
        لصحابة    في    الجماعة    و    السنة    أھل    عقيدة

 

  

        ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަޤީދާގައި ޞަޙާބީން ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަޤީދާގައި ޞަޙާބީން ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަޤީދާގައި ޞަޙާބީން ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަޤީދާގައި ޞަޙާބީން 
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eeee    بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي        

  
  ުމޤައްދިމާ 

  :أما بعد . احلمد هللا، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه

ަޢލައިހި هللا ޞައްަލ هللاުލަރސޫ، ަނކީބޭކަުލްނއައި އެްނެމ ހެޮޔވެގެނާްވ  ްށމަަތމިއުއް

މިއުއްމަތުގެ އެހެްނ ، ަވީނސުބާުޙނަހޫ ަވަތާޢާލ هللا  .ކަާމެމަދކު ޝައްކެއްނެެތެވ ގެ ޞަޙާބީްނަވސައްަލަމ

ެގފަހުްނ ުދވަހަކުެވސް ާންނނާނެ ެއއީ އޭ. ވާފައެެވމިަތވިެރކުރައްބޭކަުލްނ  ހުރިހާ އެްނެމންގެ މައްަޗްށ އެ

ބޭކަުލްނނަށް  ަވީނ އެ ސުބާުޙނަހޫ ަވަތާޢާލهللا . ޤަދުަރ ލިބިގެްނާވ ބައެކެެވ، ަފަދ މިަތވިެރ

ކުރުން ުޢބޭކަލުންގެ އަބާުރ ޢިއްޒްަތ ދާިފ އެ، ބޭކަލުނާްނމެދު ހެޮޔޮކްށ ހީކުުރމާއި އެ، ުދާޢކުުރމާއި

  .ވާފައެެވީދީނކަމެއްގެ ޮގތުގައި ލައް

އެބައިމީހުްނނަކީ . ަދްނނައެެވ) أهل السنة واجلماعة(ްތ ަޖާމޢަތުގެ އަހުުލވިެރްނ ސުްނަނ  

، އަށާއި އެކަލޭގާެފނުގެ ޞަޙާބީންގެ ަމންހަަޖްށ ތަބާެވ ަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا ޞައްަލ هللاަރސޫުލ

 އިއާބުއްިދއެބައިމީހުްނނަށް ކިޭޔ ސަބަބަކީ  "أهل السنة". މީހުްނެނެވ ތިބިއޮެގތުގައި ސާބުިތެވ

ަޢލައިހި هللا ޞައްަލهللا ުލަފްލސަފަާތކަްށ ވުރެ އެބައިމީހުންގެ ކައިރީގައި މިަތވިެރވެގެްނަވީނ ރަސޫ

ކިޭޔ ސަބަބަކީ  "اجلماعة"އަިދ . ޮގތަްތކަްށ ހެޔޮހުިތްނ ކިަޔަމްނުވްނ ކަމުގައިވާތީއެެވ ގެްނެނިވ ަވސައްަލަމ

ެނ އެްއ ގެްނެނވޮިގަތްށ ތަބާުވމުގައި ބައިަބއިެވނުގަ ޢަ ަލައިހި ަވސައްަލަމهللا ޞައްަލ އެބައިމީހުްނ ަރސޫާލ

  .ަޖާމޢަތެއްގެ ޮގތުގައި ޮއްނަނކަަމްށަޓކައެެވ

ޞަޙާބީންގެ ަޢލައިހިަވސައްަލމަގެ هللا ޞައްަލ هللاަރސޫުލ އަިލައުޅާވލާފައިާވީނިމކުޑޮަފތުގައި   

ކުރު ެދކޮޭގތުގެ ބޭކަުލްނާނެމުދ  ަވނަްތވިެރކަމާއި، ސުްނނަތް ަޖާމޢަތުގެ އަހުުލވިެރްނ އެ ފުަޟުލ

  . ެށެވކައަާޞުޚާލ
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ސަޫޢީދ ޢަރަބިއްޔާގެ  ކަްށ ބަލާފައިާވީނދަަރްޞިލުޔމުގައި މައިގަނޑު ަމމޮިފްތ  އަޅުގަނޑު  

  ިލޔުއްަވވާފައިވާ  )حفظه اهللا تعاىل(عبداحملسن بن محد العباد البدر ަމޝްހުޫރ ިޢްލުމވެރިއެއްކަމުގައިާވ 

  .މޮިފެތެވ "عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم وأرضاهم"

 ޮލބުވިެތ އަުޚްނނާއި އުޚުުތްނނަށް ިދވެހި އަޅުގަނޑުގެ އެްނމެހާ މޮިފތުގެ ފައިާދ  ުދޢާއަކީ   

  .ފުރިހަމޮަގތުގައި ދެއްުވެމެވ

��m��R��Q��� �P��O��N��M��L��K��J��I���� �H�� � � � �G��F

��X��W��V���U��T��Sl  10: سورة احلشر  

ންންަށވެުރ ކިުރްނ އީާމްނިވ އަަޅެމންގެ އަުޚންނަށް އަިދ އަަޅެމ، އަަޅެމްނަނށާއި ! ربއަަޅެމންގެ ވިެރ " 

! އަިދ އީާމްނިވ މީހްުނަންށ އަަޅެމންގެ ހިތަްތކުގައި ަޙސަަދވިެރކަމެއް ުނލައްާވނޭދެވ! ފާފަފުއްސަާވނޭދެވ

  ."ރީަޙްމަވނަްތ ފަރެާތެވ، ހަަމކަަށވުަރްނ އިބަ އިލާހީ ނުހަުނ ޯއގާަވނަްތ ! ربއަަޅެމންގެ ވިެރ 

  .ހ1430  ޞަފުަރ 23

  . މ2009 ރުއީަރފެބް 18

                           

  މުޙައްަމުދ ސިނާން 

  

***  
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  ފެށުން 

މަތާއި ްޙަރ އަޅަުތކުންގެ މައްޗަށް ޮއްތ ގެ ޙަޟްރުަތްނ އެއިލާހުގެސުބާުޙނަހޫ ވަަތާޢާލهللا   

އެއިލާހު ވަނީ ، ވަނަްތވިެރކަުމްނފްަޟުލ ވާފައިާވދެއް އެއިލާހު އެބަިއމީހުްނަންށ، ޯއގާަވނަްތވިެރކަމާއި

ފައިަވީނ އެއިލާހުގެ މިަތެވިރ ާވއަެރސޫާލ ޮފނުއް .ވާފައެެވއެބައިމީހުންގެ ތެރެއިްނ ަރސޫެލްއ ޮފނުއް

 ލާބައާއި މަންފާ އަިދ މީސަްތކުްނަންށ . ިރސާލުަތ ީމސަްތކުންންަށ ބަޔާނޮްކްށދެއްުވމަށަްޓކައެެވ

ެދިނިވ އެްނމެހާ ކަންތައަްތކަށް މާއި ހަާލކު އެބައިމީހުްނަންށ ގެއްުލ، އުިރާޝުދ ދެއްުވަމށާއިްށ ހުރޮިގތަްތކަ

  .ުރ ދެއްުވމުގެ ޮގުތްނެނެވާޛއިްނ

ގެްނ އެކަލޭގެފާނު އިއެކަމަކަ ވަނީ  ަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا ޞައްަލ هللاަރސޫުލހަަމކަަށވުަރްނ   

 ލިއްޔުަތ އޭގެ އެްނެމއޫަމސްބަުރ މުގެ ިރސާލުަތ ީމސަްތކުްނަންށ ބަާޔްނކޮށްދެއްުވވަޑައިގެްނެނިވ 

އެްނމެހާ ހެޮޔކަމުގެ މަގަށް  ްށއެކަލޭގާެފނުގެ އުއްމަަތ، ެއކަލޭގާެފުނަވީނ. ާވފައެެވފުރިހަމޮަގތުގައި އަާދކުރައް

ރު ާޛދުުރުވމަށް އިްނ ންކަުމްނކަަންށ އެްނމެހާ ނުބައިްނހުއުއްމަތުގެ ީމ އެ އަިދ ،މަގުދައްކަވައި

ޙްަތ ނީަޞެމ ިރވެތޮިގތުގައި މިއުއްމަަތްށ ޙްަތ ދެއްުވމުގެ އެްނނީަޞުނ ަވީނ އެކަލޭގާެފއަިދ  .ވާފައެެވކުރައް

  .ވާފައެެވދެއް

އެކަލޭގާެފނުގެ ، ވަނީ އެކަލޭގާެފނުގެ ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިްނުވަމށާއިސުބާުޙނަހޫ ވަަތާޢާލ هللا   
 ިޚޔުާރކުރައްތެރެއިްނ ބަަޔކު  ކިބައިްނ ިޢލްމު ލިބިގުަތަމްށަޓކައި އެކަލޭގާެފނުގެ އުއްމަތުގެ ީމސްތަކުންގެ 

 އުއްމަތަކީ  ިމ. މީހުްނެނެވ އެންމެ ހެޮޔވެގެްނާވ ލޭގާެފނުގެ އުއްމަތުގެ ތެރެއިްނއެބައިމީހުްނީނ އެކަ. ފައެެވާވ
ވަނީ ސުބާުޙނަހޫ ވަަތާޢާލ هللا  .އުއްމެަތެވެއްނެމ ހެޮޔވެގެްނާވ  ްނމެހާ އުއްމަތަްތކުގެ ތެރެއިްނއެ

ިއ ަވތުގައި އެބައިީމހުްނ ލައްެގ ޮގގެ ޞަޙާބީްނ) ަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا ަޞއްަލ( އެއިލާހުގެ ަރސޫާލ
ުދިނޔޭގައި އެބައިމީހުްނަންށ އެކަލޭގެފާނު  ހަމައަެފދައިްނ ިމ. ާވަފެއެވކުރައް ތްތިެރއެބައިމީހުްނ ޢިއްަޒ

މިަތވިެރކަން  ާދ އަޑުއެހުމުގެތައް ސީަޙދްީޘ ދޫފުުޅްނ ަޙދްީޘކުރައްާވއެކަލޭގާެފނުގެ ބަަރކާތްތިެރ  ުދުށމާއި،
އެއިލާހީ އެްނމެހާ . ެވކަްނކަެމާވ ދެއް ބަަޔކަްށއްިވ އާިރަދކެުރ މަިފަދ މިަތވިެރކަަމކީ އެއިލާހު .ެވވާފައެދެއް

  .މިަތވިެރކަްނ ިމްލކުެވވޮޑިގެްނާވ ފަރެާތެވ
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ބޭކުަލންގެ މަތިވިެރ މަޤާމާއި ގުޅޭގުޮތން ޤުުރއާނާއި  ަވންތަވިެރކަމާއި އެ ފަޟުުލޞާަޙބީންގެ 

  ސުްނނަތުގެ ދަލީލުތައް 

  

 ގެ ަރސޫާލސުބާުޙނަހޫ ވަަތާޢާލ هللا، ަވީނ އެކަލޭގާެފނުގެ ޞަޙާބީްނ ކަަށވުަރްނހަަމ  

އެކަލޭގާެފނުގެ ކިަބއިްނ  ތައްވަޑައިގެްނެނިވ ކަންތައް އިގެން ްއެކަަމކަ )ަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا ޞައްަލ(

. ވާފައެެވފުރިހަމަ ޮގތުގައި ބަާޔްނކުރައް އެކަންތައްތައް މީސަްތކުްނނަށް އޭގެ އެންމެ ، ލިބިވަޑައިގެްނ

هللا އެކު އެކަލޭގާެފާނ، މާއިުވމިަތވެރި ޞަޙާބީންގެ ޮގތުގައި ލައިހި ވަސައްަލަމަޢهللا ޞައްަލهللا ަރސޫުލ

މިަތވެރި ިވ ކުރެއް ބޭކަުލްނ ތުރުއްުވަމްށަޓކައި އެ އަދި އިސްާލްމދީން ެފ، މާއިޖިހާުދ ކުރެއްުވ ގެ މަގުގައި

 ހަމައަެފދައިްނ އެ  .ނަށް ލިބިގެްނވެއެެވބޭކަުލްނ ގިނަގުަނވެގެންވާ ަޘވާބާއި އަޖުުރ އެ ަމސައްކްަތޕަުޅްށ

. ބޭކަުލްނަންށ ބޮޑުވެގެްނާވ ދުަރަމ ލިބޭ ހުއްެޓެވ ބޭކަުލންގެ ފަހުްނ އައި މީހުންގެ ަފރުާތްނެވސް އެ

ަޢލައިހި هللا ޞައްަލهللا ގެ ފަހުްނ އައި މީހުްނނާއި ރަސުޫލބޭކަލްުނ އެ، ބޭކަުލްނަނކީ އެހެީނ އެ

ަޙދްީޘ  ަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا ޞައްަލهللا  ަރސޫުލ. ވައިިދްނ ެމުދވިެރްނެނެވއާ ގުުޅަވސައްަލަމ

        .ކުރައްވާފައިވެއެެވ

        "ينقُص ذَلك من أُجورِهم شيئًا الَجرِ مثْلُ أُجورِ من تبِعه َألمن دعا إِلَى هدى كَانَ لَه من ا"

ކަށް ލިބޭ މީހަ ވީ ަޢތަބަ) ހެޮޔކަމްަށ އެ ( ،ކަމުގައިާވަނަމ ގޮވައިލައިިފ ހެޮޔކަމަކަށް  މީހަކު: "ާމނައީ 

މީހަކަށް ލިބޭ އަޖުރުގެ ތެރެއިްނ އެއްެވްސ  ތަބަަޢީވ )ހެޮޔކަަމްށ އެ . (އަޖުުރ އެމީހަކަްށ ލިބޭހުއްެޓެވ

  1111" .އް އުިނުނވޮާގތުގެ މީަތްނެނެވޖެުރއަ

ޞަޙާބީްނަންށ ޘަނާ ޮފތުގައި  ވަނީ އެއިލާހުގެ ކީރިިތސުބާުޙނަހޫ ވަަތޢާލާ هللا   

 ަޢލައިހި ަވސައްލަމަ هللا ޞައްަލ ގެ ަރސޫލާ ބާުޙނަހޫ ވަަތާޢާލސުهللا ހަމައަެފދައިްނ . ވީަޙކުރައްވާފައެެވ

                                                           

  )2674(ތ
ރ�މ
ޛ� ، )4609(އ�ބ# ދ�ވ�ދ� ، ) 6745ޝ�ރ�ޙ� އ�ނ�ނ�ވ�ވ� (ރ�ވ�ޙ� މ�ސ�ލ
މ�             1111
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ބޭކަުލންގެ  އެ. ބޭކަުލްނނަށް ޘަނާ ިވދުާޅވެފައެެވ ަވީނ އެކަލޭގާެފނުގެ ޠާހުިރވެގެްނާވ ސުްނނަތުގައި އެ

  .ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެެވސުބާުޙނަހޫ ވަަތާޢާލ هللا . ިމކަްނ ުފދެއެެވ ްށމިަތވިެރކަމާއި ޢިއްޒަަތ

�m� �D��C��B��A��J��I��H��G���F��E

��X��� WV��U��T��� � � � � � � �S��R��Q��P��O�� � �N��M��L��K

��[��Z��Yl  100: سورة التوبة  

ހެޮޔޮގތުގައި ، މުހާިޖރްުނނާއި އަްނޞުާރންގެ ތެރެއިްނ ުކިރްނ އިސްެނންގެިވ ބޭކަުލްނނާއި: " ާމނައީ 

އަިދ އެބައިމީހުްނ . ރުހިވޮޑިގެންފިއެެވއެބައިމީހުަންށ هللا !) ަދްނާނެށެވ(އެބައިމީހުްނަންށ ތަބާީވ މީހުްނ 

އެއިލާހު ، އިަދ އަެތނާްތނގެ ަދުށްނ ކޯރުތައް ހިނގަހިނގާ ުހްނަނ ސުވަރުގެތައް. އެއިލާހަްށ ރުހުެނެވ

ބޮޑުވެގެްނާވ . އާެތނގައި އެބައިމީހުްނ ެދމިތިބެިނވޮިގތުގައެެވ. އެބައިމީހުްނަންށަޓކައި ތައްޔުާރކުރެއްިވއެެވ

  . "އީއެެވަނސީބު ލިބުަމކީ އެ

  .އަިދެވސް އެއިލާހު ވީަޙކުރައްވާފައިެވއެވެ 

�m��P��O��N��M�� � LK��J�� � � � � �I��H� �G��F��E�� DC� �B��A

���b��a`���_��^��]��\[����Z��Y��X��W���V��UT��S���R��Q

���o��n��m��l��k���j��i��h��g��f���� � �� � �� �e��d��c

� � �}��|��{��z��y��x��w��v���u��t� �s�� rq���pl      

  29:ورة الفتح س

ނީ ކަލޭގާެފނުގެ އަރިހުގައިާވ މީހުްނއަދި އެ. ގެ ަރސޫލާއެެވهللا ، މުޙައްަމދުގެފާނީ : " ާމނައީ 

. މަތްތިެރ ބަެޔކެެވްޙމީހުންގެ ެމދުގައި ޯއގާވިެރ ަރއެބައި. ކާފުިރންގެ މައްޗަށް ގަދަަފަދވެގްެނާވ ބަެޔކެެވ



   رضي اهللا عنهم أمجعنيސ�ނ�ނ�ތ� ޖ�މ�ޢ�ތ�ގ� އ�ހ�ލ�ވ�ރ
ނ�ގ� ޢ�ޤ�ދ�ގ�އ
 ޞ�ޙ�ބ�ނ� 

6                                                        www.dheenee-news.com 

 

އެދޭ ާޙުލ ުރކޫުޢކޮށް ސިަޖދަކޮށްއުޅޭ ރުއްސެުވްނ ، ގެ ޙަޟްރުަތްނ ފްަޟުލަވނަްތވިެރކަމާއިهللا 

އެބައިމީހުންގެ  ސަޖިދައިގެ އަޘުަރްނ. ކަލޭގާެފުނ އެބައިމީހުްނ ެދކެވަޑައިގަްނަނާވނެއެެވ، ބަަޔކުކަމުގައި

އަިދ އިނީްޖލުގައިވާ . އެއީ ތައުރާތުގައިާވ ެއބައިމީހުްނެގ މާިޘެލެވ. ަޢާލމްާތ އެބައިމީހުންގެ ޫމނަުތކުގައިވެއެެވ

ދެން އޮެގާވންގަސަްތކަށް . ންގެ މާިޘުލ އޭގެ ކުދިނިރުތައް ފުަޅވާފައިާވ ޮގާވމެއަްފދައެެވއެބައިމީހު

. އޭގަެތނޑަުތކުގެ މައްޗްަށ ސާީދެވ ހެެދމުންދެއެެވ، ެދްނ އޮެގާވންގަސްތައް ަފަލެވ. ގަަދކަްނިދެނެވ

ފަރުން ކާއެބައިމީހުްނެދކެ . ަވުމްނެނެވޮގާވްނކާުރ ަދނޑުވިެރްނ ޢަޖާއިބުޮކްށ ޙައާިރްނކުުރ

، އިފާފަފުއްސެުވާމއެބައިމީހުންގެ ތެރެއިްނ އީާމްނެވ ާޞލްިޙ ަޢަމލުތައް ކަުޅމީހުްނަންށ . ރިުޅެއުރުވަމްށަޓކައެެވ

  . "ަވުޢުދ ކުރައްވަފައިވެއެެވهللا ދެއްުވަމްށ  ަމދުަރބޮޑުވެގެްނާވ 

 ..."ގުޅޮޭގުތްނ ވީަޙކުރައްވާފައިާވ ޞަޙާބީްނާނ ސުބާުޙނަހޫ ވަަތާޢާލ هللا މިއާޔަތުގައި 

rq� � � p� � �o    )ީމިއީ  " ).އެބައިމީހުްނެދކެ ކާފުަރްނ ރުޅިއުެރުވަމްށަޓކައެެވ ...: ާމނައ

ޮއްނަނމީހުަންށ ޮއްތ ގަދަފަދަ  ނަފަުރތު ބޭކަުލްނނާއި ދޭތެރޭގައި ހުިތަގއި  ޞަޙާބީްނ ުރިޅއުަރވައި އެ

  .ަވީޢދުގެ ބަސްފެުޅކެެވ

  .އިެވއެެވވީަޙކުރައްވަާފސުބާުޙނަހޫ ވަަތާޢލާ هللا އަިދެވސް 

�m.......��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ������Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å

��â��á��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú��Ù���Ø×��Ö��Õl 10: سورة احلديد  

ފަތަަޙުވމުގެކިުރްނ ިތޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިްނ ހޭަދޮކްށ އަިދ ހަނގާުރަމކޮށް ) މައްކާ: " ... (ާމނައީ 

އަދި ހަނގާުރަމކުރި ، އޭގެފަހުްނ ހޭަދޮކްށ. މަހަަމވެގެނެއް ުނވެއެެވހަ ) އެޫންނ މީހުްނާނ(އުުޅުނމީހުްނ 

) ހޭަދކިުރމީހުްނ މައްކާ ފަތަަޙކުރެއްުވމުގެކިުރްނ: އެބަހީ (މީހުްނަންށވެުރ ދަރަޖައިގޮެގުތްނ އެބައިމީހުްނ 

ބައިމީހުން އީ ިތަޔهللا އަިދ . ހެޮޔދުަރަމ ަވުޢުދކުރައްވާފައިވެއެެވ ޮކްނެމ ބަޔަކަށެްމ هللا. މްާތކަންބޮޑެެވ

  . "ތައް މަޮޅށް ެދެނވޮޑިގެްނވާ ފަރެާތެވަޢަމުލކާުރ 
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  .ވީަޙކުރައްވާފައިެވެއެވސުބާުޙނަހޫ ވަަތާޢާލ هللا ބެހުމާބެހޮޭގުތްނ   2222މުދާ  فَيُء

�m��®��¬� �«� �ª��©��� �¨��§��¦� �¥��¤��£��¢

��¾����½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´���³��²±��°��¯

��È��Ç���Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��À��¿���Ì��Ë��Ê��É

���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���ÐÏ����Î�����Í��B��A

��O��N��M��L��K��J��I�����H���� ��G��F��E��D��C

��X��W��V���U��T��S��R��Q����Pl  10-8: سورة احلشر  

ފައިާވ ފަޤުީރ މުހާިޖުރްނަންށ ނެރާެލއެބައިމީހުންގެ ުމަދުލްނ ، އެބައިމީހުންގެ ގެޮދުރްނނާއި: " ާމނައީ 

، ަވނަްތވިެރކަމާއިފްަޟުލގެ ޙަޟްރުަތްނ هللا އެބައިމީހުްނީނ . ޙައްޤެއްވެއެވެ ) މަުދލުގައި فَيُءއެ (

. އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަްށ ނަޞުްރޭދ މީހުްނެނެވ، އަށާއިهللا އަިދ . އެޭދ މީހުްނެނެވ ރުހިވޮޑިަގުތްނ

އި ަވަޒްނވިެރެވ އީާމންކަމުގައި ގަ ަމީދާނ، އަިދ އެބައިމީހުންގެ ކުރީގައި. އެބައިމީހުްނީނ ހަަމ ެތުދވީެރްނެނެވ

އަދި . އެބައިމީހުންގެ ގަާތްށ ހިޖަުރކިުރ މުހާޖުިރްނެދކެ ލޯބިވެެތެވ، ޤާއިްމވެތިބި އަންޞުާރްނ

ުނވަަތ (ދެއްިވ އެއްެވސް އެއްަޗކަްށ އެއްެވސް ބޭުނމެއް ) ުމާހޖުިރްނަންށއެބަހީ (އެބައިމީހުްނަންށ 

އަިދ އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ . ގެ ހިތަްތކުގައި ުނވެއެެވ) އަންޞުާރްނއެބަހީ (އެބައިމީހުްނ ) ދަހިވިެތކަމެއް

އެބައިމީހުްނނަށް ބޭުނންތިެރކަްނ ބޮޑުވެފައި . ންަފސަުތކުގެ މައްޗަށް އެބައިމީހުަންށ އިސްކަްނދެއެެވ

، ފަހެ) !ަދްނާނެށެވ(އެމީހެއްގެ އަމިއްަލ ންަފސުގެ ދަހިވިެތކަުމްނ ިމންޖުވެއެްޖމީހާ . ީވަނަމެވސްމެއެެވ

. އަިދ އެބައިމީހުންގެ ފަހުްނ އައި މީހުްނ ބުާނކަމުގައިވެއެެވ. އެބައިމީހުްނީނ ހަަމ ިދްނަނާވެނ މީހުނެްނެވ

                                                           

ހ�ނގ�ރ�މ�ކ*ށ�ގ�ނ� . މ�ދ�ލ�ކ� ކ�ފ�ރ�ނ�ނ�އ
 ހ�ނގ�ރ�މ�ނ�ކ*ށ� އ�ބ�އ
މ�ހ�ނ� އ�ތ�ނ� ލ
ބ) މ�ދ�ލ�ވ� فَيُء            2222

  .އ�ތ�ލ�އ
ގ�ނ�ވ) މ�ދ�ލ�ށ� ކ
ޔ�ނ� ޣ�ނ�މ� މ�ދ�ލ�ވ�
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އަިދ އަަޅެމްނަންށވެުރ ކިުރްނ އީާމްނިވ އަަޅެމންގެ އަުޚްނނަށް ، ައަޅެމްނނަށާއި ! ربއަަޅެމންގެ ވިެރ 

! ަޙސަަދވިެރކަމެއް ުނލައްާވނޭދެވ ެމންގެ ހިތަްތކުގައިއަިދ އީާމްނިވ މީހުްނަންށ އަަޅ! ފާފަފުއްސަާވނޭދެވ

  . "ރީަޙްމަވނަްތ ފަރެާތެވ، ހީ ނުހަުނ ޯއގާަވނަްތހަަމކަަށވުަރްނ އިބަ އިާލ ! ربއަަޅެމންގެ ވިެރ 

ަވީނ ) ބުވެގެްނުމޚަާޠ(ްތ މިިތްނ އާޔުަތެގ ތެރެއިްނ ފުރަަތަމ އާަޔ ަޙޝުްރ ސޫރަތުގެ  

އާޔަތް އަިދ ިތންވަަނ  .ަވީނ އަންޞާރުނަްނެށެވ) ބުވެގެްނުމޚަާޠ(ޔްަތ އާއަިދ ެދވަނަ . މުހާޖުިރްނަނެށެވ

މުހާޖުިރްނަނށާއި ، މީހުންގެތެރެއިްނމުހާޖުިރްނނާއި އަންޞުާރންގެ ފަހުްނ އަްނާނެނ ަވީނ ) ބުވެގެްނުމޚަާޠ(

ްނނަށް އެބައިމީހުންގެ ހިތަްތކުގައި ުމާހޖުިރްނަނށާއި އަންޞުާރ، އަންޞުާރްނަންށ ފާފަފުއްސެުވަމށާއި

ިތްނ ވައްތަރުގެ މީހުްނ ިފަޔވައި  މި   .މީހުންނެަށެވ ދަނަްނާވ އްަށ هللاުވމަށް ުނލެއް ަޙސަަދވިެރކަމެއް

އަިދ ، ބޭކަުލްނނާއި ދޭތޭެރ ރިުޅވިެރކަްނ އެުފދިފައިާވ އެބައިމީހުންގެ ހިތަްތކުގައި އެ ެދްނ ތިބި މީހުްނީނ

  .ޝައާިޠނާގެ ކެހިވިެރ މަޅީގައި ޖެހިަފިއާވ މީހުްނެނެވ

ކަމުގައިާވ  ގެ އަނބިކަނބަލެއްަވސައްަލަމަޢލައިހި هللا ޞައްަލ هللاސަބަބަްށަޓކައި ަރސޫުލިމ

ބެހޭ ޮގުތން މީހުްނާނ މަގުފެުރދިފައިާވ ިމ ،ްށޢުރުވުަތ ބިްނ އައްޒުބައަިރ ،ަޢންހާهللا ޢާއިާޝ ރިަޟަޔ

  .ިވދުާޅވެފައިވެއެެވ

        "فَسبوهمه علَيه وسلَّم صحابِ النبِي صلَّى اللََّألأُمروا أَنْ يستغفروا "

. ުވަމްށ ެދްނެނވުމެަށެވގެ ަރސޫލާގެ ޞަޙާބީްނނަށް ފާފަފުއްސެهللا އެބައިމީހުްނަންށ އަމުުރެވވިގެްނަވީނ "

   3333. "އެެވރައްުދކެުރބަދުބަސް  ބޭކަުލްނަންށ އެބައިމީހުްނ އެ) ބަަދލުގައި އޭގެ( ،ފަހެ

މިބަސް ގެްނަނވާފައަިވީނ އެކަލޭގާެފނުގެ ) ަޢންހާގެهللا ޢާއިޝާ ރިަޟަޔ(އިާމްމ މުސްލިމް   

މިޞަޙީޙުގެ ޝަރަޙައިަގިއ هللا އަްނަނަވީވ ރިަޙމަހު  އަިދ އިާމްމ. ެމ ފަހު ޮފތުގައެެވޞަޙީޙްގެ އެްނ

  .ސޫރުަތްލ ޙަޝްރުގެ ދިހަަވަނ އާޔްަތ ގެްނެނުވަމށްފަހު ިވދުާޅވެފައިވެއެެވ

                                                           

  )7455ޝ�ރ�ޙ� އ�ނ�ނ�ވ�ވ� (ޞ�ޙ�ޙ� މ�ސ�ލ
މ�         3333
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ުމަދލުން އެއްެވސް ޙައްެޤއް ލިބިގެެންއ  فَيُء ޞަޙާބީްނަންށ ބަދުބަސް ރައްުދކާުރމީހުަންށއިާމްމ ާމިލކް "

ޞަޙާބީންގެ ަޙާލުލކުރައްވާފައިަވީނ އެމުދާ هللا ، އެހެީނ .ަނންގަވައެެވ ޙުއްޖަތެއްކަމުގައި މިއާޔްަތ ކަމުގެުނާވ

  "واهللا أعلم. ބޭކަުލްނަންށ ފާފަފުއްސެވުމްަށ ދަންނަވާ މީހުްނަނެށެވ ފަހުްނ އަްނަނ މީހުންގެ ތެރެއިްނ އެ

  .އެކަލޭގެާފނުގެ ތްަފސީރުގައި މިއާޔާަތ ގުޅޮޭގުތްނ ިވދުާޅވެފައިވެއެެވهللا ހުކަޘުީރ ރިަޙަމ އިބްުނ

) ުޙކުމުގައި އެ( !މިއާޔަތުން ުޙކުމް ަނންގާވާފައިވޮާގްތ ކިހާ މިަތވެރިހެއްެޔެވ އިާމްމ ާމލިކު "

 އް މުދުަލްނ އެއްެވސް ޙައްޤެ فَيُء 4444ސް ރައްދުކާުރ ރާފީިޟްނަންށޞަޙާބީްނަންށ ބަދުބަ

ބަާޔްނކުރައްާވ ވީަޙކުރައްވާފައިާވ އެބަަޔކާ ބެހޮޭގުތްނ ަމދަަޙ هللا ، އެކަމުގެ ސަބަބަކީ. ލިބިގެނެއްުނވެއެެވ

m.......��Q�� � �P��O��N��M��L��K��J��I���� �H�� � � � �G��F

��X��W��V���U��T��S��Rl މިއާޔަަތްށ އެމީހަކު ނުފެތޭތީއެެވ".  

  .ފައިވެއެެވކުރައްާވްޘަޙީދ ަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا ޞައްަލ هللاަރސޫުލ

" ينالَّذ ثُم مهلُوني ينالَّذ نِي ثُماسِ قَرالن ريخمهلُوني"  

ެދން . ީމސަްތކުންގެ ތެރެއިްނ އެްނެމ ހެޮޔވެގެްނާވ ޤުަރަނކީ ިތމަންކަލޭގާެފނުގެ ޤުަރެނެވ: " ާމނައީ 

  5555" .އަްނަނމީހުްނެނެވ ެދްނ އޭގެފަހުްނ. އެބައިމީހުންގެ ފަހުްނ އަްނަނމީހުްނެނެވ

                                                           

 هللاރ�ސ#ލ�މ
ބ�އ
މ�ހ�ނ� . ރ�ފ
ޟ�ނ�ނ�ކ� ޝ
ޔ�ޢ�ނ�ގ� މ�ޛ�ހ�ބ�ތ�ކ�ގ� ތ�ރ�އ
ނ� އ�ނ�މ� ހ�ރ�ކ�ށ
 އ�އ� މ�ޛ�ހ�ބ�ވ�        4444

މ
ބ�އ
މ�ހ�ނ� . ނ� ޞ�ޙ�ބ�ނ�ނ�ށ� ލ�ޢ�ނ�ތ� ދ�އ�ވ�ޢ�ލ�އ
ހ
 ވ�ސ�އ�ލ�މ�ގ� ޞ�ޙ�ބ�ނ�ގ� ތ�ރ�އ
ނ� ވ�ރ�ށ� ގ
هللا ޞ�އ�ލ�

 
ލ�ޢ�ނ�ތ� ދ) ޞ�ޙ�ބ�ނ�ގ� ތ�ރ)ގ�އ
 އ�ބ#ބ�ކ�ރ�ގ�ފ�ނ�އ
 ޢ�މ�ރ�ގ�ފ�ނ�އ
 ޢ�ޘ�މ�ނ�ގ�ފ�ނ�އ
 ޠ�ލ�ހ�ތ�ގ�ފ�ނ�އ
 ޒ�ބ�އ
ރ�ގ�ފ�ނ�އ

، މ
ބ�އ
މ�ހ�ނ�. އ�ވ�މ�ޢ�ވ
ޔ�ތ�ގ�ފ�ނ�އ
 ޢ�މ�ރ� ބ
ނ� އ�ލ�ޢ�ޞ�ގ�ފ�ނ�އ
 ޢ�އ
ޝ�ތ�ގ�ފ�ނ�ފ�ދ� އ�ތ�އ� ޞ�ޙ�ބ�ނ�ނ�އ� ހ
މ�ނ�
  .ބ)ކ�ލ�ނ�ވ�ނ� ބ�ރ�ޢ�ވ�ގ�ނ�ނ�ވ� އ�ޞ�ޙ�ބ�ނ�ނ�ށ�ކ�ރ� ދ*ގ� އ
ލ�ޒ�މ�ތ�ކ�ނ� އ�

  )6419ޝ�ރ�ޙ� އ�ނ�ނ�ވ�ވ� (ޞ�ޙ�ޙ� މ�ސ�ލ
މ�  ، )6429، 3651، 2652ފ�ތ�ޙ�ލ� ބ�ރ� (ޞ�ޙ�ޙ�ލ� ބ�ޚ�ރ�         5555
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، މަިޙދްީޘ ިރާވކުރައްވާފައިަވީނ އިާމްމ ބުޚީާރ އާއި ުމސްިލްމ އާއި އެހެްނެވސް ބޭކަުލްނ  

އަދި . ގެ ކިބައިްނެނެވ) ޢަންހުްމهللا ރިަޟަޔ(ބިްނ މަސްޢޫދު  هللاިޢމާްރްނ ބިްނ ުޙސެއިން އާއި ޢަބްދު 

ީނ އަްނަނިނިވ އިަވިރާވކުރައްވަާފަޙދްީޘ ަޢންހުގެ ކިބައިްނ ިމهللا އިާމްމ ުމސްލިމް އަބޫ ހުރައާިރ ަރިޟަޔ

  .އިބާރުާތްނެނެވ

" ثَ أَمالثَّال أَذَكَر لَمأَع اللَّهو مهلُوني ينالَّذ ثُم يهِمف ثْتعب يننُ الَّذي الْقَرتأُم ريالَخ"  

ިތަމްނކަލޭގާެފުނ ޮފނުއްވުނު  ިތަމްނކަލޭގާެފނުގެ އުްއމަތުގެ ތެރެއިްނ އެްނެމ ހެޮޔވެގެްނަވީނ: " ާމނައީ 

 . "ެދްނ އޭގެފަހުްނ އަްނަނމީހުްނެނެވ. މީހުްނެނެވ ެދްނ އެބައިމީހުންގެ ަފުހްނ އަްނަނ. ޤުަރެނެވ

ދެެނވޮޑިގެްނވަނީ  ިވދުާޅިވކަމެއް ުނވަތަ ނޫންކަމެއް މޮޅަށް ) ގެ ވާހަކަޤުަރނުގެ މީހުން (އެކަލޭގާެފުނ ިތްނވަނަ 

  6666.އެެވهللا 

. ގެ ކިބައިްނ ިރާވކުރައްވާފައިެވއެެވަޢންހާهللا ޢާއިާޝ ރިަޟަޔ ،ިލްމއަިދެވސް އިާމްމ މުސް  

  .އެކަަމާނ ިވދުާޅވިއެެވ

ثَّانِي سأَلَ رجلٌ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَي الناسِ خير قَالَ الْقَرنُ الَّذي أَنا فيه ثُم ال"
  "ثُم الثَّالثُ

ީމސަްތކުންގެ . " ްށ ެދްނެނވިއެެވއަ ަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا ސް ަރސޫާލ ޞައްަލމީހަކު އައި :ާމނައީ

 ަޢލައިހި ަވސައްލަމަ هللا ޞައްަލهللا ުލަރސޫ" ؟ އްތޯއެެވއެްނެމ ހެޮޔވެގެްނަވީނ ކޮންބައެތެރެއިްނ 

ން ެދ. ިތަމްނކަލޭގާެފުނ މިހުްނނެވި ޤުަރނުގެ މީހުްނެނެވ) އެްނެމ ހެޮޔެވެގްނަވީނ" (.ަޙދްީޘކުރެއްވިއެެވ

  7777".އެެވ )ޤުަރުނ(ެދްނ ިތްނވަނަ . އެެވ) ޤުަރުނ(ެދަވަނ 

                                                           

  )6420ޝ�ރ�ޙ� އ�ނ�ނ�ވ�ވ� (ޞ�ޙ�ޙ� މ�ސ�ލ
މ�         6666
  )6425ޝ�ރ�ޙ� އ�ނ�ނ�ވ�ވ� (ޞ�ޙ�ޙ� މ�ސ�ލ
މ�         7777
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ަޢންހުގެ ކިބައިްނ ބުޚީާރ އާއި ުމސްިލމްގައި هللا ީރ ރިަޟަޔއަިދ އަބޫ ސަީޢުދ އަްލ ޚްުދ  

  .ަޢލައިހި ަވސައްަލްމ ަޙދްީޘކުރެއްވިއެެވهللا ޞައްަލ هللاަރސޫުލ .ިރާވވެގެްނވެއެެވ

م من الناسِ فَيقَالُ لَهم فيكُم من رأَى رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه يأْتي علَى الناسِ زمانٌ يغزو فئَا"
ر نم يكُمف مقَالُ لَهاسِ فَيالن نم ئَامو فزغي ثُم ملَه حفْتفَي معقُولُونَ نفَي لَّمسو هلَيع نأَى م

 لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر بحاسِ صالن نم ئَامو فزغي ثُم ملَه حفْتفَي معقُولُونَ نفَي لَّمسو هلَيع
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر بحص نم بحص نأَى مر نم يكُملْ فه مقَالُ لَهفَي

ملَه حفْتفَي معقُولُونَ نفَي"  
  

 .ނެއެެވބަަޔކު ހަނގާުރަމކާުރ އެަޒާމނުގައި. ށް ަޒާމނެއް އަންނަހުއްެޓެވީމސަްތކުންގެ ތެރެއަ" :ާމނައީ 

ަޢލައިހި هللا ޞައްަލ هللاުލއިމީހުންގެ ތޭެރަގއި ަރސޫ ިތޔަބަ". ެވނެއެއެބައިމީހުަންށ ބުެނޭވ އެހިނުދ

  ".އާއެކެެވ". ެވއެަބިއމީހުްނ ބުާނނެއެ  "؟ެވެހއްެޔޭވ  )ޞަޙާބީްނ: އެބަހީ(މީހުްނ  ުދްށ ަވސައްަލަމ

މީސަްތކުންގެ ތެރެއަށް ) އަނެއްކާެވސް(އޭގެފަހުްނ . އެބައިމީހުްނނަށް ފަތަަޙ ލިބޭހުއްެޓެވ) އެހިނުދ(، ފަހެ

 . އެހިނުދ އެބައިމީހުަންށ ބުެނޭވނެއެެވ. އެޒަމާނުގައި ބަަޔކު ހަނގާުރަމކާުރނެއެެވ. ަޒާމނެއް އަްނނަހުއްެޓެވ

 މީހުން  ދްުށގެ ޞަޙާބީްނ ަވސައަްލަމ ަޢލައިހިهللا ޞައްަލ هللاއިމީހުންގެ ތެރޭގައި ަރސޫލު ިތޔަބަ"

) އެހިނުދ(، ފަހެ ".އާއެކެެވ".  އެބައިމީހުްނ ބުާނނެއެެވ "؟ެވހެއްެޔޭވ ) އެބަހީ  ތާބިީޢްނ(

މީސަްތކުންގެ ތެރެއަްށ ަޒާމނެއް ) އަނެއްކާެވސް(އޭގެފަހުްނ  .އެބައިމީހުްނަންށ ފަތަަޙ ލިބޭހުއްެޓެވ

. އެހިނުދ އެބައިމީހުަންށ ބުެނޭވނެއެެވ. ާމނުގައި ބަޔަކު ހަނގާުރަމކާުރނެއެެވއެަޒ. އަްނނަހުއްެޓެވ

 ުދްށގެ ޞަޙާބީންގެ ޞަޙާބީްނ ަވސައްަލަމަޢލައިހި هللا ޞައްަލ هللاއިމީހުންގެ ެތރޭގައި ަރސޫލު ިތޔަބަ"

 ،ފަހެ ".އާއެކެެވ". އެބައިމީހުްނ ބުާނނެއެެވ "؟ެވހެއްެޔވޭ ) އެބަހީ އަތުބާޢުއް ތާބިީޢްނ( މީހުްނ

  8888".އެބައިމީހުްނަންށ ފަތަަޙ ލިބޭހުއްެޓެވ) އެހިނުދ(

  
                                                           

        )6414ޝ�ރ�ޙ� އ�ނ�ނ�ވ�ވ� (ޞ�ޙ�ޙ� މ�ސ�ލ
މ�  ، )3649ފ�ތ�ޙ�ލ� ބ�ރ� (ޞ�ޙ�ޙ�ލ� ބ�ޚ�ރ�         8888
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 -ވޮާގުތްނ  ގައި"ސުްނާނއްިމންހާޖު "هللا ތައިިމްއާޔ ރިަޙމަހު އިބްުނ -ބައާްޠ  އިބްުނ  

 އިބްނު . ަޢންހުމާގެ ކިބައިްނ ިރާވކުރައްވާފައިވެއެެވهللا ޢައްބާސް ރިަޟަޔ ޞައަްޙ ސަަނަދކުން އިބްނު 

  .ވިއެެވަޢންހުާމ ިވދާޅު هللا ޢައްބާސް ރިަޟަޔ

 اِهللا ولِسر عي منِعي ةًاعس مهدحأَ امقَملَفَ ملَّسو هيلَع ى اُهللالَّص دمحم ابحصوا أَبست الَ"
ى اُهللالَّص لَعيه ولَّسم خير من عأَ لِمحكُدأَ مربعني سةن"  

  
ގެ ޞަޙާބީްނަންށ ބަދުބަސް ސައްަލަމަވަޢލައިހި هللا ގެ ަރސޫލާ ޞައްަލهللا " :ާމނައީ 

ގަިޑ  )ހޭަދކާުރ ގެ ަރސޫލާގެ އަރިހުގައިهللا ( ބޭކަުލންގެ ތެރެއިްނ ބޭކަަލކު އެ. ރައްުދުނކާުރެށެވ

  9999. "ވެގެްނެވއެެވހެޮޔވެުރ ހެޮޔަޢަމަލްށިތޔަބައިމީހުްނ ސީާޅސް އަހުަރކާުރ ، އިރެއްެވސް

 ިރާވކުރައްވާފައިވާ ) ގެ ކިބައިްނަޢންހުާމهللا ުޢަމުރ ރިަޟަޔ އިބްުނ(هللا ަވކީުޢ ރިަޙމަހު  

  .ިރާވޔަތުގައިވެއެެވ

 عملِ من خير ساعةً أَحدهم فَلَمقَام وسلَّم علَيه صلَّى اُهللا محمد تسبوا أَصحاب الَ"
كُمدأَح عمره"            

ބަދުބަސް ގެ ޞަޙާބީްނަންށ ަވސައްަލަމަޢލައިހި هللا ގެ ަރސޫލާ ޞައްަލهللا " :ާމނައީ 

ގަޑި   )ގެ ަރސޫލާގެ އަރިހުގައި ހޭަދކާުރهللا ( ބޭކަުލންގެ ތެރެއިްނ ބޭކަަލކު އެ. ރައްުދުނކާުރެށެވ

  10101010. "ވެގެްނވެއެެވަޢަމަލްށވެުރ ހެޮޔ) ހެޮޔ(ިޅ އުމުރުގައިކާުރ ިތޔަބައިމީހުްނ ުމ ،އިރެއްެވސް

ިރ ދިހަ ބޭކަލުން ސުވަރުގެ ަވންތެަވ، ަޢންހުهللا ހަމައަެފދައިްނ ސަޢީދު ބިން ޒައިދު ރިަޟަޔ  

  .ާވ ިވދުާޅވެފައިވެއެެވބަާޔްނކުރައް
                                                           

މ
އ� އ
ބ�ނ� ޢ�އ�ބ�ސ�ގ� ކ
ބ�އ
ނ� . ގ�އ
 ވ
ދ�ޅ�ވ�ފ�އ
ވ�އ�ވ�' ޝ�ރ�ޙ� ޢ�ޤ�ދ�ތ�އ� ޠ�ޙ�ވ
އ�ޔ�'އ
ޚ� އ�ލ�ބ�ނ� ޝ�        9999

  .އ�އ
ސ�ފ�އ
ވ� ޞ�ޙ�ޙ� މ�ވ�ޤ#ފ� ޙ�ދ�ޘ�ކ�ވ�
މ
އ� ޙ�ސ�ނ� ދ�ރ�ޖ�އ
ގ� . ގ�އ
 ވ
ދ�ޅ�ވ�ފ�އ
ވ�އ�ވ�' )162(ޞ�ޙ�ޙ� ވ� ޟ�ޢ�ފ� އ
ބ�ނ� މ�ޖ� 'އ
ޚ� އ�ލ�ބ�ނ� ޝ�        10101010

  .ޙ�ދ�ޘ�ކ�ވ�
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من  واللَّه لَمشهد شهِده رجلٌ يغبر فيه وجهه مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَفْضلُ"
 هلَيوحٍ عن رمع رمع لَوو كُمدلِ أَحمالَعمِالس"         

  
ގެ ަރސޫާލ هللا ބޭކަަލކު ބޭކަުލންގެ ތެރެއިްނ  އެ. ގަްނދެއްވައި ިވދުާޅަވެމެވهللا : "ނައީ ާމ

ކުޑައުިރކަޮޅކަްށ : އެބަހީ(  ަދުލޮކްށލުން ދަލޮުކށްލާ ބަޫމުނ ބަ އިއާ  ަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا ޞައްަލ
އަްތކަްށވެުރ ިތޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިްނ މީހެއްގެ ހެޮޔކަނަްތ ،)ބައްަދުލޮކްށާލ ބައްަދުލޮކްށުލްނ

  11111111" .ވެހެެވީވަނަމއެމީހެއްގެ ުޢމަުރކީ ނުޫޙ ަޢލައިހިއްސަާލމްގެ ޢުމުުރކަމުގައި . މިަތވިެރވެގެްނވެއެެވ
  

  .ަޢންހު ިވދުާޅވިއެވެ هللا ޖާބުިރ ރިަޟަޔ  
  
ގެ ަރސޫލާގެ ޞަޙާބީްނ هللا ބައެއް މީހުްނ ". ައްށ ެދްނެނުވެނެވ) ަޢންހާهللا ރިަޟަޔ(ޢާއިާޝ "

 ".އަށް ާދނދެެނެވ) ަޢންހުާމهللا ރިަޟަޔ(އަބޫބަކުުރ އަިދ ުޢމުަރ . އްކްަތކުރެއެެވަމސަ ޤަދުަރކުޑަކުުރަމްށ
ބޭކަުލންގެ  އެ؟ ބުަވީނ ޮކްނކަާމ ހެއްެޔެވއިިތޔަބައިމީހުްނ ޢަަޖ ިމކަމުގައި " .އެކަަމާނ ަޖވާބުދެއްވިއެެވ

ންގެ އަޖުރު ބޭކަުލ ލޯބިވޮޑިގެްނަވީނ އެهللا ަނަމެވސް . ހެޮޔކަންތައްތައް ަވީނ ިނުމަމކަްށ އައިސްފައެެވ
  "."ލެހެއްެޓުވަމެށެވ

  
ާޖިމޢުލް "ޮފްތ މިބަސްފުުޅ ގެްނަނވާފައިވަނީ އެކަލޭގާެފނުގެ هللا އިބްުންލ އަޘުީރ ރިަޙމަހު  

ަޢންހާގެ މިބަސްފަުޅްށ ަދީލލެއްގެ ޮގތުގައި ުފެދީނ އަްނަނނިވި هللا ޢާއިާޝ ރިަޟޔަ . ގައެެވ "އޫުޞުލ
  .ަޙދްީޘކުރެއްވިއެެވ ަލަމަޢލައިހި ަވސައްهللا ސޫާލ ޞައްަލަރ .ޞައަްޙ ަޙދެީޘެވ

  

" ةاميالْق موي يأْتي يتأُم نم سفْلالَإِنَّ الْمبِص قَذَفذَا وه متش ي قَدأْتيو كَاةزامٍ ويصو ة
ا من حسناته هذَا وأَكَلَ مالَ هذَا وسفَك دم هذَا وضرب هذَا فَيعطَى هذَا من حسناته وهذَ

فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ يقْضى ما علَيه أُخذَ من خطَاياهم فَطُرِحت علَيه ثُم طُرِح في 
  "النارِ

                                                           

  )4638ޢ�ވ�ނ�ލ� މ�ޢ�ބ#ދ� ( އ�ބ# ދ�ވ�ދ� ، ) 1629. (މ
ޙ�ދ�ޘ�ގ� ސ�ނ�ދ� ޞ�އ�ޙ� އ�ވ�. ރ�ވ�ހ� އ�ޙ�މ�ދ�    11111111
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، ިތަމްނކަލޭގާެފނުގެ އުއްމަތުގައި ބަނގޫުރުޓވެފައިާވ މީހާ ޤިާޔަމްތ ުދވަހު އަްނނަހުީށ ަނާމދާއި":ާމނައީ 
މީހަކަށް ނީ އެާނާވަނަމވެސް .) އެއުަޅކަންތައް ޮކށްފައިާވ ާޙލުގައެެވއެބަހީ . (ަޒކާތާއިއެކުގައެެވ، ދައާއިޯރ
އަިދ މީހެއްގެ ުމަދލަށް . މީހެއްެގ ޮބލުގައި ިޒނޭގެ ތުހުމުަތ އުަޅވާފައެެވއަިދ . ރައްސަާރޮކށްފައެެވުފ

 އެހިނުދ އޭނާގެ . މީހެއްގެ ގައިގައި ޖަހާފައެެވ އަިދ. އަިދ މީހެއްގެ ޭލ އޮހާޮރާލަފއެެވ. އަރައިގެންފައެެވ
ފަހެ . ެދޭވނެއެެވ )އެއަިނޔާގެ ބަަދުލ(މީހުްނަންށ ) އެމީހާގެ ސަބަބުްނ އަިނާޔލިބިފައިާވ(ހެޮޔަޢަމލަުތކުްނ 

 ހަމައަްށ ިދުނމުގެ ކުރިން ) ްނަންށއަިނާޔ ލިބުުނ މީހު(، ެދުމންގޮސް  ހެޮޔަޢަމލުތައް މަިފދައިްނ
ެދްނ އޭނާ . ެދޭވނެއެެވ ނުބައި ަޢަމލުތައް އެމީހަކަްށ )އަިނާޔ ލިބުުނމީހުންގެ( ސްުވުމްނހެޮޔަޢަމލުތައް ހު

  12121212."ނަަރކައަްށ އެއްލައިެލޭވނެއެެވ
  

ބައިން ަޢންހުގެ ކިهللا اރީ ރިަޟަޔުދ އަްލ ުޚްދޚާރީގައި އަބޫ ސަީޢޞަޙުީޙްލ ބު  
  .ވިއެެވކުރެއްަޙދްީޘ ަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا اޞައްަލ هللاަރސޫުލ. ިރާވވެފައިވެއެެވ

  

  "نصيفَه الَتسبوا أَصحابِي فَلَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مثْلَ أُحد ذَهبا ما بلَغَ مد أَحدهم و الَ"
  

ިތޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިްނ ! ިތަމްނކަލޭގާެފނުގެ ޞަޙާބީްނަންށ ބަދުބަސް ރައްުދުނކާުރށެވެ : "ާމނައީ 
ބޭކަުލންގެ ތެރެއިން  އެ ހޭަދކިުރަނަމެވސް) ޤާތެއްގެ ޮގތުގައިަޞަދ( ރުގެ ަރްނމީހަކު އުުޙުދ ފަރުބަަދަވ

އަދި  .މްިނވާަރެވސް އެއްވުަރުނާވ ހުއްެޓެވ 13131313މުއްދެއްގެ) ަޞދަޤާތެއްގެ ޮގތުގައި ހޭަދކާުރ(ބޭކަލެއް 
  14141414. "އެއްބަާޔެވސް އެއްވުަރުނާވ ހުއްެޓެވ ކަުޅމުއްދެއްގެ ދެބައި ) ؟ތޯއެެވކަުރްނއްކީ(

  
. އިްނ ިރާވވެފައިވެއެެވަޢންހުގެ ކިބަهللا  ިދ ޞަޙްީޙ ުމސްިލމްގައި އަބޫ ހުރައާިރ ރިަޟަޔއަ  
  .ރެއްވިއެެވކުަޙދްީޘ ަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا ޞައްަލ هللاަރސޫުލ
  

                                                           

        )6522ޝ�ރ�ޙ� އ�ނ�ނ�ވ�ވ� (ޞ�ޙ�ޙ� މ�ސ�ލ
މ�     12121212
  .އ�އ�ބ�ޔ�ކ� އ�އ� އ�ތ�ގ� މ
ނ�ވ�ރ�ވ� ކ�ޅ�މ�އ�ދ�އ�ގ� ދ�ބ�އ
. މ�އ�ދ�ކ� އ�ދ�އ
ގ� މ�ހ�އ�ގ� ދ�އ�ތ�ތ
ލ� އ�އ�ކ*ށ�ލ�މ� ވ�ވ�ރ�ވ�    13131313
        )3673ފ�ތ�ޙ�ލ� ބ�ރ� (ޞ�ޙ�ޙ�ލ� ބ�ޚ�ރ� 14141414
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أُحد  تسبوا أَصحابِي فَوالَّذي نفِْسي بِيده لَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مثْلَ الَتسبوا أَصحابِي  الَ"
دم كرا أَدا مبذَه و مهدالَأَح يفَهصن"  

  
ިތަމްނކަލޭގެފާނުގެ ! ިތަމްނކަލޭގާެފނުގެ ޞަޙާބީްނަންށ ބަދުބަސް ރައްދުނުކާުރެށެވ: "ާމނައީ 

ަދށުގައިާވ  އްަތޕުުޅިތމަންކަލޭގާެފނުގެ ފާުރނަފުުޅ އެފަރާތެއްގެ ! ޞަޙާބީްނަންށ ބަދުބަސް ރައްުދުނކުރެާށެވ
ިތޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިްނ މީހަކު އުުޙުދ ފަރުބަަދވަރުގެ ަރްނ . ަވެމެވިވދުާޅފަރްާތ ގަްނދެއްވައި 

ަޞދަޤާތެއްގެ ޮގތުގަިއ (ބޭކަުލންގެ ތެރެއިްނ ބޭކަލެއް  ަނަމެވސް އެހޭަދކިުރ) ގެ ޮގތުގައި ަޞދަޤާތެއް(
 ކުޅަ މުއްދެއްގެ ދެބައި )؟ްނތޯއެެވކަުރކީއް(އަިދ . ހުއްެޓެވ ިމްނވުަރެވސް ލިބިނުގަެނޭވ މުއްދެއްގެ )ހޭަދކާުރ
  15151515."ހުއްެޓެވ ލިބިނުގަެނޭވ އިެވސްއެއްބަ
  

 ކުރައްވާފައިވާ ަޢންހުގެ ކިބައިން ިރާވهللا ދު ރިަޟަޔއަިދެވސް ުމސްލްިމ އަބޫ ސީަޢ  
  .ިރާވޔަތުގައިވެއެެވ

ދެބަސްވުމެއް އާއި ެދެމުދ ) ަޢންހާުމهللا ރިަޟަޔ(ްފ ަޢްވ ބުުނަވީލދާއި ޢަބްދުއްރަޙުމްާނ  ުނާޚިލުދ ބު"
ރަސޫލާ ގެهللا . ފަށް ބަދުބަސް ރައްުދކުރިއެެވަޢްވ ބުނު ޢަބްދުއަްރުޙާމްނ ، އަިދ ާޚިލުދ. ހިނގިއެެވ
ިތަމްނކަލޭގާެފނުގެ އެއްވެސް ޞަޙާބީއަކަށް . "ަޙދްީޘކުރެއްވިއެެވ މަ ަޢލައިހި ަވސައްަލهللا ޞައްަލ

ޙުދު ފަރުބަަދވަރުގެ ަރްނ ަޞދަޤާތެއްގެ ިތޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިްނ މީހަކު އު! ބަދުބަސް ރައްުދުނކާުރެށެވ
މުއްދެއްގެ ) ަޞދަޤާތެއްގެ ޮގތުގައި ހޭަދކާުރ(ބޭކަލުންގެ ތެރެއިްނ ބޭކަލެއް  ެވސް އެހޭަދކިުރަނަމޮގތުގައި 

އެއްބަާޔެވސް  ކަުޅމުއްދެއްގެ ދެބައި) ؟ންތޯއެެވއްކަުރއަިދ ކީ. (ިމްނވާަރެވސް އެއްވުަރުނާވ ހުއްެޓެވ
  16."ެވއެއްވުަރުނާވ ހުއްެޓ

  
އަިދ  އިަވީލާދ ބުުނފައިާވ ާޚިލުދ ގެަނުމްނ ަމޝްހުޫރެވهللا ސައުިފ! ެވިވސްަނާވ ލައްާވެށ  

އިބިއްޔާގެ އެއްބަސްުވަމށްފަހު އިސްާލމްވި އެއްެވސް ބޭކަލެއްގެ ްނެވސް ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިްނ ުޙަދއެހެ

 ވަޑައިގެްނނެވި ިރްނ އިސްާލްމެވކު ފަަދ  ުފަޢްވ ބުުނޢަބްދުއްރުަޙާމްނ ، އަެފަދ ބޮޑިެތ ހެޮޔކަންތައްތައްެވސް

                                                           

        )6434ޝ�ރ�ޙ� އ�ނ�ނ�ވ�ވ� (ޞ�ޙ�ޙ� މ�ސ�ލ
މ�         15151515
        )6435ޝ�ރ�ޙ� އ�ނ�ނ�ވ�ވ� (ޞ�ޙ�ޙ� މ�ސ�ލ
މ�         16161616
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ަނަމެވސް އެހުިރހާ ބޭކަުލްނަނކީެވސް ނަބިއްޔާ . ބޭކަުލންގެ ކުޑަކުޑަ ހެޮޔކަަމކާއި ެއްއވުަރވެގެްނ ުނވެއެެވ

. ބޭކަުލްނެނެވ ލިބިވަޑައިގެންފައިާވ ގެ ޞަޙާބީްނަންށ ުވމުގެ ޝަރުަފަލަމަޢލައިހި ަވސައްهللا ޞައްަލ

ބޭކަުލންގެ  ތިވިެރކަްނ ލިބިފައިުނާވ މީހެއްގެ ހެޮޔކަންތައަްތކާއި އެޞަޙާބީްނނަށް ުވމުގެ ަމ، ުވމާއެކު

. ތަފުާތ ބޮޑުވެގެްނވެއެެވ ވަަރްށ ެވސްހަަމކަަށވުަރްނ ؟ހެޮޔކަންތައަްތކާ އާަޅކިޭޔީނ ފަހެ ޮކްނަފދައަކުންތޯއެެވ

މާއި ހްަތވަނަ ހަމައަެފދައިްނ ހްަތަވަނ ބި! ދުުރވެގެްނވެއެެވ ގައިާވ ާރސާްތ ނުހަުނއުޑާއި ބިމާއި ެދެމުދ

މިަތވިެރކަމަކީ އެއިލާހު އާިރަދކުރެއްިވ މީހަކަްށ ! ދުުރވެގެްނވެއެެވެދެމދުގައިާވ ާރސާްތ ނުހަނު އުޑާއި 

  !ްނ ިމްލކުެވވޮޑިގެްނާވ ފަރެާތެވއެއިލާހީ އެްނމެހާ މިަތވިެރކަ. ދެއްަވާވ ކަެމކެެވ

ގެްނާވ ބޭކަުލްނނާއި ބެހޭ ބަޔްާނވެގެްނ ިމިދޔައީ ީމސަްތކުންގެ ތެރެއިްނ އެްނެމ މިަތވިެރެވ  

ގެ ސުްނނަތުގައި އައިސްފައިވާ ަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا ޞައްަލ هللاާނއި ަރސޫލު ޤުރުއާކީރިިތ ޮގުތްނ 

އަްނާނނެފަދަ  އަިދ އޭެގ ފަހުްނ ުނެވސް، ބޭކަުލްނަނކީ އޭގެކިުރްނ އައިސްފައިުނާވ އެ. ަދީލލަުތކެެވބައެއް 

  !ރުއްސުްނ ލައްާވިށهللا އެހުރިހާ ބޭކަުލްނަންށ . ބޭކަުލނަްތކެކެެވ

 ހިުރހާ ޞަޙާބީންނަކީވެސް ަޢދުލުވިެރްނ

  
 ަޢުދުލވެރި ގެ ހުރިހާ ޞަޙާބީްނަނކީެވސް ަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا ޞައްަލ هللاަރސޫުލ  

ަމދަޙަ ބޭކަލްުނނަށް  އެ ،ސުބްޙާނަހޫ ވަަތާޢާލ ވަނީ އެކަމްަށ ހެކެިވهللا ، އެހެީނ. ބޭކަުލްނެނެވ

 އެ ވީަނ ވެސް ަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا ޞައްަލ ަރސޫާލިއލާހުގެ ހަމައަެފދައިްނ އެ. ވީަޙކުރައްވާފައެެވ

 ކިާޔ "އައްތަޤީްރބް " ގެ هللاއިާމްމ އަްނަނވަވީ ރިަޙމަހު .ފައެެވކުރައްވާ  ްޘަމދަަޙ ަޙީދ ބޭކަުލްނަންށ

  .ގައި ިވދުާޅވެފައިވެއެެވ "ީވއަްއާރަތދުރީބް "هللا އައްސުޔީޫޠ ަރިޙމަހު ޮފތުގެ ޝަރަޙާގައި

 އެ . (ބޭކަުލްނެނެވ ހުރިހާ ަޞާޙބީްނަނކީެވސް ަޢުދުލވިެރވަޑައިގެންފައިާވ ޮގތުގައި ިޢްލުމވިެރްނ އުިޖާމުޢެވ"

  ."ޮގތުގެ މިަތްނެނެވހިެމޭނ ވެސް ބޭކަުލްނ ބޭކަުލްނނާއި އެޫންނ ުނހުށަހެެޅުވ އަްށފުިތަނ) ބޭކަުލްނަނކީ
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  .އެެވގައި ިވދުާޅވެފައިެވ "ާޞބާ އަްލ އި"هللا اޙަޖުަރ ރިަޙމަހު އިބްުނ افظاحلހަމައަެފދައިްނ   

 އެބަހީ ( ޮގތުގައި ެއހުިރހާ ބޭކަުލްނަނކީ ވަޑައިގެންފައިާވނަތުގެ އަހުުލވިެރްނ އުިޖާމުޢެވސުްނ"

 އިަދ ބިުދަޢވިެރންގެ ތެރެއިްނ މަގުފެުރދިފައިާވ މީހަކު ިފަޔވައި. ބޭކަުލްނެނެވ ަޢުދުލވިެރ) ޞަޙާބީްނަނކީ

  ".ިމކަމަށް ެދކޮޅެއްނަހަާދނެއެެވ

އެކަމުގެ ސަބަބުން ަޙދީޘުގެ ޞައަްޙކަމަށް ، ޙާބީ ވެއްޓިފައިީވަނަމެވސްަޙދީޘެއްގެ ސަަނދުގައި ަޞ  

އެއްގެ ފަރުާތްނ ގެ ޞަޙާބީަވސައްަލަމަޢލައިހި هللا ނަބިއްާޔ ޞައްަލ". އަސުަރުނކާުރ ސަބަބަކީމިއެެވ

ަޙދަީޘްށ އެއްވެސް  އެކަމުގެ ސަބަބުްނ އެ، ާވަނަމ ތާބިޢީއަކު ިވދުާޅވެއެްޖކަމުގައި "ިރާވވެގެްނ ވެއޭ

) ސަަނދުގައި(، ބޭކަުލްނކަމުގައިވީީތ ަޢުދުލވިެރުހރިހާ ަޞާޙބީްނަނކީ ، އެހެީނ. ސަރެއް ުނކާުރނެއެެވއަ

އަްލޚަޠީބުލް . އް ާންނާނނެއެެވނަމެަވސް ަޙދަީޘކަށް އެއްވެސް އުިނކަމެ  ިރާވކުރެއްިވ ޞަޙާބީ ޭނނގުުނ

  .ގައި ިވދުާޅވެފައިވެއެެވ "އަްލ ކާިފާޔ"  هللاބަްޣާދީދ ރިަޙމަހު

ހަމައަްށ  އާަވސައްަލަމަޢލައިހި هللا ޞައްަލަޙދީޘެއް ިރާވކުެރއްިވ ބޭކަަލކުްނ ެފށިގެްނ ނަބިއްާޔ  ޮކްނެމ"

ަޙދީޘަކަށް  އެ ފަހުގައި ެމުނީވ  ޘާބުިތުވމަށް  ން ވިގެންވާ ާރީވންގެ ަޢުދުލވިެރކަސަަނދުގައި އެކުެލ

ަޢލައިހި هللا ޞައްަލ ނަބިއްާޔ. ާރީވންގެ ާޙލުަތ ދާިރސާކުުރމަކީ ވާޖިބެކެެވ އެ. ަޢަމުލުނކެުރޭވ ހުއްެޓެވ

ވަނީ  ަޢުދުލވިެރކަްނ އެހެީނ ޞަޙާބީންގެ. އާއި ހަމައަްށ ސަަނުދ ގެނޮްގސްޭދ ޞަޙާބީ ެމުނވީއެެވަވސައްަލަމ

 ބޭކަުލންގެ  އެ ،ވަޑައިގެްނހެކިެވ ސުބާްޙނަހޫ ވަަތާޢާލ ަވީނ އެކަމްަށهللا  އަިދ. ބަާޔްނެވ ފުާޅވެފައެެވ

ބޭކަލުން  އެ އާޔަތަްތކުގައި އަިދ ޤުރުއާނުގެ، އިވީަޙކުރައްަވކަްނ ޠާހުިރވެގެްނާވ )ގައިއީާމްނކަުމ(

  ".......)ބޭަކުލންގެ ވާހަކަތައް ވީަޙކުރައްވާފައެެވ އެ: އެަބހީ. (ިޚޔުާރކުރައްވާފައެެވ

ޞަޙާބީންގެ މިަތވިެރކަމްަށ ދަލުީލކާުރ އާޔަތަްތކާއި ަޙދީޘްތައް ގެްނެނވުމަށްފަހު ، މިއަށްފަހުގައި  

  .ިވދުާޅވެފައިވެއެެވ
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ބެހޮޭގުތްނ  ބޭކަުލންނާ  ްނ އެކިބައި  ގެަލަމަޢލައިހި ަވސައްهللا ޞައްަލ ާލއާއި އެއިލާހުގެ ަރސޫهللا "

ދެއްިވ ، އިއާހަނގާުރަމ، އިއާހިޖަުރ) ކުރެއްިވބޭކަލުން  އެ(، ަނަމެވސްުނިވ ބަސްފުޅެއް ވިާރުދވެފައި

އި ދަރިން އިންބަފައިްނާނބޭކަުލންގެ ަމ އެ، ީވ ޤުރުބާނީއާއި ުމަދުލްނ އިބޭކަުލންގެ ންަފސާ އެ، ނަޞްރާއި

ދީން ފެތުރުއްުވަމްށަޓކައި ކުރެއްިވ  ،ިދޔައުިރެވސް ކެތްތިެރެވަވަޑއިގެްނެނުވމާއި ޤުަތުލކަުރުމްނ

ެތުދވިެރކަމާއި  ބޭކަުލންގެ ނުގުޑާފަދަ ޢަޒުމަކީ އެ، ބޭކަުލންގެ ވަރުގަަދ އީާމނާއި އެ، ަތކާއިޕުުޅަމސައްކްަތ

ޢަދުުލވިެރ  ، ބޭކަުލްނަނކީ އެ އަިދ ހަމަކަަށވުަރްނ .ޭދ ކަްނކަެމެވޘާބުިތކަްނ ބަާޔްނޮކްށ ޙަޤީޤީ އީާމނުގެ

  ."ެވެނބޭކުަލްނތެރެއިްނެވސް އެްނެމ މިަތވިެރ  މީހުންގެ ޠާހުިރ) އީާމްނކަމުގައި( އަިދ 

  .ާޢ ގެ ބަސްފުޅެއް ގެްނަނވާފައިވެއެެވޒްުރއަބޫ ، މިއަށްފަހު

ބީއެއްގެ ޤަދުަރުކޑަކުުރަމްށ ގެ އެއްެވސް ޞާަޙަވސައްަލަމަޢލައިހި هللا ޞައްަލ هللاަރސޫުލ"

ިތަމންމެންގެ ، އެހެީނ. ަދންނެާށެވ 17171717އެމީހަކީ ިޒްނދީޤެއްކަން ، ަމސައްކްަތކާުރ މީހެއް ތިބާއަްށ ެފނިއެްޖަނަމ

 އަިދ .އަކީ ބަާޔްނވެގެންވާ ޙައްޤު ނަބިއްޔާއެެވަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا ޞައްަލ هللاކައިރީގައި ަރސޫުލ

) ަތއް ހަދްީޘ: އެބަހީ(އި ސުްނންަތ ހަމައަްށ ޤުރުއާާނ ާނިތަމްނެމްނ .ޙައްޤު ޮފެތެވޤުުރއާަނކީ  ކީރިިތ

ޤުރުއާނާއި  ،ފުާޅޮކްށއުނިސިފަތައް ބޭކަލުންގެ  އެބައިމީހުްނ ބޭުންނަވީނ އެ .ެނެވޞަޙާބީްނ ގެެނސްދެއްީވ

ސިފަތައް ބަާޔްނކުުރްނ  ނުބައިމީހުންގެ  އަެފަދ. ހެުދެމެވ ބިާޠުލ އެއްޗެއްކަމުގައި ކީސުްނނަަތ

  ."ެވބައިމީހުްނެނހަަމ އެޒިންދީޤުްނަނކީ . ެމްނަންށ އައުާލވެގެްނވެއެެވެރއަހަ

  

 

                                                           

17171717             
  .ގ� އ�އ�ކ�އ�ވ�ނ�ތ�ކ�މ�ށ� އ�މ�ނ�ނ�ވ�މ�ހ�ނ�ނ�ވ�ސ�ބ�ޙ�ނ�ހ# ވ�ތ�ޢ�ލ�هللا ޒ
ނ�ދ�ޤ�ނ�ނ�ކ� އ�ޚ
ރ�ތ�ދ�ވ�ހ�ށ�އ
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  ސުްނނަތް ޖަމާޢަތުގެ ަޢހުލުވެރިންގެ ޢަޤީދާގައި ޞަޙާބީންނާއިމެދު ެދކޭގޮތުގެ ޚާުލސާއެއް 

  

އޫުޞަލކީ ެދކޭ މުެދ ޞަޙާބީްނާނ  )أهل السنة و اجلماعة( ްނންަތ ަޖާމޢަތުގެ އަހުުލވިެރްނސު  

ހައްދުފަހަނައަަޅއި  ޤަދުަރކުޑަކުުރމުގައިހަމައެހެްނެމ ، ޙައްދުފަހަނައަަޅއި ިދުޔމެއްނިެތމްާތކުުރމުގައި 

 ން މާތް ކުުރމުގައިބޭކަުލ އެއްބަަޔކު އެމުެދިމނުގެ އޫުޞލަކީ  ިމ. ެވިދުޔމެއްނިެތ މުެދިމނުގެ އޫުޞެލކެ

އާއި އެއިލާހުގެ ަރސޫުލންންަށ އެކަށީގެންވާ هللا ތެރެއިްނ މްާތ ބޭކަުލްނނަށް ގެއޭ، ޮގސްޙައްދުފަހަަނައޅައި

ބޭކަުލންގެ  އެއަނެއްބަަޔކު  ހަމައެހެްނެމ ،ދުިނުމްނ އެއްކިބާެވ ޭދބޭކަުލްނނަށް  މްާތކަްނ އެ

ސް ބޭކަުލްނަންށ ބަދުބަ އިަގެނ އެއަަރކަުލންގެ ޢިއްޒަތައް ބޭ ހައްދުފަހަަނައޅައިޮގސް އެ ޤަދުަރކުޑަކުުރމުގައި

އެހުރިހާ ބޭކަުލްނެދކެ  ްނންަތ ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވިެރްނސު  .އެއްކިބާުވެމެވ އްުދކާުރ ރައްުދކުުރުމްނަރ

އޭގެތެރެއިްނ ޮކންމެ ބޭކަަލކަށްވެސް އެބޭކަަލކަށް  ިދ ޢުަދުލވިެރކަމާއި އިްނސާފާއެކުއަ. ލޯބިވެއެެވ

ރަށް ކުުރްނ އެކަށީގެްނުނާވަވބޭކަުލްނ މްާތ ްނ އެއެބައިމީހު ،ފަހެ. ޝަރުަފދެއެެވއެކަށީގެްނާވ 

. އެެވނުހަަދ އްުދކޮށް އަރައިގަެނ ބަދުބަސް ަރ ށް ބޭކުަލންގެ ޢިއްޒަަތ އެހެްނެމ އެހަަމ. މްާތުނކުރެއެެވ

މްާތކޮށް  ،އެކަށީގެްނާވ ޮގތުގެމީަތްނ، ބޭކަުލްނނާއި ދޭތޭެރ އެ ަވީނ ދޫތައް ގެއެބައިމީހުްނ، އެކުުވާމ

 ބޭކަުލްނެދކެ އަިދ އެބައިމީހުންގެ ހްިތަތއް ުފިރއުތުރިފައިަވީނ އެ .ތްެތޮކެށެވއަބަުދެވސް ބަސްބުުނމުގައި 

  .ްނެނެވބިާވ މިަތވިެރ ޯލ

ޮގުތން ގައި ހިނގާފައިާވ މައްސަލަަތކާ ބެހޭބޭކަުލންގެ ެމުދ ުލންގެ ތެރެއިްނ ބައެއްބޭކަ އެ  

ުރމުގެ ޤާބިުލކަން ބޭކަލްުނނަކީ އިޖުތިހާުދ ކު އެ. ދަންނައެެވ މުެދސްފައިާވ ޞައަްޙ ަމުޢޫލމާތަުތކާއައި

.) ބޭކަުލްނ މަސައްކްަތޕުުޅ ކުރައްވާފައިަވީނ ޙައްޤަްށ ވިާޞުލުވަމެށެވ އެ ، އެހެީނ( .ލިބިފައިާވ ބޭކަުލްނެނެވ

އި އިޖުތިހާުދ އަޖާުރ ލިބޭ  ބޭކަުލންގެ އިޖުތިހާަދްށ އެ ، ބޭކަުލންގެ އިޖުތިހާުދ ަރނގުަޅކަމުގައިާވަނަމ އެ

އިޖުތިހާަދްށ ލިބޭ ، އިޖުތިހާުދ ޯގސްކަމުގައިާވަނަމ. ެވަރނގުަޅުވުމްނ ލިބޭ އަޖުުރ ލިބޭހުއްެޓ

ބޭކަުލްނަނކީ އެއްވެސް  އެ .އަިދ އިޖުތިހާުދ ޯގސްވީީތ އެކަަމްށ ަމޢުާފލިބޭ ހުއްެޓެވ. އަޖުުރިލޭބހުއްެޓެވ

ބައެއް ފަހުަރ ، ކަމުގައިވީީތެވ ބޭކަުލްނީނެވސް އިންސާނުން  އެ. ާޙލަތެއްގައި ަމޢޫުޞުމ ބޭކަުލްނނެއް ޫނެނެވ
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އާަޅ  ަނަމެވސް އެހެްނމީހުާނ .އަެންއބައި ަފަހުރ ކުށެއް ކެުރިވާދނެއެެވ، ަރނގަަޅްށ ކަންތައްކެުރވިފައި

އާަޅ  އަިދ އެހެްނމީހުނާ  ؟ކެުރވިފައިާވލެއް ކިހާގިނަތޯއެެވބޭކަުލްނނަށް ަރނގަަޅްށ ކަންތައް ބަލާއުިރ އެ

ގެ ޙަޟްރަތުން هللا ބޭކަުލްނަންށ  އެ ؟ެރވިފައިާވލެއް ކިހާ ަމދުތޯއެެވކު ބޭކަުލްނަންށ ކުްށ ބަލާއުިރ އެ

  .ފާފަފުއްސެުވމާއި ރުއްސެުވްނ ލިބިގެްނވެއެެވ

ެމުދ ގެންގެުޅންޖެހޭ  މިަތވިެރވެގެްނާވ ބޭކަލުންނާ  އަހުުލވިެރންގެ ޮފތަްތކުގައި މި  ސުްނނަތުގެ  

، ވައިުރކުރައްސާނުންގެ ތެރެއިްނ ިޚާޔބޭކަުލންނީ އިްނ އެ  .ޠާހުިރ ސުާފސީާދ ޢަޤީާދ ވީަނ ބަޔާންވެގެްނެނެވ

ނަޞީބު މިަތވިެރ  އްުވމުގެުޅއެކުގައި އު ްނާވ ސާހިބާއާއިްނސާުނންގެ ތެރެއިްނ އެންމެ މިަތވިެރވެގެ

  !އެހުރިހާ ބޭކަުލްނަންށ ރުއްސުްނ ލައްާވިށهللا  .ބޭކަުލްނެނެވ ވަޑައިގެްނިވލިބި

  ސަލަފުންގެ ބަސުްފޅަުތކުގެ ތެެރއިްނ ޞާަޙބީްނާނއިގުޅޭގޮތުން ރިވެާވފައާިވ

  

 :ެގ ބަސްފުުޅهللا އައްޠާަޙީވ ރިަޙމަހުާމްމ އި -1

  .ގައި ިވދުާޅވެފައިވެއެެވ "ސުްނާނ އްޢަޤީދުަތ އަުހުލ"هللا އައްޠާަޙީވ ރިަޙަމހު

ބޭކަުލންގެ  އެ . ގެ ޞަޙާބީްނދެކެ ލޯބިަވެމެވަވސައްަލަމަޢލައިހި هللا ޞައްަލ هللاަރސޫުލ ިތަމްނެމްނ"

ތެރެއިްނ  ގެްނެމ އޭހަމައެހެ. ުނަދެމވެ އިަނ އަަޅއްދުފަހަަޙ ެދކެ ލޯބިުވމުގައިކު ެވސް ބޭކަަލތެރެއިްނ އެއް

 ާންނބޭކަުލ ބޭކަުލްނެދކެ ރުޅިއަްނަނ ުނވަަތ އެ އެ. ަބީރައވެގެްނުނަވެމެވސް ބޭކަލެއްގެ ކިބައިްނ އެއްެވ

ބޭކަލުން  އެ  ،ިތަމްނމެން . ެދކެ ތިމްަނމެން ރިުޅ އަްނަނެމެވކު މީހަ ބުާނ ކޮނެްމ ެމުދ ބަދުބަސް 

އަދި . އީާމްނކަެމެވ. ީދެނެވެދކެ ލޯބިުވަމކީ  ބޭކަުލްނ އެ . ޮގތުގައެެވބަާޔްނކުރާހުީށ ިރވިެތ

އަދި . ޤްކަެމކެެވނާިފ. ބޭކުަލްނ ދެކެ ރިުޅ އައުމަކީ ކުފުރެކެެވ އަިދ އެ . އްިޙސާންތިެރކަެމެވ

  ".ައޅައި ިދުޔެމކެެވއްދުފަހަަނަޙ
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 :ގެ ބަސްފުުޅهللا އަބީ ޒައިުދ އަލްޤައުިރާވީނ ރިަޙމަހު އިބްުނ -2

އެކަލޭގާެފނުގެ ަމޝްހުޫރ ިފްޤހު ޮފްތ ، هللاބީ ޒައިުދ އަްލަޤއުިރާވީނ ރިަޙމަހުއަ އިބްުނ

  .ގައި ސުްނނަތުގެ އަހުުލވިެރންގެ އަޤީާދ ބަާޔްނކުރައްަވުމްނ ިވދުާޅވެފައިވެއެެވ "އައިްރސާލާ "

ފެނުނު  )ބަޔަކްަށ އެ( ަޢލައިހި ވަސައަްލަމهللا ޞައްަލ هللاެމ ހެޮޔވެގެްނާވ ޤުަރަނކީ ރަސުޫލއެްނ"

އަިދ ަޞާޙބީންގެ ެތެރއްިނ އެްނެމ މިަތވިެރވެގެްނަވީނ ުޚލަފާއުއާްރިޝޫދންގެ ހަަތުރ . ޤުަރެނެވ

 هللاަރސޫުލ .ަޢންހުމް އެެވهللا ޢަލީ ރިަޟަޔ، ޢްުޘމާން ، ޢުމުަރ، ަޚލީފާއިްނކަމުގައިާވ އަބޫބަކުުރ

ުނކާުރ އެއްެވސް ޞަޙާބީެއއް ިރވިެތވެގެްނާވ ޮގތުގައި ެމުނީވ ބަާޔްނ ގެަވސައްަލަމަޢލައިހި هللا ޞައްަލ

ބެހޮޭގުތްނ ވާހަކަ  ާޔލުތަފުާތުވމުގެ މައްސަލަަތކާިޚ ބޭކަުލންގެ މެދުގައި ހިނގާިދަޔ އެ. ހުިށކަެމެވ

މީސަްތކުންގެ ތެރެއިްނ އެންމެ  ބޭކަުލްނީނ އެ އިްނހަމައަެފަދ .ްނ ހުއްެޓެވއެއްކިބާުވދެއްކުުމްނ 

ބޭކަުލންނާ  އަިދ އެ. ާވ ބޭކަުލްނެނެވެމުދ ދެއްކުްނ އެްނެމ ޙައްޤުވެގެްނބަަޔކާ އެިރވިެތވެގެްނާވ ުޢޛުުރ 

  ".ޮގަތެށެވ ެމުދ ހީކަުރްނ ޖެހޭީނ އެްނެމ ިރވެތިވެގެްނާވ

    :ގެ ބަސްފުުޅهللا އިމްާމ އުަޙަމުދ ބިން ަޙންބަލް ރިަޙމަހު    -3

ގައި  "އައްސުްނާނ"އެކަލޭގާެފނުގެ ފޮތް ، هللاަޙންބަލް ރިަޙމަހު ުނއިާމްމ އުަޙމަދު ބު

  .ިވދުާޅވެފައިވެއެެވ

ަޞޙާބީންގެ ަރނގުަޅ ސިފަތައް ) ހުރިހާ(ގެ ަވސައްަލަމަޢލައިހި هللا ޞައްަލ هللاއަިދ ަރސޫުލ"

ބޭކަުލންގެ މެދުގައި ހިނގާިދަޔ ިޚާޔލުތަފުާތުވމާއި ބެހޮޭގުތްނ ވާހަކަ ދެއްކުމުން  އެ، ބަާޔްނކުުރމާއި

ގެ ަވސައްަލަމަޢލައިހި هللا ޞައްލަ  هللاަރސޫުލ. ތުގެ ތެރެއިްނާވ ކަެމކެެވއެއްކިބާުވަމކީ ސުްނަނ

 .މީހަކީ ބިުދަޢވިެރ ރާފިޟީއެކެެވ އްުދކާުރްނަންށ ުނވަަތ އެްނެމ ބޭކަލަކްަށ ަނަމވެސް ބަދުބަސް ަރޞަޙާބީ

 ްށވެވޭ އަهللا މަކީ ުދާޢކުުރބޭކަުލންނަށް  އަދި އެ. ދެކެ ލޯބިުވމަކީ ސްުނނެަތކެެވ ބޭކަުލްނ އެ
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 އަިދ އެ . މަގެކެެވ) ސުވަރުގެއަްށ ވިާޞުލުވމަށް ޮއްތ(ބޭކަުލްނނަށް ތަބާުވަމކީ  އެ. ކުއަްތްނުވެމކެެވ

  .. ".ބޭކަުލންގެ ކިބައިްނ ިމސާލު ލިބިގުަތަމކީ މިަތވިެރކަެމކެެވ

  .ެވސް ިވދުާޅވެފައިވެއެެވއަިދ  

ބޭކަުލންގެ ޤަދުަރކުޑަކުުރަމކީ އެއްވެސް  ކުށްތައް ކިޔައި ހެުދމާއި އެ ނަށް ކެުރވިފައިާވބޭކަުލްނ އެ"

މައްަޗްށ ވާޖިބުވެގެްނވަނީ މަިފަދކަމެއް ޮކށްފިމީހަކަށް  ގެާޙކިާމ. ެނެވމީހަކަްށ ހުއްަދވެގެްނާވކަމެއް ޫނ

ަމކު ޖެހޭނީ އެހެނެއްކަ. ނުވެއެެވ މީހަކަްށ ަމޢުާފދިނުމެއް ަދއަެފ ،ާޙކިމާ . ނެުމެވިދ ުރީދ ޢުޤޫބްާތާޛއިްނ

އެމީހާ ތައުބާ ވެއެްޖަނަމ އެމީހާގެ . ދިނަުމށްފަހު ތައުބާުވަމްށ އަމުުރކާުރެށެވމީހަކަްށ ޢުޤޫބްާތ  އަެފަދ

އުބާ ނުވެއެްޖަނަމ އަުލްނ ޢުޤޫބްާތ ަނަމެވސް އޭާނ ަތ. ފަރުާތްނ އެކަްނ ޤަބޫުލކަުރންޖެހޭެނެއެވ

 ރޫުޖަޢަވްނދެން ޙައްޤަްށ އެނބިުރ  )އޭާނކިުރްނ ހިުރ ނުބައި ޢަޤީާދ ޫދޮކްށ( ،އޭާނ ތައުބާެވ ،ަތނީްފުޒޮކްށ

  ".އެެވބަްނުދކަުރންޖެހޭެނަޖލުގައި 

 :ގެ ބަސްފުުޅهللا ީނ ރިަޙމަހުއިާމްމ އަބޫ ޢްުޘމާން އައް ޞާބޫ -4

ސަލްަފ ވަ  ޢަޤީދަތުއް"އެކަލޭގާެފނުގެ ޮފްތ ، هللاއިާމްމ އަބޫ ޢްުޘާމްނ އައް ޞާބޫީނ ރިަޙމަހު

  .ގައި ިވދުާޅެވަފިއވެއެެވ "ްލ ަޙދްީޘބިއަޞާްޙ

ގެ ޞަޙާބީންގެ ެމދުގައި ހިނގާިދަޔ ިޚާޔލުތަފުާތުވމުގެ ަޢަލިއިހ ަވސައްަލަމهللا ޞައްަލ هللاަރސޫުލ"

ތައް ބޭކަުލންންަށ ޢައިބުބަސް އެ، ބާުވމާއިއި ބެހޮޭގުތްނ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެއްކިމައްސަލަަތކާ

އެބައިމީހުން ، ޤަދުަރކުޑަކުުރމުގެ ޮގުތްނ ބަސްތައް ބުނެހެުދުމްނ ދޫތައް ސަާލމްަތކުުރަމކީ، ރައްުދކުުރމާއި

މްަތ ލެއްުވމަށް ޭބކަުލްނަންށ ރުަޙ ގެ ޙަޟްރުަތަގއި އެهللا  .ެދކޮޭގެތެވ)  އާްޞިލހުްނސަލުަފއެބަހީ (

  ".ބައިމީހުްނ ެދކޮޭގެތެވބޭކަުލންންަށ ތަބާުވމަކެީވސް އެ ުދާޢކުުރމާއި އެ
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 :ގެ ބަސްފުުޅهللا ތައިމިއްާޔ ރިަޙމަހު އިުޚްލ އިސްާލްމ އިބްނު ަޝ -5

އަްލޢަޤީދުަތްލ "އެކަލޭގާެފނުގެ ޮފްތ ، هللاތައިމިއްާޔ ރިަޙމަހު އިުޚްލ އިސްާލްމ އިބްުނަޝ

  .ވެފައިވެއެެވގައި ިވދުާޅ "ާޔޠިއްާވސި

ގެ ަވސައްަލަމަޢލައިހި هللا ަރސޫާލ ަޞްއަލ، އޫުޞލަުތކުގެ ތޭެރަގއިސުްނންަތ ަޖާމޢަތުގެ އަހުުލވިެރންގެ "

ބަދުބަސްތައް ، ބޭކަުލްނނާއި ދޭތޭެރ ނުބައިކޮށް ހީކުުރމާއި އެ(ޞަޙާބީްނނާއިެމުދ ހިތާއި ދޫތައް 

  .ަފދައިްނެނެވ އެބައިމީހުްނ ސަިފކުރައްވާފައިާވގެ އާޔަތުގައި هللا . ސަާލމްަތކަުރންޖެހެއެެވ) ރައްުދކުުރުމްނ

�m��R��Q��� �P��O��N��M��L��K��J��I���� �H��� � � �G��F

��X��W��V���U��T��Sl  10: سورة احلشر  

އަދި އަަޅެމްނަންށވެުރ ކުރިން އީާމްނިވ އަަޅެމންގެ އަޚުންނަށް ، އަަޅެމްނަނށާއި ! ربއަަޅެމންގެ ވިެރ " 

! އީމްާނިވ މީހްުނަންށ އަަޅެމންގެ ހިތަްތކުގައި ަޙސަަދވިެރކަމެއް ުނލައްާވނޭދެވ އަިދ! ފާފަފުއްސަާވނޭދެވ

  ."ރީަޙްމަވނަްތ ފަރެާތެވ، ހަަމކަަށވުަރްނ އިބަ އިލާހީ ނުހަުނ ޯއގާަވނަްތ ! ربއަަޅެމންގެ ވިެރ 

ަޢލައިިހ هللا ނަބިއްާޔ ޞައްލަ ) އޫުޞލަުތކުެގ ތެރޭގައި ބައިމީހުންގެއެ(އަިދ 

  .ކިޔަަމންގުަތން ވެއެެވ ްށަޘަޙީދގެ ަވސައްަލަމ

        "نصيفَه والَتسبوا أَصحابِي فَلَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مثْلَ أُحد ذَهبا ما بلَغَ مد أَحدهم  الَ"
ިތޔަބައިމީހުންގެ ! ިތަމްނކަލޭގާެފނުގެ ޞަޙާބީްނަންށ ބަދުބަސް ރައްުދުނކާުރެށެވ: "އީ ާމަނ

 ަނަމެވސް އެހޭަދކިުރ) ގެ ޮގތުގައިަޞދަޤާތެއް(އުުޙުދ ަފުރބަަދަވުރގެ ަރްނ ތެރެއިްނ މީހަކު 
މުއްދެއްގެ ިމްނވާަރވެސް  )ަޞދަޤާތެއްގެ ޮގތުގައި ހޭަދކާުރ(ބޭކަުލންގެ ތެރެއިްނ ބޭކަލެއް 

އެއްބަާޔެވސް އެއްވުަރުނާވ  ަޅމުއްދެއްގެ ދެބައިކު) ؟ންތޯއެެވއްކުރަ އަިދ ކީ. (އެއްވުަރުނާވ ހުއްެޓެވ
  . "ެޓެވހުއް
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ބެހޮޭގުތްނ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތާއި އުިޖާމޢުގައި  ަވނަްތކަމާއި ޢިއްޒާަތފުަޟުލ ޞަޙާބީންގެ
 ގެ ތެރެއިްނ މިަތވިެރކުރަނީ އަިދ ޞަޙާބީްނ .ޤަބޫުލކުރެއެެވ އެބައިީމުހްނއައިސްފައިާވ ބަސްފުޅުތައް 

ހަނގާުރަމކުރި ) އިަޓކައަްށهللا (، ުމާދ ހޭަދޮކްށ )އެއީ ުޞލަްޙްލ ހުދައިބިއްާޔ(ގެފަހުްނ  الفتح
ހަނގާުރަމކިުރ ) އަްށަޓކައިهللا (، ގެކިުރްނ ުމާދ ހޭަދޮކްށ) الفتح :އެބަހީ(އޭގެ ، ބޭކަުލްނަންށވެުރ

އަންޞުާރްނަނށްވުރެ  އިސްކަްނދެނީ ) މިަތވިެރކުުރމުގެ ޮގުތްނ(ބައިމީހުްނ އެއަދި . ެނެވބޭކަުލްނ
ބައިވިެރެވެލއްިވ  ބަދުުރ ހަނގާުރމައިގައި، އީާމްނވޮާގތުގައި އެބައިމީހުްނއަިދ . ެވމުހާޖުިރްނަނެށ
  .ވަޙީކުރެއްވިއެެވهللا  ).ުދ ތްިނސޭަތކައަްށވެުރ ގިނައެެވބޭކަުލންގެ ޢަަދ އެ(ބޭކަުލްނަންށ

  
"اعلُموا مئْا شتقَفَ مفَغَ دركُلَ تم"        

        
ްނ އިލާހު ހަަމކަަށވުަރްނ ތިމަ ، ފަހެ. ިތޔަބައިމީހުްނ ބޭނުނޮްގަތކަްށ ޢަަމުލކާުރެށެވ: "ާމނައީ 
  18181818 ".މީހުަންށ ފާފަފުއްސަވައީިފެމެވިތޔަބައި

  
ަޢލައިހި هللا ގަސްަދށުގައި ނަބިއްާޔ ޞައްަލ) އީާމްނވޮާގތުގައި  ބައިމީހުްނއެއަިދ (
. ުތ ހިިފ ބޭކަުލންގެ ތެރެއިްނ އެއްެވސް ބޭކަަލކު ނަަރކައަްށ ުނަވްނަނ ހުއްެޓެވބައިަޢއަްށ ަވސައްަލަމ

) ހާހުރި (ަވީނ އެ هللا . އަންގަވާފައިާވ ަފދައިްނެނެވއްަލަމ ަވސަަޢލައިހި هللا ނަބިއްާޔ ޞައްަލ
 އެ. ރުހިގެްނެނެވ) ދެއްިވ ިނުޢމަތަްތކަްށ(ބޭކަުލްނަވީނ އެއިލާހު  އަިދ އެ. ެވންފައެބޭކަުލްނަންށ ރުހިވޮޑިގެ

) ުތ ހިފިބޭކަުލްނބައިަޢއަްށ ަޢލައިހިަވސައްަލަމهللا ޞައްަލهللا އެބަހީ ގަސްަދށުގައި ަރސޫުލ(ްނ ބޭކަުލ
  .ސޭަތކައަްށވެުރ ގިނައެެވސާަދ ަދުދގެ ަޢ
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ސުވަރުގެ ަވނަްތވެރި  ަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا ެގ ަރސޫާލ ޞައްަލهللا ހެކިވޮާގުތަގއި  އިމީހުްނއެބަ
 ބޭކަުލންގެ ތެރޭގައި  އެ. ަވނަްތވެރިއެކެެވ ބޭކަލެއްކަަމްށ ހެކިެވވަޑައިގެްނެނިވ ކްޮނެމ ބޭކަލަކީ ސުވަރުގެ

ޘާބުިތ ބިްނ ޤައިސް ބިން  19191919އި ާންނދިހަ ބޭކަުލ) ރު ދެއްެވިވސުވަރުގެ ަވނަްތވިެރކަމުގެ ޚަބަ(
  .ފަދަ ބޭކަުލްނވެއެެވ  20202020ާމސްއްަޝ

އެހެްނ ބޭކަުލންގެ  އާަޢންހުهللا އަބާީޠލިބު ރިަޟަޔ ބުުނއަިދ އަމުީރްލ މުއުމީިންނ ޢަލީ 
ފަރުާތްނ  ޞަޙާބީންގެ( .އެބައިމީހުްނ އިޤްާރުރވެއެެވ ކަްށަޙދީޘަްތވާތުުރޮކްށ އައިސްފައިާވ ކިބައިްނ ަތ
) ަޢންހަްށވެުރهللا ަޚލާީފކަމްަށ ޢަލީ ރިަޟަޔ(ޞަޙާބީްނ އުިޖާމުޢެވ ، އަޘަރަުތކުްނނާއި) ވިާރުދވެފައިާވ

ދެން  މިއުއްމަތުގެ ނަބިއްާޔ ިފަޔވައި ،)ބުިތކޮށެްދީނސާ(ތު ހުިފުމްނ އިަޢބަޢްުޘާމންގާެފނަށް ކިުރްނ 
 ގެފާނު ިތްނަވނައަްށ ޢްުޘާމުނ. ެވުޢމަރުގާެފެނެދްނ . ގާެފެނެވވެގެްނަވީނ އަބޫބަކުުރމިއުއްމަތުގައި އެްނެމ މްާތ

                                                           

19191919        
هللا ޠ�ލ�ޙ�ތ� ބ
ނ� ޢ�ބ�އ
ދ� ، ޢ�ލ�ގ�ފ�ނ�އ
، ޢ�ޘ�މ�ނ�ގ�ފ�ނ�އ
، ޢ�މ�ރ�ގ�ފ�ނ�އ
، އ�ދ
ހ� ބ)ކ�ލ�ނ�ނ�ކ� އ�ބ#ބ�ކ�ރ�ގ�ފ�ނ�އ


ސ�ޢ�ދ� ބ
ނ� ، ޢ�ބ# ޢ�ބ�އ
ދ� އ�މ
ރ� ބ
ނ� ޖ�އ�ރ�ޙ�އ
، ޢ�ބ�ދ�އ�ރ�ޙ�މ�ނ� ބ
ނ� ޢ�އ�ފ�އ
، ޒ�ބ�އ
ރ� ބ
ނ� ޢ�އ�ވ�މ�އ
، އ�އ
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ގެ ެތރެއިްނ އަހުުލވިެރްނ ސުްނންަތ ަޖމާޢަތުގެ .މްއެެވހުަޢްނهللا ްށ ަޢީލ ރިަޟޔަ އަިދ ހަތުަރަވނައަ
ކަމަށް  ގެފާނު ުޢމުަރ ގެާފނާއިެއްނެމ މްާތވެގެްނވަނީ އަބޫބަކުުރ) ނަބިއްޔާއަށްފަހު( މީހުްނބައެއް

هللا ޢަލީ ރިަޟަޔ ގާެފނާއިިޚާޔލުތަފުާތވެފައިަވީނ ޢުޘާްމުނ ގެ ެމދުގައިމިބައިމީހުން  ،ަމެވސްަނ. އިއްތިފާޤުެވއެެވ
 ބައެއްމީހުން  ގެ ތެރެއިްނމިބައިމީހުްނ .ަޢންހުމާގެ ތެރެއިްނ އެންމެ މްާތވެގެންވީަނ ޮކންބޭކަލެއްކަމާއި ެމދުއެެވ

އެބަހީ ހަތުަރަވަނ ބޭކަެލްއ . (އޭގެފަހުގައި ހަނުހުްނެނވީއެެވ .ގެފާނެަށެވޢްުޘާމުނ) މްާތކަްނެދީނ(
އެއިގެ ތެރެއިން އަިދ  .ކަމަށް ިވދާޅުވެއެެވގާެފުނުނވަަތ ހަތުަރަވަނ ބޭކަަލކީ ަޢީލ.) ިވދާޅެއްުނވެއެެވ

 އެބަހީ . (ެމދުގައެެވ ތިއްބެީވ މީހުްނއިއަިދ އަނެއްބަ. ެށެވގެފާނަ މްާތކަްނެދީނ ަޢީލ މީހުްނބައެއް
ަނަމވެސް ސުްނނަތުގެ  .)އަނެއްބޭކަލެއްގެ މައްޗަށް މްާތުނކުރެއެެވ ދެބޭކަުލްނކެުރ އެއްެވސް ބޭކަލަކަށް 

) ބޭކަުލންގެ ތެރެއިްނ މްާތވެގެްނަވީނ ެދ ިމ(އިޤްރުާރެވފައިަވީނ ) ގިަނ ިޢްލުމވިެރްނ(އަހުުލވިެރންގެ 
ސުންނަތުގެ ، މައްސަލަ މޮިގތަށް ޮއްތަނަމެވސް .ކަަމެށެވ ދެން ޢަލީގާެފުނ. ކަަމެށެވ ގާެފުނޢްުޘާމުނ

. މަެދކު ނެޫނެވިމމައްސަލައާްލުމވިެރްނާނ ިޚލާފުވާމީހުްނ ިޚލުާފވެފައިވީަނ ހުުލވިެރންގެ ތެރެއިްނ ުޖްމޫހުރ ިޢއަ
) އަހުުލވިެރްނ އެބަހީ ސުްނނަތުގެ(އެބައިމީހުްނ . އަެފަދމީހުްނ ިޚލުާފވެފައިަވީނ ިޚލާފަތުގެ މައްސަލާގައެެވ

ވަނީ ) ލިބިގެްނ(ަޚލާީފކަން ށްފަހު އަަވސައްަލަމ ަޢލައިހިهللا ގެ ަރސޫލާ ޞައްަލهللا ، އީާމްނވޮާގތުގައި
އެއަށްފަހު ޢްުޘމާންގާެފަންށ އަދި އެއަށްފަހު . ުޢމަރުގާެފަނެށެވ އެއަށްފަހު. ެވއަބޫބަކުރުގާެފަނެށ
 ،މީހަކީ  ބުނެފި  ކުޑައިީމސް ބަހެއްމުެދ ބޭކަުލންގެ ތެރެއިްނ އެއްބޭކަލެއްގެެވސް ިޚލާފާަތ އެ. ަޢލީގާެފަނެށެވ

  .ެރެވސް މަގުގެއްލިފައިާވ މީހެކެެވއެމީހުންގެ ހިމަާރްށުވ
  

ސުންނަތުގެ އަހުުލވިެރްނ ، )هللاތައިމިއްާޔ ރިަޙމަހު އިުޚްލ އިސްލާމް އިބްުނަޝ(މިއަށްފަހު 
 އަހުލުބައުިތްނނާ (، ދެކެ ލޯބިާވކަމާއި 21212121'އަހުލުބައުިތްނ'ގެ  ަޢލައިހި ވަސައްަލަމهللا ޞައްަލ هللاަރސޫުލ

                                                           

 حفظه( البدر العباد محد بن عبداحملسن ގ�އ
    """"واجلماعة السنة أهل عند مكانتهم وعلو البيت أهل فضل"        21212121
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ައހުލުބަިއުތްނަންށ ހެޮޔޮކށްހުިތަމްށ ވިާރުދވެފައިާވ : އެބަހީ( ވަޞިއްޔަަތްށ ިވކުރެއް އެކަލޭގާެފުނ) ެމުދ
 هللاަރސޫުލއެބައިމީހުްނ އަިދ . ގެްނަނވާފައިވެއެެވވާހަކަ  އެބައިމީހުްނ ރައްކެާތިރާވކަމުގެ )ކަްށަޙދީޘަްތ
އެކަނބަުލންނީ ، ަންށ އިޚްތާިރްމކާުރކަމާއިއަނބިކަނބަުލއަނބިގެ ަޢލައިހި ަވސައްަލަމهللا ޞައްަލ
ހަކަ ގެްނެނުވަމށްފަހު ާވ އަނބިކަނބަުލްނ ކަމުގައި އީާމްނާވއަނބިއެކަލޭގާެފނުގެ  ގައިެވސްއާޚިރުަތ

  .ިވދުާޅވެފައިވެއެެވ
  

އަހުލުބައުިތްނަންށ ބަހުން ، ނާއިަރވާފުިޟްނެދކެ ރުޅިއަރައި އަިދ ބަދުބަސް ރައްުދކާުރ  ޞަޙާބީްނ"
) ްނނަތުގެ އަހުުލވިެރްނސު ެއބަހީ (ކިބައިްނ އެބައިމީހުްނ  22222222ުނވަަތ ަޢަމުލްނ އުނދަގޫކިުރ ަނވާޞިބުންގެ

އެބައިމީހުްނ ) ވާހަކަދެއްކުުމްނ(ެމުދ ބޭކަުލްނެގ ެމދުގައި ޖެހުުނ މައްސަލައާ އެ. އަވެގެްނެނެވަވީނ ބީަރ
ބޭކަުލންގެ ެމދުގައި ހިނގާދިޔަ  އެ. އަދި އެބައިމީހުްނ ބުާނކަމުގައިވެއެެވ. ގެްނެނެވއެއްކިބާެވ ަވީނ ދުުރެވ
ވާހަކަތައް ) ވާހަކަަތކަްށ އެ( އަިދ. ވާހަކަަތކުގައި ޮދގުވެއެެވ އައިސްފައިވާ  ބެހޮޭގުތްނ ަތކާމައްސަަލ

 ވާހަކަަތކުގެ އްަޞުލްނ އެހެްނ ުނވަތަ އެ، ތެރެއިްނ ބައެއް އުިނޮކށްފައިއޭގެުނވަަތ ، އިތުުރޮކށްފައި
ކާއި ބެހޮޭގުތްނ ވާހަކަަތ ވާހަކަަތކުގެ ތެރެއިްނ ޞައަްޙ މަިފަދ. ްށ ފުރާޮޅލައިފައިާވ ާވހަކަތައްެވެއެވކަަތޮގ

ނޫނީ އިޖުތިހާުދކޮށް . ފައެެވޙައްޤަްށ ވިާޞުލެވބޭކަުލްނވަނީ އިޖުތިހާުދޮކްށ  އެ . ަދްނނައެެވ
ބޭކަުލްނީނ ބޮޑެިތ ފާފަަތކުްނނާއި ކުިދ ފާފަަތކުްނ މަޢޫުޞްމ ވެގެްނާވ ބައެއްކަމަކަށް  އެ .ކުްށކެުރވިފައެެވ

ކަުލްނަންށެވސް އާއްމުގަޮތކަްށ ބަލާއުިރ ކުްށކެުރުވމަކީ ބޭ ެއހެެންއކަަމކު އެ. އެބައިމީހުްނ އީާމނެއްުނވެއެެވ
ބޭކަުލންގެ މިަތވިެރކަމާއި  އެ، ކެުރވިފައިާވަނަމ ބޭކަުލްނަންށ ފާފައެއް ނަަމެވސް އެ. އެކަށީގެްނާވކަެމކެެވ

 ބޭކަުލންގެ ފަހުްނ އައި  އެ، އެހެީނ. ބޭކަުލންންަށ ފާފަފުއްސެުވްނ ލިބުްނވެއެެވ ަވނަްތކަުމްނ އެފުަޟުލ
ބޭކަުލންންަށ ފުއްސަވާ  ވަނީ އެސުބާުޙނަހޫ ވަަތޢާލާ هللا ފާފައެއް  ފުއްސަާވ އެތައްުނ ަންށްނމީހު

ހެލަާފަދ ފާފަތައް ުފ ނުބައި، ފަދަ  ބޭކަުލންގެ ފަހުްނ ާންނާނެނ ިމކަމުގެ ސަބަބަކީ އެ. ދެއްވާފައެެވ
  .ބޭކަުލްނ ކިބައިގައިވެއެެވ ންތައަްތކެއް އެހެޮޔކަ

ން ަތކުގެ ހަދްީޘަވސައްަލަމަޢލައިހި هللا ގެ ަރސޫާލ ޞައްަލސުބާުޙނަހޫ ވަަތާޢާލهللا 
ބޭކަުލންގެ ތެރެއިްނ  ައިދ އެ. ޤުަރނުގެ މީހުްނެނެވ ބޭކަުލްނީނ އެްނެމ ހެޮޔ ޘާބުިތވެފައިވޮާގުތަގއި އެ

ބޭކުަލންގެ ފަހުްނ އައި މީހުން  އެ، ބޭކަަލކު ަޞދަޤާތެއްގެ ޮގތުގައި ހޭަދކާުރ މުއްދެއްގެ ިމްނވުަރ
  .ިތވިެރވެގެްނވެއެެވޮގތުގައި ހޭަދކާުރ އުުޙުދ ފަރުބަަދވަރުގެ ަރަންށވެުރ ަމ ަޞދަޤާތެއްގެ

                                                           

  .ބ�އ�ކ�ވ� ތ�ރ�އ
ނ�ވ�  ޖ�ނ�ގ�ޚ�ވ�ރ
 ނ�ވ�ޞ
ބ�ނ�ނ�ކ�         22222222
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 ކުރެވުުނ ަނމަވެސް އެ  ފާފައެއް ބޭކަުލންގެ ތެރެއިްނ ބޭކަަލކަްށ އެ، ކަްނމިހެްނކުރިއުިރ
އް ފޮހެލަާފަދ ހެޮޔކަމެއް ުނވަތަ އެފާފައެ. ޮއެވާދނެއެެވ ޑައިެގންފައިެވަވބޭކަުލްނ އެފާފައަްށ ތައުބާ

ުނވަތަ ، ގައި ކުރިއަރައި ިދުޔމުގެ ސަބަބުން ބޭކަުލްނ އިސްާލްމުވުމ ުނވަަތ އެ 23232323.ޮއެވާދނެއެެވ އިކުރައްވަާފ
ވާ އެކަށީގެްނަމކީ ުވގެ ޝާަފޢަތުގެ ސަބަބުްނ އެފަާފ ފުއްސެވަސައްަލަމަޢލައިހި هللا މުޙައްަމުދ ޞައްަލ

 އެ ުނވަަތ . ެނެވބޭކަުލްނ ބޭކަުލްނނަކީ ޝާަފޢްަތ ލިބުްނ އެންމެ ޙައްޤުކަްނ ބޮޑު އެ، އެހެީނ .ކަެމކެެވ
 24242424.އެފަާފ ފުއްސެުވަމކީ އެކަށީގެްނވާކެަމކެެވ ތެއް ެމުދވިެރުވމުގެ ސަބަބުްނމުޞީބާބޭކަުލްނަންށ ުދިނޔޭގައި 

ބޭކަލުން ކުރެއްިވ އިޖުތިހާދެއް ވާނީ  އެ ، ވީއުިރ. މިއީ ހަމައެކަިނ ކުރެވޭ ފާފައެއްގެ ވާހަކައެެވ
ަނަމ އެއް ނުބައިވެއެްޖ. ަރނގުަޅކަމުގައިާވަނަމ ެދ އަޖުުރ ލިބޭހުއްެޓެވ) އެ އިޖުތިހާުދ(؟ ކިހިަނކުންތޯއެެވ
  .އެކަަމްށ ފާފަފުއްސެޭވ ހުއްެޓެވ، އަޖުުރ ލިބި

ބޭކަުލންގެ  އެ، ަޢަމލަުތކާއި) ނުބައި(ބޭކަުލްނަންށ ކެުރވިފައިާވ  އެ، ހަމައަެފދައިްނ
ައޅާބަާލއުިރ އެއީ ވަަރްށެވސް ކުިދ  ބޭކަުލްނަންށ ކެުރވިފައިާވ ހެޮޔކަންތައަްތކާ އެ، ވިެރކަމާއިފްަޟުލ

އަށާއި އެއިލާހުގެ هللا ) ކަލުން ކޮށްފައިާވ ހެޮޔ ޢަަމލަުތކުގެ ތެރޭގައިބޭ އެ. (ކަންތައަްތކެކެެވ
، ނަޞުްރިދުނމާއި ) ީދަންށ(، ހިޖަުރކުުރމާއި، އެއިލާހުގެ މަގުގައި ޖިހާުދކުުރމާއި، ަރސޫލާއަްށ އީާމްނުވމާއި

 ށް ބޭކަލުންގެ ސީރަަތ އެ .ާޞލުިޙ ަޢަމލުތައްކުުރްނ ވެއެެވ، ިޢލްމު އުގެުނމާއި ަމނާްފކަުރިނިވ
ސުބާުޙނަހޫ هللا އެނގިގެްނާދީނ  ލައިިފ މީހަކަްށހިންގާކިަޅޒަަރކުްނ ަނ) ަޢުދުލވިެރ(ިޢްލުމވިެރކަމާއި 

އަިދ އަެފަދ މީހަކަްށ ކަަށވުަރވެގެްނދާނީ . ަވނަްތވިެރކަެމެވފްަޟުލވާފައިާވ ބޭކަުލްނަންށ ދެއް އެވަަތާޢާލ 
ޤުކުރެއްވުން އެްނެމ ހެޮޔ ވެގެްނާވ ަޚްލ) ަޚލްޤުކުރެއްިވهللا (ުޔންނަށްފަހު އްބޭކަުލްނަނކީ ނަބި އެ

 އެފަދަ ( އަިދ. އެއީ އޭގެކިުރްނެވސް އަިދ އޭގެފަހުްނެވސް އަެފަދ މާިޘލެއްެންތ ބޭކަުލްނެނެވ .ކަމުގައެެވ
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 މި ، އެހެީނ. ފައިާވ ބޭކަުލްނކަެމެވިޚޔުާރކެުރިވއުއްމަތުން  ބޭކަލްުނަނކީ ިމ އެ) މީހަކަްށ އެނގިގެންދީާނ 
  ".އަިދ އެންމެ މިަތވިެރވެގެްނާވ އުއްމެަތެވ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެްނެމ ހެޮޔވެގެްނާވهللا އުއްމަަތކީ 

  
މެދު ބަާޔްނވެގެްނ ިމިދޔައީ ރަސޫުލްނނާއި ނަބިއްުޔްނަނށްފަހު އެންމެ ހެޮޔވެގެްނާވ ބޭކަުލްނާނ  

ާޞލުިޙންގެ ކިބައިްނ އައިސްފައިާވ ބަސްފުޅަުތކުގެ ތެރެއިްނ ފަސް އްެމުދ ސަލުަފޮގާތ ެދކެންޖެހޭ އަހެަރެމްނ

  !އެހުރިހާ ބޭކަުލްނަންށ ރުއްސުްނ ލައްާވިށ هللا .މާިޘެލެވ

ޞާަޙބީްނނަށް ބަދުބަސް ރައްދުކުުރަމކީ ޤުރުއާނާަށއި ސުންނަތްަށ ބަދުބަސް 

  .ަރއްުދކުުރމެެވ

        
ބަދުބަސް  ޚާއަްޞކުރައްވާފައިާވ ބޭކަުލްނަންށ އެ ، ޖެހޭ އެއްކަަމކީަންނެދނެގަްނ އަހެަރެމްނއަިދ 

ބޭކަުލންގެ  މީިދްނ އެހެން ޤުަރނަުތކަްށ އެ، އެހެީނ. ެމެވްނކަުރރައްުދކުުރަމކީ ީދަންށ ބަދުބަސް ރައުްދކު
  . ަފދައިން އަބޫ ޒާުރާޢ ިވދުާޅވެފައިވެއެެވ ފައިާވޭނަދްނަނާވކިުރްނވެސް . ކިބައިްނ ެމުނީވ ނައީހެެވ

  
. ގެެނސްދެއްވީ ޞަޙާބީްނެނެވ) ހަދީޘްފުޅުތައް: އެބަހީ(ިތަމްނެމނާއި ހަމައަށް ޤުރުއާނާއި ސުްނންަތ "

ބޭކަލުންގެ އުިނސިފަތައް ދައްކައި، ޤުރުއާނާއި ސުްނނަތަކީ ބާޠިލު  އިމީހުްނ ބޭުންނަވީނ އެއެބަ

. ސިފަތައް ބަާޔްނކުުރްނ އަހެަރެމްނަންށ އައުާލވެގެްނވެއެެވ އަެފަދމީހުންގެ ނުބައި. އެއްޗެއްކަމުގައިހެުދެމެވ

  ."އެބައިމީހުްނަނކީ ހަަމ ިޒްނދީޤުްނެނެވ

  . ސް ރައްުދވެގެްނވެއެެވޮކްނެމ މީހަކަްށ މިބަ ޞަޙާބީންގެ ޤަދުަރކުޑަކާުރ  
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  .ބޭކުަލްނނަށް ގެއުްލެމއްނުލިބޭެނއެެވ ޞާަޙބީްނނަށް ބަދުބަސް ރައްދުކިުރަނމެަވސް އެ

  
ބޭކަލުނަްންށ ގެއްުލމެއްވެސް  ބޭކަުލންގެ ޤަދުަރކުޑަކާުރ މީހަަކްށ އެްނެމ ކުޑަިމުންނ އެ އެ
ަފދައިްނ އެކަމުގެ  25252525ަޙދީޘްގައިާވ "ގޫުރްޓ ވެފައިާވ މީހާގެބަނ"ކުރީގައި ެދްނެނވިފައިާވ . ުނެދޭވނެއެެވ

ގެ އަމިއްަލ އެމީހާގެްއުލްނ ެދީނ  އަިދ އަެފަދމީހަކު އެ. ބޭކަުލްނަންށ ާވީނ ފައިދާއެެވ ސަބަބުްނ އެ
އަދި ، އެުފދިފައިާވނަމަ  މުެދ ނަފުރުަތކަމެއްނިެތ ލޯބިބޭކަުލްނާނ އެމީހެއްގެ ހިތުގައި އެ. ނުަފސަެށެވ
މަިފދަބޮޑު ، ފަހެ، ބޭކުަލންގެ ަރނގުަޅވާހަކަތައް ބަާޔްނކުުރމުގައިާވަނަމ ޫދ އަބަުދެވސް އެ އެމީހެއްގެ

އަދި މޮިގތުގައި ޘާބުިތކުރައްވޯާތ ެއއިލާހަްށ . ަޙްމުދކުރާހުިށކަެމެވއްަށ هللا ިނުޢމަތެއް ދެއްިވކަމަށަްޓކައި 
އަދި އެމީހެއްގެ ، ިޅވިެރކަމެއްާވަނަމމެދު ުރބޭކަުލްނާނ އަިދ އެމީހެއްގެ ހިތުގައި އެ. ުދާޢ ކުރާހުިށކަެމެވ

އަށް هللا އެކަމަށް ، ފަހެ، އެކަށީގެންނާުވ ބަސަްތކެއް ބުނާކަމުގައިާވަނަމ ބޭކަުލންނާ  ުދުލްނ އެ 
އަިދ އެމީހެއްގެ ަތުއބާގެ ދުޮރ ބަްނުދުވމުގެ ކިުރން . ިމނުބައި ފަާފކުުރުމްނ އެއްކިބާުވންހުއްެޓެވ، ބުިރވިެތެވ
ހާިތަމކަުރްނ ޖެހުމުގެ  )ތައުބާގެ ދުޮރ ބަްނުދވުގެ ސަބަބުްނ(އެމީހަކު . ެވއަށް ތައުބާުވންހުއްެޓهللا 

  !އްެޓެވހުހާިތަމކާުރ ހާިތަމކުުރަމކުްނ ފައިާދުނކުރާ  ފާއުިތުވަމށްފަހު ވަގުުތ. ކިުރްނެނެވ
  

�m��Í��Ì��Ë���Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å���Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½l  

  8:  عمران آل سورة

ަޙްއޤުްނ  އަަޅެމންގެ ހްިތަތއް ދެއްކެުވަމށްފަހުގައި، ެތުދމަގު ަންށްނައަޅެމ ! ربއޭ ައަޅެމންގެ ވިެރ " 
! ޭދެވލައްާވނ ރުަޙމްަތގެ ޙަޟްރުަތްނ هللا ަންށ އިބަ ްނއަިދ އަަޅެމ! ޭދެވއެއްކިބާ ުނކުރައްާވނ
  "!ލާހީ ގިނަގުނަ ިނުޢމަތްތައް ދެއްާވ އިލާހެެވއި ހަަމކަަށވުަރްނ އިބަ

  

  

                                                           

   14އ�ދ
  13ރ� ނ�ނ�ބ� ޞ�ފ�ޙ� ބ�އ�ލ�ވ�        25252525
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�m��R��Q��� �P��O��N��M��L��K��J��I���� �H��� � � �G��F

��X��W��V���U��T��Sl  10: سورة احلشر  

އަިދ އަަޅެމންންަށވެުރ ކިުރްނ އީާމްނިވ އަަޅެމންގެ އަުޚންނަށް ، އަަޅެމްނަނށާއި ! ربއަަޅެމންގެ ވިެރ " 

! އީާމްނިވ މީހްުނަންށ އަަޅެމންގެ ހިތަްތކުގައި ަޙސަަދވިެރކަމެއް ުނލައްާވނޭދެވ އަިދ! ފާފަފުއްސަާވނޭދެވ

  "."ރީަޙްމަވނަްތ ފަރެާތެވ، ހަަމކަަށވުަރްނ އިބަ އިލާހީ ނުހަުނ ޯއގާަވނަްތ ! ربއަަޅެމންގެ ވިެރ 

  .العاملني رب واحلمدهللا. أمجعني وصحبه آله وعلى حممد على وسلّم اهللا وصلّى

*** 

  މަރިުޖޢަުތއް 

 ر البد العباد محد بن عبداحملسن - وأرضامه عهنم هللا ريض الكرام الصحابة يف وامجلاعة السـنة أهل عقيدة .1

 البدر العباد محد بن عبداحملسن - ةوامجلاع السـنّة أهل عند ماكنهتم وعلوّ  البيت أهل فضل .2

 العسقالين جحر ابن ظحلافا – البخاري حصيح رشح الباري فتح .3

 النووي اOين حمي اإلمام – احلّجاج بن مسمل حصيح رشح املهناج .4

 آYدي العظمي الصديق أرشف محمد احلق رشف عبدالرمحن أيب – داوود أيب سنن رشح املعبود عون .5

 الباين شـيخ – ماجة ابن ضعيف و حصيح .6

 الباين شـيخ :حتقيق – الطحاوية عقيدة رشح .7

 حنبل بن أمحد اإلمام – أمحد مسـند .8

  قامس بن عبدالرمحن بن محمد – الواسطية العقيدة رشح .9


