
 

އެބަހީ:  ( އެބައިމީހުންނަށް  ނުވާކަމަށް  އިލާހަކު  އަޅުކަމެއްވެވޭ 
ބޮޑާވެގަންނަ  އެބައިމީހުން  ބުނެވިއްޖެނަމަ  ކާފަރުންނަށް 
ލިބިގަތުމުން  ސިފަ  ސިފައިން  މީހުންގެ  މިފަދަ   " ކަމުގައިވެއެވެ.

 އަޅުގަނޑުމެން ދުރުހެލިވާންޖެހޭނެއެވެ.

އިޚްލާޞްތެރިވުން:  4 މިކަލިމައަށާއި .  މާނައަކީ  އިޚްލާޞްތެރިވުމުގެ 
ބަހާއި  އިޚްލާޞްތެރިވުމެވެ. މާނައަށް  ދޭހަކޮށްދޭ  މިކަލިމައިން 
ހަމައެކަނި  ދެއްކުންތެރިކަމެއްނެތި  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ޢަމަލުގައި 

ޝިރުކު هللا  ސަބަބުން  އިޚްލާޞްތެރިވުމުގެ  ޚާލިޞްކުރުމެވެ. އަށް 

ڍ  چ  ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.    هللا ދުރުޮކށްދޭނެއެވެ.   ڇ  ڍ   ڇ  

އަށް އަޅުކަން هللا ، މާނައީ: "ފަހެ  چ ڌ   
 ކަލޭގެފާނު އެއިލާހަށް އަޅުކަން ކުރައްވާށެވެ."، ޚާލިޞްކުރާޙާލު

އިންޤިޔާދުކުރުން:  5 މިކަލިމައަށާއި.  މާނައަކީ  ، އިންޤިޔާދުކުރުމުގެ 

ބައި  ބޯލަނ އަޑިން  ހިތުގެ  މާނައަށް  ދޭހަކޮށްދޭ  މިކަލިމައިން 
ދޫޮކށްލުން  ނުޮކށް  އިންޤިޔާދުކުރުމުގެ ސަބަބުން  ކިޔަމަންގަތުމެވެ. 

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.    هللا ދުރުޮކށްދޭނެއެވެ.   ژ       چ ވަޙީ  ڈ  

  چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ    

ޙާލު އިޙްސާންތެރިއެއްކަމުގައިވާ  " އަށް هللا ، މާނައީ: 
އެންމެ ވަރުގަދަ ފަހެ އެމީހާ  ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު ކުރިމަތިލާ މީހާ  

ހިފަހައްޓައިފިކަން  ވާފަށުގައި( ސަލާމަތުގެ  އެބަހީ:  ( ވާފަށުގައި 
 ކަށަވަރެވެ."

ތެދުވެރިވުން:  6 ދޭހަކޮށްދޭ .  މާނައަކީ މިކަލިމައިން  ތެދުވެރިވުމުގެ 
މުނާފިޤުން  ތެދުވެރިވުމެވެ.  ބޭރުފުށުން  އެތެރެފުށުންނާއި  މާނައަށް 
ފަދައިން އެތެރެފުށުގައި ނުވާއެއްޗެއް ބޭރުފުށުން ދެއްކުމެއް ނޫނެވެ. 

ދުރުޮކށްދޭނެއެވެ.  ދޮގުކުރުން  ސަބަބުން  ވަޙީ هللا ތެދުވެރިވުމުގެ 

ھ    چ  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  

ۆ   ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭ   ڭ ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ     

މާނައީ: "މީސްތަކުން ތިމަންމެން   چ ۆ 
އެބައިމީހުން އިމްތިޙާނު ނުކުރައްވާ ، އީމާންވެއްޖައީމުއޭ ބުނުމުން

ހަމަކަށަވަރުން އަދި  ހެއްޔެވެ.  ހީކުރީ  ، ދޫކޮށްލައްވާނޭކަމަށް 

ތިމަންއިލާހު އިމްތިޙާނު ، އެބައިމީހުންގެ ކުރީގެ )އުއްމަތްތަކުގެ( މީހުން
މީހުން ތެދުވެރިވި  އީމާންކަމުގައި(  ( ފަހެ  ، ކުރެއްވީމެވެ. 

، ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން  هللا ، ހަމަކަށަވަރުން

 ޮދގުވެރިންވެސް އެއިލާހު ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ."

މިކަލިމައިގެ ، ލޯބިވުމުގެ މާނައަކީ މިކަލިމަދެކެ ލޯބިވުމާއި. ލޯބިވުން:  7
މިކަލިމައިގެ މަގަށް ގޮވައިލާ މީހުންދެކެ ، އަހުލުވެރިންދެކެ ލޯބިވުމާއި

ބަޔާންކޮށްދޭ  ފޯރުޮކށް  މިކަލިމަ  ހަމައެފަދައިން  އަދި  ލޯބިވުމެވެ. 
މިކަލިމަ ފާޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންދެކެ ، މީހުންނާއި

އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ   ލޯބިވުމެވެ. މިގޮތުން ރަސޫލާ  
އެބޭކަލުން ދައްކަވައި ދެއްވި ސާފުސީދާ ، މަތިވެރި ޞަޙާބީންނާއި

ބޭރުފުށުން އެތެރެފުށުންނާއި  ޢަމަލުން   ،މަގުގައި  ބަހުންނާއި 

چ   چ  ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.    هللا ތަބާވިމީހުންދެކެ ލޯބިވުމެވެ.  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ک    ފިޔަވައި އެއިލާހާ އެއްފަދަ هللا  މާނައީ: "އަދި    چ ڑ
މީސްތަކުންގެ ތެރެއިންވެއެވެ. ، ޝަރީކުން ތަކެއް ބަލައިގަންނަ ބަޔަކު

އެބައިމީހުން އެޝަރީކުން ދެކެ ލޯބިވެއެވެ. ، ދެކެ ލޯބިވާ ފަދައިން  هللا 
 ދެކެ ލޯބިވުން މާބޮޑެވެ."هللاއަދި އީމާންވި މީހުން 

ތައުފީޤް  ހެޔޮ  ޢަމަލުކުރުމުގެ  އެއްޮގތަށް  މިކަލިމައާ  ޑުމެންނަށް  އަޅުގަނ ދުޢާއަކީ 
 ދެއްވުމެވެ. އާމީން.
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 ހެޔޮކަމަށް ަމގުދައްކައިފިމީހާ އެކަން ކުރިމީހާ ފަދައެވެ.

 C-142/2012/53ރެފް ނަންބަރު: 

 މިލިޔުން ބިންމައްޗަށް އެއްލަވާ ނުލައްވާ!، ގެ އިސްމުފުޅު ވާތީ މިލިޔުމުގައި 

02ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ:   

 އައްޝައިޚް މުޙައްަމދު ިސާނން



 

އަކީ މިކަލިމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ   
ސުބުޙާނަހޫ   هللا ފަލާޙާއި ކާމިޔާބު ލިއްބައިދޭނެ ކަލިމައެކެވެ. އަދި  

އެއިލާހުގެ ، ވަތަޢާލާގެ ޢަޛާބުގެ ގޯތިކަމުގައިވާ ނަރަކައިން މިންޖުކޮށް
ވާޞިލުޮކށްދޭނެ  ސުވަރުގެއަށް  ޯގތި  ނިޢުމަތުގެ  ރަޙްމަތާއި 
ދު ވީހިނ މިކަލިމަ  ކަލިމައަކަށް  މާތް  މިފަދަ  ، ކަލިމައެކެވެ. 

މިކަލިމަ ، މިކަލިމައިގެ ސަބަބުން ބުނެވި ދިޔަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދޭނީ
ޢަމަލުކޮށްގެންކަން ދެނެގަތުމަކީ އިންސާނާގެ ، ޮކންގޮތަކަށް ތެދުޮކށް

އެއްފަދައިން  ނަމާދެކޭ  މިގޮތުން  ވާޖިބެވެ.  މުހިއްމު  އެންމެ 
ގައިވެސް ރުކުންތަކަކާއި   ތައުޙީދުގެ މާތްކަލިމަ  

ޝަރުޠުތަކެއް ވެއެވެ. މިކަލިމައިގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެއް 
މިކަލިމައަށް އީމާންވާ މީހަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެމީހާ ، ދޫކޮށްލައިފިމީހަކު

ރުކުނެއް  ނުކުރާނެއެވެ.  މަންފާ  ކިޔާލުމަކުން  ކިޔާލާ  ހަމައެކަނި 
ހަމައެފަދައިން ނުވާފަދައިންނެވެ.  ޞައްޙަ  ނަމާދު  ، ދޫކޮށްލުމުން 

މިފަދައެވެ.  ދޫކޮށްލިނަމަވެސް  ޝަރުޠެއް  މިކަލިމައިގެ 
ތަޢާރަފަކާއި  ،ކަންމިހެންހުރުމާއެކު ކުރު  މާނައިގެ  ،  މިކަލިމައިގެ 

 ޝަރުޠުތައް ކުރުގޮތަށް ބަޔާންކޮށްލަމެވެ.، ރުކުންތަކާއި

 :ގެ މާނަ 

 މިކަލިމައިގެ ޙަޤީޤީ މާނަކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެލައްވަނީ  

ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން   هللا ، އެވެ. އެބަހީ    
އަޅުކަމެއް ވެވޭ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. މިކަލިމައިގެ ޞައްޙަ މާނައެއް 

ވަނީނަމަ   ވަތަޢާލާއާ  هللا ގެންނަކަމުގައި  އެއިލާހު   ،ސުބުޙާނަހޫ 
ޖެހެއެވެ.  ފަރަޤުކުރަން  އިލާހުންތައް  ބާޠިލު  އަޅުކަންވެވޭ  ފިޔަވައި 

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއީ ޙައްޤުޮގތުގައި އަޅުކަން ވެވޭ އިލާހެވެ.   هللا 
ބާޠިލު  އިލާހުންތަކަކީ  އަޅުކަންވެވޭ  ދެން  ފިޔަވައި  އެއިލާހު 

 އިލާހުންތަކެކެވެ.

 ގެ ރުކުންތައް: 

މިޢިބާރާތުންނެވެ. ނަފީކުރުން ނެގިފައިވަނީ  . ނަފީކުރުން:  1
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ އެންމެހާ ފަރާތްތައް   هللا ނަފީކުރުމުގެ މާނައަކީ  

ފިޔަވައި  އެއިލާހު  ބުނަނީނަމަ  ޢިބާރަތަކުން  އެހެން  ނަފީކުރުމެވެ. 
 އަޅުކަންވެވޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ކާފަރުވުމެވެ.

މި އިޘްބާތުކުރުން ނެގިފައިވަނީ  . އިޘްބާތުކުރުން:  2
ޢިބާރާތުންނެވެ. އިޘްބާތުކުރުމުގެ މާނައަކީ މުދަލުންނާއި ހަށިގަނޑުން 
ނުވަތަ މިދެބައި ހިމެނޭގޮތަށް ކުރެވޭ އެންމެހާ އަޅުކަންތައް ހަމައެކަނި 

 އަށް ނިސްބަތްކުރުމެވެ.هللاއެއްކައުވަންތަ 

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ވަޙީ ބަސްފުޅެވެ.    هللا މިދެރުކުނުގެ ދަލީލަކީ  

ىث  چ   مث   جث   يت   ىت    مت   خت   حت   جت   يب  

مج   حج  هللا)އެބަހީ  މާނައީ: "ފަހެ ޠާޣޫތުންނަށް    چ يث  
ފަރާތްތަކަށް(  އެންމެހާ  އަޅުކަންވެވޭ  އަށް هللا   ،ކާފިރުވެފިޔަވައި 

އެމީހާ  އީމާންވާމީހާ   ވާފަށުގައި ފަހެ  ވަރުގަދަ  އެންމެ 
ކަށަވަރެވެ.  "   " ހިފަހައްޓައިފިކަން   ޠާޣޫތުންނަށް ފަހެ  މިއާޔަތުގައިވާ 

އަދި    " ކާފިރުވެ ނަފީކުރުމެވެ.  ދޭހަވަނީ  އަށް هللا " މިބަސްފުޅުން 
 މިބަސްފުޅުން ދޭހަވަނީ އިޘްބާތުކުރުމެވެ." އީމާންވާމީހާ

 ގެ ޝަރުޠުތައް: 

ރަޙިމަހު މުނައްބިހު  ބިން  ވަހްބު  ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ  އަށް هللا ތާބިޢީ 
އަކީ ސުވަރުގޭގެ ތަޅުދަނޑި   ސުވާލުދެންނެވުނެވެ.  

ނަމަވެސް   ؟ނޫންތޯއެވެ އެހެންނެވެ.  " ވިދާޅުވިއެވެ.  އެކަލޭގެފާނު 
ޑިއެއް ނުވެއެވެ.  ޑިއެއްގައި ދަތްތަކެއްނުވާ ތަޅުދަނ އެއްވެސް ތަޅުދަނ

، ދަތްތައް ހުރި ތަޅުދަނޑިއެއް ތިބާ ގެނެސްފިކަމުގައިވާނަމަ، ފަހެ

ޑިއެއް  ތަޅުދަނ ނެތް  ދަތްތައް  އަދި  ހުޅުވިދާހުއްޓެވެ.  ތިބާއަށްޓަކައި 
 ގެނެސްފިނަމަ ނުހުޅުވޭނެއެވެ."

ގެ ޝަރުޠުތައް ދަސްކޮށްލުމެއް   ، ހަމައެކަނި މަޤްޞަދަކީ

އެއާއެއްގޮތަށް ، އެޝަރުޠުތައް ދެނެގަނެ، ނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު
ކަންކަމުގައި  ދަލީލުކުރާ  އެޝަރުޠުތަކުން  އަދި  ޢަމަލުކުރުމެވެ. 

އެޝަރުޠުތައް ނަފީޮކށްފާނެ އެންމެހާ ، ގަދައަޅާ ހިފެހެއްޓުމާއި
 ކަމަކުން ދުރުހެލިވެ ރައްކާތެރިވުމެވެ. ހަމައެކަނި  

ކުރާހުށީ  ފައިދާ  ޯނންނާނެއެވެ.  ފައިދާއެއް  ކުރާނެ  ކިޔާލުމަކުން 
 އަންނަނިވި ހަތް ޝަރުޠު ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.، އެކަލިމަ ކިޔުމާއެކު

ޢިލްމުގެ މާނައަކީ މިކަލިމަ ނަފީޮކށް އިޘްބާތުކުރުމުގެ . ޢިލްމު:  1
އެކަލިމައިން ލާޒިމުކުރާ ޢަމަލުތައް ، މާނަ ދެނެގަތުމާއެކު

މިޘާލަކަށް   ޢަމަލުތަކާއި هللا ދެނެގަތުމެވެ.  ޤަބޫލުކުރައްވާ 
ޢިލްމުގެ  ދެނެގަތުމެވެ.  ކޮބައިކަން  ޢަމަލުތަކަކީ  ޤަބޫލުނުކުރައްވާ 

ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.   هللا ސަބަބުން ޖާހިލުކަން ދުރުޮކށްދޭނެއެވެ.  

ފިޔަވައި   هللا މާނައީ: "ފަހެ    چ يب  جت     حت     خت   مت   ىت   چ 
 ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކު ނުވާކަން ދެނެގަންނާށެވެ."

ޔަޤީންކުރުން:  2 ދޭހަކޮށްދޭ .  މާނައަކީ މިކަލިމައިން  ޔަޤީންކުރުމުގެ 
މިކަލިމައާމެދު ޝައްކު ، މާނަ ދެނެހުރެ މިކަލިމަ ދުލުން ކިޔުމާއެކު

ދެފުށްދެޮގތް ނުވުމެވެ. ޔަޤީންކުރުމުގެ ސަބަބުން ޝައްކު ، ނުކުރުމާއި

ڭ  چ  ދުރުޮކށްދޭނެއެވެ.   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ    

، އަށާއިهللا މާނައީ: "މުއުމިނުންނަކީ    چ ڭ    

ދެން )އެބައިމީހުން  އީމާންވީ ، އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަށް އީމާންވެ
 ކަންތައްތަކާމެދު( ޝައްކުނުކުރާ މީހުންނެވެ."

ޤަބޫލުކުރުން:  3 ދޭހަކޮށްދޭ .  މިކަލިމައިން  މާނައަކީ  ޤަބޫލުކުރުމުގެ 
އާއި   هللا އެންމެހާ ކަމެއް ހިތުންނާއި ދުލުން ޤަބޫލުކުރުމެވެ. އަދި  

ގެނެސްދެއްވި އެންމެހާކަމަކަށް އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ  
ރައްދުކުރުން  ޤަބޫލުނުޮކށް  ސަބަބުން  ޤަބޫލުކުރުމުގެ  އީމާންވުމެވެ. 
ދުރުޮކށްދޭނެއެވެ. ޤަބޫލުނުޮކށް ބޮޑާވެގަންނަމީހުންނާ ބެހޭގޮތުން ވަޙީ 

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چ  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.   گ    چگ  گ         گ  

މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން   هللا ، މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން
1 2 3 


