެވެ އިރާދައެއްނެތް އެއްވެސް

y  x  w   v   u            t  s    r  q  p  o  n  m  l  k  j      ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل
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¿  ¾      ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²          ±       Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
  ÇZ     )ދަންނަވާނެއެވެ) ދަރުބާރުގައި ގެ اهللا ޤިޔާމަތްދުވަހު( މަލާއިކަތާ އެކުގައިވި އޭނައާ އަދި") 29-23 :ق .

 މަލާއިކަތުންނަށް تعاىل اهللا. (ތައްޔާރަށެވެ ޙާޟިރުވެ މިއޮތީ) އަޢުމާލުނާމާ އޭނާގެ އެބަހީ( އެއްޗެއް އަތުގައިވާ އަހުރެންގެ
 މަނާކޮށް ހެޔޮކަންތައްތައް އޭނާއަކީ. އެއްލާލާށެވެ ނަރަކައަށް ކާފިރަކު ނުލަފާ ކޮންމެ.) ޙީކުރައްވާނެއެވެވަ

 ގަދަފަދަ އޭނާ، ފަހެ. ކުރިމީހެކެވެ شريك އިލާހަކު އެހެން އެކު އާ اهللا. އުޅުނުމީހެކެވެ ޝައްކުކޮށް ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ
 ރެންއަހު !ރަސްކަލާކޮ ބޮޑުކުރެއްވި ވާހައްދަ އޭ. ބުނާނެއެވެ ޝައިޠާނާ އެކުގައިވި އާއޭނާ. އެއްލާލާށެވެ ތެރެއަށް ޢަޛާބުގެ
هللا  ތިމަން. ވަޙީކުރައްވާނެއެވެتعاىل  اهللا. މަގުފުރެދުމެއްގައެވެ ދުރުވެގެންވާ އޭނާވީ އެކަމަކު. ނުފުރައްދަމެވެ މަގެއް އޭނާ

ތިޔަބައިމީހުންގެ هللا އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން . ވެގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިޔަބައިމީހުން އަރައިރުންވާނެކަމެއް ނެތެ
ގައި ދުނިޔޭ(ގެ ހަޟްރަތުގައި  هللاތިމަން . ފޮނުއްވީމެވެ وعيد) ރަސޫލުންނާއި ފޮތްތަކުގެ ޒަރީޢާއިން(ގާތަށް 

އަޅުތަކުންނަށް هللا އަދި ތިމަން . ނުވާނެއެވެ ބަސްފުޅު ބަދަލެއް) ގެ وعيدފައިވާ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިއްވަވާ
އެބަޔާންކޮށްދެއްވީ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އޭނާއަށް  تعاىل اهللاފަހެ، ." ތެއް ކަމުގައި ނުވަމެވެޔާވެރިވާ ފަރާއަނި

އެއީ އެކަލާނގެ ޢަދުލުފުޅުގެ ! އަދި ކިއެއްތަ. ވެފުޅުންވާ އަނިޔާވެރިކަމަކުން ނޫންކަމެޢަޛާބު ލިބުނީ އެކަލާނގެ ކިބަ



   ސުންނަތާއި ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަޤީދާ

57 
 

އަދި މަގުތައް . ފޮނުއްވިއެވެ وعيدލާނގެ އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަ. ފުރިހަމަކަމެވެ
ލަ އެކަމަކު އެބައިމީހުން އަމިއް. އޭގެ ތެރެއިން ޙައްޤުމަގާއި ބާޠިލްމަގު ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ. ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ

ތުގައި އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއް ގެ ޙަޟްރަ تعاىل اهللاފަހެ، . ޠިލް މަގުން ހިނގުމަށެވެކުރީ ބާނަފްސުތަކަށް އިޚްތިޔާރު 
ގެ  تعاىلاهللا އަދި ފުރަތަމަ ބައިގެ މީހުން ބުނިފަދައިން އަހުރެމެން ބުނެފިނަމަ . އެބައިމީހުންނަށް ބާކީ ނެތެވެ

U  T  S   R  Q  P  O  N  ]  .އަންނަނިވި ބަސްފުޅުވެސް ބާޠިލް ވެއްޖައީހެވެ
  YX  W  VZ  )އެއީ އެބޭކަލުން . ރަސޫލުންތަކެކެވެ) ވިފޮނުއްهللا  ތިމަން(އެއީ ) "165 :النساء

އިންޒާރު ) މީސްތަކުންނަށް ނަރަކައިން(އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވުމަށާއި ) މީސްތަކުންނަށް ސުވަރުގޭގެ(
." ޙުއްޖަތެއް ނުވުމަށެވެ ގެ މައްޗަށް އެއްވެސްهللا އެއީ އެރަސޫލުންނަށް ފަހުގައި މީސްތަކުންނަށް . ދެއްވުމަށެވެ

. ރަސޫލުން ފޮނުއްވުމަށް ފަހުގައި މީސްތަކުންނަށް އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއްވުން ނަފީކުރެއްވިއެވެ، ىلتعا اهللاފަހެ 
ފަހެ . އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުން އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެކަމުން ޙުއްޖަތް ޤާއިމް ކުރެއްވިއެވެ

ހުގައިވެސް އެ ޙުއްޖަތް ބާކީވެ ން ފޮނުއްވުމަށް ފައެބައިމީހުންނަށް މިންވަރުފުޅު ޙުއްޖަތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ރަސޫލު
އަދި . ގެ މިންވަރުފުޅު ރަސޫލުން ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިންވެސް ދެމިއޮތެވެ تعاىل اهللاއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ތީހެވެއޮ

، އެހެން ކަމުން މިބައިމީހުންގެ މިބަސް، ނައްޞުތަކާއި. ރަސޫލުން ފޮނުއްވުމުގެ ފަހުންވެސް ދެމިއޮންނާނެއެވެ
އެއީ އިސްވެދިޔަ މިސާލުތަކުން އަހުރެމެން ބަޔާންކުރި . ލޯމަތީ ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކުން ބާޠިލްކުރެއެވެ

  . ފަދައިންނެވެ
ފަހެ އެބައިމީހުންގެ ބަސްވެސް، ނައްޞުތަކާއި ލޯމަތީ . ދެވަނަބައިގެ މީހުންގެ ބަސް ދަންނައެވެ  

ގެ އިރާދަފުޅާ  تعاىل اهللاއިންސާނާގެ އިރާދަ ށަވަރުން އެބަހީ ހަމަކަ. ހިނގާކަންތައްތައް ރައްދުކުރެއެވެ

Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º   ]. ޞުތައް ޞަރީޙަކޮށް އައިސްފައިވެއެވެށް ނައްތަބާވެގެންވާކަމަ
  Ç  Æ  Å  Ä  ÃZ   )ތިޔަބައިމީހުންގެ ) އެ ޤުރުއާން ނަސޭޙަތެއް ކަމުގައިވަނީ) "(29-28 :التكوير

އިރާދަކުރެއްވުމުން މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް هللا އަދި ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި . ނު މީހަކަށެވެތެރެއިން ސީދާވުމަށް އެދު

އަދި ) "68 :القصص(  Z¯   °  ±  ²  ³´  ]." އެއްވެސް ކަމެއްގެ އިރާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
އެއްޗެއް އިޚްތިޔާރު  އަދި އިރާދަކުރައްވާ. ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ އެއްޗެއް ހައްދަވައެވެ

 اهللاއަދި ) "25 :يونس(  Ý  Ü        Û  Ú   Ù  Ø    ×  Ö   Õ  Ô   Ó Z ]." ކުރައްވައެވެ
އަދި އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވާ މީހަކަށް . ސަލާމަތްކަން ލިބިގެންވާ ގޮވައްޗަށް ދަޢުވަތު ދެއްވައެވެ تعاىل

ގެ އެއްފަރާތް  ةربوبيއިމީހުންނަކީ ހަޤީޤަތުގައި އަދި އެބަ." ސީދާވެގެންވާ މަގަށް މަގު ދައްކަވައެވެ
ގައި އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅުގެ  تعاىل اهللاއެފަދައިން އެބައި މީހުންނަކީ، އަދި ހަމަ. ބާޠިލްކުރާމީހުންނެވެ

އީ  تعاىل اهللاފަހެ . ށް ދަޢުވާ ކުރާމީހުންނެވެއިރާދަނުކުރައްވާ ތަކެއްޗާއި، އެކަލާނގެ ނުހައްދަވާ ތަކެތި ވާކަމަ
ހުރިހާ . އަދި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހައްދަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ހުރިހާ ކަމަކަށް އިރާދަކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
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 އެނގޭ ކަނޑައެޅިގެންއަދި ހަމައެފަދައިން އެބައިމީހުންނަކީ . އެއްޗެއް މިންވަރުކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
ސިފަތަކާއެކު  އެތަކެތީގެ ޒާތުތަކާއި ،ށަވަރުން ހުރިހާ މަޚުލޫޤުންއެބަހީ ހަމަކަ. ކާވެސް ޚިލާފުވާ މީހުންނެވެއްތަކަންތަ

އެކަލާނގެއަށް އެތަކެތި މިލްކުވުމުގައި ސިފަޔާއި ޒާތާ ދެމެދު އެއްވެސް . އަށެވެ تعاىل اهللاމިލްކުވެގެންވަނީ 
ތަކެއްޗާއި ދެމެދު  )ވަޔާއި، ހުމާއި، ފިންޏާއި، ހޫނުފަދަ(އަދި ޖިސްމުވާ ތަކެއްޗާއި ޖިސްމުނުވާ . ފަރަޤެއް ނެތެވެ

އަދި އެކަލާނގެ . އަށެވެ تعاىل اهللاރިހާ އެއްޗެއް މިލްކުވެގެންވަނީ އެހެންކަމުން ހު. އެއްވެސް ފަރަޤެއް ނެތެވެ
ދެން އަހުރެމެންގެ މައްޗަށް . ފުޅުގައި އެކަލާނގެ އިރާދަނުކުރައްވާ ކަމެއް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެރަސްކަން

ގެ އިރާދަފުޅަށް ރުޖޫޢަވާއިރު އަދި ހުރިހާ ކަމެއް އެކަލާނގެ  تعاىل اهللاހުރިހާ ކަމެއް ކީ އޮތް ސުވާލަކީ ބާ
އަށް އޮތް އިޚްތިޔާރަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި އިންސާނާގެ މައްޗަށް އޭނާގެ އަތްޕުޅުގައިވާއިރު ދެން އިންސާނާ

ކުރައްވާފައިވާނަމަ ފަހެ އޭނާއަށް އޮތް މިންވަރު  تعاىل اهللاއޭނާއަށް ހިދާޔަތް ނުލިބުމަށް  މަގުފުރެދުމަށް އަދި
  ޙީލަތަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ހިދާޔަތް ދައްކަވަނީ ހިދާޔަތަށް  تعاىل اهللاހަމަކަށަވަރުން . މެން ބުނަމެވެފަހެ އޭގެ ޖަވާބުގައި އަހުރެ  
އަހުލުވެރިކަމާއި  ވަނީ މަގުފުރެދުމަށްދައަދި އެކަލާނގެ މަގުފުރައް. ކަން ހުރިމީހަކަށެވެ ةصالحيއަހުލުވެރި ކަމާއި 

ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل اهللا. ކަންހުރި މީހެކެވެ ةصالحي. [   À¿  ¾  ½  ¼   »Z )5 :الصف (
އަދިވެސް ." އެބައިމީހުންގެ ހިތްތައް ނުސީދާކުރެއްވިއެވެ تعاىل اهللاން ޚުދު ނުސީދާވީ ހިނދު ފަހެ އެބައިމީހު"

u     |{  z  y  x  w  v  ]. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
  ¨§  ¦    ¥  ¤  £  ¢¡  �    ~  }Z )ފަހެ، އެބައިމީހުން، ) "13 :املائدة

އަދި އެބައިމީހުންގެ . އެބައިމީހުންނަށް ލަޢުނަތް ލެއްވީމެވެهللا ޢަހުދު އުވައިލުމުގެ ސަބަބުން ތިމަން  ގެއެބައިމީހުން
އަދި . މަތައް އޭގެ މަޤާމުން ނަގައި ބަދަލުކުރެތެވެކަލި) ފޮތުގެ(އެބައިމީހުން . ހިތްތައް ހަރުކުރެއްވީމެވެ

 تعاىل اهللاފަހެ ." ހަނދާން ނައްތައިލިއެވެ އެބައިމީހުންނަށް ދެވުނު ނަސޭހަތްތަކުން ބޮޑު ބައެއް އެބައިމީހުން
 ންއެބަޔާންކޮށްދެއްވީ އެކަލާނގެ، އަޅާ މަގުފުރައްދަވަނީ އަޅާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުން ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބު

މިންވަރުކުރައްވާފައިވާ ގޮތެއް  تعاىل اهللاފަދައިން އަޅާއަކަށް، އޭނާއަށް އަދި ކުރިން އަހުރެމެން ބަޔާން ކުރި. ވެކަމެ
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން މިންވަރު ކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ވުމަށް ފަހުގައި މެނުވީ އޭނާއަކަށް މިންވަރުފުޅެއް . ގެއެވެނނޭ
އޭނާއަށް މިންވަރު ކުރައްވާފައިވަނީ އޭނާ މަގުފުރެދިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުމަށް  تعاىل اهللا ފަހެ. ނެއެވެނގޭނޭ

ދެން އޭނާގެ ޙާލަކީ ފަހެ . ގެއެވެނކަމެއް ނުވަތަ ހިދާޔަތް ލިބޭ މީހެއްކަމުގައި ވުމަށް ކަމެއް އޭނާއަކަށް ނޭ
 ހަމަކަށަވަރުން މިއީ. ޙާލު ބުނެއެވެ ދެން ޙުއްޖަތް ޙާޞިލްކުރާ. ފުރެދުމުގެ މަގު އިޚްތިޔާކުރެއެވެ! ކޮބައިހެއްޔެވެ

ފަހެ އޭނާއަށް ހިދާޔަތުގެ މަގު އިޚްތިޔާރުކޮށް ދެން މިފަދައިން . އަހުރެންނާ މެދު އިރާދަކުރެއްވި ގޮތެވެ تعاىل اهللا
އަހުރެންނަށް ސީދާވެގެންވާ މަގަށް ހިދާޔަތް  تعاىل اهللاނުވޭ ހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން ބުނުން އެކަށީގެން

  . ފިއެވެދައްކަވައި
ފަހެ ފުރެދޭ ވަގުތު މަޖުބޫރުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުމާއި ކިޔަމަންތެރިވާ ވަގުތު ކުޅެދުންތެރި   

އިންސާނާއަށް، ފުރެދޭ . މީހެއްކަމުގައިވުން އޭނާއަށް އެކަށީގެންވަނީ ހެއްޔެވެ؟ ހަމަހިލާ އެހެންނުވާނެއެވެ
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ފުރެދޭ ހިނދު ނުވަތަ  ފަހެ. މުގައިވުން އެކަށީގެންނުވެއެވެދުގަޔާއި އުރެދޭހިނދުގައި މަޖްބޫރުވެފައިވާ މީހެއްކަނހި
ވަރު މިއީ އަހުރެންގެ މައްޗަށް ލިޔެވިގެންވާ ނުވަތަ އަހުރެންގެ މައްޗަށް މިން. ދޭ ހިނދު އޭނާ ބުނެއެވެއަށް އުރެ هللا

ން ނިކުތުން ނިޔާކުރައްވާފައިވާ އަދި މިންވަރު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަކު تعاىل اهللاއަދި . ކުރެވިގެންވާ ގޮތެވެ
އޭނާއަށް  تعاىلاهللا  ނަމަ އަދި އިވާގައްފަރާތެއަދި ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ . އަހުރެންނަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވެއެވެ

އިންވީ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ އޭނާގެ ކިބަ. އި، ހިދާޔަތަށް ތައުފީޤު ދެއްވައިފިނަމަ ދަޢުވާ ކުރެއެވެކަމަށާކިޔަމަންތެރި
ރުމެންގެ އަމިއްލަ މިއީ އަހަ. އަދި ބުނެއެވެ. ގެ މައްޗަށް ކަލަ ގޮވައި ހަދައެވެ تعاىل اهللاދެން އެކަމުން . ކަމެކެވެ

އަދި . ކުޅެދުންތެރިއެއް ކަމުގައިވެއެވެ ގައިފަރާތުފަހެ ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ  . ކުރި ކަމެކެވެނަފްސުން ހާސިލު
އެއްގޮތަކަށްވެސް އިންސާނަކަށް އެކަށީގެންވާ  މިއީ. މަޖްބޫރުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވެއެވެ ގައިފަރާތުއުރެދުމުގެ 
އަދި ހިދާޔަތުގެ ދޮރު، . ފަހެ ޙަޤީޤަތުގައި އިންސާނާއަށް ކުޅެދުންތެރިކަމާއި އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. ގޮތެއްނޫނެވެ

ދި އަ. ރިޒުގުގެ ދޮރަށްވުރެ އަދި ޢިލްމު ޙާޞިލް ކުރުމުގެ ދޮރުތަކަށްވުރެ ވަކިން ބޮޑަށް ފޮރުވިގެންނުވެއެވެ
ފަދައިން އިންސާނާއަށް ރިޒުޤުން މިންވަރުކުރެވިގެންވާ އެއްޗެއް ވަނީ  ގާތުގައި މަޝްހޫރުވެގެންވާ އެންމެންގެ

އެހެންވުމާ އެކުވެސް އޭނާގެ ރަށުގަޔާއި ރަށުންބޭރުގެ އެކި ދިމަދިމާގައި ރިޒުޤު ލިބޭނެ . މިންވަރުކުރެވިފައެވެ
އަހުރެންނަށް . ންނުބުނެއެވެގޭގައި އިށީނދެ އިނދެ މިހެ. ކުރެއެވެއެންމެހާ ވަސީލަތްތަކެއް ހޯދުމުގައި މަސައްކަތް

ގެ އެންމެހައި ރިޒުޤު! އަދި ކިއެއްތަ. ޤެއް މިންވަރު ކުރެވިފައިވާނަމަ އެރިޒުޤު އަހުރެންގެ ގާތަށް އަންނާނެއެވެރިޒު
އި ގުޅިފައިވުމާއި އެއީ ރިޒުޤު އޭގެ ޒާތުގައި ޢަމަލާ. އްކަތްކުރެއެވެވަސީލަތްތަކެއް ހޯދުމުގައި އޭނާ މަސަ

ގެ  موسلّ عليه اهللا ىصلّ اهللاރަސޫލު ، مسعود بن اهللا عبدރުއްސުންލެއްވި هللا އެއީ މާތް. އެކުވެސްމެއެވެ
 اموي نيعبرأَ همأُ نِطْب يف هقُلْخ عمجي مكُدحأَ نَّإِ". އިންނެވެއަރިހުން ރިވާކުރެއްވި ހަދީޘްފުޅެއްގައިވާ ފަދަ

ثُ ةًفَطْنم كُينُو ةًقَلَع ذَ لَثْملثُ كم كُينُو مضةًغ ذَ لَثْملثُ كم يبلَإِ ثُعيـَلـَاملْ هفَ كيؤمأَبِ ررعِب 
 ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ"  )عليه متفق(" ديعس مأَ يقشو هلمعو هلجأَو هقزرِ بِتكَبِ اتملكَ

ސާޅީސް ދުވަހު ނުޠުފާއެއްގެ ގޮތުގައި .  މީހެއްގެ ޚަލުޤުކުރެއްވުން އޭނާގެ މަންމަގެ ބަނޑުގައި ޖަމާވެއެވެ
ދެން ސާޅީސް ދުވަސް ވުމުން . ދެން ސާޅީސް ދުވަސްވުމުން ގަނޑު ލޭކޮޅަކަށް އޭނާ ވެއެވެ. އޭނާވެއެވެ

ފަހެ އެމަލާއިކަތާއަށް ހަތަރު ކަމަކަށް . ނެއެވެވޭއްދެން އޭނާގެގާތަށް މަލާއިކަތާ ފޮނު. މަސްކޮޅަކަށް އޭނާވެއެވެ
އޭނާގެ ރިޒުޤު ލިޔުއްވުމަށާއި، އޭނާގެ އަޖަލު ލިޔުއްވުމަށާއި، އޭނާގެ ޢަމަލު ލިޔުއްވުމަށާއި، . އަމުރުވެވިގެން ވެއެވެ

އެއީ . އެވެޤުވެސް މިވަނީ ލިޔުއްވިފަފަހެ މި ރިޒު." ތޯ ލިޔުއްވުމަށެވެއަބާއްޖަވެރިޔެއްތޯ ނުވަތަ ބާއްޖަވެރިޔެއް
ފަހެ ތިބާގެ ޙާލަކީ . ޢަމަލުތައް، ޞާލިޙު ޢަމަލުތޯ ނުވަތަ ނުބައި ޢަމަލުތޯ، ލިޔުއްވިފައިވާ ފަދައިންނެވެ

ޤު ރިޒު. ހަރާތައް ކަޑައްތު ކުރެއެވެބިންތަކާއި ސަ. ދުނިޔޭގެ ފަރާތްފަރާތުގައި ތިބާ ދަތުރުކުރެއެވެ ؟ކޮބައިހެއްޔެވެ
އި ނިޢުމަތުގެ ގޮވަތީގެ ކާމިޔާބީ ހޯދުމަކަށް ތިބާއެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޤާއަދި އާޚިރަތުގެ ރިޒު. ހޯދުމަށެވެ
ހަމަކަށަވަރުން ތިބާގެ . ތެވެއް ނެއެދެމެދުގައި އެއްވެސް ފަރަގެ. ވެހަމަކަށަވަރުން މިދެމަގު އެއްގޮތެ. ނުކުރެއެވެ

ފަހެ ތިބާއަށް . ކުރެއެވެކަތްބާ މަސައްޤު ހޯދުމަށާއި، ތިބާގެ ދިރިއުޅުމަށާއި، ތިބާގެ އަޖަލު ދިގުވުމަށް ތިރިޒު
ބައްޔެއް ޖެހިއްޖެނަމަ، ތިބާގެ ބައްޔަށް ފަރުވާދޭނެ މާހިރު ޑޮކްޓަރަކު ހޯދުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކިކަން ކޮޅުތަކަށް ތިބާ 

އަދި . އިތުރެއްވެސް ނުވާނެއެވެ. އެކަމަކު ތިބާއަށް ލިބިގެންވަނީ މިންވަރު ކުރެވިގެންވާ އަޖަލެކެވެ. ދަތުރުކުރެއެވެ
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އެކަން އެގޮތަށް އޮތުމާ އެކުވެސް އެކަމުގެ މައްޗަށް ތިބާ އިޢުތިމާދުކޮށް މިހެން . އްވެސް ނުވާނެއެވެއުންޏެ
އަހުރެންގެ އަޖަލު  تعاىل اهللاއަދި . އި ގޭގައި އޮންނާނީ އެވެއަހުރެން ވެއްޓިފައިވާ ބަލިމީހެއްގެ ގޮތުގަ. ނުބުނެއެވެ

އެމީހެއްގެ  تعاىل اهللاމީސްތަކުންކުރެ ! އަދި ކިއެއްތަ .ވެދިގުވުމަށް މިންވަރުކުރައްވާފައިވާނަމަ ދިގުވާނެއެ
އަތްމައްޗަށް ޝިފާ މިންވަރުކުރެއްވުން އެންމެ ގާތްކަމަށް ތިބާއަށް ފެންނަ ޑޮކްޓަރަކު ހޯދުމަށް ތިބާއަށް 

ބާ ކުރާ ފަހެ ދުނިޔެއަށްޓަކައި ތި. ކުޅަދާނަވެގެންވާ ހުރިހާ ގޮތަކުން މަސައްކަތްކުރާތަން އަހުރެމެންނަށް ފެނެއެވެ
ޢަމަލުތަކުގައި ތިބާކަންތައްކުރާ ފަދައިން އާޚިރަތުގެ މަގުގަޔާއި ޞާލިޙު ޢަމަލުތަކުގައި ތިބާގެ ޢަމަލު ނުވާންވީ 

ގެ ނިޔާއަކީ ފޮރުވިފައިވާ  تعاىل اهللا . ންވާނީ ކުރިން ދަންނަވާފައެވެކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އަދި އަހުރެމެ
އެހެން ކަމުން ތިބާ މިހާރު ތިޔަހުރީ ދެމަގެއްގެ . ގެންނުވެއެވެއެއެނގުން ތިބާއަކަށް އެކަށީ. ސިއްރެކެވެ
ކޮށްދޭނެ ސިލުއެއްމަގަކީ ސަލާމަތްކަމާއި، ކާމިޔާބީއާއި، ބާއްޖަވެރިކަމާއި، ޢިއްޒަތްތެރިކަމަށް ތިބާ ވާ. ދެމެދުގައެވެ
އަދި ތިބާ މިހާރު . މަގެކެވެ ކޮށްދޭނެޔާއި، ނިކަމެތިކަމަށް ތިބާ ވާސިލުއަދި އަނެއްމަގަކީ ހަލާކާއި، ހިތާމަ. މަގެކެވެ

ކަނާތްފަރާތު މަގުން ހިނގުން މަނާކުރާނެ . ތިހުރީ އެދެމެދުގައި ހުއްޓި އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ
ތިބާ . މީހަކުވެސް އަދި ވާތްފަރާތު މަގުން ހިނގުން މަނާ ކުރާނެ މީހަކުވެސް ތިބާގެ ކުރިމަތީގައި ނުވެއެވެ

ދެން . އަދި ތިބާ ބޭނުންނަމަ ވާތްފަރާތު މަގާ ދިމާލަށް ދާށެވެ. ރާތު މަގާއި ދިމާލަށްދާށެވެބޭނުންނަމަ ކަނާތްފަ
މިއީ އަހުރެންގެ . ދެން ތިބާބުނެއެވެ. ތިބާގެ ޙާލަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ވާތް ފަރާތުމަގު ތިބާ އިޚްތިޔާރު ކުރެއެވެ

ތިބާ އިޚްތިޔާރުކޮށް ދެން ތިބާ މިފަދައިން ބުނުން  ފަހެ ކަނާތްފަރާތުމަގު. މައްޗަށް މިންވަރު ކުރެވުނު ގޮތެވެ
އަދި ތިބާ . ތިބާއަށް އެކަށީގެންނުވޭ ހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން މިއީ އަހުރެންގެ މައްޗަށް މިންވަރު ކުރެވުނުގޮތެވެ

ތެރެއިން އޭގެ . ކޮންމެވެސް ރަށަކަށް ދަތުރެއް ކުރަން އެދޭ ހިނދު، ތިބާގެ ކުރިމަތީގައިވަނީ ހަމައެކަނި ދެމަގެވެ
ވެސް ންހަމަޔަޤީނު. އަދި އަނެއްމަގަކީ އުނދަގޫ ދިގު ބިރުވެރި މަގެކެވެ. އެއްމަގަކީ ފަސޭހަކުރު އަމާން މަގެކެވެ

ދަގޫ، ދިގު ބިރުވެރި ނއަދި އު .ގެއެވެނތިބާ އިޚްތިޔާރު ކުރާނީ ފަސޭހަ ކުރު އަމާން މަގުކަން އަހުރެމެންނަށް އެ
ފަހެ މަޢުނަވީ ގޮތުން ވާ . ޙިއްސީ  ގޮތުންވާ މަގުގައި ޙާލަތު ނިޔާކުރާގޮތެވެއާދެ މިއީ . މަގަކުން ތިބާ ނުދާނެއެވެ

އެކަމަކު ހަވާނަފްސު ބައެއް . އެއްގޮތަކަށްވެސް ތަފާތެއްނޫނެވެ. މަގުވެސް ވަޒަނުގެ ގޮތުން އެމަގާ އެއްފަދައެވެ
މުއުމިނަކަށް އެކަށީގެންވަނީ  އަދި. އަދި ސިކުޑީގެ މައްޗަށް ވެރިވެގަނެއެވެ. ފަހަރު ސިކުނޑީގައި ޙުކުމްކުރެއެވެ

އަދި އޭނާގެ ސިކުނޑި އޭނާގެ ހަވާނަފްސުގެ . އޭނާގެ ސިކުނޑި އޭނާގެ ހަވާނަފްސުގެ މައްޗަށް ވެރިވެފައިވުމެވެ
މައްޗަށް ޙުކުމް ކުރުމަށްޓަކައި ހަދައިފިނަމަ ޙަޤީޤަތުގައި އެސިކުނޑި އޭގެވެރިޔާއަށް އޭނާއަށް ގެއްލުން 

އަދި އޭނާއަށް ނަފާދޭ ކަންތައްތަކާއި އޭނާ އުފާކޮށް ދެނިވި ކަންތައްތަކުގެ . ދެއެވެހުރިކަންތައްތައް ވިސްނައި
  .ތެރެއަށް އޭނާ ވަދެއެވެ

މީގެއިން އަހުރެމެންނަށް ބަޔާންވެގެން އެދިޔައީ އިންސާނާ އޭނާގެ އިޚްތިޔާރީ ޢަމަލު ތަކުގައި ހިނގަނީ   
ދުނިޔޭގެ ޢަމަލުތަކުގައި އިޚްތިޔާރީ  އަދި އޭނާ. ވެކަމެ ންނޫ މަޖުބޫރީ ހިނގުމަކުން. ވެކަމެއިޚްތިޔާރީ ހިނގުމަކުން

ހިނގުމަކުން ހިނގާފަދައިން އޭނާ ބޭނުންނަމަ އޭނާގެ އެވިޔަފާރި އާޚިރަތުގެ ޢަމަލުތަކުގައި އިޚްތިޔާރީ ހިނގުމަކުން 
ރެ މާ ބަޔާންކަން އާޚިރަތުގެ މަގުތައް ދުނިޔޭގެ މަގުތަކަށްވު! އަދި ކިއެއްތަ. ގުމަށް ބަދަލުކޮށް ލެވިދާނެއެވެނހި

. އެކަލާނގެ ފޮތުގައެވެ އެއީ. އެވެ تعاىل اهللا ރަތުގެ މަގުތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވީއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އާޚި. ބޮޑެވެ
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އެހެން ކަމުން ޝައްކެއްނެތި އާޚިރަތުގެ މަގުތައް ދުނިޔޭގެ . އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ދޫފުޅުމަތިންނެވެ
އެކުވެސް އިންސާނާ،  އެކަން އެގޮތަށް އޮތުމާ. ނެއެވެއަދި އަލިކަން ގަދަވާ. ވާނެއެވެމަގުތަކަށްވުރެ ބަޔާންކަން ބޮޑު

އަދި ނަތީޖާ  ގެންވާވެޔަޤީން އަދި ނަތީޖާ. ހިނގައެވެ އްނުވާ ދުނިޔޭގެ މަގުތަކުގައިޔަޤީންކަމެނަތީޖާގެ އެއްވެސް 
   ރަތުގެ ނަތީޖާ ސާބިތުވެގެންވަނީ އާޚި އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން. ބަޔާންވެގެންވާ އާޚިރަތުގެ މަގުތައް ދޫކޮށްލައެވެ

  .ވަޢުދާ ޚިލާފުވެ ވޮޑިނުގަންނަވާނެއެވެ تعاىل اهللاއަދި . ގެ ވަޢުދުފުޅުންނެވެ تعاىل اهللا
ގެ އިޤުރާރަކީ އަދި އެމީހުންގެ  واجلماعة نةالس أهلހަކަށަވަރުން . އެއަށްފަހުގައި އަހުރެމެން ބުނަމުއެވެ  

އަދި އޭނާ އިރާދަކުރާ . ނާގެ އިޚްތިޔާރުންނެވެވަރުން އިންސާނާ ޢަމަލު ކުރަނީ އޭށަހަމަކަ، އަކީ مذهبޢަޤީދާއާއި 
ފުޅާއި  مشيئةގެ އިރާދަފުޅާއި  تعاىل اهللاއިރާދައާއި އޭނާގެ އިޚްތިޔާރު،  އެކަމަކު އޭނާގެ. ފަދައިން އޭނާ ބުނެއެވެ

ފުޅު، އެކަލާނގެ  مشيئةގެ  تعاىل اهللا ންހަމަކަށަވަރު. އީމާންވެއެވެ واجلماعة نةالس أهلދެން . ތަބާވެގެންވެއެވެ
ފުޅަކީ ހުސްއެކަނި އެއްވެސް ޤައިދެއްނުވާ  مشيئةގެ  تعاىل اهللاއަދި ހަމަކަށަވަރުން . ންވެއެވެތަބާވެގެ ޙިކުމަތްފުޅާ

. ވެޅެކެފު مشيئةތަބާވެގެންވާ  އެކަލާނގެ ޙިކްމަތްފުޅާފުޅަކީ  مشيئةއަދި ކިއެއްތަ އެކަލާނގެ . ފުޅެއްނޫނެވެ مشيئة
އަކީ  احلكيمއަދި . ގެ އިސްމުފުޅެވެއެވެ "احلكيم"ގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި  تعاىل اهللاއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން 

ކައުނީ ގޮތުންނާއި ޝަރުޢީ ގޮތުން އަދި ޢަމަލީ ގޮތުންނާއި ޞިނާޢީގޮތުން ތަކެތި ފުރިހަމަގޮތުގައި 
އެކަލާނގެ ޙިކުމަތްފުޅުން ހިދާޔަތް މިންވަރުކުރައްވަނީ،  تعاىل اهللا. ރިކަމާއެކު ހައްދަވާ ފަރާތެވެޙިކުމަތްތެ

ދެނެވޮޑިގެންވާ އަދި އެމީހެއްގެ ހިތް  تعاىل اهللاއެމީހަކު ހިދާޔަތަށް އެދޭކަން  ހިދާޔަތަށް އެދޭ އަދި
. ވެއަދި މަގުފުރެދުން މިންވަރުކުރައްވަނީ އެފަދައިން ނުވާ ކޮންމެ މީހަކަށެ. ސީދާކަންމަތީގައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ

ހިނދު އުޑަށް އަރާމީހަކު ހިތްނުތަނަވަސްވެ ފިތޭފަދައިން،  އެބަހީ އިސްލާމްދީން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ހުށައެޅޭ
 އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ކިބައިން. ހިތްނުތަނަވަސްވެ ފިތޭ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ

އެފަދަމީހަކަށް ޢަޒުމް  تعاىل اهللاއެހެންނަމަވެސް . ކާރު ކުރެއެވެންގެ ޙިކުމަތްފުޅު އި تعاىل اهللاމިފަދައިންވުމަށް 
ހުރިހާ  تعاىل اهللا. ވުން އެއީ އަދި އެހެންކަމެކެވެއާކޮށްދެއްވާ އޭނާގެ އިރާދަ އެހެން އިރާދައަކަށް ބަދަލުކޮށްދެއް

ތައްތައް ކަންއެކަމަކު އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި އެސަބަބުގެ ދަށުން ވާ. ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތައެވެ
  .ގެ ޙިކުމަތްފުޅު އިންކާރުކުރެއެވެ تعاىل اهللاމެދުވެރިކުރެއްވުމަށް 

  .ގެ ނިޔާއާއި އެކަލާނގެ މިންވަރުފުޅަށް ހަތަރު މަޤާމެއްވެއެވެ هللاގެ އަރިހުގައި  واجلماعة نةالس أهل  
 اهللاމަކަށަވަރުން ހަ. އީމާންވުމެވެ އެބަހީ އިންސާނާ ހަރުދަނާ އީމާންވުމަކުން. ދެނެވޮޑިގެންވުން :العلم -1

އަދި ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާހައި އެއްޗެއް . އީ ހުރިހާ އެއްޗެއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ تعاىل
ވާއެއްޗެތި ކަމުގައި ފުޅުން  فعلއެއީ އެކަލާނގެ . އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެކޮށް  تفصيلއަދި  ކޮށް إمجال

އި ބިމުގައި އަދި ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާ. މެއެވެ ގެ ޢަމަލުން ވާ އެއްޗެތި ކަމުގައިވިޔަސްވިޔަސް އަދި މަޚުލޫޤުން
  .ގެ މައްޗަށް ފޮރުވިފައިނުވެއެވެ تعاىل اهللاއެއްވެސް އެއްޗެއް 

ގައި ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ  احملفوظ اللوحއެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުގައި  تعاىل اهللاއެބަހީ . ލިޔުއްވުން :الكتابة -2
 .ވަނީ ލިޔުއްވާފައެވެމިންވަރު 
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q   ]. ނގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅުގައި ޖަމާކުރެއްވިއެވެލާމިދެމަޤާމު އެކަ تعاىل اهللاއަދި ހަމަކަށަވަރުން   
   ¥  ¤  £  ¢       ¡  �~  }   |  {  zy  x  w  v  u  t  s  rZ  )70 :احلج " (

 ގެފާނަށް އެގިވަޑައިނުގަންނަވާނެވޮޑިގެންވާކަން ކަލޭދެ تعاىل اهللاޑާއި ބިމުގައި ވާހައި އެއްޗެއް ހަމަކަށަވަރުން އު
ހަމަކަށަވަރުން . ވިފައެވެލިޔެ) ގައި احملفوظ اللوح(ހަމަކަށަވަރުން އެހުރިހާ އެއްޗެއް ވަނީ ފޮތެއްގައި  ؟ހެއްޔެވެ
. ވި އެވެއަދި ވަޙީކުރެއް.  ފަހެ، އެކަލާނގެ އެފެއްޓެވީ ޢިލުމުންނެވެ." އަށް ފަސޭހަކަމެކެވެ تعاىل اهللاއެއީ 

 عليه اهللا ىصلّ اهللاއެއީ ރަސޫލު . ގައެވެ احملفوظ اللوحއެބަހީ . އެހުރިހާ އެއްޗެއް ވަނީ ފޮތެއްގައި ލިޔުއްވިފައެވެ
 هلَ الَقَ ملَـقَـالْ اُهللا قلَخ ام لَوأَ نَّإِ". ގެ އަރިހުން ސާބިތުވެގެން އައިސްފައިވާ ފަދައިންނެވެ موسلّ
 ىلَإِ نائكَ وه امبِ ةاعالس كلْت يف ىرجفَ نائكَ وه ام بتاكْ الَقَ؟ بتكْأَ اذَام بر الَقَ بتاكْ

يالْ مِوقيامއަށް  قلمއެ . އެވެ قلمއެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވި އެއްޗަކީ  تعاىل اهللاހަކަށަވަރުން " )أمحد رواه" (ة
ލިޔަންވީ ! އޭ އަޅުގެވެރި ރަސްކަލާކޮ. ންދަންނަވައިފިއެވެގަލަ. ލިޔާށެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

ފަހެ ހަމައެވަގުތު ޤިޔާމަތް ދުވަހާ ހަމައަށް ! ކަމެއް ލިޔާށެވެ ވާނޭ ހުރިހާ. ވަޙީކުރެއްވިއެވެ ކޮންއެއްޗެއްތޯއެވެ؟
 ىصلّ اهللاތުން ރަސޫލު ބެހޭގޮ ޢަމަލުތަކާއަދި މިހެންކަމުން އަހުރެމެންކުރާ ." ވާނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ލިޔަންފަށައިފިއެވެ

ލާވެ އެއަމަލުތަކަކީ އަލަށް ވަމުންދާ އެއްޗެއްތޯއެވެ؟  ނުވަތަ ފައިސަ. ނެވެސުވާލު ކުރެވު އާ موسلّ عليه اهللا
އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނާ . ފައިސަލާވެ ނިމިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ހަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ ؟ނިމިފައިވާ އެއްޗެއް ތޯއެވެ

. ރުމެން މިންވަރުފުޅަށް ބަރޯސާކޮށް ޢަމަލުކުރުން ދޫކޮށްލަންތޯއެވެ؟ ހަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެއަހަ. ސުވާލުކުރެވުނެވެ
  . ފަހެ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އޭނާ އެކަމަށްޓަކައި ހެއްދެވިފައިވާ ކަމެއްވަނީ ފަހިވެގެންނެވެ. ޢަމަލުކުރާށެވެ

z  y  x  w  }  |  {     ]. ދެން އެކަލޭގެފާނު އަންނަނިވި އާޔަތްތައް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ  

    ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �   ~Z )10-5 :الليل (
. ހެޔޮ ޖަޒާ ތެދުކޮށްފި މީހާ ދަންނައެވެ) އެކަމުގެ(ތަޤުވާވެރިވެ، އަދި ) އަށްهللا (ދީ އަދި ) ގެ މަގުގައި هللا(ފަހެ "

ފުރަގަސްދީ ހެޔޮ ) އަޖުރާއި ސަވާބަށް(ޚީލުވެ، އަދި ބަ. އޭނާއަށް ހެޔޮމަގު ފަހިކޮށްދެއްވާނަމެވެهللا ފަހެ ތިމަން 
  ." ދެއްވާނަމެވެށްއޭނާއަށް ނުބައިމަގު ފަހިކޮهللا ފަހެތިމަން . ޖަޒާ ދޮގުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ

އީ އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވާ  تعاىل اهللاއެބަހީ ހަމަކަށަވަރުން . އްވުންއިރާދަކުރެ :املشيئة -3
ގެ  އިރާދަފުޅުން މެނުވީ هللا ފަހެ، . އި ވުޖޫދަށް ނާންނަކޮންމެ އެއްޗަކަށް އިރާދަކުރައްވާ ފަރާތެވެކޮންމެ އެއްޗަކަށާ

ގެ އިރާދަފުޅުން މެނުވީ ވުޖޫދުގައިނުވާ އެއްޗެއް ވުޖޫދަށް  هللاއަދި . ވުޖޫދުގައިވާ އެއްޗެއް ވުޖޫދަކަށް ނާދެއެވެ
އަދި . ކޮށް ބަޔާންވެގެންވާ މައްސަލައެކެވެގައި ފާޅުއަދި މިއީ ކީރިތި ޤުރުއާނު. އެވެނާންނަކަމުގައިނުވެ

އެކަލާނގެ ފިޢުލުފުޅުގަޔާއި އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުގައި އެކަލާނގެ އިރާދަފުޅު  تعاىل اهللا ހަމަކަށަވަރުން

Ã   ]. ފަހެ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ސާބިތުކުރެއްވިއެވެ   Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º
  Ç  Æ  Å  ÄZ  )ތިޔަބައިމީހުންގެ ) އެ ޤުރުއާން ނަސޭހަތެއް ކަމުގައި ވަނީ) (29-28 :التكوير
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އިރާދަކުރެއްވުމުން މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް هللا އަދި ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި . ތެރެއިން ސީދާވުމަށް އެދުނު މީހަކަށެވެ

 اهللاއަދި " )137 :األنعام(  µ´  ³  ²  ±  °Z   ]." އެއްވެސް ކަމެއްގެ އިރާދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

X  W  V     U  T  S  R  Q   ]." އިރާދަކުރެއްވިނަމަ އެބައިމީހުން އެކަންތައް ނުކުރީހެވެ تعاىل
  Z  YZ   )އިރާދަކުރެއްވިނަމަ އެބައިމީހުން އެކަކު އަނެކަކާ  تعاىل اهللا       އަދި ) "253 :البقرة

 اهللاފަހެ ." މެ ކަމެއް ކުރައްވައެވެއިރާދަކުރައްވާ ކޮން تعاىل اهللاއެކަމަކު . ހަނގުރާމަކޮށް ތަޅައިފޮޅައި ނެހެދީހެވެ
ގެ ދެން އެކަލާނ. ވެކަމެއެބަޔާން ކޮށްދެއްވީ ހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުންގެ ޢަމަލުވަނީ އެކަލާނގެ އިރާދަފުޅުން تعاىل

  2Z  3  4  5  6  7   ]. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ބެހޭގޮތުން ދަންނައެވެ ފިޢުލުފުޅާ
އަދި ވެސް ." އިރާދަކުރެއްވިނަމަ ކޮންމެ ނަފްސަކަށްވެސް ހިދާޔަތް ދެއްކެވީމުހެވެهللا އަދި ތިމަން ) 13 :السجدة(

އަދި ) "118 :هود(  Z!   "  #  $  %  &  ')   ]. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާ ފައިވެއެވެ
އެބަހީ ހުރިހާ . (ކަމުގައި ލެއްވީހެވެއްވިނަމަ މީސްތަކުން އެއް އުއްމަތެވެރިރަސްކަލާނގެ އިރާދަކުރެއް ކަލޭގެފާނުގެ

އަދިވެސް އެކަލާނގެ ފިޢުލުފުޅުގައި އެކަލާނގެ އިރާދަފުޅު .)" މީސްތަކުން މުސްލިމުން ކަމުގައި ލެއްވީހެވެ
ޖޫދުގައިނުވާ ކޮންމެ ފަހެ ވުޖޫދުގައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށާއި ވު. ސާބިތުކުރާ ބައިވަރު އާޔަތްތައް އައިސްފައިވެއެވެ

ގެ އިރާދަފުޅު ޢާއްމުވެގެންވާ ކަމަށް އަހުރެމެން އީމާންވެގެން މެނުވީ މިންވަރަށް އީމާންވުން  تعاىل اهللاށް އެއްޗަކަ
 تعاىل اهللاއެއެއްޗެއް ވުޖޫދުގައި ނުވުމަށް ފަހެ ވުޖޫދުގައި ނުވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، . ފުރިހަމަ ނުވާހުއްޓެވެ

اهللا ް ދުގައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، އެއެއްޗެއް ވުޖޫދުގައިވުމަށއަދި ވުޖޫ. އިރާދަކުރައްވައިފުމުން މެނުވީ ނުވެއެވެ
ގެ އިރާދަފުޅާއެކު މެނުވީ އުޑުތަކުގައިވެސް އަދި  تعاىل اهللاއަދި . އިފުމުން މެނުވީ ނުވެއެވެއިރާދަކުރައްވަ تعاىل

 .ބިމުގައިވެސް އެއްވެސް އެއްޗެއްވުން އެކަށީގެންނުވެއެވެ

އީ ހުރިހާ އެއްޗެއް  تعاىل اهللاހަމަކަށަވަރުން . ވެމެރެމެން އީމާންވުއެބަހީ އަހު. ންހެއްދެވު  :اخللق -4
ދެވި ފަހެ އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، އެއެއްޗެއް ހެއް. ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ

 تعاىل اهللا ހެއްދެވީވެސް އެ. އެވެމެ ކަމުގައިވިޔަސް އަދި އެއީ މަރު. ކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ تعاىل اهللاފަރާތަކީ 
 تعاىل اهللا .ދިއުން ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެއަދި އެއީ ދިރިހުރުން ވުޖޫދުން ފިލައި. އެވެ

އެކަލާނގެއީ މަރާއި ) "2 :امللك(  Z+  ,   -  .  /   0   1    32  ].ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
 ގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރަނީ ކާކުތޯ އިމްތިޙާނުއެއީ ތިޔަބައިމީހުން. ދިރުން ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ

 اهللا. އެވެ تعاىل اهللاކުރެއްވި ފަރާތަކީ ފަހެ، އުޑުތަކާއި ބިމުގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ޚަލްޤު." ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ
ސުބްޙާނަހޫ  هللاހަމަކަށަވަރުން . ދަންނަމުއެވެ ންއަދި އަހުރެމެން އެންމެ. މެނުވީ ޚާލިޤަކު ނުވެއެވެ تعاىل

 ،ބިމާއި ،ފަހެ، އުޑުތަކާއި. ގެ ފިޢުލުފުޅުގެ ނަތީޖާއަކަށްވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ އެކަލާނގެ މަޚްލޫޤެކެވެވަތަޢާލާ
މިހުރިހާ  ،އިންސާނުންނާއި، ޖަނަވާރުންނާއި ،ވަޔާއި ،ހަނދާއި، ތަރިތަކާއި ،އިރާއި ،ކޯރުތަކާއި ،ފަރުބަދަތަކާއި
ދި ހަމައެފަދައިން މި މަޚްލޫޤުންގެ ކިބައިގައި އުފެދޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއީ އަ. ގެ މަޚްލޫޤުންނެވެهللا ތަކެއްޗަކީ 
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ޔަސް މިހުރިހާ ޙާލަތްތަކަށްވާ ބަދަލުތައްކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ޙާލުތައް ކަމުގައިވި ސިފަތައް ކަމުގައި ވިޔަސް، އެކި
މެންކުރާ އިޚްތިޔާރުން އަހުރެ މެންގެ އަމިއްލައެކަމަކު އަހުރެ. ގެ މަޚްލޫޤުންނެވެ تعاىل اهللاވެސް އެއްޗަކީ

ތަޢާލާގެ މަޚްލޫޤުންނޭ ބުނުން ޞައްޙަވާނީ ކިހިނަކުން هللا ޢަމަލުތަކަށާއި ބުނާ ބުނުންތަކަށް، ހަމަކަށަވަރުން އެއީ 
 . ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ބައެއް ފަހަރު އިންސާނާގެ ހިތަށް އުނދަގޫ ކުރާ ސުވާލެކެވެ

އެހެނީ . އެގޮތަށް ބުނުން ޞައްޙަވާނެއެވެ. އެކެވެއާ. ފަހެ އޭގެ ޖަވާބުގައި އަހުރެމެން ބުނަމުއެވެ  
  . ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންގެ ޢަމަލުތަކާއި ބުނުންތަކަކީ ދެކަމަކުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއެވެ

  .ކުޅެދުންތެރިކަން -1
 .އިރާދަކުރުން ނުވަތަ އެދުން -2

ފަހެ އެއިރާދަ ހެއްދެވި ފަހެ އަޅާގެ ޢަމަލު އޭނާގެ އިރާދައިންނާއި ކުޅެދުންތެރިކަމުން ޙާޞިލްވާއިރު،   
އަދި  .އެވެ تعاىل اهللاއްގެ ގޮތުގައި ލެއްވި ފަރާތަކީ ފަރާތަކީ އަދި އިންސާނާގެ ހިތް އިރާދަކުރުމަށް ޤާބިލް އެއްޗެ

އަދި އެކަލާނގެ ފުރިހަމަ  .އެވެ تعاىل اهللا ންތެރިކަން ލެއްވިފަރާތަކީވެސްގައި ކުޅެދުއިހަމައެފަދައިން އޭނާގެ ކިބަ
އެހެންކަމުން އަހުރެމެން . ކަމަކީ އެސަބަބުގެ ނަތީޖާއެވެކޮންމެ ވާއެސަބަބުގެ ޒަރީޢާއިން. ވިއެވެދެސަބަބު ހެއް
އެބަހީ އަސަރު . ހަކަށަވަރުން ފުރިހަމަ ސަބަބު ހެއްދެވި ފަރާތަކީ އޭގެ ނަތީޖާ ވެސް ހެއްދެވި ފަރާތެވެ. ބުނަމުއެވެ

ހެއްދެވި  تعاىل اهللاފަހެ އަޅާގެ ޢަމަލު . ވެރާތެކުރުވާ ޒަރީޢާ ހެއްދެވިފަރާތަކީ އަސަރުވެސް ހެއްދެވިފަ
ހަމަކަށަވަރުން އަޅާގެ ޢަމަލާއި ބަހަކީ ދެކަމަކުން ނިކުންނަ . ކަމުގައިވިގޮތަކީ އަހުރެމެން މިފަދައިން ބުނުމެވެ

  .ނަތީޖާއެވެ
  .އިރާދަ ކުރުން -1
 .ކުޅެދުންތެރިކަން -2

ކުޅަދާނަކަން ނުވިނަމަވެސް އޭނާ އަދި . ފަހެ އިރާދަ ނުވިނަމަ އޭނާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރީހެވެ  
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ކަމަކަށް ނުކުޅެދިގެންވާ ޙާލު އިރާދަކުރާ ހިނދު އެނާއަކަށް . އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރީހެވެ

ދަކު ނއަދި އެކަމަށް އޭނާ ކުޅެދިގެން ވީނަމަވެސް އެކަމަށް އޭނާ އިރާދަ ނުކުރާހައި ހި. އެކަމެއް ނުވާނެއެވެ
ފަހެ ޢަމަލަކީ ހަރުދަނާ އިރާދަޔަކުންނާއި ފުރިހަމަ ކުޅަދާނަކަމަކުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއެއް . ނެއެވެއެކަމެއް ނުވާ

 އަދި މިމޭރުމުން،. އެވެ هللاކަމުގައިވާ ހިނދު، ފަހެ އެހަރުދަނާ އިރާދަޔާއި ފުރިހަމަ ކުޅަދާނަކަން ހެއްދެވި ފަރާތަކީ 
ތްކަމަށް ބުނުން އެކަށީގެންވަނީ ކިހިނަކުންކަން އަހުރެމެންނަށް އީ އެކަލާނގެ އަޅާގެ ޢަމަލު ހެއްދެވި ފަރާ تعاىل اهللا
. އަކީ ޚުދު އޭނާއެވެމީހާ ފަހެ ޠާހިރުވާ. ހެ އަޅާއެވެއެހެނަސް ޙަޤީޤަތުގައި ޢަމަލު ކުރާމީހަކީ ފަ. ގިއްޖެއެވެނއެ

ފާ މީހާއަކީ ޚުދު އަދި ރޯދަހި. އަދި ޒަކާތްދޭ މީހާއަކީ ޚުދު އޭނާއެވެ. އަދި ނަމާދުކުރާ މީހާއަކީ ޚުދުއެނާއެވެ
އަދި އުރެދޭމީހާ އަކީ . އަދި ޢުމުރާ ކުރާ މީހާއަކީ ޚުދު އޭނާއެވެ. އަދި ޙައްޖު ކުރާމީހާއަކީ ޚުދުއޭނާއެވެ. އޭނާއެވެ

އެކަމަކު މިހުރިހާކަމެއްވީ އަދި ވުޖޫދަށް އައީ  . އަދި ކިޔަމަންތެރިވާ މީހާއަކީ ޚުދު އޭނާއެވެ. ޚުދު އޭނާއެވެ
މުން މައްސަލައަކީ މުޅިން އެހެންކަ. ގެ ދެ މަޚުލޫޤުންނެވެ تعاىل اهللا އެއީ. މަކުންނެވެތެރިކައިރާދައަކާއި، ކުޅެދުން

  .احلمد وهللا .ބަޔާންވެ ފާޅުވެގެންވާ މައްސަލައެކެވެ
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އަދި . އަށް، ސާބިތުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ تعاىل اهللاމިންވަރުފުޅުގެ ހަތަރު މަޤާމު  އިސްވެދިޔަ
އިގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން ޢަމަލުކުރާފަރާތަށް ޢަމަލު ނިސްބަތްކުރުން، މިސާބިތުކުރުން، އިރާދަ

  .ނަފީއެއްނުކުރެއެވެ
އަދި އެއްވެސް . އަލިފާން އެއްޗެތި އަންދާލައެވެ. ވަރުން އެއީ އަހުރެމެން ބުނާފަދައިންނެވެހަމަކަށަ  

ފަހެ އެއަލިފާނަކީ އޭގެ . އެވެ تعاىل اهللاއިލުމުގެ ބާރު ލެއްވި ފަރާތަކީ އެއަލިފާނުގައި އަންދަ. ޝައްކެއްނެތެވެ
އެއަލިފާން ! އްތައަދި ކިއެ. އަމިއްލަޒާތުގައި އަންދައިލުމުގެ އެއްވެސް ބާރެއްލިބިގެންވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ

އަލިފާނުގެ ތެރެއަށް  އެހެންކަމުން އެ. ވާފައިވާތީއެވެއޭގައި އެންދުމުގެ ބާރުލައް تعاىل اهللاއަންދައިލަނީ 
 تعاىل اهللاއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ވިއެވެއަންދާލާ އެއްޗެއްކަމުގައި ނު ،އެއްލައިލެވުނު އަލިފާން އިބްރާހީމްގެފާނު

! އޭއަލިފާނެވެ) "69 :األنبياء(  ªZ   »  ¬  ® ¨  ©  ]. އެއަލިފާނަށް ވަޙީކުރެއްވިއެވެ
ފަހެ އެ އަލިފާން ." ށެވެއިބްރާހީމްގެފާނުގެ މައްޗަށް ފިނި އަދި ސަލާމަތްކަންދޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވާ

އެހެންކަމުން އަލިފާން އޭގެ . މްގެފާނުގެ މައްޗަށް ފިނި އަދި ސަލާމަތްކަންދޭ އެއްޗެއް ކަމުގައިވިއެވެއިބްރާހީ
އަދި އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުގެ . އެވެ تعاىل اهللاގައި އަންދައިލުމުގެ ބާރުލެއްވީ އެކަމަކު އޭ. ނުލައެވެ ޒާތުގައި އަންދައި
ފަހެ ޢަމަލު ވާކަން . ދުމުގެ ބާރުވަނީ އަޅާގެ އިރާދައާއި އޭނާގެ ކުޅެދުންތެރިކަން ފަދައިންނެވެކުރިމަތީގައި އެން

އަދި އަންދައިލުން ވާކަން ކަށަވަރީ އަލިފާނުގައިވާ އަންދައިލުމުގެ . ކަށަވަރީ އިރާދައިންނާއި ކުޅެދުންތެރިކަމުންނެވެ
އި، ޝުޢޫރާއި،  އެކަމަކު އަޅާއަށް އިރާދައާ. ތެވެއްނެދެމެދު އެއްވެސް ފަރަގެ މިއާއި އެއާ. މާއްދާއިންނެވެ
މިހެންކަމުން . އަށެވެމީ ގޮތުން ޢަމަލު ނިސްބަތްވެގެންވަނީ އޭނާކުޙުއެކު ޙަޤީޤީ ގޮތުންނާއި  އިޚްތިޔާރު ވުމާ

ޢަމަލު އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ . ޚިލާފުވުމުން އެކަމުގެ މައްޗަށް އޭނާއަށް ސަޒާއާއި ޢުޤޫބާތް ދެވެއެވެ ޝަރީޢަތާ
  .އަދި ކަމެއް ދޫކޮށްލަނީވެސް ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުންނެވެ. ކުރަނީވެސް ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުންނެވެ

ކޮންމެ މުއުމިނެއްގެ މައްޗަށް  ގައި ރުހުންރައްބެއް ކަމު، تعاىل اهللا. އަދި ނިންމާލަމުން ބުނަމެވެ  
ގެ ނިޔާއަށާއި އެކަލާނގެ  هللاހަމަވުމުގެ ތެރެއިން އަދި ރައްބުވަންތަކަމަށް އޭނާގެ ރުހުން ފުރި. ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

ޤެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އި، އެރިޒުމިންވަރުފުޅަށް އޭނާ އީމާންވުމާއި، އަދި މިކަމުގައި، ތިމާކުރާ ޢަމަލުތަކާ
ން އް ނެތްކަގެރިޒުޤާއި، އެއަޖަލެއް ދުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަޖަލާއި މިތަކެތީގެ މެދުގައި އެއްވެސް ފަރަ

. އެއްޗެއްވަނީ ލިޔެވިގެންނެވެ އަދި މިހުރިހާ. އެވެމިހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ދޮރު ހަމަހަމަ. އޭނާދެނެގަތުން ހިމެނެއެވެ
އަދި ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް އޭނާ އެކަމަކަށްޓަކައި . އަދި މިހުރިހާ އެއްޗެއް ވަނީ މިންވަރު ކުރެވިގެންނެވެ

  .ހެއްދެވުނު ކަމެއްވަނީ ފަހިވެގެންނެވެ
ގެ ޙަޟުރަތަށް އެދިދަންނަވަނީ ބާއްޖަވެރިކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަމަލު ފަހިވި މީހުންގެތެރެއިން  تعاىل هللا

  . އަދި އަޅަމެންނަށްޓަކައި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި އިޞްލާޙުވުން ލިޔުއްވައިދެއްވުމަށެވެ. އަޅަމެން ލެއްވުމަށެވެ
  .أمجعني وأصحابه آله وعلى دحمم نانبي ىعل موسلّ اهللا ىوصلّ .العاملني رب هللا احلمد و
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