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 މުޤައްދިމާ    ٤مادة التوحيد 
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   وعلى آله وصحبه أمجعني. احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެޤައުމުގެ ސްކޫލު ތަކުގައި މިދަރުސް ތަކަކީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 

"ތައުޙީދު" ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ފޮތްތައް އަސްލެއްކަމަށް ބަލައި، އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

ބިންގަލަށް ވާއިރު ކުޑަކުދިންނަށް  އެއްކައުވަންތަކަން( އަކީ އިސްލާމްކަމުގެهللا ދަރުސްތަކެކެވެ. ތައުޙީދު )މާތް 

ބަފައިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ނުހަނު ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ގޮތުގައި އަޅައިދިނުމަކީ މައިން މިބިންގާ ހެޔޮ 

ފަހެ މިދަރުސްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ކުޑަކުދިންނަށް ތައުޙީދު ދެނެގަތުމަށް ހުޅުވާލެވުނު މަގެއް ކަމުގައި 

 ތަޢާލާ ލައްވާށި! އާމީން.هللا 

 މިފޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހޭ ބައެއް މުހިއްމު ނުކުތާތައް:

 އާ ހަމައަށެވެ. 6މިފޮތްތައް އެކުލަވާލަން ގަސްދުކުރެވިފައިވަނީ ގްރޭޑް  1

ޢިއު ސުވާލު ތަކުގެ ރަނގަޅު ޖަވާބު ހިމެނޭ ޞަފްޙާއެއް ޝާ  ،ކޮންމެ ގްރޭޑެއްގެ ފިލާވަޅުތައް ނިމުމުން 2

ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެއީ އުނގަންނަވައިދެއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހައަކަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ތައްޔާރު ކޮށްފައާިވ 

 ޞަފުޙާއެކެއެވެ.

 ދެއްވުމެވެ. ފުއްސަވައި ފާފަތައް އަޅަމެންގެ ޤަބޫލުކުރައްވާ މިމަސައްކަތް ތަޢާލާ هللا ދުޢާއަކީ

 



 

 

 

 

 

 ފުރަތަމަ ފަޞްލު 
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 ެއްނމެހާ ަމޚްލުޫޤްނ ަޚލުްޤކެުރއުްވމުގެ ިޙުކމަތް 

 

ރެއްވި އިޚްތިޔާރުކު އެއިލާހުއަދި އެއިލާހުގެ އަޅާއަށް އެއިލާހު ފުދިގެންވެއެވެ. އަދި  .ތަޢާލާއަށެވެ هللا ޙަމްދުހުރީ 

 ޓެވެ. އެއަށްފަހު ދަންނާށެވެ. ށް އަޅުތަކުންނަށް ސަލާމް ހު

 

ވީ ޚަލްޤުކުރެއްތަޢާލާ އެންމެހާ މަޚްލޫޤުން هللا ހަމަކަށަވަރުން  -ވެ. އެތަޢާލާ ތިބާއަށް ރަޙްމަތްލައްވާށިهللا  -

އެއްވެސް ފަރާތެއް ބައިވެރި ނުކުރުމަށެވެ. މިކަމުގެ  އެއިލާހާއަޅުކަންކުރުމަށެވެ. އަދި އިލާހަށް ހަމައެކަނި އެ

 ތަޢާލާގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅެވެ. هللا ދަލީލަކީ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ

 [الذاريات سورة]

އަޅުކަންކުރުމަށް މެނުވީ، ށް އިލާހަތިމަން)އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ހަމައެކަނި( : "މާނައީ
 ޚަލްޤުނުކުރައްވަމެވެ."ޖިންނީންނާއި އިންސީން  އިލާހުތިމަން
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 ފިލާވަޅުގެ އިރުޝާދުތައް 

 ިތަާޢލާއަށް هللا ހަމައެކަނި އެންމެ މަތިވެރި މަޤްޞަދަކީ:  ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެންނީން ޖި އިންސާނުންނާއ

  އަޅުކަންކުރުމެވެ.

 ަސް އިންސާނާ ޚަލްޤުކުރެވުނީ އޭނާ ޙާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ އެއްވެ ށްމިދުނިޔެވީ ޙަޔާތ

 ނޫނެވެ.    އަމާޒެއް ނެތިއެއް

  ްމީހާ ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ކޮށްފިهللا ދުޢާކުރުމާއި ޛަބަޙަކުރުން ފަދަ އަޅުކަމެއ

ރުވެއްޖެ މީހާގެ ޖަޒާއަކީ ނަރަކައެވެ. އެމީހެއްގެ ތަޢާލާއަށް ޝިރުކުކޮށްފިއެވެ. ފަހެ އެގޮތުގައި މަهللا އޭނާ 

  މައްޗަށް ސުވަރުގެ ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ.

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ: هللا 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ   ... چ

    چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 [املائدة سورة]
އެމީހާގެ މައްޗަށް ، هللاފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  ،އަށް ޝަރީކުކުރާ މީހާ هللاމާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން 

ސުވަރުގެ ޙަރާމް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެމީހަކު އުޅޭނެތަނަކީ ނަރަކައެވެ. އަދި އަނިޔާވެރިންނަށް 

 ".ނަޞްރުދޭނޭ އެއްވެސް ބަޔަކު ނުވެއެވެ 
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 ސުވާލުތައް 

 އަދި އެކަމުގެ ދަލީލަކީ ކޮބާ؟. އެންމެހާ މަޚްލޫޤުން ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެ ޙިކުމަތަކީ ކޮބާ؟ 1

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

. ކެއުމާއި ބުއިމަކީ މިދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގައި ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުން ކަންތައްތަކެވެ. ފަހެ އަޅުގަނޑުމެން 2

 ޙަލްޤުކުރެވުނީ އެދެކަމަށްޓަކައި ހެއްޔެވެ؟

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 . ހުސްތަންފުރާށެވެ.3

  ކިޔަނީ އަޅުކަންކުރާމީހަކަށް ފަރާތަކަށް އެހެން ފިޔަވާ ތަޢާލާهللا ........................................... ...

 .....................................................................................................އަދި އޭނާގެ ޢުޤޫބާތަކީ
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 ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކަށް ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟هللا . އަންނަނިވި ކަންތައްތައް 4

  ްނަމާދުކުރުނ: ............................................................................................................. 

 :ްދުޢާކުރުނ ................................................................................................................ 

  :ްބިރުގަތުނ .............................................................................................................. 

 :ްޛަބަޙަކުރުނ .............................................................................................................. 

 :ްޠަވާފުކުރުނ .............................................................................................................. 
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 ައޅުަކން 

 

ގެ ޙަޟްރަތުގައި ލޯބިވޮެވޑިގެންވާ އަދި ރުއްސަވޮާވޑިގެންވާ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ލަފްޒެކެވެ. هللا އަޅުކަމަކީ:

ކަންތައްތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތުގައެވެ. ބޭރުފުށާއި އެތެރެފުށުގެ  އޭގައިއެކަމުގައި ބަހާއި ޢަމަލުވެސް ހިމެނެއެވެ. އެއީ 

ރިކަން އަދާކޮށްގެންނެއެވެ. އެއީ އެއިލާހު އަމުރުކުރެއްވި ކަންތައްތައްކުރުމާއި އަށް ކިޔަމަންތެهللاއަޅުކަންކުރެވޭނީ 

 ވެ. ވެގެންނެނަހީކުރެއްވި ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލި

 

 

 ފިލާވަޅުގެ އިރުޝާދުތައް 

  .ެއަޅުކަމުގެ ވައްތަރުތައް ވަރަށް ގިނައެވ 

 އޭގެ ތެރޭގައި ބޭރުފުށުގެ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ: 

މިޘާލަކަށް: ނަމާދާއި، ދުޢާއާއި، ޛަބަޙަކުރުމާއި، މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމާއި، ގާތްތިމާގެކަމުގެ 

ކުރުމުގައި އަދި މުންކަރާތްތަކުން ދުރުހެލިވުމުގައި ވާގިވެރިވުމާއި، އް ގުޅުން ވާޞިލުކުރުމާއި، ހެޔޮކަންތައްތަ

  އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރުމެވެ. ގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމާއި، ހެޔޮކަންތައްތަކަށްهللا

  އަދި އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި އެތެރެފުށުގެ ކަންތައްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ: 

 މިޘާލަކަށް: ލޯބިވުމާއި، ބިރުގަތުމާއި، ބިރުވެތިވުމާއި، އުންމީދުކުރުމެވެ.

  ިއަށެވެ.هللاއެންމެހާ އަޅުކަންތައް އަދާކުރުން ވާޖިބުވެގެންވަނީ ހަމައެކަނ  
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 ތަޢާލާ ވަހީކުރެއްވިއެވެ.هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ީތަޢާލާ އަމުކުރެއްވި ކަންތައްތައް އަދާކޮށް ނަހީކުރެއްވި ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވާ هللا އަޅުވެރިއަކ

 1މީހާއެވެ.

 

 

 

                                                                                                                     
 

 ޙުނަފާއިންނަކީ: އެންމެހާ ދީންތައްދޫޮކށް އިސްލާމްދީނަށް އެނބުރިގެން ތިބޭ މީހުން [1]

 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    چ

    چ ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ

 [البينة سورة]
އަށް ޚާލިޞްކުރާޙާލު ޙުނަފާއިންގެ ގޮތުގައި )އެބަހީ: ތައުޙީދުގެ هللاކިޔަމަންތެރިކަން މާނައީ: "

ޒަކާތްދިނުމަށް މެނުވީ ، ޤާއިމުކުރުމަށާއިނަމާދު ، އަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއިهللا މަގަށް ލެނބިހުރެ( 

 1 އެބައިމީހުންނަށް އަމުރުވެވިގެންނުވެއެވެ. އަދި ސީދާވެގެންވާ ދީނަކީ އެއީއެވެ."
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 ސުވާލުތައް 

ބޭރުފުށުގެ އަޅުކަންތަކާއި އެތެރެފުށުގެ އަޅުކަންތައް ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭރުފުށުގެ އަޅުކަންތަކުގައި ދަށުރޮނގު . 1

 ދަމާށެވެ.

 ގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުން هللا ބިރުގަތުން ނަމާދު  ދުޢާކުރުން  ވަކީލުކުރުން  ޙައްޖު

 

 . އަންނަނިވި ހުސްތަންތަން ފުރާށެވެ.2

....................................................................................... ހިމެނޭ ލަފްޒެކެވެ. އަޅުކަމަކީ:  (أ)

...........................................................................................................................................  

 

ޔަމަންގަތުން ޙާޞިލުވާނީ .......................................... ، ......................................... ށް ކިއަهللا )ب(

 ދުރުހެލިވުމުންނެވެ.
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 ަތުއޙީުދގެ ަބިއަތއް 

 

ތަޢާލާ، هللا އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ. އެއީ  އަށް ޚާއްޞަވޮެވޑިގެންވާ ކަންތައްތަކުގައި އެއިލާހުތަޢާލާهللا  ތައުޙީދަކީ:

 ވެ. ދީނެ ވަޑައިގަތްއެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންގެ ގާތަށް ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވި ރަސޫލުބޭކަލުން ތަބާވެ

 1:އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 
ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވާފައިވާ ޙައްދު ފަހަނަ އަޅާ ދިޔުމަށް މެދުވެރިކުރާ ޮކންމެ ފަރާތެކެވެ. އެއީ هللا ޠާޣޫތަކީ: އަޅާއަށް،   [1]

 އަޅުކަންކުރެވޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ތަބާވެވޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ކިޔަމަންގަނެވޭ ފަރާތެއްވިޔަސްމެއެވެ.

چ  چ  چ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ

    چ...چ  ڇ

 [٦٣النحل  ]سورة 
ފޮނުއްވީމެވެ.  ރަސޫލުބޭކަލަކު ކަށްމެ އުންމަތަ ކޮންމެ  އިލާހުހަމަކަށަވަރުން، ތިމަން"މާނައީ: 

ދުރުހެލިވުމަށް  ޠާޣޫތުތަކުންއަޅުކަންކުރުމަށާއި، އަށް  هللا ހަމައެކަނި  އެއީ

 1"...އެންގެވުމަށެވެ
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 ވެެއވެ:ތައުޙީދުގެ ތިން ބައެއް 

އެންމެހާ ކަމެއް ރާއްވަވާ  ،ވޮޑިގެންވުމާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް މިލްކު ،)ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގައާއި :ةي َب َوَ ب َ الرَ َدَ يَ حَ وَ ت َ  .١

 ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރުން( هللاހިންގެވުމުގައި 

 ން(އެއްކައުވަންތަ ކުރު ތަޢާލާ  هللاއަދާކުރުމުގައި  އްއަޅުކަންތައެންމެހާ ): ةيَ هَ وَ لَ الَ َدَ يَ حَ وَ ت َ َ.٢

ތަޢާލާގެ އެންމެހާ އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތަކުގައި އެއިލާހު )هللا : اتَ فَ الص َ وَ َاءَ س َ الَ َدَ يَ حَ وَ ت َ َ.٣

 އެއްކައުވަންތަކުރުން(

 

 

 ފިލާވަޅުގެ އިރުޝާދުތައް 

 ެމީހަކީ އަށް އަދާ ނުކުރާ ހިނދަކު އެއްވެސް هللا ހަމައެކަނި ބާވަތްތައް އެންމެހާ އަޅުކަމުގ

  މުވައްޙިދަކަށް)ތައުޙީދުގެ އަހުލުވެރިއަކަށް( ނުވާނެއެވެ.

 

  ްމީސްތަކުންނަށް ހިދާޔަތުގެ މަގަށް ޮގވާލާ، އަދި ސީދާ މަގު ބަޔާންކޮށްދެއްވާނޭ ރަސޫލުބޭކަލުންތަކެއ

  ގެ ރަޙްމަތެކެވެ. هللاފޮނުއްވުމަކީ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ 

 

 ީތައުޙީދަށެވެ. އަދި ޝިރުކުކުރުން އެބޭކަލުން ނަހީކުރެއްވިއެވެ.  އެންމެހާ ރަސޫލުބޭކަލުންވެސް ޮގވާލެއްވ

 އާއި އެހެން ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުމެވެ. هللا ޝިރުކުކުރުމަކީ 
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 ސުވާލުތައް 

 ތައުޙީދުގެ ތަޢާރަފަކީ ކޮބާ؟ 1

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 ތައުޙީދުގެ ބައިތައް ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ. 2

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 އިންސާނާ މުވައްޙިދަކަށްވާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ 3

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  
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 الرُُّبْوِبيَّة َتْوِحْيُد ފަުރަތަމ ަބއި:ަތުއޙީުދގެ 

 

ي دَ  ب ي ةَت  و ح   ތަޢާލާގެ ޢަމަލުފުޅުތަކުގައި އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ.هللا  އަކީ: الر ب  و 

 

 އަށް އިޤުރާރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް  الرُّب  ْوبِيَّة تَ ْوِحْيد  ރުންވަނީ ގެ ޒަމާނުގައި އުޅުނު ކާފި صلى هللا عليه وسلمهللا ރަސޫލު

 صلى هللا عليه وسلمهللا އޭގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުން އިސްލާމްދީނަށް ވަނީކަމުގައި ނުބެލެވުނެވެ. އަދި ރަސޫލު

 އެބައިމީހުންނާ ހަނގުރާމަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ލެއާއި މުދާ ހުއްދަކުރެއްވިއެވެ. 

 

 ތަޢާލާގެ އަންނަނިވި ވަޙީ ބަސްފުޅެވެ.   هللا އެކަމުގެ ދަލީލަކީ 

 

 

 

 

 

 

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ

ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ   

    چۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

 يونس[ ]سورة 
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 އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ން ކޮ  ދެއްވަނީރިޒްޤު  ތިޔަބައިމީހުންނަށް އުޑުންނާއި، ބިމުން  .ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު މާނައީ: "

 އަދި .ހެއްޔެވެން ފަރާތަކަށް ވެގެންވަނީ ކޮ މިލްކުނުވަތަ އިވުމާއި ފެނުން  .ހެއްޔެވެފަރާތެއް 

ން ފަރާތެއް ތަކެތި ނެރުއްވަނީ ކޮ  ިދޭރަތެކިތްނ ަމުރެވަފިއވ  ، ތަކެތިން ދިރޭތަކެތި ނެރުއްވާ މަރުވެފައިވާ

ން ބައިމީހުފަހެ އެ .ހެއްޔެވެން ފަރާތެއް ޮކ ކުރައްވަނީ ތަދްބީރު  އަދި އެންމެހާ ކަންތައް  .ހެއްޔެވެ

ށް( އިލާހަފަހެ ތިޔަބައިމީހުން )އެ .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ އެވެ. ދެން  هللاވެ. )އެއީ( އެބުނާނެ

 ."ހެއްޔެވެ ނުވަނީ  ވެރިތަޤްވާ
 

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ   چ

ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  

ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  

    چجب  حب  خب   

 املؤمنون[ ]سورة 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                                     
 

 ގެ މުރާދަކީ: މަތިވެރިވެގެންވާ ވެރިކަމެވެ.  ۈئ [1]

ގެ މުރާދަކީ: އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުން ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާ، ނުރުހުންތެރިވާ ފަދަ ކަންކަން އެއިލާހު  ېئ  ىئ
 ދުރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

ތަޢާލާ އިރާދަކުރައްވައިފި هللا ގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިއެއް ނުޮކށްދެވޭނެއެވެ. އަދި هللاގެ މުރާދަކީ: އެއްވެސް މީހަކަށް   ىئ  ىئ  ی
 ނުބައެއްވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ދުރެއް ނުޮކށްދެވޭނެއެވެ.

 ގެ މުރާދަކީ: ތިޔަބައިމީހުންގެ ބުއްދި ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ جب  حب

ވަނީ (މިލްކުވެގެން) ބިމާއި އެތާނގައިވާހާ ބަޔަކާއި، ތަކެއްޗެއް .ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު މާނައީ: "

 ން ބައިމީހުއެ( 44ވެ. )ވާނަމައެ ތިޔަބައިމީހުން އެކަން ދަންނަކަމުގައި .ހެއްޔެވެ ކަށް ކޮންފަރާތަ

ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން  .ވިދާޅުވާށެވެ އަށެވެ. ކަލޭގެފާނު هللا ވެ. )މިލްކުވެރިކަންވަނީ( އެދަންނަވާނެ

މާތްވެގެންވާ  އިހަތް އުޑާ .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ( 48) .ހަނދުމަ ނުކުރަނީ ހެއްޔެވެ

ވެ. އެދަންނަވާނެ  ންބައިމީހުއެ ( 46) .ހެއްޔެވެކޮން ފަރާތެއް  އަކީَرب   ޢަރްޝުގެވެރި

ވެރި ތަޤްވާށް( އިލާހަ)އެފަހެ ތިޔަބައިމީހުން . އަށެވެ. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ هللا)ވެރިކަންވަނީ( 

 ޅުގައި އެންމެހާ ތަކެތީގެއަތްޕުއެފަރާތެއްގެ  .ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު (87) .ނުވަނީ ހެއްޔެވެ

އެވެ. އެއީފަރާތަކީ  ރައްކާތެރިކުރައްވާ އެންމެހާ ތަކެތި  .ހެއްޔެވެ ވެރިކަންވާ ފަރާތަކީ ކޮބާ

( ވެ. ތިޔަބައިމީހުން )އެކަންއެމީހަކަށް( ރައްކާތެރިކަމެއް ނުދެވޭނެ ދެކޮޅަށް )އެއްވެސް ފަރާތާ އެ

އަށެވެ.  هللاވެ. )މިލްކުވެރިކަންވަނީ( އެދަންނަވާނެ ންބައިމީހު އެ( 44. )ދަންނަކަމުގައި ވާނަމައެވެ

 .ކޮންފަދައަކުން ހެއްޔެވެ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް )އެކަންކަން( އޮޅެނީ  .ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު

(48)"1  

 

http://tanzil.net/#trans/dv.divehi/23:87
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 ފިލާވަޅުގެ އިރުޝާދުތައް 

  ތަޢާލާއަކީ ޚަލްޤުކުރައްވާ هللا ތަޢާލާގެ ޢަމަލުފުޅުތަކުގައި އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަކުރުމުގެ މާނައަކީ: هللا

ކުރައްވާ ޢަމަލުފުޅުތަކުގައި އެއިލާހު  ައިދ ެއޫނަންސ ެއިއލ ހު ، މަރުގެންނަވާއްވާ ދިރުންދެއްވާ ރިޒްޤުދެ

 އެއްކައުވަންތަވެ ޮވޑިގެންވާކަން އިޢުތިޤާދުކޮށް ހިތުގައި ބިންވަޅުނެގުމެވެ. 

 ިބޫލުކޮށް ޤަ الرُّب  ْوبِيَّة تَ ْوِحْيد  ރުން ކާފިވަޑައިގެންނެވިއިރު  صلى هللا عليه وسلمهللا ރުންގެ ގާތަށް ރަސޫލު ކާފ

ށް ފައިދާއެއް ނުކުރިއެވެ. ކަ އެބައިމީހުންނަ އެޤަބޫލުކުރުމުގެ ސަބަބުންއުޅުނެވެ. ނަމަވެސް އެބައިމީހުންގެ 

  ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަ ނުކުރެއެވެ. هللا އެހެނީ އެބައިމީހުން އަޅުކަންކުރުމުގައި 

  ފަރާތްކަމަށް އީމާންވާމީހަކުވެސް، އަކީ އޭނާ ޚަލްޤުކުރައްވާ، އަދި އޭނާއަށް ރިޒްޤުދެއްވާ ތަޢާލާهللا

ތަޢާލާއަށް އަޅުކަން ނުކުރާނަމަ އޭނާ ވާނީ މުޝްރިކަކަށެވެ. އިސްވެ هللا އަޅުކަންކުރާއިރު ހަމައެކަނި 

 ކުށްވެރިކުރައްވާފައިވަނީ އެސަބަބަށްޓަކައިއެވެ.  ތަޢާލާ މުޝްރިކުން هللا ދިޔަ އާޔަތްތަކުގައި 

 

 

 ސުވާލުތައް 

 ގައި އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަކުރުމުގެ މާނައަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ތަޢާލާގެ ޢަމަލުފުޅުތަކު. هللا 1

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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ރުން އިޤްރާރުވީ ތައުޙީދުގެ ތިން ބައިގެ ތެރެއިން ކޮން ގެ ޒަމާނުގައި ކާފި  صلى هللا عليه وسلم. ނަބިއްޔާ 2

އެއް އަދި އެބައިމީހުން ހަމައެކަނި އެކަމަށް އިޤްރާރުވުމުން އޭގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންނަށް ފައިދާ ބަޔަކަށް ހެއްޔެވެ؟

 ކުރި ހެއްޔެވެ؟

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 ގެ ދަލީލަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ الرُّب  ْوبِيَّة تَ ْوِحْيد  . 3

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  
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އަކީ ރިޒްޤުދެއްވާ، ދިރުންދެއްވާ އަދި މަރުގެންނަވާ ފަރާތްކަމަށް ތަޢާލާهللا ޅުކަން ނުކުރިނަމަވެސް އަށް އަ. هللا4

 ލިމެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟އިޢުތިރާފުވުމުން، އެފަދަ މީހަކީ މުސް 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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 ُلْوِييَّةاأُل َتْوِحْيُد ަބއި: ަތުއޙީުދގެ ެދަވނަ 
 

 ދުޢާކުރުމާއި، ނަދުރުބުނުމާއި، މިޘާލަކަށް:ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ. هللا އެއީ އަޅުތަކުން ކުރާ ޢަމަލުތަކުގައި 

ބިރުގަތުމާއެކު ، الرَّْغَبة() މާއިއުންމީދާއެކު އެދު، اخلَْوف()ބިރުގަތުމާއި ، الرََّجاء() ޛަބަޙަކުރުމާއި، އުންމީދުކުރުމާއި

 ތައުބާވުމާއި ވާތްގަށްއެދުމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެދުމާއި މާތްކޮށްހިތުމެވެ.، َبة(الرَّهْ ) ދުރުހެލިވުމާއި

ތައުޙީދުގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން އިހުޒަމާނުއްސުރެ މިއަދާ ޖެހެންދެންވެސް މީސްތަކުން އެކަމަކާމެދު ޚިލާފުވެފައިވާ 

މި  ތަކުންނާ މެދުވެސް ޚިލާފުވެފައިވަނީބަޔަކީ މިއީ އެވެ. ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި އެބޭކަލުންގެ އުންމަތުގެ މީސް 

 ބައިގައެވެ.

 1ތަޢާލާގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅެވެ.هللا ދުޢާކުރުމުގެ ދަލީލަކީ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 

 އެވެ. ނިކަމެތިވެގެންވާ ޙާލު'‘ނައަކީ: ގެ މާڤ  [1]

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ   چ

 1   چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ

 ]سورة غافر[ 
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 ފިލާވަޅުގެ އިރުޝާދުތައް 

 ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވެއެވެ. އެއީ އެކަމަކަށްޓަކައި ރަސޫލުބޭކަލުން  َباَدةتَ ْوِحْيد  العِ އަށް  تَ ْوِحْيد  األ ل وِهيَّة

ފޮނުއްވާ، ފޮތްތައް ބާއްވާލެއްވުނު ކަމެވެ. ކޮންމެ ރަސޫލު ބޭކަލަކުވެސް އެބޭކަލެއްގެ ޤައުމުގެ މީހުންނަށް 

عليهم  –ش َعْيب  އަދި  ن  ْوح ، ه ْود ، َصاِلحދަޢުވަތުދެއްވަން ފައްޓަވަނީ ތައުޙީދަށް އަމުރުކޮށްގެންނެވެ. 

 ވެސް މިފަދައިން ވިދާޅުވިއެވެ. –السالم 

    

 

 

 

 

 

  ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިންނާއި އަދި އަޅުކަމުގެ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން هللا

ތަޢާލާ هللا ދުޢާއަކީ އެންމެ މާތްވެގެންވާ އެއް ކަމެވެ. އެހެންކަމުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި 

 ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ށް ދުޢާކުރާށެވެ. އިލާހަ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން َرب  އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ “މާނައީ: 

ށް އަޅުކަން އިލާހަތިޔަބައިމީހުންގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާހުށީމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން އިލާހުތިމަން

ކުރުމަށް ކިބުރުވެރިވެގަންނަ މީހުން )ދަންނާށެވެ.( ނިކަންހުރެ ނިކަމެތިވެގެންވާ ޙާލު އެބައިމީހުން 

 ”ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެއެވެ.

 چ… ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ …چ

 [٥٩، ٣٦،  ٣٩، ٩٥ ]سورة األعراف 

އަށް އަޅުކަން ކުރާށެވެ. هللا އޭ އަހަރެންގެ ޤައުމުގެ މީހުންނޭވެ. ތިޔަބައިމީހުން  ”މާނައީ: 

 ”..އެހެން އިލާހަކު ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ނުވެއެވެ. އިލާހު ފިޔަވާއެ
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ޮބޑާވެގަންނަ މީހުންގެ ވާހަކައެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލަކީ މިއާޔަތުގެ  ދުޢާކުރުމަށް'‘އެއިލާހަށް  މި އާޔަތުގެ މުރާދަކީ:

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ:هللا ކުރީކޮޅުގައި 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     …چ

 چ ڤ  ڤ

 [٣٦ ]سورة غافر

ށް އަޅުކަން ކުރުމަށް ކިބުރުވެރިވެގަންނަ މީހުން އިލާހަ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން …“މާނައީ: 

 ”)ދަންނާށެވެ.( ނިކަންހުރެ ނިކަމެތިވެގެންވާ ޙާލު އެބައިމީހުން ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެއެވެ.

 چ…ٺ    …چ

 [٣٦ ]سورة غافر

 ”…ށް ދުޢާކުރާށެވެ އިލާހަ ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން …“މާނައީ: 
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 ސުވާލުތައް 

 އަކީ ކޮބާ؟ تَ ْوِحْيد  األ ل وِهيَّة. 1

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

ރަސޫލުބޭކަލުން އެބޭކަލުންގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް ދަޢުވަތުދެއްވުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފައްޓަވަނީ . 2

 ން ހެއްޔެވެ؟އްވަކޮންކަމަކަށް ޮގވާލަ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

 

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.. هللا 3

ٹ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ

 ]سورة غافر[        چ ڤ  ڤ

 އިލާހު ށް ދުޢާކުރާށެވެ. ތިމަންއިލާހަވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން َرب  އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ “މާނައީ: 

ށް އަޅުކަން ކުރުމަށް ކިބުރުވެރިވެގަންނަ އިލާހަ ތިޔަބައިމީހުންގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާހުށީމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން

 ”މީހުން )ދަންނާށެވެ.( ނިކަންހުރެ ނިކަމެތިވެގެންވާ ޙާލު އެބައިމީހުން ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެއެވެ.
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 ދުޢާކުރުމަކީ އަޅުކަމެއްކަމުގެ ދަލީލު މިއާޔަތުގައިވެއެވެ. އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ.

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

އަށް އަދާކުރުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އަޅުކަމުގެ هللاއަޅުތަކުން އަދާކުރާ އަޅުކަންތައް ހަމައެކަނި . 4

 ކަމެއް ބަޔާންކޮށްދޭވެ. 8ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

 

 ގެ ފަރަޤު މިޘާލާއެކީ ބަޔާންކުރާށެވެ.تَ ْوِحْيد  األ ل وِهيَّةއާއި  تَ ْوِحْيد  الرُّب  ْوبِيَّة. 8

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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 َوالصَِّفاِت اأَلْسَماءِ  َتْوِحْيُد ަބިއ: ަތުއޙީުދގެ ިތްނަވނަ 
ي دَ  ف اتَ َال س  اءَ َت  و ح  ތަޢާލާގެ އެންމެހާ هللا އަކީ: ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުގައި ވާރިދުވެފައިވާ  و الص  

ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ ނަފްސުފުޅު ޞިފަކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް، هللا އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވުމެވެ. އެއީ 

ވާ ޙަޤީޤީ މާނައިގައި އީމާންވުމެވެ. އަދި އެއިލާހު ޞިފަކުރައްވާފައި صلى هللا عليه وسلمއަދި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ 

ގެންވާ ދި އެއިލާހީ މޮޅަށް އައްސަވާ ޮވޑިއާ އެއްފަދަވެގެންވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވާކަމަށާއި އަ هللا ހަމަކަށަވަރުން 
 ގެންވާ އިލާހުކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުމެވެ. އަދި މޮޅަށް ބައްލަވާ ޮވޑި

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. هللا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ٱ  ٻ  ٻ چ

 چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 ]سورة اإلخالص[

އީ، އެންމެހާ  هللا [1] .އެވެ  هللاއެއީ އެއްކައުވަންތަ  .ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ މާނައީ: "

ޮވޑިގެންވާ އެންމެހާ ޞިފަފުޅުތަކެއް ފުރިހަމަވެށް ބޭނުންތެރިވެގެންވާ، އަދި އިލާހަތަކެތި އެ

އަދި އެއްވެސް ވެ. އެކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އުފަންވެގެނެއް ނުވެއިލާހައެ[ 2. ]ވެއިލާހެ

އެއްފަދަވެގެންވާ، އިލާހާ އަދި އެ[ 3] .އުފަންވޮެވޑިގެނެއް ނުމެވޭމެއެވެ އިލާހުއެއްޗަކަށް އެ

 ["4] .ވެއެހަމައެކަކުވެސް ނުވެ
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 .އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

 

 

 

 

 

 

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ

 چ چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ

  ]سورة األعراف[

އަށެވެ. ފަހެ އެ ނަންފުޅުތަކުން هللا ވެގެންވަނީ މިލްކުރިވެތި ނަންފުޅުތައް  އެންމެ މާނައީ: "

 ނަންފުޅުތަކާމެދު  އިލާހުގެއަދި އެ .ކުރާށެވެދުޢާށް ޙަޟްރަތަ ގެއިލާހުތިޔަބައިމީހުން އެ

އެއުރެން ކޮށްއުޅުނު ކަންތަކަށް  .މަގުން އެއްކިބާވެ އުޅޭމީހުން، ތިޔަބައިމީހުން ދޫކޮށްލާށެވެޙައްޤު

 ".ނެއެވެވާ އެއުރެންނަށް ޖަޒާ ދެއް

 چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ    … چ

 [١١]سورة الشورى 

މޮޅަށް  އިލާހީވެ. އަދި އެއެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެ އެ އިލާހާއެމާނައީ: "...

 ".ވެއިލާހެއައްސަވޮާވޑިގެންވާ، މޮޅަށް ބައްލަވޮާވޑިގެންވާ 
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 ފިލާވަޅުގެ އިރުޝާދުތައް 

 ގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވުމަކީ ލާޒިމުކަމެކެވެ.هللا  
 

 ޙަދީޘްތަކުގެ ޒަރީޢާ  ޤުރުއާނުންނާއި ޞައްޙަގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތައް އެނގޭނީ ކީރިތި هللا
އިސްވެ ދިޔަ މިއުންމަތުގެ ޞަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ ބޭފުޅުންނަށް  ދެނެގަންނާނީ  އެނައްޞުތައް އިންނެވެ.

  ވިސްނިވަޑައިގަތް ގޮތަށެވެ.
 

  ތަޢާލާގެ އެންމެހާ އިސްމުފުޅުތައް ރިވެތިވެގެންވެއެވެ. އެ އިސްމުފުޅުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. އެ هللا 
 ގެ ތެރޭގައި:ތަކުއިސްމުފުޅު

 ޮވޑިގެންވާއެންމެހާ ޞިފަފުޅުތަކެއް ފުރިހަމަވެށް ބޭނުންތެރިވެގެންވާ، އަދި އިލާހައެންމެހާ ތަކެތި އެ :الص م دَ 

 އިލާހު

 ތެރެއިން ތަކެތި ހައްދަވާ އުފައްދަވާ އިލާހު ނެތުމުގެ  :الب ار ئَ 

 މޮޅަށް އައްސަވާ ވޮޑިގެންވާ އިލާޙު الس م ي ع :

: ر  ي    މޮޅަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު  الب ص 

 ރަޙްމާނުވަންތަ އިލާހު الر ْح ٰن :

ي م :  ރަޙީމްވަންތަ އިލާހު  الر ح 

 

  އަދި އެކަލާނގެ ޞިފަފުޅުތައްވެސް ވަރަށް ގިނައެވެ. އެ ޞިފަފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި:

 ރަޙްމަތްވަންތަކަން  الر ْح  ة :

 ބާރުވެރިވޮޑިގަތުން  الق و ة :

م ة :ا  ޙިކްމަތްވަންތަކަން  حل ك 
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 ދިރިދެމޮިވޑިގަތުން  احل ي اة :

 ޢިއްޒަތްވަންތަކަން  الع ز ة :

 އެނގޮިވޑިގެންވުން الع ل م :

 

  ތަޢާލާގެ ޞިފަފުޅުތައް މަޚްލޫޤުންގެ ޞިފަފުޅުތަކާއި ވައްތަރުކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ. هللا
 ތަޢާލާ އެއަށްވުރެ މާ މަތިވެރިވެ މާތޮްވޑިގެންވެއެވެ.هللا ފަހެ 

 

 

 

 

 

 

 

  އިސްމުފުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދުޢާކުރަންވާނެއެވެ. ފަހެ އެގޮތުން މިޘާލަކަށް:ތަޢާލާގެ ރިވެތި هللا 

ٰنَ   އޭ ރަޙްމާނުވަންތަ އިލާހު! : ي اَر ْح 

 އޭ ތައުބާ ލައްވާ އަދި ތައުބާ ޤަބޫލުކުރައްވާ އިލާހު! :ي اَت  و ابَ 

ر َا غ ف رَ  َ   ي اَغ ف و   މިއަޅާގެ ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ!އޭ ގިނަގަނައިން ފާފަފުއްސަވާ އިލާހު!  :ذ ن ب 

 އޭ ރަޙްމާނުވަންތަ އިލާހު! މިއަޅާއަށް ރަޙުމުކުރައްވާނދޭވެ. ي اَر ْح ٰن َا ر ْح  ِن  :

ِن  :  އޭ ހުރިކާމެއް މޮޅަށް ދެނޮެވޑިގެންވާ އިލާހު! މިއަޅާއަށް އުނގަންނަވައިދެއްވާނދޭވެ. ي اَع ل ي م َع ل  م 

 چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ    … چ

 [١١]سورة الشورى 

މޮޅަށް އިލާހީ އެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެތެވެ. އަދި އެ އެއިލާހާމާނައީ: "...

 ".ވެއިލާހެއައްސަވޮާވޑިގެންވާ، މޮޅަށް ބައްލަވޮާވޑިގެންވާ 
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 ސުވާލުތައް 

 ކާއި ޞިފަފުޅުތައް ދެނެގަނެވޭނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަهللا  1

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 

 ތަޢާލާގެ އިސްމުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ތިބާއަށް އެނގޭ އިސްމުފުޅުތައް ލިޔާށެވެ.هللا  2

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 ތަޢާލާގެ ޞިފަފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ތިބާއަށް އެނގޭ ޞިފަފުޅުތައް ލިޔާށެވެ.هللا  3

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 އާ މަޚްލޫޤެއް ވައްތަރުކުރުން ހުއްދަވެގެންވޭ ހެއްޔެވެ؟ އެކަމުގެ ދަލީލަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟هللا ޚާލިޤުވަންތަ  4

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................  
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 ތަޢާލާއަށް ދުޢާކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟هللا  8

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  
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 ގެ ަރޫސލުން  هللاމްީސަތކުްނގެ ގަާތްށ ޮފުނއުްވުނ 
 

ތަޢާލާގެ ޝަރީޢަތް މީސްތަކުންނަށް ޯފރުކޮށްދެއްވުމަށް މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ފޮނުއްވުނު  هللا ރަސޫލުބޭކަލުންނަކީ:

އަށް އަޅުކަންކުރުމަށް ގޮވާލުމަށެވެ. އަދި هللاކުރުމަކާ ނުލާ، ހަމައެކަނި ކަލުންނެވެ. އެއީ އެއްވެސް ޝަރީކު ބޭ
 ދުރުހެލިވުމަށް ޮގވާލުމަށެވެ.  އެނޫން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުރުމުން 

 

 ސޫލުބޭކަލުން ޮފނުއްވުުމގެ ޙިކުމަތް ރަ

އީ މީސްތަކުންނަށް ދީން އެބޭކަލުން ފޮނުއްވީ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް އޮތް ޙުއްޖަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެ، ތަޢާލާهللا 
 ކޮށްދެއްވުމަށެވެ. އަދި ކިޔަމަންތެރި އަޅުންނަށް ސުވަރުގޭ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވާ އަދި އެބައިމީހުންނަށްހުރި ޯފރު

މަތިވެރި ޘަވާބުގެ ޚަބަރުދެއްވުމަށެވެ. އަދި އުރެދުންތެރި އަޅުންނަށް ނަރަކައިގެ އިންޛާރުދީ އަދި އެބައިމީހުންނަށް 
 ހުރި ގަދަފަދަ ޢަޛާބުގެ އިންޛާރުވެސް ދެއްވުމަށެވެ. 

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. هللا 

 

 

 

 

 

 

 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ

 چ …ڎ  ڈ  

 [١٣٩]سورة النساء 

ފޮނުއްވީމެވެ.  ބޭކަލުންތަކެއްރަސޫލުކުރައްވާ އިންޛާރުދެއްވާ، އަދި ޚަބަރު އުފާވެރިކަމުގެ" ނައީ:މާ

އް ލިބިގެން ޙުއްޖަތެ މީސްތަކުން ދައްކާނޭ  ގެ މައްޗަށް  هللاން ފޮނުއްވުމަށްފަހު ރަސޫލު)އެއީ( 

 " ...ނުވުމަށްޓަކައެވެ
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 ސޫުލބޭކަލުން  ރައަދި ެއންެމ ފަހުން ފޮނުއްވުނު އެންމެ ފުރަަތމަ 

އެެވ. އަދި އެންމެ  -عليه السالم  -މީސްތަކުންގެ ގާތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮނުއްވުނު ރަސޫލުބޭކަލަކީ ނޫޙު 

 އެވެ. صلى هللا عليه وسلمފަހުން ފޮނުއްވުނު ރަސޫލުބޭކަލަކީ މުޙައްމަދު 

 

 ފިލާވަޅުގެ އިރުޝާދުތައް 

  ތަޢާލާ ކޮންމެ އުންމަތެއްގެ ގާތަށް ރަސޫލުބޭކަލަކު ފޮނުއްވިއެވެ. އެއީ އަހަރެމެންގެ ނަބިއްޔާ هللا

ރިސާލަތުން ނަބީކަން ޚަތިމުކުރައްވާ ނިންމަވާލެއްވުމަށް ދާންދެނެވެ.  صلى هللا عليه وسلمމުޙައްމަދު  

ންގެވެސް ގާތަށް ފޮނުއްވުނު ފަހެ އެކަލޭގެފާނުވީ ޤިޔާމަތާ ޖެހެންދެން އެންމެހާ އިންސީންނާއި ޖިންނީ 
  ގެ ރަސޫލާކަމުގައެވެ.هللا 

  ާގެ ރިސާލަތު ހިމެނިފައިވަނީ މުހިންމު ތިން ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ: صلى هللا عليه وسلمރަސޫލ 

މަޢުރިފާކޮށް އުނގަންނައިދީ، އެއިލާހުގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތައް  َرب  މީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުންގެ  .1

 .ދެއްވުން އިއުނގަންނަ

 .ދެއްވުން އަށް އަޅުކަންކުރަންވީ ރަނގަޅުގޮތް ބަޔާންކޮށް هللا .2

 ން.ދެއްވު މީސްތަކުންކުރާ ޢަމަލުތަކަށް ޤިޔާމަތްދުވަހުން ޖަޒާދެއްވޭނެކަން ބަޔާންކޮށް .3

 

 ސުވާލުތައް 

 ރަސޫލުބޭކަލުން، އެބޭކަލުންގެ ޤައުމުގެ މީސްތަކުންނަށް ޮގވާލެއްވީ ކޮންކަމަކަށް ހެއްޔެވެ؟ .1

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  
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 އަންނަނިވި ހުސްތަންތަން ފުރާށެވެ: .2

 

.................. އެވެ. އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮނުއްވުނު ރަސޫލުބޭކަލަކީ .............................. -أ  

 ެއވެ.  .................................އެންމެ ފަހުން ފޮނުއްވުނު ރަސޫލު ބޭކަލަކީ ............................................

 

ގެ ރިސާލަތު ހިމެނިފައިވަނީ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.  صلى هللا عليه وسلمރަސޫލާ  -ب  

 އެއީ:

1.......................................................................................................................... . 

2......................................................................................................................... .. 

3 .......................................................................................................................... . 

 

ރައްވާފައިވެއެވެ. އެއީ ކޮން ފަފުޅެއް ބަޔާންކުބޭކަލުންގެ ދެ ޞި މިފިލިވާޅުގައި ހިމެނިފައިވާ އާޔަތުގައި ރަސޫލު  .3
 ހެއްޔެވެ؟އް ދެ ޞިފަފުޅެ

........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................  

 

އަށް އީމާންނުވާ މީހަކަށް ހުރި ޖަޒާއަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ރަސޫލުބޭކަލުން ތެދުނުކޮށްފިމީހަކަށް ހުރި هللا  .4
 ޖަޒާއަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................   
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ަމްއަޗްށ ެއްނެމ ފަުރަތަމ ަތޢާލާ މްީސަތކުްނގެ  هللا
 ފުަރެޟްއަކމުަގއި ަލްއވާފައިވާ ަކްނަތއް 

 

ތަޢާލާ އާދަމުގެ ދަރިޔާގެ މައްޗަށް އެންމެ ފުރަތަމަ هللا  -ތިބާއަށް ރަޙުމަތްލައްވާށިއެވެ هللا  -ދަންނާށެވެ. 
ެގ هللا ރުވުމެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލަކީ ޠާޣޫތުތަކަށް ކާފި އަށް އީމާންވުމާއި هللاފަރުޟެއްކަމުގައި ލައްވާފައިވަނީ 

 ވަޙީ ބަސްފުޅެވެ.  އަންނަނިވި

 

 

 

 

 

 

 

 

 ރުވާނޭ ގޮތް ޠާޣޫތުތަކަށް ކާފި

ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަންކުރުމަކީ  هللاރުވާނޭ ގޮތާމެދު ދަންނައެވެ. ފަހެ އެއީ ޠާޣޫތުތަކަށް ކާފި
 ބާޠިލުކަމެއްކަމުގައި އިޢުތިޤާދުކުރުމެވެ. އަދި އެކަން ކުރުން ދޫކޮށްލާ، އެކަމަށް ނުރުހުމެވެ.

 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   چ

 چ …ڇ

 [ ٦٣سورة النحل ]

ކު ފޮނުއްވީމެވެ. އެއީ، ރަސޫލަކަށްމެ އުންމަތަ ކޮންމެ  އިލާހުހަމަކަށަވަރުން، ތިމަން: "މާނައީ

 "...ދުރުހެލިވުމަށް އެންގެވުމަށެވެ  ޠާޣޫތުތަކާ އަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި،  هللا)ހަމައެކަނި( 
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 އިރުޝާދުތައް ގެ ފިލާވަޅު

 ިއަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ އަމުރު އެއިލާހުވަނީ هللا ރުނުވެ އީމާންކަން ޞައްޙަނުވާނެއެވެ. ފަހެ ޠާޣޫތުތަކަށް ކާފ
 ޠާޣޫތުތަކާއި ދުރުހެލިވުމުގެ އަމުރާ އެކުއެކީ )ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި( ގެންނަވާފައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 ިރުވުން ޞައްޙަވާނީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއްގެ ޛަރީޢާއިންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޠާޣޫތުތަކަށް ކާފ
 ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ:

އަޅުކަންކުރުމަކީ ބާޠިލުކަމެއްކަމުގައި އިޢުތިޤާދުކުރުން. އެ އަޅުކަންކުރެވޭ ފަރާތަކަށް  ނޫން އެހެންهللا  .1
  ފަރާތަކީ މަލާއިކަތެއްކަމުގައި ނުވަތަ ނަބީބޭކަލެއްކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ.

ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް هللا ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަންކުރުމުން އެއްކިބާވުން. ފަހެ އެއީ هللا  .2
އަށްޓަކައި މެނުވީ هللا ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ވަކީލުނުކުރުމެވެ. އަދި هللا ދި ދުޢާނުކުރުމެވެ. އަ

އަދި މިފަދަ އަށްޓަކައި މެނުވީ ނަދުރު ނުބުނުމެވެ. هللاޖަނަވާރުތައް ކަތިލާ ޛަބަޙަނުކުރުމެވެ. އަދި 
  އެހެނިހެން ކަންތައްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

 ލުވެރިން ދެކެ ރުޅިއައުން.ޝިރުކާއި އޭގެ އަހު .3
 ރުންކަމުގައި އިޢުތިޤާދުކުރުން.ކުރާމީހުންނަކީ ކާފިފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކޮށް ޝަރީކު އެހެން ނޫން هللا  .4

 
  ްލޯބިވުމާއި އަދި ރުޅިއައުމަކީވެސް ދީނުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. އެގޮތުން މުސްލިމުންގެ މައްޗަށ

އަށް ކިޔަމަންގަތުމަށް ލޯބިކުރުމަށެވެ. هللا ، އެއްކައުވަންތަކުރުމަށް )ތައުޙީދަށް( ލޯބިކޮށްهللا ވާޖިބުވެގެންވަނީ 
 އަދި ޝިރުކާއި ފާފަތަކާމެދު ރުޅިއައުމެވެ. 

 چ …چ  چ  چ   چ  ڇ…  چ

 [ ٦٣سورة النحل ]

ދުރުހެލިވުމަށް  ޠާޣޫތުތަކާ އަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި،  هللا)ހަމައެކަނި( އެއީ، ... : "މާނައީ

 "...އެންގެވުމަށެވެ
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 ސުވާލުތައް 

؟ ހެއްޔެވެ ތަޢާލާ އާދަމުގެ ދަރިޔާގެ މައްޗަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުޟެއްކަމުގައި ލައްވާފައިވަނީ ކޮންކަމެއްهللا . 1

 .އެކަމުގެ ދަލީލު ބަޔާންކުރާށެވެ

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

  ރުވުން ޞައްޙަވާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ޠާޣޫތުތަކަށް ކާފި. 2

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 

 ރުވާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ޠާޣޫތުތަކަށް ކާފި. 3

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 

 ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަންކޮށްފި މީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟هللا . 4

........................................................................................................................................... 
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 ަޙްއުޤ އީމާްނަކން 
  

 އަށް އީމާންވުުމގެ މާނަ:هللا

އަކީ ޙައްޤުގޮތުގައި އަޅުކަންވެވޭ ހަމައެކަނި އިލާހުކަމަށާއި، އަދި އެއިލާހު ފިޔަވާ އަޅުކަންވެވޭ هللاއެއީ ހަމަކަށަވަރުން 
ފަރާތްތަކަކީ ބާޠިލުގޮތުގައި އަޅުކަންވެވޭ ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި އިޢުތިޤާދުކުރުމެވެ. އަދި އަޅުކަމުގެ އެންމެހާ 

މެވެ. އަދި އެއިލާހު ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކަށް އަދާކުރެވޭ ވައްތަރުތަކެއް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެއިލާހަށް އަދާކުރު 
 އަށްޓަކައި ލޯބިވުމާއި އަދި އެއިލާހަށްޓަކައި ރުޅިއައުމެވެ.هللاއަޅުކަންތައް ނަފީކުރުމެވެ. އަދި 

ވެ. މިމިއްލަތުން ފުރަގަސްދީފި މީހަކީ ތަންދޮރުނުފިލާ ޖާހިލެކެ 1ގެ މިއްލަތަކީ މިއީއެވެ. - عليه السالم -އިބްރާހީމު 

 ވެއެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެެވ:ތަޢާލާ ބަޔާންކުރައްވާފައިهللا އި އަދި މިއަށް ތަބާވުމަކީ ރިވެތި ނަމޫނާއެއްކަމުގަ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 
 ގެ މިއްލަތަކީ އެއީ ތައުޙީދުގެ ދީނެވެ. - عليه السالم -މިއްލަތުގެ މާނައަކީ ދީނެވެ. އިބްރާހީމު  [1]

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے      چ

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  

 چ …ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

 [٤ املمتحنةسورة ]
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 ގެ އިރުޝާދުތައް ފިލާވަޅު

  ިއީމާންކަމަކީ އިންސާނާ އޭނާގެ ދުލުން ހަމައެކަނި ބުނެލާ ކަލިމައެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ބަހާއި ޢަމަލާއ
 އިޢުތިޤާދުތަކެކެވެ. 

  :ީހައްޤު އީމާންކަމަކ 

އެއްވެސް ޝަރީކަކު ނުވާ ފަރާތްކަމުގައި  އިލާހުކަމަށާއި، އެއިލާހީ  އީ އެއްކައުވަންތަهللا ހަމަކަށަވަރުން  -
 ރުން. އަދި އެއިލާހު ފިޔަވާ އަޅުކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ ފަރާތެއް ނުވާކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުން.އިޢުތިޤާދުކު

 އަށް އަޅުކަން އަދާކުރުން. هللاއިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  -

 މުއުމިނުންދެކެ ލޯބިވެ އެބައިމީހުންނަށް ނަޞްރުދިނުން. -

 ރުންދެކެ ރުޅިއައުން.ރިވާ ކާފިތެ މުސްލިމުންނާ ޢަދާވާތް  -

  ުގެ މިއްލަތަށް ފުރަގަސްދީފި މީހަކު އޭނާގެ ނަފްސަށް  - عليه السالم -މިދީން ދޫކޮށް އިބްރާހީމ

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ:هللا އިހާނާތްތެރިވެ، ފަސާދަކޮށް ހަލާކުކޮށްފިއެވެ. 

 

 

 

 

 

ތިޔަބައިމީހުންނަށް  ކިބައިގައި އަރިހުގައިވާ މީހުންގެގެފާނާއި އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ މާނައީ: "އިބްރާހީމު
ށް ބުނިހިނދެވެ. ޤައުމަންގެ ބައިމީހު ން އެބައިމީހުރިވެތިވެގެންވާ ނަމޫނާއެއްވާކަން ކަށަވަރެވެ. )އެއީ( އެ

ފިޔަވައި ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަންކުރާ ތަކެތިން، ތިމަންމެން  هللاހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންނާއި، 
ވެ. ތިމަންމެންނާއި ތިޔަބައިމީހުންނާ ރުވަމެކާފިށް ތިމަންމެން ދީނަ ބަރީއަވެގެންވަމުއެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ 

އަށް  هللاވަނީ އަބަދަށްޓަކައި ފާޅުވެފައެވެ. އެއްކައުވަންތަ ތެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަންޢަދާވާތްދެމެދުގައި 
 ..."ވެއްޖައުމަށް ދާނދެނެވެއީމާންތިޔަބައިމީހުން 

 

 چ …ڎ  ڎ      ڈ                  ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  ک  چ

 [١٦٦البقر ة سورة ]
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 ސުވާލުތައް 

އެކަލޭގެފާނުގެ ތަޢާލާ އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވީ هللا އަކީ ނަބީބޭކަލުންގެ ބައްޕާފުޅެވެ.  عليه الصالة والسالمއިބްރާހީމު 

هللا މަށެވެ. ށް އެބައިމީހުންނަށް ދަޢުވަތުދެއްވުއަށް އަޅުކަންކުރުމަ هللا ޤައުމުގެ މީހުންގެ ގާތަށެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި 
އަށް هللاފިޔަވާ ބުދުތައް ފަދަ ތަކެއްޗަށް އަޅުކަންކުރި ބަޔަކުކަމުގައި އެބައިމީހުންވިއެވެ. ފަހެ ހަމައެކަނި 

ށް ދަޢުވަތުދެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ދެކޮޅުވެރިވެ، ބޮޑާވެ، ނައެބައިމީހުން يه السالمعلއަޅުކަންކުރުމަށް އިބްރާހީމު 

 ބުދުތަކަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ މަތީގައި އެބައިމީހުން ދެމިތިއްބެވެ. 

އެބައިމީހުންގެ ބުދުތައް  عليه السالمޢީދުގެ އުފަލުގައި ޙަފްލާ ބޭއްވުމަށް އެބައިމީހުން ނުކުތުމުން، އިބްރާހީމު 

 عليه السالمވާލިއެވެ. އެކަން އެބައިމީހުންނަށް އެނގުމުން ބޮޑު އަލިފާންގަނޑެއް ޯރކޮށްފައި އިބްރާހީމު ތަޅުއް

އަށް ވީގޮތް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ އެއަލިފާންގަނޑު އެކަލޭގެފާނު  عليه السالمއެތަނަށް އެއްލާލިއެވެ. ދެން އިބްރާހީމު 

ޑު ލެއްވީ އެކަލޭގެފާނަށްހުރި ފިނި ސަލާމަތްކަންހުރި ތަނެއްގެ ތަޢާލާ އެއަލިފާންގަނهللا އަންދާ ނުލިއެވެ. ނަމަވެސް 
 ގޮތުގައެވެ. 

ގަިއ ހިމެނިގެންވެއެވެ. އެމާނަތައް ގެ ވާހަކައި عليه السالمއީމާންކަމާ ގުޅުންހުރި މާނަތަކެއް އިބްރާހީމު . 1

 ބަޔާންކުރާށެވެ.

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

ށް މިއްލަތަ ފާނުގެ އިބްރާހީމުގެއިހާނެތި ކޮށްލައިފި މީހަކު މެނުވީ، ނަފްސު އެމީހެއްގެ "މާނައީ: 
 ..."ހެއްޔެވެ ދުރުވެގަންނާނީ ކާކުމިއްލަތުން ނުރުހުންވެ، އެ 
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 އީމާންކަން ޙާޞިލުވާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ ޙައްޤު. 2

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

 

 ގެ މިއްލަތަށް ފުރަގަސްދީފިމީހަކަށް ކިޔާނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟ عليه الصالة والسالمއިބްރާހީމު . 3

...........................................................................................................................................  

 

 ގެ މިއްލަތު ދޫކޮށްލައިފި މީހަކަށް ޙާޞިލުވާނެ ގެއްލުމަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ عليه السالمއިބްރާހީމު . 4

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 

 އަންނަނަވި ޙާލަތްތަކުގައި ޙަޤީޤީ އީމާންކަން ޙާޞިލުވާނެ ހެއްޔެވެ:. 8

 ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ޞާލިޙުމީހުންދެކެ އޭނާ ރުޅިއާދެއެވެ. މީހަކު ނަމާދު أ()

.......................................................................................................................................... 

 ރުންދެކެ ލޯބިވެއެވެ. މަ ކިޔައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ކާފިމީހަކު ޝަހާދަތުގެ ދެކަލި )ب(

.......................................................................................................................................... 

 އަދާކުރެއެވެ. އަދި މުއިމިނުންދެކެ އޭނާ ލޯބިވެއެވެ.  އަށް އަޅުކަން هللا މީހަކު ހަމައެކަނި  (ج)

.......................................................................................................................................... 
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 ޠާޣޫތު ަޝއިޠާާނައކީ ެއްނެމ ޮބޑު 
 

 :الط اغ و تَ 

 އަކީ ވަރަށް ޢާންމު މާނައެއް އެކުލެވިގެންވާ ލަފްޒެކެވެ.  طَاغ ْوت

ފަހެ އަޅުކަންވެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ތަބާވެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ކިޔަމަންގަނެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 
އެއްކިބާކުރުވުމާއެކު، އެފަރާތެއް ރުހިގެންވާ ޙާލު އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންވުމުން هللا ތެރެއިން 

 އަޅުކަންވެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކީ ޠާޣޫތެކެވެ.

 ޠާޣޫތުންގެ ވައްތަރުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ.

 

 ނޫން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުރުމަށް ދަޢުވަތުދޭ މީހާއެވެ. هللا ޝައިޠާނާއެވެ. އޭނާއަކީ  :ޠާޣޫތަކީ ފުރަތަމަ

 ތަޢާލާގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅެވެ.هللا އެކަމުގެ ދަލީލަކީ 
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 ގެ އިރުޝާދުތައް ފިލާވަޅު

   ގެ މާނައަކީ: ޙައްދުފަހަނައަޅައިދިޔުމެވެ.  الطُّْغَيان  

   އޭނާއަކީ މީސްތަކުންގެ އިލާހެއްކަމުގައި ބުނާމީހާކަން ކަށަވަރެވެ.  ،ޙައްދުފަހަނައަޅާގޮސް :އަކީ الطَّاغ ْوت

ނުވަތަ އޭނާއަށް ޣައިބުގެ ޢިލްމު އެނގޭކަމަށް ބުނާ މީހާއެވެ. ނުވަތަ ކައުނު ހިންގުމުގައި އޭނާއަށް 
ގެ ޝަރީޢަތްނޫން އެހެން ޝަރީޢަތަކަށް ތަބާވުމަށް هللا ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވާކަމަށް ބުނާ މީހާއެވެ. ނުވަތަ 

  މީސްތަކުންނަށް ދަޢުވަތުދޭ މީހާއެވެ. 
  ޭއޭނާއަށް ބަޔަކު އަޅުކަންކުރާ ޙާލު، އެބައިމީހުން އެކުރާ އަޅުކަމާމެދު ނުރުހިގެން ހުންނަ މީހާއަށް ޠާޣޫތެކ

  ެއވެ.-عليه السالم-މަރްޔަމުގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޢީސާ ޘާލަކަށް: މަލާއިކަތުންނާއި ޔާނެއެވެ. މިނުކި

  ީއަށް އަޅުކަންކުރުމުން މީސްތަކުން هللاޠާޣޫތުންގެ އެންމެ އިސް މީހަކީ ޝައިޠާނާއެވެ. އެހެނީ އޭނާއަކ
  ވެ. އެއްކިބާކުރުވާ، އަދި ޝިރުކުކުރުމާއި ކުފުރު މީސްތަކުންނަށް ޒީނަތްތެރިކޮށްދޭ މީހާއެ 

 ެބައިމީހުންގެ ޝައިޠާނާއަކީ އާދަމުގެ ދަރިންނާމެދު ނުހަނު ޢަދާވާތްތެރި މީހެކެވެ. އެހެނީ އޭނާވަނީ އ

( ސުވަރުގެއިން ނެރެފައެވެ. އަދި އޭނާ ގޮވާލަނީ އޭނާގެ ޖަމާޢަތުގެ -عليه السالم  -ބަފާކަލުން )އާދަމު 

  މީހުން ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިންވުމަށެވެ.

 އަށް އަޅުކަންކޮށް، ޝައިޠާނާއަށް އަޅުކަންކުރުމުން ދުރުހެލިވުމެވެ.هللا އަކީ: ހަމައެކަނި   ڎ  ڈ 

 

 

 އިލާހު އަށް އަޅުކަން ނުކުރުމަށް ތިމަންޝައިޠާނާތިޔަބައިމީހުން  .ގެދަރިންނޭވެއާދަމުއޭ މާނައީ: "
ހަމަކަށަވަރުން އޭނާޔަކީ ތިޔަބައިމީހުންނަށްހުރި،  .ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަމުރުނުކުރައްވަން ހެއްޔެވެ

މިއީ  .ށް އަޅުކަންކުރާށެވެއިލާހައަދި ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން[ 66] .ތެރިޔެކެވެޢަދާވާތްފާޅުވެގެންވާ 
 "[61. ]ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގެވެ
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 ސުވާލުތައް 

 އަކީ ކޮބާ؟ طَاغ ْوت. 1

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 

 އެންމެ ޮބޑު ޠާޣޫތަކަށް އިބިލީސްވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ .2

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 އަކީ ކޮބާ؟ ڎ  ڈ .3

........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................  

 

ތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް ނަހީކުރައްވާފައިވަނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި هللا  ،އަންނަނިވި އާޔަތުގައި .4
 އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ ކޮންކަމަކަށް ހެއްޔެވެ؟

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ

 [ يس ]سورة        چڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
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ތިޔަބައިމީހުންނަށް  އިލާހުއަށް އަޅުކަން ނުކުރުމަށް ތިމަންޝައިޠާނާތިޔަބައިމީހުން  .ގެދަރިންނޭވެއާދަމުއޭ މާނައީ: "
[ 66] .ތެރިޔެކެވެ ޢަދާވާތްހަމަކަށަވަރުން އޭނާޔަކީ ތިޔަބައިމީހުންނަށްހުރި، ފާޅުވެގެންވާ  .އަމުރުނުކުރައްވަން ހެއްޔެވެ

 "[61. ]މިއީ ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގެވެ .ށް އަޅުކަންކުރާށެވެއިލާހަތިމަންއަދި ތިޔަބައިމީހުން 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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 ކުމްކުުރން ުޙ ުކމް ފަިޔވާ ެއެހްނ ެއްއަޗުކްނ ަތޢާލާ ބާވާލްެއވި ުޙ  هللا
 

 ގެ ޙުކުމްތައް ބަދަލުކުރާ ޙާކިމާއެވެ. هللا ދެވަނަ ޠާޣޫތަކީ:

 ތަޢާލާގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅެވެ.هللا އެކަމުގެ ދަލީލަކީ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ    چ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  

 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  

 [٣٦ النساء سورة]

ކަލޭގެފާނަށް ބާވައިލައްވާފައިވާ ފޮތަށާއި ކަލޭގެފާނުންގެ ކުރިން ބާވައިލައްވާފައިވާ މާނައީ: "
އެއުރެން  .މީހުން ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިނުގަންނަވަމުތޯއެވެ ވެގެން ތިބިކަމަށް ބުނާ އީމާންފޮތްތަކަށް 
ށް ތަކަ ދެތެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެފަރާތްދިއުމަށް އެއުރެން އެޠާޣޫތުންގެގާތަށް ލިބިގަންނާން ޙުކުމް 

މަގުން(  ޙައްޤުއެދެނީ ) ޝައިޠާނާ ގައެވެ. އަދި ޙާލުކުރައްވާފައިވާ އަމުރުވުމަށް އެއުރެންނަށް ރުކާފި
 ".ދުރުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމަކުން އެއުރެން މަގުފުރެއްދުމަށެވެ
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 ގެ އިރުޝާދުތައް ފިލާވަޅު

  ގެ ޝަރީޢަތް ބަދަލުކޮށް، އަދި އެއިލާހު ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ އެއްޗެއް ހުއްދަކޮށް އަދި هللا
  ޙަލާލުކުރައްވާފައިވާ އެއްޗެއް ޙަރާމްކޮށް އެއިލާހުގެ ޙުކުމްތައް ބަދަލުކުރާމީހާއަކީ ޠާޣޫތެކެވެ. 

  ގެ هللا ، ބޫލުކުރުމާއެކު(ގެ ޝަރީޢަތް ނޫން އެހެން ޝަރީޢަތެއް މާ މޮޅުކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުމާއެކު)ޤަهللا
  ޝަރީޢަތް ނޫން އެހެން ޝަރީޢަތަކަށް ޙުކުމްކުރާ މީހާއީ މިއްލަތުން ބޭރުވެފައިވާ ޠާޣޫތެކެވެ. 

 ީهللا ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިމުގެ ތެރޭގައި ހުރުމެވެ. އަދި  َرب  ހާގެ މައްޗަށް އޮތީ އޭނާގެ މުސްލިމު މ

އުނިއިތުރެއް  ،ގެ ޝަރީޢަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއްهللا ބާވާލެއްވި ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޙުކުމްކުރުމެވެ. އަދި
 ނުގެނައުމެވެ. 

 
 

 ސުވާލުތައް 

 ގެ ޙުކުމް ބަދަލުކޮށްފި މީހަކަށް ކިޔަނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟هللا .1

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 

ގެ هللا ގެ ޝަރީޢަތް ނޫން އެހެން ޝަރީޢަތެއް މާ މޮޅުކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުމާއެކު)ޤަބޫލުކުރުމާއެކު(، هللا  .2
 ޝަރީޢަތް ނޫން އެހެން ޝަރީޢަތަކަށް ޙުކުމްކުރާ މީހާއަށް ކިޔަނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
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މްީސަތުކްނ  މީަހީކ ައިދ ިޢލްމު ެއނގޭކަަމްށ ަދުޢވާކުރާ  ަޣިއބުގެ 
 ޭއާނައްށ ައޅުަކްނުކާރއުިރ ެއަކަމްށ ުރހޭ މީަހީކ ޠާޣޫެތއް 

 

 .ޣައިބުގެ ޢިލްމު އެނގޭކަމަށް ދަޢުވާކުރާމީހާއަކީ ޠާޣޫތެކެވެ: ތިންވަނަ ޠާޣޫތު 

 އަށެވެ. އެނޫން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނޫނެވެ. هللاޣައިބުގެ ޢިލްމު އެނގޮިވޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި 

 އެކަމުގެ ދަލީލަކީ އެއިލާހުގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی    چ

 چ جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب

 [سورة اجلن]

އެއްވެސް މީހަކަށް  ޣައިބު  އިލާހުވެ. ފަހެ، އެއިލާހެދެނޮެވޑިގެންވާ ޣައިބު( އިލާހީއެ)މާނައީ: "
 ނުވީއެވެ. ފަހެކަށް މެރަސޫލަ ރުހޮިވޑިގެންވާ އިލާހުއެ[ 26] .ފާޅެއްނުކުރައްވަތެވެ 

އްގެ ކުރިފުޅުމަތިންނާއި، ފަހަތްޕުޅުން ބަލަހައްޓަވާ ރަސޫލެއެ  އިލާހުއެ ހަމަކަށަވަރުން 
 ["22] .ވެއެފޮނުއްވަން މަލާއިކަތު 
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 :އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެއަދިވެސް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،އަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ބަޔަކު މީހުން މީހަކަށް އަޅުކަންކުރުމުންވެސްهللا ހަމައެކަނި : ހަތަރުވަނަ ޠާޣޫތު

  އެއަޅުކަމަށް ރުހިގެން އެއަޅުކަން ރައްދުވިމީހާ ހުރެއްޖެނަމަ، ފަހެ އެ އަޅުކަން ރައްދުވިމީހާއަކީވެސް ޠާޣޫތެކެވެ.

 

 

 

 

 

 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ    چ

ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  

 چ   ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت  خت

 [سورة األنعام]

މެނުވީ،  އިލާހުއެގައެވެ. ޙަޟްރަތު އިލާހުގެ އެގެ ތަޅުދަނޑިތައްވަނީ، ޣައިބުއަދި މާނައީ: "
 އިލާހު އެވެ. އެއްގަމާއި، ކަނޑުގައިވާ ކަންތައްތައް އެނުވެ އެކަންތައްތައް ދެނޮެވޑިގެން 

ދެނޮެވޑިގެން މެނުވީ ގަހެއްގެ ފަތެއްވެސް ނުވެއްޓެއެވެ. އަދި  އިލާހު އެވެ. އެދެނޮެވޑިގެންވެ
ބިމުގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭގައިވާ އޮށްޓަރެއްވިޔަސް، އަދި ރޯއެއްޗެއްވިޔަސް، 

 ".ވެއެއެއްޗެއްވިޔަސް، ބަޔާންވެގެންވާ ފޮތެއްގައި )ލިޔުއްވާފައި( މެނުވީ ނުވެހިކި

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک    چ

 چ ک           ک  ک  گ

 [األنبياء سورة]
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  ފިލާވަޅުގެ އިރުޝާދުތައް

  ީކާހިނުންނާއި، ޣައިބުގެ ޢިލްމު އެނގޭކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މީހުންނަކީ ޠާޣޫތުންގެ ތެރެއިންވާ ބައެކެވެ. އެއ
ގެ ޙައްޤެއްކަމުގައިވާ  هللاފަދަ މީސްމީހުންނެވެ. އެހެނީ އެބައިމީހުންނަކީ  1ޢައްރާފުންނާއި، މުނައްޖިމުން 

 ޣައިބުގެ ޢިލްމު، އެއިލާހަށްވުރެ މޮޅަށް އެނގޭކަމަށް ދަޢުވާކުރި މީހުންނެވެ. 
 
  ުއި، މުނައްޖިމުންގެ ގާތަށް ނުދިއުމެވެ. މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ކާހިނުންނާއި، ޢައްރާފުންނާއަޅާގެ  މުސްލިމ

  އަދި އެކަމަށް ރައްކާތެރިވުމެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ހަދަހަދައިގެން ކިޔާ ދޮގުވާހަކަތައް ޤަބޫލުނުކުރުމެވެ. 
 
  ްއަދިވެސް ޠާޣޫތުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި، މީސްތަކުން އެމީހެއްގެ ގާތަށް ގޮސް ކަންކަމަށ

ނޫން ފަރާތަކަށް هللا ދުޢާކުރެވޭ މީހުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ޮބޑެތި ކަންތައްތައް މެދުވެރިވުމުން، އެދި 
ކޮށްނުދެވޭނެފަދަ ކަންކަމުގައި، އެދެވޭ ފަރާތްތައްވެސް މިކަމުގައި ހިމެނެއެވެ. އެހެނީ އެބައިމީހުންނީ 

 ބޭ މީހުންނެވެ.މީސްތަކުން އެބައިމީހުންނަށް އަޅުކަންކުރާއިރުވެސް އެކަމަށް ރުހިގެން ތި

 

                                                                                                                     
 
 އަކީ: އިސްވެ ގޮސްފައިވާ ޣައިބުގެ ކަންތައްތައް އެނގޭކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މީހާއެވެ.  الَكاِهن   [1]

 އަކީ: މުސްތަޤްބަލުގައި ވާނޭ ކަންތައްތައް އެނގޭކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މީހާއެވެ.     الَعرَّاف  

َنجِ م  
 
 ބަލައިގެން ކައުނުގައި ހިނގާނޭ ކަންތައްތައް އެނގޭނެކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މީހާއެވެ.އަކީ: ތަރިތަކަށް امل

 އިލާހުތިމަން ކޭ ބުނާ މީހަކަށް، ފަހެއިލާހެ ފިޔަވާ އިލާހުއެންކުރެ ތިމަންނާއީ ބައިމީހުއެމާނައީ: "
 ".ޖަޒާ ދެއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ  އިލާހުނަރަކައިން ޖަޒާ ދެއްވާހުށީމެވެ. އަނިޔާވެރިންނަށް ތިމަން 
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 ސުވާލުތައް 

 ހެއްޔެވެ؟ އެކަމުގެ ދަލީލު ބަޔާންކުރާށެވެ. . ޣައިބުގެ ޢިލްމު އެނގެނީ ކޮން ފަރާތަކަށް 1

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 ؟ އްޔެވެހެ . ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ ޠާޣޫތަކީ ކޮބ2ާ

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 

 ؟ހެއްޔެވެ އްގެ ޖަޒާއަކީ ކޮބާކޭ ބުނާ މީހެއިލާހެ ފިޔަވާ هللاތިމަންނާއީ . 3

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
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 ؟ތަކަށް ޣައިބު އެނގޭނެ ހެއްޔެވެފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާ . هللا 4

...........................................................................................................................................  

 

 ؟ހެއްޔެވެ ވިފައިވާ 'އަނިޔާވެރިން'ނަކީ ކޮބާ. މިއާޔަތުގައި ބަޔާންކުރެ 8

ک              ک ڑ ڑ     ژ    ژ ڈ    ڈ      ڎ   ڎ ڌ     ڌ چ

 [األنبياء سورة]         چگک ک  

ނަރަކައިން ޖަޒާ  އިލާހުތިމަން ކޭ ބުނާ މީހަކަށް، ފަހެ އިލާހެ ފިޔަވާ އިލާހުއެންކުރެ ތިމަންނާއީ ބައިމީހު އެމާނައީ: "
 ".ޖަޒާ ދެއްވަނީ އެފަދައިންނެވެ  އިލާހުދެއްވާހުށީމެވެ. އަނިޔާވެރިންނަށް ތިމަން

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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 ަކެމއް ޠާޣޫތްުނަންށ ކާިފުރުވަމީކ ލާޒިމު 
 

 ތަޢާލާއަށް އީމާންވެގެންހުރި މުއުމިނަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ. هللا ދަންނާށެވެ. ޠާޣޫތަށް ކާފިރުވެގެން މެނުވީ އިންސާނާއަށް 

 ތަޢާލާގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅެވެ.هللا ދަލީލަކީ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .އަކީ އަބޫ ޖަހުލުގެ ދީނެވެ مبއަދި . ގެ ދީނެވެ  صلى هللا عليه وسلمއަކީ މުޙައްމަދު  حب

ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  يب  جت    چ

حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  

 چيث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ   

 [سورة البقرة]

ގެ މަގުފުރެދުމު ކުރުމެއް ނެތެވެ. ހަމަކަށަވަރުން މަޖުބޫރުށް ވެއްދުމުގައި މާނައީ: "ދީނަ
މަގު އެނގި ފާޅުވެއްޖެއެވެ. ފަހެ ( ސާފު އަލި)ގެ ހިދާޔަތުތެރެއިން  (އަނދިރިކަމުގެ)

 އުޅައްގަނޑުގައިފަހެ އެމީހާ އެންމެ ވަރުގަދަ  ،ވާމީހާއީމާންއަށް هللا  ވެރުކާފިށް ޠާޣޫތުންނަ 
އީ، މޮޅަށް هللا އެޔަކަށް ނުވެއެވެ.  ހަލާކުވުމެއްހިފަހައްޓައިފިކަން ކަށަވަރެވެ. 

 ".ވެއިލާހެއައްސަވޮާވޑިގެންވާ، މޮޅަށް ދެނޮެވޑިގެންވާ 
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َال و ث  ق ٰى"  ވޭ އިލާހެއްނުވާކަމަށް ހެކިވުމެވެ. މިކަމުގައި ފިޔަވާ ޙައްޤުގޮތުގައި އަޅުކަންވެهللا  :އަކީ "ال ع ر و ة 

 އެކުލެވިގެންވަނީ ނަފީކުރުމާއި ޘާބިތު ކުރުމެވެ. 

 އަޅުކަންތަކެވެ.ނޫން ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރެވޭ އެންމެހާ ވައްތަރެއްގެ هللا  ނަފީކުރަނީ 

އަށްޓަކައި އަދާކުރެވޭ އެންމެހާ هللا ޝަރީކުކުރުމަކާ ނުލާ، ހަމައެކަނި ޘާބިތުކުރަނީ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް
 އަޅުކަންތަކެވެ. 

 

 ފިލާވަޅުގެ އިރުޝާދުތައް 

  ން އަށްޓަކައި ޚާލިޞްކޮށް އަޅުކަ هللاތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރުމުގައި އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ ހަމައެކަނި هللا
  އަދާކުރުމެވެ.

 ިއަށް هللا ވެ އަދި ތާޣޫތުންނަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންގެ ކިބައިން ބަރީއަވެގެން މެނުވީ ރުޠާޣޫތަށް ކާފ 
هللا ފަހެ ލާޒިމުވެގެންވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ޠާޣޫތަށް ކާފިރުވުމެވެ.  ޙަޤީޤަތުގައި އީމާން ނުވެވެއެވެ.

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 "َال و ث  ق ٰى ފިޔަވާ ޙައްޤުގޮތުގައި އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކުނުވާކަމަށް ހެކިވުމެވެ. އޭގައި هللا އަކީ  "ال ع ر و ة 

 ހިފަހައްޓައިފި މީހަކު ގެއްލެނިވުމާއި ހަލާކުން ނަޖާވެ ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ. 

 چ  …متيب  جت  حت  خت  …  چ

 [٦٩٣ سورة البقرة]

 ..."ފަހެ އެމީހާ ،ވާމީހާއީމާންއަށް هللا  ވެރުކާފިށް ޠާޣޫތުންނަ ފަހެ މާނައީ: "...
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 ސުވާލުތައް 

 ލަތަކުގައިވާ ހުސްތަންތަން ފުރާށެވެ.އް ބޭނުކޮށްގެން އަންނަނިވި ޖުމް. އެކަށީގެންވާ ބަސްތ1ަ

....................................... އެންމެ ވަރުގަދަ އުޅައްގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުންނަމީހަކު  أ(

 އަށް އީމާންވުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. ..................................... ރުވެ، ކާފި

ފިޔަވާ ޙައްޤުގޮތުގައި އަޅުކަންވެވޭ އިލާހެއްނުވާކަމަށް ހެކިވުގައި އެކުލެވިގެންވަނީ هللا  ب(

  ކުރުމެވެ. ...........................ައދި  ..............................

 

 . ވަރުގަދަ އުޅައްގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައިފި މީހެއްގެ ޖަޒާއަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟2

........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................  

 ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެއީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ރުވުމަކީ ވާޖިބެއް. ޠާޣޫތުންނަށް ކާފ3ި

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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 ފުރަތަމަ ފަޞްލު
 

 ެއްނެމހާ ަމްޚޫލުޤްނ ަޚްލުޤުކެރްއުވުމެގ ިޙުކަމތް : ުފަރަތަމ ިފާލަވޅު 

 

އި އެއްވެސް ފަރާތެއް ބައިވެރި އެއިލާހާށް އެކަނި އަޅުކަންކުރުމަށެވެ. އަދި އެއިލާހަތަޢާލާ އެންމެހާ މަޚްލޫޤުން ހެއްދެވީ . هللا 1
 ނުކުރުމަށެވެ. 

  ތަޢާލާގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅެވެ.هللا މިކަމުގެ ދަލީލަކީ 

  [سورة الذاريات] چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ

ޖިންނީންނާއި އިންސީން  އިލާހުށް އަޅުކަންކުރުމަށް މެނުވީ، ތިމަންއިލާހަތިމަން)އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ހަމައެކަނި( ": މާނައީ
 ޚަލްޤުނުކުރައްވަމެވެ."

 

 ތަޢާލާއަށް އެކަނި އަޅުކަންކުރުމެވެ.هللا ވުމުގެ އެންމެ މަތިވެރި މަޤްޞަދަކީ ކުރެއްޚަލްޤު. ނޫނެކެވެ. އިންސާނުންނާއި ޖިންނީން 2

 

ނަރަކައެވެ. އެމީހެއްގެ  އޭނާގެ ޢުޤޫބާތަކީއަދި  މުޝްރިކެކެވެ. ތަޢާލާ ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަންކުރާމީހަކަށް ކިޔަނީ. هللا 3
 މައްޗަށް ސުވަރުގެ ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ.

 

  ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކަށް ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟هللا . އަންނަނިވި ކަންތައްތައް 4

 ޙަރާމްކަމެކެވެ. )އެއީ ބޮޑު ޝިރުކެކެވެ.(ނަމާދުކުރުން: 

 ކެކެވެ.(ޙަރާމްކަމެކެވެ. )އެއީ ބޮޑު ޝިރުދުޢާކުރުން: 

 ޙަރާމްކަމެކެވެ. )އެއީ ބޮޑު ޝިރުކެކެވެ.(ބިރުގަތުން: 

 ޙަރާމްކަމެކެވެ. )އެއީ ބޮޑު ޝިރުކެކެވެ.(ޛަބަޙަކުރުން: 



 ޖަވާބުތައް   ٤مادة التوحيد 

 

 

54 

 ޙަރާމްކަމެކެވެ. )އެއީ ބޮޑު ޝިރުކެކެވެ.(ޠަވާފުކުރުން: 

 

 ައުޅަކން : ިފާލަވޅު  ެދަވނަ 
 

 ގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުންهللاބިރުގަތުން،   ނަމާދު، ދުޢާކުރުން،ވަކީލުކުރުން،  ޙައްޖު، .1

 

 ހިމެނޭ ލަފްޒެކެވެ. ގެ ޙަޟްރަތުގައި ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ އަދި ރުއްސަވާވޮޑިގެންވާ އެންމެހާ ކަންތައްތައްهللا: އަޅުކަމަކީ (أ) .2

 ޮގތުގައެވެ.ބޭރުފުށާއި އެތެރެފުށުގެ ކަންތައްތައްވެސް ހިމެނޭ އޭގައި އެކަމުގައި ބަހާއި ޢަމަލުވެސް ހިމެނެއެވެ. އެއީ 

 ދުރުހެލިވުމުންނެވެ.ނަހީކުރެއްވި ކަންތައްތަކުން  ،އެއިލާހު އަމުރުކުރެއްވި ކަންތައްތައްކުރުމާއި ޔަމަންގަތުން ޙާޞިލުވާނީ އަށް ކި هللا (ب)

 

 ަތުއޙުީދެގ ަބިއަތއް : ިފާލަވޅު  ިތްނަވނަ 
 

ތަޢާލާ، އެއިލާހުގެ هللا އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ. އެއީ  އަށް ޚާއްޞަވެވޮޑިގެންވާ ކަންތައްތަކުގައި އެއިލާހުތަޢާލާهللا ތައުޙީދަކީ:  .1
 ދީނެވެ. ވަޑައިގަތްއަޅުތަކުންގެ ގާތަށް ރަސޫލުކަމާއިގެން ޮފނުއްވި ރަސޫލުބޭކަލުން ތަބާވެ

 

 ތައުޙީދުގެ ތިން ބައެއް ވެއެވެ:. 2

އެންމެހާ ކަމެއް ރާއްވަވާ ހިންގެވުމުގައި  ،ހުރިހާ އެއްޗެއް މިލްކިވޮޑިގެންވުމާއި ،)ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގައާއި . الربوبية توحيد .١

 ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރުން(هللا 

 ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަ ކުރުން(هللا އެންމެހާ އަޅުކަންތައް އަދާކުރުމުގައި ). األلوهية توحيد .٢

 އެއްކައުވަންތަކުރުން(ތަޢާލާގެ އެންމެހާ އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތަކުގައި އެއިލާހު )هللا  .والصفات األمساء توحيد .٣

 

އަށް އަދާ ނުކުރާ ހިނދަކު އެއްވެސް މީހަކީ މުވައްޙިދަކަށް)ތައުޙީދުގެ هللا އަޅުކަމުގެ އެންމެހާ ބާވަތްތައް ހަމައެކަނި  .3
 އަހުލުވެރިއަކަށް( ނުވާނެއެވެ.
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ي دَ : ިފާލަވޅު  ަހަތުރަވނަ  ب ي ةَت  و ح   الر ب  و 

 

އްވާ ދިރުންދެއްވާ ތަޢާލާއަކީ ޚަލްޤުކުރައްވާ ރިޒްޤުދެهللا އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަކުރުމުގެ މާނައަކީ: ތަޢާލާގެ ޢަމަލުފުޅުތަކުގައި هللا . 1

އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާކަން އިޢުތިޤާދުޮކށް ހިތުގައި ައިދ ެއޫނަންސ ެއިއލ ުހުކަރްއވ  ަޢަމުލުފުޅަތުކަގިއ ، މަރުގެންނަވާ
 ބިންވަޅުނެގުމެވެ.

  

 އަށެވެ.  الرُّب  ْوبِيَّة تَ ْوِحْيد  ރުން އިޤުރާރުވެފައިވަނީ ގެ ޒަމާނުގައި އުޅުނު ކާފި  صلى هللا عليه وسلم هللاރަސޫލު .2

 ސަބަބުން އެބައިމީހުންނަކަށް ފައިދާއެއް ނުކުރިއެވެ.މުގެ އިޤުރާރުވު އެބައިމީހުންގެ އެ

 

  [سورة الفاحتة]   چ پ  پ  پ  پ  ڀ چ .3

 އެވެ."َربُّ އަށެވެ. )އެއިލާހީ( ޢާލަމްތަކުގެ هللا މާނައީ: "އެންމެހާ ޙަމްދުހުރީ 

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ    چ

 يونس[ ]سورة   چۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

ޮކން ފަރާތެއް ހެއްޔެވެ. ނުވަތަ އިވުމާއި  ބިމުން ރިޒްޤު ދެއްވަނީވިދާޅުވާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް އުޑުންނާއި،  މާނައީ: "ކަލޭގެފާނު
 މަރުވެފައިވާ ތަކެތިން ދިރޭތަކެތި ނެރުއްވައި، ދިރޭތަކެތިން މަރުވެފައިވާ ފެނުން މިލްކުވެގެންވަނީ ޮކން ފަރާތަކަށް ހެއްޔެވެ. އަދި

ޮކން ފަރާތެއް ހެއްޔެވެ. ފަހެ އެބައިމީހުން  ދްބީރު ކުރައްވަނީތަކެތި ނެރުއްވަނީ ކޮން ފަރާތެއް ހެއްޔެވެ. އަދި އެންމެހާ ކަންތައް ތަ
  ނުވަނީ ހެއްޔެވެ." ( ތަޤްވާވެރިއެއިލާހަށްކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ) އެވެ. ދެން هللاބުނާނެއެވެ. )އެއީ( 

 

 ރައްވާފައިވަނީ އެސަބަބަށްޓަކައިއެވެ.ކުށްވެރިކު ތަޢާލާ މުޝްރިކުންهللا ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެހެނީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި  .4

 



 ޖަވާބުތައް   ٤مادة التوحيد 

 

 

56 

ي د َال ل وه ي ة: ިފާލަވޅު  ފްަސަވނަ   ت  و ح 
 

 ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ. هللا އެއީ އަޅުތަކުން ކުރާ ޢަމަލުތަކުގައި  .1

 

 ތައުޙީދަށް އަމުރުޮކށްގެންނެވެ.ކޮންމެ ރަސޫލު ބޭކަލަކުވެސް އެބޭކަލެއްގެ ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ދަޢުވަތުދެއްވަން ފައްޓަވަނީ  .2

ގެ ޙަޟްރަތަށް ދުޢާކުރުމަށް އަމުރުކުރެއްވުމަށްފަހު ދެން ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ އަޅުކަން ކުރުމަށް هللا މިއާޔަތުގައި  .3
ޅުކަމުގެ ކިބުރުވެރިވެގަންނަ މީހުން ނިކަމެތިވެގެންވާ ޙާލު ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެކަމެވެ. މީގެން އެނގިގެންދަނީ ދުޢާކުރުމަކީ އަ

 ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ ކަމެއްކަމެވެ.

 
 

 ،(الرَّْغَبة) އުންމީދާއެކު އެދުމާއި، (اخلَْوف) ބިރުގަތުމާއި، (الرََّجاء). ދުޢާކުރުމާއި، ނަދުރުބުނުމާއި. ޛަބަޙަކުރުމާއި، އުންމީދުކުރުމާއި 4

  ވާތްގަށްއެދުމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެދުމާއި މާތޮްކށްހިތުމެވެ.ތައުބާވުމާއި ، (الرََّهَبة)ބިރުގަތުމާއެކު ދުރުހެލިވުމާއި

  

 ތަޢާލާގެ ޢަމަލުފުޅުތަކުގައި އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ.هللا  އަކީ: الرُّب  ْوبِيَّة تَ ْوِحْيد   .8

 ިދޭރަތެކިތްނ ަމުރެވަފިއވ  ، ނެރުއްވާ މަރުވެފައިވާ ތަކެތިން ދިރޭތަކެތި އަދި  އެވެ.هللاނީ ދެއްވަރިޒްޤު  އުޑުންނާއި، ބިމުންމިޘާލު: 
 އެވެ.هللاތަކެތި ނެރުއްވަނީ 

 ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ.هللا އަޅުތަކުން ކުރާ ޢަމަލުތަކުގައި އަކީ:  تَ ْوِحْيد  األ ل وِهيَّة

އުންމީދާއެކު އެދުމާއި ، (اخلَْوف)ބިރުގަތުމާއި ، (الرََّجاء)މިޘާލު: ދުޢާކުރުމާއި، ނަދުރުބުނުމާއި. ޛަބަޙަކުރުމާއި، އުންމީދުކުރުމާއި

 ތައުބާވުމާއި ވާތްގަށްއެދުމާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެދުމާއި މާތްޮކށްހިތުމެވެ.، (الرََّهَبة)ބިރުގަތުމާއެކު ދުރުހެލިވުމާއި، (الرَّْغَبة)

 

ي دَ : ިފާލަވޅު  ަހަވނަ  ف اتَ َال س  اءَ َت  و ح   و الص  
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އެނގޭނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުގެ ޒަރީޢާ އިންނެވެ. އެނައްޞުތައް ގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތައް هللا. 1
  ދެނެގަންނާނީ އިސްވެ ދިޔަ މިއުންމަތުގެ ޞަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ ބޭފުޅުންނަށް ވިސްނިވަޑައިގަތް ގޮތަށެވެ.

 

 އިލާހު ވޮޑިގެންވާޞިފަފުޅުތަކެއް ފުރިހަމަވެއެންމެހާ ށް ބޭނުންތެރިވެގެންވާ، އަދި އެއިލާހައެންމެހާ ތަކެތި  :الصََّمد   .2

 ނެތުމުގެތެރެއިން ތަކެތި ހައްދަވާ އުފައްދަވާ އިލާހު  :ئ  رِ االبَ 

 މޮޅަށް އައްސަވާ ވޮޑިގެންވާ އިލާޙު ِمْيع :السَّ 

:  މޮޅަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ އިލާހު الَبِصي ْر 

 ރަޙްމާނުވަންތަ އިލާހު :ْْحٰن  الرَّ 

 ރަޙީމްވަންތަ އިލާހު  :م  يْ حِ الرَّ 

h]އިސްމުފުޅުތަކުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު:  t t p ://d h i s a l a f i y y a h .n e t /? p =12163] 

 

 ރަޙްމަތްވަންތަކަން  :ة  ْحَْ الرَّ  .3

 ބާރުވެރިވޮޑިގަތުން  :ة  وَّ الق  

 ޙިކްމަތްވަންތަކަން  :ة  مَ كْ احلِ 

 ދިރިދެމިވޮޑިގަތުން :اة  يَ احلَ 

 ޢިއްޒަތްވަންތަކަން  :ة  زَّ العِ 

 އެނގިވޮޑިގެންވުން  :م  لْ العِ 

 

ތަޢާލާ އެއަށްވުރެ މާ هللا ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. ފަހެ  ންޞިފަފުޅުތަކާއި ވައްތަރުކުރު ތަޢާލާގެ ޞިފަފުޅުތައް މަޚްލޫޤުންގެهللا  .4
 ވޮޑިގެންވެއެވެ.ވެމަތިވެރިވެ މާތް

 އެކަމުގެ ދަލީލަކީ:

 ]سورة الشورى[  چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ    … چ
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މޮޅަށް އައްސަވާވޮޑިގެންވާ، މޮޅަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވާ  އެއިލާހީ އެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެ. އަދި  އެއިލާހާ"...މާނައީ: 
 ".ވެއިލާހެ

 

 ތަޢާލާއަށް ދުޢާކުރަނީ އެއިލާހުގެ ރިވެތި އިސްމުފުޅުތައް ބޭނުންޮކށްގެންނެވެ. هللا . 8

 

 ެގ ަރޫސލުން  هللاމްީސަތުކްނެގ ގާަތްށ ޮފުންއުވުނ : ިފާލަވޅު  ަހްތަވނަ 

 

އަށް އަޅުކަންކުރުމަށެވެ. އަދި އެނޫން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުރުމުން هللاކުރުމަކާ ނުލާ، ހަމައެކަނި  އެއްވެސް ޝަރީކު . 1
 ދުރުހެލިވުމަށެވެ.

 

އެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ޮފނުއްވުނު ރަސޫލު  - السالم عليه -ނޫޙު އެންމެ ފުރަތަމަ ޮފނުއްވުނު ރަސޫލުބޭކަލަކީ  -أ  .2

 އެވެ.  - صلى هللا عليه وسلم -މުޙައްމަދު ބޭކަލަކީ 

 ގެ ރިސާލަތު ހިމެނިފައިވަނީ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ: صلى هللا عليه وسلمރަސޫލާ  -ب

 އި ޞިފަފުޅުތައް އުނގަންނައި އެއިލާހުގެ އިސްމުފުޅުތަކާ، އުނގަންނައިދީމަޢުރިފޮާކށް  َرب  މީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުންގެ . 1

 .އްވުންދެ

 .އްވުންދެ އަށް އަޅުކަންކުރަންވީ ރަނގަޅުޮގތް ބަޔާންޮކށްهللا. 2

 .އްވުންދެ މީސްތަކުންކުރާ ޢަމަލުތަކަށް ޤިޔާމަތްދުވަހުން ޖަޒާދެއްވޭނެކަން ބަޔާންޮކށް. 3

 

 އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރުދެއްވުން   .3

 އިންޛާރުކުރެއްވުން 
 

 . ފަހެ އެޮގތުގައި މަރުވެއްޖެ މީހާގެ ޖަޒާއަކީ ނަރަކައެވެ. އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ސުވަރުގެ ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ.4
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 ފަްޞލު ދެވަނަ
 

ަތާޢާލ މްީސަތުކްނެގ ަމްއަޗްށ ެއްނެމ ުފަރަތަމ ަފުރެޟްއަކުމަގިއ  هللا: ުފަރަތަމ ިފާލަވޅު 

 ަލްއވަާފއިވާ ަކްނަތއް 

 

އީމާންވުމާއި ޠާޣޫތުތަކަށް  އަށްهللاތަޢާލާ އާދަމުގެ ދަރިޔާގެ މައްޗަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުޟެއްކަމުގައި ލައްވާފައިވަނީ هللا  .1
 ބަސްފުޅެވެ. ވަޙީ ގެ އަންނަނިވި هللا ރުވުމެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލަކީ ކާފި

 [النحل سورة]  چ …ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ چ

އަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި، هللا ކޮންމެ އުންމަތަކަށްމެ ރަސޫލަކު ޮފނުއްވީމެވެ. އެއީ، )ހަމައެކަނި(  އިލާހުމާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަން
 "…ޠާޣޫތުތަކާ ދުރުހެލިވުމަށް އެންގެވުމަށެވެ

 

 ރުވުން ޞައްޙަވާނީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއްގެ ޛަރީޢާއިންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ:ޠާޣޫތުތަކަށް ކާފި . 2

  ނޫން އެހެންފަރާތަކަށް އަޅުކަންކުރުމަކީ ބާޠިލުކަމެއްކަމުގައި އިޢުތިޤާދުކުރުން. އެ އަޅުކަންކުރެވޭ ފަރާތަކީ هللا
 ތަ ނަބީބޭކަލެއްކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. މަލާއިކަތެއްކަމުގައި ނުވަ

  ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ދުޢާނުކުރުމެވެ. އަދި هللا ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަންކުރުމުން އެއްކިބާވުން. ފަހެ އެއީ هللا
އަދި  އަށްޓަކައި މެނުވީ ޖަނަވާރުތައް ކަތިލާ ޛަބަޙަނުކުރުމެވެ.هللا ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ަވކީލުނުކުރުމެވެ. އަދި هللا 
 އަށްޓަކައި މެނުވީ ނަދުރު ނުބުނުމެވެ. އަދިވެސް މިފަދަ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވުމެވެ. هللا

  .ްޝިރުކާއި އޭގެ އަހުލުވެރިން ދެކެ ރުޅިއައުނ 
  ރުންކަމުގައި އިޢުތިޤާދުކުރުން.މީހުންނަކީ ކާފި ކުރާފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންޮކށް ޝަރީކު ނޫން އެހެން هللا 

 

ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަންކުރުމަކީ ބާޠިލުކަމެއްކަމުގައި އިޢުތިޤާދުޮކށްގެންނެވެ. އަދި އެކަން هللاރުވާނީ ޠާޣޫތުތަކަށް ކާފި. 3
 .ކުރުން ދޫކޮށްލާ، އެކަމަށް ނުރުހިގެންނެވެ

 

 އަށް ކާފިރުވެފައިވާ މުޝްރިކެކެވެ.هللا ނޫން ފަރާތަކަށް އަޅުކަންކުރާ މީހަކީ . هللا 4
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 ަޙްއުޤ އީމްާނަކން : ިފާލަވޅު  ެދަވނަ 
 

އަށް އަޅުކަންކުރުމަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނަށް هللا އަށް އަޅުކަން އަދާކުރުން: ހަމައެކަނި هللاއިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  - .1
 ން.ދަޢުވަތުދެއްވު

 އެބައިމީހުންގެ ބުދުތައް ތަޅުއްވާލުން. عليه السالم ރުންދެކެ ރުޅިއައުން: އިބްރާހީމުމުސްލިމުންނާ ޢަދާވާތްރިވާ ކާފި -

 

 . ހައްޤު އީމާންކަން ޙާޞިލުވާނީ: 2

އެއްވެސް ޝަރީކަކު ނުވާ ފަރާތްކަމުގައި އިޢުތިޤާދުކުރުމުން. އަދި  އިލާހުކަމަށާއި، އެއިލާހީ އީ އެއްކައުވަންތަهللا ހަމަކަށަވަރުން  -
 ށް އިޢުތިޤާދުކުރުމުން.އެއިލާހު ފިޔަވާ އަޅުކުރުން ޙައްޤުވެގެންވާ ފަރާތެއް ނުވާކަމަ

 އަށް އަޅުކަން އަދާކުރުމުން. هللاއިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  -

 މުއުމިނުންދެކެ ލޯބިވެ އެބައިމީހުންނަށް ނަޞްރުދިނުމުން. -

 ރުންދެކެ ރުޅިއައުމުން.ރިވާ ކާފިތެމުސްލިމުންނާ ޢަދާވާތް -

َ

 ކިޔާނީ މުޝްރިކެކެވެ.ގެ މިއްލަތަށް ފުރަގަސްދީފި މީހަކަށް  عليه السالم. އިބްރާހީމު 3

 

ގެ މިއްލަތު ދޫޮކށްލައިފި މީހަކަށް ޙާޞިލުވާނެ ގެއްލުމަކީ އޭނާ އެވަނީ އޭނާގެ ނަފްސަށް އިހާނާތްެތރިވެ،  عليه السالم. އިބްރާހީމު 4

 ފަސާދަޮކށް ހަލާކުކޮށްފައެވެ.

 

 ޙަޤީޤީ އީމާންކަން ޙާޞިލުނުވާނެއެވެ. )أ(  .8

 އެވެ.ޙަޤީޤީ އީމާންކަން ޙާޞިލުނުވާނެ )ب( 

 ޙަޤީޤީ އީމާންކަން ޙާޞިލުވާނެއެވެ. )ج( 
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 ަޝިއޠާާނައކީ ެއްނެމޮބޑު ޠާޫޣތު : ިފާލަވޅު  ިތްނަވނަ 
 

އަކީ ޙައްދުފަހަނައަޅާގޮސް، އޭނާއަކީ މީސްތަކުންގެ އިލާހެއްކަމުގައި ބުނާމީހާކަން ކަށަވަރެވެ. ނުވަތަ އޭނާއަށް ޣައިބުގެ  غ ْوتطَا .1
ގެ هللا މީހާއެވެ. ނުވަތަ ކައުނު ހިންގުމުގައި އޭނާއަށް ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވާކަމަށް ބުނާ މީހާއެވެ. ނުވަތަ ޢިލްމު އެނގޭކަމަށް ބުނާ 

 .ޝަރީޢަތްނޫން އެހެން ޝަރީޢަތަކަށް ތަބާވުމަށް މީސްތަކުންނަށް ދަޢުވަތުދޭ މީހާއެވެ

 
 އަށް އަޅުކަންކުރުމުން މީސްތަކުން އެއްކިބާކުރުވާ، އަދި ޝިރުކުކުރުމާއި ކުފުރު މީސްތަކުންނަށް ޒީނަތްތެރިޮކށްދޭތީއެވެ.هللا .2

 

  .އަށް އަޅުކަނޮްކށް، ޝައިޠާނާއަށް އަޅުކަންކުރުމުން ދުރުހެލިވުމެވެهللا ހަމައެކަނި  އަކީ ڎ  ڈ .3

 

ކުރުމެވެ. އަދި އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އަށް އަޅުކަންތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް ނަހީކުރައްވާފައިވަނީ ޝައިޠާނާهللا . މިއާޔަތުގައި 4
 އަށް އަޅުކަންކުރުމެވެ. هللا 

 

 ފިަޔވާ ެއެހްނ ެއްއަޗުކްނ ުޙުކްމުކުރން  ުޙުކމް ބާވެާލްއވި  هللا: ިފާލަވޅު  ަހަތުރަވނަ 
 

 .ގެ ޙުކުމް ބަދަލުކޮށްފި މީހަކަށް ކިޔަނީ ޠާޣޫތެކެވެ هللا  .1

  

ގެ ޝަރީޢަތް ނޫން އެހެން هللا ގެ ޝަރީޢަތް ނޫން އެހެން ޝަރީޢަތެއް މާ މޮޅުކަމަށް އިޢުތިޤާދުކުރުމާއެކު)ޤަބޫލުކުރުމާއެކު(، هللا  .2

 .ޝަރީޢަތަކަށް ޙުކުމްކުރާ މީހާއީ މިއްލަތުން ބޭރުވެފައިވާ ޠާޣޫތެކެވެ
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މްީސަތުކްނ ޭއާނައްށ  ޭގަކަމްށ ަދުޢވުާކާރމީަހކީ ައިދަޣއިުބެގ ޢިްލުމ ެއނ : ިފާލަވޅު  ފްަސަވނަ 
 ައުޅަކްނުކާރއުިރ ެއަކަމްށ ުރޭހ މީަހކީ ޠާޫޣެތއް 

 

 .އަށެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލަކީ އެއިލާހުގެ އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅެވެ هللاޣައިބުގެ ޢިލްމު އެނގިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި  .1

  چ ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  چ

 [اجلن سورة]

އިލާހު [ އ26ެވެ. ]ފާޅެއްނުކުރައްވައެވެސް މީހަކަށް ޣައިބުއެއް ގެއިލާހު( ޣައިބުދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ. ފަހެ، އެއެއިލާހީ މާނައީ: ")
އެ ރަސޫލެއްގެ ކުރިފުޅުމަތިންނާއި، ފަހަތްޕުޅުން ބަލަހައްޓަވާ އިލާހު އެވާ ރަސޫލަކަށް މެނުވީއެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ރުހިވޮޑިގެން

  ["22] .މަލާއިކަތުން ޮފނުއްވައެވެ

 

އަށް هللا ހަމައެކަނި  ރާމީހާއެވެ. އަދި ހަތަރުވަނަ ޠާޣޫތަކީ ތިންވަނަ ޠާޣޫތަކީ ޣައިބުގެ ޢިލްމު އެނގޭކަމަށް ދަޢުވާކު  .2
އެއަޅުކަމަށް ރުހިގެން އެއަޅުކަން ރައްދުވިމީހާ ހުރެއްޖެނަމަ، ، އަޅުކަންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ބަޔަކު މީހުން މީހަކަށް އަޅުކަންކުރުމުން

  ފަހެ އެ އަޅުކަން ރައްދުވިމީހާއެވެ.

 

  އްގެ ޖަޒާއަކީ ނަރަކައެވެ.ބުނާ މީހެކޭ އިލާހެ ފިޔަވާ هللاތިމަންނާއީ  .3

 

   ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޣައިބެއް ނޭނގޭނެއެވެ.هللا . 4

 

 ނޫން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންނެވެ.هللا . އެއީ 8
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 ޠާޫޣުތްނަންށ ކާިފުރުވަމކީ ލާޒިްމަކެމއް : ިފާލަވޅު  ަހަވނަ 

 

 

އަށް އީމާންވުން    هللاރުވެ، މީހަކު ޠާޣޫތަށް ކާފި ހިފަހައްޓައިގެން ހުްނނައެންމެ ވަރުގަދަ އުޅައްގަނޑުގައި  أ(  .1

 .ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

ފިޔަވާ ޙައްޤުޮގތުގައި އަޅުކަންވެވޭ އިލާހެއްނުވާކަމަށް ހެކިވުމުގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ނަފީކުރުމާ އަދި ޘާބިތު هللا  ب(

 .ކުރުމެވެ 

 

 .މީހެއްގެ ޖަޒާއަކީ ގެއްލެނިވުމާއި ހަލާކުން ނަޖާވެ ސަލާމަތްވުމެވެ ވަރުގަދަ އުޅައްގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައިފި  .2

 

ތަޢާލާއަށް އީމާންވެގެންހުރި هللا ރުވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. އެއީ ޠާޣޫތަށް ކާފިރުވެގެން މެނުވީ އިންސާނާއަށް . ޠާޣޫތުންނަށް ކާފ3ި
 މުއުމިނަކަށް ނުވެވޭނެތީއެވެ.
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 1 ...................................................... ...............މުޤައްދިމާ ................................................

 

 ފުރަތަމަ ފަޞްލު 

  2 ............ ................................... މަޚްލޫޤުން ޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެ ޙިކުމަތް ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު: އެންމެހާ 

 6 ................................................................................................. އަޅުކަން  ދެވަނަ ފިލާވަޅު:

 8 ............................................................. .................... ތައުޙީދުގެ ބައިތައްތިންވަނަ ފިލާވަޅު: 

 12 .................... .................................. الرُّب  ْوبِيَّة تَ ْوِحْيد   ތައުޙީދުގެ ފުރަތަމަ ބައި: ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅު:

 14 ................................. ........................ األ ل ْوِهيَّة تَ ْوِحْيد   ބައި:ތައުޙީދުގެ ދެވަނަ ފަސްވަނަ ފިލާވަޅު: 

 23 ............................... ............... َوالصِ َفاتِ  اأَلمْسَاءِ  تَ ْوِحْيد   ތައުޙީދުގެ ތިންވަނަ ބައި:ހަވަނަ ފިލާވަޅު: 
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