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حيده ، خلَق اخلَلْق لتوعِ املُعطي النافعِ الضارانِارِ، العزِيزِ الغفَّارِ، املَهاحلَمد ِهللا الواحد القَ

برك بِالطَّواغيت والقُبابِ واَألشجارِ أَبى املُشرِكُونَ إِالَّ التوأَنزلَ الكُتب َألجله وجاَء اَألنذَار، فَ
ل نِنيمى اُهللا املُؤدهارِ، وجاَألحوا اخمنم يهلَفُوا فاحلَ تالَّ ق اتادباعِ العوبِأَن وهدحفَو اَءتي جت

إِالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه شهادةَ من تقَرب  وأَشهد أَنْ الَ إِلَه -ى لسان الْمصطَفَى الْمختارِ علَ
حةَ بعد مذي جدد احلَنِيفيةَ السوأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه الَّ -فَارِ إلَيه بِمعادات أَعدائه الكُّ

  :أَما بعد. ، وسلَّم تسليماارِصنندثَارِ، صلَّى اُهللا علَيه وعلَى آله وأَصحابِه املُهاجِرِين واَألالا

 އެހުރިހައި ނަމަވެސް. ގިނައެވެ ނުކުރެވޭހާ އަދަދު ގުނައި މަޚްލޫޤުން އިފައިވާހައްދަވަ تعاىل هللا  
. ޖިންނީންނަށެވެ، އިންސާނުންނަށާއި، މަލާއިކަތުންނަށާއި ބުއްދިދެއްވާފައިވަނީ ންގެ ތެރެއިން އެކަލާނގެމަޚްލޫޤު
، އިންސާނުންނަށާއި ވަނީދެއްވާފައި އިޚުތިޔާރު އެކަލާނގެ ތެރެއިން މަޚްލޫޤުންގެ ޤިސްމުގެ މިތިން ދެން

 އެކަލާނގެ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ތަންފީޛު ޙުކުމްފުޅުތައް ގެ تعاىل هللا ހަމައެކަނި މަލާއިކަތުންނަކީ. ޖިންނީންނަށެވެ
 އިންސާނުންނާއި ދެން. ނުދެއްވައެވެ تعاىل هللا އިޚުތިޔާރެއް އެއްވެސް އެބޭކަލުންނަށް. ބައެކެވެ ތިބި ހައްދަވާފައި

. ކުރުމަށެވެ އަޅުކަން އެކަލާނގެއަށް ހަމައެކަނި ހައްދަވާފައިވަނީ تعاىل هللا ްމިދެބައިމީހުންވެސ. އެވެދަންނަ ޖިންނީން
. މިފަދައިންނެވެ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ އެކަލާނގެ. ދެއްވާފައެވެ އިޚްތިޔާރު ވަނީ ދެބައިމީހުންނަށް މި تعاىل هللا ނަމަވެސް

M   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL )هللا ތިމަން ހަމަކަށަވަރުން ": މާނައީ  )3 :اإلنسان 
 ).ކުރާށެވެ އިޚްތިޔާރު މަގެއް އިޚްތިޔާރުކުރާނޭ އޭނާ( .ދެއްކެވީމެވެ މަގު )ވަކިވާނެ ނުބައި ހެޔޮ( އޭނާއަށް

 ތިމާއަށް ބުއްދިވެރިޔަކީ ޙަޤީޤީ ".ކުރާމީހެއްކަމުގައިވާށެވެ އިންކާރު ނޫންނަމަ. ވާށެވެ ޝުކުރުކުރާމީހެއްކަމުގައި
 ގޮތަކަށް ހިތުހުރިހައި ހެއްދެވިފައިވަނީ ތިމާ. ކުރާމީހާއެވެ އިޚްތިޔާރު އެގޮތް ވިސްނާ ރަނގަޅުގޮތް ދިންބުއް ލިބިފައިވާ
 تعاىل هللا. ދެނެގަންނަމީހާއެވެ ވާކަން މަޤްޞަދެއް ގެނެވުމުގައި ވުޖޫދަށް ވެސް އެއްޗެއް ކޮންމެ، ނޫންކަމާއި އުޅުމަށް
 އެކަލާނގެ އެއީ. މަޤްޞަދަކަށްޓަކައެވެ ބޮޑު ވަރަށްވެސް. ނޫނެވެގޮތެއްގައެއް ބޭކާރު ހައްދަވާފައިވަނީ އަޅަމެން

 ކާފިރުން ހިތާމައަކީ ނަމަވެސް. އަޅުކަންކުރުމަށެވެ އެކަލާނގެއަށް ޚާލިޞްގޮތުގައި. އެއްކައުވަންތަކުރުމަށެވެ
 ހަދާން މަޤްޞަދު މި ގިނަމީހުން އެބައިމީހުންކުރެ ހިންގާލިޔަސް ނަޒަރު ތެރެއަށް މުސްލިމުންގެ މިއަދު އެއްފަރާތްކޮށް

 ގާތްވިވަރަކަށް ޤިޔާމަތް. އެހެންތާއެވެ ވާނީވެސް. މަދެވެ ވަރަށްވެސް މިއަދު މުވައްޙިދުން ޚާލިޞް. ނައްތާލާފައިވާކަމެވެ
ގެ ތަމައްދުނު ތަހުޛީބާއިހުޅަނގުގެ  އޮއިވަރަކީ އައިސްފައިވާ ދުނިޔެއަށް މިއަދު. މަދުވަމުންނެވެ ދާނީ ހެޔޮލަފާމީހުން

 ވަނީ މުސްލިމުންވެސް. މުސްލިމުންނެއްނޫނެވެ ޣައިރު ހަމައެކަނި ޖެހިފައިވަނީ އޮއިވަރުގައި މި. ވެއޮއިވަރެ



  ްތައުޙީދު ފޮތ 

  ج
 

 އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި ހަރުދަނާ އިސްލާމްދީނުގައިވާ މިހެންވާންޖެހުނީ. އޮޅިފައެވެ މިސްރާބު ޖެހި މިއޮއިވަރުގައި
 މުސްލިމުން ފުރިހަމަ ޖެހެނީ ޙައިރާންވާން ބޮޑަށް އެންމެ ދިއަ. ސަބަބުންނެވެ ދޫކޮށްލުމުގެ މުސްލިމުން އަޚުލާޤު ރިވެތި
 ބައެއްމީހުން. ކަންތައްތަކަކުންނެވެ އެކުރާ ހަދައިގެން ކަމުގައި ޢަމަލުތައް ޞާލިޙު މީހުން ކުރާ ދަޢުވާ ކަމަށް

 ބައެއް އަދި. ވަތެވެދަންނަ އެދި ކިބައިން ތިބޭމީހުންގެ މަރުވެފައި ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މުރާދުތައް އެބައިމީހުންގެ
. ބަލަތެވެ ގޮތް ހުރިނެތް ނަސީބު ކިބައިން ބުރަންމާނީންގެ ބައެއްމީހުން އަދި.  ހަދަތެވެ ގޮވައި ވަލީވެރިންނަށް މީހުން

 އިސްލާމީ ޝިރުކުތައް މިޚުރާފާތްތަކާއި. ޢަމަލުތަކެވެ ޞާލިޙު އެންމެ މިކަންތައްތަކަކީ ގޮތުގައި ދެކޭ މިބައިމީހުން
 ޖެހޭނީ ދަންނަވަން! އާދެ؟ ކޮބައިތޯއެވެ ކީސަބަބަ މީގެ. ފެތުރެމުންނެވެ ދަނީ މިނެއްގައި ބާރު ވަރަށް ގައިމުޖުތަމަޢުތަކު
. ނޭގިފައެވެ މިވަނީ މީސްތަކުންނަށް ކޮބައިކަން ތައުޙީދަކީ. ސަބަބުންނެވެ ނެތުމުގެ ދާޢީންތަކެއް ދަޢުވަތުދޭނޭ ތައުޙީދުގެ
 هللا. ވެވުނީއެވެ މުވައްޙިދަކަށް ބުނުމުން އެއްކައުވަންތައޭ تعاىل هللا ދުލުން ނިހަމައެކަ ދެކޭގޮތުގައި ޢާއްމުން މުސްލިމު
ވާޖިބު  އޭގެ ތައުޙީދާއި. މަސައްކަތްކުރާށެވެ މިންޖުވޭތޯ ކެހިވެރިމަޅިން ޝައިޠާނާގެ! އަޅުތަކުންނޭވެ ގެ تعاىل

  . އޭރުންނެވެ ކަށަވަރީ ންބާއްޖަވެރިވާނެކަ އާޚިރަތުގައި. ސާބިތުވާށެވެ އެގޮތުގައި އަދި. ދެނެގަންނާށެވެ

 އެއްކައުވަންތަ تعاىل هللا ފިޢުލީގޮތުން ސިފާތީގޮތުންނާއި ގޮތުންނާއި ޒާތީ އަޅުކަންތަކުގައި ތަޢުޙީދަކީ             

 توحيد اُأللُوهية، توحيد الربوبِية، توحيد اَألسماِء. ތިންބަޔަކަށެވެ ބެހިގެންވަނީ ތައުޙީދު. ކުރުމެވެ
فَاتالصو:  

             ديوحة تيހުރިހާ އެބަހީ. އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ تعاىل هللا އަޅުކަމެއްގައި އެންމެހައި: އަކީ اُأللُوه 
. ނުކުރުމެވެ ޝަރީކު އެހެންފަރާތެއް އެކަލާނގެއާ އަޅުކަމެއްގައި އެއްވެސް. ޚާލިޞްކުރުމެވެ އަށް تعاىل هللا އަޅުކަމެއް
 ކަމަކާއި ކޮންމެ އަމުރުކުރައްވައިފައިވާ ކުރުމަށް އެކަމެއް تعاىل هللا އަޅުކަމަކީ. ދަންނައެވެ ކަންއަޅު، ދެންފަހެ

، ޒަކާތްދިނުމާއި، ނަމާދުކުރުމާއި މިސާލަކަށް. ކަމެކެވެ ކޮންމެ ތަޢުރީފުކުރައްވައިފައިވާ މައްޗަށް އެކަމެއްކުރުމުގެ
 މަނާކުރުންފަދަ ނުބައިކަންތައް، އަމުރުކުރުމާއި ންތަކަށްހެޔޮކަ، ކުރުމާއިޤުރުބާން، ޙައްޖުވުމާއި، ރޯދަހިފުމާއި
 ތަޢުރީފު މައްޗަށް ކުރުމުގެ އެކަމެއް އެކަމަކު އަމުރުނުކުރައްވާ ކުރުމަށް އެކަމެއް تعاىل هللا އަދި. ކަންތައްތަކެވެ
  . ނަދުރުފުއްދުމެވެ މިސާލަކަށް ކަމަކީ ކުރައްވައިފައިވާ

             وبِيبالر ديوحއެއިން. އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ އެކަލާނގެ ކަމެއްގައި އެންމެހައި ކުރައްވާ تعاىل هللا: އަކީ ةت 
، ޚަލްޤުކުރެއްވުމާއި، މިސާލަކަށް. ނުކުރުމެވެ ޝަރީކު ފަރާތެއް އެއްވެސް އެކަލާނގެއާ ކަމެއްގައި އެއްވެސް

  . ފަދަކަންތައްތަކެވެ ދިރުއްވުން، ރުގެންނެވުމާއިިމަ، ދެއްވުމާއިޤުރިޒު

             فَاتالصاِء وماَألس ديوحއިސްމުފުޅުތަކާއި ގެ تعاىل هللا ސާބިތުވާ ސުންނަތުން ޤުރުއާނާއި: އަކީ ت 
. ސާބިތުކުރުމެވެ ޒާތުފުޅަށް އެކަލާނގެ ނުލައި ބަޔާންކުރުމަކާއި ވައްތަރު ކުރުމަކާއި تأْوِيلُ އެއްވެސް ސިފަފުޅުތައް

 އެއްފަދަ އެކަލާނގެއާ") 11 :الشورى( M2  1   34   L  އްވާފައިވަނީވަޙީކުރަ އެކަލާނގެ އެހެނީ

 ގައި منت ފޮތުގެ إِثْبات ސިފަފުޅުތަކުގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ބައެއް އެކަލާނގެ ".ނުވެއެވެ އެއްޗެއް އެއްވެސް
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 ގެ تعاىل هللا: ގޮތްތަކަކީ ކުރެވޭ ޝަރީކު ސިފަފުޅުތަކުގައި އިސްމުފުޅުތަކާއި ގެ تعاىل هللا .ބަޔާންވާހުއްޓެވެ
. ސިފަކުރުމެވެ ފަރާތެއް އެހެން ސިފަފުޅަކުން އެކަލާނގެ ނުވަތަ. ނިސްބަތްކުރުމެވެ ފަރާތަކަށް އެހެން އިސްމުފުޅެއް

 ބައެއް އިސްމުފުޅުތަކާއި ބައެއް ނުވަތަ. އިންކާރުކުރުމެވެ ސިފަފުޅުތަކަށް އިސްމުފުޅުތަކަށާއި އެކަލާނގެ ނުވަތަ
 އެކަލާނގެ ނުވަތަ. އިންކާރުކުރުމެވެ ސިފަފުޅުތަކަށް ބައެއް، އިސްމުފުޅުތަކަށާއި ބައެއް ދިއަ ޤަބޫލުކޮށް ސިފަފުޅުތައް

  . ކުރުމެވެ ތައުވީލު ސިފަފުޅުތައް އިސްމުފުޅުތަކާއި

 ބޮޑަށް އެންމެ މެދުގައި އެބައިމީހުންގެ  .ޤަބޫލުކުރެތެވެ މުޝްރިކުންވެސް މައްކާގެ ،توحيد الربوبِية             
الَ . އެކަލިމަވާޖިބުކުރާ ކަންތައްތަކުގައެވެ މަފްހޫމާއި ގެ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا. ގައެވެ توحيد اُأللُوهية ހިނގީ ރައިރުންވުންއަ

 އޭގެ ޢަމަލުން، މީހާ ކިޔައިފި މިކަލިމަ ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ނޫނެވެ ކިޔައިލުމަކުންވެސް ދުލުން ހަމައެކަނި إِلَه إِالَّ اُهللا
 އިންކާރުކުރީވެސް މިކަލިމަކިޔުމަށް އެބައިމީހުން. އެގެއެވެ ވެސް އެބައިމީހުންނަށް ޖެހޭނެކަން އަދާކުރަން ވާޖިބު

  . އެހެންވެގެންނެވެ

 މަފްހޫމު މާނައާއި އޭގެ! ކިއެއްތަ އަދި. ނޫނެވެ ފުދުނީއަކީ ކިޔައިލުމަކުން ދުލުން ހަމައެކަނި الَ إِلَه إِالَّ اُهللا             
ް އެކަލިމަ ދެނެގަނެ الَ إِلَه إِالَّ  .ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ ކުރުން ފުރިހަމަ ޝަރުޠުތައް އޭގެ ޢަމަލުކޮށް ވާޖިބުކުރާ ކަންތަކަށް

  . ހަތެކެވެ ޝަރުޠުތައް ގެ اُهللا

 ޖާހިލު އެއަށް، ގަނެދެނެ  މަފްހޫމު މާނައާއި ކަލިމައިގެ އެބަހީ. ޢިލްމު ނަފީކުރާ ޖާހިލުކަން .العلْم املُنافي للْجهلِ - 1
  .ވެނުހުރުން

2 - كلشي لافاملُن نيقة ގެ تعاىل هللا ކިއުމަށްފަހު ކަލިމަ އެބަހީ. ޔަޤީންކަން ނަފީކުރާ ޝައްކުކަން .الييهއާ ألُو 
  . ޔަޤީންކުރުން އާދޭތެރޭ أُلُوهية އެކަލާނގެ! ކިއެއްތަ އަދި. ނުކުރުން ޝައްކެއް އެއްވެސް ދޭތެރޭ

 ހިތުން މާނަ އޭގެ ކަލިމަކިޔުމަށްފަހު އެބަހީ. ޤަބޫލުކުރުން ނަފީކުރާ ރައްދުކުރުން .بولُ املُنافي للردالقَ -3 
  . ރައްދުނުކުރުން ހިތުން ކިޔައި ދުލުން އަދި ޤަބޫލުކުރުން

 4 - كرلتي لافاملُن اديقنِކަލިމަ  ކިއުމަށްފަހު ކަލިމަ އެބަހީ. ކިޔަމަންގަތުން ބޯލަނބައި ނަފީކުރާ ދޫކޮށްލުން .اال
 ޢަމަލުކުރުން ކަލިމަ ވާޖިބުކުރާކަންތަކަށްއެ ކިޔައި ދުލުން ކަލިމަ އަދި .ކިޔަމަންގަތުން ބޯލަނބައި ކަންތަކަށް ކުރާވާޖިބު

  . ދޫކޮށްނުލުން

 5- كرلشي لافاملُن الَصއެއްވެސް އާ هللا ފަހުކިޔުމަށް ކަލިމަ އެބަހީ. އިޚްލާޞްތެރިކަން ނަފީކުރާ ޝިރުކު .اِإلخ 
  .ޚާލިޞްކުރުން އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަމެއް އެންމެހައި! ކިއެއްތަ އަދި. ޝަރީކުނުކުރުން ފަރާތެއް

 މާނައަށާއި ކަލިމައިގެ ކިޔުމަށްފަހު ކަލިމަ އެބަހީ. ތެދުވެރިކަން ނަފީކުރާ ދޮގުވެރިކަން .الصدق املُنافي للْكَذبِ - 6 
  . ދޮގުވެރިނުވުން ،.ތެދުވެރިވުން ށްމަފްހޫމަ
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 މާނައަށާއި ކަލިމައިގައިވާ އެބަހީ. ލޯބިވުން ނަފީކުރާ ކަންތައް އިދިކޮޅު ލޯބިވުމުގެ  .املَحبةُ املُنافي لضدها - 7 
  . ރުހުން މަފްހޫމަށް

 ކަލިމައިގެ. މައްޗަށެވެ މައިގެމިކަލި ޖެހޭނީ ބިނާކުރަން ޢަމަލެއް އެންމެހައި. ބުންޔާދެވެ ތައުޙީދުގެ އަކީ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا  
 ޞައްހަވުމާއި ޢަމަލުތައް ބިނާކުރާ މައްޗަށް ކަލިމައިގެ ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ ޝަރުޠުތައް އޭގެ ދެނެގަނެ  މަފްހޫމު މާނައާއި
  . ނެތެވެ ޝައްކެއްވެސް މެދަކު

   فنصނަމަކަށް ފޮތުގެ -رمحه اهللا تعاىل -م " الت تابيدكބަހުސް ފޮތުގައި އިމިނަންދެއްވަ " وح 
 އޭނާ ޙަޤީޤަތުގައި އެއްކިބާވުމަކީ ޝިރުކުން އިންސާނާ ޙިކުމަތަކީ އޭގެ. ބެހޭގޮތުންނެވެ ޝިރުކާ ކުރައްވާފައިވަނީ

 " އެއްގޮތަކީ އޭގެތެރެއިން. އެތައްގޮތެއްވެއެވެ ތަޢާރަފްކުރާ އެއްޗެހި އެހެންނޫނަސް އަދި. އިޤުރާރުވުމެވެ ތައުޙީދަށް
ياَألش فرعاتهاددހޫނުގެ ފިންޏަކީ މިސާލަކަށް. ތަޢާރަފުކުރުމެވެ ތަކެތިން އިދިކޮޅު އޭގެ އެއްޗެހި! އާދެ " اُء بِأَض 

 އެހެން. މިސާލުތަކެވެ މިނޫން މިފަދަ އަދިވެސް. އިދިކޮޅެވެ ޝައްކުގެ ޔަޤީނަކީ. އިދިކޮޅެވެ އަވީގެ ހިޔަލަކީ. އިދިކޮޅެވެ
. ބަޔާންކޮށްދެއްވައިގެންނެވެ ވައްތަރުތައް ޝިރުކުގެ އެކުރެއްވީ ތަޢާރަފު ގެތައުޙީދު - رمحه اهللا تعاىل- فمصن ކަމުން
 ދެއްވައި ބަޔާންކޮށް ގޮތްތައް ޝިރުކުކުރެވޭ ، ޝިރުކުތަކާއި ކުރެވޭ ގައި أُلوهية ގެ تعاىل هللا ޚާއްޞަކޮށް އަދި

 ނިޢުމަތް ދާއިމީ ސުވަރުގޭގެ ށްއެކަލޭގެފާނަ ޤަބޫލުކުރައްވާ މިމަސައްކަތް އެކަލޭގެފާނުގެ،  هللاމާތް. ގެންނެވެ
  !ދެއްވާށިއެވެ

 ކުރު ޢިބާރާތްތައް އިޖުމާލުވެފައިވާ ގަސްދުކޮށްފައިވަނީ ކުރާއިރު ތަރުޖަމާ މިފޮތް އަޅުގަނޑު  
 ފައިދާ މިފޮތުގެ ދަރިން ދިވެހި އެއީ. ތަފްސީރުކުރުމަށެވެ އިތުރަށް މައްސަލަތައްވެސް ބައެއް އަދި. ތަފްސީރެއްކުރުމަށެވެ

 އޭގެ، އިތުރެއްކޮށްފައިވާނަމަ ފޮތަށް ފުށުން އަމިއްލަ އަޅުގަނޑުގެ އެގޮތުން. ހާސިލުކުރުމަށެވެ މިންވަރަކަށް ންވާއެކަށީގެ
  . ލިޔެފައިވާނެއެވެ تنبِيه ނުވަތަ،  فَائدة   ނުވަތަ يقُولُ املُترجِم ކުރީގައި

 ހުރިހާ ތިމާމެންކުރާ. ބިރުވެތިވާށެވެ އަށް هللا ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވައި ތިމާމެން !ދިވެހިދަރިންނޭވެ އޭ  
 ޙައްޤުވެގެންވާ ދެނެގަތުން އެކަލާނގެ އަދި. ދުމަކުރާށެވެނހަ ވޮޑިގެންވާކަން ބައްލަވައި އެކަލާނގެ ޢަމަލުތަކެއް
 އާޚިރަތް ބަލައި އާޚިރަތްކަމުގައި ގޮވައްޗަކީ އަސްލު ތިމާމެންގެ. މަސައްކަތްކުރާށެވެ ދެނެގަތުމަށް ގޮތުގައި

M  i  h  g       f  e  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެވެއެވެ تعاىل هللا. މަސައްކަތްކުރާށެވެ ރިކުރުމަށްބާއްޖަވެ
j  u  t  s  r  q  p   o  nm  l   k  x  w  v      {   z  yL  
 އެދޭ )ނިޢުމަތްތަކަށް އާޚިރަތުގެ، ޘަވާބަށާއި އާޚިރަތުގެ އެބަހީ( ދަނޑުބިމަށް އާޚިރަތުގެ": މާނައީ  )20 :ىالشور(

 ދުނިޔޭގެ އަދި. ތަރައްޤީކޮށްދެއްވާނަމެވެ އިތުރަށް ދަނޑުބިން އާޚިރަތުގެ އޭނާގެ هللا ތިމަން. ދަންނައެވެ މީހާ
 އޭގެއިން އޭނާއަށް  هللا ތިމަން. ދަންނައެވެ އެދޭމީހާ )އެބަހީ ދުނިޔޭގެ އަރާމަށާއި ޒީނަތަށް( ދަނޑުބިމަށް
  ".ނުވެއެވެ ނަޞީބެއް އެއްވެސް އޭނާއަކަށް އިއާޚިރަތުގަ އަދި. ދެއްވާނަމެވެ މިންވަރެއް ކޮންމެވެސް
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. ދެއްވުމަށެވެ ފައިދާތަކެއް އަގުހުރި ދަރީންނަށް ދިވެހި ޒަރީޢާއިން މިފޮތުގެ ދުޢާކުރަނީ ޙަޟްރަތަށް ގެ تعاىل هللا  
 މިފޮތް އަދި. ލެއްވުމަށެވެ ގޮތުގައި ދަތުރުޒާދެއްގެ ހެއްދެވުމަށްޓަކައި ދަތުރު އާޚިރަތަށް ދަރިންނަށް ދިވެހި މިފޮތް އަދި

 ނިކަމެތި މިފޮތް އަދި. ދެއްވުމަށެވެ ތައުފީޤު ހެޔޮ ދެނެގަތުމުގެ ޝިރުކު ތައުޙީދާއި ދަރިޔަކަށް ދިވެހި ކޮންމެ ކިޔައިފި
  .آمني. ލެއްވުމަށެވެ ކަމުގައި ޒަރީޢާއެއް ނަޖާތުގެ އަޅާގެ
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وحيدكتاب الت  

 

  .ފައިވެއެވެވަޙީކުރައްވާ تعاىل هللا

M   H  G  F  E  D   CL  )އިންސާނުން، ންނާއިޖިންނީ: "މާނައީ   )56 :الذاريات ،

  ."ނުހައްދަވަމެވެ މެނުވީ ކުރުމަށް އަޅުކަން އަށް هللا ތިމަން

  . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 MON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  L )36 :النحل (
 މީސްތަކުންނަށް އެއީ(. ފޮނުއްވީމެވެ ރަސޫލަކު هللا ތިމަން އުއްމަތަކަށްވެސް ކޮންމެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި: "މާނައީ

 تعاىل هللا އެބަހީ( ޠާޣޫތުން އަދި. ކުރާށެވެ އަޅުކަން އަށް هللا  ތިޔަބައިމީހުން ).ދިނުމަށްޓަކައެވެ ދަޢުވަތު މި ތައުޙީދުގެ
  ."އެއްކިބާވާށެވެ ވެހެލިދުރު )އެއްޗަކުން ކޮންމެ ވެވޭ އަޅުކަން ފިޔަވައި

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

M  on  m    l  k  j  i  h  g     u  t  s  r  q      p
w  v  |  {  z   y  x  }  ¡   �  ~  £  ¢     ¥  ¤   ¦   
¨  §   ©    ª  «          ¬  ®        ¯L   )24 -  23 :اإلسراء (  

 އަޅުކަން މެނުވީ ށްއެކަލާނގެއަ ތިޔަބައިމީހުން ކުރައްވާފައިވަނީ ފައިސަލާ ވެރިރަސްކަލާނގެ ތިބާގެ އަދި": މާނައީ
 ގާތުގައި ތިބާގެ އެދެމީހުން ނުވަތަ އެކަކު ކުރެ އެދެމީހުން. ހިތުމަށެވެ ހެޔޮކޮށް ބަފައިންނަށް މައިން، ނުކުރުމަށާއި
 އެދެމީހުންނަށް އަދި. ނުބުނާށެވެ އުއްފުވެސް އެދެމީހުންނަށް ފަހެ ފޯރައިފިނަމަ ހަމައަށް އުމުރާ މުސްކުޅި

 އޯގާތެރިކަމާއެކު އެދެމީހުންނަށް އަދި. ބުނާށެވެ މާތްބަހުން އެދެމީހުންނަށް އަދި. ށެވެނުބުނާ ހަރުކަށިބަސްވެސް
 ބޮޑުކުރެއްވި އޭހައްދަވައި. ދުޢާކޮށްދޭށެވެ މިފަދައިން އެދެމީހުންނަށް އަދި. ތިރިކޮށްލާށެވެ ފިޔަ ނިކަމެތިކަމުގެ
 އެދެމީހުންނަށް ލާބޮޑުކުރިފަދައިންބަ ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ކުޑައިރުއްސުރެ މިއަޅާ އެދެމީހުން !ރަސްކަލާކޮ

  ."ރަޙުމަތްލައްވާނދޭވެ

  . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް
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M    ml  k  j  i  h  gL   )އަޅުކަން އަށް هللا ތިޔަބައިމީހުން އަދި: "މާނައީ )36 :النساء 
  ."ޝަރީކުނުކުރާށެވެ އެއްޗެއް އެއްވެސް އެކަލާނގެއާ އަދި. ކުރާށެވެ

  . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ ސްއަދިވެ

M    ³  ²±  °  ¯®     ¬   «  ª  ©̈   §  ¦  ¥  ¤  £    ¢
  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ̧    ¶  µ  ´

   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä
  2  10  /  .  -   ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

   5  4  3        D  CB  A   @  ?>  =  <  ;  :  9  8  76
   R  Q  P  ON  M  L  K  J   I  H  G  F  E

  \   [  Z  Y  X  WV  U  T  SL   )153 - 151 :األنعام( 
 ތިޔަބައިމީހުންގެ. އަންނާށެވެ ތިޔަބައިމީހުން. ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު ).މުޙައްމަދުގެފާނެވެ އޭ(": މާނައީ

 އެއީ. ހުށީމެވެ ކިޔައިދެއްވާ ތިމަންކަލޭގެފާނު ކަންތައްތައް ޙަރާމްކުރެއްވި މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ނގެވެރިރަސްކަލާ
. ނުކުރާށެވެ ސުލޫކު ބަދު ންނަށްމައިންބަފައި(އަދި . ނުކުރާށެވެ ޝަރީކު އެއްޗަކާ އެއްވެސް އެކަލާނގެއާ ތިޔަބައިމީހުން

 ބިރުން ފަޤީރުވެދާނެކަމަށް ތިޔަބައިމީހުން އަދި. ހިތާށެވެ ންތެރިކޮށްއިޙުސާ މައިންބަފައިންނަށް !)ކިއެއްތަ އަދި
 ތިމަން ދެއްވަނީ ރިޒުގު އެކުދިންނަށް، ތިޔަބައިމީހުންނަށާއި. ޤަތުލުނުކުރާށެވެ ދަރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ
 އަދި ކަމެއްވިޔަސް ވާފާޅުވެގެން އެއީ. ކައިރިނުވާށެވެ ކަންތައްތަކާ ފާޙިޝް ތިޔަބައިމީހުން އަދި. ރަސްކަލާނގެއެވެ

 ނަފްސެއް ޙުރުމަތްތެރިކުރައްވައިފައިވާ تعاىل هللا ނުލައި ޙައްޤަކާއި އަދި. ކަމެއްވިޔަސްމެއެވެ ވެގެންވާ ވަންހަނާ
 ތިޔަބައިމީހުން އެއީ. ވަޞިއްޔަތްކުރައްވައެވެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާނގެ މިގޮތަށް. ޤަތުލުނުކުރާށެވެ ތިޔަބައިމީހުން
 އަތުގައިވާ ތިޔަބައިމީހުންގެ އެބަހީ( .ނުވާށެވެ މުދަލާކައިރި ޔަތީމުންގެ މެނުވީ ހެޔޮގޮތުގައި އަދި. ވިސްނާތޯއެވެ
 ފޯރައިފުމަށް ހަމައަށް އުމުރާ ޒުވާން ބާލިޣުވެ އެކުދިން އެއީ ).ނުކުރާށެވެ ޚަރަދު މެނުވީ ހެޔޮގޮތުގައި މުދާ ޔަތީމުންގެ
 .)އެބަހީ ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ( .ވަފާތެރިވާށެވެ މިނެކިރުމުގައި ކަމާއިއެކު އިންސާފުވެރި ތިޔަބައިމީހުން އަދި. ދާންދެނެވެ
. ނުޖައްސަވަމެވެ ތަކުލީފެއް ރަސްކަލާނގެ ތިމަން މިންވަރަކަށް ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ އެނަފުސަކަށް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް

 ޖެހުނުކަމުގައި ބަސްބުނަން ދޭތެރޭ ކާމީހަ ގާތްތިމާގެ އެއީ. އިންސާފުވެރިވާށެވެ ހިނދު ބަސްބުނާ ތިޔަބައިމީހުން އަދި
 ނަހީކުރެއްވި. ކުރާށެވެ ކަންތައް އަމުރުކުރެއްވި هللا އެބަހީ(. ކުރާށެވެ ފުރިހަމަ ޢަހުދު ގެ هللا އަދި. ވީނަމަވެސްމެއެވެ

 ތަށްމިގޮ .)ޢަހުދަކީމިއެވެ ގެ هللا. ޢަމަލުކުރާށެވެ ސުންނަތަށް ރަސޫލާގެ ފޮތަށާއި ގެ هللا އަދި. ދުރުވާށެވެ ކަންތަކުން
 މިއީ އަދި. ހާސިލުކުރޭތޯއެވެ ނަސޭހަތް ތިޔަބައިމީހުން އެއީ. ކުރައްވައެވެ ވަޞިއްޔަތް ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާނގެ
 ތިޔަބައިމީހުން މަގުތަކަށް އެހެނިހެން އަދި. ތަބާވާށެވެ ތިޔަބައިމީހުން މަގަށް މި. ތެދުމަގެވެ ސީދާވެގެންވާ ގެ هللا ތިމަން
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 މިގޮތަށް. ކުރާނެއެވެ އެއްކިބާ ތެދުމަގުން ކަލާނގެ، އެ ތިޔަބައިމީހުން އެމަގުތައް )ޖެނަމަވެއް ތަބާ( .ތަބާނުވާށެވެ
  ."ތަޤުވާވެރިވޭތޯއެވެ ތިޔަބައިމީހުން އެއީ. ވަޞިއްޔަތްކުރައްވައެވެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާނގެ

 . ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭގެފާނުއެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ މަސްޢޫދު ބުނުهللا ޢަބްދު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް

¢    £  ¤  ¥  ¦   M فَلْيقْرأْ قَولَه تعاىل, تي علَيها خاتمهمن أَراد أَنْ ينظُر إِلَى وصية محمد الَّ" 
©¨  §  L.  إىل قوله: M J    ON  M  L  KL   މާނައީ "األية : دحمم 
 هللا ފަހެ ބޭނުންވާމީހާ ބަލަން ވަޞިއްޔަތްޕުޅަށް ޖައްސަވައިފައިވާ ސިއްކަފުޅު ގެކަލޭގެފާނުއެ صلّى اهللا عليه وسلّم

M  K  J  ފެށިގެން އިން  M£    ¢  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  L  ވަޙީބަސްފުޅު ގެ تعاىل
ON  M  L  L ެرواه    .)ހިނގައްޖެއެވެ އިސްވެ މާނަ އާޔަތުގެ(. ހުށިކަމެވެ ކިޔާ ނިޔަލަށް ގ

نهالترمذي وحس.  

 އަހުރެން .ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ ޖަބަލު ނުބު މުޢާޛު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
 ވަނިކޮށް ސަވާރުވެގެން މަތީގައި ޙިމާރުކޮޅުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ގެ اهللا عليه وسلّم رسول اهللا صلّى

  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އަހުރެންނަށް

 "اذُ يعلى اِهللا؟! ا مع ادبالع قا حمو ،ادبلى العاِهللا ع قا حم رِيدأَت ."قَالَ: قُلْت ،لَمأَع ولُهسراُهللا و :
"ذِّبعلى اِهللا  أَالَّ يع ادبالع قحئاً، ويش رِكُوا بِهشال يو وهدبعأَنْ ي ادبلى العاِهللا ع قح   رِكشالَ  ي  نم

   )البخاري ومسلم( "الَ تبشرهم فَيتكلُوا:  "أَفَال أُبشر الناس؟ قَالَ! يارسولَ اِهللا : قُلْت ". بِه شيئاً
 ޙައްޤު އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ ގެ هللا، ޙައްޤާއި ގެ هللا މައްޗަށްވާ އަޅުތަކުންގެ !މުޢާޛެވެ އޭ": މާނައީ
 އެކަލާނގެ އަދި. އެވެ هللا ދެނެވޮޑިގެންވަނީ މޮޅަށް އެންމެ އެކަން. ދެންނެވީމެވެ އަހުރެން؟ އްވާތޯއެވެއެނގިލަ

، ކުރުމާއި އަޅުކަން އެކަލާނގެއަށް ޙައްޤަކީ ގެ هللا މައްޗަށްވާ އަޅުތަކުންގެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ރަސޫލާއަށެވެ
 އެކަލާނގެއާ ޙައްޤަކީ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ ގެ هللا އަދި. ޝަރީކުނުކުރުމެވެ އެއްޗެއް އެއްވެސް އާ އެކަލާނގެ
 !ރަސޫލާއެވެ ގެ هللاއޭ. ދެންނެވީމެވެ އަހުރެން ".ނުދެއްވުމެވެ ޢަޛާބު މީހާއަށް ޝަރީކުނުކުރާ އެއްޗެއް އެއްވެސް

 .)ންތޯއެވެދެއްވަ އެބަހީ(؟ ހެއްޔެވެ ނުދެއްވާނެ ޚަބަރު އުފާވެރި އެކަމުގެ މީސްތަކުންނަށް އަހުރެން އެހެންވިއްޔާ
 އޭރުން )ދެއްވައިފިނަމަ(. ޚަބަރުނުދެއްވާށެވެ އުފާވެރިކަމުގެ އެކަމުގެ އެބައިމީހުންނަށް. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

  .ދޫކޮށްލައިފާނެތެވެ ޢަމަލުކުރުން ކޮށްފައިބަރޯސާ މައްޗަށް އެކަމުގެ އެބައިމީހުން
  

  :ލަތައްއަމަސް އެކުލެވޭތަކުގައި އަޘަރު ގައާއިނައްޞުތަކު އިސްވެދިޔަ



  ްތައުޙީދު ފޮތ 

4 
 

 .ޙިކުމަތް ހެއްދެވުމުގައިވާ އިންސާނުން ޖިންނީންނާއި .1

رسول اهللا  ސަބަބަކީ. އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ هللا މުރާދަކީ ބަހުގެ ބުނެވުނު ކުރުމޭ އަޅުކަން ހަމަކަށަވަރުން .2
 لَه إِالَّ اُهللاالَ إِ އެބަހީ(. މިކަމުގައެވެ ހިނގީ އަރައިރުން ދެމެދު މުޝްރިކުންނާއި އާއި وسلّم صلّى اهللا عليه

 هللا ހަމައެކަނި ނަފީކޮށް ފަރާތްތަކުން ހުރިހާ އެހެން ފިޔަވައި هللا އަޅުކަމެއް އެންމެހައި. ސާބިތުކުރުމުގައެވެ
  .)ސާބިތުކުރުމުގައެވެ އަށް

 އެއްކިބާ ކުރުމުން އަޅުކަން އަށް هللا އޭނާ. ދަންނައެވެ ނުކޮށްފިމީހާ އެއްކައުވަންތަ هللا ހަމަކަށަވަރުން .3

M   8     7   6. މާނަވެއެވެ ބަސްފުޅުގެ ވަޙީ މި ގެ تعاىل هللا މިކަމުގައި އެހެންކަމުން. އެވެވެގެންފި
  :  9L )ކުރާ އަޅުކަން ފަރާތަށް އްވާއަޅުކަންކުރަ ތިމަންކަލޭގެފާނު ،އަދި": މާނައީ )5 :الكافرون 
 ."ނުވެއެވެ ތިޔަބައިމީހުން އިބައެއްކަމުގަ

 .ކުމަތްޙި ފޮނުއްވުމުގައިވާ ރަސޫލުބޭކަލުން .4

 ހުރިހާ އެބަހީ(. ޢާއްމުވެގެންވުން ރިސާލަތު )ގެ تعاىل هللا( އުއްމަތަކަށްވެސް ހުރިހާ ހަމަކަށަވަރުން .5
  .)ފޮނުއްވިފައެވެ ރަސޫލުން ވަނީ ހިދާޔަތަށްޓަކައި އެއުއްމަތެއްގެ ވެސް އުއްމަތަކަށް

 ނުކުތާއަކީ ދަޢުވަތީ ނަބިއްޔުންގެ ހުރިހާ އެބަހީ(. އެއްދީނެކެވެ ދީނަކީ ނަބިއްޔުންގެ ހުރިހާ ހަމަކަށަވަރުން .6
 .)ގޮވައިލުމެވެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ގެ هللا އުއްމަތްތަކަށް އެބޭކަލުންގެ

 އަޅުކަންކުރުން އަށް هللا މެނުވީ ކާފަރުވެގެން ޠާޣޫތަށް ހަމަކަށަވަރުން، މައްސަލައަކީ ބޮޑު .7

M  Ý  Ü  .ބަސްފުޅުވެއެވެވަޙީ އަންނަނިވި ގެ تعاىل هللا ްމިމޭރުމުނ ހަމަ އަދި.ޙާޞިލެއްނުވާނެއެވެ
â   á  à  ß  Þ  ã  ë  ê  é  èç  æ  å  ä  L 

 އޭނާ ހަމަކަށަވަރުން. ދަންނައެވެ ވެއްޖެމީހާ އީމާން އަށް هللا ކާފަރުވެ ޠާޣޫތަށް ފަހެ:"މާނައީ  )256 :البقرة(
 ."ހިފަހައްޓައިފިއެވެ ވަރުގަދައަށް އުޅަކެއްގައި ވަކިވުމެއްނުވާ

 .ކިޔެއެވެ ޠާޣޫތޭ އެއްޗަކަށް ކޮންމެ އަޅުކަންވެވޭ ވައިފިޔަ هللا ހަމަކަށަވަރުން .8

 އަދި. ބޮޑުކަން އަހައްމިއްޔަތުކަމުގެ އާޔަތުގެ ތިން مكَحم ދިޔަ ބަޔާންވެގެން އަރިހުގައި ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ  .9
 އެންމެ އޭގެތެރެއިން. ޙުކުމްދެވިފައިވެއެވެ ދިހަ އަޅުތަކުންނަށް ޙަޟްރަތުން ގެ تعاىل هللا އާޔަތުގައި އެތިން
 . މަނާކުރުމެވެ ޝަރީކުކުރުމުން އާ هللا ޙުކުމަކީ ފުރަތަމަ
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 އެމައްސަލަތައް تعاىل هللا .ބަޔާންވެގެންވެއެވެ މައްސަލަ އަށާރަ އާޔަތްތަކުގައި حمكم ސޫރަތުގައިވާ އިސްރާ .10

 M^  ]  \  _    `  a      b        c     .ބަސްފުޅުންނެވެ ވަޙީ މި އެކަލާނގެ ފަށްޓަވާފައިވަނީ
dL )ހަދައިފިނަމަ(. ނުހަދާށެވެ އިލާހަކު އެހެން އެކުގައި އާއި هللا ތިބާ": މާނައީ )22 :اإلسراء( 
 އެކަލާނގެ އަދި ."ގޮތުގައެވެ މީހެއްގެ ނިކަމެތިވެގެންވާ، ބަސްލިބި ނުބައި އިށީދެއިންނާނީ ތިބާ އޭރުން

-     .  /  M   *  ),  +    0 .ބަސްފުޅުންނެވެ ވަޙީ މި ލައްވާފައިވަނީ ނިންމަވާ އެމައްސަލަތައް
  3  2  1L   )ނުހަދާށެވެ އިލާހަކު އެހެން އެކުގައި އާއި هللا ތިބާ: "މާނައީ )39 :اإلسراء .

 އެއްލައި ނަރަކައަށް ގޮތުގައި މީހެއްގެ ދުރުކުރެވިފައިވާ ރަޙުމަތުން ލިބި މަލާމަތް ތިބާ އޭރުން )ހަދައިފިނަމަ(
 ކުރައްވާފައިވަނީ ހުޝިޔާރު އަޅަމެން މައްޗަށް ކަމުގެ އްމިއްޔަތުއަހަ މިމައްސަލަތަކުގެ تعاىل هللا ."ލެވޭނެއެވެ

 )39 :اإلسراءM $  #   "  !  &  %    ('L ). ބަސްފުޅުންނެވެ ވަޙީ މި އެކަލާނގެ
މިކަންތައް ވަނީ ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ވަޙީ ކުރައްވައިފައިވާ ": މާނައީ

 ."ވެޙިކްމަތުގެ ތެރެއިންނެ

 މިއާޔަތް تعاىل هللا . އާޔަތް ސޫރަތުގެ ނިސާ ކިޔުނު ނަމަކަށް އާޔަތޭ ގެ )ޙައްޤު ދިހަ( احلقوق العشرة .11

 )36 :النساء(  M   ml  k  j  i  h  gL. ެމިފަދައިންނެވ ފައްޓަވާފައިވަނީ
 .)ހިނގައްޖެއެވެ މާނައިސްވެ( 

 އެކަލޭގެފާނުގެ ޑައިގެންފައިވަނިކޮށްކައިރިވެވަ އަވަހާރަވުމަށް اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول .12
 .ކުރެއްވުން تنبيه މައްޗަށް ވަޞިއްޔަތްޕުޅުގެ

 .ދެނެގަތުން ޙައްޤު ގެ تعاىل هللا މައްޗަށްވާ އަހުރެމެންގެ .13

 .ދެނެގަތުން ޙައްޤު އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ އެކަލާނގެ އަދާކޮށްފިނަމަ އަޅުތަކުން ޙައްޤު ގެ تعاىل هللا .14

 ސަބަބަކީ(. އެނގިވަޑައިގެންފައިނުވެއެވެ ގިނަބޭކަލުންނަށް ބޭކަލުންކުރެ އަޞްޙާބު ލަމިމައްސަ ހަމަކަށަވަރުން .15
 ނުކުރެއްވުމަށް ބަޔާން މީސްތަކުންނަށް އެކަން  ގެފާނަށްމުޢާޛު صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا

 އަވަޙާރަވުމަށް ދެއްވީބަޔާންކޮށް ޞަޙާބީންނަށް އެހެނިހެން އެކަން މުޢާޛުގެފާނު. އަމުރުކުރައްވައިފައިވާތީއެވެ
 .)ބިރުފުޅުގެންނެވެ ފާފަވެރިވެދާނެތީ، ތެރެއިންވެ މީހުންގެ ޢިލްމުފޮރުވި އެއީ. ވަގުތުގައެވެ ކައިރިވީ

 .ހުއްދަވެގެންވުން ޢިލްމުފޮރުވުން ތަށްޓަކައިޙަަލަޞްމަ .16

 .މުސްތަޙައްބުވެގެންވުން ޚަބަރެއްދިނުން އުފާކުރަނިވި އޭނާ މުސްލިމަކަށް .17
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 .ބިރުވެތިވުން ދޫކޮށްލުމުން ޢަމަލުކުރުން ބަރޯސާކޮށް މައްޗަށް ރަޙުމަތުގެ ނަވަސްތަ ގެ تعاىل هللا .18

 މޮޅަށް އެންމެ އެކަން އެބަހީ( "اُهللا ورسولُه أَعلَم" ވެވުނުމީހާ ސުވާލު ވެވިއްޖެއްޔާ ސުވާލު ކަމަކުން ގޭނނޭ .19
 .ބުނުން އިންމިފަދަ .)ރަސޫލާއެވެ އެކަލާނގެ އަދި. އެވެ تعاىل هللا ދެނެވޮޑިގެންވަނީ

 .ހުއްދަވެގެންވުން މަޙުރޫމުކުރުން )އެޢިލްމުން( އަނެއްބަޔަކު ޚާއްޞަކޮށް ޢިލްމަށް )ބައެއް( ބައެއްމީހުން .20

 މައްޗަށް ހިމާރުގެ )އެހާމާތްވުމާއެކު ޒާތުފުޅު ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا( .21
 އެކަލޭގެފާނުގެ ރުކުރެއްވުމުގައިސަވާ މީހަކު އެހެން ފަހަތްޕުޅަށް އަދި ސަވާރުވެވަޑައިގަތުމުގަޔާއި

 .ތަވާޟުޢުވެރިކަން

 ހުއްދަވެގެންވުން ޑަބަލްސީޓުހެދުން މަތީގައި ސަވާރީއެއްގެ .22

 .މާތްކަން ގެ معاذ بن جبل  ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް .23

 . ބޮޑުކަން އަހައްމިއްޔަތުކަމުގެ މައްސަލައިގެ ތައުޙީދުގެ .24

  

  

  

++++++++  
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1 

 ފުހެވިގެން ފާފަތައް ސަބަބުން ތައުޙީދުގެ އަދި، ތްކަންމާ، މަތިވެރިކަމާއި ތައުޙީދުގެ 
  ބާބު ނަންގަތް ދާނެކަން

  

  .  ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ هللاމާތް

M (  '  &    %  $  #  "  !      +  *     )L   )82 :األنعام( 

ނުކުރިމީހުން  މަސްހުނި) އެބަހީ ޝިރުކަކާއި(، އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް އަނިޔާއަކާއި، އީމާންވެ": މާނައީ
އަދި ހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ . އެބައިމީހުންނަކީ އެއީ އަމާންކަން ލިބިގެންވާ މީހުންނެވެ. ދަންނައެވެ

  ."މީހުންނަކީވެސް އެބައިމީހުންނެވެ

رسول . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ޞާމިތުގެ ބުނު ޢުބާދަތު ރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم لّى اهللاصاهللا 

عبد اِهللا من شهِد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه، وأَنَّ عيسى "
جلَنةَ حق، والنار حق، أَدخلَه اُهللا اجلَنةَ على ما كَان ورسولُه، وكَلمته أَلقْاَها إِلَى مريم وروح منه، وا

   )البخاري و صحيح مسلم صحيح( ".من العملِ
 އެކަލާނގެ، ކަމަށާއި ނުވާ އިލާހަކު އެއްވެސް އެހެން ޙައްޤުވެގެންވާ ވެވުން އަޅުކަން މެނުވީ هللا": މާނައީ

 ހަމަކަށަވަރުން އަދި، ރަސޫލާކަމަށް، އަޅާކަމަށާއި އެކަލާނގެ މުޙައްމަދުގެފާނީ ހަމަކަށަވަރުން، އެއްކައުވަންތަކަމަށާއި
 " نكُ " ލެއްވި އެކަލާނގެ ހަށިކޮޅުގައި މަރްޔަމްގެފާނުގެ އަދި ރަސޫލަކުކަމަށް، އަޅާކަމަށާއި އެކަލާނގެ ޢީސާގެފާނީ

 ސުވަރުގެއަކީ އަދި ް،ފުރާނައެއްކަމަށ ތެރެއިން ފުރާނަތަކުގެ ހެއްދެވި އެކަލާނގެ ނަތީޖާކަމަށާއި ކަލިމަފުޅުގެ މި "ވާށޭ"
 އޭނާ تعاىل هللا. ދަންނައެވެ ހެކިވެއްޖެމީހާ ތަނެއްކަމަށް ޙައްޤުވެގެންވާ ނަރަކައަކީ، ތަނެއްކަމަށާއި ޙައްޤުވެގެންވާ

  " . ވައްދަވާނެއެވެ ސުވަރުގެ  ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް

 ރިވާވެގެންވާ ކިބައިން މާލިކުގެ ނުބު ބާނުޢިތު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް މުސްލިމުގައި ބުޚާރީއާއި އަދިވެސް
  :ޙަދީޘްފުޅުގައިވަނީ

  "يبتغي بِذَلك وجه اِهللا, الَ إِلَه إِالَّ اُهللا: فَإِنَّ اَهللا حرم علَى النارِ من قَالَ"
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 އެފަދަމީހާ هللاމާތް ފަހެ. ދަންނައެވެ ކިޔައިފިމީހާ اُهللا الَ إِلَه إِالَّ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި ގެ هللا ހަމަކަށަވަރުން": މާނައީ
  )1(."ޙަރާމްކުރައްވައިފިއެވެ ނަރަކައަށް

رسول . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبو سعيد اخلدري ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ  صلّى اهللا عليه وسلّم اهللا

ال إِله إِال اُهللا، ! قُلْ ياموسى: قَالَ. علِّمنِي شيئاً أَذْكُرك وأَدعوك بِه! يارب: علَيه السالَم موسى قَالَ"
ني لَو أَنَّ السماوات السبع وعامرهن غَيرِي واَألرض! ياموسى: كُلُّ عبادك يقُولُونَ هذَا، قَالَ: قَالَ

  )حهرواه ابن حبان واحلاكم وصح( "السبع في كفَّة، والَ إِلَه إِالَّ اُهللا في كفَّة، مالَت بِهِن الَ إِله إِالَّ اُهللا
! ރަސްކަލާކޮ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އޭ. ދެންނެވިއެވެ ޙަޟްރަތަށް ގެ تعاىل هللا، ا عليه السالم موسى": މާނައީ

 !އުގަންނައިދެއްވާނދޭވެ ޛިކުރެއް ދުޢާކުރާނެ އިބަރަސްކަލާނގެއަށް އަދި ހަދުމަކުރާނެ ރަސްކަލާނގެއިބަ، މިއަޅާއަށް
. ދެންނެވިއެވެ  عليه السالمموسى . ވިދާޅުވާށެވެ މިކަލިމަފުޅު ُالَ إِلَه إِالَّ اهللا. ވެމޫސާއެ އޭ. ވަހީކުރެއްވިއެވެ تعاىل هللا
 تعاىل هللا .ވިދާޅުވެއެވެ ކަލިމަފުޅު އެ އަޅުތަކުން އެންމެހައި ގެ  هللا އިބަ! ރަސްކަލާކޮ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އޭ

 ހަތްބިން އަދި، އަހުލުވެރިންނާއި އުޑުތަކުގެ އެ ފިޔަވައި هللا ތިމަން، ހަތްއުޑާއި. މޫސާއެވެ އޭ. ވަޙީކުރެއްވިއެވެ
 ބިގެންނލެ ތިލަފަތް ށްފަރާތަ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا މަލައިފިނަ ށްފަރާތައަނެއް الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ލައިފައި ފަރާތަށްއެއް ތިލަފަތުގެ
 ފުޅާވެ ވެސްމިހާ އެކަލިމަ ވާޖިބުކުރާކަންތައްތައް  މާނައާއި  ގެ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا އެބަހީ(. ދާނެއެވެއިހިނގަ

  .)"ބަރުވެގެންވެއެވެ

 ރިވާކުރެއްވި ކިބައިން ލިކުގެމާ ނުބު އަނަސް ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް اإلمام الترمذي ސަނަދަކުން حسن އަދި
 އަހުރެން ހަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ

  . ކުރެއްވިއެވެޙީވަ تعاىل هللا. އެއްސެވީމެވެ

 "مآد ا ابني !لَ لَو ا، ثُمطَايضِ خابِ اَألرنِي بِقُرتيةً أَترفغا مابِهبِقُر كتيئاً، َألتيبِي ش رِكشنِي ال تتيق"  

                                                

 ފިމީހާއިކިޔަ "الإله إال اهللا" ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި ގެ هللا ޙަދީޘްފުޅުގައި އެދިޔަ ބަޔާންވެގެން :يقول املترجم) 1(
 އެންމެ. ބެލުމަށެވެ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ކިޔޭނީ ކައިޓަވަޖުހުފުޅަށް ގެ هللا ވިސްނަންވީ އޮތުމުން ޙަރާމްވެއްޖެއޭ ނަރަކައަށް
 ޙައްޤުވެގެންވާ ވެވުން އަޅުކަން މެނުވީ هللا: މާނައީ ކަލިމައިގެ! އާދެ. ވިސްނާބަލަމާތޯއެވެ މާނައަށް ކަލިމައިގެ ފުރަތަމަ
 ވާޖިބުތަކަކީީކަލިމައިގެ ! އާދެ. ވެވިސްނާ ބަލަމާތޯއެ ވާޖިބުތަކަށްކަލިމައިގެ  ދެން. ނުވެއެވެ އިލާހަކު އެއްވެސް އެހެން

"انبِاللِّس ارރާރުވުމެވެޤުއި ދުލުން "إِقْر ."اننبِاجل قيدصارِحِ". ޤަބޫލުކުރުމެވެ ތެދުކޮށް ހިތުން "تلٌ بِاجلَومع" 
 ވެގެންވަނީ ވާޖިބު ސްވެށްފަރުދަކަ ކޮންމެ ހެކިދީފި އިލާހުވަންތަކަމަށް ގެ هللا އެބަހީ(. ކުރުމެވެ ޢަމަލު ގުނަވަންތަކުން

 އެމީހެއްގެ ކަންތައް މިތިން ދެން .)ތުމެވެގަދުރުވެ ކަމަކުން އެންމެހައި ކުރެއްވި ނަހީ ކަމެއްކޮށް އެންމެހައި އެންގެވި هللا
  . ވާޖިބުވުމެވެ ސުވަރުގެ އެމީހަކަށް ޙަރާމްވެ އެމީހަކު ނަރަކައަށް ނަތީޖާއަކީ ވެއްޖެމީހާގެ ފުރިހަމަ ކިބައިގައި
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 ޝިރުކު ،އައިސް ޙަޟްރަތަށް ގެ هللا ތިމަން ހިފައިގެން ފާފަ ފުރައި ޑުނބިންގަ ތިބާ. ދަރިޔާއެވެ އާދަމުގެ އޭ": މާނައީ
  ."ހުށީމެވެ ދެއްވާ ތިބާއަށް ސެވުންފުއް ފާފަ ފުރާ އެބިންގަޑު ،ބައްދަލުކޮށްފިނަމަ އާއި هللا ތިމަން ޙާލު ނުކުރާ

  

  :ލަތައްއަމަސް އެކުލެވޭ ގައިމިބާބު

 .ތަނަވަސްވެގެންވުން ދަރުމަވަންތަކަން ގެ تعاىل هللا .1

 .ގިނަވެގެންވުން ޘަވާބު ތައުޙީދުގެ ޙަޟްރަތުގައި ގެ تعاىل هللا .2

 . ތައުޙީދުވުން ކައްފާރާއަކަށް ފާފަތަކުގެ އެކުއެކީ ޘަވާބާއި .3

 މިއާޔަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާގޮތުން އެނގި ދަލީލުތަކުން އެބަހީ( ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ނަވަ 82 ގެ سورة األنعام .4
 .)ޝިރުކެވެ މުރާދަކީ ގެ ملْظُ

 .ފިކުރުކުރުން ކަންތަކަށް ފަސް ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ ރިވާކުރެއްވި ޞާމިތު ބުނު ޢުބާދަތު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް .5

 هللاމާތް ޙަދީޘްފުޅާއި ރިވާކުރެއްވި  ޞާމިތު ބުނު ތުޢުބާދަ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް ހަމަކަށަވަރުން .6
 ބުނެވޭ ކިޔުމޭ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ކޮށްފިނަމަޖަމާ ތިބާ ޙަދީޘްފުޅު ރިވާކުރެއްވި މާލިކު ނުބު ބާނުޢިތުރުއްސުންލެއްވި 

 ޒަރީޢާ ތުގެނަޖާ ކިޔައިލުމުންވެސް ދުލުން ހަމައެކަނި( އަދި. ދާނެއެވެ ބަޔާންވެގެން ތިބާއަށް މާނަ ބަހުގެ
 ތިބާއަށް ޞައްޙަނޫންކަންވެސް އެބަސް މީހުންގެ ޖެހިފައިތިބި މަޅީގައި ކެހިވެރި )ބުނެ ފުދޭނެއޭ އެއްކަމަށް

 . އެނގޭނެއެވެ

 އެ( ހުޝިޔާރުވުން ޝަރުޠަށް ހަދީޘްފުޅުގައިވާ ރިވާކުރެއްވި  ޞާމިތު ބުނު ޢުބާދަތުރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް .7
 .)ކިޔުން الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ޅަށްޓަކައިވަޖުހުފު ގެ تعاىل هللا  ޝަރުޠަކީ

 .ވަޑައިގެންފައިވުން ބޭނުންފުޅުވެ ހުޝިޔާރުވުމަށް މައްޗަށް މަތިވެރިކަމުގެ ގެ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ނަބީބޭކަލުންވެސް .8

 ކަލިމަ ކުރެ ކުންމީސްތަ ވުމާއިއެކުވެސް ބަރުވެގެން ވުރެ މަޚްލޫޤުންނަށް ހުރިހާ މިކަލިމަފުޅު الَ إِلَه إِالَّ اُهللا .9
 . ހުޝިޔާރުވުން ވިސްނައި އެކަމަށް ލުއިވާއިރު ތިލަފަތް ގިނަމީހުންގެ ތިބި ކިޔައިގެން ދުލުން

 .ސާބިތުވުން ނައްޞުން ވާކަން ހަތްބިންވެސް ހަތްއުޑުވާފަދައިން .10

 . ސާބިތުވުން ވެފައިވާކަން އާބާދު މަޚްލޫޤުން ބިންތަކުގައި އެއުޑުތަކާއި ހަމަކަށަވަރުން .11
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  )1(.ސާބިތުވުން ވާކަން ސިފަފުޅުތައް އަށް تعاىل هللا އިދިކޮޅަށް ޢަޤީދާއާ ބާޠިލު މަޒުހަބުގެ أشعري .12

 ރަގަނޅަށް ތިބާ ޙަދީޘްފުޅު ރިވާވެގެންވާ ކިބައިން ގެ  أنس بن مالكރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .13
اَهللا حرم علَى  فَإِنَّ" ރިވާވެގެންވާ ކިބައިން ގެ  عتبان بن مالك ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް ދެނެގެންފިނަމަ

كي بِذَلغتبإِالَّ اُهللا  ي قَالَ الَ إِلَه نارِ ماِهللا الن هجإِالَّ اُهللا ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި ގެ هللا": މާނައީ(  "و الَ إِلَه 
 ފުޅުގެޙަދީޘް މި .")ޙަރާމްކުރައްވައިފިއެވެ ނަރަކައަށް އެފަދަމީހާ تعاىل هللا ފަހެ. ދަންނައެވެ ހާކިޔައިފިމީ
 ޒަރީޢާއެއްކަމަށް ނަޖާތުގެ ކިޔައިލުމަކުން ކަލިމަދުލުން ހަމައެކަނި، ދޫކޮށްލުންކަމާއި ޝަރީކުކުރުން މުރާދަކީ

 . ގޭނެއެވެނއެ ތިބާއަށް ނުފުދޭނެކަން

، ކަމަށާއި ދެއަޅުން ގެ تعاىل هللا އަކީ  عليه السالم عيسى ިއާއ  صلّى اهللا عليه وسلّم حممد .14
 .ފިކުރުކުރުން ވިސްނާ މެދު އޮތުމާއި އޮތް ސްފައިއައި ދެރަސޫލުންކަމަށް

عليه  عيسى ހެއްދެވުމުގައި ކަލިމަފުޅުން )كُن( ގެ تعاىل هللا) ޚިލާފަށް އިންސާނުންނާއި ހުރިހާ އެހެން( .15
 )2(.ދެނެގަތުން ވެފައިވާކަން ޚާއްޞަ السالم

                                                

އަދި ބާކީ ސިފަފުޅުތައް . ގެ ހަތް ސިފަފުޅު ޤަބޫލުކުރެތެވެ اهللا تعاىل ްމަޒުހަބުގެ މީހުނ أشعري :فائدة )1(
 ވޮޑިގެންވުމާއި، މިބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރާ ހަތް ސިފަފުޅަކީ، ދެނެވޮޑިގެންވުމާއި، އައްސަވާ. ކުރެތެވެ تأويل
 كالمމާއި، ޑިގެންވުމާއި، އިރާދަކުރެއްވުވޮ ތަވެވޮޑިގެންވުމާއި، ކުޅަދުންވަން ވޮޑިގެންވުމާއި، ދިރިދެމި ބައްލަވާ

އަށް  األشعري احلسن أبو إمامމީހުންގެ ންނޭ ކިޔުނީ މިބައި  يأشعرމިބައިމީހުންނަށް . ކުރެއްވުމެވެ
ނަމަކަށް  "ةانبإلا"މިކަމަށް ރައްދުދީފައި  ،ފަހުން މިކަލޭގެފާނު މި ބާޠިލް ޢަޤީދާއިން ތައުބާވެ. ނިސްބަތްކޮށެވެ

  . ނަމަވެސް މި މަޒުހަބުގެ މީހުން އެބައި މީހުންގެ ގޮތެއް ދުލެއް ނުކުރިއެވެ. ތެއް ލިޔުއްވިއެވެކިޔާ ފޮ
  

 އިފިރިހެނަކާ ހެއްދެވީ تعاىل هللا އިންސާނުން އެންމެހައި ފިޔަވައި ފާނުޙައްވާގެ ދިއަ ގެފާނާއި آدم :يقول املترجم) 2(
. ކަލިމަފުޅުންނެވެ މި.) ވާށެވެ( كُن ހައްދަވާފައިވަނީ تعاىل هللا ޢީސާގެފާނު ނަމަވެސް. ޒަރިއްޔާއިންނެވެ އަންހެނެއްގެ

 تعاىل هللا ސާބިތުކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިކަން. ނުލައެވެ ބީހުމަކާ ފިރިހެނަކު އެއްވެސް ޖިސްމުފުޅުގައި މަރިޔަމްގެފާނުގެ

           M v      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }|   {  z  y    x   w . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
¦L   )ޙަޟްރަތުގައި ގެ هللا ލަކީސާމި ޢީސާގެފާނުގެ ހަމަކަށަވަރުން": މާނައީ )59 :عمران آل 

 އެވަގުތު ހަމަ ދެން. ވާށެވެ  "نكُ" ވަޙީކުރެއްވީ ހައްދަވައި ވެލިން އާދަމުގެފާނު އެކަލާނގެ. މިސާލެވެ އާދަމްގެފާނުގެ
 ނަޞާރާއިންގެ ބަޔާންއެކުރެއްވީ މިނުކުތާ - محه اهللار - مصنف ިމިތާނގައ ".ޚަލްޤުވެއްޖެއެވެ އާދަމްގެފާނު

= 
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 .ދެނެގަތުން އެއްކަންފުރާނަ ތެރެއިން ފުރާނަތަކުގެ ހެއްދެވި تعاىل هللا އަކީ عليه السالمعيسى  .16

 .ހުރިމާތްކަން އީމާންވުމުގައި މައްޗަށް ވާކަމުގެ ޙައްޤުވެގެން ނަރަކަ ކަމަށާއި ޙައްޤުވެގެންވާ ސުވަރުގެ .17

رسول اهللا صلّى  ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ ރިވާވެގެންވާ ކިބައިން ގެ ޞާމިތު ބުނު ޢުބާދަތުރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .18
 "ތަކުގެ މައްޗަށްޢަމަލު ކޮށްފައިވާ އޭނާ" "ى ما كَانَ من العملِعلَ" މިބަސްފުޅު ގެ  اهللا عليه وسلّم

 ގޮތުގައި ޙައްޤުވެގެންވާ ހެކިދިނުން ކަންތަކަށް ބަޔާންވެގެންވާ ޙަދީޘްގައި އެބަހީ( ދެނެގަތުން ގަޅަށްނރަ
 ދޭހަވީ އިންމި. އެވެ ވަންނާނެ ސުވަރުގެ އެމީހަކު ހުރިނަމަވެސް ޢަމަލުތައް ގޮތަކަށް ކޮންމެ ހެކިދީފިނަމަ

 .)ޝަރުޠެއްކަމެވެ ތައުޙީދަކީ ވަނުމަށްޓަކައި ސުވަރުގެ އެއްޗަކީ

 ވާނޭކަންފަރާތް ދެ ތިލަފަތުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ކިރުމަށްޓަކައި ޢަމަލުތައް މީސްތަކުންގެ ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި .19
 .ދެނެގަތުން

كَمايليق " ނަމަވެސް .ދެނެގަތުން ންމޫނުފުޅުވާކަ އެކަލާނގެ ސާބިތުވުމުން ވަޖުހުފުޅު ގެ تعاىل هللا ޙަދީޘްގައި .20

هއެހެނީ. އެކަށީގެންވާގޮތަށެވެ ޒާތުފުޅާ އެކަލާނގެ "بِذَات   M2  1  43L )11 :الشورى( 
   ).އެއްޗެއްނުވެއެވެ އެއްވެސް އެހެން އެއްފަދަ އެކަލާނގެއާއި

  

  

++++++++

= 

   M   cb  a  `  _L. ބުނެތެވެ އެބައިމީހުން. ކުރުވުމަށެވެތަންބީހު  މީސްތަކުން ޢަޤީދާއިން ޖަމާޢަތެއްގެ
 މަރްޔަމްގެފާނާއި ބުނާގޮތުގައި މީހުން އެބައި." އީ ތިން އިލާހުން ކުރެ އެއް އިލާހެވެ هللا " )73 :ةاملائد(

 ގެ ألوهية އެދެކަލުންނަށް އެބައިމީހުން ޚަލްޤުވެވުމުން ޢީސާގެފާނު ނުލައި ބައްޕައަކާއި. އިލާހުންނެވެ ދެ ފާނަކީޢީސާގެ

 M   ut  s  r   q  pL. ކުރިއެވެ އަށް هللا ނިސްބަތް ޢީސާގެފާނުގެ އަދި. ދަރަޖަދިނެވެ
 ގެ هللا ، سبحانه وتعالَى عما يشرِكًون ".ދަރިކަލެކެވެ ގެ هللا ޢީސާގެފާނަކީ. ބުންޏެވެ ނަޞާރާއިން" )30 :ةالتوب(

  . ކުރީއެވެ ޝިރުކު އާ هللا އެބައިމީހުން ބަދަލުގައި އިޤުރާރުވުމުގެ ވަންތަކަމަށް ކުޅަދުން
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    ންނާނެކަންވަ ސުވަރުގެ ނުލައިއި ހިސާބަކާ އެއްވެސް މުވައްޙިދުން ޙަޤީޤީ
  ބާބު ނަންގަތް

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

M >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5     ?L )މާނައީ )120 :النحل :

. ބޭކަލެކެވެ ކިޔަމަންތެރި އަށް هللا. ނަމޫނާއެކެވެ. އިމާމެކެވެ )މީސްތަކުންނަށްވާ( ފާނަކީ އިބްރާހީމްގެ ހަމަކަށަވަރުން"
 މުޝްރިކުންގެ އެކަލޭގެފާނު އަދި. ބޭކަލެކެވެ އަޅުކަންކުރެއްވި އަށް هللا ހަމައެކަނި ދޫކޮށް ންތައްއިލާހު ބާޠިލްއެންމެހާ

  ".ތެރެއިންވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا އަދިވެސް

 MÞ  Ý  Ü  Û  Ú  L  )59 :املؤمنون(  
އިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއާ ޝަރީކުނުކުރާ އެބަ) މުއުމިނުންނަކީ(އަދި އެބައިމީހުންނަކީ ": މާނައީ

 އަހުރެން. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން -رمحه اهللا- محنحصني عبد الر  ."މީހުންނެވެ
 ރޭގައި ކަލޭމެންކުރެ. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ވަނިކޮށް އަރިހުގައި ގެ -رمحه اهللا- سعيد بن جبري  އެއްދުވަހަކު
 ހުރީ އެވަގުތު އަހުރެން. ދެންނެވީމެވެ އަދި. އަހުރެންނެވެ. ދެންނެވީމެވެ އަހުރެން؟ ކާކުހެއްޔެވެ ދެކުނީ ތަރި ވެއްޓުނު
 ހޭލައި އެވަގުތު ކަށިޖެހުމުން ގައިގައި އަހުރެންގެ އެއްޗެއް ވެސް ކޮންމެ !ކިއެއްތަ އަދި. ނޫނެވެ ކުރާކަށްވެސް ނަމާދު

 އަހުރެން؟ ކިހިނެއްތޯއެވެ ކަންތައްކުރީ ތިބާ ކަށިޖެހުމުން. ވިދާޅުވިއެވެ - رمحه اهللا- ريسعيد بن جب ދެން. ހުރެވުނީއެވެ
 ކޮންސަބަބަކާ ޖެހުނީ އެކަންކުރަން ތިބާ. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. މެތުރީއެވެ އަހުރެން އެތާނގައި. ދެންނެވީމެވެ
 ޙަދީޘްފުޅެއްގެ ބަޔާންކޮށްދެއްވި އަހުރެމެންނަށް -اهللا رمحه- إمام شعيب  އެއީ. ދެންނެވީމެވެ އަހުރެން؟ ހުރެތޯއެވެ

 ކޮން ކޮށްދެއްވީ ބަޔާން ތިބާއަށް -رمحه اهللا- إمام شعيب . ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا- سعيد بن جبري . ސަބަބުންނެވެ
 ންކިބައި ގެ  بريدة بن حصني ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އެކަލޭގެފާނު. ދެންނެވީމެވެ އަހުރެން؟ ޙަދީޘްފުޅެއްތޯއެވެ
 ނުވަތަ އެސްފީނާޖެހިގެން": މާނައީ "ةيةَ إِال من عينٍ أَو حمالَ رقُ" ޙަދީޘްފުޅަކީ ބަޔާންކޮށްދެއްވި އަހުރެމެންނަށް

  ".ނުވެއެވެ މެތުރުމެއް މެނުވީ ކަށިޖެހުމުން ސޫތްޕެއް ވިހަގަދަ
 އެކަންތައްކުރީ މީހަކު ޢަމަލުކުރި ޙަދީޘްފުޅަކަށް އަޑުއެހި އެމީހަކު. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا- سعيد بن جبري

 ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم هللا رسول  ،ޢައްބާސް އިބްނުރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް އަހުރެމެންނަށް އެކަމަކު. ރަނގަޅަށެވެ
  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. މިފަދައިންނެވެ ވަނީ ހަދީޘްފުޅުގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވި އަރިހުން
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"لَيع ترِضع هعم سلَيو بِيالنو ،النجالرلُ  وجالر هعمو بِيطُ، والنهالر هعمو بِيالن تأَيفَر ،ماُألم 
ا سواد هذَا موسى وقَومه، فَنظَرت فَإِذَ: أَحد، إِذْ رفع لي سواد عظيم، فَظَننت أَنهم أُمتي، فَقيلَ لي

ثُم نهض ". هذه أُمتك، ومعهم سبعونَ أَلفًا يدخلُونَ اجلَنةَ بِغيرِ حسابٍ والَ عذَابٍ: عظيم، فَقيلَ لي
اِهللا صلّى اهللا عليه  ولَفَلَعلَّهم الَّذين صحبوا رس: فَدخلَ منزِلَه، فَخاض الناس في أُولئك، فَقَالَ بعضهم

ِ يف اِإلسالمِ فَلَم يشرِكُوا بِاِهللا شيئاً: ، وقَالَ بعضهم وسلّم وذَكَروا أَشياَء، ... فَلَعلَّهم الَّذين ولدوا
الَ يسترقُونَ، والَ يكْتوونَ، هم الَّذين : "فَأَخبروه، فَقَالَ  صلّى اهللا عليه وسلّم فَخرج علَيهِم رسولُ اِهللا

. ادع اَهللا أَنْ يجعلَنِي منهم: فَقَام عكَّاشةُ بن محصنٍ فَقَالَ". والَ يتطَيرونَ، وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ
 "سبقَك بِها عكَّاشةُ: "فَقَالَ. علَنِي منهمادع  اَهللا أَنْ يج: ثُم قَام رجلٌ آخر، فَقَالَ". أَنت منهم: "فَقَالَ

)صتخطَرواه البخاري مما ورالًو ملسمو رمذي والنالتو اللَّفْظُ لَهسائيو(  
 ފަހެ. ހުށަހެޅުނެވެ އުއްމަތްތައް ކުރިފުޅުމައްޗަށް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ )واهللا أعلم، މިޢުރާޖްގެ ރޭގައި"( :މާނައީ
 ދެމީހުން އެކަކު އެކުގައި އެނަބިއްޔާއާ ނަބިއްޔަކު އަދި، ވަނިކޮށާއި ޖަމާޢަތެއް އެކުގައި އެނަބިއްޔާއާ އްޔަކުނަބި

. ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެ ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުވާހާލު އެކަކުވެސް އެކުގައި އެނަބިއްޔާއާ ނަބިއްޔަކު އަދި، ވަނިކޮށާއި
 ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އެއީ ފަހެ. އުފުލާލެވުނެވެ ޖަމާޢަތެއް ބޮޑު މައްޗަށްކުރިފުޅު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ހަމައެހިނދު

 ޤައުމުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ ފާނާއި މޫސާގެ މިއީ. ބުނެވުނެވެ ،ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދެން. ހީފުޅުކުރެއްވީމެވެ އުއްމަތްކަމުގައި
، ފަހެ. ޖަމާޢަތެކެވެ ބޮޑު މައެހާމެހަ ފެނިވަޑައިގަތީ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެހިނދު ދެންހަމަ. މީސްތަކުންނެވެ

 ހިސާބަކާއި އެއްވެސް ތެރޭގައި އެބައިމީހުންގެ އަދި. އުއްމަތެވެ ކަލޭގެފާނުގެ މިއީ. ބުނެވުނެވެ ،ތިމަންކަލޭގެފާނަށް
 ކުރައްވާފައި ޙަދީޘްފުޅު މިފަދައިން ދެން ".މީހުންވެއެވެ ހާސް ހަތްދިހަ ވަންނާނޭ ސުވަރުގެ ނުލައި ޢަޛާބަކާ
 ކުރަން ބަޙުޘް މެދު އެބައިމީހުންނާ މީސްތަކުން ދެން. ވެދެވަޑައިގެންނެވިއެވެ ގެކޮޅަށް ތެދުވެވަޑައިގެން ފާނުއެކަލޭގެ
 އުޅުއްވި އެކުގައި އާ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  އެބައިމީހުންނަކީ. ބުނެފިއެވެ މީހުން ބައެއް .ފެއްޓިއެވެ

 هللا، އުފަންވެ ދީނުގައި އިސްލާމް އެބައިމީހުންނަކީ. ބުނެފިއެވެ މީހުން އެއްބަ އަދި. ކުރެވެއެވެ އުއްމީދު މީހުންކަމުގައި
 ޚިޔާލުތައް އެކި އެކިބޭކަލުން މިގޮތަށް. ކުރެވެއެވެ އުއްމީދު ކަމުގައި މީހުން ނުކުރާ ޝިރުކެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް އާ

 ދެން. ވަޑައިގެންފިއެވެ سلّمصلّى اهللا عليه ورسول اهللا  ގާތަށް އެބައިމީހުންގެ ދަނިކޮށް ފާޅުކުރަމުން
 ކިބައިން މީސްތަކުންގެ އެބައިމީހުންނަކީ". ކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘްފުޅު ދެއްވުމުން ޚަބަރު އެކަމުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން

 އަދި، ނުބަލާ ފާލުވެސް އުދުއްސައިގެން ދޫނި އަދި ނާންދާ ގައިވެސް )ފަރުވާއަށްޓަކައި( އަދި ނޭދޭ ދިނުމަށް )1(މަތުރައި

                                                

އް ފުޒެެޝިރުކުގެ ލަ ތަކުގައި ލަފުޒު ބޭނުންކުރާ މެތުތުރުމަށް އެއީ. ހުއްދަވެގެންވެއެވެ މެތުރުން :يقول املترجم) 1(
 ވިދާޅުވެ ސޫރަތް މިތިން فلق ، ناس إخالص ، ލައްޕަވާއިރު އަވަހާރަފުޅު ރަސޫލާ  ކީރިތި އެހެނީ. ވެނުވާނަމައެ

 އަދި. އައިސްފައިވެއެވެ ރިވާވެގެން ބުޚާރީގައި މަތުރުއްވާކަމަށް ހަމައަށް ފައިންޕުޅާ ފެށިގެން އިސްތަށިފުޅުން
 އެތަކުލީފު ،ވިދާޅުވެ ސޫރަތް ދެ  )ناس ،فلق( ޛަތައިނިމުޢައްވި ޖެހިވަޑައިގެންވިފިނަމަ ލީފެއްތަކު އެކަލޭގެފާނަށް

= 
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 ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އެހިނދު ދެން ."މީހުންނެވެ ވަކީލުކުރާ ރަސްކަލާނގެއަށް ވެރި އެބައިމީހުންގެ ކަނިހަމައެ
 ތެރެއިން އެބައިމީހުންގެ. ރަސޫލާއެވެ ގެ هللا އޭ. ދެންނެވިއެވެ ވަޑައިގެން ތެދުވެ  މިޙްޞަން ބިން ޢުއްކާޝާ

 އެބައިމީހުންގެ ވާހުށީ ތިބާ". ކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘްފުޅު! ށެވެދުޢާކޮށްދެއްވާ އަށް هللا      އެދި ލެއްވުމަށް އަހުރެންވެސް
 އަހުރެންވެސް )!ރަސޫލާއެވެ ގެ هللا އޭ(. ދެންނެވިއެވެ ވަޑައިގެން ތެދުވެ ބޭކަލަކު އެހެން ދެން ".ތެރެއިންނެވެ
 ޢުއްކާޝާ )ދުޢާގައި( އިއެކަމުގަ". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ އެދި ލެއްވުމަށް ތެރެއިން ންގެއެބައިމީހު

. ލަފުޒެވެ ގައިވާ މުސްލިމް މިއީ އަދި. މުސްލިމެވެ އާއި ބުޚާރީ ރިވާކުރެއްވީ ޙަދީޘް މި( "ހިގައްޖެއެވެ ފަހަނަޅައި ތިބާ
 ވެސް ތިރުމިޛީ އާއި ނަސާއީ އަދި. ވެއެވެ ރިވާވެގެން މިޙަދީޘް ތަފްޞީލުކޮށްވެސް އަދި ކޮށް މުޚްތަޞަރު ގައި ބުޚާރީ
  ).ވާކުރެއްވިއެވެރި މިޙަދީޘް

  
= 

 ރުޙުސި ޔަހޫދީއަކު ކިޔުނު އަޢުޞަމް ބުނު ދުބީލަ އެކަލޭގެފާނަށް އަދި. މަތުރުއްވައެވެ ތަނުގައި ޖެހިވަޑައިގެންނެވި
 ކަމުން މިހެން. ވެސާބިތުވެއެ ކަމަށްވެސް ރުއްވިމެތު ވިދާޅުވެ މުޢައްވިޛަތައިނި ވަޑައިގެން ޖިބްރީލްގެފާނު ހެދުމުން

 މެތުރުން އަކުން ދުޢާސުއްނަތުން ވާރިދުވެގެންވާ  އާއި މުޢައްވިޛަތައިނި. ވެއެވެ ހުއްދަވެގެން ރުންމެތު
 ކުރެއްވީ ނަފީ އިރު ބަޔާންކުރެއްވި ސިފަތައް އެބައިމީހުންގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އައުލާވެގެންވެއެވެ
 ލާމާއްޢަ. ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ ސާބިތު ލްތަވައްކު ފުރިހަމަ އެއީ .)ދުމެވެމެތުރުމަށް އެ(. އިސްތިރްޤާއެވެ

 ކުރައްވަމުން ބަޔާން ފަރަޤު ދެމެދު މީހާއާއި އެދޭ މެތުރުމަށް މީހާއާއި މަތުރާ رمحه اهللا މްޔިޤައްލްއިބްނު
 ނޫން هللا އެކު ނިޔަތާއި އެދި މަކަށްކަ ފަރާތަކުން އެހެން އަކީ )އެދޭމީހާ މެތުރުމަށް( އަލްމުސްތަރުޤީ. ވެފައިވެއެވެޅުވިދާ

 ވާއިކްތި. މީހެކެވެ ރަގަޅު އަކީ )މަތުރާމީހާ( އައްރާޤީ. ވާމީހާއެވެ ލައިގެން ކުރިމަތި )އެދުމުގައި ފަރުވާއަށް( ފަރާތަކަށް
 އެއީ. އައިސްފައިވެއެވެ ވާރިދުވެގެން ރިވާޔަތް ވައްތަރުގެ ހަތަރު ބެހޭގޮތުން މިކަމާ. ހުއްދަވެގެންވެއެވެ ކުރުންވެސް

   ކީރިތި ރަސޫލާ ވަނީ ރިވާޔަތެއްގައި އަނެއް. ކޮށްދެއްވިއެވެ ވާއިކްތި ޒަރާރާއަށް ބުނި އަސްޢަދު ކީރިތި ރަސޫލާ 
 މީހާގެ ދޫކޮށްލި ކުރުން އެކަން ވަނީ ރިވާޔަތެއްގައި އަނެއް. ކުރައްވާފައެވެ ބަޔާން ނުގަންނަވާކަން ރުހިވަޑައި އެކަމަށް
  މްޔިޤައްލްއިބްނު މާލާއްޢަ. ކުރައްވާފައެވެ މަނާ އެކަން ވަނީ ރިވާޔަތުގައި އަނެއް. ފައެވެކުރައްވާ ތަޢުރީފު މައްޗަށް

 އަދި. މައްޗަށެވެ ކަމުގެ ހުއްދަކަމެއް ކުރަނީ ދަލީލު ކުރެއްވުން އެކަން ކީރިތި ރަސޫލާ  ވިދާޅުވެފައިވަނީ اهللا رمحه
 މައްޗަށް މީހާގެ ދޫކޮށްލި ކުރުން އެކަން އަދި. ނުކުރެއެވެ އްދަލީލެ މައްޗަށް ކަމެއްކަމުގެ މަނާ ނުގެންނެވުން ރުހިވަޑައި
 އެކަން އަދި. މައްޗަށެވެ ކަމުގެ މަތިވެރިވެގެންވާ، އައުލާވެފައި ދޫކޮށްލުން ކުރުން އެކަން ކުރަނީ ދަލީލު ކުރުން ތަޢުރީފު
 ނަފީ ވާއިކްތި ކިބައިން މީހުންގެ އެބައި  ކީރިތި ރަސޫލާ .މައްޗަށެވެ މަކްރޫހަކަމެއްގެ ކުރަނީ ދަލީލު ކުރެއްވުން މަނާ

 ވިހަވެފައިވާ ގޮތަކީ ކުރާ ވާއިކްތި. ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ ސާބިތު ގޮތުގައި ފުރިހަމަ ތަވައްކަލް ކުރެވޭ އަށް هللا ކުރެއްވީ
   .ޖެއްސުމެވެ އެއްޗެއް ދޮންކޮށްފައި ގޮތުން ފަރުވާއެއްގެ ތަނެއްގައި އެނޫންވެސް އެފަދަ ނުވަތަ ތަނެއްގައި

 އަދި. ނޫނެވެ ކަމެއް ވެގެންވާ ހުއްދަ އެއްގޮތަކަށްވެސް މިއީ. ދަންނައެވެ ފާލުބެލުން އުދުއްސައިގެން ދޫނި، ފަހެ ދެން
  .اهـ. ވާކަމެކެވެ ތެރެއިން ޝިރުކުގެ މިއީ
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

  .ދެނެގަތުން )ވެގެންވާކަން ތަފާތު( ދަރަޖަތައް މީސްތަކުންގެ ތައުޙީދުގައި .1

 .ވެގެންވުން ބަޔާން މާނަ ކުރުމުގެ ޚާލިޞް ތައުޙީދު .2

 މައްޗަށް އެކަމުގެ އަންގަވާ تعاىل هللا ކަމުގައި ނޫން އްބޭކަލެ ތެރެއިންވާ މުޝްރިކުންގެ އިބްރާހީމްގެފާނަކީ .3
 .ކުރެއްވުން ތަޢުރީފު އެކަލޭގެފާނަށް

 .ތަޢުރީފުކުރެއްވުން تعاىل هللاް މައްޗަށ ކަމުގެ ސަލާމަތްވެގެންވާ ޝިރުކުން އެބޭކަލުން ބޭކަލުންނަށް ވަލީވެރި .4

 ންކަންތެރެއި ކުރުމުގެ ޚާލިޞް ތައުޙީދު ވަނީ އެއްކިބާވުން އެންދުމުން ގައި )ފަރުވާއަށްޓަކައި(، މެތުރުމާއި .5
 .ބަޔާންވުން

 .އެކުލަވާލުމެވެ ތިންސިފަ ވެގެންއެވާ ބަޔާން ކީކުރުމަަވަކީލު ޙަޤީޤަތުގައި .6

 ބޭކަލުންގެ އަޞްޙާބު ދެނެވަޑައިގަތުމުގައި ނުވާނެކަންހާސިލު ދަރަޖަތައް އެމަތިވެރި މެނުވީ ޢަމަލުކުރުމުން .7
 .ފުންކަން ޢިލްމުގެ

 .ވަޑައިގެންފައިވުންދަހިވެތިވެ އެބޭކަލުން މައްޗަށް ހެޔޮކަންތަކުގެ .8

 .މާތްކަން މިއުއްމަތުގެ ގޮތުން މިޤްދާރުގެ ކައިފިއްޔަތާއި .9

 .މާތްކަން ބޭކަލުންގެ އަޞްޙާބު މޫސާގެފާނުގެ .10

 .ހުށަހެޅުން އުއްމަތްތައް މައްޗަށް ކުރިފުޅު ގެސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި ނަބިއްޔާ .11

 އެކުގައި ނަބިއްޔަކާއި އުއްމަތެއްގެއެ ކުރެވޭނީ މަޙްޝަރު އުއްމަތެއްވެސް ކޮންމެ ހަމަކަށަވަރުން .12
 .ވަކިވަކިންނެވެ

 .މަދުކަން މީސްކޮޅުންގެ އިޖާބަދިން ބޭކަލުންނަށް ނަބީ .13

 ދުވަހުގައި ޤިޔާމަތް ނަމަ ނަބީބޭކަލަކު އިޖާބަނުދިން މީހަކު އެއްވެސް އެނަބީބޭކަލަކަށް ހަމަކަށަވަރުން .14
 .ބަޔާންވުން ގިނިކަންޏާކަން ވަޑައިގަންނަވާހުށީ މައިދާނަށް މަޙްޝަރުގެ

 މަދުވުމުގެ އަފުރާދުން، ނުޖެހުމާއި މަޅީގައި ކެހިވެރި ސަބަބުން ގިނަވުމުގެ ރާދުންއަފު ފައިދާއަކީ މިޢިލްމުގެ .15
 .މެވެނުވު ޒާހިދު ސަބަބުން
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 .ހުއްދަވެގެންވުން މެތުރުން ކަށިޖެހުމުން ސޫތްޕެއް ވިހަގަދަ، ޖެހިގެންނާއި އެސްފީނާ .16

 ހަމަކަށަވަރުން" ،"قَد أَحسن منِ انتهى إِلَى ما سمع، ولَكن كَذَا وكَذَا"  رمحه اهللا ޖުބައިރު ބުނު ސަޢީދު .17
 ހަމައަށް އަހުރެމެންނާއި އެކަމަކު. ރަނގަޅަށެވެ އެކަންތައްކުރީ ޢަމަލުކޮށްފިމީހާ ޙަދީޘްއަކަށް އަހައިފި އެމީހަކު

 ފުންކަން ޢިލްމުގެ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ސްފުޅުންމިބަ ".ގޮތަކަށެވެ އެވެނި މިވެނި ޙަދީޘްގައިވަނީ ފޯރާފައިވާ
 .އެގެއެވެ ކަންވެސް ޚިލާފުނުވާ ޙަދީޘާ ދެވަނަ ޙަދީޘް ފުރަތަމަ އަދި. ގެއެވެނއެ

 އެކަމަކުން ސަލަފުއްޞާލިޙުން ތަޢުރީފްކުރުމަކީ އިންސާނާއަށް ސިފައަކުން ނުވާ ކިބައިގައި އިންސާނާގެ .18
 .ބަޔާންވުން ންވަޑައިގެންފައިވާކަމެއްކަ ދުރުވެ މުޅިން

 ވާހުށީ ކަލޭގެފާނު" "أَنت منهم"  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަށް މިޙްޞަން ބުނު ޢުއްކާޝާ .19
 ތެރެއިން ޢަލާމަތްތަކުގެ ނުބުއްވަތުގެ ވަނީ ވިދާޅުވުން މިފަދައިން ."ތެރެއިންނެވެ އެބައިމީހުންގެ
 .ޢަލާމަތަކަށެވެ

 .މާތްކަން މިޙްޞަންގެ ބިން ޢުއްކާޝާ .20

 ބަދަލުގައި ދެއްކުމުގެ ވާހަކަ ޞަރީޙަކޮށް ވަގުތު ބައެއް ގޮތުގައި ސާބިތުވެގެންވާ ޙަދީޘުން އިސްވެދިޔަ .21
 .ދާނެއެވެ ދެއްކި ވާހަކަ ކިނާޔާކޮށް އިޝާރާތާއި

 .ބަޔާންވުން ޚުލްޤުފުޅު ރިވެތި ގެ  ކީރިތި ރަސޫލާ .22

  

  

  

++++++++  



  ްތައުޙީދު ފޮތ 

17 
 

  

3 

  ނަންގަތްބާބު ބިރުވެތިވުން ކުރުމަށް ޝަރީކަ އާ هللا
  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

M }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r    �~L )48 :النساء(  
 ފާފަތައް އެނޫން އަދި. ނުފުއްސަވައެވެ ފާފައެއް ކުރެވޭ ޝަރީކު އެކަލާނގެއާ تعاىل هللا ހަމަކަށަވަރުން": މާނައީ

  ."ދެއްވައެވެ ފުއްސަވައި މީހަކަށް ކުރެއްވި އިރާދަ އެކަލާނގެ

  .ވިދާޅުވިއެވެ إبراهيم عليه السالم ޚަލީލު ގެ تعاىل هللاި އަދ

 M?  >  =   <  ;  L )35 :إبراهيم(  
 ކުރުމުން އަޅުކަން ބުދަށް ދަރީން މިއަޅާގެ، މިއަޅާއާއި! ރަސްކަލާކޮ ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވައި އޭ": މާނައީ

  "!އެއްކިބާކޮށްދެއްވާނދޭވެ

  . އައިސްފައިވެއެވެ ންވާރިދުވެގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގައި އަދި
"رغاَألص كركُم الشلَيع افا أَخم فوفَقَالَ"أَخ هنلَ عئاُء" :، فَسي5/428،429 :مسند إمام أمحد( "الر(  

 ކުޑަ "اَألصغرِ شرك" އެއްޗަކީ ބިރުފުޅުގަންނަ ބޮޑަށް އެންމެ ތިމަންކަލޭގެފާނު މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ": މާނައީ
އެއީ ". ކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘްފުޅު ވެވުމުން ސުވާލު ކޮންއެއްޗެއްތޯ އެއީ )ކުޑަޝިރުކު( "شرك اَألصغرِ"" .ޝިރުކެވެ

  ."ދެއްކުންތެރިކަމެވެ
 رسول اهللا. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ވެއެވެ ރިވާވެގެން ކިބައިން މަސްޢޫދުގެ ބުނުهللا  ޢަބްދު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް

  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ ليه وسلّمصلّى اهللا ع

"ارلَ النخاً داِهللا نِد وند نو معدي وهو اتم نصحيح البخاري(  "م(  
  ."ވަންނާނެއެވެ ނަރަކައަށް މަރުވެއްޖެމީހާ ގޮވާޙާލު ޝަރީކަކަށް އެހެން އެކު އާއި އެކަލާނގެ ފިޔަވައި هللا": މާނައީ

. ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ ރިވާކުރެއްވި މުސްލިމް އިމާމު ކިބައިން ގެ هللاޢަބްދު ބުނު ރުޖާބި ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  .ކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘްފުޅު صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން

"خئاً ديش بِه رِكشي هيلَق نمةَ، ولَ اجلَنخئاً ديش بِه رِكشاَهللا الَ ي يلَق نمارصحيح مسلم( "لَ الن(  
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 ސުވަރުގެ ބައްދަލުކޮށްފިމީހާ އާ هللا ،ޙާލު ނުކުރާ ޝަރީކު އެއްޗަކާ އެއްވެސް އާ هللا )ޤިޔާމަތް ދުވަހު"(: މާނައީ
  ."ވަންނާނެއެވެ ނަރަކައަށް ބައްދަލުކޮށްފިމީހާ އާ هللا ،ހާލު ކުރާ ޝަރީކު އެއްޗަކާ އެއްވެސް އާ هللا އަދި. ވަންނާނެއެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ކުލެވޭގައި އެމިބާބު

 .ބިރުވެތިވުން ޝިރުކަށް .1

 .ބާވަތެކެވެ ޝިރުކުގެ ދެއްކުންތެރިކަމަކީވެސް .2

 .އެވެ )ކުޑަޝިރުކު( އަޞްޣަރު ޝިރުކު ދެއްކުންތެރިކަމަކީ .3

 .ފާފައެވެ ވެވޭ ބިރުވެތި އެންމެ )އަޅާބަލާއިރު ފާފަތަކާއި އެހެން( މައްޗަށް ޞާލިޙުންގެ އެއީ .4

 ނަރަކަވެސް ޢަމަލަކުން އެންމެ ކުރެވޭ އެބަހީ( ކައިރިވެގެންވާކަން ސާނާއާއިން، ނަރަކަ ސުވަރުގެއާއި .5
 .)މެއެވެ ސުވަރުގެވެސް ހަމައެފަދައިން. ވެދާނެއެވެ ޙައްޤު އެމީހަކަށް

 .ޖަމާވެފައިވުން ވާކަން ކައިރިވެގެން ނަރަކަ އާއި ސުވަރުގެ ޙަދީޘްގައި އެއް .6

 ސުވަރުގެ ބައްދަލުކޮށްފިމީހާ އާ هللا ،ޙާލު ކުރާޝަރީކުނު އެއްޗަކާ އެއްވެސް އާ هللا ހަމަކަށަވަރުން .7
 ނަރަކައަށް ބައްދަލުކޮށްފިމީހާ އާ هللا ،ޙާލު ކުރާ ޝަރީކު އެއްޗަކާ އެއްވެސް އާ هللا އަދި. ވަންނާނެއެވެ
 .ވީނަމަވެސްމެއެވެ ކަމުގައި މީހާ އަޅުވެރި އެންމެ މީސްތަކުންކުރެ އެއީ. ވަންނާނެއެވެ

 ސަލާމަތް ކުރުމުން އަޅުކަން ބުދަށް ދަރީން އެކަލޭގެފާނުގެ ގެފާނާއިއެކަލޭ،  عليه السالم އިބްރާހީމް .8
 .އެއްމައްސަލައެވެ ބޮޑު މިއީ ދެންނެވުން އަށް هللا އެދި ކޮށްދެއްވުމަށް

 )36 :إبراهيم( M   GF  E   D  C   B  A L މިފަދައިން عليه السالم އިބްރާހީމް .9
ރުން އެބުދުތައް މީސްތަކުންކުރެ ގިނަ ބަޔަކު ހަމަކަށަވަ! އޭހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"

 .ވިދާޅުވެ މީސްތަކުންކުރެ ގިނަމީހުންގެ ޙާލަތުން ޢިބުރަތް ހާސިލުކުރެއްވުން." މަގުފުރައްދައިފިއެވެ

الَ إِلَه " ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި އާޔަތްތަކާއި އިސްވެދިޔަ ފަދައިން ކުރައްވައިފައިވާ ބަޔާން رمحه اهللا ބުޚާރީ އިމާމު .10
 . ބަޔާންވެގެންވެއެވެ ގެތަފްސީރު "اُهللا إِالَّ

 .މާތްކަން މީހާގެ ވެއްޖެ ސަލާމަތް ޝިރުކުން .11
  

++++++++
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 ނުވާކަމުގައި އިލާހަކު އެއްވެސް އެހެން ޙައްޤުވެގެންވާ އަޅުކަންވެވުން މެނުވީ هللا
  ުބާބ ނަންގަތް ގޮވައިލެވުން ދިނުމަށް ހެކި

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

MQ  P   `  _^   ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T  S  R     a
bL  )108 :يوسف(  

، ތިމަންކަލޭގެފާނާއި. މިއެވެ މަގަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ. ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު .)ފާނެވެ މުޙައްމަދުގެ އޭ"( :މާނައީ
 هللا އަދި. ދެމުއެވެ ދައުވަތު ދަށްތައުޙީ ގެ هللا ދަލީލާއިއެކު ޔަޤީންކަމާއި ފުރިހަމަ ތަބާވީމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް
  ."ނުވަމެވެ ތެރެއިން މުޝްރިކުންގެ ތިމަންކަލޭގެފާނު އަދި. ވޮޑިގެންވެއެވެ ހުސްޠާހިރުވަންތަވެ

އެކަލޭގެފާނު  .ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ ޢައްބާސް ބުނުهللا ޢަބްދު ރުއްސުންލެއްވި އެދެބަފައިކަލުންނަށް هللاމާތް
 ޙަދީޘްފުޅު އެކަލޭގެފާނަށް ފޮނުއްވަމުން ޔަމަނަށް ގެފާނުމުޢާޛު ى اهللا عليه وسلّمصلّرسول اهللا  .ވިދާޅުވިއެވެ
  .ކުރެއްވިއެވެ

: وفي رِواية ( إِنك تأْتي قَوما من أَهلِ الكتابِ، فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِلَيه شهادةُ أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا"
ّحووا اَهللا إِلَى أَنْ يي كُلِّ  )دف لَواتص سمهِم خلَيع ضرم أَنَّ اَهللا افْتهملفَأَع ،كذَلل وكأَطَاع مفَإِنْ ه

فَترد علَى نِيائهِم يومٍ ولَيلَة، فَإِنْ هم أَطَاعوك لذَلك، فَأَعلمهم أَنَّ اَهللا افْترض علَيهِم صدقَةً تؤخذُ من أَغْ
ائكَرو اكفَإِي ،كذَلل وكأَطَاع مهِم، فَإِنْ هائـفُقَريب سلَي هةَ املَظْـلُومِ فَإِنوعقِ داتو ،هِمالوأَم ا ـمهن

ابجاِهللا ح نيبأخرجاه يف الصحيحني( "و(  
 ފުރަތަމަ އެންމެ. ގާތަށެވެ ބައެއްގެ ކިތާބީންގެ އަހުލު ވަނީތިޔަވަޑައިގަންނަ ކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން": މާނައީ

ހެން އެއްވެސް މެނުވީ އަޅުކަން ވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެهللا އެބަހީ ( ގެ "الَ إِلَه إِالَّ اُهللا" އެބައިމީހުންނަށް
 އެއްކައުވަންތަކުރުމަށް هللا. ވެއެވެ ރިވާޔަތެއްގައި އެހެން. ދެއްވާށެވެ ދަޢުވަތު ދިނުމަށް ހެކި )އިލާހަކު ނުވާކަމަށް

 ދުވާލު، އިކާރެއަކޮންމެ، ވެއްޖެނަމަ ކިޔަމަންތެރި ކަލޭގެފާނަށް އެބައިމީހުން އެކަމުގައި ފަހެ. ދެއްވާށެވެ ދަޢުވަތު
 ކަލޭގެފާނަށް އެބައިމީހުން އެކަމުގައި ފަހެ. އަންގަވާށެވެ ކުރެއްވިކަން ފަރުޟު هللا މައްޗަށް އެބައިމީހުންގެ ފަސްނަމާދު
 ނެގޭނީ އެޒަކާތް. އަންގަވާށެވެ ކުރެއްވިކަން ފަރުޟު ޒަކާތް هللا މައްޗަށް އެބައިމީހުންގެ، ވެއްޖެނަމަ ތެރިކިޔަމަން

. ފަޤީރުންނަށެވެ ތެރެއިން އެބައިމީހުންގެ ދެވޭނީ އެޒަކާތް އަދި. އަތުންނެވެ މުއްސަނދިންގެ ތެރެއިން އެބައިމީހުންގެ
 ޒަކާތް މުދަލުން މޮޅެތި، އަގުބޮޑު އެބައިމީހުންގެ، ވެއްޖެނަމަ ކިޔަމަންތެރި ކަލޭގެފާނަށް އެބައިމީހުން އެކަމުގައި، ފަހެ
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 އެހެނީ. ސަލާމަތްވެލައްވާށެވެ ދުޢާއިން ބަދު މީހާގެ ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އަދި. ރައްކައުތެރިވެލައްވާށެވެ ނެގުމުން
  ."ވެއެވެނު ފަރުދާއެއް އެއްވެސް ދެމެދު އާ هللا އާއި ދުޢާ ބަދު އެ ގެނާއޭ ހަމަކަށަވަރުން

 ކިބައިން ގެ ދުސަޢު ބުނު ލުސަހު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް މުސްލިމު އިމާމު އާއި ބުޚާރީ އިމާމު އަދިވެސް
  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى عليه وسلّمرسول اهللا  ގެދުވަހު ޚައިބަރު. ރިވާކުރައްވައެވެ

فَبات الناس ". ، ويحبه اُهللا ورسولُه، يفْتح اُهللا علَى يديهعطين الرايةَ غَدا رجالً يحب اَهللا ورسولَهُأل" 
، كُلُّهم يرجو صلّى اهللا عليه وسلّميدوكُونَ لَيلَتهم أَيهم يعطَاها، فَلَما أَصبحوا غَدوا علَى رسولِ اِهللا 

هو يشتكي عينيه، فَأَرسلُوا إِلَيه فَأُتي بِه، فَبصقِ يف : فَقيلَ" بن أَبِي طَالبٍ؟ أَين علي: "أَنْ يعطَاها، فَقَالَ
انفُذْ علَى رِسلك حتى تنزِلَ : "عينيه، ودعا لَه، فَبرأَ كَأَنْ ملَ يكُن بِه وجع، فَأَعطَاه الرايةَ، فَقَالَ

احاِهللا، بِسفَو ،يهالَى فعاِهللا ت قح نم هِملَيع جِبا يبِم مهبِرأَخالَمِ، وإِلَى اِإلس مهعاد ثُم هِمت يدهَألنْ ي
  )متفق عليه( "اُهللا بِك رجالً واحداً خير لَك من حمرِِ الـنعمِ

 ދެކެ ރަސޫލާ އެކަލާނގެ އާއި هللا ދެއްވާނީ ދިދަ )ހަނގުރާމައިގެ( ލޭގެފާނުތިމަންކަ މާދަމާ ހަމަކަށަވަރުން: "މާނައީ
 އަތްޕުޅު އެބޭކަލެއްގެ ،هللا. ބޭކަލަކަށެވެ ލޯބިފުޅުވެލައްވާ ރަސޫލާ އެކަލާނގެ އާއި هللا ދެކެ އެބޭކަލަކު އަދި ލޯބިފުޅުވާ
 ބެހޭގޮތުން މީހަކާ ލިބޭނޭ ދިދަ ކުރީހޭދަ އެރޭ މީސްތަކުން ފަހެ ދެން ".ފަތަޙަކޮށްދެއްވާނެއެވެ ޚައިބަރު މައްޗަށް

 رسول އަޞްޙާބުބޭކަލުން، ވުމާއެކުންދުނހެ ހަމަ ދެން؟ ކާކަށްބާއެވެ ކުރެ އެމީހުން ދިދަލިބޭނީ އަޅެ. ބަޙުޘްކުރުމުގައެވެ
 އުއްމީދު ކަމަށް ލިބޭނޭ ދިދަ އެބޭކަލަކަށް ބޭކަލަކުވެސް ކޮންމެ. ވަޑައިގެންފިއެވެ އަރިހަށް ގެ  وسلّم صلّى اهللا عليه اهللا

 طالب علي بن أيب. ެކުރެއްވިއެވ ޙަދީޘްފުޅު صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  އެހިނދު ދެން. ކުރައްވައެވެ
 ޙާޟިރު އެކަލޭގެފާނު ދެން. އާލާސްކަންފުޅަކާގެންނެވެ ލޮލުގެ އޮންނެވީ އެކަލޭގެފާނު. ބުނެވުނެވެ އެހިނދު ؟ކޮބައިތޯއެވެ

صلّى اهللا رسول اهللا  އެހިނދު. ކުރެވިއްޖެއެވެ ޙާޟިރު އެކަލޭގެފާނު ދެން. ވައިފިއެވެފޮނުއް ބަޔަކު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި
. ދުޢާކޮށްދެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނަށް އަދި. ޖެއްސެވިއެވެ ލޯފުޅަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ކުޅުފޮދެއް ބަރަކާތްތެރި ގެ عليه وسلّم
 ތަކުލީފެއް ލޯފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން މީގެ ދިޔައީ ފަސޭހަވެގެން ރަނގަޅުވެ ލޯފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ދެންފަހެ
 އެބައިމީހުންގެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އަދި. ދެއްވައިފިއެވެ ދިދަ އަތްޕުޅަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ދެން. ގޮތަކަށެވެ ނެތްފަދަ
 އިސްލާމްވުމަށް މީހުންނަށްއެބައި ދެން. ވަޑައިގަންނަވާށެވެ މަޑުމައިތިރިކަމާއިއެކު ދާންދެން ފައިބައިފުމަށް މައިދާނަށް
. ބުނެދެއްވާށެވެ ޙައްޤުތައް ގެ هللا ވާޖިބުވާ މައްޗަށް އެބައިމީހުންގެ އެދީނުގައި އިސްލާމްވުމަށްފަހު އަދި. ދޭށެވެ ދަޢުވަތު
 ށްކަލޭގެފާނަ ދެއްކެވުންވެސް ހިދާޔަތް މީހަކަށް އެންމެ މެދުވެރިކޮށް ކަލޭގެފާނު ،هللا. ވިދާޅުވަމެވެ ގަންދެއްވާ هللا ފަހެ
  ".ހެޔޮވެގެންވެއެވެ ޖަމަލަކަށްވުރެ ރަތް

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
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 ހުންގެތަބާވީމީ އަށް صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  ދިނުމަކީ ދަޢުވަތު ތައުޙީދަށް ގެ هللا ހަމަކަށަވަރުން .1
 .މަގެވެ

 ޙައްޤުގެ ގިނަމީހުން ތެރެއިން ގެމީސްތަކުން ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ، ކުރުވުން ހުޝިޔާރު އިޚްލާސްތެރިކަމަށް .2
 އިޚްލާސްތެރިކަމެއް އެބަހީ(. ނަފުސުތަކަށެވެ އަމިއްލަ ގޮވަނީ އެމީހުން ވީނަމަވެސް ގޮވައިލިކަމުގައި މަގަށް

 .)ނުހުރެއެވެ

 .ތެރެއިންނެވެ ކަންތައްތަކުގެ ފަރުޟު ހިމެނެނީ بصرية ދަލީލާއި ދިނުމުގައި ދަޢުވަތު .3

 .ތެރެއިންނެވެ ދަލީލުތަކުގެ ވުމުގެ ރިވެތި ތައުޙީދު ވަނީ ރުވަންތަކުރުންހުސްޠާހި هللا ޢައިބަކުން ހުރިހާ .4

 .ތެރެއިންނެވެ ހަޑިހުތުރުކަމުގެ ޝިރުކުގެ ކަމެއްވަނީ ކޮންމެ ޢައިބަކަށްވާ ޒާތުފުޅަށް ގެ هللا .5

 ގެންދުރުވެ ކިބައިން މުޝްރިކުންގެ މުސްލިމުން މައްސަލައަކީ އެއް ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ މުހިއްމު އެންމެ .6
 .ވެދާނެތީއެވެ ތެރެއިން އެބައިމީހުންގެ ކަމުގައިވީނަމަވެސް ނުކުރި ޝިރުކު އެއީ. ވުމެވެ

 هللا އެބަހީ(. ތައުޙީދެވެ ވާޖިބަކީ ފުރަތަމަ އެންމެ ތެރެއިން ވާޖިބުކަންތައްތަކުގެ ދީނުގެ .7
 .)އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ

 .ގޮވާލުން ތައުޙީދަށް ކުރިން ވެސްނަމާދަށްވުރެ! ކިއެއްތަ އަދި ކުރިން ކަމެއްގެ ހުރިހާ ދީނުގެ .8

 މާނައަކީ މިބަސްފުޅުގެ "أَنْ يوحدوا اَهللا" ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ އިސްވެދިޔަ ގެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  .9
 .މާނައެވެ ހެކިދިނުމުގެ އަށް  "الَ إِلَه إِالَّ اُهللا "  ހަމަ

 އެކަމަކު. ދަނެތެވެ ނުވަތަ. ނުދަނެތެވެ މާނައެއް އުޙީދުގެތަ ވީނަމަވެސް ތެރެއިން އަހުލުކިތާބީންގެ ބައެއްމީހުން .10
 .ވެތެނުކުރެ ޢަމަލެއް މައްޗަށް ތައުޙީދުގެ އެ

 .ދިނުން ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ތަރުތީބުން ދިނުމުގައި ތަޢުލީމު ދީނުގެ .11

 ވާ ހިގެންއެއާޖެ ދެން، ބަޔާންކޮށްދިނުން މައްސަލަ މުހިއްމު އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ ދީނަށްގޮވައިލުމުގައި .12
 .ބަޔާންކޮށްދިނުން ތަރުތީބުން ކަމުގެ މުހިންމު މައްސަލަތައް

 .އެނގުން ފަރާތް ކުރެވޭ ރައްދު ޒަކާތް .13

 .ދުރުކުރުން ޝުބުހަތައް ކިބައިން ދަރިވަރުންގެ ޢިލްމުވެރިން .14

  .ބަޔާންވުން މަނާކަމެއްކަން އުޅުމަކީ ނަގަން ޒަކާތް މުދަލުން މޮޅު އަގުބޮޑު މީސްތަކުންގެ ނެގުމުގައި ޒަކާތް .15
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 .ރައްކައުތެރިވުން ދުޢާއިން ބަދު މީހާގެ ލިބިފައިވާ އަނިޔާ .16

صلّى اهللا رسول اهللا  ނުވާކަން ފަރުދާއެއް އެއްވެސް ދެމެދު އާއި هللا، ބަދުދުޢާއާއި މީހާގެ ލިބިފައިވާ އަނިޔާ .17
 .ދެއްވުން އަންގަވައި މީސްތަކުންނަށް عليه وسلّم

) ބޭކަލުން އަޞްޙާބު( ންބުސާހި ވަލީވެރިންގެ، އަށާއި  عليه وسلّمصلّى اهللا މުޙައްމަދު ސާހިބާ ރަސޫލުންގެ .18
 ތައުޙީދުގެ ހިމެނިގެންވަނީ މުސީބާތްތައް ހޫނުކަމާއި ބަނޑުހައި، ތަކުލީފުތަކާއި ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ނަށް

 . ތެރެއިންނެވެ ދަލީލުތަކުގެ

 އަދި ލޯބިފުޅުވާ ރަސޫލާދެކެ ލާނގެއެކަ އާއި هللا ދެއްވާނީ ދިދަ ހަނގުރާމައިގެ މާދަމާ ތިމަންކަލޭގެފާނު" .19
صلّى اهللا عليه  رسول اهللا ."ބޭކަލަކަށެވެ ވެލައްވާ ލޯބިފުޅު ރަސޫލާ އެކަލާނގެ އާއި هللا ދެކެ އެބޭކަލަކު
 .ޢަލާމަތަކަށެވެ ތެރެއިން ޢަލާމަތްތަކުގެ ނުބުއްވަތުގެ ވަނީ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުން މިފަދައިން وسلّم

 ނުބުއްވަތުގެ ވަނީ ޖެއްސެވުންވެސް ކުޅުފޮދެއް صلّى اهللا عليه وسلّم اهللا رسول ލޯފުޅަށް ފާނުގެ ޢަލީގެ .20
 .ޢަލާމަތަކަށެވެ ތެރެއިން ޢަލާމަތްތަކުގެ

 .މާތްކަން ގެ علي بن أيب طالب ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް .21

 ބަޙުޘް އެރޭ ބެހޭގޮތުން ބާއްޖަވެރިއަކާ ދެއްވާނެ ދިދަ ހަނގުރާމައިގެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  .22
 ޚައިބަރު ސަބަބުން އުންމީދުގެ ކުރި ދިދަދެއްވާފާނެކަމަށް އެބޭކަލަކަށް ބޭކަލަކުވެސް ކޮންމެ ކުރުމުގައާއި
 .މާތްކަން ޞަޙާބީންގެ ނެތުމުގައި ހަނދާން ޚަބަރު އުފާވެރި ފަތަޙަވުމުގެ

 ދިދަ މައިގެހަނގުރާ އެއީ. ސާބިތުވެއްޖެއެވެ އީމާންވުން މިންވަރަށް ވާޤިޢާއިން ޚައިބަރުގެ އިސްވެދިޔަ .23
 ކުރެއްވި މަސައްކަތް އެކަމަށް އަދި. ބޭކަލަކަށެވެ ނުކުރައްވާ މަސައްކަތެއް އެއްވެސް އެކަމަށް ހާސިލުވީ
 .މަޙްރޫމްވީއެވެ އެކަމުން ބޭބޭކަލުން

 މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު" "علَى رِسلك"  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ފޮނުއްވަމުން ޚައިބަރަށް ޢަލީގެފާނު .24
 .ސާބިތުވެއެވެ އަދަބުވެރިކަން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުމުގައި އެކަލޭގެފާނަށް މިފަދައިން" ޑައިގަންނަވާށެވެވަ

 .ދިނުން ދަޢުވަތު އިސްލާމްވުމަށް ކުރިން ހަނގުރާމަފެށުމުގެ .25

 ރަށްފަހަ ދެވަނަ( ބަޔަކަށްވެސް ކުރެވިފައިވާ ހަނގުރާމަ އަދި ދެވި ދަޢުވަތު އިސްލާމްވުމަށް އެއްފަހަރު ކުރިން .26
 .މަޝްރޫޢުވެގެންވާކަން ދިނުން ދަޢުވަތު )ދާއިރު ހަނގުރާމައަށް



  ްތައުޙީދު ފޮތ 

23 
 

27. "يهاىل فعاِهللا ت قح نهِم ملَيع جِبا يم بِمهبِرأَخއެބައިމީހުންގެ އެދީނުގައި ވުމަށްފަހު އިސްލާމް"  "و 
 ދޭންޖެހޭނީ ދަޢުވަތު މުގައިޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވު މިފަދައިން ."ބުނެދެއްވާށެވެ ޙައްޤުތައް ގެ هللا މައްޗަށްވާ
 .ސާބިތުވެއެވެ އެކުކަން ޙިކުމަތާ

 .ދެނެގަތުން ޙައްޤު ގެ  هللا އެދީނުގައިވާ ވުމަށްފަހު އިސްލާމް .28

 .މަތިވެރިކަން ޘަވާބާއި މެދުވެރިވިމީހާގެ ލިބުމަށް އެހިދާޔަތް ލިބިއްޖެނަމަ ހިދާޔަތް މީހަކަށް ސަބަބުން މީހެއްގެ .29

 .ސާބިތުވެއްޖެއެވެ ކުރުންވެސް ހުވާ މައްޗަށް ގެފަތުވާ ވާޤިޢާއިން ޚައިބަރުގެ .30

  

  

  

++++++++



  ްތައުޙީދު ފޮތ 

24 
 

  

5 

  ބާބު ނަންގަތް ތަފްސީރު ގެ شهادةُ أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ތައުޙީދާއި
  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىلهللا ا

M   Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹      ¸  ¶
É          È  Ç  Æ   Å  ÄÃ  L )57 :اإلسراء( 

 އެބައިމީހުންގެ ޚުދު )ޞާލިޙުއަޅުން އެގޮވާ ހަދައިގެން ކަމަށް އިލާހުން، ފިޔަވައި هللا( މުޝްރިކުން": މާނައީ
 ކާކަށްތޯ ކުއްތަންވެވެނީ އެންމެ އެބައިމީހުންކުރެ. ހޯދަތެވެ ވަޞީލަތް ކުއްތަންވުމުގެ ޙަޟްރަތަށް ވެރިރަސްކަލާނގެ

 ތިބާގެ ހަމަކަށަވަރުން. ބިރުވެތިވެއެވެ ޢަޛާބަށް އެކަލާނގެ ކޮށްއުއްމީދު ރަޙްމަތަށް އެކަލާނގެ އަދި. ބަލަތެވެ
  )1(".ކަމުގައިވެއެވެއެއްޗެއް  ބިރުގަނެވޭ ޢަޛާބު ވެރިރަސްކަލާނގެ

  . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا އަދިވެސް

                                                

 އްވިންލެރުއްސުهللا މާތް މުސްލިމް، އާއި ބުޚާރީ ބެހޭގޮތުން ތަފްސީރާ އާޔަތުގެ އިސްވެދިޔަ : يقول املترجم )1(
 ޖިންނީންގެ ލެއްވުނީއިބާވަ މިއާޔަތް. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާކުރައްވައެވެ ކިބައިން ގެމަސްޢޫދު ބުނުهللا ޢަބްދު

. ވެއްޖައޫއެވެ އިސްލާމް ޖަމާޢަތް އެޖިންނީންގެ ދެންފަހެ. ބަޔަކާބެހޭގޮތުންނެވެ ޢަރަބިންގެ އަޅުކަންކުރި ޖަމާޢަތަކަށް
 އެޖިންނީނަށް މީހުން އެބައި. ނުވިއެވެ އިޙުސާސް އެކަން މީސްތަކުންނަށް އަޅުކަންކުރި އެޖިންނީންނަށް އެކަމަކު
 މިއާޔަތާބެހޭ ގައި الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ ، قرة العيون. ދެމިތިބެއްޖައޫއެވެ ކުރުމުގައި އަޅުކަން
 އަޅުކަންކުރި ގޮވައި )ންއިންގެހަދަ ކަމުގައި ން معبود ފިޔަވައި هللا( އަހުލުވެރިން ޝިރުކުގެ. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ ގޮތުން

 މިލްކިއްޔަތުވެސް ބޭކަލުންނާއި، ޞާލިޙު އަޅުތަކުންނަކީ ތަކުލީފެއް ދުރުކުރުމުގެނަބީ ،ބޭކަލުންނާއި މަލާއިކަތް
 މިބޭކަލުންނަށް ފިޔަވައި هللا މިބޭކަލުންނަކީ އަދި. ތައުޙީދެވެ ދީނަކީ މިބޭކަލުންގެ ފަހެ. ބޭކަލުންނެއްނޫނެވެ ލިބިގެންވާ

 އެވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައި މިއާޔަތުގައި ސިފަފުޅު މިބޭކަލުންގެ هللا އަދި. ބޭކަލުންނެވެ ޚިލާފު މުޅިން ނާމީހުންގޮވާ
 ޞާލިޙު އިޚްލާޞްތެރި މީހުންގެ އެބައި ޙަޟްރަތަށް ވެރިރަސްކަލާނގެ އެބައިމީހުންގެ އެބައިމީހުންނަކީ. މިފަދައިންނެވެ

  .اهـ .މީހުންނެވެ ޙާޞިލުކުރި ކުއްތަންވުން ޒަރީޢާއިން ކަމުގެ މަންތެރިކިޔަ އަދާކުރި އެކަލާނގެއަށް މަލުތަކާއިއަ
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M   `   _  ^  ]  \  [  Z  Y   X      W     V   U  T    S  R  Q
d  c             b  a   e   g  fL  )28-26 :الزخرف( 

 ވަގުތު ވިދާޅުވި މިފަދައިން މީސްތަކުންނަށް ޤައުމުގެ، ބައްޕައަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އިބްރާހީމްގެފާނު": މާނައީ
. ވަމެވެ ބަރީއަވެގެން ފަރާތްތަކުން އަޅުކަންކުރާ ތިޔަ ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން. ހަނދާންކުރާށެވެ

 ފަހެ .)އެއީއެވެ އިލާހަކީ ޤަބޫލުކުރާ ތިމަންކަލޭގެފާނު(. ފަރާތްފިޔަވައެވެ ހެއްދެވި ތިމަންކަލޭގެފާނު އެއީ އެކަމަކު
 ބަސްފުޅު )ތައުޙީދުގެ( މި އެކަލޭގެފާނުގެ އަދި. ދައްކަވާނެއެވެ މަގު )ސީދާވެގެންވާ( ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެކަލާނގެ

 އެބައިމީހުންވެސް އެއީ. ދޫކުރެއްވިއެވެ ގޮތުގައި އެއްޗެއްގެ ވިއޮންނަނި ދެމި ދަރިފަސްކޮޅަށް އެކަލޭގެފާނުގެ
   ."އާދޭތޯއެވެ އެނބުރި މަގަށް ސީދާވެގެންވާ

  . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا އަދިވެސް

M ¬  «  ª   ©  ¨    ¯  ®L )31 :التوبة( 
 ތަކަކަށް ކަލާނގެ ފިޔަވައި هللا ވެރީންއަޅު ޢިލްމުވެރީންނާއި އެބައިމީހުންގެ މީހުން ކިތާބީންގެ އަހުލު": މާނައީ
  )1(".ހެދިއެވެ

  .ވެއެވެ ވަޙީކުރައްވާފައި تعاىلهللا ا އަދިވެސް

                                                

 އެބައިމީހުންގެ ރާހިބުން ޢިލްމުވެރިންނާއި އެބައިމީހުންގެ ނަޞާރާއިން ޔަހޫދީންނާއި : يقو ل املترجم) 1(
 ނަމަވެސް. މައެއްނޫނެވެކުރީ އިންކާރު އެބައިމީހުން އަށް ربوبية ގެ هللا އެވަނީ ބަޔާންވެގެން ހެދިވާހަކަ ންނަށްރައްބު

 އިސްލާމްވެވަޑައި އަކީ عدي بن حامت الطائي. ޝަރީޢަތުގެ މަޤާމްދިނީއެވެ ފަތުވާތަކަށް އެޢިލްމުވެރިންގެ އެބައިމީހުން
صلّى اهللا رسول اهللا  އެއްދުވަހަކު ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އިސްލާމްވެ މިކަލޭގެފާނު. ނަޞްރާނީއެކެވެ ކުރިން ގެންނެވުމުގެ

 އަހުރެމެން !ރަސޫލާއެވެ ގެ هللا އޭ. ދެންނެވިއެވެ އިވިވަޑައިގެން ކިޔަވައިވިދާޅުވަނިކޮށް މިއާޔަތް موسلّ عليه
 صلّى اهللا عليه وسلّماهللا  رسول .ނުކުރަމުއެވެ އަޅުކަމެއް އެބައިމީހުންނަށް ހަދައިގެން ންނަށްރައްބު އެބައިމީހުން

 ޙަލާލުކަމެއްކަމުގައި އެކަން ތިޔަބައިމީހުން ޙަލާލުކުރުމުން އިމީހުންއެބަ ޙަރާމްކުރެއްވިކަމެއް هللا. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
 ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައި އެކަން ތިޔަބައިމީހުން ޙަރާމްކުރުމުން އެބައިމީހުން ޙަލާލުކުރެއްވިކަމެއް هللا އަދި ؟ޔެވެހެއްނުދެކެން
 ގޮތުގައި ޙަރާމްކަމެއްގެ ކަމެއް ރާމްކުރެއްވިޙަ އެބައިމީހުން. ނޫނެކެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ عدي بن حامت؟ ހެއްޔެވެ ނުދެކެން

. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم صلّىرسول اهللا . ދެކުނީމުއެވެ ގޮތުގައި ޙަލާލުކަމެއްގެ ކަމެއް ޙަލާލުކުރެއްވި
 ވެސް ދުމިއަ )رواه الترمذي(. އެއީއެވެ ކަންކުރުމަކީއަޅު މީހުންނަށް އެބައި ހަދައި ންނަށްރައްބު އެބައިމީހުން

 އާޔަތުގައި ބަސްއަހައިފިނަމަ ބޮޑެތިންގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަމެއްދޫކޮށް ކުރައްވައިފައިވާ ޝަރުޢު هللا އަޅުގަނޑުމެން
   .هـا .واهللا أعلم. ތެރެއިންވެދާނެއެވެ މީސްތަކުންގެ ބަޔާންވެފައިވާ ސިފަ އެބައެއްގެ
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 MY   XW       V  U  T  S  R  Q  P  O  N   M  ^]  \  [  Z  L 
 )165 :البقرة(

 هللا ންއެބައިމީހު. ވެބަޔަކުވެއެ ހަދާ ޝަރީކުންތަކެއް )އެކަލާނގެއަށް( ފިޔަވައި هللا ތެރެއިން މީސްތަކުންގެ": މާނައީ
 هللا ވަނީ ލޯބި ބޮޑަށް އެންމެ މީސްތަކުން އީމާންވި އަދި. ލޯބިވެއެވެ ޝަރީކުންތައްދެކެ އެ ފަދައިން ލޯބި ވާންޖެހޭ ދެކެ

   ."ދެކެއެވެ

  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  އަދި
عز  ما يعبد من دون اِهللا ، حرم مالُه ودمه ، وحسابه على اِهللا الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ، وكَفَر بِ: من قَالَ" 

  )صحيح مسلم( "وجلَّ
 އޭނާގެ. ދަންނައެވެ މީހާ ކާފަރުވެއްޖެ ފަރާތްތަކަށް ހުރިހާ ވެވޭ އަޅުކަން ފިޔަވައި هللا ކިޔައި "الَ إِلَه إِالَّ اُهللا": މާނައީ
  ."މައްޗަށެވެ ގެ هللا ޖަލާލުވަންތަ ޢިއްޒަތްތެރި ވާހުށީ ހިސާބު އޭނާގެ އަދި. ވެއްޖެއެވެ ރުމަތްތެރިޙު ލޭ އޭނާގެ، މުދަލާއި

  .ހުއްޓެވެ އަންނަ ބާބުތަކުގައި އަންނަނިވި ޝަރަޙަ މިބާބުގެ

  

  :ލަތައްއަމަސްގައި އެކުލެވޭ މިބާބު

. ތަފްސީރެވެ ޝަހާދަތުގެ ފްސީރާއިތަ ތައުޙީދުގެ މައްސަލައަކީ މުހިއްމު އެންމެ އަދި ބޮޑު އެންމެ މިބާބުގައި .1
 ރަސޫލާ އެކަލާނގެ އާއި هللا ތަފްސީރު މިދެކަލިމައިގެ ދަލީލުތަކުން ވާޟިޙު އަދިވަރަށް

 .ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ

 )ދުރުކޮށްދިނުމަށް މުސީބާތްތައް ތަކުލީފުތަކާއި ފިޔަވައި هللا( މިއާޔަތުގައި، އާޔަތް ވަނަ 57 ސޫރަތުގެ އިސްރާ .2
 ޝިރުކަކީ ބޮޑު އެންމެ އަދި. ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا ރައްދު މުޝްރިކުންނަށް ނަށްގޮވާއަޅުން ޞާލިޙު
 .ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ މިއީކަން

 ކިތާބީން އަހުލު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ބަޔާން تعاىل هللا މިއާޔަތުގައި، އާޔަތް ވަނަ 31 ސޫރަތުގެ ތައުބާ .3
 އަދި. ވާހަކައެވެ ހެދި ކަމުގައިރައްބުންތަކެއް ފިޔަވައި هللا އަޅުވެރީން ޢިލްމުވެރީންނާއި އެބައިމީހުންގެ

 އެކަލާނގެ ވެސް ކަން އަޅުކަންކުރުމަށް އިލާހަކަށް އެންމެ އެކަނި ހަމަ އަމުރުކުރެވިފައިވަނީ އެބައިމީހުންނަށް
 ތަފްސީރުން ޔަތުގެމިއާ އިއޮޅުމެއްނެތް ގޮތުގަ އެއްވެސް އެކީ އެއާ ހަމަ އަދި. ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ ވަނީ

 ހެދީ ކަމުގައި ރައްބުންތަކެއް އަޅުވެރިން ޢިލްމުވެރިންނާއި އެބައިމީހުންގެ އަހުލުކިތާބީން ވަނީ ބަޔާންވެގެން
 އުރެދުމުގައި! ކިއެއްތަ އަދި. ގޮވުމަކުންނޫނެވެ އެބައިމީހުންނަށް ވަގުތުގައި ތަކުލީފުގެ ބާތާއިސީމު

 .ނެވެކިޔަމަންތެރިވީކަމުން އެބައިމީހުންނަށް
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 ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން" ބަސްފުޅު ވިދާޅުވި ކާފިރުންނަށް عليه السالم އިބްރާހީމް .4
. ފިޔަވައެވެ ފަރާތް ހެއްދެވި ތިމަންކަލޭގެފާނު އެއީ އެކަމަކު. ވެގެންވަމެވެ ބަރީއަ ފަރާތްތަކުން ކުރާ އަޅުކަން

 ތެރެއިން ންގެ معبود ހުރިހާ އެކަލޭގެފާނު، ފަހެ .)"އެއީއެވެ އިލާހަކީ ކުރާ ޤަބޫލު ތިމަންކަލޭގެފާނު(
 ހަމަކަށަވަރުން. ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ تعاىل هللا އަދި. ކުރެއްވިއެވެ އިސްތިސްނާ ރައްބު އެކަލޭގެފާނުގެ

 ރަޙުމަތްތެރިކަމަކީ ސާބިތުކުރި އަށް تعاىل هللا، ބަރީއަވުމާއި އެވީ ތަކުން معبود ބާޠިލް އިބްރާހީމްގެފާނު
 އެކަލޭގެފާނުގެ އަދި". ވަޙީކުރެއްވިއެވެ އެކަލާނގެ ފަހެ. ތަފްސީރެވެ ގެ شهادةُ أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ޤީޤަތުގައިޙަ

 އެއީ. ދޫކުރެއްވިއެވެ ގޮތުގައި އެއްޗެއްގެ ދެމިއޮންނަނިވި ދަރިފަސްކޮޅަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅު
 ."ރިއާދޭތޯއެވެއެނބު މަގަށް ވެގެންވާ ސީދާ އެބައިމީހުންވެސް

      ކުރައްވާފައިވަނީ ވަޙީ تعاىل هللا ބެހޭގޮތުން ކާފިރުންނާއި މިއާޔަތުގައި، އާޔަތް ވަނަ 167 ގެ سورة البقرة .5

M ¶  µ  ´  ³  ²  L "ިއަދި ."ނޫނެވެ ބައެއް ނިކުންނާނެ ނަރަކައިން އެބައިމީހުންނަކީ އަދ 
 އާޔަތުގައި ވަނަ 165 ސޫރަތުގެ ބަޤަރާ )ކުރިން މިއާޔަތުގެ( ބެހޭގޮތުން އެބައިމީހުންނާއި އެކަލާނގެ

 އެބައިމީހުންގެ ފަދައިން ލޯބި ދެކެވާންޖެހޭ هللا އެބައިމީހުން ހަމަކަށަވަރުން". ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ
 ލޯބިވާކަމަށް ބޮޑަށް ވަރަށް ދެކެ هللا އެބައިމީހުންވެސް މިއާޔަތުން." ލޯބިވެއެވެ ޝަރީކުންތައްދެކެ
 އިސްލާމްދީނަކަށް އެބައިމީހުން ލޯބި އެވީ އެބައިމީހުން ދެކެ އެކަލާނގެ ހަމައެކަނި ކަމަކުއެ. ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ
 ހަމައެކަނި، ލޯބިނުވެ ދެކެ هللا، މީހާއާއި ލޯބިވާ ޝަރީކުދެކެ އެމީހެއްގެ ބޮޑަށް ވުރެ އަށް هللا ދެން. ނުވެއްދިއެވެ
 ؟ކޮބައިތޯއެވެ ފަހެ ޙާލަކީ މީހާގެ ލޯބިވާ ޝަރީކުދެކެ

 ހުރިހާ އަޅުކަންކުރެވޭ ފިޔަވައި هللا ކިޔައި الَ إِلَه إِالَّ اُهللا" ގެޙަދީޘްފުޅު لّى اهللا عليه وسلّمصرسول اهللا  .6
 އޭނާގެ އަދި. ވެއްޖެއެވެ ޙުރުމަތްތެރި ލޭ އޭނާގެ، މުދަލާއި އޭނާގެ. ދަންނައެވެ މީހާ ކާފަރުވެއްޖެ ފަރާތްތަކަށް

 ބަޔާން ފާޅުކޮށް އެންމެ މާނަ ގެ "الَ إِلَه إِالَّ اُهللا" ގެންވަނީހިމެނި މިހަދީޘްފުޅު ."މައްޗަށެވެ ގެ هللا ވަނީ ހިސާބު
 ދުލުން !ކިއެއްތަ އަދި ކިޔާލުމަކުން ދުލުން ކަލިމަ ހަމައެކަނި އެހެނީ. ތެރެއިންނެވެ ދަލީލުތަކުގެ ކޮށްފައިވާ
 އާ هللا ިއަދ އިޤުރާރުވުމަކުންވެސް އެކަލިމައަށް އަދި ދެނެގަތުމަކުންވެސް މާނަ ކަލިމައިގެ ކިޔުމާއިއެކު

صلّى رسول اهللا  ވާނެކަމަށް ޙުރުމަތްތެރި މުދާ ލެއާއި ގޮވުމަކުންވެސް އަށް އެކަލާނގެ ހަމައެކަނި ނުކޮށް ޝަރީކު
 ވެވޭ އަޅުކަން ފިޔަވައި هللا އެކީ ކަމަކާ މިހުރިހާ !ކިއެއްތަ އަދި. ނުކުރައްވައެވެ ޙަދީޘްފުޅު اهللا عليه وسلّم

 ފަހެ. ނުވާނެއެވެ ޙުރުމަތްތެރިވެގެން ލޭ، މުދަލާއި އެމީހުންގެ ދާންދެން އުމަށްކާފަރުވެއްޖަ ފަރާތްތަކަށް ހުރިހާ
. ހުއްޓެވެ ނުވާ ޙުރުމަތްތެރި ލޭ މުދަލާއި އެމީހެއްގެ އަރައިފިނަމަ ހުއްޓުން ނުވަތަ ކޮށް ޝައްކު ކަމަކަށް މިއިން
 ފާޅުވެގެންވާ ބަޔާންވެ ކިހާ އަދި !މައްސަލައެއްހެއްޔެވެ ބޮޑު ކިހާމެ ހަމަ އަދި މުހިއްމު ކިހާ މިއީ

 !ދަލީލެއްހެއްޔެވެ ކިހާވަރުގަދަ ޚިލާފަށްވާ ފަރާތްތަކާއި އިދިކޮޅު އަދި !މައްސަލައެއްހެއްޔެވެ



  ްތައުޙީދު ފޮތ 

28 
 

  

6 

 ބޮޅު، ރޮދިފަށާއި ވުމަށްޓަކައި ސަލާމަތް މުސީބާތުން ނުވަތަ ދުރުކުރުމަށް މުސީބާތް
  ބާބު ތްނަންގަ ޝިރުކެއްކަން އެޅުމަކީ )ތަވީދުގެ ގޮތުގައި( ތަކެތި ފަދަ

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

M ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  §    ¯   ®   ¬  «  ª  ©      ¨
±  °  ²  ³  ¼  »  º¹     ¸  ¶  µ´    ½L   )38 :الزمر(  

 هللا. ބުނެބަލާށެވެ ނިކަން ތިޔަބައިމީހުން. ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު )މުޙައްމަދުގެފާނެވެ އޭ(": މާނައީ
 އަޅުކަންކުރާ ތިޔަބައިމީހުން ފިޔަވައި هللا ވާނަމަ ކުރައްވާފައި އިރާދަ ދިނުމަށް ތަކުލީފެއް މަންކަލޭގެފާނަށްތި

 އިރާދަ ރަޙުމަތަކަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެކަލާނގެ ނުވަތަ؟ ހެއްޔެވެ ދުރުކުރެވިދާނެ ތަކުލީފު އެ ފަރާތްތަކަށް
 هللا ތިމަންކަލޭގެފާނަށް. ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު؟ ހެއްޔެވެ ހިފެހެއްޓިދާނެ އެރަޙުމަތް އެފަރާތްތަކަށް ވާނަމަ ކުރައްވާފައި
  ."އެކަލާނގެއަށެވެ ކުރާނީ ވަކީލު ހަމައެކަނި )މުއުމިނުން( ކުރާމީހުން ވަކީލު.ވެއެވެ ފުދިވޮޑިގެން

 .)ވިދާޅުވިއެވެ ނުއެކަލޭގެފާ(. ވެއެވެ ރިވާވެގެން ކިބައިން ޙުޞައިންގެ ނުބު ޢިމްރާން ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
 ގެ ރަސޫލާއަށްهللا ޞަލަވާތްލެއްވި ސަލާމާއި ވަނިކޮށް އަޅާފައި ބޮޅެއް ރަތުލޮއިގެ އަތުގައި މީހެއްގެ އެއްދުވަހަކު

  .އެވެ ކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅު ފެނިވަޑައިގެން
"؟مهذقَالَ" ا ه :فَقَالَم ،ةناهالو زِ: "نإِالَّان كدزِيا الَ تها فَإِنهع  يهو تم لَو كناً، فَإِنهوا عم ،كلَي

  )رواه أمحد بِسند ال بأْس بِه( "أَفْلَحت أَبدا
 )ވުމަށްޓަކައި ސަލާމަތް އެބަލިން( ސަބަބުން ބަލީގެ )1("واهنة" މިއީ. ބުންޏެވެ އޭނާ؟ ހެއްޔެވެ އެއްޗެއް ކޮން މިއީ

 އެހެނީ. އެނަގާށެވެ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘް ގެ ރަސޫލާهللا ލެއްވި ޞަލަވާތް ސަލާމާއި ދެން. އެއްޗެކެވެ އަޅާފައިވާ
 ޖިސްމުގައި ތިބާގެ ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ. ނުކުރެއެވެ އިތުރެއް މެނުވީ ބަލިކަން ތިބާއަށް އެބޮޅު ހަމަކަށަވަރުން
 ޢުޤުބާ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް ދިއަ ."ނުވާނެއެވެ ކާމިޔާބެއް ތިބާ ދުވަހަކުވެސް މަރުވެއްޖެނަމަ ތިބާ އެބޮޅުވަނިކޮށް

                                                

. މުޅިއަތުން ނާރު ފުއްޕާ ބައްޔަކަށް ކިޔާނަމެކެވެޑުންނާއި ނއަކީ ކޮ ةنواه. ދާޅުވިއެވެއިބުނު އަޘީރު ވި) 1(
  .މިބަލި ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށެވެ
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 ޞަލަވާތް ސަލާމާއި. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު(. ވެއެވެ ރިވާވެގެން ސަނަދާއިއެކު މަރުފޫޢު ކިބައިން ޢާމިރުގެ ނުބު
  .)އެވެ ކުރެއްވި ޙަދީޘް ރަސޫލާ ގެهللا ލެއްވި

"و لَّقعت نمو ، اُهللا لَه مةً فَالَ أَتميمت لَّقعت نماُهللا لَه عدةً فَالَ وعمسند أمحد( "د(   
 އެހެން މިފަދަ މިނޫން ނުވަތަ ކުރުމަށްޓަކައިލުހާސި ކަމެއް ނުވަތަ ވުމަށްޓަކައި ސަލާމަތް ކަމަކުން"(: މާނައީ

 ދައިންހަމައެފަ އަދި. ނުކުރައްވާށިއެވެ ފުރިހަމަ މުރާދު އޭނާގެ هللا. ދަންނައެވެ މީހާ އަޅައިފި ތަވީދެއް )ކަމަކަށްޓަކައި
 އެކަމުން އޭނާއަށް هللا. މީހާދަންނާށެވެ އެލުވައިފި ބޮއްޔެއް )ތަނެއްގައި ހަށިގަނޑުގެ( ކަމަކަށްޓަކައި އެފަދަ

  ."ނުދެއްވާށިއެވެ އަރާމެއް، ހިތްހަމަޖެހުމެއް

  .ވެއެވެ ރިވާޔަތެއްގައި އެހެން އަދި
" كرأَش ةً فَقَدميمت لَّقعت نرواه أمحد( " م(  

 އެހެން މިފަދަ މިނޫން ނުވަތަ ކުރުމަށްޓަކައި ހާސިލު ކަމެއް ނުވަތަ ވުމަށްޓަކައި ސަލާމަތް މުސީބާތަކުން"( :މާނައީ
  ." ކޮށްފިއެވެ ކުރީޝަ އާ هللا އޭނާ ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ. ދަންނައެވެ މީހާ އަޅައިފި ތަވީދެއް )ކަމަކަށްޓަކައި

 އެއްދުވަހަކު. އެވެ ރިވާކުރެއްވި ކިބައިން ބުނުލްޔަމާންގެ އިފަތުޙުޛަ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް މްޠިޙާ އަބީ އިބުނު އިމާމު 
 ފައިވާތަންއިއައްސަ ރޮދިފަށެއް )ވުމަށްޓަކައި ސަލާމަތް އެހުމުން( ސަބަބުން ވުމުގެ ހުންއައިސްފައި ،އަތުގައި މީހެއްގެ

 ކިޔަވައި ބަސްފުޅު ވަޙީ މި ގެ هللا އަދި. އެވެ ކަނޑުއްވައިލެއްވި އެރޮދިފަށް ފެނިވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނަށް
  .ވިދާޅުވިއެވެ

 M?  >      =  <  ;  :  9  L  )106 :يوسف(   

  )1(."ނުއެވެ އީމާނެއް އަށް هللا މެނުވީ ޙާލުގައި ކުރާ ޝަރީކު ގިނަމީހުން ކުރެ އެބައިމީހުން": މާނައީ
                                                

 ފެނިގެންދާނީ މުއުމިނުން އިޚްލާޞްތެރި ހިންގާލާއިރު ރުޒަނަ މަސްރަޙަށް އިސްލާމީ ގެއަދުމި :يقول املترجم )1( 
 ވާގޮތުގައި ޙައްޤުވެގެން ޙާޞިލުކުރުން ރިފާމަޢު ގެ هللا މީސްތަކުން މިހެންވާންޖެހުނީ. މަދުންނެވެ ވަރަށްވެސް

 ތައުޙީދުގެ އެބޭކަލުންގެ ތަނަވަސްކަމާއި ޢިލްމުގެ ޞަޙާބީންގެ ރިވާޔަތުން އިސްވެދިޔަ. ޙާޞިލުނުކުރުމުންނެވެ
 ގިނަ އެޅުމަކީ ހަދައިގެން ތަވީދު ސްމުފުޅުތަކުންއި ޞިފާތީ، އިއިސްމުފުޅުތަކާ ޒާތީ ގެ هللا. އެގެއެވެ ވަރުގަދަކަން

 ޚިލާފަށް ހަދާމީހުންނާ ތަވީދުތައް މިފަދަ އެބޭކަލުންވަނީ އަދި. ޝިރުކެވެ ކުޑަ ގޮތުގައި ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ޙާބީންޞަ
 އެހެން ފިޔަވައި هللا ތިބެ ގޮތުގައި މުއުމިނުންގެ އޮތްއިރު މިހެން މިކަން .ދަލީލެއްގެ ގޮތުގައި ބައްލަވާފައެވެ މިއާޔަތް

 ފަހެ ޙާލަކީ ކުރާމީހުންގެ ކަންތައް ކުފުރުގެ ފަދަ ސިޙުރު އަދި ކުރާ ޝިރުކު ބޮޑެތި ފަދަ ބުނުން ނަދުރު ފަރާތްތަކަށް
 ހުރިހާ އަމުރުކުރެއްވި ރަސޫލާ އެކަލާނގެ އާއި هللا ،ހުސްޠާހިރުކޮށް هللا ޢައިބަކުން ހުރިހާ މުއުމިނުންނަކީ؟ ކޮބައިތޯއެވެ
 ބަޔަކީ ލިބިގެންވާ ރައްކައުތެރިކަން، އަމާންކަމާއި .މީހުންނެވެ ދުރުވެގެންވާ ކަމަކުން ހުރިހާ މަނާކުރެއްވި ކަމެއްކޮށް

!  "  #  $  %    &  '  )  (      M .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ هللاމާތް. އެވެ އެއީ
= 
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  :ލަތައްސްއަމަ ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 އެޅުން ތަކެތި ރޮދިފަދަ، ބޮޅާއި )ނިޔަތުގައި ކުރުމުގެލުހާސި ކަމެއް ނުވަތަ ވުމުގެ ސަލާމަތް މުޞީބާތުން ( .1
 .ވުން ފައިރައްވާމަނާކު ކަމާއެކު ހަރުކަށި

 ތަވީދެއް އެފަދަ ޖިސްމުގައި އެބޭކަލެއްގެ ވިޔަސް ޞަޙާބީއެއް ގޮތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙަދީޘްފުޅުން އިސްވެދިޔަ .2
 ދަލީލު ބަސްފުޅަށް އަންނަނިވި ޞަޙާބީންގެ މީގެން. ނުވާނެއެވެ ކާމިޔާބެއް ވެއްޖެނަމަ އަވަހާރަ ވާޙާލުގައި
 ."ބޮޑެވެ ނުރައްކައުތެރިކަން ފާފަތަކަށްވުރެވެސް ބޮޑެތި ކުޑަޝިރުކު ހަމަކަށަވަރުން". ލިބެއެވެ

 .ނޫނެވެ ޢުޛުރެއް އެއީ ނޭގުން ފާފައެއްކަން، އަރައިގަތުމަކީ ފާފަތަކަށް މިފަދަ .3

 މިކަން. ގެއްލުމެވެ ލިބޭނީ! ކިއެއްތަ އަދި. ނެތެވެ ފައިދާއެއް ދުނިޔޭގައިވެސް އެޅުމަކުން ތަވީދުތައް މިފަދަ .4
 މިބަސްފުޅުން.) ނުކުރާނެއެވެ އިތުރެއް މެނުވީ ބަލިކަށިކަން ތިބާއަށް އެތަވީދު )الَ تزِيدك إِالَّ وهنا( ރަސޫލާގެ

 .ސާބިތުވެއެވެ

 .ރުކުރުންއިންކާ ކަމާއެކު ހަރުކަށި މައްޗަށް އަޅާމީހުންގެ ތަވީދުތައް މިފަދަ .5

 .ވެއެވެ ބަޔާންވެގެން ޞަރީޙަކޮށް ކުރެވޭނެކަން ޙަވާލު އެއެއްޗަކާ އަޅައިފިމީހާ އެއްޗެއް މިފަދަ .6

 .ވެއެވެ ވެގެން ބަޔާން ޞަރީޙަކޮށް ކޮށްފިކަން ޝަރީކު އަޅައިފިމީހާ އެއްޗެއް މިފަދަ .7

 .ތެރެއިންނެވެ ކުރުމުގެ ކުޝަރީ ވަނީ އެޅުންވެސް ރޮދިފަށް )ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެހުމުން( އައުމުން ހުން .8

 ވިދާޅުވުން ކިޔަވައި އާޔަތް ވަނަ 106 ސޫރަތުގެ ޔޫސުފު،   ބުނުލްޔަމާން ޙުޛައިފަތުރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .9
 ޞަޙާބީން ވެސް ޝިރުކަށް ކުޑަ އާޔަތްތަކުން އައިސްފައިހުރި ގޮތުން ބެހޭ ޝިރުކާ ބޮޑު ކުރަނީ ދަލީލު

 ޢައްބާސް ނުއިބު ތަފްސީރުގައި އާޔަތުގެ ވަނަ 165 ސޫރަތުގެ ބަޤަރާ އެއީ .މައްޗަށެވެ ކުރާކަމުގެ އިސްތިދުލާލު
 .ފަދައިންނެވެ ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ

= 

 * +  L  )އީމާންވެ، އެބައިމީހުންގެ އީމާންކަން ޝިރުކާއި އެއްނުކުރި : "މާނައީ  )82 :األنعام
އަދި ހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ . ކަން ލިބިގެންވާ މީހުންނެވެއެބައިމީހުންނަކީ އަމާން. މީހުން ދަންނައެވެ

  . هـا." މީހުންނަކީވެސް އެބައިމީހުންނެވެ
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 ޝިރުކުގެ  ވަނީ ވެސް ވުންލުއެ ބޮލި )ގުނަވަނެއްގައި ޖިސްމުގެ( ވުމަށް ސަލާމަތް އެކަމުން ޖެހިގެން އެސްފީނާ .10
 .ތެރޭންނެވެ

 މައްޗަށް އަޅާމީހުންގެ ތަވީދުފަދަތަކެތި ބޮއްޔާއި )ކުރުމަށް ހާސިލު މެއްކަ ސަލާމަތްވުމަށާއި މުސީބާތްތަކުން( .11
 ދުޢާކުރެވި ބަދު އެދި ނުދެއްވުމަށް އަރާމު އެކަމުން، ނުކޮށްދެއްވުމަށާއި ފުރިހަމަ މުރާދު އެބައިމީހުންގެ

  )1(.ދާނެއެވެ

  

  

  

++++++++  

 

  

  
                                                

، ބޮއްޔާއި އެވަނީ ޛިކުރުކުރެވިފައި ގޮތުގައި ތަވީދުގެ ރިވާޔަތްތަކުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ބާބުގައި :يقول املترجم) 1(
 މިޒަމާނުގައި. އެއްޗެއްސެވެ އުޅުނު އިސްތިޢުމާލުކޮށް އްމުކޮށްޢާ އެޒަމާނުގައި މިއީ. ދަންނައެވެ. ބޮޅެވެ، ރޮދިފަށާއި

 ޙުކުމްވެސް ވިއްޔާ މަޤްޞަދުއެއްގޮތް ތަފާތުވިޔަސް ތަކެތި. ދަންނާށެވެ ނަމަވެސް. ވެއެވެ ތަފާތުވެގެން ތަކެތި
 އަދި، ޔަސްހަދާފައިވި ހަމުން ހަދާފައިވިޔަސް ރަބަރުން ހަދާފައިވިޔަސް ފޮތިން ތަވީދު. އެއްގޮތްވެގެންވެއެވެ
 ވިޔަސް ދަގަނޑުން ބޮޅު އަޅާ ހަދައިގެން ފަންޑިތަ އަދި. ތަވީދަށެވެ ހަމަ ތަވީދުވާނީ ވިޔަސް ބަޑިއެއްގެގޮތުގައި
 ޙުކުމް އެތަކެތީގެ ބާވަތަކުންވިޔަސް ކޮންމެ މައުދަނުގެ އަދި ވިޔަސް އެލްމެނިޔަމުން، ލޮއިންވިޔަސް

 ޢަރަބިން ޒަމާނުގައި ޖާހިލިއްޔަ". ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اهللا އަލްމުންޛިރީ ބްދުލްޢަޡީމްޢަ އިމާމު. އެއްގޮތްވެގެންވެއެވެ
 މިއީ. ދިފާޢުވުމަށެވެ މުސީބާތްތަކުން، އާފާތްތަކާއި އިންޒަރީޢާ އެތަކެތީގެ އެއީ. އަޅައިއުޅުނެވެ ތަވީދުތައް މިފަދަ

 ދުރެއް ތަކުލީފެއް ޖެހިފައިވާ ރާތަކަށްފަ އެއްވެސް އިފިޔަވަ هللا ސަބަބަކީ. މަގުފުރެދުމެކެވެ ކާއިޖަހާލަތަ ބޮޑުވެގެންވާ
 އުޅެނީ ކިޔައި ودعة ޢަރަބިބަހުގައި ."ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ ނުވެސް ތަކުލީފެއް އޮތް އަންނަން އަދި. ނުކުރެވޭނެއެވެ
 އެހަދާ މީހުން އެބައި ޖެހުމުން ނާއެސްފީ ޢަރަބިން. ބޮއްޔެކެވެ އިންނަ ފޫއެނބުރިފައި އެއީ. ބޮއްޔަކަށެވެ މޫދުންނަގާ
 ޝިރުކުގެ ހައްތާވެސް މިއީ. ސަލާމަތްވުމަށެވެ އެސްފީނާއިން އެއީ. އަޅަތެވެ ކަރުގައި ހަދާފައި ފަންޑިތައެއް
 އެއީ. ޖެހޭނެއެވެ ވާންރައްކައުތެރި އުޚުތުން އަޚުންނާއި މުސްލިމު ގަނޑުމެންޅުއަ ކަންތައްތަކުން މިފަދަ. ވައްތަރުތަކެވެ
  هـا. ކާމިޔާބުވޭތޯއެވެ އާޚިރަތުގައި
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  އް ނަންގަތް ބާބުމެތުރުމާއި ތަވީދުތަކާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙުކުމްތަ
  

 ކިބައިން އަލްއަންޞާރީގެ އަބޫބަޝީރު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް ގައި صحيح مسلم އާއި صحيح البخاري
  . ރިވާވެގެންވެއެވެ

 في رقَبة نْ الَ يبقَينأَنه كَانَ مع رسولِ اِهللا صلى اُهللا علَيه وسلَّم في بعضِ أَسفَارِه، فَأَرسلَ رسوالً أَ" 
  )البخاري و مسلم( "قُطعت بعيرٍ قالَدةٌ من وترٍ أَو قالَدةٌ إِالَّ

ފަހެ . ވަޑައިގަތެވެ ފުޅެއްގައި ދަތުރު އެކު އާއި صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا، އެކަލޭގެފާނު އެއްދުވަހަކު": މާނައީ
 ވަރައިން ޑީގެނދުނިދަ ކަރުގައި ޖަމަލެއްގެ އެއްވެސް. ރެއްވިއެވެކު އިޢުލާން ވާއްފޮނު މީހަކު  އިތުރު އެކަލޭގެފާނު

 އޮވެއްޖެނަމަ. ނުވާނެއެވެ އޮވެގެން ހާރެއްވިޔަސް ހަދާފައިވާ އެއްޗަކުން އެހެން ނުވަތަ ވިޔަސް ހާރެއް ހަދާފައިވާ
  )1(."ކަނޑައިލާހުށިކަމެވެ

 .ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ވެއެވެ ވާވެގެންރި ކިބައިން މަސްޢޫދުގެ ބުނު هللاޢަބްދު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  . އެއްސެވީމެވެ އަހުރެން ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول

"كرلَةَ شوالتو مائمالتقَى ورواه أمحد و أبو داود( "إِنَّ الر(  
   )2(."އި މިހުރިހާ އެއްޗަކީ ޝިރުކެވެއިސްތިރި އާ، ތަވީދާއި، ހަމަކަށަވަރުން މަންތަރާއި: "މާނައީ

                                                

)1 (އަރަބިބަހުން :يهنبِت وتއެބައިމީހުންގެ ޢަރަބިން ނުގައިޒަމާއްޔަޖާހިލި. ރައަށެވެވަ ޑީގެނދުނިދަ ކިޔައިއުޅެނީ ر 
 އެއީ. އަޅުވަތެވެ އިކަރުތަކުގަ ނަޢަމްސޫފިތަކުގެ ގެންގުޅޭ އެބައިމީހުން ވުމުންބާ ވަރަތައް ދުނިދަނޑިތަކުގެ

   .ސަލާމަތްކުރުމަށެވެ ންއެސްފީނާއި

. މެތުރުމެވެ މާނައަކީ ގެ ىقَر ޢާއްމުގޮތެއްގައި ނަމަވެސް. މަންތަރެވެ މާނައަކީ ގެىقَر މިޙަދީޘްގައި :ول املترجميق) 2(
 ޚުދު .ނުވާނަމައެވެ ކަލިމަތަކަކަށް ޝިރުކުގެ ކަލިމަތަކަކީ އިސްތިޢުމާލުކުރެވޭ މަތުރަން އެއީ. ހުއްދަކަމެކެވެ މެތުރުމަކީ

 جالل الدين އިމާމު. އެވެމަތުރައިދެއްވި ޞަޙާބީންނަށް ބައެއް އަދި. މެތުރުއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
 ހުރިހާ މައްޗަށް ކަމުގެ ހުއްދަވެގެންވާ ޝަރުތަކާއެކު ތިން މެތުރުން. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ -رمحه اهللا–السيوطي 
 ޒާތީ ނުވަތަ ފުޅުންކަލާމް ގެ هللا ކަލިމަތައް މަތުރާ )1( ޝަރުޠަކީ އެތިން. ވަޑައިގެންފައިވެއެވެއިއްތިފާޤުވެ ޢިލްމުވެރިން

 )3(. ވުންއެނގިގެން މާނަ އޭގެ ވެފައި ބަހުން ޢަރަބި )2(. ވުން ތަކުން އިސްމުފުޅު ޞިފާތީ ނުވަތަ އިސްމުފުޅުތަކުން
= 
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مائمއެޅުވޭ ކަރުގައި އެކުދިންގެ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އެސްފީނާއިން ކުޑަކުދިން މިއީ .)ޖަމްޢުއެވެ ގެ متيمة މިއީ( :الت 
 އެކުދިންގެ، އެ ވާނަމަ އެއްޗެއްކަމުގައި ލިޔެފައިވާ ކަލިމަތަކުން ޤުރުއާނުގެ އެއްޗަކީ އަޅުވާ އެ އެކަމަކު. އެއްޗެކެވެ
 ކަންތައްތަކުގެ މަނާ ސަލަފުން ބައެއް އަދި. ވިދާޅުވެއެވެ ސަލަފުން ބައެއް ވާކަމަށް ހުއްދަވެގެން އެޅުވުން ކަރުގައި
 )ތެރެއިން ބޭކަލުންގެ ވިދާޅުވާ ކަމުގައި މަނާކަމެއް އެބަހީ( ތެރެއިން އެބޭކަލުންގެ. ހިމަނުއްވައެވެ އެކަން ތެރެއިން

 ރުޤްޔާގެ މިއީ(: އައްރުޤާ )1(.ގަންނަވައެވެ ހިމެނިވަޑައި  މަސްޢޫދު ބުނު هللاޢަބްދުވި  ރުއްސުންލެއްهللا މާތް
 މެތުރުން ނުވާ ކަލިމަތައް ޝިރުކުގެ. ކިޔެއެވެ އޭވެސް "މަންތަރު"މިއަށް  .)މެތުރުމެވެ މާނައަކީ އްމުޢާ. ޖަމްޢުއެވެ

 އެސްފީނާއިން ޖެހުމުންނާއި ކަށި ޗެއްވިހައެއް އެއީ. ޚާއްޞަވެފައެވެ ސާބިތުވެ ހުއްދަކަމަށް ދަލީލުންވަނީ
 ވަރެއްގެ ކޮންމެވެސް މިކަމުގެ(. ކުރެއްވިއެވެ ހުއްދަ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ،މެތުރުން ސަލާމަތްވުމަށް
  .)އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ ތަފްސީރެއް

= 
 ކަމަށްކަމެއްނުވާނެ މެނުވީ ފުޅުން މިންވަރު ގެ هللا ،އަޘަރެއްނުވާކަމަށާއި އެއްވެސް ޒާތުގައި އޭގެ ،މެތުރުން

  أهـ .ރަނގަޅުކަމެކެވެ މެތުރުމަކީ އެކު ޝަރުޠާއި މިތިން. ޔަޤީންކުރުން

 އިސްމުފުޅުތަކުން ޞިފާތީ ތަކުންނާއި އިސްމުފުޅު ޒާތީ ގެ اهللا، ޤުރުއާނުންނާއި. ދަންނައެވެ : يقول املترجم) 1(
 އެބޭކަލުންގެ އަދި ބޭކަލުންނާއި ތާބިޢީ އިނާބޭކަލުން އަޞްޙާބު ބެހޭގޮތުން ހުއްދަވެގެންވުމާއި އެޅުން ތަވީދު ލިޔެވިގެންވާ

 އޭގެ. ވިދާޅުވިއެވެ ހުއްދަކަމަށް ބޭކަލުން ބައެއް. ވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ އިޚްތިލާފު ޢިލްމުވެރިން ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން
 اهللارمحه  އަޙްމަދު އިމާމު އެއްރިވާޔަތުގައި އަދި رضي اهللا عنهما ޢާއިޝާ އިއާ ބުނުލްޢާޞް ޢަމްރު ތެރޭގައި

 އޭގައި ތަވީދަކީ އެވާ ވިދާޅުވެފައި ކަމަށް ޝިރުކު ޙަދީޘްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިބޭކަލުން އަދި. ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ
 ބުނުهللا ޢަބްދު އޭގެތެރޭގައި. ވިދާޅުވިއެވެ ހުއްދަނޫންކަމަށް ބޭކަލުން ބައެއް އަދި. ތަވީދެވެ ކަލިމަތައްވާ ޝިރުކުގެ
 މިބޭބޭކަލުންގެ. ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ ޢުކައިމް އިބުނު، ޢާމިރު ބުނު ޢުޤްބާ، ޢައްބާސް ބުނުهللا ޢަބްދު، މަސްޢޫދު
. ޙަދީޘްފުޅުތަކެވެ އެހެނިހެން މާނައިގައިވާ މިޙަދީޘްފުޅުގެ މިޙަދީޘްފުޅާއި "إِنَّ الرقَى والتمائم والتولَةَ شرك" ދަލީލަކީ
 .)ހުއްދަނުވުމެވެ އެބަހީ(. މިއެވެ ގޮތަކީ ޞައްޙަވެގެންވާ އެންމެ". ވެއެވެވިދާޅުވެފައި ޝާރިޙު ގެ التوحيد كتاب

. އްމުވެގެންވެއެވެޢާ ނަހީ މިކަމުގެ )1(. ދާނެއެވެ ފާޅުވެގެން ތިންކަމެއް މިއިން ބޭފުޅަކަށް ވިސްނައިފި ސަބަބަކީ
 އެހެނީ )ދުކުރުންބަން މަގު އެބަހީ( سد الذريعة )2(. ދަލީލެއްނެތެވެ އްޙަޞަ އެއްވެސް ޚާއްޞަކުރާނޭ

 އަޅަން ތަވީދު ލިޔެގެން ކަލިމަތައް ޝިރުކުގެ ގޮސް ހައްދުފަހަނަޅައި ސްތަކުންމީ ދެވިއްޖެނަމަ ފަތުވާ ހުއްދަކަމެއްކަމަށް
 އެތަވީދު )3(. ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ ންބަންދުކުރު މިމަގު ނުދަނީސް ހަމައަށް ޝިރުކާ ކަމުން އެހެން. ފާނެއެވެއިފަށަ

 هللا ލިޔެފައިވާ އޭގައި އެވަނީ އޭރުން. ވާނެއެވެ އެތަވީދު ޖިސްމުގައި އޭނާގެ ދާއިރުވެސް ށްތަޖަޙާޤަޟާ ހާމީ އަޅައިގެންވާ
 ވީހާވެސް ކަންތައްތަކުންޝުބުހަ މިފަދަ ގޮތަކީ ވެގެންވާރައްކައުތެރި ކަމުން އެހެން ".އިހާނަތަކަށެވެ ކަލިމަފުޅުތަކަށް ގެ

 ރައްކައުތެރިވެގެންފިމީހާ ކަންތައްތަކުން  ޝުބުހަ ،"قَد استبرأَ لدينِه وعرضهفَمنِ اتقَى الشبهات فَ". ދުރުވުމެވެ
   .اهـ .ކޮށްފިއެވެ ސަލާމަތް އަބުރު، ދީނާއި އޭނާގެ
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التއޭގެ އިސްތިރިއަކީ ވާގޮތުން ގައިޢަޤީދާ ޢަރަބީންގެ ޒަމާނުގައި ޖާހިލިއްޔަ. އިސްތިރިއެވެ މާނައަކީ މީގެ :ةلَو 
 ބުނު  هللاޢަބްދުރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް )1(.ކުރާކަންތައްތަކެވެ ލޯބިއުފެއްދުމަށް މެދުގައި ދެމަފިރިންގެ ޒަރީޢާއިން
 ޙަދީޘް صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا . ރިވާވެގެންވެއެވެ ސަނަދަކުން މަރުފޫޢު ކިބައިން ގެ  މަސްޢޫދު

  . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ
 "هلَ إِلَيكئاً ويش لَّقعت نمسند أمحد وسنن الترمذي( "م(  

 އޭނާ تعاىل هللا   އެބަހީ(. ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ އެއާ އޭނާ. ދަންނައެވެ މީހާ އަޅައިފި އެއްޗެއް ފަދަ ތަވީދު: " މާނައީ
  .)" ވެނުލިބޭނެއެ އޭނާއަކަށް މަދަދެއް ރަޙްމަތެއް އަދި އެކަލާނގެ .ލައްވާނެއެވެ ދޫކޮށް

  
 رسول اهللاު އެއްފަހަރަކ. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ވެއެވެ ރިވާވެގެން ކިބައިން ރުވައިފިޢުގެރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް

  . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘް އަހުރެންނަށް صلّى اهللا عليه وسلّم

"عفيوارلَّ احلَ! يبِرِلَعفَأَخ ،طُولُ بِكتاةَ سأَنَّ  ي اسالنقَلَّدت أَو ،هتيحل قَدع نا، أَوِ مرتعِ  وجِيى بِرجنتاس
  )رواه أمحد وأبو داود( "برِيٌء منه دابة أَو عظْمٍ، فَإِنَّ محمدا

. ވެއެވެކުރެއް އުއްމީދު ފާނެކަމަށް ދިރިހުންނަވައި މުއްދަތެއްގައި ވަރަށްދިގު ކަލޭގެފާނު !އެވެ رويفع އޭ": މާނައީ
 ދުނިދަނޑީގެވަރަ ނުވަތަ، ގޮށްޖަހާ ތުނބުޅީގައި ހަމަކަށަވަރުން. ދެއްވާށެވެ މިޚަބަރު މީސްތަކުންނަށް އެހެންވެއްޖެނަމަ

 ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ. ދަންނައެވެ ންޖާކުރާމީހާއިސްތި ކަށިން، ނަޖިހާއި ހިކިފައިވާ ސޫފީގެ ނަޢަމް ނުވަތަ ކަރުގައިއަޅާ
  ."ބަރީއަވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ހެއްގެއެމީ މުޙައްމަދުގެފާނު

  . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ رمحه اهللا ޖުބައިރު ބުނު ސަޢީދު
"ةقَبلِ ردكَانَ كَع انسإِن نةً مميمت قَطَع نكيع( "مرواه و(   

ކަނޑައިލައިފި މީހާ ޘަވާބުގެގޮތުން އަޅެއް މިނިވަން އިންސާނެއްގެ ޖިސްމުގައި ތަވީދެއްވަނިކޮށް އެ": މާނައީ
  ."ކުރިފަދައެވެ

هللا މާތް އެބަހީ( އެބައިމީހުން. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާކުރެއްވިއެވެ ކިބައިން ގެ إبراهيم النخعي، وكيع އަދި
سويد،  ، احلارث بنأيب وائل  علقمة ، األسود ، އެއީ ދަރިވަރުން މަސްޢޫދުގެ ބުނު هللاޢަބްދު ރުއްސުންލެއްވި

 ތަވީދަކަށް ވައްތަރެއްގެ ހުރިހާ )ބޭބޭކަލުން ފަދަ السلماين ، مسروق ، الربيع بن خثيم ، سويد بن غفلة عبيدة
 ތަވީދު އެއްޗަކުންވާ އެހެން ނޫން ޤުރުއާނުން ވިޔަސް ތަވީދުތަކަކަށް ޤުރުއާނުންވާ އެއީ. ފާޅުކުރައްވައެވެ ނުރުހުން
  . ވިޔަސްމެއެވެ ތަކަކަށް

  
                                                

  .ބާވަތެކެވެ ރުގެޙުސި އިސްތިރިއަކީ. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ -رمحه اهللا-احلافظ ابن حجر ) 1(
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު ގެ تميمة އާއި رقية .1

 .ތަފްސީރު ގެ تولَة .2

 . ތެރެއިންނެވެ ޝިރުކުގެ ވަނީ މިތިންކަންތައް އިސްތިސްނާކުރުމެއްނެތި އެއްވެސް .3

 ކުންކަލިމަތަކަ ޞައްޙަ ނުވާ ކަލިމައެއް ޝިރުކުގެ ކަށިޖެހުމުން އެއްޗެއް ދިރޭ، ޖެހިގެންނާއި އެސްފީނާ .4
 . ވާކަމެއްނޫނެވެ ތެރެއިން ޝިރުކުގެ މެތުރުމަކީ

 އެފަދަ. އިޚްތިލާފުވެވަޑައިގެންފައެވެ ވަނީ ޢިލްމުވެރިން ބެހޭގޮތުން ތަވީދާ ހަދާފައިވާ ކަލިމަތަކަކުން ޤުރުއާނުގެ .5
 ؟ނޫންހޭ ނުވަތަ؟ ތެރެއިންހޭ ޝިރުކުގެ ވަނީ ތަވީދުވެސް

 ޝިރުކުގެ  އެޅުމަކީވެސް ވަރަ ދުނިދަނޑީގެ ކަރުގައި ސޫފީގެނަޢަމް ކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތް އެސްފީނާއިން .6
 . ތެރެއިންވާކަމެކެވެ

 .ވަޢީދު ހަރުކަށި ހުރި މައްޗަށް އަޅާމީހުންގެ ކަރުގައި ވަރަ ދުނިދަނޑީގެ .7

 . މަތިވެރިކަން ސަވާބުގެ ކަޑައިލައިފިމީހާގެ ތަވީދެއް ޖިސްމުން އިންސާނެއްގެ .8

 އެއީ. ނޫނެވެ ޚިލާފެއް ާ،އިޚްތިލާފަކ އިސްވެދިޔަ ޢިލްމުވެރިންގެ، ފުޅުބަސް ގެ -رمحه اهللا-إبراهيم النخعي  .9
 .ކަމަށްވާތީއެވެ ދަރިވަރުން ގެ  މަސްޢޫދު ބުނު هللاޢަބްދު މުރާދަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ
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 ބަރަކާތް އެއްޗަކުން އެފަދަ އެނޫންވެސް ނުވަތަ ހިލައަކުން ނުވަތަ ގަހަކުން
  ނަންގަތްބާބު ވާހަކަ ޙާޞިލުކުރާމީހާގެ

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ هللاމާތް

M ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }    ¥L   ) 20 -19 :النجم(  

 ތިންވަނަ އެހެން އަދި، އާއި عزى އާއި الَت ތިޔަބައިމީހުން !)ސްތަކުންނޭވެކާފަރުވި މީ އޭ"(: މާނައީ
 هللا ބުނާއިރު ތިޔަބައިމީހުން އިލާހުންތަކެއްކަމުގައި ކީއެތަކެއްޗަ(. ދީބަލާށެވެ ނިކަން ޚަބަރު ގެ مناة )ބުދެއްކަމުގައިވާ(

  )1()"؟ހެއްޔެވެ ލިބިގެންވޭ އެތަކެއްޗަށް ސިފަފުޅެއް އެއްވެސް ލިބިގެންވާ އަށް

  . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ވެއެވެ ރިވާވެގެން ންކިބައި ގެ أبو واقد اللَّيثي  ލެއްވި ރުއްސުން هللاމާތް
إِلَى حنينٍ، ونحن حدثاَُء عهد بِكُفْرٍ، وللْمشرِكني سدرةٌ  صلّى اهللا عليه وسلّم  خرجنا مع رسولِ اِهللا"

! يارسولَ اِهللا: يعكُفُونَ عندها وينوطُونَ بِها أَسلحتهم يقَالُ لَها ذَات أَنواط، فَمررنا بِِسدرة فَقُلْنا
إِنها ! اُهللا أَكْبر" صلّى اهللا عليه وسلّمذَات أَنواط كَما لَهم ذَات أنْواط، فَقَالَ رسولُ اِهللا  اجعلْ لَنا

  /  M6   54  3   2  1  0 :السنن، قُلْتم والَّذي نفِْسي بِيده  كَما قَالَت بنو إِسرائيلَ لموسى

9  8    7L )138 :األعراف(   لَكُمكَانَ قَب نم ننس نكَبرلَت" )حهرواه الترمذي وصح(  

                                                

رسول اهللا . އުޅުނެވެ އަޅުކަންކޮށް އެބުދަށް މީހުން ޘަޤީފުވަންހައިގެ. ބުދެކެވެ ހުރި ޠާއިފުގައި އަކީ الَت :فائدة) 1(
 އަލިފާނުން އަދި. މުގުރާލެއްވިއެވެ އެބުދު އިފޮނުއްވަ مغرية بن شعبةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ،صلّى اهللا عليه وسلّم
. އުޅުނެވެ ކޮށް ކަންޅުއަ އެބުދަށް މީހުން ވަންހައިގެޤުރައިޝު. ބުދެކެވެ ހުރި ގައި غَطفان އަކީ عزى .އަންދައިލެއްވިއެވެ

 މައްކާއާއި އަކީ مناة .މުގުރާލެއްވިއެވެ އެބުދު ފޮނުއްވާ ބުނުލްވަލީދު ޚާލިދު صلّى اهللا عليه وسلّم، رسول اهللا
 ވަންހައިގެ ޚަޒްރަޖު ވަންހައާއި އައުސް. ބުދެކެވެ ހުރި ތަނެއްގައި ކިޔާ ނަމަކަށް مشلل ދެމެދުގައިވާ މަދީނާއާއި
 ޢަލީގެ صلّى اهللا عليه وسلّم، رسول اهللا. އުޅުނެވެ އަޅުކަންކޮށް އެބުދަށް މީސްތަކުން ގެޚުޒާޢާ ބަނޫ އަދި މީސްތަކުން

  .  މުގުރާލެއްވިއެވެ އެބުދު ފޮނުއްވާ ފާނު
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 އަހުރެމެން އެކުގައި އާއި صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ދިއުމަށްޓަކައި ހަނގުރާމައަށް ޙުނައިނު: މާނައީ
 އެވަގުތު މެންނަކީއަހުރެ، ކަމަށްވާތީވެ ދުވަސްވަރު އިސްލާމްވީ އަހުރެމެން އެއީ އަދި. ނިކުމެއްޖައީމުއެވެ
 މުޝްރިކުންގެ )މަތިން ދިޔަމަގު ހިނގާފައި ދިމާލަށް ޙުނައިނާ އަހުރެމެން ދެން(. ބަޔަކީމުއެވެ އާ މުޅިން އިސްލާމްދީނަށް

. އިށީއިދެއުޅެތެވެ އެބައިމީހުން )ނިޔަތުން ކުރުމުގެހާސިލު ބަރަކާތް( ކައިރީގައި އެގަސް. ދިމާވިއެވެ ގަހަކާ ކުންނާރު
 އޭ "ذات أنواط" އެގަހަށް އެބައިމީހުން. އުޅެތެވެ އެލުވާ )ބަރަކާތަށްޓަކައި( އެގަހުގައި ހަތިޔާރުތައް ހުންގެއެބައިމީ އަދި
 ގަހެއް ކުންނާރު އަހުރެމެންވެސް ފަހެ ދެން. އުޅެތެވެ ކިޔައި .)ވެރިގަހެވެ ތަކެއްގެ އެއްޗެހި އެލުވިފައިވާ(

 އެއްވާފަދައިން "ذات أنواط" މުޝްރިކުންނަށް އެ !ރަސޫލާއެވެ ގެهللا އޭ. ދަންނަވައިފީމުއެވެ ދަމުން ކަޑައްތުކޮށްފައި
 ޙައިރާން( صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا . ކޮށްދެއްވާށެވެ މުޤައްރަރު އެއް "ذات أنواط" އަހުރެމެންނަށްވެސް

 )މީހުންގެ ދިފައިވާމަގުފުރެ( އެއީ ހަމަކަށަވަރުން. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ ވިދާޅުވެ އޭ !"اهللا أكرب" )ވެވަޑައިގެން
 ތިޔަބައިމީހުން. ވިދާޅުވަމެވެ ގަންދެއްވާ ފަރާތް އަތްޕުޅުގައިވާ އެފަރާތެއްގެ ފުރާނަފުޅު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ. ގޮތްތަކެކެވެ
 ކިބައިން ފިރުޢައުނުގެ އެބައިމީހުން(. ބުނިފަދައިންނެވެ މީސްތަކުން އިސްރާއީލު ބަނީ މުސާގެފާނަށް ތިޔަބުނީ

 މޫސާގެފާނަށް ފެނިފައި ކުރާތަން އަޅުކަން ބުދަށް މުޝްރިކުންތަކެއް ދަނިކޮށް އެކުގައި ފާނާއި މޫސާގެ ސަލާމަތްވެގެން
 رمقرއެބައިމީހުންނަށް އިލާހުންތަކެއް ވާފަދައިން އަހުރެމެންނަށްވެސް އިލާހުންތަކެއް " )!މޫސާއެވެ އޭ. ބުންޏެވެ

 رسول اهللا ދެން ."ރުން ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ޖާހިލުބައެކެވެހަމަކަށްވަ. މޫސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮށް ދެއްވާށެވެ
ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންވެސް ކުރީގެ މީސްތަކުންގެ . "ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم
  ." ގޮތްތަކަށް ސަވާރުވާނެތެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 20 އާޔަތާއި ވަނަ 19 ސޫރަތުގެ ނަޖުމު .1

 އަރިހުން  ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ކޮށްދެއްވުމަށް މުޤައްރަރު އެއް أنواط ذات ޞަޙާބީން .2
 ކިބައިން އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮށްދެއްވުމަށް އެކަން ކަލުންއެބޭ އެބަހީ( ދެނެގަތުން މަޤްޞަދު ޙަޤީޤީ ވަޑައިގަތްއެދި
 ހަތިޔާރު ވެސްކަލުންއެބޭ ހަމައެކަނި !ކިއެއްތަ އަދި. ނޫނެވެ މަކަށްއްވުކުރެ އަޅުކަން އެއަށް ވަޑައިގަތީއެދި
 .)މަށެވެއްވުހާސިލުކުރެ ބަރަކާތް އިއެލުވަ

 ނަމަވެސް. ކަމެވެވަޑައިގަތް އެދި އެކަން އަރިހުން صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  ިހަމައެކަނ ޞަހާބީން .3
 . ރައްވަތެވެނުކު އެބޭކަލުން އެކަން

 ލޯބިވޮޑިގަންނަވާ އެކަމަށް تعاىل هللا ހީފުޅުކުރެއްވީ ސަބަބުން ވުމުގެއާ އިސްލާމްދީނަށް އެވަގުތު ންއެބޭކަލު .4
 އަރިހުން ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ކޮށްދެއްވުމަށް އެކަން ބޭކަލުންއެ ކަމުން އެހެން. ކަމަށެވެ
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 ކުރުމުގެ ޝަރީކު އަށް هللا(. މަޤްޞަދުގައެވެ ވުމުގެ ކުއްތަން ޙަޟްރަތަށް ގެ تعاىل هللا އެކަމުން ވަޑައިގަތީއެދި
 .)ނޫނެވެ މަޤްޞަދެއްގައެއް

 މާބޮޑަށް އަދި އެކަން މީސްތަކުންނަށް ޢާއްމު ނުގެންނެވިއިރު އެގިވަޑައި މިވައްތަރު ޝިރުކުގެ އެބޭކަލުންނަށް .5
 . ނޭގޭނެއެވެ

 ގެ هللا( ހެޔޮކަންތަކާއި ންވާވަޑައިގެލިބި )ބަދަލުގައި ޢަމަލުތަކުގެ ޞާލިޙު އެބޭކަލުންގެ( ޞަޙާބީންނަށް .6
 . ނުވެއެވެ ލިބިގެން ބަޔަކަށް އެހެން ވަޢުދުފުޅު ފާފަފުއްސެވުމުގެ )ޙަޟްރަތުން

 ދެކިވަޑައެއް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ގޮތުގައި ބައެއްގެ ޢުޛުރުވެރި ޞަޙާބީން މިކަމުގައި .7
 ރައްދު ކަމާއެކު ހަރުކަށި މައްޗަށް އެއެދުމުގެ އެބޭކަލުން ބަސްފުޅަކުން ތިން! ކިއެއްތަ އަދި. ނުގެންނެވިއެވެ
 )މީހުންގެ ފުރެދިފައިވާ މަގު( އެއީ ހަމަކަށަވަރުން "اهللا أكرب"" . ކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘްފުޅު. ކުރެއްވިއެވެ
 ".ތަބާވާނެތެވެ ގޮތްތަކަށް މިސްތަކުންގެ ކުރީގެ ތިޔަބައިމީހުން ހަމަކަށަވަރުން. ގޮތްތަކެކެވެ

 އެއީ: ގަސްދުކުރެވިގެންވާ މައްސަލައަކީ ވެސް )ޙަދީޘްފުޅުގައި(ކީ އަދި އަ އްސަލަމަ މުހިއްމު އެންމެ .8

 ބަނީ އެއެދުނީ އެބޭކަލުން ހަމަކަށަވަރުން". ދެއްވުމެވެ ޚަބަރު މިފަދައިން اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول
 މުޝްރިކުންނަށް އެ" .ބުންޏެވެ މޫސާގެފާނަށް އެބައިމީހުން. ފަދައިންނެވެ އެދުނު މީހުން އިސްރާއީލު

  ".ދޭށެވެ ކޮށް رمقر އިލާހުންތަކެއް އަހުރެމެންނަށްވެސް ވާފަދައިން އިލާހުންތަކެއް

 ގެ "الَ إِلَه إِالَّ اُهللا" ހިމެނިގެންވަނީ ނަފީކުރުން ލިބިގަތުން ބަރަކާތް އެތަކެތިން ޢިއްޒަތްކޮށް ތަކެއްޗަށް މިފަދަ .9
 ބަޔާންކޮށް صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا ( ޞަޙާބީންނަށް އެއްބަ މިމައްސަލަ އެއީ. ތެރެއިންނެވެ މާނައިގެ
 . މެއެވެ ވުމާއެކުވެސް ފޮރުވިފައި، މުހިއްމުނުވެ )ކުރިން ދެއްވުމުގެ

 މެނުވީ މަޞްލަޙަތަކަށް އަދި، ސާބިތުވުން ކުރެއްވުން ހުވާ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  ދެއްވަމުން ފަތުވާ .10
 . ކުރައްވައެވެނު ހުވައެއް އެކަލޭގެފާނު

 ذات" އެބޭކަލުން ވަރުންހަމަކަށަ އެހެނީ. ވެއްޖެއެވެ ސާބިތު ވާކަން ޝިރުކު ކުޑަ ޝިރުކާއި ބޮޑު މިކަމުގައި .11
  )1(.ނުވިއެވެ މުރުތައްދެއް އެބޭކަލުން އެދުމަކުން އެދުނު އެ ކޮށްދެއްވުމަށް رمقر" أنواط

                                                

 .ތެރެއިންނެވެ ގެޝިރުކު ބޮޑު ހިމެނިގެންވަނީ އެދިވަޑައިގަތްކަންތައް އަރިހުން ގެ  ރަސޫލާ އެބޭކަލުން :تنبيه )1( 
 އެދުނު ކޮށްދެއްވުމަށް  مقرر އިލާހު މީހުން ބަނީ އިސްރާއީލު އެއެދުމާއި އެބޭކަލުންގެއެކަލޭގެފާނު،  ނޫންނަމަ އެހެން
، ބަޔަކަށްވުމާއިއާ އިސްލާމްދީނަށް އެބޭކަލުން މުރުތައްދުނުވީ އެކަމުން އެބޭކަލުން. ނުކުރެއްވީހެވެވައްތަރު  އެދުމާ

 އަރިހުން ގެރަސޫލާ އެބޭކަލުން ހަމައެކަނި. ސަބަބުންނެވެ އްވުމުގެނުކުރެ އެބޭކަލުން ވަޑައިގަތްކަންތައްއެދި އެބޭކަލުން
= 
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 މިފަދައިން ."އަލަށް އިސްލާމްވީ ބައެކެވެ. އަހުރެމެންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް އާ ބައެކެވެ" އެބޭކަލުން .12
  އެއީ ޞަޙާބީންނަށް ތިއްބެވި ވަޑައިގެން އިސްލާމްވެ ކުރިން އެބޭކަލުންގެ ކޮށްދެނީ ސާބިތު ވިދާޅުވުމުން

 . ނުވާނެކަމެވެ އޮޅިވަޑައިގެންފައި ކެއްކަންޝިރު

  ޚިލާފަށް މީހުންނާ ޅުކުރާނުރުހުންފާ މިކަމަށް ކިޔުން "اهللا أكرب" ވަގުތު ޙައިރާންވާ ޙަދީޘުން މި .13
 . ސާބިތުވެއްޖެއެވެ

 . ބަންދުކުރުން ޒަރީޢާއެއް ހުރިހާ މަގުދައްކާ ބިދުޢައަށް ޝިރުކާއި .14

 .މަނާކުރެއްވުން ވައްތަރުވުން އަހުލުވެރިންނާ ޖާހިލިއްޔަތުގެ .15

 އިސްކުރުން ޅިރު) ބަޔާންކޮށްދެމުން ލައަމަސް ބައެއްވައްތަރުގެ( ވަގުތު ތަޢުލީމުދޭ ދަރިވަރުންނަށް އުސްތާޛު .16
 . ސާބިތުވެއެވެ މިޙަދީޘުން

 އުޞޫލު ޢާއްމު ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާ މިފަދައިން "ننا السهنإِ" صلّى اهللا عليه وسلّم  رسول اهللا .17
 . ބަޔާންކުރެއްވުން

18. "لَكُمكَانَ قَب نم ننس نكَبرތަބާ ހުންތިޔަބައިމީ އުޅުނުގޮތާ މީސްތަކުން ކުރީގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ "لَت 
 ތެރެއިން ތްތަކުގެޢަލާމާ ނުބުއްވަތުގެ ވަނީ ކުރެއްވުން ޙަދީޘްފުޅު  ރަސޫލާ މިފަދައިން. ވާނެތެވެ

  )1(.ކަންތައްވީތީއެވެ ގޮތަށް ފުޅުކުރެއްވި ޙަދީޘް އެކަލޭގެފާނު އެއީ. ޢަލާމަތަކަށެވެ

 ނުބައިކަން ނަޞާރާއިންގެ ޔަހޫދީންނާއި ސަބަބުން ޢަމަލުތަކެއްގެ އެ ޤުރުއާނުގައި ކީރިތި تعاىل هللا .19
 . ވުމަށެވެ ސަލާމަތް އަހުރެމެން ތަކުން އެޢަމަލު، ހުޝިޔާރުވެ އެކަމަށް އަހުރެމެން އެވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައި

= 
 އެއީ އެބޭކަލުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމާއެކު އެކަލޭގެފާނު އެބޭކަލުންނަށް. އެދިވަޑައިގަތީއެވެ ށްދެއްވުމަށްއެކަންކޮ

  .واهللا أعلم. އެވެއެކަންނުކުރައްވަ އެނގިވަޑައިގެން ޝިރުކެއްކަން

 އުޅުނުގޮތަށް ޖާހިލުން ކުރީގައި ކުރައްވާ މުޚާޠަބު ޞަޙާބީންނާ  وسلّم صلّى اهللا عليه رسول اهللا :تنبيه) 1(
 ޞަޙާބީންނަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. އުއްމަތަށެވެ އެކަލޭގެފާނުގެ ދެއްވީ ޚަބަރު ވާނެކަމުގެތަބާ

 ޙައްޤުވާ ކިޔަމަންތެރިވުން އަދި. ންނެވެއަޅު ޞާލިޙު އަޅުކަންކުރި އަށް هللا ވާގޮތުގައިޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންކުރުން
 އައި އެބޭކަލުންގެފަހުން ދިޔައީ ފާޅުވެގެން ޢަމަލުތައް ގެޖާހިލިއްޔަތު .ބޭކަލުންނެވެ ކިޔަމަންތެރިވި ރަސޫލާއަށް ގޮތުގައި
 އެވަނީ މީހުން ގިނަ މީސްތަކުންކުރެ. ބައްލަވާށެވެ ޢަށްމުޖުތަމަ އިސްލާމީ ނިކަން މިއަދު. ޖީލުތަކުގައެވެ މުސްލިމު

 ފިޔަވައި ނަން އިސްލާމްކަމުގެ .އެވެވެފަތަބާ އާދަކާދަތަކަށް ގޮތްތަކާއި މުސްލިމުންގެ ޣައިރު ނަމުގައި މުސްލިމުންގެ
   .واهللا أعلم. ނުހުރެއެވެ ފެންނާކަށް ކިބައިން މީހުންގެ އެބައި އިތުރުކަމެއް
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 ހަމަކަށަވަރުން އެއީ. ވެގެންވެއެވެ رمقر އުޞޫލު މި އަރިހުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައާއި ޞަހާބީންގެ .20
 އަމިއްލަ ޤިޔާސާއި(. މައްޗަށެވެ އަމުރުގެ) ރަސޫލާގެ އެކަލާނގެ އާއި هللا( ބިނާވެގެންވަނީ އަޅުކަން
. ކުރެވިފައިވެއެވެ تنبيه މައްޗަށް ސުވާލުތަކުގެ ކުރެވޭ ކަށްވަޅުގައި މިއުޞޫލުގައި .)ނޫނެވެ މައްޗަކަށް ރައުޔުގެ

 ވާޟިޙުވެ މިސުވާލު ؟ހޭކާކު ރައްބަކީ ވެރި ތިބާގެ "من ربك؟" ސުވާލަކީ ފުރަތަމަ ކުރެވޭ ކަށްވަޅުގައި
 ޣައިބުގެ ހިމެނިގެންވަނީ މިސުވާލު؟ ކާކުހޭ ނަބިއްޔަކީ ތިބާގެ "من نبِيك؟" ސުވާލަކީ ދެވަނަ. ފާޅުވެގެންވެއެވެ

 ގުޅުންހުރީ މިސުވާލު ؟ކޮބާހޭ ދީނަކީ ތިބާގެ "ما دينك؟" ސުވާލަކީ ތިންވަނަ. ތެރެއިންނެވެ ޚަބަރުތަކުގެ

 . ބުނުމާއެވެ މި  M  0  /   1  L  އެބައިމީހުންގެ

 . ވެގެންވެއެވެ ހަޑިހުތުރު ނުބައިވެ މަޒުހަބުވެސް ކިތާބީންގެ އަހުލު ފަދައިން މަޒުހަބު މުޝްރިކުންގެ .21

 ބާކީވެ ރުސަައަ ޢަޤީދާގެ ބާޠިލް ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް ހިތުގައި މީހާގެ ވަންނަދީނަށް ޙައްޤު ދީނަކުން ބާޠިލް .22
 .)ލިބުމުންނެވެ ރަނގަޅަށް ތަރުބިއްޔަތު ތަޢުލީމާއި ދީނުގެ ޙައްޤު ދާނީ ގެންފިލައި މިކަންތައް(. ހުންނާނެއެވެ

 އެބޭކަލުން. އެގެއެވެ ރަނގަޅަށް ބަސްފުޅުން ޞަޙާބީންގެ ވަޑައިގަތްއިސްލާމްވެ އަލަށް އެވަގުތު މިކަން
، ކައިރި އަދި ޒަމާން މުގެކާފަރުކަ އަހުރެމެންގެ އަހުރެމެންނަކީ" "بِكُفْرٍ نحن حدثَاُء عهد". ވިދާޅުވިއެވެ

 ."ބަޔަކީމުއެވެއާ އިސްލާމްދީނުގައި
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9 

  ބާބު ނަންގަތް ޙުކުމްތައް އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން ކުރުމާޛަބަޙަ ފަރާތަކަށް ނޫން هللا

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

M   µ  ´  ³  ²  ±°   ̄  ®  ¬  «  ª   ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £
     ¶L   )163-162 :األنعام( 
، ދިރިހުރުމާއި، ޤުރުބާނީއާއި، ނަމާދާއި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ. ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު )!އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ(": މާނައީ

 އަމުރު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަދި. ނުވެއެވެ ޝަރީކަކު އެކަލާނގެއަށް. އަށެވެ هللا، ރައްބު ވެރި ޢާލަމްތަކުގެ މަރުވުންވަނީ
 ފުރަތަމަ އެންމެ )މިއުއްމަތުގެ( ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ އަދި. ތެރިވުމަށެވެ އިޚްލާޞް މިފަދައިން ންވަނީކުރެވިގެ

   ."މުސްލިމެވެ
  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 M\  [  Z     L   )2 :الكوثر (  
ޤުރުބާން ) ހަމަ އެކަލާނގެއަށް(ދި އަ. ކަލޭގެފާނު ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ނަމާދު ކުރާށެވެ، ކަލޭގެފާނު: "މާނައީ
  ."ކުރާށެވެ

 رسول ކަލިމައެއް ހަތަރު. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ޢަލީގެފާނުގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ދެއްވިއެވެ ބަޔާންކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  صلّى اهللا عليه وسلّماهللا 

"غل حذَب ناُهللا م نلَع ارنم رغَي ناُهللا م نثًا، لَعدحى مآو ناُهللا م نلَع ،هيدالو نلَع ناُهللا م نرِ اِهللا ، لَعي
  )رواه مسلم( "اَألرضِ
 ލަޢުނަތް މައިންބަފައިންނަށް އެމީހެއްގެ. ލެއްވިއެވެ ލަޢުނަތް هللا ކޮށްފިމާހާއަށްޛަބަޙަ ފަރާތަކަށް ނޫން هللا": މާނައީ
 ބިމުގެ. ލެއްވިއެވެ ލަޢުނަތް هللا ދީފިމީހާއަށް ޙިމާޔަތް ހިޔާވަހިކަންދީ މުޖުރިމަކަށް. ލެއްވިއެވެ ލަޢުނަތް هللا މީހާއަށްދީފި
  ".ލެއްވިއެވެ ލަޢުނަތް هللا ހާއަށްބަދަލުކޮށްފިމީ ނިޝާންތައް ތަކުގެ ހައްދު

 رسول اهللا. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ވެރިވާވެގެންވެއެ ކިބައިން ޝިހާބުގެ ބުނު ޠާރިޤު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ  صلّى اهللا عليه وسلّم
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 :وكيف ذَلك يارسولَ اِهللا؟ قَالَ: ، قَالُوا"دخلَ اجلَنةَ رجلٌ فى ذُبابٍ ، ودخلَ النار رجلٌ في ذُبابٍ"
"نص ممٍ لَهلَى قَوع الَنجر رقَالَم ،با قَرمهدئاً، فَقَالُوا َألحيش لَه بقَرى يتح دأَح هوزجالَ ي م : سلَي

قَالُوا لَه ،بٌء أُقَريي شدنرِ: عآلخقَالُوا لو ،ارلَ النخفَد ،لَهبِيلَّوا سا فَخابذُب با، فَقَرابذُب لَوو بقَر: 
 رواه أمحد ىف(" ما كُنت ُألقَرب َألحد شيئاً دونَ اِهللا عز وجلَّ، فَضربوا عنقَه، فَدخلَ اجلَّنةَ :الَقَرب فَقَ

  )كتاب الزهد

 ވެސް ނަރަކައަށް ސަބަބުން މެއްސެއްގެ ހަމަ އަދި. މީހަކުވަނެވެ ސުވަރުގެއަށް ސަބަބުން މެއްސެއްގެ": މާނައީ
؟ ކިހިނެއްވީކަމެއްތޯއެވެ އެއީ !ރަސޫލާއެވެ ގެهللا އޭ. ދެންނެވިއެވެ ބޭކަލުން ޞްޙާބުއަ. މީހަކުވަނެވެ

 ދާ އެމަގުން. ދާންޖެހުނެވެ ކައިރިން ބަޔަކު ބުދެއްގެންގުޅޭ ހިނގަމުންހިނގަމުން ދެމީހަކު. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
 އެދެމީހުންކުރެ އެބައިމީހުން ފަހެ ދެން. ނުދެވެއެވެ ޤުރުބާންނުކޮށެއް އެއްޗެއް ކޮންމެވެސް އެބުދަށް އެކަކަށްވެސް

 އެކައްޗެއްވެސް ޤުރުބާންކުރާނެ އަތަކު އަހަރެން. ބުންޏެވެ އޭނާ. އެއްކުރާށެވެ ޤުރުބާނީ ބުދަށް މި. ބުނެފިއެވެ އެކަކަށް
 މެއްސެއް އޭނާ ދެންފަހެ. ޤުރުބާންކުރާށެވެ މެއްސެއްވިޔަސް. ބުންޏެވެ އޭނާއަށް އެބައިމީހުން. ނެތެވެ
 ނަރަކައަށް ސަބަބުން އެމެހީގެ އޭނާ ފަހެ. ދޫކޮށްލައިފިއެވެ ދިއުމަށް އޭނާ އެބައިމީހުން ދެން. ބާންކޮށްފިއެވެޤުރު

. ބުންޏެވެ އޭނާ. ކުރާށެވެ ޤުރުބާނީއެއް މިބުދަށް ތިބާވެސް. މީހާއަށްބުނެފިއެވެ ދެވަނަ އެބައިމީހުން ދެން. ވަދެއްޖެއެވެ
 އޭނާ އެބައިމީހުން ހަމައެހިނދު. ނުކުރާނަމެވެ ޤުރުބާނެއް އަހަރެން ށްފަރާތަކަ އެއްވެސް އެހެން ފިޔަވައި هللا

  ."ވަދެއްޖެއެވެ ސުވަރުގެ ސަބަބުން އެމެހީގެ އޭނާ ފަހެ. ޤަތުލުކޮށްލައިފިއެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

1.  M¦  ¥  ¤  L  ެތަފްސީރު ގ 

2.  M\  [  Z     L  ެތަފްސީރު ގ 

 ނޫން هللا ފުރަތަމަ އެންމެ ޙަދީޘްފުޅުގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވި ޢަލީގެފާނަށް ،وسلّمصلّى اهللا عليه رسول اهللا  .3
 . ބަޔާންކޮށްދެއްވުން ހުރިކަން ލަޢުނަތް ގެ هللا މީހާއަށް ކޮށްފިޛަބަޙަ ފަރާތަކަށް

 ގެއެހެންމީހެއް ތިބާ އަދި. ލަޢުނަތްލެއްވުން هللا މައްޗައް މީހާގެ ދޭ ލަޢުނަތް ބަފައިންނަށް މައިން އެމީހެއްގެ .4
 ޚުދު ތިބާ އޭރުން . ލަޢުނަތްދޭނެއެވެ މައިންބަފައިންނަށް ތިބާގެ އޭނާ ލަޢުނަތްދީފިނަމަ މައިންބަފައިންނަށް

 . ދިންފަދައެވެ ލަޢުނަތް މައިންބަފައިންނަށް ތިބާގެ

 ށްކަމެއްކޮ ވާޖިބުވާ ސަޒާ ގެ هللا މުޖުރިމަކީ. ލަޢުނަތްލެއްވުން هللا މައްޗަށް ދޭމީހާގެ ހިމާޔަތް މުޖުރިމަކަށް .5
 .ހޯދާމީހާއެވެ ޙިމާޔަތް ކިބައިން މީހެއްގެ ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެކަމުން
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 މުރާދަކީ ގެ ارنم. ލެއްވުން ލަޢުނަތް هللا މައްޗަށް މީހާގެ ބަދަލުކުރާ ނިޝާންތައް ޙައްދުތަކުގެ ބިންމަތީ .6
 )ގެމުރާދަކީ منارِ اَألرضِ تغيِير(. ނިޝާންތަކެވެ ވަކިކޮށްދޭ ޙައްޤު އަވަށްޓެރިޔާގެ ތިބާގެ ޙައްޤާއި ތިބާގެ

 . ބަދަލުކުރުމެވެ  އިސްފަސްކޮށްގެން  ގައިމަޤްޞަދު ފޭރިގަތުމުގެ ޙައްޤު އަވަށްޓެރިޔާގެ ތިބާގެ އެނިޝާންތައް

 އަހުލުވެރިންގެ އުރެދުމުގެ ގޮތެއްގައި ޢުމޫމީ، ލަޢުނަތްލެއްވުމާއި މައްޗަށް މީހެއްގެ ޚާއްޞަ ކަނޑައެޅިގެންވާ .7
 .ފަރަޤު ހުރި ދެމެދު ލެއްވުމާއިލަޢުނަތް މައްޗަށް

 . ވާހަކައެކެވެ މުހިއްމު ވަރަށް އަކީ ވާހަކަ މެހީގެ މި .8

 ކުރުމުގެ ޝިރުކު އެކަންކުރީ އޭނާ އެކަމަކު. ނަރަކައަށްވަނެވެ ސަބަބުން އެމެހީގެ އެކަކު ކުރެ އެދެމީހުން .9
 ޖާނު އޭނާގެ ބައިކަމުންނު އެބައިމީހުންގެ އެކަންކުރީ އޭނާ! ކިއެއްތަ އަދި. ނޫނެވެ މަޤުޞަދެއްގައެއް
  )1(.ސަލާމަތްކުރުމަށެވެ

                                                

 ކުރީޤުރުބާން އެބުދަށް އެމެހި އޭނާ ވީނަމަވެސް ވިދާޅުވެފައި މިފަދައިން -رمحه اهللا- مصنف : يقول املترجم )1( 
 އޭނާ އެހެންނޫންނަމަ .ޙާލުގައެވެ ރުހިގެންވާ !ކިއެއްތަ އަދި. ނޫނެވެ ސަލާމަތްވާކަށް ނުބައިން އެމީހުންގެ ހަމައެކަނި

M     R  Q  P  O  N  M. ބަސްފުޅެވެ ވަޙީ ގެ هللاމާތް ދަލީލަކީ އެކަމުގެ. ނުވަނީހެވެ ނަރަކައަކަށް
S  T  Z  Y  X  W  V   U    `  _  ^      ]  \  [

b  a    d  cL  )ޙާލު ހަމަޖެހިގެންވާ އީމާންކަމުން ހިތް އެމީހެއްގެ: "މާނައީ  )106 :النحل 
 އެފަދަ ފަހެ. ދަންނައެވެ ޖެމީހާވެއް ރުކާފަ އަޑިން ހިތުގެ އީމާންވުމަށްފަހު ފިޔަވައި މަޖުބޫރުކުރެވިއްޖެމީހާ ރުވުމަށްކާފަ

 ."ހުއްޓެވެ ޢަޛާބުވެސް ވޭންދެނިވި މީހުންނަށް އެބައި އަދި. ހުއްޓެވެ ކޯފާ ޙަޟްރަތުން ގެ هللا މައްޗަށް މީހުންގެ
 ކުރިޔަސް ޢަމަލެއް ކުފުރުގެ މަޖުބޫރުވެގެން ޙާލު ވެފައިވާ إطمنان އީމާންކަމުން ތްހި ގޮތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ މިއާޔަތުން

. ނުވާނެއެވެ ފާފަވެރިއެއްވެސް އެމީހަކު ޙާލުގައި މިފަދަ އަދި. ނުވާނެއެވެ ކާފިރެއް ބުންޏަސް ބަހެއް ކުފުރުގެ ދިއަ
 އެކަލޭގެފާނަށް މުޝްރިކުން. ބެހޭގޮތުންނެވެ ޔާސިރުއާ ބުނު ޢައްމާރު ރުއްސުންލެއްވިهللا ބާވައިލެއްވުނީ މާތް މިއާޔަތް

 ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ކިބައިން އެބައިމީހުންގެ އެކަލޭގެފާނު. ރުކުރިއެވެމަޖުބޫ ބަސްބުނުމަށް ކުފުރުގެ އަނިޔާކޮށް
 ވަޑައިގެން އަރިހަށް ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا މިންޖުވެވަޑައިގަތުމުން ދެން. ވިދާޅުވިއެވެ ބަސް ކުފުރުގެ
ދެކެ  ކަލޭގެފާނު ތްހި ކަލޭގެފާނުގެ ވަގުތުއެ"  "قَلْبك؟ تجِد كَيف". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ ދެންނެވުމުން އެވާހަކަ

 ވެގެންވާ إطمنان އީމާންކަމުން "مطْمئن بِاِإليمان". ދެންނެވިއެވެ ޢައްމާރު "؟ކޮންޙާލެއްގައިތޯއެވެ ވަޑައިގަތީ
 ބޫރުކޮށްފިއްޔާމަޖު ކަލޭގެފާނަށް މީހުން އެބައި ދެންވެސް"  "إِنْ عادوا فَعد". ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ދެން. ހާލުގައެވެ
 ރުހިގެންވާ ހިތުންވެސް ކުރީޤުރުބާން ބުދަށް އެމެހި އޭނާ މިހެންކަމުން )رواه البيهقي( ."ކުރައްވާށެވެ ކަންތައް އެގޮތަށް
  .اهـ .واهللا أعلم. އެހެންވެގެންނެވެ ވަނީ ނަރަކައަށް އޭނާ. ކަންއެގެއެވެ ޙާލުގައި
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 މުއުމިނު އެ މިކަން. ދެނެގަތުން މިންވަރު ގެ ތަޞައްވުރު ހިތްތަކުގައިވާ މުއުމިނުންގެ މެދު ފާފައާ ޝިރުކުގެ .10
 ބޭރުފުށުގެ ހަމައެކަނި ކިބައިން އަޅާގެ އެމުއުމިނު އަހުލުވެރިން އެބުދުގެ. އެގޭނެއެވެ ވިސްނާލުމުން އަޅާއަށް
 ކެތްކޮށްލީ އެ މައްޗަށް ޤަތުލުވުމުގެ އިޖާބަނުދީ އެއެދުމަށް އެބައިމީހުންގެ އެއަޅާ އެކުވެސް އެދުމާއި ޢަމަލަށް

 ؟ކޮންފަދައަކުންތޯއެވެ

 ވާނަމަ ކަމުގައި ކާފިރެއް ސަބަބަކީ. މުސްލިމެކެވެ މީހާއަކީ އެވަދުނު ނަރަކައަށް ތެރެއިން އެދެމީހުންގެ .11
 ނަރަކައިގެ ޚުދު ކާފިރުންނަކީ. ނުކުރެއްވީހެވެ ޙަދީޘްފުޅެއް ވަނޭ ރަކައަށްނަ މީހަކު ސަބަބުން މެއްސެއްގެ

 . އަހުލުވެރީންނެވެ

اجلَنةُ أَقْرب إِلَى أَحدكُم من شراك نعله ". ތާއީދުކުރެއެވެ ޙަދީޘްފުޅަށް ޞައްޙަ އަންނަނިވި ޙަދީޘްފުޅު މި .12
 އެމީހަކާ ސުވަރުގެ ބޮޑަށް ވަދަށްވުރެވެސް ފައިވާނު މީހެއްގެ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ" "ذَلك والنار مثْلُ

 ".ހަމައެފަދައިންނެވެ ނަރަކަވެސް. ކައިރިވެގެންވެއެވެ

  އޮތީ މިކަން  ގާތުގައިވެސް ކުރާމީހުންގެ އަޅުކަން ބުދަށް. ކަންއެގުން ޢަމަލު ހިތުގެ މަޤްޞަދަކީ ބޮޑު އެންމެ .13
 .ހަމަމިގޮތަށެވެ
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10 

 ނުކުރެވޭނެކަން ޛަބަޙަ އަށް  هللا ކުރެވޭތަނެއްގައި ޛަބަޙަ ފަރާތަކަށް ނޫން هللا
  ބާބު ނަންގަތް

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

M   N  M  LK  J  I  H  G    F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <
S   RQ  P  O  T    UL   )108 :التوبة( 

. ހުށިކަމެވެއްވާނުކުރަ ޤިޔާމް ކަލޭގެފާނު ދުވަހަކުވެސް )ގައި الضراراملسجد  އެބަހީ( އެތާނގައި: "މާނައީ
އެބަހީ ( މިސްކިތުގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ މައްޗަށް ތަޤުވާގެ ފެށިގެން ދުވަހުއްސުރެ ފުރަތަމަ އެންމެ ހަމަކަށަވަރުން

 ލޯބިކުރާ ރުކަމަށްސާފުތާހި އެތާނގައި. ބޮޑުވެގެންވެއެވެ ޙައްޤުކަން މާ ކުރުން ޤިޔާމް ކަލޭގެފާނު )މަސްޖިދުޤުބާގައި
  )1(".ވޮޑިގެންވެއެވެ ލޯބިވެ މީހުންދެކެ ސާފުތާހިރު هللا އަދި. ބަޔަކުވެއެވެ

                                                

 މިމިސްކިތް އެބައިމީހުން. ބެހޭގޮތުންނެވެ އާ املسجد الضرار ބިނާކުރި މުނާފިޤުން ލެއްވުނީއިބާވަ މިއާޔަތް : فائدة) 1(
 އުދަގޫވާތީވެ ދިއުމަށް ނަމާދަށް މިސްކިތަށް ޤުބާ ފިނިމޫސުމުގައި މުސްކުޅިން ވަރުދެރަވެފައިވާ، ބަލިމީހުންނާއި ބިނާކުރީ
 އެ އަށް  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا  ންހުމިބައިމީ ދެންފަހެ. ކިޔާފައެވެ ނަމާދުކުރުމަށޭ މީހުން އެބައި

 ތަބޫކު އުޅުއްވީ އެކަލޭގެފާނު އެވަގުތު. ދަޢުވަތުދީފިއެވެ ކުރެއްވުމަށް ނަމާދެއް ބަރަކާތަށްޓަކައި މިސްކިތުގައި
 އެނބުރިވަޑައިގަންނަވަމުން ހަނގުރާމައިން ތަބޫކު އަދި. އަވަދިފުޅުނެތިއެވެ ކައިވަޑައިގަތުމަށްޓަ ހަނގުރާމައަށް
 ރާވާފައިއޮތީ މިބައިމީހުން. ވަޢުދުފުޅުވެވަޑައިގަތެވެ ށްދެއްވާނެކަމުގައިނަމާދެއްކޮ އެމިސްކިތުގައި ނަށްއެބައިމީހުން
صلّى اهللا  رسول اهللا ފަހެ ދެން. އަވަހާރަކޮށްލުމަށެވެ އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަތުމުން ނަމާދުކުރެއްވުމަށް އެކަލޭގެފާނު
اهللا  އެހިނދު. ފިއެވެއިގަސްދުކުރައްވަ ވަޑައިގަތުމަށް އެމިސްކިތަށް މުންއެނބުރިވަޑައިގަންނަވަ ތަބޫކުން   عليه وسلّم

 އެކަލޭގެފާނަށް މަޤްޞަދު ބިނާކުރި އެމިސްކިތް އެމުނާފިޤުން ފޮނުއްވާ تعاىل، جربيل عليه السالم
ول اهللا صلّى اهللا عليه رس ދެން. ބާވައިލައްވައިފިއެވެ މައްޗަށް އެކަލޭގެފާނުގެ މިއާޔަތް އަދި. ބަޔާންކޮށްދެއްވައިފިއެވެ

 ފޮނުއްވާ މިދެބޭކަލުން أخ، عاصم بن عدي އެކަލޭގެފާނުގެ ނުވަތަ بن عدي معن އާއި الدخشم وسلّم، مالك بن
   .ލައްވައިފިއެވެމުގުރާ އެމިސްކިތް
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 އެއްދުވަހަކު. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ވެއެވެ ރިވާވެގެން ކިބައިން ގެ ثَابت بن الضحاك ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
رسول اهللا  ގޮތުން ބެހޭ އެކަމާ އޭނާ ދެން. ނަދުރުބުނެފިއެވެ ށްކުރުމަޛަބަޙަ ޖަމަލެއް މަޤާމުގައި ކިއުނު ބުވާނާއޭ މީހަކު

  . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘް އެކަލޭގެފާނު ސުވާލުކުރުމުން އާ عليه وسلّم صلّى اهللا
: قَالُوا" ن أَعيادهم؟فَهلْ كَانَ فيها عيد م: "الَ قَالَ: قَالُوا" هلْ كَانَ فيها وثَن من أَوثَان اجلَاهلية يعبد؟"

 معصية اِهللا والَ فيما الَ يإِنه الَ وفَاَء لنذْرٍ فأَوف بِنذْرِك، فَ: "عليه وسلّم صلّى اهللا فَقَالَ رسولُ اِهللا الَ 
مآد ناب كلمسنن أيب داود وإسناده على شرط الشيخني( "ي(   

. ދަންނަވައިފިއެވެ ޞަޙާބީން؟ ވޭހެއްޔެވެ އެތާނގައި ބުދެއް އަޅުކަންވެވޭ ތެރެއިން ތަކުގެބުދު ޖާހިލިއްޔަތުގެ ": މާނައީ
 އެތާނގައި ޢީދެއް ތެރެއިން ތަކުގެ ޢީދު މުޝްރިކުންގެ އެ އެހެންވީއިރު ދެން. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ނޫނެކެވެ
 ބުނިމީހާއަށް ނަދުރު އެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ދެން. ނޫނެކެވެ. ފިއެވެ ދަންނަވައި ޞަޙާބީން؟ ވޭހެއްޔެވެ

 ނަދުރެއް ބުނެވޭ އުރެދުމެއްގައި އަށް هللا ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ. ފުއްދާށެވެ ނަދުރު ތިބާގެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވައިފިއެވެ
 ނަދުރެއް ބުނެވޭ އިކަމެއްގަ ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ ދަރިޔާއަށް އާދަމުގެ ހަމައެފަދައިން އަދި. ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ ފުއްދުން

 ސަނަދުވަނީ މިޙަދީޘްގެ އަދި. ދާއޫދެވެ އަބޫ އިމާމު ރިވާކުރެއްވީ މިޙަދީޘް( ."ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ ފުއްދުންވެސް
  .)މަތީންނެވެ ޝަރުތުގެ މުސްލިމުގެ ބުޚާރީއާއި

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

1.  M@?  >  =  <  L  ެތަފްސީރު މިއާޔަތުގ. 

 ބިމަށްވެސް ބައެއްފަހަރު ވުންކިޔަމަންތެރި ވެވޭކިޔަމަންތެރި އަށް هللا، އުރެދުމުންނާއި ދެވޭއުރެ އަށް هللا .2
 . ކުރެއެވެ ރުސަައަ

 މައްސަލައަކަށް ބަޔާންވެގެންވާ އްލުކުރުމަށްޓަކައި އޮތްގޮތަކީޙައުދަގޫކަން  މައްސަލައެއްގެ އުނދަގޫ .3
 . ހުށައެޅުމެވެ

 . އެދެވިދާނެއެވެ ތަފްސީލަށް ހިނދެއްގައި ބޭނުންޖެހިއްޖެ ތަފްސީލަށް މައްސަލައިގެ ދޭމީހާ ފަތުވާ .4

 .ޚާއްޞަކުރެވިދާނެއެވެ ފުއްދުމަށްޓަކައި ނަދުރު ކޮންމެތަނެއް އެތަނެއްގައިނުވާ މަނާކަމެއް ޝަރުޢީގޮތުން .5

 އެބުދު އަދި. މަނާވެގެންވެއެވެ ފުއްދުން ނަދުރު ތަނެއްގައި ކޮންމެ ހުރި އެތަނެއްގައި ބުދެއް ޒަމާނުގެ ޖާހިލިއްޔަ .6
 . ވީނަމަވެސްމެއެވެ ލެވިފައި ނައްތައި އެތަނުން
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 އަދި. ވެއެވެ މަނާވެގެން ފުއްދުން ނަދުރު ތަނެއްގައިވެސް ކޮންމެ އެތަނެއްގައިވާ ޢީދެއް ޒަމާނުގެ ޖާހިލިއްޔަ .7
 .މެއެވެ ވީނަމަވެސް ހުއްޓާލެވިފައި އެތަނުގައި އެޢީދުކުރުން

 ފުއްދުން ނަދުރު ތަނެއްގައި އެތަނެއްގައިވާ ޢީދެއް އެބައިމީހުންގެ ނުވަތަ އެތަނެއްގައިވާ ބުދެއް މުޝްރިކުންގެ .8
 . ނަދުރަކަށްވާތީއެވެ އުރެދުމުގެ އެއީ އެނަދުރު ސަބަބަކީ. ނުވެއެވެ ހުއްދަވެގެން

 އެބައިމީހުންނާ އެއީ އަދި. ވާންޖެހޭނެއެވެ ރައްކައުތެރި މުޝާބަހަތުވުމުން މުޝްރިކުންނާ ޢީދުތަކުގައި .9
 . ނަމަވެސްމެއެވެ ގަސްދުނުކުރި މުޝާބަހަތުވުމަށް

 .ވެއެވެ ބާޠިލްވެގެން ނަދުރު ބުނެވޭ އުރެދުމަށް އަށް هللا .10

 އެބަހީ. ބާޠިލްވެގެންވެއެވެ ނަދުރުވެސް ބުނެފައިވާ ކަމެއްގައި ވެގެންނުވާ ކުޅަދާނަ ދަރިޔާއަށް އާދަމުގެ .11
 . ނުވެއެވެ ހުއްދަވެގެން ފުއްދުން
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11 

  ބާބު ނަންގަތް ކަމެއްކަން ތެރެއިންވާ ޝިރުކުގެ ބުނުމަކީ ދުރުނަ ފަރާތަކަށް ނޫން هللا

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

 M/  .   -  ,   +       *  )  L )7 :اإلنسان(  

 ބިރުވެރިކަން އެދުވަހެއްގެ  އަދި. އެވެފުއްދަ ނަދުރު ބުނެފައިވާ )އަޅުން ހެއުލަފާ ގެ هللا(އެބައިމީހުން ": މާނައީ
  ".އެވެބިރުވެތިވެ ދުވަހަށް ވާފެތުރިގެން

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 M,+   *  )  (  '  &   %  $  #  "  !  L  )270 :ةالبقر(  
 هللا ނަދުރެއް ބުނި ބުނިނަމަ ނުވަތަ ހޭދަކުރިއެއްޗެއް ހޭދަކުރިނަމަ) މަގުގައި ގެ هللا( ތިޔަބައިމީހުން އަދި ": މާނައީ

  ."ވެވެއެ ދެނެވޮޑިގެން

رسول  ހަމަކަށަވަރުން .ވިދާޅުވިއެވެ އެކަމަނާ .ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم اهللا
"يصعأَنْ ي ذَرن نمو ،هعطاَهللا فَلْي عيطأَنْ ي ذَرن نم صعاَهللا فَالَ يصحيح البخاري( "ه(  

 އަށް هللا އަދި. ވާހުށިކަމެވެ ކިޔަމަންތެރި އެކަލާނގެއަށް ބުނެފިމީހާ ނަދުރު ކިޔަމަންތެރިވުމަށް އަށް هللا": މާނައީ
  ."ނުއުރެދޭހުށިކަމެވެ އެކަލާނގެއަށް ބުނެފިމީހާ ނަދުރު އުރެދުމަށް

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .އެވެވެގެންވެ ވާޖިބު ފުއްދުން ނަދުރު .1

 .ޝިރުކެކެވެ ބުނުމަކީ ނަދުރު ފަރާތަކަށް ނޫން هللا ހިނދު ސާބިތުވީ އަޅުކަމެއްކަން ނަދުރަކީ .2

  .ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ ފުއްދުން ނަދުރު ބުނެވިފައިވާ އުރެދުމަށް .3

++++++++  
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 ތެރެއިންވާކަމެއްކަން ޝިރުކުގެ އެދުމަކީ ރައްކައުތެރިކަމަށް ފަރާތަކުން ނޫން هللا
  ބުބާ ނަންގަތް

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

 Ma  `   _   ̂       ]  \     [  Z  Y        X  W  L )އިންސާނުންގެ": މާނައީ )6 :اجلن 
 އެއިންސާނުންނަށް އެޖިންނީން ފަހެ. އެދެތެވެ ރައްކައުތެރިކަމަށް ކިބައިން ބައެއްގެ ޖިންނީންގެ މީހުން ބަޔަކު ތެރެއިން

   ."އިތުރުކޮށްދިނެވެ ފާފަ ބިރުވެރިކަމާއި

صلّى رسول اهللا . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަމަނާ. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ޙަކީމުގެ ބިންތު ޚައުލަތު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . އެއްސެވީމެވެ ތިމަންކަމަނާ ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް ޙަދީޘް عليه وسلّم اهللا
من شر ما خلَق ، لَم يضره شيٌء حتى يرحلَ من  اتِهللا التامعوذُ بِكَلمات اأَ: من نزلَ منزِالً فَقَالَ"

كذَل هزِلنرواه مسلم( "م(   
 ކަލިމަފުޅުތަކުގެ ފުރިހަމަ ގެ هللا" من شر ما خلَق ، اتعوذُ بِكَلمات اِهللا التامأَ:  ފައިބައި މަންޒިލަކަށް": މާނައީ

 މިދުޢާ." އެދެމެވެ ތެރިކަމަށް ރައްކައު ކަމުން ނުބައި މަޚްލޫޤެއްގެ އެންމެހައި ހެއްދެވި އެކަލާނގެ ޒަރީޢާއިން
 ގެއްލުމެއް އޭނާއަކަށް އެއްޗެއް އެއްވެސް ދާންދެން ގޮސްފުމަށް އެނބުރި އެމަންޒިލުން އޭނާ. ދަންނައެވެ ކިޔައިފިމީހާ
  ".ނުދޭނެއެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ހަވަނަ ސޫރަތުގެ ންނިޖި .1

 . ތެރެއިންވާކަމެކެވެ ޝިރުކުގެ އެދުމަކީ ރައްކައުތެރިކަމަށް ފަރާތަކުން ނޫން هللا .2

 އެދުމަކީ ރައްކައުތެރިކަމަށް ފަރާތަކުން ނޫން هللا ގޮތުގައި ކުރެވޭ އިސްތިދުލާލު ޙަދީޘުން އިސްވެދިޔަ .3
 ޢިލްމުވެރިން މިޙަދީޘުން ނޫންކަމަށް މަޚްލޫޤެއް ކަކީކަލިމަފުޅުތަ ގެ هللا މިހެންކަމުން. ޝިރުކެކެވެ
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 .)ނުކުރެއްވީހެވެ އެދުޢާ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  ވާނަމަ މަޚްލޫޤަކަށް(. އެވެއްވަކުރަ އިސްތިދުލާލު
 . ޝިރުކެކެވެ އެދުމަކީ ރައްކައުތެރިކަމަށް ކިބައިން މަޚްލޫޤެއްގެ ސަބަބކީ

 . މާތްކަން މިދުޢާގެ ސްއެކުވެ ވުމާއި ކުރުވެގެން މިދުޢާ .4

 ނުބައިކަމަކުން ސަބަބުން އެޢަމަލެއްގެ މިސާލަކަށް( ވުމުން ޢަމަލަކަށް ޢަމަލެއްގައިވާ އެ ފައިދާއެއް ދުނިޔަވީ .5
 ތެރެއިން ޝިރުކުގެ އެޢަމަލު އެއްގޮތަކަށްވެސް )ހާސިލުވުން އެއް ފައިދާ ކޮންމެވެސް ނުވަތަ ސަލާމަތްވުން

  . އެވެނުކުރެ ދަލީލެއް ކަމަކަށް ނުވާ

  

  

  

++++++++  
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 ފިޔަވައި އެކަލާނގެ ނުވަތަ ކުރުމަކީ ފަރިޔާދު އެދި މަދަދަށް ފަރާތަކުން ނޫން هللا
 ނަންގަތް ކަމެއްކަން ތެރެއިންވާ ޝިރުކުގެ ގޮވުމަކީ އެދި ކަމަކަށް ފަރާތަކަށް އެހެން

  )1(ބާބު

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

M   Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÙ  Ø×     ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  "  !
#  '  &  %      $  .    -  ,   +  *)       (    6  5  4  3  2  10  /

:  9   87    ;L  )ގެއްލުމެއްވެސް އަދި ފައިދާއެއް ކަލޭގެފާނަށް": މާނައީ )107-106 :يونس 
 އެދިގޮވައިފިނަމަ ކަމަކަށް އެފަރާތްތަކަށް ކަލޭގެފާނު ފަހެ. ނުގޮވާހުށިކަމެވެ ކަލޭގެފާނު އެދި ކަމަކަށް ފަރާތްތަކަށް ނުދެވޭ
، ނަމަ މެދުވެރިކުރައްވައިފި ގެއްލުމެއް ކަލޭގެފާނަށް هللا އަދި. ތެރެއިންނެވެ ވެރިންގެ އަނިޔާ ވާހުށީ ކަލޭގެފާނު އޭރުން

                                                

 ދަދަށްމަ ކިބައިން އަނެކަކުގެ އެކަކު މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޙިއްސީ އަދި عادي ސަބަބުތަކާއި ظاهري :يقول املترجم) 1(
 މިނިކާ ނުވަތަ އަތުލައިގަތުމުގައި ދުޝްމަނަކު ނުވަތަ ވަގުތުގައި ހަނގުރާމައިގެ މިސާލަކަށް. ހުއްދަވެގެންވެއެވެ އެދުން

 މިއީ. އެދެވިދާނެއެވެ މަދަދަށް ކިބައިން އަނެކެއްގެ އެކަކު ކަންތައްތަކުގައި ފަދަ ސަލާމަތްވުން ކިބައިން ޖަނަވާރެއްގެ
 ޚާއްޞަ ބާރަކާއި ޚާއްޞަ ވަކި ކުރުމުގައި މަދަދު ނަމަވެސް. ކަންތައްތަކެވެ ޙިއްސީ. ލުތަކެވެޢަމަ ظاهري ހައްތާވެސް
 އެދުން މަދަދަށް އިކަންތައްތަކުގަ މަޢުނަވީ ކިބައިން އޭނާގެ ޤަބޫލުކޮށް ހުރިކަމަށް ކިބައިގައި މީހެއްގެ އަޘަރެއް

 ދަތިކަމާއި، ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށާއި ޣަރަޤުވުމުން، އިށާޝިފާދެއްވުމަ ބައްޔަކުން މިސާލަކަށް. ނުވެއެވެ ހުއްދަވެގެން
 މަޢުނަވީ ހައްތާވެސް މިއީ. ކަންތައްތަކެވެ ފަދަ އެދުން ދެއްވުމަށް ރިޒުޤު، ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށާއި ފަޤީރުކަމުން
 ކަލާނގެއެ. ނުވެއެވެ ހުއްދަވެގެން އެދުން ފަރާތަކުން ނޫން هللا ކަމަކަށް އެއްވެސް މިފަދަ. ކަންތައްތަކެވެ
 އަދި عادي ސަބަބުތަކާއި ظاهري ހަމައެފަދައިން އަދި. ޝިރުކަށެވެ އެވާނީ އެދިއްޖެނަމަ މިފަދަކަމަކަށް ނޫންފަރާތަކުން

 ޚާއްޞަ ބާރަކާއި ޚާއްޞަ ށްވާނީކަޝިރުކަ. އެދިގޮވިދާނެއެވެ ކަންތަކަށް އަނެކަކަށް އެކަކު ތަކުގައިމުޢާމަލާތް ޙިއްޞީ
 އެދި ކަމަކަށް އެމީހަކަށް ކަންތައްތަކުގައި މަޢުނަވީ ޤަބޫލުކޮށް ހުރިކަމަށް ގައިކިބައި އެމީހެއްގެ އަޘަރެއް

  .اهـ. މިސާލުތަކެވެ އިސްވެދިޔަ ހަމަ މިސާލަކީ މިކަމުގެ. ގޮވައިފިނަމައެވެ
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 އިރާދަ ކަށްހެވަ ކަލޭގެފާނަށް هللا އަދި. ނުވެއެވެ މެނުވީ އެކަލާނގެ ފަރާތެއް އެއްވެސް ދުރުކުރެވޭނެ އެކަން
 އެކަލާނގެ. ނުވެއެވެ ފަރާތެއް އެއްވެސް ކުރެވޭނެ ރައްދު ވަންތަކަންދަރުމަ އެ އެކަލާނގެ ކުރައްވައިފިނަމަ
އެކަލާނގެއީ  އަދި. ދެއްވައެވެ ވަންތަކަމުންދަރުމަ އެކަލާނގެ އަޅަކަށް ކުރައްވައިފި އިރާދަ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންކުރެ
   ".ރަސްކަލާނގެއެވެ ވަންތައޯގާ ފުއްސަވާ ފާފަގިނަގިނައިން 

  . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

M   N       M  L  K  J  I  H  G  F  E  D     C  B  A  @
S   R  QP  O  L   )17 :العنكبوت( 

 ރިޒުޤެއް ށްތިޔަބައިމީހުންނަ ފަރާތްތަކަކީ އަޅުކަންކުރާ ތިޔަ ފިޔަވައި هللا ތިޔަބައިމީހުން ހަމަކަށަވަރުން": މާނައީ
. އެދޭށެވެ ޤަށްރިޒު ޙަޟްރަތުން ގެ هللا ތިޔަބައިމީހުން ފަހެ. ފަރާތްތަކެއްނޫނެވެ ލިބިގެންވާ ކުޅަދާނަކަންވެސް ދިނުމުގެ

 ހަމައެކަލާނގެ ދިއުންވަނީ އެނބުރި ތިޔަބައިމީހުން. ޝުކުރުވެރިވާށެވެ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކޮށް އެކަލާނގެއަށް އަދި
   ".ޙަޟްރަތަށެވެ

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ ވެސްއަދި

M Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½     Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç

   Ï!  %          $      #   "  )  (  '  &     L )6-5 :األحقاف(  

 ކަންކަމަށް ތަކަށްފަރާތް އިޖާބަނުދެވޭ ގޮވުންތަކަށް އެމީހާގެ ހަމައަށްވެސް ޤިޔާމަތްދުވަހާ ފިޔަވައި هللا: "މާނައީ
 އެގޮވުންތަކުން އެބައިމީހުންގެ އަދި؟ ކާކުހެއްޔެވެ މަގުފުރެދިގެންވަނީ ވަކިންބޮޑަށް އެދިގޮވާމީހާއަށްވުރެ
 އެފަރާތްތައް ހިނދު ކުރެވޭ މަޙްޝަރު މީސްތަކުން )ޤިޔާމަތްދުވަހު( އަދި. ޣާފިލުވެގެންނެވެ އެފަރާތްތައްވަނީ
 އިންކާރު އެފަރާތްތައް އެއަޅުކަންތަކަށް އެބައިމީހުންގެ އަދި. ގައިވާނެއެވެކަމު ޢަދާވާތްތެރިން އެބައިމީހުންގެ
  ."ކުރާނެއެވެ

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

M ¯  ®     ¬  «       ª  ©  ¨    ¸¶  µ    ´  ³²  ±  °
º  ¹    »L   )62 :النمل(  

 ކިބައިން އޭނާގެ، ދެއްވާ އިޖާބަ އެފަރިޔާދަށް އޭނާގެ ޔާދުކުރާހިނދުފަރި ވެފައިވާމީހާ ބޭޤަރާރު މުސީބާތްޖެހި": މާނައީ
 هللا؟ ކާކުހެއްޔެވެ ލެއްވެވީ ޚަލީފާއިންކަމުގައި ބިންމަތީގެ ތިޔަބައިމީހުން އަދި؟ ކާކުހެއްޔެވެ އްވަނީދުރުކޮށްދެ ތަކުލީފު
 ވަރަށްވެސް ހާސިލުކުރަނީ ނަސޭހަތް ހުންތިޔަބައިމީ؟ ވޭހެއްޔެވެ އިލާހަކުވެސް އެހެން )ކޮށްދޭނެ މިކަންތައްތައް( އާއެކު

  ".މަދުންނެވެ

  . ރިވާކުރައްވައެވެ ސަނަދުން އެކަލޭގެފާނުގެ الطرباين
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" بِينِ النمي زكَانَ ف هصلّى اهللا عليه وسلّمإِن مهضعفَقَالَ ب ،ننِيمي املُؤذؤي قافنثُ : ميغتسا نوا بِنقُوم
إِنه ال يستغاثُ بِي، : "صلّى اهللا عليه وسلّم من هذَا املُنافقِ، فَقَالَ النبِي وسلّم صلّى اهللا عليه بِرسولِ اِهللا

   ).رواه الطرباين( "وإِنما يستغاثُ بِاِهللا
 ދީހެދި ތަކުލީފު ރާކޮށްދުއްތު މުއުމިނުންނަށް ޒަމާނުގައި ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمް ހަމަކަށަވަރުނ": މާނައީ

 މުނާފިޤުގެ މި. ދަންނަވައިފިއެވެ )މަށްފަހުއްވުމަޝްވަރާކުރެ( ޞަޙާބީން ބައެއް، ދެންފަހެ. އުޅުނެވެ މުނާފިޤަކު
 ދަމާ ކުރުމަށް ފަރިޔާދު އެދި މަދަދަށް ކިބައިން ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ދުއްތުރާއިން
 )އެފަދަކަންތައްތަކަކަށް( ހަމަކަށަވަރުން. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ،ހެފަ. ހިނގާށެވެ

 هللا  ކުރެވޭނީ ފަރިޔާދު އެދި މަދަދަށް ހަމައެކަނި. ނުކުރެވޭނެއެވެ ފަރިޔާދެއް އެދި މަދަދަށް ކިބައިން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ
  ".ކިބަފުޅުންނެވެ ގެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

1. استطف )ކުރުމުގެ ފަރިޔާދު އެދި މަދަދަށް( ެގ ةاثَغلَى "   ވަނީ ކުރެވުން މައްޗަށް ދުޢާގެ عع امالع طْفع
ފަރިޔާދު އެދި މަދަދަށް ވަނީ ޚާއްޞަވެގެން ލަފުޒު ގެ استغاثة އެބަހީ(. ދަށުންނެވެ ޤާޢިދާގެ ގެ "اخلَاص 

 މައްސަލާގައި. ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ ގޮވުމަކަށްވެސް ވައްތަރެއްގެ ކޮންމެ ޒުލަފު ދުޢާގެ ނަމަވެސް. ކުރުމަށެވެ
 ޢިލްމުގައި އުޞޫލީ. ވާހަކައެވެ ކުރެވުނު ޒިކުރު ޢާއްމުކަމެއް ފަހަތުން ކަމެއްގެ ޚާއްޞަ އެވަނީ ބަޔާންވެގެން

 ޢާއްމު ފަހަތުން އްގެފުޒެލަ ޞަޚާއް ޔަޢުނީ. އެވެ "عطْف العام علَى اخلَاص" އުޅެނީ ކިޔައި އައުމުން މިގޮތަށް
 ޚާއްޞަ ފަހަތުން އްގެޒެލަފު ޢާއްމު ގޮތަކީ ލިޔެވޭ ޢިބާރާތް ގޮތެއްގައި ޢާއްމު. ކުރެވުމެވެ ޒިކުރު ލަފުޒެއް
  .)ޒިކުރުކުރުމެވެ އްޒެލަފު

2.  MØ×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  L   ެތަފްސީރު މިއާޔަތުގ . 

 އެދި މަދަދަށް ފަރާތަކުން އެހެން ފިޔަވައި އެކަލާނގެ ގޮވުމާއި އެދި ކަށްކަމަ ފަރާތަކަށް އެހެން ފިޔަވައި هللا .3
 . ޝިރުކެވެ ބޮޑު ކުރުމަކީ ފަރިޔާދު

 އެދި މަދަދަށް އެފަރާތަކަށް ރުއްސުމަށްޓަކައި ފަރާތެއް ނޫން هللا މީހާވެސް ޞާލިޙު އެންމެ މީސްތަކުންކުރެ .4
 . ނެވެތެރެއިން އަނިޔާވެރިންގެ އޭނާވާހުށީ ކޮށްފިނަމަ ފަރިޔާދު

5.  M*)       (  '  &  %      $  #  "  !  L    ިތަފްސީރު ޔަތުގެއާމ. 

 .ދޭނެއެވެ އެއްނުކޮށް ފައިދާ ދުނިޔޭގައިވެސް އެކުއެކީ ވުމާއި ކުފުރަކަށް ކުރުން ފަރިޔާދު ފަރާތަކަށް ނޫން هللا .6
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 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 17 ގެއަލްޢަންކަބޫތު ސޫރަތު .7

 ފަރާތަކުން އެހެން ފިޔަވައި އެކަލާނގެ ފަދައިން ނޭދެވޭ ވެއްދުމަށް ސުވަރުގެ ންފަރާތަކު އެހެން ފިޔަވައި هللا .8
 . ނުވެއެވެ ހުއްދަވެގެން އެދުންވެސް ދެއްވުމަށް ރިޒުގު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 6 އާޔަތާއި ވަނަ 5 ގެސޫރަތު األحقاف .9

 މީހަކު ފުރެދިފައިވާ މަގު ބޮޑަށް ވުރެ ށްކުރާމީހާއަ ފަރިޔާދު އެދި ކަންތައްތަކަށް ފަރާތަކަށް އެހެން ފިޔަވައި هللا .10
 . ނުވެއެވެ

 އަދި. ޣާފިލުވެގެންނެވެ ވަނީ ގޮވުމުން މީހާގެ ގޮވާ އެދި މަދަދަށް ފަރާތްތައް ގޮވޭ އެދި މަދަދަށް ފިޔަވައި هللا .11
 . ނޭނގެއެވެ އެފަރާތްތަކަކަށް ޚުދު ގޮވާކަން އެދި މަދަދަށް މީހަކު

 ސަބަބެއް ރުޅިއައުމުގެ ފަރާތްތައް ގޮވުނު ދެކެ ގޮވިމީހާ، ގޮވުން އެގޮވޭ އެދި ކަންކަމަށް ފަރާތްތަކަށް ނޫން هللا .12
 . ސަބަބެއްކަމުގައިވެއެވެ ތްތެރިވުމުގެޢަދާވާ އޭނާއާ އެފަރާތްތައް އަދި. ކަމުގައިވެއެވެ

 . އަޅުކަންކުރުމެވެ އެފަރާތްތަކަށް އެއީ ގޮވުން އެދި ކަންކަމަށް ފަރާތަކަށް ނޫން هللا .13

 އަޅުކަންތަކަށް އެކުރި އެފަރާތްތަކަށް )ދުވަހުގައި ޤިޔާމަތް( ފަރާތްތައް ގޮވުނު އެދި ކަންކަމަށް ފިޔަވާ هللا .14
 .ކުރާނެއެވެ އިންކާރު

 އެހެން ފިޔަވައި هللا އޭނާ ސަބަބަކީވެސް ވުމުގެ މީހާއަށް މަގުފުރެދިފައިވާ ބޮޑަށް އެންމެ މީސްތަކުންކުރެ .15
 .އެދިގޮވުމެވެ ކަންކަމަށް ފަރާތްތަކަށް

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 62 ގެ سورة النمل .16

 އެހެން އިފިޔަވަ هللا ދުޢާ މީހާގެ ބޭޤަރާރުވެފައިވާ ޖެހި މުސީބާތް: މައްސަލައަކީ ވެގެންވާ އަޖައިބު އެންމެ .17
 މިހެންކަމުން. އިޢުތިރާފުވުމެވެ މުޝްރިކުންވެސް އަޅުކަންކުރާ ބުދަށް ކަމުގައި ނުކޮށްދެވޭނެ އިޖާބަ ފަރާތަކަށް

 . ކުރެއެވެ ދުޢާ އަށް هللاު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކ ޖެހޭވަގުތު ތްމުސީބާ އެބައިމީހުންވެސް

 ކުރަންޖެހޭ އަށް هللا އަދި، ރައްކައުތެރިކުރެއްވުން "އިން"ތައުޙީދުގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .18
  .ދަސްކޮށްދެއްވުން އިޙްތިރާމް އަދަބު
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14 

  ބާބު ގެ އަންނަނިވި ވަޙީ ބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް هللا 
  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ އެކަލާނގެ

 M|  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o  }  L    
  )192- 191 :األعراف(

 ކުރަނީ ޝަރީކު އާ هللا އެބައިމީހުން ފަރާތްތައް ކަމުގައިވާ މަޚްލޫޤުން ޚުދު ނުކުރެވޭ ޚަލްޤު އެއްޗެއް އެއްވެސް": މާނައީ
 ޚުދު އަދި. ލިބިގެންނުވެއެވެ ކުޅަދާނަކަންވެސް ކުރުމުގެ މަދަދެއް އެބައިމީހުންނަށް ،ށްއެފަރާތްތަކަ އަދި؟ ހެއްޔެވެ
  ."ނުކުރެވޭނެއެވެ މަދަދެއް ނަފުސުތަކަށްވެސް އަމިއްލަ

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

M   c   b  a  `   _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W   V
ih  g  f     e   d    l  k  j    r       q  p  o  nmL    )فاطر: 

13 -14(    
 އޮށެއްގެ ކަދުރު ކުޑަވެގެން )ބިމުން އުޑުތަކާއި( ފަރާތްތަކަށް ގޮވާ އިފިޔަވަ އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން": މާނައީ

 އެފަރާތްތަކަށް، އަސްގޮވި އެފަރާތްތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން. ލިބިގެންނުވެއެވެ މިލްކުވެރިކަންވެސް ދުލިފަށުގެ
 އިޖާބައެއް ގޮވުމަކަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ އިވުނުނަމަވެސް އަދި. ނީވޭނެއެވެ އަޑެއް ގޮވުމުގެ ޔަބައިމީހުންގެތި

 އެފަރާތްތައް ކުރުމަށް ބައިވެރިކުރި އެފަރާތްތައް އާއި هللا ތިޔަބައިމީހުން ދުވަހުގައި ޤިޔާމަތް އަދި. ނުދެވުނީހެވެ
 )ތެދުވެރި( ކަލޭގެފާނަށް އެކަކަށްވެސް ފަދައިން هللا ދެނެވޮޑިގެންވާ މޮޅަށް ޚަބަރުތައް އަދި. ކުރާނެއެވެ އިންކާރު
   ."ނުދެވޭނެއެވެ ޚަބަރެއް
  . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން މާލިކުގެ ނުބު އަނަސް ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް

" بِيالن جصلّى اهللا عليه وسلّمش اعبر تكُِسرو دأُح موفَقَالَي ، هت؟ : يمهبِيوا نجش مقَو حفْلي فكَي
لَتزفَن:  M{   z  y      x  w  L )يصحيح البخار(   

 އެކަލޭގެފާނުގެ އަދި. ޒަޚަމްވެވަޑައިގަތެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ދުވަހު ހަނގުރާމައިގެ އުޙުދު": މާނައީ
 ނަބިއްޔަކު އެބައެއްގެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު އެހިނދު. ލެވުނެވެޝަހީދުކޮށް ވެސް ދަތްޕުޅު ރުބާޢީ

M      x  w . ވިއްޖެއެވެއްބާވައިލެ މިއާޔަތް ދެން ފަހެ  ؟ ހެއްޔެވެ ކޮންފަދައަކުން ކާމިޔާބުވާނީ ބަޔަކު ޒަޚަމުކޮށްލި
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y z { L   )ެއިޚްތިޔާރެއް އެއްވެސް ނަށްކަލޭގެފާ މުޢާމަލާތުގައި )ގެ هداية( މި .)އޭނަބިއްޔާއެވ 
  )1(."ލިބިގެންނުވެއެވެ

 ފަތިސް صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ޢުމަރުގެ އިބުނު ލެއްވި ރުއްސުންهللا މާތް އަދި
 އަންނަނިވި ވިދާޅުވެ އޭ "مدسمع اُهللا لمن حمده ربنا ولَك احلَ" ތެދުވެވަޑައިގެން ރުކޫޢުން ރަކުޢަތުގެ ފަހު ނަމާދުގެ

 ލަޢުނަތް މީހަކަށް އެވެނި މިވެނި !هللا އޭ" "اللّهم الْعن فُالَناً وفُالَناً". އެއްސެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަނިކޮށް ދުޢާ

  . ބާވައިލައްވައިފިއެވެ މިއާޔަތް      M{   z  y      x  w L   تعاىل هللا ދެންފަހެ !"ލައްވާނދޭވެ

  . ވެއެވެ ރިވާޔަތެއްގައި އެހެން

               Mz  y      x  w  :أُميةَ وسهيلِ بنِ عمرٍو واحلَارِث بنِ هشامٍ ، فَنزلَت يدعو علَى صفْوانَ بنِ
{ L        )128 :عمران آل( 

. ހިޝާމަށެވެ ނުބު ޙާރިޘް ޢަމްރަށާއި ނުބު ސުހައިލު އުމައްޔަތަށާއި ނުބު ޞަފްވާނު ކުރެއްވީ ބަދުދުޢާ އެކަލޭގެފާނު

  . ބާވައިލެއްވުނެވެ މިއާޔަތް         M{   z  y      x  w L   އެހިނދު

  MO. އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން އަބޫހުރައިރާގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި

P QL   )ޢަޛާބުން ގެ هللا(  ނަށްމީހުން ގާތްތިމާގެ ކަލޭގެފާނުގެ" ) 214 :الشعراء (

 ތެދުވެވަޑައިގެން ބާވައިލެއްވުމުން މައްޗަށް صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  މިއާޔަތް ".އްވާށެވެކުރައިންޒާރު
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ ކުރައްވާ މުޚާތަބު މީސްތަކުންނާ ވަންހައިގެ ޤުރައިޝް

                                                

 .ކަންކަމެވެ ދަށުގައިވާ ފުޅުގެތަޤްދީރުތަޢާލާގެ  هللا ކޮށްދެއްވުމަކީ ކާމިޔާބު ހިދާޔަތްދެއްކެވުމާއި : فائدة) 1(
 މަތިވެރި ކިތަންމެ މަތިވެރިވެގެން !ކިއެއްތަ އަދި. ނުވެއެވެ ލިބިގެން އިޚުތިޔާރު ކަމެއްގެ މިއިން މަޚުލޫޤަކަށް އެއްވެސް

 ރިސާލަތު ގެ تعاىل هللا ޒިންމާއަކީ ރަސޫލުންގެ. ލިބިގެންނުވެއެވެ އިޚުތިޔާރެއް ކަމެއްގެ މިއިން ވިޔަސް މަޚުލޫޤަކަށް
 ޅުގެފު مشيئة ގެ تعاىل هللا ވަނީ ދެއްކެވުން ހިދާޔަތް ސަބަބުން އޭގެ. ދެއްވުމެވެފޯރުކޮށް ހަމައަށް މީސްތަކުންނާ
 އުޙުދު. ނުރުއްސެވީއެވެ هللا އެބަސްފުޅަށް ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މިހެންކަމުން. ދަށުގައެވެ

 ބުނު ޚާލިދު ކަންކުރިޔާދަތުޤި ލަޝްކަރުގެ، ޔާނަށާއިއަބޫސުފު އަމީރު ލަޝްކަރުގެ ކާފިރުންގެ ދުވަހު ހަނގުރާމައިގެ
. ފައިދާވިއެވެ އެހާމެ އިސްލާމްދީނަށް ސަބަބުން މިދެބޭކަލުންގެ އަދި. ލިބިވަޑައިގަތެވެ ބުނަޞީ ހިދާޔަތުގެ ވެސް ށްވަލީދަ

 ކަންޤިޔާދަތު ލަޝްކަރުގެ އިސްލާމީ ވަލީދު ބުނު ޚާލިދު ހަނގުރާމަތަކުގައި ބޮޑެތި ކުރެވުނު އިސްލާމްދީނުގައި
    رضي اهللا عنه وأرضاه .ކުރެއްވިއެވެ
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شتروا أَنفُسكُم، الَ أُغْنِي عنكُم من اِهللا شيئاً، ياعباس بن ا) أَو كَلمةً نحوها! (يامعشر قُريشٍ"
مةُ الَ أُغْنِي عنك من اِهللا شيئاً، ياصفيةُ عمةَ رسولِ اِهللا  الَ أُغْنِي عنك من اِهللا شيئاً، ويافَاط! عبداملُطَّلبِ

  )صحيح البخاري( "ك من اِهللا شيئاًي ما شئْت، الَ أُغْنِي عنمن مال بِنت محمد، سليِنِي

 .)ވިދާޅުވިއެވެ ކަލިމައެއް އެހެން މިފަދަ މިނޫން ނުވަތަ! (މީސްތަކުންނޭވެ ވަންހައިގެ ޤުރައިޝް އޭ": މާނައީ
 ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގެފާނަކަށްތިމަންކަލޭ ޙަޟްރަތުގައި ގެ هللا. ސަލާމަތްކުރާށެވެ ޖާނުތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ

 !އެވެ لباملطّ اس بن عبدعب )ބޮޑުބޭބޭފުޅު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ( އޭ. ނޯންނާނެއެވެ ކަމެއް އެއްވެސް ވޭނެއްކޮށްދެ
 ކަމެއް އެއްވެސް ވޭނެއްކޮށްދެ ބޮޑުބޭބޭފުޅަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ޙަޟްރަތުގައި ގެ هللا. ކުރައްވާށެވެ ޖާނުސަލާމަތް
 .)ކުރައްވާށެވެ ސަލާމަތް ޖާނު( !އެވެ لباملطّ بنت عبد ةصفي ބޮޑުދައިތާފުޅު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އޭ. އެވެނޯންނާނެ

 އޭ .ނޯންނާނެއެވެ އެއްވެސްކަމެއް ވޭނެއްކޮށްދެ ބޮޑުދައިތާފުޅަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ޙަޟްރަތުގައި ގެ هللا
 އެއްޗަކަށް ބޭނުންފުޅު މުދަލުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ !ވެއެ دفاطمة بنت حمم )ދަރިކަނބަލުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ(

 ކަމެއް އެއްވެސް ވޭނެއްކޮށްދެ ދަރިކަނބަލުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ޙަޟްރަތުގައި ގެ هللا ނަމަވެސް. އެދިލައްވާށެވެ
  ."ނޯންނާނެއެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ދެ )ނާކުރެވިފައިވާމަ އެދިގޮވުން ކަންކަމަށް މަޚްލޫޤުންނަށް( .1

 .ބަޔާންވުން ވާހަކަ އެއްގެ ހާދިސާ ހިނގި ހަނގުރާމައިގައި އުޙުދު .2

 އެކަލޭގެފާނުގެ ވިދާޅުވުމާއި قنوت نازلة صلّى اهللا عليه وسلّم، د حمم ސާހިބާ ބޭކަލުންގެ ރަސޫލު .3
 .ވިދާޅުވުން އާމީން ނަމާދުގައި )އަޞްހާބުބޭކަލުން( ންސާހިބު ވަލީވެރިންގެ ތިއްބެވި ފަހަތްޕުޅުގައި

 .ކާފިރުންނެވެ ބަޔަކީ ކުރެއްވި ބަދުދުޢާ މައްޗަށް އެބައެއްގެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  .4

 އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަކީ އެކުރި މުޝްރިކުން މައްކާގެ )ދުވަހު ހަނގުރާމައިގެ އުޙުދު( ހަމަކަށަވަރުން .5
 ނަބިއްޔާ އެބައިމީހުންގެ، ތެރޭގައި ކަންތައްތަކުގެ އެބައިމީހުންކުރި. ވެކަންތައްތަކެއްނޫނެ ކުރިފަދަ ކާފިރުން

 ޞަޙާބީންގެ ތިއްބެވި ޝަހީދުވެފައި، ދަހިވެތިވުމާއި މައްޗަށް ޝަހީދުކޮށްލުމުގެ އެކަލޭގެފާނު، ޒަޚަމްކޮށްލުމާއި
 އެބައިމީހުންގެ ޞަޙާބީންނަކީ )ތިއްބެވި ޝަހީދުވެފައި( އެ އަދި. ހިމެނެއެވެ ކެނޑުން ގުނަވަންފުޅުތައް

 އެބައިމީހުން ކުރުމުގައި އަނިޔާވެރިކަމެއް އެފަދަ ވުމާއިއެކުވެސް ދަރިންކަމުގައި ބޮޑުބޭބެގެ
 ކުރެއްވީ ބަދުދުޢާ މައްޗަށް އެބައިމީހުންގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. (ޖެހިލުމެއްނުވިއެވެ
 .)ސަބަބުންނެވެ ކުރުމުގެ އެބައިމީހުން މިކަންތައްތައް
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M   z  y      x  w  تعاىل، هللا ބެހޭގޮތުން ކަންތަކާ އެކުރެއްވި صلّى اهللا عليه وسلّم اهللا رسول .6
{ L "ިދެއްވުމުގައި ޢަޛާބު ދެއްކެވުމާއި ހިދާޔަތް އެބައިމީހުންނަށް އެބަހީ( މުޢާމަލާތުގައި މ (

 .އްވުންމިއާޔަތްބާވައިލެ ".ލިބިވަޑައިގެންނުވެއެވެ އިޚްތިޔާރެއް އެއްވެސް ކަލޭގެފާނަކަށް

 :عمران آل( M ~  }  |  ¡   �L  ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ ބެހޭގޮތުން އެބައިމީހުންނާ تعاىل هللا .7

. ދެއްވާނެއެވެ ބުޢަޛާ އެބައިމީހުންނަށް ނުވަތަ. ތައުބާލައްވާނެއެވެ މައްޗަށް އެބައިމީހުންގެ تعاىل هللا"  )128
 އެކަލާނގެ މައްޗަށް އެބައިމީހުންގެ ހެދެންފަ .)"އެކަލާނގެއަށެވެ ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އިޚްތިޔާރު މި(

 .އީމާންވެއްޖައޫއެވެ އެބައިމީހުން ތައުބާލެއްވުމުން

 . ސާބިތުވުން ޤުނޫތުކިޔުން ޖެހޭވަގުތުގައި މުސީބާތް .8

 .ނަންގަތުން ބައްޕައިންގެ އެބައިމީހުންގެ ނަމާއި އެބައިމީހުންގެ ކުރާއިރު ބަދުދުޢާ މައްޗަށް ބައެއްގެ ނަމާދުގައި .9

 .އެދުން ލަޢުނަތްލެއްވުމަށް ނަންގަނެފައި މީހެއްގެ ކަނޑައެޅިގެންވާ ގައި قنوت نازلة .10

11. MQ POL  ްމައްޗަށް ގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މިއާޔަތ 
 މީސްތަކުން ގާތްތިމާގެ އެކަލޭގެފާނުގެ! އާދެ، ވާހަކަ ގޮތުގެ ކުރެއްވި ކަންތައް އެކަލޭގެފާނު ބާވައިލެއްވުމުން
 މަގު ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮވައިލެއްވުމާއި ބިރުވެތިވުމަށް ޢަޛާބަށް ގެ هللا ންވަކިވަކި ންނަށްއެންމެ އެއްކުރައްވާ

 . ގޮވައިލެއްވުން އިޚްތިޔާކުރުމަށް

 ގަދައަޅުއްވާ وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه ޓަކައިފެތުރުމަށްް ޝަރީޢަތް އިސްލާމީ ދަޢުވަތާއި ގެތައުޙީދު .12
 ގޮވައި މޮޔައެކޭ ދިމާލަށް އެކަލޭގެފާނާ ކާފިރުން މައްކާގެ ސަބަބުން މިކަމުގެ. ކުރެއްވިއެވެ މަސައްކަތް
 ހަމައެފަދަ ތެދުވެއްޖެނަމަ ދަޢުވަތާއިގެން ތައުޙީދުގެ ތެރިކަމާއެކު އިޚްލާޞް މުސްލިމަކު މިއަދުވެސް. އުޅުނެވެ

 .ޖެހޭނެއެވެ ކުރިމަތިލާން މަލާމަތްތަކާ

 މީހުންނަށް ގާތްތިމާގެ، މީހުންނަށާއި ރުތާތިމާގެދު އެކަލޭގެފާނުގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .13
. ސަލާމަތްކުރާށެވެ ޢަޛާބުން ގެ هللا ޖާނުތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ! "އާދެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުން މިފަދައިން
 ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ޙަޟްރަތުގައި ގެ هللا ދުވަހު ޤިޔާމަތް ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ

ަ." ނޯންނާނެއެވެ ކަމެއް އެއްވެސް ކޮށްދެއްވޭނެ ބަލުންނަށް ދާންދެން ނމިފަދައިން އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަ
 މުދަލުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މިއަދު !އެވެ دفاطمة بنت حمم އޭ ދަރިކަނބަލުން. "ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
 ގެ هللا ދުވަހު ޤިޔާމަތް ނަމަވެސް. ދެއްވާނަމެވެ އޮތްނަމަ އެއެއްޗެއް. އެދިލައްވާށެވެ ބޭނުންފުޅުއެއްޗަކަށް

 ."ނޯންނާނެއެވެ ކަމެއް އެއްވެސް ކޮށްދެއްވޭނެ ދަރިކަނބަލުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ޙަޟްރަތުގައި
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 ސިއްތުނާ دة،سي އަންހެނުންގެ އެންމެހައި ޢާލަމްތަކުގެ ވެވަޑައިގެން އަށް دسي ރަސޫލުންގެ އެކަލޭގެފާނު
 އަދި ވާހިނދު ބަޔާންވެގެން ޞަރީޙަވެ ވުންއްނުކޮށްދެ ކަމެއް އެއްވެސް ތުގައިޙަޟްރަ ގެ هللا ފާޠިމަތުގެފާނަށް
، ހިނދު އީމާންވެގެންވާ އިންސާނުން ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅު އެއްޗެއް އެހެން ފިޔަވައި ޙައްޤު އެކަލޭގެފާނު

 ތަކަށްވެސް ޚިޔާލު މީސްތަކުންގެ ޚާއްޞަ ދަންނަ ތަންދޮރު މިއަދު ދޫކޮށް މީސްތަކުން ޢާއްމު ތަންދޮރުނުދަންނަ
  )1(.ހިނގައިދާނެއެވެ ބަޔާންވެގެން ވާޟިޙުވެ އަޖުނަބިއްޔަތު ދީނުގެ، ތައުޙީދުއާއި އޭރުން. ބައްލަވާށެވެ ނިކަން

  

  

++++++++  

 

 

 

                                                
ޙަދީޘްފުޅާ  އިސްވެދިޔަ ގެ  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ފިކުރުތައް ޚިޔާލުތަކާއި މީސްތަކުންގެ މިއަދު :تنبيه) 1(

. އެގިލައްވާނެއެވެ ހުރިވަރު ހަރުދަނާކަން ޢަޤީދާގެ ތަކުންގެސްމީ ،ބޭފުޅަކަށްވެސް ކޮންމެ ބައްލަވައިފިއަޅައިކިޔުއްވައި 
 ފައިދާއެއްވާނެކަމަށް ބައްޕަގެ ޙަޟްރަތުގައި ގެ هللا ،ދަރިއަކަށްވުމުން ތަޤުވާވެރިއެއްގެ ނުވަތަ ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ކުމީހަ
 ތަޤުވާވެރިއެއްގެ ނުވަތަ ޢިލްމުވެރިއެއްގެ މީހަކު ހަމައެފަދައިން އަދި. ހަދައެވެ ކުޑަކޮށް ފަރުވާ ޢަމަލުތަކަށް ދީނީ ހީކޮށް

 ކުޑަކޮށް ފަރުވާ ޢަމަލުތަކަށް ދީނީ ހީކޮށް ފައިދާއެއްވާނެކަމަށް ދަރިފުޅުގެ ރަތުގައިޙަޟް ގެ هللا ބައްޕައަށްވުމުން
 އަށް) ރަސޫލުންގެ ސާހިބާ( سيد املرسلني  صلّى اهللا عليه وسلّم، رسول اهللا! ދަންނައެވެ ނަމަވެސް. ހަދައެވެ

صلّى  رسول اهللا. ނުގަތެވެ ލިބިވަޑައެއް ޔަތްހިދާ އަށް أبوطالب ބޮޑުބޭބޭފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ އެކުވެސް ވެވަޑައިގަތުމާއި
 މަތިވެރިވުމުން މާތްވެފައި މީހަކު. ބޮޑުބޭބޭފުޅެވެ މި އެކަލޭގެފާނުގެ ބަލައިބޮޑުކުރެއްވީ ތުއްޕުޅުއިރު  عليه وسلّم اهللا

 ފިރިހެން .ސްމެއެވެވިޔަ މަންމައަކަށް ބައްޕައަކަށް. ހަމައެމީހަކަށެވެ އަޖުރުލިބޭނީ މަތިވެރިކަމުގެ މާތްކަމާއި އެމީހާގެ
 تعاىل هللا ވާބަޔާންކުރައް މިކަން .ވިޔަސްމެއެވެ އުޚުތަކަށް އަޚަކަށް. ވިޔަސްމެއެވެ އަންހެންދަރިއަކަށް ދަރިއަކަށް

MÖ  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î       Í  Ì    Ú . ެވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވ   Ù  Ø  ×

   Ý    Ü  ÛL   )އޭނާގެ އަޚާގެ ކިބައިންނާއި ،ދުވަހަކީ މީހާ ޤިޔާމަތް: "މާނައީ )37-34 :سورة عبس ،
. އަނބިމީހާއާއި ދަރިންގެ ކިބައިން ފިލަން ދުވާ ދުވަހެވެ އަދި ،ބައްޕަގެކިބައިން، މަންމަގެ ކިބައިންނާއި

އޭނާ އަވަދި ނެތިކޮށްލާނޭ ) އެހެން ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ފިކުރުކުރުމުން(އެދުވަހުގައި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް 
ހެން ކަންއޮތީ މިހެން ކަމަށްވާއިރު ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވިސްނަވާ އެ." ވެކަމެއްވާނެއެ

  .ނުކުރައްވާށެވެ اعتمادމީހެއްގެ ޢަމަލުތަކަށް 
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  ުބާބ ނަންގަތް ވާހަކަ ވަޙީބަސްފުޅުގެ އަންނަނިވި ގެ هللا

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ އެކަލާނގެ

 M1  0  /  .   -  ,  +  *  9  8  7  65  4  32   L )23 :أسب(   
 އެއްބޭކަލަކު ދާހިނދު ފިލައިގެން ބިރުވެރިކަން ހިތްޕުޅުތަކުން )ބޭކަލުންގެ މަލާއިކަތް އެބަހީ( އެބޭކަލުންގެ: "މާނައީ

. ތެވެދަންނަވަ އެބޭކަލުން؟ ކީކޭތޯއެވެ ކުރެއްވީ ވަޙީ ވެރިރަސްކަލާނގެ ތިޔަބޭކަލުންގެ. ވިދާޅުވެއެވެ އަނެއްބޭކަލަކަށް
 އެއްޗަކަށްވުރެ ހުރިހާ އެހެން ވޮޑިގެންވާ މަތިވެރިވެ އެކަލާނގެއީ އަދި. ބަސްފުޅެވެ ޙައްޤު ހަމަ ވަޙީކުރެއްވީ އެކަލާނގެ

  ."ރަސްކަލާނގެއެވެ ބޮޑު
 ގެ اهللا عليه وسلّم رسول اهللا صلّى ،އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبو هريرة ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް
  . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘްއެކަލޭގެފާނު .  ރިވާކުރެއްވިއެވެ ންފުޅުކިބަ

"لِْسلَةٌ عس هكَأَن ،هقَولاناً لعضا خهتنِحكَةُ بِأَجاملَالَئ تبراِء ضمي السف رى اُهللا اَألمإِذَا قَض ،انفْولى ص
 ،كذَل مفُذُهني)) نع عى إِذَا فُزتقَالُواح ؟ قَالُوا: قُلُوبِهِمكُمباذَا قَالَ رم :رالكَبِي يلالع وهو احلَق ((

وصفَه سفْيانُ بِكَفِّه، فَحرفَها  -فَيستمعها مسترِق السمعِ، ومسترِق السمعِ هكَذَا بعضه فَوق بعضٍ
هابِعأَص نيب ددبا  -وهيلْقى يتح ،هتحت نإِلَى م را اآلخهيلْقي ثُم ،هتحت نا إِلَى مهيلْقةَ فَيمالكَل عمسفَي

يلْقلَ أَنْ يقَب ابهالش كَهرا أَدمبنِ، فَررِ أَوِ الكَاهاحالس انسلى للَ أَنْعا قَبا أَلْقَاهمبرا، وه  ،رِكَهدي
لْك الكَلمة تق بِدكَذَا وكَذَا؟ فَيص: أَلَيس قَد قَالَ لَنا يوم كَذَا وكَذَا: فَيكْذب معها مائَةَ كَذْبة، فَيقَالُ

  )صحيح البخاري( "التي سمعت من السماِء

 ތެރިކަން خضوعة ބަސްފުޅަށް އެވަޙީ އެކަލާނގެ، ހިނދު ކުރައްވާފައިސަލާ  ކަމެއްގެ އުޑުގައި تعاىل هللا": މާނައީ
 ބަސްފުޅުގެ ވަޙީ އެކަލާނގެ. ތިރިކޮށްލައްވައެވެ ޖައްސަވައި ފިޔަފުޅުތައް އެބޭކަލުންގެ ބޭކަލުން މަލާއިކަތް ޙާލު އަދާކުރާ
 ބަސްފުޅު ވަޙީ ލާނގެއެކަ ގައި ةكيفي މި. އަޑުފަދައެވެ ނިކުންނަ ދެމުމުން މަތީ ހިލައެއްގެ ބޮޑު ޗޭނުގަނޑެއް އަޑު

 އެބޭކަލުން، ދާހިނދު ފިލައިގެން ބިރުވެރިކަން ހިތްޕުޅުތަކުން އެބޭކަލުންގެ. ފޯރައެވެ ހަމައަށް އެބޭކަލުންނާ
. ވިދާޅުވެއެވެ އެބޭކަލުން. ކީކޭތޯއެވެ ކުރެއްވީ ވަޙީ ވެރިރަސްކަލާނގެ ތިޔަބޭކަލުންގެ. ވިދާޅުވެއެވެ އެބޭކަލުންނަށް

 އެއްޗަކަށްވުރެ ހުރިހާ އެހެން މަތިވެރިވޮޑިގެންވާ އެކަލާނގެއީ އަދި. ބަސްފުޅެވެ ޙައްޤު ހަމަ ވީކުރެއް ވަޙީ އެކަލާނގެ
 ތިބެ ސިއްރުން އެބަސްފުޅު ޝައިޠާނުން އަހަންއުޅޭ ސިއްރުން ސިއްރު ޚަބަރުތައް އުޑުގެ ފަހެ. ރަސްކަލާނގެއެވެ ބޮޑު

 މިޙަދީޘް(، ތިބޭގޮތް އެސޮރުމެން. މިގޮތަށެވެ ކުއަނެކަ ކޮނޑުމަތީ އެކަކުގެ ތިބެނީ ޝައިޠާނުން އެ. އަހަތެވެ
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. ސިފަކޮށްދެއްވިއެވެ ފޭކުރައްވާ އިގިލިތައް، އަރިކުރައްވާ އަތްތިލަފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ةنييسفيان بن ع )ރިވާކުރެއްވި
 ހުރި ތިރީގައި ގެއެސޮރު އަހައި ބަސްފުޅު ވަޙީ )އިއްވުނު އުޑުގައި( ނުޝައިޠާ )ހުންނަ މަތީގައި އެންމެ(، ފަހެ ދެން

. އިއްވައެވެ އެބަސްފުޅު ޝައިޠާނަށް ހުރި ތިރީގައި އެސޮރުގެ ނުއެޝައިޠާ ދެން. އިއްވައެވެ އެބަސްފުޅު ޝައިޠާނަށް
 ނުވަތަ ރުވެރިޔާއަށްޙުސި )ޝައިޠާނު ހުރި ތިރީގައި އެންމެ( އިއްވަމުން އަނެއްޝައިޠާނަށް އެއްޝައިޠާނު މިގޮތަށް
 ގިނިހިލައެއް ކުރިން ދިނުމުގެ އިއްވައި އެބަސްފުޅު ކާހިނަށް ބައެއްފަހަރު. އިދެއެވެއިއްވަ މިބަސްފުޅު ކާހިނަށް

 އެބަސްފުޅު ކާހިނަށް ކުރިން ހަމަކުރުމުގެ އަރާ ގިނިހިލަ ބައެއްފަހަރު އަދި. އެސޮރުއަންދާލައެވެ ހަމަކޮށް އެސޮރާއަރައި
 ކަންތައް އެއްގޮތަށް ޚަބަރާ އެތެދު ދެން ( .ގުހަދައެވެދޮ ސަތޭކަ އެކު ޚަބަރާ އެތެދު އެކާހިނު ދެންފަހެ. އިއްވައިދެއެވެ

 ،ދެންފަހެ؟ ނުދޭހެއްޔެވެ ޚަބަރެއް މިވެނި ދުވަހަކު އެވެނި މިވެނި ކާހިނު ނުވަތަ އެސާޙިރު. ބުނެތެވެ މީސްތަކުން )ވުމުން
 ކާހިނު ނުވަތަ ރުޙިއެސާ އިގާތުގަ އެބައިމީހުންގެ ސަބަބުން ވުމުގެ ޚަބަރަކަށް ތެދު ހަމައެކަނި ޚަބަރު އެއިވުނު އުޑުން

  .)"ޤަބޫލުކުރެއެވެ އެބައިމީހުން ދޮގުވެސް ސަތޭކަ ހެދި ކާހިނު ނުވަތަ ރުޙިިއެސާ އަދި(. ވެއެވެ ތެދުވެރިއަކަށް
رسول . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ގެކިބައިން  النواس بن سمعانُ ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ   عليه وسلّمصلّى اهللا اهللا

رعدةٌ : أَو قَالَ(ات منه رجفَةٌ، أَنْ يوحي بِاَألمرِ تكَلَّم بِالْوحي أَخذَت السمو - تعالَى –إِذَا أَراد اُهللا "
سموات صعقُوا وخروا ِهللا سجداً، فَيكُونُ أَولَ خوفاً من اِهللا عز وجلَّ، فَإِذَا سمع ذَلك أَهلُ ال) شديدةٌ

ثُم ،ادا أَربِم يِهحو ناُهللا م هكَلِّملُ، فَيرِيجِب هأْسر فَعري نلَى املَ ملُ عرِيجِب رماٍء، الَيمبِس را مكُلَّم ،كَةئ
قَالَ احلَق، وهو العلي الكَبِير، فَيقُولُونَ كُلُّهم : ربنا ياجِبرِيلُ؟ فَيقُولُ جِبرِيلُسأَلَه مالَئكَتها ماذَا قَالَ 

ابن أىب حامت حبواله تفسري ابن (" مثْلَ ما قَالَ جِبرِيلُ، فَينتهِي جِبرِيلُ بِالوحيِ إِلَى حيثُ أَمره اُهللا عز وجلَّ
   )كثري
 ހަމައެހިނދު. ކުރައްވައެވެ كالم ބަސްފުޅުން އެވަޙީ ހިނދު އިރާދަކުރައްވާ ކުރެއްވުމަށްޙީވަ ކަމަކަށް تعاىل هللا": ނައީމާ
 އިވިވަޑައި އެއަޑު އަހުލުވެރިންނަށް އުޑުގެ، ދެންފަހެ. އާދެއެވެ ހެލުމެއް ގަދަފަދަ އުޑުތަކަށް ބިރުގެން އަށް تعاىل هللا

 އެންމެ ދެން. ގަންނަވަތެވެ ތިރިވެވަޑައި ސަޖިދައަށް އަށް تعاىل هللا ިއަދ. ތިވަޑައިގަނެތެވެނެ ހޭފުޅު އެބޭކަލުން ގަތުމުން
 ވަޙީ ކަމެއްގެ އިރާދަކުރެއްވި އެކަލާނގެ تعاىل، هللا ދެން. ޖިބުރީލުގެފާނެވެ ބޭކަލަކީ އުފުއްލަވާ ބޯފުޅު ފުރަތަމަ

. ވަޑައިގަނެއެވެ ކުރިފުޅުމަތިން ލާއިކަތްބޭކަލުންގެމަ އެހެނިހެން ޖިބުރީލުގެފާނު ދެން .ކުރައްވައެވެ އެކަލޭގެފާނަށް
 އޭ. ސުވާލުކުރައްވަތެވެ އަހުލުވެރިން އެއުޑުގެ ގަންނަވާހިނދު ވަޑައި ކައިރިން އުޑެއްގެ ފަހަރަކުވެސް ކޮންމެ

 ކަލާނގެއެ. ދަންނަވައެވެ ޖިބުރީލުގެފާނު؟ ކީކޭތޯއެވެ ވަޙީކުރެއްވީ ވެރިރަސްކަލާނގެ ބޭކަލުންގެ ތިމަން. ޖިބުރީލެވެ
 ބޮޑު އެއްޗަކަށްވުރެ ހުރިހާ އެހެން މަތިވެރިވެވޮޑިގެންވާ އެކަލާނގެއީ. ބަސްފުޅެވެ ހަމަޙައްޤު ވަޙީކުރެއްވީ

 ފަހެ ދެން. ވިދާޅުވެތެވެ ފަދައިން ވިދާޅުވި ޖިބުރީލުގެފާނު ބޭކަލުންވެސް މަލާއިކަތް ހުރިހާ ދެން. ރަސްކަލާނގެއެވެ
  ".ވަޑައިގަނެއެވެ ހިސާބަކަށް އަމުރުކުރެއްވި تعاىل هللا ބަސްފުޅާއިގެން ވަޙީ ޖިބުރީލުގެފާނު
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 23 ސޫރަތުގެ ސަބާ .1

 ބާޠިލު ޝިރުކު ގުޅުންހުރި ޞާލިހުންނާ ޚާއްޞަކޮށް އަދި ،މައްޗަށާއި ބާޠިލުކުރުމުގެ ޝިރުކު މިއާޔަތުގައި .2
ތުން ހަމަކަށަވަރުން މިއާޔަތަކީ ހި". ބުނެވެއެވެ ބެހޭގޮތުން މިއާޔަތާ އަދި. ވެދަލީލުވެއެ މައްޗަށް ކުރުމުގެ

 ."ލަދޭ އާޔަތެވެއިޝިރުކުގެ ގަހުގެ މޫތައް ކޮށަ

3. M  9  8  7  65  4   L   ތަފްސީރު މިބަސްފުޅުގެ ގެ تعاىل هللا. 

 .ސަބަބު ސުވާލުކުރެއްވި މެދު އެބަސްފުޅާއި ގެ تعاىل هللا މަލާއިކަތްބޭކަލުން .4

. އިންނެވެ މިފަދަ ދެއްވަނީ ޖަވާބު އެބޭކަލުންނަށް ޖިބުރީލުގެފާނު ސުވާލުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަލުންއެބޭ .5
 ."އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރެއްވީ މިވެނި އެވެނި ބަސްފުޅެކެވެ"

 ފާނުކަން ޖިބުރީލުގެ އުފުއްލަވަނީ ބޯފުޅު ފުރަތަމަ އެންމެ ހޭފުޅުނެތިވަޑައިގަތުމުން ބޭކަލުން މަލާއިކަތް .6
 .ވިގެންވުންނަންގަނެ

 ޖަވާބު އެކަލޭގެފާނު އެބޭކަލުންނަށް، ކުރައްވާތީވެ ސުވާލު ޖިބުރީލުގެފާނާއި އަޙުލުވެރިން އުޑުތަކުގެ ހުރިހާ .7
 . ދެއްވައެވެ

. ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ ހޭފުޅުނެތުން )ވަޙީކުރައްވާހިނދު تعاىل هللا( އަހުލުވެރިންނަށް އެންމެހައި އުޑުތަކުގެ .8
 އެއްބޭފުޅަކުވެސް އެކަމުން. ހޭފުޅުނެތިވަޑައިގަނެތެވެ ބޭކަލުން ތްމަލާއިކަ އެންމެހައި އެބަހީ(

 .)ނުވެއެވެ އިސްތިސްނާވެގެން

 .ހެލިގަތުން އުޑުތައް ސަބަބުން ހައިބަތުގެ ބަސްފުޅުގެ ވަޙީ ގެ تعاىل هللا .9

 ވާވަޑައިގަންނަ ހިސާބަކަށް އަމުރުކުރެއްވި އެކަލާނގެ ބަސްފުޅާއިގެން ވަޙީ ގެ تعاىل هللا ްހަމަކަށަވަރުނ .10
 . ޖިބުރީލުލްއަމީނެވެ ބޭކަލަކީ މަލާއިކަތް

 .ނަންގަނެވިގެންވުން ވާހަކަ އަހާ ސިއްރުން ސިއްރު ،ޚަބަރުތައް އުޑުގެ ޝައިޠާނުން .11

 ސިފަ ތިބޭގޮތުގެ ދެން ފޯރައިފުމަށްދާން ހަމައަށް އުޑާއި އަރައިގެން ކޮނޑަށް އަނެކެއްގެ އެކަކު ޝައިޠާނުން އެ .12
 . ބަޔާންވެގެންވުން

 .ފޮނުއްވުން ގިނިހިލަ ދިމާލަށް ނުންނާޝައިޠާ އެ .13
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 އަދި. އަދައިގެންދެއެވެ ގިނިހިލައިން ކުރިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެޚަބަރު ކާހިނަށް އެޝައިޠާނު ފަހަރަށް ބައެއް .14
 . ދެއެވެ އެޚަބަރު ކާހިނަށް ކުރިން ހަމަކުރުމުގެ އަރާ އެސޮރާ ގިނިހިލަ ފަހަރަށް ބައެއް

 . ތެދުވެގެންވުން ބަސްވެސް ކާހިނުގެ ބައެއްފަހަރު .15

 .ދޮގުހެދުން ސަތޭކަ ޚަބަރާއިއެކު އެތެދު ކާހިނުގެ .16

 އެކާހިނަށް )ޒަރީއާއިން ޝައިޠާނުންގެ( އުޑުން ހަމައެކަނި ތެދުކުރީ ޤަބޫލުކޮށް މީސްތަކުން އެދޮގުތަށް ކާހިނުގެ .17
 .ވީތީއެވެ ޚަބަރަކަށް ތެދު ކުރިމަތީގައި މީސްތަކުންގެ ޚަބަރު ލިބުނު

 ޚަބަރެއްގައި ތެދު އެންމެ އެކާހިނުގެ އެބައިމީހުން. ޤަބޫލުކުރުން ތެދުކޮށް ބާޠިލުގޮތް ތައްނަފުސު އިންސާނުންގެ .18
 ؟ބާވައެވެ ކީއްވެގެން ވިސްނާނުލީ ދޮގަށް ސަތޭކަ އޭނާގެ ޖެހި

 އެއިން އަދި. ދަސްކުރެތެވެ ހާސިލުކޮށް ކިބައިން އަނެކެއްގެ އެކަކު ޚަބަރު އެލިބުނު އުޑުން ޝައިޠާނުން އެ .19
 . ކުރެތެވެ އިސްތިދުލާލު )މައްޗަށް ތެދުވުމުގެ ދޮގުތައް ންއެހެނިހެ(

 ގެ تعاىل هللا )ނައްޞުތަކުން އިސްވެދިޔަ( ޚިލާފަށް އާއި رقةأشعري ف ކުރާ تعطيل ސިފަފުޅުތައް ގެ تعاىل هللا .20
 ) 1(.ސާބިތުކުރުން ސިފަފުޅުތައް ބައެއް

 މަލާއިކަތްބޭކަލުން އަދި ގަންނަނީހެލި އުޑުތައް ކުރައްވާހިނދު ވަޙީ ބަސްފުޅު އެކަލާނގެ تعاىل هللا .21
 . ސަބަބުންނެވެ ބިރުވެތިވުމުގެ އަށްއެކަލާނގެ ހޭފުޅުނެތެނީ

 އަށް تعاىل هللا )ކުރައްވައި އިޙްސާސް ހައިބަތު ބަސްފުޅުގެ ވަޙީ ގެ  تعاىل هللا(މަލާއިކަތްބޭކަލުން  އެންމެހައި .22
  . ތިރިވެވަޑައިގަންނަވަތެވެ ސަޖިދައަށް

  

  

++++++++  

                                                

 ސުންނަތުން ޤުރުއާނާއި ސިފަކުރެވުނީ މިބައިމީހުން މިސިފައިން. ކުރުމެވެޗުއްޓީ ޒީމާނައަކީލަފް ގެ تعطيل :فائدة) 1(
 ދެވަނަ ތަފްޞީލު މިބައިމީހުންގެ. ސަބަބުންނެވެ ތައުވީލުކުރުމުގެ މިބައިމީހުން ސިފަފުޅުތައް ވެފައިވާސާބިތު އަށް هللا

  .ވާނެއެވެ ބަޔާންކުރެވިފައި ދަށުން މައްސަލައިގެ ބާރަވަނަ ބާބުގެ
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16 

  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ ތެރިވުމުގެޝަފާޢަތް
  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

M   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±  °
ÂL   )51 :األنعام(   
އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެއުރެންނަށް އެއްވެސް މަދަދު ވެރިއަކު ": މާނައީ

މި ޤުރުއާނުގެ ، މަޙްޝަރު ކުރެވޭނެކަމަށް ބިރުވެތިވާމީހުންނަށް، ޝަފާޢަތްތެރިޔަކު ނުވާޙާލު އަދި އެއްވެސް
  ."ތަޤުވާވެރިވޭތޯއެވެ) އަށް هللا(އެއީ އެއުރެން . ޒަރީޢާއިން ކަލޭގެފާނު އިންޒާރު ކުރައްވާށެވެ

  . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 Mhg  f  e  d  L   )44 :الزمر( 
 ޙައްޤުވެގެންވަނީ ޝަފާޢަތްތެރިކަމެއް ވައްތަރެއްގެ ހުރިހާ. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ) !ގެފާނެވެ دحممއޭ "(: ނައީމާ
 އެދުވަހުގައި. ނުވެވޭނެއެވެ ޝަފާޢަތްތެރި މެނުވީ އިޒުނަފުޅާއެކު އެކަލާނގެ މީހަކަށް އެއްވެސް އެބަހީ(. އަށެވެ هللا

 ވެސް ނަބީއަކަށް، ރަސޫލަކަށް !ކިއެއްތަ އަދި ވެސް އެކަކަށް ޚުދު. ބަޔަކަށެވެ ދެއްވި އިޒުނަފުޅު هللا ޝަފާޢަތްތެރިވެވޭނީ
  .)"ނުވާނެއެވެ ލިބިވަޑައިގެން އިޚްތިޔާރެއް ޝަފާޢަތްތެރިވުމުގެ  ލިބިވަޑައިނުގަންނަވަނީސް އިޒުނަފުޅު ގެ هللا

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 M²±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  L  )255 :ةقرالب(  

 އެބަހީ(؟ ހެއްޔެވެ ކާކަށް ޝަފާޢަތްތެރިވެވޭނީ ނުލައި އިޒުނަފުޅާއި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ގެ هللا"؛ މާނައީ
  .)"ޝަފާޢަތްތެރިނުވެވޭނެއެވެ ޙަޟްރަތުގައި އެކަލާނގެ ނުލައި އިޒުނަފުޅާއި އެކަލާނގެ ހަމައެކަކަށް

  . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

M Ù  Ø  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú    é  è  ç  æ  å  ä   ã  â   áL   
 )26 :النجم(
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 ،هللا، ޝަފާޢަތްތެރިކަމަކުން އެބޭކަލުންގެ ނަމަވެސް! ވޭހެއްޔެވެ ބޭކަލުން މަލާއިކަތް ގިނައިކިހަ އުޑުތަކުގައި": މާނައީ
، މެނުވީ ފަހުގައި ދެއްވުމަށް ނަފުޅުއިޒު ޝަފާޢާތްތެރިވުމަށް ފަރާތަކަށް ރުހިވޮޑިގެންފި، އިރާދަކުރައްވާ އެކަލާނގެ
  ."ނުކުރެއެވެ ފައިދާއެއް އެއްވެސް

  . ކުރައްވާފައިވެއެވެ ޙީވަ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 MÌ  Ë  Ê  É  ÈÇ   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Í     Ð  Ï   Î
   Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ!    '  &  %  $  #   "

)(  L   )23- 22 :أسب(    

 ފިޔަވައި هللا ތިޔަބައިމީހުން. ވިދާޅުވާށެވެ )މުޝްރިކުންނަށް( ކަލޭގެފާނު !)މުޙައްމަދުގެފާނެވެ އޭ"(: މާނައީ
 މިންވަރުވެސް ޒައްރެއްގެ ބިމުން، އުޑުތަކާއި. ބަލާށެވެ ގޮވައި ފަރާތްތަކަށް އުޅުނު ހީކޮށްގެން އިލާހުންތަކެއްކަމުގައި

 ކަމުގައި މިލްކުވެރި އެދެތަނުގެ، ހެއްދެވުމުގައްޔާއި ބިން ކާއިއުޑުތަ އަދި. ނުވެއެވެ މިލްކުވެގެން އެފަރާތްތަކަށް
 އަށް هللا )ކުރެއްވުމުގައި ތަދުބީރު ކަންތައްތައް އެދެތަނުގެ( އަދި. ނުވެއެވެ ހިއްސާއެއް އެއްވެސް އެފަރާތްތަކުގެ
 އެކަލާނގެ މަށްޝަފާޢަތްތެރިވު ޙަޟްރަތުގައި އެކަލާނގެ އަދި. ނުވެއެވެ ވެރިޔަކުވެސް މަދަދު އެފަރާތްތަކުން
  ."ނުކުރާނެއެވެ ފައިދާއެއް ޝަފާޢަތްތެރިކަމުގެ މެނުވީ ފަރާތަކަށް އިޒުނަފުޅުދެއްވި

 މަޚްލޫޤުންގެ އެންމެހައި ފިޔަވައި އެކަލާނގެ تعاىل هللا". ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ - رمحه اهللا– ابن تيميةشيخ اإلسالم 
 އެހެން ފިޔަވައި އެކަލާނގެ ފަހެ. ކުރެއްވިއެވެ ނަފީ ކަމެއް ހާހުރި ކުރާ އިސްތިދުލާލު އެކަމަކުން މުޝްރިކުން، ކިބައިން

 އަށް تعاىل هللا ްއެފަރާތްތަކުނ ނުވަތަ ހިއްސާއެއް މިލްކުވެރިކަމުން ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ބިމުގެ، އުޑުތަކާ ފަރާތްތަކަށް
 އެކަލާނގެ تعاىل هللا މިކަމުންވެސް. ޝަފާޢަތްތެރިވުމެވެ ހަމައެކަނި އޮތީ ދެން. ކުރެއްވިއެވެ ނަފީ ވެރިޔަކުވާކަން މަދަދު

  . ފަދައިންނެވެ ފައިވާވަޙީކުރައްވާ އެކަލާނގެ އެއީ. ނުކުރާނެއެވެ ފައިދާއެއް މެނުވީ ފަރާތަކަށް އިޒުނަފުޅުދެއްވި

 MM  L  K  J  I  L    )28 :األنبياء(  
 ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައި، މެނުވީ ކަށްމީހަ ރުހިވޮޑިގެންފި އެކަލާނގެ )މަލާއިކަތްބޭކަލުން އެބަހީ( އެބޭކަލުން": މާނައީ

  ."ނުގަންނަވާނެތެވެ

 ޤިޔާމަތްދުވަހު މިޝަފާޢަތްތެރިކަން އުޅުނު ހީކޮށްގެން ވެވޭނޭކަމަށް ޙައްޤުގައި އެބައިމީހުންގެ މުޝްރިކުން
هللا صلّى اهللا رسول ا. ފަދައިންނެވެ ކުރެއްވި ނަފީ އެކަން ޤުރުއާން އެއީ. ވެގެންވެއެވެ ނަފީ ޙައްޤުގައި އެބައިމީހުންގެ
 هللا )ދުވަހު ޤިޔާމަތް( އެކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން. "ޚަބަރުދެއްވާފައިވެއެވެ އުއްމަތަށް އެކަލޭގެފާނުގެ عليه وسلّم

 އެންމެ !ކިއެއްތަ އަދި. ނުގަންނަވާނެއެވެ ވެވަޑައެއް ޝަފާޢަތްތެރި ފުރަތަމަ އެންމެ ވަޑައިގެން ޙަޟްރަތަށް ގެ تعاىل
 އެކަލާނގެއަށް އަދި. ސަޖިދައަށެވެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އެކަލޭގެފާނު ފުރަތަމަ
. އުފުއްލަވާށެވެ ފުޅުއިސްތަށި ކަލޭގެފާނުގެ". ދެންނެވޭނެއެވެ އެކަލޭގެފާނަށް ދެން ."ކުރައްވާނެއެވެ ތަޢްރީފު ޙަމްދާއި
 އެދިލައްވަން އަދި. އެއްސެވޭނެއެވެ ބަސްފުޅު ގެފާނުގެކަލޭ. ވާށެވެޅުވިދާ އެއްޗެއް ބޭނުންފުޅުވާ ވިދާޅުވާން އަދި
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 ޝަފާޢަތްތެރިވެ އަދި .ކޮށްދެވޭނެއެވެ ކަލޭގެފާނަށްޓަކައި އެކަމެއް. އެދިލައްވާށެވެ ކަމަކަށް ބޭނުންފުޅުވާ
. ދާޅުވިއެވެވި އަބޫހުރައިރާ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް ."ޤަބޫލުކުރެއްވޭނެއެވެ ޝަފާޢަތް ކަލޭގެފާނުގެ. ވަޑައިގަންނަވާށެވެ

 މީހަކީ ވެގެންވާ ބާއްޖަވެރި އެންމެ މީސްތަކުންކުރެ ޝަފާޢަތްތެރިކަމުން ކަލޭގެފާނުގެ !ރަސޫލާއެވެ ގެ هللاއޭ
 ގެ هللا ."ކިޔައިފިމީހާއެވެ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ހިތުގެއަޑިން އެއީ". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ؟ ކާކުހެއްޔެވެ

 އެ ކުރާމީހުންނަކަށް ޝިރުކު އަށް هللا .އަޅުންނަށެވެ އިޚްލާޞްތެރި ޙައްޤުވެގެންވަނީ ޝަފާޢަތްތެރިކަންއެ އިޒުނަފުޅާއެކު
  )رواه البخاري(. ޙައްޤުވެގެންނުވެއެވެ ޝަފާޢަތްތެރިކަން

 ވެވޮޑިގެންވާ ދަރުމަވަންތަ މައްޗަށް އަޅުންގެ އިޚްލާސްތެރި އީ تعاىل هللا ހަމަކަށަވަރުން ޙަޤީޤަތަކީ މިކަމުގެ
 އެބަހީ( ފަރާތްޕުޅުގެ ދެއްވި އިޒުނަފުޅު ޝަފާޢަތްތެރިވުމަށް އެކަލާނގެ ފަހެ ދެން. ސްކަލާނގެއެވެރަ

. ދެއްވައެވެ ފުއްސަވައި އެކަލާނގެ ފާފަތައް އަޅުންގެ އެއިޚްލާޞްތެރި ސަބަބުން ގެފުޅުދުޢާ )މުޙައްމަދުގެފާނުގެ
 އެކަލޭގެފާނު އަދި. ދެއްވުމަށްވެސްމެއެވެ ޢިއްޒަތް ށްރަސޫލާއަ އެކަލާނގެ )ކުރެއްވީ ކަންތައް އެކަލާނގެ މިގޮތަށް(

  . މެއެވެ ކުރެއްވުމަށްވެސް ހާސިލު) މަޤާމު ލިބިގެންވާ ޙަމްދު( މަޙްމޫދު މަޤާމު

 ކަމުން މިހެން. ޝަފާޢަތެވެ ޝިރުކެއްވާ އޭގައި ޝަފާޢަތަކީ ފައިވާނަފީކުރައްވާ ޝަފާޢަތެއް އެ، ޤުރުއާން ފަހެ ދެން
 އަދި. ސާބިތުކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ ޝަފާޢަތްތެރިވުން އެކު ފުޅާއި އިޒުނަ ގެ هللا ގައި ޔަތެއްއާ އެތައް ޤުރުއާނުގެ

 އިޚްލާޞްތެރި ހަމައެކަނި ޙައްޤުވެގެންވަނީ ޝަފާޢަތް އެ. ވެއެވެ ކުރައްވާފައި ބަޔާން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
   )1( .هـأ .އަހުލުވެރީންނަށެވެ ތައުޙީދުގެ

                                                

  .ޝަފާޢަތްވެއެވެ ހަވައްތަރެއްގެ. ވެފައިވެއެވެޅުވިދާ -رمحه اهللا- عالّمة ابن القيم :  فائدة  )1( 

موسى،  إبراهيم، نوح،( ވެސްރަސޫލުބޭކަލުން ގެ أولو العزم ޝަފާޢަތުން މި :الشفاعة الكربى )1(
 ހުރިހާ އެންމެފަހުން. ޖެހިވަޑައިގެންނެވިއެވެ ފަހަތަށް )- صلوات اهللا وسالمه عليهم - عيسى

 އިގެންވަޑަ އަށް "މޫދުމަޤާމު މަޙް" އެކަލޭގެފާނު އައުމުން އަރިހަށް ގެމުޙައްމަދުގެފާނު އަޅުތަކުން
 ދެއްވުމަށް ފައްޓަވައި ހިސާބުބައްލަވަން، ޢަޛާބުލުއިކޮށް އަޅުތަކުންގެ އިމައިދާނުގަ މަޙްޝަރުގެ

 ނުކުރާ ޝިރުކު އަށް هللا ވެގެންވަނީ ޙައްޤުމިޝަފާޢަތް، . ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ ޝަފާޢަތްތެރިވެ
  . އަޅުންނަށެވެ

 ول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمرس ވެއްދެވުމަށް ސުވަރުގެއަށް އަހުލުވެރިން ސުވަރުގޭގެ )2(
 ވާހަކަ މިޝަފާޢަތުގެ ޙަދީޘްފުޅުގައި ރިވާކުރެއްވި އަބޫހުރައިރާ. ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން

 .ނަންގަނެވިގެންވެއެވެ
= 
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު އާޔަތްތަކުގެ ނަންގަނެވުނު ބެހޭގޮތުން ތެރިވުމާއި ޝަފާޢަތް .1

 .ބަޔާންވެގެންވުން ކޮބައިކަން ޝަފާޢަތަކީ ނަފީކުރެވިގެންވާ .2

 .ބަޔާންވެގެންވުން ކޮބައިކަން ޝަފާޢަތަކީ ސާބިތުކުރެވިފައިވާ .3

 .ކިއެއެވެ މަޙުމޫދޭވެސް މަޤާމް ޝަފާޢަތަށް މި އަދި، ނަންގަނެވުން ވާހަކަ ޝަފާޢަތުލްކުބުރާގެ .4

 އެއީ. ބަޔާންވެގެންވުން ގޮތް ޑައިގަންނަވާނެވަ ޝަފާޢަތްތެރިވެ  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .5
 ފުރަތަމަ އެންމެ! ކިއެއްތަ އަދި. ނުގަންނަވާނެއެވެ ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައެއް ފުރަތަމަ އެންމެ އެކަލޭގެފާނު
 ޝަފާޢަތްތެރިވެ ލިބިވަޑައިގަތުމުން އިޒުނަ އެކަލޭގެފާނަށް ދެން. ސަޖިދައަށެވެ ގަންނަވާނީވަޑައި އެކަލޭގެފާނު

 . ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

 . ބަޔާންވުން ކާކުކަން މީހާއަކީ ބާއްޖަވެރިވެގެންވާ އެންމެ މީސްތަކުންކުރެ މިޝަފާޢަތުން އެކަލޭގެފާނުގެ .6

 

 

= 

 ނަރަކަ ސަބަބުން ފާފަތަކުގެ ކޮށްފައިވާ، އުރެދި އަށް هللا ތެރެއިން މީސްތަކުންގެ އުއްމަތުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ )3(
 އެކަލޭގެފާނު ވެއްދެވުމަށްޓަކައި ސުވަރުގެއަށް އެބައިމީހުން ބަޔަކަށް ވާޖިބުވެފައިވާ

 .ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން

ދުނިޔޭގައި ތައުބާ  ށްތައުޙީދުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން ފާފަވެރިން އެބައިމީހުންގެ އެފާފަތަކަ )4(
މީހުންނަށް އި ތިއްބާ އެކަލޭގެފާނު އެބައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ނަރަކައަށް ދާންޖެހިފަ

 .ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން

ށްދެއްވުމަށާއި، ދަރަޖަތައް ސުވަރުގޭގެ ބައެއް އަހުލުވެރިންނަށް އެބައި މީހުންގެ ޘަވާބު އިތުރުކޮ )5(
އަށް  هللاމިހުރިހާ ޝަފާޢަތަކީ . މަތިވެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެކަލޭގެފާނު ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން

 .ޙައްޤުވެގެންވާ ޝަފާޢަތްތަކެވެޝިރުކުނުކުރާ އިޚުލާޞްތެރިންނަށް 

 އެކަލޭގެފާނު ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް ޢަޛާބު ގެ أبوطالب ބޮޑުބޭބޭފުޅު ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )6(
  .އަށެވެ  أبوطالب ހަމައެކަނި ޚާއްޞަވެގެންވަނީ މިޝަފާޢަތް ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން
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 .ނުވެއެވެ ޙައްޤުވެގެން މީހުންނަކަށް ކުރާ ޝިރުކު ށްއަ هللا މިޝަފާޢަތް އެކަލޭގެފާނުގެ ހަމަކަށަވަރުން .7

  .ވެގެންވުން ބަޔާން ހަޤީޤަތް ޝަފާޢަތުގެ މި .8

  

  

++++++++
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17 

  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ ބަސްފުޅުގެ ވަޙީ އަންނަނިވި ގެ هللا
  

  . ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ އެކަލާނގެ

 Mk  j  ih  g  f  e       d  c  b  a  `  _       lL  )56 :قصصال(  
ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާހައި މީހަކަށް ކަލޭގެފާނަކަށް .) އޭ މުހައްމަދުގެފާނެވެ"(: މާނައީ

. އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ މީހަކަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވައެވެ ،هللاއެހެނެއްކަމަކު . ހިދާޔަތެއް ނުދެއްކެވޭނެއެވެ
  ."ކަލާނގެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެއަދި ހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ މީހުން އެ

 އެކަލޭގެފާނު. ރިވާކުރެއްވިއެވެ ކިބައިން ގެ ب يساملُ ބަފައިކަލުން އެކަލޭގެފާނުގެ -رمحه اهللا-ب ملُسيسعيد بن ا
 ތަށްގާ އެކަލޭގެފާނުގެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا ، ކައިރިވިހިނދު އަވަހާރަވާން ގެފާނު أبوطالب .ވިދާޅުވިއެވެ
رسول  ދެން. ތިއްބެވެ އިށީދެގެން ޖަހުލު އަބޫ އާއި ةعبداهللا بن أيب أمي ގާތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އެހިނދު. ވަޑައިގަތެވެ

  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނަށް صلّى اهللا عليه وسلّماهللا 
" ماعا: قُلْ! يبِه لَك اجةً أُحمإِالَّ اُهللا، كَل الَ إِله اِهللا، فَقَاالَ لَه دنع : ادبِ؟ فَأَعاملُطَّلدبع لَّةم نع غَبرأَت

 بِيالن هلَيا قَالَ صلّى اهللا عليه وسلّمعم را فَكَانَ آخادقُولَ: فَأَعى أَنْ يأَببِ، واملُطَّلدبع لَّةلى مع والَ : ه
M   3 :فَأَنز اُهللا عز وجلَّ". َألستغفرنَّ لَك، ما لَم أُنه عنك: "صلّى اهللا عليه وسلّميفَقَالَ النبِ. إِله إِالَّ اُهللا

9   8  7  6  5  4    >  =  <     ;  :L )113 :التوبة (

        _  `  Mk  j  ih  g  f  e    d  c  b  a  :وأَنزلَ اُهللا في أَبِي طَالبِ
l  L "   )واه البخاري ومسلمر(   

 ގެ اهللا ބޮޑުބޭބޭފުޅަށްޓަކައި އޭރުން. މިކަލިމަފުޅުވިދާޅުވާށެވެ "الَ إِلَه إِالَّ اُهللا  " !އޭބޮޑުބޭބޭފުޅާއެވެ": މާނައީ
 ދެމީހުން  ޖަހުލާ އަބޫ އާއި ةعبداهللا بن أيب أمي ދެން. ދެއްވާނަމެވެ ޤާއިމުކޮށް ޙުއްޖަތް ކަލިމަފުޅުން މި ޙަޟްރަތުގައި

رسول  ދެން؟ މޫނުއަނބުރާލަނީތޯއެވެ މިއްލަތުން ގެ لبعبداملطّ )!އެވެ أبوطالب އޭ(. ބުނެފިއެވެ ތިބެފައި ތާނގައިއެ
 ބަސް މިދެމީހުންގެ މިދެމީހުންވެސް ކުރެއްވުމުން ތަކުރާރު އެބަސްފުޅު އަލުންވެސް عليه وسلّم اهللا صلّى اهللا

 މިއްލަތުގައި ގެ لبعبداملطّ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވީ ފަހުވަގުތު ންމެއެ ގެފާނު أبوطالب ދެންފަހެ. ތަކުރާރުކޮށްފިއެވެ
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ދެން. ކުރިއެވެ އިންކާރު ކިއުމަށް اُهللا الَ إِلَه إِالَّ އަދި. ވާކަމަށެވެ
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 ބޮޑުބޭބޭފުޅަށް ނުންވެސްހަމަޔަޤީ، ހިނދަކު ނުކުރައްވާހާ މަނާ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް تعاىل هللا. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

M   65 4  3. ބާވައިލައްވައިފިއެވެ މިއާޔަތް  تعاىل هللا ދެންފަހެ. ކުރައްވާނަމެވެ އިސްތިޣްފާރު
9   8  7    >  =  <     ;  :L )މުޝްރިކުންނަށް: "މާނައީ) 113: التوبة 
 މީހުން ގާތްތިމާގެ އެއީ އަދި. ންނުވެއެވެމުއުމިނުންނަކަށްވެސްހުއްދަވެގެ އަދި އަކަށްވެސް ނަބިއްޔާ އިސްތިޣްފާރުކުރުން

_  M . ބާވައިލައްވައިފިއެވެ މިއާޔަތް ބެހޭގޮތުން ގެފާނާ أبو طالب تعاىل،  هللا އަދި ."މެއެވެ ކަމުގައިވީނަމަވެސް
k  j  ih  g  f  e       d  c  b  a  `    lL  )މާނައީ )56 :القصص :

 ހިދާޔަތެއް ކަލޭގެފާނަކަށް މީހަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާހައި ލޭގެފާނުކަ ހަމަކަށަވަރުން )!މުޙައްމަދުގެފާނެވެ އޭ"(
 ހިދާޔަތް އަދި. ދައްކަވައެވެ ހިދާޔަތް މީހަކަށް އެދިވޮޑިގަންނަވާ އެކަލާނގެ هللا އެހެނެއްކަމަކު. ނުދެއްކެވޭނެއެވެ

  " .ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ މޮޅަށް އެކަލާނގެ މީހުން ލިބިގެންވާ

  

  :ލަތައްއަސްމަ ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

1.  M c  b  a  `  _L         ެތަފްސީރު މިއާޔަތުގ. 

2. M 9   8  7  6  5 4  3  :L    ެތަފްސީރު މިއާޔަތުގ. 

 މިއީވަރަށް! އާދެ. ތަފްސީރު މިބަސްފުޅުގެ "قُلْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا  " ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .3
. ނުފުދޭނެއެވެ ކިއުމަކުން ދުލުން اُهللا الَ إِلَه إِالَّ ހަމަކަށަވަރުން ނީއެހެ(. މައްސަލައެކެވެ ބޮޑު އަދި، މުހިއްމު
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަދި .)ކުރަންޖެހޭނެއެވެ ވެސް ދީޤުޞްތަ ހިތުން އެކުއެކީ ކިއުމާއި ދުލުން

 ޢިލްމުގެ ބުނެއުޅޭ ކަމަށްފުދޭނެ މުސްލިމަކަށް ކިއުމުން ދުލުން ކަލިމަ ހަމައެކަނި، ތަފްސީރު ބަސްފުޅުގެ މި ގެ
 .ޚިލާފެވެ މުޅިން ދާރުންނާ ވާދަޢު

 މިކަލިމަފުޅު "الَ إِلَه إِالَّ اُهللا"  އަށް أبوطالب ބޮޑުބޭބޭފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، .4
هللا صلّى اهللا عليه رسول ا އެކުވެރިންނަށް އޭނާގެ ޖަހުލަށާއި އަބޫ،  ހިނދު ފުޅުކުރެއްވި ޙަދީޘް ވިދާޅުވުމަށް

 ވިދާޅުވީ އެކަލޭގެފާނު ބޮޑުބޭބޭފުޅަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އެބަހީ. (އެގެއެވެ ރަނގަޅަށް މުރާދު ގެ وسلّم
 އޭރުން. ކުރުމަށެވެ ތަޞްދީޤުވެސް ހިތުން އެކުއެކީ ކިއުމާއި ދުލުން. ނޫނެވެ ކިއުމަކަށް ދުލުން ހަމައެކަނި

 އޭނާގެ ޖަހުލާއި އަބޫ. ލާޒިމްވާނެއެވެ ރުޖޫޢަވުން ޢިބާދަތަށް ގެ هللا ހަމައެކަނި އެއްކިބާވެ ޢިބާދާތުން ބާޠިލް
 ހިތްވަރުދިނީ ހުރުމަށް ޤާއިމުވެ މިއްލަތުގެމަތީ ގެ عبداملطلب ،ގެފާނަށް أبوطالب  ،އެކުވެރިން
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 هللا ހުންނަށްމީ ނޭގުނު ގުނުވަރަށްނއެ ޖަހުލަށް އަބޫ މަފްހޫމު މާނައާއި ގެ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا .)އެހެންވެގެންނެވެ
 !ލައްވާށިއެވެ ލަޢުނަތް

 .މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވި ގަދައަޅައި ގަނޭތޯ އިސްލާމްވެވަޑައި ބޮޑުބޭބޭފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ  ކީރިތި ރަސޫލާ .5

 .ސާބިތުވުން ރައްދު މައްޗަށް މީހުންގެ ހީކުރި އިސްލާމްވިކަމަށް ންސަލަފުގެ ނާއޭ ގެފާނާއި لبعبداملطّ .6

 ކޮށްދެއްވުމާއިއެކުވެސް އިސްތިޣްފާރުގެފާނަށް  أبوطالب ބޮޑުބޭބޭފުޅު ގެފާނުގެއެކަލޭ ކީރިިތި ރަސޫލާ .7
 އިސްތިޣްފާރު އަށް أبوطالب !ކިއެއްތަ އަދި. ނުދެއްވިއެވެ ފުއްސަވައެއް تعاىلهللا ا ފާފައެއް ގެ أبوطالب
 .މަނާކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނަށް ކުރެއްވުން

 . ގެއްލުންވުން އެކަމުގެ އަސަރުކޮށް ނުބައި އިންސާނާއަށް އުޅުމުން މީހުންނާއެކު ނުބައި .8

ގެއްލުމާއި  ހުރި ކުރުމުގައި މާތް ބޮޑުބޮޑެތިން ންނާއިސަލަފުތިމާގެ )ގޮސްފައިވާ އިސްވެ ކަންމަތީ ކާފަރު( .9
 .ލޮޚުސާން

 ކުރުމަކީ އިސްތިދުލާލު ޒިންދަގީން ބޮޑުބޮޑެތިންގެ ންނާއިސަލަފުތިމާގެ )ގޮސްފައިވާ އިސްވެ ކަންމަތީ ކާފަރު( .10
 .ރަސްމެކެވެ ޖާހިލިއްޔަތުގެ

. މައްޗަށެވެ ޢަމަލުތަކުގެ ވަގުތުކުރާ ފަހު ޒިންދަގީގެ އޭނާގެ ކަށަވަރީ ވާކަންނާރެސް  ޢަމަލުތަކުގެ އިންސާނާގެ .11
 ވަގުތުކޮޅެއް މަރުވުމުގެ ކާފިރަކު. ކުރެވުމެވެ އިޢުތިބާރު ޢަމަލުތަކުގެ ވަގުތުކުރާ މަރުވާ އިންސާނާ އެބަހީ(

 ކޮޅެއްކުރިން ވަގުތު މަރުވުމުގެ މުސްލިމަކު އަދި. ހުއްޓެވެ ސަލާމަތްވެދާ އޭނާ ޖެނަމައިސްލާމްވެއް ކުރިން
 އެއީ ޙަދީޘްފުޅު އިސްވެދިޔަ .)ހުއްޓެވެ ވެދާ ބާޠިލު ޢަމަލުތަކެއް ހުރިހާ ކޮށްފައިވާ ކުރިން ވެއްޖެނަމަ ކާފަރު
 ށްނާއައޭ ކިއުއްވިނަމަ ފުޅުއެކަލިމަ أبوطالب އެވަގުތު ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ދަލީލެކެވެ މިކަމުގެ

 .ކުރީހެވެ ފައިދާ އެކަލިމަފުޅުގެ

 އެބަހީ( .ފިކުރުކުރުން ވިސްނައި ޝުބުހައަށް ބޮޑު ހިތްތަކުގައިވާ މީސްތަކުންގެ މަގުފުރެދިގެންވާ .12
ه إِالَّ الَ إِلَ ހަދާފައިވަނީ އެބައިމީހުން ބުންޔާދަކަށް ޖަދަލުކުރުމުގެ އަރާރުންވުމާއި ހިތްތަކުގައި އެބައިމީހުންގެ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ހާދިސާގައި އިސްވެދިޔަ ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ .)މިކަލިމަފުޅެވެ اُهللا
 ކުރެއްވުމާއި ތަކުރާރު ދަންނަވާ އާދޭސް ކިޔުއްވުމަށް އެކަލިމަފުޅު އަށް أبوطالب ބޮޑުބޭބޭފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ
 އެކަލިމަފުޅުގެ ހަމައެކަނި ޖަދަލުކޮށްހެދީ އާ أبوطالب ންއެކުވެރި އޭނާގެ ޖަހުލާއި އަބޫ އެކުގައިވެސް
 . އެގޭތީއެވެ ރަނގަޅަށް މަފްހޫމު މަތިވެރިކަމާއި އެކަލިމަފުޅުގެ އެބައިމީހުންނަށް އެއީ. ސަބަބުންނެވެ

  

++++++++
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18 

 ސަބަބަކީ އަޞްލު ދޫކޮށްލުމުގެ ދީން އެއުރެންގެ، ކާފަރުވުމާއި ދަރިން އާދަމުގެ
 ހައްދު )ހިތުމުގައި މާތްކޮށް، ޢިއްޒަތްކުރުމާއި އެބޭކަލުންނަށް( މެދު ޞާލިޙުންނާއި

  ބާބު ނަންގަތް ދިއުންކަން ފަހަނަޅައި

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

 M+  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !   , L     )النساء: 
171(   
 ތިޔަބައިމީހުންގެ، ތިޔަބައިމީހުން !)ވެންނޭނަޞާރާއިއެބަހީ ޔަހޫދީންނާއި ! (އަހުލުވެރިންނޭވެ ފޮތުގެ އޭ": މާނައީ
  ."ނުބުނާށެވެ މެނުވީ ބަސް ޙައްޤު މެދު އާ هللا އަދި. ނުދާށެވެ ފަހަނަޅައި ޙައްދު ދީނުގައި

 :نوح(  M|  {  z   y  x  w  v   u    ¢   ¡  �  ~  }L  ެގ اهللا تعاىلއަދި 
 އިލާހުންތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ. ވެފިއެބުނެ އަނެއްބަޔަކަށް ޔަކުއެއްބަ މީސްތަކުން ޤައުމުގެ ފާނުގެ ނޫޙުގެ އަދި" )23

 މިބަސްފުޅާއި ."ދޫނުކުރާށެވެ ވެސް نسر އާއި، يعوق ،އާއި يغوثُ ،އާއި سواع ،އާއި دو އަދި. ދޫނުކުރާށެވެ
  . ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭގެފާނުއެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ ގެކިބައިން اسعبداهللا بن عب ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް ބެހޭގޮތުން

أَن انصبوا إِلَى : هذه أَسماُء رِجالٍ صالحين من قَومِ نوحٍ، فَلَما هلَكُوا أَوحى الشيطَانُ إِلَى قَومهِم"
علُوا ولَم تعبد، حتى إِذَا هلَك مجالِسهِم التَّي كَانوا يجلسونَ فيها أَنصاباً، وسموها بِأَسمائهِم ، فَفَ

تبِدع ،لْمالع ِسينو كالبخاري(" أُولَئ(   
 ޞާލިޙު މީސްތަކުންކުރެ ޤައުމުގެ ނޫޙުގެފާނުގެ މިއީ )نسر އާއި، يعوق ،އާއި يغوثُ ،އާއި سواع ،އާއި دو"(: މާނައީ

 ޝައިޠާނާ މީސްތަކުންނަށް ޤައުމުގެ އެބޭކަލުންގެ، ހިނދު އަވަހާރަވީ ންއެބޭކަލު ފަހެ. ކެވެނަންތަކެ އަޅުތަކެއްގެ
 ބުދުތަކެއް ސޫރަތަކުގައި އެބޭކަލުންގެ މަޖިލިސްތަކުގައި އިށީނދެއުޅުނު އެބޭކަލުން ތިޔަބައިމީހުން. ވަސްވާސްދިނެވެ
 އެގޮތަށް އެކަންތައް އެބައިމީހުން ދެންފަހެ. ނަންދޭށެވެ އެބުދަތަކަށް ނަންތަކުން އެބޭކަލުންގެ އަދި. ޤާއިމުކުރާށެވެ

 މިބައިމީހުން ދެން. ނުކުރެއެވެ އަޅުކަމެއް ބަޔަކު އެބުދުތަކަކަށް ދައުރުގައި އެބައިމީހުންގެ އެހެންނަމަވެސް. ކޮށްފިއެވެ
، ވެރިވެ ތެރެއަށް އެބައިމީހުންގެ ޖަހާލަތު ހަދާންނެތި ޢިލްމު މީސްތަކުން ދައުރުގެ ދެންއައި ހިނދު ނެތިދިޔަ މަރުވެ

  ".ފަށައިފިއެވެ އަޅުކަންކުރަން އެބައިމީހުން އެބުދުުތަކަށް
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 ހިނދު އަވަހާރަވީ އެބޭކަލުން". ވިދާޅުވިއެވެ ބޭކަލަކު އެތައް ސަލަފުންގެ. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ - رمحه اهللا-م ابن القي 
 އެބޭކަލުންގެ ދެން. އޫޫއެވެވަށައިގެން ތިބެއްޖަ ކުޤަބުރުފުޅުތަ އެބޭކަލުންގެ މީސްތަކުން ފަހުންއައި އެބޭކަލުންގެ
 ބުދުތަކަށްްއެ ދިއުމަށްފަހު ވޭތުވެ ޒަމާންތަކެއް މައްޗަށް އެބައިމީހުންގެ ދެންފަހެ. ހެދިއެވެ ތަކެއްބުދު ސޫރަތަކުގައި
  ".ފަށައިފޫއެވެ އަޅުކަންކުރަން މީސްތަކުން

 عليه وسلّم صلّى اهللاسول اهللا ر ހަމަކަށަވަރުން. ވެއެވެ ރިވާވެގެން ކިބައިން ޢުމަރުގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

 "فَقُولُواال ت ،دبا عا أَنمإِن ،ميرم نى ابارصالن تا أَطْرونِي كَمطْر :دبع ولُهسرالبخاري و ( "اِهللا و
  )مسلم
 ތިޔަބައިމީހުން ދިޔަފަދައިން ޅައިހައްދުފަހަނަ ނަޞާރާއިން ކުރުމުގައި ތަޢުރީފު ޢީސާގެފާނުގެ": މާނައީ

 )ގެ هللا(ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ  ހަމަކަށަވަރުން. ނުދާށެވެ ހައްދުފަހަނަޅައި ތަޢުރީފުކުރުމުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ
  ."މިފަދައިން ކިޔާށެވެ" ރަސޫލު ގެ هللا އަދި އަޅު ގެ هللا" ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިޔަބައިމީހުން. އަޅަކީމެވެ

رسول  .ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ اسعبداهللا بن عب އްސުންލެއްވިރު هللاމާތް އަދިވެސް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم اهللا
 "إِيلوالغ لَكُمكَانَ قَب نم لَكا أَهمفَإِن ،لوالغو اود وسنن ابن سنن أيب دومسند أمحد، سنن الترمذي، ( " اكُم

   )ماجه
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ . ތިޔަބައިމީހުން ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމުން ރައްކައުތެރިވާށެވެ: "މާނައީ

  ."ދިއުމެވެ ކުރީގެ މީސްތަކުން ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބަކަށް ވީވެސް ހަމަ ހައްދުފަހަނަޅައި

صلّى اهللا رسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން. ވެއެވެ ރިވާވެގެން ކިބައިން ގެ عبداهللا بن مسعود ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  . ކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘްފުޅު عليه وسلّم

   )صحيح مسلم( "قَالَها ثَالَثاً" –" هلَك املُتنطِّعونَ"
ދައިން މިފަ. އިޚުތިޔާރުކޮށް ހައްދުފަހަނަޅައި ދާމީހުން ހަލާކުވެއްޖެއެވެ تكَلُّفކަންކަމުގައި : "މާނައީ

  ."އެކަލޭގެފާނު ތިން ފަހަރު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 ގޮސްފައިވާ ބީރައްޓެހިވެގެން އިސްލާމްދީން މީހަކަށް ވިސްނައިފި ރަނގަޅަށް ދެބާބަށް އަންނަނިވި މިބާބަށާއި .1
 ހިތްތަކުގެ މީސްތަކުންގެ، ތަކަމާއިކުޅަދުންވަން ގެ هللا އަދި. ދާނެއެވެ ފާޅުވެގެން ބަޔާންވެ މިންވަރު
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ި ޚިޔާލުތަކާއި  އޭނާއަށް ތައްޢަޖައިބު ،ބަދަލުކުރެއްވުމުގައި އެކަލާނގެ ޝުޢޫރުތައް  ތަޞައްވުރުތަކާއި
 . ފެންނާނެއެވެ

 ހިތުމުގައި މާތްކޮށް ޞާލިޙުންނަށް އެކަންކުރެވުނީ، ދެނެގަތުން ޝިރުކު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ އެންމެ ބިންމަތީގައި .2
 . ސަބަބުންނެވެ ދެވުމުގެ ފަހަނަޅައިހައްދު

އެކަމުގެ ) ބާބަށް ވިސްނައިލުމުން. (ނަބީބޭކަލުންގެ ދީނެވެ ބަދަލުކޮށްލެވުނީ )ދުނިޔޭގައި( ފުރަތަމަ އެންމެ .3
 ކަން هللا ފޮނުއްވީ ރަސޫލުކަމާގެން އެބޭކަލުން ހަމަކަށަވަރުން. ސަބަބު ބަޔާންވެފާޅުވެގެން ދާނެއެވެ

ތަކުން އެބޭކަލުންގެ ދީން ބަދަލުކޮށްލުމުގައި އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ފިކުރެއް މީސް(އެކުވެސް  އެނގުމާއި
 .)ނުބެހެއްޓިއެވެ

 ޝަރީޢަތާއި އިސްލާމީ އެއީ. ޤަބޫލުކުރެތެވެ ފަސޭހައިން މީސްތަކުން އާކަންތައްތައް އުފެއްދޭ ދީނުގައި .4
 . މެއެވެ ޙާލުވެސް ރައްދުކުރާ އެކަން ފިޠުރަތް އިންސާނީ

 ބަޔާންވެގެން ފާޅުވެ ދެކަމެއް މިކަމުގައި. ކޮށްލުމެވެ މަސްހުނި ބާޠިލު ޙައްޤާއި ސަބަބަކީ ކަމެއްގެ މިހުރިހާ .5
 ޢިލްމުގެ އަޙްލުވެރިންކުރެ) 2(  ، ޞާލިޙުންދެކެ ލޯބިވުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން) 1. (ވެއެވެ
 .ވިސްނުން ނުބައިކޮށް ންމުޅި މުރާދު އެބައިމީހުންގެ، ބަޔަކު ފަހުންއައި ކުރިކަމެއް އެދިގެން ހެޔޮ ބަޔަކު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 23 ގެނޫޙު ސޫރަތު .6

 .ވާކަމެކެވެ ޠަބީޢަތުގައި އިންސާނާގެ ފިޠުރީގޮތުން އިތުރުވުމަކީ ބާޠިލް އުނިވުމާއި ޙައްޤު ހިތުގައި އިންސާނާގެ .7

އްދި މީސްތަކުން ދީންދޫކޮށް ކާފަރުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެބައިމީހުން ދީނުގައި އުފެ" .8
 .ސާބިތުވެއެވެ މިބާބުން ދަލީލު މިބަސްފުޅުގެ ވާރިދުވެފައިވާ ކިބައިން ސަލަފުންގެ ."އާކަންތައްތަކެވެ

 މަގުފުރެއްދޭނީ އިންސާނާ ފަސޭހައިން އެންމެ އެބަހީ. (ދަނެއެވެ ރަނގަޅަށް ޝައިޠާނާ އަންޖާމު ބިދުޢައިގެ .9
.) ގެއެވެނއެ ރަނގަޅަށް ޝައިޠާނާއަށް ންކަންދީގެ ވަސްވާސް ހެދުމަށް ބިދުޢަތައް ދީނުގައި އިންސާނާއަށް

 .ވީނަމަވެސްމެއެވެ ރަނގަޅުކަމުގައި ކިތަންމެ މަޤްޞަދު މީހާގެ ހަދާ ބިދުޢަ އެއީ އަދި

 އަންޖާމު އެކަމުގެ، ކުރެއްވުމާއި ނަހީ ދިއުމުން ހައްދުފަހަނަޅައި އެބަހީ، ދެނެގަތުން ޤާޢިދާ އުޞޫލީ .10
 . ދެނެގަތުމެވެ

 . ނުރައްކައުތެރިކަމެކެވެ ގެއްލުންހުރި ތިބުމަކީ ވަށައިގެން ޤަބުރު ދުގައިމަޤްޞަ ޢަމަލެއްގެ ހެޔޮ .11

 ނައްތައިލުމުގައިވާ އެބުދުތައް، ދެނެގަތުމާއި މަނާކުރެވިފައިވާކަން ބުދުތައްހެދުން) އެކިއެކި ސޫރަތަކުގައި( .12
 . ޙިކުމަތްދެނެގަތުން
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، ދެނެގަތުމާއި ރަނގަޅަށް ވާހަކަ ންތައްކުރިގޮތުގެކަ މީސްތަކުން ޤައުމުގެ ނޫޙުގެފާނުގެ ބަޔާންވެގެންވާ ބާބުގައި .13
 .ދެނެގަތުން ކަމެއްކަމުގައި ޟަރޫރީ ސަމާލުވާން އެކަމަކީ އެކުވެސް ޣާފިލުވެފައިވުމާ އެކަމުން މީސްތަކުން އަދި

 ނޫޙުގެފާނުގެ ޙަދީޘްފޮތްތަކުން ފޮތްތަކުންނާއި ތަފްސީރު: މައްސަލައަކީ ވެގެންވާ ޢަޖައިބު ބޮޑަށް އެންމެ .14
، އެބައިމީހުންނާއި އަދި ވިސްނާ ރަނގަޅަށް އެވާހަކަ އަދި ކިޔާ އެއުރެން ވާހަކަ މީސްތަކުންގެ މުގެޤައު

، ޙާލު ދަނެގެންވާ ރަނގަޅަށް ކަންވެސް ވެވޮޑިގެންވީހުރަސް تعاىل هللا ދެމެދު ހިތްތަކާއި އެބައިމީހުންގެ
 ސޫރަތަކުގައި އެބޭކަލުންގެ އިކައިރީގަ ޤަބުރުތައް އެޞާލިޙުންގެ މީސްތަކުން ޤައުމުގެ ނޫޙުގެފާނުގެ

 އަދި. ކުރީމައެވެ އިއުތިޤާދު އެއުރެން އަޅުކަންކަމުގައި މާތް އެންމެ އެއީ އަޅުކަން އެކުރި ބުދުތައްހަދައިގެން
 ފަދަ ޙަލާލުކުރާ މުދާ ލެއާއި ކަމަކީ އެވާ މަނާކުރައްވާފައި ރަސޫލާ އެކަލާނގެ އާއި هللا ހަމަކަށަވަރުން

 .ކުރެއެވެ އިޢުތިޤާދު އުރެންއެ ކަމުގައިވެސް ކުފުރެއް

 ޙަޟްރަތުގައި ގެ هللا ހަމައެކަނި އަޅުކަންކުރީ އެބުދުތަކަށް، އަޅުކަންކުރިމީހުން އެބުދުތަކަށް ހަމަކަށަވަރުން .15
 .ބަޔާންވެގެންވެއެވެ ވެޞަރީޙަ ކަން މަޤްޞަދުގައި ޝަފާޢަތްތެރިވެދޭނެކަމުގެ އެބުދުތައް އެބައިމީހުންނަށް

 އެތަކެއްޗަށް، ހެދީ އެބުދުތައް، ޢިލްމުވެރިން ހެދި ބުދުތައް ސޫރަތަކުގައި ލިޙުންގެއެޞާ ހީކުރީ އެބައިމީހުން .16
. ހަނދާނަކަށެވެ އެޞާލިޙުންގެ ހެދީ އެބުދުތައް ޢިލްމުވެރިން އެ ނަމަވެސް( .ކުރަންކަމަށެވެ އަޅުކަން

 .)ނޫނެވެ އަޅުކަންކުރާކަށް

 ޢީސާގެފާނުގެ" "أَطْرت النصارى ابن مريمطْرونِي كَما ال ت" ގެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  .17
 ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ތިޔަބައިމީހުން، ދިޔަފަދައިން ހައްދުފަހަނައަޅައި ނަޞާރާއިން ކުރުމުގައި ތަޢުރީފު

 ބޮޑުވެގެންވާ )މުސްލިމުންނަށްވާ( ފުޅުގައި މިޙަދީޘް ."ނުދާށެވެ ހައްދުފަހަނަޅައި ތަޢުރީފުކުރުމުގައި
 ފޯރުކޮށްދެއްވި ހަމައަށް މީސްތަކުންނާ ފުރިހަމަގޮތުގައި ރިސާލަތު ގެ هللا، ފަހެ. ނަސޭހަތެއްވެއެވެ ބަޔާނަކާއި

 !ލައްވާނދޭވެ ސަލާމް ޞަލަވާތާއި هللا މައްޗަށް ގެ صلّى اهللا عليه وسلّمد حمم ރަސޫލާ މާތް

 އިކޮށްދެއްވަ ބަޔާން ންހަލާކުވެއްޖެކަ ދާމީހުން ހައްދުފަހަނަޅައި އިޚުތިޔާރުކޮށް ތަކުލީފު ކަންކަމުގައި .18
 . ނަސޭޙަތް ފައިވާދެއްވާ އަހުރެމެންނަށް އެކަލޭގެފާނު

. ނުކުރެއެވެ އަޅުކަމެއް މީސްތަކުން އެބުދުތަކަކަށް ދާންދެން ނެތިއްޖައުމަށް ހަދާން ޢިލްމު ހަމަކަށަވަރުން .19
 ގެއްލުމާއި އުމުގެދި ނެތި ޢިލްމު އަދި މަޢުރިފާ ޤަދަރާއި ވުޖޫދުގެ ޢިލްމުގެ މިކަމުގައި ކަމުން އެހެން

 . ބަޔާންވެގެންވެއެވެ ފާޅުވެލޮޚުސާން

  . ދިއުމެވެ އަވަހާރަވެގެން ޢިލްމުވެރިން ސަބަބަކި ބޮޑު އެންމެ ދިއުމުގެ ނެތި ޢިލްމު ހަމަކަށަވަރުން .20
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19 

 އައިސްފައިވާ މެދު އާ ކުރާމީހާ އަޅުކަން އަށް  هللا ޤަބުރުކައިރީގައި މީހެއްގެ ހެޔޮލަފާ
 މީހާއަށް ޤަބުރުގައިވާ އެ އޭނާ، ފަހެ ދެން .ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ ގެ ވަޢީދު ހަރުކަށި

  ؟ކިހިނެއްހެއްޔެވެ އަދިވާނީ ކޮށްފިނަމަ އަޅުކަން

  

 އުއްމު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
 ވާހަކަ ފޮޓޯތަކުގެ އެތާނގައިވާ، ފައްޅިއަކާއި ނަޞާރާއިންގެ ފެނިވަޑައިގަތް ޙަބުޝްކަރައިން އެކަމަނާއަށް ސަލަމާ
  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ނަންގަތުމުން އަށް اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول

"كأُولَئ لَى قَبا عونب ،حالالص دبأَوِ الع ،حاللُ الصجالر هِميف اتإِذَا م لْكت يهوا فروصجِداً وسم رِه
  )صحيح البخاري و صحيح مسلم(   "الصور، أُولئك شرار اخلَلَْقِ عند اِهللا

  
 މިސްކިތެއް އެބައިމީހުން މަތީގައި ޤަބުރުގެ އެމީހާގެ މަރުވުމުން މީހަކު ހެޔޮލަފާ ތެރެއިން އެބައިމީހުންގެ: "މާނައީ

 އެންމެ ޙަޟްރަތުގައި ގެ هللا އެބައިމީހުންނަކީ. ކުރަހަތެވެ އެފޮޓޯތައް އެބައިމީހުން ނގައިއެތާ އަދި. ބިނާކުރެތެވެ
  ."މަޚްލޫޤުންނެވެ ނުބައިވެގެންވާ

 ޤަބުރުތައް ޞާލިޙުންގެ އެބައިމީހުން ފިތުނައަކީ އެއް. ޖެހިއްޖެއެވެ ދެފިތުނައިގައި އެއްފަހަރާ އެބައިމީހުން ފަހެ
 ހެދުމުގެ ތައްބުދު އެޞާލިޙުންގެ ތަކުގައިޖަގަހައެ ފިތުނައަކީ އަނެއް. ފިތުނައެވެ ދުމުގެހެ ތަކަކަށްއަޅުކަންކުރާ ޖަގަހަ

  . ފިތުނައެވެ

 رسول اهللا. އެވެ ވިދާޅުވި އެކަމަނާ. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދިވެސް
 އެކަލޭގެފާނުގެ ހިނދު ޖެހިވަޑައިގެންނެވި އާލާސްކަންފުޅު ގެއަވަހާރަވުމު އެކަލޭގެފާނު އަށް صلّى اهللا عليه وسلّم

 ނޭވާފުޅު ދެންފަހެ. ފެއްޓެވިއެވެ ސާލުކޮޅެއްއަޅުއްވަން )ބޮޑުކަމުން އިޙްސާސްވެލައްވާލެއް ތަކުލީފު( މޫނުފުޅުމަތީގައި
 އޮންނަވާ ފުޅުގައިއެޙާލު އެކަލޭގެފާނު، ފަހެ. ކަޝްފުކުރައްވައެވެ ސާލުކޮޅު މޫނުފުޅުން ހިނދު ވެލައްވާހާސް

  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
"اجِدسهِم مائبِيأَن ورذُوا قُبخى، اتارصوالن ودهلَى اليةُ اِهللا عنوا" لَععنا صم رذحي . رِزأُب كالَ ذَللَوو

   )مسلمو  البخاري( "قَبره، غَير أَنه خشي أَنْ يتخذَ مسجِداً
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 ނަބީންގެ އެބައިމީހުންގެ، އެބައިމީހުން. ހުއްޓެވެ ލަޢުނަތް ގެ هللا މައްޗަށް ނަޞާރާއިންގެ، ޔަހޫދިންނާއި": މާނައީ
 މަޤްޞަދަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ މިބަސްފުޅުން.) ވިދާޅުވިއެވެ ޢާއިޝަތުގެފާނު( ".ހެދިއެވެ މިސްކިތްތަކަކަށް ޤަބުރުފުޅުތައް

. ކުރެއްވުމެވެ ތިބިރުވެ މީސްތަކުން އުއްމަތުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ، ނުބައިކަންތަކުން ރިއެކު ނަޞާރާއިން، ޔަހޫދީންނާއި އެ
 ޞަހާބީންގެ އެހެނިހެން( ބިރުނުވާނަމަ ހަދައިފާނެކަމުގެ މިސްކިތަކަށް މީސްތަކުން ޤަބުރުފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ
 އެކަލޭގެފާނުވެސް އެބަހީ(. ވުނީހެވެއްފާޅުކުރެ ޤަބުރުފުޅުވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ )ފަދައިން ޤަބުރުފުޅުތައް

  .)ގައެވެ البقيع ޞަޙާބީންނާއެކު އެކަލޭގެފާނުގެ ވުނީހީވެޑުފަސްދާނު

. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު .ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ جندب بن عبداهللا البجلي ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  .އެއްސެވީމެވެ އަހުރެން ކުރައްވަނިކޮށް ޙަދީޘްފުޅު صلّى اهللا عليه وسلّماهللا  رسول

"رذَ إِبخا اتالً كَميلذَنِي خخات لٌ، فَإِنَّ اَهللا قَديلخ كُمني مكُونَ لأُ إِلَى اِهللا أَنْ يري أَبإِن لَوالً، ويلخ مياه
 وإِنَّ من كَانَ قَبلَكُم كَانوا يتخذُونَ قُبور كُنت متخذًا من أُمتي خليالً التخذْت أَبابكْرٍ خليالً، أَالَ

كذَل نع اكُمهي أَنفَإِن اجِدسم ورذُوا القُبختأَالَ فَالَ ت ،اجِدسم هِمائبِيصحيح مسلم( "أَن(   
 ޙަޟްރަތަށް ގެ هللا ކުވުމުންޚަލީލަ ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުންގެ، ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހަމަކަށަވަރުން": މާނައީ

 ފަދައިން ހެއްދެވި ޚަލީލެއްކަމުގައި އިބްރާހީމްގެފާނު ،هللا ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ބަރީޢަވެގެންވަމެވެ
 މީހަކު އުއްމަތުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ، ތިމަންކަލޭގެފާނު އަދި. ހައްދަވައިފިއެވެ ޚަލީލެއްކަމުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުވެސް

 ކުރިންވީ ތިޔަބައިމީހުންގެ. ދަންނާށެވެ. ގެފާނެވެއަބޫބަކުރު  ހެއްދެވީހީ ޚަލީލެއްކަމުގައި ހައްދަވާނަމަ ޚަލީލެއްކަމުގައި
 ޤަބުރުތައް، ތިޔަބައިމީހުން. ދަންނާށެވެ. ހެދޫއެވެ މިސްކިތްތަކަކަށް ޤަބުރުފުޅުތައް ނަބީންގެ އެބައިމީހުންގެ މީސްތަކުން

   )1(.މަނާކުރައްވަމެވެ އެކަން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ކަށަވަރުންހަމަ، ފަހެ. ނުހަދާށެވެ މިސްކިތްތަކަކަށް

، ޤަބުރުތައް ދުވަސްވަރުގައި ފަހު އެންމެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ފަހެ
. ލަޢުނަތްލެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ށްކުރާމީހުންނަ އެކަން ދެން. މަނާކުރެއްވިއެވެ ހެދުން ކަށްއަޅުކަންކުރާ ޖަގަހަތަކަ

 ނަމާދުކުރުން ޤަބުރުކައިރީގައި ނަމަވެސް ނުކުރެވުނު ބިނާ މަސްޖިދެއް ޤަބުރުމަތީގައި .)ދަންނައެވެ( އަދި
 އެކަލޭގެފާނުގެ މީސްތަކުން "شي أَنْ يتخذَ مسجِداًخ" ،ގެފާނުގެ عائشة  ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް. މަނާވެގެންވެއެވެ

 ޤަބުރުފުޅުތައް ޞަޙާބީންގެ ޤަބުރުފުޅުވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ(، ބިރުނުވާނަމަ ހަދައިފާނެކަމުގެ މަސްޖިދަކަށް ރުފުޅުޤަބު
 ޞަޙާބީން އެހެނީ. ސާބިތުވެއެވެ ރަނގަޅަށް އެކަން މިބަސްފުޅުން ).ހުރީހެވެ ގޭގޮތަށްނއެ، ވަކިވެ ފަދައިން

                                                

 ކިޔައި ޤަބުރު ޢުރުފުގައި ދިވެހިންގެ. ވަޅެވެ ފަސްދާނުލެވޭ މައްޔިތާ ޤަބުރަކީ ބަހުގައި ޢަރަބި : يقول املترجم )1( 
 އިސްތިޢުމާލުކުރީ ޤަބުރު އިކުރުމުގަ ތަރުޖަމާ ތައްނައްޞު މިބާބުގެ އަޅުގަނޑު ނަމަވެސް. މައްޔިތާއަށެވެ އުޅެނީ
 އަޑިން ތުގެހި އިންސާނާ އަކީނަމާ ޚަލީލުގެ. ނެވެން خلّة ޚަލީލުނެގިފައިވަނީ. މާނައިގައެވެ ޢަރަބީގެ

ގެ  محبة މަޤާމު ގެ خلّة. ލޯބިވުމެވެ ދަރަޖައަށް އިންތިހާ އަކީ خلّة. މީހާއެވެ ބިވާލޯ ބޮޑަށް އެންމެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު
  . ވެއެވެ މަތިވެރިވެގެން ވުރެ މަޤާމަށް
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. ގަންނަވައެވެ އެނގިވަޑައި އެކަލޭގެފާނަށް ނުކުރައްވާނެކަންބިނާ މިސްކިތް ޤަބުރުފުޅުމަތީގައި އެކަލޭގެފާނުގެ
 ނަމާދުކުރެވޭ އެތަނެއްގައި !ކިއެއްތަ އަދި. މަސްޖިދެކެވެ ވެސް ތަނަކީ ކޮންމެ އިރާދަކުރެވޭ ކުރުމަށް ނަމާދު އެހެންކަމުން

  . ފަދައިންނެވެ ކުރައްވައިފައިވާޙަދީޘްފުޅު عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا އެއީ. ކިޔެއެވެ މަސްޖިދޭ ތަކަނަކަށް ކޮންމެ
 ، تعاىل هللا: "މާނައީ )صحيح البخاري و صحيح مسلم( " جعلَت لي اَألرض مسجِداً وطَهوراً" 

  )1(."ލެއްވިއެވެ ޒަރީޢާއެއްކަމުގައި ޠަހާރަތުގެ މަސްޖިދެއްކަމުގައްޔާއި ޑުނބިންގަ، ތިމަންކަލޭގެފާނަށް

رسول اهللا . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ بن مسعودعبداهللا  ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ  عليه وسلّم صلّى اهللا

 "اجِدسم ورذُونَ القُبختي ينالَّذاٌء، ويأَح مهةُ واعالس مرِكُهدت ناسِ مارِ النرش ند ورواه أمح( " إِنَّ م 
 އެބައެއްގެ ދިރިތިއްބާ، ތެރޭގައި މީހުންގެ ނުބައިވެގެންވާ އެންމެ މީސްތަކުންކުރެ": މާނައީ )أبوحامت يف صحيحه

  )2(."ހިމެނެއެވެ ހަދާމީހުން މިސްކިތްތަކަށް ޤަބުރުތައް، ޤާއިމުވާމީހުންނާއި ޤިޔާމަތް މައްޗަށް

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 މައްޗަށް މީހާގެ އަޅުކަންކުރާ އަށް هللا އެމިސްކިތުގައި، ބިނާކޮށް މިސްކިތެއް ރުކައިރީގައިޤަބު ހެޔޮލަފާމީހެއްގެ .1
 ކިތަންމެ ކުރާމީހާ އެކަން އަދި. ވަޢީދު ވާރިދުވެފައިވާ އަރިހުން ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا

 .މެއެވެ ކުރިނަމަވެސް އެކަން ހެޔޮނިޔަތަކުން

                                                

ތުގައި ނަމާދުކުރުން ޝަރީޢަ. ކިޔަނީ ސަޖިދަކުރެވޭ ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ مسجِد ބަހުން ޢަރަބި :يقول املترجم) 1(
، ގޮނޑު ކުނިއުކާ ސްތަކުންމީ :مزبلَةމިސާލަކަށް . މަނާނޫން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

 މީސްތަކުން :قَارِعةُ الطَّرِيق، ގަބުރުސްތާނު :مقْبرة، ކުރާތަންޛަބަޙަ ނަވާރުޖަ މީސްތަކުން :مزجرة
 :معاطن اِإلبِل ،)ގިފިލި(ފެންވަރާތަން  ނުވަތަ، ފާޚާނާ :احلَمام ،ގާއުޅޭމަގުނބިގާނހި )މެދުކެނޑުމެއްނެތި(

 މިތަންތާނގައި ވަނީ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ފުރާޅުކޮޅުމަތި ކަޢުބާގެ :فَوق ظَهرِ بيت اِهللا ،ޖަމަލުކޮށި
 ޤަބުރުސްތާނުގައި. ނެއެވެދާކުރެވި ނަމާދު ތަނެއްގައި ންމެކޮ ފިޔަވައި މިތަންތަން. މަނާކުރައްވާފައެވެ ނަމާދުކުރުން

  .اهـ. ނުވާތީއެވެ ސަޖިދައެއް ޢެއްރުކޫ އެނަމާދުގައި އެއީ. ވެގެންވެއެވެހުއްދަ ކަށުނަމާދުކުރުން

 މީހަކު ދުލުންކިޔާ "هللا" ބިންމަތީގައި. ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم :فائدة) 2(
 ނުބައި އެންމެ ދިރިތިބޭނީ ބިންމަތީގައި ޤާއިމުވާހިނދު ޤިޔާމަތް އެބަހީ. ނުވާނެއެވެ ޤާއިމެއް ޤިޔާމަތް ހިނދަކު ހުރިހައި

  .މީހުންނެވެ
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 .ވަޢީދު ހަރުކަށި ހުރި އެކަމުގައި އަދި، ކުރެވިގެންވުމާއިމަނާ ހެދުންބުދު، ކުރެހުމާއި ސޫރަ .2

 ޤަބުރުކައިރީގައި( އެކަމުގެ ހަރުކަށިކަމާއެކު މަތިން ފަހަރު ފަހަރު صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .3
. ޢިބްރަތްވެއެވެ )މީސްތަކުންނަށް( ބަޔާންކުރުމުގައި ވަޢީދު )އަޅުކަންކުރުމުގެ އެތާނގައި މިސްކިތްބިނާކޮށް

 އެކަލޭގެފާނު ދެން. މަނާކުރައްވާފައެވެ މީސްތަކުންނަށް ވަނީ އެކަން ފުރަތަމައިންވެސް އެންމެ ކަލޭގެފާނުއެ
 އެވަރުން އަދި .މަނާކުރެއްވިއެވެ މީސްތަކުންނަށް އެކަން ފަސްދުވަސްކުރިން އަވަހާރަވެވަޑައިގަތުމުގެ
 އެކަން މީސްތަކުންނަށް ވެސް މުންވަޑައިގަންނަވަ އަވަހާރަވެ އެކަލޭގެފާނު. ފުއްދާލެއްވީކީނޫނެވެ
 . މަނާކުރެއްވިއެވެ

 އެކަލޭގެފާނުގެ، ކުރިން ވުޖޫދުވުމުގެވެސް ޤަބުރުފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .4
 . މަނާކުރެއްވިއެވެ ހެދުން މަސްޖިދަކަށް ޤަބުރުފުޅު

 ނަބީންގެ އެބައިމީހުންގެ ނަޞާރާއިން ޔަހޫދީންނާއި ކުރުމަކީ އަޅުކަން އެތާނގައި ބިނާކޮށް މިސްކިތް ޤަބުރުމަތީ .5
 . ވެގޮތެ ކަންތައްކުރި ޤަބުރުފުޅުތަކާމެދު

 މައްޗަށް އެބައިމީހުންގެ صلّى اهللا عليه وسلّماهللا  رسول ސަބަބުން އެޢަމަލުގެ ނަޞާރާއިންގެ، ޔަހޫދީންނާއި .6
 .ލަޢުނަތްލެއްވުން

 މައްޗަށް އެބައިމީހުންގެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  ސަބަބުން ޢަމަލުގެ އެ ނަޞާރާއިންގެ، ޔަހޫދީންނާއި .7
 އެކަންކޮށްފާނެތީ ޤަބުރުފުޅާމެދު އެކަލޭގެފާނުގެ މުސްލިމުންވެސް މަޤްޞަދަކީ އަޞްލު ލަޢުނަތްލެއްވުމުގެ

 .ބިރުވެތިކުރެއްވުމެވެ އެއުރެން އެކަމުން

 .ބަޔާންވެގެންވެއެވެ އިމިބާބުގަ ސަބަބު ނުކުރެއްވުމުގެ ފާޅު ޤަބުރުފުޅު ގެކީރިތި ރަސޫލާ .8

 .ބަޔާންވެގެންވެއެވެ މިބާބުގައި މާނަވެސް ބުނެވުމުގެ ހެދުމޭ މަސްޖިދަށް ޤަބުރުތައް .9

 ހިނދު ޤާއިމުވާ ޤިޔާމަތް، ހަދާމީހުންނާއި މަސްޖިދަށް ޤަބުރުތައް ،صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .10
 އެކަލޭގެފާނު، ދެންފަހެ. ކުރެއްވިއެވެ عمج ގައިއްއެއްޙަދީޘްފުޅެ ވާހަކަ ތިބޭމީހުންގެ ދުނިޔޭގައިދިރި
 އަންޖާމު ޝިރުކުގެ އާއި ޒަރީޢާ ވާޞިލުވެވޭ ހަމައަށް ޝިރުކާ ކުރިން ފެށުމުގެ، ޝިރުކުފާޅުވެ

 . ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ

 ދެއްވި ކުރިން ފަސްދުވަސް އަވަހާރަވެވަޑައިގަތުމުގެ އެކަލޭގެފާނު صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .11
 އަހުލުވެރިންނަށް ދެމަޒުހަބުގެ ނުބައިވެގެންވާ އެންމެ ތެރެއިން އަހުލުވެރިންގެ ޢައިގެބިދު ޚުޠުބާގައި

 )އުފެދޭ ގޮސް ވެގެން ބައިބައި އުއްމަތް ރަސޫލާގެ( ޢިލްމުވެރިން ބައެއް !ކިއެއްތަ އަދި. ރައްދުކުރެއްވިއެވެ
 އޭކިޔުނު ةضافر މަޒުހަބަކީ އެއް ންއޭގެތެރެއި. އިސްތިސްނާކުރެއްވިއެވެ މަޒުހަބު އެދެ ފިރުޤައިން ދެ ހަތްދިހަ

 ޤަބުރަށް، ކުރުމާއި ޝިރުކު ތެރޭގައި މުސްލިމުންގެ. މަޒުހަބެވެ ކިޔުނު އޭ ةجهمي މަޒުހަބަކީ އަނެއް. ޒުހަބެވެމަ
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 ފުރަތަމަ އެންމެ ޤަބުރުތަކުގައި އަދި. ސަބަބުންނެވެ މަޒުހަބުގެ ކިޔުނު އޭ ةضافر ފެށުނީ ކުރަން އަޅުކަން
 )1(.މިބައިމީހުންނެވެ ބިނާކުރީވެސް ކިތްތައްމިސް

 ންނެވިކަންޖެހިވަޑައިގެ ތަކުލީފު ބޮޑަށް ވަރަށް ވަގުތުގައި އަވަހާރަވެވަޑައިގެންނެވި ރަސޫލާ ކީރިތި .12
 . ބަޔާންވުން

 .ލިބިވަޑައިގަތުން ޝަރަފު ޚަލީލަކަށްވެވަޑައިގަތުމުގެ ގެ تعاىل هللا އަށް لّى اهللا عليه وسلّمص رسول اهللا .13

 .ބަޔާންވެގެންވުން ކޮށް ޞަރީޙަ މަތިވެރިވެގެންވާކަން ވުރެ މަޤާމަށް ގެ محبةُ މަޤާމު ގެ ةُخلَّ .14

                                                

تفْترِق أُمتي علَى ثَالث ". ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا :يقول املترجم ) 1(
نيعبسةً وداحلَّةً وارِ إِالَّ مي النم فلَّةً كُلُّها"ما: ، قَالُوي يه نمور؟ قَالَ اِهللا ولَس" : هلَيا عا أَنم

 އެންމެ. ދާނެއެވެ ބައިބައިވެގެން ޖަމާޢަތަށް 73 އުއްމަތް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ": މާނައީ  )رواه الترمذي( ".وأَصحابِي
 ޖަމާޢަތަކީ ނުދާ ނަރަކައަށް، އެ. ދެންނެވިއެވެ ޞަޙާބީން. ނަރަކައަށެވެ ދާނީ ތްތަކެއްޢަޖަމާ ހުރިހާ އިފިޔަވަ ޖަމާޢަތެއް
 އުޅުނު އުޅުއްވިގޮތަށް ޞަޙާބީން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ، ތިމަންކަލޭގެފާނާއި އެއީ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ ؟ކޮބައިތޯއެވެ
 ޢަޤީދާ ދެޖަމާޢަތުގެ މި ،ޖަމާޢަތް ކިޔުނު އޭ جهمية ތާއިޖަމާޢަ ކިޔުނު އޭ رافضة ."ޖަމާޢަތެވެ މީހުންގެ

 ދެ ހަތްދިހަ ބާޠިލް ބަޔާންވެގެންއެވާ ޙަދީޘްގައި އިސްވެދިޔަ ޢިލްމުވެރިން ބައެއް ޑުކަމުންބޮ ބާޠިލުވެގެންވާލެއް
صلّى  رسول اهللا. ކެވެޖަމާޢަތެ ވެގެންވާ ނުބައި ންގެއި شيعة  އިންނަކީ رافضة .ކުރެއްވިއެވެ އެއްކިބާ ޖަމާޢަތުންވެސް
 އިޢުލާންކުރުން ގެ براءة ކިބައިން އެބޭކަލުންގެ، ކުރުމާއި ނިސްބަތްތައް ރުހަޑިހުތު ޞަޙާބީންނަށް ގެ اهللا عليه وسلّم

 އެހެނިހެން ފިޔަވާ އަހުލުބައިތުން ގެ اهللا عليه وسلّم صلّى رسول اهللا !ކިއެއްތަ އަދި .ޝިޢާރެވެ ގެއެބައިމީހުން މިއީ
 މިބައި. އަނބުރާލުމެވެ މޫނު ނުވަތަ. ދޫކޮށްލުމެވެ: މާނައަކީ ގެ رفْض .ބުނެއުޅެތެވެ މިބައިމީހުން ށްފިރުކަމަކާ ޞަޙާބީން
 މިބައިމީހުން އަށް بن علي بن أيب طالب حسني زيد بن علي بن ގޮތަކީ ކިޔުނު އިންނޭ رافضة މީހުންނަށް

 ކިބައިން ޢުމަރުގެ ރާއިކުއަބޫބަ. ބުންޏެވެ ގެފާނަށްއެކަލޭ މިބައިމީހުން ފަހު ހިފުމަށް ބައިޢަތު ހަނގުރާމައިގެ
 ކުރައްވާ އިންކާރު އެކަމާ زيد بن علي. އޭރުންނެވެ ކުރާނީ ހަނގުރާމަ އެކުގައި ކަލޭގެފާނާ އަހުރެމެން. ރީއަވާށެވެބަ

 ކިބައިން އެދެބޭކަލުންގެ. ވަޒީރުންނެވެ ދެ ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ކަލުންނަކީ އެދެބޭ. ވިދާޅުވިއެވެ
 އެބައި. އަނބުރައިލައިފޫއެވެ މޫނު ކިބައިން ގެނުއެކަލޭގެފާ މީހުން މިބައި ދެން. ނުވާނަމެވެ ބަރީއައެއް އަހުރެން
 އަށް السمرقَندي جهم بن صفْوان: އިންނަކީ جهمية. މިހެންވެގެންނެވެ ކިޔުނީ އިންނޭ رافضة މީހުންނަށް

 ސާބިތުވެގެންވާ ސުންނަތުން ރުއާނާއިޤު ޒާތުފުޅަށް ގެ تعاىل هللا، ކީމީހުންނަ ބައިމި. މީހުންނެވެ ނިސްބަތްވެގެންވާ
  .أهـ. އިންކާރުކުރާމީހުންނެވެ ކަކަށްސިފަފުޅުތަ ހުރިހާ
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 ޞަރީޙަކޮށް ކަން رضي اهللا عنهأبوبكر الصديق  ޞަޙާބީއަކީ މާތްވެގެންވާ އެންމެ ތެރެއިން ޞަޙާބީންގެ .15
 .ބަޔާންވެގެންވުން

 ޚިލާފަތަށް ގެގެފާނު أبوبكر ފުޅުގައިޙަދީޘް އެކަލޭގެފާނުގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .16
 .އިޝާރަތްކުރެއްވުން
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20 

 ފިޔަވައި هللا އަންޖާމަކީ ދިއުމުގެ ހައްދުފަހަނަޅައި މެދު ޤަބުރުފުޅުތަކާއި ޞާލިޙުންގެ
  ބާބު ނަންގަތް  އަޅުކަންވެވުންކަން ހައިސިއްޔަތުން ބުދުތަކެއްގެ ބުރުފުޅުތަކަށްޤަ އެ

  

  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّماهللا  رسول ހަމަކަށަވަރުން

رواه مالك (  "جِداللَّهم الَ تجعلْ قَبرِي وثَناً يعبد، اشتد غَضب اِهللا علَى قَومٍ اتخذُوا قُبور أَنبِيائهِم مسا"
   )يف املوطأ
 !ނުހައްދަވާނދޭވެ ބުދަކަށް އަޅުކަންވެވޭ، ބުރުފުޅުޤަ ރަސޫލާގެ ންތިމަ !ރަސްކަލާކޮ ބޮޑުކުރެއްވި އޭހައްދަވާ": މާނައީ

  ".ގަދަފަދަވެގެންވެއެވެ ކޯފާ ގެ هللا މައްޗަށް ހެދިމީހުންގެ މަސްޖިދުތަކަކަށް ގަބުރުފުޅުތައް ނަބީންގެ އެބައެއްގެ

 ގެއެކަލޭގެފާނު ތަފްސީރުގައި މިއާޔަތުގެ M� ~  }L  -رمحه اهللا-اإلمام حممد بن جرير الطربي 
 ކިބައިން ގެ منصور، جماهد، ކިބައިން ގެ السلمي سفيان الثوري، منصور ކިބައިން ގެ سفيان الثوري ސަނަދުން

 ސަރުބަތު ގޮދަނުން ޙައްޖުވެރިންނަށް މޫސުމުގައި ޙައްޖު އަކީ "الَت". ވިދާޅުވިއެވެ މުޖާހިދު. ރިވާކުރެއްވިއެވެ

 ބުރުވަށައިގެންޤަ އޭނާގެ )އަޅުކަމުގެ ނިޔަތުގައި( މީސްތަކުން މުންމަރުވު އޭނާ. މީހެކެވެ އުޅުނު ބޯންދޭން ހަދައިގެން
  .ތިބެއްޖައޫއެވެ

 އަކީ "الت". ރިވާކުރެއްވިއެވެ ކިބައިން ގެ  اسابن عبރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް أبو اجلوزاء، މިފަދައިން ހަމަ އަދި
 هللاމާތް އަދިވެސް. މީހެކެވެ އުޅުނު ންބޯންދޭ ސަރުބަތުހަދައިގެން ގޮދަނުން ޙައްޖުވެރިންނަށް މޫސުމުގައި ޙައްޖު

  .ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ اسعبداهللا بن عب ރުއްސުންލެއްވި
"ولُ اِهللالَعسر ن لَّمسو لَيهلَّى اُهللا عص جرالسو اجِدا املَسهليع نيذخاملُتورِ، والقُب اترائه أهل روا( "ز

   )السنن

 މަތީ ޤަބުރުތަކުގެ އަދި ހަދާ މަސްޖިދުތައް މަތީގެ ޤަބުރުތަކު، އަންހެނުންނަށާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ޤަބުރުތަކަށް": މާނައީ
  ."ލެއްވިއެވެ ލަޢުނަތް صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  މީހުންނަށް ދިއްލާ ވޮށްތައް

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
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 .ތަފްސީރު )ރޭ އެއްޗެހީގެ ސޫރައިގައި ހެދިފައިވާ ބުދުތަކުގެދި( ގެ أَوثَانُ .1

 .ތަފްސީރު ޢިބާދަތުގެ .2

 ގެ تعاىل هللا  މެނުވީ ކަމަކުން ބިރުފުޅުގަތް ވެދާނެކަމަށް އެކަމެއް ،صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .3
 . ނުގަންނަވައެވެ އެދިވަޑައި ރައްކައުތެރިކަމަށް ޙަޟްރަތުން

 އަށް هللا ނުހެއްދެވުމަށް ބުދަކަށް އަޅުކަންވެވޭ ޤަބުރުފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ،يه وسلّمصلّى اهللا عل رسول اهللا .4
 ގޮތުންވެސް ބެހޭ ހެދުމާއި މަސްޖިދުތަކަކަށް ޤަބުރުފުޅުތައް ނަބީބޭކަލުންގެ، އެކުއެކީ ކުރެއްވުމާއި ދުޢާ

 . ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ

 ވެގެންވާކަން ކޯފާގަދަފަދަ ގެ تعاىل هللا މައްޗަށް ންގެހެދިމީހު މަސްޖިދުތަކަކަށް ޤަބުރުފުޅުތައް ނަބީބޭކަލުންގެ .5
 .ބަޔާންވުން

 ބޮޑުބުދު އެންމެ ޢަރަބިންގެ ޒަމާނުގައި ޖާހިލިއްޔަ، ތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ މުހިއްމު އެންމެ މިބާބުގެ .6
 . ހިމެނެއެވެ ދެނެގަތުން ފެށުނުގޮތް އަޅުކަންކުރަން އަށް "الت" ކަމުގައިވި

 .ދެނެގަތުން ޤަބުރެއްކަން މީހެއްގެ ހެޔޮލަފާ އަކީ "الت" .7

 ގޮތްވެސް ކިޔުނު "الت" އޭނާއަށް އަދި. މީހާގެނަމެވެ ހެޔޮލަފާ ޤަބުރުގައިވާ އެ އަކީ "الت" .8
 ބޯންދޭން ސަރުބަތުހަދައިގެން ގޮދަނުން ޙާޖީންނަށް ގޮތަކީ ކިޔުނު "الت" އޭނާއަށް އެބަހީ. (ބަޔާންވެގެންވެއެވެ

 .)މީހާއަށެވެ ންކުރާމިކަ ކިޔަނީ "الت". އުޅުނީމައެވެ

 .ލަޢުނަތްލެއްވުން صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  އަންހެނުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގިނަގިނައިން ޤަބުރުތަކަށް .9

 .ލަޢުނަތްލެއްވުން) އެކަލޭގެފާނު( މީހުންނަށްވެސް ވޮށްދިއްލާ މަތީގައި ޤަބުރުތަކުގެ .10
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 ހަމައަށް ޝިރުކާ ރައްކައުތެރިކުރެއްވުމާއި "އިން" ތައުޙީދުގެ ،އްޔާނަބިކައުއިތުރު 
 އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން ކުރެއްވުމާ ބަންދު މަގުތަކެއް އެންމެހައި ވާޞިލުކޮށްދޭ

  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަތައް

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

M ¢  ¡  �  ~  }  |   §  ¦  ¥  ¤  £  
ª  ©    ¨   ®  ¬  «  ¯   °     ²  ±   ³       ¸  ¶µ      ´    º¹

»    ¼         ¾  ½L )129-128 :ةالتوب(   
. އަތުވެއްޖެއެވެ ރަސޫލަކު ތެރެއިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ހަމަކަށަވަރުން": މާނައީ

ހިދާޔަތް ( ހުންނަށްތިޔަބައިމީ. ބުރަފުޅުވެގެންވެއެވެ މައްޗަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ތަކުލީފުތައް ޖެހޭ ތިޔަބައިމީހުންނަށް
. އޯގާތެރިވެވަޑައިގެންވެއެވެ ހަމްދަރުދީވެ މުއުމިނުންނަށް. ދަހިވެތިވެވަޑައިގެންވެއެވެ އެކަލޭގެފާނު )ލިބުމުގެ މައްޗަށް

. ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު، ފަހެ އަނބުރާލައިފިނަމަ މޫނު ޤަބޫލުކުރުމުން ދަޢުވަތު ކަލޭގެފާނުގެ އެބައިމީހުން، ދެންފަހެ
 އެހެން ޙައްޤުވެގެންވާ އަޅުކަންވެވުން ފިޔަވައި އެކަލާނގެ އެކަލާނގެއީ. ފުދިވަޑައިގެންވެއެވެ ،هللا ގެފާނަށްކަލޭ ތިމަން

 އެކަލާނގެއީ. އެކަލާނގެއަށެވެ ހަމައެކަނި ވަކީލުކުރަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނު. ރަސްކަލާނގެއެވެ ނުވާ އިލާހަކު އެއްވެސް
  ." ވެރަސްކަލާނގެއެ ޢަރުޝުގެވެރި ބޮޑުވެގެންވާ

صلّى اهللا اهللا  رسول. އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبو هريرةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ  وسلّم عليه

   "م تبلُغنِي حيثُ كُنتملُّوا علَي، فَإِنَّ صالَتكُتجعلُوا بيوتكُم قُبورا، وال تجعلُوا قَبرِي عيداً، وص الَ"
   ) رواه أبو داود بإسناد حسن(

 )ދޫކޮށްލައި ކުރުން ސުންނަތްނަމާދުތައް، ކިޔެވުމާއި ޤުރުއާން އެގެތަކުގައި( ގެތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ: "މާނައީ
 އަދި. ނުހަދާށެވެ އިތަނެއްކަމުގަ ޢީދުކުރެވޭ ޤަބުރުފުޅު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަދި. ނުހަދާށެވެ ޤަބުރުސްތާނަކަށް
 ކިޔަވާ ތިޔަބައިމީހުން ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ކިޔަވާށެވެ ޞަލަވާތް މައްޗަށް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ތިޔަބައިމީހުން
 زين  އަދި ."ފޯރާނެއެވެ އަރިހަށް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވީނަމަވެސް ތަނެއްގައި ކޮންމެ ތިޔަބައިމީހުން ޞަލަވާތްތައް

 رسول اهللا މީހަކު، އެކަލޭގެފާނަށް އެއްދުވަހަކު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ -رمحه اهللا-  العابدين علي بن حسني
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 ޤަބުރުފުޅުކައިރީގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ވަދެ އާނގުވަޅަކުން ފާރުގެ ވަށައިގެންވާ ޤަބުރުފުޅު ގެ عليه وسلّم صلّى اهللا
 ކިބައިން ގެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا . ދާޅުވިއެވެވި މަނާކުރައްވާ އެކަން ފެނިވަޑައިގެން ހުއްޓައި ދުޢާކުރަން
 ރިވާކުރައްވަނިކޮށް  ގެފާނު حسني ބައްޕާފުޅު އަހުރެންގެ ކިބައިން ކާފާފުޅުގެ، )ގެފާނު علي( ކާފާފުޅު އަހުރެންގެ
  .ރެއްވިއެވެޙަދީޘްފުޅުކު އެކަލޭގެފާނު؟ ބަޔާންކޮށްދެއްވަންހެއްޔެވެ ތިބާއަށް ޙަދީޘްފުޅެއް އެއްސެވި އަހުރެން

 "كُن ننِي أَيلُغبلَي كُميملسفَإِنَّ ت لَيلُّوا عصا، وروكُم قُبوتيالَ بداً ويرِي عذُوا قَبختمالَ ترواه يف (  "ـت
 އަދި .ނުހަދާށެވެ ތަނެއްކަމުގައި ޢީދުކުރެވޭ ޤަބުރުފުޅު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ތިޔަބައިމީހުން": މާނައީ )املختارة

 ބުރުސްތާނަކަށްޤަ) ކުރުންދޫކޮށް ނަމާދުތައް ސުންނަތް ކިޔެވުމާއި ޤުރުއާން އެގެތަކުގައި( ގެތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ
 ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ކިޔަވާށެވެ ޞަލަވާތް މައްޗަށް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ތިޔަބައިމީހުން އަދި. ނުހަދާށެވެ

 ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވީނަމަވެސް ތަނެއްގައި ކޮންމެ ތިޔަބައިމީހުން ސަލާމްތައް) ތިމަންކަލޭގެފާނަށްކުރާ( ތިޔަބައިމީހުން
  ."ފޯރާނެއެވެ އަރިހަށް

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ނަވަ 129، 128 ސޫރަތުގެ ތައުބާ .1

 ދުރުވެ ދަރަޖައަށް އިންތިހާ ޝިރުކުން އުއްމަތް އެކަލޭގެފާނުގެ ،صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .2
 .އިރުޝާދު އާއި حكم ދެއްވައިފައިވާ އެއްކިބާވުމަށް

 ހިދާޔަތް މީސްތަކުންނަށް އުއްމަތުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ އެބަހީ( އަހުރެމެންނަށް صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .3
 .ބަޔާންވެގެންވުން ހަމްދަރުދީ އޯގާތެރިކަމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ، ދަހިވެތިވެވަޑައިގަތުމާއި) މައްޗަށް ލިބުމުގެ

 ތެރެއިންވާ ޢަމަލުތަކުގެ މާތް އެންމެ ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ ޤަބުރުފުޅަށް ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .4
 ޒިޔާރަތްކުރުން ޤަބުރުފުޅަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޚާއްޞަގޮތަކަށް ވަކި އެކުވެސްއިޢަމަލެއްކަމަށްވުމާ
 .މަނާކުރެއްވުން

 ހަމައަށް ޝިރުކަކާ އެކަން ފަހަރެއްގައި އެއީ. (މަނާކުރެއްވުން ރުންގިނަކު ޒިޔާރަތްކުރުން ޤަބުރަށް .5
 .)ގޮސްފާނެތީއެވެ

 .ބާރުފުޅުއެޅުއްވުން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މައްޗަށް ނަމާދުކުރުމުގެ ސުންނަތް ގޭގައި .6

 .ސާބިތުވެގެންވެއެވެ އަރިހުގައި ޞަޙާބީންގެ ނުކުރެވޭނެކަން ނަމާދު ބުރުސްތާނުގައިޤަ ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ .7

 މީހަކު، ސަބަބަކީ ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ބެހޭގޮތުން ސަލާމާ ޞަލަވާތާއި .8
 ކިތަންމެ އޭނާ އެއީ. ފޯރުމެވެ އަރިހަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ސަލާމް ކުރާ ޞަލަވާތާއި ކިޔަވާ މައްޗަށް އެކަލޭގެފާނުގެ
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 އެކަލޭގެފާނުގެ ފޯރާނީ މިކަން އެކަލޭގެފާނަށް އެހެންކަމުން. ގައިވީނަމަވެސްމެއެވެއެކަންކުރިކަމު ދުރުގައިހުރެ
 .ބޭނުމެއްނެތެވެ އެއްވެސް ހީކުރުމުގެ ކަމުގައި ކައިރިވެގެން ޤަބުރުފުޅާއި

ގެ ބަރުޒަޚު އެކަލޭގެފާނު އަދި. (ސާބިތުވުން ވާކަން ގައިގެ ޢާލަމުބަރުޒަޚު صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .9
 ތެރެއިން ޢަމަލުތަކުގެ ގެމީސްތަކުން އުއްމަތުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ) ކަމުގައިވީނަމަވެސް އޮންނެވި ގައިމުޢާލަ

 .ހުށައެޅެއެވެ މައްޗަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ސަލާމް ޞަލަވާތާއި ކިޔެވޭ މައްޗަށް އެކަލޭގެފާނުގެ
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  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ އަޅުކަންކުރާނެ ބުދަށް ބަޔަކު މިއުއްމަތުގެ ހަމަކަށަވަރުން
  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

M Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï
Ô   ×  Ö  Õ    Ú  Ù  ØL )51 :النساء(   
ި )އެބަހީ ތައުރާތުން( ފޮތުން": މާނައީ ؟ ވަންތޯއެވެނުގަންނަ ދެކިވަޑައި ގެފާނުކަލޭ )ޔަހޫދީން( މީހުން ދެވުނު އެއްސާއްހި
 މިބައިމީހުންނަކީ. ބުނެތެވެ )އިޝާރާތްކޮށް( ކާފިރުންނަށް އަދި. އީމާންވެއެވެ އެބައިމީހުން ޝައިޠާނަށް، ބުދަށާއި

  ."ބައެކެވެ ލިބިގެންވާ ހިދާޔަތް ބޮޑަށް މުއުމިނުންނަށްވުރެ

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

M   N  ML  K   J  I  H   G  F  E   D  V   U  T  S  R   Q  P  O
W     YX  L   )60 :ةاملائد(   
 ތިޔަބައިމީހުން !ވިދާޅުވާށެވެ) ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނަށް(ކަލޭގެފާނު  .)އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ"(: މާނައީ

 ކަމެއްގެ ވެގެންވާ ނުބައި އަންޖާމުގެގޮތުން ޙަޟްރަތުގައި ގެ هللا ޢައިބުތަކަށްވުރެ ތިޔަބަޔާންކުރާ މައްޗަށް އަހުރެމެންގެ
 އެބަޔަކުދެކެ، ލަޢުނަތްލެއްވުމާއި އެބަޔަކަށް هللا އެއީ؟ ހެއްޔެވެންބުނެދެއްވަ ތިމަންކަލޭގެފާނު ވާހަކަ

 އެބައެއްގެ އަދި، ހެއްދެވުމާއި އޫރުތަކަކަށް، ރާމާމަކުނުތަކަކަށާއި ބަޔަކު ތެރެއިން އެބައެއްގެ، ކޯފާވެވޮޑިގެންވުމާއި
  ."ލެއްވުމެވެ ބަޔަކު ކުރާ އަޅުކަން ޠާޣޫތަށް ތެރެއިން

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 MC  B  A  @   ?  >  =  <  L    )21 :الكهف(  
 ގޮތާއި ކުރާނެ ކަންތައް އެބައިމީހުންނާމެދު އަވަހާރަވީހިނދު ތެރޭގައި ހޮހޮޅައިގެ މީހުން ކަހުފުބާގައިގެ(" :މާނައީ

 މުޢާމަލާތަށް މީހުންގެ ކަހުފުބާގައިގެ )އެހިނދު. އުޅެއްޖައޫއެވެ ތިލާފުވެގެންއިޚު ބަސް މީސްތަކުންގެ ބެހޭގޮތުން
 ބިނާކުރާ މަސްޖިދެއް މަތީގައި )ޤަބުރުތަކުގެ( އެބައިމީހުންގެ އަހުރެމެން ހަމަކަށަވަރުން. ބުނެފޫއެވެ މީހުން ގަދަވެގަތް
  ."ހުށީމުއެވެ
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  عليه وسلّم صلّى اهللارسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން. ކުރައްވައެވެ ރިވާ اخلدري أبوسعيد ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  .ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

: ، قَالُوا"تتبِعن سنن من كَانَ قَبلَكُم، حذْو القُذَّة بِالقُذَّة، حتى لَو دخلُوا جحر ضب لَدخلْتموهلَ"
   )البخاري و مسلم( "فَمن؟: "اليهود والنصارى؟ قَالَ! يارسولَ اِهللا

 ތިޔަބައިމީހުންގެ، ތިޔަބައިމީހުން ވީފަދައިން ބަރާބަރު އެއްގޮތްވެ ވަރަފަތާނީގެ އަނެއްދު ވަރަފަތް ދުނީގެއެއް": މާނައީ
 ތިޔަބައިމީހުންވެސް ހަމަ ޢަމަލުތައް އުޅުނު އެބައިމީހުންކޮށް އެބަހީ(. ތަބާވާނެތެވެ ގޮތްތަކާ މީސްތަކުންގެ ކުރީގެ

 ".ވަންނާނެތެވެ އެހަރަށް ތިޔަބައިމީހުންވެސް ވީނަމަ ވަންކަމުގައި ހަރަށް އެއްގެ ضب އެބައިމީހުން ).ކުރާނެތެވެ
 މުރާދަކީ ކަލޭގެފާނުގެ )ކުރީގެ މިސްތަކުންނޭ ވިދާޅުވުމުގައި( !ރަސޫލާއެވެ ގެهللا އޭ. ދަންނަވައިފިއެވެ ޞަޙާބީން

  "؟ކޮންބައެއްހެއްޔެވެ ދެން )އެބައިމީހުންނޫން(". ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘްފުޅު ؟ ނަޞާރާއިންތޯއެވެ ޔަހޫދީންނާއި

 وسلّم صلّى اهللا عليهرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން. އެވެއްވިރިވާކުރެ ثوبانރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް އަދި
نَّ أُمتي سيبلُغُ ملْكُها ما إِنَّ اَهللا زوى لي اَألرض فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها، وإِ". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

اَألحمر واَألبيض، وإني سأَلْت ربي ُألمتي أَنْ الَ يهلكَها بِسنة : زوِي لي منها، وأُعطيت الكَنزينِ
إِني ! يامحمد: تبِيح بيضتهم، وإِنَّ ربي قَالَالَ يسلِّطَ علَيهِم عدواً من سوى أَنفُِسهِم، فَيس بِعامة، وأَنْ

كَهم بِسنة بِعامة، وأَالَّ أُسلِّطَ علَيهِم عدوا هلعطَيتك ُألمتك أَالَّ أُإِذَا قَضيت قَضاًء فَإِنه الَ يرد، وإِني أَ
تسفَي ،فُِسهِمى أَنوس نم كلهم يهضعكُونَ بى يتا، حبِأَقْطَارِه نهِم ملَيع عمتلَوِ اجم، وهتضيب حبِي
  )صحيح مسلم(  " بعضاً ويسبِي بعضهم بعضاً

وقَع علَيهِم السيف لَم وإِنما أَخاف علَى أُمتي اَألئمةَ املُضلِّين، وإِذَا "  :و رواه الربقاين يف صحيحه وزاد 
يح قلْحى يتةُ حاعالس قُومالَ تو ،ةاميمِ القوإِىل ي فَعري  يتأُم نم ئاَمف دبعى تتحو ،نيرِكي بِاملُشتأُم نم

لُّهم يزعم أَنه نبِي، وأناَ خاتم النبِيني، الَ نبِي بعدي، اَألوثَانَ، وإِنه سيكُونَ في أُمتي كَذَّابونَ ثَالثُونَ، كُ
   "رك وتعالَىتزالُ طَائفَةٌ من أُمتي علَى احلَق منصورةً، الَ يضرهم من خذَلَهم، حتى يأْتي أَمر اِهللا تبا والَ

. ލެއްވިއެވެ ދައްކަވައި ކުޑަކޮށް ކުރުޖައްސަވާލައްވާ ބިން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް تعاىل هللا ންހަމަކަށަވަރު": މާނައީ
 ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި. ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެ މަޣްރިބު މަޝްރިޤާއި ގެމުބި ތިމަންކަލޭގެފާނު އެހިނދު
 އަދި. ފޯރާނެއެވެ ހިސާބަށް ދައްކަވައިލެއްވުނު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ޖެއްސެވިކުރުބިން سلطنة، އުއްމަތުގެ

 ކިސްރާގެ ފާރިސްކަރައިގެ މުރާދަކީ ރަތުގެ(. ހުދެވެ، ރަތާއި އެއީ. ދެއްވުނެވެ ޚަޒާނާ ދެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް
 ނުގެއެދެތަ ފަތަޙަވެ ރޫމުކަރަ ފާރިސްކަރައާއި އެބަހީ. ޚަޒާނާތަކެވެ ޤައިޞަރުގެ ރޫމުގެ މުރާދަކީ ހުދުގެ. ޚަޒާނާތަކެވެ
، ތިމަންކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން އަދި .)މިލްކުވާނެއެވެ މުސްލިމުންނަށް ޚަޒާނާތައް ވެރިކަމާއި

 ހަލާކުކޮށް ތަދުމަޑުކަމަކުންޢާއްމު  އުއްމަތް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޙަޟްރަތުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެވެރިރަސްކަލާނގެ
 އެއުރެންގެ ދުޝްމިނަކު ކުރާނޭ ހަލާކު މުދާތައް ރަށްތަކާއި ކުންގެމީސްތަ އުއްމަތުގެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ، ނުލެއްވުމަށާއި
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 ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ދެން. އެދިދެންނެވީމެވެ ނުކުރެއްވުމަށް ވެރި މައްޗަށް އެއުރެންގެ ފިޔަވައި ތެރެއިން
 އަނބުރާ އެފައިސަލާ ކުރައްވައިފިހިނދު ފައިސަލާއެއް هللا ތިމަން !މުޙައްމަދެވެ އޭ. ވަޙީކުރެއްވިއެވެ ވެރިރަސްކަލާނގެ

 އެދުން އެދުނު ތިޔަ ކަލޭގެފާނު އުއްމަތަށް ކަލޭގެފާނުގެ هللا ތިމަން ހަމަކަށަވަރުން. ނުކުރެވޭނެއެވެ ރައްދެއް
 އެއުރެންގެ އަދި. ހުށީމެވެ ނުކުރައްވާ ހަލާކު އެއުރެން ތަދުމަޑުކަމަކުންޢާއްމު  އެބަހީ. އިޖާބަކޮށްދެއްވައިފީމެވެ

 ވެރިއެއްވެސް މައްޗަށް އެއުރެންގެ ފިޔަވައި ތެރެއިން އެއުރެންގެ ނަކުމިޝްދު ލާކުކުރާނޭހަ މުދާތައް، ރަށްތަކާއި
. ޖަމާވީނަމަވެސްމެއެވެ ޚިލާފަށް އެއުރެންނާ ހުރިހައި ކަންކޮޅުތަކެއްގެ މީހުން ދުނިޔޭގެ. ނުކުރައްވާހުށީމެވެ
 އިމާމު ރިވާކުރެއްވީ ހަދީޘް މި ."ނެއެވެކުރާ ހައްޔަރުވެސް ހަލާކުކޮށް އަނެކަކު އެކަކު އެއުރެން އެހެންނަމަވެސް

 އިތުރަށް އަދި. ރިވާކުރެއްވިއެވެ މިޙަދީޘް ގައި )الصحيح( އެކަލޭގެފާނުގެ ވެސް حافظ برقاين އަދި. މުސްލިމެވެ
 މަގުފުރައްދާނެ ގަންނަނީ ބިރުފުޅު ތިމަންކަލޭގެފާނު މައްޗަށް އުއްމަތުގެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ". ރިވާކުރެއްވިއެވެ

 ހަމައަށް ޤިޔާމަތާއި އުފުލައިލެވިއްޖެނަމަ ކަނޑި އެއްފަހަރުވެސް މައްޗަށް އެއުރެންގެ އަދި. ވެދާނެތީއެވެ ންތަކެއްއިމާމު
 ހަމަ އަދި، އެކުވެ މުޝްރިކުންނާއި ޖަމާޢަތެއް އުއްމަތުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަދި. ނުވާނެއެވެ މަނައެއް އެކަނޑި

 އަދި. ޤާއިމެއްނުވާނެއެވެ ޤިޔާމަތެއް ދާންދެން ކޮށްފުމަށް އަޅުކަން ބުދަށް ތަކެއްޖަމާޢަތް އުއްމަތުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ
 ދަޢުވާ ނަބީކަމަށް ކައްޛާބަކުވެސް ކޮންމެ. ކައްޛާބުންވާނެއެވެ ތިރީސް އުއްމަތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ހަމަކަށަވަރުން
. ނުވެއެވެ ނަބިއްޔަކު އެއްވެސް ތިމަންކަލޭގެފާނަށްފަހު. ތިމަންކަލޭގެފާނެވެ ނަބިއްޔާއަކީ ފަހުގެ އެންމެ އަދި .ކުރާނެއެވެ

. ދެމިތިބޭނެތެވެ މަތީ ޙައްޤުގެ ބަޔަކު ލިބިގެންވާ ނަޞްރު )ޙަޟްރަތުން ގެ هللا( އުއްމަތުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަދި
 ޙުކުމްފުޅު ގެ هللا އެއީ. ނުވާނެއެވެ އެއުރެންނަކަށް ގެއްލުމެއް އެއްވެސް ބައެއްގެ އުޅޭ ކޮށްލަން ނިކަމެތި އެއުރެން

 ޤިޔާމަތް ނުވަތަ. ދާންދެނެވެ އަތުވެއްޖައުމަށް މަރު އެބައިމީހުންގެ އެބަހީ(. ދާންދެނެވެ އަތުވެއްޖައުމަށް
  ").ދާންދެނެވެ ޤާއިމުވެއްޖައުމަށް

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 51ނިސާ ސޫރަތުގެ  .1

 .ތުގެ ތަފްސީރުވަނަ އާޔަ 60މާއިދާ ސޫރަތުގެ  .2

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 21ކަހުފު ސޫރަތުގެ  .3

 އެއީ. ބަޔާންވުމެވެ ކޮބައިކަން މާނައަކީ އީމާންވުމުގެ ޝައިޠާނަށް ބުދަށާއި: މައްސަލައަކީ މުހިއްމު އެންމެ .4
 ތެރިވެނަފުރަތް ޝައިޠާނާއަށް ބުދަށާއި ނުވަތަ؟ ޔަޤީންކުރުންހޭ ދޭތެރޭގައި އާއި ޝައިޠާނާ ބުދާއި ހަމައެކަނި

 ؟ވުންހޭ މުވާފިޤު މީހުންނާ އަޅުކަންކުރާ އެދެސޮރުންނަށް ދެނެގެންވީނަމަވެސް ބާޠިލުކަން އެދެސޮރުންގެ

 ހިދާޔަތް އެބައިމީހުންނަށް ބޮޑަށް ވުރެ މުއުމިނުންނަށް ކާފިރުންނާމެދު އެނގޭ ޚުދު ކާފަރުކަން އެބައެއްގެ .5
 . ބުނުން ބުނެފައިވާ ޔަހޫދީން ކަމަށް ލިބިގެންވާ
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. ވާނޭކަމެވެ މިއުއްމަތުގައި މިބައިމީހުން ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި މައްސަލައަކީ ގެންވާގަސްދުކުރެވި ބުގައިމިބާ .6
 . ފަދައިންނެވެ ސާބިތުވެގެންވާ ޙަދީޘްފުޅުގައި ކުރެއްވި ރިވާ ސަޢީދު އަބޫ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އެއީ

 .ބަޔާންވެގެންވުން ޞަރީޙަކޮށް ވާހަކަ އަޅުކަންކުރާނެ ބުދަށް ބަޔަކު ބައިވަރު އެތައް މިއުއްމަތުން .7

 މިސާލަކަށް. ނިކުތުމެވެ ބަޔަކު ކުރާ ދަޢުވާ ނަބީކަމަށް )މިއުއްމަތުން( މައްސަލައަކީ އަޖައިބުވެގެންވާ އެންމެ .8
 ފަރުދެއްކަމަށް މިއުއްމަތުގެ ދެކަލިމަކިޔާ ޝަހާދަތުގެ ދަޢުވާކުރީ ކަމަށްނަބީ މީނާވެސް. އެވެ خمتار الثقفي
 ޙައްޤު ޤުރުއާނަކީ ރަސޫލާކަމާއި ޙައްޤު އަކީ وسلّم عليه صلّى اهللارسول اهللا  އަދި. ލުގައެވެޙާ ދަޢުވާކުރާ

 އެ ނަބިއްޔާކަމަށް ފަހުގެ އެންމެ ފާނަކީ މުހައްމަދުގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި. ހާލުގައެވެ ޤަބޫލުކުރާ ފޮތްކަންވެސް
 މީސްތަކުން އިރުވެސް ފާޅުވެގެންވާ އިދިކޮޅުކަން ކަމެއްގައި މިހުރިހާ އޭނާގެ. ސާބިތުވެގެންވެއެވެ ޤުރުއާނުގައި

 އަދި. ދައުރުގައެވެ ފަހުގެ އެންމެ ޞަޙާބީންގެ ކުރީ ދަޢުވާ ނަބީކަމަށް خمتار الثقفي. ބަސްތެދުކުރިއެވެ އޭނާގެ
 . ތަބާވިއެވެ ބޮޑުބައިގަނޑެއް ތެރެއިން މީސްތަކުންގެ އޭނާއަށް

 ނެތިގެން އްކޮށްއެ ޙައްޤު ންމިއުއްމަތު ދިޔަފަދައިން ގެންނެތި ށްކޮއްޙައްޤުއެ އުއްމަތްތަކުން އިސްވެދިޔަ .9
 މީހުން ބަޔަކު މަތީ ޙައްޤުގެ )ޤިޔާމަތާ ޖެހެންދެން! (ކިއެއްތަ އަދި، ޚަބަރު އުފާވެރި ނުދާނެކަމުގެ
 . ދެމިތިބޭނެއެވެ

 އެކުވެސްވުމާ      މަދުވެގެން އަފްރާދުން އެއުރެންގެ، ނިޝާނަކީ ބޮޑު އެންމެ އަހުލުވެރިންގެ ޙައްޤުގެ .10
 އެއުރެންނަކަށް ގެއްލުމެއް އެއްވެސް ބައެއްގެ އުޅޭ ނިކަމެތިކޮށްލަން އެއުރެން ޚިލާފުވެ އެއުރެންނާ
 .ނުވާނެކަމެވެ

 .ހަމަކަށަވަރުން އެޙައްޤުގެ އަހުލުވެރީން ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް ދެމިތިބުން އެއީ ޝަރުޠެކެވެ .11

 .  ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ ނިޝާންތައް ބޮޑެތި އަންނަނިވި ޙަދީޘުފުޅުން އިސްވެދިޔަ .12

 ދައްކަވައި މަޣްރިބުކައިރިކޮށް މަޝްރިޤާއި تعاىل هللا އެކަލޭގެފާނަށް صلّى اهللا عليه وسلّم، رسول اهللا §
 އެކަލޭގެފާނު ފަހެ. ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ މަޤްޞަދުވެސް އެކަމުގެ އަދި .ދެއްވުން ޚަބަރު ލެއްވިކަމުގެ
 އެހެނީ(. ފިޔަވައެވެ އުތުރު، ދެކުނާއި ބިންގަނޑުގެ އެއީ. އެވެދިޔަ ކަންތައްވެގެން ގޮތަށް ޚަބަރުދެއްވި

 ).ނުކުރައްވައެވެ ޛިކުރެއް އުތުރުގެވާހަކަ، ދެކުނާއި އެކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން

 .ދެއްވުން ޚަބަރު ދެއްވިކަމުގެ ޚަޒާނާ ދެ  تعاىل هللا އެކަލޭގެފާނަށް §

 .ދެއްވުން ޚަބަރު ކަމުގެ ކޮށްދެއްވިބަ އިޖާ تعاىل هللا ދުޢާ ދެ އުއްމަތަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނުގެ §

 .ޚަބަރުދެއްވުން ދެއްވިކަމުގެ ނުކޮށް އިޖާބަ ދުޢާ ތިންވަނަ އެކަލޭގެފާނުގެ §
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ނޑި އެކަ )ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް( ލެވިއްޖެނަމަ ކަނޑިއުފުލައި މައްޗަށް އުއްމަތުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ §
 .ޚަބަރުދެއްވުން ކަމުގެމަނާނުވާނެ

އެކަކު އަނެކަކު ހަލާކުކޮށް އަދި އެކަަކު އަނެކަކު ހައްޔަރުކޮށް އުޅޭނޭ ކަމުގެ  އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން §
 .ޚަބަރުދެއްވުން

 .އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މައްޗަށް މަގުފުރައްދާނޭ އިމާމުން ތަކެއް ވާނޭކަމުގެ ބިރުފުޅުގަތުން §

 .ވުންޚަބަރުދެއް ފާޅުވާނޭކަމުގެ ބަޔަކު ކުރާނެ ދަޢުވާ ނަބީކަމަށް މިއުއްމަތުން §

. ޚަބަރުދެއްވުން ދެމިއޮންނާނެކަމުގެ )ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް(ޖަމާޢަތެއް  ލިބިގެންވާ ނަޞްރު ޙަޟްރަތުން ގެ هللا §
 ކަމެއް މިހުރިހާ ގޮތުން ބުއްދީގެ އެއީ. ދިޔައެވެ ވެގެން ޚަބަރުދެއްވިގޮތަށް އެކަލޭގެފާނު ކަމެއްވެސް މިހުރިހާ
 . މާއިއެކުވެސްމެއެވެވު ކަމުގައި ވާކަމެއް ދުރުގައި ވަރަށް ވުމަކީ

 ގަންނަނީ ބިރުފުޅު ހަމައެކަނި މައްޗަށް އުއްމަތުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ ،صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .13
 .ބަޔާންކޮށްދެއްވުން ވެދާނެތީކަމުގައި އިމާމުންތަކެއް މަގުފުރައްދާނޭ

 އަޅުކަންކުރުމުގެ ބުދަށް )މީސްތަކުން އުއްމަތުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ( ،صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .14
 .ހުޝިޔާރުކުރުވުން މައްޗަށް މަފްހޫމުގެ މާނައާއި

  

  

  

++++++++



  ްތައުޙީދު ފޮތ 

92 
 

 

23 

  ުބާބ ނަންގަތް ވާހަކަތައް އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން ރާޙުސި

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ  اهللا تعاىل

 Mih  g  f  e  d  c   b  a  `  _  L  )102 :ةالبقر(   
 ނުވާނެކަން އްނަސީބެ އެއްވެސް އާޚިރަތުގައި ހާސިލުކޮށްފިމީހާއަށް ރުޙުސި އެ ހަމަކަށަވަރުން": މާނައީ

  ."އެގެއެވެ ރަނގަޅަށް )އެބަހީ އަހުލު ކިތާބީންނަށް( އެބައިމީހުންނަށް

  . އެވެއްވާފައިވެކުރަ ވަޙީ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 MÑ  Ð  Ï  L  )51 :النساء(  

  ."އާއި ޠާޣޫތަށް އީމާންވެއެވެ تبجِ) އެބަހީ ޔަހޫދީން(އެބައިމީހުން : "މާނައީ
  . ވިދާޅުވިއެވެ  ގެފާނު عمرރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް 

"تباجل :الطَّاغُوتو ،رحطَانُ: السيرواه ابن أيب حامت( "الش(   
  ."އަދި ޠާޣޫތަކީ ޝައިޠާނެވެ. އަކީ ސިޙުރެވެ جِبت: " މާނައީ

  .ވެވިދާޅުވިއެ  ގެފާނު جابرރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
  )رواه ابن أيب حامت( "واحد م الشيطَانُ،ِ يف كُلٍّ حيالطَّواغيت كُهانٌ كَانَ ينزِلُ علَيهِ"

މީގެ ކާހިނަކު ކޮންމެ . ޠާޣޫތުންނަކީ އެބައެއްގެ ގާތަށް ޝައިޠާނާ އަންނަ ކާހިނުންނެވެ" :މާނައީ
   ."ޤަބީލާއެއްގައިވެސް ވެއެވެ

 وسلّم صلّى اهللا عليهرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން. އެވެއްވިރިވާކުރެ أبو هريرةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

"املُوبِقَات عبوا السنِبتولَ اِهللا: ، قَالُوا"اجسار؟ قَالَ! ينا همفْسِ : "ولُ النقَتو ،رحالسبِاِهللا، و كرالش
إِالَّ بِاحلَق، وأَكْلُ الربا، وأَكْلُ مالِ اليتيمِ، والتولِّي يوم الزحف، وقَذْف املُحصنات  الَّتي حرم اُهللا

اتنماملُؤ الَتافصحيح البخاري وصحيح مسلم( "الغ(   

 ގެهللا އޭ. ދަންނަވައިފިއެވެ ބީންޞަޙާ. ރައްކައުތެރިވާށެވެ ދުރުވެ ތިޔަބައިމީހުން ހަތްކަމަކުން ހަލާކުރަނިވި": މާނައީ
 هللا، ހެދުމާއި ރުޙުސި، ކުރުމާއި ޝަރީކު އާ هللا   އެއީ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ؟ ހަތްކަމެއްތޯއެވެ ކޮން އެއީ !ރަސޫލާއެވެ
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 ކާފިރުންނާ، މުދާކެއުމާއި ޔަތީމުންގެ، ރިބާކެއުމާއި، ޤަތުލުކުރުމާއި ނުލައި ޙައްޤަކާ ނަފްސެއް ޙުރުމަތްތެރިކުރެއްވި
  ".ކުރުމެވެ ތުހުމަތު )ޒިނޭގެ( އަންހެނުންނަށް ޢިއްފަތްތެރި މުއުމިނު، ފުރަގަސްދީފިލުމާއި ދުވަހު ހަނގުރާމަކުރެވޭ

صلّى اهللا رسول اهللا  އެބަހީ. (ރިވާކުރައްވައެވެ ސަނަދުން مرفوع  ،جندب بن عبد اهللاރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
  .)ރިވާކުރައްވައެވެ ކިބަފުޅުން ގެ وسلّم عليه

"فيةٌ بِالسبررِ ضاحالس دالصحيح إنه موقوف: رواه الترمذي، وقال( "ح(   

. އެވެ إمام الترمذي ރިވާކުރެއްވީ ޙަދީޘް މި." (ޤަތުލުކޮށްލުމެވެ އޭނާ ކަނޑިން ޙައްދަކީ ހަދާމީހާގެ ރުޙުސި": މާނައީ
جندب بن ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް  މިއީ ހީއެބަ. ވެގެންވުމެވެ موقوف ޙަދީޘް މި ޞައްޙަގޮތަކީ. ވިދާޅުވިއެވެ އަދި
  .)ބަސްފުޅެކެވެ ގެ  اهللا عبد

  . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ - رمحه اهللا-اِهللا عبد نبجالَةُ ب  އަދި
"نب رمع باخلَّطَابِ كَت :قَالَ أَن ،ةراحسرٍ واحا كُلَّ سلولْ: اقْتفَقَتراحوا ثَالثَ سصحيح البخاري( "ن(   

 އަންހެނެއް ކޮންމެ ރުހަދާޙުސި ފިރިހެނަކާއި ކޮންމެ ރުހަދާޙުސި. ލިޔުއްވިއެވެ މިފަދައިން ޢުމަރުގެފާނު: "މާނައީ
 އަންހެނުން ތިން ރުހަދާޙުސި އަހުރެމެން އެހެންކަމުން. ވިދާޅުވިއެވެ جبالة بن عبداهللا. ހުށިކަމެވެ ޤަތުލުކުރާ
  ."ކުރީމުއެވެޤަތުލު

  . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ ޙަފްޞާ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
" لَتا، فَقُتهترحا سلَه ةارِيلِ جبِقَت ترا أَمهموطأ اإلمام مالك( " أَن(   

 ކަމަނާއެ ކުރުމަށް ޤަތުލު އަޅުއަންހެނަކު އެކަމަނާގެ ރުހެދިޙުސި އެކަމަނާއަށް، ހަމަކަށަވަރުން": މާނައީ
  ."ޤަތުލުކޮށްލެވުނެވެ އަންހެނާ އެއަޅު ދެންފަހެ. އްވިއެވެއަމުރުކުރެ

 ކިބައިންވެސް ގެ ޖުންދުބު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް )ޤަތުލުކޮށްލުން ރުހަދާމީހަކުޙުސި( ހަމައެފަދައިން އަދި
  . ސާބިތުވެގެންވެއެވެ

 ތިންބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ޞަޙާބީންގެ ގެ يه وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا عل. ވިދާޅުވިއެވެ  -رمحه اهللا- اإلمام أمحد 
  . ސާބިތުވެގެންވެއެވެ ޤަތުލުކުރުން ރުވެރިންޙުސި ކިބައިން

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 102 ސޫރަތުގެ ބަޤަރާ .1

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 51 ސޫރަތުގެ ނިސާ .2
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 .ފަރަޤު ދެމެދުގައިވާ އޭގެ އަދި. ތަފްސީރު ޠާޣޫތުގެ އާއި جبت .3

 . ވެއެވެ ތެރެއިންވެސް އިންސާނުންގެ ތެރެއިންވެސް ޖިންނިންގެ ،ޠާޣޫތު ހަމަކަށަވަރުން .4

 .ދެނެގަތުން ހަތްކަންތައް ހަލާކުކުރަނިވި ،މަނާކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަގޮތެއްގައި .5

 .ކާފިރެކެވެ މީހާއަކީ ރުހަދާޙުސި ހަމަކަށަވަރުން .6

 )1(.ޤަތުލުކޮށްލުން ރުވެރިޔާޙުސި ނުލައި ދިނުމަކާ ލައި ތައުބާ .7

 އުޅުނުއިރު ރުވެރިންޙުސި ތެރޭގައި މުސްލިމުންގެ ދައުރުގައި   ގެފާނުގެ عمرރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .8
 !ކިހިނެއްބާވައެވެ ވާނީ ފަހުން އެކަލޭގެފާނުގެ

  

  

  

++++++++

                                                

 ޤަތުލުކޮށްލެވޭނެ ރުވެރިޔާޙުސި ނުލައި ލައިދިނުމަކާ ތައުބާ ނީގައިވަ مشهور قول ގެ إمام أمحد :يقول املترجم) 1(
ީ م مالكإما އަދި. ކަމަށެވެ  ގޮތުން ގައިވާ قول އެއް ގެ إمام أمحد އަދި. މިއެވެ ވެސްދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކީ

 موقف ގެ إمام الشافعي. ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ ތައުބާ އްޖެނަމަވެތައުބާ އޭނާ. ތައުބާލައިދެވޭނެއެވެ ރުވެރިޔާއަށްޙުސި
. ނުވެއެވެ ޑުވެގެންބޮ ފާފައަކަށްވުރެ މީހާގެ ރުކުކުރާޝި ފާފަ ރުވެރިޔާގެޙުސި ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. މިއެވެ އަކީވެސް
އެހެންކަމުން . އަދި އޭނާގެ ތައުބާ ޤަބޫލުވެސް ކުރެވެއެވެ. ލައިދެވެއެވެ ތައުބާ ވެސް ކުރާމީހާއަށް ޝިރުކު

  .اهـ. ރުވެރިންގެ އީމާންކަމާއި ތައުބާ ޞައްޙަވެގެންވިއެވެޙުފިރުޢައުނުގެ ސި
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  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ ބާވަތުގެ ބައެއް ރުގެޙުސި

  

 ގެ ان بن عالءحي عوف،، ކިބައިން ގެ د بن جعفر، عوفحمم، ކިބައިން ގެ د بن جعفرم، حمحنبلبن  إمام أمحد
. ރިވާކުރެއްވިއެވެ ކިބައިން ގެ قَبيصة ބައްޕާފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ قطن ،ކިބައިން ގެ ان، قَطَن بن قبيصةحي، ކިބައިން

  .އެއްސެވިއެވެ ކުރައްވަނިކޮށް ފުޅުޙަދީޘް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އެކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން
"تباجل نةَ مرالطِّيو قالطَّرافَةَ ويإِنَّ الع"   

، ރަމަލުޖެހުމާއި ރޮނގުއަޅައިގެން ބިންމަތީ، ފާލުބެލުމާއި އުދުއްސައިގެން ދޫނި ހަމަކަށަވަރުން": މާނައީ
  ."ވާކަންކަމެވެ ތެރެއިން ރުގެޙުސި މިކަންކަމީ ބަދުފާލުބެލުމާއި

  . ވިދާޅުވިއެވެ وفع
   "رنةُ الشيطَانُ: قَالَ احلَسن: واجلبت" –" اخلَيطُ يخطُّ بِاَألرضِ: قوالطَّر" –" زجر الطَّيرِ: العيافَةُ"
.) ރަމަލުޖެހުމެވެ އެބަހީ(. ރޮނގުއެޅުމެވެ އަކީބިންމަތީގައި :طرق. ފާލުބެލުމެވެ ފައްސައިގެން ދޫނި އަކީ :عيافة"

  ".ހަޅޭލެވުމެވެ ޝައިޠާނާގެ އަކީ جبت. ވިދާޅުވިއެވެ البصري حسن

 رسول اهللا ިހަމައެކަނ ރިވާކުރެއްވީ ޞަޙީޙުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ انإمام ابن حب އަދި إمام النسائي ިއާއ إمام أبو داود(
 ރިވާވެގެންވަނީ ބަސްފުޅު މި. ނުކުރައްވައެވެ ރިވާ ބަސްފުޅެއް ގެ عوف. ބަސްފުޅެވެ ޙަދީޘް ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم

  .)ގައެވެ مام أمحداإلمسند ި ހަމައެކަނ

 صلّىرسول اهللا . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ اسعبداهللا بن عبރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم

   )رواه أبو داؤد وإسناده صحيح( "قَد اقْتبس شعبةً من السحرِ، زاد ما زادمنِ اقْتبس شعبةً من النجومِ فَ"
. އުނގެނެފިއެވެ ބައެއް ރުންޙުސި އޭނާ ހަމަކަށަވަރުން. ދަންނައެވެ އުގެނިފިމީހާ ބައެއް ޢިލްމުން ނުޖޫމީ: "މާނައީ
  ."ދާނެއެވެ ވަމުން ފާފަބޮޑު ރުވެއިތު ވަރުވެސް އުނގެނެވޭ ރުންޙުސި ވަރަކަށް އުނގެނުނު އިތުރަށް

 وسلّم صلّى اهللا عليهرسول اهللا (. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبوهريرة ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  ).ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
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 سنن(" ق شيئاً وكلَ إِلَيهمن عقَد عقْدةً، ثُم نفَثَ فيها فَقَد سحر، ومن سحر فَقَد أَشرك، ومن تعلَّ"
   )النسائي
 ރުޙުސި އަދި. ހަދައިފިއެވެ ރުޙުސި އޭނާ ހަމަކަށަވަރުން. ދަންނައެވެ ފުމެލައިފިމީހާ އެއަށް ގޮށެއްޖަހައި": މާނައީ

) ންގައިން ތަނެއްގައި ތަވީދެއްގެ ގޮތު(  އަދި. ޝިރުކުކޮށްފިއެވެ އޭނާ ހަމަކަށަވަރުން. ދަންނައެވެ ހަދައިފިމީހާ
 މަދަދާއި ގެ هللا އެބަހީ. (ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ އޭނާ އެއެލުވި އެއްޗަކާ އޭނާ. ދަންނައެވެ އެއްޗެއް އެލުވައިފި މީހާ

. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ عبداهللا بن مسعود ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި.)" ވާނެއެވެ މަޙުރޫމު އޭނާ ރަޙްމަތުން
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم اهللا صلّىرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން

  )رواه مسلم( "القَالَةُ بين الناسِ: أَالَ هلْ أُنبئُكُم ما العضه ؟ هي النميمةُ"
 އެއީ؟ ބުނެދެއްވަންހެއްޔެވެ ކޮންއެއްޗެއްކަން އަކީ ـهضع ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް! ދަންނާށެވެ": މާނައީ
  ."ފެތުރުމެވެ ވާހަކަތައް )މީހުންގެ( މެދުގައި މީސްތަކުންގެ އެބަހީ. ޑުވުމެވެދެބައޮ

صلّى اهللا اهللا  رسول ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ عبداهللا بن عمرރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް އަދި
  . ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم عليه

"نراً إِنَّ ملَِسح انيالبخاري و مسلمرواه ( "الب(   
 ބަލާޣާތްތެރިކަމާއި އަދީބުންގެ އެބަހީ ."ހުރެއެވެ ރުސަައަ ރުގެޙުސި ވެސް ބަސްމޮށުންތެރިކަމުގައި": މާނައީ
  . ބާރެއްހުރެއެވެ ދަމައިގަންނަފަދަ ޝުޢޫރުތައް ހިތްތަކާއި މީސްތަކުންގެ ތްތެރިކަމުގައިޙަފަޞާ

 

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 ހައްތާވެސް މިއީ ބަދުފާލުބެލުން، ރަމަލުޖެހުމާއި ރޮނގުއަޅައިގެން، ފާލުބެލުމާއި ސައިގެންއުދުއް ދޫނި .1
 . ކަންކަމެވެ ތެރެއިންވާ ރުގެޙުސި

 .ތަފްސީރު ގެ طرق އާއި عيافة .2

 . ބާވަތެކެވެ ރުގެޙުސި ޢިލްމަކީ ނުޖޫމީ .3

 . ތެރެއިންނެވެ ރުގެޙުސި ވަނީ ފުމުންވެސް އެއަށް ގޮށްޖަހައި .4

 ފަސާދަތައް ނިކުންނަ ރުންޙުސި ވެސް ދެބައޮޑުވުމުން އެބަހީ(. ތެރެއިންނެވެ ރުގެޙުސި ސްވަނީދެބައޮޑުވުންވެ .5
 .)ނިކުމެއެވެ

 . ތެރެއިންނެވެ ރުގެޙުސި ވަނީ ފަޞާޙަތްތެރިކަންވެސް ބައެއް .6
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  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަތައް އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން ރަންމާނީންނާބު

  

 ކިބަފުޅުން އެކަލޭގެފާނުގެ )ގެފާނު حفصةއެބަހީ ( އަނބިކަނބަލަކު ގެ مرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّ
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. އެވެއްވިރިވާކުރެ

   )صحيح مسلم( "من أَتى عرافاً فَسأَلَه عن شيٍء فَصدقَه بِما يقُولُ لَم تقْبلْ لَه صالةُ أَربعني يوماً"
 ޤަބޫލުކޮށްފިމީހާ ތެދުކޮށް އެއްޗެއް އޭނާބުނާ ސުވާލުކޮށް ބެހޭގޮތުން ކަމަކާ އައިސް ގާތަށް ބުރަންމާނީއެއްގެ": ނައީމާ

  ".ނުވެވޭހުއްޓެވެ ޤަބޫލު) ދަރުބާރުގައި ގެ هللا( ނަމާދު ދުވަހުގެ ސާޅީސް އޭނާގެ. ދަންނައެވެ

. އެވެއްވިރިވާކުރެ ކިބައިން ގެ وسلّم عليه رسول اهللا صلّى اهللا ، أبو هريرة ިރުއްސުންލެއްވهللا މާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު

" دمحلَى مزِلَ عا أُنبِم كَفَر قُولُ فَقَدا يبِم قَهدناً فَصى كَاهأَت نأبو داود  رواه ( "م(   
 ފަހެ. ދަންނައެވެ ޤަބޫލުކޮށްފިމީހާ ކޮށްތެދު އެއްޗެއް ބުނާ ކާހިނު އެ އައިސް ގާތަށް ކާހިނެއްގެ" : މާނައީ

  ".ކާފަރުވެއްޖެއެވެ އޭނާ ޝަރީޢަތަށް ބާވައިލެއްވުނު މައްޗަށް މުޙައްމަދުގެފާނުގެ، ހަމަކަށަވަރުން

 عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ  أبو هريرة ިރުއްސުންލެއްވهللا މާތް އަދިވެސް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

لألربعة واحلاكم، وقال ( "محمد   من أَتى عرافاً أَو كَاهناً فَصدقَه بِما يقُولُ فَقَد كَفَر بِما أُنزِلَ علَى "
د عن ابن مسعود مثله موقوفاصحيح على شرطهما، وأليب يعلي بسند جي(   

 ޤަބޫލުކޮށްފިމީހާ ތެދުކޮށް އެއްޗެއް ބުނާ އޭނާ އައިސް ތަށްގާ ކާހިނެއްގެ ނުވަތަ ގާތަށް ބުރަންމާނީއެއްގެ": މާނައީ
 ."ކާފަރުވެއްޖެއެވެ އޭނާ ޝަރީޢަތަށް މައްޗަށްބާވައިލެއްވުނު މުޙައްމަދުގެފާނުގެ، ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ. ދަންނައެވެ

 احلاكم އަދި. އެވެ احلاكم އާއި  ابن ماجه އާއި النسائي އާއި الترمذي އާއި أبو داود ރިވާކުރެއްވީ މިޙަދީޘްފުޅު(
 إمام أبو يعلى އަދި. ވެއެވެ ޞައްޙަވެގެން ޙަދީޘްފުޅު މި ގެ މައްޗަށްޠުޝަރު މުސްލިމުގެ ބުޚާރީއާއި. ވިދާޅުވިއެވެ

 ނަޤުލު ޢިބާރާތުން މިޙަދީޘްފުޅުގެ ހަމަ ،އެއް قول ގެ عبداهللا بن مسعود އަކުން د سندجي ގައި مسند އެކަލޭގެފާނުގެ
  .)ކުރެއްވިއެވެ

 اهللا عليه وسلّم صلّىرسول اهللا . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ  عمران بن حصني ރުއްސުންލެއްވިهللا ތްމާ އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
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"أَت نمو ،لَه رحس أَو رحس أَو ،لَه نكُهت أَو نكَّهت أَو لَه رطُيت أَو رطَّيت نا منم سنلَيى كَاه قَهداً فَص
 دمحلَى مزِلَ عا أُنمب كَفَر قُولُ فَقَدا يبِم" )رواه البزدار بإسناد جي(   

، ހަދުވާމީހާ، ހަދާމީހާއާއި ރުޙުސި، ކުރުވާމީހާ، ކުރާމީހާއާއި ކަން ކަހާނަތު، ބަލުވާމީހާ، ބަލާމީހާއާއި ބަދުފާލު": މާނައީ
، ފަހެ. ދަންނައެވެ ތެދުކޮށްފިމީހާ ވާހަކަ ދައްކާ އޭނާ އައިސް ގާތަށްގެ ކާހިނެއް އަދި. ނުވެއެވެ ތެރެއިން އަހަރުމެންގެ
  ."ކާފަރުވެއްޖެއެވެ ޝަރީޢަތަށް ބާވައިލެއްވުނު މައްޗަށް ގެގެފާނު دحمم، އޭނާ ހަމަކަށަވަރުން

 ގެ  اسابن عب ންލެއްވިރުއްސުهللا މާތް ގައި "املعجم األوسط" އެކަލޭގެފާނުގެ طرباينالاإلمام  މިޙަދީޘްފުޅު ހަމަ އަދި
 ޛިކުރެއް ނިޔަލަށް ފެށިގެން އިން "من أَتى كَاهناً" އެކަމަކު. ރިވާކުރެއްވިއެވެ އަކުން حسن سند ކިބައިން

  . ނުކުރައްވައެވެ

 ގެއެމީހެއް ޢިލްމު ހާދިސާތަކުގެ ދިމާވެފައިވާ މީސްތަކުންނަށް: އަކީ عراف. ވިދާޅުވިއެވެ - رمحه اهللا- اإلمام البغوي 
 އެނޫން މިފަދަ އަދިވެސް، ވީތަނާއި އެތަކެތި ތަކެއްޗާއި ގެއްލިފައިވާ ޒަރީޢާއިން އޭގެ ކޮށް ދަޢުވާ ކިބައިގައިވާކަމަށް

  . ދޭމީހާއެވެ ޚަބަރުތައް

 ޣައިބުގެ ވާންހުރި މުސްތަޤުބަލުގައި: ކާހިނަކީ އަދި. ކާހިނެވެ: އަކީ عراف. ވިދާޅުވިއެވެ ޢިލްމުވެރިން ބައެއް އަދި
  . ޚަބަރުދޭމީހާއެވެ ންތައްތަކުގެކަ

  . މީހާއެވެ ބުނެދޭ ކަންތައްތައް ހިތުގައިވާ މީސްތަކުންގެ: އަކީ عراف .ވިދާޅުވިއެވެ ޢިލްމުވެރިން ބައެއް އަދި

 ރަމަލު، އަށާއި مجنم އަށާއި كاهن: އަކީ عراف .ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا- ابن تيمية  شيخ اإلسالم އަދި
  . ޖާމިޢުނަމެކެވެ ކިޔާ މީހަކަށް ކޮންމެ ކުރާ ދަޢުވާ ކަމަށް އޭގެ ކަންތައް ޣައިބުގެ މިގޮތަށް ،ޖަހާމީހާއަށާއި

 ބަޔަކާ ހާސިލުކުރާ ޢިލްމު ނުޖޫމީ ލިޔެ އަކުރުތައް ގެ دجباس، أَعبداهللا بن عب ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
  އެއްވެސް މީހުންނަކަށް ކުރާ އެކަންތައް ގައިޙަޟްރަތު ގެ هللا ދެކޭގޮތުގައި އަހުރެން. "ވިދާޅުވިއެވެ ބެހޭގޮތުން
  ."އްނުވެއެވެނަސީބެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ނުވާނެއެވެ ޖަމާއެއް އެކުއެކީ މިދެކަންތައް، އީމާންވުން  ޤުރުއާނަށް، ކުރުމާއި ބަސްތެދު ކާހިނެއްގެ .1

 . ގެންވުންބަޔާންވެ ޞަރީޙަކޮށް ކުފުރެއްކަން ތެދުކުރުމަކީ ބަސް ކާހިނެއްގެ .2

 .ނަންގަނެވުން މީހާގެ ކުރުވާ ކަން ކަހާނަތު .3
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 .ނަންގަނެވިގެންވުން މީހާގެ ބަލުވާ ބަދުފާލު .4

 .ނަންގަނެވިގެންވުން މީހާގެ ހަދުވާ ރުޙުސި .5

 . ނަންގަނެވިގެންވުން މީހާގެ އުނގެނޭ ޢިލްމު ނުޖޫމީ ލިޔެ އަކުރުތައް ގެ أجبد .6

 . ޔާންވުންބަ ގުފަރަ ހުރި ދެމެދުގައި އާއި افعر އާއި كاهن .7

  

  

  

++++++++
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26 

 ވާހަކަތައް އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން އާ) ފަންޑިތަ ކުރާރުބާޠިލުޙުސި( މުގުރި ރުޙުސި
  ބާބު ނަންގަތް

  

 رسول اهللا ބެހޭގޮތުން މުގުރިއާ ރުޙުސި ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ ޖާބިރު ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް
  . ކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘްފުޅު އެކަލޭގެފާނު ސުވާލުކުރެވުމުން އާ صلّى اهللا عليه وسلّم

"طَانيلِ الشمع نم يه" )د و أبوداودرواه أمحد بسند جي(  
  ."އެއީ ޝައިޠާނާގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ވާކަމެކެވެ: "މާނައީ

 އެކަލޭގެފާނު ސުވާލުކުރެވުމުން އާ "دإمام أمح" ބެހޭގޮތުން މުގުރިއާ ރުޙުސި. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا- د وإمام أبو دا
  . ނުރުއްސަވައެވެ ކަމަކަށް ހުރިހާ އެބާވަތުގެ عبداهللا بن مسعود ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް. ވިދާޅުވިއެވެ

 އަހުރެން. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާކުރެއްވިއެވެ ކިބައިން ގެ  -رمحه اهللا- ، قتادة - رمحه اهللا- إمام البخاري 
 ގާތަށް އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ކިބައިން މީހެއްގެ ޖެހިފައިވާ ރުޙުސި. ދެންނެވީމެވެ އަށް - رمحه اهللا- ب يسعيد بن املس

 އެކަމުން އޭނާ ނުވަތަ؟ ޙައްލުކުރެވިދާނެހެއްޔެވެ އެކަން ކިބައިން މީހެއްގެ މަނާވެގެންފައިވާ ދިއުމުން
 އެއްވެސް ކުރުމަކުން އެކަން. ވިދާޅުވިއެވެ بسيسيعد بن امل؟ ހެދިދާނެހެއްޔެވެ ފަންޑިތަ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި
 އެއްވާ ފައިދާ އެކަމަކުން ފަހެ. އިޞްލާޙަށެވެ އެދެނީ އެކަމުން މީސްތަކުން ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. މައްސަލައެއްނެތެވެ

  .اهـ. ނުވެއެވެ މަނާވެގެން ކަމެއް

 މީހާގެ ރުޖެހިފައިވާޙުސި". ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު.ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ - رمحه اهللا-حسن البصري 
  ."ކަށެވެޔަަރުވެރިޙުސި ހަމައެކަނި ރަނގަޅުކޮށްދެވޭނީ އެކަން ކިބައިން

ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا- ماإلمام ابن القي ."نشއެކަން ކިބައިން މީހާގެ ރުޖެހިފައިވާޙުސި އަކީ ރުމުގުރިޙުސި :"ةر 
  . ވެއެވެދެބާވަތެއް މީގެ. ރަނގަޅުކޮށްދިނުމެވެ

 ފަހެ. ޢަމަލުތަކުގެތެރެއިންވާކަމެކެވެ ޝައިޠާނުގެ މިއީ. ރަނގަޅުކުރުން ރަކުންޙުސި ހަމައެފަދަ ރުޙުސި ޖެހިފައިވާ )1(
 އެސޮރުގެ މިޢަމަލުކޮށްގެން ލޯބިވާ ޝައިޠާނާ ޖެހިފައިވާމީހާ ރުޙުސި، ރަނގަޅުކޮށްދޭމީހާއާއި ރުޙުސި މިގޮތަށް
. ދުރުކޮށްދެއެވެ އެކަން ކިބައިން މީހާގެ ޖެހިފައިވާ ރުޙުސި އުފަލުން އެސޮރު ދެން. ހާސިލުކުރެއެވެ ގާތްކަން

  . މައްޗަށެވެ މިބާވަތުގެ ގެ نشرة ކުރެވެނީދަލީލުބަސްފުޅު  ގެ - رمحه اهللا- البصري حسن
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 ހުއްދަވެގެންވާ، ބޭސްފަރުވާކޮށްގެންނާއި، ކޮށްގެންނާއި استعاذة، މަތުރައިގެންނާއި ރުޙުސި ޖެހިފައިވާ )2(
  . ހުއްދަވެގެންވެއެވެ މިގޮތް، ރަނގަޅުކުރުން ށްގެންދުޢާތައްކޮ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .މަނާކަމެކެވެ ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ރުންޙުސި، ރުޙުސި ޖެހިފައިވާ .1

 نشرة ސަބަބުން ގެގުފަރަ މި، ގުފަރަ ދެމެދުގައިވާ ވައްތަރާ ހުއްދަވެގެންވާ، ވައްތަރާއި ވެގެންވާ މަނާ ގެ نشرة .2
 .ނޯންނާނެއެވެ ބާކީވެ މައްސަލައެއްް އެއްވެސް މިކަމުގައި؟ ނުވޭތޯ ނުވަތަ؟ ގެންވޭތޯހުއްދަވެ

  

  

  

++++++++
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27 

  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަތައް އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން ބަދުފާލުބެލުމާ

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

 M8  7  6   5  4  3  2  1  0  L   )131 :األعراف(  
 އެކަމަކު. ވެގެންނެވެ މުޤައްދަރު ޙަޟްރަތުގައި ގެ هللا ސުންޕާކަންވަނީ އެބައިމީހުންގެ. ންނާށެވެދަ": މާނައީ

  )1(".ނުދަނެތެވެ އެކަން މީހުން ގިނަ އެބައިމީހުންކުރެ

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 Mk  j  i  h   gf  e  dc  b  a  L  )19  :يس(   
 .އެކުގައެވެ ތިޔަބައިމީހުންނާއި ސުންޕާކަންވަނީ ތިޔަބައިމީހުންގެ. ވިދާޅުވިއެވެ ންރަސޫލުބޭކަލު އެ": މާނައީ

 ބުނެ ސުންޕާވާކަމަށް ތިޔަބައިމީހުން ސަބަބުން ބޭކަލުންގެ ތިމަން އިންޒާރުތައްދީ ތިމަންބޭކަލުންނަށް ތިޔަބައިމީހުން(
 ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެނަކުންނޫނެވެ ކަންއޮތީ؟ ހެއްޔެވެ ދެއްވީމާ ނަސޭހަތް ތިމަންބޭކަލުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް )ތިޔައުޅެނީ

  )2(".ބައެކެވެ އްދުފަހަނަޅައިފައިވާހަ )އުރެދުމުގައި( ތިޔަބައިމީހުންނަކީ
                                                

 ފިރުޢައުނުގެ. "ދެނެގަތުމުންނެވެ މާނަވެސް ކުރީކޮޅުގެ މިއާޔަތުގެ ޙާޞިލުވާނީ مفهوم ފުރިހަމަ މިއާޔަތުގެ: فائدة )1(
 ބާއްޖަވެރިކަމުން އަހުރެމެންގެ މޮޅުކަމާއި އަހުރެމެންގެ މިއީ. ބުނެތެވެ ލިބިއްޖެނަމަ ތަނަވަސްކަމެއް އާލުންނަށް

 އެއީ ޖެހިއްޖެނަމަ ތަދުމަޑުކަމެއް ނުވަތަ ބާތެއްސީމު އެބައިމީހުންނަށް އަދި. ތަނަވަސްކަމެކެވެ ލިބުނު އަހުރެމެންނަށް
. ދެކެތެވެ ސުންޕާކަމެއްކަމުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެބައި ސަބަބުން ތަބާވިމީހުންގެ މޫސާގެފާނަށް، މޫސާގެފާނާއި

 ބައިންކި މީހުންގެ ތަބާވީ ފާނަށް މޫސާގެ މޫސާގެފާނާއި އެއީ. ދަންނާށެވެ )ވަޙީކުރައްވަނީ هللا ޖަވާބުގައި މިކަމުގެ(
މީހުންގެ  އެބައި ޙަޟްރަތުގައި ތަޢާލާގެ هللا އެކަމަކީ! ކިއެއްތަ އަދި. ނޫނެވެ ސުންޕާކަމެއް ޖެހުނު މީހުންނަށް އެބައި

  .  ގައި ލިޔެވިގެންވާކަމެކެވެތަޤްދީރު

. މުންނެވެވިސްނާލު ފަސްއާޔަތަށް އިވާކުރީގަ މިއާޔަތުގެ ލުވާނީސިހާާ ރަނގަޅަށް ވެސް މަފްހޫމު މިއާޔަތުގެ :دةئفا )2( 
 މީސްތަކުންނަށް އުއްމަތުގެ ކަލޭގެފާނުގެ، ކަލޭގެފާނު !ފާނެވެ މުޙައްމަދުގެ އޭ. "މިއެވެ ޚުލާޞާއަކީ އާޔަތުގެ އެފަސް

 ރަސޫލުބޭކަލުން ތިން هللا ތިމަން ގާތަށް އެބައިމީހުންގެ. ދެއްވާށެވެ ޖައްސަވައި މިސާލު ގެ أصحاب القرية
 ގާތަށް އެބައިމީހުންގެ ބޭކަލުން މި .)އެވެ -عليهم السالم -مشعون  އާއި مصدوق އާއި صادق އެއީ(. ފޮނުއްވީމެވެ

= 
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 اهللا عليه وسلّم صلّىرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبو هريرة ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

   )خرجه البخاري و مسلمأ( "عدوى والَ طيرةَ والَ هامةَ والَ صفَر الَ"

 އަދި. ނުވެއެވެ އަސަރެއް އެރުމުގެ ގަޔަށް އަނެކެއްގެ ގައިން އެކެއްގެ ޒާތުގައި އޭގެ ބައްޔެއް އެއްވެސް": މާނައީ
 ޞަފަރުމަސް އަދި. ނުވެއެވެ އަޘަރެއް ރެއްގެޚަބަ ނުބައި ބަކަމޫނުގައި އަދި. ނުވެއެވެ ޙަޤީޤަތެއް އެއްވެސް ބަދުފާލުގައި

  ) 1(."ނުވެއެވެ )މައްސަރެއްކަމުގައި ސުންޕާ(

= 
 ތިޔަބައިމީހުންގެ. ބުންޏެވެ ބޭކަލުންނަށް އެރަސޫލު އެބައިމީހުން ކުރެއްވުމުން تبليغ އެބައިމީހުންނަށް ވަޑައިގެން
 ތަބްލީޣު ތިޔަކުރާ ޔަބައިމީހުންތި އެހެންކަމުން. ދެކެމުއެވެ ހުރެމެންއަ ސުންޕާވެއްޖެކަމުގައި އަހުރެމެން ސަބަބުން

 ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފަރާތުން އަހުރެމެންގެ އަދި. ވެއެހުށީމު ކުރާ ރަޖަމު ތިޔަބައިމީހުން ނުލައިފިނަމަ ހުއްޓައި
 ތިމަން ކީމަކަސުންޕާ ތިޔަބައިމީހުންގެ. ވިއެވެޅުވިދާ ބޭކަލުން އެރަސޫލު އެހިނދު. ޖެހޭނެއެވެ ޢަޛާބެއް ވޭންދެނިވި
 ކުފުރާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ އެއީ !ކިއެއްތަ އަދި. އުޅޭކަމެއްނޫނެވެ ޖެހިގެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ސަބަބުން ބޭކަލުންގެ
 އިންޒާރުތައްދީ ބޭކަލުންނަށް ތިމަން އިމީހުންތިޔަބަ. އުޅޭކަމެކެވެ ޖެހިގެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ސަބަބުން އުރެދުމުގެ

 ބޭކަލުން ތިމަން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނީއުޅެ ތިޔަ ބުނެ ސުންޕާވާކަމަށް ތިޔަބައިމީހުން ސަބަބުން ތިމަންބޭކަލުންގެ
 އުރެދުމުގައި ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެނަކުންނޫނެވެ ކަންއޮތީ؟ ހެއްޔެވެ ދެއްވީމާ ތްހަަސޭޭނަ
  . ބައެކެވެ ޅައިފައިވާނަައްދުފަހަހަ

 އެޒަމާނުގައި. ވެތަކެ ޢަޤީދާ ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ ނީއެވަ ފައިނަފީކޮށް މިޙަދީޘްފުޅުގައި :يقول املترجم) 1(
 އެކަން صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا. އަރައެވެ ގައިންގަޔަށް ޒާތުގައި ބަލިއޭގެ ޢަޤީދާގައިވާގޮތުން މީސްތަކުންގެ

ގައިންގަޔަށް  هللا ބަލީގައި ނަމަވެސް .ނާރާނެއެވެ ގަޔަކަށް ގައިން ޒާތުގައި އޭގެބަލި. ދަންނައެވެ. ނަފީކުރެއްވިއެވެ
. ނާރާނެއެވެ ގައިންގަޔަކަށް ބައްޔެއް އެއްވެސް މެނުވީ ށުންދަ ފުޅުގެތަޤްދީރު ގެނއެކަލާ. ލެއްވިއެވެ ސަބަބުއެރުމުގެ 
 ސަބަބަކުން އެންމެހައި ވާސިލުވާނެ ނުބައިކަމަކަށް އަމުރުކުރެވިގެންވަނީ އަޅުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ

فر من املَجذُومِ كَما تفر ". ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ ى اهللا عليه وسلّمصلّ اهللا رسول. ރައްކައުތެރިވުމަށެވެ
نم دކިބައިން މީހާގެ ޖެހިފައިވާ ޖުޒާމްބަލި ފިލާފަދައިން ރައްކައުތެރިވުމަށް ތިބާ ކިބައިން ސިންގާގެ": މާނައީ  "اَألس 

 ނަމަވެސް. ލެއްވިއެވެ ސަބަބުގައިންގަޔަށް އެރުމުގެ  هللا ިގައޖުޒާމްބަލީ އެބަހީ ."ފިލާށެވެ ދުވެ ރައްކައުތެރިވުމަށް
އެމީހެއްގެ  ކަމެއްވަނީ ހުރިހާ ވާނޭ ވެސްމީހަކަށް ކޮންމެ هللا. ނޫނެވެ ނީކީގައިންގަޔަށް އަރަ ޚުދު ޒާތުގައި އޭގެ

 ނޭގޭނއެ މީހަކަށްވެސް ކޮންމެ. މަނާކުރެވިފައެވެ ވަނީ ފުންމާލުން އަލިފާނަށް މިސާލަކަށް. ގައި ލިޔުއްވާފައެވެތަޤްދީރު
 އަދި .އަމުރުކުރެވިފައެވެ ވަނީ ދުރުވެގަތުމަށް އެސަބަބުން. ސަބަބެކެވެ މަރުވުމުގެ ފުންމައިލުމަކީ އަލިފާނަށް ފަދައިން

. ބެލުމެވެ ބަދުފާލު އަކީ طيرة. އްވާފައެވެޔުލި އަޖަލުވެސް ނަފުސެއްގެ ކޮންމެ ވަނީ هللا އެއާއެކު ހަމަ
 ދޫނި ވުމުން ކަމެއްކުރަން އެހެންވެސް މިފަދަ ނުވަތަ ދާންވުމުން ދަތުރަކު ވިޔަފާރި ހަކުމީ ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގައި
 ކުރުން އެކަން ދެކި ސުންޕާވެގެންވާކަމަށް އުޅޭކަންތައް އެކުރަން ހިނގައްޖެނަމަ ދޫނި ފަރާތަށް ވާތް. އުދުއްސައިލައެވެ

= 
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  . އެވެއްވިއިތުރުކުރެ ލަފުޒުތައް އަންނަނިވި ޙަދީޘްފުޅުގައި ރިވާކުރެއްވި މުސްލިމް އިމާމު
   "والَ نوَء والَ غُولَ"

   )1(".ނުވެއެވެ ވުޖޫދެއްވެސް ދެޔޯއެއްގެ އަދި. ނުވެއެވެ ރެއްއަސަ އެއްވެސް ތަރިއެއްގެ )ކަންތައްތައްވުމުގައި"(: މާނައީ

 رسول اهللا. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން މާލިކުގެ ބުނު އަނަސް ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم

   )البخاري و مسلم(  "الكَلمةُ الطَيبةُ: وما الفَأْلُ؟ قَالَ: ، قَالُوا"ي الفَأْلُالَ عدوى والَ طيرةَ، ويعجِبنِ"
 އަދި. އަސަރެއްނުވެއެވެ އެރުމުގެ ގަޔަށް އަނެކެއްގެ ގައިން އެކެއްގެ ޒާތުގައި އޭގެ ބައްޔެއް އެއްވެސް": މާނައީ

 ޞަޙާބީން. ހެޔޮފާލެވެ ލޮބުވެތިވެގެންވަނީ ފާނަށްތިމަންކަލޭގެ އަދި. ނުވެއެވެ ޙަޤީޤަތެއް އެއްވެސް ބަދުފާލުގައި
  ."ކަލިމައެވެ ރިވެތި ހެޔޮވެގެންވާ އެއީ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ؟ ކޮބައިތޯއެވެ ހެޔޮފާލަކީ. ދެންނެވިއެވެ

= 
 صلّى اهللا عليه رسول اهللا މިކަންތައް. ބަލައެވެ ދުފާލުބަ ވައްތަރުން ދޫންޏެއްގެ ގޮވައިލައި ނުވަތަ. ހުއްޓައިލައެވެ

 ރޭގަނޑު ފުރާޅުމައްޗަށް ގޭގެ މީހެއްގެ ޒަމާނުގައި ޖާހިލިއްޔަ. ބަކަމޫނެވެ، އަކީ هامة. ނަފީކުރެއްވިއެވެ وسلّم
. ޚަބަރެވެ ކަމުގެއުޅޭ މަރުވަން އަހުރެން އެދިނީ އެސޮރު !ސަހަރޯއެވެ. ބުނެއެވެ އޭނާ ޖައްސައިފިނަމަ އައިސް ބަކަމޫނެއް
 صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا މިކަން. ޚަބަރެވެ އުޅޭކަމުގެ މަރުވަން އަހުލުވެރިޔަކު ގޭގެ އަހަރެންގެ ނުވަތަ

 މި އަހުލުވެރިން ޒަމާނުގެ ޖާހިލިއްޔަ. މައްސަރެވެ އަންނަ ޖެހިގެން މަހާ މުޙައްރަމް ކީޞަފަރަ. ނަފީކުރެއްވިއެވެ
 ދަތުރެއް ވިޔަފާރި ނުވަތަ، ކައިވެންޏެއް އެބައިމީހުންގެ .ދެކެއެވެ ކަމުގައި މައްސަރެއް ސުންޕާވެގެންވާ މައްސަރަކީ

صلّى اهللا عليه  رسول اهللا މިކަންވެސް. ފަސްކުރެއެވެ އެކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މަހާ ޞަފަރު ކަމެއް މިނޫންވެސް ނުވަތަ
 ދޫންޏެއް. ފުޅެކެވެ فعل ތަޢާލާގެ هللا އެއީ ނުލެއްވުން ލެއްވުމާއި ބަރަކާތް ކަމެއްގައި އެބަހީ. ނަފީކުރެއްވިއެވެ وسلّم

 ކަމަކުން ނުވަތައެހެންވެސް ސަބަބުން މައްސަރެއްގެ ނުވަތަ ގޮތަކުން ގޮވައިލާ ނުވަތަ ގަންނަގޮތަކުން އުދުއްސައި
  .اهـ. ދަލީލެއްނުކުރެއެވެ ސުންޕާކަމަކަށް މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ އްގެކަމެ

 ތަރީގެ ބިމަށް މީސްތަކުންނަށާއި ގޮތުގައި ކުރާ ތިޤާދުއިޢު ންއަހުލުވެރި ޒަމާނުގެ ޖާހިލިއްޔަ :جميقول املتر) 1(
  . އަސަރުކުރެއެވެ

. ވުޖޫދުވެއެވެ ފުރޭތާގެ ދެކޭގޮތުގައި އަހުލުވެރިން ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ. ފުރޭތައެވެ ނުވަތަ. ދެޔޯއެވެ: އަކީ غول
 ސަހަރާތަކުގައި. ވައްތަރެކެވެ ޖިންނީންގެ އުޅޭ ކުގައިސަހަރާތަ ރޭތައަކީފު ގޮތުގައި ކުރާ ތިޤާދުއިޢު އެބައިމީހުން
 އެބައިމީހުނަށް އެސޮރު ދެން. މިފުރޭތަފެނެއެވެ އިގައިސިފަސިފަ އެކި މީހުންނަށް އުޅޭ ކޮށް ދަތުރުފަތުރު

 اهللا عليه وسلّمصلّى  رسول اهللا  ޢަޤީދާ މި ގެމިބައިމީހުން. ނެތިކޮށްލައެވެ އެބައިމީހުން މަގުއޮޅުވައިލައި
  .اهـ .ނަފީކުރެއްވިއެވެ
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رسول اهللا . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ عقبة بن عامر ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު، ފަހެ ނަންގަނެވުމުން ބަދުފާލުގެ އަރިހުގައި ގެ اهللا عليه وسلّم ىصلّ
اللَّهم الَ يأْتي بِاحلَسنات إِالَّ أَنت، : أَحسنها الفَأْلُ، والَ ترد مسلماً، فَإِذَا رأَى أَحدكُم ما يكْره فَلْيقُلْ"

   )رواه أبو داود بسند صحيح(  "حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِك يدفَع السيِئاَت إِالَّ أَنت، والَ والَ
 މަނާއެއް) ކަމަކުން ކުރަންއުޅޭ(މުސްލިމަކު  ފާލު އެހެޔޮ އަދި. ހެޔޮފާލެވެ ހެޔޮވެގެންވަނީ އެންމެ އޭގެ": މާނައީ

 އޭ. ކިޔާހުށިކަމެވެ މިފަދައިން އޭނާ، ފަހެ ފެނިއްޖެނަމަ ނުރުހޭކަމެއް އޭނާ ށްމީހަކަ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ، ފަހެ. ނުކުރެއެވެ
. ނުވެއެވެ އެހެންފަރާތެއް ގެނަސްދޭނެ ހެޔޮކަންތައްތައް ފިޔަވައި އިބަރަސްކަލާނގެ !ރަސްކަލާކޮ ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވައި

 ހެޔޮ އަދި. ނުވެއެވެ ފަރާތެއްވެސް އެހެން ހުއްޓުވޭނެ ކަންތައްތައް ނުބައި ފިޔަވައި އިބަރަސްކަލާނގެ އަދި
 މެނުވީ ޙަޟްރަތުން އިބަރަސްކަލާނގެ ބާރެއްވެސް ސަލާމަތްވުމުގެ ކަމަކުން ނުބައި އަދި    ބާރެއްވެސް  ކަމެއްކުރުމުގެ

  )1( ".ނުވެއެވެ

 يه وسلّمعل صلّى اهللارسول اهللا . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ عبداهللا بن مسعود ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

                                                

 ގެ هللا ހެއުފާލަކީ ޚިލާފަށް އެއާ. ކުރުމެވެ ހީތައް ނުބައި ދޭތެރޭ އާ هللا އަބަދުވެސް ބަދުފާލަކީ  :يقول املترجم )1( 
. ވެމެއެ ސްމެދުވެރިވީނަމަވެ ދެރަގޮތެއް ފަހަރު ބައެއް އެއީ އަދި. އުއްމީދުކުރުމެވެ ރަޙްމަތަށް، ހެވަށާއި ޙަޟްރަތުން
 އަޑުއަހާ ގޮވައިލާ މީހަކު ) !ވެމީހާއެ ލިބިގެންވާ ސަލާމަތްކަން އޭ( !يا سامل މީހަކު ބަލިވެއޮތް: ބަލާގޮތަކީ ހެއުފާލު
އޭ ( !يا سهل މީހަކު އުޅޭ ކުރަން މަސައްކަތެއް ބުރަ ހަމައެފަދައިން އަދި. އުއްމީދުކުރުން ރަގަޅުވުމުގެ އެބަލިން

إمام الترمذي، صح   . މިއެވެ. އުއްމީދުކުރުން ފަސޭހަވުމުގެ އެކަންތައް އަހާ އަޑުވައިލާގޮމީހަކު )!ވެފަސޭހަކަމާއެ
رسول ". ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ކުރެއްވިއެވެވާރި ކިބައިން ފާނުގެއަނަސްގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަކުން سند

يا  !)އެވެއޭ ކާމިޔާބުލިބިގެންވާމީހާ( !جنيحيا  އްގައިނިކުމެވަޑައިގަންނަވާހިނދުޅެބޭނުންފު اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  ."ކަމުގައިވިއެވެ ލޯބިކުރައްވާ އެއްސެވުމަށް މިފަދައިން !)އެވެއޭ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވެގެންވާ މީހާ(  !رشيد

. ރިވާކުރެއްވިއެވެ ކިބައިން ބުރައިދަތުގެފާނުގެ ރުއްސުންލެއްވިهللا ތްމާ  - رمحه اهللا-إمام أبو داود  އަދި
 އަދި. ނުބައްލަވައެވެ ބަދުފާލެއް ކަމަކުން އެއްވެސް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ދާޅުވިއެވެވި އެކަލޭގެފާނު
 ލޮބުވެތި އެކަލޭގެފާނަށް އަދި. އައްސަވައެވެ ނަން އެމީހެއްގެ ވާއިރުއްފޮނު ގަވަރުނަރަކު ރަށަކަށް އެކަލޭގެފާނު

 އެކަމުގެ ނަމެއްކަމުގައިވާނަމަ ނުރުއްސަވާ ނުއެކަލޭގެފާ އަދި. ކުރައްވައެވެޅުއުފާފާ އެނަމަށް ނަމެއްކަމުގައިވާނަމަ
  . މިއެވެ ބަލާގޮތަކީ ހެޔޮފާލު. ފާޅުވެއެވެ މޫނުފުޅުން އެކަލޭގެފާނުގެ ނުރުހުންތެރިކަން

 ހެނީއެ .ހުށިކަމެވެ ރިވެތިކުރާ ނަންތައް އިރު ނަންކިޔާ ދަރިންނަށް އެބައިމީހުންގެ މުސްލިމުން. ދަންނައެވެ
  .اهـ. ކުރެއެވެ އިންސާނާއަށް އަސަރު ނަމުގެ ބައެއްފަހަރު ހަމަކަށަވަރުން
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رواه أبو داود، والترمذي وصححه ( "الطِّيرةُ شرك، الطِّيرةُ شرك، وما منا إِالَّ، ولكن اَهللا يذْهبه بِالتوكُّلِ"
   )آخره من قول ابن مسعود   وجعل
 މިންވަރެއް ކޮންމެވެސް އެކަމުން އަދި. ރުކެކެވެޝި ބަދުފާލުބެލުމަކީ. ޝިރުކެކެވެ ބަދުފާލުބެލުމަކީ": މާނައީ

 ހިތުން އެކަން އެކަލާނގެ ކުރުމުން ވަކީލު އަށް  هللا އެކަމަކު. ނުވެއެވެ އަހުރެމެންތެރެއިން ހަމައެކަކުވެސް ހިތަށްނާރާނެ
 ޙަދީޘްފުޅު މި إمام الترمذي އަދި. އެވެ الترمذي އާއި أبو داود ރިވާކުރެއްވީ މިޙަދީޘް." (ދެއްވައެވެ ފިލުއްވާ

 ގެ ابن مسعود ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އެއީ ނިޔަލަށް ފެށިގެން އިން "وما منا" އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ ޞައްޙަކަމަށްވެސް
  .)ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށްވެސް ބަސްފުޅެއް

 ه وسلّمعلي صلّى اهللارسول اهللا . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ  عبداهللا بن عمر ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

اللَّهم الَ خير إِالَّ : أَنْ تقُولُ": فَما كَفَّارةُ ذَلك؟ قَالَ: ، قَالُوا"رةُ عن حاجته فَقَد أَشركيمن ردته الطِّ"
   )رواه أمحد(   "إِلَه غَيرك طَير إِالَّ طَيرك والَ خيرك، والَ

 އޭނާ ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ. ދަންނައެވެ ހުއްޓުވައިފިމީހާ ކަމަކުން ކުރަންއުޅޭ އެމީހަކު އެބަދުފާލު، ބަދުފާލުބަލާ: "މާނައީ
 އެއީ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ؟ ކޮބައިތޯއެވެ ކައްފާރާއަކީ އެކަމުގެ ދެން. ދަންނަވައިފިއެވެ ޞަޙާބީން ".ޝިރުކުކޮށްފިއެވެ

 ފިޔަވައި ހެޔޮކަން އިބަރަސްކަލާނގެ !ރަސްކަލާކޮ ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވައި އޭ. "ކިއުމެވެ މިފަދައިން ތިބާ
 ޙައްޤު ފިޔަވައި އިބަރަސްކަލާނގެ އަދި. ފާލެއްނުވެއެވެ ފާލުފިޔަވައި އިބަރަސްކަލާނގެ އަދި. ހެޔޮކަމެއްނުވެއެވެ

  ."ނުވައެވެ އިލާހަކު

 اهللا عليه وسلّم صلّىرسول اهللا . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ اسالفضل بن عب ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
  )رواه أمحد( "إِنما الطِّيرةُ ما أَمضاك أَو ردك؟". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

  ."ބަދުފާލެވެ އެއީ އެއްޗަކީ ހުއްޓުވާ ކަމަކުން ތިބާ ނުވަތަ ކަމެއްކުރުވާ ތިބާލައްވައި: "މާނައީ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

1.  Mdc  b  a   L  ިއެކުގައ އާޔަތާއ ި M  4  3 2  1  0L ެމައްޗަށްވާ އާޔަތުގ 

 .تنبيه

 .ނަފީކުރުން އެރުން ގަޔަށް ގައިން ޒާތުގައި ބަލިއޭގެ .2

 .ނަފީކުރުން ބަދުފާލު .3

 .ނަފީކުރުން ބަދުފާލު ބަލާ ކިބައިން ބަކަމޫނުގެ .4
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 .ންނަފީކުރު އިޢުތިޤާދު ކަމުގެ ސުންޕާވެގެންވާ ޞަފަރުމަސް .5

 . މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ! ކިއެއްތަ އަދި. ނުވެއެވެ މަނާވެގެން ހެއުފާލު .6

 .ތަފްސީރު ހެއުފާލުގެ .7

 هللا !ކިއެއްތަ އަދި. ގެއްލުމެއްނެތެވެ އެއްވެސް އައުމަކުން ހިތަށް ޚިޔާލު އެކަމުގެ ޙާލު ނުރުހިގެންވާ ބަދުފާލަށް .8
 . ދެއްވައެވެ ހިތުންފިލުއްވާ އެކަން އެކަލާނގެ ކުރުމުންވަކީލު އަށް

 .ބަޔާންވުން ޛިކުރު ކުރަންވީ ވަދެއްޖެނަމަ ވަސްވާސް އެކަމުގެ ހިތަށް .9

 .ބަޔާންވެގެންވުން ޞަރީޙަކޮށް ޝިރުކެއްކަން ކީދުފާލަބަ .10

  .ތަފްސީރު ބަދުފާލުގެ ވެގެންވާ ނުބައި .11
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 ކުރުމާ ސްތިދުލާލުއި ން أحوال ފަލަކީ މައްޗަށް ހާދިސާތަކުގެ ހިނގާ ބިންމަތީގައި
  )1( :ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަތައް އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން

  

 .ރިވާކުރެއްވިއެވެ މިބަސްފުޅު ގެ -رمحه اهللا- قتادة  ގައި "صحيح" އެކަލޭގެފާނުގެ -رمحه اهللا- اإلمام البخاري 
 ޝައިޠާނުން، ކުރެއްވުމަށާއި ޒީނަތްތެރި އުޑު. މަޤުޞަދަކަށްޓަކައެވެ ތިން ހައްދަވާފައިވަނީ ތަރިތައް تعاىل اهللا"

، ފަހެ. ގޮތުގައެވެ ޢަލާމާތްތަކެއްގެ ހޯދާ މަގު )މީހުން ދަތުރުކުރާ ކަނޑުގައި، އެއްގަމުގަޔާއި(، ރަޖަމުކުރެއްވުމަށާއި
 )ންހެއުކަމަކު ހުރިހާ( އަދި. ކުށްކޮށްފިއެވެ މީހާ ކޮށްފި ތައުވީލު ގޮތަކަށް އެހެން މެދު އެތަރިތަކާ ފިޔަވާމަޤްޞަދު މިތިން
 ލިބިގެން ތަކުލީފު ނުވާކަމެއްގެ ޢިލްމެއް އެއްވެސް އެކަމުގައި އޭނާއަށް އަދި. ކޮށްލައިފިއެވެ ބަރުބާދު އޭނާ ޙިއްސާ ގެއޭނާ
  .اهـ ".ފިއެވެ

-ة نييابن ع އަދި. ރުހިވަޑައިނުގަންނަވައެވެ ހާސިލުކުރުމަށް ޢިލްމު މަންޒިލްތަކުގެ ހަނދުގެ -رمحه اهللا-قتادة   އަދި
 برح ރިވާކުރެއްވީ قول މިދެ ކިބައިން މިދެބޭކަލުންގެ(. ނުދެއްވައެވެ ހުއްދައެއް ހާސިލުކުރުމުގެ ޢިލްމު އެ -اهللا رمحه

   .)އެވެ -اهللا رمحه-

 ހުއްދަ ހާސިލުކުރުމަށް ޢިލްމު މަންޒިލްތަކުގެ ހަނދުގެ إمام اسحاق بن راهويه އާއި بلنإمام أمحد بن ح އަދި
  . ދެއްވިއެވެ

رسول . ވިދާޅުވިއެވެ އެކލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ގެކިބައިން أبوموسى األشعري އްސުންލެއްވިރުهللا މާތް އަދި
  .ކުރެއްވިއެވެ ހަދީޘްފުޅު صلّى اهللا عليه وسلّم اهللا

ان يف ابن حبرواه أمحد و( "مدمن اخلَمرِ، وقَاطع الرحمِ، ومصدق بِالسحرِ: ثَالَثَةٌ الَ يدخلُونَ اجلَنةَ"
  )صحيحه
 ޑާނކަ ގުޅުން ރަޙިމުގެ )2( މީހާން މަތީ ދެމިހުންނަރާބުއި )1( އެއީ. ނުވަންނާނެއެވެ ސުވަރުގެ ތިންމީހަކު": މާނައީ
   ."ކުރާމީހާއެވެ ޤަބޫލު ތެދުކޮށް ރުޙުސި )3( މީހާ

                                                

 ލުކުރުމާސިހާ ޢިލްމު ނުޖޫމީ، ފާލުބެލުމާއި މަންޒިލްތަކުން ހަނދުގެ، ތަރިތަކާއި ބަޔާންވެގެންވަނީ މިބާބުގައި :فائدة) 1(
  . ޙުކުމްތަކެވެ ޝަރުޢީ ބެހޭ
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ޙިކުމަތް ހެއްދެވުމުގެ ތަރިތައް .1

 .ރައްދު މައްޗަށް މީހާގެ ވިސްނައިފި ގޮތަކަށް އެހެން އިފިޔަވަ ޙިކުމަތް އެ .2

 .ބަޔާންވެގެންވުން އިޚްތިލާފު މެދުގައިވާ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދު ހާސިލުކުރުމާއި ޢިލްމު މަންޒިލްތަކުގެ ދުގެނހަ .3

 .ވަޢީދު ށްވާމައްޗަ މީހާގެ ޤަބޫލުކުރާ ތެދުކޮށް ރުޙުއެސި އެކުވެސް އެގިގެންވުމާ ބާތިލުއެއްޗެއްކަން ރަކީޙުސި .4

  

  

  

++++++++
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 އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން ކުރުމާ އިޢުތިޤާދު ވާރޭވެހޭކަމަށް ސަބަބުން ތަރިތަކުގެ
  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަތައް

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

  M;  :  9  8  L   )82 :الواقعة(   
  "؟ހެއްޔެވެ ކުރުން ދޮގު ދެއްވިފަރާތް ޤުއެރިޒު ތިޔަހެދީ ގައިކަމު އަދާކުރުން ޝުކުރު ރިޒުޤަށް ތިޔަބައިމީހުން": މާނައީ

صلّى اهللا  رسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ  أبو مالك األشعري ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم عليه

ِ يف اَألنالفَخر بِاَأل: يتركُونهن أَربعِ يف أُمتي من أَمرِ اجلَاهلية الَ" نالطَّعابِ، وسقَاُء حستاِإلسابِ، وس
النائحةُ إِذَا لَم تتب قَبلَ موتها تقَام يوم القيامة وعلَيها سربالٌ من قَطران، : "، وقَالَ"بِالنجومِ، والنياحةُ

م عردبٍورج رواه مسلم( "ن(   
. ހަރުލައިފައިވެއެވެ ހަތަރުކަމެއް ޖާހިލިއްޔަތުގެ ކިބައިގައި މީސްތަކުންގެ އުއްމަތުގެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ": މާނައީ

 ނަސަބަށް އަނެކަކުގެ އެކަކު، ފަޚުރުވެރިވުމާއި ޙަސަބުވެރިކަމަށް އެއީ. ނުކޮށްލާނެތެވެ ދުލެއް އެބައިމީހުން އެކަންތައް
. ހަޅޭލެވުމެވެ ރޮއި ތެޅިފޮޅެ މީހަކުމަރުވުމުން، ކުރުމާއި އިޢުތިޤާދު ވާރޭވެހޭކަމަށް ސަބަބުން ތަރިތަކުގެ، ކިޔުމާއި ޢައިބު
 ތައުބާ އެކަމަށް ކުރިން މަރުވެމުގެ އަންހެނާ ހަޅޭލަވާ ރޮއި ތެޅިފޮޅެ މަރުވުމުން މީހަކު. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އަދި

 ގެ هللا( ވާޙާލު ދަހަނާއެއް ކަސްއަޅުވާ ލިބާހަކާއި ކަތުރާނުގެ ގައިގައި އެއަންހެނާގެ ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ނުވެއްޖެނަމަ
  ."ޙާޟިރު ކުރެވޭނެއެވެ) ޙަޟްރަތަށް

 ةيبِيدح. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައި ގެ  ينِهزيد بن خالد اجلُ ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
 ދެން. ކުރެއްވިއެވެ ފަތިސްނަމާދު އަހުރެމެންނާއިގެން ރެއެއްގައި ވާރޭވެހުނު عليه وسلّم،رسول اهللا صلّى اهللا  ގައި

  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ ކުރިމަތިފުޅުލައްވަވައި މީސްތަކުންނާ ސަލާމްދެއްވުމަށްފަހު
أَصبح من عبادي مؤمن بِي وكَافر،  :قَالَ: ه أَعلَم، قَالَاُهللا ورسولُ: هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُم؟ قَالوا"

مطرنا بِنوِء : مطرنا بِفَضلِ اِهللا ورحمته، فَذَلك مؤمن بِي كَافر بِالكَوكَبِ، وأَما من قَالَ: فَأَما من قَالَ
   )خاري ومسلمالب(  " كَذَا وكذَا، فَذَلك كَافر بِي مؤمن بِالكَوكَبِ
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؟ އެގޭހެއްޔެވެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކީކޭކަން ކުރެއްވީ ވަޙީ ވެރިރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ )ދެންމެ"(: މާނައީ
. ރަސޫލާއެވެ އެކަލާނގެ އަދި. އެވެ هللا ދެނެވޮޑިގެންވަނީ މޮޅަށް އެންމެ އެކަން. ދެންނެވިއެވެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން

، ބަޔަކާއި އީމާންވީ އަށް هللا ތިމަން ތެރެއިން އަޅުތަކުންގެ ގެ هللا ތިމަން ވަޙީކުރެއްވީ ގެއެކަލާނ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
 އިރަޙުމަތާ ގެ هللا ވާރޭވެހުނީ މެންނަށްރެއަހު، ދެންފަހެ. ދުންކޮށްފިއެވެނހެ މިއަދު ވީބަޔަކު ކާފަރު އަށް هللا ތިމަން އަދި

 ތަރިއަށް، އީމާންވެ އަށް هللا ތިމަން ބައިމީހުންނަކީއެ ފަހެ. ދަންނައެވެ ބުނިމީހުން ވަންތަވެރިކަމުންނޭ ފަޟުލު
 ބުނިމީހުން ސަބަބުންނޭ ތަރިއެއްގެ އެވެނި މިވެނި ވާރޭވެހުނީ އަހުރެމެންނަށް އަދި. މީހުންނެވެ ކާފަރުވެގެންވާ
  ."މީހުންނެވެ އީމާންވެގެންވާ ތަރިއަށް، ކާފަރުވެ އަށް هللا ތިމަން އެބައިމީހުންނަކީ. ދަންނައެވެ

 އާއި ބުޚާރީ އިމާމު ކިބައިން ގެ  اسعبد اهللا بن عب ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް ޙަދީޘްފުޅެއް މާނާގައިވާމި ހަމަ އަދި
 މީހުން ބައެއް ތެރެއިން އެބައިމީހުންގެ. "މިފަދައިންވެއެވެ ޙަދީޘްފުޅުގައި އެ އަދި. ރިވާކުރެއްވިއެވެ މުސްލިމް އިމާމު

  .ބާވައިލައްވައިފިއެވެ މިއާޔަޔްތައް هللا ދެންފަހެ ."ބުނެފިއެވެ ތެދު ތަރިއެއް މިވެނި ހަމަކަށަވަރުން. ބުންޏެވެ

M Õ     Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð       Ï  Î       Ø  ×  Ö  $   #  "     !
&  %       )  (  '  /  .  -  ,        +  *     4  3  2  1  0

7  6  5    ;  :  9  8L    )82- 75 :الواقعة(  
 ބޮޑުވެގެންވާ މިއީ އެނގޭނަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަދި. ވަޙީކުރައްވަމެވެ ގަންދެއްވައި އްމަންޒިލުތަ ތަރިތަކުގެ": މާނައީ

 އެ. ޤުރުއާނެކެވެ މާތް ވާ)ލިޔެވިގެން( ލައުޙުލްމަޙްފޫޡުގައި ޤުރުއާނަކީ މި ހަމަކަށަވަރުން. ހުވައެކެވެ
 ޢާލަމްތަކުގެ )މި ޤުރުއާނަކީ(. ނުބީހެއެވެ މެނުވީ) މަލާއިކަތުން އެބަހީ( ބަޔަކު ޠާހިރުވެގެންވާ ލައުޙުލްމަޙްފޫޡުގައި
 މިޤުރުއާނަށް ކުޑަކުރަނީ ތިޔަ ފަރުވާ ތިޔަބައިމީހުން. ފޮތެކެވެ ބާވައިލެއްވިފައިވާ ޙަޟްރަތުން ވެރިރަސްކަލާނގެ

 ރުންކު ދޮގު ފަރާތް ދެއްވި ޤުރިޒު އެ ހެދީ ތިޔަ ކަމުގައި ޝުކުރުއަދާކުރުން ރިޒުޤަށް ތިޔަބައިމީހުން އަދި؟ ހެއްޔެވެ
  "؟ހެއްޔެވެ

  :ލަތައްއަސްމަ ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 82 ސޫރަތުގެ ވާޤިޢާ .1

 .ނަންގަނެވުން ހަތަރުކަންތަކުގެ ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ޖާހިލީ .2

 .ބަޔާންވުން ކުފުރެއްކަން ކަންތަކަކީ ބައެއް ކަންތަކުން އެހަތަރު .3

 .ކުފުރުވެސްވެއެވެ ފަދަނުވާ ބޭރު ތުންމިއްލަ ތެރެއިން ކުފުރުގެ ހަމަކަށަވަރުން .4
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 ބައެއްމީހުން އެރޭގައި އެއްޗަކީ އެނގުނު މިބަސްފުޅުން "أَصبح من عبادي مؤمن بِي وكَافر" ގެ تعاىل هللا .5

 . ސަބަބުންނެވެ ނިޢުމަތުގެ ލެއްވި އެރޭގައި هللا ވެސް ކާފަރުވީ އަށް هللاް މީހުނ ބައެއް އަދި، އީމާންވެ އަށް هللا

 .ވިސްނުން ރަނގަޅަށް ޙަޤީޤަތަށް އީމާންކަމުގެ ތާނގައިމި .6

 އިޤުރާރަށް ގެ ربوبية   ގެ تعاىل هللا އެބަހީ. (ވިސްނުން ރަނގަޅަށް ވެސް ޙަޤީޤަތަށް ކުފުރުގެ މިތާނގައި .7
 .)ދިއުމެވެ ނަފީވެގެން އީމާންކަން އައިސްފިނަމަ އްއުނިކަމެ ކުޑަވެސް

 އެބައިމީހުންގެ  ".ތެދުބުނެފިއެވެ ތަރިއެއް އެވެނި މިވެނި ކަށަވަރުންހަމަ"" لَقَد صدق نوُء كَذَا وكذَا" .8
 .ވިސްނުން ރަގަޅަށް މިބުނުމަށް

 ކީކޭކަން ވަޙީކުރެއްވީ ވެރިރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ"" هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُم؟" .9
 ސާބިތުވަނީ މިބަސްފުޅުން ގެ سلّمو رسول اهللا صلّى اهللا عليه "؟އެނގޭހެއްޔެވެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް

 އެ )އިކުރުވުމަށްޓަކަ ހުޝިޔާރު މައްސަލައަށް އެ ކުއްޖާ ކިޔަވާ(ބަޔާންކޮށްދޭއިރު  މައްސަލައެއް ޢިލްމުވެރިޔާ
 .ހުއްދަކަމެވެ ސުވާލުކުރުން ކުއްޖާއާ ކިޔަވާ ފުރަތަމަ ބެހޭގޮތުން މައްސަލައާ

 . ވަޢީދު ހުރި މައްޗަށް ނާގެއަންހެ ހަޅޭލަވާ ރޮއި ތެޅިފޮޅި މަރުވުމުން މީހަކު .10
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  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ ބަސްފުޅުގެ ވަޙީ އަންނަނިވި ގެ هللا
  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ އެކަލާނގެ

 MXW       V  U  T  S  R  Q  P  O  N   M   L  )165 :البقر(  

 ވާންޖެހޭ ދެކެ هللا. ހަދާބަޔަކުވެއެވެ ރީކުންތަކެއްޝަ )އެކަލާނގެއަށް( ފިޔަވައި هللا ތެރެއިން މީސްތަކުންގެ": މާނައީ
  ."ލޯބިވެއެވެ އެބައިމީހުން ޝަރީކުންތައްދެކެ އެ ލޯބިފަދައިން

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 MS   R   Q  P  O  N  M      L  K    U  T
[  Z  Y   X      W  V    a   ̀   _  ^  ]  \

i  h  gf  e  d  c  b  j   l  k  L    )24 :ةالتوب(   
، އަޚުންނާއި، ދަރިންނާއި، ބަފައިންނާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ. ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު !)އޭމުޙައްމަދުގެފާނެވެ"(: މާނައީ

 ނުހިނގައި މެދު އެވިޔަފާރިއަކާ އަދި، މުދަލާއި ފައިވާހޯދާ ތިޔަބައިމީހުން އަދި، މީހުންނާއި ގާތްތިމާގެ، އަނބިންނާއި
 މިހުރިހާ( އްގެތަ ރުހިގެންވާ ތިޔަބައިމީހުން އަދި، ވިޔަފާރިއާއި ންތިޔައުޅޭބިރު ތިޔަބައިމީހުން ވެދާނެކަމަށް ލުންގެއް

 ޖިހާދު މަގުގައި އެކަލާނގެ އަދި ރަސޫލާއާއި އެކަލާނގެ އާއި هللا، ތިޔަބައިމީހުންނަށް) ތަކެއްޗެއް ފަރާތްތަކާއި
 ގެނަސްދެއްވައި )އެބަހީ ޢަޛާބު( ފުޅު حكم އެކަލާނގެ ،هللا، ންވާނަމަބޮޑުވެގެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑަށް ކުރުމަށްވުރެ

  ."ނުދެއްވާނެއެވެ ހިދާޔަތް هللا ބަޔަކަށް ފާސިގު އަދި. ތިބޭށެވެ އިންތިޒާރުކޮށްގެން ތިޔަބައިމީހުން ފުމަށްދާންދެން

 اهللا عليه وسلّم صلّىاهللا  رسول ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ފާނުގެއަނަސްގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

"نيعماسِ أَجالنو هدالوو هلَدو نم هإِلي بى أَكُونَ أَحتح كمدأَح نمؤصحيح البخاري و مسلم( "الَي(  
 އެމީހަކަށް ބޮޑަށް ށްވުރެމީސްތަކުންނަ އެންމެހައި އަދި މައިންބަފައިންނާއި، ދަރިންނާއި އެމީހެއްގެ": މާނައީ

  ."އީމާނެއްނުވެއެވެ އެކަކުވެސް ތިޔަބައިމީހުންކުރެ ދާންދެން ވެއްޖައުމަށް ލޮބުވެތި ތިމަންކަލޭގެފާނު

 رسول اهللا. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން އަނަސްގެފާނުގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދިވެސް
  . ޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެޙަދީ صلّى اهللا عليه وسلّم
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"انمالَوةَ اِإليح بِهِن دجو هيف كُن نأَنْ : ثَالثٌ ما، وماهوا سمم ِ إِليه بأَح ولُهسركُونَ اُهللا وأَنْ ي
فِ يف قْذَأَنْ ينقَذَه اُهللا منه، كَما يكْره يحب املَرَء الَ يحبه إِالَّ ِهللا، وأَنْ يكْره أَنْ يعودِ يف الكُفْرِ بعد إِذْ أَ

   )صحيح البخاري وصحيح مسلم( " النارِ
 އޭނާއަށް ފޮނިކަން އީމާންކަމުގެ ސަބަބުން އޭގެ އަށަގެންފިނަމަ ކިބައިގައި އެމީހެއްގެ ތިންކަމެއް": މާނައީ

 ބޮޑަށް ވުރެ ފަރާތަކަށް ހުރިހާ އެހެން ލާރަސޫ އެކަލާނގެ އާއި هللا އެމީހަކަށް )1( އެއީ. އިޙުސާސްވާނެއެވެ
 ކުފުރުން އެމީހަކު هللا )3(. ލޯބިވުން އޭނާދެކެ އަށްޓަކައި هللا ހަމައެކަނި ލޯބިވާއިރު ދެކެ މީހަކު )2(. ލޮބުވެތިވުން

 ށްއައުމަ އެނބުރި އަލުން އެކުފުރަށް ނުރުހޭފަދައިން އެއްލައިލެވުމަށް އަލިފާނަށް އޭނާ، ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށްފަހު
  ".މިއެވެ. ނުރުހުން

 ފޮނިކަން އީމާންކަމުގެ ދާންދެން އަށަގެންފުމަށް ކިބައިގައި އޭނާގެ ކަންތައް މިތިން" ރިވާޔަތެއްގައިވަނީ އެހެން އަދި
  . މިފަދައިންނެވެ ."ނުވާނެއެވެ އިޙުސާސެއް އޭނާއަކަށް

  .ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ވެރިވާވެގެންވެއެ ކިބައިން ގެ اسعبداهللا بن عب ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި

ِ يف اِهللا، ووالَىِ يف اِهللا، وعادىِ يف اِهللا، فَإِنما تنالُ وِالَيةُ اِهللا بِذَ" ضغأَبيف اِهللا، و ِ بأَح نم لَنو ،لك
الناسِ على  ك وقَد صار مؤاخاةُذَليجِد عبد طَعم اِإليمان، وإِنْ كَثُرت صالَته وصومه حتى يكُونَ كَ

جالَ ي كذَلا، وينرِ الدئاًأَميش هلي علَى أَهرواه ابن جرير(  " د(  
 މީހަކުދެކެ އަށްޓަކައި هللا  އަދި، ރުޅިއައިސް މީހަކުދެކެ އަށްޓަކައި هللا އަދި، ލޯބިވެ ދެކެ މީހަކު އަށްޓަކައި هللا": މާނައީ

 ގެ هللا އޭނާއަށް ސަބަބުން އެކަންތަކުގެ ފަހެ. ދަންނައެވެ ދުޝްމިނުވެއްޖެމީހާ މީހަކާ އަށްޓަކައި هللا އަދި، ރަޙްމަތްތެރިވެ
 އެމީހެއްގެ ސިފަތައް މި ނަމަވެސް ގިނަވީ ރޯދަކިތަންމެ، ނަމާދާއި އެމީހެއްގެ އަދި. ވާނެއެވެލުސިހާ ރަޙްމަތްތެރިކަން

 ޢާއްމު މިއަދު. އިޙްސާސެއްނުވާނެއެވެ ހަމައެކަކަށްވެސް ފޮނިކަން އީމާންކަމުގެ ދާންދެން ވެއްޖައުމަށް ކިބައިގައި
 ބާއްވާ އުޚުވަތްތެރިކަން މިގޮތަށް. މައްޗަށެވެ ކަންތައްތަކުގެ ދުނިޔޭގެ އުޚުއްވަތްތެރިކަންވަނީ މީސްތަކުންގެ
  ."ނެތެވެ ދާއެއްފައި އެއްވެސް )ޙަޟްރަތުގައި ގެ هللا(އެއުޚުއްވަތްތެރިކަމަކުން  އެބައިމީހުންގެ މީހުންނަކަށް

 މެދުގައިވާ އެބައިމީހުންގެ ޤިޔާމަތްދުވަހު"   )166 :البقرة( Mz  y  xL  ެގ تعاىل هللا

ابن  ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް ތަފްސީރުގައި މިބަސްފުޅުގެ ."ކެނޑިގެންދާނެއެވެ ގުޅުމެއް ވަސީލަތަކާއި އެންމެހައި
ރަޙްމަތްތެރިކަމާއި )ބައިމީހުންގެ މެދުގައިވާއެ(މުރާދަކީ  ގެ أسباب މިއާޔަތުގައި. ވިދާޅުވިއެވެ  اسعب ،

  .ލޯބިވެރިކަމެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
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 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 165 ރަތުގެސޫ ބަޤަރާ .1

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 24 ސޫރަތުގެ ތައުބާ .2

 .ލޯބިވުން ދެކެ عليه وسلّم صلّى اهللارسول اهللا  ބޮޑަށް މުދަލަށްވުރެ ންނާއިއަހުލުވެރި، ނަފުސާއި ތިމާގެ .3

 .ނުކުރެއެވެ ދަލީލެއް މައްޗަކަށް ބޭރުވުމުގެ އިސްލާމްދީނުން ނަފީވުން އީމާންކަން .4

 އަދި. އިޙްސާސްވެއެވެ އެފޮނިކަމުގެ ފަހަރު ބައެއް އިންސާނާއަށް. ފޮނިކަމެއްވެއެވެ އީމާންކަމުގައި .5
 . ނުވެއެވެ އިޙްސާސެއް ބައެއްފަހަރު

. ނުވާނެއެވެ ލެއްޞިޙާ ރަޙްމަތެތެރިކަން ގެ هللا މެނުވީ ސަބަބުން އޭގެ ،ބަޔާންވުން މަލުޢަ ހަތަރު އެފަދަ ހިތުގެ .6
 . ނުވާނެއެވެ އިޙްސާސެއް ފޮނިކަން އީމާންކަމުގެ އެކަކަށްވެސް މެނުވީ ސަބަބުން ހަމައޭގެ އަދި

 ޤަތާއިޙަޤީ )اسعب عبداهللا بنރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް( ޞަޙާބީ ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .7
 ދުނިޔޭގެ އުޚުވަތްތެރިކަންވަނީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި މިއަދު". ދެނެވަޑައިގެންނެވިއެވެ ވިސްނަވާ ހާލަތަށް

 ."މައްޗަށެވެ ކަމެއްގެ ކޮންމެވެސް

8.  Mz  y  x L  ެތަފްސީރު ގ. 

 .ލޯބިވެއެވެ ބޮޑަށް ވަރަށް ދެކެ هللا މުޝްރިކުންވެސް ބައެއް .9

 މީހާގެ ލޯބިވާ ފަރާތްދެކެ އަށް ބަޔާންވެގެންވާ އާޔަތުގައި ވަނަ 24 ތުގެސޫރަ ތައުބާ ބޮޑަށް ވުރެ ދީނަށް ތިމާގެ .10
 .ވަޢީދު ހުރި މައްޗަށް

 ކުރުން ބަރާބަރު ލޯތްބާއި ދެކެވާންޖެހޭ هللا ލޯބި ވާ ދެކެ ޝަރީކު އެ ހަދައި ކަމުގައި ޝަރީކަކު ފަރާތެއް ނޫން هللا .11
  . ޝިރުކެވެ ބޮޑު އެއީ

  

  

  

++++++++
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31 

  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ ބަސްފުޅުގެ ވަޙީ އަންނަނިވި ގެ هللا

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ އެކަލާނގެ

 M<        ;  :  9  8  7    6  5    4  3  2  L    )175 :عمران آل(    
 ތިޔަބައިމީހުން ކިބައިން އެބައިމީހުންގެ ބުނެ ވިކަމަށްޖަމާ ލަޝްކަރު ޤުރައިޝުންގެ ޚިލާފަށް ތިޔަބައިމީހުންނާ"(: މާނައީ
 )ތިޔަބައިމީހުން( ކިބައިން އެކުވެރިންގެ އޭނާގެ ،އޭނާ. ޝައިޠާނާއެވެ އެއީ )ފަރާތަކީ އުޅުނު ގަންނަވަންބިރު

 ވާނަމަ ކަމުގައި މުއުމިނުން ތިޔަބައިމީހުންނަކީ. ބިރުވެތިނުވާށެވެ އެފަރާތްތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ފަހެ. ބިރުގަންނަވައެވެ
  ."ވާށެވެ ބިރުވެތި އަށް هللا ތިމަން

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

M p  o  n  m  l  k  j  i    u  t  s  r     q
w  v    ¡  �  ~  }  |   {  zy  xL    )18 :ةالتوب(   

، ޤާއިމުކޮށް ނަމާދު ،އީމާންވެ އާޚިރަތްދުވަހަށް އަށާއި هللا، ހަމައެކަނި ޢިމާރާތްކުރާނީ މިސްކިތްތައް ގެ هللا": މާނައީ
 އުއްމީދު ވުމަށް ތެރެއިން މީހުންގެ ލިބިގެންވާ ހިދާޔަތް، ފަހެ. މީހުންނެވެ ވާނުބިރުވެތި މެނުވީ އަށް هللا އަދި ،ޒަކާތްދީ
  ."ބަޔަކީ އެބައިމީހުންނެވެ ކުރެވޭ

  .ފައިވެއެވެވަޙީކުރައްވާ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 M\   [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  NL )10 :العنكبوت(   
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. އީމުއެވެޖައީމާންވެއް އަށް هللا އަހަރުމެން. ބުނާބަޔަކުވެއެވެ )ހަމައެކަނި ދުލުން( ތެރެއިން ތަކުންގެމީސް": މާނައީ
 هللا ދުއްތުރާތައް މީސްތަކުންގެ ހިނދު ތަކުލީފެއްޖެހޭ )މީސްތަކުންގެ ކިބައިން( އެބައިމީހުންނަށް މަގުގައި ގެ هللا، ފަހެ
  )1(."ހަދައިލަތެވެ ޢަޛާބުފަދައިން ގެ

  عليه وسلّم صلّى اهللارسول اهللا . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبوسعيد اخلدريންލެއްވި ރުއްސުهللا މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

"إِنَّ مضرنيِ أَنْ تقالي فعض اني النمحأَنْ تاِهللا، و طخبِس أَنْ سقِ اِهللا، ولى رِزم عهد
 كتؤا مل يلى مم عهذُماتكَر هدرالَ يصٍ، ورِيح صرح هرجاِهللا الَ ي قاُهللا، إِنَّ رِزيهةُ كَارِه" 

   )حلية األولياء وسنن البيهقي(
 هللا، ރުއްސުމާއި މީސްތަކުން ކޯފާކޮށްފައި هللا، ތިބާ ތެރޭގައި ކަންތައްތަކުގެ ބަލިކަށިވާ ޢަޤީދާ އީމާންކަމާއި":މާނައީ
 މީސްތަކުންނަށް މައްޗަށް އެއްޗެއްގެ ނުދެއްވި هللا ތިބާއަށް، ތަޢުރީފުކުރުމާއި މީސްތަކުންނަށް ށްމައްޗަ ރިޒުގުގެ ދެއްވި

 ދަމައެއް ދަހިވެތިކަމަކަށް މީހެއްގެ ދަހިވެތި ޤުރިޒު ގެ هللا ހަމަކަށަވަރުން. ހިމެނެއެވެ ރައްދުކުރުން ހުތުރުބަސް
  ."ނުކުރެވޭނެއެވެ އްވެސްމަނައެ ނުރުހުމަކަށް މީހެއްގެ ނުރުހޭ އަދި. ނުގަނެވޭނެއެވެ

صلّى اهللا عليه اهللا  رسول ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ  وسلّم

لْتمس رِضا الناسِ ا اس، ومنِأَرضى عنه الن، وعنه سِ رضي اُهللالْتمس رِضا اِهللا بِسخط الناا منِ"
هلَيطَ اُهللا عخاِهللا، س طخبِس، اسالن هلَيطَ عخأَسو" )ان يف صحيحهرواه ابن حب(   

 هللا. ދަންނައެވެ މަސައްކަތްކޮށްފިމީހާ ހޯދުމަށް ރުހިވޮޑިގަތުން ގެ هللا ނަމަވެސް ރުޅިވެރިކޮށްފައި މީސްތަކުން": މާނައީ
 ކޯފާކޮށްފައި هللا އަދި. ދެއްވާނެއެވެ ރުއްސަވާ އޭނާއަށް މީސްތަކުންވެސް އަދި. ހިވޮޑިގަންނަވާނެއެވެރު އޭނާއަށް

 އަދި. ކޯފާވެވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ މައްޗަށް އޭނާގެ هللا. ދަންނައެވެ މަސައްކަތްކޮށްފިމީހާ ހޯދުމަށް ރުހުން މީސްތަކުންގެ
  ."އެވެރުޅިވެރިކުރައްވާނެ މައްޗަށް އޭނާގެ މީސްތަކުންވެސް

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

                                                

 ބައެއްގެ މުނާފިޤު ދަޢުވާކުރާ އީމާންކަމަށް ދުލުން އެކަނިހަމަ އެވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި هللا މިއާޔަތުގައި :فائدة )1( 
 ޢަޛާބެއްކަމުގައި އައި ޙަޟްރަތުން ތަޢާލާގެ هللا ޖެހިއްޖެނަމަ މުޞީބާތެއް މަގުގައި ގެ هللا އެބައިމީހުންނަށް. ވާހަކައެވެ
  .މުރުތައްދުވެތެވެ އިދީންދޫކޮށްލަ ޔަޤީންކޮށް



  ްތައުޙީދު ފޮތ 

118 
 

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 175 ގެސޫރަތު آل عمران .1

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 18 ގެތައުބާ ސޫރަތު .2

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 10 ގެޢަންކަބޫތު ސޫރަތު .3

 . ސާބިތުވުން ގަދަވުން، ބަލިވުމާއި އީމާންކަން .4

 . ހިމެނެއެވެ ޢަލާމާތް ތިން ނަންގަނެވުނު އޭގެތެރޭގައި. އެވެވެޢަލާމާތްތަކެއް ބަލިވާ އީމާންކަން .5

 . ފަރުޟެކެވެ ތެރެއިންވާ ކަންތައްތަކުގެ ފަރުޟު ދީނުގެ ޚާލިޞްކުރުމަކީ އަށް هللا ބިރުވެތިކަން .6

 .ބަޔާންވުން ވާބުސަ މީހާގެ ބިރުވެތިވާ އަށް هللا ހަމައެކަނި .7

 .ބަޔާންވުން ސަޒާ އަށްހުރި ބިރުވެތިވާމީހާ އެހެންފަރާތްތަކަށްވެސް އެކު އާއި هللا .8

  

  

  

++++++++
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32 

  ުބާބ ނަންގަތް ވާހަކަ ބަސްފުޅުގެ ވަޙީ އަންނަނިވި ގެ هللا

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ އެކަލާނގެ

 MÔ       Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  L    )23 :املائدة(   

  ."ށެވެވަކީލުކުރާ އަށް هللا ހަމައެކަނި ވާނަމަ ކަމުގައި މުއުމިނުން ތިޔަބައިމީހުން": މާނައީ

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

M >   =  <  ;  :  9  8  7    E   D  C   B  A  @  ?
F     GL    )2 :األنفال(   

 އަދި. މީހުންނެވެ ދާ ބިރުވެތިވެގެން ހިތްތައް އެއުރެންގެ ހިނދު ގަނެވޭ ފުޅުނަން ގެ هللا މުއުމިނުންނަކީ ޙަޤީޤީ": މާނައީ
 އަދި. ދާމީހުންނެވެ އިތުރުވެގެން އީމާންކަން ހިނދު ކުރެވޭ ތިލާވަތު މައްޗަށް އެއުރެންގެ ތައްއާޔަތް އެކަލާނގެ
   ."މީހުންނެވެ ކުރާ ވަކީލު ރަސްކަލާނގެއަށް ވެރި އެއުރެންގެ ހަމައެކަނި

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 MM  L  K  J  I   H  G  F  L    )64 :األنفال(   

  ."ގެންވެއެވެވަޑައިފުދި هللا މުއުމިނުންނަށް ތަބާވި ކަލޭގެފާނަށް، ކަލޭގެފާނަށާއި !އޭނަބިއްޔާއެވެ": މާނައީ

  . ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 M}|  {  z  y  x  w  L    )3 :الطالق(   

  ".ވެފުދިގެންވާނެއެ އޭނާއަށް هللا ،ފަހެ. ދަންނައެވެ ވަކީލުކޮށްފިމީހާ އަށް هللا: "މާނައީ
عليه إبراهيم . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ اسابن عب ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި

 M Ô    Ø  ×  Ö  ÕL .ެއެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވ ހިނދު އެއްލައިލެވުނު އަލިފާނަށް السالم
 ކިހާ އެކަލާނގެ ގޮތުން ފަރާތެއްގެ ކީލުކުރެވޭވަ އަދި. ފުދިގެންވެއެވެ هللا އަހަރުމެންނަށް" )173 :آل عمران (

M  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ހިނދު ބުނި މީސްތަކުން އަށް وسلّم صلّى اهللا عليه دحمم އަދި !"ރަނގަޅުހެއްޔެވެ
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Ó  Ò      Ñ  L  )މީސްތަކުން ޚިލާފަށް ތިޔަބައިމީހުންނާ ހަމަކަށަވަރުން" )173 :عمران آل 
. ބިރުވެތިވާށެވެ އެބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުން، ފަހެ. ވެއްޖައޫއެވެމާޖަ )ލަޝްކަރު ޤުރައިޝުންގެ އެބަހީ(

M Ô    Ö .ބުންޏެވެ އަދި. އިތުރުވިއެވެ އީމާންކަން )މުއުމިނުންގެ( އެބައިމީހުންގެ )މިހެންބުނުމުން(   Õ
  Ø  ×L "ްކިހާ އެކަލާނގެ ގޮތުން ފަރާތެއްގެ ވަކީލުކުރެވޭ އަދި. ފުދިގެންވެއެވެ هللا އަހަރުމެންނަށ 

  )1( )البخاري رواه(".ރަނގަޅުހެއްޔެވެ

  

  :ލަތައްއަސްމަ ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ފަރުޟެކެވެ ތެރެއިންވާ ކަންތައްތަކުގެ ފަރުޟު ދީނުގެ ވަކީލުކުރުމަކީ ހަމަކަށަވަރުން .1

 . ޝަރުޠެކެވެ ތެރެއިންވާ ޝަރުޠުތަކުގެ އީމާންކަމުގެ ވަކީލުކުރުމަކީ ހަމަކަށަވަރުން .2

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ދެވަނަ ސޫރަތުގެ އަންފާލު .3

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 64 ރަތުގެސޫ އެ ހަމަ .4

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 3 ސޫރަތުގެ القالطّ .5

6. M  Ø  ×  Ö  ÕL  ެއެހެނީ. ބަޔާންވުން މާތްކަން މަތިވެރިކަމާއި މިކަލިމަފުޅުގ 

 ވިދާޅުވީ ވަގުތުގައި މުސީބާތުގެ صلّى اهللا عليه وسلّمد حمم އާއި عليه السالمإبراهيم  ހަމަކަށަވަރުން
 .މިކަލިމަފުޅެވެ

  

  

++++++++

                                                

 هللا އަޑިން ހިތުގެ ހާލަތެއްގައި ހުރިހާ ކަމެއް ހުރިހާ ތިމާގެ ހިފައި ތަކުގައިސަބަބު ލެއްވި هللا ވަކީލުކުރުމަކީ :تنبيه )1( 
 ގުރިޒު هللا .ވަކީލުކުރުން އަށް هللا އެކު މަސައްކަތްކުރުމާއި ހޯދުމަށް ރިޒުގު މިސާލަކަށް. ޙަވާލުކުރުމެވެ އާއި

 ގެގުރިޒު هللا. ނުވެއެވެ ދަވެގެންހުއް އިންސާނަކަށް އެއްވެސް އޮތުން ނުކޮށް މަސައްކަތެއް އެއްވެސް ދެއްވާނެކަމަށް
   . ލައްވަވާފައެވެ ވަނީ މަސައްކަތްކުރުން ސަބަބެއްކަމުގައި
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  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ ބަސްފުޅުގެ ވަޙީ އަންނަނިވި ގެ هللا

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ އެކަލާނގެ

 MR  Q    P  O    N    M  L  KJ   I  H  L   )99 :األعراف(   

 މީހުން ހަލާކުވެގެންވާ ގެއްލި !)ދަންނާށެވެ(؟ ވަނީހެއްޔެވެ މާންވެގެންއަ އެބައިމީހުން ތަދުބީރުފުޅުން ގެ هللا": މާނައީ
  ".އަމާންވެގެންނެއްނުވެއެވެ ތަދުބީރުފުޅުން ގެ هللا މެނުވީ

  . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 MK  J  I   H  G  F  E  D  L    )56 :احلجر(   

 މާޔޫސް ރަޙްމަތުން ގެ هللا މަގުފުރެދިފައިވާ ބަޔަކު މެނުވީ ދިއަ .ވިދާޅުވިއެވެ )އިބްރާހީމްގެފާނު: "(މާނައީ
  ".ނުވާނެއެވެ

صلّى اهللا  رسول اهللا ބެހޭގޮތުން ބޮޑެތިފާފައާ. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ ޢައްބާސް އިބުނު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ ކުރެވުމުން ސުވާލު އާ عليه وسلّم

"ربِاِهللالش كْرِ اِهللاكم نم ناَألمحِ اِهللا، وور نم أْساليار(  "، ووابن أيب حامت  رواه البز(   
  ."އަމާންވެގަތުމެވެ ތަދުބީރުފުޅުން ގެ هللا، މާޔޫސްވުމާއި ރަޙްމަތުން ގެ هللا، ޝަރީކުކުރުމާއި އަށް هللا": މާނައީ

  .ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ވާވެގެންވެއެވެރި ކިބައިން ގެ  عبداهللا بن مسعود ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި

رواه ( "من رحمة اِهللا، واليأْس من روحِ اِهللا أَكْبر الكَبائرِ اِإلشراك بِاِهللا، واَألمن من مكْرِ اِهللا، والقُنوطُ"
اقعبد الرز(   
 ގެ هللا، އަމާންވެގަތުމާއި ތަދުބީރުފުޅުން ގެ هللا، ޝަރީކުކުރުމާއި އަށް هللا: ފާފަތަކަކީ ބޮޑެތި އެންމެ: "މާނައީ

  ."މާޔޫސްވުމެވެ ދަރުމަވަންތަކަމުން ގެ هللا، ކަޑައިލުމާއި އުއްމީދު ރަޙުމަތުން

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 99 ރަތުގެސޫ األعراف .1
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 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 56 ސޫރަތުގެ احلجر  .2

 .ވަޢީދު ހަރުކަށި ހުރި މައްޗަށް މީހާގެ އަމާންވެގެންވާ ފުޅުން ރުތަދުބީ ގެ هللا .3

 . ވަޢީދު ހަރުކަށި ހުރި މައްޗަށް މާޔޫސްވުމުގެ ރަޙްމަތުން ގެ هللا .4

  

  

  

++++++++
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 ކަމެއްކަން ތެރެއިންވާ އީމާންވުމުގެ އަށް هللا ކެތްތެރިވުމަކީ މިންވަރުފުޅަށް ގެ هللا
  ބާބު ނަންގަތް

  

  .ވާފައިވެއެވެކުރައް ވަޙީ އެކަލާނގެ

 M  ?  >    =  <  ;:  9  8  7  6L    )11 :التغابن(   

 އީ هللا އަދި. ވައްދަވައެވެ އަލިކަން ހިދާޔަތުގެ ހިތަށް އެމީހެއްގެ هللا. ދަންނައެވެ އީމާންވެއްޖެމީހާ އަށް هللا: "މާނައީ
  ."ރަސްކަލާނގެއެވެ ދެނެވޮޑިގެންވާ މޮޅަށް އެއްޗެއް ހުރިހާ

قَلْعގެ هللا މުސީބާތަކީ އެ ޖެހުމުން މުސީބާތެއް އެއީ. ވިދާޅުވިއެވެ ތަފްސީރުގައި މިއާޔަތުގެ" -رمحه اهللا-ة م 
  ."މީހާއެވެ ޤަބޫލުކުރާ އަޑިން ހިތުގެ ރުހި އެކަމަށް ދަނެ ކަމެއްކަން ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު އޭނާއަށް ޙަޟްރަތުން

صلّى اهللا عليه  رسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ  أبو هريرة ިރުއްސުންލެއްވهللا މާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم

 "كُفْر ا بِهِمماسِ هيف الن ِتاَنثْنا :تلَى املَيةُ عاحالنِّيبِ، وسيف الن ِنصحيح مسلم( "الطَّع(   
، ކިޔުމާއި ޢައިބު ނަސަބަށް )އެކަކުއަނެކަކުގެ( އެއީ. ދެކަމެއްވެއެވެ ކުފުރުގެ ކިބައިގައިވާ ސްތަކުންގެމީ: "މާނައީ

  ."ހޭރުމެވެ ރޮއި މައްޗަށް މައްޔިތާގެ )މީހަކު މަރުވުމުން(

 اهللا عليه وسلّم صلّىرسول اهللا . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ  عبداهللا بن مسعود ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

"رض نا منم ساجلُلَي قشو ،دواخلُد بيةيلى اجلَاهوعا بِدعدو ،صحيح البخاري و مسلم( "وب(  
 މީހާ ގޮވާ ގޮވުންތައް ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ، ހެދުންވީދައި، މޫނުމަތީގައިތަޅައި )މުސީބާތްޖެހޭ ހިނދު"(: މާނައީ

  ."ތެރެއިންނުވެއެވެ އަހަރުމެންގެ

صلّى اهللا عليه  رسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ފާނުގެސްގެއަނަ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم

"كسأَم رالش هدببِع ادإِذَا أَرا، وينةَِ يف الدقُوبالع لَ لَهجع راخلَي هدباُهللا بِع ادإِذَا أَر  ،بِهبِذَن هنعاحوى يتيف 
ةاميالق موي رواه( "بِه نه واحلاكم والطرباينالترمذي وحس(   
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 ދުނިޔޭގައި ސަޒާ )ފާފަތަކުގެ އެއަޅާގެ( އެއަޅާއަށް އިރާދަކުރައްވައިފިހިނދު ހެވަކަށް އަޅާއަށް އެކަލާނގެ ،هللا": މާނައީ
 އެއީ. ޠާހިރުކުރައްވައެވެ އެއަޅާ ފާފަތަކުން އިޖައްސަވަ މުސީބާތްތައް ތަފާތު އެއަޅާއަށް އެބަހީ(. އަވަސްކޮށްދެއްވައެވެ

 .)ނުވުމަށްޓަކައެވެ ކިބައިގައި އެއަޅާގެ ފާފައެއް އެއްވެސް ލިބޭނޭ ސަޒާ ބައްދަލުކުރާއިރު އާ هللا އެއަޅާ ދުވަހު ޤިޔާމަތް
 އޭނާގެ އެބަހީ(. ބަހައްޓަވައެވެ އޭނާ ފާފަތަކާއިގެން އޭނާގެ ހިނދު އިރާދަކުރައްވައިފި ނުބަޔަކަށް އެކަލާނގެއަޅާއަށް އަދި

 ފުރިހަމައަށް ސަޒާ ފާފަތަކުގެ އޭނާގެ އޭނާއަށް ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އެއީ ).ފަސްކުރައްވައެވެ ސަޒާ ފާފަތަކުގެ
  )1( ".ދެއްވުމަށެވެ

  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު އަދިވެސް
َهللا إِذَا أَحب قَوما ابتالَهم فَمن رضي فَلَه الرضا، ومن سخطَ فَلَه إِنَّ عظَم اجلَزاِء مع عظَمِ البالَِء، وإِنَّ ا

   )نه الترمذيحس(" السخطُ
 ލިބޭ ބޮޑުވިވަރަކަށް މުސީބާތް އެބަހީ(. ބޮޑުކަމާއިއެކުގައެވެ މުސީބާތުގެ ބޮޑުކަންވަނީ ޖަޒާގެ ހަމަކަށަވަރުން": މާނައީ

 ފަހެ. ކުރައްވައެވެ އިމްތިހާނު އެބަޔަކު ލޯބިވެވޮޑިގެންފިހިނދު ބަޔަކުދެކެ ،هللا އަދި.) ބޮޑުވާނެއެވެ އަޖުރުވެސް

އެކަލާނގެ (އަދި . ވެއެވެ ރުހިވޮޑިގަތުން )ގެ هللا( އޭނާއަށް. ދަންނައެވެ މީހާ ރުހިއްޖެ )އިމްތިހާނަށް އެކަލާނގެ(
  ."ސެވުންވެއެވެނުރުއް )ގެ هللا(  އޭނާއަށް. ދަންނައެވެ ނުރުހިއްޖެމީހާ )އިމްތިހާނަށް

  

   :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 11 ސޫރަތުގެ التغابن .1

 . އީމާންވުމުގެތެރެއިންނެވެ އަށް تعاىل هللا ކެތްތެރިވުންވަނީ ރުހި މިންވަރުފުޅަށް ގެ تعاىل هللا ހަމަކަށަވަރުން .2

 . ކަމެކެވެ ކުފުރުގެ ކިޔުމަކީ ޢައިބު ނަސަބަށް މީހެއްގެ .3

 ހަރުކަށި ހުރި މައްޗަށް މީހާގެ ގޮވާ ގޮވުން ޖާހިލީ، ހެދުންވީދައި، ތަޅައި މޫނުމަތީގައި ހިނދު ޖެހޭ ސީބާތެއްމު .4
 .ވަޢީދު

 .ޢަލާމާތް އިރާދަކުރެއްވުމުގެ ހެވަކަށް އަޅާއަށް އެކަލާނގެ ،تعاىل هللا .5

 .ޢަލާމާތް އިރާދަކުރެއްވުމުގެ ނުބަޔަކަށް އަޅާއަށް އެކަލާގެ تعاىل، هللا .6
                                                

 އެދެފިނަމަ އަޖުރަށް އެކަމުން ކެތްތެރިވެ އޭނާ މުސީބާތަކީ މުސްލިމަކަށްޖެހޭ ދުނިޔޭގައި. ދަންނައެވެ :تنبيه) 1(
  .ކަނޑައިލާކަށްނުވާނެއެވެ އުއްމީދު ދޫކޮށް ރިކަންތެކެތް މުސީބާތްޖެހުމުން އެހެންކަމުން. އެކެވެފާރާއްކަ ފާފަތަކުގެ
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 .ޢަލާމާތް ލޯބިވެވޮޑިގަތުމުގެ އަޅަކުދެކެ تعاىل هللا .7

 .ޙަރާމްކަމެކެވެ ނުރުހުމަކީ މިންވަރުފުޅަށް ގެ تعاىل هللا .8

 . ބަޔާންވުން ސަވާބު ރުހުމުގެ އެކަމަށް ޖެހުމުން މުސީބާތެއް .9
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  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަތައް އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދެއްކުންތެރިކަމާ
  

  .ވާފައިވެއެވެކުރައް ވަޙީ تعاىل هللا

M áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø       ×   Ö    ê  é  è    ç  æ   å    ä      ã  â
ë    î  í    ìL    )110 :الكهف(    

 ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ ހަމަކަށަވަރުން. ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު !)އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ"(: މާނައީ
 ހަމަކަށަވަރުން. ބާވައިލެއްވެއެވެ ވަޙީ ގެ މައްޗަށްތިމަންކަލޭގެފާނު )އިމްތިޔާޒަކީ(. ސާނަކީމެވެއިން ފަދައިން

 ކުރާމީހާ އުއްމީދު ބައްދަލުކުރުމަށް ރަސްކަލާނގެއާ ވެރި އެމީހެއްގެ ފަހެ. އިލާހެކެވެ އެއް އިލާހަކީ ތިޔަބައިމީހުންގެ
 އެއްވެސް އަޅުކަމުގައި ކުރާ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް އޭނާގެ އަދި. ޢަމަލުކުރާހުށިކަމެވެ ޞާލިޙު އޭނާ، ފަހެ. ދަންނައެވެ
  ."ހުށިކަމެވެ ޝަރީކުނުކުރާ ފަރާތެއް

 وسلّم صلّى اهللا عليهرسول اهللا . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبو هريرة ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  . ވަޙީކުރެއްވިއެވެ تعاىل هللا. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

  )صحيح مسلم( "الشرك، من عملَ عمالً أَشرك معي فيه غَيرِي تركْته وشركَه نى الشركَاِء عنِأَناَ أَغْ"
 ޢަމަލެއްކޮށް. އެވެ هللا ތިމަން ފުދިވޮޑިގެންވަނީ ބޮޑަށް އެންމެ ޝިރުކުން، ޝަރީކުންކުރެ އެންމެހައި: "މާނައީ

 ޝިރުކު އޭނާގެ އާއި އޭނާ. ދަންނައެވެ ޝަރީކުކޮށްފިމީހާ ފަރާތެއް ނޫން هللا މަންތި އެކު އާއި هللا ތިމަން އެޢަމަލުގައި
  ".ދޫކޮށްލައްވާހުށީމެވެ هللا ތިމަން

 عليه وسلّم صلّى اهللارسول اهللا . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبوسعيد اخلدري ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

" ِكُمبِرالِ؟أَالَ أُخجحِ الداملَِسي ني مدنع كُملَيع فوو أَخا هولَ اِهللا، قَالَ: قَالُوا" مبسارلَى يب" : كرالش
نيزلِّي فَيصلُ فَيجالر مقُوي ،يلٍ اخلَفجظَرِ رن نى مراَ يمل ،هالَترواه أمحد(  "ص(   

 ޚަބަރު ކަމެއްގެ ބިރުވެތިވެލައްވާ މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ތިމަންކަލޭގެފާނު ރެބޮޑަށްވު އަށް المسيح دج: "މާނައީ
 !ރަސޫލާއެވެ ގެ هللا އޭ !އާދޭހެވެ. ދެންނެވިއެވެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން؟ ދެއްވަންހެއްޔެވެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް

 މީހަކު، ދެންފަހެ. ނަމާދުކުރެއެވެ ވެތެދު މީހަކު )މިސާލަކީ އޭގެ(. ޚަފީއެވެ ޝިރުކު އެއީ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
  )".މިއެވެ. (ޒީނަތްތެރިކުރެއެވެ ނަމާދު އޭނާގެ )ދެއްކުމަށްޓަކައި އެމީހާއަށް( ފެނުމުން ބަލާތަން
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 110 ސޫރަތުގެކަހުފު  .1

 ރައްދުވެގެންވުމާއި އެޢަމަލު ޖެނަމައްވެ މިންވަރެއް ވެސްކުޑަ ކަށްފަރާތަ ނޫން هللا ގައިތެރޭ ޢަމަލުގެ ޞާލިޙު .2
 .މައްސަލަ ބޮޑު )ބަޔާންވެގެންވާ( މެދު

 تعاىل هللا ސަބަބަކީ ބުންޔާދީ ރައްދުވެގެންވުމުގެ ޢަމަލު ޞާލިޙު ވެގެންވާ މަސްހުނި ޝިރުކާއި އެގޮތަށް .3
 .ފުދިވޮޑިގެންވުމެވެ ފުރިހަމައަށް

 هللا ސަބަބަކީ އަނެއް ތެރެއިން ސަބަބުތަކުގެ ރައްދުވުމުގެ ޢަމަލު ލިޙުޞާ މަސްހުނިވެގެންވާ ޝިރުކާ އެގޮތަށް .4
 . މަތިވެރިވެގެންވުމެވެ، ހެޔޮވެ ޝަރީކުންތަކަށްވުރެ ހުރިހާ تعاىل

 އަތުވެދާނެކަމަށް ދެއްކުންތެރިކަން، މައްޗަށް ޞަޙާބީންގެ އެކަލޭގެފާނުގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .5
 . ބިރުވެތިވެލެއްވުން

 هللا މީހަކު. މިފަދައިންނެވެ ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ ތަފްސީރު އެކަމުގެ صلّى اهللا عليه وسلّم اهللا رسول .6
 ފެނުމުން އޭނާއަށް ބަލާތަން މީހަކު ޒީނަތްތެރިކުރަނީ އެނަމާދު އޭނާ އެކަމަކު. ނަމާދުކުރެއެވެ އަށްޓަކައި
 .ދެއްކުމަށެވެ އެމީހާއަށް
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 ތެރެއިންވާ ޝިރުކުގެ އެދުމަކީ ދުނިޔެއަށް )ހަމައެކަނި( އޭނާގެޢަމަލުން ،އިންސާނާ
  ބާބު ނަންގަތް ކަމެއްކަން

  

  . ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

M M  L  K   J  I    H  G  N    V  U   T  S  R  Q  P  O
W  b  a  `   _  ^]   \  [  Z  Y   X            f  e  d  cL    )هود: 

15- 16(   
 އެބައިމީހުންނަށް هللا ތިމަން. ދަންނައެވެ އެދޭމީހުން ޒީނަތްތެރިކަމަށް އެތަނުގެ، ދިރިއުޅުމަށާއި ނިޔޭގެދު: "މާނައީ

 )ދުނިޔޭގައި( އެތާނގައި އަދި. ދެއްވާހުށީމެވެ ފުރިހަމައަށް )ދުނިޔޭގައި( އެތާނގައި ބަދަލު ޢަމަލުތަކުގެ އެބައިމީހުންގެ
 އެބައިމީހުންނަކީ. އުންޏެއްނުވާނެއެވެ މިންވަރެއް އެއްވެސް )އަޖުރުން އެބައިމީހުންގެ( އެބައިމީހުންނަށް

 އެތާނގައި އެބައިމީހުން އަދި. ނުވާމީހުންނެވެ ޖަޒާއެއް އެހެން ފިޔަވާ ނަރަކަ ދުވަހު އާޚިރަތް އެބައިމީހުންނަށްޓަކައި
  ".ބާޠިލުވެގެންވެއެވެ ޢަމަލެއް ހުރިހާ ކޮށްއުޅުނު އަދި. ވެގެންވެއެވެ ބަރުބާދު ކަމެއް ކުރިހުރިހާ )ދުނިޔޭގައި(
  
صلّى اهللا رسول اهللا  .ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبو هريرة  ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް

  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم

"تسعارِ، تنيالد دبع سع ت ،ةصياخلَم دبع سعمِ، تهرالد دبإِنْ عو ،يضر يطإِنْ أُع ،لَةياخلَم دبع سع
ِ يف سبِيلِ  هسفَر اننبِع ذآخ دبعى لبطُو ،قَشفَالَ انت كيإِذَا شو ،كَستانو سعطَ، تخطَ سعاِهللا، ملَ ي

 ةاسري احلإِنْ كَانَ ف ،اهمقَد ةربغم ،هأْسثَ رعيف أَش ِ ِ يف احلراسة، وإِنْ كَانَ في الساقَة كَانَ كَانَ
فَّعشي لَم فَعإِنْ شو ،ذَنْ لَهؤأْذَنَ ملَ يتاس إِن ،اقَةصحيح البخاري( "الس(   

 އަށްއަޅާ ސާލުގެ ޖަރީކުރެވިފައިވާ، ސާލާއި މަޚުމަލުގެ. ހަލާކުހުއްޓެވެ އަޅާއަށް ދިރުހަމުގެ، ދީނާރާއި": މާނައީ
 ލިބިއްޖެނަމަ )އެތަކެތި( އޭނާއަށް) .ހުއްޓެވެ ހަލާކު މީހާއަށް އުޅޭ މުދަލާއިގެން ދުނިޔޭގެ އެބަހީ(. ހަލާކުހުއްޓެވެ

 އެބަހީ. (ހުއްޓެވެ ޖެހޭ މޫނުވަތަށް އޭނާ އަދި. ހުއްޓެވެ ހަލާކު އޭނާއަށް. ރުޅިއާދެއެވެ ނުލިބިއްޖެނަމަ އަދި. ރުހެއެވެ
 ވަދެއްޖެނަމަ ކައްޓެއް ތަނަކަށް ގައިން އޭނާގެ )އުޅުމުގައި އުޅޭ މުދަލާއިގެން ދުނިޔޭގެ( އަދި .)ހުއްޓެވެ ބަރުބާދުވާ
 ހާލު ތަތްތެޅިގެންވާ ހިރަފުހުން ފައި، ހަޑިވެ އިސްތަށިގަނޑު އެމީހެއްގެ މަގުގައި ގެ هللا އަދި. ހުއްޓެވެ ނުނެގޭ އެކަށި

 ފޯރިމަރަން އޭނާ. ހުއްޓެވެ ބާއްޖަވެރިކަން ފާވެރިކަމާއިއު މީހާއަށް ހުރި ހިފައިގެން ލަގަނުގައި އަހުގެ އެމީހެއްގެ
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 އެކަންވެސް ހުރެއްޖެނަމަ ބަލަހައްޓަން ފަހަތް ލަޝްކަރުގެ އަދި. އަދާކުރެއެވެ ފުރިހަމައަށް އެކަން ހުރެއްޖެނަމަ
 )ކަމަކަށް( އަދި. ވެނުލިބެއެ ހުއްދައެއް އޭނާއަކަށް އެދެފިނަމަ ހުއްދައަށް )ކަމަކަށް( އޭނާ. އަދާކުރެއެވެ ފުރިހަމައަށް

 ކަމަކަށް އޭނާ ކިބައިން އެމީހުންގެ އެބަހީ." (ނުކުރެވެއެވެ ޤަބޫލެއްވެސް ޝަފާޢަތް އޭނާގެ ޝަފާޢަތްތެރިވެއްޖެނަމަ
. ސިފައިންނެވެ ހުރި އޭނާ އެއީ. ނުދޭނެއެވެ ކަމެއް އަހައްމިއްޔަތު އެއްވެސް އޭނާއަކަށް އެބައިމީހުން އެދެފިނަމަ
 އެދެނީ އޭނާ ޢަމަލުން އޭނާގެ ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. މީހެކެވެ މާތް އަގުހުރި އޭނާއަކީ ތުގައިޙަޟްރަ ގެ هللا ނަމަވެސް
  .)ޖާހަކަށްނޫނެވެ ދުނިޔޭގެ. އަޖުރަށެވެ އާޚިރަތުގެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .އެދުން ދުނިޔެއަށް އިންސާނާ ޢަމަލުން ކުރަންޖެހޭ އާޚިރަތަށްޓަކައި .1

 . ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ނަވަ 16 އަދި 15  ސޫރަތުގެ هود  .2

 ))عبد اخلميصة عبد الدينار، عبد الدرهم،(( އިންސާނާއަށް މުސްލިމު )ދަހިވެތިވެފައިވާ ދުނިޔެއަށް( .3
 . ކިއުން މިފަދައިން "އަޅާ ސާލުގެ އަދި، ދިރުހަމާއި، ދީނާރާއި"

. ރުހެއެވެ ލިބިއްޖެނަމަ އެތަކެތި ނާއަށްއޭ އެބަހީ". މިފަދައިންނެވެ ކުރެވިފައިވަނީ ތަފްސީރު އަޅާގެ މިތަކެތީގެ .4
 ".ނުރުހެއެވެ ނުލިބިއްޖެނަމަ

5. "كَستانو سعصلّى اهللا عليه  رسول اهللا) .ހުއްޓެވެ ބަރުބާދުވާ އޭނާ އަދި. ހުއްޓެވެ ހަލާކު އޭނާއަށް( "ت
 . ބަޔާންވެގެންވުން މިބަސްފުޅު ގެ وسلّم

6. "قَشتفَالَ ان كيإِذَا شވަދެއްޖެނަމަ ކައްޓެއް ތަނަކަށް ގައިން އޭނާގެ އުޅުމުގައި ދަލާއިގެންމު ދުނިޔޭގެ( "و 
 . ބަޔާންވުން މިބަސްފުޅުވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ .)ހުއްޓެވެ ނުނެގޭ އެކަށި

 .ތަޢުރީފު އާއި ސަނާ މުޖާހިދުގެ ސިފަވެގެންވާ ސިފަތަކުން ދިޔަ ބަޔާންވެގެން ޙަދީޘްފުޅުގައި އިސްވެދިޔަ .7

  

  

  

++++++++
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 ކުރެއްވި ޙަލާލު، ކުރުމުގަޔާއި ޙަލާލު ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ކުރެއްވި ރާމްޙަ هللا
 އަމީރުންނަށް ޢިލްމުވެރިންނަށާއި ކުރުމުގައި ޙަރާމް ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް

 ހަދައިފި ކަމުގައި ރައްބުންތަކެއް އެބައިމީހުން ފިޔަވައި هللا ފަހެ، ކިޔަމަންވެއްޖެމީހާ
  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ

  

 وسلّم صلّى اهللا عليهرسول اهللا  މިބުނަނީ އަހުރެން". ވިދާޅުވިއެވެ اسابن عب ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
. ވިދާޅުވިއެވެ ގެފާނު عمر ގެފާނާއި أبو بكر ތިޔަބުނަނީ ތިޔަބައިމީހުން )ހަމަބުނާއިރަށް(. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

  ."ކައިރިވެގެންވެއެވެ ހިލަވެހުން އުޑުން މައްޗަށް ގެތިޔަބައިމީހުން )ޙާލަތުވަނީނަމަ ތިޔަބައިމީހުންގެ މިގޮތަށް(

 ވެސް އެނގުމަށްފަހުގައި ޞައްޙަކަން ޙަދީޘް އާއި سند ޙަދީޘްގެ". ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا- إمام أمحد بن حنبل  އަދި
  ".އަޖައިބުވަމެވެ އަހުރެން މީހުންނާމެދު ކުރާ އިޚްތިޔާރު ރައުޔު ގެ الثوري سفيان

  . މިފަދައިންނެވެ ކުރައްވަނީވެސްވަޙީ تعاىلهللا ا އަދި

M d  c  b   a  `  _     ̂ ]  g   f  e       hL    )63 :النور(   

 ނުވަތަ ފިތުނައެއް އެބައިމީހުންނަށް، ޚިލާފުވާމީހުން ޙުކުމްފުޅާ ގެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا : "މާނައީ
  ."ވެމެކަބިރުވެތިވާހުށި، އަތުވެދާނެކަމަށް ޢަޛާބެއް ވޭންދެނިވި

 رسول اهللا صلّى اهللا މީހަކު. ޝިރުކެވެ މުރާދަކީ އޭގެ ؟ އެގޭހެއްޔެވެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކޮބައިކަން މުރާދަކީ ފިތުނައިގެ
  .އެކަށީގެންވެއެވެ ހަލާކުވެދިއުން އޭނާ، ކަންވަދެބާޠިލު ހިތަށް އޭނާގެ، ރައްދުކޮށްފިނަމަ ޙަދީޘްފުޅެއް ގެ عليه وسلّم

 މިއާޔަތް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ عدي بن حامت ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . އެއްސެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަނިކޮށް ކިޔަވައި

M ¬  «  ª   ©  ¨    ³  ²   ±  °   ̄  ®
´  ¶  µ  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ¸    Â  Á  ÀL    

   )31 :ةالتوب(
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 هللا بن مرمي، مسيح ނާއި،އަޅުވެރިން، ނާއިޢިލްމުވެރިން އެބައިމީހުންގެ )ހުލުކިތާބީންއަ(އެބައިމީހުން ": މާނައީ
 އެބައިމީހުންނަށް މެނުވީ ކުރުމަށް އަޅުކަން އިލާހަކަށް އެންމެ އެކަމަކު. ހަދައިފިއެވެ ކަމުގައި ރައްބުންތަކެއް ފިޔަވައި

 އެބައިމީހުން. ރަސްކަލާނގެއެވެ ނުވާ އިލާހަކު އްޤުޙަ ފިޔަވައި އެކަލާނގެ، އެކަލާނގެއީ. އަމުރުކުރެވިގެންނުވެއެވެ
  ."ވޮޑިގެންވެއެވެ ހުސްޠާހިރުވަންތަވެ އެކަލާނގެ ޝިރުކުތަކުން އެކުރާ

 އަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަހުރެން. "ވިދާޅުވިއެވެ عدي بن حامتރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
رسول . ނުކުރަމުއެވެ އަޅުކަމެއް އަޅުވެރިންނަކަށް ޢިލްމުވެރިންނަށާއި އެ އަހުރެމެން ހަމަކަށަވަރުން. ދަންނަވައިފީމެވެ

 ކުރުމުން ޙަރާމް އެބައިމީހުން ކުރެއްވިކަމެއް ޙަލާލު هللا. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم اهللا صلّى اهللا عليه
 އެބައިމީހުން މެއްޙަރާމްކުރެއްވިކަ هللا އަދި؟ ނުދެކެންހެއްޔެވެ ކަމުގައި ޙަރާމްކަމެއް އެކަން ތިޔަބައިމީހުން
. ނޫނެކެވެ. ދަންނަވައިފީމެވެ އަހުރެން؟ ނުދެކެންހެއްޔެވެ ޙަލާލުކަމެއްކަމުގައި އެކަން ތިޔަބައިމީހުން ޙަލާލުކުރުމުން

 އަޅުކަން އެބައިމީހުންނަށް، ފަހެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا. ދެކެމުއެވެ އެގޮތަށް އެކަން
   )ترمذي مسند أمحد سنن(  ."އީއެވެއެ ކުރުމަކީ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 63 ތުގެސޫރަ ނޫރު .1

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ނަވަ 31 ސޫރަތުގެ ތައުބާ .2

 އެބަހީ( هتنبي މައްޗަށްވާ މުރާދުގެ ޢިބާދަތުގެ އިންކާރުކުރެއްވި عدي بن حامتރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .3
 އެއަށް މާނަ ޢިބާދަތުގެ !ކިއެއްތަ އަދި. ވިސްނެވިގޮތެއްނޫނެވެ عدي بن حامت ހަމައެކަނި މުރާދަކީ ގެޢިބާދަތު
 .)ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ ވުރެ

صلّى اهللا رسول اهللا  ވީނަމަވެސް މަތިވެރިކަމުގައި ކިތަންމެ ގޮތުން ޢިލްމީ ނުވަތަ ގޮތުން މަޤާމުގެ މީހަކު( .4
هللا މާތް) މިކަމުގައި. ނުކުރެވޭނެއެވެ ޢަމަލެއް ބަހަކަށް އެމީހެއްގެ މަތީގައިކުރި ޙަދީޘްފުޅުގެ ގެ وسلّم عليه

 މިސާލު ގެ -رضي اهللا عنه-عمر   އާއި ،-رضي اهللا عنه- ، أبوبكر  اسعبداهللا بن عبރުއްސުންލެއްވި 
 .މިސާލުޖެއްސެވުން ގެ - رمحه اهللا-، سفيان الثوري - رمحه اهللا-أمحد  اإلمام  އަދި. ޖެއްސެވުން

 ދެކޭގޮތުގައި މީހުން ގިނަ މީސްތަކުންކުރެ މިއަދު. މިހާހިސާބަށެވެ ގޮސްފައިވަނީ ބަދަލުވެގެން ޙާލަތު ދުމިއަ .5
 އަދި. ކިޔެއެވެ ވަލީވެރިކަމޭވެސް އެޢަމަލަށް އަދި. ޢަމަލެވެ މާތް އެންމެ ކުރުމަކީ އަޅުކަން ރާހިބުންނަށް

 ޙާލަތު ފަހުން އެންމެ ދެން. ފިޤުހެވެ ޢިލްމާއި ގައިދެކޭގޮތު އެބައިމީހުން އަޅުކަންކުރުމަކީ ޢިލްމުވެރިންނަށް
 އަދި. ހިސާބަށެވެ ވެވޭ އަޅުކަން މީހުންނަށްވެސް ނުވާ ތެރެއިން ޞާލިޙުންގެ، ފިޔަވައި هللا ދިޔައީ ބަދަލުވެގެން

 . ހިސާބަށެވެ ވެވޭ އަޅުކަން ޖާހިލުންނަށް ބުނާނަމަ ގޮތަކަށް އެހެން
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   ު ބާބ ނަންގަތް ވާހަކަ ވަޙީބަސްފުޅުގެ އަންނަނިވި ގެ هللا

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ އެކަލާނގެ

M (  '  &  %  $  #  "  !  )    0  /  .  -  ,  +   *

2  1    9  8  7  6  5  4     3    >  =    <  ;  :L    

   )60 :النساء(

 އީމާންވެގެންވާކަމަށް ތްތަކަށްފޮ ބާވައިލެވުނު ކުރިން ކަލޭގެފާނުގެ ފޮތަށާއި ބާވައިލެވުނު ކަލޭގެފާނަށް": މާނައީ
 ހުށައަޅައި ޠާޣޫތަށް މައްސަލަ އެބައިމީހުންގެ؟ ތޯއެވެމުނުގަންނަވަ ދެކެވަޑައި ކަލޭގެފާނު ބަޔަކު ދަޢުވާކުރާ

 ޠާޣޫތަށް އެ ގެންވަނީކުރެވިއަމުރު އެބައިމީހުންނަށް އެކަމަކު. އެދެތެވެ އެބައިމީހުން ކުރުވުމަށް ޙުކުމް ޠާޣޫތުލައްވައި
  ."މަގުފުރައްދައިލުމަށެވެ މަގުފުރެދުމަކުން ދުރުވެގެންވާ އެބައިމީހުން އެދެނީ ޝައިޠާނާ އަދި. ވުމަށެވެކާފަރު

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

M    M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B     A  @

  Z  Y  X  W  V  U     T  S  R      Q  P  O  N

 ^         ]   \  [   _L )62- 61 :النساء(  

 )ޙުކުމްކުރުމަށްޓަކައި(އަރިހަށް  ގެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  ފޮތަށާއި ގެ هللا، އެބައިމީހުންނަށް އަދި": މާނައީ
. ފެނިލައްވާނެއެވެ ކަލޭގެފާނަށް އަނބުރައިލާތަން މޫނު ކިބައިން ކަލޭގެފާނުގެ މުނާފިޤުން ހިނދު ބުނެވިއްޖެ އަންނާށޭ

 ޙާލު އެބައިމީހުންގެ ހިނދު ޖެހިއްޖެ މުޞީބާތެއް އެބައިމީހުންނަށް ސަބަބުން ޢަމަލުތަކުގެ ކުރި އިމީހުންއެބަ، ފަހެ
. ބުނާނެތެވެ ޙާލު ހުވާކުރާ ގަންދީ هللا އައިސް އަރިހަށް ކަލޭގެފާނުގެ އެބައިމީހުން ދެން! ބާވައެވެ ކިހިނެއްވާނެ

  ."ނޭދެމުއެވެ އަހުރެމެން ނުވީމެ ހަމަޖެހުމަށް ޞުލްޙައަށާއި )މީސްތަކުންގެ މެދުގައި(

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 Mk  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  L )11 :ةالبقر(   
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. ބުނާނެތެވެ އެބައިމީހުން ބުނެވިއްޖެހިނދު ނުކުރާށޭ ފަސާދަ ބިންމަތީގައި، އެބައިމީހުންނަށް އަދި": މާނައީ
  ."މީހުންނެވެ ލާޙުކުރާއިސް ހަމައެކަނި އަހަރުމެންނަކީ

  . ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

M   ²  ±  °   ¯  ®  ¬«  ª  ©     ̈  §  ¦   ¥  ¤  £
  ³L )56 :األعراف(   

 އަށް هللا އަދި. ފަސާދަނުކުރާށެވެ، އިޞްލާޙުވުމަށްފަހު އެބިންމަތި، ބިންމަތީގައި ތިޔަބައިމީހުން އަދި: "މާނައީ
 ފުޅުރަޙްމަތް ގެ هللا ހަމަކަށަވަރުން. ދުޢާކުރާށެވެ އެދޭޙާލު )އެކަލާނގެ ރަޙްމަތަށް(، ބިރުވެތިވެ )ބަށްއެކަލާނގެ ޢަޛާ(

  ."ކައިރިވެގެންވެއެވެ އިޙުސާންތެރިންނާ

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 MÚ  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð  L   )50 :ةدئاملا(   

، އަށްވުރެ هللا ބަޔަކަށް ޔަޤީންކުރާ) އަށް هللا(އަދި ؟ ޙުކުމަށްހެއްޔެވެ ޖާހިލިއްޔަތުގެ އެދެނީއެ އެބައިމީހުން": މާނައީ
  "؟ކާކުހެއްޔެވެ ހެޔޮވެގެންވަނީ ޙުކުމްކުރުމުގެގޮތުން

صلّى اهللا عليه  رسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ عبداهللا بن عمر ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ފުޅުކުރެއްވިއެވެޙަދީޘް وسلّم

"بِه ا جِئْتمعاً لبت اهوكُونَ هى يتح كُمدأَح نمؤحديث صحيح، رويناه يف كتاب : قال النوري( "الَ ي
  )احلجة بإسناد صحيح

 ރީޢަތާޝަ ގެނެސްދެއްވި ތިމަންކަލޭގެފާނު ހުރިހާކަމެއް ހިތްއެދޭ އެމީހަކު، އެކަކުވެސް ތިޔަބައިމީހުންކުރެ": މާނައީ
 ޞައްޙަ މިއީ. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-اإلمام النووي  ".ނުވެއެވެ އީމާންވިކަމުގައި، ދާންދެން ތަބާވެއްޖައުމަށް
 ރިވާވެގެން ހަމައަށް އަހުރެންނާ ސަނަދާއިއެކު ޞައްޙަ މިޙަދީޘްފުޅު ގައި كتاب احلُجة އަދި. ޙަދީޘްފުޅެކެވެ

  .)އައިސްފައިވެއެވެ
 މިކަން މިހެން. އަރާރުމެއްހިނގިއެވެ މެދުގައި ޔަހޫދީއެއްގެ ކާއިޤަމުނާފި". ވިދާޅުވިއެވެ -ه اهللارمح-إمام شعيب  އަދި

 މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ދާނީ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ފައިސަލާ މިމައްސަލައިގެ އަހުރެމެންގެ. ބުނެފިއެވެ ޔަހޫދީކަލޭގެ ހިނގުމުން
. ބުނެފިއެވެ ކަލޭގެޤުމުނާފި. އެގެއެވެ މީނާއަށް ނުހިއްޕަވާކަން ރިޝްވަތު އެކަލޭގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. އަރިހަށެވެ

 އެބައިމީހުން ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ގާތަށެވެ ޔަހޫދީންގެ ދާނީ ކުރުވުމަށްޓަކައި ފައިސަލާ މިމައްސަލައިގެ އަހުރެމެންގެ
 ފައިސަލާ ގެއިމައްސަލަ އިއްތިފާޤުވީ ފަހުންއެންމެ މިދެމީހުން ކޮންމެއަކަސް ދެން. އެގެއެވެ މީނާއަށް ހިފާކަން ރިޝްވަތު

!   M. ލެއްވިއްޖެއެވެ މިއާޔަތްބާވައި ދެންފަހެ. ދިއުމަށެވެ ގާތަށް ބުރަންމާނީއެއްގެ ބަނޫޖުހައިނާގެ ކުރުވުމަށްޓަކައި

%  $  #  "........L                )أخرجه ابن جرير الطّربي( )60 :النساء (  
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 އަރައިރުންވީ )މައްސަލައެއްގައި(ބާވައިލެވުނީ  މިއާޔަތް. "ވިދާޅުވިއެވެ ވެރިން ޢިލްމު ބައެއް އަދި
 ގެރަސޫލާ ހުށައަޅާނީ މިމައްސަލަ އަހަރުމެންގެ. ބުނެފިއެވެ އެކަކު އެދެމީހުންކުރެ ފަހެ. ދެމީހުންނާބެހޭގޮތުންނެވެ

. އަށެވެ أشرف بن كعب )ސަރުދާރު ޔަހޫދީންގެ( ހުށައަޅާނީ މައްސަލަ އަހަރުމެންގެ. ބުނެފިއެވެ އަނެކަކު. އަރިހަށެވެ
 އެކަކު އެދެމީހުންކުރެ ފައިސަލާކުރެއްވުމަށްފަހު وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه ބެހޭގޮތުން މައްސަލައާއި، ދެންފަހެ(

 އަދި. ހުށައަޅައިފިއެވެ މައްސަލަ ގެފާނަށް عمر މިދެމީހުން ފަހުން އެންމެ ދެން )ނުރުހުމުން ފައިސަލާއަށް އެކަލޭގެފާނުގެ
رسول اهللا صلّى ، ފަހެ. ކިޔައިދީފިއެވެ ރަނގަޅަށް  ގެފާނަށް عمر ވާހަކަ ހިނގިގޮތުގެ މައްސަލަ އެކަކު ތެރެއިން އޭގެ
 އޭނާ ދިޔައީ ހިނގައި ކަންތައް. ވިދާޅުވިއެވެ ގެފާނުޢުމަރު މީހާއަށް ނުރުހުނު ފައިސަލާއަށް ގެ عليه وسلّم اهللا

 ކަނޑިން ކަރުގައި އޭނާގެ ޢުމަރުގެފާނު ބުނުމާއެކު ހަމައެހެން. އާއެކެވެ. ބުނެފިއެވެ މީނާ؟ ހެއްޔެވެ އެބުނިގޮތަށް
   )أخرجه الثّعليب(." ޤަތުލުކޮށްލައްވައިފިއެވެ އޭނާ ޖައްސަވައި

  

  :)1( ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 މަދަދު ންއާޔަތު މައްޗަށް ވިސްނުމުގެ މާނަ ޠާޣޫތުގެ އަދި. ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 60 ގެނިސާ ސޫރަތު .1
 .ހާސިލުވުން

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 11 ގެބަޤަރާ ސޫރަތު .2

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 56ގެ ސޫރަތު األعراف .3

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 50 ގެއަލްމާއިދާ ސޫރަތު .4

5. M %  $  #  "  !........L             ްإمام شعيب  ބެހޭގޮތުން ސަބަބާއި ބާވައިލެއްވުނު މިއާޔަތ
 .ބަސްފުޅު ވިދާޅުވެފައިވާ -رمحه اهللا-

 .ތަފްސީރު އީމާންކަމުގެ ދޮގުވެރި، އީމާންކަމާއި ތެދުވެރި .6

 

 

                                                

 ތަރުޖަމާކުރުމުގައި މިބާބު. ނުވެއެވެ ނަންގަނެވިގެންނެއް ނުސްޚާތަކުގައި ބައެއް މައްސަލަތައް މިބާބުގެ :تنبيه )1( 
 އެއްފަދައިން ބާބުތަކެކޭވެސް އެހެން އެއީ. ވެކެނުސްޚާއެ ނަންގަނެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ކުރީރުއިޚްތިޔާ އަޅުގަނޑު
  . ކުރުމަށްޓަކައެވެ ފުރިހަމަ މިބާބުވެސް
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 .ބަޔާންވުން ވާހަކަ ގޮތުގެ ކަންތައްކުރެއްވި ޢުމަރުގެފާނު މެދު ކަލޭގެއާޤު މުނާފި .7

 އްޖައުމަށްތަބާވެ ޝަރީޢަތާ ގެނަސްދެއްވި صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  ކަމެއް ހުރިހާ ހިތްއެދޭ އެމީހަކު .8
 .ހާސިލުނުވުން އީމާންކަން މީހަކަށް އެއްވެސް ދާންދެން

  

  

  

++++++++
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 ބެހޭ މީހާއާ ކުރާ އިންކާރު ސިފަފުޅުތަކަށް ބައެއް އިސްމުފުޅުތަކަށާއި ބައެއް ގެ هللا
  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަތައް

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

 M    A    @    ?  >  =  <   ;:  9  8   E  D  C  B        F  L    )الرعد: 
30(   

 )އެބައިމީހުންނަށް( ކަލޭގެފާނު. އިންކާރުކުރެތެވެ ރަޙްމާނަށް )މައްކާގެ މުޝްރިކުން( އެބައިމީހުން އަދި: "މާނައީ
 އެކަލާނގެ. ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ ރަސޫލާގެ ތިމަން ރަޙްމާނަކީ އެ )ތިޔަބައިމީހުން އިންކާރުކުރާ(. ވިދާޅުވާށެވެ

 އަދި. އަށެވެ އެކަލާނގެ ހަމައެކަނި އްވަނީކުރަ ވަކީލު ތިމަންކަލޭގެފާނު އަދި. ނުވެއެވެ އިލާހަކު ޙައްޤު ޔަވައިފި
  ."ޙަޟްރަތަށެވެ އެކަލާނގެ ހަމައެކަނި ވެސްވަނީވަޑައިގަތުން އެނބުރި ތިމަންކަލޭގެފާނު

 އެއްޗެހި ގޭވަރުގެނއެ އެބައިމީހުންނަށް، މީސްތަކުންނަށް". ވިދާޅުވިއެވެ ޢަލީގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
 އެކަލާނގެ އާއި هللا އެދެނީ ތިޔަ ތިޔަބައިމީހުން )ބުނެދީގެން އެއްޗެއް ވަރުގެ ގޭނނޭ މީސްތަކުންނަށް(. ބުނެދޭށެވެ
  "؟ހެއްޔެވެ ދޮގުކުރެވުމަށް ރަސޫލާ

 ގެ ބައްޕަ އެކަލޭގެފާނުގެ سابن طاوو  ކިބައިން ގެ معمر، ابن طاووس ކިބައިން ގެ إمام عبد الرزاق، معمر އަދި
 ގެ هللا، މީހަކު ދުވަހަކު އެއް. ރިވާކުރައްވައެވެ ންކިބައި ގެ  اسابن عبރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް طاووس، ކިބައިން

 އިންކާރު ޙަދީޘްފުޅަށް އެ ހިނދު އެހި ޙަދީޘްފުޅެއް ގެ وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه ބެހޭގޮތުން ސިފަފުޅުތަކާ
. ވިދާޅުވިއެވެ ފެނިވަޑައިގެން )އަށް  اسابن عب އެބަހީ( އެކަލޭގެފާނަށް އަޅައިގަންނަތަން ތުރުތުރު ގޮތުން ކުރުމުގެ

. އިޙުސާސްކުރެތެވެ މަޑުމައިތިރިކަން އަހާހިނދު އާޔަތެއް حمكم؟ ބިރެއްހެއްޔެވެ ކޮންފަދަ މިގަންނަނީ މިބައިމީހުން"
   ".اهـ. ވެހަލާކުވެގެންދެއެ ހިނދު އަހާ އާޔަތެއް މުތަޝާބިހު އަދި

 ހިނދު އެހި ކުރައްވަނިކޮށް ޒިކުރު ގެ رمحن ، صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا ، މީހުން ޤުރައިޝުވަންހައިގެ އަދި
 މިއާޔަތް ބެހޭގޮތުން އެބައިމީހުންނާ تعاىل هللا ،ދެންފަހެ. އިންކާރުކުރިއެވެ އެއިސްމުފުޅަށް އެބައިމީހުން

  ."ކުރެތެވެ އިންކާރު ރަޙްމާނަށް އެބައިމީހުން އަދި"    M ;:  9  8L . ެބާވައިލައްވައިފިއެވ
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ނެތިދިއުން އީމާންކަން އިންކާރުކުރުމުން ސިފަފުޅަކަށް ނުވަތަ އިސްމުފުޅަކަށް ގެ تعاىل هللا .1

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 30 ސޫރަތުގެ عدرال  .2

 .ދޫކޮށްލުން ނެދިނުންބު އެއްޗެހި ނުވިސްނޭވަރުގެ މީހާއަށް އަހާ .3

 އެކަންތައް ބުނެދިނުމުން އެއްޗެއް ނުވިސްނޭވަރު މީހަކަށް އެގޮތަށް އެއީ، ބަޔާންވުން ސަބަބު އެކަމުގެ .4
 އިންކާރު އެއީ އަދި. ކަމަކަށެވެ ގެންގޮސްދޭ އޭނާ ހިސާބަށް ދޮގުކުރެވޭ ރަސޫލާ އެކަލާނގެ އާއި هللا ވެގެންދާނީ
 . ވިޔަސްމެއެވެ ސްދުނުކުރިކަމުގައިގަ ދޮގުކުރުމަށް އެދެފަރާތް ކުރާމީހާ

 اسابن عبރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް މީހާއަށް ކުރި އިންކާރު ސިފަފުޅަކަށް ނުވަތަ އިސްމުފުޅަކަށް ގެ هللا .5
 . ކަށަވަރެވެ ހަލާކުވެއްޖެކަން އޭނާ އެބަހީ، ބަސްފުޅު ވިދާޅުވެފައިވާ

  

  

  

++++++++ 
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  ބާބު ނަންގަތް ކަވާހަ ވަހީބަސްފުޅުގެ އަންނަނިވި ގެ هللا

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ އެކަލާނގެ

 Md  c   b  a  `  _  ^  L    )83 :النحل(  
 ނިޢުމަތްތަކަށް އެ ޙާލުވެސް ދެނެތިބޭ ނިޢުމަތްތައް ގެ هللا )މައްކާގެ މުޝްރިކުން( އެބައިމީހުން": މާނައީ

  ."ކާފިރުންނެވެ )ގޮތް ޤަބޫލުނުކުރިޙައްޤު( މީހުންނަކީ ގިނަ އެބައިމީހުންކުރެ އަދި. އިންކާރުކުރެތެވެ

 އިންސާނާ މުރާދަކީ އިންކާރުކުރުމުގެ ނިޢުމަތްތަކަށް ގެ هللا. ވިދާޅުވިއެވެ ތަފްސީރުގައި މިއާޔަތުގެ -رمحه اهللا- جماهد 
  ."މުދަލެވެ ވާރުތަވީ އަހަރެންނަށް ފަރާތުން ކާބަފައިންގެ އަހަރެންގެ މިއީ". ބުނުމެވެ މިފަދައިން

 މީހަކު މިވެނި. "ބުނުމެވެ މިފަދައިން މީސްތަކުން، މުރާދަކީ އޭގެ. ވިދާޅުވިއެވެ -محه اهللار- عون بن عبداهللا 
  ."އެވެނިކަމެއްނުވީހެވެ ނުވާނަމަ

 ރެމެންގެއަހު މިކަންތައްވީ". ބުނުމެވެ މިފަދައިން މީސްތަކުން މުރާދަކީ އޭގެ. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا- ابن قتيبة 
  ."ބަބުންނެވެސަ ޝަފާޢަތްތެރިވުމުގެ އިލާހުން

  هيناجلزيد بن خالد ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ،-رمحه اهللا- اس ابن تيمية شيخ اإلسالم أبو العب އަދި

 )احلديث( "أَصبح من عبادي مؤمن بِي وكَافر: أَنَّ اَهللا تعالَى قَالَ" ާޙަދީޘްފުޅުގައިވ ރިވާކުރެއްވި
، ބަޔަކާއި އީމާންވި އަށް هللا ތިމަން ތެރެއިން އަޅުތަކުންގެ ގެ هللا ތިމަން. އްވިއެވެކުރެ ވަޙީ تعاىل هللا ހަމަކަށަވަރުން"

 ފަހަތުން މިބަސްފުޅުގެ  "-.އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ މިޙަދީޘްފުޅު -. ދުންކޮށްފިއެވެނހެ މިއަދު ބަޔަކު ކާފަރުވީ
. އައިސްފައިވެއެވެ ވާރިދުވެގެން އިންގިނަ ވަރަށްވެސް ސުންނަތުގައި ޤުރުއާނާއި ބަސްފުޅުތައް މިފަދަ. "ވިދާޅުވިއެވެ

 އެހެން ފިޔަވައި އެކަލާނގެ ނިޢުމަތްތައް އެކަލާނގެ މީހުންނަކީ އެބަޔާންކުރައްވާ ނުބައިކަން އެބައެއްގެ تعاىل، هللا
  ."މީހުންނެވެ ޝަރީކުކުރާ އެކަލާނގެއާ ނިސްބަތްކޮށް ފަރާތްތަކަށް

 ނިސްބަތްކުރުމުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހެން ފިޔަވައި އެކަލާނގެ ތްތައްނިޢުމަ ގެ تعاىل هللا(. ވިދާޅުވިއެވެ ސަލަފުން ބައެއް
 ވަރަށްވެސް ކެޔޮޅު އަދި. ރިވެތިވެގެންވެއެވެ ،ހެޔޮވެ ވެސް ވައިވަރަށް. ބަސްތަކެވެ މިފަދަ މީސްތަކުންގެ އެއީ )މިސާލަކީ
  .ބަސްތަކެވެ މިފަދަ ނިކުންނަ ދޫތަކުން މީސްތަކުންގެ ގިނަ އަދިވެސް. ވިސްނުންތޫނުވެގެންވެއެވެ ،މޮޅުވެ
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު އިންކާރުކުރުމުގެ ނިޢުމަތަށް އެ ދެނެގަތުމާއި ނިޢުމަތް .1

 ނުކުންނަކަން ދޫތަކުން މީސްތަކުންގެ ގިނަ ކަލިމަތައް އިންކާރުކުރެވޭ މިގޮތަށް ނިޢުމަތްތަކަށް ގެ تعاىل هللا .2
 .ދެނެގަތުން

 .ކިއުން އިންކާރުކުރުމޭ ނިޢުމަތަށް ގެ ىلتعا هللا ްބަސްތަކަށ މިފަދަ .3

 ޖަމަޢަވުން )އިންކާރުކުރުން، އިޤުރާރުވުމާއި ނިޢުމަތްތަކަށް ގެ تعاىل هللا އެބަހީ( ދޭތި އިދިކޮޅު ހިތުގައި .4
  .ސާބިތުވުން
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  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ ބަސްފުޅުގެ ވަޙީ އަންނަނިވި ގެ هللا 
  

  .ވެކުރައްވާފައިވެއެ ވަޙީ تعاىل هللا

 M±   °  ¯  ®  ¬  «  L    )22 :ةالبقر(   

  ."ނުހަދާށެވެ ޝަރީކުން އަށް هللا ،ޙާލު ދެނެތިބޭ ތިޔަބައިމީހުން، ފަހެ": މާނައީ

 އެއީ. ޝިރުކެވެ މުރާދަކީ ގެ "أنداد". ވިދާޅުވިއެވެ اسابن عب ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް ތަފްސީރުގައި މިއާޔަތުގެ
 ޝިރުކަކީ އެ އަދި. ޝިރުކެކެވެ ފޮރުވިގެންވާ ބޮޑަށް ވުރެވެސް ހިނިދުވުމަށް މަތީ އްގެހިލައެ ކަޅު ރެއެއްގައި ކަޅުއަނދިރި

 ގަންދީ ދިރިހުރުން ތިބާގެ އަދި. ގަންދީބުނަމެވެ اهللا( "وحياتي واِهللا، وحياتك يافُالَنُ". ބުނުމެވެ މިފަދައިން ތިބާ
لَوالَ ". ބުނުމެވެ މިފަދައިން ތިބާ އަދި .)ބުނަމެވެ ގަންދީ ރުންދިރިހު އަހުރެންގެ އަދި. މީހާއެވެ މިވެނި އޭ. ބުނަމެވެ

 ތިބާ ނުވަތަ) .އައީހެވެ ވަގުން ގާތަށް އަހުރެމެންގެ ނުވާނަމަ ކުއްތާ ކުޑަކުޑަ މި( "اللُّصوص كُلَيبةُ هذَا َألتانا
 މީހަކު އަދި.) އައީހެވެ ވަގުން ނުވާނަމަ އަސްދޫނި އިގޭގަ( "لَوالَ البطُِّ يف الدارِ َألتى اللُّصوص". ބުނުމެވެ މިފަދައިން
 އެދުނު ތިބާ އަދި. ގޮތެވެ އެދިވޮޑިގެންނެވި هللا މިއީ( "ماشاَء اُهللا وشئْت"  . ބުނުމެވެ މިފަދައިން އެކުވެރިޔާއަށް އޭނާގެ
  )... ނުވާނަމަ މީހަކު މިވެނި ދިއަ ނުވާނަމަ هللا( "وفُالَنٌ لَوالَ اَهللا". ެބުނުމުވ މިފަދައިން މީހަކު އަދި) .ގޮތެވެ

 އާއިއެކު هللا ހައްތާވެސް މިއީ. ނުކުރާށެވެ ބައިވެރި މީހަކު އެއްވެސް )އެކު އާއި هللا( ތިބާ ކަމެއްގައި އެއްވެސް މިއިން
  )رواه ابن أيب حامت(. ކުރުމެވެ ޝަރީކު

صلّى اهللا اهللا  رسول ވަރުންހަމަކަށަ. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ عمر بن خطاب ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم

"كرأَش أَو كَفَر رِ اِهللا فَقَديبِغ لَفح نم ")رواه الترمذي وحسحه احلاكمنه وصح(      
 ނުވަތަ. ޖެއެވެކާފަރުވެއް އޭނާ ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ. ދަންނައެވެ ހުވާކޮށްފިމީހާ ގަންދީ ފަރާތެއް ނޫން هللا": މާނައީ
  ".ކޮށްފިއެވެ ޝިރުކު

  . ވިދާޅުވިއެވެ عبداهللا بن مسعود ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  )جممع الزوائد(" َألنْ أَحلف بِاِهللا كَاذباً أَحب إِلَي من أَنْ أَحلف بِغيرِه صادقاً"



  ްތައުޙީދު ފޮތ 

141 
 

 އަހުރެންނަށް ކުރުންވެސް ދޮގުހުވައެއް ގަންދީ هللا ކުރުމަށްވުރެ ތެދުހުވައެއް ގަންދީ ފަރާތެއް ނޫން هللا"؛ މާނައީ
  ."ލޮބުވެތިކަންބޮޑެވެ

 صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ خذيفة ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

   )رواه أبو داود بسند صحيح(" َء اُهللا ثُم شاَء فُالَنٌماشا: ماشاَء اُهللا وشاَء فُالَنٌ، ولَكن قُولُوا: الَ تقُولُوا"
. ގޮތެވެ އެދުނު މީހަކު މިވެނި އަދި. އެދިވޮޑިގެންނެވިގޮތެވެ هللا". ނުބުނާށެވެ މިފަދައިން ތިޔަބައިމީހުން": މާނައީ
  ".ގޮތެވެ އެދުނު މީހަކު ދެންމިވެނި. ގޮތެވެ އެދިވޮޑިގެންނެވި هللا. ބުނާށެވެ މިފަދައިން ތިޔަބައިމީހުން އެކަމަކު

 ކިބަފުޅުން ގެ هللا އަހުރެން( "أَعوذُ بِاِهللا وبِك". ވެގެންވެއެވެ ރިވާ ކިބައިން ގެ - رمحه اهللا-إبراهيم النخعي   އަދި
 ހުއްދަވެގެން ބުނުން މީހަކު މިފަދައިން) .ރައްކައުތެރިކަމަށްއެދެމެވެ ކިބައިން ތިބާގެ އަދި. އެދެމެވެ ރައްކައުތެރިކަމަށް

 ކިބައިން ތިބާގެ ދެން. އެދެމެވެ ރައްކައުތެރިކަމަށް ކިބަފުޅުން ގެ هللا އަހުރެން( "أَعوذُ بِاِهللا ثُم بِك" އަދި. އެވެނުވެ
لَوالَ اَهللا ". ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު އަދި. ހުއްދަވެގެންވެއެވެ ބުނުން މީހަކު މިފަދައިން) .އެދެމެވެ ރައްކައުތެރިކަމށް

 هللا( "لَوالَ اَهللا وفُالَنٌ" ުއެކަމަކ. ދާނެއެވެ ބުނެވި މިހެން )... ނުވާނަމަ މީހަކު މިވެނި ދެން ނުވާނަމަ هللا( "ثُم فُالنٌ
  . ނުބުނާށެވެ މިހެން) ...ނުވާނަމަ  މީހަކު މިވެނި އަދި ނުވާނަމަ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 22 ސޫރަތުގެ ބަޤަރާ ބެހޭގޮތުން ޝަރީކުންނާ .1

 ހަމަކަށަވަރުން. ވިދާޅުވެތެވެ ތަފްސީރުގައި އާޔަތުގެ ލެއްވިފައިވާއިބާވަ ބެހޭގޮތުން ބޮޑުޝިރުކާ، ޞަހާބީން .2
 . ޝާމިލުވެގެންވެއެވެ ވެސް ކުޑަޝިރުކު އެއާޔަތުގައި

 .ޝިރުކެކެވެ ހުވާކުރުމަކީ ގަންދީ ފަރާތެއް ނޫން هللا ހަމަކަށަވަރުން .3

 ގޮތުން ފާފައިގެ ކުރުމަށްވުރެވެސް ދޮގުހުވައެއް ގަންދީ هللا ހުވައެއްކުރުންތެދު ގަންދީ ފަރާތެއް ނޫން هللا .4
 .ބޮޑުވެގެންވެއެވެ

5. "اوއަދި( "و (ިލަފުޒާއި މ "ثُم" )ްކުރިން ގެ واو ީއެބަހ(. ގުފަރަ މަޢުނަވީ ދެމެދުގައިވާ ލަފުޒާއި މި )ދެނ 
 مثّ، ޚިލާފަށް އެއާ. ވެގެންވެއެވެ ބަރާބަރު ގޮތުން ދަރަޖައިގެ ލަފުޒު ކުރެވޭ ޒިކުރު ފަހުން ލަފުޒާއި ކުރެވޭ ޒިކުރު
 .ވެގެންވެއެވެ މަތިވެރި ގޮތުން ދަރަޖައިގެ ވުރެ ށްޒަލަފު ކުރެވޭ ޒިކުރު ފަހުން ލަފުޒު ކުރެވޭ ޒިކުރު ކުރިން ގެ
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 އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން ނުކުރިމީހާއާ ކިފާޔަތު ކުރުމަށް ހުވާ ގަންދީ هللا
  ބާބު ތްނަންގަ ވާހަކަތައް

  

صلّى اهللا عليه رسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެبن عمر عبد اهللا  ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
الَتحلفُوا بِآبائكُم، من حلَف بِاِهللا فَلْيصدق، ومن حلف لَه بِاِهللا فَلْيرض، ". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم
 نمونم سفَلَي ضري رواه ابن ماجة بسند حسن(  " اِهللا لَم(   
. ދަންނައެވެ ހުވާކޮށްފިމީހާ ގަންދީ هللا. ނުކުރާށެވެ ހުވާ ގަންދީ ކާބަފައިން ތިޔަބައިމީހުންގެ، ތިޔަބައިމީހުން": މާނައީ
. ރުހޭހުށިކަމެވެ އޭނާ ފަހެ. ނައެވެދަން ހުވާކޮށްދެވިއްޖެމީހާ ގަންދީ هللا އެމީހަކަށް އަދި. ތެދުބުނާހުށިކަމެވެ އޭނާ، ފަހެ
  ."ނުވެއެވެ ގުޅުމެއް އެއްވެސް އާ هللا އޭނާ، ފަހެ. ދަންނައެވެ މީހާ ނުރުހިއްޖެ އަދި

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ބަޔާންވުން މަނާކަމެއްކަން ކުރުމަކީ ހުވާ ގަންދީ ކާބަފައިން .1

 .ރުކުރެވިފައިވުންއަމު ރުހުމަށް މީހާއަށް ހުވާކޮށްދެވިއްޖެ ގަންދީ هللا .2

 . ވާރިދުވުން ވަޢީދު މައްޗަށް މީހާގެ ނުރުހުނު އެކަމަށް ދެވުމުން ހުވާކޮށް .3
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 މިފަދައިން." ގޮތެވެ އެދުނު ތިބާ އަދި. ގޮތެވެ އެދިވޮޑިގެންނެވި هللا )މިއީ"(
  ބާބު ނަންގަތް ޙުކުމް ބުނުމުގެ

  

 صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ޔަހޫދީއަކު ދުވަހަކު އެއް. ވެގެންވެއެވެރިވާ ކިބައިން ގެ قتيلة ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ބުނެފިއެވެ )މުސްލިމުންނާ މުޚާތަބު ކޮށް( އައިސް އަރިހަށް ގެ
ادوا أَنْ إِذَا أَرr والكَعبة، فَأَمرهم النبِي : ماشاَء اُهللا وشئْت، وتقُولُونَ: إِنكُم تشرِكُونَ، تقُولُونَ"

  )حهرواه النسائي وصح( "ماشاَء اُهللا ثُم شئْت: ورب الكَعبة، وأَنْ يقُولُوا: يحلفُوا أَنْ يقُولُوا
 އެދިވޮޑިގެންނެވި هللا )މިއީ(. ބުނެތެވެ ތިޔަބައިމީހުން. ކުރެތެވެ ޝިރުކު ތިޔަބައިމީހުން ހަމަކަށަވަރުން: "މާނައީ
رسول اهللا صلّى ، ދެންފަހެ. ބުނަމުއެވެ ގަންދީ ކަޢުބާ. ބުނެތެވެ ތިޔަބައިމީހުން އަދި. ގޮތެވެ ދުނުއެ ތިބާ އަދި. ގޮތެވެ

 އަމުރު އެބައިމީހުންނަށް ބުނުމަށް އިން މިފަދަ އެދިއްޖެހިނދު ކުރުމަށް ހުވާ އެބައިމީހުން اهللا عليه وسلّم
 هللا )މިއީ(. އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ ބުނުމަށްވެސް ފަދައިންމި އަދި. ބުނަމުއެވެ ރައްބުގަންދީ ގެ ކަޢުބާ. ކުރައްވައިފިއެވެ
  ".ގޮތެވެ އެދުނު ތިބާ ދެން. ގޮތެވެ އެދިވޮޑިގެންނެވި

اهللا صلّى اهللا  رسول މީހަކު ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ اسابن عب ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
 ކަލޭގެފާނު އަދި. ގޮތެވެ އެދިވޮޑިގެންނެވި هللا )މިއީ( "َء اُهللا وشئْتماشا". ދަންނަވައިފިއެވެ އަށް وسلّم عليه

 ތިމަންކަލޭގެފާނު، ތިބާ. ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވައިފިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ ދެން. ގޮތެވެ އެދިވަޑައިގަތް

 އެދި هللا ހަމައެކަނި "ماشاَء اُهللا وحده" ).ތިބާ މިފަދައިން ބުނާށެވެ(؟ ހެއްޔެވެ ކަމުގައި ޝަރީކަކު އަށް هللا ތިޔަހެދީ
  .ވޮޑިގެންނެވިގޮތެވެ

 ކިބައިން ގެ -رضي اهللا عنه-  طُفَيل ،އަޚާ އެއްކިހުނުފުޅު ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
 )އެއްރެއަކު( ދެވުނީތީއާ ބަޔަކުގާތަށް ޔަހޫދީންގެ އަހަރެންނަށް". ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ

 عليه السالمير زع ތިޔަބައިމީހުން. ދަންނަވައިފީމެވެ އެބައިމީހުންނަށް އަހުރެން )އެހުވަފެނުގައި(. ފެނުނެވެ ހުވަފެނެއް
 އަހުރެންނަށް އެބައިމީހުން ދެން. ބަޔެކެވެ ރަނގަޅު ހާދަ ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ނުބުނާނަމަ މިހެން ދަރިކަލެކޭ ގެ هللا އަކީ

 މުޙައްމަދުގެފާނު އަދި. ގޮތެވެ އެދިވޮޑިގެންނެވި هللا( "محمد ماشاَء اُهللا وشاَء" ޔަބައިމީހުންތި. ބުނެފިއެވެ
 އަހުރެން ދެން. ރަނގަޅުބައެކެވެ ހާދަ ތިޔަބައިމީހުންނަކީވެސް ނުބުނާނަމަ މިހެން ).ގޮތެވެ އެދިވަޑައިގެންނެވި

 ގެ هللا އަކީ عليه السالم عيسى  ތިޔަބައިމީހުން. ބުނެފީމެވެ އެބައިމީހުންނަށް ދަމުން ކައިރިން ބަޔަކު ނަޞާރާއިންގެ
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. ބުނެފިއެވެ އަހުރެންނަށް އެބައިމީހުން ދެން. ބައެކެވެ ރަނގަޅު ހާދަ ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ނުބުނާނަމަ މިހެން ދަރިކަލެކޭ
 ދެން. ބައެކެވެ ރަނގަޅު ހާދަ ކީވެސްތިޔަބައިމީހުންނަ ނުބުނާނަމަ މިހެން "ماشاَء اُهللا وشاَء محمد" ތިޔަބައިމީހުން

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه އަހުރެން ދެން. ކިޔައިދީފީމެވެ އަހުރެން އެހުވަފެން ބައެއްމީހުންނަށް ވުމުން ދުންނހެ، ފަހެ
 ތިބާ މީހަކަށް އެއްވެސް. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ ކިޔައިދިނުމުން އެހުވަފެން އެކަލޭގެފާނަށް އައިސް އަރިހަށް ގެ وسلّم

 )ވަޑައިގެން ތެދުވެ އެކަލޭގެފާނު(، ދެންފަހެ .އާދޭހެވެ. ދަންނަވައިފީމެވެ އަހުރެން؟ ހެއްޔެވެ ދިނިން ކިޔައި އެހުވަފެން
 ޠުފައިލު ހަމަކަށަވަރުން. ދަންނާށެވެ ފަހު އެއަށް !أما بعد". ކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘްފުޅު ތަޢުރީފުކުރައްވާ ޙަމްދާއި އަށް هللا

 ތިޔަބައިމީހުން ހަމަކަށަވަރުން. ދީފިއެވެ ކިޔައިވެސް މީހުންނަށް ބައެއް އެހުވަފެން އަދި. ވެދެކެފިއެ ހުވަފެނެއް
 މަނާނުކުރެވުނު ކިބައިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހުރެ ކަމަކާ އެވެނި މިވެނި ޖުމްލައަކީ ތިޔަބުނެއުޅޭ
 !ކިއެއްތަ އަދި. ނުބުނާށެވެ އިން މިފަދަ  "اُهللا وشاَء محمدماشاَء " ތިޔަބައިމީހުން )މިއަށްފަހު( ވީމާ. ޖުމްލައެކެވެ

  ." ބުނާށެވެ މިފަދައިން  "هدحو اهللا اَءاشم" ތިޔަބައިމީހުން

  

  :ލަތައްއަސްމަ ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ދެނެގަތުން ޝިރުކު ކުޑަ، ޔަހޫދީން .1

  .ވިސްނެއެވެ ށްއޭނާއަ )ރަނގަޅުގޮތާއި ނުބައިގޮތް( އެދޭނަމަ ނަފްސު އިންސާނާގެ .2

 އެކަލޭގެފާނު) ބުނުމުން އޭ  "ماشاَء اُهللا وشئْت" މީހާ އައި އަރިހަށް ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا( .3
 މިފަދައިން "؟ހެއްޔެވެ ކަމުގައި ޝަރީކަކު އަށް هللا ތިޔަހެދީ ތިމަންކަލޭގެފާނު ،ތިބާ" ނުރުއްސަވާ އެކަމަށް
 އަހުރެން ފިޔަވައި ކަލޭގެފާނު( "بِه سواك مايل من أَلُوذُ" ވާއިރުއިޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފަ އޭނާއަށް

 މީހާގެ ކިޔާފައިވާ ދެބައިތު ފަހުގެ މިބައިތުގެ މިބައިތާއި .)ނުވެއެވެ އެހެންފަރާތެއް އެދޭނެ ރައްކައުތެރިކަމަށް
 !)ކެއްވޭބާވައެވެޝައް އެއްވެސް ވުމުގައި މުޝްރިކަކަށް އޭނާ އެބަހީ! (ކޮބައިބާވައެވެ ފަހެ ޙާލަކީ

4. "ئْتشاَء اُهللا واشاهللا صلّى اهللا عليه  رسول އެއީ. ނުހިމެނެއެވެ ތެރެއިން ޝިރުކުގެ ބޮޑު ކަލިމަތައް ފަދަ  "م
 މިވެނި ޖުމްލައަކީ ތިޔަބުނެއުޅޭ ތިޔަބައިމީހުން". ސަބަބުންނެވެ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުމުގެ މިފަދައިން وسلّم
 ."ޖުމްލައެކެވެ މަނާނުކުރެވުނު ކިބައިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެފާނަށްތިމަންކަލޭ ހުރެ ކަމަކާ އެވެނި

 .ކެވެވައްތަރެ ވަޙީގެ ހުވަފެނަކީ ރަނގަޅު ހަމަކަށަވަރުން .5

 .ވެއެވެ ހުވަފެން ރަނގަޅު ސަބަބެއްކަމުގައި ވުމުގެ ޝަރުޢު ޙުކުމް ބައެއް ،ފަހަރު ބައެއް .6

  

++++++++
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 ވާހަކަ ތަކުލީފުދީފި އަށް هللا ހަމަކަށަވަރުން ފިމީހާގޮވައި އެއްޗެހި ހަޑިހުތުރު ޒަމާނަށް
  ބާބު ނަންގަތް

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަޙީ تعاىل هللا

 MK  J  I  H  GF  E      D  C  B  A   @  ?      >   =  <  ;   LM  Q   P  O     N  L        

  )24 :اجلاثية(
 މެނުވީ ކަމުގައި ދިރިއުޅުން ދުނިޔޭގެ މިދިރިއުޅުން ހުރެމެންގެއަ. ބުނެތެވެ )މުޝްރިކުން( އެބައިމީހުން އަދި: "މާނައީ
 މެނުވީ ޒަމާން އަދި. އެވެދަނީމަރުވެ )އަނެއްބަޔަކު( އަހުރެމެން އަދި، ދިރި )އެއްބަޔަކު(އަހަރުމެން  )މިތާނގައި(. ނުވެއެވެ

. ނުވެއެވެ ލިބިގެނެއް އިމީހުންނަށްއެބަ ޢިލްމެއް އެއްވެސް އެކަމުގެ އަދި. ނުލައެވެއްނެތިކޮށެ ހަލާކުކޮށް އަހުރެމެން
  ."ނުވެއެވެ އެބައިމީހުން މެނުވީ ކަމުގައިބަޔަކު  ހީތަކެއްކުރާ )އެކަމުގައިނުބައި(

 وسلّم عليه صلّى اهللارسول اهللا . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبوهريرة ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  . އެވެވަޙީކުރެއްވި اهللا تعاىل. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

"،رهالد بسي ،مآد ننِي ابيذؤي ارهالنلَ والَّي أُقَلِّب ،رها الدأَنصحيح البخاري( "و(  
 އީ هللا ތިމަން އެހެނީ. ދެއެވެ ތަކުލީފު އަށް هللا ތިމަން ގޮވައި އެއްޗެހި ހަޑިހުތުރު ޒަމާނަށް ދަރިޔާ އާދަމުގެ: "މާނައީ
  ."އެވެ هللا ތިމަން ކުރައްވަނީ ތަކުރާރު ރޭދުވާ )އެބަހީ(. ޒަމާނެވެ

  .ވެއެވެ ރިވާޔަތެއްގައި އެހެން އަދި
"رهالد وفَإِنَّ اَهللا ه ،رهوا الدبسصحيح مسلم(  "الَ ت(  

 އެބަހީ(. ޒަމާނެވެ އީ هللا ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ނުގޮވާށެވެ އެއްޗެހި ހަޑިހުތުރު ޒަމާނަށް ތިޔަބައިމީހުން: "މާނައީ
  .)"ވެއެކަލާނގެއެ ތަދުބީރުކުރައްވަނީ ހިނގާހުރިހާކަމެއް މާނުގައިޒަ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .މަނާކުރެވިފައިވުން ގޮވުން އެއްޗެހި ހުތުރު ހަޑި ޒަމާނަށް .1
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 .ފައިވުންއިކި ދިނުމޭ ތަކުލީފު އަށް هللا، އެއްޗެހިގޮވުމަށް ހަޑިހުތުރު ޒަމާނަށް .2

3. "الد وفَإِنَّ اَهللا هرކުރުން ފިކުރު ވިސްނައި މިބަސްފުޅަށް.) ޒަމާނެވެ އީ هللا ހަމަކަށަވަރުން، ފަހެ( "ه. 

 ނުކުރިކަމުގައިތު ސްގަ އެކަން ހިތުން އޭނާގެ އެއީ. ގޮވައެވެ އެއްޗެހި ހަޑިހުތުރު ޒަމާނަށް އިންސާނާ ފަހަރު ބައެއް .4
 .ވީނަމަވެސްމެއެވެ
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  ބާބު ނަންގަތް ޙުކުމް ދިނުމުގެ ލަޤަބު ފަދަ) ޤާޟީ ޤާޟީންގެ( اةضي القُاضقَ
  

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبو هريرة ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

   )صحيح البخاري( "ملك اَألمالَك، الَ مالك إِالَّ اُهللا إِنَّ أَخنع اسمٍ عنداِهللا رجلٌ تسمى"
 ملك" އެމީހަކަށް މީހަކީ ކިޔައިފައިވާ ނަމެއް ނިކަމެތިވެގެންވާ އެންމެ ޙަޟްރަތުގައި ގެ هللا މަކަށަވަރުންހަ: "މާނައީ

الَكނުވެއެވެ ރަސްކަލަކު ޙަޤީޤީ ފިޔަވައި هللا. މީހާއެވެ ކިޔައިފައިވާ މިނަން )ރަސްކަލުންގެ ރަސްކަލާ( "اَألم."  

  . އެވެ "ޝަހެންޝާހު": ތަރުޖަމާއަކީ ގެ "ملك اَألمالَك" ވިދާޅުވިއެވެ - محه اهللار-سفيان بن عيينة 
  

  .ވެއެވެ ރިވާޔަތެއްގައި އެހެން އަދި
  )صحيح مسلم(  "رجلٍ علَى اِهللا يوم القيامة وأَخبثُه غْيظُأَ"

 މީހަކީ ހަޑިހުތުރުވެގެންވާ އެންމެ އަދި މީހަކީ ލިބިގެންވާ ކޯފާ އެންމެ ހަޟްރަތުގއި ގެ هللا ދުވަހު ޤިޔާމަތް": މާނައީ
 އެންމެ: މާނައަކީ ގެ نعـأَخ ޙަދީޘްފުޅުގައިއެވާ.)" މީހާއެވެ ކިޔައިފައިވާ މިނަން "ملك اَألمالَك" އެމީހަކަށް(

  .އެއްޗެވެ ނުވަތަ މީހާ ނިކަމެތިވެގެންވާ

  :މައްސަލަތައް ނެރެވުނު މިބާބުން

1. "الَكاَألم كلމަނާވެގެންވުން ކިޔުން ންމިނަ "م. 

 އެއީ. މަނާވެގެންވެއެވެ ކިޔުންވެސް ނަންތައް އެހެނިހެން މާނަދޭހަވާ ގެ "ملك األمالك" ހަމަކަށަވަރުން .2
 . ވިދާޅުވިފަދައިންނެވެ - رمحه اهللا-بن عيينة  سفيان

3. "الَكاَألم كلއެއީ. ދެނެގަތުން ބާރު އިވާއަޅައިފަ ޝަރީޢަތުން ނުކިއުމަށް ނަންތައް އެހެނިހެން މިފަދަ އާއި "م 
 މަނާވެގެންވަނީ ކިޔުން ނަންތައް މިފަދަ. މެއެވެ އެކުވެސް ޔަޤީންވުމާއި ނުކުރެވޭކަން ގަސްދު އޭގެމާނަ ހިތުން

 . ވާތީއެވެ ވެގެން ޚާއްޞަ ނަންތައް މިފަދަ އަށް تعاىل هللا
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 ބަދަލު ނަން އެކަލާނގެއަށްޓަކައި، ކުރުމާއި އިޙްތިރާމް އިސްމުފުޅުތަކަށް ގެ هللا
  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ ކުރުމުގެ

  

 އޭ مكَأبو احلَ ނަންފުޅަކަށް ةينكُ އެކަލޭގެފާނުގެ. "ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبو شريح ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނަށް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ފަހެ. ކިޔޭކަމުގައިވިއެވެ

إِنَّ قَومي إِذَا اختلَفُواِ يف شيٍء أَتونِي فَحكَمت بينهم، فَرضي : ، فَقَالَ"اَهللا هو احلَكَم، وإِلَيه احلُكْم إِنَّ"
: ِهللا، قَالَشريح، ومسلم، وعبدا: قُلْت" فَما لَك من الولَد؟! ما أَحسن هذَا: "كالَ الفَرِيقَينِ، فَقَالَ

   )رواه أبو داود وغريه(" أَنت أَبو شريحٍ: "َشريح، قَالَ: قُلْت" فَمن أَكْبرهم؟"
  أبو شريح، ފަހެ. ޙަޟްރަތަށެވެ އެކަލާނގެ ހަމައެކަނި ވަނީ حكم އަދި. އެވެ حكَم އީ هللا ހަމަކަށަވަރުން": މާނައީ

 ފައިސަލާއެކަމުގެ ( ވެއްޖެނަމަ އިޚްތިލާފު ކަމަކާ މީސްތަކުން ޤައުމުގެ އަހުރެންގެ ހަމަކަށަވަރުން. ވިދާޅުވިއެވެ
ފަހެ . ދެމެވެ ކޮށްފައިސަލާ މެދުގައި އެބައިމީހުންގެ އަހުރެން ދެން. އާދެއެވެ ގާތަށް އަހުރެންގެ) ކުރުމަށްޓަކައި
 ތިޔައީ. ކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘްފުޅު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ފަހެ. ރުހެތެވެ ށް ދެބައިމީހުންވެސްއެފައިސަލާއަ

 އާއި شريح. ދަންނަވައިފީމެވެ އަހުރެން؟ ހެއްޔެވެ ދަރިންނެއް ކޮންކޮން ތިބީ ތިބާގެ؟ ހެއްޔެވެ ގޮތެއް ރަނގަޅު ކިހާ
 އަހުރެން؟ ކާކުހެއްޔެވެ ބޮޑީ އެންމެ ތެރެއިން އެކުދިންގެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. އެވެ عبداهللا ިއާއ مسلم

 أبو شريح ކަލޭގެފާނަކީ )މީގެފަހުން(، ފަހެ". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. އެވެ "شريح". ދަންނަވައިފީމެވެ
  ".އެވެ

 

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 ގެއޭ އިސްތިޢުމާލުކުރާއިރު މީހަކަށް އެހެން އެއީ. އިޙުތިރާމްކުރުން ސިފަފުޅުތަކަށް އިސްމުފުޅުތަކަށާއި ގެ هللا .1
 . މެއެވެ ވިޔަސް ނުކުރިކަމުގައި ގަސްދު މާނަ

 .ބަދަލުކުރުން ނަން ގޮތުން ކުރުމުގެ އިޙްތިރާމް ސިފަފުޅުތަކަށް  އިސްމުފުޅުތަކަށާއި ގެ هللا .2

 .އިޚްތިޔާރުކުރުން ނަން ދަރިފުޅުގެ ބޮޑު އެންމެ ކިޔުމަށްޓަކައި ނަން  ةينكُ .3
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 މަލާމާތްކޮށް ރަސޫލާއަށް، ޤުރުއާނަށާއި އެއްޗަކަށާއި އެއްޗެއްގައިވާ އެ ޛިކުރު ގެ هللا
  ުބާބ ނަންގަތް ވާހަކަ މީހާގެ ފުރައްސާރަކުރާ

  

  . ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ تعاىل هللا

M X  W  V  U   T  S  _   ̂   ]  \  [  ZY         
  `L  )65 :ةالتوب(   

 އެބައިމީހުން ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ހުންނާއެބައިމީ) ވާހަކަތަކާއިމެދު އެދައްކާ ންޤުއެމުނާފި( ކަލޭގެފާނު": މާނައީ
 ތިޔަބައިމީހުން. ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު. މަޖާކުރީއެވެ މުނިފޫހިފިލުވައި ހަމައެކަނި އަހުރެމެން. ބުނާނެތެވެ

  "؟ހެއްޔެވެ ރަސޫލާއަށް އެކަލާނގެ، އާޔަތްތަކަށާއި އެކަލާނގެ، އަށާއި هللا ފުރައްސާރަކުރަނީ

 ގެ - رمحهم اهللا- قتادة  އަދި އާއި، زيد بن أسلم އާއި، حممد بن كعب އާއި، ابن عمرރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
 ގޮތުން މަފްހޫމުގެ ތަފާތުވިޔަސް ގޮތުން ޒީލަފް ރިވާޔަތްތައް ބޭކަލުންގެ މިއެންމެ(. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން
 ،ދޮގުވެރި ،ބޮޑު އެދުން މިއްލައަ ފަދަ މިޤާރީން. ބުނެފިއެވެ މުނާފިޤަކު ދުވަހު ހަނގުރާމައިގެ ތަބޫކު.) އެއްގޮތެވެ

 އާއި صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  މުރާދަކީ އޭނާގެ. ނުދެކެމެވެ އަހުރެން ފިނޑިބަޔަކު ވަގުތު ހަނގުރާމައިގެ
 ދޮގު ކަލޭ. ވިދާޅުވިއެވެ އޭނާއަށް  عوف بن مالكރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ފަހެ. ޞަޙާބީންނެވެ އެކަލޭގެފާނުގެ
 އަށް  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا އަހުރެން ހަމަކަށަވަރުން. މުނާފިޤެކެވެ ކަލެއަކީ !އެއްތަކި އަދި. ބުނެފިއެވެ

 ޚަބަރު އެކަލޭގެފާނަށް އަރިހަށް ގެ  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا عوف ، ދެންފަހެ. ދޭހުށީމެވެ ޚަބަރު ކަލޭގެ
 ކުރިން ދެއްވުމުގެ ޚަބަރު އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަތީފެނި އެކަލޭގެފާނަށް ހިނދު ވަޑައިގެންނެވި ދެއްވުމަށްޓަކައި

صلّى رسول اهللا  ކަލޭގެޤުއެމުނާފި، ފަހެ ދެން. ބާވައިލެއްވިފައިވާތަނެވެ ޤުރުއާން )ބެހޭގޮތުން ކަލޭގެއާ ޤުއެމުނާފި(
 ދަތުރު )ތުމަށްޓަކައިއެނބުރިވަޑައިގަ ލަޝްކަރާއިގެން( އެކަލޭގެފާނު އެއިރު. އަތުވެއްޖެއެވެ އަރިހަށް ގެ اهللا عليه وسلّم
، ފަހެ. ވެވަޑައިގެންނެވެ ސަވާރު މައްޗަށް ޖަމަލުކޮޅުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ އިންނެވީ އެކަލޭގެފާނު އަދި. ފައްޓަވައިފިއެވެ

 ޤާފިލާގެވާހަކަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ދަތުރު ހަމައެކަނި އަހުރެމެން !ރަސޫލާއެވެ ގެ هللاއޭ. ބުނެފިއެވެ ކަލޭގެޤުއެމުނާފި
 صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا . ވިދާޅުވިއެވެ  عمر بن عبداهللاރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް -. މަޖާކުރީއެވެ ދައްކައި

 އަދި -. ފަދައެވެ ފެންނަ އަހުރެންނަށް މިހާރުވެސް ވަނިކޮށް އެލިގަނެގެން ކަލޭގެ ޤުއެމުނާފި ވާފަށުގައި ޖަމަލުކޮޅުގެ ގެ
 وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه( އޭނާ އެހާލުގައި އަދި. ހަދައެވެ ރޮޅައިފު ފައި އޭނާގެ ޖެހި ފައިގައި އޭނާގެ ހިލަތައް
صلّى اهللا عليه رسول اهللا ، ފަހެ. މަޖާކުރީއެވެ ފިލުވައި މުނިފޫހި ހަމައެކަނި އަހުރެމެން. ގެންދިޔައެވެ ބުނަމުން )އަށް
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M \  `    _   ̂  ]    a. ގެންދެވިއެވެ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަމުން އަށް އޭނާ وسلّم
b  c  e  d  g  f L  " ްއެކަލާނގެ، އަށާއި هللا ފުރައްސާރަކުރަނީ ތިޔަބައިމީހުނ 

 އީމާންވުމަށްފަހު ތިޔަބައިމީހުން ހަމަކަށަވަރުން. ޢުޛުރުނުދައްކާށެވެ؟ ހެއްޔެވެ ރަސޫލާއަށް އެކަލާނގެ، އާޔަތްތަކަށާއި
 އެއްޗެއް އިތުރު އަދި. ނުލައްވައެވެ އްލަވައިވެސްބަ އެނބުރި ދިމާލަށް އޭނާއާ އެކަލޭގެފާނު ."މުއެވެއްޖައީކާފަރުވެ
  )أخرجه ابن جرير الطّربي وابن أيب حامت( . ނުވެއެވެ ވިދާޅުވެސް އޭނާއަށް

  

  :ލަތައްއަސްމަ ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 އެކަލާނގެ، އާޔަތްތަކަށާއި އެކަލާނގެ، އަށާއި هللا: މައްސަލައަކީ ބޮޑު އެންމެ ސާބިތުވި މިބާބުން .1
 .ބަޔާންވުމެވެ ކާފިރެއްކަން އަކީ ކޮށްފިމީހާ ފުރައްސާރަ ޞަޙާބީންނަށް ރަސޫލާގެ، ރަސޫލާއަށާއި

 އެމީހަކީ އެބަހީ. (މިއެވެ ކީތަފްސީރަ އާޔަތުގެ ވަނަ 65 ސޫރަތުގެ ތައުބާ ބެހޭގޮތުން މީހަކާ ކޮންމެ އެކަންކުރާ .2
 ).ކެވެކާފިރެ

 .ފަރަޤު ވާދެމެދު މާއިބުނު ހެޔޮބަސް ރަސޫލާއަށް އެކަލާނގެ އަށާއި هللا، ދެބައޮޑުވުމާއި .3

 ވާހަރުކަށިވުމާއި ދެމެދު މައްޗަށް ޢަދާވަތްތެރިންގެ ގެ هللا ޢަފޫކުރެއްވުމާއި ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ އެކަމަކަށް هللا .4
 .ފަރަޤު

 .ޢުޛުރުވެއެވެ ބައެއް އެކަށީގެންނުވާ ޤަބޫލުކުރުން ތެރެއިން ތަކުގެ ޢުޛުރު .5
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  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ ބަސްފުޅުގެ ވަޙީ އަންނަނިވި ގެ هللا

  

  . ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ

M c   b  a   ̀  _  ^  ]  \  [    j  i  h  g  f  e  d
m   l  k  w  v        u  t  s  rq  p    o      n     z  y  x

  {L    )50 :لتفص(   

 އޭނާއަށް هللا ތިމަން ،ރަހަ ޙްމަތެއްގެރަ ޙަޟްރަތުން ގެ هللا ތިމަން ތަކުލީފަށްފަހު ޖެހުނު އޭނާއަށް": މާނައީ
 ޤިޔާމަތް އަދި. ޙައްޤެކެވެ އަހުރެންގެ މިލްކުވެގެންވާ އަހުރެންނަށް މިއީ. ބުނެއެވެ އޭނާ ހަމަކަށަވަރުން ދައްކަވައިފިނަމަ

 ތަށްޙަޟްރަ ރަސްކަލާނގެ ވެރި އަހުރެންގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި. ނުކުރަމެވެ ޔަޤީނެއް އަހުރެން ކަމަކަށް އިމުވާނެޤާ
 ފާގަތިކަން އަހުރެންނަށް ޙަޟްރަތުގައިވެސް އެކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން ގެންދެވިއްޖެނަމަ އަނބުރައި އަހުރެން

 އަދި. ހުށީމެވެ ދެއްވާ هللا ތިމަން ޚަބަރު ތަކުގެ ޢަމަލު އެބައިމީހުންކުޅަ މީސްތަކުންނަށް ކާފަރުވީ ފަހެ. ލިބިގެންވެއެވެ
  ."ހުށީމެވެ ދައްކަވާ މީހުންނަށްއެބައި ރަހަވެސް ޢަޛާބުގެ ގަދަފަދަ

 މިތަނަވަސްކަމާއި އެބަހީ "هذَا بِعملي وأَنا محقُوق بِه". ވިދާޅުވިއެވެ ތަފްސީރުގައި ގެ "يل اذَه" -رمحه اهللا-  جماهد
  .ރެންނަށެވެއަހު ވަނީވެސް ވެގެންޙައްޤު މިކަން އަދި. މަސައްކަތުންނެވެ އަހުރެންގެ ލިބުނީ އަހުރެންނަށް ފާގަތިކަން

 މުރާދަކީ އޭނާގެ "يرِيد من عندي". ވިދާޅުވިއެވެ ތަފްސީރުގައި ގެ "يل هذا"اس  ابن عبރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
  . މުދަލެވެ އަމިއްލަ އަހުރެންގެ މިއީ

. ބުންޏެވެ ޤާރޫނު( )78 :القصص(   M'& %  $  #  "  !  L  ބަސްފުޅު ވަޙީ ގެ تعاىل هللا
 މިބަސްފުޅުގެ ).ސަބަބުންނެވެ ޢިލްމެއްގެ ކިބައިގައިވާ އަހުރެންގެ ލިބުނީ އަހުރެންނަށް މުދާތައް މި ހަމަކަށަވަރުން
 މުދާތައް މި. ބުންޏެވެ ޤާރޫނު( "علَى علْمٍ مني بِوجوه املَكَاسبِ". ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا- قتادة  ތަފްސީރުގައި
 ޢިލްމުވެރިން އަދިއެހެން. ސަބަބުންނެވެ ގުމުގެނއެ އަހުރެންނަށް ގޮތްތައް ހޯދޭނޭ އާމްދަނީ )ލިބުނީ އަހުރެންނަށް
 އަހުރެންނަށް މިމުދާތައް. ބުންޏެވެ ރޫނުޤާ(" علَى علْمٍ من اِهللا أَني لَه أَهلٌ". ވިދާޅުވިއެވެ ތަފްސީރުގައި މިއާޔަތުގެ
  . ޑިގެންވާތީއެވެދެނެވޮ هللا މީހެއްކަން އެކަށީގެންވާ މިމުދާވެރިކަމާ އަހުރެންނަކީ) ލިބުނީ
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 صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبو هريرة ލެއްވި ރުއްސުން هللاމާތް އަދި
  . އެއްސެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް

. މީހެކެވެ ހިފައިވާޖެ ބަލި ބަރަޞް އެކަކީ އެމީހުންކުރެ. ވިއެވެ މީހަކު ތިން އިސްރާއީލުގެ ބަނީ ހަމަކަށަވަރުން"
 ނުޙާއިމްތި މީހުން މިތިން تعاىل هللا ފަހެ. މީހެކެވެ ކަނުވެފައިވާ އަނެކަކީ އަދި. މީހެކެވެ ތަލަވެފައިވާ އަނެކަކަކީ
 ފުރަތަމަ އެންމެ މަލާއިކަތާ ދެންފަހެ. ފޮނުއްވިއެވެ މަލާއިކަތަކު ގާތަށް އެބައިމީހުންގެ އެދިވޮޑިގެން ކުރެއްވުމަށް
 ބޮޑުވެގެންވަނީ ލޮބުވެތިކަން އެންމެ ތިބާއަށް. ދަންނަވައިފިއެވެ ވަޑައިގެން ގާތަށް މީހާގެ ފައިވާޖެހި ބަރަޞްބަލި

 ކިބައިން އަހުރެންގެ މީސްތަކުން އަދި. ހަންގަނޑެކެވެ ރިވެތި އިކާރިވެތިކުލައަ. ބުނެފިއެވެ އޭނާ؟ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ
 ލުމުންވައިބީއްސަ އަތްޕުޅު ގައިގައި އޭނާގެ މަލާއިކަތާ ފަހެ ންދެ. ދިއުމެވެ ފިލައި ސިފަ އިޙުސާސްކުރާ ހުތުރުކަން
. ދެވިއްޖެއެވެ ހަންގަނޑެއް ރިވެތި ކުލައަކާއި ރިވެތި އޭނާއަށް ދެން. ފިލައިހިނގައްޖެއެވެ ހުތުރުކަން ކިބައިން އޭނާގެ

. ބުނެފިއެވެ އޭނާ؟ ހެއްޔެވެކޮބައި މުދަލަކީ ބޮޑު ލޮބުވެތިކަން އެންމެ ތިބާއަށް ދެން. ދަންނަވައިފިއެވެ މަލާއިކަތާ
 ).ޝައްކުވެވަޑައިގަތެވެ ބެހޭގޮތުން ޒާލަފު މިދެ އަށް - رمحه اهللا- إسحاق  ރާވީ ޙަދީޘްގެ(. ގެރިއެވެ ނުވަތަ. ޖަމަލެވެ
 އެ هللا "فيها بارك اُهللا لَك". ދެއްވިއެވެ ދުޢާކޮށް މަލާއިކަތާ އަދި. ދެވިއްޖެއެވެ އޭނާއަށް ޖަމަލެއް މާބަނޑު، ދެންފަހެ
. ދަންނަވައިފިއެވެ ވަޑައިގެން ގާތަށް މީހާގެ ތަލަވެފައިވާ މަލާއިކަތާ ދެންފަހެ !ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ ތިބާއަށް ޖަމަލުގައި
 ރިވެތި އިކާކުލައަ ރިވެތި. ބުނެފިއެވެ އޭނާ؟ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ ބޮޑުވެގެންވަނީ ލޮބުވެތިކަން އެންމެ ތިބާއަށް

 ފަހެ ދެން. ދިއުމެވެ ފިލައި ސިފަ އިޙުސާސްކުރާ ހުތުރުކަން ކިބައިން އަހުރެންގެ ސްތަކުންމީ އަދި. އިސްތަށިގަނޑެކެވެ
 އަދި. ހިނގައްޖެއެވެގެން ފިލައި ހުތުރުކަން ކިބައިން އޭނާގެ ލުމުންވައިބީއްސަ އަތްޕުޅު ގައިގައި އޭނާގެ މަލާއިކަތާ
 ބޮޑު ލޮބުވެތިކަން އެންމެ ތިބާއަށް. ދަންނަވައިފިއެވެ ތާމަލާއިކަ ދެން. ދެވިއްޖެއެވެ އިސްތަށިގަނޑެއް ރިވެތި އޭނާއަށް
. ދެވިއްޖެއެވެ އޭނާއަށް ގެރިއެއް މާބަނޑު، ދެންފަހެ. ޖަމަލެވެ ނުވަތަ ގެރި. ބުނެފިއެވެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އޭނާ މުދަލަކީ
 !ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ ށްތިބާއަ ގެރީގައި އެ هللا "فيها بارك اُهللا لَك". ދެއްވިއެވެ ދުޢާކޮށް މަލާއިކަތާ އަދި

 ބޮޑުވެގެންވަނީ ލޮބުވެތިކަން އެންމެ ތިބާއަށް. ދަންނަވައިފިއެވެ ވަޑައިގެން ގާތަށް ކަނުމީހާގެ މަލާއިކަތާ ދެންފަހެ
 އަހުރެންގެ އަހުރެންނަށް ،تعاىل هللا ދުށުމަށްޓަކައި މީސްތަކުން އަހުރެން. ބުނެފިއެވެ އޭނާ؟ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ

 ލޮލުގެ އޭނާގެ ،هللا ލުމުންވައިބީއްސަ އަތްޕުޅު ގައިގައި އޭނާގެ މަލާއިކަތާ ފަހެ ދެން. ރައްދުކޮށްދެއްވުމެވެ ފެނުން ލޮލުގެ
 މުދަލަކީ ބޮޑު ލޮބުވެތިކަން އެންމެ ތިބާއަށް. ދަންނަވައިފިއެވެ މަލާއިކަތާ ދެން. ރައްދުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ ފެނުން

 ކޮޅަކަށް ކުޑަދުވަސް. ދެވިއްޖެއެވެ އޭނާއަށް ބަކަރިއެއް މާބަނޑު، ދެންފަހެ. ވެބަކަރިއެ. ބުނެފިއެވެ އޭނާ؟ ކޮބައިހެއްޔެވެ
 މީހާގެ ޖެހިފައިވާ ބަރަޞްބަލި ކުރިން ދެންފަހެ. ވިހައިފިއެވެ ބަކަރިވެސް އަދި. ވިހައިފިއެވެ ގެރި ޖަމަލާއި ފަހު

، ގިނަވެ ގެރިތައް މީހާގެ ތަލަވެފައިވާ ންކުރި އަދި. މިލްކުވެއްޖެއެވެ ވާދީއެއް ޖަމަލުގެ އޭނާއަށް ގިނަވެ ޖަމަލުތައް
 ބަކަރީގެ އޭނާއަށް، ގިނަވެ ބަކަރިތައް މީހާގެ ކަނުވެފައިވާ ކުރިން އަދި. މިލްކުވެއްޖެއެވެ ވާދީއެއް ގެރީގެ އޭނާއަށް
 ވަޑައިގެން ގައިއެސޫރާ އޭނާގެ ގާތަށް މީހާގެ ޖެހިފައިވާ ބަރަޞްބަލި ކުރިން މަލާއިކަތާ ދެން. މިލްކުވެއްޖެއެވެ ވާދީއެއް

 މިއަދު. ކެނޑިއްޖެއެވެ ވަސީލަތްތައް ހުސްވެ ދަތުރުޒާދު އަހުރެންގެ. މިސްކީނަކީމެވެ އަހުރެންނަކީ. ދަންނަވައިފިއެވެ
 ތިބާއަށް. ނުވެވޭނެއެވެ ވާޞިލެއް ރަށަކަށް އަހުރެންނަކަށް ވީނުމެ މަދަދުން ތިބާގެ ދެން މަދަދުފުޅުންނާއި ގެ هللا
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 ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ހަމައަށް ށާރައަހުރެން މެދުވެރިކޮށް ދެއްވިފަރާތް މުދާ، ޑަކާއިހަންގަނ ރީތި ރީތިކުލައަކާއި
 ބައިވަރު އަދާކުރަންޖެހޭ އަހުރެން. ބުނެފިއެވެ އޭނާ ފަހެ. އެދެމެވެ ކިބައިން ތިބާގެ ދިނުމަށް ޖަމަލެއް ދަތުރުކުރާނޭ

. ދަންނަވައިފިއެވެ މަލާއިކަތާ .)ދެވޭކަށްނެތެވެ ޖަމަލެއް ތިބާއަށް އަހުރެންނަކަށް އެހެންކަމުން(. ޙައްޤުތައްވެއެވެ
؟ ހެއްޔެވެ ތިބާނުވަން ކަމުގައި މީހެއް ޖެހިފައިވާ ބަރަޞްބަލި އެއްދުވަސްވަރެއްގައި. ފަދައެވެ އެގޭ ތިބާ އަހުރެންނަށް

 هللا، ފަހެ؟ އްޔެވެހެ ތިބާނުވަން ކަމުގައި ފަޤީރެއް އަދި. އިޙްސާސްކުރެތެވެ ހުތުރުކަން ކިބައިން ތިބާގެ މީސްތަކުން އޭރު
 ކާބަފައިންގެ އަހުރެންގެ މުދަލަކީ މި. ބުނެފިއެވެ އޭނާ، ފަހެ. ކޮށްދެއްވިއެވެ މުއްސަނދި ތިބާ ދެއްވާ މުދާ ތިބާއަށް
 ،هللا ކަމުގައިވާނަމަ ދޮގުވެރިޔަކު ތިބާއަކީ. ދަންނަވައިފިއެވެ މަލާއިކަތާ، ފަހެ. މުދަލެވެ ވާރުތަވީ އަހުރެންނަށް ފަރާތުން
 އޭނާގެ ގާތަށް މީހާގެ ތަލަވެފައިވާ ކުރިން މަލާއިކަތާ ދެން !ދެއްވާށިއެވެ ބަދަލުކޮށް ތިބާ ޙާލަތަށް ގެކުރީ ތިބާގެ

 އޭނާވެސް. ދަންނަވައިފިއެވެ ދެންނެވިފަދައިން މީހާއަށް ޖެހިފައިވާ ބަރަޞްބަލި ކުރިން ވަޑައިގެން އެސޫރާގައި
 ވާނަމަ ކަމުގައި ދޮގުވެރިޔަކު ތިބާއަކީ. ދަންނަވައިފިއެވެ އިކަތާމަލާ ފަހެ. ދިންގޮތަށެވެ ޖަވާބު މީހާ ކުރީގެ ޖަވާބުދިނީ

  !ބަދަލުކޮށްދެއްވާށިއެވެ ތިބާ ޙާލަތަށް ކުރީގެ ތިބާގެ ،هللا

 އަހުރެންނަކީ. ދަންނަވައިފިއެވެ ވަޑައިގެން އެސޫރައިގައި އޭނާގެ ގާތަށް މީހާގެ ކަނުވެފައިވާ ކުރީގައި މަލާއިކަތާ ދެން
 ގެ هللا މިއަދު. ކެނޑިއްޖެއެވެ ވަސީލަތްތައް ހުސްވެ ޒާދު ދަތުރު އަހުރެންގެ. ތުރުވެރިއަކީމެވެދަ އަދި. މިސްކީނަކީމެވެ
 ލޮލުގެ ތިބާގެ ތިބާއަށް. ނުވެވޭނެއެވެ ވާޞިލެއް ރަށަށް އަހުރެންނަކަށް މެނުވީ ތިބާގެމަދަދުން ދެން މަދަދުފުޅުންނާއި

 ގޮތުން ޒާދެއްގެ ދަތުރު ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ހަމައަށް ށާރަ އަހުރެން މެދުވެރިކޮށް ފަރާތް ރައްދުކޮށްދެއްވި ފެނުން
 އަހުރެން ކުރިން މީގެ. ބުނެފިއެވެ އޭނާ، ފަހެ. އެދެމެވެ ކިބައިން ތިބާގެ ދިނުމަށް ބަކަރިއެއް އިސްތިޢުމާލުކުރާނެ
 ތިބާ، ފަހެ. އްވިއެވެރައްދުކޮށްދެ ފެނުން ލޮލުގެ އަހުރެންގެ އަހުރެންނަށް تعاىل هللا، ފަހެ. ވީމެވެ ކަނުމީހެއްކަމުގައި
 އަށްޓަކައި هللا. ބުނަމެވެ ގަންދީ هللا، ފަހެ. ދޫކޮށްލާށެވެ އަހުރެންނަށް ބޭނުންވަރަކަށް އަދި. ގެންދާށެވެ ބޭނުންވަރަކަށް

 މަލާއިކަތާ. ނުބުނާހުށީމެވެ ބަހެއްވެސް ބަރު ތިބާއަށް އަހުރެން ދޭތެރޭ އެއްޗަކާއި ގެންދިޔަ އަތުން އަހުރެންގެ ތިބާ
، ފަހެ. ނެކެވެޙާއިމްތި ކުރެވުނު މެދު ތިޔަބައިމީހުންނާ މިއީ. ބަހައްޓާށެވެ އަތުގައިގެ ތިބާ މުދާ ތިބާގެ. ވެދެންނެވިއެ

. ކޯފާވެވޮޑިގަންނަވައިފިއެވެ މައްޗަށް އެކުވެރިންގެ ދެ ތިބާގެ އަދި. ރުހިވޮޑިގަންނަވައިފިއެވެ ތިބާއަށް هللا ހަމަކަށަވަރުން
  )صحيح البخاري وصحيح مسلم(

  

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

1. ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 50 ގެސޫރަތު لتفص. 

2. M  c    e  d L  ެބަޔާންވުން ކޮބައިކަން މާނައަކީ މިބަސްފުޅުގ. 
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3. M  '&     %  $  #      "  L    ެބަޔާންވުން ކޮބައިކަން މާނައަކީ މިބަސްފުޅުގ. 

  .ޢިބްރަތް މަތިވެރި ގައިވާވާހަކައި އިސްވެދިޔަ މީހުންގެ ތިން އިސްރާއީލް ބަނީ .4

  

  

  

++++++++
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49 

  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ ބަސްފުޅުގެ ވަޙީ އަންނަނިވި ގެ هللا

  

  . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ

 Ml  k   j  ih    g  f  e  d  c  b  a       m  L    )األعراف: 
190(  
 އެދެއްވި އެކަލާނގެ، ހިނދު ދެއްވި ދަރިޔަކު ރިހަމަފުރާފު )ދެމަފިރިންނަށް( އެދެމީހުންނަށް ،هللا ފަހެ": މާނައީ

 ޝިރުކުތަކުން އެކުރާ އެބައިމީހުން هللا ފަހެ. ކުރިއެވެ ޝަރީކު އެދެމީހުން ފަރާތްތަކެއް އެހެން އެކަލާނގެއާ ނިޢުމަތުގައި
  ."ވަންތަވެވޮޑިގެންވެއެވެ ހުސްޠާހިރު މަތިވެރި

 ޙަރާމް ނަމެއް ކޮންމެ ނިސްބަތްކުރެވޭ އަޅުވަންތަކަން ކަށްފަރާތަ ނޫން هللا. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-ابن حزم 
 އެކަމަކު. ނަންނަމެވެ މިފަދަ الكعبة عبد عمر، عبد މިސާލަކަށް. އިއްތިފާގުވެގެންވެއެވެ ޢިލްމުވެރިން ވެގެންވާކަމަށް
 هللاމާތް ސީރުގައިތަފް އާޔަތުގެ އިސްވެދިޔަ  )1(.ވެގެންވެއެވެ އިސްތިސްނާ لبعبداملطّ ނަންތަކުން ޙަރާމްވެގެންވާ
  .ވިދާޅުވިއެވެ اسابن عب ރުއްސުންލެއްވި

                                                

 އެކަލޭގެފާނުގެ އިސްތިސްނާކުރެއްވީ ޢިލްމުވެރިން ނަންތަކުން ޙަރާމްވެގެންވާ ނަންފުޅު ގެ لبعبداملطّ :فائدة )1( 
 ލޭގެފާނުގެއެކަ !ކިއެއްތަ އަދި. ނޫންކަމަށްވާތީއެވެ މާނައިގައި ގެ ةعبدي ހިމެނިފައިވަނީ ޢަބްދު ނަންފުޅުގައި
. ދަންނައެވެ ވާހަކަ ގޮތުގެ ކިޔުނު لبعبداملطّ ށްއެކަލޭގެފާނަ. މާނައިގައެވެ ގެ غالم ހިމެނިފައިވަނީ عبد ނަންފުޅުގައި
 ތުރާބައްޕަފަ ގެފާނުގެލޭއެކަ އަކީ لباملطّ. އެވެ شيبة بن هاشم بن عبد مناف އަސްލުނަންފުޅަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ
 ގެ بنو جنّار ހުންނެވީ ފާނު ގެ لبعبداملطّ އޭރު. ވަޑައިގެންފިއެވެ މަދީނާއަށް لبملطّا އެއްފަހަރަކު. ބޮޑުބޭބެއެވެ
   އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ހާޝިމް ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ . ބޮޑުބޭބެއިންގެ ގާތުގައެވެ ފަރާތު މަންމަ ގެނުއެކަލޭގެފާ

ދެންފަހެ . ށް ލިބިވަޑައިގަތް ބޭކަލެކެވެގެ ފާނަކީ އެދެމީހުންނަ لبعبداملطّ. ގެ އަންހެނަކާއެވެ جنّار بنو
ގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބެއިންގެ ގާތުގައި ހުންނަވާ ޒުވާންވެވަޑައިގެންނެވި ހިނދު  لبعبداملطّ

. އިގެން މައްކާއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެއެކަލޭގެފާނު ގޮވަ ،لباملطّޑުބޭބެ އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕަފަރާތު ބޮ
ދަތުރުފުޅުގެ . އެކަލޭގެފާނު އިންނެވީ ބޮޑުބޭބެގެ ޖަމަލުގެ ފަހަތަށް ސަވާރުވެވަޑައިގެންނެވެއެދަތުރުފުޅުގައި 

ދެންފަހެ، މައްކާގެ އަހުލުވެރިންނަށް އެކަލޭގެފާނު . ހުން ތަތްތެޅިފައެވެފުސަބަބުން ބޮލާއި، ޖިސްމުފުޅުވަނީ ހިރަ
= 
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 އެކަމަނާގެ އެހިނދު. އިންނަވައިފިއެވެ އާލާސްވެ ޙައްވާގެފާނު ހިނދު ކުރެއްވި އެއްދާން ޙައްވާގެފާނާއެކު ، އާދަމްގެފާނު
 ދެކަނބަލުންގެ ޔަތި ނެރުނު ސުވަރުގެއިން ދެކަނބަލުން ތިޔަ އަހުރެންނަކީ. ބުނެފިއެވެ އައިސް އިބިލީސް ގާތަށް

 ފުއްލާގެ ދަޅުފީނި ބޮލުގައި ދަރިފުޅުގެ އެވާ ބަނޑުގައި ކަނބުލޭގެ ނޫންނަމަ. ބަސްއަހާށެވެ އަހުރެންގެ. އެކުވެރިޔާއެވެ
 މިވެނި ހަމަކަށަވަރުން އަދި. ބަނޑުފަޅައިލާނެއެވެ ކަނބުލޭގެ ނިކުންނަމުން އެދަރިފުޅު އޭރުން. ހުށީމެވެ ލައްވާ ދަޅު ދެ

. ބުނެފިއެވެ އަދި. ގެންދިޔައެވެ ބިރުގަންނަވަމުން އެދެކަނބަލުން )އިންޒާރުތައްދީ މިގޮތަށް(. ކުރާނަމެވެ އްކަމެ އެވެނި
، ފަހެ. ކުރެއްވިއެވެ އިންކާރު ބަސްއެހުމަށް އެސޮރުގެ އެދެކަނބަލުން، ފަހެ. ކިޔާށެވެ އޭ احلارث عبد އެދަރިފުޅަށް
. އިންނަވައިފިއެވެ އާލާސްވެ ފަހަރަށް ދެވަނަ ދެން. މަރުވެފައެވެ އޮތީ ޅުދަރިފު ރައްކައުވީއިރު ދަރިފުޅާއިގެން އެކަމަނާ

 އަދި. އަތުވެއްޖެއެވެ އިބިލީސް ގާތަށް އެދެކަނބަލުންގެ އަނެއްކާވެސް އިންނެވުމާއިއެކު އާލާސްވެ އެކަމަނާ ފަހެ
، ދެންފަހެ. ކުރެއްވިއެވެ ންކާރުއި އެހުމަށް ބަސް އެސޮރުގެ އެދެކަނބަލުން ފަހެ. ބުނެފިއެވެ ބުނިފަދައިން ހަމަކުރިން
 އަނެއްކާވެސް. އިންނަވައިފިއެވެ އާލާސްވެ ފަހަރަށް ތިންވަނަ ދެން. މަރުވެފައެވެ އޮތީ ދަރިފުޅު ރައްކައުވީއިރު އެކަމަނާ

 ންގެއެދެކަނބަލު، ދެންފަހެ. ބުނެފިއެވެ ބުނިފަދައިން ހަމަކުރިން އަދި. އަތުވެއްޖެއެވެ އިބިލީސް ގާތަށް އެދެކަނބަލުންގެ
 ދަރިފުޅަށް ލިބުނު އެދެކަނބަލުންނަށް މިފަހަރު އެހެންކަމުން. އުފެދިއްޖެއެވެ ލޯބި ދަރިވަންތަކަމުގެ ހިތްޕުޅުގައި

 ގެ تعاىل هللا   M   ih g  f  e  dL، ެފަހ. ކިޔައިފިއެވެ އޭ احلارث عبد އެދެކަނަބަލުން
 ކިބައިން ގެ -رمحه اهللا-إمام ابن أيب حامت، قتادة  ހަމަ އަދި )رواه ابن أيب حامت(. މިއެވެ މުރާދަކީ މިބަސްފުޅުގެ

 ކިޔަމަން އަށް هللا އާދަމުގެފާނާއި ޙައްވާގެފާނު،. ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭގެފާނު އެ. ރިވާކުރެއްވިއެވެ ސަނަދަކުން ޞައްޙަ
 އަޅުކަން ނގެއަށްއެކަލާ .)ބަސްއެހީއެވެ އިބިލީހުގެ އެބަހީ(. ބައިވެރިކުރިއެވެ އެހެންފަރާތެއް އާ އެކަލާނގެ ގަތުމުގައި
  )".ނޫނެވެ ކުރީކީ އަޅުކަން އިބިލީހަށް އެބަހީ( .ނޫނެވެ ކުރީކީ ބައިވެރި ފަރާތެއް އެހެން އެކަލާނގެއާ ކުރުމުގައި

 ގެނއިބަރަސްކަލާ ހަމަކަށަވަރުން( )189: األعراف( M\  [  Z L  إمام ابن أيب حامت، ހަމަ އަދި
 ގެ - رمحه اهللا-جماهد  ތަފްސީރުގައި މިއާޔަތުގެ )ދެއްވިފިނަމަ އަކުދަރި ފުރިހަމަ ފުރާ ދެކަނބަލުންނަށް އަޅަމެން
 ދަރިފުޅު ލިބޭ ދެކަނބަލުންނަށް ޙައްވާގެފާނާ އާދަމްގެފާނާއި އެބަހީ". ރިވާކުރެއްވިއެވެ ސަނަދަކުން ޞައްޙަ ކިބައިން

 سعيد އާއި حسن މިމާނައިގައި أيب حامت إمام ابن އަދި ."ގަތީއެވެ ބިރުފުޅު އެދެކަނބަލުން ނުވެދާނެތީ އިންސާނަކަށް
  . ކުރެއްވިއެވެ ޛިކުރު ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ކިބައިން ބޭބޭކަލުންގެ މިނޫން އާއި

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

  
= 

 غالمގެ  لباملطّނަވަނިކޮށް ފެނުނު ހިނދު، އެކަލޭގެގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބެގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އެ ޙާލަތުގައި އިން
   .އަދި އެނަންފުޅު އެކަލޭގެފާނަށް ހަރުކޮށްފިއެވެ. އޭ ކިޔައިގޮވަން ފަށައިފިއެވެ لبعبداملطّއެއްކަމަށް ހީކޮށް 
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 . ޙަރާމްވެގެންވުން ހުރިހާނަމެއް ކިޔޭ ނިސްބަތްކޮށްގެން އަޅުވަންތަކަން ފަރާތަކަށް ނޫން هللا .1

 .ތަފްސީރު ގެއާޔަތު ނަވަ 190 ގެސޫރަތު األعراف .2

 އެވާ ނަންގަނެވިގެން ގައި واقعة ފާނުގެެގެ حواء عليها السالم  އާއި عليه السالم آدم އިސްވެދިޔަ .3
 . ޝިރުކެއްނޫނެވެ ޙަޤީޤީ. ޝިރުކެކެވެ ނަންކިއުމުގައިވާ ހަމައެކަނި ޝިރުކަކީ

 ތެރެއިން ނިޢުމަތްތަކުގެ އެކަލާނގެ އެއީ ދެއްވުން ދަރިޔަކު އަންހެން ފުރިހަމަ ފުރާ މީހަކަށް تعاىل هللا .4
 . ނިޢުމަތެކެވެ

 ޝިރުކާ ކުރެވޭ އަޅުކަންކުރުމުގައި އެކަލާނގެއަށް ޝިރުކާއި ކުރެވޭ ގަތުމުގައި ކިޔަމަން އަށް تعاىل هللا .5
 .ބަޔާންކޮށްދެއްވުން ސަލަފުންގު ފަރަ ދެމެދުހުރި
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  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ ބަސްފުޅުގެ ވަޙީ އަންނަނިވި ގެ هللا

  

 MNM   L  K  J  I  HG  F  E  D  C  L )180 :األعراف(   

 ތިޔަބައިމީހުން ،އެއިސްމުފުޅުތަކުން ،ފަހެ. އަށެވެ هللا ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އިސްމުފުޅުތައް ރިވެތި އެންމެ އަދި": މާނައީ
  )1( ."ދޫކޮށްލާށެވެ ހުންތިޔަބައިމީ މީހުން ކުރާ އިލްޙާދު އިސްމުފުޅުތަކުގައި އެކަލާނގެ އަދި. ދުޢާކުރާށެވެ އެކަލާނގެއަށް

 އިސްމުފުޅުތަކުގައި ގެ هللا ކިބައިން ގެ اسعبداهللا بن عب ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް ،بن أيب حامتاإمام 
  . ނަޤުލުކުރެއްވިއެވެ ކަމުގައި ކުރުން ޝިރުކު މުރާދަކީ ކުރުމުގެ ދުޙާއިލް

 ލަފުޒުން އިލާހުގެ އަށް الَت ބައިމީހުންގެއެ މުޝްރިކުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ޢައްބާސްގެ ނުއިބު ހަމަ އަދި
 މުރާދަކީ އިލްޙާދުކުރުމުގެ އިސްމުފުޅުތަކުގައި ގެ هللا(. ނަންދިނެވެ ލަފުޒުން ގެ عزيز އަށް عزى އަދި. ނަންދިނެވެ

  ).މިއެވެ

  

  
                                                

 ގޮތަކަށް ހަތަރު އަހުލުވެރިން ތަކުގެޢަޤީދާ ބާޠިލް. ލަންބައިލުމެވެ އެއްފަރާތަށް މާނައަކީ އިލްޙާދުގެ :يقول املترجم )1( 
 ބާޠިލް ސިފަފުޅުތަކުން އިސްމުފުޅުތަކާއި އެކަލާނގެ )1. (ދުކުރެތެވެޙާއިލް އިސްމުފުޅުތަކުގައި ތަޢާލާގެ هللا

 އަށް عزى ނަންދިނުން ލަފުޒުން ގެ هللا އަށް الَت އެބައިމީހުންގެ މުޝްރިކުން މިސާލަކަށް .ނަންދިނުން އިލާހުންތަކަށް
. އިތުރުކުރުން ފަރާތުން ތިމާގެ ސިފަފުޅުތަކަށް އިސްމުފުޅުތަކަށާއި އެކަލާނގެ )2( .ނަންދިނުން ންޒުފްލަ ގެ عزيز

 ނގެއަށްއެކަލާ ސިފައެއް ނުވަތަ ނަމެއް ނުވާ ދެއްވާފައިބަޔާންކޮށް ރަސޫލާ އެކަލާނގެ އާއި هللا މިސާލަކަށް
 އެކަލާނގެ ށްމިސާލަކަ. އުނިކުރުން ސިފަފުޅުތަކުން އިސްމުފުޅުތަކާއި ގެނއެކަލާ )3(. ސްބަތްކުރުންނި

 ޚާއްޞަކޮށް އެކަލާނގެއަށް ސިފަފުޅުތަކެއް ނުވަތަ ނަންފުޅުތަކެއް ތިމާރުހޭ ސިފަފުޅުތަކުން އިސްމުފުޅުތަކުންނާއި
. ނުރުހުން ސިފަފުޅުތަކަށް އިސްމުފުޅުތަކަށާއި ބާކީ އަދި .ދުޢާކުރުން އެކަލާނގެއަށް ތަކުންޅުސިފަފު އެނަންފުޅުތަކާއި

 ނުވަތަ .އިންކާރުކުރުން އިސްމުފުޅުތަކަށް ސިފާތީ ނުވަތަ .ކުރުން ތައުވީލު ތައްމުފުޅުއިސް ސިފާތީ އެކަލާނގެ )4(
معتزِلَة، أَشعرِية، جهمية،  މިސާލަކަށް .ބުނުން ވައްތަރުކަމަށް މަޚްލޫޤުންނާ އިސްމުފުޅުތައް ސިފާތީ އެކަލާނގެ
  .اهـ. ގޮތެވެ ކުރާ ންތައްކަ އަހުލުވެރިން ތަކުގެ فرقة ބާޠިލް ފަދަ ماترِيدية
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ސާބިތުވުން ލިބިވޮޑިގެންވާކަން އިސްމުފުޅުތައް އަށް هللا .1

 .ސާބިތުވުން ކަމުގައި އިސްމުފުޅުތައް ރިވެތި އެންމެ އިސްމުފުޅުތަކަކީ ލިބިވޮޑިގެންވާ ލާނގެއަށްއެކަ .2

 . ގެންވުންކުރެވިއަމުރު ދުޢާކުރުމަށް އެކަލާނގެއަށް އިސްމުފުޅުތަކުން އެކަލާނގެ .3

 .ކަނޑައިލުން ގުޅުން މުލްޙިދުންނާއި ޖާހިލު އިންކާރުކުރާ އިސްމުފުޅުތަކަށް ގެ هللا .4

 .ތަފްސީރު ގޮތުގެ ކުރެވޭ އިލްޙާދު މުފުޅުތަކުގައިއިސް ގެ هللا .5

  .ވަޢީދު ހުރި މައްޗަށް މީހުންގެ ކުރާ އިލްޙާދު .6
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  ުބާބ ނަންގަތް ވާހަކަ ނުބުނެވޭނެ މިފަދައިން "السالَم علَى اِهللا"

  
 އަހުރެމެން. ވިދާޅުވިއެވެ ނުއެކަލޭގެފާ. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ عبداهللا بن مسعود ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް

 މައްޗަށް ގެ هللا( "السالَم علَى اِهللا من عباده، السالَم علَى فُالَن وفُالَن" ،ނަމާދުކުރާއިރު އެކު އާރަސޫލާ
 ސަލާމަތްކަން މައްޗަށްވެސް މީހެއްގެ އެވެނި މިވެނި. ހުއްޓެވެ ސަލާމަތްކަން ފަރާތުން އަޅުތަކުންގެ އެކަލާނގެ

  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ ރަސޫލާ ފަހެ. ކިޔާކަމުގައިވީމުއެވެ މިފަދައިން .)އްޓެވެހު

   "السالَم على اِهللا، فَإِنَّ اَهللا هو السالَم: الَ تقُولوا"
 ގެންވާލިބި ސަލާމަތްކަން ޚުދު އީ هللا އެހެނީ. ނުކިޔާށެވެ މިފަދައިން "السالَم علَى اِهللا" ތިޔަބައިމީހުން": މާނައީ
  )صحيح البخاري وصحيح مسلم( ".ފަރާތެވެ

  
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ބަޔާންވުން ތަފްސީރު ސަލާމުގެ .1

 .ވެދުމެކެވެ އުޅޭ އަރުވައި އަނެކަކަށް އެކަކު މުސްލިމުން ސަލާމަކީ .2

 .އެކަށީގެންނުވެއެވެ ޒާތުފުޅަށް ގެ هللا މިކަލިމަ السالَم علَى اِهللا .3

 .ބަޔާންވުން ސަބަބު ނުވި އެކަށީގެން ޒާތުފުޅަށް ލާނގެއެކަ މިކަލިމަ .4

 ީއެއ. އުގަންނައިދެއްވުން އުއްމަތަށް صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  ސަލާމް ވެދުމާއި އެކަށީގެންވާ އަށް هللا .5
"اتبالطَّيو لَواَتِهللا والص ِاتيحއެވެ "الت . 
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 އެދިވޮޑިގެންފިނަމަ އިބަރަސްކަލާނގެ !ރަސްކަލާކޮ ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވާ އޭ"
  ބާބު ނަންގަތް ޙުކުމް ބުނުމުގެ މިފަދައިން !"ފާފަފުއްސަވާންދޭވެ މިއަޅާއަށް

  

 اهللا عليه وسلّم صلّىرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبو هريرة ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

" ه لَهأَلَةَ فَإِنَّ اَهللا الَ مكْرِاملَس حمنِي إِنْ شئْت، ليعزِمِي إِنْ شئْت، اللَّهم اراللَّهم اغْفرل: حدكُم يقُلْ أَالَ"
   )صحيح البخاري وصحيح مسلم(

 !ރަސްކަލާކޮ ބޮޑުކުރެއްވި ދަވައިއޭހައް". ނުކުރާހުށިކަމެވެ ދުޢާ މިފަދައިން އެކަކުވެސް ތިޔަބައިމީހުންކުރެ": މާނައީ
 !ރަސްކަލާކޮ އޭހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި !ފުއްސަވާނދޭވެ ފާފަ މިއަޅާއަށް އެދިވޮޑިގެންފިނަމަ އިބަރަސްކަލާނގެ
ން ދުޢާކުރު އެކަލާނގެއަށް !)އަދި ކިއެއްތަ( !"ލައްވާނދޭވެ ރަޙްމަތް މިއަޅާއަށް އެދިވޮޑިގެންފިނަމަ އިބަރަސްކަލާނގެ
  ".ނުވެއެވެ ފަރާތެއް އެއްވެސް ކުރެވޭނެ މަޖުބޫރު އެކަލާނގެއަށް ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ހުށިކަމެވެހަރުދަނާ ކުރާ

  . މިފަދައިންނެވެ ގައިވަނީ صحيح مسلم އަދި
"عيلظِّوطَاهٌء أَعيش هاظَمعتةَ، فَإِنَّ اَهللا الَ يغْبصحيح مسلم( "مِ الر(  

 އެއްޗެއް ދެއްވާ އެކަލާނގެ ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ހުށިކަމެވެ ބޮޑުކުރާ އެދޭއެދުން ޙަޟްރަތުން އެކަލާނގެ": މާނައީ
  ."ނުވެއެވެ ބޮޑުވެގެން އެކަލާނގެއަށް

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .މަނާކުރެވިގެންވުން އިސްތިސްނާކުރުން ދުޢާކުރުމުގައި .1

 .ބަޔާންވުން ސަބަބު ކުރެވުމުގެ މަނާ އެކަން .2

 .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުން صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދުޢާކުރުން .3

 .ފައިވުންއަމުރުކުރެވި ބޮޑުކުރުމަށް އެދުން އެދޭ ޙަޟްރަތުން ގެ هللا .4
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 .ބަޔާންވުން ސަބަބު ވިފައިވާއަމުރުކުރެ އެކަމަށް .5
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 ބުނެގެން މިފަދައިން "އަޅުއަންހެނާ އަހުރެންގެ އަދި ފިރިހެނާ އަޅު އަހުރެންގެ"
  ުބާބ ނަންގަތް ވާހަކަ ނުވާނެ

  

 اهللا عليه وسلّم صلّىرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبو هريرة ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

"دقُلْ أَحالَيىء: كُمضو ،كبر مقُلْ أَطْعلْيو ،كبر :يسكُمدقُلْ أَحالَ يو ،الَيومي وي، : دتأَمي ودبع
   )صحيح مسلم( "فَتاي وفَتاتي وغُالَمي: ولْيقُلْ
 ނުބުނާ މިފަދައިން. ވުޟޫކުރުވާށެވެ  ރައްބު ތިބާގެ. ކާންދޭށެވެ ރައްބަށް ތިބާގެ، މީހަކު ތިޔަބައިމީހުންކުރެ": މާނައީ

 އަދި. ހުށިކަމެވެ ބުނާ މިފަދައިން ވެރިމީހާ އަހުރެންގެ ،ސަރުދާރު އަހުރެންގެ !ކިއެއްތަ އަދި .ހުށިކަމެވެ
 އަދި. ހުށިކަމެވެ ނުބުނާ މިފަދައިން އަޅުއަންހެނާ އަހުރެންގެއަދި ، ފިރިހެނާ އަޅު އަހުރެންގެ މީހަކު ތިޔަބައިމީހުންކުރެ

  ." ބުނާހުށިކަމެވެ މިފަދައިން ޣުލާމު އަހުރެންގެ، ޚާދިމާ އަހުރެންގެ، ޚާދިމު އަހުރެންގެ! ކިއެއްތަ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 މަނާ ބުނުން މިފަދައިން) އަންހެނާ އަޅު އަހުރެންގެ އަދި އަޅުފިރިހެނާ އަހުރެންގެ( "عبدي وأَمتي" .1
 .ކުރެވިގެންވުން

 طْعمأَ" ޣުލާމަކަށް އެއްވެސް އަދި. ނުބުނާށެވެ )ރައްބޭ އަހުރެންގެ( يبر ވެރިމީހާއަށް އޭނާގެ ޣުލާމަކު އެއްވެސް .2
كبނުވާނެއެވެ ބުނެވިގެން މިފަދައިން) .ކާންދޭށެވެ ރައްބަށް ތިބާގެ( "ر. 

 ބުނުމަށް މިފަދައިން "فَتاي، فَتاتي، غُالَمي" ބަދަލުގައި ގެ "أَمتي" އަދި "عبدي" ންނަށް مالك ޣުލާމުންގެ .3
 .ދެވިފައިވުން ތަޢުލީމު

 .ދެވިފައިވުން ތަޢުލީމު ބުނުމަށް މިފަދައިން "يالَوم" އަދި "يديس" ބަދަލުގައި ގެ يبر، ށްޣުލާމުންނަ .4
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 .ސާބިތުކުރުމެވެ ތައުޙީދު ލަފުޒުތަކުގައިވެސް އެއީ. ކުރުވުން ހުޝިޔާރު މައްޗަށް ގެމަޤްޞަދު އަޞްލު .5
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 ވާހަކަ ނުވާނެ ފޮނުވައިލައިގެން ތާހުސްއަ ސަލާންޖަހައިފިމީހާ މެދުވެރިކޮށް هللا
  ބާބު ނަންގަތް

  

صلّى رسول اهللا . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ عبداهللا بن عمر ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم اهللا
فَأَعيذُوه، ومن دعاكُم فَأَجِيبوه، ومن صنع إِلَيكُم معروفاً  من سأَلَ بِاِهللا فَأَعطُوه، ومن استعاذَ بِاِهللا"

رواه أبوداود والنسائي ( "روا أَنكُم قَد كَافَأْتموهونه فَادعوا لَه حتى تفَكَافئُوه، فَإِنْ لَم تجِدوا ما تكَافئَُ
   )صحيح بسند
 )އެއްޗެއް ކޮންމެވެސް( އޭނާއަށް ތިޔަބައިމީހުން ފަހެ، ސަލާންޖަހައިފިނަމަ މީހަކު ކޮށްމެދުވެރި هللا": މާނައީ

 ރައްކައުތެރިކަން އޭނާއަށް ތިޔަބައިމީހުން ފަހެ އެދެފިނަމަ ރައްކައުތެރިކަމަށް މީހަކު މެދުވެރިކޮށް هللا އަދި. ދޭހުށިކަމެވެ
 ދަޢުވަތު އޭނާގެ ތިޔަބައިމީހުން ފަހެ ދީފިނަމަ ދަޢުވަތެއް މީހަކު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަދި. ދޭހުށިކަމެވެ

 އެކަމުގެ އޭނާއަށް ތިޔަބައިމީހުން ފަހެ ކޮށްދީފިނަމަ ހެޔޮކަމެއް މީހަކު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަދި.  ޤަބޫލުކުރާހުށިކަމެވެ
 ތިޔަބައިމީހުން، ފަހެ ނުލިބިއްޖެނަމަ އެއްޗެއް ދޭނެ ބަދަލުގައި އެކަމުގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފަހެ. ދޭހުށިކަމެވެ ބަދަލު

  ."ދާންދެނެވެ ޔަޤީންވެއްޖައުމަށް ބަދަލުދެވިއްޖެކަމަށް އެކަމުގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެއީ. ދުޢާކޮށްދޭހުށިކަމެވެ އޭނާއަށް

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ދިނުން ރައްކައުތެރިކަން ހާއަށްމީ އެދެފި ރައްކައުތެރިކަމަށް މެދުވެރިކޮށް هللا .1

 .ދިނުން )އެއްޗެއް ކޮންމެވެސް( މީހާއަށް ސަލާންޖަހައިފި ވެރިކޮށްމެދު هللا .2

 .ޤަބޫލުކުރުން ދަޢުވަތު .3

 .ދިނުން ބަދަލު ހެޔޮކަމުގެ .4

 އެއީ ދުޢާކޮށްދިނުން ލިބިގެންނުވާމީހާ ކުޅަދާނަކަން ދިނުމުގެ އެއްޗެއް ބަދަލުގައި ފިޔަވައި ދުޢާކޮށްދިނުން .5
 . ބަދަލެވެ އެކަމުގެ
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 ގެކީރިތި ރަސޫލާ. ދުޢާކޮށްދޭށެވެ ދާންދެން ޔަޤީންވެއްޖައުމަށް ދެވިއްޖެކަމުގައި ދަލުބަ ތިޔަބައިމީހުންނަށް .6
 .ބަޔާންވުން މިބަސްފުޅު
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ގެ ވަޖުހުފުޅު މެދުވެރިކޮށް ސުވަރުގެއަށް މެނުވީ ނޭދެވޭނެ ވާހަކަ ނަންގަތް  هللا
  ބާބު

  

صلّى اهللا اهللا  رسول. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ންވެއެވެރިވާވެގެ ކިބައިން ފާނުގެޖާބިރުގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم

"هجأَلُ بِوسةَ الَ يرواه أبوداود( "اِهللا  إِالَّ اجلَن(   
   ".ނޭދެވޭނެއެވެ އެހެންއެއްޗަކަށް ފިޔަވައި ސުވަރުގެ މެދުވެރިކޮށް ވަޖުހުފުޅު ގެ هللا": މާނައީ

  

  :ލަތައްއަމަސް އި އެކުލެވޭގަމިބާބު

 އެދުން އެއްޗަކަށް އެހެން ފިޔަވައި )ސުވަރުގެ( މަޤްޞަދު އެންމެބޮޑު މެދުވެރިކޮށް ވަޖުހުފުޅު ގެ هللا .1
 .މަނާކުރެވިގެންވުން

 .ސާބިތުވުން ވަޖުހުފުޅުވާކަން ގެ هللا .2
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  ބާބު ނަންގަތް ޙުކުމް ކިޔުމުގެ "ނަމަ"
  

  .އެވެވަޙީކުރައްވާފައިވެ تعاىل هللا

 MXW  V  U  T    S  R  Q        P  O  N  L    )154 :عمران آل(  
 އިޚްތިޔާރެއް ކަހަލަ އެއްވެސް އަހުރެމެންނަށް. ބުނެތެވެ ންޤުމުނާފި )ދުވަހު ގުރާމައިގެނހަ އުޙުދު"(: މާނައީ

   ."ނުވީހެވެ ޤަތުލެއް އަހުރެމެން މިތާނގައި ލިބިގެންވީނަމަ

  . އްވާފައިވެއެވެވަޙީކުރަ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 MY  X  W  V  U        T  S  R  L   )168 :عمران آل(    
 އެބައިމީހުންގެ) ޝަހީދުވީ ހަނގުރާމައިގައި އުޙުދު( ނުގޮސްތިބެ ހަނގުރާމައަށް ޚުދު ންނަކީޤުމުނާފި އެ: "މާނައީ

  ."ލެއްނުވީހެވެޤަތު ބަސްއެހިނަމަ އަހުރެމެންގެ އެބައިމީހުން. ބުނިމީހުންނެވެ ބެހޭގޮތުން އަޚުންނާ

 اهللا عليه وسلّم صلّىرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ أبو هريرة ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

"قُلْائٌ فَالَ تيش كابإِنْ أَصنَّ، وجِزعالَ تبِاِهللا، و نعتاسو ،كفَعنا يلَى مع رِصكَذَا : ح لْتفَع يأَن لَو
  )صحيح مسلم(  "تفْتح عملَ الشيطَان) لَو(قَدر اُهللا وما شاَء فَعلَ، فَإِنَّ : لَكَانَ كَذَا وكَذَا، ولَكن قُلْ

. އެދޭށެވެ މަދަދަށް ކިބަފުޅުން ގެ هللا އަދި. ދަހިވެތިވާށެވެ ތިބާ މައްޗަށް ކަންތައްތަކުގެ ހުރި ފައިދާ ތިބާއަށް": މާނައީ
 ތިބާ، ފަހެ ޖެހިއްޖެނަމަ ބާތެއްސީމު ތިބާއަށް އަދި. ނުގަންނާށެވެ ނިކަމެތިވެ )ހާސިލުކުރުމަށް ހެޔޮކަންތައް( އަދި

 !ކިއެއްތަ އަދި .ގޮތަކަށްވީހެވެ އެވެނި މިވެނި ކުރިނަމަ ކަންތައް ގޮތަކަށް މިވެނި އަހުރެން.ނުބުނާހުށިކަމެވެ މިފަދައިން
 ކަންތައް ގޮތަށް އިރާދަކުރެއްވި އެކަލާނގެ. ގޮތެވެ ކުރެއްވި މިންވަރު  هللا މިއީ .ބުނާހުށިކަމެވެ އިންމިފަދަ ތިބާ

  )1(."ކަމެކެވެ ހުޅުވައިދޭ ޢަމަލުތައް ޝައިޠާނީ  ކިޔުމަކީ" ނަމަ" ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ. ކުރެއްވީއެވެ

                                                

 އެއީ. ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ ނަމަކިއުން އެއްވެސްކަމަކަށް ގޮސްފައިވާ ފާއިތުވެ. ދަންނައެވެ :يقول املترجم) 1(
 ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ވިޔަސްމެއެވެ އެހެންކަމެއް މިނޫން އަދިވެސް ނުރުހޭކަމެއްވިޔަސް، މުސީބާތެއްވިޔަސް

 ނަމަކިޔުން ކަންތައްތަކަށް ވޭތުވެގޮސްފައިވާ. ރުކުނެކެވެ ތެރެއިން ރުކުންތަކުގެ އީމާންކަމުގެ އީމާންވުމަކީ މިންވަރަށް
= 
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 168،  ޔަތާއިއާ ވަނަ 154 ސޫރަތުގެ آل عمران .1

 .މަނާކުރެވިފައިވުން ޞަރީޙަކޮށް ކިޔުން "ނަމަ"ޖެހިއްޖެހިނދު  މުސީބާތެއް ތިބާއަށް .2

 .ކަމަކެވެ ހުޅުވައިދޭ ޢަމަލުތައް ޝައިޠާނީ ކިޔުމަކީ ނަމަ، އެބަހީ. ބަޔާންވުން ސަބަބު މަނާވުމުގެ ކިޔުން ނަމަ .3

 އަމުރު ދަހިވެތިވުމަށް މައްޗަށް ކަންތައްތަކުގެ ހުރި ފައިދާ އެކު އެދުމާއި މަދަދަށް ކިބަފުޅުން ގެ هللا .4
 .ވިފައިވުންކުރެ

 .ކުރެވިފައިވުން މަނާ ނިކަމެތިވެގަތުން )ހާސިލުކުރުމުން ކަންތައްތައް ހުރި ފައިދާ( ޚިލާފަށް އެއާ .5

  

  

++++++++ 

= 
 ނަމަކިއުމަކީ ވެދާނޭކަމަކަށް މުސްތަޤްބަލުގައި ޚިލާފަށް އެއާ. މައްޗަށެވެ ނުވުމުގެ އީމާން މިންވަރަށް ދަލީލުކުރަނީ

 ބަލިމީހަކު މިސާލަކަށް. އެވެވާނަމަ ކަމުގައި ދަކަމެއްހުއް ކަމަކީ އެނަމަކިޔާ ނަމަވެސް. ހުއްދަވެގެންވާކަމެކެވެ
  .اهـ. ކަންތައްތަކެވެ ފަދަ ބުނުން. އެވެރަނގަޅުވާނެނަމަ މިބަލި އަހުރެންނަށް
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 ބާބު ނަންގަތް މަނާވެގެންވާކަން ގޮވުން އެއްޗެހި ހުތުރު ހަޑި ވަޔަށް
  

 عليه وسلّم صلّى اهللارسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން   بن كعب أيبރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

يحِ وخيرِ ما فيها اللَّهم إِنا نسأَلُك من خيرِ هذه الر: الَ تسبوا الريح، فَإِذَا رأَيتم ما تكْرهونَ فَقُولوا"
بِه ترا أُمم رشا ويها فم رشيحِ والر ِهذه رش نم وذُ بِكعنو ،بِه ترا أُمرِ ميخو" )ه الترمذيحصح(   

 ވަޔެއް ނުރުހޭފަދަ ހުންތިޔަބައިމީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފަހެ. ނުގޮވާށެވެ އެއްޗެހި ހަޑިހުތުރު ވަޔަށް ތިޔަބައިމީހުން: މާނައީ
 ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވާ އޭ". ހުށިކަމެވެ ދުޢާކުރާ މިފަދައިން ތިޔަބައިމީހުން، ފަހެ، ފެނިއްޖެހިނދު އަންނަތަން
، ހެޔޮކަމާއި މިވައިގައިވާ، ހެޔޮކަމާއި މިވައިގެ ޙަޟްރަތުން އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅަމެން ހަމަކަށަވަރުން !ރަސްކަލާކޮ
 އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅަމެން އަދި. ދަންނަވަމުއެވެ އެދި ދެއްވުމަށް ހެޔޮކަމުން ކަމެއްގެ ވިގެންވާކުރެއަމުރު މިވަޔަށް

 ނުބައިކަމުން ކަމެއްގެ ވިގެންވާކުރެއަމުރު މިވަޔަށް، ނުބައިކަމާއި މިވައިގައިވާ ،ނުބައިކަމާއި މިވައިގެ ޙަޟްރަތުން
   ".ދަންނަވަމުއެވެ އެދި ދެއްވުމަށް ރައްކައުތެރިކޮށް

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭބާބުމި

 .ކުރެވިފައިވުން މަނާ ގޮވުން އެއްޗެހި ހަޑިހުތުރު ވަޔަށް .1

 .ދެއްވާފައިވުން އިރުޝާދު ބަސްބުނުމަށް ދެނިވި ފައިދާ ފެންނަހިނދު ނުރުހޭކަމެއް އިންސާނާއަށް .2

 .ވުންބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި އެއްޗެއްކަން ހިނގާ އަމުރުފުޅަށް ގެ هللا ވަޔަކީ ހަމަކަށަވަރުން .3

 އަމުރުވެވިގެންވާކަން ނުބަޔަކަށް ފަހަރު ބައެއް އަދި، ވާކަމާއި އަމުރުވެވިގެން ހެވަކަށް ފަހަރު ބައެއް ވަޔަށް .4
 .ބަޔާންވުން

  

  

++++++++
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  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ ބަސްފުޅުގެ ވަޙީ އަންނަނިވި ގެ هللا

  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ

M  9  8  76  5  4   3  2  1         C  B   A  @   ?>  =  <  ;  :
  Z  Y  XW  V  U  T    S  R  Q        P  O  N   ML  K  J  I  H  G  F  ED
  j  i  h  g  f   ed  c  b  a      `  _  ^  ]  \              [

  s  r  q  p   on  m  l  kL    )154 :عمران آل(   

 މެދު އާ هللا ،މުނާފިޤުން )ޖެހުނުހިނދު މުސީބާތް މުސްލިމުންނަށް ދުވަހު ހަނގުރާމައިގެ އުޙުދު"(: މާނައީ
 އެއްވެސް އަހުރެމެންނަށް. ބުނެތެވެ އެބައިމީހުން. ގެންދިޔައެވެ ހީކުރަމުން ހީކުރުން ޖާހިލިއްޔަތުގެ ޙައްޤުވެގެންނުވާ

. އަށެވެ هللا ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އިޚުތިޔާރެއް އެންމެހައި. ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު؟ ވޭހެއްޔެވެ ލިބިގެން އިޚުތިޔާރެއް
 އަހުރެމެންނަށް. ބުނެތެވެ އެބައިމީހުން. ފޮރުވަތެވެ ހިތްތަކުގައި އެބައިމީހުންގެ އެތައްކަމެއް ފައުޅުނުކުރާ ކަލޭގެފާނަށް
. ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު. ނުވީހެވެ ޤަތުލެއް އަހުރެމެން މިތާނގައި ލިބިގެންވީނަމަ އިޚްތިޔާރެއް އެއްވެސް
 މީހުން ލިޔުއްވައިފައިވާ ޤަތުލުވުން هللا މައްޗަށް އެބައެއްގެ ވީނަމަވެސް ގެތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ މިހުންތިޔަބައި

 هللا )ހިނގީ ތަކެއް ހާދިސާ މިހުރިހާ އެދުވަހު(. އައީހެވެ ނިކުމެގެން ހުރިތަންތަނަށް ޤަތުލުވާން އެބައިމީހުން
 ހިތްތަކުގައިވާ ތިޔަބައިމީހުންގެ އަދި. ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ ތިޙާންއިމް ކަންތައްތައް ހިތްތަކުގައިވާ ތިޔަބައިމީހުންގެ
 ދެނެވޮޑިގެންވާ މޮޅަށް ކަންތައްތައް ހިތްތަކުގައިވާ އީ هللا އަދި. ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ ޚާލިޞް ކަންތައްތައް

   ."ރަސްކަލާނގެއެވެ

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

 M r  q  po  n  m      l   tsL    )6 :الفتح(   

 މުއުމިނުންނަށް(. މީހުންނެވެ ހީކުރި ހީކުރުން ނުބައި މެދު އާ هللا )ންނަކީޤުމުނާފި މުޝްރިކުންނާއި އެ"(: މާނައީ
  ."މައްޗަށެވެ އެބައިމީހުންގެ އަންނަހުށީ ދައުރުވަމުން މުސީބާތްތައް ނުބައި )އިންތިޒާރުކުރި އެބައިމީހުން ޖެހުމަށް

 މުޝްރިކުންނާއި ކުރެވިފައިއެވާ ޒިކުރު އާޔަތުގައި. ވިދާޅުވިއެވެ ބެހޭގޮތުން އާޔަތާ ފުރަތަމަ - رمحه اهللا-ابن القيم 
 هللا ހަމަކަށަވަރުން. ހީކުރެތެވެ އެބައިމީހުން އެބަހީ". ކުރެވިފައިވެއެވެ މިފަދައިން ތަފްސީރު ހީގެ ކުރިނުބައި ންޤުމުނާފި
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 އަވަހަށް ވަރަށް ދަޢުވަތު އެކަލޭގެފާނުގެ ހަމަކަށަވަރުން އަދި .ނުކުރައްވާނެއެވެ މަދަދެއް ރަސޫލާއަށް އެކަލާނގެ
. ހީކުރެތެވެ އެބައިމީހުން އެބަހީ". ކުރެވިފައިވެއެވެ ތަފްސީރު މިފަދައިންވެސް އަދި ".ހިނގައިދާނެއެވެ ފޮހެވިގެން

 ތަޤްދީރުފުޅާއި ގެ هللا މުސީބާތަކީ ޖެހިވަޑައިގެންނެވި އަށް صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން
  ".މުސީބާތެއްނޫނެވެ ޖެހިވަޑައިގަތް ޙުކުމްފުޅުން

 އެކަލާނގެ، ޙިކުމަތްފުޅަށާއި ގެ هللا އެބައިމީހުން އެބަހީ". ތަފްސީރުކުރެވިފައިވެއެވެ މިފަދައިންވެސް އަދި
 ދީން ގެ هللا، ނެކަމަށާއިވާ ފުރިހަމަ ދަޢުވަތު ގެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  އަދި. އިންކާރުކުރެތެވެ ތަޤުދީރުފުޅަށް

 ވިފައިވާކުރެ ިކުރުޛ ސޫރަތުގައި فتح ".ކުރެތެވެ އިންކާރު ވާނެކަމަށްވެސްވެރި މައްޗަށް ދީނެއްގެ ހުރިހާ
 ސަބަބަކީ ހީކުރުމަކަށްވީ ނުބައި ހީކުރުން އެހީކުރި އެބައިމީހުން. މިއެވެ ހީއަކީ ނުބައި ކުރި ންޤުމުނާފި މުޝްރިކުންނާއި
، ފުޅާއި محد، ޙިކުމަތްފުޅާއި އެކަލާނގެ އަދި .ނުވާތީއެވެ އެކަށީގެން ޒާތުފުޅާއި ގެ هللا ކުރުންހީ އެ ހަމަކަށަވަރުން

 އޭގެ ކުރައްވާވެރި ގޮތަކަށް ދާއިމީ ބާޠިލް މައްޗަށް ޙައްޤުގެ ،هللا ފަހެ. ނުވާތީއެވެ އެކަށީގެން ވަޢުދުފުޅާވެސް ތެދުވެރި
 ޙުކުމްފުޅާއި އެކަލާނގެ ކަމެއް ހުރިހާ ހިނގާ ނުވަތަ ހީކޮށް ދާނެކަމަށް ފޮހެވިގެން ޙައްޤު ސަބަބުން

 ފުރިހަމަ ޙައްޤުވެގެންވާ ތަޢުރީފުކުރުން މައްޗަށް ޙިކުމަތްފުޅެއްގެ ނުވަތަ އިންކާރުކޮށް ތަޤްދީރުފުޅުންވާކަމަށް
 އެކަލާނގެ ހަމައެކަނި މިކަންތައްތަކަކީ !ކިއެއްތަ އަދި އިންކާރުކޮށް ތަޤުދީރުފުޅުވާކަމަށް އެކަލާނގެ ޙިކުމަތްފުޅަކުން

 ކާފިރުންނަށް ފަހެ. ހީކުރުމެވެ ހީކުރި ކާފިރުން އެއީ، ފަހެ !ދަންނައެވެ ހީކޮށްފިމީހާ ކަމަށް ވާކަންތައްތައް ފުޅުންތަޤުދީރު
  .ހުއްޓެވެ ޢަޛާބު އަލިފާނުގެ

 ކޮށްދޭ މީހުންނަށް އެހެން ކަންތައްތަކުގަޔާއި ނަފުސުތަކަށްކުރާ އަމިއްލަ އެބައިމީހުންގެ ގިނަމީހުން މީސްތަކުންކުރެ އަދި
 އިސްމުފުޅުތަކާއި އެކަލާނގެ، ޒާތުފުޅާއި ގެ هللا އަދި .ހީކުރެތެވެ ހީކުރުން ނުބައި މެދު އާއި هللا ކަންތައްތަކުގައި

 މިކަމުން މެނުވީ މީހަކު ދެނެގެންފި ސަބަބުތައް ޙަމްދުފުޅުގެ ޙިކުމަތްފުޅާއި އެކަލާނގެ، ސިފަފުޅުތަކާއި އެކަލާނގެ
 ކަންތައްތަކަށް އިސްވެދިޔަ ބުއްދިވެރިޔަކު ކޮންމެ އެދޭ ހެވަށް ނަފުސަށް އަމިއްލަ ތިމާގެ، ފަހެ .ސަލާމަތެއްނުވާނެއެވެ
 މެދު ވެރިރަސްކަލާނގެއާ ތިމާގެ އަދި. ތައުބާވާހުށިކަމެވެ ޙަޟްރަތަށް ގެ هللا އަދި. ދޭހުށިކަމެވެ އަހައްމިއްޔަތުކަން

  .އެދޭހުށިކަމެވެ ޙަޟްރަތުން އެކަލާނގެ ށްދެއްވުމަ ފާފަފުއްސަވައި ހީތަކުގެ ނުބައި ހީކުރެވިފައިވާ

 ކިބައިން އޭނާގެ ކުރާތަން މަލާމާތް ތަޤުދީރަށް ފާޑުކިޔައި މައްޗަށް ތަޤުދީރުގެ، ބަލައިފިނަމަ ތިބާ ތަޙުޤީޤުކޮށް މީހަކު އަދި
 ކަމެއްވާން ނިމިވެ. ފެންނާނެއެވެ ބުނާތަންވެސް މިފަދައިން ކުރަމުން ޝަކުވާ ތަޤުދީރުގެ އަދި. ފެންނާނެއެވެ ތިބާއަށް
 ގިނައިން ބައެއްމީހުން އަދި. ޚިޔާލުކުރެތެވެ މަދުން މިގޮތަށް ބައެއްމީހުން. ގޮތަކަށެވެ އެވެނި މިވެނި ޖެހޭނީ

  ؟ވޭހެއްޔެވެ ސަލާމަތްވެގެން އެކަމުން ތިބާ އަނެއްކާ. ބަލާށެވެ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނަފްސު އަމިއްލަ ތިބާގެ އަދި. ޚިޔާލުކުރެތެވެ
فَإِنْ تجن نماه تجن ـةميـظع يذ نإِالَّ فَـإِنِّـ      ،مـاجِـيـون ـالُكاًـي الَ إِخ.  

 އެކަމުން ތިބާ ނޫންނަމަ. ބޮޑުކަމަކުންނެވެ އެވީވަރަށް ސަލާމަތް ތިބާ ،ސަލާމަތްވެއްޖެނަމަ ތިބާއެކަމުން، ފަހެ
  .ނުކުރަމެވެ ޚިޔާލެއް އަހުރެން ސަލާމަތްވާނެކަމަކަށް
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  :ލަތައްއަމަސް އެކުލެވޭ ގައިމިބާބު

 .ތަފްސީރު އާޔަތުގެ ވަނަ 154 ރަތުގެސޫ آل عمران  .1

 .ފްސީރުތަ އާޔަތުގެ ވަނަ 6 ސޫރަތުގެ فتح .2

 .ދެއްވާފައިވުން އަންގަވާ ވައްތަރުތައްވާކަން ހީކުރުމުގެ ނުބައި ނުކުރެވޭވަރަށް އަދަދު ގުނައި .3

 ދެނެގެންފިމީހަކު ނަފްސުވެސް އަމިއްލަ މާގެތި ދެނެގަތުމާއިއެކު ސިފަފުޅުތައް، އިސްމުފުޅުތަކާއި ގެ هللا .4
 .ނުވާނެއެވެ ސަލާމަތެއް ހީކުރުންތަކުން ނުބައި މެނުވީ

  

  

  

++++++++



  ްތައުޙީދު ފޮތ 

174 
 

  

59 

  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަތައް އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން އިންކާރުކުރާމީހުންނާ ތަޤުދީރަށް
  

  .ވިދާޅުވިއެވެ ޢުމަރު ނުބު هللاޢަބްދު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
"الَّذوا قَبِلَهلِ اِهللا مبِييف س ِفَقَهأَن باً، ثُمذَه دثْلُ أُحم مهدكَانَ َألح لَو ،هدبِي رمنِ عاب فْسي ن هناُهللا م 

 ،ومالئكَته ،ن بِاِهللاِإليمانُ أَنْ تؤم: صلَّى اُهللا علَيه وسلّم ثُم استدلَّ بِقَولِ النيب -حتى يؤمن بِالْقَدرِ 
بِهكُتو، هلسرو، هرشو رِهيرِ خبِالقَد نمؤترِ، ومِ اآلخواليرواه مسلم( " و(   
 މީހެއްގެ އެބައިމީހުންކުރެ .ބުނަމެވެ ގަންދެއްވާ ފަރާތް އަތްޕުޅުގައިވާ އެފަރާތެއްގެ ފުރާނަ ގެ عبداهللا بن عمر": މާނައީ
 ތަޤުދީރަށް އޭނާ ހޭދަކުރިނަމަވެސް މަގުގައި ގެ هللا އެރަން ރަންހުރެފައި އެއްވަރަށް ފަރުބަދަޔާ ޙުދުއު އަތުގައި

عبداهللا بن  ދެން. ނުކުރައްވާނެއެވެ ޤަބޫލެއް އެކަން ކިބައިން އޭނާގެ ،هللا ދާންދެން އީމާންވެއްޖައުމަށް )މިންވަރަށް(
، އަށާއި هللا ތިބާ: އީމާންކަމަކީ. ހުށަހެޅިއެވެ ޙަދީޘްފުޅު ގެ مصلّى اهللا عليه وسلّرسول اهللا  ދަލީލެއްގެގޮތުން  عمر

 އަދި އާޚިރަތްދުވަހަށާއި، ރަސޫލުންނަށާއި އެކަލާނގެ، ފޮތްތަކަށާއި އެކަލާނގެ، މަލާއިކަތުންނަށާއި އެކަލާނގެ
  ."އީމާންވުމެވެ މިންވަރަށް ނުބައި ހެޔޮމިންވަރަށާއި

 އެކަލޭގެފާނުގެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން މިތުގެޞާ ބުނު ޢުބާދަތު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
 . ވިދާޅުވިއެވެ ދަރިކަލުންނަށް

"ينياَب !جِدت لَن كإِن  كُني لَم طَأَكا أَخمو ،ئَكطخيل كُني لَم كابا أَصأَنَّ م لَمعى تتح انماِإلي مطَع
تعمس ،كيبصيولَ اِهللا  لسلّمروس لَيهقُولُ صلَّى اُهللا عإِنَّ أَ: ياُهللا القَلَم لَقا خلَ موفَقَالَ لَه ، : ،باكْت

سمعت رسولَ اِهللا ! اكْتب مقَادير كُلِّ شيٍء حتى تقُوم الساعةُ، يابني: وماذَا أَكْتب؟ قَالَ! رب: فَقَالَ
   )سنن أيب داود ومسند أمحد( " من مات علَى غَيرِ هذَا فَلَيس مني: يقُولُ ى اُهللا علَيه وسلّمصلّ
 އަދި ނުދާނެކަމާއި ކަސިޔާރުވެ ކިބައިން ތިބާގެ މުޞީބާތެއް އޮތް ޖެހެން ތިބާއަށް ހަމަކަށަވަރުން !ދަރިފުޅާއެވެ އޭ"

 ތިބާއަކަށް ރަހަ އީމާންކަމުގެ ދާންދެން ދެނެގެންފުމަށް ތިބާ ނުޖެހޭނެކަން ށްތިބާއަ މުޞީބާތެއް ޖެހެންނެތް ތިބާއަށް
 އެންމެ هللا". އެއްސެވީމެވެ އަހުރެން ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا . ނުފެންނާނެއެވެ

 އަހުރެންގެ އޭ. ދަންނަވައިފިއެވެ ޤަލަމް ފަހެ. ލިޔާށެވެ. ވަޙީކުރެއްވިއެވެ ލަމަށްޤައެ އަދި. ޤަލަމެވެ ހެއްދެވީ ފުރަތަމަ
 ހުރިހާ އަންނާނޭ ހަމަޔަށް ޤިޔާމަތާ. ވަޙީކުރެއްވިއެވެ هللا؟ ތޯއެވެ ކޮންއެއްޗެއް ލިޔަންވީ އަހުރެން !ރައްބެވެ ވެރި

 ހުރެންއަ ކުރައްވަނިކޮށް ޙަދީޘްފުޅު صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  !ދަރިފުޅާއެވެ އޭ ."ލިޔާށެވެ ތަޤްދީރު އެއްޗެއްގެ
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 ކަލޭގެފާނުގެ ތިމަން އޭނާ ފަހެ. ދަންނައެވެ މަރުވެއްޖެމީހާ މަތީ ޢަޤީދާއެއްގެ އެހެން ނޫން މިޢަޤީދާ ".އެއްސެވީމެވެ
  ."ބަރީއަވެގެންވެއެވެ ކިބައިން

  . ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ އެހެން ގެ -رمحه اهللا– أمحدإمام   އަދި
تب، فَجرىِ يف تلْك الساعة بِما هو كَائن إِلَى يومِ ـاكْ: م، فَقَالَ لَهإِنَّ أَولَ ما خلَق اُهللا تعالَى القَلَ"

ةاميالق"  
 ހަމައެވަގުތު، ދެންފަހެ. ލިޔާށެވެ. ވަޙީކުރެއްވިއެވެ ގަލަމަށް އެ އަދި. ޤަލަމެވެ ހެއްދެވީ ފުރަތަމަ އެންމެ هللا: "މާނައީ
  ".ލިޔެފިއެވެ ޤަލަމް އްކަމެ ހުރިހާ ވާންހުރި ހަމައަށް ޤިޔާމަތާ

  . ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا . ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ ގެ ابن وهب  އަދި

  "فَمن لَم يؤمن بِالقَدرِ خيرِه وشره أَحرقَه اُهللا بِالنارِ"
 އަލިފާނުން ،هللا) ޤިޔާމަތްދުވަހު. (ދަންނައެވެ ނުވެއްޖެމީހާ އީމާން ނުބައިމިންވަރަށް، ހެޔޮމިންވަރަށާއި، ފަހެ": މާނައީ
  ."އަންދައިލައްވާނެއެވެ އޭނާ

  . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު .ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ يملَيابن الد ގައި سنن أيب داود އާއި مسند أمحد އަދި
: القَدرِ، فَحدثْنِي بِشيٍء، لَعلَّ اَهللا يذْهبه من قَلْبِي، فَقَالَ نفَقُلْتِ يف نفِْسي شيٌء م أَتيت أُبي بن كَعبٍ،

م يكُن ليخطئَك، لَو أَنفَقْت مثْلَ أُحد ذَهباً ما قَبِلَه اُهللا منك حتى تؤمن بِالقَدرِ، وتعلَم أَنَّ ما أَصابك لَ
ي لَم طَأَكا أَخمارِ، قَالَولِ النأَه نم تذَا، لَكُنرِ هلَى غَيع تم لَوو ،كبيصيل كُن : ناِهللا بدبع تيفَأَت

 بِينِ النع كثْلِ ذَلثَنِي بِمدح مفَكُلُّه ،ثَابِت نب ديزو ،انمالي نفَةَ بذَيحو ،ودعسصلّى اهللا عليه م
    )حديث صحيح رواه احلاكم يف صحيحه(  "موسلّ
 ތަޤުދީރާ ހިތުގައި އަހުރެންގެ. ދަންނަވައިފީމެވެ )އެކަލޭގެފާނަށް( އައިސް އަރިހަށް ގެ  بن كعب يبأُ އަހުރެން"

 ތޯއިދެއްވަ ދުރުކޮށް هللا ހިތުން އަހުރެންގެ އެޝައްކުކަން، ފަހެ. ޝައްކުކަމެއްވެއެވެ ވަރެއްގެ ކޮންމެވެސް ބެހޭގޮތުން
 ތިބާ. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ފަހެ. ބަޔާންކޮށްދެއްވާށެވެ ޙަދީޘެއް ކޮންމެވެސް )ބެހޭގޮތުން ތަޤުދީރާ( އަހުރެންނަށް

 ޖެހެން ތިބާއަށް އަދި ،އީމާންވެ ތިބާ ތަޤުދީރަށް ހޭދަކުރިނަމަވެސް ރަން މަގުގައި ގެ هللا ،އެއްވަރަށް ފަރުބަދަޔާ އުޙުދު
 ނުޖެހޭނެކަން ތިބާއަށް މުޞީބާތެއް ޖެހެންނެތް ތިބާއަށް އަދި ،ނުދާނެކަމާއި ކަސިޔާރުވެ ބައިންކި ތިބާގެ މުޞީބާތެއް އޮތް

 އެހެން ޢަޤީދާނޫން މި އަދި. ނުކުރައްވާނެއެވެ ޤަބޫލެއް ޢަމަލު އެ ކިބައިން ތިބާގެ ،هللا ދާންދެން ދެނެގެންފުމަށް
ابن  ".ތެރެއިންނެވެ އަހުލުވެރިންގެ ނަރަކައިގެ ހުށީވާ ތިބާ ހަމަކަށަވަރުން މަރުވެއްޖެނަމަ ތިބާ މަތީ ޢަޤީދާއެއްގެ

رضي اهللا -زيد بن ثابت  އާއި  خذيفة بن اليمان އާއި  عبداهللا بن مسعود އަހުރެން ދެން. ވިދާޅުވިއެވެ الديلَمي
رسول اهللا  ޅުއެޙަދީޘްފު ހަމަ އެހުރިހާބޭކަލުންވެސް، ފަހެ. އަތުވެއްޖައީމެވެ އަރިހަށް ކަލުންގެ މިބޭބޭ އާއި  -عنهم

   ".ދެއްވިއެވެ ބަޔާންކޮށް އަހުރެންނަށް ކިބައިން ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ބަޔާންވުން ކަމެއްކަން ފަރުޟުވެގެންވާ އީމާންވުމަކީ މިންވަރަށް .1

 .ބަޔާންވުން ކައިފިއްޔަތު އީމާންވުމުގެ މިންވަރަށް .2

 .ބަރުބާދުވުން ޢަމަލުތައް ގެމީހާ އީމާންނުވާ މިންވަރަށް .3

 އަންގަވައި ނުލިބޭނޭކަން ރަހަ އީމާންކަމުގެ، ދާންދެން އީމާންވެއްޖައުމަށް މިންވަރަށް ހަމައެކަކަށްވެސް .4
 .ދެއްވާފައިވުން

 .ނަންގަނެވިގެންވުން ވާހަކަ އެތީގެ ހެއްދެވި ފުރަތަމަ އެންމެ هللا .5

 .ބަޔާންވެގެންވުން ވާހަކަ ލިޔުނު ގަލަން މެއްކަ ހުރިހާ ވާންހުރި ހަމައަށް ޤިޔާމަތާއި ހަމައެވަގުތު .6

 .ބަރީއަވެގެންވުން صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  ކިބައިން މީހާގެ އީމާންނުވާ މިންވަރަށް .7

 .އާދައެކެވެ ސަލަފުންގެ ސުވާލުކުރުމަކީ ޢިލްމުވެރިންނާ ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ޝުބުހަ .8

 ޖަވާބުގައި އަދި. ޖަވާބުދެއްވިއެވެ ފަދަ ދުރުކުރެވޭ ހައެޝުބު ސަލަފުންގެ، ޢިލްމުވެރިން ހަމަކަށަވަރުން .9
 .އަށެވެ عليه وسلّم صلّى اهللارسول اهللا  ހަމައެކަނި ކުރެއްވީ ނިސްބަތް ބަސްފުޅު ވިދާޅުވީ އެބޭކަލުން
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  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަތައް އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން މީހުންނާ ސޫރަކުރަހާ

  

 صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން އަބޫހުރައިރާގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ވަޙީކުރައްވައެވެ هللا .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

"أَو ةبلُقُوا حخيل ةً أَولُقُوا ذَرخي، فَلْيلْقكَخ لُقخي بذَه نمم أَظْلَم نمةً وريعلُقُوا شخيح صحي(  "ل
   )البخاري وصحيح مسلم

 އަކީ އަނިޔާވެރި ބޮޑު ވަކިން މީހަކަށްވުރެ އުޅޭ ކުރަން ޚަލްޤު ފަދައިން ކުރައްވާ ޚަލްޤު هللا ތިމަން": މާނައީ
 ގޮދަން ނުވަތަ. ބަލާށެވެ ޚަލްޤުކޮށް އޮށްޓަރެއް ނުވަތަ. ބަލާށެވެ ޚަލްޤުކޮށް ޒައްރެއް އެބައިމީހުން، ފަހެ؟ ކާކުހެއްޔެވެ

  ."ބަލާށެވެ ކޮށް ޚަލްޤު ފުކެއް

 صلّى اهللا عليه رسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم

   )ريصحيح البخا(  "أَشد الناسِ عذَاباً يوم القيامة الَّذين يضاهئُونَ بِخلْقِ اِهللا"
 އެއްގޮތް ޚަލްޤުކުރެއްވުމާއި ގެ هللا މީހުންނަކީ ދެވޭނޭ ޢަޛާބު ގަދަފަދަ އެންމެ ދުވަހު ޤިޔާމަތް" :މާނައީ

  ." ކުރާމީހުންނެވެ

 رسول. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ޢައްބާސްގެ ނުބު هللاޢަބްދު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  . އެއްސެވީމެވެ އަހުރެން ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް مصلّى اهللا عليه وسلّاهللا 

"ارِ يرٍِ يف النوصبِكُلِّ كُلُّ م لُ لَهعجعي فْسا نهروص ةروذَّصمنهاِ يف جبِه رواه البخاري و مسلم( "ب(  
 އޭނާއަށް ބަދަލުގައި ސޫރައެއްގެ ކޮންމެ ކުރެހި އޭނާ އަދި. ނަރަކައިގައެވެ މީހަކުވާހުށީ ކޮންމެ ސޫރަކުރަހާ": މާނައީ

  ".ދެވޭނެއެވެ ޢަޛާބު އޭނާއަށް ނަރަކާގައި ޒަރީއާއިން އޭގެ. ހައްދަވައިދެވޭނެއެވެ ފުރާނައެއް

 وسلّم صلّى اهللا عليهرسول اهللا . ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ اسابن عب ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދިވެސް
  . ކުރެއްވިއެވެ ހަދީޘްފުޅު

"خٍمافبِن سلَيو ،حوا الرهيف فُخنأَنْ ي ا كُلَِّفيني الدةً فروص روص رواه البخاري و مسلم(    "ن(   
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 ފުރާނައެޅުމަށް އެސޫރައަށް އޭނާއަށް )ދުވަހު ޤިޔާމަތް(. ދަންނައެވެ ކުރަހައިފިމީހާ ސޫރައެއް ދުނިޔޭގައި": މާނައީ
. ވިދާޅުވިއެވެ اجياهلَ أبو އަދި. އެވެމެޅޭނެނުމެއެ ފުރާނައެއް އެއަކަށް އޭނާއަކަށް އެކަމަކު. ޖެއްސޭނެއެވެ ތަކުލީފު

  . ވިދާޅުވިއެވެ ގެފާނު علي އަހުރެންނަށް

ها، والَ قَبرا أَالَّ تدع صورةً إِالَّ طَمست صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأَالَ أَبعثُك علَى ما بعثَنِي علَيه رسولُ اِهللا "
هتيورِفًا، إِالَّ سشمسلم صحيح(   "م(  

 ނުފޮނުވާ ތިބާ އަހުރެން ކުރުމަށް ކަމެއް ފޮނުއްވި އަހުރެން صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  ކުރުމަށް އެކަމެއް"
 ބިމާއި މަހާނައެއް އެއްވެސް ރިހު އުސްކޮށް، ދޫނުކޮށްލުމަށާއި މެނުވީ ފޮހެލައިފައި ސޫރައެއް އެއްވެސް އެއީ؟ ހެއްޔެވެނެ

  ".ދޫނުކޮށްލުމަށެވެ ހަމަކޮށްފައިމެނުވީ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ވަޢީދު ހަރުކަށި އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން މީހުންނާ ސޫރަކުރަހާ .1

 هللا ކީބަބައެސަ. ވުންއްކުރެ ންބީހުތަ މައްޗަށް ސަބަބުގެ އައިސްފައިވާ ވަޢީދު ހަރުކަށި މެދު އެބައިމީހުންނާ .2
. ފަދައިންނެވެ ވަޙީކުރައްވައިފައިވާ هللا އެއީ. ދޫކޮށްލުމެވެ އަދަބުވެރިކަން ޖެހޭ ބަހައްޓަން މެދުގައި އާއި
 ކާކު އަނިޔާވެރިޔަކީ ބޮޑު ވަކިން މީހަކަށްވުރެ އުޅޭ ކުރަން ޚަލްޤު ފަދައިން ކުރައްވާ ޚަލްޤު هللا ތިމަން"

 "ހެއްޔެވެ؟

 އެކަލާނގެ އެއީ. ކުރެއްވުން تنبيه މައްޗަށް ނިކަމެތިކަމުގެ މަޚްލޫޤުންގެ ށާއިމައްޗަ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ގެ هللا .3
 ފުކެއްވެސް ގޮދަން ނުވަތަ އޮށްޓަރެއް ނުވަތަ ޒައްރެއް އެބައިމީހުން ފަހެ". ފަދައިންނެވެ ފައިވާވާވަޙީކުރައް

 ."ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ

 .ބަޔާންވެގެންވުން ޞަރީޙަކޮށް މީހުންކަން ކުރަހާސޫރަ ބަޔަކީ ލިބޭނޭ ޢަޛާބު ގަދަފަދަ އެންމެ ދުވަހު ޤިޔާމަތް .4

  މީހާއަށް  ސޫރަކުރެހި އިންޢާޒަރީ އޭގެ .ހައްދަވާނެއެވެ ފުރާނައެއް ސޫރައަކަށް ކޮންމެ هللا ހަމަކަށަވަރުން .5
 .ދެވޭނެއެވެ ޢަޛާބު ނަރަކައިގައި

 . ޖެއްސޭނެއެވެ ލީފުތަކު އެޅުމަށް ފުރާނަ ސޫރައަށް ކުރެހި އޭނާ މީހާއަށް ސޫރަކުރެހި ހަމަކަށަވަރުން .6

 .އަމުރުކުރެވިފައިވުން ފޮހެލުމަށް އެސޫރަ ފެނިއްޖެނަމަ ސޫރައެއް .7

  

++++++++
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  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަތައް އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން ހުވާކުރުމާ ގިނަގިނައިން
  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

 MÏÎ   Í  L    )89 :ةاملائد(    
 އަދި. ނުކުރާށެވެ ހުވާތައް ބޭކާރު އެބަހީ." (ރައްކައުތެރިކުރާށެވެ ހުވާތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ، ންތިޔަބައިމީހު": މާނައީ
  .)ނުކުރާށެވެ މެނުވީ ހުވަޔެއް ތެދުވެރި ހިނދެއްގައި ޖެހިއްޖެ ބޭނުމެއް

 ދީޘްފުޅުޙަ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا . ެރިވާވެގެންވެއެވ ކިބައިން ގެ  أبو هريرة ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . އެއްސެވީމެވެ އަހުރެން ކުރައްވަނިކޮށް

"نم فبِـاحلَللْكَسقَةٌ لحمم ،ةلْعلسصحيح البخاري وصحيح مسلم( "فَقَةٌ ل(  
   ."ފޮހެވިގެންދާކަމެކެވެ ބަރަކާތް އާމްދަނީގެ )އެކަމަކު(. ވެޒަރީޢާއެކެ ވިކުމުގެ ވިޔަފާރިސާމާނު ހުވަޔަކީ": މާނައީ

 عليه وسلّم صلّى اهللارسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ސަލްމާނުގެ ންލެއްވިރުއްސު هللاމާތް
  . ކުރެއްވިއެވެ ޙަދީޘްފުޅު

"يمأَل ذَابع ملَهو ،هِمكِّيزالَ ياُهللا، و مهكَلِّمثَالَثَةٌ الَ ي :لٌ ججرو ،كْبِرتسلٌ مائعو ،انطٌ زميلَ اَهللا أُشع
ِينهمإِالَّ بِي عبِيالَ يو ،ينِهمرِي إِالَّ بِيتشالَ ي ،هتاعرواه الطرباين بسند صحيح(" بِض(   

 އަދި. ނުކުރައްވާނެއެވެ ބަސްވަޙީއެއް އެބައިމީހުންނަށް )ޤިޔާމަތްދުވަހު( هللا .ބަޔަކުވެއެވެ ތިންވައްތަރެއްގެ": މާނައީ
 ޒިނޭކުރާ )1(. ހުއްޓެވެ ޢަޛާބު ވޭންދެނިވި އެބައިމީހުންނަށް އަދި. ނުކުރައްވާނެއެވެ ޠާހިރެއްވެސް) ފާފައިން(

 މެނުވީ ންއިހުވަ އޭނާގެ، އޭނާ، މީހާ ހަދައިފައިވާ هللا މުދާކަމުގައި މާގެތި )3(. ފަޤީރުމީހާ ބޮޑާވެރި )2(. މުސްކުޅިޔާ
  ."ނުވިއްކައެވެ )ސާމާނު( މެނުވީ ންއިހުވަ އަދި. ނުގަނެއެވެ )ސާމާނު(

 رسول. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ޙުޞައިންގެ ބުނު ޢިމްރާން ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّماهللا 

فَالَ أَدرِي أَذَكَر بعد قَرنِه مرتينِ : لَ عمرانُقَا -خير أُمتي قَرنِي ثُم الَّذين يلُونهم، ثُم الَّذين يلُونهم، "
ثُم إِنَّ بعدكُم قَوم يشهدونَ والَ يستشهدونَ، ويخونونَ والَ يؤتمنونَ، وينذُرونَ والَ  -  أَو ثَالَثاً؟

نمالس هِميف رظْهيوفُونَ، وصحيح مسلم(  "ي(   
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. މީސްތަކުންނެވެ ގަރުނުގެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ބަޔަކީ ހެޔޮވެގެންވާ އެންމެ އުއްމަތުގެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ": މާނައީ
 އެބަހީ(. މީސްތަކުންނެވެ އައި ޖެހިގެން އެބައިމީހުންނާ ދެން .)ޞަޙާބީންނެވެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އެބަހީ(

 ޢިމްރާން -.)ތާބިޢީންނެވެ ތަބާ އެބަހީ(. މީސްތަކުންނެވެ އިއަ ޖެހިގެން އެބައިމީހުންނާ ދެން .)ތާބިޢީންނެވެ
 ޛިކުރު ވާހަކަ ގަރުނުގެ ތިން ނުވަތަ ޛިކުރުކުރެއްވިކަމެއް ވާހަކަ ގަރުނުގެ ދެ ފަހު ގަރުނަށް އެކަލޭގެފާނުގެ. ވިދާޅުވިއެވެ
 ތިޔަބައިމީހުންނަށްފަހުގައި ދެން .)ދެން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ( –. ނޭނގެއެވެ އަހުރެންނަކަށް މިހާރު ކުރެއްވިކަމެއް
. ޚިޔާނާތްތެރިވާނެއެވެ އަދި. ހެކިދޭނެއެވެ ނޭދެވެނީސް ހެކިބަހަށް ކިބައިން އެބައިމީހުންގެ. އަންނާނެއެވެ ބަޔަކުމީހުން

 ރޭގައިތެ އެބައިމީހުންގެ އަދި .ނުފުއްދާނެއެވެ ނަދުރު އެ އެކަމަކު. ބުނާނެއެވެ ނަދުރު އަދި. ނުވާނެއެވެ އަމާނާތްތެރިއެއް
  ."ފައުޅުވާނެއެވެ ފަލަކަން

صلّى رسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން .ވެއެވެ ރިވާވެގެން ކިބައިން މަސްޢޫދުގެ ނުބު هللاޢަބްދު ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم اهللا

م يمينه ويمينه أَحده نهم، ثُم يجِيُء قَوم تسبِق شهادةُخير الناسِ قَرنِي، ثُم الَّذين يلُونهم، ثُم الَّذين يلُو
هتادهصحيح مسلم( "ش(  
 ދެން. މީހުންނެވެ ގަރުނުގެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މީހުންނަކީ ހެޔޮވެގެންވާ އެންމެ ތެރެއިން މީސްތަކުންގެ": މާނައީ

 ނަށްންއެބައިމީހު( ދެން. މީހުންނެވެ އައި ޖެހިގެން އެބައިމީހުންނާ ންދެ. މީހުންނެވެ އައި ޖެހިގެން އެބައިމީހުންނާ
 މައްޗަށް ހުވާގެ އޭނާގެ ހެކިދިނުން މީހެއްގެ އެބައިމީހުންކުރެ. އަންނާނެއެވެ މީހުން ބަޔަކު) ފަހުގައި

 އެބައިމީހުން: ބަހީއެ( ".ވާނެއެވެ އިސްވެގެން މައްޗަށް ހެކިދިނުމުގެ އޭނާގެ ހުވާ އޭނާގެ އަދި. އިސްވެގެންވާނެއެވެ
 ބިރެއް އެއްވެސް !ކިއެއްތަ އަދި. ނުބަހައްޓާނެއެވެ ފަރުވާތެރިކަމެއް އެއްވެސް ހެކިދިނުމުގައި، ހުވާކުރުމުގަޔާއި
  .)ހަދާނެއެވެ ހެކިދީ ހުވާކޮށް ޖެހިލުމެއްނެތި

إمام النخހުވާކޮށް ހެކިދީ އަހުރެމެން ގައިކުޑައިރު އަހުރެމެން، ބޮޑެތިން އަހުރެމެންގެ" .ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-ي ع 
   ."ތަޅާހަދަތެވެ ގައިގައި އަހުރެމެންގެ މަނާކުރުމަށްޓަކައި އެކަން، ހަދާތީވެ

  
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ކުރެވިފައިވުން ވަޞިއްޔަތް ކުރުމަށް ރައްކައުތެރި ހުވާތައް .1

 އެއްޗެއްކަމަށް ފޮހެވިގެންދާ ބަރަކާތް، އްކަމަށާއިޒަރީޢާއެ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިމުދާ ހުވަޔަކީ ހަމަކަށަވަރުން .2
 .ދެއްވާފައިވުން ޚަބަރު

 .ވަޢީދު ވާރިދުވެފައިވާ މެދު މީހާއާއި ނުވިއްކާ އަދި ނުގަންނަ މެނުވީ ންއިހުވަ ތިމާގެ .3

 .ވުންކުރެވިފައި تنبيه މައްޗަށް ކަމުގެ ބޮޑުވާނޭ ފާފަ ކުރެވޭ މަދުވުމާއިއެކު ސަބަބުތައް މަގުދައްކާ ފާފަތަކަށް .4
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 .ބަޔާންވެގެންވުން ނުބައިކަން މީހުންގެ ކުރާ ހުވާ ނޭދެވެނީސް ކުރުމަށް ހުވާ .5

 ފަހުން އޭގެ އަދި. ކުރެއްވުން ތަޢުރީފު ރަސޫލާ ކައުއިތުރު މައްޗަށް ގަރުނުގެ ހަތަރު ނުވަތަ ގަރުނު ތިން .6
 .ބަޔާންކޮށްދެއްވުން ވާނޭގޮތް

 .ބަޔާންވެގެންވުން ންނުބައިކަ މީހުންގެ ހެކިދޭ ނޭދެވެނީސް ބަހަށް ހެކި .7

، ތިބުމަށްޓަކައި ޤާއިމުވެ އެބޭކަލުން މަތީ ޢަހުދުގެ ހެކިދިނުމާއި، ދަރިންނަށް އެބޭކަލުންގެ ސަލަފުއްޞާލިޙުން .8
 .ވުން ކަމުގައި ދެއްވާ އަދަބު

  

  

  

++++++++
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  ބާބު ނަންގަތް ޙުކުމް ދިނުމުގެ ޙިމާޔަތް ރަސޫލާގެ އެކަލާނގެ އާއި هللا
  

  . ވާފައިވެއެވެވަޙީކުރައް تعاىل هللا

M c  b  a  `  _  ^  ]    i  h  g  f  e   d
j    q  p   o  n      m  lkL    )91 :النحل(    

 ހުވާތައް ތިޔަބައިމީހުން އަދި. ކުރާށެވެ ފުރިހަމަ ޢަހުދު ގެ هللا، މުޢާހަދާކޮށްފިހިނދު އާ هللا ތިޔަބައިމީހުން": މާނައީ
 ޖާމިނުވާ މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ، ތިޔަބައިމީހުން ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ވެއުވައިނުލާށެ އެހުވާތައް ގަދަކުރުމަށްފަހު
  ."އެވެވަނަންދެނެވޮޑިގަ ކަންތައްތައް ތިޔަބައިމީހުންކުރާ ،هللا ްހަމަކަށަވަރުނ. ހަދައިފިއެވެ هللا ފަރާތެއްކަމުގައި

رسول اهللا . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ބުރައިދަތުގެފާނުގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
 ކުރައްވާ ޢައްޔަން އަމީރަކު މައްޗަށް ލަޝްކަރެއްގެ ކުޑަ ނުވަތަ މައްޗަށް ލަޝްކަރެއްގެ ބޮޑު  صلّى اهللا عليه وسلّم

 އޭނާއަށް ހިތުމަށް ހެޔޮކޮށް މުސްލިމުންނަށް އެހެނިހެން އެކުގައިވާ އާއޭނާ، ތަޤުވާވެރިވުމަށާއި އަށް هللا، ހިނދު
  . ކުރައްވައެވެ ޙަދީޘްފުޅު ދެން. ކުރައްވައެވެ އްޔަތްވަޞި

غْزوا والَ تغلُّوا، والَ تغدروا والَ تمثّلُوا، والَ تقْتلُوا اتلُوا من كَفَر بِاِهللا، ااُغْزوا بِاسمِ اِهللاِ يف سبِيلِ اِهللا، قَ"
فَأَيتهن ما أَجابوك  –أَو خالَلٍ  –كني فَادعهم إِلَى ثَالَث خصالٍ وليدا، وإِذَا لَقيت عدوك من املُشرِ

ثُم ادعهم إِىل اِإلسالَمِ، فَإِنْ أَجابوك فَاقْبلْ منهم، ثُم ادعهم إِلَى التحولِ من . فَاقْبلْ منهم وكُف عنهم
املُهاجِرِين، وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلك فَلَهم ما للمهاجِرِين، وعلَيهِم ما علَى  دارِهم إِلَى دارِ

م ي علَيهِم حكْاملُهاجِرِين، فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا منها فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ املُسلمني، يجرِ
فَإِنْ ه ،نيملاملُس عوا مداهجٌء، إِالَّ أَنْ ييِء شالفَيو ةمنِييف الغ ِمكُونُ لَهالَ يالَى، وعاِهللا ت مأَلْها فَاسوأَب م

وكابةَ، فَإِنْ أَجيزبِا اجل نعتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه ،مهنع كُفو مهنلْ ملَ فَاقْبأَه تراصإِذَا حم، ولْهقَاتِهللا و
بِيةَ نمذةَ اِهللا ومذ ملْ لَهعجفَالَ ت هبِيةَ نمذةَ اِهللا ومذ ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرصح ملْ لَهعنِ اجلَكو ،ه

رفخأَنْ ت كُمفَإِن ،ابِكحةَ أَصمذو كتمةَ ذمذةَ اِهللا وموا ذرفخأَنْ ت ننُ موابِكُم أَهحةَ أَصمذو كُممموا ذ
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اِهللا، ولَكن نبِيه، وإِذَا حاصرت أَهلَ حصنٍ فَأرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ اِهللا، فَالَ تنزِلْهم علَى حكْمِ 
  )رواه مسلم(   "مك، فَإِنك الَ تدرِي أَتصيب فيهِم حكْم اِهللا أَم الَأَنزِلْهم علَى حكْ

 މީހަކާ ކޮންމެ ކާފަރުވީ އަށް هللا. ހަނގުރާމަކުރާށެވެ ބަރަކާތުން އިސްމުފުޅުގެ ގެ هللا މަގުގައި ގެ هللا": މާނައީ 
 އަދި. އުވައިނުލާށެވެ ޢަހުދު އެ ޚުދު ޢަހުދެއްވެފައި އަދި. ޚިޔާނާތްތެރިނުވާށެވެ މުދަލަށް ޣަނީމާ އަދި. ހަނގުރާމަކުރާށެވެ

 މުޝްރިކުންގެ އަދި. ނުކުރާށެވެ ޤަތުލު ކުޑަކުއްޖަކު އަދި. ނުކަނޑާށެވެ ގުނަވަންތައް މީސްތަކުންގެ ޤަތުލުވެފައިވާ
 އެއްވެސް ންއޭގެތެރެއި. ދޭށެވެ ދަޢުވަތު ކަމަކަށް ތިން އެބައިމީހުންނަށް ހިނދު ބައްދަލުވާ ނުންނާދުޝްމި ތެރެއިން
 އެބައިމީހުންނާ އަދި. ޤަބޫލުކުރާށެވެ )އެކަން( ކިބައިން އެބައިމީހުންގެ ދީފިނަމަ އިޖާބަ ތިބާއަށް އެބައިމީހުން ކަމަކަށް

  .އެއްކިބާވާށެވެ ހަނގުރާމަކުރުމުން

 އިޖާބަ ތިބާއަށް އެކަމުގައި މީހުން  އެބައި ފަހެ. ދަޢުވަތުދޭށެވެ އިސްލާމްވުމަށް އެބައިމީހުންނަށް ފުރަތަމަ އެންމެ 1
 ކޮށްދޫށްރަ އެބައިމީހުންގެ، އެބައިމީހުންނަށް ދެން. ޤަބޫލުކުރާށެވެ ކިބައިން އެބައިމީހުންގެ އެކަން ދީފިނަމަ

، ކޮށްފިނަމަ ކަންތައް އެގޮތަށް އެބައިމީހުން އަދި. ދޭށެވެ ދަޢުވަތު ހިޖުރަކުރުމަށް ރަށަށް މުހާޖިރުންގެ
 ޙައްޤުތައް މައްޗަށްވާ މުހާޖިރުންގެ ލިބޭނެކަމަށާއި ބައިމީހުންނަށްވެސްއެ ޙައްޤުތައް ލިބޭ މުހާޖިރުންނަށް
 ރަށުން ންގެއެބައިމީހު އެބައިމީހުން، ފަހެ. ޚަބަރުދޭށެވެ އެބައިމީހުންނަށް ކަމަށްވާނޭ މައްޗަށްވެސް އެބައިމީހުންގެ
 ބަރާބަރަށް ޙުކުމްފުޅު ގެ هللا މައްޗަށް އެބައެއްގެ ވާހުށީ އެބައިމީހުން ކޮށްފިނަމަ އިންކާރު ހިޖުރަކުރުމަށް
 މެނުވީ ޖިހާދުކޮށްފިއްޔާ އެކު މުސްލިމުންނާ އެބައިމީހުން، ކަމަށާއި ގޮތުގައި މުސްލިމުންގެ ބަދަވީ ހިނގަމުންދާ

 ންނަށްއެބައިމީހު ކަމަށް ނުލިބޭނެ އެއްޗެއް އެއްވެސް މުދަލުން ގެ "فَيء" މުދަލާއި ޣަނީމާ އެބައިމީހުންނަށް
  .ޚަބަރުދޭށެވެ

 ފަހެ. އެދޭށެވެޖިޒީ ދިނުމަށް  ކިބައިން އެބައިމީހުންގެ ފަހެ، އިންކާރުކޮށްފިނަމަ އިސްލާމްވުމަށް އެބައިމީހުން، ފަހެ 2
 އަދި. ޤަބޫލުކުރާށެވެ އެކަން ކިބައިން އެބައިމީހުންގެ ފަހެ، ދީފިނަމަ އިޖާބަ ތިބާއަށް އެކަމަކުގައި އެބައިމީހުން

 . ވާށެވެއެއްކިބާ ކުރުމުން ހަނގުރާމަ އެބައިމީހުންނާ

 އެބައިމީހުންނާ އެދި މަދަދަށް ޙަޟްރަތުން ގެ هللا، ފަހެ، އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ދިނުމަށް ޖިޒީ އެބައިމީހުން ފަހެ 3
 ތިބާގެ، އެބައިމީހުން ހިނދު ކުރާޙިޞާރު ވަށައިލާ އަހުލުވެރިން ކިއްލާއެއްގެ ތިބާ އަދި. ކުރާށެވެ ހަނގުރާމަ
 ރަސޫލާގެ އެކަލާނގެ އާއި هللا ފަހެ، އެދެފިނަމަ ދިނުމަށް އަމާން ޔަތާއިޙިމާ ރަސޫލާގެ އެކަލާނގެ އާއި هللا ކިބައިން
 އަމާން ޙިމާޔަތާއި މުސްލިމުންގެ އެކުގައިވާ ތިބާއާ، ތިބާއާއި !ކިއެއްތަ އަދި. ނުދޭށެވެ އަމާން ޙިމާޔަތާއި

 އެހެނިހެން ކުގައިވާއެ ނާތިޔަބައިމީހުން، ތިޔަބައިމީހުންނާއި ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ދޭށެވެ އެބައިމީހުންނަށް
 އަމާން ޙިމާޔަތާއި ރަސޫލާގެ އެކަލާނގެ އާއި هللا، އުވައިލުން ތިޔަބައިމީހުން އަމާން ޙިމާޔަތާއި މުސްލިމުންގެ
 އަހުލުވެރިން ކިއްލާއެއްގެ ތިބާ އަދި. ކުޑަވެގެންވެއެވެ ލުއިވެފައި )ފާފައިގެގޮތުން( އުވައިލުމަށްވުރެ ތިޔަބައިމީހުން

 ނެރުމަށް އެބައިމީހުން މައްޗަށް ޙުކުމްފުޅުގެ ގެ هللا ކިބައިން ތިބާގެ އެބައިމީހުން ހިނދު ކުރާޙިޞާރު ވަށައިލާ
 މައްޗަށް ޙުކުމްގެ ތިބާގެ !ކިއެއްތަ އަދި. ނުނެރޭށެވެ އެބައިމީހުން މައްޗަށް ޙުކުމްފުޅުގެ ގެ هللا، ފަހެ، އެދެފިނަމަ
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 ސީދާވާނެކަމެއް ތިބާއަށް ޙުކުމްފުޅު ގެ هللا މެދު އެބައިމީހުންނާ ހަމަކަށަވަރުން އެހެނީ. ނެރޭށެވެ އެބައިމީހުން
  ."ނޭނގޭނެއެވެ ތިބާއަކަށް ނުވާނެކަމެއް ނުވަތަ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ފަރަޤު ވާދެމެދު ޙިމާޔަތާއި މުސްލިމުންގެ، ޙިމާޔަތާއި ނަބިއްޔާގެ އެކަލާނގެ، ޙިމާޔަތާއި ގެ هللا .1

 .ދެއްވާފައިވުން އިރުޝާދު ކުޑަކަމަކަށް އެންމެ ނުރައްކައުތެރިކަން ދެކަމުންކުރެ .2

 ).ހަނގުރާމަކުރާށެވެ ބަރަކާތުން އިސްމުފުގެ ގެ هللا މަގުގައި ގެ هللا( "ِيف سبِيلِ اِهللا اغْزوا بِسمِ اِهللا" .3
 .ބަޔާންވުން މިބަސްފުޅު ގެރަސޫލާ

 ގެރަސޫލާ .)ށެވެހަނގުރާމަކުރާ މީހަކާ) ކޮންމެ(އަށް ކާފަރުވީ  هللا( "قَاتلُوا من كَفَر بِاِهللا" .4
 .ބަޔާންވުން މިބަސްފުޅު

5. "ملْهقَاتبِاِهللا و نعتހަނގުރާމަކުރާށެވެ އެބައިމީހުންނާ އެދުމާއިއެކު މަދަދަށް ޙަޟްރަތުން ގެ هللا( "اس.( 
 .ބަޔާންވުން މިބަސްފުޅު ގެރަސޫލާ

 .ފަރަޤު ދެމެދުވާ ޙުކުމާއި ޢިލްމުވެރިންގެ ޙުކުމްފުޅާއި ގެ هللا .6

 އެފަދަ ހިނދު ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ބޭނުން ޞަޙާބީންވެސް ގެ اهللا عليه وسلّمصلّى رسول اهللا  .7
 ޙުކުމްފުޅާ ގެ هللا  ޙުކުމް އެކުރެއްވި އެކަލޭގެފާނު، އެކަލޭގެފާނަކަށް. ކުރައްވައެވެ ޙުކުމް ޙުކުމަކުން

 .ނުގަންނަވައެވެ އެނގިވަޑައެއް ނުވާނެކަމެއް ނުވަތަ ދިމާވާނެކަމެއް

  

  

  

++++++++
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 ކުރުމާ ހުވާ ގަންދީ هللا ނުދެއްވާނެކަމަށް ފުއްސަވައި ފާފަ އޭނާގެ هللا މެދުމީހަކާ
  ބުބާ ނަންގަތް ވާހަކަތައް އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން

  

رسول . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ جندب بن عبداهللا البجلى ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެޙަދީ صلّى اهللا عليه وسلّم اهللا
من ذَا الَّذي يتأَلَّى علَي أَالَّ أَغْفر لفُالَن؟ إِني : واِهللا الَ يغفر اُهللا لفُالَن، فَقَالَ اُهللا غَز وجلَّ: قَالَ رجلٌ"

لَكمع طْتبأَحو لَه تغَفَر رواه مسلم( " قَد(   
 هللا، ފަހެ. ނުފުއްސަވާނެއެވެ ފާފައެއް هللا މީހަކަށް މިވެނި. ބުނަމެވެ ގަންދީ هللا .ބުންޏެވެ މީހަކު": މާނައީ

؟ ކާކުހެއްޔެވެ ކުރަނީ ހުވާ ގަންދީ هللا ތިމަން ނުފުއްސަވާނެކަމަށް ފާފަ هللا ތިމަން މީހަކަށް މިވެނި. ކުރެއްވިއެވެޙީވަ
 ޢަމަލުތައް ކަލޭގެ އަދި .ފީމެވެދެއްވައި ފުއްސަވައި ފާފަ އޭނާގެ هللا ތިމަން ހަމަކަށަވަރުން .)ދަންނާށެވެ(

  ".ބާޠިލުކުރައްވައިފީމެވެ

  . މިފަދައިންނެވެ ޙަދީޘްފުޅުގައިވަނީ ރިވާވެގެންވާ ކިބައިން ގެ أبو هريرة ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
   )سنن أيب داود ومسند أمحد( "رتهتكَلَّم بِكَلمة أَوبقَت دنياه وآخ: أَنَّ القَائلَ رجلٌ عابِد قَالَ أَبو هريرةَ"

  أبو هريرة. އަޅުވެރިއެކެވެ މީހަކީ ބުނި ނުފުއްސަވާނެއޭ ފާފައެއް هللا މީހަކަށް މިވެނި ހުވާކޮށްފައި ގަންދީ هللا": މާނައީ
   ".ކޮށްލައިފިއެވެ ބަރުބާދު އާޚިރަތް ދުނިޔެއާއި އޭނާގެ އެކަލިމަ. ކަލިމައެކެވެ އެފަދަ އެބުނީ އޭނާ. ވިދާޅުވިއެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ކުރައްވާފައިވުން ބިރުވެތި ކުރުމުން ހުވާ މައްޗަށް ގެ هللا .1

 .ބަޔާންވުން ކައިރިވެގެންވާކަން ވުރެވެސް ވަދަށް ފައިވާނު އޭނާގެ މީހަކާ އަހުރެމެންކުރެ ނަރަކަ .2

  .ބަޔާންވުން ކައިރިވެގެންވާކަން ހަމައެފަދައިން ވެސް ސުވަރުގެ .3
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 ކަލިމައެއް އެފަދަ މީހަކު ހަމަކަށަވަރުން( "خلإ... إِنَّ الرجلَ لَيتكَلَّم بِكَلمة " ޙަދީޘްފުޅުގައި ޔައިސްވެދި .4
 ގޮތުގައި މީހެއްގެ ވެގެންވާޙައްޤު ޖަހަންނަމަ ބަރުބާދުވެ އާޚިރަތް ދުނިޔެއާއި އޭނާގެ ސަބަބުން އޭގެ. ބުނެއެވެ

 .އެވެދަލީލެއްވެ މިބަސްފުޅަށްވާ.) ވެގެންދެއެވެ

 .ފާފަފުއްސެވެއެވެ ސަބަބަކުން ނުރުހޭ ދަރަޖައަށް އިންތިހާ އޭނާ އިންސާނާއަށް، ބައެއްފަހަރު .5
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  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަ ނުހެދޭނެ ކަމުގައި ޝަފާޢަތްތެރިއެއް هللا މައްޗަށް މަޚްލޫޤުންގެ

  

 އެއްދުވަހަކު. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު.އެވެރިވާވެގެންވެ ކިބައިން ގެ معطْبن م ريبج ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ދަންނަވައިފިއެވެ އައިސް އަރިހަށް ގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މީހަކު ބަދަވީންގެ

تشفع بِاِهللا ، نهِكَت اَألنفُس، وجاع العيالُ، وهلَكَت اَألموالُ، فَاستسقِ لَنا ربك، فَإِناَّ نس!يارسولُ اِهللا"
بِيلَى اِهللا، فَقَالَ النع بِكو ،كلَيلَم عسو لَيهانَ اِهللا: صلَّى اُهللا عحبانَ اِهللا! سحبس ! حبسالَ يا زى فَمتح

قَالَرِع ثُم ،ابِهحأَص وهجيف و ِكذَل ف :كحيأْنَ ! وا اُهللا؟ إِنَّ شم رِيدالَ أَت هإِن ،كذَل نم ظَماِهللا أَع
هلْقخ نم دلَى أَحبِاِهللا ع فَعشتسرواه أبو داود(  "ي(   

 ހޫނުކަން ބަނޑުހައި ދަރިންނަށް. ކައިރިވެއްޖެއެވެ ހަލާކުވާން ނަފްސުތައް !ރަސޫލާއެވެ ގެهللا އޭ": މާނައީ
 ވާރޭ އަހަރުމެންނަށް ޙަޟްރަތުން ވެރިރަސްކަލާނގެ ގެފާނުގެކަލޭ ފަހެ. ބަރުބާދުވެއްޖެއެވެ މުދާތައް. ޖެހިއްޖެއެވެ

 هللا މައްޗަށް ކަލޭގެފާނުގެ އަހުރެމެން ހަމަކަށަވަރުން ފަހެ. ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ އެދި ވެއްސަވައިދެއްވުމަށް
 رسول ،ފަހެ. މެވެހަދަ ކަމުގައި ޝަފާޢަތްތެރިއެއް ކަލޭގެފާނު މައްޗަށް ގެ هللا އަދި. ހަދަމެވެ ކަމުގައި ޝަފާޢަތްތެރިއެއް

 هللا !ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ ގެ هللا( !سبحان اهللا! سبحان اهللا. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
 ފާޅުވެއްޖައުމަށް އަސަރު އެކަމުގެ މޫނުފުޅުތަކުގެމަތިން ބޭކަލުންގެ އަޞްޙާބު، ފަހެ !)ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ ގެ

. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ )މީހާއަށް އެބަދަވީންގެ( ދެން .ގެންދެވިއެވެ ކިއުއްވަމުން ތަސްބީޙަ ނުއެކަލޭގެފާ ދާންދެން
 މަންޒިލަތު މަޤާމާއި ގެ هللا ހަމަކަށަވަރުން؟ އެގޭހެއްޔެވެ ފަރާތެއްކަން ކޮން އަކީ هللا ކަލެއަށް !ހިތާމަހުއްޓެވެ ކަލެއަށް

 ކަމުގައި ޝަފާޢަތްތެރިއެއް هللا މައްޗަށް މީހެއްގެ އެއްވެސް ހަމަކަށަވަރުން. މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ މާ އެއަށްވުރެ
   ".ނުހެދޭނެއެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

) .ހަދަމެވެ ކަމުގައި ޝަފާޢަތްތެރިއެއް هللاމައްޗަށް  ކަލޭގެފާނުގެ، އަހުރެމެން( "نستشفع بِاِهللا علَيك" .1
 .އިންކާރުކުރެއްވުން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މައްޗަށް މީހާގެ ބަދަވީންގެ ބުނި މިފަދައިން
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 ޙާލަތު މޫނުފުޅުގެ ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ސަބަބުން ކަލިމައިގެ އެބުނި މީހާ ބަދަވީންގެ .2
 .ދިޔައެވެ ބަޔާންވެގެން އެގި މަތިން މޫނުފުޅުތަކު ޞަޙާބީންގެ ދިޔަވަރު ބަދަލުވެގެން

 ންމެއަހުރެ(  "و نستشفع بك على اهللا" މީހާ ބަދަވީންގެ ى اهللا عليه وسلّمصلّ رسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން .3
 އިންކާރެއް ބުނުމަކަށް މިހެންބުނި ).ހަދަމެވެ ޝަފާޢަތްތެރިއެއްކަމުގައި ކަލޭގެފާނު މައްޗަށް ގެ هللا

 . ނުކުރައްވައެވެ

 .ކުރެވިފައިވުން ޔާރުޝިހު މައްޗަށް ތަފްސީރުގެ މިކަލިމަފުޅުގެ سبحان اهللا .4

 ގެ هللا( ލައްވަވައި صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا )ޞަޙާބީން އެބަހީ( މުސްލިމުން މަކަށަވަރުންހަ .5
 . ދުޢާކުރުއްވައެވެ އެދި ވާރޭއަށް) ޙަޟްރަތުން
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 ޝިރުކުގެ  ،ކުރެއްވުމާއި ރައްކައުތެރި "އިން" ތައުޙީދުގެ  ނަބިއްޔާކައުއިތުރު 
  ބުބާ ނަންގަތް  ވާހަކަތައް އައިސްފައިވާ ތުންބެހޭގޮާ  ބަންދުކުރުމ މަގުތައް

  

  . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ ريخعبداهللا بن ش ސުންލެއްވިރުއް هللاމާތް
السيد اُهللا : دنا، فَقَالَأَنت سي: فَقُلْناصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم انطَلَقْت في وفْد بنِي عامرٍ إِلَى رسولِ اِهللا "

 كاربالَى، قُتعتالً، فَقَالَ: اَنلْوا طَونظَمأَعالً، وا فَضلُنأَفْضالَ : وو كُملضِ قَوعب أَو كُملقُولُوا بِقَو
   )درواه أبو داود بسند جي( " يستجرِينكُم الشيطَانُ

 އަހުރެމެން ފަހެ. ދިޔައީމެވެ އަރިހަށް ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا އަހުރެން ފުދުގައިވަ ޢާމިރުގެ ބަނޫ": މާނައީ
 ކީހިބާއަސާ ޙަޤީޤީ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ފަހެ. ވެހިބާއެސާ އަހުރެމެންގެ ކަލޭގެފާނަކީ. ދަންނަވައިފީމެވެ

 މާތް އެންމެ ކުރެ އަހުރެމެން ގޮތުން މާތްކަމުގެ ކަލޭގެފާނަކީ އަދި .ދަންނަވައިފީމެވެ އަހުރެމެން. އެވެ تبارك وتعاىلهللا ا
. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ފަހެ. ބޭކަލެވެ މަތިވެރި އެންމެ އަހުރެމެންކުރެ ގޮތުން އިޙްޞާންތެރިކަމުގެ އަދި

 ޝައިޠާނާ އަދި .ބުނާށެވެ ށްގޮތްގޮތަ ފަދަ ތިޔަބުނާ ނުވަތަ. ބުނާށެވެ ގޮތަށް ތިޔަބުނާ މިހާރު ތިޔަބައިމީހުން
  ".ނުދޭހުށިކަމެވެ ޖެއްސިޔަ ކެހިވެރިމަޅީގައި ތިޔަބައިމީހުން

  .ބުނެފިއެވެ މީހުން ބަޔަކު ހަމަކަށަވަރުން. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ފާނުގެއަނަސް ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
ياأَيها الناس قُولوا بِقَولكُم، والَ : "وابن سيدناَ، فَقَالَ، ياخيرناَ وابن خيرِناَ وسيدناَ  !يارسولَ اِهللا

لَّتي أَنزلَنِي اُهللا عز يستهوِينكُم الشيطَانُ، أَنا محمد عبداِهللا ورسولُه، ما أُحب أَنْ ترفَعونِي فَوق منزِلَتي ا
   )دبسند جيرواه النسائي (" وجلَّ

 ކަލޭގެފާނުގެ ހެޔޮ އެންމެ އަހުރެމެންކުރެ އަދި !ކަލޭގެފާނެވެ ހެޔޮ އެންމެ އަހުރެމެންކުރެ އޭ !ރަސޫލާއެވެ ގެهللا އޭ"
 رسول اهللا صلّى ފަހެ !ދަރިކަލުންނޭވެ ގެހިބާސާ އަހުރެމެންގެ އަދި !ވެހިބާއެސާ އަހުރެމެންގެ އޭ އަދި !ދަރިކަލުންނޭވެ
 .ބުނާށެވެ ގޮތްގޮތަށް ބުނެއުޅޭ )ޢާއްމުކޮށް( ތިޔަބައިމީހުން !މީސްތަކުންނޭވެ އޭ. ޅުކުރެއްވިއެވެޙަދީޘްފު اهللا عليه وسلّم
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 އެކަލާނގެ އަދި. އަޅާއެވެ ގެ هللا. އެވެ دحمم އަހުރެންނަކީ. ދިނަނުދޭށެވެ ވަސްވާސް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޝައިޠާނާ އަދި
  )1(".ނޭދެމެވެ އަހުރެން ކުރުމަކަށް މަތިވެރި އަހުރެން ޔަބައިމީހުންތި މަޤާމަށްވުރެ ދެއްވި އަހުރެންނަށް هللا .ރަސޫލާއެވެ

   

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ދެވިފައިވުން އިންޒާރު މީސްތަކުންނަށް ދިއުމުން ހައްދުފަހަނަޅައި .1

 އޭގެ ވިއްޖެމީހާބުނެ މިފަދައިން ).ސާހިބާއެވެ އަހުރެމެންގެ ތިބާއަކީ( "انديس تنأَ" ދިމާލަށް އެމީހަކާއި .2
 .ބަޔާންވެގެންވުން ޢިބާރާތް އެކަށީގެންވާ ބުނަން ޖަވާބުގައި

 صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ވުމާއިއެކުވެސް ކަމަށް ރަނގަޅަށް ބުނީ އެބައިމީހުން ހަމަކަށަވަރުން .3
 ޖެއްސިޔަ ރިމަޅީގައިކެހިވެ ތިޔަބައިމީހުން ޝައިޠާނާ( "وال يستهوِينكُم الشيطَانُ" އެބައިމީހުންނަށް

 .ކުރައްވާފައިވުން ޙަދީޘްފުޅު މިފަދައިން .)ނުދޭށެވެ

 ދެއްވި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް هللا( "ما أُحب أَنْ ترفَعونِي فَوق منزِلَتي" ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .4
 އެދިވަޑައި ކަލޭގެފާނުތިމަން ކުރާކަށް މަތިވެރި ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުން ވުރެ މަޤާމަށް

 .ބަޔާންވުން މިބަސްފުޅު ).ނުގަންނަވަމެވެ

  

  

++++++++

                                                

 ބުކުރުންޠަމުޚާ އަށް صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ޢިބާރާތްތަކުން ފަދަ އިސްވެދިޔަ :يقول املترجم )1( 
 މާތް އެންމެ އަހުރެމެންކުރެ. ސާހިބާއެވެ އަހުރެމެންގެ އެކަލޭގެފާނަކީ. ނެތެވެ އްކެއްވެސްޝަ އެހެނީ. ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

 ޝިރުކުގެ ނުރުއްސެވީ އެކަލޭގެފާނު ވުމަށްއްމުޚާޠަބުކުރެ އެކަލޭގެފާނާ އިބާރާތްތަކުން މިފަދަ ނަމަވެސް. ހަސްތީއެވެ
 އެކަލޭގެފާނު ވުމަށްއްމުޚާތަބުކުރެ ކަލޭގެފާނާއެ އެގޮތަށް އެއީ. ބަންދުކުރެއްވުމަށެވެ ދޮރުތަކެއް އެންމެހައި

 ފާނާ ގެޢީސާ އެއީ. އެކަށީގެންވެއެވެ ދިނުން ދަރަޖަ ގެ ربوبية އާއި ألوهية އެކަލޭގެފާނަށް މީސްތަކުން ރުއްސަވައިފިނަމަ
 "އިން" ތައުޙީދުގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا އެހެންކަމުން. ފަދައިންނެވެ ކުރި ކަންތައް ނަޞާރާއިން މެދު

 ޢިބާރާތްތަކުން އެފަދަ އިބަންދުކުރެއްވުމަށްޓަކަ ދޮރުތަކެއް އެންމެހައި ޝިރުކުގެ އްވުމަށާއިރައްކައުތެރިކުރެ
  .اهـ. ނުރުއްސެވީއެވެ މުޚާޠަބުކުރެއްވުމަށް އެކަލޭގެފާނާ
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  ބާބު ނަންގަތް ވާހަކަތައް އައިސްފައިވާ ބެހޭގޮތުން ބަސްފުޅާ ވަޙީ އަންނަނިވި ގެ هللا

  

  . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ

M ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  Ã   Â  Á  À  ¿  
  É  È  Ç  Æ  ÅÄL  )67 :زمرال(   

 ދުވަހު ޤިޔާމަތް އަދި. ނުކުރިއެވެ ޤަދަރެއް ގޮތުގައި ޙައްޤުވެގެންވާ ކުރުން ޤަދަރު އަށް هللا އެބައިމީހުން އަދި": މާނައީ
 ކަނާތްޕުޅުގައި އެކަލާނގެ އުޑުތައްވާހުށީ އަދި. މުށްޕުޅުގައެވެ އެކަލާނގެ ވާހުށީ ބިންގަނޑު މުޅި

  ".ވޮޑިގެންވެއެވެ މަތިވެރި، ހުސްޠާހިރުވަންތަވެ އެކަލާނގެ ޝިރުކުތަކުން ންކުރާއެބައިމީހު. ފަތްފަތްޖަހައިލެވިގެންނެވެ

 ޔަހޫދީންގެ. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ عبداهللا بن مسعود ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ފިއެވެދަންނަވައި އައިސް އަރިހަށް ގެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  ޢިލްމުވެރިޔަކު

"دمحامعٍ، ! يبلَى إِصع رجالشعٍ، وبلَى إِصع نيضاَألرعٍ وبلَى إِصع اتاوملُ السعجأَنَّ اَهللا ي جِدا نإِن
صلَّى ك، فَضحك النبِي أَنا املَل: واملَاَء علَى إِصبعٍ والثَّرى علَى إِصبعٍ، وسائر اخلَلْقِ علَى إِصبعٍ، فَيقُولُ

½   M: قَرأَ حتي بدت نواجِذُه تصديقاً لقَولِ احلَبرِ، ثُم اُهللا علَيه وسلّم    ¼  »  º  ¹  ¸
¾  Á  À  ¿ L                )صحيح البخاري وصحيح مسلم(  
. ދެކެމެވެ )ލިޔެވިފައިވަނިކޮށް ފޮތުގައި މެންގެއަހުރެ( އަހުރެމެން ހަމަކަށަވަރުން !މުޙައްމަދެވެ އޭ": މާނައީ

 މައްޗަށް އިނގިލިފުޅުގެ އެއް ބިންތައް އަދި، މައްޗަށް އިނގިލިފުޅުގެ އެއް އުޑުތައް )ޤިޔާމަތްދުވަހު( ،هللا ހަމަކަށަވަރުން
 އިނގިލިފުޅުގެ އްއެ ކިސަޑު އަދި މައްޗަށް އިނގިލިފުޅުގެ އެއް ފެން އަދި މައްޗަށް އިނގިލިފުޅުގެ އެއް ގަސްތައް އަދި

 ތިމަންނައީ. ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ ދެން. ލައްވަވާނެއެވެ މައްޗަށް އިނގިލިފުޅުގެ އެއް މަޚްލޫޤުން އެންމެހައި އަދި މައްޗަށް
، ގޮތުން ކުރެއްވުމުގެ ބަސްތެދު ޢިލްމުވެރިޔާގެ ޔަހޫދީ އެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ފަހެ. ރަސްކަލާއެވެ
 ކިޔަވާ މިއާޔަތް ދެން. ކުރެއްވިއެވެ ހިނިވަރުނަ ދާންދެން ފައުޅުވެއްޖައުމަށް ލުދަތްޕުޅުތައްކޮ އެކަލޭގެފާނުގެ
 ޤިޔާމަތް އަދި. ނުކުރިއެވެ ޤަދަރެއް ގޮތުގައި ވެގެންވާ ޙައްޤު ކުރުން ޤަދަރު އަށް هللا އެބައިމީހުން އަދި(. ވިދާޅުވިއެވެ

  ").ވެމުށްޕުޅުގައެ އެކަލާނގެ ވާހުށީ ބިންގަނޑު މުޅި ދުވަހު

  . ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ އެހެން އަދި
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   )صحيح مسلم( "أَناَ املَلك، أَنا اُهللا: واجلبالَ والشجر علَى إِصبعٍ، ثُم يهزهن فَيقُولُ"
 ދެން. ލައްވަވާނެއެވެ މައްޗަށް އިނގިލިފުޅުގެ އެއް ގަސްތައް، ފަރުބަދަތަކާއި )ޤިޔާމަތްދުވަހު ،هللا( އަދި": މާނައީ
  ".އެވެ هللا ތިމަންނައީ. ރަސްކަލާއެވެ ތިމަންނައީ. ކުރައްވާނެއެވެވަޙީ ގުޑުވާލައްވައި އެތަކެތި

  . ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ އެހެން އަދި
   )خاريصحيح الب(    "يجعلُ السماوات علَى إِصبعٍ، واملَاَء والثَّرى علَى إِصبعٍ، وسائر اخلَلْقِ علَى إِصبعٍ"

 އިނގިލިފުޅުގެ އެއް ކިސަޑު ފެނާއި އަދި، އިނގިލިފުޅުމައްޗަށް އެއް އުޑުތައް )ޤިޔާމަތް ދުވަހު( އެކަލާނގެ": މާނައީ
 ." ލައްވަވާނެއެވެ މައްޗަށް އިނގިލިފުޅުގެ އެއް މަޚްލޫޤުން އެންމެހައި އަދި، މައްޗަށް

  صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا . ވެގެންވެއެވެރިވާ ކިބައިން ގެ عبداهللا بن عمر ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  .ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

أَنا املَلك، أَين اجلَبارونَ؟ أَين : يطْوِي اُهللا السموات يوم القيامة، ثُم يأْخذُهن بِيده اليمنى، ثُم يقُولُ"
طْوِي اَألري ونَ؟ ثُمركَبقُولُاملُتي ثُم ،هالمبِش نذُهأْخي ثُم عبالس نيض : نونَ؟ أَياراجلَب نأَي ،كا املَلأَن

  )صحيح مسلم(  "املُتكَّبِرونَ
 ކަނާއަތްޕުޅުން އެކަލާނގެ އެއުޑުތައް ދެން. ވެޖައްސަވައިލައްވާނެއެ ފަތްފަތް އުޑުތައް ދުވަހު ޤިޔާމަތް ،هللا": މާނައީ
 ނުލަފާ އުޅުނު ދައްކަން ގަދަކަން )ބިންމަތީގައި(. ރަސްކަލާއެވެ ތިމަންނައީ. ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ ދެން. ޕަވާނެއެވެހިއް

 އެކަލާނގެ ދެން؟ ހެއްޔެވެ ކޮބައި ބޮޑާވެރިން އުޅުނު ބޮޑުކަންދައްކަން )ބިންމަތީގައި(؟ ހެއްޔެވެ ކޮބައި މީހުންތައް
 ދެން. ހިއްޕަވާނެއެވެ )1( ވާތްޕުޅުން އެކަލާނގެ އެބިންތައް ދެން. އެވެލައްވާނެ ޖައްސަވައި ފަތްފަތް ހަތްބިން

 ކޮބައި މީހުންތައް ނުލަފާ އުޅުނު ދައްކަން ގަދަކަން )ބިންމަތީގައި(. ރަސްކަލާއެވެ ތިމަންނައީ. ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ
  "؟ހެއްޔެވެ ކޮބައި ބޮޑާވެރިން އުޅުނު ބޮޑުކަންދައްކަން )ބިންމަތީގައި(؟ ހެއްޔެވެ

  . ވިދާޅުވިއެވެ އަކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ اسعبداهللا بن عب ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
ِ يف يد أَحدكُم" لَةدرنِ إِالَّ كَخمحالر يف كَف ِ عبونَ السضاَألرو عبالس واتما السرواه ابن جرير ( "م

  )الطّربي
 އަތުގައި މީހެއްގެ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ، ހަތްބިން، ހަތްއުޑާއި އަތްޕުޅުގައި ގެ هللا ވަންތަރަޙްމާނު": މާނައި

  ".ނުވެއެވެ މެނުވީ ފަދައިން ރެވިއޮށްޓަރެއްވާ

                                                
 ގެ هللا( "الرمحنِ ميِين كلْتا يدي". ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  :فائدة )1( 

 ޢިލްމުވެރިން. ކަމަށެވެ ވާތްޕުޅުވާ ގެ هللا އެވަނީ ޙަދީޘްފުޅުގައި އިސްވެދިޔަ ނަމަވެސް ).ކަނާތްޕުޅެވެ ދެއަތްޕުޅަކީވެސް
 ގޮތުން ފުރިހަމަކަމުގެ ވާތްޕުޅުވެސް ގެ هللا ހަޤީޤަތަކީ. ނުވެއެވެ ތަޢާރުޟެއް ޙަދީޘްފުޅު މިދެ ގޮތުގައި ވިދާޅުވާ
  . ކިބައިގައެވެ މަޚުލޫޤުންގެ ވެފައިވަނީގުފަރަ ދެއަތް ގޮތުން ފުރިހަމަކަމުގެ. ޕުޅުފަދައެވެކަނާތް
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. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. އެވެ يونس ޙަދީޘްބަޔާންކޮށްދެއްވީ ތިމަންނައަށް. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-ابن جرير  އަދި
 ޙަދީޘް ތިމަންނައަށް. ވިދާޅުވިއެވެ ابن زيد. ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. އެވެ ابن وهب ދެއްވީ ޚަބަރު ށްތިމަންނަމެންނަ
 صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ބަފައިކަލުންނެވެ ތިމަންނަގެ ބަޔާންކޮށްދެއްވީ

  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
" ِعبالس واتما السسٍمريف ت ِتيأُلْق ةعبس ماهرإِالَّ كَد يسيف الكُر"   

 ފަދައިން ދިރުހަމް ހަތް އެއްލައިލެވިފައިވާ މައްޗަށް އައްޑަނައެއްގެ، ހަތްއުޑު އަޅައިބަލާއިރު ކުރުސިކޮޅާ ގެ هللا": މާނައީ
  ".ނުވެއެވެ މެނުވީ

صلّى رسول اهللا . ވިދާޅުވިއެވެ  الغفَاري أبو ذَر ލެއްވިރުއްސުންهللا މާތް އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ - رمحه اهللا- ابن جرير 
  .އެއްސެވީމެވެ އަހުރެން ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް اهللا عليه وسلّم

   "ما الكُرسي في العرشِ إِالَّ كَحلْقَة من حديد أُلْقيت بين ظَهري فَالَة من اَألرضِ"
 ލެވިފައިވާ އެއްލައި މެދަށް ހުސްބިމެއްގެ ތަނަވަސް، ކުރުސިކޮޅު އެކަލާނގެ ބަލާއިރު އަޅައި ޢަރުޝިއާ ގެ هللا": މާނައީ
  ".ނުވެއެވެ މެނުވީ ފަދައިން އްބޮޅެ ދަގަނޑު

  . ވިދާޅުވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ عبداهللا بن مسعود ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
 އުޑެއް ކޮންމެ އަދި. ދުރުމިންވެއެވެ އަހަރުގެ ފަސްސަތޭކަ ދެމެދު އުޑާއި ޖެހިގެންވާ އުޑާއި އޮތް ފެންނަން ދުނިޔެއަށް"

 ދެމެދު ކުރުސިކޮޅާއި އުޑާއި ހަތްވަނަ އަދި. ދުރުމިންވެއެވެ އަހަރުގެ ފަސްސަތޭކަ ދެމެދު އުޑާއި ޖެހިގެންވާ އެއާއި
. ދުރުމިންވެއެވެ އަހަރުގެ ފަސްސަތޭކަ ދެމެދު ގަނޑާއިފެން ކުރުސިކޮޅާއި އަދި. ދުރުމިންވެއެވެ އަހަރުގެ ފަސްސަތޭކަ

 އެއްވެސް ތިޔަބއިމީހުންކުރާ. މަތީގައެވެ ޢަރުޝުގެ ވޮޑިގެންވަނީ هللا އަދި. މަތީގައެވެ އެފެންގަނޑުގެ ޢަރުޝުވަނީ އަދި
 ކިބައިން ގެ اد بن سلمةابن مهدي، مح ނެރުއްވީ މިރިވާޔަތް( ".ނުވެއެވެ ވަންހަނާވެގެން އެކަލާނގެއަށް ޢަމަލެއް

ކިބައިން ގެ عاصم اد،مح ކިބައިން ގެ عاصم، زر ،ކިބައިންނެވެ ގެ رضي اهللا عنه ، عبد اهللا بن مسعودزر(.  

بن  أبو وائل، عبداهللا ކިބައިން ގެ عاصم، أبو وائل ކިބައިން ގެ مسعودي، عاصم މިމާނަގައި މިރިވާޔަތް އަދި
  . އެވެކުރެއްވި ރިވާ ކިބައިން ގެ اهللا عنه رضي مسعود

  . ރިވާވެގެންވެއެވެ ސަނަދަކުން އެތައް ރިވާޔަތް މި. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-ي بِهاحلافظ الذَّ އަދި

رسول . ވިދާޅުވިއެވެ އަކެލޭގެފާނު. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ގެ لباس بن عبداملطّعب ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް އަދި
  . ވިއެވެޙަދީޘްފުޅުކުރެއް صلّى اهللا عليه وسلّم اهللا

بينهما مِسيرةُ خمسِ مائَة سنة، : "اُهللا ورسولُه أَعلم، قَالَ: قُلْنا" هلْ تدرونَ كَم بين السماِء واَألرضِ؟"
ةُ خرِسياٍء ممكُلِّ س ثَفكو ،ةنس ائَةسِ ممةُ خرِسياٍء مماٍء إِلَى سمكُلِّ س نمو نيبو ،ةنس ائَةسِ مم
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وق ذَلك، السماِء السابِعة والعرشِ بحر بين أَسفَله وأَعالَه كَما بين السماِء واَألرضِ، واُهللا تعالَى فَ
منِي آدالِ بمأَع نٌء ميش هلَيفَى عخي سلَيأخرجه أبو داود وغريه(  "و(  

. ދަންނަވައިފީމެވެ އަހުރެމެން؟ އެގޭހެއްޔެވެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދުރުމިނެއްވާކަން ކިހައި ދެމެދު އުޑާއިބިމާއި": އީމާނަ
. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު. ރަސޫލާއެވެ އެކަލާނގެ އަދި. އެވެ هللا ދެނެވޮޑިގެންވަނީ މޮޅަށް އެންމެ އެކަން

 ފަސްސަތޭކަ ހަމައަށް އުޑާއި އަނެއް ފެށިގެން އުޑަކުން ކޮންމެ އަދި. ދުރުމިންވެއެވެ އަހަރުގެ ފަސްސަތޭކަ އެދެމެދުގައި
 އުޑާއި ހަތްވަނަ އަދި. ދުރުމިންވެއެވެ އަހަރުގެ ފަސްސަތޭކަ ބޯމިނުގައި އުޑެއްގެ ކޮންމެ އަދި. ވެއެވެ ދުރުމިން އަހަރުގެ
 ދެމެދުވާހައި ބިމާއި، އުޑާއި ހަމައަށް ޗާއިމައް އެންމެ ފެށިގެން އަޑިން އެންމެ އެކަނޑުގެ. ކަނޑެއްވެއެވެ ދެމެދު ޢަރުޝާ

 އެއްވެސް ޢަމަލުތަކުން ދަރިންގެ އާދަމުގެ އަދި .މަތީގައެވެ ޢަރުޝުގެ އެ ވޮޑިގެންވަނީ  هللا އަދި. ދުރުމިންވެއެވެ
     ".ނުވެއެވެ ވަންހަނާވެގެން އެކަލާނގެއަށް ޢަމަލެއް

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

1. M  ¾  ½  Á  À  ¿ L          ތަފްސީރު މިބަސްފުޅުގެ ގެ تعاىل هللا. 

 ބަޔާންވެދިޔަ ގެ تعاىل هللا ކިބައިގައި ޔަހޫދީންގެ އުޅުނު ޒަމާނުގައި ގެ وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه .2
 ތަކަކަށް އެސިފަފުޅު ގެ هللا އެބައިމީހުން. ދެމިހުއްޓެވެ ޢިލްމު ކަންތައްތަކުގެ އެނޫން އެފަދަ ސިފަފުޅުތަކާއި

 .ނުކުރެތެވެ އެއްވެސް تأويل އަދި. ނުކުރެތެވެ އިންކާރެއް

 ޛިކުރު ސިފަފުޅުތައް ގެ تعاىل هللا އަރިހުގައި ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ޢިލްމުވެރިޔާ ޔަހޫދީ .3
 ގެޤުރުއާނު މަށްޓަކައިއްވުކުރެ ސާބިތު އެކަން އަދި. ކުރެއްވިއެވެ ތަޞްދީޤު އެކަންއެކަލޭގެފާނު  ކުރިހިނދު

 . ލެއްވުނެވެއިބާވަ ވެސް އާޔަތް

 صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  ހިނދު ކުރި ޒިކުރު ޢިލްމުގެ ބޮޑުވެގެންވާ މި  ޢިލްމުވެރިޔާ ޔަހޫދީ .4
 .ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން

، ކަނާތްޕުޅުގައި އެކަލާނގެ އުޑުތައް )ޤިޔާމަތް ދުވަހު( އަދި. ބަޔާންވުން ޞަރީޙަކޮށް ދެއަތްޕުޅުވާކަން ގެ هللا .5
 . ބަޔާންވުން ވާނޭކަން އަތްޕުޅުގައި އަނެއް ބިންތައް އަދި

 .ކިއިފައިވުން ،ވާތްޕުޅެވެ ޞަރީޙަކޮށް އަތްޕުޅަށް އެއް އެކަލާނގެ .6

 .ނަންގަތުން މުތަކައްބިރުންގެ ޖައްބާރުންނާއި ވަގުތު ހިއްޕަވާ ދެއަތްޕުޅުން އެކަލާނގެ ބިންތައް، އުޑުތަކާއި هللا .7
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 ފަދައިން އޮށްޓަރެއްވާ ރެވި އަތުގައި މީހެއްގެ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ، ބިންހަތް، ހަތްއުޑާއި އަތްޕުޅުގައި ގެ هللا .8
 .ބަޔާންވުން މިބަސްފުޅު ގެ رضي اهللا عنهاس عبداهللا بن عب. ނުވެއެވެ މެނުވީ

 .ބޮޑުވެގެންވުން ކުރުސިކޮޅު ނިސްބަތުން އުޑުގެ .9

 .ބޮޑުވެގެންވުން ޢަރުޝި ނިސްބަތުން ކުރުސިކޮޅުގެ .10

 އަދި. ނޫނެވެ ފެންގަނޑެއްވެސް މަތީގައިވާ ހަތްއުޑުގެ އަދި. ކުރުސިކޮޅެއްނޫނެވެ އަކީޢަރުޝި ހަމަކަށަވަރުން .11
 .ތިނެއްޗެވެ ތަފާތުވެގެންވާ މިއީ !ކިއެއްތަ

 .ބަޔާންވުން ދުރުމިނެއްވާކަން ކިހައި ދެމެދުގައި އުޑެއް ދެ ކޮންމެ .12

 .ވުންބަޔާން ދުރުމިނެއްވާކަން ކިހައި ދެމެދުގައި ކުރުސިކޮޅާ އުޑާއި ހަތްވަނަ .13

 .ބަޔާންވުން ދުރުމިނެއްވާކަން ކިހައި ދެމެދުގައި ފެންގަނޑާ ކުރުސިކޮޅާއި .14

 .ބަޔާންވުން މަތީގައިކަން ފެންގަނޑުގެ ޢަރުޝިވަނީ ހަމަކަށަވަރުން .15

 .ބަޔާންވުން ދުރުމިނެއްވާކަން ކިހައި ދެމެދުގައި ބިމާ އުޑާއި .16

 .ބަޔާންވުން ންދުރުމިންވާކަ އަހަރުގެ ފަސްސަތޭކަ ބޯމިނުގައި އުޑެއްގެ ކޮންމެ .17

 އަހަރުގެ ފަސްސަތޭކަ ހަމައަށް މައްޗާއި އެންމެ ފެށިގެން އަޑިން އެންމެ ކަނޑުގެ މަތީގައިވާ ހަތްއުޑުގެ .18
  .واهللا أعلم. ބަޔާންވުން ވާކަން ދުރުމިން

 ޢާކުރަނީދު އެކަލާނގެއަށް. ނިމުނީއެވެ ތަރުޖަމާކޮށް މިފޮތް ފަޟުލުވަންތަވެރިކަމުން ރަޙްމަތާއި ގެ  سبحانه وتعاىل هللا
 އަދި. ލެއްވުމަށެވެ ޒަރީޢާއެއްކަމުގައި ނަޖާތުގެ އާޚިރަތުގައި އަދި ޤަބޫލުކުރައްވައި މަސައްކަތް މިކުޑަކުޑަ ނިކަމެތިއަޅާގެ

 ޢައިބުތަކުން އުނިސިފަތަކާއި އެންމެހައި ހާސިލުވުމާއި މަޢުރިފާ ގެ تعاىل هللا ދިވެހިދަރިންނަށް ޒަރީޢާއިން މިފޮތުގެ

 .. ދެއްވުމަށެވެ ތައުފީޤު ހެޔޮ ކުރުމުގެ ރުވަންތަހުސްޠާހި އެކަލާނގެ
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