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َرسَ فَ تَ  َ َي  َدَ ي َحَ وَ الَتَةَ مَ ك 
ތައުޙީދުގެ ކަލިމައިގެ 

 ތަފްސީރު 
 الشيخَحممدَبنَعبدَالوهاب ލިޔުއްވީ:

 

 أمحدَحمصنَحممد ތަރުޖަމާކުރީ:
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 މުތަރުޖިމުެގ ަބސް 

 احلمدَهللَربَالعاملنيَ،َوَالصالةَوَالسالمَىلعَنبيناَحممدَوَىلعَآهلَوَصحبهَأمجعني.

َرسَ فَ تَ  َرمحهَ–ިއމާުމްއ ދަުޢާވ އަްލމުޖަްއދިުދ އައްޝަިއްޚ ުމޙަްއމަުދ ބުްނ ޢަްބދުލް ވަްއހާބު ިމ ފޮތަީކ  التَّْوِحْيدَِِةَ مَ ك  ََي 
ަތޢާލާ ެއއްކަމުަވންތަ ކުުރމަކީ هللا ަވންތަ ކުުރމެވެ. ަތޢާލާ ެއއްަކއުهللا ހެ ތަުއޙީދަީކ . ފަ ގެ ކުުރ ިރސާލާއެކެވެ -َاهلل

އެްއވެްސ  އެއްކަުއވަންަތ ނުކުާރ ީމހެއްެގ ކިބަިއން ހުއެއިލާ  ތަޢާލާ هللا ަޝރުޠެވެ. ކޮންެމ އަޅުަކމެއްެގ ވެްސ ފުރަަތަމ 
 ޤަބޫލުނުުކރައްާވނެެއވެ.  އަޅުކަމެއް 

ެއްނމެ ފުަރތަމަ ކުރަންެޖހޭ ކަމަކީ  ލާ އެއްކަުއަވންތަ ކުާރމީހަކަށް ވުަމށްޓަކައިތަޢާهللا މުވަްއޙިދަަކށް ުވމަށްޓަކައި ުނވަަތ 

ދުލުްނ ކިޔުެމވެ. ެއއާިއ އެުކ އޭެގ ާމަނ ެއ ީމހަކަްށ ެއނެގންޖެެހއެވެ. އަިދ ެއ   اهللَإالَاَهلإَالތައުޙީދުެގ ކަލިަމ 

ާއދާ ކުަރންެޖހެއެވެ. އަިދ އެކަލިަމ ަމގު  ޒިމްެވގެްނދާ ަކްނތައް ތިމާ ކަލިމަ ކިޔުމުެގ ސަބަުބން ިތާމގެ ަމއްޗަްށ ލާ
ތާޢާލާައްށ هللا ކަްނ ކަމުަގއިާވ  އަިދ އެކަލިމަ ލާޒިމްކުާރ ދެ ެއވެ. ދައްކާގޮތަްށ ިތމާެގ ދިިރއުުޅްނ ބައްޓަންކުރަްނޖެހެ

އަޅުކަންތަްއ ޚާލިޞްކުުރމާއި އެިއލާހު ފިޔަވަިއ އަޅުަކންކުރެވޭ ެއހެންފަރާތް ތަަކށް ކާފަުރވުން ާވޖިބުވެެގންެވއެވެ. ފަެހ 
ޮކށްިދނުަމށްޓަކަިއ ޝަިއޚް މި ފޮްތ މިކަންތަްއ ބަޔާން ކުރަްނޖެހޭތީޔުމާއެުކ މިފަދަ މުިހއްުމ ކަންތަްއ ިމ ކަލިމަ ދުުލންކި

ބުްނ ސަލާމަތްޮކށް ުސވަރުގޭެގ ާދއިީމ އުާފ ޒާލިޔުއްވިެއވެ. ެއއީ މީސްތަކުްނ ނަރަަކއިގެ ދާިއމީ ވޭްނދެިނިވ އަ
ބިާނ ވެެގންަވނީ މިކަލިަމ އާިއމެުދ ިއންާސނާ  ާޙިޞލުވުން  ަކންތައް  ދެއެމީުހްނނަްށ ޯހދަިއ ިދނުަމށްޓަކަެއވެ. ފަެހ މި 

. ެއހެންކަުމން މިކަިލމައިގެ ޢިލްމު ހޯދައި މިކަލިމައިގެ ތަްފސީރު އުނެގނުމަކީ ޮކންެމ ށެވެކުރާ ގޮތުގެ މައްޗަ ޢަމަލު

ََ)ތަޢާާލ ަވީޙކުރައްވާފަިއވެެއވެ. هللا މުސްލިެމއްެގ ަމއްޗަްށާވ ޢަިއނިްއޔަ ފަުރޟެކެވެ.  ل مَ ٱف  نتهَرَع 
 
ََۥأ هَ َل  ـٰ ََإ ل  هَرٱَإ الت  (... للـت

ީއ އެއިާލހު ފިޔަވައި ޙައްުޤވެެގން ައޅުކަންކުެރވޭ ެއހެން އިލާހަކު ނުާވ އިލާުހކަން ތިޔަބައިީމހުްނ هللاފަހެ  ”މާނަީއ:

  (91َحممد)َ “ދެނެަގްނނާެށވެ.

ާމ ކުުރމުގެ ސަބަބުްނ ފަިއާދ އަޅުަގނޑުެގ ުދޢާއަީކ ވިާހވެްސ ިގނަ ބަޔަަކށް މި ރިސާާލ ިދވެިހ ބަަހށް ަތރުޖަ

 .آمنيތަޢާލާ ޤަބޫލުކުަރއްާވ ޢަމަެލްއކަމުގައި ެލއްުވމެވެ. هللا ލްުވމެވެ. އަިދ ިމ ޢަމަލަީކ ޞިޙާ

  أمحدَحمصنَحممد

5341َصفر02ََ

 املدينةَاملنورة
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َإالَا) َهلإ ުބ މުޙައްމަދު ބުން ޢަބްދުްލ ވައްހާ ބެހޭގޮތުން އައްަޝއިޚު އާގެ މާނަ (اهللَال

ދެން ފަހެ ެއސުވާލުގެ ޖަާވބުގައި އެކަޭލގެފާނު ިވދާޅުވިއެވެ: އާއި ސުވާލު ކުރެވުނެވެ. هللا ރަޙިމަހު

އަކީ  (اهللَإالَاَهلإَال)މި ކަލިމަ  ެނގަްނނާށެވެ!ރަޙުމަތް ަލއްވާށިއެވެ! ިތބާ ދެ ތިާބޔަށް هللا

 ކުފުރާއި އިސްލާމްކަމާއި ދެމެދު ފަރަޤު ކުާރ ކަލިމައެެވ.

އަދި މި ކަލިމަ   ންނުާދނޭ އުޅައްގަނޑެވެ.އަކީ ތަޤުވާގެ ކަިލމައެވެ. އަދި އެއީ ކަނޑައިގެމި ކަލިމަ
އަކީ އިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އެކަލޭގެފާުނގެ ަދރިފަސްކޮޅުގައި ދެމިގެްނާވ ކަލިމައެއް ކަމުގައި 

 މަށް ޓަކައެވެ.ގެ މަަގށް ެއނބުރިއައުهللا އިމީހުން ލެއްވި ކަލިމައެވެ. އެއީ އެބަ 

ޖާިހލުކަންމަތީ ގުމަކާއި ުނލާ ނީކ އޭގެ މާަނ އެމުރާދަ މިކަލިަމ ދުުލންކިޔުމުގެ  [ވުމަށްޓަކައިއީމާން]
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މުނާފިުޤންެވސް މި ކަލިމަ ކިޔައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް  މެއް ނޫނެވެ.ކިޔު

ތަޢާާލ هللا ނަރަކައިެގ އަޑީގައި ާކފަރުންނަްށވުެރ ތިރީގައެވެ.  އެބައިމީހުން ހިމެނިގެްނވަނީ 

نيَ ٱَإ نَت)ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ق  ف  ـٰ ن  ََل مر ر كَ ٱَف  لَ ٱَدلت
ف  س 

نَ َْل   ހަމަކަށަވަރުން، ”މާނައީ:  (...نلتارَ ٱَم 

ފިޤުންނަކީ އެ މުނާ (941َالنساء) .“ން ވާހުށީ، ނަރަކަިއގެ އެންމެ ދަށުވަތްގަނޑުަގއެވެމުނާފިޤު

 އެކުވެސްމެވެ. އި ކަމުގައި ވުމާކުރާ އަދި ޞަަދޤާތް ކުރާ ބަޔަކުނަމާދު

ެނގަެނ ދެކީ ިމ ކަިލމައިގެ މާނަ ހިތުން މަޢުރިފާކޮށް މުރާދަ މިކަލިމަ ކިޔުމުގެހެނެއްކަމަކު އެ
ކެ ޯލބިވުެމވެ. މިކަލިމަ ދުލުްނ ކިޔުމެވެ. އަދި މި ކަލިމަޔަްށ ޯލބިކޮށް މި ކަލިމައިގެ އަހުުލވެިރންދެ

 ޢަލައިހިهللا އްޔާ ޞައްލައި ޚިލާފުވާ ބަޔަކަށް ރުޅިވެިތވެ ޢަާދވާތްތެރިވުމެވެ. ަނބިއަދި މި ކަލިމައާ

ََال َق ََنَ مَ  َ)ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާަފއިވާ ފަދައިންެނވެ.  َ َإ َال  َإ ََهل  َلَ مر َََاهللَرالت މާނައި:  (َ ...اص 

އެހެން ރިާވަޔތެއްގައި ވެއެވެ.  “ކިޔައިފި މީހާއެވެ.ރިކަމާއކީ އިޚްާލޞްތެ اهللَإالَاَهلإَال”

http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book80/Hits14757.htm
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َال َخَ ...) އެކީ އެކަލިމަ ކިޔައިފި  ތެރިކަމާޞްމީހެއްގެ ހިތުން އިޚްލާ އެ ”މާނައީ: (...هَ بَ ل َق ََنَ مَ َةَ ص 

އެމީހެއްގެ ހިތުން ”މާނައީ: (...هَ بَ ل َق ََنَ مَ َاقَ ادَ ص َ...)އެހެން ރިވާަޔތެއްގައި ވެއެވެ.  “މީހާއެވެ.

َق ََنَ مَ )އަދި އެހެން ހަދީޘެއްގައި ވެއެވެ. “ ކިޔައިފި މީހެކެވެ. އެކަލިމަ އެކީ ތެދުވެރިކަމާ َال  َ َإ َ:َال  َهل 
َإ َ َوَ َاهللَرالت َيَرمَ ب ََرَ فَ كَ ، ިފޔަވަިއ هللا ކިޔަިއ  اهللَإالَاَهلإَال ”މާނައީ: (...اهللَ َونَ دَرَنَ مَ َدَرب َعَ ا

 “ކެއްޗަށް ކާފަރުވެއްޖެ މީހާއެވެ.އަޅުކަންކުރެވޭ އެހެން ތަ

 
މެދު ޖާހިލުެވަފއިވާކަމަށް ދަީލލުިލބޭ އެތަށް ޙަދީޘްތަކެއް  ދި ގިނަ ަބޔަކު މި ޝަހާދަތާއަ

 ވާރިުދވެގެން އައިސްފައިވެެއވެ. 

ފިަޔވައި هللا ޘާބިތު ކުރުމެކެވެ.  ނަީފ ކުރުމަކާއި ވެ! މިކަލިމަ އަކީެނގަންާނށެދެންފަހެ ތިބާ ދެ
އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުރުން ނަފީކުރުމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަސޫުލބޭކަލުނަށް އަޅުކަްނ 

ޢަލައިހި ަވސައްލަމަ ކަމުގައި هللا ކުރުންވެސް ނަީފވެގެްނވެެއވެ. އެއީ މުޙައްމަދު ޞައްލަ
ްނ ިޖބްރީްލ ޢަލައިހިއްސަލާމް ކަމުގައި ވިޔަސްމެވެ. ދެްނ ގެ ތެރެއި. އަދި ަމލާއިކަތުންވިޔަސްމެވެ

ތިއްބެވި ަނީބބޭކަލުންނާިއ މަލާއިކަތްބޭކަލުްނނަށް ވުރެ ެއބޭފުޅުންެގ މާތްކަން ބޮުޑވެގެްނވުާމ 
 ތަޢާލާއަށް އެކަިނ އަދާކުރުން ޘާބިތުކުރުމެވެ.هللا އެކުވެސްމެވެ. އަދި އަޅުކަންތައް 

ްށ ތަޢާލާ އެއިލާުހގެ ނަފްސުފުޅަهللا ޖެކަމުގައި ވަނީަނމަ މިކަންތައް ތިބާޔަށް ފަުހމު ވެއް
ޞިފައިން ރެވިއޮްށޓަރެއްގެ ބަރުދަންކަމުގައި ވިޔަސް މުޙައްމަދު  އުލޫހިއްޔަތުގެ ޘާބިތުކުރައްވާފައިވާ

ވެސް ފަރާތަކަށް ޢަަލއިހިއްސަލާމް އާއި އެހެން ޢަލައިހިވަސަްއލަމައަށާއި ޖިބްީރލް هللا ޞައްލަ
 ހުއްޓެވެ. ރައްާވފައިވާކަން ތިބާ ވިސްނުން ނިސްބަތްކުރުން ަނފީކު

ޝައިޚުގެ  ] އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޒަމާނުގައި  އުލޫހިްއޔަތަށް ނެަގންާނށެވެ!ދެންފަހެ ތިބާ ދެ
 .އޭ ކިޔައެވެ “ވިލާަޔތު”ުނވަތަ ިތބި ޢާއްމުްނ "ސިއްރު"  [ޒަމާނުގައި 

http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book80/Hits14761.htm
http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book80/Hits14761.htm
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 އެކުެލވޭ ަވލީވެިރޔާއެވެ. ބާރު ނެގަތުމުގެދެ “ސިއްރު ”ގެ މާނައަކީ އެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި އިލާހު
 .ލާހުންތަކަކަށް ހަދާ ވާހަކައެވެ] މިތާނގައި ޝައިޚުެގ މުރާދަކީ އެބައިމީހުން ވަީލވެރިްނ އި

ޢާއްމުން މި މީހުންނަށް ކިޔައި އުޅެނީ "އަލްފަޤީުރ"  [އަޅުކަންކުރެވޭ ކޮންމެ ފަާރތަކީ އިލާހެކެވެ.
 ނުވަތަ "އައްޝައިޙު" އެވެ. 

 އުޅެއެވެ.  އަދި ިމފަދަ އެހެން ނަންތައްވެްސ ގޮވައި “ސައްޔިދު ”މީހުންނަށް އަދި ޢާއްމުން މި

ތަޢާލާ މަޚްލޫޤުންގެ ތެރެިއްނ هللا ގޮތުގައި  ބަކީ ޢާއްމުންނަށް ހީކުރެވިފައި ޮއންނަސަބަ
ތަާޢާލ  هللا ދުމަށްލީވެިރންގެ ގާތަށް އަޅުތަކުން ގޮސް ކަންކަމަށް އެޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ މި ވަ

އިމީހުންގެ ވާފަދަ މަތިވެިރ މަޤާމެއް އެ ވަލީވެރިްނނަށް ދެއްވާފައިވެއެވެ. ައދި އެބަރުހިވޮޑިގެން 
هللا ދު އެބައިމީހުންގެ ކިބައިން ވާްތަގށް އެދުމާއި ކިބައިން ހެވަށް އުއްމީދުކޮށް މުޞީބާތް ޖެހޭހިނ

ގެްނ ރުހިވޮޑިެެ هللا ތަކެއްކަމުގައި އެބައިމީހުން ހެދުމަށް އަޅުތަކުންނާމެދު ވާ މެދުވެރިން އާއި
 ވާކަމަށެވެ.

އާއި ދެމެދުގައިާވ هللا ފަހެ މި ޒަމާނުގައި ޝިރުކުގެ އަހުލުވެރިން އެަބޔަކީ ތިމަންނަމެންނާއި 
ކުރީގެ މުޝްރިުކން ކިޔައި އުޅުނީ  [ަވލީވެިރންނަށް] މެދުވެރިންތަކެއް ކަމުގައި ބުނާ މީހުންނަށް

َإالَاَهلإَال)އިލާހުންނެވެ. ފަހެ ެމދުވެިރ ކުރާ ފަރާތަކީ އިލާހެކެވެ. އެހެންކަމުން މީހާގެ ދުުލން 
 ކިޔާލުުމން އޭނާ ެއ ނަފީ ކުރަނީ އެ ހުރިހާ މެދުވެރިންތަކެވެ. (اهلل

ކަމެއް  ދެއި ަވނީނަމަ ފަހެ މިކަންތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެނގެން ތިބާ ބޭނުންކަމުގަ
 ނގުން ހުއްޓެވެ.އެ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެބަޔަކާއި ހަނގުރާަމ ކުރައްވައި އެބައި هللا ފުރަތަމައީ: ނަބިއްޔާ ޞައްލަ 
މީހުން ޤަތުލުކޮށް އެބައިީމހުންގެ މުދާތަށް ނަްނގަަވއި އެބައިމީހުންގެ އަނބިްނ އަޅުވެތިކުރެއްވި 

هللا ވެެއވެ. ސުުބޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ތައުޙީުދ އައްރުބޫބިއްާޔ އަށް އިޤުރާރުهللا ކާފަރުންވެސް 
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ވާކަމަްށ ކުރައްާވ އެހެންފަރާތެއް ނުޤުދެއްވާ، ކަންތައްަތއް ތަދުބީރުފިޔަވައި ަޚލްޤުކުރައްވާ ، ރިޒު 

ََ) ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްާވފައިވެއެވެ.هللا ވެެއވެ. އެބައިމީހުން އިޤުރާރު ن  َم ا م قركر زر نَي ر  َم  َٱقرل  آء  م  لست
َٱوَ  ل كر م  نَي  مت

 
َأ ر ض 

َوَ ٱْل   ع  م  َٱلست ب ص 
َْل   جر ر 

نَُير  م  َو  ر  َٱـٰ ن  َم  ت َٱل َح  جر ر 
ُير  َو  ي ات  َٱل م  ن  َم  ي ات  َٱل م  ا ل َح  

َ ب ارر َيرد  ن م  رَ ٱو  م 
َ ۚ ِِْل   رون  ول ي قر ٱف س 

هَر  ۚ ِِللـت
ونَ  تتقر َت  ف ال 

 
َأ ل  قر ކަލޭގެާފނު ިވދާޅުވާެށވެ!  ”މާނައީ: (.َف 

ދެްއވަީނ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ުނވަތަ އިވުމާއި ފެނުން ިރޒުޤުތިޔަބައިމީހުންނަށް އުޑުްނާނއި، ބިމުން 
ވެގެްނވަނީ ކާކަށްހެއްެޔވެ؟ އަދި މަރުެވފައިވާ ަތކެތިން، ދިރޭތަކެތި ނެރުއްވައި، ދިރޭތަކެތިން މިލްކު

ކުރަްއވަީނ ތަދުބީރުމަރުވެފައިވާ ތަކެތި ނެުރއްވަނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ައދި އެންމެހާ ކަންތައް 
އެވެ. ދެން ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާެށވެ! ފަހެ،  هللاން ބުނާނެތެވެ. )އެއީ( ކާކުހެއްޔެވެ؟ ފަހެ، އެއުރެ

 (31يونسَ) “ވެރި ުނވަނީހެއްެޔވެ؟ތަޤުވާ ތިޔަބައިމީހުން )އެކަލާނގެައށް( 

ޢަލައިހި هللا އެއީ މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ އަދި މި ކަމަކީ މީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
ތަޢާލާގެ ުރބޫބިްއޔަތަށް އީމާންވުމާއެކުވެސް هللا ވަސައްލަމަ އެަބޔަކާއި ހަނގުރާމަކުރެއްވި ކާފަުރން 

އަިދ އެބައިމީހުންެގ ލެއާއި މުާދވެްސ އެބައިމީހުންނަށް އިސްލާްމ ދީނަްށ ުނވަެދވުުނ ކަމެވެ. 
ހުން ޞަދަޤާްތވެސް ކުރިއެވެ. އެބައިީމހުން ޙައްޖުވެސް ޙުރުމަތްތެރިވެގެން ނުވިއެވެ. އެބައިމީ

އަްށ هللا އަށް އަޅުކަންވެސް ކުރިއެވެ. އަދި هللا ކުރިއެވެ. ޢުމްރާވެސް ކުރިއެވެ. އަދި 
 އެއް ޙަރާމްކަްނތަކުން އެބައިމީހުން ދުރުެހލިވެސް ވިެއވެ.ބިރުވެިތވެ ބަ

ންގެ ެލޔާއި މުދާ ަޙލާުލވީ އެހެން ކަމަކާ އެހެނެއްކަމަކު އެބައިމީހުންނަކީ ކާފަރުންނަްށވެ އެބައިީމހު
]މިއީ އެނގެްނޖެހޭ ކަމުގައި ޝައިޚު ކުރީގައި ވިދާުޅވެފައިވާ ެދ ކަމުގެ ތެރެއިން  ހެދިއެވެ.

ުރބޫބިއްާޔ ލް ތަޢާލާެގ ތައުޙީދުލް އުލޫހިއްޔާ އަށާއި ތަުއޙީދުهللا އެއީ އެބައިީމހުން  ދެވަނަކަމެވެ.[
 މުންނެވެ.ނުވުއަށް އެއްކޮށް އީމާން 

ފިަޔވައި هللا ިފޔަވައި އެހެން ަފާރތަކަށް ދުޢާ ނުކުރުމެވެ. ައދި هللا ތައުޙީދުލް އުލޫހިއްޔާ އަކީ 
އާއި ޝަރީކު ނުކުރުމެވެ. هللا  ދި އުއްމީދު ނުކުރުމެވެ. އަދިއެހެންފަރާތަކުން ހެވަށް އެ
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ިފޔަވަިއ هللا ިފޔަވަިއ އެހެންފާާރތަކުން މަދަދަްށ ނޭދުެމވެ. هللا ބާތެއް ޖެހުމުން މުޞީ
އީ ިފަޔވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ަނދުުރ ނުބުނުމެވެ. އެهللا ރާތަކަށް ޤުުރބާްނ ނުކުރުމެވެ. އެހެންފަ
ފޮނުްއވި ަނބީބޭކަލެއް ކަމުގަިއ هللا ކުރެވިގެންވާ ަމލާއިކަތެއް ކަމުގައި ވިޔަސްމެވެ. އަދި ކުއްތަން
ިފޔަވައި އެހެން ަފރާތަކުން މަދަދެއް هللا ސްމެވެ. އެހެންކަމުްނ މުޞީބާތެއް ޖެހުމުން ވިޔަ

އެހެނިހެްނ ަކންކަން ތައުޙީދުްލ އެދިއްޖެ މީހާ ހަމަކަށަވަުރން ކާފަުރވެއްޖެއެވެ. އަިދ މިފަދަ 
 .އުލޫހިއްޔާގެ ތެރެއިްނވެއެވެ

ަވސައްލަމަ އެބަޔަކާއި ޢަލައިހިهللا ޞައްލަهللا ބުާނ ކަމުގަިއ ވަނީނަަމ ރަސޫލު  ޚުލާޞާކޮށް
ހަނގުރާމަ ކުރެއްވި މުޝްރިކުން ޞާލިޙުންނަްށ ދުޢާކުރަމުން ގެންިދޔައެވެ. މިގޮތުްނ 
މަލާއިކަތުންނަށާއި ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ މަންމާ ފުޅަށާއި ޢުޒައިރުގެފާނަށާިއ 

ކުރަމުްނ ގެންިދޔައެެެވެ. ވަލީެވރިންެގ ތެރެއިން ެއހެނިހެން ބޭކަުލންނަްށ އެބައިމީހުން ދުޢާ
ތަޢާލާއަކީ ޚަްލޤު ުކރައްވާ ފަރާތްކަމާއި هللا އެހެންކަމުން އެބައިމީހުން ކާފަރުވެގެްނ ިދޔައެވެ. 

އިޤުރާރުވުމާއެކު  އެބައިމީހުން ރިޒުުޤދެއްވާ ަފރާތްކަމާއި ކަންތައްތައް ތަދުބީރުކުރަްއވާ ފަރާތްކަމަށް 
 ވެސްމެވެ.

ެގ މާނަ  (اهللَإالَاَهلإَال)މުގައި ވަީނނަަމ ތިބާއަށް ތިބާޔަށް މިކަންތައް އެނގިއްޖެ ކަ

ނަޞްރު ދެއްވުްނ އެދި ދުޢާކޮށްފި  ނުވަތަ މަލާއިކަތެއްގެ އަރިހުން ނަބިްއޔެއްއެނގިއްޖެއެވެ. އަދި 
ނުވަތަ މުޞީބާެތއް ޖެހޭއިރު މަދަދަށް އެދިއްޖެ މީހަކު ފަހެ ހަމަ ކަށަވަރުން  މީހަކު

އެ  ޢަލަިއހިވަސައްލަމަهللا ޞައްލަ هللا އިސްލާމްދީނުން ބޭުރވެއްެޖއެވެ. އަދި މިީއ ރަޫސލު
 ކުފުރެއްގެ މަތީގައި މައްކާގެ މުޝްރިކުން ވަނިކޮށް ެއމީހުންނާ ހަނގުރާމަކުރެއްިވ ކުފުރެވެ. 

ަކމާއި ރިޒުޤުދެއްާވ އަކީ ޚާލިޤުهللا ން ބުނެާފނެއެވެ: މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިން މީހަކު މިފަދައިފަހެ 
ސް ރުކުރައްާވ ފަރާތްކަްނ އަހަރެމެންނަށް އެނގެއެެވ. އެހެންނަމަވެފަރާތްކަމާއި ކަންތައްތައް ތަދުބީ

ލިޙުންގެ އެ ޞާ ކުރެވިގެންވާ ބަޔެކެވެ. އަިދ އަހަރެމެން އާއި ކުއްތަންهللا އެ ޞާލިޙުންނަކީ 
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ރުބުެނ އެމީހުންގެ ކިބައިްނ ދުޢާކޮށް އެ ީމހުންނަށް ނަދު  ފަރާތުން ]ޙާޖަތްތައް ފުއްދުމުގައި[
 ހުންގެ ކިަބއިން މަދަދަށް އެދެެމވެ. މުޞީބާތްޖެހުމުން އެމީ ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި

އެއިލާހުގެ  ގެ ހަޟުރަތުަގއި ޤަދަރު އުފުލިެގންވާ ަފރާތަކުންهللا އަހަރެމެން މިކަމުން ބޭނުްނވަނީ 
ކުރައްވާ އަކީ ޚަލްޤުهللا ނަމަ ންވެ. އެހެން ނޫޙަޟުރަތުގައި އަހަރެމެންނަށް ޝަފާޢަތްތެރިވުމެ

ފަރާތްކަމާއި ރިޒުޤުދެްއާވ ފަރާތްކަމާއި ކަންތައްތައް ތަދުބީރު ކުރައްވާ ފަރާތްކަން 
ތި ވާހަކައަީކ  އަހަރެމެންނަށްވެސް އެނެގއެވެ. ދެންފަހެ އޭގެ ޖަާވބުގައި ތިބާ ބުނާެށވެ. ތިބާގެ

 !މަޒްަހބުގެ ވާހަކައެކެވެއަބޫ ޖަހުލާއި އޭނައާއި އެއްފަދަވެެގންވާ މީހުްނގެ 

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުްނ އެމީހުންވެސް ދުޢާކުރަމުްނ ގެންިދޔައީ ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމަށާއި 
ތަޢާލާެގ هللا ރުގެފާނަށާިއ މާލާއިކަތުންނަށާއި ަވލީެވރިންނަެށވެ. އެމީހުން އެކަމުން ބޭުންނވީ އިޢުޒަ

ينَ ٱوَ )މި އަންނަނިވި ބަސްފުޅުަގއި ވާ ފަދައިންެނވެ.  واٱََّلت  َِّتت ذر نَۚ  ِل  آءَ َٓ ۦدرون هَ َم  و 
 
اَأ مَ َم  هر بردر َن ع 

َ برون آَإ الت ر ا
رق  ََِل  َىَللتـهَ ٱَإ ل  ل ف  އަދި އެކަލާނެގ ފިަޔވައި އެހީތެރިްނތަކެއް ހިފިމީހުން  ”މާނައީ: (زر

މެނުވީ، ތިމަންމެން  އަށް ތިމަންމެން ކުއްތަންޮކށްދިނުމަށް حضرةގެ  هللاބުނޫއެވެ. 

ތަޢާލާ ވަީޙކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަދިވެސް  (3َالزمر) .“އެތަކެއްޗަކަށް އަޅުކަމެއް ނުކުރަމުއެވެ

ونَ ) بردر ي ع  نَو  هَ ٱَدرونَ َم  اَللـت ََم  مَ َال  ُّهر ََي ُضر ال  مَ َو  هر عر رونَ َي نف  ول ي قر ءَ َو  ل  ؤر ـى ن اَه  ؤر ـى ع  ف  ندَ َشر هَ ٱَع   (للـت
ފިޔަވައި އަޅުކަންކުރަނީ، އެއުރެންނަށް ގެއްލުމެްއެވސް ނުދެވޭ، އަިދ  هللاއެއުރެން  ”މާނައީ:

 هللاބުނެެތވެ. މި ތަކެއްޗަކީ، އެއުރެންނަށް މަންފާއެއްެވސް ނުދެޭވ ތަކެއްޗަށެވެ. އަދި އެއުރެން 

  (91َيونس)َ.“ ތެރިވާނޭ ތަެކއްޗެވެްނނަށް ޝަފާޢަތްގައި ތިމަންމެހަޟުރަތުގެ 

هللا ކަމުގައި ވަނީނަަމ ، ކާފަރުން ތައް ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ިވސްނައިފިމިކަންތައް ފަހެ ތިބާ
. ފަހެ އެއީ ޚަލްޤުކުރެއްވުމާިއ ކިވާކަން ތިާބޔަށް ެއނގޭނެއެވެތަޢާލާގެ ުރބޫބިްއޔަތަށް ހެ

ތަާޢލާ އެއްކައުވަންތަ ކުރުެމވެ. هللا ރިޒުުޤދެއްވުމާއި ކަންތައްަތއް ތަދުބީުރ ކުރެއްވުމުަގއި 
ވެސް އެމީހުްނ ދިޔަީއ ޢީސާ ޢަަލއިހިއްސަލާމަށާއި މަލާއިކަތް ބޭކަުލންނަށާއި އިއެޙާލުގަ
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ތަޢާލާއާއި هللا މުގައި ވީ އެފަރާތްތަކަކީ ކަޤްޞަދު ވަލީެވރިންަނށް ދުޢާކުރަމުްނނެވެ. އެމީހުންގެ މަ
އެމީހުންނާއި ދެމެދުގައިާވ މެދުވެރިންތަކެއް ކަމުގައި ެހދުމެވެ. އަިދ އެ އިލާހުެގ ޙަޟުރަތުގައި ެއ 

ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އަދި ކާފަރުންެގ ތެރޭގަިއ )ފަރާތްތަކުން އެމީހުންނަށް ޝަފާޢަތްތެރިވުމަށްޓަކައެވެ. 
އެމީހުްނ ތަޢާލާ އަށް ރެއާއި ދުވާުލ އަޅުކަންކުރާ މީހުން ތިބެއެވެ. هللا ނަޞާރާއިންގެ ތެޭރގައި( 

ދުނިޭޔގެ އެދުންތަކުން ުދރުހެލިވެ ޒުހުދުެވރިވެ އެީމހުންނަށް ިލބޭ އެއްޗެއްވެސް މިލްކުކުރުމަކާއި 
ނާ އެއްކޮށް ދުރުހެލިެވ ންނުލާ އެހެން މީހުންަނށް ޞަދަޤާތްކުރެއެވެ. އަދި މީސްތަކު

އޭ ކިޔޭ ަތންތަްނ އަޅައިގެން އެތަންތާނގަިއ އަޅުކަންކުރަން  “ވްމިޢުޞަ ”އުސްތަންތާނގައި
ގެ ޢަދުއްވުންެނވެ. هللا ތިބެއެވެ. މި ހުރިހާ އަޅުކަމަކާ އެކީވެސް އެ މީހުންނަކީ ކާފަރުންނެވެ. 

ަބޔެކެވެ. ސަބަބަކީ ޢީސާ  ނަރަކައިގައި އަބަދަށް ާދއިމަށް ދެމިގެންވާ ގޮތުަގއި ތިބޭނެ
މީހުންނާއި މެުދ ެއމީހުންގެ ޢަޤީދާ  އި ަވލީވެިރންގެ ެތރެއިން އެެހންޢަލައިހިއްސަލާމް އާ

އަދި އެމީހުން އެ ބޭކަލުންނަށް ދުޢާޮކށް އެބޭކަލުނަްށ  ބިނާކޮށްފައިވާ ބާޠިލްގޮުތގެ ސަބަބުްނނެވެ.
 ޤުރުާބނީ ކަތިލައި ހަދައެވެ.

هللا މުޙައްމަދު ޞައްލަގުމުްނ ތިބާގެ ނަބިްއޔާ ނމަތީގައިވާ ކަންތައް ތިބާަޔށް ބަޔާްނވެ އެ
ލެއްިވ އިސްލާްމދީނުެގ ޞިފައަކީ ކޮަބއިކަން ތިބާަޔށް ލައިހިވަސައްލަމަ ތިބާައށް ޮގވާޢަ

އެނގިގެންާދނެއެވެ. އަދި މިޒަމާނުގައި ތިބި  ގިަނ މީސްތަކުން އެ ދީނާއި ދުރުވެފައިވާކަްނ 
ެގ މި ޙަދީޘްފުޅުެގ ަޢލައިހި ވަސައްލަމަهللا ތިބާޔަްށ އެނިގގެންދާނެެއެވ. އަދި ަނބިއްާޔ ޞައްލަ 

َدَ ب َ)މާނަ ތިބާަޔށް ވިްސނިގެްނދާނެއެވެ. 
 
َدَ ب ََامَ كَ َايب َرَ غَ َودَرعَري َسَ َوَ َاب َي َرَ غَ َمَرسالَ الَ َأ

 
 މާނައީ: (أ

  ގޮތަށް އެނބުރި  ެގންއައީ ބީރައްޓެހި ގޮތެއްގައެވެ. އަދި މި ދީން ފެށިގެންއައިއިސްލާމްދީން ފެށި”
 “ބީރައްޓެހިކަމަށް ރުޖޫޢާވާނެެއވެ.

އަށްޓަކައި ބުަނމެވެ! ިތޔަބައިމީހުންެގ ީދނުގެ އަޞްުލގައި هللا ވެ! ްނނޭ ފަހެ އަޅުގަނޑުގެ އަޚު
ހިފާށެވެ.  ފަހެ މި ދީނުެގ ފެށުމަކީވެސް އަިދ ނިމުަމކީވެސް އަދި ބިންަގލަކީެވސް އަދި އެންެމ 
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އަޅުކަންކުރެޭވ  ތަޢާލާ ިފޔަވައި ޙައްޤުގޮުތގައިهللا   އެވެ. اهللَإالَاَهلإَالَأنَشهادةއުހަކީވެސް 

ައިދ  ނެގަންނާެށވެ.ލިމައިެގ މާނަ ތިަޔބައިމީހުން ދެ އިލާހަކު ނުވާކަމަށް ހެކިވުެމވެ.  ފަެހ މި ކަ
ށް ތިޔަބައިމީހުން ލޯބިކުާރށެވެ. އަދި މިކަލިމައިގެ އަހުލުވެރިްނދެކެ ތިޔަބައިމީހުްނ މި ކަލިމައަ

ވިޔަސް މި ކަލިމައިގެ އަހުލުވެރިްނނަީކ ލޯިބވާށެވެ. އަދި ކިތައްމެ ދުރުގައި ތިބި ަބޔަކު ކަމުގައި
ިފޔަވައި އަޅުކަންކުރެވޭ އެހެްނ هللا ] ޠާޢޫތުންނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ އަޚުންކަމުަގއި ހަދާށެވެ. އަދި

އެަފރާތްތަކަކީ މީސްތަކުން އެ ފަރާތްތަކަށް އެކުރާ ]ތިަޔބައިމީހުން ކާފަރުވާެށވެ. އަދި  [ފަރާތްތަކަށް
ޢަދާވާތްތެރިވެ ރުޅިވެތިވާެށވެ. އެފަރާތްތަކާއި   [ބަޔެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ ވާއަޅުކަންތަކަށް ރުހިގެން

އަދި އެފަރާތްތަކަށް ޯލބިކޮްށ އެފަރާތްތަކުގެ ދިފާޢުގައި ޖަދަލުކުާރ ުނވަތަ އެފަރާްތތަށް ކާފަރުނުުކާރ 
ރާތްތަކުގެ ހޭަބޔެއް ނޫނޭ ނުވަތަ ތިމަްނނައާ އެފަބެ ުނވަތަ އެފަާރތްތަކަކީ ތިމަންނައާމީހުންނަށް  
ނުޖައްަސވަޔޭ ބުނި މީހުްނނަށް ިތޔަބައިމީހުން ރުިޅވެތިވާެށވެ. ފަހެ އެފަދައިން هللا ތަކުލީފެއް 

ަވނީ އެފަރާތްތަކާއި هللا . ފަހެ ެގ ަމއްޗަށް ދޮުގ ހަދައިފިކަން ކަށަވަރެވެهللا ބުނެިފ މީހަކު 
ލާހު ވަނީ އެ ( ބެހޭގޮތުްނ އެ މީހަކާ ތަކުލީފު ޖައްސަވާފައެވެ. އެހެނީ އެއި)ޠާޢޫތުންނާއި

ފަރާތްތަކަށް ކާފަރުވެ އެަފރާތްތަކުގެ ކިބައިން ަބީރއަވުން ފަރުޟުކުރައްވާފަެއެވ. އެއީ އޭނާގެ 
 ސްެމވެ.އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުން ކަމުގައިވިޔަސްމެވެ. އަދި ަދރިންކަމުގައި ވިޔަ

 އެއްަކއުވަންތަ ކުރުމުގައިهللا  އަށްޓަކައި ުބނަމެވެ! އަޅުގަނުޑގެ އަޚުންނޭވެ! ފަހެهللا ފަހެ 
ރާއިުރ ތިޔަބައިމީހުންަނީކ ބާރަްށ ހިފަހައްޓާށެވެ. ތިަޔބައިމީހުންގެ ރަްއބާއި ތިަޔބައިމީހުން ބައްަދލުކު

އަޅަމެންނަކީ ުމސްލިމުންކަމިގައި ާވ هللا! ހަށް ޝިރުކުކުރާ ަބަޔކަށް ނުވުމަށްޓަކައެވެ. ާޔ އެއިލާ
 ދި ާޞލިޙުްނނާއެކީ އަޅަމެން ލައްވާނޭދވެ. ޙާލު އަޅަމެންގެ މަރު ެގްނނަވާނޭދވެ. އަ

هللا ޞައްލަ هللا އަދި އަޅުގަނޑު ިނންމާލާނީ ިމޒަމާނުެގ މުޝްރިކުންގެ ކުފުުރ ރަސޫލު 
ޢަލައިހިވަސައްލަމަ އެބަޔަާކއި ހަނގުރާމަކުރެއްވި ުމޝްރިކުންގެ ކުފުރަްށވުެރ ބޮޑުކަން ދޭހަާވ 

 ތަާޢލާ ވަހީކުރައްވާފަިއވެއެވެ. هللا އާޔަތަކުންނެވެ.  
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إ ذ ا) مَرَو  كر ست َُّٱَم  ََلُضُّ رَ ٱَف  ََْل  ح  لت نَض  ونَ َم  عر ََت د  ا ۚ ِِإ يتاهَرَإ لت مَ َف ل مت تٰىكر َََن  ب  َاٱَإ ل 
َل 

ترمَ  ر ض  ع 
 
 ۚ ِِأ

نَ  َك  نَرٱَو  ـٰ نس   
ور اَل  فر  ޙާލު އަދި ކަނޑުމަތީގައި ތިޔަބައިީމހުންނަށް ދަތި ”މާނައީ: (ك 

އެހީއަށްއެދި ގޮާވ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެަކލާނެގ ފިަޔވައި ހިނދަކު، ތިަޔބަިއމީހުން  ޖެހިއްޖެ
އެކަެަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން ސަލާމަތްކުަރއްވައި، އެއްގަމަށް  ހާ ފަރާތެއް ގެއްލިދެއެވެ. ފަހެއެހެންހުރި

ށް ނިޢުމަތްތަކަގެންނަވައިފިހިނދު )އެކަލާނގެ ިފޔަވައި( ިތޔަބައިމީހުްނ ފުރަގަސްީދ ހިނގަިއދެއެެވ. 

ަފހެ މި އާޔަތުގައި  (76َالرساء).“ ކާރުކޮށް، ދެކޮޅުވެރިވާ މީހަކު ކަމުގައި އިންސާނާވިއެވެއިން

ތަޢާލާ ކާފަރުްނނާއި ބެހޭގޮތުން މި އަންަގވާަފއި މިވަނީ އެމީހުންނަށް ގެއްލުމެއް އައިސް هللا 
ރުން ޝެއިޚުްނގެ އަރިހުން ]މަދަދަްށ އެދި[ ދުޢާކުކުރިމަތިވުމުން އެމީހުންެގ ބޮޑުންނަށާއި 

އެއްވެސް މެދުވެިރޔެްއ  އަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއިއެކީهللا ހަކައެވެ. ައދި ދޫޮކށްލާ ވާ
ދި އެމީހުން ގެއްލުމުން ސަލާމަތްވެ އަދުޢާޮކށް މަދަދަށް އެދެއެވެ.  ބައިވެރިކުރުމެއްނެތި

 އަށް ޝިރުކު ކުރަންފަށައެވެ.هللا ނެއްކާވެސް ކަންތައްތައް ފަސޭހަވުމުން އަ

އަދި އަޅުގަނޑުމެންެގ ިމ ޒަމާުނގެ މުޝްރިކުްނ ޢަމަލުކުރާގޮތް ތިާބޔަްށ ެފންނާނެއެވެ. އަދި 
އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އެމީހުންނަކީ ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިްނ ކަމުގައި ދަޢުވާ 

މުގައި ގަދައަޅައި ކުރާކަމުގައި ބެެލވެއެވެ. ެއމީހުންގެ ކިބައިގައި ޒުުހުދވެރިކަންވެެއވެ. އަދި އަޅުކަ
މަސައްކަތްކުރެއެވެ. އެހެން ނަމަވެްސ އެ މީހުންަނށް ގެއްލުމެްއ އައިސް ކުރިމަތިވާ ހިނުދ 

މިގޮތުން ފިޔަވަިއ އެހެންފަރާތްތަކަށް ދުޢާކޮށް މަދަދަށް އެދެން ފަށައެވެ. هللا އެމީހުން 
ވެިރ ވެަފއިވާ ޒުހުދު ރުުނގައި އަވަހާރަަވނަ ޤަ 3ހިޖުރައިން ]ކުރުޚީ -އަލް  ފުމިސާލަކަށް: މަޢުރޫ

ވަަނ ޤަުރނުގައި އަވަހާަރވެފައިވާ ޙަްނަބީލ  7ހިުޖރައިން ]ދުްލޤާިދރު ީޖލާނީ އާއި ަޢބް [ބޭކަލެއް
هللا ޢުމަރު ރަޟިޔަ]އަދި އެއަށްވުރެ މަތިވެިރ ބޭކަލުްނގެ ތެރެއިން  [މަޒްހަބުގެ ިޢލްމުވެިރޔެއް

ޢަންހުމް هللاަރޟިޔަ-ުނލް ޢައްވާްމ ރު ބުއިޒައިދު ުބނުލް ޚައްޠާުބ އާއި ުޒބަ  [ޢަންހުގެ އަޚް
هللا ތް ނަބިއްާޔ މުޙައްމަދު ޞައްލަމަތިވެިރބޭކަލެއް ކަމުަގއިވާ މާ އާއި އެއަށް ވުރެ  -ޖަމީޢަން
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ށްވުރެ އަދި އެއަ  !اناملستعَاهللއަރިހުން މަދަދަށް އެދި ދުޢާކުރެއެވެ.  ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ 

ތަޢޫތުންނާއި ާކފަރުންނާއި މާިރދުންެގ ކިަބއިން މަދަދަށްއެިދ  މީހުންއިއެބައެއީ މާ ބޮޑުކަމެއްވެއެވެ. 
ަޝމްސާން އާއި އިދުރީސް )މީނާއަށް އަޝްޤަރު އޭ ވެސް ކިޔެއެވެ.( ދުޢާކުރެއެވެ. މިގޮތުން 

އިޙުގެ ުދވަސްވަުރގައި ިމ މީސްމީހުންނަކީ ޝެ]އާއި ޔޫސުފު ަފދަމީހުްނނަށް ދުޢާކުރެއެވެ. 
 [އަޅުކަންކުރަމުން ދިޔަަބޔެކެވެ.ރުތަކަށް ޤަބު  ގެއެބައިމީހުން ޢާއްމުން

َوَاهللَاعلم.

 .وىلعَآهل،َوصحبهَأمجعني.َآمني احلمدَهللَأوالَوآخرا،َوصىلَاهللَىلعَخيَخلقه:َحممدا

 

 

َ


