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العزِيزِ الغفَّارِ، املَانِعِ املُعطي النافعِ الضار، خلَق اخلَلْق لتوحيده احلَمد ِهللا الواحد القَهارِ، 
شجارِ وأَنزلَ الكُتب َألجله وجاَء اَألنذَار، فَأَبى املُشرِكُونَ إِالَّ التبرك بِالطَّواغيت والقُبابِ واَأل

 املُؤمنِني لما اختلَفُوا فيه من احلَق فَوحدوه بِأَنواعِ العبادات الَّتي جاَءت علَى واَألحجارِ، وهدى اُهللا
وأَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه شهادةَ من تقَرب إلَيه  -لسان الْمصطَفَى الْمختارِ 

الكُّفَارِ بِم هائدأَع اتادع-  دعةَ بحمةَ السيفاحلَنِي ددي جالَّذ ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو
  :بعد أَما. االندثَارِ، صلَّى اُهللا علَيه وعلَى آله وأَصحابِه املُهاجِرِين واَألنصارِ، وسلَّم تسليما

 ނަމަވެސް. ގިނައެވެ އަދަދުނުކުރެވޭހާ ގުނައި މަޚްލޫޤުން ހައްދަވައިފައިވާ تعاىل هللا
، މަލާއިކަތުންނަށާއި ބުއްދިދެއްވާފައިވަނީ ންގެ ތެރެއިން އެކަލާނގެމަޚްލޫޤު އެހުރިހާ

 އެކަލާނގެ ތެރެއިން މަޚްލޫޤުންގެ ޤިސްމުގެ މިތިން ދެން. ޖިންނީންނަށެވެ، އިންސާނުންނަށާއި
 هللا ހަމައެކަނި މަލާއިކަތުންނަކީ. ޖިންނީންނަށެވެ، އިންސާނުންނަށާއި ދެއްވާފައިވަނީ އިޚުތިޔާރު

. ބައެކެވެ ތިބި ހައްދަވާފައި އެކަލާނގެ ތަންފީޛުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޙުކުމްފުޅުތައް ގެتعاىل
އިންސާނުންނާއި ޖިންނީން ދެން . ނުދެއްވައެވެ تعاىل هللا އިޚުތިޔާރެއް އެއްވެސް އެބޭކަލުންނަށް
މައެކަނި އެކަލާނގެއަށް ހައްދަވާފައިވަނީ ހަ تعاىل هللاް މިދެބައިމީހުންވެސ. ދަންނައެވެ
އެކަލާނގެ . ދެއްވާފައެވެބައިމީހުންނަށް ވަނީ އިޚްތިޔާރުދެމި تعاىل هللاނަމަވެސް . ކުރުމަށެވެއަޅުކަން

  )3: اإلنسان( Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅZ  ] . ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ
އޭނާ ( .ދެއްކެވީމެވެމަގު )ހެޔޮ ނުބައި ވަކިވާނެ(އޭނާއަށް  هللاހަމަކަށަވަރުން ތިމަން " :މާނައީ
ނޫންނަމަ އިންކާރު . ވާށެވެކަމުގައި ޝުކުރުކުރާމީހެއް ).ކުރާށެވެތިޔާރުކުރާނޭ މަގެއް އިޚްތިޔާރުއިޚް

ޅުގޮތް ވިސްނާ ޙަޤީޤީ ބުއްދިވެރިޔަކީ ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ބުއްދިން ރަނގަ." ކަމުގައިވާށެވެ ކުރާމީހެއް
، ތިމާ ހެއްދެވިފައިވަނީ ހިތުހުރިހައި ގޮތަކަށް އުޅުމަށް ނޫންކަމާއި. މީހާއެވެ ކުރާއެގޮތް އިޚްތިޔާރު
 تعاىل هللا .ވެސް ވުޖޫދަށް ގެނެވުމުގައި މަޤްޞަދެއްވާކަން ދެނެގަންނަމީހާއެވެކޮންމެ އެއްޗެއް

އެއީ . ބޮޑު މަޤްޞަދަކަށްޓަކައެވެވަރަށްވެސް. ގޮތެއްގައެއްނޫނެވެ އަޅަމެން ހައްދަވާފައިވަނީ ބޭކާރު
ނަމަވެސް . ޚާލިޞްގޮތުގައި އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމަށެވެ. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކުރުމަށެވެ
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ހިންގާލިޔަސް ރުޒަހިތާމައަކީ ކާފިރުން އެއްފަރާތްކޮށް މިއަދު މުސްލިމުންގެ ތެރެއަށް ނަ
ޚާލިޞް މުވައްޙިދުން މިއަދު . ދާން ނައްތާލާފައިވާކަމެވެނމަޤްޞަދު ހަމިއެބައިމީހުންކުރެ ގިނަމީހުން 

ޤިޔާމަތް ގާތްވިވަރަކަށް ހެޔޮލަފާމީހުން ދާނީ . ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ވަރަށްވެސް މަދެވެ
ގެ ތަހުޛީބާއި ތަމައްދުނުހުޅަނގުގެ މިއަދު ދުނިޔެއަށް އައިސްފައިވާ އޮއިވަރަކީ . މަދުވަމުންނެވެ

މުސްލިމުންވެސް . އޮއިވަރުގައި ޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޣައިރު މުސްލިމުންނެއްނޫނެވެމި. އޮއިވަރެވެ
މިހެންވާންޖެހުނީ އިސްލާމްދީނުގައިވާ ހަރުދަނާ . ވަނީ މިއޮއިވަރުގައި ޖެހި މިސްރާބު އޮޅިފައެވެ

އަދި އެންމެ ބޮޑަށް . އަޚުލާޤު މުސްލިމުން ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުންނެވެއުސޫލުތަކާއި އިސްލާމީ ރިވެތި 
ތައް ކަމުގައި ކުރާ މީހުން ޞާލިޙު ޢަމަލުރިހަމަ މުސްލިމުން ކަމަށް ދަޢުވާޙައިރާންވާން ޖެހެނީ ފު

އި ބައެއްމީހުން އެބައިމީހުންގެ މުރާދުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކަ. ކަންތައްތަކަކުންނެވެހަދައިގެން އެކުރާ
އް މީހުން ވަލީވެރިންނަށް އަދި ބައެ. މަރުވެފައި ތިބޭމީހުންގެ ކިބައިން އެދި ދަންނަވަތެވެ

. އަދި ބައެއްމީހުން ބުރަންމާނީންގެ ކިބައިން ނަސީބު ހުރިނެތް ގޮތް ބަލަތެވެ.  ހަދަތެވެގޮވައި
ފާތްތަކާއި މިޚުރާ. މިބައިމީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި މިކަންތައްތަކަކީ އެންމެ ޞާލިޙު ޢަމަލުތަކެވެ

ކީ މީގެ ސަބަބަ. ބާރު މިނެއްގައި ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ވަރަށްޝިރުކުތައް އިސް
. ދަންނަވަން ޖެހޭނީ ތައުޙީދުގެ ދަޢުވަތުދޭނޭ ދާޢީންތަކެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ! އާދެ ؟އެވެކޮބައިތޯ

ދެކޭގޮތުގައި  ޢާއްމުން މުސްލިމު. އެވެގިފަނތައުޙީދަކީ ކޮބައިކަން މީސްތަކުންނަށް މިވަނީ ނޭ
ގެ  تعاىل هللا. ވެވުނީއެވެންތައޭ ބުނުމުން މުވައްޙިދަކަށްއެއްކައުވަ تعاىل هللاހަމައެކަނި ދުލުން 

ވާޖިބު ތައުޙީދާއި އޭގެ . ޝައިޠާނާގެ ކެހިވެރިމަޅިން މިންޖުވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާށެވެ! އަޅުތަކުންނޭވެ
އާޚިރަތުގައި ބާއްޖަވެރިވާނެކަން ކަށަވަރީ . އަދި އެގޮތުގައި ސާބިތުވާށެވެ. ދެނެގަންނާށެވެ
  . އޭރުންނެވެ

 تعاىل هللاގޮތުންނާއި ސިފާތީގޮތުންނާއި ފިޢުލީގޮތުން ޢުޙީދަކީ އަޅުކަންތަކުގައި ޒާތީތަ
اُأللُوهية، توحيد الربوبِية، توحيد . ތައުޙީދު ބެހިގެންވަނީ ތިންބަޔަކަށެވެ. ކުރުމެވެއެއްކައުވަންތަ

فَاتالصاِء وماَألس ديوحت:  

އެބަހީ . އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ تعاىلهللا اއެންމެހައި އަޅުކަމެއްގައި : އަކީ توحيد اُأللُوهية
 އެއްވެސް އަޅުކަމެއްގައި އެކަލާނގެއާ. އަށް ޚާލިޞްކުރުމެވެ تعاىلهللا اހުރިހާ އަޅުކަމެއް 

 تعاىلهللا اއަޅުކަމަކީ . އަޅުކަން ދަންނައެވެ، ދެންފަހެ. އެހެންފަރާތެއް ޝަރީކުނުކުރުމެވެ
ކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވައިފައިވާ ކޮންމެ ކަމަކާއި އެކަމެއްކުރުމުގެ މައްޗަށް އެކަމެއް
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، ހިފުމާއިރޯދަ، ޒަކާތްދިނުމާއި، މިސާލަކަށް ނަމާދުކުރުމާއި. ތަޢުރީފުކުރައްވައިފައިވާ ކޮންމެ ކަމެކެވެ
ނުބައިކަންތައް މަނާކުރުންފަދަ ، ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި، ކުރުމާއިޤުރުބާން، ޙައްޖުވުމާއި

މެއްކުރުމުގެ މައްޗަށް އަމުރުނުކުރައްވާ އެކަމަކު އެކައެކަމެއް ކުރުމަށް  تعاىلهللا اއަދި . ކަންތައްތަކެވެ
   .ނަދުރުފުއްދުމެވެކުރައްވައިފައިވާ ކަމަކީ މިސާލަކަށް ތަޢުރީފު

ކުރައްވާ އެންމެހައި ކަމެއްގައި އެކަލާނގެ  تعاىل هللا :އަކީ توحيد الربوبِية
އެއިން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެކަލާނގެއާ އެއްވެސް ފަރާތެއް . އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ

 ފަދަދިރުއްވުން، ރުގެންނެވުމާއިިމަ، ދެއްވުމާއިޤުރިޒު، ޚަލްޤުކުރެއްވުމާއި، މިސާލަކަށް. ޝަރީކުނުކުރުމެވެ
  . ކަންތައްތަކެވެ

فَاتالصاِء وماَألس ديوحގެ تعاىل هللا ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ސާބިތުވާ: އަކީ ت 
ނުލައި އެކަލާނގެ މަކާއި ވައްތަރު ބަޔާންކުރުމަކާކުރު تأْوِيلُ އެއްވެސް ސިފަފުޅުތައް އިސްމުފުޅުތަކާއި

 43Z  1  2 ] އެހެނީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ. ސާބިތުކުރުމެވެޒާތުފުޅަށް 
އެކަލާނގެ ބައެއް ." ނުވެއެވެގެއާ އެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއްއެކަލާނ" )11: الشورى(

ގެ  تعاىلهللا ا .ގައި ބަޔާންވާހުއްޓެވެ منتފޮތުގެ  إِثْباتއިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގެ 
ގެ އިސްމުފުޅެއް އެހެން  تعاىل هللا: ކުރެވޭ ގޮތްތަކަކީސިފަފުޅުތަކުގައި ޝަރީކުތަކާއި އިސްމުފުޅު

. ނުވަތަ އެކަލާނގެ ސިފަފުޅަކުން އެހެން ފަރާތެއް ސިފަކުރުމެވެ. ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްކުރުމެވެ
ނުވަތަ ބައެއް . ނުވަތަ އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކަށާއި ސިފަފުޅުތަކަށް އިންކާރުކުރުމެވެ

ބައެއް ، ތަކާއި ބައެއް ސިފަފުޅުތައް ޤަބޫލުކޮށް އަދި ބައެއް އިސްމުފުޅުތަކަށާއިއިސްމުފުޅު
ނުވަތަ އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތައް . ސިފަފުޅުތަކަށް އިންކާރުކުރުމެވެ

  . ތައުވީލުކުރުމެވެ

މެދުގައި  އެބައިމީހުންގެ. ޤަބޫލުކުރެތެވެ މައްކާގެ މުޝްރިކުންވެސް توحيد الربوبِية،
ގެ މަފްހޫމާއި  الَ إِلَه إِالَّ اُهللا. ގައެވެ توحيد اُأللُوهيةހިނގީ  ޑަށް އަރައިރުންވުންބޮއެންމެ

. ހަމައެކަނި ދުލުން ކިޔައިލުމަކުންވެސް ނޫނެވެ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا. އެކަލިމަވާޖިބުކުރާ ކަންތައްތަކުގައެވެ
ޖެހޭނެކަން ންއަދާކުރަ ވާޖިބުޢަމަލުން އޭގެ ، މީހާކިޔައިފިމަކަށަވަރުން މިކަލިމަ އެހެނީ ހަ

   .އެބައިމީހުން މިކަލިމަކިޔުމަށް އިންކާރުކުރީވެސް އެހެންވެގެންނެވެ. ގެއެވެނވެސް އެއެބައިމީހުންނަށް



  ތައުޙީދުފޮތް  

5 
 

އޭގެ ! ކިއެއްތައަދި. ނޫނެވެލުން ކިޔައިލުމަކުން ފުދުނީއަކީހަމައެކަނި ދު الَ إِلَه إِالَّ اُهللا
ލުކޮށް އޭގެ ޝަރުޠުތައް ޢަމަ ވާޖިބުކުރާ ކަންތަކަށްް އެކަލިމަމާނައާއި މަފްހޫމު ދެނެގަނެ 

  .ގެ ޝަރުޠުތައް ހަތެކެވެ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا .ކުރުން ލާޒިމްވެގެންވެއެވެފުރިހަމަ

ކަލިމައިގެ މާނައާއި މަފްހޫމު  އެބަހީ . ނަފީކުރާ ޢިލްމު ޖާހިލުކަން .العلْم املُنافي للْجهلِ -1
  .އެއަށް ޖާހިލުވެނުހުރުން، ދެނެގަނެ

2- كلشي لافاملُن نيقهللا އެބަހީ ކަލިމަ ކިއުމަށްފަހު. ޝައްކުކަން ނަފީކުރާ ޔަޤީންކަން .الي 
އާދޭތެރޭ  أُلُوهية އެކަލާނގެ! އަދި ކިއެއްތަ. ނުކުރުންއާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް ޝައްކެއް ألُوهية ގެ تعاىل

  . ޔަޤީންކުރުން

3- دلري لافولُ املُنއެބަހީ ކަލިމަކިޔުމަށްފަހު އޭގެ . ރައްދުކުރުން ނަފީކުރާ ޤަބޫލުކުރުން .القَب
  . މާނަ ހިތުން ޤަބޫލުކުރުން އަދި ދުލުން ކިޔައި ހިތުން ރައްދުނުކުރުން

 4- كرلتي لافاملُن اديقنِއެބަހީ ކަލިމަ . ދޫކޮށްލުން ނަފީކުރާ ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަތުން .اال
އަދި ކަލިމަ ދުލުން ކިޔައި  .ކުރާ ކަންތަކަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަތުންވާޖިބުކިއުމަށްފަހު ކަލިމަ 

   .ޢަމަލުކުރުން ދޫކޮށްނުލުން ކަލިމަ ވާޖިބުކުރާކަންތަކަށްއެ

 5- كرلشي لافاملُن الَصއެބަހީ ކަލިމަ . ޝިރުކު ނަފީކުރާ އިޚްލާޞްތެރިކަން .اِإلخ
އަޅުކަމެއް  އެންމެހާ! އަދިކިއެއްތަ. ފަރާތެއް ޝަރީކުނުކުރުން އާ އެއްވެސް هللاކިޔުމަށްފަހު 

  .އެކަލާނގެއަށް ޚާލިޞްކުރުން

އެބަހީ ކަލިމަ . ދޮގުވެރިކަން ނަފީކުރާ ތެދުވެރިކަން .الصدق املُنافي للْكَذبِ -6 
   .ދޮގުވެރިނުވުން .ށް ތެދުވެރިވުންކިޔުމަށްފަހު ކަލިމައިގެ މާނައަށާއި މަފްހޫމަ

އެބަހީ . ލޯބިވުމުގެ އިދިކޮޅު ކަންތައް ނަފީކުރާ ލޯބިވުން .املَحبةُ املُنافي لضدها -7 
   .ކަލިމައިގައިވާ މާނައަށާއި މަފްހޫމަށް ރުހުން

ޖެހޭނީ ޢަމަލެއް ބިނާކުރަން އެންމެހާ .ތައުޙީދުގެ ބުންޔާދެވެއަކީ  الَ إِلَه إِالَّ اُهللا  
ދެނެގަނެ އޭގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ  ކަލިމައިގެ މާނައާއި މަފްހޫމު. މިކަލިމައިގެ މައްޗަށެވެ
   .ނެތެވެބިނާކުރާ ޢަމަލުތައް ޞައްހަވުމާމެދަކު ޝައްކެއްވެސްކަލިމައިގެ މައްޗަށް 
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 فنصފޮތުގެ ނަމަކަށް -تعاىلرمحه اهللا  - م " الت تابيدكފޮތުގައި އިމިނަންދެއްވަ " وح 
އޭގެ ޙިކުމަތަކީ އިންސާނާ ޝިރުކުން އެއްކިބާވުމަކީ . ބެހޭގޮތުންނެވެ ކުރައްވާފައިވަނީ ޝިރުކާބަހުސް

އަދި އެހެންނޫނަސް އެއްޗެހި ތަޢާރަފްކުރާ . ޙަޤީޤަތުގައި އޭނާ ތައުޙީދަށް އިޤުރާރުވުމެވެ
ދިކޮޅު އެއްޗެހި އޭގެ އި! އާދެ " تعرف اَألشياُء بِأَضدادها " އޭގެތެރެއިން އެއްގޮތަކީ. އެތައްގޮތެއްވެއެވެ

. ހިޔަލަކީ އަވީގެ އިދިކޮޅެވެ. މިސާލަކަށް ފިންޏަކީ ހޫނުގެ އިދިކޮޅެވެ .ތަކެތިން ތަޢާރަފުކުރުމެވެ
- مصنف  އެހެން ކަމުން. އަދިވެސް މިފަދަ މިނޫން މިސާލުތަކެވެ. ޔަޤީނަކީ ޝައްކުގެ އިދިކޮޅެވެ

އަދި . އެކުރެއްވީ ޝިރުކުގެ ވައްތަރުތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވައިގެންނެވެތައުޙީދުގެ ތަޢާރަފު -رمحه اهللا 
ޝިރުކުކުރެވޭ ގޮތްތައް  ،ޝިރުކުތަކާއިގައި ކުރެވޭ أُلوهية ގެ تعاىل هللاޚާއްޞަކޮށް 

އެކަލޭގެފާނުގެ މިމަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ އެކަލޭގެފާނަށް ،  هللاމާތް. ގެންނެވެޔާންކޮށްދެއްވައިބަ
  !ދާއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވާށިއެވެސުވަރުގޭގެ 

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

އެގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ . ށް ހާސިލުކުރުމަށެވެދަރިން މިފޮތުގެ ފައިދާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަ
 تنبِيه ނުވަތަ، فَائدة ނުވަތަ يقُولُ املُترجِم އޭގެ ކުރީގައި، ފުށުން ފޮތަށް އިތުރެއްކޮށްފައިވާނަމަ

   .ލިޔެފައިވާނެއެވެ

. އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ هللاތިމާމެން ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ! އޭ ދިވެހިދަރިންނޭވެ
އަދި . ދުމަކުރާށެވެނތިމާމެންކުރާ ހުރިހާ ޢަމަލުތަކެއް އެކަލާނގެ ބައްލަވައި ވޮޑިގެންވާކަން ހަ
ތިމާމެންގެ އަސްލު . އެކަލާނގެ ދެނެގަތުން ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާށެވެ
 تعاىل هللا. ކަތްކުރާށެވެގޮވައްޗަކީ އާޚިރަތްކަމުގައި ބަލައި އާޚިރަތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް މަސައް

r  q  p   o  nm  l   k  j  i  h  g       f  e   ] .ވަޙީކުރައްވާފައިވެވެއެވެ
x  w  v  u  t  s  {   z  yZ )އާޚިރަތުގެ ދަނޑުބިމަށް : "މާނައީ  )20 :ىالشور

އޭނާގެ  هللاތިމަން . އެދޭ މީހާ ދަންނައެވެ )އާޚިރަތުގެ ނިޢުމަތްތަކަށް، އެބަހީ އާޚިރަތުގެ ޘަވާބަށާއި(
އެބަހީ (އަދި ދުނިޔޭގެ ދަނޑުބިމަށް . ތަރައްޤީކޮށްދެއްވާނަމެވެ އާޚިރަތުގެ ދަނޑުބިން އިތުރަށް
ން ކޮންމެވެސް އިއޭނާއަށް އެ هللاތިމަން . އެދޭމީހާ ދަންނައެވެ )ދުނިޔޭގެ އަރާމަށާއި ޒީނަތަށް

  ."ނުވެއެވެއި އޭނާއަކަށް އެއްވެސް ނަޞީބެއްއާޚިރަތުގައަދި . މިންވަރެއް ދެއްވާނަމެވެ
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ގެ ޙަޟްރަތަށް ދުޢާކުރަނީ މިފޮތުގެ ޒަރީޢާއިން ދިވެހި ދަރީންނަށް އަގުހުރި  تعاىل هللا  
އަދި މިފޮތް ދިވެހި ދަރިންނަށް އާޚިރަތަށް ދަތުރު ހެއްދެވުމަށްޓަކައި . ފައިދާތަކެއް ދެއްވުމަށެވެ

ދާއި އަދި މިފޮތް ކިޔައިފި ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިޔަކަށް ތައުޙީ. ދަތުރުޒާދެއްގެ ގޮތުގައި ލެއްވުމަށެވެ
އަދި މިފޮތް ނިކަމެތި އަޅާގެ ނަޖާތުގެ ޒަރީޢާއެއް . ޝިރުކު ދެނެގަތުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވުމަށެވެ

  .آمني. ކަމުގައި ލެއްވުމަށެވެ
 كتبها الفقري إىل عفو ربه

 راهيمحممد إب                                                                                            
 .  ހ 1423 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10

                                                               . މ 2002 ޖޫން 22
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    .ފައިވެއެވެވަޙީކުރައްވާ تعاىل هللا

[   H  G  F  E  D   CZ   )އިންސާނުން، ޖިންނީންނާއި: "މާނައީ   )56 :الذاريات ،

  ."ކުރުމަށް މެނުވީ ނުހައްދަވަމެވެއަށް އަޅުކަން هللاތިމަން 

  . އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[   ON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  DZ  )މާނައީ )36 :النحل :
އެއީ (. ރަސޫލަކު ފޮނުއްވީމެވެ هللاއަދި ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ އުއްމަތަކަށްވެސް ތިމަން "

. ކުރާށެވެއަށް އަޅުކަން هللا ތިޔަބައިމީހުން ).މީސްތަކުންނަށް ތައުޙީދުގެ މި ދަޢުވަތު ދިނުމަށްޓަކައެވެ
  ."ވެ އެއްކިބާވާށެވެހެލިދުރު )އެއްޗަކުންވެވޭ ކޮންމެ ފިޔަވައި އަޅުކަން تعاىل هللا އެބަހީ(އަދި ޠާޣޫތުން 

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
[    v   u  t  s  r  q      p  on  m    l  k  j  i  h  g

   ̈ §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w
  ¯   ®          ¬  «  ª  ©Z  )24 – 23: اإلسراء(  

އެކަލާނގެއަށް  ކުރައްވާފައިވަނީ ތިޔަބައިމީހުންތިބާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ފައިސަލާއަދި : "މާނައީ
ކުރެ އެކަކު ނުވަތަ އެދެމީހުން. މައިން ބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުމަށެވެ، ނުކުރުމަށާއިމެނުވީ އަޅުކަން

އެދެމީހުން ތިބާގެ ގާތުގައި މުސްކުޅި އުމުރާ ހަމައަށް ފޯރައިފިނަމަ ފަހެ އެދެމީހުންނަށް އުއްފުވެސް 
އަދި އެދެމީހުންނަށް މާތްބަހުން . އަދި އެދެމީހުންނަށް ހަރުކަށިބަސްވެސް ނުބުނާށެވެ. ނުބުނާށެވެ
އަދި . ކަމެތިކަމުގެ ފިޔަ ތިރިކޮށްލާށެވެއަދި އެދެމީހުންނަށް އޯގާތެރިކަމާއެކު ނި. ބުނާށެވެ
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އެދެމީހުން މިއަޅާ ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭހައްދަވައި. ން ދުޢާކޮށްދޭށެވެމިފަދައި އެދެމީހުންނަށް
  ."ކުޑައިރުއްސުރެ ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ބަލާބޮޑުކުރިފަދައިން އެދެމީހުންނަށް ރަޙުމަތްލައްވާނދޭވެ

  . ފައިވެއެވެއަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާ
 [  ml  k  j  i  h  gZ  )36: النساء(    

އަދި އެކަލާނގެއާ އެއްވެސް އެއްޗެއް . ކުރާށެވެއަށް އަޅުކަން هللاއަދި ތިޔަބައިމީހުން : "މާނައީ
  ."ޝަރީކުނުކުރާށެވެ

  . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

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

   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  #  "  !
         5  4  3  2  10  /  .  -   ,+  *  )  (  '  &  %  $

  A   @  ?>  =  <  ;  :  9  8  76  G  F  E  D  CB
  WV  U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J   I  H

  \   [  Z  Y  XZ   )153 -151 :األنعام( 
. ތިޔަބައިމީހުން އަންނާށެވެ. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.) އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ(": މާނައީ

 ޙަރާމްކުރެއްވި ކަންތައްތައްތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް 
ސް އެއްޗަކާ އެއީ ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެއާ އެއްވެ. ހުށީމެވެތިމަންކަލޭގެފާނު ކިޔައިދެއްވާ

!) ކިއެއްތައަދި. ންނަށް ބަދުސުލޫކުނުކުރާށެވެމައިންބަފައި(އަދި . ނުކުރާށެވެޝަރީކު
ތިޔަބައިމީހުން ފަޤީރުވެދާނެކަމަށް ބިރުން އަދި . ހިތާށެވެންބަފައިންނަށް އިޙުސާންތެރިކޮށްމައި

ދެއްވަނީ ތިމަން ދިންނަށް ރިޒުގުއެކު، ތިޔަބައިމީހުންނަށާއި. ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަރިން ޤަތުލުނުކުރާށެވެ
ންވާ އެއީ ފާޅުވެގެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ފާޙިޝް ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވާށެވެ. ރަސްކަލާނގެއެވެ

 تعاىلهللا اނުލައި އަދި ޙައްޤަކާ. އްވިޔަސްމެއެވެވެގެންވާ ކަމެކަމެއްވިޔަސް އަދި ވަންހަނާ
 މިގޮތަށް އެކަލާނގެ .ޙުރުމަތްތެރިކުރައްވައިފައިވާ ނަފްސެއް ތިޔަބައިމީހުން ޤަތުލުނުކުރާށެވެ

އަދި ހެޔޮގޮތުގައި . އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ވިސްނާތޯއެވެ. ވަޞިއްޔަތްކުރައްވައެވެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް
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މުދާ ތިޔަބައިމީހުންގެ އަތުގައިވާ ޔަތީމުންގެ  އެބަހީ( .ނުވާށެވެކައިރި ންގެ މުދަލާމެނުވީ ޔަތީމު
އެއީ އެކުދިން ބާލިޣުވެ ޒުވާން އުމުރާ ހަމައަށް ފޯރައިފުމަށް .) ނުކުރާށެވެހެޔޮގޮތުގައި މެނުވީ ޚަރަދު

އެބަހީ ( .ވަފާތެރިވާށެވެއެކު މިނެކިރުމުގައި ބައިމީހުން އިންސާފުވެރިކަމާއަދި ތިޔަ. ދާންދެނެވެ
ވެގެންނުވާ މިންވަރަކަށް އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެނަފުސަކަށް ކުޅަދާނަ.) ކުރާށެވެފުރިހަމަ
އަދި ތިޔަބައިމީހުން ބަސްބުނާ ހިނދު . ނުޖައްސަވަމެވެރަސްކަލާނގެ ތަކުލީފެއްތިމަން

. މުގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެއެއީ ގާތްތިމާގެ މީހަކާ ދޭތެރޭ ބަސްބުނަން ޖެހުނުކަ. އިންސާފުވެރިވާށެވެ
ނަހީކުރެއްވި . ކުރާށެވެއަމުރުކުރެއްވި ކަންތައް هللاއެބަހީ . (ކުރާށެވެގެ ޢަހުދު ފުރިހަމަ هللاއަދި 

ގެ  هللا. ގެ ފޮތަށާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ هللاއަދި . ކަންތަކުން ދުރުވާށެވެ
އެއީ ތިޔަބައިމީހުން . ކުރައްވައެވެތިޔަބައިމީހުންނަށް ވަޞިއްޔަތް މިގޮތަށް އެކަލާނގެ.) ޢަހުދަކީމިއެވެ

މަގަށް މި. ދުމަގެވެގެ ސީދާވެގެންވާ ތެ هللاއަދި މިއީ ތިމަން . ނަސޭހަތް ހާސިލުކުރޭތޯއެވެ
) ވެއްޖެނަމަތަބާ( .އަދި އެހެނިހެން މަގުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ތަބާނުވާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތަބާވާށެވެ

މިގޮތަށް އެކަލާނގެ . ކުރާނެއެވެތެދުމަގުން އެއްކިބާކަލާނގެ، ތިޔަބައިމީހުން އެ އެމަގުތައް
  ."އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ތަޤުވާވެރިވޭތޯއެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވަޞިއްޔަތްކުރައްވައެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެބުނު މަސްޢޫދުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު هللاމާތް
 . ވެވިދާޅުވިއެ

 "هماتا خهلَيي عالَّت دمحم ةيصإِلَى و ظُرنأَنْ ي ادأَر ناىل، معت أْ قَولَهقْرفَلْي [   ¦  ¥  ¤  £    ¢
  ©¨  §Z.  إىل قوله: [   ON  M  L  K  JZ  މާނައީ " األية:  

ކަލޭގެފާނުގެ ސިއްކަފުޅު ޖައްސަވައިފައިވާ ވަޞިއްޔަތްޕުޅަށް ބަލަން އެ صلّى اهللا عليه وسلّم دحمم

̈©    ¢    £ ] ގެ ވަޙީބަސްފުޅު تعاىل هللاބޭނުންވާމީހާ ފަހެ    §  ¦  ¥  ¤Z ްއިނ 

އާޔަތުގެ މާނަ . (ހުށިކަމެވެގެ ނިޔަލަށް ކިޔާ ON  M  L  K  J  Z ] ފެށިގެން
  .نهرواه الترمذي وحس   .)އިސްވެ ހިނގައްޖެއެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ޖަބަލުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ނުރުއްސުންލެއްވި މުޢާޛު ބު هللاއަދި މާތް
ރުކޮޅުގެ ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޙިމާ اهللا عليه وسلّم رسول اهللا صلّى އަހުރެން .ވިދާޅުވިއެވެ

   .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެވަނިކޮށް އަހުރެންނަށް މަތީގައި ސަވާރުވެގެން
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: اُهللا ورسولُه أَعلَم، قَالَ: قُلْت". أَتدرِي ما حق اِهللا على العباد، وما حق العباد على اِهللا؟! يا معاذُ " 
" ادبالع قحئاً، ويش رِكُوا بِهشال يو وهدبعأَنْ ي ادبلى العاِهللا ع قح رِكشالَ  ي  نم  ذِّبعلى اِهللا  أَالَّ يع

   )البخاري ومسلم( "الَ تبشرهم فَيتكلُوا:  "أَفَال أُبشر الناس؟ قَالَ! يارسولَ اِهللا : قُلْت ". بِه شيئاً
ގެ މައްޗަށްވާ އަޅުތަކުންގެ  هللا ،ގެ ޙައްޤާއި هللاއަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ ! އޭ މުޢާޛެވެ: "މާނައީ

. އެވެ هللا އެކަން އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ. އަހުރެން ދެންނެވީމެވެ؟ ޙައްޤު އެނގިލައްވާތޯއެވެ
ގެ ޙައްޤަކީ  هللاއަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ވެއަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެ

ގެ  هللاއަދި  .އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކުނުކުރުމެވެ އާއެކަލާނގެ، ކުރުމާއިއެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން
މައްޗަށްވާ އަޅުތަކުންގެ ޙައްޤަކީ އެކަލާނގެއާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކުނުކުރާ މީހާއަށް ޢަޛާބު 

އެހެންވިއްޔާ އަހުރެން  !ގެ ރަސޫލާއެވެ هللاއޭ. އަހުރެން ދެންނެވީމެވެ." ނުދެއްވުމެވެ
) ؟އެބަހީ ދެއްވަންތޯއެވެ(؟ ހެއްޔެވެރު ނުދެއްވާނެމުގެ އުފާވެރި ޚަބަމީސްތަކުންނަށް އެކަ
) ދެއްވައިފިނަމަ. (އެބައިމީހުންނަށް އެކަމުގެ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރުނުދެއްވާށެވެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

  .ކޮށްފައި ޢަމަލުކުރުން ދޫކޮށްލައިފާނެތެވެބަރޯސާއޭރުން އެބައިމީހުން އެކަމުގެ މައްޗަށް 
  

  :ލަތައްއަމަސް ތަކުގައި އެކުލެވޭއަޘަރު ގައާއިނައްޞުތަކުއިސްވެދިޔަ 

 .ނީންނާއި އިންސާނުން ހެއްދެވުމުގައިވާ ޙިކުމަތްޖިން .1
ސަބަބަކީ . އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ هللاކުރުމޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މުރާދަކީ ކަށަވަރުން އަޅުކަންހަމަ .2

. އާއި މުޝްރިކުންނާއި ދެމެދު އަރައިރުން ހިނގީ މިކަމުގައެވެ وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه
ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ  هللا އަޅުކަމެއް އެންމެހާ. ސާބިތުކުރުމުގައެވެ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاއެބަހީ (

  .)އަށް ސާބިތުކުރުމުގައެވެ هللاފަރާތްތަކުން ނަފީކޮށް ހަމައެކަނި 
މުން އަށް އަޅުކަން ކުރު هللاއޭނާ . މީހާ ދަންނައެވެ ނުކޮށްފިއެއްކައުވަންތަ هللاށަވަރުން ހަމަކަ .3

. ބަސްފުޅުގެ މާނަވެއެވެގެ މިވަޙީ تعاىلهللا اއެހެންކަމުން މިކަމުގައި . ވެގެންފިއެވެއެއްކިބާ

[6987:Z )އްވާއަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޅުކަންކުރަ": މާނައީ )5: الكافرون 
 ."ނުވެއެވެ ތިޔަބައިމީހުން އިކުރާ ބައެއްކަމުގަކަންފަރާތަށް އަޅު

 .ބޭކަލުން ފޮނުއްވުމުގައިވާ ޙިކުމަތްރަސޫލު .4
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އެބަހީ . (ންރިސާލަތު ޢާއްމުވެގެންވު) ގެ تعاىلهللا ا(ވަރުން ހުރިހާ އުއްމަތަކަށްވެސް ހަމަކަށަ .5
  .)ވެސް އެއުއްމަތެއްގެ ހިދާޔަތަށްޓަކައި ވަނީ ރަސޫލުން ފޮނުއްވިފައެވެހުރިހާ އުއްމަތަކަށް

އެބަހީ ހުރިހާ ނަބިއްޔުންގެ ދަޢުވަތީ . (ން ހުރިހާ ނަބިއްޔުންގެ ދީނަކީ އެއްދީނެކެވެށަވަރުހަމަކަ .6
 .)މެވެއްވުގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ގޮވައިލެ هللاނުކުތާއަކީ އެބޭކަލުންގެ އުއްމަތްތަކަށް 

އަށް އަޅުކަންކުރުން  هللاރުވެގެން މެނުވީ ހަމަކަށަވަރުން ޠާޣޫތަށް ކާފި، އްސަލައަކީބޮޑު މަ .7
 .ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުވެއެވެ تعاىلهللا اް އަދި ހަމަ މިމޭރުމުނ .ޙާޞިލެއްނުވާނެއެވެ

[â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü    é  èç  æ  å  ä  ã
  ë  êZ )ވެއްޖެމީހާ އަށް އީމާން هللاރުވެ ފަހެ ޠާޣޫތަށް ކާފި" :މާނައީ  )256: البقرة
 ."އޭނާ ވަކިވުމެއްނުވާ އުޅަކެއްގައި ވަރުގަދައަށް ހިފަހައްޓައިފިއެވެހަމަކަށަވަރުން . ދަންނައެވެ

  .ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް ޠާޣޫތޭ ކިޔެއެވެ هللاވަރުން ހަމަކަށަ .8
ތިން އާޔަތުގެ އަހައްމިއްޔަތުކަމުގެ  محكَمސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ އަރިހުގައި ބަޔާންވެގެން ދިޔަ  .9

ގެ ޙަޟްރަތުން އަޅުތަކުންނަށް ދިހަ  تعاىلهللا اއަދި އެތިން އާޔަތުގައި . ބޮޑުކަން
އާ ޝަރީކުކުރުމުން  هللاއޭގެތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޙުކުމަކީ . ޙުކުމްދެވިފައިވެއެވެ

  .މަނާކުރުމެވެ
 تعاىلهللا ا. އާޔަތްތަކުގައި އަށާރަ މައްސަލަ ބަޔާންވެގެންވެއެވެ حمكمއިސްރާ ސޫރަތުގައިވާ  .10

  `    \  [  ^  _] .ބަސްފުޅުންނެވެފަށްޓަވާފައިވަނީ އެކަލާނގެ މިވަޙީ އެމައްސަލަތައް
a     cb dZ )އާއި އެކުގައި އެހެން އިލާހަކު  هللاތިބާ : "މާނައީ )22 :اإلسراء

 ނިކަމެތިވެގެންވާ، ނުބައި ބަސްލިބިދެއިންނާނީ ނއޭރުން ތިބާ އިށީ) ހަދައިފިނަމަ. (ނުހަދާށެވެ
ލައްވާފައިވަނީ މި ވަޙީ ގެ އެމައްސަލަތައް ނިންމަވާއަދި އެކަލާނ." މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ

  )39 :اإلسراء( Z(  *  +  ,  -     .  /  0  1  2  3  ] .ބަސްފުޅުންނެވެ
އޭރުން ތިބާ  )ހަދައިފިނަމަ. (އެކުގައި އެހެން އިލާހަކު ނުހަދާށެވެއާ هللاތިބާ : "މާނައީ
 ."ލެވޭނެއެވެގޮތުގައި ނަރަކައަށް އެއްލައި މީހެއްގެ ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާލިބި މަލާމަތް

އްވާފައިވަނީ މިމައްސަލަތަކުގެ އަހައްމިއްޔަތު ކަމުގެ މައްޗަށް އަޅަމެން ހުޝިޔާރު ކުރަ تعاىلهللا ا

 )39 :اإلسراء( Z)#  $%&' ! "]. ބަސްފުޅުންނެވެއެކަލާނގެ މިވަޙީ
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ނގެ ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާވަނީ މިކަންތައް: "މާނައީ
 ."ކުރައްވައިފައިވާ ޙިކްމަތުގެ ތެރެއިންނެވެވަޙީ

 تعاىلهللا ا . ކިޔުނު ނިސާ ސޫރަތުގެ އާޔަތްގެ އާޔަތޭ ނަމަކަށް) ދިހަ ޙައްޤު( العشرةاحلقوق  .11

 )36 :النساء( jihgl  kmZ ] ެ.މިއާޔަތް ފައްޓަވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވ
 .)މާނައިސްވެ ހިނގައްޖެއެވެ( 

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

 .ގެ ޙައްޤު ދެނެގަތުން تعاىلهللا اގެ މައްޗަށްވާ އަހުރެމެން .13
އަދާކޮށްފިނަމަ އެކަލާނގެ މައްޗަށްވާ އަޅުތަކުންގެ ޙައްޤު ގެ ޙައްޤު އަޅުތަކުން  تعاىلهللا ا .14

 .ދެނެގަތުން
 ބޭކަލުންކުރެ ގިނަބޭކަލުންނަށް އެނގިވަޑައިގެންފައިއަޞްޙާބު މިމައްސަލަ ވަރުންހަމަކަށަ .15

އެކަން މީސްތަކުންނަށް   ގެފާނަށްމުޢާޛު صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللاސަބަބަކީ . (ނުވެއެވެ
މުޢާޛުގެފާނު އެކަން އެހެނިހެން . ނުކުރެއްވުމަށް އަމުރުކުރައްވައިފައިވާތީއެވެބަޔާން

އެއީ ޢިލްމުފޮރުވި . ޞަޙާބީންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވީ އަވަޙާރަވުމަށް ކައިރިވީ ވަގުތުގައެވެ
 .)ފާފަވެރިވެދާނެތީ ބިރުފުޅުގެންނެވެ، މީހުންގެ ތެރެއިންވެ

 .ހުއްދަވެގެންވުންމަޞްލަޙަަތަށްޓަކައި ޢިލްމުފޮރުވުން  .16
 .މުސްލިމަކަށް އޭނާ އުފާކުރަނިވި ޚަބަރެއްދިނުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވުން .17
ގެ ތަނަވަސް ރަޙުމަތުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާކޮށް ޢަމަލުކުރުން ދޫކޮށްލުމުން  تعاىلهللا ا .18

 .ބިރުވެތިވުން
އެބަހީ އެކަން ( "ماُهللا ورسولُه أَعلَ"މީހާ  ވެވުނުކަމަކުން ސުވާލުވެވިއްޖެއްޔާ ސުވާލު ގޭނނޭ .19

މިފަދައިން .) އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ. އެވެ تعاىلهللا اއެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ 
 .ބުނުން

މަޙުރޫމުކުރުން  )އެޢިލްމުން(ޢިލްމަށް ޚާއްޞަކޮށް އަނެއްބަޔަކު ) ބައެއް(ބައެއްމީހުން  .20
 .ހުއްދަވެގެންވުން
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ހިމާރުގެ މައްޗަށް ) ގެ ޒާތުފުޅު އެހާމާތްވުމާއެކު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم( .21
މީހަކު ސަވާރުކުރެއްވުމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ގަޔާއި އަދި ފަހަތްޕުޅަށް އެހެންސަވާރުވެވަޑައިގަތުމު
 .ތަވާޟުޢުވެރިކަން

 ސަވާރީއެއްގެ މަތީގައި ޑަބަލްސީޓުހެދުން ހުއްދަވެގެންވުން .22

 .ތްކަންގެ މާ معاذ بن جبل  ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް .23
 . ތައުޙީދުގެ މައްސަލައިގެ އަހައްމިއްޔަތުކަމުގެ ބޮޑުކަން .24
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ގެ ސަބަބުން ފާފަތައް އަދި ތައުޙީދު، މާތްކަން، ތައުޙީދުގެ މަތިވެރިކަމާއި 
  ބާބު ދާނެކަން ނަންގަތް ފުހެވިގެން

  

  .  ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް

[    +  *     )  (  '  &    %  $  #  "  !Z  )82 :األنعام( 

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

  ."މީހުންނަކީވެސް އެބައިމީހުންނެވެހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ 

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޢުބާދަތު ބުނު ޞާމިތުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاއަދި މާތް
   .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم صلّى اهللارسول اهللا  .ވިދާޅުވިއެވެ

"كرِيالَ ش هدحإِالَّ اُهللا و أَنْ الَ إِلَه هِدش ناِهللا  م دبى عيسأَنَّ عو ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ،لَه
نةَ على ما كَان ورسولُه، وكَلمته أَلقْاَها إِلَى مريم وروح منه، واجلَنةَ حق، والنار حق، أَدخلَه اُهللا اجلَ

   )حيح مسلمالبخاري و ص صحيح( ".من العملِ

 އެކަލާނގެ، ކަމަށާއިގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވާން ޙައްޤުވެވެވުމެނުވީ އަޅުކަން هللا: "މާނައީ
އަދި ، ރަސޫލާކަމަށް ،ހަމަކަށަވަރުން މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާކަމަށާއި، އެއްކައުވަންތަކަމަށާއި

ރަސޫލަކުކަމަށް އަދި މަރްޔަމްގެފާނުގެ ، ހަމަކަށަވަރުން ޢީސާގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާކަމަށާއި
އެކަލާނގެ ހެއްދެވި މި ކަލިމަފުޅުގެ ނަތީޖާކަމަށާއި " ވާށޭ" "كُن  " ހަށިކޮޅުގައި އެކަލާނގެ ލެއްވި

ނަރަކައަކީ ، ތަނެއްކަމަށާއި ފުރާނަތަކުގެ ތެރެއިން ފުރާނައެއްކަމަށް އަދި ސުވަރުގެއަކީ ޙައްޤުވެގެންވާ
ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކުގެ  އޭނާ تعاىل هللا .ތަނެއްކަމަށް ހެކިވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެޙައްޤުވެގެންވާ 

ރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް މުސްލިމުގައި ބުޚާރީއާއި އަދިވެސް ".ސުވަރުގެ ވައްދަވާނެއެވެ މައްޗަށް
  :މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘްފުޅުގައިވަނީ ނުބާނު ބުޢިތު
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" مرقَالَفَإِنَّ اَهللا ح نارِ ملَى النإِالَّ اُهللا: ع اِهللا، الَ إِلَه هجو كي بِذَلغتبي"  
ފަހެ . ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި  هللاހަމަކަށަވަރުން : "މާނައީ
  )1(."އެފަދަމީހާ ނަރަކައަށް ޙަރާމްކުރައްވައިފިއެވެ هللاމާތް

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو سعيد اخلدريރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
   .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ވިދާޅުވިއެވެ

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

  )رواه ابن حبان واحلاكم وصححه( "السبع في كفَّة، والَ إِلَه إِالَّ اُهللا في كفَّة، مالَت بِهِن الَ إِله إِالَّ اُهللا
އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި . ގެ ޙަޟްރަތަށް ދެންނެވިއެވެ تعاىل هللاموسى عليه السالم، ا: "މާނައީ

އިބަރަސްކަލާނގެ ހަދުމަކުރާނެ އަދި އިބަރަސްކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރާނެ ، މިއަޅާއަށް! ރަސްކަލާކޮ
 ُالَ إِلَه إِالَّ اهللا .އޭ މޫސާއެވެ. ވަހީކުރެއްވިއެވެ تعاىل هللا !ޛިކުރެއް އުގަންނައިދެއްވާނދޭވެ

! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. ދެންނެވިއެވެ  موسى عليه السالم. މިކަލިމަފުޅު ވިދާޅުވާށެވެ
އޭ . ވަޙީކުރެއްވިއެވެ تعاىل هللا .ގެ އެންމެހައި އަޅުތަކުން އެ ކަލިމަފުޅު ވިދާޅުވެއެވެ هللاއިބަ 

ތިލަފަތުގެ  އަދި ހަތްބިން، އުޑުތަކުގެ އަހުލުވެރިންނާއިފިޔަވައި އެ هللا ތިމަން، ހަތްއުޑާއި !މޫސާއެވެ
ށް ތިލަފަތް ފަރާތަ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ށް ލައިފިނަމަފަރާތައަނެއް إِلَه إِالَّ اُهللا الَލައިފައި  ފަރާތަށްއެއް
އެކަލިމަ ވާޖިބުކުރާކަންތައްތައް   މާނައާއި ގެ  اُهللاالَ إِلَه إِالَّ  އެބަހީ. (ދާނެއެވެއިބިގެން ހިނގަނލެ
  .)"ވެސް ފުޅާވެ ބަރުވެގެންވެއެވެމިހާ

                                                
ފިމީހާ އިކިޔަ "الإله إال اهللا"ގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި  هللا ބަޔާންވެގެން އެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުގައި :يقول املترجم )1(

. ކައި ކިޔޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބެލުމަށެވެޓަގެ ވަޖުހުފުޅަށް هللا ނަރަކައަށް ޙަރާމްވެއްޖެއޭ އޮތުމުން ވިސްނަންވީ
ވެވުން މެނުވީ އަޅުކަން هللا: ކަލިމައިގެ މާނައީ! އާދެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަލިމައިގެ މާނައަށް ވިސްނާބަލަމާތޯއެވެ

! އާދެ. ވިސްނާ ބަލަމާތޯއެވެ ވާޖިބުތަކަށްދެން ކަލިމައިގެ . ނުވެއެވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުޙައްޤުވެ
. ހިތުން ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރުމެވެ "تصديق بِاجلنان". ރާރުވުމެވެޤުދުލުން އި "إِقْرار بِاللِّسان" ވާޖިބުތަކަކީީއިގެ ކަލިމަ

ގެ އިލާހުވަންތަކަމަށް ހެކިދީފި ކޮންމެ  هللاއެބަހީ . (ކުރުމެވެގުނަވަންތަކުން ޢަމަލު "عملٌ بِاجلَوارِحِ"
ކުރެއްވި އެންމެހައި ކަމަކުން އެންމެހައި ކަމެއްކޮށް ނަހީ އެންގެވި هللاވެގެންވަނީ ވެސް ވާޖިބުށްފަރުދަކަ
ވެއްޖެމީހާގެ ނަތީޖާއަކީ ނަރަކައަށް އެމީހަކު އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަ ދެން މިތިން ކަންތައް.) ތުމެވެގަދުރުވެ

  .ޙަރާމްވެ އެމީހަކަށް ސުވަރުގެ ވާޖިބުވުމެވެ
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މާލިކުގެ ކިބައިން  ނުރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުهللا މާތް اإلمام الترمذيސަނަދަކުން  حسنއަދި 
 عليه وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާކުރެއްވި ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ

  . ކުރެއްވިއެވެޙީވަ تعاىل هللا. މެވެހީކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެހަދީޘްފުޅު
"مآد ا ابني !لَو ئاً، َألتيبِي ش رِكشنِي ال تتيلَق ا، ثُمطَايضِ خابِ اَألرنِي بِقُرتيةًأَترفغا مابِهبِقُر كتي"  

ގެ  هللا ޑު ފުރައި ފާފަ ހިފައިގެން ތިމަންނތިބާ ބިންގަ !ދަރިޔާއެވެއޭ އާދަމުގެ : "މާނައީ
 އެބިންގަޑު ފުރާ ފާފަ ،ބައްދަލުކޮށްފިނަމަ އާ هللاނުކުރާ ޙާލު ތިމަން ޝިރުކު ،ޙަޟްރަތަށް އައިސް

  ."ހުށީމެވެފުއްސެވުން ތިބާއަށް ދެއްވާ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ތަނަވަސްވެގެންވުންގެ ދަރުމަވަންތަކަން  تعاىل هللا .1

 .ގެ ޙަޟްރަތުގައި ތައުޙީދުގެ ޘަވާބު ގިނަވެގެންވުން تعاىل هللا .2

 . ޘަވާބާއި އެކުއެކީ ފާފަތަކުގެ ކައްފާރާއަކަށް ތައުޙީދުވުން .3

އެބަހީ ދަލީލުތަކުން އެނގި ބަޔާންވެގެންވާގޮތުން (ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު  82 ގެ سورة األنعام .4
 .)މުރާދަކީ ޝިރުކެވެގެ  ظُلْم މިއާޔަތުގައި

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

 ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅާއި ޢުބާދަތު ބުނު ޞާމިތު  ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް ހަމަކަށަވަރުން .6
     ކޮށްފިނަމަރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅު ތިބާ ޖަމާ މާލިކު ނުބާނު ބުޢިތުރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް

ހަމައެކަނި (އަދި . ދާނެއެވެހުގެ މާނަ ތިބާއަށް ބަޔާންވެގެންކިޔުމޭ ބުނެވޭ ބަ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا
ކެހިވެރި މަޅީގައި ) އެއްކަމަށް ފުދޭނެއޭ ބުނެޔައިލުމުންވެސް ނަޖާތުގެ ޒަރީޢާކި ދުލުން

 . ޖެހިފައިތިބި މީހުންގެ އެބަސް ޞައްޙަނޫންކަންވެސް ތިބާއަށް އެނގޭނެއެވެ
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ރިވާކުރެއްވި ހަދީޘްފުޅުގައިވާ ޝަރުޠަށް  ޢުބާދަތު ބުނު ޞާމިތު ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .7
 .)ކިޔުން  إِلَه إِالَّ اُهللاالَގެ ވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި  تعاىل هللا އެ ޝަރުޠަކީ ( ހުޝިޔާރުވުން

ގެ މަތިވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ހުޝިޔާރުވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެ  الَ إِلَه إِالَّ اُهللاނަބީބޭކަލުންވެސް  .8
 .ވަޑައިގެންފައިވުން

އެކުވެސް މީސްތަކުން މަޚްލޫޤުންނަށް ވުރެ ބަރުވެގެންވުމާ މިކަލިމަފުޅު ހުރިހާ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا .9
ކުރެ ކަލިމަ ދުލުން ކިޔައިގެން ތިބި ގިނަމީހުންގެ ތިލަފަތް ލުއިވާއިރު އެކަމަށް ވިސްނައި 

 . ހުޝިޔާރުވުން

 .ވާކަން ނައްޞުން ސާބިތުވުންހަތްއުޑުވާފަދައިން ހަތްބިންވެސް .10

 . ވުންވެފައިވާކަން ސާބިތުއި މަޚްލޫޤުން އާބާދުހަމަކަށަވަރުން އެއުޑުތަކާއި ބިންތަކުގަ .11

  )1(.ވާކަން ސާބިތުވުންއަށް ސިފަފުޅުތައް تعاىل هللا މަޒުހަބުގެ ބާޠިލު ޢަޤީދާއާ އިދިކޮޅަށް أشعري .12

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

كي بِذَلغتبإِالَّ اُهللا  ي قَالَ الَ إِلَه نارِ ملَى النع مراِهللا ح هجގެ  هللا: "މާނައީ(  "و
 އެފަދަމީހާ ނަރަކައަށް تعاىل هللاފަހެ . ހާ ދަންނައެވެކިޔައިފިމީ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاވަޖުހުފުޅަށްޓަކައި 

ހަމައެކަނި ، މި ޙަދީޘްފުޅުގެ މުރާދަކީ ޝަރީކުކުރުން ދޫކޮށްލުންކަމާއި.") ޙަރާމްކުރައްވައިފިއެވެ
  .ގޭނެއެވެނކަލިމަދުލުން ކިޔައިލުމަކުން ނަޖާތުގެ ޒަރީޢާއެއްކަމަށް ނުފުދޭނެކަން ތިބާއަށް އެ

                                                

އަދި ބާކީ ސިފަފުޅުތައް . ގެ ހަތް ސިފަފުޅު ޤަބޫލުކުރެތެވެ اهللا تعاىل މަޒުހަބުގެ މީހުން أشعري :فائدة )1(
 ވޮޑިގެންވުމާއި،އިކީ، ދެނެވޮޑިގެންވުމާއި، އައްސަވަމިބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރާ ހަތް ސިފަފުޅަ. ކުރެތެވެ تأويل
 كالمމާއި، ޑިގެންވުމާއި، އިރާދަކުރެއްވުވޮޑިގެންވުމާއި، ދިރިދެމިވޮޑިގެންވުމާއި، ކުޅަދުންވަންތަވެވޮއިބައްލަވަ

. ނިސްބަތްކޮށެވެ އަށް إمام أبو احلسن األشعريމީހުންގެ ންނޭ ކިޔުނީ މިބައި أشعريމިބައިމީހުންނަށް . ކުރެއްވުމެވެ

ތެއް ކިޔާ ފޮނަމަކަށް "اإلبانة"މިކަމަށް ރައްދުދީފައި  ،ޢަޤީދާއިން ތައުބާވެ ބާޠިލުމި މިކަލޭގެފާނު ފަހުން
   .ނުކުރިއެވެޒުހަބުގެ މީހުން އެބައިމީހުންގެ ގޮތެއް ދުލެއްމަނަމަވެސް މި. ލިޔުއްވިއެވެ
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14. المި އާއ  د صلّى اهللا عليه وسلّمحممކަމަށާއިދެއަޅުންގެ  تعاىل هللاއަކީ   عيسى عليه الس، 

 .މެދު ވިސްނާ ފިކުރުކުރުންދެރަސޫލުންކަމަށް އައިސްފައިއޮތް އޮތުމާ

ކަލިމަފުޅުން ހެއްދެވުމުގައި  )كُن(ގެ  تعاىل هللا) އެހެން ހުރިހާ އިންސާނުންނާއި ޚިލާފަށް( .15
 )1(.ވެފައިވާކަން ދެނެގަތުންޚާއްޞަ عيسى عليه السالم

 .ހެއްދެވި ފުރާނަތަކުގެ ތެރެއިން ފުރާނައެއްކަން ދެނެގަތުން تعاىل هللاއަކީ  عيسى عليه السالم .16

ވާކަމުގެ މައްޗަށް އީމާންވުމުގައި ވާކަމަށާއި ނަރަކަ ޙައްޤުވެގެންސުވަރުގެ ޙައްޤުވެގެން .17
 .ހުރިމާތްކަން

ޢުބާދަތު ބުނު ޞާމިތު ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .18
 ކޮށްފައިވާ އޭނާ" "علَى ما كَانَ من العملِ"ގެ މިބަސްފުޅު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

އެބަހީ ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންތަކަށް (ގަޅަށް ދެނެގަތުން ނރަ" ތަކުގެ މައްޗަށްޢަމަލު
ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި ހެކިދީފިނަމަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ހުރިނަމަވެސް  ހެކިދިނުން

                                                

 އިހެއްދެވީ ފިރިހެނަކާ تعاىل هللاއިންސާނުން  ފިޔަވައި އެންމެހާފާނު ދި ޙައްވާގެއަގެފާނާއި  آدم :يقول املترجم )1(
މި .) ވާށެވެ( كُنހައްދަވާފައިވަނީ  تعاىل هللاނަމަވެސް ޢީސާގެފާނު . އަންހެނެއްގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ

މިކަން . ނުލައެވެއި އެއްވެސް ފިރިހެނަކު ބީހުމަކާމަރިޔަމްގެފާނުގެ ޖިސްމުފުޅުގަ. ކަލިމަފުޅުންނެވެ

v     �  ~  }|   {  z  y    x   w ]  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللاސާބިތުކުރެއްވުމަށްޓަކައި 
¦  ¥    ¤    £  ¢  ¡ Z  )ގެ  هللاލަކީ ސާހަމަކަށަވަރުން ޢީސާގެފާނުގެ މި: "މާނައީ  )59: عمران آل

. ވާށެވެ  "كُن"އެކަލާނގެ އާދަމުގެފާނު ވެލިން ހައްދަވައި ވަޙީކުރެއްވީ . ޙަޟްރަތުގައި އާދަމްގެފާނުގެ މިސާލެވެ
މިނުކުތާ ބަޔާންއެކުރެއްވީ  -رمحه اهللا  - مصنفި މިތާނގައ." އެވަގުތު އާދަމްގެފާނު ޚަލްޤުވެއްޖެއެވެދެން ހަމަ

_  `  a  ]  .އެބައިމީހުން ބުނެތެވެ. ކުރުވުމަށެވެތަންބީހުނަޞާރާއިންގެ ޖަމާޢަތެއްގެ ޢަޤީދާއިން މީސްތަކުން 
 cbZ )ރްޔަމްގެފާނާއި މީހުން ބުނާގޮތުގައި މައެބައި." އީ ތިން އިލާހުންކުރެ އެއްއިލާހެވެ هللا" )73: املائدة

ގެ  ألوهيةނުލައި ޢީސާގެފާނު ޚަލްޤުވެވުމުން އެބައިމީހުން އެދެކަލުންނަށް ބައްޕައަކާ. ދެއިލާހުންނެވެޢީސާގެފާނަކީ 

 ut  s  r   q  pZ  ]  .އަށް ކުރިއެވެ هللاއަދި ޢީސާގެފާނުގެ ނިސްބަތް . ދަރަޖަދިނެވެ
ގެ  هللا سبحانه وتعالَى عما يشرِكًون،." ގެ ދަރިކަލެކެވެ هللاޢީސާގެފާނަކީ . ނަޞާރާއިން ބުންޏެވެ" )30: التوبة(

   .ކުރީއެވެއާ ޝިރުކު هللاވަންތަކަމަށް އިޤުރާރުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެބައިމީހުން ކުޅަދުން
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މިއިން ދޭހަވީ އެއްޗަކީ ސުވަރުގެ ވަނުމަށްޓަކައި ތައުޙީދަކީ . އެވެސުވަރުގެ ވަންނާނެ އެމީހަކު
 .)ޝަރުޠެއްކަމެވެ

ތިލަފަތުގައި ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި މީސްތަކުންގެ ޢަމަލުތައް ކިރުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރެވޭ  .19
 .ވާނޭކަން ދެނެގަތުންފަރާތްދެ

 .ގެ ވަޖުހުފުޅު ސާބިތުވުމުން އެކަލާނގެ މޫނުފުޅުވާކަން ދެނެގަތުން تعاىلهللا اޙަދީޘްގައި  .20

1  2   ]  އެހެނީ. އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅާ އެކަށީގެންވާގޮތަށެވެ "كَمايليق بِذَاته"ނަމަވެސް 
43 Z )އެއްފަދަ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއްނުވެއެވެ އެކަލާނގެއާ(  )11: الشورى.(   
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3 

    ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލައި ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން
  ނަންގަތް ބާބު

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ تعاىل هللا

[  ?  >  =  <  ;  :  9  8 7  6  5Z )120 :النحل(   
އަށް  هللا. ނަމޫނާއެކެވެ. އިމާމެކެވެ) މީސްތަކުންނަށްވާ(ފާނަކީ ހަމަކަށަވަރުން އިބްރާހީމްގެ": މާނައީ
އަށް އަޅުކަންކުރެއްވި  هللاއެންމެހާ އިލާހުންތައް ދޫކޮށް ހަމައެކަނި  ބާޠިލު. ތެރި ބޭކަލެކެވެކިޔަމަން
  ."އަދި އެކަލޭގެފާނު މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިންވެވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. ބޭކަލެކެވެ

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ تعاىل هللاއަދިވެސް 

[   Þ  Ý  Ü  Û  ÚZ  )59: املؤمنون(  
އެބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއާ ޝަރީކުނުކުރާ ) މުއުމިނުންނަކީ(އަދި އެބައިމީހުންނަކީ : "މާނައީ

   ." މީހުންނެވެ
އަހުރެން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ - رمحه اهللا- حصني عبد الرمحن

. ގެ އަރިހުގައި ވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-سعيد بن جبري އެއްދުވަހަކު 
އަދި . އަހުރެންނެވެ .އަހުރެން ދެންނެވީމެވެ؟ ވެއްޓުނު ތަރި ދެކުނީ ކާކުހެއްޔެވެކަލޭމެންކުރެ ރޭގައި 

ވެސް އެއްޗެއް ކޮންމެ! އަދިކިއެއްތަ. ވަގުތު ހުރީ ނަމާދުކުރާކަށްވެސްނޫނެވެއަހުރެން އެ. މެވެދެންނެވީ
 -رمحه اهللا- سعيد بن جبريދެން . ހުރެވުނީއެވެއި ކަށިޖެހުމުން އެވަގުތު ހޭލައިއަހުރެންގެ ގައިގަ

އެތާނގައި  .ދެންނެވީމެވެއަހުރެން ؟ ތިބާ ކަންތައްކުރީ ކިހިނެއްތޯއެވެކަށިޖެހުމުން . ވިދާޅުވިއެވެ
؟ ހުރެތޯއެވެނީ ކޮންސަބަބަކާތިބާ އެކަންކުރަން ޖެހު. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެން މެތުރީއެވެ

އަހުރެމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވި ޙަދީޘްފުޅެއްގެ  -اهللا رمحه-إمام شعيب އެއީ  .އަހުރެން ދެންނެވީމެވެ
ތިބާއަށް  -رمحه اهللا-إمام شعيب . ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-سعيد بن جبري . ސަބަބުންނެވެ
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 ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އެކަލޭގެފާނު. އަހުރެން ދެންނެވީމެވެ؟ ޙަދީޘްފުޅެއްތޯއެވެކޮށްދެއްވީ ކޮންބަޔާން
الَ رقُيةَ إِال من عينٍ أَو " ގެ ކިބައިން އަހުރެމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވި ޙަދީޘްފުޅަކީ بريدة بن حصني

محކަށިޖެހުމުން މެނުވީ  އެސްފީނާޖެހިގެން ނުވަތަ ވިހަގަދަ ސޫތްޕެއް: "މާނައީ  "ة
  ."ނުވެއެވެމެތުރުމެއް

އެމީހަކު އަޑުއެހި ޙަދީޘްފުޅަކަށް ޢަމަލުކުރި މީހަކު . ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا- سعيد بن جبري
  ،ނު ޢައްބާސްއިބުރުއްސުންލެއްވި هللا މާތްއެކަމަކު އަހުރެމެންނަށް . އެކަންތައްކުރީ ރަނގަޅަށެވެ

. ވަނީ މިފަދައިންނެވެއިގެ އަރިހުން ބަޔާންކޮށްދެއްވި ހަދީޘްފުޅުގަ صلّى اهللا عليه وسلّم هللارسول ا
  .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

" بِيطُ، والنهالر هعمو بِيالن تأَيفَر ،ماُألم لَيع ترِضع هعم سلَيو بِيالنو ،النجالرلُ  وجالر هعمو
هذَا موسى وقَومه، فَنظَرت فَإِذَا سواد : أَحد، إِذْ رفع لي سواد عظيم، فَظَننت أَنهم أُمتي، فَقيلَ لي

ثُم نهض ". بعونَ أَلفًا يدخلُونَ اجلَنةَ بِغيرِ حسابٍ والَ عذَابٍهذه أُمتك، ومعهم س: عظيم، فَقيلَ لي
فَلَعلَّهم الَّذين صحبوا رسولَ اِهللا صلّى اهللا : فَدخلَ منزِلَه، فَخاض الناس في أُولئك، فَقَالَ بعضهم

مهضعقَالَ بعليه وسلّم ، و :ملَّهئاً فَلَعيرِكُوا بِاِهللا ششي المِ فَلَميف اِإلس ِ وذَكَروا ... الَّذين ولدوا
هم الَّذين الَ يسترقُونَ، والَ : "أَشياَء، فَخرج علَيهِم رسولُ اِهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  فَأَخبروه، فَقَالَ

ادع اَهللا أَنْ يجعلَنِي : فَقَام عكَّاشةُ بن محصنٍ فَقَالَ". ربهِم يتوكَّلُونَ يكْتوونَ، والَ يتطَيرونَ، وعلى
سبقَك بِها : "فَقَالَ. ادع  اَهللا أَنْ يجعلَنِي منهم: ثُم قَام رجلٌ آخر، فَقَالَ". أَنت منهم: "فَقَالَ. منهم
  )سائيواللَّفْظُ لَه والترمذي والن ومسلم الًورا ومطَري مختصرواه البخا( "عكَّاشةُ
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމައްޗަށް އުއްމަތްތައް ) واهللا أعلم ،ގެ ރޭގައިމިޢުރާޖު"( :މާނައީ

ނަބިއްޔަކު އަދި ، ވަނިކޮށާއިއެކުގައި ޖަމާޢަތެއް ފަހެ ނަބިއްޔަކު އެނަބިއްޔާއާ. ހުށަހެޅުނެވެ
އެކުގައި  އަދި ނަބިއްޔަކު އެނަބިއްޔާއާ، ވަނިކޮށާއިއެކުގައި އެކަކު ދެމީހުން އެނަބިއްޔާއާ
ގެފާނުގެ ހަމައެހިނދު ތިމަންކަލޭ. ހާލު ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެ ނުވާއެކަކުވެސް

ލޭގެފާނުގެ އުއްމަތްކަމުގައި ފަހެ އެއީ ތިމަންކަ. ޖަމާޢަތެއް އުފުލާލެވުނެވެކުރިފުޅުމައްޗަށް ބޮޑު
ފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ މިއީ މޫސާގެ. ބުނެވުނެވެ ،ދެން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް. ހީފުޅުކުރެއްވީމެވެ

ދެންހަމަ އެހިނދު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ހަމައެހާމެ ބޮޑު  .ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނެވެ
އަދި . މިއީ ކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތެވެ. ނެވެބުނެވު ،ތިމަންކަލޭގެފާނަށް، ފަހެ. ޖަމާޢަތެކެވެ

ހާސް ލައި ސުވަރުގެ ވަންނާނޭ ހަތްދިހަނުއި އެއްވެސް ހިސާބަކާއި ޢަޛާބަކާއެބައިމީހުންގެ ތެރޭގަ
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ކުރައްވާފައި އެކަލޭގެފާނު ތެދުވެވަޑައިގެން ގެކޮޅަށް މިފަދައިން ޙަދީޘްފުޅު ދެން ".މީހުންވެއެވެ
މީހުން ބައެއް .ކުރަން ފެއްޓިއެވެހުސްމެދު ބަމީސްތަކުން އެބައިމީހުންނާދެން . ވެދެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ންކަމުގައި އާ އެކުގައި އުޅުއްވި މީހު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެބައިމީހުންނަކީ . ބުނެފިއެވެ
 ،ދީނުގައި އުފަންވެއެބައިމީހުންނަކީ އިސްލާމް. އަދި ބައެއް މީހުން ބުނެފިއެވެ. ކުރެވެއެވެއުއްމީދު

މިގޮތަށް . ކުރެވެއެވެއާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޝިރުކެއްނުކުރާ މީހުން ކަމުގައި އުއްމީދުهللا
رسول اهللا صلّى اهللا عليه ދަނިކޮށް އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް ން އެކި ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރަމުންއެކިބޭކަލު

. ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘްފުޅު ދެއްވުމުންގެ ޚަބަރުދެން އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެކަމު. ވަޑައިގެންފިއެވެ وسلّم
ގައިވެސް ) ފަރުވާއަށްޓަކައި( އަދިނޭދޭ  )1(އެބައިމީހުންނަކީ މީސްތަކުންގެ ކިބައިން މަތުރައިދިނުމަށް"

                                                

އް ފުޒެެތަކުގައި ޝިރުކުގެ ލަމެތުތުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ލަފުޒު އެއީ. މެތުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ :يقول املترجم )1(
މިތިން ސޫރަތް ވިދާޅުވެ  ، ناسفلق ،إخالصލައްޕަވާއިރު އަވަހާރަފުޅުރަސޫލާ ކީރިތިއެހެނީ . ނުވާނަމައެވެ

އަދި . އިސްތަށިފުޅުން ފެށިގެން ފައިންޕުޅާ ހަމައަށް މަތުރުއްވާކަމަށް ބުޚާރީގައި ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
 ،ވިދާޅުވެދެ ސޫރަތް  )ناس فلق،(މުޢައްވިޛަތައިނި ޖެހިވަޑައިގެންވިފިނަމަ ލީފެއްއެކަލޭގެފާނަށް ތަކު

ދު ބުނު އަޢުޞަމް ކިޔުނު ޔަހޫދީއަކު ބީއަދި އެކަލޭގެފާނަށް ލަ. ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ތަނުގައި މަތުރުއްވައެވެލީފުއެތަކު
. ސާބިތުވެއެވެރުއްވިކަމަށްވެސް ހެދުމުން ޖިބްރީލްގެފާނު ވަޑައިގެން މުޢައްވިޛަތައިނި ވިދާޅުވެ މެތުރުޙުސި

އަކުން މެތުރުން ދުޢާސުއްނަތުން ވާރިދުވެގެންވާ އާއި މުޢައްވިޛަތައިނި. ވެގެންވެއެވެރުން ހުއްދަކަމުން މެތުމިހެން
ފަތައް ބަޔާންކުރެއްވި އިރު ނަފީކުރެއްވީ އެބައިމީހުންގެ ސި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އައުލާވެގެންވެއެވެ
 ލާމާއްޢަ. ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެލް ސާބިތުއެއީ ފުރިހަމަ ތަވައްކު.) ށް އެދުމެވެމެތުރުމަ( .އިސްތިރްޤާއެވެ

ކުރައްވަމުން މީހާއާއި ދެމެދު ފަރަޤު ބަޔާން މަތުރާ މީހާއާއި މެތުރުމަށް އެދޭ رمحه اهللاމް ޔިޤައްލްއިބްނު
 هللاއެކު ކަމަކަށް އެދި ނިޔަތާ ރާތަކުންއަކީ އެހެން ފަ) މެތުރުމަށް އެދޭމީހާ(އަލްމުސްތަރުޤީ . ވެފައިވެއެވެޅުވިދާ

ގަޅު ނއަކީ ރަ) މަތުރާމީހާ(އައްރާޤީ . މީހާއެވެ ވާކުރިމަތިލައިގެން) ފަރުވާއަށް އެދުމުގައި(ނޫން ފަރާތަކަށް 
މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ހަތަރު ވައްތަރުގެ ރިވާޔަތް ވާރިދުވެގެން . ކުރުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެވާއިކްތި. މީހެކެވެ

 ވަނީގައިއަނެއް ރިވާޔަތު. ށްދެއްވިއެވެކޮވާރާރާއަށް އިކްތިޒު އަސްޢަދު ބުނުރަސޫލާ ކީރިތިއެއީ . އައިސްފައިވެއެވެ
ކުރުން ގައި ވަނީ އެކަންޔަތުއަނެއް ރިވާ. ވާފައެވެކުރައްއެކަމަށް ރުހިވަޑައިނުގަންނަވާކަން ބަޔާން ރަސޫލާކީރިތި
 މާލާއްޢަ. ކުރައްވާފައެވެއަނެއް ރިވާޔަތުގައިވަނީ އެކަން މަނާ. އްވާފައެވެކުރަކޮށްލި މީހާގެ މައްޗަށް ތަޢުރީފުދޫ

ކަމުގެ ހުއްދަކަމެއްއެކަންކުރެއްވުން ދަލީލުކުރަނީ ރަސޫލާ ކީރިތި ވިދާޅުވެފައިވަނީ اهللا رمحه މްޔިޤައްލްއިބްނު
ކޮށްލި ކުރުން ދޫއަދި އެކަން. އަދި ރުހިވަޑައިނުގެންނެވުން މަނާކަމެއްކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލެއްނުކުރެއެވެ. އްޗަށެވެމަ

ގެ ކަމުއައުލާވެފައި، މަތިވެރިވެގެންވާ ކުރުން ދޫކޮށްލުންން ދަލީލުކުރަނީ އެކަންއްވުމީހާގެ މައްޗަށް ތަޢުރީފުކުރެ
  = އެބައިމީހުންގެ ރަސޫލާކީރިތި .މަކްރޫހަކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ ކުރަނީރެއްވުން ދަލީލުކުއެކަން މަނާ އަދި. މައްޗަށެވެ
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 އަދި ހަމައެކަނި އެބައިމީހުންގެ ވެރި، ނުބަލާދި ދޫނި އުދުއްސައިގެން ފާލުވެސްނާންދާ އަ
ޢުއްކާޝާ ބިން  ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް ދެން އެހިނދު." ރަސްކަލާނގެއަށް ވަކީލުކުރާ މީހުންނެވެ

އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން  !ގެ ރަސޫލާއެވެ هللاއޭ . ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެތެދުވެ މިޙްޞަން
ވާހުށީ  ތިބާ. "ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘްފުޅު! ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ އަށް هللا އަހުރެންވެސް ލެއްވުމަށް އެދި
ގެ  هللاއޭ . (ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެދެން އެހެން ބޭކަލަކު ތެދުވެ ".އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ

 !ވުމަށް އެދި ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެންގެ ތެރެއިން ލެއްއަހުރެންވެސް އެބައިމީހު )!ރަސޫލާއެވެ
ޙަދީޘް މި" (.ޅައި ހިގައްޖެއެވެފަހަނަ ތިބާޢުއްކާޝާ ) ދުޢާގައި(އެކަމުގައި ". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
ކޮށް ގައި މުޚްތަޞަރުބުޚާރީ. ގައިވާ ލަފުޒެވެއަދި މިއީ މުސްލިމު. މުސްލިމެވެ ރިވާކުރެއްވީ ބުޚާރީއާއި

ވެސް މިޙަދީޘް އާއި ތިރުމިޛީސާއީއަދި ނަ. ވެއެވެލުކޮށްވެސް މިޙަދީޘް ރިވާވެގެންއަދި ތަފްޞީ
  .)ރިވާކުރެއްވިއެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
  .ދެނެގަތުން) ވެގެންވާކަންތަފާތު(މީސްތަކުންގެ ދަރަޖަތައް ތައުޙީދުގައި  .1

 .ވެގެންވުންތައުޙީދު ޚާލިޞްކުރުމުގެ މާނަ ބަޔާން .2

އަންގަވާ އެކަމުގެ  تعاىل هللاކަމުގައި ނޫން އްއިބްރާހީމްގެފާނަކީ މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިންވާ ބޭކަލެ .3
 .ކުރެއްވުންއްޗަށް އެކަލޭގެފާނަށް ތަޢުރީފުމަ

 تعاىل هللاް ކަމުގެ މައްޗަށލުން ޝިރުކުން ސަލާމަތްވެގެންވާބޭކަލުންނަށް އެބޭކަވަލީވެރި .4
 .ތަޢުރީފުކުރެއްވުން

                                                                                                                                                            
ކުރާ ވާއިކްތި. ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެއަށް ކުރެވޭތަވައްކަލް ފުރިހަމަގޮތުގައި ސާބިތު هللاކުރެއްވީ ނަފީ ވާކިބައިން އިކްތި

އެނޫންވެސް ތަނެއްގައި ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުން ދޮންކޮށްފައި އެއްޗެއް ގޮތަކީ ވިހަވެފައިވާ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ 
   .ޖެއްސުމެވެ

އަދި . ވެނޫނެކަމެއް ވެގެންވާމިއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހުއްދަ. ދެން ފަހެ، ދޫނި އުދުއްސައިގެން ފާލުބެލުން ދަންނައެވެ
  .اهـ. ވާކަމެކެވެމިއީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިން
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ކުރުމުގެ ކިބާވުންވަނީ ތައުޙީދު ޚާލިޞްގައި އެންދުމުން އެއް) ފަރުވާއަށްޓަކައި(، މެތުރުމާއި .5
 .ތެރެއިންކަން ބަޔާންވުން

 .ވެގެންއެވާ ތިންސިފަ އެކުލަވާލުމެވެބަޔާންކީ ކުރުމަަޙަޤީޤަތުގައި ވަކީލު .6

ދެނެވަޑައިގަތުމުގައި  ޢަމަލުކުރުމުން މެނުވީ އެމަތިވެރި ދަރަޖަތައް ހާސިލުނުވާނެކަން .7
 .ބޭކަލުންގެ ޢިލްމުގެ ފުންކަންއަޞްޙާބު

 .ހެޔޮކަންތަކުގެ މައްޗަށް އެބޭކަލުން ދަހިވެތިވެވަޑައިގެންފައިވުން .8

 .ން މިއުއްމަތުގެ މާތްކަންކައިފިއްޔަތާއި މިޤްދާރުގެ ގޮތު .9

 .ބޭކަލުންގެ މާތްކަންމޫސާގެފާނުގެ އަޞްޙާބު .10

 .މައްޗަށް އުއްމަތްތައް ހުށަހެޅުންގެ ކުރިފުޅުލެއްވި ނަބިއްޔާސަލާމާއި ޞަލަވާތް .11

އެކުގައި  ވޭނީ އެއުއްމަތެއްގެ ނަބިއްޔަކާކުރެއްމަތެއްވެސް މަޙްޝަރުހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ އު .12
 .ވަކިވަކިންނެވެ

 .ބޭކަލުންނަށް އިޖާބަދިން މީސްކޮޅުންގެ މަދުކަންނަބީ .13

ނަމަ ދިން ނަބީބޭކަލަކުހަމަކަށަވަރުން އެނަބީބޭކަލަކަށް އެއްވެސް މީހަކު އިޖާބަނު .14
 .ބަޔާންވުން ދުވަހުގައި މަޙްޝަރުގެ މައިދާނަށް ވަޑައިގަންނަވާހުށީ ގިނިކަންޏާކަންޤިޔާމަތް

 ،މަޅީގައި ނުޖެހުމާއިރާދުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ކެހިވެރި މިޢިލްމުގެ ފައިދާއަކީ އަފު .15
 .މެވެނުވުދުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ޒާހިދުއަފުރާ

 .ވިހަގަދަ ސޫތްޕެއް ކަށިޖެހުމުން މެތުރުން ހުއްދަވެގެންވުން، ޖެހިގެންނާއިއެސްފީނާ .16

 ،"قَد أَحسن منِ انتهى إِلَى ما سمع، ولَكن كَذَا وكَذَا"  رمحه اهللا ސަޢީދު ބުނު ޖުބައިރު .17
. ޅަށެވެކަށް ޢަމަލުކޮށްފިމީހާ އެކަންތައްކުރީ ރަނގަވަރުން އެމީހަކު އަހައިފި ޙަދީޘަހަމަކަށަ"

." ހަމައަށް ފޯރާފައިވާ ޙަދީޘްގައިވަނީ މިވެނި އެވެނި ގޮތަކަށެވެ އެކަމަކު އަހުރެމެންނާ
ޙަދީޘް ދެވަނަ އަދި ފުރަތަމަ . ގެއެވެނން ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ޢިލްމުގެ ފުންކަން އެމިބަސްފުޅު

 .ގެއެވެނކަންވެސް އެޙަދީޘާ ޚިލާފުނުވާ
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ނުވާ ސިފައަކުން އިންސާނާއަށް ތަޢުރީފްކުރުމަކީ ސަލަފުއްޞާލިޙުން އިންސާނާގެ ކިބައިގައި .18
 .ބަޔާންވުން ކަމެއްކަން ވަޑައިގެންފައިވާން ދުރުވެއެކަމަކުން މުޅި

ލޭގެފާނު ވާހުށީ ކަ" "أَنت منهم"  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ށްނަޢުއްކާޝާ ބުނު މިޙްޞަ .19
ވަނީ ނުބުއްވަތުގެ ޢަލާމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިފަދައިން ވިދާޅުވުން." ންނެވެތެރެއި އެބައިމީހުންގެ
 .ޢަލާމަތަކަށެވެ

 .ޢުއްކާޝާ ބިން މިޙްޞަންގެ މާތްކަން .20

ދެއްކުމުގެ ސާބިތުވެގެންވާ ގޮތުގައި ބައެއްވަގުތު ޞަރީޙަކޮށް ވާހަކަ އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘުން .21
 .ދާނެއެވެއިޝާރާތާއި ކިނާޔާކޮށް ވާހަކަދެއްކި ބަދަލުގައި

 .ގެ ރިވެތި ޚުލްޤުފުޅު ބަޔާންވުންރަސޫލާކީރިތި .22
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4 

  ނަންގަތްބާބުކުރުމަށް ބިރުވެތިވުން ޝަރީކު އާ هللا
  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ تعاىل هللا

[   �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  rZ )48 :النساء(  
އަދި . ކުރެވޭ ފާފައެއް ނުފުއްސަވައެވެއެކަލާނގެއާ ޝަރީކު تعاىل هللاހަމަކަށަވަރުން : "މާނައީ

  ."ދެއްވައެވެރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް ފުއްސަވައިއެނޫން ފާފަތައް އެކަލާނގެ އި

  .ވިދާޅުވިއެވެ إبراهيم عليه السالمގެ ޚަލީލު  تعاىل هللاި އަދ

[   ?  >  =   <  ;Z )35: إبراهيم(  
ކުރުމުން މިއަޅާގެ ދަރީން ބުދަށް އަޅުކަން، މިއަޅާއާއި! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއޭ ހައްދަވައި: "މާނައީ

  !"އެއްކިބާކޮށްދެއްވާނދޭވެ

  . އަދި ޙަދީޘްފުޅެއްގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
"رغاَألص كركُم الشلَيع افا أَخم فوفَقَالَ"أَخ هنلَ عئاُء" :، فَسي٥/٤٢٨،٤٢٩ :مسند إمام أمحد( "الر(  

 شرك" އެއްޗަކީބޮޑަށް ބިރުފުޅުގަންނަ އްޗަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އެންމެތިޔަބައިމީހުންގެ މަ: "މާނައީ
އްތޯ ސުވާލުވެވުމުން އެއީ ކޮންއެއްޗެ) ކުޑަޝިރުކު( "شرك اَألصغرِ" ".ޝިރުކެވެކުޑަ "اَألصغرِ
  ."އެއީ ދެއްކުންތެރިކަމެވެ. "ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘްފުޅު

އެކަލޭގެފާނު . ވެއެވެމަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ބުނުهللا  ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު هللاމާތް
  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا. ވިދާޅުވިއެވެ

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

  ."ވަންނާނެއެވެ
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ގެ ކިބައިން އިމާމު މުސްލިމް ރިވާކުރެއްވި هللاރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ޢަބްދު هللاއަދި މާތް
  .ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘްފުޅު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން . ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ

"ارلَ النخئاً ديش بِه رِكشي هيلَق نمةَ، ولَ اجلَنخئاً ديش بِه رِكشاَهللا الَ ي يلَق نصحيح مسلم( "م(  
އާ ބައްދަލުކޮށްފިމީހާ  هللا ،ޙާލުނުކުރާ އާ އެއްވެސް އެއްޗަކާ ޝަރީކު هللا) ދުވަހުޤިޔާމަތް"( :މާނައީ

އާ  هللا ،ހާލުކުރާ އާ އެއްވެސް އެއްޗަކާ ޝަރީކު هللاއަދި . ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ
  ."ބައްދަލުކޮށްފިމީހާ ނަރަކައަށް ވަންނާނެއެވެ

  

  :މިބާބުގައި އެކުލެވޭ މަސްއަލަތައް
 .ބިރުވެތިވުން ޝިރުކަށް .1
 .ބާވަތެކެވެދެއްކުންތެރިކަމަކީވެސް ޝިރުކުގެ  .2
 .އެވެ) ކުޑަޝިރުކު(ދެއްކުންތެރިކަމަކީ ޝިރުކު އަޞްޣަރު  .3
 .ވެވޭ ފާފައެވެތިއެންމެ ބިރުވެ) އަޅާބަލާއިރު އެހެން ފާފަތަކާ(ންގެ މައްޗަށް ޞާލިޙުއެއީ  .4
އެބަހީ ކުރެވޭ އެންމެ ޢަމަލަކުން (އިންސާނާއާ ކައިރިވެގެންވާކަން ، ސުވަރުގެއާއި ނަރަކަ .5

 .)ހަމައެފަދައިން ސުވަރުގެވެސް މެއެވެ. ނަރަކަވެސް އެމީހަކަށް ޙައްޤު ވެދާނެއެވެ
 .ވާކަން ޖަމާވެފައިވުންޙަދީޘްގައި ސުވަރުގެއާއި ނަރަކަ ކައިރިވެގެންއެއް  .6
އާ ބައްދަލުކޮށްފިމީހާ  هللا ،ޝަރީކުނުކުރާ ޙާލުއާ އެއްވެސް އެއްޗަކާ  هللاހަމަކަށަވަރުން  .7

އާ  هللا ،ކުރާ ޙާލުއާ އެއްވެސް އެއްޗަކާ ޝަރީކު هللاއަދި . ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ
ތަކުންކުރެ އެންމެ އަޅުވެރި އެއީ މީސް. ވަންނާނެއެވެބައްދަލުކޮށްފިމީހާ ނަރަކައަށް 

 .މެއެވެ ވީނަމަވެސްމީހާކަމުގައި
ގެފާނުގެ ދަރީން ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމުން އެކަލޭގެފާނާއި އެކަލޭ ،عليه السالمއިބްރާހީމް  .8

 .އަށް ދެންނެވުން މިއީ ބޮޑު އެއްމައްސަލައެވެ هللاކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ސަލާމަތް

 )36: إبراهيم( GF  E   D  C   B  AZ   ] މިފަދައިން عليه السالم އިބްރާހީމް .9
ބަޔަކު މަކަށަވަރުން އެބުދުތައް މީސްތަކުންކުރެ ގިނަހަ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮދަވައިއޭހައް"

ވިދާޅުވެ މީސްތަކުންކުރެ ގިނަމީހުންގެ ޙާލަތުން ޢިބުރަތް  ."މަގުފުރައްދައިފިއެވެ
 .ހާސިލުކުރެއްވުން
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ކުރައްވައިފައިވާ ފަދައިން އިސްވެދިޔަ އާޔަތްތަކާއި ބަޔާން رمحه اهللا ބުޚާރީއިމާމު  .10
 . ގެތަފްސީރު ބަޔާންވެގެންވެއެވެ "اُهللا الَ إِلَه إِالَّ"ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައި 

 .ވެއްޖެ މީހާގެ މާތްކަންޝިރުކުން ސަލާމަތް .11
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ނުވާކަމުގައި ވެސް އިލާހަކުމެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއް هللا
  ުބާބ ނަންގަތް ދިނުމަށް ގޮވައިލެވުންހެކި

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ تعاىل هللا

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

. ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މަގަކީ މިއެވެ. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.) ފާނެވެއޭ މުޙައްމަދުގެ"( :މާނައީ
ގެ  هللاއެކު ން ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމާއި ދަލީލާތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތަބާވީމީހު، ތިމަންކަލޭގެފާނާއި
އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު . ވޮޑިގެންވެއެވެހުސްޠާހިރުވަންތަވެ هللاއަދި . ދެމުއެވެތައުޙީދަށް ދައުވަތު

  ."ނުވަމެވެތެރެއިން ރިކުންގެމުޝް
. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެބުނު ޢައްބާސްهللا އެދެބަފައިކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު هللاމާތް

މުން ޔަމަނަށް ފޮނުއްވަ ގެފާނުމުޢާޛު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
  .ކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނަށް ޙަދީޘްފުޅު

: وفي رِواية ( إِنك تأْتي قَوما من أَهلِ الكتابِ، فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِلَيه شهادةُ أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا"
خمس صلَوات في كُلِّ  فَإِنْ هم أَطَاعوك لذَلك، فَأَعلمهم أَنَّ اَهللا افْترض علَيهِم )إِلَى أَنْ يوحّدوا اَهللا 

نِيائهِم فَترد يومٍ ولَيلَة، فَإِنْ هم أَطَاعوك لذَلك، فَأَعلمهم أَنَّ اَهللا افْترض علَيهِم صدقَةً تؤخذُ من أَغْ
ائكَرو اكفَإِي ،كذَلل وكأَطَاع مهِم، فَإِنْ هائلَى فُقَرـعوأَم م سلَي هةَ املَظْـلُومِ فَإِنوعقِ داتو ،هِمال

يـبابجاِهللا ح نيبا وهأخرجاه يف الصحيحني( "ن(  
އެންމެ . ކިތާބީންގެ ބައެއްގެ ގާތަށެވެނު ތިޔަވަޑައިގަންނަވަނީ އަހުލުހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާ: "މާނައީ

ގެންވާ ވެވުން ޙައްޤުވެމެނުވީ އަޅުކަންهللا އެބަހީ ( ގެ "اُهللاالَ إِلَه إِالَّ "ފުރަތަމަ އެބައިމީހުންނަށް 
. ވެއެވެއެހެން ރިވާޔަތެއްގައި. އްވާށެވެދެނުމަށް ދަޢުވަތުދިހެކި )ނުވާކަމަށްއެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު

 ފަހެ އެކަމުގައި އެބައިމީހުން ކަލޭގެފާނަށް. ދެއްވާށެވެއެއްކައުވަންތަކުރުމަށް ދަޢުވަތު هللا
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 هللا ންގެ މައްޗަށްދުވާލު ފަސްނަމާދު އެބައިމީހު އިކާރެއަކޮންމެ، ވެއްޖެނަމަކިޔަމަންތެރި
 ،ވެއްޖެނަމަކިޔަމަންތެރިހުން ކަލޭގެފާނަށް ފަހެ އެކަމުގައި އެބައިމީ. ކުރެއްވިކަން އަންގަވާށެވެފަރުޟު

އެޒަކާތް ނެގޭނީ . ކުރެއްވިކަން އަންގަވާށެވެޒަކާތް ފަރުޟު هللاއެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް 
އަދި އެޒަކާތް ދެވޭނީ އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން . އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މުއްސަނދިންގެ އަތުންނެވެ

 އެބައިމީހުންގެ، ވެއްޖެނަމަހުން ކަލޭގެފާނަށް ކިޔަމަންތެރިއެކަމުގައި އެބައިމީ، ފަހެ. ފަޤީރުންނަށެވެ
އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާގެ  އަދި. ލުން ޒަކާތް ނެގުމުން ރައްކައުތެރިވެލައްވާށެވެމޮޅެތި މުދަ، އަގުބޮޑު
އާ ދެމެދު  هللاއާއި ގެ އެބަދުދުޢާނާއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭ. ދުޢާއިން ސަލާމަތްވެލައްވާށެވެބަދު

  ."ނުވެއެވެއެއްވެސް ފަރުދާއެއް

ދުގެ ލު ބުނު ސަޢުރުއްސުންލެއްވި ސަހު هللاއަދިވެސް އިމާމު ބުޚާރީއާއި އިމާމު މުސްލިމު މާތް
  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى عليه وسلّمދުވަހު  ޚައިބަރުގެ. ކިބައިން ރިވާކުރައްވައެވެ

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

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

ما يجِب علَيهِم من حق اِهللا تعالَى فيه، فَواِهللا، َألنْ يهدي بِساحتهِم ثُم ادعهم إِلَى اِإلسالَمِ، وأَخبِرهم بِ
  )متفق عليه( "اُهللا بِك رجالً واحداً خير لَك من حمرِِ الـنعمِ

އާއި  هللاދިދަ ދެއްވާނީ ) ހަނގުރާމައިގެ(ހަމަކަށަވަރުން މާދަމާ ތިމަންކަލޭގެފާނު : "މާނައީ
އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ލޯބިފުޅުވެލައްވާ  هللاދެކެ އެކަލާނގެ ރަސޫލާދެކެ ލޯބިފުޅުވާ އަދި އެބޭކަލަކު

ދެން ފަހެ  ".އެބޭކަލެއްގެ އަތްޕުޅު މައްޗަށް ޚައިބަރު ފަތަޙަކޮށްދެއްވާނެއެވެ ،هللا. ބޭކަލަކަށެވެ
އަޅެ ދިދަލިބޭނީ . މީސްތަކުން އެރޭ ހޭދަކުރީ ދިދަ ލިބޭނޭ މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ބަޙުޘްކުރުމުގައެވެ

 اهللا صلّى اهللا عليه رسول އަޞްޙާބުބޭކަލުން، ވުމާއެކުންދުނދެން ހަމަ ހެ؟ އެމީހުން ކުރެ ކާކަށްބާއެވެ
ބޭކަލަކަށް ދިދަ ލިބޭނޭ ކަމަށް އުއްމީދު ކޮންމެ ބޭކަލަކުވެސް އެ. ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ وسلّم

 علي بن أيب. ެކުރެއްވިއެވޙަދީޘްފުޅު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمދެން އެހިނދު . ކުރައްވައެވެ
. އެކަލޭގެފާނު އޮންނެވީ ލޮލުގެ އާލާސްކަންފުޅަކާގެންނެވެ. އެހިނދު ބުނެވުނެވެ ؟ކޮބައިތޯއެވެ طالب

ދެން އެކަލޭގެފާނު  .ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ބަޔަކު ފޮނުއްވައިފިއެވެދެން އެކަލޭގެފާނު ޙާޟިރު
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ގެ ބަރަކާތްތެރި ކުޅުފޮދެއް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެހިނދު . ކުރެވިއްޖެއެވެޙާޟިރު
ދެންފަހެ . އެކަލޭގެފާނަށް ދުޢާކޮށްދެއްވިއެވެ އަދި. އެކަލޭގެފާނުގެ ލޯފުޅަށް ޖެއްސެވިއެވެ

ގެފާނުގެ ލޯފުޅުގައި ލޯފުޅު ރަނގަޅުވެ ފަސޭހަވެގެން ދިޔައީ މީގެ ކުރިން އެކަލޭއެކަލޭގެފާނުގެ 
އަދި . ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅަށް ދިދަ ދެއްވައިފިއެވެ. ނެތްފަދަ ގޮތަކަށެވެތަކުލީފެއް

ފުމަށް ދާންދެން ވަޑައިގެންއެބައިމީހުންގެ މައިދާނަށް ފައިބައި. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
. ށެވެއްވާންނަށް އިސްލާމްވުމަށް ދަޢުވަތުދެދެން އެބައިމީހު. ރިކަމާއިއެކު ވަޑައިގަންނަވާށެވެމަޑުމައިތި

ގެ ޙައްޤުތައް  هللا އަދި އިސްލާމްވުމަށްފަހު އެދީނުގައި އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވާ
ކަލޭގެފާނު މެދުވެރިކޮށް އެންމެ މީހަކަށް  ،هللا. ގަންދެއްވާ ވިދާޅުވަމެވެ هللا ފަހެ. ބުނެދެއްވާށެވެ

  ."ށްވުރެ ހެޔޮވެގެންވެއެވެރަތް ޖަމަލަ ހިދާޔަތް ދެއްކެވުންވެސް ކަލޭގެފާނަށް
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
އަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمދިނުމަކީ ގެ ތައުޙީދަށް ދަޢުވަތު هللاހަމަކަށަވަރުން  .1

 .މަގެވެހުންގެ ތަބާވީމީ

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ، ކުރުވުންރިކަމަށް ހުޝިޔާރުޚްލާސްތެއި .2
ވީނަމަވެސް އެމީހުން ގޮވަނީ އަމިއްލަ އްޤުގެ މަގަށް ގޮވައިލިކަމުގައިގިނަމީހުން ޙަ
 .)އެބަހީ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނުހުރެއެވެ. (ނަފުސުތަކަށެވެ

 .ހިމެނެނީ ފަރުޟު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ بصريةދިނުމުގައި ދަލީލާއި ދަޢުވަތު .3

ވުމުގެ ދަލީލުތަކުގެ ންތަކުރުން ވަނީ ތައުޙީދު ރިވެތިހުސްޠާހިރުވަ هللاހުރިހާ ޢައިބަކުން  .4
 .ތެރެއިންނެވެ

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

ޝްރިކުންގެ ކިބައިން މައްސަލައަކީ މުސްލިމުން މުމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެއްމު ންއެންމެމުހި .6
 .ވެދާނެތީއެވެމަވެސް އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިންއެއީ ޝިރުކުނުކުރި ކަމުގައިވީނަ. ވުމެވެދުރުވެގެން
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 هللاއެބަހީ . (ދީނުގެ ވާޖިބުކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ވާޖިބަކީ ތައުޙީދެވެ .7
 .)އުވަންތަކުރުމެވެއެއްކަ

 .ނަމާދަށްވުރެވެސް ކުރިން ތައުޙީދަށް ގޮވާލުން! ކިއެއްތަގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ކުރިން އަދިދީނު .8

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

ނުވަތަ . ވީނަމަވެސް ތައުޙީދުގެ މާނައެއް ނުދަނެތެވެހުން އަހުލުކިތާބީންގެ ތެރެއިންބައެއްމީ .10
 .ވެތެނުކުރެތައުޙީދުގެ މައްޗަށް ޢަމަލެއްއެކަމަކު އެ. ދަނެތެވެ

 .ދިނުންތަރުތީބުން ދިނުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުގައިދީނުގެ ތަޢުލީމު .11

 ދެން، މު މައްސަލަ ބަޔާންކޮށްދިނުންންމުހި އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ ދީނަށްގޮވައިލުމުގައި .12
 .ކަމުގެ ތަރުތީބުން ބަޔާންކޮށްދިނުންއެއާޖެހިގެންވާ މައްސަލަތައް މުހިންމު

 .ކުރެވޭ ފަރާތް އެނގުންޒަކާތް ރައްދު .13

 .ޢިލްމުވެރިން ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން ޝުބުހަތައް ދުރުކުރުން .14

 މީސްތަކުންގެ އަގުބޮޑު މޮޅު މުދަލުން ޒަކާތް ނަގަން އުޅުމަކީ މަނާކަމެއްކަންޒަކާތް ނެގުމުގައި  .15
  .ބަޔާންވުން

 .ތެރިވުންއަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާގެ ބަދުދުޢާއިން ރައްކާ .16

رسول ނުވާކަން ވެސް ފަރުދާއެއްއާއި ދެމެދު އެއް هللا ،މީހާގެ ބަދުދުޢާއާއިއަނިޔާ ލިބިފައިވާ  .17
 .ދެއްވުންއަންގަވައި މީސްތަކުންނަށް اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

ން ބުވަލީވެރިންގެ ސާހި، އަށާއި صلّى اهللا عليه وسلّمރަސޫލުންގެ ސާހިބާ މުޙައްމަދު  .18
 ،ހޫނުކަމާއިބަނޑުހައި، ނަށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ތަކުލީފުތަކާއ) އަޞްޙާބު ބޭކަލުން(

  .މުސީބާތްތައް ހިމެނިގެންވަނީ ތައުޙީދުގެ ދަލީލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ
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ދެކެ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ هللاތިމަންކަލޭގެފާނު މާދަމާ ހަނގުރާމައިގެ ދިދަ ދެއްވާނީ " .19
 ."ވެލައްވާ ބޭކަލަކަށެވެއާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ލޯބިފުޅު هللاދެކެ ލޯބިފުޅުވާ އަދި އެބޭކަލަކު
ވަނީ ނުބުއްވަތުގެ އްވުންމިފަދައިން ޙަދީޘްފުޅުކުރެ  عليه وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا

 .ތަކަށެވެތަކުގެ ތެރެއިން ޢަލާމަތްޢަލާމަ

ވަނީ  ޖެއްސެވުންވެސްކުޅުފޮދެއް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފާނުގެ ލޯފުޅަށް ޢަލީގެ .20
 .ނުބުއްވަތުގެ ޢަލާމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢަލާމަތަކަށެވެ

 .ގެ މާތްކަން علي بن أيب طالبރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް .21

ވެރިއަކާ ބެހޭގޮތުން އެރޭ ހަނގުރާމައިގެ ދިދަ ދެއްވާނެ ބާއްޖަ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  .22
އުންމީދުގެ ކަށް ދިދަދެއްވާފާނެކަމަށް ކުރިކުރުމުގައާއި ކޮންމެ ބޭކަލަކުވެސް އެބޭކަލަބަޙުޘް

 .ނެތުމުގައި ޞަޙާބީންގެ މާތްކަންއުފާވެރި ޚަބަރު ހަނދާންވުމުގެ ސަބަބުން ޚައިބަރު ފަތަޙަ

އެއީ . އިސްވެދިޔަ ޚައިބަރުގެ ވާޤިޢާއިން މިންވަރަށް އީމާންވުން ސާބިތުވެއްޖެއެވެ .23
އަދި . ށެވެނުކުރައްވާ ބޭކަލަކައެކަމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހަނގުރާމައިގެ ދިދަ ހާސިލުވީ

 .ން އެކަމުން މަޙްރޫމްވީއެވެކުރެއްވި ބޭބޭކަލުއެކަމަށް މަސައްކަތް

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

 .އަދަބުވެރިކަން ސާބިތުވެއެވެ

 .ދިނުންކުރިން އިސްލާމްވުމަށް ދަޢުވަތު ހަނގުރާމަފެށުމުގެ .25

ކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަށްވެސް ށް ދަޢުވަތުދެވި އަދި ހަނގުރާމަކުރިން އެއްފަހަރު އިސްލާމްވުމަ .26
 .ބަޔާންވުންޢުވެގެންވާކަންޝަރުދަޢުވަތުދިނުން ) ހަނގުރާމައަށް ދާއިރު ދެވަނަ ފަހަރަށް(

27. "قح نهِم ملَيع جِبا يم بِمهبِرأَخو يهاىل فعވުމަށްފަހު އެދީނުގައި އިސްލާމް" "اِهللا ت
ދީޘްފުޅުކުރެއްވުމުގައި މިފަދައިން ޙަ ."ޙައްޤުތައް ބުނެދެއްވާށެވެ ގެهللاއެބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވާ 
 .އެކުކަން ސާބިތުވެއެވެދަޢުވަތުދޭންޖެހޭނީ ޙިކުމަތާ



  ތައުޙީދުފޮތް  

35 
 

 .ގެ ޙައްޤު ދެނެގަތުން هللاއިސްލާމްވުމަށްފަހު އެދީނުގައިވާ  .28

މީހާގެ  ލިބިއްޖެނަމަ އެހިދާޔަތް ލިބުމަށް މެދުވެރިވި އްގެ ސަބަބުން މީހަކަށް ހިދާޔަތްމީހެ .29
 .ޘަވާބާއި މަތިވެރިކަން

 .ކުރުންވެސް ސާބިތުވެއްޖެއެވެޤިޢާއިން ފަތުވާގެ މައްޗަށް ހުވާޚައިބަރުގެ ވާ .30
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6 

  ުބާބ ގެ ތަފްސީރު ނަންގަތް إِالَّ اُهللاشهادةُ أَنْ الَ إِلَه  ތައުޙީދާއި
  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ تعاىلهللا ا

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

ޚުދު  )ކަމަށް ހަދައިގެން އެގޮވާ ޞާލިޙުއަޅުންއިލާހުން، ފިޔަވައި هللا(މުޝްރިކުން : "މާނައީ
އެބައިމީހުންކުރެ . އެބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވުމުގެ ވަޞީލަތް ހޯދަތެވެ

އަދި އެކަލާނގެ ރަޙްމަތަށް އުއްމީދުކޮށް އެކަލާނގެ . އެންމެ ކުއްތަންވެވެނީ ކާކަށްތޯ ބަލަތެވެ
އެއްޗެއް ބު ބިރުގަނެވޭ ހަމަކަށަވަރުން ތިބާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޢަޛާ. ޢަޛާބަށް ބިރުވެތިވެއެވެ

  )1(."ކަމުގައިވެއެވެ

                                                

 އްވިންލެރުއްސުهللا މާތް މުސްލިމް، އާއިބުޚާރީ އާޔަތުގެ ތަފްސީރާ ބެހޭގޮތުންއިސްވެދިޔަ  :يقول املترجم )1(
ލެއްވުނީ އިމިއާޔަތް ބާވަ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވައެވެބުނު މަސްޢޫދުهللا ޢަބްދު

އެޖިންނީންގެ ޖަމާޢަތް  ދެންފަހެ. ޖިންނީންގެ ޖަމާޢަތަކަށް އަޅުކަންކުރި ޢަރަބިންގެ ބަޔަކާބެހޭގޮތުންނެވެ
. މީސްތަކުންނަށް އެކަން އިޙުސާސްނުވިއެވެ އެކަމަކު އެޖިންނީންނަށް އަޅުކަންކުރި. ވެއްޖައޫއެވެއިސްލާމް
الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ ، قرة . މީހުން އެޖިންނީނަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ދެމިތިބެއްޖައޫއެވެއެބައި
ން ކަމުގައި  معبودފިޔަވައި  هللا(ޝިރުކުގެ އަހުލުވެރިން . ން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެގައި މިއާޔަތާބެހޭ ގޮތު العيون

ބޭކަލުންނާއި، ޞާލިޙު އަޅުތަކުންނަކީ ތަކުލީފެއް ނަބީބޭކަލުންނާއި، ގޮވައި އަޅުކަންކުރި މަލާއިކަތް )ންހަދައިންގެ
އަދި . ލުންގެ ދީނަކީ ތައުޙީދެވެފަހެ މިބޭކަ. ލިބިގެންވާ ބޭކަލުންނެއްނޫނެވެ ދުރުކުރުމުގެ މިލްކިއްޔަތުވެސް

މިބޭކަލުންގެ  هللاއަދި . ނާ މުޅިން ޚިލާފު ބޭކަލުންނެވެމީހުންފިޔަވައި މިބޭކަލުންނަށް ގޮވާ هللاމިބޭކަލުންނަކީ 
އެބައިމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ . މިއާޔަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި އެވަނީ މިފަދައިންނެވެ ސިފަފުޅު

މަލުތަކާއި އެކަލާނގެއަށް އަދާކުރި އަ މީހުންގެ އިޚްލާޞްތެރި ޞާލިޙުށް އެބައިރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަވެ
  .اهـ .ޒަރީޢާއިން ކުއްތަންވުން ޙާޞިލުކުރި މީހުންނެވެކިޔަމަންތެރި ކަމުގެ 
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  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىلهللا اއަދިވެސް 

 [   ̀   _   ̂  ]  \  [  Z  Y   X      W     V   U  T    S  R  Q
d  c             b  a    g  f  eZ  )28- 26 :الزخرف(  

ދައިން ވިދާޅުވި ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް މިފަ، ނުގެ ބައްޕައަށާއިއިބްރާހީމްގެފާނު އެކަލޭގެފާ: "މާނައީ
ކުރާ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ އަޅުކަން. ވަގުތު ހަނދާންކުރާށެވެ
. ފިޔަވައެވެ އެކަމަކު އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނު ހެއްދެވި ފަރާތް. ވަމެވެފަރާތްތަކުން ބަރީއަވެގެން

) ސީދާވެގެންވާ(ފަހެ އެކަލާނގެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް .) ލާހަކީ އެއީއެވެތިމަންކަލޭގެފާނު ޤަބޫލުކުރާ އި(
ލޭގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅަށް ބަސްފުޅު އެކަ) ތައުޙީދުގެ(އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ މި . މަގު ދައްކަވާނެއެވެ

އެއީ އެބައިމީހުންވެސް ސީދާވެގެންވާ މަގަށް . އޮންނަނިވި އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެއްވިއެވެދެމި
  ." އެނބުރި އާދޭތޯއެވެ

  . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللاއަދިވެސް 

 [  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨Z )31 :التوبة( 
ފިޔަވައި  هللاކިތާބީންގެ މީހުން އެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރީންނާއި އަޅުވެރީން އަހުލު: "މާނައީ
  )1(."ތަކަކަށް ހެދިއެވެކަލާނގެ

                                                

 ންނަށްރައްބުއެބައިމީހުންގެ  ރާހިބުންޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން އެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި  :ل املترجميقو )1(
ނަމަވެސް އެބައިމީހުން . ކުރީމައެއްނޫނެވެއަށް އެބައިމީހުން އިންކާރު ربوبيةގެ  هللاހެދިވާހަކަ ބަޔާންވެގެން އެވަނީ 

ގެންނެވުމުގެ އަކީ އިސްލާމްވެވަޑައި عدي بن حامت الطائي. އެޢިލްމުވެރިންގެ ފަތުވާތަކަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޤާމްދިނީއެވެ
 وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليهއިސްލާމްވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެއްދުވަހަކު  މިކަލޭގެފާނު. ކުރިން ނަޞްރާނީއެކެވެ

އަހުރެމެން އެބައިމީހުން  !ގެ ރަސޫލާއެވެ هللاއޭ . މިއާޔަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވަނިކޮށް އިވިވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ
 لّى اهللا عليه وسلّماهللا ص رسول .ނުކުރަމުއެވެން އެބައިމީހުންނަށް އަޅުކަމެއްންނަށް ހަދައިގެރައްބު

ޙަރާމްކުރެއްވިކަމެއް އެބައިމީހުން ޙަލާލުކުރުމުން ތިޔަބައިމީހުން އެކަން  هللا. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
ޙަލާލުކުރެއްވިކަމެއް އެބައިމީހުން ޙަރާމްކުރުމުން ތިޔަބައިމީހުން  هللاއަދި  ޔެވެ؟ހެއްޙަލާލުކަމެއްކަމުގައި ނުދެކެން

އެބައިމީހުން ޙަރާމްކުރެއްވި . ނޫނެކެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ عدي بن حامتހެއްޔެވެ؟ ނުދެކެން ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައި އެކަން
اهللا عليه  رسول اهللا صلّى. ކަމެއް ޙަރާމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޙަލާލުކުރެއްވި ކަމެއް ޙަލާލުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުނީމުއެވެ

   =.ކަންކުރުމަކީ އެއީއެވެމީހުންނަށް އަޅުދައި އެބައިހަ ންނަށްރައްބުއެބައިމީހުން . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم
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  .ވެއެވެވަޙީކުރައްވާފައި تعاىلهللا ا އަދިވެސް

 [  ^]  \  [  Z  Y   XW       V  U  T  S  R  Q  P  O  N   MZ 
 )165 :البقرة(

. ޝަރީކުންތަކެއް ހަދާ ބަޔަކުވެއެވެ) އެކަލާނގެއަށް(ފިޔަވައި  هللاމީސްތަކުންގެ ތެރެއިން : "މާނައީ
 އީމާންވިއަދި . ޝަރީކުންތައްދެކެ ލޯބިވެއެވެދެކެ ވާންޖެހޭ ލޯބި ފަދައިން އެ هللاން އެބައިމީހު

  ." ދެކެއެވެ هللاވަނީ ބޮޑަށް ލޯބިމީސްތަކުން އެންމެ

  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަދި 
عز  الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ، وكَفَر بِما يعبد من دون اِهللا ، حرم مالُه ودمه ، وحسابه على اِهللا : من قَالَ"

  )صحيح مسلم( "وجلَّ
ރުވެއްޖެ މީހާ ފަރާތްތަކަށް ކާފި ވެވޭ ހުރިހާފިޔަވައި އަޅުކަން هللاކިޔައި  "الَ إِلَه إِالَّ اُهللا": މާނައީ

ވާހުށީ އަދި އޭނާގެ ހިސާބު. އެވެވެއްޖެއޭނާގެ ލޭ ޙުރުމަތްތެރި، މުދަލާއިއޭނާގެ . ދަންނައެވެ
  ."މައްޗަށެވެގެ  هللاޢިއްޒަތްތެރި ޖަލާލުވަންތަ 

  .ހުއްޓެވެއަންނަނިވި ބާބުތަކުގައި އަންނަ މިބާބުގެ ޝަރަޙަ

  

  :ލަތައްއަމަސްގައި އެކުލެވޭ މިބާބު

މު މައްސަލައަކީ ތައުޙީދުގެ ތަފްސީރާއި ޝަހާދަތުގެ ންއެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ މުހި މިބާބުގައި .1
އާއި އެކަލާނގެ  هللاމިދެކަލިމައިގެ ތަފްސީރު  ވަރަށް ވާޟިޙު ދަލީލުތަކުން އަދި. ތަފްސީރެވެ

 .ރަސޫލާ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ

ފިޔަވައި ތަކުލީފުތަކާއި މުސީބާތްތައް  هللا(ގައި މިއާޔަތު، އާޔަތްވަނަ  57އިސްރާ ސޫރަތުގެ  .2
 تعاىلهللا اމުޝްރިކުންނަށް ރައްދު  ،ޞާލިޙު އަޅުންނަށްގޮވާ) ދުރުކޮށްދިނުމަށް

 .ބޮޑު ޝިރުކަކީ މިއީކަން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެއަދި އެންމެ. ކުރައްވާފައިވެއެވެބަޔާން
                                                                                                                                                            

ދޫކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮޑެތިންގެ  ކުރައްވައިފައިވާ ކަމެއްޝަރުޢު هللاމިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  )رواه الترمذي(
   .اهـ . أعلمواهللا. ބަސްއަހައިފިނަމަ އާޔަތުގައި އެބައެއްގެ ސިފަ ބަޔާންވެފައިވާ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިންވެދާނެއެވެ
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ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޔާންބަ تعاىل هللا މިއާޔަތުގައި، އާޔަތްވަނަ  31ތައުބާ ސޫރަތުގެ  .3
 ކަމުގައިފިޔަވައި ރައްބުންތަކެއް هللاކިތާބީން އެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރީންނާއި އަޅުވެރީން އަހުލު

މެ އިލާހަކަށް އެކަނި އެންނަށް އަމުރުކުރެވިފައިވަނީ ހަމައަދި އެބައިމީހުން. ހެދި ވާހަކައެވެ
 އެކީ އެއްވެސްއަދި ހަމަ އެއާ. ށްދެއްވާފައެވެވަނީ ބަޔާންކޮއަޅުކަންކުރުމަށްކަންވެސް އެކަލާނގެ

އެބައިމީހުންގެ  ވަނީ އަހުލުކިތާބީންޔަތުގެ ތަފްސީރުން ބަޔާންވެގެންއި މިއާއޮޅުމެއްނެތް ގޮތުގަ
ބާތާއި ތަކުލީފުގެ ވަގުތުގައި ސީކަމުގައި ހެދީ މު ނާއި އަޅުވެރިން ރައްބުންތަކެއްޢިލްމުވެރިން

އުރެދުމުގައި އެބައިމީހުންނަށް ! ކިއެއްތައަދި. ންނޫނެވެއެބައިމީހުންނަށް ގޮވުމަކު
 .ކިޔަމަންތެރިވީކަމުންނެވެ

ގެފާނު ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭ"ބަސްފުޅު  ކާފިރުންނަށް ވިދާޅުވި عليه السالمއިބްރާހީމް  .4
އެކަމަކު އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނު . ވެގެންވަމެވެތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ބަރީއަ

 ،ފަހެ.)" ކުރާ އިލާހަކީ އެއީއެވެތިމަންކަލޭގެފާނު ޤަބޫލު. (އެވެހެއްދެވި ފަރާތް ފިޔަވަ
. ން އެކަލޭގެފާނުގެ ރައްބު އިސްތިސްނާ ކުރެއްވިއެވެންގެ ތެރެއި معبودއެކަލޭގެފާނު ހުރިހާ 

ތަކުން  معبود ށަވަރުން އިބްރާހީމްގެފާނު ބާޠިލުހަމަކަ. ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ تعاىل هللاއަދި 
ރަޙުމަތްތެރިކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި  އްވިއަށް ސާބިތުކުރެ تعاىل هللا ،އިއާބަރީއަ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 ةُ أَنْ الَ إِلَهادهއަދި . "ފަހެ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ގެ ތަފްސީރެވެ إِالَّ اُهللاش
އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅަށް ދެމިއޮންނަނިވި އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި 

 ."ވެގެންވާ މަގަށް އެނބުރިއާދޭތޯއެވެއެއީ އެބައިމީހުންވެސް ސީދާ. ވެދޫކުރެއްވިއެ

 تعاىل هللاއި ކާފިރުންނާއި ބެހޭގޮތުން މިއާޔަތުގަ، އާޔަތްވަނަ  167ގެ  سورة البقرة .5

ކީ ނަރަކައިން އަދި އެބައިމީހުންނަ" µ  ´  ³  ²Z  ¶  ] ކުރައްވާފައިވަނީވަޙީ
) މިއާޔަތުގެ ކުރިން(އަދި އެކަލާނގެ އެބައިމީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން ." ނޫނެވެނިކުންނާނެ ބައެއް
ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުން . "ވަނަ އާޔަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ 165ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 

މިއާޔަތުން ." ދެކެވާންޖެހޭ ލޯބި ފަދައިން އެބައިމީހުންގެ ޝަރީކުންތައްދެކެ ލޯބިވެއެވެ هللا
އެކަމަކު ހަމައެކަނި . ބޮޑަށް ލޯބިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެދެކެ ވަރަށް هللاއެބައިމީހުންވެސް 

ދެން . ލޯބި އެބައިމީހުން އިސްލާމްދީނަކަށް ނުވެއްދިއެވެދެކެ އެބައިމީހުން އެވީ އެކަލާނގެ



  ތައުޙީދުފޮތް  

40 
 

ކަނި ހަމައެ، ބިނުވެދެކެ ލޯ هللا ،މީހާއާއިވުރެ ބޮޑަށް އެމީހެއްގެ ޝަރީކުދެކެ ލޯބިވާ އަށްهللا
 ؟ކޮބައިތޯއެވެޝަރީކުދެކެ ލޯބިވާ މީހާގެ ޙާލަކީ ފަހެ 

ފިޔަވައި  هللاކިޔައި  "الَ إِلَه إِالَّ اُهللا"ޙަދީޘްފުޅު  ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .6
ލޭ  އޭނާގެ، ދަލާއިއޭނާގެ މު. ރުވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެކުރެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކާފިއަޅުކަން

މިހަދީޘްފުޅު ." ގެ މައްޗަށެވެ هللاވަނީ އަދި އޭނާގެ ހިސާބު. ޙުރުމަތްތެރިވެއްޖެއެވެ
ކޮށްފައިވާ ދަލީލުތަކުގެ ގެ މާނަ އެންމެ ފާޅުކޮށް ބަޔާން "إِالَّ اُهللاالَ إِلَه "ހިމެނިގެންވަނީ 

އެކު ދުލުން ކިޔުމާ! ކިއެއްތަދުލުން ކިޔާލުމަކުން އަދި އެހެނީ ހަމައެކަނި ކަލިމަ. ތެރެއިންނެވެ
އާ  هللاި ކަލިމައިގެ މާނަ ދެނެގަތުމަކުންވެސް އަދި އެކަލިމައަށް އިޤުރާރުވުމަކުންވެސް އަދ

ވާނެކަމަށް ންވެސް ލެއާއި މުދާ ޙުރުމަތްތެރިއަށް ގޮވުމަކުހަމައެކަނި އެކަލާނގެ ޝަރީކުނުކޮށް
 هللاއެކީ މިހުރިހާ ކަމަކާ! އަދިކިއެއްތަ. ޙަދީޘްފުޅުނުކުރައްވައެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

 ލޭ، މުދަލާއިއުމަށް ދާންދެން އެމީހުންގެ ރުވެއްޖަވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކާފިފިޔަވައި އަޅުކަން
އަރައިފިނަމަ ފަހެ މިއިން ކަމަކަށް ޝައްކުކޮށް ނުވަތަ ހުއްޓުން. ވެނުވާނެއެޙުރުމަތްތެރިވެގެން

މު އަދި ހަމަ ކިހާމެ ބޮޑު ންމިއީ ކިހާ މުހި. ހެއްގެ މުދަލާއި ލޭ ޙުރުމަތްތެރިނުވާހުއްޓެވެއެމީ
އަދި އިދިކޮޅު ! އްހެއްޔެވެއަދި ކިހާ ބަޔާންވެ ފާޅުވެގެންވާ މައްސަލައެ! މައްސަލައެއްހެއްޔެވެ

 !ވަރުގަދަ ދަލީލެއްހެއްޔެވެ ފަރާތްތަކާއި ޚިލާފަށްވާ ކިހާ
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، ވުމަށްޓަކައި ރޮދިފަށާއިމަށް ނުވަތަ މުސީބާތުން ސަލާމަތްމުސީބާތް ދުރުކުރު
  އެޅުމަކީ ޝިރުކެއްކަން ނަންގަތް ބާބު )ތަވީދުގެ ގޮތުގައި(ފަދަ ތަކެތި ބޮޅު

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ تعاىل هللا

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

. ތިޔަބައިމީހުން ނިކަން ބުނެބަލާށެވެ. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ )!އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ(": މާނައީ
ފިޔަވައި ތިޔަބައިމީހުން  هللاވާނަމަ ނަށް ތަކުލީފެއް ދިނުމަށް އިރާދަކުރައްވާފައިތިމަންކަލޭގެފާ هللا

 ނުވަތަ އެކަލާނގެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް؟ ހެއްޔެވެއެތަކުލީފު ދުރުކުރެވިދާނެތަކަށް އަޅުކަންކުރާ ފަރާތް
 ކަލޭގެފާނު؟ ހެއްޔެވެހިފެހެއްޓިދާނެކަށް އެރަޙުމަތް ވާނަމަ އެފަރާތްތަރަޙުމަތަކަށް އިރާދަކުރައްވާފައި

ހަމައެކަނި ) މުއުމިނުން( މީހުން ކުރާވަކީލު .އެވެފުދެ هللاތިމަންކަލޭގެފާނަށް . ވިދާޅުވާށެވެ
  ."ކުރާނީ އެކަލާނގެއަށެވެވަކީލު

އެކަލޭގެފާނު . (ވެއެވެޙުޞައިންގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ނުރުއްސުންލެއްވި ޢިމްރާން ބު هللاއަދި މާތް
ވަނިކޮށް ސަލާމާއި ގައި ރަތުލޮއިގެ ބޮޅެއް އަޅާފައިއެއްދުވަހަކު މީހެއްގެ އަތު.) ވިދާޅުވިއެވެ

  .އެވެފެނިވަޑައިގެން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވި ގެ ރަސޫލާއަށްهللاޞަލަވާތްލެއްވި 
"؟مهذفَقَالَ: قَالَ" ا ه ،ةناهالو نزِ: "مإِالَّان كدزِيا الَ تها فَإِنهع  يهو تم لَو كناً، فَإِنهوا عم ،كلَي

  )رواه أمحد بِسند ال بأْس بِه( "أَفْلَحت أَبدا
އެބަލިން (ގެ ސަބަބުން ބަލީ )1("واهنة"މިއީ . ޏެވެއޭނާ ބުން؟ ހެއްޔެވެމިއީ ކޮންއެއްޗެއް

 ގެ ރަސޫލާهللاދެން ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި . އަޅާފައިވާ އެއްޗެކެވެ) ވުމަށްޓަކައިސަލާމަތް
                                                

. ޔަކަށް ކިޔާނަމެކެވެޑުންނާއި މުޅިއަތުން ނާރު ފުއްޕާ ބައްނއަކީ ކޮ ةنواه .ދާޅުވިއެވެއިބުނު އަޘީރު ވި )1(
   .ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށެވެމިބަލި
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މެނުވީ  އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެބޮޅު ތިބާއަށް ބަލިކަން. އެނަގާށެވެ". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
މަ ނަފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިބާގެ ޖިސްމުގައި އެބޮޅުވަނިކޮށް ތިބާ މަރުވެއްޖެ. ނުކުރެއެވެއިތުރެއް

  ." ނުވާނެއެވެދުވަހަކުވެސް ތިބާ ކާމިޔާބެއް
ރުފޫޢު ސަނަދާއިއެކު ޢާމިރުގެ ކިބައިން މަ ނުރުއްސުންލެއްވި ޢުޤުބާ ބު هللاއަދި މާތް
ގެ ރަސޫލާ هللاލެއްވި ސަލާމާއި ޞަލަވާތް. ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު . (ވެއެވެރިވާވެގެން

  .)އެވެކުރެއްވިފުޅުޙަދީޘް
" لَّقعت نماُهللا لَه عدةً فَالَ وعدو لَّقعت نمو ، اُهللا لَه مةً فَالَ أَتميممسند أمحد( "ت(   

ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މިނޫން މިފަދަ ލުހާސިވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކަމެއް ކަމަކުން ސަލާމަތް: "(މާނައީ
އޭނާގެ މުރާދު  هللا. އަޅައިފި މީހާ ދަންނައެވެތަވީދެއް) އެހެން ކަމަކަށްޓަކައި
) ހަށިގަނޑުގެ ތަނެއްގައި( އަދި ހަމައެފަދައިން އެފަދަ ކަމަކަށްޓަކައި !ފުރިހަމަނުކުރައްވާށިއެވެ

 އަރާމެއް، ހިތްހަމަޖެހުމެއްއޭނާއަށް އެކަމުން  هللا. ބޮއްޔެއް އެލުވައިފި މީހާދަންނާށެވެ
  "!ނުދެއްވާށިއެވެ

  .ވެއެވެއަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި
" نمكرأَش ةً فَقَدميمت لَّقعرواه أمحد( "ت(  

ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މިނޫން މަށްޓަކައި ނުވަތަ ކަމެއް ހާސިލުވުމުސީބާތަކުން ސަލާމަތް: "(މާނައީ
އާ  هللاފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ . އަޅައިފި މީހާ ދަންނައެވެތަވީދެއް) ށްޓަކައިމިފަދަ އެހެން ކަމަކަ

  ." ކޮށްފިއެވެކުރީޝަ

ގެ ކިބައިން ންލެއްވި ޙުޛައިފަތު ބުނުލްޔަމާނުރުއްސު هللاމާތް މްތިއިމާމު އިބުނު އަބީ ޙާ 
އެހުމުން (ގެ ސަބަބުން ވުމުސްފައިހުންއައި ،ތުގައިއެއްދުވަހަކު މީހެއްގެ އަ. އެވެރިވާކުރެއްވި
ން އެރޮދިފަށް ފެނިވަޑައިގެފައިވާތަން އެކަލޭގެފާނަށް އިރޮދިފަށެއް އައްސަ) ވުމަށްޓަކައިސަލާމަތް

  .ބަސްފުޅު ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެގެ މިވަޙީ هللاއަދި . އެވެކަނޑުއްވައިލެއްވި

[   ?  >      =  <  ;  :  9Z  )106 :يوسف(   

  )1(."ނުއެވެއަށް އީމާނެއް هللاކުރާ ޙާލުގައި މެނުވީ މީހުން ޝަރީކުއެބައިމީހުން ކުރެ ގިނަ: "މާނައީ
                                                

މުއުމިނުން ފެނިގެންދާނީ  އިޚްލާޞްތެރިހިންގާލާއިރު ރުޒައިސްލާމީ މަސްރަޙަށް ނަ ގެއަދުމި :يقول املترجم )1( 
  =ޙާޞިލުކުރުން ޙައްޤުވެގެން ވާގޮތުގައިމަޢުރިފާ  ގެ هللاމިހެންވާންޖެހުނީ މީސްތަކުން . ވަރަށްވެސް މަދުންނެވެ
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  :ލަތައްސްއަމަ ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 ރޮދިފަދަ، ބޮޅާއި) ވުމުގެ ނުވަތަ ކަމެއް ހާސިލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައިމުޞީބާތުން ސަލާމަތް(  .1

 .ފައިވުންރައްވާކަމާއެކު މަނާކުތަކެތި އެޅުން ހަރުކަށި

ވިޔަސް އެބޭކަލެއްގެ ންވެގެންވާ ގޮތުގައި ޞަޙާބީއެއްއިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުން ބަޔާ .2
ން އިމި. ވެއްޖެނަމަ ކާމިޔާބެއްނުވާނެއެވެއަވަހާރަ ޙާލުގައި ވާތަވީދެއްގައި އެފަދަ ފުޅުޖިސްމު

ހަމަކަށަވަރުން ކުޑަޝިރުކު ބޮޑެތި . "ޞަޙާބީންގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅަށް ދަލީލު ލިބެއެވެ
 ."ފާފަތަކަށްވުރެވެސް ނުރައްކައުތެރިކަން ބޮޑެވެ

 .ނޫނެވެޢުޛުރެއް ން އެއީފާފައެއްކަން ނޭގު، މަކީމިފަދަ ފާފަތަކަށް އަރައިގަތު .3

. ލިބޭނީ ގެއްލުމެވެ! ކިއެއްތައަދި. ނެތެވެއިވެސް ފައިދާއެއްއެޅުމަކުން ދުނިޔޭގަމިފަދަ ތަވީދުތައް .4
ށް ބަލިކަށިކަން މެނުވީ އެތަވީދު ތިބާއަ )الَ تزِيدك إِالَّ وهنا( މިކަން ރަސޫލާގެ

 .މިބަސްފުޅުން ސާބިތުވެއެވެ.) ނުކުރާނެއެވެއިތުރެއް

 .ކަމާއެކު އިންކާރުކުރުންތަވީދުތައްއަޅާމީހުންގެ މައްޗަށް ހަރުކަށިމިފަދަ  .5

 .ވެއެވެނެކަން ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެގެންކުރެވޭއަޅައިފިމީހާ އެއެއްޗަކާ ޙަވާލު މިފަދަ އެއްޗެއް .6

                                                                                                                                                            
އިސްވެދިޔަ ރިވާޔަތުން ޞަޙާބީންގެ ޢިލްމުގެ ތަނަވަސްކަމާއި އެބޭކަލުންގެ ތައުޙީދުގެ . ޙާޞިލުނުކުރުމުންނެވެ

ހަދައިގެން އެޅުމަކީ ގިނަ ސްމުފުޅުތަކުން ތަވީދުއި، ޞިފާތީ އިގެ ޒާތީ އިސްމުފުޅުތަކާ هللا. ގެއެވެނވަރުގަދަކަން އެ
މީހުންނާ ޚިލާފަށް  ހަދާބޭކަލުންވަނީ މިފަދަ ތަވީދުތައްއަދި އެ. ޝިރުކެވެކުޑަ ޞަޙާބީން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި

ވައި ފިޔަ هللا ހެން އޮތްއިރު މުއުމިނުންގެ ގޮތުގައި ތިބެމިކަން މި .ދަލީލެއްގެ ގޮތުގައި ބައްލަވާފައެވެ މިއާޔަތް
މީހުންގެ ޙާލަކީ  ކުރާސިޙުރުފަދަ ކުފުރުގެ ކަންތައް ކުރާ އަދިއެހެން ފަރާތްތަކަށް ނަދުރުބުނުންފަދަ ބޮޑެތި ޝިރުކު

ރަސޫލާ އާއި އެކަލާނގެ  هللا ހުސްޠާހިރުކޮށް، هللاފަހެ ކޮބައިތޯއެވެ؟ މުއުމިނުންނަކީ ހުރިހާ ޢައިބަކުން 
އަމާންކަމާއި، . އަމުރުކުރެއްވި ހުރިހާ ކަމެއްކޮށް މަނާކުރެއްވި ހުރިހާ ކަމަކުން ދުރުވެގެންވާ މީހުންނެވެ

! "  #  $  %     ] .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވާ ބަޔަކީ އެއީއެވެ
 *     )  (  '  & + Z )ބައިމީހުންގެ އީމާންކަން ޝިރުކާއެ އީމާންވެ،: "މާނައީ  )82 :األنعام 
އަދި ހިދާޔަތް ލިބިގެންވާ . އެބައިމީހުންނަކީ އަމާންކަން ލިބިގެންވާ މީހުންނެވެ. އެއްނުކުރި މީހުން ދަންނައެވެ
   .اهـ ."މީހުންނަކީވެސް އެބައިމީހުންނެވެ
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 .ވެއެވެޗެއް އަޅައިފިމީހާ ޝަރީކުކޮށްފިކަން ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެގެންމިފަދަ އެއް .7

ކުރުމުގެ ރޮދިފަށް އެޅުންވެސްވަނީ ޝަރީކު) މަށްޓަކައިލާމަތްވުއެހުމުން ސަ(އައުމުން ހުން .8
 .ތެރެއިންނެވެ

ވަނަ އާޔަތް  106ފު ސޫރަތުގެ ޔޫސު ،ނުލްޔަމާންޙުޛައިފަތު ބުރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .9
ތްތަކުން ހުރި އާޔަގޮތުން އައިސްފައިޝިރުކާ ބެހޭއި ވިދާޅުވުން ދަލީލުކުރަނީ ބޮޑުކިޔަވަ
އެއީ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ . ކަމުގެ މައްޗަށެވެއްވާޞަޙާބީން އިސްތިދުލާލުކުރަޝިރުކަށްވެސް ކުޑަ
 .ނު ޢައްބާސް ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ ފަދައިންނެވެވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި އިބު 165

ވުންވެސްވަނީ  ލުބޮލި އެ) ޖިސްމުގެ ގުނަވަނެއްގައި(ވުމަށް ޖެހިގެން އެކަމުން ސަލާމަތްއެސްފީނާ .10
 .ންނެވެއިޝިރުކުގެ ތެރެ

 އަޅާބޮއްޔާއި ތަވީދުފަދަތަކެތި) މަށްކުރުސަލާމަތްވުމަށާއި ކަމެއް ހާސިލު މުސީބާތްތަކުން( .11
ނުދެއްވުމަށް އަރާމު މުންއެކަ، މަށާއިނުކޮށްދެއްވުއެބައިމީހުންގެ މުރާދު ފުރިހަމަ މީހުންގެ މައްޗަށް
  )1(.ދާނެއެވެއެދި ބަދުދުޢާކުރެވި

                                                

، ޛިކުރުކުރެވިފައި އެވަނީ ބޮއްޔާއި ބާބުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ރިވާޔަތްތަކުގައި ތަވީދުގެ ގޮތުގައި :يقول املترجم )1(

. މިއީ އެޒަމާނުގައި ޢާއްމުކޮށް އިސްތިޢުމާލުކޮށް އުޅުނު އެއްޗެއްސެވެ. ދަންނައެވެ. ރޮދިފަށާއި، ބޮޅެވެ
ވިއްޔާ ތަފާތުވިޔަސް މަޤްޞަދުއެއްގޮތް ތަކެތި. ނަމަވެސް ދަންނާށެވެ. ވެއެވެޒަމާނުގައި ތަކެތި ތަފާތުވެގެންމި

ވިޔަސް، ތަވީދު ފޮތިން ހަދާފައިވިޔަސް ރަބަރުން ހަދާފައިވިޔަސް ހަމުން ހަދާފައި. އެއްގޮތްވެގެންވެއެވެޙުކުމްވެސް 
ސް ހަދައިގެން އަޅާ ބޮޅު ދަގަނޑުން ވިޔައަދި ފަންޑިތަ. ހަމަ ތަވީދަށެވެ ވިޔަސް ތަވީދުވާނީއަދި ބަޑިއެއްގެގޮތުގައި

ކޮންމެ ބާވަތަކުންވިޔަސް އެތަކެތީގެ ޙުކުމް  ވިޔަސް އަދި މައުދަނުގެލޮއިންވިޔަސް، އެލްމެނިޔަމުން
ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ޢަރަބިން . "ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اهللا ބްދުލްޢަޡީމް އަލްމުންޛިރީއިމާމު ޢަ. އެއްގޮތްވެގެންވެއެވެ

މިއީ . ށެވެއިން އާފާތްތަކާއި، މުސީބާތްތަކުން ދިފާޢުވުމައެއީ އެތަކެތީގެ ޒަރީޢާ. މިފަދަ ތަވީދުތައް އަޅައިއުޅުނެވެ
ށް ޖެހިފައިވާ ތަކުލީފެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަ އިފިޔަވަ هللاސަބަބަކީ . ކާއި މަގުފުރެދުމެކެވެޖަހާލަތަބޮޑުވެގެންވާ 

ކިޔައި އުޅެނީ  ودعةޢަރަބިބަހުގައި ." އެވެމެހިފެހެއްޓޭނެމެއަންނަން އޮތް ތަކުލީފެއް ނުއަދި . ނުކުރެވޭނެއެވެދުރެއް
ޖެހުމުން އެބައިމީހުން އެހަދާ ނާޢަރަބިން އެސްފީ. އެއީ ފޫއެނބުރިފައި އިންނަ ބޮއްޔެކެވެ. މޫދުންނަގާ ބޮއްޔަކަށެވެ

މިއީ ހައްތާވެސް ޝިރުކުގެ . އެއީ އެސްފީނާއިން ސަލާމަތްވުމަށެވެ. ހަދާފައި ކަރުގައި އަޅަތެވެފަންޑިތައެއް
. ޖެހޭނެއެވެވާންރައްކައުތެރިގަނޑުމެން މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުން ޅުތަކުން އަމިފަދަ ކަންތައް. ވައްތަރުތަކެވެ

  .اهـ. އެއީ އާޚިރަތުގައި ކާމިޔާބުވޭތޯއެވެ
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8 

  ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙުކުމްތައް ނަންގަތް ބާބުމެތުރުމާއި ތަވީދުތަކާ 
  

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

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

ފުޅެއްގައި އެކު ދަތުރުއާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ،ކަލޭގެފާނުއެއްދުވަހަކު އެ: "މާނައީ
އެއްވެސް ޖަމަލެއްގެ . ކުރެއްވިއެވެވާ އިޢުލާނުއްމީހަކު ފޮނު އެކަލޭގެފާނުފަހެ އިތުރު. ވަޑައިގަތެވެ

ދާފައިވާ ވިޔަސް ނުވަތަ އެހެން އެއްޗަކުން ހަޑީގެ ވަރައިން ހަދާފައިވާ ހާރެއްނކަރުގައި ދުނިދަ
  )1(."އޮވެއްޖެނަމަ ކަނޑައިލާހުށިކަމެވެ. ނުވާނެއެވެހާރެއްވިޔަސް އޮވެގެން

އެކަލޭގެފާނު . ވެއެވެމަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ބުނުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު هللاއަދި މާތް
  . މެވެހީކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެޙަދީޘްފުޅު اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول .ވިދާޅުވިއެވެ

"كرلَةَ شوالتو مائمالتقَى ورواه أمحد و أبو داود( "إِنَّ الر(  
   )2(."ރުކެވެއާއި މިހުރިހާ އެއްޗަކީ ޝިއިސްތިރި، ތަވީދާއި، ންތަރާއިހަމަކަށަވަރުން މަ: "މާނައީ

                                                

)1( އަރަބިބަހުން  :يهنبِترتނުގައި ޢަރަބިން އެބައިމީހުންގެ ޒަމާއްޔަޖާހިލި. ރައަށެވެޑީގެ ވަނކިޔައިއުޅެނީ ދުނިދަ و
އެއީ . އި އަޅުވަތެވެވުމުން އެބައިމީހުން ގެންގުޅޭ ނަޢަމްސޫފިތަކުގެ ކަރުތަކުގަވަރަތައް ބާ ދުނިދަނޑިތަކުގެ

   .ން ސަލާމަތްކުރުމަށެވެއެސްފީނާއި

ގެ މާނައަކީ  رقَىނަމަވެސް ޢާއްމުގޮތެއްގައި . ގެ މާނައަކީ މަންތަރެވެ رقَىމިޙަދީޘްގައި  :يقول املترجم )2(
އެއީ މަތުރަން އިސްތިޢުމާލުކުރެވޭ ކަލިމަތަކަކީ ޝިރުކުގެ ކަލިމަތަކަކަށް . މެތުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. މެތުރުމެވެ

. އެވެއަދި ބައެއް ޞަޙާބީންނަށް މަތުރައިދެއްވި. މެތުރުއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمޚުދު  .ނުވާނަމައެވެ
މެތުރުން ތިން ޝަރުތަކާއެކު ހުއްދަވެގެންވާ . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ - رمحه اهللا-السيوطي  جالل الدين އިމާމު

  =މަތުރާ ކަލިމަތައް )1(އެތިން ޝަރުޠަކީ . ވަޑައިގެންފައިވެއެވެކަމުގެ މައްޗަށް ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ



  ތައުޙީދުފޮތް  

46 
 

مائمމިއީ ( :التتميމިއީ ކުޑަކުދިން އެސްފީނާއިން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި .) ވެޢެޖަމްގެ  ةم
ން އެކަމަކު އެ އަޅުވާ އެއްޗަކީ ޤުރުއާނުގެ ކަލިމަތަކު. އެކުދިންގެ ކަރުގައި އެޅުވޭ އެއްޗެކެވެ

ވާކަމަށް ބައެއް ކަރުގައި އެޅުވުން ހުއްދަވެގެން ގެއެކުދިން، އެވާނަމަ އެއްޗެއްކަމުގައިލިޔެފައިވާ 
. އަދި ބައެއް ސަލަފުން މަނާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަން ހިމަނުއްވައެވެ. ސަލަފުން ވިދާޅުވެއެވެ

هللا މާތް) ކަމުގައި ވިދާޅުވާ ބޭކަލުންގެ ތެރެއިންއެބަހީ މަނާކަމެއް(ގެ ތެރެއިން އެބޭކަލުން
 މިއީ ރުޤްޔާގެ: (އައްރުޤާ )1(.ހިމެނިވަޑައި ގަންނަވައެވެމަސްޢޫދު  ބުނު هللاޢަބްދުރުއްސުންލެއްވި  

ޝިރުކުގެ . އޭވެސް ކިޔެއެވެ" މަންތަރު"މިއަށް .) މާނައަކީ މެތުރުމެވެ އްމުޢާ. ވެޖަމްޢެ
                                                                                                                                                            

ވެފައި ޢަރަބިބަހުން )2(. ވުންއިސްމުފުޅުތަކުންޞިފާތީ  ފުޅުން ނުވަތަ ޒާތީ އިސްމުފުޅުތަކުން ނުވަތަކަލާމް ގެ هللا
ފުޅުން ގެ މިންވަރު هللا ގެ ޒާތުގައި އެއްވެސް އަޘަރެއްނުވާކަމަށާއި،އޭ ،ންމެތުރު )3(. ވުންއެނގިގެން އޭގެ މާނަ

  .أهـ .މިތިން ޝަރުޠާއި އެކު މެތުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެކެވެ. މެނުވީ ކަމެއްނުވާނެކަމަށް ޔަޤީންކުރުން

ފުޅުތަކުން އިސްމު ޞިފާތީއިސްމުފުޅު ތަކުންނާއި  ޒާތީގެ  اهللاޤުރުއާނުންނާއި، . ދަންނައެވެ :يقول املترجم )1(
ބޭކަލުންނާއި އަދި އްޔަނާއި ތާބިޢިބޭކަލުންގެންވުމާއި ބެހޭގޮތުން އަޞްޙާބުއެޅުން ހުއްދަވެލިޔެވިގެންވާ ތަވީދު

ހުއްދަކަމަށް  ބޭކަލުންބައެއް. ވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެއިޚްތިލާފު އެބޭކަލުންގެ ފަހުން ވަޑައިގެންނެވި ޢިލްމުވެރިން
އިމާމު އަދި އެއްރިވާޔަތުގައި  رضي اهللا عنهماއި ޢާއިޝާ އާޢަމްރު ބުނުލްޢާޞް ތެރޭގައި ބޭކަލުންގެއެ. ވިދާޅުވިއެވެ
ކަމަށް އި ޝިރުކުޅުވެފައިވަނީ ޙަދީޘްގައަދި މިބޭކަލުން ވިދާ. ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ رمحه اهللا އަޙްމަދު

ދަނޫންކަމަށް ބޭކަލުން ހުއްއަދި ބައެއް. ތަވީދެވެ ވިދާޅުވެފައި އެވާ ތަވީދަކީ އޭގައި ޝިރުކުގެ ކަލިމަތައްވާ
ބާ ބުނު ޢާމިރު، ބުނު ޢައްބާސް، ޢުޤްهللا ޢަބްދު، ސްޢޫދުބުނު މަهللا ޢަބްދުތެރޭގައި ބޭކަލުންގެ އެ. ވިދާޅުވިއެވެ

 "إِنَّ الرقَى والتمائم والتولَةَ شرك"މިބޭބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ . ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ އިބުނު ޢުކައިމް
 ޝާރިޙުގެ  وحيدالت كتاب. މިޙަދީޘްފުޅާއި މިޙަދީޘްފުޅުގެ މާނައިގައިވާ އެހެނިހެން ޙަދީޘްފުޅުތަކެވެ

ސަބަބަކީ ވިސްނައިފި .) އެބަހީ ހުއްދަނުވުމެވެ( .އެންމެ ޞައްޙަވެގެންވާ ގޮތަކީ މިއެވެ. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
ޚާއްޞަކުރާނޭ އެއްވެސް . އްމުވެގެންވެއެވެޢާ ނަހީ މިކަމުގެ )1(. ދާނެއެވެށް މިއިން ތިންކަމެއް ފާޅުވެގެންބޭފުޅަކަ

ދެވިއްޖެނަމަ ފަތުވާހެނީ ހުއްދަކަމެއްކަމަށް އެ) ބަންދުކުރުން އެބަހީ މަގު( ةعيرِالذَّ دس )2(. ދަލީލެއްނެތެވެ އްޙަޞަ
ކަމުން ޝިރުކާ އެހެން. ވެތެފާނެއިއަޅަން ފަށަކުގެ ކަލިމަތައް ލިޔެގެން ތަވީދުގޮސް ޝިރުހައްދުފަހަނަޅައި ސްތަކުންމީ

އެތަވީދު އަޅައިގެންވާ މީހާ  )3(. ން ލާޒިމުވެގެންވެއެވެހަމައަށް ނުދަނީސް މިމަގު ބަންދުކުރު
ގެ  هللاއޭރުން އެވަނީ އޭގައި ލިޔެފައިވާ . ވާނެއެވެޖިސްމުގައި އެތަވީދުވެސް އޭނާގެ ދާއިރުށްތަޖަޙާޤަޟާ

ކަންތައްތަކުން ވީހާވެސް ޝުބުހަ ވެގެންވާ ގޮތަކީ މިފަދަރައްކައުތެރިކަމުން އެހެން ".ކަލިމަފުޅުތަކަށް އިހާނަތަކަށެވެ
އޭނާގެ  ކަންތައްތަކުން ރައްކައުތެރިވެގެންފިމީހާޝުބުހަ "هفَمنِ اتقَى الشبهات فَقَد استبرأَ لدينِه وعرض". ދުރުވުމެވެ

   .اهـ .ކޮށްފިއެވެދީނާއި، އަބުރު ސަލާމަތް
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އެއީ ވިހައެއްޗެއް . ޚާއްޞަވެފައެވެކަލިމަތައްނުވާ މެތުރުން ދަލީލުންވަނީ ހުއްދަކަމަށް ސާބިތުވެ 
ހުއްދަ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ،މެތުރުން ސަލާމަތްވުމަށް ކަށިޖެހުމުންނާއި އެސްފީނާއިން

  .)މިކަމުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ތަފްސީރެއް އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ. (ކުރެއްވިއެވެ

التވާގޮތުން މާނުގައި ޢަރަބީންގެ ޢަޤީދާގައިޒަހިލިއްޔަޖާ. މީގެ މާނައަކީ އިސްތިރިއެވެ :ةلَو
هللا މާތް )1(.އިސްތިރިއަކީ އޭގެ ޒަރީޢާއިން ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ލޯބިއުފެއްދުމަށް ކުރާކަންތައްތަކެވެ

رسول . މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން މަރުފޫޢު ސަނަދަކުން ރިވާވެގެންވެއެވެ ބުނުهللا ޢަބްދުރުއްސުންލެއްވި 
   .ފުޅުކުރެއްވިއެވެދީޘްޙަ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

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

  އެބަހީ . (އޭނާ އެއާ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. ފަދަ އެއްޗެއް އަޅައިފި މީހާ ދަންނައެވެތަވީދު: "މާނައީ
މަދަދެއް އޭނާއަކަށް  އަދި ރަޙްމަތެއް އަދި އެކަލާނގެ .ލައްވާނެއެވެއޭނާ ދޫކޮށް تعاىل هللا

  .)" ނުލިބޭނެއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެއެވެކިބައިން ރިވާވެގެން ރުވައިފިޢުގެރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް

   .ފުޅުކުރެއްވިއެވެއަހުރެންނަށް ޙަދީޘް صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللاު އެއްފަހަރަކ
"عفيوارطُولُ ! يتاةَ سلَّ احلَيبِرِلَعفَأَخ ،بِك قَلَّدت أَو ،هتيحل قَدع نأَنَّ م اسا، أَوِ النرتعِ  وجِيى بِرجنتاس

  )رواه أمحد وأبو داود( "برِيٌء منه دابة أَو عظْمٍ، فَإِنَّ محمدا
ދިރިހުންނަވައިފާނެކަމަށް މުއްދަތެއްގައި  ކަލޭގެފާނު ވަރަށްދިގު! އެވެ رويفع އޭ: "މާނައީ

ހަމަކަށަވަރުން . ދެއްވާށެވެޖެނަމަ މީސްތަކުންނަށް މިޚަބަރުއެހެންވެއް .އުއްމީދުކުރެއްވެއެވެ
ސޫފީގެ ހިކިފައިވާ ނުވަތަ ނަޢަމް ގެވަރަ ކަރުގައިއަޅާނުވަތަ ދުނިދަނޑީ، ގޮށްޖަހާތުނބުޅީގައި 

އްމަދުގެފާނު އެމީހެއްގެ ހަމަކަށަވަރުން މުޙަ ،ފަހެ. ކަށިން އިސްތިންޖާކުރާމީހާ ދަންނައެވެ، ޖިހާއިނަ
  ."ގެންވެއެވެވަޑައިކިބައިން ބަރީއަވެ

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

ޘަވާބުގެގޮތުން އަޅެއް  އިންސާނެއްގެ ޖިސްމުގައި ތަވީދެއްވަނިކޮށް އެކަނޑައިލައިފި މީހާ": މާނައީ
  ."ކުރިފަދައެވެމިނިވަން

                                                

  .ރުގެ ބާވަތެކެވެޙުއިސްތިރިއަކީ ސި. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  -رمحه اهللا- احلافظ ابن حجر  )1(
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އެބައިމީހުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ إبراهيم النخعي، وكيع އަދި
أيب  ،علقمة، األسودމަސްޢޫދުގެ ދަރިވަރުން އެއީ  ބުނު هللاޢަބްދު ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އެބަހީ(

) ފަދަ ބޭބޭކަލުން ، سويد بن غفلةالسلماين، مسروق، الربيع بن خثيم سويد، عبيدة ، احلارث بنوائل
ވިޔަސް އީ ޤުރުއާނުންވާ ތަވީދުތަކަކަށްއެ. ވެތެއްވަހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ތަވީދަކަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރަ

  .މެއެވެ ވިޔަސްން އެއްޗަކުންވާ ތަވީދުތަކަކަށްޤުރުއާނުން ނޫން އެހެ
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ގެ ތަފްސީރު تميمة އާއި رقية .1

 .ގެ ތަފްސީރު تولَة .2

 . ވަނީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިންނެވެސްނާކުރުމެއްނެތި މިތިންކަންތައްއެއްވެސް އިސްތި .3

ޝިރުކުގެ ކަލިމައެއްނުވާ ޞައްޙަ  އެއްޗެއް ކަށިޖެހުމުންދިރޭ، ންނާއިޖެހިގެއެސްފީނާ .4
  .ކަމެއްނޫނެވެ ވާން މެތުރުމަކީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިންކަލިމަތަކަކު

ޤުރުއާނުގެ ކަލިމަތަކަކުން ހަދާފައިވާ ތަވީދާ ބެހޭގޮތުން ޢިލްމުވެރިންވަނީ  .5
 ؟ނުވަތަ ނޫންހޭ؟ ނީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިންހޭއެފަދަ ތަވީދުވެސް ވަ. އިޚްތިލާފުވެވަޑައިގެންފައެވެ

 ކުރުމަށްޓަކައި ނަޢަމްސޫފީގެ ކަރުގައި ދުނިދަނޑީގެ ވަރަ އެޅުމަކީވެސް އެސްފީނާއިން ސަލާމަތް .6
  .ކަމެކެވެ ޝިރުކުގެ ތެރެއިންވާ

 .ދުނިދަނޑީގެ ވަރަ ކަރުގައި އަޅާމީހުންގެ މައްޗަށް ހުރި ހަރުކަށި ވަޢީދު .7

 . ކަންއިންސާނެއްގެ ޖިސްމުން ތަވީދެއް ކަޑައިލައިފިމީހާގެ ސަވާބުގެ މަތިވެރި .8

 ޚިލާފެއް ،ޢިލްމުވެރިންގެ އިސްވެދިޔަ އިޚްތިލާފަކާ، ބަސްފުޅުގެ  -رمحه اهللا-إبراهيم النخعي  .9
 .މަސްޢޫދުގެ ދަރިވަރުން ކަމަށްވާތީއެވެ ބުނުهللا ޢަބްދު އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ މުރާދަކީ. ނޫނެވެ
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9 

ބަރަކާތް ގަހަކުން ނުވަތަ ހިލައަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗަކުން 
  ޙާޞިލުކުރާމީހާގެ ވާހަކަ ނަންގަތްބާބު

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ هللاމާތް

 [   ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }Z   ) 20 -19 :النجم(  
ން އަދި އެހެ، އާއި عزىއާއި  الَت ތިޔަބައިމީހުން!) ސްތަކުންނޭވެރުވި މީއޭ ކާފި: "(މާނައީ

އެތަކެއްޗަކީ އިލާހުންތަކެއްކަމުގައި . (ދީބަލާށެވެގެ ޚަބަރު ނިކަން مناة) ބުދެއްކަމުގައިވާ(ތިންވަނަ 
ފުޅެއް އެތަކެއްޗަށް ގެންވާ އެއްވެސް ސިފަވޮޑިއަށް ލިބި هللاތިޔަބައިމީހުން ބުނާއިރު 

  )1(")؟ހެއްޔެވެލިބިގެންވޭ

   .ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު . ވެއެވެރިވާވެގެން ންގެ ކިބައި أبو واقد اللَّيثي ލެއްވިރުއްސުން هللاމާތް
إِلَى حنينٍ، ونحن حدثاَُء عهد بِكُفْرٍ، وللْمشرِكني سدرةٌ  صلّى اهللا عليه وسلّم خرجنا مع رسولِ اِهللا "

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

                                                

رسول اهللا  .އުޅުނެވެއެބުދަށް އަޅުކަންކޮށްގެ މީހުން ޘަޤީފުވަންހައި. އަކީ ޠާއިފުގައި ހުރި ބުދެކެވެ الَت :فائدة )1(
އަދި އަލިފާނުން . އެބުދު މުގުރާލެއްވިއެވެ އިފޮނުއްވަ مغرية بن شعبة ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް ،صلّى اهللا عليه وسلّم
ޤުރައިޝުވަންހައިގެ މީހުން އެބުދަށް . ގައި ހުރި ބުދެކެވެ غَطفان އަކީ عزى .އަންދައިލެއްވިއެވެ

 مناة .ފޮނުއްވާ އެބުދު މުގުރާލެއްވިއެވެބުނުލްވަލީދު  ޚާލިދު ،صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .އުޅުނެވެކަންކޮށްޅުއަ
 ވަންހައާއިއައުސް. ކިޔާ ތަނެއްގައި ހުރި ބުދެކެވެނަމަކަށް مشللއަކީ މައްކާއާއި މަދީނާއާއި ދެމެދުގައިވާ 

صلّى اهللا  رسول اهللا. ގެ މީސްތަކުން އެބުދަށް އަޅުކަންކޮށްއުޅުނެވެޚުޒާޢާބަނޫ ވަންހައިގެ މީސްތަކުން އަދިޚަޒްރަޖު
    .މުގުރާލެއްވިއެވެ ފޮނުއްވާ އެބުދު ފާނުޢަލީގެ عليه وسلّم،
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 مقُلْت ،ننفِْسي بِ-السي نالَّذوهدو -ينب ا قَالَتى كَموسملَ ليائر1  2   3  54     /  0]  :إِس
6  9  8    7 Z )138: األعراف(   لَكُمكَانَ قَب نم ننس نكَبرلَت" )حهرواه الترمذي وصح(  

އެކުގައި އަހުރެމެން އާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަނގުރާމައަށް ދިއުމަށްޓަކައި ޙުނައިނު: މާނައީ
 އަހުރެމެންނަކީ ،ކަމަށްވާތީވެއަދި އެއީ އަހުރެމެން އިސްލާމްވީ ދުވަސްވަރު . ނިކުމެއްޖައީމުއެވެ

ށް ހިނގާފައި އަނާ ދިމާދެން އަހުރެމެން ޙުނައި. (އާ ބަޔަކީމުއެވެއެވަގުތު އިސްލާމްދީނަށް މުޅިން
ބަރަކާތް (އެގަސް ކައިރީގައި . ވެގަހަކާ ދިމާވިއެމުޝްރިކުންގެ ކުންނާރު) ދިޔަމަގުމަތިން
އަދި އެބައިމީހުންގެ ހަތިޔާރުތައް . ދެއުޅެތެވެނއެބައިމީހުން އިށީ) ގެ ނިޔަތުންހާސިލުކުރުމު

އެލުވިފައިވާ (އޭ  "ذات أنواط"އެބައިމީހުން އެގަހަށް . އުޅެތެވެއިއެލުވަ) ބަރަކާތަށްޓަކައި(ހުގައި އެގަ
ގަހެއް ން ފަހެ އަހުރެމެންވެސް ކުންނާރުދެ. ޅެތެވެއުކިޔައި.) އެއްޗެހިތަކެއްގެ ވެރިގަހެވެ

ذات "އެ މުޝްރިކުންނަށް  !ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ކަޑައްތުކޮށްފައި ދަމުން ދަންނަވައިފީމުއެވެ
رسول . ކޮށްދެއްވާށެވެއެއް މުޤައްރަރު "ذات أنواط"ފަދައިން އަހުރެމެންނަށްވެސް  އެއްވާ "أنواط

. އޭ ވިދާޅުވެ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ !"اهللا أكرب") ވެވަޑައިގެންޙައިރާން( اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅު . ގޮތްތަކެކެވެ) މަގުފުރެދިފައިވާ މީހުންގެ(ހަމަކަށަވަރުން އެއީ 

ނަށް ފާތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބުނީ މުސާގެ. އެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގައިވާ ފަރާތް ގަންދެއްވާ ވިދާޅުވަމެވެ
ކިބައިން ސަލާމަތްވެގެން  އެބައިމީހުން ފިރުޢައުނުގެ. (އިސްރާއީލު މީސްތަކުން ބުނިފަދައިންނެވެބަނީ

ކުރާތަން ފެނިފައި މޫސާގެފާނަށް ޝްރިކުންތަކެއް ބުދަށް އަޅުކަންއެކުގައި ދަނިކޮށް މު ފާނާމޫސާގެ
އިން އަހުރެމެންނަށްވެސް ފަދަ ވާއެބައިމީހުންނަށް އިލާހުންތަކެއް) "!އޭ މޫސާއެވެ. ބުންޏެވެ

ހަމަކަށްވަރުން ތިޔަބައިމީހުންނަކީ . މޫސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ދެއްވާށެވެކޮށް مقررއިލާހުންތަކެއް 
ހަމަކަށަވަރުން . "ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللاދެން ." ޖާހިލުބައެކެވެ

  ".)އެބަހީ ތަބާވާނެތެވެ( .ތިޔަބައިމީހުންވެސް ކުރީގެ މީސްތަކުންގެ ގޮތްތަކަށް ސަވާރުވާނެތެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 20ވަނަ އާޔަތާއި  19ނަޖުމު ސޫރަތުގެ  .1
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  ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمކޮށްދެއްވުމަށް އެއް މުޤައްރަރު أنواط ذاتޞަޙާބީން  .2
ކޮށްދެއްވުމަށް އެކަން ކަލުންއެބަހީ އެބޭ(ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދު ދެނެގަތުން  ވަޑައިގަތްއަރިހުން އެދި

! ކިއެއްތައަދި. ނޫނެވެމަކަށްއްވުކުރެއެއަށް އަޅުކަން ވަޑައިގަތީއެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެދި
 .)މަށެވެއްވުބަރަކާތް ހާސިލުކުރެ އިވެސް ހަތިޔާރު އެލުވަކަލުންހަމައެކަނި އެބޭ

. ކަމެވެވަޑައިގަތް އަރިހުން އެކަން އެދި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمި ޞަހާބީން ހަމައެކަނ .3
 . ރައްވަތެވެނަމަވެސް އެކަން އެބޭކަލުން ނުކު

އެކަމަށް  تعاىل هللاބަބުން ހީފުޅުކުރެއްވީ ވުމުގެ ސައެބޭކަލުން އެވަގުތު އިސްލާމްދީނަށް އާ .4
صلّى اهللا  رسول اهللاކޮށްދެއްވުމަށް އެކަން ބޭކަލުންކަމުން އެއެހެން. ކަމަށެވެބިވޮޑިގަންނަވާލޯ

ވުމުގެ ގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަން تعاىل هللاއެކަމުން  ވަޑައިގަތީގެ އަރިހުން އެދި عليه وسلّم
 .)ނޫނެވެމަޤްޞަދެއްގައެއްއަށް ޝަރީކުކުރުމުގެ  هللا. (މަޤްޞަދުގައެވެ

މު މީސްތަކުންނަށް އެކަން އާންނުގެންނެވިއިރު ގިވަޑައިނޝިރުކުގެ މިވައްތަރު އެ އެބޭކަލުންނަށް .5
 . ގޭނެއެވެނއަދި މާބޮޑަށް ނޭ

ހެޔޮކަންތަކާއި  ވަޑައިގެންވާލިބި) އެބޭކަލުންގެ ޞާލިޙު ޢަމަލުތަކުގެ ބަދަލުގައި(ޞަޙާބީންނަށް  .6
 . ނުވެއެވެދުފުޅު އެހެން ބަޔަކަށް ލިބިގެންފާފަފުއްސެވުމުގެ ވަޢު) ގެ ޙަޟްރަތުން هللا(

  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމިކަމުގައި ޞަޙާބީން ޢުޛުރުވެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި  .7
އެއެދުމުގެ މައްޗަށް  ގެންތިން ބަސްފުޅަކުން އެބޭކަލު! ކިއެއްތައަދި. ނުގެންނެވިއެވެކިވަޑައެއްދެ

ހަމަކަށަވަރުން އެއީ  "اهللا أكرب"" .ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘްފުޅު. ހަރުކަށިކަމާއެކު ރައްދުކުރެއްވިއެވެ
ސްތަކުންގެ ވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ކުރީގެ މީހަމަކަށަ. ގޮތްތަކެކެވެ) ފުރެދިފައިވާ މީހުންގެމަގު(

 ."ގޮތްތަކަށް ތަބާވާނެތެވެ

: ވެސްގަސްދުކުރެވިގެންވާ މައްސަލައަކީ) ޙަދީޘްފުޅުގައި(ކީ އަދި އަމައްސަލަމު ންއެންމެ މުހި .8
އެބޭކަލުން ހަމަކަށަވަރުން . "ދެއްވުމެވެމިފަދައިން ޚަބަރު اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول އެއީ

 .އެބައިމީހުން މޫސާގެފާނަށް ބުންޏެވެ. އިސްރާއީލު މީހުން އެދުނު ފަދައިންނެވެއެއެދުނީ ބަނީ
 مقررފަދައިން އަހުރެމެންނަށްވެސް އިލާހުންތަކެއް  ވާމުޝްރިކުންނަށް އިލާހުންތަކެއް އެ"

 ." ށެވެއްވާދެކޮށް
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   މިފަދަ ތަކެއްޗަށް ޢިއްޒަތްކޮށް އެތަކެތިން ބަރަކާތް ލިބިގަތުން ނަފީކުރުން ހިމެނިގެންވަނީ .9
رسول (ބައެއް ޞަޙާބީންނަށް  އެއީ މިމައްސަލަ. ގެ މާނައިގެ ތެރެއިންނެވެ "الَ إِلَه إِالَّ اُهللا"

ވުމާއެކުވެސް ފައިފޮރުވި ،މުނުވެންމުހި) ދެއްވުމުގެ ކުރިންންކޮށްބަޔާ صلّى اهللا عليه وسلّماهللا 
 . މެއެވެ

ދި އަ، ސާބިތުވުން ކުރެއްވުންއިހުވަ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  ދެއްވަމުންފަތުވާ .10
 . ނުކުރައްވައެވެށް މެނުވީ އެކަލޭގެފާނު ހުވައެއްމަޞްލަޙަތަކަ

ވަރުން އެހެނީ ހަމަކަށަ. ވެއްޖެއެވެވާކަން ސާބިތުޝިރުކުމިކަމުގައި ބޮޑުޝިރުކާއި ކުޑަ .11
މަކުން އެބޭކަލުން އެދުނު އެދުކޮށްދެއްވުމަށް އެ رمقر" أنواط ذات" އެބޭކަލުން
  )1(.ނުވިއެވެމުރުތައްދެއް

 ."އަލަށް އިސްލާމްވީ ބައެކެވެ. އަހުރެމެންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް އާ ބައެކެވެ"އެބޭކަލުން  .12
ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެބޭކަލުންގެ ކުރިން އިސްލާމްވެ ކޮށްދެނީމިފަދައިން ވިދާޅުވުމުން ސާބިތު

 . ނުވާނެކަމެވެއޮޅިވަޑައިގެންފައި ކެއްކަންޞަޙާބީންނަށް އެއީ ޝިރު

ކިޔުން މިކަމަށް ނުރުހުންފާޅުކުރާ މީހުންނާ ޚިލާފަށް   "اهللا أكرب" ވަގުތު ޙަދީޘުން ޙައިރާންވާމި .13
 . ސާބިތުވެއްޖެއެވެ

 . ޝިރުކާއި ބިދުޢައަށް މަގުދައްކާ ހުރިހާ ޒަރީޢާއެއް ބަންދުކުރުން .14

 .މަނާކުރެއްވުން ވައްތަރުވުންޖާހިލިއްޔަތުގެ އަހުލުވެރިންނާ  .15

                                                

އެހެން  .ގެ ތެރެއިންނެވެޝިރުކުބޮޑު ގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތްކަންތައް ހިމެނިގެންވަނީރަސޫލާ އެބޭކަލުން :تنبيه )1(
 ކޮށްދެއްވުމަށް އެދުނު އެދުމާ مقرر މީހުން އިލާހުއިސްރާއީލު ބަނީ އެބޭކަލުންގެ އެއެދުމާއިއެކަލޭގެފާނު،  ނޫންނަމަ
ބަޔަކަށްވުމާއި، އެބޭކަލުން އެބޭކަލުން އެކަމުން މުރުތައްދުނުވީ އެބޭކަލުން އިސްލާމްދީނަށް އާ. ނުކުރެއްވީހެވެވައްތަރު

ގެ އަރިހުން ރަސޫލާ ހަމައެކަނި އެބޭކަލުން. އްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެއެދިވަޑައިގަތްކަންތައް އެބޭކަލުން ނުކުރެ
އެބޭކަލުންނަށް އެކަލޭގެފާނު ބަޔާންކޮށްދެއްވުމާއެކު އެބޭކަލުންނަށް އެއީ . ށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތީއެވެއެކަންކޮ

  .واهللا أعلم .ޝިރުކެއްކަން އެނގިވަޑައިގެން އެކަންނުކުރައްވައެވެ
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) ލަ ބަޔާންކޮށްދެމުންއަސްބައެއްވައްތަރުގެ މަ(އުސްތާޛު ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމުދޭ ވަގުތު  .16
 . އިސްކުރުން މިޙަދީޘުން ސާބިތުވެއެވެރުޅި

މު އުޞޫލު އާންފަދައިން ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާ މި "ننا السهنإِ" صلّى اهللا عليه وسلّم  رسول اهللا .17
 . ބަޔާންކުރެއްވުން

18. "لَكُمكَانَ قَب نم ننس نكَبرއުޅުނުގޮތާ ތިޔަބައިމީހުން  މީސްތަކުންތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ  "لَت
ތްތަކުގެ ވަނީ ނުބުއްވަތުގެ ޢަލާމަޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުން ރަސޫލާ މިފަދައިން. ވާނެތެވެތަބާ

  )1(.ފުޅުކުރެއްވި ގޮތަށް ކަންތައްވީތީއެވެއެއީ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް. ށެވެތެރެއިން ޢަލާމަތަކަ

ޢަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އެ  تعاىل هللا .19
ތަކުން އެޢަމަލު، ޝިޔާރުވެނުބައިކަން ބަޔާންކުރައްވާފައި އެވަނީ އަހުރެމެން އެކަމަށް ހު

 . ވުމަށެވެއަހުރެމެން ސަލާމަތް

އެއީ . ވެގެންވެއެވެ رمقرއުޞޫލު އި ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މިޞަހާބީންގެ އަރިހުގައާ .20
އަމުރުގެ ) އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ هللا(ހަމަކަށަވަރުން އަޅުކަން ބިނާވެގެންވަނީ 

މިއުޞޫލުގައި ކަށްވަޅުގައި .) ނޫނެވެއި އަމިއްލަ ރައުޔުގެ މައްޗަކަށްޤިޔާސާ. (މައްޗަށެވެ
ރަތަމަ ސުވާލަކީ ކަށްވަޅުގައި ކުރެވޭ ފު. ކުރެވިފައިވެއެވެ تنبيه ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ މައްޗަށް

ދެވަނަ . މިސުވާލު ވާޟިޙުވެ ފާޅުވެގެންވެއެވެ ؟ހޭކުތިބާގެ ވެރި ރައްބަކީ ކާ "من ربك؟"
ގެންވަނީ ޣައިބުގެ މިސުވާލު ހިމެނި؟ ބާގެ ނަބިއްޔަކީ ކާކުހޭތި "من نبِيك؟"ސުވާލަކީ 

                                                

ކުރައްވާ ކުރީގައި ޖާހިލުން އުޅުނުގޮތަށް ޞަޙާބީންނާ މުޚާޠަބު  وسلّم صلّى اهللا عليه اهللارسول  :تنبيه )1(
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނަކީ . ދެއްވީ އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށެވެވާނެކަމުގެ ޚަބަރުތަބާ

އަދި ކިޔަމަންތެރިވުން . ންނެވެޞާލިޙު އަޅުއަށް އަޅުކަންކުރި  هللاއަޅުކަންކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާގޮތުގައި 
ގެ ޢަމަލުތައް ފާޅުވެގެން ދިޔައީ ޖާހިލިއްޔަތު .ބޭކަލުންނެވެ ތުގައި ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވިގޮ ގެންވާޙައްޤުވެ

. މިއަދު ނިކަން އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢަށް ބައްލަވާށެވެ. އެބޭކަލުންގެފަހުން އައި މުސްލިމު ޖީލުތަކުގައެވެ
މުސްލިމުންގެ ގޮތްތަކާއި އާދަކާދަތަކަށް ނީ މުސްލިމުންގެ ނަމުގައި ޣައިރުންކުރެ ގިނަ މީހުން އެވަމީސްތަކު

واهللا  .އިސްލާމްކަމުގެ ނަން ފިޔަވައި އިތުރުކަމެއް އެބައި މީހުންގެ ކިބައިން ފެންނާކަށް ނުހުރެއެވެ .އެވެވެފަތަބާ
   .أعلم
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 މިސުވާލު؟ ދީނަކީ ކޮބާހޭ ތިބާގެ "ما دينك؟" ތިންވަނަ ސުވާލަކީ. ޚަބަރުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ

  .މި ބުނުމާއެވެ  Z /  0     1 ] ގުޅުންހުރީ އެބައިމީހުންގެ

ޒުހަބުވެސް ނުބައިވެ ކިތާބީންގެ މަކުންގެ މަޒުހަބު ފަދައިން އަހުލުމުޝްރި .21
 . ވެގެންވެއެވެހަޑިހުތުރު

ޢަޤީދާގެ  ބާޠިލު ގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށްމީހާގެ ހިތުވަންނަ  ދީނަކުން ޙައްޤު ދީނަށް ބާޠިލު .22
ދީނުގެ ތަޢުލީމާއި މިކަންތައް ފިލައިގެންދާނީ ޙައްޤު. (ނެއެވެރު ބާކީވެ ހުންނާސަައަ

 ވަޑައިގަތްމިކަން އެވަގުތު އަލަށް އިސްލާމްވެ.) ތަރުބިއްޔަތު ރަނގަޅަށް ލިބުމުންނެވެ
 دثَاُء عهدنحن ح" .އެބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ. ގެއެވެނޞަޙާބީންގެ ބަސްފުޅުން ރަނގަޅަށް އެ

ދީނުގައި އިސްލާމް، ކައިރިރުކަމުގެ ޒަމާން އަދި އަހުރެމެންނަކީ އަހުރެމެންގެ ކާފި" "بِكُفْرٍ
 ."ބަޔަކީމުއެވެއާ
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10 

   ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙުކުމްތައް ޛަބަޙަ ނޫން ފަރާތަކަށް  هللا
  ނަންގަތް ބާބު

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ تعاىل هللا

[   µ  ´  ³  ²  ±°   ̄  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £
    ¶Z  )163- 162: األنعام( 
 ،ދާއިނަމާތިމަންކަލޭގެފާނުގެ . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ) !އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ(": މާނައީ

އެކަލާނގެއަށް . އަށެވެ هللا، ބުވުންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރައްމަރު، މާއިދިރިހުރު، ރުބާނީއާއިޤު
. ތެރިވުމަށެވެވިގެންވަނީ މިފަދައިން އިޚްލާޞްކުރެއަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަމުރު .ނުވެއެވެޝަރީކަކު

  ." އެންމެ ފުރަތަމަ މުސްލިމެވެ) މިއުއްމަތުގެ(އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ 
  

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[      \  [  ZZ   )2: الكوثر (  
ހަމަ ( އަދި .ކުރާށެވެފާނު ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ނަމާދުކަލޭގެ، ގެފާނުކަލޭފަހެ : "މާނައީ

  ."ކުރާށެވެޤުރުބާން) އެކަލާނގެއަށް

ހަތަރު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاމާތް
  . ދެއްވިއެވެތިމަންކަލޭގެފާނަށް ބަޔާންކޮށް عليه وسلّم اهللا صلّى اهللا رسولކަލިމައެއް 

 من غَير منار لَعن اُهللا من ذَبح لغيرِ اِهللا ، لَعن اُهللا من لَعن والديه، لَعن اُهللا من آوى محدثًا، لَعن اُهللا"
  )رواه مسلم( "اَألرضِ
ގެ އެމީހެއް. ލެއްވިއެވެލަޢުނަތް هللا ކޮށްފިމާހާއަށްޛަބަޙަނޫން ފަރާތަކަށް  هللا": މާނައީ

 މުޖުރިމަކަށް ހިޔާވަހިކަންދީ ޙިމާޔަތް. ލެއްވިއެވެލަޢުނަތް هللاދީފިމީހާއަށް މައިންބަފައިންނަށް ލަޢުނަތް
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 هللاހާއަށް ތަކުގެ ނިޝާންތައް ބަދަލުކޮށްފިމީބިމުގެ ހައްދު. ލަޢުނަތްލެއްވިއެވެ هللاދީފިމީހާއަށް 
  ."ލެއްވިއެވެލަޢުނަތް

 އެކަލޭގެފާނު. ޝިހާބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ރުއްސުންލެއްވި ޠާރިޤު ބުނު هللاއަދި މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .ވިދާޅުވިއެވެ

 :وكيف ذَلك يارسولَ اِهللا؟ قَالَ: قَالُوا، "دخلَ اجلَنةَ رجلٌ فى ذُبابٍ ، ودخلَ النار رجلٌ في ذُبابٍ"
"،با قَرمهدئاً، فَقَالُوا َألحيش لَه بقَرى يتح دأَح هوزجالَ ي منص ممٍ لَهلَى قَوع الَنجر رقَالَ م : سلَي

قَالُوا لَه ،بٌء أُقَريي شدنا، فَ: عابذُب لَوو برِقَرآلخقَالُوا لو ،ارلَ النخفَد ،لَهبِيلَّوا سا فَخابذُب بقَر: 
 رواه أمحد يف( "ما كُنت ُألقَرب َألحد شيئاً دونَ اِهللا عز وجلَّ، فَضربوا عنقَه، فَدخلَ اجلَّنةَ :قَرب فَقَالَ
  )كتاب الزهد

މެއްސެއްގެ ސަބަބުން  އަދި ހަމަ. ސަބަބުން ސުވަރުގެއަށް މީހަކުވަނެވެމެއްސެއްގެ : "މާނައީ
އެއީ  !ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެއަޞްޙާބު. ނަރަކައަށްވެސް މީހަކުވަނެވެ

ގެންގުޅޭ ބަޔަކު  ދެމީހަކު ހިނގަމުންހިނގަމުން ބުދެއް .ފުޅުކުރެއްވިއެވެޙަދީޘް؟ އްތޯއެވެކިހިނެއްވީކަމެ
ދާ އެކަކަށްވެސް އެބުދަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ޤުރުބާންނުކޮށެއް އެމަގުން. ދާންޖެހުނެވެ ކައިރިން
ބުދަށް މި. ބުނެފިއެވެ ދެން ފަހެ އެބައިމީހުން އެދެމީހުންކުރެ އެކަކަށް. ނުދެވެއެވެ
 .ނެތެވެ ޤުރުބާންކުރާނެ އެކައްޗެއްވެސް އަހަރެން އަތަކު. އޭނާ ބުންޏެވެ. އެއްކުރާށެވެޤުރުބާނީ

ދެންފަހެ އޭނާ މެއްސެއް . ސް ޤުރުބާންކުރާށެވެނަމަވެމެއްސެއް. އޭނާއަށް ބުންޏެވެ އެބައިމީހުން
ފަހެ އޭނާ އެމެހީގެ ސަބަބުން . ދެން އެބައިމީހުން އޭނާ ދިއުމަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ޤުރުބާންކޮށްފިއެވެ

ތިބާވެސް މިބުދަށް  .ވެބުނެފިއެ ދެން އެބައިމީހުން ދެވަނަ މީހާއަށް. ނަރަކައަށް ވަދެއްޖެއެވެ
ފަރާތަކަށް އަހަރެން  ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް هللا. އޭނާ ބުންޏެވެ. ކުރާށެވެޤުރުބާނީއެއް
ފަހެ އޭނާ އެމެހީގެ . ހަމައެހިނދު އެބައިމީހުން އޭނާ ޤަތުލުކޮށްލައިފިއެވެ. ނުކުރާނަމެވެޤުރުބާނެއް

  ."ސަބަބުން ސުވަރުގެ ވަދެއްޖެއެވެ
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

1.  [¦  ¥  ¤  Z ުގެ ތަފްސީރ. 
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2. [    \  [  ZZ  ުގެ ތަފްސީރ. 

ޢަލީގެފާނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވި ޙަދީޘްފުޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ  ،صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  .3
  .ހުރިކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވުންގެ ލަޢުނަތް هللاމީހާއަށް  ކޮށްފިޛަބަޙަނޫން ފަރާތަކަށް  هللا

އަދި ތިބާ . ލަޢުނަތްލެއްވުން هللا ށްދޭ މީހާގެ މައްޗަބަފައިންނަށް ލަޢުނަތްގެ މައިންއެމީހެއް .4
އެހެންމީހެއްގެ މައިންބަފައިންނަށް ލަޢުނަތްދީފިނަމަ އޭނާ ތިބާގެ މައިންބަފައިންނަށް 

 . ދިންފަދައެވެގެ މައިންބަފައިންނަށް ލަޢުނަތްއޭރުން ތިބާ ޚުދު ތިބާ. ލަޢުނަތްދޭނެއެވެ

ގެ ސަޒާ  هللاމުޖުރިމަކީ . ލަޢުނަތްލެއްވުން هللاމީހާގެ މައްޗަށް  ދޭމުޖުރިމަކަށް ހިމާޔަތް .5
 .ކަމެއްކޮށް އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި މީހެއްގެ ކިބައިން ޙިމާޔަތް ހޯދާމީހާއެވެ ވާޖިބުވާ

ގެ  منار. ލެއްވުންލަޢުނަތް هللاބިންމަތީ ޙައްދުތަކުގެ ނިޝާންތައް ބަދަލުކުރާ މީހާގެ މައްޗަށް  .6
تغيِير منارِ . (މުރާދަކީ ތިބާގެ ޙައްޤާއި ތިބާގެ އަވަށްޓެރިޔާގެ ޙައްޤު ވަކިކޮށްދޭ ނިޝާންތަކެވެ

 އެނިޝާންތައް ތިބާގެ އަވަށްޓެރިޔާގެ ޙައްޤު ފޭރިގަތުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ) ގެމުރާދަކީ اَألرضِ
 . އިސްފަސްކޮށްގެން ބަދަލުކުރުމެވެ

ތެއްގައި އުރެދުމުގެ މޫމީ ގޮޢު ،މާއިލަޢުނަތްލެއްވުމީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިގެންވާ ޚާއްޞަ  .7
 .ފަރަޤުލަޢުނަތްލެއްވުމާއި ދެމެދު ހުރި އަހުލުވެރިންގެ މައްޗަށް

 . މު ވާހަކައެކެވެންމެހީގެ ވާހަކަ އަކީ ވަރަށް މުހިމި  .8

އެކަންކުރީ ޝިރުކު އެކަމަކު އޭނާ . ކުރެ އެކަކު އެމެހީގެ ސަބަބުން ނަރަކައަށްވަނެވެއެދެމީހުން .9
އޭނާ އެކަންކުރީ އެބައިމީހުންގެ ނުބައިކަމުން ! ކިއެއްތައަދި. މަޤުޞަދެއްގައެއް ނޫނެވެ ކުރުމުގެ

  )1(.އޭނާގެ ޖާނު ސަލާމަތްކުރުމަށެވެ
                                                

ކުރީ ޤުރުބާން ވީނަމަވެސް އޭނާ އެމެހި އެބުދަށްމިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި -رمحه اهللا- مصنف :يقول املترجم )1( 
 އެހެންނޫންނަމަ އޭނާ .ރުހިގެންވާ ޙާލުގައެވެ! ކިއެއްތައަދި. ން ސަލާމަތްވާކަށް ނޫނެވެހަމައެކަނި އެމީހުންގެ ނުބައި

S    R  Q  P  O  N  M   ] .ބަސްފުޅެވެގެ ވަޙީ هللاއެކަމުގެ ދަލީލަކީ މާތް. ނަރަކައަކަށް ނުވަނީހެވެ
T    W  V   UY  X   _   ̂      ]  \  [  Z     b  a  `=  
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. މިންވަރު ދެނެގަތުން ގެތަޞައްވުރު ޝިރުކުގެ ފާފައާ މެދު މުއުމިނުންގެ ހިތްތަކުގައިވާ .10
ބުދުގެ އަހުލުވެރިން އެ. ގޭނެއެވެނވިސްނާލުމުން އެއަޅާއަށް މިކަން އެމުއުމިނު

އެކުވެސް އެއަޅާ ނި ބޭރުފުށުގެ ޢަމަލަށް އެދުމާއަޅާގެ ކިބައިން ހަމައެކައެމުއުމިނު
 ؟ންތޯއެވެފަދައަކުކެތްކޮށްލީ ކޮންބަނުދީ ޤަތުލުވުމުގެ މައްޗަށް އެއެބައިމީހުންގެ އެއެދުމަށް އިޖާ

 ސަބަބަކީ ކާފިރެއް. މުސްލިމެކެވެއެދެމީހުންގެ ތެރެއިން ނަރަކައަށް އެވަދުނު މީހާއަކީ  .11
. ނުކުރެއްވީހެވެކު ނަރަކައަށް ވަނޭ ޙަދީޘްފުޅެއްވާނަމަ މެއްސެއްގެ ސަބަބުން މީހަކަމުގައި

 . ކާފިރުންނަކީ ޚުދު ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރީންނެވެ

اجلَنةُ أَقْرب إِلَى أَحدكُم من " .ޅަށް ތާއީދުކުރެއެވެމި ޙަދީޘްފުޅު އަންނަނިވި ޞައްޙަ ޙަދީޘްފު .12
ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ ފައިވާނު ވަދަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް " "ذَلك شراك نعله والنار مثْلُ

 ."ނަރަކަވެސް ހަމައެފަދައިންނެވެ. ސުވަރުގެ އެމީހަކާ ކައިރިވެގެންވެއެވެ

 މީހުންގެ ގާތުގައިވެސް  ކުރާބުދަށް އަޅުކަން. ކަންއެގުންލުމަޤްޞަދަކީ ހިތުގެ ޢަމަބޮޑު އެންމެ .13
 .މިކަން އޮތީ ހަމަމިގޮތަށެވެ

                                                                                                                                                            

 d  cZ  )ރުވުމަށް އެމީހެއްގެ ހިތް އީމާންކަމުން ހަމަޖެހިގެންވާ ޙާލު ކާފި: "މާނައީ  )106 :النحل
ފަހެ އެފަދަ މީހުންގެ . ވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެރުމަޖުބޫރުކުރެވިއްޖެމީހާ ފިޔަވައި އީމާންވުމަށްފަހު ހިތުގެ އަޑިން ކާފި

މިއާޔަތުން ." ހުއްޓެވެހުންނަށް ވޭންދެނިވި ޢަޛާބުވެސްމީއަދި އެބައި. ޙަޟްރަތުން ކޯފާހުއްޓެވެ ގެ هللاމައްޗަށް 
އަދި ޖުބޫރުވެގެން ކުފުރުގެ ޢަމަލެއްކުރިޔަސް ވެފައިވާ ޙާލު މަ إطمنانތް އީމާންކަމުން ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގައި ހި

މިއާޔަތް . އަދި މިފަދަ ޙާލުގައި އެމީހަކު ފާފަވެރިއެއްވެސް ނުވާނެއެވެ. ނުވާނެއެވެކުފުރުގެ ބަހެއްބުންޏަސް ކާފިރެއް
މުޝްރިކުން އެކަލޭގެފާނަށް . ބެހޭގޮތުންނެވެ ންލެއްވި ޢައްމާރު ބުނު ޔާސިރާރުއްސުهللا ބާވައިލެއްވުނީ މާތް

މަތްވުމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ސަލާ. ކުރިއެވެއަނިޔާކޮށް ކުފުރުގެ ބަސްބުނުމަށް މަޖުބޫރު
ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللاދެން މިންޖުވެވަޑައިގަތުމުން . ވިދާޅުވިއެވެކުފުރުގެ ބަސް

ތް ކަލޭގެފާނު ތު ކަލޭގެފާނުގެ ހިއެވަގު" "قَلْبك؟ تجِد كَيف". އެވާހަކަ ދެންނެވުމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
ވެގެންވާ  إطمنانއީމާންކަމުން  "مطْمئن بِاِإليمان". ދެންނެވިއެވެ ޢައްމާރު "ވަޑައިގަތީ ކޮންޙާލެއްގައިތޯއެވެ؟ދެކެ

ރުކޮށްފިއްޔާ ދެންވެސް އެބައި މީހުން ކަލޭގެފާނަށް މަޖުބޫ" "إِنْ عادوا فَعد". ދެން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ހާލުގައެވެ
ހިތުންވެސް  ކުރީޤުރުބާންމިހެންކަމުން އޭނާ އެމެހި ބުދަށް  )رواه البيهقي(." ކުރައްވާށެވެއެގޮތަށް ކަންތައް
  .اهـ .واهللا أعلم .އޭނާ ނަރަކައަށް ވަނީ އެހެންވެގެންނެވެ. ގެއެވެނއެ ކަންރުހިގެންވާ ޙާލުގައި
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ނުކުރެވޭނެކަން ޛަބަޙައަށް  هللاކުރެވޭތަނެއްގައި ޛަބަޙަނޫން ފަރާތަކަށް  هللا
  ނަންގަތް ބާބު

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ تعاىل هللا

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

ދުވަހަކުވެސް ކަލޭގެފާނު  )ގައި املسجد الضرارއެބަހީ (އެތާނގައި : "މާނައީ
ހަމަކަށަވަރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއްސުރެ ފެށިގެން ތަޤުވާގެ މައްޗަށް . ހުށިކަމެވެއްވާނުކުރަޤިޔާމު

ޙައްޤުކަން ން މާއްވުކުރެކަލޭގެފާނު ޤިޔާމު )މަސްޖިދުޤުބާގައިއެބަހީ ( މިސްކިތުގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ
ސާފުތާހިރު  هللاއަދި . އެތާނގައި ސާފުތާހިރުކަމަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކުވެއެވެ. ބޮޑުވެގެންވެއެވެ
  )1(."ވޮޑިގެންވެއެވެމީހުންދެކެ ލޯބިވެ

                                                

އެބައިމީހުން . އާ ބެހޭގޮތުންނެވެ املسجد الضرارލެއްވުނީ މުނާފިޤުން ބިނާކުރި އިމިއާޔަތް ބާވަ :فائدة )1(
ށް މިސްކިތަށް ނަމާދަޤުބާ މިމިސްކިތް ބިނާކުރީ ބަލިމީހުންނާއި، ވަރުދެރަވެފައިވާ މުސްކުޅިން ފިނިމޫސުމުގައި

رسول اهللا صلّى اهللا عليه  ންހުމިބައިމީދެންފަހެ . މީހުން ނަމާދުކުރުމަށޭ ކިޔާފައެވެދިއުމަށް އުދަގޫވާތީވެ އެބައި
ތު އެކަލޭގެފާނު އުޅުއްވީ އެވަގު. ކުރެއްވުމަށް ދަޢުވަތުދީފިއެވެގައި ބަރަކާތަށްޓަކައި ނަމާދެއްމިސްކިތުއަށް އެ وسلّم
ވަމުން ހަނގުރާމައިން އެނބުރިވަޑައިގަންނަތަބޫކު އަދި .ކައި އަވަދިފުޅުނެތިއެވެހަނގުރާމައަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަތަބޫކު

މިބައިމީހުން ރާވާފައިއޮތީ . ށްދެއްވާނެކަމުގައި ވަޢުދުފުޅުވެވަޑައިގަތެވެއެބައިމީހުންނަށް އެމިސްކިތުގައި ނަމާދެއްކޮ
رسول اهللا صلّى اهللا ދެން ފަހެ . އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަތުމުން އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަކޮށްލުމަށެވެ

އެހިނދު . ފިއެވެއިކުރައްވަތުމިސްކިތަށް ވަޑައިގަތުމަށް ގަސްރިވަޑައިގަންނަވަމުން އެތަބޫކުން އެނބު عليه وسلّم
ފޮނުއްވާ އެމުނާފިޤުން އެމިސްކިތް ބިނާކުރި މަޤްޞަދު އެކަލޭގެފާނަށް  اهللا تعاىل، جربيل عليه السالم

 =رسول اهللا صلّى اهللا ދެން  .ފިއެވެއަދި މިއާޔަތް އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ބާވައިލައްވައި. ބަޔާންކޮށްދެއްވައިފިއެވެ
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. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެއެވެކިބައިން ރިވާވެގެންގެ  ثَابت بن الضحاكރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
ދެން އޭނާ . ނެފިއެވެކުރުމަށް ނަދުރުބުޛަބަޙައެއްދުވަހަކު މީހަކު ބުވާނާއޭ ކިއުނު މަޤާމުގައި ޖަމަލެއް 

ލުކުރުމުން އެކަލޭގެފާނު އާ ސުވާ عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللاގޮތުން އެކަމާ ބެހޭ
    .ފުޅުކުރެއްވިއެވެޙަދީޘް

: قَالُوا" فَهلْ كَانَ فيها عيد من أَعيادهم؟: "الَ قَالَ: قَالُوا" هلْ كَانَ فيها وثَن من أَوثَان اجلَاهلية يعبد؟"
 معصية اِهللا والَ فيما الَ يأَوف بِنذْرِك، فَإِنه الَ وفَاَء لنذْرٍ ف: "عليه وسلّم صلّى اهللا فَقَالَ رسولُ اِهللا الَ 

مآد ناب كلمسنن أيب داود وإسناده على شرط الشيخني( "ي(   
 ޞަޙާބީން ؟ވެއެތާނގައި ވޭހެއްޔެޖާހިލިއްޔަތުގެ ބުދުތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުކަންވެވޭ ބުދެއް : "މާނައީ

ތަކުގެ ހެންވީއިރު އެ މުޝްރިކުންގެ ޢީދުދެން އެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ނޫނެކެވެ. ދަންނަވައިފިއެވެ
 رسول اهللاދެން . ނޫނެކެވެ. ފިއެވެނަވައިޙާބީން ދަންޞަ؟ ހެއްޔެވެވޭތެރެއިން ޢީދެއް އެތާނގައި 

ފަހެ . ފުއްދާށެވެތިބާގެ ނަދުރު. ކުރައްވައިފިއެވެބުނިމީހާއަށް ޙަދީޘްފުޅުއެނަދުރު صلّى اهللا عليه وسلّم
އަދި . ނަދުރެއް ފުއްދުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެމެއްގައި ބުނެވޭއަށް އުރެދު هللاހަމަކަށަވަރުން 

ނަދުރެއް ފުއްދުންވެސް ނަވެގެންނުވާ ކަމެއްގައި ބުނެވޭހަމައެފަދައިން އާދަމުގެ ދަރިޔާއަށް ކުޅަދާ
އަދި މިޙަދީޘްގެ ސަނަދުވަނީ . ދެވެވޫޘް ރިވާކުރެއްވީ އިމާމު އަބޫ ދާމިޙަދީ." (ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ

  .)ބުޚާރީއާއި މުސްލިމުގެ ޝަރުތުގެ މަތީންނެވެ
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

1.  [  @?  >  =  <Z  ުމިއާޔަތުގެ ތަފްސީރ. 

ބައެއްފަހަރު  ވުންވެވޭ ކިޔަމަންތެރިކިޔަމަންތެރި އަށް هللا ،ންނާއިއުރެދުމުއުރެދެވޭ އަށް  هللا .2
 . ކުރެއެވެރުސަަބިމަށްވެސް އަ

އްލުކުރުމަށްޓަކައި އޮތްގޮތަކީ ބަޔާންވެގެންވާ ޙައުނދަގޫ މައްސަލައެއްގެ އުދަގޫކަން  .3
 . މައްސަލައަކަށް ހުށައެޅުމެވެ

                                                                                                                                                            
މިދެބޭކަލުން  أخ، عاصم بن عدي ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނުގެ بن عدي معنއާއި  الدخشم عليه وسلّم، مالك بن

   .ލައްވައިފިއެވެފޮނުއްވާ އެމިސްކިތް މުގުރާ
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 . ދޭމީހާ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލަށް ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ތަފްސީލަށް އެދެވިދާނެއެވެފަތުވާ .4

ފުއްދުމަށްޓަކައި ނަދުރު އްގައިނުވާ ކޮންމެތަނެއްޝަރުޢީގޮތުން މަނާކަމެއް އެތަނެ .5
 .ޚާއްޞަކުރެވިދާނެއެވެ

ފުއްދުން ހުރި ކޮންމެ ތަނެއްގައި ނަދުރު ޒަމާނުގެ ބުދެއް އެތަނެއްގައިއްޔަޖާހިލި .6
 . މެއެވެ ވީނަމަވެސްއަދި އެބުދު އެތަނުން ނައްތައިލެވިފައި. މަނާވެގެންވެއެވެ

ވެސް ނަދުރުފުއްދުން ވާ ކޮންމެ ތަނެއްގައިޒަމާނުގެ ޢީދެއް އެތަނެއްގައިޖާހިލިއްޔަ .7
 .ވީނަމަވެސް މެއެވެރުން އެތަނުގައި ހުއްޓާލެވިފައިއަދި އެޢީދުކު. ވެއެވެމަނާވެގެން

ތަނެއްގައިވާ ތަނެއްގައި މުޝްރިކުންގެ ބުދެއް އެތަނެއްގައިވާ ނުވަތަ އެބައިމީހުންގެ ޢީދެއް އެ .8
  .މުގެ ނަދުރަކަށްވާތީއެވެސަބަބަކީ އެނަދުރު އެއީ އުރެދު. ނުވެއެވެނަދުރުފުއްދުން ހުއްދަވެގެން

އަދި އެއީ . ވާންޖެހޭނެއެވެމުޝާބަހަތުވުމުން ރައްކައުތެރި ޢީދުތަކުގައި މުޝްރިކުންނާ .9
 . މެއެވެ ނަމަވެސްނުކުރިތުމީހުންނާ މުޝާބަހަތުވުމަށް ގަސްއެބައި

 .ވެއެވެވެގެންއުރެދުމަށް ބުނެވޭ ނަދުރު ބާޠިލު އަށް هللا .10

. ވެގެންވެއެވެޠިލުވެގެންނުވާ ކަމެއްގައި ބުނެފައިވާ ނަދުރުވެސް ބާއާދަމުގެ ދަރިޔާއަށް ކުޅަދާނަ .11
 . ނުވެއެވެއެބަހީ ފުއްދުން ހުއްދަވެގެން

  

  

  
++++++++  
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12 

    ޝިރުކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއްކަން ބުނުމަކީނޫން ފަރާތަކަށް ނަދުރު هللا
  ނަންގަތް ބާބު

  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

 [  /  .   -  ,   +       *  )Z  )7: اإلنسان(  
އަދި އެދުވަހެއްގެ  . އެވެފުއްދަނަދުރުބުނެފައިވާ  )ގެ ހެއުލަފާ އަޅުން هللا(އެބައިމީހުން : "މާނައީ

  ".އެވެބިރުވެރިކަން ފެތުރިގެންވާ ދުވަހަށް ބިރުވެތިވެ

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [  ,+   *  )  (  '  &   %  $  #  "  !Z  )270 :البقرة(  
ރިއެއްޗެއް ނުވަތަ ބުނިނަމަ ހޭދަކުރިނަމަ ހޭދަކު) ގެ މަގުގައި هللا( އަދި ތިޔަބައިމީހުން: " މާނައީ
  ."ވެއެވެދެނެވޮޑިގެން هللاނަދުރެއް ބުނި

 .ވިދާޅުވިއެވެ އެކަމަނާ .ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް
  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللاހަމަކަށަވަރުން 

"يصعأَنْ ي ذَرن نمو ،هعطاَهللا فَلْي عيطأَنْ ي ذَرن نم هصعصحيح البخاري( "اَهللا فَالَ ي(  
. ވާހުށިކަމެވެއެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިމީހާ  ބުނެފިއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމަށް ނަދުރު هللا: "މާނައީ
  ."މީހާ އެކަލާނގެއަށް ނުއުރެދޭހުށިކަމެވެ ބުނެފިއަށް އުރެދުމަށް ނަދުރު هللا އަދި
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ފުއްދުން ވާޖިބު ވެގެންވެއެވެނަދުރު .1
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 .ބުނުމަކީ ޝިރުކެކެވެނޫން ފަރާތަކަށް ނަދުރު هللاނަދުރަކީ އަޅުކަމެއްކަން ސާބިތުވީ ހިނދު  .2

  .ފުއްދުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެއުރެދުމަށް ބުނެވިފައިވާ ނަދުރު .3

 

 

  

 

++++++++  
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ކަމެއްކަން  ނޫން ފަރާތަކުން ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދުމަކީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިންވާ هللا
  ނަންގަތް ބާބު

  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

[ X  W    ]  \   [  Z  Y    a  `   _  ^Z )6 :اجلن(   
އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކުމީހުން ޖިންނީންގެ ބައެއްގެ ކިބައިން ރައްކައުތެރިކަމަށް : "މާނައީ
  ." ފަހެ އެޖިންނީން އެއިންސާނުންނަށް ބިރުވެރިކަމާއި ފާފަ އިތުރުކޮށްދިނެވެ. އެދެތެވެ

 .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޚައުލަތު ބިންތު ޙަކީމުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاމާތް
   .މެވެހީއެ އަހުރެންފުޅުކުރައްވަނިކޮށް ޙަދީޘް عليه وسلّم صلّى اهللارسول اهللا 

، لَم يضره شيٌء حتى يرحلَ من من شر ما خلَق اتأَعوذُ بِكَلمات اِهللا التام: من نزلَ منزِالً فَقَالَ"
كذَل هزِلنرواه مسلم( "م(   

ގެ ފުރިހަމަ  هللا"من شر ما خلَق  اتأَعوذُ بِكَلمات اِهللا التام :މަންޒިލަކަށް ފައިބައި": މާނައީ
އެންމެހައި މަޚްލޫޤެއްގެ ނުބައިކަމުން ކަލިމަފުޅުތަކުގެ ޒަރީޢާއިން އެކަލާނގެ ހެއްދެވި 

އޭނާ އެމަންޒިލުން އެނބުރި . މިދުޢާކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ." ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދެމެވެ
  ".ގޮސްފުމަށް ދާންދެން އެއްވެސް އެއްޗެއް އޭނާއަކަށް ގެއްލުމެއްނުދޭނެއެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .އާޔަތުގެ ތަފްސީރުޖިންނި ސޫރަތުގެ ހަވަނަ  .1

  .ކަމެކެވެ ނޫން ފަރާތަކުން ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދުމަކީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިންވާ هللا .2
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ނޫން ފަރާތަކުން ރައްކައުތެރިކަމަށް  هللاކުރެވޭ ގޮތުގައި ސްވެދިޔަ ޙަދީޘުން އިސްތިދުލާލުއި .3
ޘުން ނޫންކަމަށް މިޙަދީ ގެ ކަލިމަފުޅުތަކަކީ މަޚްލޫޤެއް هللاމިހެންކަމުން . އެދުމަކީ ޝިރުކެކެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمވާނަމަ މަޚްލޫޤަކަށް. (ވެތެއްވަކުރަޢިލްމުވެރިން އިސްތިދުލާލު
ކީ މަޚްލޫޤެއްގެ ކިބައިން ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދުމަކީ ސަބަބަ.) ނުކުރެއްވީހެވެއެދުޢާ

 . ޝިރުކެކެވެ

 . އެކުވެސް މިދުޢާގެ މާތްކަންކުރުވެގެންވުމާ މިދުޢާ .4

މިސާލަކަށް އެޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން (ވުމުން ޢަމަލެއްގައިވާ ޢަމަލަކަށްއް އެދުނިޔަވީ ފައިދާއެ .5
ވެސް އެއްގޮތަކަށް) އެއް ހާސިލުވުންވެސް ފައިދާނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުން ނުވަތަ ކޮންމެ

  . ނުކުރެއެވެއެޢަމަލު ޝިރުކުގެ ތެރެއިންނުވާކަމަކަށް ދަލީލެއް

  

  

  

  
++++++++  
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ކުރުމަކީ ނުވަތަ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި ރާތަކުން މަދަދަށް އެދި ފަރިޔާދުނޫން ފަ هللا
ގޮވުމަކީ ޝިރުކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއްކަން  އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމަކަށް އެދި

  )1ު(ނަންގަތް ބާބ

  

  .ކުރައްވާފައިވެއެވެވަޙީ تعاىل هللا

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

;:987Z )ކަލޭގެފާނަށް ފައިދާއެއް އަދި: "މާނައީ )107- 106: يونس 
ކަލޭގެފާނު  ފަހެ. ނުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމަކަށް އެދި ކަލޭގެފާނު ނުގޮވާހުށިކަމެވެގެއްލުމެއްވެސް

                                                

އަދި ޙިއްސީ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެކަކު އަނެކަކުގެ ކިބައިން  عاديސަބަބުތަކާއި  ظاهري :يقول املترجم )1(
ތުލައިގަތުމުގައި މިސާލަކަށް ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައި ނުވަތަ ދުޝްމަނަކު އަ. މަދަދަށް އެދުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

ބައިން މަދަދަށް ފަދަ ކަންތައްތަކުގައި އެކަކު އަނެކެއްގެ ކިވާރެއްގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުންޖަނަނުވަތަ މިނިކާ
ކުރުމުގައި ވަކި ނަމަވެސް މަދަދު. ކަންތައްތަކެވެޙިއްސީ . ޢަމަލުތަކެވެ ظاهريމިއީ ހައްތާވެސް . އެދެވިދާނެއެވެ

ޚާއްޞަ ބާރަކާއި ޚާއްޞަ އަޘަރެއް މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް އޭނާގެ ކިބައިން މަޢުނަވީ 
ށާއި، ޣަރަޤުވުމުން މިސާލަކަށް ބައްޔަކުން ޝިފާދެއްވުމަ. ނުވެއެވެއްދަވެގެންއި މަދަދަށް އެދުން ހުކަންތައްތަކުގަ

ފަދަ ލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށާއި، ރިޒުޤުދެއްވުމަށް އެދުންސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށާއި، ދަތިކަމާއި ފަޤީރުކަމުން ސަ
ފަރާތަކުން އެދުން  ނޫން هللا ށްމިފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަ. މިއީ ހައްތާވެސް މަޢުނަވީ ކަންތައްތަކެވެ. ކަންތައްތަކެވެ
އަދި . ވާނީ ޝިރުކަށެވެކަންއެކަލާނގެ ނޫންފަރާތަކުން މިފަދަކަމަކަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ. ނުވެއެވެހުއްދަވެގެން
ތަކުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ކަންތަކަށް އަދި ޙިއްޞީ މުޢާމަލާތް عاديސަބަބުތަކާއި  ظاهري ހަމައެފަދައިން

ށްވާނީ ޚާއްޞަ ބާރަކާއި ޚާއްޞަ އަޘަރެއް އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް ކަޝިރުކަ. އެދިގޮވިދާނެއެވެ
މިކަމުގެ މިސާލަކީ ހަމަ އިސްވެދިޔަ . ގޮވައިފިނަމައެވެކުގައި އެމީހަކަށް ކަމަކަށް އެދިމަޢުނަވީ ކަންތައްތަ

  .اهـ .މިސާލުތަކެވެ
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އަދި . ވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެގޮވައިފިނަމަ އޭރުން ކަލޭގެފާނުވާހުށީ އަނިޔާއެފަރާތްތަކަށް ކަމަކަށް އެދި
ކަން ދުރުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް އެ، ނަމަފިގެއްލުމެއް މެދުވެރިކުރައްވައިކަލޭގެފާނަށް  هللا

ކުރައްވައިފިނަމަ އެކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ހެވަކަށް އިރާދަ هللاއަދި . އެކަލާނގެ މެނުވީ ނުވެއެވެ
އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންކުރެ . އެވެމެވޭމެނުވަންތަކަން ރައްދުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ފަރާތެއްދަރުމައެ

އަދި އެކަލާނގެއީ . ވަންތަކަމުން ދެއްވައެވެދަރުމަކުރައްވައިފި އަޅަކަށް އެކަލާނގެ އިރާދަ އެކަލާނގެ
   ".ފުއްސަވާ އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެފާފަގިނަގިނައިން 

  . އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

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

ކީ ފިޔަވައި ތިޔަ އަޅުކަންކުރާ ފަރާތްތަކަ هللاހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން : "މާނައީ
ފަހެ . ދިނުމުގެ ކުޅަދާނަކަންވެސް ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކެއްނޫނެވެތިޔަބައިމީހުންނަށް ރިޒުޤެއް

އަދި އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކޮށް . ޤަށް އެދޭށެވެގެ ޙަޟްރަތުން ރިޒު هللاތިޔަބައިމީހުން 
  ." ތަށެވެދިއުންވަނީ ހަމައެކަލާނގެ ޙަޟްރަތިޔަބައިމީހުން އެނބުރި. ވާށެވެއެކަލާނގެއަށް ޝުކުރުވެރި

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

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

%          $      #   "  !       )  (  '  &Z )6- 5 :األحقاف(  
ފިޔަވައި ޤިޔާމަތްދުވަހާ ހަމައަށްވެސް އެމީހާގެ ގޮވުންތަކަށް އިޖާބަނުދެވޭ ފަރާތްތަކަށް  هللا: "މާނައީ

އެބައިމީހުންގެ  އަދި؟ ކާކުހެއްޔެވެމީހާއަށްވުރެ ވަކިންބޮޑަށް މަގުފުރެދިގެންވަނީ  ކަންކަމަށް އެދިގޮވާ
ކުރެވޭ މީސްތަކުން މަޙްޝަރު )މަތްދުވަހުޤިޔާ(އަދި . އެގޮވުންތަކުން އެފަރާތްތައްވަނީ ޣާފިލުވެގެންނެވެ

އަދި އެބައިމީހުންގެ . ކަމުގައިވާނެއެވެ އެބައިމީހުންގެ ޢަދާވާތްތެރިން ހިނދު އެފަރާތްތައް
  ."ވެތެންތަކަށް އެފަރާތްތައް އިންކާރުކުރާނެއެއަޅުކަ

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[   ¹  ¸¶  µ     ́  ³²  ±  °  ¯  ®     ¬  «       ª  ©  ¨
  »  ºZ  )62 :النمل(  
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، ދެއްވާނދު އޭނާގެ އެފަރިޔާދަށް އިޖާބަހި ވެފައިވާމީހާ ފަރިޔާދުކުރާމުސީބާތްޖެހި ބޭޤަރާރު: "މާނައީ
ބިންމަތީގެ ތިޔަބައިމީހުން  އަދި؟ ކާކުހެއްޔެވެއްވަނީ އޭނާގެ ކިބައިން ތަކުލީފު ދުރުކޮށްދެ

އެހެން އިލާހަކުވެސް ) މިކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ(އާއެކު  هللا ؟އްޔެވެޚަލީފާއިންކަމުގައި ލެއްވެވީ ކާކުހެ
  ."މީހުން ނަސޭހަތް ހާސިލުކުރަނީ ވަރަށްވެސް މަދުންނެވެތިޔަބައި؟ ޔެވެވޭހެއް

   .އެވެއްވިލޭގެފާނުގެ ސަނަދުން ރިވާކުރެއެކަ اينربالطَّ
" بِينِ النمي زكَانَ ف هصلّى اهللا عليه وسلّمإِن مهضعفَقَالَ ب ،ننِيمي املُؤذؤي قافنثُ : ميغتسا نوا بِنقُوم

تغاثُ إِنه ال يس: "صلّى اهللا عليه وسلّم من هذَا املُنافقِ، فَقَالَ النبِي وسلّم صلّى اهللا عليهبِرسولِ اِهللا 
   ).رواه الطرباين( "بِي، وإِنما يستغاثُ بِاِهللا

ނުންނަށް ދުއްތުރާކޮށް ގެ ޒަމާނުގައި މުއުމި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ްހަމަކަށަވަރުނ: "މާނައީ
) މަށްފަހުއްވުމަޝްވަރާކުރެ(ބައެއް ޞަޙާބީން ، ދެންފަހެ. ދީހެދި މުނާފިޤަކު އުޅުނެވެތަކުލީފު

رسول اهللا صلّى اهللا عليه މި މުނާފިޤުގެ ދުއްތުރާއިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި . ދަންނަވައިފިއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه  ،ފަހެ. ހިނގާށެވެކުރުމަށް ދަމާށް އެދި ފަރިޔާދުގެ ކިބައިން މަދަދަوسلّم
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ) އެފަދަކަންތައްތަކަކަށް(ހަމަކަށަވަރުން . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم

ގެ  هللا ކުރެވޭނީމައެކަނި މަދަދަށް އެދި ފަރިޔާދުހަ. ނުކުރެވޭނެއެވެފަރިޔާދެއްމަދަދަށް އެދި 
  ."ކިބަފުޅުންނެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސްގައި އެކުލެވޭ މިބާބު
  ދުޢާގެ މައްޗަށް ކުރެވުން ވަނީ  عطف) ކުރުމުގެމަދަދަށް އެދި ފަރިޔާދު(ގެ  استغاثَة .1

"لَى اخلَاصع امالع طْفން ގެ ލަފުޒު ޚާއްޞަވެގެ استغاثةއެބަހީ . (ގެ ޤާޢިދާގެ ދަށުންނެވެ "ع
ނަމަވެސް ދުޢާގެ ލަފުޒު ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ . ކުރުމަށެވެވަނީ މަދަދަށް އެދި ފަރިޔާދު

ގެ މައްސަލާގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީ ޚާއްޞަ ކަމެއް. ވެސް ޢާއްމުވެގެންވެއެވެގޮވުމަކަށް
އުޞޫލީ ޢިލްމުގައި މިގޮތަށް އައުމުން ކިޔައި . ކުރެވުނު ވާހަކައެވެފަހަތުން ޢާއްމުކަމެއް ޒިކުރު

ފަހަތުން ޢާއްމު ލަފުޒެއް އްގެ ފުޒެޔަޢުނީ ޚާއްޞަ ލަ. އެވެ "عطْف العام علَى اخلَاص"އުޅެނީ 
އްގެ ފަހަތުން ޒެމު ގޮތެއްގައި ޢިބާރާތް ލިޔެވޭ ގޮތަކީ ޢާއްމު ލަފުއާން. ޒިކުރުކުރެވުމެވެ
 .) އް ޒިކުރުކުރުމެވެޒެޚާއްޞަ ލަފު
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2. [   Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Ø×Z   ުމިއާޔަތުގެ ތަފްސީރ . 

ރާތަކުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމަކަށް އެދި ގޮވުމާއި އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން ފަ هللا .3
 . ޝިރުކެވެކުރުމަކީ ބޮޑުމަދަދަށް އެދި ފަރިޔާދު

ރާތަކަށް ން ފަރާތެއް ރުއްސުމަށްޓަކައި އެފަނޫ هللاމީސްތަކުންކުރެ އެންމެ ޞާލިޙު މީހާވެސް  .4
  .އޭނާވާހުށީ އަނިޔާވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެކޮށްފިނަމަ މަދަދަށް އެދި ފަރިޔާދު

5. [   *)       (  '  &  %      $  #  "  !Z  ާޔަތުގެ ތަފްސީރުމިއ. 

ވެސް އެކުއެކީ ދުނިޔޭގައި ވުމާނޫން ފަރާތަކަށް ފަރިޔާދުކުރުން ކުފުރަކަށް هللا .6
 .ދޭނެއެވެފައިދާއެއްނުކޮށް

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 17ގެ އަލްޢަންކަބޫތު ސޫރަތު .7

ޔަވައި ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން ސުވަރުގެ ވެއްދުމަށް ނޭދެވޭ ފަދައިން އެކަލާނގެ ފި هللا .8
 . ނުވެއެވެވުމަށް އެދުންވެސް ހުއްދަވެގެންދެއްއެހެން ފަރާތަކުން ރިޒުގު

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 6ވަނަ އާޔަތާއި  5ގެ ސޫރަތު األحقاف .9

މީހާއަށްވުރެ ބޮޑަށް  ކުރާއެދި ފަރިޔާދުށް ކަންތައްތަކަށް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަ هللا .10
  .ނުވެއެވެ ފުރެދިފައިވާ މީހަކުމަގު

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

ގޮވިމީހާ ދެކެ ގޮވުނު ފަރާތްތައް ، ފަރާތްތަކަށް ކަންކަމަށް އެދި އެގޮވޭ ގޮވުންނޫން  هللا .12
ތްތެރިވުމުގެ އަދި އެފަރާތްތައް އޭނާއާ ޢަދާވާ. ރުޅިއައުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައިވެއެވެ

  .ސަބަބެއްކަމުގައިވެއެވެ

  .އަޅުކަންކުރުމެވެނޫން ފަރާތަކަށް ކަންކަމަށް އެދި ގޮވުން އެއީ އެފަރާތްތަކަށް  هللا .13
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 އެފަރާތްތަކަށް) ދުވަހުގައިޤިޔާމަތް(ދި ގޮވުނު ފަރާތްތައް ފިޔަވާ ކަންކަމަށް އެ هللا .14
 .ކުރާނެއެވެއަޅުކަންތަކަށް އިންކާރުއެކުރި

ފިޔަވައި  هللاވުމުގެ ސަބަބަކީވެސް އޭނާ ފައިވާ މީހާއަށްބޮޑަށް މަގުފުރެދިމީސްތަކުންކުރެ އެންމެ .15
 .ކަންކަމަށް އެދިގޮވުމެވެއެހެން ފަރާތްތަކަށް 

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 62ގެ  سورة النمل .16

 هللا ޖެހި ބޭޤަރާރުވެފައިވާ މީހާގެ ދުޢާމުސީބާތް: އެންމެ އަޖައިބުވެގެންވާ މައްސަލައަކީ .17
ނުކޮށްދެވޭނެ ކަމުގައި ބުދަށް އަޅުކަންކުރާ މުޝްރިކުންވެސް އެހެން ފަރާތަކަށް އިޖާބަ އިފިޔަވަ

ު ވަގުތު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކ ޖެހޭމުން އެބައިމީހުންވެސް މުސީބާތްމިހެންކަ .އިޢުތިރާފުވުމެވެ
 . ވެތެކުރެއަށް ދުޢާ هللا

 އަށް هللاއަދި ، ރައްކައުތެރިކުރެއްވުން" އިން"ތައުޙީދުގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .18
  .ދަސްކޮށްދެއްވުން އިޙްތިރާމު އިކުރަންޖެހޭ އަދަބާ

  

  

  

  

++++++++  
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15 

  ބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބުގެ އަންނަނިވި ވަޙީ هللا 

  

  .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [  }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  oZ    
  )192-191: األعراف(
  ނުކުރެވޭ ޚުދު މަޚްލޫޤުން ކަމުގައިވާ ފަރާތްތައް އެބައިމީހުންއެއްވެސް އެއްޗެއް ޚަލްޤު: "ނައީމާ
ކުރުމުގެ އިމީހުންނަށް މަދަދެއްއެބަ ،އަދި އެފަރާތްތަކަށް؟ ހެއްޔެވެކުރަނީޝަރީކު އާ هللا

  ."ނުކުރެވޭނެއެވެއްލަ ނަފުސުތަކަށްވެސް މަދަދެއްއަދި ޚުދު އަމި. ކުޅަދާނަކަންވެސް ލިބިގެންނުވެއެވެ

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [ `   _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W   V    d  c   b  a
ih  g  f     e      r       q  p  o  nm  l  k  jZ  )14- 13 :فاطر(   

ކުޑަވެގެން ) އުޑުތަކާއި ބިމުން(ގޮވާ ފަރާތްތަކަށް  އިތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެ ފިޔަވަ: "މާނައީ
ތިޔަބައިމީހުން އެފަރާތްތަކަށް . ކަދުރު އޮށެއްގެ ދުލިފަށުގެ މިލްކުވެރިކަންވެސް ލިބިގެންނުވެއެވެ

އަދި އިވުނުނަމަވެސް . ނީވޭނެއެވެޔަބައިމީހުންގެ ގޮވުމުގެ އަޑެއްތި އެފަރާތްތަކަށް، ސްއަގޮވި
 އާ هللاދުވަހުގައި ތިޔަބައިމީހުން އަދި ޤިޔާމަތް. ކަށް އިޖާބައެއްނުދެވުނީހެވެމީހުންގެ ގޮވުމަތިޔަބައި

އަދި ޚަބަރުތައް މޮޅަށް . ވެތެކުރާނެކުރުމަށް އެފަރާތްތައް އިންކާރުއެފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރި
  ." ނުދެވޭނެއެވެޚަބަރެއް) ތެދުވެރި(ލޭގެފާނަށް ފަދައިން އެކަކަށްވެސް ކަ هللاދެނެވޮޑިގެންވާ 

އެކަލޭގެފާނު . މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ނުރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުهللا މާތް
   .ވިދާޅުވިއެވެ

" بِيالن جفَقَالَ صلّى اهللا عليه وسلّمش ، هتياعبر تكُِسرو دأُح مو؟ : يمهبِيوا نجش مقَو حفْلي فكَي
لَتزفَن:  [  z  y      x  w   {Z )يصحيح البخار(   
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އަދި . ޒަޚަމްވެވަޑައިގަތެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އުޙުދު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު: "މާނައީ
. އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ވެސް ޝަހީދުކޮށްލެވުނެވެއެކަލޭގެފާނުގެ ރުބާޢީދަތްޕުޅު

މިއާޔަތް  ފަހެ ދެން ؟ހެއްޔެވެކޮންފަދައަކުންކު ކާމިޔާބުވާނީ އެބައެއްގެ ނަބިއްޔަކު ޒަޚަމުކޮށްލި ބަޔަ

މުޢާމަލާތުގައި ) ގެ هداية(މި .) އޭނަބިއްޔާއެވެ( z  y      x  wZ   }  ]  .ވިއްޖެއެވެއްބާވައިލެ
  )1(."ގެންނުވެއެވެވަޑައިކަލޭގެފާނަށް އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއް ލިބި

صلّى اهللا عليه رسول اهللا . ލެއްވި އިބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންهللا އަދި މާތް
ربنا ولَك  ،سمع اُهللا لمن حمده" ރަކުޢަތުގެ ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގެންފަތިސް ނަމާދުގެ ފަހު وسلّم
دفُالَناً " .ވިއެވެވިދާޅުވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު އެއްސެއޭ ވިދާޅުވެ އަންނަނިވި ދުޢާ "احلَم نالْع ماللّه
y      x  w  ]   تعاىل هللا ދެންފަހެ!" ލައްވާނދޭވެމިވެނި އެވެނި މީހަކަށް ލަޢުނަތް !هللاއޭ " "وفُالَناً

  {   zZ      ެމިއާޔަތް ބާވައިލައްވައިފިއެވ .  

  . ވެއެވެއެހެން ރިވާޔަތެއްގައި

z  y      x  w   ]  :وسهيلِ بنِ عمرٍو واحلَارِث بنِ هشامٍ ، فَنزلَتأُميةَ  يدعو علَى صفْوانَ بنِ
  {Z        )128: آل عمران(  

 ނުޢަމްރަށާއި ޙާރިޘް ބު ނުބު އުމައްޔަތަށާއި ސުހައިލު ނުކުރެއްވީ ޞަފްވާނު ބުބަދުދުޢާއެކަލޭގެފާނު 

   .ބާވައިލެއްވުނެވެ މިއާޔަތް z  y      x  wZ   }  ]  އެހިނދު. ހިޝާމަށެވެ
                                                

އެއްވެސް . ފުޅުގެ ދަށުގައިވާ ކަންކަމެވެތަޤްދީރުތަޢާލާގެ  هللاކޮށްދެއްވުމަކީ ހިދާޔަތްދެއްކެވުމާއި ކާމިޔާބު :فائدة )1(
ކިތަންމެ މަތިވެރި  މަތިވެރިވެގެން! ކިއެއްތައަދި. ން ކަމެއްގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންނުވެއެވެމަޚުލޫޤަކަށް މިއި

ގެ ރިސާލަތު  تعاىل هللاޒިންމާއަކީ ރަސޫލުންގެ . ވިޔަސް މިއިން ކަމެއްގެ އިޚުތިޔާރެއް ލިބިގެންނުވެއެވެމަޚުލޫޤަކަށް
ޅުގެ ފު مشيئةގެ  تعاىل هللاވަނީ އޭގެ ސަބަބުން ހިދާޔަތްދެއްކެވުން. ވުމެވެމީސްތަކުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެއް

. ނުރުއްސެވީއެވެ هللاގެ އެބަސްފުޅަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މިހެންކަމުން. ދަށުގައެވެ
ޚާލިދު  ކަންކުރިޤިޔާދަތުޔާނަށާއި، ލަޝްކަރުގެ ކާފިރުންގެ ލަޝްކަރުގެ އަމީރު އަބޫސުފުހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު އުޙުދު

އަދި މިދެބޭކަލުންގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީނަށް އެހާމެ . ލިބިވަޑައިގަތެވެ ބުސީވެސް ހިދާޔަތުގެ ނަށްބުނު ވަލީދަ
އިސްލާމީ ލަޝްކަރުގެ ދު ބުނު ވަލީދު ޚާލިއިސްލާމްދީނުގައި ކުރެވުނު ބޮޑެތި ހަނގުރާމަތަކުގައި . ފައިދާވިއެވެ
    .رضي اهللا عنه وأرضاه .ކަންކުރެއްވިއެވެޤިޔާދަތު
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 .އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاއަދި މާތް

[PO QZ )ޢަޛާބުން ގެهللا( ކަލޭގެފާނުގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް" )214: الشعراء (
މުން މައްޗަށް ބާވައިލެއްވު صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  މިއާޔަތް." އްވާށެވެކުރައިންޒާރު

   .ކުރައްވާ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެންހައިގެ މީސްތަކުންނާ މުޚާތަބުވަތެދުވެވަޑައިގެން ޤުރައިޝް
   عباس بن  اشتروا أَنفُسكُم، الَ أُغْنِي عنكُم من اِهللا شيئاً، يا) أَو كَلمةً نحوها! (معشر قُريشٍ يا"
دببِ عا! املُطَّلئاً، يياِهللا ش نم كنع ا الَ أُغْنِييئاً، وياِهللا ش نم كنع ولِ اِهللا  الَ أُغْنِيسةَ رمةُ عيفص 

نع الَ أُغْنِي ،ئْتا شي مالم نليِنِي مس ،دمحم تةُ بِنمئاًفَاطياِهللا ش نم يصحيح البخار( "ك(  

ނުވަތަ މިނޫން މިފަދަ އެހެން ކަލިމައެއް ! (ވަންހައިގެ މީސްތަކުންނޭވެއޭ ޤުރައިޝް: "މާނައީ
ގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް هللا. ތިޔަބައިމީހުންގެ ޖާނުތައް ސަލާމަތްކުރާށެވެ.) ވިދާޅުވިއެވެ

) ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު(އޭ . ކަމެއް ނޯންނާނެއެވެވޭނެ އެއްވެސްއްތިޔަބައިމީހުންނަށް ކޮށްދެ
ގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް  هللا. ކުރައްވާށެވެސަލާމަތް ޖާނު! އެވެ عباس بن عبد املطّلب
އޭ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުދައިތާފުޅު . ކަމެއް ނޯންނާނެއެވެވޭނެ އެއްވެސްއްބޮޑުބޭބޭފުޅަށް ކޮށްދެ

ގެ ޙަޟްރަތުގައި هللا.) ސަލާމަތްކުރައްވާށެވެ ޖާނު( !އެވެ عبد املطّلبصفية بنت 
އޭ  .ވޭނެ އެއްވެސްކަމެއް ނޯންނާނެއެވެއްބޮޑުދައިތާފުޅަށް ކޮށްދެ ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މުދަލުން ބޭނުންފުޅު ! އެވެ فاطمة بنت حممد) ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން(
ގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ދަރިކަނބަލުންނަށް  هللاނަމަވެސް . އެއްޗަކަށް އެދިލައްވާށެވެ

  ."ކަމެއް ނޯންނާނެއެވެވޭނެ އެއްވެސްއްކޮށްދެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ދެ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު) މަނާކުރެވިފައިވާމަޚްލޫޤުންނަށް ކަންކަމަށް އެދިގޮވުން ( .1

 .އެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންވުންގައި ހިނގި ހާދިސާދުހަނގުރާމާއުޙު .2
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ވިދާޅުވުމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ  قنوت نازلة صلّى اهللا عليه وسلّم، د حمم ބޭކަލުންގެ ސާހިބާރަސޫލު .3
ނަމާދުގައި އާމީން ) އަޞްހާބުބޭކަލުން( ންފަހަތްޕުޅުގައި ތިއްބެވި ވަލީވެރިންގެ ސާހިބު

 .ވިދާޅުވުން

 .ކުރެއްވި ބަޔަކީ ކާފިރުންނެވެއެބައެއްގެ މައްޗަށް ބަދުދުޢާ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  .4

ކަންތައްތަކަކީ މައްކާގެ މުޝްރިކުން އެކުރި) ހުހަނގުރާމައިގެ ދުވައުޙުދު(ހަމަކަށަވަރުން  .5
 ،ތަކުގެ ތެރޭގައިކަންތައްކުރި އެބައިމީހުން. ތައްތަކެއްނޫނެވެއެހެނިހެން ކާފިރުން ކުރިފަދަ ކަން
ހީދުކޮށްލުމުގެ މައްޗަށް އެކަލޭގެފާނު ޝަ، މްކޮށްލުމާއިއެބައިމީހުންގެ ނަބިއްޔާ ޒަޚަ

އަދި . ހީދުވެފައި ތިއްބެވި ޞަޙާބީންގެ ގުނަވަންފުޅުތައް ކެނޑުން ހިމެނެއެވެޝަ ، މާއިދަހިވެތިވު
ގެ ދަރިންކަމުގައި ބީންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ބޮޑުބޭބޭޞަޙާ) ތިއްބެވިޝަހީދުވެފައި (އެ 
رسول اهللا . (ކުރުމުގައި އެބައިމީހުން ޖެހިލުމެއްނުވިއެވެކަމެއް ކުވެސް އެފަދަ އަނިޔާވެރިއެވުމާ

ކުރެއްވީ މިކަންތައްތައް އެބައިމީހުން ބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ބަދުދުޢާއެ صلّى اهللا عليه وسلّم
 .)ބަބުންނެވެކުރުމުގެ ސަ

y    x  w  ]  تعاىل، هللاއެކުރެއްވި ކަންތަކާ ބެހޭގޮތުން  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .6
z{Z " ިއްކެވުމާއި ޢަޛާބު އެބަހީ އެބައިމީހުންނަށް ހިދާޔަތް ދެ(މި މުޢާމަލާތުގައ

 މިއާޔަތް." ކަލޭގެފާނަކަށް އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއް ލިބިވަޑައިގެންނުވެއެވެ )ދެއްވުމުގައި
 .ބާވައިލެއްވުން

      Z|  {  ~  �   ¡ ]  އެބައިމީހުންނާ ބެހޭގޮތުން ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ تعاىل هللا .7
ނުވަތަ  .ގެ މައްޗަށް ތައުބާލައްވާނެއެވެއެބައިމީހުން تعاىل هللا" )128: آل عمران(

 .)"އެކަލާނގެއަށެވެމި އިޚްތިޔާރު ލިބިވޮޑިގެންވަނީ . (ދެއްވާނެއެވެބުއެބައިމީހުންނަށް ޢަޛާ
 .ދެންފަހެ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ ތައުބާލެއްވުމުން އެބައިމީހުން އީމާންވެއްޖައޫއެވެ

 . ވަގުތުގައި ޤުނޫތުކިޔުން ސާބިތުވުން ޖެހޭމުސީބާތް .8

އިންގެ ފަހުންގެ ބަކުރާއިރު އެބައިމީހުންގެ ނަމާއި އެބައިމީގައި ބައެއްގެ މައްޗަށް ބަދުދުޢާނަމާދު .9
 .ނަންގަތުން
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 .ގައި ކަނޑައެޅިގެންވާ މީހެއްގެ ނަންގަނެފައި ލަޢުނަތްލެއްވުމަށް އެދުން قنوت نازلة .10

11. [PO QZ   ްގެ މައްޗަށް   رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމިއާޔަތ
ގެފާނުގެ ގާތްތިމާގެ އެކަލޭ! އާދެ، ގެ ވާހަކަކުރެއްވި ގޮތުއްވުމުން އެކަލޭގެފާނު ކަންތައްބާވައިލެ

ގެ ޢަޛާބަށް ބިރުވެތިވުމަށް  هللاން މީސްތަކުން އެއްކުރައްވާ އެންމެންނަށް ވަކިވަކި
  .އިޚްތިޔާކުރުމަށް ގޮވައިލެއްވުން ގޮވައިލެއްވުމާއި ސަލާމަތްވުމުގެ މަގު

 وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه ޓަކައިފެތުރުމަށްްދަޢުވަތާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް  ގެތައުޙީދު .12
ގެ ކާފިރުން އެކަލޭގެފާނާ މިކަމުގެ ސަބަބުން މައްކާ. ކުރެއްވިއެވެމަސައްކަތްޅުއްވާ ގަދައަ
ތެރިކަމާއެކު ތައުޙީދުގެ މިއަދުވެސް މުސްލިމަކު އިޚްލާޞް .އުޅުނެވެށް މޮޔައެކޭ ގޮވައިއަދިމާ

 .ޖެހޭނެއެވެފަދަ މަލާމަތްތަކާ ކުރިމަތިލާންދަޢުވަތާއިގެން ތެދުވެއްޖެނަމަ ހަމައެ

ގެ ގާތްތިމާ، ހުންނަށާއިއެކަލޭގެފާނުގެ ދުރުތާތިމާގެ މީ اهللا عليه وسلّمصلّى  رسول اهللا .13
ގެ  هللاތިޔަބައިމީހުންގެ ޖާނުތައް ! "އާދެ. މީހުންނަށް މިފަދައިން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުން

ގެ ޙަޟްރަތުގައި  هللاދުވަހު އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް .ޢަޛާބުން ސަލާމަތްކުރާށެވެ
." ކަމެއް ނޯންނާނެއެވެހުންނަށް ކޮށްދެއްވޭނެ އެއްވެސްތިޔަބައިމީތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް 

އޭ . "ބަލުންނަށް ދާންދެން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެނމިފަދައިން އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަަ
 މިއަދު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މުދަލުން ބޭނުންފުޅު! އެވެ فاطمة بنت حممدދަރިކަނބަލުން 

ގެ  هللاދުވަހު ނަމަވެސް ޤިޔާމަތް. ދެއްވާނަމެވެއްޗެއް އޮތްނަމަ އެއެ. އެއްޗަކަށް އެދިލައްވާށެވެ
ކަމެއް ލުންނަށް ކޮށްދެއްވޭނެ އެއްވެސްޙަޟްރަތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނަކަށް ދަރިކަނބަ

 ޑައިގެން ޢާލަމްތަކުގެ އެންމެހާއަށް ވެވަ سيدއެކަލޭގެފާނު ރަސޫލުންގެ ." ނޯންނާނެއެވެ
ކަމެއް ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެއްވެސް هللاސިއްތުނާ ފާޠިމަތުގެފާނަށް  سيدة،އަންހެނުންގެ 

ފިޔަވައި އެހެން ހިނދު އަދި އެކަލޭގެފާނު ޙައްޤު  ވާވުން ޞަރީޙަވެ ބަޔާންވެގެންއްނުކޮށްދެ
މު އާންނުދަންނަ  ތަންދޮރު، ހިނދުނުވާނެކަމަށް އިންސާނުން އީމާންވެގެންވާ އެއްޗެއް ވިދާޅު

 ތަކަށްވެސް ނިކަންންނަ ޚާއްޞަ މީސްތަކުންގެ ޚިޔާލުތަންދޮރު ދަ މީސްތަކުން ދޫކޮށް މިއަދު
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އަޖުނަބިއްޔަތު ވާޟިޙުވެ ބަޔާންވެގެން  ދީނުގެ ،އުޙީދުއާއިއޭރުން ތަ. ބައްލަވާށެވެ
  )1(.ހިނގައިދާނެއެވެ

  

  

  

++++++++  

  
 
   
  

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

ތަކުންގެ ޢަޤީދާގެ ހަރުދަނާކަން ހުރިވަރު ސްމީ ،ކަށްވެސްބައްލަވައިފި ކޮންމެ ބޭފުޅައަޅައިކިޔުއްވައި 
ގެ ޙަޟްރަތުގައި ބައްޕަގެ  هللا ،އަކަށްވުމުންމީހަކު ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ނުވަތަ ތަޤުވާވެރިއެއްގެ ދަރި. އެގިލައްވާނެއެވެ

ވެރިއެއްގެ އަދި ހަމައެފަދައިން މީހަކު ޢިލްމު. ހަދައެވެހީކޮށް ދީނީ ޢަމަލުތަކަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިދާއެއްވާނެކަމަށް 
ހީކޮށް ދީނީ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދަރިފުޅުގެ ފައިދާއެއްވާނެކަމަށް  هللا ނުވަތަ ތަޤުވާވެރިއެއްގެ ބައްޕައަށްވުމުން

 سيد املرسلني رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،! ނަމަވެސް ދަންނައެވެ. ހަދައެވެޢަމަލުތަކަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް
އަށް ހިދާޔަތް  أبوطالبއެކުވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު  ވެވަޑައިގަތުމާއަށް ) ރަސޫލުންގެ ސާހިބާ(

ތުއްޕުޅުއިރު ބަލައިބޮޑުކުރެއްވީ އެކަލޭގެފާނުގެ މި   عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا. ނުގަތެވެލިބިވަޑައެއް
. މުގެ އަޖުރުލިބޭނީ ހަމައެމީހަކަށެވެމީހަކު މާތްވެފައި މަތިވެރިވުމުން އެމީހާގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަ. ބޮޑުބޭބޭފުޅެވެ

އަޚަކަށް އުޚުތަކަށް . ފިރިހެން ދަރިއަކަށް އަންހެންދަރިއަކަށް ވިޔަސްމެއެވެ .ބައްޕައަކަށް މަންމައަކަށް ވިޔަސްމެއެވެ

Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î       Í  Ì  ]  ެ.ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވ تعاىل هللا ވާމިކަން ބަޔާންކުރައް .ވިޔަސްމެއެވެ

   Ý    Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕZ   )އޭނާގެ  ،ހަކީ މީހާދުވަޤިޔާމަތް": މާނައީ )37-34: سورة عبس
ހާއާއި ދަރިންގެ ކިބައިން ފިލަން ދުވާ އަނބިމީ އަދި ،ކިބައިން ބައްޕަގެ، މަންމަގެ ކިބައިންނާއި، ންނާއިއަޚާގެ ކިބައި

ނެތިކޮށްލާނޭ އޭނާ އަވަދި) ރޭ ފިކުރުކުރުމުންއެހެން ފަރާތްތަކާ ދޭތެ(އެދުވަހުގައި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް . ދުވަހެވެ
ހެން މީހެއްގެ ސަށް ވިސްނަވާ އެންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އަމިއްލަ ނަފުކަންއޮތީ މިހެން ކަމަށްވާއިރު ކޮ." ކަމެއްވާނެއެވެ
  .ނުކުރައްވާށެވެ اعتمادޢަމަލުތަކަށް 
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16 

  ުގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބ هللا
  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެއެކަލާނގެ 

 [   9  8  7  65  4  32  1  0  /  .   -  ,  +  *Z )23: سبأ(   
ހިނދު  ދާތަކުން ބިރުވެރިކަން ފިލައިގެންހިތްޕުޅު) ބޭކަލުންގެއެބަހީ މަލާއިކަތް(އެބޭކަލުންގެ : "މާނައީ

؟ ތޯއެވެކުރެއްވީ ކީކޭވެރިރަސްކަލާނގެ ވަޙީބޭކަލުންގެ ތިޔަ. އެއްބޭކަލަކު އަނެއްބޭކަލަކަށް ވިދާޅުވެއެވެ
އަދި އެކަލާނގެއީ . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ހަމަ ޙައްޤު ބަސްފުޅެވެ. ލުން ދަންނަވަތެވެއެބޭކަ

  ."މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންވާ އެހެން ހުރިހާ އެއްޗަކަށްވުރެ ބޮޑު ރަސްކަލާނގެއެވެ
اهللا  رسول اهللا صلّى ،ލޭގެފާނުއެކަ. ވެއެވެގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން أبو هريرةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް

  . ފުޅުކުރެއްވިއެވެޙަދީޘްއެކަލޭގެފާނު . ން ރިވާކުރެއްވިއެވެފުޅުގެ ކިބަ عليه وسلّم
"لِْسلَةٌ عس هكَأَن ،هقَولاناً لعضا خهتنِحكَةُ بِأَجاملَالَئ تبراِء ضمي السف رى اُهللا اَألملى إِذَا قَض ،انفْوص

 ،كذَل مفُذُهنقَالُوا((ي قُلُوبِهِم نع عى إِذَا فُزت؟ قَالُوا: حكُمباذَا قَالَ رم :رالكَبِي يلالع وهو احلَق ((
فْيانُ بِكَفِّه، فَحرفَها وصفَه س -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
ابهالش كَهرا أَدمبنِ، فَررِ أَوِ الكَاهاحالس انسلى لع يلْقلَ أَنْ يقَب ،رِكَهدلَ أَنْ يا قَبا أَلْقَاهمبرا، وه

لْك الكَلمة تق بِدكَذَا وكَذَا؟ فَيص: أَلَيس قَد قَالَ لَنا يوم كَذَا وكَذَا: فَيكْذب معها مائَةَ كَذْبة، فَيقَالُ
  )البخاريصحيح ( "التي سمعت من السماِء

 خضوعةބަސްފުޅަށް ނގެ އެވަޙީއެކަލާ، ހިނދުކުރައްވާ ފައިސަލާ އުޑުގައި ކަމެއްގެ تعاىل هللا: "މާނައީ
. ވެތެތިރިކޮށްލައްވަ ބޭކަލުން އެބޭކަލުންގެ ފިޔަފުޅުތައް ޖައްސަވައިރިކަން އަދާކުރާ ޙާލު މަލާއިކަތްތެ

. ހިލައެއްގެ މަތީ ދެމުމުން ނިކުންނަ އަޑުފަދައެވެބަސްފުޅުގެ އަޑު ޗޭނުގަނޑެއް ބޮޑު އެކަލާނގެ ވަޙީ
ތަކުން އެބޭކަލުންގެ ހިތްޕުޅު .ބަސްފުޅު އެބޭކަލުންނާ ހަމައަށް ފޯރައެވެގައި އެކަލާނގެ ވަޙީ كيفية މި

ބޭކަލުންގެ ތިޔަ. ވެތެވިދާޅުވެއެބޭކަލުންނަށް  ،ބޭކަލުންއެ، ހިނދު ދާންބިރުވެރިކަން ފިލައިގެ
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ކުރެއްވީ ހަމަ އެކަލާނގެ ވަޙީ. ވެތެއެބޭކަލުން ވިދާޅުވެ ؟ވަޙީކުރެއްވީ ކީކޭތޯއެވެވެރިރަސްކަލާނގެ 
އަދި އެކަލާނގެއީ މަތިވެރިވޮޑިގެންވާ އެހެން ހުރިހާ އެއްޗަކަށްވުރެ ބޮޑު . ޙައްޤު ބަސްފުޅެވެ
ފަހެ އުޑުގެ ޚަބަރުތައް ސިއްރު ސިއްރުން އަހަންއުޅޭ ޝައިޠާނުން އެބަސްފުޅު . ރަސްކަލާނގެއެވެ

. އެ ޝައިޠާނުން ތިބެނީ އެކަކުގެ ކޮނޑުމަތީ އަނެކަކު މިގޮތަށެވެ. ސިއްރުން ތިބެ އަހަތެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްތިލަފުޅު  سفيان بن عيينة) މިޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވި( ،ބޭގޮތްއެސޮރުމެން ތި

) ހުންނަ މަތީގައިއެންމެ (، ފަހެ ދެން. ފޭކުރައްވާ ސިފަކޮށްދެއްވިއެވެ އިގިލިތައް، ކުރައްވާއަރި
އަހައި އެސޮރުގެ ތިރީގައި ހުރި ޝައިޠާނަށް  ބަސްފުޅުވަޙީ )އުޑުގައި އިއްވުނު( ނުޝައިޠާ

އެސޮރުގެ ތިރީގައި ހުރި ޝައިޠާނަށް އެބަސްފުޅު  ނުދެން އެޝައިޠާ. އެބަސްފުޅު އިއްވައެވެ
) ރީގައި ހުރި ޝައިޠާނުއެންމެ ތި(މިގޮތަށް އެއްޝައިޠާނު އަނެއްޝައިޠާނަށް އިއްވަމުން . އިއްވައެވެ

ރު ކާހިނަށް އެބަސްފުޅު ބައެއްފަހަ. ރުވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ކާހިނަށް މިބަސްފުޅު އިއްވައިދެއެވެޙުސި
އަދި . އަންދާލައެވެ ހަމަކޮށް އެސޮރުއަރައި ރިން ގިނިހިލައެއް އެސޮރާދިނުމުގެ ކުއިއްވައި

ދެންފަހެ . އެބަސްފުޅު އިއްވައިދެއެވެ ހަމަކުރުމުގެ ކުރިން ކާހިނަށްއިބައެއްފަހަރު ގިނިހިލަ އަރަ
 )ވުމުންކަންތައް ދެން އެތެދު ޚަބަރާ އެއްގޮތަށް( .އެކާހިނު އެތެދު ޚަބަރާއެކު ސަތޭކަ ދޮގުހަދައެވެ

 ؟ދޭހެއްޔެވެނުބަރެއްޚަ އެސާޙިރު ނުވަތަ ކާހިނު މިވެނި އެވެނި ދުވަހަކު މިވެނި. މީސްތަކުން ބުނެތެވެ
ވުމުގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންގެ ބަރު ހަމައެކަނި ތެދު ޚަބަރަކަށްޚަ އުޑުން އެއިވުނު ،ދެންފަހެ

ރު ނުވަތަ ކާހިނު ހެދި ސަތޭކަ ޙިިއަދި އެސާ. (ވެއެވެރު ނުވަތަ ކާހިނު ތެދުވެރިއަކަށްޙިގާތުގައި އެސާ
  .)"ވެތެގުވެސް އެބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރެދޮ
އެކަލޭގެފާނު . އިން ރިވާވެގެންވެއެވެކިބަ ގެ النواس بن سمعانُ ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި

   .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا. ވިދާޅުވިއެވެ

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

بِم يِهحو ناُهللا م هكَلِّملُ، فَيرِيجِب هأْسر فَعري نلَ ملَى املَأَولُ عرِيجِب رمي ثُم ،ادالَا أَر را مكُلَّم ،كَةئ
قَالَ احلَق، وهو العلي الكَبِير، فَيقُولُونَ : بِسماٍء، سأَلَه مالَئكَتها ماذَا قَالَ ربنا ياجِبرِيلُ؟ فَيقُولُ جِبرِيلُ

رِيا قَالَ جِبثْلَ مم ملَّكُلُّهجو زاُهللا ع هرثُ أَمييِ إِلَى ححلُ بِالورِيهِي جِبتنابن أىب حامت حبواله ( "لُ، فَي
  )تفسري ابن كثري
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 كالمބަސްފުޅުން ށް އިރާދަކުރައްވާ ހިނދު އެވަޙީކުރެއްވުމަޙީކަމަކަށް ވަ تعاىل هللا: "މާނައީ
 ،ދެންފަހެ. އަށް ބިރުގެން އުޑުތަކަށް ގަދަފަދަ ހެލުމެއް އާދެއެވެ تعاىل هللاހަމައެހިނދު . ކުރައްވައެވެ

 هللا ިއަދ. ނެތިވަޑައިގަނެތެވެލުވެރިންނަށް އެއަޑު އިވިވަޑައިގަތުމުން އެބޭކަލުން ހޭފުޅުއުޑުގެ އަހު
ފުޅު އުފުއްލަވާ އިސްތަށިދެން އެންމެ ފުރަތަމަ . ވަތެވެގަންނައަށް ސަޖިދައަށް ތިރިވެވަޑައި تعاىل

އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ކަމެއްގެ ވަޙީ އެކަލޭގެފާނަށް  تعاىل، هللاދެން . ބޭކަލަކީ ޖިބުރީލުގެފާނެވެ
. ދެން ޖިބުރީލުގެފާނު އެހެނިހެން މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ ކުރިފުޅުމަތިން ވަޑައިގަނެއެވެ .ކުރައްވައެވެ

ހިނދު އެއުޑުގެ އަހުލުވެރިން  ނަވާގަންކުވެސް އުޑެއްގެ ކައިރިން ވަޑައިކޮންމެ ފަހަރަ
 ؟ކީކޭތޯއެވެބޭކަލުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ތިމަން !އޭ ޖިބުރީލެވެ. އްވަތެވެސުވާލުކުރަ

އެކަލާނގެއީ . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ހަމަޙައްޤު ބަސްފުޅެވެ. ޖިބުރީލުގެފާނު ދަންނަވައެވެ
ހާ ދެން ހުރި. އެއްޗަކަށްވުރެ ބޮޑު ރަސްކަލާނގެއެވެމަތިވެރިވެވޮޑިގެންވާ އެހެން ހުރިހާ 

ދެން ފަހެ ޖިބުރީލުގެފާނު . ބޭކަލުންވެސް ޖިބުރީލުގެފާނު ވިދާޅުވި ފަދައިން ވިދާޅުވެތެވެމަލާއިކަތް
  ."އަމުރުކުރެއްވި ހިސާބަކަށް ވަޑައިގަނެއެވެ تعاىل هللاގެން ބަސްފުޅާވަޙީ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 23ސަބާ ސޫރަތުގެ  .1

ހުންނާ ގުޅުންހުރި ޞާލި ޚާއްޞަކޮށް އަދި ،ރުމުގެ މައްޗަށާއިމިއާޔަތުގައި ޝިރުކު ބާޠިލުކު .2
. އަދި މިއާޔަތާ ބެހޭގޮތުން ބުނެވެއެވެ. ކުރުމުގެ މައްޗަށް ދަލީލުވެއެވެޝިރުކު ބާޠިލު

 ."ލަދޭ އާޔަތެވެއިގަހުގެ މޫތައް ކޮށަހަމަކަށަވަރުން މިއާޔަތަކީ ހިތުން ޝިރުކުގެ "

3. [     9  8  7  65  4Z  ގެ މިބަސްފުޅުގެ ތަފްސީރު تعاىل هللا. 

 .މެދު ސުވާލުކުރެއްވި ސަބަބު ގެ އެބަސްފުޅާ تعاىل هللاމަލާއިކަތްބޭކަލުން  .4

ފަދަ ދެއްވަނީ މިލުގެފާނު އެބޭކަލުންނަށް ޖަވާބުއެބޭކަލުން ސުވާލުކުރެއްވުމަށްފަހު ޖިބުރީ .5
 ."ކުރެއްވީ މިވެނި އެވެނި ބަސްފުޅެކެވެއެކަލާނގެ ވަޙީ. "އިންނެވެ
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ފުޅު އުފުއްލަވަނީ އިސްތަށި ބޭކަލުން ހޭފުޅުނެތިވަޑައިގަތުމުން އެންމެ ފުރަތަމަމަލާއިކަތް .6
 .ފާނުކަން ނަންގަނެވިގެންވުންޖިބުރީލުގެ

ކަލުންނަށް އެކަލޭގެފާނު އެބޭ، ކުރައްވާތީވެގެ އަޙުލުވެރިން ޖިބުރީލުގެފާނާ ސުވާލުހުރިހާ އުޑުތަކު .7
 . ދެއްވައެވެޖަވާބު

ހޭފުޅުނެތުން ) ހިނދު ވަޙީކުރައްވާ تعاىل هللا(އަހުލުވެރިންނަށް  އެންމެހާއުޑުތަކުގެ  .8
އެކަމުން . ބޭކަލުން ހޭފުޅުނެތިވަޑައިގަނެތެވެލާއިކަތްމަ އެބަހީ އެންމެހާ. (ވެގެންވެއެވެޢާއްމު
 .)ވެނުވެއެއްބޭފުޅަކުވެސް އިސްތިސްނާވެގެންއެ

 .ބަސްފުޅުގެ ހައިބަތުގެ ސަބަބުން އުޑުތައް ހެލިގަތުންގެ ވަޙީ تعاىل هللا .9

ކަށް ގެން އެކަލާނގެ އަމުރުކުރެއްވި ހިސާބަބަސްފުޅާގެ ވަޙީ تعاىل هللاް ހަމަކަށަވަރުނ .10
 . ޖިބުރީލުލްއަމީނެވެ ބޭކަލަކީވަޑައިގަންނަވާ މަލާއިކަތް

 .އަހާ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވުންން ސިއްރު ސިއްރު ،ރުތައްޝައިޠާނުން އުޑުގެ ޚަބަ .11

ދެން ދާން ހަމައަށް ފޯރައިފުމަށް ކެއްގެ ކޮނޑަށް އަރައިގެން އުޑާއެ ޝައިޠާނުން އެކަކު އަނެ .12
 . ތިބޭގޮތުގެ ސިފަ ބަޔާންވެގެންވުން

 .ށް ގިނިހިލަ ފޮނުއްވުންއައެ ޝައިޠާނުންނާ ދިމާ .13

މުގެ ކުރިން ގިނިހިލައިން ފަހަރަށް އެޝައިޠާނު ކާހިނަށް އެޚަބަރު ފޯރުކޮށްދިނުބައެއް .14
ރުމުގެ ކުރިން ކާހިނަށް ހަމަކުއިބައެއްފަހަރަށް ގިނިހިލަ އެސޮރާ އަރަ އަދި. އަދައިގެންދެއެވެ

 . ދެއެވެއެޚަބަރު

 . ބައެއްފަހަރު ކާހިނުގެ ބަސްވެސް ތެދުވެގެންވުން .15

 .އެކު ސަތޭކަ ދޮގުހެދުންއެތެދު ޚަބަރާ ކާހިނު .16

ޝައިޠާނުންގެ (ކަނި އުޑުން ބޫލުކޮށް ތެދުކުރީ ހަމައެކާހިނުގެ އެދޮގުތަށް މީސްތަކުން ޤަ .17
 .ވީތީއެވެގެ ކުރިމަތީގައި ތެދު ޚަބަރަކަށްއެކާހިނަށް ލިބުނު ޚަބަރު މީސްތަކުން) އިންއްޔާޒަރި
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އެބައިމީހުން އެކާހިނުގެ އެންމެ . އިންސާނުންގެ ނަފުސުތައް ބާޠިލުގޮތް ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރުން .18
 ؟ބާވައެވެއްވެގެންކަ ދޮގަށް ވިސްނާނުލީ ކީއޭނާގެ ސަތޭތެދު ޚަބަރެއްގައި ޖެހި 

. އެ ޝައިޠާނުން އުޑުން އެލިބުނު ޚަބަރު އެކަކު އަނެކެއްގެ ކިބައިން ހާސިލުކޮށް ދަސްކުރެތެވެ .19
 . ކުރެތެވެއިސްތިދުލާލު) ދުވުމުގެ މައްޗަށްއެހެނިހެން ދޮގުތައް ތެ(އަދި އެއިން 

އިސްވެދިޔަ (އާއި ޚިލާފަށް  أشعري فرقةކުރާ  تعطيلގެ ސިފަފުޅުތައް  تعاىل هللا .20
 )1(.ގެ ބައެއް ސިފަފުޅުތައް ސާބިތުކުރުން تعاىل هللا) ނައްޞުތަކުން

އަދި  ހިނދު އުޑުތައް ހެލިގަންނަނީ ކުރައްވާއެކަލާނގެ ބަސްފުޅު ވަޙީ تعاىل هللا .21
  .އަށް ބިރުވެތިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެއެކަލާނގެ މަލާއިކަތްބޭކަލުން ހޭފުޅުނެތެނީ

 هللا) ކުރައްވައިއިޙްސާސް ބަސްފުޅުގެ ހައިބަތުގެ ވަޙީ تعاىل هللا(މަލާއިކަތްބޭކަލުން  އެންމެހާ .22
  . އަށް ސަޖިދައަށް ތިރިވެވަޑައިގަންނަވަތެވެ تعاىل

  

  

  

++++++++  

  
  
  
  
  
  

                                                

މިސިފައިން މިބައިމީހުން ސިފަކުރެވުނީ ޤުރުއާނާއި . ކުރުމެވެޒީމާނައަކީ ޗުއްޓީގެ ލަފް تعطيل :فائدة )1(
މިބައިމީހުންގެ . އަށް ސާބިތުވެފައިވާ ސިފަފުޅުތައް މިބައިމީހުން ތައުވީލުކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ هللاސުންނަތުން 

  .ވިފައި ވާނެއެވެތަފްޞީލު ދެވަނަ ބާބުގެ ބާރަވަނަ މައްސަލައިގެ ދަށުން ބަޔާންކުރެ
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17  

  ޝަފާޢަތްތެރިވުމުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު
  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

[ ¶    µ   ́  ³  ²  ±  ° Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸ Z   
   )51: األنعام(

އި އެއުރެންނަށް އެއްވެސް އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް އެކަލާނގެ ފިޔަވަ: "މާނައީ
ކުރެވޭނެކަމަށް މަޙްޝަރު ،ޙާލު ނުވާއަދި އެއްވެސް ޝަފާޢަތްތެރިޔަކު ވެރިއަކުމަދަދު

އެއީ އެއުރެން . ކުރައްވާށެވެއިން ކަލޭގެފާނު އިންޒާރުއްޔާޒަރި އާނުގެޤުރުމި ، ނަށްބިރުވެތިވާމީހުން
  ."ތަޤުވާވެރިވޭތޯއެވެ) އަށް هللا(

  . އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[   hg  f  e  dZ  )44 :الزمر( 
ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ޝަފާޢަތްތެރިކަމެއް . ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު) !ގެފާނެވެ حممدއޭ : "(މާނައީ

ނަފުޅާއެކު މެނުވީ އެބަހީ އެއްވެސް މީހަކަށް އެކަލާނގެ އިޒު. (އަށެވެ هللاޙައްޤުވެގެންވަނީ 
 ޚުދު. ދެއްވި ބަޔަކަށެވެއިޒުނަފުޅު هللاއެދުވަހުގައި ޝަފާޢަތްތެރިވެވޭނީ . ނުވެވޭނެއެވެޝަފާޢަތްތެރި

  ގެ އިޒުނަފުޅު ލިބިވަޑައިނުގަންނަވަނީސް هللاވެސް ނަބީއަކަށް، ސޫލަކަށްރަ! ތަކިއެއްވެސް އަދިއެކަކަށް
  .)"ޝަފާޢަތްތެރިވުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ލިބިވަޑައިގެން ނުވާނެއެވެ

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[   ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ªZ )255 :البقرة(  
 ؟ހެއްޔެވެލައި ޝަފާޢަތްތެރިވެވޭނީ ކާކަށްނު އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅާރަތުގައި ގެ ޙަޟް هللا" :މާނައީ

ނުލައި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި  ފުޅާއެބަހީ ހަމައެކަކަށް އެކަލާނގެ އިޒުނަ(
  .)"ޝަފާޢަތްތެރިނުވެވޭނެއެވެ



  ތައުޙީދުފޮތް  

83 
 

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø    é  èZ   
 )26: النجم(

ނަމަވެސް އެބޭކަލުންގެ ! ވޭހެއްޔެވެބޭކަލުންގިނަ މަލާއިކަތްއުޑުތަކުގައި ކިހާ: "މާނައީ
ޝަފާޢާތްތެރިވުމަށް  ފަރާތަކަށް ރުހިވޮޑިގެންފިވާ، ކުރައްއެކަލާނގެ އިރާދަ ،هللا ކުންޝަފާޢަތްތެރިކަމަ

  ."ނުކުރެއެވެފައިދާއެއް އެއްވެސް، މެނުވީދެއްވުމަށް ފަހުގައި އިޒުނަފުޅު

  . ކުރައްވާފައިވެއެވެޙީވަ އެކަލާނގެ އަދިވެސް

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

    )23- 22: سبأ(

 هللا ތިޔަބައިމީހުން. ވިދާޅުވާށެވެ) މުޝްރިކުންނަށް(ކަލޭގެފާނު !) އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ: "(މާނައީ
ން ބިމު، އުޑުތަކާއި. ބަލާށެވެކަށް ގޮވައިއުޅުނު ފަރާތްތަލާހުންތަކެއްކަމުގައި ހީކޮށްގެންފިޔަވައި އި

އަދި އުޑުތަކާއި ބިން . ނުވެއެވެސް އެފަރާތްތަކަށް މިލްކުވެގެންޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެ
އަދި . ނުވެއެވެ ރާތްތަކުގެ އެއްވެސް ހިއްސާއެއްކަމުގައި އެފަރިއެދެތަނުގެ މިލްކުވެ، އްޔާއިހެއްދެވުމުގަ

 ވެރިޔަކުވެސްރާތްތަކުން މަދަދުއަށް އެފަ هللا )ކުރެއްވުމުގައިދެތަނުގެ ކަންތައްތައް ތަދުބީރުއެ(
ފަރާތަކަށް އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ޝަފާޢަތްތެރިވުމަށް އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅުދެއްވި . ނުވެއެވެ
  ."ނުކުރާނެއެވެޝަފާޢަތްތެރިކަމުގެ ފައިދާއެއް މެނުވީ

 އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެންމެހާ تعاىل هللا. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ - رمحه اهللا- شيخ اإلسالم ابن تيمية
ފަހެ . ކުރެއްވިއެވެއެކަމަކުން އިސްތިދުލާލުކުރާ ހުރިހާކަމެއް ނަފީ މުޝްރިކުން، ބައިންމަޚްލޫޤުންގެ ކި

ކުވެރިކަން ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުން ބިމުގެ މިލް، އިޑުތަކާއެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އު
ދެން އޮތީ . ކުރެއްވިއެވެވެރިޔަކުވާކަން ނަފީއަށް މަދަދު تعاىل هللا ހިއްސާއެއް ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުން
ވި ފަރާތަކަށް އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅުދެއް تعاىل هللاމިކަމުންވެސް . ހަމައެކަނި ޝަފާޢަތްތެރިވުމެވެ

   .ފައިވާ ފަދައިންނެވެއެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާ. ނުކުރާނެއެވެމެނުވީ ފައިދާއެއް

 [  M  L  K  J  IZ   )28 :األنبياء(  
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 ،މެނުވީއެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގެންފި މީހަކަށް ) އެބަހީ މަލާއިކަތްބޭކަލުން(އެބޭކަލުން : "މާނައީ
  ."ނުގަންނަވާނެތެވެޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައި

އުޅުނު މިޝަފާޢަތްތެރިކަން ޤުގައި ވެވޭނޭކަމަށް ހީކޮށްގެންމުޝްރިކުން އެބައިމީހުންގެ ޙައް
ކުރެއްވި އެއީ ޤުރުއާން އެކަން ނަފީ. އެވެވެގެންވެއެބައިމީހުންގެ ޙައްޤުގައި ނަފީ ޤިޔާމަތްދުވަހު
. އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް ޚަބަރުދެއްވާފައިވެއެވެ وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه. ފަދައިންނެވެ

ން އެންމެ ފުރަތަމަ ގެ ޙަޟްރަތަށް ވަޑައިގެ تعاىل هللا) ދުވަހުޤިޔާމަތް(ށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ހަމަކަ"
އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަލޭގެފާނު ! ކިއެއްތައަދި. ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައެއްނުގަންނަވާނެއެވެ

އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދާއި އަދި . ލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ސަޖިދައަށެވެވަޑައިގަންނަވާނީ އެކަ
ފުޅު އިސްތަށިކަލޭގެފާނުގެ . "ދެން އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވޭނެއެވެ." ކުރައްވާނެއެވެތަޢްރީފު

ކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅު . ވާށެވެޅުއަދި ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ އެއްޗެއް ވިދާ. އުފުއްލަވާށެވެ
އެކަމެއް ކަލޭގެފާނަށްޓަކައި . އަދި އެދިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަކަށް އެދިލައްވާށެވެ. ސެވޭނެއެވެއެއް

ކަލޭގެފާނުގެ ޝަފާޢަތް . ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ އަދި .ކޮށްދެވޭނެއެވެ
! ގެ ރަސޫލާއެވެ هللاއޭ. ވިދާޅުވިއެވެ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ هللاމާތް." ޤަބޫލުކުރެއްވޭނެއެވެ

 ؟ކާކުހެއްޔެވެވެގެންވާ މީހަކީ ސްތަކުންކުރެ އެންމެ ބާއްޖަވެރިކަލޭގެފާނުގެ ޝަފާޢަތްތެރިކަމުން މީ
." މީހާއެވެ ކިޔައިފި الَ إِلَه إِالَّ اُهللاއެއީ ހިތުގެއަޑިން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު . "ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

އަށް  هللا .ޙައްޤުވެގެންވަނީ އިޚްލާޞްތެރި އަޅުންނަށެވެ ގެ އިޒުނަފުޅާއެކު އެޝަފާޢަތްތެރިކަންهللا
  )رواه البخاري( .މީހުންނަކަށް އެ ޝަފާޢަތްތެރިކަން ޙައްޤުވެގެންނުވެއެވެ ކުރާޝިރުކު

އަޅުންގެ މައްޗަށް  އީ އިޚްލާސްތެރި تعاىل هللاމިކަމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ހަމަކަށަވަރުން 
ޝަފާޢަތްތެރިވުމަށް  ދެން ފަހެ އެކަލާނގެ. ވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެދަރުމަވަންތަ
ގެ ސަބަބުން އެއިޚްލާޞްތެރި ފުޅުދުޢާ) އެބަހީ މުޙައްމަދުގެފާނުގެ(ދެއްވި ފަރާތްޕުޅުގެ އިޒުނަފުޅު
) ކުރެއްވީމިގޮތަށް އެކަލާނގެ ކަންތައް. (ދެއްވައެވެފާފަތައް އެކަލާނގެ ފުއްސަވައި އަޅުންގެ

މްދު ޙަ(މަޙްމޫދު  އަދި އެކަލޭގެފާނު މަޤާމު. އެވެމެ މަށްވެސްއެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ޢިއްޒަތް ދެއްވު
  . ކުރެއްވުމަށްވެސް މެއެވެހާސިލު) ލިބިގެންވާ މަޤާމު
 ހިމެނޭ ވާ ޝަފާޢަތަކީ އޭގައި ޝިރުކުފައިތެއް ނަފީކުރައްވާއެ ޝަފާޢަ، އާންދެން ފަހެ ޤުރު

އެކު ޝަފާޢަތްތެރިވުން ގެ އިޒުނަފުޅާ هللاގައި މުން ޤުރުއާނުގެ އެތައް އާޔަތެއްމިހެން ކަ. ޝަފާޢަތެވެ
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. ކުރައްވާފައިވެއެވެބަޔާން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަދި. އެކަލާނގެ ސާބިތުކުރައްވާފައިވެއެވެ
  )1( .أهـ .އެ ޝަފާޢަތް ޙައްޤުވެގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިޚްލާޞްތެރި ތައުޙީދުގެ އަހުލުވެރީންނަށެވެ

  
  

  
                                                

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

موسى،  إبراهيم، نوح،( ވެސްގެ ރަސޫލުބޭކަލުން أولو العزمމި ޝަފާޢަތުން  :الشفاعة الكربى )1(
އެންމެފަހުން ހުރިހާ . ޖެހިވަޑައިގެންނެވިއެވެފަހަތަށް )-صلوات اهللا وسالمه عليهم - عيسى

އަށް ވަޑައިގެން  "މޫދުމަޤާމު މަޙް"އަރިހަށް އައުމުން އެކަލޭގެފާނު  ގެއަޅުތަކުން މުޙައްމަދުގެފާނު
ދެއްވުމަށް ށް، ހިސާބުބައްލަވަން ފައްޓަވައިއި އަޅުތަކުންގެ ޢަޛާބުލުއިކޮމަޙްޝަރުގެ މައިދާނުގަ

ނުކުރާ އަށް ޝިރުކު هللاވެގެންވަނީ ޙައްޤުމިޝަފާޢަތް، . ވާނެއެވެވަޑައިގަންނަތްތެރިވެޝަފާޢަ
  . އަޅުންނަށެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިން ސުވަރުގެއަށް ވެއްދެވުމަށް  )2(
ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅުގައި މިޝަފާޢަތުގެ ވާހަކަ  އަބޫހުރައިރާ. ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން

 .ނަންގަނެވިގެންވެއެވެ

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

 .ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން

ނުވުމުގެ ދުނިޔޭގައި ތައުބާ ށްއަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން ފާފަވެރިން އެބައިމީހުންގެ އެފާފަތަކަތައުޙީދުގެ  )4(
 .އި ތިއްބާ އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުންސަބަބުން ނަރަކައަށް ދާންޖެހިފަ

އްވުމަށާއި، ދަރަޖަތައް ށްދެމީހުންގެ ޘަވާބު އިތުރުކޮބައެއް އަހުލުވެރިންނަށް އެބައި ސުވަރުގޭގެ )5(
އަށް  هللاމިހުރިހާ ޝަފާޢަތަކީ . މަތިވެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެކަލޭގެފާނު ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން
 .ޝިރުކުނުކުރާ އިޚުލާޞްތެރިންނަށް ޙައްޤުވެގެންވާ ޝަފާޢަތްތަކެވެ

ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް އެކަލޭގެފާނު ގެ ޢަޛާބު  أبوطالبގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )6(
  .އަށެވެ أبوطالبމިޝަފާޢަތް ޚާއްޞަވެގެންވަނީ ހަމައެކަނި  .ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތެރިވުމާއި ބެހޭގޮތުން ނަންގަނެވުނު އާޔަތްތަކުގެ ތަފްސީރުޝަފާޢަތް .1

 .ނަފީކުރެވިގެންވާ ޝަފާޢަތަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންވެގެންވުން .2

 .ސާބިތުކުރެވިފައިވާ ޝަފާޢަތަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންވެގެންވުން .3

 .މަޙުމޫދޭވެސް ކިއެއެވެއަދި މި ޝަފާޢަތަށް މަޤާމް  ،ގަނެވުންޝަފާޢަތުލްކުބުރާގެ ވާހަކަ ނަން .4

އެއީ . ޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް ބަޔާންވެގެންވުންޝަފާޢަތްތެރިވެ ވަ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .5
އެންމެ ! ކިއެއްތައަދި. ނުގަންނަވާނެއެވެވަޑައެއްއެކަލޭގެފާނު އެންމެ ފުރަތަމަ ޝަފާޢަތްތެރިވެ

ދެން އެކަލޭގެފާނަށް އިޒުނަ . ފުރަތަމަ އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަންނަވާނީ ސަޖިދައަށެވެ
 . ލިބިވަޑައިގަތުމުން ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ މިޝަފާޢަތުން މީސްތަކުންކުރެ އެންމެ ބާއްޖަވެރިވެގެންވާ މީހާއަކީ ކާކުކަން  .6
 . ބަޔާންވުން

މީހުންނަކަށް ކުރާ އަށް ޝިރުކު هللاހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނުގެ މިޝަފާޢަތް  .7
 .ނުވެއެވެޙައްޤުވެގެން

  .ވެގެންވުންމި ޝަފާޢަތުގެ ހަޤީޤަތް ބަޔާން .8

  

  

  

  
++++++++  
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  ބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބުގެ އަންނަނިވި ވަޙީ هللا

  

  . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [k  j  ih  g  f  e       d  c  b  a  `  _       lZ  )56 :القصص(  
ކަށް ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާހައި މީހަ.) އޭ މުހައްމަދުގެފާނެވެ: "(މާނައީ

ވޮޑިގަންނަވާ މީހަކަށް އެކަލާނގެ އެދި ،هللاއެހެނެއްކަމަކު . ނުދެއްކެވޭނެއެވެކަލޭގެފާނަކަށް ހިދާޔަތެއް
  ."ށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެލިބިގެންވާ މީހުން އެކަލާނގެ މޮޅައަދި ހިދާޔަތް. ހިދާޔަތްދައްކަވައެވެ

. ގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ املُسيب އެކަލޭގެފާނުގެ ބަފައިކަލުން -رمحه اهللا- ب ملُسيسعيد بن ا
رسول اهللا صلّى اهللا عليه  ،ހިނދު ގެފާނު އަވަހާރަވާން ކައިރިވި أبوطالب .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 عبداهللا بن أيب أميةއެހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ގާތުގައި . އެކަލޭގެފާނުގެ ގާތަށް ވަޑައިގަތެވެ وسلّم
އެކަލޭގެފާނަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمދެން . ދެގެން ތިއްބެވެނއާއި އަބޫ ޖަހުލު އިށީ
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

" ماعةً أُ: قُلْ! يمإِالَّ اُهللا، كَل الَ إِلهاِهللا، فَقَاالَ لَه دنا عبِه لَك اجح :دبع لَّةم نع غَبربِ؟  أَتاملُطَّل
 بِيالن هلَيع ادا صلّى اهللا عليه وسلّمفَأَعادا قَالَ ،فَأَعم رى أَنْ : فَكَانَ آخأَببِ، واملُطَّلدبع لَّةلى مع وه

اُهللا  لَفَأَنز". َألستغفرنَّ لَك، ما لَم أُنه عنك: "صلّى اهللا عليه وسلّم بِيفَقَالَ الن. اُهللاإِله إِالَّ الَ : يقُولَ
 4Z  5  6  7  8   9  :  ;     >  =  <3   ] :عز وجلَّ

  _  `  j  ih  g  f  e    d  c  b  a] :وأَنزلَ اُهللا في أَبِي طَالبِ )113: التوبة(
k         lZ"  )رواه البخاري ومسلم(   

އޭރުން ބޮޑުބޭބޭފުޅަށްޓަކައި . މިކަލިމަފުޅުވިދާޅުވާށެވެ "الَ إِلَه إِالَّ اُهللا  "! އޭބޮޑުބޭބޭފުޅާއެވެ: "މާނައީ
އާއި  عبداهللا بن أيب أميةދެން . ދެއްވާނަމެވެލިމަފުޅުން ޙުއްޖަތް ޤާއިމުކޮށްގެ ޙަޟްރަތުގައި މި ކަ اهللا

ގެ  املطّلب عبد) !އެވެ طالب أبو އޭ. (ޖަހުލާ  ދެމީހުން އެތާނގައި ތިބެފައި ބުނެފިއެވެއަބޫ 
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ބަސްފުޅު އަލުންވެސް އެ عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللاން ދެ؟ ނީތޯއެވެމިއްލަތުން މޫނުއަނބުރާލަ
        ދެންފަހެ . ކުރެއްވުމުން މިދެމީހުންވެސް މިދެމީހުންގެ ބަސް ތަކުރާރުކޮށްފިއެވެތަކުރާރު
. ގެ މިއްލަތުގައި ވާކަމަށެވެ املطّلب عبدގެފާނު އެންމެ ފަހުވަގުތު ވިދާޅުވީ އެކަލޭގެފާނު  طالب أبو

 اهللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّى ދެން . ކުރިއެވެކިއުމަށް އިންކާރު اُهللا الَ إِلَه إِالَّއަދި 
ނުންވެސް މަޔަޤީހަ، ނދަކުނުކުރައްވާހާ ހިތިމަންކަލޭގެފާނަށް މަނާ تعاىل هللا. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

3  ]. މިއާޔަތް ބާވައިލައްވައިފިއެވެ  تعاىل هللاދެންފަހެ . ކުރައްވާނަމެވެފާރުބޮޑުބޭބޭފުޅަށް އިސްތިޣު
>  =  <     ;  :  9   8  7  65 4Z )113: التوبة(  

 އަކަށްވެސް އަދި މުއުމިނުންނަކަށްވެސްފާރުކުރުން ނަބިއްޔާމުޝްރިކުންނަށް އިސްތިޣު: "މާނައީ
 تعاىل، هللا އަދި." އަދި އެއީ ގާތްތިމާގެ މީހުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ. ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ

e       d  c  b  a    _  ` ] .ގެފާނާ ބެހޭގޮތުން މިއާޔަތް ބާވައިލައްވައިފިއެވެ أبو طالب
k  j  ih  g  f    lZ )އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ: "(މާނައީ )56: القصص! (

. ނުދެއްކެވޭނެއެވެކަށް ކަލޭގެފާނަކަށް ހިދާޔަތެއްހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާހައި މީހަ
އަދި . އްކަވައެވެދަމީހަކަށް ހިދާޔަތް އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ هللا އެހެނެއްކަމަކު

  ."ލިބިގެންވާ މީހުން އެކަލާނގެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެހިދާޔަތް
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

1. [ c  b  a  `  _Z         ުމިއާޔަތުގެ ތަފްސީރ. 

2. [ :  9   8  7  6  5 4  3Z      ުމިއާޔަތުގެ ތަފްސީރ. 

! އާދެ. މިބަސްފުޅުގެ ތަފްސީރު "الَ إِلَه إِالَّ اُهللاقُلْ " ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .3
ދުލުން  اُهللا الَ إِلَه إِالَّއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . (މައްސަލައެކެވެ ބޮޑު އަދި، މުންހިމިއީވަރަށް މު

.) ކުރަންޖެހޭނެއެވެދީޤުވެސްޞްދުލުން ކިއުމާއި އެކުއެކީ ހިތުން ތަ. ކިއުމަކުން ނުފުދޭނެއެވެ
އެކަނި ކަލިމަ ދުލުން ހަމަ، ފްސީރުގެ މި ބަސްފުޅުގެ ތަ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمرسول  އަދި

 .ދާރުންނާ މުޅިން ޚިލާފެވެވާކިއުމުން މުސްލިމަކަށް ފުދޭނެކަމަށް ބުނެއުޅޭ ޢިލްމުގެ ދަޢު
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 الَ إِلَه إِالَّ" އަށް  طالب أبوއެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، .4
އަބޫ ޖަހުލަށާއި އޭނާގެ   ،ހިނދު ފުޅުކުރެއްވިކަލިމަފުޅު ވިދާޅުވުމަށް ޙަދީޘްމި "اُهللا

އެބަހީ . (ގެއެވެނގެ މުރާދު ރަނގަޅަށް އެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެކުވެރިންނަށް 
 .ނޫނެވެވީ ހަމައެކަނި ދުލުން ކިއުމަކަށްވިދާޅު އެކަލޭގެފާނު ބޮޑުބޭބޭފުޅަށް އެކަލޭގެފާނުގެ
ޢިބާދާތުން  އޭރުން ބާޠިލު. އި އެކުއެކީ ހިތުން ތަޞްދީޤުވެސްކުރުމަށެވެދުލުން ކިއުމާ

އަބޫ ޖަހުލާއި އޭނާގެ . ގެ ޢިބާދަތަށް ރުޖޫޢަވުން ލާޒިމްވާނެއެވެ هللاއެއްކިބާވެ ހަމައެކަނި 
ގެ މިއްލަތުގެމަތީ ޤާއިމުވެ ހުރުމަށް  لباملطّ عبد ،ނަށްގެފާ طالب أبو ،ރިންއެކުވެ

އަބޫ ޖަހުލަށް  މަފްހޫމުގެ މާނައާއި  الَ إِلَه إِالَّ اُهللا.) ހިތްވަރުދިނީ އެހެންވެގެންނެވެ
 !ލައްވާށިއެވެލަޢުނަތް هللاގުނު މީހުންނަށް ނގުނުވަރަށް ނޭނއެ

ކުރެއްވި  ގަދައަޅައިބޮޑުބޭބޭފުޅު އިސްލާމްވެވަޑައިގަނޭތޯ  އެކަލޭގެފާނުގެ ރަސޫލާކީރިތި .5
 .މަސައްކަތްޕުޅު

 ން އިސްލާމްވިކަމަށް ހީކުރި މީހުންގެ މައްޗަށް ރައްދުސަލަފުގެ ނާގެފާނާއި އޭ لباملطّ عبد .6
 .ސާބިތުވުން

 ފާރުކޮށްދެއްވުމާއިސްތިޣުގެފާނަށް  طالب أبوއެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު ރަސޫލާ ކީރިިތި .7
     ! ކިއެއްތައަދި. ފުއްސަވައެއްނުދެއްވިއެވެ تعاىلهللا اގެ ފާފައެއް  طالب أبوއެކުވެސް 

 .ކުރެއްވުން އެކަލޭގެފާނަށް މަނާކުރެއްވިއެވެފާރުއަށް އިސްތިޣު طالب أبو

 . ނުބައި މީހުންނާއެކު އުޅުމުން އިންސާނާއަށް ނުބައި އަސަރުކޮށް އެކަމުގެ ގެއްލުންވުން .8

ކުރުމުގައި ންނާއި ބޮޑުބޮޑެތިން މާތްސަލަފު ތިމާގެ) މަތީ އިސްވެ ގޮސްފައިވާ ކަންރުކާފި( .9
 .ލޮޚުސާންހުރި ގެއްލުމާއި 

ތިންގެ ޒިންދަގީން ންނާއި ބޮޑުބޮޑެސަލަފުތިމާގެ) ކަންމަތީ އިސްވެ ގޮސްފައިވާރުކާފި( .10
 .ކުރުމަކީ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ރަސްމެކެވެއިސްތިދުލާލު

ވަގުތުކުރާ  ވާކަން ކަށަވަރީ އޭނާގެ ޒިންދަގީގެ ފަހުނާރެސްއިންސާނާގެ ޢަމަލުތަކުގެ  .11
ޢަމަލުތަކުގެ އިޢުތިބާރު ކުރާ އެބަހީ އިންސާނާ މަރުވާ ވަގުތު. (ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ
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މްވެއްޖެނަމަ އޭނާ ކާފިރަކު މަރުވުމުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިން އިސްލާ. ކުރެވުމެވެ
މަ ވެއްޖެނަރުކުރިން ކާފި ކޮޅެއްދި މުސްލިމަކު މަރުވުމުގެ ވަގުތުއަ. ހުއްޓެވެސަލާމަތްވެދާ
އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅު އެއީ .) ހުއްޓެވެއިވާ ހުރިހާ ޢަމަލުތަކެއް ބާޠިލުވެދާކުރިން ކޮށްފަ

އެކަލިމަފުޅު ކިއުއްވިނަމަ  طالب أبو އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެވަގުތު. މިކަމުގެ ދަލީލެކެވެ
 .ކުރީހެވެށް އެކަލިމަފުޅުގެ ފައިދާނާއައޭ

 .ހިތްތަކުގައިވާ ބޮޑު ޝުބުހައަށް ވިސްނައި ފިކުރުކުރުންމަގުފުރެދިގެންވާ މީސްތަކުންގެ  .12
އެބަހީ އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި އަރާރުންވުމާއި ޖަދަލުކުރުމުގެ ބުންޔާދަކަށް އެބައިމީހުން (

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އިސްވެދިޔަ ހާދިސާގައި .) މިކަލިމަފުޅެވެ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاހަދާފައިވަނީ 
ކަލިމަފުޅު އަށް އެ طالب أبوއެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު  ى اهللا عليه وسلّم،رسول اهللا صلّ

ޖަހުލާއި އޭނާގެ އެކުވެރިން އެކުގައިވެސް އަބޫ ކިޔުއްވުމަށް އާދޭސްދަންނަވާ ތަކުރާރުކުރެއްވުމާ
އެއީ އެބައިމީހުންނަށް . އާ ޖަދަލުކޮށްހެދީ ހަމައެކަނި އެކަލިމަފުޅުގެ ސަބަބުންނެވެ طالب أبو

 . ގޭތީއެވެނއެކަލިމަފުޅުގެ މަތިވެރިކަމާއި މަފްހޫމު ރަނގަޅަށް އެ
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ގެ އަޞްލު ސަބަބަކީ އުރެންގެ ދީން ދޫކޮށްލުމުއެ، މާއިރުވުއާދަމުގެ ދަރިން ކާފި
) ހިތުމުގައިކޮށްމާތް، މާއިއެބޭކަލުންނަށް ޢިއްޒަތްކުރު(މެދު  ޞާލިޙުންނާ

  ދިއުންކަން ނަންގަތް ބާބު ފަހަނަޅައިހައްދު

  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

 [+  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !   , Z  )171: النساء(   
 ،މީހުންތިޔަބައި!) ވެންނޭނަޞާރާއިއެބަހީ ޔަހޫދީންނާއި ! (ފޮތުގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ އޭ: "މާނައީ

އާ މެދު ޙައްޤު ބަސް މެނުވީ  هللاއަދި . ނުދާށެވެފަހަނަޅައިންގެ ދީނުގައި ޙައްދުތިޔަބައިމީހު
  ."ނުބުނާށެވެ

      Z¡   ¢   {  ~  �z   y  x  w  v   u  }  |  ]  ެގ اهللا تعاىل އަދި
. ވެޏެއެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ބުންފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން އަދި ނޫޙުގެ" )23 :نوح(

 އި،އާ يعوق ،އިއާ يغوثُ ،އިއާ سواع ،އިއާ ودއަދި . ތިޔަބައިމީހުންގެ އިލާހުންތައް ދޫނުކުރާށެވެ
رساسރުއްސުންލެއްވި  هللاބެހޭގޮތުން މާތް މިބަސްފުޅާ." ވެސް ދޫނުކުރާށެވެ نގެعبداهللا بن عب 

  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
أَن انصبوا إِلَى : هذه أَسماُء رِجالٍ صالحين من قَومِ نوحٍ، فَلَما هلَكُوا أَوحى الشيطَانُ إِلَى قَومهِم"

ساباً، وصا أَنهيونَ فسلجوا يَّي كَانالت ِسهِمالجم لَكى إِذَا هتح ،دبعت لَملُوا وفَفَع ، هِمائما بِأَسوهم
تبِدع ،لْمالع ِسينو كالبخاري( "أُولَئ(   

މިއީ ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ ) نسر އި،އާ يعوق ،އިއާ يغوثُ ،އިއާ سواع ،އިއާ ود: "(މާނައީ
ބޭކަލުންގެ އެ، ނދުފަހެ އެބޭކަލުން އަވަހާރަވީ ހި. ކެވެއަޅުތަކެއްގެ ނަންތަކެމީސްތަކުންކުރެ ޞާލިޙު 

އެބޭކަލުން އިށީނދެއުޅުނު  ތިޔަބައިމީހުން. ވަސްވާސްދިނެވެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް ޝައިޠާނާ
 ކުންއަދި އެބޭކަލުންގެ ނަންތަ. ސްތަކުގައި އެބޭކަލުންގެ ސޫރަތަކުގައި ބުދުތަކެއް ޤާއިމުކުރާށެވެމަޖިލީ
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އެހެންނަމަވެސް . ދެންފަހެ އެބައިމީހުން އެކަންތައް އެގޮތަށް ކޮށްފިއެވެ. އެބުދަތަކަށް ނަންދޭށެވެ
ދެން މިބައިމީހުން މަރުވެ . ނުކުރެއެވެބުދުތަކަކަށް ބަޔަކު އަޅުކަމެއްއެބައިމީހުންގެ ދައުރުގައި އެ

ހަދާންނެތި ޖަހާލަތު އެބައިމީހުންގެ ތެރެއަށް އައި ދައުރުގެ މީސްތަކުން ޢިލްމު  ނެތިދިޔަ ހިނދު ދެން
  ."ބުދުުތަކަށް އެބައިމީހުން އަޅުކަންކުރަން ފަށައިފިއެވެއެ، ވެވެރި

 އެބޭކަލުން . "ސަލަފުންގެ އެތައް ބޭކަލަކު ވިދާޅުވިއެވެ. ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ -رمحه اهللا- م ابن القي
ވަށައިގެން  ގެކުން އެބޭކަލުންގެ ޤަބުރުފުޅުތައައި މީސްތަކު އަވަހާރަވީ ހިނދު އެބޭކަލުންގެ ފަހުން

ގެ ދެންފަހެ އެބައިމީހުން. ތަކެއް ހެދިއެވެބުދުދެން އެބޭކަލުންގެ ސޫރަތަކުގައި . ވެޖައޫޫއެތިބެއް
  ."މީސްތަކުން އަޅުކަންކުރަން ފަށައިފޫއެވެ ބުދުތަކަށްްދިއުމަށްފަހު އެމައްޗަށް ޒަމާންތަކެއް ވޭތުވެ

 صلّى اهللارسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން . ވެއެވެޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވި ރުއްސުންލެއް هللاމާތް
  . ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم

"فَقُولُواال ت ،دبا عا أَنمإِن ،ميرم نى ابارصالن تا أَطْرونِي كَمطْر :دبع ولُهسرالبخاري ( "اِهللا و
  )مسلمو

ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުން  ދިޔައި ނަޞާރާއިން ހައްދުފަހަނަޅައިކުރުމުގަޢީސާގެފާނުގެ ތަޢުރީފު": މާނައީ
ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ . ނުދާށެވެރީފުކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ތަޢު

" ގެ ރަސޫލު هللاގެ އަޅު އަދި  هللا"ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް . އަޅަކީމެވެ) ގެ هللا(
  ."މިފަދައިން ކިޔާށެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ اسعبداهللا بن عب ރުއްސުންލެއްވި هللاއަދިވެސް މާތް
   .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .ވިދާޅުވިއެވެ

"إِي لَكا أَهمفَإِن ،لوالغو اكُملوالغ لَكُمكَانَ قَب نسنن أيب داود وسنن ابن ومسند أمحد، سنن الترمذي، ( "م
   )ماجه
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ދިއުމުން ރައްކައުތެރިވާށެވެތިޔަބައިމީހުން ހައްދުފަހަނަޅައި" :މާނައީ

  ."ހަނަޅައިދިއުމެވެވީވެސް ހަމަ ހައްދުފަހަލާކުވުމުގެ ސަބަބަކަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުން

ހަމަކަށަވަރުން . ވެއެވެގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން عبداهللا بن مسعودރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  )صحيح مسلم( "قَالَها ثَالَثاً" –" هلَك املُتنطِّعونَ"
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މިފަދައިން . މީހުން ހަލާކުވެއްޖެއެވެ ދާއިޚުތިޔާރުކޮށް ހައްދުފަހަނަޅައި تكَلُّفކަންކަމުގައި : "މާނައީ
  ."ފަހަރު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ތިން

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

މިބާބަށާއި އަންނަނިވި ދެބާބަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނައިފި މީހަކަށް އިސްލާމްދީން ބީރައްޓެހިވެގެން  .1
 ،ކަމާއިގެ ކުޅަދުންވަންތަ هللاއަދި . ދާނެއެވެމިންވަރު ބަޔާންވެ ފާޅުވެގެންވާ ގޮސްފައި

ޝުޢޫރުތައް އެކަލާނގެ  މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގެ ޚިޔާލުތަކާއި ތަޞައްވުރުތަކާއިި
 . އޭނާއަށް ފެންނާނެއެވެ ތައްޖައިބުޢަ ، ގައިބަދަލުކުރެއްވުމު

ކުރެވުނީ ޞާލިޙުންނަށް ންއެކަ، ންދެނެގަތުޝިރުކު  ތީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނުބިންމަ .2
 . ދެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެމާތްކޮށްހިތުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައި

ބާބަށް . (ބަދަލުކޮށްލެވުނީ ނަބީބޭކަލުންގެ ދީނެވެ) ދުނިޔޭގައި(އެންމެ ފުރަތަމަ  .3
ކަލުން ހަމަކަށަވަރުން އެބޭ. ފާޅުވެގެން ދާނެއެވެ އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންވެ) ވިސްނައިލުމުން

މީސްތަކުން އެބޭކަލުންގެ ދީން (އެކުވެސް  ކަން އެނގުމާ هللاރަސޫލުކަމާގެން ފޮނުއްވީ 
 .)ނުބެހެއްޓިއެވެގައި އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ފިކުރެއްބަދަލުކޮށްލުމު

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

އި ދެކަމެއް ފާޅުވެ މިކަމުގަ. ކޮށްލުމެވެބަބަކީ ޙައްޤާއި ބާޠިލު މަސްހުނިމިހުރިހާ ކަމެއްގެ ސަ .5
ގެ ޢިލްމު )2( ،ންޞާލިޙުންދެކެ ލޯބިވުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިދިއު )1(. ވެވެއެބަޔާންވެގެން

އެބައިމީހުންގެ މުރާދު  ،ބަޔަކުއެދިގެން ކުރިކަމެއް ފަހުންއައި އަޙްލުވެރިންކުރެ ބަޔަކު ހެޔޮ
 .މުޅިން ނުބައިކޮށް ވިސްނުން

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 23ގެ ނޫޙު ސޫރަތު .6

އިތުރުވުމަކީ ފިޠުރީގޮތުން އިންސާނާގެ  އުނިވުމާއި ބާޠިލުތުގައި ޙައްޤު އިންސާނާގެ ހި .7
 .ކަމެކެވެ ވާބީޢަތުގައިޠަ



  ތައުޙީދުފޮތް  

94 
 

ބޮޑު ސަބަބަކީ އެބައިމީހުން ދީނުގައި އުފެއްދި ރުވުމުގެ އެންމެމީސްތަކުން ދީންދޫކޮށް ކާފި" .8
ސަލަފުންގެ ކިބައިން ވާރިދުވެފައިވާ މިބަސްފުޅުގެ ދަލީލު މިބާބުން ." އާކަންތައްތަކެވެ
 .ސާބިތުވެއެވެ

އެބަހީ އެންމެ ފަސޭހައިން އިންސާނާ . (ބިދުޢައިގެ އަންޖާމު ޝައިޠާނާ ރަނގަޅަށް ދަނެއެވެ .9
ދީގެންކަން ހެދުމަށް ވަސްވާސް މަގުފުރެއްދޭނީ އިންސާނާއަށް ދީނުގައި ބިދުޢަތައް

ޤްޞަދު ކިތަންމެ ހަދާ މީހާގެ މައަދި އެއީ ބިދުޢަ.) ގެއެވެނޝައިޠާނާއަށް ރަނގަޅަށް އެ
 .މެއެވެ ވީނަމަވެސްނގަޅުކަމުގައިރަ

އެކަމުގެ  ،ވުމާއިކުރެއްހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމުން ނަހީ އެބަހީ ،ތުންއުޞޫލީ ޤާޢިދާ ދެނެގަ .10
 . އަންޖާމު ދެނެގަތުމެވެ

 ހެޔޮ ޢަމަލެއްގެ މަޤްޞަދުގައި ޤަބުރު ވަށައިގެން ތިބުމަކީ ގެއްލުންހުރި ނުރައްކައުތެރި .11
 . ކަމެކެވެ

އެބުދުތައް  ،މާއިބުދުތައްހެދުން މަނާކުރެވިފައިވާކަން ދެނެގަތު) ސޫރަތަކުގައިއެކިއެކި ( .12
 . ދެނެގަތުން ނައްތައިލުމުގައިވާ ޙިކުމަތް

ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން ކަންތައްކުރިގޮތުގެ ވާހަކަ  .13
ފައިވުމާ އެކުވެސް އެކަމަކީ މީސްތަކުން އެކަމުން ޣާފިލުވެ އަދި، އިރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމާ

 .ސަމާލުވާން ޟަރޫރީ ކަމެއްކަމުގައި ދެނެގަތުން

ތަފްސީރު ފޮތްތަކުންނާއި ޙަދީޘްފޮތްތަކުން : ވެގެންވާ މައްސަލައަކީއެންމެބޮޑަށް ޢަޖައިބު .14
ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންގެ ވާހަކަ އެއުރެން ކިޔާ އަދި އެވާހަކަ ރަނގަޅަށް ވިސްނާ 

ކަންވެސް ންވީވެވޮޑިގެހުރަސް تعاىل هللاބައިމީހުންގެ ހިތްތަކާއި ދެމެދު އެ، އިހުންނާއަދި އެބައިމީ
ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން އެޞާލިޙުންގެ ޤަބުރުތައް  ،ޙާލުރަނގަޅަށް ދަނެގެންވާ 

މާތް ން އެކުރި އަޅުކަން އެއީ އެންމެކައިރީގައި އެބޭކަލުންގެ ސޫރަތަކުގައި ބުދުތައްހަދައިގެ
ކަލާނގެ އާއި އެ هللاއަދި ހަމަކަށަވަރުން . ކުރީމައެވެއުރެން އިއުތިޤާދުއަޅުކަންކަމުގައި އެ

މުގައިވެސް ފަދަ ކުފުރެއް ކަކަމަކީ ލެއާއި މުދާ ޙަލާލުކުރާ އެވާރަސޫލާ މަނާކުރައްވާފައި
 .ކުރެއެވެއެއުރެން އިޢުތިޤާދު
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ގެ  هللاބުދުތަކަށް އަޅުކަންކުރީ ހަމައެކަނި އެ، ހުންހަމަކަށަވަރުން އެބުދުތަކަށް އަޅުކަންކުރިމީ .15
ކަން ތްތެރިވެދޭނެކަމުގެ މަޤްޞަދުގައިޙަޟްރަތުގައި އެބައިމީހުންނަށް އެބުދުތައް ޝަފާޢަ

 .ވެ ބަޔާންވެގެންވެއެވެޞަރީޙަ

 ،ހެދީތައް އެބުދު، ންއެބައިމީހުން ހީކުރީ އެޞާލިޙުންގެ ސޫރަތަކުގައި ބުދުތައް ހެދި ޢިލްމުވެރި .16
ނަމަވެސް އެ ޢިލްމުވެރިން އެބުދުތައް ހެދީ އެޞާލިޙުންގެ ( .ކުރަންކަމަށެވެއަޅުކަން އެތަކެއްޗަށް

 .)ނޫނެވެއަޅުކަންކުރާކަށް. ހަނދާނަކަށެވެ

ޢީސާގެފާނުގެ " "طْرونِي كَما أَطْرت النصارى ابن مريمال ت" ގެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  .17
ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  ،ންދިޔަފަދައިހައްދުފަހަނަޅައި ނަޞާރާއިން ކުރުމުގައިތަޢުރީފު
) މުސްލިމުންނަށްވާ(ފުޅުގައި މިޙަދީޘް." ރީފުކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައިނުދާށެވެތަޢު

ގެ ރިސާލަތު ފުރިހަމަގޮތުގައި  هللا ،ހެފަ. ބޮޑުވެގެންވާ ބަޔާނަކާއި ނަސޭހަތެއްވެއެވެ
 هللاގެ މައްޗަށް  حممد صلّى اهللا عليه وسلّمރަސޫލާ ފޯރުކޮށްދެއްވި މާތްނާ ހަމައަށް މީސްތަކުން

 !ލައްވާނދޭވެލަވާތާއި ސަލާމްޞަ

މީހުން ހަލާކުވެއްޖެކަން  ދާއިޚުތިޔާރުކޮށް ހައްދުފަހަނަޅައިކަންކަމުގައި ތަކުލީފު  .18
 . ފައިވާ ނަސޭޙަތްއެކަލޭގެފާނު އަހުރެމެންނަށް ދެއްވާ އިކޮށްދެއްވަބަޔާން

ކުން ނެތިއްޖައުމަށް ދާންދެން އެބުދުތަކަކަށް މީސްތަދާންނވަރުން ޢިލްމު ހަހަމަކަށަ .19
ރާއި މަޢުރިފާ އަދި ޢިލްމު ކަމުން މިކަމުގައި ޢިލްމުގެ ވުޖޫދުގެ ޤަދައެހެން. އަޅުކަމެއްނުކުރެއެވެ

 . ފާޅުވެ ބަޔާންވެގެންވެއެވެލޮޚުސާން ދިއުމުގެ ގެއްލުމާއިނެތި

 .ދިއުމެވެރިން އަވަހާރަވެގެންޢިލްމުވެ ބޮޑު ސަބަބަކީނެތިދިއުމުގެ އެންމެހަމަކަށަވަރުން ޢިލްމު  .20
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ދު އައިސްފައިވާ އާ މެއަށް އަޅުކަންކުރާމީހާ هللاހެޔޮލަފާ މީހެއްގެ ޤަބުރުކައިރީގައި 
އޭނާ އެޤަބުރުގައިވާ މީހާއަށް ، ދެން ފަހެ .ބާބު ގެ ވާހަކަ ނަންގަތްހަރުކަށި ވަޢީދު

  ؟ކޮށްފިނަމަ އަދިވާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެއަޅުކަން

  

 هللاހަމަކަށަވަރުން މާތް. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاމާތް
ސަލަމާ އެކަމަނާއަށް ޙަބުޝްކަރައިން ފެނިވަޑައިގަތް ނަޞާރާއިންގެ ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު

އަށް ނަންގަތުމުން  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسولއެތާނގައިވާ ފޮޓޯތަކުގެ ވާހަކަ ، ފައްޅިއަކާއި
  .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

"كأُولَئ لْكت يهوا فروصجِداً وسم رِهلَى قَبا عونب ،حالالص دبأَوِ الع ،حاللُ الصجالر هِميف اتإِذَا م 
  )صحيح البخاري و صحيح مسلم(   "لَْقِ عند اِهللالصور، أُولئك شرار اخلَ

މީހަކު މަރުވުމުން އެމީހާގެ ޤަބުރުގެ މަތީގައި އެބައިމީހުން ބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ހެޔޮލަފާއެ: "މާނައީ
އެބައިމީހުންނަކީ . އަދި އެތާނގައި އެބައިމީހުން އެފޮޓޯތައް ކުރަހަތެވެ. މިސްކިތެއް ބިނާކުރެތެވެ

  ."ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ މަޚްލޫޤުންނެވެގެ هللا

ފިތުނައަކީ އެބައިމީހުން ޞާލިޙުންގެ އެއް. ފިތުނައިގައި ޖެހިއްޖެއެވެފަހެ އެބައިމީހުން އެއްފަހަރާ ދެ
ތަކުގައި ޖަގަހައަނެއް ފިތުނައަކީ އެ. ތަކަކަށް ހެދުމުގެ ފިތުނައެވެއަޅުކަންކުރާ ޖަގަހަޤަބުރުތައް 

  . ތައް ހެދުމުގެ ފިތުނައެވެބުދުއެޞާލިޙުންގެ 

އެކަމަނާ . ވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާ هللاއަދިވެސް މާތް
އަށް އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުމުގެ އާލާސްކަންފުޅު  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا. އެވެވިދާޅުވި

ތަކުލީފު އިޙްސާސްވެލައްވާލެއް (ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ މޫނުފުޅުމަތީގައި 
ވެލައްވާ ހިނދު މޫނުފުޅުން ދެންފަހެ ނޭވާފުޅު ހާސް. އަޅުއްވަން ފެއްޓެވިއެވެ ސާލުކޮޅެއް) ބޮޑުކަމުން

   .އެކަލޭގެފާނު އެޙާލުފުޅުގައި އޮންނަވާ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ، ފަހެ. އެވެސާލުކޮޅު ކަޝްފުކުރައްވަ
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"اجِدسهِم مائبِيأَن ورذُوا قُبخى، اتارصوالن ودهلَى اليةُ اِهللا عنوا" لَععنا صم رذحي . رِزأُب كالَ ذَللَوو
تأَنْ ي يشخ هأَن رغَي ،هرجِداًقَبسذَ ممسلمو  البخاري( "خ(   

، އެބައިމީހުން. ހުއްޓެވެގެ ލަޢުނަތް هللاނަޞާރާއިންގެ މައްޗަށް ، ޔަހޫދިންނާއި: "މާނައީ

.) ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ( ".އެބައިމީހުންގެ ނަބީންގެ ޤަބުރުފުޅުތައް މިސްކިތްތަކަކަށް ހެދިއެވެ
، ނުބައިކަންތަކުންނަޞާރާއިން އެކުރި، މިބަސްފުޅުން އެކަލޭގެފާނުގެ މަޤްޞަދަކީ އެ ޔަހޫދީންނާއި

އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅު މީސްތަކުން . ކުރެއްވުމެވެތިއެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުން ބިރުވެ
) އެހެނިހެން ޞަހާބީންގެ ޤަބުރުފުޅުތައް ފަދައިން(ނަމަ މިސްކިތަކަށް ހަދައިފާނެކަމުގެ ބިރުނުވާ
ވުނީހީ ވެޑުއެބަހީ އެކަލޭގެފާނުވެސް ފަސްދާނު. (ވުނީހެވެއްއެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅުވެސް ފާޅުކުރެ

  .)ގައެވެ البقيع އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނާއެކު

އެކަލޭގެފާނު  .ވާވެގެންވެއެވެގެ ކިބައިން ރި جندب بن عبداهللا البجليރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
  .ވެހީމެރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެކުޙަދީޘްފުޅު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ވިދާޅުވިއެވެ

"رذَ إِبخا اتالً كَميلذَنِي خخات لٌ، فَإِنَّ اَهللا قَديلخ كُمني مكُونَ لأُ إِلَى اِهللا أَنْ يري أَبإِن مياه لَوالً، ويلخ
توا يكَان لَكُمكَانَ قَب نإِنَّ مالً، أَالَ ويلكْرٍ خابأَب ذْتخالً التيلي ختأُم نذًا مختم تكُن ورذُونَ قُبخ

نع اكُمهي أَنفَإِن اجِدسم ورذُوا القُبختأَالَ فَالَ ت ،اجِدسم هِمائبِيأَن كصحيح مسلم( "ذَل(   
ގެ  هللاކުވުމުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ޚަލީލަ، ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް: "މާނައީ

އިބްރާހީމްގެފާނު ޚަލީލެއްކަމުގައި  ،هللا އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން. ގެންވަމެވެވަޑައިވެއަޙަޟްރަތަށް ބަރީ
، އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު. ޚަލީލެއްކަމުގައި ހައްދަވައިފިއެވެހެއްދެވި ފަދައިން ތިމަންކަލޭގެފާނުވެސް 

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުން މީހަކު ޚަލީލެއްކަމުގައި ހައްދަވާނަމަ ޚަލީލެއްކަމުގައި ހެއްދެވީހީ  
ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރިންވީ މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ނަބީންގެ . ދަންނާށެވެ. ގެފާނެވެއަބޫބަކުރު
ޤަބުރުތައް މިސްކިތްތަކަކަށް ، ތިޔަބައިމީހުން. ދަންނާށެވެ. ތައް މިސްކިތްތަކަކަށް ހެދޫއެވެޤަބުރުފުޅު
   )1(.ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަން މަނާކުރައްވަމެވެ، ފަހެ. ނުހަދާށެވެ

                                                

ޤަބުރު  ޢުރުފުގައިދިވެހިންގެ . ޢަރަބި ބަހުގައި ޤަބުރަކީ މައްޔިތާ ފަސްދާނުލެވޭ ވަޅެވެ :يقول املترجم )1( 
އި ޤަބުރު ތައް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގަނައްޞުނަމަވެސް އަޅުގަނޑު މިބާބުގެ . އުޅެނީ މައްޔިތާއަށެވެކިޔައި

  =އަކީ އިންސާނާ ހިތުގެނަޚަލީލުގެ މާ. ނެވެން خلّةޚަލީލުނެގިފައިވަނީ . އިސްތިޢުމާލުކުރީ ޢަރަބީގެ މާނައިގައެވެ
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ފަހު ދުވަސްވަރުގައި އެންމެލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ އެކަ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ފަހެ
ދެން އެކަން ކުރާމީހުންނަށް . ކަށް ހެދުން މަނާކުރެއްވިއެވެއަޅުކަންކުރާ ޖަގަހަތަކަ، ޤަބުރުތައް

ނުކުރެވުނު މަސްޖިދެއް ބިނާޤަބުރުމަތީގައި .) ދަންނައެވެ(އަދި . އެކަލޭގެފާނު ލަޢުނަތްލެއްވިއެވެ
 عائشة ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް. ގެންވެއެވެނަމަވެސް ޤަބުރުކައިރީގައި ނަމާދުކުރުން މަނާވެ

މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅު މަސްޖިދަކަށް  "خشي أَنْ يتخذَ مسجِداً" ،ގެފާނުގެ
އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅުވެސް ޞަޙާބީންގެ ޤަބުރުފުޅުތައް ފަދައިން (، ހަދައިފާނެކަމުގެ ބިރުނުވާނަމަ

އެހެނީ ޞަޙާބީން . މިބަސްފުޅުން އެކަން ރަނގަޅަށް ސާބިތުވެއެވެ.) ހުރީހެވެގޭގޮތަށް ނއެ، ވަކިވެ
ކަން އެކަލޭގެފާނަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅުމަތީގައި މިސްކިތް ބިނާނުކުރައްވާނެ

މަށް އިރާދަކުރެވޭ ކޮންމެ ތަނަކީވެސް ކުރުމާދުއެހެންކަމުން ނަ. ގަންނަވައެވެއެނގިވަޑައި
އެއީ . ކަށް މަސްޖިދޭ ކިޔެއެވެތަނަގައި ނަމާދުކުރެވޭ ކޮންމެ އެތަނެއް! އްތަކިއެއަދި. މަސްޖިދެކެވެ

  . ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވައިފައިވާ ފަދައިންނެވެ عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا
 ،تعاىل هللا" :މާނައީ )صحيح البخاري و صحيح مسلم( "جعلَت لي اَألرض مسجِداً وطَهوراً"

  )1(."ޑު މަސްޖިދެއްކަމުގައްޔާއި ޠަހާރަތުގެ ޒަރީޢާއެއްކަމުގައި ލެއްވިއެވެނބިންގަ، ތިމަންކަލޭގެފާނަށް

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن مسعودރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ  عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا

 رواه أمحد و( "الناسِ من تدرِكُهم الساعةُ وهم أَحياٌء، والَّذين يتخذُونَ القُبور مساجِدإِنَّ من شرارِ "

ދިރިތިއްބާ  ،މީސްތަކުންކުރެ އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި: "މާނައީ  )أبوحامت يف صحيحه
                                                                                                                                                            

ގެ  خلّة. އަކީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ލޯބިވުމެވެ خلّة. ބިވާ މީހާއެވެބޮޑަށް ލޯއަޑިން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެންމެ
   .ވެއެވެވުރެ މަތިވެރިވެގެންގެ މަޤާމަށް محبةމަޤާމު 

ޝަރީޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން . ކިޔަނީ ސަޖިދަކުރެވޭ ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ مسجِد ބަހުންޢަރަބި :يقول املترجم )1(
ސްތަކުން ކުނިއުކާ ގޮނޑު، މީ :مزبلَةމިސާލަކަށް . މަނާނޫން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

މީސްތަކުން  :الطَّرِيققَارِعةُ ގަބުރުސްތާނު،  :مقْبرة، ކުރާތަންޛަބަޙަނަވާރު މީސްތަކުން ޖަ :مزجرة
 :معاطن اِإلبِل ،)ގިފިލި(ފާޚާނާ، ނުވަތަ ފެންވަރާތަން  :احلَمام ،މަގު ގާއުޅޭނބިގާނހި) މެދުކެނޑުމެއްނެތި(

ވަނީ މިތަންތާނގައި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمކަޢުބާގެ ފުރާޅުކޮޅުމަތި،  :فَوق ظَهرِ بيت اِهللا ،ޖަމަލުކޮށި
ޤަބުރުސްތާނުގައި . ނެއެވެދާކުރެވިޔަވައި ކޮންމެ ތަނެއްގައި ނަމާދުމިތަންތަން ފި. ނަމާދުކުރުން މަނާކުރައްވާފައެވެ

  .اهـ .ސަޖިދައެއް ނުވާތީއެވެ ޢެއްއެއީ އެނަމާދުގައި ރުކޫ. ވެގެންވެއެވެކަށުނަމާދުކުރުން ހުއްދަ
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ޤަބުރުތައް މިސްކިތްތަކަށް ހަދާމީހުން ، ޤާއިމުވާމީހުންނާއިއެބައެއްގެ މައްޗަށް ޤިޔާމަތް 
  )1(."ހިމެނެއެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

އަށް އަޅުކަންކުރާ  هللاއެމިސްކިތުގައި ، ހެޔޮލަފާމީހެއްގެ ޤަބުރުކައިރީގައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށް .1
އަދި . ދުވެފައިވާ ވަޢީދުއަރިހުން ވާރިގެ  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللاމީހާގެ މައްޗަށް 

 .ކުރިނަމަވެސް މެއެވެކިތަންމެ ހެޔޮނިޔަތަކުން އެކަން ކުރާމީހާއެކަން

 .ހުރި ހަރުކަށި ވަޢީދުއަދި އެކަމުގައި، ހެދުން މަނާކުރެވިގެންވުމާއިބުދު، ސޫރަ ކުރެހުމާއި .2

ހަރުކަށިކަމާއެކު އެކަމުގެ ފަހަރު ފަހަރު މަތިން  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .3
ގައި އްވުމުވަޢީދު ބަޔާންކުރެ) ންކުރުމުގެޤަބުރުކައިރީގައި މިސްކިތްބިނާކޮށް އެތާނގައި އަޅުކަ(
ވަނީ އެންމެ ފުރަތަމައިންވެސް އެކަން އެކަލޭގެފާނު. ޢިބްރަތްވެއެވެ) މީސްތަކުންނަށް(

އަވަހާރަވެވަޑައިގަތުމުގެ ދެން އެކަލޭގެފާނު . މީސްތަކުންނަށް މަނާކުރައްވާފައެވެ
އަދި އެވަރުން  .ފަސްދުވަސްކުރިން އެކަން މީސްތަކުންނަށް މަނާކުރެއްވިއެވެ

އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެވަޑައިގަންނަވަމުންވެސް މީސްތަކުންނަށް އެކަން . ފުއްދާލެއްވީކީނޫނެވެ
  .މަނާކުރެއްވިއެވެ

، ފުޅު ވުޖޫދުވުމުގެވެސް ކުރިންއެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރު وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا عليه  .4

 . އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅު މަސްޖިދަކަށް ހެދުން މަނާކުރެއްވިއެވެ

ކުރުމަކީ ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން ތް ބިނާކޮށް އެތާނގައި އަޅުކަންޤަބުރުމަތީ މިސްކި .5
 . ވެގޮތެޤަބުރުފުޅުތަކާމެދު ކަންތައްކުރިއެބައިމީހުންގެ ނަބީންގެ 

                                                

ދުލުންކިޔާ މީހަކު  "هللا"ބިންމަތީގައި . ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ  ه وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا علي :فائدة )1(
ހިނދު ބިންމަތީގައި ދިރިތިބޭނީ އެންމެ  ޤާއިމުވާއެބަހީ ޤިޔާމަތް. ހައި ހިނދަކު ޤިޔާމަތްޤާއިމެއްނުވާނެއެވެހުރި

  .ނުބައި މީހުންނެވެ
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 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ޞާރާއިންގެ އެޢަމަލުގެ ސަބަބުންނަ، ޔަހޫދީންނާއި .6
 .އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ލަޢުނަތްލެއްވުން

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمޢަމަލުގެ ސަބަބުން ނަޞާރާއިންގެ އެ، ޔަހޫދީންނާއި .7
އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ލަޢުނަތްލެއްވުމުގެ އަޞްލު މަޤްޞަދަކީ މުސްލިމުންވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ 

 .ޤަބުރުފުޅާމެދު އެކަންކޮށްފާނެތީ އެކަމުން އެއުރެން ބިރުވެތިކުރެއްވުމެވެ

 .ނުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބު މިބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެގެ ޤަބުރުފުޅު ފާޅުރަސޫލާކީރިތި .8

 .މަސްޖިދަށް ހެދުމޭ ބުނެވުމުގެ މާނަވެސް މިބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ ޤަބުރުތައް .9

ޤާއިމުވާ ޤިޔާމަތް، ޤަބުރުތައް މަސްޖިދަށް ހަދާމީހުންނާއި ،صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .10
، ދެންފަހެ. ކުރެއްވިއެވެ مجعގައި އްހިނދު ދުނިޔޭގައިދިރި ތިބޭމީހުންގެ ވާހަކަ އެއްޙަދީޘްފުޅެ

ފެށުމުގެ ކުރިން ޝިރުކާ ހަމައަށް ވާޞިލުވެވޭ ޒަރީޢާއާއި ޝިރުކުގެ ، އެކަލޭގެފާނު ޝިރުކުފާޅުވެ
 . އަންޖާމު ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ

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

ސޫލާގެ އުއްމަތް ރަ(ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ! ކިއެއްތައަދި. ންނަށް ރައްދުކުރެއްވިއެވެއަހުލުވެރި
. އިން އެދެ މަޒުހަބު އިސްތިސްނާކުރެއްވިއެވެހަތްދިހަ ދެ ފިރުޤާ) ބައިބައިވެގެންގޮސް އުފެދޭ

އޭ  جهميةއަނެއް މަޒުހަބަކީ . ޒުހަބެވެކިޔުނު މަ އޭ ضةرافއޭގެތެރެއިން އެއް މަޒުހަބަކީ 
ކުރަން ފެށުނީ ޤަބުރަށް އަޅުކަން، ކުރުމާއިމުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ޝިރުކު. ކިޔުނު މަޒުހަބެވެ

އަދި ޤަބުރުތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ . އޭ ކިޔުނު މަޒުހަބުގެ ސަބަބުންނެވެ رافضة
 )1(.އިމީހުންނެވެމިސްކިތްތައް ބިނާކުރީވެސް މިބަ

                                                

 تفْترِق أُمتي علَى ثَالث وسبعين" .ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا :يقول املترجم )1(

  )رواه الترمذي( ".ما أَنا علَيه وأَصحابِي: "؟ قَالَ اِهللا ولَسرومن هي يا: ، قَالُوا"ملَّةً كُلُّهم في النارِ إِالَّ ملَّةً واحدةً
އެންމެ ޖަމާޢަތެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ . ޖަމާޢަތަށް ބައިބައިވެގެން ދާނެއެވެ 73ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތް : "މާނައީ
 ؟ތޯއެވެއެ، ނަރަކައަށް ނުދާ ޖަމާޢަތަކީ ކޮބައި. ޞަޙާބީން ދެންނެވިއެވެ. ތްތަކެއް ދާނީ ނަރަކައަށެވެޢަޖަމާ

  =އި، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން އުޅުއްވިގޮތަށް އުޅުނު މީހުންގެއެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނާ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
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ންނެވިކަން ޖެހިވަޑައިގެފުބޮޑަށް ތަކުލީޑައިގެންނެވި ވަގުތުގައި ވަރަށްއަވަހާރަވެވަ ކީރިތިރަސޫލާ .12
 . ބަޔާންވުން

ގެ ޚަލީލަކަށްވެވަޑައިގަތުމުގެ ޝަރަފު  تعاىل هللاއަށް  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .13
 .ލިބިވަޑައިގަތުން

 .ކޮށް ބަޔާންވެގެންވުންރެ މަތިވެރިވެގެންވާކަން ޞަރީޙަވުގެ މަޤާމަށް محبةُގެ މަޤާމު  خلَّةُ .14

ކަން  أبوبكر الصديق رضي اهللا عنهޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތްވެގެންވާ ޞަޙާބީއަކީ  .15
 .ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެގެންވުން

ޚިލާފަތަށް ގެ ގެފާނު أبوبكرއެކަލޭގެފާނުގެ ޙަދީޘްފުޅުގައި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .16
 .އިޝާރަތްކުރެއްވުން

  
++++++++  

                                                                                                                                                            
މި ދެޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ ބާޠިލުވެގެންވާލެއް  ،އޭ ކިޔުނު ޖަމާޢަތް جهميةއޭ ކިޔުނު ޖަމާޢަތާއި  رافضة." ޖަމާޢަތެވެ

ހަތްދިހަދެ ޖަމާޢަތުންވެސް  ދީޘްގައި ބަޔާންވެގެންއެވާ ބާޠިލުޑުކަމުން ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އިސްވެދިޔަ ޙަބޮ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه . ވެގެންވާ ޖަމާޢަތެކެވެންގެ ނުބައިއި شيعة އިންނަކީ  رافضة .ކުރެއްވިއެވެއެއްކިބާ
ގެ އިޢުލާންކުރުން މިއީ  براءةކުރުމާއި، އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން ނިސްބަތްތައް ރުގެ ޞަޙާބީންނަށް ހަޑިހުތު وسلّم

އެހެނިހެން  އިގެ އަހުލުބައިތުން ފިޔަވަ اهللا عليه وسلّم رسول اهللا صلّى! ކިއެއްތައަދި .ޢާރެވެގެ ޝިއެބައިމީހުން
. ނުވަތަ މޫނު އަނބުރާލުމެވެ. ދޫކޮށްލުމެވެ: ގެ މާނައަކީ رفْض .ށް މިބައިމީހުން ބުނެއުޅެތެވެޞަޙާބީން ކާފިރުކަމަ
އިމީހުން އަށް މިބަ بن علي بن أيب طالب حسني علي بنزيد بن އިންނޭ ކިޔުނު ގޮތަކީ  رافضةމިބައި މީހުންނަށް 

ރާއި ޢުމަރުގެ ކިބައިން ކުއަބޫބަ. ފަހު މިބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނަށް ބުންޏެވެހަނގުރާމައިގެ ބައިޢަތުހިފުމަށް
އިންކާރުކުރައްވާ އެކަމާ  زيد بن علي. ކުރާނީ އޭރުންނެވެކަލޭގެފާނާ އެކުގައި ހަނގުރާމަ އަހުރެމެން. ރީއަވާށެވެބަ

ގެ ކިބައިން އެދެބޭކަލުން. ވަޒީރުންނެވެގެ ދެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمކަލުންނަކީ އެދެބޭ. ވިދާޅުވިއެވެ
އެބައި . އަނބުރައިލައިފޫއެވެގެ ކިބައިން މޫނުނުމީހުން އެކަލޭގެފާދެން މިބައި. އަހުރެން ބަރީއައެއްނުވާނަމެވެ

އަށް  السمرقَندي جهم بن صفْوان: އިންނަކީ جهمية. މިހެންވެގެންނެވެ އިންނޭ ކިޔުނީ رافضةމީހުންނަށް 
ރުއާނާއި ސުންނަތުން ސާބިތުވެގެންވާ ގެ ޒާތުފުޅަށް ޤު تعاىل هللا، ކީމިބައި މީހުންނަ. ނިސްބަތްވެގެންވާ މީހުންނެވެ

  .أهـ .ކަކަށް އިންކާރުކުރާމީހުންނެވެހުރިހާ ސިފަފުޅުތަ
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 هللاދިއުމުގެ އަންޖާމަކީ  އިމެދު ހައްދުފަހަނަޅަ ޞާލިޙުންގެ ޤަބުރުފުޅުތަކާ
ސިއްޔަތުން އަޅުކަންވެވުންކަން ހައި ބުރުފުޅުތަކަށް ބުދުތަކެއްގެޤަފިޔަވައި އެ 

  ނަންގަތް ބާބު

  

  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން 

رواه مالك ( "جِداللَّهم الَ تجعلْ قَبرِي وثَناً يعبد، اشتد غَضب اِهللا علَى قَومٍ اتخذُوا قُبور أَنبِيائهِم مسا"
   )يف املوطأ
އަޅުކަންވެވޭ ބުދަކަށް ، ބުރުފުޅުޤަރަސޫލާގެ ތިމަން! އޭހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ": މާނައީ
ގެ  هللاބުރުފުޅުތައް މަސްޖިދުތަކަކަށް ހެދިމީހުންގެ މައްޗަށް ޤައެބައެއްގެ ނަބީންގެ ! ވާނދޭވެނުހައްދަ

  ".ކޯފާ ގަދަފަދަވެގެންވެއެވެ

މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި  Z {  ~ �]  -رمحه اهللا-اإلمام حممد بن جرير الطربي 
، ގެ ކިބައިން السلمي سفيان الثوري، منصور ގެ ކިބައިން الثوريسفيان އެކަލޭގެފާނުގެ ސަނަދުން 

އަކީ ޙައްޖު މޫސުމުގައި  "الَت". މުޖާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ منصور، جماهد
އޭނާ މަރުވުމުން . ހަދައިގެން ބޯންދޭން އުޅުނު މީހެކެވެ ޙައްޖުވެރިންނަށް ގޮދަނުން ސަރުބަތު

  .ބުރުވަށައިގެން ތިބެއްޖައޫއެވެޤައޭނާގެ ) ޅުކަމުގެ ނިޔަތުގައިއަ(މީސްތަކުން 

. ގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ ابن عباسރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް أبو اجلوزاء،އަދި ހަމަމިފަދައިން 
ހަދައިގެން ބޯންދޭން އުޅުނު  އަކީ ޙައްޖު މޫސުމުގައި ޙައްޖުވެރިންނަށް ގޮދަނުން ސަރުބަތު "الت"

  . މީހެކެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن عباسރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދިވެސް މާތް
  .ވިދާޅުވިއެވެ
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رواه أهل ( "والسرجزائرات القُبورِ، واملُتخذين عليها املَساجِد  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم لَعن رسولُ اِهللا"
 މަތީ މަސްޖިދުތައް ހަދާގެ ޤަބުރުތަކު، ޤަބުރުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އަންހެނުންނަށާއި: "މާނައީ )السنن

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަދި ޤަބުރުތަކުގެ މަތީ ވޮށްތައް ދިއްލާ މީހުންނަށް 
  ."ލަޢުނަތްލެއްވިއެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތަފްސީރު )ދިރޭ އެއްޗެހީގެ ސޫރައިގައި ހެދިފައިވާ ބުދުތަކުގެ( ގެ أَوثَانُ .1

 .ޢިބާދަތުގެ ތަފްސީރު .2

 تعاىل هللا ވެދާނެކަމަށް ބިރުފުޅުގަތް ކަމަކުން މެނުވީއެކަމެއް ،صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .3
 . ނުގަންނަވައެވެރައްކައުތެރިކަމަށް އެދިވަޑައި ގެ ޙަޟްރަތުން

އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅު އަޅުކަންވެވޭ ބުދަކަށް ނުހެއްދެވުމަށް  ،صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .4
މަސްޖިދުތަކަކަށް ހެދުމާއި  ނަބީބޭކަލުންގެ ޤަބުރުފުޅުތައް، އެކުއެކީ އަށް ދުޢާކުރެއްވުމާ هللا

 . ގޮތުންވެސް ބަޔާންކުރެއްވިއެވެބެހޭ

 ގެ ކޯފާ تعاىل هللاމީހުންގެ މައްޗަށް  ހެދި މަސްޖިދުތަކަކަށްޤަބުރުފުޅުތައް ނަބީބޭކަލުންގެ  .5
 .ވެގެންވާކަން ބަޔާންވުންގަދަފަދަ

ޒަމާނުގައި ޢަރަބިންގެ އެންމެ ޖާހިލިއްޔަ، މު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައިންމިބާބުގެ އެންމެ މުހި .6
 . އަށް އަޅުކަންކުރަން ފެށުނުގޮތް ދެނެގަތުން ހިމެނެއެވެ "الت"ބޮޑުބުދު ކަމުގައިވި 

 .އަކީ ހެޔޮލަފާ މީހެއްގެ ޤަބުރެއްކަން ދެނެގަތުން "الت" .7

ކިޔުނު ގޮތްވެސް  "الت"އަދި އޭނާއަށް . ނަމެވެ އަކީ އެ ޤަބުރުގައިވާ ހެޔޮލަފާ މީހާގެ "الت" .8
ކިޔުނު ގޮތަކީ ޙާޖީންނަށް ގޮދަނުން  "الت"އެބަހީ އޭނާއަށް . (ބަޔާންވެގެންވެއެވެ

 .)ކިޔަނީ މިކަންކުރާ މީހާއަށެވެ "الت". ސަރުބަތުހަދައިގެން ބޯންދޭން އުޅުނީމައެވެ
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 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمޤަބުރުތަކަށް ގިނަގިނައިން ޒިޔާރަތްކުރާ އަންހެނުންނަށް  .9
 .ލަޢުނަތްލެއްވުން

 .ލަޢުނަތްލެއްވުން) އެކަލޭގެފާނު(ނަށްވެސް ޤަބުރުތަކުގެ މަތީގައި ވޮށްދިއްލާ މީހުން .10
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ހަމައަށް ރައްކައުތެރިކުރެއްވުމާއި ޝިރުކާ " އިން"ތައުޙީދުގެ  އްޔާ،ނަބިކައުއިތުރު
ކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ބަންދު މަގުތަކެއް ވާޞިލުކޮށްދޭ އެންމެހާ

  ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު

  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

[   §   ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |
ª  ©    ¨   ®  ¬  «   ¯  °    ¸  ¶µ      ´       ³    ²  ±    º¹
¼    »         ¾  ½Z )129-128: التوبة(   
. ޖެއެވެއަތުވެއްހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ރަސޫލަކު : "މާނައީ

ތިޔަބައިމީހުންނަށް . ތަކުލީފުތައް އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ބުރަފުޅުވެގެންވެއެވެތިޔަބައިމީހުންނަށް ޖެހޭ
މުއުމިނުންނަށް ހަމްދަރުދީވެ . އެކަލޭގެފާނު ދަހިވެތިވެވަޑައިގެންވެއެވެ) ލިބުމުގެ މައްޗަށްހިދާޔަތް(

އިމީހުން ކަލޭގެފާނުގެ ދަޢުވަތު ޤަބޫލުކުރުމުން މޫނު އެބަ، ދެންފަހެ. އޯގާތެރިވެވަޑައިގެންވެއެވެ
އެކަލާނގެއީ . އެވެފުދެ هللاގެފާނަށް ތިމަން ކަލޭ. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ، އަނބުރާލައިފިނަމަ ފަހެ

. ނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެއެއްވެސް އިލާހަކުއެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން 
އެކަލާނގެއީ ބޮޑުވެގެންވާ ޢަރުޝުގެވެރި . ތިމަންކަލޭގެފާނު ވަކީލުކުރަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށެވެ

  ." ރަސްކަލާނގެއެވެ

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

   "لُّوا علَي، فَإِنَّ صالَتكُم تبلُغنِي حيثُ كُنتمتجعلُوا بيوتكُم قُبورا، وال تجعلُوا قَبرِي عيداً، وص الَ"
   ) رواه أبو داود بإسناد حسن(
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ކުރުން ނަތްނަމާދުތައްސުން، ކިޔެވުމާއިއެގެތަކުގައި ޤުރުއާން (ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް : "މާނައީ
އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅު ޢީދުކުރެވޭ . ޤަބުރުސްތާނަކަށް ނުހަދާށެވެ) ދޫކޮށްލައި

. ކިޔަވާށެވެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްއަދި ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން. ތަނެއްކަމުގައި ނުހަދާށެވެ
ކިޔަވާ ޞަލަވާތްތައް ތިޔަބައިމީހުން ކޮންމެ ތަނެއްގައި އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން 

              العابدين علي بن حسني زين އަދި." ވީނަމަވެސް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ފޯރާނެއެވެ
 صلّى اهللا رسول اهللاމީހަކު ، އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނަށް. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ -رمحه اهللا-

ގެ ޤަބުރުފުޅު ވަށައިގެންވާ ފާރުގެ އާނގުވަޅަކުން ވަދެ އެކަލޭގެފާނުގެ  عليه وسلّم
رسول . ޤަބުރުފުޅުކައިރީގައި ދުޢާކުރަން ހުއްޓައި ފެނިވަޑައިގެން އެކަން މަނާކުރައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ

ކާފާފުޅުގެ ކިބައިން ، )ގެފާނު علي(ގެ ކިބައިން އަހުރެންގެ ކާފާފުޅު  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
ޙަދީޘްފުޅެއް ތިބާއަށް  ހިކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެރިވާ  ގެފާނު حسنيއަހުރެންގެ ބައްޕާފުޅު 
  .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ؟ ބަޔާންކޮށްދެއްވަންހެއްޔެވެ

رواه يف (  "إِنَّ تسليمكُم لَيبلُغنِي أَين كُنـتمالَ تتخذُوا قَبرِي عيداً والَ بيوتكُم قُبورا، وصلُّوا علَي فَ"
ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅު ޢީދުކުރެވޭ ތަނެއްކަމުގައި : "މާނައީ  )املختارة

ކިޔެވުމާއި ސުންނަތް  އެގެތަކުގައި ޤުރުއާން(އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް . ނުހަދާށެވެ
ކަލޭގެފާނުގެ އަދި ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން. ބުރުސްތާނަކަށް ނުހަދާށެވެޤަ) ދޫކޮށް ކުރުންނަމާދުތައް

) ތިމަންކަލޭގެފާނަށްކުރާ(އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން . ކިޔަވާށެވެމައްޗަށް ޞަލަވާތް
  ."އެވެސަލާމްތައް ތިޔަބައިމީހުން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވީނަމަވެސް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ފޯރާނެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރުވަ 129، 128ތައުބާ ސޫރަތުގެ  .1

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

މަތުގެ އެބަހީ އެކަލޭގެފާނުގެ އުއް( އަހުރެމެންނަށް وسلّم صلّى اهللا عليه رسول اهللا .3
އެކަލޭގެފާނުގެ ، ދަހިވެތިވެވަޑައިގަތުމާއި) ލިބުމުގެ މައްޗަށްމީސްތަކުންނަށް ހިދާޔަތް

 .އޯގާތެރިކަމާއި ހަމްދަރުދީ ބަޔާންވެގެންވުން
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މާތް ޢަމަލުތަކުގެ ފުޅަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ އެންމެގެ ޤަބުރު صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .4
ތެރެއިންވާ ޢަމަލެއްކަމަށްވުމާއެކުވެސް ވަކި ޚާއްޞަގޮތަކަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅަށް 

 .ޒިޔާރަތްކުރުން މަނާކުރެއްވުން

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

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

ނުކުރެވޭނެކަން ޞަޙާބީންގެ އަރިހުގައި ބުރުސްތާނުގައި ނަމާދުޤައެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން  .7
 .ސާބިތުވެގެންވެއެވެ

ބަޔާންކުރައްވައިފައިވާ  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا ޞަލަވާތާއި ސަލާމާ ބެހޭގޮތުން .8
މީހަކު އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ކިޔަވާ ޞަލަވާތާއި ކުރާ ސަލާމް އެކަލޭގެފާނުގެ ، ސަބަބަކީ

. މެއެވެ އެއީ އޭނާ ކިތަންމެ ދުރުގައިހުރެ އެކަންކުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް. އަރިހަށް ފޯރުމެވެ
ކައިރިވެގެން ކަމުގައި  ބުރުފުޅާރާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނަށް މިކަން ފޯ

 .ހީކުރުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއްނެތެވެ

އަދި އެކަލޭގެފާނު . (ވާކަން ސާބިތުވުންގައިގެ ޢާލަމުބަރުޒަޚު صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .9
 ގެއެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުން) ގައި އޮންނެވި ކަމުގައިވީނަމަވެސްގެ ޢާލަމުބަރުޒަޚު

ސަލާމް ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ކިޔެވޭ ޞަލަވާތާއި 
 .އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ހުށައެޅެއެވެ

  

  

  
++++++++  
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  ނަންގަތް ބާބު ހަމަކަށަވަރުން މިއުއްމަތުގެ ބަޔަކު ބުދަށް އަޅުކަންކުރާނެ ވާހަކަ
  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

[ É  È  Ç    Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê
×  Ö  Õ   Ô    Ú  Ù  ØZ )51: النساء(   

ގެފާނު ކަލޭ) ޔަހޫދީން(އެއް ދެވުނު މީހުން ސާއްހިި) އެބަހީ ތައުރާތުން(ފޮތުން : "މާނައީ
އަދި ކާފިރުންނަށް . ވެތެއިޠާނަށް އެބައިމީހުން އީމާންވެޝަ، ބުދަށާއި؟ ނުގަންނަވަންތޯއެވެދެކިވަޑައި

  ."ލިބިގެންވާ ބައެކެވެމިނުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ހިދާޔަތްމިބައިމީހުންނަކީ މުއު. ބުނެތެވެ) އިޝާރާތްކޮށް(

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[ W  V   U  T  S  R   Q  P  O  N  ML  K   J  I  H   G  F  E   D     
YX  Z  )60 :املائدة(   
 !ވިދާޅުވާށެވެ) ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނަށް(ކަލޭގެފާނު .) މުޙައްމަދުގެފާނެވެއޭ : "(މާނައީ

ތުގައި ގެ ޙަޟްރަ هللاތިޔަބައިމީހުން އަހުރެމެންގެ މައްޗަށް ތިޔަބަޔާންކުރާ ޢައިބުތަކަށްވުރެ 
 هللاއެއީ ؟ ހެއްޔެވެންވެގެންވާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ތިމަންކަލޭގެފާނު ބުނެދެއްވައަންޖާމުގެގޮތުން ނުބައި

އެބައެއްގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ، އެބަޔަކުދެކެ ކޯފާވެވޮޑިގެންވުމާއި، އެބަޔަކަށް ލަޢުނަތްލެއްވުމާއި
ކުރާ އްގެ ތެރެއިން ޠާޣޫތަށް އަޅުކަންއަދި އެބައެ، އޫރުތަކަކަށް ހެއްދެވުމާއި، ރާމާމަކުނުތަކަކަށާއި
  ."ބަޔަކު ލެއްވުމެވެ

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[   C  B  A  @   ?  >  =  <Z  )21 :الكهف(  
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ންނާމެދު ހިނދު އެބައިމީހު ކަހުފުބާގައިގެ މީހުން ހޮހޮޅައިގެ ތެރޭގައި އަވަހާރަވީ(" :މާނައީ
) އެހިނދު. އުޅެއްޖައޫއެވެތަކުންގެ ބަސް އިޚުތިލާފުވެގެންބެހޭގޮތުން މީސް ކުރާނެގޮތާކަންތައް

ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން . ގަދަވެގަތް މީހުން ބުނެފޫއެވެކަހުފުބާގައިގެ މީހުންގެ މުޢާމަލާތަށް 
  ."ހުށީމުއެވެމަތީގައި މަސްޖިދެއް ބިނާކުރާ) ޤަބުރުތަކުގެ(އެބައިމީހުންގެ 

عليه  رسول اهللا صلّى اهللاހަމަކަށަވަރުން . އެވެއްވިރިވާކުރެ اخلدري أبوسعيدރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
  .ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ  وسلّم

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

، ވީފަދައިން ތިޔަބައިމީހުންފަތާ އެއްގޮތްވެ ބަރާބަރުވަރައަނެއްދުނީގެ ވަރަފަތް  ދުނީގެއެއް: "މާނައީ
އުޅުނު ކޮށް އެބަހީ އެބައިމީހުން. (ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުންގެ ގޮތްތަކާ ތަބާވާނެތެވެ

އެއްގެ ހަރަށް  ضبއެބައިމީހުން .) ޢަމަލުތައް ހަމަ ތިޔަބައިމީހުންވެސް ކުރާނެތެވެ
އޭ . ޞަޙާބީން ދަންނަވައިފިއެވެ ".ތިޔަބައިމީހުންވެސް އެހަރަށް ވަންނާނެތެވެވީނަމަ ވަންކަމުގައި

ކަލޭގެފާނުގެ މުރާދަކީ ޔަހޫދީންނާއި ) ކުރީގެ މިސްތަކުންނޭ ވިދާޅުވުމުގައި( !ގެ ރަސޫލާއެވެهللا
  "؟ދެން ކޮންބައެއްހެއްޔެވެ) އެބައިމީހުންނޫން(". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ ؟ ނަޞާރާއިންތޯއެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليهހަމަކަށަވަރުން . އެވެއްވިރިވާކުރެ ثوبانރުއްސުންލެއްވި هللا ތްމާއަދި 
   .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم

منها، إِنَّ اَهللا زوى لي اَألرض فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها، وإِنَّ أُمتي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لي "
الَ  اَألحمر واَألبيض، وإني سأَلْت ربي ُألمتي أَنْ الَ يهلكَها بِسنة بِعامة، وأَنْ: وأُعطيت الكَنزينِ

ني إِذَا قَضيت إِ! يامحمد: يسلِّطَ علَيهِم عدواً من سوى أَنفُِسهِم، فَيستبِيح بيضتهم، وإِنَّ ربي قَالَ
كَهم بِسنة بِعامة، وأَالَّ أُسلِّطَ علَيهِم عدوا من سوى هلقَضاًء فَإِنه الَ يرد، وإِني أَعطَيتك ُألمتك أَالَّ أُ

ارِها، حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضاً ويسبِي أَنفُِسهِم، فَيستبِيح بيضتهم، ولَوِ اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَ
  )صحيح مسلم( " بعضهم بعضاً

وإِنما أَخاف علَى أُمتي اَألئمةَ املُضلِّين، وإِذَا وقَع علَيهِم السيف لَم "  :رواه الربقاين يف صحيحه وزادو
من أُمتي بِاملُشرِكين، وحتى تعبد فئاَم من أُمتي  القيامة، والَ تقُوم الساعةُ حتى يلْحق حييرفَع إِىل يومِ 
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هأَن معزي مونَ ثَالثُونَ، كُلُّهي كَذَّابتي أُمكُونَ فيس هإِنثَانَ، واَألو الن ماتاَ خأنو ،بِيي، ندعب بِيالَ ن ،نيبِي
   "رك وتعالَىتزالُ طَائفَةٌ من أُمتي علَى احلَق منصورةً، الَ يضرهم من خذَلَهم، حتى يأْتي أَمر اِهللا تبا والَ

ކުރުޖައްސަވާލައްވާ ކުޑަކޮށް ދައްކަވައި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ބިން  تعاىل هللاހަމަކަށަވަރުން : "މާނައީ
އަދި . ގެ މަޝްރިޤާއި މަޣްރިބު ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެމުއެހިނދު ތިމަންކަލޭގެފާނު ބި. ލެއްވިއެވެ

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  ޖެއްސެވިބިންކުރު سلطنة،ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ 
އެއީ . އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދެ ޚަޒާނާ ދެއްވުނެވެ. ވެދައްކަވައިލެއްވުނު ހިސާބަށް ފޯރާނެއެ

ހުދުގެ މުރާދަކީ ރޫމުގެ . ރަތުގެ މުރާދަކީ ފާރިސްކަރައިގެ ކިސްރާގެ ޚަޒާނާތަކެވެ. (ހުދެވެ، ރަތާއި
އެބަހީ ފާރިސްކަރައާއި ރޫމުކަރަ ފަތަޙަވެ އެދެތަނުގެ ވެރިކަމާއި ޚަޒާނާތައް . ޤައިޞަރުގެ ޚަޒާނާތަކެވެ

 ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ، އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު.) ނަށް މިލްކުވާނެއެވެމުސްލިމުން
ތަދުމަޑުކަމަކުން މު އާންވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތް 

ންގެ ރަށްތަކާއި މުދާތައް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކު، ނުލެއްވުމަށާއިހަލާކުކޮށް
ނުކުރެއްވުމަށް ޔަވައި އެއުރެންގެ މައްޗަށް ވެރިރާނޭ ދުޝްމިނަކު އެއުރެންގެ ތެރެއިން ފިކުހަލާކު

! އޭ މުޙައްމަދެވެ. ދެން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. އެދިދެންނެވީމެވެ
. ނުކުރެވޭނެއެވެނދު އެފައިސަލާ އަނބުރާ ރައްދެއްހި ކުރައްވައިފިފައިސަލާއެއް هللاތިމަން 

 ވަޑައިގަތުންއެދި ވަޑައިގަތްއުއްމަތަށް ކަލޭގެފާނު ތިޔަ އެދިކަލޭގެފާނުގެ  هللاހަމަކަށަވަރުން ތިމަން 
އަދި . ހުށީމެވެދުމަޑުކަމަކުން އެއުރެން ހަލާކުނުކުރައްވާތަމު އާންއެބަހީ . އިޖާބަކޮށްދެއްވައިފީމެވެ
އުރެންގެ ނަކު އެއުރެންގެ ތެރެއިން ފިޔަވައި އެމިޝްމުދާތައް ހަލާކުކުރާނޭ ދު، އެއުރެންގެ ރަށްތަކާއި

އެއުރެންނާ ޚިލާފަށް  ކަންކޮޅުތަކެއްގެ މީހުން ރިހާހުދުނިޔޭގެ . ކުރައްވާހުށީމެވެމެނުމައްޗަށް ވެރިއެއް
ހަލާކުކޮށް ހައްޔަރުވެސް އަނެކަކު  އެހެންނަމަވެސް އެއުރެން އެކަކު. މެއެވެ ޖަމާވީނަމަވެސް

ވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ  حافظ برقاينއަދި . މި ހަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ އިމާމު މުސްލިމެވެ." ވެތެކުރާނެ
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ . "އަދި އިތުރަށް ރިވާކުރެއްވިއެވެ. ގައި މިޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވިއެވެ )الصحيح(

. ކެއް ވެދާނެތީއެވެގަންނަނީ މަގުފުރައްދާނެ އިމާމުންތަޗަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ބިރުފުޅުއުއްމަތުގެ މައް
 ހަމައަށް އެކަނޑި އުފުލައިލެވިއްޖެނަމަ ޤިޔާމަތާ އަދި އެއުރެންގެ މައްޗަށް އެއްފަހަރުވެސް ކަނޑި

އަދި ހަމަ ، އެކުވެ މަތުން ޖަމާޢަތެއް މުޝްރިކުންނާއަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއް. ނުވާނެއެވެމަނައެއް
ކޮށްފުމަށް ދާންދެން ޤިޔާމަތެއް ދަށް އަޅުކަންޖަމާޢަތްތަކެއް ބު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުން

. އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގައި ތިރީސް ކައްޛާބުންވާނެއެވެ. ޤާއިމެއްނުވާނެއެވެ
ފަހުގެ ނަބިއްޔާއަކީ އަދި އެންމެ .ކުރާނެއެވެއްޛާބަކުވެސް ނަބީކަމަށް ދަޢުވާކޮންމެ ކަ
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އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ . ނުވެއެވެފާނަށްފަހު އެއްވެސް ނަބިއްޔަކުތިމަންކަލޭގެ. ތިމަންކަލޭގެފާނެވެ
އެއުރެން . ބަޔަކު ޙައްޤުގެ މަތީ ދެމިތިބޭނެތެވެ ނަޞްރު ލިބިގެންވާ) ގެ ޙަޟްރަތުން هللا(އުއްމަތުން 
ގެ  هللاއެއީ . އުޅޭ ބައެއްގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް އެއުރެންނަކަށް ނުވާނެއެވެކޮށްލަންނިކަމެތި

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

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 51ނިސާ ސޫރަތުގެ  .1

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 60މާއިދާ ސޫރަތުގެ  .2

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 21ކަހުފު ސޫރަތުގެ  .3

ބުދަށާއި ޝައިޠާނަށް އީމާންވުމުގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން : މު މައްސަލައަކީންއެންމެ މުހި .4
ނުވަތަ ބުދަށާއި ؟ ދޭތެރޭގައި ޔަޤީންކުރުންހޭ އާއެއީ ހަމައެކަނި ބުދާއި ޝައިޠާނާ. ބަޔާންވުމެވެ

ޝައިޠާނާއަށް ނަފުރަތްތެރިވެ އެދެސޮރުންގެ ބާޠިލުކަން ދެނެގެންވީނަމަވެސް އެދެސޮރުންނަށް 
 ؟ވުންހޭމުވާފިޤުއަޅުކަންކުރާ މީހުންނާ 

ޑަށް އެބައިމީހުންނަށް ވުރެ ބޮކާފިރުންނާމެދު މުއުމިނުންނަށް ރުކަން ޚުދު އެނގޭކާފި އެބައެއްގެ .5
 . ޔަހޫދީން ބުނެފައިވާ ބުނުން ލިބިގެންވާ ކަމަށްހިދާޔަތް

ގެންވާ މައްސަލައަކީ ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި މިބައިމީހުން މިއުއްމަތުގައި ގަސްދުކުރެވިމިބާބުގައި  .6
ކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅުގައި ރިވާ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދު هللاއެއީ މާތް. ވާނޭކަމެވެ

 . ސާބިތުވެގެންވާ ފަދައިންނެވެ

 .ބަޔަކު ބުދަށް އަޅުކަންކުރާނެ ވާހަކަ ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެގެންވުން ބައިވަރުމިއުއްމަތުން އެތައް .7

. ކުރާ ބަޔަކު ނިކުތުމެވެނަބީކަމަށް ދަޢުވާ) މިއުއްމަތުން(އެންމެ އަޖައިބުވެގެންވާ މައްސަލައަކީ  .8
ކަމަށް ދަޢުވާކުރީ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަކިޔާ ނަބީމީނާވެސް . އެވެ خمتار الثقفيމިސާލަކަށް 
އަކީ  وسلّم عليه رسول اهللا صلّى اهللاއަދި . ފަރުދެއްކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ޙާލުގައެވެ މިއުއްމަތުގެ
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އަދި . ގައެވެޙައްޤު ރަސޫލާކަމާއި ޤުރުއާނަކީ ޙައްޤު ފޮތްކަންވެސް ޤަބޫލުކުރާ ހާލު
ޤުރުއާނުގައި ފާނަކީ އެންމެފަހުގެ ނަބިއްޔާކަމަށް އެއްމަދުގެޙަހަމަކަށަވަރުން މު
އިރުވެސް  ގައި އިދިކޮޅުކަން ފާޅުވެގެންވާއޭނާގެ މިހުރިހާ ކަމެއް. ސާބިތުވެގެންވެއެވެ

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

 އްކޮށްޙައްޤު އެ ންދިޔަފަދައިން މިއުއްމަތުނެތިގެން ށްކޮއްއެ ތަކުން ޙައްޤުއިސްވެދިޔަ އުއްމަތް .9
ޙައްޤުގެ މަތީ ) ހެންދެންޤިޔާމަތާ ޖެ! (ކިއެއްތައަދި، ނުދާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރުނެތިގެން

 . ވެތެބަޔަކުމީހުން ދެމިތިބޭނެ

އެކުވެސް  ވުމާއަފްރާދުން މަދުވެގެންއުރެންގެ އެ، ބޮޑު ނިޝާނަކީޙައްޤުގެ އަހުލުވެރިންގެ އެންމެ .10
އުޅޭ ބައެއްގެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ފުވެ އެއުރެން ނިކަމެތިކޮށްލަންއެއުރެންނާ ޚިލާ

 .އެއުރެންނަކަށް ނުވާނެކަމެވެ

 .ން ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް ދެމިތިބުން އެއީ ޝަރުޠެކެވެކަށަވަރުން އެޙައްޤުގެ އަހުލުވެރިހަމަ .11

   .އަންނަނިވި ބޮޑެތި ނިޝާންތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެއިސްވެދިޔަ ޙަދީޘުފުޅުން  .12

ކައިރިކޮށް  މަޝްރިޤާއި މަޣްރިބު تعاىل هللاއެކަލޭގެފާނަށް  صلّى اهللا عليه وسلّم، رسول اهللا §
. އަދި އެކަމުގެ މަޤްޞަދުވެސް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ .ދެއްވުންވައިލެއްވިކަމުގެ ޚަބަރުދައްކަ

، އެއީ ބިންގަނޑުގެ ދެކުނާއި. ދިޔައެވެގޮތަށް ކަންތައްވެގެން ރުދެއްވިފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޚަބަ
އުތުރުގެވާހަކަ ، އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ދެކުނާއި. (އުތުރު ފިޔަވައެވެ

 .)ނުކުރައްވައެވެކުރެއްޛި

 .ދެއްވުންދެ ޚަޒާނާ ދެއްވިކަމުގެ ޚަބަރު تعاىل هللاއެކަލޭގެފާނަށް  §

 .ދެއްވުންކޮށްދެއްވި ކަމުގެ ޚަބަރުބައިޖާ تعاىل هللاއެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށްޓަކައި ދެ ދުޢާ  §

 .ކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވުން ދެއްވިނުކޮށްއެކަލޭގެފާނުގެ ތިންވަނަ ދުޢާ އިޖާބަ §

ނޑި އެކަ )ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް( އުފުލައިލެވިއްޖެނަމަ ކަނޑި މައްޗަށް އުއްމަތުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ §
 .ޚަބަރުދެއްވުން ކަމުގެމަނާނުވާނެ
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ކު އަނެކަކު ހައްޔަރުކޮށް އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އަނެކަކު ހަލާކުކޮށް އަދި އެކަަ §
 .ކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވުންއުޅޭނޭ

 .ތަކެއް ވާނޭކަމުގެ ބިރުފުޅުގަތުންއްޗަށް މަގުފުރައްދާނޭ އިމާމުންއެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މަ §

 .ކުރާނެ ބަޔަކު ފާޅުވާނޭކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވުންނަބީކަމަށް ދަޢުވާމިއުއްމަތުން  §

ކަމުގެ  ދެމިއޮންނާނެ) ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް(ލިބިގެންވާ ޖަމާޢަތެއް ގެ ޙަޟްރަތުން ނަޞްރު هللا §
އެއީ . ވެގެން ދިޔައެވެ މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް އެކަލޭގެފާނު ޚަބަރުދެއްވިގޮތަށް. ޚަބަރުދެއްވުން

  .މެއެވެ އެކުވެސްވުމާގައިވާކަމެއް ކަމުވުމަކީ ވަރަށް ދުރުގައިރިހާ ކަމެއްބުއްދީގެގޮތުން މިހު

ގެ މައްޗަށް ހަމައެކަނި އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، .13
 .ގަންނަނީ މަގުފުރައްދާނޭ އިމާމުންތަކެއް ވެދާނެތީކަމުގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވުންބިރުފުޅު

ބުދަށް ) އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުން( عليه وسلّم،رسول اهللا صلّى اهللا  .14
 .ވުންއްމަފްހޫމުގެ މައްޗަށް ހުޝިޔާރުކުރެއަޅުކަންކުރުމުގެ މާނައާއި 
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  ުރާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބޙުސި
  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ  اهللا تعاىل

 [  ih  g  f  e  d  c   b  a  `  _Z  )102: البقرة(   
އްނުވާނެކަން ނަސީބެރު ހާސިލުކޮށްފިމީހާއަށް އާޚިރަތުގައި އެއްވެސް ޙުސިށަވަރުން އެހަމަކަ: "މާނައީ

  ."ގެއެވެނރަނގަޅަށް އެ) އެބަހީ އަހުލު ކިތާބީންނަށް(އެބައިމީހުންނަށް 

  . އެވެއްވާފައިވެއަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރަ

 [Ñ  Ð  ÏZ )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

  .ވިދާޅުވިއެވެ  ގެފާނު جابرރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
"يطَانُ،ِ يف كُلٍّ حيالش هِملَيزِلُ عنانٌ كَانَ يكُه تياغالطَّو داحرواه ابن أيب حامت( "و(  

ނަކު ކޮންމެ މީގެ ކާހި. ޠާޣޫތުންނަކީ އެބައެއްގެ ގާތަށް ޝައިޠާނާ އަންނަ ކާހިނުންނެވެ" :މާނައީ
   ."ވެއެވެ ޤަބީލާއެއްގައިވެސް

 رسول اهللا صلّى اهللا عليهހަމަކަށަވަރުން . އެވެއްވިރިވާކުރެ هريرة أبوރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم
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" عبوا السنِبتاجولَ اِهللا: ، قَالُوا"املُوبِقَاتسار؟ قَالَ! ينا همفْسِ : "ولُ النقَتو ،رحالسبِاِهللا، و كرالش
قَذْفو ،فحالز مولِّي يوالتمِ، ويتالِ اليأَكْلُ ما، وبأَكْلُ الرو ،اُهللا إِالَّ بِاحلَق مري حالَّت اتنصاملُح 

   )صحيح البخاري وصحيح مسلم( "لغافالَت املُؤمناتا

ޞަޙާބީން  ".ހަލާކުރަނިވި ހަތްކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ދުރުވެ ރައްކައުތެރިވާށެވެ: "މާނައީ
  އެއީ ". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ؟ އެއީ ކޮން ހަތްކަމެއްތޯއެވެ !ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ދަންނަވައިފިއެވެ

ނުލައި ޤަކާސެއް ޙައްޙުރުމަތްތެރިކުރެއްވި ނަފު هللا، ހެދުމާއިރުޙުސި، ކުރުމާއިއާ ޝަރީކު هللا
ކާފިރުންނާ ހަނގުރާމަކުރެވޭ ދުވަހު ، ކެއުމާއި ޔަތީމުންގެ މުދާ، ރިބާކެއުމާއި، ޤަތުލުކުރުމާއި
  ".ކުރުމެވެތުހުމަތު) ޒިނޭގެ(ންހެނުންނަށް މުއުމިނު ޢިއްފަތްތެރި އަ، ފިލުމާއި ފުރަގަސްދީ

رسول އެބަހީ . (އެވެއްވިން ރިވާކުރެކުސަނަދަ مرفوع جندب بن عبد اهللا، ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
  .)އެވެއްވިގެ ކިބަފުޅުން ރިވާކުރެ وسلّم اهللا صلّى اهللا عليه

"فيةٌ بِالسبررِ ضاحالس دالصحيح إنه موقوف: رواه الترمذي، وقال( "ح(   

إمام މި ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ ." (ހަދާމީހާގެ ޙައްދަކީ ކަނޑިން އޭނާ ޤަތުލުކޮށްލުމެވެރުޙުސި: "މާނައީ
އެބަހީ މިއީ . ވެގެންވުމެވެ موقوفޞައްޙަގޮތަކީ މި ޙަދީޘް . އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. އެވެ الترمذي

  .)ބަސްފުޅެކެވެ ގެ اهللا جندب بن عبدރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް

  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ -رمحه اهللا-بجالَةُ بن عبداِهللا  އަދި 
"نب رمع باخلَّطَابِ كَت :قَالَ أَن ،ةراحسرٍ واحا كُلَّ سلواقْت :راحوا ثَالثَ سلْنصحيح البخاري( "فَقَت(   

ދާ ކޮންމެ ރުހަޙުކޮންމެ ފިރިހެނަކާއި ސިރުހަދާ ޙުސި. ޢުމަރުގެފާނު މިފަދައިން ލިޔުއްވިއެވެ: "މާނައީ
ރުހަދާ ޙުއެހެންކަމުން އަހުރެމެން ސި. ވިދާޅުވިއެވެ جبالة بن عبداهللا. ހުށިކަމެވެއަންހެނެއް ޤަތުލުކުރާ

  ."ތިން އަންހެނުން ޤަތުލުކުރީމުއެވެ

  . ރުއްސުންލެއްވި ޙަފްޞާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاމާތް
"  ترا أَمهأَنلَتا، فَقُتهترحا سلَه ةارِيلِ جموطأ اإلمام مالك( " بِقَت(   

ކުރުމަށް އެކަމަނާ ކަމަނާގެ އަޅުއަންހެނަކު ޤަތުލުރުހެދި އެޙުއެކަމަނާއަށް ސި، ހަމަކަށަވަރުން: "މާނައީ
  ."އަންހެނާ ޤަތުލުކޮށްލެވުނެވެދެންފަހެ އެއަޅު. އްވިއެވެއަމުރުކުރެ
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ރުއްސުންލެއްވި ޖުންދުބުގެ  هللاމާތް) ރުހަދާމީހަކު ޤަތުލުކޮށްލުންޙުސި(އަދި ހަމައެފަދައިން 
  . ކިބައިންވެސް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ

ގެ ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .ވިދާޅުވިއެވެ  -رمحه اهللا-اإلمام أمحد 
  .ސާބިތުވެގެންވެއެވެރުވެރިން ޤަތުލުކުރުން ޙުތިންބޭކަލުންގެ ކިބައިން ސި

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 102ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ  .1

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 51ނިސާ ސޫރަތުގެ  .2

 .އަދި އޭގެ ދެމެދުގައިވާ ފަރަޤު. އާއި ޠާޣޫތުގެ ތަފްސީރު جبت .3

 . ންގެ ތެރެއިންވެސް އިންސާނުންގެ ތެރެއިންވެސް ވެއެވެޖިންނީ ،ހަމަކަށަވަރުން ޠާޣޫތު .4

 .ހަލާކުކުރަނިވި ހަތްކަންތައް ދެނެގަތުން ،ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މަނާކުރެވިފައިވާ .5

 .ރުހަދާ މީހާއަކީ ކާފިރެކެވެޙުހަމަކަށަވަރުން ސި .6

 )1(.ރުވެރިޔާ ޤަތުލުކޮށްލުންޙުނުލައި ސި ލައިދިނުމަކާ ތައުބާ .7

ރުވެރިން ޙުދައުރުގައި މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ސި ގެފާނުގެ عمرރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .8
 !ވާނީ ކިހިނެއްބާވައެވެޅުނުއިރު އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހުންއު

                                                

ރުވެރިޔާ ޤަތުލުކޮށްލެވޭނެ ޙުނީ ތައުބާލައިދިނުމަކާ ނުލައި ސިގައިވަ مشهور قول ގެ إمام أمحد :يقول املترجم )1(
ީ مالك إمامއަދި . ކަމަށެވެ ގައިވާ ގޮތުން  قولގެ އެއް  إمام أمحدއަދި . ވެސް މިއެވެދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކީ

 موقفގެ  إمام الشافعي. އްޖެނަމަ ތައުބާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެވެއޭނާ ތައުބާ. ރުވެރިޔާއަށް ތައުބާލައިދެވޭނެއެވެޙުސި
ރުވެރިޔާގެ ފާފަ ޝިރުކުކުރާ މީހާގެ ފާފައަކަށްވުރެ ޙުއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ސި. އަކީވެސް މިއެވެ

. ކުރެވެއެވެސްއަދި އޭނާގެ ތައުބާ ޤަބޫލުވެ. ލައިދެވެއެވެޝިރުކުކުރާމީހާއަށްވެސް ތައުބާ. ޑުވެގެންނުވެއެވެބޮ
  .اهـ .ރުވެރިންގެ އީމާންކަމާއި ތައުބާ ޞައްޙަވެގެންވިއެވެޙުހެންކަމުން ފިރުޢައުނުގެ ސިއެ
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  ރުގެ ބައެއް ބާވަތުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބުޙުސި
  

 حيان بن عوف،، ގެ ކިބައިން حممد بن جعفر، عوف، ގެ ކިބައިން بن حنبل، حممد بن جعفر إمام أمحد
ގެ  قَبيصةއެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު  قطن ،ގެ ކިބައިން حيان، قَطَن بن قبيصة، ގެ ކިބައިން عالء

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު . ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ
  .ކުރައްވަނިކޮށް އެއްސެވިއެވެޙަދީޘްފުޅު

" قالطَّرافَةَ ويإِنَّ العتباجل نةَ مرالطِّيو"   
ބިންމަތީ ރޮނގުއަޅައިގެން ، ހަމަކަށަވަރުން ދޫނި އުދުއްސައިގެން ފާލުބެލުމާއި: "މާނައީ

  ."ކަންކަމެވެ ވާރުގެ ތެރެއިންޙުބަދުފާލުބެލުމާއި މިކަންކަމީ ސި، ރަމަލުޖެހުމާއި

  . ވިދާޅުވިއެވެ عوف
   "رنةُ الشيطَانُ: قَالَ احلَسن: واجلبت" - " اخلَيطُ يخطُّ بِاَألرضِ: قوالطَّر"-"زجر الطَّيرِ: العيافَةُ"
އެބަހީ (. ބިންމަތީގައި ރޮނގުއެޅުމެވެ: އަކީ طرق. ދޫނި ފައްސައިގެން ފާލުބެލުމެވެ :އަކީ عيافة"

  ."ޝައިޠާނާގެ ހަޅޭލެވުމެވެ :އަކީ جبت. ވިދާޅުވިއެވެ البصري حسن.) ރަމަލުޖެހުމެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި ރިވާކުރެއްވީ  إمام ابن حبانއަދި  إمام النسائيި އާއ إمام أبو داود(
ގެ ބަސްފުޅެއް  عوف. ގެ ޙަދީޘްބަސްފުޅެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللاި ހަމައެކަނ

  .)ގައެވެ مسند اإلمام أمحدި މިބަސްފުޅު ރިވާވެގެންވަނީ ހަމައެކަނ. ރިވާނުކުރައްވައެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن عباسރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم رسول اهللا صلّى

"ادا زم ادرِ، زحالس نةً مبعش سباقْت ومِ فَقَدجالن نةً مبعش سبنِ اقْتأبو داؤد وإسناده صحيح رواه( "م(   
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ރުން ބައެއް ޙުހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ސި. ފިމީހާ ދަންނައެވެގެނެނއުޢިލްމުން ބައެއް  ނުޖޫމީ: "މާނައީ
ރުން އުނގެނެވޭ ވަރުވެސް އިތުރުވެ ޙުއިތުރަށް އުނގެނުނު ވަރަކަށް ސި. އުނގެނެފިއެވެ

  ."ފާފަބޮޑުވަމުން ދާނެއެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه. (ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبوهريرة ރުއްސުންލެއްވި هللاއަދި މާތް
  .)ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم

"لَ إِلَيكئاً ويش لَّقعت نمو ،كرأَش فَقَد رحس نمو ،رحس ا فَقَديهفَثَ فن ةً، ثُمقْدع قَدع نمه"      
   )النسائي سنن(

. ރުހަދައިފިއެވެޙުހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ސި. ގޮށެއްޖަހައި އެއަށް ފުމެލައިފިމީހާ ދަންނައެވެ": މާނައީ
ގައިން (އަދި  . ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ޝިރުކުކޮށްފިއެވެ. ހަދައިފިމީހާ ދަންނައެވެރުޙުއަދި ސި

އޭނާ  އެއެލުވި އެއްޗަކާ އޭނާ. ދަންނައެވެ އެއްޗެއް އެލުވައިފި މީހާ) ތަނެއްގައި ތަވީދެއްގެ ގޮތުން
  .)" ވާނެއެވެދަދާއި ރަޙްމަތުން އޭނާ މަޙުރޫމުގެ މަ هللاއެބަހީ . (ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

ހަމަކަށަވަރުން . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن مسعودރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم رسول اهللا صلّى

"ةُأَالَ هميمالن ي؟ ه هضا العم ئُكُمباسِ: لْ أُنالن نيرواه مسلم( "القَالَةُ ب(  
އަކީ ކޮންއެއްޗެއްކަން  عضـهތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ! ދަންނާށެވެ: "މާނައީ

ވާހަކަތައް ) މީހުންގެ(އެބަހީ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި . އެއީ ދެބައޮޑުވުމެވެ؟ ބުނެދެއްވަންހެއްޔެވެ
  ."ފެތުރުމެވެ

 رسولހަމަކަށަވަރުން . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن عمرރުއްސުންލެއްވި هللا މާތްއަދި 
  . ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم اهللا صلّى اهللا عليه

   )رواه البخاري و مسلم( "إِنَّ من البيان لَِسحراً"
އެބަހީ އަދީބުންގެ ." ހުރެއެވެރުސަަރުގެ އަޙުބަސްމޮށުންތެރިކަމުގައިވެސް ސި": މާނައީ

ތްތެރިކަމުގައި މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކާއި ޝުޢޫރުތައް ދަމައިގަންނަފަދަ ޙަބަލާޣާތްތެރިކަމާއި ފަޞާ
  .ބާރެއްހުރެއެވެ
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

ބަދުފާލުބެލުން މިއީ ، ރޮނގުއަޅައިގެން ރަމަލުޖެހުމާއި، ދޫނި އުދުއްސައިގެން ފާލުބެލުމާއި .1
 . ރުގެ ތެރެއިންވާ ކަންކަމެވެޙުހައްތާވެސް ސި

 .ގެ ތަފްސީރު طرقއާއި  عيافة .2

 . ރުގެ ބާވަތެކެވެޙުނުޖޫމީ ޢިލްމަކީ ސި .3

 . ރުގެ ތެރެއިންނެވެޙުގޮށްޖަހައި އެއަށް ފުމުންވެސްވަނީ ސި .4

ރުން ޙުވެސް ސިއެބަހީ ދެބައޮޑުވުމުން. (ންނެވެރުގެ ތެރެއިޙުދެބައޮޑުވުންވެސްވަނީ ސި .5
 .)ނިކުންނަ ފަސާދަތައް ނިކުމެއެވެ

 . ރުގެ ތެރެއިންނެވެޙުބައެއް ފަޞާޙަތްތެރިކަންވެސް ވަނީ ސި .6
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  ރަންމާނީންނާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބުބު
  

 އެކަލޭގެފާނުގެ) ގެފާނު حفصةއެބަހީ (ގެ އަނބިކަނބަލަކު  وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه
  . އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. އެވެއްވިކިބަފުޅުން ރިވާކުރެ

   )صحيح مسلم( "من أَتى عرافاً فَسأَلَه عن شيٍء فَصدقَه بِما يقُولُ لَم تقْبلْ لَه صالةُ أَربعني يوماً"
ބުރަންމާނީއެއްގެ ގާތަށް އައިސް ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކޮށް އޭނާބުނާ އެއްޗެއް ތެދުކޮށް : "މާނައީ

) ގެ ދަރުބާރުގައި هللا(އޭނާގެ ސާޅީސް ދުވަހުގެ ނަމާދު . ޤަބޫލުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ
  ."ޤަބޫލުނުވެވޭހުއްޓެވެ

ގެ ކިބައިން  وسلّم اهللا عليهرسول اهللا صلّى  ،أبو هريرة ިރުއްސުންލެއްވهللا މާތް އަދި
  . އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. އެވެއްވިރިވާކުރެ

"كَفَر قُولُ فَقَدا يبِم قَهدناً فَصى كَاهأَت نم دمحلَى مزِلَ عا أُنأبو داود رواه( "بِم(   
. ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެކާހިނެއްގެ ގާތަށް އައިސް އެކާހިނު ބުނާ އެއްޗެއް ": މާނައީ

  ."ރުވެއްޖެއެވެކާފިމުޙައްމަދުގެފާނުގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު ޝަރީޢަތަށް އޭނާ ، ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން

 رسول اهللا صلّى اهللا. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو هريرة ިރުއްސުންލެއްވهللا މާތް އަދިވެސް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم

لألربعة واحلاكم، وقال ( "محمد د كَفَر بِما أُنزِلَ علَىمن أَتى عرافاً أَو كَاهناً فَصدقَه بِما يقُولُ فَقَ"
د عن ابن مسعود مثله موقوفاصحيح على شرطهما، وأليب يعلي بسند جي(   

ނުވަތަ ކާހިނެއްގެ ގާތަށް އައިސް އޭނާ ބުނާ އެއްޗެއް ތެދުކޮށް ބުރަންމާނީއެއްގެ ގާތަށް : "މާނައީ
ބާވައިލެއްވުނު  މުޙައްމަދުގެފާނުގެ މައްޗަށް، ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން. ޤަބޫލުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ

އާއި  الترمذيއާއި  أبو داودމިޙަދީޘްފުޅު ރިވާކުރެއްވީ ." (ރުވެއްޖެއެވެކާފިޝަރީޢަތަށް އޭނާ 
ބުޚާރީއާއި މުސްލިމުގެ . ވިދާޅުވިއެވެ احلاكمއަދި . އެވެ احلاكم އާއި  ابن ماجهއާއި  النسائي
ގައި  مسند އެކަލޭގެފާނުގެ إمام أبو يعلىއަދި . ވެއެވެޙަދީޘްފުޅު ޞައްޙަވެގެންގެ މައްޗަށް މިޠުޝަރު
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ހަމަ މިޙަދީޘްފުޅުގެ ޢިބާރާތުން  ،އެއް قولގެ  عبداهللا بن مسعودއަކުން  جيد سند
  .)ނަޤުލުކުރެއްވިއެވެ

اهللا  رسول اهللا صلّى. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عمران بن حصني ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم

تكُهن لَه، أَو سحر أَو سحر لَه، ومن أَتى كَاهناً فَصدقَه ن أَو هأَو تطُير لَه أَو تكَ ريلَيس منا من تطَ"
 دمحلَى مزِلَ عا أُنمب كَفَر قُولُ فَقَدا يبِم" )رواه البزدار بإسناد جي(   

 ހަދާރުޙުސި، މީހާ ކުރުވާ، މީހާއާއި ކުރާކަހާނަތުކަން، މީހާ ބަލުވާ، މީހާއާއި ބަލާބަދުފާލު: "މާނައީ
ގާތަށް އައިސް އޭނާ ގެ އަދި ކާހިނެއް. އަހަރުމެންގެ ތެރެއިން ނުވެއެވެ، މީހާ ހަދުވާ، މީހާއާއި
 ގެ މައްޗަށްގެފާނު حممد، ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ، ފަހެ. ވާހަކަ ތެދުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެދައްކާ

  ."ރުވެއްޖެއެވެބާވައިލެއްވުނު ޝަރީޢަތަށް ކާފި

هللا މާތް ގައި "املعجم األوسط"އެކަލޭގެފާނުގެ  طرباينالاإلمام އަދި ހަމަ މިޙަދީޘްފުޅު 
من أَتى "އެކަމަކު . އަކުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ حسن سندގެ ކިބައިން  ابن عباس ރުއްސުންލެއްވި

  . އިން ފެށިގެން ނިޔަލަށް ޛިކުރެއްނުކުރައްވައެވެ "كَاهناً

މީސްތަކުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ހާދިސާތަކުގެ : އަކީ عراف. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-اإلمام البغوي 
ޢިލްމު އެމީހެއްގެ ކިބައިގައިވާކަމަށް ދަޢުވާކޮށް އޭގެ ޒަރީޢާއިން ގެއްލިފައިވާ ތަކެއްޗާއި އެތަކެތި 

  . މީހާއެވެ އަދިވެސް މިފަދަ އެނޫން ޚަބަރުތައްދޭ، ވީތަނާއި

 މުސްތަޤުބަލުގައި: އަދި ކާހިނަކީ. ކާހިނެވެ: އަކީ عراف. ވިއެވެއަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅު
  . މީހާއެވެ ވާންހުރި ޣައިބުގެ ކަންތައްތަކުގެ ޚަބަރުދޭ

މީސްތަކުންގެ ހިތުގައިވާ ކަންތައްތައް ބުނެދޭ : އަކީ عراف .އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވިއެވެ
  . މީހާއެވެ

، އަށާއި منجمއަށާއި  كاهن: އަކީ عراف .ވިދާޅުވިއެވެ -محه اهللار-شيخ اإلسالم ابن تيمية އަދި 

 މިގޮތަށް ޣައިބުގެ ކަންތައް އޭގެކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ކިޔާ ޖާމިޢު، މީހާއަށާއި ރަމަލުޖަހާ
   .ނަމެކެވެ
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ގެ އަކުރުތައް ލިޔެ ނުޖޫމީ ޢިލްމު ހާސިލުކުރާ  دجباس، أَعبداهللا بن عب ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
ކުރާ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެކަންތައް هللاއަހުރެން ދެކޭގޮތުގައި . "ބަޔަކާ ބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވިއެވެ

  ."އްނުވެއެވެނަސީބެމީހުންނަކަށް އެއްވެސް 

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .މިދެކަންތައް އެކުއެކީ ޖަމާއެއްނުވާނެއެވެ، އީމާންވުން ޤުރުއާނަށް، ކާހިނެއްގެ ބަސްތެދުކުރުމާއި .1

 . ކާހިނެއްގެ ބަސް ތެދުކުރުމަކީ ކުފުރެއްކަން ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެގެންވުން .2

 .ކުރުވާ މީހާގެ ނަންގަނެވުންކަހާނަތުކަން .3

 .ބަލުވާ މީހާގެ ނަންގަނެވިގެންވުންބަދުފާލު .4

 .ހަދުވާ މީހާގެ ނަންގަނެވިގެންވުންރުޙުސި .5

 . ގެ އަކުރުތައް ލިޔެ ނުޖޫމީ ޢިލްމު އުނގެނޭ މީހާގެ ނަންގަނެވިގެންވުން أجبد .6

 . ބަޔާންވުން ގުހުރި ފަރައާއި ދެމެދުގައި افعر އާއި كاهن .7

  

  

  

++++++++  
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އާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ) ކުރާ ފަންޑިތަރުބާޠިލުޙުސި(މުގުރި ރުޙުސި
  ބާބު ނަންގަތް

  

މުގުރިއާ ރުޙުހަމަކަށަވަރުން ސި. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
  . ކުރެއްވިއެވެވުމުން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުއާ ސުވާލުކުރެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللاބެހޭގޮތުން 

"طَانيلِ الشمع نم يه" )د و أبوداودرواه أمحد بسند جي(  
  ."އެއީ ޝައިޠާނާގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ވާކަމެކެވެ": މާނައީ

އާ  "إمام أمحد"މުގުރިއާ ބެހޭގޮތުން ރުޙުސި. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-د وإمام أبو دا
އެބާވަތުގެ  عبداهللا بن مسعودރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް. ސުވާލުކުރެވުމުން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

  . ހުރިހާ ކަމަކަށް ނުރުއްސަވައެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ -رمحه اهللا-، قتادة -رمحه اهللا-إمام البخاري 
ރު ޖެހިފައިވާ ޙުސި. އަށް ދެންނެވީމެވެ -رمحه اهللا-سعيد بن املسيب އަހުރެން . ވިދާޅުވިއެވެ

މީހެއްގެ ކިބައިން އެކަން  ގާތަށް ދިއުމުން މަނާވެގެންފައިވާމީހެއްގެ ކިބައިން ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ 
؟ ހެދިދާނެހެއްޔެވެސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ފަންޑިތަނުވަތަ އޭނާ އެކަމުން ؟ ޙައްލުކުރެވިދާނެހެއްޔެވެ
އެހެނީ . އެކަން ކުރުމަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ سيعد بن املسيب
ފަހެ އެކަމަކުން ފައިދާއެއްވާ ކަމެއް . ޙަށެވެތަކުން އެކަމުން އެދެނީ އިޞްލާހަމަކަށަވަރުން މީސް

  .اهـ .ނުވެއެވެމަނާވެގެން

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ -رمحه اهللا-حسن البصري 
  ."ކަށެވެޔަަރުވެރިޙުރުޖެހިފައިވާ މީހާގެ ކިބައިން އެކަން ރަނގަޅުކޮށްދެވޭނީ ހަމައެކަނި ސިޙުސި"
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ة". ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا- ماإلمام ابن القيرشރުޖެހިފައިވާ މީހާގެ ޙުރުމުގުރިއަކީ ސިޙުސި ":ن
  .މީގެ ދެބާވަތެއްވެއެވެ. ކިބައިން އެކަން ރަނގަޅުކޮށްދިނުމެވެ

 މިއީ ޝައިޠާނުގެ ޢަމަލުތަކުގެ .ރަކުން ރަނގަޅުކުރުންޙުރު ހަމައެފަދަ ސިޙުޖެހިފައިވާސި )1(
މީހާ  ރުޖެހިފައިވާޙުސި، މީހާއާއި ރު ރަނގަޅުކޮށްދޭޙުފަހެ މިގޮތަށް ސި. ކަމެކެވެ ތެރެއިންވާ

ދެން އެސޮރު އުފަލުން . ހާސިލުކުރެއެވެ ގާތްކަން ޝައިޠާނާ ލޯބިވާ މިޢަމަލުކޮށްގެން އެސޮރުގެ
ގެ  -رمحه اهللا- البصري حسن. ރުޖެހިފައިވާ މީހާގެ ކިބައިން އެކަން ދުރުކޮށްދެއެވެޙުސި

  . ގެ މިބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ نشرةނީ ކުރަދަލީލުބަސްފުޅު 

، ބޭސްފަރުވާކޮށްގެންނާއި، ކޮށްގެންނާއި استعاذة، ރު މަތުރައިގެންނާއިޙުޖެހިފައިވާސި )2(

  . މިގޮތް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ، ހުއްދަވެގެންވާ ދުޢާތައްކޮށްގެން ރަނގަޅުކުރުން

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ރުން ރަނގަޅުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެޙުސި، ރުޙުޖެހިފައިވާސި .1

ގެ ގުފަރަމި، ގުހުއްދަވެގެންވާ ވައްތަރާ ދެމެދުގައިވާ ފަރަ، ގެ މަނާވެގެންވާ ވައްތަރާއި نشرة .2
ބާކީވެ  މައްސަލައެއްް މިކަމުގައި އެއްވެސް؟ ނުވަތަ ނުވޭތޯ؟ ހުއްދަވެގެންވޭތޯ نشرة ސަބަބުން

 .ނޯންނާނެއެވެ

  

  

  

++++++++  
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  ބަދުފާލުބެލުމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު
  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

 [  8  7  6   5  4  3  2  1  0Z  )131: األعراف(  
. ގެ ޙަޟްރަތުގައި މުޤައްދަރުވެގެންނެވެ هللاއެބައިމީހުންގެ ސުންޕާކަންވަނީ . ދަންނާށެވެ: "މާނައީ

  )1(."އެކަމަކު އެބައިމީހުންކުރެ ގިނަމީހުން އެކަން ނުދަނެތެވެ

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [  k  j  i  h   gf  e  dc  b  aZ  )19  :يس(   
 ތިޔަބައިމީހުންނާތިޔަބައިމީހުންގެ ސުންޕާކަންވަނީ . އެ ރަސޫލުބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ: "މާނައީ

ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންބޭކަލުންނަށް އިންޒާރުތައްދީ ތިމަންބޭކަލުންގެ ސަބަބުން ( .އެކުގައެވެ
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންބޭކަލުން ) ތިޔަބައިމީހުން ސުންޕާވާކަމަށް ބުނެ ތިޔައުޅެނީ

                                                

. ޙާޞިލުވާނީ މިއާޔަތުގެ ކުރީކޮޅުގެ މާނަވެސް ދެނެގަތުމުންނެވެ مفهومމިއާޔަތުގެ ފުރިހަމަ : فائدة )1(
އަހުރެމެންގެ މޮޅުކަމާއި އަހުރެމެންގެ މިއީ . ފިރުޢައުނުގެ އާލުންނަށް ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ބުނެތެވެ"

ބާތެއް ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް ސީއަދި އެބައިމީހުންނަށް މު. ބާއްޖަވެރިކަމުން އަހުރެމެންނަށް ލިބުނު ތަނަވަސްކަމެކެވެ
މީހުންނަށް ޖެހުނު ތަބާވިމީހުންގެ ސަބަބުން އެބައި ޖެހިއްޖެނަމަ އެއީ މޫސާގެފާނާއި، މޫސާގެފާނަށް

އެއީ މޫސާގެފާނާއި މޫސާގެ . ދަންނާށެވެ) ވަޙީކުރައްވަނީ هللاމިކަމުގެ ޖަވާބުގައި . (މުގައި ދެކެތެވެސުންޕާކަމެއްކަ
 هللاއެކަމަކީ ! އަދިކިއެއްތަ. މީހުންނަށް ޖެހުނު ސުންޕާކަމެއް ނޫނެވެތަބާވީ މީހުންގެ ކިބައިން އެބައިފާނަށް 

    .ލިޔެވިގެންވާކަމެކެވެގައި ތަޤްދީރުމީހުންގެ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެބައި
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 )އުރެދުމުގައި(ޙަޤީޤަތުގައި ތިޔަބައިމީހުންނަކީ . ކަންއޮތީ އެހެނަކުންނޫނެވެ؟ ހެއްޔެވެނަސޭހަތްދެއްވީމާ
  )1(."އްދުފަހަނަޅައިފައިވާ ބައެކެވެހަ

 رسول اهللا صلّىހަމަކަށަވަރުން . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو هريرةރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم

"فَرالَ صةَ وامالَ هةَ وريالَ طى وودمسلمخرجه البخاري وأ( "الَ ع(   

އެއްވެސް ބައްޔެއް އޭގެ ޒާތުގައި އެކެއްގެ ގައިން އަނެކެއްގެ ގަޔަށް އެރުމުގެ : "މާނައީ
އަދި ބަކަމޫނުގައި ނުބައި . އަދި ބަދުފާލުގައި އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއްނުވެއެވެ. އަސަރެއްނުވެއެވެ

  )2(."ނުވެއެވެ) މައްސަރެއްކަމުގައި ސުންޕާ(އަދި ޞަފަރުމަސް . ރެއްނުވެއެވެސައަޚަބަރެއްގެ 
                                                

. ފަސްއާޔަތަށް ވިސްނާލުމުންނެވެ އިވާލުވާނީ މިއާޔަތުގެ ކުރީގަސިހާާވެސް ރަނގަޅަށް މަފްހޫމުމިއާޔަތުގެ  :دةئفا )1( 
ކަލޭގެފާނު، ކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުންނަށް  !އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ. "އެފަސް އާޔަތުގެ ޚުލާޞާއަކީ މިއެވެ

ތިން ރަސޫލުބޭކަލުން  هللاއެބައިމީހުންގެ ގާތަށް ތިމަން . ގެ މިސާލުޖައްސަވައިދެއްވާށެވެ القريةأصحاب 
މި ބޭކަލުން އެބައިމީހުންގެ .) އެވެ - عليهم السالم -  مشعونއާއި  مصدوقއާއި  صادقއެއީ . (ފޮނުއްވީމެވެ

. ކުރެއްވުމުން އެބައިމީހުން އެރަސޫލުބޭކަލުންނަށް ބުންޏެވެ تبليغގާތަށް ވަޑައިގެން އެބައިމީހުންނަށް 
އެހެންކަމުން ތިޔަބައިމީހުން . ހުރެމެން ދެކެމުއެވެތިޔަބައިމީހުންގެ ސަބަބުން އަހުރެމެން ސުންޕާވެއްޖެކަމުގައި އަ

ގެ ފަރާތުން އަދި އަހުރެމެން. ވެއެހުއްޓައިނުލައިފިނަމަ ތިޔަބައިމީހުން ރަޖަމުކުރާހުށީމު ތަބްލީޣުތިޔަކުރާ
ތިޔަބައިމީހުންގެ . ވިއެވެޅުއެހިނދު އެރަސޫލުބޭކަލުން ވިދާ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވޭންދެނިވި ޢަޛާބެއްޖެހޭނެއެވެ

އެއީ ! ކިއެއްތައަދި. ކަމެއްނޫނެވެ ކީ ތިމަންބޭކަލުންގެ ސަބަބުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޖެހިގެންއުޅޭމަކަސުންޕާ
އިމީހުން ތިޔަބަ. ކަމެކެވެ އުޅޭގެންގެ ސަބަބުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޖެހިތިޔަބައިމީހުންގެ ކުފުރާއި އުރެދުމު

ނީ އުޅެމީހުން ސުންޕާވާކަމަށް ބުނެ ތިޔަބޭކަލުންނަށް އިންޒާރުތައްދީ ތިމަންބޭކަލުންގެ ސަބަބުން ތިޔަބައިތިމަން
ޙަޤީޤަތުގައި . އެހެނަކުންނޫނެވެހެއްޔެވެ؟ ކަންއޮތީ ތްދެއްވީމާހަަސޭޭބޭކަލުން ނަތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަން

   .ޅައިފައިވާ ބައެކެވެނަައްދުފަހަހަ ތިޔަބައިމީހުންނަކީ އުރެދުމުގައި

އެޒަމާނުގައި މީސްތަކުންގެ . ވެތަކެވަނީ ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ ޢަޤީދާފައި އެމިޙަދީޘްފުޅުގައި ނަފީކޮށް :املترجميقول  )2(
އެކަން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ގޮތުން ބަލިއޭގެ ޒާތުގައި ގައިންގަޔަށް އަރައެވެ ޢަޤީދާގައިވާ

ގައިންގަޔަށް  هللاނަމަވެސް ބަލީގައި  .ގަޔަކަށް ނާރާނެއެވެއޭގެ ޒާތުގައި ގައިންބަލި. ދަންނައެވެ. ނަފީކުރެއްވިއެވެ
އެއްވެސް ބައްޔެއް ގައިންގަޔަކަށް  ނުވީށުން މެދަ ފުޅުގެތަޤްދީރުގެ ނއެކަލާ. ލެއްވިއެވެސަބަބުއެރުމުގެ 
ނުބައިކަމަކަށް ވާސިލުވާނެ އެންމެހައި ސަބަބަކުން އަމުރުކުރެވިގެންވަނީ  އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް. ނާރާނެއެވެ

      =تفر فر من املَجذُومِ كَما" .ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول. ރައްކައުތެރިވުމަށެވެ
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  . އެވެއްވިރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅުގައި އަންނަނިވި ލަފުޒުތައް އިތުރުކުރެ މުސްލިމުއިމާމު 
   "والَ نوَء والَ غُولَ"

އަދި ދެޔޯއެއްގެ . ތަރިއެއްގެ އެއްވެސް އަސަރެއްނުވެއެވެ) ކަންތައްތައްވުމުގައި: "(މާނައީ
  )1(."ވުޖޫދެއްވެސް ނުވެއެވެ

                                                                                                                                                            
نم دބައިން ޖެހިފައިވާ މީހާގެ ކިވުމަށް ފިލާފަދައިން ޖުޒާމްބަލިކިބައިން ތިބާ ރައްކައުތެރި ސިންގާގެ: "މާނައީ  "اَألس

ނަމަވެސް . ލެއްވިއެވެސަބަބުގައިންގަޔަށް އެރުމުގެ  هللاި އެބަހީ ޖުޒާމްބަލީގައ." ފިލާށެވެރައްކައުތެރިވުމަށް ދުވެ
ވާނޭ ހުރިހާ ކަމެއްވަނީ އެމީހެއްގެ  ވެސްކޮންމެ މީހަކަށް هللا. ނީކީ ނޫނެވެގައިންގަޔަށް އަރައޭގެ ޒާތުގައި ޚުދު 

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް . މިސާލަކަށް އަލިފާނަށް ފުންމާލުން ވަނީ މަނާކުރެވިފައެވެ. ގައި ލިޔުއްވާފައެވެތަޤްދީރު
 އެސަބަބުން ދުރުވެގަތުމަށް ވަނީ. ށް ފުންމައިލުމަކީ މަރުވުމުގެ ސަބަބެކެވެނޭ ފަދައިން އަލިފާނަގޭނއެ

އަކީ  طيرة. އްވާފައެވެޔުވަނީ ކޮންމެ ނަފުސެއްގެ އަޖަލުވެސް ލި هللا އަދި ހަމަ އެއާއެކު. އަމުރުކުރެވިފައެވެ
މިފަދަ އެހެންވެސް  ވަތަޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގައި މީހަކު ވިޔަފާރި ދަތުރަކު ދާންވުމުން ނު. ބަދުފާލު ބެލުމެވެ

ކަންތައް  އުޅޭރަންފަރާތަށް ދޫނި ހިނގައްޖެނަމަ އެކުވާތް. ން ދޫނި އުދުއްސައިލައެވެވުމުކަމެއްކުރަން
ނުވަތަ ގޮވައިލައި ދޫންޏެއްގެ ވައްތަރުން ބަދުފާލު . ކުރުން ހުއްޓައިލައެވެންޕާވެގެންވާކަމަށް ދެކި އެކަންސު

ޖާހިލިއްޔަ . އަކީ، ބަކަމޫނެވެ هامة. ނަފީކުރެއްވިއެވެ وسلّم ى اهللا عليهرسول اهللا صلّމިކަންތައް . ބަލައެވެ
 !ސަހަރޯއެވެ. ޒަމާނުގައި މީހެއްގެ ގޭގެ ފުރާޅުމައްޗަށް ރޭގަނޑު ބަކަމޫނެއް އައިސް ޖައްސައިފިނަމަ އޭނާ ބުނެއެވެ

ނުވަތަ އަހަރެންގެ ގޭގެ އަހުލުވެރިޔަކު މަރުވަން އުޅޭކަމުގެ . އެސޮރު އެދިނީ އަހުރެން މަރުވަން އުޅޭކަމުގެ ޚަބަރެވެ
އަންނަ  ޖެހިގެން މަހާކީ މުޙައްރަމްޞަފަރަ. ނަފީކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމިކަން . ޚަބަރެވެ

 .ވެތެންވާ މައްސަރެއް ކަމުގައި ދެކެރިން މި މައްސަރަކީ ސުންޕާވެގެޒަމާނުގެ އަހުލުވެޖާހިލިއްޔަ. މައްސަރެވެ
މަހާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމެއް ޞަފަރުއެބައިމީހުންގެ ކައިވެންޏެއް، ނުވަތަ ވިޔަފާރި ދަތުރެއް 

ހީ ކަމެއްގައި އެބަ. ވެނަފީކުރެއްވިއެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމިކަންވެސް . އެކަމެއް ފަސްކުރެއެވެ
ގޮތަކުން ނުވަތަ  ގަންނަދޫންޏެއް އުދުއްސައި. ފުޅެކެވެ فعل ތަޢާލާގެ هللاލެއްވުމާއި ނުލެއްވުން އެއީ ބަރަކާތް
އްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމަކުން ކަމެ ގޮތަކުން ނުވަތަ މައްސަރެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ގޮވައިލާ

  .اهـ .ދަލީލެއްނުކުރެއެވެމީހެއްގެ ސުންޕާކަމަކަށް 

ކުރާ ގޮތުގައި މީސްތަކުންނަށާއި ބިމަށް ތަރީގެ ތިޤާދުން އިޢުޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ އަހުލުވެރި :يقول املترجم )1(
  . އަސަރުކުރެއެވެ

. ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ އަހުލުވެރިން ދެކޭގޮތުގައި ފުރޭތާގެ ވުޖޫދުވެއެވެ. ނުވަތަ ފުރޭތައެވެ. ދެޔޯއެވެ: އަކީ غول
 ސަހަރާތަކުގައި. ކުގައި އުޅޭ ޖިންނީންގެ ވައްތަރެކެވެކުރާ ގޮތުގައި ފުރޭތައަކީ ސަހަރާތަތިޤާދުއިޢުއެބައިމީހުން 

  =ދެން އެސޮރު އެބައިމީހުނަށް. އިގައި މިފުރޭތަފެނެއެވެދަތުރުފަތުރުކޮށްއުޅޭ މީހުންނަށް އެކި ސިފަސިފަ
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އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاއަދި މާތް
  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا. ވިދާޅުވިއެވެ

   )البخاري و مسلم(  "الكَلمةُ الطَيبةُ: وما الفَأْلُ؟ قَالَ: ، قَالُوا"الَ عدوى والَ طيرةَ، ويعجِبنِي الفَأْلُ"
އެއްވެސް ބައްޔެއް އޭގެ ޒާތުގައި އެކެއްގެ ގައިން އަނެކެއްގެ ގަޔަށް އެރުމުގެ : "މާނައީ

އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް . އަދި ބަދުފާލުގައި އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއްނުވެއެވެ. އަސަރެއްނުވެއެވެ
؟ ކޮބައިތޯއެވެ ހެޔޮފާލަކީ. ޞަޙާބީން ދެންނެވިއެވެ. ލޮބުވެތިވެގެންވަނީ ހެޔޮފާލެވެ

  ."އެއީ ހެޔޮވެގެންވާ ރިވެތި ކަލިމައެވެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عقبة بن عامر ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
، ގެ އަރިހުގައި ބަދުފާލުގެ ނަންގަނެވުމުން ފަހެ اهللا عليه وسلّم رسول اهللا صلّى. ވިދާޅުވިއެވެ

  . ގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއެކަލޭ
اللَّهم الَ يأْتي بِاحلَسنات إِالَّ أَنت، : أَحسنها الفَأْلُ، والَ ترد مسلماً، فَإِذَا رأَى أَحدكُم ما يكْره فَلْيقُلْ"

   )رواه أبو داود بسند صحيح(  "إِالَّ بِكحولَ والَ قُوةَ  والَ يدفَع السيِئاَت إِالَّ أَنت، والَ
) ކުރަންއުޅޭ ކަމަކުން(އަދި އެހެޔޮފާލު މުސްލިމަކު . އޭގެ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވަނީ ހެޔޮފާލެވެ: "މާނައީ

އޭނާ ، ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކަށް އޭނާ ނުރުހޭކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ ފަހެ، ފަހެ. މަނާއެއްނުކުރެއެވެ
އިބަރަސްކަލާނގެ ފިޔަވައި ! އޭ ހައްދަވައިބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ. ވެމިފަދައިން ކިޔާހުށިކަމެ

 ނުބައި އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ފިޔަވައި. ހެޔޮކަންތައްތައް ގެނަސްދޭނެ އެހެންފަރާތެއްނުވެއެވެ
 އަދި ބާރެއްވެސް އަދި ހެޔޮ ކަމެއްކުރުމުގެ . ކަންތައްތައް ހުއްޓުވޭނެ އެހެން ފަރާތެއްވެސްނުވެއެވެ

  )1(."ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެ އިނުބަ

                                                                                                                                                            
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މި ޢަޤީދާ  ގެމިބައިމީހުން. ލައި އެބައިމީހުން ނެތިކޮށްލައެވެމަގުއޮޅުވާ

  .اهـ .ނަފީކުރެއްވިއެވެ

 ގެ هللاއެއާ ޚިލާފަށް ހެއުފާލަކީ . އާ ދޭތެރޭ ނުބައި ހީތައްކުރުމެވެ هللاބަދުފާލަކީ އަބަދުވެސް   :يقول املترجم )1( 
. ސް މެއެވެއަދި އެއީ ބައެއްފަހަރު ދެރަގޮތެއް މެދުވެރިވީނަމަވެ. ރަޙްމަތަށް އުއްމީދުކުރުމެވެ، ޙަޟްރަތުން ހެވަށާއި
މީހަކު ގޮވައިލާ އަޑުއަހާ  !) ވެއޭ ސަލާމަތްކަން ލިބިގެންވާ މީހާއެ( !يا ساملބަލިވެއޮތް މީހަކު : ހެއުފާލު ބަލާގޮތަކީ

އޭ ( !يا سهلމަސައްކަތެއްކުރަންއުޅޭ މީހަކު  އަދި ހަމައެފަދައިން ބުރަ. އެބަލިން ރަގަޅުވުމުގެ އުއްމީދުކުރުން
 إمام الترمذي، صح. މިއެވެ. އަޑުއަހާ އެކަންތައް ފަސޭހަވުމުގެ އުއްމީދުކުރުން ވައިލާގޮމީހަކު !)ވެފަސޭހަކަމާއެ

  =.އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރެއްވިއެވެވާފާނުގެ ކިބައިން ރިއަނަސްގެ ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތްއަކުން  سند
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 رسول اهللا صلّى اهللا. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن مسعودރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم

" ،كرةُ شرالطِّي ،كرةُ شركُّلِالطِّيوبِالت هبذْهاَهللا ي نلكا إِالَّ، ونا ممو" )حه رواه أبو داود، والترمذي وصح
   )آخره من قول ابن مسعود  وجعل
އަދި އެކަމުން ކޮންމެވެސް . ބަދުފާލުބެލުމަކީ ޝިރުކެކެވެ. ޝިރުކެކެވެ ބަދުފާލުބެލުމަކީ : "މާނައީ

އަށް  هللاއެކަމަކު . އަހުރެމެންތެރެއިން ނުވެއެވެ މިންވަރެއް ހިތަށްނާރާނެ ހަމައެކަކުވެސް
އާއި  أبو داودމިޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ ( ."ވަކީލުކުރުމުން އެކަލާނގެ އެކަން ހިތުން ފިލުއްވާދެއްވައެވެ

 "وما منا"އަދި . މި ޙަދީޘްފުޅު ޞައްޙަކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ إمام الترمذيއަދި . އެވެ الترمذي
ގެ ބަސްފުޅެއްކަމަށްވެސް  ابن مسعود ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އިން ފެށިގެން ނިޔަލަށް އެއީ

  .)ވިދާޅުވިއެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللا. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن عمر ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم

اللَّهم الَ خير إِالَّ : أَنْ تقُولُ": فَما كَفَّارةُ ذَلك؟ قَالَ: ، قَالُوا"عن حاجته فَقَد أَشركرةُ يمن ردته الطِّ"
   )رواه أمحد(   "إِلَه غَيرك طَير إِالَّ طَيرك والَ خيرك، والَ

                                                                                                                                                            
އޭ ( !يا جنيح ހިނދު ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ އްގައިޅެބޭނުންފު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم"

މިފަދައިން އެއްސެވުމަށް !) އެވެއޭ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވެގެންވާ މީހާ( !يا رشيد !)އެވެކާމިޔާބުލިބިގެންވާމީހާ
  ."ލޯބިކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ

. ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ ބުރައިދަތުގެފާނުގެ ރުއްސުންލެއްވިهللا ތްމާ -رمحه اهللا-إمام أبو داود އަދި 
އަދި  .އެއްވެސް ކަމަކުން ބަދުފާލެއްނުބައްލަވައެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި އެކަލޭގެފާނަށް ލޮބުވެތި . ވާއިރު އެމީހެއްގެ ނަން އައްސަވައެވެއްއެކަލޭގެފާނު ރަށަކަށް ގަވަރުނަރަކު ފޮނު
ނުރުއްސަވާ ނަމެއްކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ  ނުއަދި އެކަލޭގެފާ. ކުރައްވައެވެޅުނަމެއްކަމުގައިވާނަމަ އެނަމަށް އުފާފާ

  . ގޮތަކީ މިއެވެ ހެޔޮފާލުބަލާ. މޫނުފުޅުން ފާޅުވެއެވެނުރުހުންތެރިކަން އެކަލޭގެފާނުގެ 

ހެނީ އެ .މުސްލިމުން އެބައިމީހުންގެ ދަރިންނަށް ނަންކިޔާ އިރު ނަންތައް ރިވެތިކުރާ ހުށިކަމެވެ. ދަންނައެވެ
  .اهـ .ހަމަކަށަވަރުން ބައެއްފަހަރު ނަމުގެ އަސަރު އިންސާނާއަށް ކުރެއެވެ
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ފަހެ . މީހާ ދަންނައެވެ، ކަމަކުން ހުއްޓުވައިފިއެބަދުފާލު އެމީހަކު ކުރަންއުޅޭ ، ބަދުފާލުބަލާ: "މާނައީ
ދެން އެކަމުގެ ކައްފާރާއަކީ . ޞަޙާބީން ދަންނަވައިފިއެވެ ".ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ޝިރުކުކޮށްފިއެވެ

 އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި. "އެއީ ތިބާ މިފަދައިން ކިއުމެވެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ؟ ކޮބައިތޯއެވެ
 އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ފާލު. ލާނގެ ހެޔޮކަން ފިޔަވައި ހެޔޮކަމެއްނުވެއެވެއިބަރަސްކަ! ރަސްކަލާކޮ

  ."އެވެނުވެއަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ފިޔަވައި ޙައްޤު އިލާހަކު. ފިޔަވައި ފާލެއްނުވެއެވެ

اهللا  صلّىرسول اهللا  .ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ الفضل بن عباس ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
  )رواه أمحد( "إِنما الطِّيرةُ ما أَمضاك أَو ردك؟" .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم

  ."ލައްވައި ކަމެއްކުރުވާ ނުވަތަ ތިބާ ކަމަކުން ހުއްޓުވާ އެއްޗަކީ އެއީ ބަދުފާލެވެ ތިބާ: "މާނައީ
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

1. [dc  b  a Z  0  1  2 3  4  ]  ިއާޔަތާއި އެކުގައZ  ެއާޔަތުގ
 .تنبيه މައްޗަށްވާ

 .ބަލިއޭގެ ޒާތުގައި ގައިން ގަޔަށް އެރުން ނަފީކުރުން .2

 .ބަދުފާލު ނަފީކުރުން .3

 .ބަކަމޫނުގެ ކިބައިން ބަލާބަދުފާލު ނަފީކުރުން .4

 .ކަމުގެ އިޢުތިޤާދު ނަފީކުރުންޞަފަރުމަސް ސުންޕާވެގެންވާ .5

 . މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ! އަދިކިއެއްތަ. ނުވެއެވެހެއުފާލު މަނާވެގެން .6

 .ހެއުފާލުގެ ތަފްސީރު .7

. ބަދުފާލަށް ނުރުހިގެންވާ ޙާލު އެކަމުގެ ޚިޔާލު ހިތަށް އައުމަކުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއްނެތެވެ .8
 . ކުރުމުން އެކަލާނގެ އެކަން ހިތުންފިލުއްވާދެއްވައެވެވަކީލުއަށް  هللا! އަދިކިއެއްތަ

 .ގެ ވަސްވާސް ވަދެއްޖެނަމަ ކުރަންވީޛިކުރު ބަޔާންވުންހިތަށް އެކަމު .9
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 .ކީ ޝިރުކެއްކަން ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެގެންވުންދުފާލަބަ .10

  .ނުބައިވެގެންވާ ބަދުފާލުގެ ތަފްސީރު .11
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ން ޙާލަތްތަކުބިންމަތީގައި ހިނގާ ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ފަލަކީ 
  )1(ނަންގަތް ބާބު ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް އިސްތިދުލާލުކުރުމާ

  

ގެ މިބަސްފުޅު  -رمحه اهللا-قتادة ގައި  "صحيح"އެކަލޭގެފާނުގެ  -رمحه اهللا- اإلمام البخاري 
އުޑު . ށްޓަކައެވެތަރިތައް ހައްދަވާފައިވަނީ ތިން މަޤުޞަދަކަ تعاىل اهللا" .ރިވާކުރެއްވިއެވެ

ކަނޑުގައި ދަތުރުކުރާ ، އެއްގަމުގަޔާއި(، ޝައިޠާނުން ރަޖަމުކުރެއްވުމަށާއި، ކުރެއްވުމަށާއިޒީނަތްތެރި
އެތަރިތަކާ މެދު  އިފިޔަވަ މިތިން މަޤްޞަދު، ފަހެ. މަގު ހޯދާ ޢަލާމާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ) މީހުން

ޙިއްސާ އޭނާ  ގެއޭނާ) ހުރިހާ ހެއުކަމަކުން(އަދި . އެހެން ގޮތަކަށް ތައުވީލުކޮށްފި މީހާ ކުށްކޮށްފިއެވެ
ކަމެއްގެ  އަދި އޭނާއަށް އެކަމުގައި އެއްވެސް ޢިލްމެއްނުވާ. ބަރުބާދުކޮށްލައިފިއެވެ
  .اهـ ".ތަކުލީފުލިބިގެންފިއެވެ

. ތަކުގެ ޢިލްމު ހާސިލުކުރުމަށް ރުހިވަޑައިނުގަންނަވައެވެމަންޒިލްހަނދުގެ  - رمحه اهللا-قتادة   އަދި
މިދެބޭކަލުންގެ . (އެ ޢިލްމު ހާސިލުކުރުމުގެ ހުއްދައެއްނުދެއްވައެވެ -اهللا رمحه-ابن عيينة އަދި 

  .) އެވެ -اهللا رمحه-حرب ރިވާކުރެއްވީ  قول ކިބައިން މިދެ

ތަކުގެ ޢިލްމު މަންޒިލްހަނދުގެ  إمام اسحاق بن راهويهއާއި  إمام أمحد بن حنبلއަދި 
  . ހާސިލުކުރުމަށް ހުއްދަދެއްވިއެވެ

އެކލޭގެފާނު . ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ގެ أبوموسى األشعري ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
  .ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا. ވިދާޅުވިއެވެ

                                                

މިބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ ތަރިތަކާއި، ހަނދުގެ މަންޒިލްތަކުން ފާލުބެލުމާއި، ނުޖޫމީ ޢިލްމު  :فائدة )1(
   .ލުކުރުމާބެހޭ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތަކެވެސިހާ
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ان يف ه أمحد وابن حبروا( "مدمن اخلَمرِ، وقَاطع الرحمِ، ومصدق بِالسحرِ: ثَالَثَةٌ الَ يدخلُونَ اجلَنةَ"
  )صحيحه
 )2(މީހާ  ން މަތީ ދެމިހުންނަރާބުއި )1(އެއީ . ތިންމީހަކު ސުވަރުގެ ނުވަންނާނެއެވެ: "މާނައީ

  ."މީހާއެވެ ރު ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރާޙުސި )3(ޑާ މީހާ ނރަޙިމުގެ ގުޅުންކަ
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ތަރިތައް ހެއްދެވުމުގެ ޙިކުމަތް .1

 .އެހެން ގޮތަކަށް ވިސްނައިފި މީހާގެ މައްޗަށް ރައްދު އިޙިކުމަތް ފިޔަވައެ  .2

މެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވާ އިޚްތިލާފު ހާސިލުކުރުމާދުގެ މަންޒިލްތަކުގެ ޢިލްމު ނހަ .3
 .ބަޔާންވެގެންވުން

 ރު ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރާ މީހާގެޙުއެއްޗެއްކަން އެގިގެންވުމާއެކުވެސް އެސި ރަކީ ބާތިލުޙުސި .4
 .މައްޗަށްވާ ވަޢީދު

  

  

  

  
++++++++  

  
  
  
  
  
  
  



  ތައުޙީދުފޮތް  

134 
 

  

30 

ތަރިތަކުގެ ސަބަބުން ވާރޭވެހޭކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ 
  ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު

  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

  [  ;  :  9  8Z  )82 :الواقعة(   
ފަރާތް  ދެއްވިޤުޝުކުރުއަދާކުރުން ކަމުގައި ތިޔަހެދީ އެރިޒުތިޔަބައިމީހުން ރިޒުޤަށް : "މާނައީ

  "؟ދޮގުކުރުންހެއްޔެވެ

 ހަމަކަށަވަރުން. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو مالك األشعري ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
   .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم صلّى اهللا عليه رسول اهللا

الفَخر بِاَألحسابِ، والطَّعنِ يف اَألنسابِ، واِإلستسقَاُء : اجلَاهلية الَ يتركُونهن أَربعِ يف أُمتي من أَمرِ"
ران، النائحةُ إِذَا لَم تتب قَبلَ موتها تقَام يوم القيامة وعلَيها سربالٌ من قَط: "، وقَالَ"بِالنجومِ، والنياحةُ
   )رواه مسلم( "ودرع من جربٍ

ގައި ޖާހިލިއްޔަތުގެ ހަތަރުކަމެއް ކިބާތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުންގެ : "މާނައީ
އެއީ ޙަސަބުވެރިކަމަށް . އެކަންތައް އެބައިމީހުން ދުލެއްނުކޮށްލާނެތެވެ. ހަރުލައިފައިވެއެވެ
ތަރިތަކުގެ ސަބަބުން ވާރޭވެހޭކަމަށް ، ނަސަބަށް ޢައިބުކިޔުމާއިއެކަކު އަނެކަކުގެ ، ފަޚުރުވެރިވުމާއި
މީހަކު . އަދި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. މަރުވުމުން ތެޅިފޮޅެ ރޮއި ހަޅޭލެވުމެވެ މީހަކު، އިޢުތިޤާދުކުރުމާއި

މަރުވުމުން ތެޅިފޮޅެ ރޮއި ހަޅޭލަވާ އަންހެނާ މަރުވެމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައުބާނުވެއްޖެނަމަ 
ގެ  هللا(ޙާލު  ގައި ކަތުރާނުގެ ލިބާހަކާއި ކަސްއަޅުވާ ދަހަނާއެއްވާގާތްދުވަހުގައި އެއަންހެނާގެ ޤިޔާމަ

  ."ކުރެވޭނެއެވެޙާޟިރު) ޙަޟްރަތަށް

އެކަލޭގެފާނު . ރިވާވެގެންވެއެވެ ންގެ ކިބައި ينِهزيد بن خالد اجلُ ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
 ގެންއަހުރެމެންނާވާރޭވެހުނު ރެއެއްގައި  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،رسول  ގައި ةيبِيدح .ވިދާޅުވިއެވެ
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ވައި ކުރިމަތިފުޅުލައް ދިމާއަށް ދެން ސަލާމްދެއްވުމަށްފަހު މީސްތަކުންނާ. ފަތިސްނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
   .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

أَصبح من عبادي مؤمن بِي : قَالَ": ه أَعلَم، قَالَاُهللا ورسولُ: قَالوا "هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُم؟"
: مطرنا بِفَضلِ اِهللا ورحمته، فَذَلك مؤمن بِي كَافر بِالكَوكَبِ، وأَما من قَالَ: وكَافر، فَأَما من قَالَ

بِي م ركَاف ككذَا، فَذَلِء كَذَا ووا بِننرطكَبِمبِالكَو نمالبخاري ومسلم(   "ؤ(   
ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ކީކޭކަން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ) ދެންމެ: "(މާނައީ

. އެވެ هللاއެކަން އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ . އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ؟ ގޭހެއްޔެވެނއެ
ގެ  هللاއެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ތިމަން . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ
ބަޔަކު  ރުވީކާފިއަށް  هللاއަދި ތިމަން ، އަށް އީމާންވީ ބަޔަކާއި هللا އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ތިމަން

 އިގެ ރަޙުމަތާ هللاމެންނަށް ވާރޭވެހުނީ ރެއަހު، ދެންފަހެ. ދުންކޮށްފިއެވެނމިއަދު ހެ
، އަށް އީމާންވެ هللاފަހެ އެބައިމީހުންނަކީ ތިމަން . ފަޟުލުވަންތަވެރިކަމުންނޭ ބުނިމީހުން ދަންނައެވެ

އަދި އަހުރެމެންނަށް ވާރޭވެހުނީ މިވެނި އެވެނި ތަރިއެއްގެ . ރުވެގެންވާ މީހުންނެވެކާފިތަރިއަށް 
ތަރިއަށް ، ރުވެކާފިއަށް  هللاން އެބައިމީހުންނަކީ ތިމަ. ސަބަބުންނޭ ބުނިމީހުން ދަންނައެވެ

  ."އީމާންވެގެންވާ މީހުންނެވެ

ގެ ކިބައިން އިމާމު  عبد اهللا بن عباس ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި ހަމަ މިމާނާގައިވާ ޙަދީޘްފުޅެއް
. އަދި އެޙަދީޘްފުޅުގައި މިފަދައިންވެއެވެ. ރިވާކުރެއްވިއެވެ މުސްލިމުބުޚާރީއާއި އިމާމު 

." ހަމަކަށަވަރުން މިވެނި ތަރިއެއް ތެދުބުނެފިއެވެ. އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުން ބުންޏެވެ"
  .ތައް ބާވައިލައްވައިފިއެވެތްމިއާޔަ هللاދެންފަހެ 

[    Ø  ×  Ö    Õ     Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð       Ï  Î"     !    %  $   #
)  (  '   &    5   4  3  2  1  0  /  .  -  ,        +  *

  ;  :  9  8  7  6Z   )82- 75 :الواقعة(  
އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގޭނަމަ . ތައް ގަންދެއްވައި ވަޙީކުރައްވަމެވެމަންޒިލްތަރިތަކުގެ : "މާނައީ

ވާ މާތް  )ލިޔެވިގެން(މިޤުރުއާނަކީ ލައުޙުލްމަޙްފޫޡުގައި ހަމަކަށަވަރުން . މިއީ ބޮޑުވެގެންވާ ހުވައެކެވެ
މެނުވީ ) އެބަހީ މަލާއިކަތުން(އެ ލައުޙުލްމަޙްފޫޡުގައި ޠާހިރުވެގެންވާ ބަޔަކު . ޤުރުއާނެކެވެ
 .ޢާލަމްތަކުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ބާވައިލެއްވިފައިވާ ފޮތެކެވެ) ޤުރުއާނަކީމި(. ނުބީހެއެވެ
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އަދި ތިޔަބައިމީހުން ރިޒުޤަށް ؟ ތިޔަކުރަނީ މިޤުރުއާނަށްހެއްޔެވެރުވާކުޑަތިޔަބައިމީހުން ފަ
  "؟ދެއްވި ފަރާތް ދޮގުކުރުންހެއްޔެވެޤުޝުކުރުއަދާކުރުން ކަމުގައި ތިޔަހެދީ އެރިޒު

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 82ވާޤިޢާ ސޫރަތުގެ  .1

 .ހަތަރުކަންތަކުގެ ނަންގަނެވުން ޖާހިލީކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން .2

 .އެހަތަރުކަންތަކުން ބައެއްކަންތަކަކީ ކުފުރެއްކަން ބަޔާންވުން .3

 .ފަދަ ކުފުރުވެސްވެއެވެނުވާހަމަކަށަވަރުން ކުފުރުގެ ތެރެއިން މިއްލަތުން ބޭރު .4

މިބަސްފުޅުން އެނގުނު އެއްޗަކީ އެރޭގައި  "أَصبح من عبادي مؤمن بِي وكَافر" ގެ تعاىل هللا .5
އެރޭގައި  هللاރުވީވެސް ކާފިއަށް  هللاް އަދި ބައެއް މީހުނ، އަށް އީމާންވެ هللاބައެއްމީހުން 

 . ލެއްވިނިޢުމަތުގެ ސަބަބުންނެވެ

 .މިތާނގައި އީމާންކަމުގެ ޙަޤީޤަތަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނުން .6

ގެ  ربوبية ގެ تعاىل هللاއެބަހީ . (ނުންމިތާނގައި ކުފުރުގެ ޙަޤީޤަތަށްވެސް ރަނގަޅަށް ވިސް .7
 .)އް އައިސްފިނަމަ އީމާންކަން ނަފީވެގެންދިއުމެވެއުނިކަމެ އިޤުރާރަށް ކުޑަވެސް

 ." ހަމަކަށަވަރުން މިވެނި އެވެނި ތަރިއެއް ތެދުބުނެފިއެވެ" "لَقَد صدق نوُء كَذَا وكذَا" .8
 .ގަޅަށް ވިސްނުންނއެބައިމީހުންގެ މިބުނުމަށް ރަ

ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވީ ކީކޭކަން " "تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُم؟ هلْ" .9
ގެ މިބަސްފުޅުން  وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه "؟ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނގޭހެއްޔެވެ

 ކިޔަވާކުއްޖާ އެމައްސަލައަށް(ސާބިތުވަނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މައްސަލައެއް ބަޔާންކޮށްދޭއިރު 
އެމައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ފުރަތަމަ ކިޔަވާކުއްޖާއާ ސުވާލުކުރުން ) އިހުޝިޔާރުކުރުވުމަށްޓަކަ

 .ހުއްދަކަމެވެ

 . މީހަކު މަރުވުމުން ތެޅިފޮޅި ރޮއި ހަޅޭލަވާ އަންހެނާގެ މައްޗަށް ހުރި ވަޢީދު .10
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31 

  ބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބުގެ އަންނަނިވި ވަޙީ هللا
  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެއެކަލާނގެ 

 [M     V  U  T  S  R  Q  P  O  N      XWZ  )165: البقر(  
. ބަޔަކުވެއެވެ ޝަރީކުންތަކެއްހަދާ) އެކަލާނގެއަށް(ފިޔަވައި  هللاމީސްތަކުންގެ ތެރެއިން : "މާނައީ
  ."ވެތެލޯބިވެދެކެ ވާންޖެހޭ ލޯބިފަދައިން އެޝަރީކުންތައްދެކެ އެބައިމީހުން  هللا

  .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ އަދިވެސް

[   U  T  S   R   Q  P  O  N  M L  K
  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V

  l  k   j  i  h  gf  e  d  c  bZ  )24: التوبة(   
، ތިޔަބައިމީހުންގެ ބަފައިންނާއި. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!) އޭމުޙައްމަދުގެފާނެވެ: "(މާނައީ

ފައިވާ އަދި ތިޔަބައިމީހުން ހޯދާ، ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި، އަނބިންނާއި، އަޚުންނާއި، ދަރިންނާއި
 ންތިޔައުޅޭއަދި އެވިޔަފާރިއަކާ މެދު ނުހިނގައި ގެއްލުން ވެދާނެކަމަށް ތިޔަބައިމީހުން ބިރު، މުދަލާއި

) ތަކާއި ތަކެއްޗެއްމިހުރިހާ ފަރާތް( އްއަދި ތިޔަބައިމީހުން ރުހިގެންވާ ގެތަ، ވިޔަފާރިއާއި
ކުރުމަށްވުރެ އަދި އެކަލާނގެ މަގުގައި ޖިހާދު އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއާއި هللا، ތިޔަބައިމީހުންނަށް

) އެބަހީ ޢަޛާބު(ފުޅު  حكمއެކަލާނގެ  ،هللا، ބޮޑަށް ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވާނަމަ
އަދި ފާސިގު ބަޔަކަށް . ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން އިންތިޒާރުކޮށްގެން ތިބޭށެވެ ސްދެއްވައިފުމަށްގެނެ
  ."ވާނެއެވެކައްނުދަހިދާޔަތް هللا

 رسول اهللا صلّىހަމަކަށަވަރުން . ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ފާނުގެރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެ هللاމާތް
  .ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم
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" نمؤإِلَالَي بى أَكُونَ أَحتح كمدأَحنيعماسِ أَجالنو هدالوو هلَدو نم هصحيح البخاري و مسلم( "ي(  
މީސްތަކުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް  އިންބަފައިންނާއި އަދި އެންމެހާމަ، އެމީހެއްގެ ދަރިންނާއި: "މާނައީ

އެމީހަކަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ލޮބުވެތިވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް 
  ."އީމާނެއްނުވެއެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاއަދިވެސް މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ ه وسلّمصلّى اهللا علي رسول اهللا. ވިދާޅުވިއެވެ

"الَوح بِهِن دجو هيف كُن نثَالثٌ مانمةَ اِإلي : بحأَنْ يا، وماهوا سمم ِإِليه بأَح ولُهسركُونَ اُهللا وأَنْ ي
ِ يف الكُفْرِ املَرَء الَ يحبه إِالَّ  ودعأَنْ ي هكْرأَنْ يِهللا، وأَنْ ي هكْرا يكَم ،هناُهللا م قَذَهإِذْ أَن دعيف قْذَب ِ ف

   )صحيح البخاري وصحيح مسلم(  "النارِ
ތިންކަމެއް އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި އަށަގެންފިނަމަ އޭގެ ސަބަބުން އީމާންކަމުގެ ފޮނިކަން : "މާނައީ

އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ އެހެން ހުރިހާ  هللاއެމީހަކަށް  )1(އެއީ . އޭނާއަށް އިޙުސާސްވާނެއެވެ
އަށްޓަކައި  هللاމީހަކު ދެކެ ލޯބިވާއިރު ހަމައެކަނި  )2(. ފަރާތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ލޮބުވެތިވުން

އޭނާ އަލިފާނަށް ، އެމީހަކު ކުފުރުން ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށްފަހު هللا )3(. އޭނާދެކެ ލޯބިވުން
  ."މިއެވެ. ލުން އެނބުރި އައުމަށް ނުރުހުންއެއްލައިލެވުމަށް ނުރުހޭފަދައިން އެކުފުރަށް އަ

މިތިން ކަންތައް އޭނާގެ ކިބައިގައި އަށަގެންފުމަށް ދާންދެން "އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވަނީ 
  . މިފަދައިންނެވެ." އީމާންކަމުގެ ފޮނިކަން އޭނާއަކަށް އިޙުސާސެއްނުވާނެއެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެގެ  عبداهللا بن عباسރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
  .ވިދާޅުވިއެވެ

ِ يف اِهللا، ووالَىِ يف اِهللا، وعادىِ يف اِهللا، فَإِنما تنالُ وِالَيةُ اِهللا بِذَ" ضغأَبيف اِهللا، و ِ بأَح نم لَنو ،لك
صو هالَتص تإِنْ كَثُرو ،انماِإلي مطَع دبع جِديكُونَ كَذَلى يتح هاةُوماخؤم ارص قَدو لى  كاسِ عالن

جالَ ي كذَلا، وينرِ الدئاًأَميش هلي علَى أَهرواه ابن جرير(  "د(  
 هللا އަދި ، އަށްޓަކައި މީހަކުދެކެ ރުޅިއައިސް هللاއަދި ، އަށްޓަކައި މީހަކު ދެކެ ލޯބިވެ هللا: "މާނައީ

. އަށްޓަކައި މީހަކާ ދުޝްމިނުވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ هللاއަދި ، މީހަކުދެކެ ރަޙްމަތްތެރިވެއަށްޓަކައި 
އަދި އެމީހެއްގެ . ވާނެއެވެލުސިހާގެ ރަޙްމަތްތެރިކަން  هللاފަހެ އެކަންތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް 

މަށް ދާންދެން ރޯދަކިތަންމެ ގިނަވީ ނަމަވެސް މި ސިފަތައް އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ވެއްޖައު، ނަމާދާއި
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މު މީސްތަކުންގެ އާންމިއަދު . ފޮނިކަން ހަމައެކަކަށްވެސް އިޙްސާސެއްނުވާނެއެވެ އީމާންކަމުގެ
މިގޮތަށް އުޚުވަތްތެރިކަން ބާއްވާ . އުޚުއްވަތްތެރިކަންވަނީ ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ
އެއްވެސް ) ޙަޟްރަތުގައިގެ  هللا(މީހުންނަކަށް އެބައިމީހުންގެ އެއުޚުއްވަތްތެރިކަމަކުން 

  ."ފައިދާއެއްނެތެވެ

ޤިޔާމަތްދުވަހު އެބައިމީހުންގެ މެދުގައިވާ "   )166: البقرة( z  y  x Z]  ެގ تعاىل هللا
هللا މާތް މިބަސްފުޅުގެ ތަފްސީރުގައި." ވަސީލަތަކާއި ގުޅުމެއް ކެނޑިގެންދާނެއެވެ އެންމެހާ

އެބައިމީހުންގެ (ގެ މުރާދަކީ  أسبابމިއާޔަތުގައި . ވިދާޅުވިއެވެ ابن عباس ރުއްސުންލެއްވި
  .ލޯބިވެރިކަމެވެ، ރަޙްމަތްތެރިކަމާއި) މެދުގައިވާ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 165ރަތުގެ ބަޤަރާ ސޫ .1

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 24ތައުބާ ސޫރަތުގެ  .2

ދެކެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމުދަލަށްވުރެ ބޮޑަށް  ،ންނާއިއަހުލުވެރި، ތިމާގެ ނަފުސާއި .3
 .ލޯބިވުން

 .އީމާންކަން ނަފީވުން އިސްލާމްދީނުން ބޭރުވުމުގެ މައްޗަކަށް ދަލީލެއްނުކުރެއެވެ .4

. އިންސާނާއަށް ބައެއްފަހަރު އެފޮނިކަމުގެ އިޙްސާސްވެއެވެ. އީމާންކަމުގައި ފޮނިކަމެއްވެއެވެ .5
 . އަދި ބައެއްފަހަރު އިޙްސާސެއްނުވެއެވެ

ގެ ރަޙްމަތެތެރިކަން  هللاއޭގެ ސަބަބުން މެނުވީ  ،ހިތުގެ އެފަދަ ހަތަރު ޢަމަލު ބަޔާންވުން .6
ނުވީ އެކަކަށްވެސް އީމާންކަމުގެ ފޮނިކަން އަދި ހަމައޭގެ ސަބަބުން މެ. ލެއްނުވާނެއެވެޞިޙާ

 . އިޙްސާސެއްނުވާނެއެވެ
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) عباس عبداهللا بنރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް(ގެ ޞަޙާބީ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .7
މިއަދު ޢާއްމުގޮތެއްގައި . "ޙަޤީޤަތާއި ހާލަތަށް ވިސްނަވާ ދެނެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 ."ކޮންމެވެސް ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެއުޚުވަތްތެރިކަންވަނީ ދުނިޔޭގެ 

8. [  z  y  xZ  ުގެ ތަފްސީރ. 

 .ބޮޑަށް ލޯބިވެއެވެދެކެ ވަރަށް هللاބައެއް މުޝްރިކުންވެސް  .9

ފަރާތްދެކެ އާޔަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އަށް ވަނަ 24ވުރެ ބޮޑަށް ތައުބާ ސޫރަތުގެ ތިމާގެ ދީނަށް .10
 .ލޯބިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ހުރި ވަޢީދު

ދެކެވާންޖެހޭ ލޯތްބާއި  هللاނޫން ފަރާތެއް ޝަރީކަކުކަމުގައި ހަދައި އެ ޝަރީކު ދެކެވާލޯބި  هللا .11
   .ބަރާބަރުކުރުން އެއީ ބޮޑުޝިރުކެވެ

  

  

  

  

++++++++  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ތައުޙީދުފޮތް  

141 
 

  

32 

  ބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބުގެ އަންނަނިވި ވަޙީ هللا

  

  .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [  <        ;  :  9  8  7    6  5    4  3  2Z  )175: آل عمران(    
ވިކަމަށް ބުނެ އެބައިމީހުންގެ ތިޔަބައިމީހުންނާ ޚިލާފަށް ޤުރައިޝުންގެ ލަޝްކަރު ޖަމާ: "(މާނައީ
އޭނާގެ  ،އޭނާ. އެއީ ޝައިޠާނާއެވެ) އުޅުނު ފަރާތަކީތިޔަބައިމީހުން ބިރުގަންނަވަން ކިބައިން

ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އެފަރާތްތަކަށް . ބިރުގަންނަވައެވެ) ތިޔަބައިމީހުން(އެކުވެރިންގެ ކިބައިން 
  ."އަށް ބިރުވެތިވާށެވެ هللاތިޔަބައިމީހުންނަކީ މުއުމިނުން ކަމުގައިވާނަމަ ތިމަން . ބިރުވެތިނުވާށެވެ

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[   v  u  t  s  r     q  p  o  n  m  l  k  j  i
  w¡  �  ~  }  |   {  zy  x Z  )18: التوبة(   
 ،އަށާއި އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވެ هللا، ގެ މިސްކިތްތައް ޢިމާރާތްކުރާނީ ހަމައެކަނި هللا: "މާނައީ

ހިދާޔަތްލިބިގެންވާ ، ފަހެ. ވާ މީހުންނެވެނުބިރުވެތި މެނުވީ އަށް هللا އަދި ،ޒަކާތްދީ، ނަމާދުޤާއިމުކޮށް
  ."މީހުންގެ ތެރެއިންވުމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ ބަޔަކީ އެބައިމީހުންނެވެ

  .ފައިވެއެވެއަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާ

[ \   [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N Z  
   )10 :العنكبوت(
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އަށް  هللاއަހަރުމެން . ބަޔަކުވެއެވެ ބުނާ) ހަމައެކަނި ދުލުން(މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން : "މާނައީ
ތަކުލީފެއްޖެހޭ ) މީސްތަކުންގެ ކިބައިން(ގެ މަގުގައި އެބައިމީހުންނަށް  هللا، ފަހެ. އީމުއެވެޖައީމާންވެއް

  )1(."ގެ ޢަޛާބުފަދައިން ހަދައިލަތެވެ هللاހިނދު މީސްތަކުންގެ ދުއްތުރާތައް 

عليه  رسول اهللا صلّى اهللا. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبوسعيد اخلدريރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم

"ضرنيِ أَنْ تقالي فعض نإِنَّ مي محأَنْ تاِهللا، و طخبِس اسا النلى مم عهذُمأَنْ تقِ اِهللا، ولى رِزم عهد
   )حلية األولياء وسنن البيهقي( "ةُ كَارِه الَ يجره حرص حرِيصٍ، والَ يرده كَراهييؤتك اُهللا، إِنَّ رِزق اِهللا ملَ

ކޯފާކޮށްފައި މީސްތަކުން  هللا، އީމާންކަމާއި ޢަޤީދާ ބަލިކަށިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިބާ":މާނައީ
ނުދެއްވި  هللاތިބާއަށް ، ދެއްވި ރިޒުގުގެ މައްޗަށް މީސްތަކުންނަށް ތަޢުރީފުކުރުމާއި هللا، ރުއްސުމާއި

ގެ  هللاހަމަކަށަވަރުން . އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް މީސްތަކުންނަށް ހުތުރުބަސް ރައްދުކުރުން ހިމެނެއެވެ
އަދި ނުރުހޭ މީހެއްގެ ނުރުހުމަކަށް . ނުގަނެވޭނެއެވެއްގެ ދަހިވެތިކަމަކަށް ދަމައެއްދަހިވެތި މީހެ ޤުރިޒު

  ."އެވެމެކުރެވޭނެމެނުމަނައެއް

 رسولހަމަކަށަވަރުން . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاއަދި މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

الْتمس رِضا الناسِ  ، وأَرضى عنه الناس، ومنِعنه الْتمس رِضا اِهللا بِسخط الناسِ رضي اُهللا منِ"
هلَيطَ اُهللا عخاِهللا، س طخبِس، اسالن هلَيطَ عخأَسو" )ان يف صحيحهرواه ابن حب(   

ގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފިމީހާ  هللاވެސް މީސްތަކުން ރުޅިވެރިކޮށްފައިނަމަ: "މާނައީ
އަދި މީސްތަކުންވެސް އޭނާއަށް . އޭނާއަށް ރުހިވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ هللا. ދަންނައެވެ

ކޯފާކޮށްފައި މީސްތަކުންގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފިމީހާ  هللاއަދި . ރުއްސަވާދެއްވާނެއެވެ
އަދި މީސްތަކުންވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް . އޭނާގެ މައްޗަށް ކޯފާވެވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ هللا. ދަންނައެވެ

  ."ރުޅިވެރިކުރައްވާނެއެވެ

                                                

ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި އެވަނީ ހަމައެކަނި ދުލުން އީމާންކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މުނާފިޤު  هللاމިއާޔަތުގައި  :فائدة )1( 
ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން އައި  هللاގެ މަގުގައި މުޞީބާތެއްޖެހިއްޖެނަމަ  هللاއެބައިމީހުންނަށް . ބައެއްގެ ވާހަކައެވެ

  .އި މުރުތައްދުވެތެވެޢަޛާބެއްކަމުގައި ޔަޤީންކޮށް ދީންދޫކޮށްލަ
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 175ގެ ސޫރަތު آل عمران .1

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 18ގެ ތައުބާ ސޫރަތު .2

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 10ގެ ޢަންކަބޫތު ސޫރަތު .3

 . ގަދަވުން ސާބިތުވުން، އީމާންކަން ބަލިވުމާއި .4

 . އޭގެތެރޭގައި ނަންގަނެވުނު ތިން ޢަލާމާތް ހިމެނެއެވެ. ވެއެވެއީމާންކަން ބަލިވާ ޢަލާމާތްތަކެއް .5

 . އަށް ޚާލިޞްކުރުމަކީ ދީނުގެ ފަރުޟުކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިންވާ ފަރުޟެކެވެ هللاބިރުވެތިކަން  .6

 .ވާބު ބަޔާންވުންސައަށް ބިރުވެތިވާ މީހާގެ  هللاހަމައެކަނި  .7

 .ސަޒާ ބަޔާންވުން ހުރި އެކު އެހެންފަރާތްތަކަށްވެސް ބިރުވެތިވާމީހާއަށްއާ هللا .8
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  ުބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބގެ އަންނަނިވި ވަޙީ هللا

  

  .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [  Ô       Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏZ  )23 :املائدة(   
  ."އަށް ވަކީލުކުރާށެވެ هللا ތިޔަބައިމީހުން މުއުމިނުން ކަމުގައިވާނަމަ ހަމައެކަނި: "މާނައީ

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [  E   D  C   B  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7
G   FZ  )2 :األنفال(   

ފުޅުގަނެވޭ ހިނދު އެއުރެންގެ ހިތްތައް ބިރުވެތިވެގެންދާ ގެ ނަން هللاޙަޤީޤީ މުއުމިނުންނަކީ : "މާނައީ
ކުރެވޭ ހިނދު އީމާންކަން އަދި އެކަލާނގެ އާޔަތްތައް އެއުރެންގެ މައްޗަށް ތިލާވަތު. މީހުންނެވެ

ށް ވަކީލުކުރާ އަދި ހަމައެކަނި އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަ. މީހުންނެވެ އިތުރުވެގެންދާ
   ."މީހުންނެވެ

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[   M  L  K  J  I   H  G  FZ  )64 :األنفال(   
  ."އެވެފުދެ هللاކަލޭގެފާނަށް ތަބާވި މުއުމިނުންނަށް ، ކަލޭގެފާނަށާއި! އޭނަބިއްޔާއެވެ: "މާނައީ

  . އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[   }|  {  z  y  x  wZ  )3 :الطالق(   
  ."އޭނާއަށް ފުދިގެންވާނެއެވެ هللا ،ފަހެ. މީހާ ދަންނައެވެ އަށް ވަކީލުކޮށްފި هللا: "މާނައީ
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. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ابن عباسރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް

Ö  Õ  ×   ] ެ.އަލިފާނަށް އެއްލައިލެވުނު ހިނދު އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވ إبراهيم عليه السالم
ØZ  )އަދި ވަކީލުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ . ފުދިގެންވެއެވެ هللاއަހަރުމެންނަށް " )173: آل عمران

 އަށް މީސްތަކުން ބުނި وسلّم صلّى اهللا عليه دحمم އަދި!" ގޮތުން އެކަލާނގެ ކިހާ ރަނގަޅުހެއްޔެވެ

ހަމަކަށަވަރުން ") 173: آل عمران( Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì     Ó  ÒZ  ]ހިނދު 
، ފަހެ. ވެއްޖައޫއެވެޖަމާ) އެބަހީ ޤުރައިޝުންގެ ލަޝްކަރު(ތިޔަބައިމީހުންނާ ޚިލާފަށް މީސްތަކުން 

) މުއުމިނުންގެ(އެބައިމީހުންގެ ) މިހެންބުނުމުން. (ތިޔަބައިމީހުން އެބައިމީހުންނަށް ބިރުވެތިވާށެވެ

އަހަރުމެންނަށް " Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ   ] .އަދި ބުންޏެވެ. އީމާންކަން އިތުރުވިއެވެ
   )1("!އަދި ވަކީލުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން އެކަލާނގެ ކިހާ ރަނގަޅުހެއްޔެވެ. ފުދިގެންވެއެވެ هللا
   )رواه البخاري(
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ފަރުޟު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިންވާ ފަރުޟެކެވެހަމަކަށަވަރުން ވަކީލުކުރުމަކީ ދީނުގެ  .1

 . ހަމަކަށަވަރުން ވަކީލުކުރުމަކީ އީމާންކަމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިންވާ ޝަރުޠެކެވެ .2

 .އަންފާލު ސޫރަތުގެ ދެވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު .3

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 64ރަތުގެ ހަމަ އެސޫ .4

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 3ސޫރަތުގެ  القالطّ .5

                                                

ލެއްވި ސަބަބުތަކުގައި ހިފައި ތިމާގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ހިތުގެ  هللاވަކީލުކުރުމަކީ  :تنبيه )1( 
 هللا .އަށް ވަކީލުކުރުން هللاއެކު މަސައްކަތްކުރުމާމިސާލަކަށް ރިޒުގު ހޯދުމަށް . ޙަވާލުކުރުމެވެ އާ هللاއަޑިން 

 هللا. ދެއްވާނެކަމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއްނުކޮށް އޮތުން އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ ގުރިޒު
    .ގެ ސަބަބެއްކަމުގައި މަސައްކަތްކުރުން ވަނީ ލައްވަވާފައެވެގުރިޒު
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6. [  Ø  ×  Ö  ÕZ  ްއެހެނީ . މިކަލިމަފުޅުގެ މަތިވެރިކަމާއި މާތްކަން ބަޔާންވުނ
މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި  حممد صلّى اهللا عليه وسلّمއާއި  إبراهيم عليه السالمހަމަކަށަވަރުން 

 .ވިދާޅުވީ މިކަލިމަފުޅެވެ
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  ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބުބަސްފުޅުގެ ގެ އަންނަނިވި ވަޙީ هللا

  

  .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [  R  Q    P  O    N    M  L  KJ   I  HZ )99: األعراف(   
 ގެއްލި!) ދަންނާށެވެ(؟ ގެ ތަދުބީރުފުޅުން އެބައިމީހުން އަމާންވެގެންވަނީހެއްޔެވެ هللا: "މާނައީ

  ."އަމާންވެގެންނެއްނުވެއެވެގެ ތަދުބީރުފުޅުން  هللاހަލާކުވެގެންވާ މީހުން މެނުވީ 

  . އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [  K  J  I   H  G  F  E  DZ )56: احلجر(   

ގެ ރަޙްމަތުން  هللا އަދި މަގުފުރެދިފައިވާ ބަޔަކު މެނުވީ .ވިދާޅުވިއެވެ) ގެފާނުއިބްރާހީމް: "(މާނައީ
  ".ނުވާނެއެވެމާޔޫސް

ބޮޑެތިފާފައާ ބެހޭގޮތުން . ރުއްސުންލެއްވި އިބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاމާތް
  . އާ ސުވާލުކުރެވުމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

"ركْرِ اِهللالشم نم ناَألمحِ اِهللا، وور نم أْساليبِاِهللا، و ار(  "كوابن أيب حامت  رواه البز(   
ގެ ތަދުބީރުފުޅުން  هللا، ގެ ރަޙްމަތުން މާޔޫސްވުމާއި هللا، އަށް ޝަރީކުކުރުމާއި هللا: "މާނައީ

  ."އަމާންވެގަތުމެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن مسعود ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
  .ވިދާޅުވިއެވެ

" اكررِ اِإلشائالكَب روطُأَكْبالقُنكْرِ اِهللا، وم نم ناَألمحِ اِهللا بِاِهللا، وور نم أْسالياِهللا، و ةمحر نم"  
)اقرواه عبد الرز(   
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ގެ ތަދުބީރުފުޅުން  هللا، އަށް ޝަރީކުކުރުމާއި هللا: އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކަކީ: "މާނައީ
  ."ގެ ދަރުމަވަންތަކަމުން މާޔޫސްވުމެވެ هللا، އުއްމީދުކަޑައިލުމާއިގެ ރަޙުމަތުން  هللا، އަމާންވެގަތުމާއި

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 99ރަތުގެ ސޫ األعراف .1

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 56ސޫރަތުގެ  احلجر  .2

 .ވަޢީދު މީހާގެ މައްޗަށް ހުރި ހަރުކަށި ގެ ތަދުބީރުފުޅުން އަމާންވެގެންވާ هللا .3

 . ގެ ރަޙްމަތުން މާޔޫސްވުމުގެ މައްޗަށް ހުރި ހަރުކަށި ވަޢީދު هللا .4
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އަށް އީމާންވުމުގެ ތެރެއިންވާ  هللاގެ މިންވަރުފުޅަށް ކެތްތެރިވުމަކީ  هللا
  ކަމެއްކަން ނަންގަތް ބާބު

  

  .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [  ?  >    =  <  ;:  9  8  7  6Z  )11 :التغابن(   
އެމީހެއްގެ ހިތަށް ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން  هللا. އަށް އީމާންވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ هللا: "މާނައީ

  ."އީ ހުރިހާ އެއްޗެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ هللا އަދި. ވައްދަވައެވެ

قَلْعއެއީ މުސީބާތެއްޖެހުމުން އެ މުސީބާތަކީ. ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވިއެވެމިއާޔަތުގެ " -رمحه اهللا-ة م 
ގެ ޙަޟްރަތުން އޭނާއަށް މިންވަރުކުރެވިފައިވާ ކަމެއްކަން ދަނެ އެކަމަށް ރުހި ހިތުގެ އަޑިން  هللا

  ."ޤަބޫލުކުރާ މީހާއެވެ

 رسول اهللاހަމަކަށަވަރުން . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو هريرة ިރުއްސުންލެއްވهللا މާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم

"كُفْر ا بِهِمماسِ هيف الن ِتاَنثْنا :تلَى املَيةُ عاحالنِّيبِ، وسيف الن ِنصحيح مسلم( "الطَّع(   
ނަސަބަށް ) އަނެކަކުގެ އެކަކު(އެއީ . ކުފުރުގެ ދެކަމެއްވެއެވެސްތަކުންގެ ކިބައިގައިވާ މީ: "މާނައީ

  ."މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ރޮއި ހޭރުމެވެ) މީހަކު މަރުވުމުން(، ޢައިބުކިޔުމާއި

اهللا  رسول اهللا صلّى. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن مسعود ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم

  )صحيح البخاري و مسلم( "وب، ودعا بِدعوى اجلَاهليةيلَيس منا من ضرب اخلُدود، وشق اجلُ"
 ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ ގޮވުންތައް، ވީދައި ހެދުން، މޫނުމަތީގައިތަޅައި) މުސީބާތްޖެހޭ ހިނދު: "(މާނައީ

  ."ތެރެއިންނުވެއެވެ ގޮވާ މީހާ އަހަރުމެންގެ
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 رسول اهللاހަމަކަށަވަރުން . ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ފާނުގެރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެ هللاއަދި މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم

"ادإِذَا أَرا، وينيف الد ِ بِعبده الشر أَمسك عنه بِذَنبِه، حتى  إِذَا أَراد اُهللا بِعبده اخلَير عجلَ لَه العقُوبةَ
   )نه واحلاكم والطرباينالترمذي وحس رواه( "بِه يوم القيامة فييوا

) އެއަޅާގެ ފާފަތަކުގެ(ހިނދު އެއަޅާއަށް ވާ އިރާދަކުރައްއެކަލާނގެ އަޅާއަށް ހެވަކަށް  ،هللا: "މާނައީ
 އިއެބަހީ އެއަޅާއަށް ތަފާތު މުސީބާތްތައްޖައްސަވަ. (އަވަސްކޮށްދެއްވައެވެސަޒާ ދުނިޔޭގައި 

އާ ބައްދަލުކުރާއިރު  هللاއެއީ ޤިޔާމަތް ދުވަހު އެއަޅާ . ފާފަތަކުން އެއަޅާ ޠާހިރުކުރައްވައެވެ
އަޅާއަށް  އަދި އެކަލާނގެ.) ސަޒާލިބޭނޭ އެއްވެސް ފާފައެއް އެއަޅާގެ ކިބައިގައި ނުވުމަށްޓަކައެވެ

އެބަހީ އޭނާގެ . (ގެން އޭނާ ބަހައްޓަވައެވެފާފަތަކާހިނދު އޭނާގެ  އިރާދަކުރައްވާޔަކަށް ނުބަ
އެއީ ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އޭނާއަށް އޭނާގެ ފާފަތަކުގެ ސަޒާ .) ފާފަތަކުގެ ސަޒާ ފަސްކުރައްވައެވެ

  )1(."ފުރިހަމައަށް ދެއްވުމަށެވެ

  . އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
ومن سخطَ  إِنَّ عظَم اجلَزاِء مع عظَمِ البالَِء، وإِنَّ اَهللا إِذَا أَحب قَوما ابتالَهم فَمن رضي فَلَه الرضا،

   )نه الترمذيحس( "فَلَه السخطُ
އެބަހީ މުސީބާތް . (އެކުގައެވެބޮޑުކަމާހަމަކަށަވަރުން ޖަޒާގެ ބޮޑުކަންވަނީ މުސީބާތުގެ : "މާނައީ

ހިނދު ންނަވާ ލޯބިވެވޮޑިގަބަޔަކުދެކެ  ،هللاއަދި .) ބޮޑުވިވަރަކަށް ލިބޭ އަޖުރުވެސް ބޮޑުވާނެއެވެ
އޭނާއަށް . ރުހިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ) އެކަލާނގެ އިމްތިހާނަށް(ފަހެ . އެބަޔަކު އިމްތިހާނުކުރައްވައެވެ

 އޭނާއަށް . ނުރުހިއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ) ކަލާނގެ އިމްތިހާނަށްއެ(އަދި . ރުހިވޮޑިގަތުންވެއެވެ) ގެ هللا(
  ."ނުރުއްސެވުންވެއެވެ) ގެ هللا(
  

   :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 11ސޫރަތުގެ  التغابن .1

                                                

އަޖުރަށް އެދެފިނަމަ ޖެހޭމުސީބާތަކީ އޭނާ ކެތްތެރިވެ އެކަމުން  ދުނިޔޭގައި މުސްލިމަކަށް. ދަންނައެވެ :تنبيه )1(
  .ނުވާނެއެވެ ރިކަން ދޫކޮށް އުއްމީދުކަނޑައިލާކަށްއެހެންކަމުން މުސީބާތްޖެހުމުން ކެތްތެ. އެކެވެފާރާއްފާފަތަކުގެ ކަ
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އަށް  تعاىل هللاގެ މިންވަރުފުޅަށް ރުހި ކެތްތެރިވުންވަނީ  تعاىل هللاހަމަކަށަވަރުން  .2
 . އީމާންވުމުގެތެރެއިންނެވެ

 . މީހެއްގެ ނަސަބަށް ޢައިބުކިޔުމަކީ ކުފުރުގެ ކަމެކެވެ .3

ޖާހިލީ ގޮވުން ގޮވާ މީހާގެ މައްޗަށް ، ހެދުންވީދައި، މުސީބާތެއްޖެހޭ ހިނދު މޫނުމަތީގައި ތަޅައި .4
 .ހުރި ހަރުކަށި ވަޢީދު

 .ޢަލާމާތްއެކަލާނގެ އަޅާއަށް ހެވަކަށް އިރާދަކުރެއްވުމުގެ  ،تعاىل هللا .5

 .އެކަލާގެ އަޅާއަށް ނުބަޔަކަށް އިރާދަކުރެއްވުމުގެ ޢަލާމާތް تعاىل، هللا .6

 .އަޅަކުދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަތުމުގެ ޢަލާމާތް تعاىل هللا .7

 .ގެ މިންވަރުފުޅަށް ނުރުހުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ تعاىل هللا .8

 . މުސީބާތެއްޖެހުމުން އެކަމަށް ރުހުމުގެ ސަވާބު ބަޔާންވުން .9
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  ދެއްކުންތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު
  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

 [   ê  é  è    ç  æ   å    ä      ã  â  áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö
  î  í    ì  ëZ  )110 :الكهف(    

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ!) މުޙައްމަދުގެފާނެވެއޭ : "(މާނައީ
 ވަޙީ ގެ މައްޗަށްތިމަންކަލޭގެފާނު) އިމްތިޔާޒަކީ. (ތިޔަބައިމީހުން ފަދައިން އިންސާނަކީމެވެ

ގެ ފަހެ އެމީހެއް. އިލާހެކެވެތިޔަބައިމީހުންގެ އިލާހަކީ އެއް ހަމަކަށަވަރުން. ބާވައިލެއްވެއެވެ
އޭނާ ޞާލިޙު ، ފަހެ. މީހާ ދަންނައެވެ ވެރިރަސްކަލާނގެއާ ބައްދަލުކުރުމަށް އުއްމީދުކުރާ

އަދި އޭނާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ކުރާއަޅުކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއް . ޢަމަލުކުރާހުށިކަމެވެ
  ."ޝަރީކުނުކުރާހުށިކަމެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو هريرةރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް
  . ވަޙީކުރެއްވިއެވެ تعاىل هللا. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم

  )صحيح مسلم( "الشرك، من عملَ عمالً أَشرك معي فيه غَيرِي تركْته وشركَه أَناَ أَغْنى الشركَاِء عنِ"
. އެވެ هللاއެންމެބޮޑަށް ފުދިވޮޑިގެންވަނީ ތިމަން  ޝިރުކުން، ޝަރީކުންކުރެ އެންމެހާ": މާނައީ

މީހާ  ނޫން ފަރާތެއް ޝަރީކުކޮށްފި هللاއެކު ތިމަން އާ هللاޢަމަލެއްކޮށް އެޢަމަލުގައި ތިމަން 
  ".ދޫކޮށްލައްވާހުށީމެވެ هللاއޭނާއާއި އޭނާގެ ޝިރުކު ތިމަން . ދަންނައެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللا. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبوسعيد اخلدري ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم

الشرك ": بلَى يارسولَ اِهللا، قَالَ: قَالُوا" أَالَ أُخبِركُمِ مبا هو أَخوف علَيكُم عندي من املَِسيحِ الدجالِ؟"
نيزلِّي فَيصلُ فَيجالر مقُوي ،يلٍ اخلَفجظَرِ رن نى مراَ يمل ،هالَترواه أمحد(  "ص(  
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ބޮޑަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ބިރުވެތިވެލައްވާ  ށްވުރެމަސީޙުއްދައްޖާލަ: "މާނައީ
އޭ ! އާދޭހެވެ. އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ؟ އްވަންހެއްޔެވެކަމެއްގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެ

މީހަކު ތެދުވެ ) އޭގެ މިސާލަކީ. (ޚަފީއެވެއެއީ ޝިރުކު. ޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެޙަދީ! ގެ ރަސޫލާއެވެ هللا
އޭނާގެ ނަމާދު ) އެމީހާއަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި(މީހަކު ބަލާތަން ފެނުމުން ، ދެންފަހެ. ނަމާދުކުރެއެވެ

  .)"މިއެވެ. (ޒީނަތްތެރިކުރެއެވެ
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 110ސޫރަތުގެ ކަހުފު  .1

ޖެނަމަ އެޢަމަލު އްކުޑަވެސް މިންވަރެއް ވެ ކަށްނޫން ފަރާތަ هللا ގައިޞާލިޙުޢަމަލުގެ ތެރޭ .2
 .ބޮޑު މައްސަލަ) ބަޔާންވެގެންވާ(ރައްދުވެގެންވުމާއި މެދު 

 هللاއެގޮތަށް ޝިރުކާއި މަސްހުނިވެގެންވާ ޞާލިޙުޢަމަލު ރައްދުވެގެންވުމުގެ ބުންޔާދީ ސަބަބަކީ  .3
 .ފުރިހަމައަށް ފުދިވޮޑިގެންވުމެވެ تعاىل

އެގޮތަށް ޝިރުކާ މަސްހުނިވެގެންވާ ޞާލިޙުޢަމަލު ރައްދުވުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއް  .4
 . މަތިވެރިވެގެންވުމެވެ، ޝަރީކުންތަކަށްވުރެ ހެޔޮވެހުރިހާ  تعاىل هللاސަބަބަކީ 

ދެއްކުންތެރިކަން ، އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންގެ މައްޗަށް صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .5
 . އަތުވެދާނެކަމަށް ބިރުވެތިވެލެއްވުން

މީހަކު . އެކަމުގެ ތަފްސީރު ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ މިފަދައިންނެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .6
އެކަމަކު އޭނާ އެނަމާދު ޒީނަތްތެރިކުރަނީ މީހަކު ބަލާތަން . އަށްޓަކައި ނަމާދުކުރެއެވެ هللا

 .އޭނާއަށް ފެނުމުން އެމީހާއަށް ދެއްކުމަށެވެ

  

  
++++++++  
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އެދުމަކީ ޝިރުކުގެ ދުނިޔެއަށް ) ހަމައެކަނި(ޢަމަލުން  އޭނާގެ ،އިންސާނާ
  ތެރެއިންވާ ކަމެއްކަން ނަންގަތް ބާބު

  

  . ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

 [  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I    H  G
b  a   ̀  _  ^]   \  [  Z  Y   X            f  e  d  cZ )16 -15: هود(   

 هللاތިމަން . ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމަށާއި، އެތަނުގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް އެދޭމީހުން ދަންނައެވެ: "މާނައީ
ފުރިހަމައަށް ) ދުނިޔޭގައި(އެބައިމީހުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ބަދަލު އެތާނގައި 

އެއްވެސް ) އެބައިމީހުންގެ އަޖުރުން(އެބައިމީހުންނަށް ) ދުނިޔޭގައި(އަދި އެތާނގައި . ދެއްވާހުށީމެވެ
ނަރަކަ  އާޚިރަތްދުވަހުއެބައިމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންނަށްޓަކައި . މިންވަރެއް އުންޏެއްނުވާނެއެވެ

) ދުނިޔޭގައި(އަދި އެބައިމީހުން އެތާނގައި . މީހުންނެވެ އެހެން ޖަޒާއެއްނުވާ އިފިޔަވަ
  ."އަދި ކޮށްއުޅުނު ހުރިހާ ޢަމަލެއް ބާޠިލުވެގެންވެއެވެ. ކުރިހުރިހާކަމެއް ބަރުބާދުވެގެންވެއެވެ

  
 .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެ أبو هريرة ރުއްސުންލެއްވި  هللا މާތް

  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
"تسعارِ، تنيالد دبع سإِنْ  عو ،يضر يطإِنْ أُع ،لَةياخلَم دبع سعت ،ةصياخلَم دبع سعمِ، تهرالد دبع

 سعطَ، تخطَ سعلِ اِهللا، ملَ يبِييف س ِ هسفَر اننبِع ذآخ دبعى لبطُو ،قَشفَالَ انت كيإِذَا شو ،كَستانو
ِ يف احلراسة، وإِنْ كَانَ في الساقَة كَانَ ِيف  أَشعثَ رأْسه، مغبرة قَدماه، إِنْ كَانَ في احلراسة كَانَ

اس إِن ،اقَةالسفَّعشي لَم فَعإِنْ شو ،ذَنْ لَهؤأْذَنَ ملَ يصحيح البخاري( "ت(   
މަޚުމަލުގެ ސާލާއި، ޖަރީކުރެވިފައިވާ . ދީނާރާއި، ދިރުހަމުގެ އަޅާއަށް ހަލާކުހުއްޓެވެ: "މާނައީ

) .އެބަހީ ދުނިޔޭގެ މުދަލާއިގެން އުޅޭ މީހާއަށް ހަލާކުހުއްޓެވެ. (ސާލުގެ އަޅާއަށް ހަލާކުހުއްޓެވެ
އޭނާއަށް . އަދި ނުލިބިއްޖެނަމަ ރުޅިއާދެއެވެ. ލިބިއްޖެނަމަ ރުހެއެވެ) އެތަކެތި(އޭނާއަށް 
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ދުނިޔޭގެ (އަދި .) އެބަހީ ބަރުބާދުވާހުއްޓެވެ. (އަދި އޭނާ މޫނުވަތަށްޖެހޭހުއްޓެވެ. ހަލާކުހުއްޓެވެ
. ކަށި ނުނެގޭހުއްޓެވެއޭނާގެ ގައިން ތަނަކަށް ކައްޓެއް ވަދެއްޖެނަމަ އެ) އުޅޭ އުޅުމުގައިގެންމުދަލާ
ގެ މަގުގައި އެމީހެއްގެ އިސްތަށިގަނޑު ހަޑިވެ، ފައި ހިރަފުހުން ތަތްތެޅިގެންވާ ހާލު  هللاއަދި 
އޭނާ . ހުރި މީހާއަށް އުފާވެރިކަމާއި ބާއްޖަވެރިކަންހުއްޓެވެގެ އަހުގެ ލަގަނުގައި ހިފައިގެންއެމީހެއް

އަދި ލަޝްކަރުގެ ފަހަތް ބަލަހައްޓަން . ފޯރިމަރަން ހުރެއްޖެނަމަ އެކަން ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެއެވެ
ހުއްދައަށް އެދެފިނަމަ ) ކަމަކަށް(އޭނާ . ހުރެއްޖެނަމަ އެކަންވެސް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެއެވެ

ޝަފާޢަތްތެރިވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ޝަފާޢަތް ) ކަމަކަށް(އަދި . ދައެއްނުލިބެއެވެއޭނާއަކަށް ހުއް
އެބަހީ އެމީހުންގެ ކިބައިން އޭނާ ކަމަކަށް އެދެފިނަމަ އެބައިމީހުން ." (ޤަބޫލެއްވެސްނުކުރެވެއެވެ

ނަމަވެސް . އެއީ އޭނާ ހުރި ސިފައިންނެވެ. އޭނާއަކަށް އެއްވެސް އަހައްމިއްޔަތުކަމެއްނުދޭނެއެވެ
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ ޢަމަލުން އޭނާ . ގެ ޙަޟްރަތުގައި އޭނާއަކީ އަގުހުރި މާތްމީހެކެވެهللا

  .)ދުނިޔޭގެ ޖާހަކަށްނޫނެވެ. އެދެނީ އާޚިރަތުގެ އަޖުރަށެވެ
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .އާޚިރަތަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލުން އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އެދުން .1

 . ނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރުވަ 16 އަދި 15ސޫރަތުގެ  هود  .2

عبد  عبد الدينار، عبد الدرهم،(( މުސްލިމު އިންސާނާއަށް) ދުނިޔެއަށް ދަހިވެތިވެފައިވާ( .3
  .މިފަދައިން ކިއުން" ދީނާރާއި، ދިރުހަމާއި، އަދި ސާލުގެ އަޅާ" ))اخلميصة

އެބަހީ އޭނާއަށް އެތަކެތި ". މިތަކެތީގެ އަޅާގެ ތަފްސީރުކުރެވިފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ .4
 ."ނުލިބިއްޖެނަމަ ނުރުހެއެވެ. ލިބިއްޖެނަމަ ރުހެއެވެ

5. "كَستانو سعصلّى اهللا  رسول اهللا .)އަދި އޭނާ ބަރުބާދުވާހުއްޓެވެ. އޭނާއަށް ހަލާކުހުއްޓެވެ( "ت
 . ގެ މިބަސްފުޅު ބަޔާންވެގެންވުން عليه وسلّم

6. "قَشتفَالَ ان كيإِذَا شދުނިޔޭގެ މުދަލާގެން އުޅުމުގައި އޭނާގެ ގައިން ތަނަކަށް ކައްޓެއް ( "و
  .އެކަލޭގެފާނުގެ މިބަސްފުޅުވެސް ބަޔާންވުން.) ވަދެއްޖެނަމަ އެކަށި ނުނެގޭހުއްޓެވެ
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އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުގައި ބަޔާންވެގެން ދިޔަ ސިފަތަކުން ސިފަވެގެންވާ މުޖާހިދުގެ ސަނާއާއި  .7
 .ތަޢުރީފު
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38 

ޙަރާމްކުރެއްވި އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ޙަލާލުކުރުމުގަޔާއި، ޙަލާލުކުރެއްވި  هللا
ކަމެއް ޙަރާމްކުރުމުގައި ޢިލްމުވެރިންނަށާއި އަމީރުންނަށް  އެއްޗެއް ނުވަތަ

ފިޔަވައި އެބައިމީހުން ރައްބުންތަކެއް ކަމުގައި  هللاކިޔަމަންވެއްޖެމީހާ، ފަހެ 
  ހަދައިފި ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު

  

 رسول اهللا صلّى اهللا عليهއަހުރެން މިބުނަނީ . "ވިދާޅުވިއެވެ ابن عباسރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
 ގެފާނާއިއަބޫބަކުރު ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބުނަނީ) ހަމަބުނާއިރަށް. (ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم
ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ) މިގޮތަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ޙާލަތުވަނީނަމަ. (ވިދާޅުވިއެވެ ގެފާނުޢުމަރު

  ."އުޑުން ހިލަވެހުން ކައިރިވެގެންވެއެވެ

ޘް ޞައްޙަކަން އާއި ޙަދީ سندޙަދީޘްގެ . "ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-إمام أمحد بن حنبل  އަދި
ގެ ރައުޔު އިޚްތިޔާރުކުރާ މީހުންނާމެދު އަހުރެން  الثوري سفيانވެސް އެނގުމަށްފަހުގައި
  ."އަޖައިބުވަމެވެ

   .ވަޙީކުރައްވަނީވެސް މިފަދައިންނެވެ تعاىلهللا ا އަދި

[ g   f  e  d  c  b   a  `  _     ̂ ]       hZ  )63: النور(   
ޚިލާފުވާމީހުން، އެބައިމީހުންނަށް ފިތުނައެއް  ގެ ޙުކުމްފުޅާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: "މާނައީ

  ."ވެމެކަނުވަތަ ވޭންދެނިވި ޢަޛާބެއް އަތުވެދާނެކަމަށް، ބިރުވެތިވާހުށި

މީހަކު . އޭގެ މުރާދަކީ ޝިރުކެވެ ފިތުނައިގެ މުރާދަކީ ކޮބައިކަން ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެގޭހެއްޔެވެ؟ 
ކަންވަދެ، ރައްދުކޮށްފިނަމަ، އޭނާގެ ހިތަށް ބާޠިލުގެ ޙަދީޘްފުޅެއް  عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا

  .އޭނާ ހަލާކުވެދިއުން އެކަށީގެންވެއެވެ
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رسول اهللا صلّى اهللا عليه  .ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عدي بن حامتރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
  . މިއާޔަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު އެއްސެވިއެވެ وسلّم

 [¬  «  ª   ©  ¨    ́   ³  ²   ±  °  ¯  ®

Â  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ̧   ¶  µ  Z    )31 :ةالتوب(   

بن  مسيح ނާއި،އަޅުވެރިން، ނާއިއެބައިމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިން) އަހުލުކިތާބީން(އެބައިމީހުން : "މާނައީ
އެކަމަކު އެންމެ އިލާހަކަށް އަޅުކަންކުރުމަށް . ފިޔަވައި ރައްބުންތަކެއް ކަމުގައި ހަދައިފިއެވެ هللا مرمي،

ލާނގެ ފިޔަވައި ޙައްޤު އެކަލާނގެއީ، އެކަ. މެނުވީ އެބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރެވިގެންނުވެއެވެ
 ޠާހިރުވަންތަވެއެބައިމީހުން އެކުރާޝިރުކުތަކުން އެކަލާނގެ ހުސް. ނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެއިލާހަކު

  ."ވޮޑިގެންވެއެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަހުރެން . "ވިދާޅުވިއެވެ عدي بن حامتރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
އި އަޅުވެރިންނަކަށް ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން ޢިލްމުވެރިންނަށާ. އަށް ދަންނަވައިފީމެވެ

 ޙަލާލުކުރެއްވި هللا. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ سلّمو رسول اهللا صلّى اهللا عليه. ނުކުރަމުއެވެއަޅުކަމެއް
ކަމެއް އެބައިމީހުން ޙަރާމްކުރުމުން ތިޔަބައިމީހުން އެކަން ޙަރާމްކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކެންހެއްޔެވެ؟ 

 ކަމެއް އެބައިމީހުން ޙަލާލުކުރުމުން ތިޔަބައިމީހުން އެކަން ޙަލާލުކަމެއް ޙަރާމްކުރެއްވި هللاއަދި 
. އެކަން އެގޮތަށް ދެކެމުއެވެ. ނޫނެކެވެ. ކަމުގައި ނުދެކެންހެއްޔެވެ؟ އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ

ފަހެ، އެބައިމީހުންނަށް އަޅުކަންކުރުމަކީ . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا
  )ترمذي مسند أمحد سنن(  ."އެއީއެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 63ތުގެ ނޫރު ސޫރަ .1

 .ނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރުވަ 31ތައުބާ ސޫރަތުގެ  .2
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 هتنبيއިންކާރުކުރެއްވި ޢިބާދަތުގެ މުރާދުގެ މައްޗަށްވާ  عدي بن حامتރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .3
. ގޮތެއްނޫނެވެ ވިއިވަޑައިގެންނެވިސްނަ عدي بن حامت އެބަހީ ޢިބާދަތުގެ މުރާދަކީ ހަމައެކަނި(

 .)އެއަށްވުރެ ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ ޢިބާދަތުގެ މާނަ! އަދިކިއެއްތަ

رسول اهللا މީހަކު މަޤާމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ޢިލްމީގޮތުން ކިތަންމެ މަތިވެރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ( .4
. ގެ ޙަދީޘްފުޅުގެ ކުރިމަތީގައި އެމީހެއްގެ ބަހަކަށް ޢަމަލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ وسلّم صلّى اهللا عليه

عمر   ިއާއ ،- رضي اهللا عنه-، أبوبكر  اسعبداهللا بن عب ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް) މިކަމުގައި
-، سفيان الثوري -رمحه اهللا-أمحد  اإلمام އަދި . ގެ މިސާލު ޖެއްސެވުން -رضي اهللا عنه-

 .މިސާލުޖެއްސެވުންގެ  -رمحه اهللا

މިއަދު މީސްތަކުންކުރެ ގިނަމީހުން . މިއަދު ޙާލަތު ބަދަލުވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިހާހިސާބަށެވެ .5
 އަދި އެޢަމަލަށް. ދެކޭގޮތުގައި ރާހިބުންނަށް އަޅުކަންކުރުމަކީ އެންމެމާތް ޢަމަލެވެ

އިމީހުން ދެކޭގޮތުގައި އަދި ޢިލްމުވެރިންނަށް އަޅުކަންކުރުމަކީ އެބަ. ވަލީވެރިކަމޭވެސް ކިޔެއެވެ
ފިޔަވައި، ޞާލިޙުންގެ  هللاދެން އެންމެފަހުން ޙާލަތު ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ . ޢިލްމާއި ފިޤުހެވެ

އަދި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ . ތެރެއިންނުވާ މީހުންނަށްވެސް އަޅުކަންވެވޭ ހިސާބަށެވެ
 .ހިސާބަށެވެ ވެވޭއަޅުކަން ޖާހިލުންނަށް
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    ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު هللا

  

  .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[   1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

 >  =    <  ;  :  9  8  7  6  5  4     3    2Z )60: النساء (  

ވުނު ފޮތްތަކަށް އްކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން ބާވައިލެވުނު ފޮތަށާއި އްކަލޭގެފާނަށް ބާވައިލެ: "މާނައީ
އެބައިމީހުންގެ ؟ ތޯއެވެމުއީމާންވެގެންވާކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ބަޔަކު ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިނުގަންނަވަ

އެކަމަކު . މައްސަލަ ޠާޣޫތަށް ހުށައަޅައި ޠާޣޫތުލައްވައި ޙުކުމްކުރުވުމަށް އެބައިމީހުން އެދެތެވެ
އަދި ޝައިޠާނާ އެދެނީ . ރުވުމަށެވެކާފިގެންވަނީ އެޠާޣޫތަށް ކުރެވިއެބައިމީހުންނަށް އަމުރު

  ."އެބައިމީހުން ދުރުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމަކުން މަގުފުރައްދައިލުމަށެވެ

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[   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

 _  ^         ]   \Z )62- 61 :النساء(  

ގެ އަރިހަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمގެ ފޮތަށާއި  هللاއަދި އެބައިމީހުންނަށް، : "މާނައީ
 ބުނެވިއްޖެ ހިނދު މުނާފިޤުން ކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން މޫނުއަންނާށޭ ) ޙުކުމްކުރުމަށްޓަކައި(

ފަހެ، އެބައިމީހުން ކުރިޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން . އަނބުރައިލާތަން ކަލޭގެފާނަށް ފެނިލައްވާނެއެވެ
ދެން އެބައިމީހުން ! ހިނދު އެބައިމީހުންގެ ޙާލު ކިހިނެއްވާނެބާވައެވެ ޖެހޭއެބައިމީހުންނަށް މުޞީބާތެއް

) މީސްތަކުންގެ މެދުގައި. (ގަންދީ ހުވާކުރާ ޙާލު ބުނާނެތެވެ هللا އަރިހަށް އައިސް ކަލޭގެފާނުގެ
  ."ޞުލްޙައަށާއި ހަމަޖެހުމަށް މެނުވީ އަހުރެމެން ނޭދެމުއެވެ
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  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  Z )11 :البقرة(   
ހިނދު އެބައިމީހުން  ބުނެވޭއަދި އެބައިމީހުންނަށް، ބިންމަތީގައި ފަސާދަނުކުރާށޭ : "މާނައީ

  ."ވެމުއެމީހުންނީއިސްލާޙުކުރާ  ކަށަވަރުން އަހުރެމެންނީހަމަ. ބުނާނެތެވެ

  . އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [   ²   ±  °   ¯  ®  ¬«  ª  ©    ¨  §  ¦   ¥  ¤  £
  ³Z )56 :األعراف(   

އަދި . އަދި ތިޔަބައިމީހުން ބިންމަތީގައި، އެބިންމަތި އިޞްލާޙުވުމަށްފަހު، ފަސާދަނުކުރާށެވެ: "މާނައީ
. ޙާލު ދުޢާކުރާށެވެ އެދޭ) އެކަލާނގެ ރަޙްމަތަށް(ބިރުވެތިވެ، ) އެކަލާނގެ ޢަޛާބަށް(އަށް  هللا

  ."އިޙުސާންތެރިންނާ ކައިރިވެގެންވެއެވެ ފުޅުގެ ރަޙްމަތް هللاހަމަކަށަވަރުން 

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð  Z )50: املائدة(   
ޔަޤީންކުރާ ) އަށް هللا(އެބައިމީހުން އެއެދެނީ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ޙުކުމަށްހެއްޔެވެ؟ އަދި : "މާނައީ

  "ޙުކުމްކުރުމުގެގޮތުން ހެޔޮވެގެންވަނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟އަށްވުރެ،  هللاބަޔަކަށް 

 رسول اهللاހަމަކަށަވަރުން . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن عمرރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم

"ا جِئْتمعاً لبت اهوكُونَ هى يتح كُمدأَح نمؤالَ ي ة : قال النوري( "بِهحديث صحيح، رويناه يف كتاب احلج
  )بإسناد صحيح

ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް، އެމީހަކު ހިތްއެދޭ ހުރިހާކަމެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު : "މާނައީ
-اإلمام النووي ." ގެނެސްދެއްވި ޝަރީޢަތާ ތަބާވެއްޖައުމަށް ދާންދެން، އީމާންވިކަމުގައި ނުވެއެވެ

ގައި މިޙަދީޘްފުޅު ޞައްޙަ  كتاب احلُجةއަދި . މިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅެކެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا
  .)ސަނަދާއިއެކު އަހުރެންނާ ހަމައަށް ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

ކާއި ޔަހޫދީއެއްގެ މެދުގައި ޤަމުނާފި. "ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-إمام شعيب އަދި 
އަހުރެމެންގެ . ކަން ހިނގުމުން ޔަހޫދީކަލޭގެ ބުނެފިއެވެމިހެން މި. އަރާރުމެއްހިނގިއެވެ



  ތައުޙީދުފޮތް  

162 
 

އެހެނީ . މިމައްސަލައިގެ ފައިސަލާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ދާނީ މުޙައްމަދުގެފާނުގެ އަރިހަށެވެ
ކަލޭގެ ޤުމުނާފި. ގެއެވެނނުހިއްޕަވާކަން މީނާއަށް އެ ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ރިޝްވަތު

އެހެނީ . މިމައްސަލައިގެ ފައިސަލާކުރުވުމަށްޓަކައި ދާނީ ޔަހޫދީންގެ ގާތަށެވެއަހުރެމެންގެ . ބުނެފިއެވެ
ދެން ކޮންމެއަކަސް މިދެމީހުން . ގެއެވެނހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުން ރިޝްވަތު ހިފާކަން މީނާއަށް އެ

ނީއެއްގެ ކުރުވުމަށްޓަކައި ބަނޫޖުހައިނާގެ ބުރަންމާ ގެ ފައިސަލާއިއެންމެފަހުން އިއްތިފާޤުވީ މައްސަލަ

                Z .......!  "  #  $  %] . ދެންފަހެ މިއާޔަތްބާވައި ލެއްވިއްޖެއެވެ. ގާތަށް ދިއުމަށެވެ
  ) أخرجه ابن جرير الطّربي( )60 :النساء(

އަރައިރުންވީ ) މައްސަލައެއްގައި(މިއާޔަތް ބާވައިލެވުނީ . "އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވިއެވެ
އަހަރުމެންގެ މިމައްސަލަ . ފަހެ އެދެމީހުންކުރެ އެކަކު ބުނެފިއެވެ. ބެހޭގޮތުންނެވެ ދެމީހުންނާ
މައްސަލަ ހުށައަޅާނީ މިއަހަރުމެންގެ . އަނެކަކު ބުނެފިއެވެ. ގެ އަރިހަށެވެރަސޫލާ ހުށައަޅާނީ

رسول اهللا ދެންފަހެ، މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން . (އަށެވެ أشرف بن كعب) ޔަހޫދީންގެ ސަރުދާރު(
ފައިސަލާކުރެއްވުމަށްފަހު އެދެމީހުންކުރެ އެކަކު އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިސަލާއަށް  وسلّم صلّى اهللا عليه

އަދި އޭގެ . މައްސަލަ ހުށައަޅައިފިއެވެ ގެފާނަށް عمرދެން އެންމެފަހުން މިދެމީހުން ) ނުރުހުމުން
ފަހެ، . ޔައިދީފިއެވެރަނގަޅަށް ކި  ގެފާނަށް عمرތެރެއިން އެކަކު މައްސަލަ ހިނގިގޮތުގެ ވާހަކަ 

. ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެޢުމަރު ގެ ފައިސަލާއަށް ނުރުހުނު މީހާއަށް عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا
ހަމައެހެން . އާއެކެވެ. ކަންތައް ހިނގައިދިޔައީ އޭނާ އެބުނިގޮތަށް ހެއްޔެވެ؟ މީނާ ބުނެފިއެވެ

 ."ވައި އޭނާ ޤަތުލުކޮށްލައްވައިފިއެވެބުނުމާއެކު ޢުމަރުގެފާނު އޭނާގެ ކަރުގައި ކަނޑިން ޖައްސަ
  )أخرجه الثّعليب(
  

  )1(:ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
އަދި ޠާޣޫތުގެ މާނަ ވިސްނުމުގެ މައްޗަށް . ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 60ގެ ނިސާ ސޫރަތު .1

 .އާޔަތުން މަދަދު ހާސިލުވުން

                                                

މިބާބު ތަރުޖަމާކުރުމުގައި . ނުވެއެވެ މިބާބުގެ މައްސަލަތައް ބައެއް ނުސްޚާތަކުގައި ނަންގަނެވިގެންނެއް :تنبيه )1( 
އެއީ އެހެން ބާބުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން . ވެކެކުރީ މައްސަލަތައް ނަންގަނެވިފައިވާ ނުސްޚާއެރުއިޚްތިޔާއަޅުގަނޑު 

   .މިބާބުވެސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައެވެ
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 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 11ގެ ބަޤަރާ ސޫރަތު .2

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 56ގެ ސޫރަތު األعراف .3

 .އާޔަތުގެ ތަފްސީރުވަނަ  50ގެ އަލްމާއިދާ ސޫރަތު .4

5.  [%  $  #  "  !....... Z ްإمام  މިއާޔަތް ބާވައިލެއްވުނު ސަބަބާއި ބެހޭގޮތުނ
 .ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅު -رمحه اهللا-شعيب 

 .ތެދުވެރި އީމާންކަމާއި، ދޮގުވެރި އީމާންކަމުގެ ތަފްސީރު .6

 .ކަލޭގެއާ މެދު ޢުމަރުގެފާނު ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތުގެ ވާހަކަ ބަޔާންވުންޤު މުނާފި .7

ގެނަސްދެއްވި ޝަރީޢަތާ  صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  އެމީހަކު ހިތްއެދޭ ހުރިހާ ކަމެއް .8
  .ތަބާވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އެއްވެސް މީހަކަށް އީމާންކަން ހާސިލުނުވުން

  

  

  

  
++++++++  
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ބެހޭ  ކުރާ މީހާއާގެ ބައެއް އިސްމުފުޅުތަކަށާއި ބައެއް ސިފަފުޅުތަކަށް އިންކާރު هللا
  ުވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބ

  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

[ E  D  C  B       A    @    ?  >  =  <   ;:  9  8          FZ )30 :الرعد(   
ކަލޭގެފާނު . ރަޙްމާނަށް އިންކާރުކުރެތެވެ) މުޝްރިކުންމައްކާގެ (އަދި އެބައިމީހުން : "މާނައީ

ރަސޫލާގެ އެ ރަޙްމާނަކީ ތިމަން) ކާރުކުރާތިޔަބައިމީހުން އިން. (ވިދާޅުވާށެވެ) އެބައިމީހުންނަށް(
 އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު. އެކަލާނގެ ފިޔަވައި ޙައްޤު އިލާހަކުނުވެއެވެ. ވެރިރަސްކަލާނގެއެވެ

ވެސްވަނީ ވަޑައިގަތުން އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު އެނބުރި. ނި އެކަލާނގެއަށެވެހަމައެކަ އްވަނީވަކީލުކުރަ
  ."ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ

މީސްތަކުންނަށް، އެބައިމީހުންނަށް . "ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ هللاއަދި މާތް
) ޗެއް ބުނެދީގެންގޭވަރުގެ އެއްނމީސްތަކުންނަށް ނޭ. (ގޭވަރުގެ އެއްޗެހި ބުނެދޭށެވެނއެ

  "އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ދޮގުކުރެވުމަށްހެއްޔެވެ؟ هللاތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ އެދެނީ 

އެކަލޭގެފާނުގެ  ابن طاووس  ގެ ކިބައިން معمر، ابن طاووس ގެ ކިބައިން إمام عبد الرزاق، معمر އަދި
. އެވެއްވިރިވާކުރެ ންގެ ކިބައި اسابن عبރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް طاووس، ބައްޕަގެ ކިބައިން

ގެ ޙަދީޘްފުޅެއް  وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه ގެ ސިފަފުޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން هللاއެއްދުވަހަކު މީހަކު، 
އެބަހީ (އެހި ހިނދު އެޙަދީޘްފުޅަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ތުރުތުރުއަޅައިގަންނަތަން އެކަލޭގެފާނަށް 

މިބައިމީހުން މިގަންނަނީ ކޮންފަދަ ބިރެއްހެއްޔެވެ؟ ". ފެނިވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ) އަށް ابن عباس
އާޔަތެއް އަހާ  އަދި މުތަޝާބިހު. ހިނދު މަޑުމައިތިރިކަން އިޙުސާސްކުރެތެވެ އާޔަތެއް އަހާ حمكم

  ".اهـ. ވެތެހަލާކުވެގެންދެހިނދު 
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ގެ ޒިކުރުކުރައްވަނިކޮށް  رمحن ،اهللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّى އަދި ޤުރައިޝުވަންހައިގެ މީހުން، 
އެބައިމީހުންނާ  تعاىل هللا ދެންފަހެ،. އެހި ހިނދު އެބައިމީހުން އެއިސްމުފުޅަށް އިންކާރުކުރިއެވެ

އަދި އެބައިމީހުން ރަޙްމާނަށް "    8Z  9  :;  ] .ބެހޭގޮތުން މިއާޔަތް ބާވައިލައްވައިފިއެވެ
   ."އިންކާރުކުރެތެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް އެކުލެވޭ ގައިމިބާބު
 .ގެ އިސްމުފުޅަކަށް ނުވަތަ ސިފަފުޅަކަށް އިންކާރުކުރުމުން އީމާންކަން ނެތިދިއުން تعاىل هللا .1

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 30ސޫރަތުގެ  عدرال  .2

 .އަހާ މީހާއަށް ނުވިސްނޭވަރުގެ އެއްޗެހި ބުނެދިނުން ދޫކޮށްލުން .3

އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންވުން، އެއީ އެގޮތަށް މީހަކަށް ނުވިސްނޭވަރު އެއްޗެއް ބުނެދިނުމުން  .4
އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ދޮގުކުރެވޭ ހިސާބަށް އޭނާ ގެންގޮސްދޭ  هللاއެކަންތައް ވެގެންދާނީ 

 ސްނުކުރިކަމުގައިވިޔަތުގަސްއަދި އެއީ އިންކާރުކުރާމީހާ އެދެފަރާތް ދޮގުކުރުމަށް . ކަމަކަށެވެ
 . މެއެވެ

ابن ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތްގެ އިސްމުފުޅަކަށް ނުވަތަ ސިފަފުޅަކަށް އިންކާރުކުރި މީހާއަށް  هللا .5
 . އެބަހީ އޭނާ ހަލާކުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ، ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅު عباس

  

  

  

++++++++ 
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  ބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބުޙީގެ އަންނަނިވި ވަ هللا

  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެއެކަލާނގެ 

 [d  c   b  a  `  _  ^  Z  )83 :النحل(  
ގެ ނިޢުމަތްތައް ދެނެތިބޭ ޙާލުވެސް  هللا) މައްކާގެ މުޝްރިކުން(އެބައިމީހުން ": މާނައީ

) ޙައްޤުގޮތް ޤަބޫލުނުކުރި(އަދި އެބައިމީހުންކުރެ ގިނަމީހުންނަކީ . އެނިޢުމަތްތަކަށް އިންކާރުކުރެތެވެ
  ."ކާފިރުންނެވެ

ގެ ނިޢުމަތްތަކަށް އިންކާރުކުރުމުގެ  هللا. މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا- جماهد 
މިއީ އަހަރެންގެ ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން އަހަރެންނަށް . "މުރާދަކީ އިންސާނާ މިފަދައިން ބުނުމެވެ

  ."ވާރުތަވީ މުދަލެވެ

މިވެނި . "މުރާދަކީ، މީސްތަކުން މިފަދައިން ބުނުމެވެއޭގެ . ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-عون بن عبداهللا 
  ."މީހަކު ނުވާނަމަ އެވެނިކަމެއްނުވީހެވެ

މިކަންތައްވީ . "އޭގެ މުރާދަކީ މީސްތަކުން މިފަދައިން ބުނުމެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-ابن قتيبة 
  ."ރެމެންގެ އިލާހުން ޝަފާޢަތްތެރިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެއަހު

  زيد بن خالد اجلهينރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ،-رمحه اهللا-اس ابن تيمية اإلسالم أبو العبشيخ  އަދި
 )احلديث( "أَصبح من عبادي مؤمن بِي وكَافر: أَنَّ اَهللا تعالَى قَالَ" ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ

އަށް  هللاގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ތިމަން  هللا ތިމަން. ވަޙީކުރެއްވިއެވެ تعاىل هللا ހަމަކަށަވަރުން"
 ."މިޙަދީޘްފުޅު އިސްވެހިނގައްޖެއެވެ- .ދުންކޮށްފިއެވެނރުވީ ބަޔަކު މިއަދު ހެކާފިއީމާންވި ބަޔަކާއި، 

މިފަދަ ބަސްފުޅުތައް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ވަރަށްވެސް . "މިބަސްފުޅުގެ ފަހަތުން ވިދާޅުވިއެވެ
އެބައެއްގެ ނުބައިކަން އެބަޔާންކުރައްވާ  تعاىل، هللا. ގިނައިން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
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ސްބަތްކޮށް މީހުންނަކީ އެކަލާނގެ ނިޢުމަތްތައް އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނި
  ."އެކަލާނގެއާ ޝަރީކުކުރާ މީހުންނެވެ

ގެ ނިޢުމަތްތައް އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް  تعاىل هللا. (ބައެއް ސަލަފުން ވިދާޅުވިއެވެ
 ،ވައިވަރަށްވެސް ހެޔޮވެ. އެއީ މީސްތަކުންގެ މިފަދަ ބަސްތަކެވެ) ނިސްބަތްކުރުމުގެ މިސާލަކީ

އަދިވެސް ގިނަ . ވިސްނުންތޫނުވެގެންވެއެވެ ،ވަރަށްވެސް މޮޅުވެ އަދި ކެޔޮޅު. ރިވެތިވެގެންވެއެވެ
  .މީސްތަކުންގެ ދޫތަކުން ނިކުންނަ މިފަދަ ބަސްތަކެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ނިޢުމަތް ދެނެގަތުމާއި އެނިޢުމަތަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ތަފްސީރު .1

ނިޢުމަތްތަކަށް މިގޮތަށް އިންކާރުކުރެވޭ ކަލިމަތައް ގިނަ މީސްތަކުންގެ ދޫތަކުން ގެ  تعاىل هللا .2
 .ނުކުންނަކަން ދެނެގަތުން

 .ގެ ނިޢުމަތަށް އިންކާރުކުރުމޭ ކިއުން تعاىل هللاް މިފަދަ ބަސްތަކަށ .3

) ގެ ނިޢުމަތްތަކަށް އިޤުރާރުވުމާއި، އިންކާރުކުރުން تعاىل هللاއެބަހީ (ހިތުގައި އިދިކޮޅު ދޭތި  .4
  .ޖަމަޢަވުން ސާބިތުވުން
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  ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު هللا 

  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

 [  ±   °  ¯  ®  ¬  «Z  )22 :البقرة(   
  ."އަށް ޝަރީކުން ނުހަދާށެވެ هللا ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން ދެނެތިބޭ ޙާލު،": މާނައީ

ގެ މުރާދަކީ  "أنداد". ވިދާޅުވިއެވެ ابن عباس ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް ތަފްސީރުގައިމިއާޔަތުގެ 
ދުވުމަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް  އެއީ ކަޅުއަނދިރި ރެއެއްގައި ކަޅުހިލައެއްގެ މަތީ ހިނި. ޝިރުކެވެ

 افُالَنُواِهللا، وحياتك ي". އަދި އެޝިރުކަކީ ތިބާ މިފަދައިން ބުނުމެވެ. ފޮރުވިގެންވާ ޝިރުކެކެވެ
. އޭ މިވެނި މީހާއެވެ. ބުނަމެވެ އަދި ތިބާގެ ދިރިހުރުން ގަންދީ. ބުނަމެވެ ގަންދީ اهللا( "وحياتي

لَوالَ كُلَيبةُ هذَا ". އަދި ތިބާ މިފަދައިން ބުނުމެވެ.) އަދި އަހުރެންގެ ދިރިހުރުން ގަންދީ ބުނަމެވެ
ނުވަތަ ތިބާ .) އަހުރެމެންގެ ގާތަށް ވަގުން އައީހެވެ މި ކުޑަކުޑަ ކުއްތާ ނުވާނަމަ( "اللُّصوص َألتانا

ِ يف الدارِ َألتى اللُّصوص" .މިފަދައިން ބުނުމެވެ ގޭގައި އަސްދޫނި ނުވާނަމަ ވަގުން ( "لَوالَ البطُّ
 هللاމިއީ ( "ماشاَء اُهللا وشئْت" .އަދި މީހަކު އޭނާގެ އެކުވެރިޔާއަށް މިފަދައިން ބުނުމެވެ.) އައީހެވެ

 لَوالَ اُهللا". ެއަދި މީހަކު މިފަދައިން ބުނުމުވ.) އަދި ތިބާ އެދުނު ގޮތެވެ. ދިވޮޑިގެންނެވި ގޮތެވެއެ
  ...)ނުވާނަމަ އަދި މިވެނި މީހަކު ނުވާނަމަ  هللا( "وفُالَنٌ

މިއީ . އެއްވެސް މީހަކު ބައިވެރިނުކުރާށެވެ) އެކުއާ هللا(މިއިން އެއްވެސް ކަމެއްގައި ތިބާ 
  )رواه ابن أيب حامت(. އެކު ޝަރީކުކުރުމެވެއާ هللاހައްތާވެސް 

 رسولހަމަކަށަވަރުން . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عمر بن خطابރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

"كرأَش أَو كَفَر رِ اِهللا فَقَديبِغ لَفح نم" )رواه الترمذي وحسحه احلاكمنه وصح(      
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ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ . ނޫން ފަރާތެއް ގަންދީ ހުވާކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ هللا: "މާނައީ
  ."ނުވަތަ ޝިރުކުކޮށްފިއެވެ. ރުވެއްޖެއެވެކާފި

  . ވިދާޅުވިއެވެ عبداهللا بن مسعودރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
" بباً أَحبِاِهللا كَاذ فلادقاًَألنْ أَحص رِهيبِغ فلأَنْ أَح نم جممع الزوائد( "إِلَي(  

 ގަންދީ ދޮގުހުވައެއްކުރުންވެސް هللاނޫން ފަރާތެއް ގަންދީ ތެދުހުވައެއްކުރުމަށްވުރެ  هللا" :މާނައީ
  ."އަހުރެންނަށް ލޮބުވެތިކަންބޮޑެވެ

 اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمرسول . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ خذيفةރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

   )رواه أبو داود بسند صحيح( "ماشاَء اُهللا ثُم شاَء فُالَنٌ: ماشاَء اُهللا وشاَء فُالَنٌ، ولَكن قُولُوا: الَ تقُولُوا"
އަދި މިވެނި މީހަކު . އެދިވޮޑިގެންނެވިގޮތެވެ هللا. "ތިޔަބައިމީހުން މިފަދައިން ނުބުނާށެވެ: "މާނައީ

. އެދިވޮޑިގެންނެވި ގޮތެވެ هللا. އެކަމަކު ތިޔަބައިމީހުން މިފަދައިން ބުނާށެވެ. އެދުނު ގޮތެވެ
  ."ދެންމިވެނި މީހަކު އެދުނު ގޮތެވެ

އަހުރެން ( "أَعوذُ بِاِهللا وبِك". ވެގެންވެއެވެގެ ކިބައިން ރިވާ -رمحه اهللا-إبراهيم النخعي  އަދި 
.) އަދި ތިބާގެ ކިބައިން ރައްކައުތެރިކަމަށްއެދެމެވެ. ގެ ކިބަފުޅުން ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދެމެވެهللا

ގެ  هللاއަހުރެން ( "أَعوذُ بِاِهللا ثُم بِك"އަދި . މިފަދައިން މީހަކު ބުނުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ
.) ދެން ތިބާގެ ކިބައިން ރައްކައުތެރިކަމށް އެދެމެވެ. ކިބަފުޅުން ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދެމެވެ

 "لَوالَ اَهللا ثُم فُالنٌ". އަދި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަދައިން މީހަކު ބުނުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
لَوالَ اَهللا "ު އެކަމަކ. ވި ދާނެއެވެމިހެން ބުނެ) ...ނުވާނަމަ ދެން މިވެނި މީހަކު ނުވާނަމަ  هللا(

  .މިހެން ނުބުނާށެވެ) ...ނުވާނަމަ އަދި މިވެނި މީހަކު ނުވާނަމަ  هللا( "وفُالَنٌ
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 22ޝަރީކުންނާ ބެހޭގޮތުން ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ  .1

. ލެއްވިފައިވާ އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވެތެވެއިޞަހާބީން، ބޮޑުޝިރުކާ ބެހޭގޮތުން ބާވަ .2
 . ހަމަކަށަވަރުން އެއާޔަތުގައި ކުޑަޝިރުކުވެސް ޝާމިލުވެގެންވެއެވެ
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 .ނޫން ފަރާތެއް ގަންދީ ހުވާކުރުމަކީ ޝިރުކެކެވެ هللاހަމަކަށަވަރުން  .3

ގަންދީ ދޮގުހުވައެއް ކުރުމަށްވުރެވެސް  هللاނޫން ފަރާތެއް ގަންދީ ތެދުހުވައެއްކުރުން  هللا .4
 .ފާފައިގެ ގޮތުން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ

5. "اوއަދި( "و (ިލަފުޒާއި  މ"ثُم" )ްއެބަހ. (ގުދެމެދުގައިވާ މަޢުނަވީ ފަރަ ލަފުޒާ މި) ދެނ ީ
ގެ ކުރިން ޒިކުރުކުރެވޭ ލަފުޒާއި ފަހުން ޒިކުރުކުރެވޭ ލަފުޒު ދަރަޖައިގެ ގޮތުން ބަރާބަރު واو

ގެ ކުރިން ޒިކުރުކުރެވޭ ލަފުޒު ފަހުން ޒިކުރުކުރެވޭ  مثّއެއާ ޚިލާފަށް، . ވެގެންވެއެވެ
 .ށްވުރެ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން މަތިވެރި ވެގެންވެއެވެޒަލަފު
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ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް  މީހާއާ ކުރުމަށް ކިފާޔަތުނުކުރިހުވާގަންދީ  هللا
  ނަންގަތް ބާބު

  

رسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެعبد اهللا بن عمر  ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
بِآبائكُم، من حلَف بِاِهللا فَلْيصدق، ومن حلف الَتحلفُوا " .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم

نم سفَلَي ضري لَم نمو ،ضربِاِهللا فَلْي بسند حسن هرواه ابن ماج(  "اِهللا لَه(   
ގަންދީ  هللا. ތިޔަބައިމީހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ކާބަފައިން ގަންދީ ހުވާނުކުރާށެވެ: "މާނައީ

ގަންދީ  هللاއަދި އެމީހަކަށް . ފަހެ، އޭނާ ތެދުބުނާހުށިކަމެވެ. ހުވާކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ
ފަހެ، . އަދި ނުރުހިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ އޭނާ ރުހޭހުށިކަމެވެ. ހުވާކޮށްދެވިއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ

  ."އާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްނުވެއެވެ هللاއޭނާ 
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ގަންދީ ހުވާކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަން ބަޔާންވުން ކާބަފައިން .1

 .ގަންދީ ހުވާކޮށްދެވިއްޖެ މީހާއަށް ރުހުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވުން هللا .2

 . ހުވާކޮށްދެވުމުން އެކަމަށް ނުރުހުނު މީހާގެ މައްޗަށް ވަޢީދު ވާރިދުވުން .3

  

  

  

++++++++  
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މިފަދައިން ." އަދި ތިބާ އެދުނު ގޮތެވެ. އެދިވޮޑިގެންނެވި ގޮތެވެ هللا) މިއީ"(
  ބުނުމުގެ ޙުކުމް ނަންގަތް ބާބު

  

 رسول اهللاއެއްދުވަހަކު ޔަހޫދީއަކު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ قتيلة ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް
  . ބުނެފިއެވެ) ކޮށްބުޠަމުސްލިމުންނާ މުޚާ(ގެ އަރިހަށް އައިސް  صلّى اهللا عليه وسلّم

إِذَا أَرادوا أَنْ  rوالكَعبة، فَأَمرهم النبِي : ماشاَء اُهللا وشئْت، وتقُولُونَ: إِنكُم تشرِكُونَ، تقُولُونَ"
  )حهالنسائي وصحرواه ( "ماشاَء اُهللا ثُم شئْت: ورب الكَعبة، وأَنْ يقُولُوا: يحلفُوا أَنْ يقُولُوا

 هللا) މިއީ. (ތިޔަބައިމީހުން ބުނެތެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ޝިރުކުކުރެތެވެ: "މާނައީ
ކަޢުބާ ގަންދީ . އަދި ތިޔަބައިމީހުން ބުނެތެވެ. އަދި ތިބާ އެދުނު ގޮތެވެ. އެދިވޮޑިގެންނެވި ގޮތެވެ

ހިނދު  އެދޭއިމީހުން ހުވާކުރުމަށް އެބަ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمދެންފަހެ، . ބުނަމުއެވެ
. ގަންދީ ބުނަމުއެވެ ކަޢުބާގެ ރައްބު. މިފަދައިން ބުނުމަށް އެބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ

ދެން . އެދިވޮޑިގެންނެވި ގޮތެވެ هللا) މިއީ. (އަދި މިފަދައިން ބުނުމަށްވެސް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ
  ."ތިބާ އެދުނު ގޮތެވެ

ހަމަކަށަވަރުން މީހަކު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ابن عباسރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
 هللا) މިއީ( "ماشاَء اُهللا وشئْت" .އަށް ދަންނަވައިފިއެވެ وسلّم اهللا صلّى اهللا عليه رسول

اهللا عليه رسول اهللا صلّى ދެން ފަހެ . އަދި ކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގަތްގޮތެވެ. އެދިވޮޑިގެންނެވިގޮތެވެ
އަށް ޝަރީކަކު  هللاތިބާ، ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަހެދީ . ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވައިފިއެވެ وسلّم

 ވޮޑިގެންނެވިއެދި هللاހަމައެކަނި  "ماشاَء اُهللا وحده" .)ތިބާ މިފަދައިން ބުނާށެވެ(ކަމުގައިހެއްޔެވެ؟ 
  .ގޮތެވެ
ގެ ކިބައިން  - رضي اهللا عنه-طُفَيل  ،ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ އެއްކިހުނުފުޅު އަޚާ هللاމާތް

 ދެވުނީތީގާތަށް އާ އަހަރެންނަށް ޔަހޫދީންގެ ބަޔަކު. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
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. ނަށް ދަންނަވައިފީމެވެއަހުރެން އެބައިމީހުން) އެހުވަފެނުގައި. (ހުވަފެނެއް ފެނުނެވެ) އެއްރެއަކު(
ގެ ދަރިކަލެކޭ މިހެން ނުބުނާނަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަކީ  هللاއަކީ  عزير عليه السالمތިޔަބައިމީހުން 

 ماشاَء اُهللا وشاَء"ތިޔަބައިމީހުން . ދެން އެބައިމީހުން އަހުރެންނަށް ބުނެފިއެވެ. ރަނގަޅު ބަޔެކެވެހާދަ
دمحމިހެން .) އަދި މުޙައްމަދުގެފާނު އެދިވަޑައިގެންނެވިގޮތެވެ. އެދިވޮޑިގެންނެވިގޮތެވެ هللا( "م

ދެން އަހުރެން ނަޞާރާއިންގެ ބަޔަކު . ބައެކެވެ ނުބުނާނަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަކީވެސް ހާދަރަނގަޅު
ގެ  هللاއަކީ  عليه السالم عيسى ތިޔަބައިމީހުން. ކައިރިން ދަމުން އެބައިމީހުންނަށް ބުނެފީމެވެ

ދެން އެބައިމީހުން . ދަރިކަލެކޭ މިހެން ނުބުނާނަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ހާދަރަނގަޅު ބައެކެވެ
މިހެން ނުބުނާނަމަ  "ماشاَء اُهللا وشاَء محمد"ތިޔަބައިމީހުން . އަހުރެންނަށް ބުނެފިއެވެ

ދުންވުމުން ބައެއްމީހުންނަށް ނދެން ފަހެ، ހެ. ތިޔަބައިމީހުންނަކީވެސް ހާދަރަނގަޅު ބައެކެވެ
ގެ އަރިހަށް  وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليهދެން އަހުރެން . އެހުވަފެން އަހުރެން ކިޔައިދީފީމެވެ

އެއްވެސް މީހަކަށް ތިބާ . އައިސް އެކަލޭގެފާނަށް އެހުވަފެން ކިޔައިދިނުމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
އެކަލޭގެފާނު (ދެންފަހެ،  .އާދޭހެވެ. ދަންނަވައިފީމެވެ އެހުވަފެން ކިޔައިދިނިންހެއްޔެވެ؟ އަހުރެން

އެއަށް ފަހު  !أما بعد". އަށް ޙަމްދާއި ތަޢުރީފުކުރައްވާ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ هللا) ތެދުވެވަޑައިގެން
އަދި އެހުވަފެން ބައެއް މީހުންނަށް . ހުވަފެނެއް ދެކެފިއެވެ ހަމަކަށަވަރުން ޠުފައިލު. ދަންނާށެވެ

ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބުނެއުޅޭ ޖުމްލައަކީ މިވެނި އެވެނި ކަމަކާހުރެ . ފިއެވެކިޔައިވެސްދީ
) މިއަށްފަހު(ވީމާ . ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން މަނާނުކުރެވުނު ޖުމްލައެކެވެ

ތިޔަބައިމީހުން ! ކިއެއްތައަދި. މިފަދައިން ނުބުނާށެވެ "ماشاَء اُهللا وشاَء محمد"ތިޔަބައިމީހުން 
  ."މިފަދައިން ބުނާށެވެ "وحده ماشاَء اهللا"
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ޔަހޫދީން، ކުޑަޝިރުކު ދެނެގަތުން .1

  .އޭނާއަށް ވިސްނެއެވެ) ރަނގަޅުގޮތާއި ނުބައިގޮތް(ސު އެދޭނަމަ އިންސާނާގެ ނަފު .2

) އޭ ބުނުމުން  "ماشاَء اُهللا وشئْت" އަރިހަށް އައި މީހާގެ  صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا( .3
އަށް ޝަރީކަކު  هللاތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަހެދީ  ،ތިބާ"އެކަލޭގެފާނު އެކަމަށް ނުރުއްސަވާ 
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 "بِه سواك مايل من أَلُوذُ"ވާއިރު އިމިފަދައިން އޭނާއަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފަ" ؟ކަމުގައިހެއްޔެވެ
މިބައިތާއި .) ފިޔަވައި އަހުރެން ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދޭނެ އެހެންފަރާތެއްނުވެއެވެ ކަލޭގެފާނު(

އެބަހީ އޭނާ ! (މިބައިތުގެ ފަހުގެ ދެބައިތު ކިޔާފައިވާ މީހާގެ ޙާލަކީ ފަހެ ކޮބައިބާވައެވެ
 !)މުޝްރިކަކަށްވުމުގައި އެއްވެސް ޝައްކެއްވޭބާވައެވެ

4. "ئْتشاَء اُهللا واشاهللا  رسولއެއީ . ފަދަ ކަލިމަތައް ބޮޑުޝިރުކުގެ ތެރެއިން ނުހިމެނެއެވެ  "م
ތިޔަބައިމީހުން . "މިފަދައިން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم

އެވެނި ކަމަކާހުރެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން  ތިޔަބުނެއުޅޭ ޖުމްލައަކީ މިވެނި
 ."ވުނު ޖުމްލައެކެވެމަނާނުކުރެ

 .ކެވެވައްތަރެ ހަމަކަށަވަރުން ރަނގަޅު ހުވަފެނަކީ ވަޙީގެ .5

 .ރަނގަޅު ހުވަފެންވެއެވެ ޝަރުޢުވުމުގެ ސަބަބެއްކަމުގައި ބައެއްޙުކުމް ،ބައެއްފަހަރު .6
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އަށް ތަކުލީފުދީފި  هللاމީހާ ހަމަކަށަވަރުން  ގޮވައިފިޒަމާނަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި
  ބާބު ވާހަކަ ނަންގަތް

  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

[   Q   P  O     N  ML   K  J  I  H  GF  E      D  C  B  A   @  ?      >   =  <  ;Z        
  )24 :اجلاثية(

ދުނިޔޭގެ އަހުރެމެންގެ މިދިރިއުޅުން . ވެޏެބުން) މުޝްރިކުން(އަދި އެބައިމީހުން : "މާނައީ
އަދި އަހުރެމެން ، ދިރި) އެއްބަޔަކު(އަހަރުމެން ) މިތާނގައި. (ދިރިއުޅުން ކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ

އަދި . ނުލައެވެއްއަދި ޒަމާން މެނުވީ އަހުރެމެން ހަލާކުކޮށް ނެތިކޮށެ. އެވެދަނީމަރުވެ) އަނެއްބަޔަކު(
 ހީތަކެއްކުރާ) ނުބައި އެކަމުގައި. (ވެއެވެއެކަމުގެ އެއްވެސް ޢިލްމެއް އެބައިމީހުންނަށް ލިބިގެނެއްނު

  ."ކަމުގައި މެނުވީ އެބައިމީހުންނުވެއެވެބަޔަކު 

 عليه رسول اهللا صلّى اهللا. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هريرة أبو ރުއްސުންލެއްވި هللاއަދި މާތް
  . ވަޙީކުރެއްވިއެވެ اهللا تعاىل. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم

  )صحيح البخاري( "وأَنا الدهر، أُقَلِّب الَّيلَ والنهار ابن آدم، يسب الدهر،يؤذينِي "
. އަށް ތަކުލީފުދެއެވެ هللاއާދަމުގެ ދަރިޔާ ޒަމާނަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވައި ތިމަން : "މާނައީ

  ."އެވެ هللاރޭދުވާ ތަކުރާރުކުރައްވަނީ ތިމަން ) އެބަހީ. (އީ ޒަމާނެވެ هللاއެހެނީ ތިމަން 

  .އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ
"رهالد وفَإِنَّ اَهللا ه ،رهوا الدبسصحيح مسلم(  "الَ ت(  

އީ  هللاއެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ތިޔަބައިމީހުން ޒަމާނަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިނުގޮވާށެވެ: "މާނައީ
  .)"ވެހުރިހާކަމެއް ތަދުބީރުކުރައްވަނީ އެކަލާނގެއެ އެބަހީ ޒަމާނުގައި ހިނގާ. (ޒަމާނެވެ
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ޒަމާނަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވުން މަނާކުރެވިފައިވުން .1

 .ފައިވުންއިއަށް ތަކުލީފުދިނުމޭ ކި هللاޒަމާނަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވުމަށް،  .2

3. "رهالد وމިބަސްފުޅަށް ވިސްނައި .) އީ ޒަމާނެވެ هللاފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން ( "فَإِنَّ اَهللا ه
 .ފިކުރުކުރުން

އެއީ އޭނާގެ ހިތުން އެކަން . ބައެއްފަހަރު އިންސާނާ ޒަމާނަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވައެވެ .4
 .މެއެވެ ކަމުގައިވީނަމަވެސް ނުކުރިތުގަސް
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  ފަދަ ލަޤަބުދިނުމުގެ ޙުކުމް ނަންގަތް ބާބު) ޤާޟީންގެ ޤާޟީ( اةضي القُاضقَ
  

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو هريرةރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

"دنمٍ عاس عنى إِنَّ أَخمسلٌ تجاِهللا ر  كلإِالَّ اُهللام كالالَ م ،الَكصحيح البخاري( "اَألم(   
ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ނިކަމެތިވެގެންވާ ނަމެއްކިޔައިފައިވާ މީހަކީ  هللاމަކަށަވަރުން ހަ: "މާނައީ

ފިޔަވައި  هللا. މިނަންކިޔައިފައިވާ މީހާއެވެ) ރަސްކަލުންގެ ރަސްކަލާ( "اَألمالَك ملك"އެމީހަކަށް 
  ."ޙަޤީޤީ ރަސްކަލަކުނުވެއެވެ

  .އެވެ" ޝަހެންޝާހު: "ގެ ތަރުޖަމާއަކީ "ملك اَألمالَك" .ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-سفيان بن عيينة 

  .އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ
  )صحيح مسلم(  "رجلٍ علَى اِهللا يوم القيامة وأَخبثُه غْيظُأَ"

ގެ ހަޟްރަތުގއި އެންމެ ކޯފާ ލިބިގެންވާ މީހަކީ އަދި އެންމެ  هللاޤިޔާމަތްދުވަހު : "މާނައީ
.)" މިނަންކިޔައިފައިވާ މީހާއެވެ "ملك اَألمالَك" އެމީހަކަށް(ހަޑިހުތުރުވެގެންވާ މީހަކީ 

  .އެއްޗެވެއެންމެ ނިކަމެތިވެގެންވާ މީހާ ނުވަތަ : ގެ މާނައަކީ نعـأَخޙަދީޘްފުޅުގައިއެވާ 
  

  :މިބާބުން ނެރެވުނު މައްސަލަތައް

1. "الَكاَألم كلމިނަންކިޔުން މަނާވެގެންވުން "م. 

. ގެ މާނަދޭހަވާ އެހެނިހެން ނަންތައްކިޔުންވެސް މަނާވެގެންވެއެވެ "ملك األمالك" ހަމަކަށަވަރުން .2
 . ވިދާޅުވިފަދައިންނެވެ -رمحه اهللا-بن عيينة  سفيان އެއީ
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3. " كلمالَكއާއި މިފަދަ އެހެނިހެން ނަންތައްނުކިއުމަށް ޝަރީޢަތުން އަޅައިފައިވާބާރު  "اَألم
މިފަދަ . އެކުވެސް މެއެވެޔަޤީންވުމާނުކުރެވޭކަން ތުގަސްއެއީ ހިތުން އޭގެމާނަ . ދެނެގަތުން

 . އަށް މިފަދަ ނަންތައް ޚާއްޞަ ވެގެންވާތީއެވެ تعاىل هللاނަންތައްކިޔުން މަނާވެގެންވަނީ 
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 ކުރުމާއި، އެކަލާނގެއަށްޓަކައި ނަންތިރާމުގެ އިސްމުފުޅުތަކަށް އިޙު هللا
  ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު

  

 ةينكُއެކަލޭގެފާނުގެ . "ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو شريحރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
އެކަލޭގެފާނަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ . އޭ ކިޔޭކަމުގައިވިއެވެ أبو احلَكَمނަންފުޅަކަށް 

  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
"احلُكْم هإِلَيو ،احلَكَم وفَقَالَ"إِنَّ اَهللا ه ، : يضم، فَرهنيب تكَمنِي فَحوٍء أَتيلَفُواِ يف شتي إِذَا اخمإِنَّ قَو

الَ الفَرِينِ، فَقَالَكذَا: "قَيه نسا أَح؟! ملَدالو نم ا لَكفَم "اِهللا، قَالَ: قُلْتدبعو ،ملسمو ،يحرش :
   )رواه أبو داود وغريه( "أَنت أَبو شريحٍ: "َشريح، قَالَ: قُلْت" فَمن أَكْبرهم؟"

ވަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ  حكمއަދި . އެވެ حكَمއީ  هللاހަމަކަށަވަރުން ": މާނައީ
ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުން . ވިދާޅުވިއެވެ أبو شريحފަހެ،  ".ޙަޟްރަތަށެވެ

ދެން . އަހުރެންގެ ގާތަށް އާދެއެވެ) ކުރުމަށްޓަކައިފައިސަލާއެކަމުގެ (ކަމަކާ އިޚްތިލާފުވެއްޖެނަމަ 
ށް ދެބައިމީހުންވެސް އެފައިސަލާއަފަހެ . ކޮށްދެމެވެފައިސަލާއި އަހުރެން އެބައިމީހުންގެ މެދުގަ

ތިޔައީ ކިހާ ރަނގަޅު ". ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ، . ރުހެތެވެ
 شريح. އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ "ގޮތެއް ހެއްޔެވެ؟ ތިބާގެ ތިބީ ކޮންކޮން ދަރިންނެއްހެއްޔެވެ؟

އެކުދިންގެ ތެރެއިން ". އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. އެވެ اهللا عبدި އއާ مسلمއާއި 
އެކަލޭގެފާނު . އެވެ "شريح". އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ "އެންމެބޮޑީ ކާކުހެއްޔެވެ؟

  ".އެވެ أبو شريحކަލޭގެފާނަކީ ) މީގެފަހުން(ފަހެ، ". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

އެއީ އެހެން މީހަކަށް . ގެ އިސްމުފުޅުތަކަށާއި ސިފަފުޅުތަކަށް އިޙުތިރާމްކުރުން هللا .1
  .ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ ނުކުރިތުގަސްއިސްތިޢުމާލުކުރާއިރު އޭގެ މާނަ 

 .އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުން ނަން ބަދަލުކުރުން ގެ އިސްމުފުޅުތަކަށާއި ސިފަފުޅުތަކަށް هللا .2

 .ނަންކިޔުމަށްޓަކައި އެންމެބޮޑު ދަރިފުޅުގެ ނަން އިޚްތިޔާރުކުރުން  ةينكُ .3
  

 
 
 
 
 
 
 
 

++++++++ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ތައުޙީދުފޮތް  

181 
 

  

48 

ރަސޫލާއަށް  ،ޤުރުއާނަށާއި ،ގެ ޛިކުރު އެއެއްޗެއްގައިވާ އެއްޗަކަށާއި هللا
  މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު

  

   .ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ تعاىل هللا

[ _   ̂   ]  \  [  ZY  X  W  V  U   T  S        
`Z  )65: التوبة(   

އެބައިމީހުންނާ ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ) މެދު ވާހަކަތަކާން އެދައްކާޤުއެމުނާފި(ކަލޭގެފާނު : "މާނައީ
ކަލޭގެފާނު . މަޖާކުރީއެވެއަހުރެމެން ހަމައެކަނި މުނިފޫހިފިލުވައި . އެބައިމީހުން ބުނާނެތެވެ

އެކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށާއި، އެކަލާނގެ ، އަށާއި هللا ތިޔަބައިމީހުން ފުރައްސާރަކުރަނީ. ވިދާޅުވާށެވެ
  "ރަސޫލާއަށްހެއްޔެވެ؟

- قتادة އަދި  އާއި، زيد بن أسلم އާއި، حممد بن كعب އާއި، ابن عمرރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
ގޮތުން ޒީލަފުމިއެންމެ ބޭކަލުންގެ ރިވާޔަތްތައް . (ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ - رمحهم اهللا

. ތަބޫކުހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު މުނާފިޤަކު ބުނެފިއެވެ.) ތަފާތުވިޔަސް މަފްހޫމުގެ ގޮތުން އެއްގޮތެވެ
 ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތު ފިނޑިބަޔަކު އަހުރެން ،ދޮގުވެރި ،މިޤާރީން ފަދަ އަމިއްލަ އެދުންބޮޑު

. އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއޭނާގެ މުރާދަކީ . ނުދެކެމެވެ
އަދި . ދޮގުބުނެފިއެވެ ކަލޭ. އޭނާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ  عوف بن مالكރުއްސުންލެއްވި هللا މާތްފަހެ 
އަށް  هللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّى اހަމަކަށަވަރުން އަހުރެން . ކަލެއަކީ މުނާފިޤެކެވެ! ކިއެއްތަ

ގެ އަރިހަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ،عوفދެންފަހެ . ކަލޭގެ ޚަބަރުދޭހުށީމެވެ
އެކަލޭގެފާނަށް ޚަބަރުދެއްވުމަށްޓަކައި ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ 

ޤުރުއާން ) ބެހޭގޮތުންކަލޭގެއާ ޤު އެމުނާފި(އެކަލޭގެފާނު ޚަބަރުދެއްވުމުގެ ކުރިން 
ގެ އަރިހަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمކަލޭގެ  ޤުދެން ފަހެ، އެމުނާފި. ބާވައިލެއްވިފައިވާތަނެވެ

ދަތުރު ) ގެން އެނބުރިވަޑައިގަތުމަށްޓަކައިލަޝްކަރާ(އެއިރު އެކަލޭގެފާނު . އަތުވެއްޖެއެވެ
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ގެފާނުގެ ޖަމަލުކޮޅުގެ މައްޗަށް އަދި އެކަލޭގެފާނު އިންނެވީ އެކަލޭ. ފައްޓަވައިފިއެވެ
އަހުރެމެން  !ރަސޫލާއެވެ ގެ هللاއޭ. ކަލޭގެ ބުނެފިއެވެ ޤުފަހެ، އެމުނާފި. ސަވާރުވެވަޑައިގެންނެވެ

هللا މާތް - .ވާހަކަދައްކައި މަޖާކުރީއެވެ ހަމައެކަނި ދަތުރު ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ޤާފިލާގެ
ގެ ޖަމަލުކޮޅުގެ  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمرسول . ވިދާޅުވިއެވެ عمر بن عبداهللاރުއްސުންލެއްވި 

އަދި  -.ކަލޭގެ އެލިގަނެގެންވަނިކޮށް މިހާރުވެސް އަހުރެންނަށް ފެންނަފަދައެވެ ޤުވާފަށުގައި އެމުނާފި
رسول اهللا (އަދި އެހާލުގައި އޭނާ . ޖެހި އޭނާގެ ފައި ފުރޮޅައިހަދައެވެ ހިލަތައް އޭނާގެ ފައިގައި

އަހުރެމެން ހަމައެކަނި މުނިފޫހިފިލުވައި . ބުނަމުންގެންދިޔައެވެ) އަށް وسلّم صلّى اهللا عليه
 .އޭނާ އަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަމުންގެންދެވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ، . މަޖާކުރީއެވެ

 [ c  b  a  `    _   ̂   ]  \  e  d  g  fZ  
އެކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށާއި، އެކަލާނގެ ، އަށާއި هللا ތިޔަބައިމީހުން ފުރައްސާރަކުރަނީ"

ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން އީމާންވުމަށްފަހު . ރަސޫލާއަށްހެއްޔެވެ؟ ޢުޛުރުނުދައްކާށެވެ
އަދި . ށް އެނބުރި ބައްލަވައިވެސްނުލައްވައެވެއަދިމާއެކަލޭގެފާނު އޭނާއާ ." މުއެވެއްޖައީރުވެކާފި

  )أخرجه ابن جرير الطّربي وابن أيب حامت(. އިތުރު އެއްޗެއް އޭނާއަށް ވިދާޅުވެސްނުވެއެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
އަށާއި، އެކަލާނގެ އާޔަތްތަކަށާއި،  هللا: މިބާބުން ސާބިތުވި އެންމެބޮޑު މައްސަލައަކީ .1

މީހާއަކީ ކާފިރެއްކަން  އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށާއި، ރަސޫލާގެ ޞަޙާބީންނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފި
 .ބަޔާންވުމެވެ

. ކީ މިއެވެވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރަ 65އެކަންކުރާ ކޮންމެ މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ތައުބާ ސޫރަތުގެ  .2
 .)ކެވެއެބަހީ އެމީހަކީ ކާފިރެ(

 .ފަރަޤުވާ ދެމެދު ބުނުމާއަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ހެޔޮބަސް هللاއޮޑުވުމާއި، ދެބަ .3

 ހަރުކަށިވުމާގެ ޢަދާވަތްތެރިންގެ މައްޗަށް  هللا ޢަފޫކުރެއްވުމާއެކަމަކަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ  هللا .4
 .ފަރަޤުވާ ދެމެދު
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 .ޢުޛުރުތަކުގެ ތެރެއިން ޤަބޫލުކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ބައެއް ޢުޛުރުވެއެވެ .5
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  ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު هللا
  

  . އެކަލާނގެ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [
  {  z  y  x   w  v        u  t  s  rq  p    o      n  m   lZ    

   )50: فصلت(
 هللاތިމަން  ،ގެ ޙަޟްރަތުން ރަޙްމަތެއްގެ ރަހަ هللاއޭނާއަށް ޖެހުނުތަކުލީފަށްފަހު ތިމަން : "މާނައީ

މިއީ އަހުރެންނަށް މިލްކުވެގެންވާ . އޭނާއަށް ދައްކަވައިފިނަމަ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ބުނެއެވެ
އަދި . ނުކުރަމެވެއިމުވާނެ ކަމަކަށް އަހުރެން ޔަޤީނެއްޤާއަދި ޤިޔާމަތް. އަހުރެންގެ ޙައްޤެކެވެ

ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް އަހުރެން އަނބުރައި ގެންދެވިއްޖެނަމަ 
ރުވީ ކާފިފަހެ . ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައިވެސް އަހުރެންނަށް ފާގަތިކަން ލިބިގެންވެއެވެ

އަދި ގަދަފަދަ . ދެއްވާހުށީމެވެ هللاކުޅަޢަމަލުތަކުގެ ޚަބަރު ތިމަން  މީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުން
  ."ޢަޛާބުގެ ރަހަވެސް އެބައިމީހުންނަށް ދައްކަވާހުށީމެވެ

އެބަހީ  "هذَا بِعملي وأَنا محقُوق بِه". ގެ ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވިއެވެ "يل اذَه" -رمحه اهللا- جماهد
އަދި މިކަން . މިތަނަވަސްކަމާއި ފާގަތިކަން އަހުރެންނަށް ލިބުނީ އަހުރެންގެ މަސައްކަތުންނެވެ

  .ވެގެންވަނީވެސް އަހުރެންނަށެވެޙައްޤު

އޭނާގެ  "يرِيد من عندي" .ގެ ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވިއެވެ "يل هذا"اس ابن عب ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް
  . މުރާދަކީ މިއީ އަހުރެންގެ އަމިއްލަ މުދަލެވެ

. ޤާރޫނު ބުންޏެވެ( )78 :القصص(  Z!  "  #  $  % &'  ] ގެ ވަޙީ ބަސްފުޅު تعاىل هللا
 .)ހަމަކަށަވަރުން މިމުދާތައް އަހުރެންނަށް ލިބުނީ އަހުރެންގެ ކިބައިގައިވާ ޢިލްމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ
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 "علَى علْمٍ مني بِوجوه املَكَاسبِ" .ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-قتادة މިބަސްފުޅުގެ ތަފްސީރުގައި 
 އާމްދަނީ ހޯދޭނޭ ގޮތްތައް އަހުރެންނަށް) މިމުދާތައް އަހުރެންނަށް ލިބުނީ. ޤާރޫނު ބުންޏެވެ(
علَى ". އަދިއެހެން ޢިލްމުވެރިން މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ގުމުގެ ސަބަބުންނެވެނއެ

އަހުރެންނަކީ ) މިމުދާތައް އަހުރެންނަށް ލިބުނީ. ރޫނު ބުންޏެވެޤާ(" علْمٍ من اِهللا أَني لَه أَهلٌ
   .ދެނެވޮޑިގެންވާތީއެވެ هللاމިމުދާވެރިކަމާ އެކަށީގެންވާ މީހެއްކަން 

اهللا عليه رسول اهللا صلّى . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو هريرةރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު އެއްސެވިއެވެ وسلّم

އެމީހުންކުރެ އެކަކީ ބަރަޞްބަލިޖެހިފައިވާ . ހަމަކަށަވަރުން ބަނީއިސްރާއީލުގެ ތިންމީހަކު ވިއެވެ"
 تعاىل هللاފަހެ . އަދި އަނެކަކީ ކަނުވެފައިވާ މީހެކެވެ. އަނެކަކަކީ ތަލަވެފައިވާ މީހެކެވެ. މީހެކެވެ

. ނުކުރެއްވުމަށް އެދިވޮޑިގެން އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް މަލާއިކަތަކު ފޮނުއްވިއެވެޙާމިތިންމީހުން އިމްތި
ދެންފަހެ މަލާއިކަތާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބަރަޞްބަލިޖެހިފައިވާ މީހާގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން 

އްޔެވެ؟ އޭނާ ބޮޑުވެގެންވަނީ ކޮންއެއްޗެއްހެ ތިބާއަށް އެންމެ ލޮބުވެތިކަން. ދަންނަވައިފިއެވެ
އަދި މީސްތަކުން އަހުރެންގެ ކިބައިން . އި ރިވެތި ހަންގަނޑެކެވެކާރިވެތިކުލައަ. ބުނެފިއެވެ

ދެން ފަހެ މަލާއިކަތާ އޭނާގެ ގައިގައި އަތްޕުޅު . ހުތުރުކަން އިޙުސާސްކުރާ ސިފަ ފިލައިދިއުމެވެ
ދެން އޭނާއަށް ރިވެތި ކުލައަކާއި  .ލުމުން އޭނާގެ ކިބައިން ހުތުރުކަން ފިލައިހިނގައްޖެއެވެވައިބީއްސަ

ދެން ތިބާއަށް އެންމެ . މަލާއިކަތާ ދަންނަވައިފިއެވެ. ރިވެތި ހަންގަނޑެއް ދެވިއްޖެއެވެ
ޙަދީޘްގެ . (ނުވަތަ ގެރިއެވެ. ޖަމަލެވެ. ލޮބުވެތިކަންބޮޑު މުދަލަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ބުނެފިއެވެ

ދެންފަހެ، މާބަނޑު .) ގޮތުން ޝައްކުވެވަޑައިގަތެވެބެހޭ ޒާއަށް މިދެ ލަފު - رمحه اهللا- إسحاق ރާވީ 
އެ  هللا "فيها بارك اُهللا لَك". އަދި މަލާއިކަތާ ދުޢާކޮށްދެއްވިއެވެ. ޖަމަލެއް އޭނާއަށް ދެވިއްޖެއެވެ

ދެންފަހެ މަލާއިކަތާ ތަލަވެފައިވާ މީހާގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން ! ޖަމަލުގައި ތިބާއަށް ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ
ތިބާއަށް އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވަނީ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ އޭނާ . ވައިފިއެވެދަންނަ

އަދި މީސްތަކުން އަހުރެންގެ ކިބައިން . އި ރިވެތި އިސްތަށިގަނޑެކެވެކާކުލައަ ރިވެތި. ބުނެފިއެވެ
އަތްޕުޅު  ދެން ފަހެ މަލާއިކަތާ އޭނާގެ ގައިގައި. ހުތުރުކަން އިޙުސާސްކުރާ ސިފަ ފިލައިދިއުމެވެ

އަދި އޭނާއަށް ރިވެތި . ހިނގައްޖެއެވެގެން ލުމުން އޭނާގެ ކިބައިން ހުތުރުކަން ފިލައިވައިބީއްސަ
ތިބާއަށް އެންމެ ލޮބުވެތިކަންބޮޑު . ދެން މަލާއިކަތާ ދަންނަވައިފިއެވެ. އިސްތަށިގަނޑެއް ދެވިއްޖެއެވެ

ދެންފަހެ، މާބަނޑު ގެރިއެއް . ލެވެގެރި ނުވަތަ ޖަމަ. މުދަލަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ބުނެފިއެވެ
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އެ ގެރީގައި  هللا "فيها بارك اُهللا لَك". އަދި މަލާއިކަތާ ދުޢާކޮށްދެއްވިއެވެ. އޭނާއަށް ދެވިއްޖެއެވެ
 !ތިބާއަށް ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ

ލޮބުވެތިކަން ތިބާއަށް އެންމެ . ދެންފަހެ މަލާއިކަތާ ކަނުމީހާގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން ދަންނަވައިފިއެވެ
 هللا އަހުރެން މީސްތަކުން ދުށުމަށްޓަކައި. ބޮޑުވެގެންވަނީ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ބުނެފިއެވެ

ދެން ފަހެ މަލާއިކަތާ އޭނާގެ . އަހުރެންނަށް އަހުރެންގެ ލޮލުގެ ފެނުން ރައްދުކޮށްދެއްވުމެވެ تعاىل،
ދެން . ފެނުން ރައްދުކޮށްދެއްވައިފިއެވެއޭނާގެ ލޮލުގެ  ،هللاލުމުން ވައިގައިގައި އަތްޕުޅު ބީއްސަ
ތިބާއަށް އެންމެ ލޮބުވެތިކަންބޮޑު މުދަލަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އޭނާ . މަލާއިކަތާ ދަންނަވައިފިއެވެ

ކުޑަދުވަސްކޮޅަކަށް . ދެންފަހެ، މާބަނޑު ބަކަރިއެއް އޭނާއަށް ދެވިއްޖެއެވެ. ބަކަރިއެވެ. ބުނެފިއެވެ
ދެންފަހެ ކުރިން . އަދި ބަކަރިވެސް ވިހައިފިއެވެ. ފަހު ޖަމަލާއި ގެރި ވިހައިފިއެވެ

އަދި . ބަރަޞްބަލިޖެހިފައިވާ މީހާގެ ޖަމަލުތައް ގިނަވެ އޭނާއަށް ޖަމަލުގެ ވާދީއެއް މިލްކުވެއްޖެއެވެ
އަދި . ކުރިން ތަލަވެފައިވާ މީހާގެ ގެރިތައް ގިނަވެ، އޭނާއަށް ގެރީގެ ވާދީއެއް މިލްކުވެއްޖެއެވެ

ދެން . މީހާގެ ބަކަރިތައް ގިނަވެ، އޭނާއަށް ބަކަރީގެ ވާދީއެއް މިލްކުވެއްޖެއެވެކުރިން ކަނުވެފައިވާ 
ގައި ވަޑައިގެން މަލާއިކަތާ ކުރިން ބަރަޞްބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާގެ ގާތަށް އޭނާގެ އެސޫރާ

އަހުރެންގެ ދަތުރުޒާދު ހުސްވެ ވަސީލަތްތައް . އަހުރެންނަކީ މިސްކީނަކީމެވެ. ދަންނަވައިފިއެވެ
ވީ އަހުރެންނަކަށް ނުގެ މަދަދުފުޅުންނާއި ދެން ތިބާގެ މަދަދުން މެ هللاމިއަދު . އެވެކެނޑިއްޖެ

ތިބާއަށް ރީތިކުލައަކާއި ރީތިހަންގަނޑަކާއި، މުދާ ދެއްވިފަރާތް . ރަށަކަށް ވާޞިލެއްނުވެވޭނެއެވެ
ތިބާގެ  ށާ ހަމައަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރާނޭ ޖަމަލެއް ދިނުމަށްރަ މެދުވެރިކޮށް އަހުރެން
. އަހުރެން އަދާކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ޙައްޤުތައްވެއެވެ. ފަހެ އޭނާ ބުނެފިއެވެ. ކިބައިން އެދެމެވެ

. މަލާއިކަތާ ދަންނަވައިފިއެވެ.) އެހެންކަމުން އަހުރެންނަކަށް ތިބާއަށް ޖަމަލެއް ދެވޭކަށްނެތެވެ(
ލިޖެހިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ބަރަޞްބަ. ގޭ ފަދައެވެނއަހުރެންނަށް ތިބާ އެ

 އަދި ފަޤީރެއް. ތިބާނުވަންހެއްޔެވެ؟ އޭރު މީސްތަކުން ތިބާގެ ކިބައިން ހުތުރުކަން އިޙްސާސްކުރެތެވެ
ފަހެ، . ތިބާއަށް މުދާ ދެއްވާ ތިބާ މުއްސަނދިކޮށްދެއްވިއެވެ هللاކަމުގައި ތިބާނުވަންހެއްޔެވެ؟ ފަހެ، 

. ގެ ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން އަހުރެންނަށް ވާރުތަވީ މުދަލެވެމި މުދަލަކީ އަހުރެން. އޭނާ ބުނެފިއެވެ
ތިބާގެ ކުރީގެ ޙާލަތަށް  ،هللاތިބާއަކީ ދޮގުވެރިޔަކު ކަމުގައިވާނަމަ . ފަހެ، މަލާއިކަތާ ދަންނަވައިފިއެވެ

ދެން މަލާއިކަތާ ކުރިން ތަލަވެފައިވާ މީހާގެ ގާތަށް އޭނާގެ އެސޫރާގައި ! ތިބާ ބަދަލުކޮށްދެއްވާށިއެވެ
އޭނާވެސް . ޑައިގެން ކުރިން ބަރަޞްބަލިޖެހިފައިވާ މީހާއަށް ދެންނެވިފަދައިން ދަންނަވައިފިއެވެވަ
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ތިބާއަކީ ދޮގުވެރިޔަކު . ފަހެ މަލާއިކަތާ ދަންނަވައިފިއެވެ. ޖަވާބުދިނީ ކުރީގެ މީހާ ޖަވާބުދިންގޮތަށެވެ
  !ވެތިބާގެ ކުރީގެ ޙާލަތަށް ތިބާ ބަދަލުކޮށްދެއްވާށިއެ ،هللاކަމުގައިވާނަމަ 

ދެން މަލާއިކަތާ ކުރީގައި ކަނުވެފައިވާ މީހާގެ ގާތަށް އޭނާގެ އެސޫރައިގައި ވަޑައިގެން 
އަހުރެންގެ ދަތުރުޒާދު . އަދި ދަތުރުވެރިއަކީމެވެ. އަހުރެންނަކީ މިސްކީނަކީމެވެ. ދަންނަވައިފިއެވެ

ގެ މަދަދުފުޅުންނާއި ދެން ތިބާގެމަދަދުން މެނުވީ  هللاމިއަދު . ހުސްވެ ވަސީލަތްތައް ކެނޑިއްޖެއެވެ
ތިބާއަށް ތިބާގެ ލޮލުގެ ފެނުން ރައްދުކޮށްދެއްވި ފަރާތް . އަހުރެންނަކަށް ރަށަށް ވާޞިލެއްނުވެވޭނެއެވެ

މެދުވެރިކޮށް އަހުރެން ރަށާ ހަމައަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ދަތުރު ޒާދެއްގެ ގޮތުން އިސްތިޢުމާލުކުރާނެ 
މީގެކުރިން އަހުރެން . ފަހެ، އޭނާ ބުނެފިއެވެ. ކިބައިން އެދެމެވެ ނުމަށް ތިބާގެބަކަރިއެއް ދި

އަހުރެންނަށް އަހުރެންގެ ލޮލުގެ ފެނުން  تعاىل هللاފަހެ، . ވީމެވެ ކަނުމީހެއްކަމުގައި
އަދި ބޭނުންވަރަކަށް އަހުރެންނަށް . ފަހެ، ތިބާ ބޭނުންވަރަކަށް ގެންދާށެވެ. ރައްދުކޮށްދެއްވިއެވެ

އަށްޓަކައި ތިބާ އަހުރެންގެ އަތުން ގެންދިޔަ  هللا. ގަންދީ ބުނަމެވެ هللاފަހެ، . ދޫކޮށްލާށެވެ
. މަލާއިކަތާ ދެންނެވިއެވެ. ބަހެއްވެސް ނުބުނާހުށީމެވެ އެއްޗަކާއި ދޭތެރޭ އަހުރެން ތިބާއަށް ބަރު

. ނެކެވެޙާމެދު ކުރެވުނު އިމްތި މިއީ ތިޔަބައިމީހުންނާ. އަތުގައި ބަހައްޓާށެވެގެ ތިބާގެ މުދާ ތިބާ
އަދި ތިބާގެ ދެ އެކުވެރިންގެ މައްޗަށް . ތިބާއަށް ރުހިވޮޑިގަންނަވައިފިއެވެ هللاފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން 

  )صحيح البخاري وصحيح مسلم( .ންނަވައިފިއެވެކޯފާވެވޮޑިގަ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

1. ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 50ގެ ސޫރަތު لتفص. 

2. [    e  d  c Z  ްމިބަސްފުޅުގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންވުނ. 

3. [    '&     %  $  #      "Z ްމިބަސްފުޅުގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންވުނ. 

 .ރަތްޢިބުބަނީއިސްރާއީލް ތިންމީހުންގެ އިސްވެދިޔަ ވާހަކައިގައިވާ މަތިވެރި  .4
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50 

  ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު هللا

  

  . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [l  k   j  ih g  f  e d  c ba  mZ  )190 :األعراف(  
ފުރާފުރިހަމަ ދަރިޔަކު ދެއްވި ހިނދު، ) ދެމަފިރިންނަށް(އެދެމީހުންނަށް  ،هللاފަހެ : "މާނައީ

 ފަހެ. އެކަލާނގެ އެދެއްވި ނިޢުމަތުގައި އެކަލާނގެއާ އެހެން ފަރާތްތަކެއް އެދެމީހުން ޝަރީކުކުރިއެވެ
  ."ވޮޑިގެންވެއެވެ ހުސްޠާހިރުވަންތަވެ ވެއެބައިމީހުން އެކުރާޝިރުކުތަކުން މަތިވެރި هللا

 ނޫން ފަރާތަކަށް އަޅުވަންތަކަން ނިސްބަތްކުރެވޭ ކޮންމެ هللا. ވިއެވެވިދާޅު -رمحه اهللا-ابن حزم 
 عبد الكعبة عبد عمر،މިސާލަކަށް . ނަމެއް ޙަރާމްވެގެންވާކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާގުވެގެންވެއެވެ

  )1(.އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ املطّلب عبدނަންތަކުން  އެކަމަކު ޙަރާމްވެގެންވާ. މިފަދަ ނަންނަމެވެ
  .ވިދާޅުވިއެވެ ابن عباسރުއްސުންލެއްވި  هللاއިސްވެދިޔަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި މާތް

                                                

ގެ ނަންފުޅު ޙަރާމްވެގެންވާ ނަންތަކުން ޢިލްމުވެރިން އިސްތިސްނާކުރެއްވީ އެކަލޭގެފާނުގެ  لباملطّ عبد :فائدة )1(
އެކަލޭގެފާނުގެ ! ކިއެއްތައަދި. ގައި ނޫންކަމަށްވާތީއެވެގެ މާނައި عبدية ނަންފުޅުގައި ޢަބްދު ހިމެނިފައިވަނީ

ކިޔުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ  لباملطّ عبد ށްއެކަލޭގެފާނަ. ގެ މާނައިގައެވެ غالمހިމެނިފައިވަނީ  عبدނަންފުޅުގައި 
ގެފާނުގެ ލޭއަކީ އެކަ لباملطّ. އެވެ بن هاشم بن عبد منافشيبة އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްލުނަންފުޅަކީ . ދަންނައެވެ
ފާނު ހުންނެވީ ގެ لباملطّ عبدއޭރު . މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ لباملطّއެއްފަހަރަކު . ބޮޑުބޭބެއެވެ ތުރާބައްޕަފަ
ހާޝިމް ކައިވެނި  އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން. ގެ މަންމަ ފަރާތު ބޮޑުބޭބެއިންގެ ގާތުގައެވެނުގެ އެކަލޭގެފާ بنو جنّار

. ފާނަކީ އެދެމީހުންނަށް ލިބިވަޑައިގަތް ބޭކަލެކެވެގެ لباملطّ عبد. ގެ އަންހެނަކާއެވެ بنو جنّار ބައްލަވައިގަތީ
ގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ބޮޑުބޭބެއިންގެ ގާތުގައި ހުންނަވާ ޒުވާންވެވަޑައިގެންނެވި ހިނދު  املطّلب عبدދެންފަހެ 

. އިގެން މައްކާއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެއެކަލޭގެފާނު ގޮވަ ،لباملطّޑުބޭބެ އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕަފަރާތު ބޮ
ދަތުރުފުޅުގެ . ސަވާރުވެވަޑައިގެންނެވެ އެދަތުރުފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނު އިންނެވީ ބޮޑުބޭބެގެ ޖަމަލުގެ ފަހަތަށް

  =ދެންފަހެ، މައްކާގެ އަހުލުވެރިންނަށް އެކަލޭގެފާނު. ހުން ތަތްތެޅިފައެވެފުސަބަބުން ބޮލާއި، ޖިސްމުފުޅުވަނީ ހިރަ
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. ޙައްވާގެފާނާއެކު އެއްދާންކުރެއްވި ހިނދު ޙައްވާގެފާނު އާލާސްވެ އިންނަވައިފިއެވެ ،އާދަމްގެފާނު
އަހުރެންނަކީ ތިޔަދެކަނބަލުން . ބުނެފިއެވެ އެހިނދު އެކަމަނާގެ ގާތަށް އިބިލީސް އައިސް

ނޫންނަމަ . އަހުރެންގެ ބަސްއަހާށެވެ. ސުވަރުގެއިން ނެރުނު ތިޔަދެކަނބަލުންގެ އެކުވެރިޔާއެވެ
އޭރުން . ކަނބުލޭގެ ބަނޑުގައިއެވާ ދަރިފުޅުގެ ބޮލުގައި ދަޅުފީނި ފުއްލާގެ ދެދަޅު ލައްވާހުށީމެވެ

އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިވެނި އެވެނި . ނޑުފަޅައިލާނެއެވެއެދަރިފުޅު ނިކުންނަމުން ކަނބުލޭގެ ބަ
އަދި . އެދެކަނބަލުން ބިރުގަންނަވަމުން ގެންދިޔައެވެ) މިގޮތަށް އިންޒާރުތައްދީ. (ކަމެއްކުރާނަމެވެ

ފަހެ، އެދެކަނބަލުން އެސޮރުގެ ބަސްއެހުމަށް . އޭ ކިޔާށެވެ عبد احلارثއެދަރިފުޅަށް . ބުނެފިއެވެ
ދެން . ގެން ރައްކައުވީއިރު ދަރިފުޅު އޮތީ މަރުވެފައެވެދަރިފުޅާފަހެ، އެކަމަނާ . ވެއިންކާރުކުރެއްވިއެ

އެކު އަނެއްކާވެސް އިންނެވުމާފަހެ އެކަމަނާ އާލާސްވެ . ދެވަނަފަހަރަށް އާލާސްވެ އިންނަވައިފިއެވެ
ފަހެ . އެވެއަދި ހަމަކުރިން ބުނިފަދައިން ބުނެފި. އެދެކަނބަލުންގެ ގާތަށް އިބިލީސް އަތުވެއްޖެއެވެ

ދެންފަހެ، އެކަމަނާ ރައްކައުވީއިރު . އެދެކަނބަލުން އެސޮރުގެ ބަސް އެހުމަށް އިންކާރުކުރެއްވިއެވެ
އަނެއްކާވެސް . ދެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް އާލާސްވެ އިންނަވައިފިއެވެ. ދަރިފުޅު އޮތީ މަރުވެފައެވެ

. ން ބުނިފަދައިން ބުނެފިއެވެއަދި ހަމަކުރި. އެދެކަނބަލުންގެ ގާތަށް އިބިލީސް އަތުވެއްޖެއެވެ
އެހެންކަމުން މިފަހަރު . ދެންފަހެ، އެދެކަނބަލުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ދަރިވަންތަކަމުގެ ލޯބި އުފެދިއްޖެއެވެ

d    ] ެ،ފަހ. އޭ ކިޔައިފިއެވެ عبد احلارثއެދެކަނބަލުންނަށް ލިބުނު ދަރިފުޅަށް އެދެކަނަބަލުން 
 ih g  f  eZ   ހަމަ އަދި )رواه ابن أيب حامت( .މިބަސްފުޅުގެ މުރާދަކީ މިއެވެ ގެ تعاىل هللا 

އެ . ގެ ކިބައިން ޞައްޙަ ސަނަދަކުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ -رمحه اهللا-إمام ابن أيب حامت، قتادة 
އަށް ކިޔަމަންގަތުމުގައި އެކަލާނގެ އާ  هللا އާދަމުގެފާނާއި ޙައްވާގެފާނު،. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން .) އެބަހީ އިބިލީހުގެ ބަސްއެހީއެވެ. (ބައިވެރިކުރިއެވެ އެހެންފަރާތެއް
އެބަހީ އިބިލީހަށް . (ކުރުމުގައި އެކަލާނގެއާ އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރީކީނޫނެވެ

  .)"އަޅުކަންކުރީކީނޫނެވެ

ގެ ނއިބަރަސްކަލާހަމަކަށަވަރުން ( )189: األعراف( ZZ]\] إمام ابن أيب حامت، ހަމަ އަދި
-جماهد  މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި) އަޅަމެން ދެކަނބަލުންނަށް ފުރާފުރިހަމަ ދަރިއަކު ދެއްވިފިނަމަ

                                                                                                                                                            
މަށް އެއްކަ غالمގެ  لباملطّޙާލަތުގައި އިންނަވަނިކޮށް ފެނުނު ހިނދު، ބޮޑުބޭބެގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އެ އެކަލޭގެގެފާނުގެ

   .އަދި އެނަންފުޅު އެކަލޭގެފާނަށް ހަރުކޮށްފިއެވެ. ފަށައިފިއެވެގޮވަން އޭ ކިޔައި لباملطّ عبدހީކޮށް 
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އެބަހީ އާދަމްގެފާނާއި ޙައްވާގެފާނާ . "ގެ ކިބައިން ޞައްޙަ ސަނަދަކުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ -رمحه اهللا
އަދި ." ބިރުފުޅުގަތީއެވެ އެދެކަނބަލުން ދެކަނބަލުންނަށް ލިބޭ ދަރިފުޅު އިންސާނަކަށް ނުވެދާނެތީ

އާއި މިނޫން ބޭބޭކަލުންގެ ކިބައިން އާޔަތުގެ  سعيد އާއި حسنގައި މިމާނާ أيب حامت إمام ابن
  .ކުރެއްވިއެވެޛިކުރުތަފްސީރު 

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
  .ހުރިހާނަމެއް ޙަރާމްވެގެންވުންނޫން ފަރާތަކަށް އަޅުވަންތަކަން ނިސްބަތްކޮށްގެން ކިޔޭ  هللا .1

 .ނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރުވަ 190ގެ ސޫރަތު األعراف .2

ގައި ނަންގަނެވިގެން  واقعة ގެެ حواء عليها السالمއާއި   عليه السالم آدمއިސްވެދިޔަ  .3
 . ޙަޤީޤީ ޝިރުކެއްނޫނެވެ. އެވާޝިރުކަކީ ހަމައެކަނި ނަންކިއުމުގައިވާ ޝިރުކެކެވެ

މީހަކަށް ފުރާފުރިހަމަ އަންހެން ދަރިޔަކު ދެއްވުން އެއީ އެކަލާނގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ  تعاىل هللا .4
 . ތެރެއިން ނިޢުމަތެކެވެ

އަށް ކިޔަމަންގަތުމުގައި ކުރެވޭޝިރުކާއި އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރުމުގައި  تعاىل هللا .5
 .ސަލަފުން ބަޔާންކޮށްދެއްވުންގު ހުރިފަރަ ކުރެވޭޝިރުކާ ދެމެދު
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  ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު هللا

  

[ NM   L  K  J  I  HG  F  E  D  C  Z )180: األعراف(   
 ،އެއިސްމުފުޅުތަކުން ،ފަހެ. އަށެވެ هللاއަދި އެންމެރިވެތި އިސްމުފުޅުތައް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ : "މާނައީ

އަދި އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކުގައި އިލްޙާދުކުރާ މީހުން . ތިޔަބައިމީހުން އެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރާށެވެ
  )1(."ތިޔަބައިމީހުން ދޫކޮށްލާށެވެ

ގެ އިސްމުފުޅުތަކުގައި  هللاގެ ކިބައިން  عبداهللا بن عباسރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް ،بن أيب حامتاإمام 
   .ޝިރުކުކުރުން ކަމުގައި ނަޤުލުކުރެއްވިއެވެދުކުރުމުގެ މުރާދަކީ ޙާއިލް

އަށް  الَتމުޝްރިކުން އެބައިމީހުންގެ . ނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެއަދި ހަމަ އިބު
ގެ  هللا. (ގެ ލަފުޒުން ނަންދިނެވެ عزيزއަށް  عزىއަދި . އިލާހުގެ ލަފުޒުން ނަންދިނެވެ

  .)ދަކީ މިއެވެއިސްމުފުޅުތަކުގައި އިލްޙާދުކުރުމުގެ މުރާ
                                                

ތަކުގެ އަހުލުވެރިން ހަތަރު ޢަޤީދާ ބާޠިލު. އިލްޙާދުގެ މާނައަކީ އެއްފަރާތަށް ލަންބައިލުމެވެ :يقول املترجم )1(
އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުން  )1(. ދުކުރެތެވެޙާތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގައި އިލް هللاގޮތަކަށް 

ގެ ލަފުޒުން  هللاއަށް  الَت މިސާލަކަށް މުޝްރިކުން އެބައިމީހުންގެ .އިލާހުންތަކަށް ނަންދިނުން ބާޠިލު
އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކަށާއި ސިފަފުޅުތަކަށް ތިމާގެ  )2( .ން ނަންދިނުންޒުފްގެ ލަ عزيزއަށް  عزىނަންދިނުން 

ދެއްވާފައިނުވާ ނަމެއް ނުވަތަ ސިފައެއް ބަޔާންކޮށްއާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ  هللاމިސާލަކަށް . ފަރާތުން އިތުރުކުރުން
މިސާލަކަށް . ގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުން އުނިކުރުންނއެކަލާ )3(. ސްބަތްކުރުންނި ނގެއަށްއެކަލާ

އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކުންނާއި ސިފަފުޅުތަކުން ތިމާރުހޭ ނަންފުޅުތަކެއް ނުވަތަ ސިފަފުޅުތަކެއް އެކަލާނގެއަށް 
އަދި ބާކީ އިސްމުފުޅުތަކަށާއި  .ތަކުން އެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރުންޅުޚާއްޞަކޮށް އެނަންފުޅުތަކާއި ސިފަފު

ނުވަތަ ސިފާތީ  .ކުރުންތައުވީލު ތައްފާތީ އިސްމުފުޅުއެކަލާނގެ ސި )4(. ސިފަފުޅުތަކަށް ނުރުހުން
 .ނުވަތަ އެކަލާނގެ ސިފާތީ އިސްމުފުޅުތައް މަޚްލޫޤުންނާ ވައްތަރުކަމަށް ބުނުން .އިސްމުފުޅުތަކަށް އިންކާރުކުރުން

  .اهـ .ތަކުގެ އަހުލުވެރިން ކަންތައްކުރާ ގޮތެވެ فرقة ބާޠިލުފަދަ  معتزِلَة، أَشعرِية، جهمية، ماترِيديةމިސާލަކަށް 
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .އަށް އިސްމުފުޅުތައް ލިބިވޮޑިގެންވާކަން ސާބިތުވުން هللا .1

ކަމުގައި  އެކަލާނގެއަށް ލިބިވޮޑިގެންވާ އިސްމުފުޅުތަކަކީ އެންމެރިވެތި އިސްމުފުޅުތައް .2
 .ސާބިތުވުން

 . ގެންވުންކުރެވިއަމުރުއެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކުން އެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރުމަށް  .3

 .ގެ އިސްމުފުޅުތަކަށް އިންކާރުކުރާ ޖާހިލު މުލްޙިދުންނާއި ގުޅުންކަނޑައިލުން هللا .4

 .ގެ އިސްމުފުޅުތަކުގައި އިލްޙާދުކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީރު هللا .5

  .ހުރި ވަޢީދު އިލްޙާދުކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް .6
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  މިފަދައިން ނުބުނެވޭނެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު "السالَم علَى اِهللا"

  
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن مسعود ރުއްސުންލެއްވި هللاމާތް

 "السالَم علَى اِهللا من عباده، السالَم علَى فُالَن وفُالَن" ،އާއެކު ނަމާދުކުރާއިރުރަސޫލާ އަހުރެމެން
މިވެނި އެވެނި މީހެއްގެ . ގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ފަރާތުން ސަލާމަތްކަންހުއްޓެވެ هللا(

 ރަސޫލާފަހެ . މިފަދައިން ކިޔާކަމުގައިވީމުއެވެ.) މައްޗަށްވެސް ސަލާމަތްކަންހުއްޓެވެ
  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

   "السالَمالسالَم على اِهللا، فَإِنَّ اَهللا هو : الَ تقُولوا"
އީ ޚުދު ސަލާމަތްކަން  هللاއެހެނީ . މިފަދައިން ނުކިޔާށެވެ "السالَم علَى اِهللا" ތިޔަބައިމީހުން: "މާނައީ

  )صحيح البخاري وصحيح مسلم( ."ލިބިގެންވާ ފަރާތެވެ
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ސަލާމުގެ ތަފްސީރު ބަޔާންވުން .1

 .އަނެކަކަށް އަރުވައިއުޅޭ ވެދުމެކެވެސަލާމަކީ މުސްލިމުން އެކަކު  .2

 .ގެ ޒާތުފުޅަށް އެކަށީގެންނުވެއެވެ هللاމިކަލިމަ  السالَم علَى اِهللا .3

 .މިކަލިމަ އެކަލާނގެ ޒާތުފުޅަށް އެކަށީގެންނުވި ސަބަބު ބަޔާންވުން .4

އުއްމަތަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަށް އެކަށީގެންވާ ވެދުމާއި ސަލާމް  هللا .5
 . އެވެ "التحياتِ ِهللا والصلَواَت والطَّيبات"ީ އެއ. އުގަންނައިދެއްވުން

  
++++++++ 
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އިބަރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންފިނަމަ ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"
  މިފަދައިން ބުނުމުގެ ޙުކުމް ނަންގަތް ބާބު !"ދޭވެފާފަފުއްސަވާނމިއަޅާއަށް 

  

 رسول اهللا صلّىހަމަކަށަވަރުން . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو هريرةރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم

"كُمدقُلْ أَحزِمِ: الَ يعيل ،ئْتنِي إِنْ شمحار ماللَّه ،ئْتي إِنْ شلراغْف مكْرِ اللَّهأَلَةَ فَإِنَّ اَهللا الَ ماملَسلَه ه" 
   )صحيح البخاري وصحيح مسلم(

ހައްދަވައިބޮޑުކުރެއްވި  އޭ. "ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް މިފަދައިން ދުޢާނުކުރާހުށިކަމެވެ: "މާނައީ
 އޭ! ފުއްސަވާނދޭވެ އިބަރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންފިނަމަ މިއަޅާއަށް ފާފަ! ރަސްކަލާކޮ

އިބަރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންފިނަމަ މިއަޅާއަށް ! ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
އެހެނީ . ހުށިކަމެވެކުރާން ހަރުދަނާއެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރު!) ކިއެއްތައަދި(!" ރަޙްމަތްލައްވާނދޭވެ

  ."ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެއަށް މަޖުބޫރުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ

  . ގައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ صحيح مسلمއަދި 
"عيلظِّوطَاهٌء أَعيش هاظَمعتةَ، فَإِنَّ اَهللا الَ يغْبصحيح مسلم( "مِ الر(  

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ . އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެދޭއެދުން ބޮޑުކުރާހުށިކަމެވެ: "މާނައީ
  ."ންނުވެއެވެދެއްވާ އެއްޗެއް އެކަލާނގެއަށް ބޮޑުވެގެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ދުޢާކުރުމުގައި އިސްތިސްނާކުރުން މަނާކުރެވިގެންވުން .1

 .އެކަން މަނާކުރެވުމުގެ ސަބަބު ބަޔާންވުން .2
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 .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވުން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ކުރުމަށްދުޢާކުރުން ހަރުދަނާ .3

 .ފައިވުންއަމުރުކުރެވިގެ ޙަޟްރަތުން އެދޭއެދުން ބޮޑުކުރުމަށް  هللا .4

 .ވިފައިވާ ސަބަބު ބަޔާންވުންއަމުރުކުރެއެކަމަށް  .5
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މިފަދައިން " އަހުރެންގެ އަޅުފިރިހެނާ އަދި އަހުރެންގެ އަޅުއަންހެނާ"
  ުބުނެގެންނުވާނެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބ

  

اهللا  رسول اهللا صلّىހަމަކަށަވަރުން . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو هريرةރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم

"كُمدقُلْ أَحقُلْ: الَيلْيو ،كبىء رضو ،كبر مأَطْع :كُمدقُلْ أَحالَ يو ،الَيومي وديي : سدبي، عتأَمو
   )صحيح مسلم( "فَتاي وفَتاتي وغُالَمي: ولْيقُلْ
. ތިބާގެ ރައްބު  ވުޟޫކުރުވާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު، ތިބާގެ ރައްބަށް ކާންދޭށެވެ: "މާނައީ

އަހުރެންގެ ވެރިމީހާ މިފަދައިން  ،އަހުރެންގެ ސަރުދާރު! އަދިކިއެއްތަ .މިފަދައިން ނުބުނާހުށިކަމެވެ
އަހުރެންގެ އަދި އަދި ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު އަހުރެންގެ އަޅުފިރިހެނާ، . ބުނާހުށިކަމެވެ

އަހުރެންގެ ޚާދިމު، އަހުރެންގެ ޚާދިމާ، ! އަދިކިއެއްތަ. އަޅުއަންހެނާ މިފަދައިން ނުބުނާހުށިކަމެވެ
  ."އަހުރެންގެ ޣުލާމު މިފަދައިން ބުނާހުށިކަމެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
މިފަދައިން ބުނުން ) އަހުރެންގެ އަޅުފިރިހެނާ އަދި އަހުރެންގެ އަޅުއަންހެނާ( "عبدي وأَمتي" .1

 .މަނާކުރެވިގެންވުން

އަދި އެއްވެސް . ނުބުނާށެވެ) އަހުރެންގެ ރައްބޭ( يبر ވެރިމީހާއަށް އޭނާގެ ޣުލާމަކު އެއްވެސް .2
 .މިފަދައިން ބުނެވިގެންނުވާނެއެވެ.) ރައްބަށް ކާންދޭށެވެ ތިބާގެ( "ربك طْعمأَ"ޣުލާމަކަށް 

 "فَتاي، فَتاتي، غُالَمي"ގެ ބަދަލުގައި  "أَمتي"އަދި  "عبدي"ންނަށް  مالكޣުލާމުންގެ  .3
 .މިފަދައިން ބުނުމަށް ތަޢުލީމުދެވިފައިވުން



  ތައުޙީދުފޮތް  

197 
 

މިފަދައިން ބުނުމަށް  "موالَي"އަދި  "سيدي"ގެ ބަދަލުގައި  يبرޣުލާމުންނަށް،  .4
  .ތަޢުލީމުދެވިފައިވުން

އެއީ ލަފުޒުތަކުގައިވެސް ތައުޙީދު . އަޞްލު މަޤްޞަދުގެ މައްޗަށް ހުޝިޔާރުކުރުވުން .5
 .ސާބިތުކުރުމެވެ
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ފޮނުވައިލައިގެންނުވާނެ ވާހަކަ މެދުވެރިކޮށް ސަލާންޖަހައިފިމީހާ ހުސްއަތާ  هللا
  ނަންގަތް ބާބު

  

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن عمرރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا

فَأَعيذُوه، ومن دعاكُم فَأَجِيبوه، ومن صنع إِلَيكُم معروفاً من سأَلَ بِاِهللا فَأَعطُوه، ومن استعاذَ بِاِهللا "
ى تتح وا لَهعفَاد هئَُونكَافا توا مجِدت فَإِنْ لَم ،ئُوهفَكَافوهمكَافَأْت قَد كُما أَنورواه أبوداود والنسائي ( "ر

   )صحيح بسند

ކޮންމެވެސް (މެދުވެރިކޮށް މީހަކު ސަލާންޖަހައިފިނަމަ، ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އޭނާއަށް  هللا: "މާނައީ
މެދުވެރިކޮށް މީހަކު ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދެފިނަމަ ފަހެ  هللاއަދި . ދޭހުށިކަމެވެ) އެއްޗެއް

ވަތެއް އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް މީހަކު ދަޢު. ތިޔަބައިމީހުން އޭނާއަށް ރައްކައުތެރިކަންދޭހުށިކަމެވެ
އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް މީހަކު .  ދީފިނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އޭނާގެ ދަޢުވަތު ޤަބޫލުކުރާހުށިކަމެވެ

ފަހެ . ހެޔޮކަމެއްކޮށްދީފިނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އޭނާއަށް އެކަމުގެ ބަދަލުދޭހުށިކަމެވެ
ނަމަ ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން އޭނާއަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަމުގެ ބަދަލުގައި ދޭނެ އެއްޗެއް ނުލިބިއްޖެ

އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަމުގެ ބަދަލުދެވިއްޖެކަމަށް ޔަޤީންވެއްޖައުމަށް . ދުޢާކޮށްދޭހުށިކަމެވެ
  ."ދާންދެނެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ދިނުން ހާއަށް ރައްކައުތެރިކަންމީ މެދުވެރިކޮށް ރައްކައުތެރިކަމަށް އެދެފި هللا .1

 .ދިނުން) ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް(މީހާއަށް  މެދުވެރިކޮށް ސަލާންޖަހައިފި هللا .2
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 .ދަޢުވަތު ޤަބޫލުކުރުން .3

 .ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލުދިނުން .4

މީހާ  ދުޢާކޮށްދިނުން ފިޔަވައި ބަދަލުގައި އެއްޗެއް ދިނުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންނުވާ .5
 . ދުޢާކޮށްދިނުން އެއީ އެކަމުގެ ބަދަލެވެ

 ".ކަމުގައި ޔަޤީންވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ދުޢާކޮށްދޭށެވެ ށް ބަދަލުދެވިއްޖެތިޔަބައިމީހުންނަ" .6
 .ގެ މިބަސްފުޅު ބަޔާންވުންރަސޫލާކީރިތި
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  ގެ ވަޖުހުފުޅު މެދުވެރިކޮށް ސުވަރުގެއަށް މެނުވީ ނޭދެވޭނެ ވާހަކަ  هللا
  ނަންގަތް ބާބު

  

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ފާނުގެރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެ هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول

"هجأَلُ بِوسةَ الَ يرواه أبوداود( "اِهللا  إِالَّ اجلَن(   
  ".ނޭދެވޭނެއެވެގެ ވަޖުހުފުޅު މެދުވެރިކޮށް ސުވަރުގެ ފިޔަވައި އެހެންއެއްޗަކަށް  هللا: "މާނައީ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗަކަށް ) ސުވަރުގެ(ގެ ވަޖުހުފުޅު މެދުވެރިކޮށް އެންމެބޮޑު މަޤްޞަދު  هللا .1

 .އެދުން މަނާކުރެވިގެންވުން

 .ގެ ވަޖުހުފުޅުވާކަން ސާބިތުވުން هللا .2
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  ބާބުކިޔުމުގެ ޙުކުމް ނަންގަތް " ނަމަ"
  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

[   XW  V  U  T    S  R  Q        P  O  NZ  )154: آل عمران(  
އަހުރެމެންނަށް އެއްވެސްކަހަލަ . ން ބުނެތެވެޤުމުނާފި) ގުރާމައިގެ ދުވަހުނއުޙުދުހަ: "(މާނައީ

  ." އިޚްތިޔާރެއް ލިބިގެންވީނަމަ މިތާނގައި އަހުރެމެން ޤަތުލެއްނުވީހެވެ

   .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[ Y  X  W  V  U        T  S  R Z )168: آل عمران(    
) ގައި ޝަހީދުވީހަނގުރާމާއުޙުދު(ންނަކީ ޚުދު ހަނގުރާމައަށް ނުގޮސްތިބެ ޤުއެ މުނާފި: "މާނައީ

އަހުރެމެންގެ ބަސްއެހިނަމަ އެބައިމީހުން . އެބައިމީހުންގެ އަޚުންނާ ބެހޭގޮތުން ބުނިމީހުންނެވެ
  ."ޤަތުލެއްނުވީހެވެ

اهللا  رسول اهللا صلّىހަމަކަށަވަރުން . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو هريرةރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم

"إِنْ انَّ، وجِزعالَ تبِاِهللا، و نعتاسو ،كفَعنا يلَى مع رِصقُلْحئٌ فَالَ تيش كابكَذَا : أَص لْتفَع يأَن لَو
  )صحيح مسلم(  "تفْتح عملَ الشيطَان) لَو(قَدر اُهللا وما شاَء فَعلَ، فَإِنَّ : لَكَانَ كَذَا وكَذَا، ولَكن قُلْ

ގެ ކިބަފުޅުން  هللاއަދި . ށެވެތިބާއަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ތިބާ ދަހިވެތިވާ: "މާނައީ
އަދި ތިބާއަށް . ނިކަމެތިވެނުގަންނާށެވެ) ހެޔޮކަންތައް ހާސިލުކުރުމަށް(އަދި . އެދޭށެވެ މަދަދަށް

އަހުރެން މިވެނި ގޮތަކަށް .ނުބުނާހުށިކަމެވެ ބާތެއްޖެހިއްޖެނަމަ ފަހެ، ތިބާ މިފަދައިންސީމު
މިއީ  .ތިބާ މިފަދައިން ބުނާހުށިކަމެވެ! އަދިކިއެއްތަ .ކަންތައްކުރިނަމަ މިވެނި އެވެނި ގޮތަކަށްވީހެވެ
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ފަހެ . ކަންތައްކުރެއްވީއެވެ އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި ގޮތަށް. މިންވަރުކުރެއްވި ގޮތެވެ هللا
   )1(."ޝައިޠާނީ ޢަމަލުތައް ހުޅުވައިދޭ ކަމެކެވެ ކިޔުމަކީ " ނަމަ"ހަމަކަށަވަރުން 

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 168ވަނަ އާޔަތާއި،  154ސޫރަތުގެ  عمرانآل  .1

 .ކިޔުން ޞަރީޙަކޮށް މަނާކުރެވިފައިވުން" ނަމަ"ހިނދު  ތިބާއަށް މުސީބާތެއްޖެހިއްޖެ .2

އެބަހީ، ނަމަކިޔުމަކީ ޝައިޠާނީ ޢަމަލުތައް . ނަމަކިޔުން މަނާވުމުގެ ސަބަބު ބަޔާންވުން .3
 .ހުޅުވައިދޭ ކަމަކެވެ

އެކު ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ދަހިވެތިވުމަށް އެދުމާގެ ކިބަފުޅުން މަދަދަށް  هللا .4
 .ވިފައިވުންކުރެއަމުރު

 .ނިކަމެތިވެގަތުން މަނާކުރެވިފައިވުން) ފައިދާހުރި ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމުން(އެއާ ޚިލާފަށް  .5

  

  

++++++++  
  
  

                                                

އެއީ . ފާއިތުވެ ގޮސްފައިވާ އެއްވެސްކަމަކަށް ނަމަކިއުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. ދަންނައެވެ :يقول املترجم )1(
ރަށް އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން މިންވަ. ނޫން އެހެންކަމެއް ވިޔަސްމެއެވެއެމުސީބާތެއްވިޔަސް، ނުރުހޭކަމެއްވިޔަސް އަދި 

ވޭތުވެގޮސްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ނަމަކިޔުން . އީމާންވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެކެވެ
ބަލުގައި ވެދާނޭކަމަކަށް ނަމަކިއުމަކީ އެއާ ޚިލާފަށް މުސްތަޤު. ދަލީލުކުރަނީ މިންވަރަށް އީމާންނުވުމުގެ މައްޗަށެވެ

މިސާލަކަށް ބަލިމީހަކު . އެވެމަކިޔާ ކަމަކީ ހުއްދަކަމެއް ކަމުގައި ވާނަމަނަމަވެސް އެނަ. ކަމެކެވެ ހުއްދަވެގެންވާ
  .اهـ .ބުނުންފަދަ ކަންތައްތަކެވެ. އެވެނަމަ އަހުރެންނަށް މިބަލި ރަނގަޅުވާނެ
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 ނަންގަތް ބާބު މަނާވެގެންވާކަންވަޔަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވުން 

  

رسول اهللا صلّى ހަމަކަށަވަރުން . ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أيب بن كعبރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم اهللا
نسأَلُك من خيرِ هذه الريحِ وخيرِ ما فيها اللَّهم إِنا : 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" )حه الترمذيصح(   
ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުން . ތިޔަބައިމީހުން ވަޔަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިނުގޮވާށެވެ: މާނައީ

. ހިނދު، ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން މިފަދައިން ދުޢާކުރާހުށިކަމެވެ ނުރުހޭފަދަ ވަޔެއް އަންނަތަން ފެނިއްޖެ
ހަމަކަށަވަރުން އަޅަމެން އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ! އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ"

ވިގެންވާ ކަމެއްގެ ހެޔޮކަމުން ކުރެހެޔޮކަމާއި، މިވަޔަށް އަމުރު މިވައިގެ ހެޔޮކަމާއި، މިވައިގައިވާ
 ،އަދި އަޅަމެން އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން މިވައިގެ ނުބައިކަމާއި. ދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމުއެވެ

ވިގެންވާ ކަމެއްގެ ނުބައިކަމުން ކުރެމިވައިގައިވާ ނުބައިކަމާއި، މިވަޔަށް އަމުރު
  ."މަށް އެދި ދަންނަވަމުއެވެރައްކައުތެރިކޮށްދެއްވު

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ވަޔަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވުން މަނާކުރެވިފައިވުން .1

 .ހިނދު ފައިދާދެނިވި ބަސްބުނުމަށް އިރުޝާދުދެއްވާފައިވުން އިންސާނާއަށް ނުރުހޭކަމެއް ފެންނަ .2

 .އެއްޗެއްކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވުންގެ އަމުރުފުޅަށް ހިނގާ  هللاހަމަކަށަވަރުން ވަޔަކީ  .3

ވަޔަށް ބައެއްފަހަރު ހެވަކަށް އަމުރުވެވިގެންވާކަމާއި، އަދި ބައެއްފަހަރު ނުބަޔަކަށް  .4
 .އަމުރުވެވިގެންވާކަން ބަޔާންވުން
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  ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު هللا

  

  .އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [  ED        C  B   A  @   ?>  =  <  ;  :  9  8  76  5  4   3  2  1
  \              [  Z  Y  XW  V  U  T    S  R  Q        P  O  N   ML  K  J  I  H  G  F
  l  k  j  i  h  g  f   ed  c  b  a      `  _   ̂ ]

 s  r  q  p   on  mZ  )154 :آل عمران(   
އާ  هللا ،މުނާފިޤުން) ހިނދު އުޙުދުހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު މުސްލިމުންނަށް މުސީބާތްޖެހުނު"(: މާނައީ

. އެބައިމީހުން ބުނެތެވެ. މެދު ޙައްޤުވެގެންނުވާ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ހީކުރުން ހީކުރަމުންގެންދިޔައެވެ
 އެންމެހާ. އަހުރެމެންނަށް އެއްވެސް އިޚުތިޔާރެއް ލިބިގެންވޭހެއްޔެވެ؟ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ

ޅުނުކުރާ އެތައްކަމެއް އެބައިމީހުންގެ ފާކަލޭގެފާނަށް . އަށެވެ هللاއިޚުތިޔާރެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ 
އަހުރެމެންނަށް އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއް . އެބައިމީހުން ބުނެތެވެ. ހިތްތަކުގައި ފޮރުވަތެވެ

ތިޔަބައިމިހުން . ދާޅުވާށެވެކަލޭގެފާނު ވި. ލިބިގެންވީނަމަ މިތާނގައި އަހުރެމެން ޤަތުލެއްނުވީހެވެ
ޤަތުލުވުން ލިޔުއްވައިފައިވާ މީހުން  هللا ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކުގައި ވީނަމަވެސް އެބައެއްގެ މައްޗަށް

އެދުވަހު މިހުރިހާ ހާދިސާތަކެއް . (އެބައިމީހުން ޤަތުލުވާން ހުރިތަންތަނަށް ނިކުމެގެން އައީހެވެ
އަދި . ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެއިމްތިޙާނުވާ ކަންތައްތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި هللا) ހިނގީ

އީ ހިތްތަކުގައިވާ  هللاއަދި . ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައިވާ ކަންތައްތައް ޚާލިޞްކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ
  ." ކަންތައްތައް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

  .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

[   ts  r  q  po  n  m      lZ )6 :الفتح(   
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. އާ މެދު ނުބައި ހީކުރުން ހީކުރި މީހުންނެވެ هللا) ންނަކީޤުއެ މުޝްރިކުންނާއި މުނާފި: "(މާނައީ
ނުބައި މުސީބާތްތައް ދައުރުވަމުން އަންނަހުށީ ) މުއުމިނުންނަށް ޖެހުމަށް އެބައިމީހުން އިންތިޒާރުކުރި(

  ."އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށެވެ

އާޔަތުގައި ޒިކުރުކުރެވިފައިއެވާ . ފުރަތަމަ އާޔަތާ ބެހޭގޮތުން ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا- م ابن القي
އެބަހީ . "ނުބައިހީގެ ތަފްސީރު މިފަދައިން ކުރެވިފައިވެއެވެ ކުރި ންޤުމުޝްރިކުންނާއި މުނާފި
އަދި . އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް މަދަދެއްނުކުރައްވާނެއެވެ هللا ހަމަކަށަވަރުން. އެބައިމީހުން ހީކުރެތެވެ

 އަދި." ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނުގެ ދަޢުވަތު ވަރަށް އަވަހަށް ފޮހެވިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ
رسول ހަމަކަށަވަރުން . އެބަހީ އެބައިމީހުން ހީކުރެތެވެ. "މިފަދައިންވެސް ތަފްސީރުކުރެވިފައިވެއެވެ

ގެ ތަޤްދީރުފުޅާއި ޙުކުމްފުޅުން  هللاއަށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވި މުސީބާތަކީ  وسلّماهللا صلّى اهللا عليه 
  ."ޖެހިވަޑައިގަތް މުސީބާތެއްނޫނެވެ

ގެ ޙިކުމަތްފުޅަށާއި،  هللاއެބަހީ އެބައިމީހުން . "އަދި މިފަދައިންވެސް ތަފްސީރުކުރެވިފައިވެއެވެ
ގެ ދަޢުވަތު   صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللاއަދި . އެކަލާނގެ ތަޤުދީރުފުޅަށް އިންކާރުކުރެތެވެ

ވާނެކަމަށްވެސް އިންކާރު ވެރިގެ ދީން ހުރިހާ ދީނެއްގެ މައްޗަށް  هللاފުރިހަމަވާނެކަމަށާއި، 
ން ކުރި ނުބައިހީއަކީ ޤުވިފައިވާ މުޝްރިކުންނާއި މުނާފިކުރެކުރުޛިސޫރަތުގައި  فتح ."ކުރެތެވެ
އެބައިމީހުން އެހީކުރި ހީކުރުން ނުބައި ހީކުރުމަކަށްވީ ސަބަބަކީ ހަމަކަށަވަރުން އެ ހީކުރުން . މިއެވެ
ފުޅާއި، ތެދުވެރި  محدއަދި އެކަލާނގެ ޙިކުމަތްފުޅާއި،  .އެކަށީގެންނުވާތީއެވެ ޒާތުފުޅާގެ  هللا

ކުރައްވާ ވެރިދާއިމީގޮތަކަށް  ބާޠިލުޤުގެ މައްޗަށް ޙައް ،هللاފަހެ . ވަޢުދުފުޅާވެސް އެކަށީގެންނުވާތީއެވެ
އޭގެ ސަބަބުން ޙައްޤު ފޮހެވިގެންދާނެކަމަށް ހީކޮށް ނުވަތަ ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއް އެކަލާނގެ 

ޙިކުމަތްފުޅެއްގެ މައްޗަށް ތަޢުރީފުކުރުން އެޙުކުމްފުޅާއި ތަޤްދީރުފުޅުންވާކަމަށް އިންކާރުކޮށް ނުވަތަ 
! މަ ޙިކުމަތްފުޅަކުން އެކަލާނގެ ތަޤުދީރުފުޅުވާކަމަށް އިންކާރުކޮށް އަދިކިއެއްތަޙައްޤުވެގެންވާ ފުރިހަ

! ފުޅުން ވާކަންތައްތައް ކަމަށް ހީކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެތަޤުދީރުމިކަންތައްތަކަކީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ 
  .ޓެވެފަހެ ކާފިރުންނަށް އަލިފާނުގެ ޢަޛާބުހުއް. ފަހެ، އެއީ ކާފިރުން ހީކުރި ހީކުރުމެވެ

ކަންތައްތަކުގަޔާއި  ކުރާ އަދި މީސްތަކުންކުރެ ގިނަމީހުން އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފުސުތަކަށް
ގެ  هللاއަދި  .އާއި މެދު ނުބައި ހީކުރުން ހީކުރެތެވެ هللا އެހެން މީހުންނަށް ކޮށްދޭ ކަންތައްތަކުގައި

 ،އެކަލާނގެ ޙިކުމަތްފުޅާއި ޒާތުފުޅާއި، އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި އެކަލާނގެ ސިފަފުޅުތަކާއި،
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ފަހެ، ތިމާގެ  .މީހަކު މެނުވީ މިކަމުން ސަލާމަތެއްނުވާނެއެވެ ޙަމްދުފުޅުގެ ސަބަބުތައް ދެނެގެންފި
އަމިއްލަ ނަފުސަށް ހެވަށް އެދޭ ކޮންމެ ބުއްދިވެރިޔަކު އިސްވެދިޔަ ކަންތައްތަކަށް 

އަދި ތިމާގެ . ތައުބާވާހުށިކަމެވެގެ ޙަޟްރަތަށް  هللاއަދި . އަހައްމިއްޔަތުކަންދޭހުށިކަމެވެ
ވެރިރަސްކަލާނގެއާ މެދު ހީކުރެވިފައިވާ ނުބައި ހީތަކުގެ ފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެކަލާނގެ 

  .ޙަޟްރަތުން އެދޭހުށިކަމެވެ

އަދި މީހަކު ތަޙުޤީޤުކޮށް ތިބާ ބަލައިފިނަމަ، ތަޤުދީރުގެ މައްޗަށް ފާޑުކިޔައި ތަޤުދީރަށް 
އަދި ތަޤުދީރުގެ ޝަކުވާކުރަމުން . ކިބައިން ތިބާއަށް ފެންނާނެއެވެ މަލާމާތްކުރާތަން އޭނާގެ

. މިވެނި ކަމެއްވާންޖެހޭނީ މިވެނި އެވެނި ގޮތަކަށެވެ. މިފަދައިން ބުނާތަންވެސް ފެންނާނެއެވެ
އަދި . އަދި ބައެއްމީހުން ގިނައިން ޚިޔާލުކުރެތެވެ. ބައެއްމީހުން މިގޮތަށް މަދުން ޚިޔާލުކުރެތެވެ

  އަނެއްކާ ތިބާ އެކަމުން ސަލާމަތްވެގެންވޭހެއްޔެވެ؟. ސު ތަޙުޤީޤުކޮށް ބަލާށެވެނަފުއްލަ ތިބާގެ އަމި
فَإِنْ تجن نامه تجن ـةميـظع يذ نـاجِـيـاً      ،من ـالُكإِالَّ فَـإِنِّــي الَ إِخو.  

ނޫންނަމަ ތިބާ . ބޮޑުކަމަކުންނެވެވަރަށް  ތިބާ ސަލާމަތްއެވީ ،ފަހެ، ތިބާއެކަމުން ސަލާމަތްވެއްޖެނަމަ
  .އެކަމުން ސަލާމަތްވާނެކަމަކަށް އަހުރެން ޚިޔާލެއްނުކުރަމެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ވަނަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު 154ރަތުގެ ސޫ آل عمران .1

 .ފްސީރުވަނަ އާޔަތުގެ ތަ 6ސޫރަތުގެ  فتح .2

 .ވައްތަރުތައްވާކަން އަންގަވާދެއްވާފައިވުން ގުނައި އަދަދުނުކުރެވޭވަރަށް ނުބައި ހީކުރުމުގެ .3

ސުވެސް ނަފުގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި، ސިފަފުޅުތައް ދެނެގަތުމާއިއެކު ތިމާގެ އަމިއްލަ  هللا .4
 .ދެނެގެންފިމީހަކު މެނުވީ ނުބައި ހީކުރުންތަކުން ސަލާމަތެއްނުވާނެއެވެ

  

  
++++++++  
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  މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް  ތަޤުދީރަށް އިންކާރުކުރާ

  ނަންގަތް ބާބު
  

  .ޢުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ ނުބު هللاރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު هللاމާތް
اُهللا منه َألحدهم مثْلُ أُحد ذَهباً، ثُم أَنفَقَهِ يف سبِيلِ اِهللا ما قَبِلَه والَّذي نفْس ابنِ عمر بِيده، لَو كَانَ "

 ،ومالئكَته ،اِإليمانُ أَنْ تؤمن بِاِهللا: صلَّى اُهللا علَيه وسلّم ثُم استدلَّ بِقَولِ النيب -حتى يؤمن بِالْقَدرِ 
بِهكُتو، هلسرو، هرشو رِهيرِ خبِالقَد نمؤترِ، ومِ اآلخواليرواه مسلم( " و(   
 .ގެ ފުރާނަ އެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގައިވާ ފަރާތް ގަންދެއްވާ ބުނަމެވެ عبداهللا بن عمر: "މާނައީ

ގެ މަގުގައި  هللاއެބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ އަތުގައި އުޙުދުފަރުބަދަޔާ އެއްވަރަށް ރަންހުރެފައި އެރަން 
އޭނާގެ ކިބައިން  ،هللاއީމާންވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ) މިންވަރަށް(ހޭދަކުރިނަމަވެސް އޭނާ ތަޤުދީރަށް 

رسول اهللا صلّى اهللا عليه ދަލީލެއްގެގޮތުން   عبداهللا بن عمرދެން . އެކަން ޤަބޫލެއްނުކުރައްވާނެއެވެ
އަށާއި، އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނަށާއި،  هللاތިބާ : އީމާންކަމަކީ. ގެ ޙަދީޘްފުޅު ހުށަހެޅިއެވެ وسلّم

އެކަލާނގެ ފޮތްތަކަށާއި، އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނަށާއި، އާޚިރަތްދުވަހަށާއި އަދި ހެޔޮމިންވަރަށާއި 
  ."ނުބައިމިންވަރަށް އީމާންވުމެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޢުބާދަތު ބުނު ޞާމިތުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاއަދި މާތް
 . ލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެއެކަ

"ينياَب !جِدت لَن كإِن  كُني لَم طَأَكا أَخمو ،ئَكطخيل كُني لَم كابا أَصأَنَّ م لَمعى تتح انماِإلي مطَع
اكْتب، : ، فَقَالَ لَهإِنَّ أَولَ ما خلَق اُهللا القَلَم: يقُولُ صلَّى اُهللا علَيه وسلّمليصيبك، سمعت رسولَ اِهللا 

سمعت رسولَ اِهللا ! اكْتب مقَادير كُلِّ شيٍء حتى تقُوم الساعةُ، يابني: وماذَا أَكْتب؟ قَالَ! رب: فَقَالَ
   )سنن أيب داود ومسند أمحد( " ت علَى غَيرِ هذَا فَلَيس منيمن ما: يقُولُ صلّى اُهللا علَيه وسلّم
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 ހަމަކަށަވަރުން ތިބާއަށް ޖެހެންއޮތް މުޞީބާތެއް ތިބާގެ ކިބައިން ކަސިޔާރުވެ! އޭ ދަރިފުޅާއެވެ"
ނުދާނެކަމާއި އަދި ތިބާއަށް ޖެހެންނެތް މުޞީބާތެއް ތިބާއަށް ނުޖެހޭނެކަން ތިބާ ދެނެގެންފުމަށް 

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އީމާންކަމުގެ ރަހަ ތިބާއަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ ދާންދެން
އަދި . އެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވީ ޤަލަމެވެ هللا. "ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އެއްސެވީމެވެ

! އޭ އަހުރެންގެ ވެރި ރައްބެވެ. ފަހެ ޤަލަމް ދަންނަވައިފިއެވެ. ލިޔާށެވެ. ލަމަށް ވަޙީކުރެއްވިއެވެޤައެ
ޤިޔާމަތާ ހަމަޔަށް އަންނާނޭ ހުރިހާ . ވަޙީކުރެއްވިއެވެ هللاއަހުރެން ލިޔަންވީ ކޮންއެއްޗެއްތޯއެވެ؟ 

 ليه وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا ع !އޭ ދަރިފުޅާއެވެ ."އެއްޗެއްގެ ތަޤްދީރު ލިޔާށެވެ
މިޢަޤީދާ ނޫން އެހެން ޢަޤީދާއެއްގެ މަތީ މަރުވެއްޖެމީހާ ." މެވެހީއެޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން 

  ."ކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ބަރީއަވެގެންވެއެވެ ފަހެ އޭނާ ތިމަން. ދަންނައެވެ

  . ގެ އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ -رمحه اهللا-إمام أمحد   އަދި
تب، فَجرىِ يف تلْك الساعة بِما هو كَائن إِلَى يومِ ـاكْ: ما خلَق اُهللا تعالَى القَلَم، فَقَالَ لَه إِنَّ أَولَ"

ةاميالق"  
. ލިޔާށެވެ. ލަމަށް ވަޙީކުރެއްވިއެވެޤައަދި އެ . އެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވީ ޤަލަމެވެ هللا: "މާނައީ

  ."ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް ވާންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ޤަލަމް ލިޔެފިއެވެދެންފަހެ، ހަމައެވަގުތު 

  . ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ގެ ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ ابن وهب އަދި
  "فَمن لَم يؤمن بِالقَدرِ خيرِه وشره أَحرقَه اُهللا بِالنارِ"

) ޤިޔާމަތްދުވަހު. (ފަހެ، ހެޔޮމިންވަރަށާއި، ނުބައިމިންވަރަށް އީމާންނުވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ: "މާނައީ
  ."އަލިފާނުން އޭނާ އަންދައިލައްވާނެއެވެ ،هللا

އެކަލޭގެފާނު  .ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ابن الديلَميގައި  سنن أيب داودއާއި  مسند أمحدއަދި 
  . ވިދާޅުވިއެވެ

نيٌء مفِْسي شيف ن ِبٍ، فَقُلْتكَع بن يأُب تيقَلْبِي، فَقَالَ أَت نم هبذْهلَّ اَهللا يٍء، لَعيثْنِي بِشدرِ، فَحالقَد :
صابك لَم يكُن ليخطئَك، لَو أَنفَقْت مثْلَ أُحد ذَهباً ما قَبِلَه اُهللا منك حتى تؤمن بِالقَدرِ، وتعلَم أَنَّ ما أَ

فَأَتيت عبداِهللا بن : وما أَخطَأَك لَم يكُن ليصيبك، ولَو مت علَى غَيرِ هذَا، لَكُنت من أَهلِ النارِ، قَالَ
دح مفَكُلُّه ،ثَابِت نب ديزو ،انمالي نفَةَ بذَيحو ،ودعسم بِينِ النع كثْلِ ذَلصلّى اهللا عليه ثَنِي بِم

    )حديث صحيح رواه احلاكم يف صحيحه(  "وسلّم
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އަހުރެންގެ . ދަންނަވައިފީމެވެ) އެކަލޭގެފާނަށް(ގެ އަރިހަށް އައިސް  أُبي بن كعبއަހުރެން "
ފަހެ، އެޝައްކުކަން . ހިތުގައި ތަޤުދީރާ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޝައްކުކަމެއްވެއެވެ

ކޮންމެވެސް ޙަދީޘެއް ) ތަޤުދީރާ ބެހޭގޮތުން(ތޯ އަހުރެންނަށް އިދުރުކޮށްދެއްވަ هللاއަހުރެންގެ ހިތުން 
ގެ  هللا ،ތިބާ އުޙުދުފަރުބަދަޔާ އެއްވަރަށް. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ށްދެއްވާށެވެބަޔާންކޮ

އަދި ތިބާއަށް ޖެހެންއޮތް މުޞީބާތެއް  ،މަގުގައި ރަން ހޭދަކުރިނަމަވެސް ތަޤުދީރަށް ތިބާ އީމާންވެ
އަދި ތިބާއަށް ޖެހެންނެތް މުޞީބާތެއް ތިބާއަށް  ،ތިބާގެ ކިބައިން ކަސިޔާރުވެ ނުދާނެކަމާއި

އަދި . ތިބާގެ ކިބައިން އެޢަމަލު ޤަބޫލެއްނުކުރައްވާނެއެވެ ،هللاނުޖެހޭނެކަން ދެނެގެންފުމަށް ދާންދެން 
މިޢަޤީދާނޫން އެހެން ޢަޤީދާއެއްގެ މަތީ ތިބާ މަރުވެއްޖެނަމަ ހަމަކަށަވަރުން ތިބާވާހުށީ ނަރަކައިގެ 

 ،އާއި عبداهللا بن مسعودދެން އަހުރެން . ވިދާޅުވިއެވެ ابن الديلَمي." އިންނެވެއަހުލުވެރިންގެ ތެރެ
އާއި މިބޭބޭކަލުންގެ އަރިހަށް  -رضي اهللا عنهم-زيد بن ثابت  ،އާއި خذيفة بن اليمان
ގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ، އެހުރިހާބޭކަލުންވެސް ހަމަ އެޙަދީޘްފުޅު . އަތުވެއްޖައީމެވެ

  ."ކިބައިން އަހުރެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .މިންވަރަށް އީމާންވުމަކީ ފަރުޟުވެގެންވާ ކަމެއްކަން ބަޔާންވުން .1

 .މިންވަރަށް އީމާންވުމުގެ ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންވުން .2

 .މިންވަރަށް އީމާންނުވާ މީހާގެ ޢަމަލުތައް ބަރުބާދުވުން .3

ހަމައެކަކަށްވެސް މިންވަރަށް އީމާންވެއްޖައުމަށް ދާންދެން، އީމާންކަމުގެ ރަހަ ނުލިބޭނޭކަން  .4
 .އަންގަވައިދެއްވާފައިވުން

 .ގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވިގެންވުންމަޚުލޫޤުއެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވި  هللا .5

 .ޔާންވެގެންވުންހަމައަށް ވާންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ގަލަން ލިޔުނު ވާހަކަ ބަޤިޔާމަތާހަމައެވަގުތު  .6

 .ބަރީއަވެގެންވުން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމީހާގެ ކިބައިން  އީމާންނުވާ މިންވަރަށް .7
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 .ޝުބުހަ ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ޢިލްމުވެރިންނާ ސުވާލުކުރުމަކީ ސަލަފުންގެ އާދައެކެވެ .8

އަދި . ސަލަފުންގެ އެޝުބުހަ ދުރުކުރެވޭ ފަދަ ޖަވާބުދެއްވިއެވެ، ހަމަކަށަވަރުން ޢިލްމުވެރިން .9
 رسول اهللا صلّى اهللاޖަވާބުގައި އެބޭކަލުން ވިދާޅުވީ ބަސްފުޅު ނިސްބަތްކުރެއްވީ ހަމައެކަނި 

 .އަށެވެ عليه وسلّم
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  ނަންގަތް ބާބުސޫރަކުރަހާ މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް 
  

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاމާތް
  . ވަޙީކުރައްވައެވެ هللا .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

" ةبلُقُوا حخيل ةً أَولُقُوا ذَرخي، فَلْيلْقكَخ لُقخي بذَه نمم أَظْلَم نموةً أَوريعلُقُوا شخيصحيح ( "ل
   )البخاري وصحيح مسلم

ފަދައިން ޚަލްޤުކުރަންއުޅޭ މީހަކަށްވުރެ ވަކިންބޮޑު  ޚަލްޤުކުރައްވާ هللاތިމަން : "މާނައީ
ނުވަތަ އޮށްޓަރެއް . އަނިޔާވެރިއަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ފަހެ، އެބައިމީހުން ޒައްރެއް ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ

  ."ނުވަތަ ގޮދަންފުކެއް ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ. ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ

رسول ހަމަކަށަވަރުން . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاއަދި މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم صلّى اهللا عليه اهللا
   )صحيح البخاري(  "بِخلْقِ اِهللاأَشد الناسِ عذَاباً يوم القيامة الَّذين يضاهئُونَ "

 ޚަލްޤުކުރެއްވުމާގެ  هللاގަދަފަދަ ޢަޛާބުދެވޭނޭ މީހުންނަކީ  ޤިޔާމަތްދުވަހު އެންމެ" :މާނައީ
  ." އެއްގޮތްކުރާމީހުންނެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ނުބު هللاރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު هللاއަދި މާތް
  . މެވެހީއެޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول. ވިދާޅުވިއެވެ

"ارِ يرٍِ يف النوصكُلُّ معي فْسا نهروص ةروبِكُلِّ ص لُ لَهعذَّجمنهاِ يف جبِه رواه البخاري و مسلم( "ب(  
އަދި އޭނާ ކުރެހި ކޮންމެ ސޫރައެއްގެ . ނަރަކައިގައެވެސޫރަކުރަހާ ކޮންމެ މީހަކުވާހުށީ : "މާނައީ

އޭގެ ޒަރީއާއިން ނަރަކާގައި އޭނާއަށް . ބަދަލުގައި އޭނާއަށް ފުރާނައެއް ހައްދަވައިދެވޭނެއެވެ
  ."ޢަޛާބުދެވޭނެއެވެ
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رسول اهللا صلّى اهللا . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ابن عباسރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދިވެސް މާތް
  .ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم عليه

   )رواه البخاري و مسلم(  "من صور صورةً في الدنيا كُلَِّف أَنْ ينفُخ فيها الروح، ولَيس بِنافخٍ"
އޭނާއަށް އެސޫރައަށް ) ޤިޔާމަތްދުވަހު. (ދުނިޔޭގައި ސޫރައެއް ކުރަހައިފިމީހާ ދަންނައެވެ: "މާނައީ

 ".އެވެމެޅޭނެނުމެއެއެކަމަކު އޭނާއަކަށް އެއަކަށް ފުރާނައެއް . މަށް ތަކުލީފުޖެއްސޭނެއެވެފުރާނައެޅު
  . ވިދާޅުވިއެވެ ގެފާނު عليއަހުރެންނަށް . ވިދާޅުވިއެވެ اهلَياج أبوއަދި 

أَالَّ تدع صورةً إِالَّ طَمستها، والَ قَبرا  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمأَالَ أَبعثُك علَى ما بعثَنِي علَيه رسولُ اِهللا "
هتيورِفًا، إِالَّ سشمسلم صحيح( "م(  

އަހުރެން ފޮނުއްވި ކަމެއްކުރުމަށް އަހުރެން ތިބާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެކަމެއްކުރުމަށް "
އުސްކޮށްހުރި ، ނުފޮނުވާނެހެއްޔެވެ؟ އެއީ އެއްވެސް ސޫރައެއް ފޮހެލައިފައި މެނުވީ ދޫނުކޮށްލުމަށާއި

  ."ހަމަކޮށްފައިމެނުވީ ދޫނުކޮށްލުމަށެވެ ބިމާއެއްވެސް މަހާނައެއް 
  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ހަރުކަށި ވަޢީދު މީހުންނާސޫރަކުރަހާ  .1

. ވުންއްމެދު ހަރުކަށި ވަޢީދު އައިސްފައިވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ތަންބީހުކުރެ އެބައިމީހުންނާ .2
 هللاއެއީ . މެދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ އަދަބުވެރިކަން ދޫކޮށްލުމެވެ އާ هللاކީ އެސަބަބަ

ޚަލްޤުކުރައްވާ ފަދައިން ޚަލްޤުކުރަންއުޅޭ  هللا ތިމަން. "ވަޙީކުރައްވައިފައިވާ ފަދައިންނެވެ
 "މީހަކަށްވުރެ ވަކިންބޮޑު އަނިޔާވެރިޔަކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟

. ކުރެއްވުން تنبيه ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ މައްޗަށާއި މަޚްލޫޤުންގެ ނިކަމެތިކަމުގެ މައްޗަށް هللا .3
އެބައިމީހުން ޒައްރެއް ނުވަތަ ފަހެ . "ފައިވާ ފަދައިންނެވެއެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާ

 ."އޮށްޓަރެއް ނުވަތަ ގޮދަންފުކެއްވެސް ޚަލްޤުކޮށްބަލާށެވެ

ޤިޔާމަތްދުވަހު އެންމެ ގަދަފަދަ ޢަޛާބުލިބޭނޭ ބަޔަކީ ސޫރަކުރަހާ މީހުންކަން ޞަރީޙަކޮށް  .4
 .ބަޔާންވެގެންވުން
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 އިން ސޫރަކުރެހި ޢާޒަރީއޭގެ  .ކޮންމެ ސޫރައަކަށް ފުރާނައެއް ހައްދަވާނެއެވެ هللاހަމަކަށަވަރުން  .5
 .ނަރަކައިގައި ޢަޛާބުދެވޭނެއެވެ މީހާއަށް 

 . ހަމަކަށަވަރުން ސޫރަކުރެހިމީހާއަށް އޭނާ ކުރެހިސޫރައަށް ފުރާނައެޅުމަށް ތަކުލީފުޖެއްސޭނެއެވެ .6

 .ސޫރައެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެސޫރަ ފޮހެލުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވުން .7
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  ގިނަގިނައިން ހުވާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު
  

  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

[ ÏÎ   Í Z  )89: املائدة(    
އެބަހީ ބޭކާރު ހުވާތައް ." (ތިޔަބައިމީހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ހުވާތައް ރައްކައުތެރިކުރާށެވެ: "މާނައީ

  .)ބޭނުމެއްޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ތެދުވެރި ހުވަޔެއް މެނުވީ ނުކުރާށެވެއަދި . ނުކުރާށެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ެގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވ أبو هريرةރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
  . ވެހީމެއެޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން 

"نم فقَةٌ ـاحلَلحمم ،ةلْعلسبِفَقَةٌ للْكَسصحيح البخاري وصحيح مسلم( "ل(  
އާމްދަނީގެ ބަރަކާތް ) އެކަމަކު. (ވެހުވަޔަކީ ވިޔަފާރިސާމާނު ވިކުމުގެ ޒަރީޢާއެކެ: "މާނައީ

  ." ފޮހެވިގެންދާކަމެކެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللاހަމަކަށަވަރުން . ރުއްސުންލެއްވި ސަލްމާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم

"يمأَل ذَابع ملَهو ،هِمكِّيزالَ ياُهللا، و مهكَلِّملَ اَهللا : ثَالَثَةٌ الَ يعلٌ ججرو ،كْبِرتسلٌ مائعو ،انطٌ زميأُش
ِينهمإِالَّ بِي عبِيالَ يو ،ينِهمرِي إِالَّ بِيتشالَ ي ،هتاعواه الطرباين بسند صحيحر( "بِض(   

އެބައިމީހުންނަށް ) ޤިޔާމަތްދުވަހު( هللا .ތިންވައްތަރެއްގެ ބަޔަކުވެއެވެ: "މާނައީ
އަދި އެބައިމީހުންނަށް . އެވެމެކުރައްވާނެމެނުޠާހިރެއް) ފާފައިން(އަދި . ބަސްވަޙީއެއްނުކުރައްވާނެއެވެ
މާގެ ތި )3(. ބޮޑާވެރި ފަޤީރުމީހާ )2(. ޒިނޭކުރާ މުސްކުޅިޔާ )1(. ވޭންދެނިވި ޢަޛާބުހުއްޓެވެ

އަދި . ނުގަނެއެވެ) ސާމާނު(ން މެނުވީ އިހަދައިފައިވާ މީހާ، އޭނާ، އޭނާގެ ހުވަ هللاމުދާކަމުގައި 
  ."ނުވިއްކައެވެ) ސާމާނު(ން މެނުވީ އިހުވަ
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އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި ޢިމްރާން ބުނު ޙުޞައިންގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ هللاއަދި މާތް
  .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول. ވިދާޅުވިއެވެ

الَ أَدرِي أَذَكَر بعد قَرنِه مرتينِ فَ: قَالَ عمرانُ - 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(   
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ބަޔަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ގަރުނުގެ ": މާނައީ

ދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެން އައި .) އެބަހީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނެވެ. (މީސްތަކުންނެވެ
. ކުންނެވެދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެން އައި މީސްތަ.) އެބަހީ ތާބިޢީންނެވެ. (މީސްތަކުންނެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ ގަރުނަށް ފަހު ދެގަރުނުގެ ވާހަކަ . ވިދާޅުވިއެވެ ޢިމްރާން - .)އެބަހީ ތަބާތާބިޢީންނެވެ(
ޛިކުރުކުރެއްވިކަމެއް ނުވަތަ ތިންގަރުނުގެ ވާހަކަ ޛިކުރުކުރެއްވިކަމެއް މިހާރު އަހުރެންނަކަށް 

މީހުންނަށްފަހުގައި ބަޔަކުމީހުން ދެން ތިޔަބައި.) ދެން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ( -.ނޭނގެއެވެ
އަދި . ވެތެހެކިދޭނެއެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ހެކިބަހަށް ނޭދެވެނީސް . ވެތެއަންނާނެ

އެކަމަކު އެނަދުރު . ވެތެބުނާނެއަދި ނަދުރު. ވެތެނުވާނެއަމާނާތްތެރިއެއް. ވެތެޚިޔާނާތްތެރިވާނެ
  ."ފައުޅުވާނެއެވެ އަދި އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ފަލަކަން .ވެތެނުފުއްދާނެ

ހަމަކަށަވަރުން  .މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ ނުބު هللاރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު هللاއަދި މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا

 م، ثُمهلُوني ينالَّذ م، ثُمهلُوني ينالَّذ نِي، ثُماسِ قَرالن ريخهدةُ أَحادهش بِقست مجِيُء قَوي هنيمي م
هتادهش هنيميصحيح مسلم( "و(  

މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ މީހުންނަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ގަރުނުގެ : "މާނައީ
އައި  ންނާ ޖެހިގެންދެން އެބައިމީހު. ދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެން އައި މީހުންނެވެ. މީހުންނެވެ
އެބައިމީހުންކުރެ . ވެތެއަންނާނެބަޔަކު މީހުން ) ނަށް ފަހުގައިންއެބައިމީހު(ދެން . މީހުންނެވެ

އަދި އޭނާގެ ހުވާ އޭނާގެ . މީހެއްގެ ހެކިދިނުން އޭނާގެ ހުވާގެ މައްޗަށް އިސްވެގެންވާނެއެވެ
އެބައިމީހުން ހުވާކުރުމުގަޔާއި، ހެކިދިނުމުގައި : އެބަހީ." (ހެކިދިނުމުގެ މައްޗަށް އިސްވެގެންވާނެއެވެ

އެއްވެސް ބިރެއް ޖެހިލުމެއްނެތި ހުވާކޮށް ! އެއްތައަދިކި. ވެތެނުބަހައްޓާނެއެއްވެސް ފަރުވާތެރިކަމެއް 
  .)ވެތެހަދާނެހެކިދީ
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إمام النخއަހުރެމެންގެ ބޮޑެތިން، އަހުރެމެން ކުޑައިރުގައި އަހުރެމެން . "ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-ي ع
  ."ހެކިދީ ހުވާކޮށް ހަދާތީވެ، އެކަން މަނާކުރުމަށްޓަކައި އަހުރެމެންގެ ގައިގައި ތަޅާހަދަތެވެ

  
  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

 .ތެރިކުރުމަށް ވަޞިއްޔަތްކުރެވިފައިވުންރައްކާހުވާތައް  .1

ހަމަކަށަވަރުން ހުވަޔަކީ ވިޔަފާރިމުދާ ވިއްކުމުގެ ޒަރީޢާއެއްކަމަށާއި، ބަރަކާތް ފޮހެވިގެންދާ  .2
 .އެއްޗެއްކަމަށް ޚަބަރުދެއްވާފައިވުން

 .މެދު ވާރިދުވެފައިވާ ވަޢީދުމީހާއާން މެނުވީ ނުގަންނަ އަދި ނުވިއްކާ އިހުވަ އެމީހެއްގެ .3

އެކު ކުރެވޭފާފަ ބޮޑުވާނޭ ކަމުގެ މައްޗަށް މަދުވުމާފާފަތަކަށް މަގުދައްކާ ސަބަބުތައް  .4
 .ކުރެވިފައިވުންتنبيه

 .ހުވާކުރުމަށް ނޭދެވެނީސް ހުވާކުރާ މީހުންގެ ނުބައިކަން ބަޔާންވެގެންވުން .5

އަދި އޭގެ . ތަޢުރީފުކުރެއްވުން ކައުއިތުރުރަސޫލާ ތަ ހަތަރުގަރުނުގެ މައްޗަށްތިންގަރުނު ނުވަ .6
 .ފަހުން ވާނޭގޮތް ބަޔާންކޮށްދެއްވުން

 .ހެކިބަހަށް ނޭދެވެނީސް ހެކިދޭ މީހުންގެ ނުބައިކަން ބަޔާންވެގެންވުން .7

ޤާއިމުވެ  ސަލަފުއްޞާލިޙުން އެބޭކަލުންގެ ދަރިންނަށް، ހެކިދިނުމާއި ޢަހުދުގެ މަތީ އެބޭކަލުން .8
 .ތިބުމަށްޓަކައި، އަދަބުދެއްވާކަމުގައިވުން

  

  

  

++++++++  
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63 

  ނަންގަތް ބާބު އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ޙިމާޔަތްދިނުމުގެ ޙުކުމް هللا
  

   .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ تعاىل هللا

[  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]
 q  p   o  n      m  lk  jZ  )91: النحل(    

އަދި . ގެ ޢަހުދު ފުރިހަމަކުރާށެވެ هللاހިނދު، ރާ މުޢާހަދާކުއާ  هللاތިޔަބައިމީހުން : "މާނައީ
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން . ތިޔަބައިމީހުން ހުވާތައް ގަދަކުރުމަށްފަހު އެހުވާތައް އުވައިނުލާށެވެ

 ހަމަކަށަވަރުން. ވެހަދައިފިއެ هللاތިޔަބައިމީހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޖާމިނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައި 
  ."އެވެވަނަންކުރާކަންތައްތައް ދެނެވޮޑިގަ ތިޔަބައިމީހުން ،هللا

ރުއްސުންލެއްވި ބުރައިދަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ އެކަލޭގެފާނު  هللاއަދި މާތް
ބޮޑުލަޝްކަރެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ކުޑަލަޝްކަރެއްގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ވިދާޅުވިއެވެ

އަށް ތަޤުވާވެރިވުމަށާއި، އޭނާއާ އެކުގައިވާ  هللاމައްޗަށް އަމީރަކު ޢައްޔަންކުރައްވާ ހިނދު، 
 ދެން. އެހެނިހެން މުސްލިމުންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުމަށް އޭނާއަށް ވަޞިއްޔަތްކުރައްވައެވެ

  . ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވައެވެ

الَ اسمِ اِهللاِ يف سبِيلِ اِهللا، قَاتلُوا من كَفَر بِاِهللا، اغْزوا والَ تغلُّوا، والَ تغدروا والَ تمثّلُوا، واُغْزوا بِ"
تهن ما فَأَي –أَو خالَلٍ  –تقْتلُوا وليدا، وإِذَا لَقيت عدوك من املُشرِكني فَادعهم إِلَى ثَالَث خصالٍ 

ثُم ادعهم إِىل اِإلسالَمِ، فَإِنْ أَجابوك فَاقْبلْ منهم، ثُم ادعهم إِلَى . أَجابوك فَاقْبلْ منهم وكُف عنهم
هم ما للمهاجِرِين، وعلَيهِم ما التحولِ من دارِهم إِلَى دارِ املُهاجِرِين، وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلك فَلَ

،نيملابِ املُسرونَ كَأَعكُوني مهم أَنهبِرا فَأَخهنلُوا موحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب ،اجِرِينلَى املُههِم  علَيرِي عجي
الفَيو ةمنِييف الغ ِمكُونُ لَهالَ يالَى، وعاِهللا ت كْما حوأَب مفَإِنْ ه ،نيملاملُس عوا مداهجٌء، إِالَّ أَنْ ييِء ش

وكابةَ، فَإِنْ أَجيزاجل مأَلْهإِذَا  فَاسم، ولْهقَاتبِاِهللا و نعتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه ،مهنع كُفو مهنلْ مفَاقْب
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 وكادنٍ فَأَرصلَ حأَه تراصح ،هبِيةَ نمذةَ اِهللا ومذ ملْ لَهعجفَالَ ت هبِيةَ نمذةَ اِهللا ومذ ملَ لَهعجأَنْ ت
كتمذ ملْ لَهعنِ اجلَكأَنْ  و ننُ موابِكُم أَهحةَ أَصمذو كُممموا ذرفخأَنْ ت كُمفَإِن ،ابِكحةَ أَصمذو

رفخكْمِ اِهللا، فَالَتلَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأرصلَ حأَه تراصإِذَا حو ،هبِيةَ نمذةَ اِهللا وموا ذ  مزِلْهنت
اِهللا أَم كْمهِم حيف بيصرِي أَتدالَ ت كفَإِن ،ككْملَى حع مزِلْهأَن نلَككْمِ اِهللا، ولَى حرواه مسلم( "الَ ع(  

އަށް ކާފަރުވީ  هللا. ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ހަނގުރާމަކުރާށެވެ هللاގެ މަގުގައި  هللا: "މާނައީ 
އަދި ޢަހުދެއްވެފައި . އަދި ޣަނީމާ މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިނުވާށެވެ. ކޮންމެ މީހަކާ ހަނގުރާމަކުރާށެވެ

އަދި . އަދި ޤަތުލުވެފައިވާ މީސްތަކުންގެ ގުނަވަންތައް ނުކަނޑާށެވެ. ޚުދު އެޢަހުދު އުވައިނުލާށެވެ
ނުންނާ ބައްދަލުވާ ހިނދު ދުޝްމިރެއިން އަދި މުޝްރިކުންގެ ތެ. ކުޑަކުއްޖަކު ޤަތުލުނުކުރާށެވެ

އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް އެބައިމީހުން ތިބާއަށް . އެބައިމީހުންނަށް ތިންކަމަކަށް ދަޢުވަތުދޭށެވެ
އަދި އެބައިމީހުންނާ . ޤަބޫލުކުރާށެވެ) އެކަން(އިޖާބަދީފިނަމަ އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން 

  .ހަނގުރާމަކުރުމުން އެއްކިބާވާށެވެ

ފަހެ އެބައިމީހުން އެކަމުގައި . ންމެ ފުރަތަމަ އެބައިމީހުންނަށް އިސްލާމްވުމަށް ދަޢުވަތުދޭށެވެއެ 1
ދެން އެބައިމީހުންނަށް، . ތިބާއަށް އިޖާބަދީފިނަމަ އެކަން އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ޤަބޫލުކުރާށެވެ

އަދި އެބައިމީހުން . ށެވެކޮށް މުހާޖިރުންގެ ރަށަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ދަޢުވަތުދޭދޫށްއެބައިމީހުންގެ ރަ
އެގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފިނަމަ، މުހާޖިރުންނަށް ލިބޭ ޙައްޤުތައް އެބައިމީހުންނަށްވެސް 

ކަމަށް ލިބޭނެކަމަށާއި މުހާޖިރުންގެ މައްޗަށްވާ ޙައްޤުތައް އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ވާނޭ
ގެ ރަށުން ހިޖުރަކުރުމަށް ންފަހެ، އެބައިމީހުން އެބައިމީހު. އެބައިމީހުންނަށް ޚަބަރުދޭށެވެ

ގެ ޙުކުމްފުޅު ބަރާބަރަށް  هللاއިންކާރުކޮށްފިނަމަ އެބައިމީހުންވާހުށީ އެބައެއްގެ މައްޗަށް 
އެބައިމީހުން މުސްލިމުންނާއެކު ، ހިނގަމުންދާ ބަދަވީ މުސްލިމުންގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި

މުދަލުން އެއްވެސް  ގެ "فَيء"ޖިހާދުކޮށްފިއްޔާ މެނުވީ އެބައިމީހުންނަށް ޣަނީމާމުދަލާއި 
  .ންނަށް ޚަބަރުދޭށެވެއެއްޗެއް ނުލިބޭނެކަމަށް އެބައިމީހު

ޖިޒީ ފަހެ، އެބައިމީހުން އިސްލާމްވުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، ފަހެ އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން  2
ފަހެ އެބައިމީހުން އެކަމަކުގައި ތިބާއަށް އިޖާބަދީފިނަމަ، ފަހެ . އެދޭށެވެދިނުމަށް 

އަދި އެބައިމީހުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރުމުން . އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން އެކަން ޤަބޫލުކުރާށެވެ
 . އެއްކިބާވާށެވެ
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އެދި  ޙަޟްރަތުން މަދަދަށް ގެ هللاފަހެ އެބައިމީހުން ޖިޒީ ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، ފަހެ،  3
ކުރާ ޙިޞާރުއަދި ތިބާ ކިއްލާއެއްގެ އަހުލުވެރިން ވަށައިލާ . އެބައިމީހުންނާ ހަނގުރާމަކުރާށެވެ

އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ޙިމާޔަތާއި އަމާން  هللاހިނދު އެބައިމީހުން، ތިބާގެ ކިބައިން 
. އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ޙިމާޔަތާއި އަމާންނުދޭށެވެ هللاދިނުމަށް އެދެފިނަމަ، ފަހެ 

ތިބާއާއި، ތިބާއާ އެކުގައިވާ މުސްލިމުންގެ ޙިމާޔަތާއި އަމާން އެބައިމީހުންނަށް ! އަދިކިއެއްތަ
އެކުގައިވާ އެހެނިހެން  އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންނާއި، ތިޔަބައިމީހުންނާ. ދޭށެވެ

ރަސޫލާގެ  އާއި އެކަލާނގެ هللاމުސްލިމުންގެ ޙިމާޔަތާއި އަމާން ތިޔަބައިމީހުން އުވައިލުން، 
ލުއިވެފައި ) ފާފައިގެގޮތުން(ޙިމާޔަތާއި އަމާން ތިޔަބައިމީހުން އުވައިލުމަށްވުރެ 

ކުރާ ހިނދު ޙިޞާރު އަދި ތިބާ ކިއްލާއެއްގެ އަހުލުވެރިން ވަށައިލާ. ކުޑަވެގެންވެއެވެ
، ގެ ޙުކުމްފުޅުގެ މައްޗަށް އެބައިމީހުން ނެރުމަށް އެދެފިނަމަ هللاއެބައިމީހުން ތިބާގެ ކިބައިން 

ގެ ޙުކުމުތިބާގެ ! އަދިކިއެއްތަ. ގެ ޙުކުމްފުޅުގެ މައްޗަށް އެބައިމީހުން ނުނެރޭށެވެ هللاފަހެ، 
ގެ ޙުކުމްފުޅު  هللاމެދު  އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންނާ. މައްޗަށް އެބައިމީހުން ނެރޭށެވެ

 ."ތިބާއަށް ސީދާވާނެކަމެއް ނުވަތަ ނުވާނެކަމެއް ތިބާއަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 ވާގައިމެދު ޙިމާޔަތާގެ ޙިމާޔަތާއި، އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާގެ ޙިމާޔަތާއި، މުސްލިމުންގެ  هللا .1

 .ފަރަޤު

 .ދެކަމުންކުރެ ނުރައްކައުތެރިކަން އެންމެ ކުޑަކަމަކަށް އިރުޝާދުދެއްވާފައިވުން .2

ގެ އިސްމުފުގެ ބަރަކާތުން  هللاގެ މަގުގައި  هللا( "ِيف سبِيلِ اِهللا اغْزوا بِسمِ اِهللا" .3
 .ގެ މިބަސްފުޅު ބަޔާންވުންރަސޫލާ .)ހަނގުރާމަކުރާށެވެ

ގެ ރަސޫލާ .)މީހަކާ ހަނގުރާމަކުރާށެވެ) ކޮންމެ(ރުވީ އަށް ކާފި هللا( "قَاتلُوا من كَفَر بِاِهللا" .4
 .މިބަސްފުޅު ބަޔާންވުން
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5. "ملْهقَاتبِاِهللا و نعتއެކު އެބައިމީހުންނާ އެދުމާގެ ޙަޟްރަތުން މަދަދަށް  هللا( "اس
 .ގެ މިބަސްފުޅު ބަޔާންވުންރަސޫލާ.) ހަނގުރާމަކުރާށެވެ

 .ދެމެދުވާ ފަރަޤު ޙުކުމާގެ ޙުކުމްފުޅާއި ޢިލްމުވެރިންގެ  هللا .6

ވެސް ބޭނުންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އެފަދަ ޞަޙާބީގެ  صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  .7
ގެ  هللا އެކަލޭގެފާނަކަށް، އެކަލޭގެފާނު އެކުރެއްވިޙުކުމް . ޙުކުމަކުން ޙުކުމްކުރައްވައެވެ

 .ޙުކުމްފުޅާ ދިމާވާނެކަމެއް ނުވަތަ ނުވާނެކަމެއް އެނގިވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ

  

  

  

  

++++++++  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ތައުޙީދުފޮތް  

221 
 

  

64  

ގަންދީ ހުވާކުރުމާ  هللاއޭނާގެ ފާފަ ފުއްސަވައިނުދެއްވާނެކަމަށް  هللا ،މީހަކާމެދު
  ބުބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާ

  

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ جندب بن عبداهللا البجلىރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا. ވިދާޅުވިއެވެ

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(   

. ފާފައެއް ނުފުއްސަވާނެއެވެ هللاމިވެނި މީހަކަށް . ގަންދީ ބުނަމެވެ هللا. މީހަކު ބުންޏެވެ: "މާނައީ
 هللا ނުފުއްސަވާނެކަމަށް ތިމަން ފާފަ هللا މިވެނި މީހަކަށް ތިމަން. ކުރެއްވިއެވެޙީވަ هللاފަހެ، 

ފާފަ  އޭނާގެ هللاހަމަކަށަވަރުން ތިމަން .) ދަންނާށެވެ(ގަންދީ ހުވާކުރަނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ 
  ."ގެ ޢަމަލުތައް ބާޠިލުކުރައްވައިފީމެވެތިބާއަދި  .ފުއްސަވައިދެއްވައިފީމެވެ

ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘްފުޅުގައިވަނީ  أبو هريرةރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
  . މިފަދައިންނެވެ

   )سنن أيب داود ومسند أمحد( "أَوبقَت دنياه وآخرتهتكَلَّم بِكَلمة : أَنَّ القَائلَ رجلٌ عابِد قَالَ أَبو هريرةَ"
ފާފައެއް ނުފުއްސަވާނެއޭ ބުނި މީހަކީ  هللاގަންދީ ހުވާކޮށްފައި މިވެނި މީހަކަށް  هللا: "މާނައީ

އެކަލިމަ އޭނާގެ . އޭނާ އެބުނީ އެފަދަ ކަލިމައެކެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ أبو هريرة. އަޅުވެރިއެކެވެ
  ."ބަރުބާދުކޮށްލައިފިއެވެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ގެ މައްޗަށް ހުވާކުރުމުން ބިރުވެތިކުރައްވާފައިވުން هللا .1
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 .ވަދަށްވުރެވެސް ކައިރިވެގެންވާކަން ބަޔާންވުން ނަރަކަ އަހުރެމެންކުރެ މީހަކާ އޭނާގެ ފައިވާނު .2

  .ބަޔާންވުންސުވަރުގެވެސް ހަމައެފަދައިން ކައިރިވެގެންވާކަން  .3

ހަމަކަށަވަރުން މީހަކު އެފަދަ ( "خلإ... إِنَّ الرجلَ لَيتكَلَّم بِكَلمة " އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުގައި .4
އޭގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ބަރުބާދުވެ ޖަހަންނަމަ . ކަލިމައެއް ބުނެއެވެ

 .މިބަސްފުޅަށްވާ ދަލީލެއްވެއެވެ.) ވެގެންވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައިވެގެންދެއެވެޙައްޤު

 .ބައެއްފަހަރު، އިންސާނާއަށް އޭނާ އިންތިހާދަރަޖައަށް ނުރުހޭ ސަބަބަކުން ފާފަފުއްސެވެއެވެ .5
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  ޝަފާޢަތްތެރިއެއް ކަމުގައި ނުހެދޭނެ ވާހަކަ  هللا މައްޗަށް މަޚްލޫޤުންގެ
  ނަންގަތް ބާބު

  

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ بن مطْعم جبريރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
ގެ އަރިހަށް އައިސް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمންގެ މީހަކު އަޢުރާބީއެއްދުވަހަކު 
  . ދަންނަވައިފިއެވެ

فَاستسقِ لَنا ربك، فَإِناَّ نستشفع ، نهِكَت اَألنفُس، وجاع العيالُ، وهلَكَت اَألموالُ، !يارسولُ اِهللا"
بِيلَى اِهللا، فَقَالَ النع بِكو ،كلَيلَم بِاِهللا عسو لَيهانَ اِهللا: صلَّى اُهللا عحبانَ اِهللا! سحبالَ ! سا زفَم

ى عتح حبسقَالَرِي ثُم ،ابِهحأَص وهجيف و ِ كذَل ف :حيوك ! نم ظَمأْنَ اِهللا أَعا اُهللا؟ إِنَّ شم رِيدأَت
هلْقخ نم دلَى أَحبِاِهللا ع فَعشتسالَ ي هإِن ،كرواه أبو داود(  "ذَل(   

ދަރިންނަށް . ނަފްސުތައް ހަލާކުވާން ކައިރިވެއްޖެއެވެ !ގެ ރަސޫލާއެވެهللا އޭ: "މާނައީ
ފަހެ ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ . މުދާތައް ބަރުބާދުވެއްޖެއެވެ. ބަނޑުހައިހޫނުކަން ޖެހިއްޖެއެވެ

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން . ޙަޟްރަތުން އަހަރުމެންނަށް ވާރޭވެއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ
 މައްޗަށްގެ  هللاއަދި . ވެއެހަދަމު ކަމުގައި ޝަފާޢަތްތެރިއެއް هللا މައްޗަށް ލޭގެފާނުގެއަހުރެމެން ކަ

 اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول ފަހެ،. ވެއެހަދަމުކަމުގައި  ކަލޭގެފާނު ޝަފާޢަތްތެރިއެއް
ގެ  هللا! ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ هللا( !سبحان اهللا! سبحان اهللا. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

ފަހެ، އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ މޫނުފުޅުތަކުގެމަތިން އެކަމުގެ އަސަރު !) ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ
ންގެ އަޢުރާބީއެ(ދެން  .ގެންދެވިއެވެ ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އެކަލޭގެފާނު ތަސްބީޙަކިއުއްވަމުން

އަކީ ކޮންފަރާތެއްކަން  هللاއަށް ތިބާ! އަށް ހިތާމަހުއްޓެވެތިބާ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ) މީހާއަށް
. ގެ މަޤާމާއި މަންޒިލަތު އެއަށްވުރެ މާމަތިވެރިވެގެންވެއެވެ هللاގޭހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން ނއެ

  ".ކަމުގައި ނުހެދޭނެއެވެ ޝަފާޢަތްތެރިއެއް هللا މައްޗަށްހަމަކަށަވަރުން އެއްވެސް މީހެއްގެ 
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  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
1. " عفشتسنكلَيކަމުގައި  ޝަފާޢަތްތެރިއެއް هللاމައްޗަށް  އަހުރެމެން، ކަލޭގެފާނުގެ( "بِاِهللا ع

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمންގެމީހާގެ މައްޗަށް އަޢުރާބީމިފަދައިން ބުނި .) ހަދަމެވެ
 .އިންކާރުކުރެއްވުން

ގެ މޫނުފުޅުގެ  وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليهންގެމީހާ އެބުނި ކަލިމައިގެ ސަބަބުން އަޢުރާބީ .2
 .ގި ބަޔާންވެގެންދިޔައެވެނޙާލަތު ބަދަލުވެގެންދިޔަވަރު ޞަޙާބީންގެ މޫނުފުޅުތަކު މަތިން އެ

  "ى اِهللالَع كبِ عفَشتسنو" ންގެމީހާއަޢުރާބީ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން  .3
މިހެންބުނި .) ވެހަދަމުކަލޭގެފާނު ޝަފާޢަތްތެރިއެއްކަމުގައި  މައްޗަށް ގެ هللاން މެއަހުރެ(

  .ބުނުމަކަށް އިންކާރެއްނުކުރައްވައެވެ

 .ކުރެވިފައިވުންޔާރުޝިހު މިކަލިމަފުޅުގެ ތަފްސީރުގެ މައްޗަށް سبحان اهللا .4

ލައްވަވައި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم) އެބަހީ ޞަޙާބީން(ހަމަކަށަވަރުން މުސްލިމުން  .5
 . ވެތެދުޢާކުރުއްވަވާރޭއަށް އެދި ) ގެ ޙަޟްރަތުންهللا(
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ޝިރުކުގެ މަގުތައް  ،ތެރިކުރެއްވުމާއިރައްކާ" އިން"ތައުޙީދުގެ  ނަބިއްޔާކައުއިތުރު
  ބުނަންގަތް ބާ އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ބެހޭގޮތުން ބަންދުކުރުމާ

  

  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن شخريސުންލެއްވި ރުއް هللاމާތް
السيد اُهللا : أَنت سيدنا، فَقَالَ: فَقُلْناصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم انطَلَقْت في وفْد بنِي عامرٍ إِلَى رسولِ اِهللا "

قُولُوا بِقَولكُم أَو بعضِ قَولكُم والَ : ، وأَعظَمنا طَوالً، فَقَالَوأَفْضلُنا فَضالً: ناَلْتبارك وتعالَى، قُ
   )درواه أبو داود بسند جي(  "يستجرِينكُم الشيطَانُ

ގެ އަރިހަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمޢާމިރުގެ ވަފުދުގައި އަހުރެން  ބަނޫ: "މާނައީ
ފަހެ . ވެހިބާއެކަލޭގެފާނަކީ އަހުރެމެންގެ ސާ. ފަހެ އަހުރެމެން ދަންނަވައިފީމެވެ. ދިޔައީމެވެ

އަހުރެމެން . އެވެ تبارك وتعاىلهللا اކީ ހިބާއަޙަޤީޤީ ސާ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
ރެ އެންމެމާތް އަދި އަދި ކަލޭގެފާނަކީ މާތްކަމުގެ ގޮތުން އަހުރެމެންކު. ދަންނަވައިފީމެވެ

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު . އިޙްޞާންތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަހުރެމެންކުރެ އެންމެމަތިވެރި ބޭކަލެވެ
ފަދަ  ނުވަތަ ތިޔަބުނާ. ތިޔަބައިމީހުން މިހާރު ތިޔަބުނާ ގޮތަށް ބުނާށެވެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
  ."ޅީގައި ޖެއްސިޔަނުދޭހުށިކަމެވެއަދި ޝައިޠާނާ ތިޔަބައިމީހުން ކެހިވެރިމަ .ގޮތްގޮތަށް ބުނާށެވެ

ހަމަކަށަވަރުން ބަޔަކުމީހުން . ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ގެފާނުރުއްސުންލެއްވި އަނަސް هللاއަދި މާތް
  .ބުނެފިއެވެ

ياأَيها الناس قُولوا بِقَولكُم، والَ : "، ياخيرناَ وابن خيرِناَ وسيدناَ وابن سيدناَ، فَقَالَ !رسولَ اِهللا يا
أَنزلَنِي اُهللا لَّتي يستهوِينكُم الشيطَانُ، أَنا محمد عبداِهللا ورسولُه، ما أُحب أَنْ ترفَعونِي فَوق منزِلَتي ا

   )درواه النسائي بسند جي( "عز وجلَّ
އަދި އަހުރެމެންކުރެ އެންމެހެޔޮ  !އޭ އަހުރެމެންކުރެ އެންމެހެޔޮ ކަލޭގެފާނެވެ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللا އޭ"

ގެ ހިބާއަދި އަހުރެމެންގެ ސާ! ވެހިބާއެއަދި އޭ އަހުރެމެންގެ ސާ! ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނޭވެ
 !އޭ މީސްތަކުންނޭވެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم رسول اهللا صلّىފަހެ ! ދަރިކަލުންނޭވެ
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އަދި ޝައިޠާނާ ތިޔަބައިމީހުންނަށް  .ބުނެއުޅޭ ގޮތްގޮތަށް ބުނާށެވެ) ޢާއްމުކޮށް(ތިޔަބައިމީހުން 
 .އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ. ގެ އަޅާއެވެ هللا. އެވެ دحممއަހުރެންނަކީ . ވަސްވާސް ދިނަނުދޭށެވެ

އަހުރެންނަށް ދެއްވި މަޤާމަށްވުރެ ތިޔަބައިމީހުން އަހުރެން މަތިވެރިކުރުމަކަށް އަހުރެން  هللا
  )1(."ނޭދެމެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު
 .ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމުން މީސްތަކުންނަށް އިންޒާރުދެވިފައިވުން .1

މިފަދައިން ބުނެވިއްޖެމީހާ .) ތިބާއަކީ އަހުރެމެންގެ ސާހިބާއެވެ( "انديس تنأَ" ށްއަދިމާ އެމީހަކާ .2
 .އޭގެ ޖަވާބުގައި ބުނަން އެކަށީގެންވާ ޢިބާރާތް ބަޔާންވެގެންވުން

صلّى اهللا عليه  رسول اهللاއެކުވެސް ވުމާކަމަށް ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުން ބުނީ ރަނގަޅަށް .3
ޝައިޠާނާ ތިޔަބައިމީހުން ކެހިވެރިމަޅީގައި ( "وال يستهوِينكُم الشيطَانُ" އެބައިމީހުންނަށް وسلّم

 .މިފަދައިން ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވުން.) ޖެއްސިޔަނުދޭށެވެ

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް  هللا( "ما أُحب أَنْ ترفَعونِي فَوق منزِلَتي" ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا .4
ދެއްވި މަޤާމަށްވުރެ ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނު މަތިވެރިކުރާކަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު 

 .މިބަސްފުޅު ބަޔާންވުން.) އެދިވަޑައިނުގަންނަވަމެވެ

                                                

ބުކުރުން ޠައަށް މުޚާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއިސްވެދިޔަފަދަ ޢިބާރާތްތަކުން  :يقول املترجم )1(
އަހުރެމެންކުރެ . އެކަލޭގެފާނަކީ އަހުރެމެންގެ ސާހިބާއެވެ. އެހެނީ ޝައްކެއްވެސްނެތެވެ. ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

ވުމަށް އެކަލޭގެފާނު އްމުޚާޠަބުކުރެ ނަމަވެސް މިފަދަ އިބާރާތްތަކުން އެކަލޭގެފާނާ. އެވެއިންސާނާއެންމެމާތް 
ވުމަށް އްމުޚާތަބުކުރެ އެއީ އެގޮތަށް އެކަލޭގެފާނާ. ބަންދުކުރެއްވުމަށެވެ ނުރުއްސެވީ ޝިރުކުގެ އެންމެހައި ދޮރުތަކެއް

. ގެ ދަރަޖަ ދިނުން އެކަށީގެންވެއެވެ ربوبيةއާއި  ألوهيةއެކަލޭގެފާނު ރުއްސަވައިފިނަމަ މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނަށް 
 ل اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمرسوއެހެންކަމުން . ކުރި ފަދައިންނެވެމެދު ނަޞާރާއިން ކަންތައް ފާނާގެޢީސާއެއީ 

އި އެފަދަ އްވުމަށާއި ޝިރުކުގެ އެންމެހައި ދޮރުތަކެއް ބަންދުކުރެއްވުމަށްޓަކަތެރިކުރެރައްކާ "އިން"ތައުޙީދުގެ 
  .اهـ .ޢިބާރާތްތަކުން އެކަލޭގެފާނާ މުޚާޠަބުކުރެއްވުމަށް ނުރުއްސެވީއެވެ
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67 

  ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް  هللا

  ނަންގަތް ބާބު

  

  . އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 [  Ã    Â  Á   À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸
  É  È  Ç  Æ  ÅÄZ )67: الزمر(   

އަދި . އަށް ޤަދަރުކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި ޤަދަރެއްނުކުރިއެވެ هللاއަދި އެބައިމީހުން : "މާނައީ
އަދި އުޑުތައްވާހުށީ އެކަލާނގެ . މުށްޕުޅުގައެވެޤިޔާމަތްދުވަހު މުޅިބިންގަނޑުވާހުށީ އެކަލާނގެ 

ކުރާޝިރުކުތަކުން އެކަލާނގެ  އެބައިމީހުން. ކަނާތްޕުޅުގައި ފަތްފަތްޖަހައިލެވިގެންނެވެ
  ."ހުސްޠާހިރުވަންތަވެ، މަތިވެރިވޮޑިގެންވެއެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن مسعودރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް
ގެ އަރިހަށް އައިސް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمޔަހޫދީންގެ ޢިލްމުވެރިޔަކު . ވިދާޅުވިއެވެ

  . ދަންނަވައިފިއެވެ
"دمحامعٍ! يبلَى إِصع اتاوملُ السعجأَنَّ اَهللا ي جِدا نإِن، لَى إِصع نيضاَألرعٍ، وبلَى إِصع رجالشعٍ، وب

أَنا املَلك، فَضحك النبِي : والثَّرى علَى إِصبعٍ، وسائر اخلَلْقِ علَى إِصبعٍ، فَيقُولُ ،واملَاَء علَى إِصبعٍ
¼   ] : قَرأَ محتي بدت نواجِذُه تصديقاً لقَولِ احلَبرِ، ثُ صلَّى اُهللا علَيه وسلّم   »  º  ¹  ¸

Á  À  ¿  ¾  ½ Z                )صحيح البخاري وصحيح مسلم(  
) އަހުރެމެންގެ ފޮތުގައި ލިޔެވިފައިވަނިކޮށް(ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން ! އޭ މުޙައްމަދެވެ: "މާނައީ
އަދި ބިންތައް ، އުޑުތައް އެއްއިނގިލިފުޅުގެ މައްޗަށް) ޤިޔާމަތްދުވަހު( ،هللاހަމަކަށަވަރުން . ވެދެކެމު

އެއްއިނގިލިފުޅުގެ މައްޗަށް އަދި ގަސްތައް އެއްއިނގިލިފުޅުގެ މައްޗަށް އަދި ފެން އެއްއިނގިލިފުޅުގެ 
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މަޚްލޫޤުން އެއްއިނގިލިފުޅުގެ  އެންމެހާމައްޗަށް އަދި ކިސަޑު އެއްއިނގިލިފުޅުގެ މައްޗަށް އަދި 
 رسول اهللا صلّى ފަހެ،. ތިމަންނައީ ރަސްކަލާއެވެ. ދެން ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ. މައްޗަށް ލައްވަވާނެއެވެ

ތެދުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން، އެކަލޭގެފާނުގެ  އެ ޔަހޫދީ ޢިލްމުވެރިޔާގެ ބަސް وسلّماهللا عليه 
 އިކިޔަވަދެން މިއާޔަތް . ޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ހިނިވަރުނަކުރެއްވިއެވެފާކޮލުދަތްޕުޅުތައް 

. އަށް ޤަދަރުކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި ޤަދަރެއްނުކުރިއެވެ هللاއަދި އެބައިމީހުން (. ވިދާޅުވިއެވެ
  ").އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހު މުޅިބިންގަނޑުވާހުށީ އެކަލާނގެ މުށްޕުޅުގައެވެ

  . އްގައިވެއެވެއަދި އެހެން ރިވާޔަތެ
   )صحيح مسلم( "أَناَ املَلك، أَنا اُهللا: واجلبالَ والشجر علَى إِصبعٍ، ثُم يهزهن فَيقُولُ"

ފަރުބަދަތަކާއި، ގަސްތައް އެއްއިނގިލިފުޅުގެ މައްޗަށް ) ޤިޔާމަތްދުވަހު ،هللا(އަދި : "މާނައީ
. ތިމަންނައީ ރަސްކަލާއެވެ. ކުރައްވާނެއެވެގުޑުވާލައްވައި ވަޙީދެން އެތަކެތި . ލައްވަވާނެއެވެ
  ."އެވެ هللاތިމަންނައީ 

  . އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ
   )صحيح البخاري( "يجعلُ السماوات علَى إِصبعٍ، واملَاَء والثَّرى علَى إِصبعٍ، وسائر اخلَلْقِ علَى إِصبعٍ"

މައްޗަށް، އަދި ފެނާއި ކިސަޑު ގެ އުޑުތައް އެއްއިނގިލިފުޅު) ދުވަހުޤިޔާމަތް(އެކަލާނގެ : "މާނައީ
 ." މަޚްލޫޤުން އެއްއިނގިލިފުޅުގެ މައްޗަށް ލައްވަވާނެއެވެ އެންމެހާއެއްއިނގިލިފުޅުގެ މައްޗަށް، އަދި 

رسول اهللا صلّى اهللا . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن عمرރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
  .ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم

أَنا املَلك، أَين اجلَبارونَ؟ أَين : يطْوِي اُهللا السموات يوم القيامة، ثُم يأْخذُهن بِيده اليمنى، ثُم يقُولُ"
ونَ؟ ثُمركَبقُولُ املُتي ثُم ،هالمبِش نذُهأْخي ثُم عبالس نيضطْوِي اَألري : نونَ؟ أَياراجلَب نأَي ،كا املَلأَن
  )صحيح مسلم( "املُتكَّبِرونَ
ދެން އެއުޑުތައް އެކަލާނގެ . ވެޤިޔާމަތްދުވަހު އުޑުތައް ފަތްފަތްޖައްސަވައިލައްވާނެއެ ،هللا: "މާނައީ

) ބިންމަތީގައި. (ތިމަންނައީ ރަސްކަލާއެވެ. ދެން ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ. ކަނާއަތްޕުޅުން ހިއްޕަވާނެއެވެ
ބޮޑުކަންދައްކަން އުޅުނު ) ބިންމަތީގައި(ގަދަކަންދައްކަން އުޅުނު ނުލަފާ މީހުންތައް ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ 

ދެން . ކަލާނގެ ހަތްބިން ފަތްފަތްޖައްސަވައިލައްވާނެއެވެބޮޑާވެރިން ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ދެން އެ
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ތިމަންނައީ . ދެން ވަޙީކުރައްވާނެއެވެ. ހިއްޕަވާނެއެވެ )1(އެކަލާނގެ ވާތްޕުޅުން އެބިންތައް
ގަދަކަންދައްކަން އުޅުނު ނުލަފާ މީހުންތައް ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ) ބިންމަތީގައި. (ރަސްކަލާއެވެ

  "ކަން އުޅުނު ބޮޑާވެރިން ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ބޮޑުކަންދައް) ބިންމަތީގައި(

އަކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن عباسރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
  . ވިދާޅުވިއެވެ

"الس واتما السم عبونَ السضاَألرو عباف ي كَف لَةدرنِ إِالَّ كَخمحلركُمفدأَح درواه ابن جرير ( "ي ي
  )الطّربي

ގެ އަތްޕުޅުގައި ހަތްއުޑާއި، ހަތްބިން، ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ  هللاރަޙްމާނުވަންތަ : "މާނައީ
  ."ފަދައިން މެނުވީ ނުވެއެވެ އަތުގައި ރެވިއޮށްޓަރެއްވާ

. އެވެ يونسތިމަންނައަށް ޙަދީޘްބަޔާންކޮށްދެއްވީ . ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-ابن جرير އަދި 
އެކަލޭގެފާނު . އެވެ ابن وهبތިމަންނަމެންނަށް ޚަބަރުދެއްވީ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ތިމަންނައަށް ޙަދީޘް ބަޔާންކޮށްދެއްވީ ތިމަންނަގެ . ވިދާޅުވިއެވެ ابن زيد. ވިދާޅުވިއެވެ
  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެޙަދީޘް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބަފައިކަލުންނެވެ

   "ما السموات السبعِ يف الكُرسي إِالَّ كَدراهم سبعة أُلْقيتِ يف ترسٍ"
ބަލާއިރު ހަތްއުޑު، އައްޑަނައެއްގެ މައްޗަށް އެއްލައިލެވިފައިވާ  ގެ ކުރުސިކޮޅާ އަޅައި هللا: "މާނައީ

  ."ފަދައިން މެނުވީ ނުވެއެވެ ހަތްދިރުހަމް

. ވިދާޅުވިއެވެ أبو ذَر الغفَاري ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-ابن جرير 
  .މެވެހީއެޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

" نيب تيأُلْق يددح نم لْقَةشِ إِالَّ كَحري العف يسا الكُرضِماَألر نم فَالَة يرظَه"   
ގެ ޢަރުޝިއާ އަޅައި ބަލާއިރު އެކަލާނގެ ކުރުސިކޮޅު، ތަނަވަސް ހުސްބިމެއްގެ މެދަށް  هللا: "މާނައީ

  ."ފަދައިން މެނުވީ ނުވެއެވެ އްއެއްލައިލެވިފައިވާ ދަގަނޑު ބޮޅެ
                                                

ގެ  هللا( "كلْتا يدي الرمحنِ ميِين" .ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا  :فائدة )1(
. ގެ ވާތްޕުޅުވާކަމަށެވެ هللاނަމަވެސް އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުގައި އެވަނީ .) ދެއަތްޕުޅަކީވެސް ކަނާތްޕުޅެވެ

ގެ ވާތްޕުޅުވެސް ފުރިހަމަކަމުގެ  هللاހަޤީޤަތަކީ . ނުވެއެވެތަޢާރުޟެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިދެޙަދީޘްފުޅު 
   .ވެފައިވަނީ މަޚުލޫޤުންގެ ކިބައިގައެވެގުފުރިހަމަކަމުގެ ގޮތުން ދެއަތް ފަރަ. ގޮތުން ކަނާތްޕުޅުފަދައެވެ



  ތައުޙީދުފޮތް  

230 
 

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن مسعودރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
  . ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި . ދެމެދު ފަސްސަތޭކަ އަހަރުގެ ދުރުމިންވެއެވެ އުޑާޖެހިގެންވާ އުޑާދުނިޔެއަށް ފެންނަންއޮތް"
 އުޑާއަދި ހަތްވަނަ. ދެމެދު ފަސްސަތޭކަ އަހަރުގެ ދުރުމިންވެއެވެ އުޑާޖެހިގެންވާ އެއާކޮންމެއުޑެއް 
ދެމެދު  ފެންގަނޑާ ކުރުސިކޮޅާއަދި . ދެމެދު ފަސްސަތޭކަ އަހަރުގެ ދުރުމިންވެއެވެ ކުރުސިކޮޅާ

 هللاއަދި . އަދި ޢަރުޝުވަނީ އެފެންގަނޑުގެ މަތީގައެވެ. ފަސްސަތޭކަ އަހަރުގެ ދުރުމިންވެއެވެ
ކުރާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެކަލާނގެއަށް  ތިޔަބއިމީހުން. ވޮޑިގެންވަނީ ޢަރުޝުގެ މަތީގައެވެ

 عاصم محاد،ގެ ކިބައިން  ابن مهدي، محاد بن سلمةމިރިވާޔަތް ނެރުއްވީ ." (ވެގެންނުވެއެވެވަންހަނާ
  .)ގެ ކިބައިންނެވެ رضي اهللا عنه زر، عبد اهللا بن مسعودގެ ކިބައިން،  عاصم، زرގެ ކިބައިން 

أبو وائل، ގެ ކިބައިން  عاصم، أبو وائلގެ ކިބައިން  مسعودي، عاصمއަދި މިރިވާޔަތް މިމާނަގައި 
  . ގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ اهللا عنه رضي بن مسعود عبداهللا

   .މި ރިވާޔަތް އެތައް ސަނަދަކުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا-ي بِهاحلافظ الذَّ އަދި

ލޭގެފާނު އަކަ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عباس بن عبداملطّلبރުއްސުންލެއްވި  هللاއަދި މާތް
  . ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا. ވިދާޅުވިއެވެ

بينهما مِسيرةُ خمسِ مائَة : "اُهللا ورسولُه أَعلم، قَالَ: قُلْنا" هلْ تدرونَ كَم بين السماِء واَألرضِ؟"
مِسيرةُ خمسِ مائَة سنة، وكثَف كُلِّ سماٍء مِسيرةُ خمسِ مائَة سنة، سنة، ومن كُلِّ سماٍء إِلَى سماٍء 

ضِ، واُهللا تاَألراِء ومالس نيا بكَم الَهأَعو هفَلأَس نيب رحشِ برالعو ةابِعاِء السمالس نيبو الَى فَوقع
فَى عخي سلَيو ،كذَلمنِي آدالِ بمأَع نٌء ميش هأخرجه أبو داود وغريه(  "لَي(  

ގޭހެއްޔެވެ؟ އަހުރެމެން ނދުރުމިނެއްވާކަން ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެ ކިހާދެމެދު  ބިމާ އުޑާއި: "މާނައީ
. އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ. އެވެ هللاއެކަން އެންމެމޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ . ވެއެދަންނަވައިފީމު

އަދި ކޮންމެ . އެދެމެދުގައި ފަސްސަތޭކަ އަހަރުގެ ދުރުމިންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
އަދި ކޮންމެ އުޑެއްގެ . ހަމައަށް ފަސްސަތޭކަ އަހަރުގެ ދުރުމިންވެއެވެ އުޑާއުޑަކުން ފެށިގެން އަނެއް 

އަދި ހަތްވަނަ އުޑާއި ޢަރުޝާ ދެމެދު . ގެ ދުރުމިންވެއެވެބޯމިނުގައި ފަސްސަތޭކަ އަހަރު
 ވާގައިދެމެދު ބިމާހަމައަށް އުޑާއި  ޗާއެކަނޑުގެ އެންމެއަޑިން ފެށިގެން އެންމެމައް. ކަނޑެއްވެއެވެ
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އަދި އާދަމުގެ ދަރިންގެ ޢަމަލުތަކުން  .ވޮޑިގެންވަނީ އެޢަރުޝުގެ މަތީގައެވެ هللاއަދި  .ދުރުމިންވެއެވެ
  ."އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެކަލާނގެއަށް ވަންހަނާވެގެންނުވެއެވެ

  

  :ލަތައްއަމަސް ގައި އެކުލެވޭމިބާބު

1. [ Á  À  ¿  ¾  ½ Z          ގެ މިބަސްފުޅުގެ ތަފްސީރު تعاىل هللا. 

ގެ  تعاىل هللاގައި ކިބާގެ ޒަމާނުގައި އުޅުނު ޔަހޫދީންގެ  وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه .2
އެބައިމީހުން . ބަޔާންވެދިޔަ ސިފަފުޅުތަކާއި އެފަދަ އެނޫން ކަންތައްތަކުގެ ޢިލްމު ދެމިހުއްޓެވެ

 .ވެމެއެކުރޭމެނުއެއް تأويلއަދި . ގެ އެސިފަފުޅުތަކަކަށް އިންކާރެއްނުކުރެތެވެ هللا

ގެ ސިފަފުޅުތައް  تعاىل هللاގެ އަރިހުގައި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمޔަހޫދީ ޢިލްމުވެރިޔާ  .3
އަދި އެކަން . އެކަން ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ހިނދު  ޛިކުރުކުރި
 . ލެއްވުނެވެއިގެ އާޔަތްވެސް ބާވަމަށްޓަކައި ޤުރުއާނުއްވުސާބިތުކުރެ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމިބޮޑުވެގެންވާ ޢިލްމުގެ ޒިކުރުކުރި ހިނދު  ޔަހޫދީ ޢިލްމުވެރިޔާ .4
 .ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން

އުޑުތައް އެކަލާނގެ ) ދުވަހުޤިޔާމަތް(އަދި . ގެ ދެއަތްޕުޅުވާކަން ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވުން هللا .5
 . އަތްޕުޅުގައި ވާނޭކަން ބަޔާންވުން ކަނާތްޕުޅުގައި، އަދި ބިންތައް އަނެއް

 .ކިއިފައިވުން ،އެކަލާނގެ އެއްއަތްޕުޅަށް ޞަރީޙަކޮށް ވާތްޕުޅެވެ .6

އުޑުތަކާއި، ބިންތައް އެކަލާނގެ ދެއަތްޕުޅުން ހިއްޕަވާ ވަގުތު ޖައްބާރުންނާއި  هللا .7
 .މުތަކައްބިރުންގެ ނަންގަތުން

ގެ އަތްޕުޅުގައި ހަތްއުޑާއި، ހަތްބިން، ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ އަތުގައި ރެވިއޮށްޓަރެއްވާ  هللا .8
 .މިބަސްފުޅު ބަޔާންވުން ގެ رضي اهللا عنهاس عبداهللا بن عب .ފަދައިން މެނުވީ ނުވެއެވެ

 .އުޑުގެ ނިސްބަތުން ކުރުސިކޮޅު ބޮޑުވެގެންވުން .9
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 .ބޮޑުވެގެންވުން ކުރުސިކޮޅުގެ ނިސްބަތުން ޢަރުޝު .10

އަދި ހަތްއުޑުގެ މަތީގައިވާ ފެންގަނޑެއްވެސް . ކީ ކުރުސިކޮޅެއްނޫނެވެޢަރުޝަހަމަކަށަވަރުން  .11
 .ތިނެއްޗެވެމިއީ ތަފާތުވެގެންވާ ! އަދިކިއެއްތަ. ނޫނެވެ

 .ދުރުމިނެއްވާކަން ބަޔާންވުން ކިހާދެމެދުގައި  ގެކޮންމެ ދެއުޑެއް .12

 .ދުރުމިނެއްވާކަން ބަޔާންވުން ކިހާހަތްވަނަ އުޑާއި ކުރުސިކޮޅާ ދެމެދުގައި  .13

 .ދުރުމިނެއްވާކަން ބަޔާންވުން ކިހާކުރުސިކޮޅާއި ފެންގަނޑާ ދެމެދުގައި  .14

 .މަތީގައިކަން ބަޔާންވުންވަނީ ފެންގަނޑުގެ ޢަރުޝުހަމަކަށަވަރުން  .15

 .ދުރުމިނެއްވާކަން ބަޔާންވުން ކިހާއުޑާއި ބިމާ ދެމެދުގައި  .16

 .ކޮންމެ އުޑެއްގެ ބޯމިނުގައި ފަސްސަތޭކަ އަހަރުގެ ދުރުމިންވާކަން ބަޔާންވުން .17

ހަތްއުޑުގެ މަތީގައިވާ ކަނޑުގެ އެންމެއަޑިން ފެށިގެން އެންމެމައްޗާއި ހަމައަށް ފަސްސަތޭކަ  .18
 .واهللا أعلم .މިންވާކަން ބަޔާންވުންއަހަރުގެ ދުރު

. ގެ ރަޙްމަތާއި ފަޟުލުވަންތަވެރިކަމުން މިފޮތް ތަރުޖަމާކޮށް ނިމުނީއެވެ  سبحانه وتعاىل هللا
އެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރަނީ ނިކަމެތިއަޅާގެ މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވައި އަދި އާޚިރަތުގައި 

 ގެ ىلتعا هللاއަދި މިފޮތުގެ ޒަރީޢާއިން ދިވެހިދަރިންނަށް . ނަޖާތުގެ ޒަރީޢާއެއްކަމުގައި ލެއްވުމަށެވެ
އުނިސިފަތަކާއި ޢައިބުތަކުން އެކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކުރުމުގެ  އެންމެހާހާސިލުވުމާއި  މަޢުރިފާ

 . .ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވުމަށެވެ

لىصو 
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  196  ...........................................................................................ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު

   ނުވާނެ ވާހަކަ މެދުވެރިކޮށް ސަލާންޖަހައިފިމީހާ ހުސްއަތާ ފޮނުވައިލައިގެން هللا .55
  198  .....................................................................................................ނަންގަތް ބާބު

  200  ........ވަޖުހުފުޅު މެދުވެރިކޮށް ސުވަރުގެއަށް މެނުވީ ނޭދެވޭނެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު ގެ هللا .56

  201  ....................................................................ކިޔުމުގެ ޙުކުމް ނަންގަތް ބާބު" ނަމަ" .57

  203  ..................................ނަންގަތް ބާބު ވަޔަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިގޮވުން މަނާވެގެންވާކަން .58

  1  2  3   4  5]  ގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅުގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބު هللا .59
76Z.........................................................................................................  204  

  207  ........މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު ތަޤުދީރަށް އިންކާރުކުރާ .60

  211  ........................ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބުސޫރަކުރަހާ މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ  .61

  214  .....................ގިނަގިނައިން ހުވާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބު .62
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  217  ...............................އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ޙިމާޔަތްދިނުމުގެ ޙުކުމްނަންގަތް ބާބު هللا .63

ގަންދީ ހުވާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން  هللاފުއްސަވައިނުދެއްވާނެކަމަށް  އޭނާގެ ފާފަ هللا ،މީހަކާމެދު .64
  221  ....................................................................ބުއައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާ

  223  .ނުހެދޭނެ ވާހަކަ ނަންގަތް ބާބުޝަފާޢަތްތެރިއެއް ކަމުގައި  ،هللاމަޚްލޫޤުންގެ ކުރިމަތީގައި  .65

 މަގުތައް ޝިރުކުގެ ،ތެރިކުރެއްވުމާއިރައްކާ" އިން"ތައުޙީދުގެ ރަސޫލާ ކައުއިތުރު .66
  225  ..................................ބުނަންގަތް ބާ އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް  ބަންދުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން

¸  ]  އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައް ނަންގަތް ބާބުގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅާ ބެހޭގޮތުން  هللا .67
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